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حمیدحاجیپور/صادراتنفتایرانپیشازتحریمهاروزانهبیشاز
2میلیونبشــکهبودکهباصــدورهرقطعنامهعلیهایــرانبهیکمیلیون
بشکهدرروزتقلیلیافتواگرهمانروندادامهپیدامیکردامروزحداکثر
تولیــدوصــادرات200هــزاربشــکهدرروزبود.درســالهایغیبــتایران
کشــورهاییهمچونعراق،عربستانوروســیهازفرصتبهدستآمده
سودبردندوبنیهاقتصادیخودراقویترکردند.البتهموضوعتنهاکاهش
تولیدوصادراتنیســت.ازیکسوآنچهمیفروختیم،درقبالشجنس
نسیهمیگرفتیموازسویدیگر،تأسیساتنفتیوگازیفرسودهمیشدو...
با گذشــت2ســال از این وضعیت و با روی کار آمدن دولت یازدهم
و پــس از ماههــا مذاکره ســنگین و ســخت ،ســرانجام بــا توافق ایــران و
قدرتهــای 5+1برجــام بــه فرجــام رســید و بالفاصله افزایــش تولید
و صــادرات نفــت در دســتور کار قــرار گرفــت .وزارت نفــت از یــک ســو
میبایســت برای بــه دســت آوردن بازار از دســت رفته تــاش میکرد
و از ســوی دیگر تأسیســات فرســوده و طرحهــای نیمهکاره را بــه اتمام
میرســاند و در جبهــه دیگر ،بــه افزایش فنــی تولید میاندیشــید .این
وزارتخانه خیلی زود توانســت به روزهای پیش از تحریم برگردد یعنی
تولیــد و صــادرات روزانه 2میلیون بشــکه نفت به کشــورهای اروپایی و
آسیایی .ماجرای پتروشیمیها نیز از این پیچیدهتر شده بود؛ طوری که
خودکارکناناینصنعتمیگوینددرســالهایتحریمپتروشیمیها
عمالًازمدارتولیدخارجشــدهبودند.میعاناتگازیمشــترینداشت
وتــابــرایمیعاناتمشــتریپیدانمیشــد،ازنظرفنــیافزایشتولید
گازمصرفــیامکانپذیــرنبود،بســیاریازپتروشــیمیهاعمــاًبنزین
سرطانزاتولیدمیکردندو...
پــس از اجرایی شــدن برجام ،مبــادالت بانکی و بیمهای و بســترها
برایافزایشصادراتنفتومحصوالتپتروشیمیبههمهبازارهای
بینالمللــیازجملهاروپــاوامریکایجنوبیروانترشــد.ایندرحالی
اســت کــه در ســالهای ســخت تحریــم ،برخــی از پیــش خوراکهــا و
خوراکهــایپتروشــیمیعمــاًارزشخودراازدســتدادهبــود.حاال
بــا تکیــه بــر آمارهــا میتــوان گفت فــروش محصــوالت شــرکتهای
پتروشــیمیبارشــدینزدیــکبه 30درصــدهمچنــاندرحالجذب
مشتریاست.میعاناتگازیکهارزشیبرابربانفتخامدارد،براحتی
بــهمواددیگرتبدیلوصادرمیشــود،مجبوربهانبارکردنمحصوالت
درکشــتیهایســرگرداناجــارهاینیســتیموپولآنچهمیفروشــیم،
بــدونهیچمانعیبهحســابخزانهواریزمیشــود.آیــااینوضعیت
بــهمعیشــتمــردمکمــکخواهدکــرد؟ایــنپرســشراازمســئوالن
نمیپرســیم بلکه مردم به آن پاسخ خواهند داد حتی کسانی که شاید
ندانندرونقپتروشیمیبهطورمستقیمصندوقبازنشستگیکشوریو
مستمریبگیرانتأمیناجتماعیراتحتتأثیرقرارمیدهد.
 3ســالیمیشــودکهدیگر ازمعجوننفتسفیدوبنزنکهآلودگی
هــوا را در کالنشــهرها بــه اوج خود رســانده بــودو یکــی ازعوامل اصلی
ســونامی ســرطان به شــمار میرود ،خبری نیســت؛ حاال جایگاهدارها
بنزین یورو 4میفروشــند .اما اگر از کیفیت بنزین بگذریم ثابت ماندن
قیمت این فرآورده استراتژیک نیز خود نشان دهنده تثبیت وضعیت
اقتصادیوتورمدرکشوراست.
خیابان خرمشــهر سر صبحی شلوغ اســت اما پمپ بنزین خلوت.
از مرد میانســالی که به ماشــین مدل باالیش بنزین میزند میپرســم

 2برابر شــدن صادرات نفت ،تأثیری بر اقتصاد خرد و معیشــت مردم
داشــتهیانه؟ابروییباالمیاندازدومیگوید«:نمیشــودبگوییمتأثیر
نداشــته ولی مــردم به هرحــال انتظــار بیشــتری دارنــد .خیلیها فکر
میکردند فردای برجام باید بنزین لیتری 100تومن بشود .مثل قضیه
هواپیماهاســت.همیــنکههواپیمــاینومیخرندیعنیدیگــرنیازبه
اجــاره هواپیما از اوکراین و روســیه و امــارات نداریم پولش جیب ملت
میمانــدومیتوانــدجایدیگریهزینهشــود.اینهازمانبراســت.تا
فروشنفتبیایدسرسفرهوتبدیلشودبهنانوپنیر،زمانمیبرد».
ت ماســت
مجتبی ،جوانی که ســر پمپها ایســتاده و شــاهد صحب 
بهعنــوان مصاحبهشــونده بعــدی وارد بحــث میشــود و میگویــد:
« 3ســال است بنزین گران نشده .قرار هم نیســت گران شود .اگر توافق
نمیشد ،االن برای هر لیتر بنزین
باید 2هزار تومــان پول میدادید.
یکــی از آشــناهایمان کــه تــوی
شــرکت نفــت کار میکنــد چنــد
شــب پیش میگفــت اگــر برجام
نبود کشــورهای دیگــر مخصوصاً
امریکااجازهنمیدادندحتییک
بشــکه نفت صادر کنیم آن وقت
مملکــت را گرســنگی و بیــکاری
یداشت».
برم 
برخــاف حرفهــای راننــده
خوشپوش و کارگر پمپ بنزین،
پوریــا مانتو فروش میــدان هفت
تیــر ،نظــر دیگــری دارد .مغــازه
بزرگــش را نشــان میدهــد و
میگویــد« :بهمنماه کــه از نیمه
میگــذرد بایــد ســرمان بــرای
فروش آخر ســال شلوغ شود ولی
میبینیدکهخبرینیست.برجام
شــد ،فــروش نفــت بیشــتر شــد
ولی کو ســودش؟ بازار خراب است .کســاد کساد .پیش خودمان گفتیم
برجام میشــود و وضعیت اقتصادی بهتر میشود ولی اتفاق خاصی
نیفتاده.البتهقبولدارمرفعتحریمهادرخیلیاززمینههامثلواردات
تجهیزاتپزشــکیوداروهایحســاسبهنفعمانشدولیسؤالمنو
خیلیازکاسبهاایناستکهچرابازارنداریم؟»
نفربعدیکهبهسراغشمیرومیکیازرانندگانتاکسیخطهفت
تیر – انقالب اســت .معموالًرانندگان تاکسی بهخاطر اینکه مسافرانی
ازهمــهقشــرهادارنــدویکگوششــانبــهآنهــاوگوشدیگرشــانبه
رادیوســتازهمهاخباروتحلیلهایسیاسیواقتصادیواجتماعیو
فرهنگیو...باخبرند.اینرانندهکهتمایلیندارداســمومشخصاتیاز
او منتشر شود ،دقیقاًمانند یک کارشناس خبره از دستاوردهای برجام
وگشــایشهاینفتیمیگوید«:قرارنیســتپولنفتمستقیمسرریز
شــود به ســفره مردم .دولت قبلی کلی بدهی داشــت که بخشی از این
درآمدهــا صــرف پرداخت آنها میشــود و بر اســاس بودجــه عمرانی
نســایر
وبهداشــتودرمــانوآموزشــیوچــهوچــه،بقیــهدرآمــدبیــ 

سازمانه ا و وزارتخانهها تقسیم میشــود .بهعنوان مثال ایران خودرو
با شــرکتهای خوردوســازی بزرگ دنیا قرار داد بسته ،خب 2-3سال
دیگرماشینهایدرستوحسابیواردخیابانهامیشوندنه االن .اگر
برجام نمیشد ،تا دو سال دیگر ماشین بیکیفیت و بنزین بیکیفیت،
همــه را بدبخت میکــرد .االن الاقل امیــد داریم وضع ســال بعد بهتر
نشــود،بدترازایننمیشــود.ماکمیهمبایدنگاهملیداشتهباشیمو
فقطبهجیبخودماننگاهنکنیم».
حرفهــای راننده را در ذهــن مرور میکنم که یادم میآید همســر
یکی از همکاران مهندس خطوط لوله نفت است .او انگار دنباله حرف
راننده تاکســی را گرفته باشــد ،میگویــد« :در تحریمها مشــکل اصلی
این بود که امریکا فقط به 5کشــور هند ،چین ،ژاپن ،کره جنوبی و ترکیه
اجــازه خرید نفــت داده بود و
طبــق توافقنامهای کــه امضا
یکرانندهتاکسی:
کــردهبودنــد بایــد هــر 6مــاه
قرارنیست
 20درصــد از حجــم واردات
ریز
سر
مستقیم
پولنفت
نفتشــان از ایــران را کــم
مردم.
سفره
شودبه
میکردنــد .عمــاً  500هــزار
دولتقبلیکلیبدهی
بشــکهای کــه اروپاییهــا از ما
خریــدمیکردنــد،بهطورکل
داشتکهبخشیازاین
ازبیــنرفــتوفــروشنفــت
درآمدهاصرفپرداخت
کشــور بین 700هزار بشــکه تا
آنهامیشودبهعنوان
یکمیلیونو300هزارمتغیر
مثالایرانخودرو با
بــود .حــق فــروش نفــت بــه
خوردوسازی
شرکتهای
هیچ کشور دیگری نداشتیم.
بزرگدنیاقراردادبسته،
بدبختانــه مشــکل فقــط بــه
اینجــاختمنمیشــدچــراکه
خب 2-3سالدیگر
شــماره حســاب بینالمللی
ماشینهایدرستو
کــه بــرای واریــز پول نفــت در
حسابیواردخیابانها
بانکهای جهانــی در اختیار
میشوند،نهاالن
آن کشورها بود از سوی امریکا
بلوکه شده بود .رکود االن هم
میوه نهالی است که آن موقع کاشته شد و متأسفانه خودمان هم آبش
دادیــم .باور نمیکنیــد حجم خرابیهــا در خود وزارت نفــت و صنایع
پتروشــیمی ما چقدر بوده .حاال خدا را شــکر به هر کشوری که بخواهیم
نفت میفروشــیم و بــا توجه به 2و نیم برابر شــدن فروش نفت کشــور
میتوانیمیکنفسراحتبکشــیم.مســألهفقطنفتنیســت.عزت
ما هم برگشــت .یکی از اثرات برجام نفتی اختصاص 30درصد از پول
نفتبهصندوقتوســعهملیاستکهاینصندوقمیتواندبهبخش
خصوصیدرحوزهسرمایهگذاری،تولیدووارداتوصادراتوامبدهد
و چرخه اشــتغال و رونق اقتصــادی را به حرکت دربیاورد .قرار نیســت
همهایناتفاقاتخوشایندرامردمدرطولیکسالببینند.زمانمیبرد
که نتیجه چنین ســرمایهگذاریهایی به چشــم بیاید ».هنــوز به راننده
تاکســی و حرفهایــش فکر میکنــم و با خــودم میگویــم کاش صداو
سیما از او و آدمهایی مثل او هم گزارش میگرفتند و پخش میکردند.
آدمهایــیکــهمیداننددیگرکســیجرأتنمیکندبهجــایپولنفت
سنگپاوگلسربهمابدهد.

