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آنقدر قطعنامه بدهید تا قطعنامهدانتان پاره شود.
محمود احمدی نژاد /آذر  86در سفر استانی
بهخوزستان

بارهـــا درباره تحریمها به مســـئوالن هشـــدار داده
بـــودم اما بـــه تحلیلهایـــم ایراد میگرفتنـــد .قریب
دو ســـال و انـــدی پیـــش نامـــهای دربـــاره تحریمها
نوشـــتم ...در این نامه پیشبینی شـــده بود که روند
تحریمهـــای جدیـــد به چه ســـمت و ســـویی خواهد
رفت و چـــه مواردی را در بـــر خواهد گرفت .متأســـفانه برخی
دوســـتان در آن زمان به اینگونه تحلیلها ایراد میگرفتند .در
چنان مظلومیتی بودیم که در داخل کشـــور نیز نمیتوانســـتیم
حـــرف خـــود را بزنیم .به مـــا میگفتند این چه حرفی اســـت و
چه نامهای اســـت که نوشـــتهاید ...میگفتنـــد نمیتوانند بانک
مرکزی را بر اســـاس قوانیـــن بینالمللی تحریـــم کنند ،ولی ما
میگفتیـــم اینها متأســـفانه خودشـــان واضع قوانین هســـتند و
خودشـــان هم مرجع ،هم قاضی و هم دادستان هستند.
علی اکبر صالحی ،وزیر امور خارجه دولت دهم و رئیس سازمان
انرژی اتمی در دولت یازدهم /ایران 23 /بهمن 92
تصـــور و شـــناخت نادرســـت دولـــت از نظـــام بانکـــی موجـــب اتخـــاذ
تصمیمـــات غیرعلمی و غیرکارشناســـانه شـــده اســـت .ایـــن تصمیمات
نظـــام پولـــی و بانکـــی را در خدمت بخشهـــا و فعالیتهایـــی قرار داده
که در مواردی کامالً روشـــن ،نه تنها مغایر موازین شـــناخته شـــده است،
بلکه مخالف اهداف عنوان شـــده خود دولت بویژه عدالتخواهی است.
سیاست انبساط پولی دولت موجب شده است ،نرخ رشد بدهی بانکها
به بانک مرکزی در ســـالهای  1384و  1385بـــه ترتیب به  67.1و 56.1
درصد برســـد .رقم مشابه در ســـال  1383منفی بوده است .داراییهای
خارجـــی نیز به همین ترتیب رشـــد باالیی را تجربه نموده اســـت .نتیجه
سیاســـت انبســـاطی پولی ،افزایش پایه پولی (پول پرقدرت) در سالهای
 84و شـــش ماهه اول  85به ترتیب به میزان  45.9و  40.5درصد است.
این رقم در سال  1383برابر  17.5درصد بوده است.
از متن نخستین نامه  55اقتصاددان برجسته به احمدی نژاد/
 21خرداد /86آفتاب
در دوره هشـــت ســـاله دولت احمدینژاد بیش از  700میلیارد
دالر درآمد نفتی داشتهایم .مجموع درآمد نفتی کشور در  70سال
منتهی به ســـال  1357برابر با درآمد نفتی سال  1390بود .در 70
ســـال پیش از انقالب مجموع درآمد نفتی کشور  110میلیارد دالر
بـــود در حالی که در دوره احمدینژاد تنها در ســـال  1390درآمد
نفتی کشور به  110میلیارد دالر رســـید .با این حال افزایش شدید
شـــکاف طبقاتی ،شکلگیری یک طبقه رانت خوار نوکیسه ،فساد
الگوی مصرف ،تناقض در سیاستهای اعمالی و اعالمی ،از بین
رفتن رشد اقتصادی و رسیدن به رشد منفی و گسترش بیسابقه
فساد اقتصادی در شریانهای سیستم اداری و اقتصادی کشور را
میتوان از آفتها و پیامدهای منفی دوره هشـــت ســـاله ریاست
جمهوری احمدینژاد دانست.
سعید لیالز ،اقتصاددان 17 /مرداد  /95عصر ایران

تک خبر

آمادگی برای تأمین زمین
 100هزار واحد مسکن اجتماعی

تغییرات
ملموس

روایت مردم از «تغییرات ملموس»
در  4سال گذشته

هشتگ تغییرات  -ملموس از آن دست هشتگهایی
اســـت که مردم به بخـــش بخش زندگی خود اشـــاره
میکنند و میگویند در دوره قبلـــی چگونه بوده و االن
وضعیت به چه نحوی اســـت.تغییراتی که براحتی قابل رؤیت اســـت و نیازی به
آمار و ارقام ندارد.بخشـــی از تغییراتی را که مـــردم در زندگی روزمره خود دیدند
و توئیت کردند .بخشـــی از این توئیتها را که با هشـــتک  #تغییرات ملموس در
شبکههای اجتماعی منتشر شده ،با هم میخوانیم:
تغییرات ملموس را فقط کسانی درک میکنند که بیمار در خانه دارند و دیگه
مجبور نیستند برای یک دارو صد تا داروخانه رو بگردند / .محمد آذریان پی
تغییـــرات ملموس یعنی من و خیلیها که از توســـعه ایران دل بریده بودیم و
قصد مهاجرت داشتیم با اقدامات روحانی دوباره به آینده ایران امیدوارشدیم/.
فاطمهسعیدپوریان
تغییرات ملموس میخوانم و ذوق میکنم ،ما یاد گرفتیم که قدردان باشیم،
ما یاد گرفتیم که میشه ذره ذره ساخت و رشد کرد ،ما امید داریم/.کیوانمحمدی
در دولت گذشـــته دو بار خیز برداشـــتم خانه بخرم یک بار دو برابر شد یک بار
40درصد افزایش یافت ،اما در نهایت به خاطر ثبات این دولت باالخره خریدم/.
میرناصراحمدی
ســـال  ۹۱میخواستم لپ تاپ بگیرم در عرض چند روز دالر به طرز وحشتناکی
گران شـــد .لپ تاپی که میخواســـتم حـــدود  400هزارتومان گرون شـــد /.حمید
ناطقیان
رشـــد صنعت توریسم نشان میده نگاه مردم دنیا داره به ایران تغییر میکنه و
دیگه مثل قبل همه فکر نمیکنند ما تروریست هستیم /.مژده یاوری
فقط بـــه خاطر وزیـــر نفـــت و وزیر امـــور خارجه کـــه گل کاشـــتن رأی میدهم/.
مریممرادی
در وضعیت فعلی کشور و با مشکالت اقتصادی جایی برای بیتجربگی ،اتالف
منابع و ظرفیتهای کشور نیست /.علیقدیری
شاید درآمدها در این٤سال ٥برابر نشد اما قیمت اجناس هم «االن یا االن» نشد
وبهیکثباتیرسید.اینیعنی٨سالهدرحالجبرانشدناست/.زهیرموسوی
تورم مواد غذایی در دولت گذشته  51درصد بود و این رقم اکنون کمتر از  8درصد
است/.سامانگلیان
روحانی تورم دورقمی را یک رقمی وتعداد کشـــورهای دوست ایران را که یک
رقمی بود سه رقمی کرد/.محمدطاهایی
یـــک بـــار زمین ،یک بار ماشـــین ،یک بار طال و یـــک بار هم ارز ۳برابر شـــدند،
االن دیگه نمیشـــه به این راحتی پولدار شـــد و دیگران را به خاک سیاه نشاند/.
مراداحمدیان
 ٥٠میلیارد دالر فاینانس در راه ایران ،نتیجه برجام است .قطعاً سرمایه گذارى
خارجى باعث رونق کسب و کار در کشور است /.رضا فومنی

سال بیستوسوم شماره  6475پنجشنبه  31فروردین 1396

اقتصاددانان در گفتوگو با «ایران» از روند اقتصادی  4سال گذشته میگویند

نــــــــــــــــرخارز

مردم ریلگذاری مناسب اقتصاد را احساس میکنند
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امراهلل امینی :بسیاری نمیدانند چه ضرباتی به اقتصاد در دولت قبل وارد شده است
ریحانه یاسینی

«وقتـــی از تـــک رقمی شـــدن تـــورم مواد
غذایـــی حـــرف میزنیـــم ،از چـــه حرف
میزنیـــم؟ در ابتـــدای فعالیـــت دولـــت
احمدینـــژاد یعنی ســـال ٨٤قیمت هر
عدد تخم مرغ  ٥٥تومان بود.در سال ٩٢
(پایان فعالیت دولـــت دهم) قیمت هر
عدد تخـــم مرغ  ٣٥٠تومان شـــد.قیمت
تخم مرغ اکنون حدود  ٤٠٠تومان است».
این جملهها متعلق به یکی از پیامهایی
اســـت که در گروهها و کانالهای تلگرامی
دست به دست میشود .تنور انتخابات هر
روز در حال گرمتر شدن است و اقتصاد به
اصلیترین حوزه برای گروههای مختلف
تبدیل شده و به شبکههای اجتماعی نیز
راه یافته اســـت .عدهای بـــرای القای باور
دروغ بودن آمـــار و ارقام اقتصادی تالش
میکننـــد و معتقدنـــد ســـفرههای مردم
تغییر عجیب و غریبی نکرده ،برای همین
هیچ دســـتاوردی نیز حاصل نشده است.
«ایران» برای روشن شدن ابعاد ماجرا ،با
توگو
اقتصاددانان و استادان دانشگاه گف 
کـــرده و آنها به زبان ســـاده و کوتـــاه ،تأثیر
شاخصهای اقتصادی روی زندگی مردم
و تغییرات اخیر را توضیح دادهاند.
ëëمحمد خوش چهـ ــره  /اسـ ــتاد اقتصاد
دانشگاهتهران
به زندگی مـــردم در ادبیات اقتصادی
ســـبد هزینـــه خانـــوار گفتـــه میشـــود.
یعنی افـــراد درآمدهایـــی و در مقابل آن
هزینههایی دارند که شامل پاسخگویی به
نیازهای اساسی و پایهای است .این نیازها
هم در همه جای دنیا شناخته شده است
و شـــامل هزینه مسکن ،خوراک ،پوشاک،
بهداشـــت و درمان ،آموزش و در کنار آن
حمـــل و نقل و اگـــر چیزی بمانـــد ،برای
تفریحات میشـــود .کل درآمـــد خانواده،
بین این هزینهها تقســـیم میشود .اگر در
یـــک اقتصاد اقالمـــی که در ســـبد خانوار
است ،تحت تأثیر قرار گرفته و قیمت آنها

باال برود به فشار هزینه میرسد و به معنای
کاهش سطح رفاه است.
حاال ممکـــن اســـت در دولتـــی منابع
اقتصـــادی با نگاه بلندمدت بـــر زیربناها و
زیرساختهامثلگسترشنیروگاهها،بنادر
و شبکههای ریلی و ...تخصیص داده شوند.
یا برای زیربناهای اجتماعی مثل گسترش
آموزش و فضاهـــای آموزشـــی و ...صرف
شـــوند .در ایـــن صـــورت دولـــت میتواند
کارنامه موفقی در مورد زیرساختها ارائه
دهد ولی ممکن است اکثریت مردم تغییر
در زندگی یا ســـطح قیمتها نبینند یا کم
ببینند .ممکن اســـت مردم بـــه اقدامات
ظرفیت ساز اقتصادی که غیرمستقیم در
رفاه نقش دارد ،مثل گســـترش نیروگاهها،
کمتر توجه کنند و توجه آنها به این باشد که
اقالم داخل ســـبد خانوار ،تغییرات زیادی
نکرده اســـت .اگر مـــردم در تهیه کاالهایی
مانند شـــیر ،گوشـــت ،مرغ و مـــواد اصلی
غذایی گشایشی احساس نکنند ،احساسی
در بهتر شدن اوضاع نیز نخواهند داشت.
در حـــوزه مســـکن نیـــز همینطور اســـت.
بـــه رغم رکـــود بازار مســـکن ،حـــدود  10تا
15درصد افزایش قیمت اجاره داشتهایم
و همین مســـأله ،در نظر مـــردم بهعنوان
نکتهای منفی برجسته میشود .اگر دولت
میتوانست اجارهها را کنترل کند ،تغییرات
اقتصادی برای بســـیاری از مردم ملموس
میشـــد .به هر حـــال تأثیر شـــاخصها بر
ســـفره مردم اصالً روالی سیاسی نیست و
نباید با بازیهای سیاسی تفسیر شود.
ëëامراهلل امینی  /اسـ ــتاد اقتصاد دانشـ ــگاه
عالمهطباطبایی
یکی از مهمترین شاخصها ،در تحلیل
تغییرات رشـــد اقتصادی است .در زمانی
کـــه دولت یازدهـــم روی کار آمد ،رشـــد ما
حدود منفی  5درصد بـــود و االن حدود 11
درصد رشد کرده است .این شاخص بسیار
چشمگیر ،مشخص و روشن برای اقتصاد
اســـت که اقتصاد از حالت رکودی کامل و
پس رفت ،با شتاب به سمت جلو حرکت

ســـــــــــکه و طال

نیم نگاه

ëëمحمد خوش چهـــره :تأثیر
شاخصها بر سفره مردم اصالً
روالی سیاسی نیست و نباید با
بازیهای سیاسی تفسیر شود

کرده است .شاخص دیگر ،شاخص نرخ
ارز است .این شاخص تغییرات آن چنانی
نکرده و ثباتی هم در نرخ ارز داریم .ارزش
پـــول ملی نیـــز بعـــد از افت بســـیار زیاد،
دیگر تغییری نکرده اســـت .بـــه برخی از
شاخصهامانندنقدینگینیزاضافهشده
که اثرات زیادی روی قیمتها نگذاشـــته
اســـت .بعد از این شـــاخصها ،مشـــکل
فعلی ،مشـــکل اشتغال اســـت .با اینکه
دولت خیلی تالش کرده تعداد شاغلین
را بیشـــتر کند ،به خاطر انباشـــت بیکاران
همچنان به این مشکل اضافه شده است.
چرا که تولید در کشـــور ما صدماتی دیده
و به این راحتـــی و در زمان کم نمیتواند
حرکـــت کنـــد .بایـــد نقدینگی بـــاال رود و
تکنولوژی بیاید و باید تولید سودآور و امن
باشـــد .این کارهایی است که دولت از این
پس باید انجـــام دهد .در شـــاخصهای
اصلـــی و کالن ،دولـــت روحانی تغییرات
بســـیار زیادی به وجود آورده است .مردم
نمیداننـــد چه ضرباتی بـــه اقتصاد وارد
شده بود و به خاطر همین مسأله ،عدهای
دســـتاوردهای مهم دولـــت را پوچ جلوه
میدهنـــد .نمیداننـــد ما چـــه پولهایی
را غیـــر بهینه خرج کردیـــم و اقتصاد را با
واردات چرخاندیم .چندین و چند ســـال
جبران ضرباتی که اقتصاد خورده است،

ëëامراهلل امینـــی :اقتصاد هم
مثـــل یک ســـاختمان ،خراب
کردنش بســـیار راحت است
اما برای درست کردنش زمان
زیادی الزم است

طول میکشـــد .اقتصـــاد هـــم مثل یک
ســـاختمان ،خراب کردنش بسیار راحت
اســـت امـــا برای درســـت کردنـــش زمان
زیادی الزم است.
ëëهادیحقشناس/کارشناساقتصادی
در اقتصاد شـــاخصهایی را داریم که
این شاخصها بیانگر روند تغییر زندگی
مـــردم هســـتند و از طرفـــی دیگر بـــا این
شـــاخصها میتوان پیشبینـــی کرد که
آینده اقتصاد رو به بهبود یا رو به وخامت
است .به دو -سه عدد میتوان اشاره کرد.
در ســـال  ،92مردم تـــاش میکردند که
پول نقد نگه ندارند به این علت که تورم
لحظـــهای تأخیر میکرد .تـــورم نقطه به
نقطه در شـــهریور  92به باالی  45درصد
رســـید و ایـــن تـــورم منجر شـــده بـــود که
قیمت ســـکه تا  2میلیون تومان ،قیمت
ارز تا  4هزار تومان و قیمت مسکن و سایر
داراییهـــا افزایـــش پیدا کند .بـــرای فهم
تغییرات ،ســـؤال این اســـت :آیا در ســـال
 ،95مـــردم به دنبال خریـــد داراییهایی
مثل ســـکه ،ارز و زمین هســـتند تا ارزش
پولشان حفظ شـــود؟ یا آیا قیمت سکه
کـــه االن حدود یـــک میلیـــون و  200هزار
تومان است ،تغییر محسوسی نسبت به
قیمت سال  92نداشته است؟ آیا قیمت
دالر کـــه در دولت قبلی  3برابر زیاد شـــد

ëëهادی حق شـــناس :در سال
 ،92مـــردم تـــاش میکردند
که پول نقـــد نگه ندارند به این
علت که تورم لحظهای تأخیر
میکرد
و در ایـــن دولت 300 ،تا تـــک تومن زیاد
شده ،تغییر محسوس نیست؟ آیا قیمت
نان یا بنزینی که نزدیک  10برابر افزایش
پیـــدا کرد و حـــاال از آن تغییرات ناگهانی
خبری نیست ،تغییر محسوس نیست؟
در اقتصاد قاعدهای بهعنوان چسبندگی
قیمت داریم ،در این  4سال گذشته کسی
ادعا نداشته که قیمتها ارزان شده بلکه
ادعا این بوده که جلـــوی افزایش تورم و
گرانی لجام گســـیخته گرفته شده است.
برای نخستین بار میزان افزایش حقوق
کارگران بیش از تورم بوده اســـت .آیا این
شـــاخصها بیانگر افزایش قدرت خرید
نیست؟امروز هیج کس سؤال نمیپرسد
که چه کسانی با چه سیاستهایی منجر
به تورم  40درصد شـــدند و باعث شدند
اقتصـــاد ایـــران کوچک شـــود .بلکه این
سؤال مطرح اســـت که چرا اقتصادی که
به ریل برگشته ،تندتر حرکت نمیکند؟
همین نشـــان دهنده تغییراتی ملموس
نیست؟ سازندگی شـــاخصهای کالن
اقتصاد نیاز به زمـــان دارد ودر صورتی
که به سیاســـتهای فعلـــی این دولت
فرصـــت داده شـــود ،قطعاً در  4ســـال
گذشـــته بستر مناســـبی فراهم شده که
در آینده به ســـمتی مطلوبتر حرکت
خواهد کرد.

گزارش «ایران» از هوای تازه در صنعت نفت «پسابرجام»

<طالی سیاه> ،دور از دسترس کاسبان تحریم
عطیه لباف

پول نفـــت فروختـــه شـــده در دولت گذشـــته کجا
رفت و چه شـــد؟ میلیاردها دالر از سرمایه ملی که
میتوانســـت صرف فعالیتهای عمرانی شـــود و
برای بسیاری از جوانان کشـــور شغل ایجاد کند ،به
جیب چه کســـانی رفت؟ نزدیک به  4ســـال است
که دغدغه دولت ،بانک مرکزی و قوه قضاییه پیدا
کردن پاســـخ این ســـؤاالت و بازگرداندن پول نفت
فروختـــه شـــده در آن زمان بـــه خزانه امن اســـت.
اما کار آســـانی نیســـت .دولت گذشـــته نفت خام و
میعانـــات گازی کشـــور را با قیمتهـــای مخفف و
بدون ضمانتنامه به دست دالالن سپرد و به گمان
خـــودش «تحریمها را دور زده بود ».پول آن بخش
از نفت خام هم که دولت مســـتقیماً به کشورهای
آســـیایی نظیر هند و چین صـــادر کرد؛ همان جا در
بانکهای کشور خریدار بلوکه میشد .کشور خریدار
در بهترین حالت با پـــول بلوکه نفت خام فروخته
شده به ایران وام میداد یا اینکه کاالهای بیکیفیت
خـــود را به ایـــران صادر میکرد .معادلهای دو ســـر
ضرر که اکبر ترکان مشـــاور رئیس جمهـــوری آن را
روشی «بسیار تحقیرآمیز» میداند.
توگو با روزنامه ایران شرایط
چندی پیش او در گف 
فروش نفـــت خام در اواخر دولـــت دهم را به تصویر
کشـــید و گفت« :پس از تحریم نفت ایران ،فقط هند
و چین از ایران نفت میخریدند که با روشـــی «بسیار
تحقیرآمیز» انجام میشد .به این ترتیب که در دولت
گذشتهنفتایرانبهچینفروختهشداماپولنقداین
نفت که ۲۲میلیارد دالر اســـت از ســـوی چین در یک
حساب بلوکه میشـــد .چینیها قرار بود معادل این
پول یعنی ۲۲میلیارد دالر به ما وام بدهند که در ابتدا
 ۴میلیارد دالر را به عنوان ســـود وام کسر کردند و برای
۱۸میلیاردوامیکهبهمادادند ۸درصدهمپولبیمه
درنظرگرفتند».
وی با اشـــاره به اینکه اکنون ۲۲میلیارد دالر پول ما
در چین وثیقه است ،گفته بود «هند نیز پول نفت ما
را به دو قســـمت میکرد ،بخشی را به حساب یورویی
و بخشـــی را به حســـاب روپیه واریز میکـــرد .آن پولی
که به حســـاب یورویی واریز میشـــد ،توقیف میشد
چون نمیتوانستیم با آن خرید کنیم اما از پولی که در
حساب روپیه قرار داشت باید از هند و به قیمتهایی
کهخودشانمیگفتندکاالیهندیبخریم».
ذینفع دیگـــر در زمان تحریم ایران کشـــورهای
ترکیه و امارات بودند کـــه «از جابهجایی پول ایران
منفعت میبردنـــد درصدهای بزرگـــی از پول گیر
آنها میآمـــد زیرا ما در بازار ،تحریـــم بودیم و باید
با واســـطهها خرید میکردیم که هزینههای بسیار
هنگفتی را به خریداران ما تحمیل میکردند».
امـــا این تمام مشـــکالت ناشـــی از تحریم نبود.
«دالالن فـــروش نفت کـــه تنها یکـــی از آنها بابک
زنجانـــی بود ،پول نفـــت را بردنـــد و خوردند و یک

لیـــوان آب هم روی آن».این موضـــوع را وزیر نفت
در روزهـــای اخیر اعالم کـــرد .اگرچـــه وزارت نفت
دولت یازدهم توانست بخشی از محمولههایی که
فروش نرفته بود را از دالالن بازپس بگیرد اما ظاهراً
تالشهای  4ســـاله دولـــت برای پـــس گرفتن پول
نفت فروخته شـــده به دست دالالنی نظیر زنجانی
بینتیجه بوده است و همچنان این پرونده باید باز
بماند .ترکان میگوید :در دولت قبل همه دالالنی
که کوشش دستگاههای اطالعاتی و امنیتی و اجرایی
بیرون کـــردن آنها بود-یعنی همانهایی که وزارت
اطالعات باید دانه دانه آنان را با انبر پیدا میکرد و
بیرون میانداخت -رسماً پشت میز مذاکره آمدند
و بدون هیچ پشتوانهای نفت را از وزیر سابق تحویل
گرفتند و بردند و فروختند.
بیـــژن زنگنه فقط در مورد پرونده بابک زنجانی
میگوید :آقای زنجانی پول ملت را خورد و برد و یک
لیوان آب هم روی آن .پول را هم پس نداد .جز این
که ما به زور حدود  ٢هزار میلیارد تومان را توانستیم
از طریـــق مصادره امـــوال بگیریم ،اما ایشـــان ۱۳تا
 ۱۴هزار میلیارد تومان پول کشـــور و مردم را خورده
است و انگار نه انگار و خیلی هم روحیه خوبی دارد.
حداکثر دو هـــزار میلیارد تومان بابـــت اموال آقای
زنجانی به حساب وزارت نفت نوشتهاند البته باید
جنسهـــای او را بفروشـــیم ،نمیدانیم چقدر از ما
بخرند ،یکســـری از اموال مانند زمیـــن ،پروژه ایران
زمین ،زمین الهیه ،هواپیمایی قشم و هتل در قشم
را کسی نمیخرد ،در واقع اسباب دردسر و مشکالت
ما شده است.
اگرچـــه دولت یازدهم دســـت دالالن نفتی را از
این سرمایه ملی کوتاه کرد و با اجرای برجام بخش
اعظم پولهای بلوکه شـــده را به حسابهای ایران
بازگرداند؛ اما بازگرداندن پول نفت فروخته شده در
دولت قبل یکی از دغدغههای این دولت و ناشی از
بیتدبیری دولت قبل بود.
امیرحســـین زمانی نیا معاون امور بینالملل و
بازرگانی وزیر نفت درباره آخرین وضعیت دریافت
درآمدهـــای حاصل از فروش نفت میگوید :روزانه
بیـــش از  2میلیـــون و  200هـــزار بشـــکه نفت خام
فروخته میشـــود که از طریق سیســـتم بانکی پول
آن را دریافـــت میکنیـــم و ایـــن دســـتاورد برجـــام
اســـت .برجام قفـــل تحریمهـــا را بازکـــرد و درآمد
حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را به
حسابهای ایران بازگرداند.
پول صادرات نفت بهصورت اسکناس یا نقدی
به ایـــران بازنمی گردد ،بلکه خطوط اعتباری میان
فروشنده و خریدار نفت باز شده و مبادالت میان دو
طرف از این طریق انجام میشـــود .به این ترتیب،
اگرچه در دوران تحریم ،درآمد حاصل از صادرات
روزانه یک میلیون بشـــکه نفت خام ،بلوکه میشد
و امکان دسترســـی به آنها وجود نداشت ،اما با رفع
تحریمها ،این موانع برطرف شد.

ëëپس از تحریم نفت ایران ،فقط هند و چین از ایران نفت میخریدند که با روشی
«بسیار تحقیرآمیز» انجام میشد
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ت عالی فنی طرحهای سازمان ملی
مدیرکل امور نظار 
زمین و مســـکن گفت :در تحقق اهـــداف طرح جامع
مسکن این سازمان آماده تأمین زمین مورد نیاز برای
 100هزار واحد مسکونی در قالب مسکن اجتماعی است .به گزارش پایگاه خبری
وزارت راه و شهرســـازی ،فردین شاکری افزود :اولویت فعالیت این دفتر سازمان
ملی زمین و مســـکن در سال  96در سه بخش کمک به تکمیل مسکنهای مهر،
ابالغ دستورالعمل طرحهای مشـــارکتی به استانها و اجرای تکالیف سازمان در
طرح جامع مسکن است .وی گفت :شاید بیشترین زمان ما در سال  95برای رفع
مشـــکالت مســـکن مهر بود ،زیرا که در بحث تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی
مناطقی که مشکالت خاص داشتند ورود کردیم و موفق شدیم مشکالت را حل
کنیم با اینکه تأمین بخشی از خدمات زیربنایی برعهده دستگاههای دیگر بود.

اقتصادی

iran-newspaper

ëëتفکر غلط دولت قبل مبنی بر اینکه اگر فروشنده عوض شود میتوان نفت
را فروخت ،پای واســـطههایی را به عرصه صادرات نفـــت باز کرد که خیلی از
آنها پول نفت را بازنگرداندند

ëëشرکت ملی نفت ،تنها مرجع فروش نفت شد
دولـــت قبل تالش کـــرد به کمک شـــرکتهای
خصوصی و افراد حقیقی نفت کشـــور را بفروشـــد
یـــا به عبارت دیگـــر تحریمهای نفتـــی را دور بزند.
این تالش برای افزایش درآمدهای کشـــور اساســـاً
نادرســـت نبود .شناخت نداشـــتن دولت از شرایط
تحریم و نحوه صحیح فروش نفت کشور وضعیتی
را ایجاد کرد که عده ای ســـودجو توانستند به بهانه
تحریم پول نفت را به کشور بازنگردانند.
ایـــن تفکر غلط دولـــت قبل مبنی بـــر اینکه اگر
فروشنده عوض شود میتوان نفت را فروخت ،پای
واســـطههایی را به عرصه صادرات نفت باز کرد که
خیلی از آنهـــا یا پول نفـــت را بازنگرداندند یا آنکه
نتوانســـتند نفت تحویل گرفته را بفروشـــند .در این
میان شـــلوغی بازار که واســـطهها عامـــل آن بودند
ط تر کرد و احتمال فروش نفت
خریـــداران را محتا 
توسط دالالن را کاهش داد .بنابراین واسطهها برای
کشـــور نتوانســـتند کاری انجام دهند اما توانستند از
این بیاطالعی مســـئوالن وقت به نفع خودشـــان
سوءاستفادهکنند.
اما با روی کار آمدن دولت یازدهم نوع تفکر به
فروش نفت در شرایط تحریم تغییر کرد به طوری
که وزارت نفت با این دیدگاه که «اگر شـــرکت نفت
در شـــرایط موجود نتواند به بعضی از پاالیشگاهها
نفـــت بفروشـــد دالل هم نمـــی توانـــد» دالل ها را
کنار گذاشـــت و نتیجه آن شـــد که با حذف دالل ها
میزان صادرات نفت ایـــران بر خالف تصور عموم
بیشتر نیز شد .به اعتقاد دولت یازدهم «تحریم ها
دور زدنی نبود» ،بلکه باید با آن به شـــیوه معقولی

مقابله میشـــد .شـــهریور ســـال  92بود کـــه زنگنه
فهرســـتی از دالالن و رانـــت خواران نفتـــی را برای
داوری فرســـتاد .در همان زمان هم با بیان اهمیت
پیگیری وصول پولهای واریز نشده نفت به خزانه،
مسأله وجود دالالن سودجو در صنعت را به بهانه
دور زدن تحریم یک موضوع مهم تلقی کرد که باید
با آن برخورد قاطعی شود.
در خـــرداد ماه ســـال  93دولت بـــرای فروش
مطمئن نفت راهکاری پیش روی خریداران قرار
داد .اینکه خریدار مستقیماً وارد مذاکره با شرکت
ملی نفت کشـــور شـــود .به این ترتیـــب با احیای
برخی از قوانین در این معامالت مستقیم ،رانت
خـــواری در فـــروش نفت به طور کلی قطع شـــد.
زیرا دو شـــرط توان عملیاتی اجرایی شرکتهای
متقاضـــی و امـــکان پرداخت پول نفـــت که طی
ســـالهای تحریـــم از قوانین فروش نفت کشـــور
حذف شـــده بود میتوانســـت حضور متقاضیان
غیـــر واقعی در بازار فروش نفـــت و فرآوردههای
نفتـــی را بـــه حداقل ممکن برســـاند .بـــه عبارت
دیگر توان عملیاتی همان اصل آشـــنایی خریدار
بـــا صنعت یا پاالیشـــگر بودن و امـــکان پرداخت
پول ،احیا شد .شـــروطی که تضامین بازپرداخت
و ندادن تخفیفهای غیر معقول زمان دور زدن
تحریمها را بازگو میکرد.
با اجرای برجام شـــرایط بهتر نیز شد ،به طوری
که پول نفت فروخته شـــده طبـــق روال عادی خود
به کشـــور بازگشـــت و حتی پولهای بلوکه شـــده به
جز موارد خاص که در رهن وامهای گرفته شده در
دولت قبل بود ،به کشور بازگشت.

ëëبرجام و افزایش  80درصدی تجارت
ایرانوآفریقایجنوبی
رایـــزن بازرگانـــی جمهوری اســـامی
ایران و آفریقای جنوبی گفت :برجام
در ســـال  95حجم مبـــادالت تجاری
ایران و آفریقای جنوبی را در مقایسه
بـــا ســـال  80 ،94درصـــد افزایـــش
داد .ســـید مهـــرداد ســـیادت نســـب
توگـــو بـــا ایرنا افزود :در ســـال
در گف 
گذشـــته 42 ،میلیـــون دالر صـــادرات
رســـمی از جمهوری اسالمی ایران به
آفریقای جنوبی گزارش شـــده است.
وی اضافه کرد :براساس هدفگذاری
بیـــن مقامهـــای ایرانـــی و آفریقـــای
جنوبی این میزان حجم تجاری میان
 2کشور تا سال  2020باید به  2میلیارد
دالر افزایش یابد.
 7405ëëمـ ــگاوات بـ ــه تولیـ ــد بـ ــرق
نیروگاههادردولتیازدهمافزودهشد
معـــاون وزیـــر نیـــرو در امـــور بـــرق و
انـــرژی بـــا اشـــاره بـــه دســـتاوردهای
دولت یازدهم در حوزه انرژی ،گفت:
در دولـــت تدبیـــر و امید هفـــت هزار
و  ٤٠٥مـــگاوات بـــه ظرفیـــت تولیـــد
برق نیروگاههای کشـــور افزوده شـــد.
هوشنگ فالحتیان با اشـــاره به اینکه
امسال نیز  ٤هزار مگاوات نیروی برق
به نیروی توزیعی شبکههای سراسری
برق کشـــور افزوده میشود ،گفت :بر
این اساس ،از ابتدای فعالیت دولت
یازدهم تا پایان ســـال  ،٩٦در مجموع
حـــدود  ١١هـــزار و  ٥٠٠مـــگاوات بـــه
ظرفیـــت نیروگاههای برق در کشـــور
ایران افزوده میشود.
ëëعملیاتاکتشاف
در 34پهنهمعدنیکشور
مدیـــر اکتشـــاف ســـازمان توســـعه و
نوســـازی معـــادن و صنایـــع معدنی
ایـــران (ایمیـــدرو) گفت :بـــا حمایت
دولت تدبیر و امید عملیات اکتشاف
در  34پهنه معدنی  27اســـتان کشور
در دســـت اجراســـت .به گزارش ایرنا
علی اصغرزاده افزود :ایمیدرو اکنون
در مناطـــق مختلف کشـــور همچون
سیســـتان وبلوچســـتان ،خراســـان
رضوی ،گلســـتان ،مازندران ،فارس،
کهگیلویـــه و بویراحمـــد ،چهارمحال
وبختیاری ،ایالم ،کردســـتان ،زنجان،
آذربایجانغربی و شـــرقی ،خراســـان
جنوبـــی ،اردبیـــل و گـــرگان مشـــغول
عملیاتاکتشافیاست.

