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 ایران ســومین تحریم نفتی خود 
در 70 ســال اخیر را تجربــه می کند و 
همین امر سبب شده است در فهرست 
صادرکنندگان بزرگ نفتی و همچنین در 
میان غول های نفتی جهان دیگر نشانی 

از ایران نباشد. 
 ایران سومین دارنده ذخایر نفت در 
جهان است. ذخایر نفتی و گازی ایران، 
یکی از باالتریــن ذخایر در جهان تلقی 
می شود اما سالیان طوالنی است تالش 
ایران برای ورود به بازارهای جهانی گاز 
با بن بست روبرو شــده و از سوی دیگر 
تحریم نفتی نیز ایران را به غایب بزرگ 

بازار نفت مبدل ساخته است. 

 از ســال 1397، با تصمیم جنجال 
ترامپ بــرای خروج از برجــام، ایران با 
تحریم های نفتی مواجه گردید. پیش از 
این یک بار در جریان ملی شدن صنعت 
نفت، ایران تحریم های نفتی را در دهه 
سی تجربه کرد، پس از آن تحریم نفتی 
ایران در آغازین سال های دهه نود به وقوع 
پیوست و حاال نیز ایران همچنان درگیر 
سومین تحریم نفتی در این سال هاست. 
در این شــرایط صادرات نفــت ایران با 
کاهشــی قابل توجه روبرو شده است. 
هر چند محرمانگی آمار مانع از تحلیل 
میزان صادرات نفت ایران شده است اما با 
این حال بررسی ها نشان می دهد اقتصاد 
ایران نتوانسته است بازارهای پیشین 
خود را در جهان زنــده نگه دارد. تالش 

چین برای عقد قــرارداد خرید نفت از 
رقبای ایران نشان از آن دارد که بزرگترین 
خریدار نفت ایران در جهان نیز چندان 
امیدی به پایداری جریان صادرات نفت 
از ایران ندارد و از ایــن رو در تالش برای 
جایگزینی نفت دیگر کشورها با ایران 
است.  در دیگر سو ، پیش از تحریم های 
شدید نفتی، رقیب گازی ایران در شمال 
این کشور، یعنی روسیه مانع از رسیدن 
گاز ایران به اروپا می شد و در جنوب نیز 
قطر با اســتفاده از فرصت تحریم، بازار 
گاز ال ان جی جهان را در اختیار گرفت 
و به ثروتمندترین کشور جهان بدل شد. 
 حاال تاثیر تحریم های نفتی از پس 
سه سال مداوم، بر اقتصاد ایران قابل رصد 
است. رشد منفی، تورم باال و بحران شدید 

اقتصادی نشان از میزان وابستگی اقتصاد 
ایران به نفت دارد. 

 ایران، غایب بزرگ نفتی در جهان 
ایران علی رغم اینکه در رتبه  ســوم 
از ذخایر نفــت و گاز جهان قــرار دارد 
اما به دلیل تحریم هــای ظالمانه، نبود 
زیر ســاخت و عدم مدیریت صحیح از 
فهرست بیست شــرکت بزرگ نفت و 
گاز دنیا حذف شده است.شرکت های 
اکسون موبیل،شــورون، پتروچاینــا، 
آرامکوی عربســتان سعودی،شــل، 
کونوکوفیلیــپ، روزنف، ســینوپک، 
لوک اویل، دوک انرژی، توتال، گازپروم و 
بریتیش پترولیوم از جمله مشهورترین 
شرکت هایی هســتند که نامشان در 
میان 20 غول نفتی جهان می درخشد . 

در ایــن شــرایط برخــی منابــع 
درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته 
را در محــدوده دو میلیــارد دالر اعالم 

می کنند . 
  تحریم تنها از دست رفتن

 بازار جهانی نیست 
 نکته مهم اینجاست که تحریم تنها 
به معنای از دست دادن بازارهای جهانی 
نیست. اتفاقا نبود امکان سرمایه گذاری، 
کمبود مالی و همچنین ممانعت تحریم 
کنندگان از ورود تکنولــوژی روز دنیا ، 
بحران را در این حوزه عمیق تر می کند . 
در شرایطی ایران با تحریم نفتی دست 
و پنجه نرم می کند که بررسی ها نشان 
می دهد افــول نفت در جهان از ســال 
2030 آغاز شده و تکنولوژی روز جهان 
زمینه را برای جایگزینی انرژی های نو و 
پاک تر به جای سوخت های فسیلی مهیا 
می کند. به این ترتیب از دست رفتن این 
فرصت مساوی با ماندن میلیاردها دالر 
از ثروت ایــران در زیر زمین خواهد بود. 
ثروتی که دیگر با پایان عصر نفت قابل 

استفاده نخواهد بود . 
 ایران در فضایی این چنین دشــوار 
با یکــی از ســخت ترین و صعب ترین 

تجربه های تحریمی جهان روبروست . 
 از ســوی دیگــر نبــود امــکان 
سرمایه گذاری میزان تولید نفت و گاز 
در ایران را کاهش داده اســت. نگاهی 
به ســخنرانی ها وبرنامه های ارائه شده 
از ســوی جواد اوجی، وزیر کنونی نفت 
در جریان دریافت رای اعتماد مجلس 
نشــان می دهد که وی نیز از ضرورت 

سرمایه گذاری برای رفع بحران کنوین 
چاه  های تولیدی سخن گفته است. 

وزیر نفت از برنامه ریزی برای جذب 
1۴۵ میلیارد دالر سرمایه گذاری داخلی 
و خارجی در صنعت نفت ظرف چهار تا 
هشت سال آینده خبر داده و گفته بود: 
دولت سیزدهم عزمش را برای گسترش 
همکاری با شرکت های چینی جزم کرده 
است. با این حال هنوز سیگنال ثبتی در 
این حوزه از راه نرسیده است به طوری که 
برخی کارشناسان معتقدند تداوم این 
روند نه تنها بحران نفتی برای ایران در 
بازار جهانی ایجــاد کرده بلکه در داخل 
نیز سبب می شــود ایران به واردکننده 
گاز تبدیل شــود چرا که صنعت گاز به 
سرمایه گذاری بزرگی برای حفظ جریان 

تولید نیازمند است. 
سید مهدی حسینی، تحلیلگر حوزه 
انرژی درپاسخ به این پرسش که آیا ایران 
وارد کننده گاز خواهد شــد یا خیر، به 
»توسعه ایرانی« گفت: مشکالت بخش 
تولیــد گاز همچنان وجــود دارد و اگر 
میادین گازی توسعه نیابد و فشارافزایی 
نشــود با توجه به میزان مصرف روزانه 
بیش از 700 میلیون متــر مکعب گاز 
در کشــور که از مجموع میزان مصرف 
اتحادیه اروپا بیشتر اســت؛ به حتم در 

آینده دچار مشکل خواهیم شد. 
وی تاکید کرد: اکنون نیز واردکننده 
گاز از ترکمنســتان هســتیم و میزان 
صادرات گاز ما به عــراق و ترکیه و ... با 
میــزان واردات ما برابر بــوده و باالنس 
اســت. اما اگر مجموعه موانع تولید گاز 
برطرف نشود و مسائل پارس جنوبی حل 
نشود و سایر میادین گازی توسعه نیابد و 
تحریم ها هم تداوم داشته باشد به حتم با 

کمبود گاز مواجه خواهیم شد. 
حسینی گفت: باید گفت در صورت 
نیاز به واردات گاز در اثــر کمبود نیز با 
مشکالتی مواجه می شــویم زیرا برای 
واردات نیازمند انتقال پول هستیم که 
شرایط تحریم مانع این کار خواهد شد 
بنابراین شرایط از هر نظر سخت خواهد 
شد. وی تاکید کرد: همه موانع و مشکالت 
باید همسو با هم رفع شــود و امیدوارم 
تحریم ها هرچه زودتر برداشته شود تا 
فشار بر بخش نفت و گاز به حداقل برسد 
و شاهد توسعه این بخش در آینده باشیم. 
حسینی در پاســخ به این پرسش 

که در صورت ادامه شرایط تحریم ها آیا 
امکان سرمایه گذاری خارجی در حوزه 
انرژی گاز ایران وجود دارد یا خیر؛ گفت: 
برای جذب سرمایه خارجی دو مشکل 
اساسی داریم، نخستین مشکل تحریم 
است بر اساس آن هرگونه سرمایه گذاری 
خارجی به ویژه در بخــش انرژی ایران 
ممنوع است و موسساتی که این شرایط 
را نادیده بگیرند، آسیب خواهند دید و 
جریمه می شوند. مورد دوم موانع داخلی 
اســت زیرا عده ای بر این باورند جذب 
سرمایه خارجی در اصل منجر به بدهی 
خارجی ایران خواهد شد. بنابراین صرفه 
اقتصادی ندارد در حالی که در صورت 
سرمایه گذاری در مدت زمان کوتاهی 
می توان مبلغ ســرمایه گذاری شده را 
بازگرداند و برای سالیان طوالنی به سود 
نیز دســت یافت. اما این عده همچنان 
سرمایه گذاری خارجی را روش درستی 
نمی دانند و مانع این کار می شوند. جذب 
سرمایه های داخلی نیز پاسخگوی نیاز 
توسعه این میادین نیست و تاکنون در 

این زمینه موفق نبوده ایم.
به نظر می رسد کســانی که تحریم 
را کاغذپاره می خواندند  با ساده انگاری 
از برابر این اتفاق مهلــک عبور کرده و 
تالش های دیپلماتیک برای حل مساله 
را به بن بست می کشــاندند، امروز باید 
پاسخگو باشد که چرا بزرگترین دارنده 
ذخایر نفت و گاز جهان، نامش در میان 
صادرکنندگان و تولیدکنندگان بزرگ 

نفتی نیست. 

ایران از فهرست غول های نفت و گاز حذف شد؛

تأثیر تحریم های »بی اثر« بر نقشه انرژی جهان!
سید مهدی حسینی 

در گفت وگو با »توسعه 
ایرانی«: برای جذب سرمایه 

خارجی دو مشکل اساسی 
داریم، نخستین مشکل 

تحریم است بر اساس آن 
هرگونه سرمایه گذاری 

خارجی به ویژه در بخش 
انرژی ایران ممنوع است و 
موسساتی که این شرایط 
را نادیده بگیرند، آسیب 

خواهند دید و جریمه 
می شوند. مورد دوم موانع 

داخلی است

یک کارشــناس حوزه خودرو اظهار داشت: قرعه کشی 
خودرو تنها در صورتی قابل حذف است که قیمت کارخانه 
با قیمت بازار یکسان باشــد. تا زمانی که این اتفاق نیافتد، 

قرعه کشی هم حذف شود یک فساد جدید ایجاد می شود.
فربد زاوه در گفت وگو با ایلنا در مورد اظهارات وزیر صمت 
مبنی بر کاهش قیمت خودرو تا پایان سال و افزایش عرضه تا 
حذف قرعه کشی اظهار کرد: موضوع کاهش قیمت خودرو، 
فراتر از  وزارت صمت است، مشخص نیست چرا آقای وزیر 

اصرار دارند که مســئولیت مســئله ای 
را قبــول کنند که در حــوزه اختیارات 
ایشــان نیســت. قیمت کاالها ناشی از 
سیاســت های پولی و مالی در کشــور 
افزایش می یابد. تورم تنها در حوزه خودرو 
نیست بلکه در همه حوزه ها ما دچار تورم 
هستیم و این مشکل هم با دستور بهبود 

پیدا نمی کند. بنابراین این که در بــازار خودرو تورم منفی 
داشته باشیم ، حرف عجیبی است.وی افزود: آقایان خیلی 
همت کنند و عرضه را افزایش دهند، می توانند با تورمی کمتر 
از نرخ عمومی، قیمت خودرو را کنترل کنند. برای اینکه تورم 
منفی شود باید ساختار اقتصاد ایران تغییر کند. فاکتورهایی 
مانند کسری بودجه، شبکه بانکی و ... همه باید تغییر کند تا 
تورم منفی شود.زاوه تصریح کرد: افزایش تولید هم نیاز به 
منابع نقدینگی و پول دارد، قاعدتا این پول باید از شبکه بانکی 
وارد شود. از آنجا که خودروسازان زیان ده هستن، مجاز به 
گرفتن تسهیالت جدید نیســتند. لذا تسهیالت دستوری 
شده و در قالب اضافه برداشــت می رود که همین موضوع 
دوباره تورم زا می شــود.وی همچنین خاطرنشان کرد: از 
طرف دیگر بهای تمام شده خودروها بیشتر قیمت فروش آنها 

است، یعنی هربار که پول وارد چرخه می شود به جای زیاد 
شدن کم می شود. هر خودرویی که از تولید به دست مشتری 
می رسد، مقداری پول از دست می رود. همین موضوع هم 
باعث افزایش تورم می شود. لذا صحبت های آقای فاطمی 
امین در این رابطه هیچ مبنای علمی ندارد. اگر اتفاقی هم در 
حوزه قیمت به خاطر رکود رخ دهد پایدار نخواهد بود و طی 
چند ماه به شکل بسیار بدتری بروز پیدا می کند و وضعیت 
آشفته تر از امروز می شود.این کارشناس حوزه خودرو گفت: 
به صالح شــرکت ها هم نیســت که در 
وضعیت فعلی تولید را افزایش دهند، مگر 
اینکه رویه های تامین مالی و مدیریتی 
آنها به شکل اساسی تغییر کند. تا زمانی 
که این شرکت ها زیان ده هستند، افزایش 
تیراژ برای آنها خطرناک است. تا وقتی 
که شرکت ها اجازه نداشــته باشند که 
ســایت های غیراقتصادی را تعطیل کنند یا فعالیت های 
غیرضروری را تعطیل و نیروی انسانی را کمتر کنند نباید این 
اتفاقات رخ دهد. متاسفانه امروزه در اقتصاد ایران تعقل چیز 
نایابی است و همه کارها به شکل عجیبی انجام می شود.وی 
افزود: قرعه کشی تنها در صورتی قابل حذف است که قیمت 
کارخانه با قیمت بازار یکســان باشد. تا زمانی که این اتفاق 
نیافتد، قرعه کشی هم حذف شــود یک فساد جدید ایجاد 
می شود. شناور شدن قیمت کار درستی است و جلوی تورم 
را هم می گیرد ولی اصل ماجرا این است که این هدف های 
اعالم شده در حوزه اختیارات اقای فاطمی امین نیست، وزیر 
صمت در مورد کسری بودجه چه کاری می تواند کند؟ خیلی 
هنر کنند آتش تورم را شعله ورتر نکنند اما نمی توانند آن را 

خاموش کنند.

حسین صمصامی بر این باور است که حذف ارز ۴200 در 
شرایط موجود تورم برخی کاالهای اساسی و اقالم مصرفی 
مردم را به شــدت افزایش می دهد و موج تورمی را تشدید 

می کند.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی 
در مصاحبه با رادیو درمورد پیشــنهاد مجلس برای حذف 
و جایگزینی ارز ۴200 تومانــی با کارتهای اعتباری گفت: 
یکی از دالیل کارشناســان برای ضرورت حذف ارز ۴200 

تومانی، این اســت که به هــدف اصابت 
نکرده و قیمت کاالهای مشمول افزایش 
یافتــه درصورتی که عمــده صحبت ها 
غیرکارشناســی بوده و مبتنی بر آمار و 
رقم نیســت.وی افزود: متاسفانه برخی 
نماینــدگان مجلس و کارشناســان، بر 
اساس آمار دقیق و شاخص تورم کاالهای 

مشمول و غیرمشــمول به این موضوع اشاره نمی کنند که 
وقتی ارز ۴200 تومانی را از کاالهای اساسی حذف کردند 

چه تاثیری بر شاخص قیمت کاالها گذاشت.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با 
تأکید بر اینکه حذف ارز ۴200 تومانی قطعاً موجب افزایش 
قیمتها می شود یادآورشد: دقیقاً همان زمانی که فهرست 
کاالهای تخصیصی ارز ۴200 تومانی را کم کردند قیمت 

کاالها هم به شدت افزایش پیدا کرد.
صمصامی تقویت رانت را نیز نتیجه تخصیص ارز ۴200 
تومانی دانست و در عین حال گفت: بنده معتقدم بهترین 
سیاســت بانک مرکزی در 21 فروردین ســال 97 همین 
بســته ارزی بود اما اجرای غلط و تخصیص آن به کاالهای 

غیرضروری مانند دسته بیل و غیره باعث مشکالتی شد.

وی همچنین یکسان سازی نرخ ارز را نیز ضروری خواند و 
در عین حال گفت: اینکه سیاست ارز ۴200 تومانی را حذف 
کنیم اما نرخ ارز به 26 هزار تومان برسد و در کارت اعتباری 

شارژ کنیم هم درست نیست.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با 
اشاره به آمار دقیق ارزهای تخصیصی ۴200 تومانی گفت: 
۵0 درصد این ارزها به 6۴ شرکت تخصیص یافت. 80 درصد 
ارز ۴200 تومانی به ۵60 شرکت و 90 درصد هم به هزار و 

26۵ شرکت اختصاص یافته است.
صمصامی اضافه کرد: باالترین رقم 
ارز را شــرکت مادرتخصصی بازرگانی 
دولتی حدود 3 میلیارد دالر گرفت که 
برنج و شکر و روغن و غیره را وارد کرد و 
شرکت پشتیبانی امور دام نیز 2 میلیارد 

دالر گرفت و گوشت وارد کرد.
وی با بیان اینکه اسامی همه این شرکت ها موجود است 
مطرح کرد: سوال اینجاست که با وجود تعدد دستگاه های 

نظارتی چرا این شرکت ها مورد سوال قرار نمی گیرند؟
صمصامی تصریح کرد: تمام کسانی که مخالف ارز ۴200 
تومانی هستند هیچ وقت بر اســاس آمار دقیق برای مردم 
نمی گویند که قیمت جهانی ذرت و سویا و پالم و غیره حدود 
دو برابر شــده اما می گویند این ارز به هدف اصابت نکرده و 

قیمت ها باال رفته است.
وی افزود: از بین کســانی که بحث ارز ۴200 تومانی را 
خیلی بزرگ کردند عده ای واقعاً هیچ آگاهی از اطالعات و 
آمار ندارند اما عده ای هم منافعی دارند و به دنبال حذف این 
ارز هستند تا نرخ 26 هزار تومانی را تصویب کنند بدون اینکه 

بخواهند رانت حاصل از این نرخ را برطرف کنند.

یک کارشناس:
تعقل در اقتصاد ایران   نایاب  شده است

حسین صمصامی:   
حذف ارز 4200  تومانی موج تورمی را  تشدید   می کند

خبر اقتصادی

خاندوزی: بانک ها یک نسخه از 
قرارداد تسهیالت را به مشتری بدهند 

مــور  ا رت  وزا
اقتصادی و دارایی- 
وزیر اقتصاد در نامه ای به 
رئیس کل بانک مرکزی 
دســتور داد بانک هــا 
مکلف شــوند حداکثر 

ظرف یک هفته پس از درخواســت مشتری، یک 
نســخه از قرارداد و اطالعات کامل تسهیالت را به 

مشتری تحویل دهند.
سیداحســان خاندوزی در ایــن نامه تصریح 
کرده است: مستنکفین از اعطای قرارداد بانکی به 
مشتریان به مراجع رســیدگی به تخلفات معرفی 

شوند.
    

 کاهش ۶۵ درصدی
 تولید موتورسیکلت

ایلنا- رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه، 
موتورسیکلت و لوازم یدکی با اشاره به کاهش 6۵ 
درصدی تولید موتور سیکلت گفت: صادرات ما به 
افغانستان، عراق و برخی کشورهای دیگر بود که آنها 
هم به موتورسیکلت های چینی رو آورده اند. واردات 
موتورسیکلت ما نیز بیشــتر از کشور چین است، 
امیدواریم که تحریم ها برداشــته شود تا بتوانیم از 
کشــورهایی مانند هند، مالــزی و اندونزی موتور 

سیکلت وارد کنیم.
محمد خادم منصوری در مورد آخرین وضعیت 
بازار موتور ســیکلت اظهار کرد: از آنجا که مردم در 
وضعیت فعلی چندان به خرید موتورســیکلت رو 
نمی آورند، اگر موتور آنها دچار مشــکل شد سعی 
می کنند تنها پول خرید قطعات یدکی را پرداخت 
کرده و موتورســیکلت خود را تعمیر و اســتفاده 
کنند. امیدواریم که اقتصاد کشور رونقی پیدا کند 
تا موتورسیکلت قیمت مناسبی پیدا کرده و مردم 

بتوانند خرید کنند.
    

مجوز صادرات ۳۰۰ هزار راس 
دام غیرمولد عشایر صادر شد

ســازمان امور 
عشایر ایران - وزیر 
جهاد کشاورزی مجوز 
و دستورالعمل صادرات 
300 هــزار راس دام 
غیرمولد عشایر کشور 

را ابالغ کرد.بر اساس این دســتورالعمل، اتحادیه 
تعاونی های عشــایری دامداران متحرک ایرانیان 
به عنوان مباشر شرکت پشــتیبانی امور دام برای 
صادرات دام سبک غیرمولد عشایر با رعایت پروتکل 

سازمان دامپزشکی کشور تعیین شده است.
سازمان دامپزشکی کشور موظف است حداکثر 
ظرف ۴8 ساعت نســبت به صدور گواهی الزم در 
مبدا قرنطینه نگهداری توسط مباشر اقدام نماید و 
سازمان امور عشایر ایران نیز به عنوان دستگاه ناظر بر 

فرایند صادرات دام عشایر نظارت می کند.
    

 واریز سهمیه جبرانی بنزین
 به کارت سوخت در پایان آبان ماه

وزیر نفت گفت: به سبب مشکالت به وجود آمده، 
در سوخت رسانی حسب دستور رئیس جمهور در 
حال بررسی هستیم که سهمیه ای برای هم وطنان 

در پایان ماه به کارت سوخت واریز شود.
جواد اوجی وزیر نفت در گفت وگوی تلویزیونی 
اعالم کرد: این ســهمیه برای خودروهای سواری، 
موتورسیکلت ها، آموزشگاه ها و کلیه وسایل نقلیه 

است که از کارت سوخت استفاده می کنند.
وی اضافه کرد: میزان ســهمیه در حال بررسی 
است که پس از مشخص شدن اعالم و در پایان ماه 

نیز به کارت های سوخت واریز می شود.
    

وزیر نیرو: تابستان تلخی داشتیم
وزیر نیرو با اشاره به اینکه صنعت برق تابستان 
تلخی را پشت سر گذاشــت، گفت: جبران عقب 
ماندگی های ظرفیتســازی در بخش تولید برق نه 
به عنوان یک انتخاب، بلکه به عنوان یک ضرورت 
اجباری است و باید تمام ظرفیتها و منابع کشور و 

بخش خصوصی را بسیج کنیم.
علی اکبر محرابیان افزود: در حال حاضر بیش از 
83 هزار مگاوات ظرفیت نصب شده در بخش تولید 
برق داریم اما مصرفی که بخش تقاضا از ما انتظار دارد 

بیشتر از ظرفیتی است که نصب کرده ایم.
وی افزود: به دلیل رشد پایین صنعت برق کشور 
در چندسال گذشته، در تابستان امسال با کسری 
نزدیک به 1۵ هزار مگاوات در بخش تولید برق مواجه 
بودیم که یا به صــورت محدودیت در بخش تولید 
برای صنایع و یا به صورت خاموشــی برای بخش 

خانگی، مجبور به اعمال شدیم.

ایمان ربیعی 


