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اقتصاد مقاومتی همچنان راهکار نجات 
اقتصــاد مقاومتــی اشــاره بــه ســاختاری نظــام منــد دارد کــه در آن تهدیــدات بــه فرصــت هــا بــدل شــده و زمینه رشــد و توســعه اقتصــادی و 
نهایتــا عدالــت اجتماعــی از دل آن بــه وقــوع خواهــد پیوســت. تحقــق اقتصــاد مقاومتــی بــه مثابــه یــک هــدف مــورد نظــر اســت، کــه نتیجــه 

آن قطــع وابســتگی و جلوگیــری از فشــارهای اقتصــادی دشــمنان خواهــد بود.

اقتصــاد مقاومتــی بــا تاکیــد بــر ارائــه آزادی عمــل بیشــتر بــه مــردم 
و اقتصــاد داخلــی و حتــی افزایــش برنامــه هــای توســعه ای ســعی 
مــی نمایــد خــود را در مقابــل توطئــه هــای دشــمنان و حتــی رقبای 
ــا شــرایط اقتصــادی کــه بعضــا از جانــب  اقتصــادی مقــاوم کنــد، ت
رقبــا بــر اقتصــاد ملــی تحمیــل مــی شــود، نتوانــد زمینه تســلط آنان 

را بــر کشــور فراهــم کنــد.

 اهداف اقتصاد مقاومتی چیست؟   
طــرح اقتصــاد مقاومتــی ایــن مســئله را بــه ذهــن متبــادر مــی کنــد 
ــت  ــی مقاوم ــادی خارج ــد اقتص ــل تهدی ــد در مقاب ــاد بای ــه اقتص ک
کنــد. بــا وجــود تحریــم هــای اقتصــادی، مــا در حــال حاضر بــه نوعی 
درگیــر جنــگ اقتصــادی هســتیم و بــا وجــود اقتصــاد مقاومتــی 
از  و  کــرد  تهدیدهــا مقاومــت  در مقابــل  تــوان  مــی  کــه  اســت 
مســائلی همچــون از هــم پاشــیدگی اقتصــاد جلوگیری کــرد. تالش 
بــرای از هــم پاشــیدگی اقتصــاد، از اهــداف دشــمن اســت. اقتصــاد 
مقاومتــی بایــد اقتصــادی باشــد کــه در پایــان یــک جنــگ اقتصــادی 

همچنــان پابرجــا باشــد و متالشــی نشــود.

ــاد  ــک اقتص ــتیم. ی ــی هس ــاد مقاومت ــداف اقتص ــال اه ــه دنب ــا ب م
غیرشــکننده و در عیــن حــال پاســخگو در زمینــه هــای مختلــف. در 
ــه هــای مختلــف دارای نوعــی  ــا زمین چنیــن شــرایطی الزم اســت ت
اســتقالل اقتصــادی باشــیم و در بخــش هــای واقعــی و مالــی و… 
بــه خودکفایــی برســیم و ایــن مســأله بــا بهــره گیــری از اقتصــاد 
مقاومتــی محقــق مــی شــود. اقتصــاد مقاومتــی در رویارویــی 
و تقابــل بــا اقتصــاد وابســته قــرار می گیــرد. اقتصــاد مقاومتــی 
ــت و در  ــل نیس ــد، منفع ــده باش ــا مصرف کنن ــه صرف ــرد ک نمی پذی

مقابــل اهــداف اقتصــاد ســلطه ایســتادگی می کنــد.
ــا امتــداد راه جهــاد  ــه اهــداف اقتصــاد مقاومتــی تنهــا ب رســیدن ب
مفهومــی  مقاومتــی  اقتصــاد  شــد.  خواهــد  میســر  اقتصــادی 
اســت کــه درپــی مقــاوم ســازی، بحــران زدایــی و ترمیــم ســاختارها و 
نهادهــای فرســوده و ناکارآمــد موجــود اقتصادی مطرح می شــود 
کــه قطعــا باور و مشــارکت همگانــی واعمال مدیریــت های عقالیی 
ــزام چنیــن موضوعــی اســت. اقتصــاد  ومدبرانــه، پیــش شــرط و ال
مقاومتــی کاهــش وابســتگی هــا و تاکیــد روی مزیــت هــای تولیــد 

داخــل و تــالش بــرای خــود اتکایــی اســت.

۷ ۹ اسفند  ۹
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ل۸ شمــاره او

یادداشت فصـــل اول

رد پــای سیاســت های پول ســاالر در اقتصــاد ایــران
ــن  ــه بی ــه رابط ــند ک ــود بپرس ــس از خ ــن مجل ــدگان ای ــه نماین ــد ک ــر می رس ــه نظ ــی ب ــم، منطق ــس یازده ــه کار مجل ــروع ب ــتانه ش در آس
سیاســت های اقتصــادی و قوانیــن مســتظهر بــه ایــن سیاســت ها کــه طــی دهه هــای متوالــی تاکنــون اتخــاذ و اجــرا شــده اســت بــا فقــر 
و توزیــع درآمــد و تعــداد بیــش از ۶۰ میلیــون نفــری کــه یارانــه معیشــتی دریافــت می نماینــد، چیســت؟ بــه عبــارت دیگــر آیــا بیــن نــوع 
سیاســت های اقتصــادی، قوانیــن مصــوب و به خصــوص قوانیــن برنامــه بــا فقــر موجــود یــا بی عدالتــی حاکــم بــر اقشــار گوناگــون جامعه، 

رابطــه ای علــت و معلولــی برقــرار نمی باشــد؟

 بــه نظــر مــا پاســخ بــه ایــن پرســش مثبــت اســت 
ردپــای  ایــن  کــه  گفــت  می تــوان  قاطعیــت  بــا  و 
نــه  و  پول ســاالری  بــر  متکــی  سیاســت های 
ســرمایه گذاری در اقتصــاد ایــران اســت کــه موجــد 
فقــر رو بــه تزایــدی اســت کــه در فقــدان پاســخگویی 
سیســتم و بی اعتنایــی بــه بقــای مشــکالت و نبــودن 
گــوش شــنوا بــرای قطــع ایــن رابطه، با ســرعت هرچه 
بیشــتر در حــال نابــودی تمامــی فضائــل اخالقــی 
ــه  ــم ک ــن باوری ــر ای ــا ب ــت. م ــانی اس ــای انس و ارزش ه
چنانچــه فــرد، نهــاد و تشــکیالتی درصــدد چاره جویی 
ــد  ــران باش ــاد ای ــن در اقتص ــرطان مزم ــن س ــرای ای ب
تحقیقــا راهــکار آن، در اعتراف شــجاعانه به شکســت 
بــرای  آمادگــی  بیــان  و  اقتصــادی  سیاســت های 
برگشــت از آن هــا و اتخــاذ سیاســت های جایگزیــن 
بــر مبانــی اصــول اقتصــادی قانــون اساســی نهفتــه 
اقدامــات  بایــد  مقدمتــا  ارتبــاط،  ایــن  در  و  اســت 
رادیکالــی از نظــام پولــی و بانکــی کشــور آغــاز شــود.
 نظامــی کــه مولــد پــول بانکــی و ایجــاد نقدینگــی 
و  عجــز  چرایــی  ادراک  در  متحیــر  حــال  عیــن  در  و 
ــف و  ــای تکالی ــش، در ایف ــتمر خوی ــای مس ناتوانی ه
مســئولیت هایش می باشــد. از ایــن حیــث اســت کــه 
ایــن حقیــر بــرای دهه هاســت کــه مطــرح می کنــم 
عامــل اصلــی تخریــب در اقتصــاد کشــور را بایــد در 
عــدم اجــرای بنــد ۲ اصــل ۴۳ قانــون اساســی و 
منویــات مقامــات ذیربــط بــا آن جســت وجو کــرد. 
ــار گزیــده شــدن  ــز از بیــش از یکب افســوس کــه پرهی
از یــک ســوراخ، در جامعــه سیاســی مــا، موضوعیــت 
ــال  ــم در ح ــا دائ ــت و م ــت داده اس ــش را از دس خوی
تجربــه بــه کــرات گزیــده شــدن از یــک نــوع سیاســت 

ــتیم. ــی هس ــون اساس ــا قان ــض ب ــادی متناق اقتص
چنانچــه  می کنــم  عــرض  مشــفقانه  هــم  اکنــون 
نماینــدگان مجلــس یازدهــم بخواهنــد در میانــه 
ــم  ــدان ه ــه چن ــش )ک ــی خوی ــر نمایندگ ــان عم و پای
دور نیســت(، ســر از وادی یــأس بر نیاورنــد و ایــن 
احســاس تلــخ را نداشــته باشــند کــه آنان هــم به رغم 
تذکــرات ایــن مکتــوب، از یــک ســوراخ بیــش از یک بــار 
گزیــده شــده اند، در بازنگــری در قوانیــن اقتصــادی 
و اصــالح سیاســت های معطــوف بــه آنهــا، ذره ای 

ــد. ــود راه ندهن ــه خ ــد ب تردی

دکتر حسن سبحانی

نمایندگان مجلس 
یازدهم بخواهند در 
میانه و پایان عمر 
نمایندگی خویش 
)که چندان هم دور 
نیست(، سر از وادی 
یأس بر نیاورند و این 
احساس تلخ را نداشته 
نان هم  آ باشند که 
به رغم تذکرات این 
مکتوب، از یک سوراخ 
یده  بیش از یک بار گز
ی  شده اند، در بازنگر
در قوانین اقتصادی 
و اصالح سیاست های 
نها، ذره ای  آ معطوف به 
تردید به خود راه 
ندهند.



۹ ۹ اسفند  ۹

یادداشت فصـــل اول

بررسی سناریوهای موجود در تعامل ایران با گروه ویژه اقدام مالی FATF و ارائه پیشنهادات سیاستی

FATF یوهای تعامل ایران با سنار
هــم اکنــون نــام ایــران در لیســت کشــورهای غیرهمکار FATF، تعلیق شــده و مجمــع FATF اعالم کرده اســت کــه در صورت پذیــرش اجرای 
۴۱ بنــد، نــام ایــران را از ایــن لیســت خــارج مــی کنــد. طبــق بررســی هــا، وجــود کشــورهای مخالــف ایــران ماننــد آمریــکا و رژیــم صهیونیســت 
در اعضــای مجمــع FATF، خــروج ایــران از لیســت کشــورهای غیرهمــکار، حتــی با تصویــب و اجــرای برنامه اقدام، ممکن نیســت. همچنین 
ــش  ــور را افزای ــای کش ــم ه ــیرهای دورزدن تحری ــایی مس ــک شناس ــرش، ریس ــورت پذی ــی در ص ــادالت مال ــفافیت تب ــرای ش ــران ب ــد ای تعه
مــی دهــد و پیوســتن بــه کنوانســیون CFT افزایــش فشــارهای آمریــکا و متحــدان را بــه بهانــه حمایــت ایــران از تروریســم بــه دنبــال دارد.

ــدام  ــژه اق ــروه وی ــکار گ ــورهای غیرهم ــت کش ــران در لیس ــام ای ن
مالــی FATF در حالــت تعلیــق قــرار دارد. ایــران بــه منظــور خــروج 
کامــل، بایــد ۴۱ بنــد FATF را کــه دو بند آن شــامل کنوانســیون 
هــای بیــن المللــیCFT و پالرمــو اســت، تــا بهمــن ۹۸ تصویــب 
و اجــرا کنــد. کشــورهای غیرهمــکار در عمــل فشــار شــدیدی در 
مبــادالت خــود احســاس مــی کننــد. چراکــه از طــرف گــروه ویــژه 
اقــدام مالــی بــه عنــوان کشــورهای پرخطــر بــرای مبــادالت مالــی 
معرفــی شــده انــد و ایــن موضــوع بــه اجتنــاب دیگــر کشــورها از 
ــا کشــورهای غیرهمــکار منجــر مــی شــود. در  ــی ب تعامــالت مال
واقــع جمهــوری اســالمی ایــران در مواجهــه بــا گــروه ویــژه اقــدام 
مالــی FATF بــر ســر دو راهــی انتخــاب میــان بــد و بدتــر، یعنــی 
پذیرفتــن یــا نپذیرفتــن برنامــه اقــدام قــرار دارد. گــزارش حاضــر با 
بررســی ســناریوهای ممکــن در این خصوص و مشــخص کردن 
آثــار و پیامدهــای احتمالــی آن، فضایــی روشــن بــرای تصمیــم 
گیــری فراهــم کــرده اســت و در نهایــت براســاس ایــن بررســی هــا 

پیشــنهادات سیاســتی ارائــه مــی کنــد.

ی اسالمی     یوهای مواجهه جمهور رسی و تحلیل سنار بر
FATF ایران با

ســناریوهای پذیــرش یــا عــدم پذیــرش اقــدام، در ادامــه بــه 
تفصیــل شــرح داده مــی شــود.

سناریو اول: پذیرش برنامه اقدام از سوی ایران
در حالــت اول ایــن ســناریو، FATF تمامــی ۴۱ بنــد تصویــب 
شــده در ایــران را تاییــد کــرده و بــه دنبــال آن بــا خــروج ایــران 
از فهرســت کشــورهای غیرهمــکار، اقدامــات مقابلــه ای لغــو 
ــت: ــت اس ــز اهمی ــه حائ ــار نکت ــوص چه ــن خص ــود. در ای می ش
از فهرســت کشــورهای  ایــران  محتمــل نبــودن خــروج      
ایــن  در   FATF گیــری مجمــع عمومــی  غیرهمــکار: تصمیــم 
رابطــه بــا اجمــاع )Consensus( انجــام مــی شــود و در صــورت 
وجــود یــک مخالــف مصــر، موضــوع منتفــی مــی شــود. بنابرایــن 
ــتی و  ــم صهیونیس ــتان، رژی ــکا، عربس ــورهای آمری ــود کش ــا وج ب
شــورای همــکاری خلیــج فــارس در میــان اعضــای ایــن مجمع به 
علــت خصومــت و دشــمنی، خــروج ایــران از لیســت کشــورهای 

غیرهمــکار عملــی نخواهــد بــود.
    دشوارشــدن دورزدن تحریــم هــا: بــا ایجــاد واحــد اطالعــات 
امــکان  و  بــاالی ۱۵ هــزار دالر  ثبــت مبــادالت   ،)FIU( مالــی 

بررســی مبــادالت مشــکوک توســط FATF، خطر انتقــال تبادالت 
مالــی ایــران و ســو اســتفاده دشــمنان بــرای مسدودســازی راه 
ــد. همچنیــن  ــه شــدت افزایــش مــی یاب ــم ب هــای دورزدن تحری
برخــی از بندهــای برنامــه اقــدام ناظــر بــر جــرم انــگاری، پــول 
شــویی چمدانــی و پــول شــویی صرافــی هــا، مســیر دورزدن 

ــران دشــوار مــی ســازد. ــرای ای تحریــم هــا را ب
ایــران و  بیــن   :CFT مســئله تروریســم در کنوانســیون     
کنوانســیون های بین المللی CFT و پارملو در تعریف تروریســم 
و دامنــه آن اختــالف نظــر وجــود دارد. ایــن موضــوع بــا توجــه بــه 
نپذیــرش حــق شــرط در کنوانســیون CFT حــل شــدنی نیســت. 
بنابرایــن در صــورت قرارگرفتــن گروهــی ماننــد حــزب اهلل در 
لیســت تروریســتی ســازمان ملــل و شــورای امنیــت، کشــورهای 
متخاصــم ایــران ابــزار حقوقــی جدیــد بــرای فشــار و تحریــم ایــران 

بــه دســت مــی آورنــد.
ایــران  از دالیــل وجــود  بــا FATF: یکــی  ارتبــاط برجــام      
در لیســت کشــورهای غیرهمــکار اتهــام تامیــن مالــی اشــاعه 
ســالح هــای کشــتارجمعی )هســته ای( بــود کــه پــس از برجــام، 
قطعنامــه هــای قبلــی شــورای امنیــت ناظــر بــر ایــران به واســطه 
قطعنامــه ۲۲۳۱ بــه حالــت تعلیــق درآمــد. اکنــون برجــام در 
بــی ثبــات تریــن حالــت خــود قــرار دارد و در صــورت لغــو آن و 
فعــال شــدن مکانیــزم ماشــه، حتــی اگــر ایــران تمامــی بندهــای 
برنامــه اقــدام را اجــرا کــرده باشــد، بــاز هــم بــه لیســت کشــورهای 

ــت. ــد گش ــکار بازخواه غیرهم

در حالــت دوم ایــن ســناریو، پــس از پذیــرش و تصویــب برنامــه 
اقــدام، ایــران از لیســت کشــورهای غیرهمــکار خــارج نمــی شــود. 
ــران  ــف ای ــورهای مخال ــور کش ــه حض ــه ب ــا توج ــوع ب ــن موض ای
در اعضــای ایــن مجمــع، کامــال محتمــل اســت. در ایــن صــورت 
FATF ایراداتــی بــه برنامــه اقــدام ایران وارد می کنــد و آن را دلیل 
خــارج نشــدن ایــران از لیســت کشــورهای غیرهمــکار معرفی می 
کنــد. در حــال حاضــر نیــز از ۳۹ بنــد اجرایــی از مجموعــه برنامــه 
ــده  ــه ش ــل پذیرفت ــور کام ــه ط ــران ب ــدام ای ــج اق ــا پن ــدام، تنه اق
اســت. بنابرایــن FATF رفــع نواقــص را خواهــد خواســت و ایــران 
همچنــان در حالــت تعلیــق در لیســت خواهــد مانــد کــه در عمــل 
تفــاوت چندانــی بــا شــرایط عــدم تعلیــق نداشــته و دســتاوردی 
بــرای ایــران نــدارد. تعهــد ایــران در قبــال در اختیــار گذاشــتن 
اطالعــات واقعــی تبــادالت مالــی بزرگتریــن ضــرر ایــران خواهــد 

عارف حسین زاده 

در حالت اول این 
یو، FATF تمامی  سنار

۴۱ بند تصویب 
شده در ایران را تایید 

آن با  کرده و به دنبال 
وج ایران از فهرست  خر
 ، کشورهای غیرهمکار

اقدامات مقابله ای لغو 
می شود.



ل۱۰ شمــاره او

یادداشت فصـــل اول

ــه  ــا را ب ــم ه ــیرهای دورزدن تحری ــایی مس ــر شناس ــه خط ــود ک ب
شــدت افزایــش مــی دهــد. از ســوی دیگــر، پیوســتن ایــران بــه 
کنوانســیون هــای بیــن المللــی CFT و پارملــو تبدیــل بــه ابــزاری 
بــرای دشــمنان جمهــوری اســالمی ایــران می شــود و فشــارهای 
بیشــتر در زمینــه حمایــت ایــران از تروریســم اعمــال مــی کننــد. 
ایــن در حالــی اســت کــه نــام ایــران از لیســت کشــورهای همــکار 

همچنــان خــارج نشــده اســت.

یو دوم: نپذیرفتن برنامه اقدام از سوی ایران    سنار
ــاس  ــران، براس ــوی ای ــدام از س ــه اق ــن برنام ــناریو نپذیرفت در س
ــت  ــوان از لیس ــچ عن ــه هی ــران ب ــام ای ــر FATF ن ــم ب ــد حاک قواع
کشــورهای غیرهمــکار خــارج نخواهــد شــد. مهــم تریــن پیامــد 
مثبــت حاصــل از ایــن ســناریو، از بیــن رفتــن خطــر افشــای 
اطالعــات و شناســایی مســیرهای دورزدن تحریــم هــا اســت. 
همچنیــن انتخــاب ایــن ســناریو از اعمــال فشــار بیشــتر آمریــکا 
و متحدانــش بــه بهانــه حمایــت از تروریســم، از طریــق ســازمان 
ــد  ــن پیام ــد. مهمتری ــی کن ــری م ــت جلوگی ــورای امنی ــل و ش مل
منفــی نپذیرفتــن اقــدام، ســخت تــر شــدن انجــام مبــادالت 
براســاس نظــر  البتــه  بانــک هــای خارجــی اســت.  بــا  بانکــی 
کارشناســان اقتصــادی، مشــکل اصلــی سیســتم بانکی ایــران در 
حــال حاضــر تحریــم هــای اولیــه و ثانویــه آمریــکا اســت. تــا زمانــی 
کــه ایــن تحریــم هــا وجــود داشــته باشــد، رفــع محدودیــت هــای 
FATF و برنامــه پذیــرش اقــدام بــه ســخت تــر شــدن شــرایط 

تحریــم نیــز منجــر مــی شــود.

پیشنهادهای سیاستی   
بــا توجــه بــه بررســی هــا و نتیجــه تحلیــل هــای ایــن گــزارش، 

پیشــنهادهای سیاســتی بــه شــرح زیــر ارائــه مــی شــود:
    اکیــدا توصیــه مــی شــود کــه ایــران از پذیــرش برنامــه اقــدام 
خــودداری کنــد. چــرا کــه ایــن برنامــه بــا توجــه بــه تحریــم هــای 

ثانویــه آمریــکا، اوضــاع بــد کنونــی را بدتــر مــی کنــد.
    در افــکار عمومــی ایــن مطالبــه ایجــاد شــود کــه مســئوالن 
طرفــدار تصویــب بایــد تضمیــن دهنــد کــه اجــرای برنامــه اقــدام، 
خللــی در دورزدن تحریــم هــا به وجود نمــی آورد و در صورت بروز 
مشــکل، بایــد مســئولیت خســارات وارده بــر کشــور را بپذیرنــد.

ــه در ســطح  ــا کنــش فعاالن     دســتگاه دیپلماســی کشــور ب
بیــن المللــی، تحریــم هــای ثانویــه آمریــکا را دلیــل نپذیرفتــن 
اقــدام از ســوی ایــران معرفــی کنــد و از شــرکای تجــاری خــود 

ــد. ــه دهن ــران ادام ــا ای ــکاری ب ــه هم ــه ب ــد ک بخواه
    پیشــنهاد مــی شــود توجــه بــه ظرفیــت فعــاالن اقتصــادی، 
یافتــن و بــه کارگیــری شــیوه هــای جدیــد دورزدن تحریــم هــا 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــور ب ــژه در کش ــادی وی ــیس نه ــن تاس و همچنی
تحریــم هــا، ارائــه راهبــرد و حــل مســائل ایــن حــوزه را در دســتور 

کار قــرار گیــرد.

سخن پایانی   
ــن  ــا نپذیرفت ــن ی ــی پذیرفت ــر دوراه ــر س ــران ب ــر ای ــال حاض در ح
ــی  ــان م ــا نش ــی ه ــرار دارد. بررس ــدام FATF ق ــه اق ــرای برنام اج
ــردن  ــخت ک ــن س ــدام ضم ــه اق ــرای برنام ــرش اج ــه پذی ــد ک ده
ــران  ــران، خطــر شناســایی مســیرهای ای ــرای ای شــرایط تحریــم ب
ــدا  ــن اکی ــم هــا را افزایــش مــی دهــد. بنابرای ــرای دورزدن تحری ب
توصیــه مــی شــود کــه ایــران گزینــه نپذیرفتــن را انتخــاب کــرده 
و در ســطح بیــن الملــل تحریــم هــای ثانویــه آمریــکا را علــت 

ــد. ــالم کن ــن اع نپذیرفت



۱۱ ۹ اسفند  ۹

یادداشت فصـــل اول

ی اسالمی ایران  دیپلماسی اقتصادی جمهور
در دولت  های پس از انقالب

دیپلماســی اقتصــادی کشــور طــی ســال  هــای بعــد از انقــالب بــا توجــه بــا دیدگاه هــای دولــت  هــای مختلــف بــه مســئله جهانــی  شــدن و 
ارتباطــات بیــن  المللــی همــواره جایگاهــی نوســانی داشــته اســت. در ایــن ســال  هــا همــواره ناســازگاری بیــن مســائل سیاســی و اقتصــادی 
در سیاســت  هــای خارجــه کشــور بــا غلبــه مســائل سیاســی مانعــی بــرای رشــد دیپلماســی اقتصــادی کشــور بــوده اســت. »تنــش  زدایــی 
ــات«،  ــت اصالح ــادی در دول ــای اقتص ــدرت  ه ــا ق ــه ب ــالت دوجانب ــی و تعام ــازندگی«، » چندجانبه گرای ــت س ــل در دول ــن  المل ــام بی ــا نظ ب
»تعامــالت اقتصــادی دوجانبــه بــا کشــورهای درحــال توســعه در دولــت مهــرورزی« و »افزایــش روابــط خارجــی و کاهــش تنــش در 
ســطح بیــن  الملــل در دولــت اعتــدال« از جملــه اقدامــات دولــت  هــای پــس از انقــالب در راســتای بهبــود دیپلماســی اقتصــادی هســتند.

در عصــر کنونــی دیپلماســی و تعامــل میان کشــورها محدود به 
موضوعــات سیاســی و امنیتــی نیســت و دیپلماســی اقتصــادی 
اهمیــت بســیار زیــادی در تامیــن منافــع ملــی کشــورها پیــدا 
کــرده اســت. در شــرایط حاضــر الزم اســت کــه تجــارب جمهــوری 
اســالمی در ایــن زمینــه مــورد مطالعــه قــرار بگیــرد و بــا شــناخت 
نقــاط ضعــف و قــوت کشــور در ایــن زمینــه مقدمــات تامیــن 
هرچــه بهتــر امنیــت اقتصــادی و امنیــت ملــی کشــور فراهــم 
ــه  ــه تجرب ــدف مطالع ــا ه ــش ب ــن پژوه ــتا، ای ــن راس ــود. در ای ش
ــی  کشــور در حــوزه دیپلماســی اقتصــادی از دوره جنــگ تحمیل
تــا دولــت یازدهــم انجــام شــده اســت تــا کشــور بــا درس گرفتــن 
از ایــن تجربیــات در مواجهــه بــا تالطــم  هــای اقتصــادی عملکــرد 

بهتــری داشــته باشــد.

دیپلماسی اقتصادی در دوران جنگ تحمیلی   
در دوره بعــد از انقــالب بــا توجــه بــه اصــل نــه شــرقی و نــه 
غربــی کــه مبتنــی بــر اتــکا نکــردن بــه قــدرت  هــای جهانــی بلکــه 
تــالش بــرای دســتیابی بــه اســتقالل بــود، خوداتکایی ســرلوحه 

سیاســت خارجــی کشــور قــرار گرفــت. ضمــن اینکــه بی اعتمادی 
بــه نظــام بیــن  الملــل در سیاســت خارجــی ایــران ریشــه در 
حافظــه تاریخــی ملــت ایــران داشــت کــه در طــول ســالیان 
ــه بــود. در ایــن دوران ســتاد هماهنگــی  متمــادی شــکل گرفت
سیاســت  بیــن  هماهنگــی  بــرای  خارجــی  اقتصــادی  روابــط 
خارجــی کشــور و روابــط اقتصــادی کشــور بــا ســایر کشــورها 
تشــکیل شــد. دیــدگاه حاکــم غلبــه سیاســت بــر اقتصــاد بــوده 
اســت. بــه طوری کــه در اواســط دهــه ۶۰ اداره کل اقتصــادی 
تابعــه معاونــت سیاســی وزارت امــور خارجــه بکلــی برچیــده 
شــد. روابــط اقتصــادی دوجانبــه و چندجانبــه بــا دیگــر کشــورها 
ــت  و در  ــورت می گرف ــا ص ــی آن ه ــت سیاس ــه وضعی ــه ب باتوج
دیپلماســی اقتصــادی زوایــای سیاســی بیشــتر از اقتصــادی 
مــورد توجــه قــرار می گرفتنــد. شــرایط جنگــی باعــث شــده بــود 
علیرغــم توجــه دولــت  هــا بــه سیاســت  هــای اقتصــادی امــا 
اهــداف جنــگ در اولویــت باشــند و بــا وجــود نیــاز به بازنگــری در 
ســاختار روابــط اقتصــادی بــا ســایر کشــورها، تمرکــز دولــت  هــا 

بــه مدیریــت اقتصــاد کشــور در عرصــه داخــل باشــد.
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ل۱۲ شمــاره او

یادداشت فصـــل اول

آقای هاشمی     دیپلماسی اقتصادی در دولت 
رفسنجانی

رویکــرد مصلحــت  محــوری مهمترین خصیصه سیاســت 
خارجــی ایــن دوران بــود. ایــران تمایــل خــود را بــه پیــروی 
از بانــک جهانــی و صنــدوق بیــن  المللــی پــول در راســتای 
خصوصــی  ســازی اعــالم کــرد. در ایــن زمــان تعامــالت 
بیــن  المللــی و تنــش  زدایــی بــا نظــام بیــن  الملــل بــا هدف 
اولیــه اعتمــاد نظــام بیــن  الملــل بــه ایــران و هــدف نهایــی 
اســتقالل و خودکفایــی کشــور در دســتور کار قــرار گرفت. 
بــا اینکــه پیگیــری مســائل اقتصــادی در سیاســت خارجی 
امــا  می پذیرفــت  صــورت  امورخارجــه  وزیــر  توســط 
تالش هایــی بــرای بکارگیــری دیپلمــات  هــای متخصــص 
ــن   ــادی بی ــرات اقتص ــادی در مذاک ــای اقتص ــه  ه در زمین
المللــی صــورت گرفــت کــه البتــه آنچنــان موفــق نبــود. در 
دولــت ســازندگی بــا تمرکــز بــر رویکــرد تعدیــل اقتصــادی 
بــه معنــی حرکــت بــه ســمت اقتصــاد بــازار و آزاد و در 
ســرمایه  جــذب  جهانــی،  اقتصــاد  بــا  پیونــد  راســتای 
خارجــی و انتقــال فنــاوری، تعــداد موافقــت  نامه هــای 
دوجانبــه اقتصــادی بــا دیگــر کشــورها بیشــتر شــد امــا بــا 
ایــن وجــود طــرف  هــای تجــاری عمومــا بــا اولویــت  هــای 

ــدند. ــاب می ش ــی انتخ سیاس

آقای خاتمی    دیپلماسی اقتصادی در دولت 
توســعه سیاســی، صلح گرایی، تنش زدایی، اعتمادسازی 
و چندجانبه گرایــی از جملــه تغییراتی بودند کــه در دولت 
آقــای خاتمــی- موســوم بــه دولــت اصالحات- بــه وجود 
آمدنــد و فرآینــد عــادی  ســازی روابــط خارجــی بــا شــتاب 
پیگیــری شــد. نظریــه گفت و گــوی تمدن هــا  بیشــتری 
در شــرایطی مطــرح شــد کــه پدیــده جهانــی شــدن در 
اقتصــادی در  بــه خصــوص در بعــد  آن،  ابعــاد  همــه 
حــال گســترش بــود. در ایــن دوره میــزان همــکاری و 
تعامــالت اقتصــادی کشــور در نظــام بیــن  الملل توســعه 
چشــم گیری یافــت و دیپلماســی دوجانبــه اقتصــادی بــه 
ــالت  ــم تعام ــا حج ــه نه تنه ــه طوری ک ــید؛ ب ــود رس اوج خ
اقتصــادی افزایــش چشــم گیری داشــت بلکــه طرف هــای 
تجــاری ایــران نیــز عمدتــا از قدرت هــای تاثیرگــذار و در 
حــال رشــد اقتصــاد جهانــی بودنــد. مذاکــره بــا اتحادیــه 
ــز  ــی نی ــارت جهان ــازمان تج ــران در س ــت ای ــا و عضوی اروپ

ــار در ایــن دوره صــورت پذیرفــت. بــرای اولیــن ب
دیپلماسی اقتصادی در دولت آقای احمدی نژاد

بــا شــروع بــه کار دولــت نهــم رویکــرد صلح گــرا و مــردم 
 ســاالر جــای خــود را بــه اصول گــرای عدالــت  محــور داد. 
عدالــت  خواهــی، صلــح  طلبــی و تهدیدزدایــی عناصــر 
اصلــی سیاســت خارجــی دولــت بودنــد. سیاســت خارجی 
ایــران بــا سیاســت  هــای تهاجمــی در دوره نهــم و تعدیــل 
آن در دوره دهــم دســتخوش تغییراتــی شــد کــه یکــی از 
مهمتریــن ایــن تغییــرات سیاســت نــگاه به شــرق بــود. در 

ابتــدا تــالش شــد بخــش معاونــت اقتصــادی در ســاختار 
وزارت امــور خارجــه تقویــت شــود و وظایــف جدیــدی 
بــرای ایــن معاونــت پیش بینــی شــد؛ امــا در ابتــدای ســال 
۹۱ ایــن معاونــت بــه طــور کلــی منحــل و وظایفــش بــه 
معاونــت سیاســی ســپرده شــد. در دولــت آقــای احمــدی  
از  متاثــر  کشــور  دوجانبــه  اقتصــادی  تعامــالت  نــژاد 
سیاســت خارجــی بــود و بــا توجــه بــه ایــن سیاســت  هــا 
ــوص  ــی  الخص ــعه، عل ــال توس ــورهای در ح ــگاه کش جای
آمریــکای التیــن بیشــتر از قبــل شــد. در ایــن دوره تاکیــد بر 
حضــور فعــال در جهــان در عرصــه اقتصــادی بــود. منتهــا 
حضــور فعــال نــه به معنــای گســترش همــکاری، بلکه به 
معنــی حضــور بــه مثابــه یــک مدعــی در نظام بیــن  الملل 

بــود.

وحانی    آقای ر دیپلماسی اقتصادی در دولت 
ــن  ــام بی ــا نظ ــازنده ب ــل س ــعار تعام ــا ش ــی ب ــای روحان آق
آمــد.  کار  روی  اعتــدال در سیاســت خارجــی  و   الملــل 
جایــگاه  احیــای  و  اقتصــادی  توســعه  بــه  دســتیابی 
اقتصــادی در ســطح بیــن  الملــل مســاله مــورد توجــه 
دولــت بــوده اســت؛ امــا دیــدگاه متفــاوت دولــت نســبت 
بــه توســعه اقتصــادی در ایــن بــود کــه صرفــا بــا افزایــش 
ــل  ــن  المل ــطح بی ــش در س ــش تن ــی و کاه ــط خارج رواب
می تــوان بــه توســعه اقتصــادی دســت پیــدا کــرد. در 
اقتصاد گرایــی  دیــدگاه  توســعه  خارجــه  امــور  وزارت 
ــوده اســت و اداره کل  ــد وزیــر امــور خارجــه ب مــورد تاکی
هماهنگــی روابــط اقتصــادی نیز برای هماهنگی مســائل 
ــام  ــر قائم مق ــر نظ ــادی زی ــی اقتص ــه دیپلماس ــوط ب مرب
وزیــر تشــکیل شــده اســت. با ایــن حــال در ایــن وزارتخانه 
دیپلمــات اقتصــادی کافــی بــرای رســیدگی تخصصــی بــه 

ــدارد. ــود ن ــادی وج ــائل اقتص مس

سخن پایانی   
نتیجــه بررســی  هــای  نشــان می دهــد کــه دیپلماســی 
اقتصــادی جمهــوری  اســالمی ایــران طــی دولــت  هــای 
بعــد از انقــالب هیــچ گاه نتوانســته آنطــور کــه بایــد و 
کشــور  اقتصــادی  ســاختار  در  موثــری  جایــگاه  شــاید 
داشــته باشــد. مســائلی همچــون ناســازگاری سیاســت 
و اقتصــاد و گســترش تعامــالت در عرصــه بیــن  الملــل از 
مســائلی هســتند کــه در تمامــی دولــت  هــا محــل چالش 
ــری  ــی جهت گی ــات سیاس ــت موضوع ــد و در نهای بوده ان
جایــگاه  و  کرده انــد  تعییــن  را  خارجــی  سیاســت 
دیپلماســی اقتصــادی همــواره در نوســان بــوده اســت. 
مســئله دیگــری کــه همــواره جــای بحــث بــوده مشــخص 
نبــودن تکلیــف ایــران بــا مســئله جهانــی شــدن اســت بــه 
طوری کــه پارادایــم غالــب سیاســت خارجــی کشــور در 
مــورد ایــن مســئله در تمامــی دوره  هــا همــواره بــا تئــوری 

ــت. ــوده اس ــن ب ــه عجی توطئ

رسی  های   نتیجه بر
نشان می دهد که 
دیپلماسی اقتصادی 
ی  اسالمی  جمهور
ایران طی دولت  های 
بعد از انقالب هیچ گاه 
نطور که  آ نتوانسته 
باید و شاید جایگاه 
ی در ساختار  موثر
اقتصادی کشور داشته 
باشد. 
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ل۱۴ شمــاره او

یادداشت فصـــل اول

ثارآن  آ افزایش نقدینگی و 
بســیاری از اقتصاددانــان در ســال های گذشــته، افزایــش شــدید نقدینگــی را ســمی بــرای اقتصــاد دانســته و همــواره در ایــن مورد هشــدار 
داده اند. انتشار پول در کشور، طبق قانون فقط در اختیار دولت و منحصر به بانک مرکزی است. تا قبل از سال ۱۳۳۸، بانک ملی، وظیفه 
انتشار اسکناس و جریان پولی کشور را در اختیار داشت، اما پس از آن، قانون پولی و بانکی در کشور تصویب شد و به دنبال آن در سال 
۱۳۳۹، بانک مرکزی تاسیس و این اختیار به آن واگذار شد. از سال ۱۳۴۲، ضرب مسکوک طال نیز تحت اختیار بانک مرکزی قرار گرفت.

۱۳
۷۹

۱۳
۸۰

۱۳
۸

۱

۱۳
۸۲

۱۳
۸۳

۱۳
۸۴

۱۳
۸۵

۱۳
۸

۶

۱۳
۸۷

۱۳
۸۸

۱۳
۸۹

۱۳
۹۰

۱۳
۹۱

۱۳
۹۲

۱۳
۹۳

۱۳
۹۴

۱۳
۹۵

۱۳
۹۶

۱۳
۹۷

۱۳
۹۸

۱۳
۹۹

۴ ۵

۴ ۰

۳۵

۳ ۰

۲ ۵

۲ ۰

۱ ۵

تشدید تحریم ها و افت  شدید درآمدهای نفتی دولت - مساعدت های کرونا

بدون لحاظ افزایش پوشش آماری
رشد استمراری ۲۰ ساله

)مهر ۱۳۹۹ - ۱۳۷۸(:۲۷/۷ 

ســپرده های  و  مســکوک  اســکناس،  مجمــوع  بــه  نقدینگــی 
دیــداری گفتــه مــی شــود کــه در واقــع جمــع پــول و شــبه پــول 
اســت. متاســفانه در اثــر ناهماهنگــی میــان درآمــد و هزینــه در 
دولــت هــای مختلــف و وجــود کســر بودجــه، خلــق پــول صــورت 

گرفتــه و حجــم نقدینگــی افزایشــی بــوده اســت.
بســیاری از اقتصاددانــان در ســال هــای گذشــته، افزایش شــدید 
نقدینگــی را ســمی بــرای اقتصــاد دانســته و همــواره در ایــن 
ــد بســیار  ــن رون ــر، ای ــت اخی ــد. امــا در دول مــورد هشــدار داده ان
ســریع تــر شــد تــا جایــی کــه برخــی اقتصاددانــان رهایــی از آن را 

بســیار دور از ذهــن مــی داننــد.

آمار ها    برخی 
سـال  بیسـت  طـی  دهـد،  مـی  نشـان  مرکـزی  بانـک  آمار هـای   
گذشـته، حجـم نقدینگـی، بـه طـور متوسـط در حـدود ۷/ ۲۷ 
درصد رشـد داشـته اسـت. این موضوع به دولت خاصی مربوط 
نمی شـود و به یک مشـکل مزمن اقتصادی تبدیل شده است. 
ارزی دولـت بـه سـبب مسـائل سیاسـی و  کاهـش درآمد هـای 
تـالش بـرای تامیـن کسـری بودجـه بـا خلـق پـول، از مهـم تریـن 
دالیـل افزایـش رشـد نقدینگـی در سـال هـای اخیـر بوده اسـت. 
در الیحـه بودجـه سـال بعـد، ۳۲۰ هـزار میلیارد تومان کسـری 
وجـود دارد کـه احتمـاال سـبب افزایـش حداقـل ۱۲۰۰ هـزار 

میلیـارد تومـان نقدینگـی در کشـور خواهـد شـد. هـم اکنـون 
سـهم شـبه پول از کل نقدینگی بیش از ۷۵ درصد شـده است.

 
ثار افزایش نقدینگی در اقتصاد    آ

  تــورم از مهــم تریــن آثــار افزایــش نقدینگــی اســت و همــواره 
ــی  ــار نقدینگ ــورم، مه ــار ت ــرای مه ــان ب ــه کارشناس ــن توصی اولی
ــد  ــد نکن ــد رش ــده  تولی ــق ش ــول خل ــبت پ ــه نس ــی ب ــت. وقت اس
ــول،  ــردش پ ــرعت گ ــادی و س ــت اقتص ــزان فعالی ــع می و در واق
ثابــت بمانــد، حتمــا قیمــت محصــوالت، بــاال خواهــد رفــت، امــا 
اگــر پــول صــرف بخــش تولیــد شــود، بــا افزایــش کاال قیمــت هــا 

ــرل خواهــد شــد. کنت
میلتــون فریدمــن، نوبلیســت اقتصــاد، معتقــد اســت تــورم، 
همیشــه و همــه جــا حاصــل نقدینگــی زیــاد و چــاپ پــول و 
ــه  ــبت ب ــی، نس ــد نقدینگ ــتر رش ــرعت بیش ــه س ــن نتیج همچنی
تولیــد اســت، امــا همــواره دولت هــا تــورم را نتیجــه زیاده خواهی 
بخــش خصوصــی و اصنــاف و مصــرف گرایــی مــردم، مــی داننــد. 
امــا واقعیــت ایــن اســت کــه دســتگاه چــاپ پــول فقــط در اختیــار 

ــت اســت. دول
از دیگــر آثــار رشــد نقدینگــی، بــزرگ شــدن بخــش غیرمولــد و 
ســوداگرانه در اقتصــاد اســت. بخــش غیرمولــد اقتصــاد، نــه 
تنهــا ارزش افــزوده و ثروتــی تولیــد نمــی کنــد بلکــه ســبب خــروج 

مقایسه رشد 
نقدینگی در بیست 
وند  سال گذشته با ر
آن )درصد( متوسط 
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ی جدول کسر
 بودجه سال ۱۴۰۰



ســرمایه هــا از تولیــد بــه ســمت فعالیــت هــای ســوداگرانه 
ــد. ــی ده ــش م ــادی را کاه ــات اقتص ــت ثب ــه در نهای ــود ک می ش
اقتصــاد  دوش  بــر  تــورم  کــه  مهمــی  هــای  هزینــه  از  یکــی 
می گــذارد، نااطمینانــی فعــاالن اقتصــادی از بــرآورد هزینــه هــا و 
درآمد هــای آتــی اســت. ایــن امــر تاثیــر منفــی بر ســرمایه گــذاری و 
کارایــی فعالیــت هــای اقتصــادی مــی گــذارد و در نهایــت بــر رشــد 
اقتصــادی موثــر اســت. رکــود در تولیــد نیــز از آثــار رشــد نقدینگــی 
و تــورم اســت کــه تولیدکننــدگان را تشــویق مــی کنــد بخشــی از 

ــی ناســالم کننــد. ســرمایه خــود را وارد بازار هــای مال
بررســی آثــار افزایــش نقدینگــی بــر اقتصــاد، نشــانگر آن اســت که 
ضــرر افزایــش نقدینگــی همــواره بــر روی بخــش مولــد و پایــدار 

اقتصــاد اســت کــه بخــش مهــم اشــتغال را ایجــاد کــرده اســت.

ثار سوء افزایش نقدینگی    آ راهکار های کاهش 
  مهار نقدینگی

  بــرای مدیریــت خلــق نقدینگی بایــد بدهی دولت و شــبکه بانکی 
بــه بانــک مرکــزی کنتــرل شــود و از افزایش آن جلوگیــری به عمل 

آیــد کــه الزمــه آن اســتقالل هرچــه بیشــتر بانک مرکزی اســت.
ــول در  ــی پ ــه جای ــزرگ و جاب ــای ب ــاب ه ــی در حس ــار نقدینگ   مه
ــول  ــق پ ــرل خل ــد.   کنت ــر باش ــیار موث ــد بس ــی توان ــز م ــا، نی آن ه
بــه وســیله بانــک هــا، مهــار نقدینگــی را در پــی دارد. بــرای دســت 
یافتــن بــه ایــن مهــم، مقــام هــای ناظــر، بایــد بــا اســتفاده از 
ابزار هــای سیاســتی و کنتــرل نــرخ هــا خلــق نقدینگــی بانــک هــا 
را کنتــرل کنــد.   مدیریــت و مهــار بنگاهــداری بانــک هــا )ورود بانــک 
هــا بــه بازار هــای مالــی و ایجــاد تالطــم در آن هــا بــه وســیله 

ــود( ــه خ ــای زیرمجموع ــرکت ه ش

  هدایت نقدینگی
  رونــق بــورس و جــذب ســرمایه در آن یکــی از بهتریــن روش هــای 
ــاه اول  ــد م ــت. )در چن ــد اس ــمت تولی ــه س ــی ب ــت نقدینگ هدای

ســال ۹۹، رونــق بــورس، ۲۵۰۰ میلیــارد تومــان نقدینگــی 
را بــه ایــن بخــش هدایــت کــرد کــه بــه گمــان دژپســند، وزیــر 

ــرد.( ــری ک ــورم جلوگی ــک ابرت ــاد، از ی اقتص
  بــاال بــردن ســود ســپرده هــای بانکــی و جــذب نقدینگــی در بانک 
نیــز یــک روش هدایــت نقدینگــی بــه شــمار مــی آیــد، کــه بــه دلیل 
جذابیــت بازار هــای ســرمایه گــذاری مــوازی، در ســال هــای اخیــر، 
موفــق نبــوده اســت.   گاهــی دولــت بــرای جمــع آوری و هدایــت 
نقدینگــی، اقــدام بــه پیــش فــروش ســکه می کنــد که ایــن روش 
ســبب کاهــش موجــودی طــالی بانــک مرکــزی و پایــداری منابــع 
مالــی دولــت و البتــه افزایــش رانــت مــی شــود.   افزایــش بازدهــی 
تولیــد، بــا رشــد صــادرات، بهبــود فضــای کســب و کار و ... ســبب 

جــذب نقدینگــی در ایــن بخــش خواهــد شــد.
یــک نکتــه مهــم ایــن اســت کــه در ســال اخیــر بــه دلیــل شــیوع 
کرونــا، رشــد حجــم پــول و نقدینگــی در خیلــی از کشــور ها از 
جملــه آمریــکا اتفــاق افتــاده و دولت هــا را وادار به سیاســت های 

پولــی انبســاطی کــرده اســت.
در ســال هــای اخیــر بــا افزایــش شــبه پــول، ســرعت گــردش 
نقدینگــی کاهــش یافتــه و در نتیجــه اثــر افزایــش نقدینگــی 
بــر تــورم کمتــر شــده اســت. ایــن تغییــر بــه ســبب تغییــر ســود 

واقعــی ســپرده ها نیــز بــوده اســت.
البتــه آقــای همتــی، رئیــس کل بانــک مرکــزی، معتقــد اســت 
افزایــش نقدینگــی در دو دولــت اخیــر، بیــش از دولــت پیــش 
از  کــه  نقدینگــی  اهمیــت موضــوع  دلیــل  بــه  اســت.  نبــوده 
مهــم تریــن مشــکالت فعلــی اقتصــاد کشــور اســت، الزم اســت 
کاندیدا هــای ریاســت جمهــوری ۱۴۰۰، حتمــا برنامــه خــود را 
در ایــن مــورد بــه مــردم ارائــه دهنــد. همچنیــن موضــوع کمــک 
هــای معیشــتی بــه هــر روشــی کــه باشــد، اگــر بــا اســتفاده از 
منابــع بانــک مرکــزی پرداخــت شــود ســبب افزایــش نقدینگــی و 
تــورم خواهــد شــد و در صــورت طــرح موضــوع پرداخــت کمــک 
معیشــتی از ســوی کاندیداهــا، حتمــا بایــد منابــع آن ذکــر شــود.

پیش بینی عملکردالیحه بودجه     ۱۴۰۰منابع

۳۱۷درآمد ها

۳۹۶با فرض تحقق ۹۰ درصدی ۹۵واگذاری شرکت های دولتی

۲۹فروش اموال و دارایی و سایر

منابع  حاصل از صادرات نفت و استقراض
 از صندوق توسعه ملی )سهم ۱۸درصد(

با فرض صادرات ۸۰۰ هزار بشکه و تخصیص۲۷۵
 ۸ میلیارد دالر ارز ترجیحی

۷۰

۵۵عملکرد کامل۵۵اوراق مالی اسالمی

-عدن انتشار به دلیل آسیب های مربوطه۷۰پیش فروش نفت

ع ع۸۴۱مجمو ۵۲۱مجمو

یت خلق    برای مدیر
نقدینگی باید بدهی 

دولت و شبکه بانکی 
ل  ی کنتر به بانک مرکز

آن  شود و از افزایش 
آید که  ی به عمل  جلوگیر

آن استقالل هرچه  الزمه 
ی  بیشتر بانک مرکز

است.



ل۱۶ شمــاره او

یادداشت فصـــل اول

1۴00 بر مدار اقتصاد
تــراز اقتصــاد | نظــر بــه محوریــت موضوعــات اقتصــادی و معیشــتی در برهه کنونی جامعــه ایرانی و همچنیــن آغاز تحــرکات انتخاباتی برخــی از نامزدهای احتمالــی انتخابات 
ریاســت جمهــوری ۱۴۰۰ در ایــن گــزارش بــه بررســی رویکردهــای اقتصــادی آنــان پرداختــه و بخشــی از برنامه هــای آنــان را بــا توجــه بــه اظهــارات گذشــته و اخیرشــان ارزیابــی 

کرده ایــم، ایــن گــزارش در دو بخــش کاندیداهــای جریــان اصولگــرا و اصالح طلــب تهیــه و تنظیــم شده اســت. 

 محمدرضا عارف
ن و پایدار    توسعه متواز

محمدرضــا عــارف فعــال سیاســی جریــان 
اصالح طلــب در اظهاراتــی در ســال ۹۴ بــا 
انتقــاد از برنامه هــای اقتصــادی دولــت گفتــه 
اســت: » توجــه بیــش از حــد بــه مســاله تــورم باعــث شــد، دولــت از 
ــط  ــی توس ــای خوب ــه تالش ه ــر چ ــود؛ اگ ــل ش ــادی غاف ــد اقتص رش
دولــت تدبیــر و امیــد در حــوزه اقتصــادی انجــام شــده اســت ولــی بــه 
خاطــر تنگناهایــی کــه دولــت بــا آن مواجــه اســت زمــان بیشــتری برای 
نتیجــه دادن اقدامــات اقتصــادی دولــت نیــاز اســت.« عــارف به اصل 
توســعه متــوازن و پایــدار اعتقــاد دارد و بــر بــر ضــرورت توجــه جــدی 
بــه بخــش خصوصــی و ارتقــاء ایــن بخــش در دهــه چهــارم انقــالب بــا 
توجــه بــه سیاســت های اصــل ۴۴ تاکیــد دارد. وی همچنین معتقد 
اســت بایســتی شــرایط توســعه اقتصــادی اقشــار مختلف جامعــه از 

جملــه بازاریــان از حیــث قانون گــذاری رفــع و تســهیل گــردد.

 علی الریجانی
یم ها     مذاکره و رفع تحر

علــی الریجانــی فعــال سیاســی متمایــل بــه 
جریــان اعتــدال برنامــه اقتصــادی خاصــی را 
تاکنــون بــرای خــود تبییــن نکــرده اســت، امــا 
بــا تحلیــل منــش سیاســی وی ارزیابــی میشــود، وی نیــز در صــورت 
حضــور در انتخابــات ۱۴۰۰ موضــوع مذاکــرات بــا غــرب و رفــع 
تحریم هــای اقتصــادی را بــه عنــوان برنامــه گشــایش اقتصــادی برای 
ــا پایــگاه  مــردم تشــریح و تبییــن نمایــد. وی همچنیــن در گفتگــو ب
قطعــی«  »حــرف  پرونــده  ذیــل   KHAMENEI.IR اطالع رســانی 
ــت: »  ــته اس ــار داش ــالب اظه ــم انق ــر معظ ــات رهب ــه بیان ــاره ب ــا اش ب
ــدی  ــش از ح ــا بی ــه م ــر اینک ــی ب ــد مبن ــان فرمودن ــه ایش ــه ای ک نکت
کــه دنبــال ایــن باشــیم کــه حتمــا تحریم هــا برداشــته بشــود، بایــد 
بــه صیانــت از اقتصــاد ملی مــان توجــه کنیــم و تحریم هــا را بی اثــر 
کنیــم. یــک ظرفیــت بزرگــی داریــم کــه جوان هــا و افــراد بــا اســتعداد 
می تواننــد هــم رشــد اقتصــادی ایجــاد بکننــد، هــم در یــک جاهایــی 

کــه مــا نیــاز بــه خــارج داریــم، حداقــل نیازمــان را کــم کننــد.«  

محسن هاشمی
آزاد در مسیر پدر    اقتصاد 

محسن هاشمی رفسنجانی عضو شورای مرکزی 
حزب کارگزاران سازندگی به تاسی از الگوی جریان 
»دوران  سـازندگی  دولـت  و  اصالحـات  سیاسـی 
ریاسـت جمهـوری آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی« معتقـد بـه اقتصـاد آزاد 
و همچنیـن توسـعه اقتصـادی و صنعتی کشـور در ابعاد گوناگون اسـت، 
وی در ششـمین مجمـع عمومـی حـزب نـدای ایرانیـان کـه در ۲۶ دیمـاه 
سـال جـاری برگـزاری شـده تصریـح کـرده اسـت: » مـا در گذشـته حـوادث 
سـال ۸۸ و ۸۹  داشـتیم کـه منجـر بـه کنـار گذاشـتن شـیخ اصالحـات و 
نخسـت وزیـر دوران جنـگ شـد و باعـث محدودیـت بـرای رییـس دولـت 
اصالحات شـد یا در این سـال ها قطعنامه های شـدید سـازمان ملل علیه 
ایـران و  تحریم هـای شـدید علیـه کشـورمان را داشـتیم که منجر به تحریم 
کمرشـکن اقتصـادی شـد یـا رد صالحیـت آیـت اهلل هاشـمی و سـازوکار 
برجـام را داشـتیم کـه روی کارآمـدن ترامپ نگذاشـت از آن اسـتفاده کنیم و 
حـوادث آبـان ۹۸ و تصویـب نکردن FATF را داشـتیم و بعد به هم شـیوع 
ویروس کرونا رسیدیم و اکنون نیز نزدیک به انتخابات ۱۴۰۰ هستیم.« 

سورنا ستاری
ی    صادرات فناور

ســورنا ســتاری که اکنــون معاون علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهــوری اســت. بارهــا بــا تکیــه بــه 
ــای  ــور از تنگناه ــان عب ــش بنی ــای دان فناوری ه
کــرده  توصیــف  دانش یکتــا  و  علــوم  بــه  توجــه  لــزوم  را  اقتصــادی 
از مشــکالت  فنــاوری میتوانــد بســیاری  اســت، صــادرات  و معتقــد 
ــاه  ــن در بهمن م ــد. وی همچنی ــان نمای ــتی را درم ــادی و معیش اقتص
ســال گذشــته در اظهاراتــی تصریــح کرده اســت:  »شــرکت های دانــش 
بنیــان در ســال گذشــته ۹۰ هــزار میلیــارد تومــان محصول به خــارج از 
کشــور فروختنــد. ظرفیت هــای موجــود در ایــن اســتان بیــش از چیــزی 
اســت کــه تاکنــون مــورد بهره بــرداری قــرار گرفتــه و شــرکت های دانــش 
بنیــان بایــد ایــن موضــوع را مدنظــر خــود قــرار دهنــد.« وی همچنیــن 
مهاجــرت  از  جلوگیــری  بــرای  عاملــی  را  فنــاوری  علمــی  پارک هــای 
نخبــگان و همچنیــن اشــتغال زایی دانش بنیــان در کشــور میدانــد. 
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۱۷ ۹ اسفند  ۹

یادداشت فصـــل اول

 حسین دهقان
سردار دنبال توسعه بخش    

خصوصی
ســردار حســین دهقـــــــــــان سابقه 
ســپاه  تعــاون  بنیــاد  در  فعالیــت 
پاســداران را هــم در کارنامــه خــود دارد. ضمــن اینکــه بایــد 
توجــه داشــت بخــش عمــده فعالیت هــای بنیــاد شــهید 
ایثارگــران نیــز مدیریــت فعالیت هــای اقتصــادی  و امــور 
اســت. بــا ایــن همــه مهم تریــن بــروز و ظهــور رســانه ای 
ســردار دهقــان در حــوزه اقتصــاد، مربــوط بــه نامــه ۴ 
ــبت  ــه در آن نس ــت ک ــی اس ــن روحان ــه اول حس ــر کابین وزی
بــه آینــده بــورس ابــراز نگرانــی شــده بــود. امضــای حســین 
دهقــان بــه ایــن دلیــل پــای ایــن نامــه بــود کــه شــرکت های 
زیــادی از وزارت دفــاع در بــورس فعالیــت داشــتند. او خــود 
ــرخ  ــاره ایــن نامــه، طــی یــک گفتگــو، ریشــه مســاله را ن درب
عنــوان  بــورس  از ســوی  پتروشــیمی ها  گــذاری خــوراک 
کــرد و گفــت کــه ایــن امــر باعــث می شــد تــا »عمــًا ایــن 
صنعــت )پتروشــیمی( بــا مشــکالت جدیــد در حــوزه درآمــد 
و ســرمایه در گــردش و عــدم انعطــاف در مدیریــت بــازار 
روبــرو می شــد. بــه عبارتــی نوعــی ابهــام و عــدم اطمینــان 
لکــن جلســات  بــود.  بــر صنعــت حکمفرمــا  بی ثباتــی  و 
نتیجــه ای  بــه  و  شــد  برگــزار  خصــوص  ایــن  در  متعــدد 
را  نامــه ای  مســئول  وزرای  اســاس  برایــن  لــذا  نرســید؛ 
ــارت دیگــر،  ــه عب ــه آقــای روحانــی نوشــتیم.« ب مســتقیم ب
حضــور در بنیــاد تعــاون، مدیریــت فعالیت هــای اقتصــادی 
بنیــاد شــهید و هدایــت شــرکت های وزارت دفــاع، باعــث 
ــا و  ــات بازار ه ــه الزام ــپاه، ب ــردار س ــن س ــه ای ــت ک ــده اس ش
اقتصــاد آگاه شــود؟ مــا شــواهد اندکــی بــرای بررســی ایــن 
مــوارد داریــم و جزچنــد اظهارنظــر اقتصــادی، چیــز زیــادی از 
ــم. »االن  ــان نمی دانی ــردار دهق ــادی س ــای اقتص رویکرد ه
بــه دلیــل ســودآوری، همــه وارد بــازار بــورس شــده اند و 

چــون ســود می کننــد خبــری از گلــه و ناراحتــی نیســت، 
امــا اگــر ارزش ســهام پاییــن بیایــد همــه مدعــی دولــت 
هرکــس  کنیــم  تــالش  بایــد  کــه  حالــی  در  می شــوند، 
ــرد.«او در  ــد را بپذی ــام می ده ــه انج ــی ک ــئولیت کار های مس
ــئولیت  ــدن مس ــخص ش ــتار مش ــارات، خواس ــن اظه همی
هــر بخــش از مدیریــت اقتصــادی دولت شــد و گفــت: »یکی 
از مشــکالت مــا ایــن اســت کــه مســائل را پیچیــده و چنــد 
ــم.  ــل کنی ــم آن را ح ــپس می خواهی ــم و س ــدی می کنی بع
بایــد مســئولیت هــر نهــاد و اتحادیــه مشــخص باشــد و 
همــان را از او بخواهیــم در حالــی کــه اینقــدر بــه مســئولیت 
ــی  ــان کار اصل ــام هم ــه از انج ــم ک ــال می دهی ــرو ب ــی پ اصل
نیــز بــاز می مانند.«ســردار حســین دهقــان، درعیــن حــال، 
منتقــد سیاســت گذاری هــای تولیــدی دولــت و گــره زا بودن 
فرایند هــای بروکراتیــک و اداری برای مــردم و تولیدگران هم 
هســت، آنجــا که گفت: »باید ســنگینی بــار دولــت را از دوش 
مــردم برداشــت. دولــت بــرای کارکــردن خــودش کار اضافــی 
مجــوز  یــک  می خواهــد  وقتــی  مثــال  بــرای  می تراشــد؛ 
بدهــد، آن فــرد را بــه چندیــن دســتگاه و ارگان می فرســتد؛ 
ــث  ــا باع ــود ی ــرد می ش ــدی ف ــبب ناامی ــا س ــئله ی ــن مس ای
می شــود کــه راه فعالیــت غیرقانونــی بــاز شــود.«او ضمــن 
ایــن اظهــارات، اشــاره ای هــم بــه بخــش خصوصی داشــت و 
انتقــاد کــرد کــه چــرا ایــن بخــش متکــی به خــود رشــد نکرده 
بــه دولــت داده اســت. دهقــان  را  و همــواره تکیــه اش 
در ایــن بــاره خطــاب بــه بخــش خصوصــی گفــت: »بایــد 
فرهنــگ اتــکا بــه تجربــه و دانــش را برای رشــد توســعه دهد 
و رابطــه و فســاد را بــه شــدت نهــی کنــد تــا خــود کنترلــی و 
ــد.  اخــالق حرفــه ای در جامعــه صنفــی جــای خــود را بازیاب
بایــد اجــازه بدهیــم بخــش خصوصــِی ســالم مــا رشــد کنــد 
کــه در آن صــورت بســیاری از مشــکالت حــل می شــود. بایــد 
کاری کــرد کــه بخــش خصوصــی هویــت پیــدا کنــد، نــه تنهــا 
مســئولیت خــودش را انجــام بدهــد، بلکــه مکمــل دولــت 
نیــز باشــد و در کار هــا بــه او کمــک کنــد نــه ایــن که بخشــی از 

دولــت شــود و بــدان تکیــه زنــد.

۶

جواد آذری جهرمی
اقتصاد دیجیتال و توسعه    

آپ ها  استارت 
ــان  محمدجــواد آذری جهرمــی در آب
ســال جــاری برنامــه ای مفصــل و 
مــدون را بــرای توســعه اقتصــاد دیجیتــال بــه شــورای عالــی 
فضــای مجــازی بــرده اســت، تحــرکات وی در حــوزه اقتصادی 
در وزارت ارتباطــات بیشــتر معطــوف بــه اقتصــاد دیجیتــال 
بــوده و اســتارت آپ ها  اینترنتــی  و حــوزه کســب وکارهای 
را بــه عنــوان بســتر توســعه اقتصــادی تلقــی می نمایــد، 

آذری جهرمــی در طــول مــدت وزارت خــود بارهــا بــا مدیــران 
کســب وکارهای اینترنتــی دیــدار و گفتگــو داشته اســت. آذری 
جهرمــی پــس از تدویــن برنامــه اقتصــاد دیجیتــال بــا بیــان 
اینکــه طبــق قانــون برنامــه ششــم توســعه بایــد رشــد ۲.۵ 
برابــری بــازار ICT محقــق می شــد در صورتــی کــه مــا مشــکل 
تأمیــن منابــع، نــرخ ارز و عــدم توســعه مناطــق محــروم را نیــز 
داشــتیم، گفتــه اســت: »بــا وجــود مشــکالت بســیار، درآمــد 
ایــن حــوزه در حــدود ۹۶ درصــد محقــق شــده و همچنیــن 
توســعه روســتایی بــا شــتاب فزاینــده ای در حــال پیشــرفت 
ــان در  ــارد توم ــزار میلی ــز از ۲۰ ه ــوزه ICT نی ــازار ح ــت؛ ب اس
ســال ۹۵ بــه حــدود ۴۵ هــزار میلیــارد رســیده کــه نشــان 
می دهد رشــد ۲.۵ برابری در این بازار محقق شــده اســت.«

۵

ذکر این نکته حائز 
اهمیت که برخی 

نامزدهای انتخاباتی 
یان اصالح طلب به  جر

دلیل فقدان کارنامه 
اجرایی و اقتصادی، 

اساسًا دارای هویتی 
گنگ در خصوص 

مسائل معیشتی و 
برنامه های اقتصادی 

هستند، افرادی چون 
سید حسن خمینی 

یف  و محمدجواد ظر
از این دست بوده 
وحیه و  و قاعدتًا ر

برنامه های اقتصادی 
یان لیبرال  نان به جر آ

داخلی نزدیک تر خواهد 
بود.



ل۱۸ شمــاره او

یادداشت فصـــل اول

یان اصول گرا نامزدهای احتمالی جر

 محسن رضایی
ین کاندیدا     اقتصاددان تر

پیش بینی های دقیق با 
محســن رضایــی کــه دکتــرای اقتصــاد 
دارد و تقریبا اقتصاددان تریــن کاندیدای 
احتمالــی انتخابــات ۱۴۰۰ اســت و در سیاســت هــای توســعه 
صاحــب نظــر اســت. وی تقریبــا  بیشــترین اظهــار نظرهــای را در 

حــوزه اقتصــاد در میــان کاندیداهــای دیگــر داشــته اســت.
هنــوز تصویــر معــروف نشــان دادن ۱۰۰۰ تومانــی در مناظــره 
هــای انتخابــات ۹۲خطــاب بــه روحانــی و پیــش بینــی کاهــش 
شــدید ارزش پــول ملــی در صــورت رای آوری روحانــی فرامــوش 
نشــده اســت. محســن رضایــی همچنیــن از ابتــدای ســال ۹۹ 
نســبت بــه وضعیــت بــورس هشــدارهای فراوانــی بــه مســئولین 
داده اســت و وضعیــت امــروز بــورس را کامــال پیــش بینــی کــرده 

بــود.
دبیـر مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام همچنیـن در سـفر بـه 
تبریـز و در دیـدار بـا اعضـای اتـاق بازرگانـی ایـن شهرسـتان در 
مـورد بـورس گفت : » وضعیت اقتصاد کشـور به گونه ای شـده 
اسـت کـه دولـت و مجلـس بـه تنهایـی نمـی تواننـد مشـکالت 
را حـل کننـد و نیازمنـد یـک بسـیج عمومـی بـرای حـل مشـکالت 
اقتصـادی از صـدر تا ذیل هسـتیم. مـردم خواسـتار اصالح وضع 
بانـک و بـورس هسـتند؛ بـی توجهـی بـه گالیـه مـردم از بانـک و 
بـورس، بـه اعتمـاد عمومـی ضربـه مـی زنـد. تمـام دولـت هـای 
ایـران، بـا آنکـه از نظـر دیـدگاه سیاسـی بـا یکدیگر متفـاوت بوده 
انـد، امـا از نظـر سیاسـت هـای اقتصـادی ماننـد هـم عمـل کرده 
انـد. در تمـام دولت ها، بدون اسـتثنا در چهار سـال دوم، قیمت 
ارز دوبرابـر شـده اسـت و البتـه در دولـت دوازدهـم افزایـش نـرخ 
ارز، هفـت هشـت برابـر بـوده اسـت. تجربه چهل سـاله بـه ما می 
گویـد کـه بـرای اقتصـاد کشـور، راه حـل اقتصـادی مـی خواهیـم 
بـا  اقتصـادی  چتربـازان  ندارنـد.  کاربـرد  سیاسـی  راهکارهـای  و 
اندوختـه هـای درازمـدت بـاالی هـزار میلیـارد تومـان، پـول هـای 
خـود را بـه بـورس وارد کردنـد. آنهـا از شـش مـاه قبـل، روندهای 
بـورس  بـه  را  پولهاشـان   ۹۸ مهرمـاه  از  و  دارنـد  خبـر  را  بـازار 
سـرازیر کردنـد و تـا اسـفندماه ثروتشـان ۵ برابـر شـد. فروردیـن 
و  خردادمـاه  در  و  پیوسـتند  بـورس  بـه  متوسـط  اقشـار  مـاه 
تیرمـاه مسـتضعفین هـم وارد بـازار سـرمایه شـدند. هـر چـه مـا 
تذکـر دادیـم و توصیـه نوشـتیم، مدیـران اقتصـادی گوششـان 
بدهـکار نبـود و دیدیـم کـه از مـرداد مـاه، بـورس دچـار ریـزش 
شـد و اول محرومیـن و طبقـات متوسـط آسـیب دیدنـد و االن 
در قشـر متوسـط، با پدیده مالباختگان بورسی مواجه هستیم 
کـه بایـد راه حلـی بـرای آن اندیشـیده شـود.« رضایـی مشـخصه 
یـک نظـام اقتصـادی سـالم را ایـن می دانـد که بـه فعالیت مولذ 
پـاداش داده شـود.یعنی سـازوکارهای اقتصـادی بـه گونـه ای 

تنظیم شـود که سـطح سـود فعالیت مولد بیش از سطح سود 
فعالیـت غیـر مولـد باشد.محسـن رضایی معتقد اسـت آنچه در 
بـورس مـی گـذرد در نقطـه مقابـل ایـن رویکـرد اسـت. محسـن 
رضایـی معتقـد بـه اقتصـاد فدرالی اسـت او اخیـرا در بـاره تحول 
در اقتصـاد ایـران اظهـار داشـته اسـت: » ایـران بـزرِگ اقتصـادی 
نیـاز بـه یـک حکمروایـی جدیـد دارد. بـا دولـت هـای گذشـته و بـا 
جناحـی برخـورد کـردن نمی شـود بـه ایـن مهـم دسـت یافـت. 
مـن مخالـف جناح هـای سیاسـی نیسـتم. جناح هـای سیاسـی 
اصولگـرا و اصـالح طلب در چارچوب قانون اساسـی باشـند ولی 
مسـئله مـا یـک قیـام اسـت؛ یـک تغییـرات اساسـی و فراجناحی. 
هراسـتان، شـهر و ایالتی نسخه خودش را می خواهد. راه نجات 
اقتصـاد ایـن اسـت. بـا اقدامـات الک پشـتی دولتهای گذشـته به 
جایـی نمی رسـیم. یعنـی اگر بـه تحـوالت اقتصادی دسـت نزنیم 
اوضـاع مـا روز بـه روز بدتـر می شـود.«  محسـن رضایـی در مـورد 
اقتصـاد مقاومتـی مـی گویـد: از نظـر مـن ۲۰ درصـد اقتصـاد 
مقاومتـی اجـرا شـده و ۸۰ درصـد باقـی مانـده را مجلـس و 
دولـت بایـد اجرایـی کننـد. در اداره اقتصـاد کشـور در ۵۰ سـال 
گذشـته، گرانی، بیکاری، تورم و کاهش ارزش پول ملی را داشـته 
ایـم و ایـن رونـد نشـان مـی دهـد کـه دولت هـای متفـاوت از نظر 
سیاسی، نتیجه اقتصادی یکسانی داشته اند. در چهارسال دوم 
همه دولت ها، نرخ ارز دو برابر شـده اسـت و در دولت دوم آقای 
روحانی، نرخ ارز هفت هشـت برابر شـده اسـت. اقتصاد ایران راه 
حـل سیاسـی ندارد. تحـول اقتصاد ایـران، راه حل اقتصادی می 
خواهـد. رضایـی معتقـد اسـت دولـت هـای آینـده بایـد بـا برنامه 
اقتصـادی جلـو بیایـد و برنامـه هـای تحولـی را اقـدام کنـد، مردم 
از وعـده دادن و حـرف زدن خسـته شـده انـد. دولـت آینـده بایـد 
بـا یـک تیـم اقتصـادی بیاید و تحـول اقتصـادی به وجود بیـاورد. 
وی معتقـد بـه اقتصاد فدرالی اسـت او درباره تحـول در اقتصاد 
ایران اینگونه اظهار داشـته اسـت: » ایران بزرِگ اقتصادی نیاز به 
یـک حکمروایـی جدیـد دارد. بـا دولـت هـای گذشـته و بـا جناحی 
برخـورد کـردن نمی شـود به این مهم دسـت یافـت. من مخالف 
و  اصولگـرا  سیاسـی  جناح هـای  نیسـتم.  سیاسـی  جناح هـای 
اصالح طلب در چارچوب قانون اساسـی باشـند ولی مسـئله ما 
یـک قیـام اسـت؛ یـک تغییـرات اساسـی و فراجناحـی. هراسـتان، 
شـهر و ایالتـی نسـخه خـودش را می خواهـد. راه نجـات اقتصـاد 
ایـن اسـت. بـا اقدامـات الک پشـتی دولتهـای گذشـته بـه جایـی 
نمی رسـیم. یعنـی اگر به تحوالت اقتصادی دسـت نزنیـم اوضاع 
مـا روز بـه روز بدتـر می شـود.« رضایـی مـی گویـد :اگـر ایالت های 
اقتصادی تشـکیل شـود، ضمـن ایجاد ظرفیت بـرای ده میلیون 
شـغل، دولـت دسـت از دخالـت در امـور اقتصـادی مناطـق بـر 
خواهـد داشـت و صنعت، کشـاورزی و سـرمایه گـذاری رونق پیدا 
مـی کنـد. تولیـد ملـی پشـتوانه پـول ملـی خواهـد شـد. تولیـد 
ملـی، اشـتغال واقعی و سـرمایه گـذاری مثبت را پدید مـی آورد. 
مـا مـی توانیـم بـا تحـول اقتصـادی ارزش پـول ملـی خودمـان را 

تقویـت کنیم.«

1

 رضایی معتقد است 
آینده باید  دولت های 
با برنامه اقتصادی 
جلو بیاید و برنامه های 
تحولی را اقدام کند، 
مردم از وعده دادن و 
حرف زدن خسته شده 
آینده باید با  اند. دولت 
یک تیم اقتصادی بیاید 
و تحول اقتصادی به 
وجود بیاورد.



۱۹ ۹ اسفند  ۹

یادداشت فصـــل اول

 سعید محمد
مهندس ناشناخته   

 با تجربه  موفق سازندگی
ایـن روزهـا نـام سعیـــــــــد محمد 
فرمانده قرارگـــــــــــــــاه سازندگی 
انتخابـات  کاندیداهـای  از  یکـی  بـه عنـوان  خاتم االنبیـاء 
بـر  مبتنـی  کارنامـه   . اسـت  مطـرح  جمهـوری  ریاسـت 
و  مدیریتـی  سـابقه  دانشـگاهی،  و  علمـی  فعالیت هـای 
نیـز فعالیـت مسـتمر او در سپاسـد که بزرگ ترین سـازنده 
سـد در کشـور اسـت، از سـعید محمد چهره ای تکنوکرات 
ترسـیم می کنـد. بـه عبـارت دیگـر، مطابـق رزومـه کاری و 
حرفـه ای، محمد بیشـتر یک مهنـدس و مدیر پـروژه بوده 
اسـت تـا اینکـه یـک سـپاهی بـه معنـای نظامی آن باشـد. 
شـاید بـه دلیـل همیـن خصلـت تکنوکـرات یـا فن سـاالر 
بـودن اسـت کـه در اغلـب مواقـع او بـا کـت و شـلوار )یـا 
بـه قـول عامـه در لبـاس سـیویل( دیـده شـده اسـت تـا 
در لبـاس سـبز سـپاه پاسـداران. دربـاره رویکـرد اقتصادی 
سـعید محمـد چیـز زیـادی نمی دانیـم. مثال نمی دانیـم او 
دربـاره تـورم، نقدینگـی یـا حوزه هـای دیگـر پولـی و بانکـی 
چه دیدگاهی دارد. شـاید هم این مسـاله چندان عجیب 
نباشـد، زیرا محمد نشـان داده اسـت که بیش از هرچیز، 
یـک تکنوکـرات اسـت، یـک متخصص کـه حاال لباس سـبز 
سـپاه را نیـز گاهـی بـر تـن می کنـد. امـا مهم تـر از اینهـا، او 
پیمانـکار و پیـش برنـده پروژه هـای ریـز و درشـت بسـیاری 
در کشـور اسـت، نـه کسـی کـه الزامـا دانـش یـا دیـدگاه 
اقتصـادی داشـته باشـد. بـه عبـارت دیگـر، او بـر کوهـی از 
تجربـه سـازندگی و پیمانـکاری سـپاه پاسـداران انقـالب 
اسـالمی در قالـب قـرارگاه خاتـم االنبیـا تکیـه زده اسـت، 
نهـادی کـه پیـش از فرماندهـی، خـود او جزئـی از اجـزای 
ایـن دسـتگاه بـزرگ بـوده اسـت. آنچـه از اظهارنظر هـای 
رسـانه ای او برمـی آیـد، بـه نظـر می رسـد شـاخص ترین 
دیـدگاه اقتصـادی او، دیـدگاه مبتنـی بر عمـران و آبادانی 
باشـد، یـا همـان چیـزی کـه اصولگرایـان از آن بـه عنـوان 
»سـازندگی« یـاد می کننـد. بـا وجـود ایـن، سـعید محمد 
در همیـن حـوزه نیز یـک دیدگاه شـاخص دارد، دیدگاهی 
کـه صرفـا از آن او نیسـت و در میـان سـایر اصولگرایان، به 
ویژه سـپاه پاسداران انقالب اسالمی نیز طرفدارانی دارد. 
این دیدگاه، بی نیازی از خارجی ها اسـت، یا اینکه ما برای 
پیشـبرد پروژه های خود هیچ نیازی به حضور یا مشـارکت 
تازگـی  بـه  او  المثـل  فـی  نداریـم.  خارجـی  شـرکت های 
گفتـه اسـت کـه »در هیـچ عرصـه ای نیـازی بـه کشـور ها و 
شـرکت های خارجـی نداریـم.« بـه عبـارت دیگـر، درحالـی 
که کارشناسـان اقتصادی و مدیران دولتی، معتقدند که 
بخشـی از فرایند توسـعه ایران، باید با تکیه بر سـرمایه و 
فناوری پیشرفته خارجی دنبال شود، گویا سعید محمد 
ایـن امـر را رقیـب تراشـی بـرای بزرگ تریـن پیمانـکار کشـور 
کوچـک  و  کالن  پروژه هـای  می دهـد  ترجیـح  و  می دانـد 
کشـور، بـدون حضـور و مشـارکت خارجی ها دنبال شـود.

علی نیکزاد
ی موتور محرک    مسکن ساز

علـی نیکـزاد نایـب رییـس مجلـس شـورای 
اسالمی نیز محتمل است در انتخابات ۱۴۰۰ 
شـرکت نمایـد وی کـه در دولـت احمـدی نـژاد 
وزیـر راه و شهرسـازی بـوده و پـروژه مسـکن مهـر را پیـش بـرده اسـت، 
ممکـن اسـت بـا اتـکا بـه رزومـه اجرایـی و تقریبا موفـق خـود در انبوه 
انبـوه سـازی مسـکن و  بـر موضوعاتـی نظیـر  سـازی مسـکن مهـر 
سـازندگی جهـادی اشـاره نمایـد. وی در حـوزه اقتصـادی در گفتگـوی 
بـا خبرگـزاری مهـر در فروردیـن سـال جـاری اظهـار داشـته  تفصلـی 
اسـت: » زمانـی کـه کشـور در شـرایط تحریـم قـرار می گیـرد مسـکن 
تنهـا رشـته اقتصـادی اسـت کـه ارز َبـری نـدارد و می توانـد اقتصـاد 
کشـور را بـه گـردش درآورد. بنابرایـن فعـال سـازی پروژه هـای مسـکن 
بـه معنـای اجـرای سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی در راسـتای غلبـه 
بـر تحریم هـا اسـت. عـالوه بـر ایـن در نتیجه اجـرای پروژه های مسـکن 
مهـر در کشـور تیم هـای فنـی و مهندسـی ایـران تـا انـدازه ای بـا تجربـه 
و قـوی شـده بودنـد کـه اجـرای ایـن پروژه هـا را در آمریـکای التیـن و 
کشـورهای همسـایه را آغـاز کردیـم. اجـرای پروژه هـای مسـکن مهـر 
موجـب افزایـش عدالـت شـد. با تعطیلی اجرای ایـن پروژه هـا در واقع 
به عدالت، اقتصاد، اشـتغال، اقتصاد مقاومتی و ازدواج جوانان جفا 
شـد. مسـکن تنها رشـته اقتصادی اسـت که ارز َبری ندارد و می تواند 
اقتصـاد کشـور را بـه گـردش درآورد. بنابرایـن فعـال سـازی پروژه هـای 
مسـکن به معنای اجرای سیاسـت های اقتصاد مقاومتی در راسـتای 
غلبه بر تحریم ها اسـت.  برای سـاخت مسـکن در بافت های فرسـوده 
بایـد توجیـه اقتصـادی وجـود داشـته باشـد و دولـت یارانـه بدهـد. 
وزارت راه و شهرسـازی در دولت هـای یازدهـم و دوازدهـم اعـالم کـرده 
بـود کـه سـاالنه ۱۷۰ محلـه بـا همـه نیازهـای اجتماعـی در زندگـی 
شـهری نوسـازی می کنیـم امـا تـا امـروز اتفاقـی در ایـن زمینـه نیفتاده 
اسـت.دولت های یازدهـم و دوازدهـم خیلـی روی برجـام مانـور دادنـد 
در صورتـی کـه می توانسـتند در کنـار برجـام فعالیت هـای اقتصـادی 
برجـام و طـرح تحـول  تدبیـر دو طـرح مهـم  ببرنـد. دولـت  پیـش  را 
سـالمت را در دسـتور کار داشـت. منابـع مالـی طـرح تحـول سـالمت 
افزایـش قابـل توجهـی یافـت امـا طـرح تحول بـه خوبی اجرایی نشـد 
و نیازمنـد منابع بیشـتری بـود.در مورد برجام نیز مـردم در انتخابات از 
مـا سـوال می کردنـد کـه برجـام بـرای ما چـه فایـده ای داشـت؟ برجام 
در سـفره های مـردم اثـر مسـتقیم و مفیـدی نداشـت. دولت برجـام را 
چنـان بـرای مـردم بزرگنمایـی کـرد کـه رئیس جمهـور اعـالم کـرد حتـی 
تأمیـن آب خـوردن شـما نیـز بـه تصویـب برجـام وابسـته اسـت. مقام 
معظـم رهبـری بـا قید شـروطی، مجـوز مذاکـره را بـه دولـت دادند اما 
ایـن شـروط رعایـت نشـد. بعـد از آن نیز مجلـس ورود جـدی به نقض 
برجـام نداشـت. در ادامـه نیـز مـردم دچار مشـکالت شـدید اقتصادی 
شـدند. اقدامـات سیاسـی کـه در اسـتیضاح ها و رأی اعتمادهـا در 
مجلـس دهـم انجـام شـد، موجب دلزدگـی مردم شـد. مجلس دهم 
و دولت هـای یازدهـم و دوازدهـم کارنامـه قابـل قبولـی نداشـتند بـه 
همیـن دلیـل مردم به نامزدهـای انقالبی مجلس یازدهـم رأی مثبت 
دادنـد. عمـر مجلـس یازدهم نیز کوتاه اسـت. اگر ما نیـز نتوانیم کاری 
برای مردم انجام دهیم و مردم از ما هم ناامید شوند، دیگر وامصیبتا 

اسـت بنابرایـن بایـد بـه تعهداتمـان در قبـال مـردم عمـل کنیم.« 
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4  محمدباقر قالیباف
دنبال تحول اقتصادی

وضعیــت  از  اطــالع  بــا  نیــز  قالیبــاف  محمدباقــر 
اقتصــادی و معیشــتی مــردم در ســال های اخیــر و 
پــس از انتخــاب بــه عنــوان ریاســت مجلــس یازدهم 
در دیــدار ویدئــو کنفرانســی نماینــدگان مجلــس بــا مقــام معظــم رهبــری،  
گزارشــی از رویکردهــا، برنامــه هــا و اقدامــات مجلــس ارائــه کــرد. وی در 
ــه  ــادی ب ــول اقتص ــرای »تح ــی« را ب ــاد مردم ــته اقتص ــه »بس ــدار ب ــن دی ای
نفــع مــردم« در پنــج محــور اشــاره کــرده اســت، برخــی از کارشناســان ایــن 
بســته اقتصــادی را مانیفســت برنامــه اقتصــادی وی در انتخابــات ۱۴۰۰ 
توصیــف می کننــد. پنــج محــور اقتصــادی مــورد توجــه رییــس مجلــس 
یازدهــم عبــارت اســت از؛ » محــور اول بســته اقتصــاد مردمــی؛ اصــالح 
ســاختار بودجــه ریــزی کشــور )در محــور اول ســاختار بودجــه ریــزی کشــور 
بایــد اصــالح شــود و هــدِف درآمدزایــی پایــدار و هزینــه کــرد مفیــد، مــد نظــر 
قــرار گیــرد. بودجــه کشــور مــی توانــد بــدون درآمدهــای نفتــی بســته شــود 
و بــا کاهــش هزینــه هــای غیرضــرور، مولدســازی دارایــی هــای دولــت، اصالح 
شــرکت هــای دولتــی و اصالحــات نهــادی بودجــه ریــزی، و ســپس نظــارت 
برخــط، بــر نحــوه هزینــه کــرد بودجــه از طریــق دیوان محاســبات، ســاختاری 
کامــال عملیاتــی پیــدا کنــد. هــم اکنــون ایــن موضــوع در کمیســیون هــای 
برنامــه و بودجــه و اقتصــاد، بــا اولویــت در حــال بررســی اســت و بــه مراحــل 
نهایــی رســیده اســت. ایــن موضــوع در اولیــن فرصــت ممکــن در دســتور کار 
قــرار خواهــد گرفــت.(، محــور دوم بســته اقتصــاد مردمــی؛ نوســازی نظــام 
مالیاتــی کشــور)محور دوم و در ادامــه اصــالح ســاختار بودجــه ریــزی، ایــن 
اســت کــه نوســازی نظــام مالیاتی کشــور به نفــع اکثریت مــردم و در راســتای 
تقویــت تولیــد، در دســتور کار قــرار گیــرد. متاســفانه وضعیت فعلــی مالیات 
ســتانی کشــور اثربخــش نیســت. بایــد فعالیــت هــای رقیــِب تولیــد را پــر 
هزینــه کــرد.در ایــن میــان بســتن مالیــات بــر خانــه هــای خالــی و مالیــات بــر 
فعالیــت هــای ســفته بــازی و داللــی در بازارهــای مســکن، ارز، طــال و خــودرو، 
در دســتور کار مجلــس قــرار دارد و متقابــال بــه دنبال آن هســتیم که مالیات 
فعالیــت هــای مولــد و تولیدی، مالیات بعضی از اقشــار، بویــژه مالیات های 
پنهانــی کــه از طبقــات ضعیــف گرفتــه مــی شــود، کاهــش پیــدا کنــد.(، محور 
ســوم بســته اقتصــاد مردمــی بهبــود معیشــت اقشــار کــم درآمــد اســت)در 
محــور ســوم، مجلــس خــود را مکلــف بــه اجــرای سیاســت هــای حمایتــی 
فراگیــر و بهبــود معیشــت اقشــار کــم درآمــد مــی دانــد. این شــاخصی اســت 
برگرفتــه از پیــام حضرتعالــی بــه افتتاحیــه مجلــس، کــه مــا، همــه ی اولویــت 
هــای خــود را بــا آن تنظیــم مــی کنیــم. روشــن اســت کــه در صــورت اصــالح 
عادالنــه نظــام مالیاتــی و تامیــن اجتماعی کشــور، حاکمیت، اشــراف کاملی 
بــه وضعیــت درآمــدی خانــوار پیــدا مــی کنــد و وظیفــه دارد بــه سرپرســت 
خانوارهایــی کــه دخلشــان بــا خرجشــان نمــی خوانــد، کمــک کنــد. ایــن 
شناســایی از طریــق یکپارچــه ســازِی بانــک هــای اطالعاتــِی دســتگاه هــای 
مســئول صــورت خواهــد گرفــت.(، محــور چهــارم بســته اقتصــاد مردمــی؛ 
رونــق کســب و کار و ایجــاد اشــتغال )در محــور چهــارم مــا در مجلــس 
عقیــده داریــم بــه منظــور جهش تولیــد،  رونق کســب و کار و ایجاد اشــتغال 
بایــد اوال موانــع تولیــد، انحصــارات و رانــت هــای صــدور مجــوز را بــه نحــو 
کارشناســی حــذف کــرد و در گام دوم، کــه بســیار مهــم اســت، از طریــق بــازار 
ســرمایه و بــازار پــول،  بویــژه بــا نظــارت دقیــق بــر عملکــرد بــورس، تامیــن 
ــرار  ــتور کار ق ــزرگ را در دس ــعه ای ب ــای توس ــروژه ه ــرای پ ــد و اج ــی تولی مال
داد.متاســفانه علــی رغــم وجــود نقدینگــی بیکــران در کشــور، حــوزه تولیــِد 

داخــل کشــور، در قحطــی تامیــن مالــی بســر مــی بــرد و ایــن در حالــی اســت 
کــه ظرفیــت هــای بیشــماری همچــون صدهــا پــروژه نیمــه تمــام، طرح هــای 
نفتــی، پاالیشــی، پتروشــیمی، فلــزی و معدنــی را مــی تــوان در بازار بــورس از 
طریــق پذیــره نویســی و عرضــه اولیه، و همچنیــن افزایش ســرمایه از محل 
آورده نقــدی، عــدم توزیــع ســود و صــرف ســهام، فعــال کــرد، و چــرخ هــای 
تولیــد کشــور را بــه حرکــت درآورد. همچنانکه در بخش مســکن نیــز که االن 
بــا کمبــود عرضــه روبــرو هســتیم، بایــد هرچــه ســریعتر، از طریــق واگــذاری 
زمیــن از دارایــی هــای دولــت، و تامیــن مالــی مناســب ایــن بخــش بــا بهــره 
ــک  ــرمایه و بان ــازار س ــق ب ــی از طری ــش خصوص ــای بخ ــرمایه ه ــری از س گی
هــا، و تحــول در فنــاوری و فرآیندهــای ســاخت، تــالش جــدی و جدیــدی را 
آغــاز کــرد. همچنیــن توجــه ویــژه بــه اقتصــاد دیجیتــال و کســب و کارهــای 
نــو و دانــش بنیــان و پیگیــری آن در قالــب یــک ســاختار ویــژه جــزو اولویــت 
هــای مجلــس خواهــد بــود(، محــور پنجــم بســته اقتصــاد مردمی؛ توســعه 
تجــارت خارجــی و صــادرات غیرنفتــی )در محــور پنجــم برنامــه مجلــس ایــن 
اســت کــه حــوزه تجــارت خارجــی و صــادرات غیرنفتــی کشــور نیازمنــد تغییــر 
راهبــرد و نوســازِی اساســی اســت. حقیقــت آن اســت کــه ایــن حــوزه دچــار 
نقــص هــای جــدی اســت. کــم توجهــی متولیــان سیاســت خارجــی کشــور 
بــه حــوزه تعامــل بــا همســایگان، بازاریابــی منطقــه ای و تســهیل صــادارت، 
ظرفیــت هــای عظیمــی را معطــل نگــه داشــته است.روشــن اســت کــه 
در وضعیــت تشــدید تحریــم هــا، بایــد بــه منظــور مصــون ســازی اقتصــاد 
کشــور، بــی اثرســازی سیاســت فشــار حداکثــری دشــمن، ورود بــه فــاز جدید 
مقاومــت فعــال، و تثبیــت جغرافیــای مقاومــت، اقدامــات موثرتــری در 
ــرد کــه ایــن اقدامــات مکمــل  حــوزه اقتصــاد و تجــارت خارجــی صــورت گی
راهبردهــای دفاعــی، سیاســی و امنیتــی نظــام خواهــد بــود. حتمــا اتخــاذ 
راهبــرد سیاســت خارجــی متعــادل، بویــژه درس آمــوزی از تجربــه شکســت 
خــورده غربگرایــی، تعامــل عزتمندانــه بــا اروپا و ایجــاد روابط قــوی راهبردی 
بــا شــرق، بویــژه چیــن و روســیه، می توانــد، کانال هــای اقتصــادی متعددی 
را بــه منظــور تامیــن کاالهــای اساســی، مــواد اولیــه و صــادارت محصــوالت 
داخلــی بــه کشــورهای حــوزه جنــوب غــرب آســیا، آســیای میانــه، شــبه قــاره 
و شــرق آســیا فعــال کنــد. ایــن امــر بــه طــور اساســی در دســتور کار بنــده 
و مجلــس اســت.نتیجه ایــن اقدامــات، احیــا و ارتقــاء جایــگاه ژئوپلتیکــی و 
ژئواســتراتژیکی جمهــوری اســالمی ایــران خواهد بــود و می توانــد در زمانی 
کوتــاه نــه تنهــا فشــارهای دشــمن را بــی اثــر کنــد، بلکــه ابزارهــا و اهــرم هــای 
ــد  ــز، تولی ــارها نی ــا فش ــه ب ــالمی، در مقابل ــام اس ــرای نظ ــدی ب ــدرت جدی ق
نمایــد. در حالــی کــه دشــمن آشــکارا تصمیــم گرفتــه فشــار اقتصــادی را از 
ایــران فراتــر بــرده و کل محــور مقاومــت را زیــر ضربــات اقتصــادی و تحریمــی 
خــود بگیــرد، نســخه ارتقــا یافتــه مقاومــت فعــال، حتمــا بایــد شــامل یــک 
برنامــه فرامــرزی اقتصــاد مقاومتــی باشــد کــه همــه بازیگــران و کشــورهای 
ــات و ظرفیــت  ــه و امکان ــم نظــام ســلطه را در برگرفت آســیب دیــده از مظال
هــای آنهــا را در جهــت حل مســائل و مشــکالت مشــترک، هــم افــزا، و به نحو 
نظــام منــد بــه هــم مرتبــط کند.البتــه بــه حضرتعالــی و ملــت شــریف ایــران 
اطمینــان مــی دهیم کــه نظارت کاملی بــرای جلوگیری از هرگونه وابســتگی 
و تضییــع حقــوق ملــی در حــوزه قراردادهــای بیــن المللــی از جانــب مجلس 
انجــام خواهــد شــد.همچنین بایــد عــرض کنــم کــه ایــن بســته تحــول 
اقتصــادی بــه نفــع مــردم فقــط در قالــب هــم افزایــی و همراهــی تــک تــک 
نماینــدگان محتــرم مجلــس و همچنیــن تعامــل بــا بدنــه اجرایــی کشــور و 
دولــت محتــرم، امــکان اجرایــی شــدن دارد و مــا در ایجــاِد ایــن هــم افزایــی 

و همراهــی، مصمــم هســتیم و یــک روز را هــم از دســت نخواهیــم داد.(«



۲۱ ۹ اسفند  ۹

یادداشت فصـــل اول

 آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی
اصالح ساختارهای فسادزا   

در  نیـز  ایـن  از  پیـش  کـه  رییسـی  سـیدابراهیم 
دوازدهمیـن انتخابـات ریاسـت جمهـوری کاندیـدا 
شـده بـود برنامه هـای خـوددر حـوزه اقتصـاد بـه 
شـرح زیـر عنـوان کـرده بـود: »بیـش از ۴۰ درصـد از تحصیـل کرده هـا و 
حـدود۳۰ درصـد از جوانان بیکار هسـتند که باعث بسـیاری از آسـیب های 
بیـکاری وجـود دارد،   اجتماعـی شـده اسـت، امـکان حـل مسـئله فقـر و 
می توان یارانه نقدی را برای دهک های پایین تا سـه برابر افزایش داد و فقر 
مطلق را ریشـه کن کرد، می توان مسـکن ارزان سـاخت، برخی در واکنش به 
سخنان من گفتند مگر می شود مسکن و اشتغال را به این شکل بوجود 
آورد. در برنامه ما اجرای این کامال تحقق پذذیر است، در متن برنامه ششم 
توسعه آمده که باید ۱۲ درصد آمار بیکاری به هشت درصد تبدیل شود، 
اولین رسالت دولت اصالح ساختارهای فسادزا در کشور است، امروز آمارها 
نشـان از افزایـش فاصلـه بین طبقات دارد، تجدید نظر جـدی در پرداخت ها 
بـرای کـم کـردن فاصلـه های طبقاتـی الزم اسـت، در هـر قـراردادی باید عزت 
و سـربلندی مـردم در اولویـت باشـد، ما مسـکن مهـر را در همین سـال اول 
دولتمان به مردم تحویل می دهیم، بیش از ۴۰ درصد از تحصیل کرده ها 
و حدود۳۰ درصد از جوانان بیکار هستند که باعث بسیاری از آسیب های 
اجتماعی شـده اسـت، توجه به محرومان و مستضعفان بویژه دهک های 
پاییـن بـا همین ظرفیت های کشـور بدون اینکه چشـمی به دسـت دیگران 
داشـته باشـیم تـا گـره ای از مـا بـاز کننـد امکان پذیـر اسـت، مسـکن مهـر اگـر 
مشـکلی داشـت مشـکل را حـل می کردنـد نـه اینکـه تعطیلـش کننـد. مـا 
مسـکن مهر را در همین سـال اول دولتمان به مردم تحویل می دهیم، آیا 
با فضای مجازی نمی شـود شـغل ایجاد کرد؟ در هند و بسـیاری از کشـورها 

مشـکالت بیـکاری را بـا فضای مجـازی حـل کردند.« 

رستم قاسمی
وش نفت    متخصص فر

رســتم قاســمی در یک ســال گذشــته 
بار هــا نامــش در میــان کاندیدا هــای 
احتمالــی انتخابــات ریاســت جمهوری 
دیــده و شــنیده شــد، واکنشــی رســمی مبنــی بــر تاییــد یــا 
رســتم  نــام  نشــد،  انجــام  هــم  نزدیکانــش  و  او  از  تکذیــب 
قاســمی، ســال ۲۰۱۳ در فهرســت ۵۰۰ فــرد قدرتمنــد 
ــه انتخــاب نشــریه سیاســی-اقتصادی فارن پالیســی  جهــان ب
ــت  ــر نف ــه وزی ــه کاری او ک ــه در کارنام ــب آنک ــت و جال ــرار گرف ق
احمدی نــژاد بــوده، ســابقه حضــور در دولــت حســن روحانــی 
در مقــام مشــاور نیــز دیــده می شــود؛ آن هــم مشــاوری کــه از 
معــاون اول اصالح طلــب دولــت اعتدالــی حســن روحانــی حکم 
گرفتــه اســت. آبان مــاه ۹۲ اســحاق جهانگیــری در حکمــی 
بــرای رســتم قاســمی نوشــت: »عنایــت بــه اولویــت دولــت در 
توســعه روابــط اقتصــادی دو کشــور دوســت و بــرادر جمهــوری 
اســالمی ایــران و جمهــوری عــراق الزم اســت بــا بهره گیــری از 
مجموعــه توانمندی هــای دو کشــور، در جهــت رفــع موانــع و 
گســترش روابــط اقتصــادی دو کشــور و اعتــالی ایــن روابــط بــا 
همــکاری بخش هــای دولتــی و خصوصــی اقــدام کــرده و بــا 
رعایــت اصــول قانونمــداری، اعتدال گرایــی و منشــور اخالقــی 
دولــت تدبیــر و امیــد، منشــا تحــوالت و خدمــات بیشــتری 
باشــید.« قاســمی شــاید بــه واســطه ســابقه فعالیتــش در 
حــوزه نفــت بــرای اصولگرایان گزینه مناســبی به شــمار آیــد؛ آن 
هــم در شــرایط تحریمــی کــه فروش نفــت جمهوری اســالمی با 

ــت. ــده اس ــراه ش ــیاری هم ــب بس ــکالت و مصای مش

۶ ۵

مهرداد بذرپاش
ی و شفافیت    اصالحات ساختار

عنــوان  بــه  اکنــون  کــه  بذرپــاش،  مهــرداد 
بــه  مشــغول  محاســبات  دیــوان  ریاســت 
اخیــر  نظرهــای  اظهــار  در  فعالیت میباشــد. 
خــود بیشــتر بــه برخــورد بــا فســاد و همچنیــن توجــه بــه معیشــت 
اقشــار کمتربرخــوردار معطــوف بــوده اســت. او در ایــن بــاره در گفتگو با 
خبرنــگار اقتصــادی تســنیم بیــان داشته اســت:  »اگــر دیــوان محاســبات 
که مدیران، کارشناســان و پرســنل متخصص، دلســوز و ســخت کوشــی 
ــه  ــذارد و ب ــای بگ ــه ج ــی ب ــار مثبت ــردم آث ــی م ــد در زندگ دارد ، می خواه
عنــوان یــک ســازمان موثــر در حوزه هــای کالن اقتصــادی و بــه ویــژه 
ــواده هــا تاثیرگــذار باشــد« وی در برنامــه پیشــنهادی  در معیشــت خان
خــود بــه مجلــس بــرای تصــدی پســت ریاســت دیــوان محاســبات کشــور 
۳ مــدل رفتــاری اصالحــات ســاختاری، کمــک بــه کارآمــد ســازی دولــت، 
شــفافیت، مبــارزه بــا فســاد و ارتقای رفــاه مــردم.« را ارئه داده اســت. وی 
همچنیــن بــا اشــاره بــه موضوعــات شــفافیت بــا رویکــرد عدالتخواهــی 
معتقــد اســت: » در شــرایط جنــگ اقتصــادی به ســر مــی بریم؛ پــس باید 
کنــش هــای مــا در عرصــه هــای مختلــف نیــز متناســب بــا ایــن شــرایط 

ــه مــورد رصــد قــرار دهیــم، دیگــر  جنگــی باشــد. اگــر وضعیــت را اینگون
نمــی توانیــم بــه صــورت منفعالنــه و بــا تاخیر فــراوان بحث نظــارت مالی 
را ادامــه دهیم.مــا باید در امر پیشــگیری از اســراف مالــی ورود کنیم، الزم 
اســت بــا شناســایی گریــزگاه هــای قانونــی مبــارزه با فســاد مالی را از ســر 
منشــاء آن آغــاز نماییم. مگر میتــوان پذیرفت که درآمد ســرانه مردم هر 
روز کاهــش یابــد و همزمــان بــا آن، با ناکارآمدی و ســوءمدیریت، بودجه 
مملکــت بــا اســراف و ولنــگاری مالــی هــدر بــرود؟ علــت اصلــی پدیدآمدن 
ــه آن در قانــون  ــژه ب ســازمانی همچــون دیــوان محاســبات وتوجــه وی
اساســی، تــالش بــرای جلوگیــری از ایــن اســراف هاســت. در واقــع، دیوان 
محاســبات پاســدار بیــت المــال مســلمین اســت و بایــد در ایــن زمینــه بــا 
جدیــت بکوشــد و دســت از انفعــال و سســتی بردارد.اجــازه بدهیــد در 
اینجــا بــه یــک نمونــه اشــاره کنــم. آیــا مــی دانیــد شــرکت هــای دولتــی ۲ 
برابــر بودجــه دولــت بــه کشــور بار مالــی تحمیل مــی کنند؟ مثالــی دیگر؛ 
آیــا شــهرداری هــا از بودجــه عمومــی مصــرف نمــی کننــد؟ چــرا دیــوان از 
نظــارت بــه آنهــا منــع نشــده و در ایــن حــوزه ورود نــدارد؟ آیــا اگــر دیــوان 
در همیــن ۲ مثالــی کــه عــرض کــردم، ورود جدی و دقیق داشــته باشــد، 
جلــوی بســیاری از ریخــت و پــاش هــای زائــد گرفتــه نمــی شــود و شــاهد 
اتفاقــات بســیار مثبتــی در عرصــه اقتصــادی کشــور نخواهیــم بــود؟«

۷



ل۲۲ شمــاره او

یادداشت فصـــل اول

ی ی بر کنشگر ور مر
اصالح طلبان تا انتخابات ۱۴۰۰

فضــای سیاســی کشــور قریــب بــه ۴ مــاه مانده بــه انتخابات ریاســت جمهــوری ۱۴۰۰در حال آشکارســازی کنــش های برخــی جریان های 
سیاســی اســت. در ایــن گــزارش تــالش مــی شــود کــه بخشــی از تالش هــای جریــان های مختلف بــه اختصار بررســی و تحلیل شــود.

تاکید بر احیای گفتمان جهت احیای گفتمان »توسعه    
ج« در انتخابات   ۱۴۰۰  در داخل/ تعامل با خار

تاملــی بــر برخــی مطالــب مطــرح شــده از ســوی اصــالح طلبــان 
رادیــکال بیانگــر آن اســت کــه آنــان ضمــن تعریــف جــو بایــدن بــه 
عنــوان رئیــس جمهــوری میانــه رو، تاکیــد دارنــد بایــد سیاســت 
ــای  ــان روس ــتقرار همزم ــرای اس ــالش ب ــان ت ــالح طلب ــردی اص راهب

جمهــور در تهــران و کاخ ســفید باشــد.
اصــالح طلبــان در ایــن زمینــه حضــور محمــد جــواد ظریــف در 
انتخابــات ریاســت جمهــوری و یــا بهــره گیــری از ســرمایه اجتماعــی 
بــرای کاندیــدای نهایــی جریــان اصالحــات را یــک فرصت بــرای جریان 
اصالحــات و حتــی کشــور ارزیابــی می کننــد. اصــالح طلبــان رادیــکال 
کــه نمــاد آن هــا حــزب اتحــاد ملــت می باشــد، همچنیــن بــا اشــاره 
بــه برخــی اختالفــات خــود بــا طیــف بهبودخواهــان بــه نمایندگــی 
حــزب کارگــزاران ضــرورت چشــم پوشــیدن از اختالفــات و بهــره گیری 
جبهــه اصالحــات از فرصــت انتخابــات را مــورد تاکیــد قــرار می دهند.
ــوی  ــک الگ ــه ی ــیدن ب ــرای رس ــالش ب ــو در ت ــر س ــف از دیگ ــن طی ای
عملــی بــرای حــل اختالفــات میــان دو بلــوک قــدرت در جریــان 
اصالحــات بــه دوران حــواث ســال ۸۸ و نقــش آن در کاهــش 
ــد،  ــی کنن ــد م ــرده و تاکی ــاره ک ــوک اش ــن دو بل ــان ای ــادالت می مج
اصــالح طلبــان در شــرایط موجــود بایــد بــه ســمت »اشــتراک عمل، 

ــد. ــت کنن ــر«، حرک ــالف نظ ــود اخت ــا وج ب
ــور در  ــرورت حض ــر ض ــد ب ــا تاکی ــن ب ــرو همچنی ــان پیش ــالح طلب اص
انتخابــات تاکیــد دارنــد کــه عملکــرد مجلــس انقالبــی از یــک ســو و 
روی کارآمــدن جــو بایــدن از ســوی دیگــر، شــرایط انتخاباتــی ۹۸ را 

ــازد. ــاوت می س ــا ۱۴۰۰ متف ب
در همیــن رابطــه ارگان رســمی حــزب اتجــاد ملــت با اشــاره به اینکه 
»حساســیت و کنشــگری سیاســی جامعــه در انتخابــات ریاســت 
جمهــوری در ســطحی باالتــر از انتخابــات مجلــس قــرار دارد«، تاکید 
مــی کنــد: »مجموعــه ایــن مــوارد، چشــم انــداز و ظرفیتــی را در 
اختیــار نیروهــای اصــالح طلــب )و در ســطحی فراتــر، میانــه رو هــا( 
قــرار مــی دهــد تــا در جهــت احیــای گفتمــان »توســعه در داخــل/ 
تعامــل بــا خــارج« گام هایــی تازه و جــدی به پیــش بردارند و صحنه 
سیاســی جامعــه ایــران را دوبــاره به ســود تقویت موقعیــت راهبرد 

اصالحــی بازآرایــی کننــد«.
طیــف حــزب اتحــاد ملــت همچنیــن بــه یــک فرصــت دیگــر در 

کننــد. مــی  اشــاره  نیــز   ۱۴۰۰ انتخابــات 
آنــان بــا تصریــح اینکــه »در قــرن بیســت و یکــم عمــال هیچــگاه دو 
دولــت میانــه رو و دموکــرات در ایــران و آمریــکا بــه شــکل همزمان و 

در مدتــی نســبتا طوالنــی، قــدرت را در اختیــار نداشــته انــد«، تاکیــد 
مــی کننــد، »پیــروزی جــو بایــدن چنانکــه هــم روحانــی، هــم ظریف و 
هــم بســیاری از اصــالح طلبــان و دیپلمــات هــا در هفتــه هــای اخیــر 
گفتــه انــد؛ فرصتــی بــرای ایــران اســت. فرصتــی بــرای بازگشــت بــه 
برجــام و میــز گفتگــو. گرچــه بــه قــول ونــدی شــرمن، از اعضــای تیــم 
مذاکــرات هســته ای دولــت اوبامــا، شــرایط ســال ۲۰۲۱ بــا ســال 
۲۰۱۵ یکســان نیســت؛ امــا اگــر اراده هــا و راهبردهــای دو طــرف، 
همچنــان جــدی و مطابــق شــعارها و برنامــه هــای اعالنــی بایــدن 
و روحانــی باشــد، مــی تــوان دســتاوردهای حتــی مهمتــر از برجــام 
را انتظــار داشــت. بــا ایــن حــال، نگرانــی اصلــی تکــرار همــان اتفــاق 
قدیمــی اســت. اینکــه ایــن بــار هــم روی کار آمــدن دموکــرات هــا در 
آمریــکا، بــا بــه قــدرت رســیدن یــک رئیــس جمهــور تنــدرو و راســت 
گــرا در ایــران همزمــان شــود و فرصــت بایــدن هــم تحــت تاثیــر 
شــعارها و مجــادالت همیشــگی از دســت بــرود. همــان اتفاقــی 
ــت  ــی اس ــن نگران ــژاد رخ داد، همی ــدی ن ــا و احم ــه در دوره اوبام ک

ی جو بایدن  وز پیر
وحانی،  چنانکه هم ر
ی  یف و هم بسیار هم ظر
از اصالح طلبان و 
دیپلمات ها در هفته 
های اخیر گفته اند؛ 
فرصتی برای ایران 
است. فرصتی برای 
بازگشت به برجام و میز 
گفتگو. ما اگر اراده ها 
و راهبردهای دو طرف، 
همچنان جدی و مطابق 
شعارها و برنامه 
های اعالنی بایدن و 
وحانی باشد، می توان  ر
دستاوردهای حتی 
مهمتر از برجام را انتظار 
داشت.

فریدون مشفق       
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وج از دور باطل  برای خر
وسای جمهور  حضور ر

نامتناسب در تهران و 
واشنگتن، اصالح طلبان 

وهای  و مجموعه نیر
و باید با نگاهی  میانه ر

واقع بینانه و استفاده 
از فرصت های محدود 

ی  وز پیر موجود برای 
یاست  در انتخابات ر
ی، سازمان و  جمهور

گفتمان خود را شکل 
پیام ارتباطی  دهند و 
مناسبی را به جامعه 

منتقل کنند.

کــه مســئولیت تاریخــی اصــالح طلبــان و میانــه روهــا در آســتانه 
انتخابــات ۱۴۰۰ را نشــان مــی دهــد. بــرای خــروج از دور باطــل 
تهــران و واشــنگتن،  نامتناســب در  حضــور روســای جمهــور 
اصــالح طلبــان و مجموعــه نیروهــای میانــه رو بایــد بــا نگاهــی 
واقــع بینانــه و اســتفاده از فرصــت هــای محــدود موجــود بــرای 
پیــروزی در انتخابــات ریاســت جمهــوری، ســازمان و گفتمــان 
ــه  ــه جامع ــبی را ب ــی مناس ــام ارتباط ــد و پی ــکل دهن ــود را ش خ

منتقــل کننــد.

ــی و  ــائل خارج ــل مس ــه »ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــن ب ــان همچنی این
بسترســازی بــرای دور تــازه ای از توســعه ایــران، صرفا بــا ناامیدی 
و عصبانیــت برانــدازان و اقتدارگرایــان حاصــل نمــی شــود«، بــر 
ایــن بــاور هســتند کــه در شــرایط کنونــی الزم اســت یــک نیــروی 
معتقــد بــه »توســعه در داخــل/ تعامــل بــا خــارج« هــم در 
ســطحی موثــر در قــدرت حضــور داشــته باشــد کــه طبعا، تــداوم 
ــه یــک  ــی ب ــه روهــا و انتقــال قــدرت از حســن روحان ــت میان دول
رئیــس جمهــور اصــالح طلــب یــا میانــه رو در ســال ۱۴۰۰ شــرط 

الزم تحقــق ایــن امــر اســت.
ــا  ــه ه ــی از گزین ــه یک ــن زمین ــان در ای ــالح طلب ــش از اص ــن بخ ای
بــرای انتخابــات ریاســت جمهــوری را محمدجواد ظریف دانســته 
غ از اینکــه ظریــف بــه صحنــه انتخابــات  و تصریــح مــی کننــد، فــار
بیایــد و یــا چنانکــه خــود گفتــه نامــزد ریاســت جمهــوری نشــود؛ 
انتظــار مــی رود اصــالح طلبــان و میانــه روهــا برنامــه انتخاباتــی 
خــود را بــا محوریــت تــداوم گفتمــان ظریــف در سیاســت خارجی 

و بهــره بــردن از فرصــت ظریفـــ بایــدن طراحــی کنــد. یعنــی، اگــر 
ظریــف هــم شــخصا نامــزد ریاســت جمهــوری نباشــد؛ حتمــا در 
کنــار گزینــه مــورد حمایــت اصــالح طلبــان و میانــه روهــا و بــا پیــام 
احیــای رونــد ســال هــای ۹۲ تــا ۹۶ در صحنــه حضــور خواهــد 
داشــت. طبعــا، مســئولیت اصلــی اصــالح طلبــان در شــرایط 
ــروژه ای اســت. دامــن زدن  کنونــی، طراحــی و پیشــبرد چنیــن پ
ــبی  ــان مناس ــون، زم ــه »اکن ــس ک ــن جن ــی از ای ــل های ــه تحلی ب
بــرای مرزبنــدی و ابــراز هویــت هاســت« یــا اینکــه »توجــه مــردم 
بــه مســائل اقتصــادی اســت و بایــد تمایــز گفتمانــی خــود را 
ــرال هــا و دولــت روحانــی نشــان داد« و...گام  ــا لیب در اقتصــاد ب

برداشــتن در بیراهــه اســت.
واقعیــت  ایــن  اگــر  معتقدنــد،  همچنیــن  هــا  ملتــی  اتحــاد 
دیــده نشــود و اصــالح طلبــان شــکاف هــای قدیمــی همچــون 
»توســعه اقتصــادی یــا توســعه سیاســی« را مبنــای پــروژه 
ــه  ــه بهان ــا ۹۶ را ب ــق ۹۲ ت ــالف موف ــا ائت ــد و ی ــرار دهن ــود ق خ
کارنامــه دولــت روحانــی یا مجلــس دهم بشــکنند و در انتخابات 

شکســت بخورنــد دو اتفــاق رخ خواهــد داد:
اول، در عرصــه سیاســت خارجــی فرصــت تاریخــی بــرای روی کار 
آمــدن همزمــان دو نیــروی میانــه رو در ایــران و آمریــکا بــرای 
ــد  ــان خواه ــاله( از می ــت س ــا هش ــار ت ــه )چه ــل توج ــدت قاب م
رفــت و در نتیجــه، تندروهایــی در ایــران قــدرت خواهنــد گرفــت 
کــه حاصــل مجادلــه و حتــی مذاکــره آنهــا بــا آمریــکا و غــرب، هــر 
حاصلی داشــته باشــد؛ به ســود توســعه و دموکراســی در ایران 

نخواهــد بــود.
دوم، در عرصــه سیاســت داخلــی و در شــرایطی کــه بســیاری 
از نیروهــای باســابقه و ژنــرال هــای اصالحــات آخریــن ســال 
هــای فعالیــت سیاســی موثــر خــود را مــی گذراننــد و نســل دوم 
اصالحــات هــم عمــال امــکان حضــور در ســطوح عالــی قــدرت را 
نــدارد؛ چهــار تــا هشــت ســال طالیــی و تعییــن کننــده از دســت 
خواهــد رفــت کــه بــا توجــه بــه رخدادهــای محتمــل شــاید، هیــچ 
گاه قابــل جبــران و بازگشــت نباشــد. از ایــن رو، برگشــتن بــه 
الگوهــا و راهبردهایــی کــه نتیجــه نهایــی آن، تکــرار تجربــه تلــخ 
۱۳۸۴ و روی کار آمــدن پوپولیســتی تنــدرو چــون محمــود 
احمــدی نــژاد یــا نامــزدی از میــان اقتدارگرایــان باشــد؛ چیــزی جــز 
خامــی و دوری از واقــع بینــی نخواهــد بــود. اتفــاق کابــوس واری 
کــه آخریــن بــرگ اصــالح طلبــان و میانــه روهــا را در آســتانه قــرن 

جدیــد خواهــد ســوزاند.

در مجموع با توجه به مطالب گفته شده، می توان گفت:
ـ جریــان اصالحــات همچنــان در نــزاع میــان دو طیــف اصلی خود 
یعنــی حــزب کارگــزاران و حــزب اتحــاد ملت می باشــند که آخرین 
ــان در انتخابــات مجلــس یازدهــم رقــم  ــزاع علنــی و رســمی آن ن
خــورد و در شــرایط کنونــی بــا اختالف نظر در خصوص مشــارکت 
در انتخابــات، حضور مســتقل یا ائتالفــی و...کماکان ادامــه دارد

ـ بررســی مطالــب مطــرح شــده از ســوی اصــالح طلبــان بیانگر آن 
اســت کــه ایــن جریــان پــس از رای آوری جــو بابــدن در انتخابــات 
ریاســت جمهــوری آمریــکا بــه شــدت امیــدوار شــده و بــه صــورت 
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فعــال تــری نحــوه حضــور در انتخابــات ۱۴۰۰ را دنبــال می نماید
ـ پــس از شــدت گرفتــن انتقــادات میــان طیــف هــای مختلــف 
جریــان اصالحــات، طیــف حــزب اتحــاد ملــت بــا توجــه بــه چنــد 
مولفــه کــه خــود بــر آن تاکیــد دارنــد، توجــه بــه فرصــت انتخابــات 

ــد قــرار مــی دهنــد: ۱۴۰۰ را مــورد تاکی
الفـ  مجلس یازدهم و عملکرد آن

بـ  برخی تندروی های مجلس یازدهم
جـ  روی کار آمدن جو بایدن در انتخابات مجلس یازدهم

دـ  تقویت میانه روی در خارج

ـ اتحــاد ملتــی هــا بــر ضــرورت توجــه بــه عمــل مشــترک )و 
حداقلــی( در برابــر اختــالف نظــر )هــر چنــد مبنایــی(، تاکیــد 
داشــته و معتقدنــد مــی تــوان همچــون تجربــه ســال ۹۲، 
بــه احیــای نســبی گفتمــان و ســازمان جریــان اصالحــات، ذیــل 
راهبــرد »اشــتراک عمــل، بــا وجــود اختــالف نظــر« مبــادرت 

ورزیــد.
ـ اتحــاد ملتــی هــا مــی کوشــند تــا بــا تاکیــد بــر راهبــرد »توســعه 
در داخــل/ تعامــل بــا خــارج« پیشــنهاد اجمــاع ســازی در جریــان 
اصالحــات حــول ایــن راهبــرد پیشــنهاد کــرده و بهتریــن کاندیــدا 
بــرای پیشــبرد ایــن راهبــرد را محمــد جــواد ظریــف تعریــف و 

تفســیر مــی کننــد.
ــری  ــره گی ــر به ــا ب ــی ه ــاد ملت ــد اتح ــی ده ــان م ــا نش ــی ه بررس
ــدای  ــب کاندی ــه در قال ــف چ ــی ظری ــرمایه اجتماع ــت س از ظرفی
ــد و  ــده تاکی ــتیبان کنن ــخصیت پش ــب ش ــه در قال ــتقل و چ مس

تصریــح دارنــد.
ــوان  ــه عن ــدن ب ــو بای ــف ج ــا تعری ــن ب ــا همچنی ــی ه ــاد ملت ـ اتح
رئیــس جمهــوری میانــه رو، تاکیــد دارنــد بایــد سیاســت راهبــردی 
اصــالح طلبــان تــالش بــرای اســتقرار همزمان روســای جمهــور در 

تهــران و کاخ ســفید باشــد

تالش ها برای ایجاد هراس اجتماعی با کلیدواژه    
ی نظامیان« »کاندیداتور

یکی از محورهای مورد تاکید اصالح طلبان در فضای رسانه ای، 
تـالش بـرای حسـاس سـازی جامعـه در خصـوص کاندیداتـوری 

نظامیان در انتخابات ریاسـت جمهوری ۱۴۰۰ اسـت.
در ایــن زمینــه چهــره هــا و رســانه هــای اصــالح طلــب در مطالبــی 
بیــان مــی کننــد، اعــالم کاندیداتــوری چهــره هــای نظامــی یکــی 
ــای  ــش ه ــه واکن ــرد ک ــی گی ــورت م ــی ص ــری در حال ــس از دیگ پ
زیــادی نســبت بــه اصل مســأله یعنــی »چرایــی کاندیداتــوری یک 
نظامــی«در میــان افــکار عمومــی ایجــاد شــده اســت. برخــی آن 
را در تضــاد بــا نظــر حضــرت امــام دانســته و بعضــی دیگــر نیــز بــا 
اســتدالل هــای خــاص خــود، تاکیــد دارنــد کــه حضــور نظامــی ها 
در انتخابــات اصــوال باعــث کاهــش مشــارکت در انتخابــات شــده 
و در حــوزه بیــن المللــی هــم پیــام مناســبی را بــه خــارج از کشــور 

مخابــره نخواهــد کــرد.
در ایــن زمینــه بررســی هــا نشــان مــی دهــد که چهــره ها و رســانه 
هــای اصــالح طلــب محورهــای زیــر را مورد تاکیــد قرار مــی دهند:

ـ ایجاد هراس از نظامیان 
ـ تاکیــد بــر عــدم تخصــص نظامیــان در امــور اجرایــی، سیاســی، 

فرهنگــی، سیاســت خارجــی، اقتصــادی و...
ـ اشــاره بــه ســابقه تاریخــی عــدم اقبــال مــردم بــه کاندیــدای 

نظامــی
ـ تصریــح بــر ایــن که حضــور نظامیــان در انتخابــات باعث کاهش 

مشــارکت در انتخابات خواهد شــد
ـ بیــان اینکــه رئیــس جمهــور نظامــی بــه معنــای حاکم کــردن یک 

نهــاد نظامــی بر سرنوشــت کشــور و ملت اســت
ـ اشــاره بــه اینکــه کاندیداتــوری یــک فــرد نظامــی کــه اســتعفای 

تشــریفاتی داده اســت یــک نــوع »کودتــای نظامــی« اســت
ــان  ــوری نظامی ــت جمه ــه ریاس ــه اینک ــبت ب ــراس نس ــاد ه ـ ایج

ی  چرایی کاندیداتور
یک نظامی«در میان 
افکار عمومی ایجاد 
آن را  شده است. برخی 
در تضاد با نظر حضرت 
امام دانسته و بعضی 
دیگر نیز با استدالل 
های خاص خود، تاکید 
دارند که حضور نظامی 
ها در انتخابات اصوال 
باعث کاهش مشارکت 
در انتخابات شده و 
در حوزه بین المللی 
پیام مناسبی را به  هم 
ج از کشور مخابره  خار
نخواهد کرد.



۲۵ ۹ اسفند  ۹

یادداشت فصـــل اول

ــارج،  ــازی در خ ــاس س ــل و حس ــکالت در داخ ــش مش ــز افزای ج
نــدارد آورده ای 

در مجمـوع بـا توجـه بـه مطالـب گفتـه شـده مـی تـوان گفـت 
کـه جریـان اصالحـات بـا برجسـته سـازی حضـور »نظامیـان در 

انتخابـات« بـه دنبـال چنـد هـدف عمـده هسـتند:
الــفـ  ایجــاد هــراس اجتماعــی در خصــوص حضــور نظامیــان در 
عرصــه انتخابــات و بیــان القائاتــی در زمینــه بســته شــدن روزنــه 
هــای کنــش هــای سیاســی در کشــور، محدودیــت هــا در آزادی 
هــای اجتماعیـــ فرهنگــی، چنبــره رســمی نظامیــان بــر منابــع 

اقتصــادی کشــور
ــرای تحریــک بدنــه اجتماعــی جریــان اصالحــات بــه  ب ـ تــالش ب

ــی ــدای نظام ــوری کاندی ــازی از کاندیدات ــن س اهریم
ــه چهــره هایــی همچــون محمدباقــر  ــرای هجمــه ب ج ـ تــالش ب
قالیبــاف، محســن رضایــی و ســعید محمــد بــه عنــوان نمــاد 

حضــور نظامیــان در عرصــه انتخابــات
دـ تــالش بــرای معنــادار ســاختن انتخابــات مبنی بــر طراحی های 
شــعارهایی در خصــوص، »خــروج نظامیــان از عرصــه اقتصــاد و 

سیاســت« و »تعییــن تکلیف ســپاه« بــرای انتخابــات ۱۴۰۰

یان     ی اصالح طلبان علیه جر رسی کنشگر بر
اصولگرایی

یکــی از محورهایــی کــه به صــورت مــداوم از ســوی اصالح طلبان 
ــرای تصویرســازی از جریــان  طــرح و پیگیــری مــی شــود تــالش ب
اصولگــرا بــه عنــوان جریانــی آشــفته اســت کــه بــا مشــکالت 

ــان هــای درون تشــکیالتی مواجــه اســت. درونــی و عصی
اصــالح طلبــان در ایــن زمینــه امــا بــه طــور همزمــان چنــد محــور 

را دنبــال مــی کننــد:

۱ـ دوگانه شورای ائتالفـ شورای وحدت:
رسانه های اصالح طلب و حامی دولت طی مطالبی 

الــف ـ بــه دنبــال برجســته ســازی فعالیــت هــای شــورای وحــدت 
بــوده و تصریــح مــی کننــد، ســازوکار تــازه ای کــه بــه همــت و 
ــز تاییــد راســت های ســنتی  ــارز و نی تــالش جامعــه روحانیــت مب
پــا بــه میــدان رهبــری جریــان اصولگــرا گذاشــته اســت، بــرای 
رســیدن بــه نقــش وحــدت بخــش و شــیخوخیت احتمــاال بــا 
دشــواری هایی روبــرو خواهــد بــود. شــورای وحدتــی کــه جامعــه 
روحانیــت مبــارز، بــرای ســامان دادن بــه فعالیت هــای انتخاباتــی 
اصولگرایــان تــدارک دیــده اســت بایــد تکلیــف نهــاد ســلف خــود 

یعنــی شــورای ائتــالف را مشــخص کنــد
ــی  ــه برخ ــب دادن ب ــا ضری ــا ب ــند ت ــی کوش ــان م ــالح طلب ب ـ اص
گفتگوهــا از جریــان های مختلــف اصولگرایی، انتقــادات حامیان 
هــر یــک از ائتــالف هــا را برجســته ســاخته و تصویــری آشــفته از 

وضعیــت جریــان اصولگرایــی ترســیم کننــد
ج ـ اصــالح طلبــان تــالش دارنــد تــا بــا برخــی طــرح پرســش هــا و 
بیــان برخــی مطالــب رســیدن بــه وحــدت در جریــان اصولگرایــی 
ــب در  ــالح طل ــای اص ــانه ه ــد. رس ــیم کنن ــوار ترس ــخت و دش س
ایــن زمینــه ســواالتی از ایــن دســت را مطــرح مــی ســازند، »اگــر 

شــورای ائتــالف و شــورای وحــدت هریــک بــا قاطعیــت بــه مســیر 
خــود ادامــه دهنــد«، »آیــا رســیدن به وحــدت در جریــان اصولگرا 
ــد؟«،  ــد ش ــار خواه ــب دچ ــای عجی ــت اندازه ــه دس ــر ب ــار دیگ ب
»آیــا نواصولگرایــان یــا رهپویــان کــه عمده تریــن نقــش را در 
شــورای ائتــالف داشــته و دارنــد، حاضــر خواهنــد بــود زیــر پرچــم 
راســت های ســنتی متحــد شــوند؟«، »تکلیــف هــر دوی ایــن 

شــوراها بــا حــزب پایــداری چــه خواهــد شــد؟« و... 

۲ـ برحســته ســازی از دســت رفتــن چهــره هــای موثــر در جریــان 
اصولگــرا:

ــد و  ــت در مطالــب مختلفــی تاکی ــان دول ــان و حامی اصــالح طلب
تصریــح دارنــد گرچــه شــیخوخیت در جریــان اصولگرایــی ســال 
هاســت کــه بــه محــاق رفتــه امــا درگذشــت دو چهــره کاریزمــای 
شــاخص روحانــی یعنــی آیــت اهلل محمــد یــزدی رئیــس جامعــه 
مدرســین و آیــت اهلل مصبــاح  یــزدی پــدر معنــوی جبهــه پایــداری 
بــه طــور قطــع بــر نمادهــای باقی مانــده از روزگاران بــر صــدر 

ــان داده اســت.  بــودن شــیوخ اصولگــرا در سیاســت پای
ایــن رســانه هــا تاکیــد دارنــد کــه روزگاری در جریــان اصولگــرا 
۳ ضلــع وحــدت بخــش شــامل آیــات مهــدوی کنــی، یــزدی و 
مصبــاح یــزدی وجــود داشــت کــه تــالش مــی کردنــد جریــان 
اصولگــرا را بــا تمامــی دشــواری هــا مدیریــت نماینــد کــه بــه مــرور 
بــا درگذشــت هــر یــک از ایــن افــراد، جریــان اصولگرایــی از شــیوخ 

ــت. ــده اس ــی ش ــش ته ــش از پی ــاز بی ــدت س وح
اصــالح طلبان همچنین تاکیــد دارنــد، در روزگار پایان شــیخوخیت، 
طیــف ســنتی تر جریــان اصولگرایــی بــه دنبــال حفــظ نهــال نــازک 
ســنت شــیخوخیت زیــر چتــر جامعــه روحانیت انــد تــا از بقایــای 
ایــن ســنت در غیــاب چهره هــای کاریزمای نســل نخســت انقالب 

ــت کنند. حفاظ
از ســوی دیگــر امــا رســانه هــای اصــالح طلــب تصریــح می کننــد، 
بــه نظــر می رســد فــوت آیــت اهلل مصبــاح یــزدی بــه کم رنگ شــدن 
جبهــه پایــداری در سیاســت منجــر نشــود. چــون ایــن جبهــه 
برخــالف دو نهــاد دیگــر هــم بــه لحــاظ ســاخت جریانــی و هــم 
میانگیــن ســنی اعضــا نوپاســت و اتفاقــا مســیر خــودش را جــدای 
از بــود یــا نبــود آیــت اهلل مصبــاح یــزدی مــی رود. ســهم آنهــا از 
ــی  ــه فزون ــر رو ب ــال های اخی ــی در س ــدرت در اصولگرای ــاختار ق س

ــت. ــوده اس ب
ــالش  ــب ت ــن مطال ــه ای ــاره ب ــا اش ــان ب ــالح طلب ــوع اص  در مجم
مــی کننــد مطالــب خــود را ذیــل ۲ محــور کلیــدی مــورد نظــر 

کننــد: جمع بنــدی 
تشــکیالت  کــه  می کننــد  عنــوان  ظاهــر  در  اصولگرایــان  ۱ـ 
ــدام  ــا ک ــود ام ــی ش ــای روحان ــای کاریزم ــن چهره ه ــد جایگزی بای

تشــکیالت و بــا حضــور کــدام چهره هــا؟
۲ـ بــا پایــان عصــر شــیوخ، دوره ُمکالهــا فــرا رســیده و امثــال 
ــی و  ــر و رضای ــاف و باهن ــی و قالیب الریجانــی، حدادعــادل و جلیل
ــی  ــاح و توکل ــی و فت ــر، ضرغام ــای پایین ت ــان و در رده ه بادامچی
و زاکانــی و... جزیره هایــی کوچــک و بــزرگ از مریــدان و حامیــان 

ــد. ــرد آورده ان ــود را گ خ

به نظر می رسد فوت 
یزدی  آیت اهلل مصباح 

به کم رنگ شدن جبهه 
ی در سیاست  پایدار

منجر نشود. چون 
این جبهه برخالف دو 

نهاد دیگر هم به لحاظ 
یانی و هم  ساخت جر

میانگین سنی اعضا 
نوپاست و اتفاقا مسیر 
خودش را جدای از بود 

آیت اهلل مصباح  یا نبود 
ود. یزدی می ر
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اقتصاد ایران در انتظار
پولی دو جانبه  امضا و اجرای توافقات 

باتوجــه بــه وزن بــاالی مناســبات تجــاری بــا کشــورهای منطقــه، موافقتنامه هــای پولــی دوجانبــه با کشــورهای همســو، می توانــد در بی اثر 
کــردن تحریم هــا نقــش موثــری ایفــا کنــد. باتوجــه بــه وزن بــاالی مناســبات تجــاری بــا کشــورهای منطقــه، موافقتنامه هــای پولــی دوجانبه 
بــا کشــورهای همســو، می توانــد در بی اثــر کــردن تحریم هــا نقــش مؤثــری ایفــا کنــد. تحریم هــای بانکــی و عــدم امــکان گشــایش ال ســی 
توســط بازرگانــان باعــث افزایــش عــدم تقــارن اطالعات شــده و کنــش فعاالن اقتصــادی ایرانی را دشــوار کرده اســت. به خصــوص اینکه در 
دوره ارز گــران کنونــی؛ بخش هــای زیــادی از صنایــع کشــور دارای مزیــت صادراتی شــده و دشــوار بودن نقل و انتقال پــول به معنای کاهش 
صــادرات غیرنفتــی کشــور اســت کــه می بایســت در شــرایط تحریــم نفتــی و قیمت هــای پاییــن نفــت، عایــدی ارزی کشــور را متعــادل کنــد.

ایــران در کشــورهایی ماننــد ســوریه کــه عمــًا کشــورمان را 
بــه عنــوان طــرف اول تجــاری انتخــاب کــرده دارای مزیت هــای 
ــن  ــه ای ــده ب ــور صادرکنن ــن ۱۰ کش ــا در بی ــت، ام ــی اس صادرات

ــدارد. ــای ن ــم ج ــور ه کش
آمــار صــادرات کاالهــای غیرنفتــی ایــران بــه ســوریه بــه جــای 
کــه  اکنــون ۲۰۰ میلیــون دالر اســت  ۳ میلیــارد دالر، هــم 
نشــان می دهــد تنگناهــای جــدی بــرای صــادرات وجــود دارد. 
بخشــنامه های موســمی و متعــدد بــرای صــادرات و واردات 
عمــًا باعــث شــده اســت تــا تــوان برنامــه ریــزی از فعــاالن 
اقتصــادی گرفتــه شــود و تحریم های بانکــی هــم کار را دوچندان 
ــا  ــه ب ــد ک ــادی معتقدن ــان اقتص ــت. کارشناس ــرده اس ــوار ک دش
شــفاف ســازی قوانیــن تجــاری و امضــای موافقتنامه هــای پولــی 
دوجانبــه می تــوان ایــن دو مانــع عمــده را از پیــش رو برداشــت و 
راه را بــرای توســعه صــادرات کاالهــای ایرانــی همــوار کــرد. شــبکه 
صرافی هــا، تهاتــر کاال و دارایــی و انتقــال پــول بــه صــورت نقــدی؛ 
نمی توانــد جایگزیــن مــراودات بانکــی شــده و رونــد صــادرات و 

واردات را کنــد می کنــد.
کشــورهای  ســایر  و  افغانســتان  عــراق،  ســوریه،  کشــورهای 
ــای  ــا امض ــد ب ــیه می توانن ــن و روس ــد چی ــران مانن ــا ای ــو ب همس
موافقت نامــه هــای پولــی دوجانبــه بــه طــور ریشــه ای از دایــره 
گره هــای  و  شــوند  خــارج  ایــران  علیــه  آمریــکا  تحریم هــای 

اقتصــادی ناشــی از تحریــم کــه بــه بــی ثباتــی بــازار دامــن می زنــد 
را بــاز کننــد. نفــوذ سیاســی گســترده ایران در ســوریه ایــن امکان 
را فراهــم کــرده اســت کــه بتــوان بــه ســرعت بــه ایــن کشــور بــه 
پیشــبرد چنیــن سیاســتی امیــدوار بــود. قوانیــن بانکــی ســوریه 
اجــازه تأســیس شــعبه بــه بانک هــای خارجــی را نمی دهــد و 
بانک هــای عالقمنــد بایــد در ایــن کشــور بانــک تأســیس کننــد، 
اگرچــه می تواننــد عمــده ســهام را در اختیــار داشــته باشــند و از 

ــدارد. ــن نظــر محدودیتــی وجــود ن ای
ایرانــی  آمادگــی فنــی بانک هــای  ایــن مهــم مســتلزم  اجــرای 
اســت کــه بررســی صورت هــای مالــی آنهــا نشــان می دهــد دارای 
مشــکالت متعــدد خودســاخته هســتند. متأســفانه وضعیــت 
بانک هــای داخلــی بــه دالیــل مدیریتــی کــه ارتباطــی بــا تحریم هــا 
نــدارد بــه ســامان نیســت و اکثــر آنهــا نمی تواننــد وارد مناســبات 

بیــن المللــی شــوند.
از ۲۶ بانــک ایرانــی نســبت کفایــت ســرمایه ۱۵ بانــک کمتــر از 
۴ اســت درحالیکــه طبــق توافــق بــال ۳ نســبت کفایــت ســرمایه 
بانک هــا نبایــد از ۸ کمتــر باشــد، و یعنــی اینکــه وضعیــت بیش از 

۱۰ بانــک کشــور در معــرض بحــران اســت.
بررســی اســناد مالــی بانک هــای ایرانــی نشــان می دهــد کــه 
بانک هــای پارســیان، خاورمیانــه، ســینا و دی نســبت کفایــت 
ســرمایه بیــن ۸ تــا ۱۲ داشــته و تنهــا بانــک کارآفریــن نســبت 
اســتانداردهای  و  داشــته   ۱۳ از  بیــش  ســرمایه  کفایــت 
بین المللــی را دارا اســت. بــا ایــن وضعیت نظام بانکــی، نمی توان 
امیــدوار بــه تحــرک جــدی آنهــا در مناســبات خارجــی شــد، و 
ــا، و  ــت بانک ه ــالح مدیری ــا اص ــزی ب ــک مرک ــا بان ــت ت ــروری اس ض
نقــش آفرینــی ســریع خــود در امضــای موافقتنامه هــای پولــی 

دوجانبــه، تحریم هــای بانکــی را بــی اثــر ســازد.
 باتوجــه بــه وزن بــاالی مناســبات تجــاری بــا کشــورهای منطقــه، 
همســو،  کشــورهای  بــا  دوجانبــه  پولــی  موافقتنامه هــای 
تحریم هــا را بــی اثــر کــرده، و همانطــور کــه رهبــر معظــم انقــالب 
تاکیــد کردنــد، باعــث می شــود تــا طــرف غربی با مشــاهده بــی اثر 
شــدن تحریم هــا؛ اقــدام بــه بــاز کــردن کانال هــای بیشــتری کنــد.
عــدم اســتفاده از بــازار کشــورهای همســو کــه در ســال های اخیر 
محــل نفــوذ سیاســی کشــور بــوده انــد، معنایــی جز بالاســتفاده 

گذاشــتن ظرفیت هــای بالقــوه موجود نــدارد.

با این وضعیت نظام 
بانکی، نمی توان 
امیدوار به تحرک 
نها در مناسبات  آ جدی 
ی  ور خارجی شد، و ضر
ی  است تا بانک مرکز
یت  با اصالح مدیر
ینی  آفر بانک ها، و نقش 
یع خود در امضای  سر
پولی  موافقتنامه های 
یم های  دوجانبه، تحر
بانکی را بی اثر سازد.



۲۷ ۹ اسفند  ۹

یادداشت فصـــل اول

بورس و بانک

فصـــل دوم



ل۲۸ شمــاره او

بورس و بانک فصـــل دوم

با تداوم کرونا رکود اقتصادی عمیق تر خواهد شد 

به جای خلق بدهی از نقدینگی موجود
یم  کمک بگیر

رکــود  باعــث مــی شــود وام هــا و بدهــی هــا بــدون اینکــه در ازای بدهــی ایجــاد شــده نقدینگــی ایجــاد شــود، افزایــش بیابــد. ایــن وضعیــت 
منجــر بــه افزایــش شــکاف بیــن نقدینگــی و بدهــی شــده  و شــکاف بیــن ایــن دو بــه نفــع بدهــی بیشــتر مــی شــود. 

ویــروس کرونــا و تبعــات آن همچنــان ادامــه دارد و خبــری از ریشــه کنــی ایــن ویــروس یــا کشــف درمــان و واکســن آن از ایــران و دنیــا مخابــره 
نمــی شــود. گویــا ایــن میهمــان ناخوانــده بــه ایــن زودی هــا قصــد خداحافظــی نــدارد و عــادت در خانــه مانــدن بــه ایــن زودی هــا قصــد رهــا 
کــردن مــا را نــدارد. در ایــن میــان  حمایــت هــای دولــت از افــراد و اصنــاف آســیب دیــده از شــیوع ویــروس کرونــا از جملــه مباحثــی اســت کــه 
همــواره طــی چنــد مــاه گذشــته مطــرح بــوده اســت. در گفتگویــی بــا دکتــر رســول بخشــی اقتصــاددان و عضــو هیــات علمــی دانشــگاه 

اصفهــان بــه بررســی ایــن موضــوع پرداختــه ایــم.

    آقــای دکتــر! دولــت در راســتای حمایــت از اصنــاف و مــردم 
قصــد دارد رقمــی نزدیــک بــه ۱۰۰ هــزار میلیــارد تومــان بــرای 
توزیــع بســته هــای حمایتــی کرونــا از کانــال تســهیالت بانکــی یــا 
کمــک هــای بالعــوض در اختیــار گــروه هــای  هــدف قــرار دهــد. به 
نظرتــان ایــن تســهیالت مــی توانــد چقــدر کمــک کننــده باشــد؟

شــیوع ویــروس کرونــا موجــب تعطیلــی بنــگاه هــای تولیــدی و 
اقتصــادی و ایجــاد خســارت هــای مالــی بزرگــی بــه کشــور شــده 
ــرای کاهــش خســارت هــای اقتصــادی وارد  ــز ب ــت نی اســت. دول
شــده بــه بخــش خصوصــی و اصنــاف و در راســتای حمایــت 
حداقلــی از بیــکار شــدگان پرداخــت اعتبــاری حــدود ۱۰۰ هــزار 
میلیــارد تومــان تحــت عنــوان بســته حمایتــی را متعهــد شــده 
ــارت  ــی و خس ــکان از تعطیل ــد ام ــا ح ــق ت ــن طری ــا از ای ــت  ت اس
هــای وارد شــده  بــر اصنــاف و واحدهــای تولیــدی بکاهــد. دولــت 
بــه خوبــی بــه ایــن موضــوع واقــف اســت کــه بــا تــداوم بیمــاری 
کرونــا رکــود اقتصــادی عمیــق تــر خواهــد شــد. تشــدید رکــود نیز 
ــت  ــذا دول ــت. ل ــادی اس ــای اقتص ــیب ه ــش  آس ــه افزای ــه منزل ب
ــا کاهــش  ــع و کارگاه هــا ی ــی برخــی از صنای ــه تعطیل ــا توجــه ب ب
افزایــش جمعیــت  اقتصــادی و  بنــگاه هــای  ظرفیــت تولیــد 
بیــکاران کشــور بــه نوعــی خــود را موظــف بــه انجــام برخــی 
ــال  ــاه س ــفند م ــا از اس ــروس کرون ــت. وی ــرده اس ــا ک ــت ه حمای
۹۸ کــه اوج رونــق مالــی و اقتصــادی بســیاری از کســب و کارهــا 
و اصنــاف بــود بخــش هــای زیــادی از اقتصــاد ایــران را تحــت تاثیــر 
ــام  ــی و توریســتی کشــور کــه ای ــال شــهرهای مذهب قــرار داد، مث
نــوروز گــردش مالــی باالیــی از صنعــت توریســم دارنــد در ســال 
جدیــد دچــار زیــان بزرگــی شــدند. البته این رکــود نه تنهــا در ایران 
بلکــه در تمــام کشــورهای دنیــا ســایه انداخته اســت. بــرای مثال 
اقتصــاد کشــورهایی مثــل ترکیــه و یونــان از رکــود پیــش آمــده 
در صنعــت توریســم دچــار زیــان هــای بزرگــی شــدند. ســال ۸۳ 
براســاس بررســی و مطالعاتــی کــه داشــتم متوجــه شــدم برخــی 
ــاد  ــا ایج ــذا ب ــد، ل ــل دارن ــزار هت ــد ده ه ــی چن ــهرهای اروپای از ش
رکــود در صنعــت توریســم این قبیل کشــورها، بســیاری از شــغل 
هــا  بــه شــدت ضربــه خــورده انــد. وقتــی ایــن اتفــاق مــی افتــد و 
فعالیــت هــای تولیــدی و خدماتــی کارگاه هــا کاهــش مــی یابــد. 

آنهــا معمــوال در بازپرداخــت اقســاط بانکــی خــود دچــار مشــکل 
مــی شــوند و نمــی تواننــد اقســاط وام را ماننــد گذشــته پرداخت 
ــد  ــتمهال کنن ــا را اس ــد وام ه ــا مجبورن ــک ه ــن بان ــد. بنابرای کنن
یعنــی موعــد پرداخــت وام هــا را بــا بهره باالتــری عقــب بیاندازند.

 
تبعات استمهال وام های بانکی چیست؟   

اســتمهال وام هــا  باعــث مــی شــود ترازنامــه یعنــی صــورت 
حســاب ســود و زیــان بانــک هــا قرمــز شــود. بــه ایــن معنــا کــه 
ــی  ــه در ازای بده ــدون اینک ــا ب ــک ه ــه بان ــردم ب ــای م ــی ه بده
افزایــش یافتــه پولــی خلــق شــده باشــد افزایــش پیــدا می کنــد. 
یعنــی بدهــی هــا از نقدینگــی پیشــی مــی گیــرد، ایــن نکتــه 
بســیار مهمــی اســت. مثــال شــخصی را در نظــر بگیریــد کــه ۱۰۰ 
ــون  ــط ۵۰ میلی ــا فق ــد ام ــته باش ــرض داش ــان ق ــون توم میلی
باشــد. چنیــن شــخصی ورشکســته  تومــان دارائــی داشــته 

استمهال وام ها  باعث 
می شود ترازنامه یعنی 
صورت حساب سود 
یان بانک ها قرمز  و ز
شود. به این معنا که 
بدهی های مردم به 
بانک ها بدون اینکه 
در ازای بدهی افزایش 
پولی خلق شده  یافته 
پیدا  باشد افزایش 
می کند. 



۲۹ ۹ اسفند  ۹

بورس و بانک فصـــل دوم

محســوب شــده و نمــی توانــد بدهــی خــود را پرداخــت کنــد. لــذا 
وام هــای اعطــا شــده بــه بخــش خصوصــی نیــز بــه ایــن ســرعت 
قابــل بازپرداخــت نیســتند. مشــابه چنین وضعیتی در سیســتم 
بانکــی کشــور اتفــاق مــی افتــد. رکــود  باعــث مــی شــود وام هــا 
و بدهــی هــا بــدون اینکــه در ازای بدهــی ایجــاد شــده نقدینگــی 
ایجــاد شــود، افزایــش بیابــد. ایــن وضعیــت منجــر بــه افزایــش 
شــکاف بیــن نقدینگــی و بدهــی شــده  و شــکاف بیــن ایــن دو بــه 

نفــع بدهــی بیشــتر مــی شــود. 
 
یعنی سیاست های اعمال شده مغایر با اهداف حمایت    

اقتصادی از این واحدها است؟
سیاســت هــای پیشــنهادی در بحــران اقتصــادی ناشــی از بیماری 
کرونــا توســط همــه دولــت هــا از جملــه دولــت ایــران شــامل 
پرداخــت وام و تســهیالت و اســتمهال وام هــا و اعطــای یارانــه به 
اصنــاف و مــردم اســت کــه ایــن مســاله منجــر بــه ایجــاد شــکاف 
ــه  ــود. ب ــی ش ــی م ــی و مال ــایل پول ــاد و مس ــاره ای در اقتص دوب
ــرای  ــت ب ــد. دول ــی افت ــاق م ــق وام دو اتف ــه در خل ــل ک ــن دلی ای
ــرده  ــالم ک ــا اع ــب و کاره ــت از کس ــا و حمای ــارت ه ــش خس کاه
کــه  قصــد دارد ۱۰۰ هــزار میلیــارد تومــان وام بدهــد، در حالــی 
کــه منابــع ایــن وام را مشــخص نکــرده و تنهــا بحــث منابــع 
بانکــی را پیــش کشــیده اســت، بــه ایــن معنــا کــه قــرار اســت 
ــه  ــد ک ــت کن ــا را پرداخ ــن وام ه ــردم ای ــی م ــای بانک ــپرده ه از س
نابجــا و غیــر صادقانــه اســت  چــرا کــه اصــوال  بانــک هــا منابعــی 
بــرای وام دهــی ندارنــد، پــس منابــع ایــن وام از کجــا تامیــن مــی 
شــود؟ در واقــع بــا یــک کلیــک کامپیوتــری، یــک دســتور العمــل 
ــپرده  ــی از س ــذاران بخش ــپرده گ ــه س ــه اینک ــود، ن ــی ش ــق م خل
هــای بانکــی خــود را در دســترس عــده دیگــری بگذارنــد. لــذا 
ایــن وام هــا از هیــچ خلــق مــی شــوند وقتــی کــه دولــت ایــن 

وام هــا را خلــق مــی کنــد همزمــان دو اتفــاق رخ مــی دهــد. 
ــدی  ــی وام جدی ــت، وقت ــد اس ــی جدی ــاد نقدینگ ــاق اول ایج اتف
خلــق شــود یعنــی نقدینگــی جدیــدی ایجــاد شــده اســت، مثــال 
بــه انــدازه ۱۰۰ هــزار میلیــارد تومــان پــول جدیــد بــه نقدینگــی 
قبلــی اضافــه مــی شــود. اتفــاق دوم ایــن اســت کــه متناســب بــا 
ایــن پــول،  بدهــی خلــق مــی شــود چــون اگرچــه ایــن وام داده 
شــده امــا مســاله مهمــی کــه وجــود دارد بدهــی ایجــاد شــده 
ــن از  ــت و ای ــده اس ــق ش ــچ خل ــه از هی ــت ک ــی اس ــل وام ــه دلی ب
نقدینگــی کــه بــه خاطــر همــان وام ایجــاد شــده بیشــتر اســت. 
اگــر نــرخ ســود ۱۲ درصــدی هــم بــرای ایــن وام هــا در نظــر 
گرفتــه شــود موجــب افزایــش نقدینگــی بــه ۱۲۵ هــزار میلیــارد 
تومــان خواهــد شــد، یعنــی ایــن مبلــغ  بایــد پــس گرفتــه شــود.  
شــکاف بیــن نقدینگــی و بدهــی ایجــاد شــده منجــر بــه نکــول 
مــی شــود چــرا کــه تســویه ایــن وام امــکان پذیــر نیســت. در 
حــال حاضــر ۲۳۰۰ هــزار میلیــارد تومــان نقدینگــی در جامعــه 
ــه آن  ــم ب ــر ه ــان دیگ ــارد توم ــزار میلی ــر ۱۰۰ ه ــود دارد اگ وج
ــم، امــا  ــارد تومــان  پــس بگیری ــم و ۱۲۵ هــزار میلی اضافــه کنی
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه ۲۳۰۰ هــزار میلیــارد تومــان بــا پولی 
کــه در جامعــه وجــود دارد و بدهــی خــودش را دارد خیلــی هنــر 
کنــد بایــد بتوانــد بدهــی خــود را تســویه کنــد، در واقــع تبدیــل 
ــن  ــود. بنابرای ــی ش ــر م ــور دیگ ــش ک ــا ک ــوری عص ــرای ک ــه ماج ب
امــکان تســویه ایــن وام وجــود نــدارد و سیســتم خــود بــه خــود 
در نکــول قــرار مــی گیــرد و  شــکاف بیشــتری ایجــاد مــی شــود.

 
ــان راهــکار دیگــری پیــش پــای نظــام  ــر! بــه نظرت     آقــای دکت
بانکــی بــرای عبــور از وضعیتــی کــه تشــریح کردیــد وجــود دارد؟

بــرای حــل ایــن مشــکل راه دیگــر خلــق وام جدیــد اســت تــا بــا آن 
بدهــی قبلــی را تســویه کنیــم و دوبــاره وام جدیــدی خلــق شــود. 
بدهــی دیگــری ایجــاد مــی شــود کــه بــا وام بعــدی، بدهــی قبلــی 
تســویه شــود یعنــی همیــن طــور بــا وام هــای جدید بدهــی های 
قبلــی تســویه شــود و مــا را  وارد دور باطلــی مــی کنــد کــه منجــر 
بــه بزرگــی ایــن شــکاف مــی شــود. ایــن سیاســت در آمریــکا نیــز  
همیــن نتیجــه را بــه دنبــال دارد. در حالــی کــه کل نقدینگی  خلق 
شــده در آمریــکا ۱۵ تریلیــون دالر اســت امــا  بدهــی ایجاد شــده 
۷۵ تریلیــون دالر اســت یعنــی اقتصــاد آمریکا  ۶۰ تریلیــون دالر 
کــم دارد و روز بــه روز ایــن شــکاف بیشــتر مــی شــود. افزایــش این 
شــکاف در هــر اقتصــادی بــه معنــای فروپاشــی اقتصــادی اســت 
ــا  ــی رود. تنه ــمار م ــه ش ــا ب ــرای اقتصاده ــی ب ــت تلخ ــه واقعی ک
راهــکار ایــن اســت بــه جــای اینکــه بــه ســراغ خلــق بدهــی برویــم 
و باعــث شــویم شــکاف بدهــی از نقدینگی موجود بیشــتر شــود 
بایــد از نقدینگــی یــا پــول موجــود در اقتصــاد کمــک بگیریــم. 
متاســفانه بیــش از یــک ســوم مــردم و بســیاری از صنایــع کشــور 
بــا شــیوع ویــروس کرونــا و آســیب دیــدن کســب و کارهایشــان 
در تامیــن معیشــت خــود دچــار مشــکالتی شــده انــد. لــذا تزریــق 
پــول بــه ایــن گــروه هــا واجــب اســت امــا محــل خلــق ایــن پــول 
مهــم اســت. لــذا بــرای کاهــش خســارت هــای اقتصادی ایــن پول 

بایــد از نقدینگــی موجــود در اقتصــاد اســتفاده شــود.

دولت برای کاهش 
خسارت ها و حمایت 

از کسب و کارها اعالم 
کرده که  قصد دارد 

۱۰۰هزار میلیارد تومان 
وام بدهد، در حالی 

که منابع این وام را 
مشخص نکرده و تنها 

بحث منابع بانکی را 
پیش کشیده است، به 

این معنا که قرار است از 
سپرده های بانکی مردم 

پرداخت  این وام ها را 
کند که نابجا و غیر 

صادقانه است  چرا که 
اصوال  بانک ها منابعی 

برای وام دهی ندارند، 
پس منابع این وام از 
کجا تامین می شود؟



ل۳۰ شمــاره او

بورس و بانک فصـــل دوم

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا

پویایی »شفافیت« رمز 
ینی شرکت هاست  تحول و کارآفر

شــفافیت در امــور، رمــز ایجــاد تحــوالت ســازنده و پویایــی مجموعــه هــای فعــال اقتصــادی اســت کــه مــی توانــد کارآفرینــی در بــر داشــته و 
تحقــق اهــداف را تســیل نمایــد. علیرضــا عظیمــی پورمدیرعامل شــرکت ســرمایه گــذاری آتیه صبا شــفافیت و ارتقــای کارآمــدی در مدیریت 
ســرمایه هــا را دومحــور اساســی و رویکــرد مجموعــه هلدینــگ آتیــه صبــا عنــوان کــرد و اظهارداشــت: شــرکت هــای تابعــه هلدینــگ آتیــه در 
واقــع ۱۹ شــرکت هســتند کــه البتــه برخــی از آنهــا شــرکتهای زیــر مجموعــه خــود را داشــته و در جمــع ۳۳ شــرکت تحــت نفــود قــرار دارنــد، 
ازایــن مجمــوع ۱۲ شــرکت در ســال گذشــته زیــان ده بودنــد کــه در ۶ ماهــه اول ســال ۹۹ عملکــرد مطلوبــی از خــود نشــان داده و بــا 
رویکــرد مثبــت، بــه ســود دهــی رســیده انــد. وی ادامــه داد: از مجمــوع ۱۲ شــرکت یادشــده ۲ شــرکت پــروژه هســتند یعنــی قبــل از بهــره 
بــرداری اســت، در واقــع زمانــی کــه شــرکتی در مرحلــه قبــل از بهــره بــرداری قــرار دارد، صــورت هــای مالــی آن زیــان ده هســتند امــا ایــن بــه 

معنــای ناکارآمدی نیســت.

وش    محصوالت هلدینگ صبا در راه بازار فر
عظیمــی پــور در تشــریح فعالیــت دو شــرکت پــروژه ای هلدینــگ 
ــرکتی  ــا ش ــرکت ه ــن ش ــی از ای ــت: یک ــود، گف ــت خ ــت مدیری تح
معدنــی اســت کــه بــه بهره بــرداری رســیده  پیش بینــی می کنیم 
امســال ۲۰ میلیــارد تومــان ســود قابــل تقســیم ارائــه نمایــد، 
چــرا کــه اســتخراج از معــدن خــود را آغــار نمــوده و محصوالتش 
در راه بــازار فــروش هســتند. وی تصریــح کــرد: از ۵ شــرکت 
ــه  ــم ک ــگری داری ــوزه گردش ــال در ح ــرکت فع ــک ش ــده ی باقیمان
بــه علــت شــیوع اپیدمــی کرونــا آســیب دیــده و ۲ شــرکت دیگــر 
مشــکل ســاختار مالــی جــدی دارنــد امــا خوشــبختانه عملیــات 
تولیــدی شــان بــا ســودآوری مواجــه اســت، اگرچــه مــرور صــورت 
هــای مالــی ایــن شــرکت هــا نشــان مــی دهــد عملیــت تولیــدی با 
زیــان مواجــه اســت ولــی بــا همــکاری ســتاد رفــع موانــع تولیــد، از 
محــل صنــدوق ذخایــر ارزی تســهیالتی دریافــت شــده و مســائل 
مربــوط بــه ایــن شــرکت تســویه گردیــده، ضمــن اینکــه ســاختار 

مالــی شــرکت بــا ایــن افــدام اصــالح شــده اســت.

ی    ی کار ی از مواز پیشگیر ادغام شرکت ها برای 
کــه  اقداماتــی  تشــریح  بــا  صبــا،  آتیــه  هلدینــگ  مدیرعامــل 

در راســتای افزایــش کارآیــی مدیریــت ســرمایه هــای شــرکت 
ســرمایه گــذاری آتیــه صبــا انجــام شــده، یــادآور شــد: یکــی از ایــن 
اقدامــات ادغــام شــرکت هاســت، برخــی شــرکت هــای مــا هــم 
رشــته فعالیــت هســتند و دلیلــی نــدارد کــه ســه هیئــت مدیــره 
و ســه مجموعــه مالــی و اداری هــم راســتا و مــوازی وجــود 
داشــته باشــد، لــذا بــا انجــام ایــن ادغــام هزینــه هــای ســربار ایــن 

شــرکت ها را کاهــش دادیــم.
وی اضافــه کــرد: در مجمــوع شــرکت های مان، ۶ شــرکت کاغــذی 
هــم داشــتیم کــه راکــد بــوده و فعالیــت مشــخصی نداشــتند و 
لــذا در اســفندماه ســال گذشــته ایــن شــرکت هــا را منحــل کــرده 

و مراحــل تســویه آنهــا انجــام شــد.

ی شفاف، سازنده و اثربخش با وکالی ملت    همکار
مدیــر هلدینــگ آتیــه صبــا در خصــوص تحقیــق و تفحصــی کــه 
ــا خواســتار  ــه صب ــدگان مجلــس از شــرکت آتی تعــدادی از نماین
از نماینــدگان محتــرم  شــده بودنــد، گفــت: تعــداد ۱۶ فــر 
ــه  ــد ک ــوع بودن ــن موض ــتار ای ــالمی خواس ــورای اس ــس ش مجل
شــرکت ســرمایه گــذاری آتیــه صبــا ضمــن همــکاری بــا آنهــا، 
در تاریــخ ۹ دی مــاه جــاری بــا اعضــای کمیســیون اقتصــادی 
مجلــس جلســه ای را برگــزار نمــوده و دغدغــه هــا و مــوارد 
کــه  داد  قــرار  نظــر  تبــادل  و  بحــث  مــورد  را  خواســته شــده 
خوشــبختانه موضــوع، رونــد مطلوبــی را طــی کــرده و شــفافیت 

الزم در کارهــا را داریــم.

ود به بورس    شفافیت کامل صبا با ور
عظیمــی پــوردر پایــان تحقیــق و تفحــص را از حقــوق حقــه 
نماینــدگان برشــمرد و اظهارداشــت: جلســات ســازنده و بــا 
نــگاه خیرخواهانــه در موضــوع تحقیــق و تفحــص برگــزار شــده 
و کارگروهــی بــرای ایــن کار معیــن شــده اســت ضمــن اینکــه بــا 
ورود آتیــه صبــا بــه بــورس و در اختیار گذاشــتن اطالعات شــفاف 
ایــن شــرکت در کــدال بــورس و ارائــه بــه تحلیــل گــران، نیــت 

ــازد. ــی س ــق م ــفافیت را محق ــر ش ــرم در ام ــدگان محت نماین

تیه صبا به بورس  آ ود  ور
و در اختیار گذاشتن 
اطالعات شفاف این 
شرکت در کدال بورس 
و ارائه به تحلیل گران، 
نیت نمایندگان محترم 
در امر شفافیت را 
محقق می سازد.



۳۱ ۹ اسفند  ۹

بورس و بانک فصـــل دوم

آیا بانک ها می توانند مانع افزایش تورم شوند؟
آیــا بانک هــا عامــل ایجــاد تــورم هســتند؟ در پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد گفــت فــرض کنیــد در کشــور الــف، یــک بانــک وجــود دارد و تنهــا یک 
اســکناس ۱۰۰ واحــدی در ایــن کشــور توســط دولــت چــاپ شــده و در اختیــار فــرد A قــرار گرفتــه اســت. فــرد A بــه بانــک رفته و یک ســپرده 
بــا نــرخ ســود صفــر بــرای خــود افتتــاح می کنــد. بانــک طبــق ضوابــط دولــت، ۱۰ درصــد را بــه عنــوان ذخیــره احتیاطــی و قانونــی نگهــداری 
کــرده و مــازاد آن را بــه فــرد B تســهیالتی بــا نــرخ بهــره صفــر می دهــد. فــرد B تســهیالت را دریافــت و بــرای خریــد یــک دســتگاه ماشــین بــه 

فــرد C می دهــد.

بــه بانــک  را کــه ۹۰ واحــد اســت،  پــول دریافتــی  ایــن فــرد 
ــاح  ــا ســود صفــر افتت ــرای خــود یــک حســاب ســپرده ب ــرده و ب ب
می کنــد. بانــک نیــز ۱۰ درصــد مبلــغ را بابــت ذخیــره احتیاطــی 
و قانونــی برداشــته و مجــددًا باقیمانــده )۸۱ واحــد ( را بــه فــرد 
D تســهیالت صفــر درصــد می دهــد و ایــن رونــد تــا زمانی کــه 
ــن  ــغ آخری ــی، مبل ــای قانون ــر درصده ــا کس ــی ب ــاظ ریاض ــه لح ب

ــد. ــه می یاب ــد، ادام ــل کن ــر می ــه صف ــهیالت ب تس
پــس در نهایــت فــرد A یــک ســپرده ۱۰۰ واحــدی، فــرد C یــک 
ــدی و …. در  ــپرده ۸۱ واح ــک س ــرد E ی ــدی، ف ــپرده ۹۰ واح س
ایــن بانــک دارنــد. یعنــی یــک اســکناس ۱۰۰ واحــدی تبدیــل بــه 
بی شــمار ســپرده از ۱۰۰ واحــد تــا نزدیــک صفــر واحــدی شــد کــه 
حــد مجمــوع آنهــا ۱۰۰۰ واحــد نقدینگــی )۱۰۰ واحد اســکناس 
و ۹۰۰ واحــد ســپرده یــا پــول اعتبــاری( اســت. ایــن رونــد کــه 
ســاده ترین شــکل بیــان خلــق پــول اســت، توســط سیســتم 

ــد. ــهیالت روی می ده ــه تس ــا ارائ ــی و ب بانک
ــه ۹۰۰  ــن جامع ــد در ای ــی نباش ــچ محدودیت ــر هی ــت اگ در نهای
واحــد پــول اعتبــاری توســط ۱۰۰ واحــد اســکناس اولیــه خلــق 
و در مجمــوع ۹۰۰ واحــد نیــز تســهیالت پرداخــت شــده اســت.
در حالــت کلی تــر تصــور کنیــد تعــداد بانک هــا بیشــتر، ســود 
ــا  ــواع ســپرده ها ب ــر صفــر بــوده و ان ــز غی ســپرده و تســهیالت نی
دخایــر متفــاوت نیــز اضافــه شــوند. امــا در هــر صــورت مکانیســم 
خلــق پــول بســیار ســاده و بــه شــکل ســاده بیــان شــده اســت.

پول    ل خلق  شیوه کنتر
حــال اگــر دولــت )بانــک مرکزی( بخواهــد خلق پــول را کنترل کند، 
می توانــد بــا تغییــر نــرخ ذخیــره قانونــی یــا احتیاطــی یــا تعییــن 
کــف و ســقف بــرای اعطــای تســهیالت، خلــق پــول را کنتــرل کنــد. 
البتــه ابزارهــای دیگــری نیــز بــرای کنتــرل حجــم نقدینگــی وجــود 

دارد کــه فعــًا اشــاره ای بــه آنهــا نمی کنیــم.
پــس ســاده ترین نتیجــه اینکــه بانک هــا خلــق پــول می کننــد و 
بانــک مرکــزی )دولــت( نیــز می توانــد خلــق پــول توســط بانک هــا 
را کنتــرل کنــد. اگــر فــرض کنیــم بانک هــا هیــچ ســودی دریافــت 
و پرداخــت نمی کننــد و تنهــا کارمــزدی بــرای افتتــاح ســپرده و 
ــی  ــام بانک ــک نظ ــای کار ی ــا اینج ــد، ت ــهیالت می گیرن ــای تس اعط

شــفاف و کامــًا تحــت نظــارت داریــم.
امــا نکتــه مهمــی کــه غالبــا از افــکار عمومــی مغفــول می مانــد 
ایــن اســت کــه آن ۱۰۰ واحــد پــول اولیــه کــه توســط دولــت یــا 
بانــک مرکــزی بــه جامعــه تزریــق شــد از کجــا آمــد و آیــا نظارتــی بــر 
آن پــول اولیه اســت. متاســفانه بزرگترین مشــکل همــان ۱۰۰ 
ــه  ــالی جامع ــروز ب ــه ام ــت ک ــی( اس ــه پول ــه )پای ــول اولی ــد پ واح

شــده اســت.
نمــودار زیــر رونــد پایــه پولــی )محــور چــپ( را طــی ســنوات 
گذشــته بــه همــراه شــاخص قیمــت  مصرف کننــده )CPI( کــه 
رشــد آن معــرف تــورم اســت )محــور راســت( را نشــان می دهــد.
ضریــب همبســتگی بیــن تــورم بــا رشــد پــول اعتبــاری تقریبا صفر 
و ضریــب همبســتگی بیــن تــورم و رشــد پایــه پولــی تقریبــا ۰/۵ 
اســت. بــه زبــان ســاده یعنــی تــورم بــا تغییــرات پــول خلــق شــده 
توســط بانک هــا تغییــر نمی کنــد امــا بــا تغییــر پایــه پولــی کــه در 

اختیــار بانــک مرکــزی یــا دولــت اســت همســویی نســبی دارد!
امــا عامــل تغییــر پایــه پولــی کــه فعــًا مقصــر ردیــف اول اســت، 

چــه کســی یــا چــه چیــزی اســت؟
از یکســو عوامــل تغییــر پایــه پولــی خالــص دارایی هــای خارجــی 
بانــک مرکــزی، خالــص بدهــی دولــت بــه بانــک مرکــزی و بدهــی 
بانک هــا بــه بانــک مرکــزی اســت و از نگاهــی دیگــر ســپرده های 
بانک هــا نــزد بانــک مرکــزی و اســکناس و مســکوک در دســت 
نشــان  محاســبات  می دهــد.  تشــکیل  را  پولــی  پایــه  افــراد 
می دهــد ضریــب همبســتگی بیــن تــورم بــا تغییــرات خالــص 
دارایی هــای بانــک مرکــزی تقریبــا صفــر، ضریــب همبســتگی 
بیــن تــورم بــا بدهــی دولــت بــه بانــک مرکــزی ۰/۱ و ضریــب 
همبســتگی بیــن تــورم بــا بدهــی بانک هــا بــه بانــک مرکــزی بیش 
از ۰/۳ اســت. یعنــی در بیــن اجــزای تشــکیل دهنده پایــه پولــی، 
بیشــترین تأثیــر را بدهی هــای بانک هــا بــه بانــک مرکــزی روی 
تــورم دارد. از ایــن رو در ســنوات اخیــر بانــک مرکــزی ســعی کــرده 
بــا عملیــات بــازار بــاز بیــن بانکــی نــرخ اضافــه برداشــت بانک هــا 
از بانــک مرکــزی را بــه حداقــل برســاند. ضریــب همبســتگی بیــن 
تــورم بــا رشــد پــول اعتبــاری تقریبــا صفــر و ضریــب همبســتگی 
بیــن تــورم و رشــد پایــه پولــی تقریبــا ۰/۵ اســت. بــه زبان ســاده 
یعنــی تــورم بــا تغییــرات پــول خلــق شــده توســط بانک هــا تغییــر 

محمدرضا مظلوم پور 



ل۳۲ شمــاره او

بورس و بانک فصـــل دوم

نمی کنــد امــا بــا تغییــر پایــه پولــی کــه در اختیــار بانــک مرکــزی یــا 
ــت اســت همســویی نســبی دارد! دول

تاثیر نقدینگی بر تورم   
بحــث بعــدی کــه مختصرًا بــه آن اشــاره می کنیــم، اثرپذیــری تورم 
از نقدینگــی اســت. یکــی از ســاده ترین روابطی کــه اقتصاددانان 
بیــن حجــم نقدینگــی و شــاخص قیمت هــا برقــرار می کننــد، 
نظریــه مقــداری پــول اســت. M.V=P.Y کــه در آن M حجــم 
نقدینگــی، v ســرعت گــردش پــول )تعــداد دفعــات گــردش یــک 
ریــال در یــک ســال(، P شــاخص عمومــی قیمت هــا و Y ســطح 

تولیــد ناخالــص داخلــی اســت.
در صورتــی کــه افزایــش حجــم نقدینگــی بیشــتر از افزایــش 
ســطح تولیــد )رشــد اقتصــادی( باشــد، منجــر به افزایش ســطح 
عمومــی قیمت هــا )تــورم( خواهــد شــد. به بیــان ســاده، کاال کم 
اســت و پــول زیــاد، پــس قیمــت ناخواســته افزایــش می یابــد. اما 
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه اگــر بخواهیــم تــورم را کاهــش داده یــا 
کنتــرل کنیــم، بایــد تولیــد را افزایــش دهیــم. امــا علــت ناتوانــی در 

افزایــش تولیــد چیســت؟
ــا  ــورم ب ــن ت ــتگی بی ــب همبس ــد ضری ــان می ده ــبات نش محاس
تغییــرات خالــص دارایی هــای بانــک مرکــزی تقریبــا صفــر، ضریــب 
همبســتگی بیــن تــورم بــا بدهــی دولــت بــه بانــک مرکــزی ۰/۱ 
و ضریــب همبســتگی بیــن تــورم بــا بدهــی بانک هــا بــه بانــک 

ــت. ــش از ۰/۳ اس ــزی بی مرک
اکثــر  آن هــم صحبــت  و  نــگاه می کنیــم  یــک منظــر  از  فقــط 
واحدهــای تولیــدی کــه بــا کمبــود نقدینگــی بــرای ســرمایه 
در گــردش مواجــه هســتند. اگــر بانک هــا اقــدام بــه اعطــای 
تســهیالت بیشــتر بــه بنگاه هــا کننــد بــا افزایــش نقدینگــی و تورم 
ــد  ــه تولی ــد ک ــهیالت ندهن ــر تس ــویم و اگ ــه می ش ــتر مواج بیش

متوقــف می شــود. پــس چــاره کار چیســت؟

دو راهی بانک ها و تولید   

عــده ای در جــواب می گوینــد نقدینگــی بــه انــدازه کافــی هســت 
ولــی آن را بایــد بــه ســمت تولیــد هدایــت کــرد. پاســخ چیســت؟ 
آیــا جامعــه از نقدینگــی اشــباع شــده و االن فقــط بایــد هدایــت 
شــود؟ ســاده ترین پاســخ ایــن اســت کــه نقدینگــی بــه ســمتی 
ــرای  ــت( را ب ــترین مطلوبی ــی )بیش ــترین بازده ــه بیش ــی رود ک م

صاحــب آن ایجــاد کنــد.
شــخصی بــا پولــش طــال می خــرد بــه امیــد افزایــش قیمــت. 
ــرای کســب ســود بــدون ریســک و  دیگــری در بانــک می گــذارد ب
دیگــری آن را صــرف کاالی مصرفــی می کنــد. پــس بســیار واضــح 
اســت اگــر تولیــد بتوانــد ســود )مطلوبیــت( بیشــتری از ســایر 
ــای خــود داشــته باشــد می توانــد نقدینگــی را جــذب خــود  رقب
کنــد. ســه راه بــرای تأمیــن ســرمایه مــورد نیــاز هــر بنــگاه وجــود 
از بانک هــا و  بنــگاه، تســهیالت دریافتــی  آورده صاحــب  دارد. 

موسســات اعتبــاری غیربانکــی و آورده ســهامداران.
فــرض کنیــد رقابــت فقــط بیــن بانــک و تولیدکننــده بــر ســر 
جــذب نقدینگــی غیرمولــد یــا بــه اصطــالح ســرگردان در جامعــه 
باشــد. البتــه بانــک هــم کــه مولــد نیســت و بایــد نقدینگــی را بــه 

ــد. ــهیالت بده ــده تس تولیدکنن
عــده ای می گوینــد نقدینگــی بــه انــدازه کافــی هســت ولــی آن را 
بایــد بــه ســمت تولیــد هدایــت کرد. پاســخ چیســت؟ ســاده ترین 
پاســخ ایــن اســت کــه نقدینگــی به ســمتی مــی رود که بیشــترین 

یب همبستگی  ضر
پول  بین تورم با رشد 
یبًا صفر و  ی تقر اعتبار
یب همبستگی بین  ضر
پولی  تورم و رشد پایه 
یبًا ۰/۵ است. به  تقر
زبان ساده یعنی تورم با 
پول خلق شده  تغییرات 
توسط بانک ها تغییر 
نمی کند اما با تغییر 
پولی که در اختیار  پایه 
ی یا دولت  بانک مرکز
یی نسبی  است همسو
دارد!

مبلغ تسهیالتقدرت تسهیالت دهیذخیره قانونی و احتیاطیمبلغ سپردهنام سپرده گذار

A۱۰۰۱۰۹۰۹۰

C۹۰۹۸۱۸۱

E۸۱۸.۱۷۲.۹۷۲.۹

G۷۲.۹۷.۲۹۶۵.۶۱۶۵.۶۱

...

۰۰۰۰آخرین سپرده

ع ۱۰۰۰۱۰۰۹۰۰۹۰۰حد مجمو
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بازدهــی را بــرای صاحــب آن ایجــاد کنــد.
بانــک حداکثــر ســود ۱۸ درصــدی بــه ســپرده گذار پرداخــت 
کــرده و تســهیالت ۲۳ درصــدی در اختیــار تولیدکننــده قــرار 
می دهــد. اگــر بــازار ســرمایه )ســهام( بتوانــد بــا هزینــه ای کمتــر 
از ۲۳ درصــد نقدینگــی تولیــدی را تأمیــن کنــد، تولیدکننــده بــه 

ــت. ــد رف ــهامدار خواه ــراغ س س
تولیدکننــده وعــده ســود ۲۰ درصــدی بــه ســهامدار می دهــد 
ــا بانــک ترجیــح می دهــد کــه  و صاحــب نقدینگــی در مقایســه ب
ســهام بخــرد. در ایــن حالــت هــم تولیدکننــده راضــی اســت چــون 
نقدینگــی را ارزانتــر از بانــک جــذب کــرده و هــم صاحــب نقدینگــی 

بــا خریــد ســهام، ســود بیشــتری از بانــک دریافــت کــرده اســت.

آن؟    بورس رقیب تولید یا ناجی 
پــس قــدم اول در هدایــت نقدینگــی ایجاد ســاز و کاری بــرای بازار 
ســرمایه اســت کــه مســتقیما نقدینگــی را در اختیــار تولیدکننــده 
قــرار دهــد. اما متأســفانه بــورس متعارف امــروز ناتــوان از چنین 
کاری اســت. نقدینگــی بــار اول بــا انتشــار اوراق بــه تولیدکننــده 
می رســد ولــی در دفعــات بعــد بــا افزایــش قیمــت اوراق ســهام، 
ورقه هــای ســهم فقــط دســت بــه دســت می شــوند و از افزایــش 

قیمــت ایــن ســهم، چیــزی عایــد تولیدکننــده نمی شــود.
همیــن بــازار ســرمایه کــه باید منجی تولید باشــد بــه رقیب تولید 
غ از ماهیــت  در جــذب ســرمایه تبدیــل می شــود و ســهام فــار
ــود دارد،  ــر خ ــتقل از ناش ــت مس ــه ماهی ــی ک ــل کاالی ــی، مث اصل
دســت بــه دســت می چرخــد تــا شــاید بــار بعــدی کــه تولیدکننده 
خواســت ســهامی عرضــه کنــد بتوانــد با قیمت بیشــتر از بــار اول، 
آن را بــه فــروش برســاند! قــدم اول در هدایــت نقدینگــی ایجــاد 
ســاز و کاری بــرای بــازار ســرمایه اســت کــه مســتقیما نقدینگــی 
را در اختیــار تولیدکننــده قــرار دهــد. امــا متأســفانه بــورس 
متعــارف امــروز ناتــوان از چنیــن کاری اســت. نقدینگــی بــار اول با 
انتشــار اوراق بــه تولیدکننــده می رســد ولــی در دفعــات بعــد بــا 
افزایــش قیمــت اوراق ســهام، ورقه هــای ســهم فقــط دســت بــه 
دســت می شــوند و از افزایــش قیمــت ایــن ســهم، چیــزی عایــد 
تولیدکننــده نمی شــود. در برابــر بــازار ســرمایه، بانــک نتوانســت 
پیــروز شــود و میــدان را بــه بازار ســرمایه واگــذار کرد. حــال تعداد 
بازارهــا را بیشــتر و افــراد را ریســک پذیرتر و نااطمینانــی در بازارهــا 
را افزایــش دهیــد. خواهــد رفــت؟ به ســمت تولید یــا هرجایی که 

ســود بیشــتری عایــد کنــد.

وعده هدایت نقدینگی به تولید   
در نهایــت بــه سیاســتگذار بایــد گفتــه شــود کــه اگــر می خواهــی 
ــتقیم  ــد غیرمس ــود بای ــت ش ــد هدای ــمت تولی ــه س ــی ب نقدینگ
ســایر بازارهــا را ســامان ببخشــی و نااطمینانــی در جامعــه را بــه 

حداقــل برســانی.
امــا نکتــه مهــم و کلیــدی این اســت که ســامان بخشــیدن نیاز به 
دخالــت نــدارد. همیــن کــه قواعــد و رویه هــا در جامعــه بــا ثبــات 
و آینــده بــرای فعــاالن اقتصــادی و آحــاد جامعــه پیش بینی پذیــر 
باشــد، قــدم بــزرگ و مؤثــری در ســامان بخشــیدن برداشــته 
شــده اســت. تمــام هــرج و مرج هــای اقتصــادی امــروز ناشــی از 

نااطمینانــی اســت. ثبــات اقتصــادی کــه نتیجــه ثبــات سیاســی 
اســت، کلیــد اصلــی رفــع مشــکالت اســت.

ثبــات سیاســی در ســایه افزایــش اعتمــاد عمومــی بــا مشــارکت 
کالن  تصمیم گیری هــای  در  ســالیق  و  گروه هــا  تمــام  دادن 
حاصــل خواهــد شــد. نمونــه بــارز آن توافق نامــه برجــام اســت. 
پــس از امضــای برجــام منافعــی از آن نصیــب کشــور نشــد چراکه 
سیاســیون در داخــل همســو بــا هــم نبودنــد و برجــام را تبدیــل 

بــه یــک نقطــه افتــراق کردنــد.
بــه سیاســتگذار بایــد گفــت اگــر می خواهــی نقدینگــی به ســمت 
تولیــد هدایــت شــود بایــد غیرمســتقیم ســایر بازارهــا را ســامان 
ــا  ــانی. ام ــل برس ــه حداق ــه را ب ــی در جامع ــی و نااطمینان ببخش

بــرای ســامان بخشــیدن نیــاز بــه دخالــت نــدارد.
امــروز هــم اگــر بخواهیــم ثبــات سیاســی و در نتیجــه ثبــات 
اقتصــادی و بــه تبــع آنهــا رشــد تولیــد و رفــاه اقتصــادی را نصیــب 
کشــور کنیــم بایســتی ســرمایه اجتماعــی را بــاال بــرده و فضــای 
سیاســی داخلــی و خارجــی را بــه ســمت آرامــش هدایــت کنیــم 
و اال اینکــه بخواهیــم بــه دنبــال متهــم بی ثباتــی بازارهــا و تــورم 
لجــام گســیخته در بیــن گروه هــای اقتصــادی بگردیــم و انگشــت 
نشــانه را بــه ســوی بانک هــا، بــورس، بــازار مســکن، طــال و …. 

ــم. ــف کرده ای ــع را تل ــط مناب ــه و فق ــتباه رفت ــم، راه را اش بگیری
ــر هســتند و  همــه ایــن بازارهــا روی هــم اثرگــذار و از هــم اثرپذی
نمی تــوان هیــچ بــازاری را بــه تنهایــی پیشــرو و مســتقل معرفــی 
کــرد. نظــام بانکــی هــم قربانــی اقتصــاد سیاســت زده شــده 

اســت. اقتصــادی کــه از بی ثباتــی بیشــترین رنــج را می بــرد.
تســهیالت معــوق شــده بانک هــا کــه عمدتــا نتیجــه رکــود و 
ورشکســتگی کســب و کارهاســت، امــالک و مســتغالتی کــه بــه 
دلیــل عــدم تــوان بازپرداخــت تســهیالت بــه تملــک بانک هــا 
درآمــده، کارخانجاتــی کــه بــه دلیــل عــدم تــوان در رد دیــون خود 
بــه بانک هــا واگــذار شــده و تســهیالت و تعهداتــی کــه بــه صــورت 
تکلیفــی و بی ضابطــه پرداخــت شــده اند، همــه باعــث شــده تــا 
بانک هــا از مهمتریــن وظیفــه خــود کــه واســطه گری مالــی اســت 

دور شــوند و متأســفانه در مظــان اتهــام قــرار گیرنــد.
البتــه نمی خواهیــم بگوییــم بانک هــا پــاک و منزه هســتند چراکه 
بزرگتریــن ظلــم بانک هــا بــه اقتصــاد کشــور، انحــراف در اعطــای 
ــی  ــای خصوص ــا بخش ه ــوارد ب ــی م ــت در برخ ــهیالت و رقاب تس
بــوده اســت کــه البتــه آن هــم بــا واکاوی دقیــق بــه بی ثباتــی 

ــید. ــد رس ــا خواه ــد و رویه ه قواع

قدم اول در هدایت 
نقدینگی ایجاد ساز و 

ی برای بازار سرمایه  کار
است که مستقیمًا 

نقدینگی را در اختیار 
تولیدکننده قرار 

دهد. اما متأسفانه 
وز  بورس متعارف امر
ی  ناتوان از چنین کار

است. نقدینگی بار 
اول با انتشار اوراق به 

تولیدکننده می رسد 
ولی در دفعات بعد با 

افزایش قیمت اوراق 
سهام، ورقه های سهم 

فقط دست به دست 
می شوند و از افزایش 

ی  قیمت این سهم، چیز
عاید تولیدکننده 

نمی شود.



ل۳۴ شمــاره او

بورس و بانک فصـــل دوم

ی  بورس همچنان جذاب برای سرمایه گذار
بخشــی از هیجانــات کاذب در بــورس ناشــی از نبــود آمــوزش و مشــاوره از ســوی نهاد هــای مالــی اســت و اگــر ایــن موضــوع صــورت گیــرد 

قطعــا شــاهد هیجــان کمتــر از ســوی ســرمایه گــذاران و بــازده دهــی مناســب بــورس خواهیــم بــود.
بــا توجــه بــه وضعیتــی کــه در اقتصــاد کالن کشــور از قبیــل افزایــش نــرخ ارز و تــورم و ســایر عواملــی کــه جــزو ظرفیت هــای پیشــران بــازار 
ســرمایه بــوده، شــاهد تاثیــرات ایــن اتفاقــات از اواخــر ســال گذشــته در بازار ســرمایه هســتیم که بســیار هــم در بازار ســرمایه نمود داشــت 
و بــا توجــه بــه ظرفیت هــای بــازار ســرمایه و حجــم نقدینگــی ســرگردان در اقتصــاد کشــور؛ ســبب شــد تــا ایــن ســرمایه ها رفتــه رفتــه بــه 

ســمت بــازار ســرمایه معطــوف شــود.

بــه طــوری کــه از ابتــدای امســال شــاهد رونــد صعــودی در 
تمامــی بازار هــا بــه خصــوص بــورس و ســهام شــرکت ها باشــیم. 
برهمیــن اســاس تــا اواســط مردادمــاه شــاخص بــورس بــا رشــد 
خیــره کننــده و عبــور از مــرز دو میلیــون، موجــب تحریــک بیشــتر 
ســرمایه گــذاران شــد کــه انتظــارات غیــر واقعــی از بــازار ســرمایه 
ــای ۳، ۵ و  ــح قله ه ــال فت ــه دنب ــه ب ــی ک ــا جائ ــند ت ــته باش داش

حتــی ۸ میلیــون واحــدی شــاخص بودنــد.
مقامــات  عملــی   

َ
بعضــا و  گفتــاری  و  شــفاهی  حمایت هــای 

و  همــه  ســرمایه،  بــازار  از  دولــت  سیاســت های  و  مســئول 
همــه باعــث شــد رونــد صعــود بــورس، شــتاب بیشــتری گیــرد و 
شــاخص بــازار ســهام را در یــک مــدت کوتــاه )دو ســه ماهــه( تــا 
ــاال بکشــاند. ایــن موضــوع  مــرز دو میلیــون و صدهــزار واحــد ب
ــی  ــال خیل ــدای س ــرمایه از ابت ــازار س ــه ب ــال ب ــه اقب ــان داد ک نش

ــت. ــده اس ــاد ش زی
بــا وجــود موانــع و محدودیت هایــی  ایجــاد کد هــای جدیــد 
کــه کرونــا بــرای گرفتــن کــد معامالتــی ایجــاد کــرده بــود و ورود 
نقدینگــی بــه بــازار، دســت بــه دســت هــم داد تــا شــاخص 
نیــم قــرن خــود شــاهد  از  بیــش  بــورس در طــول فعالیــت 
رشــد  بــا  همــراه  و  کننــده  خیــره  عجیــب،  رکوردشــکنی های 
 غیرمنتظــره در همــه ابعــاد بــازار ســرمایه 

َ
شــتابان و تقریبــا

از خــود بجــا بگــذارد. در ایــن شــرایط دولــت هــم از ایــن فضــا 
و موقعیــت حداکثــر اســتفاده مناســب را بــرد بــه طــوری کــه 
برآورد هــا نشــان می دهــد دولــت حــدود ۳۲۰ هــزار میلیــارد 

تومــان از بــورس منابــع جــذب کــرده اســت.
در ایــن شــرایط عرضــه باقــی مانــده ســهام دولــت در قالــب 
صندوق هــای قابــل معاملــه ETF )دارایــی یکــم(، همــراه بــا 
گــذاران  از ســوی مــردم و ســرمایه  اســتقبال خیلــی خوبــی 
مواجهــه شــد کــه اتفاقــا عرضــه ایــن صنــدوق و ســایر ســهام بــا 
رشــد قیمتــی خیلــی خوبــی همــراه بــود و خریــداران و ســرمایه 

گــذاران بــازده دهــی مناســبی کســب کردنــد.
ــر  ــای باالت ــح قله ه ــال فت ــه دنب ــذاران ب ــرمایه گ ــه س ــی ک در حال
بــر  مبنــی  ســیگنال هایی  بودنــد  بــورس  در  میلیــون  دو  از 
وجــود حبــاب و یــا عــدم انطبــاق رشــد شــاخص های بــورس بــا 
ــازار ســرمایه رســید و ایــن  واقعیت هــای اقتصــادی کشــور بــه ب
بــازار کــه در مقابــل اخبــار مثبــت و منفــی در لحظــه واکنــش 
می دهــد تاثیــر منفــی پذیرفــت و بــا توجــه بــه رکــود اقتصــادی و 
تشــدید آن بــه خاطــر ویــروس منحــوس کرونا، موجب بازگشــت 

ــد. ــرمایه ش ــازار س ــاخص و ب ــدن ش ــی ش و منف

ــا جایــی کــه در بیشــتر ســهام شــرکت ها شــاهد اصــالح بیــش  ت
از ۷۰ درصــد و ریــزش یــا اصــالح عمیــق بودیــم. در همیــن 
ــر  ــی نظی ــتقبال ب ــد اس ــد بودن ــان معتق ــی کارشناس ــان برخ زم
مــردم از بــورس یــک موهبــت بــزرگ بــرای اقتصــاد کشــور، دولت، 
ارکان نظــام و بــازار ســرمایه اســت کــه متاســفانه دولــت و ارکان 
اجرایــی بــورس بــه دلیــل نداشــتن برنامه مشــخص نتوانســتند 
ــن رو  ــد از ای ــه را ببرن ــتفاده بهین ــتثنایی اس ــت اس ــن موقعی از ای
ســیل نقدیندگــی کــه می-توانســت موجــب ارتقــای بهــره وری و 
ســودآوری و توســعه و گســترش فعالیــت بنگاه هــا شــود خــود 

معظــل بزرگــی بــرای بــورس شــد.
ــاه  ــا چندم ــذاران تنه ــرمایه گ ــان س ــور و هیج ــه ش ــوری ک ــه ط ب
تــداوم داشــت و رفتــه رفتــه امیــد ســرمایه گــذاران بــا از دســت 
بــا  کــه  زمانــی  در  درســت  هــم  آن  خــود  ســرمایه های  دادن 
حســرت شــاهد افزایــش نــرخ ارز و قیمــت در ســایر بازار هــا از 
ــاس و  ــه ی ــل ب ــد تبدی ــکه و ... بودن ــودرو، س ــکن، خ ــه مس جمل

ــد. ــدی ش ناامی
اتفاقــی کــه کــم و بیــش صاحب نظــران اقتصــادی و کارشناســان 
بــورس در همــان روز هــای اوج گرفتــن شــاخص های بــورس 
پیــش بینــی کــرده و بار هــا نســبت بــه ایــن رونــد صعــودی 
و  دولتمــردان  زمانــی  متاســفانه  امــا  بودنــد،  داده  هشــدار 
دســت انــدرکاران بــازار ســرمایه بــه خــود آمدنــد کــه رونــد خــروج 
نقدینگــی شــدت گرفتــه بــود و ســهامداران حقیقــی هــر روز 
شــاهد کوچــک شــدن پرتفــوی ســرمایه گــذاری خــود بودنــد 
و ســخنان و وعده هــای مســئوالن نیــز در روز هــای اصــالح و 
ریــزش شــاخص نتوانســت کمکــی به بازگشــت اعتمــاد و تعادل 

ــازار ســرمایه کنــد. ــه ب ب
در ادامــه بــا توجــه بــه نگرانی هایــی کــه در ســطح اقتصــاد کالن 
بــه وجــود آمــد و اختالفــی کــه بیــن صاحــب نظــران اقتصــادی 
بــر اثــر رشــد غیرمنتظــره بــازار ســهام و مقایســه آن بــا شــاخص 
و  شــرکت ها  جــاری  ارزش  بــا  دیگــر،  کشــور های  در  ســهام 
بحث هــای نظــری از جملــه تاثیــر رشــد بــورس بــر افزایــش نــرخ 
ارز و تــورم حــول محــور بــازار ســرمایه اتفــاق افتــاد، و بــا توجــه 
بــه ناهماهنگی هــای دولــت در عرضــه صنــدوق دوم یــا همــان 
پاالیــش یکــم و اخبــاری ضــد و نقیضــی کــه منتشــر شــد، دســت 
بــه دســت هــم داد تــا رونــد اصــالح بــازار شــدت بیشــتری بگیــرد.

و  زده  شــتاب   
َ
بعضــا گیری هــای  تصمیــم  از  نبایــد  البتــه 

وضــع قوانیــن خلــق الســاعه و دفعتــی از ســوی مقام هــا و 
ســازمان های ناظــر و تنظیــم کننــده چــه بــه عنــوان سیاســتگذار 

اتفاقی که کم و بیش 
صاحب نظران اقتصادی 
و کارشناسان بورس 
وز های اوج  در همان ر
گرفتن شاخص های 
پیش بینی  بورس 
کرده و بار ها نسبت 
وند صعودی  به این ر
هشدار داده بودند، 
اما متاسفانه زمانی 
دولتمردان و دست 
اندرکاران بازار سرمایه 
وند  آمدند که ر به خود 
وج نقدینگی شدت  خر
گرفته بود و سهامداران 
وز شاهد  حقیقی هر ر
پرتفوی  کوچک شدن 
ی خود  سرمایه گذار
بودند



۳۵ ۹ اسفند  ۹

بورس و بانک فصـــل دوم

ــه  ــن اینک ــرد ضم ــور ک ــی عب ــه راحت ــان ب ــه مجری ــتی و چ باالدس
ــت  ــهام عدال ــب س ــهامدار در قال ــون س ــردن ۴۵ میلی ــه ک اضاف
و آزادی ســازی ایــن ســهام بــدون آنکــه در ۱۵ ســال گذشــته 
برنامــه خاصــی بــرای عرضــه آن شــده باشــد و نیــاز قریــب بــه 
بــی  و  کرونایــی  شــرایط  در  عدالــت  ســهام  دارنــدگان  اتفــاق 
ــت و شــرکت هــا؛ از عوامــل  ــان ســهام عدال ــه مجری اعتمــادی ب
ــد. ــرمایه ش ــازار س ــه ب ــادی ب ــی اعتم ــالح و ب ــدید اص ــر تش دیگ
آنچــه مســلم اســت اگــر در شــرایط کنونــی بخواهیــم دربــاره 
بــورس و رونــد آینــده آن صحبــت کنیــم بایــد گفــت بــا توجــه بــه 
ــرکت ها  ــهام ش ــیاری از س ــه بس ــی ک ــی خوب ــی خیل ــالح قیمت اص
در دوره اصــالح بــازار داشــته انــد و همچنیــن بــا توجــه بــه 
ــرخ  ــورم، ن ــرخ ارز، ت پیشــران ها و فاکتور هــای اقتصــادی مهــم )ن
بهــره( بــه عنــوان محــرک افزایــش قیمــت ســهام و ظرفیت هــای 
ســودآوری شــرکت هــا، روی خــوش بــازار ســرمایه بــه بــاال بــودن 
نــرخ ارز و تــورم اقتصــادی، بررســی گزارش هــای فصلی شــرکت ها 
بــه خصــوص شــرکت های کامودیتــی و کاال محــور و خدماتی که 
ســودآوری، نــرخ و میــزان فــروش شــان در مقایســه بــا ماه هــای 
قبــل افزایــش داشــته و از نظــر پتانســل ســودآوری توجیــه پذیــر 
هســتند، برنامــه دولــت بــرای جــذب منابــع و تــداوم عرضــه 
دارایی هــای خــود در بــورس همــه و همــه نشــان می دهــد رفتــه 
 )Fresh Money( رفتــه شــاهد ورود پول هــای تــازه نفــس یــا داغ
بــه بــازار ســرمایه هســتیم. ضمــن اینکــه وضعیــت فعلــی بــازار 
ســرمایه و قیمت هــای کنونــی ســهام بــرای ســرمایه گــذاری بــه 

دیــد بلندمــدت همچنــان جــذاب بــه نظــر می رســند.
در صورتــی کــه ســرمایه گــذاران در ایــن مقطــع فعلــی بخواهنــد 
ورود کننــد قطعــا بایــد دیــد بلندمــدت بــه بــازار ســرمایه داشــته 
باشــند. البتــه بایــد تاکیــد کــرد کــه برگشــت بــه وضعیــت ســابق 
و رشــد خیلــی ســریع و پــر شــتاب هماننــد اوایــل ســال یــک 
مقــدار دور از دســترس اســت و ســرمایه گــذاران نیــز نبایــد چنین 
انتظــاری داشــته باشــند. اگرچــه راهکار هایــی بــرای ثبــات و رونــق 
بــورس پیشــنهاد و اجــرا شــده کــه مانــع از اصــالح عمــق و ریزش 

بیشــتر بــازار و مهمتــر از آن برگردانــدن اعتمــاد قبلــی بــه ســرمایه 
گــذاران شــود.

امــا مهمتریــن عاملــی کــه می توانــد موجــب ثبــات بــورس 
شــود بحــث قابلیــت نقدشــوندگی اســت کــه ایــن مزیــت بــورس 
همچنــان بایــد حفــظ شــود. زیــرا یکــی از نقــاط قــوت بســیار 
خــوب بــازار ســرمایه نســبت بــه بازار هــای مــوازی همیــن قابلیــت 
نقدشــوندگی اســت. موضوعــی کــه در ۲ و ۳ مــاه گذشــته و در 
ــا  ــذا ب ــت؛ ل ــوده اس ــرمایه ب ــازار س ــیل ب ــنه آش ــالح، پاش دوره اص
توجــه بــه تاکیــد ســازمان بــورس و اوراق بهــادار اگــر شــرکت ها 
ــا  ــر و ب ــتر، بهت ــم بیش ــر، نظ ــدرت باالت ــا ق ــی ب ــه بازارگردان ــزم ب مل
اصــول و چارچــوب مشــخص شــوند می تــوان امیــدوار بــود تــا 
حــدود زیــادی دغدغــه ســهامداران بایــت نقدشــوندگی ســهام 

شــان برطــرف خواهــد شــد.
ــه  ــه ب ــت رفت ــاد از دس ــی از اعتم ــد بخش ــه می توان ــی ک موضوع
بــازار ســرمایه را برگردانــد. البتــه اتخــاذ سیاســت های ســنجیده 
ــازار ســرمایه باشــد  پولــی و مالــی کــه نتیجــه آن معطــوف بــه ب
یــا ضــرورت اصــالح و تصویــب  نــرخ بهــره و  ماننــد تغییــرات 
ــار  ــع در اختی ــه مناب ــه ب ــا توج ــرمایه ب ــازار س ــه ب ــا ب ورود بانک ه
و شــرکت های تحــت پوشــش آن هــا در بــورس کــه اســتفاده 
از فرصت هــای بــازار ســرمایه بــرای رشــد ســودآوری بانک هــا و 
ــازار ســرمایه اســت می توانــد بــه توســعه و تعمیــق،  توســعه ب

ــد. ــایانی کن ــک ش ــرمایه کم ــازار س ــد ب ــات و رش ثب
آنچــه مســلم اســت مهمتــر از دو راهــکار قبلــی؛ ضــرورت نهادینــه 
شــدن فرهنــگ ســرمایه گــذاری اســت؛ لــذا بایــد ترتیبــی اتخــاذ 
کــرد تــا همــه ارکان، ناشــران و نهاد هــای مالــی بــازار ســرمایه 
ــی از آن را  ــورس، بخش ــور در ب ــود از حض ــد خ ــا درآم ــب ب متناس
صــرف آمــوزش و فرهنــگ ســازی جامعــه کننــد. زیــرا بخشــی از 
هیجانــات کاذب در بــورس ناشــی از نبــود آمــوزش و مشــاوره از 
ســوی نهاد هــای مالــی اســت و اگــر ایــن موضــوع صــورت گیــرد 
قطعــا شــاهد هیجــان کمتــر از ســوی ســرمایه گــذاران و بــازده 

دهــی مناســب بــورس خواهیــم بــود.

در صورتی که سرمایه 
گذاران در این مقطع 

ود  فعلی بخواهند ور
کنند قطعا باید دید 

بلندمدت به بازار 
سرمایه داشته باشند. 

البته باید تاکید کرد 
که برگشت به وضعیت 

سابق و رشد خیلی 
پر شتاب  یع و  سر

همانند اوایل سال یک 
مقدار دور از دسترس 

است و سرمایه گذاران 
ی  نیز نباید چنین انتظار

داشته باشند



ل۳۶ شمــاره او
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پولی دو یا چندجانبه پیمان  ظرفیت های 
ســو اســتفاده از دالر از ســوی آمریــکا بــرای تهدیــد و تحریــم کشــورها باعــث شــده اســت، کــه کشــورها بــه فکــر عــالج ایــن مســئله باشــند.  
پیمان هــای دوجانبــۀ پولــی و ارزی یکــی از ایــن روش هاســت. پیمــان پولــی دوجانبــه یعنــی اســتفاده هم زمــان از ۲ پــول ملــی کشــورهای 
مبــدأ و مقصــد در تجــارت و تأمیــن مالــی بیــن دو کشــور، به گونــه ای کــه نیــازی بــه ارزهــای ثالــث نباشــد؛ بــرای اجرایــی شــدن ایــن پیمان هــا 
نیــاز اســت کــه بانک هــای مرکــزی کشــور مبــدأ و مقصــد در تجــارت، وارد مذاکــره بــا یکدیگــر شــده و پیمــان پولــی دوجانبــه را امضــا کننــد در 

ایــن روش تجــارت بیــن کشــورها بــا اســتفاده از پول هــای محلــی انجــام می شــود.

ماننــد دالر  واســط،  پــول  یــک  از  اســتفاده  به جــای  درواقــع، 
و یــورو، از پــول کشــورهای مبــدأ و مقصــد تجــارت اســتفاده 
ــورو واســطۀ  ــا ی می شــود و در ایــن شــیوۀ تجــارت، دیگــر دالر ی
تجــارت نیســت. پیــش از ایــن هــم در ٢٩ بهمــن ٩٢ رهبــر 
معظــم انقــالب در ابــالغ سیاســت هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی 
ــهیل  ــرای تس ــری ب ــادالت تهات ــازوکار مب ــتفاده از س ــزوم اس ــر ل ب
روابــط بازرگانــی بــا ســایر کشــورها، توســعه پیوندهــای راهبــردی 
و گســترش همــکاری هــای منطقــه ای و اســتفاده از ظرفیــت 
ــز  ــه نی ــد و در ادام ــد کردن ــی تاکی ــن الملل ــه ای و بی ــای منطق ه
در نهــم تیــر ۹۴ در ابــالغ سیاســت هــای برنامــه ششــم توســعه 
بــه رئیــس جمهــور، انعقــاد پیمــان  هــای پولــی دو جانبــه و چنــد 
جانبــه بــا کشــورهای طرف تجــارت در چارچوب  بندهــای ۱۰، ۱۱ 
و ۱۲ سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی را ضروری دانســتند.

 البتــه پیــش تــر نیــز در دی ٨٧ در بنــد ۴۱ سیاســت هــای کلــی 
برنامــه پنجــم توســعه، رهبــر معظم انقــالب بر ضــرورت اســتقرار 

نظــام پولــی و بانکــی مســتقل بــا کشــورهای منطقــه ای و 
اســالمی بــا هــدف کاهــش وابســتگی بــه سیســتم پولــی نظــام 

ســلطه، تاکیــد فرمــوده بودنــد.
امــا متاســفانه در عمــل ایــن موضــوع چنــدان عملیاتــی نشــد، 
شــاید یکــی از دالیــل آن از یــک ســو کــم کاری بانــک مرکــزی و 
وزارت اقتصــاد و دارایــی کشــور اســت و از ســوی دیگــر مخالفــت 
ــی در  ــای پول ــان ه ــاد پیم ــرح انعق ــات ط ــا کلی ــم ب ــس ده مجل
تجــارت خارجــی باشــد کــه موجــب شــد طــرح مزبــور بــه قانــون 
الــزام آور بــرای دولــت و ارگان هــای اقتصــادی تبدیــل نشــده و رد 
شــود. در تیرمــاه ٩٨ طرحــی ٧ مــاده ای بــه صــورت یک فوریتی 
در مجلــس اعــالم وصــول شــد کــه بــه دنبــال ارائــه راهــکار جدید 
بــرای مقابلــه بــا تحریــم هــای ظالمانــه امریکا و همچنیــن انعقاد 
پیمان هــای پولــی بــا ٢٤ کشــور از جملــه چیــن، روســیه، هنــد، 
ترکیــه، پاکســتان، برزیــل، عــراق، ژاپــن، کــره جنوبــی، آذربایجــان، 
افغانســتان، ترکمنســتان، ارمنســتان، قطــر، عمان، قزاقســتان، 
ســنگاپور، تایلنــد، اندونــزی، بــالروس، ســریالنکا، لبنــان، ســوریه 
و مالــزی را منعقــد و اجرایــی کنــد کــه همان طــور کــه بیــان شــد 

ایــن طــرح رد شــد.
از ســویی؛ بــر اســاس گــزارش مرکــز پژوهــش هــای مجلــس 
ــش از ۵۰۰  ــادالت بی ــور مب ــا ۱۶ کش ــران ب ــالمی ای ــورای اس ش
میلیــون دالری دارد کــه مجمــوع میــزان واردات از ایــن کشــورها 
حــدود ۴۰ میلیــارد دالر در ســال می رســد و انعقــاد پیمــان پولــی 
دو جانبــه بــا آنهــا، ایــران را ۸۰ درصــد از مبــادالت دالری بــی 
ــا در  ــاز می کنــد؛ هــر چنــد کــه گســترش شــیوع ویــروس کرون نی
ماه هــای گذشــته بــه واردات و صــادرات ایــران بــا دیگــر کشــورها 

را هــم مقــداری بــا مشــکل روبــرو کــرده اســت.
ــد  ــا چن ــه ی ــی دو جانب ــای پول ــان  ه ــر پیم ــاس اگ ــن اس ــر همی ب
جانبــه اجرایــی شــود، می توانــد اثــرات فشــار اقتصــادی و تحریــم 
 هــا را کــم کنــد کــه در نهایــت ایــن مســئله منجــر بــه بهتــر شــدن 
اقتصــاد کشــور و در نتیجــه کاهــش هزینــه مبــادالت اقتصــادی 
شــود کــه ایــن موضــوع در راســتای سیاســت هــای اقتصــاد 

مقاومتــی نیــز ارزیابــی مــی  شــود.
بنابرایــن بــه نظــر مــی  رســد کــه مجلــس جدیــد می توانــد طــرح 
ایجــاد پیمــان پولــی بــا طــرف  هــای تجــاری را در دســتور کار قــرار 
دهــد. بانــک مرکــزی هــم اگــر بــه ایــن موضــوع اهتمــام بیشــتری 
ورزد کمــک شــایانی بــه اقتصــاد و تجارت کشــور خواهد کــرد. لذا 
عــزم جــدی قــوای مجریــه و مقننــه می توانــد موانــع موجــود در 
ایــن خصــوص را برطــرف و زمینــه شــکوفایی اقتصــاد کشــور را 

فراهــم کنــد. 

زهره دانشمندی



۳۷ ۹ اسفند  ۹

بورس و بانک فصـــل دوم

بازار خرسی و گاوی به زبان ساده! 
بــازار خرســی و گاوی از اصطالحــات معــروف بــازار ســرمایه اســت. در یــک تعریــف کلــی بــازار خرســی یــا گاوی؛ اصطالحــی رایــج میان ســرمایه 
 Bear Market گــذاران بــازار ســرمایه اســت کــه نشــان مــی دهــد بــازار یــا ســهم مربوطــه در رونــد صعــودی اســت یــا نزولــی. خرســی یــا
بــه رونــد نزولــی و گاوی یــا Bull Market بــه رونــد صعــودی گفتــه مــی شــود. ایــن اصطــالح عمومــا بــرای کلیــت بــازار ســرمایه و شــاخص 
اســتفاده مــی شــود امــا گاهــی بــرای ســهام نیــز مــی توانــد بــه کار رود. امــا ایــن ســؤال مطــرح اســت کــه : چگونــه بــازار گاوی بــه بــازار خرســی 

تبدیــل می شــود؟

)صعـودی(  گاوی  بـازار  هسـتند،  بـازار  در  مـردم  عمـوم  وقتـی 
)نزولـی(  خرسـی  بـازار  بـه  شـدن  تبدیـل  بـرای  زیـادی  آمادگـی 
دارنـد. دلیـل آن ایـن اسـت که عموم مـردم کمترین تحمل برای 
پذیرش ریسک ندارند و در نتیجه نیاز به اطمینان و تایید زیادی 
دارند که یقین کنند کاری که انجام می دهند یک سـرمایه گذاری 
»مطمئـن« اسـت. در نتیجـه اغلـب آنهـا آخرین افرادی هسـتند 
کـه متقاعد می شـوند بازار صعـودی اسـت و فرصت های خوبی 
بـرای خریـد وجـود دارد. در یـک بـازار گاوی، صـرف نظـر از اینکـه 
چقـدر طوالنـی مـدت باشـد، خریـداران در آخرین لحظات سـوار 
بـر ارابـة قیمـت مـی  شـوند و تـالش مـی  کنند بـرای ایـن کار خود 
دالیـل منطقـی و اقتصـادی بتراشـند، غافـل از اینکـه بـازار گاوی 
و صعـود مرتـب قیمت هـا، نیـاز بـه تزریـق دائمـی پـول توسـط 
معامله گرانـی دارد کـه خواهـان خریـد در قیمت هـای باالتـر و 
باالتـر باشـند. هـر چقدر از عمـر بازار گاوی گذشـته باشـد، تعداد 
بیشـتری از معامله گـران خرید هـای خـود را انجـام داده  انـد و 
کمتـر مشـتری جدیـدی باقـی مانـده و در نتیجـه تعـداد کسـانی 
که حاضرند قیمت  های باالتری برای خرید پیشـنهاد دهند کمتر 
شـده اسـت و وقتـی آخریـن خریـدار خریـد خـود را انجـام داد، 

قیمـت هـا چـاره ای جـز حرکـت رو بـه نـزول ندارنـد.
وقتـی فروشـندگان هـم شـروع بـه فـروش کنند هیجـان به بـازار 
مسـتولی مـی شـود و بـازار بـه اصطـالح برمـی گـردد. هـر چنـد 
دوبـاره بـرای فـروش  هـای هیجانـی و زیـر قیمـت، چندیـن دلیـل 
اقتصـادی و منطقـی ذکـر مـی  کننـد تا کسـی گمان نکند کـه آنها 
وحشـت کـرده  اند یا آدم  هایی غیرمنطقی هسـتند، امـا در واقع 
دلیـل اصلـی اینکـه فروشـندگان ایـن گونـه وحشـت زده در حال 

خـروج هسـتند ایـن اسـت کـه قیمت هـا باالتـر نرفت.

یسک را     حرفه ای ها  چگونه در شرایط اوج  بازار گاوی ر
برای خود کم می کنند؟

وقتـی عمـوم مـردم وارد بـازار مـی  شـوند و دسـته جمعی شـروع 
بـه خریـد مـی  کننـد، حرفه ای هـا مـی  داننـد کـه پایـان راه نزدیـک 
اسـت. چطـور؟ چـون حرفه  ای  ها بر خالف مـردم عادی می  دانند 
کـه تعـداد خریـداران و حجـم پولـی کـه بایـد در خریـد صرف شـود 
محـدود اسـت و سـرانجام نقطـه  ای فـرا خواهـد رسـید کـه در آن 
هـر کـس کـه مـی  توانسـته در حکـم خریـدار ظاهـر شـود، خریـد 
خـود را انجـام داده اسـت و دیگـر خریـداری باقـی نمانـده اسـت. 
در واقـع، خریـدار حرفـه  ای نیـز مثـل بقیـه دوسـت دارد قیمـت  ها 
مرتـب باالتـر رود ولـی باور دارد که این کار شـدنی نیسـت. لذا قبل 
از رسـیدن بـه آخـر خط، یعنی وقتی هنـوز خریدارانی وجـود دارند 

شـروع بـه فـروش مـی  کنـد. وقتـی آخریـن خریـدار خریـد خـود را 
انجـام داد، قیمـت دیگـر حرکتی نمی  تواند بکند مگـر رو به پایین. 
اینجاست که بازیگران عادی گیر می  افتند، چون قبًا وقتی هنوز 
پتانسـیل رشـد قیمـت وجـود داشـت، ریسـک ورود بـه معاملـه را 
نپذیرفتند و وارد بازار نشـدند. حرفه  ای  ها قبل از رسـیدن به این 
نقطـه، شـروع بـه خالـی کـردن موقعیـت  هـا کـرده  انـد و بـا رقابت 
بیـن آنهـا بـر سـر جلـب نظـر خریـداران باقـی مانـده کـه به سـرعت 
در حـال کمتـر شـدن هسـتند، قیمـت رو بـه کاهـش مـی  گـذارد.

ی    نتیجه گیر
اصطـالح بـازار خرسـی و بـازار گاوی در اغلـب بازارهـای سـرمایه 
بـه ویـژه بـازار رمزارزهـا بسـیار رایج اسـت و برای تشـریح وضعیت 

قیمـت  هـا بـه  کار بـرده می  شـود.
تشـخیص اینکـه وضعیـت بـازار خرسـی یـا گاوی اسـت از طریـق 
تحلیـل تکنیـکال و بررسـی مـداوم جـداول امکان پذیر اسـت. در 
هـر یـک از ایـن شـرایط الزم اسـت تصمیـم  هـای مناسـبی گرفتـه 
شـود تـا سـهام دار بتوانـد از بـازار سـود مناسـب را دریافـت کنـد. 
بـرای تشـخیص وضعیت بازار الزم اسـت اصـول تحلیل تکنیکال 
را بشناسـید و بتوانیـد جـداول و نمودارهـا را بـه درسـتی تفسـیر 
کنیـد. الزمـه ایـن کار نیز آموزش و کسـب سـواد و هیجانی عمل 

نکـردن در ایـن بـازار اسـت.
بنابـر ایـن شـعاری کـه کارشناسـان بـازار سـرمایه سـر مـی دهنـد 
را نبایـد هرگـز فرامـوش کـرد: آموزش مناسـب مسـاوی اسـت با 

دانـش بیشـتر و دانـش بیشـتر یعنـی ثروت بیشـتر.

حرفه  ای  ها قبل از 
رسیدن به این نقطه، 

ع به خالی کردن  و شر
موقعیت  ها کرده  اند 

نها بر  آ و با رقابت بین 
یداران  سر جلب نظر خر

باقی مانده که به 
سرعت در حال کمتر 

و  شدن هستند، قیمت ر
به کاهش می  گذارد.



ل۳۸ شمــاره او

بورس و بانک فصـــل دوم

ی ژ نفت و انر

فصـــل سوم



۳۹ ۹ اسفند  ۹

بورس و بانک فصـــل دوم



ل۴۰ شمــاره او

ی ژ نفت و انر فصـــل سوم

تولید یک چهارم نفت آمریکا در خطر توقف

زلزله نفتی بایدن
بخشــی از هیجانــات کاذب در بــورس ناشــی از نبــود آمــوزش و مشــاوره از ســوی نهاد هــای مالــی اســت و اگــر ایــن موضــوع صــورت گیــرد 
قطعــا شــاهد هیجــان کمتــر از ســوی ســرمایه گــذاران و بــازده دهــی مناســب بــورس خواهیــم بــود. بــا توجــه بــه وضعیتــی کــه در اقتصــاد 
کالن کشــور از قبیــل افزایــش نــرخ ارز و تــورم و ســایر عواملــی کــه جــزو ظرفیت هــای پیشــران بــازار ســرمایه بــوده، شــاهد تاثیــرات ایــن 
اتفاقــات از اواخــر ســال گذشــته در بــازار ســرمایه هســتیم کــه بســیار هــم در بــازار ســرمایه نمــود داشــت و بــا توجــه بــه ظرفیت هــای بــازار 
ســرمایه و حجــم نقدینگــی ســرگردان در اقتصــاد کشــور؛ ســبب شــد تــا ایــن ســرمایه ها رفتــه رفته به ســمت بازار ســرمایه معطوف شــود.

 تقاضــای انــرژی ایــاالت متحــده در حــال افزایــش اســت؛ لــذا 
ــره  ــود به ــت خ ــای نف ــن تقاض ــرای تأمی ــد از واردات ب ــکا بای آمری
گیــرد. هرچنــد ایــن کشــورهای تولیدکننــده از اســتانداردهای 

برخوردارنــد. پایینــی  زیســت محیطی 
کارشناســان بــازار نفــت در انتظــار تصمیــم بایــدن در مــورد 
آینــده مجوزهــای حفــاری در مناطــق فــدرال ایــاالت متحــده 
هســتند. وی در کارزار انتخاباتــی خــود اعــالم کــرده بــود حفــاری 
در زمین هــای فــدرال و آب هــای ســاحلی را ممنــوع خواهــد کــرد.
بایــدن پــس از ورود بــه کاخ ســفید، واگــذاری میادیــن خشــکی و 
دریایــی را بــه مــدت ۶۰ روز تعلیــق کــرد. امــا دائمــی شــدن ایــن 
ــد نماینــدگان مجلــس ســنا خواهــد  محدودیــت در گــروی تأیی
ایــن  تــا  بــود. امــا جمهــوری خواهــان تــالش خواهنــد کــرد 
محدودیت هــا را حــذف کننــد. حــدود یک چهــارم نفــت ایــاالت 
متحــده به ویــژه نفت هــای شــیل و ماســه ای از ایــن مناطــق 
 ۱۱.۷ ســاالنه  مناطــق  ایــن  مالــکان  می شــود.  اســتخراج 
میلیــارد دالر مالیــات بــه دولــت فــدرال پرداخــت می کننــد. دولــت 
فــدرال ایــاالت متحــده بیــش از ۲۷ تریلیــون دالر بدهــی دارد و 
در مجمــوع از کســری بودجــه ۳ تریلیــون دالر برخــوردار اســت. 
ایــن بدهــی برابــر بــا ۱۶ درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی ایــاالت 
متحــده اســت. صرف نظرکــردن از ایــن درآمدهــای مالیاتــی بــرای 
دولت هــا به ســختی قابــل پذیــرش اســت. مــن معتقــدم در 
کوتاه مــدت، پیامدهــای ایــن دســتور بایــدن چنــدان قابل توجــه 
نخواهــد بــود. البــی شــرکت های حفــاری و اکتشــاف و تولیــد در 
انتخابــات ریاســت جمهوری ســال گذشــته از حامیــان ترامــپ 
بودنــد. اینــک آنهــا بــا آینــده نامعلومــی روبــرو خواهنــد بــود. در 
ســایه همه گیــری ویــروس کرونــا و قرنطینــه، تقاضــای نفــت بــا 
کاهــش چشــمگیر و بی ســابقه ای روبــرو شــده اســت. البتــه ایــن 
دســتور بایــدن، مجوزهــای صــادره در گذشــته را در برنمی گیــرد. 
امــا به ســرعت شــاهد بیــکار شــدن صدهــا دکل حفــاری و صدهــا 

هــزار کارگــر شــاغل در صنعــت نفــت خواهیــم بــود.
البتــه ایــن شــرکت های نفتــی امیدوارنــد تــا در دولــت بعــدی 
بتواننــد بــار دیگــر مجــوز حفــاری در زمین هــای فــدرال و آب هــای 
اســتخراج  نیــز  اوبامــا  دوره  در  کننــد.  دریافــت  را  کم عمــق 
زغال ســنگ ممنــوع شــد، امــا ترامــپ پــس از ورود بــه کاخ ســفید 
ایــن ممنوعیــت را لغــو کــرد. ایــن اقــدام بایــدن، زلزلــه ای در 
صنعــت نفــت ایــاالت متحــده خواهــد بــود. به عــالوه هیچ کــس 
نمی دانــد رئیس جمهــور بعــدی ایــاالت متحــده جمهوری خــواه 

و یــا دموکــرات خواهــد بــود. صنعــت نفــت آمریــکا یــک دوره 
چهارســاله دشــوار را در برابــر خــود دارد. امــا ممکــن اســت ایــن 
ــان  ــه طــول انجامــد.از ســوی دیگــر، حامی دوره هشــت ســال ب
محیط زیســت از ایــن اقــدام بایــدن خوشــحال هســتند. امــا 

ــا ایــن اقــدام مخالــف هســتند.  ــران صنعــت نفــت ب مدی

زلزله در صنعت نفت کابوی ها   
مایــک ســومرس، رئیــس انجمــن نفت ایــاالت متحــده می گوید: 
تقاضــای انــرژی ایــاالت متحــده در حــال افزایــش اســت؛ لــذا 
ــره  ــود به ــت خ ــای نف ــن تقاض ــرای تأمی ــد از واردات ب ــکا بای آمری
گیــرد. هرچنــد ایــن کشــورهای تولیدکننــده از اســتانداردهای 

زیســت محیطی پایینــی برخوردارنــد.
در یــازده ســال اخیــر، فنــاوری شکســت هیدرولیــک بــه رشــد 
چشــمگیر تولیــد از میادین نفت شــیل، تبدیل ایــاالت متحده به 
یــک صادرکننــده خالــص نفــت و اســتقالل انــرژی این کشــور پس 
ــن  ــون بزرگ تری ــکا هم اکن ــت آمری ــده اس ــر ش ــال منج از ۷۰ س
تولیدکننــده نفــت و گاز دنیــا اســت. در ایــن مدت، میــزان واردات 
نفــت ایــاالت متحــده از کارتــل نفتــی اوپــک از شــش میلیــون 
بشــکه در روز بــه کمتــر از ۷۰۰ هــزار بشــکه در روز کاهش یافتــه 
ــژه  ــکا از کشــورهای دیگــر به وی اســت. اســتقالل اقتصــادی آمری
تولیدکننــدگان نفــت بــا حکومت هایــی غیــر دموکــرات، یــک 

پیــروزی بــرای بــه رهبــران کاخ ســفید بــه شــمار مــی رود. 
اگــر آمریکایی هــا ســهم بــازار کنونــی خــود در بــازار نفــت را از 
دســت بدهنــد، بــرای بازپس گیــری آن در آینــده بایــد هزینه هــای 
هنگفتــی پرداخــت کننــد. همچنیــن ســایر تولیدکننــدگان نفــت 
بایــد  کــرد  خواهنــد  پــر  را  کنونــی  عرضــه  شــکاف  به ســرعت 
ــرای کســب ســهم در  دانســت کــه تولیدکننــدگان نفــت شــیل ب
بــازار تجــارت نفــت دنیــا تالش هــای زیــادی انجــام داده انــد. امــا 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــودی ق ــتانه ناب ــا در آس ــای آنه تالش ه
بــا کاهــش ۲۵ درصــدی تولیــد نفت ایــاالت متحــده، دولت های 
ــی  ــت رقابت ــازار نف ــری ب ــرای رهب ــیه ب ــعودی و روس ــتان س عربس
شانه به شــانه خواهنــد داشــت. همچنیــن ایرانی هــا و قطری هــا 
به عنــوان تولیدکننــدگان بــزرگ گاز طبیعــی از کاهــش ســهم 
ایــاالت متحــده در بــازار گاز خوشــحال خواهنــد شــد. درآمدهای 
کنونــی صــادرات نفــت و گاز آمریــکا بــه خزانــه کشــورهای رقیــب 
ســرازیر خواهــد شــد. ایــن کشــورها دارای رقابــت ژئوپلیتیــک بــا 
آمریــکا هســتند و از حکومت هایــی غیردموکراتیــک برخوردارنــد.

یکایی ها سهم  آمر اگر 
بازار کنونی خود در بازار 
نفت را از دست بدهند، 
آن در  ی  پس گیر برای باز
ینه های  آینده باید هز
پرداخت کنند. هنگفتی 

 آریل کوهن
منبع: فوربس



۴۱ ۹ اسفند  ۹

ی ژ نفت و انر فصـــل سوم

صنعــت نفــت ایــاالت متحــده نیــز از ایــن دســتور بایــدن آســیب 
خواهنــد دیــد. انجمــن نفــت ایــاالت متحــده در گزارشــی اعــالم 
نمــوده کــه در ســال ۲۰۲۲ میــالدی بــه دلیــل ممنوعیــت حفــاری 
در زمین هــای فــدرال در مجمــوع ۹۳۶ هــزار نفــر بیــکار خواهنــد 
شــد. ایالــت نیومکزیکــو و ســازند پرمیــن نیــز بــا آســیب های زیــادی 
روبــرو خواهنــد شــد.  ایــن دســتور بایــدن در مجمــوع پیامدهــای 
داخلــی و بین المللــی مختلفــی بــر جــای خواهــد گذاشــت. مثــًا 

پیشــرفت  از  متحــده  ایــاالت  در  کربــن  ذخیره ســازی  فنــاوری 
ــه  ــا پرهزین ــرژی در باتری ه ــازی ان ــت. ذخیره س ــوردار اس ــی برخ اندک
اســت. همچنیــن کنارگذاشــتن گاز طبیعــی بــرای مصرف کننــدگان 
افزایــش  شــاهد  به عــالوه  داشــت.  خواهــد  زیــادی  هزینه هــای 
وابســتگی واشــنگتن بــه دولت هــای روســیه، آمریــکای التیــن و 
خاورمیانــه خواهیــم بــود. بــه همیــن دلیــل، دموکرات ها بایــد خود 

ــد.  ــاده کنن ــوار آم ــردی دش ــرای نب را ب



ل۴۲ شمــاره او

ی ژ نفت و انر فصـــل سوم

بررسی وضعیت منابع مشترک نفت و گاز در ایران

رسی و تحلیل وضعیت منابع مشتــرک نفت و  بر
گاز ایران و همسایگان 

کشــور ایــران از تعــداد زیــادی ذخایــر بــزرگ نفــت و گاز مشــترک بــا کشــورهایی ماننــد عــراق، امــارت و عمــان بهــره منــد اســت. بــا ایــن وجــود، 
عواملــی ماننــد عــدم ســرمایه گــذاری کافــی، ســرعت کنــد توســعه، بــاال بــودن هزینــه هــای توســعه، ضعــف کیفیــت پــروژه هــا، مشــــکالت 
نگــه داشــت تولیــد و افــت شــدید تولیــد میادیــن مشــترک، توســعه میــدان هــای مشــترک در ایــران را بــا مشــکالتی روبــه رو کــرده اســت. 
ایــن مشــکالت منجــر بــه عقــب مانــدن ایــران از ایــن رقبــا در بهــره بــرداری از ذخایــر مشــترک شــده اســت. بــا توجــه بــه شــاخص هــای کلیدی 

میــدان گازی پــارس جنوبــی، میادیــن گازی فــرزاد A و فــرزاد B در اولویــت توســعه قــرار دارنــد.

 امــروزه تامیــن انــرژی مــورد نیــاز، یکــی از مهــم تریــن مولفــه 
هــای امنیــت ملــی هــر کشــوری محســوب مــی شــود. ایران بــا در 
اختیــار داشــتن حداقــل ۲۸ میــدان مشــترک، شــامل ۱۸ میــدان 
نفتــی، ۴ میــدان گازی و ۶ میــدان نفــت و گاز بــا کشــورهای 
همســایه، یکــی از معــدود کشــورهای جهــان بــا ایــن تعــداد 
ــراق ۱۲  ــا ع ــران ب ــدان، ای ــن ۲۸ می ــت. از ای ــترک اس ــاختار مش س
حــوزه مشــترک، بــا امــارات ۷ مخــزن مشــترک، بــا قطــر و عمــان 
هرکــدام ۲ مخــزن مشــترک و بــا کویــت و ترکمنســتان هرکــدام 
یــک مخــزن مشــترک دارد. در ســال هــای اخیــر بــه دلیــل وجــود 
مشــکالتی، ایــران نســبت به ســایر رقبــای خــود در بهره بــرداری از 

میادیــن مشــترک عقــب افتــاده اســت.
مخــزن گازی پــارس جنوبــی کــه بــا کشــور قطــر مشــترک اســت، 
ــه  ــران و جهــان ب از بزرگتریــن و مهــم تریــن مخــازن اشــتراکی ای
شــمار مــی رود. ایــن میــدان گازی مشــترک در بخــش قطــری، ۱۱ 
ســال زودتــر از بخــش ایرانــی بــه بهــره بــرداری رســید. همچنیــن 
از میــدان مشــترک  امــارات متحــده عربــی  در حــال حاضــر، 
ســلمان و عربســتان از میــدان مشــترک فــروزان، بیــش از دو 
برابــر ایــران برداشــت مــی کنــد. عــدم برنامــه ریــزی مناســب بــه 
منظــور توســعه منابــع انــرژی نــه تنهــا رونــد صــادرات متوقــف 
خواهــد شــد، بلکــه بــا توجــه بــه رشــد روزافزون مصــرف انــرژی در 
داخــل کشــور، در تامیــن نیازهــای داخلــی نیــز بــا مشــکل مواجــه 
خواهیــم شــد. بنابرایــن ضــروری اســت بــا شــناخت عوامــل موثــر 
بــر ایــن عقــب افتادگــی، راه حــل هایــی جهت بهــره برداری بیشــتر 

از ایــن منابــع مشــترک ارائــه شــود.

ی از میادین مشترک    اولویت بهره بردار
توســعه میادیــن مشــترک ایــران در ســال هــای اخیــر همــواره بــا 
مشــکالتی روبــه رو بــوده اســت؛ ایــن مشــکالت شــامل مــواردی 
ماننــد عــدم ســرمایه گــذاری کافــی، ســرعت کنــد توســعه، بــاال 

بــودن هزینــه های توســعه، ضعــف کیفیت پروژه ها، مشــــکالت 
نگــه داشــت تولیــد و افــت شــدید تولیــد میادیــن مشــترک، 

نیازهــای تکنولوژیــک و ضعــف مدیریــت پــروژه هــا مــی شــود.
بر اسـاس بررسـی های صورت گرفته و با توجه به چند شـاخص 
اقتصـاد، شـرایط  کلیـدی ماننـد اصـل محدودیـت سـرمایه در 
برداشـت طـرف مقابـل، پتانسـیل مهاجـرت سـیال در میادیـن 
مختلـف و میـزان حجـم هر یک از میادین مشـترک، اولویت های 
توسـعه میادیـن مشـترک بـه شـرح ذیـل پیشـنهاد مـی گـردد:

ــی  ــارس جنوب ــدان گازی پ ــرزی می ــای م ــل فازه ــعه و تکمی توس
ــاز ۱۱. ــا ف مخصوص

.B و فرزاد A میادین گازی فرزاد
میدان نفتی فروزان.

.A۱ الیه نفتی پارس جنوبی با اولویت ناحیه
میدان ازادگان )بخش شمالی و جنوبی(.

-میدان یاداوران.
-میدان یاران )بخش شمالی و جنوبی(.

-میدان نفتی و گازی ارش.
-میدان نفتی و گازی هنگام.

-میادین اذر و چنگوله.
الزامات فعالیت های توسعه و بهره برداری از میدان مشترک

فعالیــت هــای توســعه و بهــره برداری از میدان مشــترک، شــامل 
ســه ضلــع اقدامــات ملــی، تعامــل بــا کشــور همســایه و الزامــات 

بیــن المللــی مــی شــود کــه در ادامــه شــرح داده مــی شــود.

اقدامات ملی   
نقطــه شــروع فعالیــت هــا، اقدامــات ملــی و پــس از فراهــم  
نمــودن زمینــه الزم داخلــی، مذاکــره بــا کشــور همســایه اســت. 
در ایــن مذاکــره عــرف و اســتانداردهای بیــن المللــی بایــد رعایــت 
تخصصــی  کارگروهــی  تشــکیل  منظــور،  همیــن  بــه  شــود. 

بهروز شیرمحمدی 

، امارات  در حال حاضر
بی از میدان  متحده عر
مشترک سلمان و 
عربستان از میدان 
وزان،  مشترک فر
بیش از دو برابر ایران 
برداشت می کند 
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با توجه به اینکه 
اقدامات ملی و تعامل 

با کشور همسایه در 
صحنه بین المللی 

انجام می گیرد، باید 
عرف بین المللی را 

رعایت و طبق معاهدات 
پذیرفته شده، مانند 

یست  کنوانسیون ز
محیطی، عمل کرد

پیشــنهاد مــی شــود کــه بایــد بــرای رســیدن بــه اهــداف زیــر 
ــد: ــزی کن ــه ری برنام

الــف( فراهــم کــردن زیرســاخت هــای حقوقــی مــورد نیــاز: بایــد 
بــه وزارت نفــت اختیــار داده شــود کــه دربــاره میادیــن مشــترک 
همــکاری و مشــارکت کنــد و بــه دلیــل اینکــه تصمیــم گیــری 
دربــاره میادیــن مشــترک تنها یــک تصمیم گیری فنی-مهندســی 
نیســت؛ بلکــه ابعــادی سیاســی، بین المللــی و حقوقی نیــز دارد.
ــن  ــناخت میادی ــترک: ش ــی مش ــدان نفت ــق می ــه دقی ب( مطالع
مشــترک نخســتین گام وزارت نفــت یــا هــر ســازمان متولــی 
ــه  ــوط ب ــی مرب ــی و مهندس ــات فن ــت. مطالع ــن اس ــن میادی ای
مخــزن بــرای مشــخص کــردن نیــاز یــا عــدم نیــاز بــه همــکاری بــا 

کشــورهای همســایه و ســطح همــکاری ضــروری اســت.
ج( تهیــه برنامــه اکتشــاف، توســعه و بهــره بــرداری از میــدان 
مشــترک: پــس از انجــام مطالعــات فنــی و مهندســی، برنامــه 
مــورد نیــاز میــدان مشــترک بــرای اکتشــاف، توســعه و بهــره 

بــرداری تهیــه مــی شــود.

تعامل با کشور همسایه و  قراردادهای تحدید حدود   
حرکــت بــه ســمت همــکاری با کشــور همســایه، پــا به پــای تحول 
صنعــت نفــت بیــن المللــی، شــروع شــد و کشــورهایی کــه ایــن 
حرکــت را اغــاز کردنــد، در ایــن مــدت، قوانیــن و مقــررات داخلــی 
خــود را همزمــان بــا تغییــر و بهبــود قراردادهــای تحدیــد حــدود، 
تغییــر دادنــد و در صــورت نیــاز ان را اصــالح کردنــد. ولــی در ایران، 
ــا  ــی ب ــکاری و هماهنگ ــه هم ــاده، بلک ــاق نیفت ــن اتف ــا ای ــه تنه ن
کشــور همســایه دربــاره میادیــن مشــترک، در قوانیــن و مقــررات 
داخلــی منعکــس نشــده و قراردادهــای تحدید حدود نیــز بدون 
کوچکتریــن تغییــری ثابــت مانــده اســت. اجــرای اقدامــات زیــر در 

ایــن وضعیــت مناســب خواهــد بــود:
ــارکت  ــکاری و مش ــرای هم ــایه ب ــور همس ــا کش ــره ب ــف( مذاک ال

در میــدان مشــترک: اگــر مطالعــات فنــی و مهندســی دربــاره 
میــدان مشــترک، همــکاری بــا کشــور همســایه را الزم و ضــروری 
بدانــد، بایــد بــا کشــور همســایه مذاکــره شــود کــه در ایــن 
زمینــه همــکاری الزم را داشــته باشــد. ممکــن اســت کــه کشــور 
همســایه همــکاری نکــرده و درخواســت مذاکــره را رد کنــد؛ ولــی 
درخواســت بایــد انجــام گیــرد؛ زیــرا دعــاوی حقوقــی بــه نفــع 

ــت. ــده اس ــت کنن ــور درخواس کش
ب( تشــویق کشــور همســایه بــه همــکاری و مشــارکت:  پــس از 
ــرای همــکاری، چنانچــه کشــور همســایه  درخواســت مذاکــره ب
درخواســت را نپذیرد، در مرحله اول به تشــویق کشــور همســایه 

بــرای همــکاری اقــدام شــود.
ج( اقــدام بــه کشــور همســایه در صــورت بهــره بــرداری یک جانبه 
از میدان مشــترک: چنانچه کشــور همســایه به رغم درخواســت 
همــکاری و اقدامــات تشــویقی ایــران، یــک جانبــه بهــره بــرداری 
کنــد، بایــد نســبت بــه اقــدام یــک جانبــه اعتــراض کــرد. اعتــراض 
بــه ایــن اقــدام بایــد کتبــا بــه کشــور همســایه اعــالم شــود. 
اعتــراض ایــران در دعــاوی حقوقــی بــه نفــع کشــور خواهــد بــود.

الزامات بین المللی   
بـا توجـه بـه اینکـه اقدامـات ملـی و تعامـل بـا کشـور همسـایه 
در صحنـه بیـن المللـی انجـام مـی گیـرد، بایـد عـرف بیـن المللـی 
را رعایـت و طبـق معاهـدات پذیرفتـه شـده، ماننـد کنوانسـیون 
زیسـت محیطـی، عمـل کـرد. در مرحلـه اول، در صـورت همکاری 
نکـردن کشـور همسـایه، از طریـق مراجـع قضایـی منطقـه ای و 
بیـن المللـی اعتـراض صـورت پذیـرد؛ زیـرا ایـن اعتـراض هـا در 
دعـاوی حقوقـی به نفع کشـور اعتـراض کننده اسـت. در مرحله 
بعـدی، از ضمانـت اجـرای حقـوق بین الملـل، بـرای حفظ منافع 
ملی استفاده شود؛ اگرچه نمی توان با استفاده از این ضمانت 
هـا، کشـور همسـایه را بـه همـکاری وادار کـرد، ولـی بـرای حفـظ 
منافـع ملـی در سـطح بیـن المللی، چـاره ای جـز اسـتفاده از این 
ابزار وجود ندارد که با دیپلماسـی سـنجیده این کار انجام شود.

جمع بندی   
بــه دلیــل مشــکالتی ماننــد عــدم ســرمایه گــذاری کافــی، ســرعت 
کنــد توســعه، ضعــف تکنولوژیــک ایــران نســبت بــه رقبــای خــود 
در اســتفاده از میادیــن مشــترک نفــت و گاز دچــار عقــب افتادگی 
هایــی شــده اســت.  بــر ایــن اســاس ضروریســت کــه بــا شــناخت 
موانــع، اقداماتــی جهــت انتفــاع ایــران از ایــن میادیــن مشــترک 
صــورت گیــرد. در ایــن پژوهــش، پــس از بررســی وضعیــت ایــران 
در ایــن حــوزه، پیشــنهاد مــی گــردد کــه وزارت نفــت، توســعه 
ــرکت  ــق ش ــن گازی را از طری ــت میادی ــا اولوی ــترک ب ــن مش میادی
هــای داخلــی، یــا از طریــق همــکاری بــا شــرکت هــای خارجــی در 
ــرداری  ــره ب ــه به ــا را ب ــرعت ان ه ــه س ــد و ب ــرار ده ــتور کار ق دس
برســاند. همچنیــن بایــد بازنگــری هایــی در قوانیــن تحدیــد 
کشــور  نکــردن  همــکاری  صــورت  در  و  گیــرد  صــورت  حــدود 
همســایه، از طریــق مراجــع قضایی بیــن المللی اعتــراض صورت 
پذیــرد، زیــرا ایــن اعتــراض هــا در دعــاوی حقوقــی بــه نفــع کشــور 

اعتــراض کننــده اســت.
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سؤالی که وزیر نفت پاسخش را نمی داند

چرا صادرات گاز خوب است، امـا
وشی نفت بد؟  خـام فر

بیــژن زنگنــه وزیــر نفــت در پاســخ بــه انتقــادات مطــرح شــده دربــاره اصــرار وزارت نفــت بــه خام فروشــی نفت گفــت: »صــادرات گاز بــرای ایران 
اهمیــت اســتراتژیک و راهبــردی زیــادی دارد امــا ســوالی کــه هیچکــس بــه آن جــواب نمی دهــد ایــن اســت کــه آیــا صــادرات گاز خام فروشــی 

اســت یــا خیــر؟ حــال چطــور صــادرات  نفــت بــد بــوده و خام فروشــی اســت؟«.
احتمــاال بــا طــرح ایــن ســوال از جانــب وزیــر نفــت؛ مخاطبانــی کــه آشــنایی دقیقــی بــا تجــارت نفــت و گاز ندارنــد بــه این نتیجه برســند کــه اگر 
صــادرات نفــت بــه معنــای خام فروشــی بــوده و کار غلطــی اســت، پــس صــادرات گاز هــم کار غلطــی اســت. یا اینکه بــه این نتیجه برســند که 
همانطــور کــه صــادرات گاز از جنبــه اســتراتژیک بــرای کشــور حیاتــی اســت پس صــادرات نفــت هــم ضــرورت دارد. درحالیکه به نظر می رســد 

پاســخ صحیــح بــه ایــن پرســش وزیــر نفــت هیــچ یــک از دو جواب ذکر شــده نباشــد.
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در ایــن راســتا بــرای بررســی دقیق تــر ایــن موضــوع و پاســخ بــه 
ــت و  ــناس نف ــان کارش ــب اهلل ظفری ــا حبی ــت ب ــر نف ــش وزی پرس

انــرژی بــه گفتگــو نشســتیم.
 
وشی نفت به معنای از دست دادن فرصت     خام فر

زش است بن های باار وکر وش هیدر فر
     ســوال بنــده همــان ســوال وزیــر نفــت اســت. واقعــا چــرا 
صــادرات گاز سیاســتی مطلــوب اســت ولــی صــادرات نفــت نــه؟ 

مگــر چــه تفاوت هایــی در ایــن دو نــوع محصــول وجــود دارد؟
ظفریــان: بــرای پاســخ بــه این ســوال ابتدا بایســتی چنــد توضیح 
مقدماتــی ارائــه کنــم. ابتــدا مــا بایــد نفــت و گاز را بــه طــور دقیــق 
ــادرات  ــه در ص ــم ک ــخص کنی ــد مش ــا بای ــع م ــیم. در واق بشناس
ــم؟  ــادر می کنی ــزی را ص ــه چی ــا چ ــا دقیق ــادرات گاز م ــت و ص نف
وقتــی دربــاره صــادرات نفــت حــرف زده می شــود، بایــد بدانیــم 
کــه نفــت خــام، مخلوطــی از هیدروکربن هــای مختلفــی اســت 
کــه وقتــی وارد پاالیشــگاه نفتــی شــده و پاالیــش می شــوند، 

ــد. ــه دســت می آی محصــوالت مختلفــی از آن ب
ایــن محصــوالت پاالیشــی می توانــد زنجیــره ای در پاییــن دســت 
ایجــاد کنــد و ۴ سرشــاخه از ۵ زنجیــره اصلــی پتروشــیمی را کــه 
ــت را  ــا و Stream C۴ اس ــن و آروماتیک ه ــن، پروپیل ــامل اتیل ش
تغذیــه کنــد. بــه طــور کلــی، هــم تنــوع محصوالتــی کــه از نفــت 
خــام بــه دســت می آیــد زیــاد اســت و هــم ایــن محصــوالت 
ارزش افــزوده باالیــی دارنــد و در صــورت اســتفاده از آنهــا در 
پایین دســت نفــت می تــوان ارزش افــزوده بیشــتری نیــز  ایجــاد 
کننــد. یعنــی شــما می توانیــد بــا محصوالتــی کــه از نفــت خــام 
تولیــد می شــوند، زنجیــره پایین دســت را ادامــه داده و ارزش 
از صــادرات  بحــث  امــا وقتــی  کنیــد.  ایجــاد  باالتــری  افــزوده 
گاز می شــود، اتفاقــا منظــور از گاز صادراتــی، آن گازی کــه از 
اســتخراج  گاز غنــی  نیســت .  گازی خــارج می شــود،  میادیــن 
شــده از میادیــن گازی، ابتــدا در پاالیشــگاه گازی تفکیــک شــده 
و محصــوالت بــا ارزش آن جداســازی می شــود. چهــار ترکیــب 
بوتــان  پروپــان،  اتــان،  متــان،  شــامل  غنــی  گاز  ایــن  اصلــی 
می باشــد کــه کــم ارزش تریــن ایــن محصــوالت متــان اســت. 
اتفاقــا آن محصولــی کــه بــه عنــوان گاز بــه کشــورهای مختلــف 
صــادر می شــود نیــز همیــن متــان اســت نــه ســایر فرآورده هــای 
بــاارزش پاالیشــگاه گازی. در نتیجــه منظــور از صــادرات گاز دقیقا 
صــادرات متــان اســت کــه بــا روش هــای مختلــف )خــط لولــه یــا 
ال.ان.جــی( صــادر می شــود یــا در بخــش خانگــی بــرای تامیــن 
ــید  ــته باش ــه داش ــرد. توج ــرار می گی ــتفاده ق ــش مورداس گرمای
کــه بایــد ســعی شــود برش هــای دیگــر ایــن گاز غنــی، مثــل 
اتــان، پروپــان و بوتــان صــادر نشــود، چــون ایــن هیدروکربن هــا 
ترکیبــات باارزشــی هســتند کــه بایــد در پتروشــیمی و صنایــع 

ــاال تبدیــل شــوند. ــا ارزش افــزوده ب ــه مــواد ب ــی ب تکمیل

بن تولیدی     وکر ین هیدر زش تر ، کم ار در صادرات گاز
ی صادر می شود از میادین گاز

پــس در صــادرات نفت خام، ما مجموعــه  متنوعــی از هیدروکربن هایی 
در  آنهــا  از  می توانیــم  کــه  می فروشــیم  خــام  صــورت  بــه  را 

ولــی  کنیــم،  ایجــاد  باالیــی  افــزوده  ارزش  نفــت  پایین دســت 
صــادرات گاز بــه معنــای صــادرات گاز غنــی اســتخراج شــده از 
میادیــن گازی نیســت، بلکــه صــادرات گاز دقیقــا صــادرات متــان 
اســت و مابقــی محصــوالت بــاارزش ایــن گاز غنــی جداســازی 

می شــود و بــه صــورت خــام بــه فــروش نمی رســد.
البتــه می تــوان از خــود متــان نیــز زنجیــره ارزش ایجــاد کــرد ولــی 
بایــد توجــه داشــته باشــید کــه زنجیــره ارزش متــان برخــالف 
ــره ارزش ســایر فرآورده هــای پاالیشــگاه های نفتــی و گازی  زنجی
تنــوع باالیــی نــدارد. یعنــی مثــال از زنجیــره پروپــان می تــوان ۱۰ 
نــوع محصــول در زنجیــره میان دســت و صدهــا محصــول در 
زنجیــره پایین دســت تولیــد کــرد کــه ارزش هــر یــک از آنهــا چنــد 
برابــر پروپــان اســت، ولــی از متــان فقــط می تــوان کــود اوره، 
فرمالدهیــد و اســتیک اســید تولیــد کــرد. در واقــع اجــزای زیریــن 
ــت(  ــان اس ــتی مت ــرآورده باالدس ــول ف ــول )متان ــره ی متان زنجی
کــه یکــی از ۵ سرشــاخه اصلــی پتروشــیمی هســت، خیلــی تنــوع 

باالیــی نــدارد.
محاســبات نشــان می دهد کــه ارزش افــزوده گاز متــان، محدود 
اســت و بعضــا رخ می دهــد کــه قیمــت متانــول تولیــدی از متــان 
بــه قــدری در بــازار جهانــی و منطقــه ای پایین تــر مــی آیــد کــه از 
گازی کــه بــه صــورت خــام صــادر می کنیــم، ارزان تــر می شــود. 
پــس گاز بــه معنــای متــان زنجیــره ای دارد که اوال محدود اســت، 
ــا ارزش افــزوده زیــادی نــدارد، ولــی در مقابــل، زنجیره   هــای  ثانی
ارزش افــزوده ای کــه مشــتقات نفتــی می توانــد تولیــد کنــد، 

بســیار متنــوع و گران قیمــت اســت.

چه تفاوت هایی بین بازار نفت و بازار گاز وجود دارد؟   
ــود دارد؟  ــازار گاز وج ــت و ب ــازار نف ــن ب ــی بی ــه تفاوت های      چ
آیــا می تــوان از بعــد سیاســی و تحریم پذیــری ایــران نیــز بــه ایــن 

موضــوع پرداخــت؟
ظفریــان: بــازار گاز و بــازار نفــت بــا هــم تفاوت هــای جــدی و 
بنیادیــن دارنــد. در فضــای عمومــی کشــور، از قدیــم االیــام 
همــواره بحــث صــادرات نفــت مطــرح بــوده، بــه همیــن دلیــل 
شــناخت مناســبی نســبت به بــازار نفــت ایجاد شــده اســت، ولی 
بــازار گاز، بــازاری اســت کــه اخیــرًا دارد بــه صــورت جــدی مطــرح 
می شــود و طبــق پیش بینی هــا در آینــده، ســهم گاز در ســبد 

ــت. ــد گرف ــی خواه ــت پیش ــا از نف ــرژی دنی ان
ــران  ــرژی در ای ــده نوظهــور در حــوزه ان ــه هــر حــال گاز یــک پدی ب
اســت. در نتیجــه شــاید دلیــل تحلیل هــا و حرف هــای نادرســتی 
کــه دربــاره بــازار گاز زده می شــود، ناشــی از عــدم شــناخت دقیــق 
از بــازار گاز باشــد و اینکــه عــده ای تــالش می کننــد بــازار گاز را 
هماننــد بــازار نفــت تحلیــل کننــد. درحالیکــه بــازار گاز با بــازار نفت 
ــم  ــاوت از ه ــازار متف ــا ب ــال دو ت ــی دارد و کام ــای فاحش تفاوت ه

هســتند.
نفــت خــام بــه طــور کلــی کاالیــی تجارت پذیــر اســت. یعنــی شــما 
می توانیــد نفــت را بــا یــک هزینــه حمــل و نقــل نســبتا کــم از هــر 
نقطــه بــه نقطــه دیگــر انتقــال بدهیــد. لــذا بــازار نفــت یــک بــازار 
یکپارچــه و نزدیــک بــه یک بــازار کامل اســت. امــا بــازار گاز  )متان( 
یــک بــازار کامــال منطقــه ای و شــبه انحصــاری اســت. گاز یــک 

ع  به طور کلی، هم تنو
محصوالتی که از نفت 

خام به دست می آید 
یاد است و هم این  ز

زش  محصوالت ار
وده باالیی دارند و  افز

در صورت استفاده از 
نها در پایین دست نفت  آ

وده  زش افز می توان ار
ی نیز  ایجاد  بیشتر

کنند. 



ل۴۶ شمــاره او

ی ژ نفت و انر فصـــل سوم

ــد  ــار داری ــان در اختی ــما مت ــی ش ــت. وقت ــر نیس کاالی تجارت پذی
نمی توانیــد آن را بــه راحتــی بــه جــای دیگــری انتقــال دهیــد، زیــرا 

هزینه هــای انتقــال بســیار بــاال اســت.
بــا توجــه بــه ایــن موضــوع، همــواره اولویــت تخصیــص گاز بــرای 
کشــورهای دارنــده گاز، اســتفاده از گاز در محــل مصرف )مصرف 
داخلــی هــر کشــور( بــوده اســت، زیــرا بدیــن صــورت هزینــه حمل 
و نقــل کمتــری بابــت آن پرداخــت می شــود. اولویــت دوم مصرف 
گاز نیــز تجــارت گاز بــا همســایگان اســت تــا بــه دلیــل کــم بــودن 
ــی در  ــد. ول ــت کنن ــری را پرداخ ــه کمت ــال گاز، هزین ــافت انتق مس
بــازار نفــت اصــًا ایــن طــور نیســت و بــه دلیــل کــم بــودن هزینــه 
حمــل و نقــل نفــت، شــما می توانیــد بــه راحتــی بــه بازارهــای دور 
دســت هــم صــادرات نفــت داشــته باشــید و ایــن صــادرات نفــت 

همچنــان بــه صرفــه باشــد.
پــس تفــاوت در هزینه هــای انتقــال نفــت و گاز باعــث شــده 
ــازار گاز،  ــی ب ــد ول ــل باش ــازار کام ــا ب ــت تقریب ــازار نف ــه ب ــت ک اس
بــازار منطقــه ای و شــبه انحصــاری باشــد. اگــر دقــت کنیــد از روی 
ــن  ــاوت بی ــه تف ــوان ب ــز می ت ــت و گاز نی ــذاری نف ــیوه قیمت گ ش
ایــن دو بــازار پــی بــرد. در بــازار نفــت یــک قیمــت جهانــی وجــود 
دارد کــه ایــن قیمــت بســته بــه دوری یــا نزدیکــی مســافت انتقال 
ــود و  ــر ش ــا کمت ــتر ی ــد بیش ــد ۱۰ درص ــت می توان ــت نف و کیفی
می تــوان ادعــا کــرد کــه قیمــت نفــت، یــک قیمــت جهانــی دارد. 
امــا در بــازار گاز بــه هیــچ وجــه اینطــور نیســت. یعنــی قیمت ها در 

بــازار گاز کامــال از هــم واگــرا هســتند.
بــه عنــوان مثــال در ســال ۲۰۱۳ قیمــت گاز در آمریکا حدود ۳ 
دالر بــر میلیــون BTU بــود، درحالیکــه قیمــت گاز در ژاپــن حــدود 
۱۸ دالر بــر میلیــون BTU بــود. یعنــی قیمــت گاز در ژاپن حدودا 
۶ برابــر آمریــکا بــود. امــا در بــازار نفــت تفــاوت قیمت هــا حداکثــر 
۱۰ درصــد بــود. همیــن االن هــم کــه قیمــت نفت پاییــن آمده و 
واگرایــی قیمــت گاز کمتر شــده اســت، باز هــم در هاب هــای گازی 

مختلــف، قیمــت گاز تفاوت جــدی دارد.
لــذا بازارهــای گاز کامــًا منفــک از هــم هســتند. یــک بــازار در شــرق 
آســیا و یــک بــازار در روســیه و یــک بــازار عمــده هــم کــه در آمریــکا 
وجــود دارد کــه در ایــن بازارهــای گاز منطقــه ای، قیمت هــا کامــًا 
متفــاوت و مکانیزم هــای قیمت گــذاری هــم متفــاوت اســت. 
لــذا ایــن جملــه تکــراری کــه گفتــه می شــود »قیمــت جهانــی گاز 
فــالن قــدر اســت« غلــط اســت، چــون مــا اساســا چیــزی بــه نــام 
»قیمــت جهانــی گاز« نداریــم. حــال چــرا تفاوت بــازار نفــت و گاز را 
توضیــح دادم؟ بــه دلیــل اینکــه بــا شــناخت ایــن دو بــازار بتوانیــم 

تحریم پذیــری ایــران در ایــن بازارهــا را تحلیــل کنیــم.

دست برتر ایران در بازار منطقه ای گاز و دست های    
بسته در بازار جهانی نفت

عــالوه بــر بحــث ارزش افــزوده، مباحــث دیگــری نیــز بــر انتخــاب 
یــا رد کــردن اســتراتژی صــادرات نفــت و صــادرات گاز موثــر اســت. 
طبــق آنچــه از تفاوت هــای دو بــازار توضیــح دادم کامــال قابــل 
فهــم اســت کــه ایــران بــه راحتــی در بــازار نفــت تحریــم می شــود، 
اگــر عرضه کننــده  بــازار کامــل اســت و  یــک  بــازار نفــت،  زیــرا 
جایگزیــن شــما وجــود داشــته باشــد، بــه ســرعت می توانــد 

جــای شــما را بگیــرد. چــون مشــکالت مربــوط بــه حمــل و نقــل 
نفــت نیــز وجــود نــدارد و مثــال نفتــی کــه ژاپــن تــا دیــروز از ایــران 
می خریــد، امــروز می توانــد مثــًا از امــارات بخــرد. در نتیجــه ایــران 

ــود. ــذف می ش ــت ح ــازار نف ــی از ب ــه راحت ب
ولــی در بــازار گاز بــه دلیــل منطقــه ای بــودن و نبــود گزینه هــای 
متعــدد بــرای جایگزینــی و هزینه هــای باالیــی کــه بــرای جایگزینی 
وجــود دارد، عمــال تحریم پذیــری کشــورها اگــر نگویــم غیرممکــن 
ــر  ــت. اگ ــخت تر اس ــی س ــت خیل ــازار نف ــبت ب ــه نس ــی ب ــت، ول اس
دقــت کنیــد صــادرات گاز ایــران بــه ترکیه و عراق در شــرایط تحریم 
هیچــگاه متوقــف نشــد و آمریکا هیچ وقت نتوانســته اســت این 
ــد  ــراه کن ــود هم ــا خ ــران ب ــد گاز ای ــف خری ــرای توق ــور را ب دو کش
ــت  ــرر معافی ــورت مک ــه ص ــراق ب ــه در ع ــد ک ــاهده می کنی و مش
تحریمــی را تمدیــد می کنــد. در نتیجــه تحریم پذیــری ایــران در 

بــازار نفــت بــه راحتــی ممکــن اســت ولــی در بــازار گاز نــه.

ی ایران نباید صرفا بر مبنای نفع اقتصادی     ژ تجارت انر
ی شود یز کوتاه مدت برنامه ر

     بــا توجــه بــه نکاتــی کــه دربــاره زنجیــره ارزش نفــت و گاز و 
تفاوت هــای بــازار ایــن دو محصــول اشــاره کردیــد. سیاســت 
ایــران بایــد چگونــه باشــد؟ یعنــی از نظــر شــما بهتریــن ســناریو 

ــت؟ ــت و گاز چیس ــوزه نف ــران در ح ــرای ای ب
ظفریــان: مــا در بحــث تجــارت انــرژی بایــد چارچــوب تحلیلــی 
مشــخصی داشــته باشــیم. داده هــای مــا در مورد هــر موضوعی 
از جملــه انــرژی، بایــد درون ایــن چارچــوب تحلیلــی معنــی دار 
شــود. یــک عــده صرفــا بــه موضــوع تجــارت انــرژی از دیــد نفــع 
اقتصــادی نــگاه می کننــد. مثــًا عنــوان می کننــد هزینــه حمــل 
ــت گاز را در  ــر اس ــه بهت ــت، در نتیج ــاد اس ــادرات گاز زی ــل ص و نق
داخــل کشــور در بخــش خانگــی و پتروشــیمی اســتفاده کنیــم. 
ولــی هزینــه حمــل و نقــل نفــت کــم اســت و از طرفــی هزینــه 
پاالیشگاه ســازی هــم زیــاد اســت، در نتیجــه بهتــر اســت مــا نفــت 
را بــه صــورت خــام صــادر کنیــم. اینگونــه تحلیل هــا ناشــی از 

ــرژی اســت. تحلیــل یــک بعــدی و ناقــص بــه تجــارت ان
چارچــوب تحلیلــی درســت در حــوزه تجــارت انــرژی بایــد نگاهــی 
جامــع و بلندمــدت داشــته باشــد. تابــع هدفــی کــه مــا در حــوزه 
تجــارت انــرژی می خواهیــم آن را حداکثــر کنیــم، بایــد هــر دو 
آورده اقتصــادی و سیاســی را بــرای کوتاه مــدت و بلندمــدت بــه 
حداکثــر برســاند. ایــن دو آورده بایــد همزمــان بــا هــم ماکزیمــم 
شــوند. تمامــی کشــورهای موثر در دنیــا از جمله امریکا، روســیه 
و چیــن نیــز بــا همیــن چارچــوب بــه موضــوع تجــارت انــرژی 
می پردازنــد. مثــال هــای زیــادی وجــود دارد کــه ایــن موضــوع را 

نشــان مــی دهــد.

وشی نفت بد؟    چرا صادرات گاز خوب است اما خام فر
بــا توجــه بــه چارچــوب تحلیلــی ارائــه شــده و دو نکتــه مقدماتــی 
بحــث در مــورد زنجیــره ارزش گاز و نفــت خــام و همچنیــن تفاوت 
بازارهــای ایــن دو حامــل انــرژی، می تــوان اینگونــه بــه این ســوال 
پاســخ داد کــه اوال در صــادرات گاز فقــط متــان صــادر می شــود و 

آورده باید  این دو 
همزمان با هم 
یمم شوند. تمامی  ماکز
کشورهای موثر در 
یکا،  دنیا از جمله امر
وسیه و چین نیز با  ر
همین چارچوب به 
ی  ژ ع تجارت انر موضو
می پردازند. مثال های 
یادی وجود دارد که  ز
ع را نشان  این موضو
می دهد.



۴۷ ۹ اسفند  ۹

ی ژ نفت و انر فصـــل سوم

ــه  ــاارزش در پایین دســت نفــت، تبدیــل ب مابقــی فرآورده هــای ب
ــل  ــی مث ــادرات محصول ــه ص ــوند. در نتیج ــزوده می ش ارزش اف
متــان کــه زنجیــره ارزش جذابــی نــدارد ولــی در مقابــل می توانــد 
آورده هــای سیاســی و امنیتــی کوتاه مــدت و بلندمــدت قابــل 
ــران داشــته باشــد، سیاســت کامــال معقــول و  ــرای ای توجهــی ب
الزمــی اســت کــه در سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی نیــز 
بــدان تصریــح شــده اســت. حــال آیــا در صــادرات گاز نیــز صرفــا 
بایــد بــه قیمــت گاز توجــه کنیــم یــا دســتاوردهای سیاســی مثــل 
وابســتگی کشــورها نیــز بایــد در نظــر گرفتــه شــود؟ بــه عنــوان 
مثــال، در زمــان عقــد قــراداد، صــادرات گاز بــه عــراق نســبت بــه 
ــتباه  ــن کار اش ــا ای ــا آی ــد؛ ام ــام ش ــری انج ــت کمت ــا قیم ــه ب ترکی
ــر، زیــرا آورده سیاســی صــادرات گاز بــه عــراق و ایجــاد  بــود؟ خی
وابســتگی متقابــل عــراق و ایــران، در تحــوالت آتــی منطقــه بــرای 
مــا اهمیــت و ارزش باالیــی داشــته و دارد. بنابرایــن در بحــث 
ــل  ــت و در مقاب ــدی اس ــی ج ــان(، آورده سیاس ــادرات گاز )مت ص
از منظــر اقتصــادی نیــز خــام فروشــی گاز و تبدیــل آن بــه ارزش 
ــادرات گاز  ــن ص ــد. بنابرای ــاد نمی کن ــدی ایج ــاوت ج ــزوده، تف اف
ــت  ــادرات نف ــا در ص ــت. ثانی ــی اس ــت صحیح ــران سیاس ــرای ای ب
ــادر  ــی، ص ــر سیاس ــم از منظ ــادی و ه ــر اقتص ــم از منظ ــام، ه خ
نکردن نفت و اســتفاده از آن در داخل کشــور توصیه می شــود؛ 
چــرا کــه از منظــر اقتصــادی، زنجیــره ارزش نفــت خــام، پتانســیل 
باالیــی بــرای کســب منافــع اقتصــادی دارد. از منظــر سیاســی نیــز 
بــا توجــه بــه اینکــه صــادرات نفــت ایــران بــه راحتــی تحریم پذیــر 
ــه را داشــته ایم، مــا بایــد زمیــن  ــه ایــن تجرب اســت و مــا دو مرتب
بــازی را از خام فروشــی بــه پاالیشگاه ســازی و فــروش فــرآورده 

تغییــر دهیــم تــا آســیب پذیری کشــور از تحریــم کمتــر شــود.
البتــه در مــورد کشــورهایی کــه می تــوان روی خریــد پایــدار نفــت 
توســط آن هــا حســاب کــرد )بــه عنــوان مثــال چیــن(، در صورتــی 
کــه فــروش نفــت مبنــای یــک تعامــل سیاســی بلندمــدت بــا آن 
کشــور باشــد و همچنیــن قســمتی از ســبد نفــت تولیــدی )و نــه 
تمــام آن( بــه صــادرات بــه آن کشــور اختصــاص یابــد، صــادرات 

نفــت نیــز توجیــه خواهــد داشــت.
بــا ایــن توضیحــات جــواب ســوال شــما از نظــر بنــده ایــن اســت 
کــه مــا بایــد بــه ســمت صــادرات حداکثــری گاز برویــم و خــام 
غ از  ــار ــل ف ــا در مقاب ــت؛ ام ــی اس ــر موجه ــان ام ــی گاز مت فروش
بخــش کمــی از نفــت کــه می تــوان آن را بــه کشــورهای دارای 
پتانســیل تعامــل سیاســی بلندمــدت صــادر کــرد، عمــده نفــت 

ــد. ــی برس ــرف پاالیش ــه مص ــل ب ــتی در داخ بایس
 ایــن اســتراتژی تجــارت انــرژی اوال کشــور را در مقابــل تحریــم 
هــای حــوزه انــرژی مصــون نــگاه مــی دارد، ثانیــا منجر بــه افزایش 
قــدرت کشــور از طریــق ایجــاد وابســتگی متقابــل بــا همســایگان 
می شــود و ثالثــا ارزش افــزوده حاصلــه از منابــع انــرژی کشــور را 
ماکزیمــم می کنــد. متاســفانه رویــه کشــور تاکنــون چنیــن بــوده 
اســت کــه هــر آنچــه صادراتــش آســان اســت را خــام بفروشــیم 
و هــر آنچــه صادراتــش ســخت اســت را در داخــل بــه نحــوی 
مصــرف کنیــم. یعنــی صــادرات نفــت آســان اســت پــس آن را باید 
خــام بفروشــیم و حــال اگــر تحریــم هــم شــدیم، بایــد راهــکار را در 
مذاکــره تعریــف کنیــم. صــادرات گاز هــم علیرغــم لــزوم و فوریــت 
آن، بــه دلیــل ســختی در بــه نتیجــه رســاندن قراردادهــا، همــواره 

از دســتور کار کشــور خــارج بــوده اســت.

در صادرات نفت خام، 
هم از منظر اقتصادی 

و هم از منظر سیاسی، 
صادر نکردن نفت 

آن در  و استفاده از 
داخل کشور توصیه 

می شود؛ چرا که از 
منظر اقتصادی، 

زش نفت خام،  زنجیره ار
پتانسیل باالیی برای 

کسب منافع اقتصادی 
دارد. 



ل۴۸ شمــاره او

ی ژ نفت و انر فصـــل سوم

رشد صادرات بنزین در جیب دولت

پرداخت نشد سهمی که به مردم 
ششــم آذر پارســال بــود کــه حســن روحانــی رییــس جمهــوری اعــالم کــرد کــه » در طــرح اجــرای اصــالح قیمــت انــرژی هیــچ چیــزی نصیــب 
دولــت نمــی شــود و کل درآمــد بــه مــردم برگردانــده مــی شــود. البتــه ایــن موضــوع مغایــر قانــون بــود بــه همیــن خاطــر بــرای اجــرای آن از 
رهبــری اجــازه گرفتیــم و ایشــان اجــازه دادنــد کــه کل پــول بــه مــردم برگردانــده شــود و هــر مقــدار درآمــد حاصــل شــود آن را بــه خانوارهــا 

خواهیــم داد. ضمــن ایــن کــه آمــار و ارقــام را بــه طــور دقیــق بــه مــردم گــزارش مــی دهیــم.« 

البتــه ایــن تنهــا رییــس جمهــور نبــود کــه در آن روزهــا بازگشــت 
ــه  درآمــد حاصــل از ســهمیه بنــدی و کاهــش مصــرف بنزیــن ب
مــردم را وعــده مــی داد. بیــژن زنگنــه وزیــر نفــت در اینبــاره گفتــه 
ــای  ــه آق ــور ک ــرح  همان ط ــن ط ــرای ای ــد اج ــام درآم ــه تم ــود ک ب
رئیــس جمهــوری تأکیــد دارنــد بــه طبقــات متوســط و ضعیــف 
بازمی گــردد و حتــی یــک ریــال ایــن درآمــد صــرف کار دیگــری 
نمی شــود. میــزان درآمــد گرانــی بنزیــن در آن روزهــا ۳۰ تــا ۳۱ 

ــارد تومــان تخمیــن زده می شــد. هــزار میلی
 درآمــد دولــت از صــادرات مــازاد ۵۰ میلیــون لیتر بنزین ســاالنه 
چیــزی حــدود ۲۴۸ هــزار میلیــارد و ۴۰۰ میلیــون  تومــان 
ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــاده نش ــاب س ــاب کت ــک حس ــت. ی ــوده اس ب
ســهم هــر ایرانــی از درآمــد حاصــل از صــادرات بنزیــن بــه تنهایــی 

حــدود ۳ میلیــون و ۱۰۰ هــزار تومــان بــوده اســت.
البتــه در آن روزهــا هنــوز خبــری از کرونــا نبــود و کســی گمــان 
ــه ــن را ک ــرف بنزی ــرانه مص ــی س ــک پاندم ــیوع ی ــه ش ــرد ک نمیک

ــش  ــر در روز افزای ــون لیت ــه ۹۸ میلی ــه روزان ــی در دوره ای ب  حت
ــع  ــاند.   در واق ــر برس ــون لیت ــدود ۷۵ میلی ــه ح ــود را ب ــه ب یافت
اگــر متوســط قیمــت بنزیــن  در کشــورهای همســایه را حــدود 
۰.۶ در نظــر بگیریــم مــی تــوان ادعــا کــرد کــه دولــت روزانــه ۳۰ 
میلیــون دالر یــه بــه عبــارت ســاده تــر ۶۹۰ میلیــارد تومان)بــا 
احتســاب دالر ۲۳ هــزار تومانــی(   و ماهانــه ۲۰ هــزار و ۷۰۰ 
میلیــارد تومــان و ســاالنه چیــزی حــدود ۲۴۸ هــزار میلیــارد و 
۴۰۰ میلیــون  تومــان درآمــد کســب کــرده اســت. یــک حســاب 
ــد  ــی از درآم ــر ایران ــهم ه ــه س ــد ک ــی ده ــان م ــاده نش ــاب س کت
حاصــل از صــادرات بنزیــن بــه تنهایی حــدود ۳ میلیــون و ۱۰۰ 

هــزار تومــان بــوده اســت.
فاطمــه کاهــی ســخنگوی پخش و پاالیــش در اینبــاره می گوید: 
چیــزی در اینبــاره بــه مــا ابــالغ نشــده اســت. او همچنیــن تاکیــد 
مــی کنــد کــه  »هــر گونــه تصمیــم گیــری در بــاره ایــن مســائل بــه 
دولــت مربــوط بــوده و مــا فقــط مســئول توزیع بنزین هســتیم 
و در اینبــاره تــا کنونــی چیــزی بــه مــا ابــالغ نشــده اســت.«آنگونه 
کــه بــه نظــر مــی رســد مثــل همیشــه خبــری از تحقــق وعده های 

ژنــرال نفتــی ایــران وجــود نــدارد.

وز     ین در ر صادرات ۵۰ میلیون لیتر بنز
ــه  ــق گفت ــاال طب ــود ح ــن ب ــده بنزی ــه روزگاری واردکنن ــوری ک کش
هــای مدیرعامــل پخــش و پاالیــش به بزرگتریــن صادرکننده این 
فــرآورده در منطقــه تبدیــل شــده اســت. شــرکت ملــی پاالیــش و 
پخــش فرآورده هــای نفتــی مــی گویــد ظرفیــت تولیــد بنزیــن بــه 
۱۱۵ میلیــون لیتــر در روز رســیده اســت. ایــن افزایــش تولید در 
شــرایطی رخ داده کــه کاهــش مصــرف در داخل شــرایط ویژه 
ــا ارزش نفتــی فراهــم  ای را بــرای صــادرات ایــن فــرآورده ب
آوره اســت. بــا وجــود اینکــه رییــس جمهــور وعــده 
داده بــود کــه هــر گونــه آمــار و اطالعــات مربــوط بــه  
مصــرف و صــادرات بنزیــن را بــه صــورت شــفاف 
ــی   ــئول حت ــی مس ــای دولت ــا نهاده ــد ام ــالم کن اع
ــد  ــالم نمی کنن ــرف اع ــزان مص ــی از می ــار دقیق آم
و آن را محرمانــه مــی خواننــد.   امــا رضــا پدیــدار 
رییــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی تهــران 
مــی گویــد: کــه میــزان مصــرف بنزیــن در پیــک 
مصــرف بیــن ۷۵ تــا ۸۰ میلیــون لیتــر بــوده 
و همیــن مســاله امــکان صــادرات حــدود 

 درآمد دولت از صادرات 
مازاد ۵۰ میلیون 
ین ساالنه  لیتر بنز
ی حدود ۲۴۸  چیز
هزار میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون  تومان بوده 
است. یک حساب کتاب 
ساده نشان می دهد 
که سهم هر ایرانی از 
درآمد حاصل از صادرات 
ین به تنهایی حدود  بنز
۳ میلیون و ۱۰۰ هزار 
تومان بوده است.



۴۹ ۹ اسفند  ۹

ی ژ نفت و انر فصـــل سوم

۵۰ میلیــون لیتــر بنزیــن در کشــور را فراهــم کرده اســت. او البته 
تاکیــد مــی کنــد کــه در گازوییــل هم بیــن ۴۵ تــا ۵۵ میلیون لیتر 
مــازاد مصــرف داشــتیم کــه بــه کشــورهای همســایه صــادر مــی 

شــده اســت.

ین چقدر افزایش یافت؟    درآمد دولت از سهمیه بندی بنز
بازگشــت نظــام ســهمیه بنــدی بــه صــورت آشــکار و پنهــان تــا حد 
زیــادی درآمــد دولــت را بهبــود بخشــید. درآمــد آشــکار دولــت این 
اســت کــه ۵۰۰ تومــان بــه قیمــت مصــرف متعــارف ۶۰ لیتــر 
و ۲۰۰۰تومــان بــه مصــرف آزاد در ازای هــر لیتــر اضافــه کــرده 
اســت. امــا درآمــد پنهــان همــان صــادرات بنزین اســت کــه اتفاقا 
امســال بخــت هــم بــا آن یــار بــوده اســت. بر اســاس آمــار اعالمی 
در ماه هــای گذشــته بنزیــن صــدر نشــین کاالهــای صادراتــی 
بــوده اســت. در واقــع اگــر گفته هــای پدیــدار را مبنــا قــرار دهیــم 
مــی تــوان گفــت کــه دولــت روزانــه چیــزی حــدود ۵۰ میلیــون 
ــزی  ــه چی ــرده و  روزان ــادر ک ــت ۰.۶  دالر ص ــه قیم ــن ب ــر بنزی لیت

حــدود ۳۰ میلیــون دالر درآمــد کســب کــرده اســت.

ی و کاالیی     ین به صورت اعتبار پول بنز یافت  در
امــا در شــرایطی کــه امــکان نقــل و انتقــال پــول به داخل نیســت 
شــاید ایــن ســوال پیــش آیــد کــه ایــران درآمــد ارزی حاصــل از 
فــروش نفــت و فرآورده هــای نفتــی را چگونــه دریافــت مــی کنــد. 
آنگونــه کــه رییــس کمیســیون انــرژی پارلمــان بخــش خصوصــی 
مــی گویــد: کــه فــروش مــا در حــال حاضــر بــه صــورت تهاتــری و 
اعتبــاری اســت. البتــه پیــش از ایــن مجیــد رضــا حریــری رییــس 
اتــاق بازرگانــی ایــران و چیــن هــم در گفتگــو بــا بــازار گفتــه بــود کــه 

تمــام پــول نفتــی را کــه بــه چیــن فروختــه ایــم را از طریــق واردات 
کاال دریافــت کــرده ایــم. رییــس کمیســیون انــرژی پارلمــان بخش 
خصوصــی مــی گویــد: کــه فــروش مــا در حــال حاضــر بــه صــورت 
تهاتــری و اعتبــاری اســت. البتــه پیــش از ایــن مجیــد رضــا حریــری 
رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران و چیــن هــم در گفتگــو بــا بــازار گفتــه 
بــود کــه تمــام پــول نفتــی را کــه بــه چیــن فروختــه ایــم را از طریــق 

واردات کاال دریافــت کــرده ایــم.

ین ایران هستند؟    یدار بنز چه کشورهایی خر
آبــادی، مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیــش و  علیرضــا صــادق 
پخــش فــرآورده هــای نفتــی مــی گویــد کــه بــه کشــورهایی مانند 
افغانســتان، پاکســتان، ارمنســتان، اذربایجــان، کردســتان عــراق 
بــه طــور مســتقیم بنزیــن صــادر مــی کنــد. البتــه نبایــد فرامــوش 
کــرد کــه امســال حجــم باالیــی از ایــن ســوخت بــه کشــور ونزوئــال 
هــم صــادر شــده اســت. پدیــدار  کــه معتقد اســت ایران بــه لحاظ 
ــایر  ــام و س ــت خ ــادرات نف ــرای ص ــی ب ــت باالی ــی ظرفی جغرافیای
فــرآورده هــای نفتــی بــه ســایر کشــورها دارد، گفــت: ۱۵ کشــور 
منطقــه خاورماینــه و ۱۲ کشــور آســیای میانــه و ۱۴ کشــور 
شــمال آفریقــا در اطــراف مــا قــرار دارنــد. بــه عبــارت دیگــر مــا در 
یــک بیضــی منطقــه ای از  بــازار انــرژی قــرار داریــم و توانســتیم در 
ایــن مــدت تــا حــدودی از ایــن ظرفیــت اســتفاده کــرده و میــزان  

صــادرات خــود را تــا حــد قابــل توجهــی بهبــود ببخشــیم.  
برنــدگان  از  یکــی  تــوان  مــی  را  نفــت  وزارت  اوصــاف  ایــن  بــا 
ــه  ــت ک ــر دانس ــای اخی ــدی در ماه ه ــت و آم ــای رف محدودیت ه
ســودهنگفتی را از کاهــش مصــرف بنزیــن بــه جیــب زده اســت. 
ــار گرانــی آن بــوده اســت. ســودی کــه ســهم مــردم از آن تنهــا ب

وش ما در حال حاضر  فر
ی و  به صورت تهاتر

ی است. البته  اعتبار
پیش از این مجید رضا 

ییس اتاق  ی ر یر حر
رگانی ایران و چین  باز

هم در گفتگو با بازار 
پول  گفته بود که تمام 

نفتی را که به چین 
یق  وخته ایم را از طر فر

یافت  واردات کاال در
کرده ایم.



ل۵۰ شمــاره او

ی ژ نفت و انر فصـــل سوم

بررسی جایگاه صنعت نفت در توافق ۲۵ سالـه ایران و چین

ویای شرقی بیم ها و امیدها ر
در ســال هــای پــس از انقــالب بخصــوص در یــک دهــه گذشــته تحریــم های ایــاالت متحــده، اقتصاد ایران را نشــانه گرفته اســت. همــان طور 
کــه رهبــر انقــالب فرمودنــد هدف آمریکا از این تحریم های جنایتکارانه این اســت که مانع پیشــرفت کشــور بشــوند و دولت و اقتصــاد ایران 
را بــه ســمت ورشکســتگی و فروپاشــی ببرنــد. تحریم هــای گســترده و فشــار اقتصــادی غــرب بــه ایــران باعــث کمرنــگ شــدن توجــه و تــوان 
اقتصاد کشــور برای توســعه بلند مدت زیرســاخت ها شده اســت. ما باید برای خروج از این شــرایط طبق سیاســت های اقتصاد مقاومتی 
بــا رویکــرد درون زایــی و برونگرایــی عمــل کنیــم.  یعنــی اقتصــادی مبتنــی بــر ظرفیت هــا و قابلیت هــای ملــی در حوزه هــای نیــروی انســانی، 
دانش، زیرســاخت ها و منابع و در عین حال در تعامل با اقتصاد ســایر کشــورها و یک بده بســتان فعاالنه و نه منفعالنه داشــته باشــیم.

اقتصــاد جهــان چنــدی اســت در  بــه عنــوان دومیــن  چیــن 
راســتای موازنــه قــدرت بــا ایــاالت متحــده و تامیــن انــرژی مــورد 
نیــازش بــه دنبــال حضــوری پررنــگ در خاورمیانــه اســت. کــم 
توجهــی چیــن بــه تحریم هــای آمریــکا در زمینــه خریــد نفت خــام  
درکنــار صنعــت و اقتصــادی قدرتمنــد میتوانــد ایــن کشــور را 
بــرای توســعه زیرســاخت های  بــه عنــوان شــریکی مناســب 
ــای  ــاله همکاری ه ــرارداد ۲۵ س ــد. ق ــرار ده ــران ق ــادی ای اقتص
ایــران و چیــن، راهــکاری اســت بــرای برقــراری ارتباطــی بلنــد مــدت 
بیــن دو کشــور امــا مســئله اینجاســت ایــن راهــکار چــه منافــع و 

ــد؟ ــرار میده ــا ق ــی ه ــا و چین ــش روی م ــی را پی چالش های
ــه در  ــن تفاهم نام ــاد ای ــی ابع ــال بررس ــه دنب ــا ب ــن م ــن مت در ای
حــوزه صنعــت نفــت و فرصت هــای موجــود بــرای همــکاری و 

ــتیم. ــیر هس ــن مس ــرات ای ــا و خط ــه چالش ه البت
چیــن بــه دنبــال یــک منبــع تامیــن انــرژی مطمئــن و بلنــد مــدت 
اســت تــا تنــوع ســبد واردات انــرژی خــود را افزایــش و ریســک 
احتمالــی کــه شــاید بوســیله آمریــکا و تحریم هایــش ایجــاد 
ــران از  ــهم ای ــته س ــال گذش ــد س ــد. در چن ــش ده ــود را کاه بش
واردات نفــت چیــن بــه حــدود ۳ درصــد تقلیــل یافتــه در حالــی 
ــازار  ــود در ب ــهم خ ــش س ــال افزای ــیه در ح ــتان و روس ــه عربس ک
نفــت چیــن هســتند. در ایــن قــرارداد ایــران تعهــد می دهــد نفــت 
خــام مــورد نیــاز چیــن را بــه مــدت ۲۵ ســال تامیــن نمایــد و در 
ــروش  ــل از ف ــع حاص ــود مناب ــی ش ــد م ــز متعه ــن نی ــوض چی ع
نفــت را بــرای توســعه زیرســاخت های اقتصــادی ایــران از جملــه 

صنعــت نفــت مصــرف کنــد.
تفاهــم نامــه ۲۵ ســاله ایــران چیــن در حــوزه صنعــت نفــت 

حــاوی مــوارد زیــر اســت :
تشــویق شــرکت های طرفیــن بــرای توســعه میادیــن نفتــی     

ایــران از طریــق مشــارکت یــا ســرمایه گــذاری مشــترک
مشــارکت در ســاخت و تجهیــز مخــازن ذخیره ســازی نفــت و     

ــا ســایر کشــور ها فراورده هــای نفتــی در ایــران، چیــن و ی
ــن      ــتی و پایی ــای باالدس ــکاری در پروژه ه ــرارداد هم ــاد ق انعق

دســتی صنعــت نفــت ایــران بــا شــرکت های توانمنــد چیــن
افزایش صادرات محصوالت پتروشیمی ایران به چین    

برقراری مشــوق های مناســب بــرای ســرمایه گذاری و مشــارکت     
طــرف چینــی در پروژه هــای مربــوط بــه مناطــق نفــت و گاز ایــران 

در چارچــوب قوانیــن ایــران
تســهیل ســرمایه گذاری طرف چینی در پروژه های پاالیشــگاهی     

و صــادرات فراورده هــای نفتــی از جاســک و ســاخت بندر جاســک
در      ســرمایه گذاری  بــرای  چینــی  گــذاران  ســرمایه  جــذب 

ــهیالت و  ــراری تس ــا برق ــار ب ــیمی چابه ــهرک پتروش ــای ش پروژه ه
ترجیهــی سیاســت های 

طراحــی و ســاخت پاالیشــگاه مشــترک در چیــن متناســب بــا     
خصوصیــات نفــت ایــران

ســرمایه گذاری در زمینــه پاالیشــگاه های کوچــک و متوســط     
در شــرق، غــرب و جنــوب ایــران بــرای صــادرات فراورده هــای آن 

بــه کشــور های همســایه
یکــی از فرصت هــای بــی نظیــر اقتصــاد ایــران کــه می توانــد مانــع 
از خــام فروشــی نفــت و گاز بشــود؛ تکمیــل زنجیــره ی ارزش 
ــا فــروش  ــم ب صنعــت نفــت اســت کــه در ایــن صــورت می توانی
پاییــن  بخــش  در  پاالیشــگاهی  و  پتروشــیمی  فراورده هــای 
دســتی صنعــت، درآمــد گســترده ای را بــرای کشــور ایجــاد کنیــم 
همچنیــن بــا توجــه بــه فــروش آســان تر فراورده هــای نفتــی 
نســبت بــه نفــت خــام می تــوان تــا حــدودی تحریم هــای ایــاالت 
متحــده را دور زد. ایــن قــرارداد  مــی توانــد یــک ظرفیــت مناســب 
ــا  ــد. ام ــت باش ــت نف ــتی صنع ــن دس ــش پایی ــعه بخ ــرای توس ب
ســوال اینجاســت. آیــا چیــن حاضــر بــه ســرمایه گذاری بــه منظور 

ــود؟ ــش می ش ــن بخ ــعه ای توس
صنعــت غــول پیکــر چیــن در دهه هــای گذشــته همــواره بــه 
فراورده هــای  و  گاز  و  نفــت  بــزرگ  تقاضاکننــده  یــک  عنــوان 
پتروشــیمی و پاالیشــی بوده اســت بــه طــوری کــه واردات نفــت 
خــام ایــن کشــور در ســال ۲۰۰۰ از حــدود ۱ میلیــون بشــکه 
در روز بــه بیــش از ۱۰ میلیون بشــکه در ســال ۲۰۱۹ رســیده 
اســت. امــا در ســال هــای قبــل بــه ســمت توســعه بخــش پاییــن 
دســتی صنعــت نفــت خــود حرکــت کــرده و بــه تدریــج در حــال 
کاهــش تقاضــا در بــازار تولیــدات پتروشــیمی و پاالیشــگاهی 
می باشــد حتــی در بســیاری از تولیــدات ایــن حــوزه نیــز صــادرات 

یکی از فرصت های بی 
نظیر اقتصاد ایران 
که می تواند مانع از 
وشی نفت و  خام فر
گاز بشود؛ تکمیل 
زش صنعت  زنجیره ی ار
نفت است که در این 
صورت می توانیم با 
وش فراورده های  فر
وشیمی و  پتر
پاالیشگاهی در بخش 
پایین دستی صنعت، 
درآمد گسترده ای را 
برای کشور ایجاد کنیم

علی آذرائین



۵۱ ۹ اسفند  ۹

ی ژ نفت و انر فصـــل سوم

دارد. در ســال ۲۰۱۸ چیــن از واردکننــده خالــص ســوخت بــه 
یکــی از ۱۰ صادرکننــده برتــر محصــوالت تصفیــه شــده جهــان 
تبدیــل شــد. صــادرات کل نفــت و گاز، بنزیــن و نفــت ســفید ایــن 
کشــور بیــن ســال های ۲۰۱۲ تــا ۲۰۱۸ بــا ۲۷۷ درصــد 
افزایــش بــه ۴۶.۰۸ میلیــون تــن )۹۲۵۰۰۰ تــن در روز( 
ــور در دو  ــن کش ــود ای ــی ش ــی م ــش بین ــد پی ــن رون ــا ای ــید. ب رس
دهــه آینــده رقیبــی جــدی در صــادرات اکثــر فراورده هــای نفتــی و 
گازی بــرای ایــران و دیگــر کشــور های این عرصه محســوب شــود.

چیــن در صنعــت نفــت ایــران بــه دنبــال توســعه میادیــن نفتــی 
و گازی و افزایــش برداشــت از ایــن میادیــن می باشــد. کــه در 
نهایــت بــه ســرمایه گذاری در بخــش بــاال دســتی صنعــت نفــت ما 
می انجامــد. بــا توجــه بــه مطالب یــاد شــده دو دلیل عمــده برای 
ســرمایه گــذاری چینــی هــا در ایــن بخــش قابل پیش بینی اســت:

نیــاز پتروشــیمی و پاالیشــگاه های چیــن بــه نفــت خــام و گاز     
بعنــوان خــوراک و همچنیــن تامیــن انــرژی مــورد نیازخــود

چیــن تمایــل بــه ایجــاد رقیــب در بــازار فراورده هــای نفتــی و     
ــی  ــعه پاالیش ــد توس ــه رون ــه ب ــا توج ــت؛ ب ــود نیس ــرای خ گازی ب
ــه  و پتروشــیمی چیــن، احتمــال مــی رود ایــن کشــور در آینــده ب
بزرگتریــن صادرکننــده محصــوالت پتروشــیمی جهــان تبدیــل 
خواهدشــد و بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف قطعــا عالقــه ای بــه 
ــن  ــت . بنابرای ــد داش ــا نخواه ــتی م ــن دس ــع پایی ــعه صنای توس
بــرای حــل ایــن چالش هــا دو راهــکار می توانــد راهگشــا باشــد:
۱. مشــارکت با چین در بهره برداری از پتروشــیمی ها و پاالیشــگاه ها 
بــه صورتــی کــه چینی هــا نیــز ســهمی از منافــع حاصــل از فــروش 
ایــن فراورده هــا داشــته باشــند. در ایــن صــورت احتمــال ترغیــب 
شــدن آنــان بــه ســرمایه گذاری در بخــش پایین دســتی صنعــت 

نفــت بیشــتر می شــود.
۲. بــا توجــه بــه تمایــل چینی هــا بــه ســرمایه گذاری در پروژه های 
باالدســتی صنعــت نفــت ایــران، می تــوان و امکانــات کشــور را بــه 
جــای پراکنــده کــردن در همــه بخش هــای این صنعــت، در بخش 
پاییــن دســتی یعنــی پتروشــیمی و پاالیشــگاه ها متمرکــز کنیم تا 
توســعه  ای متــوازن در بخش هــای پایین دســتی و باال دســتی 
صنعــت صــورت بگیــرد. همچنیــن مــی تــوان از ظرفیــت بازار های 

ســرمایه ای برای تامین مالی بخش پایین دســتی اســتفاده کرد.
یکــی از ریســک های راهبــردی موجــود در ایــن قــرارداد، ایــن 
ــت  ــازش، دول ــورد نی ــرژی م ــن ان ــن در تامی ــرف چی ــه  ط ــت ک اس
ایــران اســت. امــا طــرف ایــران بــرای همکاری هــای مشــترک بــرای 
توســعه زیرســاخت های اقتصــادی کشــور، شــرکت های چینــی 
هســتند کــه ســابقه نشــان داده در مــوارد متعــدد در برابــر 
تحریم هــای آمریــکا تســلیم شــدند. بــا توجــه بــه عــدم تعهــد 
ــمت  ــه س ــرکت ها ب ــن ش ــت ای ــرای هدای ــن ب ــت چی ــی دول قطع
همــکاری، چــه تضمینــی وجــود دارد کــه ایــن شــرکت ها بــه 

ــد؟ ــل کنن ــتی عم ــه درس ــود ب ــدات خ تعه
بــا توجــه بــه مســائل مطــرح شــده، ســه راهبــرد بــرای پوشــش 

ایــن ریســک مــی تــوان مطــرح کــرد:
نقشــه راه ایــن همکاری هــا بــه صــورت مرحله ای نوشــته شــود و 
متناســب بــا دســتیابی بــه اهــداف مرحلــه ای منافع طــرف چینی 
تامیــن گــردد، تــا مشــکالتی کــه ســابقا در توافقــات با کشــورهای 
ــرکت های  ــن ش ــد همچنی ــود نیای ــه وج ــت ب ــود داش ــی وج غرب

چینــی نیــز بــه تعهــدات خــود بــه طــور کامــل عمــل کننــد.
در طراحــی قســمت های زیــر مجموعــه طــرح، بخــش قابــل 
توجهــی از منافــع در قالــب منافــع مشــترک تعریف شــود. در این 
صورت چین نیز از عایدی توســعه صنعت نفت بهره مند شــده و 
تــالش خــود برای تکمیــل این زیرســاخت ها را افزایــش می دهد.

ایجــاد یــک ظرفیــت کارشناســی خــوب بــرای طراحــی و مدیریــت 
یــک  چیــن،  بــا  همــکاری  برنامــه  زیرمجموعــه  قرارداد هــای 
رویکــرد الزم بــرای پوشــش ریســک موجــود اســت کــه مــی توانــد 
چالش هــا ونگرانی هــای ایــن قــرارداد را قبــل از تفاهــم و در طــول 

اجــرای آن بــه طــور موثــر کاهــش دهــد.
 برنامــه جامــع همــکاری  هــای ۲۵ ســاله ایــران و چیــن فرصــت 
ــه  ــیدن ب ــرعت بخش ــا و س ــردن تحریم ه ــر ک ــم اث ــرای ک ــی ب خوب
ارزش صنعــت  زنجیره هــای  و تکمیــل  زیرســاخت ها  توســعه 
ــبت  ــا را نس ــد م ــود نبای ــای موج ــا فرصت ه ــد. ام ــت می باش نف
بــه چالش هــای ایــن مســیر بی توجــه کنــد و بــه یــک توافــق نامــه 
منفعالنــه منجــر بشــود. بایــد از حداکثــر فرصت هــای ممکــن در 

ــم. ــتفاده کنی ــا اس ــن همکاری ه ای

 مشارکت با چین در بهره 
وشیمی ها  ی از پتر بردار

و پاالیشگاه ها به 
صورتی که چینی ها نیز 

سهمی از منافع حاصل 
وش این فراورده ها  از فر

داشته باشند. در 
این صورت احتمال 

نان به  آ ترغیب شدن 
ی در بخش  سرمایه گذار

پایین دستی صنعت 
نفت بیشتر می شود.



ل۵۲ شمــاره او

ی ژ نفت و انر فصـــل سوم

ی ژ یدورهای انر تبیین ژئوپلیتیک کر
آسیا در منطقه غرب 

منطقــه غــرب آســیا را می تــوان پهنــه جغرافیایــی بیــن دو دریــا دانســت. ایــن محــدوده منطبــق بــر بیضی اســتراتژیک انــرژی اســت که بیش 
از ۷۰ درصــد ذخایــر نفــت جهــان و بیــش از ۴۰ درصــد گاز طبیعــی جهــان را در خــود جــای داده اســت ]۱[. غــرب آســیا را از منظــر انــرژی 
در یــک نــگاه کلــی می تــوان بــه دو منطقــه قفقــاز و خلیــج فــارس تقســیم کــرد، دو جغرافیــای کامــًا متفــاوت کــه تنهــا وجــه اشــتراک آن هــا 
در حــوزه انــرژی اســت. نیــاز جهــان مــدرن بــه ایــن مــاده حیاتــی ســبب تمرکــز توجهــات بــه ایــن مناطــق شــده اســت. بــا گذشــت زمــان و 
پیشــرفت فنــاوری و برآوردهــای اقتصــادی از انتقــال انــرژی ایــن مناطــق، بحــث انتقــال از طریــق لولــه  هــای نفتــی در دســتور کار سیاســت  
انــرژی کشــورهای مبــدأ و مقصــد قــرار گرفتــه اســت کــه می توانــد بــر روی امنیــت ملــی ایران بــا توجه موقعیــت ژئوپلیتیکــی کــه دارد اثرگذار 

باشــد. بدیــن ترتیــب، ایــن مقالــه بــر آن اســت ژئوپلیتیــک ایــن کریدورهــا را بــا محوریــت منافــع جمهــوری اســالمی ایــران تبییــن کنــد.

ی    ژ یدورهای انر قفقاز و کر
بعــد از فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی قفقــاز جنوبــی در 
صحنــه سیاســت خــود را مطــرح ســاخت. بــا اســتقالل ســه 
ــارج از  ــم خ ــا آن ه ــط ب ــای مرتب ــه، جغرافی ــن منطق ــوری ای جمه
سیاســت ســنتی شــوروی محــل توجــه بازیگــران قــرار گرفــت. از 
جالــب توجــه  تریــن پدیده هــای جغرافیایــی قفقــاز انــرژی اســت 
ــای  ــود ج ــیلی]۱[ را در خ ــوخت فس ــن س ــی از ای ــع غن ــه مناب ک
داده اســت. تــا قبــل از فروپاشــی شــوروی تمــام مســیرهای 
عمــده انتقــال نفــت و گاز منطقــه از خــاک روســیه عبــور مــی  
نمــود و ایــن موجــب وابســتگی آن هــا بــه روســیه مــی  شــد، بــا 
ظهــور واحدهــای سیاســی مســتقل، کشــورهای حــوزه خــزر 
ــدند. در  ــود ش ــی خ ــات سیاس ــام حی ــتقالل در تم ــتار اس خواس
ایــن راســتا، سیاســت  هــای مربــوط بــه انــرژی تئوریــزه شــد و بــا 
توجــه بــه جغرافیــای بســته و ناتوانــی از حمــل از طریــق کشــتی، 
بحــث انتقــال آن از طــرق لولــه  از همــان نخســت در دســتور کار 
بازیگــران قــرار گرفــت و بدیــن ترتیــب شــاهد طــرح و اجرایــی 
شــدن مجموعــه  ای از خطــوط شــدیم کــه در ذیــل به اهــم آن ها 

و مزیــت و عیــب  های شــان پرداختــه می شــود.
الف( خط انرژی باکو، تفلیس  -  جیهان]۲[

 ایــن خــط از مهم تریــن مســیرهای انتقــال نفــت دریــای خــزر بــه 
ــکا،  ــت آمری ــورد حمای ــدت م ــه ش ــه ب ــت ک ــی اس ــای جهان بازاره
ــا و ترکیــه اســت. ایــن مســیر ۱۷۷۶ کیلومتــری از ســاحل  اروپ
غربــی دریــای خــزر شــروع و از ســه کشــور آذربایجــان، گرجســتان 
و ترکیــه عبــور کــرده و در ســاحل دریــای مدیترانــه بــه کشــتی 
ــود. از  ــا می ش ــی جابج ــای جهان ــه بازاره ــز ب ــا نی ــل و از آنج منتق
ــه از  ــت ک ــور آن اس ــرژی مزب ــط ان ــه خ ــل مالحظ ــای قاب ویژگی ه
میــزان وابســتگی اروپــا بــه نفــت غــرب آســیا و خــط لولــه عبــوری 
لولــه  خــط  دیگــر  ویژگی هــای  از  می کاهــد.  روســیه  خــاک  از 
ــای  ــدرت  ه ــرای ق ــی ب ــای ژئوپولیتیک ــاد موقعیت ه ــور، ایج مزب
بــزرگ اســت. ایــن شــرایط ژئوپولیتیکــی بــرای دو کشــور روســیه 
ــر ایــن  و آمریــکا از اهمیــت اساســی و باالیــی برخــوردار اســت. ب
ــا توســل بــه خــط لولــه مزبــور در پــی نوعــی  اســاس، روســیه ب
بــازار انحصــاری در بازارهــای جهانــی انــرژی بــه خصــوص صــادرات 
گاز بــه اروپــا اســت. ایــن ویژگــی بــرای آمریــکا بــدان جهــت دارای 

اهمیــت اســت کــه آمریــکا بــا احــداث ایــن خــط لولــه اهــداف 
سیاســی را تعقیــب می نمایــد ]۲[.

مزیــت  ایــن خــط در ایــن اســت کــه بــه میــزان زیــادی هزینــه  
هــای اقتصــادی را کاهــش داده اســت، ایــن درحالــی اســت کــه 
ــران می بایســت از آن آنجــا بــه  ایــن خــط در صــورت انتقــال از ای
کشــتی  هــای نفتکــش تحویــل می شــد و از آنجــا نیــز بــه ســمت 
دریــای مدیترانــه حمــل  در  اروپــا  بــه جنــوب  بیشــتر  و  اروپــا 
می شــد. در ایــن صــورت تانکرهــای نفتکــش بایــد بــا گــذر از 
ــای عــرب می شــدند و ســپس  تنگــه اســتراتژیک هرمــز وارد دری
بــا گــذر از تنگــه بــاب المنــدب وارد دریــای ســرخ شــده و بــا گــذر 
از کانــال ســوئز و پرداخــت عــوارض زیــاد بــه دریــای مدیترانــه 
وارد شــده و بــه بازارهــای مصــرف در دریــای مدیترانــه یــا بــا 
ــد ]۳[. ــیاه می ش ــای س ــفر وارد دری ــل و بس ــه داردان ــذر از تنگ گ

ب( خط لوله باکو  -  سوپسا
 ایــن خــط لولــه بــه طــول ۵۱۵ مایــل، باکــو را به بندر سوپســای 
گرجســتان در ســاحل شــمالی دریــای ســیاه بــا ظرفیــت ۳۰۰ تــا 
ــی  ــائل امنیت ــازد. مس ــل می س ــکه در روز متص ــزار بش ۶۰۰ ه
گــروه  هــای معــارض  از ســوی  اقدامــات خرابــکاران  به ویــژه 

گرجــی نقطــه ضعــف اساســی بــرای ایــن مســیر اســت.
ج( باکو  -  نوروسیسک

البتــه در کنــار ایــن خطــوط، کریدورهــای دیگــری نیــز وجــود دارد 
همچــون باکــو  -  نوروسیســک کــه مــورد حمایــت روســیه اســت. 
ایــن خــط لولــه بــا ۱۰۷۲ مایــل طــول بــه ســمت شــمال یــا دقیق تر 
ــی  ــای نفت ــط از میدان ه ــن خ ــد. ای ــداد می یاب ــمال غربی امت ش
ــار از  ــوری خودمخت ــد جمه ــذر از چن ــا گ ــود و ب ــاز می ش ــو آغ باک
جملــه ماهــاچ قلعــه )ماخــاچ قلعــه( در داغســتان و گروزنــی 
ــیاه  ــای س ــار دری ــیه در کن ــک روس ــدر نوروسیس ــه بن ــن ب در چچ

.]۴[ می پیوندنــد 
د( کریدور قزاقستان  -  سین کیانگ

ــه ســوی  ــز راه ب ــر غــرب، بخشــی نی ــرژی ایــن منطقــه عــالوه ب ان
کریــدور  کریدورهــا،  ایــن  از  یکــی  اســت.  کــرده  پیــدا  شــرق 
قزاقســتان  -  ســین کیانگ چیــن بــا ۶۱۳ مایــل اســت کــه 
انــرژی را از ایــن حــوزه بــه شــرق منتقــل می کنــد. ایــن خــط نشــان 
دهنــده تــالش چیــن بــرای اســتفاده از منابــع انــرژی غنی منطقه 

وپاشی اتحاد  بعد از فر
وی قفقاز  جماهیر شور
جنوبی در صحنه 
ح  سیاست خود را مطر
ساخت. با استقالل سه 
ی این منطقه،  جمهور
آن  جغرافیای مرتبط با 
ج از سیاست  هم خار
وی محل  سنتی شور
یگران قرار  توجه باز
گرفت.

عابد گل کرمی



۵۳ ۹ اسفند  ۹

ی ژ نفت و انر فصـــل سوم

دریــای خــزر بــوده اســت ]۵[. بدیــن  ترتیــب، از طریــق ایــن خــط 
ــد. ــری می یاب ــال بازیگ ــاز مج ــی قفق ــط فضای ــز در محی ــرق نی ش
و( خط لوله آذربایجان  -  ایران و قزاقستان، ترکمنستان  -  ایران
 ایــن خطــوط بــه دلیــل تحریم هــای بیــن  المللــی در مرحلــه 

امــکان  ســنجی متوقــف شــده  انــد ]۶[

یدور خطوط گاز    کر
در کنــار کریدورهــای نفــت، خطوط گاز هم وجــود دارند که به امر 
انتقال گاز منطقه اهتمام می ورزند. اهم آن ها به قرار زیر است:

الف( خط لوله ناباکو
 ایــن خــط بــا طــول ۳۳۰۰ کیلومتــر و ظرفیــت ســاالنه ۴۵ 
ــر مکعــب گاز طبیعــی کشــورهای آســیای مرکــزی از  ــارد مت میلی
مســیر ترکیــه، بلغارســتان، مجارســتان، رومانــی و اتریــش را بــه 

بازارهــای هــدف در اروپــا انتقــال می دهــد.
ب( خط لوله گاز طبیعی ترانس خزر ]۳[

ایــن خــط لولــه بــا ظرفیــت اولیــه ۵۶۵ میلیــارد فــوت مکعــب 
و بــه طــول ۱۰۲۹ مایــل از بنــدر »ترکمن باشــی« در شــرق 
دریــای خــزر در ســاحل ترکمنســتان آغــاز و بــا گــذر از بســتر دریــای 
خــزر بــه باکــو می رســد. از آنجــا بــه ارزروم و بــه شــبکه سراســری 
گاز ترکیــه متصــل ]۸[ و ســپس بخشــی از آن بــه اروپــا منتقــل 

می شــود.
ج( خط لوله انتقال گاز باکو، تفلیس  -  ارزروم  ]۴[

ایــن خــط لولــه از منطقــه قفقــاز بــه ســمت غــرب از آذربایجــان 
ــه  ــه ب ــه ســوی جنــوب ترکی ــه تفلیــس و ســپس در مســیری ب ب
شــهر ارزروم کشــیده می شــود کــه در آنجــا بــه شــبکه خــط لولــه 
سراســری گاز ترکیــه متصــل خواهــد شــد. ایــن خــط لولــه گاز 
اســتخراجی بــا طــول ۶۳۰ مایــل، منابع عظیمــی از گاز طبیعی 
آذربایجــان در منابــع دریــای »شــاه دنیــز« را کــه ذخایــر اثبــات 
ــل  ــه منتق ــه ترکی ــت، ب ــب اس ــارد مترمکع ــده آن ۴۶۰ میلی ش

ــرد ]۹[. ــد ک خواه
د( خط لوله ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان  -  چین

ایــن کریــدور بــه طــول ۲۰۰۰ کیلومتر و ظرفیت انتقال ســاالنه 
۳۰ میلیــارد متــر مکعــب گاز آســیای مرکــزی و قفقــاز را بــه چیــن 
انتقــال می دهــد ]۱۰[. مشــاهده می شــود ایــران در همــه 
طرح هــای کالن انتقــال انــرژی منطقــه، از جملــه ناباکــو، باکــو  
-  جیهــان بــه دلیــل تحریم هــای شــورای امنیــت ســازمان ملــل 
متحــد، غایــب بــزرگ بــه  شــمار مــی رود. مزیــت کلــی ایــن خطــوط 
رهایــی کشــورهای مبــدأ از کنتــرل روســیه اســت، بــرای آذربایجان 
عــالوه بــر روســیه رهایــی از وابســتگی بــه ایــران یــک هــدف 
ــار مزیــت ایــن خطــوط  اساســی محســوب می شــود؛ امــا در کن
از ضعف هــای کلــی همچــون نگرانــی  هــای زیســت محیطی، 
ــای  ــوری  ه ــام جمه ــد. در تم ــج می برن ــی رن ــی و ژئوپلیتیک امنیت
خودمختــار قفقــاز شــمالی و همچنیــن در ســه کشــور مســتقل 
ــای  ــرای درگیری ه ــوه ب ــل و بالق ــات بالفع ــی، امکان ــاز جنوب قفق
قومــی وجــود دارد، بنابرایــن بــی  ثباتــی منطقــه  ای نگرانی اصلی 
و مســتمر اســت. مســئله مهــم دیگــر باز شــدن پــای بازیگــران فرا 
منطقــه بــه محیــط بســیار پیچیده قفقــاز و گرم شــدن رقابــت در 

ایــن فضــا اســت.

ی    ژ یدورهای انر خلیج فارس و کر
خلیــج فــارس بخــش جنوبی بیضــی اســتراتژیک انرژی را تشــکیل 
می دهــد بــا ایــن تفــاوت کــه از طریــق تنگــه هرمــز بــه دریــای آزاد 
وصــل اســت و دسترســی مناســبی بــرای شــرق و غــرب فراهــم 
ــی و  ــد گاز طبیع ــودن ۴۲ درص ــا دارا ب ــه ب ــن منطق ــی آورد. ای م
۶۱/۵ درصــد نفــت جهــان همــواره مــورد توجــه جهــان بــوده 
اســت. در ایــن پهنــه نفت خیــز روزانــه ۱۷ میلیــون بشــکه نفــت 
خــام و ۳/۵ میلیــارد فــوت مکعــب گاز مایــع تولیــد می شــود، 
ایــن میــزان از دو طریــق کشــتی و لولــه بــه بازارهــای مصــرف 
می رســد. در گذشــته عمــده انــرژی ایــن منطقــه از طریق کشــتی 
بــه بازارهــای جهانــی حمــل می شــد لیکــن اســتراتژی کشــورهای 
عربــی حــوزه خلیــج فــارس مبنــی بــر رهایــی از وابســتگی به تنگه 
ــروژه  هــای انتقــال  ــه، پ هرمــز و مســائل اقتصــادی از بعــد هزین
انــرژی از طریــق لولــه بــه بازارهــای هــدف را در کانــون توجــه 
دولت هــای مبــدأ و به ویــژه مقصــد قــرار داده اســت. در ذیــل بــه 

اهــم ایــن خطــوط بــه طــور اجمــال اشــاره می شــود:
الف( خط لوله کرکوک به تریپولی و بانیاس

ــت در  ــکه نف ــون بش ــا ۱/۴ میلی ــت ۱/۲ ت ــا ظرفی ــط ب ــن خ ای
روز نفــت عــراق را بــه بنــدر تریپولــی و بانیــاس در ســوریه منتقــل 
می کنــد. خــط لولــه نفتــی کرکــوک بــه تریپولی یــا طرابلــس لبنان 
در اثــر حــوادث سیاســی و امنیتــی داخلــی آن کشــور قطــع شــد. 
خــط لولــه دوم نیــز در اثــر اختــالف بیــن عــراق و ســوریه بــر ســر 
حــق ترانزیــت در ۱۹۷۶ قطــع شــد، ایــن توقــف باعــث شــد تــا 
عــراق تصمیــم بــه دو خــط لولــه جدیــد از کرکــوک بــه حدیتــه و 
ســپس بــه بنــدر فــاو در خــور عبــداهلل و دیگــری بــه ترکیــه بگیــرد.

ب( خط کرکوک - جیهان]۵[
 بــا مســدود شــدن خطــوط لولــه فــوق در اثــر حــوادث سیاســی 
- امنیتــی عــراق در ۱۹۸۱، ایــن کشــور اقــدام بــه صــادر کــردن 
ــه  ــوک ب ــط کرک ــرد. خ ــارس ک ــج ف ــر از خلی ــه امن ت ــه نقط ــت ب نف
جیهــان بــا ظرفیــت ۷۰۰ هــزار بشــکه در روز بــود کــه در ادامــه 
بــه ۱/۶ میلیــون بشــکه در روز افزایــش یافــت ]۱۲[. کرویــدور 
مزبــور از دو لولــه بــه قطــر ۴۶ اینــچ و ۴۰ اینــچ بــا ظرفیــت 
۱.۱۰۰ هــزار و ۵۰۰ هــزار بشــکه در روز طراحــی شــده اســت 
]۱۳[ کــه از وضعیــت بــی  ثبــات منطقــه مصــون نمانــده و بــه 

کــررات مــورد هجــوم واقــع و منفجــر شــده اســت.

مسیرهای انتقال 
آسیای  نفت از 

ی و قفقاز و  مرکز
موقعیت ایران ]7[



ی  ژ در گذشته عمده انر
یق  این منطقه از طر

کشتی به بازارهای 
جهانی حمل می شد 

ی  لیکن استراتژ
بی حوزه  کشورهای عر

خلیج فارس مبنی بر 
رهایی از وابستگی به 

تنگه هرمز و مسائل 
ینه،  اقتصادی از بعد هز

وژه  های انتقال  پر
یق لوله به  ی از طر ژ انر

بازارهای هدف را در 
کانون توجه دولت های 

یژه مقصد  مبدأ و به و
قرار داده است. 



ل۵۴ شمــاره او

ی ژ نفت و انر فصـــل سوم

د( خط لوله تاپ الین]۶[ )ترانس عربی(
ــا  ــال ۱۹۴۷ ب ــداث آن در س ــه اح ــت ک ــه  ای اس ــط، لول ــن خ  ای
ظرفیــت اولیــه ۵۰۰ هــزار بشــکه در روز شــروع شــد و از منطقــه 
ــا  ــدون ی ــدر صی ــا بن ــعودی ت ــتان س ــع در عربس ــه واق القیصوم
صیــدا در لبنــان کشــیده شــده اســت. ایــن خــط لولــه در اوج 
کاری خــود - بــا کمــک بــه توســعه اقتصــاد لبنــان- و همچنیــن 
تســریع در روابــط سیاســی امریــکا و غــرب آســیا، مهم تریــن 
عامــل در تجــارت جهانــی نفــت به حســاب مــی  آمــد. هر چنــد این 
خــط در حــال حاضــر به دلیــل اختالفــات عربســتان، اردن و لبنان 
بــر ســر حــق ترانزیــت انتقــال نفت خــام تعطیل اســت، لیکــن تاپ 
الیــن به صــورت یــک مســیر بالقــوه صادراتــی بــرای صــادرات نفت 
خلیــج فــارس بــه اروپــا و امریــکا باقی مانده اســت چرا کــه انتقال 
نفــت از طریــق تــاپ الیــن بــه اروپــا حداقــل ۴۰ درصــد ارزان تــر 
ــود ]۱۴[. ــام می ش ــوئز انج ــال س ــق کان ــت از طری ــال نف از انتق

و( خط لوله گوار به ینبوع )پتروالین]۷[(
ترمینــال نفتــی ینبــوع در ۱۹۸۱ اولیــن محمولــه نفتــی خــود 
را از لولــه گــوار دریافــت کــرد. ایــن خــط کــه بــا هــدف کاهــش 
وابســتگی عربســتان بــه تنگــه هرمــز گشــایش یافتــه بــود، 
ظرفیــت انتقــال ۵.۱ میلیــون بشــکه در روز نفــت خــام ســبک 
و فــوق ســبک عربســتان را از منطقــه آبقیــق بــه بنــدر ینبــوع در 

دریــای ســرخ دارا اســت.
ه( خط لوله عراق  -  عربستان

 ایــن خــط در اثــر توافــق ســال ۱۹۸۱ بیــن دو کشــور حاصــل 
آمــد و نفــت بصــره را بــه بندر ینبــوع منتقل می کنــد. ظرفیت این 
خــط لولــه ۱.۶ میلیــون بشــکه در روز اســت. در حــال حاضــر بــه 
دلیــل اختالفــات دولــت عــراق و عربســتان، نفــت خامــی از طریق 
آن صــادر نمی شــود و تنهــا مقــداری از گاز عربســتان را از شــرق 
ایــن کشــور بــه غــرب آن بــرای مصــرف مجتمع هــای پتروشــیمی 
ــا هــدف کاهــش  منتقــل می کنــد ]۱۵[. بیشــتر ایــن خطــوط ب
وابســتگی بــه تنگــه هرمــز و هزینــه  هــای حمــل و نقــل طراحــی 
و اجــرا شــده  انــد؛ امــا بــه جــز خطــوط داخــل کشــوری همچــون 
پتروالیــن بیشــتر ایــن کریدورهــا بــه دالیــل سیاســی، اختالفــات 
داخلــی یــا امنیتــی از کار افتــاده یــا جریــان مســتمر انتقــال آن هــا 

دچــار وقفــه شــده اســت.

ی اسالمی ایران    ی و منافع جمهور ژ یدورهای انر کر
و  )نفــت  انــرژی  ایــران در مرکــز بیضــی اســتراتژیک  قرار گیــری 
قــاره  هــای  اتصــال  ایــران در منطقــه  گاز( و نقــش محــوری 
آســیا، افریقــا و اروپــا باعــث شــده کــه ایــران از نظــر اقتصــادی و 
جغرافیایــی منطقــه  ای حیاتــی و مرکــزی و نیــز کانونــی ترانزیتــی 
بــرای خشــکی  هــای جهــان بــه  شــمار آیــد. ایــن موقعیــت ایــران 
در منطقــه ایجــاب می کنــد کــه شــاهراه های اصلــی انتقــال 
انــرژی از مســیر ایــن کشــور عبــور کنــد؛ بــه  ویــژه بــا علــم بــه 
ــدی  ــت در روز، درآم ــکه نف ــون بش ــک میلی ــر ی ــت ه ــه ترانزی اینک
معــادل یــک میلیــارد دالر در ســال را بــرای ایــن کشــور بــه ارمغان 
ــز، بــه دلیــل اتصــال خطــوط  ــرژی نی مــی آورد. در بعــد امنیــت ان
ــه  ــوط لول ــه خط ــه ب ــورهای منطق ــرژی کش ــال ان ــای انتق لوله ه
ایــران، ارتقــای امنیــت ملــی را در پــی خواهــد داشــت. عــالوه 

ــا  ــد ب ــران می توان ــی ای ــت ترانزیت ــتفاده از موقعی ــا اس ــن، ب ــر ای  ب
برقــراری تعامــل و پیونــدی عمیــق بیــن تولیدکننــدگان و مصرف  
کننــدگان آســیایی بــه  عنــوان حرکتی اقتصــادی در جهــت امنیت 
و منافــع ملــی گام بــردارد ]۱۶[ و وزن خود را در حیات سیاســی 
و اقتصــادی جهــان افزایــش دهــد. لیکــن بــا نــگاه بــه خطــوط یاد 
ــران  ــرای ای شــده مشــاهده می شــود کــه نــه تنهــا ایــن هــدف ب
ــای  ــیاری از توانمندی ه ــه بس ــده بلک ــترس ش ــیار دور از دس بس
جغرافیایــی آن را نیــز دچــار چالــش شــده اســت. ایــران از بازیگری 
در محیــط جغرافیایــی شــمال محــروم شــده و در جنــوب قــدرت 
مانــور ایــران در تنگــه هرمــز کاســته شــده اســت، در کنــار ایــن دو 
ــا حضــور بازیگــران  ــز ب ــی پیرامــون آن نی ــه محیــط جغرافیای نکت

فرامنطقــه  ای بــه شــدت رقابتــی و ناامــن شــده اســت.
الف( ایران و کریدورهای جغرافیای قفقاز

بــا وجــودی کــه ایــران از خطــوط لولــه انتقــال جنوبــی از طریــق 
ایــران حمایــت می کــرد ایــن خــط انتخــاب نشــد. فــرض می شــود 
کــه ایــن خــط لولــه از ایــران عبــور می کــرد، در آن صــورت امنیــت 
منطقــه و قفقــاز بــه امنیــت ایــران گــره می خــورد و ایــن موضــوع 
بــه شــدت مــورد نگرانــی ایــاالت متحــده و حتــی روســیه بــود. از 
ــان  ــس - جیه ــو، تفلی ــرژی باک ــدور ان ــی کروی ــای سیاس ویژگی ه
بــرای آمریــکا بــدان جهــت دارای اهمیــت اســت کــه آمریــکا بــا 
ــد  ــب می نمای ــی را تعقی ــداف سیاس ــه اه ــط لول ــن خ ــداث ای اح
ایــن اســتدالل بــا نــگاه بــه اینکــه امریــکا در پشــت حمایــت از 
بیشــتر خطــوط لولــه  هــای انتقــال انــرژی ایــن منطقــه قــرار دارد 
ــازی،  ــن ب ــکا از ای ــدف امری ــی ه ــور کل ــه  ط ــد. ب ــی می نمای منطق
حضــور در منطقــه قفقــاز و تســلط بر حیــات سیاســی، اقتصادی 
منطقــه و بــه  نوعــی مدیریــت آن اســت. از ایــن راه عــالوه بــر آنکه 
نفــوذ روســیه را بــه چالــش می کشــد، ایــران را هــم از موقعیــت 
ممتــاز طبیعــی و اســتراتژیک منطقــه  ای خود محروم می ســازد. 
ــرای کریدورهــای قفقــاز  ــران ب ــی اســت کــه مســیر ای ایــن در حال

چنــد امــکان مطلــوب دارد. همچــون:
کریدورها تنها از یک کشور می گذرند.    
از امنیت بیشتری برخوردار خواهند بودند.    
وصل مستقیم به دریای آزاد می شوند.    
عــالوه بــر بــازار غــرب، بــازار شــرق را نیــز در اختیــار کشــورهای     

مبــدأ قــرار می دهــد که مســیرهای فعلی از آن مســتثنا هســتند.
ب( ایران و کریدورهای حوزه خلیج فارس

ایــران جغرافیــای منفعــل در سیاســت جهان نیســت. این کشــور 
در محیــط اســتراتژیک جنــوب نیــز بــه نوعــی از جانــب بازیگرانــی 
از  انــرژی  انتقــال  خطــوط  دارد.  قــرار  دیالکتیــک  وضعیــت  در 
مســیرهایی غیــر از تنگــه هرمــز دلیلی گویــا بر برقــراری ژئوپلیتیک 
ــه  ــون آن متوج ــه کان ــت ک ــط اس ــن محی ــت در ای ــای نف ــه  ه لول
ایــران اســت، چراکــه ارزش جغرافیایــی  -  اســتراتژیک تنگــه هرمز 
را بــه چالــش می کشــد هــر چنــد ایــران هــم در مقــام پاســخ 
برآمــده و پــروژه  هایــی را مطــرح ســاخته اســت لیکــن آن هــا نیــز با 

ــده اند. ــه ش ــش مواج چال
خــط لولــه ایــران  - عــراق- ســوریه]۸[ )خوانــده شــده بــه 
نــام خــط لولــه دوســتی از ســوی دولت هــای درگیــر و خــط 
از  از منابــع غربــی( یکــی  از ســوی برخــی  لولــه گاز اســالمی 

ی  ژ خطوط انتقال انر
از مسیرهایی غیر از 
تنگه هرمز دلیلی گویا 
ی ژئوپلیتیک  بر برقرار
لوله  های نفت در 
این محیط است که 
آن متوجه  کانون 
ایران است، چراکه 
زش جغرافیایی   ار
یک تنگه هرمز  -  استراتژ
را به چالش می کشد هر 
چند ایران هم در مقام 
وژه   پر پاسخ برآمده و 
ح ساخته  هایی را مطر
آن ها نیز با  است لیکن 
چالش مواجه شده اند.



۵۵ ۹ اسفند  ۹

ی ژ نفت و انر فصـــل سوم

ــران  ــی ای ــارس جنوب ــدان گازی پ ــنهادی از می ــی پیش ــه گاز طبیع ــط لول ــک خ ــت. ی ــا اس ــروژه  ه ــن پ ای
از طریــق ایــران، عــراق، ســوریه و لبنــان بــرای عرضــه بــه مشــتریان عراقــی، ســوری، لبنــان و اروپایــی 
ــد. ــا ش ــران ره ــه ای ــکا علی ــای آمری ــد از تحریم ه ــش ح ــار بی ــی فش ــر ۲۰۱۰ در پ ــه در اکتب ــت ک اس
ایــران را بــه هنــد و پاکســتان  ایــران، خــط لولــه صلــح نــام دارد کــه گاز صادراتــی  پــروژه دیگــر 
انتقــال مــی داد. بــر اســاس آن ایــران متعهــد می شــد ظــرف ۲۵ ســال، گاز خــود را بــه قیمتــی 
ــبه  ــرژی ش ــن ان ــن روش تأمی ــادی  تری ــن اقتص ــد ای ــر چن ــد. ه ــتان بفروش ــد و پاکس ــه هن ــی ب توافق
قــاره بــود لیکــن بــه دالیلــی تاکنــون پیشــرفتی نداشــته اســت ]۱۷[. ایــن در حالــی اســت کــه 
اختیــار  در  مطلوبــی  امکان هــای  هــم  فــارس  خلیــج  حــوزه  بــرای  ایــران  جغرافیایــی  موقعیــت 
کشــورهای مبــدأ ماننــد دسترســی آســانی بــه بــازار غــرب و شــرق و امنیــت خطــوط قــرار می دهــد.

ی جهان    ژ آینده منطقه و انر ثیر بر  یدورها و تأ کر
ــی  ــد واقع ــا ۲۰۳۰ رش ــال ۲۰۰۴ ت ــرژی، از س ــی ان ــن  الملل ــازمان بی ــع ۲۰۰۷ س ــند مرج ــاس س ــر اس ب
تولیــد ناخالــص داخلــی)GDP( در جهــان ســالیانه ۴/۱ درصــد خواهــد بــود. ایــن نــرخ رشــد بیشــتر 
از آن چیــزی اســت کــه ۲۵ ســال پیــش تخمیــن زده شــده بــود. دلیــل اصلــی ایــن امــر نیــز آن اســت 
ــر اســاس برآوردهــای موجــود رشــد اقتصــادی ســریع تری را  کــه کشــورهای در حــال توســعه کــه ب
ــر اســاس  تجربــه خواهنــد کــرد، ســهم فزاینــده ای از رشــد تولیــد ناخالــص جهانــی را برخوردارنــد. ب
همــان ســند، نــرخ رشــد اقتصــادی کشــورهای عضــو ســازمان امنیــت و همــکاری اروپــا )OSCE( کــه 
عــالوه بــر کشــورهای اروپایــی، روســیه و کشــورهای آمریــکای شــمالی نیــز در آن عضویــت دارنــد، از 
ســال ۲۰۰۴ بــه طــور ســالیانه ۲/۶ درصــد تخمیــن زده می شــود. در حالی که کشــورهای آســیایی 
غیــر عضــو در OSCE مثــل چیــن و هنــد از ســال ۲۰۰۴ تــا ۲۰۳۰ بــه  ترتیــب ۶/۵ و ۵/۷ درصــد 
رشــد اقتصــادی را تجربــه خواهنــد کــرد ]۱۸[. لــذا بحــث انــرژی نــه تنهــا بــرای کشــورهای صنعتــی، 
بلکــه بــرای کشــورهای در حــال توســعه نیــز از اهمیــت حیاتــی برخــوردار اســت. لــذا بــا توجــه بــه اینکــه 
طبــق برآوردهــای بــه عمــل آمــده، منابــع هیدروکربنــی انــرژی )نفــت و گاز طبیعــی( دســت کــم تــا افــق 
۲۰۳۰ همچنان ســتون اصلی مصرف جهانی انرژی را تشــکیل خواهد داد؛ بنابراین طبیعی اســت 
کــه نــگاه  هــای جهانــی بــه ایــن منطقــه دوختــه شــود. از ایــن رو، جغرافیــای مــورد بحــث رقابت هــای 
بیشــتری را در آینــده بــر ســر انــرژی]۹[ بــه خــود خواهــد دیــد، ایــن امــر بــه معنــای آن اســت کــه بخــش 
اساســی از ثبــات یــا بــی  ثبــات جهــان آینــده بــه نوعــی تابــع رونــد تحــوالت ایــن منطقــه خواهــد بــود.

ی    نتیجه  گیر
ــت در ســال ۱۶۴۸ تاکنــون،  ــری نظــام دول ــد: از زمــان شــکل گی ــان کــه برژینســکی می گوی همچن
ــتای  ــکا در راس ــرد آمری ــگ س ــی جن ــت ]۱۹[. در ط ــوده اس ــل ب ــن  المل ــت بی ــون سیاس ــیا کان اوراس
اســتراتژی کانتینمنــت جهــت مهــار شــوروی اقــدام بــه شــکل دهی یــک سلســله از ترتیبــات امنیتــی 
کــرده بــود. بــه  نظــر می رســد ایــن اســتراتژی، ایــن بــار در کشــورها و ســرزمین های اطراف روســیه، یکی 
از کشــورهایی کــه احتمــال همــاوردی آن بــا آمریــکا مــی رود، مدنظــر کاخ ســفید قــرار گرفتــه اســت. 
ــا نفــوذ و تثبیــت موقعیــت خــود در منطقــه و حمایــت  ــا ب از ایــن طریــق کاخ ســفید در نظــر دارد ت
از کریدورهــای موجــود بــا وجــود صــرف اقتصــادی امــا در نبــود امنیــت، ضمــن کامــل  کــردن حلقــه 
محاصــره ایــران و روســیه، در اســتراتژی خورشــید تابــان هــم کــه اصــول آن بر حضور امریــکا در مناطق 
جغرافیــای بــا هــدف تضمیــن هژمونــی امریکاســت موفقیــت حاصــل کنــد، ایــن در حالــی اســت کــه 
بــا ایــن عمــل امنیــت منطقــه و بیــن  الملــل را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد؛ بنابرایــن، می تــوان گفــت 
کــه واقعیت هــای ژئوپلیتیکــی و سیاســی مناســبات قــدرت در منطقــه به گونــه ای اســت کــه بــه 
هیــچ وجــه بــا بســیاری از کدهــای ژئوپلیتیکــی تعریف شــده در سیاســت خارجــی جمهــوری اســالمی 
ایــران هماهنگــی و مطابقــت نــدارد. بــه عبارتــی، بــا مشــاهده روندهــای موجــود و حاکــم بــر منطقــه، 
ایــران نه تنهــا بــه لحــاظ ژئوپلیتیــک در حــوزه انــرژی در منطقــه ســرآمد نیســت، بلکــه بــه علــت حضــور 
و نفــوذ رقبــای قدرتمنــد منطقــه ای و فرامنطقــه ای، بســیاری از فرصت هــا و مزیت هــای ژئوپلیتیکــی 
و ژئواکونومیکــی خــود را از دســت داده اســت. از ایــن رو، ایــران بــرای برون رفــت از ایــن وضعیــت بایــد 
بتوانــد یــک ارتبــاط منطقــی و همســو بــا ویژگی هــای جغرافیایــی، واقعیت هــای ژئوپلیتیکــی منطقــه 

و سیاســت خارجــی خــود بیابــد.
پی نوشت ها در دفتر نشریه موجود می باشد.



ل۵۶ شمــاره او

ی ژ نفت و انر فصـــل سوم

نگاه نگران روسیه به آینده

پیچیده نفتی تزارها  راهبردهای 
کرملیــن خواهــان ثبــات در بــازار نفــت اســت، امــا تولیــد نفــت ایــن کشــور در ســال های اخیــر در حــال کاهــش اســت. در ســال جــاری، آن هــا 
ــتانی ها و  ــا عربس ــا ب ــگ قیمت ه ــاز جن ــس از آغ ــا پ ــرد. روس ه ــد ک ــه خواهن ــود را تجرب ــد خ ــرخ تولی ــی ن ــی دورقم ــه، کاهش ــس از دو ده پ
همه گیــری جهانــی ویــروس کرونــا بــا ســخت ترین شــرایط پــس از فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی تاکنــون دســت وپنجه نــرم می کننــد. 
آن هــا بایــد از ابتــدای مــاه مــی و در مــدت ۶۰ روز بــر اســاس توافــق اوپــک پــالس، ۲.۵ میلیــون بشــکه از تولیــد روزانــه نفــت خــود بکاهنــد.

شــرکت های نفــت روســیه بــرای انتخــاب چاه هایــی کــه بایــد تولیــد 
ــتند.  ــرو  هس ــواری روب ــای دش ــا تصمیم ه ــود، ب ــف ش ــا متوق آن ه
ــه  ــی ادام ــه زمان ــا چ ــد ت ــش تولی ــق کاه ــد تواف ــس نمی دان هیچ ک
خواهــد داشــت. بــه دلیــل شــرایط جغرافیایــی و زمین شناســی، 
تعــداد زیــاد میدان هــای بالــغ و فقــدان ظرفیــت ذخیره ســازی 
نفــت، ممکــن اســت بســیاری از ایــن چاه هــا بــرای همیشــه بســته 
شــوند. بــا شــرایط کنونــی، کیفیــت نفــت صادراتــی اورال نیــز تغییــر 
خواهــد کــرد. بــه همیــن دلیــل، مشــتریان نفــت صادراتــی روس هــا 

ــد. ــد ش ــرو خواهن ــده ای روب ــکل پیش بینی نش ــا مش ب
ــیا و  ــژه آس ــود به وی ــت خ ــادرات نف ــدی ص ــای کلی ــیه در بازاره روس
اروپــا، رقابــت تنگاتنگــی بــا دولت هــای خاورمیانــه دارد. بــا کاهــش 
رشــد اقتصــاد جهانــی، صادرکننــدگان نفت با آینــده دشــواری روبرو 
شــده اند. کرملیــن چنــدی پیــش واردات چنــد نــوع فــرآورده نفتــی 
ــدن  ــرازیر ش ــر س ــی در براب ــدگان روس ــت از تولیدکنن ــرای حمای را ب

محصــوالت ارزان ممنــوع کــرده اســت.
ــد  ــکه ای تولی ــون بش ــهمیه ۹.۷ میلی ــه س ــرده ب ــالم ک ــکو اع مس
ــعودی،  ــتان س ــیه و عربس ــت. روس ــد اس ــده پایبن ــه تعیین ش روزان
ــا  ــتند. آن ه ــر هس ــال اخی ــه س ــالس در س ــک پ ــق اوپ ــران تواف رهب
توانســته اند آمریکایی هــا را نیــز بــه حضــور در ایــن توافــق ترغیــب 
کننــد. الکســاندر نــواک، وزیــر انــرژی روســیه، چنــدی پیــش بــا 
مدیــران شــرکت های بــزرگ نفتــی کشــورش دیــدار کــرد تــا بــرای 

تــداوم کاهــش تولیــد در ماه هــای فــرارو تصمیم گیــری کننــد.
ــا  ــد ت ــا امیدوارن ــا، روس ه ــت اروپ ــای نف ــی تقاض ــش تدریج ــا افزای ب
بــار دیگــر ســهم بــازار خــود را بــه دســت آورنــد. اگــر کاهــش تقاضــای 
به ویــژه  روســی  نفتــی  شــرکت های  یابــد،  ادامــه  نفــت  جهانــی 

ــد. ــد ش ــرو خواهن ــادی روب ــکالت زی ــا مش ــنفت ب روس
بــا توقــف روابــط تجــاری روســنفت و دولــت ونزوئــال، بخشــی از 
تحریم هــای ایــن شــرکت لغــو شــده اســت. همچنیــن روس هــا 
می تواننــد از منابــع مالــی بانک هــای غربــی و فنــاوری و کمک هــای 
فنــی شــرکت های آمریکایــی اســتفاده کننــد. هرچنــد آینــده روابــط 

ــرار دارد. ــام ق ــه ای از ابه ــکو در هال ــنگتن و مس واش
دو کشــور در مــورد مســائلی نظیــر خلــع ســالح هســته ای، بحــران 
انســانی ونزوئــال، حضــور نظامی روســیه در اوکرایــن و چند موضوع 
ــفید،  ــاری، کاخ س ــه ج ــد. در هفت ــترده ای دارن ــات گس ــر اختالف دیگ
رهبــران روســیه را بــه دلیــل دخالــت در بحــران لیبــی ســرزنش کــرد.

کرملیــن خواهــان ثبــات در بــازار نفــت اســت، امــا تولیــد نفــت ایــن 
کشــور در ســال های اخیــر در حــال کاهــش اســت. در ســال جــاری، 
آن هــا پــس از دو دهــه، کاهشــی دورقمــی نــرخ تولید خــود را تجربه 

خواهنــد کــرد. در ســال ۱۹۹۶ میــالدی، تولیــد روزانــه نفــت ایــن 
کشــور ۶ میلیــون بشــکه بــود. یــک دهــه پیــش و در دوره اتحــاد 
جماهیــر شــوروی، عــدد مشــابه ۱۱.۴ میلیــون بشــکه بــوده 
اســت. بازگشــت صنعــت نفــت روســیه به روزهــای طالیــی آن بــه دو 

ــاز داشــت. ــارد دالر ســرمایه گذاری نی دهــه زمــان و صدهــا میلی
روس هــا هم اکنــون دارای ۲۰۰ هــزار حلقــه چــاه نفــت و بیــش از 
ســایر دولت هــای تولیدکننــده نفــت خــام دنیــا هســتند. آن هــا در 
ــازار،  ــه ب ــده کم هزین ــوان تولیدکنن ــتانی ها به عن ــا عربس ــه ب مقایس
بایــد از روش هــای مختلــف حفــظ میــزان تولیــد نظیر حفــاری افقی، 

حفــاری کنارگــذر و یــا شکســت هیدرولیــک بهــره ببرنــد.

در سال ۱۹۹۶ 
وزانه  میالدی، تولید ر
نفت این کشور ۶ 
میلیون بشکه بود. یک 
پیش و در دوره  دهه 
وی،  اتحاد جماهیر شور
عدد مشابه ۱۱.۴ 
میلیون بشکه بوده 
است. بازگشت صنعت 
وزهای  وسیه به ر نفت ر
آن به دو دهه  طالیی 
زمان و صدها میلیارد 
ی نیاز  دالر سرمایه گذار
داشت.

هانار کورنفیند
CFR :منبع
مترجم: محسن داوری



۵۷ ۹ اسفند  ۹

ی ژ نفت و انر فصـــل سوم

میزان صادرات نفت 
وسیه به چین در ماه  ر

یل ۱.7 میلیون  آور
وز بوده که  بشکه در ر

نسبت به سال ۲۰۱۹ 
میالدی افزایشی 

۱7 درصدی نشان 
می دهد. رهبران اوپک 

آن به  و هم پیمانان 
وسیه در ۱۵  ی ر رهبر

آینده گرد هم  وز  ر
آینده  می آیند تا در مورد 

کاهش تولید نفت خود 
گفتگو کنند. 

ایــن اقدامــات در چاه هــای پیــر، پرهزینــه، نیازمند نیروی انســانی 
ذخایــر  میدان هــا،  ایــن  از  بســیاری  در  اســت.  زمان بــر  و  بــاال 
شــرکت های  می ماننــد.  غیرقابل دســترس  چــاه،  در  موجــود 
نفتــی روســیه نیــز بــرای توقــف تولیــد در اکثــر مــوارد، چاه هــای 
ــا  ــی و ی ــد نزول ــتانه تولی ــا در آس ــد و ی ــال تولی ــای در ح میدان ه
چاه هــای میدان هــای جدیــد را برمی گزیننــد. از ســوی دیگــر، بــا 
یافتــه شــدن موارد جدیــد کارکنان مبتالبه ویــروس کرونا، تولید 
ــت. ــده اس ــرو ش ــدی روب ــش جدی ــا چال ــاده ب ــق دورافت در مناط

ــه  ــیه ک ــز روس ــی مرک ــق نفت ــی، از مناط ــیبری غرب ــه س در منطق
ــی از  ــداد دارد، نیم ــمال امت ــب ش ــا قط ــتان ت ــای قزاقس از مرزه
تولیــد نفــت ایــن کشــور اســتخراج می شــود. اکثــر میدان هــا ایــن 
منطقــه، قدیمــی و دارای نفــت متعــارف هســتند. این منطقه با 
چالــش ذوب شــدن یخ هــا در ماه هــای گــرم ســال و بــاال آمــدن 

ســطح آب روبــرو هســتند.
مطالعــه انجام شــده توســط موسســه انــرژی اســکولوف نشــان 
می دهــد باوجــود افزایــش ۲۲ درصــدی میــزان حفــاری در 
منطقــه ســیبری غربــی در فاصلــه ســال های ۲۰۱۲ تــا ۲۰۱۶ 
میــالدی، تولیــد از ایــن منطقــه تنهــا ۵ درصــد افزایش یافتــه 

اســت. ایــن اعــداد نشــان می دهــد تــداوم تولیــد نفــت مــردان 
یخــی تــا چــه میــزان دشــوار اســت.

شــرکت یوگانســکنفتگز، از زیرمجموعه هــای شــرکت روســنفت 
کــه در ســیبری غربــی فعالیــت دارد، تولیــد خــود در ابتــدای مــاه 
مــی نســبت بــه فوریــه ســال جــاری را ۲۸۹۰۰۰ بشــکه در روز 

کاهــش داده اســت.
 شــرکت لــوک اویــل به عنــوان دومیــن شــرکت نفتــی بــزرگ 
روســیه نیــز در ایــن مــدت، تولیــد خــود را ۳۱۲ هــزار بشــکه در 
روز کاســته اســت. اکثــر ایــن کاهــش تولیــد بــه میدان ها ســیبری 

غربــی اختصــاص داشــته اســت.
پیــش از آغــاز توافــق کاهــش تولیــد اوپــک پــالس، شــرکت های 
روســی به صــورت فعاالنــه در حــال حفاری هــای اکتشــافی در 
ــرق  ــرقی و ش ــیبری ش ــر س ــور نظی ــن کش ــاده ای ــق دورافت مناط
دور بودنــد. آن هــا بــه دنبــال جبــران تولیــد نزولــی در میدان هــا 

تولیــدی کشورشــان بودنــد.
 ایــن چاه هــای جدیــد از تولیــد باالیی و بســیار بیشــتر از میدان ها 
قدیمــی برخــوردار هســتند. در ســال های اخیــر، ۲۱ درصــد 
نفــت تولیــدی روس هــا )حــدود ۲.۳ میلیــون بشــکه در روز( از 
باقیمت هــای  امــا  اســت؛  به دســت آمده  جدیــد  میدان هــای 
کنونــی پاییــن نفــت، نمی تــوان در مــورد میــزان ســرمایه گذاری و 

تولیــد از میدان هــا جدیــد روس هــا، پیش بینــی کــرد.
را  خــود  نفتــی  بــزرگ  پروژه هــای  از  هیــچ  تاکنــون  خرس هــا 
ــه دوره  ــازار نفــت به ســرعت ب ــد ب ــد و امیدوارن متوقــف نکرده ان

رونــق و پایــان توافــق دســت و پاگیــر اوپــک پــالس بازگــردد.
بــا ســقوط قیمــت نفت در زمســتان گذشــته، شــرکت رویــال داچ 
شــل از همــکاری بــا گازپــروم در توســعه یــک میــدان قطبــی، 

ــت.  ــراف داده اس انص
افزایــش دامنــه تحریم هــای کاخ ســفید علیــه شــرکت های نفتــی 
ــه  ــت. موسس ــوده اس ــذار ب ــم تأثیرگ ــن تصمی ــز در ای ــی نی روس
ریســتاد انــرژی پیش بینــی کــرده کاهــش تقاضــای ماهانــه نفــت 
ــد  ــته ۳۸ درص ــال گذش ــه س ــبت ب ــال نس ــل امس ــا در آوری اروپ

خواهــد بــود.
ــبت  ــز نس ــبز نی ــاره س ــت ق ــای نف ــاالنه تقاض ــش س ــزان کاه می
بــه ســال گذشــته ۱۳ درصــد پیش بینی شــده اســت؛ امــا بــا 
افزایــش تدریجــی تقاضــای نفــت چیــن، روس هــا بــا خوشــحالی 
ــا  ــته اند ب ــا توانس ــد. آن ه ــده می نگرن ــای آین ــا و هفته ه به روزه
کاهــش شــدید صــادرات نفــت ایــران و ونزوئــال بــه چیــن، ســهم 

بــازار ایــن دو کشــور را تصاحــب کننــد.
میــزان صــادرات نفــت روســیه بــه چیــن در مــاه آوریــل ۱.۷ 
میلیــون بشــکه در روز بــوده کــه نســبت بــه ســال ۲۰۱۹ میــالدی 
و  اوپــک  رهبــران  می دهــد.  نشــان  درصــدی   ۱۷ افزایشــی 
ــم  ــرد ه ــده گ ــیه در ۱۵ روز آین ــری روس ــه رهب ــان آن ب هم پیمان
ــو  ــود گفتگ ــت خ ــد نف ــش تولی ــده کاه ــورد آین ــا در م ــد ت می آین

ــد.  کنن
افکنــدن همه گیــری  بــا ســایه  هرچنــد هیچ کــس نمی دانــد 
کرونــا بــر دنیــا، رهبــران کشــورهای تولیدکننــده نفــت این بــار چه 

راهبــردی را بایــد در پیــش بگیرنــد.



ل۵۸ شمــاره او

ی ژ نفت و انر فصـــل سوم

معرفی یک کارآفرین آمریکایی در نفت

مردی با ۶۰ هزار حلقه چاه نفت و گاز
در ایــن شــرکت ۹۲۵ نفــر اســتخدام شــده اند و درآمــد ســاالنه بیــش از ۵۰۰ میلیــون دالر داریــم. حــدود ۹۰ درصــد تولیــدات مــا گاز 

طبیعــی و ۱۰ درصــد بقیــه نفــت اســت.

در برنامه هــای تلویزیونــی رییــس )Boss ( شــبکه بــی بــی ســی، 
ــوند.  ــی می ش ــا معرف ــر دنی ــارت سراس ــای تج ــق دنی ــران موف رهب
روســتی هاتســون جونیــور، بنیانگــذار و مدیــر عامل شــرکت نفت و 

گاز دایورســیفاید)DGO(، میهمــان ایــن برنامــه بــود.
پــدر، پدربــزرگ و پــدر پدربــزرگ وی از کارگــران یقــه آبــی صنعــت 
ــود را در  ــر خ ــه عم ــا هم ــد. آنه ــی بوده ان ــای غرب ــت در ویرجینی نف
ــری  ــاری و راهب ــای حف ــش ه ــا در بخ ــد. آنه ــت گذراند ه ان ــن صنع ای
خطــوط لولــه فعالیت داشــته اند. روســتی در ســال های دبیرســتان 
و دانشــگاه، در تابســتان ها بــه همــراه پــدرش بــرای کارآمــوزی 
اولیــن نفــر در خانــواده اش  او  بــه تاسیســات نفتــی می رفــت. 
بــود کــه تحصیــالت دانشــگاهی داشــته اســت. در ســال ۱۹۹۱ 
غ التحصیــل شــد و تصمیــم گرفت  میــالدی، روســتی از دانشــگاه فار

فعالیت هــای متفاوتــی را دنبــال کنــد.
روســتی کــه هــم اکنــون ۹۵۲ نفــر را در شــرکتش اســتخدام کــرده، 
می گویــد: مــن تصمیــم داشــتم فعالیــت در صنعــت نفــت و گاز را 
بــه عنــوان آخریــن کاری کــه مجبــور شــوم، انجــام دهــم. کار کــردن 
ــدرک  ــا م ــت. ب ــا اس ــت فرس ــخت و طاق ــیار س ــت، بس ــن صنع در ای
حســابداری از دانشــگاه دولتــی فیرمونــت ویرجینیــای غربــی، وی 
بــه مــدت یــک دهــه در حــوزه بانکــداری فعالیــت اثربخشــی داشــت.

چنــد ســال بعــد، روســتی بــه دلیــل عــدم ادامــه صنعــت خانوادگــی 
پدرانــش، دچــار عــذاب وجــدان شــد. وی در برنامــه رییــس شــبکه 
بــی بــی ســی می گویــد: در دوره کودکــی مــن، زندگــی در ایالــت 
ویرجینیــای غربــی بــا مشــکالت زیــادی روبــرو بــود. مــردم در آن 
ســال ها دو دســته بودنــد: گروهــی در معــادن زغالســنگ فعالیــت 
می کردنــد و بقیــه در صنعــت نفــت و گاز شــاغل بودند. مــا آموخته 

بودیــم کــه کار خانوادگــی پــدر و پدربــزرگ خــود را ادامــه دهیــم.
پــس از چنــد ســال کار در بانک هــای مختلــف، احســاس کــردم بایــد 
بــه زادگاهــم بازگــردم. مــن دوســت داشــتم تــا یــک کســب و کار 
ــال کارآفرینــی بــودم... در ســال  ــه دنب ــه را آغــاز کنــم. مــن ب نوآوران
ــاه گازی  ــک چ ــتم و ی ــن داش ــال س ــن ۳۲ س ــالدی، م ۲۰۰۱ می
قدیمــی را در ویرجینیــای غربی به قیمت ۲۵۰ هــزار دالر خریداری 
کــردم. بهــای ایــن معامله از به رهن گذاشــته شــدن خانــه ام تامین 
شــد. آن چــاه قدیمــی بــود و از ســال ها پیــش در حــال تولیــد بــود. 
امــا بــرای مــن هماننــد یــک معــدن طــال بــود. مــن بــه مــدت چهــار 
ــالت  ــای تعطی ــا در زما ن ه ــودم. ام ــاغل ب ــک ش ــر در بان ــال دیگ س
نزدیــک  از  تــا  می شــدم  غربــی  ویرجینیــای  روانــه  هواپیمــا  بــا 
فعالیت هــای چــاه نفــت را زیــر نظــر بگیــرم.  مالکیــت نخســتین چــاه 

بــرای مــن احساســی هماننــد داشــتن یــک معــدن طــال داشــت.

وستی که هم اکنون  ر
۹۵۲ نفر را در شرکتش 
استخدام کرده، 
می گوید: من تصمیم 
داشتم فعالیت در 
صنعت نفت و گاز را به 
ی که  ین کار آخر عنوان 
مجبور شوم، انجام 
دهم.



۵۹ ۹ اسفند  ۹

ی ژ نفت و انر فصـــل سوم

هم اکنون شرکت 
من بیش از ۶۰ هزار 

حلقه چاه نفت و گاز 
بی،  یرجینیای غر در و

پنسیلوانیا،اوهایو، 
یرجینیا و  کنتاکی، و

تنسی دارد. در این 
شرکت ۹۲۵ نفر 

استخدام شده اند و 
درآمد ساالنه بیش 

از ۵۰۰ میلیون دالر 
یم. حدود ۹۰ درصد  دار

تولیدات ما گاز طبیعی 
و ۱۰ درصد بقیه نفت 

است.

هــم اکنــون شــرکت مــن بیــش از ۶۰ هــزار حلقــه چــاه نفــت و 
گاز در ویرجینیــای غربــی، پنســیلوانیا،اوهایو، کنتاکــی، ویرجینیــا 
و تنســی دارد. در ایــن شــرکت ۹۲۵ نفــر اســتخدام شــده اند و 
درآمــد ســاالنه بیــش از ۵۰۰ میلیــون دالر داریــم. حــدود ۹۰ 
درصــد تولیــدات مــا گاز طبیعــی و ۱۰ درصــد بقیــه نفــت اســت.
مــدل تجــاری ایــن شــرکت دارای ویژگی هــای خاصــی اســت. در 
ایــن شــرکت هیچگونــه حفــاری بــرای یافتــن ذخایر جدیــد نفت و 
گاز انجــام نمی شــود. آنهــا چاه هــای قدیمــی شــرکت های بــزرگ 
ــن  ــد. بدی ــداری می کنن ــد، خری ــا ندارن ــه آنه ــازی ب ــه نی ــی را ک نفت
ترتیــب بــا مبلغی بســیار کمتــر می توان ایــن چاه ها را تملــک کرد.
وی می گویــد: آنهــا بــه ایــن چاه هــای قدیمــی نیــازی ندارنــد. 
امــا اکثــر آنهــا بــه مــدت ۵۰ ســال تولیــدی هســتند. لــذا مــا بــا 
کارایــی بــاال ایــن چاه هــا را راهبــری و درآمــد کســب می کنیــم. ایــن 
شــرکت در یــک دهــه گذشــته و همزمــان بــا انقالب منابع شــیل، 
از تغییــر راهبــرد شــرکت های نفتــی بهــره زیــادی بــرده اســت. چــرا 
کــه بســیاری از آنهــا بــرای فعالیــت در میادیــن شــیل و عملیــات 
شکســت هیدرولیــک، چاه هــای قدیمــی خــود را واگــذار کردنــد.
در ایــن عملیــات، از حفــاری ســنتی چاه هــا خبــری نیســت و 
ــل  ــه داخ ــیمیایی ب ــواد ش ــه و م ــار از آب، ماس ــی پرفش مخلوط
ســازند شــیل تزریــق می شــود. بدیــن ترتیــب بــا شــکافته شــدن 
ــر قابــل  ــادی نفــت و گاز کــه در گذشــته غی صخره هــا، مقــدار زی
می گویــد:  روســتی  می شــود.  برداشــت  بودنــد،  دســترس 
ــرو  ــاال روب ــد ب ــل تولی ــه دلی ــادی ب ــت زی ــا جذابی ــیل ب ــت ش صنع
اســت. امــا ایــن صنعــت فرصــت مناســبی بــرای شــرکت مــا بــرای 
ــا  ــن چاه ه ــت. ای ــدی اس ــا تولی ــی، ام ــاه قدیم ــزاران چ ــک ه تمل
قیمــت کمــی دارنــد، امــا می تواننــد دامنــه کســب و کار مــا را 
بــه ســرعت توســعه دهنــد. بــرای افزایــش منابــع مالــی جهــت 
توســعه بیشــتر، در ســال ۲۰۱۷ میــالدی ایــن شــرکت ســهام 
ــب،  ــی عجی ــا در اقدام ــه آنه ــرد. البت ــذار ک ــورس واگ ــود را در ب خ
بــورس لنــدن را بــه عنــوان بــازار عرضــه ســهام خــود برگزیدنــد. 
وی می گویــد: مــا بــرای فعالیــت در بــازار ســرمایه ایــاالت متحــده 
بــه انــدازه کافــی بــزرگ نبودیــم. البتــه مــا تمایلــی بــه تــداوم 

فعالیت هــای خــود بــه عنــوان یــک شــرکت ســهامی خــاص نیــز 
ــتیم. نداش

جیمــز مــک کورمــک، تحلیلگــر بــازار انــرژی می گویــد: راهبــرد ایــن 
شــرکت تملــک چاه هــای نفــت کــم هزینــه، دارای عمــر طوالنــی 
و بــا نــرخ افــول تولیــد کــم اســت. بدیــن ترتیــب آنهــا از موقعیــت 
منحصــر به فــردی برخــوردار هســتند. در دوره مدیریت روســتی، 
شــرکت وی پــس از عرضــه در بــورس توانســته رشــد زیــادی 
داشــته باشــد.در ایــن ســه ســال، تولید نفــت و گاز آنهــا ۲۰ برابر 

و ذخایــر آنهــا ۲۳ برابــر شــده اســت.
انــرژی  صنعــت  کارشناســان  از  دیگــر  یکــی  گومــز،  کارلــوس 
می گویــد: شــرکت دی جــی او، هم اکنــون بزرگتریــن تولیدکننــده 
گاز متعــارف در منطقــه آپاالچیــا اســت. ایــن شــرکت بــا دارا 
بــودن ده هــا هــزار حلقــه چــاه دارای عمــر بــاال، هزینــه عملیاتــی 
کــم و ســودآوری تثبیــت شــده یــک منبــع درآمــدی باثبــات 
ــا در  ــرای ســهامداران اســت. شــرکت روســتی امیــدوار اســت ت ب
بلندمــدت بــه خریــداری چاه هــای جدیــد ادامــه دهــد. بدیــن 
ترتیــب ایــن چاه هــا جایگزیــن چاه هایــی مــی شــوند کــه بــه 
پایــان عمــر خــود رســیده انــد. از ســوی دیگــر، آنهــا بــرای حضــور 

در مناطــق جدیــد بــه ویــژه تگــزاس آمــاده می شــوند.
در ایــن برنامــه از آقــای روســتی در مــورد ســقوط قیمــت نفــت 
و بحــران کرونــا پرســیده شــد. امــا وی اعــالم کــرد در مــورد ایــن 
شــرایط نگرانــی چندانــی نــدارد. چــرا کــه بخــش اعظــم تولیــدات 
آنهــا در  آنهــا پیــش فــروش شــده اســت و  کارایــی عملیــات 

ــت. ــتر اس ــازار بیش ــای ب ــا غول ه ــه ب مقایس
پــس از ســال ها فعالیــت در بــازار نفــت و  گاز، پــدر آقــای روســتی 
همچنــان بــه عنــوان یــک مشــاور، تجــارب خــود را در اختیــار 
پســرش قــرار مــی دهــد. همچنیــن وی بــه عنــوان ناظــر عملیات 
در ویرجینیــای شــمال غربــی فعالیــت دارد.  روســتی می گویــد: 
پــدر مــن در ۷۲ ســالگی همچنــان به کار کردن عشــق مــی ورزد. 
بــه همیــن خاطــر همچنــان بــا انــرژی و شــادمانی مــا را از تجــارب 
خــود آگاه می کنــد. نفــت هماننــد خــون در رگ هــای خانــواده مــا 

جریــان دارد!
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۶۱ ۹ اسفند  ۹

ی ژ نفت و انر فصـــل سوم

دالالن از بازار مسکن دل نمی کنند !
رشــد قیمــت فــوالد و ســیمان کــه تاثیــر مســتقیم بــر قیمــت تمــام شــده مســکن دارد دولــت و مجلــس را بــه فکــر کنتــرل بــازار ایــن کاالهــا 
ــا وزرای راه و  ــس ب ــدگان مجل ــن نماین ــاتی بی ــکن جلس ــده مس ــام ش ــت تم ــرل قیم ــور کنت ــه منظ ــی ب ــاره اندیش ــرای چ ــت. ب ــه اس انداخت

شهرســازی و صمــت برگــزار شــده اســت.”دالالن از بــازار مســکن دل نمــی کننــد!”

بررسـی هـا نشـان مـی دهـد برخـی مصالـح سـاختمانی پـس از 
خـروج از درب کارخانـه تـا بـه دسـت مصـرف کننـده نهایـی برسـد 
مشـمول ۱۰۰ درصـد افزایـش قیمـت مـی شـود. نماینـدگان 
ناکارآمـدی  و  نظـارت  عـدم  نتیجـه  را  معضـل  ایـن  مجلـس 
دسـتگاه ناظـر مـی داننـد. بـا توجه بـه تولیـد این محصـوالت در 
داخـل کشـور و حتی صـادرات این کاالها کارشناسـان معتقدند 
بازارهـای فـوالد و سـیمان نبایـد از قیمـت ارز متاثـر شـود و علت 
اصلـی رشـد قیمـت نهاده هـای سـاختمانی به عملکرد واسـطه 
هـا و دالالن برمـی گـردد. بـا توجـه بـه افزایـش قیمـت مصالـح 
سـاختمانی، بخصوص در چند ماه گذشـته نمایندگان مجلس 
خواسـتار اقـدام فـوری از سـوی وزارت صنعـت، معـدن و تجارت 
شـده انـد. قـرار اسـت روز یکشـنبه ۱۲ بهمـن مـاه نیـز علیرضـا 
رزم حسـینی وزیـر صمـت مهمـان کمیسـیون صنایـع و معـادن 
مجلـس باشـد تـا بـه سـواالت نماینـدگان پاسـخ دهـد. محـور 
سـواالت طـرح توسـعه و تولیـد پایـدار زنجیـره فـوالد بـا رویکـرد 
اصـالح سیاسـتهای تنظیـم بـازار اسـت. کمیسـیون عمـران هـم 
بـه زودی میزبـان رزم حسـینی خواهـد بـود؛ زیـرا بنـا بـه گفتـه 
رضایـی کوچـی، رییس کمیسـیون عمـران، رفت و آمدهـای  وزیر 
صمـت بـه  مجلس و وعده های ایشـان برای کنتـرل بازار مصالح 
بـازار مسـکن  از  سـاختمانی نتیجـه ای نداشـته اسـت.”دالالن 
دل نمـی کننـد!” قیمـت میلگـرد از کیلویـی ۴۲۰۰ تومـان در 
سـال گذشـته بـه حـدود ۱۵ هـزار تومـان رسـیده اسـت. قیمت 
هـر پاکـت سـیمان نیـز تـا سـال گذشـته حـدود ۱۰ هـزار تومـان 
بـود کـه بـه تدریـج مشـمول افزایـش شـد. نهایتـا طبـق تصمیم 
مجلـس و دولـت کـه مردادماه امسـال اتخاذ شـد قرار بـود ۱۷ 

هزار و ۵۰۰ تومان به دسـت مصرف کننده نهایی برسـد اما در 
حـال حاضـر درب کارخانه حدود ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان فروخته 
مـی شـود و در فرآینـد عرضـه ۲۷ تـا ۳۰ هـزار تومـان تمـام می 

شـود؛ سـودی کـه همـه اش بـه جیـب واسـطه هـا مـی رود.
عرضـه مصالـح در بـورس هـم چنـدان کارآمـد نیسـت. در بورس 
بایـد قیمـت تمـام شـده بـرای بخـش مصرفـی کاهـش یابـد و 
دسـت واسـطه هـا کوتـاه شـود امـا در مقـام عمـل ایـن اتفـاق 
نیفتـاده اسـت. از طـرف دیگـر بـازار مسـکن از حـدود دو ماه قبل 
بـه رکـود معامـالت و ثبات قیمتی رسـیده اسـت. در این شـرایط 
برخی سازندگان و مالکان آپارتمان تخفیفهایی ارایه می دهند؛ 
تخفیفهایـی کـه بیـش از آنکـه بـه نفـع خریـداران واقعـی باشـد، 
بـازار بخـر و بفروشـها را گـرم کـرده و بنـا بـه گفتـه واسـطه هـای 
ملکی، دالالن هوشـیارتر از گذشـته در کمین فایلهای زیر قیمت 
هسـتند. جالـب آنکه ایـن دالالن هیچ نوع مالیاتی پرداخت نمی 
کننـد و طرحهـای مالیاتـی مثـل مالیات خانـه های خالـی، عایدی 
سـرمایه و مالیات خانه های لوکس هنوز شـکل اجرایی به خود 
نگرفتـه اسـت. هزینـه هایـی مثـل دسـتمزد، عـوارض شـهرداری، 
نظـام مهندسـی و بیمه کارگـران افزایش یافته و بخش سـاخت 
و سـاز را بـه چالـش کشـانده اسـت. طبـق طـرح جامـع مسـکن 
بایـد سـاالنه حـدود یـک میلیـون واحـد مسـکونی تولیـد شـود 
در حالـی کـه هـم اکنـون تولیـد بیـن ۳۰۰ تـا ۳۵۰ هـزار واحـد 
اسـت و پـروژه دولتـی قابـل توجهـی نیـز بجـز اتمـام باقـی مانـده 
واحدهای مسـکن مهر طی سـالهای اخیر وجود نداشـته اسـت. 
کارشناسـان نگرانند در سـالهای آینده فشـار تقاضا بهم ریختگی 

بـازار مسـکن را بـه دنبال داشـته باشـد.

در حالی که هم اکنون 
تولید بین ۳۰۰ تا 

۳۵۰ هزار واحد است 
وژه دولتی قابل  پر و 

توجهی نیز بجز اتمام 
باقی مانده واحدهای 

مسکن مهر طی سالهای 
اخیر وجود نداشته 

است. کارشناسان 
نگرانند در سالهای 

آینده فشار تقاضا بهم 
یختگی بازار مسکن را  ر
به دنبال داشته باشد.
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محدودیت درنوسان اوراق تسهیالت راهگشاست؟

رس سفته بازان وام مسکن در تیر

طبـق اعـالم مسـئوالن، ایـن تغییـر دامنـه نوسـان، شـامل معامالت 
فـروش اوراق گواهـی حق تقدم تسـهیالت مسـکن نشـده و دامنه 
نوسـان ایـن اوراق بـدون تغییـر باقـی خواهـد مانـد. ایـن در حالـی 
اسـت که معامالت سـفته بازانه در بازار این اوراق، مشکالت زیادی 
را بـرای دسترسـی مـردم بـه اوراق ایجـاد کـرده و انتظـار می رفـت 

تغییـر دامنـه نوسـان مشـمول ایـن اوراق هم بشـود.

ی که دامنه نوسان اختصاصی دارند / چرا     اوراق بهادار
اوراق مسکن نداشته باشد؟

تقاضـای تعییـن دامنـه نوسـان اختصاصـی بـرای اوراق حـق تقـدم 
بـه عنـوان ابـزار دریافـت تسـهیالت خریـد مسـکن، پـس از آن قـوت 
گرفـت کـه بـر اسـاس اعـالم رئیـس جدید سـازمان بـورس، شـورای 
عالـی بـورس بـا تعییـن دامنـه نوسـان بـرای صندوق های سـرمایه 
گـذاری مثبـت ۱۰ و منفی ۴ و بـرای اوراق بهادار مندرج در تابلوی 

زرد پایـه فرابـورس، مثبـت ۳ و منفـی ۲ موافقـت کـرده اسـت.
هـر چنـد اوراق تسـهیالت مسـکن در زمـره اوراق مـورد نظر شـورای 
عالـی بـورس نیسـت و بـا دامنـه نوسـان فعلـی )مثبـت و منفـی ۵ 
درصـد( قـرار اسـت معامـالت اوراق مسـکن ادامـه یابـد، امـا برخـی 
کارشناسـان اقتصاد مسـکن معتقدند تعیین دامنه نوسـان برای 
اوراق تسـهیالت مسـکن باید به صورت خاص انجام شـود؛ چرا که 
ایـن اوراق، صرفـا ابـزاری بـرای خریـد و فروش حق تقدم اسـتفاده از 

تسـهیالت مسـکن اسـت و نبایـد بـه ابزاری برای سـفته بـازی تبدیل 
شـود. از سـوی دیگـر، برخـی مسـئوالن بانک عامل بخش مسـکن 
به عنوان مسـئول تولید اوراق، با پشـتوانه سرمایه گذاری از سوی 
سـپرده گـذاران در بانـک مذکـور، معتقدنـد اگـر سـود دهـی اوراق 
بازار اوراق تسـهیالت مسـکن کاهش یابد، استقبال از این صندوق 
سپرده گذاری نیز کم شده و درنتیجه عرضه اوراق کاهش می یابد 
کـه اصلـی تریـن نتیجه آن، گرانی اوراق مسـکن و در پی آن، کاهش 
منابع بانک تخصصی بخش مسـکن برای اعطای تسـهیالت خرید 

مسـکن است.

یداران     دامنه نوسان مثبت و منفی ۵ درصد اوراق، با خر
مسکن چه کرد؟

اواخر تابستان و اوایل پاییز امسال قیمت اوراق تسهیالت مسکن 
وابسـته بـه حسـاب صنـدوق ممتاز بانک تخصصی بخش مسـکن 
بـا نماد تسـه که خرداد امسـال در دامنه ۴۰ هـزار تومانی بود، به 
دامنه ۹۰ و در مواردی تا حدود ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
قیمـت اوراق تسـهیالت مسـکن بانـک ملـی نیـز بـا نمـاد تملـی بـه 
نمـاد  بـا  اوراق  بـرای  کـه  دلیـل نداشـتن محدودیت هـای خاصـی 
تسـه وجـود دارد، در مـاه گذشـته تـا ۲۰۰ هزار تومـان در هر برگه 
افزایـش یافـت و تنهـا ابـزار ناظـر بـازار بـرای جلوگیـری از سـفته بازی 
در خریـد و فـروش تملـی، ابطال معامالت هـر روزه برخی نمادهای 

زیرمجموعـه تملـی بـه صـورت روزانـه بـود.
ایـن افزایـش عجیـب قیمت اوراق تسـهیالت مسـکن سـبب شـد تا 
هزینه دریافت وام مسـکن ۲۴۰ میلیون تومانی از سـوی زوجین 
تهرانـی در مقاطعـی از سـال جـاری به بیـش از ۴۰ میلیـون تومان 
برسـد و قدرت خرید مسـکن خانوارها بیش از قبل تضعیف شود.

وش اوراق تسهیالت مسکن     ید و فر محدودیت های خر
بانک ملی )تملی(

در حـال حاضـر محدودیت های معامالتـی اوراق گواهی حق تقدم 
تسـهیالت مسـکن بانـک ملـی بسـیار محـدود بـوده و بـر اسـاس 
اوراق  اعتبـار  فرابـورس،  معامـالت  در  بـازار  ناظـر  پیغـام  آخریـن 
تسـهیالت مسـکن بانـک ملی )تملی( جهـت نقل و انتقـال )خرید و 
فروش( در بازار فرابورس در نمادهای معامالتی »تملی ۷۱۰۱« 
و قبـل از آن از روز ۱۵ مـاه ذکـر شـده در شـرح نمـاد بـه مـدت ۳ 
سـال و اعتبار مابقی نمادهای معامالتی اوراق تسـهیالت مسـکن 

اگرچــه برخــی کارشناســان بــه ایجــاد محدودیــت هــای جدیــد در بازار اوراق تســهیالت مســکن تأکیــد دارند، اما یــک مقام مســئول در حوزه 
تأمیــن مالــی مســکن معتقــد اســت بایــد قیمــت اوراق بــا مکانیــزم بــازار کشــف شــود. محمــد علــی دهقــان دهنوی رئیــس جدید ســازمان 
بــورس و اوراق بهــادار کــه ســابقه عضویــت در هیئــت مدیــره بانــک عامــل بخــش مســکن را هــم دارد، در ابتــدای ورود بــه ایــن ســازمان، 
نخســتین مصوبــه هیئــت رئیســه ایــن ســازمان در زمینــه دامنــه نوســان را تصویــب و ابــالغ کــرد کــه بــر ایــن اســاس، دامنــه نوســان کــه تــا 
پیــش از ۲۵ بهمــن مثبــت و منفــی ۵ درصــد اســت، در طیــف مثبــت بــه ۶ درصــد افزایــش و در طیــف منفــی بــه ۲ درصــد کاهــش )مثبــت 

۶ و منفــی ۲ درصــد( خواهــد رســید.
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بانـک ملـی )تملـی( جهت نقل و انتقـال )خرید و فـروش( در بازار 
فرابـورس از روز ۱۵ مـاه ذکـر شـده در شـرح نمـاد بـه مـدت ۲ 
سـال اسـت. ضمـن اینکـه محدودیـت حجمـی هـر بـار سـفارش 
جهـت  سـفارش(  هـر  در  بهـادار  اوراق  تعـداد  )حداکثـر  خریـد 
نمـاد معامالتـی اوراق گواهـی حـق تقدم اسـتفاده از تسـهیالت 
مسـکن بانـک ملـی بـه تعـداد ۲۴۰ ورقـه تعییـن شـده اسـت.

محدودیت های معامالت اوراق تسهیالت مسکن با    
نماد تسه

محدودیت هــای معامالتــی گواهــی حق تقدم تســهیالت مســکن 
ــرو مصوبــات شــورای پــول  ــز پی بانــک عامــل بخــش مســکن نی
و اعتبــار بــوده کــه بــر ایــن اســاس، محدودیــت زمانــی عــدم 
ــی اوراق  ــای معامالت ــه نماده ــداران در کلی ــط خری ــروش توس ف
تســهیالت مســکن بانــک مســکن بــه مــدت ۴ مــاه خواهــد بــود. 
ــه  ــام معامل ــد و انج ــفارش خری ــت ورود س ــن محدودی همچنی
بــه میــزان حداکثــر ۲۸۰ ورقــه بــرای هــر کــد معامالتــی در هــر 

جلســه معامالتــی اســت.

کارشناس اقتصاد مسکن: بازار مسکن دیگر    
ونق تابستان برنمی گردد که نیاز به تغییر دامنه  به ر

نوسان اوراق تسهیالت باشد
یـک کارشـناس اقتصـاد مسـکن دربـاره تعییـن دامنـه اختصاصی 
برای خرید و فروش اوراق تسـهیالت مسـکن گفت: این موضوع 
که آیا شـورای عالی بورس قانونا می تواند برای اوراق تسـهیالت 
مسـکن دامنـه نوسـان اختصاصی تعیین کنـد یا شـورای پول و 
اعتبـار بایـد در ایـن حوزه ورود کند؟، برای بسـیاری از فعاالن بازار 

سـرمایه هم جای سـوال دارد.

ی در اوراق تسهیالت مسکن تمام شده است    سفته باز
وی کـه خواسـت نامـش در گـزارش ذکـر نشـود، افـزود: بـه نظـر 
می رسد با توجه به اینکه بازار مسکن، دوره جهش های سنگین 
را پشـت سـر گذاشـته و از سویی تسهیالت مسـکن هم تکافوی 
اوراق  از  بعیـد اسـت  را نمی دهـد،  بـرای خانوارهـا  خریـد خانـه 
تسـهیالت اسـتقبال گسـترده ای شـود. کارشـناس بازار سـرمایه 
گفـت: اوراق تسـهیالت مسـکن شـامل دامنـه نوسـان جدیـد 
)مثبـت ۶ و منفـی ۲ درصـد( شـود و بـا همـان دامنـه نوسـان 
مثبـت و منفـی ۵ درصـد قـرار اسـت به فـروش برسـد. وی تأکید 
کرد: وام مسکن در حال حاضر پاسخگوی هزینه خرید ۵ درصد 
از واحد ۸۰ متری هم در تهران نیست. بنابراین به نظر می رسد 
سـفته بازی در اوراق تسـهیالت مسـکن، دیگر تمام شـده است.

عضو هیئت عامل بانک تخصصی بخش مسکن: باید    
دارنده اوراق هم سود کند

محمـد حسـن مـرادی معاون طـرح و برنامه بانـک عامل بخش 
مسـکن دربـاره تخصیـص دامنـه نوسـان جداگانه بـه معامالت 
اوراق تسـهیالت مسـکن در فرابـورس اظهـار کـرد: چنیـن بحثـی 
در خصـوص اوراق مسـکن مطـرح نبود چـون در خرید و فروش 
اوراق، محدودیـت در خریـد و فـروش هسـت امـا در معامـالت 

سـهام ایـن محدودیت هـا را شـاهدی نیسـتیم. اگـر کسـی اوراق 
تسـهیالت مسـکن خریداری می کنـد، تا ۴ ماه امـکان فروش آن 
را ندارد. وی ادامه داد: زمانی که در اواخر تابسـتان و اوایل پاییز 
امسـال قیمـت اوراق تسـهیالت مسـکن به کانـال ۹۰ تـا ۱۰۰ 
هـزار تومـان رسـید، بـه دلیـل ورود سـفته بـازان بـه این بـازار بود 
اما این اتفاق از روی ناآگاهی خریداران به محدودیت های خرید 
و فـروش اوراق مسـکن رخ داد و بـا ایـن هـدف کـه می تواننـد 
سـودی بـه دسـت بیاورنـد و محدودیتـی در فـروش آن ندارنـد، 
اوراق خریـداری کردنـد؛ امـا عمـًا بـه در بسـته خوردنـد و در حال 
حاضـر بـه تجربـه بـرای آنهـا ثابـت شـده کـه بـازار اوراق تسـهیالت 
مسـکن، جـای سـفته بـازی نیسـت. عضـو هیئـت عامـل بانـک 
تخصصی بخش مسکن گفت: در آن مقطع زمانی، بازار سرمایه 
هیجانـی شـده بـود و همه می خواسـتند هر چـه در بـازار عرضه 
می شـود را خریـداری کننـد عـده ای هـم بـدون توجـه بـه عواقب 
خریـد اوراق، اقـدام بـه خریـداری برگه هـای تسـهیالت مسـکن در 
احجـام بـزرگ کردنـد امـا در حـال حاضـر دیگـر فـردی بـه نیسـت 
سـفته بازی، نسـبت به خرید اوراق تسهیالت مسکن اقدام کند.

ی به تعیین دامنه نوسان اختصاصی برای اوراق     نیاز
مسکن نیست

وی بـا تأکیـد بـر اینکـه دیگـر بـا شـرایط موجـود، نیـازی بـه تغییـر 
نیسـت،  مسـکن  تسـهیالت  اوراق  نوسـان  دامنـه  اختصاصـی 
افزود: نوسـانات قیمتی اوراق در حال حاضر چندان زیاد نیسـت 
و در دامنه قیمتی ۶۰ هزار تومان قرار دارد اینگونه نیسـت که 
ناگهـان در یـک روز، قیمـت اوراق مسـکن ۶۰ هزار تومان باشـد 
و روز دیگـر، قیمـت آن بـه ۵۰ هـزار تومـان برسـد؛ در ۶ ماهـه 
نخسـت امسـال، متوسـط قیمت اوراق تسهیالت مسـکن، ۶۵ 
هـزار تومـان بـود؛ در حـال حاضـر هـم در همیـن حـول و حـوش 
ناگهـان در طـول یـک مـدت، چنـد  ارزش سـهام  امـا  قـرار دارد 
برابـر می شـود ولـی ایـن اتفـاق در خصـوص اوراق مسـکن رخ 
نمی دهد؛ هیچ گاه سـراغ ندارید که یک نماد زیرمجموعه تسـه 

ناگهـان بـا تغییـر چنـد برابـری قیمـت مواجه شـود.
مـرادی تصریـح کـرد: از سـوی دیگـر، اگـر صرفـا قـرار بـه حمایـت 
از مصـرف کننـده )سـمت تقاضـا( باشـد، تعـداد عرضـه کنندگان 
اوراق در بـازار کـم می شـود؛ دارنـده اوراق هـم نبایـد ضـرر کنـد؛ 
بنابرایـن بهتریـن حالـت، همیـن وضعیـت رقابتـی اسـت چـون 
اگـر دارنـده اوراق هـم زیـان کنـد یـا سـود کمـی ببـرد، بـه تدریـج 
پـول کمتـری وارد حـوزه اوراق مسـکن و درنتیجـه عرضـه آن کـم 
می شـود؛ بـه تبـع آن، اوراق تسـهیالت مسـکن گـران می شـود؛ 
ولـی مکانیـزم بـازار خـود بـه خـود این وضعیـت را کنتـرل می کند 

و نبایـد در ایـن بـازار دخالـت کنیـم.
وی یـادآور شـد: بـه انـدازه کافـی محدودیت هـا بـرای جلوگیـری 
از ورود سـفته بـازان بـه بـازار اوراق تسـهیالت مسـکن در نظـر 
گرفته و اعمال شـده؛ کسـی که می خواهد واقعا مصرف کننده 
باشـد و از سـوی دیگـر کسـی کـه در بانـک سـپرده گذاری کـرده و 
بـه جـای آن، اوراق حـق تقـدم تسـهیالت مسـکن دریافـت کـرده، 
بایـد بـه سـود منطقـی دسـت یابند؛ دخالـت بی مورد بـه هر یک 

از طرفیـن ایـن عرضـه و تقاضـا، بـه بـازار آسـیب می زنـد.

اگر صرفًا قرار به حمایت 
از مصرف کننده )سمت 

تقاضا( باشد، تعداد 
عرضه کنندگان اوراق 

در بازار کم می شود؛ 
دارنده اوراق هم نباید 

ر کند؛ بنابراین  ضر
ین حالت، همین  بهتر
وضعیت رقابتی است
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ونا هم برای  چرا بازار مسکن ترکیه در دوره کر
ایرانیان جذاب مانده است؟

اگر به بازار خرید مسکن ترکیه رجوع کنید، همواره در فهرست مشتریان، نام ایرانی ها نیز وجود دارد

اگرچــه از گذشــته، برخــی شــهرها نظیر اســتانبول به عنــوان مقصد 
ایرانی هــا بــرای خریــد ملــک محســوب می شــد، امــا در حــال حاضــر 
دیگــر شــهرها نظیــر ازمیــر، آنــکارا و حتــی شــهر کوچــک وان نیــز 
ــوب  ــه محس ــد خان ــرای خری ــان ب ــد ایرانی ــد جدی ــوان مقاص ــه عن ب
غ همســایه غــاز  می شــود. بنابرایــن فعــًا در بــازار مســکن، مــر
غ در خانــه خــود، حتــی  اســت، امــا در بــازار مســکن داخــل، مــر
ــد  ــوع را تایی ــن موض ــاری ای ــی های آم ــذارد. بررس ــم نمی گ ــم ه تخ
می کنــد کــه ســطح خریــد و فــروش در داخــل کشــور بــه حداقــل 
ممکــن رســیده اســت. در ماه هــای گذشــته افزایــش قیمت هــا، 
ــود،  ــش داده ب ــدت کاه ــه ش ــه ب ــد خان ــرای خری ــردم را ب ــدرت م ق
حــاال ســایه کرونــا نیــز در بــازار مســکن ســنگین شــده اســت. در ایــن 
شــرایط، تولیدکننــدگان مســکن بــه امیــد روزی هســتند کــه شــدت 
کرونــا کمتــر شــود و مــردم بتواننــد بــرای خریــد، وارد بــازار شــوند. 
در شــرایطی کــه نااطمینانــی در فضــای خریــد مســکن ایــران بســیار 
زیــاد اســت، در نزدیکــی آب هــای مدیترانــه اوضــاع متفــاوت اســت. 
آمارهــا نشــان می دهــد خریــد خانــه توســط ایرانی هــا در مــاه 
ــک  ــال نزدی ــارس پارس ــه م ــبت ب ــن( نس ــفند و فروردی ــارس )اس م
۴۰ درصــد بیشــتر شــده و نســبت بــه مــارس ۲۰۱۸ تقریبــا 
ــه در ســه ماهه ســال جــاری میــالدی  ــر شــده اســت. ترکی ســه براب
بیــش از ۱۱ هــزار مســکن بــه خارجی هــا فروختــه اســت. بــه  ایــن 
 ترتیــب ایرانیــان مشــتری ۱۷ درصــد از کل خانه هایــی بوده انــد 
ــته  ــال گذش ــت. س ــده اس ــه ش ــا فروخت ــه خارجی ه ــه ب ــه در ترکی ک
ایرانیــان پنــج هــزار و ۴۲۳ واحــد مســکن در ترکیــه خریدنــد و 

ســهمی کمتــر از ۱۲درصــدی از بــازار مســکن ترکیــه برای مشــتریان 
خارجــی داشــتند. ایــن آمــار پــس از شــیوع کرونــا نیــز تغییــر قابــل 
توجهــی نداشــته و حتــی ایرانیــان صدرنشــین خریــد ملــک در ترکیــه 
شــده اند. بــر اســاس آمارهایــی کــه روزنامــه خراســان منتشــر کــرده 
ــری خریــد مســکن  ــه حاکــی از اوج گی اســت، آمارهــای رســمی ترکی
کروناســت.  شــیوع  دوران  در  حتــی  ترکیــه،  در  ایرانیــان  توســط 
مرکــز آمــار ترکیــه جمعــه گــزارش ســه ماهه ابتدایــی ســال جــاری 
را منتشــر کــرد کــه می گویــد ایرانیــان در مــاه گذشــته، مــارس، 
۴۶۵ واحــد مســکن در ترکیــه خریــداری کــرده و در صــدر فهرســت 
مشــتریان خارجــی مســکن ترکیــه قــرار گرفته انــد. البتــه بســیاری از 
کارشناســان معتقدنــد کــه جنــس تقاضــا در ایــران بــا جنــس تقاضا 
در ترکیــه تفــاوت دارد. در ایــران بیشــتر تقاضــا بــرای مصــرف یــا 
ســرمایه گذاری اســت، امــا تقاضــای ملــک در کشــور ترکیــه بیشــتر 
بــه دلیــل شــرایط مهاجــرت و دریافــت ویــزای ایــن کشــور اســت. بــر 
اســاس یــک اطالعیــه کــه در ســایت های مهاجــرت بــه ترکیه منتشــر 
شــده اســت، طبــق قوانیــن جدیــد، اتبــاع خارجــی بــا خریــد خانــه ای 
ــه را  ــهروندی ترکی ــد ش ــر می توانن ــزار دالر و باالت ــه ارزش ۲۵۰ ه ب
بــه دســت آورنــد. البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه در حــال حاضــر خریــد 
ــوع  ــت. در مجم ــر اس ــز امکان پذی ــر نی ــای پایین ت ــا قیمت ه ــه ب خان
بــه نظــر می رســد کــه شــرایط رکــودی در داخــل کشــور، ســرمایه ها 
را از دل بــازار مســکن ایــران می کنــد و رهســپار کشــور همســایه در 
ترکیــه می کنــد، آن هــم در شــرایطی کــه اقتصــاد کشــور نیــاز مبــرم 

بــه جــذب ســرمایه بــرای خــروج از رکــود دارد.

آمارها نشان می دهد 
ید خانه توسط  خر
ایرانی ها در ماه مارس 
وردین(  )اسفند و فر
نسبت به مارس پارسال 
نزدیک ۴۰ درصد 
بیشتر شده و نسبت به 
یبًا  مارس ۲۰۱۸ تقر
سه برابر شده است.

مجید حیدری
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مسکــــن فصـــل چهارم

و خودر

فصـــل پنجم



ل۶۶ شمــاره او

و خودر فصـــل پنجم

بررسی ساختار سهامداری شرکت  های ایران خودرو و سایپا و چالش  های پیشرو این صنعت

ی عارضه یابی خصوصی ساز
و و سایپا  ایران خودر

صنعــت خــودرو در ایــران پــس از صنایــع نفــت و گاز بــزرگ تریــن صنعــت کشــور اســت و اشــتغال قابــل توجهــی را بــه خــود اختصــاص داده 
اســت. بــه همیــن جهــت همــواره از حساســیت خاصــی برخــوردار بوده اســت. عــالوه بر ایــن، نفوذ ایــن صنعــت در جامعه و تعامــل نزدیک 
عمــده مــردم بــا ایــن صنعــت و محصــوالت آن موجــب شــده کــه چالــش  هــا و آســیب  هــای وارد بــر صنعــت خودروســازی بــه ســرعت بــه 
جامعــه تســری یافتــه و سیاســت  گــذاری کشــور را تحــت تاثیــر قــرار دهــد. از همیــن رو صنعــت خــودرو ایــران در دهــه  هــای گذشــته در حالــی 
بــا مســائل و مشــکالت متعــددی دســت و پنجــه نــرم کــرده اســت کــه بحــث واگــذاری دو شــرکت بــزرگ ایــران  خــودرو و ســایپا بــه بخــش 

خصوصــی همــواره محــل بحــث بــوده اســت.

از آنجــا کــه رویکــرد مســلط درباره خصوصــی  ســازی در ایران مثل 
دیگــر کارهایــی کــه در چارچوب برنامــه تعدیل ســاختاری صورت 
گرفــت، دارای نــگاه غیــر علمــی، غیرمســئوالنه و بــدون توجــه به 
اســتاندارد های الزم و رابطه  های پیشــینی و پســینی آن بود، در 
بســیاری از مــوارد آنچــه کــه پیــش  بینــی مــی  شــد محقــق نشــد. 
از جملــه صنایعــی کــه واگــذاری آن بــه بخش خصوصــی همواره 
مــورد بحــث بــوده و بــه دلیــل مصوبــه اخیــر شــورای هماهنگــی 
ســران ســه قــوه بــه چالشــی میــان تصمیــم گیــران تبدیــل شــده 
اســت، واگــذاری صنایــع خودروســازی ایــران خــودرو و ســایپا بــه 
بخــش خصوصــی اســت. از همیــن رو وضعیــت صنعــت خــودرو 
در کشــور بــه گونــه ای اســت کــه مــی  توانــد خصوصــی ســازی را 

بــا مســائل جــدی مواجــه کنــد.

؟!    ی به مثابه هدف یا ابزار خصوصی  ساز
اقتصــاد سیاســی و سیاســت صنعتــی ایــران در دهــه  هــای اخیــر 
همــواره از دو نــگاه افراطــی »تصــدی  گــری کامــل دولــت« یــا 
»آزادســازی و ســپردن همــه چیــز بــه دســت بــازار« رنــج مــی  بــرد.
در کشــوری بــا شــرایط ایــران کــه هــدف اساســی »توســعه 
صنعتــی« اســت، مســئله سیاســت  گــذار و تصمیــم  گیــران بایــد 
ایــن باشــد کــه راهبــرد خصوصــی  ســازی شــرکت  هــای صنعتــی 
یــا هــر راهبــرد دیگــری در ایــن زمینــه، چــه نســبتی بــا »توســعه 
صنعتــی« برقــرار مــی  کنــد. بنابراین به طور مشــخص خصوصی 
 ســازی مســئله اصلــی صنعــت نیســت، بلکــه یــک ابــزار اســت کــه 

بایــد در جهــت هدفــی دیگــر ســنجیده شــود.
عــالوه بــر ایــن، اگــر در میــان تصمیــم  گیــران و سیاســت  گــذاران، 
خصوصــی  ســازی بــه ایــن بهانــه باشــد کــه اصــوًال دولــت اراده و 
تــوان اداره شــرکت  هــای خودروســازی را نــدارد، مشــخص اســت 
کــه راهبــرد خصوصــی  ســازی نــه تنها بــه توســعه صنعتی کمکی 
نخواهــد کــرد، بلکــه احتماال موجــب هدررفت و هدایت ســرمایه 
موجــود در ایــن صنعــت بــه ســمت فعالیــت  هــای نامولــد و یــا 

فعالیــت  هــای دیگــر خواهــد شــد.
نــوع رابطــه دولــت و شــرکت  هــای خودروســازی و حاکمیــت 
شــرکتی در ایــن بنــگاه  ها یکــی از اساســی ترین وجوه ســاختاری 
ایــن صنعــت اســت. دولــت ایــران در واقــع صاحــب اختیــار بیــش 

از ۵۰ % از ســهام هر دو خودروســاز از طریق ســهام چرخه ای  و 
ســهام شــرکت هــای عمومــی غیــر دولتــی اســت و از ایــن طریــق 
اعمــال نظــر دولــت در بنــگاه  هــا و دخالــت در آنهــا بــی واســطه و 
بــه ســرعت امــکان پذیــر اســت. ایــن مســئله موجــب شــده کــه با 
تغییــر کلــی و جزئــی در دولــت  هــا )تغییــر رئیــس جمهــور، وزیــر 
و…( و حتــی تغییــر در ســایر قــوا و نهادهایــی که امــکان چانه زنی 
و اعمــال قــدرت بــر دولــت دارنــد، صنعــت خــودرو دســتخوش 
تحــوالت فــراوان گــردد. از همیــن رو بــه صــورت ســاختاری امکان 
ســرمایه گــذاری بلنــد مــدت در ایــن صنعــت از بیــن رفتــه و بنــگاه  

هــا را درگیــر روزمرگــی هــای فــراوان نمــوده اســت.

دولت ایران در واقع 
صاحب اختیار بیش از 
۵۰ % از سهام هر دو 
یق  وساز از طر خودر
سهام چرخه ای  و سهام 
شرکت های عمومی 
غیر دولتی است و از این 
یق اعمال نظر دولت  طر
در بنگاه  ها و دخالت 
نها بی واسطه و به  آ در 
سرعت امکان پذیر است

میالد بیگی
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و    ی در صنعت خودر چالش  های خصوصی ساز
ــی در  ــاز خصوص ــرکت خودروس ــش از ۱۵ ش ــر بی ــال حاض در ح
ایــران وجــود دارد کــه ســابقه فعالیــت برخــی از آن  هــا بــه چنــد 
دهــه مــی  رســد. از همیــن رو وضعیــت صنعــت خــودرو در کشــور 
بــه گونــه  ای اســت کــه مــی  توانــد خصوصــی ســازی را بــا مســائل 
جــدی مواجــه کنــد. از جملــه چالــش  هــای پیشــروی ایــن صنعت 

مــی تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره نمــود:
 انحصار شرکت  ها و فقدان بازار    

تولیــد  و  صنعــت  صاحــب  کــه  کســانی  محیطــی  چنیــن  در 
اختیــار خــود  را در  بــازار کذایــی  ایــن  مــی  شــوند می تواننــد 
باشــند،  داشــته  تمایــل  کــه  شــکلی  هــر  بــه  و  دهنــد  قــرار 
بــه همیــن جهــت  لــذا  را مدیریــت و جهــت  دهــی کننــد.  آن 
بــه  واقــع  در  خودروســازی  شــرکت  هــای  واگــذاری  بایــد 
خصوصــی  انحصــار  بــه  دولتــی  انحصــار  تبدیــل  معنــای 
اســت.  زیــان  بارتــر  مراتــب  بــه  اولــی  از  دومــی  کــه  باشــد 

 فقدان شفافیت در صنعت خودرو    
ســاختار مالکیتــی تــو در تــو و ســهام داری هــای چرخــه ای میــان 
شــرکت مــادر و شــرکت هــای زیــر مجموعــه، حاکمیــت شــرکتی 
بنگاه هــای خودروســازی  را بــا چالــش مواجــه کــرده و حتــی 
هیئــت مدیــره ایــن شــرکت ها را تحــت تاثیــر قــرارداده اســت. 
ــت  ــگ اس ــًا گن ــور کام ــات در کش ــن قطع ــوه تامی ــان نح هم چن
و حتــی سیاســت گــذاران دولتــی و حاکمیتــی نیــز نمی تواننــد 
آگاهــی دقیقــی از آن پیــدا کننــد کــه از جملــه آن  هــا مــی  تــوان بــه 
عــدم تــوان انــدازه  گیــری میــزان داخلی ســازی قطعــات و واردات 

قاچــاق قطعــات خــودرو اشــاره کــرد.
 جذابیت بازار های نامولد در ساختار اقتصاد ایران    

بــه دلیــل جذابیــت اقتصــادی و ســوددهی بــاالی فعالیــت هــای 
ــی  ــش خصوص ــکه ، بخ ــکن، ارز و س ــن، مس ــد زمی ــد مانن نامول
اقــدام بــه توســعه ســرمایه گــذاری در بخــش صنعــت نمــی  کند، 
ــژه در  ــه وی ــور ب ــاد کش ــاختار اقتص ــه س ــی ک ــا زمان ــن رو ت از همی
حــوزه نامولدهــا اصــالح نشــده باشــد، نمی تــوان انتظار داشــت 
کــه بخــش خصوصــی کــه ایــران خــودرو و ســایپا را تصاحــب مــی 

کنــد، در آینــده بــه توســعه صنعتــی در ایــن بخــش بپــردازد.
 وابستگی عمده زنجیره ارزش صنعت خودرو     

ــت  ــادی در صنع ــای متم ــال ه ــی س ــه ط ــاری ک ــل انحص ــه دلی ب
خــودرو ایجــاد شــده اســت، عمــده زنجیــره ارزش ایــن صنعــت از 
جملــه صنایــع قطعــه ســازی، فــروش، خدمــات پــس از فــروش 
و … بــه ایــن دو بنــگاه گــره خــورده اســت. از همیــن رو واگــذاری 
ایــن دو بنــگاه بــه معنــی گــره زدن بخــش قابل توجهــی از زنجیره 

ارزش صنایــع خــودرو در کشــور بــه چنــد نفــر محــدود اســت.
 بزرگی صنعت خودرو و چالش امنیت    

در شــرایطی کــه کشــور بــا بحــران اقتصــادی در  داخــل و تنــش 
هــای بیرونــی مواجــه اســت واگــذاری یکــی از بزرگتریــن صنایــع 
کشــور بــا گــردش مالــی ســالیانه بیــش از ۵۰ هــزار میلیــارد 
تومانــی و بــا نیــروی کار زیــاد مــی  توانــد چالش هــای امنیتــی 
جدیــدی را بــرای کشــور ایجــاد نمایــد. همچنیــن اشــتغال بیــش 
از ظرفیــت بنــگاه هــای خودرویــی کــه طــی چنــد دهه اخیر شــکل 
گرفتــه مســئله ای اســت کــه در صــورت واگــذاری ایــن بنــگاه هــا 

مــی توانــد بــه چالشــی بــزرگ در کشــور تبدیــل شــود.
 انگیزه تامین کسری بودجه    

مصوبــه ای کــه دولــت بــر اســاس آن بــه دنبــال واگــذاری ســهام 
خودروســازان اســت، بــا هــدف تامیــن کســری بودجــه دولــت 
ــدف  ــه ه ــد ک ــان می ده ــئله نش ــن مس ــت. ای ــده اس ــن ش تدوی
توســعه صنعــت  ایــن دو شــرکت  واگــذاری  از  اصلــی دولــت 
خــودرو نبــوده اســت کــه ایــن مــی  توانــد موجــب بــروز نارســایی 

در واگــذاری و توســعه شــرکت شــود.

جمع  بندی   
تصــور و ذهنیــت غالبــی کــه از خصوصــی  ســازی وجــود دارد، 
ظاهــرًا تجربــه موفــق کشــورهای توســعه یافتــه صنعتــی در ایــن 
زمینــه اســت کــه ایــن تصــور را ایجــاد می کنــد کــه خصوصــی 
 ســازی کلیــد هــر مشــکل و ناکارایــی اســت. از جملــه صنایعــی کــه 
ــوده  ــث ب ــورد بح ــواره م ــی هم ــش خصوص ــه بخ ــذاری آن ب واگ
واگــذاری صنایــع خودروســازی ایــران خــودرو و ســایپا بــه بخــش 
خصوصــی اســت. بــا توجــه بــه چالــش  هــای خصوصــی ســازی در 
صنعــت خــودرو، ضــروری اســت پیــش از آنکه مقدمات و شــرایط 
ــه ســمت  ــت از حرکــت ب واگــذاری هــا محقــق نشــده اســت دول
خصوصــی ســازی ایــن بنــگاه هــا منــع شــود و تــا زمانی کــه دولت 
از ابزارهــای سیاســتی خــود بــه منظــور حرکــت دادن بنــگاه هــا 
بــه ســمت توســعه خوبــی اســتفاده نکــرده و ابزارهــای نظارتــی 
و کنترلــی خــود را ایجــاد نکــرده اســت، دســت بــه واگــذاری ایــن 

بنــگاه هــا نزنــد.

ساختار مالکیتی تو در 
ی های  تو و سهام دار

چرخه ای میان شرکت 
یر  مادر و شرکت های ز

مجموعه، حاکمیت 
شرکتی بنگاه های 

ی  را با  وساز خودر
چالش مواجه کرده و 

حتی هیئت مدیره این 
شرکت ها را تحت تاثیر 

قرارداده است. 



ل۶۸ شمــاره او

و خودر فصـــل پنجم

همکاری برای توسعه، شراکت ها و ادغام ها

و ی ایران با چین در صنعت خودر الزامات همکار
صنعــت خــودروی هرکشــوری بــه دلیــل ارزش و جایــگاه ویــژه آن در شــبکه تولیــد صنعتــی و خدمــات پــس از فــروش، یکــی از شــاخص های 
توســعه یافتگــی محســوب می شــود. ایــن صنعــت بــه لحــاظ ارتبــاط گســترده بــا زنجیرهایــی از صنایــع قبــل و بعــد خــود، صنعتــی کلیــدی 
محســوب شــده و دارای پتانســیل باالیی در اشــتغالزایی و نقشــی مؤثر در رشــد و توســعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… ایفا میکند. 

صنعــت خــودرو بــه دلیــل ارتبــاط بــا بیــش از۶۰ صنعــت دیگــر بــه لکوموتیــو صنایــع معروف میباشــد. 

هــای  رشــته  تکنولــوژی  از  مجموعــه ای  خــودرو،  ســاخت  در 
مختلــف صنعتــی )فلــزی، پالســتیک، شــیمیایی، پارچــه، عایــق، 
شیشــه، الکترومکانیــک، بــرق، متالــوژی و…(، طراحــی، مدیریــت 
و اقتصــاد بــه کار رفتــه اســت و بــه همیــن دلیــل ایــن صنعــت را 
ــه حســاب  ــوان یکــی از شــاخص های توســعه یافتگــی ب ــه عن ب
ــیب های  ــراز و نش ــاهد ف ــران ش ــودروی ای ــت خ ــد. صنع می آورن
فراوانــی بــوده اســت، امــا در مجمــوع، امــروزه بــه عنــوان بخــش 
مهمــی از کل صنعــت و اقتصــاد ملی کشــور محســوب میشــود، 
بــه نحــوی کــه جامعــه از آن انتظــارات فراوانــی دارد. صنعــت 
ــا  خــودرو بــه خاطــر آنچــه بــرآن گذشــته و میگــذرد بــه شــدت ب
اتفاقــات مهــم اجتماعــی و سیاســی همچــون انقالب،جنــگ 
تحمیلــی و برنامــه هــای توســعه ای چــه در مســائل عمرانــی و 
اقتصــادی چــه در روابــط خارجــی و یــا دررابطــه بــا وضــع تحریــم 
هــای ناعادالنــه عجیــن شــده اســت. حتــی پــس از تحریم هــای 
آمریــکا، کشــورهای دیگــر ارتبــاط صنعتــی بــا ایــران را کاهــش 
دادنــد و بــه دنبــال آن خودروهــای چینــی نیــز از بازار کشــور خارج 

شــدند. حــال پــس از مدت هــا برخــی اخبــار حاکــی از آن اســت که 
قــرار اســت چیــن شــریک تجــاری ایــران درصنعــت خــودرو شــده 
و ایــن موضــوع می توانــد باعــث سروســامان دادن بــه بــازار 

آشــفته ایــران شــود.
الزمــه رقابتــی شــدن اقتصــاد ایــران، با مــواردی همچــون، ایجاد 
فرهنــگ تعامــل بیــن المللــی، مشــارکت راهبردی و اتحــاد بــا 
کشــورها و بازارهــا، مشــارکت درتولیــد جهانــی، بازکــردن بخــش 
مالــی بــه صــورت تدریجــی و مرحلــه ای و جــذب ســرمایه گذاری 
اجرایــی  روش هــای  اهــم   میابــد.  تحقــق  خارجــی  مســتقیم 
بــرای  پیشــگیری  راه  و  خودروســازی  شــرکت های  توســعه 
بقــاء، پیــروی از اســتراتژی هایی نظیــر ســرمایه گذاری مشــترک 
بــا ســازندگان جهانــی، پلتفــرم مشــترک، خریــد و یــا ادغــام، 
یافتــن شــرکای راهبــردی و ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی بــا 
پشــتیبانی مدیریتــی و انتقــال برخــی عملیــات بــه بــازار مقصــد، 
تولیــد، فــروش و خدمــات پــس از فــروش، و تحقیــق و توســعه 
ــه  ــاد تفاهم نام ــی ابع ــال بررس ــه دنب ــا ب ــن م ــن مت ــت. در ای اس

علی جودت وند



۶۹ ۹ اسفند  ۹
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۲۵ ســاله ایــران و چیــن در حــوزه صنعــت خــودرو و فرصت هــای 
ــه خطــرات ایــن مســیر هســتیم. ــرای همــکاری و البت موجــود ب

چیــن بازیگــر جــدی عرصــه اقتصــاد جهــان در قــرن ۲۱ بــه شــمار 
بــه متنوع تریــن  ایــن کشــور  مــی رود، و در صنعــت خــودرو، 
ــازار عرضــه خودروهــای جدیــد بشــمار می آیــد. در ایــن کشــور  ب
زنجیره هــای ســازندگان بســیار قــوی در زمینــه ســاخت قطعــات 
خــودرو)OEM(  و قطعــات یدکــی )OES( شــکل گرفتــه اســت و 
ــر زنجیره هــای ســازندگان، زنجیره هــای طراحــی اجــزای  عــالوه ب
خــودرو، زنجیره هــای تســت و تاییــد خــودرو نیــز در چیــن توســعه 
زیــادی یافتــه و بــا شــرکت های بــزرگ و مطــرح جهانــی همــکاری 

می کنــد.
ــی  ــای کیف ــه خودروه ــی در زمین ــورت تخصص ــه ص ــن ب ــازار چی ب
ــور  ــن کش ــوان ای ــده و میت ــل ش ــا وارد عم ــت در دنی و ارزان قیم
ــه عنــوان بهتریــن مرجــع خودروهــای کیفــی و ارزان قیمــت  را ب
ــران  ــران تشــخیص داد. ای ــی ای ــرای ســبد محصــوالت خودروی ب
ــر  ــا یکدیگ ــی ب ــادی نزدیک ــط اقتص ــت از رواب ــن سال-هاس و چی
از  یکــی  چینی هــا  تحریــم،  دوران  در  به ویــژه  و  برخوردارنــد 
منابــع اصلــی تامیــن مــواد اولیــه و قطعــات مــورد نیــاز صنایــع 
مختلــف به خصــوص خودروســازی بــوده و هســتند. در همیــن 
خودروســازی  فعالیــت  چینی هــا  اگرچــه  فعلــی،  تحریم هــای 
ــاکان  ــال کم ــا این ح ــانده اند. ب ــل رس ــه حداق ــران ب ــود را در ای خ
بخــش اعظــم مــواد اولیــه و قطعــات موردنیــاز قطعه-ســازان 
و خودروســازان داخلــی از ســمت چیــن تامیــن می شــود. حــاال 
ــادی  ــرهای زی ــختی ها و دردس ــه س ــه ب ــا توج ــد ب ــر می رس به نظ
کــه تحریــم بــرای اقتصــاد ایــران و بخــش صنعــت و به طــور خاص 
خودروســازی داشــته، دولــت ایــران به دنبــال همــکاری مســتمر و 
طوالنــی بــا چیــن بــوده تا شــاید ثباتی نســبی امــا بلندمــدت را در 

اقتصــاد تجربــه کنــد.
ســند همــکاری ۲۵ ســاله ایــران و چیــن نیــز نشــان می دهــد دو 
طــرف بــرای آینــده، حســاب ویــژه ای روی  هــم بــاز کرده انــد. اعــم 
از اینکــه ایــران می خواهــد از چینی هــا جــذب ســرمایه کنــد و 
چیــن نیــز به دنبــال اســتفاده کم هزینــه تــر از منابــع انــرژی ایــران 
ــورمان  ــای کش ــر در بازاره ــور پررنگ ت ــال حض ــن به دنب و همچنی
اســت و در ایــن بیــن، »خــودرو« گزینــه ای جــذاب بــرای آنهــا بــه 

شــمار مــی رود.
تفاهم نامــه ۲۵ ســاله ایــران چیــن در حــوزه صنعــت خــودرو 

ــت : ــر اس ــوارد زی ــاوی م ح
همــکاری بیــن شــرکت های خودروســاز دو کشــور بــه منظــور     

انتقــال فنــاوری و تولیــد مشــترک جهــت عرضــه در بازار دو کشــور 
و کشــورهای ثالــث از طریــق ایجــاد چرخه هــای تولیــد

مشــارکت شــرکت های خودرویــِی چینــی بــا دو خودروســاز     
ایرانــی از قبیــل اشــتراک گذاری دانش هــای فنــی در زمینــه ایجــاد 

ــترک و… ــای مش پلتفرم ه
ــا      ــط ب ــع مرتب ــودرو و صنای ــی تولیدخ ــهرک صنعت ــی ش طراح

ــر ــرژی تجدیدپذی ــاوری ان ــتفاده از فن ــر اس ــز ب تمرک
تــا همیــن      باشــد  الزاماتــی  ایــن همــکاری دارای  بایســتی 

قــرارداد بلنــد مــدت و اســتراتژیک در صنعت خــودرو بــرای مــا بــه 
ــود. ــم ش ــرد خت ــه برد-ب ــک معامل ی

راهبردهایی جهت موفقیت آمیز بودن این تفاهم نامه:
چیــن در ســالیان اخیــر بــه بــازار خــودروی ایــران تنهــا بــه     

عنــوان یــک بــازار مصــرف نــگاه کــرده و زمینــه انتقال دانــش 
و فنــاوری را فراهــم نیــاورده اســت، بنابرایــن درگام اول بایــد 
جزئیــات ایــن قــرارداد مشــخص و همچنیــن آورده چینی هــا 
ــرارداد  ــن ق ــم از ای ــا بتوانی ــود، ت ــالم ش ــودرو اع ــت خ ــرای صنع ب
بــه نفــع خــود اســتفاده کنیــم و همچنیــن در مقابــل آن چیــزی 
کــه در اختیــار چینی هــا قــرار میدهیــم، بایــد هم وزنــش چینی هــا 
قدم هــای مناســبی را بردارنــد، تــا ایــن قــرارداد بــرای هــر دوطــرف 

ــه اینکــه تنهــا یکطرفــه اجرایــی شــود. ســود داشــته باشــد، ن
ــن      ــه پلتفرم هــا ای ــه بندهــای ایــن قــراداد در زمین ــا اشــاره ب ب

نکتــه را مدنظــر داشــته باشــیم کــه الزم اســت ســرمایه گذاری 
بــر روی یــک پلتفــرم مشــترک تعریــف شــود کــه بــا ایــن حســاب 
میتــوان محصوالتــی بــا برنــدی مشــترک تهیــه و تولیــد کــرد. در 
زمــان حــال برخــی از شــرکت های بخــش خصوصــی کشــورمان 
ارتبــاط خوبــی بــا خودروســازان چینــی دارنــد و فعالیــت خــود را 
آغازکرده انــد. بــه هرحــال در دوره ای کــه شــرکت های غربــی هیــچ 
کــدام حاضــر بــه همــکاری بــا ایــران نشــدند، همــکاری بــا چیــن 
می توانــد کمک کننــده باشــد، امــا یــک نکتــه را نبایــد فرامــوش 
ــی در  ــرکت های غرب ــا ش ــا ب ــکل م ــه مش ــت ک ــن اس ــرد و آن ای ک
خصــوص چیــن دوبــاره تکــرار نشــود؛ ایــران ســالیان ســال از قبل 
انقــالب بــا شــرکت های غربــی ازجملــه بــا شــرکت های فرانســوی 

ــز از ســمت آن هــا دیــده اســت. کار کــرده و آســیب هایی نی
مســئله نقــل و انتقــال پولــی و بانکــی بایــد مشــخص شــود،     

در برجــام نیــز مشــاهده کردیــم کــه اروپایی هــا اعــالم کردنــد کــه 
ســازوکار مالــی اینســتکس را راه انــدازی خواهنــد کــرد، امــا ایــن 
مســئله در عمــل اتفــاق رخ نــداد. حــال بــا توجــه بــه اینکــه به نظر 
می رســد قــرارداد بلنــد مــدت بیــن ایــران و چیــن منعقــد خواهــد 
شــد و تحریم هــا ی آمریــکا ادامــه خواهــد یافــت، بایــد مشــخص 
ــود؛  ــد ب ــه خواه ــول چگون ــال پ ــل و انتق ــازوکار نق ــه س ــود ک ش
چراکــه در حــال حاضــر چندیــن میلیــارد دالر از منابــع مــا در چیــن 
بلوکــه اســت، بنابرایــن تــا زمانیکــه ایــن مســائل تعییــن تکلیــف 
نشــود، نمی تــوان چنــدان بــه اجرای ایــن قرارداد خوشــبین بود.

نکته حائز اهمیت در این قرارداد، زمان اجرای پروژه است.     
نیز  چینی ها  و  است  تحریم  ایران  خودروسازی  حاضر  حال  در 
شکل گیری  است  ممکن  بنابراین  شده اند،  سوار  آن  موج  بر 
ایران و چین در حوزه خودرو، احتماال به بعد  همکاری جامع 
اگر ۲۵  که  است  درحالی  این  شود.  موکول  تحریم ها  لغو  از 
و  را تحریک کرده  ایران، چینی ها  بازار خودرو  از  سال استفاده 
بزرگ  مشارکت  شود،  تحریمی شان  سیاست های  تغییر  سبب 
طرفین زودتر آغاز خواهد شد. البته این احتمال نیز هست که 
چینی ها تا زمان لغو تحریم صبر کرده و در این مدت، مقدمات 
کنند. فراهم  را  ایران  خودروسازی  در  شان  ساله   ۲۵ حضور 
ــی  ــریع رقابت ــیر س ــودن مس ــرای پیم ــران ب ــودروی ای ــت خ صنع
شــدن و اقتصــادی تولیــد کــردن، بایــد عرضه  مدل هــای جدیدی 
را مــورد مطالعــه قــرار دهــد، بــه ویــژه آن کــه پتانســیل های 
بســیار باالیــی در کشــور هایــی از جملــه چیــن وجــود دارد، کــه بــا 
برنامه ریــزی درســت بایــد از ایــن توانمنــدی اســتفاده کامــل کرد.

در حال حاضر 
ی ایران  وساز خودر

یم است و چینی ها  تحر
آن سوار  نیز بر موج 

شده اند، بنابراین 
ی  ممکن است شکل گیر

ی جامع ایران و  همکار
و،  چین در حوزه خودر

احتماال به بعد از لغو 
یم ها موکول شود. تحر
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