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درصد از سبد انرژی متعلق به نفت و گاز باشد.
با توجه به این عالئم که نشان میدهد نفت
و گاز مزیت نســبی کشــور است ،در ســبد انرژی
جهــان جایــگاه برجســتهای دارد و وضعیــت
زمین شناسی ما اجازه میدهد که فرصتهای
اکتشــافی و توسعهای جدید داشــته باشیم ،اما
کار چندانــی در ایــن بخــش انجــام ندادهایــم.
اگــر وضعیت را بــا دیگر کشــورهای تولیدکننده
مقایسه کنیم ،عراق با  ١٢٠میلیارد بشکه ذخایر
شناخته شده که همیشه نصف ما تولید داشت،
امــروز  ٤.٧میلیــون بشــکه در روز تولیــد میکند
و هدفگــذاری  ٦میلیــون بشــکه در روز را دارد.
روسیه با  ١٠٠میلیارد بشکه ذخایرشناختهشده،
امــروز  ١١میلیــون بشــکه تولید میکنــد .امارات
متحــده عربــی بــرای تولیــد  ٥میلیــون بشــکه
هدفگیری کرده است .کویت هم تولید ٤میلیون
بشــکه در روز را در ســر میپرورانــد .امــا اینهــا
کشــورهایی هســتند کــه ذخایرشــان از مــا کمتر
است.
در همیــن حــال کشــورهای دیگــر ضریــب
بازیافــت نفت خــود را بــاال بردهاند .عربســتان
امروز ضریب بازیافتی باالتــر از  ٥٠درصد دارد.
امــارات هم بــه همین شــکل اســت .االن کمتر
تولیدکننده نفت خامی با ضریب بازیافت کمتر
از  ٤٠درصــد در حــال تولیــد نفــت اســت اما در
همین وضعیت ضریب بازیافت مخازن نفتی
ایران رقمی در کمتر از  ٢٥درصد است.
اینهــا نشــان میدهد کــه ما پتانســیل تولید
 ٦میلیون بشــکه را براحتی داریــم .معنای این
حرف آن اســت کــه ما میتوانیــم از نفت تولید
ثروت کنیم ،ثروت میتواند در بخشهای مولد
اقتصادی تزریق شود و رشد و توسعه اقتصادی
به همــراه بیــاورد .وقتی اقتصاد ما بزرگ شــود
ســهم نفت در آن کوچک میشــود و در نهایت
اقتصاد بدون نفت رقــم میخورد .این اقتصاد
نیــاز بــه پــول و ســرمایه ،تحقیــق و پژوهــش و
تکنولــوژی در تمــام صنایــع و زیربناهــای خــود
دارد .اینهــا یک برنامه میان مــدت و درازمدت
میشــود .اما یک شبه به دســت نمیآید و باید
از سالها قبل برای آن برنامهریزی میکردیم تا
امروز به وضع موجود گرفتار نشویم.

با تغییر دولت سیاستهای توسعهای عوض
شــد و این ادامه پیدا کرد تــا زمان تحریمهای
ســازمان ملل متحــد که دیگر نمیشــد کاری
انجام داد.
با گذشــت آن دورهها شاهد برجام بودیم.
بــا این امید که تحریمهای ســازمان ملل کنار
برود و جریان توسعه مجدداً با کمک سرمایه
خارجــی برقــرار شــود .این تفکر آنقــدر جدی
بود که شرکت ملی نفت و به طور کلی وزارت
نفــت هم کارها و مذاکــرات نفتی را همگام با
مذاکرات هستهای جلو میبرد .نگاه توسعهای
بــود اما توقف آن نگاه بعد از برجام به کشــور
ضربــه دیگــری زد .آن برنامــه میتوانســت
کشور را به جایی برساند که آنقدر برای توسعه
قــرارداد بســته باشــیم و شــرکتهای بــزرگ
نفتــی کــه البیهــای قدرتمنــدی در تعییــن
سیاســتهای بینالمللی دارند را درگیر کرده
باشیم و اقتصادشان را با اقتصاد خودمان گره
میزدیم کــه امکان تحریم به این شــکلی که
امروز شاهد آن هستیم اتفاق نیافتد.
من معتقدم هر گروه سیاســی و هر کســی
کــه باعث شــد نــه تنهــا روند توســعه متوقف
شــود بلکــه به عقــب برگردیــم ،دولتــی که از
مواضع خود تحت این فشــارها عقب نشینی
کــرد ،وزارت نفتــی که پا پس کشــید و خودش
را محــدود کرد ،همه عامالن ایــن حادثهاند و
باعث شــدهاند که امریکا امروز براحتی بتواند
ما را تحریم کند.
اتفاقاتــی کــه در ســال  ٩٧رخ داد نتیجــه
چندیــن ســال انتخــاب سیاســتهای غلــط

کــه  ٨درصــد رشــد اقتصادی بــرای ایــران به
همــراه میآورد .اما در ســالهای اخیــر با این
سیاستی که از سوی تصمیمسازان کشور دیکته
شــد ،کار بــه جایی رســید کــه امریکاییهــا در
تحریم ما را اینطور تحت فشــار قرار دادهاند.
مگر آنکه ما تالش کنیم به اصل تحریم حمله
کنیم.
 ëëچطــور میتوانســتیم از ایــن تضــاد منافــع
استفادهکنیم؟
اینکــه حتــی شــوروی ســابق هــم ماننــد
مــا مســتقالنه مقابــل امریــکا نایســتاد ،یــک
خاصیت بزرگ داشــت .ایــن موضوع در کنار
سیاســتهای دیوانهوار ترامپ در امریکا یک
مطلبــی را بــه دنیا ثابت کــرد و آن هــم بازی
کردن جهان در چارچوب طراحی شده توسط
امریکاســت و ابزار این بازی و آقایی امریکا بر
دنیا هم دالر است .این تلنگر بزرگی بود که ما
به جهان زدیم .اگرچه خود قربانی بودیم .به
طوری که میبینیم اتحادیــه اروپا امروز برای
کاهش این نقش و حفظ برجام تالش میکند
و بهدنبال باز کردن منافذی نظیر  SPVاست.
درســت اســت که اینها فقط منفذ اســت اما
مــا میتوانیــم از این فرصت با سیاســتهای
درست ،مذاکرات و فشــار استفاده کنیم .االن
انگیزههایــی برای همراه شــدن اروپــا با ایران
وجــود دارد .از طــرف دیگر چین و روســیه که
در برجام همراه ایران بودند ،االن تحت فشار
امریکا قرار گرفتهاند و میتوان از این فرصت
اســتفاده کرد .البتــه منافع کشــورها در رابطه
تجاری با امریکا چندین برابر ایران اســت اما

ëëسالسختمسکن
رسیدن به اوج قیمت ،افزایش هزینههای ساخت
و افزایش ریسک سرمایهگذاری در بخش مسکن
ســه مســألهای اســت که موجب ایجاد دو رویکرد
در بــازار مســکن شــده اســت -1 :کاهــش تقاضا2
– کاهش عرضه و ســاخت و ســاز .ایــن دو رویکرد
کافی است تا دوباره بازار مسکن وارد فاز رکود شود.
تجربههای ســالهای قبل نشــان میدهــد رکود و
رونــق بازار مســکن بهصــورت تناوبی و تقریبــاً در
دورههای یکسان بوده یعنی اگر بازار یک سال رکود
داشت رونق آن هم کمتر از یکسال نبود اما این بار
با اینکه رکود مسکن حدود  4سال طول کشید ،که
رکودی طوالنی در مقایسه با رکودهای پیشین آن
محسوبمیشود،امارونقمسکنیکسالبیشتر
دوام نداشت.
مصطفی قلی خســروی رئیس اتحادیه مشاوران
توگــو با «ایــران» گفت :بیشــترین
امــاک در گف 
افزایش قیمت مســکن در سال  98کمتر از میزان
تورم ســاالنه خواهــد بود چون قیمت مســکن در
سال گذشــته رشد کافی داشــت و این بازار کشش
افزایش قیمت بیشــتر را ندارد .به گفته خســروی
«در  ۴دهــه اخیــر  ۴بــار جهش قیمت مســکن در
کشــور رخ داد کــه در ســالهای  ۹۱ ،۸۶ ،۶۸و ۹۷
بود .در این  ۴بار ،عواملی چون ارزش بازار بورس،
قیمــت حاملهــای انــرژی ،افزایش قیمــت ارز و
تغییــرات قیمــت طال و ســکه بــر افزایش قیمت
مسکن تأثیر گذاشــتند .بهعنوان نمونه در سال ۹۱
با سه برابر شدن قیمت دالر قیمت مسکن نیز در
برخــی نقاط تهران از  ۷۰۰میلیون به دو میلیارد و

۱۰۰میلیــون تومان هم رســید اما به مــرور زمان
شــاهد ثبــات قیمت در بــازار مســکن بودیم .در
جهــش قیمتی هم که این دوره در بازار مســکن
رخ داد ،ماننــد دوره قبل عامــل اصلی ،افزایش
قیمــت ارز بوده اســت بنابراین با گذشــت زمان
شــاهد ثبات قیمتها در بازار مســکن خواهیم
بود.همواره رشــد قیمت مســکن زیر نــرخ تورم
عمومی بوده است و سال آینده نیز بیشتر از نرخ
تورمرشدقیمتمسکننخواهیمداشت».البته
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک این نکته را هم
گوشزد کرد که اگر دوباره امسال بیثباتی در بازار
ارز رخ دهد قطعاً با تأثیرگذاری بر بازارهای دیگر
قیمت مســکن را هم تحت تأثیر قــرار میدهد.
ثبات قیمتی بستگی به آرامش بازارها دارد.
ëëعواملافزایشقیمتمسکن
از عواملی که بر افزایش قیمت مسکن تأثیردارد
میتوان به افزایش درآمد خانوار ،هزین ه ساخت،
رشد جمعیت ،نقدینگی ،قیمت زمین ،قیمت
ارز و طــا اشــاره کــرد .از ایــن عوامــل افزایــش
هزینههای ســاخت بهخاطر بیثباتــی بازارهای
دیگربیشتریننقشرا در افزایشقیمتمسکن
در ســال  97داشــت عالوه بر هزینههای ساخت
قیمت زمین و قیمت هر متر مربع ملک کلنگی
نیــز با افزایش قیمتی حــدود  80درصد موجب
افزایشقیمتنهاییمسکنشد.
روند تغییرات متوســط قیمت مسکن در تهران
از بهار  ١٣٩٠تا زمســتان  ١٣٩٧افزایشی بوده و از
یک میلیــون و  700هزارتومان در ســال  ١٣٩٠به
بیش از 10میلیون تومان در اسفند  97رسید.

میانگین قیمت مسکن در اسفندماه در مقایسه
بــا بهمــن مــاه  ۸ /۸درصــد افزایــش یافــت که
ایــن میزان تــورم ماهانه بعد از شــهریور ماه ۹۷
بیســابقه بــود .ایــن در حالــی اســت کــه حجم
معامالت خرید وفروش واحدهای مسکونی نیز
اسفندماهدرمقایسهبابهمنماه۳۵درصدرشد
کــرد .کاهش نرخ ســود بانکها در ســال ١٣٩٦و
افزایش تســهیالت مســکن شــروع خوبی برای
ایجاد رونق مســکن در این سال بوده است .بازار
مســکن در سال  ١٣٩٦از رکود  ٤ساله خارجشده
و خریــد و فروش نســبت به ســال قبــل افزایش
یافته اســت .شــیب افزایش در بهار ،تابســتان و
پاییز مالیم بوده ولی در زمستان جهش قیمتی
تحت تأثیر شــرایط اقتصادی کشور اتفاق افتاد.
این روند افزایشــی در ســال  97ادامــه پیدا کرد و
در پاییــز  ١٣٩٧به اوج خود رســید .در واقع دلیل
افزایش قیمت مسکن از زمستان سال 96تا آخر
 97را میتوان کاهش نرخ سود بانکی در سال 96
و افزایــش قیمــت ارز و افزایش قیمت مصالح
ساختمانی در سال 97دانست.
ëëروندافزایشیقیمتمسکندرکلکشور
همزمــان با تهران قیمت مســکن در کل کشــور
در ســال  97بــا رشــد قیمت مواجه بــود اما روند
افزایشی قیمت در شهرهای دیگر شیب کندتری
نسبت به شهر تهران دارد .بیشترین رشد قیمت
مسکن در شهرهای کشــور ،در سالهای  1391تا
 ،1397در نیمه دوم  1391و نیمه اول  1397بوده
که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی
به ترتیب 27/4و 20درصد افزایش داشته است.

در مقابــل ،کمترین رشــد ،مربوط بــه نیمه دوم
 1394بوده که میانگین قیمت هر مترمربع واحد
مسکونی 0/9درصد کاهش داشته است.
ëëنرخاجارهدنبالروقیمتمسکن
اجــاره بهــا نیــز ماننــد مســکن در ســالهای
گذشــته روند رو به رشــدی داشــته و در ســال 97
نــرخ اجــاره رکــورددار ســالهای اخیر بــود .روند
تغییــرات متوســط مبلــغ اجــاره یــک مترمربع
زیربنای مســکونی در شــهر تهــران از ســال  90تا
 97افزایشــی بوده و از 9هزار تومان در سال  90به
 33هزارتومان در ســال  97رســیده است .اجاره
مسکن ،در بهار و تابستان هر سال با رشد روبهرو
شده و در پاییز وزمستان با کاهش تقاضا ،کاهشی
میشــود .ولی این روند طبیعی در زمســتان 96
به علت رشــد و جهش قیمت مســکن متوقف
شــد و متوسط اجاره افزایش یافت و همین رویه
در ســال  97نیز تکرار شــد .از ابتدای سال  96و با
شــروع رشد قیمت مسکن ،مبلغ اجاره نیز رشد
بیشــتری گرفــت و در تابســتان  97به رشــد 11/2
درصدیرسید.
ëëقیمتزمینبهآسمانرسید
رونــد تغییــرات متوســط قیمــت فــروش یــک
مترمربــع زمیــن یا زمین ســاختمان مســکونی
کلنگی در ســال  90تا  97افزایشــی بــوده و از یک
میلیــون و  600هــزار تومان در ســال  90به حدود
10میلیونتوماندرسال 97رسید.بیشترینرشد
قیمت زمین در شهر تهران ،از سال  90تا  96هم
ســو با افزایش قیمت مسکن در سال  91بوده که
میانگیــن قیمت هــر مترمربع زمین حــدود 40

درصد افزایش داشــته اســت .با شــروع سال 96
و خــروج مســکن از رکــود و افزایش قیمــت آن،
روند افزایشــی قیمت زمین نیز با شیب تندتری
پیش رفت .همچنین در پاییز 1397رشد قیمت
زمیــن بــه  24/9درصــد رســیده اســت .شــروع
افزایش قیمت زمین خود عاملی برای افزایش
قیمت مســکن است .کارشناســان در خصوص
روند افزایشــی قیمت زمین این تحلیــل را ارائه
میدهند که نحوه رشــد قیمت زمیــن میتواند
ارزیابــی بهتــری بــرای پیشبینی رونــد افزایش
قیمت مسکن باشد .همزمان با افزایش قیمت
مســکن ،تمایل ســازندگان به خریداری زمین و
ملک کلنگی باال رفته که همین موجب افزایش
قیمتهــا میشــود .بیشــترین نوســان قیمــت
مسکن از سال  90تا  93مشاهده میشود .از سال
 95تا  96قیمت زمین در تهران دارای نوسان کم
بوده است و پس از آن نوسان شدت گرفته است.
با توجه به این آمار قیمت مسکن ،قیمت زمین
و قیمت اجاره بها از سال  90تا  97روند افزایشی
داشــته اســت و در برخی سالها جهش قیمتی
رخ داده و در ســالهایی نیــز بهخاطر رکود رشــد
قیمتهــا اندک بوده اســت .با توجه به بررســی
تغییرات بازار مســکن از ابتــدای دهه  90تاکنون
کارشناسان پیشبینی میکنند بهخاطر جهش
قیمتی مسکن در سال  97این بازار دیگر کشش
قیمتهــای باالتر را نــدارد و باید منتظر رکودی
دوباره در بخش مسکن باشیم که با توجه به این
شرایط رشد قیمتها در سال 98اوج نمیگیرد و
نوسان قیمت اندک خواهد بود.

عکس :سجاد صفری  /ایران

بــود .وقتــی بــرای توســعه آماده میشــدیم و
بعــد از برجــام ســیلی از ســرمایهگذاران برتر
دنیــا به صنعت نفت ایران ســرازیر شــده بود
و میخواســتند که خودشــان را بــه اقتصاد ما
بواســطه ایــن صنعــت جــذاب وصــل کننــد،
برخی مانع شــدند .این موضوع هزینه خروج
از برجام را برای امریکا بسیار گران میکرد .اما
ما این فرصت تاریخی را با سیاستهای غلط
و خود تحریمی از دست دادیم .از همان سال
 ٩٤پایههای تحریم  ٩٧را بنا کردیم.
متأســفانه از آخــر دورههــای ریاســت
جمهوری اوباما استفاده نکردیم که بخواهیم
قراردادی امضا کنیم.
 ëëقراردادهاینفتیمیتوانستمانعازخروج
امریکاازبرجامیاتحریمشود؟
مســلماً اگر امروز  ١٥قرارداد نفتی داشتیم
شــاهد اتفاقی بودیم کــه در دوره قراردادهای
بــای بک رخ داد .آن زمان تحریمها را با بیش
از  ٢٠قــرارداد جــذب ســرمایه خارجی با همه
شرکتهای آسیایی ،اروپایی و امریکای جنوبی
شکســت دادیم .ما در آن دوره با وجود همین
تحریمهــا کــه از ســوی امریــکا بود توانســتیم
از اختــاف منافــع بیــن اروپا و آســیا بــا امریکا
استفاده کنیم و با همه کشورهای مهم اروپایی
مثل انگلیس ،فرانسه ،ایتالیا ،هلند و دانمارک
قرارداد ببندیم و با کره و چین و حتی ژاپن هم
قرارداد بســتیم .نتیجه آن شــد که مدیرعامل
یک شــرکت نفتی در همایشی در لندن اعالم
کــرد هر قرارداد نفتی کــه ایران میبندد مانند
میخی بر تابوت تحریمهای امریکاست .یعنی
پیروزی  ١٠٠درصدی سیاستهای نفتی ایران

ایــن جنگ تعرفه و سیاســتهای یک جانبه
امریــکا ،چــه در رابطه با ســازمان ملل متحد
و چــه در برابر کشــورهای جهــان و روشهای
ترامــپ در تحقیر این کشــورها میتواند برای
ما فرصت باشد.
در پــی ایــن اتفاقــات دنیا درحــال فاصله
گرفتــن از دالر اســت .برای مثال چیــن و ژاپن
کشــورهایی هســتند که چندان رفیق نیســتند
اما تصمیم گرفتهاند کــه روابط تجاری خارج
از کانــال دالر برقرار کننــد .این اتفاق میمون و
ناشی از تلنگرهایی است که ما به جهان زدیم.
اتحادیــه اروپا هم بهدنبال تقویت یورو به این
منظــور اســت .البتــه دالر به انــدازهای بــازار را
تصاحب کرده اســت که کنار گذاشــتن آن کار
راحتی نیســت .سالها قبل در اوپک پیشنهاد
شده بود که معامالت نفتی را از حالت دالری
خــارج کننــد امــا بــا بررســی بــازار ایــن نتیجه
حاصل شد که هیچ ارزی توانایی جایگزینی با
دالر را نــدارد .حتی گردش پولــی دالر در ژاپن
بیــش از گــردش پولی ین اســت .بــا این حال
میشــود از ظرفیتهای اندک موجود به نفع
کشور استفاده کرد.
ëëمابایدچکارکنیم؟
باید به تحریمهای امریکا حمله کنیم.
ëëآیاابزاراینحملهراداریم؟
مــن بارها و بارها و بارهــا تأکید کردهام که
مــا ابــزارش را بخوبی داریــم و نمیدانم چرا
ایــن کار را انجــام نمیدهیــم .با بررســیهای
دقیق حقوقی و مطالعاتی که کردم ،میتوانم
ثابــت کنم که خروج از برجــام به نحوهای که
امریکا اقدام کرده با هیچ کنوانســیون و قانون
بینالمللــی همخوانــی نــدارد و دیدیــم کــه
شــکایت از امریــکا در دیوان دادگســتری الهه
بر همین اساس پاسخ داد و ما موفق شدیم.
بعد از ملی شدن صنعت نفت و گرفتن رأی
موافــق از دیوان دادگســتری الهه که انگلیس
علیه مــا اقامه دعوا کــرده بود ،دیگــر رأیی به
ایــن زیبایی و صراحت نداشــتیم .در این رأی
تمام قضات به اتفــاق آرا تحریمهای امریکا
را محکوم کردهاند .این حکم الزماالجراست
امــا امریکا اجرا نکرد .این کشــور و متحدانش
بدترین اقدامات را علیه کشــور مــا کرده و هر
روز هــم در منطقــه علیه ما توطئــه میکنند.
حــاال که ما حکــم علیه ایــن کشــور گرفتهایم
باید آن را اجرا کنیم .نباید دســت روی دست
گذاشت.
ëëچه کســی بایــد حکم را اجــرا کند که دســتور
برداشتهشدنتحریمهادادهشود؟
شــورای امنیت ســازمان ملــل متحد .من
بارها به تمام مسئوالن گفتهام که قبل از اینکه
دیر شود باید شکایت کنیم و عدم اجرای حکم
صریح دیوان دادگســتری الهــه که برای همه
اعضای ســازمان ملل متحد الزماالجراست و
اســتیناف هم ندارد .امریکا حق وتو در شورای
امنیت را هم ندارد .چراکه شــکایت علیه این
کشور است.
ëëآیاکشورهایدیگرهموتونخواهندکرد؟
امــکان آن بســیار ضعیــف اســت .چراکــه
آنها ثابت کردهاند که میخواهند برجام زنده
بمانــد و همینطــور یــک نهاد ســازمان ملل
علیه رأی یک نهاد دیگر خود رأی نخواهد داد.
بنابراین شانس موفقیت ما بسیار باالست که
یکقطعنامهعلیهامریکابگیریم.
ëëآیاامریکااجرامیکند؟
اگــر اجــرا هــم نکنــد دو خاصیــت دارد.
نخســت دســت ما در معامالت نفتی و تمام
مذاکــرات پــر خواهد بــود؛ دوم آنکه هم همه
دنیــا امریــکا را بهعنوان یک متمــرد از قوانین
بینالمللی خواهند شناخت و هم کشورهای
دنیــا یک محمل حقوقی پیدا خواهند کرد که
بــا تحریمهای امریکا همراهــی نکنند .چراکه
قطعنامههــای ســازمان ملل بــرای همه دنیا
الز ماالجراست.
اینهــا راههایی اســت کــه مــا در آن حرکت

نمیکنیــم و مــن نگــران هســتم .تحریمها را
میتوانیم ریشهای حل کنیم.
ëëسال١٣٩٨وضعیتچگونهخواهدبود؟
اگــر مــا مســأله تحریمهــا را ریشــهای حل
نکنیم در سال جدید به سختی گرفتار خواهیم
شــد و حداکثــر میتوانیــم یک میلیــون و ٢٠٠
هزار بشــکه نفت بفروشــیم .لذا قانون بودجه
تحقق پیدا نخواهد کرد .امیدواریم که قیمت
نفــت باالتــر از  ٥٤دالری باشــد کــه در بودجه
دیده شــده است و بخشــی از کمبود را جبران
کنــد .امــا بــه هرحــال بســیاری از بنگاههــای
اقتصادی کشــور در حال فروپاشــی هســتند و
اینهــا مالیات بــده بودند و ســهم زیــادی در
تأمین بودجه داشتند ،از اینرو احتماالً اهداف
مالیاتــی تحقــق پیــدا نخواهــد کرد و کشــور با
کســری بودجهای ســنگین مواجه خواهد شد.
این موضوع روی مباحثی نظیر اشتغال و رشد
اقتصادی تأثیر منفی خواهد گذاشت.
اولویــت نفــت فعــاً فــروش اســت و باید
تمام تالشش را برای فروش نفت به کار گیرد
و پول آن را به کشور بازگرداند .کار بسیار سختی
خواهد بود .اگر تغییری رخ ندهد ،کسی انتظار
زیــادی نــدارد که صنعــت نفت غیــر از نفت
فروشی در سال  ٩٨بتواند کاری را انجام دهد.
ëëیعنیتوسعهدرسال٩٨کامالًمتوقفخواهد
شد؟
باید گوشههایی از کار انجام شود تا ظرفیت
تولیــد نفــت و گاز حفــظ شــود .در تحریم این
کارهــا توســط شــرکتهای ایرانی بایــد انجام
شــود و ایرانیها پول و تکنولوژی کافی ندارند.
امــا درحدی که بهصورت نرمال ســطح تولید
را نگــه داریــم بایــد ایــن شــرکتهای موجود
کامــاً حمایــت شــوند و ایــن حمایــت باید با
مــدل جدیدتر قراردادهای نفتی انجام شــود.
شــرکت ملی نفت بایــد دوباره قــرارداد نفتی
طراحی کند و در این قراردادها توجه به روش
کار آسان با شرکتهای داخلی شود .معتقدم
دیگــر مدلهایی که برای پســا برجام طراحی
کــرده بودیم کارآیی ندارد و باید موانع موجود
برداشته و قراردادهای حمایتی تنظیم شود.
ëëاز نظر شما مثبتترین اتفاق صنعت نفت
درسال ٩٧چهبود؟
افتتــاح فازهــای پاالیشــگاه ســتاره خلیــج
فارس اتفاق بســیار خوبی بود که افتاد .اگرچه
این پاالیشگاه سالها بود.
ëëدر بخشــی از صحبتهایتــان بــه ضریــب
بازیافتنفتخاماشارهکردید.دردورهتحریم
و بدون تکنولوژیهای به روز دنیا توان افزایش
آن وجود ندارد .اما آیا آماری هســت که میزان
زیانایرانازاینعدمتوسعهرانشاندهد؟
اگــر قــرار بود کــه ضریب بازیافــت مخازن
نفتــی ما  ٥٠درصد باشــد میــزان ذخایر قابل
اســتحصال کشــور  ١٥٠میلیارد بشــکه اضافه
میشــد و با در نظر گرفتن متوسط قیمت١٠٠
دالر برای هر بشکه نفت خام ١٥ ،تریلیون دالر
ثروت ملی ایجاد میشد.
اما با روشــی که امــروز ادامه میدهیم این
پــول را دور میریزیــم و در حقیقــت ثروتمان
را زیر زمین دفن خواهیم کرد .معنی توســعه
همین افزایش ضریب بازیافت اســت .عراق
اکثر پروژههای جدیدش روی افزایش ضریب
بازیافــت متمرکز اســت .بــا افزایــش ضریب
بازیافــت خودشــان را بــه اینجــا رســاندهاند و
بــرای ما هم شــدنی اســت .اما آنهــا راهش را
پیدا کردهاند .تکنولوژی و پول ســرمایهگذاران
خارجــی را آوردهانــد و االن هم بــرای تولید ٦
میلیــون بشــکه در روز هدفگــذاری کردهاند.
امــا مــا کجــا هســتیم؟ دور هــم نشســتهایم و
بــا درگیــری و خــود تحریمــی فرصتهــا را
میســوزانیم .نتیجه هم این چیزی اســت که
امروز هســتیم .باید فکر کنیم و زیرســاختها
رو فراهــم کنیــم .اگر تغییــری در روند موجود
ایجاد نکنیم سالهای بسیار سختی در انتظار
ماست.

سید مهدی حسینی در گفتوگو با «ایران»

قراردادهاینفتی
نیازمندسازگاریباشرایطتحریماست
زمان حمله به تحریمهای غیرقانونی امریکاست
عطیه لباف

خبرنگار

«از همان سال  ١٣٩٤پایههای تحریم  ١٣٩٧بنا شد .اتفاقاتی که در سال  ٩٧رخ داد نتیجه چندین
ســال انتخاب سیاســتهای غلط بود .وقتــی بعد از برجام برای توســعه صنعــت نفت آماده
میشــدیم ،ســیلی از ســرمایهگذاران برتر نفتی دنیا به ایران سرازیر شــده بودند و میخواستند
که خودشــان را به اقتصاد ما بواســطه این صنعت جذاب وصل کنند ،اما برخی مانع شدند .ما
این فرصت تاریخی را با سیاســتهای غلط و خود تحریمی از دست دادیم .متأسفانه از اواخر
دورههــای ریاســت جمهوری اوباما اســتفاده نکردیم .اگر ایــن اتفاق میافتــاد ،هزینه خروج از
برجام برای امریکا بســیار گران میشد و امروز منتظر سختیهای بیشتر در سال  ١٣٩٨نبودیم».
توگوی سید مهدی حسینی یکی از کارشناسان برجسته صنعت نفت درباره
این بخشی از گف 
وضعیت این صنعت در سال جدید است .او که در زمان اجرای برجام از روزهای خوش پیش
روی صنعت نفت میگفت ،امروز در چند قدمی پایان مهلت دور اول معافیت های نفتی در
توگو با «ایران» از مصائب کشــور در صورت ادامه روند فعلی میگوید .حســینی که در این
گف 
توگو به وضعیت بخش نفت در ســال  ٩٧نیز نگاهی انداخته اســت ،مثبتترین رخداد
گف 
نفتی این سال را بهرهبرداری از فازهای  ٢و  ٣پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس برمی
شــمارد .اما راه حلهایی هم برای بهبود شــرایط ارائــه میدهد .نظیر طراحــی یک مدل جدید
قراردادهای نفتی که سازگار با شرایط تحریم باشد .تحلیل او از شرایط موجود و نیازهای صنعت
نفت کشور را در ادامه بخوانید.

 ëëوضعیت صنعت نفت در سال ٩٧را چگونه
ارزیابیمیکنید؟
تحولی که ناشی از خروج امریکا از برجام رخ
داد ،از زمان تهدید به تحریم ،اعالم زمانبندی
بــرای آن و از مــاه نوامبــر همــه برنامههای این
صنعت را تغییر داد.
وقتــی آخرین گزارش کنگــره امریکا را نگاه
میکردم به نکته ای برخوردم که این تحریمها
آنقدر گســترده و باتجربه طراحی شده که باید
به مسئوالن حق داد که نتوانند کار زیادی انجام
دهند.
بنابرایــن مــا در ســال  ٩٧وضعیــت خوبــی
نداشتیم و صرفاً از این فرصت چند ماهه که تا
پیش از آغاز رســمی تحریمها وجود داشت ،به
اضافه اینکه امریکا نمیتوانست صدور نفت ما
را به صفر برساند و در نهایت به اجبار به ٨کشور
معافیت داد ،توانســتیم صــادرات نفت انجام
دهیم.
البته معتقدم امریکا در سال  ٩٨هم مجبور
خواهد بود که معافیتها را تا حدی تمدید کند.
اما یک نکته! مسائل اجتماعی و اقتصادی
بویژه بخشــی که با بینالملل در ارتباط اســت
با توجه به شــرایطی که داریــم یک روزه اتفاق
نیفتاده است .ما باید همیشه سیاست هایمان

را بــه گونــهای طراحی کنیم که آینــده دورتر را
هم ببینیم.
ëëیعنی معتقدیــد کــه اتفاقات ســال  ٩٧نتیجه
سیاستهایاشتباهگذشتهبود؟
بله .میخواهم برگردم به اینکه چرا به اینجا
رســیدیم و وضــع خوبــی نداریم .در ســالهای
اخیر برنامهریزی کرده بودیم و سیاست توسعه
را در اولویــت قــرار داده بودیــم که البتــه تقریباً
متوقــف شــد؛ به گونــهای که حتــی در همایش
اخیــر شــرکت اکتشــاف ،معــاون برنامهریزی و
توســعه وزارت نفت اعالم کرد که تا ســال ١٤١٩
ظرفیــت تولید نفت ایــران همیــن خواهد بود
که االن هســت .معنــی آن متوقف شــدن نگاه
توســعهای اســت .علــت اینکــه سیاســتهای
توســعهای را کنار گذاشتیم ،آن هم درحالی که
بــا توجه بــه ذخایر و ویژگیهای زمین شناســی
هنوز کشور ما مســتعد توسعه است ،چیست؟
ما بیشــتر از  ٢٠تــا  ٣٠درصــد روی یک میلیون
کیلومتر مربع سرزمینهای دارای نفت ناشی از
الیههای رسوبی که فرصتی برای اکتشاف است،
کار نکردهایم و مابقی آن مانده است؛ اما چرا؟
با وجود همه پیشــرفتهایی که ســایر انواع
انــرژی از جملــه تجدیدپذیرهــا پیــدا کردهاند،
پیشبینــی ایــن اســت کــه تــا  ٢٠٥٠حــدود ٦٠

سیل ،مشکالت مسکن را چندبرابر کرد

مسکن سیل زده
سهیال یادگاری
خبرنگار

برای بررســی تحوالت بازارمسکن در سال جدید باید کمی به عقب برگردیم چون تغییرات
این بازار تحت تأثیر تکانههای اواخر پاییز  96اســت .آن زمان افزایش قیمت ارز بسرعت
قیمت مســکن را تحت تأثیر قرار داد .بازاری که از ســال  93تا  96رکــود را تجربه کرده بود از
اواخر بهار  96و همزمان با موعد پرداخت نخستین وامهای صندوق پسانداز یکم ،کمکم
جان گرفت و معامالت از ســر گرفته شــد طــوری که تعداد معامالت مســکن از  4هزار و 800
معامله در فروردین و در تهران در مرداد همان ســال به بیش از  15هزار معامله رســید و نکته
مهــم رونق معامــات با کمتریــن افزایش قیمت بــود .از فروردین تا مرداد قیمت مســکن
کمتــر از  200هزار تومان رشــد داشــت .اما ردپــای افزایش قیمتهــا از آخرین مــاه پاییز در
بازار مســکن دیده شد .متوســط قیمت از سطح  4میلیون و نیم به ســطح  5میلیون تومان
رســید و افزایش قیمت مسکن از آن زمان تا آخر ســال  97بدون وقفه ادامه پیدا کرد .آنچه
کارشناســان در مورد شــرایط بازار مســکن در ســال جدید پیشبینی میکنند این اســت که
بازار مســکن دوباره متأثر از ماههای پایانی ســال  97اســت به این معنی که مســکن کشش
افزایش قیمت بیشــتر را ندارد و امســال باید در انتظار ثبات قیمتی همراه با رکود معامالت
مسکن باشــیم .البته با توجه به اینکه بازار مسکن بهطور مســتقیم از شرایط اقتصادی تأثیر
میپذیــرد ،تحولی پیشبینی نشــده دیگر اقتصاد ایران را از اوایل امســال تحــت تأثیر قرار
داد که مســکن هم از آن مســتثنی نیست .افزایش بارندگی و ســیلی که بیشتر استانها را در
برگرفته خسارت زیادی به واحدهای مســکونی زده و بر اساس آخرین آمار بیش از  130هزار
مسکن بهخاطر سیل آسیب دیدهاند که نیاز به بازسازی دارند .بنیاد مسکن متولی بازسازی
واحدهای خســارت دیده از سیل اســت که تســهیالتی به این منظور به مالکان این واحدها
پرداخت خواهد کرد.

ëëچرا صنعت نفت ما به این شــدت آســیب
پذیرشدهاست؟
در سال  ٩٧گرفتاری ایران در خروج امریکا
از برجام و برگشــتن تحریمهای بســیار بسیار
ســخت که با شــدت در حال اجراست ،دوباره
اوج گرفــت .گروه امریکایی اقــدام علیه ایران
تاکنون به بیش از  ٤٠کشور دنیا سفر کرده تا با
تهدید و تطمیع آنهــا را با خودش همراه کند
و فعاالنه علیه ما اقدام میکنند .خب چگونه
اســت که ما به اینجا میرسیم و اینقدر آسیب
پذیر میشــویم؟ اعتقاد من این اســت که آن
تفکر توســعهای که بشــدت در نیمه اول دهه
 ١٣٧٠شــروع شــد ،با جذب ســرمایه خارجی
برای توســعه میدان مشترک پارس جنوبی و
ظرفیتســازی بیش از یک میلیون بشــکه که
ظرفیــت تولید نفت ما را بــه  ٤میلیون و ٣٥٠
هزار بشکه رساند ،باید ادامه پیدا میکرد و جلو
میرفت.
دوم در صنعــت نفــت و گاز بخصوص در
اکتشــاف و تولید که ریسکیترین نوع صنعت
در تمام دنیاست ،باید عاقالنه و با برنامه جلو
میرفتیم .هیچ کشوری جز چند کشور شبیه ما
حاضر نیستند که پول هایشان را در این بخش
خــرج کنند و ایــن کار را به دوش شــرکتهای
نفتی میگذارند .چراکه آنها بلد هستند چطور
از ریسک پول بسازند و به همین خاطر امروزه
میلیاردهــا دالر ســرمایه انباشــته و ســودهای
ساالنه دارند که گاهی با همه درآمد کشورهای
نفتــی برابــری میکند .همه دنیا ایــن روش را
دنبــال میکننــد ،امــا ما میخواســتیم خالف
آن حرکــت کنیم .به طوری که در ســال ١٣٨٤

میتوانم ثابت کنم که خروج از برجام به نحوهای که امریکا
اقدام کرده با هیچ کنوانسیون و قانون بینالمللی همخوانی
ندارد و دیدیم که شکایت از امریکا در دیوان دادگستری الهه
بر همین اساس پاسخ داد و ما موفق شدیم .بعد از ملی شدن
صنعت نفت و گرفتن رأی موافق از دیوان دادگستری الهه که
انگلیس علیه ما اقامه دعوا کرده بود ،دیگر رأیی به این زیبایی و
صراحت نداشتیم

