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در چنــد هفته اخیر بعد از صحبتهای رئیس جمهوری درباره
توگو درباره آن
علم اقتصاد ،شخصیتهای علمی به نقد و گف 
نقدنامه پرداختند .روزنامه ایران ،از این فضای پویا و گفتمانهای انتقادی
استقبال کرده و در قالب ستون «نقدنامه» به انتشار آن میپردازد.

حاصل علم ستیزی ما

تحقیراقتصاددرسیاست

محمــد طبیبیــان اقتصــاددان معتقــد بــه اقتصــاد
آزاد در کانــال تلگرامــی خود نوشــت :جنــاب رئیس
جمهوری خطاب به اقتصاددانان فرمودند ،در مورد
ایــن فرمولها که در دانشــگاه خواندهاید تجدیدنظر
کنید ،چون درســت کار نمى کند .این جمله از لحاظ
مختلف قابل توجه اســت .یکى تداوم تحقیر علم و
خــرد در دولتهاى پى در پى ،چرا که اقتصاد علمى
یکى از رشــتههاى ســنت خردورزى اســت(مطالب مندرآوردى و مغشــوش
بخشــى از شــبه اقتصاددانــان داخلــى را کنــار بگذاریــد) .دوم درک اینکه چرا
مشکالت ما حل نمى شود.
حل نمى شــود چون تصمیمها خارج از چارچوب این ســنت اخذ مىشود .سوم
اینکه این باالنشــینان عالقهاى به درک مبانى عدم توفیق خودشــان هم ندارند.
بایــد گفــت دلیل گرفتارى هاى ما این اســت که فرمولها درســت کار میکنند نه
برعکس!! چون این فرمولها بیش از تجرید واقعیت هاى بیرونى نیست ،درست
کار مــى کنند بنابراین براى تصمیمهاى نامناســب عواقب نامطلوب به دســت
مىدهند .هر بزرگوارى که عالقهمند بود یک مجموعه از فرمولهای اقتصاد که
فکر مى کند درســت کار نمىکند را به اینجانب ارائه کند تا نشــان دهم که چگونه
درست کار مى کند ،ممکن است نتیجه کارکرد بر اساس انتظار تصمیمگیر نباشد.
این به فرمول مربوط نیست به تصمیمهاى حال و گذشته مربوط است.

روحانی و آرزوی  50ساله صنعت
یادداشت

سپهر ضیغمی
تحلیلگراقتصادی

بر اساس آمار بانک مرکزی ،شاخص بهای
کاالهای صادراتی ایران در  ۱۲ماهه منتهی به
مهرماه سالجاری نسبت به دوره مشابه پیش
از آن  ۱۰۰درصد افزایش داشته
است.
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میلیارد تومان
اختصاص برای مقابله با فقر مطلق
بر اساس اعالم سازمان برنامه و بودجه،
اعتباری معادل  ۷۰۰۰میلیارد تومان در
الیحه بودجه سال  ۱۳۹۸کل کشور برای
استمرار طرح مقابله با فقر مطلق در نظر
گرفته شده است.
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درصد
افزایش صادرات ایران به عراق

بر اساس گزارش مهر ،طی هشت ماه
گذشته  ۶میلیارد و  ۷۵۷میلیون دالر کاال به
عراق صادر شده که از افزایش  ۶۶.۵۹درصدی
نسبت به مدت مشابه سال گذشته
حکایت دارد.

1

میلیارد یورو
ضرر خرده فروشان فرانسه

فدراسیون خردهفروشی فرانسه (افسیدی)،
روز جمعه اعالم کرد که خردهفروشان از ماه
گذشته با آغاز اعتراضات جلیقه زردها در این
کشور ،حدود  ۱میلیارد یورو از درآمد خود را از
دست دادهاند.

گفت و گو با سیدمحمدعلی خطیبی ،نماینده پیشین ایران در اوپک

دستاوردهای ایران از اوپک 175
عطیه لباف
خبرنگار

«ایســتادگی ژنــرال نفــت ،ایــران را پیــروز
اجــاس  175اوپــک کرد« ،».دیپلماســی
نفتــی زنگنــه جــواب داد« ،».اوپــک بــه
نامــدار ،نه نگفت« ،».پیــروز اجالس 175
اوپــک ایــران بــود ».رســانههای داخلی و
خارجــی در دو روز اخیــر توافــق اجــاس
 175اوپــک را بــا این عبارتهــا به تصویر
کشــیدهاند .توافقی برای کاهش تولید 1.2
میلیون بشــکهای اوپــک و غیراوپک که با
معافیت ایران از آن همراه بود .اما چقدر
ایــن برداشــتها بــا واقعیــت همخوانــی
دارد؟ سید محمدعلی خطیبی ،نماینده
توگــو بــا
پیشــین ایــران در اوپــک در گف 
«ایــران» بــه بررســی اجــاس  175ایــن
ســازمان ،دستاوردهای ایران و پشت پرده
اجالس پرداخت.
٭٭٭
به نظرتان مســتثنی شــدن ایــران از توافق
کاهشتولیدچقدرقابلپیشبینیبود؟
معمــوالً کشــورهایی کــه دچار مشــکالت
سیاســی واقتصادی میشــوند ،مســتثنی
شــدن آنهــا از برنامههــای کاهــش تولیــد
ســابقه داشــته اســت .مثــل عــراق ،لیبی
و ونزوئــا .بــه محــض آنکه این کشــورها
بــه چرخه عــادی بازگشــتهاند ،دوبــاره در
توافقهــای اوپــک شــرکت داده شــدهاند.
ایــران هــم بــه دلیــل تحریمهــای امریکا
باید از ایــن توافق کاهش تولید نفت خام
اعضای اوپک مســتثنی میشــد .این یک
روال و عرف در اوپک اســت و درآینده نیز
شاهد آن خواهیم بود .به هر حال درست
نیست کشوری که با جبر تحریمها و یا هر
اتفاق ناخوشایندی نظیر جنگ مجبور به
کاهش تولید شــده است ،بار دیگر با فشار
کشــورهای عضو در اوپک ملزم به کاهش
حجم بیشــتری از تولید شود .از این رو سه
کشور ایران ،لیبی و ونزوئال به درستی از این
طــرح کاهش تولید معاف شــدهاند .البته
این معافیت در متن اصلی بیانیه پایانی
نیامده و گفته میشود که در پیوستهایی
ذکر شــده اســت .در مصاحبه مطبوعاتی
پــس از اجالس به این قضیه اشــاره شــد،
اما شاید الزم بود که پیوست را هم منتشر
میکردند.
امــا اینکــه میگوینــد دیپلماســی نفتی و
فشــارهای بیــژن زنگنــه وزیر نفــت ،ایران
را از ایــن توافــق معــاف کــرد ،از دو جهت
نیازمنــد بررســی بیشــتر اســت .نخســت
آنکــه معافیــت ایــران از توافــق کاهــش
تولیــد مطابــق بــا روال اوپــک و عــرف آن
بــود .دوم آنکه ،عربســتان نمیخواســت

کــه ایــن عــرف دربــاره ایــران نیــز اجرایی
شــود و ایــن موضــوع مانــع دســتیابی بــه
توافق آســانتر بــود .کاری که زنگنه انجام
داد ،پیادهســازی عــرف و روال کاری اوپک
بــا وجــود ســنگ اندازیهای عربســتان و
متحدانشبود.
آیا علت طوالنی شــدن روند دســتیابی به
توافقکاهشتولیدهماینموضوعبود؟
خیر .آنطور که گفته میشود ،علت اصلی
طوالنی شدن مذاکرات و کشیده شدن آن
به روز دوم ،منوط شدن توافق به همراهی
روســیه در طــرح کاهش تولیــد نفت خام
بود .ظاهراًاعضای اوپک منتظر چراغ سبز
روســیه برای کاهــش تولید بودنــد .وگرنه
معافیــت ایــران از ایــن طــرح موضوعــی
مسبوق به سابقه بوده است .کشورما بیش
از میزانی کــه اوپک به کاهش تولید آن در
 6ماه آتی متعهد شــده ،در  6ماه گذشــته
کاهش تولید داشــته است و منطقی نبود
کــه دوبــاره یــک کاهش تولیــد اجبــاری را
متقبل شود .هر چند که عربستان به دالیل
سیاســی و تبلیغی به دنبــال این موضوع
بود.
یعنی رویــه کار اوپک هم این بــود که ایران
بایــد از همــان ابتــدا معافیــت دریافــت
میکرد؟
بلــه .معمــوالً کاهــش و ســهمیه بنــدی
مشمول کشورهایی میشود که در شرایط
نرمــال و عادی قرار دارند .به ســوابق نگاه
کنیــد .عــراق زمانــی از تمــام توافقهــای
کاهــش تولیــد و ســهمیه بنــدی معــاف
بــود .اآلن کــه دوباره تولید نفــت خام این
کشور به شــرایط عادی بازگشته ،در توافق
کاهش تولید و سهمیه بندی شرکت داده
میشود .یا در مورد لیبی ،نیجریه و ونزوئال
نیز این موضوع صادق بوده است.
امــا طوالنــی شــدن اجــاس  175اوپــک
همانطور که اشاره کردم به خاطر روسیه
بود .در حال حاضر پروســه تصمیمگیری
در اوپک با ســالهای گذشــته فــرق دارد.
رونــد تصمیمگیــری در اوپــک در حــال
تغییر است .قبالً اعضای سازمان دور هم
جمع میشــدند و بــرای تولید خودشــان
تصمیمگیری میکردند اما اکنون منتظر
همــکاری غیــر اوپکیهــا بویــژه روســیه
هســتند .امــا روسهــا در تصمیمگیــری
پیچیده و کند رفتار میکنند و این موضوع
باعث میشود که کار به راحتی قبل نباشد.
دخالتهــای امریــکا در تصمیمــات این
ســازمان را هم به آنچه گفته شــد ،اضافه
کنیــد .امریــکا به خاطــر بده بســتانهایی
کــه بــا عربســتان دارد ،میخواهــد ایــن
سازمان را هم تحت سلطه خود دربیاورد
و بــر تصمیماتــش اثــر بگــذارد .قطعــاً

ëëمعموالً کشــورهایی که دچار مشکالت سیاسی واقتصادی میشوند ،مستثنی شدن آنها از برنامههای کاهش تولید سابقه
داشتهاست.مثلعراق،لیبیوونزوئال
ëëعربســتان نمیخواست که عرف اوپک درباره ایران نیز اجرایی شــود و این موضوع مانع دستیابی به توافق آسانتر بود.
کاری که زنگنه انجام داد ،پیادهسازی عرف و روال کاری اوپک با وجود سنگ اندازیهای عربستان و متحدانش بود
ëëکشورما بیش از میزانی که اوپک به کاهش تولید آن در  6ماه آتی متعهد شده ،در  6ماه گذشته کاهش تولید داشته است و
منطقینبودکهدوبارهیککاهشتولیداجباریرامتقبلشود
 ëëروند تصمیمگیری در اوپک در حال تغییر اســت .قبالً اعضای ســازمان دور هم جمع میشــدند و برای تولید خودشــان
تصمیمگیریمیکردندامااکنونمنتظرهمکاریغیراوپکیهابویژهروسیههستند
ëëبرخی کشــورها که در ماههای اخیر تخلف کردهاند و منجر به افزایش تولید شــدهاند ،اآلن با توافق کاهش تولید به تخلف
خودرسمیتدادهاند.درحالیکهبایدمبنایتوافقسهمیهبندیقبلیمیشد
ëëبــرای پیشبینی شــرایط در 6ماه دیگــر نمیتوان از حاال بیش از حد خوشــبین و یــا بدبین بود .ممکن اســت تا آن زمان
تحریمهالغوویاشدیدترشود
تماسهــای امریکا و دیــدار نماینده ویژه
ایاالت متحده در امور ایران با خالد الفالح،
وزیر انرژی عربستان در محل اقامتش در
وین بیتأثیر در طوالنی شدن این اجالس
نبود .لذا معادالت بویژه در شرایط کنونی
فرق کرده است.
بــه نظرتان اینکــه افزایش تولیــد در 6ماه
اخیر بیشــتر ازسوی کشــورهای عربستان،
امارات و عــراق بوده و اآلن  11کشــور عضو
این سازمان مجبور به کاهش 2.5درصدی
تولیدهستندمنطقیاست؟
خیر .طبیعتاً یکی از مشــکالت این اســت
کــه در بیانیــه مالک ماه اکتبر امســال قرار
گرفتــه .درحالــی کــه در مــاه اکتبــر تولیــد
برخــی کشــورها کمتــر و برخــی بیشــتر از
میانگین ســال بوده اســت .به جای آنکه
ســهمیههای قبلی و ســطح تولید مرجع
مــاک باشــد ،مــاه اکتبــر مرجــع کاهــش
تولیدها قرار گرفته اســت .بــه این ترتیب
برخی کشورها که در ماههای اخیر تخلف
کردهاند و منجر به افزایش تولید شدهاند،

اآلن با توافق کاهش تولید به تخلف خود
رســمیت دادهاند .در حالی که باید مبنای
توافق ســهمیه بندی قبلی میشــد .روال
غلطی که انجام میشود.
یعنــی شــرایطی شــبیه ســال  2011کــه بــا
برداشــتن ســهمیه بندی در اوپک مجالی
بــرای افزایش تولید خــود در غیــاب ایران
ایجادکردند؟
شرایط اکنون مقداری با آن سال متفاوت
اســت .آنجــا میخواســتند عــراق را که از
تحریمها رها شده بود ،وارد سهمیه بندی
اوپک کنند و ســقف تولید را برداشتند .اما
در عمــل تولید خود را بــدون آنکه متهم
شوند ،افزایش دادند و سال  2012در دوره
تحریمهــای ایران ،از فرصت ایجاد شــده
برای دستیابی به این هدف خود استفاده
کردنــد .اآلن هم به تخلف خود رســمیت
داد هاند.
فکــر میکنیــد که ایــن کاهــش تولیــد را به
منظورایجادیکظرفیتمازادتولیدبرای
برداشتنراحتترمعافیتهایمشتریان

نفتیایرانانجامدادهاندکهبازارآسانتربا
افزایشفشارتحریمهایایرانکناربیاید؟
احتمال دارد .اما ما نمیدانیم که دقیقاًدر
 6ماه دوم سال  2019قرار است چه اتفاقی
در شــرایط عرضه و تقاضــای نفت خام و
معافیتهای نفتی خریــداران نفت خام
ایران رخ دهد.
برآوردهــا حاکــی از آن اســت کــه در  6ماه
دوم ســال  2019میــزان تقاضــای نفــت
خــام تغییــر چندانی نخواهد داشــت .اما
در همیــن حــال پیشبینــی میشــود کــه
عرضه نفت خام غیراوپک از جمله نفت
خام غیرمتعارف امریکا بشــدت افزایش
خواهــد داشــت و از آن با عنوان ســونامی
عرضه غیراوپک یاد میکنند.
در مــورد صــادرات نفــت خام ایــران هم
مشــخص نیســت کــه شــرایط تحریمهــا
ســختتر میشــود یــا گشــایشهایی رخ
میدهــد .بایــد صبر کرد و شــرایط عرضه
و تقاضــا را در زمان اتمام دوره توافق دید
و نظــر داد .بــرای پیشبینــی شــرایط در

 6مــاه دیگر نمیتوان از حــاال بیش از حد
خوشــبین و یا بدبین بود .ممکن اســت تا
آن زمان تحریمها لغو و یا شدیدتر شود.
لذا باید شــرایط بازار ماههــای آخر توافق
کاهش تولید را ارزیابی کرد و بعد نظر داد.
بــه نظرتان ایــران برنده اصلــی این توافق
بود؟
همــه برنده ایــن توافــق بودند .امــا ایران
میتواند در قیمتهای باالتری نفت خام
خود را بفروشد و این یک امتیازی است که
توافق کاهش تولید اوپک و غیر اوپک برای
ما رقم زده اســت .قیمتهای باالتر نفت
خام بــه معنی بیشــتر شــدن درآمدهای
نفتی اســت .ضمــن آنکــه ایــران در این
توافق نشــان داد که هنوز اوپک ســازمانی
مستقل از امریکاست و فشارهای امریکا و
خوش خدمتی عربستان به آن نمیتواند
منافع اعضا را در ســازمان از بین ببرد .اما
مهمترین دســتاورد بــه قیمت نفت خام
برمی گردد.
روند قیمت نفت خام در ماه اخیر نزولی
بود و همه نگران بودند که مبادا قیمتها
به کانال  40دالر برای هر بشــکه برسد .اما
توافق اوپک و غیراوپک قیمت نفت خام
را درســاعاتی بعــد از اجــاس  5درصــد
افزایش داد.
فکرمیکنیدچقدرتصمیماتعربستاندر
اجالس  175بر اساس مالحظات سیاسی
بود؟
تمــام اقدامــات عربســتان سیاســی-
اقتصادی اســت و میخواستند بازار نفت
ایــران را نیــز تحت فشــار قــرار دهنــد .اما
اینکــه در دیــدار وزیــر انرژی عربســتان و
نماینــده ویــژه امریــکا در امــور ایــران چه
گذشت مشخص نیســت .در حال حاضر
معلــوم نیســت کــه عربســتان طرفــدار و
حافظ منافع امریکاســت یــا میخواهد از
آنها باج جدیدی بگیرد.
امریــکا واقعاً بــه دنبــال نفت خــام ارزان
است؟
دونالــد ترامــپ ،رئیس جمهــوری امریکا
موضــع دوگانــهای نســبت بــه نفــت
خــام دارد .از یــک ســو بــا نگاه به مســائل
داخلی و بــرای آرام کــردن افکار عمومی
تأکیــد میکند کــه قیمت نفت خــام باید
کاهــش یابد .از ســوی دیگر به عنوان یک
جمهــوری خــواه طرفــدار قیمــت بــاالی
نفــت و توســعه صنعــت هزینه بــر نفت
کشــور خود است .میخواهد قیمت نفت
خام به اندازهای باشد که تولید نفت خام
غیرمتعــارف امریــکا به عنــوان یک نفت
گران تحتالشعاع قرار نگیرد .لذا مواضع
دوگانه امریکا پیشبینیها را پیچیده کرده
است.

سورپرایز اوپک برای جهان

اکثر رسانههای بینالمللی توافق کاهش تولید نفت اوپک را شوکه کننده میدانند

جـهـان

ریحانه یاسینی

خبرنگار

«خوشــبختانه اوپــک تولیــد نفــت را
در همین ســطح حفــظ خواهد کرد و
آن را محــدود نمیکند .جهان نه نیاز
دارد و نــه میخواهــد کــه قیمتهای
باالتــری بــرای نفــت ببینــد!» دونالد
ترامــپ  5دســامبر ،دو روز پیــش از
آنکــه نتیجــه نشســت اوپک منتشــر
شــود ،چنین توئیت کرده بود .حاال که
اجــاس به پایان رســیده ،تولید نفت
 800هزار بشــکه کاهــش یافته و البته
ایران هم از این قاعده مستثنی شده،
تمام بــازی بر خــاف پیشبینیهای
رئیــس جمهــوری امریکا پیــش رفته
اســت .ایــن ســه گــزاره ،چیزی اســت
که تقریبــاً تمام رســانههای جهان در
گزارشهــا و اخبارشــان از اوپــک روی
آنهــا تأکید داشــتند .رســانه امریکایی
نیویــورک تایمــز در تیتــر گزارشــی
مینویســد«:اوپک و متحدانــش ،در

مقابــل ترامپ ،تولید نفــت را کاهش
دادنــد ».رســانه انگلیســی رویتــرز در
یکی از گزارش هایش تیتر زده«:اوپک
چــراغ ســبز ایــران را بــرای کاهــش
800هــزار بشــکه در روز گرفــت ».این
رســانه در عنوان گزارشــی دیگر آورده
اســت«:اوپک و روســیه بــرای کاهش
تولیــد برخــاف فشــار ترامــپ توافق
کردهانــد ».بلومبــرگ دربــاره همین
توافــق مینویســد«:توافق فراتــر از
حــد انتظــار اوپــک بعــد از ماراتــن
مذاکرات ».پایگاه خبری اویل پرایس
نیــز در عنــوان دو گــزارش نوشــته
اســت«:اوپک در توافق لحظه آخری
بازارهــا را ســورپرایز کــرد ،افزایــش
قیمتها بعد از توافق اوپک».
ëëایران ،برنده میدان اوپک؟
«ایــران برنده این مذاکرات پرمنازعه
بود ،چرا که گفته میشود معافیت از
کاهش تولیــد را به خاطر تحریمهای
امریــکا دریافــت کــرده اســت.این
موفقیــت در ســازمان اوپک به دنبال

نشستهای دوجانبه میان روسیه به
عنوان واسطه اصلی میان عربستان و
ایران صورت گرفته است ».بلومبرگ
در یکی از اولین گزارشهایی که بعد
از انتشــار خبر نشســت اوپک منتشــر
کــرد ،چنیــن ایــران را پیــروز میــدان
معرفــی کــرد .ایــن رســانه در ادامــه
آورده اســت«:قیمتها  5.8درصــد
در لندن افزایش یافت ،این مسألهای
اســت کــه خطــر عصبانیــت دونالــد
ترامــپ رئیــس جمهــوری امریــکا را
افزایش میدهد چرا که او از این گروه
خواســته بود ،قیمتهــا را پایین نگه
دارنــد ».هــری چیلینووریــان ،رئیس
بخــش اســتراتژی بازارهــای کاال در
 BNPبه این رسانه میگوید«:با توجه
بــه اینکــه انتظارات دربــاره خروجی
ایــن نشســت گفتــه شــده بــود ،حــاال
نتیجه آن یک ســورپرایز است .اوپک
حــاال ســکان بــازار نفــت را در دســت
گرفتــه اســت ،در حالــی کــه روزهــای
گذشــته غالبــاً غایــب بــود ».رویتــرز

شانا

ابتــدای دهــه  50و همزمــان بــا ورود دالر حاصــل از فروش نفت به بــازار داخلی،
کارشناســان اقتصادی به شــاه در مورد فشــار باال رفتن ارزش پول ملی به صنعت
مشاوره دادند .ظاهراًاین هشدارها به مذاق اعلیحضرت خوش نیامد و حتی گفته
شده به یکی از بزرگانی که در این مورد سخن رانده بود ،پیشنهاد استراحت داد!
رفــاه حاصــل از دالر ارزان و وفور اجنــاس خارجی با کیفیت به ثمن بخس ،گرچه
برای جامعه خوشایند بود ،اما صنعت رو به رشد دهه  40ایران را دچار سکته کرد.
این صنعت کم کم زانو خم کرد و آرام آرام رشد روزافزون خود را از دست داد.
بعد از انقالب ،انقالبیون ناآشــنا به مســائل اقتصادی ،تحلیلی از نتایج باال بودن
نفتی ارزش ریال نداشــتند و تصور غالب ،همان ذهنیت عوامفریبانه شــاه بود که
گرانــی ریــال را ارزش دانســته بود و چندین بــار ُپز آن را داده بــود .بعدها به دالیل
زیادی از جمله جنگ ،وعدهها و حتی بعدتر برای کسب رأی و عوامفریبی از نفت
مایه گذاشته شد و این روند ادامه پیدا کرد ،تا جایی که صنعت نیم بند محتاج به
سوبسید دولتی ،کم کم رو به انقراض رفت .دولتی شدن صنایع نیز از این شرایط
استقبال کرد و مزید بر علت شد تا ام الدالیل فساد ،مشکالت اقتصادی ،بیکاری و
ناتوانی بخش خصوصی از ورود به بازار پنهان بماند.
بــا وجود ایــن مانع بزرگ و بی توجهی بــه تولید ،صنایع به آرامی و بــی صدا آرام
آرام رشــد کردنــد و با وجــود تفاوت بیــش از  50درصدی میان قیمــت دالر بازار و
دالر عاری از نفت ،توانســتند کم و بیش از گردنههای مشــکالت عبور کنند .گرچه
این روند ،بدون تلفات نبود و بسیاری از صنایع ،حتی بزرگانی که سمبل صنعت
بودند ،از گردونه انتفاع خارج شدند .تا همین پارسال -اگر دولتیها و خصولتیها
را کنــار بگذاریــم ـ خواســته واقعی و بحق صنعت ،نزدیک شــدن قیمــت دالر به
ارزش واقعــی خود بود .صنعتگــران برای افزایش قیمت ارز دســت کم به اندازه
تورم ســاالنه به دولتمردان التماس میکردند و در دورههایی کوتاه ،زمانی که این
فاصله اندکی بهبود مییافت ،خودی نشــان میدادند .شاید مهمترین آنها سال
 96بود که فوالدیها توانستند تا  9میلیارد دالر (با دالر زیر  4هزار تومان) صادرات
داشته باشند .اما سال گذشته را میتوان مبدأ تاریخ جدید برای صنعت دانست.
تاریخــی که زیرســاخت حیاتی مالی برای رونق صنعت شــکل گرفــت و بعد از 5
دهه ،بازار مالی کشور از لوث وجود دالرهای خانمان برانداز نفتی پاک شد ،گرچه
ظاهراً این اقدام ،پیشگیری از تبعات تحریمهای جدید بود ،اما نتایج آن بی شک
میتواند ســرآغاز تحولی بزرگ باشد .زمســتان پارسال ،زمانی که دولت از اعمال
تحریمها توسط امریکا مطمئن شد ،در اقدامی شجاعانه توانست بر غول تخیلی
ممکــن نبــودن زندگی بدون نفــت غلبه کند و یک بار و انشــاءاهلل برای همیشــه
پولهــای کثیف نفتــی را از بــازار بزداید .حاال نگرانی اهل اقتصــاد و اهل صنعت،
ظهور پوپولیســتهایی اســت که با علم به ســرمایه بزرگ صندوق ذخیره ارزی،
فردا روز با شعارهای مردم فریبانه تکراری چون آوردن نفت بر سر سفره ،بار دیگر
کشــور و اقتصاد را به قهقرا نبرد .گرچــه امروز روحانی هدف تهاجم همه جانبه از
طرف دوست و دشمن قرار دارد ،اما بدون شک تاریخ در مورد این روزها قضاوت
درســتتری خواهــد داشــت و در آخــر اینکه بر دولت فرض اســت که بــا تدبیری
مناسب ،راه را بر بازگشت دالرهای نفتی به بازار برای همیشه ببندد.

درصد
تورم کاالهای صادراتی ایران
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فارس

پویــا ناظــران ،اقتصــاددان در کانــال تلگرامــی خود
نوشــت :هفته اول ژانویه هر سال ،کنفرانس سه روزه
انجمن اقتصاددانان امریکا برگزار میشود .چندین
هــزار اقتصــاددان از سراســر امریــکا و همینطــور
کشــورهای دیگر ،تو یه شهر جمع میشوند ،چندین
هتل مجــاور را هم اجاره میکننــد و به ارائه مقاالت
علمــی و مباحثه در مــورد آنها میپردازند .پارســال
حــدود هــزار مقاله در ســه روز ارائه شــد.در ایــن کنفرانس ،افــراد مختلف ،در
ســنهای مختلــف و بــه رنــگ،نــژاد و ملیتهــای مختلــف را میبینیــد .در
موضوعــات مختلــف اقتصادی ،نظــرات ،تحلیلها و اســتداللهای مختلف
میشنوید .برخی از نتیجه یک تحقیق دفاع میکنند ،برخی آن را نقد میکنند.
منتهــا تمام این چند هزار اندیشــمند ،به یک زبان منطــق و در چارچوب یک
علم بحث میکنند؛ علم اقتصاد .در بین این هزار مقاله ،اثری از نگاه مکتبی
به اقتصاد نمیبینید.
حــاال نــگاه کنیم به ایــران .یک دوجین مکتــب اقتصادی داریــم .اقتصاد آزاد
داریــم ،اقتصاد لیبرال داریم ،اقتصاد نیــاوران داریم ،اقتصاد جهادی داریم،
اقتصــاد جریان اصلی داریم .خب تو این فضا ،اونی که ظرف پنج ســال اخیر
بزرگتریــن شــوک منفی رو به پول ملی کشــور وارد کــرده ،حــاال از آب گل آلود
اســتفاده کرده و «فرمولهای تو کتابها» رو مســخره میکنــه! این همه علم
ستیزی برای چی؟ میرید تو دانشگاه ،میبینید دانشجوی ارشدی که هنوز طول
و عرض علم اقتصاد دســتش نیومده ،میتونه تا صبح براتون در رد نظریات
اقتصــادی حــرف بزنه! اینقدر به درســت بودن نظــر خودش و اشــتباه کردن
هزاران اندیشمند سراسر دنیا مطمئنه ،که نیازی نمیبینه بره بفهمه چرا علم
اقتصاد ،نظری متفاوت با نظر او داره .مصیبت اینکه برخی اساتید کشور چنین
رفتارهایی رو تشویق میکنند« .تعلق فکری نداشتن به جریان اصلی اقتصاد»
تو کشور شده یه برند.
آخه این همه علم ســتیزی تــا کی؟به اختالف عملکرد اقتصــاد ما با اقتصاد
ترکیــه ،کــره ،مالزی و کشــورهای دیگه در پنجاه ســال گذشــته نــگاه کنید .این
حاصل علم ستیزی ماست!این کشور رو هیچ دشمن خارجی نمیتونه نابود
کنه ،اما دو ویژگی فرهنگی میتونه این کشور رو از درون پوک کنه :دروغگویی و
عادی شدنش ،در کنار علمستیزی و تشویق شدنش.
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در گزارشــی با برجســته کــردن نقش
روســیه در مخالفت با ترامــپ ،بارها
بــه معافیــت ایــران از کاهــش تولید
نفت اشــاره کــرده و در بخشــی از این
گــزارش بــا عنــوان ماراتــن دو روزه
مینویسد«:بعد از ساعتها مذاکره،
ایران به اوپک چراغ ســبز نشان داد و
روســیه نیز گفت که حاضر به کاهش

تولیــد اســت .در نهایت ایــران ،لیبی
و ونزوئــا معافیــت مؤثــری دریافت
کردند امــا نیجریه کــه از ژانویه 2017
مستثنی شده بود ،حاضر به مشارکت
در کاهش تولید شــد ».هلیما کرفت،
مدیرعامل شــرکت بازارهای سرمایه
 RBCبه رویتــرز میگوید«:این توافق
فراتــر از انتظــارات اســت اما جلســه

بعــدی در مــاه آوریــل برای ســرعت
بخشــیدن بــه برنامهریزیهــا بســیار
مهــم خواهــد بــود .البتــه مــا اصــاً
نمیدانیــم کــه تحریمهای ایــران در
آینده چه تصویری خواهد داشت .ما
نمیدانیم که چه حجمی از تولیدات
ایران از بازار خارج خواهد شد».
اکثر رسانههای خارجی نیز در گزارش
هایشان نقش بیژن زنگنه ،وزیر نفت
را در رســیدن بــه این توافق برجســته
کردهاند .ســی ان بیســی در گزارشی
مهای امریکا علیه
مینویســد«:تحری 
ایــران ،ســومین تولیدکننــده بــزرگ
اوپــک ،صادرات این کشــور را به طرز
قابل توجهی کاهش داده است .بیژن
زنگنــه ،وزیــر انــرژی ایــران اســتدالل
کــرد کــه کشــور او نبایــد بــه خاطــر
تحریمهایی که از ســوی ســعودیها
هــم حمایــت میشــود ،مجبــور بــه
کاهش تولید شــود .در نهایت ،اوپک
موافقــت ایــران را بــه همــراه لیبــی و
ونزوئال پذیرفت».

