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بدون نفت چه کنیم؟

تازهترین گزارش اوپک از وضعیت بازار جهانی نفت در سال
میالدی گذشته نشان میدهد که ایران با وجود افزایش 3
برابری درآمد نفتی در ( 2021زمستان  99تا زمستان
 )1400به نسبت ( 2020زمستان  98تا زمستان ،)99
درآمدی کمتر از  7عضو اوپک از جمله آنگوال ،لیبی ،عراق،
کویت ،نیجریه ،عربستان و امارات داشته است .این اتفاق
بــرای کشوری که سا لها جزو رتبههای ســوم یا چهارم
صادرات نفت در اوپک بوده ،تلخ است اما واقعیت این است
که سعی شده بازار جهانی نفت با فروش حداقلی ایران
تطبیق داده شود .اگرچه تورم جهانی حاصل از پایان کرونا
در جهان و جنگ روسیه با اوکراین و صعود قیمت نفت به
باالی  100دالر و ناتوانی برخی کشورها از افزایش تولید
نفت به میزانی که بتواند قیمت را کاهش دهد ،موجب
شده است تا اتفاقا بازار در این برهه خاص به نفت ایران نیاز
داشته باشد ،واقعیتی که حتی رئیسجمهور فرانسه نیز به
آن اذعان کرده است ،با این حال با گذر از این دوران و در
یک افق بلندمدت و در تقابل سیاسی آمریکا با ایران به بهانه
موضوع هسته ای ،نفت ایران متغیری است که اهمیت
آن تا حد زیادی کمرنگ شده است از این جهت میتوان
بازار جهانی نفت را با فروش حداقلی نفت ایران نیز سامان
داد .به این ترتیب بحث بر سر این است که در یک افق چند
ساله ،اقتصاد ایران چه گزینههای مهم دیگری را میتواند
جایگزین نقش از دست رفته خود در بازار جهانی نفت کند.
مهمترین راهبرد سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که
بیش از  8سال از ابالغ آن میگذرد ،کاهش وابستگی و
آسیب پذیری اقتصاد کشور از فشارها و متغیرهای بیرونی
بود که بر این اساس ،کاهش وابستگی به نفت مهمترین
محور ایــن سیاستها قــرار گرفت .بحث ایــن اســت که
کدام موتورهای محرک را میتوان جایگزین نفت کرد.
موتورهایی که هم ارزآور باشد ،هم کمتر در دام تحریم
بیفتد و هم طیفی از فعالیتهای اقتصادی را در ادامه خود
به راهانــدازد .بسیاری معتقدند گاز میتواند یکی از این
محورها باشد .به ویژه این که تجربه تحریمها نشان داد که
صادرات گاز ایران به ترکیه و عراق قابل تحریم شدن نیست.
همچنین ایفای نقش در زمینه سوآپ گاز و اتصال نیازهای
گازی کشورهای منطقه به تبادل از مسیر ایران نیز برگ
برنده دیگری است که باید در نظر گرفت.
همچنین صــادرات فــراورد ههــای نفتی نیز دیگر محور
جایگزین نفت است .فراورد ههای نفتی به دلیل امکان
فروش به شکل خرد و با تسویه در مرزها ،از فشار تحریمها
کمتر تاثیر میپذیرد و همچنین با وابسته کردن کشورهای
منطقه به خرید فــراورده از ایــران امکان وابستگی این
کشورها به ایران و تحریم نشدن از این مسیر را نیز ایجاد
یکند.
م 
نکته مهم در زمینه صادرات بیشتر گاز و فراوردههای نفتی،
مصرف باالی داخلی است که باید برای آن فکر جدی کرد.
سرمایه گذاری بیشتر در کاهش مصرف سوخت خودروها
و اصــاح موتورخانهها و صرفه جویی بیشتر در مصرف
گاز ،کلید مهم حرکت به سمت درآمدزایی بیشتر از محل
صادرات این دو قلم است.
عالوه بر این موارد ،ایفای نقش مهمتر ایران در کریدورهای
بینالمللی موضوع دیگری است که باید مدنظر قرار گیرد.
با گذشت سا لها و شکل گیری جنگهای تجاری در
سطح جهان و رقابتهای تجاری در سطح مناطق مختلف
جهان ،کریدورهای تجاری ،رونق روزافزونی گرفته است.
برنامه بلندپروازانه چین با عنوان «یک کمربند  -یک راه»
بــرای احــداث خطوط ریلی و جــادهای در مسیر چین به
اروپا و اقدام متقابل کشورهای گروه  7در ایجاد برنامهای
متناظر با اقدام چین و در رقابت با آن را باید در همین زمینه
دانست .عــاوه بر این مزیت خاص منطقهای ایــران که
میتواند ضمن کمک به تکمیل یکی از مسیرهای اصلی
پــروژه «یک کمربند  -یک راه» چین ،در تکمیل کریدور
شمال  -جنوب و اتصال سریعتر و ارزانتر روسیه و شمال
اروپا به هند و آسیای جنوب شرقی نیز نقش ایفا کند ،نشان
میدهد که جایگاه ایران در این عرصه چه مقدار مهم است.
به ویژه این که زیرساختهای اصلی هم در این دو مسیر تا
حد بسیار زیادی تکمیل است و به عنوان مثال در تکمیل
کریدور شمال  -جنوب ،اتمام  3مسیر ریلی
مهم چابهار  -زاهدان ،گرمسار  -اینچه برون
و رشت  -آستارا که هر سه تاحد زیادی کار
اجرایی آن جلو رفته است ،میتواند جایگاه
ایــران را به عنوان محور ترانزیتی منطقه
تقویت کند و به گونهای اقتصاد بسیاری از
کشورهای منطقه و حتی جهان را وابسته به
ایران کند که هزینههای تحریم اقتصاد ایران
برای تحریم کنندگان افزایش یابد.
در نــهــایــت اگــرچــه مــــواردی دیــگــر نظیر
افزایش صادرات پتروشیمی یا اتکا به درآمد
گردشگری را نیز میتوان به این فهرست
اضافه کرد اما در نهایت ،توجه به این مسئله
ضروری است که فارغ از نقش ایران در بازار
جهانی نفت و تالش برای احیای آن و لزوم
رسیدن به توافقی متوازن که بتواند صادرات
حداکثری نفت ایران را تضمین کند ،در بلند
مدت بدون هیچ تردیدی باید به سراغ تقویت
گزینههای دیگر رفت و اقتصاد ایران را از
محاصره تحریم با محوریت تحریم نفت خارج
کرد و اقتصاد متنوع و با مزیتهای جدی
منطقهای ساخت که تحریم آن به دلیل فشار
سنگین به متحدان و همسایگان امکان پذیر
نباشد یا هزینههای باالیی را بــرای دیگر
کشورها به دنبال داشته باشد.
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مادرژاپنیشهیددفاعمقدس،دارفانیراوداعگفت
«کونیکو یامامورا» مادر ژاپنی شهید «محمد بابایی»
که از چندی قبل به علت ضایعه تنفسی در بیمارستان
خاتماالنبیا بستری بود ،روز گذشته دارفانی را وداع
گفت.
به گزارش ایرنا به نقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران،
«کونیکو یامامورا» پس از ازدواج با فردی مسلمان و
ایرانی ،نام خود را به (سبا بابایی) تغییر داد .و از زمان
حضورش در ایران فعالیتهای زیادی در مسیر انقالب
و دفاع از اسالم داشته است.
همچنین به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ
و نشر آثــار مقام معظم رهــبــری همزمان بــا بستری
شدن این مادر شهید در  25خردادماه در بیمارستان
خاتماالنبیای (ص) تهران ،حجتاالسالموالمسلمین
محمد محمدیان معاون دفتر مقام ّ
معظم رهبری و
نمایندگاندفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمی
خامنهای با حضور در بیمارستان ،ضمن عیادت از این
مادر شهید و اهدای چفیه معظم له به این بانوی فداکار
و انقالبی سالم و دعای رهبر انقالب را به ایشان ابالغ
کردند.روزنامه خراسان نیزدر  30خردادماه امسال
بهپاس احترام و تکریم این مادر شهید ،همزمان با ایام
بستری شدن وی در بیمارستان بهمنظور آشنایی هر
چه بیشتر مردم کشورمان با رشادت های این بانوی
فداکار ،مصاحبهای مفصل با مسعود امیرخانی یکی
از نویسندگان کتاب خاطرات این مادر شهید به چاپ
رساند .امیرخانی در بخشی از این مصاحبه گفت :خانم

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

سبا بابایی در سالهای اخیر به فعالیتهای اجتماعی
و فرهنگی روی آورده بودند که یکی از آنها این بود که
در کسوت مترجم بین جانبازان شیمیایی کشورمان
با بازماندگان فاجعه اتمی هیروشیما پیوند برقرار
میکردند ،با همکاری موزه صلح ،عدهای از هنرمندان،
ورزشکاران و جانبازان شیمیایی را به ژاپن میبردند
و دیدارهایی بین دو گروه باهدف فعالیتهای صلح
طلبانه صورت میگرفت.

هفتهزیاندهیبازارهایمالی!

تقریبا همه بازارها در هفته اول تیرماه با افت قیمت همراه بودند؛ کدام بازار بیشترین
زیان را داشت؟
مصطفوی -قیمت دالر
کـه اوایـل هفته گذشـته
بـا انتشـار اخبـاری از
آغـاز مجـدد مذاکـرات
و ایـن بـار در یـک کشـور
جدید ریزشی شد اما در
پایـان هفتـه و همزمـان
بـا اتمـام مذاکـرات ،یک
شـبه و در چندسـاعت
بـه شـکل محسوسـی
صعـودی شـد و دالر
هرچنـد کـه همچنـان
بازدهـی هفتگـی منفی
دارد امـا در یـک شـب
صعـودی شـد .هرکـدام
از بازارهـای مالـی چقـدر زیـان داشـتند؟
دالر /سود تقریبا هیچ
قیمـت دالر در هفته منتهی به دهم تیـر 0.03 ،درصد
رشـد داشـت .ایـن رقـم بـرای هفتـه گذشـته1.02 ،
درصـد بـود .دالر صرافـی ملی تنهـا بـازاری بـود که در
هفتـه جـاری بـا بازدهـی مثبـت همـراه شـد .صرافـی
ملی ،روز پنج شنبه  9تیر ،نرخ فروش دالر را27هزارو
 ۷۲۷تومـان اعلام کـرد .ایـن در حالـی اسـت کـه روز
پنج شـنبه دوم تیـر ،تابلـوی صرافیهـا رقـم  ۲۷هزار و
 ۷۲۰تومان را نشـان میداد .دو خبر روند بـازار ارز را
تغییر داد .اول بیانیه گروه هفت علیه برنامه هسـتهای
ایـران و دوم پایـان مذاکـرات دوحه.
طال /زیان  7دهم درصدی
بازدهـی بـازار طلا هـم در هفتـه منتهـی بـه  ۱۰تیـر
 ،۱۴۰۱بـا  0.72افـت
همـراه بـود .ایـن رقـم در
هفته گذشـته مثبت و 2.04
درصـد ثبـت شـد .قیمـت
طال در روز پنج شـنبه ،به یک
میلیـون و  ۴۳۲هـزار و ۴۲۳
تومـان رسـید .ایـن در حالـی
اسـت که هر گـرم طلا در روز
 ۲تیـر ،یـک میلیـون و ۴۴۲
هـزار و  ۸۱۲تومـان معاملـه
میشـد .

حرف مردم

سکه /زیان حدود یک درصدی
خریـداران بـازار سـکه نیـز در هفته جـاری افـت قیمت
را تجربـه کردنـد .در ایـن بـازه زمانـی ،بازدهـی منفـی
بـرای سـکه طـرح جدیـد 0.96 ،درصـد بـود .ایـن در
حالی اسـت که این بـازار هفته گذشـته ۲٫۹۸ ،درصد
بازدهـی مثبـت را تجربـه کـرده بـود .سـکه در دو هفتـه
نخسـت خـرداد ،بیشـترین رشـد را در میـان بازارهـای
مالـی داشـت.
بورس /زیان  1.2درصدی
امـا در وجـه دیگـری از بازدهـی بازارهـا در هفتـه اول
تیـر ،شـاخص کل بورس ماننـد هفتـه گذشـته ،افـت
کـرد.
بـازار سـرمایه ،هفتـه اخیـر را در سـطح یـک میلیـون و
 ۵۱۳هـزار و  ۷۱۵واحـد بـه پایـان رسـاند.

پیامك2000999 :

•• قبال فقط خاویار بود که به علت قیمت باال اکثر مردم قادر
به خرید آن نبودند اما حاال برنج ،گوشت ،ماکارونی ،رب و.
 ..کم کم خود را به خاویار نزدیک کردهاند.
•• اگر مسئوالن به فکر جوانان و افزایش آمــار ازدواج
هستند چون تقریبا همه شون چندین شغله هستند،
تعدادی از مسئولیت هاشون رو به جوانان بدهند تا هم
ثواب کرده باشند ،هم دغدغهای ازشون کم بشه!
•• مجلس انقالبی و دولــت جهادی ،چهار ماه از سال
گذشت ،تکلیف حقوق ما بازنشستگان تامین اجتماعی
مشخص نشد!
•• به سالمتی کنکور امسال هم برگزار شد ولی تاسف
میخورم به حال اون جوانهایی که فکر میکنند دانشگاه
مقصداولوآخرهمهآرزوهاشونهولیبعدشمیفهمنکه
بی خودی این همه استرس و نگرانی داشتن!
•• مسئوالنی که انتقاد دارند چرا کارگردانها فیلمهایی
میسازند که مشکالت را در ایران نشان میدهد ،شما
تالش کنید مشکالت و بدبختی را از بین ببرید تا اینها
چنین سوژههایی نداشته باشند .مگه مملکت فقط تهران
و آن هم باالشهر است؟
•• روزنامه معزز خراسان! مقارن با هفته مبارزه با مواد
مخدر ،یه خسته نباشید گرم و دست مریزاد به دولتمردان
ستاد مبارزه با مواد مخدر و بخش خصوصی کلینیکهای
درمان مواد میگیم و از همه اونها تشکر میکنیم.
•• فرمول آرامش اینه که بدونی رفتنی میره ،اومدنی
میاد ،موندنی میمونه ،شدنی میشه ،نشدنی نمیشه و
غصه خوردن تو هم هیچ تاثیری تو این رفت وآمدها و شدن
و نشدنها نداره!
•• بنده خدایی در همین ستون گفته اگــر دولــت قبل
بود االن ونزوئال را رد کرده بودیم .میخوام بگم نه بابا!
مثل این که گرونیهای االن را نمیبینی که همه چیز
150برابرشده! متاسفم برات دوست عزیز!
•• در جواب آقایی که گفتن اگر دولت قبل هنوز سر کار
بود االن از ونزوئال بدتر بودیم ،عرض کنم که اگر ونزوئال
بده چرا این دولت با ونزوئال قرارداد  20ساله امضا کرده؟
بعدم ایشون ظاهرا جزو مرفهین بیدرد هستن...
•• اخبار را دنبال میکردم چندین داستان جدید درست
کردهاند!خودروهایارزانزیر150میلیونکیفیتندارد
که وارد بشود! باالخره مردم باید متوجه بشوند واردات
بده تا عدهای از این سفرهای که پهن است ،منتفع شوند.
•• مذاکرات برجام مثل قانون سوم نیوتن شــده .تمام
نمیشه و از محلی به محل دیگری منتقل میشه!
•• این قدر هوا گرم شده که اگر یک ساعت ماشین رو توی
خیابون پارک کنیم باید با دستکش سوار ماشین بشیم و
رانندگی کنیم!
•• در برنامه اخیر جوکر چرا معلوالن تمسخر شدند؟ اولین
شاخصه یک بازیگر داشتن ادب و شعور اجتماعی است.
•• یک همسایه داشتیم هر وقت راجــع به یک موضوع
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میخواست نظر بده چون
میدید باید خیلی حرف بزنه ولی نتیجهای نگیره ،مکث
میکرد و میگفت اصال ولش کن .حاال افزایش حقوق
بازنشستگان را اصال ولش کن حرف نزنیم بهتر است.
خوش به حال کسانی که مستقیم از مردم پول میگیرن و
قراره بازرس بر کارشون نظارت کنه .بازم اصال ولش کن!
•• پرواز  ۴۶۸تهران -مشهد با یک ساعت تاخیر حرکت
کرد .علت رو که پرسیدیم گفتند چون چند نفر اضافه بر
ظرفیت هواپیما سوار شدهاند .چطوری بیشتر از ظرفیت
بلیت فروخته شده؟!
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•• پسرم کنکور هنر داشت .چند اشکال بزرگ در برگزاری
بود .1 :بچههای مردم را توی آفتاب معطل کردند  .2توی
خوددانشگاهفردوسیهمکلیدرجستوجویدانشکده
امتحانی بودیم ،وقتی به در دانشکده مهندسی رسیدیم
بسته بود و با کلی پرس وجو فهمیدیم در پشت دانشکده را
باز کردند  .3فرزندم دست چپ است .صندلی مخصوص
او را نداشتند درحالی که در فرمها زده بودیم دست چپ
است و مجبور شده بود روی صندلیهای دست راستی
امتحان بدهد .4گرما بسیار زیاد و سالن فاقد کولر مناسب
بود و پنکه آورده بودند.5ناظرشون خانم بوده که ساندویچ
هم باالی سرشون میخورده و...
•• چرا وزرای امور خارجه ایران که با مسئوالن کشور دیگر
برای عکس گرفتن ایستادهاند ،میخندند؟ این خنده
سبک است! باوقار باشید مانند بقیه آقایان.
•• به پسری که درسش رو تموم کرده گفتم :ازدواج کن.
گفت :کم پولم و دخترها هم نیومده مهریه میخوان .به
دختریگفتم:ازدواجکن.گفت:بعضیازجوانانبیکارند
یا معتاد .چرا خودم رو بدبخت کنم!
•• اگر دولت را جراح و شرایط اقتصادی مردم را بیماری
بدانیم ،پس چرا بی اجازه بیمار ،جراحی صورت گرفته
است؟ چرا عوارض آن بیشتر از بهبودی آن است؟ چرا
مراقبتهای بعد از عمل کافی نبوده و بیمار را راضی
نمیکند؟
•• جوا نهای عزیز کنکوری! بذارین جواب کنکورتون
بیاد تازه میفهمین چقدر فامیل داشتین که اصال خبر
نداشتین!
•• با چهار تا معتاد بگردی پنجمیش تویی! با چهار تا
ورزشکار بگردی پنجمیش تویی! با چهار تا دزد بگردی
پنجمیش تویی! با چهار تا سرمایهدار بــزرگ بگردی
پنجمیش تــویــی! هــر کسی رو بــا آد مهــــای اطــرافــش
میشناسن .طرز تفکرت ،فکرت و حرف هات تلفیقی از
اطرافیانته.
•• قراربوددولتبستهمعیشتیبهبازنشستههابدهد .پس
چی شد؟ باز همان وعده و وعیدهای بیجا؟
•• بــرای جلوگیری از هــدررفــت آب ،بــرق و گــاز باید از
ساخت وساز شهری که متاسفانه غیر اصولی بنا میشود،
جلوگیری کرد مثل استفاده از آجر سفالهای 10سانتی
بــدون رومــال سیمان که در زمستان اتا قها سرد و در
تابستان گرم و باعث مصرف زیاد آب ،برق و گاز میشود.
باید از شــهــرداری که مسئول ایــن معضل بــزرگ است
بپرسیم چرا بر این موضوع نظارت ندارد؟ چه کسی به این
ساختمانها مجوز و پایان کار میدهد؟
•• کشور انگلیس تحمل هفت نفر مهاجر رو نداره اون وقت
توی کشور ما آن قدر مهاجر آمده که گاهی حس میکنم
من مهاجر هستم! چه خبره بابا! تو را خدا بس کنید دیگه.
داریم خفه میشیم.
•• وزیر آموزش و پرورش! وقتی رتبه بندی معلمان را اعالم
نمیکنید و دنبال تبصره میگردید ،نتیجهاش این میشه
که بچه من با چهار درس زیر10در نوبت دوم باز هم قبول
شده .یعنی چی؟
•• خدایا ،از گزینههای روی میزت ،بــرای روزهــای ما
«برکت» و «شادی» و «آرامش» را در دستور کار قرار بده!
•• شرمندگی از فرزند خیلی سخت اســت .بازنشسته
سال ۸۰با حکم کارشناسی و مدیر در شهرستان هستم.
دیروز فرزندم به همراه همسر و فرزندش نیاز به اتومبیل
بنده داشت که به علت نداشتن بنزین عذرخواهی کردم.
ننگ بر این زندگی!

