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اسحاق جهانگیری در مراسم بهره برداری از طرح های آب و برق استان یزد:

فرصتهایی که با یک تصمیم از بین میرود
دراقتصاد ایران ،فرصتهای بســیاری از دست رفته است .درکنار فرصتهایی
که از دســت رفته ،تصمیمات نادرست نیز آثار زیادی به همراه داشته است .به
عبارت دیگر درســالهای اخیر و مانند ادوار گذشــته ،فرصتهایی برای اقتصاد
ایــران برای اتخــاذ یک تصمیم یا پرهیز از اتخاذ تصمیم دیگری ،وجود داشــته
و از دســت دادن این فرصتها آثار و تبعات منفی برای اقتصاد کشــور بههمراه
داشته است.
البته کارشناســان تنها براســاس عوامل اقتصادی و تخصصی شرایط را تحلیل
میکننــد و بالطبــع از عوامل غیراقتصادی که بر تصمیمــات برنامه ریزان تأثیر
داشته است ،اطالع ندارند.
فرصت ســوزی ها در دهههای گذشــته به کرات رخ داده اســت ،اما برای یافتن
مصداقهای عینی و معاصرتر ،رخدادهای ســه ســال اخیررا مورد بررســی قرار
میدهــم .از زمان خــروج امریکا از برجام در ســال  ،1397چند اتفاق و تصمیم
مهــم دراقتصاد ایران اتخاذ شــد که آثار زیادی بههمراه داشــت .در اوایل ســال
 ،1397تک نرخی شــدن ارز اتفاق افتاد که اگر دراین دوره انجام نمیشد ،شاید
شرایط بهتری را تجربه میکردیم.
درســال گذشــته نیــز دو فرصــت بــزرگ را از دســت دادیم که یکــی کاهش نرخ
ســود بانکی و دیگری تشــویق ســرمایهگذاران برای ورود به بازار سرمایه بود .اگر
در ابتدای ســال  1398مانع از کاهش نرخ بهره در بازار بین بانکی میشدیم که
توانایی آن نیز وجود داشت ،بهطور قطع درسالجاری شرایط بهتری بخصوص
در تورم داشــتیم .درسال گذشته نرخ بهره در بازار بین بانکی تا حدود  8درصد
کاهش یافت و درهمین فاصله شــبکه بانکی پول زیادی خلق کردند به طوری
که یک درصد به ضریب تکاثری پول افزوده شــد .البته بانک مرکزی به کاهش
نــرخ ذخیره قانونی بانکها بهعنوان یکی از عوامل این اتفاق اشــاره میکند که
ســخن درستی اســت ،اما کاهش نرخ ذخیره قانونی که البته میتوانست انجام
نشــود؛ تنها یکی از دالیل رشــد نقدینگی و خلق پول است و مهمترین علت آن
کاهش نرخ بهره بود.
بدین ترتیب هم پول بیشتری خلق شد و هم سرعت گردش پول افزایش یافت
و باعث شــد تا درســالجاری با نرخ تورم باالیی روبهرو شــویم ،درحالی که هیچ
یک ازپیشبینیها چنین تورمی را انتظار نداشت.
درخصــوص تحــوالت بــازار ســرمایه نیــز ،اتفــاق مشــابهی افتــاد .اگــر دراوایل
ســالجاری بــا ابزارهــای کنترلــی و نظارتــی از رشــد شــدید شــاخص جلوگیری
میشد ،امروز با روند نزولی و کاهش اعتماد سهامداران مواجه نبودیم و دولت
میتوانست از فرصت و ظرفیتهای بزرگ بازار سرمایه استفاده کند .البته درهر
دو بخش تالش شد که این تصمیمات اصالح و فرصتها بازیابی شود ،درحوزه
بانکی ســعی شــد تا نرخ بهره تعدیل شــود و در بازار ســرمایه نیزسیاستگذاران
تالش کردند که روند بازار را به شــرایط طبیعی خــود بازگردانند ،اما باید گفت،
این اتفاقات تأثیر خود را دراقتصاد گذاشته است .با این حال همچون دورههای
قبل ،مداخالت دســتوری دراقتصاد ادامه دارد و تصمیماتی که اتخاذ میشود،
برگشتناپذیرند.فرصت دیگری که به نفع اقتصاد از آن استفاده نشد ،تصویب
لوایــح پالرمــو و ســی اف تی مرتبط با  fatfاســت کــه باعث افزایــش قابل توجه
هزینههــای نقل و انتقال پول برای اقتصاد ایران شــد .درواقــع قرارگرفتن ایران
درلیست سیاه  fatfاز اتفاقاتی بود که میتوانست نیفتد .اینها را میتوان درقالب
گل به خودی تعبیر کرد.
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بدون درست کردن بابک زنجانیها و هدر دادن یک دالر ،نفت هم فروختیم

گــروه اقتصــادی  /بهگفتــه معــاون اول
رئیسجمهــوری در دوره تحریــم بدون درســت
کــردن بابــک زنجانیهــا و هــدر دادن دالرهــای
نفتی  -حتی یک دالر  -نفت فروختیم.
اســحاق جهانگیــری در ســفر به اســتان یزد،
در جلســه ســتاد اقتصــاد مقاومتی این اســتان،
گفــت :تحریمهــای امریــکا ،فشــارهایی را برای
ایران ایجاد کرد اما به نتایج مورد نظر کاخ سفید
نرسید و عمالً این رویکرد با شکست مواجه شد.
معاون اول رئیس جمهوری گفت :اگر امریکا
بهدنبــال مذاکــره اســت ابتــدا بایــد تحریمها را
بــردارد ،حــذف تحریمهــای ظالمانــهای کــه بر
خــاف معاهــدات بینالمللــی از ســوی امریکا
اعمال شــده ،مبین تغییــر رویکرد سیاســی این
کشور در قبال ایران است.وی افزود :این شکست
نتیجه پیگیری سیاســتهای اقتصــاد مقاومتی
بــود کــه باعــث شــد تکانههــای ایجــاد شــده در
اقتصاد کشور منجر به فروپاشی نشود و در طول
دو ســه ســال اخیر ســه تکانه مهم ایجاد شــد که
یکی از مهمترین این موارد کاهش شدید قیمت
نفــت بــود.وی تصریح کرد :مشــکالت ناشــی از
تحریمها هنوز تمام نشده و امریکا این سیاست
ظالمانه و ضد حقوق بشر خود را ادامه میدهد
و تا زمانی که تحریمها برداشــته نشود ،کشور در
شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد.
ëëپایبندیبهبرجام
وی ادامــه داد :ایران به برجــام بهعنوان یک
توافــق بینالمللی پایبنــد اســت و در این زمینه
وزیر خارجه ایران سخنگوی نظام و دولت است،
بنــا بر ایــن اعتبــار وزیــر خارجه نبایــد مخدوش
شــود ،آنچــه از ســوی وزارت خارجــه اعــام
میشــود ،موضع نظام جمهوری اسالمی است
و پیــام ما به دنیا این اســت که بــه جای توجه به
ســخنان برخی جریانهای سیاسی در خصوص
برجام ،مواضع رسمی ایران را از مقامات رسمی
و مســئول در ایــن زمینــه دریافــت کنند.معاون
اول رئیسجمهــوری اضافــه کــرد :امریکاییهــا
گلوگاههای اقتصادی ایران را شناسایی کرده و از
این طریق به کشــور فشــار آوردهاند ،به نحوی که
در مطالعــات خــود اعالم کردند کــه باید امکان
ورود کاالهای تجملی را فراهم و از ورود کاالهای

اساســی ممانعت کنیم تا مردم دچار مشکالت
اساسی شوند و به خیابانها بریزند.

ëëآفتبخشنامهها
جهانگیــری اظهار داشــت :این ســؤال اکنون
برای مردم ایجاد شــده که چرا داروهای ضروری
کمیاب است اما ماشینهای لوکس وارد میشود
بــا این کــه دولــت از لحاظ قانونی نمیتوانســت
واردات برخــی کاالها را ممنــوع کند با وجود این
از ورود برخــی کاالهــا جلوگیــری شــد کــه همین
موضوع ســؤاالت و هجمههایی را متوجه دولت
کرد .وی با تأکید بر اینکه اقتصاد ساز و کار علمی
خــودش را دارد ،تصریــح کــرد :ممنــوع کــردن
واردات و توســعه صــادرات مربــوط بــه دوران
سخت جنگی است و نمیتوان اقتصاد را با تنها
با دستورالعمل و بخشنامه اداره کرد.
ëëعملکرداقتصادمقاومتی
جهانگیــری بازدهــی عملکــرد اقتصــاد
مقاومتــی در اســتانها را خــوب ارزیابــی کــرد
و یــادآور شــد :پروژههــای خوبــی در ایــن زمینــه
تعریف شــده و با وجود مشکالت کشور توانست
از این اوضاع ســخت عبور کند به طوری که رشد
کارگاههای صنعتی در  ۹ماهه امسال باالی ۱۰.۸
درصد بود و حتی ریزش شــغلی بهار امســال با
وجــود کرونا کمتر از بهــار  ۹۸بود به نحوی که در
بهار ســال گذشــته در بخش صنعت و کشاورزی
یک میلیون و  ۴۰۰هزار ریزش شــغلی ایجاد شد
و ایــن در حالی بود که این میزان در بهار امســال
به یک میلیون نفر کاهش یافت.
ëëآسیبکرونا
وی ادامــه داد :در تابســتان ریــزش شــغلی
در بخــش صنعــت تقریباً صفر شــد و صنعت و
کشــاورزی کشــور که جهتگیری اصلــی اقتصاد
مقاومتی به این ســمت بود ،توانست در شرایط
کرونــا اســتقامت کند.جهانگیــری بــا تأکیــد بــر
افزایــش خدمــات بــه آســیب دیــدگان از کرونــا
افزود :وقتی ســفر تعطیل میشــود ،بســیاری از
شــغلها ریــزش میکنــد و بســیاری از کارهــای
خدماتــی دچار مشــکل میشــود و تبعــات خود
را دارد و کرونا مشــاغل خدماتی را بیش از ســایر

شــغلها تحت تأثیر قــرار داد.وی ادامــه داد :در
ایــن دوره از همــه ظرفیتهای کشــور برای ســر
پا نگاه داشــتن تولید کشــور اســتفاده شــد و یکی
از کارهایــی کــه در راســتای اســتفاده از ظرفیــت
داخلی کشــور انجام شد ،حذف بسیاری از کاالها
از حوزه واردات و تولید آن در داخل کشور بود.
ëëسیاست ارزی
معــاون اول رئیسجمهــوری عنــوان کــرد:
یکــی از کارهایی که در ســال  ۹۷بــا خروج ترامپ
از برجــام انجام شــد ،اجــرای سیاســت ارزی بود
کــه کارهای گســتردهای در این زمینه انجام شــد،
از جملــه راهانــدازی ســامانه نیمایی ،اســتخراج
لیســت واردات و صادرات و اتخاذ سیاســتهای
اقتصادی که در مرداد ماه نیز ،وقتی سیاستهای
تجاری و ارزی تدوین و تصویب شــد ،تصمیم بر
این شــد تــا نــرخ ارز در  ۴هــزار و  ۲۰۰تومان برای
تأمیــن کاالهای اساســی و دارو و ســایر ملزومات
ثابــت بماند.جهانگیری ادامــه داد :تأمین مالی
کشــور در زمان تحریــم یک موضوع مهــم بود و
یکی از سیاســتهای اقتصاد مقاومتی است و در
راستای کاهش اتکای بودجه به نفت بود که یک
تصمیمگیری راهبردی در این زمینه انجام شــد
که اوایل اسفند از  ۵۷۰هزار میلیارد تومان بودجه

کشــور کــه هزینه شــد ۹ ،هــزار میلیــارد تومــان از
محل درآمد نفت بود ضمن اینکه امسال تا این
مقطع  ۷۰هزار میلیــارد تومان بودجه اقتصادی
تخصیــص یافتــه و رونــد عمرانی کشــور متوقف
نشد که این نیز از برکات اقتصاد مقاومتی است.
ëëبابک زنجانیبهوجود نیامد
وی یــادآور شــد :وقتی نفــت مــا را نخریدند،
بهدنبــال راههــای مختلــف رفتیــم و مدعیــان
پرادعا که فقط بهدنبال فضاســازی بودند ،حتی
نتوانســتند یک بشــکه نفت برای ما بفروشــند و
مــا با دور زدن تحریمهــا نفت را فروختیم و پول
آن را با دهها ریســک و خطر به دســت آوردیم و
تــا این لحظه یک دالر از پول نفت تلف نشــده و
یــک بابک زنجانــی کوچک هم به وجــود نیامد
زیرا همه دقتها لحاظ شد.
جهانگیری افــزود :در ســال  ۹۸وقتی دیدیم
که نمیتوانیم نفت به اندازه کافی بفروشیم ،در
زمینه برخی کاالها مثل شــکر ،برنج و الســتیک
کامیــون به ســمت تولیــد داخل رفتیــم و هر جا
جــواب نــداد رویکــرد واردات بــا ارز دولتــی در
پیش گرفته شــد.معاون اول رئیس جمهوری با
بیان اینکه رشــد اقتصادی کــه در دوران اقتصاد
مقاومتــی در کشــور محقــق شــد ،بینظیــر بود،

عنــوان کــرد :هــدف عالــی اقتصــاد مقاومتــی و
سیاســتهایی کــه رهبــر معظــم انقــاب در ۲۴
بنــد با پنــج رویکرد اعالم کردند ،باید در دســتور
کار همــه دســتگاهها قــرار گیرد و فقــط مختص
به دســتگاههای اقتصــادی نیســت .جهانگیری
همچنیــن حرکــت بــه ســمت تحقــق اهــداف
عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار ضعیف را از
مهمترین سیاســتهای اقتصادی دولت عنوان
کــرد و گفت :ســعی دولت بــر این بــوده تا وضع
مــردم در شــرایط جنگ اقتصادی بدتر نشــود و
روزهای پایانی ســختیها در حال ســپری شــدن
اســت ،همه مدیران دستگاهها باید این آمادگی
را داشته باشند تا با اعمال سیاستهای مناسب،
اثــرات تحریمها بر زندگی مردم را کاهش دهند
کــه در این زمینه نهادهــای حمایتی برنامههای
ویژهای را در دستور کار قرار دادهاند.
وی در خصوص کرونا ،نظر ستاد ملی مقابله
را در ایــن زمینــه محور همه برنامهها دانســت و
گفــت :ســامت مــردم در این زمینــه در اولویت
اول قــرار دارد و کاهــش تبعــات اقتصــادی نیــز
اولویت بعدی است و دولت تمام سعی خود را
برای واردات واکسن مورد تأیید وزارت بهداشت
انجــام داده و جریــان واردات واکســن در حــال
انجــام اســت ،واکســن داخلــی نیــز در ماههــای
آینده آماده توزیع میشود تا در کوتاهترین زمان
ممکن شهروندان کشور واکسینه شوند.

ëëتامین آب یزد
جهانگیــری تأمیــن آب را مهمترین مســأله
اســتان یــزد دانســت و افــزود :مردم این اســتان
در زمانهــای گذشــته قناتهــای زیــادی را حفر
کردهانــد و قــدر آب را بخوبــی میداننــد و در
روزهــای آینــده با بهرهبــرداری خــط انتقال آب
خلیج فارس به یزد بخشی از مشکل تأمین آب
صنایع این اســتان رفع میشود.افتتاح کتابخانه
مرکــزی یزد ،شــرکت در نشســت ســتاد راهبری
اقتصاد مقاومتی و دیدار با نخبگان از برنامههای
ســفر جهانگیری اســت.افتتاح چهار طرح مهم
در حــوزه آب و برق ،بهرهبرداری از بندر خشــگ
پیشــگامان ،بازدید از نمایشــگاه صنایع دستی و
اشتغال روستایی از دیگر برنامههای معاون اول
رئیس جمهوری است.

