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افزایش تولید مواد پلیمری به ۱۲میلیون تن

تصویر جنگ در ســال نخست حمله عراق چنین
است :خرمشهر اشــغال شده ،آبادان در محاصره و
ارتش عراق در چند کیلومتری اهواز و دزفول است
و در نتیجه ،جادههای اصلی خوزستان ،خطوط لوله
انتقال نفت به پاالیشگاههای داخل کشور و خطوط
انتقال گاز و برق که شــاهرگهای اقتصادی ایران
هستند ،در معرض آتش مستقیم زرهی عراق قرار
دارند.
سیاستهای انرژی در زمان جنگ

به گزارش مشعل ،چنین تصویری از اوضاع کشور،
آثار و نتایج فراوانی داشت ،برای مثال آن دسته از
مشــتریان نفتی که در جنگ از عراق و حامیانش
طرفداری میکردند ،براساس همین موضع سیاسی،
حاضر به خرید نفت ایران نبودند ،دســته دیگر که
اظهــار بیطرفــی میکردند نیز جرئــت امضای
قراردادهای میانمدت سهماهه یا بلندمدت  ۹ماهه
را نداشتند ،زیرا تصور میکردند زیر آن فشارها ،هر
زمان ممکن اســت دولت مرکزی سقوط کند یا با
چند کیلومتر پیشــروی عراق ،ایران به هیچوجه
نفتی برای صادرات نداشته باشد .این مسائل سبب
شــده بود تا در نیمه نخست سال  ۱۳۶۰در برخی
ماهها ،صادرات ایران حتی به روزی  ۳۰۰هزار بشکه
در روز کاهش یابد ،این رقم با اوج صادرات ایران در
ســالهای پیش از انقالب که شش میلیون بشکه
در روز بود ،قابل مقایسه نیست ،یعنی یکبیستم،
این موضوع به معنی کاهش شدید درآمدهای ارزی
بود که پشتوانه اصلی دولت برای تامین هزینههای
عمومی و جنگی به شــمار میرفت؛ از یک ســو
میلیاردها دالر داراییهای نفتی ایران پس از قضیه
گروگانگیری مسدود شــده و از طرف دیگر از آن
بــه بعد تا این زمان نیز درآمدهای چندانی از نفت
ذخیره نشده بود ،ضمن اینکه هزینههای جنگ نیز
بر مخارج کشور افزوده و خزانه دولت نسبتا خالی
بــود و برای تامین حداقل نیازهــا و مخارج ،فقط
میشــد برای یک تا دو ماه برنامهریزی و حساب
باز کرد.

و تکانههای نفتی که از ســال  )۱۳۵۲( ۱۹۷۳آغاز
شــد ،از این ســال به بعد تولید و صــادرات نفت
ایران نیز افزایش یافــت .ارزش افزوده بخش نفت
در ســال  ۱۳۳۸شمســی معادل  ۸,۲۹۲میلیارد
ریال بود که با افزایش درآمدهای دولت که در پی
افزایــش درآمدهای نفتی اتفاق افتاد ،این مبلغ در
ســال  ،۱۳۵۲به  ۸۲.۱۷۳میلیارد ریال رسید .در
دهه  ۸۰تقاضا برای نفت کشورهای عضو سازمان
کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) از جمله ایران
در مقایســه با اواســط دهه  ۷۰کاهش یافت ،در
ســالهای اولیه پس از انقالب ،کاهش تولید نفت
خام ایران چنــدان تاثیر منفی بر درآمدهای ارزی
کشور نگذاشــت که دلیل عمده آن را نیز باید در
افزایش قیمت نفــت خام در بازار جهانی به دنبال
وقوع انقالب اسالمی در ایران جستوجو کرد .پس
از پیروزی انقالب اســامی در ایران سیاست نفتی
بر پایه حفظ منافع و ذخایر موجود برای نسلهای
آینده کشور تدوین شد ،با آن که میانگین صادرات
روزانه نفت ایران در نیمه دوم ســال  ۱۳۵۷نسبت
به نیمه نخســت بهمن ســال پیش از آن از ۴,۹
میلیون بشکه به کمتر از دو میلیون بشکه رسیده
بود ،اما طی اجرای سیاســت جدید نفتی در سال
 ۱۳۵۸میانگین صادرات نفت ایران به  ۲.۹میلیون
بشکه در روز رسید .همزمان ،صدور نفت ایران به
فلسطین اشــغالی و آفریقای جنوبی قطع شد ،در
چارچوب کشورهای اوپک نیز سیاست محدودیت
صدور و افزایش قیمت نفت از ســوی ایران مورد
حمایــت قرار گرفت و به این ترتیب ،جناح مترقی
اوپک تقویت شد ،البته با توجه به ساختار وابسته
صنعت و اقتصاد ایران ،بهجز اقدامهای یاد شــده،
باید گامهای اساسی دیگری نیز برای تغییر ساختار
صنعت نفت کشور برداشته میشد .در دوره زمانی
 ۱۳۵۷تا  ۱۳۵۹در زمینه صدور نفت مشکالتی به
ی که صادرات نفت خام از ۴,۸
وجــود آمد ،به طور 
میلیون بشکه در سال  ،۱۳۵۶به  ۲.۴میلیون بشکه
در سال  ۱۳۵۸و کمتر از

وضــع اقتصــاد نفتی ایــران پیــش از آغاز جنگ
تحمیلی

در اواســط دهه  ۱۳۴۰شمســی دولت سهم و
دخالت عمدهای در اقتصاد داشــت و همواره
کاهش و یا افزایش درآمدهای دولت که بیشتر
از نوســانهای قیمت نفت ناشی میشد ،بر
بخشهای مختلف اقتصادی تأثیر میگذاشت.
ل  ۱۹۴۸میالدی تا
قیمت هر بشکه نفت خام در سا 
اواسط سال ( ۱۹۷۳سال ۱۳۵۱شمسی) ،از  ۲,۵تا
 ۳.۵دالر در نوسان بود ،اما با وقوع جنگ دوم اعراب
و رژیم صهیونیســتی در اکتبر  ۱۹۷۳و طرفداری
و حمایت آشکار کشورهای غربی بهویژه آمریکا از
اسرائیل و به دنبال آن خودداری کشورهای عربی
از فروش نفت به حامیان رژیم اشــغالگر قدس ،در
کمتر از شــش ماه ،قیمت نفت چهار برابر شد و به
 ۱۲دالر برای هر بشکه رسید ،از سال ( ۱۹۷۴سال
 )۱۳۵۳تــا پایان دهه  ،۱۹۷۰قیمت نفت  ۱۲.۲تا
 ۱۳.۵دالر برای هر بشکه در نوسان بود .آغاز تکانه
نفتی در سال ۱۳۵۲و افزایش شدید قیمت نفت ،به
افزایش ســهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت تا
پیش از پیروزی انقالب اسالمی منجر شد ،از این رو
درآمدهای نفتی که تا پیش از دهه  ۱۳۵۰نزدیک
به  ۵۰درصد از درآمدهای دولت را تامین میکرد،
در بازه زمانی  ۱۳۵۲-۱۳۵۷کل درآمدهای کشور
را  ۷۵,۲درصد افزایش داد .افزایش قیمت نفت به
افزایش درآمدهای نفتی کشــورهای صادرکننده
نفت از جمله ایران منجر شــد ،بــه طوری که به
 ۶,۶۹۵میلیارد ریال رسید ،افزون بر افزایش قیمت

بشکه (۷۹۶هزار بشکه) در
یکمیلیون
سال  ۱۳۵۹کاهش یافت ،البته باید به خاطر
آورد که قیمت هر بشــکه نفت از  ۱۳.۴۶دالر در
ســال  ۱۳۵۷به  ۳۷دالر در ســال  ۱۳۵۹افزایش
یافت .در ســالهای اولیه پیروزی انقالب اسالمی،
دومین تکانه تاریخ نفت رقم خورد ،به گونهای که
در عمل نیز سهم درآمدهای نفتی از کل درآمدهای
دولت ،با وجود کاهش شدید صادرات نفت از ۶۳,۳
درصد در سال  ۱۳۵۷به  ۶۷درصد در سال ۱۳۵۹
افزایش یافت .در ســالهای پیــش از وقوع جنگ
تحمیلی ،اقتصاد ایران فراز و نشیبهای زیادی را
تجربه کرد که بســیاری از آنها از تحوالت سیاسی
متاثر بود ،در زمینه نفت ،میتوان گفت که صدور
بیرویه نفت ،افزایش درآمدهای نفتی و اقتصاد تک
محصولی بر سطح رفاه و خود اتکایی جامعه موثر
بودنــد ،در این دوران ،پنج برنامه کالن توســعه با
توجه به افزایــش درآمدهای نفتی به اجرا در آمد.
طی  ۱۵سال برنامههای سوم ،چهارم و پنجم میزان
تولید و صادرات نفت خام همواره افزایش یافت و از
حدود دو میلیون بشکه در روز در دوره برنامه سوم،

به حدود پنج میلیون بشکه در روز در سالهای آخر
برنامه پنجم رسید ،به عبارت دیگر ،در طی  ۱۵سال
حدود  ۲۰میلیارد بشکه نفت که معادل یکسوم از
کل مخازن نفت مکشــوفه در ایران است ،به خارج
صادر شد که اگر این روند ادامه مییافت ،در کمتر از
 ۲۰سال بازدهی مخازن نفت از بین میرفت .پیش
از آغاز جنگ تحمیلی عواملی همچون دفاع ایران
از قیمت باالی نفت ،رکود اقتصادی جهان ،افزایش
شدید تولید نفت عربستان و عوامل سیاسی ناشی از
بحران در روابط ایران و آمریکا ،باعث شد که تولید
نفت به کمتر از دو میلیون بشکه در روز کاهش یابد.
مروری بر اقتصاد نفت در دوران جنگ

جنگ در شــرایطی اتفاق افتاد کــه اقتصاد ایران
در آســتانه اجرای برنامهها و اقدامهایی در مسیر
خودکفایــی و نیز کاهش وابســتگی به نفت برای
ایجاد تحول در اقتصاد کشور قرار داشت ،در حالی
که جنگ باعث شد درآمدهای نفتی که صدور آن
در آغاز انقالب به صورت برنامهریزی شده کاهش
یافته بود دوباره نقش موثر و عمدهای را در اقتصاد
ایــران ایفا کند .در اقتصاد نفتی دوره جنگ ،عالوه
بر دالیلی همچون نوسانهای قیمت نفت ،دالیل
دیگری همچون اعمال نفوذ قدرتهای بینالمللی و
منطقهای و نیز جنگ نفتکشها به طور مستقیم
و غیرمستقیم بر اقتصاد نفتی کشور تاثیر گذاشت.
درآمد نفتی سال  ۱۳۵۹حدود  ۱۱,۶میلیارد دالر،
درآمد نفتی سال  ۱۳۶۰حدود  ۱۲.۴میلیارد دالر،
درآمد نفتی ســال  ۱۳۶۱حدود  ۲۰میلیارد دالر،
درآمد نفتی سال  ۱۳۶۲حدود  ۲۰.۵میلیارد دالر،
درآمد نفتی سال  ۱۳۶۳حدود ۱۶.۵میلیارد دالر،
درآمد نفتی سال  ۱۳۶۴حدود  ۱۳.۹میلیارد دالر،
درآمد نفتی ســال  ۱۳۶۵حدود  ۵.۹میلیارد دالر،
درآمد نفتی ســال  ۱۳۶۶حــدود  ۹میلیارد دالر.
اجــاس اوپک در ســال  ۱۳۶۶ســرانجام قیمت
رســمی نفت اوپک را که از سال  ۱۳۶۲بشکهای
 ۲۹دالر تعیین شــده بود ،به  ۱۸دالر کاهش داد
که از قیمتهای واقعی بازار آزاد در آن زمان چند
دالر باالتر بود ،در این سال ،اخبار و قرائن از فعال
شدن شــدید بازیگران و کشورهای
حامی عراق برای اعمال فشــار و
محدودیت بر ایــران حکایت
میکرد ،ناوگان آمریکا
و متحدانش

به
بهانــه حفــظ امنیــت رفــت و
آمد نفتکشهــا ،بــه آوردن یکی از
بزرگترین ناوگان کشتیهای جنگی پس ا ز
جنگ جهانــی دوم و جنگ ویتنام دســت زده و
خلیج فارس و تنگه هرمز را اشــغال کرده بودند،
از این رو شورای امنیت سازمان ملل به طور فعال
به میــدان آمد و قطعنامه  ۵۹۸را در تیرماه همان
سال به تصویب رســاند .رزمندگان اسالم در سال
 ۶۶شــهر حلبچه را فتح کردند ،عــراق ،عملیات
بمباران هوایی و فشــار بر شهرها و مراکز صنعتی
و نفتی را تشدید کرد و موشکهای زمین به زمین
را بهویژه علیه تهران بــه کار گرفت ،به طوری که
از  ۱۲اسفندماه  ۱۳۶۶تا اواخر سال  ۱۳۶۷حدود
 ۱۵۰موشک به تهران شلیک کرد .حمله همزمان
نیروهای آمریکایی به قایقهای ایران و تاسیســات
نفتی دریایی نشان میداد که آمریکا و متحدانش
بــرای وادار کــردن ایران به پذیــرش قطعنامه و
ترک عملیات نظامی و ورود به مرحله سیاســی و

دیپلماسی اصرار دارند ،نیروهای آمریکایی ،اکنون
مستقیم و آشکارا به میدان آمده بودند .با حمالت
پی در پی عراق بر مراکز نفتی ایران در خلیج فارس،
مشتریان کمتر رغبت میکردند به منطقه جنگی
وارد شوند و شرکتهای بیمه بینالمللی نیز مرتب
هزینههای بیمه جنگی خلیج فارس منطقه مربوط
به ایران را افزایش میدادند .وزارت نفت برای غلبه
بر این مشــکالت و جذب و حفظ مشتریان ،دامنه
عملیات موسوم به شاتل را گستردهتر کرد و به این
منظور با نفتکشهای شرکت ملی نفتکش ایران،
محمولهها را با قبول خطر جنگ ،از خارگ بارگیری
و به مخازن و لنگرگاههای موقتی ترتیب داده شده
در جزیره منتقل میکرد تا مشتریان ،نفت را از نقطه
امن دریافت کنند .با فاصله بســیار زیادی که این
جزیره از فرودگاههای نظامی عراق داشــت ،تصور
میشد آنجا محل کامال امنی است ،اما در بهار سال
 ۶۷هواپیماهای عراقی ،الرک را نیز بمباران کردند و
چهار سوپر تانکر عظیم در آنجا به آتش کشیده شد.
در سال  ،۱۳۶۶با وجود افزایش مختصر قیمت نفت
و ابتکارهایی که در صادرات آن بهکار رفت( ،حداقل
صادرات در حجم قبلی را ممکن کرد) درآمدهای
نفتی در حد  ۹,۲میلیارد دالر باقی ماند و در سال
 ۱۳۶۷به  ۷.۶میلیارد دالر کاهش یافت .در تابستان
ســال  ۱۳۶۷ایران قطعنامه شــماره  ۵۹۸شورای
امنیت سازمان ملل متحد را یکسال پس از صدور
پذیرفت و به این ترتیب پس از هشت سال جنگ،
میان ایران و عراق آتشبس برقرار شد.
درخشندگیصنعتنفت
در هشت سال دفاع مقدس

دکتر محمدعلی فالح ،فرمانده بســیج وزارت نفت
درباره نقش کارکنان صنعت نفت در هشــت سال
دفاع مقــدس میگوید :در  ۳۱شــهریور ،۱۳۵۹
رژیــم بعثی عراق با تصمیم و طرح قبلی و با هدف
برانداختــن نظام نوپای جمهوری اســامی ایران،
جنگ تمامعیاری را آغاز کرد ،تجاوزی که براساس
محاسبات عجوالنه خود از وضع و شرایط داخلی و
خارجی جمهوری اسالمی ،فتح یک هفتهای تهران
را تعقیب میکرد .در چنین شرایطی امام خمینی
(قدس ســره) به خروش آمد و ندای ملکوتیاش،
دلهای شــیفتگان انقالب و جمهوری اسالمی را
مطمئن و آرام کرد و ملت شجاع ایران را برای دفاع
از کیان نظام مقدس جمهوری اســامی و کشور
ایران آماده کردند .بدینسان دشمن که در روزهای
نخست تجاوز ،مقاومتی جدی و خیرهکننده در برابر
خود مشاهده نکرده بود ،هنگام هجوم به خرمشهر با
مقاومت قهرمانانه مردم این شهر و رزمندگان اسالم
روبهرو شد.
خلق حماســهها آغاز شــد و مقاومت سرسختانه
دالوران اسالم و فرزندان روح اهلل اوج گرفت ،حدیث
هشت ســال دفاع مقدس تنها محدود به خطوط
مقدم جبههها نبود ،بلکه تمام سرزمین اسالمی ما
اعم از شهرها و روستاها ،مراکز حیاتی و تاسیسات
پراهمیت از جملــه پاالیشــگاهها ،تلمبهخانهها،
سکوهای نفتی ،خطوط انتقال نفت ،نفتکشها و
غیره را در برگرفــت و کارکنان خدوم ،زحمتکش
و ایثارگر صنعت نفت ایران اســامی در آن برهه
حساس ،حکایت نامکرر و ماندگار دالوری شهیدان
و شاهدان جبههها را ادامه دادند و با خون و جانشان
همانند دیگر همرزمانشان در خطوط مقدم جبهه،
سطرسطر تاریخ این مرز و بوم اسالمی را نگاشتند
و در ایــن راه بــا تقدیم  ۱۰۵۱شــهید۱۱۲۹۵ ،
جانبــاز ۱۲۳۲ ،آزاده ۶۴۲۴ ،رزمنده و همچنین با
اسارت و شهادت باالترین مقام اجرایی خود یعنی
وزیر بسیجی شهید محمد جواد تندگویان ،نقش
بیمانندی از خود به یادگار نهادند.

حکمی از سوی دیوان عدالت اداری ابالغ نشده است

جذب دانشجویان ممتاز دانشگاه نفت طبق برنامه انجام میشود

فرآیند جذب دانشــجویان رتبه «الف» دانشــگاه
صنعت نفت مطابق با برنامه تعیین شده از سوی
وزارت نفت در دســتور کار است و تاکنون در این
زمینه ،حکمی از سوی دیوان عدالت اداری به اداره
کل آموزش این وزارتخانه ابالغ نشــده اســت .به
گزارش شــانا ،کامران دهقانی ،مدیر کل آموزش
وزارت نفت این خبر را اعالم کرد و گفت :براساس
آییننامه استخدام دانشآموختگان ممتاز دانشگاه
صنعت نفت و دیگر دانشگاهها ،پارسال حدود ۳۰۰
نفر از دانشجویان رتبه «الف» دانشگاه صنعت نفت
برای مصاحبه دعوت و از این میان ،فرآیند جذب
بیش از  ۱۵۰نفر از این دانشجویان تکمیل و نهایی
شــد .وی افزود :همانطور که پیــش از این هم
اعالم شــده بود ،افزون بر این تعداد ،جذب حدود

 ۲۰۰نفر دیگر از دانشجویان رتبه «الف»
دانشگاه صنعت نفت در برنامه وزارت نفت
قرار داشــت که به این منظور ،تعدادی از
فارغالتحصیالن مصاحبه شدهاند و ارسال
پیامک به دیگر دانشجویان ثبت نام شده
در بانک اطالعات ،از هفته گذشــته آغاز
شده است و پس از مصاحبه و طی مراحل
اداری و استخدامی ،دانشجویانی که دارای
معیارهای الزم باشــند استخدام خواهند
شــد .به این ترتیب همه فارغالتحصیالن
گروه «الف» به مصاحبه دعوت شــدهاند.
براســاس این گزارش ،معاون توســعه مدیریت و
سرمایه انسانی وزارت نفت اردیبهشت ماه امسال
در نامهای خطاب به ریاست دانشگاه صنعت نفت،

خواهان اعالم فهرست اسامی فارغالتحصیالن گروه
«الف» آن دانشــگاه برای طی مراحل استخدامی
شــد .در نامه کریم سلحشور خطاب به عبدالنبی
هاشمی ،آخرین فهرست اسامی فارغ التحصیالن

گروه «الف» دانشــگاه صنعت نفت برای دعوت به
منظور طی مراحل استخدامی  ۲۰۰نفر از آنان (که
مجوز الزم برای جذب آنان از سوی سازمان اداری
و استخدامی کشور دریافت شده است) ،درخواست
شده بود.
دهقانی با اشــاره به این نامه ،ادامــه داد :به این
ترتیب مشــخص است وزارت نفت از اوایل امسال
برای جذب مجدد دانشــجویان ممتاز دانشــگاه
صنعت نفت (افزون بر تعدادی که پارســال جذب
شــدند) برنام هریزی و اطالعرســانی کرده بود و
ارســال پیامک برای دعوت به مصاحبه ،جزیی از
فرآیند استخدامی اســت؛ کمااینکه در دورههای
قبل نیز چنین فرآیندی برای استخدام دانشجویان
رتبه «الف» دانشگاه صنعت نفت طیشده است.

مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی
با بیان ایــن تولید مواد اولیــه پلیمری در
کشور حدود  ۷.۵میلیون تن در سال است،
اظهار کرد :این رقم با برنامهریزیهای کالن
انجام شــده تا پایان برنامه ششم توسعه به
 ۱۲میلیــون تــن در ســال افزایش خواهد
یافت .به گزارش ایســنا ،مرضیه شــاهدایی
در مراســم افتتاحیه یازدهمین نمایشــگاه
بینالمللی ایرانپالست که با حضور اسحاق
جهانگیــری ،معاون اول ریاســت جمهوری
برگزار شــد ،در مورد این نمایشــگاه گفت:
یازدهمین نمایشــگاه ایرانپالست با حضور
بیش از  ۵۳۰شــرکت از  ۲۳کشور خارجی
( ۱۶کشــور اروپایی و هفت کشور آسیایی)
و بیش از  ۶۰۰شــرکت داخلی در  ۲۰سالن
برگزار میشــود .وی افزود :زمینهی توسعه
صنعت پتروشــیمی در ایران با وجود منابع
عظیــم هیدروکربــوری در کشــور با هدف
تامین نیازهای صنایــع داخلی و حضور در
بازارهــای بین المللی از ســالیان قبل آغاز
شــده است به طوری که این صنعت با بیش
از نیــم قرن فعالیت چندین برنامه توســعه
را اجرا کرده اســت .مدیرعامل شرکت ملی
صنایع پتروشیمی با اشاره به اعمال تحریمها
علیه ایران ،اظهار کرد :با تشدید تحریمهای
ظالمانه رشد توســعه با کندی مواجه شد و
با لغــو تحریمهای بینالمللی و تغییر فضای
حاکم بر کســب و کار کشــور پس از برجام
روند توسعه صنعت پتروشیمی کشور مجددا
ســرعت گرفت .شاهدایی با تاکید بر این که
دوران پسابرجام دوران حیات مجدد صنعت
پتروشیمی ایران بوده ،تصریح کرد :این دوران
موقعیت مناسبی را برای تکمیل زیرساختها
و تامین الزامات مورد نیاز جهشــی دیگر در
توسعه صنعت پتروشــیمی فراهم میکند.
امید است این جهش موتور محرک تکمیل
فرآیند توســعه صنعتی و اقتصادی کشــور
مخصوصا صنایع پاییندســتی پتروشیمی
باشــد .وی در ادامه با بیان این که مذاکرات

و امضــای تفاهمنامه با شــرکتهای معتبر
بینالمللی و همچنین از سرگیری حضور در
بازارهای جهانی و دسترســی به منابع مالی
خارجــی از مهم ترین فعالیتهای شــرکت
ملی صنایع پتروشــیمی بعد از برجام است،
اظهار کرد :با توجه به شرایط و گشایشهای
نســبی حاصل از اجرای برجام و ابراز عالقه
سرمایهگذاران خارجی برای حضور در ایران
و خصوصــا در حوزههــای مرتبط با صنعت
پتروشــیمی الزم اســت همه مســئولین و
دســتاندرکاران صنعت با اتخاذ راهبردهای
مناســب از این فرصــت اســتفاده کرده و
زمینه ورود ســرمایههای خارجی را چه به
صورت مســتقیم و یا تسهیالت فراهم کند.
مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی
اضافــه کرد :هدف ســرمایهگذاران خارجی
در ایران عمدتا دســتیابی به بــازار ،منابع
طبیعی ،ورود به بازار منطقه از طریق ایران،
دسترســی به نیروی متخصص و استفاده از
مشوقها است که باید با پیشبینیهای الزم
در زمان عقد قرارداد و محبوب کردن قانون
استفاده حداکثری از توانمندی داخل کشور
ضمن این که سرمایهگذاران خارجی از مزایا
برخوردار میشــوند ،زمینهی ارتقاء جایگاه
فنی و تکنولوژی ســازندگان داخل در حوزه
صنایع باالدستی و پاییندستی فراهم شود.
شاهدایی در ادامه با بیان این که تولید مواد
اولیه پلیمری در کشــور حدود  ۷.۵میلیون
تن در ســال است ،گفت :با برنامهریزیهای
کالن انجام شده تا پایان برنامه ششم توسعه
این رقم به  ۱۲میلیون تن در ســال افزایش
خواهد یافت .همچنین در سال  ۱۳۹۵از ۱۶
میلیون تن محصول پتروشیمی عرضه شده
به بازار داخلی کشور بالغ بر چهار میلیون تن
انواع محصوالت پلیمــری در اختیار صنایع
پاییندســت قــرار گرفت .در حــال حاضر
عمــده ترین این محصــوالت پلیاتیلنها و
پلیپروپلیــن اســت که بالغ بــر  ۶۰درصد
مصرف کشور را شامل میشود.

ادامه سرمقاله

آیا بانکهای ایرانی ورشکست میشوند؟
در فعالیتهای عادی اقتصادی وقتی میزان
دارایی یک نفر از کل بدهیهای آن شخص
حقیقی یا حقوقی کمتر باشــد ،میتوان او
را ورشکســته حســاب کرد .امــا در مورد
بانکهــا قضیه مقداری فــرق میکند ،زیرا
بانکها کارشــان اعطای تسهیالت است و
بنابراین بخش عمــدهای از داراییهای آنها
طلبهای اســت که از مردم دارند .آنچه که
نقطه تضاد بانکداران و حسابرسان را شکل
میدهد ،کیفیت این طلبهاســت .بانکها
عمومــاً طلبهای خــود را در صورتهای
مالی به عنوان طلبهای ســهلالوصول و
امن ثبت میکنند و حتی سود دیرکرد این
طلبها را نیز به عنوان بخشــی از افزایش
سود بنگاه اقتصادی ثبت میکنند ،در حالی
که ممکن است بسیاری از طلبها معوقات
سوخت شده باشــند و یا در بهترین حالت
داراییهای مشــکوکالوصول را تشــکیل
دهند .تشخیص کیفیت این طلبها نیز کار
آســانی نیست .به همین خاطر ممکن است
یــک بانک حتی  ۹۰درصد از ســپردههای
را کــه از مردم گرفته باشــد ،به بنگاههای
ناکارآمد تحت مالکیت خود وام داده باشد و
یا به آشنایان و متقاضیانی که واجد شرایط
دریافت تسهیالت سنگین نیستند پرداخته
باشد و به اصطالح دیگر این پولها هم زنده
نشود ،اما به دلیل حسابسازیهای مرسوم
و همچنین میــزان قدرت و البی یک بانک
تمام این موارد حتی برای ســالها پوشیده
بماند .در میان موسســات غیر مجازی که
توســط بانک مرکزی پرونــدهای آنها راهی
محاکم قضائی شــد ،یکی از اتهامات مطرح
شــده در مورد بســیاری از آنها ،مسابقهی
عجیــب این مؤسســات برای اســتخدام،
فرزندان و وابســتگان مسئولین بود که این
مســئله چندان هم بیدلیل نیست .مشکل
حاد تر اما این مسئله است که بانک مرکزی
چه اقدام به خلق پول کند و چه از بودجهای
عمومــی طلبهای بانکهای بیانضباط را
پرداخــت کنــد ،در واقع کاری کــه انجام
میدهد این است که دارد از جیب تکتک
ایرانیان برداشــت میکند تا طلبهای یک

بانک سودجود را پرداخت کند .برداشتی که
با افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه افزایش
نرخ تورم به صورت با واسطه به خریدهای
شهروندان تحمیل میشود .به زبان ساده تر
شما یک بانکدار متنفذ هستید که توانسته
اید مجوز رسمی ایجاد بانک را دریافت کنید
و چنــدان هم به اصــول حرفهای پایبند
نیستید و ســپردههای مردم را بیمحابا به
عنوان وام به شــرکتهای خود و بستگان و
اشخاص مورد قبولتان تزریق میکنید .اگر
هم روزی به مشکل خوردید ،بانک مرکزی به
ناچار با اخذ جریمه،یک خط اعتباری ایجاد
میکند و از جیب مردم طلبهای شــما را
میدهــد تا خداینکرده بانــک فرو نریزد و
مردم وحشــتزده به بانکها هجوم نبرند و
با برداشت سپردههای خود بحرانی بزرگ تر
را به وجود نیاورنــد .در واقع رصد جنبهای
روانی سپردهگذاران هم برای بانکها و هم
بانک مرکزی بسیار حائز اهمیت است .این
روشی است که سالهاست اجرا شده است و
مسئولین جایگزینی برای آن ارائه ندادهاند.
یک بار دیگر اگر محصولی خریداری کردید
که مث ً
ال ده درصد گران شــده است بدانید
که این ممکن است در اثر تورم ایجاد شده
به وسیله افزایش نقدینگی ناشی از پرداخت
بدهی یک بانکدار فربه ایجاد شــده باشــد.
بیشک این موارد با مفاهیم مطرح شده در
اسناد باالدستی وبهویژه اقتصاد مقاومتی در
تضاد کامل اســت .چرا کشورهای دیگر به
اصطالح ناز بانکها را نمیکشند و زمانی که
ورشکست شــدند ورشکستگی آنها را اعالم
میکنند ،اما این شــجاعت هنوز در کشور
ما ایجاد نشده است .این مصلحتاندیشیها
و ترس مدیران از بــروز بحرانی که نتوانند
جمعش کنند ،سالهاســت که امید انجام
اصالحات اساسی در اقتصاد را به یاس بدل
ساخته اســت و باید برای آن فکری عاجل
کرد .باید میان آنها که با پاکدامنی و تالش
کار انجــام میدهند و آنها کــه تنها در پی
اتالف منابع ملی هســتند تفکیک قائل شد
و کاری نکرد که مردم همه را به یک چشم
ببینند.
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