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ادامـه از صـفحـه اول

جراحی در اتاق اورژانس 
این کاهش هم در بخش ســاختمان بوده است، هم در 
ماشــین آالت و تولیدات صنعتی و طبیعی اســت که با این 
کاهش فعالیت مولد انجام نمی شــود، اشــتغال به  وجود 
نمی آید و در شرایطی که برای مدتی طوالنی تورم باالی ۴۰ 
درصد (تا ۴۷ درصد) وجود دارد، درآمد سرانه مردم کاهش 
می یابد و رفاه اقتصادی در سراشــیبی سقوط قرار می گیرد. 
جراحی اقتصاد مانند هر عمل جراحی به شرایط و امکانات 
خاصی نیازمند است. وقتی بیماری دچار شرایط اضطراری 
اســت، در بخش اورژانس مداوا می شــود و در این بخش 
ســرعت حرف نهایی را می زند؛ زیرا باید در کوتاه ترین زمان 
ممکن، حالت بحرانی و اورژانســی برطرف شود؛ اما وقتی 
که قرار اســت بیماری جراحی شود، دیگر در اتاق جراحی و 
با شرایط و امکانات این اتاق درمان می شود و اگر قرار باشد 
شــرایط جراحی مانند شــرایط بخش اورژانس باشد، عمل 
جراحی به نتیجه نمی رســد. االن که همه مسئوالن اذعان 
دارند کشــور از نظر اقتصادی در شرایط دشواری قرار دارد، 
حداقل دوراندیشــی ایجاب می کند کــه در جنبه های دیگر 
تا جایی که می شــود از حساســیت ها کاسته شود تا حداقل 
شــرایط برای جراحی اقتصاد کــه مانند هر عمل جراحی با 
مشــکالت و عوارض خاص خود همراه است، فراهم شود. 
امروز تحریم های بین المللی هزینه اداره کشــور را در همه 
زمینه هــای اقتصادی، اجتماعی، سیاســی و حتی فرهنگی 
بســیار افزایش می دهد. حکمرانی مطلوب ایجاب می کند 
که مســائل اولویت بندی شــود و با توجه بــه محدود بودن 
امکانات کشــور، مناســبات و روابطی در جهان برقرار شود 
که هزینه اداره کشــور کاهش یابد. این کاهش با برداشــتن 
موانع موجــود در فعالیت بانکــداری و تجارت بین المللی 
امکان پذیر است؛ واال همان طور که در باال توضیح داده شد، 
فراهم نکردن شرایط فوق که برای اصالح ساختار اقتصادی 
بســیار ضروری اســت؛ مانند این اســت که پزشکی اعالم 
کند بیمار بایــد مورد عمل جراحی قرار بگیــرد؛ اما به فکر 
تأمین اتاق جراحی و شــرایطی که برای جراحی نیاز است، 
نباشــد و بخواهــد بیماری را در اتــاق اورژانس مورد عمل 
جراحی قرار دهد. چنین رویه هایی در شــرایط اضطراری و 
در جنگ ها و شــرایط فورس ماژور ناشــی از بالیای طبیعی 
ممکن اســت توجیهی داشــته باشــد؛ اما به  طور کلی در 
مرحلــه اداره یــک جامعه و برای یــک حکمرانی مطلوب 
نمی تواند شــیوه و منطق قابل قبولی باشد. انتطار این است 
که سیاســت خارجی کشــور با الزامات و نیازهای مناسبات 
اقتصادی داخل کشــور تناسب داشــته باشد و فعالیت ها و 
اقدامات انجام شده در این دو عرصه هماهنگ بوده و هریک 

تقویت کننده دیگری باشد.

  پس معترف هستید این آش شور ارز ترجیحی بیش از   .
آنکه نتیجه کار دولت روحانی باشد، دستپخت اصولگرایان 

است؟
اگر منظورتان اعتراضات دی  ماه است که کسی منکر تحریک جریان اصولگرایی برای 
آن اقدام نیســت اما نمی توان تصمیمات اشــتباه دولت روحانی و قصور رئیس جمهور 
ســابق را در رابطه بــا چندنرخی  کردن ارز و تخصیص ارزی به نــام ارز ترجیحی نادیده 
گرفــت. مضافا بی  تدبیــری دولــت دوازدهم در هــدردادن منابع ارزی بــا خرج  کردن
 بی  حســاب  وکتاب دالر چهارهــزارو۲۰۰ تومانــی نمی توانــد از اشــتباهات روحانی در 

به جودآمدن این شرایط بعدی بکاهد.
  بنایــی برای دفاع از روحانی ندارم. اما جناب اردســتانی اینجا نکته مهمی که نادیده   .

گرفته می شود، به اتفاقی بازمی گردد که ۱۳۳ روز بعد از پنجم دی ۹۶ روی داد و آن هم 
خروج دونالد ترامپ از برجام در ۱۸ اردیبهشــت ۱۳۹۷ بود که به اذعان بسیاری همین 
اعتراضات دی  ماه ترامپ را تحریک به خروج از توافق هسته ای کرد. با توجه به این نکات 

روحانی راست می گفت «آدرس اشتباه ندهید، همه چیز از پنج دی ۹۶ شروع شد؟».
اینکه اعتراضــات دی  ماه تا چه اندازه به تحریک دونالد ترامپ برای خروج از برجام 
و تحوالت بعدی منجر شــد، جای تحلیل کامال جداگانه و مفصلی دارد اما کوتاه بگویم 
که به  هرحال در یک نگاه واقع  بینانه نمی توان منکر شــد گســترش اعتراضات دی ۹۶ از 
مشــهد به کل کشــور و مهم تر از آن عبور اعتراضات از دولت روحانی، دونالد ترامپ را 
تحریک کرد که اکنون دولت دوازدهم با شــرایط بی  ثبات و عدم حمایت مردمی مواجه 
اســت؛ بنابراین کاهش توان دیپلماتیک تهران ســبب خواهد شد که واشنگتن با خروج 
از برجــام منافع خــود در دیگر حوزه ها مانند توان دفاعی و نفــوذ منطقه ای به موازات 

پرونده فعالیت های هسته ای را محقق کند. اما مطمئن باشید حتی اگر اعتراضات دی -
ماه هم شکل نمی گرفت، دونالد ترامپ نهایتا خروج از برجام و اعمال فشار حداکثری را 
کلید می زد؛ چراکه اساسا نگاه وی بر مبنای وعده های انتخاباتی  اش همین بود، کمااینکه 
ترامپ تمــام وعده های انتخاباتی دیگــرش را هم اجرائی کرد. مضافا فشــار بازیگران 
منطقه ای از عربستان تا اسرائیل هم برای خروج ترامپ از برجام مؤثر بود. پس نمی توان 
همه مســئله را به اعتراضات دی ماه گره زد. از همه مهم تر قرار نیســت که روحانی با 
خروج دونالد ترامپ از برجام دســتپاچه و نگران شــود و بخواهد منابع ارزی کشور را تا 

سقف ۲۰ میلیارد دالر هدر دهد.
  این تحلیل شما من را وادار می کند مصاحبه را قدری شخصی کنم. در فضای سیاسی   .

و رسانه ای به شما برچسب جبهه پایداری زده اند. با توجه به گفته هایتان این ظن قدری 
تقویت پیدا می کند. حال صریح از شما می پرسم آیا عضو جبهه پایداری هستید؟

به هیچ وجه.
  پس چرا از شما به عنوان یک پایداری چی یاد می کنند؟  .

به دلیل انتخابات هیئت رئیسه مجلس نهم.
  منظورتان انتخابات هیئت رئیسه مجلس در سال ۹۳ بود که شما رقیب علی الریجانی   .

برای ریاســت مجلس نهم شدید که ۳۲ رأی به دســت آوردید؟ میزان رأیتان را درست 
گفتم؟

بله ۳۲ رأی؛ اتفاقا همان رأی ها سبب شد که برچسب جبهه پایداری به من زده شود.
  چطور؟  .

چون من نماینده  منطقه اردستان بودم و برای نمایندگان و اهالی رسانه جالب بود که 
نماینده یک شهرستان، نه یک کالن شهر بتواند در برابر علی الریجانی ۳۲ رأی کسب کند. 

به ویژه که سال بعد مرحوم روح اهللا حسینیان رأی کمتری نسبت به من کسب کرد. همین 
مسئله این ظن را به وجود آورد که اردستانی به واسطه حمایت جبهه پایداری توانسته 
است این ۳۲ رأی را کسب کند که البته همان روزها صادق محصولی در بیانیه ای رسمی 

عنوان کرد آقای اردستانی ارتباطی به جبهه پایداری ندارد.
  جبهه پایداری بودنتان را صراحتا رد کردید، احمدی نژادی بودنتان را چطور؟  .

من این سؤالتان را به دالیلی پاسخ نمی دهم.
  همین جواب به اندازه کافی گویا بود. روی انتقادات فضای رسانه ای، جامعه سیاسی   .

و افکار عمومی درباره سایه سنگین دانشگاه امام صادق بر کابینه سیزدهم به خصوص در 
بخش اقتصادی دولت تمرکز کنیم که با این شیوه حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی تشدید 
هم شده است. حضرت عالی که هم دوره کســانی چون عبداهللا رمضان زاده و مصطفی 
کواکبیان و از فارغ التحصیالن دانشــگاه امام صادق بوده اید تا چه حد این انتقادها وارد 

می دانید؟
اگرچــه من هــم از خروجی های دوره اول دانشــگاه امام صادق هســتم، اما 
حب و بغضی برای پاســخ به سؤال شما ندارم. واقعیت امر آن است که آیت اهللا 
علم الهدی، معاون آموزش دانشــگاه امام صادق بود و ایشــان اشراف کامل روی 
این دانشــگاه داشــت. در عین حال به اعتبار ارتباط با دانشــجویان دانشگاه امام 
صــادق و با مرحوم آیت اهللا کنــی فضا برای ورود به بدنه قدرت و دولت شــکل 
گرفت. بااین حال من معتقدم همه کابینه رئیسی از فارغ التحصیالن دانشگاه امام 
صادق نیستند. علی رغم تمام نکات یاد شده، اگر من جای آقای رئیسی بودم به این 
افــراد اجازه ورود به دولت و کابینه به ویژه در حوزه اقتصادی، آن هم در شــرایط 

خطیر کنونی را نمی دادم.

چون این افراد اگرچه دانش و سواد الزم را دارند ولی از تجربه کاری بی بهره اند. واقعا 
جا داشــت که کســانی چون خاندوزی و... چند دوره حضور در مجلس یا معاونت کل 
وزارتخانه ها را تجربه می کردند تا با چم و خم کار آشنا شوند. وزارتخانه با فضای درس 

و مدرسه و دانشگاه به شدت متفاوت است.
  به آقای کواکبیان و رمضان زاده اشــاره شــد؛ اجازه دهید یکی دیگر از خروجی های   .

دانشگاه امام صادق را هم که با ایشان آشنایی دارید، وارد مصاحبه کنیم. اگر اشتباه نکنم 
شما ورودی سال ۶۱ و سعید جلیلی ورودی سال ۶۲ بودند. سؤالی که در این رابطه از شما 
دارم به ساز ناکوک ایشان با دولت رئیسی باز می گردد. چرا با وجود آنکه سعید جلیلی از 
فارغ التحصیالن دانشگاه امام صادق و از نزدیکان جبهه پایداری است شاهد گسل جریان 

جلیلیسم با رئیسی هسیتم؟
بله آقای جلیلی هم از فارغ التحصیالن دانشگاه امام صادق هستند. اتفاقا هر دو در 
یک بلوک و هم اتاق بودیم. ولی از اینها گذشته اساسا من معتقد به گزاره ای به نام جریان 
«جلیلیســم» در کشور نیستم. یعنی نمی توان تفکرات، باورها و اندیشه های فردی مانند 
ســعید جلیلی را یک جریان در داخل کشور تصور کرد. ضمن اینکه هیچ مدرکی دال بر 

مخالفت آقای جلیلی با دولت سیزدهم وجود ندارد.
  پس چرا به جز سعید جلیلی تمام کاندیداهای پوششی سال گذشته به پست رسیدند؟  .

این نکته شما لزوما به معنای تقابل آقای رئیسی یا اختالف نظر آقای جلیلی نیست. 
امکان دارد ســعید جلیلی حضور در دولت سیزدهم را نپذیرفته باشد، کما اینکه برخی 
اخبــار هم این نکتــه را تأیید می کند. در عین حال قرار نیســت آقای رئیســی هم همه 
کاندیداهای انتخابات ســال گذشته را وارد دولت کند. با این مفروضات شما، پیش فرض 

غلطی در ذهن مخاطب ایجاد می شود که از اساس محلی از اعراب ندارد. 

براســاس اظهــارات یکــی از مقامات آژانــس غذایی ســازمان ملل، حجــم عظیمی از 
محموله های غالت که در مجموع نزدیک به ۲۵ میلیون تن است، در اوکراین سرگردان است 
و به دلیل «چالش های زیرساختی» و بسته شدن بنادر دریای سیاه، امکان انتقال آنها به خارج 
از کشــور وجود ندارد. براســاس گزارش سازمان خواربار و کشــاورزی ملل متحد (فائو)، این 
محموله مسدودشــده غالت می تواند منجر به تشــدید افزایش قیمت مواد غذایی در سراسر 
جهان شــود. شــاخص قیمت مواد غذایی فائــو در ماه مارس با باالترین ســرعتی که تاکنون 
ثبت شــده اســت، افزایش یافتند و با افزایش ۳۴درصدی در ماه به ۱۵۹.۳ رســیدند. قبل از 
حمله نیروهای روســیه به اوکراین در ماه فوریه، این کشور یکی از تولیدکنندگان برتر کاالهای 
کشــاورزی در جهان بود که به طور خاص محصوالت اصلــی مانند گندم، ذرت و کلزا، تخمه 
آفتابگردان و روغن آفتابگــردان را تولید می کرد. هم زمان با افزایش قیمت ها، مقامات ایاالت  
متحده بارها نسبت به کمبود مواد غذایی ناشی از درگیری بین روسیه و اوکراین هشدار دادند. 

بی شــک این محدودیت اخیر نیز بر این نگرانی های فزاینده خواهد افزود. جوزف اشــمیدوبر، 
معاون بازار و تجارت فائو در نشست خبری در ژنو گفت: «درحال حاضر، شاهد وضعیت تقریبا 
عجیبی در اوکراین هستیم، به طوری که نزدیک به ۲۵ میلیون تن غله امکان صادرات دارد اما 
صرفا به دلیل کمبود زیرســاخت ها و محاصره بنادر قادر به ترک این کشور نیست». اشمیدوبر 
گفت مسدودشــدن غالت می تواند منجر به کمبود انبار در برداشت بعدی در ماه های جوالی 
و آگوســت شود؛ به ویژه اگر بنادر دریای سیاه توســط نیروهای روسی مسدود شود. به نوشته 
اپك تایمز، از زمان تهاجم نیروهای مسکو، اوکراین مجبور است به جای صادرات دریایی، غالت 
خــود را از طریق مرزهای غربی یا بنادر کوچــک رودخانه دانوب صادر کند. بااین حال، گزارش 
شــده است که واگن های غالت با مشکالت متعدد تشــریفات اداری و چالش های تدارکاتی و 
همچنین کمبود نیروی کار و وسایل نقلیه ریلی مواجه شده اند. با وجود جنگ، شرایط برداشت 
آن چنان وخیم به نظر نمی رسد. این می تواند واقعا به این معنا باشد که ظرفیت ذخیره سازی 

کافی در اوکراین وجود ندارد؛ به ویژه اگر مســیر گندم برای صادرات از اوکراین وجود نداشــته 
باشد. معاون فائو نسبت به گزارش های مربوط به تخریب برخی از انبارهای غالت در اوکراین 

در بحبوحه درگیری های جاری نیز ابراز نگرانی کرد.
اظهارات اشمیدوبر اندکی پس از آن منتشر شد که داده های شرکت اس اند پی گلوبال نشان 
داد کمبود عرضه مواد غذایی در آوریل به باالترین حد خود رســیده اســت. طبق این بررسی، 
شــاخص کمبود عرضه جهانی نشــان می دهد که کمبودها حدود هفت برابر بیشتر از سطح 
عادی ماه گذشته بوده است که نسبت به باالترین حد چهار ماه منتهی به مارس تغییری نکرده 
است. اس اند پی گلوبال می گوید ظرفیت حمل ونقل بیشترین تأثیر را داشته است. درهمین حال، 
ســازمان ملل در ماه آوریل اعالم کرد که ۴۵ میلیون نفر در سراســر جهان از ســوءتغذیه رنج 
می برند و هشــت تا ۲۰ میلیون نفر دیگر در معرض خطر قحطی هســتند که ناشــی از اثرات 

مخرب جنگ است.

قدرت نه چندان یکدست

آیا جنگ اوکراین بازارهای نفت را 
برای همیشه تغییر داده است؟

ادامه از صفحه 3

ابراهیم رضایی راد: آغاز جنگ اوکراین بازار انرژی را دچار چالشی جدی کرده است؛ چالشی که 
با توجه به طوالنی شــدن جنگ ابعاد گسترده و پیچیده ای به خودش گرفته است. نگرانی ها از 
کاهش عرضه و همچنین افزایش بهای نفت از زمان آغاز جنگ موجب تغییر دیدگاه ها نسبت 
به آینده بازار نفت شده اســت. تغییر دیدگاهی که به نوعی حذف روسیه از طریق تحریم های 
کشورهای غربی مبنی بر خرید نفت و گاز از این کشور سبب تقویت آن شده است. حتی قبل از 
اینکه روسیه به اوکراین حمله و نفت را دچار جهش قیمتی شدید کند، بازار نفت با یک مشکل 
جــدی درخصوص عرضه مواجه بود. به گفته برخی از تحلیلگران، زمانی که جنگ در اوکراین 
به پایان برســد و عرضه به بازارها بازگردد، نفت به محدوده قیمتی مناسب تری بازمی گردد. با 
این حال ایاالت متحده قبال روشن کرده است که تحریم ها را پس از جنگ لغو نخواهد کرد و در 
دوران پس از جنگ کسری عرضه زیادی برای مقابله با آن وجود خواهد داشت. شکسته شدن 
زنجیره تأمین جهانی، تورم سرسام آور، کمبود انرژی و افزایش قیمت کاالها از جمله پیامدهای 
جنگ روسیه و اوکراین به شمار می رود. این شرایط حتی قبل از حمله روسیه به اوکراین وجود 
داشت. حاال به نظر می رســد همه  چیز یک دفعه به  هم می ریزد. استراتژیست های ژئوپلیتیک 
درمــورد چگونگی پایان جنگ برای اهداف تحلیل بازار نفــت، فرضیه هایی را مطرح کرده اند. 
ســؤال مهم این اســت که آیا زودتر به پایان می رسد یا نه؟ متأسفانه پاسخ به این سؤال دشوار 
است؛ زیرا پاسخ به عوامل متعددی بستگی دارد. با این حال یک سؤال حتی مهم تر از آن وجود 

دارد و آن این است که آیا همه چیز به حالت عادی قبل باز خواهد گشت؟
سناریوهای احتمالی چیست؟

به گفته برخی ناظران، روسیه و اوکراین جنگ را پایان می دهند. به عنوان مثال مایکل لینچ، 
تحلیلگر انرژی، در مقاله  اخیر خود برای فوربس نوشــت کــه دیر یا زود، جنگ پایان می یابد و 
بازار نفت به حالت عادی بازمی گردد و قیمت ها به سطح مطلوب تری کاهش می یابد. لینچ در 
میان تحوالتی که او انتظار داشــت لغو تحریم های غرب علیه روسیه و در نتیجه، یک بازنگری 

تقریبا کامل از نحوه عملکرد دنیای انرژی قبل از جنگ را برشمرد. با این حال غرب اشاره کرده 
است که تحریم ها به همین سادگی لغو نخواهد شد. در واقع آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه 
ایــاالت متحده، گفت که حتی اگر روســیه تصمیم به خروج از اوکراین بگیــرد، ایاالت متحده 
تحریم ها را لغو نخواهد کرد. بلینکن گفت که مسکو باید تضمین دهد که دیگر هرگز به اوکراین 
حمله نخواهد کرد. روسیه به صراحت اعالم کرده است که در این مرحله قصد خروج یا ارائه 
تضمین های غیرتهاجمی ندارد؛ بنابراین می توان گفت که تحریم ها برای آینده قابل مشــاهده 
باقی خواهند ماند. هرچه وضعیت کنونی بیشــتر طول بکشد، احتمال اینکه منجر به تغییرات 
 LNG برگشت ناپذیری شود، بیشتر می شود. مانند اینکه اروپا به جای واردات خط لوله، بیشتر به
متکی یا روســیه برای صادرات انرژی خود به  طور فزاینده ای به آســیا، خصوصا چین وابسته و 
متکی شــود. این موضوع موجب می شود قیمت نفت و گاز برای مدت طوالنی تری باال بماند. 
به نظر می رســد که در ســناریوی فرضی لینچ فوربس که در آن تحریم ها در ســال جاری لغو 
می شــوند، این موضوع نیز صادق است. لینچ خاطرنشــان کرد که با وجود بازگشت حاصل از 
بشکه های نفت روسیه به بازارهای غربی، ذخایر نفت OECD نسبت به میانگین پنج ساله ۳۰۰ 
میلیون بشکه کاهش یافته است. این موضوع به این معنی است که قیمت ها تا زمانی که این 
ذخایر دوباره تکمیل نشود، نسبتا باال باقی خواهند ماند. با کاهش قیمت ها، تقاضا با وجود اینکه 

هنوز بسیار زیاد است، بیشتر تقویت می شود.
موج تقاضای خودروهای الکتریکی

در حال حاضر با وجود قیمت های باالتر ناشی از کمبود مواد باتری، فروش خودروهای برقی 
در حال افزایش اســت. رویترز گزارش داد که فروش جهانی خودروهای برقی در سه ماهه اول 
نزدیک به ۱۲۰ درصد افزایش یافته اســت. با این حال این تحوالت آغاز کار اســت و قیمت ها 
همچنان باید افزایش یابد و ممکن اســت خودروهای الکتریکی کمیاب شــود. موضوعی که 
در ابتدای جنگ اوکراین و با کاهش تولید تراشــه در کشــور اوکراین کــه یکی از تولیدکنندگان 

 Rivian تراشــه های ماشین اســت، ســبب تعطیلی موقت برخی کارخانه ها شــد. مدیرعامل
در این باره گفت که در مقایســه با کمبود باتری در افق EV، کمبود تراشه مانند یک پیش غذای 
کوچک برای صنعت به نظر می رســد. همچنین او به وال استریت ژورنال گفت: نیمه هادی ها 
یک اشــتهاآور کوچک برای آنچه در دو دهه آینده روی ســلول های باتری احســاس می کنیم، 
هستند. در یک سناریوی فرضی که در آن جنگ در اوکراین تا پایان سال جاری به پایان می رسد، 
احتماال شــاهد عقب نشــینی تقاضا خواهیم بود؛ دقیقا به همان صورتی که پس از همه گیری 
کاهش یافت؛ به عبارت دقیق تر، به همان سرعتی که تقاضا پس از همه گیری رشد کرد، جهش 
و رشد خواهد کرد. در انتها به نظر نمی رسد که جنگ اوکراین تاکنون تقاضای زیادی برای نفت 
را از بین برده باشد، فقط الگوهای عرضه را تغییر داده است؛ بنابراین نفت، حتی با قیمت های 
باالتر همچنان غالب خواهد بود. اگرچه می توان نقش کشــورهایی مانند ایران را در این زمینه 
جدی دانســت که با رفع تحریم ها افزایش عرضه و در نتیجه کاهش قیمت هرچند موقتی را 
می تواند به دنبال داشته باشد. البته این نکته را نیز باید در نظر گرفت که با فروکش کردن کرونا 
و کاهش قرنطینه ها موج افزایش تقاضای نفت در جهان در حال شکل گیری است و از سویی 
دیگر کاهش ذخایر اســتراتژیک نفت کشــورهایی مانند ایاالت متحــده آمریکا آینده نفت را در 
صورت تداوم جنگ اوکراین مجهول می کند و در هاله ای از ابهام قرار می دهد. از سویی جهش 
قیمتی نفت و گاز را می توانیم پیشــران گذار از انرژی های فســیلی به تجدیدپذیر بدانیم که در 

راستای توسعه پایدار و امنیت انرژی برای کشورهای جهان محسوب می شود.

روسیه و حبس ۲۵ میلیون تن غالت در  اوکراین
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