نهادهای رانتی و موانعی برای سیاستگذاری و اجرای برنامهها

گـــــــزارش

ماراتنقدرتباندهایاقتصادی

داس�تان موسس�ات مالی و اعتباری غبرمجاز و ذینفعان آن ،این روزها به تنش�ی جدی در اقتصاد کش�ور تبدیل ش�ده.
تنش�ی که ب�ا مقاومت آنها در براب�ر برنامه های اصالحی دول�ت جدیتر ش�ده و نگرانیهایی را با خود هم�راه کرده .این
افراد و گروهها حتی اگر در توجیه کارش�ان حس�ننیتی نهفته باش�د و داوریهایش�ان برپایه درک س�طحی و کمعمق
باشد باز هم بالی جان اقتصاد ایران خواهند ش�د ،بهویژه اگر نفوذ رسانهای و سیاسی نیز داشته باشند و بهنوعی در میان
گروهها و طیفهای تندرو یا تمامیتخواه دارای مرجعیت نیز باش�ند که این عوامل میتواند سلطه آنها را بر ارکان قدرت
اقتصادی به مراتب قویتر کند.
این گروههای سیاسی که فعالیتهای گسترده اقتصادی را نیز در کارنامه خود دارند در مقابل برنامه اصالحات دولت روحانی
بهویژه در بحث نهادهای مالی کارشکنیهای فراوانی را بروز دادند.

اقتصاد
فردا

economic@Jameefarda.com

این افراد و باندها به دلیل نفوذ گس�ترده خود و حمایت همهجانبه از س�وی گروههای پنهان ،با ایجاد موج خبری از طریق
رسانههای ذیربط و ایجاد شک و بدبینی نسبت به اقدامات دولت ،راه را بر هر تغییر و اصالحی سد میکنند .این موجآفرینی
میتواند ابعاد زیادی داش�ته باشد که از زیر سوال بردن برجام گرفته تا سرس�ختی در برابر قرارداد توتال فرانسه و بحث
صندوقهای قرضالحسنه را شامل شود که در تمامی موارد سعی میکنند سرمایهگذاری خارجی در ایران انجام نشود تا
منافع آنها همچنان حفظ شود و ارکان قدرتشان باقی بماند.
باندهای قدرت با تقلیلگرایی و نفی اندیشههای اقتصادی ،بدترین نوع رفتار سیاسی را بروز میدهند که عواقب آن برای
جامعه چیزی نیست جز فساد و فقر .ادامه این رفتارها نشان میدهد که آنها با قانونهای انعطافناپذیر اقتصاد بیگانهاند و
تنها سعی دارند که تمام مسائل را به نفع خود رقم بزنند حتی اگر نتیجه آن برای کل جامعه سخت و مهلک باشد.
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مهناز اعتدالی

خبر

روزنامهنگار

جناحهای مخالف دولت با تحریک سیاسی
برای ممانعت از اجرای اصالحات اقتصادی به
میدان آمدند

آلبرت بغزیان ،اقتصاددان در گفتوگو با «جامعه
فردا» در پاسخ به این سوال که مخالفت باندهای
قدرت که اقتصاد تحت سلطه آنهاست تا چه اندازه
میتوانند با کارشکنی در بحث اجرای اصالحات
موسس��ات مالی و اعتباری ،دولت روحانی را در
تنگنا قرار دهند ،گفت :بانک مرکزی جزو کابینه
دولت است اما متاسفانه بهدلیل اعتمادی که اکثر
رؤسای جمهور در این سهدهه نسبت به این مرکز
داش��تند نظارت دقیق خود را دریغ کردند که در
مقابل نیز بانک مرک��زی در وضعیتی قرار گرفت
که عمال توسط هیأت مدیره بانکها و موسسات
مالی هدایت شد.
وی در ادامه افزود :بانک مرکزی در بحث فعالیت
و صدور مجوز موسس��ات مالی هی��چگاه خود را
مقصر ندانست و همیشه در جایگاهی بود که خود
را مبری از هر خطایی میدید و با اعالم این نکته
که این موسسات از ما مجوزی دریافت نکردهاند،
رس��ما به وظیفه خود در قبال نظارت بر عملکرد
این نهادهای مالی کوتاهی کرد .در مقابل هم این
موسس��ات هر روز با گسترش ش��عب به صورت
گسترده از مردم پول میگرفتند و در امور بانکی
کش��ور مداخل��ه میکردند و بان��ک مرکزی هم
هیچ واکنشی نسبت به گس��ترش روزافزون آنها
نشان نداد.
بغزیان ب��ا تاکید بر اینکه گس��ترش فعالیت این
موسس��ات با نامها و تابلوه��ای جدید موجبات
بیاعتمادی به سیس��تم بانکی کش��ور را تشدید
کرد ،یادآور شد :در این مورد بانک مرکزی مقصر
اس��ت و در آن هیچ شبههای نیس��ت .وقتی این
موسس��ات در ابتدا برای گرفتن مج��وز به بانک
مرکزی رجوع کردند و با عدم نظارت مواجه شدند،
منتظر پاسخ نماندند و کار خود را شروع کردند در
این بین هم باقی کسانی که وصل به جریانهای
خاص بودند وقتی دیدند چقدر میش��ود در این
سیستم سوءاس��تفاده کرد ،وارد میدان شدند و
هر روز یک موسسه جدید ایجاد شد تا با دریافت
نقدینگی مردم و پرداخت س��ود بیش��تر ،بدون
نگران��ی از نظ��ارت بانک مرکزی ب��ه اختالل در
سیستم بانکی ادامه دهند.
ای��ن اقتصاددان با بیان اینکه بع��د از بروز بحران
از س��وی این موسس��ات بانک مرکزی به میدان
آمد اما نه در نقش مدافع س��پردهگذاران ،افزود:
بانک مرکزی در این زمان با پیش کش��یدن طرح
ادغام تنها صورت مس��ئله را پ��اک کرد و مردم را
در سرگردانی باقی گذاش��ت که این موارد نشان
میدهد بانک مرکزی نه تنه��ا ارادهای برای حل
این بحرانها بهصورت ریشهای ندارد بلکه با ادغام
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توقف اعطای وام
با ضمانت یارانه نقدی

آنه��ا بهنوعی خطاهای آنها در سیس��تم بانکی را
نادیده گرفت.
بغزیان با اشاره به اینکه دیگر ارگانهای نظارتی
مانند سازمان بازرسی ،مجلس یا قوه قضائیه نیز
میتوانس��تند وجود این موسس��ات را زیر سوال
ببرند اما ظاهرا حریف نش��دند ،خاطرنشان کرد:
بانکی مرکزی حت��ی در مورد بانکهای مجاز نیز
نمیتواند نظارت درستی داشته باشد بهطورمثال
زمانی که اع�لام میکند چه میزان س��ود بانکی
باید پرداخت ش��ود یا چه تس��هیالت بانکی داده
ش��ود ،بانکها با اقس��ام ش��گردها درنهایت کار
خودش��ان را میکنن��د و عمال نش��ان میدهند
ک��ه بانک مرک��زی در ای��ن زمینه هی��چ قصد و
قدرتی ندارد.
وی در ادامه اف��زود :در مورد اخبار اختالسگران
نی��ز ما با ع��دم مدیری��ت بانک مرک��زی روبهرو
هستیم زیرا تنها شنیده میشود که این مبالغ از
اختالس پس گرفته ش��ده اما مشخص نمیشود
سرنوشت این پولها چه میشود؟ آیا این پولها
عمال در حس��ابها میچرخند و فقط پولشویی
میکنند؟ یا از کش��ور خارج شده و بحث ارزی را
مختل میکند؟ هرچه که هست در گردش مالی
خود در هیچ زمانی به اشتغال کمکی نمیکند.

بغزی��ان در ادام��ه در پاس��خ ب��ه این س��وال که
ناآرامیهای اخی��ر را عدهای با بحث معیش��تی
همراه میدانند و برخ��ی میگویند که ذینفعان
موسسات مالی و اعتباری و نهادهای قدرت رسمی
و غیررسمی در این بحرانها نقشآفرین هستند،
تصری��ح کرد :ای��ن اعتراضات بیش��تر با تحریک
سیاسی همراه اس��ت که به نظر بنده جناحهای
مخالف روحانی برای ضربهزدن به اقتصاد کشور
و ممانع��ت از اجرای اصالح��ات اقتصادی انجام
میدهن��د و اینگون��ه نیس��ت که تنها مس��ایل
معیشتی در آن دخیل باش��د زیرا در دولت قبل
با توجه به تورم وضعیت ب��ه مراتب بدتر بود .این
اعتراضات مطالبه اقتصادی نیس��ت بلکه بیشتر
رنگ و بوی سیاسی دارد و به جریانهای داخلی
نظام مرتبط است.
وی تاکید کرد :البته دولت هم نباید فکر کند که
تنها با یک رقمی کردن تورم مسائل حل میشود
و میتواند به راحتی گران کردن تخممرغ ،گوشت
و بنزین را توجیه کند .درحالیکه تورم بهصورت
فزاینده در قیمتهای مواد اولیه و ضروری قش��ر
کم درآمد خود را نشان میدهد.
بغزیان تصریح کرد :جناحهایی دوست دارند که
خود در رأس قدرت باش��ند که این یک هش��دار

به روحانی اس��ت اما روحانی باید قاطعانه بگوید
که دولتش در م��ورد اختالسها ،قاچاق ،مطالبه
مردم از صندوقهای قرضالحسنه و غیره بسیار
جدی اس��ت .معوقات میلیاردی بانکهای مجاز
نیز ریش��ه در همی��ن گروههای رانت��ی دارد که
از نفوذش��ان برای برنگرداندن پولها اس��تفاده
میکنند.
نهادهای رانتی بیشترین موانع را در حوزه
سیاستگذاری و اجرا ایجاد میکنند

اما سعید اس�لامی بیدگلی؛ دبیر کانون نهادهای
س��رمایهگذاری در گفتوگو با « جامعه فردا» با
اش��اره به اینکه نمیتوان در این زمان تشخیص
داد ریش��ه ناآرامیهای اخیر اجتماعی که شروع
آن از مشهد بود ،با تحریک افراد خاص است یا به
توده مردم تعلق دارد ،اظهار کرد :آنچه مسلم است
کیفیت زندگی مردم بهش��دت افت کرده و مردم
از تمام بخشها بهشدت ناراضی هستند بنابراین
هرزمان که صدای اعتراضی بلند شود مردم خود
را محق میدانند که به آن اعتراض بپیوندند و به
میدان بیایند.
این محقق حوزه اقتصاد با تاکید بر اینکه کش��ور
نیاز جدی به اصالحات اقتصادی دارد یادآورشد:

اسالمی بیدگلی:
بخشها و
مجموعههای
قدرتمندی وجود
دارند که طی
چهار دهه گذشته
از رانتهای
قدرت برای
پیشبرد مقاصد
خود استفاده
کردهاند و در این
مدت از منافع
خاص منتفع
شدهاند بنابراین
با از دست دادن
این اختیارات،
بیشک در حوزه
سیاستگذاری
و اجرا بیشترین
مانع را ایجاد
خواهند کرد

اجرای این اصالح��ات قطعا بخشهایی از جامعه
را در خ��ود درگیر میکند که بهتبع آن مردم باید
نامالیماتی را تحمل کنند تا عبور از این بحرانها
میسر شود.
وی تصری��ح ک��رد :ام��ا در این می��ان بخشها و
مجموعهه��ای قدرتمندی هم وج��ود دارند که
طی چهار دهه گذش��ته از رانتهای قدرت برای
پیشبرد مقاصد خود اس��تفاده کردهاند و در این
م��دت از منافع خاص منتفع ش��دهاند بنابراین با
از دس��ت دادن این اختیارات ،بیش��ک در حوزه
سیاس��تگذاری و اجرا بیش��ترین مانع را ایجاد
خواهند کرد زیرا این اصالح��ات مغایر با اهداف
برنامهریزی شده آنها خواهد بود.
دبیر کانون نهادهای س��رمایهگذاری با تاکید بر
اینکه در حوزه اقتصاد سیاس��ی باید حواسمان
جمع باش��د که مردم ب��ه موقع توجیه ش��وند تا
بتوانن��د مش��کالت را تحم��ل کرده و مس��یر را
ط��ی کنند ،خاطرنش��ان ک��رد :دولت نی��ز باید
این آمادگی را داش��ته باش��د که در صورت عبور
از موان��ع و اجرای��ی کردن اصالح��ات اقتصادی
حتما بخشهای��ی از جامعه نیاز ب��ه برنامههای
حمایت��ی دارند تا از ب��روز نا آرامیه��ای بعدی
جلوگیری شود.

نگاه

بررسی تالش دولت برای حذف هزینههای مازاد در بودجه سال آینده

تاوان سیاسی بر گرده دولت

بازار جهانی نفت
در آخرین روز 2017؛

نفت سبک ایران
از مرز بشکهای  64دالر
فراتر رفت

عکس :سیدمرتضی جوانمرد

روزی ک��ه رئیسجمهور الیحه برنامه بودجه س��ال آینده را به
مجلس ب��رد ،از ردیفهای اعتباری بیحس��ابوکتاب و ایجاد
ردیفاندرردیفی گالیه کرد که گفته میش��ود کس��ی برای آن
حس��ابی به دولت پس نمیدهد .میش��د حدس زد که انگشت
اشاره حسن روحانی به س��مت جدول ردیف  17است .جدولی
که اعتبارات مورد نیاز برای اداره  60نهاد را پوشش میدهد ،اما
دولت در برابر پرداخت بودجه این نهادها از بیتالمال ،اجازه ورود
به بررسی خروجی و عملکرد این شرکتها را ندارد.
رقم این بودجه که بدون نظارت به مؤسسات و اشخاص تخصیص
پیدا میکرد ،به گفته کارشناسان اقتصادی و برخی نمایندگان
مجلس بیش از  2هزار میلیارد تومان است و همین امر باعث شد
که دولتیها تصمیم بگیرند ،حذف هزینههای مازادی را که بدون
نظارت به بخشهایی تخصیص پیدا میکرد از الیحه بودجه سال
آینده ش��روع کنند ،اقدامی که از همان ابتدا مخالفان و موافقان
بس��یاری را در مقابل ه م قطار کرد و حواشی را بر سر سند دخل
و خرج سال  97انداخت.
هادی حقش��ناس ،کارش��ناس اقتصادی ،در این باره با اشاره
به اینکه حدود  2ه��زار و  300میلیارد توم��ان از بودجه صرف
مؤسس��ات و اش��خاص حقیقی و حقوقی میش��ود که در قبال
دریافت این بودجه و نحوه مصرف آن به دولت و به ملت پاسخگو
نیستند ،معتقد اس��ت ،هر دولتی که بخواهد نظام بودجهریزی
اصالح کن��د و اقداماتی مانند حذف هزینههای مازاد انجام دهد
باید هزینههای سیاسی آن را بپردازد که ترس از سنگین بودن
هزینههای سیاسی مانع از اصالح ساختار اقتصادی شده است.
او در پاس��خ به این س��وال که «رویکرد دول��ت در بودجهریزی
حذف هزینههای مازاد است که میتوان این سیاست دولت را در
کاهش بودجه برخی نهادها و اقدام به کاهش بودجه جدول 17
دی��د .آیا آماری مبنی بر اینکه دولت چه میزان بودجه به نهادها
و مجموعههایی که از دولت ارتزاق میکنند اما در برابر عملکرد
خود به دولت و ملت پاسخگو نیس��تند ،پرداخت میکند؟» به
«ایرنا» چنین توضیح داد «قبل از اینکه وارد این بحث شوم باید
نکته مهمتری را مط��رح کنم ،اینکه نهادهای حقیقی و حقوقی
بودج��های که دریافت میکنند نس��بت این بودج��ه به بودجه
عمومی کش��ور و نسبت به کل بودجه کشور چه عددی است .از
آنجایی که در بودجه بحث بیتالمال مطرح اس��ت بنابراین هر

یک ریال آن و محل صرف آن بس��یار مهم است و باید حساب و
کتاب آن مشخص باشد .بودجه تمام نهادهای عمومی غیردولتی،
اشخاص حقیقی و حقوقی که در بخش فرهنگی کشور فعالیت
میکنند ،حدود  2هزار میلیارد تومان اس��ت که این عدد تقریبا
6هزارم بودجه کل کشور یک میلیون و  200هزار میلیارد تومان
است .همچنین نسبت به بودجه  424هزار میلیارد تومانی کل
دولت حدود  2هزارم اس��ت .اگر بخواهیم نسبت به هزینههای
جاری دولت که حدود  300هزار میلیارد تومان اس��ت هم این
عدد را حساب کنیم ،چیزی حدود یک تا دو هزار میلیارد تومان
به دست میآید».
عضو س��ابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ،با اشاره به اینکه
بهطور قطع محل مصرف این اعداد بس��یار مهم است ،یادآوری
کرد که «مهمتر این اس��ت که این سؤال مطالبه شود که بودجه
بانکها ،شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که تقریبا
 70درصد بودجه کشور را تشکیل میدهند کجا هزینه میشوند
یا اینکه بودجه ج��اری حدود  300هزار میلیارد تومان اس��ت
و تقریب��ا  80درصد بودجه عمومی دولت اس��ت ،چگونه هزینه
میش��ود .باید این موضوع را بپذیریم که دولت در ایران بس��یار
گران اداره میش��ود و علت اینکه ام��روز وضعیت صندوقهای
بازنشستگی ،مسائل زیس��تمحیطی و ...در شرایط بحران قرار
گرفته و نرخ بیکاری در بین جوانان به دو برابر میانگین رس��یده
است ،به طوریکه نرخ بیکاری در مردان  25درصد و در زنان به
 50است ،بودجهریزی ناکارآمد در سنوات گذشته است و خود
را امروز در این شاخصها نشان میدهد .به طور قطع اختصاص
بودجه به جدول شماره  17مهم است و همه دولتهای گذشته
هم این اعتبارات را به نهادها و مجموعههای حاضر در این جدول
اختصاص میدادند .این دولت هم بودجه جدول ش��ماره  17را
ارائه داده و در مجلس تا زمانی که کمیسیون تلفیق رد نکند یا در
صحن علنی به تصویب نرسد در ردیفهای بودجه قرار دارد .اما
نکته مهم این اس��ت که نهادهای حاضر در این جدول تا چه حد
در ازای بودجهای که از دولت دریافت میکنند در قبال دولت و
ملت برای نحوه مصرف این بودجه پاسخگو هستند».
حقش��ناس درب��اره اینکه میت��وان این رقم حداق��ل دو هزار
میلیارد تومانی را در زیرس��اختهای کشور هزینه کرد ،توضیح
داد« :اینکه با این  2ه��زار و  300میلیارد تومان چقدر میتوان

مهر :اگر چه بانک مرکزی در بخش��نامهای
اعطای وام با پش��توانه ضمانتی یارانه را ابالغ
کرده بود ،بانکها اکنون به بهانه مش��خص
نبودن آینده اجرای قانون هدفمندی یارانهها،
اجرای آن را متوقف کردهاند.
بانک مرکزی چندی پیش طی بخشنامهای
به نظام بانکی تکلیف کرده بود تا یارانه نقدی
سرپرستان خانوار را پشتوانه ضمانتی اعطای
وام ق��رار دهن��د ،به ای��ن معنا ک��ه خانوارها
میتوانستند به شعب بانکی که حساب یارانه
نقدی آنها در آن قرار دارد ،تقاضا داده و تا سقف
 ۵میلیون تومان وام دریافت کنند.
اما اکنون با ارائه الیحه بودجه س��ال  ۹۷کل
کشور به مجلس و تبصرههای مرتبط با اجرای
قانونهدفمندییارانهها،اجرایاینبخشنامه
هم در هالهای از ابهام رفته است ،بهخصوص
اینکه نمایندگان مجلس نیز بر این باورند که
باید یارانه نقدی بخش��ی از اقشار قطع شده
و منابع آن به پش��تیبانی و حمایت از اقش��ار
کمدرآمد اختصاص یابد.
تمام اینها در ش��رایطی است که پیش از این
هم بسیاری از بانکها از اعطای وام با پشتوانه
ضمانتی یارانه نقدی سرپرستان خانوار سر باز
میزدند و در مواجهه با درخواست مشتریان
برای دریافت وام ،حاضر نبودند حساب یارانه
سرپرستان خانوار را به عنوان ضمانت بپذیرند
و تنها  ۲یا  ۳بانک در این زمینه فعال بودند.
گزارشه��ای میدانی مهر از ش��عب بانکها
حکایت از آن دارد که نظام بانکی اجرای طرح
اعطای وام با ضمانت یارانه نقدی را که میتواند
مشکل خُ رد بسیاری از مردم را حل کند ،روی
خوش نشان نمیدهند و اکنون هم با مطرح
ش��دن احتمال حذف یارانه برخ��ی از مردم،
اجرای این طرح را متوقف کردهاند.
او افزود :اکنون با مطرح شدن احتمال حذف
یارانه نقدی برخی خانوارها در الیحه بودجه
سال  ۹۷کل کشور ،نظام بانکی در عدم اجرای
این بخشنامه مصممتر شده و بر این باور است
که آینده روش��نی برای اجرای این بخشنامه
نمیتوان متصور بود.
یکی دیگر از کارمندان ش��عب بانکی گفت:
بانکها به ش��دت با مش��کل مناب��ع روبهرو
هستند و اکنون کاهش نرخ سود سپردههای
بانکی هم مزید بر علت شده و بسیاری از مردم
سپردهگذاری در بانکها را مثل قبل جذاب
نمیدانند ،بنابراین بانکها منابع اندکی دارند
تا به مردم در قالب وام بپردازند.
او اف��زود :اعطای وام با پش��توانه یارانه نقدی
نمیتواند ب��ه لحاظ ضمانت��ی و اطمینان از
بازگشت و بازپرداخت منابع مالی در قالب وام
برای بانکها راهی مطمئن باشد و بنابراین از
همان ابتدا هم اجرای این بخشنامه برای نظام
بانکی جذاب نبود.

زیرساختهای کشور را توسعه داد بهطور قطع عدد قابل توجهی
به دس��ت میآید ،اما براس��اس آمار مرکز پژوهشهای مجلس
ب��رای اتمام  6هزار پروژه ملی نیمهکاره و  66هزار پروژه عمرانی
اس��تانی حدود  600هزار میلیارد تومان بودجه مورد نیاز است
که بهطور قطع در برابر چنین اعدادی آن دو هزار میلیارد تومان
ناچیز است .معتقدم بخشی از ناکارآمدیها در بودجهریزیها در
طول سالهای گذشته باعث به وجود آمدن رکود و شاخصهای
نامطلوب اقتصادی ش��ده که باید به آن موضوعات با حساسیت
بیش��تری پرداخت ضمن اینکه این  2ه��زار میلیارد تومان هم
حائز اهمیت است».
او در پاس��خ به این پرسش که سیاست کاهش هزینههای مازاد
در بودجه چه هزینههایی برای دولت خواهد داش��ت؟ یادآوری
کرد که «مهمترین مش��کل دولتها در نهاد سیاسی ایران این
است که هزینههای سیاسی در اولویت هزینههای اقتصادی قرار
دارد و این یک واقعیت تلخ است .فارغ از اینکه این دولت متعلق
به چه جریان سیاسی اس��ت به طور قطع تصمیمات اقتصادی
هزینههای سیاس��ی برای آن به دنبال خواهد داش��ت که البته
معموال هر جریان سیاس��ی یا دولت و نظام سیاس��ی حاضر به

پرداخت این هزینهها نیست .مشکالت کشور بر همه آشکار است
و راهکار را هم میدانند ،اما حلقه مفقوده این است که کسی برای
حل مشکالت تصمیم نمیگیرد ،چرا که از هزینههای سیاسی
آن میترسند .در حالی که این هزینههای سیاسی اگر در همین
مقطع پرداخت نشود در مقطع بعدی پرداخت خواهد شد مانند
موضوع یارانهها».
او ادامه داد که «یک سال پس از اجرای هدفمندی یارانهها همه
میدانس��تند که روش اجرای این طرح غلط است و دو سال بعد
هم مجلس دریافت ک��ه دولت نه تنها پولی که به ملت پرداخت
میکند از محل هدفمندی یارانهها نیس��ت ،بلکه از سایر منابع
برای تأمین یارانه نقدی استفاده میکنند .اما در نهایت با تاخیر
 3الی  4ساله قانونی تصویب شد مبنی بر اینکه دولت حق ندارد
از سایر منابع پولی را صرف پرداخت یارانههای نقدی کند .امروز
بعد از پس از  7س��ال باالخره در الیحه بودجه سال  1397آمده
است که از سال آینده تقریبا  30میلیون نفر از دریافت یارانه حذف
ش��وند .بنابراین در سایر مشکالت هم صورت مسئله مشخص و
راهحل مشخص است ،اما چیزی که مشخص نیست این است که
چه کسی میتواند هزینه اصالح ساختار را بپردازد».

ایرنا :قیمت نفت در آخرین روز سال ،2017
در باالترین قیمت از سال  2015تاکنون قرار
داشت و نفت سبک ایران نیز بشکهای 64دالر
و  27سنت فروخته شد.
قیم��ت نف��ت در آخری��ن روز س��ال 2017
(31دس��امبر 10-دی) در باالترین قیمت این
سال قرار گرفت که همچنین باالترین قیمت از
سال 2015تاکنون نیز محسوب میشود .توافق
اوپکوغیراوپکبرایکاهش 1.8میلیونبشکه
تولید نفت باعث شد که عرضه نفت مازاد در بازار
کاهش یافته و به دنب��ال آن قیمتها افزایش
داشت و به کانال  60دالر وارد شود.
بروز تحوالت منطقهای در خاورمیانه و شمال
آفریقا و برخی دیگر از کشورهای تولیدکننده
نفت ،باعث شد تا قیمت نفت در ماههای پایانی
سال  2017بیش از پیش تقویت شود.
پایگاه خب��ری اویل پرایس قیمت نفت برنت
در آخرین روز سال  2017را بشکهای 66دالر
و  87س��نت و قیمت نف��ت  WTIآمریکا را
بشکهای  60دالر و  42سنت اعالم کرده است.
س��بد نفت اوپک نیز در این روز ،بش��کهای
62دالر و  16سنت قیمت داشت .قیمت نفت
سنگین ایران نیز (بر اساس آخرین قیمت در
 29دسامبر) بش��کهای  63دالر و  38سنت و
قیمت نفت سبک ایران برای تحویل در اروپای
غربی نیز بشکهای  64دالر و  27سنت اعالم
شده است.

