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چند وقــت پیش یکی از روزنامه هــا تیتر اول خود را 
به مقایســه آمار سرمایه گذاری خارجی در سال ۹۵، 
ســال اول اجــرای برجام و یک ســال ابتدایی دولت 
مردمی اختصاص داده بود. عملکرد یک سال اول 
دولــت مردمی در صدور مجوزهای ســرمایه گذاری 
که ابطال نشــده و معتبر هســتند )بــه معنای اینکه 
ســرمایه گذار خارجــی فعالیت خود را آغــاز کرده و 
انتقال ســرمایه به ایران آغاز شــده است( در حدود 
۵ میلیارد دالر بوده و این عدد در سال ۹۵ در حدود 

۱.۷ میلیارد دالر بوده است. 
مقایســه این دو آمار نشــان می دهد که عملکرد 
ســال اول دولــت مردمــی بیش از ۳ برابــر عملکرد 
ســال اول برجــام اســت. عملکــرد ســال ۱۳۹۶ نیــز 
در حــدود ۲.۶ میلیــارد دالر اســت و در ســال ۹۷ که 
ســال خروج امریکا از برجام اســت ایــن عدد به زیر 
یــک میلیــارد دالر می رســد. احتمااًل خیلــی از افراد 
بــا دیــدن ایــن آمــار دچــار شــک و تردیــد شــدند و 
تصورشان این اســت که نمی تواند این آمار درست 
باشــد یا حتــی آن را یک کنش سیاســی و به عبارتی 
آمارســازی تلقی کنند، چرا که حصول توافق برجام 
در ســال ۹۴ و اجرایی شــدن آن فضای مثبتی برای 
ایران ایجاد کــرد و نتیجه طبیعی این فضای مثبت 
کــه با رفع برخــی از تحریم ها همراه بــود باید اقبال 
شــرکت های خارجی بــرای ســرمایه گذاری در ایران 
باشــد. از طرف دیگر در ســال اول دولــت مردمی با 
وجــود تحریم هــا نبایــد ســرمایه گذاری خارجــی در 
ایران افزایش یابد آن هم به آن میزان که ســه برابر 

سال اول و دو برابر سال دوم برجام باشد.
امــا ایــن آمــار واقعی اســت و نشــان دهنده یک 
واقعیت اســت که در این یادداشــت به دنبال تبیین 
ایــن واقعیــت هســتیم. عــدم موفقیــت برجــام در 
جــذب ســرمایه خارجی در دو ســطح قابــل تبییــن 
است؛ یکی ســطح راهبردی و کالن و دیگری سطح 
تحریم ها و نوع رفع تحریم ها در توافق هسته ای که 

این دو سطح با هم منطبق هستند.
در ســطح راهبــردی آن چیــزی کــه به مــا کمک 
می کنــد که واقعیــت مذکور )عدم توفیــق برجام در 
جذب سرمایه گذاری خارجی( را درک کنیم، اهداف 
راهبــردی امریــکا در قبــال جمهوری اســالمی ایران 
اســت. امریکا در مواجهــه با ایران اهدافــی را دنبال 
می کند که تحقق آنها مستلزم جلوگیری از قدرتمند 
شــدن ایــران اســت. هرچه ایــران ضعیف تر باشــد، 
امریکا راحت تر به اهداف خود می رسد. برای همین 
اســت که در ۱۵ ســال گذشــته بر تضعیف اقتصادی 
ایران تمرکز کرده است و این مهم را از مسیر اعمال 
تحریــم دنبــال می کنــد. بر همیــن اســاس طبیعی 
است که امریکا مانع شکل گیری همکاری هایی میان 
ایران و ســایر کشورها شود که موجب افزایش توان و 
قدرت اقتصادی ایران می شــود. در حوزه اقتصادی 

مهم تریــن  از  فنــاوری  انتقــال  و  ســرمایه گذاری 
روش های افزایش قدرت است و امریکا تمام تالش 
خــود را برای جلوگیــری از آن انجام داده و می دهد. 
قدیمی تریــن قانــون تحریــم ثانویــه امریــکا )قانون 
تحریــم ایران، آیســا(  مربــوط به ایجــاد محدودیت 
در فضای ســرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران 
است که نشان دهنده سبقه طوالنی این موضوع نزد 

دولتمردان امریکایی است.
اهداف راهبــردی امریکا در قبال ایــران با توافق 
برجــام تغییــری نکــرد و برجام نیــز با همیــن نگاه 
از ســوی امریــکا دنبــال شــد، لــذا طبیعی اســت که 
بعــد از توافق امریــکا اجازه ندهــد همکاری هایی از 
جنس ســرمایه گذاری میان ایران و کشــورهای دیگر 
رخ دهــد چــرا کــه آن را زمینه ســاز افزایــش قــدرت 
ایــران می دانــد. در ایــن میــان اروپــا نیــز از امریــکا 
تبعیــت می کنــد. اروپــا چــه در قضیــه ایــران و چــه 
در قضیــه روســیه نشــان داده اســت کــه دنبالــه رو و 
تابع حداکثری سیاســت های امریکا اســت و در این 
میــان اســتقالل رأی و عمل ندارد و حتــی به منافع 

خودشان نیز توجه نمی کنند. 
لــذا بعــد از اجــرای برجــام کشــورهای اروپایــی 
انجــام  کــه  نمایشــی  کارهــای  و  لفاظی هــا  خــالف 
دادند )هــدف این کارها از جملــه اعزام هیأت های 
متعــدد اقتصــادی بــه ایــران ایجاد رضایــت کاذب 
در ایرانی هــا از توافــق بــود(، اراده ای برای همکاری 
واقعــی و جدی در حــوزه اقتصادی نداشــتند. البته 
ایــن واقعیت در داخل ایران درک نشــد و لذا تمام 
تــالش تیــم اقتصــادی دولــت یازدهــم و دوازدهم 
بــرای جــذب ســرمایه خارجــی بــا محوریــت اروپــا 
مصرف شــد و کشــورهایی مانند چیــن را به انتهای 
این صف راهنمایی کردند و البته نتیجه چندانی در 

پی نداشت.
 در سطح تحریم بخوبی می توان تناظر واقعیت 
توصیــف شــده در ســطح راهبــردی را دیــد. توافــق 
برجام موفق به رفع برخی از تحریم ها شــد اما رفع 
تحریــم بــه گونه ای مهندســی شــده بود که ریســک 
همکاری میان مدت و بلند مدت اقتصادی با ایران 
را کاهــش نــداد و در ســطح بــاال حفــظ کــرد. حفظ 

ریسک از دو مسیر محقق شد؛
الــف( حفظ ســاختار تحریم هــای ثانویــه بانکی 
ریســک محــور: برجام نتوانســت نســبت بــه لغو یا 
تعلیــق و یا حتی توقــف کامل ســاختار تحریم های 
ثانویه بانکی ریســک محور دستاوردی داشته باشد. 
لذا این ساختار مانند قبل فعال باقی ماند. ساختار 
این نوع تحریم طی چهار قانون وضع شده از سوی 
کنگره امریکا ایجاد شــده بود. )قانون جامع تحریم 
ایــران ۲۰۱۰، قانــون اختیــارات دفــاع ملــی ۲۰۱۲، 
قانــون کاهــش تهدید ایــران ۲۰۱۲، قانــون حمایت 
از آزادی در ایــران ۲۰۱۳( باقــی مانــدن ایــن نــوع 
تحریم ســبب شــد که بانک های بزرگ بین المللی 
از ایجــاد روابط کارگزاری بــا بانک های ایرانی خارج 
شــده از لیســت تحریــم خــودداری کننــد. )موضوع 
پاورقــی شــماره ۱۶ ضمیمه دوم برجــام( طبق این 
نوع تحریم ها بانک ها و مؤسســات مالی موظف به 

رعایت تحریم هســتند و باید مراقبت کنند که حتی 
به صــورت غیرمســتقیم تحریم هــا را نقــض نکنند. 
در صــورت نقــض تحریــم، بانک متخلــف محکوم 
به قطع دسترســی به شــبکه پرداخت دالر می شود. 
ایــن ریســک آنچنان زیــاد هســت که بانک هــا بعد 
از اجرایــی شــدن برجام حاضــر به برقــراری روابط 
کارگــزاری با بانک های ایرانی خارج شــده از تحریم 
نشــدند. در ایــن وضعیــت ارائــه خدمــات بانکــی 
بین المللــی کــه الزمه حضــور شــرکت های بزرگ و 
چند ملیتی اســت مهیا نبــود و در نتیجه اثر منفی و 
محدود کننــده بر تمایل شــرکت های خارجی برای 

حضور در اقتصاد ایران داشت.
ب( خطــر بازگشــت پذیری تحریم هــای امریکا: 
ریســک مهم تــر کــه به طــور مســتقیم شــرکت های 
خارجــی را تهدید می کرد موضوع بازگشــت پذیری 
بازگشــت  بــرای  بــود. برجــام  امریــکا  تحریم هــای 
تحریم های ذیل قطعنامه های شــورای امنیت یک 
مکانیســم طراحی کرده بود که به عنوان »مکانیسم 
ماشه« شــناخته می شــود اما بازگشــت تحریم های 
امریــکا و اروپــا بــدون هیچ مکانیســمی اســت و هر 
کــدام از ایــن طرف هــا می تواننــد بــدون تشــریفات 

خاصی تحریم های خود را بازگردانند. 
همین موضوع ســبب شــده بود که شــرکت های 
خارجــی بــا دقــت نظــر بــاال در مســائل حقوقــی و 
تحریمــی، تــا زمان زیادی بعد از اجرا شــدن برجام 
)بــه طــور مشــخص تــا آذر ۱۳۹۵( در حالــت ابهام 
باشــند. ابهام هم ناشی از این موضوع بود که طبق 
برجام امریکا می توانست تحریم های خود را بدون 
تشــریفات خاصی برگرداند و این برای شرکت های 

خارجی به معنای نامشخص بودن آینده بود. 
در آذر ۱۳۹۵ وزارت خزانــه داری امریکا موضوع 
بازگشــت تحریم هــای امریــکا را شــفاف کــرد. طبق 
اعــالم وزارت خزانــه داری امریــکا بعد از بازگشــت 
تحریم هــای امریکا )فارغ از علت آن( شــرکت های 
خارجــی که در ایــران حضور پیــدا کرده اند، ۱۸۰ روز 
فرصــت دارند کــه به همــکاری خود پایــان بدهند. 
در  می خواهنــد  کــه  خارجــی  شــرکت های  بــرای 
چهارچوب توافق برجام با ایران همکاری اقتصادی 
تعریف کنند و سرمایه خود را به ایران منتقل کنند، 

فرصت ۱۸۰ روزه یعنی »تقریباً هیچ!«
بر این اساس بسیاری از آنهایی که در حال بررسی 
فرصت سرمایه گذاری در ایران در چهارچوب توافق 
برجــام بودنــد، منصــرف شــدند. تنها چند شــرکت 
خــاص که اکثــر آنهــا فرانســوی بودند وارد شــدند و 
قرارداد امضا کردند. البته مجوز بزرگترین آن یعنی 
قرارداد توتال فرانسه، به دلیل عدم ثبت سرمایه که 
نشــان دهنده انتقال ســرمایه به داخل ایران اســت، 
ابطــال شــد. برجام بــه دالیــل فوق الذکــر در جذب 
ســرمایه خارجــی موفق نبــود، لذا پاییــن بودن عدد 
ســرمایه گذاری خارجی واقعی در سال های ۹۵ و ۹۶ 
قابل پیش بینی بود، هرچند در فضای رســانه ای آن 
زمان کسی نمی توانست آن را باور کند. حال که چند 
ســال از آن زمان گذشته است می توان آن را بررسی 

کرد و از درس های آن بهره  برد.

 قیمت خودرو 
در بورس کاال شکست

»ایران« از عرضه ۱۲ هزار خودرو در بورس کاال گزارش می دهد

طی ســال های اخیر به ابتکار دالالن، معامالت فردایی در بازار 
ارز شکل گرفته و همواره به عنوان یکی از معضالت این بازار و 
کل اقتصاد ایران شــناخته می شــود. درواقع بازیگران این بازار 
کــه همــان دالالن هســتند، روی تغییــرات نــرخ ارز در روز بعد 
شرط بندی می کنند و به طور معمول بدون اینکه ارزی در میان 
باشــد، براساس قیمت واقعی فردا سود و زیان می کنند. طبق 

تعریــف پژوهشــکده پولی و بانکی کشــور از معامالت فردایی، 
منظــور از معامالت ارزی یا طالی فردایی، مبادالتی اســت که 
در آن ذی نفعان بازار ارز در پایان یک روز معامالتی، در رابطه 
بــا قیمــت ارز در روز آینــده با یکدیگــر وارد معامله می شــوند 
و براســاس پیش بینی هایــی که از نــرخ ارز در روز آینــده دارند، 

طرفین تعهداتی را بر عهده می گیرند. 
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علــی بهــادری جهرمی گفــت: با اعــالم وصــول و توزیع 
بودجه بین نمایندگان محترم، ایشــان فرصت بیشــتری 
برای بررســی کارشناســی بودجــه خواهند داشــت. علی 
بهــادری جهرمــی، ســخنگو و دبیــر هیأت دولــت گفت: 

پیش از این مجلس طرحی را در دســت بررســی داشت 
که طبق آن می بایســت بودجه به صورت چندمرحله ای 
بــه مجلــس ارائه و از ســوی نماینــدگان محترم بررســی 

شود... 

 کاریکاتــور موهــن نشــریه فرانســوی شــارلی 
ابدو نســبت به رهبر معظم انقالب اســالمی 
اگرچه انتقادات بسیاری را در مجامع داخلی 
و بین المللی برانگیخته، اما با توجه به ماهیت 
ایــن کشــور و بویــژه مواضــع کنونی ســران آن 
نســبت بــه اتفاقــات اخیر ایــران چنــدان غیر 
طبیعی نیست و اتفاقاً با دیگر اقدامات دولت 

فرانسه همخوانی معناداری دارد.

 304
500

 خودروی 

شاهین

بورس کاال:

بازار آزاد:

میلیون تومان

میلیون تومان

 351
600

 خودروی 

تارا

بورس کاال:

بازار آزاد:

میلیون تومان

میلیون تومان

وارونگــی هــوا، همچنــان کــه از نامش 
پیداست پدیده ای وارون در جو زمین و 
به تشــبیه حافظ در خالف آمد عادت، 
اســت. مختصــات فیزیکــی جــو زمین 
توســط چند فراســنج فیزیکی از جمله 
فشــار، دما، رطوبت، ســمت و سرعت 
باد اندازه گیری می شــود. همچنین در 
هواشناســی ده هــا پدیــده جــوی مانند 
بــرف، بــاران، تگرگ، مــه و رعد و برق 
و پدیده هــای ترکیبی دیگــر مانند برف 
بــا  بــارش  انــواع  ترکیــب  و  کــوالک  و 
وزش بــاد و تالطم جــوی و غیره وجود 
دارد. چنانچــه پدیده هــای جوی مانند 
بارندگی ها، وزش باد، گرما و ســرما اگر 
از دامنه قابل تحمل انسان فراتر روند، 

سبب ایجاد خسارت می شوند.

وقتی فرهنگ آپارتمان نشینی رنگ می بازد 

 سایه سنگین همسایه
18

ان
یر

 /ا
ئی

سا
ل ن

ض
الف

ابو

10


