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یبـرجامچهبود؟
این موضوعی اســت که مســئوالن دولتــی روی آن مانور
میدهند ،حال آنکه دلواپســان با بیان اینکهایران در ســال
 2016تنها  3/4میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب کرده به
همان پاسخ دلخواه خود میرسند؛ دستاوردهای برجام تقریبا
هیچ بوده است!
با این وجود ،مسئوالن دولتی از جمله شخص رییسجمهور
ابایی از این ندارند که تفاهم با قدرتهــای جهانی را افتخار
توگویی تلویزیونی
خویش قلمداد کنند .حسن روحانی در گف 
حدود یک ســال بعد از توافق برجام عنوان کرد که اگر برجام
اتفاق نیفتاده بود دولت حداکثر میتوانست حقوق کارمندان
را پرداخــت کند ،اما اکنــون  37هزار میلیــارد تومان برای
بودجه عمرانی در نظر گرفته شــده است .او مدعی شد که در
پســابرجام درآمد ایران از نفت و گاز دوبرابر شد .واقعیت این
است که دولت یازدهم میراثدار اقتصادی بود که بسیاری از
کارشناسان و حتی مســئوالن از اصطالح «لبه پرتگاه» برای
آن استفاده میکردند .نتیجه سیاستهای رییس دولتهای
نهم و دهم تورم لجامگسیخته باالتر از  40درصد ،رشد منفی
اقتصادی ،بیــکاری فزاینده و کاهش چشــمگیر درآمدهای
نفتی بود .به مذاق مسئوالن دولتی تازه از راه رسیده خوشتر
میآمد که عنوان کنند ما سالها باید تالش کنیم تا به نقطه
صفر برسیم .هرچند چنین چیزی میتوانست واقعیت داشته
باشد ،اما رایدهندگان به حســن روحانی دنبال رسیدن به
نقطه صفر نبودند ،آنها میخواستند رونق به کسبوکارشان
بازگردد و چرخ اقتصاد جوری بچرخد که بتوانند نیازهای خود
را تامین و سف رهای را که در  8سال گذشته کوچک و کوچکتر
شده بود ،بزرگ کنند.
در دهههای اخیــر همواره در ایران
جدالــی وجود دارد که مســئوالن
جنگ ادعا و واقعیت
گزارش عملکــردی میدهند و در
بســیاری مــوارد مــردم آن را
نمیپذیرنــد .گاه رقمیبرای تورم
عنوان میشــود که نشــاندهنده
بهبود این شاخص است ،اما در عمل شــاهد این هستیم که
گرانی همچنان وجود دارد و آزاردهنده اســت .اشــکال این
نیست که برای مثال گاهی آمارهای مخدوش و غیرواقعی ارائه
میشود ،بلکه نوع استفاده از آمار درست نیست و در بسیاری
موارد شاهد استفاده ابزاری از آمار هســتیم .در مورد برجام
دقیقا همین اتفاق افتاد و چون ایــن توافق یکی از افتخارات
دولت یازدهم به حساب میآمد ،مخالفان دولت برای تخریب

بیش از هر چیز انگشت روی آن گذاشتند و در مقابل دولتیها
هم سعی کردند به دســتاوردهای آن پروبال دهند .هرچند
تاثیرگــذاری برجــام ابعادی مختلــف داشــت و حتما باید
دستاوردهای آن را در حوزههای سیاسی ،بینالملل و ...ردیابی
کرد ،اما بعد اقتصادی آن از اهمیت وی ژهای برخوردار است .این
بعد بهویژه برای شــهروندان عادی بیش از همه مهم است و
فضای ایجاد شــده انتظارات فزایندهای از برجام شــکل داد.
اقتصاد ایران برای اینکه مشکل بیکاری بیش از  3میلیون نفر
را حل کند ،برای رسیدن به رشد اقتصادی  8درصدی که در
برنامه ششم مورد تاکید قرار گرفته و برای کنترل تورمیکه با
وجود تکرقمیشــدن در ســالهای اخیر همچنان یکی از
باالتریــن نرخهای تورم دنیاســت ،نیازمند تزریق ســرمایه
بیشتری است .بهاین منظور دو راهکار در دولتهای یازدهم و
دوازدهم در نظر گرفته شد؛ یکی جذب سرمایههای خارجی و
دیگری بازگرداندن سرمایههای ایرانیانی که در سالهای قبل
به دلیل بیثباتی اقتصادی پول خود را در کشــورهای دیگر
ســرمایهگذاری کردهاند .هــر دوی این راهکارها بســته به
تنشزدایی بینالمللی و ایجاد مفرهایی برای ورود هیاتهای
تجــاری و اقتصادی بهایــران بود .مذاکرات ایــن هیاتها با
شرکت
توتال
شل
توتال
SKE&C
یونیت اینترنشنال
سپنوپس
MECI
پژو
رنو
فولکس واگن
ایرباس
ایتیآر
بویینگ
راهآهن ایتالیا
زیمنس
آلستوم اسای
ترنسمش هلدینگ
اوبر بانک
دانسکه بانک
اینویتالیا گلوبال
سیتیک تراست و بانک توسعه چین
اگزیم بانک کرهجنوبی
ونش اکونوم بانک روسیه
جمع

ارزش قرارداد
 2میلیارد یورو
حدود  2میلیارد دالر
 4/8میلیارد دالر
 1/8میلیارد دالر
 4/2میلیارد دالر
 1/2میلیارد دالر
 750میلیون یورو
 940میلیون دالر
 350میلیون دالر
 20میلیارد دالر
 536میلیون دالر
 16/6میلیارد دالر
 1/4میلیارد دالر
 2/2میلیارد دالر
 1میلیارد یورو
 500میلیون یورو
 5میلیارد یورو
 28میلیارد دالر
 8میلیارد یورو
 2/2میلیارد یورو
 108میلیارد دالر
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مهمترین قراردادهای
پسابرجامی

موضوع
خرید نفت
خرید نفت
توسعه فاز  11پارسجنوبی
نوسازی پتروشیمیتبریز
ساخت  7نیروگاه گاز طبیعی
توسعه فاز یک پتروشیمیآبادان
ساخت یک مزرعه بادی در شمال ایران
تولید خودرو مشترک
تولید خودرو مشترک
فروش  2مدل خودرو و بازگشت به بازار ایران
تحویل بیش از  100فروند هواپیما
تحویل  20فروند هواپیما
خرید  80فروند هواپیما
سرمایهگذاری در ساخت راهآهن
تولید و تجهیز ناوگان ریلی
ساخت قطار مترو
ساخت خطوط ریلی
فاینانس
فاینانس
فاینانس
فاینانس
فاینانس
فاینانس
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