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سابقه بوده است. برجام رخدادي مذاكرات منتهي به توافق برجام در تاريخ ايران بي

ه حفظ خطوط اقتدار جمهوري اسالمي بودبا كننده به اقتصاد كشور بسيار مثبت و كمك

 .است

كننده مذاكرهنقش تيم حسين عبده تبريزي در كنفرانس مطبوعاتي ايرنا با بيان اين مطلب افزود: 

در وزارت اقتصاد  وزارت خارجه ي نزديك و يا مشابهمذاكرهبسياربسيار مهم بود و اگر تيمي با كيفيت 

 قطعاً ،مذاكره پيش بردبا همان انسجام و تدبير در بندبند برجام را بتواند و بانك مركزي داشتيم كه 

 .شدميبهتر  ايستهتوافق هپولي و به طور كلي مالي اجراي جزئيات پيشرفتمان در 

ما است  (ماليپولي )و فراتر از آن وي تصريح كرد: مهمترين مشكل اجراي برجام تاكنون در بخش نظام 

اروپا تضاد منافعي كه بين بخش واقعي اقتصاد با بخش مالي  گردد.برميها بانك ترين آن بهكه اصلي

 ،با ايران دارد اين قاره به همكاريبخش واقعي اقتصاد وجود دارد باعث شده عليرغم تمايل و نيازي كه 

ما بايد از فشار بخش واقعي به بخش  ،البته طور كه بايد و شايد از فرصت برجام استفاده كند.نتوانند آن

 استفاده كنيم. ها و نيز دولت آنمالي اقتصاد اروپا 

هم برجام بعد از دالر كه ي ت با تسويهايران در معامالاين استاد دانشگاه ادامه داد: از سويي تحريم 

ساز انجام برخي معامالت را دشوار و زمينه ،نبودههم كنندگان و اصالح آن در اختيار مذاكرهمانده باقي

سفانه برخوردهاي أمت ،برخي كشورهاي بدهكار به ايران نيز شده است. عالوه بر اين يهاسوءاستفاده

 هم از موانع اجراي كامل برجام است. جناحي صورت گرفته با دولت يازدهم

برجام اجرايي شده و تسهيالت مبتني بر درصد  70 حداقل وي تصريح كرد: البته اين را بايد گفت كه

اما اشخاصي كه خود جالب است مانده است. هاي پولي و بانكي باقي عمدتاً در بخشدرصد آن  30فقط 

اند و با زبان به انتقاد گشوده ، حاالي هستندول به وجود آوردن اين وضعيت ناگوار اقتصادؤمس

اجراي برجام، ان به عدمي مشكالت اقتصاد ايرزدن همهو نيز با گرهدرصد  30كردن آن برجسته

 گويند برجام هيچ دستاوردي نداشته است. مي
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كاهش معامالتي كشور را هاي بنيانگذار نخستين بانك خصوصي كشور افزود: برجام بسياري از هزينه

. برجام ارتباط كشور با دنيا را برقرار كردونقل به ايران و فروش نفت را فراهم كرد. داد و امكان حمل

درصد  14تا  7اي نيز مجبور بوديم براي انجام يك معامله غيرهستههاي حتي در حوزه ،قبل از برجام

 پرداخت كنيم.ها( )بابت عمليات واسطهبيشتر 

بهادار تهران خاطرنشان كرد: البته تمام معضالت اقتصادي ما هم به برجام  دبيركل اسبق بورس اوراق

رفت بازيافت مناسبات ما با دنيا در چارچوبي است كه مقامات ارشد مي گردد. آنچه از برجام توقعبرنمي

 . بودند كشور تدوين كرده

در سال افزود:  ،بين رفت نهم و دهم ازهاي كشور كه در دولت يوي با اشاره به فرصت تاريخي توسعه

 بود و اگر دولتي روي كارانداز براي دستيابي به اهداف سند چشماقتصادي پرش  يكشور در آستانه ،84

موقعيت اقتصادي ما در منطقه و دنيا كامال امروز  ،عادي هم داشت كامالًحتي آمد كه عملكردي مي

 . بودوضعيت جاري ميمتفاوت با 

از خود در جمهوري هاي قبل ها و بوروكراسي دولتدولت نهم تمام انديشه ،اماعبده تبريزي افزود: 

راه توسعه كشور را به هم زد و شروع به اقدامات  يرا نفي كرد و آنها را غلط دانست. نقشهاسالمي 

ياد زبا مردم آقاي روحاني در اين باره  ،البته انجاميد.ها زمينه يپسرفت در همهبه اي كرد كه پراكنده

هاي ولي دولت عمدتاً با سكوت برگزار كرده است. ،را تحويل گرفتهميراثي و اينكه چه  هصحبت نكرد

طبعاً اگر آن وضعيت و  .دادندخود وضعيتي بسيار بغرنج تحويل دولت بعدي با دهم مملكت را نهم و 

يبي كامل سقوط قرار درصدي مثل ونزوئالً در سراشصديافت، امروز ايران با تورمي چند روند ادامه مي

 گرفت.مي

هاي عظيم بدهي ،بازنشستگيهاي كسورات عظيم صندوقادامه داد: عالي بورس عضو شوراي

ايران و از همه بدتر هاي رفتن شديد قدرت خريد خانوادهمسكن مهر، تحليل ،ناتمامهاي پروژهدولت،

دولتي است كه درآمدهاي ارزي همه ميراث درصد  36حدود سقوط نرخ مشاركت در اقتصاد كشور به 

 ،نفري كه بايد مشغول به كار باشند 100از هر كار به جايي رسيده كه . يعني عظيم و باور نكردني داشت

گويند اگر آن تفكر ادامه مي اينكه طرفداران دولت قبلي دارند.)اشتغال( نفر فعاليت اقتصادي  36تنها 
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 اگر چنين اتفاقي .تداوم بودكه آن وضعيت قابل وهم استتاين ناشي از  ،شدمي كرد وضع خوبمي پيدا

 كنند. مي حمله هادر مسير فروشگاه غذاهاي ما االن ونزوئال بوديم كه مردم آن به كاميون ،افتادمي

كشور از مقررات جديد بانكي دنيا، تحرك شديد كشورهايي مثل هاي ماندگي بانكعقبوي گفت: 

ديگر از جمله موانع نيز بست كشاندن برجام، آمريكايي براي به بنهاي ناحجاسرائيل و عربستان و برخي 

 اجراي كامل برجام است. 

اداري، تقويت و و از جمله فساد كشور، مبارزه با فساد بانكي اصالح نظام نشان كرد: عبده تبريزي خاطر

از جمله  (صنعت توريسمبر نيست و كاربر است )مثل هايي كه سرمايهايجاد اشتغال در آن بخشتمركز بر 

 تر وضع اقتصادي كشور است. راهكارهاي دولت براي بهبود سريع

 


