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پايي��ز هر س��ال كه از راه مي رس��د    بورژوازي صنعتي ايران ب��ا گوش هايي تيز و 
چشم هايي باز به سخنان و نوشته هاي رييس سازمان برنامه و بود   جه و سپس به 
وزير اقتصاد    و پس از آن به رييس د   ولت گوش مي كنند    و نگاه مي كنند    تا ارقام 

و اعد   اد    اليحه بود   جه سال بعد    را بشنوند    و ببينند   . 
 صفحه3

حسن روحانی، رئيس جمهور ايران، روز يکشنبه ۱۷ آذرماه سال ۱۳۹۸، هنگام 
ارائه اليحه بود     جه سال ۱۳۹۹ كشور به مجلس ايران، اظهاراتی را مطرح كرد      كه 
قابليت توجيه ند     ارد     . د     ر اين نوشته، تنها سه اد     عای غيرموجه اين مقام حکومتی 

مورد      بررسی قرار می گيرد     .

خبرگزاری اسپوتنيک روسيه كه زير نظر د     ولت اين كشور اد     اره می شود      با نوعی 
طعنه و ايجاد      شبهه تيتر زد     ه است: »موافقت آمريکا با سفر روحانی به ژاپن« و شايد      
خواسته است به گروه های تند     روايرانی بگويد      می توانند      با استناد      به اين خبر و از اين 

منظر با رفتن روحانی به توكيو مخالفت كنند     . 

خانم شهيند     خت خوارزمی از د     انش آموختگان و استاد     ان برجسته د     انش مد     يريت 
د     ر روز نکود     اش��ت مهند     س محسن خليلی به د     و تالش سترگ د     انشمند     ان برای 
ش��ناخت ويژگی نخبگان اشاره كرد     . او به كار سترگ ابراهام مازلو اشاره كرد      كه 

د     ر سال های آخر فعاليت خود      د     نبال پژوهش بزرگی رفت تا...

بالكچين يا زنجيره بلوكی يک د    فتركل د    يجيتالی است كه بر اساس سه 
اصل د    فتركل توزيع يافته، نبود     واسطه و غيرقابل تغيير بود    ن عملکرد     ثبت 
ش��د    ه گذش��ته، به صورت بالكچينهای عمومی و خصوصی طراحی شد    ه 

است. مشتركان بالكچين عمومی معموالً ناشناختهاند    . 

نهاد      د     ولت د     ر ايران با فاصله بعيد     ی باالتز از نهاد      خصوصی قرار گرفته است و مقايسه 
اين د     و نهاد      به لحاظ حجم واند     ازه و ميزان اثرگذاری قابل مقايسه نيست. اما هر 
تصميم نهاد      د     ولت د     ر اقتصاد      د     ر سطح كالن و د     ر بازارهای گوناگون آثار خود      را بر 

رفتار بنگاه های خصوصی و فعاالن بازرگانی و صنعتی و معد     نی برجای می گذارد     . 

نکود     اشت هواد     ار ناب آزاد     ی

آنچه رئیس جمهور گفت و آنچه هست

به سوی توکیو با هد ف حذف تحریم

بالکچین و کاربرد    های آن

پاییز خصوصی ها
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س��اختن د   نيايي سرشار از خوشبختي و شاد   ي كه د   ر آن جايي براي رنج و د   رد    
نباش��د    از آرزوهاي جاويد    انسان است و د   ميد   ن بر اين روح شاد   ي خواهي هرگز 
پاياني ند   ارد   . اين د   نياي خوش پسند   انه كه د   ر آن از هر چيز سرخوش كنند   ه بيش 

از اند   ازه وجود    د   اشته باشد    البته د   ر ژرفاي وجود    آد   مي نهفته است...

میان ماه ما تا ماه گرد   ون
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شماره 138- پاييز 1398

س��اختن د   نيايي سرش��ار از خوش��بختي و 
ش��اد   ي كه د   ر آن جايي براي رنج و د   رد    نباشد    
از آرزوهاي جاويد    انس��ان اس��ت و د   ميد   ن بر 
اين روح شاد   ي خواهي هرگز پاياني ند   ارد   . اين 
د   ني��اي خوش پس��ند   انه ك��ه د   ر آن از هر چيز 
س��رخوش كنند   ه بيش از اند   ازه وجود    د   اش��ته 
باش��د    البته د   ر ژرفاي وجود    آد   مي نهفته است 
و آد   مي مي پس��ند   د    آن را بالند   ه تر س��ازد    و از 
اين ش��اد   ي خواهي راه گريزي نيست. اگر كره 
خاكي و ه��ر پد   يد   ه ماد   ي د   ر اين د   نياي بزرگ 
آن اند   ازه د   س��ت و د   لباز ب��ود    كه د   ر يک د   وره 
از زند   گي آد   ميان مي ش��د    آن د   نياي سرشار از 
خوشي و تهي از رنج را كه د   رآن همه پد   يد   ه ها 
نيک و زيبا بود   ند    و د   رد    و رنج از آن رخت بسته 
بود    را ساخت همه چيز به خير و خوشي سپري 
مي شد   ، اما د   نياي آد   مي به ويژه د   ر آستانه سال 
2020 س��خت  تر از اين د   نياي خوشبختي هاي 

خويش پسند   انه آد   مي است. 
د   ر اي��ن ك��ره خاك��ي ك��ه اكن��ون ش��مار 
زند   گي كنند   گان د   ر 5 قاره آن به مرز ۸ ميليارد    
نفر رسيد   ه اس��ت ناتواني جامعه ها د   ر برآورد   ه 
ك��رد   ن د   نياي روياي��ي كه د   ر س��طرهاي باال 
د   رباره آن نوش��ته شد    بيش از هر زمان د   يگري 
ش��د   ه اس��ت. د   ر اين د   نيايي كه اند   ازه و ژرفاي 
نابرابري هاي برخورد   اري از د   رآمد    و ثروت د   ر آن 
روند   ي فزايند   ه را سپري مي كند    و هر جامعه اي 
مي خواهد    نس��بت به گذشته خود    و نسبت به 
ساير جامعه ها سهم بيشتري از ثروت و د   رآمد    
جهان��ي را د   اش��ته كاره��ا براي هم��ه آد   ميان 
 د   ر ه��ر س��رزميني با هر گرايش سياس��ي و با 
هر آد   اب و رفتاري سخت شد   ه است. آنچه وجود    
د   ارد    و مي توان د   يد    اين اس��ت كه جامعه هاي 
كم ش��ماري از كش��ور- ملت ها توانايي د   ارند    و 
توانايي يافته اند    به هر د   ليل تاريخي، سياسي و 
فرهنگي د   رآمد   هاي سرانه بااليي د   اشته باشند    
و چش��م اند   از روش��ن و اميد   واركنند   ه اي براي 
خويش تصوير كنند    و ش��هروند   ان آن كشورها 
ش��اد   ي و خوش��ي بيشتري به د   س��ت آورد   ه و 
د   س��ت كم از رنج ناد   اري و تهيد   س��ت بود   ن و 

زند   گي برپايه برآورد   ن نيازهاي نخس��تين د   ور 
شد   ه اند   . كش��ورهايي مثل سوييس، د   انمارك، 
فنالند   ، نروژ د   ر اروپا و س��نگاپور و هنک كنگ 
د   ر آسيا و كش��ورهاي قد   يمي تر ثروتمند    مثل 
آلمان و فرانس��ه و انگلس��تان و آمريکا از اين 
د   س��ته كش��ورها هس��تند   . زند   گي كنن��د   گان 
ايراني د   ر اين س��رزمين تاريخي و ثروتمند    به 
لح��اظ تاريخي حق خ��ود    مي د   انند    د   ر جايگاه 
كش��ورهاي ب��ا رفاه ب��اال و د   رد    و رن��ج كمتر 
بايستند    اما بايد    با تلخي و اند   وه نوشت ايرانيان 
د   ر اين روزهاي د   شوار د   وره تاريخي خود    چنين 
جايگاهي ند   ارند   . شوربختانه و با ناراحتي و د   رد    
بايد    بر زبان آورد    كه ايرانيان حتي د   ر آسيا نيز 
از برخي كشورهايي مثل ژاپن و كره جنوبي به 
لحاظ توليد    س��رانه عقب افتاد   ه اند    و د   ر شرايط 
س��ختي به سر مي برند   . چرا چنين شد   ه است؟ 
چرا د   ر روزگاري ايس��تاد   ه ايم كه نهاد    سازمان 
برنام��ه و بود   جه ايران بود   جه اي س��راپا خيالي 

از نظر د   رآمد   ي براي سال ۱۳۹۹ مي نويسد   ؟ 
صورت مسأله اقتصاد    ايران اكنون د   ر پايان 
پاييز سال ۱۳۹۸ روش��ن و معلوم و مجهول 
آن براي اكثريت نخبگان آش��کار شد   ه است. 
د رصورتي ك��ه نخواهيم وارد    جزئيات ش��ويم 
و ش��اخص هاي كالن را د   ر كانون توجه قرار 
د   هيم خواهيم د   يد    شرايط خوبي ند   اريم. نرخ 
ت��ورم ايران يک��ي از باالتري��ن نرخ هاي تورم 
د   رميان كشورهاي جهان است. د رحالي كه راه 
مهار تورم ش��ناخته شد   ه و ۱50 كشور جهان 
اكنون تورم زير 5 د   رص��د    را تجربه مي كنند    
اين پد   يد   ه آد   مکش د   ر ايران د   وباره اوج گرفته 
و ب��ه مرزهاي 40 د   رصد    رس��يد   ه اس��ت. د   ر 
ش��رايطي كه بنابر قانون نوشته شد   ه و تاييد    
و تصريح شد   ه بر آن نرخ رشد    اقتصاد   ي ايران 
بايد    س��االنه ۸ د   رصد   ي مي شد    د   وباره منفي 
ش��د   ه و بر شمار تهيد   س��تان افزود   ه مي شود   . 
اگ��ر بخواهيم ايرانيان را از د   ام تهيد   س��تي و 
بد   بخت��ي رها  س��ازيم بايد    رش��د    هاي باال را 
تجربه كنيم چرا اين ميزان رشد    نياز بنياد   ين 
ايران اس��ت؟ چون اگر اين رش��د    به د   س��ت 
نيايد    نمي توان ميليون ه��ا نفر ايراني جوياي 
كار را كه به س��ن كار رس��يد   ه اند    شاغل كرد    
و از تهد   يد    بيکاري د   ور كرد   . محاسبه ها نشان 
مي د   هد    براي پد   يد   ار كرد   ن 600 هزار ش��غل 

تازه نياز به رش��د    6 د   رص��د   ي توليد    ناخالص 
د   اخل��ي د   اريم كه براي به د   س��ت آورد   ن اين 
ميزان رش��د    ب��ا قيمت هاي ام��روز بايد    هزار 
هزار ميليارد    تومان س��رمايه تأمين كنيم كه 
هنوز كافي نيست و بايد    ميليارد    ها د   الر نيز از 
منابع خارجي تأمين شود   . پس مسأله روشن 
است اما راه حل چيست؟ آيا مي توان از منابع 
د   اخلي اين هزار هزار ميليارد    تومان را تأمين 
كرد   ؟ تجربه ۳ د   هه سپري شد   ه نشان مي د   هد    
اين ميزان سرمايه د   ر د   اخل موجود    نيست يا 
شايد    د   ر مراكزي باش��د    كه كسي از آن خبر 
ند   ارد   . از طرف د   يگر د   ر همه س��ال هاي اخير 
 ايران توانس��ته اس��ت د   ر بهترين حالت فقط
۳ ميليارد    د   الر سرمايه خارجي جذب كند   . 

حاال كه اع��د   اد    و ارقام را د   اري��م و معلوم و 
مجهول مس��أله برايمان آشکار شد   ه است بايد    
د   نبال راه حل باش��يم. يک راه حل اين است كه 
حاكميت و ايرانيان به اين نتيجه برس��ند    براي 
يک د   وره نامش��خص سطح انتظارات و توقعات 
همه پايي��ن  آيد    و عاد   ت كني��م كه كمتر غذا 
بخوري��م، كمتر لب��اس بپوش��يم، آب و برق و 
بنزي��ن و گاز و اتومبيل كمتري مصرف كنيم، 
س��طح رفاه كشور را با س��طح امکانات موجود    
به س��مت پايين بکش��انيم. اگ��ر جامعه اين را 
بخواهد    ش��ايد    بتوان چنين كرد   . يک راه د   يگر 
اين اس��ت كه از همه امکان��ات ملي و ميهني 
ب��ا كارآمد   ترين و بهره ورترين حالت اس��تفاد   ه 
كنيم. ايران مناب��ع طبيعي قابل توجهي د   ارد   ، 
جوانان د   رس خواند   ه و آموزش د   يد   ه كافي د   ارد   ، 
محل جغرافيايي خوبي براي تجارت و ترانزيت 
اس��ت، پيشينه تاريخي خوبي د   ارد    و رفت وآمد    
د   ه ها هيات س��رمايه گذاري از كشورهاي د   يگر 
پ��س از برجام به ايران اي��ن مزيت ها را اثبات 
مي كند    و بايد    از همه اينها اس��تفاد   ه شود   . اين 
كار شجاعت و نيروي سترگي مي خواهد   . براي 
رسيد   ن به راه حل د   وم بايد    اجماع و تفاهم ملي 
پد   يد   ار شود    تا سطح منازعات سياسي باال نرود    
و از تخريب و هد   ر د   اد   ن نيروها اجتناب ش��ود   . 
اين راه حل البته تنها از طريق برقراري ارتباط 
و گ��ره خورد   ن با امکانات جهاني ثمر مي د   هد   ، 
صورت مس��أله روشن است و راه حل نيز وجود    
د   ارد   ، آنچه مي مان��د    پذيرفتن اين واقعيت هاي 

سرسخت است.

محمدصادقجنانصفت
سردبیر

سرمقاله

ميانماهماتاماهگردون
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احسانشادي|
پاييز هر س��ال كه از راه مي رسد    بورژوازي 
صنعتي ايران با گوش هايي تيز و چش��م هايي 
باز به س��خنان و نوش��ته هاي رييس سازمان 
برنامه و بود   جه و سپس به وزير اقتصاد    و پس 
از آن به ريي��س د   ولت گوش مي كنند    و نگاه 
مي كنن��د    تا ارقام و اعد   اد    اليحه بود   جه س��ال 
بعد    را بش��نوند    و ببينند   . شبه احزاب پرشمار 
بخش خصوصي د   ر هم��ه روزهاي نزد   يک به 
نيمه نخست امسال س��عي كرد   ند    اگر حرفي 
ب��راي گفتن د   رب��اره ارقام بود   ج��ه و ماهيت 
اقالم آن و جهت گي��ري كلي بود   جه ۱۳۹۹5 
د   ارند    نيز بد   ون س��روصد   ا و د   ر س��کوت آن را 
به مد   يران س��ازمان برنامه و بود   جه يا مد   يران 
س��ازمان ها و وزارتخانه ه��اي صنعت و نيرو و 
جهاد    كش��اورز ارائه كنند   . بررسي رسانه هاي 
د   اخلي نشان مي د   هد    د   ر روزهاي د   اغ تابستان 
هيچ تحليلي از سوي بخش خصوصي د   رباره 
س��وگيري بود   ج��ه ۱۳۹۹ ب��ه رس��انه ها راه 
نياف��ت. د رحالي كه اگر بخش خصوصي ايران 
نيرومند    تر ب��ود    بايد    د   ر اين باره د   ه ها پژوهش 
كارب��رد   ي انجام مي د   اد   . آيا بخش خصوصي از 
پيش مي د   انس��ت با توجه به وضعيت بس��يار 
عجيب كشور د   ست كم امسال براي اثر گذاري 
بر بود   جه راه ب��ه جايي نمي برد   ؟ اين را كمتر 
كسي مي د   انست تا اينکه غالمحسين شافعي 
ريي��س اتاق اي��ران روز 24 آذرم��اه د   ر جمع 
اعضاي هي��ات نمايند   گان اتاق ايران اين را به 
اطالع آنها و افکار عمومي رس��اند   . او با تاسف 
از رفت��ار د   ولت اعتراض ك��رد    كه براي تد   وين 
بود   جه ۱۳۹۹ حت��ي يک د   عوت از اتاق انجام 
نش��د   ه اس��ت اين د   رحالي اس��ت كه رياست 
س��ازمان برنامه و بود   جه وعد   ه د   اد   ه بود    د   ر هر 
كميته مربوط به بود   جه يک نفر از متخصصان 
بخش خصوصي حضور خواهند    د   اشت. بخش 
خصوصي ايران امسال د   ر شطرنج تهيه بود   جه 
از س��وي د   ولت بد   ون بازي و بد   ون حركت از 
پيش كيش و مات شد   ه بود   . بخش خصوصي 
اي��ران آيا توانايي آن را ند   اش��ت د   س��ت كم از 
ش��ماري از اقتصاد   د   انان و كارشناسان بود   جه 
كارش��ناس د   عوت كند    تا خواسته هاي خود    را 
از زبان آنها تحليل و نتايج آنها را به س��ازمان 
برنامه انتقال د   هد    و براي اطالع افکار عمومي 
منتش��ر كند   ؟ آيا بخش خصوصي راهي براي 
خود    پيد   ا كرد   ه است و احتمال مي د   هد    با قرار 
گرفتن د   ر آن مس��ير نقص هاي بود   جه ۱۳۹۹ 

كل كش��ور را به نقطه قوت خود    تبد   يل كند   ؟ 
هن��وز زمان باقي ماند   ه اس��ت و ت��ا روزي كه 
اليحه بود   جه به صورت علني د   ر صحن خواند   ه 
و تصويب نشد   ه است مي توان به د   ولت ياد   آور 
شد    از چه مراحلي بايد    عبور كند    تا بود   جه اي 
كمتر آسيب س��از تصويب شود   .  پيش بيني ها 
نشان مي د   هد    بخش خصوصي د   ر سال ۱۳۹۹ 
و با توجه به سياس��ت د   ولت و بود   جه مصوب 
از چن��د    جهت با د   ش��واري هاي بزرگ مواجه 

خواهد    شد   : 
 

شتابواوجگیريتورم
 باالتري��ن مقام ه��اي س��ازمان برنامه ريزي 
كشور د   ر گفت وگوهاي مطبوعاتي و هنگام د   فاع 
از اليح��ه د   ولت بارها گفتن��د    د   ولت قصد    د   ارد    
»فرصت هاي جد   يد    ش��غلي« پرشماري ايجاد    
كند    و به اقتصاد    رونق د   هد    و رشد    شتابان تورم 
براساس نوع بود   جه كل كشور د   ر مرحله بعد    از 
اولويت اش��تغال قرار د   ارد   .به اين ترتيب د   ولت 
بد   ون اينکه توجه كند    افزايش شتابان نرخ تورم 
قد   رت رقابت توليد   ات صنعتي را د   ر برابر كاالهاي 
مشابه خارجي باز هم كاهش مي د   هد    بر افزايش 
ارقام هزينه هاي عمراني پافشاري مي كرد    و به 
مرگ گرفت تا مجلس به تب راضي شود   . رشد    
شتابان تورم به د   ليل اينکه د   ولت نمي خواست 
و نمي خواهد    بخشي از هزينه هاي جاري مربوط 
به د   ه ها د   س��تگاه وصل شد   ه به د   ولت را كاهش 
د   هد    بخش خصوصي كم رم��ق را كم جان تر و 
كم بنيه تر خواهد    كرد   . ياد   مان باشد    د   ولت شايد    
به د   ليل برخي مالحظات نتواند    نرخ هاي تعرفه 
وارد   ات را به سمت باال هد   ايت كند    تا چتري بر 

سر توليد   ات د   اخلي باز شود   .

نرخارز
 د   ولت د   ر اليحه بود   ج��ه د   و قيمت متفاوت 
ب��راي هر د   الر آمريکا به مثاب��ه معتبرترين ارز 
خارج��ي لحاظ كرد   ه اس��ت. اين سيس��تم د   و 
نرخ��ي ارز و به ويژه اص��رار بر اينکه قيمت ها از 
س��وي د   ول��ت و بانک مركزي تعيين ش��ود    به 
فعاالن اقتصاد   ي روزهاي خوبي را نويد    نمي د   هد    
س��رمايه د   اران صنعتي و صاحب��ان كارخانه ها 
نيک مي د   انند    تخصي��ص د   الر ارزان به معناي 
مرگ تد   ريجي فعاليت آنهاست و آنها را از پاي 
د   رم��ي آورد    و توليد   ات د   اخلي يا د   س��ت كم 25 
كااليي كه قرار است با د   الر 4200 توماني وارد    
ش��ود    را با تهد   يد    وارد   ات مواجه مي كند   . وقتي 

قيمت د   الر- يا هر ارز معتبر د   يگري- د   ر س��ال 
۱۳۹۹ با احتساب نرخ تورم حد   ود    ۳5 د   رصد   ي 
س��ال ۱۳۸۹ حتي كاه��ش جزئ��ي را تجربه 
مي كند    وارد   ات كاال مقرون به صرفه مي ش��ود   . 
ياد   مان باش��د    د   ول��ت مي خواهد    ب��ا كاهش يا 
تثبيت قيمت مصرف كنند   گان را نيز به عنوان 
استراتژي اصلي د   نبال كند   ، توليد    صنعتي با چه 
تهد   يد   هايي مواجه خواهد    ش��د   . تثبيت و حتي 
كاهش نرخ ارز از چند   س��و ب��ه توليد    صنعتي 
آسيب مي زند   . ش��ركت هاي د   ولتي چه تفاوتي 
مي كند    كه س��ود    د   هند    يا زيان ببينند   ، نهايت 
كار اين اس��ت كه مد   ير يک سازمان يا شركت 
د   ولتي بركنار و مد   ير تازه اي جايگزين آن شود   ، 
اما بخش خصوصي چ��ه مي كند   ؟ د   ولت اصرار 
د   ارد    صاد   ركنند   گان بايد    د   الرهاي خود    را با نرخ 
تعيين شد   ه از سوي بانک مركزي مشهور به نرخ 
نيمايي به بانک مركزي بفروشد    كه همين امروز 
50 د   رصد    زير قيمت بازار اس��ت. اين د   س��تور 
عجي��ب بانک مرك��زي راه را براي كم گويي د   ر 
رقم صاد   رات و فرار احتمالي سرمايه ارزي هموار 
خواهد    كرد    يا اينکه صاد   ركنند   گان با ش��رف و 

د   اراي آبرو را به كنار كشيد   ن تشويق مي كند   .

صندوقتوسعهملي
حساب ذخيره ارزي براساس ماد   ه 60 قانون 
برنامه س��وم توس��عه پا گرفت و كارش را آغاز 
كرد   . حس��اب ذخيره ارزي د   ر د   ولت اصالحات 
و د   ر د   ولت ه��اي احمد   ي ن��ژاد    ت��الش مي كرد    
د   ست كم 50 د   رصد    منابع اين حساب به بخش 
خصوصي د   اد   ه شود   . اكنون كه صند   وق توسعه 
ملي جايگزين آن ش��د   ه اس��ت نيز بايد    چنين 
اتفاق��ي بيفتد    و منابع اين صن��د   وق د   ر اختيار 
بخش خصوصي براي توسعه و احد   اث قرار گيرد    
اما با توجه به مصوبه ها به نظر مي رس��د    بخش 
خصوص��ي از اين منبع چيزي گيرش نيايد   . آيا 
بخش خصوصي مي تواند    د   ر سال ۱۳۹۹ از اين 
منابع سهم معاد   ل 50 د   رصد    پيش بيني شد   ه د   ر 
قانون برنامه ششم را به د   ست آورد   ؟ كارشناسان 
اعتقاد    د   ارند    اش��تهاي زي��اد    د   ولت براي هزينه 
كرد   ن د   ر س��ال آيند   ه ج��اي كمي براي بخش 
خصوصي مي گذارد   . آيا بخش خصوصي نيروي 
كافي د   ارد    تا بتواند    س��همي از اين حساب را به 
خود    اختصاص د   هد   ؟ با د   ر نظر گرفتن مجموعه 
شرايط سياسي و اقتصاد   ي اگر اين اتفاق نيفتد    
عجيب اس��ت و ش��ايد    البت��ه بخش خصوصي 

تمايل زياد   ي هم براي اين كار ند   اشته باشد   .

بودجه1399وماتشدنبخشخصوصي

ياد  د  اشت



4

شماره 138- پاييز 1398

ياد  د  اشت

محمدعربمحمدی|
د  ول��ت ايران ب��ه س��خت ترين روزها براي 
كسب د  رآمد   و تامين هزينه هاي غي قابل كنار 
گذاشتن رسيد  ه است. د  ولتحسن روحاني كه 
چيزي براي فروش و تامين منابع ريالي براي 
برطرف ك��رد  ن نيازهاي روزم��ره د  ولت مثل 
پرد  اخ��ت حقوق كارمند  ان پيد  ا نکرد  ه اس��ت 
مي خواه��د   كارخانه ه��ا، زمين ه��ا و امالك و 
خانه هاي د  ر تملک بانک هاي د  ولتي را حراج 
كند  . يک مقام وزارت اقتصاد   مي گويد   حد  ود   
۱5 هزار ملک مازاد   د  ر س��امانه ثبت شد  ه كه 
۸ هزار مل��ک قابل واگذاري، حد  ود   5 هزار تا 
هم تخليه اس��ت و حد  ود   ۷ ه��زار واحد   هم 
متصرف و مع��ارض د  ارد   كه قابليت واگذاري 
ند  ارد  . به گفت��ه وزير اقتصاد   ارزش اين اموال 
مازاد   كه د  رسامانه ثبت شد  ه ۱۷ هزار ميليارد   
تومان اموال است كه آماد  ه فروش و واگذاري 
اس��ت. فرهاد   د  ژپس��ند   د  ر مراسم رونمايي از 
س��امانه ام��وال م��ازاد   بانک ها كه ب��ا حضور 
مد  يران عامل بانک ها برگزار ش��د  ، گفت: اين 
اق��د  ام، گامي براي آزاد  س��ازي منابع بانک ها 
براي اعطاي تسهيالت به بخش توليد   و ايجاد   
اشتغال بيشتر د  ر اقتصاد   است. به گفته وزير 
اقتصاد   بخش��ي از اين اموال ش��امل  ۱246 
واحد   كارخان��ه اي و بي��ش از 2۷۷ د  امد  اري 
است كه س��رمايه گذاران براساس تخصص و 
تجربه خ��ود   مي توانند   آنها را خريد  اري كنند   
ي��ا مد  يريت اي��ن واحد  ها به س��رمايه گذاران 
واگذار ش��ود  . وزير اقتصاد   همچنين د  ر جمع 
خبرنگاران د  ر پاس��خ به سوالي د  رباره عرضه 
س��هام 6 پااليش��گاه د  ر ب��ورس اوراق بهاد  ار 
گفت: مقد  مات اين كار انجام ش��د  ه و منتظر 
د  رياف��ت اس��تعالم از د  س��تگاه هاي مربوطه 
هس��تيم و اين كار به زود  ي انجام مي ش��ود  . 
وي د  رب��اره مطالبات معوقه بانک ها نيز اضافه 
كرد  : طبق اعالم بانک مركزي، اين عد  د   حد  ود   

۱۷0 هزار ميليارد   تومان است.
د  رباره آنچه وزير اقتصاد   گفته اس��ت چند   

نکته را بايد   د  ركانون تو جه قرار د  اد  : 
يک��م – بد  ون ترد  يد   و ب��د  ون چون و چرا 
ه��ر ريال از اموال ياد  ش��د  ه متعل��ق به مرد  م 
ايران اس��ت چون اين بانک ها د  ر سال ۱۳5۹ 
د  ولتي و ملي ش��د  ند  . آيا نه��اد   د  ولت تنها به 

اين د  لي��ل كه ب��ا د  اد  ن وعد  ه هاي��ي د  رد  وره 
انتخابات توانسته راي بيشتري به د  ست آورد   
حق د  ارد   هرگاه كه اراد  ه كرد   و هرگاه نيازمند   
بود   د  ارايي هاي ايراني��ان امروز و ايرانياني كه 
د  رس��ال ها و د  هه هاي بعد  ي بايد   د  راين آب و 
خاك زند  گي كنند   را بفروش��د  . آيا د  ولت حق 
د  ارد   بد  ون هيچ نظرخواهي از شهروند  ان اموال 
آنها را به حراج بگذارد   چون زير بار هزينه هاي 
رفته اس��ت كه انگار از آنها خالصي ند  ارد  . به 
نظر مي رسد   و عقل سليم و منطق د  رست نيز 
مي گويد   د  ولت چنين حقي ند  ارد   و شهروند  ان 
اين حق را به د  ولت ند  اد  ه اند   هرگاه اراد  ه كرد   

د  ارايي هاي تاريخي آنها را بفروشد  .
 د  وم- باكمال تاسف بايد   اعتراف كرد   و اين 
واقعيت تلخ را بايد   قبول كرد   كه چشم اند  ازي 
براي به د  ست آورد  ن د  رآمد   از راه هاي شناخته 
شد  ه و آسان قبلي براي اين د  ولت د  يگر د  يد  ه 
نمي ش��ود  . به ه��ر د  ليل و هر علت سياس��ي 
د  اخلي و سياس��ي خارجي اكنون د  ولت براي 
خرج ماهانه خود   نيز با فش��ار عجيبي مواجه 
شد  ه اس��ت. د  ولت نيک مي د  اند   د  رآمد  ي كه 
براي فروش نفت د  يد  ه اس��ت س��اخت بنا بر 
آب است و اين رويا د  ست كم تا روزگار چنين 
اس��ت ناممکن اس��ت. كاهش صاد  رات نفت 
خ��ام ايران تا روزي ۳00 هزار بش��که د  ر روز 
و افزاي��ش پد  يد  ه ارزان فروش��ي نفت از ايران 
و اينکه همي��ن د  الرهايي كه باي��د   از ناحيه 
ص��اد  رات نفت باي��د   به خزان��ه بانک مركزي 
ريخته ش��ود   نيز زايل ش��د  ه اس��ت روزگار را 
د  شوار كرد  ه است. با توجه به استيصال د  ولت 
ب��راي تامين مناب��ع ريالي د  ر اي��ن روزهاي 
د  اغ بي پول��ي مفرط د  ولت، و ني��از مبرم و از 
سوي د  يگر كساد  ي بازار و ركود   فعاليت هاي 
اقتص��اد  ي، اي��ن ام��الك و س��اختمان ها به 
ارزان ترين قيمت د  اد  وس��تد   خواهد   ش��د  . د  ر 
اين ش��رايط تنها نهاد  هايي كه پول نقد   د  ارند   
مي توانند   خريد  ار باشند   كه بد  ون ترد  يد   مرد  م 
عاد  ي و بنگاه هاي خصوصي نيستند  . اين يک 
س��تم تاريخي اس��ت كه د  ولت د  ر وضعيتي 
قرار گيرد   كه اموال ش��هروند  ان را د  ر بد  ترين 

موقعيت زماني با نازل ترين قيمت بفروشد  . 
س��وم- اگر كش��ور د  ر وضعيت عاد  ي بود   
و اي��ن ح��راج انجام مي ش��د   مي توانس��تيم 

د  اي��ره خري��د  اران را وس��عت د  اد  ه و با ورود   
س��رمايه گذاران بين الملل��ي اي��ن ام��الك و 
كارخانه ه��ا ر ا ب��ه باالترين قيم��ت فروخت. 
د  رغياب رقابت و د  ر ش��رايط اس��تيصال اين 
د  اراي��ي مرد  م به ثمن بخ��س فروخته خواهد   
ش��د  . ام��ا د  ر ش��رايط مس��د  ود   ش��د  ن ورود   
س��رمايه گذاران بين المللي و حت��ي ايرانيان 
خ��ارج از كش��ور ش��رايط انحص��اري ب��راي 
خري��د  اران موجود   پد  يد  ار ش��د  ه اس��ت تا با 
تحمي��ل اراد  ه تماي��ل خود   بر س��مت عرضه 
قيمت ها را به سود   خود   تعد  يل و تعيين كنند  . 
 چه��ارم- وقت��ي اما بررس��ي ها ب��ا د  قت 
بيش��تري ص��ورت مي پذي��رد   و متغيره��اي 
گوناگ��ون به بازي ف��روش د  ارايي ه��ا آورد  ه 
مي ش��ود   و مي بينيم كه د  ولت مي توانس��ت 
گون��ه اي عمل كند   و حت��ي از امروز گونه اي 
رفت��ار كند   ك��ه كاس��تي ها برطرف ش��وند  . 
مي ش��د   از حراج د  رد  ناك د  ارايي ش��هروند  ان 
اجتن��اب كرد  . به طور مثال وقتي وزير اقتصاد   
ب��ا خونس��رد  ي مي گويد   بانک ه��ا ۱۷0 هزار 
ميلي��ارد   تومان مطالبه معوق��ه د  ارند   و وقتي 
تاخي��ر عجيب د  ر د  رياف��ت مطالبات د  ولت و 
بانک ها را مي ش��نود   بيشتر آزار مي بيند  . يک 
محاسبه ساد  ه نش��ان مي د  هد   اگر ۱0 د  رصد   
اين مطالبات معوقه وصول مي ش��د   الزم نبود   
د  راين وضعيت استيصال امالك فروخته شود  .

پنجم – پيش��نهاد   مي ش��ود   تش��کل هاي 
قد  يمي و مورد   اعتماد   جامعه صنعتگران حتي 
مد  ي��ران د  ولتي مثل انجمن مد  يران صنايع با 
بررس��ي كامل از اي��ن وضعيت و ب��ا تد  ارك 
يک برنامه د  قيق و كارشناس��ي شد  ه راه هاي 
تجميع منابع از د  اخل براي خريد   بخش��ي از 
كارخانه ه��اي د  ر معرض ف��روش را د  ر كانون 
توجه قرار د  هند  . همچنين به د  ولت پيشنهاد   
مي ش��ود   به اد  اره هاي استاني وزارت صنعت، 
مع��د  ن و تج��ارت ابالع كند   س��رمايه گذاران 
جد  يد   و متقاضيان تاس��يس بنگاه صنعتي را 
متقاعد   كنن��د   به جاي اح��د  اث واحد   جد  يد   
همين كارخانه ها را خريد  اري كنند  . به د  ولت 
مي توان پيش��نهاد   ك��رد   بد  هي ه��اي معوقه 
اشخاص حقيقي و حقوقي را به صورت اوراق 
د  رآورد  ه و ب��ا قيمت كمت��ر د  ر بازار به فروش 

برساند  .

ياد  د  اشت

داراييايرانياندرمسيرحراج



5

شماره 138- پاييز 1398
ی

لیل
ت خ

اش
ود     

نک نکوداشتهوادارنابآزادی

خانم ش��هيند     خت خوارزمی از د     انش آموختگان و اس��تاد     ان برجس��ته د     انش 
مد     يريت د     ر روز نکود     اشت مهند     س محسن خليلی به د     و تالش سترگ د     انشمند     ان 
برای شناخت ويژگی نخبگان اشاره كرد     . او به كار سترگ ابراهام ماسلو اشاره كرد      
كه د     ر س��ال های آخر فعاليت خود      د     نبال پژوهش بزرگی رفت تا بفهمد      مرد     ان و 
زنان بزرگ و سرنوشت س��از چه ويژگی هايی د     ارند      ك��ه آنها را از د     يگران متمايز 
می كند     . خانم خوارزمی گفت: مازلو به اين نتيجه رس��يد      كه نخبگان و كس��انی 
كه بر فراز انس��ان های هم د     وره خويش می ايس��تند      خود     انگيختگی د     ارند      و اين 

خود     انگيختگ��ی آنها را د     ر وضعيتی قرار می د     هد      كه به جای اند     يش��يد     ن محض 
به س��ود      و د     رآمد      خود      به فکر جامعه هستند     . خود     انگيخته ها كسانی هستند      كه 
خس��تگی را نمی شناسند      و د     نبال اين هستند      كه كارهای سخت را انجام د     هند     . 
نخب��گان تجربه های ناب د     ارند      و مهربان و مد     اراجو هس��تند      و برد     باری پيش��ه 
می كنند     . اين افراد      د     ر د     نيا 2.5 د     رصد      كل جمعيت هس��تند     . اين س��خنان د     كتر 
شهيند     خت خوارزمی د     رباره مهند     س محسن خليلی د     ر مراسم نکود     اشت او بارها 
از سوی اسحاق جهانگيری، محمد      نهاوند     يان، مهد     ی بهکيش، مسعود      خوانساری، 
غالمحس��ين شافعی كه سخنرانان نکود     اشت محسن خليلی بود     ند      بيان شد     . اما 
د     ر ميان همه صحبت ها، آنچه خليلی بر زبان آورد      حکايت ناب او از نقش آزاد     ی 
وتوسعه و رشد      جامعه های انسانی است. پروند     ه پيش رو د     رباره رخد     اد      قابل اعتنای 
نکود     اشت رئيس هيات مد     يره انجمن مد     يران صنايع است كه د     ر اد     امه می خوانيد     :

شيماستوده
عضوهیأتتحریریه
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نکود     اشت خليلی

مهندسمحسنخلیلي:

توسعهمحورپيشرفت
انسانوجامعهاست

س��خن را د     ر اين جمع بس ارزشمند      و شريف با ياد      خد     اوند      
متعال كه اتکاي به او ، انس��ان را از هر چيز بي نياز می سازد      و 
گراميد     اشت »خرد     « كه ابزار اين بي نيازي است آغاز می نمايم. 
د     ر اين محفل صميمي ، از آرمان هايي خواهم گفت كه زند     گي 
فرد     ي و حرفه اي مرا ساخت: عشق به آزاد     ي و رفاه مرد     م و خير 
عمومي و توس��عه و پيشرفت ميهن از مسير توسعه صنعتي و 

تشکل گرايي.
 مهم ترين اص��ل به گمانم »آزاد     ي« اس��ت. آزاد     ي د     ر مقابل 
»برد     گي« قرار د     ارد     . ش��خص آزاد      كسي است كه می تواند      اراد     ه 
خود      را بر جان و مالش اعمال كند     . آزاد     ي، نبود     ن مانع است براي 
پرورش استعد     اد     ها و پيگيري سعاد     ت خود      و جامعه كه اين همه 
از طريق تحقق د     مکراسي و تامين حقوق شهروند     ي د     ر روند     ي 

آرام و تد     ريجي و با تالش و خرد      جمعي ممکن می شود     . 
 ام��ا بعد      د     يگر آزاد     ي كه د     ر تقابل با »برد     گي« قرار مي گيرد     ، 
امکان اعمال اراد     ه انس��ان بر مال خود      اس��ت كه اين نيز د     اراي 
د     و ركن اساسي است: »مالکيت خصوصی« و »آزاد     ی مباد     له«. 
بد     ون اين د     و اختيار و آزاد     ي، رشد      و توسعه اي د     ر جوامع اتفاق 
نمي افتد      و خلق ثروتي آنچنان كه شايسته است صورت نمي گيرد      
كه بتوان آن را توزيع و امکان زند     گي سالم و شرافتمند     انه را براي 

آحاد      جامعه فراهم نمود     .
تامين اين د     و وجه آزاد     ي و امکان اعمال اراد     ه بر جان و مال، 
بس��تري را فراهم می كند      تا به گمانم عالي ترين شکل توسعه 
يعني توسعه صنعتي امکان تحقق بيابد      و د     ر روند      حركت خود     ، 
بنيان هايي را د     ر قالب نهاد     ها و تشکل هاي مد     ني و صنفي براي 
فعاليتي جمعي، خرد     مند     انه و معطوف به تامين منافع فرد     ي د     ر 
پرتو منافع ملي سامان د     هد     . اين اهد     اف آرماني كه خد     مت حضار 
محترم و گرامي به اختصار عرض شد     ، د     ر گذر عمر و به صورت 
غريزي د     ر اراد     تمند      شکل گرفت و من امروز را كه د     ر خد     متتان 

می باشم، ساخت. 
فارغ التحصيلي ام از سال ۱۳۳2 از د     انشکد     ه فني تهران مواجه 
با 2۸ مرد     اد      و كود     تا عليه د     ولت ملي مرحوم د     كتر محمد      مصد     ق 
بود     . به چشم خود      ناظر غارت منزل آن مرحوم بود     م. غارت منزل 
عزي��زي كه با ملي كرد     ن صنعت نفت ما را از اس��تعمار د     ولت 
انگلستان نجات د     اد      و د     رآمد      نفت را از آن ميهنمان نمود     . من به 
چشم خود      ناظر بود     م كه تود     ه فقير و بي فرهنگ با د     ريافت مقد     ار 
ناقابلي پول چگونه د     س��ت به تخريب و تاراج اموال منجي خود      

می زنند      و آرزوي ميهن پرستان د     لسوز را بر باد      می د     هند     .
مستاصل و گريان و مايوس به سبب تعطيلي شهر، پاي پياد     ه 
راه شميران، منزلمان را د     ر پيش گرفتم . با خود      می اند     يشيد     م 

گسترشبردباریازسویمهندسخليلی

شافعی ضمن قد     رد     انی از حضور معاون اول رئيس جمهور د     ر اين نشست، افزود     : همان 
زمانی كه مقرر ش��د      اين مراسم برگزار ش��ود     ، جناب آقای جهانگيری بد     ون اينکه ما  از 
ايشان برای حضور د     ر مراسم د     رخواست كنيم، اعالم آماد     گی كرد     ند      و از اين بابت بسيار 
از ايشان قد     رد     انيم. رئيس اتاق ايران د     ر اد     امه به تجربيات همکاری خود      با مهند     س خيلی 
عراقی اشاره و بيان كرد     :  آغاز كار حرفه ای من همراه با عشق و د     لد     اد     گی د     ر كالس د     رس 
مهند     س خليلی عراقی بود      و نگاهی كه د     ر طول همکاری با ايشان د     اشتم، نگاه شاگرد      به 
استاد       و د     قيق تر بخواهم بگويم، نگاه پسر به پد     ر بود     .شافعی افزود     : د     ر سال ۱۳5۳ كه وارد      
گروه صنعتی بوتان شد     م، د     رواقع پا د     ر خانواد     ه ای گذاشتم كه ماالمال از عشق  و د     وستی 
بود     . به ياد      ند     ارم كسی مهند     س خيلی عراقی را به فاميل صد     ا كند     . بلکه ايشان »آقاجان« 
همه بود     ند     . يکی از مهم ترين وجه تمايز ايش��ان د     ر مقايس��ه با د     يگران، تأكيد      مهند     س 
خليلی عراقی بر »انسان س��ازی« د     ر د     س��تگاه خود      بود     . به همين د     ليل بود      كه بيشترين 
وقت د     ر س��ازمان ايشان را به آموزش سپری می كرد     يم. ايشان همواره تأكيد      د     اشتند      كه 
نبايد      برای كار زند     گی كنيم، بلکه اين زند     گی است كه بايد      برای آن كار كنيم.رئيس اتاق 
ايران، آرمان گرايی، عزت نفس، مسئوليت پذيری، برد     باری و اشاعه عشق را مهم ترين عوامل 
كاميابی مهند     س خليلی عنوان كرد     ند     .شافعی تأكيد      د     اشت: مهند     س خليلی همواره تأكيد      
د     اشتند      نيرومند     ترين عاملی كه بر تمامی كارها اثر د     ارد     ، نيروی عشق است و همواره اصرار 

د     اشتند      كه بايد      تد     بيری بجوييم تا به ميل خود      كارها را به بهترين نحو انجام د     هيم.

خليلیانگيزهمضاعفمیدهد

احمد      پورفالح د     بير جش��نواره تجليل از مهند     س محسن خليلی د     ر خصوص فلسفه 
برگزاری اين جش��نواره تأكيد      د     اشت: بد     ون ش��ک برگزاری جشنواره های اينچنينی به 
بنگاه د     اران و فعاالن اقتصاد     ی، برای توسعه و تد     اوم فعاليت هايشان انگيزه مضاعف می د     هد      
و همچنين گام بزرگی خواهد      بود      تا بتوانيم قد     رد     ان تمام بزرگان كشور د     ر بخش های مولد      
باشيم. به باور پورفالح، محسن خليلی عراقی اسطوره توليد     كنند     گان، تشکل گرايی و سرآمد      
اخالق د     ر كسب وكار است.غالمحسين شافعی رئيس اتاق ايران د     ر اين مراسم بابيان اينکه 
امروز د     ور هم جمع شد     ه ايم تا از انسانيت تجليل كنيم، گفت: مهند     س خليلی عراقی الگويی 

برای همه ماست و اميد     واريم كه الگوهای اينچنينی د     ر آيند     ه تکثير شوند     .
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كه ب��راي رهايي از جهل و نج��ات ميهن راه 
چاره ، صنعتي نمود     ن و اش��اعه فرهنگ آن و 
استغناي عمومي می باشد     . لذا مصمم و بي امان 

راه خود      را پيش گرفتم.
به پيش��نهاد      پد     ر و د     ر خد     مت او و استعانت 
تد     ريج��ي ب��راد     ران و خواه��ر، پ��س از پايان 
تحصي��الت و مطالع��ات جهان��ي و ب��ا ياري 
همکاران صاحب خالقيت و وفاد     اري همچون 
همش��اگرد     يم مرحوم د     كتر عب��اس چمران و 
د     يگر فد     اكاراني مانند      شهيد      تند     گويان، فعاليت 
صنعتي- خد     ماتي اس��تفاد     ه از گاز مايع را د     ر 
نيازمند     ي هاي خانگي و تجاري شروع نمود     يم 
و پيش��گام اشاعه فرهنگ اس��تفاد     ه از گاز د     ر 

نيازمند     ي هاي عمومي بود     يم .
 آش��پزخانه هاي د     ود     زد     ه هيزم سوز خارج از 
محي��ط زند     گي عمومي را به صورتي نظيف و 
كنوني بخش��ي از محل زند     گي مرد     م كش��ور 
نمود     ي��م. د     ر زند     گي خانم هاي خانه د     ار ميهن، 
تحولي عظيم ايجاد      و متد     رجاً ساخت تمامي 
نيازمند     ي هاي گازس��وز و نقل و انتقاالت گاز 
مايع را د     ر كشور فراهم نمود     يم تا آنکه د     ر سال 
۱۳4۸ ش��ركت ملي گاز ايران )د     ولتي( شروع 

به كار كرد     .
 ما ب��ه راه خ��ود      اد     امه د     اد     ي��م و به تد     ريج 
هفتاد      واحد      صنعتي د     ر گاز مايع با اشتغالزايي 
۳0 هزار نفر تاس��يس شد     . اكنون گاز طبيعي 

متجاوز از ۷0د     رصد      انرژي مورد      نياز كش��ور را 
تامين می نمايد      و اين امر س��بب شد      فرهنگ 
مصرف گاز با استاند     ارد      جهاني د     ر كشور ايجاد      
و زمينه مناس��بي براي مص��رف گاز طبيعي 

فراهم شود     . 
س��اخت ل��وازم خانگي را ش��روع و انجمن 
صنايع ل��وازم خانگي را تاس��يس نمود     يم كه 
د     ر اين صنعت وس��يع 200 ش��ركت سازند     ه 
نيازمند     ي هاي كش��ور را تامين می نمايند      كه 
ش��رح خد     مات صنعتي اين بخش خود      مقوله 

مفصل د     يگري است.
تاس��يس س��ند     يکاي  اس��ت  همچني��ن 
توزيع كنند     گان گاز مايع ايران ، انجمن مد     يران 
صنايع، كنفد     راس��يون صنعت اي��ران و... كه 
تمامي فعاليت هاي تشکل هاي برشمرد     ه شد     ه 
و طرحه��ا و پژوهش ه��ا و گزارش ه��اي آنها 
كه متج��اوز از صد     ها هزار س��اعت - نفر كار 
كارشناس��ي اس��ت د     رخد     مت اشاعه فرهنگ 

صنعتي و صنعتي نمود     ن كشور بود     ه است.
د     ر واقع تالش ه��اي پيگيرانه فوق عالوه بر 
جهات مختلف د     ر حوزه خير و منفعت عمومي 
همچنين د     ر جهت ارش��اد      و هد     ايت وتوسعه 
فرهنگ صنعتي بود     ه و پيوس��ته س��عي شد     ه 
تا د     ولت ها با بخش خصوصي كش��ور همراه و 
همد     استان ش��وند      و اصول »حاكميت خوب« 
د     ر د     ولت ها اجرايي و د     ولت ها متعهد      به بخش 

خصوصي كشور شوند      و آرمان هايي كه د     ر اول 
عرايض عنوان نمود     م محقق گرد     د     .

د     ر مي��ان فعاليت هاي تش��کل گرايي خود      
همچني��ن اين افتخار را د     اش��ته ام كه همکار 
و خد     متگزار چهل س��اله اتاق بازرگاني باشم. 
پيوس��ته د     ر طول اين حد     ود      چهار د     هه، عضو 
هيات نمايند     گان ات��اق ايران و تهران بود     ه ام و 
بهترين تعامالت فکري را د     ر حوزه هاي مختلف 
اقتص��اد     ي و صنعتي با اين اتاق ها د     اش��ته ام. 
گفتني اس��ت كه انجمن مد     ي��ران صنايع د     ر 
طي 24 س��ال اول بعد      از انقالب اس��المي از 
طريق اينجانب و همکارانم، با تمام قوا از طريق 
فعاليت هاي كارشناسي د     ر خد     مت اتاق ايران 
بود     ه اند      كه اين به سهم خود      بحر كشافي د     ارد     .

نهايت آنکه من نيز اس��بي از ارابه صنعتي 
كرد     ن كش��ور می باشم. راه مقد     سي كه هفتاد      
س��ال اس��ت اد     امه می د     هم و د     ر اين سال هاي 
سالخورد     گي آرزويي جز تد     اوم اين راه و تحقق 
آرمان هايي كه د     ر ابتد     اي عرايض تقد     يم د     اشتم 
و به گمانم آرزوي همه ما فعاالن و تالشگران 
عرصه اقتص��اد      و صنعت ميهن اس��ت ند     ارم: 
آزاد     ي و رف��اه مرد     م و خير عمومي و توس��عه 
و پيش��رفت ميهن از مسير توسعه صنعتي و 

تشکل گرايي.
خد     ايا چنان كن س��رانجام كار / تو خشنود      

باشي و ما رستگار



8

شماره 138- پاييز 1398

نکود     اشت خليلی

نامخليلیدرتاريخايرانماندگارخواهدشد

روزهای سختی به صنعت ايران گذشت، اما 
افراد     ی نگذاشتند      چراغ صنعت كشور خاموش 

شود     . 
اقتص��اد      ايران د     ر 40 س��ال گذش��ته با ۳ 
چال��ش اصلی »د     ولتی ب��ود     ن اقتصاد     «، »اتکا 
ب��ه نفت« و »ضع��ف د     ر س��اختار مد     يريتی« 
روبه رو بود     ه اس��ت. س��خنان مع��اون اوا را د     ر 
اد     ام��ه می خواني��د     : نبايد      ن��گاه پيمانکارانه به 
بخش خصوص��ی د     اش��ته باش��يم، بلکه اين 
نگاه بايد      ب��ه نگاه توس��عه گرايانه تغيير كند     . 
البت��ه صحبت های معاون اول رئيس جمهور و 
معاون اقتصاد     ی رئيس جمهور د     ر اين مراس��م 
اگرچه تحس��ين فعاالن اقتصاد     ی را به همراه 
د     اش��ت، اما به گفته آنها، جای تعجب اس��ت 
ك��ه چرا حرف ه��ای خوبی د     ر اين مراس��م از 
س��وی د     ولتمرد     ان ش��نيد     ه می ش��ود     ، اما د     ر 
د     ولت به گونه اي د     يگر رفتار می ش��ود     ؟ انتظار 
فعاالن بخش خصوصی اين است كه تجليل از 
بزرگان رهاورد     ی د     اشته باشد      كه به رفع موانع 

بنگاه های اقتصاد     ی منجر شود     .
اول  مع��اون  جهانگي��ری،  اس��حاق 
رئيس جمه��وری كه د     ر مراس��م نکود     اش��ت 
مهند     س محسن خليلی حضور پيد     ا كرد     ه بود      
د     ر صحبت هايی گفت:  د     ر شرايط كنونی بايد      
به بخش خصوصی بيش از گذشته توجه كنيم 
زيرا آنها سربازان خط مقد     م د     ر شرايط تحريم 
كش��ور هس��تند      نبايد      نگاه پيمانکارانه به آنها 
د     اشته باش��يم، بلکه بايد      با نگاه توسعه گرايانه 

د     ر پيش��رفت كش��ور با آنها مش��اركت كنيم. 
او تاكي��د      كرد      كه باي��د      د     ر محد     ود     يت ها خلق 
فرص��ت كنيم و د     ر عين حال به اصالح برخی 
رويکرد      ها بپرد     ازي��م و به مرد     م بگوييم كه د     ر 

كجا اشتباه كرد     ه ايم.
جهانگيری به مشکالت 40 ساله د     ر ساختار 
اقتصاد      ايران اشاره كرد      و گفت: د     ولتی بود     ن،  
اتکا به نفت و ضعف د     ر س��اختار مد     يريت سه 
چالش ساختاری د     ر اقتصاد      ايران طی 4 د     هه 
گذشته است. اين سه مسأله باعث شد     ه است 
ك��ه چالش های اقتصاد     ی اي��ران به ابرچالش 
تبد     يل ش��ود      و مشکالتی را برای مان به وجود      
بياورد     .  معاون اول رئيس جمهور با بيان اينکه 
بخش خصوصی بايد      ميد     ان د     ار توس��عه كشور 
باش��د      و د     ر سياس��تگذاری ها نقش ايفا كند     ، 
گفت: من همواره از بخش خصوصی كشور د     فاع 
ك��رد     ه ام و د     رحال حاضر تمامی د     س��تگاه های 
د     ولتی مکلف ش��د     ه اند      ك��ه د     ر برنامه ريزی ها 
به نظرات تش��کل های بخش خصوصی توجه 
كنن��د      و از د     يد     گاه های آنان اس��تفاد     ه كنند     . 
وی يکی از د     اليلی كه موجب توس��عه يافتگی 
بيش��تر بخش صنعت نسبت به ساير بخش ها 
شد     ه اس��ت را گرايش به تشکل گرايی د     انست 
و گفت: بخش صنعت كش��ور زود     تر از س��اير 
بخش ها به تش��کل گرايی روی آورد      كه يکی 
از د     اليل آن حمايت مهند     س خليلی عراقی از 

اين تشکل ها بود     .
جهانگيری ضم��ن تجليل از اق��د     ام اتاق 

ايران د     ر برگزاری مراس��م های بزرگد     اش��ت 
 ب��زرگان صنع��ت و تج��ارت كش��ور گفت: 
با توجه به شناختی كه از شخصيت مهند     س 
خليلی عراقی د     اشته ام با عالقه د     ر اين مراسم 
و برنامه هايی نظير تجليل از آقای ميرمحمد      
صاد     قی شركت كرد     ه ام، زيرا اين افراد      همواره 
برای سربلند     ی ايران تالش كرد     ه اند      و بايد      از 
آنها د     ر زمان حيات تش��کر و قد     رد     انی شود     . 
مع��اون اول رئيس جمه��ور افزود     : ن��ام و ياد      
مهند     س خليلی عراقی د     ر تاريخ ايران ماند     گار 
خواهد      ش��د     ، زيرا وی د     ر فراز و نش��يب های 
صنعت كشور همواره د     غد     غه توسعه صنعتی 
د     اش��تند      و اج��ازه ند     اد     ند      كه چ��راغ صنعت 
كش��ور خام��وش ش��ود     . وی با بي��ان اينکه 
افراد     ی نظير مهند     س خليلی كه به توس��عه 
ملی فکر می كنند      و به د     نبال رفاه ملت ايران 
هستند      انسان هايی بزرگ هستند     ،  افزود     : اين 
افراد      عالوه بر ايجاد      ثروت ملی مروج اخالق 
و معتقد      به مس��ئوليت اجتماعی هس��تند      و 
هيچ گاه ب��د     ون توجه به ارزش های انس��انی 
و اخالق��ی تنه��ا به توس��عه واح��د      صنعتی 
خ��ود      فکر نکرد     ه اند     . جهانگيری با اش��اره به 
مسئوليت خود      د     ر طول د     وران پس از انقالب 
اسالمی و د     غد     غه اش نسبت به توسعه كشور 
گف��ت: با توجه به ش��ناخت كامل از موانع و 
فرصت های توس��عه ايران يکی از مهم ترين 
كاره��ا ب��رای افزايش عالقه من��د     ی افراد      به 
تالش بيش��تر را د     ر پاس��د     اری و حمايت از 



9

شماره 138- پاييز 1398

نکود     اشت خليلی

همچنين محمد      نهاوند     يان، معاون اقتصاد     ی رئيس جمهور د     ر اين مراسم 
ب��ا بيان اينک��ه اتاق بازرگانی تنها يک تش��کيالت اقتصاد     ی نيس��ت، بلکه 
وظيفه هايی د     ر خد     مات اجتماعی به عهد     ه د     ارد      كه نکود     اش��ت افراد      بزرگ، 
يکی از آنها است، گفت: به اين معنا كه اتاق بازرگانی نماد      حضور اجتماعی 
فع��االن اقتصاد     ی بود     ه و توقع خد     مات گس��ترد     ه اجتماع��ی نيز از اين نهاد      
بخش خصوصی وجود      د     ارد     . مع��اون اقتصاد     ی رئيس جمهوری گفت: الگوی 
موفقيت، اين اس��ت كه ش��خصيت هايی مقيد      به كيفي��ت را معرفی كنيم. 
ارائ��ه اين الگوها هنر ماس��ت. وی افزود     : جمع تناقض ه��ا د     ر  وجود      افراد      و 
تجليل از چنين چهره هايی الزم است. تجليل از چنين افراد     ی، يک واجب 
اجتماعی اس��ت و بايد      اد     امه د     ار باش��د     . نهاوند     يان اند     يشه های خيرخواهانه 
مهن��د     س خليل��ی و عمل او به اين ب��اور را مورد      توجه ق��رار د     اد      و تصريح 
كرد     : انس��ان اقتصاد     ی، عالوه بر سود      و نفع شخصی، منافع جمعی را د     نبال 
می كن��د     . جمع اين د     و ممکن اس��ت و د     ر وجود      آق��ای خليلی وجود      د     ارد     . 
ع��د     ه ای معتقد     ند      كه چنين جمعی د     ر وجود      يک نفر غيرممکن اس��ت؛ اما 
اين ايد     ه اش��تباهی است. اگر د     ر يک نهاد      عمومی فرد     ی قرار بگيرد      كه نفع 
شخصی را د     نبال كند     ، خطرناك است؛ اما عکس آن موجب تعالی می شود     . 
وی پيش فرض های ثابت نش��د     ه د     ر مورد      افراد      اقتصاد     ی كه تنها آنها را د     ر 
پ��ی منافع ش��خصی می د     انند     ، م��ورد      انتقاد      قرار د     اد      و اف��زود     : فرد     ی مانند      
مهند     س خليلی د     نبال بهينه كرد     ن سود      است؛ چراكه ايشان و افراد     ی مانند      
او مجموعه تابع مطلوبيت را د     نبال می كنند      و اين همان بهينه سازی است. 
مع��اون اقتصاد     ی رئيس جمهوری د     ر اد     امه چند      خصيصه مهند     س خليلی را 
توصيف كرد     ؛ نگاه مهند     س��ی و توجه ويژه به عد     د      و رقم، اد     اره خوب بنگاه 
اقتصاد     ی و نگاه به آيند     ه، توجه به مفاهيم كالن اقتصاد     ی، نگاه تشکلی، نگاه 
اجماع ساز، نگاه اميد     وار و با پشتکار، حمايت از اند     يشه های نو و نگاه اخالقی 
ويژگی های شخصيتی بود     ند      كه از نگاه نهاوند     يان د     ر شخصيت خليلی عراقی 
وجود      د     ارد      كه بايد      آنها را از او آموخت. احمد      پورفالح، د     بير جشنواره تجليل 
از مهند     س محسن خليلی د     رخصوص فلسفه برگزاری اين جشنواره توضيح 
د     اد     : بد     ون شک برگزاری جش��نواره های اين چنينی به بنگاه د     اران و فعاالن 
اقتصاد     ی، برای توس��عه و تد     اوم فعاليت های ش��ان انگيزه مضاعف می د     هد      
و همچني��ن گام بزرگی خواهد      بود      تا بتوانيم قد     رد     ان تمام بزرگان كش��ور 
د     ر بخش های مولد      باش��يم. به گفته پورفالح، محسن خليلی عراقی اسطوره 

توليد     كنند     گان، تشکل گرايی و سرآمد      اخالق د     ر كسب وكار است.

تجليلازانسانيت سرمشق ها و الگوهايی می د     انم كه با جد     يت به كشور 
خد     مت كرد     ه اند     . معاون اول رئيس جمهوری اد     امه د     اد     : 
توجه به اين افراد      يقينا موجب افزايش س��رمايه های 
ماد     ی و معنوی كش��ور می ش��ود      و ض��رورت امروز و 
ف��رد     ای ايران تکثير الگوهايی نظير مهند     س محس��ن 
خليلی عراقی د     ر صنعت است كه د     غد     غه توسعه كشور 
را د     ارند     . جهانگيری با اشاره به تالش آمريکايی ها برای 
فروپاشی اقتصاد      ايران گفت: آنچه اقتصاد      ايران را سرپا 
و مقاوم نگه د     اش��ته تالش فعاالن اقتصاد     ی است كه 
با همه د     شواری ها صاد     رات انجام می د     هند     ، مواد      اوليه 
كارخانه ها را تامي��ن كرد     ه و پول جابه جا می كنند       يا 
همه مساعی خود      را برای حفظ خطوط توليد      و بيکار 
نشد     ن كارگران به كار بسته اند     ، آنها با زحمت فرصتی 
برای سياس��تمد     اران كشور ايجاد      كرد     ه اند      تا از حقوق 
ملت د     فاع كنند     . معاون اول رئيس جمهور تاكيد      كرد     : 
نياز امروز مرد     م ايران اين اس��ت كه از همه مسئوالن 
د     ر هم��ه نهاد     ها و حوزه ه��ای مد     نی، احزاب، جريانات 
سياس��ی، نخبگان، د     انشگاهيان و بخش خصوصی اين 
پيام را د     ريافت كنند      كه آنها د     ر فکر افق گشايی برای 

كشور هستند     .
وی اد     امه د     اد     : د     ش��منان هد     فشان تيره و تار و مبهم 
نشان د     اد     ن آيند     ه برای ملت ايران است و نبايد      بگذاريم 
ملت احس��اس كند      كه آيند     ه ای برای آنها وجود      ند     ارد     . 
جهانگيری با تاكيد      بر اينکه بايد      از فرسايش سرمايه های 
ماد     ی و معنوی كش��ور جلوگيری كني��م، افزود     : نبايد      
بگذاريم با وجود      ش��رايط س��خت اقتصاد     ی كه مرد     م را 
نگران و قد     رت اقتصاد     ی آنها را كاهش د     اد     ه و معيش��ت 
مرد     م د     ر ش��رايط د     ش��واری قرار گرفته، اميد      به آيند     ه 
از بي��ن برود     .  معاون اول رئيس جمهور با اش��اره به د     و 
ش��وك اقتصاد     ی د     ر د     هه ۹0 و كاهش د     رآمد     های نفتی 
كش��ور د     ر سال های ۹۷ و ۹۸ گفت: د     ر اين شرايط بايد      
از همه س��طوح د     ولتی و مد     يريت نظام يک صد     ا شنيد     ه 
شود     .  جهانگيری گفت: ميزان د     رآمد      نفت د     ر سال ۹۷ 
و ۹۸ به ش��د     ت كاهش يافته و د     ر چنين ش��رايطی د     و 
ش��وك اخير ارزی، معيشت مرد     م را د     ر شرايط سختی 
قرار د     اد     ه است. د     شمن بر خالف سال های ۹0 و ۹۱ د     ر 
س��ال های ۹۷ و ۹۸ به د     نبال اين ب��ود      كه د     رآمد      نفت 
م��ا را به صفر برس��اند      كه من د     ر اينج��ا به د     ليل وجود      
گوش های نامحرم رقم صاد     رات نفت را نمی گويم. پس 
بايد      د     ر تمام س��طوح د     ول��ت و البته كل مد     يريت نظام، 
صد     ای واحد     ی را بشنويم. چراكه مرد     م د     ر شرايطی كه 
متحمل س��ختی های بس��ياری د     ر حوزه معيشت خود      
هستند     ، مشاهد     ه می كنند      گروه ها و جريان های سياسی 

با يکد     يگر بحث می كنند     .
وی اف��زود     : باي��د      فرصت جد     ي��د      خلق كني��م و د     ر 
محد     ود     يت ها به توسعه كش��ور فکر كنيم. قطعا اصالح 
روش های غلط و رويکرد     های ناد     رس��ت ثمربخش است 
و اش��کالی ند     ارد      كه با مرد     م د     رباره اصالح رويه ها سخن 

بگوييم و تصميمات د     رست را اتخاذ كنيم.  



10

شماره 138- پاييز 1398

نکود     اشت خليلی

خوانساری:

پرچمدارجنبشتشکلگرايی
مس��عود      خوانس��اری، رئيس اتاق بازرگانی 
محس��ن  نکود     اش��ت  آيي��ن  د     ر  ته��ران، 
خليلی عراق��ی، ك��ه د     ر اتاق بازرگان��ی ايران 
برگزار ش��د     ، او را صنعتگری خس��تگی ناپذير 
توصي��ف كرد      كه نماد      اميد      و مقاومت اس��ت 
كه نبايد      د     ر معرفی هر چه بيشتر او به جامعه 

اند     كی د     ريغ و پرهيز كرد     .
 آيين نکود     اش��ت محس��ن خليلی عراقی از 
صنعتگران كهنه كار كشور، د     ر اتاق بازرگانی، 
صنايع، معاد     ن و كشاورزی ايران برگزار شد      و 
طی اين مراس��م از تمبر ياد     بود      و سرد     يس او 

نيز رونمايی شد     .
د     ر اي��ن مراس��م ك��ه ب��ا حضور اس��حاق 
جهانگيری معاون اول رئيس جمهوری، محمد      
نهاوند     يان معاون اقتص��اد     ی رئيس جمهوری، 
روسای اتاق های تهران و ايران، اعضای هيات 
رئيسه و هيات نمايند     گان اتاق تهران و ايران، 
فعاالن اقتصاد     ی و چهره هايی چون مس��عود      
نيلی و علينقی مش��ايخی برگزار شد     ، از بيش 
از 60 س��ال تالش و مجاه��د     ت خليلی عراقی 
د     ر راه توسعه صنعتی ايران و تشکل گرايی د     ر 
بخ��ش خصوصی تجليل به عم��ل آمد      و اتاق 

تهران نيز لوح تقد     يری به او اعطا كرد     .
 د     ر مراسم نکود     اشت خليلی عراقی، مسعود      
 خوانس��اری رئيس اتاق تهران، طی سخنانی 
ب��ا اش��اره ب��ه اينک��ه تحريم ها و فش��ارهای 
اقتصاد     ی باع��ث گرفتاری هايی از جمله فقر، 
نابرابری، خشونت و به ويژه نااميد     ی د     ر جامعه 
ش��د     ه است، اد     امه د     اد     : برگزاری اين مراسم به 
موق��ع بود     ه و برگ��زاری چني��ن رويد     اد     هايی 
 می تواند      برای مرد     م و اهالی كسب و كار بسيار 

اميد     آفرين باشد     .
او سپس به ارائه شرح مختصری از زند     گی 
و زمانه محسن خليلی عراقی پرد     اخت و گفت: 
تا زمانی كه محمود      و محسن خليلی، شركت 
بوتان را برای عرضه گاز مايع تأس��يس نکرد     ه 
بود     ن��د     ، گاز كش��ور بيهود     ه  می س��وخت و به 
هد     ر  می رفت. اما د     ر س��ال ۱۳۳۳، با همراهی 
مهن��د     س محس��ن خليل��ی، واح��د      كوچکی 
برای توليد      نس��ل اول محصوالت گازس��وز و 
سيلند     رهای گاز د     ر كشور شکل گرفت كه به 
س��رعت توسعه يافت. ۱0 س��ال بعد     ، شركت 
مس��تقل صنعتی بوت��ان اولي��ن و بزرگترين 
توليد     كنن��د     ه لوازم گازسوز و سيلندر گاز د ر 

آغاز  را  فعاليت خود  رسمي  به صورت  ايران 
كرد.

خوانساری اد     امه د     اد     : محسن خليلی عراقی 
هم��ان كس��ی اس��ت ك��ه ب��رای اولي��ن بار 
ش��عله های گاز را د     ر خانه های ايرانی روش��ن 
كرد     . او ب��ه همراه پد     ر خالقش كارخانه بوتان 
را پايه گ��ذاری كرد      تا اين برن��د     ، فراتر از يک 
كارخان��ه صنعتی عم��ل كند     . گ��ازی كه د     ر 
فرآين��د      استخراج نف��ت د     ر ميد     ان ها به آتش 
كشيد     ه  می شد     ، برای اولين بار توسط شركت 
بوتان كه برگرفته از نام ش��يميايی همان گاز 
بود     ، به سيلند     ر يا كپسول منتقل شد      تا برای 

مصرف خانگی مهيا شود     .
رئيس اتاق تهران با بيان اينکه محصوالت 
گازس��وز نظير آبگرمک��ن نيز د     ر اي��ن گروه 
صنعتی به توليد      رسيد      تا رفته رفته بخاری ها، 
اجاق ها و آبگرمکن های نفتی جای خود      را به 
انواع گازی بد     هند     ، توضيح د     اد     : محسن خليلی 
كه با ايد     ه پد     ر توانس��ت اي��ن صنعت مهم را 
پايه گ��ذاری كند      د     ر طول اين سال ها د     ائماً به 
رشد      و توسعه فعاليت های شركت پرد     اخت تا 
برند      بوتان از جمله نام های آشنای پر قد     مت و 

همچنان پايد     ار د     ر ميد     ان اقتصاد      باشد     .
خوانس��اری ب��ا اش��اره ب��ه اينک��ه م��رد      
خس��تگی ناپذير صنعت اي��ران را با لقب های 
بسياری  می شناسند      اما همگی او را پرچم د     ار 
جنب��ش تش��کل گرايی  می د     انن��د     ، اد     امه د     اد     : 
عنوان های او د     ر تش��کل های بخش خصوصی 

آن قد     ر زياد      است كه ش��مارش آن حتی برای 
خود     ش��ان ساد     ه نيس��ت. او ك��ه د     ر سال های 
د     انش��جويی د     ر انجمن اسالمی د     انش��جويان 
د     انشگاه تهران عضو شد     ، شايد      تصور نمی كرد      
سال های بعد     ، د     ه ها تش��کل و انجمن د     يگر را 
تأسي��س كند     . لوح های تقد     ير و افتخاراتی كه 
د     ر طول 60 سال كارآفرينی كس��ب كرد     ه نيز 
آن چنان فهرست بلند     بااليی د     ارد      كه ذكر آن 

مقد     ور نيست.
رئيس اتاق تهران د     ر اد     ام��ه با بيان اينکه، 
از محس��ن خليلی به د     رستی ب��ه عنوان پد     ر 
صنعت ياد       می ش��ود     ، به نق��ل قولی از خليلی 
اش��اره كرد      و گفت: ايش��ان د     ائ��م اين گفته 
را بي��ان می كند      ك��ه روزی كه بع��د      از اتمام 
تحصيالتم پا به حوزه صنعت گذاش��تم سهم 
بخش صنعت د     ر تولي��د      ناخالص د     اخلی 0.۸ 
د     رصد      بود      اما ام��روز صنعت 22 د     رصد      توليد      
ناخالص د     اخلی كش��ور را د     ر د     ست د     ارد     . من 
افتخار د     ارم كه يکی از اسب های ارابه صنعت 

كشور باشم.
 خوانس��اری اد     امه د     اد     : پي��ر صنعت ايران 
اما بع��د      60 س��ال فعاليت همچن��ان د     ست 
از ك��ار نکش��يد     ه و قص��د      د     ارد      آرزوی محقق 
نشد     ه اش را د     ر ميد     ان صنعت تحقق بخشد     . او 
 مي خواهد  مانيفس��ت بخش خصوصی را برای 
تعريف رفتار يک فعال اقتصاد     ی طراحی كند     . 
خليل��ی  می گويد     ، ما به اند     ازه كافی د     انش��گاه 
د     اريم كه برای كشور صنعتگر تربيت كند      اما 
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تابه ح��ال با آموزش هايی كه رفت��ار صنعتی را تد     وين 
كرد     ه باشد     ، برخورد      نکرد     ه ام.

خوانساری سپس با اشاره به باورهای خليلی د     ر مورد      
اهميت آم��وزش گفت: خليلی معتقد      است كه آموزش 
باع��ث تغيير رفتار و عنايت به خود      رفتار، سبب توسعه 
و ترقی  می شود     . هرقد     ر كه انسان ها فرهيخته تر، عالم تر 
و كارآزمود     ه تر باش��ند      رفتار بهتری هم خواهند      د     اشت. 
رفتار بستری است كه ما را به سوی تعالی سير  می د     هد     .

رئيس اتاق تهران بار د     يگر به نقل قولی از خليلی اشاره 
كرد     : من به د     نبال تد     وين مانيفس��ت صنعتگران هستم 
كه گرايش اصلی آن رفتار صنعتگری است. او همچنين 
 می گويد     ، كاش  می ش��د      مانيفست بخش خصوصی را با 
محوريت مهربانی و خرد     ورزی  می نوشتيم؛ روش من د     ر 
كس��ب وكار و د     ر زند     گی مد     اراجويی و مهربانی بود     ه و 

هست. من به همه آد     م ها احترام  می گذارم.
رئيس اتاق بازرگانی تهران با بيان اينکه بوتان اولين 
ش��ركتی بود      كه راه گ��از را به خانه ايراني��ان باز كرد     ،  
افزود     : اين گاز د     ر جريان استخراج نفت به آتش كشيد     ه 
 می ش��د     ، د     ر طول اين سال ها اما رقبای زياد     ی پا به اين 
ميد     ان گذاش��تند      اما بوتان توانست د     ائماً خود      را به روز 

كند      تا همچنان سهم مهمی از بازار د     اشته باشد     .
رئي��س ات��اق ته��ران د     ر اد     امه گفت: ام��روز همه ما 
اينجا با يکی از مصاد     يقی مواجه هستيم كه به د     رستی 
نش��ان  می د     هد      د     ر بد     ترين شرايط هم بهترين خود      بود     . 
قطع��اً وضعيت امروز ما از س��ال ۱۳۳2 و پس از كود     تا 
 بد     تر نيس��ت. د     ر حوال��ی همين زم��ان كارخانه بوتان 
راه اند     ازی ش��د     . قطعاً موقعيت امروز ما از زمان انقالب 
و نابس��امانی های اد     اری و اقتصاد     ی پس از آن سخت تر 
نيست اما د     ر همين ايام كارخانه بوتان با توسعه كارش 

اجازه ند     اد      تا اجاق گاز خانه ها خاموش شود     .
خوانس��اری همچنين گفت: يقينا شرايط امروز ما از 
زمان جنگ سخت تر نيس��ت ول��ی د     ر د     وره جنگ هم 
بوتان روی پای خود      ايستاد      و بد     ون رانت موقعيت خود      
را حفظ كرد     . امروز د     ر پيش��گاه بخش خصوصی مرد     ی 
ايس��تاد     ه كه خالصه ای از تم��ام آن چيزهايی است كه 
م��رد     م برای اميد     واری به آن ني��از د     ارند     .او گفت: امروز 
هم��ه ما د     ر اي��ن مراسم كنار هم جمع ش��د     ه ايم كه از 
ي��ک كارآفرين تقد     ير كنيم كه نماد      ايس��تاد     گی و صبر 
است. محس��ن خليلی عراقی و كارخان��ه بوتان روايتگر 
ي��ک تاريخ اند      آنها د     ر هي��چ د     وره زمانی عرصه را خالی 
نکرد     ه ان��د     . امروز مس��ئوليت همه ماست كه محس��ن 
خليلی عراقی را به جامعه معرفی كنيم. به مرد     م بگوييم 
د     ر اين وانفس��ا هم كسانی هس��تند      كه هر روز ساعت 
5 صب��ح ب��ه د     فتر كارش��ان  می روند      و تا آخر ش��ب با 
اميد      تالش  می كنند     . كس��انی هس��تند      كه از وقت شان 
 می گذرند      تا تش��کلی را برپا كنند     . كس��انی هستند      كه 
بيش از 240 بار به د     اد     گاه رفته اند      اما از احيای كارخانه 
نااميد      نشد     ه اند     . همه اينها كارنامه محسن خليلی است. 

د     ر معرفی او به جامعه پرهيز نکنيد     .

د     كت��ر محمد     مهد     ی بهکيش نيز د     ر اين نکود     اش��ت عنوان كرد     : از ابتد     ای 
جلس��ه خصلت ه��ای مهند     س خليل��ی به طور كامل گفته ش��د     . من از سال 
۱۳60 د     ر اتاق به عنوان اولين مش��اور اقتصاد     ی اتاق بازرگانی حضور د     اشتم. 
آن زمان بيش��تر گروه هايی كه د     ر اتاق حضور د     اشتند     ، تاجرپيشه بود     ند     . اما 

مد     يران صنعتی و كارشناسان د     ر اتاق حضور ند     اشتند     .
پس از انقالب فرهنگی كه د     انشگاه ها تعطيل شد     ، آقای مهند     س خاموشی 
به د     نبال يک كارشناس بود     ند      و قرعه به نام من افتاد     . وقتی د     يد     م صنعتی ها 
د     ر اتاق نيس��تند     ، سراغ انجمن مد     يران صنعتی ن��زد      مهند     س خليلی رفتم. 
ايش��ان نيز به د     ليل مباحث روز آن زمان فعال تر ش��د     ند      و از طرف د     يگر به 
من د     لگرمی د     اد     ند      كه بتوانم يک گروه د     يگر از كارشناسان را به اتاق د     عوت 
كنم. پس از آن يک زمانی د     ر مركز تحقيقات اتاق، ۱0 نفر كارشناس حضور 
د     اش��تند     . اما اتاق نتوانس��ت اين گروه كارش��ناسان را جذب كند     . مهند     س 
خليل��ی آنها را به انجمن مد     يران صنعتی و ش��ركت خود     ش��ان برد     ند      و اين 
گروه توانست به ارتقای اين د     و سازمان كمک كند     . او افزود     : مهند     س خليلی 
ارزش ك��ار علمی را می فهميد      و به آن احترام می گذاش��ت. د     ر بس��ياری از 
جلس��ات خود     ش��ان می نشس��تند      و سعی د     اش��تند      بياموزند     . اين روحيه د     ر 

خيلی ها نيست. مهند     س خليلی هميشه آماد     ه ياد     گيری بود     ند     . 
انجمن مد     يران و ساير تش��کل هايی كه ايش��ان عامل تش��کيلش بود     ند     ، 
توانس��تند      با علم و تکنولوژی مد     رن نرم افزاری پيش بروند     . د     ر نتيجه ايشان 

هميشه موفق بود     ه است.
او سپس خطاب به مقامات د     ولتی حاضر د     ر جلسه گفت: آقای نهاوند     يان 
و آقای جهانگيری حرف های قش��نگی زد     ند     . اما نمی د     انم چرا حرف های آنها 

د     ر د     ولت اجرا نمی شود     .
اينجا خيلی حرف های خوبی زد     ه می شود     . از مهند     س خليلی خيلی تقد     ير 
می ش��ود     ، اما همين فرد      د     ر اين مملکت بارها ب��ه د     اد     گاه می رود     . اين تضاد      
از كجا نش��ات می گيرد     ؟ چطور می ش��ود      كه مجموعه د     ولت به چنين روزی 
می افت��د      و اين چنين عم��ل می كند      كه گرفتاری های عظي��م برای همه از 

جمله بنگاه ها ايجاد      شود     .
بنابراين اگ��ر واقعا می خواهيد      از بزرگان تجليل كنيد     ، رهاورد     ی را از اين 
مجل��س بيرون ببريد     . بحث��ی را د     ر د     ولت باز كنيد      تا مش��کالت بنگاه های 
اقتصاد     ی حل شود     . اميد     وارم چند      مانع از جلوی پای شما صاحبان كسب و 

كار به اين واسطه برد     اشته شود     .

خريدارنابپژوهش
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حسینسالحورزی:

مردپايداریوسازگاریبرایصنعتايران
سازگاری، خصلت ارزشمند      مهند     س خليلی 
اس��ت. سازگ��اری همراه با ايس��تاد     گی بر سر 
ارزش ها سبب ش��د      كه او به همراه د     وستانش 
مانع از اد     امه و تشد     يد      مصاد     ره ها د     ر اواخر د     هه 
۱۳50 شود      و راه را برای تلطيف برخورد      د     ولت 

و نهاد     های كارگری با كارفرمايان باز كرد     .
پ��رواز آد     م��ی و جامعه انس��انی ب��ه سوی 
پيشرفت و آباد     انی و استيال بر طبيعت با د     و بال 
د     انش و تجربه ممکن شد     ه است. تجربه ها يا به 
خود      آد     می برمی گرد     د      يا به د     وستان و همکاران 
و ساير اف��راد      جامعه. بد     يهی است هر آد     می از 
رفتار كسانی كه با او د     ر تعامل قرار د     ارد      بيشتر 
و زود     ت��ر می آموزد      تا اينک��ه بخواهد      د     انش و 
تخصص انباش��ت ش��د     ه خود      را به كار گيرد     . 
د     رس گرفتن از ش��خصيت های د     ارای سلوك 
ممتاز و برجس��ته و كس��انی كه رفتارهايشان 
با د     يگران به تعالی منجر می ش��ود      يک اتفاق 
هميشگی است و البته اين را می توان د     ر سطح 

جامعه نيز د     يد     .
شانس و اقبال و خود      را د     ر راه سعاد     ت قرار 
د     اد     ن نيز د     ر كس��ب و كار و زند      گی اد     می اثر 
د     ارد     . من از جمله افراد      خوش شانسی بود     م كه 
د     و د     هه است با شخصيت ارجمند      و خوش نامی 
مثل مهند     س محس��ن خليلی، از پيشکسوتان 
صنعت ايران آش��نا ش��د     ه ام. همک��اری با اين 
صنعتگر اصي��ل و د     ارای برند      ايران د     رس های 
قابل اعتنايی برای كس��ب وك��ار و به ويژه د     ر 

سلوك با د     يگران برايم د     اشته و د     ارد     .
 يک��ی از د     رس ه��ای بزرگی ك��ه مهند     س 
خليل��ی ب��رای د     يگران د     اش��ته اس��ت د     رس 
سازگاری است. برخالف اين باورهای ناد     رست 
كه سازگاری را همان سازش��کاری می د     انند      و 
آن را نشانه ضعف و شکست معرفی می كنند     ، 
تجربه جوامع بش��ری و تجربه اف��راد      كامياب 

نش��ان می د     ه��د      سازگاری و سازگار ش��د     ن با 
صيانت از ارزش های انس��انی و ش��خصيت با 

ثبات از خصلت های ممتاز است.
 باورمن��د     ان ب��ه سازگاری ني��ک می د     انند      
د     يد     گاه تزاحم و تضاد      از ضعف، ناد     انی، خش��م 
و كينه سرچشمه می گيرد      كه هركد     ام از اينها 
توانايی منفی قابل توجهی برای تخريب د     ارند     . 
برعکس اما د     يد     گاه سازگاری بر عناصری مثل 
م��د     ارا، مهربانی، پايد     اری و برد     ب��اری د     ر برابر 
سختی ها مث��ل هم افزايی نيروه��ا برای عبور 
د     اد     ن آد     م��ی و جامع��ه از بد     بخت��ی به سوی 

خوشبخی است.
سازگارس��ازی خصلت ارزش��مند      مهند     س 
خليل��ی د     ر برخورد      ب��ا همک��اران و نيروهای 
د     يگر و ب��ه ويژه مد     يران نه��اد      د     ولت د     ر همه 
د     وره های زند     گی و كاری ايشان بود     ه است. اين 
هنر مهند     س خليلی است كه توانس��ته د     ر اوج 
تاخت و تاز د     يد     گ��اه تزاحم و تضاد      با صنعت، 

نهاد      نيرومند     ی مثل انجمن مد     يران صنايع را 
د     ر زمس��تان سال ۱۳5۸ ب��ا همراهی ياران و 
د     وستانش تأسيس كند     .ويژگی ممتاز و منحصر 
به ف��رد      سازگارسازی د     ر اي��ن صنعتگر اصيل 
اس��ت كه تأسي��س و راه اند     ازی تش��کل های 
كارفرماي��ی و صنعتی را ممک��ن كرد     ه است. 
همين خصلت است كه راه را برای جمع شد     ن 
فعاالن اقتص��اد     ی و اقتصاد     د     انان برای كاستن 
د     وره ه��ای  د     ر  از سختی ه��ای صنعت گ��ران 
گوناگون باز كرد     ه اس��ت. سازگارسازی همراه 
با ايس��تاد     گی بر سر ارزش ها بود     ه و هست كه 
مهند     س خليلی و د     وستانش را به جايی رساند      
كه مانع از اد     امه و تش��د     يد      مصاد     ره ها د     ر اواخر 
د     هه ۱۳50 شد      و راه را برای تصحيح و تلطيف 
برخورد      د     ولت و نهاد     های كارگری با كارفرمايان 
باز كرد     . راه سازگاری راه خوشبختی است و با 
سازگاری صنعت پايد     ار می ش��ود      و رش��د      آن 

شتاب می گيرد     .

تعامل،مهمترينخصلتمحسنخليلی
عالء ميرمحمد      صاد     قی پيشکسوت و عضو هيات رئيسه اتاق تهران 
كه از همراهان چند     ين ساله  محسن خليلی محسوب می شود     ، ضمن 
بي��ان خاطرات و تجربيات اين رفاق��ت قد     يمی، »تعامل« را مهم ترين 

خصلت محسن خليلی عراقی عنوان كرد     .
او همچنين ضمن ابراز خرسند     ی از اين موضوع كه امروز سرمايه گذار 
و بخش خصوصی بر خالف گذش��ته مورد      توجه قرار گرفته اند     ، تاكيد      
د     اش��ت: رفتار و ايد     ه های افراد     ی چون محس��ن خليلی عراقی موجب 

چنين امری شد     ه است.
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جه

ود     
ب

آنچهرئيسجمهورگفتوآنچههست

حس��ن روحانی، رئيس جمهور ايران، روز يکشنبه ۱۷ آذرماه سال 
۱۳۹۸، هنگام ارائه اليحه بود     جه سال ۱۳۹۹ كشور به مجلس ايران، 
اظهاراتی را مطرح كرد      كه قابليت توجيه ند     ارد     . د     ر اين نوش��ته، تنها 

سه اد     عای غيرموجه اين مقام حکومتی مورد      بررسی قرار می گيرد     .
او از جمله گفت: »رشد      اقتصاد     ی كه سال گذشته منفی بود     ، امروز 
عاليم اينچنين به ما می گويد      و برآورد     ها اين است كه اقتصاد      منهای 
نفت ما امسال مثبت باشد      و اميد     وارم امسال به اين هد     ف د     ست پيد     ا 

كنيم.«
اين اد     عا كه اقتصاد      ايران د     ر سال جاری ش��اهد      رشد      خواهد      بود     ، 
از سوی هيچ منبع معتبری قابل تأييد      نيس��ت. مؤسسات پژوهشی 

بين الملل��ی نظير صن��د     وق بين المللی پول و بان��ک جهانی يا حتی 
مؤسس��ات د     اخل ايران مانند      مركز پژوهش های مجلس توافق د     ارند      
سال جاری سال تشد     يد      ركود      خواهد      بود     .اين ركود      حتی به احتمال 
بسيار د     ر سال های آيند     ه نيز اد     امه د     اشته باشد     . چون رشد      اقتصاد     ی د     ر 
نظام اقتصاد     ی برون زای و د     رون گرای نفتی مشروط به سرمايه گذاری 
انبوهی است كه تنها به لطف صاد     رات نفت خام د     ر بازار جهانی قابل 
د     سترسی است.د     ر شرايط فعلی چشم اند     ازی برای لغو تحريم های نفتی 
ايران و صاد     رات نفت خام وجود      ند     ارد      اما حتی اگر همه تحريم ها به 
يکباره لغو شوند     ، زمان طوالنی الزم است تا نفت خام ايران مجد     د     اً به 
بازارهای جهانی راه يافته و بازارهای گذشته ايران د     وباره فعال شوند     .
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بنبستبودجهوبازشدنراهگفتوگو
همه سخن ها و حرف ها و حد  يث های نوشته شد  ه ويا برزبان آمد  ه مد  يران سياسی 
د  رون د  ولت و بيرون از د  ولت را وقتی كنارهم می گذاريم تا د  ليل پريشانی امروز شهروند  ان 
را بيابيم به يک نقطه مشترك می رسيم: تحريم آمريکا كار را بر ايران  وايرانيان سخت 
كرد  ه است. اين واقعی ترين گزاره از اصل د  استان و پريشانی اقتصاد  ايران د  راين روزهای 
سخت است و بقيه حرفهارا بايد   د  رحاشيه اين مقوله اساسی د  يد   و تحليل كرد  . اعمال 
تحريم ها راه رابرروی فروش نفت ايران به خارج مس��د  ود   كرد  ه است و ايران از د  رآمد   
ميانگين حد  ود   ۷0 ميليارد  د  الر د  ر۱2 سال منتهی به ۱۳۹6 به د  رامد  احتمالی حد  اكثر 
20 ميليارد  د  الری پيش بينی ش��د  ه خوش بينانه رسيد  ه است. اين رخد  اد   بزرگ اصل 
 د  استان است و پيامد   آن فقير شد  ن نهاد  د  ولت و سپس ساير اركان و اجزای اد  اره كنند  ه

كش��ور است. اين يک واقعيت سرسخت است و ت��اروزی كه ايران بتواند   بد  ون د  رآمد   
حاصل از صاد  رات نفت زند  گی مناسبی د  اشته باشد   چند   سال فاصله د  اريم.

سرسختیبودجه
فرد  ا قرار است اليحه بود  جه سال ۱۳۹۹ به مجلس ارائه شود   تا اين نهاد   كاربررسی 
آن را انجام د  اد  ه و آن را برای مراحل بعد   آماد  ه كند  . شايد   بايد   تا فرد  ا صبركرد   تا ارقام و 
اعد  اد   اليحه بود  جه د  رد  و بخش د  رامد   و هزينه ها راد  يد   و آن گاه د  اوری كرد  . بااين همه 
و بنابر د  اد  ه های پيد  ا و پنهان ، كسری بود  جه سال ۱۳۹۹ يک واقعيت غير قابل انکار 
است. شايد   د  ر سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ توانسته باشيم با استفاد  ه از منابع صند  وق 
توسعه ملی ، فروش اوراق مالی ، فروش بيشتر حامل های انرژی و نيز كاهش برخی 
هزينه های بود  جه ای كاررا تا به اينجا برسانيم اما برای تعاد  ل بخشی به د  خل وخرج 
د  ولت و كش��ور اين اتفاق ها د  رسال آيند  ه كمتر از هرزمان امکان وقوع د  ارند  . د  ولت 
برای سال آيند  ه نمی تواند   د  يگر روی منابع صند  وق توسعه ملی حساب بازكند  ، بازار 
خريد   اوراق مالی به د  اليل گوناگون از رونق افتاد  ه است و د  رغياب بازار خارجی برای 
اين اوراق د  رد  اخل نيز مشتری ند  ارد  . افزايش قيمت بنزين رخ د  اد  ه است و نمی توان 
بازهم آن را افزايش د  اد   و رخد  اد  های تازه سپری ش��د  ه د  ست د  ولت را برای افزايش 
قيمت اب و برق و گاز بسته است و د  رامد   شهروند  ان نيز كشش بيشتر از اين را برای 
خريد   حامل های انرژی ند  ارد  . د  ولت می د  اند   اگر بخواهد   از راه افزايش قيمت سکه و 
ارز كه كاالهای انحصاری خويش ا ست د  رآمد   كسب كند   مهار تورم برايش سخت و 
سخت تر خواهد   ش��د  . از سوی د  يگر تجربه نشان د  اد  ه وصل شد  ن به بانک مركزی و 
استفاد  ه مستقيم و غير مستقيم از منابع بانک مركزی نقد  ينگی ونرخ تورم را به باالترها 
می برد  . از سوی د  يگر د  ولت می د  اند   كاهش د  اد  ن برخی هزينه ها شايد  د  يگر به اند  ازه 
كافی بامقبوليت زيان د  يد  گان همراه نباشد   و به اعتراض ها د  امن بزند  . از سوی د  يگر 
د  ولت مگر تا چه حد   می تواند   از ثروتمند  ان ماليات بگيرد   و اصوال اين كار ضد  انگيزه 

سرمايه گذاری خواهد   شد   كه د  رد  سرهای خود  ش راد  ارد  .
راهیبهبیرون

آيا نهاد  د  ولت می تواند   گزارش تمام عياری از آنچه برخی از نکات آن د  رباال و تنها 
د  ربستر بود  جه سال ايند  ه مطرح شد   را تهيه و د  راختيار نهاد  های اد  اره كنند  ه جامعه 
قرارد  هد   و آيا تا كنون د  ولت اين كارراكرد  ه است ؟ به نظر مي رسد تهاد  د  ولت اگر برپايه 
خرد   متعارف عمل كند   بايد   زود  تر اين گزارش را تهيه كند  . كارش��ناسان اقتصاد  ی 
باورد  ارند   برای عبور از بن بست بود  جه ۱۳۹۹ وپس از آن د  ركوتاه مد  ت  تنها يک راه 
وجود   د  ارد   و اين راه بازكرد  ن مسير حركت اقتصاد  ايران به سوی خارج است. ايران بايد   
بد  اند   ند  يد  ن اين واقعيت می تواند   بنيانهای نهاد  ها را سست و متزلزل كند  . ايران بايد   
بتواند   د  ركوتاه مد  ت نفت بفروشد   و د  رآمد   كسب كند   تا از بن بست بود  جه ای بيرون 
آي��د  . آيا برخی نرمش های گفتاری از سوی رئيس مجلس و رئيس د  ولت د  رروزهای 
اخير د  رباره اينکه راه گفت وگو با آمريکا مس��د  ود   نش��د  ه است با اين سرسختی وبن 
 بست بود  جه ای مرتبط نيست ؟ به نظر مي رسد سرسختی بود  جه همان راهی را باز 
مي كند كه مس��د  ود   شد  ه و د  رصورت بسته ماند  ن به زمينگير شد  ن بخش د  رآمد  ی 

بود  جه و به فقيرترشد  ن د  ولت و شهروند  ان می رسد  .

بود     جه

به د     ليل ناكافی بود     ن منابع مالی است كه د     ولت د     ر شرايط فعلی برای 
سرمايه گذاری نيازمند      گرفتن وام از روسيه شد     ه و همزمان قرار است منابع 
صند     وق توسعه ملی نيز برای ناكاف��ی بود     ن سرمايه گذاری به كار گرفته 
شود     . اما اين حجم چنين سرمايه گذاری هايی -به فرض تحقق- برای عبور 
از ركود      كافی نيس��ت. بنابراين چش��م اند     ازی مثبتی برای رشد      اقتصاد     ی 
د     ر ميان مد     ت هم وجود      ند     ارد     .حسن روحانی همچنين می گويد     : »حقوق 
ثابت كارمند     ان را د     ر سال جاری 20 د     رصد      افزايش د     اد     يم و د     ر سال آيند     ه 
ان ش��اء اهلل ۱5 د     رصد      افزايش می د     هيم؛ يعنی د     ر اين د     و سال ۳5 د     رصد      
بر حقوق و مس��تمری ها افزود     يم«. او اد     امه می د     هد     : »مسأله قد     رت خريد      
و شرايط زند     گی مرد     م برای ما بسيار حائز اهميت است و اين موضوع د     ر 
سال ۹۸ و د     ر بود     جه سال ۹۹ يک مس��أله اساسی است.«پرسش اما اين 
است آيا اين ميزان افزايش حقوق توانسته قد     رت خريد      كارمند     ان را حفظ 
كند     . طی تنها د     و سال گذشته نزد     يک 60 د     رصد      از قد     رت خريد      شهروند     ان 
و حقوق بگيران كاسته شد     ه است. د     ر سال آيند     ه نيز به د     ليل تورم شتابان 

اين كاهش قد     رت خريد      اد     امه خواهد      د     اشت.
بنابراين افزايش حقوق و د     ستمزد     های صوری به معنای افزايش واقعی 
آنها نيست و نمی تواند      كاهش قد     رت خريد      كارمند     ان و كارگران را جبران 
كند     . به همين د     ليل است كه د     ولت برای جلوگيری از گسترش فقر يارانه 
حمايتی استفاد     ه می كند     . د     ر صورتی كه افزايش حقوق و د     ستمزد      د     ر طی 
مد     ت ياد      شد     ه كافی بود     ، اختصاص يارانه حمايتی به هفت د     هک جامعه 
ضرورتی ند     اشت. اين اد     عای رئيس د     ولت هم قابل تأييد      نيست. چه افزايش 
اسمی حقوق ها هميشه به معنای افزايش قد     رت خريد      واقعی نيست. حسن 
روحانی همچنين مد     عی است »اقتصاد      منهای نفت ما امسال مثبت باشد      و 
اميد     وارم امسال به اين هد     ف د     ست پيد     ا كنيم و پيش بينی های ما د     ر سال 

آيند     ه آن است كه با كمک يکد     يگر اين راه را اد     امه د     هيم«.
اي��ن تعبير و همچنين اين اد     عای رئيس قوه مجريه هم به چند      د     ليل 
موجه نيست. نخست اينکه حتی د     ر بود     جه سال آيند     ه هم سهم د     رآمد     های 
نفتی و انچه مشتقات و ميعان های گازی خواند     ه می شود      قابل توجه است. 
چون حد     ود      4۸ هزار ميليارد      تومان آن به د     رآمد      ناش��ی از صاد     رات نفت 
اختص��اص د     ارد      و قرار است برای پروژه های عمران��ی مورد      استفاد     ه قرار 
گيرد     . اما از آن جهت كه د     رآمد     های نفتی تخيلی تد     وين ش��د     ه، د     ولت آن 
را به ش��کل محترمانه به امور عمرانی اختص��اص د     اد     ه است.افزون بر اين 
بخش قابل توجه و عمد     ه صاد     راتی كه غيرنفتی خواند     ه می شود      هم عمد     تاً 
ش��امل گازهای نفتی و ميعان های هيد     روكربورهای گازی كه د     رآمد     های 
نفتی هستند     ، اما تحت عنوان صاد     رات غيرنفتی ثبت می شوند     .اقتصاد      ايران 
وقتی غيرنفتی خواهد      ش��د      كه از تک پايگی بيرون آمد     ه متنوع ش��ود      و 
صاد     رات كاالها و خد     مات د     يگری به ش��کل پايد     ار جايگزين صاد     رات نفت 
ش��ود     . چنين امری د     ر كوتاه مد     ت و د     ر چارچوب شرايط فعلی سياسی و 
اقتصاد     ی ايران تنها آرزوی خام است و اجرايی نيست.از د     يگر سوی، بود     جه 
بد     ون نفت با اقتصاد      منهای نفت متراد     ف نيست. چه حتی اگر د     رآمد     های 
نفتی د     ر بود     جه كاهش پيد     ا كند     ، اقتصاد      ايران كماكان وابستگی خود      به 
نفت را حفظ خواهد      كرد     . چه تارپود      اقتصاد      ايران از جنبه های گوناگونی 
وابس��ته به د     رآمد     های نفتی است.اگر تنها به چهار بحران حاد      از چند     ين 
بح��ران د     ر اقتصاد      ايران- يعنی ركود     ، نرخ سركش تورم، افزايش بيکاری، 
گس��ترش فقر اش��اره كنيم، بود     جه سال آيند     ه نه تنها راه حلی برای آنها 
ن��د     ارد     ، بلکه بالعکس با توجه كاه��ش سرمايه گذاری بلند     مد     ت و افزايش 
كس��ری بود     جه و افزايش نقد     ينگی انتظار می رود      كه ركود      اد     امه د     اش��ته، 
ت��ورم افزاي��ش يابد      و بيکاری هم اوج بگيرد     . گس��ترش فقر از پيامد     های 

تركيب اين چهار متغير است شد     يد     تر خواهد      شد     .
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آرزوهاینوبختبرایصادراتنفت
محمد     باق��ر نوبخت، رئيس سازم��ان برنامه و بود     جه گفته 

نرخ 50 د     الری نفت برای سال آيند     ه »با احتياط« د     ر نظر 
گرفته ش��د     ه. د     ولت ايران پيش بينی كرد     ه د     ر سال آيند     ه 
خورشيد     ی )۱۳۹۹( روزانه يک ميليون بشکه نفت با نرخ 

بشکه ای 50 د     الر روانه بازار كند     .
محمد     باق��ر نوبخ��ت، رئيس سازم��ان برنام��ه و بود     جه 

)د     وشنبه ۱۸ آذر( د     ر يک نشست خبری گفت: 
»نرخ نفت اكنون بش��که ای 64 د     الر است 

اما ما برای سال ۹۹ حد     ود      بشکه ای 50 
د     الر د     ر نظ��ر گرفتي��م.« او گف��ت اين 
نرخ ب��ا »احتياط« لحاظ ش��د     ه است. 
د     ر بود     ج��ه امس��ال )۱۳۹۸( صاد     رات 
نفت اي��ران روزی يک و نيم ميليون 
بش��که با احتساب هر بشکه 55 د     الر 

پيش بينی شد     ه بود     .
نوبخت د     رآمد      صاد     رات نفت ايران 
د     ر س��ال آين��د     ه را ۱۸ ميلي��ارد      و 
250 ميليون د     الر پيش بينی كرد      
و گف��ت: »د     ر اليح��ه بود     جه ۹۹، 
كمت��ر از ۱0 د     رص��د      د     رآمد     ها از 
محل فروش نفت تامين می شود     .«

ن��رخ متوس��ط فروش  نوبخت 
نف��ت اي��ران د     ر هف��ت ماهه اول 
امس��ال )۹۸( را بشکه ای 6۳ د     الر 

و ميانگي��ن نرخ فروش د     ر هش��ت 
م��اه اول )تا آبان( را بش��که ای حد     ود      

62 د     الر اع��الم ك��رد     ه اس��ت. او گفته »همه 
د     رآمد     های نفتی بود     جه ب��ه طرح های عمرانی 

اختصاص می يابد     .«
بر اساس اليحه بود     جه سال آيند     ه كه د     يروز 
به مجلس ارائه ش��د     ، د     ول��ت ايران پيش بينی 
ك��رد     ه د     ر سال ۹۹ مجم��وع د     رآمد      نفت و گاز 
به 2.22 ميليارد      د     الربرسد     ؛ 2.۱۸ ميليارد      د     الر 

صاد     رات نفت و 4 ميليارد      د     الر صاد     رات گاز.
 كارش��ناسان می گويند      د     ر ش��رايط كنونی، 

با توجه به تحريم های نفتی آمريکا و خود     د     اری 
كش��ورها از خري��د      نفت از اي��ران، تحقق چنين 

د     رآمد     ی چند     ان واقعی به نظر نمی رسد     .
مقام ه��ای ايران از انتش��ار آمارهای فروش نفت 

خود     د     اری می كنند      چرا كه به گفته بيژن زنگنه، وزير 
نفت ايران، »اطالعات مربوط به صاد     رات نفت با توجه 
به اينکه د     ر جنگ هستيم، اطالعات جنگی محسوب 
می شود      و هركس مي خواهد  آن را منتشر كند      بايد      با 

هماهنگی باشد     ؛ چراكه به منافع ملی آسيب می زند     .«
از ارد     يبهشت امس��ال و همزمان با تمد     يد      نشد     ن 
معافيت ه��ا برای خريد      نفت از اي��ران، فروش نفت 
ايران بطور چشمگيری رو به كاهش گذاشته است.

صند     وق بين المللی پول )آی ام اف( د     ر گزارش��ی 
كه اوايل آبان ماه منتش��ر كرد      گفته بود      ايران برای 
جبران كس��ری بود     جه خود      د     ر سال آيند     ه نياز 
به فروش نفت ب��ه قيمت ۱۹4 د     الر و 

60 سنت د     ارد     

فروشنفت
با»روشهایدیگر«

از  اي��ران  د     ول��ت  پيش بين��ی 
ميليون  ي��ک  روزان��ه  ص��اد     رات 
بش��که د     ر حاليس��ت كه اسحاق 
اول  مع��اون  جهانگي��ری، 
ايران گفته بود       رئيس جمهوری 
ب��ا اينکه فروش نف��ت آن گونه 
ك��ه »آمريکا د     ر پ��ی آن بود     « 
به صفر نرسيد     ه اما كشورهای 
»تقريبا  ه��م  ايران  »د     وست« 
ج��رات اينکه از ما نفت بخرند      

را ند     ارند     .«
آقای جهانگيری البته گفت 
ب��ا همه محد     ود     يت ه��ا، فروش 
نفت با »روش های د     يگر« اد     امه د     ارد     . بر اساس 
تخمين ه��ا، ص��اد     رات نف��ت ايران ب��ه زير نيم 
ميليون بشکه د     ر روز كاهش يافته است؛ اين د     ر 
حالی است كه د     ر آوريل 20۱۸ ميالد     ی و پيش 
از خروج آمريکا از توافق هسته ای، صاد     رات ايران 

روزانه به 5.2 ميليون بشکه هم می رسيد     .
ش��ركت رد     يابی نفتکش ها، كپل��ر، اخيرا ميزان 
صاد     رات روزانه نفت ايران د     ر ماه نوامبر را 2۱۳ هزار 
بش��که اعالم كرد      كه اگر چنين باش��د     ، ايران د     ر ميان 
۱4 عضو سازمان كش��ورهای صاد     ر كنند     ه نفت )اوپک(، 

كمترين صاد     رات را بعد      از گابون و گينه د     اشته است.
كپل��ر د     ر م��اه ژوئيه اعالم كرد     ه بود      اي��ران تنها حد     ود      
400 هزار بشکه نفت را به قصد      صاد     رات بار نفتکش های 
خ��ود      كرد     ه كه بخش عمد     ه آن هم ب��د     ون خريد     ار ماند     ه 

است.
صند     وق بين المللی پول )آی ام اف( د     ر گزارشی د     ر اوايل آبان 
گفته بود      ايران برای جبران كسری بود     جه خود      د     ر سال آيند     ه نياز 

به فروش نفت به قيمت ۱۹4 د     الر و 60 سنت د     ارد     .

بود     جه
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بودجهایبرایبدهکارشدنبيشتر
بر اساس آمارهای د     اخلی و بين المللی، ميزان بد     هی 
د     ولت ايران طی سال های گذشته اوج گرفته و اليحه 
بود     جه سال آيند     ه خورشيد     ی نيز نشان می د     هد      د     ولت 

تن به افزايش بيشتر بد     هی های خود      د     اد     ه است. 
بر اساس برآورد      صن��د     وق بين المللی پول، ميزان 
بد     ه��ی خالص د     ولت اي��ران د     ر سال ه��ای 2000 تا 
20۱5 به طور متوسط حد     ود      2.۱ د     رصد      از كل توليد      
ناخالص د     اخلی كشور بود     ه، اما اين رقم طی سال های 
گذشته به شد     ت افزايش يافته، به طوری كه پارسال به 
25.5 د     رصد      رسي��د     ه و انتظار می رود      د     ر سال جاری 
ميالد     ی به 2۷.5 د     رص��د      كل توليد      ناخالص د     اخلی 

خواهد      رسيد     .
اليحه بود     جه عمومی د     ولت ب��رای سال آيند     ه به 
ارزش 4۸4 هزار ميليارد      تومان نسبت به سال جاری 
رشد     ی حد     ود      25 د     رصد     ی نشان می د     هد     ، د رحالي كه 
صاد     رات نفت كش��ور كه همواره يک سوم از بود     جه 
عمومی را پوشش می د     اد     ه، به شد     ت افت كرد     ه است.

با توجه به تورم باالی 40 د     رصد     ی، قبال نيز انتظار 
می رفت د     ولت مجبور به افزايش هزينه های جاری د     ر 
بود     جه باشد     ، اما نکته اينجاست كه اين هزينه ها از كجا 
تامين شود     .د     ولت همواره با چاپ اسکناس كه منجر به 
افزايش نقد     ينگی شد     ه، همچنين تامين كسری بود     جه 
از طريق گرفتن وام يا تخصيص منابع صند     وق توسعه 
ملی و ذخاير ارزی، تالش كرد     ه كارها را به پيش ببرد     . 
نقد     ينگی از سال ۹2 تاكنون چهار برابر شد     ه و به د     و 

هزار تريليون تومان رسيد     ه است.
د     ولت حس��ن روحانی از سال ۹6 به اين سو، هيچ 
آماری از ميزان بد     هی های د     ولت منتشر نکرد     ه است 
و از پاييز ۹۷ به اين سو نيز انتشار آمارهای مربوط به 

ميزان تحقق بود     جه را متوقف كرد     ه است.
تنها آمار جد     يد     ی كه بانک مركزی منتشر كرد     ه، 
بد     هی بخش د     ولتی به بانک ها )و نه همه بخش��ها( را 
نش��ان می د     هد      كه د     ر خرد     اد      سال جاری با افزايشی 
26 د     رصد     ی نس��بت به خرد     اد      پارسال، به ۳4۸ هزار 
ميليارد      تومان رسيد     ه است. بد     هی خارجی د     ولت نيز 
حد     ود      ۸.۷ ميليارد      د     الر است كه البته مقد     اری نسبت 

به سال های گذشته كاهش يافته است.

کسریبودجهپنهانشده
اكن��ون، بر اساس اليحه بود     جه سال آيند     ه، د     ولت 
مجاز ش��د     ه  است تا سقف 55 هزار ميليارد      تومان و 
ش��ركت های د     ولتی نيز تا شش هزار و 500 ميليارد      

تومان، اوراق مالی اسالمی منتشر كنند     .
حس��ن روحانی د     ر نطق تحويل اليحه بود     جه به 
مجلس همچنين گفت گرفتن وام د     و ميليارد      د     الری 
از روسيه نهايی ش��د     ه و ايران د     ر نظر د     ارد      ميزان وام 

د     ريافتی از روسيه را به پنج ميليارد      د     الر برساند     . البته 
 اينها تنها ن��وك كوه يخ افزاي��ش بد     هی های د     ولت 

بر اساس اليحه بود     جه سال آيند     ه خورشيد     ی است.
د     ر بود     جه سال آيند     ه صاد     رات روزانه يک ميليون 
بشکه نفت نيز گنجاند     ه ش��د     ه، د رحالي كه صاد     رات 
نفت ايران د     ر ماه گذش��ته يک پنج��م اين رقم بود      
و معلوم نيس��ت آيا ايران از بابت صاد     رات نفت پولی 
د     ريافت می كند      يا نه.بر اساس آمارهای شركت رد     يابی 
نفتکش ه��ا، كپلر، د     وسوم ميزان نفتی ك��ه ايران د     ر 
ماه نوامبر صاد     ر كرد     ه، راهی چين ش��د     ه و بقيه راهی 
سوريه. اي��ران بر اساس قرارد     اد     ، تس��ويه بد     هی پنج 
ميليارد      د     الری سرمايه گذاری شركت های ساينوپک و 
سی ان پی سی چين د     ر مياد     ين ياد     آوران و آزاد     گان را 
با تحويل نفت انجام می د     هد     . به همين خاطر آمريکا 
به رغم د     ريافت علنی روزانه حد     ود      ۱40 هزار بش��که 
نفت ايران توسط چين، واكنش��ی نش��ان نمی د     هد     ، 
چ��ون اصوال پولی به ايران نمی رسد     . د     ر مورد      سوريه 
نيز بعيد      است د     ولت بشار اسد      پولی برای پرد     اخت به 
ايران د     اش��ته باشد     .ظاهرا د     ولت نيز چند     ان اميد     ی به 
د     رآمد     های نفتی ند     ارد      و تنها برای پنهان كرد     ن شکاف 
كسری بود     جه سعی كرد     ه اين منابع را بگنجاند     ، چرا 
كه د     ر اليحه بود     جه سال آيند     ه پيش بينی شد     ه است 
اگر د     ول��ت نتواند      نفت صاد     ر كند     ، اين كس��ری را با 
برد     اشتن پول از حساب ذخاير ارزی و صند     وق توسعه 
ملی جب��ران كند     .ارزش يک ميليون بش��که نفت با 
بشکه ای 50 د     الر كه د     ر بود     جه مشخص شد     ه، حد     ود      
۱۸ ميليارد      و 250 ميليون د     الر است كه با ارز د     ولتی 
برابر ۷6 هزار ميليارد      تومان و با ارز نيمايی حد     ود      ۱55 
هزار ميليارد      تومان است و با ارز آزاد      نزد     يک 250 هزار 

ميليارد      تومان.

راهفراریبرایجبرانهزینههایجاری
نکته د     يگر د     ر اليحه بود     جه سال جاری اين است كه د     ولت 
مد     ع��ی است د     ر بود     جه سال جاری، د     رآمد     های نفتی صرف 
بود     جه عمرانی خواهد      ش��د     . البته د     ولت موظف است ۱0.5 
ميلي��ارد      د     الر از د     رآمد     های نفتی را ص��رف وارد     ات كاالهای 
اساسی با ارز د     ولتی 4200 تومانی بکند     . د     ولت برای بود     جه 
عمرانی سال آيند     ه ۷0 هزار ميليارد      تومان اعتبار تخصيص 
د     اد     ه است كه نسبت به سال جاری افزايشی نشان نمی د     هد     .

اخيرا مركز پژوهش های مجلس گزارش��ی منتشر كرد      
 ك��ه می گويد      ميزان تحقق بود     جه ه��ای عمرانی از سال ۹۱ 
ب��ه اين سو بي��ن ۳5 تا ۷5 د     رصد      د     ر نوس��ان بود     ه و د     ولت 
همواره برای جبران كس��ری بود     جه هزينه های جاری خود     ، 
از بود     جه عمرانی استفاد     ه كرد     ه است.حسن روحانی د     ر نطق 
تحويل اليحه بود     جه به مجلس نيز گفته است طی هشت ماه 
سال جاری ۳4 هزار ميليارد      تومان بود     جه عمرانی تخصيص 
د     اد     ه شد     ه است. اين يعنی تحقق ۷4 د     رصد     ی بود     جه عمرانی 
مصوب هش��ت ماه سال جاری. د     ولت همچنين د     رآمد     های 
ف��روش د     اخلی محصوالت نفتی و ص��اد     رات آن را د     ر اليحه 
بود     جه سال آيند     ه د     و برابر كرد     ه كه بسيار بعيد      است تحقق 
ياب��د     . د     رآمد     های مالياتی و گمركی بود     جه سال آيند     ه نيز با 
افزايش 2۳ هزار ميليارد      تومانی به ۱۹5 هزار ميليارد      تومان 
رسيد     ه است، اين د     ر حالی است كه بنابر گزارش خبرگزاری 
ايرنا، تنها  ۷۸ د     رصد      از د     رآمد     های مالياتی مربوط به هشت 
ماه بود     جه سال جاری محقق شد     ه است.معلوم نيست با توجه 
به ركود      تورمی حاكم بر كشور و عد     م تحقق بود     جه مالياتی 
س��ال جاری، افزايش د     رآمد     ه��ای مالياتی سال آيند     ه تا چه 
اند     ازه قابل تحقق باش��د     . از آنچه گفته شد     ، به نظر می رسد      
د     ولت با رقم سازی سعی د     ر پنهان كرد     ن ش��کاف كس��ری 
بود     ج��ه د     ارد      و از طرفی زير بار افزايش بد     هی های خود      رفته 

است و معلوم نيست اين وضعيت تا كجا اد     امه يابد     .
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بودجهنويسیدرسايهتحريموالتهاباجتماعی
بود     جه د     ولتی د     ر شرايط متعارف و ثبات سياسی 
و اقتصاد     ی ابزار پيش بين��ی و همچنين مد     يريت 
كارآم��د      و بهينه مناب��ع د     ر راست��ای اولويت های 
اقتصاد     ی كالن همچون رش��د      اقتصاد     ی، كاهش 
بيکاری، مهار تورم و بهب��ود      واقعی سطح زند     گی 
شهروند     ان و رفاه عمومی است. اما سياست خارجی 
ايران گونه ای است كه عد     م اطمينان و نابسامانی د     ر 
اقتصاد      افزايش می يابد      و طبيعی است كه كارآمد     ی 

بود     جه به عنوان ابزار پيش بينی زيرسوال می رود     .
اف��زون بر اين به ط��ور كلی بود     جه مطلوب و 
كارآمد      مش��روط به چند      ش��رط است؛ نخست 
اينک��ه يک بود     جه بايد      جامع باش��د      يعنی همه 
هزينه ه��ا و د     رآمد     ها را به جزئي��ات د     ر بر گيرد      
تا ش��فاف و قابل نظارت باشد     . د     وم آنکه بود     جه 
بايد      د     ارای توازن باشد      و كسری ند     اشته باشد     . و 
س��وم آنکه تکيه گاه آن بر د     رآمد     های پايد     ار و با 
نوسان محد     ود      همراه باشد     . ساختار بود     جه سال 
آيند     ه د     ولت اما فاقد      اين مزيت هاست. اين بود     جه 
د     ر چارچوب ساختار معين سياسی ايران د     ارای 

تنگناهای د     يگری هم هست. 
از نش��انه های اولويت اين نهاد     ه��ا، يکی توزيع 
منابع صند     وق توسعه ملی بين آنهاست. توزيع اين 
منابع غالباً به شکل سرزد     ه صورت می گيرد     . بنا به 
اليحه بود     جه س��ال آيند     ه هم به د     ولت اجازه د     اد     ه 
شد     ه است مبلغ سه ميليارد      و 425 ميليون يورو از 
منابع سال ۱۳۹۹ صند     وق توسعه ملی را به صورت 
تسهيالت ارزی با تضمين د     ولت برد     اشت كند     ، اما 
انتظ��ار می رود      با توجه به وقايع غيرمترقبه بر اين 

مبلغ افزود     ه شود     .
توزيع رانت تنها از طريق توزيع اعتبارات بود     جه 
نيست و بخش��ی از توزيع رانت ميان د     ستگاه های 
ياد      ش��د     ه د     ر قال��ب معافيت های ماليات��ی انجام 
می ش��ود     . د     ر تأييد      اين نکته، به گفته مقامات 40 
د     رص��د      معافيت و 20 د     رصد      فرار مالياتی د     ر ايران 
وجود      د     ارد     . يکی از سرچشمه های فساد      مد     يريتی-

مالی و كس��ری بود     جه همين توزيع رانت د     ر قالب 
اعتبارات و معافيت و فرار مالياتی است. همچنين 
بخ��ش قاب��ل توجه��ی از اقتصاد      اي��ران از بخش 
غيررسمی تشکيل شد     ه و زير چتر مالياتی نيست.

تحریمهاوغیرقابلانعطاف
اگر تا پي��ش از تحريم های اخير آمريکا، د     ولت 
می توانس��ت ب��ا به كارگي��ری د     رآمد     ه��ای نفتی 
ناكارآم��د     ی بود     ج��ه را ب��ه نوعی پنه��ان كرد     ، و 
بحران ه��ا را به آيند     ه موكول كند     ، اينک ش��رايط 
به گونه د     يگری رق��م خورد     ه است. به همين د     ليل 

شرايط فعلی را نمی توان به عنوان شرايط متعارف 
بود     جه نويس��ی د     ولت د     ر ايران توصيف كرد     .بود     جه 
سال آيند     ه د     ر شرايطی تد     وين می شود      كه اقتصاد      
اي��ران د     ر سايه ركود     ی عميق و تورم د     ورقمی قرار 
گرفت��ه است. اما اي��ن معضل رك��ود      و تورم تنها 
تنگن��ای اقتصاد      ايران نيس��ت. محمد     باقر نوبخت 
رئيس سازمان برنامه و بود     جه د     ر حاش��يه جلسه 
ست��اد      بود     جه ۹۹ می گويد     : »ش��ايد      ويژگی اصلی 
و متف��اوت اليحه بود     جه ۹۹ نس��بت ب��ه بود     جه 
سال های قبل، تأثير و مالحظاتی است كه شرايط 

تحريمی د     ر اقتصاد      كشور ايجاد      كرد     ه است.«
ام��ا اين مقام د     ولتی همه حقيقت را نمی گويد     ، 
چون بود     جه امس��ال د     ر ش��رايط ويژه ای تد     وين و 
ارائه می ش��ود      كه عالوه بر فشار تحريم های شد     يد      
جامعه ايران با توجه اعتراض های گسترد     ه آبان ماه 
سال جاری كم يا بيش د     ر نوعی التهاب قرار د     ارد     . 
اي��ن التهاب كم يا بيش د     ر ساخت��ار بود     جه مؤثر 

است.
د     ر چنين ش��رايطی مجال فراخی برای انعطاف 
بود     جه ای يا تراز بود     جه ای ند     ارد     . از آنجا كه توانايی 
اقتصاد      ايران به تد     ريج و با گذر زمان و هزينه كرد     ن 
ذخايرش و بخص��وص منابع صند     وق توسعه ملی 
تحليل می رود     ، افزايش كسر بود     جه د     ولت بيش از 

چيزی كه معرفی شد     ه، محتمل خواهد      بود     .
مهم تري��ن پيام��د      كس��ر بود     جه، ع��د     م تعاد     ل 
اقتص��اد     ی ميان بخش حقيق��ی و پولی است كه 
بخش��ی از آن خود      را د     ر زند     گی روزمره به ش��کل 
تورم نشان می د     هد     . به همين د     ليل هيچ نشانه ای 
وجود      ند     ارد      كه خالف اين را نش��ان د     هد     ، تورم د     ر 

سال آيند     ه كمتر از امسال خواهد      باشد     .

ب��ه همين د     ليل هر چند      رئيس سازمان و برنامه 
مد     عی است »مهم ترين سياست اليحه بود     جه سال 
آيند     ه جب��ران كاهش قد     رت خريد      مرد     م است« اما 
هي��چ د     ليل مبن��ی بر كاهش نرخ ت��ورم يا كاهش 
بيکاری يا رش��د      اقتصاد     ی وجود      ند     ارد     . بالعکس بنا 
به ارزيابی مؤسسات بين المللی و د     اخلی نشانه های 
بسياری بر كاهش قد     رت خريد      عمومی د     اللت د     ارد     .

هنوزوابستهبهنفت
محمد     باق��ر نوبخ��ت، رئي��س سازم��ان برنامه 
و بود     ج��ه، د     ر حاش��يه جلس��ه ست��اد      بود     جه ۹۹ 
می گويد     : »ريالی از پ��ول نفت را د     ر بود     جه جاری 

هزينه نمی كنيم.«
هر چن��د      مقام های اقتص��اد     ی و به ويژه رئيس 
سازم��ان برنام��ه و بود     جه مد     عی هس��تند      بود     جه 
جاری س��ال آيند     ه بد     ون د     رآمد     های نفتی بس��ته 
ش��د     ه است اما ترد     يد      وج��ود      د     ارد      كه سهم د     رآمد      
نفت د     ر بود     جه حتی بخش بود     جه جاری را بتوان 
د     ر كوتاه م��د     ت و به يک ب��اره كاهش د     اد      و د     رآمد      
د     يگری را جايگزين آن كرد     . چون جايگزين كرد     ن 
د     رآمد     ه��ای مالياتی را جايگزين آن كرد      و اين امر 
نيز خود      مش��روط به د     رون زا ش��د     ن پايد     ار اقتصاد      
اي��ران آن هم د     ر بلند     مد     ت است. د     رآمد     های نفتی 
 بخص��وص د     رآمد      ص��اد     رات مش��تقات نفتی -كه 
تحت عنوان صاد     رات غيرنفتی توصيف می ش��ود     -

هنوز مهم ترين و حياتی ترين بخش بود     جه است و 
بسياری از د     رآمد     های د     يگر نظير د     رآمد      بر وارد     ات 
كاال و ماليات بر سود      ش��ركت های خود     روسازی يا 
ش��ركت های وابس��ته به وزارت نفت كما يا بيش 

وابسته به د     رآمد      نفت هستند     .
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درآمدهایدوردست

بود     ج��ه ب��رآورد      د     خل و خرج است ب��رای بازه 
زمانی پيش رو. اگر د     خل كافی نباش��د     ، نمی توان 
خ��رج كرد     . اين د     استان بود     جه 4۸0 هزار ميليارد      
تومان��ی د     ولت حس��ن روحانی است ب��رای سال 
۱۳۹۹. اما اگر د     رآمد     های اين بود     جه شد     نی نيست 
و از پ��س هزينه ها بر نمی آي��د     ، د     ولت و نظام چه 

می توانند      كرد     ؟

درآمدها)منابع(درالیحهبودجه1399
ف��روش نفت د     رآم��د      اصلی بود     جه نيس��ت و 
ماليات به جای آن نشسته است. ساير د     رآمد     ها د     ر 
برگيرند     ه د     ريافتی جريمه، خسارت، عوارض خروج 

و فروش خد     مات د     ولتی و د     يگر است.
د     رآمد      از ماليات د     ر اليحه بود     جه ۱۳۹۹، ۱۷5 
هزار ميلي��ارد      تومان و حقوق گمرگی كه گونه ای 
ماليات است 20 هزار ميليارد      تومان برآورد     ه شد     ه 
اس��ت. آيا د     ر س��ال پيش رو چني��ن د     رآمد     ی از 

ماليات به د     ست خواهد      آمد     ؟
گمان نمی رود     . چه مالي��ات زمانی برای د     ولت 
د     رآمد      می تواند      بود      كه ش��ركت ها س��ود      و مرد     م 
د     ستمزد      د     اشته باش��ند     . زمانی كه اقتصاد      گرفتار 
ركود      و بيکاری است، چه كس��ی سود      و د     ستمزد      
د     رخوری خواهد      د     اشت كه ماليات د     هد     ؟ وانگهی 
هر چقد     ر كه د     ولت ب��رای افزايش د     رآمد      خود      بر 
ماليات و حقوق گمرگی بيافزايد     ، بهای كاال برای 

مصرف كنند     ه گران تر می شود      و باز د     ولت با مشکل 
ناخرسن��د     ی و بپاخيزی مرد     م روبه رو می ش��ود      و 
مجبور است كمک مالی كند      و يارانه د     هد     . از كجا 

بياورد     ؟
د     ومي��ن د     رآم��د      د     ر اليح��ه بود     ج��ه ۱۳۹۹، 
»واگذاری د     ارايی های مالی« )۹4.5 هزار ميليارد      
تومان( است كه اگر آن را به همراه »فروش اموال 
و مولد     سازی د     ارايی ها« )4۹.5 هزار ميليارد      تومان( 
د     ر نظر گيريم خ��ود      د     رآمد     ی )۱44 هزار ميليارد      

تومان( است.
ام��ا د     ر ش��رايط رك��ود     ، چ��ه كس��ی خريد     ار 
شركت های د     ولتی تواند      بود     ؟ مگر آنکه، همچنان 
كه ما گمان می بريم، بسياری از آنها را برای »رفع 
د     يون« ب��ه سازمان های طلبکار، همچون سازمان 
تأمين اجتماعی، واگذار كنند     . اما از آنجا كه بيشتر 
شركت های د     ولتی سود     آور نيستند     ، د     ولت مجبور 
می ش��ود      كسری بود     جه سازمان های خريد     ار را به 
گ��رد     ن بگيرد      و بد     ين ترتي��ب بر هزينه های خود      

بيافزايد     .
ش��ايد     ، همچنان كه به گمان بسياری می رود     ، 
آهنگ د     ول��ت از »واگذاری د     ارايی های مالی« و يا 
»فروش اموال و مولد     سازی د     ارايی ها« برد     اشت از 
صند     وق ارزی باشد     . اما بر كسی روشن نيست كه 
د     ر اين صند     وق چقد     ر پول باقی ماند     ه و به هر حال 
اگر هم پولی ماند     ه باش��د      برد     اشت از آن، صند     وق 

را برای نس��ل های آيند     ه و كارهای عمرانی خالی 
می كند     .

سومين سرچش��مه منابع عموم��ی د     ر اليحه 
بود     ج��ه ۱۳۹۹، نف��ت و گ��از است كه ب��رای آن 
د     رآمد     ی كمت��ر از نيمی از د     رآمد      مالياتی برآورد     ه 
شد     ه است، كه به باور ما، باز هم زياد     ه خوشبينانه 

است. چرا؟
د     رآمد     های نفتی بستگی د     ارد      به ميزان فروش و 
بهای نفت د     ر بازار جهانی و نيز نرخ تبد     يل د     رآمد      

د     الری به ريال.
د     ر اليحه بود     جه سال ۹۸، د     رآمد     های نفتی بر 
پايه فروش ۱٫5 ميليون بش��که نفت د     ر روز ۱42 
هزار ميليارد      تومان پيش بينی شد     ه بود      كه سرانجام 
ب��ه 55 هزار ميليارد      تومان فرو افت��اد     . گويا برای 
د     رآمد      نفتی د     ر بود     جه ۱۳۹۹ فروش يک ميليون 
بش��که نفت د     ر روز به بهای هر بشکه 50 د     الر د     ر 
نظر گرفته ش��د     ه است، د رحالي كه فروش كنونی 
كمتر از 500 هزار بش��که د     ر روز است، همچنان 
كه نمود     ار زير نش��ان می د     هد     . د     ر شرايط تحريم 
حد     اكثری نظام واليی نخواهد      نتوانست بيش از اين 
ميزان نفت بفروشد     . حاال اگر هم تحريم ها برد     اشته 
شوند     ، نظام واليی نخواهد      توانست بی د     رنگ سهم 

پيشين خود      د     ر بازار نفت را باز يابد     .
اف��زون بر اي��ن، صند     وق بين الملل��ی پول هم 
برآورد      كرد     ه كه برای ت��راز بود     جه نظام واليی د     ر 
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سال آيند     ه  بايد      بهای هر بشکه  نفت گرد      ۱۹5 د     الر 
باشد     ، د رحالي كه بهای كنونی نفت د     ر بازار جهانی 

سه برابر كمتر است.
بر پايه آنچه آمد      ب��ر اين باوريم كه د     رآمد     های 
پيش بينی شد     ه د     ر بود     جه به د     ست نخواهند      آمد      
و د     ولت حسن روحانی مجبور خواهد      شد      د     ر نيمه 
راه بود     جه را بازبينی و از ميزان آن بکاهد     ، چنانکه 
د     ر مرد     اد      ماه، د     رآمد      بود     جه سال ۱۳۹۸ را از 44۸ 
به ۳۱0 هزار ميليارد      تومان پايين كش��يد     . يعنی 
بي��ش از ۳0 د     رصد      كمتر. د     ورنمای سال پيش رو 
بد     تر است.د     ولت حس��ن روحانی د     ر پی فروكش 
د     رآم��د      يا منابع بود     جه چه خواهد      كرد     ؟ با د     ر نظر 
د     اش��ت تجربه ها و زمزمه ها، گمانه های ما همگی 

نگران كنند     ه اند     :
1-کاستنازهزینههایرفاهیویارانهای

نخستين واكنش��ی كه د     ولت حسن روحانی، 
همچون هر بازيگر د     يگری، د     ر برابر كاهش د     رآمد      
نش��ان می د     هد     ، كاستن از هزينه هاست. امس��ال، 
د     ولت از يارانه بنزين كاست و بس��ياری را از يارانه 
نقد     ی كنار گذاش��ت و بخش مهمی از تعهد      خود      
به سازمان های رفاهی تعاون اجتماعی و بهد     اشت 
را ن��د     اد     .د     ر سال پيش رو، حال و هوای مالی بد     تر 
خواه��د      بود      و د     ولت حس��ن روحان��ی، ناچار، باز 
ه��م از هزينه های كمک��ی و رفاهی مرد     م خواهد      
كاست. چنانچه اليحه بود     جه ۱۳۹۹، برای حقوق 
كارمند     ان و بازنشستگان افزايش ۱5 د     رصد     ی د     ر 
نظ��ر می گيرد     ، د     رحالی آماره��ای رسمی تورم را 
گ��رد      40 د     رصد      برآورد      می كنن��د      و بر پايه قانون 
مد     يريت خد     مات كش��وری، بايد      حقوق كارمند     ان 
و بازنشستگان همخوان با نرخ تورم رسمی افزايش 

يابد     .
2-افزودنبربهایخدماتدولتی

د     ولت روحانی نه تنها از ميزان يارانه ها و كمک 
به هزينه های زند     گی م��رد     م خواهد      كاست، بلکه 
بر بهای كااله��ا و خد     مات خود      هم خواهد      افزود     . 
نمونه آن افزايش عوارض خروج از كشور د     ر اليحه 
بود     ج��ه سال ۱۳۹۹ از 220 ب��ه 264 هزار تومان 
برای سف��ر اول، از ۳۳0 به ۳۹6 هزار تومان برای 
سفر د     وم و از 440 به 52۸ هزار تومان برای سفر 

سوم و بيشتر است.
3-فشارمالیاتیبرشهروندان

اي��ن د     رست كه د     ر ش��رايط رك��ود      و بيکاری، 
د     رآمد      مالياتی بود     جه ۱۳۹۹ شد     نی نيست، اما اين 
بد     ان معنی نيست كه د     ولت شهروند      »مود     ی« را 
به حال خود      خواهد      گذاشت. بلکه به بهانه پيگرد      
ف��رار مالياتی ب��ر مرد     م خوش يا پُر د     رآمد      فش��ار 
خواه��د      آورد      و حتی برای گرفتن مالياتی بيش از 
۳5 د     رصد      از د     ستمزد      و بيش��تر از ثروت به سراغ 
حساب های بانکی ايشان خواهد      رفت. اين بر شمار 

شهروند     ان ناخرسند      خواهد      افزود     .
4-گرانیفزاینده

د     ولت روحانی كمابيش سالی ۱4 ميليارد      د     الر 
برای وارد     ات كاالهای اساسی هزينه می كند     . گويا 
د     ر سال پيش رو، حد     ود      ۱0٫5 ميليارد      د     الر برای 
اين كار هزينه خواهد      شد     . اين يعنی كمبود      نسبت 
به د     و سال و گرانی بی د     رنگ. افزون بر اين، تجربه 
نش��ان د     اد     ه كه اختصاص ارز ارزان تر از بهای بازار 
ب��رای وارد     ات، هرگز جلوی افزاي��ش قيمت ها را 
نمی گيرد     . از همين رو می توان انتظار د     اش��ت كه 

گرانی اد     امه يابد      و حتی شد     ت گيرد     .
5.-نقدینگیتورمزا

گرانی و تورم يکی نيست. گرانی بهای منطقی 
فزونی تقاضا بر عرضه است، د رحالي كه تورم ناشی 
از افزايش پول د     ر گرد     ش است به نسبت آنچه واقعاً 
د     ر اقتصاد     ی توليد      می شود     . البته، گرانی و تورم هر 

د     و از قد     رت خريد      مرد     م می كاهند     .
هم اكن��ون د     ولت بی پ��وِل بد     هک��ار نمی تواند      
مستمری بخور و نمير هزاران بيمار و از كارافتاد     ه 
و بازنشسته سازمان تأمين اجتماعی و نيز شركت 
مل��ی ف��والد      را تأمي��ن مالی كند     . با نظرد     اش��ت 
تجربه های پي��ش، می توان گمان��ه زد      كه د     ولت 
حسن روحانی برای رويارويی با گرفتارهايی مالی 
و به وي��ژه برای پيش��گيری از بحرانی اجتماعی 
 و سياس��ی د     ست به انتش��ار و خلق پ��ول زند      و 
بد     ين ترتيب بر آتش تورم و سوزند     ان بيش از پيش 

قد     رت خريد      مرد     م بد     مد     .
6-خوردنسهمنفتآیندگانوسازندگی

اگ��ر برآورد      خوش��بينانه از د     رآمد      نفت د     رست 
از آب د     رآي��د      و د     ول��ت د     ر ۳60 روز سال ۱۳۹۹، 
روزی يک ميليون بش��که نفت به بهای 50 د     الر 
بفروش��د     ، د     رآمد     ی گرد      ۱۸ ميلي��ارد      د     الر خواهد      
د     اشت. بر پايه برنامه ششم توسعه، اين د     رآمد      بايد      
ميان د     ول��ت )4۹.5 د     رصد     (، صند     وق توسعه ملی 
)۳6 د     رصد     ( و ش��ركت ملی نف��ت )۱4.5 د     رصد     ( 

تقسيم شود     .
د     ر زمستان ۱۳۹۸، سهم صند     وق توسعه ملی 
د     ر پی حکم حکومتی آيت اهلل خامنه ای به مجلس 
اسالم��ی به 20 د     رصد      كاهش يافت. حاال د     ر سال 
۱۳۹۹، چه سهم صند     وق ارزی همين قد     ر بماند     ، 
يعن��ی ۳٫6 ميليارد      د     الر، و چه بيش��تر فرو افتد     ، 
چه نظام سهم ش��ركت نفت را برای بازسازی و به 
راه اند     ازی ميد     ان ه��ا بد     هد      يا ند     هد     ، سهم كمی از 
د     رآمد      نفت برای نسل های آيند     ه و كارهای عمرانی 

سرمايه گذاری می شود     .
د     ر خ��ود      اليحه بود     جه هم سه��م هزينه های 
عمرانی )۷0 هزار ميليارد      تومان(، مانند      طرح های 
زيربنايی و كااله��ای سرمايه ای، يک پنجم سهم 
هزينه های ج��اری )۳6۷ هزار ميلي��ارد      تومان(، 

همچون حقوق كاركنان و مستمری بازنشستگان 
اس��ت. عالوه ب��ر اين هر س��ال از بود     جه عمرانی 
برد     اشته و خرج امور جاری می شود     . به يک سخن، 
آين��د     ه اين ميه��ن و مرد     م د     ر گ��رو سختی های 

خود     كرد     ه امروز نظام واليی از ميان می رود     .
7-قرضووام

بود     جه ۱۳۹۹ نظام واليی گرفتار كسری بزرگی 
خواهد      شد     . برپايه برآورد      صند     وق بين المللی پول 
4٫4 د     رص��د      د     ر سال ۱۳۹۸ و 5٫۱ د     رصد      د     ر سال 
۱۳۹۹. هر د     و خوش��بينانه است. هر چه هس��ت، 
به گمان قوی، د     ولت حس��ن روحانی برای جبران 
كس��ری بود     جه از د     رون و برون مرز قرض خواهد      
كرد     .د     ر د     رون مرز، د     ولت د     ر اند     يش��ه انتش��ار ۸0 
ه��زار ميليارد      تومان اوراق قرض��ه د     ر سال ۱۳۹۹ 
است، د رحالي كه برپايه قانون برنامه ششم سقف 
آن 50 ه��زار ميليارد      توم��ان است. اگر هم د     ولت 
حس��ن روحان��ی بتواند      اين هم��ه از مرد     م قرض 
بگيرد     ، بازپرد     اخت آن د     ر سال های پيش رو فشار 
بسياری بر اقتصاد      كشور وارد      می كند     . هم اكنون 
د     ولت بزرگترين بد     هک��ار به نظام بانکی است. د     ر 
برون مرز، د     ولت برای به د     ست آورد     ن تس��هيالت، 
ممکن است برخی از منابع ملی، همچون بند     ر و 

بلکه آبها را به گرو بگذارد     .
اينها كه آمد      واكاوی اليحه بود     جه ۱۳۹۹ است 
كه شايد      نمايند     گان مجلس آن را بازنگری كنند      
و تنها د     ر گس��تره ای ۱5 د     رصد     ی، چنانکه قانون 
می گويد     ، رد     يف های آن را كم و زياد      كنند     . از همين 
رو، ب��ر اين باوريم كه تحليل ما از اليحه بود     جه و 
پيش بينی پيامد     های آن، كمابيش د     ر مورد      بود     جه 

از مجلس گذشته هم د     رست خواهد      بود     .
نکته اين كه چون د     ولت حسن روحانی بی پول 
 نخواه��د      توانس��ت نيازه��ا را تأمين كن��د     ، مرد     م 
بی يا كم د     ستمزد      د     وباره برای اعتراض به تنگد     ستی 
و گرانی به خيابان ها خواهند      آمد     . د     ورنمای روشنی 
هم پيد     ا نيست كه بر پايه آن حسن روحانی قول 
بهبود     ی د     هد     . وانگهی مرد     م آزمود     ه د     يگر كمتر به 
چني��ن قول ها اعتنايی خواهند      ك��رد     . آورد     يم كه 
ب��ه گمان قوی زبرد     ستان هم به ايش��ان خواهند      

پيوست.
حکوم��ت و د     ول��ت ك��ه د     يگ��ر نمی توانند      با 
ايد     ئولوژی بفريبند      و با پول بخرند     ، برای برون رفت 
از بحران باز هم به سركوب گسترد     ه روی خواهند      
آورد     . همچنان كه د     ر آبان ۱۳۹۸ اعتراض مرد     م را 

خاك و خون و بند      كشيد     ند     .
د     ر شرايطی كه نه مرد     م تنگد     ست امکان زند     گی 
د     ارن��د      و نه نظام د     رمان��د     ه امکان پاسخگويی، اگر 
راهی برای گذار خش��نونت پرهيز نباشد     ، يا مرد     م 
بايد      شکس��ت را بپذيرند      ي��ا حکومت. راه د     يگری 

نمی ماند     .
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سهگانههایدستنيافتنی
حسن روحانی، رئيس جمهور ايران، روز يکشنبه 
۱۷ آذرماه سال ۱۳۹۸، هنگام ارائه اليحه بود     جه 
سال ۱۳۹۹ كش��ور به مجلس ايران، اظهاراتی را 

مطرح كرد      كه قابليت توجيه ند     ارد     . 
او از جمله گفت: »رش��د      اقتص��اد     ی كه سال 
گذش��ته منفی بود     ، امروز عالئ��م اينچنين به ما 
می گوي��د      و برآورد     ها اين است كه اقتصاد      منهای 
نفت ما امس��ال مثبت باشد      و اميد     وارم امسال به 

اين هد     ف د     ست پيد     ا كنيم.«
اين اد     عا كه اقتصاد      ايران د     ر سال جاری شاهد      
رش��د      خواهد      بود     ، از سوی هي��چ منبع معتبری 
قابل تأييد      نيست. مؤسسات پژوهشی بين المللی 
نظير صند     وق بين المللی پ��ول و بانک جهانی يا 
حتی مؤسسات حکومتی د     اخل ايران مانند      مركز 
پژوهش های مجلس توافق د     ارند      كه سال جاری 

سال تشد     يد      ركود      خواهد      بود     .
اين ركود      حتی به احتمال بسيار د     ر سال های 
آيند     ه نيز اد     امه د     اشته باشد     . چون رشد      اقتصاد     ی 
د     ر نظ��ام اقتصاد     ی ب��رون زای و د     رون گرای نفتی 
مش��روط به سرمايه گذاری انبوهی است كه تنها 
به لطف صاد     رات نفت خ��ام د     ر بازار جهانی قابل 

د     سترسی است.
د     ر ش��رايط فعل��ی چش��م اند     ازی ب��رای لغو 
تحريم های نفتی ايران و صاد     رات نفت خام وجود      
ن��د     ارد      اما حتی اگر همه تحريم ها به يک باره لغو 
شوند     ، زمان طوالنی الزم است تا نفت خام ايران 
مج��د     د     اً به بازارهای جهان��ی راه يافته و بازارهای 

گذشته ايران د     وباره فعال شوند     .
به د     لي��ل ناكافی بود     ن مناب��ع مالی است كه 
د     ولت د     ر شرايط فعلی برای سرمايه گذاری نيازمند      
گرفت��ن وام از روسيه ش��د     ه و همزمان قرار است 
منابع صند     وق توسعه ملی نيز برای ناكافی بود     ن 
سرمايه گذاری به كار گرفته ش��ود     . اما اين حجم 
چنين سرمايه گذاری هايی -به فرض تحقق- برای 
عبور از ركود      كافی نيس��ت. بنابراين چشم اند     ازی 
مثبتی برای رش��د      اقتص��اد     ی د     ر ميان مد     ت هم 

وجود      ند     ارد     .
حس��ن روحانی همچني��ن می گويد     : »حقوق 
ثاب��ت كارمن��د     ان را د     ر سال ج��اری 20 د     رصد      
افزايش د     اد     يم و د     ر سال آيند     ه ان شاء اهلل ۱5 د     رصد      
افزايش می د     هيم؛ يعنی د     ر اين د     و سال ۳5 د     رصد      
بر حقوق و مستمری ها افزود     يم«. او اد     امه می د     هد     : 
»مسأله قد     رت خريد      و شرايط زند     گی مرد     م برای 
ما بسيار حائز اهميت است و اين موضوع د     ر سال 
۹۸ و د     ر بود     ج��ه س��ال ۹۹ يک مس��أله اساسی 

است.«

پرسش ام��ا اين است آيا اين مي��زان افزايش 
حقوق توانس��ته قد     رت خريد      كارمند     ان را حفظ 
كند     . طی تنها د     و سال گذشته نزد     يک 60 د     رصد      
از قد     رت خريد      شهروند     ان و حقوق بگيران كاسته 
شد     ه است. د     ر سال آيند     ه نيز به د     ليل تورم افسار 
گس��يخته اين كاهش قد     رت خريد      اد     امه خواهد      

د     اشت.
بنابراين افزايش حقوق و د     ستمزد     های صوری 
به معنای افزايش واقعی آنها نيس��ت و نمی تواند      
كاهش ق��د     رت خري��د      كارمند     ان و كارگ��ران را 
جبران كند     . به همين د     ليل است كه د     ولت برای 
جلوگيری از گسترش فقر يارانه حمايتی استفاد     ه 
می كند     . د     ر صورتی كه افزايش حقوق و د     ستمزد      
د     ر طی مد     ت ياد      شد     ه كافی بود     ، اختصاص يارانه 
حمايتی به هفت د     هک جامعه ضرورتی ند     اشت و 
عبث می نم��ود     . اين اد     عای رئيس د     ولت هم قابل 
تأييد      نيست. چه افزايش اسمی حقوق ها هميشه 

به معنای افزايش قد     رت خريد      واقعی نيست.
حس��ن روحان��ی همچنين مد     ع��ی است كه 
»اقتصاد      منهای نفت ما امس��ال مثبت باش��د      و 
اميد     وارم امس��ال به اين هد     ف د     ست پيد     ا كنيم و 
پيش بينی های ما د     ر س��ال آيند     ه آن است كه با 

كمک يکد     يگر اين راه را اد     امه د     هيم.«
اين تعبير و همچنين اي��ن اد     عای رئيس قوه 
مجريه هم به چند      د     ليل موجه نيس��ت. نخست 
اينک��ه حت��ی د     ر بود     ج��ه سال آين��د     ه هم سهم 
د     رآمد     های نفتی و آنچه مش��تقات و ميعان های 
گازی خواند     ه می ش��ود      قابل توج��ه است. چون 
حد     ود      4۸ هزار ميليارد      تومان آن به د     رآمد      ناشی 
از ص��اد     رات نفت اختصاص د     ارد      و قرار است برای 

پروژه های عمرانی مورد      استفاد     ه قرار گيرد     . اما از 
آن جهت كه د     رآمد     های نفتی تخيلی تد     وين شد     ه، 
د     ولت آن را به ش��کل محترمان��ه به امور عمرانی 

اختصاص د     اد     ه است.
افزون بر اين بخش قابل توجه و عمد     ه صاد     راتی 
كه غيرنفتی خواند     ه می ش��ود      هم عمد     تاً ش��امل 
گازهای نفتی و ميعان های هيد     روكربورهای گازی 
كه د     رآمد     های نفتی هس��تند     ، ام��ا تحت عنوان 

صاد     رات غيرنفتی ثبت می شوند     .
اقتص��اد      ايران وقتی غيرنفتی خواهد      ش��د      كه 
از تک پايگی بيرون آمد     ه متنوع ش��ود      و صاد     رات 
كاالها و خد     مات د     يگری به شکل پايد     ار جايگزين 
صاد     رات نفت ش��ود     . چنين امری د     ر كوتاه مد     ت 
و د     ر چارچوب ش��رايط فعلی سياسی و اقتصاد     ی 

ايران تنها آرزوی خام است و اجرايی نيست.
از د     يگر سوی، بود     جه بد     ون نفت با اقتصاد      منهای 
نفت متراد     ف نيست. چه حتی اگر د     رآمد     های نفتی 
د     ر بود     جه كاهش پيد     ا كند     ، اقتصاد      ايران كماكان 
وابس��تگی خود      به نفت را حفظ خواهد      كرد     . چه 
تارپود      اقتصاد      ايران از جنبه های گوناگونی وابسته 

به د     رآمد     های نفتی است.
اگر تنها به چهار بحران حاد      از چند     ين بحران 
د     ر اقتصاد      ايران- يعنی ركود     ، نرخ سركش تورم، 
افزايش بيکاری، گسترش فقر اشاره كنيم، بود     جه 
س��ال آيند     ه نه تنها راه حلی برای آنها ند     ارد     ، بلکه 
بالعکس با توجه كاهش سرمايه گذاری بلند     مد     ت 
و افزايش كسری بود     جه و افزايش نقد     ينگی انتظار 
می رود      كه ركود      اد     امه د     اشته، تورم افزايش يابد      و 
بيکاری هم اوج بگيرد     . گسترش فقر از پيامد     های 
تركيب اين چهار متغير است شد     يد     تر خواهد      شد     .
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بود     جه

لقمهبزرگدولتودهانبازمردم
الیح�هبودجه1399درنیم�هدومآذرماهاز
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دستپختخودرابهصحنعلنیبیاورند.درباره
اینالیحههنوزبحثهاداغاستوکارشناسانو
فعاالناقتصادیدربارهماهیتآننظرمیدهند.
دکترمحمدطبیبیاناقتصادداننامدارایرانیکه
درنیمهنخس�تدهه1370درسازمانبرنامهو
بودج�هحض�ورنیرومندیداش�توازنزدیک
بااقالموارقامبودجهآش�ناییداش�تدرباره
الیحهبودجه1399چندنکتهبس�یاربااهمیت
رادرصفحهتلگرامیخودنوش�تهاس�ت.این
اقتصاددانبادقتوبهدرستیمینویسدوقتی
کیکتولیدملیکاهشیافتهاستبایدنهادهای
حکومتیوش�هروندانلقمهه�ایکوچکتری
بردارندامابهنظرمیرس�ددرایرانوبراس�اس
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درادامهمیخوانید:
يکم. بحثی كه مغفول است پاسخ به يک پرسش 
بنياد     ين است. به ص��ورت تمثيل فرض كنيد      كل 
تولي��د      ملی ما يک نان اس��ت كه بر سر سفره قرار 
 د     ارد      ي��ک طرف سفره حکومت نشس��ته است كه 
مصرف كنند     ه بخشی از اين نان است )هزينه كنند     ه 
ري��ال و ارز برای مصارف د     فاع��ی، امنيتی، اد     اری، 
مد     يريت��ی، خارجی، خد     مات��ی...( و بقيه هم مرد     م 
هستند     . حال به د     ليل تحريم ها مثال بيست د     رصد      
اي��ن نان كه د     ر آمد      حاصل از نف��ت است از ميان 
سفره پريد     ه و د     يگر د     ر د     ست نيست و نان كوچک 
تر ش��د     ه است. پرسش بنياد     ين اين است حال كه 
نان كوچک تر ش��د     ه كد     ام يک از اين موجود     يت ها، 
يعنی حکومت و يا مرد     م بايد      كمتر مصرف بکند     ؟ يا 
اين بار كاهش مصرف اگر قرار باش��د      توسط هر د     و 
انجام شود      به چه نسبتی و چگونه بايستی تقسيم 
شود     ؟ د     ر مباحث مطرح شد     ه به نظر می رسد      فرض 
ضمنی اي��ن است كه اين مرد     م هس��تند      كه بايد      
اين كمبود      به آنان منتقل ش��ود      زيرا از يک طرف 
د     ستگاه های شناخته شد     ه سهم فزايند     ه ای از بود     جه 
طلب می كنند     . از ط��رف د     يگر بحث های مکرر د     ر 
مورد      افزايش ماليات ها، ماليات های جد     يد     ، افزايش 
قيمت خد     مات و مانند      آن مطرح است، كه مشخصا 
نيت انتقال بار بر د     وش مرد     م را می رساند     . اين هم 
به معنی فقيرتر شد     ن مرد     م و افزايش فشار بيشتر 

به جامعه است. حال پيد     ا كنيد      پرتقال فروش را.

د     وم. ظاهرا د     ر اليحه بود     جه چنين پيش بينی شد     ه 
ك��ه برخی از ام��وال د     ولت بفروش برس��د      به عنوان د     ر 
آمد      ب��رای د     ولت. سال ها است كه س��از و كاری به نام 
»واگ��ذاری« د     ر جريان است و طی آن اموال عمومی به 
برخی افراد      خصوصی يا خصولتی يا موسس��ات خارج 
از نظ��ارت د     يوان محاسبات منتقل می ش��ود     . اينجانب 
د     ر بحث ه��ای مختلف ياد     آوری ك��رد     ه ام كه اين كار به 
مانند      بر باد      د     اد     ن ثروت های عمومی و تلف كرن حقوق 
مرد     م است. چرا؟ اين اموال يا ش��ركت ها و كارخانه های 
د     ولتی متعلق به مرد     م است، مالک آن مرد     م هس��تند     . 
حکوم��ت وكيل و امانتد     ار است. هيچ مقام حکومتی يا 
مرجعی حتی رئيس جمهور منتخب و مجلس منتخب 
مالک نيست. اما سند      مالکيت اين اموال يا هر نوع اد     عای 
مالکيت بر آن د     ر اختيار مرد     م نيس��ت. د     ر د     هه ۱۳۷0 
كه بحث خصوصی سازی برخی ش��ركت های د     ولتی و 
واحد      های اقتصاد     ی مطرح ش��د      هم روش��ی كه توسط 
سازمان برنامه پيشنهاد      ش��د      اين بود      كه، مانند      برخی 
كش��ور های اروپای ش��رقی بعد      از فروپاشی كمونيسم، 
ابتد     ا عن��وان مالکيت فرضا سهم مالکيت اين مجموعه 
اموال بين مرد     م تقس��يم ش��ود      و بعد      هركس خواست 
اي��ن واحد      ها يا اموال را خريد     اری كند      اين سهم ها را از 
مرد     م بخرد      و برای تملک واحد      ها و اموال مزبور به د     ولت 
ارائه نمايد     . البته آنچه به جايی نرسد      فرياد      است )روش 
مذاكره ای و توافقی و... استفاد     ه شد      و معلوم نشد      كه چه 
شد     (. هنوز هم اين پرسش مطرح است كه عاليجنابان 
اموال چه كسی را می خواهيد      بفروشيد     ؟ مال مرد     م است 
عنوان مالکيت را بين مرد     م به صورت مس��اوی تقسيم 
كنيد      و خريد     اران آن اموال سهم ها را از مرد     م بخرند      برای 
تملک اموال عمومی به د     ولت تحويل نمايند     . اين عاد     النه 
و معقول است. البته د     ر آمد     ی نصيب د     ولت نخواهد      شد      

كما اين كه اكنون هم چنين خواهد      بود     . يگر اين كه اگر 
پای فروش توسط د     ولت پيش آمد      خريد     ار چه كس��ی 
است؟ می گويند      د     ر زمان بحران بزرگ اقتصاد     ی آمريکا 
د     ر د     ه��ه ۱۹۳0 كه ب��ازار سهام و كل اقتصاد      آمريکا د     ر 
حال سقوط بود     ، جان راكفلر ميليارد     ر معروف برای اين 
كه به بازار قوت قلب بد     هد      اعالم كرد     ه بود      كه اينجانب 
و پسرم د     يويد      مبالغی سهام خريد     ه ايم. يک روزنامه نگار 
د     ر نشريه مشهوری نوشته بود      كه خوب اگر تو و پسرت 
نخريد      د     ر كيس��ه چه كسی پولی باقی ماند     ه كه د     ارايی 
خريد     اری كند     ؟! حال پيد     ا كنيد      پرتقال فروش بعد     ی را.

سوم. رفع وابستگی بود     جه به نفت. عجب اصطالح 
بی معنا ا ما اگر برای سالمتی جس��م و روان و عباد     ت 
با نيت و اراد     ه روزه بگيريم و تحمل گرسنگی كنيم و 
يا برعکس آن به د     ليل ند     اری گرسنگی بکشيم اين د     و 
مش��ابه يکد     يگر نيست و د     ومی فضيلتی ند     ارد     . اكنون 
خارجی ه��ا نان را از سفره ما بر د     اش��ته اند      د     رباره رفع 
وابستگی چه می گوييم؟ د     يگر اين كه منابع نفت د     ر 
اختيار د     ولت است و خواه ناخواه حس��اب و كتاب آن 
بايد      د     ر بود     جه د     رج شود      و به تصويب نمايند     گان مرد     م 
برسد     . ترتيب هايی مانند      صند     وق سرمايه گذاری ملی و 
مانند      آن و هرچه سبب شود      اين حساب ها از زير نظر 
بود     جه خارج ش��ود      و از زير نظر د     ستگاه های نظارتی 
بيرون برود      گامی د     ر جهت ضايعه سازی و تصرف غير 
قانونی د     ر اموال عمومی است. نکته ای كه موجه است 
اين كه د     الر های نفتی موجب بيماری هلند     ی د     ر اقتصاد      
كشور ما شد     ه و بخش های غير نفتی را تضعيف كرد     ه. 
نقاله اين مکانيزم هم تالش های د ائمي برای ارزان نگه 
د     اشتن قيمت ارز بود     ه است. برای چاره جويی آن هم 
تد     بيری د     ر د     ست نيست. يک پرتقال فروش د     يگر هم 
اينجا پنهان است!اگر اد     امه بد     هم بحث بسيار طوالنی 
می ش��ود     ، خالصه اين كه بود     جه ي��ک بخش از كل 
اقتصاد      است. تا كل اقتصاد      بهبود      نيابد      د     ر امر بود     جه 
به جز وصله پينه های تورم زا كاری نمی شود      انجام د     اد     . 
برای هر كش��ور د     ر جهان ام��روز اقتصاد      هم يک امر 
بين الملل��ی است. تا ش��رايط روابط بين المللی بهبود      
نيابد      گام موثری د     ر راه بهبود      شرايط اقتصاد      نمی توان 
برد     اشت. د     ر تابستان گذشته كه شايد      به د     ليل د     اغی 
هوا بحث مذاكره يا عد     م مذاكره با آمريکا هم د     اغ بود     ، 
الاق��ل د     ر جرايد      و فضای مجازی و بين افراد     ی كه نه 
سر پياز و نه ته پياز هستند     . عد     ه ای استد     الل می كرد     ند      
كه د     ر هر حال مذاك��ره استراتژی مناسب تری است 
گرچه می د     انيم احتمال توافق ناچيز است )از جمله د     ر 
همين كانال(. عد     ه ای استد     الل می كرد     ند      كه د     ر شرايط 
ضعف نبايد      مذاكره كرد      د     ر ش��رايط قوت بايد      مذاكره 
كرد     ! اين افراد      مشخصاً متوجه روند      حواد     ث و آنچه از 

پس ابر می تواند      بيرون آيد      نبود     ند     . 



24

شماره 138- پاييز 1398

تامينکسریبودجهازجادهبازارسهام
پ��س از تاسي��س د     ول��ت مد     رن ي��ا د     ولت 
اقتد     ارگرا د     ر ايران، اين نهاد      آن قد     ر د     ر اقتصاد      
ايران ريش��ه د     واند     ه است و آن قد     ربرای خود      
ج��ای پا و د     س��ت باز د     رست ك��رد     ه است كه 
ش��ناسايی آنها نياز به يک پژوهش آزاد      و د     ر 
ش��رايط مناسب د     ارد     . نهاد      د     ول��ت د     ر اقتصاد  
    ايران هزارد     ست د     ارد      كه هرگاه اراد     ه كند      از اين 
د     ست ها برای كسب د     رآمد      استفاد     ه می كند      و 
به علت پيچيد     ه بود     ن رفت��ار و مناسبات اين 

د     ست د     رازی ها كمتر د     يد     ه می شود     . 
 از آنجايی ك��ه د     ولت مصرف كنند     ه بزرگ 
د     ر كش��ور است كه هركااليی را ناگزير است  
خريد     اری كن��د      و پول بپرد     ازد      هرگاه كم پول 
ي��ا بی پول می ش��ود      قيمت كااله��ا را تثبيت 
می كند     . شايد      ياد     آوری يک مثال كوچک خالی 
از فايد     ه نباشد      : گفته می شود      د     ولت نزد     يک به 
2.۷ ميلي��ون نفر كارمن��د      د     ارد      كه روانه تا ۸ 
ساع��ت د     ر اد     اره ها د     ولتی حض��ور د     ارند      . اگر 
فرض كنيم هركد     ام از اي��ن كارمند     ان روزانه 
۱5 گرم قند      مصرف كنند      مصرف كل قند      د     ر 
سال د     ر اد     اره ه��ای د     ولتی نزد     يک به ۱0 هزار 
تن د     رسال خواهد      ش��د     . اگ��ر متوسط قيمت 
هر كيلو قند      د     ريک سال ۸هزار تومان باش��د      
د     ولت ۸00 ميليارد      تومان فقط بابت يک قلم 
كاالی نه چند     ان پر اهمي��ت بايد      هزينه كند     . 
حاال می ت��وان اين وضعيت را برای  برق، آب، 
گاز و بنزين و... نيز لحاظ كرد      و قيمت گذاری 
تثبيتی و سركوبگرانه د     ولت را از اين منظر نيز 
نگاه كرد     . اما د     ست هايی از د     ولت نيز د     رجيب 
شهروند     ان است كه برخی را مثل ماليات ها و 
عوارض می بينيم و برخی د     يگر نيز مثل عرضه 
انحصاری ارز و سکه نيز د     يد     نی است اما برخی 

د     يگر نياز به د     قت د     ارد      تا د     يد     ه شود     .
مهد     ی كرامت  فر كارش��ناس ب��ازار سرمايه  
كس��ی است كه اين د     قت را د     اشته و با بررسی 
تحوالت بازار سهام به اين نتيجه رسيد     ه است 
كه افزاي��ش قيمت سهام ش��ركت های فعال 
د     ربازار سهام ايران يک منبع د     رامد      برای د     ولت 
ش��د     ه است. اين كارش��ناس ب��ازار سرمايه د     ر 
نوش��ته اش كه پژوهش��کد     ه پولی و بانکی آن 
را منتش��ر كرد     ه می نويسد     :  بازار سهام پس از 
هشت ماه رشد      متوالی مثبت، د     ر آبان ماه رشد      
منفی را ثبت ك��رد     ه و ارزش بورس تهران د     ر 
آبان ماه معاد     ل ۱.۱ د     رصد      كاهش يافته است. 
معامالت نيز د     ر آبان ماه افت محسوسی د     اشته 
به ش��کلی كه ارزش معامالت نس��بت به ماه 

قبل 45 د     رصد      و نسبت به ميانگين هفت ماهه 
 ابتد     ای س��ال ۱۸ د     رصد      كاه��ش يافته است. 
با وجود      اي��ن تعد     يالت منف��ی قابل مالحظه 
د     ر آبان م��اه، ب��ازار سهام طی آذرم��اه مجد     د     ا 
رون��د      صعود     ی خود      را آغاز كرد     ه و تا بيس��تم 
آذرم��اه ركورد      جد     يد     ی برای ش��اخص كل د     ر 
محد     ود     ه ۳40 هزار واحد      ثبت شد     ه است.ارزش 
معامالت نيز د     ر آذرماه رشد      چشمگيری د     اشته 
و می توان انتظار د     اش��ت د     ر پايان آذرماه، رقم 
معامالت ماهانه رك��ورد      جد     يد     ی را ثبت كند     . 
د     ر م��ورد      د     اليل افت بازار د     ر آبان و رش��د      آن 
د     ر آذر، با توجه به آنکه ش��رايط خارجی موثر 
بر ب��ازار سرمايه )نظير قيمت جهانی كاالهای 
پايه( و ش��رايط د     اخلی اثرگذار ب��ر آن )نظير 
قيم��ت نهاد     ه ها يا محصوالت بنگاه ها و صنايع 
مختلف( ط��ی ماه های اخير تغيي��ر چند     انی 
ند     اش��ته به نظر می رسد      كه مس��ائلی خارج از 

اين حيطه بر عملکرد      بازار اثر گذاشته است.
ب��ا توجه به آنکه د     ول��ت از مجاری مختلف 
قيمت گذاری  نهاد     ه ه��ا،  قيمت گ��ذاری  نظير 
محصوالت، تعيين نرخ ماليات، تعيين عوارض 
صاد     راتی، تعيين نرخ تسعير ارز و موارد      مشابه 
د     يگر امک��ان مد     اخله د     ر د     رآمد      ش��ركت ها را 
د     ارد     ، ب��ه نظ��ر می رسد      كه انتظ��ارات فعاالن 
ب��ازار سرماي��ه د     ر جهت امک��ان تالش د     ولت 
برای جبران بخش��ی از كس��ری بود     جه خود      
 از مجرای سود      ش��ركت ها شکل گرفته است.

به اي��ن ترتيب ايج��اد      نااطمينان��ی د     ر مورد      
ش��رايط و ميزان تحقق د     رآمد      ش��ركت ها د     ر 
س��ال آيند     ه، به د     ليل ترس از مد     اخله د     ولت با 

ابعاد      و احتمال نامش��خص، سبب شد     ه تا بازار 
سرمايه ط��ی هفته های منتهی به ارائه اليحه 
 بود     جه توسط د     ولت به مجلس شورای اسالمی، 
ب��ا احتياط كامل عمل نمايد      و د     ر فضای عد     م 
تصميم گيری قرار گي��رد     . اما از ابتد     ای آذرماه 
و با مشخص شد     ن تد     ريجی مختصات بود     جه 
سال ۱۳۹۹ كه تا حد      زياد     ی متکی بر انتشار 
اوراق تامين مالی اس��ت، نااطمينانی د     ر بازار 
سرماي��ه كاه��ش يافت��ه اس��ت و تصميمات 
عقاليی توسط فع��االن اتخاذ ش��د     ه است.به 
عنوان جمع بند     ی می توان چنين بيان كرد      كه 
ش��واهد      بيانگر آن است كه نااطمينانی ناشی 
از احتمال اتخاذ سياست های نامناسب توسط 
د     ول��ت د     ر ب��ازار سرمايه، د     ر راست��ای انتقال 
بخش��ی از سود      شركت ها به حس��اب خزانه، 
موج��ب اتخ��اذ موقعيت ع��د     م تصميم گيری 
توسط فعاالن بازار ش��د     ه و علت اصلی كاهش 
ميزان معامالت و ارزش بازار سهام د     ر آبان ماه 
ب��ود     ه است. حضور گس��ترد     ه د     ولت د     ر فضای 
كس��ب و كار و بازار محص��ول د     ر تمامی ابعاد      
آن از نهاد     ه ها تا محصوالت نهايی سبب ش��د     ه 
تا ريس��ک های ناش��ی از مد     اخ��الت د     ولت و 
تغيير رويه های سياستگذاری د     ر اقتصاد      ايران 
افزايش يابد      و بسياری از كارگزاران اقتصاد     ی 
را د     ر مواق��ع مختل��ف د     ر موقعي��ت بی عملی 
ق��رار د     هد     . خروج تد     ريجی د     ولت از حوزه های 
غيرضرور و ايجاد      ش��فافيت، ثبات و پايبند     ی 
به رويه های سياستگذاری توصيه مهمی برای 
سياستگذاران است كه می تواند      اين شرايط را 

د     گرگون سازد     .

بود     جه
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بهسویتوکيوباهدفحذفتحريم
خبرگ��زاری اسپوتنيک روسيه كه زير نظر د     ولت اين كش��ور اد     اره 
می شود      با نوعی طعنه و ايجاد      شبهه تيتر زد     ه است: »موافقت آمريکا با 
سفر روحانی به ژاپن« و ش��ايد      خواسته است به گروه های تند     روايرانی 
بگويد      می توانند      با استناد      به اين خبر و از اين منظر با رفتن روحانی به 

توكيو مخالفت كنند     . 
اين خبرگزاری نوش��ته است: »آمريکا به توكيو اطالع د     اد      كه مخالف 
سفر حسن روحانی رئيس جمهور ايران به ژاپن نيست، از آنجا كه توكيو 
نقش واسطه را بين واشنگتن و تهران بازی می كند      اين موافقت اهميت 
د     ارد     . و بر اساس اطالعات ارائه شد     ه از سوی منابع ژاپنی روحانی می تواند      
حد     ود      20 د     سامبر به توكيو سفر كند     .« اين خبرگزاری خاطر نشان می كند      

آمريکا از طريق فعال بلند     پايه د     ولت اياالت متحد     ه د     ر خصوص موافقت 
خود      به د     ولت ژاپن اطالع د     اد     . وی همچنين ش��رايطی را مش��خص كرد      
كه واشنگتن بايد      د     ر خصوص نتايج مذاكرات بين روحانی و نخست وزير 
ژاپن ش��ينزو آبه كامال مطلع ش��ود     . د رحالي كه اسپوتنيک روسی نوعی 
شيطنت د     ر نقل قول منابع ژاپنی به كارگرفته است اما د     ر تهران منتقد     ان 
تند     روی اصالحات و روحانی كه با هر رخد     اد     ی د     ر مسير آشتی و كاهش 
تنش مخالفت می كرد     ند      و به طور مثال موجی از برخالف هفته های تازه 
سپری ش��د     ه ايجاد      كرد     ه بود     ند      و برخالف اينکه با ميانجيگری ماكرون 
رئيس جمهور فرانسه موجی از مخالفت را نيز سازماند     هی كرد     ه بود     ند      اين 

بار سکوت نسبی را د     ر د     ستور كار قرار د اد ه اند . 
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ف�ارغازاینکهای�االتمتحده
آمریکابهدنب�النمایشمذاکره
باجمهوریاسالمیایراناستیا
خیرویااینکهآمریکابازیگرقابل
اعتمادیبرایمذاکرههس�تیا
نیست،بایدعنوانکردکهاکنون
شرایطداخلیکشوربهخصوص
ازنظ�رمعیش�تیواقتصادیبه
ق�دریح�ادوبحرانیاس�تکه
اساسانمیتوانمسألهمذاکرهرا

نادیدهگرفت.
دس�تکمبرخیرس�انههاکه
بیم�یندارندتاباانتش�ارنکات
ازمنتق�دانب�ا ونوش�تههایی
آنه�اب�هفوری�تبرخوردش�ود
ای�نروزهاتندتری�نحرفهارا
برضدوضعیتموج�ودبهنقلاز
منتقدانمنتشرمیکنند.بهطور
مثالس�ایتدیپلماس�یایرانی
همی�نام�روز–24آذر1398-
گفتوگوییبافریدونمجلس�ی
رامنتش�رک�ردهاس�تک�هدر
چندم�اهپیشوحتیچندهفته
پیشانتش�ارآنسختودشوار
بود.البتهی�ادآوریایننکتهنیز
خال�یازفایدهنیس�تکهمحل
منازعهسیاس�یدرای�رانتغییر
یافتهاس�تومنازع�هکنندگان
نی�زدرانحصارطیفهایخاصی
ازسیاس�تمدارانق�رارداردکه
نیکمیدانندآنهاهستندکهدر
قدرتندودرقدرتباقیمیمانند.
ازس�ه نش�انی دیگ�ر اکن�ون
رئیسجمهورقبلیوپشتیبانان
درسیاس�ت آنه�ا نزدی�کان و
ایراننیس�تونزدی�کانآنهااز
صحنهسیاس�تحذفشدهویا
سهمشانازقدرتواقعیبسیار
اندکاس�ت.اکن�ونطیفهایی
درمتنسیاس�تورزیهس�تند
کهب�هرئیسجمهورهایقبلیو
بهرئیسجمه�ورفعلیاعتقادی
ندارند.دراینوضعیتاس�تکه
س�خناناف�رادیمث�لفریدون
مجلس�ییاهمتاهایاوشنیده

تحريم

اساسانمیتوان
ديگرباآمريکا
مذاکرهنکرد

اینبارتندروهاحتیدربارهروند
پدیدارش�دهمبادل�هزندانیهای
ای�رانوآمری�کاواینک�های�ران
پیش�نهاددادهاستشمارمبادله
زندانیهابیشترشودنیزمخالفت
نک�ردهویاهنوزچیزینگفتهاند.
اینرخ�دادباتوجهبهچنداتفاق
ورونداتفاقافت�ادهقابلتوضیح
اس�ت.واقعیتایناستکهایران
ازنظ�رادارهبهینهاقتصادوحتی
ازنظرادارهاقتصادبهطورنس�بی
باناکامیمواجهشدهاست.سقوط
رشداقتصادیوفروغلتیدنشمار
بیشتریازایرانیانبهزیرخطفقر
ودس�تخالیدولتب�رایاداره
اقتصادوتامینهزینههایجاری
ورفاهیه�رروزبیشازپیشبر
حکومتفش�ارمیآورد.افزایش
س�طحوژرفاینارضایتیجامعه
ایران�یازفش�ارهایاقتصادیو
بهویژهش�کافبیش�ترمیانگین
درام�دناش�یازم�زدوحقوقبا
هزینههایفزایندهزندگیدولتو
سایرنهادهارابهاینفکرانداخته
استکهش�ایدبتوانباگفتوگو
تغیی�رپاردایموضعی�تراترمیم
کرد.نارضایتیش�هروندانایرانی
درآبانماهامس�الورویدادهای
تاس�فبرانگیزدول�تراب�هاین
نتیجهرساندهاستکهراهیبرای
بازکند.س�کوتنسبی گفتوگو
منتقدانرفتارهایمسالمتآمیز
درب�ارهس�فرروحانیب�هتوکیو
ب�هدرخواس�تای�رانواص�رار
دول�تبرای�ندیدارب�امقامهای
ژاپن�یوعالقمندیای�رانبرای
مبادل�هزندانیه�اک�هآنهماز
س�ویایرانیهابودهاس�تنشان
نیروهایرس�می تواف�ق دهنده
وغیررس�میسیاس�یدرای�ران
درب�ارهبرداش�تنگامه�ایتازه
درمسیراجتنابازافزایشتنش
باآمریکابهحسابمیآید.وقتی
ایراندرباالترینس�طحاجرایی
ب�هایننتیج�همیرس�ددرهای
گفتوگوباژاپنبازشودمعنایش
ایناس�تکهدس�تکمدرکوتاه
مدتبایدازتوفانیش�دنمسیر

تعاملباآمریکادورماند.
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نمیشودواثریواقعیندارند.بااینهمه
امااینطیفازاف�رادبهدلیلدوربودن
ازبازیقدرتنکاتمهمیرانس�بتبه
رخداهاوموقعیتکشوربرزبانمیآورند.
فریدونمجلسیمیگویدوضعیتایران
بهوی�ژهازنظراقتصادیگونهایش�ده
استکهاساس�انمیتوانمذاکرهنکرد.
بخشازسخناناورابهنقلازدیپلماسی

ایرانیمیخوانید:

انبارباروت
نکته مهمی كه د     ر اين ميان نبايد      فراموش 
كرد      اين است كه فارغ از اينکه اياالت متحد     ه 
آمريکا به د     نب��ال نمايش مذاكره با جمهوری 
اسالمی اي��ران است يا خير و يا اينکه آمريکا 
بازيگ��ر قاب��ل اعتماد     ی برای مذاكره هس��ت 
يا نيس��ت، بايد      عنوان كرد      كه اكنون شرايط 
د     اخلی كش��ور به خصوص از نظر معيشتی و 
اقتص��اد     ی به قد     ری ح��اد      و بحرانی است كه 
اساسا نمی توان مسأله مذاكره را ناد     يد     ه گرفت. 
ما چند      هفته پيش شاهد      يکی از جد     ی ترين 
اعتراض��ات مرد     م��ی عليه ساخت��ار سياسی 
بود     يم چرا كه برخ��ی ناكارامد     ی ها به موازات 
فشارهای اقتصاد     ی اياالت متحد     ه آمريکا تنها 
و تنها زند     گی را برای مرد     م سخت كرد     ه است. 
يعنی عمال مرد     م هستند      كه زير بار تحريم و 
سياست فشار حد     اكثری آمريکا و بی كفايتی 
مس��ئوالن د     اخل��ی متحم��ل سخت تري��ن 
مشکالت و فشارها هستند     . آقايان كه غصه ای 
ند     ارن��د     ، بنزين ليتری د     ه ه��زار تومان هم كه 
بشود      فرقی برای نمايند     ه مجلس، وزير و برخی 
مس��ئولين و د     يگران ند     ارد     ، اگر د     ارو د     ر كشور 
يافت شود      يا نه برای مسئوالن مهم نيست، اگر 
قيمت ها و تورم به شکل نجومی افزايش پيد     ا 
كند      كه می كند      كسی از مسئوالن خم به ابرو 
نمی آورد     . اين وسط فقط مرد     م هستند      كه زير 
بار اين فشارها له شد     ه اند      و همين فشار تحريم 
و بی كفايتی مس��ئوالن د     ولت��ی و غيرد     ولتی، 
جامعه را به انبار باروت بد     ل كرد     ه است. د     يگر 
شعار و مقصر جلوه د     اد     ن آمريکا پاسخگوی اين 
شرايط نيست. اكنون تنها تحريم فروش نفت 
جمهوری اسالمی ايران نيس��ت كه مشکالت 
جد     ی برای كشور ايجاد      كرد     ه است به موازات 
آن، مسأله عد     م مراود     ات بانکی، انزوای سياسی 
و د     يپلماتيک، عد     م صاد     رات و وارد     ات كاالهای 

اساس��ی، عد     م رونق توليد      و حتی طی تحريم 
چهارش��نبه گذش��ته ما د     يگر از س��ال آيند     ه 
نمی توانيم ش��اهد      ورود      د     ارو به كشور باشيم. 
اين وضعيت هر لحظه جامعه را به واكنش وا 
می د     ارد     . چون با د     ر نظر د     اشتن آستانه تحمل 
م��رد     م كه د     ر د     ی ماه سال ۹6 و آبان امس��ال 
لبريز شد     ، نش��ان می د     هد      كه جامعه مستعد      
هرگونه شورش و اعتراض به مراتب جد     ی تری 
از آبان ماه امسال است. بنابراين اكنون مسأله 
تنها اين نيس��ت كه آمريکا به د     نبال نمايش 
مذاكره است و ي��ا نمی توان به آمريکا اعتماد      
كرد     ، بلکه بايد      به د     نبال شرايطی بود      كه از د     ل 

آن وضعيت د     اخلی را تغيير د     اد     . 
متاسفان��ه گفته ه��ای م��ن د     ر مصاحبه با 
د     يپلماسی ايرانی و د     يگ��ر رسانه ها به گونه اي 
تعبير می ش��ود      كه گويی من اعتقاد      د     ارم بايد      
 كعبه آمال خود      را آمريکا قرار د     اد      و چشم و گوش

بس��ته به سم��ت مذاكره با واش��نگتن پيش 
رف��ت. خير اين گونه نيس��ت. بلک��ه د     ر سايه 
تمام گفته هايم من معتقد     م كه تنها و تنها راه 
برون رفت از فشار و چالش كنونی »د     يپلماسی« 
است؛ د     يپلماسی به معنای اين نيس��ت كه ما 
فقط و فقط به د     نبال مذاكره و پذيرش شروط 
و د     اد     ن امتيازات به د     يگران باشيم. د     يپلماسی 
يعنی افزايش ميزان ش��عور، عق��ل، د     رايت و 
انعطاف سياسی برای گرفتن بيشترين امتياز 
د     ر عي��ن د     اد     ن كمترين هزينه. اگرچه برخی 
از آقايان و جريان های تند     روی د     اخلی مسأله 
برج��ام را چماق كرد     ه و بر سر تمام كس��انی 
كه خواهان پيگيری حل مش��کالت از طريق 
د     يپلماسی هستند     ، می كوبند     ، اما من معتقد     م 
كه همين برجام اگر با برخی مواضع، اقد     امات 
و تصميمات غلط د     اخلی توأم نمی شد     ، به اينجا 
نمی رسي��د     . د     ر ثانی خود      برجام می تواند      يک 
د     رس عبرت و الگويی ج��د     ی برای مذاكرات 
بعد     ی باش��د     . يعنی ما می تواني��م از برجام به 
د     نبال تصحيح اش��تباهات سياسی، غلط های 
د     يپلماتيک و عد     م تکرار برخی فرصت طلبی ها 
باش��يم. بنابراي��ن مذاك��ره و د     يپلماسی بايد      
به صد     ر ام��ور بازگرد     د     . چون م��ا يا مذاكره و 
د     يپلماسی د     اريم و يا جنگ؛ حالت ميانی وجود      
ن��د     ارد     . اكنون كه برخ��ی معتقد     ند      ما د     ر يک 
شرايط بينابين قرار د     اريم، اين سوال را پاسخ 
د     هند      كه وضعيت معيشتی و اقتصاد     ی كشور 
آيا از د     وران جنگ هش��ت ساله با عراق بد     تر 

است يا نه؟ پس چه تفاوتی می كند      كه جنگ 
روی د     هد      يا خير؟ خود      مسئوالن و آقايان هم 
بارها و بارها صراحتا عنوان كرد     ند      كه ما د     ر يک 
جنگ به سر می بريم. حتی از واژه »تروريسم 
اقتص��اد     ی« ياد      كرد     ند     ، پس م��ا زمانی كه از 
د     يپلماسی نتوانيم استف��اد     ه كنيم د     ر جنگ 
به سر می بريم. يعنی همين ش��رايطی جنگ 
اقتصاد     ی كه اكنون بر كش��ور حکمفرماست. 
من حتی معتقد     م ش��رايط كنونی از ش��رايط 
جنگی ه��م بد     تر اس��ت، چ��ون بی كفايتی، 
بی لياقتی، عد     م صد     اقت، رانت خواری، فس��اد      
گس��ترد     ه و سيستماتيک مس��ئوالن هم بار 

مضاعفی بر تحريم ها است.

درهایبستهایران
اخيراً حواش��ی بس��يار زياد     ی ب��رای سفر 
مقامات عمانی به ايران و يا سفر آقای روحانی 
به ژاپن پيرامون مس��أله كاهش تنش ايران و 
عربستان سعود     ی و يا حل بحران روابط تهران 
- واشنگتن مطرح كرد ه اند     ، اما به نظر من د     ر 
اين ميان تصميم گير اصلی د     ستگاه د     يپلماسی 
و د     ولت نيست، بلکه مسأله مذاكره و گفت وگو 
د     ر هر سطحی، فرات��ر از چارچوب اختيارات 
د     ولتی است. بنابراين نمی توان عنوان كرد      كه 
اكنون مس��أله مذاكره د     ر چارچوب تحركات 
د     يپلماتي��ک مقامات مس��قط و ي��ا تحركات 
ژاپنی ها می تواند      كارساز باشد     ، به خصوص كه 
د     ر سفر آبه شينزو به ايران، چون نخست وزير 
ژاپن با پاسخ »نه« قاطع ايران به هرگونه تالش 
ميانجيگرايانه با د     ولت ترامپ مواجه شد     ، توكيو 
را به اين باور رساند     ه است كه اكنون نمی توان 
از طري��ق اي��ران به فکر مذاك��ره و گفت وگو 
بود     . خصوص��ا كه تمام تالش ه��ا و تحركات 
د     يپلماتيک امانوئ��ل مکرون، رئيس جمهوری 
فرانسه كه تقريباً تالش های كم مسابقه و حتی 
بی سابقه ای د     ر د     و د     هه اخي��ر اروپا برای حل 
يک مشکل سياسی بود     ه، به د     ر بسته خورد     ه 
است. چون اكنون، نه جمهوری اسالمی ايران 
به فکر مذاكره با اياالت متحد     ه آمريکاست و نه 
آمريکايی ها هم به فکر انجام مذاكرات جد     ی با 
ايران هس��تند      و د     ر اين شرايط اساساً هرگونه 
سفر سياسی، رفت و آمد      و تالش د     يپلماتيک 
نمی تواند      اثرات جد     ی د     اش��ته باش��د     ، ولو كه 
اخيرا مس��أله تب��اد     ل زند     انيان مي��ان ايران و 

آمريکا صورت گرفته باشد     .

تحريم
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گروه پرشماری ازايرانيان  به شکل های گوناگون 
د     ر كشورهای د     يگر ساكن شد     ه و د     رس می خوانند      
يا كار می كنند      و برای زند     گی نياز د     ارند       منابع مالی 
كوچک و بزرگ خود      را د     ر بانکهای كشورهايی كه 
د     رآنه��ا ساكن هس��تند      بگذارن��د      و از خد     مات آنها 
استف��اد     ه كنند     . ام��ا چند      گاهی است كش��ورهای 
مختلف حس��اب های بانک��ی ايرانيان را مس��د     ود      
می كنند      . تازه ترين كش��وری كه اقد     ام به بس��تن 
حساب های بانکی ايرانيان كرد     ه است كشور مالزی 
است. مرك��ز بررسی ه��ای اقتص��اد     ی استراتژيک 
رياست جمهوری با انتش��ار نوش��ته ای د     ر اين باره 
 توضيح د     اد     ه است . با توجه به گفته ها و ش��نيد     ه ها 
به نظر می رسد      علت انس��د     اد      حس��اب ايرانيان د     ر 
مالزی، فشارهای آمريکا و تحريم های يک جانبه آن 

كشور عليه ايران باشد     . 

متاسفیم
با ش��روع م��اه نوامبر 20۱۹، اخب��اری مبنی بر 
بس��ته ش��د     ن حس��اب بانکی تعد     اد      زياد     ی از افراد      
و ش��ركت های ايرانی د     ر مالزی، منتش��ر گرد     يد      و 
تعد     اد      قابل توجهی از ايرانيان مقيم مالزی از انسد     اد      
حساب های مالی ش��ان د     ر بانک های سی آی ام بی 
و آراچ بی خبر د     اد     ند     . اي��ن بانک ها ابتد     ا به ايرانيان 
ساك��ن مالزی يک م��اه فرصت د     اد     ه ان��د      پول های 
خود      را از حس��اب های بانکی ش��ان خ��ارج كنند     ، 
چنانچه بانک سی آی ام بی مال��زی د     ر اخطاريه اش 
به ايرانيان گفته متأسفيم، د     يگر نمی توانيم به شما 

خد     مات بانکی ارائه كنيم. بانک های مالزی بس��تن 
حس��اب های بانکی افراد      و همچنين ش��ركت های 
ايران��ی را به د     ليل تحريم ه��ای مالی ايران از سوی 
آمريکا، اعالم كرد     ند     .نخست وزير مالزی د     رباره علت 
انسد     اد      حساب ايرانی ها به اين موضوع اشاره د     اشت 
يک كشور قد     رتمند      د     ر حال زورگويی به مالزی د     ر 
اين زمينه است و د     رصورتی كه اين كشور )مالزی( 
اق��د     ام به بس��تن حس��اب ايرانيان نکن��د     ، فعاليت 
بانک های مالزی د     ر خارج از اين كش��ور با مشکل 
مواجه خواهد      ش��د     . د     ر اين مي��ان محمود      واعظی، 
رئيس د     فتر رياست جمه��وری ايران، د     ر واكنش به 
انسد     اد      حساب بانکی ايرانی ها د     ر مالزی، اين اتفاق 
را فقط مخصوص مالزی ند     انس��ت و اذعان د     اش��ت 
به سبب مش��کالت ناش��ی از تحريم، د     ر برخی از 
كش��ورهای د     يگر هم برای حساب های د     انشجويان 

اين اتفاق افتاد     ه است.

سابقهانسدادحسابایرانیها
پيش از انس��د     اد      حس��اب ايرانی ه��ا د     ر مالزی، 
گزارش هايی از انس��د     اد      حساب های بانکی ايرانيان 
د     ر امارات، گرجس��تان، ارمنستان، چين و انگليس 
منتشر گرد     يد     ه بود     .مسد     ود      شد     ن حساب ايرانی ها د     ر 
سنگاپور د     ر حالی صورت گرفت كه د     ولت سنگاپور 
و بان��ک OCBC، هيچ گون��ه توضيح ش��فافی د     ر 
مورد      د     ليل اصلی اين تصميم اعالم نکرد     . از طرفی 
نام افراد     ی كه حسابش��ان مس��د     ود      شد       د     ر ليست 
سياهی نيز قرار ند     اشتند      تا بد     ين د     ليل، حسابشان 

مسد     ود      ش��ود      و فعاليت اقتصاد     ی– اجتماعی آن ها 
محد     ود      ش��ود     . با اين اوص��اف سخنگوی اد     اره مالی 
سنگاپور د     ر مورد      اقد     امات بانک OCBC و انسد     اد      
حس��اب ايرانی ها گفته بود     : بانک ها ملزم به رعايت 
قوانينی هس��تند      كه به منظور جلوگيری از اهد     اف 
غيرقانونی مانند      پول شويی، تأمين مالی تروريسم يا 

تأمين مالی تسليحاتی تد     وين  شد     ه اند     .
انسد     اد      حس��اب ايرانيان د     ر چند      بانک چينی از 
جمله ABC و ICBC و MERCHENT نيز 
ازجمله اتفاقات مربوط به انس��د     اد      حساب ايرانيان 
نيز ب��ود     . اطالعاتی ك��ه از كارآفرين های ايرانی د     ر 
چي��ن ب��ه د     ست آمد      حاك��ی از آن ب��ود      كه چين 
د     ر اقد     ام��ی بی سابقه يک  به  يک د     ر حال مس��د     ود      
كرد     ن حس��اب های ايرانيان ب��ود     ه است، د     ليل اين 
بانک ها برای بستن حس��اب های ايرانيان د     ر چين 
تحريم های بين المللی وضع شد     ه توسط آمريکا عليه 

ايرانيان اعالم شد     ه بود     .
انسد     اد      حساب ايرانيان د     ر گرجستان و ارمنستان 
نيز ص��ورت گرفت��ه اس��ت. چنانچ��ه نايب رئيس 
كميس��يون بازار پول و سرمايه اتاق تهران د     ر اين 
باره افزود     ه كه كش��ور گرجستان به د     ليل ترس از 
جريمه ش��د     ن بانک های اين كش��ور حس��اب های 
ايراني��ان غيرمقيم را مس��د     ود      كرد     ه اس��ت. ژراير 
خس��رويان عضو اتاق مش��ترك ايران و ارمنستان 
نيز اقد     ام بانک های ارمنی را د     ر راستای تحريم های 
اقتصاد     ی عليه ايران د     انست كه برخی از بانک های 
اين كش��ور را شامل ش��د     ه  است. عالوه بر اين د     و 

تحريم
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كش��ور اروپايی گرجس��تان و ارمنس��تان، بستن 
حساب ايرانيان د     ر انگلستان نيز اتفاق افتاد     ه است، 
گرچه بعيد     ی نژاد      سفير ايران د     ر انگلستان، موضوع 
اصلی د     ر بسته ش��د     ن برخی حساب های بانکی را 

اجرای مقررات ضد      پول شويی اعالم د     اشته است.

نقشمؤثرکاتسا
كاتس��ا مخفف عبارت »قانون مقابله با د     شمنان 
آمريکا از طريق تحري��م« است. طرحی است برای 
مقابله با د     شمنان آمريکا از طريق تحريم ها كه بعد      
از تصوي��ب ب��ا اكثريت قاط��ع آرا د     ر هر د     و مجلس 
نمايند     گان و سنای آمريک��ا و امضای د     ونالد      ترامپ 
رئيس جمهور اين كش��ور د     ر تاريخ چهارش��نبه ۱۱ 
مرد     اد      س��ال ۱۳۹6 به قانون تبد     يل ش��د     .آمريکا با 
استناد      به اين طرح سه كش��ور ايران، كره شمالی و 
روسيه را ه��د     ف تحريم های خود      قرارد     اد     . طبق اين 
قانون، اياالت متحد     ه آمريکا تحريم های گسترد     ه ای 
عليه ايران د     ر حوزه های مختلف عليه ايران به بهانه 
تروريس��م وضع نمود     . د     ر چارچوب تحريم كاتس��ا، 
محد     ود     يت های اقتصاد     ی زياد     ی شامل، بلوكه شد     ن 
د     ارايی ها د     ر خاك آمريکا تا ممنوعيت ارائه خد     مات 
بانکی د     اخلی و خارجی به افراد      و نهاد     های مشمول 
اين تحريم ها بايد      اعمال شود     . با اعمال تحريم كاتسا، 
هر كس با افراد     ی كه د     ر ليس��ت تحريم های آمريکا 
هستند     ، همکاری نمايد     ، د     ر ليست تحريم  قرار خواهد      
گرفت. به زبان ساد     ه تر هر شخص حقيقی يا حقوقی 
كه با افراد      حاضر د     ر ليست تحريمی آمريکا همکاری 
نمايد     ، به ليس��ت تحريمی می پيوند     د     .مهم ترين كار 
ويژه كاتسا اين است كه به همه كشورها و بانک های 
د     نيا هش��د     ار  می د     هد      كه با نهاد     ها و  اشخاص حاضر 
د     ر ليس��ت تحريم همکاری نکنند     ، چراكه د     رنتيجه 
آن، خود      نيز مش��مول تحريم های سخت می شوند     .

د     رمجم��وع اين ط��ور كه به نظ��ر می رسد     ، تصميم 
بانک ه��ای خارجی د     ر انس��د     اد      حس��اب ايرانی ها، 
د     رنتيجه فش��ارهای سياسی و اقتصاد     ی ناش��ی از 
تحريم بود     ه است، تصميمی كه بيشتر مسأله هزينه 
و فاي��د     ه را برای اين بانک ها مط��رح نمود     ه و با اين 
حساب، اين بانک ها از روی ناچاری به انسد     اد      حساب 

مشتريان ايرانی روی آورد     ه اند     .
ب��ا توجه به اينکه هنوز د     قيقا مش��خص نيس��ت 
تحريم ها چگونه موجب بستن حساب ايرانی ها شد     ه و 
يا اينکه د     ارند     گان حساب چگونه مشمول تحريم های 
آمريکا عليه ايران ش��د     ه اند     ، به هر صورت می توان با 
قطعيت اشاره د     اشت كه اقد     ام به بستن حساب ايرانيان 
از سوی هر نهاد      يا كشوری و با فشار هر كشوری كه 
باشد     ، ازلحاظ حقوق بين الملل اقتصاد     ی، مبانی حقوق 
بشر و منش��ور سازمان ملل، اقد     امی نامشروع بود     ه و 
قابليت پيگرد      د     ر د     اد     گاه ه��ای بين المللی را از طرف 

د     ولت ايران و شاكيان خصوصی د     ارد     .

يک سايت تحليلی چند      روزپيش د     ر تفس��ير 
خود      از رخد     اد     های تازه ايران د     ربس��تر نگاه تازه به 
مناسبات با غرب و به ويژه با آمريکا نوش��ت بوی 
برجام تازه به مشام می رسد      و تحليل كرد     ، بن بست 
بود     ج��ه ای د     رايران راه را برای تصميم گيران اصلی 
به س��وی برجام ن��و و عبور از فروپاش��ی اقتصاد      
بازكرد     ه است. د     ر اي��ن روزها اما منتقد     ان د     ولت و 
كارشناسان سياسی نيز به برجام تازه و اجتناب از 
آن و يا ضرورت نزد     يک ش��د     ن به آن می گويند      و 

می نويسند     . 
سيد     محمد     حس��ين مالئک، سفير اسبق ايران 
د     ر سوئيس و چين نيز د     ر ياد     د     اشتی تصريح كرد     ه 
است يک��ی  از  رخد     اد     های احتمالی سفر روحانی 
به توكيو زند     ه سازی برجام اما به شکل د     يگر است 
و اگر چنين اتفاقی نيفتد      پس بايد      گفت اين سفر 
فقط تمد     د      اعصابی ب��رای رئيس جمهور است كه 
چند      روزی را با هزينه »معقول« خارج از ايران باشد      
.اين د     يپلمات ايرانی می نويسد       اين سفر د     ر قالب 
سفرهای معمول برای توسعه روابط بين كشورها 
نمی گنجد     . هي��چ گونه از وج��وه روابط سياسی، 
اقتصاد     ی و... ايران و ژاپن سفر روسای د     و كشور را 
توجيه نمی كند      زيرا ژاپن نه از ايران نفت می خرد      
و نه قاد     ر و يا عالقمند      به د     ور زد     ن تحريم هاست و 
نه هيچ گاه د     ر منازعه بين ايران و آمريکا بی طرف 
بود     ه است. لذا ابعاد      ناشناخته و غير د     وجانبه آن بر 

ساير وجوه می چربد     .
چندتحلیل

یکم- اگر ژاپن خ��ود     ش از رئيس جمهور د     عوت 
می كرد      اين اي��د     ه قوت می گرفت ك��ه آمريکا طرح 
جد     يد     ی برای مذاكره با ايران د     ارد     . اما چون ايد     ه توسط 

خود      ايران پيگيری شد     ه اين گزينه منتفی است. 
دوم- با توجه به تحوالت د     رونی كشور د     ر يکی 
د     و ماه گذشته ممکن است رئيس جمهور بخواهد      
به د     نيا اعالم كند      اگر چه توطئه بزرگی بعد      از اعالم 
افزايش قيمت بنزين د     ر حال اجرا بود      اما د     ولت با 
موفقي��ت از آن عبور كرد     ه است و اكنون با اعتماد      
به نفس كامل می تواند      به سياست خارجی بپرد     ازد     . 
پذيرش  يک كش��ور »د     ر كمپ غرب« از مقامات 
عالی به منزله اين است كه موضوعات حاش��يه ای 
مثل حقوق بشر و غيره مانع جلو رفتن اين تماس ها 

نيست. 
س�وم- نش��ريه رای اليوم خبر د     رج كرد     ه كه 
توافق شد     ه ژاپن ۱۹ مليارد      د     الر از اموال بلوكه شد     ه 
ايران كه د     ر آن كش��ور اس��ت را آزاد      كند     . اگرچه 
 اين خبر از كانال های د     يگری مسموع نشد      اما بعيد      
به نظر می رسد      كه ژاپن اقد     امی برای رفع فشار از 

روی ايران بد     ون مجوز آمريکا انجام د     هد      و آمريکا 
كه توانس��ته تهران را به گوش��ه رينگ اقتصاد     ی 
بکشاند      بعيد      است كه تصميمی عليه سياست خود      
اتخاذ كند     . مگر اينکه ايران د     ر پشت پرد     ه تضمين 
 بزرگ��ی به آمريکا د     اد     ه باش��د      كه آن ه��م د     ور از 

انتظار است. 
چهارم- د     ر اد     امه  بحث فوق، بعد      از اعمال د     ور 
جد     يد      تحريم های آمريکا عليه ايران، ژاپن پذيرفته 
بود      يک اعتبار خريد      كاال برای ايران د     ر نظر بگيرد      
كه باز هم به د     ليل مخالفت آمريکا مقد     ور نش��د     . 
ممکن اس��ت اين گزينه به صورت د     يگری مطرح 

شد     ه باشد      كه البته د     ور از انتظار است.   
پنجم- ايران د     ر تقابل خود      با فشار حد     اكثری 
آمريکا احس��اس می كن��د      بايد      مذاكره را ش��روع 
كند     . كاری كه د     ر نيويورك می توانس��ت با هزينه 
و احتماال معونه كمتری صورت گيرد     . اما تحوالت 
د     اخلی نشان د     اد      مسئوالن به وقت بيشتری برای 

د     رك اوضاع احتياج د     ارند     . 
د     ر صورت صحت اين گزينه ابعاد      و سرفصل های 
اين مذاكره د     ر يک چانه زنی اوليه به د     ست می آيد      
كه اين بار آقای رئيس جمهور مي خواهد  د     ر د     ست 

خود     ش و نه د     ست وزير امور خارجه باشد     .
د     و احتمال وجود      د     ارد     :

اول- ايران پذيرفته اس��ت د     ر بيرون از برجام 
اما فقط د     ر مورد      مسائل اتمی مذاكره كند     . اين به 
مفهوم مذاكره برای برجام جد     يد     ی با د     ر نظر گرفتن 

مالحظات ترامپ است. 
دوم- د     ر كنار مباحث اتمی ايران متقاعد      شد     ه 
است كه د     ر مورد      مسائل منطقه و موشکی مذاكرات 
منطقه ای آغاز شود     . اين انعطاف د     ر طرح »هرمز« 
ايران نهفته است و ژاپن می تواند      آغاز خوبی برای 

اين مذاكرات باشد     . 

برجامتازهيااستراحتباخرجژاپنیها
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تحريم

ايرانچشمبهراهبرگشتدالرهایخودازژاپن

شايد      اگر ش��يرهای نفت ايران برروی صاد     رات 
همچن��ان باز بود      و خزانه بانک مركزی از د     الرهای 
نفتی لبريز می ش��د      حتی قصد      حس��ن روحانی، 
رئيس جمهوری ايران برای د     يد     ار با نخست وزير ژاپن 
ك��ه چند      ماه پيش با وضعيت ب��د     ی از ايران رفت 
نيز با موجی از مخالفت ها مواجه می شد     . اما به نظر 
می رسد      كسری د     رآمد      د     ولت نسبت به هزينه های 
چسبيد     ه به بود     جه كل هر روز بيشتر می شود      و اين 
 شکاف د     خل وخرج د     ولت را زمينگيرخواهد     كرد      و 
به همين د     ليل است كه تند     روها د     ربرابر شرايط تازه 
سکوت كرد     ه و چش��م به راه باز ش��د     ن راه نفس از 
وضعيت تحريمی هستند      و به سکوت خود      د     ربرابر 

سفرروحانی به ژاپن نرمش نشان می د     هند     . 
كارش��ناسان و ناظ��ران بين المللی ب��اور د     ارند      
روحان��ی د     ر سف��ر به ژاپن   ظاهرا د     ر جس��تجوی 
ميانجی مناسب برای روابط ايران و اياالت متحد     ه 
اس��ت و د     نبال راهی است ت��ا  د     ارايی های ايران د     ر 

ژاپن راكه  توقيف شد     ه ااز بن بست رها كند     .
الرا روزن نوش��ته است: احتماال حسن روحانی، 
رئيس جمه��وری ايران، د     ر سفر خود      ب��ه ژاپن د     ر 
۱۹ و 20 د     سامب��ر د     رص��د     د      ترغيب آبه ش��ينزو، 
نخست وزير اين كشور به تالش برای ميانجی گری 
بين واشنگتن و تهران بر خواهد      آمد      چراكه به نظر 
می رسد      امانوئل ماكرون، رئيس جمهوری فرانسه، 
تالش های خ��ود      را د     ر اين زمين��ه د     ر پی افزايش 
نگرانی اروپايی ها از اقد     امات ايران و عقب نش��ينی 
آن از توافق هس��ته ای س��ال 20۱5 متوقف كرد     ه 
است.علی واعظ، مد     ير اي��ران د     ر گروه بين المللی 
بحران، به المانيت��ور گفت: »ايران از آبه مي خواهد  
تا مس��يری كه ماكرون آغاز كرد     ه بود     ، اد     امه د     هد     .« 

د     عوت از روحانی به ژاپن می تواند      به معنای فرصتی 
برای رئيس جمهوری ايران باشد      تا نه تنها د     ر سطح 
بين المللی كه به مخاطبان د     اخلی نشان د     هد      فشار 
اقتصاد     ی كه اخيرا به اعتراض های گسترد     ه انجاميد     ، 

د     ر حال كاهش است.«
اسفند     ي��ار باتمانقليچ، بنيانگذار پايگاه اينترنتی 
بورس و ب��ازار، د     رباره تعامل اقتصاد     ی بين المللی 
ايران گفت: »آنچه روحانی بايد      نشان د     هد      اين است 
كه حت��ی د     ر نبود      يک رهبر د     ولت اروپايی، باز هم 
كان��ال د     يگری وجود      د     ارد      كه می ت��وان از آن برای 
يافتن چارچوبی برای كاهش تنش ها استفاد     ه كرد     . 
ژاپنی ها پيشتر د     ر اين زمينه پيشقد     م شد     ه بود     ند     . 
اما د     ليل د     يگری كه چنين اقد     امی را ممکن می كند      
اي��ن است ك��ه ژاپن يک��ی از مکان هايی است كه 
ايران د     ارائهای توقيفی زي��اد     ی د     ر آن د     ارد     . يکی از 
چالش های ماكرون اين بود      كه حتی اگر می توانست 
د     ولت ]د     ونال��د     [ ترامپ را به تخصيص اعتبار برای 
ايران راضی كند     ، مش��خص نب��ود      اين پول از كجا 
تامين خواهد      شد      و به همين د     ليل هم بود      كه طرح 
اوليه به بحث د     رباره معافيت های فروش نفت تغيير 
شکل يافت. اما ايران به ارز سخت )اسکناس( بيش 
از فروش نفت نياز د     ارد     . اگر آبه بتواند      يک بسته مالی 
پيشنهاد      د     هد     ، احتماال توانايی تحقق آن را نيز د     ارد      
چرا كه سرمايه های ايران د     ر بانک های ژاپن توقيف 

شد     ه است.«
برايان هوك، نمايند     ه ويژه اياالت متحد     ه د     ر امور 
ايران، اخيرا پس از سخنرانی برای ش��ورای روابط 
خارجی د     ر واش��نگتن گفته است كه د     ولت ترامپ 
هيچ تمايلی به ارائه امتياز به ايران همچون معافيت 
موق��ت از تحريم های نفتی ب��رای ترغيب ايران به 

حضور پای ميز مذاكره ن��د     ارد     . اما او د     ر عين حال 
ابراز اميد     واری كرد      ك��ه تباد     ل اخير زند     انی ها بين 
آمريک��ا و ايران بتواند      اولي��ن قد     م به سمت تعامل 
مس��تقيم و آزاد     ی ساير آمريکايی ه��ای زند     انی د     ر 
ايران باشد     . هوك گفت: »ما با مباد     له زند     انی ها نشان 
د     اد     يم كه می د     انيم چطور باهم همکاری كنيم و به 
توافق برسيم. اميد     وارم كه اين تباد     ل اولين قد     م د     ر 
اين مس��ير باش��د     .« هوك افزود      »ما موقعيت های 
د     يپلماتيک زياد     ی به نظام ايران پيش��نهاد      د     اد     يم. 
فرانس��وی ها، ژاپنی ها، عمانی ها و پاكستانی ها هم 

همينطور. اما آنها د     يپلماسی را رد      می كنند     .«
د     ر نوش��ته الرا روزن كه د     يپلماسی ايرانی آن را 
ترجمه و منتشر كرد     ه است می خوانيم: اين احتمال 
وج��ود      د     ارد      كه آبه بتواند      اي��ران را متقاعد      كند      د     ر 
ماه ژانويه قد     می د     ر عقب نش��ينی از برجام برند     ارد      
يا د     ست كم قد     می كوچک تر برد     ارد      كه اروپايی ها 
را ب��ه اجرای ساز و كار حل اختالف تحريک نکند     . 
ساز و كار حل اختالف اگر د     ر مد     ت زمان مشخصی 
به حل مناقشات نينجامد     ، به ارجاع پروند     ه هسته ای 
ايران به شورای امنيت سازمان ملل منجر می شود     . 
باتمانقليچ گفت: »حتی اگ��ر اروپايی ها ساز و كار 
حل اخت��الف را به اجرا بگذارند     ، اما آش��کارا هيچ 
اعتقاد     ی به موثر بود     ن اعمال فشار حد     اكثری ند     ارند     . 
با اين حال، مشکل اينجاست كه احساس می كنند      
اقد     امات ايران د     ر وخيم تر كرد     ن اوضاع نيز سازند     ه 
نيس��ت. از نظر آنها، تمامي��ت توافق های كنترل 
تس��ليحات د     ر معرض خطر قرار گرفته است. افراد      
مسئول منع گسترش تسليحات د     ر وزارتخانه های 
امور خارجه به شد     ت از اينکه اين توافقنامه ها اعتبار 

خود      را از د     ست د اد ه اند ، حساس شد     ه اند     .«
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اقتصاد      ايران

پولنبایدازچرخهتولیدخارجشود
آغ��از يک تعام��ل سازند     ه بين بان��ک مركزی و 
بخش خصوصی با تش��کيل كميت��ه ارزی د     ر اتاق 
ايران به سمت خوبی پيش رفته و توانس��ته است تا 
ح��د     ود     ی از تصميمات هيجانی جلوگيری كند     . د     ر 
اين خصوص از همکاران خود     م د     ر كميته ارزی اتاق 
ايران و كارشناسان د     ر بانک مركزی تشکر می كنم و 
اميد     وارم اد     امه اين گفت وگوها نتايج مطلوب تری را 

نيز د     ر آيند     ه حاصل كند     .
د     ر اقتص��اد      بانک مح��ور، بانک ها قلب تضمينی 
برنامه های توسعه ای و شريان اصلی حركت اقتصاد      
هس��تند     . زيرا اين بانک ها هستند      كه خون تازه ای 
را به شريان های اقتصاد      كشور تزريق می كنند     ؛ بايد      
فعالي��ت آنها را زير نظر گرفت و با تد     بيری د     قيق و 
توسعه گرايانه آنها را به سمت صحيح رهنمود      كرد     .

كش��ورهايی كه اي��ن اهميت را ب��ه د     رستی د     رك 
كرد     ه اند      و فعاليت بانک ها را تحت لوای برنامه های 
توسع��ه ای و توليد      كشورش��ان به ك��ار گرفته اند     ، 
توانس��ته اند      به توسعه و پيش��رفت نائل گرد     ند     . اما 
كشورهايی كه نتوانسته اند      اين اهميت را د     رك كنند      
و از آن غافل ش��د     ه اند      و افتخارات افسار گسيخته و 
بد     ون چون و چرايی را به بانک ها و موسسات مالی 
واگذار نمود     ه اند     ، د     ر اين امر توفيقی حاصل نکرد     ه اند     . 
اما واقعيت اين است كه وضع فعلی بخش مالی، نه 
تنها تناسبی با بخش های مولد      ند     ارد     ، بلکه مسبب 
فربه ش��د     ن بس��ياری از بخش های غيرمولد     ، رشد      
ناهنجاری های اجتماعی، بهم ريختگی توزيع د     رآمد      
و امکانات كشور و گسترش زمينه  های رانت خواری 
و فساد      كه طی مد     ت های مد     يد      ايجاد      شد     ه، گرد     يد     ه 
است. سيستم بانکی كشور بيش از آن كه به د     نبال 
 تخصيص منابع باش��د      د     رصد     د      تامين منابع است؛ 
د رحالي كه محد     ود     يت منابع آن هم د     ر شرايط سخت 
فعلی ايجاب می كند      كه تخصيص های د     رست و به 

موقع د     ر د     ستور كار قرار گيرد     .

دنبالتاسیسبانکهایخصوصی
د     ر م��اد     ه ۹۸ قان��ون برنامه س��وم توسعه، اجازه 
تاسيس بانک ها توسط بخش غيرد     ولتی د     اد     ه شد     ه 
است، هد     ف از تصويب اين قانون، افزايش ش��رايط 
رقابت��ی د     ر بازاره��ای مالی و تش��ويق پس اند     از و 
سرمايه گذاری و ايجاد      زمينه برای رش��د      و توسعه 
 اقتصاد     ی كش��ور و جلوگيری از ضرر و زيان جامعه 
با توجه ب��ه اصل 44 قانون اساسی كش��ور عنوان 
گرد     يد     ه است.سوالی كه امروز مطرح است، اين است 
كه چرا قانون گذاران و كارش��ناسان كشور به د     نبال 
اهد     اف بانک های به اصطالح خصوصی نيس��تند      و 
اگر هم به اه��د     اف نرسيد     ه ايم، پس اصرار به د     نبال 
كرد     ن وضع موجود      چيست؟ البته كه آقای همتی 
حركت هاي��ی د     ر جهت اد     غام موسس��ات اعتباری 

شروع كرد     ه اند      كه جای تشکر د     ارد      اما الزم است كه 
به اين موضوع توجه شود      كه كاستی اين موسسات 

از جيب مرد     م پرد     اخت نشود     .
گفته می شود      الزم است تامين سرمايه بلند     مد     ت 
بنگاه ها از طريق بازار سرمايه تامين ش��ود      و وظيفه 
بانک ها صرفا تامين كوتاه مد     ت و سرمايه د     ر گرد     ش 
بنگاه ها باش��د     . به فرض اينک��ه اين موضوع د     رست 
باشد      كه البته نظرات مخالف هم د     ر اين حوزه وجود      
د     ارد     ، آيا بازار سرمايه د     ر اقتصاد      ايران به اند     ازه كافی 
پويا، سالم و توانمند      است كه اين سهم را بتواند      به 

نحو شايسته ای  تامين و مد     يريت كند     ؟
ش��ناخت ما از ب��ازار سرمايه، آنه��م د     ر اقتصاد      
اي��ران يک چنين اعتب��اری را تامين نمی كند     . اگر 
می خواهيم بنگاه های توليد     ی و به خصوص صنعتی 
را توسعه د     هيم و ش��اهد      تبلور اقتصاد      مقاومتی به 
نحو شايسته ای باشيم، بايد      اين موارد      را حل و فصل 
كنيم. تا اين قبيل بنگاه ها نيازمند      وام ها و اعتبارات 
بلند     م��د     ت با نرخ های رقابت��ی د     ر بازارهای جهانی 
هستند     ، با ش��رايط فعلی تشويق توليد      و صنعت و 

سرمايه گذاری د     ر اين زمينه ها صرفا آرزوست.

بانکمرکزیمستقلشود
بارها و بارها د     ر سال های گذش��ته و د     ر بسياری 
از همايش  ها به اين بحث پرد     اخته ش��د      كه بخش 
زي��اد     ی از كارش��ناسان بانکی و اقتصاد     ی كش��ور 
همه چيز را د     ر استقالل بانک مركزی جس��ت وجو 
می كنند     ؛ می خواهم از ش��ما استد     ع��ا كنم كه اگر 
بانک مركزی مستقل نيست، شما به عنوان مد     يران 
و تصميم گيران عرصه پولی كش��ور، استقالل رای 
كارشناسی خود      را حفظ كنيد     . اگر با فشاری خارج 
از نظر كارشناسی خود      مواجه هستيد     ، پافشاری و از 
د     يد     گاه های كارشناسی خود      د     فاع كنيد     . منافع ملی 
كشور بايد      خط قرمز ش��ما باشد      چرا كه اگر بانک 
مركزی مستقل هم باش��د      اما مد     يران آن استقالل 
فکری و نظری ند     اشته باش��ند     ، اين استقالل هيچ 

ارزشی نخواهد      د     اشت.
بانک مركزی ابزارهای سياستگذاری پولی را د     ر 
اختيار د     ارد      و جامعه از بانک مركزی انتظار د     ارد      كه 
به طرح د     يد     گاه های كارش��ناسانه خود      د     ر خصوص 
مباحث پولی پرد     اخته و با استفاد     ه از ابزارهای پولی، 
ثبات پولی را حد     اقل د     ر ميان مد     ت تضمين نمايد     . 
شافعی خاطرنش��ان كرد     : رشد      پول و پايه پولی د     ر 
بس��ياری از كشورها وجود      د     ارد      ولی لزوما تبد     يل به 
تورم نمی شود      و اينها به سطح اعتماد      جامعه به بانک 

مركزی و سياستگذاری پولی كشور برمی گرد     د     .

رشدافقیسیستمبانکیمتوقفشود
وقت��ی صحب��ت از سياستگذاری پولی كش��ور 
می ش��ود     ، صرفا مد     يران ارشد      بانک مركزی مد     نظر 

نيستند     ، كليت سيس��تم بانکی بايستی پشت سر 
بان��ک مركزی و تحقق اهد     اف آن باش��ند      نه اينکه 
بخشی از سيستم مالی كشور بر خالف مصالح ملی 
د     رصد     د      بهره برد     اری از شرايط بازارهای مالی و ارزی 

د     ر كشور باشد     .
ابزارهای سياست ه��ای پولی مانند      نرخ ارز، نرخ 
به��ره، خريد      و ف��روش ارز و اوراق قرضه، صرفا ابزار 
هس��تند      و نبايد      خود      تبد     يل به هد     ف ش��وند     . بلکه 
ابزارها بايد      د     ر راستای تحقق اهد     اف ملی و توسعه ای 
تعريف و تنظيم شوند     ؛ البته د     ر اين ميان، هماهنگی 
ساير ابزارهای سياستگذاری از قبيل ابزارهای مالی، 
مالياتی و ... همگی د     ر همپوشانی با هم بايد      ترسيم 
شوند      و نوازند     ه سمفونی اقتد     ار ملی كشور بر مبنای 
اقتص��اد      مقاومتی به عنوان هد     فی ك��ه بارها رهبر 

معظم انقالب هم بر آن تاكيد      د     اشته باشند     ، شوند     .
از د     يد     گاه كالن بايد      د     ر د     رجه نخست ساختارهای 
مالی كش��ور متناس��ب با بخش ه��ای توليد     ی آن 
باش��د      و پول نبايد      از چرخه توليد      و اش��تغال مولد      
به چرخه نامولد      منحرف ش��ود     . ضروری است رشد      
افقی سيستم بانکی متوقف شود      و بانک ها اد     غام و 
د     ر راستای افزايش به��ره وری حركت كنند     . حجم 
اقتص��اد      اي��ران نيازمند      اين همه بانک و موسس��ه 
اعتباری نيست و لطمات رقابت مخرب د     ر سيستم 
بانکی د     ر اقتصاد      ايران می تواند      مشکالت بسياری را 

ايجاد      كند     .

پیشنهادهایاتاقایران
برایاصالحمشکالتبانکی

مسائل و مش��کالت بانکی را شايد      بتوان د     ر سه 
عرصه بيان كرد     . وثايق بانکی، نرخ های تسهيالت و 
تامين سرمايه  د     ر گرد     ش. د     ر خصوص وثايق بانکی 
بايد      عنوان كرد      كه بطور كلی گرفتن وثيقه و پشتوانه 
ملکی لزوما نبايد      ش��رط الزم و كافی برای اعطای 
تسهيالت باش��د     . اين امر پوششی شد     ه است برای 

منطق اقتصاد     ی و صحيح پرد     اخت تسهيالت. 
بر اين اساس اصالح اين نگرش و منطبق كرد     ن 
اعطای تسهيالت با مشاركت فعال و كنترلی بانک، 
هم��راه با اعمال نظرات بر فرآيند      اعطا و هزينه كرد      
تسهيالت موارد      بسياری مهم تری است كه بايد      د     ر آن 
راستا اهتمام صورت گيرد     . بررسی تسهيالت از ابعاد      
اقتصاد     ی، مالی، فنی و تعيين صالحيت مشتريان 
مبتنی بر توانايی آنها پرد     اخت و تسهيالت از محل 
صرف پروژه و تضمين بازگشت سرمايه از ضروريات 
موفقيت يک موسسه اعتباری است. بهترين وثيقه 
برای وثيقه برای سيستم بانکی وضعيت بازار فروش 
شركت های توليد     ی و خد     ماتی باشد     ؛ البته به شرطی 

كه د     خالت د     ولت به حد     اقل برسد     .
بايد      به صراحت اعالم كرد      بخش توليد     ی اقتصاد      
ايران قاد     ر به كار و به خصوص حفظ بنيه رقابت پذير 
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اقتصاد      ايران

خود      با اين نرخ ها و هزينه های تامين مالی نيست. 
مسائل و مش��کالت د     ر خصوص سرمايه ثابت و د     ر 
گرد     ش بنگاه ها، متاسفانه د     ر اقتصاد      ايران عملکرد      
ضعيف بازار سرمايه د     ر جذب و هد     ايت سرمايه های 
مرد     م��ی و همچنين كمرنگ ب��ود     ن بد     نه متوسط 
جامعه از نظر پارامترهای مرد     می و حجم پس اند     از، 
سبب ش��د     ه است تا بنگاه های توليد     ی كه د     ر اكثر 
نقاط جهان با توسل به بازار سرمايه اقد     ام به تامين 
منابع مالی و سرمايه ثاب��ت خود      می كنند     ، د     ر اين 
كشور نتوانند      د     ر اين خصوص موفق عمل نمود     ه و 

نيازهای مالی خود      را از اين حيث برطرف كنند     .
د     ر اقتصاد      ايران اين مس��أله به شکلی روی د     اد     ه 
است كه بنگاه ه��ای بزرگ نيز ب��رای تأمين مالی 
متوسل به سيس��تم بانکی شد     ه اند      و مسلماً د     ر اين 
مي��ان با توجه به قد     رت و جاذب��ه جذب اعتبارات، 
سه��م چند     ان��ی ب��رای بنگاه ه��ای كوچ��ک باقی 
نمی گذارند     . تقويت توسعه ب��ازار سرمايه د     ر غالب 
عرضه ش��کل های نوين تأمين اعتبار ازجمله اوراق 
مشاركت شركتی و مجبور كرد     ن بنگاه های بزرگ 
با تأمين مالی از بازار سرمايه يک رويکرد      بلند     مد     ت 
د     ر اين خصوص است. پس می توان سيستم بانکی را 
به سمتی سوق د     اد      كه بيشتر تامين كنند     ه نيازهای 
سرمايه ای بنگاه های متوسط و كوچک اقتصاد     ی و 

نيازهای خانوارها د     ر جامعه باشند     .
د     ر شرايط فعلی كه بنگاه های توليد     ی به د     ليل نبود      
نقد     ينگی د     ر ش��رايط استفاد     ه از ظرفيت های پايين 
توليد     ی و عملکرد     ی بسر می برند      شايسته و بايسته 
است كه به منظور خارج كرد     ن اقتصاد      كشور از ركود      
حاد     ث ش��د     ه، راهکاره��ای الزم به منظور برون رفت 
اتخ��اذ گرد     د     . د     ر اين خصوص باي��د      د     ر قد     م اول به 
حفظ و ثبات سرمايه گذاری و اشتغال فعلی متمركز 
شد      و د     ر گام بعد     ی به سراغ سرمايه گذاری هايی كه 
می توانند      د     ر بازارهای صاد     راتی توفيق های شخصی 

را حاصل نمايند     ، روی می آورد     .

تولیدکنندگانبهمثابهرزمندگانجبهه
جنگاقتصادیهستند

ش��رايط تحريم��ی د     ر يک س��ال و نيم اخير 
فش��ارهای فزايند     ه ای به كش��ور به ويژه د     ر حوزه 
پول��ی و ارزی وارد      آورد     ه و تنگناه��ای پيش آمد     ه 
برای فع��االن اقتصاد     ی د     ر اثر تش��د     يد      تحريم ها 
بيش از گذش��ته ش��د     ه است. جلس��ات متعد     د      
بخش خصوصی با كارشناسان و مسئوالن حوزه 
پولی و ارزی تااند     ازه ای با گش��ايش مس��ير برای 
فع��االن اقتصاد     ی، توليد     كنند     گ��ان و تجار منتج 
گش��ته كه جا د     ارد      از نهاد      پولی كشور د     ر شرايط 
سخت كشور كمال تشکر را د     اشته باشيم.حضور  
رئيس كل محترم بان��ک مركزی فرصتی را برای 
بخش خصوصی فراهم آورد     ه تا از نزد     يک مسائل 

و گرفتاری های باقيماند     ه برای فعاالن اقتصاد     ی، 
طرح گ��رد     د      و د     ر صورت امکان راهکارهايی برای 
حل وفصل مس��ائل پيش روی اند     يش��يد     ه ش��ود      
به طوری ك��ه خروجی آن به كس��ب منافع ملی 
كش��ورمان بيانجامد     .او د     ر پايان خاطرنشان كرد     : 
بخش خصوصی به وي��ژه توليد     كنند     گان به مثابه 
رزمند     گان جبهه جنگ اقتصاد     ی هس��تند      و د     ر 
اين شرايط خطير بيش ازپيش نيازمند      همراهی و 
پشتيبانی از سوی حاكميت و د     ستگاه های مرتبط 
می باشند     . قطعاً تالش برای هموار ساختن مسير 
ب��رای رزمند     گان جبهه جنگ اقتص��اد     ی گامی 

به سوی پيروزی خواهد      بود     .

محمدرضاانصاری:
دولتونظراتکارشناسیکمیتهارزیاتاق

محمد     رضا انص��اری نايب رئيس ات��اق ايران و 
رئيس كميته ارزی به عنوان اولين سخنران د     رباره 
مس��ائل بانکی به ارائه مطالب خ��ود      پرد     اخت. از 
زمانی كه آقای همتی به عنوان رئيس كل بانک 
مركزی مش��غول به فعاليت هستند     ، جمع بند     ی 
اتاق اي��ران د     رباره فعاليت ايش��ان مثبت است و 
شاهد      بود     يم كه ايش��ان توانستند      نظام بانکی را 
سروسامان د     هند     . الزام بانک ها به رگوالتوری بانک 
مرك��زی را يکی د     يگ��ر از مهم ترين عملکرد     های 
مثبت رئيس كل بانک مركزی است با وجود      همه 
اين اقد     امات مثبت صورت گرفته، اما هنوز بانک ها 
به لحاظ نظام د     اخلی با د     نيا فاصله بس��يار زياد     ی 
د     ارند      و تنها تعد     اد      كمی از بانک ها خود     ش��ان را با 
نظام بين المللی تطبيق د     اد     ه اند     . از ابتد     ای تصميم 
د     ولت د     رباره ارز 4200 تومانی، كميته ارزی اتاق 
ايران با حضور كارشناسان و صاحب نظران مسائل 
اقتصاد     ی تشکيل شد      و نتايج حاصل از برگزاری 
اين جلس��ات نيز به صورت كتبی هم اعالم شد     ه 
است. برون سپ��اری ارزی و تصميم گيری د     رباره 
عملکرد      سامانه نيما از جمله مهم ترين موضوعاتی 
بود     ند      كه از همان ابتد     ای تاسيس كميته ارزی اتاق 
ايران، پيش��نهاد     های الزم د     ر اين زمينه ارائه شد      
و د     ر حال حاضر ه��م اتاق خواستار توجه به اين 
پيشنهاد     هاست. موضوع بد     هی ارزی صاد     ركنند     گان 
خد     مات فنی و مهند     سی بسيار اهميت د     ارد      و بايد      
از سوی مد     يران ارشد      بانک مركزی اين بالتکليفی 

را برطرف كنند     .

بهرامشکوریوبرگشتارزصادراتی

بهرام ش��کوری، رئيس كميسيون معاد     ن اتاق 
اي��ران به د     ليل ايجاد      ثبات نس��بی د     ر ب��ازار ارز، 
تبريک گفت و تصريح كرد     : اينکه گفته می شود      
ارز حاص��ل از ص��اد     رات به كش��ور برنمی گرد     د      
ناد     رس��ت است چون فعال اقتص��اد     ی برای اد     امه 
فعاليت اقتصاد     ی د     ر د     اخل به اي��ن ارز نياز د     ارد     . 
بايد      توليد      و هزينه كند      تا بتواند      د     ر ميد     ان صاد     رات 

به فعاليت خود      اد     امه د     هد     .
بر اساس اظهارات او سازوكار فعاليت سامانه نيما 
احتياج به بازنگری د     ارد     . اين سازوكار آسيب های 
جد     ی به بنگاه های اقتصاد     ی وارد      كرد     ه و متأسفانه 
هيچ كس جز صاحب بنگاه تاوان اين اشتباهات را 
نخواهد      د     اد     .اين عضو هيات نمايند     گان اتاق ايران 
خاطرنشان كرد     : اتاق ايران طی ماهه های گذشته 
پيشنهاد     های خود      را د     ر قالب بسته های پيشنهاد     ی 

به د     ولت ارائه د     اد      اما گوش شنوايی نبود     .
شکوری نزد     يک ش��د     ن نرخ ارز اين سامانه به 
نرخ ارز ب��ازار آزاد      را اقد     امی مثبت ارزيابی كرد      و 
افزود     : د     ر گذش��ته كه مابه التفاوت اين د     و نرخ با 
هم زياد      بود     ، صاد     ركنند     گان ترجيح می د     اد     ند      ارز 
خود      را وارد      اين بازار نکنند     . چون به ضرر آنها بود     .

اين فعال اقتصاد     ی برای ايجاد      شفافيت د     ر اين 
حوزه پيش��نهاد      د     اد     : بانک مركزی ليست افراد     ی 
كه ارز صاد     راتی خود      را ب��ه د     اخل برنگرد     اند     ه اند     ، 
اعالم كنيد      تا شفافيت ايجاد      شود      و همه بد     انند      كه 

وضعيت آنها به د     رستی رصد      می شود     .
رئيس كميس��يون معد     ن، تسهيالت بانکی را 
موت��ور محرك اقتصاد      ايران توصيف كرد      و افزود     : 
اگر اين بخش نتواند      كارآمد     ی الزم را د     اشته باشد      
نه توليد     ی اتفاق می افتد      و نه مصرفی. بازنگری د     ر 
نظام بانکی، مسأله ای است كه بايد      به د     قت مورد      
توجه قرار گيرد     . بانک ها وارد      فعاليت های اقتصاد     ی 
مانند      خريد      فروش ملک شد     ه اند      كه ذاتاً كار آنها 

نيست.
ش��کوری د     ر اد     امه از رئيس كل بانک مركزی 
خواست تا اجازه د     هد      وارد     ات د     ر مقابل صاد     رات 
اجرايی ش��ود      و صاد     ركنند     ه بتوان��د      با ارزی كه 
د     ر خارج د     ارد      م��واد      اوليه يا كاالهای واسطه ای 
را وارد      كن��د     . اوتاكي��د      ك��رد     : سازوك��اری را د     ر 
نظ��ر بگيريد      كه با اي��ن ارز، كاالهای مصرفی و 

غيرضروری وارد      نشود     .
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ش�رایطرابرایفعالی�تصادرکنندگان
تسهیلکنید

سيامک پيربابايی، نايب رئيس مجمع وارد     ات نيز 
با اشاره به پيشی گرفتن ميزان عرضه ارز نسبت به 
تقاضا د     ر سامانه نيما و بروز نشانه های اميد     واركنند     ه 
د     ر صحنه اقتصاد     ی كشور خطاب به رئيس كل بانک 
مركزی، گفت: بد     ون شک د     ر شرايط همراه با آرامش 
و ثبات، د     ولت بيش از گذشته به بد     نه اصيل بخش 
خصوصی ني��از د     ارد      پس نبايد      اجازه د     هيد      بيش از 

اين فضا از د     ست افراد      باسابقه و خبره خارج شود     .
وی اد     ام��ه د     اد     : قواع��د      و ضوابطی كه اين چند      
وقت برای ش��رايط خاص د     ر نظر گرفته بود     يد      را 
بايد      تسهيل كنيد     . اين وضعيت احتياج به بازنگری 
د     ارد     . محد     ود     يت ه��ا و ممنوعيت ه��ای يک سال 
گذش��ته را كاهش د     هيد      تا سط��ح اعتماد     ها باال 
رود     . اين فعال اقتصاد     ی از سازمان مالياتی، تأمين 
اجتماع��ی و د     يگر نهاد     هاي��ی كه مرتبط با بخش 
خصوصی هستند      خواست تا شرايط ويژه فعاالن 

اقتصاد     ی را د     رك كنند     .

ثباتنرخارز

آرش علوی، عضو كميته ارزی اتاق ايران، ثبات 
امروز د     ر ب��ازار ارز را محصول تعامل سازند     ه بخش 
 خصوصی با بان��ک مركزی د     انس��ت و تأكيد      كرد     : 
زمان��ی كه نرخ 4200 تومان به عن��وان بهای د     الر 
تعيين ش��د     ، بخش خصوصی مخالف��ت خود      را به 
صراح��ت اعالم ك��رد      و امروز عواقب ناش��ی از اين 
انتخاب را می بينيم. به نظر بايد      مشروح جلسه ای كه 
د     ر آن نرخ 4200 تومان انتخاب ش��د     ، منتشر شود      
تا ببينيم اين رقم چگونه انتخاب ش��د      و چرا امروز 

هيچ كس مسئوليت آن را نمی پذيرد     .
اين فعال اقتصاد     ی مش��کل ام��روز سامانه نيما 
را مربوط به مکانيس��م آن د     انس��ت و تأكيد      كرد     : 
كار كرد     ن د     ر اين مکانيس��م ريسک بااليی د     ارد      و 
آورد     ن پول به اين سامانه به د     ليل همين ريس��ک 

باال، گران تمام می ش��ود     .علوی به استرد     اد      ماليات 
بر ارزش افزود     ه اش��اره و از عطف به ماسبق ش��د     ن 
آن بر اساس اليح��ه بود     جه ۹۸ انتقاد      كرد     . به باور 
او د     ر اي��ن ش��رايط كه نقد     ينگی ب��رای بنگاه های 
اقتصاد     ی اهميت باالي��ی د     ارد     ، استرد     اد      ماليات بر 
ارزش افزود     ه خود      به معضلی جد     ی تبد     يل ش��د     ه و 
بخش��ی از منابع بنگاه ه��ا را د     ر د     ست د     ولت بلوكه 
ك��رد     ه است.عض��و هي��ات نمايند     گان ات��اق ايران 
د     ر اد     ام��ه ثبات د     ر نرخ ارز را م��ورد      توجه قرار د     اد      
 و گفت: تم��ام برنامه ريزی ه��ای بخش خصوصی 
بر اساس نرخ ارز انجام می شود     . توجه د     اشته باشيم 
كه ثبات د     ر نرخ ارز هم جايز نيست بايد      اين نرخ به 
صورت شناور تغيير كند      و د     وباره همان تجربه های 
گذش��ته رخ ند     هد     .او از بانک مرك��زی خواست تا 
محد     ود     يت های غيرض��روری را حذف كند      و اجازه 
د     هد      فعال اقتصاد     ی با سهولت بيشتری فعاليت ها و 

برنامه های خود      را پيگيری كند     .

س�رعتعملدرتخصی�صاعتباربرای
وارداتدارونکتهکلیدیاست

ناصر رياحی، عضو هيات نمايند     گان اتاق ايران به 
تنگنای تأمين مالی برای وارد     ات د     ارو اشاره و تصريح 
كرد     : قبل از شروع تحريم های د     وره اول عليه ايران، 
وارد     ات د     ارد      به صورت اعتباری انجام می شد     . د     ر واقع 
بع��د      از ورود      د     ارو و فروش آن، هزينه د     ارو پرد     اخت 
می شد     . به تد     ريج تحريم ها كه آغاز شد      اعتبارات الزم 
برای پرد     اخت وجوه كند     تر شد      و كم كم شركت های 

خارجی فروش اعتباری را متوقف كرد     ند     .
او اد     ام��ه د     اد     : از س��ال ۹4 بازپرد     اخ��ت پول ه��ا 
طوالنی تر ش��د      و تخصيص اعتب��ار از يک سال تا 
400 روز طول می كش��يد      و اين تير خالصی بود      به 
صنعت د     ارو و خريد     های اعتباری كه هنوز به صورت 

ناچيزی انجام می شد     .
بر اساس اظهارات نايب رئيس كميسيون حمايت 
قضائ��ی ات��اق ايران، بع��د      از وضع مق��ررات ارزی، 
جلس��ه ای با مس��ئوالن كشور د     اش��تيم و قرار شد      
2.5 ميليون يورو از مناب��ع حاصل از فروش گاز را 
د     ر تركي��ه برای وارد     ات د     ارو اختصاص د     هند     . با اين 
روش جد     يد      وضعي��ت وارد     ات د     ارو بهبود      پيد     ا كرد     . 
اما متأسفانه به تد     ريج امکان حواله بانکی د     ر تركيه 
از بين رفت و بانک های تركيه پول با منش��أ ايران 
را قبول نکرد     ند     . البته هن��وز وارد     ات د     ارو بر مبنای 

مس��ئوليت اجتماعی ش��ركت های مقابل د     ر حال 
انجام است. د     ولت بايد      با سرعت د     اد     ن به تخصيص 
اعتبارهای الزم از فرصت ايجاد      شد     ه استفاد     ه كند      و 

ذخيره د     ارويی خود      را باال ببرد     .
او اف��زود     : د     ارو با د     يگر محصوالت و كاالها تفاوت 
مهم��ی د     ارد     ، هي��چ د     ارويی نمی توان��د      جايگزين 
د     يگر ش��ود      و نکته مهم تر اينکه ب��رای توليد      د     ارو 
باي��د      سفارش را حد     ود      يک م��اه زود     تر د     اد      و اگر د     ر 
پرد     اخت تعهد     ات د     ير كنيم، به د     ليل بد     عهد     ی مجبور 
می شويم پول را زمان ارائه سفارش بپرد     ازيم كه اين 

شرايط را برای ما سخت تر می كند     .

بیانیهاتاقایراندرموردالیحهتجارتبه
تصویبهیاتنمایندگانرسید

د     ر بخ��ش د     يگ��ری از اين نشس��ت احمد      آتش 
هوش، رئيس كميسيون حمايت قضائی اتاق ايران 
 مت��ن بيانيه اتاق د     ر مورد      اليحه تج��ارت را خواند     . 
بر اساس اين بيانيه د     رخواست شد      تا ضمن خروج 
د     فت��ر اول اين اليحه از پروسه تصويب د     ر مجلس، 
د     فاتر چهارگانه با جلب نظر ذينفعان بخش خصوصی 
مورد      بازنگری قرار گيرد      و مجد     د      د     ر پروسه تصويب 

قرار گيرد     .اين متن با اكثريت آرا به تصويب رسيد     .

داستانبودجه99
بازگرداندناعتمادعمومی

غالمحسين شافعی، رئيس اتاق ايران د     ر پنجمين 
نشست هيات نمايند     گان اتاق ايران د     ر د     وره نهم با اشاره 
ب��ه د     يد     ار اخير رهبری با فعاالن اقتصاد      تاكيد      كرد     : د     ر 
ش��رايط خاص بازگرد     اند     ن اعتماد      عمومی و اطمينان 
به جامعه از اولويت هاي��ی است كه بايد      د     ر د     ستوركار 
حاكمي��ت قرار گيرد     . د     ر غير اين صورت هرگونه اقد     ام 

هر چند      صحيح بی اثر خواهد      بود     .
رئيس اتاق ايران گفت: رهبری فرمود     ند      مخاطب 
اصل 44 كه چهارچوب آن تبيين شد     ه شما هستيد      
و اين سياست ها برای شما هم حق ايجاد      می كند      و 
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هم تکليف. ايشان با اشاره به سياست های اصل 44 
از جانب صاحب نظران اقتص��اد     ی د     ر زمان ابالغ آن 
فرمود     ند      البته د     ر اجرای اين سياست ها د     رست عمل 
نش��د     ؛ زيرا واگذاری برخی از كارخانه ها به افراد      سوء 
استفاد     ه گر نه تنه��ا موجب تقويت بخش خصوصی 
نشد      بلکه عملکرد      ناد     رست اين افراد      اند     ك، فضا را برای 
فعاالن پرشمار و سالم بخش خصوصی نامساعد      كرد     . 
فعاالن بخش خصوصی بايد      با استفاد     ه از سياست های 
اصل 44 با يک برنامه عملياتی و نقشه راه، زنجيره ای 
تخصصی از توليد      علم و طراحی و مهند     سی تا توليد      
محصول و بازاريابی را تش��کيل د     هند     .شافعی افزود     : 
ايشان د     ر اد     امه با تاكيد      بر جد     يت د     ر اد     امه روند      توليد      
فرمود     ند      مس��لح كرد     ن انقالب به سالح و اراد     ه توليد      
د     اخلی را عالج مش��کالت برشمرد     ند      و افزود     ند      تنها 
راه حل مس��ائل موجود      اين است كه مس��ير تقويت 
و رونق تولي��د      د     اخلی را با جد     ي��ت اد     امه د     هيم و با 
تصميمات صحيح و به موقع و به كارگيری اقد     امات 

الزم موانع را برطرف كنيم.
به گفته رئيس اتاق ايران، رهبر انقالب ظرفيت های 
د     اخل��ی را بی پايان خواند     ند      و ياد     آوری كرد     ند      ظرفيت 
پيشرفت د     ر كش��ور وجود      د     ارد      و بايد      موانع آن را رفع 
كرد     . اگر ملت ايران و فعاالن اقتصاد     ی و اند     يشمند     ان 
كشور بتوانند      با تکيه بر توان د     اخلی تحريم ها را بی اثر 
كنند      عامل تحريم نيز از اد     امه تحريم ها د     ست برخواهد      
د     اشت. معنای سياست های اصل 44 جايگزين شد     ن 
بخ��ش خصوصی به جای بخش د     ولتی نيس��ت. اين 
د     و بايد      به هم كمک كنند      و مزاحم هم نباش��ند     . برای 
مث��ال اگر بخش خصوصی می تواند      كاری انجام د     هد     ، 
بخش د     ولتی و نهاد     های عمومی خود      را رقيب بخش 
خصوصی ند     انن��د      و به آن ك��ار ورود      نکنند      و اگر هم 

فعاليت د     ارند      كنار بروند     .

ض�رورتبرطرفک�ردنقوانی�نمزاحمو
مشکالتبانکیوگمرکی

ش��افعی د     ر اد     امه گفت: همانط��ور هم كه رهبری 
فرمود     ن��د      د     ستگاه ه��ای حکومتی بايد      ب��ه جد     يت به 
د     نبال بهبود      فضای كسب وكار و برطرف كرد     ن قوانين 
مزاح��م و اصالح عملکرد     های غلط باش��ند      تا محيط 
مناس��ب توليد      د     ر كش��ور به وجود      آي��د     . بايد      قوانين 
 مربوط به مسائل مالی، پولی، بانکی، گمركی، بود     جه و 
تأمين اجتماعی به نفع توليد      تغيير كند      و عرصه برای 

وارد     ات و سفته بازی بسيار تنگ شود     .
عمد     ه مشکالت بخش توليد      مربوط به مسائل بانکی 
و گمركی است. د     ر همين راستا ايشان مجلس و د     ولت 
را به اقد     امات جد     ی برای برطرف كرد     ن اين مشکالت 
توجيه كرد     ند     . ايشان فرمود     ند      احتمال بروز بعضی خطاها 
از جانب توليد     كنند     گان وجود      د     ارد      اما همه خطاها د     ر 
يک سطح نيستند      و نبايد      بر هر خطايی د     ستگاه های 

نظارتی برای توليد     كنند     گان مانع ايجاد      كنند     .

ضرورتاستفادهازظرفیتهایدیپلماسی
درصادرات

ب��ه گفته رئيس ات��اق ايران مق��ام معظم رهبری 
همچني��ن د     ر اين د     يد     ار حماي��ت از صاد     رات و حضور 
فعاالن اقتصاد     ی د     ر كش��ورهای د     يگر را مهم د     انستند      
و فرمود     ند     : می توانيم از ظرفيت د     يپلماسی با همسايه ها 
و ساير كش��ورها ارتباطات خوبی برقرار كنيم. ايشان 
د     ر پاي��ان توليد     كنند     گ��ان را فرماند     هان، پيش��روان، 
خط شکنان و صفوف مقد     م عرصه حياتی توليد      د     اخلی، 

رونق اقتصاد     ی و گسترش رفاه عمومی د     انستند     .

ضرورتمبارزهبافساد
رئيس اتاق ايران با اش��اره به برگ��زاری مراسم روز 
جهانی مبارزه با فس��اد     ، ضمن قد     رد     انی از رياست اتاق 
تهران و كميس��يون قضايی اتاق تهران خاطرنش��ان 
كرد     : فس��اد      پيامد     های سياسی، اقتصاد     ی و اجتماعی 
گس��ترد     ه ای د     ارد     . فساد      می تواند      مسير رشد      و توسعه 
اقتصاد     ی را منح��رف كند     . تضعيف امنيت اقتصاد     ی، 
افزايش فعاليت ه��ای زيرزمينی، هزينه های معامالت 
تجاری و انحراف استعد     اد     ها و اولويت های اقتصاد     ی تنها 
بخشی از آثار زيان بار فساد      مالی به شمار می آيد     . فساد      
اعتماد      عمومی را از بين می برد      و سرمايه اجتماعی را 

نابود      می كند     .
به اعتقاد      شافعی، از جمله آثار سوء فساد      می توان به 
كاهش اعتماد     ، تضعيف روحيه افراد      د     رستکار و بسياری 
آثار خطرناك اجتماعی اش��اره كرد     . مطالعات مختلف 
جهانی نش��ان می د     هد      كه فس��اد      رش��د      سرانه توليد      
ناخال��ص د     اخلی را بين ۱ تا ۸ د     رصد      كاهش می د     هد     . 
يک مطالعه د     ر مورد      اثر فساد      بر روی تجارت د     وجانبه 
كش��ورهای مختلف منطقه خاورميانه بين سال های 
2002 تا 200۸ نش��ان می د     هد      كاهش يک د     رصد     ی 
فس��اد      د     ر كش��ور مبد     أ صاد     رات باع��ث افزايش ۳.5۳ 
د     رصد     ی صاد     رات می شود     . هم چنين بر سرمايه گذاری، 
آموزش، بهد     اشت، برابری د     رآمد     ، د     رامد     های مالياتی و 
ت��ورم اثرات منفی و مخرب به جای می گذارد     . فس��اد      
موجب می ش��ود      تجمل گرايی به قاع��د     ه ای عمومی 
و اجتماع��ی تبد     يل ش��ود      و فقر احس��اس د     ر جامعه 
گسترش يابد      و احساس فقر د     ر جامعه خطرناك تر از 

فقر واقعی است.
او اف��زود     : ماد     ر زمان جن��گ تحميلی منابع كافی 
د     ر اختيار ند     اش��تيم. آن زمان نيز د     چار تحريم بود     يم 
اما ش��اهد      نابرابری های اين چنينی نبود     يم و احساس 
امنيت مرد     م بهتر از امروز بود     . احس��اس همبس��تگی 
بس��يار بيشتر از امروز بود     . بايد      اين واقعيت را بپذيريم 
ك��ه تنها با اتکا ب��ه سرمايه های اجتماعی و انس��انی 
جامعه است كه می توانيم از شرايط و محد     ود     يت های 
اقتصاد     ی و اجتماعی فعلی خارج ش��ويم. د     ر ش��رايط 
خاص بازگرد     اند     ن اعتماد      عمومی و اطمينان به جامعه 
از اولويت هايی است كه بايد      د     ر د     ستوركار حاكميت قرار 

گيرد     . د     ر غير اين صورت هرگونه اقد     ام هر چند      صحيح 
بی اثر خواهد      بود     .

ش��افعی تصريح كرد     : مقام معظم رهبری د     ر طول 
سه د     هه گذش��ته د     ائم د     ر بيانات خود      د     ر مورد      مبارزه 
با فس��اد      تأكيد     ات ويژه ای د     اش��ته اند     . به گونه اي كه د     ر 
سخنرانی های متعد     د      خود      همواره فساد      را به اژد     های 
هفت سر تش��بيه كرد     ه اند      و عالوه بر آن فساد      مالی را 
همانند      خوره و سرطان می د     انند      كه بايد      با آن مبارزه 
كرد     . اين كالم رهبری كه فساد      را به سرطان د     ر اقتصاد      
كشور تشبيه می كنند      بسيار حکيمانه است اگر بگذاريم 
اين سرطان پيش��رفته ش��ود      به د     رد      بی د     رمان تبد     يل 
می ش��ود     . نگذاريم كه د     ير ش��ود     . تا زمينه های فساد زا     
را ش��ناسايی نکنيم و با علت ها برخورد      نکنيم مبارزه 
با مفس��د     ان م��ا را به هد     ف نخواهد      رساند     . ش��فافيت 
فعاليت های اقتصاد     ی، حذف موانع كسب وكار، باال برد     ن 
هزينه فساد     ، اصالح نظام بانکی و مالياتی و گمركی و 

حاكميت قانون را بايد      جد     ی گرفت.

عدمنظرخواهیازبخشخصوصی
رئيس اتاق ايران د     ر اد     امه صحبت های خود      با اشاره 
به اليحه بود     جه ۹۹، گفت: سند      بود     جه مهم ترين ابزار 
د     ولت برای تحقق اهد     اف و سياستگذاری های اقتصاد     ی 
محس��وب می سود      و به طور كلی چشم اند     از عملکرد      
يک ساله د     ولت و آثار آن بر متغيرهای اقتصاد     ی را برای 

كليه بازيگران اقتصاد     ی روشن می كند     .
به ب��اور او، سال پيش رو از لح��اظ د     رآمد     ی، سال 
سختی برای د     ولت خواهد      بود      و تحريم ها و محد     ود     يت 
فروش نفت ش��رايط ويژه ای را ب��رای د     ولت به همراه 

خواهد      د     اشت.
شافعی تصريح كرد     : د     ر حال حاضر اليحه بود     جه ۹۹ 
با فرض فروش يک ميليون بش��که د     ر روز تد     وين شد     ه 
است. از اين محل و با د     ر نظر گرفتن سهم 20 د     رصد     ی 
ب��رای صند     وق توسعه ملی، د     ولت د     ر مجموع ۷۸ هزار 
ميليارد      تومان از منابع نفتی استفاد     ه شد     ه است. با توجه 
به ميزان فروش نفت د     ر يک سال گذشته پيش بينی 
می ش��ود      به طور ميانگين صاد     رات نفت حد     ود      سيصد      
هزار بش��که د     ر روز باش��د     ، بنابراين با فرض سهم 20 
د     رصد      برای صن��د     وق توسعه ملی از اين محل بود     جه 
با 5۳ هزار ميليارد      تومان كس��ری مواجه خواهد      بود     . 
با فروش ۳00 هزار بش��که نفت ك��ل د     رامد      ارزی 5.۸ 
ميليارد      د     الر خواهد      بود      بنابراين منابع ارزی كافی برای 
اختصاص به وارد     ات كااله��ای اساسی ۱0.5 ميليارد      
د     الر اعالم ش��د     ه توسط د     ولت با نرخ ارز 4200 تومان 
وجود      ند     ارد     . پيش بينی می شود      د     ولت برای اجرای اين 
سياست حمايتی نيز ح��د     ود      5۸ هزار ميليارد      تومان 

كسری بود     جه د     اشته باشد     .
ش��افعی افزود     : يکی از محل های تأمين منابع 
د     ر اليح��ه بود     جه، مولد     س��ازی د     ارايی های د     ولت 
د     ر نظ��ر گرفته ش��د     ه كه رقمی ح��د     ود      4۹ هزار 
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ميليارد      تومان برای آن پيش بينی كرد     ه اند      با توجه 
به عملکرد      بسيار پايين رد     يف های مشابه د     ر سال 
۹۸ و سال های گذشته به نظر نمی رسد      اين رد     يف 
بود     جه عملکرد      قابل توجهی د     اشته باشد     . د     ر واقع 
اين عد     د      تنها به عنوان يک رقم ترازكنند     ه منابع و 
مصارف د     ر بود     جه د     رج شد     ه است.رئيس اتاق ايران 
خاطرنشان كرد     : د     ر مجموع برآورد     های اوليه حامی 
از وجود      بيش از 200 ميليارد      تومان كس��ری د     ر 
منابع اليح��ه است. اين رقم بد     ون د     ر نظر گرفتن 
۸0 هزار ميليارد      تومان اوراق د     ر نظر گرفته ش��د     ه 
د     ر اليحه بود     جه و ساير عد     م تحقق های احتمالی 
د     ر ساير منابع بود     جه است. آنچه د     ر مورد      بود     جه 
۹۹ اد     عا ش��د     ه رويکرد      قطع وابس��تگی به د     رآمد      
نفت است، د     ر اين رويکرد      به اصالح نظام مالياتی، 
ساماند     هی به نظام يارانه ای و مولد     سازی د     ارايی های 
د     ول��ت از جمله جايگزين های د     رآمد     ی برای نفت 

اشاره شد     ه است.

تقویتتولیدملیوتقویتصادرات
رئيس اتاق ايران تاكيد      ك��رد     : به عنوان نمايند     گان 
بخش خصوصی يک پيام روشن برای حاكميت د     اريم، 
بهترين راهبرد      برای كاهش وابستگی به نفت تقويت 
توليد      مل��ی و تقويت صاد     رات اس��ت. اگر توليد      ملی 
تقويت شود      و فضای كسب وكار به سرعت بهبود      يابد      هم 
اشتغال ايجاد      خواهد      شد      و هم از مسير ارزش آفرينی 
بخ��ش خصوصی، د     رآمد     های ماليات��ی د     ولت افزايش 
خواهد      يافت. بايد      مش��خص شود      اين مبلغ ماليات از 

كجا وصول خواهد      شد     .
او همچنين با بيان اينکه عالوه بر موضوع افزايش 
د     رآمد     ، موضوع كنت��رل هزينه های د     ولت هم اهميت 
د     ارد     ، گف��ت: انتظ��ار می رود      د     ولت ب��ه د     نبال كاهش 
هزينه های غيرضرور خود      نيز باش��د      و صرفاً به بخش 
تأمين د     رآمد      تمركز نکند     ، آث��ار حذف يارانه بنزين و 
افزايش قيمت را كه فشاری است به اقشار پايين جامعه 

د     ر ماه گذشته ش��اهد      بود     يم، لذا ضروری است د     ولت 
گام هايی د     ر راستای كاهش هزينه های غيرضروری و 
انضباط مالی براساس برنامه های منظم و اولويت بند     ی 
هزينه های خود      برد     ارد     . تعاد     ل ميان د     رآمد     ها و هزينه ها 
د     ر بود     جه ري��زی، ب��د     ون چابک س��ازی د     ولت محقق 

نخواهد      شد     .
به گفته شافعی براساس اليحه بود     جه ۱۳۹۹ ميزان 
۱۷5 هزار ميلي��ارد      تومان از محل اخ��ذ ماليات قرار 
است تأمين ش��ود     . د     ر سال ۹۹ د     ولت اد     عا كرد     ه كه بر 
ماليات بر عايد     ی سرمايه تمركز خواهد      كرد     . چنانچه 
د     ولت بتواند      اين پايه مالياتی را محقق سازد     ، می تواند      
هم زمان هم التهاب بازارها را مد     يريت كند      و هم د     رآمد      
مالياتی خود      را افزاي��ش د     هد     ؛ اما اگر عزمی جد     ی د     ر 
اين خصوص صورت نگيرد     ، عد     م تحقق بخشی از د     رآمد      

مالياتی می تواند      بر كسری بود     جه بيفزايد     .
رئي��س ات��اق ايران اف��زود     : آنچ��ه از اليحه بود     جه 
۹۹ ب��ه د     ست می آي��د      حد     ود      ۷4 د     رص��د      بود     جه كل 

كشور متعلق به بود     جه ش��ركت های د     ولتی، بانک ها 
و مؤسس��ات انتفاعی وابسته به د     ولت است كه نسبت 
ب��ه قانون بود     جه سال جاری حد     ود      ۱6 د     رصد      افزايش 
نشان د     اد     ه است. انتظار می رود      زمانی كه بيش از د     وسوم 
بود     جه كل كشور د     ر اختيار شركت های د     ولتی است، 
بررسی های الزم هم توسط نمايند     گان محترم مجلس 
د     ر اين خصوص صورت گيرد      و تنها به بررسی بود     جه 
عمومی منتهی نشود     . بسيار از شركت ها زيان د     ه د     ولتی، 
د     ارای راند     مان پايين هستند      اما تاكنون د     ر بررسی لوايح 
بود     ج��ه سنواتی، هيچ گونه بررس��ی و نظارت بر نحوه 
هزينه كرد      آن ها صورت نگرفته است. لذا انتظار می رود      

د     ر سال پيش رو اين مهم د     ر د     ست اقد     ام باشد     .
شافعی د     ر خصوص انتظارات بخش خصوصی د     رباره 
خصوصی سازی واقعی بيان كرد     : رش��د      منابع حاصل 
از واگذاری ش��ركت های د     ولتی نسبت به بود     جه سال 
گذش��ته معاد     ل ۱46 د     رصد      است. بايد      توجه د     اش��ت 

كه واگذاری شركت های د     ولتی به نيت كسب د     رآمد     ، 
می توان��د      فرآين��د      خصوصی سازی را منح��رف كند     . 
خصوصی سازی واقعی نيازمند      شناسايی خريد     ار د     ارای 
اهليت، قيمت گذاری مناسب و نظارت های د     قيق قبل و 
بعد      از واگذاری ها است. ما موافق واگذاری شركت های 
د     ولتی به بخش خصوصی هس��تيم به شرطی كه به 

بخش خصوصی واقعی واگذار شود     .

ضرورتحذفیارانههایپنهان
حذف يارانه ه��ای پنهان از د     يگر م��وارد     ی بود      كه 
شافعی مورد      توجه قرار د     اد      و گفت: د     رخصوص حذف 
يارانه های پنه��ان انرژی و به ويژه بنزين متخصصان و 
اقتصاد     د     انان د     ر اين مورد      هشد     ارهايی را د     اد     ند     ، اما عد     م 
توجه به نظرات كارشناسان د     ر عمل مشکالت جد     ی 
ايجاد      می كند     . واكنش های اخير كه بيش��تر از طرف 
قشر ضعيف جامعه هم بود      نشان می د     هد      كه افزايش 
قيمت ها و ش��وك قيمتی بد     ون بسترسازی های الزم 
می تواند      فش��ار بر جامعه را بي��ش از پيش وارد      كند      و 

فاصله بين جامعه و حاكميت را افزايش د     هد     .
ب��ه گفته رئيس اتاق اي��ران، عد     م پيش بينی ناپذير 
و وجود      نااطمينانی د     ر اقتصاد      يکی از مش��خصه های 
اقتصاد      ايران طی سال های گذشته بود     ه است. سياست 
اينچنينی و بد     ون اطالع رسان��ی قبلی عد     م اطمينان 
را ب��رای جامعه و فعاالن اقتص��اد     ی افزايش می د     هد     .

او همچنين با تاكيد      بر فراهم سازی پيش ش��رط های 
اصالح قيم��ت بنزين تاكيد      كرد     : قيم��ت بنزين بايد      
اصالح می شد      اما د     ر بس��تری آماد     ه، زمانی مناسب و 
توزيع د     رست منابع حاص��ل از آن، به نحوی كه ضمن 
حمايت كافی از اقشار آسيب پذير به توسعه اقتصاد     ی 
كش��ور نيز كمک می كرد     .ش��افعی گفت: انتظاری كه 
از د     ول��ت محترم و سران سه قوا م��ی رود      آن است د     ر 
شرايطی كه اقتصاد      با انواع مشکالت و تنگناها همراه 
است موض��وع اعتماد     سازی راد     ر جامع��ه مورد      توجه 
خاص قرار د     هند      و بستر الزم را برای تصميمات سخت 
آم��اد     ه سازند     . اصالح نظام يارانه ای و افزايش قيمت ها 
نيازمند      بسترسازی هايی است كه عد     م توجه به آن ها 
می تواند      شکس��ت سياست ها را به همراه د     اشته باشد      
يا صرفاً به افزايش هزينه ها و باال رفتن سطح قيمت ها 
بيانجامد      و هيچ يک از د     ستاورد     هايی كه سياستگذاران از 
حذف يارانه انرژی وعد     ه می د     هند     ، محقق نشود     . ضمن 
 اينک��ه توزيع يارانه نقد     ی بين 60 ميليون نفر با توجه 

به تجربه های ناموفق قبلی جای تأمل د     ارد     .

اقتصادآزادرقابتیودانشبنیان؛
پیشنیازرشداقتصادی

د     ر اد     امه پنجمين نشس��ت هيات نمايند     گان اتاق 
ايران د     ر د     وره نهم، بيانيه مواضع اقتصاد     ی اتاق بازرگانی، 
صناي��ع، مع��اد     ن و كش��اورزی اي��ران توسط مهد     ی 
بركچيان، عضو هيأت علمی د     انشکد     ه اقتصاد      د     انشگاه 

اقتصاد      ايران
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صنعتی شريف و مجری اين طرح قرائت شد     .بركچيان، 
شکل  د     هی به يک د     يد     گاه سازگار و علمی برای مد     يريت 
اقتصاد      كشور د     ر چارچوب روابط و مسائل بين بخش 
خصوصی ب��ا حاكميت و ايجاد      انس��جام د     ر مواضع و 
مطالبات اعضای اتاق بر مبنای آن را از مهم ترين اهد     اف 

تد     وين بيانيه مواضع اقتصاد     ی اتاق ايران اعالم كرد     .
اين بياني��ه د     ر ۱۳ سرفصل، ذي��ل د     و عنوان كلی 
»فضای  كسب و كار« و »كالن و مالی« و د     ر ۷۸ صفحه 

تنظيم شد     ه است.
او با ارائه تصويری از مد     يريت اقتصاد     ی د     ر چهار د     هه 
گذش��ته، خاطرنشان كرد     : متاسفانه د     ر طول 40 سال 
اخير مد     ام د     ر حال آزمون و خطا هستيم  و وابستگی 
ب��ه د     رآمد     های نفتی هم اجازه ن��د     اد     ه است كه د     رس 
بگيري��م. از طرفی سياستگذاری ها عمد     تاً كوتاه مد     ت 
است و  همين موضوع سبب شد     ه مشکالت ساختاری 
و بلند     مد     ت اقتصاد      ايران الينحل باقی بماند     .عضو هيات 
علمی د     انش��کد     ه اقتصاد      د     انشگاه ش��ريف د     ر تشريح 
مهم ترين انتظارات از د     ولت و حاكميت، افزود     : انتظار 
می رود      د     ستيابی به پيش��رفت اقتصاد     ی محور اصلی 
 حکمرانی باش��د      و سياست های د     اخلی و بين المللی 
بر اساس همين امر تنظيم شود     . عالوه بر اين، حاكميت 
و بخش خصوصی د     ستيابی به اقتصاد     ی آزاد      رقابتی و 
د     ان��ش بنيان را بايد      به عنوان چارچوبی كه پيش نياز 

رشد      اقتصاد     ی است مورد      نظر قرار د     هند     .
به باور او معضالت اقتصاد     ی بخش خصوصی رقابتی، 
محي��ط نامناسب كس��ب و كارو بی ثبانی گس��ترد     ه 

اقتصاد     ی و روابط بين المللی است.
او د     ر همي��ن زمين��ه گف��ت: برخ��ی از مهمترين 
عوامل تخريب فضای كس��ب و ك��ار عبارتند      از: غلبه 
نگاه د     ولت مح��ور، تورم قوانين و مقررات، بوروكراسی 
پيچيد     ه و د     ست و پاگير، عق��ب افتاد     گی فرآيند     های 
اد     اری، مد     اخالت گسترد     ه د     ولت، بی ثباتی و تغييرات 
 مکرر آيين نامه ها و بخش��نامه ها، و فساد      گسترد     ه كه 
مقررات زد     اي��ی، كوچک كرد     ن د     ول��ت و واگذاری امور 
به بخش خصوص��ی و نهاد     های مد     نی و توسعه د     ولت 
الکترونيک مهمترين پيشنهاد     های بهبود      محيط كسب 
و ك��ار است. بركچيان د     ر سرفص��ل جد     اگانه ای برای 
مقابله با فساد      پيش��نهاد      د     اد      تا حذف رانت ها، افزايش 
شفافيت ها و تد     وين سازوكارهای مناسب به منظور حل 
موقعيت تعارض منافع د     ر اولويت قرار گيرد     .او همچنين 
د     ر خص��وص رقابت و خصوصی سازی، تصويب قانون 
رقابت و تقويت جايگاه شورای رقابت را مورد      توجه قرار 
د     اد      و خاطرنشان كرد     : يکی از مهمترين انتطارات بخش 
خصوص د     ر سياست كالن بايد      اين باش��د      كه د     ولت با 
پيگيری انضباط د     ر سياست های مالی و پولی تورم را 
د     ر سطح كالن كنترل كند     .تامين مالی، اصالحات نظام 
بانکی، سياست ه��ای ارزی، اصالح نظام بود     جه ريزی، 
قيمت گذاری كاالها و خد     مات، ثبات اقتصاد     ی، ثبات 
روابط بين الملل، برونگراي��ی و ايجاد      روابط بلند     مد     ت 

و باثب��ات تجاری، اصالح نظ��ام بود     جه ريزی به عنوان 
پيش ش��رط كنترل تورم از د     يگر موضوعاتی بود     ند      كه 
بركچي��ان به آن ها پرد     اخ��ت و د     ر هر محور جد     اگانه، 

سياست های پيشنهاد     ی الزم را تشريح كرد     .

رتبه119ایراندرشاخصرفاهلگاتوم
د     ر اد     ام��ه اي��ن نشس��ت، حس��ين س��الح ورزی، 
نايب رئيس اتاق ايران بر اساس گزارش جهانی مربوط 
به مقايسه كش��ورهای جهان د     ر چارچوب ۹ شاخص 
فرصت های كس��ب وكار، آموزش، بهد     اش��ت، امنيت، 
آزاد     ی ه��ای فرد     ی، كيفيت حاكميت و موارد     ی از اين 
د     ست، رتبه ايران را د     ر بين ساير كشورهای جهان ۱۱۹ 
اعالم كرد      و گفت: اين شاخص ها هر ساله بررسی و با 
هم مقايس��ه می ش��وند      كه بر اين اساس رتبه ايران با 
نزول د     و پله ای نسبت به سال گذشته به ۱۱۹ رسيد     ه 
است. وی اد     امه د     اد     : طبق گزارش منتش��ر شد     ه، ايران 
د     ر ش��اخص بهد     اش��ت و آموزش، بهتري��ن رتبه و د     ر 

شاخص كيفيت محيط كسب وكار و حکمرانی، بد     ترين 
رتبه را به خود      اختص��اص د     اد     ه است. اين آمار و ارقام 
نشان می د     هد      كه ايران از نظر منابع مالی د     چار مشکل 
نيست و آنچه وضعيت كشور را نامطلوب كرد     ه، شيوه و 
كيفيت مد     يريت است. بنابراين نمی توان شرايط تحريم 

را بهانه ای برای وضعيت نامناسب امروز كشور د     انست.
نايب رئي��س اتاق اي��ران ياد     آور ش��د     : طبق توصيه 
اين گزارش، كش��ورها بايد      از طريق تعامل بين د     ولت 
و جامعه مد     نی، كيفيت ش��اخص های مورد      بررسی را 
بهبود      ببخشند     . از طرفی بايد      اذعان د     اشت اتفاقات د     و 
سال اخير با توجه به همين شاخص ها و رتبه هايی كه 
كسب كرد     ه ايم به خوبی قابل تحليل است. بايد      توجه 
د     اشت اين ش��اخص می گويد      كه مرفه ترين كشورها 
آن هايی نيستند      كه توليد      ناخالص د     اخلی بااليی د     ارند     ، 
بلکه كشورهايی هس��تند      كه شهروند     انشان آزاد     ، شاد      
و سالم هس��تند     . اين همان چيزی است كه احساس 

رضايت مند     ی، خوش��بختی و سعاد     ت را د     ر فرد      شکل 
می د     هد     . از سوی د     يگر ش��اخص لگات��وم بر اساس ۹ 
ش��اخص فرعی تشکيل می ش��ود      كه همگی د     ر كنار 
هم ميزان رف��اه يک كش��ور را اند     ازه گيری می كنند     . 
اين شاخص های فرعی عبارتند      از: اقتصاد     ، كارآفرينی 
و فرصت، حکمرانی، سرمايه اجتماعی، آزاد     ی فرد     ی، 

آموزش، سالمت، امنيت و محيط زيست.

قطعیاینترنتریسکس�رمایهگذاریدر
ایرانراافزایشداد

د     ر اين نشست همچنين فرزين فرد     يس، نايب رئيس 
كميس��يون اقتصاد     ، نوآوری و تح��ول د     يجيتال اتاق 
تهران، گزارش��ی از تأثيرات اقتص��اد     ی قطع اينترنت 
ارائه د     اد     . بر اساس اظهارات او ميزان خسارت مستقيم 
اين رويد     اد      بر كسب وكارهای حوزه فناوری اطالعات و 
ارتباطات بالغ بر 2650 ميليارد      تومان و خسارت های 
وارد     ه ب��ر ساير صنايع و فعاليت هايی كه با زيرساخت 

ICT فعاليت می كنند     ، د     ر حد     ود      6۳00 ميليارد      تومان 
برآورد      می ش��ود     .اين فعال اقتصاد     ی همچنين با اشاره 
به 2 ميليون كسب وكار خانگی و ارتزاق حد     اقل 250 
هزار نفر از اين طريق، ياد     آور ش��د     : د     ر ۱6۳ ساعتی كه 
اينترنت قطع بود     ، خسارت های جبران ناپذيری بر اين 
كس��ب وكارها وارد      آمد      كه به راحتی قابل اند     ازه گيری 
نيس��ت.اين عضو هيات نمايند     گان اتاق تهران تصريح 
كرد     : افزايش ريس��ک سرمايه گذاری د     ر ايران، از بين 
رفتن اعتماد      به برند     های د     اخلی حوزه ICT و افزايش 
انگيزه افراد      به مهاجرت و توقف فعاليت كسب وكارهای 
د     انش بنيان، از د     يگر خسارت هايی هستند      كه د     ر اين 

مد     ت بر اقتصاد      ايران وارد      آمد     .
فرد     يس با ابراز نگرانی از تبد     يل شد     ن اين اتفاق به 
يک رويه، تصريح كرد     : د     ر صورت تکرار قطعی اينترنت، 
حق همه مرد     م برای ياد     گيری، به روز شد     ن و ارتباط با 

د     يگران ضايع می شود     .
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پايداريايراندرترازوينقد

پنجاهمینجلس�هازسلسلهنشستهاي
تاری�خ در راهب�ردي«، »گفتوگوه�اي
چهاردهتی�رماه1397،باس�خنرانيآقایان
مرک�ز پژوهش�گر فتاح�ي س�جاد دکت�ر
بررس�يهاياستراتژیکریاس�تجمهوري،
محدثهجلیليپژوهش�گرمرکزبررس�یهاي
روحاهلل ریاس�تجمهوري، اس�تراتژیک
قاس�ميکارش�ناسارش�دجامعهشناس�ي،
محمدفکريپژوهش�گرمرکزبررس�يهاي
استراتژیکریاستجمهوريباعنوان»ایران
ومسألهپایداري«درسالننشستهايمرکز
ریاس�تجمهوري اس�تراتژیک بررسيهاي
برگزارشد.درادامهخالصهايازاهممباحث

ارائهشدهدرایننشستارائهميشود.

د     غد     غ��ه و پرسش هاي كلي اين بود      كه وضعيت 
ايران چگونه است و چگونه مي توانيم اين وضعيت 
را بهبود      ببخش��يم. د     ر اين رابطه مس��أله اول اين 
بود      كه مي خواهيم وضعيت اي��ران را د     ر مورد      چه 
چيز مش��خص كنيم؟ د     ومين مس��أله هم اين بود      
ك��ه مجموعه علي موثر بر وضعيت حاضر چه بود     ه 
است كه با ش��ناخت و اثرگذاري بر آنها بتوانيم به 
سمت وضعيت مطلوب ت��ري حركت كنيم. با اين 
د     غد     غه ه��ا و پرسش هاي كلي اين پ��روژه استارت 
زد     ه ش��د     . اهميت اين پروژه ب��راي جامعه ايران د     ر 

اين است كه چارچوبي براي ايد     ه گفت وگوي ملي 
و بحث منافع ملي ك��ه از اصالح طلب و اصولگرا و 
سلطن��ت طلب و پايد     اري همه مي گويند      به د     نبال 
آن هس��تند      فراهم مي كند     . ام��ا اين مفهوم منافع 
ملي ش��ان زميني نشد     ه است. ش��روع گفت وگو و 
رسيد     ن به توافق ب��ر روي يک مفهوم انتزاعي هم 
خيلي سخت است. ش��ايد      مفهوم پايد     اري ملي به 
منزل يکي از ابعاد      منافع ملي ش��اخص هايي براي 
اين مفهوم به د     ست د     هد      و مرزبند  ی ها را مشخص 
كند     . به عنوان د     يباچه بحث به اين نکته توجه كنيد      
كه االن يک د     ه هاي هس��ت كه بين عالم و عامي و 
بين سياستم��د     اران از طيف هاي مختلف و فعاالن 
د     ر عرصه هاي مختلف اين توافق نظر به وجود      آمد     ه 
است كه اي��ران با بحران هاي عمي��ق و عد     يد     ه اي 
د     رگير ش��د     ه است. )بحران هاي اقتصاد     ي همچون 
تورم و بيکاري و نوسانات بازار، بحران هاي اجتماعي 
همچون رش��د      آسيب ها و احساس تبعيض قومي-

مذهب��ي و بحران هاي محيط زيس��تي.( د     ر نتيجه 
اكثر طيف ها روي د     و جمله باهم توافق د     ارند     : يک 
اينکه ايران د     ر شرايط كنوني د     ر وضعيت ناپايد     اري 
قرار د     ارد     . د     ر اينکه ايران بايد      پايد     ار باش��د     . بنابراين 
اگر سر اين د     و جمله توافق نظر كلي وجود      د     اشته 
باش��د      ش��ايد      بتوانيم اين را به عنوان بيسي براي 
شروع گفت وگوي ملي د     ر نظر بگيريم. اما نخستين 
 )sustainability( پرسش ما اين است: پايد     اري

چيست؟ پايد     اري يعني اينکه ما يک سيستم را به 
گونه اي مد     يريت كنيم كه د     ر طول زمان باقي بماند      
و بتوانيم آن را از اثر عوامل مخرب بيروني و د     روني 
حفظ كنيم. پاي��د     اري مفهومي مرزي است به اين 
معن��ا كه كليه علوم را با سياس��ت و سياست را با 
كليه علوم پيون��د      مي د     هد     . اگر بخواهيم به صورت 
تخصص��ي د     ر مورد      پايد     اري يک سيس��تم د     ر يک 
كشور سخن بگوييم بايد      متخصصيني د     اشته باشيم 
كه خارج از مرزهاي رشته تخصصي خود     شان هم 
بياند     يش��ند     . مثال بنزين را د     ر نظر بگيريد     . با توجه 
به تحريم ها و باال رفتن مصرف بنزين د     ر د     اخل اگر 
كس��ي صرفا از د     يد     گاه سياسي نگاه كند      مي گويد      
كه بايد      تولي��د      بنزين را باال برد     . اما متخصصي كه 
وراي مرزهاي رشته اش به پايد     اري ايران مي اند     يشد      
 ت��وان فني ما براي توليد      بنزين با كيفيت و عواقب 
محيط زيستي باال برد     ن توليد      بنزين را هم د     ر نظر 
خواهد      گرفت. د     ر آن صورت د     يگر تصميم ها به آن 
ساد     گي كه سياستمد     اران فکر مي كنند      نيست. د     ر 
رابطه با پايد     اري اي��ن نکته نيز حائز اهميت است 
ك��ه پايد     اري يک واحد      جغرافيايي-سياسي )اعم از 
كش��ور، استان و شهر( نمي تواند      به قيمت پايد     اري 
واحد      د     يگري باش��د     . به عنوان نمونه پايد     اري يک 
استان )مثال اصفهان( يا يک كش��ور )مثال تركيه( 
نمي تواند      به قيمت كاهش وضعيت پايد     اري د     ر يک 
نقطه د     يگر از كشور بهبود      يابد     . اما اگر د     يد      بلند     مد     ت 
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د     اشته باشيم أن اثرات تخريبي را كه اين اقد     امات 
د     ارند      د     ر آيند     ه پايد     اري خود      آن استان با كش��ور را 
هم با چالش هاي جد     ي مواجه كند     . پرسش بعد     ي 
ما اين است: ايران چيست؟ بحث ايران فرهنگي به 
كنار مراد      ما از ايران د     ر اينجا همين قلمرو جغرافيايي 
سياسي است كه ۱۸۷۳۹5۹ كيلومتر مربع وسعت 
د     ارد     . وقتي د     ر مورد      پايد     اري ايران سخن مي گوييم 
به معني مد     يريت اين قلمرو جغرافيايي سياسي به 
گون��ه اي است كه د     ر طول تاريخ ب��ر استمرار اين 
واحد      جغرافيايي سياسي با اين مرزها بيافزاييم و اثر 
و عوامل اخاللگر د     روني و بيروني را طوري كنترل 
كنيم كه اين قلمرو جغرافيايي سياسي د     ر معرض 
مخاطرات جد     ي قرار نگيرد      و احيانا به فروپاش��ي 
مرزهايا قطعه قطعه ش��د     ن كش��ور نيانجامد     . اين 
واحد      جغرافيايي سياسي از د     و بعد      اساسي تشکيل 
شد     ه است: يک محيط طبيعي و يک جامعه كه د     ر 
د     رون اين محيط طبيعي ش��کل گرفته است. خود      
جامع��ه نيز د     و ركن د     ارد     : يک��ي ركن اجتماعي به 
معناي عام آن ش��امل آموزش و مسکن و سالمت 
عمومي و امثالهم( د     يگري ركن اقتصاد     ي. بنابراين 
وقتي د     اريم از پايد     اري ايران صحبت مي كنيم د     اريم 
د     ر مورد      د     و بعد      اساسي پايد     اري محيط زيس��تي و 
پايد     اري جامعه ايراني و از سه ركن محيط زيستي و 
اجتماعي و اقتصاد     ي صحبت مي كنيم. اگر بخواهيم 
مفهوم پاي��د     اري ايران را مفهوم��ي سنجش پذير 
كنيم بايد      براي هر كد     ام از اين اركان شاخص هايي 
جامع و مانع د     اش��ته باش��يم. د     ر اين راستا بر پايه 
پژوهشي كه انجام شد      ركن محيط زيستي پايد     اري 
به 5 مضمون، ۱4 خرد     ه مضمون و 4۷ ش��اخص، 
ركن اقتصاد     ي پايد     اري تبد     يل ش��د      به ۱ مضمون، 
۸ خرد     ه مضمون و ۳2 ش��اخص و ركن اجتماعي 
پايد     اري تبد     يل ب��ه ۷ مضمون، ۱2 خرد     ه مضمون 
و 54 تا ش��اخص تبد     يل ش��د     ند     . اين ش��اخص ها 
باحذف يا اضافه بعضي از آنها قابل تعميم به سطوح 
خرد     تر )همچون استان و ش��هر و روستا( و كالن تر 
)همچون منطقه و قاره و كل جهان هم هس��تند     . 
گام بعد     ي د     ر اين پژوهش اين بود      كه براساس اين 
شاخص ها جايگاه ايران را د     ر فضاي حالت پايد     اري 
د     قيقا مش��خص كنيم. اما د     و مانع وجود      د     اش��ت: 
يک اينکه گرد     آوري د     اد     ه ها از نظام د     اد     هاي كش��ور 
بسيار زمان بر بود     . د     ر اينکه برخي از شاخص هايي 
 ك��ه ما ذيل ش��اخص هاي اجتماع��ي، اقتصاد     ي و 
محيط زيستي پايد     اري د     اشتيم د     ر نظام گرد     آوري 
د     اد     ه كش��ور اصوال قرار ند     اشت. يک تصميمي كه 
گرفته ش��د      اين بود      كه ما اد     بيات جهاني را بررسي 
كنيم و ببينيم آيا مجموعه ش��اخصي وجود      د     ارد      
كه به اين مجموعه ش��اخص معرفي ش��د     ه توسط 
ما نزد     يک باش��د      كه حد     اقل بتوانيم يک د     رك كلي 
از جايگ��اه ايران د     ر فضاي حالت پايد     اري د     اش��ته 

باشيم و بعد      د     ر مراحل بعد     ي كه پروژه د     ارد      جلوتر 
 CENTER مي رود      ه��م بتوانيم آن ش��اخص ها
FOR STRATEGIC STUDIES را د     قيق تر 
بکنيم ه��م د     ر نظام گ��رد     آوري د     اد     ه آن مجموعه 
ش��اخص هايي ك��ه ق��رار ند     ارن��د      را گفت وگوهاي 

راهبرد     ي بگنجانيم تا آنها هم سنجيد     ه بشوند     . 

شاخصلگاتوم
د     ر اي��ن مس��ير ب��ه ش��اخصي به نام ش��اخص 
prosperity ياش��اخص كاميابي موسسه لگاتوم 
رسيد     يم. اين ش��اخص به مجموعه شاخص معرفي 
ش��د     ه پايد     اري د     ر اي��ن پژوهش به مي��زان زياد     ي 
نزد     ي��ک است. به گونه اي ك��ه مي توانيم بگوييم كه 
نتاي��ج رنکينگ كش��ورها براساس آن ش��اخص و 
تعيين وضعيت كش��ورها براساس شاخص كاميابي 
حد     اقل به صورت كيفي و نه كمي و د     قيق مي تواند      

تا حد     ود     ي تصويري را از وضعيت پايد     اري واحد     هاي 
جغرافيايي-سياس��ي د     ر اختيار ما ق��رار بد     هد     . اين 
ش��اخص از سه ركن اساسي اقتصاد     ي، اجتماعي و 
محيط زيستي تشکيل شد     ه است. بر اين اساس آن 
بح��ث تعيين د     قيق جايگاه اي��ران د     ر فضاي حالت 
پاي��د     اري را به بخش د     وم پ��روژه موكول كرد     يم و 
آمد     يم و براساس ش��اخص لگاتوم سعي كرد     يم كه 
جايگاه ايران را د     ر فضاي حالت پايد     اري ش��ناسايي 
كنيم تا بع��د      به آن سواالت مه��م ترمان كه علت 
اين جايگاه چيس��ت پاسخ بد     هيم. براساس گزارش 
موسسه لگاتوم د     ر سال 20۱۷ وضعيت ۱4۹ كشور 
را بررس��ي كرد     ه بود      كه د     ر پايد     اري اقتصاد     ي ايران 
از نظر كيفيت اقتصاد     ي ۱0۳ بود      )د     ر اين شاخص 
سوئد      اول و يمن آخر بود     ( . از نظر وضعيت محيط 
تج��اري ايران د     ر رتب��ه ۱22 جهان قرار گرفته بود      
)آمريک��ا اول و ونزوئال آخر( . از نظر ركن اجتماعي 

و بعد      آم��وزش ايران د     ر رتبه ۷5 جهان قرار گرفته 
بود     ي��م. د     ر اين ش��اخص سويس اول ش��د     ه بود      و 
جمه��وري آفريقاي مرك��زي آخر ش��د      البته اين 
شاخص تماما كمي است و بر پايه د     يگر پژوهش هاي 
ما از نظر كيفيت آموزش د     ر وضعيت مناسبي قرار 
ند     اري��م. از نظر بعد      سالمت م��اد     ر رتبه ۹5 جهان 
ق��رار گرفتي��م. لوگزامبورگ اول ب��ود      و جمهوري 
آفريق��اي مركزي آخر ب��ود     ( از نظر ايمني و امنيت 
هم سنگاپور رتب��ه اول و عراق آخرو ايران د     ر رتبه 
۱۱۹ قرار گرفته بود      از نظر بعد      آزاد     ي فرد     ي نيوزلند      
رتبه اول را كسب كرد     ه بود      و ايران جزو كشورهاي 
آخر د     ر اين زمينه است. يعني رتبه مان ۱44 بود      و 
سود     ان هم د     ر رتبه ۱4۹ قرار د     اشت. از نظر سرمايه 
اجتماعي كه بهتري��ن رتبه مان است ايران د     ر رتبه 
۷0 جهان قرار د     اش��ت. )استراليا رتبه اول و برونبي 
آخر بود     ند     . از نظر بعد      محيط زيستي محيط طبيعي 

م��ا د     ر رتبه ۱۱۳ جهان قرار گرفتيم. )نروژ د     ر رتبه 
اول و پاكستان آخر بود     ند     ( البته با توجه به تحريم ها 
ممکن اس��ت د     ر آيند     ه د     ر برخي ش��اخص ها مثل 
محيط زيس��ت با سالمت به د     الي��ل مختلف نزول 
د     اشته باشيم. يک نکته منفي د     يگر توسعه نامتوازن 
ما د     ر اين شاخص ها بود     ه است كه خود      اين مي تواند      
به عد     م پايد     اري بيانجامد     . مثال وقتي شما د     ر آموزش 
د     ر مقايس��ه با باقي شاخص ها رتبه نسبتا خوبي را 
مي آوري��د      سطح انتظارات بخش��ي از جامعه تان را 
افزايش مي د     هيد     . كسي كه با مد     رك د     يپلم مي رود      
رانند     ه تاكسي مي شود      با كسي كه با مد     رك د     كتري 
و فوق ليس��انس مي رود      و رانند     ه تاكس��ي مي شود      
سطح نارضايتي و سط��ح توقعاتش خيلي متفاوت 
است. خود      اين ممکن است به ناپايد     اري سياسي د     ر 
بلند     مد     ت منجر بش��ود     . به اين عد     م توازن د     ر بحث 
حکمراني باز خواهيم گشت. حال برويم سراغ علت 
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اين وضعيت ناپايد     ار. از جمله عللي كه تاكنون براي 
اين وضع برشمرد     ه اند      اينهاست: موقعيت جغرافيايي 
نامناسب، موقعيت ژئوپليتيک نامناسب، د     ش��منان 
زياد     ، ضعف مد     يريت و مش��کالت فرهنگي. اما اين 
پژوهش با يک مقايس��ه تطبيقي بين كش��ورهاي 
جهان ي��ک عاملي جام��ع و قابل د     فاع ت��ر را بيان 
مي كند     . براي ش��ناخت اين عام��ل د     و مجموعه را 
د     ر نظر بگيريد     : يک، مجموعه سي كش��ور اولي كه 
د     ر فض��اي حالت پايد     اري جايگ��اه مناسبي را د     ارا 
هس��تند     . د     و، مجموعه سي كش��وري كه د     ر فضاي 
حالت حکمراني از جايگاه بهتري د     ر مقايسه با باقي 
كشورها برخورد     ار هستند     . اين د     و مجموعه تا حد     ود      
بس��يار زياد     ي هم مصد     اق هستند      و اعضاء يکساني 
د     ارند     . د     ر مجموعه اول تنها چهار كش��ور هس��تند      
كه د     ر د     ومي نيستند     . اما رتبه هاي اينها د     ر شاخص 
د     وم هم بس��يار به ۳0 نزد     يک است. )اسلووني ۳2، 
جمهوري چک ۳۱، كاستاريکا ۳6، و ايتاليا 46( د     ر 
مجموعه د     وم يعني كش��ورهاي با حکمراني خوب 
هم سه كش��ور بود      كه د     ر مجموعه نخس��ت يعني 
كش��ورهايي با حالت پايد     اري مناسب قرار ند     اشت 
ك��ه آنها هم غير از ناميبيا رتبه هاي نزد     يکي به ۳0 
را د     ارا هس��تند     . پس مجموعه يک و د     و تقريبا هم 
مصد     اق و با اعضا يکسان هستند      و اين ما را به اين 
گزاره مي رساند      كه كيفيت حکمراني خوب ش��رط 
الزم و كافي براي اين است كه يک كشور د     ر فضاي 
حالت پايد     اري د     ر جايگاه مناسبي قرار بگيرد     . و اگر 
كشوري مي خواهد      پايد     اري خود     ش را بهبود      ببخشد      
حتما بايد      برود      و بر روي ش��اخص هاي حکمراني و 
كيفي��ت حکمراني خ��ود     ش متمركز بش��ود     . اين 
ش��اخص ها كد     ام موارد      هس��تند     ؟ د     ر پاسخ به اين 
سوال با كمک گرفتن از پژوهش خانوم جليلي و وام 
گرفتن مفهوم شکست بازار د     ر اقتصاد      هفت شاخص 
براي سنجش شکست حکمراني د     ر ايران به د     ست 
آمد     : ضعف پاسخگويي، ضعف ثبات سياسي و عد     م 
خش��ونت، ضعف كارآيي حکوم��ت، ضعف كيفيت 
مقررات تنظيم، ضعف حاكميت قانون، ضعف كنترل 
فساد      و ضعف شفافيت. ضعف د     ر اين شاخص ها به 
شکست حکمراني و شکست حکمراني به ضعف د     ر 
فضاي حالت پايد     اري انجاميد     ه است. د     ر مرحله بعد      
كيفيت حکمراني را ب��ر پايه اين هفت مضمون به 
خرد     ه مضمون هايي بد     ل كرد     يم و به ش��اخص هايي 
رسيد     يم. خود      موسسه لگاتوم گاورننس را د     ر 20۱۷ 
هم م��ورد      سنجش قرار د     اد     ه است ك��ه ما د     ر رتبه 
۱۳۳ جهان قرار گرفتي��م. )فنالند      اول و يمن آخر 
بود     ه اند     . البته ما هيچ تعصبي بر روي شاخص لگاتوم 
ند     اريم. خانم جليلي هم د     ر رساله ش��ان با استفاد     ه 
از ش��اخص هاي WGI كش��ورها را به پنج د     سته 
كشورهاي حکمراني خيلي خوب، حکمراني خوب، 
مياني، بد      و خيلي بد      تقس��يم كرد     ه است. ايران د     ر 

زمره كش��ورهايي با حکمراني خيل��ي بد      و د     ر رد     ه 
پنجم قرار گرفته است. د     ر مرحله بعد      سعي كرد     يم 
سط��ح تبيين را از اين هم عميق تر بکنيم و از علل 
ريش��ه اي تري سخن بگوييم كه آن عوامل هفتگانه 
خود     شان تحت تأثير اين علل به وجود      آمد     ه باشند     . 
ما ب��ه اين نتيج��ه رسيد     يم كه طراحي سيس��تم 
حکمراني به معني سيس��تمي كه وظيفه كنترل و 
تنظيم روابط ميان اجزاء را د     ر يک واحد      جغرافيايي 
سياسي برعهد     ه د     ارد      مهم ترين عامل اثرگذار بر علل 
هفتگانه شکست حکمراني است. يعني سيستم هاي 
حکمراني به د     ليل وجود      نواقصي د     ر قواعد      د     ر اجزاء 
و روابط بين اجزاء ش��ان د     چار شکستهايي د     ر اين 
هفت مورد      مي شوند      كه سبب شکست حکمراني و 
سبب جايگاه نامناسب يک واحد      جغرافيايي سياسي 

د     ر حالت پايد     اري مي شود     . 

حکمرانياصالحطلبانه
ب��راي اص��الح حکمران��ي باي��د      هر س��ه وجه 
 CENTER FOR سيس��تم يعني قواعد     ، اجزاء و
STRATEGIC STUDIES رواب��ط بين اجزاء 
اصالح ش��ود     . يک ايراد     ي ك��ه وجود      د     ارد      اين است 
كه تصور مي ش��ود      گفت وگوهاي راهبرد     ي اصوال با 
تصويب قانون مي ش��ود      مسائل را حل كرد     . منشور 
حقوق ش��هروند     ي تصويب ش��د      ام��ا اوضاع حقوق 
ش��هروند     ي اگر بد     تر نشد     ه باش��د      بهتر نشد     . اين به 
اين د     ليل است كه گرچه ش��ما قانونش را تصويب 
كرد     ه ايد      اما بخشي از ضعف حقوق شهروند     ي د     ر اين 
كشور ناشي از اجزاء و كيفيت رابطه بين آنها د     ر يک 
سيس��تم حکمراني است. ما قاعد     ه را وضع كرد     ه ايم 
اما چون تغييري را د     ر اجزاء و رابطه بين آنها ند     اد     يم 
نمي توانيم انتظار د     اشته باشيم بهبود     ي حاصل شد     ه 
باشد     . اليحه شفافيت هم با همين قابل تبيين است. 
اگ��ر توسعه مت��وازن بين همه ابع��اد      يعني هم د     ر 
قواع��د     ، هم اجزاء و هم رواب��ط بين اجزاء رخ ند     هد      
نه تنها به حکمراني خوب و پايد     اري نمي رسيم بلکه 
چنانک��ه د     ر مثال افزايش نامتوازن ش��اخص كمي 
آموزش گفتيم خطر ناپايد     اري افزايش پيد     ا مي كند     . 
اليحه ش��فافيت مث��ال د     يگرش اس��ت. اين اليحه 
يک گام رو به جلو براي نظام حکمراني هس��ت. اما 
تأكيد      صرف بر شفافيت به مثابه قاعد     ه بد     ون اصالح 
اجزاء و روابط ميان آنها مي تواند      به بي ثباتي بيشتر 
بيانجامد      كه اتفاقات د     ي ماه ۹6 نتيجه اش بود     . حتي 
ش��ايد      انقالب د     ر سال 5۷ را هم نتيجه اين توسعه 
نامتوازن و اصالح تک بعد     ي حکمراني د     انست. حال 
به اين بپرد     ازيم كه پيش شرطهاي حركت به سمت 
اصالح سيس��تم حکمراني كه آن را به منزله علت 
ريشه اي معرفي كرد     يم چه موارد     ي هستند     . ما اول 
به صورت د     قي��ق بايد      بد     انيم جايگاهمان د     ر فضاي 
حالت پايد     اري چيست. براي اين منظور ما نيازمند      

مراكز د     يس��پچينگ )Dispatching( اقتصاد     ي، 
اجتماع��ي و محيط زيس��تي و د     ر مجم��وع مراكز 
د     يسپچينگ پايد     اري ملي هس��تيم. اينها مراكزي 
هس��تند      كه بايد      مستقل باش��ند      و د     و متغير اصلي 
را براي ما بسنجد     . يک اينکه وضعيت پايد     اري ملي 
را بايد      بس��نجد      و د     و كيفيت حکمراني را بس��نجد     . 
عالوه ب��ر اين ب��ه مقايس��ه كنند     ه هايي نيازمند     يم 
خود     شان بايد      از د     يس��پچينگ مستقل باشند     . چرا 
كه مقايس��ه كنند     ه وظيفه د     ارد      خروجي هاي مركز 
د     يس��پچينگ را يعني كيفيت حکمراني و وضعيت 
كشور د     ر حالت پايد     اري را بگيرد      و آن را با وضعيت 
مطلوب مقايسه كند      و آن وقت به سيستم حکمراني 
بگويد      كه د     ر چه حوزه هايي وضعيت نامناسب است 
و بايد      با تنظيم گ��ري و كنترل بيايد      د     ر متغيرهاي 
واحد      جغرافيايي سياسي اثرگذار بش��ود      تا وضعيت 
واقع��ي واحد      جغرافيايي سياسي د     ر حالت پايد     اري 
بهبود      پيد     ا كند     . نبود      مقايسه كنند     ه و باز بود     ن حلقه 
فيد     بک د     ر سيستم حکمراني ما د     ر چند      د     هه گذشته 
از جمله مهم ترين مش��کالتمان ب��ود     ه است. مثال 
آبهاي زيرزميني را د     ر نظر بگيريد     . آبهاي زيرزميني 
ما مد     ام فرو مي رفت و چند      د     هه متخصصان هشد     ار 
مي د     اد     ند      اما سيستم حکمراني بي توجه بود     . سيستم 
حکمراني كه اصوال نمي د     انس��ته است وضعيت ما 
به صورت د     قيق چگونه اس��ت عالوه بر آن تکليف 
خود     ش را هم با وضعيت مطلوب نمي د     انسته است. 
يک مشکل د     يگر د     ر سيستم حکمراني ماناكارآمد     ي 
مکانيزم هاي انتخاب كنشگران كليد     ي است. معضل 
د     يگر سيستم حکمراني ما ابهام د     ر مجموعه اهد     اف 
آن و فرات��ر از اي��ن د     و پاره ب��ود     ن آن است. بعضي 
وقتها د     ولت ها د     نبال اين هس��تند      كه منافع ملي را 
پيگيري كنند     ؛ اما بخش هاي د     يگر سيس��تم شايد      
به شاخص هايي توجه د     اشته باشند      كه مفهوم امت 
د     ر آن كليد     ي است. اگر به سمت اصالح سيس��تم 
حکمراني د     ر واحد      جغرافيايي سياسي ايران حركت 
نکنيم شکس��ت هاي حکمراني د     ر ايران اد     امه پيد     ا 
مي كند     . اين اد     امه شکس��ت هاي حکمراني آن قد     ر 
جايگ��اه اي��ران را د     ر فضاي حالت پاي��د     اري تنزل 
مي د     ه��د      ك��ه د     ر نهايت م��ا به نقطه بي بازگش��ت 
مي رسي��م. نقطه بي بازگش��ت جايي اس��ت كه از 
آن به بعد      سيس��تم به مس��ير قبلي اش باز نخواهد      
گش��ت و مس��يري كه طي خواهد      كرد      پيش بيني 
ناپذير خواهد      بود     . اي��ن نقطه اي است كه ما از مرز 
پيچيد     گ��ي جامعه ايراني به سمت آش��وب حركت 
مي كنيم. د     ر آن فضاي آش��وبناك و سيس��تم هاي 
آشوبناك اصوال پيش بيني غير ممکن مي شود     . يکي 
از فاكتورهايي كه به ما نشان مي د     هد      د     اريم به اين 
نزد     يک مي شويم نوسانات بي سابقه اي هست كه د     ر 

بازار اتفاق مي افتد     .
د     ر بخ��ش پرسش و پاسخ ابت��د     ا احمد      زيد     آباد     ي 
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اي��ن د     غد     غه را مطرح كرد     ند      كه ريش��ه مش��کالت 
م��ا د     ر اين است كه رويکرد      ع��د     ه اي د     ر حاكميت به 
ماقب��ل د     وران nation-state تعلق د     ارد      و ايران د     ر 
پاراد     ايم ذهني ايش��ان اصالت ند     ارد     . نمي شود      گفت 
ك��ه حکمراني د     و پاره است چرا كه د     ر كليت كه نگاه 
مي كني��م هنوز مفهوم د     ولت-مل��ت د     ر حکمراني ما 
مش��کل د     ارد     . سپس د     كتر برخورد     اري استاد      اقتصاد      
د     انش��گاه ته��ران نقد     هايي اساسي بر ش��اخص هايي 
كه معي��ار ارزيابي ه��اي اين پژوهش ق��رار گرفتند      
وارد      كرد     ن��د      و اعتب��ار اين ش��اخص ها را به كلي زير 
سوال برد     ند     . ايش��ان مد     عي شد     ند      كه خبر مستقيم 
د     ارند      كه بس��ياري از اين شاخص هاي خارجي بنابر 
اطالع��ات د     اخل��ي كه با سهل انگ��اري كامل و مثال 
 توسط كساني كه حتي سواد      انگليسي د     رستي ند     ارند      
د     ر جاهايي همچ��ون سازمان برنامه يا بانک مركزي 
تهيه مي ش��ود     . د     كت��ر برخ��ود     اري همچنين مد     عي 
ش��د     ند      رابطه مي��ان مفاهيم د     ر اي��ن پژوهش د     قيق 
بيان نش��د     ه است. به عن��وان نمونه بحث پيچيد     گي 
كه مطرح ش��د      اصطالحي د     ر اقتصاد      است كه ربطي 
به بحث آش��وب ند     ارد     . ايشان همچنين نوسانات نرخ 
ارز را وضعيت��ي د     انس��تند      كه كش��ورهاي غربي هم 
تجرب��ه كرد     ه اند      و ما تنها با تأخي��ر فاز آنها را تجربه 
مي كني��م و اين به معناي حركت به سمت آش��وب 
نيست. خانم آذري از پژوهشگران مركز نيز اين نکته 
را مطرح كرد     ند      كه جاي نگاه تاريخي معرفت شناسانه 
د     ر اي��ن پژوهش خالي بود     ه اس��ت و مي تواند      د     ر اين 
 راستا بس��ط يابد     . يکي د     يگر از حضار نقد     ي را نسبت 
 ب��ه غيبت رك��ن سياسي د     ر تحليل مط��رح كرد     ند     ؛ 
به وي��ژه ب��ا التف��ات به اينک��ه برخي ش��اخص هاي 
حکمران��ي ماهيت سياسي د     اش��ت. آقاي چيت ساز 
نيز عالوه بر صحه گذاش��تن بر نکت��ه زيد     آباد     ي اين 
مس��أله را مطرح كرد     ند      كه م��رد     م نيز به واسطه اين 
سيس��تم حکمراني ناپاي��د     ار توقعاتي پي��د     ا كرد     ه اند      
)مثال توقع كش��اورزان براي زد     ن چاه( كه اصالح آنها 
ه��م خود      معضلي است. د     ر اد     ام��ه آقاي آيتي از نظر 
گاهي عام تر اين مس��أله را مطرح كرد     ند      كه د     ر حال 
حاضر بس��ياري معضالت محيط زيستي و اقتصاد     ي 
ب��ه جايي رسيد     ه اند      كه د     يگ��ر د     ر سطح د     ولت-ملت 
نمي توانند      حل شوند      و اينکه اين پژوهش پايه اش را 
بر مفاهيم د     ولت-ملت قرار د     اد     ه است سبب مي شود      
اساس��ا آن مش��کالتي را كه د     ر ت��رازي كالن تر قرار 
د     ارن��د      ناد     يد     ه بگيرد     . پس از اي��ن، آقاي نورمحمد     ي 
 مع��اون مركز آمار نيز نکات مفصلي را مطرح كرد     ند     . 
از جمله اينکه د     ين كجاي تحليل هاي شما قرار د     ارد     ؟ 
يا اينکه بعضي عوامل كه ممکن است گفت وگوهاي 
راهبرد     ي مخرب به شمار ايد      د     ر واقع به نفع پايد     اري 
سيس��تم ما شد     ه است. نمونه اش هم ترامپ است كه 
ب��ه وحد     ت ميان ما كمک كرد     ه است. اما ايش��ان بر 
اين نکته صحه گذاشتند      كه د     سترسي به آمار د     ر اين 

سيس��تم بسيار د     شوار است. آقاي نورمحمد     ي با نقل 
خاطرهاي ابعاد     ي از اين د     ش��واري را شرح د     اد     ند     . به 
گفته ايشان نمايند     گاني كه مد     يريت حوزه علميه قم 
به مركز آمار ايران آم��د     ه بود     ند      حاضر نبود     ند      آماري 
همچون تعد     اد      واقعي طالب را به مركز بد     هند      و مد     عي 
بود     ند      اين آمار را تنها به رهبري خواهند      د     اد     . ايش��ان 
همچنين بر لزوم رسيد     ن به فهم مشترك نيز تأكيد      
د     ارند      و براي اين هم خاطره اي از ش��اخص بيکاري و 
جنجال هاي پيرامون معيار قرار د     اد     ن يک ساعت د     ر 
هفته به منزله معيار كار نقل كرد     ند     . ايش��ان مد     عي 
شد     ند      كه وقتي منطق پشت اين معيار را مثال با علما 
و مراجع مطرح كرد     ند      و فهم مش��ترك ايجاد      كرد     ند      
آنها ه��م پذيرفتند     . د     ر اد     امه خان��م جليلي به نکات 
مطرح شد     ه از سوي منتقد     ان به ويژه د     كتر برخورد     اري 
پاسخ گفتند     . ايشان خاطرنشان كرد     ند      كه بعد      از همه 
تالش ها امکان مقايس��ه بر پايه شاخص هاي د     اخلي 

برايش��ان فراهم نش��د     ه است. مثال از شش شاخص 
پرتلند      تنها امکان د     سترسي به سه شاخص فراهم بود     ه 
است. ايشان همچنين بر تحد     يد      علمي براي پيشبرد      
كار تأكيد      كرد     ند      و گفتند      كه با اين منطق بود     ه است 
كه مثال د     ين يا بس��ياري ش��اخص هاي د     يگر را كنار 
گذاش��ته اند     . به عالوه د     كتر ناجي ني��ز از اين موضع 
پاسخ د     كتر برخ��ورد     اري را د     اد     ند      كه د     ر اين پژوهش 
تأكيد      اساسي بر شاخص هاي لگاتوم نيست بلکه آنها 
تنها مويد     هايي هستند      براي احساس كلي ما نسبت 
ب��ه وضع نامناسبي كه ما د     ر رابط��ه با پايد     اري ايران 
حس مي كنيم. اما د     ر نهايت د     كتر فتاحي به نقد     هاي 
مطرح شد     ه به اين مضمون پاسخ د     اد     ند     . ايشان حرف 
nation- آقاي زيد     آب��اد     ي را د     ر مورد      فقد     ان اصالت

state د     ر حکمراني ما تأييد      كرد     ند      اما از سوي تأكيد      
كرد     ن��د      كه زمان آن رسيد     ه است كه كس��اني كه به 
گفتماني كه به منافع ملي ايران اصالت مي د     هد      معتقد      

هستند      گرد      هم بيايند      و بر آن پافشاري كنند     . ايشان 
همچنين به صراحت پذيرفتند      كه هيچ شکي نيست 
ك��ه ما به ش��اخص هاي د     اخلي نياز د     اري��م؛ اما نکته 
اينجاس��ت كه ما هنوز بر سر اينک��ه بايد      مثال ۱50 
ش��اخص د     اشته باش��يم كه براساس آنها وضعمان را 
بسنجيم و به سمت وضع مطلوب برويم توافق ند     اريم. 
ايشان همچنين صحبت هاي د     كتر ناجي را نيز تأييد      
كرد     ند      مبني بر اينکه اگر ما به لحاظ كيفي به اجماع 
برسيم كه وضعمان به جه��ت پايد     اري چگونه است 
رتبه مش��خص ما چند     ان موضوعيت نخواهد      د     اشت. 
آق��اي فتاحي با مواضع آقاي آيتي مبني بر لزوم نگاه 
جهان��ي و وراي گفتم��ان د     ولت-ملت اظهار همد     لي 
كرد     ند      و تأكيد      كرد     ند      كه ما بايد      اين گفتمان را ترويج 
كنيم اما كنار گذاشتن د     يد     گاه مبتني بر منافع ملي 
د     ر وضعيت حال حاض��ر ماغير واقع بينانه و محکوم 
به شکس��ت است. ايشان د     ر مورد      نقد     ي كه بر غياب 

امر سياسي انگش��ت تأكيد      گذاشته بود      اين پاسخ را 
د     اد     ند      كه اساسا نظام سياسي از د     يد      ايشان بخشي از 
نظام حکمراني است. ايش��ان د     ر پاسخ به نکات آقاي 
نورمحمد     ي ش��اخص هاي د     يني را ذيل شاخص هاي 

سرمايه اجتماعي برشمرد     ند     . 
فتاحي همچني��ن د     ر پاسخ به آقاي برخورد     اري 
اين نکته را بيان كرد     ند      كه اتفاقا برخالف نظر ايشان 
پس از ۷6 و ۸۸ و ۹2 سيستم به نقاط بي بازگشت 
يعني نقاطي كه به مس��ير قبل��ي اش برنمي گرد     د      
رسي��د     . اساسا اگر از نگاه بلند     م��د     ت بنگريم ما د     ر 
پاي��د     اري و استمرار اين واحد      سياسي- جغرافيايي 
ناك��ام بود     ه ايم و مد     ام كوچک تر ش��د     ه است و پس 
از انقالب نيز خود      اين تهي ش��د     گي منابع هشد     اري 
اس��ت كه م��ا تا ابد      ب��راي اص��الح حکمراني وقت 

نخواهيم د     اشت.
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چيندرتعقيبايران
چینبهدالیلمختلفبهدنبالتوسعهروابط
خودباکش�ورهایخاورمیانهاس�ت.ایندالیل
شاملنیازپکنبهایمنس�ازیوارداانرژیخود،
امنس�اختنص�ادراچیندرمس�یرهاییکهاز
خاورمیانهعبورمیکنندودربلندمدتافزایش
نفوذمنطقهایاینکش�وراس�تتابدینطریق
خ�ودراجایگزینایاالمتح�دهدرمنطقهنماید.
درروابطچینباای�رانایناهدافبهطورکامل
اجرامیگردد،ایندرحالیاس�تکهایناهداف
دررابطهباایران[ش�اید]حتیبیش�ترازسایر
کش�ورهایمنطقهمانندعربس�تانس�عودیو
ام�اراتمتحدهعرب�یعملیمیگردن�د.هردو
کشورایرانوچینبهطورفزایندهایخودرادر
رابط�هباایناهدافنزدیکترمیبینند،باهمان
می�زانازاهمی�ت،رئیسجمهورترام�پهردو
کش�وررابهعنوانرقباودش�منانیمیبیندکه
بایدباآنهامقابلهش�ود.ایندوکشورنیزایاالت
متحدهرادشمنمشترکیمیدانندکهبایدباهم

بهطورمشترکعلیهآنمبارزهکنند.

واکاوی
ايران د     ارای تعد     اد     ی از بزرگترين ذخاير ثابت ش��د     ه 
نفت و گاز طبيعی جهان است. به گفته اد     اره اطالعات 
انرژی اياالت متحد     ه ذخاير ايران ش��امل ۱5۷ ميليارد      
بشکه نفت خام و همچنين۱۱۹۳  تريليون فوت مکعب 
گ��از طبيعی است كه آن را ب��ه ترتيب به چهارمين و 
د     ومين د     ارند     ه ذخاي��ر نفت و گاز جهان مبد     ل ساخته 
است. فراوانی ذخاير انرژی، موقعيت جغرافيايی نسبتا 
نزد     ي��ک ايران به چين و موقعي��ت ژئوپليتيکی آن د     ر 
خاورميانه، ايران را به كش��ور بايار جذابی برای توسعه 

روابط با چين تبد     يل كرد     ه است.
نخس��تين تم��اس ثبت ش��د     ه بين چي��ن و مرد     م 
 منطقه از جمله ايران، د     ر طی سفرهای آسيای مركزی 
چانگ چيان، كاش��ف و جهانگرد      چينی بين سال های 
۱۳۸ ت��ا ۱26 پيش از ميالد      ص��ورت گرفت. د     ر سال 
2002، زمانی كه جيانگ زمين، رئيس جمهور جمهوری 
خلق جين از جمهوری اسالمی ايران د     يد     ار كرد     ، محمد      
خاتمی رئيس جمهور ايران به ارتباطات تاريخی بسيار 
ميان د     و كش��ور اش��اره كرد     . با اين ح��ال، آنها خيلی 
د     رباره اين ارتباطات تاريخی گفت وگو نکرد     ند      و بيشتر 
به ضرورت های معاص��ر پرد     اختند     : از يک سو، تقاضای 
سيری ناپذي��ر علی الظاهر چين  )تا همين اواخر( برای 
محصوالت انرژی و از س��وی د     يگر نيازمند     ی ايران به 
ورود      فناوری و همين طور بازارهای جد     يد      صاد     رات برای 
محصوالت انرژی خود      د     ر كشورهای غيرغربی. از زمان 
اين نشست، اين نيروها  ]انگيزه ها[ به هم پيوسته اند      تا 

تج��ار و همکاری ميان د     و كش��ور را به طور فزايند     ه به 
سطوح باالتر سوق د     هند     .

د     ر سال 20۱۳، تجار د     وجانبه بين ايران و جمهوری 
خلق چين به ۳۱ ميليارد      د     الر رسيد      و سپس با افزايش 
۷2 د     رصد     ی به نزد     يک 25 ميليارد      د     الر د     ر سال 20۱4 
رسيد     . د     ر همين سال، ارزش صاد     را ايران به چين حد     ود      
2۷.5 ميلي��ارد      د     الر بود      و وارد     ات آن از چين به حد     ود      
24.۳5 ميلي��ارد      د     الر رسيد     . ص��اد     رات ايران به چين 
غالباب محصوالت  انرژی است. چين2۷.5 ميليون تن 
نفت خام و ميعانات گ��ازی از ايران وارد      كرد      كه 2۸.۳ 
د     رصد      بيش��تر از سال 20۱۳ ب��ود     . پس از توافق ميان 
گ��روه ۱+5 تحت رهبری اياالت متح��د     ه ايران و ايران 
وارد     ات نف��ت خام چين از اي��ران به بيش از 500 هزار 
بشکه د     ر روز رسيد     ؛ يک برآورد     ، از رسيد     ن وارد     ات چين 
از ايران به بيش از 560 هزار بشکه د     ر روز خبر می د     هد     . 
تج��ارت ايران با چين د     ر نيمه اول سال 20۱۸ به رقم 
۱۹.66 ميليارد      د     الر رسيد      كه نسبت به مد      مشابه سال 

قبل افزايش 2.2 د     رصد     ی د     اشته است.
مانند      عربس��تان، د     ولت چين نيز با ايران مشتركات 
زياد     ی د     ارد     . از د     يد     گاه سياسی، رهبران د     و كش��ور، يک 
ه��د     ف اصلی د     ارند     : بقای رژي��م. د     ر مورد      چين، اين به 
معن��ای اد     امه حکومت حزب كمونيس��ت چين است، 
د رحالي كه برای ايران اين امر به تد     اوم حکومت روحانيون 
مرتبط است. برای هر د     و، بقای رژيم به رونق اقتصاد     ی 
بس��تگی د     ارد     ، كه به نوبه خود      به شد      وابسته به انرژی 
است. چين بايد      اطمينان يابد      كه از ميزان انرژی كافی 
برای رش��د      اقتصاد     ی خود      برخ��ورد     ار است، د رحالي كه 
ايران بايد      بازاری برای منابع انرژی خود      پيد     ا كند     . جد     ا از 
بحث انرژی، هر د     و كشور قد     ر های بلند     پروازی هستند     . 
هد     ف ضمنی چين، تبد     يل شد     ن به يک ابرقد     رت جهانی 

است، د رحالي كه اي��ران مي خواهد  بازيگری برجاته د     ر 
خاورميانه باشد     .

اي��االت متحد     ه از س��ال 200۱ ب��ه واسطه آنچه 
بنابر اد     عا، حمايت ايران از تروريسم خواند     ه مي شود ، 
تحريم های اقتصاد     ی را عليه اين كش��ور اعمال كرد     ه 
است. همچنين از سال 2005 ، اياالت متحد     ه همراه 
با ساير اعضای د     ائم شورای امنيت سازمان ملل متحد      
و آلمان، به د     ليل اد     عای مش��اركت ايران د     ر اش��اعه 
تسليحات هسته ای، توسعه موشک های باالستيک، 
حمايت از گروه های تروريس��تی ونقض حقوق بشر، 
تحريم های بيش��تری را عليه اين كشور اعمال كرد     . 
گروه موسوم به ۱+5 به د     نبال انزوای ايران از  اقتصاد      
جهان��ی بود     . با اين حال، چي��ن از اين وضعيت برای 
حفظ جايگ��اه اصلی خ��ود      د     ر بخش ه��ای نفتی و 
غيرنفتی اقتصاد      ايران به��ره گرفت. زمانی كه د     ولت 
اوباما بخشی از تحريم های اقتصاد     ی را لغو كرد      و د     ر 
سال 20۱5  به همراه ساير اعضای ش��ورای امنيت و 
آلمان وارد      برنامه جامع اقد     ام مشترك  )برجام( شد     ، 
چين فرصت را برای تعميق روابط خود      با جمهوری 
اسالمی نه تنها د     ر رابطه با مس��ائل اقتصاد     ی بلکه د     ر 

حيطه های سايبری و نظامی، بسيار مناسب د     يد     .
توافق سايبری چين و ايران د     ر سال 20۱5 موضوع 
بی سابقه ای نبود     . د     ر سال 20۱2، رويترز گزارش د     اد      كه 
ش��ركت مخابراتی »زد      تی ای« د     ر سال 20۱0 قرارد     اد      
۱۳0 ميلي��ون د     الری را د     ر زمينه تجهيزات ش��بکه با 
شركت مخابرات ايران )كه بيشترين خد     مات خط تلفن 
ثابت ايران را د     ر كنترل د     ارد      امضا كرد     ه است. اين قرارد     اد      
به ايران كمک می كند      تا بر اينترنت، پيام های نوشتاری و 
ارتباطات صوتی نظارت كند     . رئيس شركت »زد     تی ای« 
اظهار د     اشت كه تحقيقات كيفری اياال متحد     ه د     ر مورد      

اقتصاد      ايران
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اين اد     عا، ش��ركت را مجبور كرد      تا كس��ب و كار خود      
د     ر ايران را كاهش د     هد     . اما وی ش��ركت رقيب، هوآوی 
تکنولوژی را به اد     امه معامالت با ايران متهم كرد     . تهران 
كه برای تکنولوژی و د     انش فنی به پکن وابس��ته بود     ، 
خواستار همکاری مشترك با چين د     ر زمينه تحقيقات و 
سرمايه گذاری، فناوری اطالعات و ارتباطات، مرز هوايی 
و مخابرات شد     . ايران بد     ون شک تالش كرد     ه تا نظارت 
سايب��ری د     اخلی خود      را بهبود      بخش��د     ، د رحالي كه د     ر 
ص��ورت لزوم به طور همزمان ظرفيت راه اند     ازی جنگ 
سايبری را نيز حفظ كند     . شواهد     ی وجود      د     ارد      كه نشان 
می د     هد      د     و كشور از د     هه ۱۹۸0 روابط نظامی د     اشته اند     ، 
يعنی از زمانی كه چين د     ر جنگ ايران عليه عراق برای 
ايران تس��ليحات، موشک های بالس��تيک تاكتيکی و 
موشک های كروز ضد     كشتی فراهم كرد     . چين نوسازی 
نظامی ايران را تسهيل كرد     ه و حتی مظنون به انتقال 
تکنول��وژی و تجهيزات به ايران از طريق كره ش��مالی 
است. چين مکررا د     ر مذاكرات برجام بر لغو تحريم های 
تسليحاتی سازمان ملل متحد      عليه ايران اصرار د     اشته و 
اگرچه برجام به ترتيب به مد     ت 5 و ۸ سال تحريم های 
تسليحاتی و موشکی سازمان ملل را حفظ كرد     ، با اين 
حال، سرگئی الوروف وزير امور خارجه روسيه پيشنهاد      
كرد      ك��ه روسيه و چين می توانند      ب��ر طبق رويه های 
ش��ورای امنيت همچنان به انجام معامالت تسليحاتی 
با ايران اد     امه د     هند     . به نظر می رسد      نقش تجاری پکن 
د     ر خاورميان��ه به سمت فراهم ساختن حمايت نظامی 
از جمهوری اسالمی گس��ترش يافت��ه است. اين اقد     ام 
می تواند      به نوبه خود      جايگاه مستحکم تری به چين د     ر 
منطقه خليج فارس د     هد      و نف��وذ آن را د     ر بخش های 

بيشتری از خاورميانه گسترش د     هد     .

ترامپآمد
انتخاب ترام��پ به عنوان رئيس جمه��وری اياالت 
متحد     ه تأثي��ر عمد     ه ای بر روابط چين و ايران د     اش��ته 
است. آقای ترامپ كه پيش از انتخابات، د     شمنی خود      
را نس��بت به ايران و چين به وضوح اع��الم كرد     ه بود     ، 
پ��س از تصد     ی رياست جمهوری ب��ه لفاظی های ضد      
چينی و ضد      ايرانی خ��ود      اد     امه د     اد     ، همين امر موجب 
ش��گفتی اغلب ناظران شد     ، چرا كه اكثرا معتقد      بود     ند      
كه ترامپ مانند      رؤسای جمهور پيشين، پس از انتخاب 
شد     ن و تصد     ی پست رياست جمهوری از اين لفاظی ها 
خواه��د      كاست. به طور ش��گفت آورتر، ترامپ برخالف 
خواست متحد     ان اروپايی اي��االت متحد     ه عمل كرد      و 
پ��س از هفته ها مذاكره با رهبران اروپايی، د     ر 2 ماه مه 
از برجام خارج ش��د      و  د     ر توجيه اين اقد     ام از نگرانی ها 
د     رباره شکس��ت برج��ام د     ر محد     ود      ساخت��ن ايران د     ر 
توسعه سالح های هسته ای گفت. اروپاييانی كه مخالف 
بازگرد     اند     ن تحريم ها عليه ايران بود     ند     ، نتوانستند      آقای 
ترام��پ را متقاعد      كنند      كه تحريم ه��ا را بازنگرد     اند      يا 
اينکه به ش��ركت های اروپايی كه قبال د     ر ايران بود     ند     ، 

معافيت اعطا كند     . باياری از بزرگترين كسب و كارهای 
آلمان همچون صد     ها ش��ركت متوسط اين كش��ور از 
قب��ل فعاليت هايی را د     ر ايران آغ��از كرد     ه بود     ند     . عالوه 
بر اين، آلمان بزرگترين ش��ريک تجاری ايران بود     . د     ر 
سال 20۱5، زمانی كه د     رباره برجام توافق حاصل شد     ، 

صاد     رات آلمان به ايران 5۹ د     رصد      افزايش يافت.
د     ر س��ال 20۱۷ صاد     رات آلمان به اي��ران به ارزش 
۳.5 ميلي��ارد      يورو )5.6 ميليارد      د     الر( بود     . بس��ياری از 
ش��ركت های آلمان��ی با  بی ميلی تصمي��م گرفتند      به 
فعاليت ه��ای خود      د     ر ايران پاي��ان د     هند     . از جمله اين 
ش��ركت ها فولکس واگن، د     ايمل��ر آگ، د     ويچه بانک، 
كومرتس بانک، د     يزد      بانک، ايرباس، زيمنس، ب آ اس 

اف، لوفت هانزا، د     ويچه تلکوم و د     ويچه بان بود     ند     .
اما اين موضوع  تبعيت د     ر پايان د     اد     ن به فعاليت های 
بازرگانی با ايران[ د     ر رابطه با چين صاد     ق نبود     ، چين د     و 
روز پس از اعالم خ��روج اياالت متحد     ه از برجام، خط 
آهنی را كه شهر بايانور د     ر مغوالتان د     اخلی را به تهران 
متصل می كند     ، افتتاح كرد     . اين راه آهن قبال طرح ريزی 
شد     ه و ساخت آن چند     ين سال پيش آغاز شد     ه بود     ، اما 
زمان افتتاح آن تصاد     فی نبود     ؛ اين اقد     ام با هد     ف انتقال 
پيام همکاری و مش��اركت به مرد     م ايران انجام گرفت. 
چند      روز بعد     ، وانگ يی، وزير امور خارجه چين د     ر اولين 
نشست از سری نشست هايی كه به منظور حفظ برجام 
برگزار شد     ، ميزبان جواد      ظريف همتای ايرانی خود      بود     . 
چين همچنين د     ر راستای اعالم حمايت خود      از برجام و 
گفت وگو با ساير اعضای كنفرانس حول بهترين راه های 
حفظ ثبات، از حسن روحانی رئيس جمهور ايران د     عوت 
ك��رد      تا د     ر اجالس سازمان همکاری ش��انگهای كه د     ر 
تاريخ ۱0-۹ ژوئن برگزار ش��د     ، شركت نمايد     . احتماال 
پکن احساس نمود      كه می تواند      جای اياالت متحد     ه را 
ك��ه  )به نظر چين(  د     ر حال از د     ست د     اد     ن عالقه خود      

به خاورميانه بود     ، بگيرد     .
سپس با آشکار شد     ن قصد      واشنگتن مبنی بر مقابله 
ب��ا چين د     ر چند     ين جبهه، كه تجارت تنها يکی از آنها 

بود     ، چين د     چار شوك و شگفتی شد     .
پک��ن می د     اند      كه يکی از نقاط ق��وت اصلی اياالت 
متح��د     ه، اتحاد     ها و معاهد     ه هايی است كه با بس��ياری 
از كش��ورهای توسعه يافته و منطقه ای د     ارد     ، از اين رو 
هرگونه رويارويی با واش��نگتن، می تواند      موجب انزوای 
چين شود     . به همين د     ليل، روابط خود      را بايد      به سرعت 
توسعه د     ه��د     . د     ر جهت كاستن نفوذ اياالت متحد     ه د     ر 
بخش غربی اقيان��وس آرام و خاورميان��ه، ايران مانند      
پاكس��تان می تواند      نمونه ای برجسته از كشوری باشد      
كه پکن خواهان همکاری با آن است. خروج شركتهای 
اروپايی از ايران، فرصت بزرگی د     ر اختيار پکن قرار د     اد      
تا تمايل خود      برای گرفتن جای ش��ركت های اروپايی 
توس��ط سازمان های تجاری چينی را نش��ان د     اد     ه و از 
اين طريق رواب��ط خود      با ايران را تقويت نمايد     . د     ر ماه 
مه سال ج��اری ساينوپک، غول نفتی چين، قرارد     اد     ی 

۳ ميليارد      د     الری را برای توسعه ميد     ان نفتی ياد     آوران 
د     ر جنوب غربی ايران امضا كرد      و جايگزين غول نفتی 
بريتانيايی-هلند     ی رويال د     اچ شل شد     ، د     ر همين حال 
شركت ملی نفت چين تالش كرد      تا سهم شركت نفتی 
توتال فرانس��ه د     ر توسعه ميد     ان گازی پارس جنوبی را 

به د     ست آورد     .
ب��ا اين حال، پش��تيبانی چين از ايران ب��ه فراتر از 
تجار و بازرگان��ی توسعه می يابد     . به عنوان مثال، آقای 
ِجنگ ش��وانگ، سخنگوی وزارت ام��ور خارجه چين 
د     ر طی نشس��ت خبری د     ر تاري��خ ۹ ماه مه گفت كه 
ايران و چين »روابط عاد     ی اقتصاد     ی وتجارت را حفظ 
خواهند      كرد     « و د     ر يک اش��اره آش��کار به آمريکا افزود      
»من تاكيد      می كنم كه د     ولت چين با اعمال تحريم های 
يکجانبه واجرای قانون صالحيت فراسرزمينی توسط هر 
كشوری كه بخواهد      برحسب قوانين د     اخلی خود      عمل 

كند     ، مخالف است.«
د رحالي كه چين برای تمايل به افزايش روابطش با 
ايران د     اليل خود      را د     ارد     ، روحانيون حاكم د     ر تهران نيز 
د     اليل خود      را برای تمايل به حفظ رابطه با پکن د     ارند     . 
اولين د     ليل روحانيون، حفظ بازار بزرگ انرژی است. از 
د     س��ت د     اد     ن بازار چين به د     ليل سوءمد     يريت، می تواند      
فاجعه ای برای روحانيون حاكم و تد     اوم قد     رت آنها باشد     . 
تظاهرات عمومی خش��ونت آميز كه د     ر فاصله د     سامبر 
گذش��ته و ژانويه 20۱۸ د     ر سراسر ايران رخ د     اد     ، ياد     آور 
اين واقعيت بود     . ش��هروند     ان ع��اد     ی ايرانی د     ر طی اين 
تظاهرات، خواستار برگزاری همه پرسی شد     ند      تا تصميم 
بگيرند      كه آيا آنها همچنان خواه��ان اد     امه زند     گی د     ر 
يک حکومت د     ينی هستند      يا خير. اين خواسته ها همان 
تأثيراتی را بر رژيم تهران د     اش��ت كه قيام د     انشجويی 
و كارگ��ری مرد     م چين د     رست پي��ش از وقوع قتل عام 
مي��د     ان تيان آنمن بر رژيم پکن د     اش��ت. يکی د     يگر از 
د     الي��ل تهران ب��رای افزاي��ش روابط با پک��ن، توانايی 
چين د     ر استفاد     ه از ح��ق وتو جهت حفاظت از تهران 
د     ر مقاب��ل اقد     امات تنبيهی اتخاذ ش��د     ه از سوی د     يگر 
اعضای شورای امنيت سازمان ملل است. د     ر نهايت، با 
پذيرش د     عوت چين برای عضويت د     ر سازمان همکاری 
شانگهای، تهران اميد     وار است تا شركای تجاری جد     يد      و 
احتماال د     وستان و شايد      حتی متحد     انی را به د     ست آورد     .

د     ر نتيجه، به نظر می رسد      تمايالت رژيم های ايران و 
چين برای بقا موجب نزد     يکی اين د     و كشور شد     ه است، 
هر د     و می د     انند      كه طرف د     يگر حتی به ميزان محد     ود     ، 
خواهان سركوب اعتراضات د     اخلی است. چين بازاری را 
برای صاد     رات انرژی ايران فراهم می كند      و ايران، چين 
را ق��اد     ر می سازد      تا منابع تأمي��ن انرژی خود      را متنوع 
كند     ، به نحوی كه به طور مثال بيش از حد      به عربستان 
سعود     ی يا روسيه وابس��ته نباشد     . با اين حال بر طبق 
تحليل نهايی، موضوع اصل��ی د     ر روابط چين با ايران، 
موضوع آسايش و رفاه است و ايجاد      يک توافق حقيقی 

و اتحاد     ، د     ور از انتظار است.

اقتصاد      ايران
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حاکميتقيمتهایغيرواقعیريشهفساداست
محم�دنهاوندی�انمع�اوناقتص�ادی
رئیسجمه�ورورئی�سموسس�هعالی
روزگاری ک�ه برنامهری�زي و مدیری�ت
رئی�سات�اقبازرگان�یتهرانوس�پس
رئیسات�اقبازرگانیایرانبودحاالهمه
تجربهودانشخ�ودرادردولتآوردهو
ميخواهدبامعاونتدرمس�ائلاقتصادی
بهرئیسجمهورکمککن�د.اوبهخوبی
میداندبهترینکمکب�هدولتوبخش
خصوصیایناس�تکهبافساداقتصادی
ب�هطورواقعیمبارزهش�ود.ویدرجمع
اعض�ایات�اقبهدرس�تیوبان�گاهیک
اقتص�اددانگف�تنش�اندنقیمتهای
غی�رواقعیبهج�ایقیمته�ایواقعی
دربازارهایگوناگونعاملاصلیفس�اد
اقتص�ادیاس�ت.مت�نکام�لس�خنان
نهاوندی�اندرپنجمینهمایشمبارزهبا
فسادکهدرسایتموسسهعالیآموزش
وپژوه�شبرنامهری�زیومدیریتآمده

استرادرادامهمیخوانید:

چشمه فساد      آنجايی قرار د     ارد      كه قيمت های 
غيرواقعی د     ر كنار قيمت های واقعی می نشيند      
و بي��ن اين قيمت ها منفذ هايی وجود      د     ارد      كه 
افراد      می توانند      با مک��ر و حيله د     رآمد      كالن و 
ثروت باد      آورد     ه ای را به د     ست بياورند      بنابراين 
بايد      ريش��ه ها را بررسی كرد     . حركت به سمت 
قيمت های واقعی هم يک عزم ملی مي خواهد ، 
حركت به سمت اقتصاد      رقابتی، مقاومت های 
بس��يار جد     ی از س��وی منتفعي��ن وضعيت 
موج��ود      را د     ر مقاب��ل د     ارد      كه فائق آمد     ن و 
مقابله با آن به يک نيروی اجتماعی حاصل 
از عزم ملی نياز است و اگر برخورد      با فساد      
حالت گروهی، جناحی و سياسی پيد     ا كرد      
و از صورت ملی خارج شد      ،مطمئن باشيد      
كه منتفعين پيروز خواهند      شد     .  د     ر بازار 
ممکن است د     ر بعض��ی موارد      ناكارآيی 
وجود      د     اش��ته باشد      و كاستی هايی هم 
د     ر ش��رايط انحصار د     اريم ولی د     ر اين 
موارد     ، تنظيم بازار با ش��فافيت الزمه 
كار می باش��د      لذا د     ر اين حالت است 

كه نظارت هوش��مند      ب��ا كمک مرد     م، 
فعاالن اقتصاد     ی الزمه كار می باشد      و د     ر 

نظ��م د     هی بازار جزء ب��ا همکاری طرفين 

معامله و مجموعه فعاالن د     ست اند     ركار توفيق 
امکان پذي��ر نمی باش��د     . د     ر مب��ارزه با فس��اد      
بايس��تی راه های د     ور زد     ن قوانين را ببند     يم تا 

گلوگاه های فساد      محد     ود      شود     . 

تشریفاتقضاییمعطلینیاورد
اگ��ر مقابل��ه با يک فس��اد      گس��ترد     ه د     ر 
كريد     وره��ای بروكراسی اد     اری و تش��ريفات 
قضايی معطل ش��ود      س��وء استفاد     ه گران از 
اين روال منتفع می ش��وند     .  آيا ممکن است 
موضوعی مانند      اين كه يک موسسه اعتباری 
غير مجاز توانس��ته باش��د      د     ر فاصله ۸-۱0 
سال فقط ۳ د     رص��د      سپرد     ه هايی كه جذب 
 كرد     ه است را تسهيالت د     هد     ، اين عمل قطعا 

د     رحالت��ی ممکن ش��د     ه است ك��ه د     ستگاه 
نظارت��ی از قوت، هماهنگی ي��ا ارتباط الزم 
برخ��ورد     ار نبود     ه است ود     ر اين ميان سرمايه 
عموم��ی به تاراج م��ی رود      و سپرد     ه گذار د     ر 
موسس��ه ای كه با نام بانک مركزی د     ر حال 
فعاليت اس��ت متضرر می ش��ود     .  د     ر وزارت 
اقتصاد      حركت بس��يار خوبی د     ر ش��ناسايی، 
اج��راء و كاهش اين مجوزه��ا طبق قوانين 
موجود      د     ر حوزه كس��ب وكار ش��روع ش��د     ه 
اس��ت و البت��ه عکس اين موض��وع نيز بايد      
باشد      كه فرآيند      كس��ب وكار حتی االمکان 
با پيشرفت های الکترونيکی مبتنی بر قاعد     ه 
و ب��د     ون مراجع��ه متقاضی و ب��ا استفاد     ه از 
بانک های اطالعات��ی صورت گيرد      به نحوی 
كه متخلف نتواند      از شکاف بين د     ستگاه های 
اجرايی استفاد     ه كند     .تصويب و اجرايی شد     ن 
لواي��ح تقد     يم��ی د     ولت د     ر زمين��ه مبارزه با 
فس��اد      به موفقيت د     ر اين راه كمک می كند     . 
اولين گام د     ر جهت مبارزه با فساد      اقتصاد     ی، 
فرهنگ س��ازی و حركت د     ر جهت ضد     ارزش 
شناخته ش��د     ن فس��اد      اقتصاد     ی است و به 
د     نب��ال آن حمايت سياس��ی الزمه پيروزی 
جنگ ب��ا فس��اد      اقتصاد     ی می باش��د      و 
همه جناح ها و احزاب بايس��تی د     ر 
اي��ن مقابل��ه ملی ش��ركت كنند      
كه قهرمان اصل��ی اين موضوع 
ملت قهرمان ايران است.فس��اد      
اقتص��اد     ی يک ش��يوه بازتوزيع 
خالف وگن��اه آلود      است. د     ولت 
هم مبارزه با فساد      را د     ر اولويت 
كاری خ��ود      ق��رار د     اد     ه است و 
د     ر زمين��ه تد     وي��ن لوايح مورد      
ني��از د     ول��ت ،س��ه اليح��ه را با 
عناوي��ن »اليحه ش��فافيت« كه 
ريش��ه ای ترين راه مبارزه با فساد      
اقتص��اد     ی است،»اليح��ه تعارض 
منافع« كه م��وارد      تعارض منافع 
به خوبی د     ر آن احصاء ش��د     ه است 
و »اليح��ه مقابله با فس��اد      و ارتقاء 
سالم��ت نظ��ام اد     اری مال��ی« را با 
استف��اد     ه از تج��ارب سال های ستاد      
مبارزه ب��ا مفاسد      اقتص��اد     ی تد     وين 
نمود     ه كه با تصويب و اجرايی ش��د     ن 
آنها ميزان نظارت و نظارت هوش��مند      

اقتصاد      ايران
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افزايش می يابد     .
اقدامهماهنگ

با اق��د     ام هماهنگ د     ر مبارزه با فس��اد      كه 
د     ر جلسات شورای هماهنگی اقتصاد     ی مورد      
بحث قرار گرفته بتوانيم د     ر بخش حاكميتی 
هماهنگی بلند      مد     ت و جامع نگر با فس��اد      را 
ساماند     ه��ی كني��م و د     ر بخش خصوصی هم 
اي��ن باور و ع��زم و همکاری ب��رای مقابله با 
فساد      بايد      شکل بگيرد      و تشکل های سياسی 
می توانند      بهترين بازيگ��ران صحنه مبارزه با 
فساد      اقتصاد     ی باش��ند      و همچنين نهاد     های 
 مد     ن��ی د     ر امر گزارش��گری م��وارد      واقعی و 
اطالع رسان��ي د     ر مبارزه با فس��اد      بايد      به اين 
موض��وع بپرد     ازن��د      و اين امر گس��ترش پيد     ا 
 كند     . مبارزه با فس��اد      بايد      ملی باش��د      يعنی 
 فرامل��ی، فرا جناحی، فرا گروه��ی، فراگير و 
و  باش��د       ريش��ه ای  باش��د     ،  فراد     ستگاه��ی 
چشمه های رانت را د     ر مقررات اقتصاد     ی بايد      
خشکاند      و قانونمند      باشد      و هد     ف آن حركت 
بر اساس قانون باش��د     ، قاطع باشد      و اغماضی 
صورت بگيرد      و شفاف باشد      و استمرار د     اشته 
باشد      و شامل مبارزه كوتاه مد     ت، ميان مد     ت و 
بلند      مد     ت باشد     ، بنابراين نبايد      بگذاريم مبارزه 
با فساد      به يک امر موسمی و د     ر د     وره خاصی 
محد     ود      ش��ود     .اگر بخواهيم با فس��اد      برخورد      
ريش��ه ای ص��ورت پذي��رد      می بايس��ت همه 
جنبه های ايجاد      انگيزه برای فس��اد      اقتصاد     ی 
را  ببينيم و ريش��ه كن كنيم، توجه به فساد      
نه فقط د     ر كش��ور ما بلکه د     ر همه كشورهای 
جهان از گذشته بيشترشد     ه است و علت آن 
نيز د     سترسی گس��ترد     ه مرد     م ب��ه اطالعات، 
فضای مج��ازی و سرعت د     سترسی و وسعت 
توزيع اطالعات است. بس��ياری از د     ولت ها به 
موضوع فس��اد      اقتصاد     ی به عنوان يک مسأله 
اقتصاد     ی روبرو نيس��تند      بلکه اين موضوع به 
سرعت با يک مس��أله سياسی تبد     يل ش��د     ه 
است و اين نشان می د     هد      كه فساد      اقتصاد     ی 
يکی از اصلی ترين مسائل موجود      است و تنها 
يک مس��أله اد     اری نيس��ت بلکه يک مسأله 

بسيار جد     ی سياسی است.

احساسفسادوخدشهبهعدالت
بين واقعيت فس��اد      و احساس فساد      گاهی 
می تواند      فاصله باشد     . واقعيت فساد      بيشتر از 
اد     راك فس��اد      با مکتوم نگه د     اشتن آن است 
يا واقعيت فس��اد      كمتر از احس��اس فساد      با 
بزرگنمايی ه��ا و اخب��ار جعل��ی و اتهام های 

ثابت نش��د     ه اس��ت. طبق آمار كارش��ناسان 
مس��ائل ارتباط جمع��ی به نقل ي��ک مركز 
رسمی نظرسنجی كشور د     ر ايران فاصله بين 
احس��اس فساد      و مشاهد     ه فس��اد      بسيار زياد      
است، د     ر پاسخ به اين سوال كه به نظر ش��ما 
فس��اد      چقد     ر گس��ترد     ه است و مرد     م د     ر يک 
اكثريت بسيار زياد     ی جواب مثبت د     اد     ند      و د     ر 
پاسخ به اين سوال كه »خود      شما يا خانواد     ه 
ش��ما با مورد      فساد      چقد     ر برخورد      د     اشته ايد     « 
اين آمار كاهش پيد     ا كرد     ه است. اين موضوع 
خود      يک پد     يد     ه اجتماعی است كه بايد      مورد      
مطالعه اجتماعی قرار بگيرد     .فس��اد      اقتصاد     ی 
از آن جهت كه اوال به رش��د      اقتصاد     ی آسيب 
می زند      و هزينه توليد      را افزايش، كارآمد     ی را 
كاهش و هماهنگی بي��ن حلقه های مختلف 
فرآين��د      اقتص��اد      را د     چ��ار اخت��الل می كند      

ب��ه جامعه لطم��ه وارد      می كن��د      و اگر مرد     م 
احس��اس بی عد     التی كنند      سرمايه اجتماعی 
آسي��ب می پذيرد      و با آسي��ب د     يد     ن سرمايه 

اجتماعی، ملت لطمه می بينند     .

فسادضدرشداست
مقابله با فساد      به غير از جنبه كمک به رشد      
اقتصاد     ی د     ر انسجام اجتماعی و ضربه پذيری و 
قابليت مقاومت يک جامعه نقش بس��يار مهمی 
د     ارد     .  از اواي��ل انقالب يکی از بحث های جد     ی 
د     ر ش��عارهای انقالب مبارزه با فساد      بود     ه است، 
بنابراين مبارزه با فس��اد      مسأله جد     يد     ی نيست.  
د     ر س��ال ۱۳۷6 مقام معظم رهب��ری د     ر رابطه 
با ثروت های باد     آورد     ه سخنرانی ايراد      كرد     ند      كه 
بد     نبال آن جلساتی د     ر شورای عالی امنيت ملی 

برگزار و گزارش هايی تهيه ش��د      و همچنين د     ر 
سال ۱۳۸0 فرمان ۸ ماد     ه ای مقام معظم رهبری 
د     رباره مبارزه با مفاسد      اقتصاد     ی صاد     ر و به د     نبال 
آن ستاد      مبارزه با مفاسد      اقتصاد     ی تشکيل شد     . 
د     ر طول اين د     وره 40 ساله ما به مس��أله فساد      
اقتصاد     ی توجه د     اش��تيم اما آيا جامعه ما نسبت 
به ميزان مقابله با فساد      اقتصاد     ی رضايت د     ارند     ؟ 
توقع جامعه خيلی باالت��ر از آن است كه انجام 
شد     ه است و برگزاری چنين همايشی بايد      محل 
طرح اين سوال و تالش برای پاسخ آن باش��د      و 
اگر ميزان توفيق ما د     ر نيل به هد     ف آنچنان كه 
بايد      باشد      نيست، ريش��ه آن د     ر كجاست و ساز 
وكاری كه برای مقابله ريشه ای با فساد      انتخاب 
كرد ه ايم به چه اصالحاتی نياز د     ارد     ؟ مسأله يک 
بخش، د     ستگاه، فرد      و بنگاه نيست بلکه بايد      د     ر 
مقابله با فساد      بايستی سازمان يافته، سيستمی 

و هماهن��گ عمل كنيم و اقد     ام ريش��ه ای را به 
اقد     ام مصد     اق��ی ترجيح د     هيم كه اين يک نکته 
اصل��ی است. آيا كارآفرين و فعال اقتصاد     ی اين 
احس��اس را د     ارد      كه رانت د     ر اقتصاد      كمتر شد     ه 
اس��ت؟ آي��ا كارآفرين اين احس��اس را د     ارد      كه 
ضابط��ه مند      عمل كرد     ن بهتر از رابطه گرا عمل 
ك��رد     ن است، و برای او فاي��د     ه اقتصاد     ی د     ارد      و 
اگر همه د     ر اين خصوص وحد     ت نظر پيد     ا كنيم 
كه همه د     ر يک قايق نشس��ته اي��م و مبارزه با 
فس��اد      يک خير عمومی اس��ت و د     ر اين مبارزه 
بخ��ش خصوصی و د     ولتی، قوه قضاييه، مجريه و 
مقننه ند     ارد      و اين مس��أله ك��ل نظام اقتصاد     ی، 
نظام اجتماعی را د     ر معرض خطر قرار د     اد     ه است 
به راه حل های سيستمی، جامعه نگر، بلند مد     ت 

و هد     فمند      خواهيم رسيد     .

اقتصاد      ايران
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خريداراندالرسودخوبیبردند
عبد     الناصر همتی رئيس بانک مركزی ايران پس از 
آنکه تاخير صاد     ركنند     گان ايرانی را د     ليل اصلی افزايش 
نرخ ارزهای معتبر د     ر بازار ايران معرفی كرد      گويا فهميد      
به بيراهه زد     ه و حرف چند      ر وز جلوتر خود      د     ر د     فاع از 

رفتار صاد     ركنند     گان را نقض كرد     ه است. 
 رئي��س كل بانک مركزی ح��اال تحريک از بيرون 
مرزها، رخد     اد     های عراق، ناآرامی های آبان ماه و افزايش 
قيمت بنزين و سرانجا م شايعه د     رباره بود     جه ۱۳۹۹ را 
از د     اليل اصلی افزايش نرخ تبد     يل ارزهای معتبر به ريال 
ايران د     انست. همتی كه همين د     و- سه روز پيش مطابق 
معمول به خريد     اران ارز هشد     ار می د     هد      ريسک بااليی را 
پذيرفته اند      كه د     الر يا يورو خريد     ه ايد      حاال د     يگر اين را 
نمی گويد      و از نصيحت كرد     ن روشن و جد     ی خريد     اران 
ارز د     ست برد     اش��ته است. تحوالت قيمت د     الر د     ر يک 
م��اه تازه سپری ش��د     ه و افزايش قيم��ت 600 تومانی 
هرد     الر آمريکا تنها د     ريک روز و رشد      2۱ د     رصد     ی اين 
ارز د     ر يک ماه تازه سپری شد     ه نشان د     اد      همتی بازار را 
نمی شناسد      يا می شناسد      و مي خواهد  با شل كرد     ن بازار 
منابع ت��ازه ای برا ی هزينه های آخر سال جاری د     ولت 
فراهم كرد     ند      د     يروز همزمان با جهش 600 تومانی نرخ 
رسمی د     الر، بازار آزاد      تهران ش��اهد      صعود      نرخ فروش 
د     الر آمريکا به باالترين حد      د     ر ش��ش ماه گذشته بود     .

بانک مركزی ايران د     ر آغاز معامالت روز د     وش��نبه بازار 
ارز با ثب��ت نرخ فروش ۱۳ ه��زار و 550 تومانی د     الر 

د     ر سامان��ه رسمی صرافی های بانکی سعی كرد      با 
حمل��ه به نرخ ب��ازار آزاد     ، ضمن كاهش فاصله 
نرخ ها د     ر د     و بازار رسمی و آزاد     ، شتاب صعود      
آن را كاه��ش د     هد     .د     ر پی اي��ن اقد     ام، بهای 

فروش د     الر د     ر بازار آزاد      تهران از مرز ۱۳ 
هزار و ۸50 تومان گذشت ولی فاصله 

نرخ د     و بازار از حد     ود      5۳0 تومان د     ر 
مباد     الت روز يکش��نبه به حد     ود      

۳00 توم��ان د     ر جريان خريد      
و فروش های روز د     وش��نبه 
كاهش يافت. د     ر همين حال 
ه��ر يورو نيز د     ر بازار رسمی 

و آزاد      به ترتي��ب ۱4 هزار و 
۸50 و ۱5 ه��زار و ۳50 تومان 

فروخته ش��د     .همتی، رئيس كل 
بانک مركزی ايران روز د     وش��نبه و 

د     ر واكنش به افت 2۱ د     رصد     ی ارزش 
برابری ريال طی يک ماه گذشته، گفت: 

» صب��ر ما زياد      اس��ت و هيجانی برخورد      
نخواهيم كرد     .« واقعي��ت اين است كه همتی 

تص��وری غيرد     قي��ق از ب��ازار ارز و اصوال كاركرد      
نظام آزاد      قيمت ها د     ارد      و تا وقتی نگاهش به بازار 

ارز اين است كه د     يگران توطئه می كنند      و مبانی بازار 
هم��ان است كه يک ماه پيش بود     ه است نبايد      اميد     وار 
بود      واقعيت ها را ببيند     . د     ر اينجا بايد      به همتی توضيح 
د     اد      اگر به د     انش اقتص��اد      اعتقاد      د     اريد      بد     انيد      بازار اين 
كاال با زور و تهد     يد      و ارعاب به اراد     ه و خواست شما د     ر 
ميان مد     ت برنمی گرد     د     . تا وقتی همتی قبول ند     ارد      بازار 
ارز به د     ليل اقتصاد     ی به باال می رود      روزگار همين است 
و او مي خواهد  با نصيحت و البته تهد     يد      مرد     م را از ورود      
به بازار ارز منع كند     .نرخ سود     د     الر د     ر ماهای تازه سپری 
ش��د     ه به طور ميانگين ۳0 د     رصد      ب��ود     ه است كه نرخ 

سود     بااليی به حساب می آيد     .

بانوساناتارزیهیجانزدهبرخوردنمیکنیم
رئيس كل بانک مرك��زی با تاكيد      بر اينکه، اين 
بانک با نوسانات نرخ د     الر به صورت هيجانی برخورد      

نمی كند     ، گفت: نرخ انواع ارز متناسب با ارزش ذاتی 
تعد     يل ش��د     ه است. عبد     الناصر همتی د     ر خصوص 
نوسان��ات اخير نرخ ارز گفت: صب��ر ما زياد      است و 
همانطور كه د     ر يک سال گذشته نرخ ارز را كنترل 
كرد     يم و متناسب ب��ا ارزش ذاتی آن نرخ ها تعد     يل 
شد     ، اكنون نيز اين تالش را برای بازگرد     اند     ن ثبات 
به بازار اد     امه می د     هيم و اميد     واری زياد     ی وجود      د     ارد      

كه شرايط به روال طبيعی گذشته بازگرد     د     .
رئيس كل بان��ک مركزی گفت: با موضوع نرخ 
ارز و نوسان��ات آن هيجانی برخ��ورد      نمی كنيم و 
ثبات را به بازار ارز برمی گرد     انيم.وی گفت: شوك 
قيمت��ی بنزين و فضای روانی كه از د     اخل و خارج 
از كشور بر اقتصاد      حاكم شد     ، بخشی از علت اين 
افزايش قيمت ارز بود      و از طرف د     يگر فضاسازی كه 
د     رباره اليحه بود     جه سال آيند     ه از د     يروز انجام شد     ه، 
برخی را واد     ار به اين كرد     ه كه بگويند      بود     جه مشکل 
د     ارد      و اقتص��اد      را پولی می كند     ، د رحالي كه چنين 
موارد     ی، شوك هايی است كه طرفد     اران باال برد     ن 
نرخ ارز آن را ايجاد      می كنند     . بر اساس اطالعات ما، 
شبکه هايی د     ر خارج از كشور نيز برای افزايش نرخ 

ارز تالش می كنند     .
همتی گفت: بی ثباتی د     ر عراق نيز د     ر اين زمينه 
بی تاثير نبود     ه و كمی ميزان صاد     رات ما را مختل كرد     ه 
است؛ عالوه بر اينکه د     ر پايان سال ميالد     ی تس��ويه 
حساب شركت ها با طرف های خارجی شد     يد      است 
و همين موضوع تقاضا را افزايش می د     هد     .رئيس 
كل بانک مركزی د     ر خصوص حمايت از 
شركت های د     انش بنيان گفت: سهم 
اين ش��ركت ها د     ر اقتص��اد      د     ر حال 
افزايش است و ش��بکه بانکی نيز 
تالش می كند      كه تامين مالی اين 
شركت ها را شتاب د     هد     . د     ر ۸ ماه 
نخست امسال ميزان تسهيالت 
بانکی برای شركت های د     انش 
بني��ان با 52 د     رصد      رش��د      به 
هفت ه��زار ميلي��ارد      تومان 
 رسي��د     ه اس��ت.وی اف��زود     : 
مانند       كاالهايی  د     رخصوص 
د     ارو و تجهي��زات پزش��کی 
ساالنه سه و ني��م ميليارد      
د     الر وارد     ات ب��ا ارز 4200 
تومانی د     اريم كه می توانيم 
ب��ا كم��ک ش��ركت های 
د     انش بني��ان ب��رای قطع 
وابس��تگی به اين وارد     ات 

قد     م برد     اريم.

اقتصاد      ايران
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سرمايهگذاریدرسرازيریتند
وضعي��ت سرمايه گذاری د     ر كش��ور س��ال به سال 
وخيم تر می شود      و با لحاظ نرخ استهالك می توان گفت 
كه انباشت سرمايه كشور نه تنها رشد     ی ند     اشته بلکه د     ر 

حال كاهش است.
اقتصاد      ايران د     ر سال های اخير به سبب مش��کالت 
تحري��م با چالش هاي��ی مواجه بود     ه اس��ت. نگاهی به 
مهم ترين ش��اخص فعاليت های اقتصاد     ی يعنی رشد      
اقتص��اد     ی تا حد     ود     ی اين وضعيت را منعکس می كند     . 
بر اساس آمار متوسط رشد      اقتصاد     ی د     ر ۷ سال )۹۱ تا 
۹۷(  تنه��ا حد     ود      2 د     رصد      بود     ه است و طی اين مد     ت 
اقتصاد      ايران د     ر كل  فقط حد     ود      ۱5 د     رصد      رشد      كرد     ه 
است. اما اين شاخص روايت گر همه اتفاقات اقتصاد      ايران 
نيس��ت. وضعيت وخيم  بخش حقيقی اقتصاد      زمانی 
عيان می شود      كه نگاهی به وضعيت سرمايه گذاری د     ر 

چند      سال اخير بيند     ازيم.
 سرمايه  يک��ی از عوام��ل توليد      كلي��د     ی است كه 
بر اساس تئوری های رش��د      می تواند      ت��ا حد     ود      زياد     ی 
تفاوت د     ر وضعيت توسعه يافتگی بين كشورها را توضيح 
د     هد     . به عبارت د     يگر يکی از د     اليل رشد      پايين كشورهای 
عقب افتاد     ه رشد      پايين سرمايه گذاری است. پايين بود     ن 
رش��د      سرمايه گذاری د     اليل متفاوتی می تواند      د     اش��ته 
 باش��د     . اگرچه پايين  بود     ن نرخ پس اند     از د     ر كش��ورها 
ب��ه عن��وان مهم تري��ن عام��ل تعيين كنن��د     ه ن��رخ 
سرمايه گذاری شناخته می شود     ، اما متغيرهای د     يگری 
نيز  بر روی اين نرخ اثرگذار هستند     .اقتصاد      ايران د     ر يک 
د     هه گذش��ته با روند      كاهشی نرخ سرمايه گذاری روبرو 
بود     ه است. همان طور كه د     ر نمود     ار زير مشخص است 
نرخ سرمايه گ��ذاری كل كه د     ر بازه سال های ۱۳۷5 تا 
۱۳۸4 باالی ۳0 د     رصد      ب��ود     ه كاهش خود      را به د     ليل 
كاهش د     ر نرخ سرمايه گذاری د     ر ماش��ين آالت ش��روع 
كرد     ه و اين روند      كاهش��ی بعد      از سال ۱۳۹0 تش��د     يد      
شد     ه به طوري كه د     ر سال ۹۷ اين نرخ به كمترين ميزان 
خ��ود      د     ر 40 سال اخير يعنی به زير 20 د     رصد       رسيد     ه 
است. كاهش نرخ سرمايه گذاری بر روی ماشين آالت د     ر 
سال های ۱۳۸4 تا ۱۳۹0 را می توان زاد     ه سياست های 
ارزی كنترلی و رونق د     ر وارد     ات د     انست. اما اين روند      با 
تحريم های بعد      از سال ۹0 تش��د     يد      شد      به گونه اي كه 
نرخ سرمايه گذاری د     ر ماشين آالت را كه د     وره ای باالی 
۱5 د     رص��د      بود      به زي��ر ۱0 د     رصد      رساند      و د     ر سال ۹۷ 
به ۷ د     رصد      رسيد     . نرخ سرمايه گذاری د     ر ساختمان نيز 
د     ر سال ه��ای بعد      از ۹0 به د     ليل ركود      بازار مس��کن و 
البته كساد     ی سرمايه گذاری بر توليد      كاهش محسوسی 
د     اش��ت و از حد     ود      20 د     رصد      د     ر سال ۸۹ به ۱۱ د     رصد      
د     ر سال ۹۷ رسيد     .  د     ر سال ۹۸ نيز اوضاع سرمايه گذاری 
بد     تر از سال ۹۷ بود     ه است. بر اساس آمار وزارت صمت، 
سرمايه گ��ذاری جوازهای تاسيس ص��اد     ره واحد     های 

صنعتی و پروانه های بهره برد     اری واحد     های صنعتی د     ر 
شش ماهه سال ۹۸ نسبت به مد     ت مشابه سال قبل به 
 ترتيب ۱.۸ د     رصد      و ۳۷- د     رصد      رشد      اسمی د     اشته اند     . 
با لحاظ ت��ورم باالی 50 د     رصد      د     ر اين بخش ش��د     ت 
كاهش سرمايه گذاری مش��خص می شود     .د     ليل پايين 
بود     ن نرخ سرمايه گذاری و كاهش متوالی آن را می توان 

د     ر چند      عامل زير خالصه كرد     :
ال�ف-نااطمینان�یوریس�کب�االیمحیط
اقتصادی:نااطمينانی ناشی از تحوالت سياسی ايران 
د     ر عرص��ه بين المللی و تحريم هايی ك��ه د     ر سال های 
اخير بر اقتصاد      ايران تحميل شد     ه، ريسک فعاليت های 
اقتصاد     ی را بسيار باال برد     ه است. اگرچه سرمايه گذاری 
د     ر صنايعی كه ايران د     ر آن مزيت نس��بی د     ارد      )مانند      
نفت و گاز و پتروشيمی( و همچنين سرمايه گذاری د     ر 
صنايعی كه بازار بزرگ ايران را نش��انه گرفته می تواند      
بازد     ه��ی بااليی برای سرمايه گذاران ب��ه ارمغان بياورد      
ولی ريس��ک فعاليت د     ر ايران به حد     ی باالست كه آن 
بازد     هی ها هم نمی تواند      ريسک را پوشش د     هد      و عمال 
نه تنها سرمايه گذار خارجی بلکه سرمايه گذار د     اخلی نيز 

تمايلی به سرمايه گذاری ند     ارد     .
ب-محیطکسبوکار: فارغ از بحث ريسک های 
بين المللی اقتصاد      ايران، محيط كسب و كار د     ر ايران برای 
فعاليت توليد     ی و خد     ماتی مناسب نيس��ت. رتبه ايران 
د     ر ش��اخص فضای كسب و كار خود      نشان از مشکالت 
عد     يد     ه د     ر اين حوزه د     ارد     . مشکالت ناشی از تامين مالی، 
انحصار د     ر بازارها و عد     م اجازه ورود      به بازارها، فرآيند     های 
اد     اری پيچيد     ه و لزوم گرفتن مجوزهای متعد     د      از جمله 
عواملی هس��تند      كه ايجاد      و حفظ يک كسب و كار د     ر 
كش��ور را د     چار مش��کل كرد     ه اند      و يک��ی از عواقب آن 

بی شک كاهش سرمايه گذاری خواهد      بود     .

پ-بیماریهلندی:يکی د     يگر از مشکالت اقتصاد      
ايران بيماری هلند     ی است. به واسطه د     رآمد     های ارزی 
ناش��ی از صاد     رات نفت و فرآورد     ه های آن، د     ولت ها د     ر 
ساليان گذش��ته نرخ ارز را د     ر حالی ثابت نگه د     اشته اند      
كه تورم باال د     ر كشور باعث شد     ه كه نرخ حقيقی ارز د     ر 
كشور كاهشی باشد     . اين چنين سياستی د     ر واقع محرك 
بخش وارد     ات و كشند     ه بخش صاد     رات و توليد      د     اخلی 
است. لذا يک��ی از عواملی كه سرمايه گذاری د     ر بخش 
توليد     ی كش��ور د     ر سال های اخير صورت نگرفته اين 
است كه با ارزان نگه د     اشتن مصنوعی ارزهای خارجی 
 عمال اقتصاد      كش��ور به وارد     ات اعتي��اد      پيد     ا كرد     ه و راه 
پر پيچ و خم توليد      و سرمايه گذاری د     ر آن به هيچ وجه 

راه مقرون به صرفه ای نيست.
ت-سیاس�تهایمالیات�ی: يک��ی از كارهايی 
ك��ه د     ولت ها د     ر راستای بهبود      وضعيت اقتصاد      كش��ور 
می توانند      انجام د     هند     ، هد     ايت پس اند     ازها به بخش های 
مولد     ی است كه می تواند      باعث رش��د      اقتصاد     ی د     ر اين 
د     وره و د     وره ه��ای آتی ش��ود      و د     ر اين راستا مهم ترين 
ابزاری كه د     ر اختيار د     ولت هاست ماليات است. متاسفانه 
سيستم مالياتی د     ر كشور به گونه ای است كه از هيچ يک 
از فرصت ه��ای سرمايه گ��ذاری د     ر ايران از جمله خريد      
سه��ام، سپرد     ه بانک��ی، خريد      د     ارايی ه��ای ثابت مانند      
مسکن، خريد      ارز و طال، يا ماليات قابل توجهی نمی گيرد      
و يا اصال مالياتی نمی گيرد     . تنها حالتی كه د     ولت برای 
گرفتن ماليات از آن تمركز د     ارد     ، ماليات از بخش توليد     ی 
به انواع مختلف است. اين سيستم مالياتی د     ر كنار نظام 
ارزی كه به آن اشاره شد      د     ر واقع پس اند     ازها را به نحوی 
هد     اي��ت می كند      كه از بخش های توليد     ی و مولد      خارج 
ش��د     ه و به بخش های سفته بازی كه مالياتی د     ر آن اخذ 
نمی شود      وارد      ش��وند     . سال ها و د     هه ها پيش د     ولت های 
كش��ورهای د     يگر ب��ا وضع ماليات بر عاي��د     ی سرمايه، 
سيس��تم مالياتی خود      را به گونه ای طراحی كرد     ند      كه 
مش��وق سرمايه گذاری د     ر بخش توليد     ی باشد     . نکته ای 
كه هنوز د     ر كشور ما به جايی نرسيد     ه است.تمامی اين 
عوام��ل كاهند     ه سرمايه گذاری را می توان د     ر اين جمله 
خالص��ه كرد      كه بخش توليد      و رونق اين بخش اولويت 
سياستگذاری ها نيس��ت و سياستگذاری های حمايتی 
بخش د     ولتی )مانند      ارائه تسهيالت ارزان و ...( نيز عمد     تا 
با رويکرد      د     رمان معضالت بخش توليد      نيستند      و بيشتر 
جنبه ُمسکن را د     ارند     .با اين حال وضعيت سرمايه گذاری 
د     ر كش��ور سال به سال وخيم تر می شود      و با لحاظ نرخ 
استهالك می توان گفت كه انباشت سرمايه كشور نه تنها 
رشد     ی ند     اشته بلکه د     ر حال كاهش هست. با اين روند      
حتی اگر وضعيت ريس��ک های محيط اقتصاد     ی كشور 
نيز برطرف شود      به واسطه تضعيف انباشت سرمايه روند      

توليد      با مشکالت جد     ی مواجه خواهد      بود     .

اقتصاد      ايران
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FATFپولشويیو
پنج�اهویکمی�ننشس�تازنشس�تهای
گفتوگوهایراهب�ردیدرمرکزبررس�یهای
استراتژیکرئیسجمهوریبهموضوعمبارزه
باپولش�وییدرایراناختصاصداش�ت.دراین
نشس�تدکت�رس�یدجوادکاظمیتباردکترای
ب�رقوکامپیوت�رازدانش�گاهکالیفرنیا،ارواین
آمریکاوکارشناسدادهکاویبرایکشفتقلب
برایتراکنشهایبانکیآمریکاسخنرانیکرد.
باتوجهبهاهمیتبحثهایمطرحشدهازسوی
اینکارش�ناسمبارزهباپولش�وییواختالف
دیدگاههاییکهاکنوندرباالترینسطحمیان
دولت،مجلس،مجمعتشخیصمصلحتنظام
وشوراینگهبانوجودداردبازخوانیگفتههای
اینکارش�ناسارش�دمیتواندمفیدباشد.در
ادامهاقتباسیازمهمتریننکاتمطرحشدهاز
سویدکترسیدجوادکاظمیتباررامیآوریم:

یکم-میزانپولشوییدرایران
اگرچ��ه هرگز تا امروز هيچ مق��ام رسمی د     ولتی يا 
حکومتی ايران يا هيچ نهاد      قانونی مثل بانک مركزی يا 
سازمان برنامه و بود     جه يا وزارت اقتصاد      رقم پولشويی 
شد     ه د     رايران را اعالم نکرد     ه است اما اين استاد      د     انشگاه 
كاليفرني��ا ايرواين د     رسخنرانی خود      گفت��ه است: »...

رقم های پولشويی د     رد     نيا رقم های بااليی است و مثال 
د     ر كشور خود     مان گفته می شود      ۱۱.۸ د     رصد      نقد     ينگی 
مربوط به پولشويی می شود     ...« د     رصورتی كه اين رقم 
را مبنايی برای اند     ازه گيری ميزان پولش��ويی د     رايران 
بگيريم با توجه به نقد     ينگی د     وهزارهزار ميليارد     تومان 
نقد     ينگی اعالم ش��د     ه د     رروزهای اخي��ر، رقمی برابر با 

2۳6 هزار ميليارد      تومان است. 
دوم-نمونهپولشویی

ش��ايد      خوانند     گان ارجمن��د      بخواهند      با يک 
مثال د     رباره سازوكار پولشويی بد     انند     . كاظمی تبار 
توضيح می د     هد     : »به عنوان مثال يک پولشو برای 
ظاهرسازی يک فروش��گاه زنجي��ره ای تاسيس 
می كند     . اين پولشو اجناسش را ارزان تر می فروشد      
تا وقتی به بانک می رود      بهانه د     اشته باشد      كه چرا 
اين همه پول نقد      همراهش هست.. پولشويی د     ر 
بان��ک سه مرحله د     ارد     .. . اولين مرحله اين است 
كه پول كثيف وارد      بانک می ش��ود     . مرحله د     وم 
اليه گ��ذاری است كه د     راين مرحله فرد      پولش��و 
برای جلوگيری از ترد     يد     ه��ا پولش را خرد      خرد      
می كند      و آن را بين افراد      تقس��يم می كند      و آنها 
پول راد     ر حساب هايش��ان می گذارند     . د     رمرحله 
سوم پول های خرد      ش��د     ه د     ر يک حس��اب برای 

پولشوی تجميع می شود     ..«

آيا رش��د      فروش��گاه های زنجي��ره ای د     راي��ران د     ر 
سال های اخير را می توان با اين د     اوری استاد      د     انشگاه 
كاليفرنيا د     رباره سازوكار پولشويی مرتبط د     انست؟ به 
گزارش ايسنا »گفته می ش��ود      25 هزار نفر د     ر بخش 
فروش��گاه های زنجيره ای كش��ور به صورت مستقيم 
مشغول به فعاليت هستند      و 2500 شعبه فروشگاهی 
تحت ۷0 برند      به عنوان فروشگاه های زنجيره ای فعال 
بود     ه و بالغ بر 5 هزار ميليارد      تومان سرمايه گذاری د     ر 

اين بخش انجام گرفته است.«
سوم-شناساییپولشوها

كاظمی تبار می گويد     : »هر كش��وری بسته به د     رجه 
توسعه يافتگی ش��فافيت مالی كه ب��ه آن رسيد     ه است 
سازمان ها و نهاد     ها و ابزارهای خود      را برای ش��ناسايی 
پولشوها د     ارد     . د     ركشور قانون مبارزه با پولشويی د     اريم 
كه د     رسال ۱۳۸6 تصويب ش��د     ه و د     ر ارد     يبهشت سال 
۱۳۹0 برای اجرا به بانک ها ابالغ ش��د     ه است«. فاصله 
4س��ال از تصوي��ب تا ابالغ يک قان��ون از موضوع های 
قابل بررسی است كه كمتر اتفاق می افتد     . به گفته اين 
استاد      د     انشگاه كاليفرنيای آمريکا »نرم افزارهای مبارزه 
با پولش��ويی گونه ای طراحی شد     ه اند      كه هر تراكنشی 
د     ر يکی از قاعد     ه ها صد     ق كند     . د     ر شروع كار يک گروه 
ش��امل نمايند     گ��ان وزارت اطالعات، بان��ک مركزی و 
وزارت اقتصاد      با سخت گيری نرم افزارها و كل اين فرآيند   
را بررسی می كرد     ند     . بانک ها موظفند      گزارش های تهيه 
شد     ه را به اد     اره مبارزه با پولشويی بفرستد     . اد     اره مبارزه با 
پولشويی گزارش های رسيد     ه از بانک ها را تجميع كرد     ه 
و بر اساس آن د     رباره تعقيب يا عد     م تعقيب افراد      تصميم 
می گيرد     . نهاد     های مبارزه با پولش��ويی د     رايران شامل 
شورای عالی مبارزه با پولش��ويی، قوه قضاييه، بانک ها 
و سازمان بورس هس��تند     . بانک مركزی هم از مراجع 

نظارت است. د     ر ايران هرگز اطالعات و اخباری د     رباره 
مبارزه با پولشويی و اسامی متهمان به پولشويی منتشر 
نش��د     ه و نمی ش��ود     . د     ر ماه های تازه سپری شد     ه و د     ر 
جريان مبارزه با فساد      اقتصاد     ی نيز به طور صريح د     رباره 

پولشو ها د     ر ايران خبر يا گزارشی منتشر نشد     ه است. 
چهارم-FATF،توصیهولیستسیاه

اين كارشناس كشف جرم های مرتبط با پولشويی 
د     ر اد     امه سخنانش گفته است »اگر كشورهايی باشند      
كه مبارزه با پولشويی د     ر آنها فاقد      قانون باشد      يا قانون 
خوب اجرا نش��ود      يک نهاد      جهانی است كه يک نهاد      
بين المللی است آن كش��ورها را ش��ناسايی می كند      و 
نام آنها را د     ر ليس��ت سيا يا ليست كشورهای نيازمند      
مراقبت قرار می د     ه��د     . اين سازمان جهانی كه د     رسال 
۱۹۸۹ د     ر ذي��ل هماي��ش گ��روه هفت ب��رای مبارزه 
با پولش��ويی تاسيس ش��د      و اكنون تنها اي��ران و كره 
ش��مالی مقررات آن را قبول ند     ارند      د     ر همه د     نيا فعال 
است. معروف ترين سن��د      FATF يک جزوه است كه 
40 توصي��ه د     ارد      و نيز ي��ک توصيه نامه ۹ بند     ی برای 
مبارزه با تامين مالی تروريسم د     ارد     . ليست سياه برای 
نخس��تين بار د     ر سال 2000 اعالم شد      كه اتفاقا ايران 
د     رليس��ت نبود      و رژيم اشغالگر قد     س و روسيه و لبنان 
د     ر اين ليس��ت بود     ند      كه بعد     ها از اين ليست د     رآمد     ند     . 
FATF به كشورها می گويد      اگر با من مشاركت نکنيد      
جزو ليست سياه خواهيد      شد     . بود     ن د     رليست سياه بار 
حقوقی ند     ارد      ولی د     ر عمل مثل تحريم عمل می كند      
و معناي��ش اين است كه بانک های د     نيا آن كش��ور را 
بايکوت می كند     . د     رحال حاضر ايران و كره شمالی د     ر 
وضعيت قرمز هس��تند      اگر ايران نتواند      د     رفرصت های 
د     اد     ه ش��د     ه خواسته های اين نهاد      را برآورد     ه كند      ايران 
د     رليس��ت سياه قرار می گيرد     .« واقعيت اين است كه 
اي��ن اطالعات د     ر كانون توجه تصميم گيران انگار قرار 

نمی گيرد     . 
پنجم-امکانجاسوسی

كاظمی تبار د     راين نشس��ت به ي��ک سوال كه »آيا 
امکان جاسوسی از طري��ق د     اد     ه هايی كهFATF از ما 
مي خواهد  وجود      ند     ارد     ... آيا د     ر ش��رايط تحريمی ايران 
FATF د     ست و پای ما را بيشتر نخواهد      بست« توضيح 
د     اد     : »اوضاع از اين وضعی كه ما د     اريم بد     تر نمی ش��ود     . 
اين اد     عا كه FATF به صورت ناعاد     النه به ايران سخت 
می گي��رد      اد     عای سنگينی است و بايد      اثبات ش��ود     .« 
يک پرسش د     يگ��ر اين بود      كه »اگر FATF اطالعات 
چند      سرد     ار سپاه را از ما به بهانه پولشويی يا تروريسم 
بخواهد      چطور می ش��ود     « كه كاظمی تبار توضيح د     اد     : 
»د     رحال حاضر – تيرماه ۱۳۹۷ – هيچ مقام حقيقی 
و حقوقی ايرانی د     رتعريف بين المللی مربوط به سازمان 

ملل متحد      از تروريسم نمی گنجد     .«

اقتصاد      ايران
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کاشحاالبگوييد

اقتصاد      ايران

د     ر س��ال ۱۳۷۷ يا ۱۳۷۸ كه د     ربخش اقتصاد     ی 
روزنامه خرد     اد      – اين روزنامه د     ود     هه است كه د     يگر 
منتشر نمی ش��ود      – ياد     د     اشتی با خطاب قرار د     اد     ن 
رئيس جمهورد     ولت اصالحات نوشتم و د     ر آن از مقام 
اول اجرايی كشور د     رخواست كرد     م گروهی را مامور 
كند      نتايج 20 سال عد     م ارتباط با اياالت متحد      آمريکا 
را بررسی كنند      و نتايج آن را نيز منتشر نکنند     . هد     ف 
از پيشنهاد      ياد     شد     ه اين بود      كه د     ست كم يک گروه 
اصلی از سياستمد     اران بد     انند      ايران و ايرانيان از قطع 

ارتباط با آمريکا سود      برد     ه يا زيان د     يد     ه اند     . 
 ت��ا جايی ك��ه ياد     م می آي��د      اين ياد     د     اش��ت را 
رئيس جمهور وقت د     يد     ه و پی نوش��ت نيز برآن زد     ه 
بود      ام��ا از پايان كارش اطالع پيد     ا نکرد     م.  تازه اين 
د     رحال��ی بود      ك��ه د     ر د     هه ۱۳۷0 اي��ران با تحريم 
گس��ترد     ه  آمريکا مواجه نب��ود      و  تحريم ها تنها د     ر 
بخ��ش سرمايه گذاری د     ر نفت و گ��از ايران اعمال 
می ش��د      كه البته با تحريم ش��کنی شركت توتال و 
شروع عمليات و فعاليت اين شركت د     ر بخش گاز 
ايران و ورود      ساير شركت های اروپايی و كره جنوبی 
اين تحريم ها د     رعمل ناد     يد     ه گرفته شد      و آمريکايی ها 
نيز اقد     امی د     رجهت تنبي��ه توتال نکرد     ند     . اما اد     امه 
مناسبات ناسازگار ميان ايران وآمريکا و ند     اش��تن 
كانال مس��تقيم برای گفت وگ��و و بازكرد     ن پروند     ه 
انرژی  هس��ته ای د     رايران و به د     رازا كشيد     ن پروند     ه 
بهانه ای برای ورود      آمريکا به اين پروند     ه شد     . د     استان 
پرون��د     ه هس��ته ای د     رد     ولت نه��م و د     هم متاسفانه 
گونه ای مد     يريت شد      كه سازمان ملل متحد      چند     ين 
قطعنامه عليه ايران صاد     ر كرد     ، اتحاد     يه اروپا و آمريکا 
هركد     ام تحريم ه��ای جد     اگانه وضع و اجرا كرد     ند      و 
متحد     ان آسيايی آمريکا مثل ك��ره جنوبی و ژاپن 
و نيز كش��ورهای كاناد     ا و استرالي��ا و حتی به طور 
خفيف تر چين نيز اقتصاد     ايران را تحريم كرد     ند     . با 
اين همه، تحريم های آمريکا به ويژه برروی صاد     رات 
نفت ايران اثر فوری برجای نگذاشت و ايران توانست 
نفت صاد     ر كند      و د     رآمد      ارزی مناسب د     اشته باشد     . 
باوجود      اين اما اقتصاد      ايران به د     ليل تحريم صاد     رات 
نفت و برخی د     يگر از بخش های اقتصاد     ی با آسيب  
جد     ی مواجه ش��د      و توليد      ناخالص د     اخلی با رشد      
منفی د     ر سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹2 مواجه شد     . اين 
تحريم اما موجب شد      نرخ تورم به د     اليل گوناگون و 
به ويژه كاهش ارزش نرخ تبد     يل ريال به د     الر و ساير 
ارزهای معتبر روند     ی فزايند     ه را تجربه كند     . د     ر آن 
وضعيت بود      كه د     ولت د     وازد     هم پرچم گفت وگو را د     ر 
د     ست گرفت و با آمريکا و ساير كشورهای قد     رتمند      
و آلمان وارد      گفت وگوهای طوالنی ش��د     . د     ر جريان 
اين گفت وگوها و پس از با امضای قرارد     اد      مشهور به 

برجام  از شد     ت تحريم ها كاشته شد      و شرايط برای 
صاد     رات نفت ايران فراهم شد     . د     ريک د     هه منتهی به 
سال ۱۳۹4 اما روسای د     ولت، معاونان اول، وزيران 
نفت، روس��ای بانک مركزی، وزيران اقتصاد      و هيچ 
مق��ام د     ولتی و حکومتی حاضر نش��د      اعتراف كند      
تحريم ه��ای اوايل د     ه��ه ۱۳۹0 چه گرفتاری هايی 
 ب��رای ايراني��ان د     رست كرد     . اما ش��هروند     ان ايرانی 
به ويژه گروه های تهيد     ست با از د     ست د     اد     ن قد     رت 
خري��د      خود      و افزايش ميزان فقر آثار ونش��انه های 
تحري��م را د     رك كرد     ند     . بنگاه های ايرانی نيز زير بار 
فش��ار د     ولت ها و زير فشار آثار مستقيم تحريم ها و 
نيز پيامد     های جانبی آن با روزهايی د     ش��وار مواجه 
شد     ند     . هنوز اما امضای برجام خشک نشد     ه بود      كه 
به د     ليل مخالفت های سرسختانه و بس��يار شد     يد      
منتقد     ان د     ولت يازد     هم با هد     ف د     ور كرد     ن روحانی 
و اصالح طلبان از نهاد      د     ولت و همچنين زمزمه های 
روی كار آمد     ن فرد     ی كه با صراحت گفته بود      وقتی 
به كاخ سفيد      بيايد      ق��رارد     اد      برجام را پاره می كند     ، 
برجام بی اثر ش��د     . اكنون بي��ش از يک سال است 
كه تحريم های آمريکايی با ش��د     ت و گستره بيش 
از انتظار د     ر ايران و د     رميان مقامهای ايرانی برقرار 
اس��ت . اين تحريم های تازه اما به د     ليل حرفه ای 
تر شد     ن تيم تحريم گر آمريکايی و نيز به د     ليل 
تضعي��ف اقتصاد     اي��ران د     ر اين سال ه��ا با آثار 
تخريبی بيشتری اعمال شد     ه است. د رحالي كه 
بن بس��ت بود     ج��ه ۱۳۹۹ نش��ان د     اد      د     يگر 
نمی توان همانند      سال های اوايل د     هه ۱۳۹0 

د     ربرابر تحريم ها ايس��تاد      و آسيب 
ند     يد      و د     ر ش��رايطی كه منتقد     ان 
د     ولت به جای همراهی با د     ولت 
برای عب��ور از اي��ن مرحله به 
نوعی كار تحريم گران را تقويت 
می كنند       يکی از مد     يران ارشد      
د     ول��ت اعت��راف می كن��د      د     ر 
نکرد     ن مصايب تحريم  بازگو 
و پيامد     های آن اش��تباه شد     ه 
اس��ت. علی ربيع��ی وزير كار 

د     ول��ت يازد     ه��م و ني��ز د     ستيار 
ارتباط��ات اجتماعی رئيس جمه��ور و سخنگوی 
د     ولت د     وازد     هم با صراحت می گويد      بايد      شهروند     ان 

را با  پيامد     های تحريم آشنا می كرد     يم. 
اعتراف و صراحت لهجه سخنگوی محترم اگرچه 
د     يرهنگام است اما با توجه به اينکه كارش��ناسان و 
ناظران آگاه باورد     ارن��د      د     رصورت اد     امه مناسبات با 
شکل وماهيت فعلی با آمريکا اين تحريم اد     امه د     ارد      
ب��ه نظر می رسد      آقای ربيعی می تواند      همين امروز 

و فرد     ا بگويد      قصد      د     ارد      پيامد     های تحريم بركس��ب 
و كار ايراني��ان را تا اينجا و د     ر صورت اد     امه تحريم 
د     رآيند     ه تشريح كند     . پيشنهاد      می شود      يک سمينار 
مل��ی برگزار ش��ود      و د     ر آن سمينار اي��ن د     استان 
بازگو ش��ود      تا شهروند     ان بد     انند      چه رخد     اد     هايی د     ر 
انتظارش��ان است و نيز باورمند     ان به اد     امه وضعيت 

فعلی نيز حرف های خود      را بزنند     .
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مانيفستاقتصادي

سیدمهديبرکچیان|
پیشگفتارطرحپژوهشي

ات��اق بازرگاني، صنايع، معاد   ن و كش��اورزي 
ايران د   ر زمس��تان س��ال ۱۳۹6 طرح پژوهش 
حاض��ر با عن��وان »مانيفس��ت اقتص��اد   ي اتاق 
ايران« را با د   و هد   ف مش��خص شکل د   هي يک 
د   يد   گاه سازگار و علمي ب��راي مد   يريت اقتصاد    
كش��ور د   ر چارچوب رواب��ط بخش خصوصي با 
حاكمي��ت« و »ايجاد    انس��جام و يکپارچگي د   ر 
مواضع و مطالب��ات اعضاي اتاق بر مبناي آن«، 
د   ر د   ست��ور كار خود    قرار د   اد   . با توجه به اهد   اف 
فوق، محتواي »مانيفست اقتصاد   ي اتاق ايران« 
معط��وف به ارائه مجموعه نگره ها و راهکارهايي 
سازگار د   ر خصوص چالش هاي بخش خصوصي 
ب��ا نهاد   ه��اي حاكميت��ي ب��راي د   ستياب��ي به 
اقتص��اد   ي آزاد   ، رقابت��ي و پويا تد   وين ش��د   . از 
آنجا ك��ه د   ستيابي به اقتص��اد   ي با ويژگي هاي 
فوق، مستلزم رش��د    بخش خصوصي كار آمد    و 
د   ر نتيج��ه منوط به وجود    محيط كس��ب و كار 
مساعد    است، هس��ته اصلي مانيفست حاضر را 
سياست ه��اي ناظر بر محيط كس��ب و كار د   ر 

اقتصاد    ايران تشکيل مي د   هد   .
با اين حال به د   ليل وابس��تگي شد   يد    فضاي 

كس��ب و كار ب��ه سياست هاي اقتص��اد    كالن، 
مانيفس��ت حاضر سياست هاي اقتصاد    كالن را 
نيز از اي��ن منظر، مورد    توجه ق��رار د   اد   ه است. 
با توج��ه به د   امن��ه وسيع سياست ه��اي فوق، 
مانيفست حاضر موضوعات مختلف اقتصاد   ي را 
به صورت نسبتا گس��ترد   ه اي پوشش د   اد   ه است. 
با اي��ن وجود   ، موضوعاتي مانن��د    اصالح قيمت 
حامل ه��اي انرژي،  صند   وق هاي بازنشس��تگي، 
و مس��ائل حوزه ي آب و محيط زيست، عليرغم 
آنکه موضوعاتي مهم و با ابعاد    متنوعند   ، به د   ليل 
آن كه مس��تقيما به رابطه بخ��ش خصوصي و 
د   ولت مربوط نمي ش��وند    خارج از چارچوب اين 

مانيفست قلمد   اد    شد   ه اند   .
ب��ا تصويب سرفصل ه��ا و همچنين عناوين 
تعري��ف ش��د   ه ذيل ه��ر سرفصل د   ر ش��وراي 
پژوهش��ي اتاق ايران، چارچوب كلي مانيفست 
براي د   ريافت بازخورد    اركان مختلف اتاق ايران 
د   ر اختيار ايشان قرار گرفت و با د   ريافت نظرات 

آنان، ساختار مانيفست نهايي شد   .
ب��راي تد   وين محتواي مانيفس��ت، از تعد   اد    
فراواني پژوهش هاي صورت گرفته د   ر خصوص 
اقتصاد    ايران و همچنين پژوهش هاي بين المللي 
مرتبط، بهره گرفته شد   . براي اين منظور تالش 

ش��د    تا حد    امکان تمامي پژوهش هاي مرتبط 
با اقتصاد    اي��ران كه راهکارهاي مش��خصي را 
پيش��نهاد    مي د   اد   ه اند    مورد    مطالع��ه و بررسي 
ق��رار گيرند   . از اي��ن رو، عالوه ب��ر استفاد   ه از 
پژوهش هاي د   انشگاهي و مقاالت منتشر شد   ه 
د   ر مجالت علمي، به طور خاص از پژوهش هاي 
انجام ش��د   ه توسط پژوهش��کد   ه پولي و بانکي 
بان��ک مركزي جمهوري اسالم��ي ايران، مركز 
پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، موسسه 
عالي آموزش و پژوهش مد   يريت و برنامه ريزي 
و اتاق ه��اي ته��ران و ايران استفاد   ه ش��د   ه كه 
فهرس��ت منتخبي از منابع م��ورد    استفاد   ه د   ر 
قسمت مراجع ذكر ش��د   ه است. بخش مهمي 
از خط مش��ي ها و راهکارهاي پيش��نهاد   ي د   ر 
مانيفست، برگرفته از نتايج اين پژوهش هاست 
)بد   ون آنکه د   ر متن مانيفست، به تک تک آنها 

جد   اگانه ارجاع د   اد   ه شود   (.
ب��ا تد   وين نس��خه اولي��ه مانيفس��ت، متن 
تهيه ش��د   ه د   ر اختيار گروهي از كارش��ناسان 
و صاحبنظ��ران اقتص��اد   ي قرار د   اد   ه ش��د    تا با 
بهره گي��ري از نظرات ايش��ان اصالح و تکميل 
گرد   د   . آقايان مهد   ي بهکيش، محسن جاللپور، 
ش��اهمراد   ي،  اصغر  د   وست حس��يني،  احم��د    

رگانيایران
معادنوباز

ني،صنایع،
اتاقبازرگا
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موسي غني ن��ژاد   ، سيد    فرش��اد    فاطمي، سيد    
علي مد   ن��ي زاد   ه، پويا ناظ��ران و فرهاد    نيلي با 
بزرگ��واري زحم��ت مطالعه د   قيق مانيفس��ت 
را پذيرفتند    و با نظرات سازند   ه ش��ان به غناي 
هرچه بيشتر مانيفست كمک شاياني نمود   ند   . 
الزم مي د   انم از همه اين عزيزان تش��کر كنم و 
البته مس��ئوليت نقايص و اشتباهات احتمالي 
موجود    د   ر مانيفس��ت بر عهد   ه اينجانب است. 
الزم به ذكر است كه تد   وين مانيفس��ت حاضر 
با نگاه به يک چش��م اند   از ميان مد   ت و شرايط 
نرم��ال سياس��ي و بين المللي تد   وين ش��د   ه و 
ش��رايط ويژه و پرتالطم بع��د    از خروج آمريکا 
از برجام، موقتي و گذرا فرض ش��د   ه است. د   ر 
نتيجه، اين مانيفس��ت ب��ه هيچ وجه يک سند    
سياست��ي براي عبور از ش��رايط وي��ژه كنوني 
نبود   ه و برخ��ي از راهکارهاي پيش��نهاد   ي د   ر 
سرفصل هاي برونگرايي و سياست ارزي منوط 
به پايان يافتن اين ش��رايط ويژه و ايجاد    روابط 
نرمال اقتصاد   ي و سياسي د   ر عرصه بين المللي 

است.
مانيفس��ت حاض��ر د   ر د   و نس��خه »خالصه 
مد   يريت��ي« و »تفصيل��ي« تهيه ش��د   ه است. 
خالصه مد   يريتي حاوي نگره ها و خطوط اصلي 
د   ر خص��وص تنظيم مناسبات بخش خصوصي 
و حاكميت است. نس��خه تفصيلي مانيفس��ت 
جامعيت بيشتري د   اش��ته و ضمنا راهکارهاي 
مشخصي را ذيل هر سرفصل پيشنهاد    مي كند   . 
از آنجا ك��ه د   ر تهيه مانيفس��ت، بنا بر رعايت 
اختصار ب��ود   ه هر جا كه توضيحات بيش��تري 
ض��روري به نظر مي رسي��د   ه د   ر بخش پيوست 

مانيفست آورد   ه شد   ه است.
اين اولين تجربه د   ر تد   وين مانيفس��ت اتاق 
ايران محس��وب مي ش��ود    و طبيعت��ا خالي از 
كاست��ي نيس��ت. اين سند   ، اين��ک د   ر معرض 
ارزياب��ي و نقد    فعاالن اقتصاد   ي، كارش��ناسان 
و اقتصاد   د   ان��ان ق��رار د   ارد    و امي��د    اس��ت تا با 
د   ريافت نظ��رات و بازخورد   ها، قوت بيش��تري 
ياب��د    و بتواند    نقش مفي��د    و موثري د   ر تنظيم 
مناسب��ات بخ��ش خصوصي ب��ا حاكميت ايفا 
كن��د   . د   ر پاي��ان الزم مي د   ان��م از آقايان پد   رام 
سلطاني و مرتض��ي اهلل د   اد   ، نايب رييس محترم 
 و معاون محترم پژوهش��ي اتاق ايران، به د   ليل 
همراهي شان د   ر طول اجراي پروژه تشکر كنم. 
آقاي فرهاد    خان ميرزايي نيز به عنوان همکار، 
بخ��ش مهمي از بار انجام تحقي��ق را بر عهد   ه 

د   اشتند    كه از ايشان نيز ممنونم.

خالصهمدیریتيمانیفس�تاقتصادي
اتاقایران

طي چهار د   هه گذش��ته، د   ستيابي به توسعه 
اقتصاد   ي، محور اصلي حکمراني كش��ور نبود   ه 
و ب��ه د   ليل تنظيم حکمراني د   ر حوزه مناسبات 
د   اخل��ي و خارجي بر مبناي مالحظات سياسي، 
تنگناها و فش��ارهاي مختلفي بر اقتصاد    كشور 

تحميل شد   ه است.
عالوه بر اين، فقد   ان يک چارچوب ش��فاف و 
سازگار سياستگذاري كه مبتني بر علم اقتصاد    
و مورد    اجماع سياستگذاران كشور باشد   ، منجر 
به شکل گيري سياستگذاري اقتصاد   ي بر مبناي 
آزمون و خطا شد   ه به طوري كه د   ر برخي موارد    
به نظ��ر مي رسد    سياستگذاران د   ر مورد    بنياد   ها 
و مفاهي��م اصلي اقتص��اد   ي نيز د   چ��ار ابهام و 
كژفهمي هستند   . د   رآمد   هاي نفتي نيز با تضعيف 
ارتباط بين عملکرد    اقتص��اد   ي با سياست هاي 
اتخاذ ش��د   ه، امکان ياد   گي��ري سياستگذاران را 
كاه��ش د   اد   ه و باعث ش��د   ه است تا كش��ور د   ر 
چرخه تک��رار سياست هاي ناد   رست باقي بماند   . 
د   ر كن��ار عوامل ياد    ش��د   ه، كوتاه مد   ت نگري د   ر 
عرصه تصميم گيري هاي د   اخل حکومت، كه از 
عوام��ل مختلفي از جمله فقد   ان تحزب ناش��ي 
ش��د   ه، سبب شد   ه است مش��کالت ساختاري و 
بلند   مد   ت اقتصاد    ايران الينحل باقي ماند   ه و به 
د   لي��ل برخي از تصميم��ات ناد   رست بر عمق و 
وسعت آنها افزود   ه شود   . اين شرايط باعث شد   ه 
ك��ه هم از منظر رفاه و معيش��ت مرد   م و هم از 
منظر موقعيت كش��ور د   ر رقابته��اي اقتصاد   ي 
د   ر سط��ح جهان، كش��ور وضعي��ت نامناسب و 
نگران كنند   ه اي د   اش��ته باشد   . از اين رو، ضروري 
اس��ت كه مجموع��ه حاكميت هرچ��ه سريع تر 
د   ستيابي ب��ه توسعه اقتص��اد   ي را محور اصلي 
حکمراني ق��رار د   هد    و سياست ه��اي د   اخلي و 

بين المللي را بر اساس آن تنظيم نمايد   .
د   ر همي��ن راستا، حکومت و بخش خصوصي 
بايد    بر د   ستيابي به اقتصاد   ي آزاد   ، رقابتي، پويا، 
بد   ون رانت و د   انش بنيان به عنوان چارچوبي كه 
پيش نياز رشد    اقتصاد   ي باثبات و د   رازمد   ت است 
اتفاق نظر حاصل كنند   . د   ر چنين چارچوبي، اين 
بخ��ش خصوصي رقابتي اس��ت كه نقش موتور 

رشد    را بر عهد   ه خواهد    د   اشت.
اي��ن د   ر حالي اس��ت كه محي��ط نامناسب 
د   ر فضاي كس��ب و كار ناش��ي از ع��د   م تنظيم 
صحي��ح قواعد    و مناسب��ات حکومت د   ر ارتباط 
ب��ا فعاليت ه��اي بخ��ش خصوص��ي د   ر كن��ار 

بي ثباتي هاي گس��ترد   ه اقتصاد   ي و سياسي طي 
چهار د   هه گذش��ته، رش��د    بخ��ش خصوصي را 

تضعيف كرد   ه است.
غلب��ه نظ��ام بنگاه��د   اري د   ولتي ب��ر فضاي 
اقتصاد   ي كشور د   ر سال هاي ابتد   ايي انقالب د   ر 
پي مصاد   ره و ملي كرد   ن بس��ياري از بنگاه ها و 
سپ��س انتقال بخش مهمي از بنگاه هاي د   ولتي 
به بخش حاكميتي غيرد   ولتي با اجراي ناد   رست 
سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تصوير 
ناموزون و منحصر به فرد   ي از نظام بنگاه د   اري 
د   ر كش��ور ايجاد    كرد   ه كه امکان فعاليت بخش 
خصوصي را د   ر بسياري از حوزه ها سخت كرد   ه 
اس��ت. ورود    مس��تقيم نهاد   ه��اي حاكميتي به 
حوزه بنگاهد   اري، كه از پشتوانه و نفوذ سياسي 
قاب��ل مالحظه اي برخورد   ارند   ، به تضعيف ايفاي 
د   رست نق��ش سياستگذاري و نظ��ارت توسط 
نهاد   هاي د   ولتي منجر ش��د   ه و اصول شفافيت و 
رقابت را به محاق برد   ه است. از اين رو، ساختار 
مالکي��ت نظام بنگاه د   اري كش��ور بايد    از طريق 
تس��ريع د   ر خصوصي سازي واقعي، خروج د   ولت 
از مالکيت و مد   يريت بنگاه هاي د   ولتي و به ويژه 
بنگاه ه��اي مربوط به سهام عد   ال��ت، و محد   ود    
شد   ن بنگاهد   اري نهاد   هاي حاكميتي غيرد   ولتي 
د   ر چارچ��وب ماموريت اصلي اين نهاد   ها اصالح 
ش��ود   . همچنين بايد    با تصوي��ب قانون رقابت و 
تقويت جايگاه شوراي رقابت، اين شورا بر حفظ 
و ارتق��اي ش��رايط رقابت منصفان��ه د   ر فضاي 

اقتصاد   ي كشور نظارت كند   .
غلبه نگاه د   ولت-محور، تورم قوانين و مقررات، 
بوروكراس��ي پيچي��د   ه و د   س��ت و پاگير، عقب 
افتاد   گي فرآيند   هاي اد   اري، مد   اخالت گس��ترد   ه 
د   ول��ت، بي ثباتي و تغييرات مک��رر آيين نامه ها 
و بخش��نامه ها، و فس��اد    گس��ترد   ه، همگ��ي با 
تخريب فضاي كسب و كار، امکان فعاليت براي 
بنگاه هاي بخش خصوصي را مشکل كرد   ه است. 
د   ر اين ش��رايط، مقررات زد   اي��ي، كوچک كرد   ن 
د   ول��ت و واگ��ذاري امور به بخ��ش خصوصي و 
نهاد   هاي مد   ن��ي، و توسعه د   ول��ت الکترونيک، 
اقد   اماتي حياتي براي بهبود    د   ر محيط كس��ب و 
كار است. با انجام اين اقد   امات، د   ولت اين امکان 
را پيد   ا مي كند    كه توان خود    را بر سياستگذاري، 
نظارت و عرضه كااله��اي عمومي مانند    تامين 

عد   الت قضايي، امنيت و د   فاع( متمركز كند   .
د   ر برخورد    با فس��اد    نيز اولويت بايد    به مقابله 
با زمينه هاي فس��اد   زا د   اد   ه شود    كه تد   وين ساز 
و كاره��اي مناسب ب��ه منظور ح��ل موقعيت 
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تع��ارض مناف��ع، ح��ذف رانتهايي ك��ه د   ر اثر 
قيمت گذاري ه��اي د   ست��وري ايجاد    مي ش��ود   ، 
افزايش شفافيت و انتش��ار عمومي اطالعات از 
راهکارهاي اصلي د   ر اين حوزه است. توفيق د   ر 
امر مبارزه با فساد    همچنين مستلزم د   ر اولويت 
قرار گرفتن مس��أله برخورد    با فس��اد    د   ر سطح 
حاكمي��ت و بازسازي اعتم��اد    اجتماعي است. 
عالوه بر اين، فس��اد   زد   ايي از نهاد   هاي مرتبط با 
پايش و پيگيري فساد   ، ايجاد    نظارت همگاني د   ر 
مبارزه با فس��اد   ، و حمايت از افراد    و موسس��ات 
مستقل گزارش د   هند   ه فساد    نيز بايد    مورد    توجه 

قرار گيرد   .
د رحالي كه طي چهار د   هه گذشته تورم مزمن 
د   ر اقتصاد    ايران عمد   تا د   ر اثر بي انضباطي مالي 
بود   ج��ه اي د   ولت ايجاد    ش��د   ه،  د   ولت با سود   اي 
كمک به اقش��ار ضعيف و آسي��ب پذير، هزينه 

بي انضباط��ي مالي بود   جه اي خ��ود    را از طريق 
مد   اخل��ه د   ر قيمت گذاري كااله��ا و خد   مات به 
بخش خصوص��ي تحميل كرد   ه اس��ت. اين د   ر 
حالي است كه قيمت گ��ذاري كاالها و خد   مات 
توسط د   ولت ابزاري براي مبارزه با تورم يا مبارزه 
با فقر نيس��ت. د   ولت بايد    با پيگيري انضباط د   ر 
سياست هاي مالي و پولي، د   ر سطح كالن تورم 
را تحت كنت��رل د   ر آورد    اما همزمان با انحالل 
سازمان ه��اي اخالل گر د   ر سازوك��ار قيمت، از 
فرآيند    قيمت گذاري كاالها و خد   مات د   ر سطح 
خرد    به طور كامل خارج ش��ود    و صرفا از طريق 
ش��وراي رقابت ي��ا تنظيم گره��اي تخصصي، 
قيمت گ��ذاري كااله��ا و خد   م��ات انحصاري را 
ساماند   ه��ي كند   . د   ر م��ورد    كاالهايي كه د   ولت 
عرضه كنن��د   ه انحصاري آنهاس��ت )مانند    انرژي 

و آب(،  قيمت گ��ذاري بايد    به كميس��يون هاي 
تنظيم گري مس��تقل و تخصصي واگذار ش��ود    
و از طريق به كارگي��ري مکانيزمي كه قيمت ها 
را به ص��ورت خود   كار و با توج��ه به متغيرهاي 
مختلف، تعيين مي كن��د    قيمت گذاري صورت 
گيرد   . به اين ش��يوه هم هزينه فرصت اين نوع 
كااله��ا د   ر نظ��ر گرفته مي ش��ود    و ه��م امکان 
پيش بين��ي و برنامه ريزي براي فعاالن اقتصاد   ي 

فراهم مي گرد   د   .
فعاليت بخش خصوصي نيازمند    افقي روشن، 
باثب��ات و پيش بيني پذي��ر از آين��د   ه است. اين 
د   ر حال��ي است كه طي چهار د   هه گذش��ته، از 
يک س��و تالطم هاي ش��د   يد    د   ر روابط سياسي 
اقتصاد   ي ايران با د   نيا و از سوي د   يگر تورم هاي 
باال د   ر كش��ور، بي ثباتي  هاي زياد   ي را د   ر فضاي 
اقتصاد   ي ايج��اد    كرد   ه است. وج��ود    تورم هاي 

باال و مس��تمر د   ر كنار سياست تثبيت نرخ ارز 
اسمي نه تنها گذش��ت به تضعي��ف توان رقابت 
توليد   ات د   اخلي د   ر مقاب��ل محصوالت خارجي 
انجاميد   ه بلکه ب��ا زمينه سازي براي جهش هاي 
نرخ ارز،  ثبات و پيش بيني پذيري اقتصاد    كشور 

را تضعيف كرد   ه است.
د   ولت بايد    با پيگي��ري راهبرد    برونگرايي، به 
عنوان تنها الگوي موفق براي توسعه و پيشرفت 
اقتص��اد   ي، جغرافي��اي تعامل اقتص��اد   ي ايران 
با كش��ورهاي مختل��ف را تعيين كند    تا تکليف 
بخش خصوصي ب��راي ايجاد    روابط بلند   مد   ت و 
باثبات اقتصاد   ي با كشورهاي د   يگر روشن گرد   د   . 
البته تعيين جغرافياي تعامالت اقتصاد   ي، خود    
د   ر گ��رو تعيين تکليف راهبرد    سياست خارجي 
و تعريف جغرافياي تعام��الت سياسي پايد   ار و 

بلند   م��د   ت است. د   ر اين چارچ��وب، د   ولت بايد    
استرات��ژي توسعه ص��اد   رات از طري��ق اتصال 
بنگاه هاي ايراني به زنجيره ارزش افزود   ه جهاني 
را پيگيري نمايد   . عضوي��ت د   ر سازمان تجارت 
جهان��ي و انعقاد    قرارد   اد   ه��اي د   و يا چند   جانبه 
تجاري با ساير كش��ورها به ويژه همس��ايگان از 
د   يگ��ر اقد   اماتي اس��ت كه بايد    د   ر اي��ن ارتباط 

صورت گيرد   .
كنترل تورم و د   ستيابي به ثبات اقتصاد    كالن 
بد   ون اصالحات عميق مال��ي بود   جه اي ممکن 
نيست. نظام بود   جه ريزي د   ولت بايد    به گونه اي 
اصالح ش��ود    كه بود   جه د   ولت به سند   ي شفاف، 
باثبات و قابل پيش بيني تبد   يل گرد   د   . به منظور 
تحقق شرط پوشايي د   ر مد   يريت مالي بود   جه اي، 
تم��ام عمليات مالي حکومت )اعم از قوه مجريه 
و تمام نهاد   هاي د   يگ��ر حکومت( چه د   ر سمت 
د   رآم��د    و چه د   ر سم��ت هزينه باي��د    د   ر سند    
بود   جه منعکس شود   ؛ ثبات و پيش بيني پذيري 
د   ر بود جه ي د   ول��ت از طريق اعمال قواعد    مالي 
حاصل شود   ؛ رشد    كسري بود   جه ساختاري د   ولت 
كنترل شود    و د   ر يک برنامه مشخص ميزان آن 
ب��ه كمتر از يک د   رصد    از توليد    ناخالص د   اخلي 
برسد   ؛ به منظ��ور جلوگيري از سرايت نوسانات 
د   رآمد    نفت به بود   جه، سهم د   ولت از د   رآمد   هاي 
نفتي كه وارد    بود   جه ساالنه مي ش��ود    د   ر مقد   ار 
مش��خصي )مثال 25 ميليارد    د   الر( ثابت گرد   د   ؛ 
سه��م ماليات د   ر كل د   رآمد   هاي بود   جه افزايش 
يابد    اما به جاي افزايش د   ر نرخ ماليات، به بهبود    
پوش��ش نظام مالياتي اولويت د   اد   ه شود   ؛ ضمنا 
ماليات بر مص��رف )يا ماليات بر ارزش افزود   ه و 
ماليات بر مجموع د   رآمد    كه گسترد   گي بيشتري 
د   ر بين آحاد    اقتص��اد   ي د   ارند   ، پايه اصلي نظام 
ماليات��ي قرار گيرد    و جايگزي��ن ماليات بر سود    
ش��ركتها گرد   د   ؛ با واگذاري امور و كوچک سازي 
د   ول��ت، سمت مخ��ارج بود   جه م��ورد    بازنگري 
و تعد   ي��ل اساس��ي قرار گيرد   ؛ رش��د    اقالم مهم 
د   ر هزينه ج��اري مانند    هزينه ه��اي سالمت و 
هزينه هاي مربوط به صند   وق هاي بازنشس��تگي 
كنت��رل گرد   د    و ارائه خد   مات��ي مانند    آموزش و 
بهد   اش��ت حتي االمکان از طريق سازوكار خريد    
خد   مت ص��ورت گيرد   ؛ و پروژه ه��اي عمراني از 

طريق مشاركت عمومي-خصوصي اجرا شود   .
با انجام اصالحات د   ر نظام بود   جه ريزي د   ولت، 
امک��ان استقالل سياست هاي پول��ي و ارزي از 
سياست هاي مالي بود   جه اي فراهم مي ش��ود    و 
ب��ر اين اساس، الزم اس��ت سياست ارزي با سه 
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هد   ف حفظ رقابت پذيري كاالها و خد   مات قابل 
تج��ارت، جلوگيري از جه��ش ناگهاني نرخ ارز 
و كاه��ش عد   م قطعيت هاي ناش��ي از نوسانات 
مقطع��ي ارز تد   وين و اجرا ش��ود   . بد   ين منظور، 
بانک مركزي مکانيزم تعيين نرخ ارز را بر اساس 
طراح��ي كريد   ور ارزي با ه��د   ف تثبيت نرخ ارز 
حقيقي سياستگذاري و اع��الم كند    به گونه اي 
كه د   ر عين حفظ و ارتقاي رقابت پذيري اقتصاد    
اي��ران پيش بيني پذيري ن��رخ ارز ممکن گرد   د   . 
الزم ب��ه تاكيد    است كه استق��الل نهاد   ي بانک 
مرك��زي از نفوذ سياسي د   ولت و ساير نهاد   هاي 
 حاكميت، به ش��کلي كه بانک مرك��زي بتواند    
به صورت حرفه اي و فارغ از مالحظات سياسي 
ب��ه هد   ايت سياست هاي پول��ي و ارزي بپرد   ازد   ، 
ش��رط الزم توفيق سياس��ت ارزي و همچنين 

برنامه كنترل تورم است.
د   ولت د   ر طول سال هاي گذش��ته مرتبا كسري 
بود   ج��ه خود    را از طري��ق ايجاد    بد   هي به بانک ها و 
بخ��ش خصوصي تامين كرد   ه است. سرعت رش��د    
اي��ن بد هي ه��ا به گونه اي است ك��ه د   ر يک افق 5 
ساله ممکن است كش��ور با بحران بد هي ها مواجه 
شود    و ثبات مالي اقتصاد   ي آن د   ر خطر قرار گيرد   . 
لذا كنترل كس��ري بود   ج��ه و بازپرد   اخت بد هي ها 
از اولويت ه��اي اصل��ي د   ول��ت اس��ت. بد هي هاي 
معوق د   ولت به بخ��ش خصوصي هزينه هاي مالي 
بنگاه ه��ا را افزاي��ش د   اد   ه و برخي از آنها را با خطر 
ورشکستگي مواجه كرد   ه و بد هي هاي معوق د   ولت 
به بانک ها نيز تنگناي مالي بانک ها را تشد   يد    كرد   ه 
اس��ت. با توجه به ابعاد    باالي بد   هي د   ولت به بخش 
خصوصي و بانک ها، د   ولت بايد    بد   هي فعلي خود    را 
اوراق بهاد   ار سازي كرد   ه و از اين اوراق براي تسويه 
بد   ه��ي خود    استف��اد   ه كند   . عالوه ب��ر اين، همواره 
سهم مش��خصي از اصالحات اقتصاد   ي د   رآمد   زا را 
براي باز پرد   اخت بد   هي د   ر نظر گيرد   . ضمنا تمامي 
بد هي هاي جد   يد    ايجاد    ش��د   ه توسط د   ولت د   ر هر 
س��ال، بايد    د   ر پايان همان س��ال به صورت نقد   ي 
ب��ه بخش خصوصي بازپرد   اخت ش��ود    و د   ر صورت 
كس��ري منابع مورد    نياز، د   ولت صرفا مجاز باشد    از 
طريق انتش��ار اوراق د   ر بازار بد   هي، و د   ر سقفي كه 
منجر به ناپايد   اري بد   هي د   ولت نشود   ، تامين مالي 

نمايد   .
د   ر سال هاي اخير هم��واره يکي از مهم ترين 
مشکالت بخش خصوصي، موضوع تامين مالي 
بود   ه كه با تشد   يد    تنگناي مالي د   ر اقتصاد    كشور 
ب��ر وخامت آن افزود   ه ش��د   ه است. ب��ا توجه به 
بانک-محور بود   ن اقتصاد    ايران، مشکل تنگناي 

مالي نيز تا حد   ود    زياد   ي از معضالت نظام بانکي 
نش��ات گرفته اس��ت. حجم ب��االي د   ارايي هاي 
منجم��د    د   ر نظ��ام بانکي سبب ش��د   ه كه توان 
تس��هيالت د   هي بانک ها كاه��ش يابد    و بانک ها 
د   ر رقاب��ت براي جذب سپ��رد   ه، به افزايش نرخ 
سود    مباد   رت كنند    كه هزينه هاي مالي بنگاه ها 
را افزاي��ش د   اد   ه است. نرخ ب��االي سود    سپرد   ه 
همچنين به رشد    ش��د   يد    سپرد   ه هاي بانکي د   ر 
سال هاي اخير انجاميد   ه كه نقد   ينگي را افزايش 
د   اد   ه اس��ت. بانک ها عالوه ب��ر رقابت د   ر جذب 
سپرد   ه بخشي از كسري هاي خود    را نيز از بانک 
مركزي تامي��ن كرد   ه اند    ك��ه د   ر نتيجه، بد   هي 
بانک ها به بانک مركزي به مهم ترين عامل رشد    
پايه پولي تبد   يل شد   ه است. مجموع اين شرايط 
با سرعت د   اد   ن به رش��د    نقد   ينگي، چشم اند   ازي 
از تورم هاي باال براي سال هاي آيند   ه ايجاد    كرد   ه 

است. تد   اوم شرايط موجود    با گسترش و تعميق 
مش��کالت نظام بانکي، خطر وقوع بحران بانکي 
و بي ثباتي هاي شد   يد    مالي-اقتصاد   ي د   ر كشور 
را افزاي��ش مي د   هد    و به همين خاطر اصالحات 
بانک��ي يک ضرورت ف��وري و اجتن��اب ناپذير 
است. د   ر عين حال بايد    توجه د   اشت كه اصالح 
سياست هاي مالي بود   جه اي د   ولت پيش ش��رط 
توفي��ق اصالحات د   ر نظام بانکي كش��ور است. 
با توجه به ش��رايط كنوني نظ��ام بانکي، برنامه 
اصالح��ي بايد    ش��امل حل مش��کل ناترازي د   ر 
نظام بانکي از جمله حل مشکل مطالبات معوق، 
حل مشکل ريسک اعتباري د   ر بانک ها از طريق 
ايجاد    نظام اعتبار سنجي براي مشتريان و انجام 
اقد   امات نظارتي ب��ر اساس استاند   ارد   هاي به روز 

جهاني باشد   .

بد   ين منظ��ور، بانک مركزي باي��د    با اصالح 
قوانين نظارت��ي و اج��راي استاند   ارد   هاي رايج 
د   ر نظام پول��ي و مالي كنوني د   ر د   نيا، سه ركن 
حس��ابرسي د   اخلي، نظارت بر رعايت مقررات و 
مد   يريت ريسک اعتباري د   ر بانک ها و موسسات 
مالي و اعتباري را تقويت كند   . همچنين بانک ها 
را بر اس��اس وضعيت سالمت د   سته بند   ي كرد   ه 
و برنام��ه تجد   ي��د    ساختار بانک ه��ا را بر اساس 
وضعيت سالمت آنها د   ر اشکال انحالل، اد   غام و 
افزايش سرمايه طراحي و پيگيري كند   . به عالوه 
ب��ا هد   ف كاهش ريس��ک تعام��الت بين المللي 
ايران با ساير كش��ورها، تعهد   ات فعلي ايران به 
گ��روه ويژه اق��د   ام مالي موسوم ب��ه FATF را 
به انج��ام رساند   . د   ولت ني��ز از هرگونه مد   اخله 
د   ر امر بانکد   اري د   ر اش��کال استقراض، تحميل 
تس��هيالت تکليفي و اعمال نف��وذ سياسي د   ر 

اعطاي تس��هيالت منع گرد   د   . ضمن��ا د   ر ميان 
مد   ت تعيين د   ست��وري نرخ سود    بانکي متوقف 
گ��رد   د    و ن��رخ سود    توس��ط بانک مرك��زي و با 
ه��د   ف كنترل تورم، از طري��ق عمليات بازار باز 
هد   ايت ش��ود   ؛ با به رسميت شناختن استقالل 
بانک مركزي د   ر تد   وين و اجراي سياست پولي 
و هد   ايت نرخ سود   ، اين بانک نس��بت به كنترل 

تورم، مسئول و پاسخگو گرد   د   .
براي بهبود    شرايط تامين مالي د   ر كشور، بازار 
سرمايه نيز بايد    نوسازي گرد   د    و نقش پررنگ تري 
د   ر تامين مالي بنگاه ها بر عهد   ه بگيرد   ؛ با تسهيل 
فرآيند  انتشار اوراق تامين مالي به ويژه از طريق 
رتبه بند   ي ريسک ش��ركت ها، تامين مالي براي 
سرمايه گ��ذاري ش��ركت هاي ب��زرگ عمد   تا به 
ب��ازار سرمايه منتقل ش��ود    تا بانک ه��ا بر ارائه 
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اقتصاد      ايران

گ��زارش جد     ي��د      وزارت صنع��ت، معد     ن و 
تجارت اي��ران از وضعي��ت هفت ماهه صنايع 
كشور نشان می د     هد      ميزان جذب سرمايه های 
خارج��ی د     ر اين بخش طی د     وره ياد      ش��د     ه به 

۷۸4 ميليون د     الر رسيد     ه است.
اين رقم د     ر د     وره مشابه د     ر سال ۹6 كه هنوز 
آمريکا از برجام خارج نشد     ه بود     ، يک ميليارد      و 

۸۸4 ميليون د     الر بود     .
بر اساس آمارهای كنفرانس تجارت و توسعه 
سازمان ملل )آنکتاد     ( ميزان جذب سرمايه های 
خارجی د     ر كل اقتصاد      ايران طی سال گذشته 
حد     ود      ۳ ميليارد      و 4۸0 ميليون د     الر بود     ه كه 
نسبت به سال 20۱۷ حد     ود      ۳0 د     رصد      كاهش 
يافته است.وزارت صنعت قبال جزئيات جذب 
سرمايه گذاری خارجی را منتش��ر می كرد     ، اما 
اكنون اين بخش را ح��ذف كرد     ه است. اما د     ر 
هفت ماهه اول سال ۹6، بيش��ترين سرمايه ها 
از چي��ن، عراق و تركيه د     ر حوزه خود     روسازی 
جذب ش��د     ه بود     . اي��ن حوزه بعد      از تش��د     يد      
تحريم های آمريکا با بحران مواجه شد     .گزارش 
جد     يد      وزارت صنعت می گويد      توليد      خود     روی 
سواری د     ر كش��ور طی هف��ت ماه سال جاری 
نسبت به د     وره مشابه پارسال ۳5 د     رصد      كاهش 
يافته و به ۳۹4 هزار د     ستگاه رسيد     ه است. اين 
رقم نس��بت به هفت ماه سال ۹6 نيز كمتر از 
نصف شد     ه است. توليد      انواع د     يگر وسايل نقليه، 
ش��امل كاميون، اتوب��وس و مينی بوس نيز با 

شد     ت بيشتری افت د     اشته است.
اگرچ��ه د     ر فاصل��ه سال ه��ای ۹4 ت��ا ۹6 
تحريم ه��ا از اقتص��اد      ايران رخت بركش��يد      و 
سرمايه گذاری خارجی نيز مق��د     اری افزايش 
يافت، ام��ا سرمايه گذاری های د     ولتی طی يک 
د     هه گذشته )به نسبت توليد      ناخالص د     اخلی( 

روند      كاهشی د     اشته است.
آماره��ای صند     وق بين الملل��ی پول حاكی 
اس��ت سرمايه گذاری های د     ولت��ی و نهاد     های 
حکومتی ايران طی سال های 2000 تا 20۱۱ 
حد     ود      5.2 د     رصد      از توليد      ناخالص د     اخلی بود     ه، 
اما اين رقم د     ر فاصله سال های 20۱2 تا 20۱۷ 

نصف شد     ه است.
گ��زارش مركز آم��ار می گويد      ك��ه ميزان 
تس��هيالت پرد     اخت��ی بانک ها و موسس��ات 
اعتب��اری به بخش ه��ای مختل��ف اقتصاد     ی 
طی هفت م��اه سال جاری 44۷ هزار ميليارد      

تومان بود     ه كه نس��بت به د     وره مشابه پارسال 
25 د     رص��د      افزايش را نش��ان می د     هد     . البته با 
توجه به افت ارزش ريال و تورم، ارزش واقعی 

سرمايه گذاری ها بسيار كمتر شد     ه است.
سه��م صنع��ت و معد     ن از اين تس��هيالت 
ح��د     ود      ۳۱ د     رصد      و به ارزش حد     ود      ۱۳۷ هزار 
ميلي��ارد      تومان بود     ه است كه بخش عمد     ه آن 
صرف تامين سرمايه د     ر گرد     ش شركت ها شد     ه 
است. اقتصاد      ايران با تورمی باالی 4۱ د     رصد     ی 
 و رشد      اقتصاد     ی منفی ۹.5 د     رصد     ی د     ست به 

گريبان است.
د     ولت حسن روحانی اليحه بود     جه سال آيند     ه 
 خورشيد     ی را نيز بنا به گفته رئيس جمهوری، 
بر اساس اقتصاد      »استقامت و ايستاد     گی« تنظيم 
 كرد     ه و محمود      واعظ��ی رئيس د     فتر روحانی

۱4 آذرم��اه گفت بود     جه س��ال ۹۹ وضعيت 
بهتری از بود     جه امسال ند     ارد     ، به د     ليل اين كه 
شرايط اقتصاد     ی، تحريم ها و مشکالت با سال 

قبل تغيير نکرد     ه است.
 وی گف��ت د     ول��ت فع��ال ت��الش می كند      
به ترتيب حقوق كارمند     ان، يارانه های مختلف و 
حقوق بازنشستگان را بد     هد      و طرح های بزرگ 

با ۸0 د     رصد      پيشرفت را به سرانجام برساند     .
آقای واعظی د     ر اد     امه گفت اكنون وضعيت 
بود     جه به ش��کلی نيس��ت ك��ه بتواند      چيزی 
تخصيص پيد     ا كن��د     ، مگر اين ك��ه د     ر آيند     ه 
فروش نفت به 2.۸ يا سه ميليون بشکه د     ر روز 

برسد      كه بتوانيم كاری كنيم.

سرمايهگذاریخارجیدرصنايعايران
به»کمترازنصف«سقوطکرد

تس��هيالت به ش��ركت هاي كوچک و متوسط و 
همچنين تامي��ن سرمايه د   ر گ��رد   ش، متمركز 
گرد   ن��د   ؛ ابزارهاي مبتني ب��ر فناوري هاي جد   يد    
مال��ي )فين تک( ب��راي تس��هيل د   ر فرآيند   هاي 
اعطاي تسهيالت به خانوارها، بنگاه هاي كوچک 
و متوس��ط و انجام سرمايه گذاري جمعي توسعه 
پي��د   ا كند   ؛ و از طريق ايجاد    ارتباط با بورس هاي 
كشورهاي د   يگر، امکان تامين مالي خارجي براي 

بنگاه ها تسهيل گرد   د   .
اقتص��اد    ايران د   ر خط��ر فروغلتيد   ن د   ر تله 
سرمايه گذاري اند   ك است. از ابتد   اي د   هه ۹0 
شمس��ي د   ر اكثر سال ها رشد    سرمايه گذاري 
منفي بود   ه و رشد    موجود   ي سرمايه كشور كه 
تا حد    زياد   ي تعيين كنند   ه رشد    اقتصاد   ي است 
به شکل بسيار نگران كنند   ه اي به صفر نزد   يک 
شد   ه است. اگر اقد   امي اساسي د   ر جهت تجهيز 
منابع و جهش سرمايه گذاري د   ر كشور صورت 
نگي��رد    اين خط��ر به طور جد   ي براي كش��ور 
وجود    د   ارد    كه د   ر يک تعاد   ل رش��د    اقتصاد   ي 
پايين گرفتار ش��ود   . د   ر اين ش��رايط، اقتصاد    
ايران نه تنها نيازمند    آن است كه منابع د   اخلي 
را به صورت كارآمد   ي براي توليد   ، تجهيز كند    
بلکه ناگزير از به كارگي��ري منابع خارجي د   ر 
حد    گسترد   ه است. به منظور تسهيل د   ر جذب 
سرمايه گ��ذاري خارجي، د   ول��ت بايد    راهبرد    
جذب سرمايه گذاري خارجي كه د   ر آن به طور 
شفاف، مرزهاي حضور سرمايه گذاران خارجي 
و مي��زان مجاز حض��ور آن��ان د   ر بخش هاي 
مختلف اقتصاد    بر اس��اس اولويت هاي منافع 
ملي و مالحظات امنيتي تعريف شد   ه را تد   وين 
و اعالم كند   ؛ اقد   ام به رتبه بند   ي ريسک كشور 
توس��ط نهاد   هاي مال��ي و اعتباري بين المللي 
كند    و سپس اقد   ام��ات الزم براي بهبود    رتبه 
 ريس��ک كش��ور را به عم��ل آورد   ؛ و قوانين و 
آيين نامه هاي��ي كه صراحتا يا ب��ه د   ليل عد   م 
ش��فافيت، ورود    سرمايه گ��ذاران خارج��ي را 
مش��کل مي كند    اص��الح نمايد    و نس��بت به 
تس��هيل فرآيند هاي ورود    سرمايه اقد   ام كند   . 
بر همين اساس، صند   وق توسعه ملي نيز بايد    
استراتژي خود    را بر مبناي اهرمي سازي منابع 
خ��ود    د   ر جهت جذب سرمايه ه��اي خارجي 
تد   وي��ن كند   . صن��د   وق از جمل��ه مي تواند    با 
سرمايه گ��ذاري  قرارد   اد   ه��اي  د   ر  مش��اركت 
خارجي، پوشش ريسک سياسي قرارد   اد   ها را 

بر عهد   ه بگيرد   .
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بالکچينوکاربردهایآن
بالكچين يا زنجيره بلوكی يک د    فتركل د    يجيتالی است كه بر اساس سه 
اصل د    فتركل توزيع يافته، نبود     واسطه و غيرقابل تغيير بود    ن عملکرد     ثبت 
شد    ه گذشته، به صورت بالكچينهای عمومی و خصوصی طراحی شد    ه 
است. مشتركان بالكچين عمومی معموالً ناشناختهاند    . برعکس، د    ر يک 
شبکه بالكچين خصوصی، مشاركتكنند    گان شبکه شناخته شد    ه و قابل 
اعتماد     هستند    .د    سترسی آنی به د    اد    ههای شفاف، د    سترسی يکسان اعضا 
به د    اد    هها، نقد    شوند    هشد    ن د    ارايی های منجمد    ، كاهش ريسک فرآيند های 
مالی، اعتماد    سازی برای اعضا... از جمله مزايای بالكچين قلمد    اد     می شود    . 
 سيس��تم بايگانی و ثبت د    اد    ه های بين فرد    ی و سازمانی، تعريف 

هويت د    يجيتال 

كارب��رد     بالكچين د    ر امور حاكميتی، ايجاد     امکان د    يجيتالیكرد    ن 
د    ارايی های واقعی، ايجاد     قرارد    اد    های هوش��مند    ... از جمله كاربرد    های 

بالكچين محسوب می شود    
 تأييد     رسمی د    ولت و قانون از عوامل كليد    ی موفقيت تکنولوژی 
است. پتانس��يل بالكچين تنها زمانی به واقعيت می پيوند    د     كه بتواند     

تأييد    يه د    ولت و مقامات قانونی را كسب كند    .
 د    ر ايران به د    ليل مش��خص نب��ود    ن رويکرد     نهاد    های حاكميتی 
ميزان ورود     بخش خصوصی د    ر حوزه تکنولوژی بالكچين و رمزارزها 
خيلی قابل رصد     نيس��ت با اين حال شركت های معتبری د    ر اين راه 

قد    م های اوليه را برد    اشته اند    .

گزارشکارشناسیانجمنمديرانصنايع
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رمز ارزها

 تاكن��ون د    ر اي��ران از منظ��ر نهاد    ه��ای 
حاكميتی و نظارتی كاربرد    های بالكچين تنها 
از منظ��ر استخراج رمز ارزها م��ورد     توجه قرار 
گرفت��ه است و ساير كاربرد    های اين تکنولوژی 
از جمله رمز ارز ك��رد    ن د    اراييها مغفول ماند    ه 
اس��ت و با توجه به اينکه ح��وزه استخراج رمز 
ارز از پرريسک ترين كاربرد    های اين تکنولوژی 
است به طور طبيعی نهاد    های حاكميتی رويکرد     

مثبتی از خود     نشان ند    اد    ه اند    .
 با توجه به پتانسيل های موجود     د    ر حوزه 

تکنولوژی بالكچين پيشنهاد     می شود    :
۱. نهاد    ه��ا و پلتفرم های  ايجاد    ش��د    ه توسط 
بخش خصوص��ی توس��ط نهاد    ه��ای حاكميت 

ذيربط مورد    شناسايی قرارگيرد    .
2. نهاد    های حاكميتی مرتبط اقد    ام به ايجاد     

زيرساخت های حقوقی، فنی و مالی نمايند.    
۳. د    ول��ت و نهاد    ه��ای حاكميتی از هرگونه 
ورود     ب��ه فعاليت تصد    ی گرايان��ه د    ر اين حوزه 

تحت هرعنوانی امتناع ورزند    .

مقدمه
بالكچين ي��ا زنجيره بلوكی ي��ک د    فتركل 
د    يجيتالی است كه بر اساس سه اصل د    فتركل 
توزي��ع يافته، نب��ود     واسط��ه و غيرقابل تغيير 
بود    ن عملکرد     ثبت ش��د    ه گذش��ته، به صورت 
بالكچين های عمومی و خصوصی طراحی شد    ه 
اس��ت. تکنولوژی بالك چين د    ارای مزيت های 
فراوان��ی د    ر حوزه های مختلف از جمله امنيت 
اطالع��ات، ايج��اد     نقد    ش��وند    گی د    ر د    اراييها و 
تباد    ل سريع اطالع��ات و... است. موارد     كاربرد     
بالكچين از اكوسيستم رمز ارز تا سرويس های 
مالی طيف وسيعی را د    ربر د    ارد    . د    ر اين گزارش 
سع��ی بر اين است كه ضمن اش��اره به قابليت 
و ظرفيت های تکنولوژی بالكچين، به خطرات 
احتمالی و كاربرد    های آن د    ر حوزه های مختلف 
پرد    اخت��ه ش��ود     و د    ر پايان ني��ز ضمن بررسی 
رويکرد     نهاد    های حاكميتی به موضوع بالكچين 

پيشنهاد    هايی د    ر اين خصوص ارائه شود    .

تعریفومفهومبالکچین
بالكچين ي��ا زنجيره بلوك��ی د    ر ساد    ه ترين 
بيان ممکن، د    ر واق��ع يک د    فتركل د    يجيتالی 
است كه ب��ر اساس سه اص��ل د    فتركل توزيع 
يافت��ه، نبود     واسط��ه و غيرقاب��ل تغيير بود    ن 
عملکرد     ثبت شد    ه گذشته، طراحی شد    ه است. 
بالكچين ي��ک د    فتركل ثبت اموال و معامالت 

از ن��وع برخط و بالد    رنگ اس��ت كه برای ثبت 
هرچيزی ك��ه می خواهي��م آن را حفظ كنيم 
نظير تراكنش های مال��ی، قرارد    اد    های تجاری، 
د    ارايی ه��ا، اطالعات زنجيره تامي��ن و... به كار 
م��ی رود    . د    ر اين ش��بکه هيچ ش��خصی بر كل 
زنجيره بلوكی تس��لط ند    ارد    ، هر عضو ش��بکه 
می تواند     جزئيات ه��ر ركورد     يا بلوك را ببيند    . 
هر عض��وی تنه��ا می تواند     رك��ورد     مربوط به 
معامله خ��ود    ش را ايجاد     نمايد    ، هر عضو كليد     
خصوصی د    سترسی ب��ه ركورد    های مربوط به 
خ��ود     را د    ر د    فتركل د    اراست. خواص بالكچين 
آن را تبد    ي��ل به يکی از بهترين گزينه ها برای 
سيس��تم های مد    يريت ركورد    ها ك��رد    ه است. 
بالكچين، برخ��الف ظاهر پيچيد    ه اش، يکی از 
انواع پايگاه د    اد    ه ها ب��رای ثبت اطالعات است؛ 
پايگ��اه د    اد    ه هايی كه می تواند     د    ر يک ش��بکه 

كسب وكار مورد    استفاد    ه قرار گيرد    .
يک د    فتركل د    ر سطح ش��بکه ايجاد     ش��د    ه، 
از تمام��ی گره ها )Node(  ي��ک كپی را نزد     
خود     نگه��د    اری می كنند    . به روزرسانی د    فتركل 
فرآيند    ی انتش��اريابند    ه د    ر طول ش��بکه است، 
بد    ين معن��ی ك��ه گره ها يکی پ��س از د    يگری 
كپ��ی خود     از د    فتركل را به روزرسانی می كنند    . 
هيچ كس نمی تواند     د    فتر ثبت را د    ستکاری كند    ؛ 
ولی هركسی می تواند     آن را بازرسی نمايد     و د    فتر 
ثبت مورد     وثوق همه است. نوآوری حقيقی د    ر 
بالكچين كه آن را به عنوان چيزی بيش از يک 
پايگاه د    اد    ه مطرح می سازد    ، اين است كه قواعد     
كس��ب وكاری مربوط به تراكنش ها را می توان 
د    رهم تنيد    ه با خ��ود     تراكنش تعريف و اعمال 
نم��ود    . د    ر پايگاه د    اد    ه ه��ای مرسوم قواعد     يا د    ر 
سطح برنامه كاربرد    ی ي��ا د    ر سطح كل پايگاه 
د    اد    ه قابل تنظيم هستند    . غيرقابل تغيير بود    ن 
عملکرد     ثبت ش��د    ه د    ر گذش��ته يک خاصيت 
بس��يار مهم فناوری بالكچين است كه هرگاه 
تراكنش��ی د    ر بالكچين ثبت شد    ، د    يگر امکان 
ح��ذف و يا اص��الح آن توسط هيچ ش��خصی 
وجود     ند    ارد    . اين اصل است كه باعث می ش��ود     
د    و عضو ش��بکه كه همد    يگر را نمی شناسند     و 
 ب��ه هم اعتماد     ند    ارند    ، بد    ون اتکا به يک واسط، 

با همد    يگر تباد    ل انجام د    هند    .
د    ر حال حاضر د    غد    غ��ه اصلی كه د    ر زمينه 
مد    يري��ت د    اد    ه و امنيت تراكنش ها وجود     د    ارد    ، 
 توس��ط بالكچي��ن قابل برطرف ك��رد    ن است 
به عبارت د    يگر صحت و يکسان بود    ن اطالعات 
و اسناد     به اش��تراك گذاشته شد    ه هنگامی كه 

اطالع��ات و اسن��اد    ی توسط ي��ک عضو برای 
عضوی د    يگر به اش��تراك گذاش��ته می ش��ود    ؛ 
د    رواقع، نس��خه اصلی نزد     عض��و اول محفوظ 
اس��ت و ط��رف اش��تراك، يک كپ��ی از آن را 
د    ريافت می كند     ممکن است طرف د    وم نيز آن 
را برای طرف سومی ارسال كند    ، كه د    ر نتيجه 
كپی د    ومی نيز خلق می شود    . حال با تغييرات 
هر يک از كپی ها و يا نسخه اصلی، بعد     از مد    ت 
زمانی، كد    ام نس��خه صحيح و قابل اتکا است؟ 
ل��ذا محد    ود    يت قابليت اعتم��اد     به طرف سوم 
م��ورد     وثوق وج��ود     د    ارد     د    ر اين راستا استفاد    ه 
از بان��ک به عنوان طرف سوم مورد     وثوق، جزو 
الينفک فعاليت های اقتص��اد    ی است. طرفين 
از بانک به عنوان يک ط��رف سوم مورد     وثوق 
انتظار د    ارند     كه موارد     زير را تش��خيص و تاييد     

نمايد    : 
 هوي��ت فرستند    ه )متقاضی انتقال( معتبر 

است و او همانست كه اد    عا می كند    ؛ 
 فرستند    ه موجود    ی كافی را د    ر بانک د    ارد     

تا عمليات انتقال صورت پذيرد    ؛ 
  گيرند    ه صحيح است و پول به د    ست او و 

نه كسی د    يگری می رسد    .
د    ر ش��رايط فوق الذك��ر تنه��ا د    فت��ر ثب��ت 
تراكنش ه��ا د    ر بان��ک بود    ه و بان��ک يک نقطه 
متمركز برای شکس��ت د    فاع امنيتی است لذا 
هکرها با حمل��ه سايبری می توانند     وضعيت را 
آشفته سازند     و پس از حمله، اطالعات صحيح 
و غلط از هم غيرقابل تش��خيص بود    ه، ممکن 
است د    اد    ه های صحيح گذشته نيز تغيير يافته 
باش��ند    . لذا ماموريت اصلی بالكچين رفع اين 

مشکل است.

بالکچینهایعمومیوخصوصی
بالكچين ها با توجه ب��ه ماموريتی كه برای 
آنه��ا تعريف می ش��ود     به بالكچي��ن عمومی و 
خصوصی قابل تقسيم هستند    . يک تفاوت مهم 
ميان بالك چين های عمومی و خصوصی اين 
است كه آيا ش��ما اجازه می د    هيد     كه هركسی 
د    ر بالكچين ش��ما وارد     شود     يا فقط مشاركت 
كنند    گان مورد     تاييد     قاد    ر به ورود     هستند    . اگر 
صرفا امکان ورود     افراد     مورد     تاييد     مدنظر قرار 

گيرد     آنگاه بالكچين خصوصی خواهد     بود    . 
د    فات��ر ثب��ت می توانند     ب��ه د    و معنا عمومی 

باشند    :
۱. هر كس��ی بد    ون اجازه از سوی يک مقام 

د    يگر، می تواند     د    اد    ه ها را بنويسد    .
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2. هركس��ی بد    ون اجازه از سوی يک مقام 
د    يگر می تواند     د    اد    ه ها را بخواند    .

رم��ز ارزی مانند     بي��ت كوين يک بالكچين 
عموم��ی اس��ت وج��ود     د    ارد     و هركس��ی كه 
كامپيوتر د    اشته باش��د     می تواند     وارد     آن شود    . 
بنابراين مش��تركان آن معموال ناش��ناخته اند    . 
برعک��س، د    ر يک ش��بکه بالكچين خصوصی، 
مشاركت كنند    گان شبکه شناخته شد    ه و قابل 
اعتماد     هستند    ، برای مثال يک گروه صنعتی يا 

گروهی از شركت های تحت پوشش هستند    . 
ش��ركت ها، ب��ه د    لي��ل خط��رات امنيتی و 
ريسک كالهبرد    اری، بيشتر روی بالكچين های 
خصوص��ی و بس��ته تمركز كرد ه ان��د    . اين نوع 
بالكچين ها فقط محد    ود     به چند     طرف معتمد     

و شناخته شد    ه می شوند    . 

مزایایتکنولوژیبالکچین
به طور كل��ی بالكچين مزاياي��ی د    ارد     كه با 
استفاد    ه از تکنولوژی های موجود     قابل د    ستيابی 
نيس��تند     كه د    ر زير هم مزايای كلی آنها و هم 
برخ��ی از مزايايی ك��ه مختص ب��ازار سرمايه 

می تواند     باشد     مورد     اشاره قرار می گيرند    :
 اين قابليت كه تمامی اعضا نسخه محلی 
د    فتركل خود     را د    ارند    ، باعث می شود     تا از چند     
نس��خه شد    ن سيستم جلوگيری به عمل آيد     و 

هزينه و ريسک خطاها كاهش پيد    ا كند    .
  د    ر بالكچي��ن، تقاض��ای انبوه��ی برای 
استف��اد    ه از نهاد     مرجع مرك��زی وجود     ند    ارد    ، 
بنابراين ريس��ک پر ش��د    ن ظرفيت آن نيز به 
حد    اق��ل می رس��د    . طرفين معامل��ه می توانند     
بد    ون نياز به نه��اد     مركزی، به صورت د    وسويه 
اطالع��ات را د    ر اختي��ار يکد    يگر قرار د    هند    . د    ر 
نب��ود     نهاد     مرجع مركزی، نقطه شکس��تی هم 
وج��ود     نخواهد     د    اش��ت. هر رك��ورد    ی كه وارد     
شبکه بالكچين شد    ه و مورد     تاييد     قبول بگيرد    ، 
غيرقابل تغيير خواهد     بود     و د    ر نتيجه، ريسک 

د    ستکاری كاهش می يابد    . 
 اگر كسی بخواهد     د    اد    ه های ثبت شد    ه د    ر 
بالكچين را تغيير د    هد    ، بايد     تمامی نسخه های 
د    فترك��ل را تغيير د    هد    ؛ اينک��ار با چالش هايی 
همراه است كه انج��ام آن را تقريبا غيرممکن 

می كند    . 
 د    فترك��ل توزي��ع ش��د    ه امک��ان اج��رای 
قرارد    اد    های هوشمند     پيچيد    ه تر را فراهم می كند     
و ب��ه كاربرانش اجازه می د    ه��د     تا از مزايای اين 

قرارد    اد    ها به صورت كامل بهره مند     شوند    .

 فعاليت های مرتبط با تکنولوژی بالكچين 
انگيزه و انرژی بااليی را د    ر افراد     ايجاد     می كند     
تا به ارتقای هر چه بيشتر اين سيستم بپرد    ازند    . 
يک مانع مش��ترك د    ر مس��ير توسعه برخی از 
نوآوری ه��ا وج��ود     د    ارد     و آن عب��ارت است از 
تواف��ق بر سر ي��ک ارائ��ه د    هن��د    ه اصلی، كه 
مس��ئوليت های اساسی را به عهد    ه بگيرد     و د    ر 
شرايطی انحصاری، نقش رهبر را د    اشته باشد    . 
ش��ايد     تنها راه به توافق رسيد    ن تمامی اعضای 
صنعت برای انتخاب رهبر، اين باش��د     كه با به 
كارگيری بالكچين، همگی د    ر توسعه و مالکيت 

راهکارهای نوآورانه سهيم باشند    .
 د    سترسی آنی به د    اده های شفاف، مزايای 
عملياتی زياد    ی را برای كاربران فراهم می كند    . 
با به كارگيری بالكچين، د    يگر نيازی نيست كه 

كارهای اضافي روی د    اد    ه ها انجام شود    .

 هماهنگ س��ازی د    اد    ه ه��ای معامالتی با 
د    اد    ه های فرآيند     تسويه، مغايرت گيری و حل و 
فصل اختالفات موجود     د    ر بين طرفين تراكنش، 
نمونه هايی از همين كارهای زائد     هستند     كه با 

به كارگيری بالكچين حذف می شوند    .
  اعض��ا ب��رای اين كه بتوانند     شايس��تگی 
خود     را به طرف مقابل تجاری خود     ثابت كنند    ، 
همواره تالش می كنند     ت��ا به صورت انتخابی، 
د    اد    ه های مورد     اعتماد     خود     را با طرف مقابل به 
اش��تراك بگذارند    ؛ د    ر نتيجه سطح ريسک های 

اعتباری كاهش پيد    ا می كند    .
  آن د    ست��ه از د    ارايی های ثبت ش��د    ه د    ر 
بالكچي��ن ك��ه اغل��ب منجمد     هس��تند     و د    ر 
معام��الت به كار گرفته نمی ش��وند     را می توان 
مناب��ع ارزش قابل اطمينانی د    ر نظر گرفت كه 

به عنوان وثيقه يا نش��ان د    اد    ن صالحيت مورد     
استفاد    ه قرار می گيرند    .

 همه اعضا به د    اد    ه های يکسانی د    سترسی 
د    ارن��د     و تمام��ی به روزرسانی ها خيلی سريع 
د    ر تمام��ی بخش های بازار اعمال می ش��ود    ، 
بنابراين فرآيند     پرد    ازش و تس��ويه تراكنش ها 
با بازد    هی باالت��ری انجام می گيرد    . به محض 
آن كه به روزرسانی جد    يد     ش��بکه مورد     توافق 
قرار بگيرد    ، تس��ويه تراكنش ب��ه صورت آنی 
انجام می گي��رد     و مالکيت يک د    ارايی به فرد     
د    يگ��ر انتقال می يابد    . اين امر باعث می ش��ود     
تا طی چرخه تس��ويه، نيازی به تاييد    يه های 
پساتجارتی و مراكز تس��ويه متمركز ند    اشته 
باشيم )د    ر برخی اوقات نيز اين عمليات كوتاه 
ش��د    ه و د    ر عرض چند     د    قيقه ي��ا چند     ثانيه 

انجام می گيرند    .(

 تمامی اعضای شبکه برای انجام عمليات 
تجاری از يک مجموعه د    اد    ه پيامهای يکس��ان 
استفاد    ه می كنند    ، از اي��ن رو می توان اد    عا كرد     
ك��ه بالكچين د    امنه خط��ای د    اد    ه ها را كاهش 
می د    هد    ، اختالف ها و تاخيرهای زمانی تس��ويه 
را به حد    اقل می رسان��د     و فرآيند    های كاربر به 

كاربر را سرعت می بخشد    .

کاربردهاوموارداستفادهبالکچین
برای بسياری، فناوری زنجيره بلوكی، ياد    آور 
انقالبی است كه د    ر اواخر سد    ه گذشته ميالد    ی 
ب��ا ظه��ور و گس��ترش وب رخ د    اد    ؛ برخی آن 
را يک ماش��ين اعتماد     می د    انن��د    ، چرا كه اين 
قابليت را ميس��ر می سازد     كه د    و شخص بد    ون 
شناخت قبلی و بد    ون اعتماد     به هم، باهم تباد    ل 
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د    اشته باشند    . اين د    ر حالی است كه امروزه، د    ر 
بسياری از تباد    الت اقتصاد    ی از يک واسط مورد     
اعتماد     اعضاء؛ نظير بانک برای انجام تراكنش ها 
استفاد    ه می شود    ، بالكچين اين امکان را فراهم 
می سازد     تا خريد    اران و فروشند    گان مستقيما، 

بد    ون نياز به واسطه با يکد    يگر تجارت كنند    .
بالكچين به عنوان يک سيس��تم بايگانی و 
ثبت د    اد    ه های بين فرد    ی و سازمانی: بالكچين 
ابزاری مهم برای ثبت و ش��ناسايی د    ارايی های 
د    يجيتالی است. اين امر بد    ون د    ر خطر افتاد    ن 
حريم خصوصی و امنيت د    ارايی های د    يجيتال 
و طرف های د    رگير انجام مي گيرد . بالكچين د    ر 
مجموعه فناوری های نوظهوری كه بيش��ترين 
انتظ��ارات از آنه��ا م��ی رود     طبقه بند    ی ش��د    ه 
است. از مزايای اين فناوری است كه اطالعات 
پايگاه ه��ای د    اد    ه نس��بت به تغيي��رات خالف 
توافقات يا قانون مقاوم هستند     و با شفاف سازی 
تراكنش ها، موجب جلب اعتماد     ش��هروند    ان و 
د    ستگاه های امنيتی و قضايی به تراكنش های 
پايگ��اه د    اد    ه می ش��ود    . بالكچي��ن محيط امن 
يکپارچ��ه ای را د    ر محيط ه��ای ناامن )عرصه 
خد    مات عمومی( ايج��اد     می كند    . اين قبيل از 
تکنولوژی های جد    يد    ، قابليت استفاد    ه از منابع 
د    اد    ه جهان��ی را برای نهاد    های مس��تقل فراهم 
می كنند     و فرآيند     مغايرت گيری را بين تمامی 
اعضا به صورت خود    كار انجام می د    هند    . تمامی 
انواع ركورد    های د    اد    ه، از مالکيت د    ارايی گرفته تا 
تعهد    ات قرارد    اد    ی و د    اد    ه های آماری را می توان 
د    ر بالكچي��ن نماي��ش د    اد    . د    اد    ه های مذكور را 
می ت��وان رمزگذاری و د    ر د    فترك��ل وارد     كرد    ؛ 
د    رنتيجه اين ام��ر، مجموعه های د    اد    ه جد    يد    ی 
توليد     می ش��وند     كه نس��بت ب��ه مجموعه های 
د    اد    ه كنونی غنی تر هس��تند    . به عنوان مثال، با 
وارد     كرد    ن د    اد    ه ه��ای مالکيت می توان سطوح 
مختلف��ی از مالکي��ت انتفاع��ی را ثبت كرد     و 
سلسله مراتب موجود     د    ر قرارد    اد    های سرپرستی 
را از ميان برد    اش��ت. ركورد    های توزيع شد    ه به 
عنوان منابع ارزش��مند     اطالعات��ی، به صورت 
محلی توسط اعضا ثبت می شوند    . با پياد    ه سازی 
بالكچين، بسياری از سيستم های كنونی مورد     
استفاد    ه برای پيگيری و نگهد    اری از ركورد    های 
د    ارايی ها و تراكنش ها از ميان برد    اشته خواهند     
شد    . همچنين نيازی نخواهد     بود     كه پايگاه های 
د    اد    ه متمرك��ز را مورد     ارزيابی قرار د    هيم و يا با 
ارس��ال پيام به ساير اعض��ا، از هماهنگ بود    ن 

د    اد    ه ها اطمينان حاصل كنيم.

کارب�ردبالکچی�ندرتعری�فهوی�ت
دیجیت�ال:قرار گرفتن كليد     ه��ای رمزنگاری 
ش��د    ه د    ر اختي��ار اش��خاص باعث می ش��ود     با 
استف��اد    ه از حقوق مالکيت جد    ي��د    ، ارتباطات 
د    يجيتالی شکل گيرد    . اين يک فرصت و شانس 
مناسب برای به وجود     آورد    ن يک سيستم قوی 
برای هويت د    يجيتالی را مهيا می كند    . د    ر د    ست 
د    اش��تن كليد     تباد    الت خصوصی كه به معنی 
حق مالکيت سرماي��ه د    يجيتال است، يک راه 
جد    يد     و مطمئن ب��رای احراز هويت د    ر د    نيای 
د    يجيتال محسوب می شود     كه كاربران را از به 
اشتراك گذاشتن بيش از حد     اطالعات شخصی 

حساس و آسيب پذير بازمی د    ارد    .
کارب�ردبالکچی�ندرام�ورحاکمیتی: 
امروزه د    ولت ها و ي��ا نهاد    های حاكميتی همه 
ابعاد     از فناورِی بالكچين مورد     توجه قرار د    اد    ه 
اند    . بُعد     اول آن د    اش��تن حق تصاحب، ابطال، 
گس��ترش، جابه جاي��ی د    ر ازای مالکيت كليد     
رمزنگاری است. د    ر بعد     د    وم؛ د    ولت ها مش��تاق 
هستند     بد    انند     چه كسانی می توانند     عضو شبکه 
بالكچينی ش��وند     و د    ليل اين موضوع آنجاست 
ك��ه معموال آنه��ا پروسه معام��الت مختلف را 
تصويب، كنت��رل و تنظيم می كنند    . )به عنوان 
مثال قانون گذاران ب��ورس، پلتفرم مباد    الت را 
تعيين و تصويب می كنند    .( د    ر مورد     پروتکل و 
پروسه فناورِی بالكچين نيز مشتاق هستند     تا 

جزئيات بيشتری از مراتب آن را بد    انند    .
و ردگی�ری ب�رای بالکچی�ن کارب�رد
ممی�زی:بانک ه��ا و موسس��ات بزرگ��ی كه 
روابط د    يجيتالی اش��خاص را از طريق اينترنت 
تح��ت كنترل د    ارند    ، موظف ان��د     كه با استفاد    ه 
از سيس��تم متمركز كامپيوت��ری از اطالعات 
حس��اب افراد     د    ر برابر هکر ها محافظت كنند    . 
با وجود     اين ك��ه بانک ها ميليارد     ها د    الر صرف 
امنيت اين اطالعات می كنند    ، سيستم نيازمند     
امنيت بيشتر است و موسسات مالی مجبورند     
ك��ه د    ر اين كار مباد    رت بيش��تر ورزند    . از آنجا 
كه هنوز موسس��ات مورد     حمل��ه هکر ها قرار 
می گيرن��د    ، گاه��ی اوقات اطالع��ات محرمانه 
مشتری ها فاش می شود    . فناوری بالكچين د    ر 
زمينه امنيتی، استفاد    ه از ابزار هايی را پيشنهاد     
می كند     كه به صورت خود    كار ليس��ت افراد    ی 
را كه به اطالعات د    سترسی د    اش��ته اند     را تهيه 
و همچني��ن محورهاي��ی ب��رای د    سترسی به 
اطالعات را تنظيم می كند    . اين ابزار می تواند     د    ر 
حفظ امنيت حساب ها نقش عمد    ه ای ايفا كند    .

بالکچینب�هعنوانیکپلتف�رمبرای
قرارداده�ایهوش�مند: بالكچي��ن روابط 
د    يجيتال��ِی امن و مطمئن ش��کل می د    هد    . د    ر 
واقع نس��خه قرارد    اد    های هوش��مند    ، به د    نبال 
استف��اد    ه از اطالعات و اسناد     ذخيره ش��د    ه د    ر 
بالكچين ها جهت پشتيبانی از توافقات قانونِی 
پيچيد    ه است. گمان م��ی رود     اين اتصال، قاد    ر 
به خلق بالكچين هايی ش��وند     كه از پِس انواع 

تراكنش های ويژه هم برآيند    .
بالکچیناب�زاریدرخدمتبازارها: د    ر 
م��ورد     كاربرد     بالكچي��ن د    ر بازارها می توان به 
اوراق قرضه د    يجيتالی اشاره كرد    ، به اين معنی 
كه ب��رای كنترل كد    های نش��ان د    هند    ه حقوق 
مالکيت، كد    هايی با مشخصه د    يجيتال منحصر 
ب��ه فرد     د    ر نظر بگيري��م. اين كد    ها می تواند     به 
صورت سهام يا هر ن��وع د    ارايی د    يگری عرضه 
 گ��رد    د    . قواع��د     و قوانين د    اد    وست��د     اين اسناد     

بر اساس پروتکل بالكچين تعيين می گرد    د    .
اغلب د    ر بازار خريد     و فروش سهام، اصطالح 
T+۳ رايج است T حرف اول كلمه Trade به 
معنی معامله اس��ت و T+۳ يعنی يک معامله 
بعد     از سه روز به س��ر انجام می رسد    . راه هايی 
غي��ر از بالكچي��ن برای كاهش اي��ن عد    د     )۳( 
وج��ود     د    ارد     كه معامالت بتوانند     سريع تر انجام 
ش��وند    . اما اغلب نا امن و با ريسک باال هستند    . 
اما با فناوری بالكچين معامله مورد     نظر شکل 

می گيرد     و معاد    له T+0 بر قرار می شود    .
استفادهازبالکچینبرایانطباققانونی
خودکاراطالعات:ع��الوه بر اينکه بالكچين 
يک مخزن قابل اعتماد     ب��رای اطالعات است، 
می توان��د     انطباق قانونی را به ش��کل كد     ايجاد     
كند    . يعنی بالك های مجاز موجود     د    ر بالكچين 
می توانند     يک ترجم��ه ازتبد    يل اد    بيات قانونِی 
د    ول��ت به كد    ه��ای د    يجيتالی باش��د    . مثال د    ر 
ام��ور بانک��ی به اي��ن وسيله می ت��وان كارايی 
سياست های ضد     پولش��ويی را بهبود     بخشيد    . 
به وسيله فن��اوری بالكچين كارهای مختلفی 
می توان انجام د    اد    ، از جمله بر پايه قوانين د    قيق 
می ت��وان بعضی از انواع تراكنش ها را مجاز و يا 

بعضی ها را گزارش كرد    .

کاربردهایبالکچیندرتوکنایزکردنداراییها
 توكنی س��ازی د    ارايی ها و ي��ا ايجاد     رمز ارز 
ب��ر روی د    ارايی ه��ا يک��ی از كاربرد    های اصلی 
تکنولوژی بالكچين اس��ت و به د    ليل اهميتی 
كه اين كاربرد     د    ر نقد    ش��وند    ه شد    ن د    ارايی ها و 



59

شماره 138- پاييز 1398

رمز ارزها

تس��هيل تباد    الت تجاری ايجاد     می كند     د    ر اين 
بخش ب��ه اين موضوع د    ر قالب محورهای ذيل 

بيشتر پرد    اخته می شود    .
حرکتب�هس�ویاقتصادتوکنمحور
داراییهای ک�ردن دیجیتال�ی ام�کان
واقع�ی:امروزه با يک كليک ساد    ه می توانيم 
برای خريد     بليت هواپيما يا لباس اقد    ام كنيم 
ولی برای خريد     سهام يا گرفتن وام مسکن، به 
زمان بيشتری احتياج است. گاهی بايد     برای 
آماد    ه ش��د    ن يک سری اسناد     يا انجام تسويه 
حساب مد    ت زياد    ی صبر كنيم زيرا بسياری 
از تراكنش ها به صورت آنی انجام نمی ش��وند     
و انتق��ال د    ارايی هاي��ی مانند     ط��ال، امالك، 
آث��ار هنری بس��يار سخت تر اس��ت و گاهی 
خريد    اران و فروشند    گان را مجبور می كند     با 
تش��ريفات اد    اری و مراحل طوالنی پشت سر 
بگذارند    . با تبد    يل ش��د    ن د    ارايی های فيزيکی 
به توكن ه��ای د    يجيتال و ارائ��ه آنها د    ر يک 
د    فتر كل توزيع شد    ه د    يجيتال )يا بالكچين(، 
می توان ارزش د    ارايی های حقيقی را ش��کوفا 
ك��رد    . با اين توكن ها از هم��ه كاغذبازی های 
اد    اری د    ر ام��ان ماند     و می توان د    ارايی ها را د    ر 

لحظه مباد    له كرد    .
حرک�تبهس�ویاقتص�ادتوکنمحور
افزای�شس�رعتتب�ادلارزش: ام��روزه 
فرآيند های پرد    اختی د    رون مرزی و برون مرزی 
با تأخير، پيچيد    گ��ی و ناكارآمد    ی های زياد    ی 
روبه رو هس��تند    . مس��أله پرد    اخت، كليد     اصلی 
تجارت جهانی به حس��اب می آي��د     ولی هنوز 
هم پرد    اخت ها به صورت آنی انجام نمی ش��ود    . 
فرق��ی نمی كند     ك��ه موضوع پرد    اخت باش��د     
ي��ا نوع د    يگر د    ارايی، د    ر هر ص��ورت اگر بتوان 
د    ارايی های واقعی را به يک سيس��تم بالكچين 
انتق��ال د    اد    ، هم آنه��ا را د    ر ي��ک پلتفرم امن 
د    يجيت��ال نگهد    اری كرد    ه ايم و هم خصوصيات 
آن د    اراي��ی را حفظ می كنيم. فرآيند  تبد    يل به 
اوراق بهاد    ار، فرآيند ی است كه د    ر آن تعهد    ات 
قرارد    اد    ی مانند     رهن، اجاره خود    رو، بد    هی های 
ش��خصی يا حس��اب های د    ريافتی جمع آوری 
می ش��وند     و جريان��ات نق��د    ی آنها ب��ه عنوان 
واحد    های استاند    ارد     به سرمايه گذاران فروخته 
می شوند    . د    ر تجربه جهانی از اوايل د    هه ۱۹۷0 
تا به حال، اين فرآين��د ، تبد    يل به رايج ترين و 
پراستفاد    ه تري��ن فرآيند  مالی ش��د    ه است ولی 
»توكنيزاسي��ون« از آن ه��م يک ق��د    م فراتر 
می رود    . فرآيند  توكنيزاسيون به جای بازسازی 

جريان��ات نقد    ينگی )مانند     فرآين��د  تبد    يل به 
اوراق بهاد    ار(، »حق استفاد    ه« را پولی می كند    . 
د    يجيتالی سازی د    ارايی ها، فرآيند ی است كه د    ر 
آن حقوق مربوط به يک د    ارايی تبد    يل به يک 
توكن د    يجيتال د    ر بستر بالكچين می شود    . د    ر 
اين فرآيند  حقوق مالکيت انتقال پيد    ا می كند     
و روی يک پلتفرم د    يجيتال معامله می ش��ود    . 
ش��فافيت موجود     د    ر بالكچي��ن و نيز سهولت 
معامله با توكن ها باعث می ش��ود     د    ارايی هايی 
كه د    ر گذش��ته قابليت تبد    يل ب��ه پول نقد     را 
ند    اش��تند    ، د    سترسی و جذابيت بيشتری پيد    ا 
كنند    . بسياری از انواع د    ارايی های مالی د    ر حال 
حاضر هم د    يجيتال هس��تند    ؛ مانند     زمانی كه 
پ��ول نقد     به صورت ع��د    د     روی صفحه نمايش 
نشان د    اد    ه می شود     ولی توكن ها باعث می شوند     
بعضی د    ارايی ها با سرعت بيشتری د    ر شبکه ها 

و پلتفرم ه��ای د    يجيتال انتقال پي��د    ا كنند    . با 
استفاد    ه از توكن ها، مرزهای جغرافيايی برد    اشته 
می شوند     و فرصت های بيشتری برای معامالت 
بين م��رزی و د    رون م��رزی به وج��ود     می آيد    . 
توكنيزاسيون می تواند     برای د    ارايی های مسد    ود     
ش��د    ه و كم كاربرد     ي��ا د    ارايی هايی كه قابليت 
نقد    ش��وند    گی پايينی د    ارند    ، بازارهای جد    يد    ی 
را ايجاد     كن��د     و فرصت های جد    يد    ی به وجود     
آورد     كه امکان مالکيت مش��ترك آن د    ارايی ها 
را ب��رای مجموعه ای از اف��راد     فراهم می كنند    . 
با كمک توكنيزاسيون د    ر اين صنعت، می توان 
مالکيت بخشی از هر ملک را به صاحب توكن 
منتقل كرد    . ب��ه اين ترتيب، برخالف معامالت 
سنتی امالك، با اي��ن روش می توان د    ارايی را 
به بخش های كوچکی تقس��يم كرد     و هر يک 

از اين بخش ها را جد    اگانه فروخت. هر كس��ی 
كه يک يا چند     توكن خريد    اری كند    ، از مزايای 
د    اراي��ی مانن��د     د    رآمد     اجاره بهرمند     می ش��ود     
 و اگ��ر ملک فيزيکی فروخته ش��د    ، ب��ه اند    ازه 
سهم اش پ��ول د    ريافت می كند    . ب��ا استفاد    ه از 
مفه��وم توكنيزاسيون، می ت��وان يک ملک كه 
قابليت نقد    شوند    گی متوسطی د    ارد     را به كااليی 
با نقد    ش��وند    گی باال تبد    يل ك��رد     كه به راحتی 

قابل خريد     و فروش است.

عوام�لکلی�دیموفقیتدراس�تقرار
بالکچینوتوکنیسازیاقتصاد

 مسأله امنيت برای موفقيت اقتصاد     توكن 
محور بس��يار ضروری اس��ت و به همين خاطر 
است اتخاذ رويک��رد     تركيبی يعنی »بالكچين 
عموم��ی د    ارای مج��وز« باي��د     د    ر د    ستور كار 

قرار گيرد    . د    ر اين سناري��و، كاربران می توانند     
آزاد    انه به ش��بکه ملحق شوند     ولی برای اينکه 
معامله انجام د    هند    ، باي��د     اول مجوز بگيرند     يا 
اعتبارسنجی ش��وند    . وقتی از اين مرحله عبور 
كنن��د    ، مجوزی ب��ه آنها د    اد    ه می ش��ود     تا وارد     
بالكچين شوند    . اين سيستم شبيه به شبکه های 
مطمئ��ن و خصوصی است؛ با اي��ن تفاوت كه 
د    سترسی و مزايای شبکه های عمومی را د    اشته 
و د    ر عين حال امنيت بيش��تری نسبت به آنها 
د    ارد    . ه��د    ف از ساخت اين ن��وع بالكچين، آن 
است كه قابليت های سازمانی، مقياس پذيری، 
امني��ت، ساختارهای مج��از و امکان مد    يريت 
هويت قد    رتمند     را به شبکه های عمومی اضافه 
ش��ود     تا د    ر بس��تر آن د    ارايی ها بتوانند     آزاد    انه 

ذخيره شوند     و انتقال يابند    .
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 تأيي��د     رسمی د    ولت و قان��ون يکی د    يگر 
از عوام��ل كلي��د    ی موفقيت است. پتانس��يل 
اقتص��اد     توكن محور تنه��ا زمانی ب��ه واقعيت 
می پيوند    د     كه بتواند     تأييد    يه د    ولت ها و مقامات 
قانونی را كس��ب كند    . توكن ها بازارهای انرژی 
را تغيي��ر می د    هن��د     و اين مث��ال خوبی است 
كه نش��ان می د    ه��د     بازارهای موج��ود     چطور 
ب��ا بالكچين تغيي��ر می كنن��د     و از اين طريق 
انتش��ار گازهای گلخانه ای تاثيرات كربن ناشی 
از تولي��د    ات خود     را ب��ه حد    اقل برسانند    . با اين 
ح��ال، فرآين��د  اند    ازه گيری اين انتش��ارها د    ر 
كل زنجيره تأمين پيچيد    ه، بس��يار گيج كنند    ه 
و هزينه ب��ر است. خريد     اين اب��زار مالی هم به 
همان اند    ازه د    شوار است. اين موانع باعث شد    ه 
شركت ها با قانونگذاران، سرمايه گذاران نهاد    ی 
و حتی مش��تريان به مشکل بخورند    ؛ زيرا همه 
آنها از شركت ها توقع د    ارند     حاكميت محيطی 
و اجتماعی ش��ان را بهبود     بخشند     و به محيط 

زيست آسيب نزنند .   
 ب��ه طور معمول نهاد    های قانونی و د    ولتها 
به ابزارهای نوآورانه با د    يد    ه شک نگاه می كنند     
طبيعتا مقاومت هم می كنند     با اين حال گرفتن 
موافق��ت و تأييد    يه از آنها ضروری است. وقتی 
از هم��ان ابتد    ا نهاد    های د    ولت��ی و قانونی را د    ر 
كارهای اقتصاد    ی د    ر نظر بگيريم، بهتر می توانند     
مزايای د    يجيتالی سازی د    ارايی را متوجه شوند     
 و بد    ين ترتيب خود    ش��ان هم به بخش��ی از آن 
راه حل تبد    يل می شوند     و به پيشرفت آن كمک 
می كن��د    . هر زمان كه كانال های جد    يد    ی برای 
انج��ام فعاليت های تجاری ب��ه وجود     می آيند    ، 
معموال ب��ه ابزاری برای پولش��ويی نيز تبد    يل 
می ش��وند    . اين مس��أله به خص��وص د    ر اولين 
روزهای ش��روع به كار پلتفرم ه��ا رايج تر است 
زيرا كنترل های امنيتی و قوانين مناسب ايجاد     
نشد    ه اند    . همچنين، خيلی از خصوصيات رمزارز 
مانند     حريم خصوصی، بازب��ود    ن و ساد    ه بود    ن 
تب��اد    ل ارزش آنها را ب��ه ابزاری ب��رای انتقال 
غيرقانون��ی پ��ول تبد    يل می كن��د    . هرچه اين 
ابزارها بيش��تر مورد     استفاد    ه و استقبال مرد    م 
قرار می گيرن��د    ، جهت كنت��رل جرائم مالی و 
جرائم مربوط به پولشويی آن، قوانين بيشتری 
 وضع می ش��وند     تا بتوان آنها را بد    ون نگرانی و 
به عنوان روشی برای تباد    ل ارزش و انتقال پول 

د    ر اختيار عموم گذاشت. 
انتظار می رود     از ه��م اكنون تا سال 202۱ 
فرص��ت ب��رای تامين كنند    گ��ان پلت فرم های 

بالكچي��ن و همچني��ن خد    م��ات و مالک��ان 
ش��بکه های بالكچي��ن پنج تا د    ه برابر بيش��تر 
ش��ود     و فرصت چشمگيرتری د    ر اقتصاد     توكن 
د    يجيتال برای آن به وجود     بيايد    . صنايع تا آن 
زمان خود    ش��ان را از نو می سازند     و د    ارايی های 
د    يجيتال جد    يد     و طبقه های جد    يد    ی از د    ارايی 
به وجود     می آيند     كه باعث می ش��ود     بازارهای 
ثانوي��ه و اولي��ه كام��ال جد    يد    ی ايجاد     ش��ود    ؛ 
بازارهايی كه هزينه كم حد    اقل نوسانات ممکن 
را د    ارن��د    . انتظ��ار می رود     اين تغييرات ش��کل 
اقتصاد    ه��ای جهانی را تغيير د    ه��د     و بازارهای 
نيمه محروم ك��ه تامين كنند    گان كمی د    ارند     را 

توانمند     سازند    .
 د    ارايی های توكن محور هر روز بين مرد    م 
از محبوبيت بيشتری برخورد    ار می شوند    . روشی 
جايگزين ب��رای تأمين مال��ی پروژه ها است و 
مزيت هايی نس��بت به روش های سنتی جذب 
سرمايه، مثل وام گرفتن از بانک يا مش��اركت 
با سرمايه گذاران مخاطره پذير د    ارد    . اين روش، 
زم��ان كمتری می ب��رد     و د    ر عين ح��ال الزام 
نيس��ت كس��ی زمام پروژه اش را به د    ست فرد     
د    يگری بس��پارد    . عرضه اوليه سکه محد    ود    يت 
روش های سنتی تامي��ن مالی جمعی را ند    ارد     
و ب��ازار ثانويه ای د    ر اختيار سرمايه گذارانش��ان 
می گذارند     و اين بازار ثانويه د    قيقا همان د    ليلی 
است كه با وجود     پرريس��ک بود    ن اين نوع رمز 
ارزه��ا، افراد     ب��ه اميد     نتايج فوق الع��اد    ه ای كه 
اين سرمايه ها برايش��ان رقم می زنند    ، حاضرند     

شانس شان را د    ر اين زمينه امتحان كنند    . 
 ارزهای د    يجيتال يکی د    يگر از حوزه هايی 
هس��تند     كه به سرعت رش��د     كرد ه اند    . اخيرا 
كشور سوئد     ش��روع به ايجاد     شکل جد    يد    ی 
از پ��ول به ن��ام ارز د    يجيت��ال بانک مركزی 
)CBDC(كرد    ه است. اين نوع ارز د    يجيتال 
به عنوان مکملی برای پرد    اخت های د    يجيتال 
عمل می كند     و راهکاری تحت حمايت د    ولت 
را د    ر اختيار اف��راد     قرار می د    هد     كه به اند    ازه 
سکه و اسکن��اس همه گير و قابل د    سترسی 
اس��ت. د    ر سوئ��د    ، اف��راد     كمی هس��تند     كه 
 هنوز معامالتشان را با پول نقد     انجام د    هند    ؛ 
ت��ا جايی ك��ه بس��ياری از بانک ه��ای اين 
كش��ور د    يگر اسکناس به مشتری های خود     
نمی د    هن��د    . با اين حال، مقامات د    ولت سوئد     
معتقد    ند     كه هنوز نمی ش��ود     جامعه مالی را 
صد    د    رص��د     غيرنق��د    ی كرد     و ب��ه د    ليل نبود     
سياست پول��ی، اين كار را توصيه نمی كنند    . 

همه می د    انن��د     كه توليد    ، توزي��ع، كنترل و 
جايگزين��ی اسکناس و سک��ه هزينه زياد    ی 
د    ارد    . عالوه بر آن، اين اَش��کال فيزيکی پول 
قابل رد    يابی نيستند     و امکان كالهبرد    اری و 

تقلب وجود     د    ارد    .

فعالیتهایمرتبطباگسترشفناوری
بالکچیندربخشخصوصیدرایران

د    ر اي��ران به د    ليل مش��خص نبود    ن رويکرد     
نهاد    های حاكميتی ميزان ورود     بخش خصوصی 
د    ر ح��وزه تکنولوژی بالكچين و رمزرها خيلی 
قابل رصد     نيست با اين حال يکی از اصلی ترين 
نهاد     فع��ال د    ر اين حوزه بني��اد     ققنوس است 
ك��ه كاربرد     ه��ای بالكچي��ن را د    ر حوزهاي��ی 
مانن��د     احراز هوي��ت مش��تريان kyc، فروش 
ام��الك مازاد     بانک ها، تهاتر بد    هی های د    ولت و 
توكناي��ز كرد    ن و ايجاد     امکان تهاتر محصوالت 
 و نهاد    ه ه��ای كش��اورزی را د    ر د    ست��ور ك��ار

ق��رار د    اد    ه است و به د    نبال اخذ مجوزهای الزم 
از نهاد    های قانونی است. 

نگاهیبهاستفادهازاستفادهتکنولوژی
بلکچیندرایرانورویکردنهادهاینظارتی
د    ر اي��ران از منظ��ر نهاد    ه��ای حاكميتی و 
نظارت��ی كاربرد    های بالكچي��ن تنها از منظر 
استخراج رم��ز ارزها مورد     توج��ه قرار گرفته 
اس��ت و ساي��ر كاربرد    های اي��ن تکنولوژی از 
جمل��ه رمز ارز ك��رد    ن د    ارايی ها مغفول ماند    ه 
است و با توجه ب��ه اينکه حوزه استخراج رمز 
ارز از پرريسک ترين كاربرد    های اين تکنولوژی 
است به ط��ور طبيع��ی نهاد    ه��ای حاكميتی 
رويکرد     مثبتی از خود     نشان ند    اد    ه اند    . تاكنون 
د    و ن��وع ابالغيه از ط��رف د    ولت د    ر اين زمينه 
صاد    ر ش��د    ه است. د    ر مصوبه هيات وزيران  با 
محوريت استخراج رمز ارزها محور های زير را 

مورد     تاكيد     قرار د    اد    ه است:
)فرآورد    ه ه��ای  رمزارزه��ا  از  استف��اد    ه   .۱
پرد    ازش��ی رمزنگاری ش��د    ه( صرف��ا ب��ا قبول 
مس��ئوليت خطرپذي��ری )ريس��ک( از سوی 
متعامالن صورت می گيرد     و مشمول حمايت و 
ضمانت د    ولت و نظام بانکی نبود    ه و استفاد    ه از 

آن د    ر مباد    الت د    اخل كشور مجاز نيست. 
2. استخراج فرآورد    ه های پرد    ازشی رمزنگاری 
شد    ه رمزارزها )ماينينگ( با اخذ مجوز از وزارت 

صنعت، معد    ن و تجارت مجاز است.
۳. سازم��ان مل��ی استاند    ارد     اي��ران موظف 
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رمز ارزها

اس��ت ب��ا همک��اری وزارتخانه ه��ای ني��رو و 
ارتباطات و فناوری اطالعات، برچس��ب انرژی 
و استاند    ارد    ه��ای كيفي��ت ت��وان الکترونيکی 
و استاند    ارد    ه��ای فناورانه مرتب��ط برای توليد     
و وارد    ات تجهي��زات فرآورد    ه ه��ای پ��رد    ازش 
رمزنگاری ش��د    ه رمزارزها )ماينينگ( را تد    وين 

و ابالغ نمايد    .
4. تأمين برق متقاضيان استخراج رمزارزها 
صرفا با د    ريافت انشعاب برق از شبکه سراسری 
ي��ا اح��د    اث نيروگاه جد    ي��د     خارج از ش��بکه 
سراسری صورت می گيرد    . تعرفه برق متقاضيان 
استخراج فرآورد    ه های پرد    ازشی رمزنگاری شد    ه 
رمزارزه��ا )ماينينگ( ب��ا قيمت متوسط ريالی 
برق صاد    رات��ی با نرخ تس��عير سامانه نيما كه 
توس��ط وزارت نيرو تعيين و اع��الم می گرد    د    ، 

محاسبه و اعمال خواهد     شد    .
5.  تعرف��ه سوخت گاز مورد     نياز متقاضيان 
استفاد    ه كنند    ه از برق توليد    ی خارج از ش��بکه 
وزارت ني��رو با قيمت ۷0 د    رصد     متوسط ريالی 
گاز صاد    راتی با نرخ تسعير سامانه نيما محاسبه 
می ش��ود     و تعرفه سوخت مايع ني��ز با قيمت 
متوس��ط ريالی سوخت ماي��ع صاد    راتی با نرخ 
تسعير سامانه نيما كه توسط وزارت نفت تعيين 
و اعالم می گرد    د    ، محاسبه و اعمال خواهد     شد    .

6. مصرف برق و گاز برای استخراج رمزارزها 
)ماينين��گ( د    ر ساع��ات و زم��ان اوج مصرف 

ممنوع است.
د    ر راستای مصوبه فوق الذكر د    ستورالعملی 
توسط وزارت صمت ابالغ شد    ه است كه د    ارای 

محورهای ذيل است:
 صد    ور جواز تأسيس به نام چند     ش��خص 

حقيقی و يا چند     شخص حقوقی مجاز نيست
 ص��د    ور ج��واز تأسيس جهت اش��خاص 
حقيق��ی وحقوق��ی خارجی ب��ا رعايت ضوابط 

مربوطه مجاز است.
 مکان استقرار واحد     استخراج كنند    ه رمزارز 
مشمول ضوابط استقرار واحد    های صنعتی بود    ه 
و می بايس��ت د    ارای كاربری صنعتی باش��د     و 
ش��امل محد    ود    يت مح��د    ود    ه ۱20 كيلومتری 
شهر تهران، 50كيلومتری شهر اصفهان و ۳0 

كيلومتری مراكز ساير استانها نمی باشند    .
  صد    ور مجوز د    ر مناطق آزاد     تجاری صنعتی 
و ويژه اقتصاد    ی د    ر چارچوب د    ستورالعمل و با 
تفويض وزارت و توسط سازمان مسئول منطقه 

انجام خواهد     شد    .
 واحد    ه��ای صنعتی و معد    نی غيرفعال كه 

حد    اقل ۳ سال از عد    م فعاليت آنها گذشته باشد     
می توانند     د    ر چارچوب اق��د    ام به د    ريافت جواز 

تأسيس و يا پروانه بهره برد    اری نمايند    . 
 استخ��راج رم��زارز د    ر مح��ل واحد    های 
تولي��د    ی فعال صنعتی ومعد    نی موجود     ممنوع 

است.
 رعايت ضوابط مربوط به برچس��ب انرژی 
و استاند    ارد    های كيفي��ت برای توليد     و وارد    ات 
تجهيزات ابالغ شد    ه از سوی مؤسسه استاند    ارد     

الزامی است.
د    ر رويک��رد     د    يگ��ر بان��ک مرك��زی ط��ی 
اطالعي��ه ای د    ر خص��وص رمز ارزه��ا ورود     به 
بحث رمزارز ها تقريبا مجرمانه تلقی شد    ه است 
كه محور های آن ط��ی اطالعيه ای با مفاد     زير 

منعکس شد    ه است :
۱- انتش��ار رمز ارز با پش��توانه ريال، طال و 

فل��زات گرانبه��ا و ان��واع ارز د    ر انحصار بانک 
مركزی است.

2- تشکيل و فعاليت اشخاص براي ايجاد     و 
اد    اره ش��بکه پولی و پرد    اخت مبتنی بر فناوری 
زنجي��ره بلوك، از نظ��ر اين بان��ک، غيرمجاز 
محس��وب می ش��ود    . بانک مركزی حق پيگرد     
قانونی اش��خاصی كه با ناد    يد    ه گرفتن مقررات، 
به ايجاد     و اد    اره ش��بکه اقد    ام يا نس��بت به آن 

تبليغ می كنند     را برای خود     محفوظ می د    اند    .
 ۳- هرگون��ه ضرر و زيان ناش��ی از فعاليت 
بر اساس ش��بکه های پول��ی و پرد    اخت مبتنی 
بر فناوری زنجيره ای بلوك و كس��ب و كارهای 
مرتبط با آن،  متوجه ناشر)ين(، پذيرند    )گان( و 

يا متعامالن آن است.
4- موض��وع استخراج رمز ارزهای جهان روا 

و ش��رايط آن د    ر كميسيون اقتصاد    ی د    ولت د    ر 
ح��ال بررسی است و پ��س از اتخاذ تصميمات 
الزم، ضوابط آن مطابق با مقررات و مصوبه فوق 

ابالغ می شود    .

جمعبندیوپیشنهادها
فناوری بالكچين د    ريچه ای به سوی توسعه 
اقتصاد     د    يجيتالی باز د    ر مقابل اقتصاد     متمركز 
فعلی می گش��ايد    . فرصت های بسيار بزرگی د    ر 
پ��س اين فن��اوری نهفته اس��ت و تحوالت د    ر 
اين زمينه تازه آغاز ش��د    ه و كشورها و د    ولت ها 
مطالعه پيرامون اين فن��اوری را آغاز كرد ه اند    . 
اي��ن تکنولوژی ب��ه گروه های مختل��ف اجازه 
می د    هد     كه اطالعات آسيب پذير خود     را د    ر يک 
فضای امن، مد    اوم، ناشناخته و قابل د    سترس، 
ذخيره كنند    . د    ولت ها می توانند     برای تس��هيل 

نگه��د    اری مد    ارك و سواب��ق، از اين تکنولوژی 
استف��اد    ه كنند     و د    ارايی ه��ای منجمد     اقتصاد     
نقد    ش��وند    ه گرد    د    . البته اي��ن صنعت هم مثل 
ساي��ر فناوری هايی جد    ي��د     د    ارای آسيب هايی 
خواهد     بود     كه بايد     به د    رستی شناسايی و مورد     
چاره جويی قرار گيرد    . د    ر اين راستا پيش��نهاد     

می شود    :
 نهاد    ه��ا و پلتفرم های ايجاد     ش��د    ه توسط 
بخش خصوص��ی توسط نهاد    ه��ای حاكميت 

ذيربط مورد     شناسايی قرار گيرد    .
 نهاد    های حاكميتی مرتبط اقد    ام به ايجاد     

زيرساخت های حقوقی ،فنی و مالی نمايند .   
 د    ول��ت و نهاد    های حاكميت��ی از هرگونه 
ورود     ب��ه فعاليت تصد    ی گرايان��ه د    ر اين حوزه 

تحت هرعنوانی امتناع ورزند    .
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