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در آســتانه تغيير دولــت ،طرح نكاتي
درخصوص چگونگي بهبود وضعيت بخش
صنعت که از اركان حيات اجتماعي كشور
است شايد مفيد باشد.
نيت افرادي كه روزصنعت ومعدن را در
بيــش از دو دهه قبل بنيان نهادند (البته
در آن زمان با عنوان «روز صنعت») و از
جمله اين خدمتگزار ،آن بود كه صنعت از
حاشيه به متن اقتصاد آورده شود و از اين
به گمانم مظلوميت تاريخي تا حدي رها و
كانون تصميمگيريهاي سياستگذاران و
برنامهريزان شود .چراكه «صنعت» بهرغم
جايگاه ســترگ آن در تحوالت تاريخي
جهان كه از آن به «انقالب صنعتي» ياد
ميكنند ،در ميهنمان آنچنان جايگاه و
پايگاه شايستهاي نداشته و زير سايه ساير
بخشهــاي اقتصادي اعم از كشــاورزي
و تجــارت و نفت و… گــذران ميكرده
اســت .اين نگرش دولتها و بعضا جامعه
به «صنعت» به عنــوان چرخ پنجم و نه
آنچنانكه در دنياي پيشرفته معمول بود
يعني «لكوموتيو» اقتصاد ،سبب آن شد
كه توانمنديهــاي فوقالعاده اين بخش
هويدا نشــود و سياســتها و تصميمات
اركان حاكميتــي نيز هر چه بيشــتر از
ســودآوري اين حوزه بكاهد و ســهم آن
در توليــد ناخالص داخلي طي ســالها
تكرقمي باشد.
تالش صاحبان بنگاههــا و نيز فعاالن
و كارشناسان و تشــكلهاي اقتصادي و
صنعتي طي اين سالها آن بود كه اهميت
اين بخش به دولتها و جامعه شناسانده
شود و يادآور شود كه صنعت صرفا چند
كارخانه و انبوهي از ماشــينآالت و خط
توليد چند محصول و اجراي چند پروژه
و… نيست ،بلكه تحولي عميق در نگرش

به مقوله توسعه است ،از اينرو تحولي در
فرهنگ سياسي و اجتماعي را ميطلبد كه
در صورت مهيا شدن ميتواند به ارتقاي
بهــرهوري ديگر بخشهــاي اقتصادي و
افزايش درآمد ملي ،ايجاد اشتغال پايدار
و توسعه مناســبات اجتماعي بينجامد و
كانون تحول توســعهاي اين ســرزمين،
مشابه كشورهاي پيشرفته شود.
بــا تالشهاي صورت گرفته از ســوي
دولتمــردان و فعاالن اقتصادي و صنعتي
طي اين سالها ،بيشك توفيقات زيادي
در اين مســير حاصل شده است و درك
مسئوالن محترم و تصميمگيران و جامعه
تغييرات اساســي كرده اســت؛ چنانكه
بهجاي انــواع واژههاي ناپســند كه دل
آدمي از بيان آنها نيز به درد ميآيد ،اينك
واژههاي زيبايي همچون «كارآفرين» براي
فعاالن صنعتي بهكار برده ميشود .اما به
نظر همچنان راه درازي در پيش اســت؛
چراكه هنوز درك عميق ذهني و اقدامات
عيني و عملي بــراي تحقق ضرورتهاي
«توســعه صنعتــي» و «كارآفريني» به
تمامي حاصل نشده است.
ضرورتهايي همچــون امنيت حقوق
و مالكيت فــردي ،تجهيــز و تخصيص
مطلوب ســرمايه انســاني و بهكارگيري
دانــش در اقتصاد و صنعت ،مناســبات
خوب خارجي ،ثبات اقتصاد كالن ،محيط
مناسب كسبوكار ،وجود زيرساختهاي
نهادي و فيزيكي مناسب ،محيط زيست
متــوازن و بهرهبرداري بهينــه از ذخاير
معدني ،نظام تأميــن اجتماعي كارآمد و
نظام موثر مقابله با فقر و… متأســفانه
آنچه همچنــان ذهن سياســتگذاران
را بــراي بهبود وضعيــت صنعت به خود
مشغول و معطوف داشــته ،تعريف انواع
حمايتهــا و اعطاي تســهيالت كمبهره
ارزي و ريالي و سقفگذاريهاي تعرفهاي
و… است كه اگرچه در جاي خود بسيار
هم خــوب و مفيدند ،امــا در قالب يك
سياست بلندمدت منســجم و راهبردي
و نه مث ً
ال در كنار سياســتهاي متضادي
همچون كنترل قيمتها و قيمتگذاري

بر كاالها و خدمات و فشــارهاي ناشي از
نظامات تأمين اجتماعي و مالياتي.
بــه بهانه گراميداشــت روز «صنعت و
معدن» و در آســتانه تغيير دولت شايد
بتوان اين خواستهاي هر چند سخت و
دشــوار ،اما الزم و ممكن را مطرح كرد و
نظر سياستگذار محترم را به اين موضوع
جلب كرد كــه تا مولفههــاي اقتصادي
بهگونهاي ساماندهي و مجموع نشوند كه
«صنعت» فعاليتي ســالم و سودآور باشد
گذر از اين وضعيت سخت دشوار است.
الزمه انجــام اين مهم بــه گمان اين
خدمتگزار عالوهبــر ضرورتهاي اقتصاد
كالن و مباني اقتصــاد آزاد و رقابتي كه
در باال به آنها اشاره شد اين تدابير است:
تدوين اســتراتژي (راهبرد) توســعهصنعتي به عنوان قطبنما يا نقشــه راه
توسعه صنعتي كشور با توجه به تاكيدات
مختلف در قوانين توسعهاي و بهخصوص
برنامههاي چهارم و پنجم توسعه.
تعيين تكليــف وزارت متولي صنعتكشــور (وزارت صنعت ،معدن و تجارت)
كه هــر از چندگاهي ســخن از تفكيك
آن ميشــود .نگارنــده خــوب به خاطر
دارد كــه از عمده داليل موفقيت صنعت
در دهه  ۴۰شمســي ،ايجــاد وزارتخانه
«اقتصاد» (حاصــل تجميع دو وزارتخانه
بازرگانــي و صنايع) بود كه در آن تمركز
سياستگذاريها و تصميمگيريها براي
توسعه صنعتي صورت ميگرفت.
– بهرهگيري از مديران و كارشناســان
عالم و شايســته و داراي نظريه و بينش
بلندمدت و استراتژيك .چراكه همانطور
كه اشــاره شــد امــر صنعت و توســعه
صنعتي مقولهاي بســيار پيچيده است و
حاصل تعامالت حوزهها و سطوح مختلف
اجتماعي و حاكميتي و نيازمند مديراني
مجرب با ديدگاههاي راهبردي است.
اميد كه با توجه به نيت مثبت مسئوالن
محتــرم و تمامي ذينفعــان اين حوزه
شــاهد ارتقاي اقتصاد ملي و پيشرفت و
توسعه ميهن و رفاه بيشتر مردم عزيزمان
باشيم.
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درنگي بر روزگار دولت سيزدهم
محمدصادق جنان صفت
سردبیر
شــوراي نگهبان قانون اساســي ايران پس از
بررسيهاي طوالني احراز صالحيت هفت نفر را
براي سيزدهمين دوره انتخابات رياستجمهوري
احــراز كرد .اين  7نفر پــس از رقابت در مبارزه
انتخاباتــي اما روز  29خــرداد  1400و پس از
اعالم نتايج آراي اعالم شده پيروزي سيد ابراهيم
رئيســي را قبول كردند .حاال اين رئيسجمهور
منتخب ايرانيان از  14مرداد  1400بهطور رسمي
و پــس از تأييد مجلس و تنفيــذ مقام رهبري
زمام امور اجرايي را در دست خواهد گرفت.
رئيسجمهور تــازه ايران اگرچــه هرگز كار
اجرايــي نكــرده و همه  40ســال فعاليتش در
قوهقضائيه بوده است اما به ويژه در دو سال اخير
با واقعيتهاي ايران آشنايي بيشتري پيدا كرده
است .حضور مستمر او در جلسه هماهنگي قواي
ســهگانه كه براي تصميمگيــري درباره اقتصاد
ايــران قدرتي فراتر از مجلس و دولت داشــت و
نيز ديدارهاي اســتاني و نشست با فعاالن بخش
خصوصي در مراكز استانها او را با واقعيتهاي
اقتصادي ايران بيشتر آشــنا كرده است .دولت
ســيزدهم اما كار دشــوار بــراي اداره اقتصاد و
كشــور دارد .دولــت ســيزدهم درحالي كارش
را شــروع خواهد كرد كه دســت و پاي اقتصاد
ايران از ســالهاي پس از جنگ تا امروز در بند
و بســتهاي ســخت وگرههاي كور بسته شده
است .رشــد صفر درصدي در  10سال ،1390
رشد منفي سرمايهگذاري در همين دهه ،انزواي
ناخواســته تجارت ايران از تجارت عادي جهاني
به ويــژه تجارت نفت خام و نيــز گرفتاريهاي
بانكي در مبادالت جهاني و نيز كوچك شــدن
حجم تجارت خارجي ايران در تجارت جهاني و
نيز رشد بيمهار نرخ تورم از گرفتايهاي اصلي
اقتصاد اســت كه از دولت دوازده به يادگار براي
دولت بعدي باقي ميماند .كارشناسان و مديران
و فعاالن اقتصادي با تأييد تنگناهاي يادشده اما
باوردارند دولت ســيزدهم با سه پديده بزرگ و
نفسگير دســت به گريبان است؛ كمبود آب و
برق يا كاستيهاي زيرساختهاي ايران ،فرآيند
مديريت پديده آزاردهنده كرونا از جلب اعتماد

شــهروندان تا تأمين واكســن و ســرانجام رها
شدن صلح هســتهاي و فرورفتن اين پديده در
غبار .كمبود آب و برق و نيز ســاير زيرساختها
به نارضايتيهاي سياســي در خوزســتان دامن
زده اســت و مردم اين اســتان روشهاي عرفي
مســالمتآميز گذشــته را كنــار زده و نابردبار
شــدهاند .اين رفتار تازه خوزستانيهاي معترض
شرايط سياســي را وارد دوره تازهاي كرده است.
از ســوي ديگر روش و سازماندهي برخورد نظام
تصميمگيــري ايران با پديده كرونا گونهاي بوده
و هســت كه ايرانيان احساس بدي دارند و براي
اينكه واكسينه شوند ،رنج سفر به كشور جنگزده
ارمنستان را به جان ميخرند .نارضايتي اجتماعي
گسترده از اين وضعيت سراپاي جامعه ايراني را
فراگرفته و به نظر ميرسد شتاب ريزش ضريب
اعتماد به مديريت ارشــد دولت و ساير نهادها را
افزايش داده اســت .سومين عامل سرنوشتساز
بر كســبوكار و معيشت شــهروندان به مقوله
ادامهدار شدت تحريم اقتصادي ايران برميگردد.
پيامدهاي سرچشــمه گرفته از ايــن عنصر بر
اقتصاد كالن بر اقتصاد بنگاهها و سفره خانوادهها
انكارناشدني اســت .روند فزاينده افزايش قيمت
كاالهايي كه بايد ســر سفره شــهروندان برود
و رســيدن به نقطه اوج در شــتاب نرخ تورم از
اين مقوله سرچشــمه ميگيرد.آيا دولت آينده
ميتواند ســايه ســنگين و خفهكننده اين سه
عامــل آزاردهنده ايران را به ســادگي از ســر
ايــران و ايرانيان كوتاه كند؟ واقعيت اين اســت
كه خوشبيني قابل اعتنايي الزم اســت تا اين
چشــمانداز تصوير شود كه با ســرعت ميتوان
اين ســه مســأله را حل كرد .واقعيت سياسي
ايران روزهاي سرنوشتســازي را تجربه ميكند
كه آينده ايران را نيز دســتخوش دگرگونيهاي
ناشــناس خواهد كرد .اگر كاري انجام نشــود و
درباره مسائل يادشده با شتاب تصميمي كارساز
و مطابق با كاهش دشــواريها گرفته نشــود،
گرهها پرشــمارتر و كورتر خواهد شد .بايد كار
از جايي شــروع شود تا شــرايط سخت ايران به
ســوي روزهاي بهتر پيش برود .كارشناسان باور
دارنــد زودترين جايي كه ميشــود با رفتن به
جاده ،آن راه را بــاز كرد مقوله حذف يا كاهش
تحريمهاست .واقعيت اين است كه اقتصاد ايران
تا روزي كه بند نافش از درآمد حاصل از صادرات
نفت بريده شــود نيازمند استفاده از اين درآمد
به مدت دستكم  5سال اســت تا بتوان منابع
جايگزين را يافت .درغيــر اين صورت و با ادامه

وضعيت تحريمي يافتن منابع ارزي و ريالي براي
معادل بخشي به بودجههاي ساالنه دشوار خواهد
بود .در شرايط حاضر متأسفانه بخش خصوصي
ايران توانايي و انگيزه کافي براي سرمايهگذاري
تازه ندارد .ســرمايهگذاران ايرانــي اصيل تنها
براي صيانت از كارخانه خود با هدف نگهداشت
سطح اشــتغال بنگاههاي خود را نگه داشتهاند.
از سوي ديگر دولت نيز به اندازهاي گرفتار تأمين
هزينههاي جاري است كه توانايي سرمايهگذاري
تــازه ندارد و روند كاهنده طرحهاي عمراني اين
را به خوبي نشــان ميدهد .از سوي دیگر اما راه
سرمايهگذاري مستقيم خارجي نيز مسدود است
و شــركتها وكشــورهاي خارجي بايد با درنگ
بســيار تصميم بگيرند به ايــران بيايند .با اين
حساب دولت سيزدهم راهي ندارد جز اينكه راه
صادرات نفت خام به روش عادي را باز كند و اين
نيز بدون رفع تحريمها ناممكن اســت .واقعيت
اين است دو نظام سياسي ايران و آمريكا با تكيه
بر تواناييهاي خود روي خواستههاي حداكثري
پافشــاري ميكنند و البته هركدام نيز به نقاط
ضعف خود و حريف نيز آگاهي دارند .نقطه ضعف
ايران در ادامه بنبست ترسناك فعلي اين است
كــه بدون صادرات نفت نميتواند بودجه ســال
 ۱۴۰۰را به تعادل منطقي برساند و اقتصاددانان
باور دارند در اين وضعيت ،روند و شــتاب تورم
و نرخ آن فزاينده خواهد شــد و نيز ايران منابع
كافي بــراي تأمين زيرســاختهاي بهشــدت
آســيبديده در بخشهاي گوناگون را نخواهد
شــد و اين اتفاق به معناي پذيــرش نارضايتي
و اعتراض بيشــتر شهروندان اســت .برخي باور
دارند مقامهاي سياسي ايران بردباري و مداراي
ايرانيان را اندازهگيري كارشناســانه كرده و نيز
منابــع مالي و ارزي را بــراي روز مبادا در جايي
دارند كه اينطور در برابر قدرت نخســت جهان
ايستادگي ميكنند .اما نقطه ضعف آمريكاييها
نيز اين است كه نظاميهاي مستقر آنها در عراق
و نيز در ديگر كشــورهاي منطقه آسيبپذيرند
و اين بخت ســياه آنهاست كه آسيبزنندگان به
نظاميهاي آمريكايي در عراق و در كشــورهاي
ديگر ،دوستان ايران به حساب ميآيند كه جهاد
عليه آنها را تشــديد ميكنند .واقعيت اين است
كه پيچيدگيها و تنگناها و بنبســت ترسناك
فعلي ،شــهروندان ايراني را بيشتر از شهروندان
آمريكايي در هــراس و ابهام فرو ميبرد .به نظر
ميرســد اين يك فاكتور مهم اســت؛ به عالوه
اينكه نرخ تورم شتابان همه را عاصي خواهد كرد.
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برخي از گوشــههاي واقعيت ايران كه
بهشــدت خود را نشان ميدهد اين است
كــه بهرغم بيان آرزوهاي بلنــد در ايران
در همه روزها و سالهاي پس از استقرار
نظام جمهوري اســام براي داشتن يك
اقتصاد خود اتكا كه كمترين نياز به خارج
را داشته باشد هرگز لباس عمل نپوشيده
اســت .به اين ترتيب است كه ايران براي
زندگي عــادي خويش بايد با دنيا تجارت
كند و تجارت ايران نيز تا همين دو -ســه
سال پيش صورت سادهاي داشت .به اين
معني كه ايران ساالنه بهطور ميانگين 50
ميليارد دالر نفت خام و نيز مقاديري متغير
كاالهاي ديگر به چند كشــور مشــخص
ميفروخت و ســاالنه بهطور ميانگين 60
ميليارد دالر نيز واردات كاالهاي مصرفي،
كاالهاي واســطهاي و نيز مواد اوليه توليد
وارد ميكرد .اين واقعيت موجب شده است
ايران با دنياي امروز با همه پيچيدگيها و
درهمتنيدگيهايش برخورد داشته باشد و
در اين برخوردهاســت كه گرههايي ديده
ميشــود زيرا حقيقت جهــان با حقيقت
ايران سازگاري ندارد.
از سوي ديگر حقيقت و واقعيت جهان
امروز اين اســت كه برخالف خواســت
و اراده و تمايــل نهادهــاي ادارهكننــده
ايران ،غرب به معنــاي عام آن و به ويژه
اياالت متحده آمريــكا در آن قدرت اول
به حســاب ميآيند .واقعيت اين است كه
بهرغم تالشهاي مسكو ،پكن وتا اندازهاي
اتحاديه اروپا و ساير كشورهاي ناسازگار با
آمريكا ،اين كشور با فاصله قابل اعتنا در
حال حاضر بر سرنوشت تحوالت اقتصادي
و سياســي در دنيا بيشترین اثرگذاري را
دارد .اين حقيقت جهان تا روزي كه نابود
نشــود با حقيقت ايران سازگاری ندارد و
به همين دليل اســت كه اين دوحقيقت
درنقاط متفاوتي باهم برخورد غيردوستانه
دارند .از آنجايي كه حقيقت جهان توانسته

است واقعيتهاي دنياي امروز را بر اساس
آنچه ميخواهد شكل دهد و نيز با توجه
بــه فرمانپذيري وهمراهي كشــورهاي
گوناگون با اين حقيقت ،ايران با دردســر
روبهرو ميشــود .بهطور مثال ميتوان به
داســتان  FATFاشاره كرد .واقعيت اين
اســت كه در دنياي امروز و با گستردهتر
شــدن دادوســتد كاال وجريانهاي پولي
و مالي ،درهمتنيدگيهايي پديدار شــده
است و كشورهاي جهان و به ويژه غرب و
آمريكا كه در جريان حمله به اين كشــور
در سال  2001متحمل خسارت سنگيني
شــدند به اين نتيجه رسيدند كه بايد در
نظام دادوســتدهاي مالــي وپولي كاري
كرد كه معلوم شود هر جابهجايي پول از
كدام مقصد به كــدام مبدا ميرود و اين
جابهجايي را چه كشوري يا چه سازمان و
فرد حقيقي و حقوقي انجام ميدهد .اين
خواســته و اراده آمريكاييها موجب شد
پس از  2001يك نهاد به نام گروه اقدام
ويژه تشكيل شــود و ابتدا تعدادي كمتر
از انگشتهاي دو دســت عضو آن بودند
آن را تشــكيل دادند .فلسفه تأسيس اين
نهاد بهطور خالصه اين بود و هست كه راه
جابهجایي منابع مالي پرريسك يا متعلق
به گروههاي ناشــناس كه ممكن است از
آن منابع اســتفادههاي تروريستي انجام
شود را مســدود كند FATF .يك جزوه
با  40توصيه براي مبارزه با پولشــويي در
ســطح جهان دارد و يك جزوه ديگر دارد
كه  9توصيه بــراي مبارزه با تأمين مالي
تروريسم دارد.
نظام سياســي ايران حقيتي است كه
اين نهــاد را به چند دليل قبــول ندارد.
دليل نخست آن رهبري اياالت متحده در
 FATFبنا به باور تصميمگيرندگان اصلي
درايران است.
اين يك اصل در ايران است كه آمريكا
هر فعاليتي ميكند براي صيانت از منافع
خودش است و اين منافع لزوماً با منفعت
ايــران كه با نظام سياســي آمريكا تضاد
ذاتي دارد سازگار نيســت كه هيچ بلكه
منافــع ايران را تهديــد ميكند .بنابراين
ضــرورت ندارد ايران شــرايط  FATFرا
قبول كند .دليل ديگــر مخالفت ايران با
اين نهاد اين است كه ميگويند چرا بايد

اطالعات ايران و گروههاي مورد حمايتش
و نيز مســير دادوســتدهاي مالياش در
اختيار آمريكا قرار گيرد و از اين اطالعات
عليه ايران استفاده كند.
دليل ســوم اين اســت كه اين نهاد با
استقالل ايران سازگاري ندارد.
اما حقيقتي كه در باال به آن اشاره شد
بــا واقعيتهاي ايران در تضاد قرار گرفته
است .ايران بايد تجارت كند و بايد مسير
دادو ستدهاي مالياش را به اطالع FATF
برساند .اما ايران نميخواهد حقيقت را با
واقعيــت يكي بداند و ميگويد ميتوان از
كنــار اين موضوع عبور كــرد .اما به نظر
ميرســد و تجربه ســالهاي اخير و نيز
رخدادهاي پرشمار نشان ميدهد ايران به
نقطهاي رسيده است كه بايد بين حقيقت
جهان امروز و حقيقت نظام سياسي خود
و نيز واقعيتهايي كه وجود دارند يكي را
برگزيند .شــايد قبول اين حقيقت سخت
باشــد و ايران به لحاظ حيثيت سياسي
نخواهد مفاد و محتــواي توصيهنامههاي
دوگانه  FATFرا قبول كند اما بايد بتواند
بديلي براي نبودن امكان جابهجايي منابع
پول تهيه كند .دو ســناريوي موجود اين
داســتان كه انگار به روزهاي آخر رسيده
اســت وجود دارد .ايران تجارت خارجي
عادي را كنار بگذارد و كجدار و مريز رفتار
كند تا ببيند چه ميشود و آيا بديلي براي
عبور از اين شرايط پديدار ميشود .در اين
صورت خطر حذف تدريجــي از تجارت
مشــهود و مراعات شده جهاني را بايد به
مرور كنار بگذارد .فعاالن اقتصادي ايران و
بازرگانان به اين نتيجه رسيدهاند ايران به
دليل عدم پذيرش  FATFدرحال حذف
تدريجــي از اقتصاد عادي جهان اســت.
هزينههاي سربار و راههاي پيچيده براي
دور زدن توانايــي بازرگاني خارجي را به
انتها ميرساند.
ســناريوي ديگر اين است كه نهادهاي
ادارهكننده كشور حقيقت جهان را بپذيرند
و با استفاده از گريزگاههاي قانوني وعرفي
در يــك دوره معين تجارت خارجي خود
را چنان سامان دهند كه بتوانند با تجارت
مشــهود فعاليتهاي ديگــر اقتصادي را
سرپا نگه دارند.

انرژی از جمله نهادههای بسیار مهم و اساسی برای تولید است و
در خصوص اهمیت و نقش انرژی در اقتصاد اینگونه تعبیر میکنند
که هیچ ارزش افزوده اقتصادی بــدون مصرف انرژی امکان تولید
ندارد .برق نیز از جمله حاملهای انرژی محسوب میشود که امروز
گستره پوشش آن در دنیا بسیار وسیع است و در حال حاضر فقط
 ۱۶درصد جمعیت کره زمین یا به عبارتی  1/2میلیارد نفر به این
انرژی دسترســی ندارند .در ایران نزدیک به  99/5درصد مردم به
برق دسترسی دارند.
انرژی بــرق در بخشهای مختلف مصرف میشــود و از آن به
عنــوان نهاده و خدمتی برای تولید رفاه و آســایش و ...اســتفاده
میشــود .نقش این خدمت در برخــی از نقاط ایران برای زندگی
روزمره به قدری برجســته اســت که لحظهای بــدون آن زندگی
امکانپذیر نیســت .لذا دسترســی به برق مطمئن و پایدار از این
حیث دارای اهمیت اســت .این در حالی است که در روزهای اخیر
دسترسی پایدار و مطمئن به برق در کشور دچار مشکل شده است
و این وضعیت باعث شــده است خسارتهای زیادی به بخشهای
تولیــدی تحمیل کند .این گزارش به دنبال این اســت که دالیل
مربوط به وقوع چنین اتفاقی را بررســی کند و در انتها راهکارهای
الزم را ارائه کند.

 -1مروری بر مشکالت صنعت برق در ایران
بررسیها حکایت از این واقعیت دارد که فعالیت صنعت برق در
ایران با همت و تالش بخش خصوصی آغاز شد« .بدین صورت که
از اوایل سالهای  ۱۳۰۰به بعد ،با توجه به این که بخش خصوصی
به مزایای برق پی برد ،رفتهرفته در شهرهای بزرگ و کوچک ایران،
تأسیســاتی برای تولید و توزیع و فروش برق ایجاد شــد .اینگونه
فعالیتها عموماً در مقیاسهــای کوچک و محدود و به طور کلی
منفک از یکدیگــر انجام میگرفت و البته نیــاز به هماهنگی هم
در شرایط آن روزهای نخستین احساس نمیشد در همین دوران
برخی ازکارخانههای صنعتی جدیدالتأســیس هم دارای تجهیزات
برق اختصاصی شــدند که داد و ســتدهایی نیز با مؤسسات برق
شهری داشتند.
در ســال ۱۳۱۰برای نخستین بار ،شبانهروزی کردن برق در تهران
درمیان دولتمردان آن زمان مطرح شد و اقدامات اولیه برای تحقق آن
صورت گرفت .در ســال ۱۳۱۶پس از شش ســال و با گذراندن فراز و
نشیبهای بسیار ،در تاریخ  ۱۳۱۶/۶/۲۵نیروگاه بخار ساخت کارخانه
اشکودای چکسلواکی با قدرت  ۶۴۰۰کیلو وات در محل کنونی شرکت
برق منطقهای تهران نصب شــد و به بهرهبرداری رســید .با وجود آن
که در تهران به علت وســعت شهر و موقعیت سیاسی و اجتماعی آن،
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سرمایهگذاری دولتی در کار برقرسانی پیش از همه شهرهای دیگر آغاز شد،
بخش خصوصی هم در امور برقرسانی در تهران فعالیت قابل توجهی داشت
به نحوی که در ســال  ۱۳۴۱یعنی سال تأسیس ســازمان برق ایران تعداد
شرکتهای خصوصی که هر یک در بخشی از شهر تهران فعالیت داشتند به
 ۳۲شرکت رسیده بود ».در حال حاضر صنعت برق ایران تحت کنترل شرکت
دولتی توانیر است و احداث نیروگاهها توسط شرکت توسعه برق ایران مدیریت
میشود که یک شرکت تابعه و کامال تحت مالکیت شرکت توانیر است.
با توجه به اهمیت برق در کشور ،از برنامه هفت ساله اول عمرانی کشور که از
سال  1327در کشور به اجرا در آمد ،در برنامه سهمی هم برای توسعه صنعت
برق در کشور با هدف تامین برق مورد نیاز مصارف خانگی شهرها و فراهم کردن
رفاه اجتماعی منظور شده بود .مجموع فعالیتهایی که در صنعت برق کشور در
سالهای قبل و بعد از انقالب سال  1357اتفاق افتاد عبارتند از این که صنعت
برق ایران توانســته است با موفقیت بحرانهای دوران جنگ و پس از جنگ را
پشت ســر بگذارد و از لحاظ بینالمللی نیز در جایگاهی در خور قرار گیرد .در
حال حاضر ایران رتبه  14تولید برق در جهان را دارد و از نظر مصرف در جایگاه
هجدهم جهان قرارگرفته است.
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مشکالت ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها
یو
ن برنام ه چهار م توســع ه اقتصادی ،اجتماع 
ن اصال ح ماده ( )3قانو 
قانو 
ی ایران (معروف به قانون تثبیت قیمتها که در
ی اســام 
ی جمهور 
فرهنگ 
مجلس هفتم به تصویب رسید) مصوب  1383/10/22و اجرای نامناسب قانون
هدفمند کردن یارانهها مصوب ســال  1388سنگ بنای عدم تعادلها را در
صنعت برق فراهم کرد.
مطابق بند(ج) ماده( )1قانون هدفمنــد کردن یارانهها« :میانگین قیمت
فروش داخلی برق بهگونهای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله
پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران معادل
قیمت تمام شده آن باشد .بررسیها حکایت از این واقعیت دارد که این حکم
در ســالهای برنامه پنجم بهرغم تصریح صدر ماده مذکور مبنی بر «مکلف
بودن دولت» در اجرای این حکم ،حکم مذکور اجرا نشده است .اشتباه فاحش
دیگری که دولت وقت دچار شــده بود این بود که در اجرای ماده ( )7قانون
هدفمند کردن یارانهها و این که  50درصد درآمد حاصل از اجرای این قانون
را موارد ذکر شــده در این ماده و بقیه را به نسبت مشخص شده در ماده ()8
توزیع کند ،دچار خطای محاسباتی شد و اگر بنا بود قانون را درست اجرا کند،
بایــد بین  121000ریال تا  125000ریال را به ازای هر نفر بین مردم توزیع
کند و نه عــدد  455000ریال را .در واقع مابهالتفاوت عدد  455000ریال با
رقم  12000که معادل  334000ریال است و بین مردم توزیع شد و همچنان
هم ادامه دارد ،آن بخشی از منابع حاصل از اجرای قانون است که باید بخشی
از آن به شرکتهای عرضهکننده انرژی مثل توانیر و ...پرداخت میشد .در واقع
دولت برای تأمین منابع مربوط به اجرای نادرست قانون ،از محل دستاندازی
به منابع مربوط به شرکتهای عرضهکننده انرژی تأمین کرده است .در اجرای
این قانون تخلفات زیر محرز است:
ترکیــب مقرر در قانون هدفمنــد کردن یارانهها برای مصــارف آن قانون
( 50درصــد بــرای کمک به خانوارها 30 ،درصد بــرای کمک به تولید و 20
درصد برای جبران هزینههای دولت) ،در هیچیک از ســالهای اجرای قانون
مذكور رعایت نشده اســت .به نحوی که در عمل ،پرداخت یارانههای نقدی،
حدود  90درصد از کل مصارف هدفمندســازی یارانهها را به خود اختصاص
داده است .علیرغم اینکه مجلس شوراي اسالمي همواره بر اختصاص درصدي
از منابع هدفمندسازی برای کمک به تولید تاكيد کرده است ،در عمل حدود 2
درصد مصارف در طی سالهای  1389تا  1397به توليد اختصاص یافته است.

به عالوه ،حدود  2درصد مصارف نيز به حوزه ســامت اختصاص یافته است.
در مجموع ،اجراي قانــون هدفمندكردن يارانهها در خصــوص توزيع يارانه
نقدي مســير صحيحي را طي نكرد .توفيق در اجراي سياســت نقدي كردن
يارانهها نيازمند شناخت اقشار جامعه از لحاظ درآمدي بوده كه زمينههاي آن
محقق نشد .بي توجهي اساسي به ساير قوانين مكمل (از جمله قانون توسعه
حملونقــل عمومي و مديريت مصرف ســوخت ،قانون اصالح الگوي مصرف
انرژي ،قانون رفع موانع توليد و قانون اجراي اصل  ،)44توزيع منابع حاصل از
اجراي قانون در ميان اهداف متعدد و نامرتبط با حوزه انرژي .يكي از مهمترين
نقاط ضعف قانون هدفمندكردن يارانهها ،توزيع منابع حاصل از افزايش قيمت
انرژي بين مصارف متعدد از جمله كمك به حوزه ســامت ،كمك به اشتغال
جوانان ،افزايش مستمري و ...است بهگونهاي كه عمال منابعي براي تحقق اهداف
اصلي قانون كه كاهش شدت انرژي است ،نمانده است .به عالوه ،با اصرار مجلس
شوراي اسالمي در تبصره  14بودجه سال  ،1397براي اجراي ماده  39قانون
برنامه ششم توسعه ،براي اولين بار از زمان اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها،
همه منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها مدنظر قرار گرفت.
یکی از انحرافات بسیار جدی که در قانون هدفمند کردن اتفاق افتاد این بود
که شــرکتهای دولتی از حالت شرکتی و حاکمیت شرکتی خارج شدند و به
اداره کلی برای تأمین منابع هدفمندی تبدیل شدند .این رویه باعث شد که از
سال  1389لغایت  1395وزارت نیرو بیش از  323میلیارد تومان بیش از آنچه
که قانون به عنوان سهم واریزی توانیر به سازمان هدفمندی تعیین کرده بود،
بیشتر به سازمان واریز کند و در واقع مطالبات توانیر از سازمان محسوب میشود.
موضوع دیگری که در اجرای این قانون به عنوان اشکال اساسی وجود دارد،
این بود که باید میانگین قیمت فروش داخلی برق تا پایان برنامه پنجم به معادل
قیمت تمام شده آن برسد که این نیز اجرا نشد .این حکم نه تنها اجرا نشد ،بلکه
مجالس و دولتها با رایگان و در نظر گرفتن قیمتهای مخفف برای فروش
برق ،هزینههایی به صنعت برق تحمیل کردند و متأسفانه برای تأمین آن هم
محل مشخصی را تعیین نکردند.
مطالبات وزارت نیرو از دولت
برای برطرف کردن این مشکل در سال  1394با تصویب قانون حمایت از
صنعت برق تالش شد منابع مربوط به تصمیمات این چنینی در نظر گرفته
شود .این موضوع در ماده( )6قانون مذکور بشرح ذیل آمده است:
«ســازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف اســت اعتبار الزم جهت
پرداخت مابهالتفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام
شده (مورد تأیید سازمان حسابرسی) و همچنین معافیتهای قانونی اعمال
شده برای هزینههای انشعاب را در بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و در
فواصل زمانی ســه ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند ».بررسی قوانین بودجه
سالهای اخیر نشان میدهد که این حکم نیز اجرا نشده است .در واقع عدم
اجرای این حکم به معنای این است که وزارت نیرو هزینههایی را برای عرضه
برق پرداخت میکند که عم ً
ال محل جبران آن مشــخص نیست .آمار نشان
میدهد که میزان مطالبات وزارت نیرو از بابت مابهالتفاوت قیمت تکلیفی رقمی
حدود  60هزار میلیارد تومان است .بدینصورت که در سال  1398قیمت برق
با سوخت یارانهای در ســال  1398بیش از  193تومان به ازای هر کیلووات
ساعت محاسبه شده است ،این در حالی است که قیمت برق به صورت تکلیفی
به طور متوســط  82تومان به ازای هر کیلووات ساعت به مشترکین فروخته
شــده است .این در واقع گویای این است که وزارت نیرو به ازای هر کیلووات
ســاعت برق بیش از  111تومان دچار ضرر و زیان میشــود و باید از منابع
خودش آن را جبران کند و یا آن را به حساب مطالباتش از دولت منظور کند.
جزئیات این محاسبه در ذیل آمده است.
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در محاســبات فوق سوبســیدهایی که از محل فروش برق با ســوخت
سوبسیدی و غیرسوبسیدی به کشور تحمیل میشود ارائه شده است .با در
نظر گرفتن ســوخت مصرف شده به قیمت سوبسیدی و غیرسوبسیدی در
سال  1398به ترتیب  30و  393هزار میلیارد تومان سوبسید از محل فروش
برق به اقتصاد کشور تزریق شده است که بسیار بی هدف و نامتناسب بین
اقشار مختلف و بخشها مورد مصرف قرار گرفته است .این است که صنعت
برق دچار ناترازی شــدیدی اســت .در خصوص این ناترازی و روشن شدن
دقیــق آن جا دارد در مورد درآمد و هزینه صنعت برق نیز توضیحاتی ارائه
شــود .مطابق اطالعات بودجه سال  1399مجموع درآمد حاصل از فروش
داخلی برق و صادرات  31328میلیارد تومان برآورد شده است و هزینههای
این صنعت نیز در همان سال  39251میلیارد تومان برآورد شده است .این
دو رقم نشــان میدهد صنعت برق در همان سال در بخش درآمد-هزینه
با کســری 7923میلیارد تومانی مواجه بود .برای جبران این کسری ،چون
راهــی برای کاهش هزینههای جاری وجود ندارد ،ناچارا ً باید اســتهالک و
سرمایهگذاری کاهش یابد .در واقع باال بودن هرینهها نسبت به درآمدها باید

از محل کاهش استهالک و هزینههای سرمایهگذاری جبران شود .در بخش
منابع در ســال  1399پیشبینی شــده بود کل منابع این صنعت 18225
میلیارد تومان و مصارف مربوط به ســرمایهگذاری  27368میلیارد تومان
باشد .در این قسمت نیز صنعت با  9143میلیارد تومانی مواجه شد.
باال بودن عمر نیروگاهها
باال بودن عمر نیروگاهها یکی دیگر از مشــکالت صنعت برق است .عمر
بــاالي برخي نيروگاههاي حرارتي كاهش راندمان و بهرهوري را به دنبال
دارد .كمبود منابع آب براي برخــي نيروگاههاي بخاري و مديريت منابع
آب نيروگاههاي برقآبي باعث شــده كه حداكثر قدرت عملي قابل توليد
در زمان اوج مصرف كاهش يابــد .در حال حاضر بيش از  1700مگاوات
نيــروگاه بخاري و گازي عمر باالي  40ســال و بيــش از  7000مگاوات
نيروگاه بخاري و گازي عمر باالي  35ســال دارند كه بنا بر استانداردهاي
موجــود هيچگونه قابليت اتكايي در خصــوص اين قبيل نيروگاهها وجود
نــدارد و اســتفاده از اين نيروگاهها در زمان اوج مصرف ســالهاي آينده
ميتواند موجبات نگراني را فراهم آورد.
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قیمتگذاری و مصرف نامتوازن برق
یکی از مشکالت کنونی صنعت برق در مقایسه با بقیه نقاط دنیا ،شکل
نیاز مصرف ایران در زمان پیک مصرف با بقیه نقاط دنیا اســت .در ايران
نسبت سهم برق مصرفي صنايع و بخش خانگي تقريباً يكسان بوده ،حال
آن كه اين نسبت در كشــورهاي ديگر نظير مالزي به  2/5برابر مي رسد
كــه مراتب عالوه بر امكان مديريت بهتر بــار ،موجب ايجاد ارزش افزوده
بيشتري ميگردد.
يكــي از عوامل مصرف نامتوازن بــرق در بخشهاي خانگي و صنعت،
قيمتگذاري نامناســب برق در اين بخشها است .چرا كه گرانتر بودن
قيمت برق در بخش توليد نسبت به بخش خانگي ،خود عاملي در راستاي
تشــديد ركود است .در كشورهاي پيشــرفته ،برق صنعتي از برق خانگي
ارزانتر بوده و نســبت ميانگين تعرفه برق مشــتركين صنعتي به خانگي
اين كشــورها حدود  0/5است .ولي نسبت متوسط تعرفه برق صنعتي به
خانگي در ايران در  10سال گذشته حدود  1/3بوده است .با توجه به اين
كه تعرفه برق هر دو بخش خانگي و صنعتي در ايران پايين است ،مطابق
اهداف برنامه ششم مقرر شــده قيمت فروش برق داخلي به قيمت تمام
شــده آن برســد كه در اين صورت الزم است افزايش قيمت بخش توليد
با شــيب بسيار ماليمتر و افزايش قيمت بخش خانگي با شيب تندتري به
خصوص براي مشتركين پرمصرف صورت گيرد تا نسبت تعرفههاي اين دو
بخش و روند افزايش آنها به حد مطلوبي برسد.
در مــاده( )27قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشــی از مقررات
مالی دولت مصوب  1384/8/15مسئولیت تأمین برق کشور به وزارت نیرو
محول شــده است .رشد متوسط مصرف برق در سالیان اخیر بین  5تا 7
درصد بود و برای جبران این میزان مصرف در برنامههای پنجم و ششــم
توسعه مقرر گردید سالیانه  5هزار مگاوات به ظرفیت منصوبه کشور اضافه
شــود .متأسفانه این وظیفه قانونی در هیچ یک از سالهای دو برنامه اجرا
نشــده است و این ریشــه در عواملی نظیر کمبود نقدینگی ،ناترازی بین
درآمــد -هزینه و منابع و مصارف صنعت برق و ...دارد .در خصوص اجرای
این حکم در ادامه توضیحات تکمیلی ارائه میشود.
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 -2بررســی عملکرد وزارت نیرو در ایجاد ظرفیت اسمی در
سالهای برنامه چهارم ،پنجم و ششم توسعه
ظرفیت اســمی نیروگاههای کشور تا پایان سال  1399معادل ۸۵۳۱۳
مــگاوات بوده کــه دربرگیرنــده نیروگاههای حرارتــی ،برقآبی ،اتمی و
تجدیدپذیر اســت .ظرفیت اســمی نیروگاههای حرارتــی برابر ۷۱۳۳۱
مــگاوات ،نیروگاههای برقآبی برابر  ۱۲۱۹۳مگاوات و اتمی و تجدیدپذیر
 ۱۷۸۹مگاوات است .نمودار( )۱روند افزایش ظرفیت طی سالهای ۱۳۸۴
تا  ۱۳۹۹را نشــان میدهد .ظرفیت منصوبه ســاالنه کشور در سه برنامه
چهارم ،پنجم و ششم (تا سال  )1399توسعه یعنی از سال  1384لغایت
ســال  ۱۳۹۹در نمودار زیر ارائه شده اســت .همانطور که در نمودار هم
نشان داده شده است ،ایجاد ظرفیت همواره با فراز و فرودهایی همراه بوده
و ویژگی برجسته آن نزولی بودن روند مربوط به آن است .دلیل بروز چنین
شــرایطی تثبیت بهای انرژي و نرخ آمادگی نیروگاهها ،افزایش روزافزون
مطالبــات از فعاالن صنعت برق و به تبــع آن بدهی آنان به نظام پولی و
بانکی ،جهش نرخ ارز ،عدم تناســب بهای خرید و فروش برق متناســب
با تغییرات شــاخص خردهفروشــی و غیره اســت .تحت چنین شرایطی
بنگاههای اقتصادی فعال در این صنعت ،شامل تولیدکنندگان تجهیزات،
پیمانکاران و ســرمایهگذاران احداث نیروگاه ناتوان از تأمین مالی خواهند
شد که این امر افت و یا توقف فعالیتهای آنان را در پی خواهد داشت.

نمودار  .۱ظرفیت نیروگاههای منصوبه ساالنه در بازه زمانی
۱۳۸۴-۱۳۹۹

مأخذ :آمار تفصیلی صنعت برق ایران ،توانیر.
بیش از  ۸۳درصد از کل ظرفیت نیروگاهی منصوب در کشور متعلق
بــه نیروگاههای حرارتی شــامل بخاری ،گازی و چرخهترکیبی اســت.
نیروگاههــای برق آبی که نقش مهمی در تأمین اوج مصرف دارد۱۴/۳ ،
درصد از کل ظرفیت نامی را در بر میگیرد .نیروگاه اتمی بوشهر با ظرفیت
 ۱۰۲۰معادل  ۱/۲درصد از کل ظرفیت منصوبه را دربر میگیرد .ســایر
ظرفیتهای نیروگاهی متعلق به نیروگاههای تجدیدپذیر (شــامل بادی
و خورشــیدی) و دیزلی اســت که مجموعاً  ۱/۳درصــد از کل ظرفیت
نیروگاهی را شامل میشود.
نمودار  .۲سهم انواع نیروگاه از ظرفیت منصوب در کشور در سال ۱۳۹۹

مأخذ :آمار تفصیلی صنعت برق ایران ،ویژه مدیریت راهبردی ،سال  ،۱۳۹۹توانیر.
تولید همزمان با اوج مصرف ســال  ۱۳۹۹برابر  ۵۸/۱گیگاوات بود که
نیروگاههــای حرارتی تقریباً معادل  ۸۳درصــد آن را تأمین کرد .گفتنی
اســت ،در کنار افزایش ظرفیت نیروگاهی ،انجام تعمیرات اســتاندارد و
بهموقــع نیروگاههای حرارتی یکی از عوامل بســیار مؤثر در تأمین برق و
کاهش ناترازی بین تولید و مصرف در زمان اوج بار است .از سویی دیگر ،با
توجه به بارشهای صورت گرفته در سال آبی  ۱۳۹۸-۱۳۹۹نیروگاههای
برقآبی همچون ســال  ،۱۳۹۸نقش مهمی در تأمین اوج مصرف ســال
 ۱۳۹۹ایفا نمود که این میزان بالغ بر  ۹گیگاوات بود .نیروگاه اتمی بوشهر
در زمان اوج مصرف ســال  ۱۳۹۹برابر معادل حدود  ۹۰۰مگاوات برق به
شبکه سراسری تزریق نمود .سایر مقادیر ثبت شده برای تولید همزمان با
اوج مصرف سال  ،۱۳۹۹متعلق به نیروگاههای تجدیدپذیر و دیزلی است.
گفتنی است ،از مجموع ظرفیت حدود  ۷۵۰مگاوات نیروگاههای انرژي نو
و تجدیدپذیر (شــامل بادی ،خورشیدی و زبالهسوز) تولید  ۱۰۴مگاوات،
همزمان با اوج مصرف سال گذشته ،ثبت شده است.

گزارش کارشناسی
شماره  -145تابستان 1400

نمودار  .۳سهم انواع نیروگاه از تولید هزمان با اوج مصرف سال ۱۳۹۹

مأخذ :همان.
از نقطهنظر نیروگاهها تحت تملــک ۳۷/۵ ،گیگاوات معادل  ۴۴درصد
متعلــق به دولت (وزارت نیرو و خــارج از آن) ۴۱/۸ ،گیگاوات معادل ۴۹
درصد متعلق به بخــش غیردولتی (خصوصی) و مابقی آن متعلق صنایع
بزرگ اســت .بهعــاوه ،واحدهای نیروگاهی تحت تملــک دولت ،بخش
غیردولتــی و صنایع بزرگ به ترتیب  ۵۰ ،۴۸و  ۲درصد از مجموع ۵۸/۱
گیــگاوات تولید همزمان با اوج مصرف ســال  ۱۳۹۹را تأمین کردند .این
نقش نیروگاههای غیردولتی در تأمین اوج مصرف ،اطالع و پایش مستمر
وضعیت ایــن نیروگاهها متعلق به بخش غیردولتی و مشــارکت آنان در
تصمیمسازیها برای بهبود عملکرد آنان دارد.
سهم مالکین نیروگاهی
از مجموع ظرفیت نیروگاهی
تا سال ۱۳۹۹

سهم مالکین نیروگاهی
از مجموع تولید همزمان
با اوج مصرف سال ۱۳۹۹

مأخذ :آمار تفصیلی صنعت برق ایران ،ویژه مدیریت راهبردی ،سال  ،۱۳۹۹توانیر.

 -3نتیجهگیری
آنچه در این نوشتار آمده است گویای این واقعیت است که بخش انرژی و
ن برنام ه چهار م توسعه
ن اصال ح ماده ( )3قانو 
صنعت برق ایران از زمانی که قانو 
ی ایران معروف به قانون تثبیت
ی اسالم 
ی جمهور 
ی و فرهنگ 
اقتصادی ،اجتماع 
قیمتها که در مجلس هفتم به تصویب رسید و اجرای نامناسب قانون هدفمند
کردن یارانهها مصوب ســال  1388سنگ بنای عدم تعادلها را در این صنعت
فراهم کرد .تا قبل از این تصمیمات و قوانین ،صنعت برق که صنعتی خودگردان
بود از طریق منابعی که بدست میآورد کلیه امورات جاری و سرمایهای خود را
انجام میداده و هیچگونه کسری نداشت .اما اجرای ناقص قانون هدفمند کردن
تعادلها  ،نه تنهــا در صنعت برق بلکه بخش انرژی را بهم ریخت .در واقع در
مجلس هفتم دو تصمیم متضاد اتخاذ شد .یکی تصویب قانون موسوم به تثبیت
قیمتها و دیگری تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی.
در ماده( )27قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي
دولت مصوب ،1380تأمين نياز برق كشور بر عهده وزارت نيرو است .با توجه به
مطالب فوق ،كمبود نقدينگي صنعت برق در بخشهاي مختلف این صنعت مانع
از تحقق كامل اهداف از پيش تعيين شده جهت توسعه سيستمهاي مختلف
در بخشهاي توليد ،انتقال و توزيع شــده اســت ،به گونهاي كه بخش عمده
طرحهاي توســعه متوقف و يا از اولويت اجرا خارج شــدهاند و در حال حاضر

بخش جزئي از طرحهاي مزبور با توجه به بودجه ِ
اندك در اختيار ،به كندي در
حال اجراست.
مجموع درآمدهاي صنعت برق طي سالهاي 1390لغایت  1395در
حدود  77هزار ميليارد تومان مي باشد كه بعد از كسر هدفمندي يارانهها،
درآمــد خالص فروش برق به حدود  64هزار ميليــارد تومان كاهش يافته
اســت .اين در حالي است كه مجموع هزينههاي صنعت برق در اين سالها
بيش از  89هزار ميليارد تومان بوده است .این وضعیت نشاندهنده كمبود
بیش از  12هزار ميلياردتومان ميباشد.
تخصيص سوخت ارزان قيمت با نرخ 5تومان به نيروگاهها بعد از اجراي
قانون هدفمندي يارانهها ،در عمل سياستهاي افزايش راندمان و كاهش سوخت
مصرفي نيروگاهها را در سازوكار بازار فعلي غيراقتصادي نموده است.
در حال حاضر  50درصد تولید برق در اختیار بخش خصولتی قرار دارد .بهرغم
چنین وضعیتی هنوز وزارت نیرو به عنوان بازیگر ،تنظیمگر و سیاستگذار مشغول
فعالیت اســت .این در حالی است که مطابق ماده( )59قانون اجرای سیاستهای
کلی اصل( )44قانون اساســی مصوب  1387/3/25و قانون اصالح قانون اجرای
سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسی تصویب شد و مواد()7
و ( )8مصوب  ،1397/3/22مقرر گردید نهاد رگوالتوری در حوزههایی که ماهیت
انحصار طبیعی دارند ،تشکیل شود ولی بهرغم گذشت بیش از یک دهه هنوز این
امر قانونی اجرا نشده است .در فضای نبود چنین نهادیی ،بسیاری از تصمیماتی که
میتوانست اتخاذ شود تا بخش خصوصی در عرصه صنعت برق بهتر فعالیت کند،
تعیین تکلیف نشدند و فضا و تصمیمات به ضرر این بخش گرفته شد.
-4پیشنهادات
براي مشــتركين صنعتــي و خانگي ،فرهنگ ســازي و برنامه ريزي
مناســب و راهكارهاي تشــويقي به منظور صرفهجويي در مصرف برق در
دستور كار وزارت نيرو قرار گيرد.
وزارت نيرو با استناد به ماده  6قانون حمايت از صنعت برق كشور و تبصره
ذيل آن و ماده  90قانون اصل  ،44نسبت به استفاده از اسناد خزانه اسالمي و
اوراق تسويه خزانه ،به منظور جبران مابهالتفاوت قيمت خريد و قيمت تكليفي
فروش برق از طريق درج مراتب در قوانين بودجه اقدام نمايد.
وزارت نيــرو از انعقاد قراردادهاي مختلف با يك شــركت در قالب ترك
تشريفات مناقصه و ايجاد انحصار پرهيز نمايد.
وزارت نيرو سياستهاي الزم را به منظور واقعي نمودن قيمت فروش
برق (با اولويت مشــتركين پرمصرف) با رويكرد كاهش سهم برق مصرفي
بخش خانگي نســبت به بخش صنايع براي امكان مديريت بهتر بار و ايجاد
ارزش افزوده ،اتخاذ و اجرا نمايد.
دولت محترم صرفنظر از چگونگي حذف يارانه نقدي اقشار پردرآمد،
با اســتفاده از ظرفيتهاي قانوني ،تدابير الزم را جهت حذف نسبي يارانه
پرداختي بابت حاملهاي انرژي به مشــتركين پرمصــرف و واقعي نمودن
قيمت گاز تحويلي به نيروگاهها اتخاذ نمايد.
سازمان برنامه و بودجه همزمان با پيشبرد برنامههاي توسعه ظرفيت
نيروگاههاي كشور توسط وزارت نيرو ،تخصيص منابع مالي ماده  12قانون
رفــع موانع توليد و از محــل منابع مالي صرفهجويــي در انرژي را جهت
نوسازي نيروگاههاي فرسوده در دستور كار قرار دهد.
وزارت نيرو از ايجاد تغييرات غيركارشناســي در ساختار صنعت برق
از قبيل گسترش تشكيالت و ايجاد شركتهاي مادرتخصصي جديد پرهيز
نموده و تمهيدات الزم جهت واگذاري شــركتهاي مديريت توليد برق را
معموال دارد و توجه خود را بر برنامهريزي بلندمدت و مدون درخصوص رفع
مشكالت شبكه برق متمركز نمايد.
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بحثي پيرامون قرارداد كار و توصيههايي به كارآفرينان

10

مقدمه
پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران و استقرار
حكومت جمهوري اسالمي ايران با توجه به لزوم
تغيير در بســياري از قوانيــن و مقررات و انطباق
آن با قانون اساســي جمهوري اسالمي ايران ،در
مورد قانون كار نيز مطالعات و بررسيهاي وسيعي
انجام گرفت و كميســيونهاي متعددي مركب از
نماينــدگان كارفرمايان و كارگــران و وزارت كار
بدين منظور تشكيل شد و لزوم تنظيم قانون كار
جديد از جنبههاي مختلف مطالعه و بررسي شد و
در عين حال قوانين كار برخي از كشورهاي جهان
نيز بررســي شد .سرانجام در ســال  1362متن
پيشنويس قانون كار جمهوري اســامي ايران به
مجلس شوراي اسالمي تقديم شد .اين قانون پس از
تصويب در مجلس شوراي اسالمي چندين بار بين
مجلس و شــوراي نگهبان قانون اساسي رد و بدل
شد و بدون تصويب نهايي باقي ماند .سرانجام طبق
دستور بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران حضرت
امام خميني (ره) مجمع تشخيص مصلحت نظام
تشــكيل و موضوع رسيدگي و تصويب قانون كار
به مجمع مذكور واگذار شد .مجمع مذكور قانون
كار را مورد بررسي و مطالعه قرارداد و سرانجام در
 302ماده و  121تبصره در تاريخ  29آبان ماه سال
 1369آن را تصويب كرد و از تاريخ  69/12/14به
مرحله اجرا گذارده شد.
در حوزه قانون كار مصوب سال  1369مشكالت
و چالشهاي عديدهاي بروز كرد كه در طول بيش از
 30سال كه از اجرايي شدن آن ميگذرد همچنان

حل نشــده باقي ماندهاند و اصالحات درخواستي
در دولتهاي مختلف صورت نگرفته اســت و اگر
اصالحي هم انجام شــده اســت به صورت خيلي
جزئي بوده و پاســخگوي مشكالت روابط كار در
كشور نبوده است .از جمله اين موارد بحث قرارداد
كار و تعيين مدت در ماده  7اين قانون است.
بررســي ماده  7قانون كار و مفهوم
مدت قرارداد كار
بر اساس ماده  7قانون كار قرارداد كار عبارتست
از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر
در قبال دريافت حقالســعي كاري را براي مدت
موقت يا مــدت غير موقت بــراي كارفرما انجام
ميدهد.
در تبصــره 1اين مــاده آمده اســت :حداكثر
مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه
غير مستمر دارد توسط وزارت كار و امور اجتماعي
تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
بر اساس تبصره :2در كارهايي كه طبيعت آنها
جنبه مستمر دارد ،در صورتي كه مدتي در قرارداد
ذكر نشود ،قرارداد دائمي تلقي ميشود.
به موجب اين ماده قراردادهايي كه بين كارگر
و كارفرمــا منعقد ميگــردد از نظر قانوني مالك
تشخيص كليه تعهدات طرفين بوده و معتبر است.
در اين مــاده و تبصرههاي آن  3نوع قرارداد قابل
تشخيص است:
قراردادهــاي مــدت موقت براي مشــاغل
غير مستمر (بر اساس تبصره )1

قراردادهاي مشــاغل مســتمر كه مدت در
قرارداد ذكر ميشود (بر اساس تبصره )2
قرارداد دائمي در مورد مشــاغل مستمر كه
مدت در آن ذكر نميشود.
به اين معني هرگاه در قرارداد مدت ذكر شــود
اعم از اينكه طبيعت كار مســتمر باشــد يا غير
مســتمر قرارداد كار موقت خواهد بود .هرگاه در
قرارداد كار مدت ذكر نشــود قرارداد دائمي تلقي
ميشود و در مورد قرارداد موقت ،هرگاه در پايان
مدت قــرارداد طرفين به تجديد يا تمديد نگردد،
قرارداد خاتمه يافته تلقي ميگردد .اين موضوع در
ماده  21قانون كار نيز به نوع ديگري بيان شــده
اســت .بر اســاس بند د اين ماده :انقضا مدت در
قراردادهاي كار با مدت موقت و عدم تجديد صريح
يا ضمني آن ،از مصاديق خاتمه قرارداد ذكر شده
است به اين معني كه هرگاه قراداد با مدت موقت
در پايان تجديد نشود قرارداد پايان مييابد و هرگاه
در پايان مدت بــا رضايت طرفين قرارداد تجديد
گردد چون ذكر مدت در آن شــده است قرارداد
براي همان مدت معتبر است و قرارداد كار موقت
تلقي ميگردد.
بــروز اختالفات در خصوص موقت و
دائمي بودن قراردادكار
با وجود صراحت قانــون كار مصوب  1369در
خصوص موقت و دائمي بودن قراردادهاي كار ،در
ســال  1370اداره كل نظارت و تنظيم روابط كار
وزارت كار و امور اجتماعي طي نامه شماره 4294

گزارش کارشناسی
شماره  -145تابستان 1400

مورخ  1370/9/14به اداره كل كار و امور اجتماعي
اصفهان تحت نظر كارشناسي مقرر داشت:
قراردادهــاي مدت محــدود در صورت تجديد
يا اســتمرار به قرارداد نامحــدود تبديل گرديده
و در صــورت اخــراج ،اســتعفا ،از كار افتادگي و
بازنشســتگي كارگر مجموع سوابق كار وي كه به
موجب قراردادهاي جداگانه نزد كارفرما اشــتغال
بهكار داشــته به عنوان ســابقه كار وي محسوب
ميگردد .بديهي است چنانكه كارفرما قبال مبالغي
را بابت تسويه حساب پايان كار به كارگر پرداخت
نموده باشد مبالغ پرداختي به عنوان عليالحساب
مزاياي متعلقه نهايي تلقي شده و كارفرما مكلف
به پرداخت مابه التفاوت مبالغ پرداختي تا مبلغي
كــه بنا به مقررات قانوني به كارگر تعلق ميگيرد
خواهد بود.
صدور اين بخشنامه كه آشــكارا مغاير ماده 7
قانون كار بود اعتراضات شــديدي را باعث شد و
تعداد زيــادي از كارگران داراي قــرارداد موقت
از موقعيت اســتفاده كرده و درخواست كردند به
كارگر دائم تبديل شوند و مراجع حل اختالف نيز
با رسيدگي به درخواســتها به نفع كارگران راي
داده و موجب اعتراض كارفرمايان و ســازمانهاي
كارفرمايي گرديد و خواهان فســخ اين بخشنامه
شدند .با افزايش مشكالت توليد و كارفرمايان راي
ديوان عدالت اداري شــعبه  22در قم در مخالفت
با اين بخشنامه صادر گرديد و در پي آن بخشنامه
 35722صادر گرديد.
متــن بخشــنامه شــماره /35722ن –
 1373/12/15به شرح زير است:
اداره كل كار و امور اجتماعي...
چون در مورد تمديد با تجديد قراردادهاي كار
موقت كرارا ســؤالهايي از سوي واحدهاي كار و
امور اجتماعــي و كارگــران و كارفرمايان مطرح
ميگردد لذا با توجه به سياستهاي وزارت متبوع
در زمينه حفظ فرصتهاي شغلي ،تنظيم روابط
كار موقت بين طرفين ،جلوگيري از نگرانيهايي
كه در خصوص عدم تمديــد اين قراردادها وجود
دارد و تشــويق به ايجاد فرصتهاي شغلي نظريه
هماهنگي اخذ و عيناً به شرح زير ابالغ ميشود:
در صورت تمديد مــدت قراردادهاي كار مدت
معين براي مدت معين ديگر قرارداد كار نامحدود
يا به عبارت ديگر مستمر نخواهد بود.
كيانوش پروين
مديركل نظارت و تنظيم روابط كار
بر اســاس اين بخشــنامه اداره كل نظارت و
تنظيــم روابــط كار وزارت كار و امور اجتماعي،
تمديد دوباره قرارداد كار براي مدت معين موجب
دائمي شدن قرارداد كار نميشود.

صدور اين بخشــنامه بــا واكنشهايي مواجه
گرديــد .در ســال  1375با طرح شــكايتي در
ديوان عدالت اداري ،ابطال بخشــنامه شــماره
/35722ن  73/12/15 -اداره كل نظــارت و
تنظيــم روابــط كار وزارت كار و امور اجتماعي
درخواست شــد .مديركل دفتر تنظيم و نظارت
روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي در پاســخ
به شــكايت مذكور طي نامه شــماره - 22000
 75/8/1اعالم داشــتهاند ،در هيچ يك از مواد يا
تبصرههاي قانون كار جمهوري اسالمي ايران به
تغيير يا تبديل نوع قرارداد كار با مدت موقت به
قرارداد كار غير موقت يا اصطالحاً دائم در نتيجه
تمديد يا تجديد قــرارداد موقت نه صراحتاً و نه
بهطور ضمني اشــارهاي نشده است ،در ماده 21
قانون كار انقضاء مدت قرارداد كار يا مدت موقت
موجب خاتمه قرارداد اعالم شــده است مگر در
مواردي كه قرارداد مزبور بهطور صريح يا ضمني
تجديد شده باشد (بند د) و تجديد تنها حكايت از
توافق طرفين رابطه كار به ادامه كار قرارداد اوليه
براي يك مدت يا دوره معين ديگر دارد.
نهايتا با راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
در تاريخ  1375/8/12تحت دادنامه شماره ،179
به شرح زير صادر گرديد:
مســتفاد از مفهوم مخالف تبصــره  2ماده 7
قانون كار مصوب ســال  1369اينست در صورت
ذكر مدت در قرارداد كار ،قرارداد تنظيمي موقت
و غيردائمي خواهد بود بنابراين دستور العمل مورد
اعتراض خالف قانون تشخيص داده نميشود.
اگرچه با صدور راي هيات عمومي ديوان عدالت
اداري تا حدودي اختالفها كاهش يافت اما تالشها
براي ابطال اين راي تاكنون ادامه داشته است .در
آخرين مورد از اين دست نامه محمد شريعتمداري
وزير تعــاون ،كار و رفاه اجتماعي به رئيس ديوان
عدالت اداري در تاريخ  12خرداد سال جاري است
كه خواهان تجديدنظر در راي فوق شده است .در
انتهاي نامه سه صفحهاي وزير آمده است:
تعــارض بــا روح و مفاد قانــون كار يكي از
ويژگيهاي قانون كار ســال  1369نســبت به
قانون كار ســال  1337آن اســت كه قانونگذار
امنيت شــغلي كارگران را تضمين نموده است.
تضمين امنيت شــغلي كارگران در جاي جاي
مفاد قانون كار به وديعه نهاده شده است.
به عنوان مثال قانونگذار مقررات بسيار سختي
در خصوص اخراج مقرر نموده است؛ زيرا نخست
آنكه در ماده  21كه به موارد خاتمه قرارداد كار
ميپردازد به اخراج به عنوان يكي از موارد خاتمه
قرارداد كار اشاره نكرده است .ديگر آنكه در ماده
 27حتي براي اخراج كارگر متخلف شــرايط و
تشــريفات بسيار سختي را در نظر گرفته است.

اگر قرار بر اين بود كه قانونگذار در تبصره  2ماده
 7قانون كار اجازه انعقاد گسترده قراردادهاي كار
مدت موقت را بدهد نيازي به پيشبيني مقررات
ســختگيرانه براي اخراج وجود نداشــت .زيرا
با انعقاد گســترده قراردادهاي كار مدت موقت
كارفرمايان در عمل جايگزينــي براي مقررات
اخراج يافتهانــد و ميتوانند بدون دليلي موجه
و بدون پرداخت هيچگونه خسارتي در انقضاي
مدت قرارداد قرارداد جديد را با كارگران تجديد
نكنند .بنابراين تفسيري كه از تبصره  2ماده 7
قانون كار توســط هيات عمومي ديوان عدالت
اداري صورت گرفت نه تنها روح و مفاد قانون كار
را خدشهدار نموده است بلكه در عمل جايگزيني
براي مقررات اخراج شده است.
از زماني كه قانون كار جمهوري اسالمي ايران
از تاريــخ  1369/12/14بــه مرحله اجرا درآمد
و امكان فســخ قرارداد كار مشروط به شرايطي
گرديد كه به آســاني حصــول آن عملي نبود
مشكالت بسياري براي واحدهاي توليدي بروز
كــرد .زيرا با وجود كمكاريهاي فراوان ،قصور و
تقصير ،برهم زدن نظم و ايجاد تشنج در محيط
كار و همچنين تغيير شرايط اقتصادي كارفرما
امكان فســخ قرارداد كار را در اختيار نداشــت.
مراجع حل اختالف نيز با اســتناد به مواد ،27
 158 ،157قانــون كار اكثرا راي به بازگشــت
كارگران به كار ميدادند و حال آنكه در قوانين
كار در گذشــته ايران و همچنيــن قوانين كار
كشورهاي مختلف جهان امكان فسخ قرارداد از
سوي دو طرف وجود دارد .اين مسأله سبب شده
بود كه بعضي از كارگران از موقعيت سوءاستفاده
كرده و با اطمينان خاطر از مشكل بودن فرآيند
فسخ قرارداد از سوي مديريت ،محيط نامساعدي
را به وجود آورده و با كمكاريهاي مداوم سطح
توليد را به پايينترين حد برسانند و به تورم دامن
زنند و انگيزه سرمايهگذاري را كاهش دهند.
با توجه به اينكه در قانــون كار به جز موارد
پيش بيني شده در ماده  27آن هم با شرايطي
خاص ،مورد ديگري براي فسخ قرارداد كار وجود
ندارد و هيچگاه به كارفرما اجازه داده نشده است
در هر شــرايطي كه به وجود آيد قرارداد كار را
فســخ نمايد و حتي در مورد قراردادهاي موقت
نيز ماده  25فسخ يك جانبه آن را ممنوع اعالم
كرده اســت و انجام آن را با موافقت مراجع حل
اختالف واگذار كرده اســت ،لذا ضرورت ايجاب
ميكند كه از طريق قراردادهاي با مدت موقت
اين نقيصه بر طرف گردد و به كارفرما اجازه داده
شود قرارداد كار موقت منعقد نموده و در پايان
قرارداد در صورت عدم امكان ادامه كار ،قرارداد
را تمديد ننمايد.
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توصيههايي به كارآفرينان
با توجه به صراحت آشــكار قانون كار در
مورد قرارداد موقت و امكان فسخ آن در پايان
مدت قراداد يا تمديد و تجديد آن براي همان
مدت ،معذلك به لحاظ وجود تعابير مختلف
در ايــن زمينه كه در عمل مشــكالتي براي
كارآفرينان به وجود ميآورد نكات زير توصيه
ميشود:
 -1الزم اســت در هــر اســتخدام جديد
قرارداد كار به صورت كتبي تنظيم گردد و در
متن آن مدت قرارداد مشخص شود.
 -2بــه بخــش اداري و كارگزيني توصيه
گــردد چنانچه مايل به تمديــد قراردادهاي
منعقده هستند يك هفته قبل از خاتمه مدت
قرارداد ،قرارداد جديد با متن تمديد قرارداد
را تنظيم و به امضاي طرفين برســانند و در
مورد مسائلي كه تا آن تاريخ از سوي شوراي
عالي كار تعيين تكليف نشــده اســتبندي
پيشبيني گردد كه بر آن اساس مواد قرارداد
قابل تغيير باشد.
 -3از اســتخدام افراد جديد با قراردادهاي
شــفاهي يا تمديد قراردادها بصورت شفاهي
خــودداري گردد چــرا كه تمديــد ضمني
قراردادهــا تا يــك بار جنبــه موقت خواهد
داشــت و اگر قراردادي بــراي دومين بار به
صورت ضمني تمديد گــردد دائمي قلمداد
خواهد شد.
 -4توصيه اكيدا ميشــود بنــد يك و دو
اجرايي شود .چرا كه در خصوص بند  3رويه
كنوني اينگونه است كه تمديد ضمني قرارداد
بــراي بار اول جنبه موقت خواهد داشــت و
امكان تغيير آن وجود دارد.
پيوست :بخشنامه شماره
/35722ن – 1373/12/15
مديركل نظارت و تنظيم روابط كار
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دادنامه شــماره  179مورخ 1375/8/12
هيات عمومي ديوان عدالت
تمديد مدت قراردادهاي كار براي مدت معين
ديگر ،موجب دائم تلقي شدن نيست
تمديد مدت قراردادهــاي كار با مدت معين
براي يك مدت معين ديگــر ،موجب نامحدود يا
مستمر تلقي شدن نيســت (دادنامه شماره 179
مورخ  1375/8/12هيات عمومي ديوان عدالت)
تاريخ 75/8/12
شماره دادنامه 179
كالسه پرونده 88/75
مرجع رسيدگي  -هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي  -آقاي صادق رضواني
موضوع شكايت و خواســته  -ابطال بخشنامه
شــماره /35722ن  73/12/15 -اداره كل نظارت
و تنظيم روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي.
مقدمه -شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعالم
داشــتهاند طي بخشــنامه شــماره /35722ن -
 73/12/15تمديد قراردادكار را براي مدت معين
ديگري موجب نامحدود شدن قراردادكار ندانسته
لذا ممكن است كارگري كه طي سالهاي متمادي
با انعقاد قراردادهاي متعدد در كارگاهي شاغل بوده
در پايان مهلت آخرين قرارداد صرفاً به دليل اتمام
مدت قرارداد با وي تســويه حســاب نمايند و در
نتيجه از اين جهت ممكن اســت احتمال تضييع
حق متصور گردد عليهذا از آنجا كه به نظر ميرسد
بخشــنامه مزبور مغاير با بندهاي (د) و (هـ) ماده
 21و ناقض تبصره ماده  25قانون كار ميباشــد
مستدعي است نسبت به لغو آن به لحاظ غيرقانوني
بودن و رعايت اصل عطف بماسبق نشدن نسبت
به قراردادهاي تمديد شده قبل از بخشنامه مزبور
تصميم مقتضي  ,اتخاذ فرماييد.
متن مقرره مورد ايراد به شرح زير است:
اداره كل كار و امور اجتماعي استان مركزي (اراك)
چون در مورد تمديد با تجديد قراردادهاي كار
موقت كرارا ســؤالهايي از سوي واحدهاي كار و
امور اجتماعــي و كارگــران و كارفرمايان مطرح
ميگردد لذا با توجه به سياستهاي وزارت متبوع
در زمينه حفظ فرصتهاي شغلي ،تنظيم روابط
كار موقت بين طرفين ،جلوگيري از نگرانيهايي
كه در خصوص عدم تمديــد اين قراردادها وجود
دارد و تشــويق به ايجاد فرصتهاي شغلي نظريه
هماهنگي اخذ و عيناً به شرح زير ابالغ ميشود:
در صورت تمديد مــدت قراردادهاي كار مدت
معين براي مدت معين ديگر قرارداد كار نامحدود
يا بعبارت ديگر مســتمر نخواهد بــود .كيانوش
پروين -مديركل نظارت و تنظيم روابط كار
مديركل دفتر تنظيــم و نظارت روابط كار وزارت
كار و امور اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي

نامه شــماره  75/8/1 - 22000اعالم داشتهاند ،در
هيچ يك از مــواد يا تبصرههاي قانون كار جمهوري
اســامي ايران به تغيير يا تبديل نوع قرارداد كار با
مــدت موقت به قــرارداد كار غير موقت يا اصطالحاً
دائــم در نتيجه تمديد يا تجديد قــرارداد موقت نه
صراحتاً و نه بهطور ضمني اشــارهاي نشده است  ,در
مــاده  21قانون كار انقضاء مدت قرارداد كار يا مدت
موقت موجب خاتمه قرارداد اعالم شــده است مگر
در مواردي كه قرارداد مزبور بهطور صريح يا ضمني
تجديد شده باشــد (بند د) و تجديد تنها حكايت از
توافق طرفين رابطه كار به ادامه كار قرارداد اوليه براي
يك مدت يا دوره معين ديگر دارد .استناد شاكي به
بند (هـ) ماده  21و اعالم نقض تبصره ماده  25قانون
كار بر اثر عدم پذيــرش تاثير تجديد در تبديل نوع
قرارداد غير موجه و خالف منطبق به نظر ميرســد
چه اوالً در بند (هـ) اصوالً تجديد قرارداد مورد عنايت
قانونگذار قرار نگرفته و مورد اشاره واقع نشده است و
صرفاً پايــان كار در قراردادهاي مربوط به کار معين
از موارد خاتمه قراردادهاي كار اعالم شــده است كه
كام ً
ال بديهي اســت و ثانياً تبصره ماده  25حكايت
از صالحيت هياتهاي تشــخيص و حل اختالف به
رســيدگي به اختالفات ناشــي از نوع اين قراردادها
(قراردادهــاي كار براي مدت موقت يــا براي انجام
كار معين) داشــته و استنباط تبديل قرارداد با مدت
موقت به قرارداد كار غير موقت از آن غيرموجه به نظر
ميرســد .تاكيد بر اين نكته ضروري است كه نه اين
دستور العمل و نه اصوالً هيچيك از دستور العملهاي
صــادره از واحدهاي ســتادي و نظارتي وزارت كار و
امــور اجتماعي به هيچوجه نافــي صالحيت ذاتي و
انحصاري مراجع حل اختالف موضوع فصل نهم قانون
كار به رســيدگي به اختالفات كارگري و كارفرمايي
نبوده و مراجع مزبور با استقالل كامل بدون هيچگونه
وابستگي تشكيالتي با وزارت كار و امور اجتماعي به
انجام وظايف قانوني خود مشــغولند و وزارت كار در
هياتهاي ياد شــده تنها يك راي بوده و براي ان يك
راي نيز هيچگونه امتيازي در نظر گرفته نشده است.
هيات عمومي ديوان عدالــت اداري در تاريخ
فوق به رياســت حجه االســام والمســلمين
اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب
ديوان تشــكيل و پس از بحث و بررسي و انجام
مشــاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به
صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مســتفاد از مفهوم مخالف تبصــره  2ماده 7
قانون كار مصوب ســال  1369اينست در صورت
ذكر مدت در قرارداد كار ،قرارداد تنظيمي موقت
و غير دائمي خواهد بود بنابراين دستور العمل مورد
اعتراض خالف قانون تشخيص داده نميشود.
رئيس هيات ديوان عدالت اداري اسماعيل فردوسيپور
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كســاني كه با مســعود نيلي از نزديك برخورد كرده و سخنان اورا در
دو دهه تازه سپري شده به هر مناسبت گوش داده يا خواندهاند ميدانند
اوهميشــه حرف ونكته تازهاي درباره اقتصاد كالن داشت كه معضلي را
نشــان ميداد يــا آدرس يك راه را براي حل يك مســأله ميداد.حاال به
نظر ميرســد اين اقتصاددان كه فعاليت در كابينه را در باالترين ســطح
تجربه كردو مشاور ارشد ودستيار ارشد حسن روحاني بود به تكراررسيده و
دو -سه سال است ضمن بازگويي تنگناها يك حرف را تكرار ميكند :بايد
اقتصاد را از راه سياست به نقطه امن رساند .مسعودنيلي كه تنها اقتصاددان
طرفدار اقتصاد آزاد بود كه تيم رئیســي اورا براي نشست با اقتصاددانان
دعوت كرده بود .در گفتوگوي مشروحي كه روزنامه دنياي اقتصاد منتشر
كرده درباره آنچه به رئیســي گفته و نيز شرايط دولت سيزدهم در حوزه
اقتصاد نكاتي را گفته است.
تحريم و جنگ و ناممكن شدن رشد
تحريم مانند جنگ اقتصادي اســت ،وقتي موشــك به جايي اصابت
ميكند ،نميتوان گفت موشــكها تاثير ندارند .تحريمها اهدافي دارند و
فارغ از اينكه در وصول به اين اهداف موفق شدهاند ،بايد گفت كه اقتصاد را
دچار مشكل كرده و موثر بودهاند .اگر ۵۰ميليارد دالر عرضه ارز در اقتصاد
كم شــود ،مطمئنا قيمت ارز در كشور تحتتاثير قرار ميگيرد .زماني كه
ترامپ اعالم كرد از برجام خارج ميشود ،فعاالن اقتصادي اين موضوع را با
سال  ۹۰شبيهسازي كردند .براي فعاالن اقتصادي اين خبر به آن معنا بود
كه ديگر خبري از ۵۰ميليارد دالر درآمد ساالنه نخواهد بود و قيمت ارز دير
يا زود باال خواهد رفت .بنابراين فعاالن اقتصادي ،قبل از اينكه ۵۰ميليارد
دالر از درآمدهاي نفتي ايران كم شود با پيشبيني اين موضوع ،زماني كه
هنوز درآمد ارزي وجود داشت ،اقدام به خريد ارز كردند .فعاالن اقتصادي

به نوعي بــا پيشبيني اتفاقات آينده ،درآمدهاي خــود را هموار كردند.
به همين دليل در سال  ۹۸با اينكه درآمدهاي ارزي ايران كاهش چشمگيري
داشــت ،قيمت ارز افزايش چنداني را تجربه نكرد و عمده افزايش قيمت
ارز در ســالهاي  ۹۶و  ۹۷بود .به هر روي نميتوان در شرايط تحريمي
رشد اقتصادي داشت .وقتي كشوري دچار تحريم است ،صرفا ميتواند امور
جاري خود را بگذراند و ديگر نميتواند به فكر سرمايهگذاري باشد .هيچ
كشوري را در تاريخ نميتوان پيدا كرد كه در حوزه خارجي درگير شده و
در داخل رشد اقتصادي و رونق ايجاد كرده باشد .زير موشكباران تحريم
نميشود به فكر رونق اقتصادي بود.فعاليت بهينه دولت ،بانكها ،محيط
زيســت ،تأمين اجتماعي ،صندوقهاي بازنشستگي و مبادله با دنيا دچار
مشكل اســت واينها  6مسأله حياتي ايران به حساب آيند .دراين شرايط
سياستگذار بايد تكليف خود را با اين ۶مسأله روشن كند .اگر تأمين مالي
و بحث بودجه درست نشود ،نتيجهاش تورم خواهد بود .اگر محيطزيست،
تأمين مالي و تأمين انرژي با مشكل مواجه شود ،موضوع رشد اقتصادي با
اختالل مواجه خواهد شد .اگر حمايت از افراد نيازمند نيز انجام نشود ،به
اين معناست كه فقر روزبهروز افزايش مييابد ،درحالي كه كفي براي آن
تعيين نشده است .پس اين ۶مسأله در كنار يكديگر اقتصاد را سر پا نگه
خواهند داشت و اگر اين مسائل بهدرستي مورد توجه قرار نگيرند ،حرف
زدن در مورد رشــد اقتصادي و كنترل تورم نتيجهاي دربرنخواهد داشت.
امروز مشــاهده ميكنيم كه بسياري از مشكالت كشور متأسفانه وارد فاز
آخر شده است .توجه داشته باشيد كه وقتي نظام حكمراني وارد فاز آخر
ميشود ،ديگر ســرمايه اجتماعي ندارد كه بتواند با آن ،به حل ريشهاي
مشكالت از طريق اصالحات اقتصادي بپردازد .بنابراين خودش هم به يك
عنصر موثر در تشديد عدم تعادلها و بدتر شدن شرايط تبديل ميشود.
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اقتصاد از سياست انتقام میگیرد

پنهانســازي گرفتاريها و گرههاي كور زندگي
و كسبوكار و معيشت ايرانيان كه ديگر مانند روز
آشــكار شده ناشدني شده است و ايرانيان از روزگار
غمانگيز خود آگاهي همه سويه دارند .حاال ديگر چند
سالي است كه مديران سياست و ادارهكنندگان ايران
با اطالع دقيق از اينكه پنهانســازي دشواريهاي
زندگي شهروندان اين ســرزمين ناشدني است راه
تازهاي را ميروند و دنبال اين هســتند كه بگويند
سازنده اين همه بدبختي كيست؟
دولتهاي روحاني تا چند ســال نخســت توپ
بدبختيهاي شــهروندان را به رفتارهــا و ديدگاه
استياليافته بر دولتهاي احمدينژاد انداختند .در
سالهاي تازهسپريشده منتقدان دولتهاي روحاني

اين تــوپ را به زمين دولتهاي يازدهم و دوازدهم
انداخته و هر روز بيشتر از روز پيش به اين دولتها
پنالتي ميزنند .از ســوي ديگر اما همه بازيگردانان
سياســت در ايران رفتار اياالت متحــده آمريكا را
بيچارگي ايرانيان شناسايي كرده و در اين راه هرگز
چون وچرا نكردهاند.
واقعيت و حقيقت اما اين اســت كه اين روزهاي
سخت شده براي ايرانيان و اقتصاد كالن و تيرهروزي
شهروندان و به ويژه گروههاي تهيدست ايراني ريشه
در ستم سياست بر اقتصاد ايران در دهههاي ۱۳۴۰
تا امروز دارد .در همه شــش دهــه پيوندخورده به
شروع دهه  ۱۴۰۰سياستمداران ايراني از هر حزب
و گروه سياسي و در دولتهاي گوناگون با تصوري

خام و بيرحمانه ســوار بر اسب درآمدهاي نفت و
ساير داراييهاي ارزشمند اين سرزمين گودالها و
بيراهههايي بر ســرراه اقتصاد كندند و كشيدند و با
بهرهبرداري از ثروت عظيم اين مرز و بوم خون اقتصاد
ايران را به زمين ريختند .مجموعه سياســتورزان
ايراني هرگز هشدارها و آژيرهاي پرشمار اقتصاددانان
را نشنيدند و هرگاه هم شنيدند كارشان به شوخي و
سر به سر نهادن و خوار كردن اقتصاد كشيد .اينگونه
شد كه همه صدها ميليارد دالر درآمد به دست آمده
از صادرات نفت خام و هزاران هزار ميليارد تومان از
ثروتها و داراييهاي ايران زمين دور ريخته شد و
هدر رفت .آنچه اين روزها در خوزســتان و پيش از
اين در سيستانوبلوچستان با داغي بيشتر و در همه
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اقتصاد ونزوئال با تورم چندهزاردرصدي دست و پنجه نرم ميكند و
شهروندان اين كشور به زحمت شكم خود را سير میکنند و ميليونها
ونزوئاليي از اين كشــور فرار كردهاند و كشور در معرض جنگ داخلي
است و اگر روسها و چينيها نباشند دولت مادورو سقوط ميكند .اين
اســت كه ايرانيان از ونزوئاليي شدن هراس دارند .حاال فريال مستوفي
عضو اتاق بازرگاني تهران ميگويد اگر دولت سيزدهم در برجام شكست
بخورد احتمال ونزوئاليي شدن ايران افزايش مييابد .سخنان اورا به نقل
از پايگاه خبري ايران ميخوانيد:
دولت آينده در صورت شكست يا موفقيت مذاكرات برجامي با شرايط
كام ً
ال متفاوتي مواجه خواهد شد كه نحوه برخورد با آنها ميتواند كشور
را به سمت توسعه ،پوپوليســم يا حتي ونزوئاليي شدن سوق دهد.اگر
تيم اقتصادي دولت جديد به دنبال موفقيت در اجراي سياســتهاي
اقتصادي اســت ،بايد براي دو معضل اساسي اقتصاد ايران يعني تورم
و فســاد برنامه عملياتي و نه تخيلي داشته باشــد.رئیسجمهور يك
فرد اســت و نميتوانيم انتظار داشته باشــيم يك فرد تمام مشكالت
كشــور را ظرف چهار ســال خدمتش حل كند .بنابراين در مواجهه با
دولت جديد ابتدا بايد توقعات خود را واقعي كنيم.متأســفانه وضع بد
اقتصادي كه از دهههاي گذشــته تا حاال در كشــور ادامه دارد يكي به
دليل عدم مديريت درســت اقتصادي در دورههاي گذشــته و ديگري
هم به دليل مشــكالت خارجي بوده است .تحريمها و ارتباط نداشتن
با جامعه بينالملل مشــكالتي را براي اقتصاد كشــور به وجود آورده و
در حال حاضر چندين سال است كه اقتصاد ما در ركود تورمي به سر
ميبردبايد سعي كنيم طرحهايي بدهيم كه با وضع موجود ما عملياتي
شوند .به عنوان مثال در برنامه ششم توسعه در زماني كه ما با تحريمها
روبرو بوديم و روابط بينالمللي مخدوش بود هدفگذاري رشد اقتصادي
 8درصدي و جذب  50ميليارد دالر سرمايهگذاري خارجي ( 15ميليارد
دالر ســرمايهگذاري مستقيم به اضافه سرمايهگذاري فاينانس) تخيلي
بود .زماني كه روابط بينالمللي ما با دنيا قطع است چطور انتظار انجام
فاينانس داريم؟ زماني كه هنوز به  FATFنپيوستهايم يا سيستم بانكي
ما هنوز در حال اجراي بازل يك اســت در حالي كه در دنيا بازل ســه

را اجــرا میکنند ما چطور انتظار داريم كه رشــد اقتصادي  8درصدي
داشــته باشيم و سرمايه خارجي جذب كنيم .بنابراين بايد برنامهريزي
و هدفگذاري واقعي داشــته باشيم كه با شرايط موجود امكان تحقق
داشته باشند
دوسناريو
رئیس مركز خدمات ســرمايهگذاري اتاق تهــران ميگويد :حاال دو
سناريو پيش روي ما قرار دارد .اول اينكه مذاكرات برجام به نتيجه برسد
و تحريمهاي اقتصادي مثل صادرات نفت و سيســتم بانكي رفع شده و
پولهاي فريز شده آزاد شوند .در اين صورت دولت جديد چه برنامهاي
براي آنها خواهد داشت .نظر من اين است كه اين پولها با برنامهريزي
درست بايد روي كارهاي مولد سرمايهگذاري شوند .نه اينكه دوباره آن را
هزينه كنيم و براي اينكه قيمت ارز را با اهداف پوپوليستي پايين بياوريم
به بازار تزريق كنيم تا نرخ ارز را پايين بياوريم .براي صادرات نفتي بايد
قيمت ارز در سطحي باشد كه براي صادركننده صرف كند .اگر قيمت ارز
را پايين بياوريم صادرات ما نميتواند رقابتپذير باشد .اما كار پوپوليستي
اين است كه پولها به بازار تزريق كنند تا قيمت ارز را از واقعيت موجود
پايينتر بياورند .اين ممكن است در كوتاهمدت براي افراد جالب باشد اما
در درازمدت وقتي انگشت از روي فنر قيمت ارز برداشته شد اين قميت
دوباره بهجاي خود برگشته و حتي با شدت افزايش خواهد يافت.
سناريوي دوم اين است كه برجام به نتيجه نرسد .نه تحريمهاي نفتي
رفع شوند و نه مسأله پيوستن ما به سيستمهاي بانكي حل شود .در اين
صورت تيم اقتصادي دولت جديد چه برنامهاي براي اين موضوع خواهد
داشت .طبيعي است در اين شرايط درآمد ما محدود خواهد بود.در سال
گذشته درآمد نفتي ما فقط  9ميليارد دالر بوده است .آنهم در شرايطي
كه پيش از تحريمهاي آمريكا ايران حدود  100ميليارد دالر درآمد نفتي
داشــت .آيا كشوري با  85ميليون جمعيت ميتواند با اين رقمها ادامه
دهد تيم اقتصادي دولت بايد بهطور شفاف برنامه خود را براي مواجهه
با اين وضع بگويد .آيا دولت جديد هم قرار است به سمت استقراض از
بانك مركزي برود؟ البته كه نتيجه اين رويكرد ونزوئاليي شدن اقتصاد
ايران است .اما آيا دولت جديد حاضر است مسئوليت آن را بپذيرد.
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استانها با درجههاي كمتري از بدتر شدن وضعيت
ايرانيان ميبينيم دســتاورد ناديــده گرفتن دانش
اقتصاد و زورگويي به اين دانش بوده و هست.
تجربه تاريخي نشــان ميدهد كه زورگوترين
ســازمانهاي ســاخت اراده سياســتمداران در
ســرزمينهاي بــزرگ و كوچــك در پهنه كره
زمين روزي در برابــر منطق نيرومند اقتصاد به
زانو درآمدهاند و اقتصاد انتقام سختي از سياست
در اين كشــورها گرفته است و ميگيرد .رهبران
بيرحم حزب كمونيســت مخوف روسيه با آن
نيروي شــيطاني در شوروي ســابق ،زورگويي
شش دههاي برادران كاسترو در كوبا ،بردهسازان
شهروندان در كرهشــمالي ،پوپوليسم بيپرواي
خــوان پرون در آرژانتيــن و روياپردازي مكارانه
هوگو چــاوز در ونزوئال با زورگويــي به اقتصاد

كشورهايشان را به دست فقر و رشدنايافتگي و
نابرابريهاي فزاينده سپردند و حاال اقتصاد از آنها
انتقام گرفته است .شوربختانه در ايران نيز راهي

رفتيم كه به اين روزهاي دشوار رسيدهايم و حاال
اقتصاد از سياست در ايران انتقام ميگيرد و كسي
هم جلودارش نيست.

نورداستریم تکمیل شد ،پارس جنوبی هنوز ناکام است

ايران و روسيه دو همسايه قديمي هستند كه در
 ۲۰۰سال گذشته بارها با هم جنگيدهاند و روسيه
تزاري بخشهاي مهمي از ايران را با كاربرد زور و
فريب از ايران جدا كرد .انقالبيون روسيه در سال
 ۱۹۱۷توانستند تزارها را شكست داده و كشوري
با اقتصاد سوسياليستي و دعواي عدالتخواهي در
جهان راه بيندازند.
ايران و شــوروي سابق تا زمان پيروزي انقالب
اســامي و تحــت دو رژيم متفاوت همزيســتي
مســالمتآميز داشــتند و حتي ايران به شوروي
وقــت گاز صادر ميكرد .در ســال  ۱۳۵۷انقالب
اسالمي رژيم پيشين را برانداخت و چند سال بعد
نيز روسها رژيم كمونيستي را برانداختند .ايرانيان
تا سالهاي طوالني پس از پيروزي انقالب اسالمي
در هر مراســمي كه مرگ بر آمريكا ميگفتند به
دنبالش مرگ بر شــوروي نيز ميگفتند .روسيه
اما دوران تالطمهاي سياســي داخلي را پشتسر
گذاشــت و والديمير پوتين همان والديمير لنين
روســيه را متحد كرده است .روسيه تازه اما براي
كســب درآمد ارزي در شرايط نظم تازه جهاني به
صادرات نفت و گاز وابســته شــد و اين وابستگي
ادامه دارد .اين راهبرد تازه روسها بيشــتر از هر
كشــوري به زيان ايران شده اســت .روسيه بازار
گاز اروپا را براي بلندمدت نشــانه گرفت و در اين
كار كامياب بود .برخي روساي دولتهاي فرانسه
و آلمان كه خواستار اســتقالل سياسي از آمريكا
بودند پاي روسيه را به بازار گاز اروپا باز كردند.
در حالي كه ايران نيز ميتوانســت در بازار گاز
اروپا باشد و از تجارت اين محصول درآمد ارزي و
امنيت به دســت آورد اما كامياب نشد .روسيه اما

براي اينكه ايران را براي هميشــه از بازار گاز اروپا
دور كند كشــيدن خط لوله گاز نورداستريم را در
دســتور كار قرارداد .در يك دهه تازهسپريشده و
درست همزمان با تحريم سرمايهگذاري خارجيها
در گاز ايران ،كار ساخت مرحله دوم اين خط لوله
گازي روســيه به اروپا نيز با تحريم آمريكاييها از
شتاب افتاد .در همه اين مدت ايران و پارسجنوبي
كه ميتوانســت گاز اروپا را نيز تأمين كند تحريم
بودند .اما در آلمان آنگال مركل بدون اينكه با سه
رئیسجمهور پيدرپي آمريكا به جدال ســخت و
آشتيناپذيري بيفتد ،چانهزني براي رفع تحريم از
مرحله دوم اين خط لوله گازي را ادامه داد .در مقابل

اما حسن روحاني باالترين مقام اجرايي ايران حتي
يك گام به ســوي رفع تحريم گازي پارسجنوبي
نتوانسته است بردارد.اما يك هفته بعد از سفر كوتاه
آنگال مركل صدراعظم آلمان به واشنگتن ،سرانجام
مناقشــه  ٩ســاله آلمان و آمريكا بر سر خط لوله
گاز نورداســتريم ٢به پايان رســيد و دو كشور بر
ســر تكميل اين پروژه هفت ميليارد دالري توافق
كردند .حاال مركل و روحاني از سياست آلمان كنار
ميروند .مركل يكــي از آرزوهاي دور و دراز خود
را حــل كرد و رفت اما حســن روحاني در حالي
ميرود كه بيشتر از  ۹ســال پيش در چاه گازي
فرومانده است.
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«دالر ويني» به سوی باال خواهد رفت

نگاه كردن به پشت سر و دگرگونيهاي نرخ
تبديــل دالر به پول ايــران از  1390تا 1400
ايرانيان را ناراحت و خشمگين ميكند ،به ويژه
هنگامي كه نرخ مزد وحقوق و نســبت رشــد
قيمت دالر با قــدرت خريد خود را اندازهگيري
میکنند .اعــداد و ارقام نرخ تبديل دالر به پول
ايران به خواب و خيال ميماند اما سري و پايي
هم درواقعيت دارد.
قيمت هردالر آمريكا از فروردين  1400تا اين
روزها كه تيرماه را سپري ميكنيم بيشتر روزها
در كرانه و دامنه  24تا  25هزار تومان در نوسان
اســت .يك محاسبه ساده نشان ميدهد قيمت
هردالر در يك فاصله  10ســاله  23برابر شده

اســت .دراين دوره نه چندان دراز قيمت بيشتر
كاالها جز چنــد كااليي كه دولت و حكومت از
هراس رفتار ناشــناس مردم قيمت آنها را مهار
كرده اســت رشــد خود را با رشددالرهماهنگ
كردهاند .درحالي كه  4ماه از ســال تازه سپري
شــد امابندي از بندهاي زنداني كه منابع ارزي
ايران را درآن انداختهاند باز نشد و راه عادي براي
صادرات نفت نيز همچنان بسته است.
با توجه به سرگيجه پيرامون مناسبات ايران با
آمريكا و چانهزنيهاي بيفايده براي امتيازگيري
حداكثــري از دو ،پيامدهاي اين وضعيت هيچ
كس به درستي نميداند و نا آشكار است قيمت
ارز به كدام ســو مــيرود .جادوزدگي باالترين

مقامهاي اجرايي و سياســي ايران در اين روزها
نشــان ميدهد ،دالريك متغير مســتقل شده
و هيچ فرماني از حكومــت ايران را بر نميتابد
وهمــه منتظرند با باالتريــن درجه تخريب به
جايي بخورد و متوقف شــود .مقامهاي سياسي
و اقتصادي ايران انــگار دربرابر جادوگري دالر
بيحس شدهاند و با جادوزدگي و چشمهايي از
حدقه درآمده دنبال مقصر ميگردند .شهروندان
بيپناه ايراني كه ثروتي ندارند تا با خرســندي
بگويند خانهام اينقدر قيمت پيدا كرده يا زمين
و ماشين و سكهام اينقدر ارزشش باال رفته است
نيز بدون اينكه بيهوش شــوند شانه شان زير
باردالر بيتاب شــده وكمرشان خم شده است.

بحران آب با وصله  -پينه حل نميشود
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اين روزها ســر و صداي بلنــدي پيرامون تراژدي
آب درايران به گوش ميرســد ،البته اين سروصدا با
يك تراژدي همراه است .روشنفكران و روزنامهنگاران
و فعــاالن اينترنتي بســيار قلمفرســايي میکنند
حكومتگران هم به نظر ميرسد ساكت هستند وكسي
مسئول نيست.اما يادمان باشد هر نوع سر و صدا بايد
در زمان خودش بلند ميشد نه زماني كه بسيار دير
اســت .اين ميشود شــيون بعد از مرگ عزيزان كه
نتيجهاي هم ندارد .از قبل بايد برنامهريزي و تدارك
ميشد و هوشــياري ميبود و گفتمان ايجاد ميشد.
از دهــه  1370و در برنامــه دوم ظهــور بحران آب
پيش بيني و تدابير كارشناسي از طرف سازمان برنامه
وقت مطرح شد كه اين پيشنهادها در دولت و مجلس
رقيق شد ،اما به هر حال برخي نكات هم قانون شد.
اما يعني نه دستگاههاي اجرايي مربوط اقدامي كردند،
نه دستگاههاي نظارتي توجه و نه افكار عمومي دست
كم دربين روشنفكران عنايتي كرد .در سالهاي سپري
شده افراد گوناگون در زمينه بحران آب هشدار دادهاند
از جمله اينجانب كه در سال  ۱۳۹۳در اين باره نوشتم.
اما گوش بدهكاري يافت نشد .در آن مطلب از جمله
به تاثير بحران آب بر شعله ور شدن تنشهاي قومي و
منطقهاي تاكيد شد.
بحران مشــابهي را در صنعت و بــازار برق داريم.
يادمان باشــد درمجلس هفتم بود كه تثبيت قيمت
آب و بــرق را قانونــي كــرده و آن را هديه به ملت
ايران معرفي كردند و امروز ملت ايران هديه ارســالي
را دريافت ميكند .در اين ساله سرمايهگذاري مكفي
انجام نشده بخشهاي مربوط گردش مالي مناسبي
ندارند و اين در كنار مديريتهاي سياسي و ضعيف،
عامل بحران است .به دفعات برسيهاي سازمانهاي

وابســته به سازمان ملل تاكيد ميكند كه بحران آب
در بسياري كشورها مربوط به مديريت ناكار آمد منابع
آب از جمله قيمتگذاري غلط اســت.اگر بخواهيم
مشخصاً آسيبشناســي كنيم بايد بپرسيم كه چرا
نظرات و بررسيهاي كارشناسي مختلف در سيستم
سياسي مورد توجه قرار نگرفته است؟ دو جواب براي
اين پرســش موجود است كه يكي را مطرح ميكنم.
و آن اينكه پيوند سيســتماتيك بين كارشناســي و
تصميمگيري گسسته است .در كشور ما اين پيوند را
سازمان برنامه ايجاد ميكرد .در بسياري سالها روساي
ســازمان برنامه خودشان ،پيگير طرحهاي نيرو و آب
بودند به هر فالكتي بود منابعي تعيين مينمودند و در

مراكز تصميمگيري مثل دولت و مجلس از برنامههاي
مسئوالن آن بخشها پشتيباني كارشناسي ميكردند.
آن سالهايي بود كه عمده همين ظرفيتهاي در حال
فرسايش موجود ايجاد شد.شايد اگر بخواهيم بر يك
نقطه زماني تشديد اين گرفتاريها انگشت بگذاريم
روزي اســت كه چند دهه قبــل يك رئیسجمهور
گفت ما رئیس ســازمان برنامهاي نميخواهيم كه ما
به حرف او گوش بدهيم ،كسي را ميخواهيم كه او به
سخن ما گوش كند و حكم ما را اجرا كند .البته يك
رئیسجمهور هم ك ً
ال نهاد برنامهريزي را تعطيل كرد و
پس از آن هم قاعده لزوم رئیس گوش بفرمان براي آن
سازمان با شدت بيشتري ادامه يافت.
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شايد حاال بيان اينكه چه كسي مقصر است و چرا
چنين شد نيز درد بزرگ و كشنده بيتعادلي در
بازارها را درمان نكند و اين پرسش را طرح كرد
كه آيا واقعا كاري از دست حكومت برنميآيد؟
اقتصاد ملي تا كجــا ميتواند زخمهاي عميقي
كه بر پيكرش وارد شــده و ميشود را تحمل كند؟
تحريمهاي نفتي و بانكــي آمريكا عليه ايران حاال
به ســه سالگي رسيده است و بســياري از افراد و
فعــاالن اقتصادي بــر اين باورند كه بــا ادامه اين
تحريمها خون بيشتري از بدن شهروندان در بخش
كسبوكار و معيشت بيرون ميشود.مردم بهشدت
نوسان درآمدهاي ارزي و محدوديت در تراكنشهاي
مالي در اقتصاد ايران هستند و در همان حال فكر
میکنند ذخاير ارزي بانك ارزي نميتواند در برابر
تهاجم تحريمهاي آمريكا عليــه ايران تاب بياورد.

روزهايي از نشستن رئیسي بر صندلي حسن
روحاني در نهاد رياستجمهوري بايد سپري شود
تــا دولت راي اعتماد از مجلــس بگيرد و كابينه
كارش را شروع كند .در آن روز بيش از پنج ماه از
سال  ۱۴۰۰نيز سپري شده حساب باز شده است.
تــا آن روز چشــماندازي ديده نميشــود كه
بزرگترين گره و صخره بر ســرراه اقتصاد ايران
يعني تحريمها باز و برداشــته شده باشد .به اين
ترتيب در صورتي كه خبرهايي نباشد كه ايرانيان
از آن اطالعي ندارند ،دســت دولت از منابع نفتي
كوتاه بوده و هست و كسري بودجه سترگ روي
دســت دولت سيزدهم باقي خواهد ماند .پرسش
اين است كه اگر دولت سيزدهم نخواهد يا نتواند
يا آمريكاييها نخواهند گره تحريمها باز شود در
كسبوكار شهروندان و بنگاهها و نيز شاخصهاي
كالن اقتصادي چه رخ ميدهد و دولت اقتصاد را
چگونــه اداره خواهد كرد؟ در صورتي كه دولت از
بانك مركزي به هر شكل پول برداشته و به اقتصاد
تزريــق كند بدون چون و چــرا بايد صابون تورم
شتابانتر را به تن بمالد .در اين صورت با كاهش
بيشــتر قدرت خريد مصرفكنندگان بر خشــم
و اندوه آنها اضافه خواهد شــد .يك راه ديگر اين
است كه دولت از منابع نهادهاي غيردولتي استفاده
كند و در برابر آن داراييهاي باقيمانده نهاد دولت
يعني سهام بانكهاي دولتي و كارخانههاي باقي
مانده در دست دولت و سهام شركتهاي پااليشي
و پتروشــيمي را به اين نهادها واگذار كند كه بر
شدت انحصارها افزوده شده و كار از دست دولت
و بخش خصوصي بهطور كلي خارج ميشــود و
در اختيار اين نهادها قرار ميگيرد .يك راه ديگر

حاال زمان آن رســيده اســت كه با «دالر ويني»
يعني دالري كه از برآيند مذاكرات هستهاي در وين
قيمت ميخورد روبهرو شــويم .تهديد تازه آمريكا

پس از رهاســازي ايران در صادرات نفت به چين
زنگ خطر براي افزايش قيمت دالر است جز اينكه
قبول كنيم به هر شكل تحريمها تعديل شوند.

اندازه صبر ایرانیان

براي دولت ســيزدهم اين است كه نفت ايران را
به ثمــن بخس و به ارزانتريــن قيمت به چين
فروخته و به ميزان مابــهازاي منابع ارزي كه در
اين كشور ميماند بانك مركزي را طلبكار كند و
ريال بگيرد .با توجه به مجموعه شرايط اما به نظر
ميرسد دولت سيزدهم اگر نخواهد در كوتاهترين
زمان ممكن ســد تحريم را بشكند بايد و از سر
ناچاري روي بردباري شــهروندان حساب باز كند
و تصورش اين باشد كه ايرانيان به هر دليل باز هم
در برابر كوچكتر شدن بيشتر سفرههايشان و نيز
فروپاشي بيشتر زيرساختها تاب ميآورند و به اين
ترتيب دولت سيزدهم به نمايندگي از نظام سياسي

فرصت و قدرت چانهزني بيشتري براي رسيدن به
راهبردهايش در پرونده هســتهاي پيدا ميكند.
اين سناريو اما يك نقطه ضعف بزرگ يا دستكم
كمبود اطالعاتي براي مردم دارد كه كاسه بردباري
مردم بيشتر از اندازه بزرگتر تصور شود .واقعيت
اين اســت كه درچند ماه تازهسپريشده كمبود
و درنگ در واكسيناســيون و نيــز كمبود برق و
برخي رخدادهاي ديگر در بخشهايي از صنعت
ايران بخشي از بردباري شهروندان را كاهش داده
و بايد در اين باره دوباره اندازهگيري شود .اشتباه
در حســاب و كتاب ظرفيت خالي يا انباشتهشده
بردباري مردم سم مهلكي خواهد بود.

17

انتخاب سردبير
شماره  -145تابستان 1400

غمانگیزترين روزهای اقتصاد در تاريخ معاصر
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غالمحسين شافعي رئیس اتاق بازرگاني صنايع معادن وكشاورزي
ايران در سخنانش در نشست هيات نمايندگان اتاق ايران خطاب
به رئیسي كه به تازگي در انتخابات  28خرداد برنده و قرار است
 4سال سكان دولت دراختيارش باشــد تصريح كرد :ايران در
حساسترين دوره تاريخ معاصربه سر ميبرد و بايد تدبير ويژه
كرد.متن كامل سخنان شافعي را در ادامه ميخوانيد:
تغيير دولت و ريل اجرايي كشــور در زماني مطرح ميشود كه اقتصاد و
جامعه ايران در وضعيت بسيار حساسي قرار گرفته است كه شايد
بتــوان گفت در تاريخ معاصر اين مرز و بودم اگر بيســابقه
نباشد ،كمسابقه اســت .اين وضعيت ايجاب ميكند كه
خبرگان كشــور ،نهادهــاي مدني و صنفــي و جامعه
دانشــگاهي و تشكلهاي اقتصادي ،همه توان علمي و
تجربيات ذيقيمت خود را در اختيار دولت و مجلس و
قوهقضائيه قرار دهند .شروع به كار هر دولت جديدي،
بارقههــاي اميد به تغيير در جهت حل مشــكالت
ازجمله مشكالت اقتصادي را در دل مردم و فعاالن
اقتصــادي پديد ميآورد ،امــا نگاهي تاريخي به
كارنامه دولتهاي پيشين نشان ميدهد كه بهرغم
گرايشهــاي مختلف جناحــي و فكري در هر
يك از دولتها و زحمات فراواني كه مسئوالن
كشور متقبل ميشوند ،در عمل گرفتاريها و
مشكالت اساسي كشور حل نشده است و با
گذشــت زمان به تعداد آنها نيز افزوده شده
اســت.بازخواني تجارب تاريخي كشــور در
سياســتگذاري براي بهبود وضعيت اقتصاد
نشــان ميدهد مهمترين عامل توضيحدهنده
توفيق كم در مسائل ،غفلت از رعايت منطق علمي
در سياستگذاريها ازجمله در حوزه مسائل اقتصادي بوده است.
جناب آقاي رئیسي؛ نه خواست آقاي احمدينژاد بود كه كشور را با
ميانگين رشد اقتصادي حدود  4.5درصدي تحويل بگيرد و با ميانگين
رشــد  3.3درصدي در طول دوره خود تحويل بدهد .نه خواست آقاي
احمدينژاد بود كه كشور را با تورم  15درصدي و نرخ دالر  850توماني
تحويل بگيرد و با نرخ تورم  30درصدي و نرخ دالر  3هزار و  500توماني
تحويل دهد و نه خواست آقاي روحاني بود كه زمان تحويل كشور نرخ تورم
 42درصد و نرخ دالر حدود  25هزار تومان باشد .اين سادهانديشي است كه
همه اين اتفاقات را فقط و فقط به عملكرد يك شخص يا يك تيم منتسب
كنيم؛ واقعيت آن اســت كه اگر افراد ديگري كه هنر مديريت بهتري دارند
بازهم در ساختار تخصيص منابع موجود با سنتهاي غلط تحكيم شده در
آن بنشينند ،وضعيت بهبود نخواهد يافت .به نظر ميرسد مسائل اقتصادي
در ايران بيش از آنكه به هنر مديريت مربوط باشــد ،به ميزان مقيد بودن به
آموزههاي دانش اقتصاد و رابطه اقتصاد و سياست مربوط است.
جناب آقاي رئیســي؛ الزم نيست كه اينجانب براي جنابعالي و در
محضر اعضاي محترم هيات نمايندگان اتــاق ايران كه خود در صف
مقدم توليد و تجارت هستند ،فهرست مشكالت فعلي اقتصادي و اجتماعي
ايران كه در هم آميختهاند را بازگو كنم .به ذكر اين چند جمله بسنده ميكنم
كه كشــور به لحاظ رشــد اقتصادي ،تورم ،توزيع درآمد و فقر ،سرمايهگذاري،

كســري بودجه و ناترازي منابع و مصارف بانكي و نظام بازنشستگي
در وضعيت نامناســبي است .به اين اينها اضافه كنيد مسائلي كه
كشور در منابع پايه مانند آب ،خاك ،محيطزيست و انرژي با آن
روبروست .از همه اينها مهمتر ،تنزل سرمايه اجتماعي و اميد به
آينده مطلوب در كشور است .اعتماد مردم و همراهي آنها با دولت
براي حل مسائل و اميد به آينده شرط كافي براي اجراي اصالحات
ساختاري است كه متأسفانه چندان وضعيت مطلوبي ندارد.
اتاق ايران به عنوان نماينده بخش خصوصي و مشاور
قواي سهگانه ،دو توصيه مهم به دولت جديد دارد؛
اول ،پايبنــدي به منطق علم اقتصاد و رعايت
بايســتههاي اقتصادي در سياستگذاري.
دوم ،گفتوگوي صادقانه و مشورت دائمي
با مردم ،نهادهاي مدني و گروههاي مرجع
و نخبگان براي افزايش سرمايه اجتماعي.
مهمترين و كليديتريــن اقدام بهمنظور
بازگردانــدن منطق به اقتصــاد از طريق
اجماع در دولت و كليه اركان نظام بر دو
موضوع اســت :اول تعيين تكليف رابطه
اقتصاد و سياســت در ســطح داخلي و
بينالمللي و دوم افزايش رشد اقتصادي.
اگر اقتصاد اولويت اول كشــور اســت،
سياست داخلي و سياست خارجي بايد
در خدمت دســتيابي به اهداف چنين
اولويتي تنظيم شــود .واضح است كه
براي رفع بيثباتي در اقتصاد كالن كشور
و بهبود وضعيت معيشتي مردم ،تنها رفع
تحريمها و رفع اختالف با كشورهاي منطقه
و قدرتهاي جهاني كافي نيســت؛ اما صادقانه
بايد پذيرفت در شرايط تحريمي ،رشد اقتصادي پايدار و ثبات
اقتصادي به وجود نخواهد آمد.عملكرد اقتصاد كشور بهطور
مستقيم و غيرمستقيم از تحريمها تاثيرپذيرفته است و بخش
زيادي از انرژي مسئوالن تراز اول كشور بهجاي فرصتآفريني
براي اســتفاده از مزيتهاي كشــور در عرصه بينالمللي و
منطقهاي صرف مديريت روزمره اقتصاد كشــور و بهاصطالح
دور زدن تحريمها شده است.تصميمگيري درست درباره اين
موضوع يكي از آزمونهاي مهم پيش روي دولت جديد است.
حل مسائل كشور از كمآبي و حال ناخوش هورالعظيم گرفته تا
بيبرقي صنايع و معادن كشور و از مبارزه با كرونا گرفته تا تأمين
سرمايه در گردش براي توليد ،نيازمند بازيابي توان برنامهريزي و
توان اجرايي كشور است.بخش خصوصي معتقد است اگر وضع
اقتصادي عمومي مردم و بهويژه كارگران مناســب نيست ،اگر
دولت دچار كسري بودجه مزمن است ،اگر وضعيت صندوقهاي
بازنشستگي و بازنشستگان نامساعد است و اگر سرمايهگذاري افت
كــرده و دهها اگر ديگر ،دو دليل عمده دارد؛ اول نامناســب بودن
وضعيت توليد و ثروتآفريني در كشور و دوم ،عدم شايستهساالري
در انتخاب مديران ارشد و تحكيم ساختارهاي غلط توسط آنها.
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اقتصاد آبي نگهدارنده ايران خواهد شد
مهندس محم د پارسا
رئیس هیات مدیره
فدراسیون صادرات انرژی
ميهندوستي و كوشش براي پيشرفت
جايي كــه در آنزاده و زندگي كردهايم
در ميانسالي و در ميان كساني كه شمار
بهارهاي پشت ســر نهادهشان بيشتر از
ميانگين جامعه اســت به آرامي در نهاد
و در ذات آنها جاي ميگيرد .نگارنده نيز
به همراه همكاران و دوســتان همسن و
سال خويش از ژرفاي دل براي ايران دل
ميسوزانيم و همه داشتههاي خود رابراي
پيشرفت اين سرزمين باستاني به ميدان
ميآوريم.
سرزمين آباد و سرزمين رو به پيشرفت
براي هر ايراني از جمله مديران و صاحبان
بنگاههاي اقتصادي نيز خوشــحالكننده
اســت و كســبوكار آنها را نيــز رونق
ميدهد.
از ســوي ديگر بــراي همــه مديران
سياسي ايران كه در گروهها و حزبهاي
سياســي فعاليــت دارند و براي كســب
قدرت سياســي رقابت میکنند همانند
روز روشن شده است.
راهاندازي چرخ كســبوكار شهروندان
و كشور كار آســاني نيست و راهش اين
اســت كه دانش و ورزيدگــي اقتصادي
بااليــي بــه كار گرفته شــود .هماكنون
ديگــر هيچ چيزي نميتوانــد راه ديدن
پيشرفت كرهجنوبي و تركيه كه روزگاري
اقتصادشــان به اندازه ايــران بود و حاال
بسيار جلوتر از ايران در دنيا ميدرخشند
را سد كند .اين يك واقعيت انكار نشدني
اســت كه قدرت اقتصادي در هر دوره از
زمان در جهان اندازه تعريف شدهاي دارد
و هر كشــوري كه بيشتر كوشش كند و
برنامههاي سياســي و اقتصــادي پوياتر
و ســازگارتر با دنياي امروز دارد ســهم
بيشتري از كيك قدرت در جهان گيرش
ميآيد.
اقتصاد ايران در دهه  1390شوربختانه
از ويژگيهــاي يك اقتصاد پويا و رشــد
يابنده دور شــده و زخمهاي بدخيم ،بر

جســم و جان آن فرود آمده است.رشد
منفي اقتصادي در يك دهه ،رشد منفي
سرمايهگذاري و اشــتغال ناقص و حجم
كوچك تجارت خارجي و به ويژه صادرات
كمجان و بسيار دور از تواناييهاي پنهان
شده از پيامدهاي تن زخم خورده اقتصاد
ايران است.
براســاس آنچه اقتصاددانان و فعاالن
و كارشناســان اقتصــادي دلســوز بــه
اين ســرزمين به اتحاد راي رســيدهاند
شماري از تهديدها هستند كه اقتصاد و
كسبوكار و زندگي ايرانيان را زير ضرب
گرفتهاند .يكي از تهديدهاي خطرناك و
از مهار خارج شده شكل و ماهيت روبهرو
شدن و رويارويي مديران و نيز شهروندان
با كميت و كيفيت منابع طبيعي است.
اين رويارويي گونهاي بوده و هست كه
همــه آژيرهاي خطر به صدا درآمدهاند و
ايران ارجمنــد از اين نظر با تنگي نفس
دست به گريبان شده است.
كارشناسان و فعاالن اقتصادي سالهاست
به دولتها هشــدار ميدهنــد پيامدهاي
ازهم گسيختگي در نگهداري هوشمندانه
و مســئوالنه از محيطزيســت حتــي از
بحرانهاي اقتصادي مثل رشد اندك و رشد
با نوسان خطرهاي بيشتري دارد.
بهطور مثال در بخش آب واقعيتهاي
بسيار دهشتناكي در برابر ايران قرار دارد.
سه پژوهشگر ارشــد ايراني مقيم خارج
در مقالهاي كه در نشــريه «گزارشهاي
علمي» از نشريات گروه  Natureمنتشر
شد ،وضعيت ســفرههاي آب زيرزميني
ايران در يك مقطع 14ســاله از ســال
 ۱۳۸۱تا سال  ۱۳۹۴را بررسي كردهاند.
در مقاله اين نويســندگان آمده است؛
خشكسالي ناشي از فعاليت انساني عامل
اصلــي تخليه ســفرههاي آب زيرزميني
است .براساس برآورد اين سه نفر ،ميزان
كاهش آب آبخوانها در مقطعي  ۱۴ساله
حدود  ۷۴ميليارد مترمكعب بوده است.
همچنين ،اضافهبرداشــت در ۷۷درصد
مســاحت ايران به نشست بيشتر زمين و
شوري خاك انجاميده است.
پژوهش و بررســي آمار و ارقام نشان
ميدهد كه در اين مقطع زماني ،متوسط
اضافهبرداشــت از آبخوانهاي كشور در
حدود  ۲۵/۵ميليارد مترمكعب در ســال

بوده اســت .در اين مقاله كــه به آمار و
ارقا م موجود در سايتهاي وزارت نيروي
كشــور ارجاع داده و براســاس دادههاي
در دسترس همگان نوشــته شده ،آمده
اســت :كاهش منابــع آب زيرزميني در
برخي نقاط ايران بين  ۲۰تا ۲۶۰۰درصد
گزارش شــده و بيشترين ميزان حجمي
كسري مربوط به حوضه «درياچه نمك»
اســت كه ۲۶درصــد جمعيــت ايران،
شامل شــهرهايي نظير تهران در آن قرار
گرفته است.
ميزان كاهش منابع آب زيرزميني در
حوضــه درياچه بختگان از حد ميگذرد.
براســاس اين گــزارش ،كمترين ميزان
كســري مربوط به حوضــه آبريز هراز-
قرهسو است.
وضعيت تخليه سفرههاي آب زيرزميني
در حوضههــاي آبريز ايران را ميتوان در
اينفوگرافي اين گزارش ديد.
نويســندگان معتقدند ادامه مديريت
ناپايدار آبهاي زيرزمينــي ميتواند به
اثرات برگشتناپذيري روي محيطزيست
و اراضي ايران منتهي شود و امنيت آب،
غذا و امنيت اقتصادي-اجتماعي كشور را
تهديد كند.
الزم به ذكر است كه با وجود هشدارهاي
كارشناسان از دهه  1360تاكنون ،سياست
دولت بر مديريت آب سطحي استوار بوده و
به منابع آب زيرزميني بهاندازه كافي توجه
نكرده است.
اين روزها شاهد پيامدهاي اجتماعي و
سياسي آن در استانهاي كشور هستيم
و احتمال منازعه بر سر آب بسيار افزايش
يافته است.
واقعيت اين است كه توجه افراطي به
مســائل غير از صيانت از محيطزيست و
غفلت شگفتانگيز در اين باره تلخ است.
كاش ميشــد حاال كه نتيجــه انتخابات
 28خرداد  1400معلوم شــده و احتمال
منازعه ميان نهادهاي اصلي كشور كاهش
مييابــد ،در وضعيت تازه ميتوان ضمن
رفع خطرهــاي اقتصادي بــه صيانت از
محيطزيســت و تغيير پارادائم ايران به
«اقتصاد آبي» نه از سر بينيازي و سيري
بلكه از نظر اينكه حيات سرزمين در خطر
اســت توجه عميق و همهجانبه داشــته
باشيم.
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بازی پیچیده ايران و آمريكا

تجربه تاريخ دهههاي تازه سپري نشان
ميدهد قدرتهــاي بزرگ پيروز از جنگ
دوم جهانــي كه روزي دنيا را به دواردوگاه
تقســيم كرده بودند و سرنگوني نظامهاي
سياســي را به آساني انجام ميدادند ديگر
توانايي براي تغيير رژيمهاي سياسي را از
دست داهاند.
ويتنــام در دهــه  1970باتالق آمريكا
شد و كشورهاي متخاصم با آمريكا راههاي
استيالي اين ابرقدرت بر ويتنام را مسدود
كردند .در مقابل يك دهه بعد اين غربيها
بودند كه راه شكست شوروي در افغانستان
را همواركردند .عريانتر شدن سياست و نيز

آسانتر شدن حمايت از يك كشور در حال
نبرد با كشــور بزرگتر اين امكان را براي
كشورهاي كوچكتر فراهم كرده است كه
مقاومت كرده و درنبردها به سرعت از پاي
درنيايند و رژيم سياســي نيز پابرجا بماند.
تجربه كره شمالي در جنوب شرق آسيا و
نيز كوبا در آمريكاي التين و ايران در غرب
آســيا براي اثبات اين ادعا كفايت ميكند.
ايستادگي گرجســتان و اوكراين در برابر
روسيه نيز چنين شباهتي را نشان ميدهد.
ايران بيش از  4دهه است يكسره با اياالت
متحده آمريكا در ستيز است و با توجه به
نيروي درونــي نيرومندي كه اقتصادايران

داشته ونيز كمكهاي پيدا وپنهان چين و
روسيه به ويژه در ده سال گذشته توانسته
است ذربرابر فشار آمريکا ايستادگي كند..
اتفاقي كه در دهههــاي اخيررخ داده اين
است كه درغرب راهبرد استفاده از نيروي
نظامي براي تضعيف كشورها جايش را به
تحريم اقتصادي داده اســت .اين راهبرد
به دليل هزينههاي اندك براي كشورهاي
غربــي به ويــژه آمريكا پركاربرد شــده و
درهمين روزها ميبينيم كه روسيه ،ايران
و چين زير تيغ تحريم قرارگرفتهاند.
ايران حاال  10ســال اســت زير فشــار
تحريمي قراردارد كه پيشبيني ميشد تا

فرماندهان اقتصادي تازهای میآیند
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كار رئیسجمهــور منتخــب در دعــوت از
 17اقتصاددان براي بيــان تنگناهاي اقتصادي پيش از
تأسيس دولت تازه كار درستي بود كه رخ داد و اگر اين
اتفاق با نظم وترتيب و در دفعات گوناگون رخ دهد و نيز
آشكار شود كه هر اقتصاددان واقعا چه گفته وچه شنيده
است اهميت دارد.
با اين همه چند نكته درباره نشســت  17اقتصاددان
با رئیسجمهور منتخب اهميت دارد .نكته نخســت اين
اســت كه آيا رئیس دولت ســيزدهم از مجموع سخنان
 17سخنران توانسته است برداشت كارشناسي منجر به
تهيه حتي يك دســتور عمل كرده است؟ اگر اين اتفاق
افتاده باشــد به نظر ميرســد اتفاق مثبتي بوده وهست.
اما واقعيت اين اســت كه اين  17اقتصاددان به اندازهاي
حرفهاي كلي و خواســتهاي كالن و دور ازهم بر زبان
آوردهاند كه بعيد است رئیسجمهور منتخب كه درباره اين
مسائل دانش و تجربه كاري ندارد به ماهيت آنها پي برده
باشــد .نكته ديگر اين است كه در چينش اين افراد كدام
سليقه دخالت داشته است و چرا در جايي كه توكلي راغفر
به مثابه اقتصاددانان متخاصم با مسعود نيلي حاضرند اين
مشاور ارشد اقتصادي روحاني دعوت شده است؟ نگاهي به
خواستههاي اين اقتصاددانان نام آشنا كه همه آنها دردو
دهه تازه سپري شده مناصب اجرايي و قانونگذاري داشته يا
دارند نشان ميدهد كه قراري بر اجراي اين حرفها نيست
و بايد ديد فرماندهان اقتصادي دولت سيزدهم كيست؟
در نشست رئیسجمهور منتخب با اساتيد و نخبگان
اقتصادي كه برگزار شــد ،شاپور محمدي عضو هيات
علمي دانشكده مديريت دانشگاه تهران ،به عنوان اولين
سخنران گفت :كسري بودجه به يك بيماري و عادت
مزمن در دولتهاي مختلف تبديل شده كه تأمين اين
كســري نيز همواره با ايجاد تورم و بيثباتي اقتصادي

همراه بوده و مهمترين راه رفع اين مشكل ،اصالح نظام
درآمدهاي مالياتي و استفاده از داراييهاي راكد است.
غالمرضا مصباحيمقدم عضو هيات علمي دانشگاه امام
صادق(ع) نيز به عنوان دومين سخنران كمبود سرمايه
مالي را جديترين مانع در مسير سرمايهگذاري و رشد
سريع اقتصادي دانست و اظهار داشت :كسري بودجه
به رقم 400هزار ميليارد تومان بالغ شده و هزينههاي
جاري بيش از  90درصد بودجه ســاالنه را ميبلعند.
همچنين زمان اجراي پروژههاي عمراني بهطور متوسط
به بيش از  10ســال رســيده است.سومين سخنران
جلســه محمدرضا پورابراهيمي رئیس كميســيون
اقتصادي مجلس بود كه گفت :برخي از مصوبات شوراي

هماهنگي سران قوا بايد مورد آسيبشناسي قرار گيرد
و اين آسيبشناســي قطعا براي ادامه مسير اين شورا
راهگشا خواهد بود.وي با تاكيد بر لزوم تقويت و استفاده
از همه ظرفيتها در عرصه ديپلماسي اقتصادي ،از اينكه
در سه سال گذشته با وجود جنگ تحميلي اقتصادي،
در چين به عنوان بزرگترين شريك تعامالت اقتصادي
رايزن اقتصادي نداشــتهايم ،انتقاد و تصريح كرد :يكي
ديگر از تصميمات شــجاعانهاي كه دولت ســيزدهم
بايد اتخاذ كنــد ،اصالح تصميم غلط توزيع ارز با نرخ
ترجيحي است كه بر اساس بررسيهاي انجام شده در
مجلس ،بيش از ســهچهارم مابهالتفاوت قيمت آن ،به
شكل رانت و فساد در كشور توزيع شده است.
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پايان دوره فعاليت دولــت دوازدهم پايان
پذيرد كه نشــد و با توجه به تغيير دولت
در مرداماه به نظر میرســد دســت كم تا
نيمه اول امســال اين وضعيت ادامه دارد.
درشطرنج نبرد ايران و آمريكا شايد به اين
زودي كيش ومات پديدار نشود و هركدام
از دوبازيگر با تنها مهرههايي كه دارند بازي
فرسايشــي را ادامه دهند تا سرانجام يكي
از بازيگران خواســتار بــه هم خوردن اين
نبرد فرسايشي شــده و از راه ديگري وارد
نبرد شود .مسألهاي كه اين روزها دركانون
توجــه قرار دارد اندازه و درجه مقاومت هر
كشوراســت و اينكه هركدام از كشورها ي
ايــران و آمريكا در بازيهــاي ديگر و در
مناســبات دروني دولتها با شــهروندان

چه وضعيتي پيدا خواهنــد كرد .آيا ايران
ميتواند براي يك دوره  4ساله ديگر روي
توانايي و تابآوري شــهروندان حساب باز

كند يا اميدوار باشــد گرفتاريهاي آمريكا
آنقدر افزايش يابد كه دســت ازســر ايران
بردارد.

افول صادرات پتروشيمي و روزگار سخت دالر

چرا با وجودي كه انتخابات رياستجمهوري تمام شد
و مذاكرات صلح هستهاي با وعدههاي رياستجمهوري
ايران همراه شــدتا بازار دالر بشــكند و قيمت ارزها به
سرازيري بيفتد اما اين اتفاق نيفتاد .يكي از داليل اصلي
و واقعي اين بود و هســت كه ميزان صادرات ايران در
دوبخش اصلي يعني نفت خام و پتروشــيمي وضعيت
خوبي ندارند.
مديران ارشــد سياســي ايــران در هنگامه جنگ
اقتصادي با آمريكا و قطع يا سقوط درآمد ارزي حاصل
از صادرات نفت خام به اميد صادرات حدود  ۱۲ميليارد
دالري پتروشــيمي بوده و هســتند .دليل اصلي رشد
صادرات فرآوردههاي پتروشــيمي ايران در ســالهاي
تازهسپريشــده رانت سرچشــمه گرفته از گاز و برق
ارزان اســت كه قدرت رقابتي اين فرآوردهها را مناسب
بازارهاي صادراتي كرده است.اما همين فرآوردههايي كه
با دامپينگ برق و گاز و خوراك ارزان در پله اول صادرات
غيرنفتي ايســتادهاند به داليلي كه جا دارد از ســوي
مديران دولتي و نيز مديران واحدهاي بزرگ پتروشيمي
توضيح داده شود با خطر روبرو هستند .همين چند روز
پيش بود كه فريبرز كريمايي از مديران تشكل صادراتي
پتروشيمي در اتاق تهران خبر داد كه بازار صادراتي ايران
در هند از دسترفته است و خواستار توجه به اين مقوله
شــد .عالوه بر وي رضا پديدار رئیس كميسيون انرژي
اتاق بازرگاني تهران گفته است« :محصوالت پتروشيمي
ايران كه تا پيش از تحريمها به نزديك به  ۴۰كشــور
جهان صادر ميشد ،در حال حاضر به كمتر از  ۱۲كشور
رسيده است كه اين ميزان نيز به دليل محدوديتها در
انتقال منابع مالي مشكالت عديدهاي وجود دارد».
چرا ايران در وضعيتهاي نامناسب قرار ميگيرد و هر
روز كار براي اقتصاد سختتر و روزنهها تنگتر ميشود و

از آن مهمتر اين است كه چرا كسي به فكر نيست كاري
كند؟واقعيت تلخ اين است كه در ذهن برخي از مديران
تصورهايي از جهان رسوب كرده كه باورشان شده است
وقتي يك اتفاق يك بار افتاد تا ابد ادامه دارد .اين در حالي
است كه ذهن باز ميداند دنيا هر روز در همه عرصهها
از جمله عرصه اقتصاد و تجارت جهاني با دگرگوني روبرو
است و در اين دگرگونيها برخي باال ميروند و برخي به
زير ميافتند .اين تصور نادرست راه را براي فعاليت بيشتر
و مطابق با دگرگونيها در جهان بسته و ايران را روزبهروز
در موقعيت پايينتري از نظر تجارت كااليي قرار ميدهد.
يك دليل ديگر سقوط احتمالي صادرات پتروشيمي اين
است كه تصور ميكنيم تحريمها تنها بر نفت و صادرات

اين محصول متمركز شــده و يادمان ميرود كه برخي
پيامدهاي تحريم تدريجي است و همه فعاليتهاي ايران
را دربر ميگيــرد .همانطور كه صنعت خودرو به دليل
تحريم با دشواريهاي پرشمار دست به گريبان است،
روزي ميرسد كه صادرات پتروشيمي هم به حداقلها
برسد .دســتكم گرفتن قدرت تحريم خطرات بزرگي
دارد كه بايد به آن توجه كرد .شــايد روزي برســد كه
ديگر نتوان گاز ارزان و برق ارزان به پتروشــيميها داد
و محصوالت ساده پتروشيمي بازار نداشته باشد! در آن
صورت چه بايد كرد؟ به نظر ميرسد بايد درهفتههاي
آتي بازار پتروشــيمي را خوب نگاه كرد تا از مسير آن
بتوان بازار ارز را نيز ديد.
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سقوط و فروپاشي زيرساختها
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اين روزها خاموشــيهاي گسترده به دليل عقب افتادن توليد برق از
مصرف كل ايرانيان را آزرده خاطر كرده و آنها نســبت به توانايي دولت
براي تأمين زيرســاختهاي الزم براي زندگي عادي بياعتمادي مطلق
دارند .واقعيت اين است كه ايران در دهه تازه سپري شده نتوانسته است
از هيچ محلي براي ســرمايهگذاري در زيرساختها مثل جاده ،راهآهن،
و پااليشــگاه ونيروگاه منابع به دست آورد و به همين دليل در وضعيت
دشواري قراردارد.
عباس آخوندي وزيرراه وشهرسازي دولتهاي يازدهم ونيز سالهايي از
دولت دوازدهم كه عهدهدار بخشي از زير ساختها بوده است در گفت وگو
باتجارت فردا تنگناها را دراين بخش بازگو كرده اســت كه ميخوانيد.
با توجه به حجم اعتباراتي كه براي مســائل مالي دولت اعم از جاري يا
عمراني در بودجه در نظر گرفتهشده ،آنچه به بخش زيرساختها ميرسد
عم ً
ال صفر است .درآمدها آنقدر پايين است كه كفايت هزينههاي جاري
را هــم نميكند .از اينرو ،نميتوان حســاب چنداني روي دولت براي
توســعه عمراني باز كرد .در عمل ،كل بودجه سرمايهاي كشور عموماً از
محل بدهي تأمين ميشود .در واقع هيچكدام از منابع بخش عمراني يا
رديفهاي ســرمايهاي از محل درآمدهاي عمومي كشور نيست .يعني
حتي ميتوان گفت منابع طرحهاي ســرمايهاي نهتنها مثبت نيست كه
منفي هم هست يعني آنچه به عنوان بودجه عمراني به بخشهاي مربوطه
پرداخت ميشود نه در راستاي توسعه زيرساختها كه عمدتاً
در جهت نگهداري از كارگاهها هزينه ميشــود .بماند كه
هزينههاي تخصيصيافته حتي كفاف نگهداري كارگاهها
را هــم نميكند .بنابراين ،ميتــوان گفت تأمين مالي از
محــل بودجه عمومي براي بخش عمراني و زيرســاخت
در عمل كنار گذاشــته شده است .كشور در عمل گرفتار
پديده بيدولتي اســت و در اين وضعيت موضوع توسعه
اساســاً فاقد معني اســت .من قب ً
ال درباره پديده بيدولتي
مفصــل صحبت كردهام .مــا دچار پديده
بيدولتي هســتيم .ميپرسيد كه به
چه معني؟ به اين معني كه شــاهد
رقابت دولتهاي مختلفي در درون
حاكميت هستيم .مسأله هر يك از
اين دولتها تثبيت موقعيت خود
در ســاختار قدرت است .از اينرو،
اساساً مسأله توسعه زيرساختهاي
فيزيكي و غيرفيزيكي در دســتور
كار بازيگــران و ايــن دولتهاي
پراكنده نيســت .به عنوان مثال،
من در دوره كاري خودم در وزارت
راه تالش كردم كه مسأله راهآهن در
دســتور كار دولت و حاكميت قرار گيرد.
ولي آخر كار اين اتفــاق رخ نداد .چرا؟ به
خاطر اينكه اجراي چنين سياستي نيازمند
يك تصميم ملي در باالترين سطح و در
تمام اركان حاكميت است .در وضعيت
چنددولتي يا بيدولتــي امكان اتخاذ

تصميم ملي وجود ندارد .در همين مورد شما اگر بخواهيد توسعه ريلي
ِ
اولويت يك نظام حملونقل و سيستم
داشته باشيد ،بايد صنعت ريلي به
لجستيك كشور؛ درونشهري و برونشهري ،چه در حوزه مسافري و چه
در حوزه بار تبديل شــود .بنابراين ،تمام صنايع و خدماتي كه توليد بار
میکنند اعم از نفت ،پتروشيمي ،سيمان ،فوالد ،معادن براي صادرات و
واردات و توزيع در درون كشور و بيرون كشور بايد از اين تصميم تبعيت
كنند .همچنين در جابهجايي عمده مسافر در درون و بيرون شهرها بايد
جابهجايي ريلي سبك و ســنگين در اولويت قرار گيرد و همچنين در
تخصيص منابع براي توســعه زيرساختها بايد توسعه ريل بر جاده در
اولويت قرار گيرد .و شــبكهريلي ايران به همه كشورهاي همسايه وصل
شود .اگر به همين يك مورد توجه كنيد متوجه خواهيد شد كه منافع
گروههاي ذينفع در توسعه جادهاي است ،دولتهاي فرعي هر يك ساز
خودشان را ميزنند .صاحبان بار و شبكههاي ذينفعشان در نگاهداشت
وضع موجود نقش دارند و بههيچوجه تسليم چنين تصميمي نميشوند
و هيچ دولتي وجود ندارد كه همه را موظف به تبعيت از اين سياســت
كنــد و هزينه تخلف از آن را باال ببــرد .قاعدتاً اجراي چنين تصميمي
مخالفاني نيــز دارد .مخالفان براي ايجاد مانع بالفاصله به اقتضاي حال
با دولتهاي متعدد فرعي مرتبط شده از اينرو ،سريعاً دولتهاي فرعي
اقدام به صفآرايي میکنند .دولت رسمي در مواجهه با چنين وضعيتي،
بالفاصله تسليم ميشود .تخصيص منابع در سازمان برنامه
برمبناي تحصيــل رضايت تمام گروههاي سياســي و
ذينفعان مشترك آنان است .از اينرو ،به هيچوجه اين
سازمان به چنين تصميمي حتي نزديك هم نميشود.
لذا ،همهچيز در حد شعار باقي ميماند.
وقتي از پديده بيدولتي ميگوييم ناظر به همين
موضوع اســت كه يــك دولت وجود نــدارد كه اين
هــدف را محقق كند .ما با چنديــن دولت مواجهيم
كه پيوســته همديگر را نفــي میکنند يا عليه
هم وارد كار ميشــوند .بنابراين چون
حاكميــت واحدي وجــود ندارد كه
اين قبيل مسائل توسعهاي را پيش
ببرد در نتيجه وقــوع اين وضعيت
نيز عجيب نيست .با چند حاكميت
و چنــد دولت كــه در آن واحد
فرمان ميرانند ،نميتوان به يك
نتيجه متمركز و ملموس رسيد.
در چنيــن وضعيتي اين دولتها
مسألهشــان تثبيــت وضعيــت
خودشــان اســت .از اينرو ،مسأله
ايران و توســعه ايران اساساً در دستور
قرار نميگيرد .در ايران اما ما با چارچوبي
مواجهيم كه نهتنها ريسكزدايي نميكند
كه بر ريســكهاي كشــور هــم اضافه
ميكنــد .بعد هم وقتــي اتفاقي مثل
برجــام رخ ميدهد ادعا میکنند چرا
كسي به ما كمك نميكند.
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تبعات نپيوستن به  FATFفراتر از تحري م و نبود تعامل بانكي

در حال حاضر نرخ سرمايهگذاري در كشور منفي است و عدد
آن در حوزههاي متعدد متفاوت اســت .اين در حالي اســت كه
شايد با پيوستن ايران به  FATFو امضاي دوباره برجام شرايط
تا حدي بهبود يابد.
حســين ســليمي ،عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در اين
خصوص ميگويــد :گفتن از چرايي افزايش نــرخ ارز در ايران
سخت ممتنع است؛ سخت است چون به هيچوجه افزايش نرخ
ارز در ايران تكعاملي نيست و فقط تابعي از باال رفتن نرخ تورم
نيست؛ آسان است چون خيلي راحت ميتوان از تحريم گفت ،از
كاهش حجم تجارت خارجي در سايه شيوع بيماري كرونا گفت
يا از عدم بازگشت ارز توسط صادراتيها آنطور كه بانك مركزي
ميگويــد .اما در تحليل وضعيت بازار ارز بايد نقش همه عوامل
را به نسبت باهمديگر ديد و درنهايت بايد به اقتصاد سياسي اين
موضوع هم توجه شود؛ اينكه پشت پرده خيلي از تصميمها چه
ميگذرد؟
سليمي اظهار ميكند :بايد گفت چه كسي از اين شرايط متنفع
ي براي ثبات يا ادامه بيثباتي گرفته
اســت و درنهايت چه تصميم 
خواهد شد و توسط چه كساني اين تصميمها گرفته ميشود .اگر
همه ابعاد را كارشــناسها بدانند ،بهتر ميتوان اظهارنظر كرد .ما
خيلي از ابعاد موضــوع را نميدانيم؛ نه ميدانيم كه طلب
بانك مركزي چقدر است و در كجا اين طلب چقدر است
و حتي ما اطالع نداريم كه بخش خصوصي واقعي چه
ميزان ارز برنگرداندهاند .شايد اگر نقاط تاريك موضوع
كمتر بود ،تحليل دقيقتر صورت ميگرفت.
ســليمي ميگويد :مثال در ســال 1398همزمان
با رشــد تورم ،شــاخص بورس از كانال  200هزار به
چهار-پنج برابر ميرســد و اين در ظرف محدود
يشــود .شاخص بورس
كوتاهي انجام م 
در همه جاي دنيا مثل حرارتسنج
عمــل ميكند .وقتي شــاخص
بــورس در اقتصــاد دنيا مثبت
باشد ،يعني وضعيت آن اقتصاد
خوب و شاخصهاي كالن آن
مثبت اســت؛ ولــي در ايران
اينگونه نيســت .همزمان با
رشد شــاخص بورس ،اصال
نميتوانيم وضعيت صنايع
در ايران چگونه اســت؟ آيا
وضعيت صنعت روبه بهبود
است و ســوددهي صنايع
چقدر اســت؟ مــا ميدانيم
كه اثر شــركتهاي توليدي-
صنعتي در ايران كاهش بازدهي
دارنــد ولي همزمان شــاخص بورس
مثبت است.
او ادامه ميدهد :زماني كه كشــور با

تورم دســت و پنجه نرم ميكند ،روي همه ابعاد اقتصاد اثرگذار
خواهد بود .مــا نميتوانيم بگوييم كه براثــر تاثير تورم قيمت
مســكن از متري  2ميليون به متري  15ميليون برسد ولي اين
اثر در نرخ ارز صفر باشد .اما اينها بهطور همزمان اتفاق نميافتد.
در سالهاي گذشــته در يك بازه زماني افزايش قيمت مسكن
داشــتيم و در بازهاي ديگر افزايش قيمت طال و سكه يا افزايش
قيمــت خودرو؛ برخي از اين بازارها با رشــد  40درصدي روبرو
شدند .همزمان با اين رشــد در حوزهاي قيمت شاخص بورس
و قيمت ارز باال نرفــت .اما از دورهاي به بعد همزمان با افزايش
نرخ تورم ،افزايش نرخ ارز ،طال و بورس را شــاهد بوديم؛ طوري
كه نرخ ارز آزاد به نزديك  25هزارتومان رسيد و قيمت شاخص
5-4برابر شد.
او تصريح ميكند :البته دولت بخشــي از ارز خود را به كشور
برگردانده اســت؛ بخشي از ديون صادركنندهها هم وصول شده
است ولي هنوز نياز دولت به ارز برآورده نشده .بهگفته سليمي،
در زمان كمبود عرضه ،تحريم نفت و گاز ســرمايهگذاري صدمه
ميبيند .نرخ منفي ســرمايهگذاري االن به  7-6درصد رسيده و
اين در حوزههاي متعدد متفاوت است و نرخ منفي سرمايهگذاري
هشداري مهم براي توليد است.
ســليمي ادامه ميدهد :در شرايط تحريم ورود
ماشينآالت صنعتي به دشواري انجام ميشود،
نياز به ارز ســر جاي خود باقي است و ارزي
وجــود ندارد .ســرمايهگذار بــا افزايش نرخ
دوبرابــري عالقهاي به ســرمايهگذاري ندارد.
ســرمايهگذار از ترس تعهدات ارزي ،مشكالت
واردات ،صــادرات ،ماليات و غيره به بورس وارد
ميشــود كه آن هم درنهايت وضعيت نامناسبي
پيدا كرد .براي همين من وضعيت اقتصاد و
چشمانداز بازار ارز را مناسب نميبينم.
او تاكيــد ميكند :اثر كمبــود عرضه
ارز در حال حاضر و عدم ســرمايهگذاري
بــه بيكاري دامن ميزنــد .ما نميتوانيم
سرمايهگذاري كنيم و به افزايش اشتغال
اميدي نيســت و در نتيجه رشــد منفي
اقتصــادي ،توليد ناخالــص ملي پايين
ميآيد؛ به نظر ميرســد امســال اگر
شرايط بينالمللي درست نشود ،نرخ
رشــد اقتصاد منفــي خواهد بود و
مشكالت ادامه خواهد داشت .شايد
پيوستن به  FATFو امضاي برجام
بخشــي از راهحل مشكالت باشد.
در صورت نپيوســتن به FATF
مشكالت اقتصادي تشديد خواهد
شد .تبعات نپيوستن به FATF
بدتــر از تحريمها و نبود تعامل
بانكي با دنياست.
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درحالي كه اعضاي مجلس قانونگذاري ايران
وحتي خود قاليبــاف بارها از نبود درآمد كافي
براي تــوازن در بودجه به دولت انتقاد كردهاند
اما رئیس مجلــس ميگويند منابع مالي دولت
يا بايد از ماليات شهروندان تأمين شود كه االن
وضعيت جوري نيســت كه دولت بتواند ماليات
بيشــتري بگيرد.يك منبع تأمين درآمد فروش
داراييهاي كشــور از سوي دولت است كه االن
مهمتريــن دارايي ايران يعني نفت با دردســر

مشكل پول نداريم

به صورت غيرعادي و با قيمتهاي پايين صادر
ميشــود .دولتها از پس اندازهاي جهاني نيز
استفاده میکنند كه اين منبع درآمد هم برروي
ايران بســته است .با اين حال قاليباف ميگويد
مشــكل ايران نبود پــول نيســت .اين حرف
قاليباف برخالف نظر كارشناسان است جز اينكه
بخواهيم به بانك مركزي دستور چاپ اسكناس
بدهيم .راديو فرانســه نيز در همين باره نوشته
اســت در حالي كه تحريمهاي بينالمللي عليه

جمهوري اسالمي درآمد ايران را شديدا كاهش
داده اســت ،محمدباقر قاليباف ،رئیس مجلس
شوراي اسالمي گفت مشكل امروز ما در كشور
تأمين اعتبارات و پول نيست.
قاليباف ادامه داد« :كشــور ما شرايطي دارد
كه به هر نحوي كه شــده ميتوان اعتبارات را
از محلهاي مختلف تأمين كرد ».او توضيحات
بيشــتري از اين «محلهــاي مختلف» تأمين
درآمد ارائه نكرد ،اما مقامهاي جمهوري اسالمي

هزينه امنيت ايران را ميشود كاهش داد
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شهروندان ايراني همانند ساير شهروندان جهاني
بخشــي از حق آزادي و حق مالكيت خود را به نهاد
دولــت يا حكومت ميدهند و در مقابل بيشــترين
مطالبهاي كه از دولتها دارند تأمين امنيت مادي و
آرامش ذهني است.
دولتهاي گوناگون با اعمال برخي محدوديتهاي
قانوني كه تشــخيص ميدهنــد راه را براي امنيت
شــهروندان در داخــل هموار میکنند ،بخشــي از
آزاديهاي آنها را سلب میکنند و با دريافت ماليات از
شهروندان بخشي از حق مالكيت آنها را به خود تفويض
میکنند .شهروندان با اين اميد و مطالبه است كه با
آسودگي از وجود نهاد دولت و امنيت ايجادشده به اين
دادوستد ادامه ميدهند .امنيت شهروندان دو صورت
كلي دارد :امنيت داخلي و امنيت مرزهاي كشــور و
جلوگيري از اجحاف و دستاندازي كشورهاي ديگر.
امنيت داخلي با سازوكارهايي مثل مشاركت دادن همه
شــهروندان در مسائل سنجاقشده به امنيت پديدار
ميشــود .عنصر بسيار بااهميت در گسترش امنيت
ذهني شهروندان بدون ترديد وجود اعتماد نهادهاي
مدني مثل بنگاهها ،خانوادهها ،احزاب و ساير نهادها
مثل رسانهها و گروههاي فكري و روشنفكري است.
اعتماد نيز به نوبه خود دستاورد راستگويي و كارآمدي
دستگاههاي دولتي و انجام وظايف مطابق با قانون و
عرف اســت .واقعيت اين است كه در ايران به داليل
گوناگون اين احساس و نياز به امنيت داخلي ضريب
بااليي را به خود اختصاص نميدهد .كاستيهاي نظام
تصميمگيري دولتي در همه دولتهاي پس از جنگ
و پيمانشكنيهاي پرشــماري كه دولتها در برابر
شهروندان داشته و دارند به بياعتمادي منجر شده و
شهروندان ايراني آسودگي ذهني و خيال راحت ندارند
و احســاس میکنند امنيت كافي برايشــان تدارك
ديده نشــده اســت .بهطور مثال ميتوان به همين
مقوله واكسيناســيون اشاره كرد كه در اين چند ماه
تازهسپريشده پيمانشكنيهاي پرشماري از سوي

ستاد ملي مقابله با كرونا در برابر وظيفهشان رخ داده
و شهروندان احساس امنيت ندارند .شهروندان ايراني
براي احساس امنيت بيشتر حاضرند هزينههاي بيشتر
و مرارت افزونتري را متحمل شــوند و به ارمنستان
بروند .يكي ديگر از نمونههايي كه آسايش ذهنيت و
احساس امنيت ايرانيان را با آشوب روبرو كرده است
شنيدن خبرهاي گوناگون و دادن آدرسهاي مختلف
درباره يك رويداد از سوي منابع داخلي است كه بعدها
مشخص ميشود حقيقت چيز ديگري بوده و منابع
خارجي دقيقتر و درستتر خبر دادهاند.
ايرانيان با دادن ماليات و نيز با سپردن ميلياردها
دالر از داراييهايي كه متعلق به آنهاست به دولت
انتظار دارند مرزهاي كشــور و نيز درجه دشمني
كشورهاي جهان با ايران در حداقل باشد .مقامهاي
ادارهكننده كشور ميتوانند امنيت خارجي را از دو
مسير تأمين كنند :يك مسير اين است كه براي

مداراي جهاني با همه كشورهاي دور و نزديك و به
ويژه كشورهايي كه داراي قدرت تخريبي هستند
راه مجادله را مســدود كنند .راه ديگر اين اســت
كه با تجهيز ارتشــي نيرومند و البته آمادهسازي
همه شهروندان براي دفاع از امنيت به شكلهاي
گوناگون امنيت سرزميني را فراهم كنند.
واقعيت اين است كه ايرانيان در حال حاضر
نسبت به سالهاي پيش از هر دو نظر احساس
امنيــت كمتري دارنــد .آمارهــاي گوناگون از
بزههاي اجتماعي و رفتارهاي ناشناخته از سوي
شهروندان در برابر رخدادهاي ويژه و نيز افزايش
خصومت ميان ايران و دو قطب قدرت در جهان
يعنــي اروپا و آمريكا اين ادعا را اثبات میکنند.
هزينههاي امنيت ايران بايد البته با دخل و خرج
شهروندان و درآمد ملي مطابقت داشته باشد تا
باري بر بارهاي ديگر نشود.
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بارها از تالشهــا براي دور زدن تحريمها عليه
جمهوري اســامي خبر دادهاند .رئیس مجلس
شوراي اسالمي همچنين گفت« :مسأله اصلي
ما در كشــور ضرورت كنار گذاشتن روشهاي
سنتي و استفاده از تجربيات روز دنيا براي حوزه
نظام بهرهبرداري اســت ».قاليبــاف افزود« :به
دليل فقدان نظام بهرهبرداري در طرحها شاهد
هستيم كه بســياري از اعتبارات در پروژههاي
بزرگ حيف ميشوند ،نميگوييم اين اعتبارات
ميل ميشــود اما به دليلعــدم نظارت و نبود
نظام بهرهبرداري اين بودجهها حيف ميشود».

گردهمایی اقتصاددانان براي عبور از بنبست

جرگه واژه فارســي به معنــاي دور هم
حلقــه زدن و محفل و لويه واژه پشــتو به
معناي بزرگ اســت .لويه جرگه در ادبيات
سياســي به مجلس مشــورتي بــزرگان و
مجلس موسســان براي تصويــب قوانين
اساسي گفته ميشود.
لويه جرگه در افغانســتان بــه فراخوان
رئیسجمهور برگزار ميشود.
به نظر ميرسد وضعيت اقتصادي ايران
از ابعاد گوناگون و در بخشهاي مختلف به
اندازهاي تخريب شــده است كه اگر چاره
فوري براي آن انديشــيده نشود پيامدهاي
سياســي -اجتماعي آن در پهنه سرزمين
آشوبســاز خواهد بود و نشانههايي از اين
ازهمگســيختگي سياســي -اجتماعي در
هفتهها و ماههاي سپريشده در استانهاي
كشور و به داليل گوناگون از سوي گروههاي
اجتماعي ديده شده است .اعتراض كارگران
پيمانكاران نفت و گاز ،اعتراضهاي خفيف
شــهروندان به كمبــود بــرق و ناراحتي
تهيدســتان از روند فزاينده نــرخ تورم از
جلوههاي نارضايتي پيدا و پنهان در اقتصاد
است .درهمتنيدهشــدن گرههاي كورشده
بخشهــاي گوناگون اقتصاد ميتواند راه را
ببندد و روزنههاي نفس كشيدن را مسدود
كرده و چرخ اقتصاد را از حركت بازدارد .اگر
تصور ميكنيم اين اتفاق نميافتد ميتوانيم
به روندها و تحوالت دهه تازهسپريشــده
مراجعــه و شــاخصهاي كالن را ارزيابي
كنيم.چه بايد كرد؟ برخي ســادهانگاران و
تقليلگرايان باور نادرســتي دارند و آنقدر
گفتهاند كه خودشــان هم باور كردهاند كه
اگر روحاني و  ۲۰۰تا  ۳۰۰نفر از معاونان و
وزيرانش بروند و رئیسي با  ۲۰۰-۳۰۰نفر

تازهوارد نهاد رياستجمهوري را در اختيار
بگيرند گرههاي اقتصاد ملي باز ميشــود.
اين يك تصور و باور نادرست است و تجربه
نيز اين را ثابت كرده است كه اقتصاد ايران
گرفتارتر از اين حرفهاست كه ۲۰۰-۳۰۰
نفر تازهكار و باانگيــزه ميآيند و گرهها را
باز میکنند و سدها را برميدارند و اقتصاد
ايران گل و بلبل ميشود.
تجربه يكســال فعاليت مجلس انقالبي
نشــان ميدهد كه اين تقليلگرايي از روي
غفلت و ندانمكاري نيست بلكه تضاد منافع
شــرايط را تعيين ميكند .با توجه به اينكه
رئیسجمهور منتخب از همه كســاني كه
عالقهمندند به دولت راهحل ارائه كنند اين
نوشــته نيز به رئیسي توصيه ميكند لويي
جرگه اقتصادي تشكيل بدهد .همه روساي

ســازمان برنامهوبودجــه پــس از انقالب،
همه روســاي دولتهاي پــس از انقالب،
همه روســاي بانك مركزي و همه وزيران
اقتصــاد و نيز روســاي بنگاههــاي بزرگ
دولتي و ســازمانهاي اقتصادي در چهار
دهه تازهسپريشده و اقتصاددانان دلسوز و
آشنا به اقتصاد ايران ميتوانند در اين لويي
جرگه حاضر باشــند .البته شرط كاميابي
اين لويي جرگه احتمالي اين است كه همه
دعوتشــدهها بتوانند آزادانه درباره داليل
رسيدن اقتصاد ايران به نقطه ذوبشدگي
در هر حوزهاي حرفشــان را بزنند و آزادي
گفتارشــان تضمين شــود .نتايج بحثها
و گفتوگوهــاي اين نشســت ميتواند در
تعيين اولويتهاي كاري دولت ســيزدهم
به كار گرفته شود.
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خوزستان بحرانهاي ايران را آشكار كرد

علي ربيعي ســخنگوي دولت در يكي از ســايتهاي
داخلي نوشته است :ايران با پنج مسأله كالن مواجه
است كه ظرفيت تبديل شدن به بحران را دارد
و همه اين مســائل در خوزستان خودنمايي
كردهاند .جمهوري اســامي در مقابل يكي
از بزرگتريــن چالــش چهــار دهه اخير
خود قرار گرفته اســت .دستيار ارتباطات
اجتماعــي رئیسجمهوري و ســخنگوي
دولت در يادداشت خود با عنوان «دردهاي
خوزستان و مسائل ساختاري ملي» به پنج
مسائل كالن اشــاره كرده است كه ايران در
وضعيت فعلي با آن مواجه شــده است.در اين
نوشته به وضعيت آب شرب ،گردوخاك و ريزگردها
هم اشاره شده كه باعث اعتراضات مردم بوده است .ربيعي
گفته مسائل كالن كشور در خوزستان خودنمايي كرده است.

تحريم ،كرونا و خشكسالي
مسائل پنجگانهاي كه سخنگوي دولت به آن اشاره ميكند عبارتاند از
تحريم ،كرونا ،خشكسالي و كمآبي ،آسيب اعتماد اجتماعي و بحرانهاي
كشورهاي همسايه.سخنگوي دولت نخستين چالش و مسأله كالن كشور
را تحريم دانسته و تحريمكنندگان را «جنگافروزان اقتصادي» توصيف
كرده و نوشته اســت ،تحريم و جنگ اقتصادي ،اندازه اقتصاد را كوچك
كرده و فقر ناشــي از تحريم بر فقر ســاختاري بيش از پنج دههاي ايران
اضافه شده اســت.مقامات جمهوري اسالمي هر زمان كه مردم ايران در
اعتراض به مشكالت خود به خيابانها ريختند موضوع تحريمهاي آمريكا
را بهانه كردهاند.دومين مســأله چالشبرانگيز به گفته ربيعي كروناست.
كرونا گريبان همه كشــورهاي جهان را گرفته و خاص ايران نيســت اما
ربيعي نوشته ،تاثير منفي كرونا در «ايران تحريمزده» بيشتر بوده است.
به گفته ربيعــي ،يك ميليون نفر در ايران به دليل كرونا بيكار شــده و
سه ميليون شغل آسيب ديده است.ســومين مسأله كالن از نظر ربيعي
«خشكسالي و كمآبي» اســت .او در يادداشت خود خشكسالي و كمآبي
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را يك «عامــل طبيعي» ميداند ولي به مديريت اشــتباه
دولتهاي چهار دهه پيش اشــارهاي نكرده اســت.
در حالي كه به اعتراف برخي دولتمردان ،مديريت
غلط و سدسازي بيرويه در ايجاد خشكسالي و
كمآبي نقشي اساسي داشته است.به گفته او،
مسأله چهارم «اعتماد اجتماعي آسيبديده
و پايين آمدن ســرمايه اجتماعي» اســت.
سخنگوي دولت عامل پنجم را بحرانهاي
كشورهاي همسايه دانســته است.مقامات
ايــران در خصــوص چالشهــاي بــزرگ
زيســتمحيطي پيــش از اين نيــز بارها از
بحرانهاي كشورهاي همســايه ياد كردهاند .اما
منتقدان ميگويند ،ايــران خود با دخالتهايش در
منطقه بر آتش اين بحرانها ميدمد.
ربيعي در ادامه يادداشــت خود نتيجهگيري كرده اســت كه هر نوع
حركــت اعتراضي مردم ايران را فارغ از اين پنج مســأله كالن نميتوان
بررســي كرد و هر پنج پديده بيان شــده در شــرايط امروز خوزستان
تأثيرگذار بوده است.سخنگوي دولت مينويسد خوزستاني كه بيش از ۸۵
درصد نفت كشــور را توليد ميكند ،بيش از  ۳۰درصد آبهاي كشور در
آن جريان دارد و  ۱۵درصد محصوالت كشاورزي كشور را تأمين ميكند
اين روزها «حالش خوب نيســت» و مردم خوزستان بهحق ميتوانند به
ابراز نگراني خود بپردازند.او به پديده حاشيهنشيني هم پرداخته و نوشته
است ،خوزســتان هماكنون رده دوم كشور در بخش حاشيهنشيني را به
خود اختصاص داده و معادل  ۲۵درصد از جمعيت اين استان در حاشيه
شهرها و با امكانات محدود زندگي میکنند .او جنگ و سدسازي غلط و
به زير آب رفتن روستاها را عامل حاشيهنشيني خوزستان دانسته است.
ربيعي خوزستان را لوكوموتيو اقتصاد ايران ميداند اما تاكيد ميكند كه
بيشــترين تأثير را از تحريمهاي گسترده گرفته است.به گفته سخنگوي
دولت ،براي بهبود وضعيت اســتان خوزستان بايد گفتوگوي اجتماعي
وسيعي را با مردم سامان داد و از شكلگيري نهادهاي مدني و كنشگري
مدني حمايت كرد.
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هنوز دولت ســيزدهم
كارش را شــروع نكــرده
اســت و بايد ديــد آقاي
شیما ستوده
رئيسي برنامه اقتصادياش
عضو هیات تحریریه
بــراي ايــران چيســت؟
در ايــن بــاره ديدگاههاي
متفاوتــي وجــوددارد .برخي باوردارند رئيســي كار بزرگــي نميتواند
انجــام دهــد و در بهتريــن حالــت شــايد راه افزايــش بدبختيهــا
را باريك كند .برخي ديگر اما ميگويند شايد با توجه به يكپارچه شدن همه
نهادهاي اصلي اتفاق بزرگي بيفتد .با اين همه ترس كارشناسان و فعاالن
اقتصادي وجود دارد كه بايد با ارائه راهنماييها دولت سيزدهم را در مسير
درست قرارداد .مسعود خوانساري رئيس اتاق بازرگاني ايران در نوشتهاي
برخي نكات را براي اداره بهتر اقتصاد به آقاي رئيســي ارائه كرده اســت.
خوانساري نخستين مسأله مهم دولت سيزدهم در اقتصاد را انتخاب افراد
ورزيده براي تصدي وزاررتخانههاي اقتصادي ميداند .او به دولت سيزدهم
توصيه ميكند برخي قانونهاي بازدارنده بايد برداشته شود .توصيههاي
هشت گانه رئيس اتاق تهران را در زير ميخوانيد.
اول :كابينه تازه با اعضاي جديد تشكيل ميشود .بنابراين وزارتخانهها
و معاونتهاي مهم رياستجمهوري همگي دستخوش تغيير ميشوند.
پــس از آنها معاونــان وزير و حتي برخــي مديــران كل وزارتخانهها
تغيير خواهنــد يافت .افراد با نگاه و بينش جديــد روي كار ميآيند و
طبيعي اســت كه سياســتهاي جديدي متناســب با ذهنيتشــان
پياده كنند .همه اينها در شرايطي رخ ميدهد كه تحريمها وجود دارد،
وضعيت معيشت مردم ناگوار است و اقتصاد هم در بحران ركود و امتناع

سرمايهگذاري قرار گرفتهاســت .در اين موقعيت انتخاب افراد اهميت
دوچندان مييابد .مديراني با كارآمدي باال ،آشنا با معضالت اقتصاد ايران
و ســالم و توانمند در هدايت نظام اداري ميتوانند پالسي آرامشبخش
به جامعه باشــند .اين انتخابها تعارضي با جوانگرايي ندارند .مديران
چيرهدســت اجازه نميدهند كه در همان روزهاي ابتدايي حضورشان،
صدها بخشنامه و ابالغيه جديد بر سر اقتصاد خراب شود.
دوم :بســياري از اقدامــات اجرايي وجــود دارد كه دولــت ميتواند با
انجام آنها ،جان تازهاي به اقتصاد ببخشــد .انجام اين اقدامات تابع دريافت
نظرات مجلس و اركان ديگر اداري كشــور هم نيســت و كامال در بســط
يــد دولت قــرار دارد؛ مانند برخي اصالحــات جزئي در نظــام مالياتي،
گمركــي ،بانكي ،تأمين اجتماعــي و ...كه در واقع اصالحات ســاختاري
به شمار نميآيند ،ولي به بهبودهاي جزئي اما اثربخش منجر ميشوند.
سوم :اين دولت بايد بيش از دولت يازدهم و دوازدهم به مردم و فعاالن
اقتصادي تاكيد كند كه آرامش را در فضاي اقتصادي حاكم خواهد كرد،
مانع از تندرويهاي بيجهت ميشــود و اجازه نميدهد خامدستيهايي
ش خصوصي ايران امروز نيازمند
در مســيرهاي اجرايي صورت گيرد .بخ 
دريافت اين پيام است :دولت براي تسهيل كارها آمده و خود باني توسعه
فضايي معتدل و كارشناسي است .بسياري از نيروهاي كارشناس مستقر
در دولتها ،تابع شرايط سياسي نيستند .جابهجاييهاي اتوبوسي نهتنها
كارآمد نيســت ،بلكه دلسردكننده نيز هست .اين رفتاري است كه دولت
آقاي رئيسي بايد سعي كند از آن پرهيز داشتهباشد.
چهارم :شــعار معروفي در انگلســتان زمان تاچر وجود داشت« :نظرات
سياسي ما مهم نيست ،واقعيتهاي اقتصادي تعيينكنندهاست ».اين جمله
خالصه شــرايط امروز ماست .مواضع ما در مورد حق يا ناحق بودن برجام
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خيلي مهم نيست ،مسأله اين است كه اقتصاد ايران بايد
از زير سايه تحريمها خارج شود .حتي مهم نيست كه
سياست اجرايي پايان جنگ اقتصادي چه باشد ،بلكه
سرعت عمل در اجراي آن اهميت دارد .دولت سيزدهم
بايد به فعاالن اقتصادي ،مردم و سرمايهگذاران اين پيام
را بدهد كه حامي پايان تحريمهاست.
پنجم :اقتصاد ايران به ســرمايهگذاري نياز دارد.
منابــع كافي هم در اختيار دولت نيســت .بنابراين
در ايــن مقطع بايد به فكر جذب ســرمايهخارجي
يا جذب ســرمايه ايرانيان مقيم خارج بود .ايكاش
دولت سيزدهم منادي آشتي ملي باشد ،نظر ايرانيان
مقيم خارج را جلب كند و به سرمايهگذاران داخلي
اطمينانخاطر دهد كه فضا براي كار بهتر و بيشتر
مساعد ميشود .متانت در رفتار دولتمردان ميتواند
حركت در اين مسير را ممكن سازد.
ششم :قطعا دولت سيزدهم عالقهمند است كه در
همان ماههاي اوليه حضورش ،اقداماتي در اقتصاد انجام
دهد كه اثرات آن براي مردم ملموس باشد ،اما اميدوارم
تصور بهبود وضعيت اقتصادي با پولپاشي در ذهن اين
دولت جاي نگيرد .چند برابر كردن يارانههاي پنهان يا
توزيع وامهاي كمبازده به نيت كمك به مردم ميتواند
فضاي سرشار از فساد در اقتصاد ايران را تقويت كند و
در نهايت ضمن آنكه منابع كشور هدر ميرود ،به معاش
مردم آسيب مجدد وارد ميكند.
هفتم :جايگاه دولت مانند نهادهاي تشــريفاتي
نيســت .هر كلمهاي كــه از زبــان دولتمرد خارج
ميشود با انعكاسهاي اجتماعي و اقتصادي همراه
اســت .بنابراين دولت سيزدهم تا زماني كه بر امور
اجرايي تســلط كامل پيدا كند ،ميتواند سياســت
كمگويي و عملگرايي را پيش ببرد .در اين شرايط
مديران آرامش كاريشــان را از دست نميدهند و
مردم هر روز با اظهارنظرهاي متفاوت و گاهي متضاد
با نظرات ديگر اعضاي كابينه مواجه نميشوند.
هشتم :واقعيت اين است كه با وجود برنامههاي
باالدستي فراوان و اسناد اقتصادي ،دولت نيازي به
طراحــي برنامههاي جديد ندارد و با عمل به همان
برنامهها ميتواند مسير رشد اقتصاد كشور را تسهيل
كند و در فرصتي كوتاه برنامههاي مقطعبنديشده
۱۰۰روزه يا يكســاله قابل پايش خود را به مردم
اعالم كند .در اين صورت فعال اقتصادي هم ميتواند
خود را با مسير دولت تنظيم كند و عمال چارچوبي
براي فعاليتها ترسيم شود.
روزهــاي قبل از اســتقرار دولتبــراي صاحبان
كسبوكار لحظاتي تعيينكننده و پر از استرس است.
رفت و آمد مديران و بازار داغ شايعات باعث ميشود كه
بسياري از فرآيندهاي توسعهاي متوقف و موكول به زمان
تعيين تكليف دولت شود .اما دولت سيزدهم ميتواند با
خردمندي و رعايت رفتارهاي كارشناسي مانع از بروز
چنين اخاللي شود.
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وحید شقاقی شهری
اقتصاددانــان ايراني در فــرداي پس از اينكه
رئيسي توانســت راي شهروندان را به دست آورد
مسائل اقتصادي مهم را براي وي به مناسبتهاي
گوناگون يادآوري كرده و ايــن كار ادامه خواهد
داشت .وحيد شقاقيشهري رئيس دانشكده اقتصاد
دانشگاه خوارزمي نيز در نوشتهاي به اين موضوع
پرداخته است.
پيــش از اينكه به تبيين و ارائــه تصويري از
اقتصاد ايران براي  ۱۴۰۰پرداخته شود ،الزم است
تصويري خالصه از اقتصاد كالن ايران در دهه ۹۰
ارائه شود .خالصه تصوير اقتصاد ايران در دهه ۹۰
براساس شــاخصهاي كالن و حياتي (ميانگين
دهه  )۹۰نشــان از اين دارد كه در اين دهه ،رشد
اقتصادي  ۰/۰۲درصد ،رشد اقتصادي بدون نفت
 ۱/۴درصد ،رشــد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص
 -۵/۲درصــد بــا انحراف معيار  ۹/۱و نوســانات
شديد (رشد بخش ساختمان  -۳/۶درصد ،رشد
ماشينآالت  -۷/۹درصد) ،ســهم ماليات از كل
درآمدها  ۲۸/۸درصد ،كســري تجاري غيرنفتي
 ۱۴/۳ميليارد دالري (صادرات غيرنفتي  ۳۵/۸و
واردات  ۵۰/۱ميليارد دالر) ،ضريب جيني ،۰/۳۸۶
اندازه دولت مركزي  ۲۱درصد ،اندازه دولت ۷۵/۱
درصد ،نرخ تورم  ۲۴درصد ،رشد نقدينگي ۲۷/۸
درصد ،رشد پايه پولي  ۲۰درصد و نسبت نقدينگي
به توليد  ۸۴درصد بوده است.
در ضمن شاهد ظهور و تشديد روند فرسودگي
اقتصاد ايران بوديم بهطوري كه نرخ اســتهالك
(نسبت اســتهالك به موجودي ســرمايه) طي
ســالهاي اخير با شيب تندي رو به افزايش بوده
اســت .تداوم روند كاهنده سرمايهگذاري و روند
فزاينده نرخ اســتهالك ســرمايه طي دهه ،۹۰
اقتصاد ايران را در سالهاي اخير ()۱۳۹۸-۱۴۰۰
به يك نقطه تاريخي رســانده ،بهطوري كه براي
اولينبار از زمان ثبت حســابهاي ملي در سال
 ،۱۳۳۸استهالك سرمايه از تشكيل سرمايه پيشي
گرفته و موجودي ســرمايه در اين سالها نسبت
به ســالهاي قبل كاهش يافته است .اينك براي
تبيين اقتصاد ايران در سال  ۱۴۰۰كه مصادف با
آغاز دولت سيزدهم است ،محورهاي زير به همراه
پيشنهادهاي راهبردي ارائه ميشود:
 -1مهمترين مســأله تشديد روند ابرچالشها
و چالشهاي انباشتشــده اقتصاد ايران اســت.
دستهبندي ابرچالشها و چالشهاي اقتصاد ايران
در سه سطح عبارتند از:

الــف -ابرچالشهــاي آب و محيطزيســت،
جمعيت ،صندوقهاي بازنشستگي و پايان عصر
تمدن سوختهاي فسيلي و صادرات نفت بهتدريج
تا  ۲۰۳۰ميالدي
ب -ابرچالش ناترازي نظــام بانكي و تنگناي
منابع مالي
ج -چالشهاي فضاي نامناســب كسبوكار،
بدهي دولت و كسريهاي بودجه ،بيكاري جوانان،
ســرمايه اجتماعي و فساد اقتصادي ،كسريهاي
تجاري غيرنفتي ،شــكاف طبقاتي ،نظام يارانهاي
كشور.
علــت نامگذاري و دســتهبندي بر پايه ميزان
سرمايهگذاريهاي عظيم براي حل آنهاست و عدم
سرمايهگذاري در اين حوزهها منجر به وارد آمدن
ضربات جدي به ســامت و رفــاه و حيات مردم
ميشود ،البته انجام اين سرمايهگذاريها لزوما به
رشد اقتصادي كمك نميكند .همچنين پيشنهاد
راهبردي براي دولت سيزدهم اين است كه در گام
اول دســتهبندي ،اولويتبندي و اجماع نخبگان
اقتصادي و سياســي روي چالشهاي اشارهشده
صورت گيرد و ســپس نقشــه راه كالن «نحوه
مواجهه با اين چالشها ،اصالحات ساختاري الزم،
الزامات و منابع مالي مورد نياز ،زمانبندي و تبعات
اصالحات ساختاري» مشخص شوند .بايد با ادله
معين شود و اجماع حاصل شود حل كدام يك از
چالشها در اولويت نخست هستند.
 -2ضرورت اســكن ابرچالشها و چالشهاي
اقتصادي ايران :اولين مسأله براي مواجهه علمي
در راســتاي حــل چالشهاي اقتصــادي ايران،
ارائه يك تصويــر آماري دقيق از آخرين وضعيت
ابرچالشها و چالشهاي اقتصادي است .همچنان
اجماع و تصويري دقيق و روشن از آخرين وضعيت
ناترازي صندوقهاي بازنشســتگي ،ناترازي نظام
بانكي كشور ،وضعيت تنش آبي كشور ،بدهيهاي
دولت ،شــاخصههاي كليدي جمعيت نظير نرخ
باروري ،حجم قاچاق و اقتصاد غيررسمي ،وضعيت
دهكهاي درآمدي و ســاير شاخصهاي حياتي
اقتصادي وجود ندارد و آمارهاي منتشــره نيز با
واقعيات همخواني ندارند .جالب است درخصوص
ســهلترين آمارهاي كشــور يعني ارزش دالري
صادرات غيرنفتي و واردات نيز ابهام و انحراف بسيار
است بهطوري كه شاهد كم يا بيش ارزشگذاري
هســتيم .بنابراين راهبرد پيشنهادي براي دولت
ســيزدهم براي مواجهه با چالشهاي اقتصادي،
اســكن آخرين وضعيت آماري از چالشها و ارائه
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تصويري روشــن و دقيق از وضعيت شاخصهاي
كليدي و حياتي اقتصاد كالن است.
 -3ســناريوي محتمل اين است كه برجام در
هفتههاي پيشرو نهايي خواهد شد .با نهايي شدن
برجام شــاهد فروكش انتظارات تورمي هستيم و
به تبــع آن در كوتاهمدت ،قيمت دالر به محدوده
 ۲۰تا  ۲۲هزار تومان كاهش خواهد يافت .كاهش
انتظارات تورمي و قيمت دالر به كاهش نرخ تورم
در سال جاري در محدوده  ۲۵تا  ۳۰درصد خواهد
انجاميد.
 -4نظر به اينكه در كنار عوامل متعدد اثرگذار
بر بازار ســرمايه ،دو عامل قيمت دالر و نرخ سود
بانكي و بينبانكي بيشترين تاثير را بر بازار سرمايه
و شــاخص كل دارند ،بنابرايــن با برجام و كاهش
قيمــت دالر در كوتاهمدت تعادل جديدي در بازار
سرمايه ايجاد خواهد شد و شاخص كل به محدوده
يك ميليون واحدي عقبنشيني خواهد كرد .با به
تعادل رسيدن بازار روند تدريجي افزايشي شاخص
كل تــداوم خواهد يافت و انتظــار ميرود تا پايان
سال جاري شــاخص كل به حدود يك ميليون و
چهارصد /يك ميليون و  ۵۰۰واحد برسد.
 -5نظر بــه اينكه در دهه نود ميانگين رشــد
اقتصــادي ايران حــدود صفر درصد شــد و طي
ســالهاي  ۱۳۹۷-۱۳۹۸حدود  ۱۲درصد توليد
ناخالص داخلــي (به قيمت ثابت ســال )۱۳۹۰
كاهش پيدا كرد ،بنابراين با نهايي شــدن برجام،
افزايش صادرات نفت و نيز بهبود شرايط بنگاههاي
توليدي و صنعتي به واسطه كنترل كرونا ،افزايش
صادرات غيرنفتي و تسهيل روابط بيمهاي و بانكي،
به احتمال زياد در سال  ۱۴۰۰رشد اقتصادي ايران
به حدود هفت ،هشت درصد خواهد رسيد.

 -6شواهد حكايت از اين دارد كه مسأله FATF
و كنوانســيونهاي پالرمو و سيافتي به سرانجام
نخواهند رســيد و همچنان اين مســأله بر روابط
بانكي كشور سايه خواهد افكند .با اين پيشفرض،
پيشــنهاد راهبردي در خصوص موضوع FATF
اتخــاذ راهبرد كجدار و مريز اســت بهگونهاي كه
به فضاي داخل و به ويژه جهاني چنين القا شــود
كه لوايح مزبور در دســت بررســي و اقدام است و
همچنان در دستور كار دولت قرار دارد .اين راهبرد
به منزله باز بودن موضوع بوده و تاثيري بر رتبهبندي
كشور از منظر ريسكپذيري نخواهد داشت .قطعا
رد مسأله تاثيرات و تبعات مخرب اقتصادي بيشتري
در مقايسه با راهبرد كجدار و مريز دارد.
 -7نظــام مالياتي كشــور نيازمنــد اصالحات
ساختاري است .هر نظام مالياتي سالم سه ماموريت
مهم مشــتمل بر ( )۱افزايــش درآمدهاي پايدار
دولت )۲( ،بازتوزيــع ثروت )۳( ،مانع فعاليتهاي
مخل توليد و به عنوان سياست سلبي فراروي رونق
سوداگري افراطي و بخش غيرمولد دارد .در اقتصاد
ايران عمدتا به ماموريت اول بيشتر توجه شده و از
ماموريتهاي دوم و سوم غفلت شده است .بنابراين
پيشنهاد راهبردي بر طراحي نقشه راه اصالح نظام
مالياتي با پوشش ســه ماموريت فوقالذكر است.
تســريع تصويب پايههاي مالياتــي نظير ماليات
بر ثــروت ،ماليات بر مجموع درآمــد و ماليات بر
عايدي سرمايه براي گام اول ضروري است .شايان
ذكر اســت چنانچه اين پايههاي مالياتي درست و
اصولي طراحي نشوند تبعات منفي بر اقتصاد ايران
تحميل خواهند كرد .بنابراين ضمن اهميت هريك
از پايههاي مالياتي اشارهشــده ،نحوه تنظيم لوايح
و جزئيات طراحي اين پايهها مهم اســت .شواهد

حاكي از اين است كه در حال حاضر طرح ماليات
بر عايدي سرمايه كه در دستور كميسيون اقتصادي
مجلس شوراي اسالمي است با اين حال جزئيات
منتشره نشــان ميدهد با اصول حاكم بر اين پايه
مالياتي همخواني ندارد و دولت ســيزدهم قبل از
تصويب اين طرح بايد مراقبت نمايد ايرادات كنوني
بر اين طرح اصالح شود.
 -8در خصوص مســائل مهم و كالن اقتصادي
كشــور قطعا فرآيند كار بايــد در قالب اليحه به
مجلس تقديم شــود .بنابراين پيشنهاد راهبردي
اين است كه دولت سيزدهم ضمن رايزني عاجل با
مجلس شوراي اسالمي ،از ارائه هرگونه طرح كالن
اقتصادي توسط مجلس جلوگيري كند .طرح تحول
بانكداري از جمله اينگونه طرحهاي اقتصادي است
كه در مجلس در دستو ركار است.
 -9ماموريت كليدي بهبود فضاي كســبوكار
كشــور جزو ســهلترين و آمادهترين راهبردهاي
اقتصادي اســت .با طرح اهميت موضوع در سطح
هيــات دولت جهت همكاري كليه دســتگاههاي
اجرايي مرتبط و تســريع در الكترونيكي شــدن
فرآيندهاي كســبوكار و حذف فرآيندهاي زائد و
مخل ،امكان ســهولت فضاي كسبوكار كشور در
سال جاري مهيا است .با عزم جدي قطعا ذينفعان
كوتاه خواهند آمد.
 -10در خاتمــه بــا هدف هماهنگســازي
سياســتهاي مالي و پولي ،پيشنهاد راهبردي
براي دولت سيزدهم مبني بر تشكيل نهاد ثبات
مالي در اقتصاد ايران اســت بهطوري كه بتواند
هماهنگي در هدفگذاري سياســتهاي پولي و
مالي و سازگاري بين نرخهاي سود در بازارهاي
مالي را فراهم كند.
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اقتصاددانان و حرفهاي پراكنده

ابراهيم رئیسي رئیسجمهور منتخب پيش از اينكه به محل كار تازهاش برود
با گروههاي گوناگون و با صاجب نظران رشتههاي گوناگون ديدار كرد .يكي از
مهمترين ديدارهاي وي با 17اقتصاددان با گرايشهاي گوناگون بود .در اين ديدار
اقتصادداني مثل حسين راغفر كه خود را نهادگرا ميداند تا مسعود نيلي مشاور
اقتصادي سابق روحاني و نيز احمد توكلي اقتصاددان اصولگراحاضر بودند .نكته
با اهميت در اين ديدار حرفها و توصيههاي بسيار با فاصله اقتصاددانان بود.
شاپورمحمدي

در اين ديدار شايد مسأله مورد توافق اقتصاددانان مسأله كسري بودجه بود.
رئیسي نيز در اين ديدار برخي راهبردهاي احتمالي دولت سيزدهم را در حوزه
اقتصاد برشمرد .جمعي از اساتيد و نخبگان اقتصادي از گرايشهاي مختلف ،در
نشستي  3ساعته با آيتاهلل دكتر سيد ابراهيم رئیسي به بيان ديدگاهها ،نظرات
و راهكارهاي مدنظر خود درباره نوع مواجهه دولت با مشكالت بخش اقتصاد و
نحوه ورود به عرصه حل و فصل اين مشكالت پرداختند.

پورابراهيمي

امروز بزرگترين مانع انجام اصالحات اساسي شدهاند.
همين افراد در حال فضاسازي براي تاثيرگذاري بر روي
تصميمات و اقدامات دولت سيزدهم هستند.
سيدنوراني

در نشســت رئیسجمهور منتخب با اساتيد
و نخبــگان اقتصــادي شــاپور محمدي عضو
هيات علمي دانشكده مديريت دانشگاه تهران،
به عنوان اولين ســخنران گفت :كسري بودجه
بــه يك بيماري و عادت مزمــن در دولتهاي
مختلف تبديل شــده كه تأمين اين كســري
نيز همواره با ايجــاد تورم و بيثباتي اقتصادي
همــراه بوده و مهمترين راه رفع اين مشــكل،
اصالح نظام درآمدهاي مالياتي و اســتفاده از
داراييهاي راكد است.
مصباحيمقدم

سومين سخنران جلسه محمدرضا پورابراهيمي رئیس
كميسيوناقتصاديمجلسبودكهگفت:برخيازمصوبات
شوراي هماهنگي سران قوا بايد مورد آسيبشناسي قرار
گيرد و اين آسيبشناسي قطعا براي ادامه مسير اين شورا
راهگشا خواهد بود .وي با تاكيد بر لزوم تقويت و استفاده
از همه ظرفيتها در عرصه ديپلماسي اقتصادي ،از اينكه
در ســه سال گذشته با وجود جنگ تحميلي اقتصادي،
در چين به عنوان بزرگترين شريك تعامالت اقتصادي
رايزن اقتصادي نداشتهايم ،انتقاد و تصريح كرد :يكي ديگر
از تصميمات شــجاعانهاي كه دولت سيزدهم بايد اتخاذ
كند ،اصالح تصميم غلط توزيع ارز با نرخ ترجيحي است
كه بر اساس بررسيهاي انجام شده در مجلس ،بيش از
سه چهارم مابهالتفاوت قيمت آن ،به شكل رانت و فساد
در كشور توزيع شده است.
حسينراغفر
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غالمرضا مصباحيمقــدم عضو هيات علمي
دانشــگاه امام صادق(ع) نيــز به عنوان دومين
ســخنران كمبود ســرمايه مالي را جديترين
مانع در مســير ســرمايهگذاري و رشد سريع
اقتصادي دانست و اظهار داشت :كسري بودجه
به رقــم 400هزار ميليارد تومان بالغ شــده و
هزينههــاي جاري بيــش از  90درصد بودجه
ســاالنه را ميبلعند .همچنين زمــان اجراي
پروژههاي عمراني بهطور متوســط به بيش از
 10سال رسيده است.

حسين راغفر عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا(س)
به عنوان ســخنران بعدي اين نشست شرايط كشور را
اضطراري توصيف و تصريح كرد :در اثر سياستهاي اجرا
شده دولتهاي سه دهه گذشته ،جمعيت محدودي از
درون بخشهــاي دولتي به ثروت فراوان رســيدهاند
و با كنار گذاشــتن بخش بزرگي از مردم از متن امور،

عضو هيات علمي دانشــكده اقتصاد دانشگاه عالمه
طباطبايي سخنران پنجم اين نشست بود كه جلوگيري
از اجحاف دســتگاههاي دولتي و تكريــم مردم ،لزوم
كوچك و چابكسازي دســتگاههاي دولتي و عمومي
غيردولتي ،واگذاري مديريت بنگاههاي دولتي به جاي
واگذاري خود بنگاه ،تكنرخي كردن ارز ،ادغام بانكهاي
خصوصــي در يكديگر ،مقابله با فســاد و جلوگيري از
تعارض منافع را به عنــوان برخي راهكارهاي خروج از
وضعيت نامطلوب اقتصادي موجود مطرح كرد.
احمدتوكلي

احمد توكلي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام
نيز به عنوان ششمين سخنران جلسه تاكيد كرد كه
 30سال است هر چه اجرا شده فقط وضعيت را بدتر
كرده است و از رئیسجمهور منتخب درخواست كرد
كه در اولين اقدام كارت هوشمند غذا ،دارو و درمان
و آموزش بين مردم توزيع كند تا اندكي فشــارها از
روي مردم كاسته شود.
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خوشچهره

نه توليدكننده ،اما متأسفانه دولتهاي گذشته ورود ناموفقي در
عرصه توليد نيازهاي اساســي و خدمات اجتماعي داشتهاند و
امروز وضعيت مطلوبي در اين زمينه نداريم.
سيد مهدي زريباف

هفتمين سخنران جلسه محمد خوشچهره عضو هيات
علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران بود كه تاكيد كرد :دخالت
دادن ايدهها ،ساليق و باورهاي روساي جمهور در راهكارهاي
اجرايي يكي از داليل بروز و انباشــت مشكالت اقتصادي بوده
اســت .همچنين بايد بدانيم كه مشــكالت اقتصادي صرفا با
نگاه اقتصادي قابل حل و فصل شــدن نيستند چرا كه عوامل
غيراقتصادي متعددي هستند كه در اقتصاد كشور تاثيرگذارند.
مسعودنيلي

رئیس موسسه مطالعات مباني و مدلهاي اقتصادي بومي
به عنوان دهمين سخنران جلسه گفت :دولت سيزدهم بايد بر
تحول اقتصادي مبتني بر عدالت تاكيد كند چرا كه در سالهاي
گذشته متأسفانه رويكردهاي سرمايهساالرانه در كشور حاكم و
در ساختارهاي تصميمسازي و تصميمگيري نهادينه شده است.
دولت آينده بيش از آنكــه وارث اقتصاد فقير دولت دوازدهم
باشد ،وارث مكانيزم انتقال ثروت از فقرا به ثروتمندان است.
محمدرضافرزين

عضو هيات علمي دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي
شــريف با طرح اين  4سوال كه مشكل چيست ،داليل بروز آن
چيست ،راهكارهاي رفع مشكل كدامند و از كجا بايد شروع به
حل مشكل كرد؟ اظهار داشت :در حال حاضر تأمين مالي ،تأمين
انرژي ،تأمين خدمات و بودجه عمومي ،خدمات اجتماعي و نظام
تدار كشور هستند كه كاركردهاي
مبادله با دنيا  6مشكل اولوي 
آنها در حال حاضر بهطور كامل مختل است .امروز متأسفانه در
آستانه وقوع يك شرايط تورمي شديد غيرقابل كنترل هستيم.
شمسالدينحسيني

عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي هم اظهار داشت:
مجموعهاي عظيم از ناترازيها شــرايط كشور را بسيار سخت و
نگرانكننده ســاخته ،اما انتخاب شــما به عنوان رئیسجمهور
اميدي براي حل مشكالت ايجاد كرده است .بايد با عملياتي كردن
سامانههاي اطالعاتي و اتصال و يكپارچه كردن اين سامانهها ،با
ايجاد شفافيت كارزار موثري براي مبارزه با فساد ايجاد كرد.
عادلپيغامي

نماينــده مجلس و عضــو هيات علمي دانشــگاه عالمه
طباطبايي نهمين ســخنران اين نشســت بود كه با تاكيد بر
ضرورت جــدي گرفتن حمكراني اقتصادي از ســوي دولت،
خاطرنشــان كرد :متأسفانه در گذشته به قانون اساسي وفادار
نمانديم و با وجود آنكه قرار بود دولت كارفرماي بزرگي نباشد،
امروز بزرگترين كارفرماي كشور است .از سوي ديگر قرار بود
دولت تأمينكننده نيازهاي اساسي و خدمات اجتماعي باشد و

عضو هيات علمي دانشــكده اقتصاد دانشــگاه امام
صادق(ع) دوازدهمين ســخنران جلسه بود كه گفت:
اطالعات مغشــوش ،متفاوت و بعضــا متناقض از يك

موضوع واحد يكي از بزرگترين مشكالت كشور است
كه هيچگاه ارادهاي براي رفع آن وجود نداشــته است.
عمــق حكمراني دولت منوط به تهيه و ارائه آمار دقيق
و واحد است.
آيتابراهيمي

مديرعامل بانك انصار نيز با بيان اينكه امروز دســتگاه
محاســباتي دولت مختل شده اســت ،گفت :نياز به يك
جراحي جدي در سياستهاي پولي و ارزي داريم .همچنين
بايد يارانهها را به شكل واقعي و دقيق هدفمند كنيم .دولت
سيزدهم بايد حكمراني اقتصادي كشور را اصالح كند.
زاهديوفا

چهاردهمين سخنران جلسه محمدهادي زاهديوفا عضو
هيات علمي دانشــگاه امام صادق(ع) بود كه اظهار داشــت:
متأســفانه چه بخواهيم و چه نخواهيم ،كثرت و انباشــت
مشــكالت ،دولت را در اولويتدهي به مسائل دچار دردسر
ميكند .بهرهوري در بخش دولتي بسيار پايين است كه اين
موضوع به بخش خصوصي نيز تحميل شده است .براي حل
اين مسائل در وهله اول بايد خود نظام تصميمگيري اقتصادي
را كه به يك مشكل تبديل شده است ،اصالح كنيد.
مجيدقاسمي

مديرعامل بانك پاســارگاد هم در اين نشســت
تصريــح كرد :بســياري از مســائلي كه بــه عنوان
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مشــكالت پيش روي دولت در آغاز كار عنوان شــد،
در سياســتهاي اقتصاد مقاومتي ديده شــده و به
آنها پرداخته شده اســت .بايد با اصالح نظام تفكر و
تصميمگيري اقتصادي ،سياستهاي اقتصاد مقاومتي
را محور اصالح وضعيت قرارداد.
یاسرجبرائیلی

عضو هيات علمي پژوهشــكده حكمت به عنوان
شانزدهمين ســخنران جلسه با اشــاره به ضرورت
اصالح نظام مالياتي به ويژه با توجه به كســري 450
هزار ميليارد توماني بودجه امسال ،خاطرنشان كرد:
متأســفانه نگاه در دولت از اداره كشور به اداره خود
دولت تنزل يافته اســت .امروز عمده فشار ماليات بر
دوش كارمندان و كارگران اســت و طبقه ثروتمند
كشور ماليات چنداني پرداخت نمیکنند.
وي افزود :در كشورهاي مختلف ،سازمانهاي كم
اهميتتر از ســازمان امور مالياتي به شكل مستقيم
زيرنظر رئیسجمهــور اداره ميشــوند و در برخي
كشــورها حتي ادارات ثبت احوال و امالك زيرنظر
ســازمان امور مالياتي فعاليت میکنند .سازمان امور
مالياتي بايــد از وزارت اقتصاد جدا شــده و زيرنظر
رئیسجمهورفعاليتكند.
احسان خاندوزي
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نماينــده مجلس و عضو هيات علمي دانشــكده
اقتصــاد دانشــگاه عالمــه طباطبايي بــه عنوان
هفدهميــن و آخرين اقتصاددان مدعو اين جلســه
اظهار داشــت :دولت دوازدهــم در ايام اخير افتتاح
طرحهاي عمراني را افزايش داده ،اما تاثير ملموسي
از اين افتتاحها در جامعه مشاهده نميكنيم چرا كه
اقتصاد از سطح كالن از دست رفته و در سطح خرد
و با افتتاح پروژهها اصالح نميشود .دولت سيزدهم
بايد نابرابريها در كشور را به نفع مردم به هم بزند.

پنج چالش مهم در حوزه سياست خارجي دولت سيزدهم
حسن روحاني اميدوار بود با روي كار آمدن بايدن
در آمريكا با سرعت به مسأله حذف تحريمهاي ايران
اقــدام كند .اين خوشبيني تا جايي بود كه حتي در
بودجه  1400نيز رد پايش ديده شد .سازمان برنامه
و بودجه براي ســال  14006رقم قابل اعتنايي براي
درآمد حاصل از صادرات نفت پيشبيني كرد .اما در
 6ماه تازه سپري شده هيچ اتفاقي نيفتاد و سياست
خارجي ايران بر مدار ستيز با آمريكا پيش رفت .حاال
دولت سيزدهم وارث برجام ناتمام است.
دولت ســيزدهم از نگاه ناظران دســتكم با پنج
چالش مهم در حوزه سياست خارجي روبه رو است؛
همســويي فرا آتالنتيك ،تنشزدايي با كشــورهاي
عربي حوزه خليــج فارس به ويژه عربســتان ،خأل
امنيتي در افغانستان ،تصويب  FATFو همچنين
پيشبرد مذاكرات برجام در صورت تداوم گفتوگوها
از آن جمله اســت .حجتاالسالم «حسن روحاني»
هشــت ســال پيش در حالي زمام امور كشور را به
دســت گرفت كه ايران در عرصه سياســت خارجي
و روابط بينالملل با چالشهاي بسيار جدي مواجه
بود .باوجود موفقيتها و بهبود نسبي مناسبات ايران
و بازيگران مختلف جهان كه در سايه رويكرد «تعامل
ســازنده» دولت يازدهم و دوازدهم ايجاد شد ،امروز
نيز چالشهايي البته انگشت شمار در اين حوزه باقي
ق آيد.
ماندهاند كه انتظار ميرود دولت آتي بر آن فاي 
احياي برجام و ضرورت لغو تحريمها
هر چند احياي برجام در همين چند هفته باقي
مانده از عمر دولت روحاني دور از انتظار نيســت اما
در صورت حاصل نشــدن توافــق در مذاكرات وين،
سرنوشت آن به دولت بعدي واگذار خواهد شد.رئيسي
درباره برنامه خود براي تقويت و گسترش ديپلماسي
اقتصادي گفته بود كه «نسبت به بحث رفع تحريمها
بايد بگويم هر دولتي كه كار را به دست گيرد ،يكي از
وظايفش رفع تحريمهاي ظالمانه است و بايد با همه
وجود آن را دنبال كرد .در كنار اين قضيه خنثيسازي
اثر تحريمها بايد در دستور كار قرار گيرد و اقتصاد را
هم شرطي نكنيم؛ نه كرونا و نه سيل و نه تحريم نبايد
تاثير داشته باشد ».در شش دور مذاكراتي كه از ميانه
فروردين ماه تاكنون در پايتخت اتريش برگزار شده ،بر
لغو بيشتر تحريمها توافق شده است .در اين ميان اما
هنوز چند گره وجود دارد كه همين گرهها بسترساز
كاهش تعهدات ايران شده است.اختالف بين ايران و
آژانس در روزهاي اخير به دليل پافشــاري آمريكا بر
تحريم يكي از موانع مذاكراتي است .سلسله اقدامات
اخير ايران شامل عدم تمديد مهلت تفاهمنامه فني با

آژانس بينالمللي انرژي اتمي ،تهديد به پاك كردن
فيلمها و اطالعات ضبط شــده توسط دوربينهاي
آژانس از سايتهاي هســتهاي و اكنون طرح برنامه
توليد اورانيــوم فلزي با خلــوص  ۲۰درصد از نظر
ناظران و تحليلگران براي اعمال فشار بيشتر به آمريكا
در رابطــه با احياي برجــام و لغو تمامي تحريمهاي
هستهاي صورت گرفته است.
همسويي فرا آتالنتيك در دولت بايدن
بســياري از ناظران بر اين باورند كه رويكرد ايران
در دولت رئيسي نســبت به شرق ثابت خواهد ماند
و تهران همچنان روابط حســنهاي با چين و روسيه
خواهد داشت اما اين قضيه در مورد كشورهاي غربي
متفاوت است .شكافي كه در دولت ترامپ در دو سوي
اقيانوس اطلس بين اروپا آمريكا ايجاد و تعميق شده
بود ،در دولت بايدن پر شــده اســت .بنابراين شاهد
همسويي بيشتري در محور غربي عليه ايران خواهيم
بود .اصرار آمريكا بر تحريم و كاربرد ابزارهاي فشــار
بر تهران با همراهي كشــورهاي اروپايي همراه است.
ضمن اينكه اروپا همواره با اتهامات حقوق بشــري،
ايران را زير فشار قرار ميدهد .همانگونه كه شخص
رئيسي از اين جهت در فهرست تحريمهاي اتحاديه
اروپا و آمريكا قرار گرفته اســت .وي در سال ۱۳۹۰
به دليل مســائل حقوق بشري در فهرست  ۸۰مقام
ايراني تحريم شده توسط اتحاديه اروپا قرار گرفت و
در سال  ۱۳۹۸وزارت خزانهداري آمريكا ،رئيسي را در
ليست تحريمي خود قرارداد؛ تحريمهايي كه غرب در
مذاكرات برجام چارهاي جز لغو آنها ندارد.
تعيين تكليف FATF
پيوستن ايران به «گروه ويژه اقدام مالي» و تصويب
لوايــح چهارگانه آن يكــي از چالشهاي بزرگ اين
ســالها بوده چرا كه تبادالت تجاري و مالي كشور
به آن گره خورده اســت؛ موضوعي كه انتظار ميرود
در دولت بعدي مورد بررســي و تصويب قرار گيرد.
در تشــريح لوايح چهارگانه  FATFو سرنوشت هر
يك از آنها در مجــاري قانوني ايران الزم به يادآوري
است كه لوايح مذكور عبارتند از اصالح قانون مبارزه با
تأمين مالي تروريسم ،اصالح قانون مبارزه با پولشويي،
الحاق ايران به كنوانسيون جرايم سازمانيافته فرا ملي
(پالرمو) و الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون
بينالمللي مقابله با تأمين مالي تروريسم).(CFT
از چهار اليحه اشــاره شده تاكنون لوايح «اصالح
قانون مبارزه با تروريســم» و «اصالح قانون مبارزه با
پولشويي» به تصويب رسيدهاند اما لوايح الحاق ايران
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بــه پالرمو و  CFTكه در دي ماه ســال  ۱۳۹۸و در
پــي تصويب مجلس و رد شــوراي نگهبان به مجمع
تشخيص مصلحت نظام ارسال شد ،همچنان بالتكليف
باقي ماندهاند .دي ماه پارســال لوايح  FATFاز سوي
مجمع تشــخيص مصلحت نظام با اشاره مقام معظم
رهبري مجددا در دســت بررسي قرار گرفت .آيتاهلل
آملــي الريجاني رئيــس مجمع در ان زمــان از آغاز
بررســي مجدد لوايح  FATFخبر داد و گفت :حسب
ارجاع مقام معظم رهبري ،بررسي مجدد اين لوايح در
دستور كار مجمع قرار گرفت و اعضاي مجمع فارغ از
فضاسازيهاي مختلف از سوي گروهها و جريانهاي
سياسي و در جهت مصالح و منافع مردم و كشور آن را
بررسي خواهند كرد.
خال امنيتي در افغانستان
با توجه به خروج نيروهاي غربي از افغانستان يكي
از چالشهايي كه نميتــوان آن را ناديده گرفت بروز
خأل امنيتي در اين كشور همجوار ،تشديد درگيريها
بين طالبان و دولت مركزي و همچنين احتمال تشديد
فعاليتهاي تروريســتي در افغانستان و سرايت آن به
كشــورهاي همسايه از جمله ايران خواهد بود .آمريكا
به تازگــي اعالم كرده كه بيش از  ۹۰درصد نيروهاي
اين كشــور از افغانستان خارج شــدهاند .ساعت سه
بامداد روز دهم تيرماه  ،۱۴۰۰آخرين كاركنان نيروي
هوايي و زميني آمريكا مستقر در پايگاه هوايي «بگرام»
افغانســتان را ترك كردند؛ بدون آنكه بهطور رسمي
كنترل پايــگاه را به همتايان افغان خود واگذار كنند؛
حركتي كه نشان ميدهد آمريكا با خروج از افغانستان
قصد دامن زدن به تشــنج و نزاع بيشتر در اين كشور
دارد تا حضور دو دههاي خود را در اين كشور موجه و
مشروع جلوه دهد.

نيروهاي آمريكايي بيش از  ۲۰سال بود كه در اين
پايگاه حضور داشــتند؛ پايگاهي كه به مدت دو دهه
بزرگترين مانع طالبان براي تصرف كابل محســوب
ميشد .تنها ساعاتي پس از خروج نيروهاي آمريكايي و
اعالم خبر آن ،پيكارجويان طالبان به آنجا حمله كردند
تا آن را به تصرف خود درآورند اما با مقاومت محافظان
جديد آن ،يعني اردوي ملي افغانســتان مواجه شدند
و به سمت كوههاي اطراف دره پنجشير عقبنشيني
كردند .ايران تالش زيادي را براي حل وفصل اختالفات
بين گروههاي مختلف افغان به كار بســته اســت .به
عنــوان نمونه اجالس گفتوگوهــاي بين االفغاني با
حضور نمايندگان دولت افغانستان ،شخصيتهاي عالي
جمهوريت و هيات عالي سياســي طالبان چهارشنبه
شــانزدهم تيرماه جاري به ميزباني تهران آغاز شــد؛
گفتوگوهايــي كه در آن رهبــري هيات جمهوري
اسالمي افغانســتان را در اين دور از مذاكرات «يونس
قانوني» وزير امور خارجه پيشين افغانستان و رهبري
هيات مذاكراتي گروه طالبان را «عباس اســتانكزي»
معاون دفتر اين گروه بر عهده داشت.انتظار ميرود در
دولت رئيسي نيز تهران بازيگري فعال و پويا براي حل
منازعه بيناالفغاني باشد تا بعد از گذشت دو دهه ،صلح
و امنيت به اين كشور دوست و همسايه برگردد.
لزوم تنشزدايي با همسايگان عربي
مهمترين چالشي كه اكنون در عرصه سياست خارجي
ش زدايي با همسايگان
ايران در منطقه مطرح است لزوم تن 
ب ه ويژه همســايگان جنوبي حوزه خليج فارس و درياي
عمان و بهطور مشخص عربستان سعودي است .نزديك به
نيم دهه است كه ايران و عربستان روابط تيرهاي را تجربه
میکنند و دليل آن به مسائل متعددي چون بحران يمن و
حملههاي هوايي مكرر ائتالف عربي به رهبري سعوديها

به اين كشــور جنگ زده ،اختالف بر سر سوريه و لبنان،
سياستهاي ضدبرجامي آل سعود ،حادثه منا ،اعدام شيخ
«نمر النمر» روحاني شيعه در عربستان ،حمله به سفارت
و كنسولگري اين كشــور در تهران و مشهد برميگردد.
قطع روابط ديپلماتيك تهران و رياض سال  ۲۰۱۶اتفاق
افتاد يعني همان سالي كه «دونالد ترامپ» در انتخابات
رياستجمهوري آمريكا پيروز رقابتهاي سياسي شد و به
كاخ سفيد راه يافت .سياستهاي كاخ سفيد از آن پس
بر محور آشتي اعراب و اسرائيل استوار شد تا اين اتحاد به
عنوان سدي در برابر تحركات منطقهاي ايران عمل كند.
با شكست ترامپ در انتخابات  ۲۰۲۰اين كشور ،رياض راه
خود را از تل آويو جدا ساخت و طي اين چند ماه شاهد
دست كم دو دور مذاكرات محرمانه بين مقامات ايران و
عربستان به ترتيب در بغداد و مسقط بودهايم.
حال اين پرسش به ذهن ميرسد كه در دولت بعدي
ايران ،روابط تهران و رياض چه سمت و سويي خواهد
يافت؟ آنچنان كه از اظهارات رئيســي درباره سياست
خارجي و منطقهاي ايــران در دولت او برميآيد ،وي
براي بهبود مناسبات با همسايگان از جمله عربستان
سعودي خواهد كوشيد .به تازگي پايگاه شبكه خبري
«الجزيره» در گزاشي نوشته است كه به دنبال اظهارات
رئيسجمهوري منتخب ايران درباره تمايل به بهبود
روابط با همسايگان و بهطور خاص عربستان سعودي،
«فيصل بن فرحان» وزير امور خارجه عربستان تاكيد
كرد كه رياض صحت اظهارات رئيســي را بر اســاس
«واقعيــت موجود» قضاوت خواهد كــرد .با توجه به
پيشرفتهاي صورت گرفته در راستاي ترميم مناسبات
تهــران و رياض در دولت روحانــي ،انتظار ميرود كه
ادامه اين مسير از سوي دولت بعدي طي شود و شاهد
ازسرگيري روابط ديپلماتيك بين اين دو كشور بزرگ
جهان اسالم باشيم.
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فرصتها ،چالشها و حسرتهاي برجامانده
ترديدي نيست كه سياست خارجي
ايــران در ماهها و ســالهاي پيش
رو مهمترين مســأله ايران خواهد
بود .تجربه نشــان ميدهد ايران
در صــورت ادامــه تحريمهــاي
اقتصادي تواناييهايش براي تابآوري
كم و كمتر ميشــود .به همين دليل
بايد راهي براي جبران كاســتيهاي
تحريــم بــاز كنــد .در هفتههاي
گذشته نهادهاي پژوهشي مرتبط
با سياست خارجي نشستهايي براي
بررسي مسائل برگزاركردهاند .گروه مسائل
استراتژيكپژوهشكدهمطالعاتخاورميانهنيز
با همين انگيزه به طرح مسأله و تشريح اهميت
و ضرورت موضوع يادشده پرداختند.
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نسبت با دولت روحاني
در ابتــداي جلســه مديــر گروه مســائل
استراتژيك خاورميانه سركار خانم دكتر فاطمه
سليماني طي بيان مقدمهاي ،به طرح مسأله و
تشريح اهميت و ضرورت موضوع پرداختند.
وي مروري كوتاه بر الگوي روشي «تغيير
و تداوم» به عنوان چارچوبي براي مطالعه
فرصتها و چالشهاي سياست خارجي
دولت سيزدهم تأكيد نمود .به گفته وي
وقتي يك دولت جديد در كشــوري
قدرت ميگيــرد ،يكي از بحثهاي
مهم در حوزه سياســت خارجي
درباره نســبت ميان سياست
خارجــي دولــت جديد
بــا دولت قبلي اســت.
نسبت به معناي يافتن
اشــتراكات و افتراقات
سياســت خارجــي اين
دو دولــت .بنابراين ،يكي از
الگوهاي روشي در مطالعه
سياست خارجي كشورها
در شــرايطي كه انتقال
قدرت از يك دولت راه
دولت ديگــر را تجربه
ميكند« ،الگوي تغيير
و تداوم» است.
بــر اين اســاس،
مطالعــه سياســت
خارجــي دولــت
ســيزدهم مستلزم و

متضمن آن است كه مشخص شود در چه حوزههايي
الگــوي رفتــاري آن ،ادامه همــان جهتگيريها و
خطمشيهاي دولت پيشين است و در چه حوزههايي
دچار چرخش و تغيير خواهد شد.
اهميت باالي توجه به روند تغيير و تداوم سياست
خارجي دولت ســيزدهم ،به چالشها و فرصتهاي
كشور در محيط بينالمللي بازميگردد .در شرايطي كه
يك كشور درگير تنش و جدال با محيط بينالمللي
اســت ،رسالت سياســت خارجي بر پايه منافع ملي
عبارتســت از مقابله با چالشها و يافتن يا ســاختن
فرصتها .طبيعتاً اين رســالت نيز مستلزم آن است
كه دولت جديد از يكسو آن بخش از رفتار سياست
خارجي دولت پيشين را كه داراي دستاوردها ،عوايد و
منافع بوده ،ادامه دهد و از سويي ديگر ،بخشهايي از
رفتار سياست خارجي پيشين را كه نصيبي جز ضرر
و زيان براي منافع ملي كشور نداشته ،مورد بازنگري
قرارداده و تغيير دهد.
يك سوال رايج و بســيار مهم در فضاي سياسي
پساانتخابات ايران آن است كه يكدست شدن حاكميت
با رياستجمهوري آقاي رئيسي ،چه نتايجي و آثاري
براي سياست خارجي كشور به همراه دارد؟ برخي از
ديدگاه ايجابي و آثار مثبت به موضوع نگريستهاند و
برخي از ديدگاه سلبي و آثار منفي .شايد هم منطقيتر
آن اســت كه يكدست شــدن حاكميت را هم واجد
فرصت و هم واجد چالش براي سياست خارجي كشور
تلقيكنيم.
يدانيم با توجه اينكه جمهوري
همگي به خوبي م 
اســامي همواره درگير تنشهاي چندســطحي در
محيطهاي منطقهاي و بينالمللي بوده ،اســتفاده از
فرصتها بهدليل گشايشي كه در سياست خارجي و
به تبع آن در سياســت داخلي كشور ايجاد میکنند،
همواره اهميت بااليي داشــته اســت .امــا در كمال
تأسف بايد عرض كنم كه سياست خارجي كشور ما
در دورههاي مختلف همواره عرصه فرصتسوزيها و
حسرت خوردنهاي متعاقبِ آن بوده است.
ترس از ايران
آقاي دكتر مجيد تفرشي در تشريح مسأله سياست
خارجي دولت ســيزدهم به تشريح ساختار تاريخي
سياست خارجي ايران پرداختند و فراز و فرود الگوي
رفتاري ايران قبل از انقالب اسالمي را در محيطهاي
منطقهاي و بينالمللي مورد بررسي قراردادند .به گفته
ايشان ،از نظر تاريخي بهرغم پرنوسان بودن روابط ايران
با كشورهاي غربي ازجمله آمريكا ،ايران همچنان متحد
استراتژيك غرب در منطقه شناخته ميشد .همچنين
ايشــان بر پرتالطم بودن روابط ايران با همسايگان و
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كشورهاي منطقه تأكيد داشتند .با وقوع انقالب اسالمي،
جمهوري اسالمي ايران پيوندهاي مبتني بر اتحاد با غرب
را گسست و كشورهاي عرب منطقه كه از ادراك مبتني
ي بر «خشم از جمهوري
بر «ترس از ايران» به ادراك مبتن 
اسالمي» عبور كردند.
دكتر تفرشي افزود :به طيفهاي مختلف سياسي از
ابتدايشكلگيريجمهورياسالميونوعنگرشتندروانه
و ميانهروانه آنها نسبت به رابطه با غرب اشاره كردند .در
ميــان ادوار مختلف سياســت خارجي كشــور ،دوران
رياستجمهوري آقايهاشميرفسنجاني از حيث تالش
براي ترميم رابطه ايران با غرب حائز توجه است .اما نكته
مهم اين است كه هر زمان اقدامات در راستاي نزديكي و
بهبود روابط با غرب شدت گرفته ،تحركات و واكنشهاي
طيف تندرو براي اخاللآفريني در اين بخش از سياست
خارجي دولت نيز تشديد شده و درنتيجه ،مناقشات ايران
با غرب افزايش مييابد .اين نشان ميدهد كه عدهاي در
ايران و خارج تمايلي به بهبود روابط جمهوري اسالمي و
غرب ندارند .با وجود اين ،ابتكارعمل رئيسجمهور وقت
در اعزام حســن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي
كشور به عربســتان براي مذاكره و متعاقب آن حصول
توافق موسوم به توافق طائف-روحاني حائز اهميت فراواني
است .اين توافق مهمترين دستاورد ديپلماتيك در روابط
منطقهاي ايران با كشــورهاي عربي به شمار ميآيد كه
خشم ايرانستيزان منطقه را نيز برميانگيزد .اين سياستي
بود كه در دوره خاتمي نيز دنبال شــد و اما با روي كار
آمدن دولت احمدينژاد در ايران و در طرف عربســتاني
با فروپاشي حكومت محمد بن سلمان به بنبست رسيد.
با آغاز بحران هستهاي در دولت خاتمي ،و مشخصاً از
 ۱۱سپتامبر  ۲۰۰۱تا روي كار آمدن دولت احمدينژاد
كارزار ضدتحريــم ايران و ضد حمله به ايران توســط
ايراندوستان در آمريكا و اروپا براي بهبود روابط با ايران
صورت گرفت .متأسفانه استفاده از اين ظرفيت در زمان
دولت احمدينــژاد و حتي روحاني به موضوعي مغفول
تبديل شد ،بهگونهاي كه حمله به سفارت انگليس در دوره
احمدينژاد و حمله به سفارت عربستان در دوره روحاني
بهمثابه مانعي در برابر بهبود روابط ايران با غرب از يكسو
و ارتقاي سطح مناسبات منطقهاي ايران بهويژه با عربستان
سعودي از سوي ديگر عمل كرد.
در يك نگاه كالنتر و عميقتر بايد گفت كه دشمنان
بهبود روابط جمهوري اسالمي و غرب چه در طرف ايراني
و چه در طرف اروپايي و آمريكايي ســه جنس دارند .در
سطح اول ،در داخل ايران يكسري دشمنان ايدئولوژيك
هستند كه معتقدند بنيان انقالب ايران بر غربستيزي
استوار اســت و از اينرو ،چنانچه ايران به غرب نزديك
شــود ،اين معناي پايان عصر ايدئولوژيك انقالب ايران
است .بنابراين ،از آنجا كه غربستيزي هويت انقالب ايران
است ،نبايد بهبود روابط با غرب رخ دهد .در سطح دوم،
كساني هستند كه بهخصوص در زمانهاشمي ،خاتمي
و روحاني ظاهر شدند كه معتقدند بهبود روابط ايران با

غرب و آمريكا ميتواند به گشــايشهاي اقتصادي براي
ايران منجر شــود و اين به معناي اعتباربخشي به جناح
هياتحاكمهوطوالنيشدنعمرسياسيآنهاست،بنابراين
بايدتالشهايديپلماتيكآنهارابايدبهبنبستوشكست
كشــاند تا دولت تندروي بعدي ابتكارعمل را در زمينه
بهبود با غرب به دست بگيرد .تجربه دوره دوم احمدينژاد
حكايت از اين گرايش و نگرش داشت كه به نتيجه نرسيد.
در فضاي سياســي امروز با قدرتيابي آقاي رئيسي نيز
به نظر ميرسد اين گرايش و نگرش همچنان وجود دارد.
در سطح سوم ،گروهي هستند كه بهرهوري اقتصادي از
دشمني ايران و غرب دارند و موسوم به كاسبان تحريم
هســتند .در طرف اروپايي ،آمريكايي و اســرائيلي نيز
طيفهايي هستند كه معتقدند بهبود روابط غرب با ايران
به معناي پذيرش انقالب ايران و اعتبار بخشيدن به آن
اســت يا گروهي ديگر بر اين باورند كه برقراري هرگونه
روابط سياســي و اقتصادي متعارف و معمول با ايران به
قدرت بيشتر اين كشور منجر ميشود و اين در حالي است
كه ايران قوي به نفع هيچيك از كشورهاي غربي نيست.
بنابراين ،به نظر ميرسد كه هر يك از سه طيف سياسي،
ايدئولوژيك و اقتصادي در هر دو سو نگران بهبود روابط
ايران و غرب هستند.
وي ادامه داد ،با روي كار آمدن آقاي روحاني و سپردن
وزارت امــور خارجه به آقاي ظريف و ســپس چينش
تيم مذاكرهكننده هستهاي ،بيشك يكي از بزرگترين
مذاكرات ديپلماتيك رخ داد و بايد گفت آقاي ظريف يكي
از بزرگترين و برجستهترين مذاكرهكنندگان ديپلماتيك
در تاريخ ديپلماســي ايران اســت .برجام گرچه داراي
اشكاالت فني بسياري است اما بهترين توافق ممكن در
زمان خودش محسوب ميشود .اهميت اين توافق تا حدي
بود كه ايرانستيزان اروپايي ،آمريكايي و اسرائيلي و حتي
منطقهاي نظير عربستان و امارات واكنش مخالفتآميز و
خصومتآميز نشان دادند .دليل مخالفت آنها صرفنظر از
حساسيت به دستيابي ايران به سالح هستهاي ،آن است
كه جمهوري اسالمي ايران براي اولينبار در موضع برابر
با شش قدرت جهاني قرار گرفته و موجوديت و وجاهت
نظام توسط اين كشورها به رسميت شناخته شده است.
در ادامه اين مخالفتها در نهايت ترامپ تصميم به خروج
يكجانبه آمريكا از توافق هســتهاي با ايران گرفت .نكته
قابل توجه در اين زمينه آن است كه حتي اگر آمريكا از
برجام خارج نميشد ،اين توافق با مانع ديگري كه ناشي از
ناكارآمدي سيستمي و سوءمديريت در داخل ايران است،
مواجه ميشد و به ناكامي ميگراييد.
درسي كه آقاي رئيسي ميتواند از تجارب دوران آقاي
احمدينژاد و آقاي روحاني بياموزد ،به ديپلماسي عمومي
و ديپلماسي اقتصادي برميگردد .در اين دو دوره نهادها و
تشكيالتي با عنوان اداره كل ديپلماسي عمومي و معاونت
اقتصادي در وزارت امور خارجه تشكيل شد ،اما هيچيك
نتوانستند به فلسفه وجود خود عمل كنند .نه ديپلماسي
عمومي احمدينژاد توانست به فتح اذهان و قلوب بينجامد

و نه ديپلماسي اقتصادي روحاني توانست موفق به جلب
سرمايههاي خارجي و مشاركتهاي اقتصادي و تجاري
جهان خارج شود .يكي از كاستيها و نقائص ديپلماسي
عمومي و ديپلماسي اقتصادي در اين دورهها عدم توجه
كافي و وافي بــه بهرهبرداري از ظرفيتهــاي ايرانيان
خارج از كشور است كه مقتضي است آقاي رئيسي اين
موضــوع را مدنظر قرار دهد.درس ديگر از دورههاي قبل
براي آقاي رئيسي آن است كه بدانند برجام نه شكست
خورد و نه پيروز شد .پيروز نشد چون بسياري از اهداف
ايران دستنيافتني بود ،شكست نخورد چون همين بدنه
باقيمانده برجام ميتواند زمينهاي براي مذاكرات بعدي
باشــد .همه ما به روشني در مناظرات انتخاباتي ديديم
كــه هيچيك از كانديداها صحبت از خــروج از برجام و
برانداختن آن نكردند .اما نكتهاي كه رئيسجمهور جديد
بايد به آن توجه كند اين اســت كه بدن ســازوكارهاي
بينالمللي ماننــد  FATFو پالرمو ،برجام نميتواند به
نتيجه برســد ،چراكه اگر ايران وارد روابط متعارف مالي
و بانكي جهان نشــود ،نميتواند مناســبات اقتصادي و
تجاري و ســرمايهاي متعارف را نيز در سطح بينالمللي
برقرار سازد .اين در حالي است كه حتي اگر ايران عضويت
 FATFو پالرمــو را بپذيرد ،چون نظام بانكداري در آن
بسيار پايينتر از سطح استانداردهاي بينالمللي است ،باز
هم در برقراري روابط مالي و بانكي با مشــكالت جدي
مواجه اســت .بنابراين ،دولت جديــد بايد اهتمام كافي
در جهت اصالح اساســي نظام بانكي كشور داشته باشد
و در اين راه حتي از تجربيات ساير كشورها نيز استفاده
كافي به عمل آورد.
فايل صوتي منتشرشده آقاي ظريف ميتواند متضمن
درسهاي مهمي براي سياست خارجي دولت سيزدهم
باشــد ،به اين معنا كه آقاي رئيسي بايد بتواند تعارض
ميان ميدان و ديپلماســي را از بيــن ببرد و بين اين دو
حوزه سازگاري و تعامل بر اساس منافع ملي برقرار سازد.
سياست خارجي آقاي ظريف بر سر يك دوراهي مهم قرار
خواهد گرفت .اگر سياست خارجي كشور به دست كساني
بيفتد كه تكامليافته آقاي ظريف و تيم او باشند ،شرايط
ايران بهگونهاي رقم خواهد خورد كه تفاوتهاي اساسي
با وضعيتي خواهد داشــت كه سياست خارجي دولت
سيزدهم به دست تيم تندرو بيفتند.
كاستيهاي سياست خارجي
در ادامه آقاي دكتر نصري ،رياست محترم پژوهشكده،
به يكدست شــدن حاكميت با رياستجمهوري آقاي
رئيسي اشاره كردند و پرســش خود را متمركز كردند
بر اينكه مهمترين كاستي دستگاه سياست خارجي كشور
چيست و آيا اين نظر درست است كه با يكدست شدن
قدرت در ايران فعلي ،سياســت خارجي ايران موثرتر و
نافذتر ميشــود يا اينكه قدرت در ايران به شكل صوري
يكدست شــده و عدم مشاركت قابل توجه در انتخابات
قدرت چانهزني دستگاه ديپلماسي را كاهش خواهد داد
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و بر سياست خارجي كشور تأثير منفي خواهد نهاد؟ در
پاسخ آقاي دكتر تفرشــي به تجربه دوران احمدينژاد
اشاره كردند كه يكدست شدن حاكميت به قدرت بيشتر
چانهزني در سياست خارجي منجر نشد .بر اين اساس،
مهمترين چالشهاي آقاي رئيسي در سياست خارجي آن
است كه اوالً ايران در صورت ادامه تحريمها با تهديدهاي
بزرگي مواجه خواهد بود .دوم اينكه ،آقاي رئيسي با اين
رويكرد بازدارنده مواجه است كه هرگونه مذاكره با غرب
را به معناي ســازش و تســليم و وابستگي و جاسوسي
ميپندارد .اين در حالي است كه آقاي رئيسي بايد توجه
داشته باشــند كه اگر ايران در مذاكرات با جهان خارج
حضور نداشته باشد ،مذاكرات متوقف نخواهد شد ،بلكه
در مورد ايران مذاكره خواهد شد .چالش ديگر آن است
كه آقاي رئيسي با ضرورت وجود انديشكدههاي قوي است
كه در آنها حضور داشته باشد و اين مستلزم آن است كه
ايران بايد البي خود را داشته باشد و انديشكدههاي خود
را در كشــورهاي ديگر تأسيس نمايد .توجه به نخبگان
دانشگاهي و انديشكدهها ،رسانهها و افكار عمومي در سطح
جهاني اليههايي هستند كه آقاي رئيسي در طرح و اجراي
سياست خارجي ميبايد مدنظر قرار دهد .بنابراين ،اگر
فهم جديد از ديپلماسي عمومي و ديپلماسي اقتصادي در
سياست خارجي دولت سيزدهم شكل نگيرد ،مشكالت
ايران همچنان ادامه پيدا خواهد كرد .دكتر نصري در ادامه
به پارادوكس حاكم بر سياست خارجي ايران اشاره كردند.
از ديدگاه ايشان ،ميراث دوران آقاي رفسنجاني تعامل با
غرب است و در مقابل آن پارادائم استقاللگرايي انقالبي
است كه معتقدند ايران هرگاه قوي بوده ،ايران را تارومار
كردند .بنابراين ،براي بقا بايد از قدرت بازدارندگي برخوردار
باشــد .االن به نظر ميرسد كه گفتمان دوم غلبه يافته
اســت و در هشت سال اين گفتمان بيگانههراس حاكم
خواهــد بود .آيا فكر ميكنيد كه دولــت بايدن با آقاي
رئيســي كنار خواهد آمد؟ دكتر تفرشي اظهار داشتند
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كه دولت بايدن خواهان توافق با ايران است صرفنظر از
اينكه چه كسي رئيسجمهور باشد .اما بايد به اين نكته
اشاره كرد كه در آمريكا نيز دولت تنها تصميمگيرنده و
تعيينكننده سياســت خارجي نيست .عوامل و عناصر
مختلف داخلي مانند تندروهاي جمهوريخواه در كنگره،
البيهاي ايرانستيز آمريكايي و اسرائيلي يا رسانههاي
ضدايراني در سياست خارجي آمريكا صاحب نقش و نفوذ
هســتند .تا زمانيكه اين دوگانگي در سياست خارجي
ايران ادامه داشته باشد ،مذاكرات به جايي نخواهد رسيد و
اگر هم برسد ،ديرپا نخواهد بود .استقالل و اقتدار ايران هم
از طريق نظامي ،هم از طريق اقتصادي ،هم از طريق سياسي
و هم از طريق وفاق ملي به دست ميآيد .تحريمناپذيري
منوط به آن است كه ايران در اقتصاد ،تكنولوژي و صنعت
دنيا سهمي داشته باشد كه انكارناپذير به نظر برسد .مدير
گروه مطالعات اســتراتژيك در ادامه صحبت آقاي دكتر
تفرشــي به تجزيهناپذيري مولفههاي قــدرت در روابط
بينالملل اشاره كرده و تأكيد صِ رف بر يكي از منابع قدرت
مانند قدرت نظامي بر اســاس قانون بــازده نزولي داراي
نتايجي خواهد بود كه به نقض غرض اوليه ميانجامد.
در ادامه در طرح سواالت مربوط به تأثيرات يكدست
شدن قدرت و حاكميت با قدرتيابي آقاي رئيسي ،خانم
دكترسليمانيبهاينموضوعازمنظر«انسجامسيستمي»
اشاره كرده و اذعان داشت كه آنچه در موضوع حكمراني
اهميت دارد جهت و سمتوســوي انسجام سيستمي
است كه آيا معطوف به حفظ و تأمين منافع ملي است يا
معطوف به تأمين منافع جناحي و گروهي؟ در صورتيكه
انسجام سيستمي حول محور منافع ملي متمركز باشد،
طبعاً انسجام سياسي ،اجتماعي نيز حاصل خواهد شد
و بالعكس چنانچه انسجام درونحاكميتي جنبه جناحي
يابد ،طبعاً حداقلهاي انسجام سياسي ،اجتماعي نيز از
دســت خواهد رفت .بنابراين ،يكدســت شدن تركيب
حاكميت با حضور آقاي رئيسي هم ميتواند حامل فرصت

و هم واجد چالش باشــد .آقاي دكتر تفرشــي يادآوري
كردند كه اگر دولت ســيزدهم چهرهاي مذاكرهناپذير از
خــود به نمايش بگذارد ،طيف متمايل به مقابله با ايران
را قويتر خواهد كرد ،اگرچه در حال حاضر خطر تجاوز
و تعدي به ايران از سوي آمريكا و اسرائيل جدي نيست.
در پايان ،خانم دكتر سليماني به ارائه جمعبندي و
نتيجهگيري از مباحث مطروحه پرداختند .يكي از اولين
الزامات سياســت خارجي در دولت سيزدهم آن است
كه «سند راهبردي سياســت خارجي ايران» تنظيم
شود .اين سند متضمن يك هدف كالن (مثل توسعه
اقتصادي كشــور) خواهد بود تا در پرتو آن استراتژي
مناسب سياست خارجي كشور و راههاي بسيج منابع
داخلي تعيين شــد .همچنين ،در ذيل آن ،هم سند
تحول وزارت خارجه ،و هم سند سياست منطقهاي و
همسايگي و همينطور سند روابط با قدرتهاي بزرگ
نيز تدوين شود .درواقع ،بر پايه يك سند راهبردي است
كهميتوانانتظارداشتمطلوبيتهايسياستخارجي
كشور حاصل شوند؛ مطلوبيتهايي مانند امنيتزدايي
از سياســت خارجي ،جلوگيري از امنيتيسازي ايران،
تبديل پيروزيهاي استراتژيك-نظامي به دستاوردهاي
سياسي ،پيشــگيري از اجماعســازي و ائتالفسازي
منطقهاي و جهاني عليه ايران ،اقتصادگرايي در سياست
خارجي از طريق تحريمزدايي و فعالسازي ديپلماسي
اقتصادي ،سياست حسنهمجواري فعال ،و تنشزدايي
و اعتمادسازي در سطح منطقهاي.
از سويي ميتوان خاطرنشان ساخت كه در پرتو سند
راهبردي مذكور ،ميتوان مهمترين رســالت سياســت
خارجي دولت سيزدهم را تحققيافته تلقي كرد؛ رسالتي
كه از يكســو معطوف به ترميم ديپلماسي و از سويي
ديگر معطوف به ديپلماســي ترميمي دانســت .ترميم
ديپلماسي به اين معناست كه سياست خارجي در بخش
ساختاري و كارگزاري اصالح و تقويت شود ،بهگونهاي كه
مرزبنديهاي ساختاري در حوزه سياست خارجي كشور
تعيين شده تا از تداخل و تعارضات كه به جهتگيريهاي
متناقض و پراكنده سياســت خارجي منجر ميشــود،
جلوگيري به عمل آيد .همچنين ،كادر ديپلماتيك وزارت
امور خارجه بهگونهاي تقويت شود كه از كارويژه سنتي
امنيتمحوري صِ رف فراتر رود ،بهگونهاي كه ديپلماتهاي
اقتصادي نيز در وزارتخان ه و ســفارتخانهها فعال شوند.
ديپلماسي ترميمي نيز به اين معناست كه دولت جديد
آن بخش از كاركرد سياســت خارجي كشور را كه مضر
به حال منافع ملي كشــور است ،مورد بازنگري قرارداده
و روابط با كشــورهاي مختلف را در دستوركار قرار دهد.
درواقع ،ديپلماسي ترميمي بر ترميم روابط با جهان خارج
در محيطهاي بينالمللي و منطقهاي داللت دارد .اين دو
وجه از سياست خارجي كشور يعني ترميم ديپلماسي و
ديپلماسي ترميمي به مقابله با چالشها و بهرهبرداري از
فرصتها خواهد انجاميد ،بر تداوم دستاوردها خواهد افزود
و از ميزان حسرتها كاست.
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نشســت تخصصي در خصوص روند حركت نــرخ ارز در دولت
ســيزدهم در كالبهاوس خبرآنالين با حضور كارشناسان حوزه
سياســتگذاري پولي و ارزي برگزار شد .در اين نشست دو مبحث
ويژه از سوي كارشناسان مورد بررســي قرار گرفت :نقد و تحليل
سياستهاي ارزي در كشور و پيشبيني نرخ دالر با توجه به شرايط
موجود آنچه بيش از هر چيز مورد تاكيد كارشناسان حاضر در اين
نشست قرار داشت ،نقد سياســتهاي ارزي و واكاوي بحرانهاي
موجود در اين حوزه بود .به عقيده اغلب كارشناسان احياي برجام و
پيوستن به  ،FATFماندگاري شرايط موجود و عدم توافق در دو مورد
اخير زمينه را براي حركت نرخ ارز به كانالهاي باالتر فراهم ميكند.
نگاه خيره به وين

احمد حاتمييزدي در اين نشست گفت :بايد ببينيم بازار ارز در
دوره دولت بعدي به كدام سمت ميرود .ما اين پاسخ را در صورتي
ميتوانيم بدهيم كه فاكتورهاي موثر در نرخ ارز مشــخص باشد و

اگر روي اين فاكتورها تمركز نداشته باشيم ،پيشبيني مسير نرخ
ارز ميسر نخواهد بود.
وي افزود :مهمترين عامل تاثيرگذار بر بازار ارز ،مسأله مذاكرات
وين و نتيجه آن اســت .اگر مذاكرات وين به نتيجه برسد و روابط
ايران با بانكهاي خارجي برقرار شود و همه بانكهاي دنيا از طرف
آمريــكا اجازه پيدا كنند كه با بانكهاي ايران كار كنند ،شــرايط
بسيار متفاوت خواهد شد.
اين كارشــناس اقتصادي تصريح كرد :عامل دوم ،تصميم ايران
در مورد افايتياف و لوايح چهارگانه مربوط به مبارزه با پولشويي
و تروريســم اســت .حاتمييزد افزود :عامل سوم ،به سياستهاي
اقتصــادي و پولي بانك مركزي برميگردد .هيچكدام از اين ســه
عامل هنوز تعريف نشده است.
وي با اشــاره به اهميت مسأله پيوستن به  FATFگفت:
كســاني در قدرت هســتند و در دوره آقاي رئيسي هم در
قدرت خواهنــد بود كه بــا  FATFمخالف هســتند .اين
افراد داليل مختلف دارند ،ولــي مهمترين دليلي كه عنوان
میکنند ،اين است كه در شــرايطي كه تحريم هستيم و با
بانكهاي دنيا كار نميكنيم ،فايده ملحق شدن به  FATFو
پذيرش شرايط  FATFچيست .به فرض كه از ليست سياه
 FATFهم خارج شديم ،ولي وقتي بانكها به داليل ديگري
غير از  FATFبا ما كار نمیکنند ،رفع نام ما يا حذف نام ما
از ليست سياه ،كمكي به كشور يا بانكهاي ما نخواهد كرد.
اين كارشــناس اقتصادي ادامه داد :اگر برجام به نتيجه برســد
به تعبير مــن نرخ ارز پايينتر از وضعيت فعلي خواهد بود؛ چراكه
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با به نتيجه رســيدن برجام منابع ارزي بيشتري در دسترس دولتمردان
قرار خواهــد گرفت كه موجب كنترل افزايش نقدينگي خواهد شــد و
كسري بودجه را نيز تأمين خواهد كرد و از طرف ديگر فعاليت اقتصادي،
ســرمايهگذاري داخلي و خارجي هر دو با توافقات هســتهاي رونق پيدا
خواهــد كرد .در مقابل اگر برجام حل نشــود همــه عوامل ديگر مانند
تشكيل كابينه و عضويت در  FATFدر اثر افزايش نرخ ارز موثر خواهد
بود و در چنين وضعيتي افزايش نرخ ارز ديگر حد و مرز نخواهد داشت؛
به اين معنا كه دالر را به ماكســيمم ســال  ۹۹يعني  ۳۴هزار تومان يا
باالتر از آن خواهد رساند.
ثبات قيمت ،شايد

38

علي شــريعتي عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني نيز در اين نشســت
گفت :اگر روند حاكم بر مذاكرات مثبت باشد و دست دوستان در دولت آينده
پر باشــد احتمال اينكه نرخ ارز در كانــال  ۲۲تا  ۲۵هزار توماني باقي بماند
باال است.
وي افــزود :بايد به ايــن موضوع پرداخت كه بحث نرخ ارز در كشــور ما
يك مقوله كامال سياســي -امنيتي اســت ،در نتيجه نميتوان تحليل دقيق
و اقتصادي در خصوص آن ارائه داد .اين فعال اقتصادي ادامه داد :در ســال
گذشــته عزيزاني در خصوص نرخ ارز صحبــت كردند كه نزديكي فكري به
طيفي خاص داشــتند ،آنها از رسيدن قيمت دالر به  ۱۵هزار تومان صحبت
كردند و نمودارهايي در اين خصوص ارائه كردند تا بحث را علمي پيش ببرند
اما در عمل دالر  ۱۵هزار توماني را نديديم.
وي در ادامــه در خصوص وضعيت اين روزهاي بــازار ارز افزود :بنده
فكــر نميكنم انتصاب آقاي كميجاني در حــال حاضر تاثير چنداني بر
بازار داشــته باشــد چراكه اين انتصاب  ۴۰روزه اســت و به خاطر بُعد
قانوني موضوع اين انتصاب صورت گرفت در نتيجه آقاي كميجاني عمال
نميتوانــد كار خاصي در اين مقطــع انجام دهد و جرياناتي كه در حال
حاضر در كشــور در حال انتقال دولت هستند نيز اجازه نميدهند بانك
مركزي حركت خاصي را انجام دهد.
وي در ادامه افزود :خواسته ما به عنوان صادركننده اين نيست كه بر گراني
نرخ ارز دامن بزنيم .شــايد تصور شود كه دالر  ۳۰تا  ۴۰هزار توماني براي ما
بهتر اســت اما نوسان و بينظمياي كه در برنامهريزيهاي ما ايجاد ميشود
باعث شده است كه ما در طيف مخالفان افزايش نرخ ارز قرار بگيريم.
وي گفت :آقاي رئيسي كار بسيار سختي در پيش دارد و مهمترين عامل
تاثيرگذار در موفقيت ايشــان اين است كه ما چقدر به منابع بلوكهشده خود
در دولت آينده دسترسي پيدا خواهيم كرد چراكه اگر دستمان خالي باشد با
توجه به كسري بودجه و تورمي كه قابل پيشبيني است مسلما نرخ دالر باال
خواهد رفت .وي تاكيد كرد :اگر انشــااهلل مذاكرات با روند خوبي آغاز شود و
دست دوستان در دولت آينده پر باشد احتمال اينكه نرخ ارز در كانال  ۲۲تا
 ۲۵هزار توماني باقي بماند باال است.

تركيب كابينه مهم است

سيدحميد حســيني دبيركل اتاق بازرگاني ايران و عراق گفت :اگر آقاي
رئيســي بتواند با وجود فشــارهايي كه از مناطق مختلف روي او است ،افراد
معقول و منطقي را براي كابينه معرفي كنــد ،ميتواند بازار را آرام كند .ارز
كااليي اســت كه اگر مردم احســاس كنند در آينده افزايش قيمت خواهد
داشت ،حتما سپردهها به طرف ارز خواهد رفت.
وي افزود :در سال گذشته ،دو سه ماه مانده بود به انتخابات آمريكا ،گروهي
بودند كه اعتقاد داشتند بايدن پيروز انتخابات ميشود .در كنار آن ،پيشبيني
كردنــد كه نرخ دالر تا  ۱۸هزار تومــان كاهش پيدا ميكند و اين اتفاق هم
افتاد .حسيني تصريح كرد :به هر دليلي به نظر ميرسد عدهاي موافق نبودند
كه توافق برجام پاي دولت آقاي روحاني نوشته شود و كار را به مسيري بردند
كه سخت شد .جامعه هم احساس ميكند كه احتمال اينكه به توافق برسيم،
سخت است.
به گفته وي ،اگر به توافق نرسيم دالر به كانال  ۲۸هزار تومان ورود ميكند
و در چند ماه بعد به رقمهاي باالتر از آن خواهد رسيد .اين نكته را بايد توجه
داشــت .سالحورزي نيز در تأييد ســخنان وي گفت :فكر ميكنم اگر توافق
صورت گيرد دالر در پايان سال هم  ۲۴هزار تومان خواهد بود.
احياي برجام از نان شب واجبتر است

احمد عزيزي ،كارشناس اقتصادي گفت :كساني كه ميگويند در صورتي
كه برجام احيا نشد ،به افايتياف نپيونديم ،هيچ حجت معقولي ندارند.
وي با انتقاد از اينكه مسائل تخصصي به ابزاري براي گروكشيهاي سياسي
بدل شده است ،گفت :برجام مسأله بسيار پيچيده و يك سند امنيتي ،اتمي
و نظامي اســت و در پاراگراف اول آن بــر تأمين امنيت و صلح جهاني آمده
اســت .هدف ايران از امضاي برجام بيرون آمدن از بند  ۶قطعنامه شــوراي
امنيت سازمان ملل متحد بود كه البته هدف بزرگ و عظيم و مقدسي براي
كشور تلقي ميشود از اين رو تنها همين عامل براي حمايت از برجام كفايت
ميكرد.
اين كارشناس اقتصادي عنوان كرد :ما در شرايط فعلي با برجام دوم روبرو
هستيم كه تاثير آن بيترديد برابر با برجام اول نخواهد بود .در دور اول ،ايران
و برخــي از طرفهاي ايران در برجام اميد زيادي به اثرگذاري آن داشــتند،
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امــا حاال در مرحله دوم با احياي برجام ديگر اين اميدواري چون قبل وجود
نخواهد داشت.
اين كارشــناس اقتصادي تصريح كرد :تحليل من اين نيست كه اگر
فردا برجام احيا شــود ،حتي يك بانك عمده جهان تا پايان امســال با
ايران ارتباط برقرار كند .بسيار كار سختي است ،زيرا تمام الزامات روابط
بانكداري بينالملل كامال تغيير كــرده ،اما ما كامال از اينها فارغ بوديم.
قوانين و رويههاي بانك مركزي ما مورد قبول هيچ بانك مركزي مرسوم
معقولي نيست.
وي عنوان كرد :برجام گرچه مثل نان شب واجب است ،ولي احياي برجام
به تحول بزرگي در سيســتم بانكي منجر نميشود .البته در فروش نفت و
دسترسي به ذخاير و درآمدها و ترميم بودجه دولت ،ظرف چند ماه اثراتي
خواهيم ديد .اگر ارادهاي در حاكميت وجود داشــته باشــد ،بايد حداقل ۵
سال ۱۰ ،سال زحمت بكشيم تا اين سنگ را كه در دولتهاي نهم و دهم
در چاه انداختند ،از چاه بيرون آوريم.
وي درباره پيشبيني نرخ ارز تصريح كرد :در مقطع تغيير دولتها عوامل
نااطميناني و بيثباتــي در بازارها و در پي آن اختالل در پيشبيني نرخها
افزايش پيدا ميكند .تا گروه اقتصادي دولت جديد مشخصشده و بر سركار
مســتقر شود اين مســأله نيز در جريان اســت .تا فرآيند فهم اين تركيب
اقتصادي و سياســتهاي موردنظر آن توسط نيروها و عوامل موثر در بازار
طي شــود و در نرخها منعكس شــود زمانبر خواهد بــود و همين موضوع
بهصورت عمومي و به فراخور در بازار تاثير منفي ميگذارد.
او با اشاره به اينكه ميبينيم نرخهاي در بازار ارز دارد نوسانات نامساعدي
از خود بروز ميدهد گفت :براي توضيح بيشــتر در رابطه با اين نوســانات
نامساعد الزم است اشارهكنم كه نرخ برابري دالر و ريال در ابتداي انتخاب
دولت جديد در آمريكا به حدود كانال  ۲۱هزار تومان رسيد .در آن برهه فضا
بهگونهاي بود كه هم مقامات عاليرتبه دولت و هم بخشي از فعاالن اقتصادي
پيشبينيهــاي نرخي زير  ۲۰هزار تومان را هم براي دالر در آينده نزديك
داشتند ،پيشبينيهايي كه رسيدن به كانالهاي  ۱۷هزار تومان و  ۱۵هزار
تومان و در برخي مــوارد پيشبينيهاي نامعقول كانالهايي در حدود ۱۰
هزار تومان براي دالر را نيز شامل ميشد.
اين كارشــناس حوزه ارز افزود :امروز با واقعيتهايي كه بعد از گذشت
حدود  ۶ماه از استقرار دولت جديد آمريكا رخ نموده است ميبينيم كه نرخ
دالر از حدود كانال  ۲۱هزار تومان به كانال  ۲۵هزار تومان رســيده است
و در صــورت ادامه روند فعلي ميتوان گذر دالر از كانالهاي باالتر را كامال
محتمل دانست.
دالر  ۱۵هزار توماني را فراموش كنيد

حسين سالحورزي ،عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني نيز گفت:
من اعتقادم اين است كه ارز  ۱۵هزار توماني محقق نميشود.
وي در توضيح اين مطلب ادامه داد :حتي اگر برجام همين فردا در

وين امضا شود ،تحقق ارز ۱۵هزار توماني تا حدودي اگر نگوييم محال
است ولي سخت خواهد بود.
اين فعال اقتصادي ادامه داد :ميزان دسترسي ايران به ذخاير ارزي،
در اين دوره ،پس از توافق نيز بســيار كمتــر از قبل خواهد بود .چرا
كه اگر همين فردا توافق در وين صورت بگيرد نيز ما به واســطه عدم
پيوستن به  FATFزمان بلندي را پيش رو داريم تا بتوانيم مسأله را
اجرايي كنيم.
از سوي ديگر در شرايط فعلي واردات بسياري از كاالها ممنوع شده
و تقاضايي فشرده در بازار وجود دارد كه با تغيير شرايط خود را نشان
خواهد داد.
او اضافه كرد :كشــورهاي همسايه ما به زودي جشن پايان كرونا را
برگزار میکنند و همين مســأله نشان ميدهد تقاضايي پنج ميليارد
دالري در حوزه ارز مسافري وارد بازار خواهد شد.
در نتيجه با توجه به تمامي شــرايط پيشبيني من اين اســت كه
حتي احياي برجام نميتواند ســبب كاهش قيمت ارز به بيش از اين
ميزان شود.
تاثير احياي برجام بر بازار ارز ايران

ميثمهاشــمخاني ،كارشــناس اقتصادي گفت :ايران بايد سياست
امضــاي معاهدات بلندمدت تجاري با كشــورهاي همســايه و ديگر
كشورهاي جهان را در پيش بگيرد.
او به ريســكهاي سيستماتيك حاكم بر اقتصاد ايران اشاره كرد و
گفت :بايد دقت كنيم كه شكسته شدن برجام و خروج آمريكا از اين
معاهــده تاثيرپذيرش و برقراري دوبــاره آن را كم ميكند ،به عبارت
ديگر ريسك شكســته شدن برجام ،سبب شــده احياي آن تاثيري
محدودتر از گذشته بر اقتصاد ايران به جا بگذارد.
وي با اشــاره به ضرورت پذيرفتن برجام و افايتياف گفت :نكته
مهم اينجاســت كه بايد دريابيم چه توقعي از احياي برجام ميتوانيم
داشته باشيم و در نتيجه آنچه ميتواند اقتصاد ايران را واكسينه كند،
حركت در مســير ايجاد مجموعهاي از تعامــات پايدار و برد -برد با
كشورهاي مختلف است.
اين پژوهشــگر اقتصــادي در توضيح اين مطلب افــزود :امضاي
معاهــدات تجارت آزاد با كشــورهاي منطقه و متنــوع ،ايجاد امكان
ســرمايهگذاري مشترك بين سرمايهگذاران ايراني و كشورهاي ديگر
و ايجاد رشــتههاي اقتصادي در همتنيده با كشورها منطقه ميتواند
اقتصاد ايران را احيا كند.
وي گفت :طبق برآوردها در ســال  ۲۰۲۵بيش از  ۱۳۰كشور
جهان تورم كمتر از سه درصد خواهند داشت پس بايد مشكل را
حل كنيم.
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ســيدمحمد صادقالحســيني ،كارشــناس اقتصادي درباره بهترين
استراتژي سرمايهگذاري در شرايط برجام و بدون برجام توضيح داد.
وي دربــاره حركت نرخ ارز در ماههاي آتي اظهــار كرد :نرخ ارز تابع
دو عامل كليدي اســت؛ مثل هر كاالي ديگري .يك عامل ،عرضه دالر و
ديگري ،تقاضاي دالر اســت .عرضه دالر در حال حاضر تابع برگشتن يا
برنگشتن آمريكا به برجام است ،يعني اگر آمريكا به برجام بازگردد ،تقريبا
 ۱۰۰ميليارد دالر در ســال  ۱۴۰۰نصيب دولــت و بانك مركزي ايران
ميشــود؛  ۳۰ميليارد دالر پول نفت و  ۷۰ميليارد دالر داراييهاي بلوكه
شــده .اگر هم آمريكا به برجام بازنگردد ،اين  ۱۰۰ميليارد دالر به كشور
بازنميگردد و ما فقط ارز ناشــي از صادرات غيرنفتي را خواهيم داشت؛
همان  ۵۰ ،۴۰ميليارددالري كه همين االن هم داريم.
وي افزود :از طرف ديگر ،تقاضاي ارز در ايران در شرايط فعلي به هسته
سخت خود رسيده و ديگر  ۳۵تا  ۴۰ميليارد دالر ،هسته سخت تقاضاي
ارز است .ما سالهايي داريم كه تقاضاي ارز به باالي  ۸۰ ،۷۰ميليارد دالر
هم رسيده است .بنابراين تقاضاي ارز در پايينترين سطح خود قرار دارد.
اين كارشــناس اقتصــادي تصريح كرد :در حال حاضــر عامل اصلي
شــكلدهي نرخ ارز ،بهطور طبيعي عرضه ارز بوده است و عرضه ارز نيز
تابع برجام است.
صادقالحسيني ادامه داد :پيشبينياي كه اقتصاددانان و ما ميكرديم،
اين بود كه با بازگشــت آمريكا به برجام ،قيمــت ارز پايين ميآيد و به
محدوده زير  ۲۰هزار تومان ميرســد و  ۱۵هــزار تومان را نيز ميبيند.
مــن خودم آبان و آذر كه نرخ ارز به محدوده  ۳۰هزار تومان هم رســيد
و بهشــدت باال رفت ،مقالهاي نوشتم كه نرخ ارز پايين ميآيد و محدوده
واقعي ارز ۲۰ ،تا  ۲۴هزار تومان اســت و به اين نرخها ميرسد .بنابراين
افزايش نرخ ارز غيرعادي اســت .من آن زمان اعتقاد داشتم كه احتمال
بازگشــت آمريكا به برجام بيش از احتمال بازنگشــتن آمريكا به برجام
است ،بنابراين فكر ميكردم نرخ ارز پايينتر هم ميآيد ،چون اگر آمريكا
به برجام بازميگشت ۱۰۰ ،ميليارد دالر براي ايران در سال  ۱۴۰۰درآمد
ارزي ايجاد ميشــد.وي عنوان كرد :آن زمان قيمت ارز از  ۳۰هزار تومان
پايين آمد و به محدوده  ۲۰هزار تومان هم در هرات رسيد ،ولي نتوانست
زير  ۲۰هزار تومان برود ،زيرا توافقاتي كه عمال ايران و آمريكا در موضوع
پولهاي بلوكه شده كرهجنوبي داشتند ،به بنبست خورد و محقق نشد.
اين موضوع باعث شد كه نرخ ارز نتواند پايينتر از آن محدوده را ببيند.
اين كارشــناس اقتصادي با اشاره به وضعيت اقتصاد ،گفت :اگر برجام
امضا شود ۳۰ ،ميليارد دالر فروش نفت ما خواهد بود .توجه به اين نكته
هم بكنيد در ســه ماهه ابتداي سال  ۱۴۰۰حدود دو ميليون بشكه نفت
فروختيم كه نشان ميدهد كه مسأله فروش نفت ايران يك جايي حل و
تفاوت جدي نسبت به سال  ۱۳۹۹ايجاد شده است.
صادقالحســيني افزود :در محدوده زماني ســال  ۱۳۹۹ما نتوانسته

بوديم ماهانه  ۳۰۰هزار بشــكه نفت هم بفروشــيم ،امــا اينكه ارز آن به
كشور بازنگشته ،يك واقعيت است.وي عنوان كرد :اگر برجام اتفاق بيفتد،
همانطور كه گفتم ۱۰۰ ،ميليارد دالر ارز وارد كشــور ميشود .بعضيها
فكر میکنند دست آقاي روحاني ،همتي ،رئيسي ،احمدينژاد و… است
كه وقتي دالر نفتي وارد اقتصاد كشــور ميشود ،ميتوانند ارز را كنترل
كنند و اجازه ندهند ارز پايينآيد .اما اينطور نيســت؛ بهخاطر ســلطه
سياست مالي بر سياست ارزي.
اين كارشــناس اقتصادي با اشاره به وضعيت بازار ارز در صورت نهايي
نشــدن برجام ،گفت :اگر برجام اتفاق نيفتــد ۱۰۰ ،ميليارد دالر داخل
اقتصاد ايران نميآيد و دالر در محدوده قيمت واقعياش قرار ميگيرد.
صادقالحســيني افزود :محاسبات ما نشان ميدهد كه در حال حاضر
قيمــت واقعي ارز بين  ۲۲هزار و  ۵۰۰تومــان تا  ۲۶هزار و  ۵۰۰تومان
است.وي عنوان كرد :از طرف ديگر ،تغيير دولت و انتخاب آقاي رئيسي و
تيم جديدي كه سياست خارجياش متفاوت است ،ريسكهاي جديدي
را ايجاد كرده كه اين ريســكها توسط هيچكس قابل پيشبيني نيست.
بنابراين من كه تا قبل از اين ميگفتم احتمال برجام در ســه ماهه اول
ســال  ۸۰درصد است ،االن ميگويم با مجموع اخباري كه در رسانههاي
خارجــي ميبينم ،احتمال برجام از  ۸۰درصد بهشــدت افت كرده و زير
 ۵۰درصد رسيده اســت .احتمال امضا نشــدن برجام باالي  ۵۰درصد
رفته است.صادقالحسيني متذكر شــد :بر اين اساس ،اگر فكر ميكنيد
برجام اتفاق نميافتد ،بايد به ســمت داراييهاي دالري برويد و ســهام
شركتهاي دالري و صادراتي ،بسيار سهامهاي خوبي هستند و اگر فكر
ميكنيد برجام اتفاق ميافتد ،همچنان استراتژي نقد بودن درست است،
استراتژي بهينه ،اســتراتژي نقد بودن نيست .استراتژي بهينه ،رفتن به
سمتي است كه داراييهاي نقد تبديل داراييهاي ديگر شود.
مبارزه با رانت و فساد

علياصغر ســميعي رئيس اســبق كانون صرافان نيز اظهار كرد :اواخر
ســال  ۹۹وقتي از بنده پرسيده شــد كه نرخ دالر سال جديد را در چه
محدودهاي آغاز خواهد كرد پيشبيني بنده اين بود كه با  ۱۷هزار تومان
نرخها شــروع شــود و با  ۲۵هزار تومان ،نرخها ســال را به پايان ببرند.
اما مقداري فنر فشــرده شد و نرخها در ســال گذشته با  ۱۴هزار تومان
شروع شــد و مسئوالن در كنترل بازار توفيقي نداشتند و نرخها حتي تا
نزديكيهاي  ۳۰هزار تومان نوســان كرد و با داشتن اين نوسانات فراوان
دالر سال  ۹۹را با نرخي در كانال  ۲۵هزار تومان به پايان رساند.
او افــزود :بعد از شــروع ســال جديد بــا توجه به نرخ تــورم باالي
 ۴۰درصد و تفاضل آن با نرخ تورم در كشورهاي حوزه دالر تصور بر اين
بود كه بايد قيمتها از  ۲۵هزار تومان به سمت باال حركت كند منتهي با
توجه به خوشبيني كه نســبت به مذاكرات وين در داخل كشور از سوي
برخــي به وجود آمد از يكطرف و از طرف ديگر عدممديريت قابلقبول
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بانك مركزي و همراهي آن با جو خوشبيني شــكلگرفته و ادامه تزريق
دالر به بازار اينگونه نشــد.رئيس اسبق كانون صرافان در ادامه سخنانش
بر برخي عوامل به گفته او پشــت پرده در باال و پايينشدن بازار ارز نيز
اشــاره كرد و گفت :در اين ميان نميتوان بعضي دســتهاي پنهان كه
براي بيثباتي بازار هميشــه در تالش هســتند را ناديده گرفت .برخي
كشــورهاي حاشيه خليج فارس در بازار ارز كشورمان دخالتهاي منفي
میکننــد و اين كار را از طريق عواملشــان در دوبي ،اربيل و كابل دارند
و از آن طريــق دخالتهاي خود را صورت ميدهند .موضوعي كه وظيفه
مسئوالن اقتصادي كشور و بانك مركزي است كه با اين دخالتها تقابل
كنند .وقتي آنها در تالش براي ايجاد تالطم هستند بانك مركزي وظيفه
دارد كه به هر طريق ممكن ثبات را در بازار حفظ كند.
او خاطرنشان كرد :بنده متوجه نميشوم كه چرا برخي گمان میکنند
كه به هر قيمتي شــده بايد نرخ دالر پايين نگهداشته شود .اين دسته به
اين موضوع توجه نمیکنند كه اگر قيمت دالر بهطور مصنوعي پايين نگه
داشته شود در آن صورت واردات كاالهاي مصرفي مقرونبهصرفه شده و
توليدات در كشور صدمه ميخورد و توليدكنندهها ،دامداران و كشاورزان
متضرر ميشوند .اگر همه قيمتها باالست و ارزش پول ملي كاهشيافته
كه البته اتفاق بســيار بدي اســت و بايد در برابر آن ايستاد اما در چنين
شــرايطي كار بدتر آن است كه به ضرب تزريق بيش از تقاضا تالش شود
بهطور مصنوعي قيمت دالر پايين نگه داشته شود.
رئيس اسبق كانون صرافان در انتها نيز گفت :براساس همه آنچه گفته شد
به نظر بنده نرخي كه در حال حاضر براي دالر شاهد آن هستيم نهتنها نرخ
چندان بااليي نيست بلكه اگر تورم و نقدينگي فزاينده در كشور مهار نشود
طبيعتا دالر بايد نرخهاي باالتري را پيدا كند و اگر دولت و بانك مركزي به
ضرب تزريق بيش از تقاضا بخواهند كه در برابر اين موضوع بايســتند و نرخ
دالر را پايين نگهدارند تنها مرتكب تكرار اشتباه پشت اشتباه خواهند شد و
اقتصاد كشور را بيش از پيش متضرر خواهند كرد.
وي در ادامه افزود :برخي از كارشناســان در خصوص ثبات نرخ ارز و
كاهش آن ســخن به ميان ميآورند و حال پرسش اينجاست كه با توجه
به نرخ تورم  ۴۰درصدي و حجم نقدينگي افسارگســيخته چگونه چنين
چيزي ممكن است؟سميعي در ادامه افزود :برخي از كارشناسان اقتصادي
در ايــن خصوص ســخن به ميان ميآورند كه دالر اگــر  ۳۰تا  ۴۰هزار
تومان شــود بهتر است يا خير؛ گفتني است كه موضوع حائز اهميت آن
است كه قيمت ارز در بازار واقعي باشد اگر ارزش پول ملي كاهش يافت
و همهچيز گران شــد دالر هم مانند آن گران شود؛ نگهداشتن قيمت ارز
در صورتي كه تورم افزايشــي و قيمت كاالها نيز افزايشــي است اشتباه
است.وي در ادامه افزود :خيلي از كارشناسان به اهميت برجام فراتر از هر
علت ديگري ميپردازند در صورتي كه مهمتر از برجام اين است كه رانت
و فسادي در كشور وجود نداشته باشد؛ گفتني است كه در شرايط كنوني
بازار رقابتيشــدن كسبوكارها ،تكنرخي شدن نرخ ارز و هدفمندشدن
يارانههاي مثل نان شب واجب است.
مشكل ناترازي بودجه
سيدحميد حســيني در پاســخ به اظهارات علياصغر سميعي گفت:
هيچكس نگفته است كه دولت با رانت مبارزه نكند ولي آنچه حائز اهميت
است اين است كه مبارزه با فساد تمام مشكالت كشور را رفع ميكند؟
وي در ادامه افزود :در حال حاضر مشــكل اصلي كشور ناترازي بودجه
و سياست خارجي است؛ اگر اين مشكالت حل نشوند نه ميتوان يارانهها
را هدفمنــد كرد و نه ميتوان نرخ ارز را تصحيح كرد .گفتني اســت كه

صحبتهاي ما در خصوص اصالح سياست خارجه به اين معنا نيست كه
دوباره رانت درست شود و فضا نيز از حالت رقابتي خارج شود.
اين كارشــناس اقتصادي در ادامه افزود :برداشــت من به عنوان
فعال اقتصادي اين اســت كه اگر برجام حل نشــود ساير مشكالت
داخلي نيز حل نخواهد شد .زمان ترامپ نيست كه بگوييم توفيقي
در اقناع جهاني ندارد .در دوران حاكميت دموكراتها در آمريكا يا
اين مذاكره به نتيجه ميرسد يا برميگرديم به تحريمهاي سختتر
از دورههــاي قبل؛ در ضمن ترامــپ در ابتدا بايد اقدام ميكرد بعد
به ســراغ اقناع و ســپس اجماع ميرفت امــا دموكراتها اينگونه
نيستند چرا كه در ابتدا جامعه جهاني را اقناع میکنند ،سپس تمام
قطعنامههاي سازمان ملل را باز ميگردانند و تحريمهاي شديدتري
وضع میکنند.وي در آخر افزود :ما در دوره ترامپ حداقل همكاري
امارات و چند كشــور همســايه را داشــتيم اما االن نه چين با ما
همكاري ميكند و نه روسيه.
ســميعي نيز در پاسخ تاكيد كرد :من با تعامل به دنيا مشكلي ندارم و
تعامل با جهان بســيار خوب است اما هر قراردادي منجر به حركت ما به
سمتي ميشود و اگر اين مسير نادرست باشد همان بهتر كه ما زمينگير
باشيم و حركتي را نداشته باشيم.
وي ادامه داد :شــخصا من رانتخوار را مقصر نميدانم بلكه رانتســاز را
مقصر ميدانم .كسي كه ارز چند نرخي را ايجاد ميكند ،مقصر اصلي است
چرا كه زمينه را براي رانتخواري مهيا ميكند .سميعي خواستار واقعي شدن
قيمتها و حذف رانت پنهان خصوصا براي بنزين شد و گفت :چه معني دارد
براي هر ليتر بنزين  ۲۰هزار تومان يارانه پرداخت شود.
كاهش  ۱۵درصدي تجارت ايران

علي صادقيهمداني ،كارشناس اقتصادي نيز در اين نشست به اهميت
مسأله  FATFو برجام اشاره كرد و گفت :موضوعاتي از اين دست امكان
ســرمايهگذاري خارجي در ايران را از بيــن بردهاند چرا كه روابط بانكي
ما برقرار نيســت.وي تشديد تمايل به مهاجرت از ايران را خطري جدي
دانســت و تاكيد كرد :بخشي از اين موضوع البته به مسائل اقتصادي باز
نميگردد.
وي با اشــاره به اينكه پيش از اين نيز با بانكهاي كوچكي در هند و
چين همكاري داشــتيم و سيســتم بانكي ما به شبكه بينالمللي متصل
نبود ،تاكيد كرد :همانطور كه دوستان اشاره كردند اينبار راه سختتري
در احياي برجام در پيش داريم چون يكبار با شكستهشدن اين معاهده
از سوي آمريكا روبرو شــدهايم در نتيجه بانكهاي جهان براي برقراري
ارتباط با ما احتياط میکنند و بايد تالش بيشتري داشته باشيم .وي تورم
باال و رتبه نامناســب كسبوكار در ايران را مشكل مهمي خواند و گفت:
متأسفانه هم در حوزه واردات و هم صادرات با كاهش  ۱۵درصدي روبرو
بوديم و بايد براي احياي موقعيت تالش كنيم.
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فرزانه نقــدي | زمانيكه بحران مالي  ۲۰۰۸در پــي بحران نقدينگي،
ورشكستگي بانكهاي بزرگ و ركود بازار مسكن اتفاق افتاد ،بسياري آن را به
پيامدهاي گسترش بانكداري سايه نسبت دادند كه پيشتر توسط اقتصاددان
بنام ،Paul McCulley ،مطرح شده و در مورد عواقب آن هشدار داده بود.
بانكداري سايه به مجموعهاي از فعاليتهاي شبيهسازيشده بانكي ،و بهطور
خاص واســطهگري اعتباري و مالي ،گفته ميشود كه خارج از نظام بانكي و
بدون اعمال نظارتهاي قانوني و بانكي انجام ميشــود .طي سالهاي اخير،
بانكداري ســايه كه از مؤسسات آمريكايي آغاز شد ،به سرعت گسترش و به
اروپا ،چين و بهتدريج به ساير كشورها تسري يافت .بانكداري سايه ،با توجه
به ســاختار مالي ،محيط اقتصادي و قوانين پولي و مالي كشورها در اشكال
مختلفي در حال گسترش است .بهطور مثال ،در آمريكا بيشتر در بخشهاي
اعتباري نظير توافقنامه بازخريد ( )Repoيا اوراق بهادار رهني (يا متكي بر
دارايي) ،در اروپا بيشــتر در بخشهاي سرمايهگذاري در قالب صندوقهاي
پوشش ريسك و در بسياري از كشورها نظير ايران بيشتر در قالب مؤسسات
اعتباري و شركتهاي ليزينگ (واســپاري) ظهور يافته است .بنا به گزارش
نهــاد ناظر بانكداري اروپا گردش مالي در بخش بانكداري ســايه ،كه امروزه
يكي از بزرگترين دغدغههــاي نهادهاي اقتصادي بزرگ دنيا نظير اتحاديه
اروپا و گروه اقتصادي  G20را به خود اختصاص داده است ۷۰ ،تريليون يورو
تخمين زدهشده است.
پس از بحران مالي  ،۲۰۰۸اســتانداردهاي مالي و حسابداري و همچنين
نظارتهــاي بانكي با تغييرات بنيادين در جهت شفافســازي گزارش دهي
اقالم مالي در ترازنامه و صورتهاي مالي و عمليات بانكي روبرو شد و بانكها
به رعايت مقررات بسيار موشكافانه و فعاليت در چارچوب نظارتهاي قانوني
پيچيده ملزم شدند .امروزه ،قوانين و مقررات ناظر و الزامات سرمايهاي نظير
كفايت سرمايه ( )CARاز يكســو و قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي

( ،)AMLاحراز هويت مشــتريان ( )KYCو ...از جهات مختلف ،فعاليت و
عملكرد بانكها ،بهويژه در بخش روابط كارگزاري ،را تحت فشارهاي متعددي
قرارداده است .بهنحويكه بانكداري سنتي از ورود به بسياري از فعاليتهاي
قديمي واهمه دارد و حوزه فعاليتهاي گســترده و پوياي آن با خأل عملياتي
قابلتوجهي روبرو شــده است كه توسط بانكهاي سايه پر ميشود .برخي از
مهمترين نمايندههاي بانكهاي سايه عبارت است از:
بانكهاي سرمايهگذاري ( ،)Investment Banksكه به عنوان واسطهی
ميان متقاضيان ســرمايه و صاحبان سرمايه ورود و از طريق خريدوفروش و
سرمايهگذاري در اوراق قرضه و ســاير اوراق تجاري بهادار ارتباط ميان اين
دو گروه را برقرار ميكند.بنگاههاي رهني ( )Mortgage Companiesكه
بهويژه در خريدوفروش وامهاي رهني /مسكن فعاليت دارد.
صندوقهاي سرمايهگذاري مشترك ( ،)Mutual fundsاين صندوقهاي
مالي اعتباري با جمعآوري ســپردههاي خرد ،نظير اوراق تجاري كوتاهمدت،
صدور گواهي ســپرده و قراردادهاي بازخريد ،و تشكيل سبد سهام و سپس
ســرمايهگذاري در بخشهاي مختلف ،خدماتي مشابه خدمات بانكها ارائه
ميدهد.صندوقهاي پوشش ريسك ( ،)Hedge Fundsبا استفاده از ابزار و
اهرمهاي نفوذ مالي ( )leverageيا فروش استقراضي ،تنوع در سرمايهگذاري
و گسترش كسبوكار را موجب ميشود.
ريسكهاي بانكداري سايه
ايرادهاي بســياري به بانكداري سايه ،كه امروزه بهموازات بانكداري سنتي
گسترش يافته ،وارد است .اول اينكه ،بانكداري سايه ،برخالف بانكداري سنتي،
كمتر بر ســپردههاي نقدي ايمن و ثابت متكي است .در استانداردهاي جديد
بازل  ۳تاكيد ويژهاي بر بحث نســبت كفايت ســرمايه[ ]۶CARدر هدايت
فعاليت و عملكرد بانكها و ســنجش اعتباري و مديريت ريسك شده است.
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درحالي كه بانكداري سايه براي انجام فعاليت و سودآفريني به سرمايه كمتري
نيازمند اســت و بيشــتر بر داراييها و زنجيره تبديل داراييهاي مدتدار يا
انتقال ريسك اعتباري متكي اســت .بنابراين سرمايه و بهطوركلي نقدينگي
بانكداري سايه بيشتر بر پايه «سرمايه فرار» قرار دارد .دوم اينكه ،در بانكداري
سايه با نوعي سود آفريني خارج از نظارت مجاري قانوني و ناشي از واسطهگري
يا عمليات داللي مواجه هســتيم .مسأله ســوم اين است كه عدم وجود مقام
يا نهاد ناظر بر عملكرد بانكداري ســايه سبب ميشــود كه اين مؤسسات از
يكســو الزامي براي ارائه اطالعات مالي شــفاف و افشــاي ارزش و ماهيت
واقعي داراييهاي خود نداشــته باشــند و از ســوي ديگر ،براي كسب منافع
بيشتر ،به شــكل بيرويهاي به سوي سرمايهگذاريهاي پر ريسك و تضمين
نشــده ،نظير صرف منابع /بودجههاي كوتاهمدت بــراي خريد داراييهاي با
سررسيد بلندمدت ،هجوم ببرند .اما ازآنجاكه از قوانين بانكداري سنتي پيروي
نمیکنند در شــرايط اضطرار نميتوانند از ابزار حمايتي نظير تزريق مالي يا
استقراض از بانك مركزي بهرهمند شوند و غالباً مشتريان در چنين شرايطي
با عدم مسئوليتپذيري و پاسخگويي اين مؤسسات مواجه ميشوند.
بااينوجــود ،به دليل بهره مالي حاصل از بانكداري ســايه از يكســو و از
ســوي ديگر قوانين ســختگيرانه نهادهاي قانوني ناظر بر بانكداري سنتي-
ازجمله ضرورت رعايت گزارشدهي شفاف كليه اقالم دارايي ،ساختار سرمايه
و ســاختار مالي ،حفظ اندوخته قانوني در بانكهاي مركزي ،حفظ اندوخته
متناســب با مبحث كفايت سرمايه ،كه سبب ضبط و بالاستفاده ماندن بخش
قابلتوجهي از ســپردههاي بانكي ميشود -بسياري از بانكداران سنتي براي
تأمين مالي و افزايش دارايي ،بهويژه براي بهكارگيري اقالم زير خط ترازنامه به
فعاليتهاي بانكداري سايه تمايل نشان ميدهند كه از نظر مقامات ناظر ،اين
امر سپردههاي بانكي و درنتيجه ماليه كشور را در معرض خطر قرار ميدهد.
درواقع بانكداري ســايه تا زماني كه صاحبان ســرمايه و سپردهگذاران را

متوجه فعاليتهاي ريسكپذير اين مؤسســات و اضطراب ناشي از پذيرش
ريســكهاي بانكداري سايه نكند ،مشكل عمدهاي را در سيستم مالي ايجاد
نميكند .اما بهمحض وقوف صاحبان ســرمايه و ســپردهگذاران در اينگونه
مؤسســات به ريســكهاي موجود و تــاش آنان براي گريــز از پيامدهاي
احتمالي ،بحران مالي آغاز ميشــود .مهمترين ريسكهاي ناشي از بانكداري
سايه را در كنار افزايش آربيتراژ قانوني در چهار گروه زير معرفي شده است:
 -1عــدم تطابق سررســيد :بــه معني تأميــن مالي كوتاهمــدت براي
سرمايهگذاري در داراييهاي بلندمدت .بهطور مثال ،بانكهاي سايه با تكيه
بر داراييهاي تقريبــا غيرقابلانتقال نظير اوراق بهادار /قرضه با سررســيد
متفاوت و كوتاهمدت اقدام به پرداخت وامهاي بلندمدت میکنند -۲ .تغيير/
دستكاري در نقدينگي يا به عبارت بهتر ،افزايش ريسك نقدينگي :به معني
استفاده از تعهدات غيرنقدي (اما نقدگونه) براي خريد داراييهايي با قابليت
نقدشوندگي پايين -۳ .اهرمهاي نفوذ :به معني بهكارگيري روشهايي نظير
اســتقراض براي خريد داراييهاي ثابت بهمنظور بزرگنمايي ســود (زيان)
بالقوه در يك ســرمايهگذاري -۴ .انتقال ريســك اعتباري :به معني پذيرش
ريسك نكول/عدم تعهد وامگيرنده اصلي و انتقال آن به وامگيرنده بعدي.
بااينحــال ،بنا به تصديــق نهاد  ،EBAبانكداري ســايه در راهاندازي و
اجراي برخي فعاليتهاي سودمند اجتماعي و اقتصادي ،بهكارگيري سرمايه
در اقتصاد واقعي و رشــد /حركت چرخهاي اقتصادي -مالي بينالمللي موثر
بوده است و كنترل فزاينده بر آن ميتواند بهطور بالقوه آسيبهاي اقتصادي
را به همراه داشــته باشــد .ازاينرو ،نهادهاي ناظر بانكي داخلي و بينالمللي
همچــون بانكهاي مركزي و  ،EBAبه عنوان مقامهاي پاســخگو در برابر
بحرانهاي مالي و پشتيبان مشكالت بانكداري سنتي ،بهمنظور حفظ تعادل
فعاليتهاي بانكي سايه از يكسو و از سوي ديگر جلوگيري از ورود غيراصولي
و كنترل نشــده بانكهاي سنتي و ساير مؤسسات مالي به عمليات بانكداري
سايه و كاهش ريسكهاي مربوطه ،قوانين سختگيرانهتري را بر هردو بخش
بانكداري ســايه و ســنتي وضع كردهاند .بهطور مثال صندوقهاي پوششي
( )Hedge Fundsدر اروپا به گزارش دهي شفاف مالي ملزم شدند .بهعالوه،
بانكهاي ســنتي كه تمايل به سرمايهگذاري در داراييهاي بلندمدتدارند،
مجاز هستند كه تنها  ۰,۲۵درصد از سرمايه واجد شرايط خود را در معرض
بانكداري سايه قرار دهند.
بانكداري سايه در ايران
عصر فناوري اينترنتي و اطالعات ،رشــد انفجارگونه و توقفناپذير دانش
فناوري و ظهور خالقانه ابزار پولي و مالي در سراسر جهان را به همراه داشته
است .بازارهاي پولي و مالي جهان بدون ثانيهاي توقف و متاثر از يكديگر در
حركتاند و هرروز با محصوالت و چالشهاي تسري پذير ،يكديگر را تقويت
يا تضعيف میکنند .برخالف تصور ،انفصال مقطعي و نسبي بازار ايران از بازار
و ابزار مالي و پولي بينالملل ،اقتصاد و ماليه اين كشــور را از پيامدهاي آن
مصون نگذاشته است.
همانطور كه پيشتر گفته شد ،بانكداري سايه ،بسته به ساختار مالي،
محيط اقتصادي و مقررات پولي و مالي كشورها در اشكال مختلفي نمود
مييابد .در حال حاضر ،نهادهاي پولي ايران در قالب موسسه مالي (بانك)،
موسسه اعتباري ،ليزينگ ،تعاوني اعتباري ،صرافي و صندوق قرضالحسنه
در حال فعاليت هســتند كه صرفنظر از شــعب اين مؤسســات بالغبر
 ۱۰۰۰موسســه داراي مجوز بانك مركزي در چرخه اقتصادي كشور در
حال فعاليت هســتند و خدمات خود را (شــامل سوددهي به سپردهها يا
وامها) منطبق بــر قوانين و مقررات بانك مركــزي در اختيار مردم قرار
ميدهند .اما آمار غيررســمي ،فعاليت حدود  ۷۰۰۰موسسه غيرمجاز را
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گزارش ميكند كه حدود  ۲۰درصد از نقدينگي كشور را در اختيار دارند.
ميتوان فعاليت بســياري از مؤسسات اعتباري غيرمجاز ،يا حتي مجاز ،و
برخي صرافيها را در قالب فعاليت بانكداري ســايه تعريف كرد .ازآنجاكه
بانكهاي سنتي بهناچار ســود پرداختي ب ه حسابها را بر اساس قوانين
پولي كشــور تنظيم میکنند ،سپردهگذاران ،براي افزايش سود دريافتي،
به ســمت مؤسسات اعتباري تأييد نشده بانك مركزي روانه ميشوند .اما
وقتي در يك مقطع زماني نگراني ســپردهگذاران نســبت به عملكرد اين
مؤسسات سبب عدم بازسرمايهگذاري/ســپردهگذاري آنان يا درخواست
بازپسگيري ســپردهها در مؤسسات اعتباري شد ،مؤسسات اعتباري كه
سپردههاي كوتاهمدت را در داراييهاي بلندمدت (نظير پرداخت وامهاي
سررسيددار) سرمايهگذاري كرده بودند در بازپرداخت سپردههاي مردمي
بازماندند و بانك مركزي نيز قصور يا مسئوليت عدم تعهد آنان را به عهده
نگرفت .درنتيجه اين مؤسسات بهناچار به فروش داراييهاي خود به ارزش
بســيار پايين روي آوردند .اين موضوع ،با ايجاد نگراني در ميان صاحبان
ســپرده و سرمايهگذاران ساير مؤسسات مالي بدون مجوز ،تسري يافت و
به ورشكســتگي يكي پس از ديگري اين مؤسسات و واگذاري دارايي به
پايينتر ارزش ممكن به بانكها و ساير مؤسسات مالي مجاز منجر شد.
تحريمهاي بينالمللي نيز ،ماليه كشور را درگير آثار و پيامدهاي بانكداري
سايه كرده است .از يك ســو ،قطع ارتباط بانكهاي بينالمللي با بانكهاي
ايراني در شرايط تحريم ،تجار و فعاالن اقتصادي را به سوي صرافيها و انجام
تراكنشهاي مالي از طريق واســطههاي مالــي و صرافيهاي بعضاً غيرمجاز
سوق داد كه بخش عمدهاي از جابهجايي نقدينگي كشور را به عهده داشتند و
دارند .از سوي ديگر ،كاهش ارتباط بازار مالي و بانكي ايران در شرايط تحريم،
عالوه بر گســترش فعاليت بانكداري سايه در اشكال متفاوت ،سبب شد كه
كشور از تحوالت استانداردها و مقررات بينالمللي ،كه بهمنظور پيشگيري از
پيامدهاي سوء ابزار ديجيتالي و نوين مالي توسعه يافت ،دور بماند.
به عنــوان نمونه ،بانكهاي بينالمللي در چارچــوب برنامههاي مديريت
ريســك و تطبيــق ( )Compliance & Risk Managementو بــه
منظور تطابق با استانداردهاي مالي و پولي بينالملل ،پولشويي را به عنوان
مهمترين ريسك شناسايي و بنا به دســتورالعملهاي نهادهاي بينالمللي،
نظير كارگروه اقدام مالي عليه پولشــويي) (FATFو همچنين سياستهاي
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داخلي ،محدوده ورود به عمليات مرتبط با اين ريسك را تعيين میکنند .بنا
بر شرايط فوق ،بســياري از بانكهاي بزرگ ،به دليل سياستهاي مبارزه با
پولشويي ،از همكاري با بانكهاي ايراني اجتناب میکنند و اين امر گسترش
عمليات نقــل و انتقاالت غير بانكي از طريق واســطههاي مالي و صرافيها
را در ايران افزايش ميدهد .اين در حالي اســت كــه ،به موازات جهتيابي
ناگزير تعامالت تجاري كشور به سوي واسطههاي مالي غيربانكي ،بسياري از
بانكهاي خارجي عمليات صرافي و انتقال وجوه بهحساب از طريق صرافيها
را به عنوان بانكداري ســايه تعبير و از همكاري در چنين شرايطي خودداري
میکنند .بر اين اساس ،ضعف تطابق با استانداردهاي مالي و پولي بينالمللي
در رويكرد تجاري كشــور و قرار گرفتن نام جمهوري اسالمي ايران ،در كنار
كره شمالي ،در ليست هشدار پولشويي نهاد گروه ويژه اقدام مالي (،)FATF
سبب ميشود كه بانكهاي بينالمللي پيشرو و تراز اول ،از تعامل و همكاري
با فعاالن اقتصادي و بانكهاي ايراني واهمه داشــته باشند و بنابراين روابط
بانكي محدود و خأل حضور در بازارهاي مالي در عملكرد بانكداري بينالمللي
كشــور ،پيشبيني گســترش بانكداري سايه در ســاختار مالي و اقتصادي
جمهوري اسالمي را با احتماالت بسيار قوي همراه ميكند.
براي تقويت شــبكه بانكي و اجتناب از شــكلگيري غيراصولي و كنترل
نشــده بانكداري ســايه در كشور ،از يكســو گســترش الزامات قانوني و
استانداردهاي مالي ناظر بر فعاليت و عملكرد مؤسسات غيرمجاز و همچنين
بهبود اســتانداردهاي بانكداري حرفهاي مطابق با نمونههاي بينالمللي و در
محيط رقابتي ســالم و شفاف مورد نياز است و از سوي ديگر ،ضروري است
كه با همكاري مقامات سياســي و در راستاي گسترش توافقات بينالمللي،
براي بهبود وجهه جمهوري اســامي در نهادهاي بينالمللي ،نظير FATF
و ســازمان همكاري و توســعه اقتصــادي ( ،]۱۱[ )OECDاقدامات موثر
صورت پذيرد .بنا به الگوها و اســتانداردهاي بينالمللي ،اين هدف با تمركز
هرچه بيشــتر بر مبارزه با ريسكهاي مشترك بينالمللي نظير پولشويي و
تأمين مالي تروريســم و همچنين اعمال روشهاي گزارشدهي مالي مورد
تأييد جامعه مالي/اقتصادي بينالملل ،نظير بهبود شــفافيت مالي از طريق
گزارشدهي صورتهاي مالي بر اســاس استانداردهاي بازل  ۳و  ،IFRSدر
كنار راستيآزمايي و كنترل موشكافانه عمليات بانكي (،)Due Diligence
قابلدستيابي خواهد بود.
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ميالد مير| مناســب بودن محيط كســبوكار ميتواند
حضور پررنگتر بخش خصوصي در فعاليتهاي توليدي و به
تبع آن رونق توليد را به همراه داشته باشد.
در مقابــل ،مشــكالت و چالشهاي پيــش روي محيط
كســبوكار ميتواند موجب دلســردي فعــاالن اقتصادي
و خروج آنها از چرخه توليد كشــور شــود كــه اين اتفاق
تشــديدكننده ركود اقتصادي است .بررسي شاخص استاني
محيط كسبوكار نشاندهنده آن است كه با وجود اختالف
در كميت شــاخص مذكور براي استانهاي مختلف ،محيط
كسبوكار در هيچ كدام از استانها وضعيت مساعدي ندارد.
با اين حال ،مقايســه نسبي شاخص مذكور در بين استانها
بيانگر آن است كه ،استانهاي كردستان ،كرمان و سيستان
و بلوچســتان ،تهران و كردســتان داراي بدترين وضعيت
محيط كسبوكار و اســتانهاي سمنان ،آذربايجان غربي و
مركزي داراي بهترين وضعيت محيط كسبوكار هستند.
غيرقابــل پيش بيني بودن و تغييــرات قيمت مواد اوليه
و محصــوالت ،دشــواري تأمين مالي از بانكهــا ،بيثباتي
سياســتها ،قوانين و مقــررات و رويههــاي اجرايي ناظر
بر كســبوكار و فقدان تقاضاي كافــي ،از جمله مهمترين
چالشهاي پيش روي فعاالن اقتصادي اســت .لذا به منظور
بهبود محيط كســبوكار و برطرف شدن موانع پيش روي
فعاالن اقتصادي پيشنهادهاي زير ارائه ميشوند )۱ :ممانعت
از صدور قوانين و مقررات جديد )۲ ،در نظر گرفتن ضمانت
اجرايــي الزم بــراي اجــراي قوانين )۳ ،نظــارت و كنترل

دقيقتر بر عملكرد بانكها )۴ ،داخليسازي نيازهاي توليد و
 )۵حمايت از كاالهاي توليد داخل.
مقدمه :حمايت از فعاالن اقتصادي و بهبود فضاي مناسب
كســبوكار به دليل تقويت توليد ملي ،رشد سرمايهگذاري،
ايجاد فرصتهاي شــغلي جديد و ...يكي از پيششرطهاي
الزم براي خروج از ركود و ايجاد رونق اقتصادي اســت .رفع
موانــع پيش روي فعاالن اقتصادي و حمايتهاي هدفمند و
منطقي از بخش توليد ،ميتواند به افزايش كميت و كيفيت
توليدات داخلي منجر شــود كه در نتيجه ،كاهش وابستگي
كشــور به خارج ،افزايش اشتغال ،افزايش درآمد و درنهايت
بهبود سطح رفاه جامعه را به همراه خواهد داشت.
از ايــن رو ،يكــي از وظايف دولت فراهم كردن بســترها
و زيرســاختهاي الزم جهــت حمايت از توليــد و فعاالن
اقتصادي اســت كه براي اين منظور ،آگاهي از دغدغههاي
فعــاالن اقتصادي و مشــكالت پيش روي آنهــا از اهميت
ويژهاي برخوردار است .بررسي وضعيت كسبوكار عالوه بر
آنكه اطالعاتي در خصوص وضعيت محيط كسبوكار كشور
ارائــه ميدهد ،ميتواند چالشها و دغدغههاي اصلي فعاالن
اقتصادي را نيز بيان كند.
در اين گزارش ،به دنبال ارائه راهكارهايي براي حمايت از
فعاالن اقتصادي هســتيم .در بخش اول به بررسي وضعيت
محيط كســبوكار ميپردازيــم .در بخــش دوم برخي از
چالشهاي پيش روي فعاالن اقتصادي مورد بررســي قرار
ميگيرد .بخش سوم به مالحظات امنيت اقتصادي اختصاص
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راهكارهاي حمايت از فعاالن اقتصادي
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يافته و نهايتا نتيجهگيري و پيشنهادها ارائه خواهند شد.
 .1بررسي شاخص محيط كسبوكار در ايران جدول ( )۱جايگاه
ايران از لحاظ وضعيت شاخص كسبوكار و زيرشاخصهاي آن را
در مقايسه با ســاير كشورها نشان ميدهد .بر اساس گزارشهاي
منتشــر شده توسط بانك جهاني ،از ســال  ۲۰۱۷به بعد جايگاه
ايران از نظر شاخص محيط كسبوكار تنزل يافته است ،بهطوري
كه در سال  ۲۰۱۷از بين  ۱۸۹كشور ايران جايگاه  ۱۱۷را به خود
اختصاص داده اما در ســال  ۲۰۲۰به جايــگاه  ۱۲۸از بين ۱۹۰
كشور دست يافته است.
جدول  :1وضعيت شاخص فضاي كسبوكار و
زيرشاخصهاي آن در ايران
2020 2019 2018 2017

زيرشاخصها

شاخص محيط كسبوكار ايران 128 124 120 117
تعدادكشورها

190 190 190 189

راهاندازيكسبوكار

173 97 102 97

كسب مجوزهاي ساخت و ساز

27

27

25

دريافت انشعاب برق

90

94

108 99

ثبت امالك

85

86

87

90

كسباعتبار

90 101 97

99

86

حمايتازسرمايهگذاران

173 170 165 166

پرداختمالياتها

149 150 100 99

تجارتخارجي

121 166 170 171

اجراي قراردادها

89

حلمسائلورشكستگي

69

70

80

131 160 156 155

ماخذ :گزارشهاي رقابتپذيري جهاني
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آذربايجان شرقي

5/77

اردبيل

5/99

آذربايجان غربي

مالحظه ميشــود كه طي ســالهاي اخير شــاهد بدتر شدن
وضعيت اكثر زيرشاخصهاي شاخص كسبوكار بودهايم.
 .۲بررســي وضعيت محيط كسبوكار در اســتانها :شاخص
كسبوكار از طريق محاسبات انجام شده روي  ۷۰مولفه  -شامل
 ۲۸مولفه پيمايشي و  ٤۲مولفه آماري  -مختلف و موثر بر فضاي
كسبوكار ،حاصل ميشود .شاخص مذكور كميتي بين صفر تا ۱۰
را اختيار ميكند و هر چه كميت شاخص به عدد  ۱۰نزديك شود،
بيانگر بدتر شدن وضعيت كسبوكار است.
نتايج آخرين پايش كسبوكار ايران در تابستان  ،۱۳۹۹عدد 6/05
را به عنوان كميت شــاخص كل بيان ميكند؛ اين در حالي است كه
كميت شــاخص مذكور در بهار  ۱۳۹۹برابر  6/01بوده است؛ كه اين
امر بيانگر بدتر شدن وضعيت محيط كسبوكار است.
شــاخص محيط كســبوكار در سطح اســتانها نيز محاسبه
ميشــود؛ جدول ( )۱شاخص محيط كســبوكار را براي بهار و
تابستان  ۱۳۹۹را به تفكيك استانها نشان ميدهد.
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بر اساس نتايج به دست آمده ،اســتانهاي كردستان ،كرمان و سيستان و
بلوچستان ،تهران داراي بدترين وضعيت محيط كسبوكار و استانهاي سمنان،
آذربايجان غربي و مركزي داراي بهترين وضعيت محيط كسبوكار هستند.
 .٣چالشهاي پيش روي فعاالن اقتصادي همان طور كه بيان شد ،شاخص
كسبوكار از مولفههاي آماري و پيمايشي حاصل ميشود؛ مولفههاي پيمايشي
از طريق نظرســنجي بين فعاالن اقتصادي به دســت ميآيند .بر اين اساس
ميتواند موارد زير را مهمترين چالشهاي پيش روي فعاالن اقتصادي دانست:
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 .۳-۱غير قابل پيشبيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصوالت
از ديــد فعاالن اقتصــادي اصليترين مانع محيط كســبوكار ،غيرقابل
پيشبيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصوالت است .نكتهاي كه
در خصــوص تغييرات قيمت مواد اوليه و محصوالت بايد توجه داشــت آن
اســت كه بخش عمدهاي از مواد اوليه و كاالهاي واسطهاي از طريق واردات
تأمين ميشوند؛ به دنبال تشديد تحريمها و جهش نرخ ارز در دو  -سه سال
اخيــر ،هزينه واردات اين كاالها افزايش يافته اســت .عالوه بر تغيير قيمت
مــواد اوليه ،آنچه نگراني فعاالن اقتصادي را افزايش داده اســت ،غير قابل
پيشبيني بودن قيمتها ميباشد .در واقع عالوه بر افزايش قيمت مواد اوليه
و محصوالت به دليل وابســتگي به ارز و افزايش نرخ ارز ،فضاي ملتهب بازار
ارز باعث شده است كه پيشبيني قيمت مواد اوليه و محصوالت دشوار شود.
نكتهاي كه بايد توجه داشت آن است كه قدرت قيمتگذاري و عدم نظارت
كافي نيز از جمله داليلي اســت كه در غيرقابل پيشبيني بودن و تغييرات
قيمت مواد اوليه و محصوالت نقش دارند .معموالً زماني كه نوســانات بازار
ارز را شــاهد هستيم و در شــرايطي كه انتظارات تورمي صعودي ميباشد.
حتي توليدكنندگان محصوالت و مواد اوليهاي كه وابســتگي چنداني به ارز
ندارند ،به بهانه افزايش نرخ ارز اقدام به تعديل قيمتها میکنند.
جهش يكباره قيمت ارز و به دنبال آن افزايش قيمت مواد اوليه باعث ميشود
بنگاههاي اقتصادي به ســرمايه در گردش بيشتري نياز داشته باشند كه اين
اتفاق ،با توجه به مشكالت تأمين مالي بنگاهها در اقتصاد ايران ،شرايط را براي
بقاي بنگاههاي توليدي سختتر ميكند.
 -2-3دشواري تأمين مالي از بانكها
عليرغم رشــد باالي نقديدنگي در سالهاي گذشته ،بخش توليد از كمبود
منابع مالي كافي رنج برده است و عدم دسترسي به اعتبارات كافي ،همواره يكي
از اصليترين دغدغههاي فعاالن اقتصادي بوده اســت و نظام بانكي تسهيالت
كافي را دراختيار توليدكنندگان و فعاالن اقتصادي قرار نداده است .از مهمترين
داليل تاثيرگذار در ايجاد اين شرايط ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
 استقراض دولت از بانكهاي تجاريدر ســالهاي گذشته دولت براي پوشــش بخشي از كسري بودجه خود به
بانكهاي تجاري روي آورده است كه امر موجب كاهش قدرت بانكهاي تجاري
در ارائه تسهيالت شده اســت .بررسي بدهي دولت به بانكهاي تجاري نشان
ميدهد كه طي  10ســال اخير به طور متوســط بدهيهاي دولت به بانكها
ساالنه حدود  30درصد افزايش يافته است
نمودار  -1روند بدهيهاي دولت به بانكهاي تجاري

 عدم تمايل بانكها به ارائه تسهيالتتحوالت اقتصادي ســالهاي اخير مانند جهش قيمتها در بازارهاي مسكن،
طال ،ارز و سكه در كنار عدم نظارت و كنترل بر سيستم بانكي ،باعث شده بانكها
وظيفه اصلي شان كه واسطهگري مالي و تأمين نيازهاي مالي بخش توليد است

را فراموش كنند و مانند يك بنگاه اقتصادي به دنبال حداكثرسازي سود باشند و
بخشي از منابع مالي خود را در بازارهاي رقيب توليد سرمايهگذاري كنند .در واقع
شكلگيري فضاي اقتصادي توأم با ريسك و نااطميناني ،فساد در سيستم اداري و
فعاليتهاي قاچاق باعث ايجاد موانعي بر سر راه توليد شده و ريسك سرمايهگذاري
در فعاليتهاي مولد را افزايش داده است؛ اين امر باعث شده كه وارد كردن سرمايه
به بخش توليد با خطرات زيادي مواجه شود .لذا بانكها ترجيح ميدهند به جاي
اعطاي تسهيالت به فعاالن اقتصادي ،منابع مالي خود را در بازارهاي غير مولد كه
بهطور نسبي از ريسك پايينتر و بازدهي باالتري برخوردار هستند ،سرمايهگذاري
كنند.
 وجود رانت و سختگيري بانكها در اعطاي تسهيالتوجود رانت در اعطاي تســهيالت بانكي باعث شده است كه بخشي از فعاالن
اقتصادي از دريافت اعتبارات بانكي محروم بمانند و به جاي آنكه اعطاي تسهيالت
بر تحليلهاي هزينه  -منفعت جامعه استوار باشد ،بيشتر مبتني بر روابط خاص با
سياسيون و هياتمديره و كارمندان بانكها باشد .عدهاي ديگر از فعاالن اقتصادي
كه موفق به دسترسي به تسهيالت بانكي ميشوند ،معموال با شرايط سختگيرانه
بانكها از جمله موارد زير مواجه ميشوند:
* گذاشتن بخشي از وام دريافتي در حساب جاري ،پس از دريافت وام
* درخواست وثيقههاي سنگين.
* بروكراسي اداري پيچيده.
* سپردهگذاري مبلغي از تسهيالت تقاضا شده ،چندين ماه قبل از دريافت وام
 .۳-۳بيثباتي سياستها ،قوانين و مقررات و رويههاي اجرايي ناظر
بر كسبوكار
از ديد فعاالن اقتصادي ،بيثباتي سياستها ،قوانين و مقررات و رويههاي اجرايي
ناظر بر كسبوكار ،يكي ديگر از مشكالت محيط كسبوكار است .تقريبا تمامي
مولفههاي شاخص سهولت كسبوكار تحت تأثير قوانين و مقررات قرار دارند .وجود
قوانين دســت و پاگير ،متعدد و گاها متضاد يكي از داليل عدم بهبود شــاخص
سهولت كسبوكار در كشور بوده است.
در سالهاي اخير تالشهاي زيادي جهت اجراي سياست مقرراتزدايي به منظور
بهبود محيط كسبوكار و رفع موانع توليد صورت گرفته است ،اما علي رغم تالشهاي
صورت گرفته بهبودي در وضعيت شاخص سهولت كسبوكار مالحظه نشده است؛
برخي از كارشناسان يكي از داليل اين امر را عدم اجراي صحيح سياستهاي مقررات
زدايي ميدانند .بررسيهاي صورت گرفته نشان ميدهد كه برخي از مهمترين عوامل
موثر بر عدم اجراي صحيح سياست مقرراتزدايي عبارتاند از:
 مقاومــت نهادها در مقابل حذف يا اصالح مجوزها يكي از چالشها و موانعمهم و اصلي در فرآيند مقرراتزدايي ،مقاومت نهادهاي مختلف در مقابل حذف يا
اصالح مقررات مربوط به سازمان مربوطه است .بسياري از قوانين ،مقررات و بخش
نامههاي تدوين شــده در ســازمانها به عنوان ابزار الزم براي اعمال قدرت افراد،
استفاده از آن براي مقاصد رانتي و ...است .درواقع وجود مجوزها و مقررات به برخي
از افراد و سازمانها منافعي ميرساند كه همين موضوع ميتواند انگيزهاي براي افراد
و سازمانها ،در جهت مخالفت با حذف مجوزها و مقررات باشد.
 عدم وجود ضمانت اجرايي قوي و برخورد جدي با دستگاهها و متوليان متخلفنبود ضمانت اجرايي قوي و كارآمد از مشكالت اصلي اجراي قوانين در كشور
به شمار ميآيد .به رغم وجود قوانين جامع و كامل در بسياري از بخشها همواره
شاهد نقصان در پيادهسازي سياستها و دستيابي به اهداف هستيم .دليل اصلي
اين موضوع ،نبود ضمانت اجرايي قوانين و مقررات است .اين موضوع ،اجراي صحيح
قانون مقررات زدايي و اثرگذاري آن را نيز تحت تأثير قرارداده است ،بهطوري كه از
يك سو نبود ضمانت اجرايي قانون مقرراتزدايي و عدم برخورد جدي با دستگاهها
و متوليان متخلف باعث شده است سازمانها و ارگانهاي مختلف تمامي قوانين و
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بخش نامههاي خود را به هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مقررات كسبوكار
ارائه نكنند .از ســوي ديگر ،قوانين حذف شده ،اصالح شده يا تازه تدوين شده از
سوي اين هيات به درستي اجرايي نميشود .مورد اول مانع از حذف قوانين زايد و
رانت زا از چرخه اداري و اجرايي كشور ميشود و مورد دوم مانع از اجراي صحيح
قوانين اتخاذ شــده و سياستهاي تدوين شده بعد از بررسيهاي هيات مقررات
زدايي و تسهيل صدور مقررات كسبوكار ميشود.
 -4-3فقدان تقاضاي كافي
يكي ديگر از نگرانيهاي فعاالن اقتصادي ،فقدان تقاضاي كافي براي كاالهاي
توليد داخل است ،كه از كاهش تقاضاي داخلي و خارجي نشأت ميگيرد .اعمال و
تشديد تحريمهاي بينالمللي ،كاهش مشتريان خارجي را به همراه داشته است .از
سوي ديگر ،كاهش قدرت خريد مردم به دليل نرخ تورم باال در سالهاي اخير را
ميتوان از ديگر داليل كاهش تقاضا براي محصوالت داخلي دانست .البته عالوه بر
موارد ذكر شده ،كيفيت پايين محصوالت توليد داخل نيز ميتواند از داليل كاهش
تقاضا براي محصوالت باشد.
 -4مالحظات امنيت اقتصادي
محيط مناســب كســبوكار ميتواند حضــور پررنگتــر بخش خصوصي
در فعاليتهــاي توليــدي و به تبع آن رونق توليد را به همراه داشــته باشــد.
در مقابل ،مشــكالت و چالشهاي پيش روي محيط كسبوكار ميتواند موجب
دلســردي فعاالن اقصادي و خروج آنها از چرخه توليد كشــور شود و نتيجه اين
اتفاق تضعيف توان بخش توليد و تشــديد ركود اقتصادي اســت .در حال حاضر
عوامل متعددي ،كه برخي از آنها مورد اشــاره قرار گرفتند ،موجب ايجاد شرايط
نامناســب محيط كســبوكار شــدهاند .بدون ترديد تــدوام وضعيت فعلي به
خروج فعاالن اقتصادي از فعاليتهاي توليد و رفتن آنها به ســمت فعاليتهاي
غير مولد منجر خواهد شد كه اين اتفاق تضعيف بخش توليد ،گسترش فعاليتهاي
سوداگري و قاچاق كاال را به همراه دارد.
از سوي ديگر برطرف نشدن چالشها و موانع محيط كسبوكار به واسطه
تأثير بر متغيرهاي اقتصادي به ويژه اشــتغال و فقر ميتواند مشكالت امنيتي
نيز ايجاد كند .به عنوان مثال ،به دنبال عدم بهبود فضاي كســبوكار و ركود
بنگاههاي توليدي ،تعديل نيروي كار و تشديد بيكاري محتمل خواهد بود كه
اين امر آثاري مانند روي آوردن به مشــاغل كاذب و غيرقانوني ،افزايش جرم
و جنايــت و ايجــاد ناهنجاريهاي اجتماعي به همــراه دارد كه از اين جهت
تهديدكننده امنيت ملي نيز باشد.
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نتيجهگيري و پيشنهادها
بررســي گزارشهاي رقابتپذيري منتشر شده توسط بانك جهاني بيانگر آن
است كه از سال  ۲۰۱۷تاكنون جايگاه ايران از نظر شاخص محيط كسبوكار تنزل
يافته است ،بهطوري كه در سال  ۲۰۲۰از بين  ۱۹۰كشور در رتبه  ۱۲۸قرار گرفته
است .همچنين نتايج به دست آمده از بررسي شاخص محيط كسبوكار استاني
بيانگر مناسب نبودن محيط كسبوكار در سطح كشور ميباشد .بر اساس آخرين
پايش صورت گرفته براي بررسي محيط كسبوكار در تابستان  ،۱۳۹۹استانهاي
كردستان ،كرمان و سيستان و بلوچستان داراي بدترين وضعيت محيط كسبوكار
و استانهاي ســمنان ،آذربايجان غربي و مركزي داراي بهترين وضعيت محيط
كسبوكار در كشور هستند.
بررسي شاخص استاني محيط كســبوكار نشاندهنده آن است كه اختالف
چنداني بين كميت شاخص مذكور به تفكيك استانها وجود ندارد .بهطور مشترك
از ديد فعاالن اقتصادي در استانهاي مختلف؛ غيرقابل پيش بيني بودن و تغييرات
قيمت مواد اوليه و محصوالت ،دشواري تأمين مالي از بانكها ،بيثباتي سياستها،
قوانين و مقررات و رويههاي اجرايي ناظر بر كسبوكار و فقدان تقاضاي كافي ،از

مهمترين چالشهاي پيش روي محيط كسبوكار هستند.
به منظور بهبود محيط كسبوكار در كشور و برطرف شدن بخشي از چالشهاي
پيش روي فعاالن اقتصادي ،پيشنهادهاي زير ارائه ميشوند.
 ممانعت از صدور قوانين و مقررات جديد :هيات مقررات زدايي بايد به منظورجلوگيري از بدتر شدن وضعيت محيط كسبوكار ناشي از تعدد قوانين پيچيده
و ناكارآمد ،از توليد مقررات جديد بدون بررســيهاي كارشناسي جلوگيري كند.
نكتــهاي كه بايد به آن واقف بود آن اســت كه وجود قوانين و مقررات پيچيده و
ناكارآمد ميتواند زمينه ساز فساد باشد و مادامي كه زمينههاي فساد پابرجاست
جلوگيري از فساد موثر نخواهد بود .لذا جلوگيري از توليد قوانين پيچيده و متعدد
ميتواند در كاهش فساد موثر باشد.
 در نظر گرفتن ضمانت اجرايــي الزم براي اجراي قوانين مهمترين نكتهايكه در اجراي صحيح و افزايش اثرگذاري سياستهاي مصوب وجود دارد ،تدوين
ضمانت اجرايي الزم براي قوانين و مقررات است .يكي از مشكالت اصلي كشور در
زمينه اجراي قوانين در كشور به نبود ضمانت اجراي قوانين برميگردد .در شرايط
كنوني كه تالش زيادي از سوي هيات مقرراتزدايي انجام شده است ،بايد ضمانت
اجرايي الزم نيز پيشبيني شود تا سياستهاي اجرا شده به درستي پيادهسازي
شوند .براي حل اين مشكل ميتوان از مجازاتهايي از قبيل جرايم مالي ،انفعال
از خدمت و ...براي دستگاهها و مسئوليني كه به وظيفه خود در قبال قانون عمل
نمیکنند ،استفاده كرد.
 نظارت و كنترل دقيقتر بر عملكرد بانكها :بازدهي باال و ريســك پاييندر بخش غيرمولد باعث شده بانكها در سالهاي اخير ،بازارهاي رقيب توليد
را مكاني امن براي ســرمايهگذاري بدانند و به منظور حداكثرسازي سود خود
شيوه بنگاهداري در پيش گرفته و تمايل چنداني به اعطاي تسهيالت به فعاالن
اقتصادي نداشتهاند .از ســوي ديگر ،اعطاي تسهيالت يا مبتني بر رانت بوده
يا در قبال آن ســختگيريهايي صورت ميگيرد .مجموعه اين عوامل باعث
شده دسترســي فعاالن اقتصادي به منابع مالي محدود شود ،به طوري كه از
ديد فعاالن اقتصادي مشكالت تأمين مالي مهمترين چالش پيشروي محيط
كســبوكار بوده اســت .از اين رو ،محدود كردن فعاليت سوداگري بانكها و
اعمال محدوديت بر بازدهي بخشهاي غيرمولد ،ميتواند محدوديت منابع در
دسترسي فعاالن اقتصادي را كاهش دهد.
 داخليســازي نيازهاي توليد :غيرقابل پيشبيني بودن قيمت مواد اوليه ومحصوالت يكــي از مهمترين دغدغههاي فعاالن اقتصادي در ســالهاي اخير
بوده است؛ با توجه به وابستگي كشــور به واردات در زمينه مواد اوليه و كاالهاي
واسطهاي ،يكي از داليل ايجاد اين شرايط ،به نوسانات نرخ ارز در سالهاي گذشته
مربوط ميشود .داخليسازي توليد مواد اوليه و محصوالت واسطهاي باعث كاهش
تاثيرپذيري بخش توليد از نوسانات نرخ ارز ميشود.
 حمايت از كاالهاي توليد داخل :يكي از دغدغههاي فعاالن اقتصادي كمبودتقاضاي كافي از سوي مصرفكنندگان است .فقدان تقاضاي داخلي براي كاالهاي
توليد داخل ميتواند ناشي از پايين بودن قدرت خريد مردم و كيفيت پايين كاالها
باشد .از اين رو ،اتخاذ سياستهايي مانند ارائه تسهيالت بانكي به مردم جهت خريد
محصوالت داخلي ،تخفيف مالياتي به شركتهايي كه از محصوالت داخلي استفاده
میکنند و همچنين حمايتهاي مالي از فعاالن اقتصادي با هدف بهروزرســاني
تكنولوژي توليد و افزايش استاندارد محصوالت ،ميتواند باعث تحريك تقاضا شود.
منابع
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زمينههاي نارضايتي و اغتشاشات در جامعه از نگاه اقتصادي

عاطفه غالمي| مدتهاست كه بسياري از مردم از شرايط زندگي خود
و وضعيت اجتماعي -اقتصادي گلهمند هستند .گاه اين گله مندي را با
ماليمت و در قالب گزارشهاي رسانهاي به گوش مسئوالن رساندهاند،
گاهي نيز با اعتراضات جمعي و خياباني كه شــدت اعتراضات آنان در
شــرايط و موضوعهاي مختلف ،متفاوت بوده است .عوامل بسياري از
جمله گراني و تورم ،وعدههاي بدون عمل برخي مسئوالن ،بيتوجهي به
وضعيت زندگي مردم ،بيثباتي سياستهاي اقتصادي ،ناكارآمدي برخي
از مسئوالن ،فسادهاي مالي كالن و ...موجبات نارضايتي و اغتشاشات
مردمي را به وجــود آوردهاند و از آنجا كه مردم يك جامعه اصليترين
سرمايه آن جامعه هستند ،نارضايتي آنان تهديدي جدي براي امنيت
اجتماعي -اقتصادي در بلندمدت به شمار ميآيد .از اين رو ،راهكارهايي
براي اصالح برخي رويهها كه به كاهش نارضايتي مردم منجر شوند ،ارائه
ميشــود كه عبارتاند از :گسترش خصوصيسازي ،مديريت جهادي
مسئوالن و اســتفاده از مديران جهادي و اهل عمل ،برخورد جدي با
مفاسد اقتصادي و ترويج شايستهساالري.
خدمترساني به مردم و جلب رضايت آنان بايد از مهمترين اهداف هر دولت و
جامعهاي باشد ،زيرا مردم اصليترين سرمايه يك جامعه هستند كه هر چه اتحاد
آنان قويتر باشد ،آن جامعه مسيرهاي پيشرفت را با سرعت بيشتري طي خواهد
كرد و هر عاملي كه ذهن و روان مردم جامعه را مخدوش كند و موجب نارضايتي
آنان شــود ،يك خطر جدي براي جامعه به شمار ميآيد .متأسفانه در سالهاي
اخير عوامل بسياري موجب نارضايتي مردم شدهاند .عواملي مانند افزايش قيمت
ضروريترين كاالهايي كه مردم هرروزه به آنها نياز دارند ،مانند تخم مرغ ،گوشت
و مرغ ،افزايش قيمت مســكن و اجارهبها و ....كه بهشــدت قدرت خريد مردم را
كاهــش دادهاند.توجه به مردم و جلب رضايت آنــان از جايگاه و اهميت ويژهاي
برخوردار اســت ،زيرا در صورت بروز هرگونه نارضايتي شايد در كوتاهمدت تنها
شاهد اعتراضات لفظي و ارائه گزارشها باشيم ،اما در بلندمدت همين اعتراضات
به نوع ديگري بروز مييابند  -مانند اغتشاشات و اعتراضات خياباني و هم اينكه به
مرور همراهي مردم به عنوان سرمايه انساني كشور با مسئوالن و مقامها تضعيف
خواهد شــد .بسياري از مردم به دليل نارضايتي و عدم رسيدگي به شكايتهاي
آنان ممكن اســت از كشور خارج شــوند و به مرور اين نوع مهاجرتها افزايش و
جمعيت پوياي كشور كاهش مييابد .در صورت شدت يافتن چنين اتفاقهايي
استقالل كشور تضعيف و زمينه براي سلطه ديگران و تحت فشار قراردادن كشور از
جهات مختلف فراهم ميشود.در اين گزارش برخي از مهمترين عوامل و زمينههاي
بروز نارضايتي مردم از نگاه اقتصادي تبين ميشود و مالحظات امنيت اقتصادي
نارضايتي مردم مورد بررسي قرار ميگيرد و در نهايت ،راهكارهايي براي كاهش
نارضايتي مردم جامعه ارائه ميشود.
 -١تبيين داليل نارضايتي مردم و زمينههاي اغتشاشات در كشور
به نظر ميرســد در ســالهاي اخير و با گذشت زمان بيشتر بر ميزان و حجم
نارضايتي مردم از وضعيت اقتصادي كشور ،افزوده شده است و به وضوح مشاهده
ميشود كه فاصله بين دولت و مردم افزايش يافته است .براساس بررسيهاي صورت
گرفته ،بياعتمادي مردم نسبت به مسئوالن و نارضايتي آنان از شرايط موجود حدود
 ۷۰درصد بوده كه نسبت به سالهاي گذشته روندي افزايشي داشته است.
با نگاهي به داليل نارضايتي مردم از وضعيت موجود ،مشــاهده ميشود كه
ريشــهها و داليل نارضايتي آنها خيلي پيچيده و پنهان نيست و ميتوان آنها را
شناسايي كرد و در راستاي رفع آنها گام برداشت .در شكل شماره  ،۱عمده داليل
نارضايتي و اغتشاشات در جامعه از نگاه اقتصادي ارائه شده است.

شكل  -۱زمينههاي بروز نارضايتي و اغتشاشات در جامعه

 -۱-۱ناكارآمدي مسئوالن
شايد بتوان مهمترين دليل نارضايتي مردم را كه در برخي مواقع با اغتشاشات
نشان داده شده است ،ناكارآمدي مسئوالن و برخي دولتمردان دانست .سياستهاي
ناكارآمد دولت تأثير مســتقيمي بر مشــكالت كنوني در حوزه معيشت و اقتصاد
كشور داشته است .سوءمديريتهاي برخي مسئوالن موجب شده است كه منابع و
ثروتهاي كشور از جمله :ذخاير نفتي ،گازي و مواد معدني و ...به نحو احسن استفاده
نشوند و به تبع آن ،مشكالت اقتصادي بسياري براي مردم ايجاد شود .اين نكته مهم
است كه بيشتر مشكالت اقتصادي كشور منشأ داخلي دارند و ارتباطي به تحريمها
ندارند .برخي مسئوالن ريشه مشكالت و نارضايتي مردمي را در سياستهاي ترامپ
جستوجو میکنند و آن را مسبب اوضاع اقتصادي نامطلوب مردم ميدانند .گرچه
سياستهاي ساير كشورها بر شرايط اقتصادي كشور ما بيتأثير نيست ،اما تأثير آن
به مراتب كمتر از تأثير سياستهاي داخلي بر رفاه اقتصادي و معيشتي مردم است.
 -۲-۱بيتوجهي به وضعيت زندگي مردم
عوامل مختلفي در گسترش نارضايتي مردم نقش دارند كه از جمله آنها ميتوان
به نبود يك راهبرد منظم و مشــخص براي گفتوگو با مردم از جانب دولت اشاره
كرد .از آنجا كه مكاني با رســانهاي براي بازتاب و انعكاس تصوير دقيقي از زندگي
مردم وجود ندارد ،بسياري از مسئوالن تصميماتي اتخاذ میکنند كه بهشدت زندگي
مردم را تحت الشعاع قرار ميدهد ،اما متأسفانه آنها با اين مسأله را نميدانند يا اينكه
نسبت به آن بيتوجه هستند .در صورتي كه ادعا كنند از تأثير تصميمات خود بر
زندگي مردم بياطالع بودهاند ،بايد در جايگاه شغلي آنان تجديدنظر كرد.
براي مثال ،بودجه سال  ۱۳۹۸تقريبا با  ۱۹۷هزار ميليارد تومان كسري تصويب
شد كه در نهايت ،در سال  ۱۳۹۸با مجوز فروش اوراق با استقراض از بانك مركزي
و شبكه بانكي ،پول به اقتصاد تزريق شد .اين پول به پول پرقدرت تبديل شد و
متأســفانه تورم ايجاد كرد كه تورم ايجاد شده ،بهشدت وضعيت زندگي مردم را
تحت تأثير قرارداد و شكاف طبقاتي زيادي ايجاد كرد .متأسفانه اين كار در سال
 ۱۳۹۹دوباره تكرار شد و كسري بودجه در سال  ۱۳۹۶به  ۲۷۳هزار ميليارد تومان
رسيد كه اين هم ،به نوبه خود پيامدهاي منفي بسياري بر زندگي مردم داشت.
نمونه بيان شــده تنها يكي از هزاران تصميمي است كه ساالنه توسط مسئوالن
گرفته ميشود بدون اينكه به عواقب ناشي از آن بر مردم توجهي شود.
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 -۳-۱تورم و گراني
تغييرات قيمت در كشور اتفاق تازهاي نيست .در گذشته نيز تغييرات قيمت و
تورم در اقتصاد وجود داشته ،اما در سالهاي اخير تغييرات قيمت و افزايش تورم
لحظهاي شده است .افزايش قيمت كاالهاي اساسي ،افزايش اجارهبهاي مسكن و...
در ماههاي اخير بهشدت مردم را تحت فشار قرارداده است.
متغيرهاي اقتصادي بسياري وجود دارند كه بتوانند به نارضايتي مردم و بروز
اغتشاشات منجر شوند ،اما تورم و گراني از جمله متغيرهاي اقتصادي هستند كه
مردم هر روزه به هر نحوي شده با خريد يك نان با آن سروكار دارند و ميتوانند
هرگونه افزايش قيمت را به صورت لحظهاي لمس كنند .به همين علت ،در بين
متغيرهاي اقتصادي تورم از اهميت بااليي برخوردار است و به تنهايي ميتواند يك
جامعه را آرام يا متشنج كند .از جمله اعتراضات و اغتشاشات به  -وجود آمده در
ســالهاي اخير ،ميتوان به اعتراضات دي  ۱۳۹۶به دليل افزايش قيمت بنزين
اشــاره كرد كه در بسياري از شهرهاي كشور مردم اعتراضات خود را با خشونت
نشان دادند و اغتشاشات خياباني به راه افتاد.
 -4-1وعدههاي بدون عمل
در سالهاي اخير بسياري از مسئوالن در هر برهه زماني وعدههايي به مردم
دادند و متأسفانه بسياري از آنها به مرحله اجرا نرسيده و در حد حرف باقي مانده
است .بيشتر وعدههايي كه به مردم داده ميشود در زمان انتخابات مجلس شوراي
اســامي و انتخابات رياستجمهوري بوده است كه مردم با هزاران اميد و آرزو و
دلخوشي به وعدههايي كه داده شده ،پاي صندوقهاي رأي رفتهاند ،اما متأسفانه
مســئوالن با وعدههاي خود را فراموش كردهاند يــا اينكه وعدههاي آنها از ابتدا
وعدهاي بيش نبوده اســت .در جدول شــماره  ،1برخي از وعدههايي كه نه تنها
محقق نشدند ،بلكه وضعيت اقتصادي مردم را وخيمتر كردند ،ارائه شده است.
جدول  -۱برخي از وعدههاي بيعمل مسئوالن
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قيمت در روز قيمت در هفته
اظهار (اوايل دي) دوم دي

سمت مسئول

سياست
اعالمي

رئيسجمهور

دستور كاهش
نرخ ارز

 11.600تومان

وزير نفت

عدم افزايش
قيمت بنزين

 1000تومان

12.950

ميزان تغيير
 %11/6افزايش

 3000تومان  %200افزايش

وزير صمت

برقراري تعادل در  47ميليون تومان  54ميليون
تومان (پرايد)
(پرايد)
قيمت خودرو

 %15افزايش

وزير راه و
شهرسازي

ارزان شدن  13.03ميليون  13.5ميليون
تومان
تومان
ملك (متوسط)

 %3/6افزايش

رئيس بانك
مركزي

كاهش نرخ ارز  12.600تومان  12.950تومان  %2/7افزايش

ماخذ :تجارت نيوز ( ،)1398سحر قادري419614 ،

همانطور كه در جدول شــماره  ،۱مشاهده ميشود ،برخي از وعدههايي كه
توســط مقامهاي عاليرتبه به مردم داده شــده است ،متأسفانه برعكس محقق
شدهاند .حال ،اگر شرايطي در نظر گرفته شود كه مردم اين وعدهها را در دستور
كار خود قرارداده و به اميد ارزاني خانه ،ارزاني دالر و ...برنامهريزي كرده باشــند،
طبيعي است كه بعد از تحقق برعكس چنين وعدههايي مردم نسبت به برخي
مسئوالن بياعتماد شوند و نارضايتي خود از آنان را نشان دهند.
 -1-5سياستهاي نامتعادل و بيثبات
بخشي از مسائل و بحرانهاي كشور در بيتوجهي و بياعتنايي به سياستهاي
اجتماعي  -اقتصادي ريشه دارد .سياستهاي ناكارآمد ،نامتعادل و بيثبات تنها
مختص كشــورهاي در حال توسعه نيست و حتي در كشورهاي توسعهيافته و

ثروتمندي مانند آمريكا هم ديده ميشود .حتي اعتراضات اخير در كشور آمريكا
او را نيز ميتوان با ناكارآمدي سياســتگذاري تبيين كــرد .بنابر اين ،ميتوان
سياســتهاي نامتعادل و بيثبات در زمينه اقتصادي و حتي اجتماعي را عامل
مهمي در زمينه بروز نارضايتي و اغتشاشات در جامعه دانست.
 -1-6فساد مالي برخي مسئوالن
در سالهاي اخير فسادهاي بسياري توسط برخي مسئوالن در سازمانهاي
مختلف رخ داده است .اين در حالي است كه وضعيت زندگي مردم در اين سالها
روز به روز بدتر شده و فاصله طبقاتي در كشور بيداد ميكند .در جدول شماره ،۲
برخي فسادهاي مالي كالن در كشور در سالهاي اخير ارائه شده است.
جدول  – 2فهرست برخي فسادهاي مالي كالن در كشور

سال وقوع

نوع فساد

مبلغ از دست رفته

1394

گم شدن دكل نفتي

 124ميليون دالر

1395

اختالس در صندوق ذخيره
فرهنگيان و بانك سرمايه

 8000ميليارد تومان

1395

حقوق نجومي

 23ميليارد تومان

1395

امالك نجومي

 2200ميليارد تومان

1396

اختالس در وزارت نفت

حدود  100ميليارد تومان

ماخذ :گزارشهاي كميسيون آموزش مجلس

همانطور كه در جدول شــماره  ،۲مشاهده ميشود ،فسادهاي كالن رخ داده در
سالهاي اخير رقم مالي بااليي را شامل ميشوند .طبيعي است در شرايطي كه امروزه
مردم توانايي خريد بســياري از اقالم ضروري و مورد نياز خود را از دست دادهاند با
شنيدن و ديدن چنين فسادهاي معترض شوند و از مسئوالن مربوط ناراضي باشند.
هر چه ميزان فسادهاي مالي بيشتر باشد ،نارضايتي مردم هم افزايش خواهد يافت
و حتي شدت نارضايتي آنان ممكن است خود را با اغتشاشات خياباني نشان دهد.
-۷-۱خويشاوندساالري
در بســياري از ادارهها و سازمانهاي دولتي مشاهده ميشود افرادي مشغول
به كار هستند كه هيچ گونه سابقه تحصيلي يا حتي شغلي مرتبط با شغل خود
را ندارند و تنها به پشتوانه اعضاي خانواده خود داراي پست و سمت شدهاند .اين
در حالي است كه بسياري از جوانان تحصيل كرده در بهترين دانشگاههاي كشور
امكان استخدامي ندارند و بيكار هستند .متأسفانه در بسياري از سازمانهاي دولتي
شايسته ساالري جاي خود را به خويشاوندساالري داده و همين قضيه موجبات
نارضايتي و اغتشاش جوانان را فراهم آورده است.
 -۲مالحظات امنيت اقتصادي
بسياري از مردم از شرايط اقتصادي موجود ناراضي هستند .بسياري از خانوارها
از سنگيني بار زندگي عدم تأمين هزينهها و ...و بسياري از توليدكنندگان از ركود
بازار و عدم رونق و ســودده نبودن كســبوكار ناراضي هستند .افراد مشغول به
تحصيل با توجه به شــرايط موجود و اطرافيان خود از آينده شغلي خود نگران
هســتند و با اضطراب فراوان در هر مسيري گام ميگذارند .در واقع ،هر گروه و
قشري از مردم جامعه متناسب با شغل و زندگي خود نارضايتيهايي دارند.
مهمترين عواملي كه از ديدگاه اقتصادي به نارضايتي آنان منجر شــده است
در بخش قبل به تفصيل بيان شدند؛ براي مثال ،ناكارآمدي مسئوالن ،بيثباتي
در سياستگذاري ،بدقولي مسئوالن و ...از جمله عوامل اقتصادي مستقيم و غير
مستقيمي هستند كه موجب نارضايتي مردم و بروز اغتشاشات در جامعه ميشوند.
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ايجاد نارضايتي در مردم تبعاتي دارد ،زيرا مردم يك جامعه اصليترين سرمايه آن
جامعه به شمار ميآيند و در صورتي كه از مديريت و شرايط كشور خود ناراضي
باشند شايد در كوتاهمدت اين نارضايتي تنها به صورت لفظي و گاهي با اغتشاشات
خود را نشان دهد ،اما در بلندمدت به از دست رفتن سرمايه انساني كشور منجر
ميشــود؛ براي مثال ،بســياري از مردم به دليل نارضايتي و عدم رسيدگي به
شكايتشان ممكن است از كشور خارج شوند و به مرور اين نوع مهاجرتها افزايش و
جمعيت پوياي كشور كاهش يابد.
نوع ديگر پيامدهاي اين نارضايتي آن اســت كه اگر به شــكايتهاي مردم و
نارضايتيهاي آنان توجه نشود و براي آن گامي برداشته نشود ،نميتوان از مردم
انتظار داشت در مواقع حساس و ضروري در صحنه حاضر شوند و خود را همراه و
همگام كشور بدانند.بنابراين ،هر نوع فعاليت و اقدامي كه در كشور صورت ميگيرد
بايد براي ايجاد رفاه مردم باشــد ،زيرا همانطور كه بيان شد ،مردم اصليترين
سرمايه و تكيه گاه يك كشور هستند .در صورتي كه مردم ناديده گرفته شوند،
با گذشت زمان و در بلندمدت ،امنيت اقتصادي  -اجتماعي كشور از بين ميرود
و شاهد سلطه بيگانگان بر كشور خواهيم بود .از اين رو ،ضروري است با توجه به
داليل نارضايتي مردم از ديدگاه اقتصادي و براي رفع آنها ،اقدامهايي در دستور كار
قرار گيرد .در بخش بعد برخي از اقدامهاي پيشنهادي ارائه ميشوند.
جمعبندي و راهكارها
گزارش حاضر به منظور تبيين زمينههاي نارضايتي و اغتشاشات در جامعه با نگاه
اقتصادي نگاشته شده است .عوامل بسياري در بروز نارضايتي و اغتشاشات در جامعه
نقش دارند كه از جمله عوامل اقتصادي ميتوان به ناكارآمدي مسئوالن ،بيثباتي
سياستهاي اقتصادي اجتماعي ،خويشاوندساالري ،فسادهاي كالن توسط برخي
مسئوالن ،گراني و تورم ،بيتوجهي به وضعيت زندگي مردم ،وعدههاي بدون عمل
و ...اشــاره كرد .در نگاه نخست ،شايد به نظر برسد برخي از موارد جنبه اقتصادي
ندارند ،اما با كنكاش و بررســي عميق موضوعها به وضوح مشخص است كه تمام
موارد بيان شده را ميتوان با نگاه اقتصادي بررسي كرد؛ براي مثال ،خويشاوندساالري
به روي كار آمدن أفراد نااليق ،بدون تخصص و مهارت الزم در برخي از مشــاغل
تخصصي منجر شده است .به موجب همين خويشاوندساالري بسياري از جوانان
تحصيل كرده و متخصص بيكار ماندهاند و به دليل نداشتن شغل و منبع درآمدي
مناسب ،نارضايتي زيادي در جوانان تحصيل كرده به وجود آمده است .براي مثالي
ديگر ميتوان به وعدههاي بدون عمل اشــاره كرد ،برخي از مسئوالن در خصوص
متغيرهاي كالن اقتصادي نظرات و وعدههايي به مردم دادهاند ،مانند افزايش نيافتن
نرخ ارز ،گران نشــدن مســكن و افزايش نيافتن قيمت كاالهاي اساسي و مردم با
اســتناد به اين وعدهها برنامهريزيهاي مالي خود را انجام دادهاند ،اما متأسفانه با
گذشت مدت زمان كوتاهي ،بيشتر مواردي كه مسئوالن قول داده بودند برعكس
محقق شدند ،نرخ ارز افزايش يافت ،قيمت كاالهاي اساسي زياد شد ،قيمت مسكن
و اجارهبهــا با افزايش روبه رو شــد و ...از ايــن رو ،وعدههاي بدون عمل با تأثير بر
تصميمات اقتصادي مردم عامل نارضايتي آنان را فراهم آورده است.
ادامــه چنين نارضايتيهايي در بين مردم و گســترش روز به روز آن تبعات
اقتصادي -اجتماعي زيادي به دنبال دارد؛ موجب بياعتمادي به مسئوالن ،كاهش
انگيزه جوانان براي تحصيل و كسب مهارت ،افزايش مهاجرت قشر پوياي جامعه،
كاهش سرمايه انساني و ...ميشود كه ميتواند در بلندمدت استقالل كشور را با
خطر مواجه كند .از اين رو ،راهكارهايي براي اصالح رويههاي مديريتي و كاهش
نارضايتي مردم ارائه ميشوند كه عبارتاند از:
گسترش خصوصيسازي
همانطــور كه بيان شــد ،يكي از عوامل موثر بر ايجــاد نارضايتي در جامعه،
بيثباتي تصميمات اقتصادي  -اجتماعي است .يكي از داليل اين بيثباتي وجود
تعداد زيادي مراكز تصميمگيري در دولت اســت .به عبارتي ،دولت بيش از اندازه

گســترش يافته و از مديريت مطلوبي در هم جهتي ســازمانهاي زير مجموعه
برخوردار نيست .از اين رو ،پيشنهاد ميشود خصوصيسازي واقعي در دستور كار
دولت قرار گيرد و با تدوين برنامه راهبردي اقدامهاي الزم براي خصوصيســازي
سازمانهاي زير مجموعه صورت پذيرد.
مديريت جهادي مسئوالن و استفاده از مديران جهادي و اهل عمل
يكي از مواردي كه به ايجاد اغتشاشات در جامعه منجر ميشود ،وعدههاي
بدون عمل مسئوالن اســت به نظر ميرسد مسئوالن با صحبتهاي خود را
فراموش میکنند يا اينكه صرفا براي كســب توجه كوتاهمدت وعدههايي را
بيان میکنند .از اين رو ،پيشــنهاد ميشــود ،مديريت امور به دست كساني
سپرده شود كه از روحيه جهادي و عمل گرايي برخوردار باشند و نظرات خود
را كارشناســي شده و با در نظر گرفتن همه جوانب به اطالع عموم برسانند؛
براي مثال ،اين وعده كه نرخ ارز افزايش نخواهد يافت ،موضوعي نيســت كه
بتوان آن را به مردم قول داد ،زيرا عوامل بســياري بر تغيير يا ثبات نرخ ارز
اثرگذار هســتند ،از اين رو ،اگر گروههايي خبــره و تحصيل كرده به عنوان
كارشناس در كنار مديران جهادي قرار گيرند ،بسياري از نظرات كارشناسي
ميشود و وعدههاي غير ممكن به مردم نميشود.
برخورد جدي با مفاسد اقتصادي
شايد هيچ چيز به اين اندازه درد آور نباشد كه عده زيادي از مردم جامعه
زير خط فقر هستند و عدهاي هم از گرسنگي جان خود را از دست ميدهند،
با اين حال ،در طول هرسال خبرهاي اختالس چند ميلياري برخي مسئوالن
منتشر ميشــود .در واقع ،فساد مالي مسئوالن در حالي كه وضعيت زندگي
مردم مطلوب نيســت به يكي از عوامل اصلــي نارضايتي عمومي در جامعه
تبديل شــده اســت .به منظور فروكش كردن اين نوع نارضايتيها پيشنهاد
ميشــود برخورد جدي و قاطعانه ترجيحا به اطالع مردم هم برسد با چنين
مفاســد اقتصادي صورت گيرد ،زيرا زماني كه مردم ميبينند با چنين عوامل
مفســدي برخورد ميشود احســاس رضايت در آنها متجلي ميشود ،اما در
صــورت عدم برخورد قاطع با چنين مواردي مردم عامل بدبختي و شــرايط
نامطلوب را چنين فســادهايي تلقي میکنند و گاهي با اعتراضات خياباني و
اغتشاشات ،نارضايتي خود را بروز ميدهند.
ترويجشايستهساالري
يكي از عوامل بروز نارضايتي در قشر جوان و تحصيل كرده جامعه ،عدم شايسته
ســاالري و روي كار آمدن افراد بدون تخصص و مهارت است كه به بيكاري تعداد
بسيار زيادي از افراد تحصيل كرده و متخصص منجر شده است .از اين رو ،پيشنهاد
ميشود ،به كارگيري افراد بر مبناي شايسته ساالري باشد .الزمه شايسته ساالري نيز
فراهم آوردن زيربناهاي مربوط از نظر ساختاري ،نگرشي ،قانوني و سازماني است .در
واقع ،اجراي اصل شايستهساالري ،نيازمند تالشي بلندمدت ،پيگير و مستمر است،
زيرا فرآيند شايستهساالري يك فرآيند تلفيقي از شايستهخواهي شايستهسنجي،
شايستهگزيني ،شايستهگري ،شايستهگماري ،شايستهداري و شايستهپروري است.
به عبارتي ،تمام عوامل درگير در فرآيند جذب يك نيرو و حتي خود نيرو بايد به اين
اصل پايبند باشند و در تمام مراحل آن را در دستور كار خود قرار دهند .اين موضوع
در بلندمدت و با اهتمام همگاني ميسر ميشود.
منابع
 تجارت نيوز ( ،)۱۳۶۸سحر قادري.۶۱۹۹۱۶ ، زاكاني ،عليرضا ،رئيس مركز پژوهشهاي مجلس ۱۲ ،دي ۱۳۹۶ فرهنگي ،محمدحسن ،عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي مجلس شوراي اسالمي ،گزارشهاي فساد كميسيون آموزش مصاحبه با خبرگان و گردآوري مطالب در قالب گزارش -مصاحبه تصادفي با مردم در خصوص داليل نارضايتي آنان از ديدگاه اقتصادي
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اثرات تحريم
بر بخشهاي
صنعت ،معدن
و تجارت

52

دكتر منصور عسگري|
انواع تحريمها
*تحريمهاي اقتصادي عبارت از مجازات يا
دستكاري در روابط و همكاريها به منظور
تأمين اهداف سياسي است.
* در واقع تحريم اقتصادي يكي از ابزارهاي
سياست خارجي است كه اين امكان را فراهم
ميآورد تا كشور يا كشورهايي مقاصد سياسي
خود را نســبت به كشور هدف به هنگام بروز
اختالف دنبال كنند.
*تحريمهاي اقتصــادي از نظر اهداف ،دو
نوع هستند:
*اول ،تحريم اقتصادي به منظور بيثبات
كردن رژيم سياسي كشور هدف است كه در
واقع برگرفته از تضاد در منافع اســتراتژيك
كشــور تحريمكننده و كشــور تحريمشونده
است اين نوع تحريم براي تغيير رژيم كشور
هدف است.
*دوم ،تحريــم اقتصادي براي تغيير رفتار
سياســي يا اقتصادي كشــور تحريمشونده
صورت ميگيرد .اين نــوع تحريم به مراتب
ماليمتر از نوع اول است.
*زماني كه كشــورها به دنبال تغيير رژيم
كشــوري هســتند تحريم نــوع اول اعمال
ميشود با اين هدف كه لطمهاي سنگين به
منافع كشور هدف واردايد.
*در واقع در اين نوع تحريم ،عم ً
ال تحريم
اقتصــادي جايگزين جنگ اســت و گزينه
ما قبل جنگ تلقي ميشود.

تحريمهاي اقتصــادي ميتواند به داليل
متفاوتي صورت پذيرد كه مهمترين داليل
آن ميتــوان به رفتار و عمــل دولتها در
مقابل كشور تحريمشــونده ،انتظارات آتي
دولتهــاي تحريمكننــده و ديدگاههــاي
بينالمللي اشــاره كرد كه به ساختار كلي
بينالملل يا بخشي از ســاختار بينالمللي
مرتبط است.
اعمــال تحريــم بــا توجــه بــه تعداد
شركتكنندگان در آن به سه نوع :يكجانبه،
چندجانبه و فراگير طبقهبندي ميگردد.
تحريم يكجانبه اغلب توســط يك كشور
صــورت ميگيرد ،در اين حالــت ،تحريم را
فقط يك كشــور در مقابل كشور ديگر انجام
ميدهد.
در حالت چندجانبه ،تحريمها توسط بيش
از يك كشور صورت ميپذيرد .در اين صورت،
ممكن است كه ديگر كشورها ،از كشورهاي
پيشرو در تحريم پيروي كنند
در تحريم جامع ،همة كشورها در آن درگير
خواهند شــد ،الزم به ذكر است كه انتخاب
تنبيه اقتصــادي ميتواند از طريق چارچوب
يك ســازمان بينالمللي نظير شوراي امنيت
صورت پذيرد
شيوه اعمال تنبيههاي اقتصادي (تحريم)
ميتواند به سه روش بايكوت ،توقيف و مالي
انجام پذيرد.
بايكوت ،در واقع به ممنوعيت واردات يك
يا چند كاال از كشــور هدف اطالق ميشود،

اين نــوع تحريم باعث كاهــش تقاضا براي
كاالهاي مهم صادراتي كشور هدف ميشود.
اين نوع تحريم بــه كاهش درآمد ارزي و در
نتيجه كاهش توانايي كشور هدف ،براي خريد
كاالهاي اساسي مورد نياز منجر ميگردد .با
اســتفاده از اين نوع تحريم ميتوان به برخي
از صنايــع خاص كه نيازمند واردات كاالهاي
اساسي براي ادامه توليد هستند ،آسيب وارد
كرد.
تحريم از طريق توقيف ،صادرات كاالهاي
مهم به كشور هدف را تحريم ميشود كه اين
روش ،ابزار رايج و گستردهاي است كه براي
تنبيه كشور تحريمشونده استفاده ميشود.
تحريم مالي ،وامدهي يا ســرمايهگذاري؛
كشور هدف را تعليق يا محدود ميگردد،
كشــورهاي تحريمكننــده ميتواننــد
محدوديتهاي مضاعفــي را بر پرداختهاي
بينالمللي كشور هدف ،نظير مسدود كردن
داراييهاي خارجي براي اعمال فشار بيشتر
انجام دهند
تاریخچهتحریمهایایران
وسایرکشورها
*نخســتين تحريم جامع عليــه ايران در
دوران معاصــر ،تحريم بريتانيــا عليه ايران
به منظور واكنش در برابر ملي شدن صنعت
نفت و اولين قطعنامه شوراي امنيت سازمان
ملــل عليه ايــران نيــز به هميــن موضوع
برميگردد.
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*ايــاالت متحده آمريكا در ســال
 1980تحريمهاي اقتصادي وسيعي را
در واكنش به تصرف سفارت آمريكا در
تهران عليه ايــران وضع كرد كه دامنه
ايــن تحريمها تاكنون كمــاكان ادامه
دارد.
*نقطــه اوج قوانيــن تحريم اياالت
متحــده آمريكا عليه ايــران مربوط به
«قانون داماتو» بوده است :در سالهاي
اخير قطعنامههــاي زيادي عليه ايران
توسط شــوراي امنيت سازمان ملل به
تصويب رسيد.
خالصه تحريمها
ميتوان تحريمهاي اعمال شده عليه
ايران را در پنج گروه دستهبندي نمود:
*تحريمهاي تكنولوژيك ،سرمايهگذاري
و نظامي (بــا هدف محدود كــردن توان
نظامي ايران)
*تحريــم نقــل و انتقــاالت مالــي
(جلوگيري از ورود درآمد ارزي به كشور)
*تحريم بانك مركــزي (جلوگيري از
دسترسي بانك مركزي به درآمدهاي ارزي)
*تحريم فروش نفــت و گاز (كاهش
درآمدهاي نفتي ايران و مبادالت خارجي)
*تحريــم مبــادالت طــا و فلزات
گرانبهــا (جلوگيــري از اســتفاده از
درآمدهاي ارزي انباشته شده ايران در
خارج از كشور)

53

پژوهشهای اقتصادی
شماره  -145تابستان 1400

شاخصسازيتحريم
*كنشها و واكنشهاي فعاالن اقتصادي در حالتي كه تحريم وضع ميشود در شكل زير نمايش داده شده است

متغيرهاياثرپذيرازتحريم

استخراجشاخصهايتحريم
در تحليل عاملي اينگونه استدالل ميشود كه عاملهاي استخراج شده (متغيرهاي غيرقابل مشاهده يا پنهان) ساختار
متغيرهاي قابل مشاهده را به عنوان ورودي تحليل توضيح ميدهند.در خصوص تحريم فرض ميشود تحريمهاي اقتصادي
در مجموع واريانس غيرقابل مشــاهدهاي از متغيرهاي متاثر از تحريم را شامل ميشوند كه هريك از متغيرها بسته به
مقياس و ماهيت خود اشتراكي را با اين واريانس خواهد داشت.بنابراين با اين پيشفرض منطقي كه تمامي متغيرهاي
متاثر از تحريم ،واريانس تحريم را دربر ميگيرند ،بايد انتظار داشت كه همبستگي قابل قبولي بين متغيرهاي متاثر از
تحريم و عاملهاي استخراج شده وجود داشته باشد.در استخراج شاخصهاي تحريم در اين تحقيق ،دو فرض استقالل
عاملها (شاخصهاي تحريم) و وابستگي عاملها در نظر گرفته شده است و عاملها تحت اين دو فرض استخراج شدهاند.
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ارزيابي اثرات تحريم بر بخشهاي
صنعت،معدنوتجارت
* نتايج ارائه شــده در اين قسمت مستخرج از
طرح تحقيقاتي اســت كه در موسسه مطالعات و
پژوهشهاي بازرگاني در ســال  1399انجام شده
اســت كه در اينجا فقط نتايج قسمت تحريم ارائه
ميشود.
*تخمينهــا در طــي دوره ()1( -1396 )4
( 1381دادههاي فصلي) انجام شده است.
*از شاخصهاي ساخته شــده براي تحريم در
قسمت در روابط و تصريح مدلها استفاده شده است.
*تمامي برآوردها از حيث آمارههاي تشخيصي
مــورد بررســي و ارزيابي قرار گرفتــه و بهترين
تخمين گزارش شده است.
اثرات تحريم بر بخش صنعت
در  40فعاليت منتخب بخش صنعت به تفكيك
كدهاي كدهاي چهار رقمي ISIC
الف :اشتغال بخش صنعت
*تحريــم بيشــترين تاثير منفــي را بر
اشــتغال فعاليتهــاي ( 2920توليد بدنه
وسايل نقليه موتوري و ساخت تريلر و نيم
تريلر)  ، -0/11فعاليت ( 2029توليد ساير
فرآوردههاي شيميايي طبقهبندي نشده در
جاي ديگر)  -0/10و فعاليت ( 2023توليد
صابون و شويندهها ،تركيبات تميزكننده و
براقكننده ،عطرها و مواد آرايشي) -0/09
داشته است.
ب :عرضه صادرات بخش صنعت
*تحريم به ترتيب بيشترين تاثير منفي
را بــر عرضه صــادرات فعاليتهاي 2790
(توليــد ســاير تجهيزات برقــي) ، -0/34
فعاليــت ( 2811توليد موتــور و توربين-
بــه جز موتورهاي وســايل نقليــه هوايي،
خودرو و موتورســيكلت)  -0/31و فعاليت
( 2821توليد ماشــينآالت كشــاورزي و
جنگلداري)  -0/24داشته است.
اثرات تحريم بر بخش صنعت
در  40فعاليت منتخب بخش صنعت به تفكيك
كدهاي كدهاي چهار رقمي ISIC
ج :واردات صنعتی بخش صنعت
*تحريم به ترتيب بيشــترين تاثير منفي را بر
تقاضاي واردات صنعتي فعاليتهاي ( 2012توليد
كودشــيميايي و تركيبات نيتــروژن) ، -0/023
فعاليت ( 2211توليد تاير و تيوبهاي الستيكي،
روكش كردن و بازســازي تايرهاي الســتيكي)
 -0/10و فعاليــت ( 2910توليد وســايل نقليه
موتوري  -0/08داشته است.
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اثراتتحريمبربخشمعدن
الف :توليد بخش معدن
*اثر تحريم بر توليد بخش معدن برابر -0/18
است
ب :صادرات بخش معدن
*اثــر تحريم بــر صادرات بخش معــدن برابر
 -0/11است
ج :واردات بخش معدن
*اثر تحريم بر واردات بخش معدن برابر  -0/10است
اثراتتحريمبربخشتجاري
عرضه صادرات كاالهاي صنعتي
*اثر تحريم بر عرضه صادرات كاالهاي صنعتي
برابر  -0/04است
عرضه صادرات كاالهاي واسطهاي صنعتي
*اثــر تحريــم بر عرضــه صــادرات كاالهاي
واسطهاي صنعتي برابر  -0/33است
عرضه صادرات كاالهاي سرمايهاي
*اثــر تحريــم بر عرضــه صــادرات كاالهاي
سرمايهاي برابر  -0/09است
واردات كاالهاي صنعتي
*اثر تحريم بــر واردات كاالهاي صنعتي برابر
 -0/06است
واردات كاالهاي واسطهاي
*اثر تحريم بــر واردات كاالهاي صنعتي برابر
 -0/04است
اثراتتحريمبربخشتجاري
واردات كاالهاي كافي و فلزات
*اثر تحريم بــر واردات كاالهاي كاني و فلزات
برابر  -0/10است
واردات كاالهاي سنتي و كشاورزي
*اثــر تحريم بر واردات كاالهاي كشــاورزي و
سنتي برابر  -0/08است
رقابتپذيري صادرات كاالهاي صنعتي
*اثر تحريم بر رقابتپذيري صادرات كاالهاي
صنعتي برابر  -0/08است
توصيههايسياستگذاري
*عمدهتريــن آثار تحريم بر بخشهاي صنعت
و معدن ايران از طريق بخش حقيقي اقتصاد طي
ســالهاي اخير به عدم دسترسي اين بخشها به
مواد اوليه ،تجهيزات و ماشينآالت و يا دسترسي
بــا قيمتي چند برابر قيمت اصلي آنها اســت كه
در نهايــت به افزايش قيمت تمام شــده ،كاهش
ســودآوري و كاهــش قــدرت رقابتپذيري اين
بخشها منجر شده است.
*كاهــش آثار ســوء تحريم بر صنايع كشــور
از طريق اتخاذ راهكارهاي مناسب حمايتي و پوششي

توسط دولت در بخش تأمين مواد اوليه ،واسطهاي و
قطعات و تجهيزات مورد نياز و در بخش مالي شامل
فعاليتهاي بانكي و بيمه اي موثر است.
توصیههایسیاستگذاری
*آثــار تحريمهاي اقتصــادي عليه ايران
بخصوص بر بخش صنعت ايران طي سالهاي
اخير را ميتــوان در دو حوزه بخش حقيقي
اقتصاد و بخش مالي تفكيك كرد كه ضرورت
دارد جهــت كاهش آثار ســوء اين عوامل به
بهبــود فضاي كســبوكار و مهيا ســاختن
بســترها براي بخش خصوصي توجه گردد،

البته ذكر اين نكته الزم اســت كه اســتفاده
هر يك از راهكارها به تنهايي ،ممكن اســت
آثــار مطلوبي را بر جاي نگــذارد؛ به همين
دليل همســاز كــردن سياســتها در قالب
يــك بســته سياســتي – حمايتي بســيار
حائز اهميت است.
*جهت كاهش تاثيرات تحريم بر واحدهاي
صنعتي كشــور بخصــوص از طريق كاهش
حجــم واردات بيرويه كاالهــاي مصرفي و
نهايــي و تبديل كردن تهديد بحران مالي به
فرصت با تاكيــد بر ورود تجهيزات و قطعات
مورد نياز صنايع كشور توصيه ميگردد.

شاخصهاي تحريم با فرض وابستگي عوامل

در حالت وابســتگي عوامل (شــاخص ســوم) و حالت استقالل عوامل (شاخص شــماره يك) روند
تحريمهاي اعمال شده بر اقتصاد ايران را بهتر نمايش ميدهد.
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شاخصهاي اقتصادي منتخب
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درحالي كه اقتصاد آلمان از بحران سال  2008جهان با كمترين آسيب
بيروناند و در همه سالهايي كه مركل در مقام مدير اول اجرايي بر اقتصاد
اين كشور نيز فرمان ميداد وضعيت مستحكمي داشت اما به نظر ميرسد
ويروس كرونا اقتصاد آلمان را نيز در موقعيت دشوار قرارداده است .يكي از
گرفتاريهاي بزرگ ذهني مديران ادارهكننده آلمان رشد نابرابري در كنار
كاهش درآمد هر آلماني است.
آكادمي لئوپولدينا در تحقيقات خود به اين نتيجه رســيده اســت كه
پيامدهاي پاندمي كرونا ميتواند براي زماني طوالني به بيشــتر شــدن
نابرابريهاياجتماعيدرآلمانبيانجامد.آسيبهايكروناتنهادركوتاهمدت
قابل جبران هستند.آكادمي ملي علوم لئوپولدينا ( )Leopoldinaاز تشديد
نابرابري اجتماعي و شكاف عميقتر ميان درآمد اليههاي مختلف جامعه در
آلمان در درازمدت به دليل همهگيري كرونا ابراز نگراني كرده اســت.اين
موسسه در تازهترين ارزيابي خود اعالم كرده است ،سيستم تأمين اجتماعي
توانست فشار را بر آن دسته از افراد جامعه كه بر اثر كرونا درآمدشان قطع
يا كم شد ،در كوتاهمدت محدود كند .اما اين بحران در بلندمدت ميتواند
تاثيرات مهمي بر ســطح و توزيع درآمد داشته باشد.پژوهشگران آكادمي
لئوپولدينا در بيانيهاي پيرامــون پيامدها و گزينههاي الزم براي مقابله با
عواقب اقتصادي كرونا هشدار دادهاند.
پايان عمر كسبوكارهاي كوچك
اين كارشناسان مينويســند ،ميزان نابرابري كه در درآمد خانوارها در
دوره بحران كرونا ايجاد شــده هنوز مشخص نيست .با اين حال براساس
دادهها ،شاغالن قراردادهاي پيماني و مشاغلي با حداقل دستمزد ،سخت
آسيب ديدهاند .اين افراد از آنجا كه مشمول بيمه بيكاري نيستند ،مزاياي

جهان

نابرابري فزاينده درآلمان به دليل كرونا

كار كوتاهمدت نيز دريافت نمیکنند.آنها به مشــاغلي كه بر پايه دستمزد
 ۴۵۰يورو ايجاد شدهاند ،بهشدت انتقاد كرده و گفتهاند اينگونه مشاغل عمال
به هدفي كه قرار بود برسند ،يعني «پلي براي عبور از بيكاري» نرسيدهاند.
يك راهحل ميتواند اين باشــد كه اين دســته از مشــاغل نيز مشمول
تأمين اجتماعي و بيمه بيكاري شوند.
سيستم آموزشي
پژوهشــگران لئوپولدينا نياز جدي به اقداماتي در سيســتم آموزشي
ميبينند .از نظر آنها آســيبهايي كه در بحران كرونا بــه دانشآموزان،
بهويــژه فرزندان خانوادهاي كمدرآمد وارد شــده ،ميتواند اثري مخرب و
طوالني مدت داشــته باشد و از پتانسيل نسل جوان بكاهد .آنها ميگويند
فرصتهاي برابر براي آموزش قشرهاي مختلف جامعه حاال حتي كمتر از
دوران پيشاكرونا است.اين محققان پيشنهاد میکنند در صورت تعطيلي
احتمالي مدارس در آينده ،بايد به صورت روزانه دروس آنالين اجباري ارائه
و از كودكان و نوجوانان خانوادههاي قشــرهاي كمبضاعت جامعه به شكل
گسترده حمايت شود.
فرآيند مديريت بحران
به گفته كارشناسان كاستيهاي احتمالي در مديريت بحران نيز بايد رفع
شوند .آنها پيشنهاد میکنند پس از برچيده شدن بحران كرونا ،كميسيوني
مستقل و غيردولتي براي توسعه پيشنهادها و ارائه راهحلها تشكيل شود.
اوايل سال جاري ميالدي موسسه غير دولتي آكسفام نيز در گزارشي ۸۳
صفحهاي با عنوان «ويروس نابرابري» نوشت كه نابرابريهايي كه در دوران
كرونا ايجاد شــد ،تا ده سال پس از پاندمي كرونا نيز بر جاي خواهد ماند.
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آكســفام براي تهيه اين گزارش  ۲۹۵دانشــمند علم اقتصاد از  ۷۹كشور جهان را مورد
پرسش قرار بوده بود .حدود  ۸۷درصد آنان گفته بودند كه تخمين ميزنند نابرابري درآمد
در كشورشان پس از شيوع كرونا «افزايش يا بهشدت افزايش» يابد .هشداردهندهتر از اين
اما اين است كه دو سوم اين اقتصاددانان گفته بودند ،دولتشان هيچ گونه استراتژي براي
مقابله با اين نابرابري ندارد.اواخر سال گذشته ميالدي نيز در گزارش كنفرانس تجارت و
توســعه سازمان ملل نتايجي مهلك ارائه شد كه طبق آن پاندمي كرونا از نظر اقتصادي
براي فقيرترين كشورها “ويرانكننده “ بوده و آنها كمترين ميزان توسعه اقتصادي  ۳۰سال
اخير را داشتهاند .از جمله اهداف ۱۷گانهاي كه اجالس سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵
در در دستور كار كشورها قرارداد كه تا سال  ۲۰۳۰به حداقل بخش مهمي از آنها برسند،
مبارزه با گرسنگي ،تأمين بهداشت ،تحصيل و برابري جنسيتي و بحران آب و هوا بود .اين
اهداف اكنون بيش از هر زمان دورشدهاند .كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل گفته
بود ،همهگيري كرونا بار ديگر همه اشتباهات و بيعدالتيهاي موجود در سيستم تجاري
مالي جهان را به روشني نشان داد.
كاهش  ۱۳۲۵يورو يي هر آلماني
بر اســاس تخمينهاي يك موسسه تحقيقاتي در آلمان ،شهروندان اين كشور صدها
ميليارد دالر از درآمدشــان را در نتيجه بحران كرونا از دست خواهند داد .توليد ناخالص
داخلي در آلمان نيز بيش از  ۶درصد كاهش خواهد داشت.انســتيتو تحقيقات اقتصادي
 IFWپيشبيني كرده كه آلمانيها در اثر بحران كرونا صدها ميليارد يورو درآمدشان را از
دست ميدهند .بر اساس پيشبيني پژوهشگران اين موسسه توليد ناخالص داخلي در سال
جاري ميالدي  ۶.۸درصد كاهش مييابد.توليد ناخالص داخلي در آلمان از سال  ۱۹۹۱تا
پايان  ۲۰۱۹همواره روندي صعودي داشته و از حدود  ۱۵۰۰ميليارد يورو در سال  ۹۱به
نزديك به  ۳۵۰۰ميليارد يورو در سال  ۲۰۱۹رسيده است .تنها در سال  ۲۰۰۹و بحران
اقتصادي جهان در آن سال اين رقم نسبت به سال قبل اندكي كاهش داشته است .بنابراين
اگر پيشبيني اين موسسه درست از آب درآيد و توليد ناخالص داخلي حدود هفت درصد
كاهش يابد ،ســال  ۲۰۲۰اولين ســالي است كه توليد ناخالص داخلي آلمان تا اين حد
كاهش داشته است .آنگونه كه اقتصاددانان براي نشريه اشپيگل حساب كردهاند ،اين بدان
معناست كه درآمد ملي در مقايسه با سال  ۲۰۱۹با وجود يارانههاي بسيار زياد و بستههاي
كمكي دولت  ۱۱۰ميليارد يورو كاهش مييابد يعني بهطور متوسط هر شهروند آلمان از
نوزاد تا پير  ۱۳۲۵يورو كمتر در اختيار خواهد داشت.اين در حالي است كه اثرات واقعي
بحران كرونا بسيار بيشتر از اينهاست .بدون بحران كرونا اقتصاد آلمان نه تنها ركود نداشت
بلكه رشد ميكرد .با اين وجود مدير موسسه  IFWمعتقد است كه در سال آينده اقتصاد
آلمان باز هم رشــد خواهد كرد اين اما بدان معنا نيست كه رشد اقتصادي آلمان مجددا
به ميزان پيش از بحران كرونا بازگردد.اگر اقتصاد آلمان در سال  ۲۰۲۱شش درصد رشد
كند ،باز هم درآمدي حدود  ۳۹۰ميليارد يورو در مقايسه با رشد اقتصادي در شرايط بدون
كرونا تا پايان سال آينده از دست خواهد رفت.

66

انتظار افزايش نابرابريهاي اقتصادي
سهچهارم آلمانيها انتظار دارند كه در اثر بحران كرونا نابرابري اقتصادي در كشور
افزايش يابد .اين نتيجه نظرسنجي موسسه سنجش افكار است كه به سفارش نشريه
اشــپيگل انجام شده است .اين فقط يك ترس انتزاعي از نابرابري نيست :يك سوم
آلمانيها انتظار دارند كه در ســال جاري درآمد و داراييهاي شخصيشان بهشدت
لطمه ببيند؛ در مجموع  ۳۶درصد در سه سال آينده .بيش از نيمي از خويشفرماها-
حدود  ۵۰درصد شاغالن -در سال جاري انتظار درآمدي كمتر از معمول براي خود
دارند.اگر نتايج اين نظرســنجي را بر اساس معيار سن طبقهبندي كنيم ميبينيم
كه افراد بين  ۳۰تا  ۴۰سال از همه بيشتر اين حس را دارند كه از نظر مالي ضربه
خوردهاند .خانوادههايي كه بچههاي كوچــك دارند و در دوران دوماهه محدوديت
رفت و آمد برايشــان بسيار سخت بوده كه شغلشان را با شرايط خانوادگي تطبيق
دهند نيز همين حس و دريافت را دارند.

«جاده ابريشم سالمت» :حكمراني چين
در منطقه منا

محسن كشوريان آزاد|
عضو گروه مناسبات چين و خاورميانه|
همكاري در بخش سالمت جهاني به عنوان بخشي از طرح «يك كمربند
و يك جاده» چين از قبل تعريف شده بود اما پس از همهگيري كوويد۱۹-
در قالب «جاده ابريشم سالمت» به عنوان ضرورتي براي ساخت «جامعه
جهاني با سرنوشــت مشترك» توســط مقامات چيني توسعه پيدا كرد.
براساس گزارشهاي حزب كمونيست چين كمكهاي اين كشور با ۱۵۰
كشور جهان و چندين سازمان بينالمللي آغاز شد و مقامات چيني تجربه
خود را در قالب كنفرانسهايي با  ۱۷۰كشور جهان در ميان گذاشتند .تا
اواخر سال  ۲۰۲۰مقامات چيني بيش از  ۵۰۰جلسه آنالين و آفالين درباره
كوويد ۱۹با كشورهاي جهان برگزار كردند .يكي از مناطقي كه همواره مورد
توجه پكن واقع گرديده ،منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (منطقه منا) است
كه چين در قالب «جاده ابريشم سالمت» براي حضور در حكمراني جهاني
و توســعه قدرت نرم خود برنامه دارد .مرور دامنه فعاليتها و ديپلماسي
سالمت چين در اين منطقه تصويري از اقدامات پكن براي حضور در حوزه
حكمراني سالمت در جهان و اين منطقه ارائه ميدهد و براي تصميم گيران
ايران از حيث رقابت و نزاع دو قدرت بزرگ چين و آمريكا در منطقه و نحوه
گريز از آسيبهاي اين رقابت و استفاده از فرصتها اهميت و ضررت دارد.
جاده ابريشم سالمت
مفهوم «جاده ابريشــم ســامت» اولينبار در سخنان شيجيپينگ
رئيسجمهوري چين در سال  ۲۰۱۶در ازبكستان مطرح شد ،اما سابقه آن
به سند سال  ۲۰۱۵كه مقامات بهداشتي چين براي ارتقا طرح «كمربند و
راه» در بخش بهداشت و درمان تهيه كرده بودند ،برميگردد .از آن زمان
طرح بهداشتي چين در حاشــيه طرح يك كمربند و يكراه قرار داشت
تا اينكه در ســال  ۲۰۱۹-2020كوويد ۱۹-شــايع شد .تأمين حمايت
سياســي ،تأكيد بر همكاري براي مكانيسم كنترل و تبادالت اطالعات و
هماهنگي درباره بيماريها ،ظرفيتسازي و آموزش با اتحاد بيمارستاني و
موسسههاي تحقيقاتي ،ايجاد چارچوب همكاري براي بحرانهاي سالمت
عمومي ،همكاري در حوزه طب سنتي ،همكاري و يادگيري مشترك در
طيف متعدد موضوعات پزشكي و ...ازجمله اهداف چين در سند بهداشتي
يك كمربند و يكراه بود .اين طرح پس از بحران كوويد ۱۹-جنبه عيني
و عملياتي در سياست خارجي چين به خود گرفت و منطقه خاورميانه و
شمال آفريقا در طرح و برنامههاي آن قرار گرفت.
نشانههاي عملياتي شدن جاده ابريشم سالمت در منطقه منا
پس از همهگيري ويروس كرونا در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا پكن
از طريق دولت مركزي و محلي ،شركتهاي دولتي و خصوصي ،كمكهاي
شخصي و بنيادها با منطقه مورد بحث همكاري كرد .كمكهاي چين در
چارچوب «جاده ابريشم سالمت» شامل  ۲۲كشور از منطقه منا بوده است
و در قالب تجهيزات پزشكي ،اعزام تيم پزشكي و ويروسشناس ،ماسك،
لباس محافظ ،كيت آزمايش ،كمك مالي ،تيم آموزش بود .به عنوانمثال
پكن تيمي متشكل از  ۸متخصص پزشكي ،همراه با ماسك ،كيت آزمايش،
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قرارداد  ۲۶۵ميليون دالري شــامل  ۹ميليون دالر
كيت آزمايش ۵۰۰ ،تكنسين و شش آزمايشگاه به
عربستان سعودي فرستاد ،يا براي سودان تاكنون ۳۵
تيم پزشكي ۴۰۰ ،هزار ماسك و متخصصان جهت
آموزش فرســتاده اســت .چين به ساير كشورهاي
منطقه منا نيز در قالب اقالم و اشخاص فوق همكاري
كرده است.
براســاس گزارش «موسســه امور امنيت و بين
الملل» آلمان ،پكن ديپلماســي واكســن را براي
اقدام در زمان حال و آينده با كشــورهاي مختلف
جهان بهويژه منطقه غرب آســيا و شمال آفريقا در
پيش گرفته است .شــركتهاي چيني سينوفارم،
كنساينوبايو ،سينوواك بيوتك ،آنهويي ژيفي النگ
كام و امبكام در آمريكاي التين ،جنوب شرق آسيا
و كشورهاي عربي براي توليد واكسن قرارداد امضا
كردهاند .بر اين اســاس طرح جاده ابريشم چين در
حال برنامهريزي وســيع ،گسترش دامنه فعاليت و
جذب دولتهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا
براي حضور فعال در حوزه حكمراني سالمت است.
هنجارسازي جاده ابريشم سالمت در منطقه
پــس از انتقاد و طرحهــاي آمريكا از «طرح يك
كمربند و يك جاده» در قالب «ديپلماسي تله بدهي»
پكن به سمت توسعه «جاده ابريشم سالمت» رفت،
چين به دنبال اين است كه در عصر كرونا پروژههاي
بهداشــتي را جايگزيــن پروژههاي ســنتي كند.
محمولهها و محصوالت چيني اغلب ارزانتر ،سريعتر
و داراي انعطافپذيري نظارتي بيشــتري نسبت به
گزينههاي آمريكا ،ژاپن و اروپا اســت .چين تاكنون
در حوزه ســامت جهاني از آمريكا بهتر عمل كرده
و مانند كشورهاي غربي و آمريكا از شروطي همانند
دموكراسيسازي ،تعديل ساختاري ،رعايت معيارهاي
حقوق بشر بهره نميگيرد ،بنابراين از اين حيث براي
دولتهاي منطقه جذاب است .درواقع بر مبناي نگرش
غرب اقدامات چين نظمسازي بيرون از قواعد حاكم
ليبرال است و نظم مورد نظر چين در حوزه حكمراني
سالمت در جهان و منطقه مبتني بر ارزشها و قواعد
ليبرال نيست ،بنابراين چين هنجارسازي جديدي را
وراي نظم موجود پياده ميكند.
سازوكارهاي نهادي چين در منطقه منا و
آرايش بازيگران منطقه در سبد سالمت چين
كشورهاي منطقه ي منا براي همكاري با چين
در چارچوب جاده ابريشــم ســامت برنامه ريزي
میکنند .به عنوا ن مثال الجزاير با قدرداني از چين
توسعه مشاركت جامع راهبردي با چين و همكاري
بيشــتر در قالب كمربند و راه را در دستور كار داد.
قطر ،عربستان ســعودي ،امارت و ساير كشورهاي

عربي در ابتكار چين درباره همكاري چيني -عربي
(مجمع چيني-عربي در حوزه بهداشت جهاني شكل
گرفته اســت) در حوزه سالمت شركت داشتهاند و
براي تبادالت پزشكي و همكاري در حوزه پزشكي به
توافق رسيده اند .چين با كمكهاي قابلتوجه تالش
ميكند تا شركاي خود را نسبت به تعهد و اطمينان
خود متقاعد كند.
براساس نظرسنجي شركت حقوقي بين المللي
ســياماس ۴۴ ،درصد از پاســخدهندگان منطقه
منــا قبل از كوويد  ۱۹به ســرمايهگذاري چين در
بخش زيرســاختهاي اجتماعي ازجمله بيمارستان
و مراقبتهاي بهداشتي عالقه نشــان دادهاند ،پس
از بحران كوويــد ۱۹-آمارها افزايش تأكيد بر جاده
ابريشم ســامت را در پي داشته است و  ۹۴درصد
پاســخدهندگان منطقه منا (غرب آســيا و شمال
آفريقا) به فعاليتهاي جاده ابريشم سالمت عالقه
نشان داده است .واكسن چين در كشورهاي عربي
عراق ،اردن ،امارت و بحرين كام ً
ال امن تشخيص داده
شده است .عربســتان سعودي ،قطر ،اردن ،بحرين،
كويت ،مراكش ،عمان و ...براي همكاري پزشكي در
عصر پسا كرونا آمادگي نشان دادهاند و هيچكدام در
بيانیههاي رســمي به دنبال محكوم كردن چين به
عنوان منشــأ كرونا نبودهاند .عربســتان سعودي و
بســياري از كشورهاي منطقه ي منا اظهار داشتند
كه«شايد منشأ اصلي ويروس كشور ديگري قبل از
چين بوده است».
بدون شك ،ديپلماسي سالمت چين به قدرت نرم
و تصوير مثبــت چين در منطقه منا كمك كرده و
كشورهاي محوري ،مانند عربستان سعودي ،ايران،
مصر ،امارات متحده عربي و الجزاير ،كشــورهايي
هســتند كه داراي قدرت جامع در منطقه هستند

و به عنوان مراكز در شــبكه مشاركت جهاني چين
فعاليت میکنند و برخالف تالشــهاي غرب آمريكا
براي ترسيم چهره منفي نسبت به كمكهاي چين،
كشورهاي منطقه از كمكهاي چين استقبال كردند
و اقدامات چين در حوزه سالمت مورد پذيرش آنها
قرار گرفت.
نتيجهگيري
جاده ابريشم سالمت پس بحران كوويد ۱۹-به
محور اصلي طرح يك كمربند و يك جاده تبديل
شــده و بايد در آينده كوتاهمــدت به محوريت
«ديپلماسي سالمت» در طرح يك كمربند و يك
جاده توجه ويژه نشان داد ،چين با عملياتي كردن
«جاده ابريشم ســامت» با منطقه خاورميانه و
شمال آفريقا ،عالوه بر ايجاد سازوكارهاي ائتالفي
و نهادي در حكمراني ســامت جهاني به دنبال
پيوند اقتصادي در عصر كرونا است و بايد دامنه
فعاليت چين با اين كشورها توسط سياستگذاران
ايران مدنظر قرار گيرد .برداشــت اين است كه
چين در حوزه سالمت جهاني به دنبال همكاري،
مشــاركت و ائتالف اســت و در آينده «ائتالف،
اتحاد و نهادســازي» در حوزه سالمت جهاني از
اهــداف اين بازيگر خواهد بود كه منطقه منا در
راهبرد «ائتالف ،اتحاد و نهادسازي»پكن در حوزه
سالمت در آينده قرار دارد.
همچنين بايد توجه داشــت كه رقابت چين و
آمريكا در حكمراني سالمت جهاني باال گرفته است،
دامنه اين رقابت در حوزه حكمراني سالمت ميتواند
براي ايران آســيبزا باشد و بايد سازوكار حضور در
حوزه حكمراني سالمت جهاني در منطقه منا توسط
تصميمگيرندگان ايران برنامهريزي شود.
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بر اساس آخرين نظرسنجي انجامشده توسط مككنزي بررسي شد

چشمانداز ۲۰۲۱
از منظر بنگاهها

چشمانداز عمومي مديران بنگاهها در مورد اقتصاد همچنان
در حال بهبود است .همانطور كه تعداد بيشتري از اقتصادها در
حالخروجازبحرانكوويد ۱۹هستند،ذهنيتدرموردتهديدهاي
بالقوه هم در حال تغيير است .مطابق با آخرين نظرسنجي انجام
شده توسط موسسه مككنزي در مورد شرايط اقتصادي ،حركت
مثبت همچنان در بسياري از كشورها و اقتصادهاي جهاني ادامه
دارد .با اين حال ،بررسيها ،نتايج كامال متفاوتي بين اقتصادهاي
توسعهيافته (جايي كه كشورهاي بيشتري در حال تجربه يا
پيشبيني بهبودي هستند) و اقتصادهاي نوظهور (جايي كه
چندين منطقه همچنان با چالشهاي بهداشت عمومي درگير
هستند) نشان ميدهد .مديران بنگاهها در اقتصادهاي پيشرفته
اكنون ديدگاههاي مثبتتري نسبت به همتايان خود و همچنين
تهديدهاي جديد براي رشد ،گزارش ميكنند .همانطور كه
تهديد همهگيري به عنوان يك خطر بزرگ و جهاني ،براي
اقتصادها در حال كاهش بوده ،طبق نظرسنجي صورت گرفته،
پاسخدهندگان براين باورند كه مشكالت جديدي از قبيل تورم
و اختالالت در زنجيره تأمين در حال ظهور است.
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تغيير چشمانداز ريسك
بر اساس گزارش معاونت بررسيهاي اقتصادي اتاق تهران ،با آغاز سال دوم
همهگيري كوويد ،۱۹بهبود اقتصادي در بسياري از نقاط جهان در حال رخ دادن
اســت .اما آخرين نتايج نظرسنجي نشان ميدهد كه مشكالت جديدي نيز در
حال ظهور هستند .همهگيري كوويد ۱۹همچنان در صدر فهرست ريسكهاي
پيش روي رشد اقتصادي در كشورهاي شركتكننده در نظرسنجي مككنزي
قرار دارد ،اما سهم مديراني كه همهگيري را مهمترين ريسك ميدانند بهطور
قابلتوجهي در مقايســه با آوريل  ۲۰۲۱كاهش يافته است .در مقايسه با ماه
مزبور ،پاسخدهندگان در اقتصادهاي توسعهيافته نيز همهگيري را نگراني بسيار
حادتــري ميدانند ۲۸ .درصد از مديران بنگاهها كه نيمي از آنها از اقتصادهاي
نوظهور هستند ،همهگيري را به عنوان خطري براي رشد اقتصاد داخلي عنوان
كردهانــد كه با وجود كاهش اين رقم نســبت به قبل ،ولي همچنان مهمترين
تهديد تلقي ميشود .در نظرسنجي قبلي ۶۵ ،درصد از اقتصادهاي توسعهيافته
همهگيري را به عنوان خطري براي رشد كشورهاي خود شناسايي كرده بودند
كه در نظرسنجي اخير به كاهش يافته است .همانطور كه از سهم همهگيري به
عنوان يك ريسك بزرگ براي رشد اقتصادي كاسته ميشود ،تهديدهاي جديد؛
تورم و اختالالت در زنجيره تأمين بيشــتر مورد توجه پاسخدهندگان است .با
شتاب گرفتن بهبود اقتصادي در مناطق مختلف جهان ،بيشتر پاسخدهندگان
تهديدي به غير از همهگيري كوويد ۱۹براي رشد اقتصادي عنوان ميكنند .در
همين حال ،سهم ريسك تورم در رشد( ،دومين ريسك شايع ،كه تقريبا دو برابر
بيشتر از آوريل  ۲۰۲۱است) و اختالالت در زنجيره تأمين ،افزايش يافته است.
اكنون  ۲۸درصد از پاســخدهندگان به تورم اشاره ميكنند ،اين در حالي است
كه ســهم آن نسبت به مارس و دسامبر سال  ۲۰۲۰به ترتيب  ۱۲واحد درصد
و هشت واحد درصد افزايش يافته است .اگرچه بهطور متوسط ،پاسخها نشان
ميدهد كه همهگيري كوويد ۱۹همچنان تهديد بزرگتري براي رشد جهاني

اســت؛ در عين حال ،پاسخدهندگان بر اين باورند كه ايجاد اختالل در زنجيره
تأمين ،ريسك بيشتري براي رشد بنگاههاي آنها نسبت به نظرسنجيهاي قبلي
دارد .اين اختالالت با تقاضاي ضعيف مشتري به عنوان عمدهترين ريسك رشد
بنگاه مرتبط اســت ،كه  ۲۸درصد عنوان شده و در اوايل سال جاري از  ۱۶به
 ۱۹درصد رسيده است .پاسخدهندگان به اين نظرسنجي ،اختالالت در زنجيره
تأمين را به عنوان اصليترين خطر همراه با نگراني بيشــتر از قبل ،براي رشد
بنگاههاي خود عنوان ميكنند.
براســاس مناطق ،نظرات مديران بنگاهها در مــورد بزرگترين تهديدها و
ريســكهايي كه مانع رشد ميشــوند ،تغيير كرده است .در آمريكاي شمالي،
پاســخدهندگان غالبا تورم را به عنوان ريسك رشــد ( ۴۵درصد) و به دنبال
آن ،اختالل در زنجيره تأمين ،درگيريهاي سياســي داخلي و افزايش ماليات
عنوان ميكنند؛ اين درحالي اســت كه در آمريكاي التين ،پاسخدهندگان بر
اين باورند كه اختالفات سياســي داخلي بيش از همهگيــري ( ۴۳درصد ،در
مقابل  ۳۲درصد) مانع رشــد است .در حالي كه نگرانيها در خصوص بيكاري
بهطور متوســط در حال كاهش اســت (حتي در اروپا ،كه از سپتامبر ۲۰۲۰
پاسخدهندگان بيش از ديگران انتظار افزايش بيكاري را داشتند) ،نظرات مديران
در اين خصوص در مناطق جغرافيايي متفاوت است .پاسخدهندگان در مناطق
آســيا -اقيانوسيه ،هند و آمريكايالتين تقريبا بهطور مساوي انتظار دارند نرخ
بيكاري در كشورشــان ،افزايش و يا كاهش يابــد .بهطور كلي مديران اجرايي
همچنين عنوان كردهاند كه نرخ بهره در حال افزايش است .بيش از نيمي از آنها
انتظار دارند كه نرخ بهره در شــش ماه آينده افزايش يابد ،در حالي كه در سه
ماهه قبلي اين رقم  ۳۸درصد بود .با اين حال نظرات پاسخدهندگان به تفكيك
منطقه هم متفاوت اســت .در آمريكاي شــمالي و التين به ترتيب  ۷۰درصد
و  ۶۴درصد از پاسخدهندگان انتظار افزايش نرخ بهره را دارند؛ در حالي كه در
هند ،تنها  ۲۲درصد از آنها بر اين باورند.
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تداوم پيشرفت اقتصادي در جهان
بهطور متوســط و در همه مناطق جهان به جز هند و بازارهاي در حال
توسعه (ازجمله خاورميانه ،آفريقايشمالي ،آسيايجنوبي و صحراي آفريقا)،
مديران بنگاهها رويكرد درخشاني در خصوص اقتصاد داخلي خود پيشبيني
ميكنند ۷۳ .درصد از آنها بر اين باورند كه شرايط اقتصاديشان اكنون بهتر
از شش ماه گذشته اســت ،در حالي كه در نظرسنجي سه ماهه قبل ،اين
رقم  ۵۳درصد بود ،و اين براي اولينبار طي سه سال گذشته است كه اكثر
پاسخدهندگان از بهبود شرايط در كشورهاي خود خبر ميدهند.
در بسياري از مناطق ،اكثر پاسخدهندگان (و سهم بيشتر آن در مارس)
براين باورند كه اقتصاد داخلي آنها در ماههاي اخير بهبود يافته اســت؛ به
ويژه در اروپا ،كه پاسخدهندگان موافق با اين نظر ،تقريبا سه برابر ماه مارس
هستند و از بهبود شرايط گزارش ميدهند .در مقابل ،تنها يك سوم مديران
در هند از بهبود شرايط خبر ميدهند ،در حالي كه در سه ماهه گذشته ۹۰
درصد از آنها بر اين باور بودند.در بازارهاي در حال توســعه هم ۴۰ ،درصد
پاسخدهندگان ادعا كردهاند كه اقتصاد داخلي آنها بهتر شده ،در حالي كه
در مقابل افراد بيشتري؛  ۵۵درصد گزارش ميكنند كه شرايط بدتر است.
بهطور كلي در بيشــتر مناطق ،اكثريت پاسخدهندگان اظهار ميكنند كه
اقتصاد ملي آنها در ماههاي اخير بهبود يافته است .شركتكنندهها در اين
نظرسنجي بر اين باورند كه پيشرفتهاي قابلتوجهي در اقتصاد جهاني رخ
خواهد داد و  ۷۰درصد از آنها شرايط كنوني اقتصاد جهان را بهتر از شش
ماه گذشته ،ميدانند (اين سهم بيشترين رقم طي  ۱۰ساله گذشته است)
 .در نظرسنجي مشــابه قبلي در دوران همهگيري ،ديدگاه پاسخدهندگان
در اقتصادهاي نوظهور در مورد چشــمانداز اقتصاد جهاني بسيار مثبتتر
از همتايان خود در اقتصادهاي توسعهيافته بود در حالي كه در نظرسنجي
اخير ،نظرات آنها تقريبا مشابه يكديگر است.

افزايش خوشبيني مديران
پاسخ مديران اجرايي به سواالت نظرسنجي در مورد وضعيت رشد
اقتصادي در ماههاي آينده ،نشاندهنده چشمانداز مثبتتري نسبت
به گذشته است ۷۹ .درصد از آنها انتظار دارند كه طي شش ماه آينده
شرايط در كشورشان بهبود يابد و اكثر پاسخدهندگان در مناطق نيز
(حتي در هند و ساير بازارهاي در حال توسعه) انتظار بهترشدن اوضاع
را دارند .در مجموع در طول سال  ،۲۰۲۱چشمانداز مديران بنگاهها در
مورد اقتصاد جهاني بهطور فزايندهاي خوشبينانه است .عامل ديگري
كه نشان از خوشبينشدن مديران بنگاهها در خصوص رشد جهاني
ميدهد انتخاب ســناريوهاي مبتني بر رشد به عنوان محتملترين
نتيجه براي اقتصاد است .در مقايسه با آوريل  ،۲۰۲۱در سه سناريوي
محتمل كنترل موثر همهگيري كوويد ۱۹به جاي از بين بردن كامل
آن ،انتخاب شده است.
در بين  ۹ســناريوي مطرح شــده در خصــوص تاثير همهگيري
كوويــد ۱۹بر اقتصــاد ،براي اولينبــار از جــوالي  ۲۰۲۰تاكنون،
 ۲۵درصد از پاسخدهندگان ســناريو مهار اثرات ويروس بر سالمت
عمومي و رشــد سريع اقتصاد و بهبود آن را بيشتر از ساير سناريوها
انتخاب كردهاند؛ اين درحالي است كه تنها  ۱۷درصد از آنها در آوريل
 ۲۰۲۱بر اين سناريو باور داشتند.
درواقع اين ســناريو جايگزين سناريو اســتمرار تاثير ويروس بر
سالمتي و رشد آهستهتر در كوتاه مدت به عنوان محتملترين حالت
عنوان شــده است .در ميان پاســخدهندگان تنها  ۱۹درصد سناريو
اســتمرار تاثير ويروس بر سالمتي و رشد آهستهتر در كوتاهمدت را
انتخاب كردهاند كه اين رقم در مقايســه با دوره گذشــته  ۱۰واحد
درصد كاهش يافته است.
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چشمانداز كشاورزي تا سال  2030ترسيم شد

سايه گراني بر قيمت مواد غذايي

بر اساس پيشبينيها انتظار ميرود پس از ركود اقتصادي اوليه
ناشي از شــوك كوويد ،۹بهبود اقتصادي گستردهاي از سال ۲۰۲۱
اتفاق بيفتد .با اين حال ،از آنجايي كه انتظار نميرود توليد ناخالص
داخلي از دست رفته طي همهگيري بهطور كامل بهبود يابد ،پيشبيني
ميشود سطح توليد ناخالص داخلي جهاني در سال  ۲۰۳۰كمتر از
پيشبينيهاي انجامشده در پيش از همهگيري براي سال مزبور باشد.
براساس پيشبينيها ،در ادامه روال كسبوكار معمول ،دستيابي به
اهداف توسعه پايدار براي جهاني بدون گرسنگي تا سال  ،۲۰۳۰بسيار
چالشبرانگيز خواهد بود .چالشهاي ريشهكن كردن گرسنگي در
ميان كشورها متفاوت هستند.
براساس چشمانداز ،انتظار ميرود متوسط دسترسي جهاني غذا
به ازاي هر نفر طي  ۱۰ســال آينده چهار درصد رشد كند و در سال
 ۲۰۳۰به كمي بيشــتر از  ۳۰۲۵كيلوكالري در روز برسد .پيشبيني
ميشود مصرفكنندگان در كشورهاي با درآمد متوسط ،مصرف مواد
غذايي خود را به ميــزان قابل توجهي افزايش دهند؛ اين در حالي
است كه رژيمهاي غذايي در كشورهاي كمدرآمد تا حد زيادي بدون
تغيير باقي ميماند .پيشبيني ميشود در جنوب صحراي آفريقا ،كه
طي سالهاي  ۲۰۱۷تا  ،۲۰۱۹حدود  ۲۲۴/۳ميليون نفر از مردم اين
منطقه دچار سوء تغذيه شده بودند ،سرانه دسترسي روزانه به كالري
آنها ،طي دهه آينده تنها  ۲/۵درصد رشــد كند و در سال  ۲۰۳۰به
 ۲۵۰۰كيلوكالري برسد.گزارش «چشمانداز كشاورزي »۲۰۲۱-۲۰۳۰
كه توسط OECDو  FAOتهيه و از ســوي اتاق بازرگاني تهران
منتشر شده است ،ارزيابي جامعي از چشمانداز ۱۰ساله بازار كاالهاي
كشــاورزي و آبزيها را در سطح جهاني ارائه ميكند كه به عنوان
مرجعي براي تجزيه و تحليل سياست و برنامهريزيهاي آينده به كار
ميرود .به نظر ميرسد بخش كشاورزي و مواد غذايي ،در مقايسه با
ساير بخشهاي اقتصادي ،مقاومت بااليي را در برابر همهگيري جهاني
كوويد ۱۹داشته؛ اما تاثيرات مخرب افت درآمد و تورم در قيمت مواد
غذايي مصرفي باعث شده دسترسي به رژيمهاي غذايي سالم براي
بسياري از مردم دشوارتر شود.

عادتهاي غذايي مصرفكنندگان
بر اساس اين گزارش ،انتظار ميرود طي دهه آينده ،در كشورهاي با درآمد
باال ،ســرانه مصرف پروتئين حيواني تقريبا ثابــت بماند .با توجه به افزايش
نگرانيهاي بهداشتي و زيســت محيطي ،انتظار نميرود كه مصرف سرانه
گوشت افزايش يابد و پيشبيني ميشود مصرفكنندگان بهطور فزايندهاي
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گوشــت قرمز را با مرغ و محصوالت لبني جايگزين كنند .انتظار ميرود در
كشورهاي با درآمد متوسط ،اولويت براي محصوالت دامي و ماهيها همچنان
پابرجا بماند و پيشبيني ميشــود كه سرانه دسترسي به پروتيين حيواني
 ۱۱درصد افزايش يابد و اختالف مصرف اين كشورها با كشورهاي با درآمد باال،
 ۴درصد كاهش يابد و به  ۳۰گرم مصرف سرانه در روز برسد .تركيب رژيمهاي
غذايي بر سطح ســامت جهاني تاثيرگذار است .انتظار ميرود كه چربيها
و مــواد غذايي اصلي حدود  ۶۰درصــد از افزايش كالري مصرفي طي دهه
آينده را تشكيل دهند و  ۶۳درصد از كالري مصرفي روزانه را تا سال ۲۰۳۰
تأمين كنند؛ اين در حالي اســت كه ميوهها و سبزيجات فقط هفت درصد
كالري روزانه را تأمين میکنند .براي تحقق توصيه سازمان بهداشت جهاني
( )WHOو رســيدن به هدف مصرف خالص  ۴۰۰گرم ميوه و ســبزيجات
به ازاي هر نفر در روز ،به تالشهاي بيشتري نياز است .اين امر شامل تالش
براي كاهش اتالف غذا و ضايعات كه به ويژه براي محصوالت فاسدشــدني
بسيار باال است ،هم ميشود.پيشبيني ميشود رشد پايين توليد دام همراه با
بهبود كارايي تغذيه حيوانات در كشورهاي با درآمد باال و برخي از اقتصادهاي
در حال ظهور منجر به رشد كندتر تقاضاي خوراك دام و طيور نسبت به دهه
گذشته شود .در مقابل ،چندين كشور با درآمد كم و متوسط ،طي دهه آينده،
رشد گسترده تقاضاي خوراك دام و طيور را تجربه خواهند كرد ،زيرا بخش
توليد دام و طيور آنها گسترش مييابد .توسعه توليد دام و طيور در چين ،به
عنوان بزرگترين مصرفكننده خوراك دام و طيور در جهان ،براي توســعه
بازارهاي جهاني خوراك حيوانات حائز اهميت است .به دنبال شيوع بيماري
تب خوكي آفريقا ،چين در سال  ۲۰۲۰شروع به بازسازي گله خوكهاي اين
كشور كرد كه تصور ميشود تاثير كوچكي بر ميانگين مصرف خوراك در هر
واحد محصول دامي داشته است.

چشمانداز توليد محصوالت كشاورزي و زراعي
سرمايهگذاري بخش عمومي و خصوصي در افزايش بهرهوري ،نقش مهمي
دارد .پيشبيني ميشود طي دهه آينده ،توليد محصوالت كشاورزي جهان
ســاالنه  ۱/۴درصد افزايش يابد كه رشد مزبور عمدتا از محل افزايش توليد
در اقتصادهاي نوظهور و كشــورهاي كمدرآمد تأمين خواهد شد .دسترسي
گسترده به مواد اوليه و همچنين سرمايهگذاريهاي افزايشدهنده بهرهوري
در فناوري ،زيرســاختها و آموزشهاي كشاورزي محركهاي مهم توسعه
كشاورزي محسوب ميشوند .اولويتبندي بخش كشاورزي و هدفمندكردن
صحيح هزينههــاي عمومي و خصوصي ،براي بهبود بهرهوري كشــاورزي،
به ويژه براي كشورهايي كه منابع عمومي محدود و وابستگي اقتصادي زيادي
به بخش كشاورزي دارند ،مهم هستند.سرمايهگذاري در بهبود عملكرد و بهبود
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مديريت مزرعه ،موجب رشد توليد محصوالت جهاني ميشود .با فرض تداوم
انتقال به سمت سيستمهاي توليدي مبتني بر افزايش بازدهي طي دهه آينده،
 ۸۷درصد رشد توليد محصوالت زراعي جهاني پيشبيني شده از طريق بهبود
راندمان ،هفت درصد از محل افزايش شدت استفاده از نهاده در توليد محصول
و تنها شش درصد از افزايش سطح زيركشت حاصل ميشود .انتظار ميرود
شكاف عملكرد توليد منطقهاي طي دهه آينده كاهش يابد ،زيرا پيشبيني
ميشود از طريق سازگاري بهتر بذرها و بهبود مديريت محصوالت ،راندمان در
هكتار محصوالت زراعي اصلي در هند و جنوب صحراي آفريقا افزايش يابد.
چشمانداز توليد محصوالت دامي
مشــابه روند توليد محصوالت زراعي ،ســهم بزرگي از  ۱۴درصد رشــد
پيشبيني شده در توليدات دامي و ماهيها از بهبود بهرهوري حاصل خواهد
شد .با اين حال ،انتظار ميرود بزرگ شدن گلهها بهطور قابلتوجهي به رشد
توليد دام در اقتصادهاي نوظهور و كشــورهاي كمدرآمد كمك كند .بهبود
بهرهوري در بخش دام عمدتا از طريق بهكارگيري روشهاي تغذيه متمركزتر،
بهبود ژنتيك و روشهاي بهتر مديريت گله حاصل خواهد شــد .پيشبيني
ميشود در سال  ۲۰۲۷آبزيپروري از توليد شيالت سبقت بگيرد و اين روش
سهم  ۵۲درصد از كل توليد ماهي تا سال  ۲۰۳۰را تشكيل دهد.

تقاضا است .كاهش قيمتهاي حقيقي ميتواند درآمد كشاورزان ،به ويژه
مالكان خرد و خانوادههايي كه نميتوانند با بهبود بهرهوري ،هزينههاي
خود را به اندازه كافي كاهش دهند ،را تحت فشــار قرار دهد .طي دهه
آينده ،تنوع آب و هوايي ،آفات و بيماريهاي حيوانات و گياهان ،تغيير
قيمت نهادهها ،تحوالت اقتصادي كالن و ســاير عدم قطعيتها باعث
تغيير در قيمتهاي موردانتظار خواهند شد.
چشمانداز توسعه بخش بيو سوخت (سوختهاي زيستي)
در گزارش چشــمانداز پيشبيني شده كه بخش سوختهاي زيستي با
ســرعت بسيار كندتري نسبت به دو دهه گذشته رشد خواهد كرد .انتظار
ميرود كه در توليد ســوختهاي زيستي از كاالهاي اساسي كشاورزي (به
غير از نيشكر) بيشتري استفاده شود .در اتحاديه اروپا و اياالت متحده آمريكا،
سياستها بهطور فزايندهاي از گذار به سمت وسايل نقليه الكتريكي حمايت
میکنند و استفاده از مواد زائد و باقيمانده كشاورزي را به عنوان مواد اوليه
توليد سوختهاي زيســتي ترجيح ميدهند .با اين وجود ،توليدكنندگان
اصلي نيشكر و روغن خام (به عنوان مثال برزيل ،هند و اندونزي) به توليد
بيوسوخت ادامه ميدهند كه با افزايش استفاده از سوختهاي زيستي در
لونقل ،اهداف زيســتمحيطي و تالش براي تقويت بخش كشاورزي
حم 
داخلي بهطور خود به خود انجام ميشود.

چشمانداز تجارت محصوالت كشاورزي
تجارت به ويژه براي كشــورهاي مواجه با محدوديت منابع كه وابستگي
زيادي به واردات كاالهاي اساســي و با ارزش غذايي دارند ،از اهميت ويژهاي
برخوردار اســت .در سطح جهاني ،انتظار ميرود سهم كالري وارداتي از كل
مصرف در حدود  ۲۰درصد تثبيت شــود ،اگرچه تفاوتهاي بين منطقهاي
هم وجود دارد .به عنوان مثال ،پيشبيني ميشود سهم كالري وارداتي از كل
مصرف در منطقه خاور نزديك و آفريقاي شمالي به  ۶۴درصد برسد .در عين
حال صادرات به نوبه خود در توسعه توليد محصوالت كشاورزي در بسياري از
كشورها و مناطق نقش مهمي دارد .پيشبيني ميشود تا سال  ،۲۰۳۰حدود
 ۳۴درصد از محصوالت كشاورزي در آمريكاي التين و كاراييب صادر شود .با
توجه به افزايش عدم تعادل منطقهاي ،استفاده از سياستهاي محدودكننده
تجــارت (به عنوان مثال محدوديتهاي صــادرات و واردات) ميتواند اثرات
مخربي بر امنيت غذايي و تغذيه جهاني و معيشت كشاورزان داشته باشد.

تاثير توليد گازهاي گلخانهاي بر تغييرات اقليمي
پيشبيني ميشــود طي دهه آينده ،شــدت كربــن توليد محصوالت
كشاورزي كاهش يابد ،زيرا انتظار ميرود انتشار مستقيم گازهاي گلخانهاي
كشاورزي با سرعت كمتري نسبت به توليدات كشاورزي رشد كند .با اين
وجود پيشبيني ميشــود انتشار جهاني گازهاي گلخانهاي ناشي از بخش
كشــاورزي ،طي  ۱۰ســال آينده ۴ ،درصد افزايش داشته باشد كه بخش
دامپروري بيش از  ۸۰درصد افزايش اين بخش را به خود اختصاص خواهد
داد .بنابراين ،همانطور كه در توافقنامه پاريس تعيين شــده ،براي كاهش
جهاني انتشار گازهاي گلخانهاي ،تالش بيشتري در حوزه تدوين و تنظيم
و اجراي سياستهاي بخش كشاورزي مورد نياز خواهد بود .اين امر شامل
اجراي فرآيندهاي توليد هوشــمند اقليمي در مقياس وسيع براي كاهش
انتشار گازهاي گلخانهاي ،به ويژه در بخش دامپروري نيز ميشود.

چشمانداز قيمت محصوالت كشاورزي
قيمتهاي بينالمللي اكثر كاالهاي اساسي در نيمه دوم سال ۲۰۲۰
افزايش يافت كه به دليل تقاضاي قوي چين و محدوديت در رشد توليد
جهانــي بود .در نتيجه تحوالت مزبور ،انتظار ميرود در نيمه نخســت
بازه زماني چشــمانداز ،تعديلي در قيمتها صورت گيرد .متعاقب آن،
پيشبيني ميشــود كه عوامل اصلي بازار منجــر به كاهش اندكي در
قيمت حقيقي اقالم شود كه ناشي از بهبود بهرهوري و كند شدن رشد

توليدات كشاورزي
پيشبيني ميشــود طي دهه آينده توليد محصوالت كشــاورزي
جهاني ،بهطور متوسط ،ساالنه  ۱/۴درصد افزايش يابد كه نسبت به
رشد توليد دهه گذشــته ( ۱/۷درصد ساالنه) كمتر خواهد بود .اين
پيشبينيها با اين فرض صورت گرفته
كه اقدامات مربوط به فاصله اجتماعي
براي مهــار همهگيــري كوويد ۱۹در
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ســال  ۲۰۲۱به پايان خواهد رسيد .همچنين بهطور ويژه ،فرض بر
اين اســت كه كشورها محدوديتهاي جابهجايي و سفر را طوالنيتر
نخواهنــد كرد؛ زيــرا اين محدوديتها دسترســي بــه نيروي كار
مورد نياز در بخش كشــاورزي را كمتر كــرده و در نهايت منجر به
افزايــش هزينههاي توليد در برخي كشــورها يا اجراي پروتكلهاي
سختگيرانه بهداشتي شده كه تاثير منفي شديدي بر كليه فعاليتهاي
كشاورزي داشته اســت .انتظار ميرود كه رشــد توليد محصوالت
كشــاورزي عمدتــا در اقتصادهاي نوظهور و كشــورهاي كمدرآمد
رخ دهد و از طريق ســرمايهگذاريهاي افزايشدهنده بهرهوري در
زيرساختهاي كشــاورزي و تحقيق و توسعه ،دسترسي گستردهتر
به نهادههاي كشاورزي و بهبود مهارتهاي مديريتي در اين مناطق
صورت گيرد .عامل اصلي ديگر رشــد توليد ،سرمايهگذاريها براي
تجهيز منابع توليد (به عنوان مثــال زمين و آبياري) خواهد بود .از
ســوي ديگر ،انتظار ميرود رشد توليد در آمريكاي شمالي و اروپاي
غربي در منطقه اروپا و آســياي ميانه كندتر باشد كه بيشتر به دليل
محدوديتهاي اعمال شــده ناشي از سياســتهاي زيستمحيطي
است.
براساس آمارها ،انتظار ميرود توليد برنج در سال  ۲۰۳۰نسبت به
متوسط سالهاي  ۲۰۱۸تا  ۲۰۲۰حدود  ۱۱درصد بيشتر شود و اين
افزايش تنها مربوط به كشورهاي در حال توسعه است كه عمده توليد
برنج در جهان به آنها اختصاص دارد .همچنين پيشبيني ميشــود
توليد گندم در جهان با رشــد  ۱۱/۵درصدي همراه باشد كه حدود
 ۵/۲واحد درصد آن مربوط به كشورهاي در حال توسعه و  ۶/۲واحد
درصد آن نيز مربوط به كشــورهاي توسعهيافته خواهد بود .براساس
پيشبينيها ،توليد ذرت نيز طي اين مدت رشد حدود  ۱۴درصدي
را تجربه خواهد كرد كه حدود پنج واحد درصد از اين رشــد مربوط
به كشورهاي توسعه يافته و  ۹واحد درصد ديگر آن نيز به كشورهاي
در حال توسعه اختصاص دارد .در عين حال ،انتظار ميرود روغنهاي
گياهي ،طي اين مدت ،رشــد  ۱۶درصدي را تجربه كنند كه عمده
اين رشد توليد از سمت كشورهاي در حال توسعه خواهد بود .توليد
شكر نيز طبق پيشبينيها ۱۵/۶ ،درصد رشد خواهد كرد كه عمدتا
ناشي از رشــد توليد در كشورهاي در حال توسعه خواهد بود .طبق
پيشبينيها ،توليد پنير و كره طي اين مدت به ترتيب رشدهاي ۱۵
درصد و  ۲۳درصد را تجربه خواهد كرد .انتظار ميرود عمده رشــد
توليد پنير مربوط به كشورهاي توسعهيافته و عمده رشد توليد كره
مربوط به كشورهاي در حال توسعه باشد.
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مصرف مواد غذايي
تقاضاي آينده براي مواد غذايي مستقيما تحت تاثير جمعيت و تغييرات
جمعيتي ،رشــد و توزيع درآمــد و قيمت مواد غذايي اســت .در گزارش
چشمانداز فرض شده اســت كه تقاضاي مواد غذايي عالوه بر اين موارد با
تغييرات اجتماعي – فرهنگي و تغييرات سبك زندگي در الگوي مصرف ،از
جمله ادامه شهرنشيني و افزايش مشاركت زنان در نيروي كار و همچنين
افزايش آگاهي مصرفكنندگان در مورد مسائل بهداشتي و پايداري همراه
است .اين عوامل اندازه جمعيت مصرفكننده ،تركيب سبد غذايي مورد نظر
و توانايي آنها در خريد را تعيين خواهد كرد.
تقاضا براي مصارف غيرغذايي كاالهاي كشــاورزي نيز توســط تعدادي
از عوامل خاص شــكل ميگيرد .تقاضاي خوراك دام دو عامل اصلي دارد:
اول ،تقاضاي كلي براي محصوالت دامي ،كه سطح توليد بخشهاي دام و

آبزيپروري را تعيين ميكند .دوم ،ساختار و كارايي سيستمهاي توليدي،
كه مقدار خوراك مورد نياز براي توليد يك خروجي معين از محصوالت دام و
آبزيپروري را تعيين ميكند .كاربردهاي صنعتي كاالهاي كشاورزي (بيشتر
براي توليد بيوسوخت و به عنوان مواد اوليه در صنايع شيميايي) با توجه به
شرايط عمومي اقتصادي ،سياستهاي نظارتي و تغييرات تكنولوژيكي شكل
ميگيرد .به عنوان مثال ،تقاضاي بيوســوخت نسبت به تغيير سياستها و
همچنين تقاضاي كلي سوخت حملونقل بسيار حساس است كه به نوبه
خود به قيمت نفت خام بستگي دارد.
با اين وجود ،درآمد سرانه پيشبيني شده در گزارش چشمانداز كشاورزي
 ،۲۰۲۱-30نســبت به پيشبينيهاي انجام شده پيش از بحران كوويد،۱۹
كمتر اســت .پيشبيني ميشود اين امر روي تقاضا در خانوارهاي كمدرآمد
تاثير بگذارد و تاثيراتــي در مصرف غذا و تركيب رژيمهاي غذايي طي دهه
آينده داشته باشد .همچنين همهگيري باعث تغيير گرايش از سمت خدمات
غذايي و رستورانها به غذا خوردن در خانه شده است .فرض بر اين است كه
با بهبود اقتصادي و برداشته شدن اقدامات كنترلي ،اين تغيير رفتاري به رويه
قبلي خود برگردد .اگرچه فروض گزارش چشمانداز حاكي از بهبود اقتصادي
گسترده از سال  ۲۰۲۱است ،اما سرعت واقعي بهبود تا حد زيادي به موفقيت
اقدامات كنترل ملي همهگيري (به عنوان مثال كمپينهاي واكسيناسيون) و
سياستهاي حمايت از بهبود مشاغل و تقاضاي مصرفكننده بستگي دارد.
تقاضاي كاالهاي كشاورزي
تقاضاي كاالهاي كشاورزي شامل مصارف غذايي و غيرغذايي است .براي
بيشتر كاالهاي كشاورزي ،تقاضاي جهاني براي استفاده از مواد غذايي ،مولفه
كليدي تقاضاي كلي است .با اين حال ،استفادههاي غيرغذايي ،بهطور عمده
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راندمان توليد محصوالت زراعي
انتظار ميرود در ســطح جهان ۸۸ ،درصد از رشد كل توليد محصوالت
زراعي تا سال  ۲۰۳۰ناشي از بهبود راندمان توليد باشد .به دليل تفاوت در
شرايط كشاورزي و فناوري توليد ،نرخ رشد پيشبيني شده براي كاالهاي
كشــاورزي اصلي ،براساس كشورها ،متفاوت اســت .انتظار ميرود هند و
كشــورهاي جنوب صحراي آفريقا از طريق ســازگاري بهتر بذرها و بهبود
مديريت محصول ،راندمان توليد محصوالت اصلي خود را بهبود بخشــند.
در كشــورهاي با درآمد باال و اقتصادهاي در حال ظهور ،فرض ميشود كه
افزايش راندمان عمدتا از طريق بهبود در تنوع محصوالت كاشــته شده و
اســتفاده از تكنولوژي كشاورزي ،براي بهينهسازي مصرف آب ،كود و مواد
شــيميايي زراعي حاصل شود .انتظار ميرود كه در جنوب صحراي آفريقا،
رشد راندمان توليد از طريق بهبود بذرها و افزايش استفاده از كود و سموم
دفع آفات و همچنين افزايش مكانيزاســيون و استفاده از خدمات ترويجي
مانند آموزش به كشاورزان حاصل شود.

خوراك دام و ســوخت ،براي كاالهاي گوناگون ،مهم است و طي دهههاي
گذشته رشد سريعتري نسبت به استفاده از مواد غذايي داشته است .طبق
پيشبينيها ،طي  ۱۰سال آينده ،سهم استفادههاي گوناگون كاالها بهطور
چشمگيري تغيير نخواهد كرد ،زيرا هيچ تغيير عمدهاي در مصرف پيشبيني
نميشــود .مواد غذايي به عنوان كاربرد اصلي براي برنج ،گندم ،حبوبات،
ريشهها و شكر و همچنين براي تمام محصوالت حيواني باقي خواهد ماند.
براساس پيشبينيهاي انجام شده ،انتظار ميرود در سال  ۲۰۳۰مصرف
گندم در جهان ۱۱/۵ ،درصد رشد داشته باشد كه حدود  ۰/۸واحد درصد
آن مربوط به كشورهاي توسعهيافته و  ۱۰/۸درصد آن مربوط به كشورهاي
در حال توسعه خواهد بود .در عين حال ،رشد پيشبيني شده براي مصرف
برنج نيز  ۱۲درصد اســت كه عمده آن ناشــي از رشد توليد اين محصول
در كشــورهاي در حال توسعه است .پيشبيني ميشود مصرف شكر طي
اين مدت حدود  ۱۶درصد رشــد كند كه  ۱۵/۶واحــد درصد آن مربوط
به رشــد مصرف كشورهاي در حال توسعه خواهد بود .در ميان گوشتها،
انتظار ميرود طي دهه آينده ،مصرف گوشت گاو و گوساله رشد  ۶درصدي،
گوشت گوسفند رشد  ۱۶درصدي و گوشت مرغ رشد  ۱۸درصدي را تجربه
كند .عمده رشد مصرف اين محصوالت از سوي كشورهاي در حال توسعه
خواهد بود.
همچنين براساس پيشبينيها ،سرانه مصرف گوشت در جهان نيز با رشد
 ۲/۳درصدي همراه خواهد بود .اين رشد براي كشورهاي توسعهيافته ۲/۷
درصد و براي كشورهاي در حال توسعه  ۵/۲درصد پيشبيني ميشود .طبق
انتظارات ،مصرف كره و پنير به ترتيب رشــدهاي  ۲۳درصد و  ۱۵درصد را
تجربه خواهد كرد .عمده رشــد مصرف كره در كشورهاي در حال توسعه و
عمده رشد مصرف پنير مربوط به كشورهاي توسعه يافته است.

تجارت محصوالت كشاورزي
طي دهه آينده ،تجارت محصوالت كشاورزي براي اكثر كاالها ادامه خواهد
يافت ،اگرچه به دليل كاهش رشد تقاضا در چين و ساير اقتصادهاي در حال
ظهور و كاهش تقاضاي جهاني براي بيو سوختها ،سرعت رشد كمتري نسبت
به دهه گذشته خواهد داشت .پيشبيني ميشود كه متوسط رشد ساالنه حجم
تجارت كاالهاي مورد بررسي در گزارش چشمانداز ،بهطور متوسط ۱/۳ ،درصد
باشد كه در مقايسه با رشد  ۳درصد دهه قبل ،كمتر است .پيشبينيها حاكي
از كندي رشــد تجارت در اكثر كاالهاي كشاورزي است .در اين ميان ،به نظر
ميرسد حجم تجارت ذرت و لوبياي سويا كاهش قابل توجهي را در دهه آتي
تجربه كند .صادرات پنبه نيز بر اساس پيشبينيها افزايش خواهد يافت.
پيشبيني قيمتها
پيشبيني ميشــود كه طي دهه آينده ،قيمتهاي حقيقي اكثر اقالم
كشــاورزي كاهش يابد .قيمت كاالهاي كشاورزي از دهه  ۱۹۶۰روند كلي
كاهشي را دنبال ميكند .اين نتيجه بهبود بهرهوري در كشاورزي و صنايع
وابســته بوده و باعث كاهش هزينههاي توليد كاالهاي اصلي غذايي شده
اســت .انقالب ســبز طي دهه  ۱۹۶۰و ظهور فناوريهاي جديد طي دهه
 ،۱۹۹۰منجــر به افزايش قابل توجه راندمان توليد در كشــورهاي بزرگ
توليدكننده محصوالت كشاورزي شده اســت .با وجود رشد تقاضاي مواد
غذايي ناشي از رشد جمعيت و درآمد در سطح جهان ،هزينههاي توليد به
طرز چشــمگيري كاهش يافته است .در اين ميان ،بروز برخي انحرافات از
روند كلي ،مانند جهش قيمت طي بحران نفت در دهه  ۱۹۷۰يا تعدادي از
نوســان قيمتها طي سالهاي  ،۲۰۰۷-14موقتي بوده و تغييري در روند
نزولي قيمت طي بلندمدت ايجاد نكرده است.
براســاس پيشبينيها ،انتظار ميرود از سال  ۲۰۲۱تا  ،۲۰۳۰متوسط
قيمت غالت با كاهش همراه باشــد .اين كاهش قيمت براي برنج بيشتر از
ســاير محصوالت خواهد بود كه بهطور متوسط ساالنه  ۲درصد پيشبيني
شده است .در ميان دانههاي روغني ،افت قيمت لوبياي سويا و مواد غذايي
پروتئيني بهطور متوسط ساالنه  ۰/۹درصد خواهد بود .طي اين مدت قيمت
گوشت خوك نسبت به ساير گوشتها بيشترين افت را تجربه خواهد كرد
(متوســط ساالنه  ۲/۱درصد)  .افت ســاالنه قيمت گوشت قرمز و ماكيان
طي اين مدت به ترتيب  ۱/۴درصد و  ۱/۱درصد پيشبيني ميشــود .در
عين حال ،اگرچه انتظار ميرود قيمت شكر خام متوسط رشد ساالنه ۰/۳
درصدي را تجربه كند ،اما شكر سفيد تغيير قيمتي را تجربه نخواهد كرد.

73

ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﻰ
ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮﻯ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺑـﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻭ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ
ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﺍﻋﻀﺎ ﺩﺭ
ﺭﺍﺳﺘـﺎﻯ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺍﺯ ﻃـﺮﻳﻖ ﻃﺮﺡ
ﻣﺸﻜﻼﺕ ،ﺿﺮﻭﺭﺗﻬﺎ ،ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻭ ﻭﺿـﻌﻴﺖ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ
ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻋـﺮﺻﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺗﻼﺵ ﻣﻴﻜﻨﺪ.
ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭﻳﻢ ﻣﺎﺩﺍﻣﻰ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺎ
ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭﮔﺴﺘﺮﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺩﺭ ﻣﻨﻈﺮ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭﻧﮕﻴﺮﺩ ﻭ ﺍﻫـﻤﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻣـﻮﺭﺩ
ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﺸﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭﻛﺎﺭ ﻧﻴﺰﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺗﻼﺵ ﻣﻴـﻜﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ،ﺳﻴﺎﺳﺘـﻬﺎ ﻭ
ﺗﺼﻤﻴـﻤﺎﺕ ﺍﺗﺨﺎﺫﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺑـﻬﺒﻮﺩ ﻣﺤﻴﻂ
ﻛﺴﺐ ﻭﻛﺎﺭﻭ ﭘﻴـﮕﻴﺮﻯ ﺣـﻘﻮﻕ ﺍﻋـﻀﺎﻯ ﺧﻮﺩﻗﺪﻡ
ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ.

ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺎ ﺑﭙﻴﻮﻧﺪﻳﺪ
88304070-88813047
09120702036
www.amsiran.com

