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یادداشت

در آســتانه تغییر دولــت، طرح نکاتي 
درخصوص چگونگي بهبود وضعیت بخش 
صنعت که از ارکان حیات اجتماعي کشور 

است شاید مفید باشد.
نیت افرادي که روزصنعت ومعدن را در 
بیــش از دو دهه قبل بنیان نهادند )البته 
در آن زمان با عنوان »روز صنعت«( و از 
جمله این خدمتگزار، آن بود که صنعت از 
حاشیه به متن اقتصاد آورده شود و از این 
به گمانم مظلومیت تاریخي تا حدي رها و 
کانون تصمیم گیري هاي سیاست گذاران و 
برنامه ریزان شود. چراکه »صنعت« به رغم 
جایگاه ســترگ آن در تحوالت تاریخي 
جهان که از آن به »انقالب صنعتي« یاد 
مي کنند، در میهن مان آنچنان جایگاه و 
پایگاه شایسته اي نداشته و زیر سایه سایر 
بخش هــاي اقتصادي اعم از کشــاورزي 
و تجــارت و نفت و… گــذران مي کرده 
اســت. این نگرش دولت ها و بعضا جامعه 
به »صنعت« به عنــوان چرخ پنجم و نه 
آنچنان که در دنیاي پیشرفته معمول بود 
یعني »لکوموتیو« اقتصاد، سبب آن شد 
که توانمندي هــاي فوق العاده این بخش 
هویدا نشــود و سیاســت ها و تصمیمات 
ارکان حاکمیتــي نیز هر چه بیشــتر از 
ســودآوري این حوزه بکاهد و ســهم آن 
در تولیــد ناخالص داخلي طي ســال ها 

تك رقمي باشد.
تالش صاحبان بنگاه هــا و نیز فعاالن 
و کارشناسان و تشــکل هاي اقتصادي و 
صنعتي طي این سال ها آن بود که اهمیت 
این بخش به دولت ها و جامعه شناسانده 
شود و یادآور شود که صنعت صرفا چند 
کارخانه و انبوهي از ماشــین آالت و خط 
تولید چند محصول و اجراي چند پروژه 
و… نیست، بلکه تحولي عمیق در نگرش 

به مقوله توسعه است، از این رو تحولي در 
فرهنگ سیاسي و اجتماعي را مي طلبد که 
در صورت مهیا شدن مي تواند به ارتقاي 
بهــره وري دیگر بخش هــاي اقتصادي و 
افزایش درآمد ملي، ایجاد اشتغال پایدار 
و توسعه مناســبات اجتماعي بینجامد و 
کانون تحول توســعه اي این ســرزمین، 

مشابه کشورهاي پیشرفته شود.
بــا تالش هاي صورت گرفته از ســوي 
دولتمــردان و فعاالن اقتصادي و صنعتي 
طي این سال ها، بي شك توفیقات زیادي 
در این مســیر حاصل شده است و درك 
مسئوالن محترم و تصمیم گیران و جامعه 
تغییرات اساســي کرده اســت؛ چنان که 
به جاي انــواع واژه هاي ناپســند که دل 
آدمي از بیان آنها نیز به درد مي آید، اینك 
واژه هاي زیبایي همچون »کارآفرین« براي 
فعاالن صنعتي به کار برده مي شود. اما به 
نظر همچنان راه درازي در پیش اســت؛ 
چراکه هنوز درك عمیق ذهني و اقدامات 
عیني و عملي بــراي تحقق ضرورت هاي 
»توســعه صنعتــي« و »کارآفریني« به 

تمامي حاصل نشده است. 
ضرورت هایي همچــون امنیت حقوق 
و مالکیت فــردي، تجهیــز و تخصیص 
مطلوب ســرمایه انســاني و به کارگیري 
دانــش در اقتصاد و صنعت، مناســبات 
خوب خارجي، ثبات اقتصاد کالن، محیط 
مناسب کسب وکار، وجود زیرساخت هاي 
نهادي و فیزیکي مناسب، محیط زیست 
متــوازن و بهره برداري بهینــه از ذخایر 
معدني، نظام تأمیــن اجتماعي کارآمد و 
نظام موثر مقابله با فقر و… متأســفانه 
سیاســت گذاران  ذهن  همچنــان  آنچه 
را بــراي بهبود وضعیــت صنعت به خود 
مشغول و معطوف داشــته، تعریف انواع 
حمایت هــا و اعطاي تســهیالت کم بهره 
ارزي و ریالي و سقف گذاري هاي تعرفه اي 
و… است که اگرچه در جاي خود بسیار 
هم خــوب و مفیدند، امــا در قالب یك 
سیاست بلندمدت منســجم و راهبردي 
و نه مثاًل در کنار سیاســت هاي متضادي 
همچون کنترل قیمت ها و قیمت گذاري 

بر کاالها و خدمات و فشــارهاي ناشي از 
نظامات تأمین اجتماعي و مالیاتي.

بــه بهانه گرامیداشــت روز »صنعت و 
معدن« و در آســتانه تغییر دولت شاید 
بتوان این خواست هاي هر چند سخت و 
دشــوار، اما الزم و ممکن را مطرح کرد و 
نظر سیاست گذار محترم را به این موضوع 
جلب کرد کــه تا مولفه هــاي اقتصادي 
به گونه اي ساماندهي و مجموع نشوند که 
»صنعت« فعالیتي ســالم و سودآور باشد 

گذر از این وضعیت سخت دشوار است.
الزمه انجــام این مهم بــه گمان این 
خدمتگزار عالوه بــر ضرورت هاي اقتصاد 
کالن و مباني اقتصــاد آزاد و رقابتي که 
در باال به آنها اشاره شد این تدابیر است:

-تدوین اســتراتژي )راهبرد( توســعه 
صنعتي به عنوان قطب نما یا نقشــه راه 
توسعه صنعتي کشور با توجه به تاکیدات 
مختلف در قوانین توسعه اي و به خصوص 

برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه.
-تعیین تکلیــف وزارت متولي صنعت 
کشــور )وزارت صنعت، معدن و تجارت( 
که هــر از چندگاهي ســخن از تفکیك 
آن مي شــود. نگارنــده خــوب به خاطر 
دارد کــه از عمده دالیل موفقیت صنعت 
در دهه 40 شمســي، ایجــاد وزارتخانه 
»اقتصاد« )حاصــل تجمیع دو وزارتخانه 
بازرگانــي و صنایع( بود که در آن تمرکز 
سیاست گذاري ها و تصمیم گیري ها براي 

توسعه صنعتي صورت مي گرفت.
– بهره گیري از مدیران و کارشناســان 
عالم و شایســته و داراي نظریه و بینش 
استراتژیك. چراکه همانطور  و  بلندمدت 
که اشــاره شــد امــر صنعت و توســعه 
صنعتي مقوله اي بســیار پیچیده است و 
حاصل تعامالت حوزه ها و سطوح مختلف 
اجتماعي و حاکمیتي و نیازمند مدیراني 

مجرب با دیدگاه هاي راهبردي است.
امید که با توجه به نیت مثبت مسئوالن 
محتــرم و تمامي ذي نفعــان این حوزه 
شــاهد ارتقاي اقتصاد ملي و پیشرفت و 
توسعه میهن و رفاه بیشتر مردم عزیزمان 

باشیم.

توسعه صنعتي هنوز درك نشده است 

مهندس محسن خلیلي 

رئیس هیات مدیره 
انجمن مدیران صنایع
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سرمقاله

شــوراي نگهبان قانون اساســي ایران پس از 
بررسي هاي طوالني احراز صالحیت هفت نفر را 
براي سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوري 
احــراز کرد. این 7 نفر پــس از رقابت در مبارزه 
انتخاباتــي اما روز 29 خــرداد 1400 و پس از 
اعالم نتایج آراي اعالم شده پیروزي سید ابراهیم 
رئیســي را قبول کردند. حاال این رئیس جمهور 
منتخب ایرانیان از 14 مرداد 1400 به طور رسمي 
 و پــس از تأیید مجلس و تنفیــذ مقام رهبري 

زمام امور اجرایي را در دست خواهد گرفت.
رئیس جمهور تــازه ایران اگرچــه هرگز کار 
اجرایــي نکــرده و همه 40 ســال فعالیتش در 
قوه قضائیه بوده است اما به ویژه در دو سال اخیر 
با واقعیت هاي ایران آشنایي بیشتري پیدا کرده 
است. حضور مستمر او در جلسه هماهنگي قواي 
ســه گانه که براي تصمیم گیــري درباره اقتصاد 
ایــران قدرتي فراتر از مجلس و دولت داشــت و 
نیز دیدارهاي اســتاني و نشست با فعاالن بخش 
خصوصي در مراکز استان ها او را با واقعیت هاي 
اقتصادي ایران بیشتر آشــنا کرده است. دولت 
ســیزدهم اما کار دشــوار بــراي اداره اقتصاد و 
کشــور دارد. دولــت ســیزدهم درحالي کارش 
را شــروع خواهد کرد که دســت و پاي اقتصاد 
ایران از ســال هاي پس از جنگ تا امروز در بند 
و بســت هاي ســخت وگره هاي کور بسته شده 
است. رشــد صفر درصدي در 10 سال 1390، 
رشد منفي سرمایه گذاري در همین دهه، انزواي 
ناخواســته تجارت ایران از تجارت عادي جهاني 
به ویــژه تجارت نفت خام و نیــز گرفتاري هاي 
بانکي در مبادالت جهاني و نیز کوچك شــدن 
حجم تجارت خارجي ایران در تجارت جهاني و 
نیز رشد بي مهار نرخ تورم از گرفتاي هاي اصلي 
اقتصاد اســت که از دولت دوازده به یادگار براي 
دولت بعدي باقي مي ماند. کارشناسان و مدیران 
و فعاالن اقتصادي با تأیید تنگناهاي یادشده اما 
باوردارند دولت ســیزدهم با سه پدیده بزرگ و 
نفس گیر دســت به گریبان است؛ کمبود آب و 
برق یا کاستي هاي زیرساخت هاي ایران، فرآیند 
مدیریت پدیده آزاردهنده کرونا از جلب اعتماد 

شــهروندان تا تأمین واکســن و ســرانجام رها 
شدن صلح هســته اي و فرورفتن این پدیده در 
غبار. کمبود آب و برق و نیز ســایر زیرساخت ها 
به نارضایتي هاي سیاســي در خوزســتان دامن 
زده اســت و مردم این اســتان روش هاي عرفي 
مســالمت آمیز گذشــته را کنــار زده و نابردبار 
شــده اند. این رفتار تازه خوزستاني هاي معترض 
شرایط سیاســي را وارد دوره تازه اي کرده است. 
از ســوي دیگر روش و سازماندهي برخورد نظام 
تصمیم گیــري ایران با پدیده کرونا گونه اي بوده 
و هســت که ایرانیان احساس بدي دارند و براي 
اینکه واکسینه شوند، رنج سفر به کشور جنگ زده 
ارمنستان را به جان مي خرند. نارضایتي اجتماعي 
گسترده از این وضعیت سراپاي جامعه ایراني را 
فراگرفته و به نظر مي رسد شتاب ریزش ضریب 
اعتماد به مدیریت ارشــد دولت و سایر نهادها را 
افزایش داده اســت. سومین عامل سرنوشت ساز 
بر کســب وکار و معیشت شــهروندان به مقوله 
ادامه دار شدت تحریم اقتصادي ایران بر مي گردد. 
پیامدهاي سرچشــمه گرفته از ایــن عنصر بر 
اقتصاد کالن بر اقتصاد بنگاه ها و سفره خانواده ها 
انکارناشدني اســت. روند فزاینده افزایش قیمت 
کاالهایي که باید ســر سفره شــهروندان برود 
و رســیدن به نقطه اوج در شــتاب نرخ تورم از 
این مقوله سرچشــمه مي گیرد.آیا دولت آینده 
مي تواند ســایه ســنگین و خفه کننده این سه 
عامــل آزاردهنده ایران را به ســادگي از ســر 
ایــران و ایرانیان کوتاه کند؟ واقعیت این اســت 
که خوش بیني قابل اعتنایي الزم اســت تا این 
چشــم انداز تصویر شود که با ســرعت مي توان 
این ســه مســأله را حل کرد. واقعیت سیاسي 
ایران روزهاي سرنوشت ســازي را تجربه مي کند 
که آینده ایران را نیز دســتخوش دگرگوني هاي 
ناشــناس خواهد کرد. اگر کاري انجام نشــود و 
درباره مسائل یادشده با شتاب تصمیمي کارساز 
و مطابق با کاهش دشــواري ها گرفته نشــود، 
گره ها پرشــمار تر و کورتر خواهد شد. باید کار 
از جایي شــروع شود تا شــرایط سخت ایران به 
ســوي روزهاي بهتر پیش برود. کارشناسان باور 
دارنــد زودترین جایي که مي شــود با رفتن به 
جاده، آن راه را بــاز کرد مقوله حذف یا کاهش 
تحریم هاست. واقعیت این است که اقتصاد ایران 
تا روزي که بند نافش از درآمد حاصل از صادرات 
نفت بریده شــود نیازمند استفاده از این درآمد 
به مدت دست کم 5 سال اســت تا بتوان منابع 
جایگزین را یافت. درغیــر این صورت و با ادامه 

وضعیت تحریمي یافتن منابع ارزي و ریالي براي 
معادل بخشي به بودجه هاي ساالنه دشوار خواهد 
بود. در شرایط حاضر متأسفانه بخش خصوصي 
ایران توانایي و انگیزه کافي براي سرمایه گذاري 
تازه ندارد. ســرمایه گذاران ایرانــي اصیل تنها 
براي صیانت از کارخانه خود با هدف نگهداشت 
 سطح اشــتغال بنگاه هاي خود را نگه داشته اند.

از سوي دیگر دولت نیز به اندازه اي گرفتار تأمین 
هزینه هاي جاري است که توانایي سرمایه گذاري 
تــازه ندارد و روند کاهنده طرح هاي عمراني این 
را به خوبي نشــان مي دهد. از سوي دیگر اما راه 
سرمایه گذاري مستقیم خارجي نیز مسدود است 
و شــرکت ها وکشــورهاي خارجي باید با درنگ 
بســیار تصمیم بگیرند به ایــران بیایند. با این 
حساب دولت سیزدهم راهي ندارد جز اینکه راه 
صادرات نفت خام به روش عادي را باز کند و این 
نیز بدون رفع تحریم ها ناممکن اســت. واقعیت 
این است دو نظام سیاسي ایران و آمریکا با تکیه 
بر توانایي هاي خود روي خواسته هاي حداکثري 
پا فشــاري مي کنند و البته هرکدام نیز به نقاط 
ضعف خود و حریف نیز آگاهي دارند. نقطه ضعف 
ایران در ادامه بن بست ترسناك فعلي این است 
کــه بدون صادرات نفت نمي تواند بودجه ســال 
1400 را به تعادل منطقي برساند و اقتصاددانان 
باور دارند در این وضعیت، روند و شــتاب تورم 
و نرخ آن فزاینده خواهد شــد و نیز ایران منابع 
کافي بــراي تأمین زیرســاخت هاي به شــدت 
آســیب دیده در بخش هاي گوناگون را نخواهد 
شــد و این اتفاق به معناي پذیــرش نارضایتي 
و اعتراض بیشــتر شهروندان اســت. برخي باور 
دارند مقام هاي سیاسي ایران بردباري و مداراي 
ایرانیان را اندازه گیري کارشناســانه کرده و نیز 
منابــع مالي و ارزي را بــراي روز مبادا در جایي 
دارند که این طور در برابر قدرت نخســت جهان 
ایستادگي مي کنند. اما نقطه ضعف آمریکایي ها 
نیز این است که نظامي هاي مستقر آنها در عراق 
و نیز در دیگر کشــورهاي منطقه آسیب پذیرند 
و این بخت ســیاه آنهاست که آسیب زنندگان به 
نظامي هاي آمریکایي در عراق و در کشــورهاي 
دیگر، دوستان ایران به حساب مي آیند که جهاد 
علیه آنها را تشــدید مي کنند. واقعیت این است 
که پیچیدگي ها و تنگناها و بن بســت ترسناك 
فعلي، شــهروندان ایراني را بیشتر از شهروندان 
آمریکایي در هــراس و ابهام فرو مي برد. به نظر 
مي رســد این یك فاکتور مهم اســت؛ به عالوه 
اینکه نرخ تورم شتابان همه را عاصي خواهد کرد.

درنگي بر روزگار دولت سيزدهم 

محمد  صاد  ق جنان صفت

سرد  بیر
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یادداشت

برخي از گوشــه هاي واقعیت ایران که 
به شــدت خود را نشان مي دهد این است 
کــه به رغم بیان آرزوهاي بلنــد در ایران 
در همه روزها و سال هاي پس از استقرار 
نظام جمهوري اســالم براي داشتن یك 
اقتصاد خود اتکا که کمترین نیاز به خارج 
را داشته باشد هرگز لباس عمل نپوشیده 
اســت. به این ترتیب است که ایران براي 
زندگي عــادي خویش باید با دنیا تجارت 
کند و تجارت ایران نیز تا همین دو- ســه 
سال پیش صورت ساده اي داشت. به این 
معني که ایران ساالنه به طور میانگین 50 
میلیارد دالر نفت خام و نیز مقادیري متغیر 
کاالهاي دیگر به چند کشــور مشــخص 
مي فروخت و ســاالنه به طور میانگین 60 
میلیارد دالر نیز واردات کاالهاي مصرفي، 
کاالهاي واســطه اي و نیز مواد اولیه تولید 
وارد مي کرد. این واقعیت موجب شده است 
ایران با دنیاي امروز با همه پیچیدگي ها و 
درهم تنیدگي هایش برخورد داشته باشد و 
در این برخوردهاســت که گره هایي دیده 
مي شــود زیرا حقیقت جهــان با حقیقت 

ایران سازگاري ندارد. 
از سوي دیگر حقیقت و واقعیت جهان 
امروز این اســت که برخالف خواســت 
و اراده و تمایــل نهادهــاي اداره کننــده 
ایران، غرب به معنــاي عام آن و به ویژه 
ایاالت متحده آمریــکا در آن قدرت اول 
به حســاب مي آیند. واقعیت این است که 
به رغم تالش هاي مسکو، پکن وتا اندازه اي 
اتحادیه اروپا و سایر کشورهاي ناسازگار با 
آمریکا، این کشور با فاصله قابل اعتنا در 
حال حاضر بر سرنوشت تحوالت اقتصادي 
و سیاســي در دنیا بیشترین اثر گذاري را 
دارد. این حقیقت جهان تا روزي که نابود 
نشــود با حقیقت ایران سازگاری ندارد و 
به همین دلیل اســت که این دوحقیقت 
درنقاط متفاوتي باهم برخورد غیردوستانه 
دارند. از آنجایي که حقیقت جهان توانسته 

است واقعیت هاي دنیاي امروز را بر اساس 
آنچه مي خواهد شکل دهد و نیز با توجه 
بــه فرمان پذیري وهمراهي کشــورهاي 
گوناگون با این حقیقت، ایران با دردســر 
روبه رو مي شــود. به طور مثال مي توان به 
داســتان FATF اشاره کرد. واقعیت این 
اســت که در دنیاي امروز و با گسترده تر 
شــدن دادوســتد کاال وجریان هاي پولي 
و مالي، درهم تنیدگي هایي پدیدار شــده 
است و کشورهاي جهان و به ویژه غرب و 
آمریکا که در جریان حمله به این کشــور 
در سال 2001 متحمل خسارت سنگیني 
شــدند به این نتیجه رسیدند که باید در 
نظام دادوســتدهاي مالــي وپولي کاري 
کرد که معلوم شود هر جابه جایي پول از 
کدام مقصد به کــدام مبدا مي رود و این 
جابه جایي را چه کشوري یا چه سازمان و 
فرد حقیقي و حقوقي انجام مي دهد. این 
خواســته و اراده آمریکایي ها موجب شد 
پس از 2001 یك نهاد به نام گروه اقدام 
ویژه تشکیل شــود و ابتدا تعدادي کمتر 
از انگشت هاي دو دســت عضو آن بودند 
آن را تشــکیل دادند. فلسفه تأسیس این 
نهاد به طور خالصه این بود و هست که راه 
جابه جایي منابع مالي پرریسك یا متعلق 
به گروه هاي ناشــناس که ممکن است از 
آن منابع اســتفاده هاي تروریستي انجام 
شود را مســدود کند. FATF یك جزوه 
با 40 توصیه براي مبارزه با پولشــویي در 
ســطح جهان دارد و یك جزوه دیگر دارد 
که 9 توصیه بــراي مبارزه با تأمین مالي 

تروریسم دارد. 
نظام سیاســي ایران حقیتي است که 
این نهــاد را به چند دلیل قبــول ندارد. 
دلیل نخست آن رهبري ایاالت متحده در 
FATF بنا به باور تصمیم گیرندگان اصلي 

درایران است.
این یك اصل در ایران است که آمریکا 
هر فعالیتي مي کند براي صیانت از منافع 
خودش است و این منافع لزوماً با منفعت 
ایــران که با نظام سیاســي آمریکا تضاد 
ذاتي دارد سازگار نیســت که هیچ بلکه 
منافــع ایران را تهدیــد مي کند. بنابراین 
ضــرورت ندارد ایران شــرایط FATF را 
قبول کند. دلیل دیگــر مخالفت ایران با 
این نهاد این است که مي گویند چرا باید 

اطالعات ایران و گروه هاي مورد حمایتش 
و نیز مســیر دادوســتدهاي مالي اش در 
اختیار آمریکا قرار گیرد و از این اطالعات 

علیه ایران استفاده کند. 
دلیل ســوم این اســت که این نهاد با 

استقالل ایران سازگاري ندارد.
اما حقیقتي که در باال به آن اشاره شد 
بــا واقعیت هاي ایران در تضاد قرار گرفته 
است. ایران باید تجارت کند و باید مسیر 
 FATF دادو ستدهاي مالي اش را به اطالع
برساند. اما ایران نمي خواهد حقیقت را با 
واقعیــت یکي بداند و مي گوید مي توان از 
کنــار این موضوع عبور کــرد. اما به نظر 
مي رســد و تجربه ســال هاي اخیر و نیز 
رخدادهاي پرشمار نشان مي دهد ایران به 
نقطه اي رسیده است که باید بین حقیقت 
جهان امروز و حقیقت نظام سیاسي خود 
و نیز واقعیت هایي که وجود دارند یکي را 
برگزیند. شــاید قبول این حقیقت سخت 
باشــد و ایران به لحاظ حیثیت سیاسي 
نخواهد مفاد و محتــواي توصیه نامه هاي 
دوگانه FATF را قبول کند اما باید بتواند 
بدیلي براي نبودن امکان جابه جایي منابع 
پول تهیه کند. دو ســناریوي موجود این 
داســتان که انگار به روزهاي آخر رسیده 
اســت وجود دارد. ایران تجارت خارجي 
عادي را کنار بگذارد و کجدار و مریز رفتار 
کند تا ببیند چه مي شود و آیا بدیلي براي 
عبور از این شرایط پدیدار مي شود. در این 
صورت خطر حذف تدریجــي از تجارت 
مشــهود و مراعات شده جهاني را باید به 
مرور کنار بگذارد. فعاالن اقتصادي ایران و 
بازرگانان به این نتیجه رسیده اند ایران به 
دلیل عدم پذیرش FATF درحال حذف 
تدریجــي از اقتصاد عادي جهان اســت. 
هزینه هاي سربار و راه هاي پیچیده براي 
دور زدن توانایــي بازرگاني خارجي را به 

انتها مي رساند.
ســناریوي دیگر این است که نهادهاي 
اداره کننده کشور حقیقت جهان را بپذیرند 
و با استفاده از گریزگاه هاي قانوني وعرفي 
در یــك دوره معین تجارت خارجي خود 
را چنان سامان دهند که بتوانند با تجارت 
 مشــهود فعالیت هاي دیگــر اقتصادي را 

سرپا نگه دارند.

واقعيت اقتصاد ايران 

دكتر حسین سالح ورزي 

نایب رئیس اتاق ایران
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و ارائه برخی راهکارها

انرژی از جمله نهاده های بسیار مهم و اساسی برای تولید است و 
در خصوص اهمیت و نقش انرژی در اقتصاد اینگونه تعبیر می کنند 
که هیچ ارزش افزوده اقتصادی بــدون مصرف انرژی امکان تولید 
ندارد. برق نیز از جمله حامل های انرژی محسوب می شود که امروز 
گستره پوشش آن در دنیا بسیار وسیع است و در حال حاضر فقط 
16 درصد جمعیت کره زمین یا به عبارتی 1/2 میلیارد نفر به این 
انرژی دسترســی ندارند.  در ایران نزدیك به 99/5 درصد مردم به 

برق دسترسی دارند. 
انرژی بــرق در بخش های مختلف مصرف می شــود و از آن به 
عنــوان نهاده و خدمتی برای تولید رفاه و آســایش و... اســتفاده 
می شــود.  نقش این خدمت در برخــی از نقاط ایران برای زندگی 
روزمره به قدری برجســته اســت که لحظه ای بــدون آن زندگی 
امکان پذیر 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 خسارت های زیادی به بخش های 
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. 

1- مروری بر مشکالت صنعت برق در ایران
بررسی ها حکایت از این واقعیت دارد که فعالیت صنعت برق در 
ایران با همت و تالش بخش خصوصی آغاز شد. »بدین صورت که 
از اوایل سال های 1300 به بعد، با توجه به این که بخش خصوصی 
به مزایای برق پی برد، رفته رفته در شهرهای بزرگ و کوچك ایران، 
تأسیســاتی برای تولید و توزیع و فروش برق ایجاد شــد. اینگونه 
فعالیت ها عموماً در مقیاس هــای کوچك و محدود و به طور کلی 
منفك از یکدیگــر انجام می گرفت و البته نیــاز به هماهنگی هم 
در شرایط آن روزهای نخستین احساس نمی شد در همین دوران 
برخی ازکارخانه های صنعتی جدیدالتأســیس هم دارای تجهیزات 
برق اختصاصی شــدند که داد و ســتدهایی نیز با مؤسسات برق 

شهری داشتند.
در ســال 1310برای نخستین بار، شبانه روزی کردن برق در تهران 
درمیان دولتمردان آن زمان مطرح شد و اقدامات اولیه برای تحقق آن 
صورت گرفت. در ســال 1316پس از شش ســال و با گذراندن فراز  و 
نشیب های بسیار، در تاریخ 1316/6/25 نیروگاه بخار ساخت کارخانه 
اشکودای چکسلواکی با قدرت 6400 کیلو وات در محل کنونی شرکت 
برق منطقه ای تهران نصب شــد و به بهره برداری رســید. با وجود آن 
که در تهران به علت وســعت شهر و موقعیت سیاسی و اجتماعی آن، 
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سرمایه گذاری دولتی در کار برق رسانی پیش از همه شهرهای دیگر آغاز شد، 
بخش خصوصی هم در امور برق رسانی در تهران فعالیت قابل توجهی داشت 
به نحوی که در ســال 1341 یعنی سال تأسیس ســازمان برق ایران تعداد 
شرکت های خصوصی که هر یك در بخشی از شهر تهران فعالیت داشتند به 
32 شرکت رسیده بود.«  در حال حاضر صنعت برق ایران تحت کنترل شرکت 
دولتی توانیر است و احداث نیروگاه ها توسط شرکت توسعه برق ایران مدیریت 

می شود که یك 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 1327 در کشور به اجرا در آمد، در برنامه سهمی هم برای توسعه صنعت 
برق در کشور با هدف تامین برق مورد نیاز مصارف خانگی شهر ها و فراهم کردن 
رفاه اجتماعی منظور شده بود. مجموع فعالیت هایی که در صنعت برق کشور در 
سال های قبل و بعد از انقالب سال 1357 اتفاق افتاد عبارتند از این که صنعت 
برق ایران توانســته است با موفقیت بحران های دوران جنگ و پس از جنگ را 
پشت ســر بگذارد و از لحاظ بین المللی نیز در جایگاهی در خور قرار گیرد. در 
حال حاضر ایران رتبه 14 تولید برق در جهان را دارد و از نظر مصرف در جایگاه 

هجدهم جهان قرارگرفته است. 

 مشکالت ناشی از اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ها  
قانون  اصالح  ماده  )3( قانون  برنامه  چهارم  توســعه  اقتصادی ، اجتماعی  و 
فرهنگی  جمهوری  اســالمی  ایران )معروف به قانون تثبیت قیمت ها که در 
مجلس هفتم به تصویب رسید(  مصوب 1383/10/22 و اجرای نامناسب قانون 
هدفمند کردن یارانه ها مصوب ســال 1388 سنگ بنای عدم تعادل ها را در 

صنعت برق فراهم کرد.
مطابق بند)ج( ماده)1( قانون هدفمنــد کردن یارانه ها: »میانگین قیمت 
فروش داخلی برق به گونه ای 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. بررسی ها حکایت از این واقعیت دارد که این حکم 
در ســال های برنامه پنجم به رغم 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 )7( قانون 
هدفمند کردن یارانه ها و این که 50 درصد 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 121000 ریال تا 125000 ریال را به ازای هر نفر بین مردم توزیع 
کند و نه عــدد 455000 ریال را. در واقع مابه التفاوت عدد 455000 ریال با 
رقم 12000 که معادل 334000 ریال 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 شرکت های عرضه کننده انرژی مثل توانیر و... پرداخت می شد. در واقع 
دولت برای تأمین منابع مربوط به اجرای نادرست قانون، از محل دست اندازی 
به منابع مربوط به شرکت های عرضه کننده انرژی تأمین کرده است. در اجرای 

این قانون تخلفات زیر محرز است: 
 ترکیــب مقرر در قانون هدفمنــد کردن یارانه ها برای مصــارف آن قانون

)50 درصــد بــرای کمك به خانوارها، 30 درصد بــرای کمك به تولید و 20 
درصد برای جبران هزینه های دولت(، در هیچ یك از ســال های اجرای قانون 
مذکور رعایت نشده اســت. به نحوی که در عمل، پرداخت یارانه های نقدی، 
حدود 90 درصد از کل مصارف هدفمندســازی یارانه ها را به خود اختصاص 
داده است. علیرغم اینکه مجلس شوراي اسالمي همواره بر اختصاص درصدي 
از منابع هدفمندسازی برای کمك به تولید تاکید کرده است، در عمل حدود 2 
درصد مصارف در طی سال های 1389 تا 1397 به تولید اختصاص یافته است. 

 به عالوه، حدود 2 درصد مصارف نیز به حوزه ســالمت اختصاص یافته است. 
در مجموع، اجراي قانــون هدفمندکردن یارانه ها در خصــوص توزیع یارانه 
نقدي مســیر صحیحي را طي نکرد. توفیق در اجراي سیاســت نقدي کردن 
یارانه ها نیازمند شناخت اقشار جامعه از لحاظ درآمدي بوده که زمینه هاي آن 
 محقق نشد. بي توجهي اساسي به سایر قوانین مکمل )از جمله قانون توسعه 
حمل ونقــل عمومي و مدیریت مصرف ســوخت، قانون اصالح الگوي مصرف 
انرژي، قانون رفع موانع تولید و قانون اجراي اصل 44(، توزیع منابع حاصل از 
اجراي قانون در میان اهداف متعدد و نامرتبط با حوزه انرژي. یکي از مهم ترین 
نقاط ضعف قانون هدفمندکردن یارانه ها، توزیع منابع حاصل از افزایش قیمت 
انرژي بین مصارف متعدد از جمله کمك به حوزه ســالمت، کمك به اشتغال 
جوانان، افزایش مستمري و... است به گونه اي که عمال منابعي براي تحقق اهداف 
اصلي قانون که کاهش شدت انرژي است، نمانده است. به عالوه، با اصرار مجلس 
شوراي اسالمي در تبصره 14 بودجه سال 1397، براي اجراي ماده 39 قانون 
برنامه ششم توسعه، براي اولین بار از زمان اجراي قانون هدفمندکردن یارانه ها، 

همه منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندکردن یارانه ها مدنظر قرار گرفت.
یکی از انحرافات بسیار جدی که در قانون هدفمند کردن اتفاق افتاد این بود 
که شــرکت های 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 1389 لغایت 1395 وزارت نیرو بیش از 323 میلیارد 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 می شود.

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 دولت ها با رایگان و در نظر گرفتن قیمت های مخفف برای فروش 
برق، هزینه هایی 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 1394 با تصویب قانون حمایت از 
صنعت برق تالش شد منابع مربوط به تصمیمات این چنینی در نظر گرفته 

شود. این موضوع در ماده)6( قانون مذکور بشرح ذیل آمده است: 
»ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف اســت اعتبار الزم جهت 
پرداخت مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام 
شده )مورد تأیید سازمان حسابرسی( و همچنین معافیت های قانونی اعمال 
شده برای هزینه های انشعاب را در بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و در 
فواصل زمانی ســه ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند.« بررسی  قوانین بودجه 
سال های اخیر نشان می دهد که این حکم نیز اجرا نشده است. در واقع عدم 
اجرای این حکم به معنای این است که وزارت نیرو هزینه هایی را برای عرضه 
برق پرداخت می کند که عمالً محل جبران آن مشــخص نیست. آمار نشان 
می دهد که میزان مطالبات وزارت نیرو از بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی رقمی 
حدود 60 هزار میلیارد تومان است. بدین صورت که در سال 1398 قیمت برق 
با سوخت یارانه ای در ســال 1398 بیش از 193 تومان به ازای هر کیلووات 
ساعت محاسبه شده است، این در حالی است که قیمت برق به صورت تکلیفی 
به طور متوســط 82 تومان 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 111 تومان دچار ضرر و زیان می شــود 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 می شود ارائه شده است. با در 
نظر گرفتن ســوخت مصرف شده به قیمت سوبسیدی و غیرسوبسیدی در 
سال 1398 به ترتیب 30 و 393 هزار میلیارد تومان سوبسید از محل فروش 
برق به اقتصاد کشور تزریق شده است که بسیار بی هدف و نامتناسب بین 
اقشار مختلف و بخش ها 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 1399 مجموع درآمد حاصل از فروش 
داخلی برق و صادرات 31328 میلیارد تومان برآورد شده است و هزینه های 
این صنعت نیز در همان سال 39251 میلیارد تومان برآورد شده است. این 
دو رقم نشــان می دهد صنعت برق در همان سال در بخش درآمد-هزینه 
با کســری 7923میلیارد تومانی مواجه بود. برای جبران این کسری، چون 
راهــی برای کاهش هزینه های جاری وجود ندارد، ناچاراً باید اســتهالك و 
سرمایه گذاری کاهش یابد. در واقع باال بودن هرینه ها نسبت به درآمدها باید 

از محل کاهش استهالك و هزینه های سرمایه گذاری جبران شود. در بخش 
منابع در ســال 1399 پیش بینی شــده بود کل منابع این صنعت 18225 
میلیارد تومان و مصارف مربوط به ســرمایه گذاری 27368 میلیارد تومان 

باشد. در این قسمت نیز صنعت با 9143 میلیارد تومانی مواجه شد.  
 باال بودن عمر نیروگاه ها

باال بودن عمر نیروگاه ها یکی دیگر از مشــکالت صنعت برق است. عمر 
بــاالي برخي نیروگاه هاي حرارتي کاهش راندمان و  بهره وري را به دنبال 
دارد. کمبود منابع آب براي برخــي نیروگاه هاي بخاري و مدیریت منابع 
آب نیروگاه هاي برق آبي باعث شــده که حداکثر قدرت عملي قابل تولید 
در زمان اوج مصرف کاهش یابــد. در حال حاضر بیش از 1700 مگاوات 
نیــروگاه بخاري و گازي عمر باالي 40 ســال و بیــش از 7000 مگاوات 
نیروگاه بخاري و گازي عمر باالي 35 ســال دارند که بنا بر استانداردهاي 
موجــود هیچ گونه قابلیت اتکایي در خصــوص این قبیل نیروگاه ها وجود 
نــدارد و اســتفاده از این نیروگاه ها در زمان اوج مصرف ســال هاي آینده 

مي تواند موجبات نگراني را فراهم آورد.
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 قیمت گذاری و مصرف نامتوازن برق
یکی از مشکالت کنونی صنعت برق در مقایسه با بقیه نقاط دنیا،  شکل 
نیاز مصرف ایران در زمان پیك مصرف با بقیه نقاط دنیا اســت. در ایران 
نسبت سهم برق مصرفي صنایع و بخش خانگي تقریباً یکسان بوده، حال 
آن که این نسبت در کشــورهاي دیگر نظیر مالزي به 2/5 برابر مي رسد 
کــه مراتب عالوه بر امکان مدیریت بهتر بــار، موجب ایجاد ارزش افزوده 

بیشتري  مي گردد. 
یکــي از عوامل مصرف نامتوازن بــرق در بخش هاي خانگي و صنعت، 
قیمت گذاري نامناســب برق در این بخش ها است. چرا که گران تر بودن 
قیمت برق در بخش تولید نسبت به بخش خانگي، خود عاملي در راستاي 
تشــدید رکود است. در کشورهاي پیشــرفته، برق صنعتي از برق خانگي 
ارزان تر بوده و نســبت میانگین تعرفه برق مشــترکین صنعتي به خانگي 
این کشــورها حدود 0/5  است. ولي نسبت متوسط تعرفه برق صنعتي به 
خانگي در ایران در 10 سال گذشته حدود 1/3 بوده است. با توجه به این 
که تعرفه برق هر دو بخش خانگي و صنعتي در ایران پایین است، مطابق 
اهداف برنامه ششم مقرر شــده قیمت فروش برق داخلي به قیمت تمام 
شــده آن برســد که در این صورت الزم است افزایش قیمت بخش تولید 
با شــیب بسیار مالیم تر و افزایش قیمت بخش خانگي با شیب تندتري به 
خصوص براي مشترکین پرمصرف صورت گیرد تا نسبت تعرفه هاي این دو 

بخش و روند افزایش آنها به حد مطلوبي برسد.
در مــاده)27( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشــی از مقررات 
مالی دولت مصوب 1384/8/15 مسئولیت تأمین برق کشور به وزارت نیرو 
محول شــده است.  رشد متوسط مصرف برق در سالیان اخیر بین 5 تا 7 
درصد بود و برای جبران این میزان مصرف در برنامه های پنجم و ششــم 
توسعه مقرر گردید سالیانه 5 هزار مگاوات به ظرفیت منصوبه کشور اضافه 
شــود. متأسفانه این وظیفه قانونی در هیچ یك از سال های 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 می شود.

2- بررســی عملکرد وزارت نیرو در ایجاد ظرفیت اسمی در 
سال های برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه

ظرفیت اســمی نیروگاه های کشور تا پایان سال 1399 معادل 85313 
مــگاوات بوده کــه دربرگیرنــده نیروگاه های حرارتــی، برق آبی، اتمی و 
تجدیدپذیر اســت. ظرفیت اســمی نیروگاه های حرارتــی برابر 71331 
مــگاوات، نیروگاه های برق آبی برابر 12193 مگاوات و اتمی و تجدیدپذیر 
1789 مگاوات است. نمودار)1( روند افزایش ظرفیت طی سال های 1384 
تا 1399 را نشــان می دهد. ظرفیت منصوبه ســاالنه کشور در سه برنامه 
چهارم، پنجم و ششم )تا سال 1399( توسعه یعنی از سال 1384 لغایت 
ســال 1399 در نمودار زیر ارائه شده اســت. همان طور 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 نیروگاه ها، 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 خرده فروشــی و غیره اســت. تحت چنین شرایطی 
بنگاه های اقتصادی فعال در این صنعت، شامل تولیدکنندگان تجهیزات، 
پیمانکاران و ســرمایه گذاران احداث نیروگاه ناتوان از تأمین مالی خواهند 

شد که این امر افت و یا توقف فعالیت های آنان را در پی خواهد داشت. 

نمودار 1. ظرفیت نیروگاه های منصوبه ساالنه در بازه زمانی 
1384-13۹۹

مأخذ: آمار تفصیلی صنعت برق ایران، توانیر.

بیش از 83 درصد از کل ظرفیت نیروگاهی منصوب در کشور متعلق 
بــه نیروگاه های حرارتی شــامل بخاری، گازی و چرخه ترکیبی اســت. 
نیروگاه هــای برق آبی که نقش مهمی در تأمین اوج مصرف دارد، 14/3 
درصد از کل ظرفیت نامی را در بر می گیرد. نیروگاه اتمی بوشهر با ظرفیت 
1020 معادل 1/2 درصد از کل ظرفیت منصوبه را دربر می گیرد. ســایر 
ظرفیت های نیروگاهی متعلق به نیروگا ه های تجدیدپذیر )شــامل بادی 
و خورشــیدی( و دیزلی اســت که مجموعاً 1/3 درصــد از کل ظرفیت 

نیروگاهی را شامل می شود.

نمودار 2. سهم انواع نیروگاه از ظرفیت منصوب در كشور در سال 13۹۹

مأخذ: آمار تفصیلی صنعت برق ایران، ویژه مدیریت راهبردی، سال 1399، توانیر.

تولید همزمان با اوج مصرف ســال 1399 برابر 58/1 گیگاوات بود که 
نیروگاه هــای حرارتی تقریباً معادل 83 درصــد آن را تأمین کرد. گفتنی 
اســت، در کنار افزایش ظرفیت نیروگاهی، انجام تعمیرات اســتاندارد و 
به موقــع نیروگاه های 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 بارش های صورت گرفته در سال آبی 1399-1398 نیروگاه های 
برق آبی همچون ســال 1398، نقش مهمی در تأمین اوج مصرف ســال 
1399 ایفا نمود که این میزان بالغ بر 9 گیگاوات بود. نیروگاه اتمی بوشهر 
در زمان اوج مصرف ســال 1399 برابر معادل حدود 900 مگاوات برق به 
شبکه سراسری تزریق نمود. سایر مقادیر ثبت شده برای تولید همزمان با 
اوج مصرف سال 1399، متعلق به نیروگاه های تجدیدپذیر و دیزلی است. 
گفتنی است، از مجموع ظرفیت حدود 750 مگاوات نیروگاه های انرژي نو 
و تجدیدپذیر )شــامل بادی، خورشیدی و زباله سوز( تولید 104 مگاوات، 

همزمان با اوج مصرف سال گذشته، ثبت شده است. 
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نمودار 3. سهم انواع نیروگاه از تولید هزمان با اوج مصرف سال 13۹۹

مأخذ: همان.

از نقطه نظر نیروگاه ها تحت تملــك، 37/5 گیگاوات معادل 44 درصد 
متعلــق به دولت )وزارت نیرو و خــارج از آن(، 41/8 گیگاوات معادل 49 
درصد متعلق به بخــش غیردولتی )خصوصی( و مابقی آن متعلق صنایع 
بزرگ اســت. به عــالوه، واحدهای نیروگاهی تحت تملــك دولت، بخش 
غیردولتــی و صنایع بزرگ به ترتیب 48، 50 و 2 درصد از مجموع 58/1 
گیــگاوات تولید همزمان با اوج مصرف ســال 1399 را تأمین کردند. این 
نقش نیروگاه های غیردولتی در تأمین اوج مصرف، اطالع و پایش مستمر 
وضعیت ایــن نیروگاه ها متعلق به بخش غیردولتی و مشــارکت آنان در 

تصمیم سازی ها برای بهبود عملکرد آنان دارد. 

3- نتیجه گیری 
 آنچه در این نوشتار آمده است گویای این واقعیت است که بخش انرژی و 
صنعت برق ایران از زمانی که  قانون  اصالح  ماده  )3( قانون  برنامه  چهارم  توسعه  
اقتصادی ، اجتماعی  و فرهنگی  جمهوری  اسالمی  ایران معروف به قانون تثبیت 
قیمت ها که در مجلس هفتم به تصویب رسید و اجرای نامناسب قانون هدفمند 
کردن یارانه ها مصوب ســال 1388 سنگ بنای عدم تعادل ها را در این صنعت 
فراهم کرد. تا قبل از این تصمیمات و قوانین، صنعت برق که صنعتی خودگردان 
بود از طریق منابعی که بدست می آورد کلیه امورات جاری و سرمایه ای خود را 
انجام می داده و هیچگونه کسری نداشت. اما اجرای ناقص قانون هدفمند کردن 
تعادل ها ، 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 
قیمت ها و دیگری تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی.  
  در ماده)27( قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي 
دولت مصوب1380، تأمین نیاز برق کشور بر عهده وزارت نیرو است. با توجه به 
مطالب فوق، کمبود نقدینگي صنعت برق در بخش هاي مختلف این صنعت مانع 
از تحقق کامل اهداف از پیش تعیین شده جهت توسعه  سیستم هاي مختلف 
در  بخش هاي تولید، انتقال و توزیع شــده اســت، به  گونه اي که بخش عمده  
طرح هاي توســعه متوقف و یا از اولویت اجرا خارج  شــده اند و در حال حاضر 

بخش جزئي از طرح هاي مزبور با توجه به بودجه اندِك در اختیار، به کندي در 
حال اجراست. 

  مجموع درآمدهاي صنعت برق طي سال هاي1390 لغایت 1395 در 
حدود 77 هزار میلیارد تومان مي باشد که بعد از کسر هدفمندي یارانه ها، 
درآمــد خالص فروش برق به حدود 64 هزار میلیــارد تومان کاهش یافته 
اســت. این در حالي است که مجموع هزینه هاي صنعت برق در این سال ها 
بیش از 89 هزار میلیارد تومان بوده است. این وضعیت نشان دهنده کمبود 

بیش از 12 هزار میلیاردتومان مي باشد. 
  تخصیص سوخت ارزان قیمت با نرخ  5تومان به نیروگاه ها بعد از اجراي 
قانون هدفمندي یارانه ها، در عمل سیاست هاي افزایش راندمان و کاهش سوخت 

مصرفي نیروگاه ها را در سازوکار بازار فعلي غیراقتصادي نموده است. 
  در حال حاضر 50 درصد تولید برق در اختیار بخش خصولتی قرار دارد. به رغم 
چنین وضعیتی هنوز وزارت نیرو به عنوان بازیگر، تنظیمگر و سیاستگذار مشغول 
فعالیت اســت. این در حالی است که مطابق ماده)59( قانون اجرای سیاست های 
کلی اصل)44( قانون اساســی مصوب 1387/3/25 و قانون اصالح قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )44(  قانون اساسی تصویب شد و مواد)7( 
و )8( مصوب 1397/3/22، مقرر گردید نهاد رگوالتوری در حوزه هایی که ماهیت 
انحصار طبیعی دارند، تشکیل شود ولی به رغم گذشت بیش از یك دهه هنوز این 
امر قانونی اجرا نشده است. در فضای نبود چنین نهادیی، بسیاری از تصمیماتی که 
می توانست 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.  

4- پیشنهادات
  براي مشــترکین صنعتــي و خانگي، فرهنگ ســازي و برنامه ریزي 
مناســب و راهکارهاي تشــویقي به منظور صرفه جویي در مصرف برق در 

دستور کار وزارت نیرو قرار گیرد. 
  وزارت نیرو با استناد به ماده 6 قانون حمایت از صنعت برق کشور و تبصره 
ذیل آن و ماده 90 قانون اصل 44، نسبت به استفاده از اسناد خزانه اسالمي و 
اوراق تسویه خزانه، به منظور جبران مابه التفاوت قیمت خرید و قیمت تکلیفي 

فروش برق از طریق درج مراتب در قوانین بودجه اقدام نماید.  
  وزارت نیــرو از انعقاد قراردادهاي مختلف با یك شــرکت در قالب ترك 

تشریفات مناقصه و ایجاد انحصار پرهیز نماید. 
 وزارت نیرو سیاست هاي الزم را به منظور واقعي نمودن قیمت فروش 
برق )با اولویت مشــترکین پرمصرف( با رویکرد کاهش سهم برق مصرفي 
بخش خانگي نســبت به بخش صنایع براي امکان مدیریت بهتر بار و ایجاد 

ارزش افزوده، اتخاذ و اجرا نماید. 
 دولت محترم صرف نظر از چگونگي حذف یارانه نقدي اقشار پردرآمد، 
با اســتفاده از  ظرفیت هاي قانوني، تدابیر الزم را جهت حذف نسبي یارانه 
پرداختي بابت حامل هاي انرژي به مشــترکین پرمصــرف و واقعي نمودن 

قیمت گاز تحویلي به  نیروگاه ها اتخاذ نماید.   
 سازمان برنامه و بودجه همزمان با پیشبرد برنامه هاي توسعه ظرفیت 
نیروگاه هاي کشور توسط وزارت نیرو، تخصیص منابع مالي ماده 12 قانون 
رفــع موانع تولید و از محــل منابع مالي  صرفه جویــي در انرژي را جهت 

نوسازي نیروگاه هاي فرسوده در دستور کار قرار دهد. 
 وزارت نیرو از ایجاد تغییرات غیرکارشناســي در ساختار صنعت برق 
از قبیل گسترش تشکیالت و ایجاد شرکت هاي مادرتخصصي جدید پرهیز 
نموده و تمهیدات الزم جهت واگذاري  شــرکت هاي مدیریت تولید برق را 
معموال دارد و توجه خود را بر برنامه ریزي بلندمدت و مدون درخصوص رفع 

مشکالت شبکه برق متمرکز نماید. 

 سهم مالکین نیروگاهی
 از مجموع ظرفیت نیروگاهی

تا سال 13۹۹

 سهم مالکین نیروگاهی
 از مجموع تولید همزمان
با اوج مصرف سال 13۹۹

مأخذ: آمار تفصیلی صنعت برق ایران، ویژه مدیریت راهبردی، سال 1399، توانیر.
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بحثي پيرامون قرارداد كار و توصيه هايي به كارآفرينان

 مقدمه
پس از پیروزي انقالب اسالمي ایران و استقرار 
حکومت جمهوري اسالمي ایران با توجه به لزوم 
تغییر در بســیاري از قوانیــن و مقررات و انطباق 
آن با قانون اساســي جمهوري اسالمي ایران، در 
مورد قانون کار نیز مطالعات و بررسي هاي وسیعي 
انجام گرفت و کمیســیون هاي متعددي مرکب از 
نماینــدگان کارفرمایان و کارگــران و وزارت کار 
بدین منظور تشکیل شد و لزوم تنظیم قانون کار 
 جدید از جنبه هاي مختلف مطالعه و بررسي شد و 
در عین حال قوانین کار برخي از کشورهاي جهان 
نیز بررســي شد. سرانجام در ســال 1362 متن 
پیش نویس قانون کار جمهوري اســالمي ایران به 
مجلس شوراي اسالمي تقدیم شد. این قانون پس از 
تصویب در مجلس شوراي اسالمي چندین بار بین 
مجلس و شــوراي نگهبان قانون اساسي رد و بدل 
شد و بدون تصویب نهایي باقي ماند. سرانجام طبق 
دستور بنیان گذار جمهوري اسالمي ایران حضرت 
امام خمیني )ره( مجمع تشخیص مصلحت نظام 
تشــکیل و موضوع رسیدگي و تصویب قانون کار 
به مجمع مذکور واگذار شد. مجمع مذکور قانون 
کار را مورد بررسي و مطالعه قرارداد و سرانجام در 
302 ماده و 121 تبصره در تاریخ 29 آبان ماه سال 
1369 آن را تصویب کرد و از تاریخ 69/12/14 به 

مرحله اجرا گذارده شد.
در حوزه قانون کار مصوب سال 1369 مشکالت 
و چالش هاي عدیده اي بروز کرد که در طول بیش از 
30 سال که از اجرایي شدن آن مي گذرد همچنان 

حل نشــده باقي مانده اند و اصالحات درخواستي 
در دولت هاي مختلف صورت نگرفته اســت و اگر 
اصالحي هم انجام شــده اســت به صورت خیلي 
جزئي بوده و پاســخگوي مشکالت روابط کار در 
کشور نبوده است. از جمله این موارد بحث قرارداد 

کار و تعیین مدت در ماده 7 این قانون است.

 بررســي ماده 7 قانون كار و مفهوم 
مدت قرارداد كار

بر اساس ماده 7 قانون کار قرارداد کار عبارتست 
از قرارداد کتبي یا شفاهي که به موجب آن کارگر 
در قبال دریافت حق الســعي کاري را براي مدت 
موقت یا مــدت غیر موقت بــراي کارفرما انجام 

مي دهد.
در تبصــره1 این مــاده آمده اســت: حداکثر 
 مدت موقت براي کارهایي که طبیعت آنها جنبه 
غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعي 

تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
 بر اساس تبصره2: در کارهایي که طبیعت آنها 
جنبه مستمر دارد، در صورتي که مدتي در قرارداد 

ذکر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي شود.
به موجب این ماده قراردادهایي که بین کارگر 
و کارفرمــا منعقد مي گــردد از نظر قانوني مالك 
تشخیص کلیه تعهدات طرفین بوده و معتبر است. 
در این مــاده و تبصره هاي آن 3 نوع قرارداد قابل 

تشخیص است: 
 قراردادهــاي مــدت موقت براي مشــاغل 

غیر مستمر )بر اساس تبصره 1( 

 قراردادهاي مشــاغل مســتمر که مدت در 
قرارداد ذکر مي شود )بر اساس تبصره 2( 

 قرارداد دائمي در مورد مشــاغل مستمر که 
مدت در آن ذکر نمي شود.

به این معني هرگاه در قرارداد مدت ذکر شــود 
اعم از اینکه طبیعت کار مســتمر باشــد یا غیر 
مســتمر قرارداد کار موقت خواهد بود. هرگاه در 
قرارداد کار مدت ذکر نشــود قرارداد دائمي تلقي 
مي شود و در مورد قرارداد موقت، هرگاه در پایان 
مدت قــرارداد طرفین به تجدید یا تمدید نگردد، 
قرارداد خاتمه یافته تلقي مي گردد. این موضوع در 
ماده 21 قانون کار نیز به نوع دیگري بیان شــده 
اســت. بر اســاس بند د این ماده: انقضا مدت در 
قراردادهاي کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح 
یا ضمني آن، از مصادیق خاتمه قرارداد ذکر شده 
است به این معني که هرگاه قراداد با مدت موقت 
در پایان تجدید نشود قرارداد پایان مي یابد و هرگاه 
در پایان مدت بــا رضایت طرفین قرارداد تجدید 
گردد چون ذکر مدت در آن شــده است قرارداد 
براي همان مدت معتبر است و قرارداد کار موقت 

تلقي مي گردد.

 بــروز اختالفات در خصوص موقت و 
دائمي بودن قراردادكار

با وجود صراحت قانــون کار مصوب 1369 در 
خصوص موقت و دائمي بودن قراردادهاي کار، در 
ســال 1370 اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار 
وزارت کار و امور اجتماعي طي نامه شماره 4294 
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گزارش کارشناسی

مورخ 1370/9/14 به اداره کل کار و امور اجتماعي 
اصفهان تحت نظر کارشناسي مقرر داشت: 

قراردادهــاي مدت محــدود در صورت تجدید 
یا اســتمرار به قرارداد نامحــدود تبدیل گردیده 
و در صــورت اخــراج، اســتعفا، از کار افتادگي و 
بازنشســتگي کارگر مجموع سوابق کار وي که به 
موجب قراردادهاي جداگانه نزد کارفرما اشــتغال 
به کار داشــته به عنوان ســابقه کار وي محسوب 
مي گردد. بدیهي است چنانکه کارفرما قبال مبالغي 
را بابت تسویه حساب پایان کار به کارگر پرداخت 
نموده باشد مبالغ پرداختي به عنوان علي الحساب 
مزایاي متعلقه نهایي تلقي شده و کارفرما مکلف 
به پرداخت مابه التفاوت مبالغ پرداختي تا مبلغي 
کــه بنا به مقررات قانوني به کارگر تعلق مي گیرد 

خواهد بود. 
صدور این بخشنامه که آشــکارا مغایر ماده 7 
قانون کار بود اعتراضات شــدیدي را باعث شد و 
تعداد زیــادي از کارگران داراي قــرارداد موقت 
از موقعیت اســتفاده کرده و درخواست کردند به 
کارگر دائم تبدیل شوند و مراجع حل اختالف نیز 
با رسیدگي به درخواســتها به نفع کارگران راي 
داده و موجب اعتراض کارفرمایان و ســازمان هاي 
کارفرمایي گردید و خواهان فســخ این بخشنامه 
شدند. با افزایش مشکالت تولید و کارفرمایان راي 
دیوان عدالت اداري شــعبه 22 در قم در مخالفت 
با این بخشنامه صادر گردید و در پي آن بخشنامه 

35722 صادر گردید.
 – 35722/ن  شــماره  بخشــنامه  متــن 

1373/12/15 به شرح زیر است: 
اداره کل کار و امور اجتماعي...

چون در مورد تمدید با تجدید قراردادهاي کار 
موقت کرارا ســؤال هایي از سوي واحدهاي کار و 
امور اجتماعــي و کارگــران و کارفرمایان مطرح 
مي گردد لذا با توجه به سیاست هاي وزارت متبوع 
در زمینه حفظ فرصت هاي شغلي، تنظیم روابط 
کار موقت بین طرفین، جلوگیري از نگراني هایي 
که در خصوص عدم تمدیــد این قراردادها وجود 
دارد و تشــویق به ایجاد فرصت هاي شغلي نظریه 

هماهنگي اخذ و عیناً به شرح زیر ابالغ مي شود: 
در صورت تمدید مــدت قراردادهاي کار مدت 
معین براي مدت معین دیگر قرارداد کار نامحدود 

یا به عبارت دیگر مستمر نخواهد بود. 
 کیانوش پروین
مدیرکل نظارت و تنظیم روابط کار

بر اســاس این بخشــنامه اداره کل نظارت و 
تنظیــم روابــط کار وزارت کار و امور اجتماعي، 
تمدید دوباره قرارداد کار براي مدت معین موجب 

دائمي شدن قرارداد کار نمي شود. 

صدور این بخشــنامه بــا واکنش هایي مواجه 
گردیــد. در ســال 1375 با طرح شــکایتي در 
 دیوان عدالت اداري، ابطال بخشــنامه شــماره

و  نظــارت  کل  اداره   73/12/15  - 35722/ن 
تنظیــم روابــط کار وزارت کار و امور اجتماعي 
درخواست شــد. مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت 
روابط کار وزارت کار و امور اجتماعي در پاســخ 
به شــکایت مذکور طي نامه شــماره 22000 - 
75/8/1 اعالم داشــته اند، در هیچ یك از مواد یا 
تبصره هاي قانون کار جمهوري اسالمي ایران به 
تغییر یا تبدیل نوع قرارداد کار با مدت موقت به 
قرارداد کار غیر موقت یا اصطالحاً دائم در نتیجه 
تمدید یا تجدید قــرارداد موقت نه صراحتاً و نه 
به طور ضمني اشــاره اي نشده است، در ماده 21 
قانون کار انقضاء مدت قرارداد کار یا مدت موقت 
موجب خاتمه قرارداد اعالم شــده است مگر در 
مواردي که قرارداد مزبور به طور صریح یا ضمني 
تجدید شده باشد )بند د( و تجدید تنها حکایت از 
توافق طرفین رابطه کار به ادامه کار قرارداد اولیه 

براي یك مدت یا دوره معین دیگر دارد. 
نهایتا با راي هیات عمومي دیوان عدالت اداري 
در تاریخ 1375/8/12 تحت دادنامه شماره 179، 

به شرح زیر صادر گردید: 
مســتفاد از مفهوم مخالف تبصــره 2 ماده 7 
قانون کار مصوب ســال 1369 اینست در صورت 
ذکر مدت در قرارداد کار، قرارداد تنظیمي موقت 
و غیردائمي خواهد بود بنابراین دستور العمل مورد 

اعتراض خالف قانون تشخیص داده نمي شود.
اگرچه با صدور راي هیات عمومي دیوان عدالت 
اداري تا حدودي اختالف ها کاهش یافت اما تالشها 
براي ابطال این راي تاکنون ادامه داشته است. در 
آخرین مورد از این دست نامه محمد شریعتمداري 
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعي به رئیس دیوان 
عدالت اداري در تاریخ 12 خرداد سال جاري است 
که خواهان تجدیدنظر در راي فوق شده است. در 

انتهاي نامه سه صفحه اي وزیر آمده است: 
تعــارض بــا روح و مفاد قانــون کار یکي از 
ویژگي هاي قانون کار ســال 1369 نســبت به 
قانون کار ســال 1337 آن اســت که قانونگذار 
امنیت شــغلي کارگران را تضمین نموده است. 
تضمین امنیت شــغلي کارگران در جاي جاي 

مفاد قانون کار به ودیعه نهاده شده است. 
به عنوان مثال قانونگذار مقررات بسیار سختي 
در خصوص اخراج مقرر نموده است؛ زیرا نخست 
آنکه در ماده 21 که به موارد خاتمه قرارداد کار 
مي پردازد به اخراج به عنوان یکي از موارد خاتمه 
قرارداد کار اشاره نکرده است. دیگر آنکه در ماده 
27 حتي براي اخراج کارگر متخلف شــرایط و 
تشــریفات بسیار سختي را در نظر گرفته است. 

اگر قرار بر این بود که قانونگذار در تبصره 2 ماده 
7 قانون کار اجازه انعقاد گسترده قراردادهاي کار 
مدت موقت را بدهد نیازي به پیش بیني مقررات 
ســخت گیرانه براي اخراج وجود نداشــت. زیرا 
با انعقاد گســترده قراردادهاي کار مدت موقت 
کارفرمایان در عمل جایگزینــي براي مقررات 
اخراج یافته انــد و مي توانند بدون دلیلي موجه 
و بدون پرداخت هیچگونه خسارتي در انقضاي 
مدت قرارداد قرارداد جدید را با کارگران تجدید 
نکنند. بنابراین تفسیري که از تبصره 2 ماده 7 
قانون کار توســط هیات عمومي دیوان عدالت 
اداري صورت گرفت نه تنها روح و مفاد قانون کار 
را خدشه دار نموده است بلکه در عمل جایگزیني 

براي مقررات اخراج شده است.
از زماني که قانون کار جمهوري اسالمي ایران 
از تاریــخ 1369/12/14 بــه مرحله اجرا درآمد 
و امکان فســخ قرارداد کار مشروط به شرایطي 
گردید که به آســاني حصــول آن عملي نبود 
مشکالت بسیاري براي واحدهاي تولیدي بروز 
کــرد. زیرا با وجود کم کاري هاي فراوان، قصور و 
تقصیر، برهم زدن نظم و ایجاد تشنج در محیط 
کار و همچنین تغییر شرایط اقتصادي کارفرما 
امکان فســخ قرارداد کار را در اختیار نداشــت. 
مراجع حل اختالف نیز با اســتناد به مواد 27، 
157، 158 قانــون کار اکثرا راي به بازگشــت 
کارگران به کار مي دادند و حال آنکه در قوانین 
کار در گذشــته ایران و همچنیــن قوانین کار 
کشورهاي مختلف جهان امکان فسخ قرارداد از 
سوي دو طرف وجود دارد. این مسأله سبب شده 
بود که بعضي از کارگران از موقعیت سوءاستفاده 
کرده و با اطمینان خاطر از مشکل بودن فرآیند 
فسخ قرارداد از سوي مدیریت، محیط نامساعدي 
را به وجود آورده و با کم کاري هاي مداوم سطح 
تولید را به پایین ترین حد برسانند و به تورم دامن 

زنند و انگیزه سرمایه گذاري را کاهش دهند. 
با توجه به اینکه در قانــون کار به جز موارد 
پیش بیني شده در ماده 27 آن هم با شرایطي 
خاص، مورد دیگري براي فسخ قرارداد کار وجود 
ندارد و هیچگاه به کارفرما اجازه داده نشده است 
در هر شــرایطي که به وجود آید قرارداد کار را 
فســخ نماید و حتي در مورد قراردادهاي موقت 
نیز ماده 25 فسخ یك جانبه آن را ممنوع اعالم 
کرده اســت و انجام آن را با موافقت مراجع حل 
اختالف واگذار کرده اســت، لذا ضرورت ایجاب 
مي کند که از طریق قراردادهاي با مدت موقت 
این نقیصه بر طرف گردد و به کارفرما اجازه داده 
شود قرارداد کار موقت منعقد نموده و در پایان 
قرارداد در صورت عدم امکان ادامه کار، قرارداد 

را تمدید ننماید.
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 توصیه هایي به كارآفرینان
با توجه به صراحت آشــکار قانون کار در 
مورد قرارداد موقت و امکان فسخ آن در پایان 
مدت قراداد یا تمدید و تجدید آن براي همان 
مدت، معذلك به لحاظ وجود تعابیر مختلف 
در ایــن زمینه که در عمل مشــکالتي براي 
کارآفرینان به وجود مي آورد نکات زیر توصیه 

مي شود: 
1- الزم اســت در هــر اســتخدام جدید 
قرارداد کار به صورت کتبي تنظیم گردد و در 

متن آن مدت قرارداد مشخص شود.
2- بــه بخــش اداري و کارگزیني توصیه 
گــردد چنانچه مایل به تمدیــد قراردادهاي 
منعقده هستند یك هفته قبل از خاتمه مدت 
قرارداد، قرارداد جدید با متن تمدید قرارداد 
را تنظیم و به امضاي طرفین برســانند و در 
مورد مسائلي که تا آن تاریخ از سوي شوراي 
عالي کار تعیین تکلیف نشــده اســت  بندي 
پیش بیني گردد که بر آن اساس مواد قرارداد 

قابل تغییر باشد.
3- از اســتخدام افراد جدید با قراردادهاي 
شــفاهي یا تمدید قراردادها بصورت شفاهي 
خــودداري گردد چــرا که تمدیــد ضمني 
قراردادهــا تا یــك بار جنبــه موقت خواهد 
داشــت و اگر قراردادي بــراي دومین بار به 
صورت ضمني تمدید گــردد دائمي قلمداد 

خواهد شد.
4- توصیه اکیدا مي شــود بنــد یك و دو 
اجرایي شود. چرا که در خصوص بند 3 رویه 
کنوني اینگونه است که تمدید ضمني قرارداد 
بــراي بار اول جنبه موقت خواهد داشــت و 

امکان تغییر آن وجود دارد.

 پیوست: بخشنامه شماره
 35722/ن – 1373/12/15 

مدیركل نظارت و تنظیم روابط كار

 دادنامه شــماره 17۹ مورخ 1375/8/12 
هیات عمومي دیوان عدالت 

تمدید مدت قراردادهاي کار براي مدت معین 
دیگر، موجب دائم تلقي شدن نیست

 تمدید مدت قراردادهــاي کار با مدت معین 
براي یك مدت معین دیگــر، موجب نامحدود یا 
مستمر تلقي شدن نیســت )دادنامه شماره 179 

مورخ 1375/8/12 هیات عمومي دیوان عدالت( 
تاریخ 75/8/12

شماره دادنامه 179
کالسه پرونده 88/75

مرجع رسیدگي - هیات عمومي دیوان عدالت اداري
شاکي - آقاي صادق رضواني

موضوع شکایت و خواســته - ابطال بخشنامه 
شــماره 35722/ن - 73/12/15 اداره کل نظارت 

و تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعي.
مقدمه- شاکي طي شکایتنامه تقدیمي اعالم 
داشــته اند طي بخشــنامه شــماره 35722/ن - 
73/12/15 تمدید قراردادکار را براي مدت معین 
دیگري موجب نامحدود شدن قراردادکار ندانسته 
لذا ممکن است کارگري که طي سال هاي متمادي 
با انعقاد قراردادهاي متعدد در کارگاهي شاغل بوده 
در پایان مهلت آخرین قرارداد صرفاً به دلیل اتمام 
مدت قرارداد با وي تســویه حســاب نمایند و در 
نتیجه از این جهت ممکن اســت احتمال تضییع 
حق متصور گردد علیهذا از آنجا که به نظر مي رسد 
بخشــنامه مزبور مغایر با بندهاي )د( و )هـ( ماده 
21 و ناقض تبصره ماده 25 قانون کار مي باشــد 
مستدعي است نسبت به لغو آن به لحاظ غیرقانوني 
بودن و رعایت اصل عطف بماسبق نشدن نسبت 
به قراردادهاي تمدید شده قبل از بخشنامه مزبور 

تصمیم مقتضي , اتخاذ فرمایید.
متن مقرره مورد ایراد به شرح زیر است: 

اداره کل کار و امور اجتماعي استان مرکزي )اراك( 
چون در مورد تمدید با تجدید قراردادهاي کار 
موقت کرارا ســؤال هایي از سوي واحدهاي کار و 
امور اجتماعــي و کارگــران و کارفرمایان مطرح 
مي گردد لذا با توجه به سیاست هاي وزارت متبوع 
در زمینه حفظ فرصت هاي شغلي، تنظیم روابط 
کار موقت بین طرفین، جلوگیري از نگراني هایي 
که در خصوص عدم تمدیــد این قراردادها وجود 
دارد و تشــویق به ایجاد فرصت هاي شغلي نظریه 

هماهنگي اخذ و عیناً به شرح زیر ابالغ مي شود: 
در صورت تمدید مــدت قراردادهاي کار مدت 
معین براي مدت معین دیگر قرارداد کار نامحدود 
یا بعبارت دیگر مســتمر نخواهد بــود. کیانوش 

پروین- مدیرکل نظارت و تنظیم روابط کار
مدیرکل دفتر تنظیــم و نظارت روابط کار وزارت 
کار و امور اجتماعي در پاسخ به شکایت مذکور طي 

نامه شــماره 22000 - 75/8/1 اعالم داشته اند، در 
هیچ یك از مــواد یا تبصره هاي قانون کار جمهوري 
اســالمي ایران به تغییر یا تبدیل نوع قرارداد کار با 
مــدت موقت به قــرارداد کار غیر موقت یا اصطالحاً 
دائــم در نتیجه تمدید یا تجدید قــرارداد موقت نه 
صراحتاً و نه به طور ضمني اشــاره اي نشده است , در 
مــاده 21 قانون کار انقضاء مدت قرارداد کار یا مدت 
موقت موجب خاتمه قرارداد اعالم شــده است مگر 
در مواردي که قرارداد مزبور به طور صریح یا ضمني 
تجدید شده باشــد )بند د( و تجدید تنها حکایت از 
توافق طرفین رابطه کار به ادامه کار قرارداد اولیه براي 
یك مدت یا دوره معین دیگر دارد. استناد شاکي به 
بند )هـ( ماده 21 و اعالم نقض تبصره ماده 25 قانون 
کار بر اثر عدم پذیــرش تاثیر تجدید در تبدیل نوع 
قرارداد غیر موجه و خالف منطبق به نظر مي رســد 
چه اوالً در بند )هـ( اصوالً تجدید قرارداد مورد عنایت 
قانونگذار قرار نگرفته و مورد اشاره واقع نشده است و 
صرفاً پایــان کار در قراردادهاي مربوط به کار معین 
از موارد خاتمه قراردادهاي کار اعالم شــده است که 
کاماًل بدیهي اســت و ثانیاً تبصره ماده 25 حکایت 
از صالحیت هیات هاي تشــخیص و حل اختالف به 
رســیدگي به اختالفات ناشــي از نوع این قراردادها 
)قراردادهــاي کار براي مدت موقت یــا براي انجام 
کار معین( داشــته و استنباط تبدیل قرارداد با مدت 
موقت به قرارداد کار غیر موقت از آن غیرموجه به نظر 
مي رســد. تاکید بر این نکته ضروري است که نه این 
دستور العمل و نه اصوالً هیچیك از دستور العمل هاي 
صــادره از واحدهاي ســتادي و نظارتي وزارت کار و 
امــور اجتماعي به هیچ وجه نافــي صالحیت ذاتي و 
انحصاري مراجع حل اختالف موضوع فصل نهم قانون 
کار به رســیدگي به اختالفات کارگري و کارفرمایي 
نبوده و مراجع مزبور با استقالل کامل بدون هیچگونه 
وابستگي تشکیالتي با وزارت کار و امور اجتماعي به 
انجام وظایف قانوني خود مشــغولند و وزارت کار در 
هیاتهاي یاد شــده تنها یك راي بوده و براي ان یك 
راي نیز هیچگونه امتیازي در نظر گرفته نشده است.

هیات عمومي دیوان عدالــت اداري در تاریخ 
فوق به ریاســت حجه االســالم والمســلمین 
اسماعیل فردوسي پور و با حضور روساي شعب 
دیوان تشــکیل و پس از بحث و بررسي و انجام 
مشــاوره با اکثریت آراء به شرح آتي مبادرت به 

صدور راي مي نماید.
راي هیات عمومي دیوان عدالت اداري

مســتفاد از مفهوم مخالف تبصــره 2 ماده 7 
قانون کار مصوب ســال 1369 اینست در صورت 
ذکر مدت در قرارداد کار، قرارداد تنظیمي موقت 
و غیر دائمي خواهد بود بنابراین دستور العمل مورد 

اعتراض خالف قانون تشخیص داده نمي شود.
رئیس هیات دیوان عدالت اداري اسماعیل فردوسي پور

گزارش کارشناسی
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ان

اير
ت 

وس
ر پ

زي وقتي نيلي هم خسته شده وحرف هايش تکراري است

کســاني که با مســعود نیلي از نزدیك برخورد کرده و سخنان اورا در 
دو دهه تازه سپري شده به هر مناسبت گوش داده یا خوانده اند مي دانند 
اوهمیشــه حرف ونکته تازه اي درباره اقتصاد کالن داشت که معضلي را 
نشــان مي داد یــا آدرس یك راه را براي حل یك مســأله مي داد.حاال به 
نظر مي رســد این اقتصاددان که فعالیت در کابینه را در باالترین ســطح 
تجربه کردو مشاور ارشد ودستیار ارشد حسن روحاني بود به تکراررسیده و 
دو- سه سال است ضمن بازگویي تنگناها یك حرف را تکرار مي کند: باید 
اقتصاد را از راه سیاست به نقطه امن رساند. مسعودنیلي که تنها اقتصاددان 
طرفدار اقتصاد آزاد بود که تیم رئیســي اورا براي نشست با اقتصاددانان 
دعوت کرده بود. در گفت وگوي مشروحي که روزنامه دنیاي اقتصاد منتشر 
کرده درباره آنچه به رئیســي گفته و نیز شرایط دولت سیزدهم در حوزه 

اقتصاد نکاتي را گفته است.
 تحریم و جنگ و ناممکن شدن رشد

 تحریم مانند جنگ اقتصادي اســت، وقتي موشــك به جایي اصابت 
مي کند، نمي توان گفت موشــك ها تاثیر ندارند. تحریم ها اهدافي دارند و 
فارغ از اینکه در وصول به این اهداف موفق شده اند، باید گفت که اقتصاد را 
دچار مشکل کرده و موثر بوده  اند. اگر 50میلیارد دالر عرضه ارز در اقتصاد 
کم شــود، مطمئنا قیمت ارز در کشور تحت تاثیر قرار مي گیرد. زماني که 
ترامپ اعالم کرد از برجام خارج مي شود، فعاالن اقتصادي این موضوع را با 
سال 90 شبیه سازي کردند. براي فعاالن اقتصادي این خبر به آن معنا بود 
که دیگر خبري از 50میلیارد دالر درآمد ساالنه نخواهد بود و قیمت ارز دیر 
یا زود باال خواهد رفت. بنابراین فعاالن اقتصادي، قبل از اینکه 50میلیارد 
دالر از درآمدهاي نفتي ایران کم شود با پیش بیني این موضوع، زماني که 
هنوز درآمد ارزي وجود داشت، اقدام به خرید ارز کردند. فعاالن اقتصادي 

 به نوعي بــا پیش بیني اتفاقات آینده، درآمدهاي خــود را هموار کردند. 
به همین دلیل در سال 98 با اینکه درآمدهاي ارزي ایران کاهش چشم گیري 
داشــت، قیمت ارز افزایش چنداني را تجربه نکرد و عمده افزایش قیمت 
ارز در ســال هاي 96 و 97 بود. به هر روي نمي توان در شرایط تحریمي 
رشد اقتصادي داشت. وقتي کشوري دچار تحریم است، صرفا مي تواند امور 
جاري خود را بگذراند و دیگر نمي تواند به فکر سرمایه گذاري باشد. هیچ 
کشوري را در تاریخ نمي توان پیدا کرد که در حوزه خارجي درگیر شده و 
در داخل رشد اقتصادي و رونق ایجاد کرده باشد. زیر موشك باران تحریم 
نمي شود به فکر رونق اقتصادي بود.فعالیت بهینه دولت، بانك ها، محیط  
زیســت، تأمین اجتماعي، صندوق هاي بازنشستگي و مبادله با دنیا دچار 
مشکل اســت واینها 6 مسأله حیاتي ایران به حساب آیند. دراین شرایط 
سیاست گذار باید تکلیف خود را با این 6مسأله روشن کند. اگر تأمین مالي 
و بحث بودجه درست نشود، نتیجه اش تورم خواهد بود. اگر محیط زیست، 
تأمین مالي و تأمین انرژي با مشکل مواجه شود، موضوع رشد اقتصادي با 
اختالل مواجه خواهد شد. اگر حمایت از افراد نیازمند نیز انجام نشود، به 
این معناست که فقر روزبه روز افزایش مي یابد، درحالي که کفي براي آن 
تعیین نشده است. پس این 6مسأله در کنار یکدیگر اقتصاد را سر پا نگه 
خواهند داشت و اگر این مسائل به درستي مورد توجه قرار نگیرند، حرف 
زدن در مورد رشــد اقتصادي و کنترل تورم نتیجه اي دربرنخواهد داشت.

امروز مشــاهده مي کنیم که بسیاري از مشکالت کشور متأسفانه وارد فاز 
آخر شده است. توجه داشته باشید که وقتي نظام حکمراني وارد فاز آخر 
مي شود، دیگر ســرمایه اجتماعي ندارد که بتواند با آن، به حل ریشه اي 
مشکالت از طریق اصالحات اقتصادي بپردازد. بنابراین خودش هم به یك 

عنصر موثر در تشدید عدم تعادل ها و بدتر شدن شرایط تبدیل مي شود.
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زیر پوست ایران

پنهان ســازي گرفتاري ها و گره هاي کور زندگي 
و کسب وکار و معیشت ایرانیان که دیگر مانند روز 
آشــکار شده ناشدني شده است و ایرانیان از روزگار 
غم انگیز خود آگاهي همه سویه دارند. حاال دیگر چند 
سالي است که مدیران سیاست و اداره کنندگان ایران 
با اطالع دقیق از اینکه پنهان ســازي دشواري هاي 
زندگي شهروندان این ســرزمین ناشدني است راه 
تازه اي را مي روند و دنبال این هســتند که بگویند 

سازنده این همه بدبختي کیست؟
دولت هاي روحاني تا چند ســال نخســت توپ 
بدبختي هاي شــهروندان را به رفتارهــا و دیدگاه 
استیالیافته بر دولت هاي احمدي نژاد انداختند. در 
سال هاي تازه سپري شده منتقدان دولت هاي روحاني 

این تــوپ را به زمین دولت هاي یازدهم و دوازدهم 
انداخته و هر روز بیشتر از روز پیش به این دولت ها 
پنالتي مي زنند. از ســوي دیگر اما همه بازیگردانان 
سیاســت در ایران رفتار ایاالت متحــده آمریکا را 
بیچارگي ایرانیان شناسایي کرده و در این راه هرگز 

چون وچرا نکرده اند.
واقعیت و حقیقت اما این اســت که این روزهاي 
سخت شده براي ایرانیان و اقتصاد کالن و تیره روزي 
شهروندان و به ویژه گروه هاي تهیدست ایراني ریشه 
در ستم سیاست بر اقتصاد ایران در دهه هاي 1340 
تا امروز دارد. در همه شــش دهــه پیوندخورده به 
شروع دهه 1400 سیاستمداران ایراني از هر حزب 
و گروه سیاسي و در دولت هاي گوناگون با تصوري 

خام و بي رحمانه ســوار بر اسب درآمدهاي نفت و 
سایر دارایي هاي ارزشمند این سرزمین گودال ها و 
بیراهه هایي بر ســرراه اقتصاد کندند و کشیدند و با 
بهره برداري از ثروت عظیم این مرز و بوم خون اقتصاد 
ایران را به زمین ریختند. مجموعه سیاســت ورزان 
ایراني هرگز هشدارها و آژیرهاي پرشمار اقتصاددانان 
را نشنیدند و هرگاه هم شنیدند کارشان به شوخي و 
سر به سر نهادن و خوار کردن اقتصاد کشید. اینگونه 
شد که همه صدها میلیارد دالر درآمد به دست آمده 
از صادرات نفت خام و هزاران هزار میلیارد تومان از 
ثروت ها و دارایي هاي ایران زمین دور ریخته شد و 
هدر رفت. آنچه این روزها در خوزســتان و پیش از 
این در سیستان وبلوچستان با داغي بیشتر و در همه 

اقتصاد از سياست انتقام می گيرد

اقتصاد ونزوئال با تورم چندهزاردرصدي دست و پنجه نرم مي کند و 
شهروندان این کشور به زحمت شکم خود را سیر می کنند و میلیون ها 
ونزوئالیي از این کشــور فرار کرده اند و کشور در معرض جنگ داخلي 
است و اگر روس ها و چیني ها نباشند دولت مادورو سقوط مي کند. این 
اســت که ایرانیان از ونزوئالیي شدن هراس دارند. حاال فریال مستوفي 
عضو اتاق بازرگاني تهران مي گوید اگر دولت سیزدهم در برجام شکست 
بخورد احتمال ونزوئالیي شدن ایران افزایش مي یابد. سخنان اورا به نقل 

از پایگاه خبري ایران مي خوانید: 
دولت آینده در صورت شکست یا موفقیت مذاکرات برجامي با شرایط 
کاماًل متفاوتي مواجه خواهد شد که نحوه برخورد با آنها مي تواند کشور 
را به سمت توسعه، پوپولیســم یا حتي ونزوئالیي شدن سوق دهد.اگر 
تیم اقتصادي دولت جدید به دنبال موفقیت در اجراي سیاســت هاي 
اقتصادي اســت، باید براي دو معضل اساسي اقتصاد ایران یعني تورم 
و فســاد برنامه عملیاتي و نه تخیلي داشته باشــد.رئیس جمهور یك 
فرد اســت و نمي توانیم انتظار داشته باشــیم یك فرد تمام مشکالت 
کشــور را ظرف چهار ســال خدمتش حل کند. بنابراین در مواجهه با 
دولت جدید ابتدا باید توقعات خود را واقعي کنیم.متأســفانه وضع بد 
اقتصادي که از دهه هاي گذشــته تا حاال در کشــور ادامه دارد یکي به 
دلیل عدم مدیریت درســت اقتصادي در دوره هاي گذشــته و دیگري 
هم به دلیل مشــکالت خارجي بوده است. تحریم ها و ارتباط نداشتن 
 با جامعه بین الملل مشــکالتي را براي اقتصاد کشــور به وجود آورده و

 در حال حاضر چندین سال است که اقتصاد ما در رکود تورمي به سر 
مي بردباید سعي کنیم طرح هایي بدهیم که با وضع موجود ما عملیاتي 
شوند. به عنوان مثال در برنامه ششم توسعه در زماني که ما با تحریم ها 
روبرو بودیم و روابط بین المللي مخدوش بود هدف گذاري رشد اقتصادي 
8 درصدي و جذب 50 میلیارد دالر سرمایه گذاري خارجي )15 میلیارد 
دالر ســرمایه گذاري مستقیم به اضافه سرمایه گذاري فاینانس( تخیلي 
بود. زماني که روابط بین المللي ما با دنیا قطع است چطور انتظار انجام 
فاینانس داریم؟ زماني که هنوز به FATF نپیوسته ایم یا سیستم بانکي 
ما هنوز در حال اجراي بازل یك اســت در حالي که در دنیا بازل ســه 

را اجــرا می کنند ما چطور انتظار داریم که رشــد اقتصادي 8 درصدي 
داشــته باشیم و سرمایه خارجي جذب کنیم. بنابراین باید برنامه ریزي 
و هدف گذاري واقعي داشــته باشیم که با شرایط موجود امکان تحقق 

داشته باشند
 دوسناریو

رئیس مرکز خدمات ســرمایه گذاري اتاق تهــران مي گوید: حاال دو 
سناریو پیش روي ما قرار دارد. اول اینکه مذاکرات برجام به نتیجه برسد 
و تحریم هاي اقتصادي مثل صادرات نفت و سیســتم بانکي رفع شده و 
پول هاي فریز شده آزاد شوند. در این صورت دولت جدید چه برنامه اي 
براي آنها خواهد داشت. نظر من این است که این پول ها با برنامه ریزي 
درست باید روي کارهاي مولد سرمایه گذاري شوند. نه اینکه دوباره آن را 
هزینه کنیم و براي اینکه قیمت ارز را با اهداف پوپولیستي پایین بیاوریم 
به بازار تزریق کنیم تا نرخ ارز را پایین بیاوریم. براي صادرات نفتي باید 
قیمت ارز در سطحي باشد که براي صادرکننده صرف کند. اگر قیمت ارز 
را پایین بیاوریم صادرات ما نمي تواند رقابت پذیر باشد. اما کار پوپولیستي 
این است که پول ها به بازار تزریق کنند تا قیمت ارز را از واقعیت موجود 
پایین تر بیاورند. این ممکن است در کوتاه مدت براي افراد جالب باشد اما 
در درازمدت وقتي انگشت از روي فنر قیمت ارز برداشته شد این قمیت 

دوباره به جاي خود برگشته و حتي با شدت افزایش خواهد یافت.
سناریوي دوم این است که برجام به نتیجه نرسد. نه تحریم هاي نفتي 
رفع شوند و نه مسأله پیوستن ما به سیستم هاي بانکي حل شود. در این 
صورت تیم اقتصادي دولت جدید چه برنامه اي براي این موضوع خواهد 
داشت. طبیعي است در این شرایط درآمد ما محدود خواهد بود.در سال 
گذشته درآمد نفتي ما فقط 9 میلیارد دالر بوده است. آن هم در شرایطي 
که پیش از تحریم هاي آمریکا ایران حدود 100 میلیارد دالر درآمد نفتي 
داشــت. آیا کشوري با 85 میلیون جمعیت مي تواند با این رقم ها ادامه 
دهد تیم اقتصادي دولت باید به طور شفاف برنامه خود را براي مواجهه 
با این وضع بگوید. آیا دولت جدید هم قرار است به سمت استقراض از 
بانك مرکزي برود؟ البته که نتیجه این رویکرد ونزوئالیي شدن اقتصاد 

ایران است. اما آیا دولت جدید حاضر است مسئولیت آن را بپذیرد.

كاراكاسی شدن ايران هنوز در دسترس است
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زیر پوست ایران

استان ها با درجه هاي کمتري از بدتر شدن وضعیت 
ایرانیان مي بینیم دســتاورد نادیــده گرفتن دانش 

اقتصاد و زورگویي به این دانش بوده و هست.
تجربه تاریخي نشــان مي دهد که زورگوترین 
ســازمان هاي ســاخت اراده سیاســتمداران در 
ســرزمین هاي بــزرگ و کوچــك در پهنه کره 
زمین روزي در برابــر منطق نیرومند اقتصاد به 
زانو درآمده اند و اقتصاد انتقام سختي از سیاست 
در این کشــورها گرفته است و مي گیرد. رهبران 
بي رحم حزب کمونیســت مخوف روسیه با آن 
نیروي شــیطاني در شوروي ســابق، زورگویي 
شش ده هاي برادران کاسترو در کوبا، برده سازان 
شهروندان در کره شــمالي، پوپولیسم بي پرواي 
خــوان پرون در آرژانتیــن و رویاپردازي مکارانه 
هوگو چــاوز در ونزوئال با زورگویــي به اقتصاد 

کشورهاي شان را به دست فقر و رشدنایافتگي و 
نابرابري هاي فزاینده سپردند و حاال اقتصاد از آنها 
انتقام گرفته است. شوربختانه در ایران نیز راهي 

رفتیم که به این روزهاي دشوار رسیده ایم و حاال 
اقتصاد از سیاست در ایران انتقام مي گیرد و کسي 

هم جلودارش نیست.

ایران و روسیه دو همسایه قدیمي هستند که در 
200 سال گذشته بارها با هم جنگیده اند و روسیه 
تزاري بخش هاي مهمي از ایران را با کاربرد زور و 
فریب از ایران جدا کرد. انقالبیون روسیه در سال 
1917 توانستند تزارها را شکست داده و کشوري 
با اقتصاد سوسیالیستي و دعواي عدالت خواهي در 

جهان راه بیندازند.
ایران و شــوروي سابق تا زمان پیروزي انقالب 
اســالمي و تحــت دو رژیم متفاوت همزیســتي 
مســالمت آمیز داشــتند و حتي ایران به شوروي 
وقــت گاز صادر مي کرد. در ســال 1357 انقالب 
اسالمي رژیم پیشین را برانداخت و چند سال بعد 
نیز روس ها رژیم کمونیستي را برانداختند. ایرانیان 
تا سال هاي طوالني پس از پیروزي انقالب اسالمي 
در هر مراســمي که مرگ بر آمریکا مي گفتند به 
دنبالش مرگ بر شــوروي نیز مي گفتند. روسیه 
اما دوران تالطم هاي سیاســي داخلي را پشت سر 
گذاشــت و والدیمیر پوتین همان والدیمیر لنین 
روســیه را متحد کرده است. روسیه تازه اما براي 
کســب درآمد ارزي در شرایط نظم تازه جهاني به 
صادرات نفت و گاز وابســته شــد و این وابستگي 
ادامه دارد. این راهبرد تازه روس ها بیشــتر از هر 
کشــوري به زیان ایران شده اســت. روسیه بازار 
گاز اروپا را براي بلندمدت نشــانه گرفت و در این 
کار کامیاب بود. برخي روساي دولت هاي فرانسه 
و آلمان که خواستار اســتقالل سیاسي از آمریکا 

بودند پاي روسیه را به بازار گاز اروپا باز کردند. 
در حالي که ایران نیز مي توانســت در بازار گاز 
اروپا باشد و از تجارت این محصول درآمد ارزي و 
امنیت به دســت آورد اما کامیاب نشد. روسیه اما 

براي اینکه ایران را براي همیشــه از بازار گاز اروپا 
دور کند کشــیدن خط لوله گاز نورداستریم را در 
دســتور کار قرارداد. در یك دهه تازه سپري شده و 
درست همزمان با تحریم سرمایه گذاري خارجي ها 
در گاز ایران، کار ساخت مرحله دوم این خط لوله 
گازي روســیه به اروپا نیز با تحریم آمریکایي ها از 
شتاب افتاد. در همه این مدت ایران و پارس جنوبي 
که مي توانســت گاز اروپا را نیز تأمین کند تحریم 
بودند. اما در آلمان آنگال مرکل بدون اینکه با سه 
رئیس جمهور پي درپي آمریکا به جدال ســخت و 
آشتي ناپذیري بیفتد، چانه زني براي رفع تحریم از 
مرحله دوم این خط لوله گازي را ادامه داد. در مقابل 

اما حسن روحاني باالترین مقام اجرایي ایران حتي 
یك گام به ســوي رفع تحریم گازي پارس جنوبي 
 نتوانسته است بردارد.اما یك هفته بعد از سفر کوتاه 
آنگال مرکل صدراعظم آلمان به واشنگتن، سرانجام 
مناقشــه 9 ســاله آلمان و آمریکا بر سر خط لوله 
گاز نورداســتریم2 به پایان رســید و دو کشور بر 
ســر تکمیل این پروژه هفت میلیارد دالري توافق 
کردند. حاال مرکل و روحاني از سیاست آلمان کنار 
مي روند. مرکل یکــي از آرزوهاي دور و دراز خود 
را حــل کرد و رفت اما حســن روحاني در حالي 
مي رود که بیشتر از 9 ســال پیش در چاه گازي 

فرومانده است.

نورداستريم تکميل شد، پارس جنوبی هنوز ناكام است
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انتخاب سردبير

نگاه کردن به پشت سر و دگرگوني هاي نرخ 
تبدیــل دالر به پول ایــران از 1390 تا 1400 
ایرانیان را ناراحت و خشمگین مي کند، به ویژه 
هنگامي که نرخ مزد وحقوق و نســبت رشــد 
قیمت دالر با قــدرت خرید خود را اندازه گیري 
می کنند. اعــداد و ارقام نرخ تبدیل دالر به پول 
ایران به خواب و خیال مي ماند اما سري و پایي 

هم درواقعیت دارد.
قیمت هردالر آمریکا از فروردین 1400 تا این 
روزها که تیرماه را سپري مي کنیم بیشتر روزها 
در کرانه و دامنه 24 تا 25 هزار تومان در نوسان 
اســت. یك محاسبه ساده نشان مي دهد قیمت 
هردالر در یك فاصله 10 ســاله 23 برابر شده 

اســت. دراین دوره نه چندان دراز قیمت بیشتر 
کاالها جز چنــد کاالیي که دولت و حکومت از 
هراس رفتار ناشــناس مردم قیمت آنها را مهار 
کرده اســت رشــد خود را با رشددالرهماهنگ 
کرده اند. درحالي که 4 ماه از ســال تازه سپري 
شــد اما بندي از بندهاي زنداني که منابع ارزي 
ایران را درآن انداخته اند باز نشد و راه عادي براي 

صادرات نفت نیز همچنان بسته است.
با توجه به سرگیجه پیرامون مناسبات ایران با 
آمریکا و چانه زني هاي بي فایده براي امتیاز گیري 
حداکثــري از دو، پیامدهاي این وضعیت هیچ 
کس به درستي نمي داند و نا آشکار است قیمت 
ارز به کدام ســو مــي رود. جادوزدگي باالترین 

مقام هاي اجرایي و سیاســي ایران در این روزها 
نشــان مي دهد، دالریك متغیر مســتقل شده 
و هیچ فرماني از حکومــت ایران را بر نمي تابد 
وهمــه منتظرند با باالتریــن درجه تخریب به 
جایي بخورد و متوقف شــود. مقام هاي سیاسي 
و اقتصادي ایران انــگار دربرابر جادوگري دالر 
بي حس شده اند و با جادوزدگي و چشم هایي از 
حدقه درآمده دنبال مقصر مي گردند. شهروندان 
بي پناه ایراني که ثروتي ندارند تا با خرســندي 
بگویند خانه ام اینقدر قیمت پیدا کرده یا زمین 
و ماشین و سکه ام اینقدر ارزشش باال رفته است 
نیز بدون اینکه بي هوش شــوند شانه شان زیر 
باردالر بي تاب شــده وکمرشان خم شده است. 

»دالر ويني« به سوی باال خواهد رفت

این روز ها ســر و صداي بلنــدي پیرامون تراژدي 
آب درایران به گوش مي رســد، البته این سروصدا با 
یك تراژدي همراه است. روشنفکران و روزنامه نگاران 
و فعــاالن اینترنتي بســیار قلم فرســایي می کنند 
حکومتگران هم به نظر مي رسد ساکت هستند وکسي 
مسئول نیست.اما یادمان باشد هر نوع سر و صدا باید 
در زمان خودش بلند مي شد نه زماني که بسیار دیر 
اســت. این مي شود شــیون بعد از مرگ عزیزان که 
نتیجه اي هم ندارد. از قبل باید برنامه ریزي و تدارك 
مي شد و هوشــیاري مي بود و گفتمان ایجاد مي شد. 
 از دهــه 1370 و در برنامــه دوم ظهــور بحران آب 
پیش بیني و تدابیر کارشناسي از طرف سازمان برنامه 
وقت مطرح شد که این پیشنهاد ها در دولت و مجلس 
رقیق شد، اما به هر حال برخي نکات هم قانون شد. 
اما یعني نه دستگاه هاي اجرایي مربوط اقدامي کردند، 
نه دستگاه هاي نظارتي توجه و نه افکار عمومي دست 
کم دربین روشنفکران عنایتي کرد. در سال هاي سپري 
شده افراد گوناگون در زمینه بحران آب هشدار داده اند 
از جمله اینجانب که در سال 1393 در این باره نوشتم. 
اما گوش بدهکاري یافت نشد. در آن مطلب از جمله 
به تاثیر بحران آب بر شعله ور شدن تنش هاي قومي و 

منطقه اي تاکید شد.
بحران مشــابهي را در صنعت و بــازار برق داریم.

یادمان باشــد درمجلس هفتم بود که تثبیت قیمت 
آب و بــرق را قانونــي کــرده و آن را هدیه به ملت 
ایران معرفي کردند و امروز ملت ایران هدیه ارســالي 
را دریافت مي کند. در این ساله سرمایه گذاري مکفي 
انجام نشده بخش هاي مربوط گردش مالي مناسبي 
ندارند و این در کنار مدیریت هاي سیاسي و ضعیف، 
عامل بحران است. به دفعات برسي هاي سازمان هاي 

وابســته به سازمان ملل تاکید مي کند که بحران آب 
در بسیاري کشور ها مربوط به مدیریت ناکار آمد منابع 
آب از جمله قیمت گذاري غلط اســت.اگر بخواهیم 
مشخصاً آسیب شناســي کنیم باید بپرسیم که چرا 
نظرات و بررسي هاي کارشناسي مختلف در سیستم 
سیاسي مورد توجه قرار نگرفته است؟ دو جواب براي 
این پرســش موجود است که یکي را مطرح مي کنم. 
و آن اینکه پیوند سیســتماتیك بین کارشناســي و 
تصمیم گیري گسسته است. در کشور ما این پیوند را 
سازمان برنامه ایجاد مي کرد. در بسیاري سال ها روساي 
ســازمان برنامه خودشان، پیگیر طرح هاي نیرو و آب 
بودند به هر فالکتي بود منابعي تعیین مي نمودند و در 

مراکز تصمیم گیري مثل دولت و مجلس از برنامه هاي 
مسئوالن آن بخش ها پشتیباني کار شناسي مي کردند. 
آن سال هایي بود که عمده همین ظرفیت هاي در حال 
فرسایش موجود ایجاد شد.شاید اگر بخواهیم بر یك 
نقطه زماني تشدید این گرفتاري ها انگشت بگذاریم 
روزي اســت که چند دهه قبــل یك رئیس جمهور 
گفت ما رئیس ســازمان برنامه اي نمي خواهیم که ما 
به حرف او گوش بدهیم، کسي را مي خواهیم که او به 
سخن ما گوش کند و حکم ما را اجرا کند. البته یك 
رئیس جمهور هم کالً نهاد برنامه ریزي را تعطیل کرد و 
پس از آن هم قاعده لزوم رئیس گوش بفرمان براي آن 

سازمان با شدت بیشتري ادامه یافت.

بحران آب با وصله - پينه حل نمي شود
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شاید حاال بیان اینکه چه کسي مقصر است و چرا 
چنین شد نیز درد بزرگ و کشنده بي تعادلي در 
بازارها را درمان نکند و این پرسش را طرح کرد 

که آیا واقعا کاري از دست حکومت برنمي آید؟
اقتصاد ملي تا کجــا مي تواند زخم هاي عمیقي 
که بر پیکرش وارد شــده و مي شود را تحمل کند؟ 
تحریم هاي نفتي و بانکــي آمریکا علیه ایران حاال 
به ســه سالگي رسیده است و بســیاري از افراد و 
فعــاالن اقتصادي بــر این باورند که بــا ادامه این 
 تحریم ها خون بیشتري از بدن شهروندان در بخش 
کسب وکار و معیشت بیرون مي شود.مردم به شدت 
نوسان درآمدهاي ارزي و محدودیت در تراکنش هاي 
مالي در اقتصاد ایران هستند و در همان حال فکر 
می کنند ذخایر ارزي بانك ارزي نمي تواند در برابر 
تهاجم تحریم هاي آمریکا علیــه ایران تاب بیاورد. 

حاال زمان آن رســیده اســت که با »دالر ویني« 
یعني دالري که از برآیند مذاکرات هسته اي در وین 
قیمت مي خورد روبه رو شــویم. تهدید تازه آمریکا 

پس از رها ســازي ایران در صادرات نفت به چین 
زنگ خطر براي افزایش قیمت دالر است جز اینکه 

قبول کنیم به هر شکل تحریم ها تعدیل شوند.

روزهایي از نشستن رئیسي بر صندلي حسن 
روحاني در نهاد ریاست جمهوري باید سپري شود 
تــا دولت راي اعتماد از مجلــس بگیرد و کابینه 
کارش را شروع کند. در آن روز بیش از پنج ماه از 
سال 1400 نیز سپري شده حساب باز شده است.

تــا آن روز چشــم اندازي دیده نمي شــود که 
بزرگ ترین گره و صخره بر ســرراه اقتصاد ایران 
یعني تحریم ها باز و برداشــته شده باشد. به این 
ترتیب در صورتي که خبرهایي نباشد که ایرانیان 
از آن اطالعي ندارند، دســت دولت از منابع نفتي 
کوتاه بوده و هست و کسري بودجه سترگ روي 
دســت دولت سیزدهم باقي خواهد ماند. پرسش 
این است که اگر دولت سیزدهم نخواهد یا نتواند 
یا آمریکایي ها نخواهند گره تحریم ها باز شود در 
کسب وکار شهروندان و بنگاه ها و نیز شاخص هاي 
کالن اقتصادي چه رخ مي دهد و دولت اقتصاد را 
چگونــه اداره خواهد کرد؟ در صورتي که دولت از 
بانك مرکزي به هر شکل پول برداشته و به اقتصاد 
تزریــق کند بدون چون و چــرا باید صابون تورم 
شتابان تر را به تن بمالد. در این صورت با کاهش 
بیشــتر قدرت خرید مصرف کنندگان بر خشــم 
و اندوه آنها اضافه خواهد شــد. یك راه دیگر این 
است که دولت از منابع نهادهاي غیردولتي استفاده 
کند و در برابر آن دارایي هاي باقي مانده نهاد دولت 
یعني سهام بانك هاي دولتي و کارخانه هاي باقي 
مانده در دست دولت و سهام شرکت هاي پاالیشي 
و پتروشــیمي را به این نهادها واگذار کند که بر 
شدت انحصارها افزوده شده و کار از دست دولت 
و بخش خصوصي به طور کلي خارج مي شــود و 
در اختیار این نهادها قرار مي گیرد. یك راه دیگر 

 براي دولت ســیزدهم این است که نفت ایران را 
به ثمــن بخس و به ارزان تریــن قیمت به چین 
فروخته و به میزان مابــه ازاي منابع ارزي که در 
این کشور مي ماند بانك مرکزي را طلبکار کند و 
ریال بگیرد. با توجه به مجموعه شرایط اما به نظر 
مي رسد دولت سیزدهم اگر نخواهد در کوتاه ترین 
زمان ممکن ســد تحریم را بشکند باید و از سر 
ناچاري روي بردباري شــهروندان حساب باز کند 
و تصورش این باشد که ایرانیان به هر دلیل باز هم 
در برابر کوچك تر شدن بیشتر سفره هایشان و نیز 
فروپاشي بیشتر زیرساخت ها تاب مي آورند و به این 
ترتیب دولت سیزدهم به نمایندگي از نظام سیاسي 

فرصت و قدرت چانه زني بیشتري براي رسیدن به 
راهبردهایش در پرونده هســته اي پیدا مي کند. 
این سناریو اما یك نقطه ضعف بزرگ یا دست کم 
کمبود اطالعاتي براي مردم دارد که کاسه بردباري 
مردم بیشتر از اندازه بزرگ تر تصور شود. واقعیت 
این اســت که درچند ماه تازه سپري شده کمبود 
و درنگ در واکسیناســیون و نیــز کمبود برق و 
برخي رخدادهاي دیگر در بخش هایي از صنعت 
ایران بخشي از بردباري شهروندان را کاهش داده 
و باید در این باره دوباره اندازه گیري شود. اشتباه 
در حســاب و کتاب ظرفیت خالي یا انباشته شده 

بردباري مردم سم مهلکي خواهد بود.

اندازه صبر ايرانيان
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غم انگيزترين روزهای اقتصاد در تاريخ معاصر
غالمحسین شافعي رئیس اتاق بازرگاني صنایع معادن وكشاورزي 

ایران در سخنانش در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران خطاب 
به رئیسي كه به تازگي در انتخابات 28 خرداد برنده و قرار است 
4 سال سکان دولت دراختیارش باشــد تصریح كرد: ایران در 
حساس ترین دوره تاریخ معاصربه سر مي برد و باید تدبیر ویژه 

كرد.متن كامل سخنان شافعي را در ادامه مي خوانید: 
تغییر دولت و ریل اجرایي کشــور در زماني مطرح مي شود که اقتصاد و 

جامعه ایران در وضعیت بسیار حساسي قرار گرفته است که شاید 
بتــوان گفت در تاریخ معاصر این مرز و بودم اگر بي ســابقه 

نباشد، کم سابقه اســت. این وضعیت ایجاب مي کند که 
خبرگان کشــور، نهادهــاي مدني و صنفــي و جامعه 
دانشــگاهي و تشکل هاي اقتصادي، همه توان علمي و 
تجربیات ذي قیمت خود را در اختیار دولت و مجلس و 
قوه قضائیه قرار دهند. شروع به کار هر دولت جدیدي، 
بارقه هــاي امید به تغییر در جهت حل مشــکالت 
ازجمله مشکالت اقتصادي را در دل مردم و فعاالن 
اقتصــادي پدید مي آورد، امــا نگاهي تاریخي به 
کارنامه دولت هاي پیشین نشان مي دهد که به رغم 
گرایش هــاي مختلف جناحــي و فکري در هر 
یك از دولت ها و زحمات فراواني که مسئوالن 
کشور متقبل مي شوند، در عمل گرفتاري ها و 
مشکالت اساسي کشور حل نشده است و با 
گذشــت زمان به تعداد آنها نیز افزوده شده 
اســت.بازخواني تجارب تاریخي کشــور در 
سیاســت گذاري براي بهبود وضعیت اقتصاد 

نشــان مي دهد مهم ترین عامل توضیح دهنده 
توفیق کم در مسائل، غفلت از رعایت منطق علمي 

در سیاست گذاري ها ازجمله در حوزه مسائل اقتصادي بوده است.
جناب آقاي رئیسي؛ نه خواست آقاي احمدي نژاد بود که کشور را با 

میانگین رشد اقتصادي حدود 4,5 درصدي تحویل بگیرد و با میانگین 
رشــد 3,3 درصدي در طول دوره خود تحویل بدهد. نه خواست آقاي 
احمدي نژاد بود که کشور را با تورم 15 درصدي و نرخ دالر 850 توماني 

تحویل بگیرد و با نرخ تورم 30 درصدي و نرخ دالر 3 هزار و 500 توماني 
تحویل دهد و نه خواست آقاي روحاني بود که زمان تحویل کشور نرخ تورم 
42 درصد و نرخ دالر حدود 25 هزار تومان باشد. این ساده اندیشي است که 
همه این اتفاقات را فقط و فقط به عملکرد یك شخص یا یك تیم منتسب 
کنیم؛ واقعیت آن اســت که اگر افراد دیگري که هنر مدیریت بهتري دارند 
بازهم در ساختار تخصیص منابع موجود با سنت هاي غلط تحکیم شده در 
آن بنشینند، وضعیت بهبود نخواهد یافت. به نظر مي رسد مسائل اقتصادي 

در ایران بیش از آنکه به هنر مدیریت مربوط باشــد، به میزان مقید بودن به 
آموزه هاي دانش اقتصاد و رابطه اقتصاد و سیاست مربوط است.

جناب آقاي رئیســي؛ الزم نیست که این جانب براي جنابعالي و در 
محضر اعضاي محترم هیات نمایندگان اتــاق ایران که خود در صف 

مقدم تولید و تجارت هستند، فهرست مشکالت فعلي اقتصادي و اجتماعي 
ایران که در هم آمیخته اند را بازگو کنم. به ذکر این چند جمله بسنده مي کنم 
 که کشــور به لحاظ رشــد اقتصادي، تورم، توزیع درآمد و فقر، سرمایه گذاري، 

کســري بودجه و ناترازي منابع و مصارف بانکي و نظام بازنشستگي 
در وضعیت نامناســبي است. به این اینها اضافه کنید مسائلي که 
کشور در منابع پایه مانند آب، خاك، محیط زیست و انرژي با آن 
روبروست. از همه اینها مهم تر، تنزل سرمایه اجتماعي و امید به 
آینده مطلوب در کشور است. اعتماد مردم و همراهي آنها با دولت 
براي حل مسائل و امید به آینده شرط کافي براي اجراي اصالحات 

ساختاري است که متأسفانه چندان وضعیت مطلوبي ندارد.
اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصي و مشاور 
قواي سه گانه، دو توصیه مهم به دولت جدید دارد؛ 
اول، پایبنــدي به منطق علم اقتصاد و رعایت 
سیاست گذاري.  در  اقتصادي  بایســته هاي 
دوم، گفت وگوي صادقانه و مشورت دائمي 
با مردم، نهادهاي مدني و گروه هاي مرجع 
و نخبگان براي افزایش سرمایه اجتماعي.

مهم ترین و کلیدي تریــن اقدام به منظور 
بازگردانــدن منطق به اقتصــاد از طریق 
اجماع در دولت و کلیه ارکان نظام بر دو 
موضوع اســت: اول تعیین تکلیف رابطه 
اقتصاد و سیاســت در ســطح داخلي و 
بین المللي و دوم افزایش رشد اقتصادي.

اگر اقتصاد اولویت اول کشــور اســت، 
سیاست داخلي و سیاست خارجي باید 
در خدمت دســتیابي به اهداف چنین 
اولویتي تنظیم شــود. واضح است که 
براي رفع بي ثباتي در اقتصاد کالن کشور 
و بهبود وضعیت معیشتي مردم، تنها رفع 
تحریم ها و رفع اختالف با کشورهاي منطقه 
و قدرت هاي جهاني کافي نیســت؛ اما صادقانه 
باید پذیرفت در شرایط تحریمي، رشد اقتصادي پایدار و ثبات 
اقتصادي به وجود نخواهد آمد.عملکرد اقتصاد کشور به طور 
مستقیم و غیرمستقیم از تحریم ها تاثیرپذیرفته است و بخش 
زیادي از انرژي مسئوالن تراز اول کشور به جاي فرصت آفریني 
براي اســتفاده از مزیت هاي کشــور در عرصه بین المللي و 
منطقه اي صرف مدیریت روزمره اقتصاد کشــور و به اصطالح 
دور زدن تحریم ها شده است.تصمیم گیري درست درباره این 
موضوع یکي از آزمون هاي مهم پیش روي دولت جدید است. 
حل مسائل کشور از کم آبي و حال ناخوش هورالعظیم گرفته تا 
بي برقي صنایع و معادن کشور و از مبارزه با کرونا گرفته تا تأمین 
سرمایه در گردش براي تولید، نیازمند بازیابي توان برنامه ریزي و 
توان اجرایي کشور است.بخش خصوصي معتقد است اگر وضع 
اقتصادي عمومي مردم و به ویژه کارگران مناســب نیست، اگر 
دولت دچار کسري بودجه مزمن است، اگر وضعیت صندوق هاي 
بازنشستگي و بازنشستگان نامساعد است و اگر سرمایه گذاري افت 
کــرده و ده ها اگر دیگر، دو دلیل عمده دارد؛ اول نامناســب بودن 
وضعیت تولید و ثروت آفریني در کشور و دوم، عدم شایسته ساالري 

در انتخاب مدیران ارشد و تحکیم ساختارهاي غلط توسط آنها.
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اقتصاد آبي نگهدارنده ايران خواهد شد

میهن دوستي و کوشش براي پیشرفت 
جایي کــه در آن زاده و زندگي کرده ایم 
در میانسالي و در میان کساني که شمار 
بهارهاي پشت ســر نهاده شان بیشتر از 
میانگین جامعه اســت به آرامي در نهاد 
و در ذات آنها جاي مي گیرد. نگارنده نیز 
به همراه همکاران و دوســتان هم سن و 
سال خویش از ژرفاي دل براي ایران دل 
مي سوزانیم و همه داشته هاي خود رابراي 
پیشرفت این سرزمین باستاني به میدان 

مي آوریم.
سرزمین آباد و سرزمین رو به پیشرفت 
براي هر ایراني از جمله مدیران و صاحبان 
بنگاه هاي اقتصادي نیز خوشــحال کننده 
اســت و کســب وکار آنها را نیــز رونق 

مي دهد.
از ســوي دیگر بــراي همــه مدیران 
سیاسي ایران که در گروه ها و حزب هاي 
سیاســي فعالیــت دارند و براي کســب 
قدرت سیاســي رقابت می کنند همانند 

روز روشن شده است.
راه اندازي چرخ کســب وکار شهروندان 
و کشور کار آســاني نیست و راهش این 
اســت که دانش و ورزیدگــي اقتصادي 
باالیــي بــه کار گرفته شــود. هم اکنون 
دیگــر هیچ چیزي نمي توانــد راه دیدن 
پیشرفت کره جنوبي و ترکیه که روزگاري 
اقتصادشــان به اندازه ایــران بود و حاال 
بسیار جلوتر از ایران در دنیا مي درخشند 
را سد کند. این یك واقعیت انکار نشدني 
اســت که قدرت اقتصادي در هر دوره از 
زمان در جهان اندازه تعریف شده اي دارد 
و هر کشــوري که بیشتر کوشش کند و 
برنامه هاي سیاســي و اقتصــادي پویاتر 
و ســازگارتر با دنیاي امروز دارد ســهم 
بیشتري از کیك قدرت در جهان گیرش 

مي آید. 
اقتصاد ایران در دهه 1390 شوربختانه 
از ویژگي هــاي یك اقتصاد پویا و رشــد 
یابنده دور شــده و زخم هاي بدخیم، بر 

جســم و جان آن فرود آمده است.رشد 
منفي اقتصادي در یك دهه، رشد منفي 
سرمایه گذاري و اشــتغال ناقص و حجم 
کوچك تجارت خارجي و به ویژه صادرات 
کم جان و بسیار دور از توانایي هاي پنهان 
شده از پیامدهاي تن زخم خورده اقتصاد 

ایران است.
فعاالن  و  اقتصاددانان  آنچه  براســاس 
و کارشناســان اقتصــادي دلســوز بــه 
این ســرزمین به اتحاد راي رســیده اند 
شماري از تهدیدها هستند که اقتصاد و 
کسب وکار و زندگي ایرانیان را زیر ضرب 
گرفته اند. یکي از تهدیدهاي خطرناك و 
از مهار خارج شده شکل و ماهیت روبه  رو 
شدن و رویارویي مدیران و نیز شهروندان 

با کمیت و کیفیت منابع طبیعي است. 
این رویارویي گونه اي بوده و هست که 
همــه آژیرهاي خطر به صدا درآمده اند و 
ایران ارجمنــد از این نظر با تنگي نفس 

دست به گریبان شده است.
کارشناسان و فعاالن اقتصادي سال هاست 
به دولت ها هشــدار مي دهنــد پیامدهاي 
ازهم گسیختگي در نگهداري هوشمندانه 
و مســئوالنه از محیط زیســت حتــي از 
بحران هاي اقتصادي مثل رشد اندك و رشد 

با نوسان خطرهاي بیشتري دارد. 
به طور مثال در بخش آب واقعیت هاي 
بسیار دهشتناکي در برابر ایران قرار دارد. 
سه پژوهشگر ارشــد ایراني مقیم خارج 
در مقاله اي که در نشــریه »گزارش هاي 
علمي« از نشریات گروه Nature منتشر 
شد، وضعیت ســفره هاي آب زیرزمیني 
ایران در یك مقطع 14ســاله از ســال 
1381 تا سال 1394 را بررسي کرده اند. 
در مقاله این نویســندگان آمده است؛ 
خشکسالي ناشي از فعالیت انساني عامل 
اصلــي تخلیه ســفره هاي آب زیرزمیني 
است. براساس برآورد این سه نفر، میزان 
کاهش آب آبخوان ها در مقطعي 14 ساله 
حدود 74 میلیارد مترمکعب بوده است. 
77درصد  در  اضافه برداشــت  همچنین، 
مســاحت ایران به نشست بیشتر زمین و 

شوري خاك انجامیده است.
 پژوهش و بررســي آمار و ارقام نشان 
مي دهد که در این مقطع زماني، متوسط 
اضافه برداشــت از آبخوان هاي کشور در 
حدود 5 /25 میلیارد مترمکعب در ســال 

بوده اســت. در این مقاله کــه به آمار و 
ارقام  موجود در سایت هاي وزارت نیروي 
کشــور ارجاع داده و براســاس داده هاي 
در دسترس همگان نوشــته شده، آمده 
اســت: کاهش منابــع آب زیرزمیني در 
برخي نقاط ایران بین 20 تا 2600درصد 
گزارش شــده و بیشترین میزان حجمي 
کسري مربوط به حوضه »دریاچه نمك« 
اســت که 26درصــد جمعیــت ایران، 
 شامل شــهرهایي نظیر تهران در آن قرار 

گرفته است.
میزان کاهش منابع آب زیرزمیني در 
حوضــه دریاچه بختگان از حد مي گذرد. 
براســاس این گــزارش، کمترین میزان 
کســري مربوط به حوضــه آبریز هراز-

قره سو است. 
وضعیت تخلیه سفره هاي آب زیرزمیني 
در حوضه هــاي آبریز ایران را مي توان در 

اینفوگرافي این گزارش دید. 
مدیریت  ادامه  معتقدند  نویســندگان 
به  زیرزمینــي مي تواند  آب هاي  ناپایدار 
اثرات برگشت ناپذیري روي محیط زیست 
و اراضي ایران منتهي شود و امنیت آب، 
غذا و امنیت اقتصادي-اجتماعي کشور را 

تهدید کند.
الزم به ذکر است که با وجود هشدارهاي 
کارشناسان از دهه 1360 تاکنون، سیاست 
دولت بر مدیریت آب سطحي استوار بوده و 
به منابع آب زیرزمیني به  اندازه کافي توجه 

نکرده است.
این روزها شاهد پیامدهاي اجتماعي و 
سیاسي آن در استان هاي کشور هستیم 
و احتمال منازعه بر سر آب بسیار افزایش 

یافته است.
واقعیت این است که توجه افراطي به 
مســائل غیر از صیانت از محیط زیست و 
غفلت شگفت انگیز در این باره تلخ است. 
کاش مي شــد حاال که نتیجــه انتخابات 
28 خرداد 1400 معلوم شــده و احتمال 
منازعه میان نهادهاي اصلي کشور کاهش 
مي یابــد، در وضعیت تازه مي توان ضمن 
رفع خطرهــاي اقتصادي بــه صیانت از 
محیط زیســت و تغییر پارادائم ایران به 
»اقتصاد آبي« نه از سر بي نیازي و سیري 
بلکه از نظر اینکه حیات سرزمین در خطر 
اســت توجه عمیق و همه جانبه داشــته 

باشیم.

مهند  س محمد   پارسا 

رئیس هیات مد  یره 
فد  راسیون صاد  رات انرژی



20

شماره 145- تابستان 1400

انتخاب سردبير

تجربه تاریخ دهه هاي تازه سپري نشان 
مي دهد قدرت هــاي بزرگ پیروز از جنگ 
دوم جهانــي که روزي دنیا را به دواردوگاه 
تقســیم کرده بودند و سرنگوني نظام هاي 
سیاســي را به آساني انجام مي دادند دیگر 
توانایي براي تغییر رژیم هاي سیاسي را از 

دست داه اند.
 ویتنــام در دهــه 1970 باتالق آمریکا 
شد و کشورهاي متخاصم با آمریکا راه هاي 
استیالي این ابرقدرت بر ویتنام را مسدود 
کردند. در مقابل یك دهه بعد این غربي ها 
بودند که راه شکست شوروي در افغانستان 
را هموارکردند. عریان تر شدن سیاست و نیز 

آسان تر شدن حمایت از یك کشور در حال 
نبرد با کشــور بزرگ تر این امکان را براي 
کشورهاي کوچك تر فراهم کرده است که 
مقاومت کرده و درنبردها به سرعت از پاي 
درنیایند و رژیم سیاســي نیز پابرجا بماند.

تجربه کره شمالي در جنوب شرق آسیا و 
نیز کوبا در آمریکاي التین و ایران در غرب 
آســیا براي اثبات این ادعا کفایت مي کند. 
ایستادگي گرجســتان و اوکراین در برابر 
روسیه نیز چنین شباهتي را نشان مي دهد. 
ایران بیش از 4 دهه است یکسره با ایاالت 
متحده آمریکا در ستیز است و با توجه به 
نیروي درونــي نیرومندي که اقتصادایران 

داشته ونیز کمك هاي پیدا وپنهان چین و 
روسیه به ویژه در ده سال گذشته توانسته 
است ذربرابر فشار آمریکا ایستادگي کند..

اتفاقي که در دهه هــاي اخیررخ داده این 
است که درغرب راهبرد استفاده از نیروي 
نظامي براي تضعیف کشورها جایش را به 
تحریم اقتصادي داده اســت. این راهبرد 
به دلیل هزینه هاي اندك براي کشورهاي 
غربــي به ویــژه آمریکا پرکاربرد شــده و 
درهمین روزها مي بینیم که روسیه، ایران 

و چین زیر تیغ تحریم قرارگرفته اند.
ایران حاال 10 ســال اســت زیر فشــار 
تحریمي قراردارد که پیش بیني مي شد تا 

بازی پيچيده ايران و آمريکا

از  دعــوت  در  منتخــب  رئیس جمهــور   کار 
17 اقتصاددان براي بیــان تنگناهاي اقتصادي پیش از 
تأسیس دولت تازه کار درستي بود که رخ داد و اگر این 
اتفاق با نظم وترتیب و در دفعات گوناگون رخ دهد و نیز 
آشکار شود که هر اقتصاددان واقعا چه گفته وچه شنیده 

است اهمیت دارد.
با این همه چند نکته درباره نشســت 17 اقتصاددان 
با رئیس جمهور منتخب اهمیت دارد. نکته نخســت این 
اســت که آیا رئیس دولت ســیزدهم از مجموع سخنان 
17 سخنران توانسته است برداشت کارشناسي منجر به 
تهیه حتي یك دســتور عمل کرده است؟ اگر این اتفاق 
افتاده باشــد به نظر مي رســد اتفاق مثبتي بوده وهست. 
اما واقعیت این اســت که این 17 اقتصاددان به اندازه اي 
حرف هاي کلي و خواســت هاي کالن و دور ازهم بر زبان 
آورده اند که بعید است رئیس جمهور منتخب که درباره این 
مسائل دانش و تجربه کاري ندارد به ماهیت آنها پي برده 
باشــد. نکته دیگر این است که در چینش این افراد کدام 
سلیقه دخالت داشته است و چرا در جایي که توکلي راغفر 
به مثابه اقتصاددانان متخاصم با مسعود نیلي حاضرند این 
مشاور ارشد اقتصادي روحاني دعوت شده است؟ نگاهي به 
خواسته هاي این اقتصاددانان نام آشنا که همه آنها دردو 
دهه تازه سپري شده مناصب اجرایي و قانونگذاري داشته یا 
دارند نشان مي دهد که قراري بر اجراي این حرف ها نیست 

و باید دید فرماندهان اقتصادي دولت سیزدهم کیست؟
در نشست رئیس جمهور منتخب با اساتید و نخبگان 
اقتصادي که برگزار شــد، شاپور محمدي عضو هیات 
علمي دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، به عنوان اولین 
سخنران گفت: کسري بودجه به یك بیماري و عادت 
مزمن در دولت هاي مختلف تبدیل شده که تأمین این 
کســري نیز همواره با ایجاد تورم و بي ثباتي اقتصادي 

همراه بوده و مهم ترین راه رفع این مشکل، اصالح نظام 
درآمدهاي مالیاتي و استفاده از دارایي هاي راکد است.

غالمرضا مصباحي مقدم عضو هیات علمي دانشگاه امام 
صادق)ع( نیز به عنوان دومین سخنران کمبود سرمایه 
مالي را جدي ترین مانع در مسیر سرمایه گذاري و رشد 
سریع اقتصادي دانست و اظهار داشت: کسري بودجه 
به رقم 400هزار میلیارد تومان بالغ شده و هزینه هاي 
جاري بیش از 90 درصد بودجه ســاالنه را مي بلعند. 
همچنین زمان اجراي پروژه هاي عمراني به طور متوسط 
به بیش از 10 ســال رســیده است.سومین سخنران 
جلســه محمدرضا پورابراهیمي رئیس کمیســیون 
اقتصادي مجلس بود که گفت: برخي از مصوبات شوراي 

هماهنگي سران قوا باید مورد آسیب شناسي قرار گیرد 
و این آسیب شناســي قطعا براي ادامه مسیر این شورا 
راهگشا خواهد بود.وي با تاکید بر لزوم تقویت و استفاده 
از همه ظرفیت ها در عرصه دیپلماسي اقتصادي، از اینکه 
در سه سال گذشته با وجود جنگ تحمیلي اقتصادي، 
در چین به عنوان بزرگ ترین شریك تعامالت اقتصادي 
رایزن اقتصادي نداشــته ایم، انتقاد و تصریح کرد: یکي 
دیگر از تصمیمات شــجاعانه اي که دولت ســیزدهم 
باید اتخاذ کنــد، اصالح تصمیم غلط توزیع ارز با نرخ 
ترجیحي است که بر اساس بررسي هاي انجام شده در 
مجلس، بیش از ســه چهارم مابه التفاوت قیمت آن، به 

شکل رانت و فساد در کشور توزیع شده است.

فرماند هان اقتصادي تازه ای می آيند
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پایان دوره فعالیت دولــت دوازدهم پایان 
پذیرد که نشــد و با توجه به تغییر دولت 
در مرداماه به نظر می رســد دســت کم تا 
نیمه اول امســال این وضعیت ادامه دارد. 
درشطرنج نبرد ایران و آمریکا شاید به این 
زودي کیش ومات پدیدار نشود و هرکدام 
از دوبازیگر با تنها مهره هایي که دارند بازي 
فرسایشــي را ادامه دهند تا سرانجام یکي 
از بازیگران خواســتار بــه هم خوردن این 
نبرد فرسایشي شــده و از راه دیگري وارد 
نبرد شود. مسأله اي که این روزها درکانون 
توجــه قرار دارد اندازه و درجه مقاومت هر 
کشوراســت و اینکه هرکدام از کشورها ي 
ایــران و آمریکا در بازي هــاي دیگر و در 
مناســبات دروني دولت ها با شــهروندان 

چه وضعیتي پیدا خواهنــد کرد. آیا ایران 
مي تواند براي یك دوره 4 ساله دیگر روي 
توانایي و تاب آوري شــهروندان حساب باز 

کند یا امیدوار باشــد گرفتاري هاي آمریکا 
آنقدر افزایش یابد که دســت ازســر ایران 

بردارد.

چرا با وجودي که انتخابات ریاست جمهوري تمام شد 
و مذاکرات صلح هسته اي با وعده هاي ریاست جمهوري 
ایران همراه شــدتا بازار دالر بشــکند و قیمت ارزها به 
سرازیري بیفتد اما این اتفاق نیفتاد. یکي از دالیل اصلي 
و واقعي این بود و هســت که میزان صادرات ایران در 
دوبخش اصلي یعني نفت خام و پتروشــیمي وضعیت 

خوبي ندارند.
 مدیران ارشــد سیاســي ایــران در هنگامه جنگ 
اقتصادي با آمریکا و قطع یا سقوط درآمد ارزي حاصل 
از صادرات نفت خام به امید صادرات حدود 12 میلیارد 
دالري پتروشــیمي بوده و هســتند. دلیل اصلي رشد 
صادرات فرآورده هاي پتروشــیمي ایران در ســال هاي 
تازه سپري شــده رانت سرچشــمه گرفته از گاز و برق 
ارزان اســت که قدرت رقابتي این فرآورده ها را مناسب 
بازارهاي صادراتي کرده است.اما همین فرآورده هایي که 
با دامپینگ برق و گاز و خوراك ارزان در پله اول صادرات 
غیرنفتي ایســتاده اند به دالیلي که جا دارد از ســوي 
مدیران دولتي و نیز مدیران واحدهاي بزرگ پتروشیمي 
توضیح داده شود با خطر روبرو هستند. همین چند روز 
پیش بود که فریبرز کریمایي از مدیران تشکل صادراتي 
پتروشیمي در اتاق تهران خبر داد که بازار صادراتي ایران 
در هند از دست  رفته است و خواستار توجه به این مقوله 
شــد. عالوه بر وي رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژي 
اتاق بازرگاني تهران گفته است : »محصوالت پتروشیمي 
ایران که تا پیش از تحریم ها به نزدیك به 40 کشــور 
جهان صادر مي شد، در حال حاضر به کمتر از 12 کشور 
رسیده است که این میزان نیز به دلیل محدودیت ها در 

انتقال منابع مالي مشکالت عدیده اي وجود دارد.«
چرا ایران در وضعیت هاي نامناسب قرار مي گیرد و هر 
روز کار براي اقتصاد سخت تر و روزنه ها تنگ تر مي شود و 

از آن مهم تر این است که چرا کسي به فکر نیست کاري 
کند؟واقعیت تلخ این است که در ذهن برخي از مدیران 
تصورهایي از جهان رسوب کرده که باورشان شده است 
وقتي یك اتفاق یك بار افتاد تا ابد ادامه دارد. این در حالي 
 است که ذهن باز مي داند دنیا هر روز در همه عرصه ها 
از جمله عرصه اقتصاد و تجارت جهاني با دگرگوني روبرو 
است و در این دگرگوني ها برخي باال مي روند و برخي به 
زیر مي افتند. این تصور نادرست راه را براي فعالیت بیشتر 
و مطابق با دگرگوني ها در جهان بسته و ایران را روزبه روز 
در موقعیت پایین تري از نظر تجارت کاالیي قرار مي دهد. 
یك دلیل دیگر سقوط احتمالي صادرات پتروشیمي این 
است که تصور مي کنیم تحریم ها تنها بر نفت و صادرات 

این محصول متمرکز شــده و یادمان مي رود که برخي 
پیامدهاي تحریم تدریجي است و همه فعالیت هاي ایران 
را دربر مي گیــرد. همانطور که صنعت خودرو به دلیل 
تحریم با دشواري هاي پرشمار دست به گریبان است، 
روزي مي رسد که صادرات پتروشیمي هم به حداقل ها 
برسد. دســت کم گرفتن قدرت تحریم خطرات بزرگي 
دارد که باید به آن توجه کرد. شــاید روزي برســد که 
دیگر نتوان گاز ارزان و برق ارزان به پتروشــیمي ها داد 
و محصوالت ساده پتروشیمي بازار نداشته باشد! در آن 
صورت چه باید کرد؟ به نظر مي رسد باید درهفته هاي 
آتي بازار پتروشــیمي را خوب نگاه کرد تا از مسیر آن 

بتوان بازار ارز را نیز دید.

افول صادرات پتروشيمي و روزگار سخت دالر
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انتخاب سردبير

سقوط و فروپاشي زيرساخت ها
این روزها خاموشــي هاي گسترده به دلیل عقب افتادن تولید برق از 
مصرف کل ایرانیان را آزرده خاطر کرده و آنها نســبت به توانایي دولت 
براي تأمین زیرســاخت هاي الزم براي زندگي عادي بي اعتمادي مطلق 
دارند. واقعیت این است که ایران در دهه تازه سپري شده نتوانسته است 
از هیچ محلي براي ســرمایه گذاري در زیرساخت ها مثل جاده، راه آهن، 
و پاالیشــگاه ونیروگاه منابع به دست آورد و به همین دلیل در وضعیت 

دشواري قراردارد.
عباس آخوندي وزیرراه وشهر سازي دولت هاي یازدهم ونیز سال هایي از 
 دولت دوازدهم که عهده دار بخشي از زیر ساخت ها بوده است در گفت وگو

 باتجارت فردا تنگناها را دراین بخش بازگو کرده اســت که مي خوانید. 
با توجه به حجم اعتباراتي که براي مســائل مالي دولت اعم از جاري یا 
عمراني در بودجه در نظر گرفته  شده، آنچه به بخش زیرساخت ها مي رسد 
عماًل صفر است. درآمدها آنقدر پایین است که کفایت هزینه هاي جاري 
را هــم نمي کند. از این رو، نمي توان حســاب چنداني روي دولت براي 
توســعه عمراني باز کرد. در عمل، کل بودجه سرمایه اي کشور عموماً از 
محل بدهي تأمین مي شود. در واقع هیچ کدام از منابع بخش عمراني یا 
ردیف هاي ســرمایه اي از محل درآمدهاي عمومي کشور نیست. یعني 
حتي مي توان گفت منابع طرح هاي ســرمایه اي نه تنها مثبت نیست که 
منفي هم هست یعني آنچه به عنوان بودجه عمراني به بخش هاي مربوطه 

پرداخت مي شود نه در راستاي توسعه زیرساخت ها که عمدتاً 
در جهت نگهداري از کارگاه ها هزینه مي شــود. بماند که 
هزینه هاي تخصیص یافته حتي کفاف نگهداري کارگاه ها 
را هــم نمي کند. بنابراین، مي تــوان گفت تأمین مالي از 
محــل بودجه عمومي براي بخش عمراني و زیرســاخت 
در عمل کنار گذاشــته شده است. کشور در عمل گرفتار 
پدیده بي دولتي اســت و در این وضعیت موضوع توسعه 

اساســاً فاقد معني اســت. من قباًل درباره پدیده بي دولتي 
مفصــل صحبت کرده ام. مــا دچار پدیده 

بي دولتي هســتیم. مي پرسید که به 
چه معني؟ به این معني که شــاهد 
رقابت دولت هاي مختلفي در درون 
حاکمیت هستیم. مسأله هر یك از 
تثبیت موقعیت خود  این دولت ها 
در ســاختار قدرت است. از این رو، 
اساساً مسأله توسعه زیرساخت هاي 
فیزیکي و غیرفیزیکي در دســتور 
کار بازیگــران و ایــن دولت هاي 
پراکنده نیســت. به عنوان مثال، 
من در دوره کاري خودم در وزارت 

راه تالش کردم که مسأله راه  آهن در 
دســتور کار دولت و حاکمیت قرار گیرد. 

ولي آخر کار این اتفــاق رخ نداد. چرا؟ به 
خاطر اینکه اجراي چنین سیاستي نیازمند 

یك تصمیم ملي در باالترین سطح و در 
تمام ارکان حاکمیت است. در وضعیت 
چنددولتي یا بي دولتــي امکان اتخاذ 

تصمیم ملي وجود ندارد. در همین مورد شما اگر بخواهید توسعه ریلي 
داشته باشید، باید صنعت ریلي به اولویِت یك نظام حمل ونقل و سیستم 
لجستیك کشور؛ درون شهري و برون شهري، چه در حوزه مسافري و چه 
در حوزه بار تبدیل شــود. بنابراین، تمام صنایع و خدماتي که تولید بار 
می کنند اعم از نفت، پتروشیمي، سیمان، فوالد، معادن براي صادرات و 
واردات و توزیع در درون کشور و بیرون کشور باید از این تصمیم تبعیت 
کنند. همچنین در جابه جایي عمده مسافر در درون و بیرون شهرها باید 
جابه جایي ریلي سبك و ســنگین در اولویت قرار گیرد و همچنین در 
تخصیص منابع براي توســعه زیرساخت ها باید توسعه ریل بر جاده در 
اولویت قرار گیرد. و شــبکه ریلي ایران به همه کشورهاي همسایه وصل 
شود. اگر به همین یك مورد توجه کنید متوجه خواهید شد که منافع 
گروه هاي ذي نفع در توسعه جاده اي است، دولت هاي فرعي هر یك ساز 
خودشان را مي زنند. صاحبان بار و شبکه هاي ذي نفعشان در نگاه داشت 
وضع موجود نقش دارند و به هیچ وجه تسلیم چنین تصمیمي نمي شوند 
و هیچ دولتي وجود ندارد که همه را موظف به تبعیت از این سیاســت 
کنــد و هزینه تخلف از آن را باال ببــرد. قاعدتاً اجراي چنین تصمیمي 
مخالفاني نیــز دارد. مخالفان براي ایجاد مانع بالفاصله به اقتضاي حال 
با دولت هاي متعدد فرعي مرتبط شده از این رو، سریعاً دولت هاي فرعي 
اقدام به صف آرایي می کنند. دولت رسمي در مواجهه با چنین وضعیتي، 
بالفاصله تسلیم مي شود. تخصیص منابع در سازمان برنامه 
برمبناي تحصیــل رضایت تمام گروه هاي سیاســي و 
ذي نفعان مشترك آنان است. از این رو، به هیچ وجه این 
سازمان به چنین تصمیمي حتي نزدیك هم نمي شود. 

لذا، همه چیز در حد شعار باقي مي ماند.
وقتي از پدیده بي دولتي مي گوییم ناظر به همین 
موضوع اســت که یــك دولت وجود نــدارد که این 
هــدف را محقق کند. ما با چندیــن دولت مواجهیم 
که پیوســته همدیگر را نفــي می کنند یا علیه 
هم وارد کار مي شــوند. بنابراین چون 
حاکمیــت واحدي وجــود ندارد که 
این قبیل مسائل توسعه اي را پیش 
ببرد در نتیجه وقــوع این وضعیت 
نیز عجیب نیست. با چند حاکمیت 
و چنــد دولت کــه در آن واحد 
فرمان مي رانند، نمي توان به یك 
نتیجه متمرکز و ملموس رسید. 
در چنیــن وضعیتي این دولت ها 
تثبیــت وضعیــت  مسأله شــان 
خودشــان اســت. از این رو، مسأله 
ایران و توســعه ایران اساساً در دستور 
قرار نمي گیرد. در ایران اما ما با چارچوبي 
مواجهیم که نه تنها ریسك زدایي نمي کند 
که بر ریســك هاي کشــور هــم اضافه 
مي کنــد. بعد هم وقتــي اتفاقي مثل 
برجــام رخ مي دهد ادعا می کنند چرا 

کسي به ما کمك نمي کند. 
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تبعات نپيوستن به FATF فراتر از تحريم  و نبود تعامل بانکي 
در حال حاضر نرخ سرمایه گذاري در کشور منفي است و عدد 
آن در حوزه هاي متعدد متفاوت اســت. این در حالي اســت که 
شاید با پیوستن ایران به FATF  و امضاي دوباره برجام شرایط 

تا حدي بهبود یابد.
حســین ســلیمي، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این 
خصوص مي گویــد: گفتن از چرایي افزایش نــرخ ارز در ایران 
سخت ممتنع است؛ سخت است چون به هیچ وجه افزایش نرخ 
ارز در ایران تك عاملي نیست و فقط تابعي از باال رفتن نرخ تورم 
نیست؛ آسان است چون خیلي راحت مي توان از تحریم گفت، از 
کاهش حجم تجارت خارجي در سایه شیوع بیماري کرونا گفت 
یا از عدم بازگشت ارز توسط صادراتي ها آن طور که بانك مرکزي 
مي گویــد. اما در تحلیل وضعیت بازار ارز باید نقش همه عوامل 
را به نسبت باهم دیگر دید و درنهایت باید به اقتصاد سیاسي این 
موضوع هم توجه شود؛ اینکه پشت پرده خیلي از تصمیم ها چه 

مي گذرد؟
سلیمي اظهار مي کند: باید گفت چه کسي از این شرایط متنفع 
اســت و درنهایت چه تصمیمي  براي ثبات یا ادامه بي ثباتي گرفته 
خواهد شد و توسط چه کساني این تصمیم ها گرفته مي شود. اگر 
همه ابعاد را کارشــناس ها بدانند، بهتر مي توان اظهار نظر کرد. ما 

خیلي از ابعاد موضــوع را نمي دانیم؛ نه مي دانیم که طلب 
بانك مرکزي چقدر است و در کجا این طلب چقدر است 

و حتي ما اطالع نداریم که بخش خصوصي واقعي چه 
میزان ارز برنگردانده اند. شاید اگر نقاط تاریك موضوع 

کمتر بود، تحلیل دقیق تر صورت مي گرفت.
ســلیمي مي گوید: مثال در ســال 1398همزمان 

با رشــد تورم، شــاخص بورس از کانال 200 هزار به 
چهار-پنج برابر مي رســد و این در ظرف محدود 

کوتاهي انجام مي  شــود. شاخص بورس 
در همه جاي دنیا مثل حرارت سنج 

عمــل مي کند. وقتي شــاخص 
بــورس در اقتصــاد دنیا مثبت 
باشد، یعني وضعیت آن اقتصاد 
خوب و شاخص هاي کالن آن 
مثبت اســت؛ ولــي در ایران 
با  همزمان  نیســت.  اینگونه 
رشد شــاخص بورس، اصال 
صنایع  وضعیت  نمي توانیم 
در ایران چگونه اســت؟ آیا 
وضعیت صنعت روبه بهبود 
صنایع  ســوددهي  و  است 
چقدر اســت؟ مــا مي دانیم 
که اثر شــرکت هاي تولیدي-

صنعتي در ایران کاهش بازدهي 
دارنــد ولي همزمان شــاخص بورس 

مثبت است.
او ادامه مي دهد: زماني که کشــور با 

تورم دســت و پنجه نرم مي کند، روي همه ابعاد اقتصاد اثرگذار 
خواهد بود. مــا نمي توانیم بگوییم که براثــر تاثیر تورم قیمت 
مســکن از متري 2 میلیون به متري 15 میلیون برسد ولي این 
اثر در نرخ ارز صفر باشد. اما اینها به طور همزمان اتفاق نمي افتد. 
در سال هاي گذشــته در یك بازه زماني افزایش قیمت مسکن 
داشــتیم و در بازه اي دیگر افزایش قیمت طال و سکه یا افزایش 
قیمــت خودرو؛ برخي از این بازارها با رشــد 40 درصدي روبرو 
شدند. همزمان با این رشــد در حوزه اي قیمت شاخص بورس 
و قیمت ارز باال نرفــت. اما از دوره اي به بعد همزمان با افزایش 
نرخ تورم، افزایش نرخ ارز، طال و بورس را شــاهد بودیم؛ طوري 
که نرخ ارز آزاد به نزدیك 25 هزارتومان رسید و قیمت شاخص 

4-5برابر شد.
او تصریح مي کند: البته دولت بخشــي از ارز خود را به کشور 
برگردانده اســت؛ بخشي از دیون صادرکننده ها هم وصول شده 
است ولي هنوز نیاز دولت به ارز برآورده نشده. به گفته سلیمي، 
در زمان کمبود عرضه، تحریم نفت و گاز ســرمایه گذاري صدمه 
مي بیند. نرخ منفي ســرمایه گذاري االن به 6-7 درصد رسیده و 
این در حوزه هاي متعدد متفاوت است و نرخ منفي سرمایه گذاري 

هشداري مهم براي تولید است.
ســلیمي ادامه مي دهد: در شرایط تحریم ورود 
ماشین آالت صنعتي به دشواري انجام مي شود، 
نیاز به ارز ســر جاي خود باقي است و ارزي 
وجــود ندارد. ســرمایه گذار بــا افزایش نرخ 
دوبرابــري عالقه اي به ســرمایه گذاري ندارد. 
ســرمایه گذار از ترس تعهدات ارزي، مشکالت 
واردات، صــادرات، مالیات و غیره به بورس وارد 
مي شــود که آن هم درنهایت وضعیت نامناسبي 
پیدا کرد. براي همین من وضعیت اقتصاد و 
چشم انداز بازار ارز را مناسب نمي بینم.

او تاکیــد مي کند: اثر کمبــود عرضه 
ارز در حال حاضر و عدم ســرمایه گذاري 
بــه بیکاري دامن مي زنــد. ما نمي توانیم 
سرمایه گذاري کنیم و به افزایش اشتغال 
امیدي نیســت و در نتیجه رشــد منفي 
اقتصــادي، تولید ناخالــص ملي پایین 
مي آید؛ به نظر مي رســد امســال اگر 
شرایط بین المللي درست نشود، نرخ 
رشــد اقتصاد منفــي خواهد بود و 
مشکالت ادامه خواهد داشت. شاید 
پیوستن به FATF و امضاي برجام 
بخشــي از راه حل مشکالت باشد. 
 FATF در صورت نپیوســتن به
مشکالت اقتصادي تشدید خواهد 
 FATF شد. تبعات نپیوستن به
بدتــر از تحریم ها و نبود تعامل 

بانکي با دنیاست.
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درحالي که اعضاي مجلس قانونگذاري ایران 
وحتي خود قالیبــاف بارها از نبود درآمد کافي 
براي تــوازن در بودجه به دولت انتقاد کرده اند 
اما رئیس مجلــس مي گویند منابع مالي دولت 
یا باید از مالیات شهروندان تأمین شود که االن 
وضعیت جوري نیســت که دولت بتواند مالیات 
بیشــتري بگیرد.یك منبع تأمین درآمد فروش 
دارایي هاي کشــور از سوي دولت است که االن 
 مهم تریــن دارایي ایران یعني نفت با دردســر 

به صورت غیرعادي و با قیمت هاي پایین صادر 
مي شــود. دولت ها از پس اندازهاي جهاني نیز 
استفاده می کنند که این منبع درآمد هم برروي 
ایران بســته است. با این حال قالیباف مي گوید 
 مشــکل ایران نبود پــول نیســت. این حرف 
قالیباف برخالف نظر کارشناسان است جز اینکه 
بخواهیم به بانك مرکزي دستور چاپ اسکناس 
بدهیم. رادیو فرانســه نیز در همین باره نوشته 
اســت در حالي که تحریم هاي بین المللي علیه 

جمهوري اسالمي درآمد ایران را شدیدا کاهش 
داده اســت، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس 
شوراي اسالمي گفت مشکل امروز ما در کشور 

تأمین اعتبارات و پول نیست.
قالیباف ادامه داد: »کشــور ما شرایطي دارد 
که به هر نحوي که شــده مي توان اعتبارات را 
از محل هاي مختلف تأمین کرد.« او توضیحات 
بیشــتري از این »محل هــاي مختلف« تأمین 
درآمد ارائه نکرد، اما مقام هاي جمهوري اسالمي 

 مشکل پول نداريم

شهروندان ایراني همانند سایر شهروندان جهاني 
بخشــي از حق آزادي و حق مالکیت خود را به نهاد 
دولــت یا حکومت مي دهند و در مقابل بیشــترین 
مطالبه اي که از دولت ها دارند تأمین امنیت مادي و 

آرامش ذهني است.
دولت هاي گوناگون با اعمال برخي محدودیت هاي 
قانوني که تشــخیص مي دهنــد راه را براي امنیت 
شــهروندان در داخــل هموار می کنند، بخشــي از 
آزادي هاي آنها را سلب می کنند و با دریافت مالیات از 
شهروندان بخشي از حق مالکیت آنها را به خود تفویض 
می کنند. شهروندان با این امید و مطالبه است که با 
آسودگي از وجود نهاد دولت و امنیت ایجادشده به این 
دادوستد ادامه مي دهند. امنیت شهروندان دو صورت 
کلي دارد: امنیت داخلي و امنیت مرزهاي کشــور و 
جلوگیري از اجحاف و دست اندازي کشورهاي دیگر. 
امنیت داخلي با سازوکارهایي مثل مشارکت دادن همه 
شــهروندان در مسائل سنجاق شده به امنیت پدیدار 
مي شــود. عنصر بسیار بااهمیت در گسترش امنیت 
ذهني شهروندان بدون تردید وجود اعتماد نهادهاي 
مدني مثل بنگاه ها، خانواده ها، احزاب و سایر نهادها 
مثل رسانه ها و گروه هاي فکري و روشنفکري است. 
اعتماد نیز به نوبه خود دستاورد راستگویي و کارآمدي 
دستگاه هاي دولتي و انجام وظایف مطابق با قانون و 
عرف اســت. واقعیت این است که در ایران به دالیل 
گوناگون این احساس و نیاز به امنیت داخلي ضریب 
باالیي را به خود اختصاص نمي دهد. کاستي هاي نظام 
تصمیم گیري دولتي در همه دولت هاي پس از جنگ 
و پیمان شکني هاي پرشــماري که دولت ها در برابر 
شهروندان داشته و دارند به بي اعتمادي منجر شده و 
شهروندان ایراني آسودگي ذهني و خیال راحت ندارند 
و احســاس می کنند امنیت کافي برایشــان تدارك 
دیده نشــده اســت. به طور مثال مي توان به همین 
مقوله واکسیناســیون اشاره کرد که در این چند ماه 
تازه سپري شده پیمان شکني هاي پرشماري از سوي 

ستاد ملي مقابله با کرونا در برابر وظیفه شان رخ داده 
و شهروندان احساس امنیت ندارند. شهروندان ایراني 
براي احساس امنیت بیشتر حاضرند  هزینه هاي بیشتر 
و مرارت افزون تري را متحمل شــوند و به ارمنستان 
بروند. یکي دیگر از نمونه هایي که آسایش ذهنیت و 
احساس امنیت ایرانیان را با آشوب روبرو کرده است 
شنیدن خبرهاي گوناگون و دادن آدرس هاي مختلف 
درباره یك رویداد از سوي منابع داخلي است که بعدها 
مشخص مي شود حقیقت چیز دیگري بوده و منابع 

خارجي دقیق تر و درست تر خبر داده اند.
ایرانیان با دادن مالیات و نیز با سپردن میلیاردها 
دالر از دارایي هایي که متعلق به آنهاست به دولت 
انتظار دارند مرزهاي کشــور و نیز درجه دشمني 
کشورهاي جهان با ایران در حداقل باشد. مقام هاي 
اداره کننده کشور مي توانند امنیت خارجي را از دو 
مسیر تأمین کنند: یك مسیر این است که براي 

مداراي جهاني با همه کشورهاي دور و نزدیك و به 
ویژه کشورهایي که داراي قدرت تخریبي هستند 
راه مجادله را مســدود کنند. راه دیگر این اســت 
که با تجهیز ارتشــي نیرومند و البته آماده سازي 
همه شهروندان براي دفاع از امنیت به شکل هاي 

گوناگون امنیت سرزمیني را فراهم کنند. 
واقعیت این است که ایرانیان در حال حاضر 
نسبت به سال هاي پیش از هر دو نظر احساس 
امنیــت کمتري دارنــد. آمارهــاي گوناگون از 
بزه هاي اجتماعي و رفتارهاي ناشناخته از سوي 
شهروندان در برابر رخدادهاي ویژه و نیز افزایش 
خصومت میان ایران و دو قطب قدرت در جهان 
یعنــي اروپا و آمریکا این ادعا را اثبات می کنند. 
هزینه هاي امنیت ایران باید البته با دخل و خرج 
شهروندان و درآمد ملي مطابقت داشته باشد تا 

باري بر بارهاي دیگر نشود.

هزينه امنيت ايران را مي شود كاهش داد
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بارها از تالش هــا براي دور زدن تحریم ها علیه 
جمهوري اســالمي خبر داده اند. رئیس مجلس 
شوراي اسالمي همچنین گفت: »مسأله اصلي 
ما در کشــور ضرورت کنار گذاشتن روش هاي 
سنتي و استفاده از تجربیات روز دنیا براي حوزه 
نظام بهره برداري اســت.« قالیبــاف افزود: »به 
دلیل فقدان نظام بهره برداري در طرح ها شاهد 
هستیم که بســیاري از اعتبارات در پروژه هاي 
بزرگ حیف مي شوند، نمي گوییم این اعتبارات 
میل مي شــود اما به دلیل عــدم نظارت و نبود 
نظام بهره برداري این بودجه ها حیف مي شود.«

جرگه واژه فارســي به معنــاي دور هم 
حلقــه زدن و محفل و لویه واژه پشــتو به 
معناي بزرگ اســت. لویه جرگه در ادبیات 
سیاســي به مجلس مشــورتي بــزرگان و 
مجلس موسســان براي تصویــب قوانین 

اساسي گفته مي شود.
لویه جرگه در افغانســتان بــه فراخوان 

رئیس جمهور برگزار مي شود. 
به نظر مي رسد وضعیت اقتصادي ایران 
از ابعاد گوناگون و در بخش هاي مختلف به 
اندازه اي تخریب شــده است که اگر چاره 
فوري براي آن اندیشــیده نشود پیامدهاي 
سیاســي- اجتماعي آن در پهنه سرزمین 
آشوب ســاز خواهد بود و نشانه هایي از این 
ازهم گســیختگي سیاســي- اجتماعي در 
هفته ها و ماه هاي سپري شده در استان هاي 
کشور و به دالیل گوناگون از سوي گروه هاي 
اجتماعي دیده شده است. اعتراض کارگران 
پیمانکاران نفت و گاز، اعتراض هاي خفیف 
شــهروندان به کمبــود بــرق و ناراحتي 
تهیدســتان از روند فزاینده نــرخ تورم از 
جلوه هاي نارضایتي پیدا و پنهان در اقتصاد 
است. درهم تنیده شــدن گره هاي کورشده 
بخش هــاي گوناگون اقتصاد مي تواند راه را 
ببندد و روزنه هاي نفس کشیدن را مسدود 
کرده و چرخ اقتصاد را از حرکت بازدارد. اگر 
تصور مي کنیم این اتفاق نمي افتد مي توانیم 
به روندها و تحوالت دهه تازه سپري شــده 
مراجعــه و شــاخص هاي کالن را ارزیابي 
کنیم.چه باید کرد؟ برخي ســاده انگاران و 
تقلیل گرایان باور نادرســتي دارند و آنقدر 
گفته اند که خودشــان هم باور کرده اند که 
اگر روحاني و 200 تا 300 نفر از معاونان و 
وزیرانش بروند و رئیسي با 300-200 نفر 

تازه وارد نهاد ریاست جمهوري را در اختیار 
بگیرند گره هاي اقتصاد ملي باز مي شــود. 
این یك تصور و باور نادرست است و تجربه 
نیز این را ثابت کرده است که اقتصاد ایران 
گرفتارتر از این حرف هاست که 200-300 
نفر تازه کار و باانگیــزه مي آیند و گره ها را 
باز می کنند و سدها را برمي دارند و اقتصاد 

ایران گل و بلبل مي شود. 
تجربه یك ســال فعالیت مجلس انقالبي 
نشــان مي دهد که این تقلیل گرایي از روي 
غفلت و ندانم کاري نیست بلکه تضاد منافع 
شــرایط را تعیین مي کند. با توجه به اینکه 
رئیس جمهور منتخب از همه کســاني که 
عالقه مندند به دولت راه حل ارائه کنند این 
نوشــته نیز به رئیسي توصیه مي کند لویي 
جرگه اقتصادي تشکیل بدهد. همه روساي 

ســازمان برنامه وبودجــه پــس از انقالب، 
همه روســاي دولت هاي پــس از انقالب، 
همه روســاي بانك مرکزي و همه وزیران 
اقتصــاد و نیز روســاي بنگاه هــاي بزرگ 
دولتي و ســازمان هاي اقتصادي در چهار 
دهه تازه سپري شده و اقتصاددانان دلسوز و 
آشنا به اقتصاد ایران مي توانند در این لویي 
جرگه حاضر باشــند. البته شرط کامیابي 
این لویي جرگه احتمالي این است که همه 
دعوت شــده ها بتوانند آزادانه درباره دالیل 
رسیدن اقتصاد ایران به نقطه ذوب شدگي 
در هر حوزه اي حرفشــان را بزنند و آزادي 
گفتارشــان تضمین شــود. نتایج بحث ها 
و گفت وگوهــاي این نشســت مي تواند در 
 تعیین اولویت هاي کاري دولت ســیزدهم 

به کار گرفته شود.

گردهمايی اقتصاددانان براي عبور از بن بست
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خوزستان بحران هاي ايران را آشکار كرد
علي ربیعي ســخنگوي دولت در یکي از ســایت هاي 

داخلي نوشته است: ایران با پنج مسأله کالن مواجه 
است که ظرفیت تبدیل شدن به بحران را دارد 

و همه این مســائل در خوزستان خودنمایي 
کرده اند. جمهوري اســالمي در مقابل یکي 
از بزرگ تریــن چالــش چهــار دهه اخیر 
خود قرار گرفته اســت. دستیار ارتباطات 
اجتماعــي رئیس جمهوري و ســخنگوي 
دولت در یادداشت خود با عنوان »دردهاي 

خوزستان و مسائل ساختاري ملي« به پنج 
مسائل کالن اشــاره کرده است که ایران در 

وضعیت فعلي با آن مواجه شــده است.در این 
نوشته به وضعیت آب شرب، گردوخاك و ریزگردها 

هم اشاره شده که باعث اعتراضات مردم بوده است. ربیعي 
گفته مسائل کالن کشور در خوزستان خودنمایي کرده است.

 تحریم، كرونا و خشکسالي
مسائل پنج گانه اي که سخنگوي دولت به آن اشاره مي کند عبارت اند از 
تحریم، کرونا، خشکسالي و کم آبي، آسیب اعتماد اجتماعي و بحران هاي 
کشورهاي همسایه.سخنگوي دولت نخستین چالش و مسأله کالن کشور 
را تحریم دانسته و تحریم کنندگان را »جنگ افروزان اقتصادي« توصیف 
کرده و نوشته اســت، تحریم و جنگ اقتصادي، اندازه اقتصاد را کوچك 
کرده و فقر ناشــي از تحریم بر فقر ســاختاري بیش از پنج ده هاي ایران 
اضافه شده اســت.مقامات جمهوري اسالمي هر زمان که مردم ایران در 
اعتراض به مشکالت خود به خیابان ها ریختند موضوع تحریم هاي آمریکا 
را بهانه کرده اند.دومین مســأله چالش برانگیز به گفته ربیعي کروناست. 
کرونا گریبان همه کشــورهاي جهان را گرفته و خاص ایران نیســت اما 
ربیعي نوشته، تاثیر منفي کرونا در »ایران تحریم زده« بیشتر بوده است.

به گفته ربیعــي، یك میلیون نفر در ایران به دلیل کرونا بیکار شــده و 
سه میلیون شغل آسیب دیده است.ســومین مسأله کالن از نظر ربیعي 
»خشکسالي و کم آبي« اســت. او در یادداشت خود خشکسالي و کم آبي 

را یك »عامــل طبیعي« مي داند ولي به مدیریت اشــتباه 
 دولت هاي چهار دهه پیش اشــاره اي نکرده اســت. 
در حالي که به اعتراف برخي دولتمردان، مدیریت 
غلط و سدسازي بي رویه در ایجاد خشکسالي و 
کم آبي نقشي اساسي داشته است.به گفته او، 
مسأله چهارم »اعتماد اجتماعي آسیب دیده 
و پایین آمدن ســرمایه اجتماعي« اســت.

سخنگوي دولت عامل پنجم را بحران هاي 
کشورهاي همسایه دانســته است.مقامات 
ایــران در خصــوص چالش هــاي بــزرگ 
زیســت محیطي پیــش از این نیــز بارها از 
بحران هاي کشورهاي همســایه یاد کرده اند. اما 
منتقدان مي گویند، ایــران خود با دخالت هایش در 

منطقه بر آتش این بحران ها مي دمد.
ربیعي در ادامه یادداشــت خود نتیجه گیري کرده اســت که هر نوع 
حرکــت اعتراضي مردم ایران را فارغ از این پنج مســأله کالن نمي توان 
بررســي کرد و هر پنج پدیده بیان شــده در شــرایط امروز خوزستان 
تأثیرگذار بوده است.سخنگوي دولت مي نویسد خوزستاني که بیش از 85 
درصد نفت کشــور را تولید مي کند، بیش از 30 درصد آب هاي کشور در 
آن جریان دارد و 15 درصد محصوالت کشاورزي کشور را تأمین مي کند 
این روزها »حالش خوب نیســت« و مردم خوزستان به حق مي توانند به 
ابراز نگراني خود بپردازند.او به پدیده حاشیه نشیني هم پرداخته و نوشته 
است، خوزســتان هم اکنون رده دوم کشور در بخش حاشیه نشیني را به 
خود اختصاص داده و معادل 25 درصد از جمعیت این استان در حاشیه 
شهرها و با امکانات محدود زندگي می کنند. او جنگ و سدسازي غلط و 
به زیر آب رفتن روستاها را عامل حاشیه نشیني خوزستان دانسته است.

ربیعي خوزستان را لوکوموتیو اقتصاد ایران مي داند اما تاکید مي کند که 
بیشــترین تأثیر را از تحریم هاي گسترده گرفته است.به گفته سخنگوي 
دولت، براي بهبود وضعیت اســتان خوزستان باید گفت وگوي اجتماعي 
وسیعي را با مردم سامان داد و از شکل گیري نهادهاي مدني و کنشگري 

مدني حمایت کرد.

انتخاب سردبير
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ت
دول پيشنهادهاي بخش خصوصی به دولت سيزدهم

ســیزدهم  دولت  هنوز 
کارش را شــروع نکــرده 
اســت و باید دیــد آقاي 
رئیسي برنامه اقتصادي اش 
بــراي ایــران چیســت؟ 
در ایــن بــاره دیدگاه هاي 
متفاوتــي وجــوددارد. برخي باوردارند رئیســي کار بزرگــي نمي تواند 
 انجــام دهــد و در بهتریــن حالــت شــاید راه افزایــش بدبختي هــا

را باریك کند. برخي دیگر اما مي گویند شاید با توجه به یکپارچه شدن همه 
نهادهاي اصلي اتفاق بزرگي بیفتد. با این همه ترس کارشناسان و فعاالن 
اقتصادي وجود دارد که باید با ارائه راهنمایي ها دولت سیزدهم را در مسیر 
درست قرارداد. مسعود خوانساري رئیس اتاق بازرگاني ایران در نوشته اي 
برخي نکات را براي اداره بهتر اقتصاد به آقاي رئیســي ارائه کرده اســت. 
خوانساري نخستین مسأله مهم دولت سیزدهم در اقتصاد را انتخاب افراد 
ورزیده براي تصدي وزاررتخانه هاي اقتصادي مي داند. او به دولت سیزدهم 
توصیه مي کند برخي قانون هاي بازدارنده باید برداشته شود. توصیه هاي 

هشت گانه رئیس اتاق تهران را در زیر مي خوانید. 
اول : کابینه تازه با اعضاي جدید تشکیل مي شود. بنابراین وزارتخانه ها 
و معاونت هاي مهم ریاست جمهوري همگي دستخوش تغییر مي شوند. 
پــس از آنها معاونــان وزیر و حتي برخــي مدیــران کل وزارتخانه ها 
تغییر خواهنــد یافت. افراد با نگاه و بینش جدیــد روي کار مي آیند و 
 طبیعي اســت که سیاســت هاي جدیدي متناســب با ذهنیت شــان

پیاده کنند. همه اینها در شرایطي رخ مي دهد که تحریم ها وجود دارد، 
وضعیت معیشت مردم ناگوار است و اقتصاد هم در بحران رکود و امتناع 

سرمایه گذاري قرار گرفته  اســت. در این موقعیت انتخاب افراد اهمیت 
دوچندان مي یابد. مدیراني با کارآمدي باال، آشنا با معضالت اقتصاد ایران 
و ســالم و توانمند در هدایت نظام اداري مي توانند پالسي آرامش  بخش 
به جامعه باشــند. این انتخاب ها تعارضي با جوان گرایي ندارند. مدیران 
چیره دســت اجازه نمي دهند که در همان روزهاي ابتدایي حضورشان، 

صدها بخشنامه و ابالغیه جدید بر سر اقتصاد خراب شود.
دوم : بســیاري از اقدامــات اجرایي وجــود دارد که دولــت مي تواند با 
انجام آنها، جان تازه اي به اقتصاد ببخشــد. انجام این اقدامات تابع دریافت 
نظرات مجلس و ارکان دیگر اداري کشــور هم نیســت و کامال در بســط 
یــد دولت قــرار دارد؛ مانند برخي اصالحــات جزئي در نظــام مالیاتي، 
 گمرکــي، بانکي، تأمین اجتماعــي و... که در واقع اصالحات ســاختاري 

به شمار نمي آیند، ولي به بهبودهاي جزئي اما اثربخش منجر مي شوند.
سوم : این دولت باید بیش از دولت یازدهم و دوازدهم به مردم و فعاالن 
اقتصادي تاکید کند که آرامش را در فضاي اقتصادي حاکم خواهد کرد، 
مانع از تندروي هاي بي جهت مي شــود و اجازه نمي دهد خام دستي هایي 
در مســیرهاي اجرایي صورت گیرد. بخش  خصوصي ایران امروز نیازمند 
دریافت این پیام است : دولت براي تسهیل کارها آمده و خود باني توسعه 
فضایي معتدل و کارشناسي است. بسیاري از نیروهاي کارشناس مستقر 
در دولت ها، تابع شرایط سیاسي نیستند. جابه جایي هاي اتوبوسي نه تنها 
کارآمد نیســت، بلکه دلسردکننده نیز هست. این رفتاري است که دولت 

آقاي رئیسي باید سعي کند از آن پرهیز داشته  باشد.
چهارم : شــعار معروفي در انگلســتان زمان تاچر وجود داشت : »نظرات 
سیاسي ما مهم نیست، واقعیت هاي اقتصادي تعیین کننده  است.« این جمله 
خالصه شــرایط امروز ماست. مواضع ما در مورد حق یا ناحق بودن برجام 

شیما ستوده

عضو هیات تحریریه
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دولت سيزدهم

خیلي مهم نیست، مسأله این است که اقتصاد ایران باید 
از زیر سایه تحریم ها خارج شود. حتي مهم نیست که 
سیاست اجرایي پایان جنگ اقتصادي چه باشد، بلکه 
سرعت عمل در اجراي آن اهمیت دارد. دولت سیزدهم 
باید به فعاالن اقتصادي، مردم و سرمایه گذاران این پیام 

را بدهد که حامي پایان تحریم هاست.
پنجم : اقتصاد ایران به ســرمایه گذاري نیاز دارد. 
منابــع کافي هم در اختیار دولت نیســت. بنابراین 
در ایــن مقطع باید به فکر جذب ســرمایه  خارجي 
یا جذب ســرمایه ایرانیان مقیم خارج بود. اي کاش 
دولت سیزدهم منادي آشتي ملي باشد، نظر ایرانیان 
مقیم خارج را جلب کند و به سرمایه گذاران داخلي 
اطمینان خاطر دهد که فضا براي کار بهتر و بیشتر 
مساعد مي شود. متانت در رفتار دولتمردان مي تواند 

حرکت در این مسیر را ممکن سازد.
ششم : قطعا دولت سیزدهم عالقه مند است که در 
همان ماه هاي اولیه حضورش، اقداماتي در اقتصاد انجام 
دهد که اثرات آن براي مردم ملموس باشد، اما امیدوارم 
تصور بهبود وضعیت اقتصادي با پول پاشي در ذهن این 
دولت جاي نگیرد. چند برابر کردن یارانه هاي پنهان یا 
توزیع وام هاي کم بازده به نیت کمك به مردم مي تواند 
فضاي سرشار از فساد در اقتصاد ایران را تقویت کند و 
در نهایت ضمن آنکه منابع کشور هدر مي رود، به معاش 

مردم آسیب مجدد وارد مي کند.
هفتم : جایگاه دولت مانند نهادهاي تشــریفاتي 
نیســت. هر کلمه اي کــه از زبــان دولتمرد خارج 
مي شود با انعکاس هاي اجتماعي و اقتصادي همراه 
اســت. بنابراین دولت سیزدهم تا زماني که بر امور 
اجرایي تســلط کامل پیدا کند، مي تواند سیاســت 
کم گویي و عمل گرایي را پیش ببرد. در این شرایط 
مدیران آرامش کاري شــان را از دست نمي دهند و 
مردم هر روز با اظهارنظرهاي متفاوت و گاهي متضاد 

با نظرات دیگر اعضاي کابینه مواجه نمي شوند.
هشتم : واقعیت این است که با وجود برنامه هاي 
باالدستي فراوان و اسناد اقتصادي، دولت نیازي به 
طراحــي برنامه هاي جدید ندارد و با عمل به همان 
برنامه ها مي تواند مسیر رشد اقتصاد کشور را تسهیل 
کند و در فرصتي کوتاه برنامه هاي مقطع بندي شده 
100روزه یا یك ســاله قابل پایش خود را به مردم 
اعالم کند. در این صورت فعال اقتصادي هم مي تواند 
خود را با مسیر دولت تنظیم کند و عمال چارچوبي 

براي فعالیت ها ترسیم شود.
روزهــاي قبل از اســتقرار دولت  بــراي صاحبان 
کسب وکار لحظاتي تعیین کننده و پر از استرس است. 
رفت و آمد مدیران و بازار داغ شایعات باعث مي شود که 
بسیاري از فرآیندهاي توسعه اي متوقف و موکول به زمان 
تعیین تکلیف دولت شود. اما دولت سیزدهم مي تواند با 
خردمندي و رعایت رفتارهاي کارشناسي مانع از بروز 

چنین اخاللي شود.

وحید شقاقی شهری
اقتصاددانــان ایراني در فــرداي پس از اینکه 
رئیسي توانســت راي شهروندان را به دست آورد 
مسائل اقتصادي مهم را براي وي به مناسبت هاي 
گوناگون یادآوري کرده و ایــن کار ادامه خواهد 
داشت. وحید شقاقي شهري رئیس دانشکده اقتصاد 
دانشگاه خوارزمي نیز در نوشته اي به این موضوع 

پرداخته است. 
پیــش از اینکه به تبیین و ارائــه تصویري از 
اقتصاد ایران براي 1400 پرداخته شود، الزم است 
تصویري خالصه از اقتصاد کالن ایران در دهه 90 
ارائه شود. خالصه تصویر اقتصاد ایران در دهه 90 
براساس شــاخص هاي کالن و حیاتي )میانگین 
دهه 90( نشــان از این دارد که در این دهه، رشد 
اقتصادي 0/02 درصد، رشد اقتصادي بدون نفت 
1/4 درصد، رشــد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 
5/2- درصــد بــا انحراف معیار 9/1 و نوســانات 
شدید )رشد بخش ساختمان 3/6- درصد، رشد 
ماشین آالت 7/9- درصد(، ســهم مالیات از کل 
درآمدها 28/8 درصد، کســري تجاري غیرنفتي 
14/3 میلیارد دالري )صادرات غیرنفتي 35/8 و 
واردات 50/1 میلیارد دالر(، ضریب جیني 0/386، 
اندازه دولت مرکزي 21 درصد، اندازه دولت 75/1 
درصد، نرخ تورم 24 درصد، رشد نقدینگي 27/8 
درصد، رشد پایه پولي 20 درصد و نسبت نقدینگي 

به تولید 84 درصد بوده است.
در ضمن شاهد ظهور و تشدید روند فرسودگي 
اقتصاد ایران بودیم به طوري که نرخ اســتهالك 
)نسبت اســتهالك به موجودي ســرمایه( طي 
ســال هاي اخیر با شیب تندي رو به افزایش بوده 
اســت. تداوم روند کاهنده سرمایه گذاري و روند 
فزاینده نرخ اســتهالك ســرمایه طي دهه 90، 
اقتصاد ایران را در سال هاي اخیر )1398-1400( 
به یك نقطه تاریخي رســانده، به طوري که براي 
اولین بار از زمان ثبت حســاب هاي ملي در سال 
1338، استهالك سرمایه از تشکیل سرمایه پیشي 
گرفته و موجودي ســرمایه در این سال ها نسبت 
به ســال هاي قبل کاهش یافته است. اینك براي 
تبیین اقتصاد ایران در سال 1400 که مصادف با 
آغاز دولت سیزدهم است، محورهاي زیر به همراه 

پیشنهادهاي راهبردي ارائه مي شود: 
1- مهم ترین مســأله تشدید روند ابرچالش ها 
و چالش هاي انباشت شــده اقتصاد ایران اســت. 
دسته بندي ابرچالش ها و چالش هاي اقتصاد ایران 

در سه سطح عبارتند از: 

الــف- ابرچالش هــاي آب و محیط زیســت، 
جمعیت، صندوق هاي بازنشستگي و پایان عصر 
تمدن سوخت هاي فسیلي و صادرات نفت به تدریج 

تا 2030 میالدي
ب- ابرچالش ناترازي نظــام بانکي و تنگناي 

منابع مالي
ج- چالش هاي فضاي نامناســب کسب وکار، 
بدهي دولت و کسري هاي بودجه، بیکاري جوانان، 
ســرمایه اجتماعي و فساد اقتصادي، کسري هاي 
تجاري غیرنفتي، شــکاف طبقاتي، نظام یارانه اي 

کشور.
علــت نامگذاري و دســته بندي بر پایه میزان 
سرمایه گذاري هاي عظیم براي حل آنهاست و عدم 
سرمایه گذاري در این حوزه ها منجر به وارد آمدن 
ضربات جدي به ســالمت و رفــاه و حیات مردم 
مي شود، البته انجام این سرمایه گذاري ها لزوما به 
رشد اقتصادي کمك نمي کند. همچنین پیشنهاد 
راهبردي براي دولت سیزدهم این است که در گام 
اول دســته بندي، اولویت بندي و اجماع نخبگان 
اقتصادي و سیاســي روي چالش هاي اشاره شده 
صورت گیرد و ســپس نقشــه راه کالن »نحوه 
مواجهه با این چالش ها، اصالحات ساختاري الزم، 
الزامات و منابع مالي مورد نیاز، زمان بندي و تبعات 
اصالحات ساختاري« مشخص شوند. باید با ادله 
معین شود و اجماع حاصل شود حل کدام یك از 

چالش ها در اولویت نخست هستند.
2- ضرورت اســکن ابرچالش ها و چالش هاي 
اقتصادي ایران: اولین مسأله براي مواجهه علمي 
در راســتاي حــل چالش هاي اقتصــادي ایران، 
ارائه یك تصویــر آماري دقیق از آخرین وضعیت 
ابرچالش ها و چالش هاي اقتصادي است. همچنان 
اجماع و تصویري دقیق و روشن از آخرین وضعیت 
ناترازي صندوق هاي بازنشســتگي، ناترازي نظام 
بانکي کشور، وضعیت تنش آبي کشور، بدهي هاي 
دولت، شــاخصه هاي کلیدي جمعیت نظیر نرخ 
باروري، حجم قاچاق و اقتصاد غیررسمي، وضعیت 
دهك هاي درآمدي و ســایر شاخص هاي حیاتي 
اقتصادي وجود ندارد و آمارهاي منتشــره نیز با 
واقعیات همخواني ندارند. جالب است درخصوص 
ســهل ترین آمارهاي کشــور یعني ارزش دالري 
صادرات غیرنفتي و واردات نیز ابهام و انحراف بسیار 
است به طوري که شاهد کم یا بیش ارزش گذاري 
هســتیم. بنابراین راهبرد پیشنهادي براي دولت 
ســیزدهم براي مواجهه با چالش هاي اقتصادي، 
اســکن آخرین وضعیت آماري از چالش ها و ارائه 

رئيسی و اقتصاد 1400 
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تصویري روشــن و دقیق از وضعیت شاخص هاي 
کلیدي و حیاتي اقتصاد کالن است.

3- ســناریوي محتمل این است که برجام در 
هفته هاي پیش رو نهایي خواهد شد. با نهایي شدن 
برجام شــاهد فروکش انتظارات تورمي هستیم و 
به تبــع آن در کوتاه مدت، قیمت دالر به محدوده 
20 تا 22 هزار تومان کاهش خواهد یافت. کاهش 
انتظارات تورمي و قیمت دالر به کاهش نرخ تورم 
در سال جاري در محدوده 25 تا 30 درصد خواهد 

انجامید.
4- نظر به اینکه در کنار عوامل متعدد اثرگذار 
بر بازار ســرمایه، دو عامل قیمت دالر و نرخ سود 
بانکي و بین بانکي بیشترین تاثیر را بر بازار سرمایه 
و شــاخص کل دارند، بنابرایــن با برجام و کاهش 
قیمــت دالر در کوتاه مدت تعادل جدیدي در بازار 
سرمایه ایجاد خواهد شد و شاخص کل به محدوده 
یك میلیون واحدي عقب نشیني خواهد کرد. با به 
تعادل رسیدن بازار روند تدریجي افزایشي شاخص 
کل تــداوم خواهد یافت و انتظــار مي رود تا پایان 
سال جاري شــاخص کل به حدود یك میلیون و 

چهارصد/ یك میلیون و 500 واحد برسد.
5- نظر بــه اینکه در دهه نود میانگین رشــد 
اقتصــادي ایران حــدود صفر درصد شــد و طي 
ســال هاي 1398-1397 حدود 12 درصد تولید 
ناخالص داخلــي )به قیمت ثابت ســال 1390( 
کاهش پیدا کرد، بنابراین با نهایي شــدن برجام، 
افزایش صادرات نفت و نیز بهبود شرایط بنگاه هاي 
تولیدي و صنعتي به واسطه کنترل کرونا، افزایش 
صادرات غیرنفتي و تسهیل روابط بیمه اي و بانکي، 
به احتمال زیاد در سال 1400 رشد اقتصادي ایران 

به حدود هفت، هشت درصد خواهد رسید.

 FATF 6- شواهد حکایت از این دارد که مسأله
و کنوانســیون هاي پالرمو و سي اف تي به سرانجام 
نخواهند رســید و همچنان این مســأله بر روابط 
بانکي کشور سایه خواهد افکند. با این پیش فرض، 
 FATF پیشــنهاد راهبردي در خصوص موضوع
اتخــاذ راهبرد کجدار و مریز اســت به گونه اي که 
به فضاي داخل و به ویژه جهاني چنین القا شــود 
که لوایح مزبور در دســت بررســي و اقدام است و 
همچنان در دستور کار دولت قرار دارد. این راهبرد 
به منزله باز بودن موضوع بوده و تاثیري بر رتبه بندي 
 کشور از منظر ریسك پذیري نخواهد داشت. قطعا 
رد مسأله تاثیرات و تبعات مخرب اقتصادي بیشتري 

در مقایسه با راهبرد کجدار و مریز دارد.
7- نظــام مالیاتي کشــور نیازمنــد اصالحات 
ساختاري است. هر نظام مالیاتي سالم سه ماموریت 
مهم مشــتمل بر )1( افزایــش درآمدهاي پایدار 
دولت، )2( بازتوزیــع ثروت، )3( مانع فعالیت هاي 
مخل تولید و به عنوان سیاست سلبي فراروي رونق 
سوداگري افراطي و بخش غیرمولد دارد. در اقتصاد 
ایران عمدتا به ماموریت اول بیشتر توجه شده و از 
ماموریت هاي دوم و سوم غفلت شده است. بنابراین 
پیشنهاد راهبردي بر طراحي نقشه راه اصالح نظام 
مالیاتي با پوشش ســه ماموریت فوق الذکر است. 
تســریع تصویب پایه هاي مالیاتــي نظیر مالیات 
بر ثــروت، مالیات بر مجموع درآمــد و مالیات بر 
عایدي سرمایه براي گام اول ضروري است. شایان 
ذکر اســت چنانچه این پایه هاي مالیاتي درست و 
اصولي طراحي نشوند تبعات منفي بر اقتصاد ایران 
تحمیل خواهند کرد. بنابراین ضمن اهمیت هر  یك 
از پایه هاي مالیاتي اشاره شــده، نحوه تنظیم لوایح 
و جزئیات طراحي این پایه ها مهم اســت. شواهد 

حاکي از این است که در حال حاضر طرح مالیات 
بر عایدي سرمایه که در دستور کمیسیون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي است با این حال جزئیات 
منتشره نشــان مي دهد با اصول حاکم بر این پایه 
مالیاتي همخواني ندارد و دولت ســیزدهم قبل از 
تصویب این طرح باید مراقبت نماید ایرادات کنوني 

بر این طرح اصالح شود.
8- در خصوص مســائل مهم و کالن اقتصادي 
کشــور قطعا فرآیند کار بایــد در قالب الیحه به 
مجلس تقدیم شــود. بنابراین پیشنهاد راهبردي 
این است که دولت سیزدهم ضمن رایزني عاجل با 
مجلس شوراي اسالمي، از ارائه هرگونه طرح کالن 
اقتصادي توسط مجلس جلوگیري کند. طرح تحول 
بانکداري از جمله اینگونه طرح هاي اقتصادي است 

که در مجلس در دستو رکار است.
9- ماموریت کلیدي بهبود فضاي کســب وکار 
کشــور جزو ســهل ترین و آماده ترین راهبردهاي 
اقتصادي اســت. با طرح اهمیت موضوع در سطح 
هیــات دولت جهت همکاري کلیه دســتگاه هاي 
اجرایي مرتبط و تســریع در الکترونیکي شــدن 
فرآیندهاي کســب وکار و حذف فرآیندهاي زائد و 
مخل، امکان ســهولت فضاي کسب وکار کشور در 
سال جاري مهیا است. با عزم جدي قطعا ذي نفعان 

کوتاه خواهند آمد.
10- در خاتمــه بــا هدف هماهنگ ســازي 
سیاســت هاي مالي و پولي، پیشنهاد راهبردي 
براي دولت سیزدهم مبني بر تشکیل نهاد ثبات 
مالي در اقتصاد ایران اســت به طوري که بتواند 
هماهنگي در هدف گذاري سیاســت هاي پولي و 
مالي و سازگاري بین نرخ هاي سود در بازارهاي 

مالي را فراهم کند.
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اقتصاددانان و حرف هاي پراكنده
ابراهیم رئیسي رئیس جمهور منتخب پیش از اینکه به محل كار تازه اش برود 
با گروه هاي گوناگون و با صاجب نظران رشته هاي گوناگون دیدار كرد. یکي از 
مهم ترین دیدارهاي وي با 17 اقتصاددان با گرایش هاي گوناگون بود. در این دیدار 
اقتصادداني مثل حسین راغفر كه خود را نهادگرا مي داند تا مسعود نیلي مشاور 
اقتصادي سابق روحاني و نیز احمد توكلي اقتصاددان اصولگراحاضر بودند. نکته 
با اهمیت در این دیدار حرف ها و توصیه هاي بسیار با فاصله اقتصاددانان بود. 

در این دیدار شاید مسأله مورد توافق اقتصاددانان مسأله كسري بودجه بود. 
رئیسي نیز در این دیدار برخي راهبردهاي احتمالي دولت سیزدهم را در حوزه 
اقتصاد برشمرد. جمعي از اساتید و نخبگان اقتصادي از گرایش هاي مختلف، در 
نشستي 3 ساعته با آیت اهلل دكتر سید ابراهیم رئیسي به بیان دیدگاه ها، نظرات 
و راهکارهاي مدنظر خود درباره نوع مواجهه دولت با مشکالت بخش اقتصاد و 

نحوه ورود به عرصه حل و فصل این مشکالت پرداختند.

شاپور محمدي

در نشســت رئیس جمهور منتخب با اساتید 
و نخبــگان اقتصــادي شــاپور محمدي عضو 
 هیات علمي دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 
به عنوان اولین ســخنران گفت: کسري بودجه 
بــه یك بیماري و عادت مزمــن در دولت هاي 
مختلف تبدیل شــده که تأمین این کســري 
نیز همواره با ایجــاد تورم و بي ثباتي اقتصادي 
همــراه بوده و مهم ترین راه رفع این مشــکل، 
اصالح نظام درآمدهاي مالیاتي و اســتفاده از 

دارایي هاي راکد است.

مصباحي مقدم

غالمرضا مصباحي مقــدم عضو هیات علمي 
دانشــگاه امام صادق)ع( نیــز به عنوان دومین 
ســخنران کمبود ســرمایه مالي را جدي ترین 
مانع در مســیر ســرمایه گذاري و رشد سریع 
اقتصادي دانست و اظهار داشت: کسري بودجه 
به رقــم 400هزار میلیارد تومان بالغ شــده و 
هزینه هــاي جاري بیــش از 90 درصد بودجه 
ســاالنه را مي بلعند. همچنین زمــان اجراي 
پروژه هاي عمراني به طور متوســط به بیش از 

10 سال رسیده است.

پورابراهیمي 

سومین سخنران جلسه محمدرضا پورابراهیمي رئیس 
کمیسیون اقتصادي مجلس بود که گفت: برخي از مصوبات 
شوراي هماهنگي سران قوا باید مورد آسیب شناسي قرار 
گیرد و این آسیب شناسي قطعا براي ادامه مسیر این شورا 
راهگشا خواهد بود. وي با تاکید بر لزوم تقویت و استفاده 
از همه ظرفیت ها در عرصه دیپلماسي اقتصادي، از اینکه 
در ســه سال گذشته با وجود جنگ تحمیلي اقتصادي، 
در چین به عنوان بزرگ ترین شریك تعامالت اقتصادي 
رایزن اقتصادي نداشته ایم، انتقاد و تصریح کرد: یکي دیگر 
از تصمیمات شــجاعانه اي که دولت سیزدهم باید اتخاذ 
کند، اصالح تصمیم غلط توزیع ارز با نرخ ترجیحي است 
که بر اساس بررسي هاي انجام شده در مجلس، بیش از 
سه چهارم مابه التفاوت قیمت آن، به شکل رانت و فساد 

در کشور توزیع شده است.

حسین راغفر

حسین راغفر عضو هیات علمي دانشگاه الزهرا)س( 
به عنوان ســخنران بعدي این نشست شرایط کشور را 
اضطراري توصیف و تصریح کرد: در اثر سیاست هاي اجرا 
شده دولت هاي سه دهه گذشته، جمعیت محدودي از 
درون بخش هــاي دولتي به ثروت فراوان رســیده اند 
و با کنار گذاشــتن بخش بزرگي از مردم از متن امور، 

امروز بزرگ ترین مانع انجام اصالحات اساسي شده اند. 
همین افراد در حال فضاسازي براي تاثیرگذاري بر روي 

تصمیمات و اقدامات دولت سیزدهم هستند.

سیدنوراني 

عضو هیات علمي دانشــکده اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطبایي سخنران پنجم این نشست بود که جلوگیري 
از اجحاف دســتگا ه هاي دولتي و تکریــم مردم، لزوم 
کوچك و چابك سازي دســتگاه هاي دولتي و عمومي 
غیردولتي، واگذاري مدیریت بنگاه هاي دولتي به جاي 
واگذاري خود بنگاه، تك نرخي کردن ارز، ادغام بانك هاي 
خصوصــي در یکدیگر، مقابله با فســاد و جلوگیري از 
تعارض منافع را به عنــوان برخي راهکارهاي خروج از 

وضعیت نامطلوب اقتصادي موجود مطرح کرد.

احمد توكلي 

احمد توکلي عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
نیز به عنوان ششمین سخنران جلسه تاکید کرد که 
30 سال است هر چه اجرا شده فقط وضعیت را بدتر 
کرده است و از رئیس جمهور منتخب درخواست کرد 
که در اولین اقدام کارت هوشمند غذا، دارو و درمان 
و آموزش بین مردم توزیع کند تا اندکي فشــارها از 

روي مردم کاسته شود.
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خوش چهره

هفتمین سخنران جلسه محمد خوش چهره عضو هیات 
علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران بود که تاکید کرد: دخالت 
دادن ایده ها، سالیق و باورهاي روساي جمهور در راهکارهاي 
اجرایي یکي از دالیل بروز و انباشــت مشکالت اقتصادي بوده 
اســت. همچنین باید بدانیم که مشــکالت اقتصادي صرفا با 
نگاه اقتصادي قابل حل و فصل شــدن نیستند چرا که عوامل 
غیراقتصادي متعددي هستند که در اقتصاد کشور تاثیرگذارند.

مسعود نیلي 

عضو هیات علمي دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتي 
شــریف با طرح این 4 سوال که مشکل چیست، دالیل بروز آن 
چیست، راهکارهاي رفع مشکل کدامند و از کجا باید شروع به 
حل مشکل کرد؟ اظهار داشت: در حال حاضر تأمین مالي، تأمین 
انرژي، تأمین خدمات و بودجه عمومي، خدمات اجتماعي و نظام 
مبادله با دنیا 6 مشکل اولویت دار کشور هستند که کارکردهاي 
آنها در حال حاضر به طور کامل مختل است. امروز متأسفانه در 

آستانه وقوع یك شرایط تورمي شدید غیرقابل کنترل هستیم.

شمس الدین حسیني 

نماینــده مجلس و عضــو هیات علمي دانشــگاه عالمه 
طباطبایي نهمین ســخنران این نشســت بود که با تاکید بر 
ضرورت جــدي گرفتن حمکراني اقتصادي از ســوي دولت، 
 خاطرنشــان کرد: متأسفانه در گذشته به قانون اساسي وفادار 
نماندیم و با وجود آنکه قرار بود دولت کارفرماي بزرگي نباشد، 
امروز بزرگ ترین کارفرماي کشور است. از سوي دیگر قرار بود 
دولت تأمین کننده نیازهاي اساسي و خدمات اجتماعي باشد و 

نه تولید کننده، اما متأسفانه دولت هاي گذشته ورود ناموفقي در 
عرصه تولید نیازهاي اساســي و خدمات اجتماعي داشته اند و 

امروز وضعیت مطلوبي در این زمینه نداریم.

سید مهدي زریباف

رئیس موسسه مطالعات مباني و مدل هاي اقتصادي بومي 
به عنوان دهمین سخنران جلسه گفت: دولت سیزدهم باید بر 
تحول اقتصادي مبتني بر عدالت تاکید کند چرا که در سال هاي 
گذشته متأسفانه رویکردهاي سرمایه ساالرانه در کشور حاکم و 
در ساختارهاي تصمیم سازي و تصمیم گیري نهادینه شده است. 
دولت آینده بیش از آنکــه وارث اقتصاد فقیر دولت دوازدهم 

باشد، وارث مکانیزم انتقال ثروت از فقرا به ثروتمندان است.

محمدرضا فرزین

عضو هیات علمي دانشگاه عالمه طباطبایي هم اظهار داشت: 
مجموعه اي عظیم از ناترازي ها شــرایط کشور را بسیار سخت و 
نگران کننده ســاخته، اما انتخاب شــما به عنوان رئیس جمهور 
امیدي براي حل مشکالت ایجاد کرده است. باید با عملیاتي کردن 
سامانه هاي اطالعاتي و اتصال و یکپارچه کردن این سامانه ها، با 

ایجاد شفافیت کارزار موثري براي مبارزه با فساد ایجاد کرد.

عادل پیغامي 

عضو هیات علمي دانشــکده اقتصاد دانشــگاه امام 
صادق)ع( دوازدهمین ســخنران جلسه بود که گفت: 
اطالعات مغشــوش، متفاوت و بعضــا متناقض از یك 

موضوع واحد یکي از بزرگ ترین مشکالت کشور است 
که هیچگاه اراده اي براي رفع آن وجود نداشــته است. 
عمــق حکمراني دولت منوط به تهیه و ارائه آمار دقیق 

و واحد است.

آیت ابراهیمي 

مدیرعامل بانك انصار نیز با بیان اینکه امروز دســتگاه 
محاســباتي دولت مختل شده اســت، گفت: نیاز به یك 
جراحي جدي در سیاست هاي پولي و ارزي داریم. همچنین 
باید یارانه ها را به شکل واقعي و دقیق هدفمند کنیم. دولت 

سیزدهم باید حکمراني اقتصادي کشور را اصالح کند.

زاهدي وفا 

چهاردهمین سخنران جلسه محمدهادي زاهدي وفا عضو 
هیات علمي دانشــگاه امام صادق)ع( بود که اظهار داشــت: 
متأســفانه چه بخواهیم و چه نخواهیم، کثرت و انباشــت 
مشــکالت، دولت را در اولویت دهي به مسائل دچار دردسر 
مي کند. بهره وري در بخش دولتي بسیار پایین است که این 
موضوع به بخش خصوصي نیز تحمیل شده است. براي حل 
این مسائل در وهله اول باید خود نظام تصمیم گیري اقتصادي 

را که به یك مشکل تبدیل شده است، اصالح کنید.

مجید قاسمي

 مدیرعامل بانك پاســارگاد هم در این نشســت 
تصریــح کرد: بســیاري از مســائلي که بــه عنوان 
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مشــکالت پیش روي دولت در آغاز کار عنوان شــد، 
در سیاســت هاي اقتصاد مقاومتي دیده شــده و به 
آنها پرداخته شده اســت. باید با اصالح نظام تفکر و 
تصمیم گیري اقتصادي، سیاست هاي اقتصاد مقاومتي 

را محور اصالح وضعیت قرارداد.

یاسر جبرائیلی

عضو هیات علمي پژوهشــکده حکمت به عنوان 
شانزدهمین ســخنران جلسه با اشــاره به ضرورت 
اصالح نظام مالیاتي به ویژه با توجه به کســري 450 
هزار میلیارد توماني بودجه امسال، خاطرنشان کرد: 
متأســفانه نگاه در دولت از اداره کشور به اداره خود 
دولت تنزل یافته اســت. امروز عمده فشار مالیات بر 
دوش کارمندان و کارگران اســت و طبقه ثروتمند 

کشور مالیات چنداني پرداخت نمی کنند.
وي افزود: در کشورهاي مختلف، سازمان هاي کم 
اهمیت تر از ســازمان امور مالیاتي به شکل مستقیم 
زیرنظر رئیس جمهــور اداره مي شــوند و در برخي 
کشــورها حتي ادارات ثبت احوال و امالك زیرنظر 
ســازمان امور مالیاتي فعالیت می کنند. سازمان امور 
مالیاتي بایــد از وزارت اقتصاد جدا شــده و زیرنظر 

رئیس جمهور فعالیت کند. 

احسان خاندوزي

نماینــده مجلس و عضو هیات علمي دانشــکده 
اقتصــاد دانشــگاه عالمــه طباطبایي بــه عنوان 
هفدهمیــن و آخرین اقتصاددان مدعو این جلســه 
اظهار داشــت: دولت دوازدهــم در ایام اخیر افتتاح 
طرح هاي عمراني را افزایش داده، اما تاثیر ملموسي 
از این افتتاح ها در جامعه مشاهده نمي کنیم چرا که 
اقتصاد از سطح کالن از دست رفته و در سطح خرد 
و با افتتاح پروژه ها اصالح نمي شود. دولت سیزدهم 
باید نابرابري ها در کشور را به نفع مردم به هم بزند.

دولت سيزدهم

حسن روحاني امیدوار بود با روي کار آمدن بایدن 
در آمریکا با سرعت به مسأله حذف تحریم هاي ایران 
اقــدام کند. این خوش بیني تا جایي بود که حتي در 
بودجه 1400 نیز رد پایش دیده شد. سازمان برنامه 
و بودجه براي ســال 14006 رقم قابل اعتنایي براي 
درآمد حاصل از صادرات نفت پیش بیني کرد. اما در 
6 ماه تازه سپري شده هیچ اتفاقي نیفتاد و سیاست 
خارجي ایران بر مدار ستیز با آمریکا پیش رفت. حاال 

دولت سیزدهم وارث برجام ناتمام است.
دولت ســیزدهم از نگاه ناظران دســت کم با پنج 
چالش مهم در حوزه سیاست خارجي روبه رو است؛ 
همســویي فرا آتالنتیك، تنش زدایي با کشــورهاي 
عربي حوزه خلیــج فارس به ویژه عربســتان، خأل 
امنیتي در افغانستان، تصویب FATF  و همچنین 
پیشبرد مذاکرات برجام در صورت تداوم گفت وگوها 
از آن جمله اســت. حجت االسالم »حسن روحاني« 
هشــت ســال پیش در حالي زمام امور کشور را به 
دســت گرفت که ایران در عرصه سیاســت خارجي 
و روابط بین الملل با چالش هاي بسیار جدي مواجه 
بود. باوجود موفقیت ها و بهبود نسبي مناسبات ایران 
و بازیگران مختلف جهان که در سایه رویکرد »تعامل 
ســازنده« دولت یازدهم و دوازدهم ایجاد شد، امروز 
نیز چالش هایي البته انگشت شمار در این حوزه باقي 

مانده اند که انتظار مي رود دولت آتي بر آن فایق  آید.

 احیاي برجام و ضرورت لغو تحریم ها
هر چند احیاي برجام در همین چند هفته باقي 
مانده از عمر دولت روحاني دور از انتظار نیســت اما 
در صورت حاصل نشــدن توافــق در مذاکرات وین، 
سرنوشت آن به دولت بعدي واگذار خواهد شد.رئیسي 
درباره برنامه خود براي تقویت و گسترش دیپلماسي 
اقتصادي گفته بود که »نسبت به بحث رفع تحریم ها 
باید بگویم هر دولتي که کار را به دست گیرد، یکي از 
وظایفش رفع تحریم هاي ظالمانه است و باید با همه  
وجود آن را دنبال کرد. در کنار این قضیه خنثي  سازي 
اثر تحریم ها باید در دستور کار قرار گیرد و اقتصاد را 
هم شرطي نکنیم؛ نه کرونا و نه سیل و نه تحریم نباید 
تاثیر داشته باشد.« در شش دور مذاکراتي که از میانه 
فروردین ماه تاکنون در پایتخت اتریش برگزار شده، بر 
لغو بیشتر تحریم ها توافق شده است. در این میان اما 
هنوز چند گره وجود دارد که همین گره ها بسترساز 
کاهش تعهدات ایران شده است.اختالف بین ایران و 
آژانس در روزهاي اخیر به دلیل پافشــاري آمریکا بر 
تحریم یکي از موانع مذاکراتي است. سلسله اقدامات 
اخیر ایران شامل عدم تمدید مهلت تفاهم نامه فني با 

آژانس بین المللي انرژي اتمي، تهدید به پاك کردن 
فیلم ها و اطالعات ضبط شــده توسط دوربین هاي 
آژانس از سایت هاي هســته اي و اکنون طرح برنامه 
تولید اورانیــوم فلزي با خلــوص 20 درصد از نظر 
ناظران و تحلیلگران براي اعمال فشار بیشتر به آمریکا 
در رابطــه با احیاي برجــام و لغو تمامي تحریم هاي 

هسته اي صورت گرفته است.

 همسویي فرا آتالنتیك در دولت بایدن
بســیاري از ناظران بر این باورند که رویکرد ایران 
در دولت رئیسي نســبت به شرق ثابت خواهد ماند 
و تهران همچنان روابط حســنه اي با چین و روسیه 
خواهد داشت اما این قضیه در مورد کشورهاي غربي 
متفاوت است. شکافي که در دولت ترامپ در دو سوي 
اقیانوس اطلس بین اروپا آمریکا ایجاد و تعمیق شده 
بود، در دولت بایدن پر شــده اســت. بنابراین شاهد 
همسویي بیشتري در محور غربي علیه ایران خواهیم 
بود. اصرار آمریکا بر تحریم و کاربرد ابزارهاي فشــار 
بر تهران با همراهي کشــورهاي اروپایي همراه است. 
ضمن اینکه اروپا همواره با اتهامات حقوق بشــري، 
ایران را زیر فشار قرار مي دهد. همان گونه که شخص 
رئیسي از این جهت در فهرست تحریم هاي اتحادیه 
اروپا و آمریکا قرار گرفته اســت. وي در سال 1390 
به دلیل مســائل حقوق بشري در فهرست 80 مقام 
ایراني تحریم شده توسط اتحادیه اروپا قرار گرفت و 
در سال 1398 وزارت خزانه داري آمریکا، رئیسي را در 
لیست تحریمي خود قرارداد؛ تحریم هایي که غرب در 

مذاکرات برجام چاره اي جز لغو آنها ندارد.

FATF تعیین تکلیف 
پیوستن ایران به »گروه ویژه اقدام مالي« و تصویب 
لوایــح چهارگانه آن یکــي از چالش هاي بزرگ این 
ســال ها بوده چرا که تبادالت تجاري و مالي کشور 
به آن گره خورده اســت؛ موضوعي که انتظار مي رود 
در دولت بعدي مورد بررســي و تصویب قرار گیرد.

در تشــریح لوایح چهارگانه FATF و سرنوشت هر 
یك از آنها در مجــاري قانوني ایران الزم به یادآوري 
است که لوایح مذکور عبارتند از اصالح قانون مبارزه با 
تأمین مالي تروریسم، اصالح قانون مبارزه با پولشویي، 
الحاق ایران به کنوانسیون جرایم سازمان یافته فرا ملي 
)پالرمو( و الحاق دولت جمهوري اسالمي ایران به کنوانسیون 

.(CFT)بین المللي مقابله با تأمین مالي تروریسم
از چهار الیحه اشــاره شده تاکنون لوایح »اصالح 
قانون مبارزه با تروریســم« و »اصالح قانون مبارزه با 
پولشویي« به تصویب رسیده اند اما لوایح الحاق ایران 

پنج چالش مهم در حوزه سياست خارجي دولت سيزدهم
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دولت سيزدهم

بــه پالرمو و CFT که در دي ماه ســال 1398 و در 
پــي تصویب مجلس و رد شــوراي نگهبان به مجمع 
تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، همچنان بالتکلیف 
باقي مانده اند. دي ماه پارســال لوایح FATF از سوي 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام با اشاره مقام معظم 
رهبري مجددا در دســت بررسي قرار گرفت. آیت اهلل 
آملــي الریجاني رئیــس مجمع در ان زمــان از آغاز 
بررســي مجدد لوایح FATF خبر داد و گفت: حسب 
ارجاع مقام معظم رهبري، بررسي مجدد این لوایح در 
دستور کار مجمع قرار گرفت و اعضاي مجمع فارغ از 
فضا سازي هاي مختلف از سوي گروه ها و جریان هاي 
سیاسي و در جهت مصالح و منافع مردم و کشور آن را 

بررسي خواهند کرد.

 خال امنیتي در افغانستان
با توجه به خروج نیروهاي غربي از افغانستان یکي 
از چالش  هایي که نمي تــوان آن را نادیده گرفت بروز 
خأل امنیتي در این کشور همجوار، تشدید درگیري ها 
بین طالبان و دولت مرکزي و همچنین احتمال تشدید 
فعالیت هاي تروریســتي در افغانستان و سرایت آن به 
کشــورهاي همسایه از جمله ایران خواهد بود. آمریکا 
به تازگــي اعالم کرده که بیش از 90 درصد نیروهاي 
این کشــور از افغانستان خارج شــده اند. ساعت سه 
بامداد روز دهم تیرماه 1400، آخرین کارکنان نیروي 
هوایي و زمیني آمریکا مستقر در پایگاه هوایي »بگرام« 
افغانســتان را ترك کردند؛ بدون آنکه به طور رسمي 
کنترل پایــگاه را به همتایان افغان خود واگذار کنند؛ 
حرکتي که نشان مي دهد آمریکا با خروج از افغانستان 
قصد دامن زدن به تشــنج و نزاع بیشتر در این کشور 
دارد تا حضور دو ده هاي خود را در این کشور موجه و 

مشروع جلوه دهد.

نیروهاي آمریکایي بیش از 20 سال بود که در این 
پایگاه حضور داشــتند؛ پایگاهي که به مدت دو دهه 
بزرگ ترین مانع طالبان براي تصرف کابل محســوب 
مي شد. تنها ساعاتي پس از خروج نیروهاي آمریکایي و 
اعالم خبر آن، پیکارجویان طالبان به آنجا حمله کردند 
تا آن را به تصرف خود درآورند اما با مقاومت محافظان 
جدید آن، یعني اردوي ملي افغانســتان مواجه شدند 
و به سمت کوه هاي اطراف دره پنجشیر عقب نشیني 
کردند. ایران تالش زیادي را براي حل وفصل اختالفات 
بین گروه هاي مختلف افغان به کار بســته اســت. به 
عنــوان نمونه اجالس گفت وگوهــاي بین االفغاني با 
حضور نمایندگان دولت افغانستان، شخصیت هاي عالي 
جمهوریت و هیات عالي سیاســي طالبان چهارشنبه 
شــانزدهم تیرماه جاري به میزباني تهران آغاز شــد؛ 
گفت وگوهایــي که در آن رهبــري هیات جمهوري 
اسالمي افغانســتان را در این دور از مذاکرات »یونس 
قانوني« وزیر امور خارجه پیشین افغانستان و رهبري 
هیات مذاکراتي گروه طالبان را »عباس اســتانکزي« 
معاون دفتر این گروه بر عهده داشت.انتظار مي رود در 
دولت رئیسي نیز تهران بازیگري فعال و پویا براي حل 
منازعه بین االفغاني باشد تا بعد از گذشت دو دهه، صلح 

و امنیت به این کشور دوست و همسایه برگردد.

 لزوم تنش زدایي با همسایگان عربي 
مهم ترین چالشي که اکنون در عرصه سیاست خارجي 
ایران در منطقه مطرح است لزوم تنش  زدایي با همسایگان 
به  ویژه همســایگان جنوبي حوزه خلیج فارس و دریاي 
عمان و به طور مشخص عربستان سعودي است. نزدیك به 
نیم دهه است که ایران و عربستان روابط تیره اي را تجربه 
می کنند و دلیل آن به مسائل متعددي چون بحران یمن و 
حمله هاي هوایي مکرر ائتالف عربي به رهبري سعودي ها 

به این کشــور جنگ زده، اختالف بر سر سوریه و لبنان، 
سیاست هاي ضدبرجامي آل سعود، حادثه منا، اعدام شیخ 
»نمر النمر« روحاني شیعه در عربستان، حمله به سفارت 
و کنسولگري این کشــور در تهران و مشهد برمي گردد. 
قطع روابط دیپلماتیك تهران و ریاض سال 2016 اتفاق 
افتاد یعني همان سالي که »دونالد ترامپ« در انتخابات 
ریاست جمهوري آمریکا پیروز رقابت هاي سیاسي شد و به 
کاخ سفید راه یافت. سیاست هاي کاخ سفید از آن پس 
بر محور آشتي اعراب و اسرائیل استوار شد تا این اتحاد به 
عنوان سدي در برابر تحرکات منطقه اي ایران عمل کند. 
با شکست ترامپ در انتخابات 2020 این کشور، ریاض راه 
خود را از تل آویو جدا ساخت و طي این چند ماه شاهد 
دست کم دو دور مذاکرات محرمانه بین مقامات ایران و 

عربستان به ترتیب در بغداد و مسقط بوده ایم.
حال این پرسش به ذهن مي رسد که در دولت بعدي 
ایران، روابط تهران و ریاض چه سمت و سویي خواهد 
یافت؟ آنچنان که از اظهارات رئیســي درباره سیاست 
خارجي و منطقه اي ایــران در دولت او برمي آید، وي 
براي بهبود مناسبات با همسایگان از جمله عربستان 
سعودي خواهد کوشید. به تازگي پایگاه شبکه خبري 
»الجزیره« در گزاشي نوشته است که به دنبال اظهارات 
رئیس جمهوري منتخب ایران درباره تمایل به بهبود 
روابط با همسایگان و به طور خاص عربستان سعودي، 
»فیصل بن فرحان« وزیر امور خارجه عربستان تاکید 
کرد که ریاض صحت اظهارات رئیســي را بر اســاس 
»واقعیــت موجود« قضاوت خواهد کــرد. با توجه به 
پیشرفت هاي صورت گرفته در راستاي ترمیم مناسبات 
تهــران و ریاض در دولت روحانــي، انتظار مي رود که 
ادامه این مسیر از سوي دولت بعدي طي شود و شاهد 
ازسرگیري روابط دیپلماتیك بین این دو کشور بزرگ 

جهان اسالم باشیم.
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تردیدي نیست که سیاست خارجي 
ایــران در ماه ها و ســال هاي پیش 
رو مهم ترین مســأله ایران خواهد 
 بود. تجربه نشــان مي دهد ایران 
ادامــه تحریم هــاي  در صــورت 
اقتصادي توانایي هایش براي تاب آوري 
کم و کمتر مي شــود. به همین دلیل 
باید راهي براي جبران کاســتي هاي 
تحریــم بــاز کنــد. در هفته هاي 
مرتبط  پژوهشي  نهادهاي  گذشته 
با سیاست خارجي نشست هایي براي 
بررسي مسائل برگزارکرده اند. گروه مسائل 
استراتژیك پژوهشکده مطالعات خاورمیانه نیز 
با همین انگیزه به طرح مسأله و تشریح اهمیت 

و ضرورت موضوع یادشده پرداختند.

 نسبت با دولت روحاني 
در ابتــداي جلســه مدیــر گروه مســائل 
استراتژیك خاورمیانه سرکار خانم دکتر فاطمه 
سلیماني طي بیان مقدمه اي، به طرح مسأله و 
تشریح اهمیت و ضرورت موضوع پرداختند. 
وي مروري کوتاه بر الگوي روشي »تغییر 
و تداوم« به عنوان چارچوبي براي مطالعه 
فرصت ها و چالش هاي سیاست خارجي 
دولت سیزدهم تأکید نمود. به گفته وي 
وقتي یك دولت جدید در کشــوري 
قدرت مي گیــرد، یکي از بحث هاي 
مهم در حوزه سیاســت خارجي 
درباره نســبت میان سیاست 
جدید  دولــت  خارجــي 
بــا دولت قبلي اســت. 
نسبت به معناي یافتن 
افتراقات  و  اشــتراکات 
سیاســت خارجــي این 
دو دولــت. بنابراین، یکي از 
الگوهاي روشي در مطالعه 
سیاست خارجي کشورها 
در شــرایطي که انتقال 
قدرت از یك دولت راه 
دولت دیگــر را تجربه 
مي کند، »الگوي تغییر 

و تداوم« است.
اســاس،  این  بــر 
سیاســت  مطالعــه 
دولــت  خارجــي 
ســیزدهم مستلزم و 

متضمن آن است که مشخص شود در چه حوزه هایي 
الگــوي رفتــاري آن، ادامه همــان جهت گیري ها و 
خط مشي هاي دولت پیشین است و در چه حوزه هایي 

دچار چرخش و تغییر خواهد شد.
اهمیت باالي توجه به روند تغییر و تداوم سیاست 
خارجي دولت ســیزدهم، به چالش ها و فرصت هاي 
کشور در محیط بین المللي بازمي گردد. در شرایطي که 
یك کشور درگیر تنش و جدال با محیط بین المللي 
اســت، رسالت سیاســت خارجي بر پایه منافع ملي 
عبارتســت از مقابله با چالش ها و یافتن یا ســاختن 
فرصت ها. طبیعتاً این رســالت نیز مستلزم آن است 
که دولت جدید از یك سو آن بخش از رفتار سیاست 
خارجي دولت پیشین را که داراي دستاوردها، عواید و 
منافع بوده، ادامه دهد و از سویي دیگر، بخش هایي از 
رفتار سیاست خارجي پیشین را که نصیبي جز ضرر 
و زیان براي منافع ملي کشور نداشته، مورد بازنگري 

قرارداده و تغییر دهد.
یك سوال رایج و بســیار مهم در فضاي سیاسي 
پساانتخابات ایران آن است که یکدست شدن حاکمیت 
با ریاست جمهوري آقاي رئیسي، چه نتایجي و آثاري 
براي سیاست خارجي کشور به همراه دارد؟ برخي از 
دیدگاه ایجابي و آثار مثبت به موضوع نگریسته اند و 
برخي از دیدگاه سلبي و آثار منفي. شاید هم منطقي تر 
آن اســت که یکدست شــدن حاکمیت را هم واجد 
فرصت و هم واجد چالش براي سیاست خارجي کشور 

تلقي کنیم.
همگي به خوبي مي دانیم با توجه اینکه جمهوري 
اســالمي همواره درگیر تنش هاي چندســطحي در 
محیط هاي منطقه اي و بین المللي بوده، اســتفاده از 
فرصت ها به دلیل گشایشي که در سیاست خارجي و 
به تبع آن در سیاســت داخلي کشور ایجاد می کنند، 
همواره اهمیت باالیي داشــته اســت. امــا در کمال 
تأسف باید عرض کنم که سیاست خارجي کشور ما 
در دوره هاي مختلف همواره عرصه فرصت سوزي ها و 

حسرت خوردن هاي متعاقِب آن بوده است.

 ترس از ایران 
آقاي دکتر مجید تفرشي در تشریح مسأله سیاست 
خارجي دولت ســیزدهم به تشریح ساختار تاریخي 
سیاست خارجي ایران پرداختند و فراز و فرود الگوي 
رفتاري ایران قبل از انقالب اسالمي را در محیط هاي 
منطقه اي و بین المللي مورد بررسي قراردادند. به گفته 
ایشان، از نظر تاریخي به رغم پرنوسان بودن روابط ایران 
با کشورهاي غربي ازجمله آمریکا، ایران همچنان متحد 
استراتژیك غرب در منطقه شناخته مي شد. همچنین 
ایشــان بر پرتالطم بودن روابط ایران با همسایگان و 

فرصت ها، چالش ها و حسرت هاي برجامانده

دولت سيزدهم
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دولت سيزدهم

کشورهاي منطقه تأکید داشتند. با وقوع انقالب اسالمي، 
جمهوري اسالمي ایران پیوندهاي مبتني بر اتحاد با غرب 
را گسست و کشورهاي عرب منطقه که از ادراك مبتني 
بر »ترس از ایران« به ادراك مبتني  بر »خشم از جمهوري 

اسالمي« عبور کردند.
دکتر تفرشي افزود: به طیف هاي مختلف سیاسي از 
ابتداي شکل گیري جمهوري اسالمي و نوع نگرش تندروانه 
و میانه روانه آنها نسبت به رابطه با غرب اشاره کردند. در 
میــان ادوار مختلف سیاســت خارجي کشــور، دوران 
ریاست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني از حیث تالش 
براي ترمیم رابطه ایران با غرب حائز توجه است. اما نکته 
مهم این است که هر زمان اقدامات در راستاي نزدیکي و 
بهبود روابط با غرب شدت گرفته، تحرکات و واکنش هاي 
طیف تندرو براي اخالل آفریني در این بخش از سیاست 
خارجي دولت نیز تشدید شده و درنتیجه، مناقشات ایران 
با غرب افزایش مي یابد. این نشان مي دهد که عده اي در 
ایران و خارج تمایلي به بهبود روابط جمهوري اسالمي و 
غرب ندارند. با وجود این، ابتکارعمل رئیس جمهور وقت 
در اعزام حســن روحاني دبیر شوراي عالي امنیت ملي 
کشور به عربســتان براي مذاکره و متعاقب آن حصول 
توافق موسوم به توافق طائف-روحاني حائز اهمیت فراواني 
است. این توافق مهم ترین دستاورد دیپلماتیك در روابط 
منطقه اي ایران با کشــورهاي عربي به شمار مي آید که 
خشم ایران ستیزان منطقه را نیز برمي انگیزد. این سیاستي 
بود که در دوره  خاتمي نیز دنبال شــد و اما با روي کار 
آمدن دولت احمدي نژاد در ایران و در طرف عربســتاني 

با فروپاشي حکومت محمد بن سلمان به بن بست رسید.
با آغاز بحران هسته اي در دولت خاتمي، و مشخصاً از 
11 سپتامبر 2001 تا روي کار آمدن دولت احمدي نژاد 
کارزار ضدتحریــم ایران و ضد حمله به ایران توســط 
ایران دوستان در آمریکا و اروپا براي بهبود روابط با ایران 
صورت گرفت. متأسفانه استفاده از این ظرفیت در زمان 
دولت احمدي نــژاد و حتي روحاني به موضوعي مغفول 
تبدیل شد، به گونه اي که حمله به سفارت انگلیس در دوره 
احمدي نژاد و حمله به سفارت عربستان در دوره روحاني 
به مثابه مانعي در برابر بهبود روابط ایران با غرب از یك سو 
و ارتقاي سطح مناسبات منطقه اي ایران به ویژه با عربستان 

سعودي از سوي دیگر عمل کرد.
در یك نگاه کالن تر و عمیق تر باید گفت که دشمنان 
بهبود روابط جمهوري اسالمي و غرب چه در طرف ایراني 
و چه در طرف اروپایي و آمریکایي ســه جنس دارند. در 
سطح اول، در داخل ایران یك سري دشمنان ایدئولوژیك 
هستند که معتقدند بنیان انقالب ایران بر غرب ستیزي 
استوار اســت و از این رو، چنانچه ایران به غرب نزدیك 
شــود، این معناي پایان عصر ایدئولوژیك انقالب ایران 
است. بنابراین، از آنجا که غرب ستیزي هویت انقالب ایران 
است، نباید بهبود روابط با غرب رخ دهد. در سطح دوم، 
کساني هستند که به خصوص در زمان هاشمي، خاتمي 
و روحاني ظاهر شدند که معتقدند بهبود روابط ایران با 

غرب و آمریکا مي تواند به گشــایش هاي اقتصادي براي 
 ایران منجر شــود و این به معناي اعتباربخشي به جناح 
هیات حاکمه و طوالني شدن عمر سیاسي آنهاست، بنابراین 
باید تالش هاي دیپلماتیك آنها را باید به بن بست و شکست 
کشــاند تا دولت تندروي بعدي ابتکارعمل را در زمینه 
بهبود با غرب به دست بگیرد. تجربه دوره دوم احمدي نژاد 
حکایت از این گرایش و نگرش داشت که به نتیجه نرسید. 
 در فضاي سیاســي امروز با قدرت یابي آقاي رئیسي نیز 
به نظر مي رسد این گرایش و نگرش همچنان وجود دارد. 
در سطح سوم، گروهي هستند که بهره وري اقتصادي از 
دشمني ایران و غرب دارند و موسوم به کاسبان تحریم 
هســتند. در طرف اروپایي، آمریکایي و اســرائیلي نیز 
طیف هایي هستند که معتقدند بهبود روابط غرب با ایران 
به معناي پذیرش انقالب ایران و اعتبار بخشیدن به آن 
اســت یا گروهي دیگر بر این باورند که برقراري هرگونه 
روابط سیاســي و اقتصادي متعارف و معمول با ایران به 
قدرت بیشتر این کشور منجر مي شود و این در حالي است 
که ایران قوي به نفع هیچ یك از کشورهاي غربي نیست. 
بنابراین، به نظر مي رسد که هر یك از سه طیف سیاسي، 
ایدئولوژیك و اقتصادي در هر دو سو نگران بهبود روابط 

ایران و غرب هستند.
وي ادامه داد، با روي کار آمدن آقاي روحاني و سپردن 
وزارت امــور خارجه به آقاي ظریف و ســپس چینش 
تیم مذاکره کننده هسته اي، بي شك یکي از بزرگ ترین 
مذاکرات دیپلماتیك رخ داد و باید گفت آقاي ظریف یکي 
از بزرگ ترین و برجسته ترین مذاکره کنندگان دیپلماتیك 
در تاریخ دیپلماســي ایران اســت. برجام گرچه داراي 
اشکاالت فني بسیاري است اما بهترین توافق ممکن در 
زمان خودش محسوب مي شود. اهمیت این توافق تا حدي 
بود که ایران ستیزان اروپایي، آمریکایي و اسرائیلي و حتي 
منطقه اي نظیر عربستان و امارات واکنش مخالفت آمیز و 
خصومت آمیز نشان دادند. دلیل مخالفت آنها صرف نظر از 
حساسیت به دستیابي ایران به سالح هسته اي، آن است 
که جمهوري اسالمي ایران براي اولین بار در موضع برابر 
با شش قدرت جهاني قرار گرفته و موجودیت و وجاهت 
نظام توسط این کشورها به رسمیت شناخته شده است. 
در ادامه این مخالفت ها در نهایت ترامپ تصمیم به خروج 
یکجانبه آمریکا از توافق هســته اي با ایران گرفت. نکته 
قابل توجه در این زمینه آن است که حتي اگر آمریکا از 
برجام خارج نمي شد، این توافق با مانع دیگري که ناشي از 
ناکارآمدي سیستمي و سوءمدیریت در داخل ایران است، 

مواجه مي شد و به ناکامي مي گرایید.
درسي که آقاي رئیسي مي تواند از تجارب دوران آقاي 
احمدي نژاد و آقاي روحاني بیاموزد، به دیپلماسي عمومي 
و دیپلماسي اقتصادي برمي گردد. در این دو دوره نهادها و 
تشکیالتي با عنوان اداره کل دیپلماسي عمومي و معاونت 
اقتصادي در وزارت امور خارجه تشکیل شد، اما هیچ یك 
نتوانستند به فلسفه وجود خود عمل کنند. نه دیپلماسي 
عمومي احمدي نژاد توانست به فتح اذهان و قلوب بینجامد 

و نه دیپلماسي اقتصادي روحاني توانست موفق به جلب 
سرمایه هاي خارجي و مشارکت هاي اقتصادي و تجاري 
جهان خارج شود. یکي از کاستي ها و نقائص دیپلماسي 
عمومي و دیپلماسي اقتصادي در این دوره ها عدم توجه 
کافي و وافي بــه بهره برداري از ظرفیت هــاي ایرانیان 
خارج از کشور است که مقتضي است آقاي رئیسي این 
موضــوع را مدنظر قرار دهد.درس دیگر از دوره هاي قبل 
براي آقاي رئیسي آن است که بدانند برجام نه شکست 
خورد و نه پیروز شد. پیروز نشد چون بسیاري از اهداف 
ایران دست نیافتني بود، شکست نخورد چون همین بدنه 
باقیمانده برجام مي تواند زمینه اي براي مذاکرات بعدي 
باشــد. همه ما به روشني در مناظرات انتخاباتي دیدیم 
کــه هیچ یك از کاندیداها صحبت از خــروج از برجام و 
برانداختن آن نکردند. اما نکته اي که رئیس جمهور جدید 
باید به آن توجه کند این اســت که بدن ســازوکارهاي 
بین المللي ماننــد FATF و پالرمو، برجام نمي تواند به 
نتیجه برســد، چراکه اگر ایران وارد روابط متعارف مالي 
و بانکي جهان نشــود، نمي تواند مناســبات اقتصادي و 
تجاري و ســرمایه اي متعارف را نیز در سطح بین المللي 
برقرار سازد. این در حالي است که حتي اگر ایران عضویت 
FATF و پالرمــو را بپذیرد، چون نظام بانکداري در آن 
بسیار پایین تر از سطح استانداردهاي بین المللي است، باز 
هم در برقراري روابط مالي و بانکي با مشــکالت جدي 
 مواجه اســت. بنابراین، دولت جدیــد باید اهتمام کافي 
در جهت اصالح اساســي نظام بانکي کشور داشته باشد 
و در این راه حتي از تجربیات سایر کشورها نیز استفاده 

کافي به عمل آورد.
فایل صوتي منتشرشده آقاي ظریف مي تواند متضمن 
درس هاي مهمي براي سیاست خارجي دولت سیزدهم 
باشــد، به این معنا که آقاي رئیسي باید بتواند تعارض 
میان میدان و دیپلماســي را از بیــن ببرد و بین این دو 
حوزه سازگاري و تعامل بر اساس منافع ملي برقرار سازد. 
سیاست خارجي آقاي ظریف بر سر یك دوراهي مهم قرار 
خواهد گرفت. اگر سیاست خارجي کشور به دست کساني 
بیفتد که تکامل یافته آقاي ظریف و تیم او باشند، شرایط 
ایران به گونه اي رقم خواهد خورد که تفاوت هاي اساسي 
با وضعیتي خواهد داشــت که سیاست خارجي دولت 

سیزدهم به دست تیم تندرو بیفتند.

 كاستي هاي سیاست خارجي
در ادامه آقاي دکتر نصري، ریاست محترم پژوهشکده، 
به یکدست شــدن حاکمیت با ریاست جمهوري آقاي 
 رئیسي اشاره کردند و پرســش خود را متمرکز کردند 
بر اینکه مهم ترین کاستي دستگاه سیاست خارجي کشور 
چیست و آیا این نظر درست است که با یکدست شدن 
قدرت در ایران فعلي، سیاســت خارجي ایران موثرتر و 
نافذتر مي شــود یا اینکه قدرت در ایران به شکل صوري 
یکدست شــده و عدم مشارکت قابل توجه در انتخابات 
قدرت چانه زني دستگاه دیپلماسي را کاهش خواهد داد 
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و بر سیاست خارجي کشور تأثیر منفي خواهد نهاد؟ در 
پاسخ آقاي دکتر تفرشــي به تجربه دوران احمدي نژاد 
اشاره کردند که یکدست شدن حاکمیت به قدرت بیشتر 
چانه زني در سیاست خارجي منجر نشد. بر این اساس، 
مهم ترین چالش هاي آقاي رئیسي در سیاست خارجي آن 
است که اوالً ایران در صورت ادامه تحریم ها با تهدیدهاي 
بزرگي مواجه خواهد بود. دوم اینکه، آقاي رئیسي با این 
رویکرد بازدارنده مواجه است که هرگونه مذاکره با غرب 
را به معناي ســازش و تســلیم و وابستگي و جاسوسي 
مي پندارد. این در حالي است که آقاي رئیسي باید توجه 
داشته باشــند که اگر ایران در مذاکرات با جهان خارج 
حضور نداشته باشد، مذاکرات متوقف نخواهد شد، بلکه 
در مورد ایران مذاکره خواهد شد. چالش دیگر آن است 
که آقاي رئیسي با ضرورت وجود اندیشکده هاي قوي است 
که در آنها حضور داشته باشد و این مستلزم آن است که 
ایران باید البي خود را داشته باشد و اندیشکده هاي خود 
را در کشــورهاي دیگر تأسیس نماید. توجه به نخبگان 
دانشگاهي و اندیشکده ها، رسانه ها و افکار عمومي در سطح 
جهاني الیه هایي هستند که آقاي رئیسي در طرح و اجراي 
سیاست خارجي مي باید مدنظر قرار دهد. بنابراین، اگر 
فهم جدید از دیپلماسي عمومي و دیپلماسي اقتصادي در 
سیاست خارجي دولت سیزدهم شکل نگیرد، مشکالت 
ایران همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. دکتر نصري در ادامه 
به پارادوکس حاکم بر سیاست خارجي ایران اشاره کردند. 
از دیدگاه ایشان، میراث دوران آقاي رفسنجاني تعامل با 
غرب است و در مقابل آن پارادائم استقالل گرایي انقالبي 
است که معتقدند ایران هرگاه قوي بوده، ایران را تارومار 
کردند. بنابراین، براي بقا باید از قدرت بازدارندگي برخوردار 
باشــد. االن به نظر مي رسد که گفتمان دوم غلبه یافته 
اســت و در هشت سال این گفتمان بیگانه هراس حاکم 
خواهــد بود. آیا فکر مي کنید که دولــت بایدن با آقاي 
رئیســي کنار خواهد آمد؟ دکتر تفرشي اظهار داشتند 

که دولت بایدن خواهان توافق با ایران است صرف نظر از 
اینکه چه کسي رئیس جمهور باشد. اما باید به این نکته 
اشاره کرد که در آمریکا نیز دولت تنها تصمیم گیرنده و 
تعیین کننده سیاســت خارجي نیست. عوامل و عناصر 
مختلف داخلي مانند تندروهاي جمهوري خواه در کنگره، 
البي هاي ایران ستیز آمریکایي و اسرائیلي یا رسانه هاي 
ضدایراني در سیاست خارجي آمریکا صاحب نقش و نفوذ 
هســتند. تا زماني که این دوگانگي در سیاست خارجي 
ایران ادامه داشته باشد، مذاکرات به جایي نخواهد رسید و 
 اگر هم برسد، دیرپا نخواهد بود. استقالل و اقتدار ایران هم 
از طریق نظامي، هم از طریق اقتصادي، هم از طریق سیاسي 
و هم از طریق وفاق ملي به دست مي آید. تحریم ناپذیري 
منوط به آن است که ایران در اقتصاد، تکنولوژي و صنعت 
دنیا سهمي داشته باشد که انکارناپذیر به نظر برسد. مدیر 
گروه مطالعات اســتراتژیك در ادامه صحبت آقاي دکتر 
تفرشــي به تجزیه ناپذیري مولفه هاي قــدرت در روابط 
بین الملل اشاره کرده و تأکید ِصرف بر یکي از منابع قدرت 
مانند قدرت نظامي بر اســاس قانون بــازده نزولي داراي 

نتایجي خواهد بود که به نقض غرض اولیه مي انجامد.
در ادامه در طرح سواالت مربوط به تأثیرات یکدست 
شدن قدرت و حاکمیت با قدرت یابي آقاي رئیسي، خانم 
دکتر سلیماني به این موضوع از منظر »انسجام سیستمي« 
اشاره کرده و اذعان داشت که آن چه در موضوع حکمراني 
اهمیت دارد جهت و سمت وســوي انسجام سیستمي 
است که آیا معطوف به حفظ و تأمین منافع ملي است یا 
معطوف به تأمین منافع جناحي و گروهي؟ در صورتي که 
انسجام سیستمي حول محور منافع ملي متمرکز باشد، 
طبعاً انسجام سیاسي، اجتماعي نیز حاصل خواهد شد 
و بالعکس چنانچه انسجام درون حاکمیتي جنبه جناحي 
یابد، طبعاً حداقل هاي انسجام سیاسي، اجتماعي نیز از 
دســت خواهد رفت. بنابراین، یکدســت شدن ترکیب 
حاکمیت با حضور آقاي رئیسي هم مي تواند حامل فرصت 

و هم واجد چالش باشــد. آقاي دکتر تفرشــي یادآوري 
کردند که اگر دولت ســیزدهم چهره اي مذاکره ناپذیر از 
خــود به نمایش بگذارد، طیف متمایل به مقابله با ایران 
را قوي تر خواهد کرد، اگرچه در حال حاضر خطر تجاوز 

و تعدي به ایران از سوي آمریکا و اسرائیل جدي نیست.
در پایان، خانم دکتر سلیماني به ارائه جمع بندي و 
نتیجه گیري از مباحث مطروحه پرداختند. یکي از اولین 
الزامات سیاســت خارجي در دولت سیزدهم آن است 
که »سند راهبردي سیاســت خارجي ایران« تنظیم 
شود. این سند متضمن یك هدف کالن )مثل توسعه 
اقتصادي کشــور( خواهد بود تا در پرتو آن استراتژي 
مناسب سیاست خارجي کشور و راه هاي بسیج منابع 
داخلي تعیین شــد. همچنین، در ذیل آن، هم سند 
تحول وزارت خارجه، و هم سند سیاست منطقه اي و 
همسایگي و همین طور سند روابط با قدرت هاي بزرگ 
نیز تدوین شود. درواقع، بر پایه یك سند راهبردي است 
که مي توان انتظار داشت مطلوبیت هاي سیاست خارجي 
کشور حاصل شوند؛ مطلوبیت هایي مانند امنیت زدایي 
از سیاســت خارجي، جلوگیري از امنیتي سازي ایران، 
تبدیل پیروزي هاي استراتژیك-  نظامي به دستاوردهاي 
سیاسي، پیشــگیري از اجماع ســازي و ائتالف سازي 
منطقه اي و جهاني علیه ایران، اقتصادگرایي در سیاست 
خارجي از طریق تحریم زدایي و فعال سازي دیپلماسي 
اقتصادي، سیاست حسن همجواري فعال، و تنش زدایي 

و اعتمادسازي در سطح منطقه اي.
از سویي مي توان خاطرنشان ساخت که در پرتو سند 
راهبردي مذکور، مي توان مهم ترین رســالت سیاســت 
خارجي دولت سیزدهم را تحقق یافته تلقي کرد؛ رسالتي 
که از یك ســو معطوف به ترمیم دیپلماسي و از سویي 
دیگر معطوف به دیپلماســي ترمیمي دانســت. ترمیم 
دیپلماسي به این معناست که سیاست خارجي در بخش 
ساختاري و کارگزاري اصالح و تقویت شود، به گونه اي که 
مرزبندي هاي ساختاري در حوزه سیاست خارجي کشور 
تعیین شده تا از تداخل و تعارضات که به جهت گیري هاي 
متناقض و پراکنده سیاســت خارجي منجر مي شــود، 
جلوگیري به عمل آید. همچنین، کادر دیپلماتیك وزارت 
امور خارجه به گونه اي تقویت شود که از کارویژه سنتي 
امنیت محوري ِصرف فراتر رود، به گونه اي که دیپلمات هاي 
اقتصادي نیز در وزارتخانه  و ســفارتخانه ها فعال شوند. 
دیپلماسي ترمیمي نیز به این معناست که دولت جدید 
آن بخش از کارکرد سیاســت خارجي کشور را که مضر 
به حال منافع ملي کشــور است، مورد بازنگري قرارداده 
و روابط با کشــورهاي مختلف را در دستورکار قرار دهد. 
درواقع، دیپلماسي ترمیمي بر ترمیم روابط با جهان خارج 
در محیط هاي بین المللي و منطقه اي داللت دارد. این دو 
وجه از سیاست خارجي کشور یعني ترمیم دیپلماسي و 
دیپلماسي ترمیمي به مقابله با چالش ها و بهره برداري از 
فرصت ها خواهد انجامید، بر تداوم دستاوردها خواهد افزود 

و از میزان حسرت ها کاست.
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نشســت تخصصي در خصوص روند حركت نــرخ ارز در دولت 
ســیزدهم در كالب هاوس خبرآنالین با حضور كارشناسان حوزه 
سیاســت گذاري پولي و ارزي برگزار شد. در این نشست دو مبحث 
ویژه از سوي كارشناسان مورد بررســي قرار گرفت: نقد و تحلیل 
سیاست هاي ارزي در كشور و پیش بیني نرخ دالر با توجه به شرایط 
موجود آنچه بیش از هر چیز مورد تاكید كارشناسان حاضر در این 
نشست قرار داشت، نقد سیاســت هاي ارزي و واكاوي بحران هاي 
موجود در این حوزه بود. به عقیده اغلب كارشناسان احیاي برجام و 
پیوستن به FATF، ماندگاري شرایط موجود و عدم توافق در دو مورد 

اخیر زمینه را براي حركت نرخ ارز به كانال هاي باالتر فراهم مي كند.

  نگاه خیره به وین

احمد حاتمي یزدي در این نشست گفت: باید ببینیم بازار ارز در 
دوره دولت بعدي به کدام سمت مي رود. ما این پاسخ را در صورتي 
مي توانیم بدهیم که فاکتورهاي موثر در نرخ ارز مشــخص باشد و 

اگر روي این فاکتورها تمرکز نداشته باشیم، پیش بیني مسیر نرخ 
ارز میسر نخواهد بود.

وي افزود: مهم ترین عامل تاثیرگذار بر بازار ارز ، مسأله مذاکرات 
وین و نتیجه آن اســت. اگر مذاکرات وین به نتیجه برسد و روابط 
ایران با بانك هاي خارجي برقرار شود و همه بانك هاي دنیا از طرف 
آمریــکا اجازه پیدا کنند که با بانك هاي ایران کار کنند، شــرایط 

بسیار متفاوت خواهد شد.
این کارشــناس اقتصادي تصریح کرد: عامل دوم، تصمیم ایران 
در مورد اف اي تي اف و لوایح چهارگانه مربوط به مبارزه با پولشویي 
و تروریســم اســت. حاتمي یزد افزود: عامل سوم، به سیاست هاي 
اقتصــادي و پولي بانك مرکزي برمي گردد. هیچ کدام از این ســه 

عامل هنوز تعریف نشده است.
وي با اشــاره به اهمیت مسأله پیوستن به FATF گفت: 
کســاني در قدرت هســتند و در دوره آقاي رئیسي هم در 
قدرت خواهنــد بود که بــا FATF مخالف هســتند. این 
افراد دالیل مختلف دارند، ولــي مهم ترین دلیلي که عنوان 
می کنند، این است که در شــرایطي که تحریم هستیم و با 
بانك هاي دنیا کار نمي کنیم، فایده ملحق شدن به FATF و 
پذیرش شرایط FATF چیست. به فرض که از لیست سیاه 
FATF هم خارج شدیم، ولي وقتي بانك ها به دالیل دیگري 
غیر از FATF با ما کار نمی کنند، رفع نام ما یا حذف نام ما 
از لیست سیاه، کمکي به کشور یا بانك هاي ما نخواهد کرد.

این کارشــناس اقتصادي ادامه داد: اگر برجام به نتیجه برســد 
به تعبیر مــن نرخ ارز پایین تر از وضعیت فعلي خواهد بود؛ چراکه 

چشم انداز دالر رئيسي  كارشناسان پیش بیني خود 
از قیمت ارز را اعالم كردند
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با به نتیجه رســیدن برجام منابع ارزي بیشتري در دسترس دولتمردان 
قرار خواهــد گرفت که موجب کنترل افزایش نقدینگي خواهد شــد و 
کسري بودجه را نیز تأمین خواهد کرد و از طرف دیگر فعالیت اقتصادي، 
ســرمایه گذاري داخلي و خارجي هر دو با توافقات هســته اي رونق پیدا 
خواهــد کرد. در مقابل اگر برجام حل نشــود همــه عوامل دیگر مانند 
تشکیل کابینه و عضویت در FATF در اثر افزایش نرخ ارز موثر خواهد 
بود و در چنین وضعیتي افزایش نرخ ارز دیگر حد و مرز نخواهد داشت؛ 
به این معنا که دالر را به ماکســیمم ســال 99 یعني 34 هزار تومان یا 

باالتر از آن خواهد رساند.

 ثبات قیمت، شاید

علي شــریعتي عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگاني نیز در این نشســت 
گفت: اگر روند حاکم بر مذاکرات مثبت باشد و دست دوستان در دولت آینده 
 پر باشــد احتمال اینکه نرخ ارز در کانــال 22 تا 25 هزار توماني باقي بماند 

باال است.
وي افــزود: باید به ایــن موضوع پرداخت که بحث نرخ ارز در کشــور ما 
یك مقوله کامال سیاســي- امنیتي اســت ، در نتیجه نمي توان تحلیل دقیق 
و اقتصادي در خصوص آن ارائه داد. این فعال اقتصادي ادامه داد: در ســال 
گذشــته عزیزاني در خصوص نرخ ارز صحبــت کردند که نزدیکي فکري به 
طیفي خاص داشــتند، آنها از رسیدن قیمت دالر به 15 هزار تومان صحبت 
کردند و نمودارهایي در این خصوص ارائه کردند تا بحث را علمي پیش ببرند 

اما در عمل دالر 15 هزار توماني را ندیدیم.
وي در ادامــه در خصوص وضعیت این روزهاي بــازار ارز افزود: بنده 
فکــر نمي کنم انتصاب آقاي کمیجاني در حــال حاضر تاثیر چنداني بر 
بازار داشــته باشــد چراکه این انتصاب 40 روزه اســت و به خاطر بُعد 
قانوني موضوع این انتصاب صورت گرفت در نتیجه آقاي کمیجاني عمال 
نمي توانــد کار خاصي در این مقطــع انجام دهد و جریاناتي که در حال 
حاضر در کشــور در حال انتقال دولت هستند نیز اجازه نمي دهند بانك 

مرکزي حرکت خاصي را انجام دهد.
وي در ادامه افزود: خواسته ما به عنوان صادرکننده این نیست که بر گراني 
نرخ ارز دامن بزنیم. شــاید تصور شود که دالر 30 تا 40 هزار توماني براي ما 
بهتر اســت اما نوسان و بي نظمي اي که در برنامه ریزي هاي ما ایجاد مي شود 

باعث شده است که ما در طیف مخالفان افزایش نرخ ارز قرار بگیریم.
وي گفت: آقاي رئیسي کار بسیار سختي در پیش دارد و مهم ترین عامل 
تاثیرگذار در موفقیت ایشــان این است که ما چقدر به منابع بلوکه شده خود 
در دولت آینده دسترسي پیدا خواهیم کرد چراکه اگر دستمان خالي باشد با 
توجه به کسري بودجه و تورمي که قابل پیش بیني است مسلما نرخ دالر باال 
خواهد رفت. وي تاکید کرد: اگر ان شــااهلل مذاکرات با روند خوبي آغاز شود و 
دست دوستان در دولت آینده پر باشد احتمال اینکه نرخ ارز در کانال 22 تا 

25 هزار توماني باقي بماند باال است.

 تركیب كابینه مهم است

سیدحمید حســیني دبیرکل اتاق بازرگاني ایران و عراق گفت: اگر آقاي 
رئیســي بتواند با وجود فشــارهایي که از مناطق مختلف روي او است، افراد 
معقول و منطقي را براي کابینه معرفي کنــد، مي تواند بازار را آرام کند. ارز 
کاالیي اســت که اگر مردم احســاس کنند در آینده افزایش قیمت خواهد 

داشت، حتما سپرده ها به طرف ارز خواهد رفت.
وي افزود: در سال گذشته، دو سه ماه مانده بود به انتخابات آمریکا، گروهي 
بودند که اعتقاد داشتند بایدن پیروز انتخابات مي شود. در کنار آن، پیش بیني 
کردنــد که نرخ دالر تا 18 هزار تومــان کاهش پیدا مي کند و این اتفاق هم 
افتاد. حسیني تصریح کرد: به هر دلیلي به نظر مي رسد عده اي موافق نبودند 
که توافق برجام پاي دولت آقاي روحاني نوشته شود و کار را به مسیري بردند 
که سخت شد. جامعه هم احساس مي کند که احتمال اینکه به توافق برسیم، 

سخت است.
به گفته وي، اگر به توافق نرسیم دالر به کانال 28 هزار تومان ورود مي کند 
و در چند ماه بعد به رقم هاي باالتر از آن خواهد رسید. این نکته را باید توجه 
داشــت. سالح ورزي نیز در تأیید ســخنان وي گفت: فکر مي کنم اگر توافق 

صورت گیرد دالر در پایان سال هم 24 هزار تومان خواهد بود.

 احیاي برجام از نان شب واجب تر است

احمد عزیزي، کارشناس اقتصادي گفت: کساني که مي گویند در صورتي 
که برجام احیا نشد، به اف اي تي اف نپیوندیم، هیچ حجت معقولي ندارند.

وي با انتقاد از اینکه مسائل تخصصي به ابزاري براي گروکشي هاي سیاسي 
بدل شده است، گفت: برجام مسأله بسیار پیچیده و یك سند امنیتي، اتمي 
و نظامي اســت و در پاراگراف اول آن بــر تأمین امنیت و صلح جهاني آمده 
اســت. هدف ایران از امضاي برجام بیرون آمدن از بند 6 قطعنامه شــوراي 
امنیت سازمان ملل متحد بود که البته هدف بزرگ و عظیم و مقدسي براي 
کشور تلقي مي شود از این رو تنها همین عامل براي حمایت از برجام کفایت 

مي کرد.
این کارشناس اقتصادي عنوان کرد: ما در شرایط فعلي با برجام دوم روبرو 
هستیم که تاثیر آن بي تردید برابر با برجام اول نخواهد بود. در دور اول، ایران 
و برخــي از طرف هاي ایران در برجام امید زیادي به اثرگذاري آن داشــتند، 
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امــا حاال در مرحله دوم با احیاي برجام دیگر این امیدواري چون قبل وجود 
نخواهد داشت.

این کارشــناس اقتصادي تصریح کرد: تحلیل من این نیست که اگر 
فردا برجام احیا شــود، حتي یك بانك عمده جهان تا پایان امســال با 
ایران ارتباط برقرار کند. بسیار کار سختي است، زیرا تمام الزامات روابط 
بانکداري بین الملل کامال تغییر کــرده، اما ما کامال از اینها فارغ بودیم. 
قوانین و رویه هاي بانك مرکزي ما مورد قبول هیچ بانك مرکزي مرسوم 

معقولي نیست.
وي عنوان کرد: برجام گرچه مثل نان شب واجب است، ولي احیاي برجام 
به تحول بزرگي در سیســتم بانکي منجر نمي شود. البته در فروش نفت و 
دسترسي به ذخایر و درآمدها و ترمیم بودجه دولت، ظرف چند ماه اثراتي 
خواهیم دید. اگر اراده اي در حاکمیت وجود داشــته باشــد، باید حداقل 5 
سال، 10 سال زحمت بکشیم تا این سنگ را که در دولت هاي نهم و دهم 

در چاه انداختند، از چاه بیرون آوریم.
وي درباره پیش بیني نرخ ارز تصریح کرد: در مقطع تغییر دولت ها عوامل 
نااطمیناني و بي ثباتــي در بازارها و در پي آن اختالل در پیش بیني نرخ ها 
افزایش پیدا مي کند. تا گروه اقتصادي دولت جدید مشخص شده و بر سرکار 
مســتقر شود این مســأله نیز در جریان اســت. تا فرآیند فهم این ترکیب 
اقتصادي و سیاســت هاي موردنظر آن توسط نیروها و عوامل موثر در بازار 
طي شــود و در نرخ ها منعکس شــود زمانبر خواهد بــود و همین موضوع 

به صورت عمومي و به فراخور در بازار تاثیر منفي مي گذارد.
او با اشاره به اینکه مي بینیم نرخ هاي در بازار ارز دارد نوسانات نامساعدي 
از خود بروز مي دهد گفت: براي توضیح بیشــتر در رابطه با این نوســانات 
نامساعد الزم است اشاره کنم که نرخ برابري دالر و ریال در ابتداي انتخاب 
دولت جدید در آمریکا به حدود کانال 21 هزار تومان رسید. در آن برهه فضا 
به گونه اي بود که هم مقامات عالیرتبه دولت و هم بخشي از فعاالن اقتصادي 
پیش بیني هــاي نرخي زیر 20 هزار تومان را هم براي دالر در آینده نزدیك 
داشتند، پیش بیني هایي که رسیدن به کانال هاي 17 هزار تومان و 15 هزار 
تومان و در برخي مــوارد پیش بیني هاي نامعقول کانال هایي در حدود 10 

هزار تومان براي دالر را نیز شامل مي شد.
این کارشــناس حوزه ارز افزود: امروز با واقعیت هایي که بعد از گذشت 
حدود 6 ماه از استقرار دولت جدید آمریکا رخ نموده است مي بینیم که نرخ 
دالر از حدود کانال 21 هزار تومان به کانال 25 هزار تومان رســیده است 
و در صــورت ادامه روند فعلي مي توان گذر دالر از کانال هاي باالتر را کامال 

محتمل دانست.

 دالر 15 هزار توماني را فراموش كنید

حسین سالح ورزي، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگاني نیز گفت: 
من اعتقادم این است که ارز 15 هزار توماني محقق نمي شود.

وي در توضیح این مطلب ادامه داد: حتي اگر برجام همین فردا در 

وین امضا شود، تحقق ارز15 هزار توماني تا حدودي اگر نگوییم محال 
است ولي سخت خواهد بود. 

این فعال اقتصادي ادامه داد: میزان دسترسي ایران به ذخایر ارزي ، 
در این دوره ، پس از توافق نیز بســیار کمتــر از قبل خواهد بود. چرا 
که اگر همین فردا توافق در وین صورت بگیرد نیز ما به واســطه عدم 
پیوستن به FATF زمان بلندي را پیش رو داریم تا بتوانیم مسأله را 

اجرایي کنیم. 
از سوي دیگر در شرایط فعلي واردات بسیاري از کاالها ممنوع شده 
و تقاضایي فشرده در بازار وجود دارد که با تغییر شرایط خود را نشان 

خواهد داد.
او اضافه کرد: کشــورهاي همسایه ما به زودي جشن پایان کرونا را 
برگزار می کنند و همین مســأله نشان مي دهد تقاضایي پنج میلیارد 

دالري در حوزه ارز مسافري وارد بازار خواهد شد. 
در نتیجه با توجه به تمامي شــرایط پیش بیني من این اســت که 
حتي احیاي برجام نمي تواند ســبب کاهش قیمت ارز به بیش از این 

میزان شود.

 تاثیر احیاي برجام بر بازار ارز ایران

میثم هاشــم خاني، کارشــناس اقتصادي گفت: ایران باید سیاست 
امضــاي معاهدات بلندمدت تجاري با کشــورهاي همســایه و دیگر 

کشورهاي جهان را در پیش بگیرد.
او به ریســك هاي سیستماتیك حاکم بر اقتصاد ایران اشاره کرد و 
گفت: باید دقت کنیم که شکسته شدن برجام و خروج آمریکا از این 
معاهــده تاثیرپذیرش و برقراري دوبــاره آن را کم مي کند ، به عبارت 
دیگر ریسك شکســته شدن برجام، سبب شــده احیاي آن تاثیري 

محدودتر از گذشته بر اقتصاد ایران به جا بگذارد.
وي با اشــاره به ضرورت پذیرفتن برجام و اف اي تي اف گفت: نکته 
مهم اینجاســت که باید دریابیم چه توقعي از احیاي برجام مي توانیم 
داشته باشیم و در نتیجه آنچه مي تواند اقتصاد ایران را واکسینه کند، 
حرکت در مســیر ایجاد مجموعه اي از تعامــالت پایدار و برد- برد با 

کشورهاي مختلف است. 
این پژوهشــگر اقتصــادي در توضیح این مطلب افــزود: امضاي 
معاهــدات تجارت آزاد با کشــورهاي منطقه و متنــوع، ایجاد امکان 
ســرمایه گذاري مشترك بین سرمایه گذاران ایراني و کشورهاي دیگر 
و ایجاد رشــته هاي اقتصادي در هم تنیده با کشورها منطقه مي تواند 

اقتصاد ایران را احیا کند.
وي گفت: طبق برآوردها در ســال 2025 بیش از 130 کشور 
جهان تورم کمتر از سه درصد خواهند داشت پس باید مشکل را 

حل کنیم.
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 چرا دالر 15 هزار تومان نشد؟

ســیدمحمد صادق الحســیني، کارشــناس اقتصادي درباره بهترین 
استراتژي سرمایه گذاري در شرایط برجام و بدون برجام توضیح داد.

وي دربــاره حرکت نرخ ارز در ماه هاي آتي اظهــار کرد: نرخ ارز تابع 
دو عامل کلیدي اســت؛ مثل هر کاالي دیگري. یك عامل، عرضه دالر و 
دیگري، تقاضاي دالر اســت. عرضه دالر در حال حاضر تابع برگشتن یا 
برنگشتن آمریکا به برجام است، یعني اگر آمریکا به برجام بازگردد، تقریبا 
100 میلیارد دالر در ســال 1400 نصیب دولــت و بانك مرکزي ایران 
مي شــود؛ 30 میلیارد دالر پول نفت و 70 میلیارد دالر دارایي هاي بلوکه 
شــده. اگر هم آمریکا به برجام بازنگردد، این 100 میلیارد دالر به کشور 
بازنمي گردد و ما فقط ارز ناشــي از صادرات غیرنفتي را خواهیم داشت؛ 

همان 40، 50 میلیارددالري که همین االن هم داریم.
وي افزود: از طرف دیگر، تقاضاي ارز در ایران در شرایط فعلي به هسته 
سخت خود رسیده و دیگر 35 تا 40 میلیارد دالر، هسته سخت تقاضاي 
ارز است. ما سال هایي داریم که تقاضاي ارز به باالي 70، 80 میلیارد دالر 
هم رسیده است. بنابراین تقاضاي ارز در پایین ترین سطح خود قرار دارد.

این کارشــناس اقتصــادي تصریح کرد: در حال حاضــر عامل اصلي 
شــکل دهي نرخ ارز، به طور طبیعي عرضه ارز بوده است و عرضه ارز نیز 

تابع برجام است.
صادق الحسیني ادامه داد: پیش بیني اي که اقتصاددانان و ما مي کردیم، 
این بود که با بازگشــت آمریکا به برجام، قیمــت ارز پایین مي آید و به 
محدوده زیر 20 هزار تومان مي رســد و 15 هــزار تومان را نیز مي بیند. 
مــن خودم آبان و آذر که نرخ ارز به محدوده 30 هزار تومان هم رســید 
و به شــدت باال رفت، مقاله اي نوشتم که نرخ ارز پایین مي آید و محدوده 
واقعي ارز، 20 تا 24 هزار تومان اســت و به این نرخ ها مي رسد. بنابراین 
افزایش نرخ ارز غیرعادي اســت. من آن زمان اعتقاد داشتم که احتمال 
بازگشــت آمریکا به برجام بیش از احتمال بازنگشــتن آمریکا به برجام 
است، بنابراین فکر مي کردم نرخ ارز پایین تر هم مي آید، چون اگر آمریکا 
به برجام بازمي گشت، 100 میلیارد دالر براي ایران در سال 1400 درآمد 
ارزي ایجاد مي شــد.وي عنوان کرد: آن زمان قیمت ارز از 30 هزار تومان 
پایین آمد و به محدوده 20 هزار تومان هم در هرات رسید، ولي نتوانست 
زیر 20 هزار تومان برود، زیرا توافقاتي که عمال ایران و آمریکا در موضوع 
پول هاي بلوکه شده کره جنوبي داشتند، به بن بست خورد و محقق نشد. 
این موضوع باعث شد که نرخ ارز نتواند پایین تر از آن محدوده را ببیند.

این کارشــناس اقتصادي با اشاره به وضعیت اقتصاد، گفت: اگر برجام 
امضا شود، 30 میلیارد دالر فروش نفت ما خواهد بود. توجه به این نکته 
هم بکنید در ســه ماهه ابتداي سال 1400 حدود دو میلیون بشکه نفت 
فروختیم که نشان مي دهد که مسأله فروش نفت ایران یك جایي حل و 

تفاوت جدي نسبت به سال 1399 ایجاد شده است.
صادق الحســیني افزود: در محدوده زماني ســال 1399 ما نتوانسته 

بودیم ماهانه 300 هزار بشــکه نفت هم بفروشــیم، امــا اینکه ارز آن به 
کشور بازنگشته، یك واقعیت است.وي عنوان کرد: اگر برجام اتفاق بیفتد، 
همانطور که گفتم، 100 میلیارد دالر ارز وارد کشــور مي شود. بعضي ها 
فکر می کنند دست آقاي روحاني، همتي، رئیسي، احمدي نژاد و… است 
که وقتي دالر نفتي وارد اقتصاد کشــور مي شود، مي توانند ارز را کنترل 
کنند و اجازه ندهند ارز پایین  آید. اما این طور نیســت؛ به خاطر ســلطه 

سیاست مالي بر سیاست ارزي.
این کارشــناس اقتصادي با اشاره به وضعیت بازار ارز در صورت نهایي 
نشــدن برجام، گفت: اگر برجام اتفاق نیفتــد، 100 میلیارد دالر داخل 

اقتصاد ایران نمي آید و دالر در محدوده قیمت واقعي اش قرار مي گیرد.
صادق الحســیني افزود: محاسبات ما نشان مي دهد که در حال حاضر 
قیمــت واقعي ارز بین 22 هزار و 500 تومــان تا 26 هزار و 500 تومان 
است.وي عنوان کرد: از طرف دیگر، تغییر دولت و انتخاب آقاي رئیسي و 
تیم جدیدي که سیاست خارجي اش متفاوت است، ریسك هاي جدیدي 
را ایجاد کرده که این ریســك ها توسط هیچ کس قابل پیش بیني نیست. 
بنابراین من که تا قبل از این مي گفتم احتمال برجام در ســه ماهه اول 
ســال 80 درصد است، االن مي گویم با مجموع اخباري که در رسانه هاي 
خارجــي مي بینم، احتمال برجام از 80 درصد به شــدت افت کرده و زیر 
50 درصد رسیده اســت. احتمال امضا نشــدن برجام باالي 50 درصد 
رفته است.صادق الحسیني متذکر شــد: بر این اساس، اگر فکر مي کنید 
برجام اتفاق نمي افتد، باید به ســمت دارایي هاي دالري بروید و ســهام 
شرکت هاي دالري و صادراتي، بسیار سهام هاي خوبي هستند و اگر فکر 
مي کنید برجام اتفاق مي افتد، همچنان استراتژي نقد بودن درست است، 
استراتژي بهینه، اســتراتژي نقد بودن نیست. استراتژي بهینه، رفتن به 

سمتي است که دارایي هاي نقد تبدیل دارایي هاي دیگر شود.

 مبارزه با رانت و فساد

علي اصغر ســمیعي رئیس اســبق کانون صرافان نیز اظهار کرد: اواخر 
ســال 99 وقتي از بنده پرسیده شــد که نرخ دالر سال جدید را در چه 
محدوده اي آغاز خواهد کرد پیش بیني بنده این بود که با 17 هزار تومان 
نرخ ها شــروع شــود و با 25 هزار تومان، نرخ ها ســال را به پایان ببرند. 
اما مقداري فنر فشــرده شد و نرخ ها در ســال گذشته با 14 هزار تومان 
شروع شــد و مسئوالن در کنترل بازار توفیقي نداشتند و نرخ ها حتي تا 
نزدیکي هاي 30 هزار تومان نوســان کرد و با داشتن این نوسانات فراوان 

دالر سال 99 را با نرخي در کانال 25 هزار تومان به پایان رساند.
 او افــزود: بعد از شــروع ســال جدید بــا توجه به نرخ تــورم باالي

40 درصد و تفاضل آن با نرخ تورم در کشورهاي حوزه دالر تصور بر این 
بود که باید قیمت ها از 25 هزار تومان به سمت باال حرکت کند منتهي با 
توجه به خوش بیني که نســبت به مذاکرات وین در داخل کشور از سوي 
برخــي به وجود آمد از یك  طرف و از طرف دیگر عدم مدیریت قابل قبول 
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بانك مرکزي و همراهي آن با جو خوش بیني شــکل گرفته و ادامه تزریق 
دالر به بازار اینگونه نشــد.رئیس اسبق کانون صرافان در ادامه سخنانش 
بر برخي عوامل به گفته او پشــت پرده در باال و پایین شدن بازار ارز نیز 
اشــاره کرد و گفت: در این میان نمي توان بعضي دســت هاي پنهان که 
براي بي ثباتي بازار همیشــه در تالش هســتند را نادیده گرفت. برخي 
کشــورهاي حاشیه خلیج فارس در بازار ارز کشورمان دخالت هاي منفي 
می کننــد و این کار را از طریق عواملشــان در دوبي، اربیل و کابل دارند 
و از آن طریــق دخالت هاي خود را صورت مي دهند. موضوعي که وظیفه 
مسئوالن اقتصادي کشور و بانك مرکزي است که با این دخالت ها تقابل 
کنند. وقتي آنها در تالش براي ایجاد تالطم هستند بانك مرکزي وظیفه 

دارد که به هر طریق ممکن ثبات را در بازار حفظ کند.
او خاطرنشان کرد: بنده متوجه نمي شوم که چرا برخي گمان می کنند 
که به هر قیمتي شــده باید نرخ دالر پایین نگه داشته شود. این دسته به 
این موضوع توجه نمی کنند که اگر قیمت دالر به طور مصنوعي پایین نگه 
داشته شود در آن صورت واردات کاالهاي مصرفي مقرون به صرفه شده و 
تولیدات در کشور صدمه مي خورد و تولیدکننده ها، دامداران و کشاورزان 
متضرر مي شوند. اگر همه قیمت ها باالست و ارزش پول ملي کاهش یافته 
که البته اتفاق بســیار بدي اســت و باید در برابر آن ایستاد اما در چنین 
شــرایطي کار بدتر آن است که به ضرب تزریق بیش از تقاضا تالش شود 

به طور مصنوعي قیمت دالر پایین نگه داشته شود.
رئیس اسبق کانون صرافان در انتها نیز گفت: براساس همه آنچه گفته شد 
به نظر بنده نرخي که در حال حاضر براي دالر شاهد آن هستیم نه تنها نرخ 
چندان باالیي نیست بلکه اگر تورم و نقدینگي فزاینده در کشور مهار نشود 
طبیعتا دالر باید نرخ هاي باالتري را پیدا کند و اگر دولت و بانك مرکزي به 
ضرب تزریق بیش از تقاضا بخواهند که در برابر این موضوع بایســتند و نرخ 
دالر را پایین نگه  دارند تنها مرتکب تکرار اشتباه پشت اشتباه خواهند شد و 

اقتصاد کشور را بیش از پیش متضرر خواهند کرد.
وي در ادامه افزود: برخي از کارشناســان در خصوص ثبات نرخ ارز و 
کاهش آن ســخن به میان مي آورند و حال پرسش اینجاست که با توجه 
به نرخ تورم 40 درصدي و حجم نقدینگي افسارگســیخته چگونه چنین 
چیزي ممکن است؟سمیعي در ادامه افزود: برخي از کارشناسان اقتصادي 
در ایــن خصوص ســخن به میان مي آورند که دالر اگــر 30 تا 40 هزار 
تومان شــود بهتر است یا خیر؛ گفتني است که موضوع حائز اهمیت آن 
است که قیمت ارز در بازار واقعي باشد اگر ارزش پول ملي کاهش یافت 
 و همه چیز گران شــد دالر هم مانند آن گران شود؛ نگه داشتن قیمت ارز 
در صورتي که تورم افزایشــي و قیمت کاالها نیز افزایشــي است اشتباه 
است.وي در ادامه افزود: خیلي از کارشناسان به اهمیت برجام فراتر از هر 
علت دیگري مي پردازند در صورتي که مهم تر از برجام این است که رانت 
و فسادي در کشور وجود نداشته باشد؛ گفتني است که در شرایط کنوني 
بازار رقابتي شــدن کسب وکارها، تك نرخي شدن نرخ ارز و هدفمندشدن 

یارانه هاي مثل نان شب واجب است.

 مشکل ناترازي بودجه
سیدحمید حســیني در پاســخ به اظهارات علي اصغر سمیعي گفت: 
هیچ کس نگفته است که دولت با رانت مبارزه نکند ولي آنچه حائز اهمیت 

است این است که مبارزه با فساد تمام مشکالت کشور را رفع مي کند؟
وي در ادامه افزود: در حال حاضر مشــکل اصلي کشور ناترازي بودجه 
و سیاست خارجي است؛ اگر این مشکالت حل نشوند نه مي توان یارانه ها 
را هدفمنــد کرد و نه مي توان نرخ ارز را تصحیح کرد. گفتني اســت که 

صحبت هاي ما در خصوص اصالح سیاست خارجه به این معنا نیست که 
دوباره رانت درست شود و فضا نیز از حالت رقابتي خارج شود.

این کارشــناس اقتصادي در ادامه افزود: برداشــت من به عنوان 
فعال اقتصادي این اســت که اگر برجام حل نشــود سایر مشکالت 
داخلي نیز حل نخواهد شد. زمان ترامپ نیست که بگوییم توفیقي 
در اقناع جهاني ندارد. در دوران حاکمیت دموکرات ها در آمریکا یا 
این مذاکره به نتیجه مي رسد یا برمي گردیم به تحریم هاي سخت  تر 
از دوره هــاي قبل؛ در ضمن ترامــپ در ابتدا باید اقدام مي کرد بعد 
به ســراغ اقناع و ســپس اجماع مي رفت امــا دموکرات ها اینگونه 
نیستند چرا که در ابتدا جامعه جهاني را اقناع می کنند، سپس تمام 
قطعنامه هاي سازمان ملل را باز مي گردانند و تحریم هاي شدیدتري 
وضع می کنند.وي در آخر افزود: ما در دوره ترامپ حداقل همکاري 
امارات و چند کشــور همســایه را داشــتیم اما االن نه چین با ما 

همکاري مي کند و نه روسیه.
ســمیعي نیز در پاسخ تاکید کرد: من با تعامل به دنیا مشکلي ندارم و 
تعامل با جهان بســیار خوب است اما هر قراردادي منجر به حرکت ما به 
سمتي مي شود و اگر این مسیر نادرست باشد همان بهتر که ما زمین گیر 

باشیم و حرکتي را نداشته باشیم.
وي ادامه داد: شــخصا من رانت خوار را مقصر نمي دانم بلکه رانت ســاز را 
مقصر مي دانم. کسي که ارز چند نرخي را ایجاد مي کند، مقصر اصلي است 
چرا که زمینه را براي رانت خواري مهیا مي کند. سمیعي خواستار واقعي شدن 
قیمت ها و حذف رانت پنهان خصوصا براي بنزین شد و گفت: چه معني دارد 

براي هر لیتر بنزین 20 هزار تومان یارانه پرداخت شود.

 كاهش 15 درصدي تجارت ایران

علي صادقي همداني، کارشناس اقتصادي نیز در این نشست به اهمیت 
مسأله FATF و برجام اشاره کرد و گفت: موضوعاتي از این دست امکان 
ســرمایه گذاري خارجي در ایران را از بیــن برده اند چرا که روابط بانکي 
ما برقرار نیســت.وي تشدید تمایل به مهاجرت از ایران را خطري جدي 
دانســت و تاکید کرد: بخشي از این موضوع البته به مسائل اقتصادي باز 

نمي گردد.
وي با اشــاره به اینکه پیش از این نیز با بانك هاي کوچکي در هند و 
چین همکاري داشــتیم و سیســتم بانکي ما به شبکه بین المللي متصل 
نبود، تاکید کرد: همانطور که دوستان اشاره کردند این بار راه سخت تري 
در احیاي برجام در پیش داریم چون یك بار با شکسته شدن این معاهده 
از سوي آمریکا روبرو شــده ایم در نتیجه بانك هاي جهان براي برقراري 
ارتباط با ما احتیاط می کنند و باید تالش بیشتري داشته باشیم. وي تورم 
باال و رتبه نامناســب کسب وکار در ایران را مشکل مهمي خواند و گفت: 
متأسفانه هم در حوزه واردات و هم صادرات با کاهش 15 درصدي روبرو 

بودیم و باید براي احیاي موقعیت تالش کنیم.

بازارها
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بازارها

فرزانه نقــدي | زماني که بحران مالي 2008 در پــي بحران نقدینگي، 
ورشکستگي بانك هاي بزرگ و رکود بازار مسکن اتفاق افتاد، بسیاري آن را به 
پیامدهاي گسترش بانکداري سایه نسبت دادند که پیشتر توسط اقتصاددان 
بنام، Paul McCulley، مطرح شده و در مورد عواقب آن هشدار داده بود. 
بانکداري سایه به مجموعه اي از فعالیت هاي شبیه سازي شده بانکي، و به طور 
خاص واســطه گري اعتباري و مالي، گفته مي شود که خارج از نظام بانکي و 
بدون اعمال نظارت هاي قانوني و بانکي انجام مي شــود. طي سال هاي اخیر، 
بانکداري ســایه که از مؤسسات آمریکایي آغاز شد، به سرعت گسترش و به 
اروپا، چین و به تدریج به سایر کشورها تسري یافت. بانکداري سایه، با توجه 
به ســاختار مالي، محیط اقتصادي و قوانین پولي و مالي کشورها در اشکال 
مختلفي در حال گسترش است. به طور مثال، در آمریکا بیشتر در بخش هاي 
اعتباري نظیر توافقنامه بازخرید )Repo( یا اوراق بهادار رهني )یا متکي بر 
دارایي(، در اروپا بیشــتر در بخش هاي سرمایه گذاري در قالب صندوق هاي 
پوشش ریسك و در بسیاري از کشورها نظیر ایران بیشتر در قالب مؤسسات 
اعتباري و شرکت هاي لیزینگ )واســپاري( ظهور یافته است. بنا به گزارش 
نهــاد ناظر بانکداري اروپا گردش مالي در بخش بانکداري ســایه، که امروزه 
یکي از بزرگ ترین دغدغه هــاي نهادهاي اقتصادي بزرگ دنیا نظیر اتحادیه 
اروپا و گروه اقتصادي G20 را به خود اختصاص داده است، 70 تریلیون یورو 

تخمین زده شده است.
پس از بحران مالي 2008، اســتانداردهاي مالي و حسابداري و همچنین 
نظارت هــاي بانکي با تغییرات بنیادین در جهت شفاف ســازي گزارش دهي 
اقالم مالي در ترازنامه و صورت هاي مالي و عملیات بانکي روبرو شد و بانك ها 
به رعایت مقررات بسیار موشکافانه و فعالیت در چارچوب نظارت هاي قانوني 
پیچیده ملزم شدند. امروزه، قوانین و مقررات ناظر و الزامات سرمایه اي نظیر 
کفایت سرمایه )CAR( از یك ســو و قوانین و مقررات مبارزه با پول شویي 

)AML(، احراز هویت مشــتریان )KYC( و... از جهات مختلف، فعالیت و 
عملکرد بانك ها، به ویژه در بخش روابط کارگزاري، را تحت فشارهاي متعددي 
قرارداده است. به نحوي که بانکداري سنتي از ورود به بسیاري از فعالیت هاي 
قدیمي واهمه دارد و حوزه فعالیت هاي گســترده و پویاي آن با خأل عملیاتي 
قابل توجهي روبرو شــده است که توسط بانك هاي سایه پر مي شود. برخي از 

مهم ترین نماینده هاي بانك هاي سایه عبارت است از: 
بانك هاي سرمایه گذاري )Investment Banks(، که به عنوان واسطه ی 
میان متقاضیان ســرمایه و صاحبان سرمایه ورود و از طریق خریدوفروش و 
سرمایه گذاري در اوراق قرضه و ســایر اوراق تجاري بهادار ارتباط میان این 
دو گروه را برقرار مي کند.بنگاه هاي رهني )Mortgage Companies( که 

به ویژه در خریدوفروش وام هاي رهني/ مسکن فعالیت دارد.
صندوق هاي سرمایه گذاري مشترك )Mutual funds(، این صندوق هاي 
مالي اعتباري با جمع آوري ســپرده هاي خرد، نظیر اوراق تجاري کوتاه مدت، 
صدور گواهي ســپرده و قراردادهاي بازخرید، و تشکیل سبد سهام و سپس 
ســرمایه گذاري در بخش هاي مختلف، خدماتي مشابه خدمات بانك ها ارائه 
مي دهد.صندوق هاي پوشش ریسك )Hedge Funds(، با استفاده از ابزار و 
اهرم هاي نفوذ مالي )leverage( یا فروش استقراضي، تنوع در سرمایه گذاري 

و گسترش کسب وکار را موجب مي شود. 

 ریسك هاي بانکداري سایه
ایرادهاي بســیاري به بانکداري سایه، که امروزه به موازات بانکداري سنتي 
گسترش یافته، وارد است. اول اینکه، بانکداري سایه، برخالف بانکداري سنتي، 
کمتر بر ســپرده هاي نقدي ایمن و ثابت متکي است. در استانداردهاي جدید 
بازل 3 تاکید ویژه اي بر بحث نســبت کفایت ســرمایه]6CAR[ در هدایت 
فعالیت و عملکرد بانك ها و ســنجش اعتباري و مدیریت ریسك شده است. 

بحران اقتصادي ايران: از بانکداري سايه تا تحريم
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درحالي که بانکداري سایه براي انجام فعالیت و سودآفریني به سرمایه کمتري 
نیازمند اســت و بیشــتر بر دارایي ها و زنجیره تبدیل دارایي هاي مدت دار یا 
انتقال ریسك اعتباري متکي اســت. بنابراین سرمایه و به طورکلي نقدینگي 
بانکداري سایه بیشتر بر پایه »سرمایه فرار« قرار دارد. دوم اینکه، در بانکداري 
سایه با نوعي سود آفریني خارج از نظارت مجاري قانوني و ناشي از واسطه گري 
یا عملیات داللي مواجه هســتیم. مسأله ســوم این است که عدم وجود مقام 
یا نهاد ناظر بر عملکرد بانکداري ســایه سبب مي شــود که این مؤسسات از 
یك ســو الزامي براي ارائه اطالعات مالي شــفاف و افشــاي ارزش و ماهیت 
واقعي دارایي هاي خود نداشــته باشــند و از ســوي دیگر، براي کسب منافع 
بیشتر، به شــکل بي رویه اي به سوي سرمایه گذاري هاي پر ریسك و تضمین 
نشــده، نظیر صرف منابع/ بودجه هاي کوتاه مدت بــراي خرید دارایي هاي با 
سررسید بلندمدت، هجوم ببرند. اما ازآنجاکه از قوانین بانکداري سنتي پیروي 
نمی کنند در شــرایط اضطرار نمي توانند از ابزار حمایتي نظیر تزریق مالي یا 
 استقراض از بانك مرکزي بهره مند شوند و غالباً مشتریان در چنین شرایطي 

با عدم مسئولیت پذیري و پاسخ گویي این مؤسسات مواجه مي شوند.
بااین وجــود، به دلیل بهره مالي حاصل از بانکداري ســایه از یك ســو و از 
ســوي دیگر قوانین ســخت گیرانه نهادهاي قانوني ناظر بر بانکداري سنتي- 
ازجمله ضرورت رعایت گزارش دهي شفاف کلیه اقالم دارایي، ساختار سرمایه 
و ســاختار مالي، حفظ اندوخته قانوني در بانك هاي مرکزي، حفظ اندوخته 
متناســب با مبحث کفایت سرمایه، که سبب ضبط و بالاستفاده ماندن بخش 
قابل توجهي از ســپرده هاي بانکي مي شود- بسیاري از بانکداران سنتي براي 
تأمین مالي و افزایش دارایي، به ویژه براي به کارگیري اقالم زیر خط ترازنامه به 
فعالیت هاي بانکداري سایه تمایل نشان مي دهند که از نظر مقامات ناظر، این 
امر سپرده هاي بانکي و درنتیجه مالیه کشور را در معرض خطر قرار مي دهد.

درواقع بانکداري ســایه تا زماني که صاحبان ســرمایه و سپرده گذاران را 

متوجه فعالیت هاي ریسك پذیر این مؤسســات و اضطراب ناشي از پذیرش 
ریســك هاي بانکداري سایه نکند، مشکل عمده اي را در سیستم مالي ایجاد 
نمي کند. اما به محض وقوف صاحبان ســرمایه و ســپرده گذاران در اینگونه 
مؤسســات به ریســك هاي موجود و تــالش آنان براي گریــز از پیامدهاي 
احتمالي، بحران مالي آغاز مي شــود. مهم ترین ریسك هاي ناشي از بانکداري 
سایه را در کنار افزایش آربیتراژ قانوني در چهار گروه زیر معرفي شده است: 
1- عــدم تطابق سررســید: بــه معني تأمیــن مالي کوتاه مــدت براي 
سرمایه گذاري در دارایي هاي بلندمدت. به طور مثال، بانك هاي سایه با تکیه 
بر دارایي هاي تقریبــا غیرقابل انتقال نظیر اوراق بهادار/ قرضه با سررســید 
متفاوت و کوتاه مدت اقدام به پرداخت وام هاي بلندمدت می کنند. 2- تغییر/ 
دست کاري در نقدینگي یا به عبارت بهتر، افزایش ریسك نقدینگي: به معني 
استفاده از تعهدات غیرنقدي )اما نقدگونه( براي خرید دارایي هایي با قابلیت 
نقدشوندگي پایین. 3- اهرم هاي نفوذ: به معني به کارگیري روش هایي نظیر 
اســتقراض براي خرید دارایي هاي ثابت به منظور بزرگ نمایي ســود )زیان( 
بالقوه در یك ســرمایه گذاري. 4- انتقال ریســك اعتباري: به معني پذیرش 

ریسك نکول/عدم تعهد وام گیرنده اصلي و انتقال آن به وام گیرنده بعدي.
بااین حــال، بنا به تصدیــق نهاد  EBA، بانکداري ســایه در راه اندازي و 
اجراي برخي فعالیت هاي سودمند اجتماعي و اقتصادي، به کارگیري سرمایه 
در اقتصاد واقعي و رشــد/ حرکت چرخ هاي اقتصادي- مالي بین المللي موثر 
بوده است و کنترل فزاینده بر آن مي تواند به طور بالقوه آسیب هاي اقتصادي 
را به همراه داشــته باشــد. ازاین رو، نهادهاي ناظر بانکي داخلي و بین المللي 
همچــون بانك هاي مرکزي و EBA، به عنوان مقام هاي پاســخ گو در برابر 
بحران هاي مالي و پشتیبان مشکالت بانکداري سنتي، به منظور حفظ تعادل 
فعالیت هاي بانکي سایه از یك سو و از سوي دیگر جلوگیري از ورود غیراصولي 
و کنترل نشــده بانك هاي سنتي و سایر مؤسسات مالي به عملیات بانکداري 
سایه و کاهش ریسك هاي مربوطه، قوانین سخت گیرانه تري را بر هردو بخش 
بانکداري ســایه و ســنتي وضع کرده اند. به طور مثال صندوق هاي پوششي 
)Hedge Funds( در اروپا به گزارش دهي شفاف مالي ملزم شدند. به عالوه، 
بانك هاي ســنتي که تمایل به سرمایه گذاري در دارایي هاي بلندمدت  دارند، 
مجاز هستند که تنها 0,25 درصد از سرمایه واجد شرایط خود را در معرض 

بانکداري سایه قرار دهند.

 بانکداري سایه در ایران
عصر فناوري اینترنتي و اطالعات، رشــد انفجارگونه و توقف ناپذیر دانش 
فناوري و ظهور خالقانه ابزار پولي و مالي در سراسر جهان را به همراه داشته 
است. بازارهاي پولي و مالي جهان بدون ثانیه اي توقف و متاثر از یکدیگر در 
حرکت اند و هرروز با محصوالت و چالش هاي تسري پذیر، یکدیگر را تقویت 
یا تضعیف می کنند. برخالف تصور، انفصال مقطعي و نسبي بازار ایران از بازار 
و ابزار مالي و پولي بین الملل، اقتصاد و مالیه این کشــور را از پیامدهاي آن 

مصون نگذاشته است.
همان طور که پیش تر گفته شد، بانکداري سایه، بسته به ساختار مالي، 
محیط اقتصادي و مقررات پولي و مالي کشورها در اشکال مختلفي نمود 
مي یابد. در حال حاضر، نهادهاي پولي ایران در قالب موسسه مالي )بانك(، 
موسسه اعتباري، لیزینگ، تعاوني اعتباري، صرافي و صندوق قرض الحسنه 
در حال فعالیت هســتند که صرف نظر از شــعب این مؤسســات بالغ  بر 
1000 موسســه داراي مجوز بانك مرکزي در چرخه اقتصادي کشور در 
حال فعالیت هســتند و خدمات خود را )شــامل سوددهي به سپرده ها یا 
وام ها( منطبق بــر قوانین و مقررات بانك مرکــزي در اختیار مردم قرار 
مي دهند. اما آمار غیررســمي، فعالیت حدود 7000 موسسه غیرمجاز را 
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گزارش مي کند که حدود 20 درصد از نقدینگي کشور را در اختیار دارند. 
مي توان فعالیت بســیاري از مؤسسات اعتباري غیرمجاز، یا حتي مجاز، و 
برخي صرافي ها را در قالب فعالیت بانکداري ســایه تعریف کرد. ازآنجاکه 
بانك هاي سنتي به ناچار ســود پرداختي به  حساب ها را بر اساس قوانین 
پولي کشــور تنظیم می کنند، سپرده گذاران، براي افزایش سود دریافتي، 
به ســمت مؤسسات اعتباري تأیید نشده بانك مرکزي روانه مي شوند. اما 
وقتي در یك مقطع زماني نگراني ســپرده گذاران نســبت به عملکرد این 
مؤسسات سبب عدم بازسرمایه گذاري/ســپرده گذاري آنان یا درخواست 
بازپس گیري ســپرده ها در مؤسسات اعتباري شد، مؤسسات اعتباري که 
سپرده هاي کوتاه مدت را در دارایي هاي بلندمدت )نظیر پرداخت وام هاي 
سررسیددار( سرمایه گذاري کرده بودند در بازپرداخت سپرده هاي مردمي 
بازماندند و بانك مرکزي نیز قصور یا مسئولیت عدم تعهد آنان را به عهده 
نگرفت. درنتیجه این مؤسسات به ناچار به فروش دارایي هاي خود به ارزش 
بســیار پایین روي آوردند. این موضوع، با ایجاد نگراني در میان صاحبان 
ســپرده و سرمایه گذاران سایر مؤسسات مالي بدون مجوز، تسري یافت و 
به ورشکســتگي یکي پس از دیگري این مؤسسات و واگذاري دارایي به 

پایین تر ارزش ممکن به بانك ها و سایر مؤسسات مالي مجاز منجر شد.
تحریم هاي بین المللي نیز، مالیه کشور را درگیر آثار و پیامدهاي بانکداري 
سایه کرده است. از یك ســو، قطع ارتباط بانك هاي بین المللي با بانك هاي 
ایراني در شرایط تحریم، تجار و فعاالن اقتصادي را به سوي صرافي ها و انجام 
تراکنش هاي مالي از طریق واســطه هاي مالــي و صرافي هاي بعضاً غیرمجاز 
سوق داد که بخش عمده اي از جابه جایي نقدینگي کشور را به عهده داشتند و 
دارند. از سوي دیگر، کاهش ارتباط بازار مالي و بانکي ایران در شرایط تحریم، 
عالوه بر گســترش فعالیت بانکداري سایه در اشکال متفاوت، سبب شد که 
کشور از تحوالت استانداردها و مقررات بین المللي، که به  منظور پیشگیري از 

پیامدهاي سوء ابزار دیجیتالي و نوین مالي توسعه یافت، دور بماند.
به عنــوان نمونه، بانك هاي بین المللي در چارچــوب برنامه هاي مدیریت 
ریســك و تطبیــق )Compliance & Risk Management( و بــه 
منظور تطابق با استانداردهاي مالي و پولي بین الملل، پول شویي را به عنوان 
مهم ترین ریسك شناسایي و بنا به دســتورالعمل هاي نهادهاي بین المللي، 
نظیر کارگروه اقدام مالي علیه پولشــویي(FATF) و همچنین سیاست هاي 

داخلي، محدوده ورود به عملیات مرتبط با این ریسك را تعیین می کنند. بنا 
بر شرایط فوق، بســیاري از بانك هاي بزرگ، به دلیل سیاست هاي مبارزه با 
پول شویي، از همکاري با بانك هاي ایراني اجتناب می کنند و این امر گسترش 
عملیات نقــل و انتقاالت غیر بانکي از طریق واســطه هاي مالي و صرافي ها 
را در ایران افزایش مي دهد. این در حالي اســت کــه، به موازات جهت  یابي 
ناگزیر تعامالت تجاري کشور به سوي واسطه هاي مالي غیربانکي، بسیاري از 
بانك هاي خارجي عملیات صرافي و انتقال وجوه به حساب از طریق صرافي ها 
را به عنوان بانکداري ســایه تعبیر و از همکاري در چنین شرایطي خودداري 
می کنند. بر این اساس، ضعف تطابق با استانداردهاي مالي و پولي بین المللي 
در رویکرد تجاري کشــور و قرار گرفتن نام جمهوري اسالمي ایران، در کنار 
 ،)FATF( کره شمالي، در لیست هشدار پول شویي نهاد گروه ویژه اقدام مالي
سبب مي شود که بانك هاي بین المللي پیشرو و تراز اول، از تعامل و همکاري 
با فعاالن اقتصادي و بانك هاي ایراني واهمه داشــته باشند و بنابراین روابط 
بانکي محدود و خأل حضور در بازارهاي مالي در عملکرد بانکداري بین المللي 
کشــور، پیش بیني گســترش بانکداري سایه در ســاختار مالي و اقتصادي 

جمهوري اسالمي را با احتماالت بسیار قوي همراه مي کند.
براي تقویت شــبکه بانکي و اجتناب از شــکل گیري غیراصولي و کنترل 
نشــده بانکداري ســایه در کشور، از یك ســو گســترش الزامات قانوني و 
استانداردهاي مالي ناظر بر فعالیت و عملکرد مؤسسات غیرمجاز و همچنین 
بهبود اســتانداردهاي بانکداري حرفه اي مطابق با نمونه هاي بین المللي و در 
محیط رقابتي ســالم و شفاف مورد نیاز است و از سوي دیگر، ضروري است 
که با همکاري مقامات سیاســي و در راستاي گسترش توافقات بین المللي، 
 FATF براي بهبود وجهه جمهوري اســالمي در نهادهاي بین المللي، نظیر
و ســازمان همکاري و توســعه اقتصــادي )OECD( ]11[، اقدامات موثر 
صورت پذیرد. بنا به الگوها و اســتانداردهاي بین المللي، این هدف با تمرکز 
هرچه بیشــتر بر مبارزه با ریسك هاي مشترك بین المللي نظیر پول شویي و 
تأمین مالي تروریســم و همچنین اعمال روش هاي گزارش دهي مالي مورد 
تأیید جامعه مالي/اقتصادي بین الملل، نظیر بهبود شــفافیت مالي از طریق 
گزارش دهي صورت هاي مالي بر اســاس استانداردهاي بازل 3 و IFRS، در 
 ،)Due Diligence( کنار راستي آزمایي و کنترل موشکافانه عملیات بانکي

قابل دستیابي خواهد بود.
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پژ راهکارهاي حمايت از فعاالن اقتصادي

میالد میر| مناســب بودن محیط کســب وکار مي تواند 
حضور پررنگ تر بخش خصوصي در فعالیت هاي تولیدي و به 

تبع آن رونق تولید را به همراه داشته باشد.
 در مقابــل، مشــکالت و چالش هاي پیــش روي محیط 
کســب وکار مي تواند موجب دلســردي فعــاالن اقتصادي 
و خروج آنها از چرخه تولید کشــور شــود کــه این اتفاق 
تشــدید کننده رکود اقتصادي است. بررسي شاخص استاني 
محیط کسب وکار نشان دهنده آن است که با وجود اختالف 
در کمیت شــاخص مذکور براي استان هاي مختلف، محیط 
کسب وکار در هیچ کدام از استان ها وضعیت مساعدي ندارد. 
با این حال، مقایســه نسبي شاخص مذکور در بین استان ها 
بیانگر آن است که، استان هاي کردستان، کرمان و سیستان 
و بلوچســتان، تهران و کردســتان داراي بدترین وضعیت 
محیط کسب وکار و اســتان هاي سمنان، آذربایجان غربي و 

مرکزي داراي بهترین وضعیت محیط کسب وکار هستند. 
غیرقابــل پیش بیني بودن و تغییــرات قیمت مواد اولیه 
و محصــوالت، دشــواري تأمین مالي از بانك هــا، بي ثباتي 
سیاســت ها، قوانین و مقــررات و رویه هــاي اجرایي ناظر 
بر کســب وکار و فقدان تقاضاي کافــي، از جمله مهم ترین 
چالش هاي پیش روي فعاالن اقتصادي اســت. لذا به منظور 
بهبود محیط کســب وکار و برطرف شدن موانع پیش روي 
فعاالن اقتصادي پیشنهادهاي زیر ارائه مي شوند: 1( ممانعت 
از صدور قوانین و مقررات جدید، 2( در نظر گرفتن ضمانت 
اجرایــي الزم بــراي اجــراي قوانین، 3( نظــارت و کنترل 

 دقیق تر بر عملکرد بانك ها، 4( داخلي سازي نیازهاي تولید و
5( حمایت از کاالهاي تولید داخل.

مقدمه: حمایت از فعاالن اقتصادي و بهبود فضاي مناسب 
کســب وکار به دلیل تقویت تولید ملي، رشد سرمایه گذاري، 
ایجاد فرصت هاي شــغلي جدید و... یکي از پیش شرط هاي 
الزم براي خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادي اســت. رفع 
موانــع پیش روي فعاالن اقتصادي و حمایت هاي هدفمند و 
منطقي از بخش تولید، مي تواند به افزایش کمیت و کیفیت 
تولیدات داخلي منجر شــود که در نتیجه، کاهش وابستگي 
کشــور به خارج، افزایش اشتغال، افزایش درآمد و درنهایت 

بهبود سطح رفاه جامعه را به همراه خواهد داشت.
از ایــن رو، یکــي از وظایف دولت فراهم کردن بســترها 
و زیرســاخت هاي الزم جهــت حمایت از تولیــد و فعاالن 
اقتصادي اســت که براي این منظور، آگاهي از دغدغه هاي 
فعــاالن اقتصادي و مشــکالت پیش روي آنهــا از اهمیت 
ویژه اي برخوردار است. بررسي وضعیت کسب وکار عالوه بر 
آنکه اطالعاتي در خصوص وضعیت محیط کسب وکار کشور 
ارائــه مي دهد، مي تواند چالش ها و دغدغه هاي اصلي فعاالن 

اقتصادي را نیز بیان کند.
در این گزارش، به دنبال ارائه راهکارهایي براي حمایت از 
فعاالن اقتصادي هســتیم. در بخش اول به بررسي وضعیت 
محیط کســب وکار مي پردازیــم. در بخــش دوم برخي از 
چالش هاي پیش روي فعاالن اقتصادي مورد بررســي قرار 
مي گیرد. بخش سوم به مالحظات امنیت اقتصادي اختصاص 
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یافته و نهایتا نتیجه گیري و پیشنهادها ارائه خواهند شد.
1. بررسي شاخص محیط کسب وکار در ایران جدول )1( جایگاه 
ایران از لحاظ وضعیت شاخص کسب وکار و زیرشاخص هاي آن را 
در مقایسه با ســایر کشورها نشان مي دهد. بر اساس گزارش هاي 
منتشــر شده توسط بانك جهاني، از ســال 2017 به بعد جایگاه 
ایران از نظر شاخص محیط کسب وکار تنزل یافته است، به طوري 
که در سال 2017 از بین 189 کشور ایران جایگاه 117 را به خود 
اختصاص داده اما در ســال 2020 به جایــگاه 128 از بین 190 

کشور دست یافته است.

جدول 1: وضعیت شاخص فضاي كسب وكار و 
زیرشاخص هاي آن در ایران

رتبه

2017201820192020

117120124128شاخص محیط کسب وکار ایرانکل

زیرشاخص ها

189190190190تعداد کشورها

9710297173راه اندازي کسب وکار

27272586کسب مجوزهاي ساخت و ساز

909499108دریافت انشعاب برق

85868790ثبت امالك

971019099کسب اعتبار

166165170173حمایت از سرمایه گذاران

99100150149پرداخت مالیات ها

171170166121تجارت خارجي

69708089اجراي قراردادها

155156160131حل مسائل ورشکستگي
ماخذ: گزارش هاي رقابت پذیري جهاني

مالحظه مي شــود که طي ســال هاي اخیر شــاهد بدتر شدن 
وضعیت اکثر زیرشاخص هاي شاخص کسب وکار بوده ایم.

2. بررســي وضعیت محیط کسب وکار در اســتان ها: شاخص 
کسب وکار از طریق محاسبات انجام شده روي 70 مولفه - شامل 
28 مولفه پیمایشي و 42 مولفه آماري - مختلف و موثر بر فضاي 
کسب وکار، حاصل مي شود. شاخص مذکور کمیتي بین صفر تا 10 
را اختیار مي کند و هر چه کمیت شاخص به عدد 10 نزدیك شود، 

بیانگر بدتر شدن وضعیت کسب وکار است.
نتایج آخرین پایش کسب وکار ایران در تابستان 1399، عدد 6/05 
را به عنوان کمیت شــاخص کل بیان مي کند؛ این در حالي است که 
کمیت شــاخص مذکور در بهار 1399 برابر 6/01 بوده است؛ که این 

امر بیانگر بدتر شدن وضعیت محیط کسب وکار است.
شــاخص محیط کســب وکار در سطح اســتان ها نیز محاسبه 
مي شــود؛ جدول )1( شاخص محیط کســب وکار را براي بهار و 

تابستان 1399 را به تفکیك استان ها نشان مي دهد.

جدول 2 – شاخص استاني محیط كسب وكار
تابستان 1399بهار 1399استان

5/77آذربایجان شرقي
5/155/61آذربایجان غربي

5/995/48اردبیل
6/136/27اصفهان
6/076/14البرز
5/866/18ایالم
6/076/04بوشهر
6/316/14تهران

6/176/12چهارمحال و بختیاري
5/776/29خراسان جنوبي
6/075/90خراسان رضوي
6/075/90خراسان شمالي

6/136/19خوزستان
5/226/19زنجان
5/395/67سمنان

6/325/43سیستان و بلوچستان
5/776/32فارس
5/925/83قزوین
5/955/96قم

6/166/12کردستان
6/086/47کرمان

6/236/39کرمانشاه
5/926/19کهگیلویه و بویراحمد

6/216/16گلستان
5/745/77گیالن
6/026/06لرستان
5/705/95مازندران
5/385/60مرکزي
6/146/21هرمزگان
6/056/06همدان

5/665/83یزد
ماخذ: مرکز پژوهش هاي اتاق ایران

بر اساس نتایج به دست آمده، اســتان هاي کردستان، کرمان و سیستان و 
بلوچستان، تهران داراي بدترین وضعیت محیط کسب وکار و استان هاي سمنان، 

آذربایجان غربي و مرکزي داراي بهترین وضعیت محیط کسب وکار هستند.
3. چالش هاي پیش روي فعاالن اقتصادي همان طور که بیان شد، شاخص 
کسب وکار از مولفه هاي آماري و پیمایشي حاصل مي شود؛ مولفه هاي پیمایشي 
از طریق نظرســنجي بین فعاالن اقتصادي به دســت مي آیند. بر این اساس 

مي تواند موارد زیر را مهم ترین چالش هاي پیش روي فعاالن اقتصادي دانست:
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1-3. غیر قابل پیش بیني بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت
از دیــد فعاالن اقتصــادي اصلي ترین مانع محیط کســب وکار، غیرقابل 
پیش بیني بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت است. نکته اي که 
در خصــوص تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت باید توجه داشــت آن 
اســت که بخش عمده اي از مواد اولیه و کاالهاي واسطه اي از طریق واردات 
تأمین مي شوند؛ به دنبال تشدید تحریم ها و جهش نرخ ارز در دو - سه سال 
اخیــر، هزینه واردات این کاالها افزایش یافته اســت. عالوه بر تغییر قیمت 
مــواد اولیه، آنچه نگراني فعاالن اقتصادي را افزایش داده اســت، غیر قابل 
پیش بیني بودن قیمت ها مي باشد. در واقع عالوه بر افزایش قیمت مواد اولیه 
و محصوالت به دلیل وابســتگي به ارز و افزایش نرخ ارز، فضاي ملتهب بازار 
ارز باعث شده است که پیش بیني قیمت مواد اولیه و محصوالت دشوار شود. 
نکته اي که باید توجه داشت آن است که قدرت قیمت گذاري و عدم نظارت 
کافي نیز از جمله دالیلي اســت که در غیرقابل پیش بیني بودن و تغییرات 
قیمت مواد اولیه و محصوالت نقش دارند. معموالً زماني که نوســانات بازار 
ارز را شــاهد هستیم و در شــرایطي که انتظارات تورمي صعودي مي باشد. 
حتي تولید کنندگان محصوالت و مواد اولیه اي که وابســتگي چنداني به ارز 

ندارند، به بهانه افزایش نرخ ارز اقدام به تعدیل قیمت ها می کنند.
جهش یکباره قیمت ارز و به دنبال آن افزایش قیمت مواد اولیه باعث مي شود 
بنگاه هاي اقتصادي به ســرمایه در گردش بیشتري نیاز داشته باشند که این 
اتفاق، با توجه به مشکالت تأمین مالي بنگاه ها در اقتصاد ایران، شرایط را براي 

بقاي بنگاه هاي تولیدي سخت تر مي کند.

3-2- دشواري تأمین مالي از بانك ها
علي رغم رشــد باالي نقدیدنگي در سال هاي گذشته، بخش تولید از کمبود 
منابع مالي کافي رنج برده است و عدم دسترسي به اعتبارات کافي، همواره یکي 
از اصلي ترین دغدغه هاي فعاالن اقتصادي بوده اســت و نظام بانکي تسهیالت 
کافي را دراختیار تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادي قرار نداده است. از مهم ترین 

دالیل تاثیرگذار در ایجاد این شرایط مي توان به موارد زیر اشاره کرد:
- استقراض دولت از بانك هاي تجاري

در ســال هاي گذشته دولت براي پوشــش بخشي از کسري بودجه خود به 
بانك هاي تجاري روي آورده است که امر موجب کاهش قدرت بانك هاي تجاري 
در ارائه تسهیالت شده اســت. بررسي بدهي دولت به بانك هاي تجاري نشان 
مي دهد که طي 10 ســال اخیر به طور متوســط بدهي هاي دولت به بانك ها 

ساالنه حدود 30 درصد افزایش یافته است

نمودار 1- روند بدهي هاي دولت به بانك هاي تجاري

- عدم تمایل بانك ها به ارائه تسهیالت
تحوالت اقتصادي ســال هاي اخیر مانند جهش قیمت ها در بازارهاي مسکن، 
طال، ارز و سکه در کنار عدم نظارت و کنترل بر سیستم بانکي، باعث شده بانك ها 
وظیفه اصلي شان که واسطه گري مالي و تأمین نیازهاي مالي بخش تولید است 

را فراموش کنند و مانند یك بنگاه اقتصادي به دنبال حداکثرسازي سود باشند و 
بخشي از منابع مالي خود را در بازارهاي رقیب تولید سرمایه گذاري کنند. در واقع 
شکل گیري فضاي اقتصادي توأم با ریسك و نااطمیناني، فساد در سیستم اداري و 
فعالیت هاي قاچاق باعث ایجاد موانعي بر سر راه تولید شده و ریسك سرمایه گذاري 
در فعالیت هاي مولد را افزایش داده است؛ این امر باعث شده که وارد کردن سرمایه 
به بخش تولید با خطرات زیادي مواجه شود. لذا بانك ها ترجیح مي دهند به جاي 
اعطاي تسهیالت به فعاالن اقتصادي، منابع مالي خود را در بازارهاي غیر مولد که 
به طور نسبي از ریسك پایین تر و بازدهي باالتري برخوردار هستند، سرمایه گذاري 

کنند.
- وجود رانت و سخت گیري بانك ها در اعطاي تسهیالت

وجود رانت در اعطاي تســهیالت بانکي باعث شده است که بخشي از فعاالن 
اقتصادي از دریافت اعتبارات بانکي محروم بمانند و به جاي آنکه اعطاي تسهیالت 
بر تحلیل هاي هزینه - منفعت جامعه استوار باشد، بیشتر مبتني بر روابط خاص با 
سیاسیون و هیات مدیره و کارمندان بانك ها باشد. عده اي دیگر از فعاالن اقتصادي 
که موفق به دسترسي به تسهیالت بانکي مي شوند، معموال با شرایط سخت گیرانه 

بانك ها از جمله موارد زیر مواجه مي شوند: 
* گذاشتن بخشي از وام دریافتي در حساب جاري، پس از دریافت وام 

* درخواست وثیقه هاي سنگین. 
* بروکراسي اداري پیچیده.

* سپرده گذاري مبلغي از تسهیالت تقاضا شده، چندین ماه قبل از دریافت وام

3-3. بي ثباتي سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه هاي اجرایي ناظر 
بر كسب وكار

از دید فعاالن اقتصادي، بي ثباتي سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه هاي اجرایي 
ناظر بر کسب وکار، یکي دیگر از مشکالت محیط کسب وکار است. تقریبا تمامي 
مولفه هاي شاخص سهولت کسب وکار تحت تأثیر قوانین و مقررات قرار دارند. وجود 
قوانین دســت و پاگیر، متعدد و گاها متضاد یکي از دالیل عدم بهبود شــاخص 

سهولت کسب وکار در کشور بوده است.
در سال هاي اخیر تالش هاي زیادي جهت اجراي سیاست مقررات زدایي به منظور 
بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید صورت گرفته است، اما علي رغم تالش هاي 
صورت گرفته بهبودي در وضعیت شاخص سهولت کسب وکار مالحظه نشده است؛ 
برخي از کارشناسان یکي از دالیل این امر را عدم اجراي صحیح سیاست هاي مقررات 
زدایي مي دانند. بررسي هاي صورت گرفته نشان مي دهد که برخي از مهم ترین عوامل 

موثر بر عدم اجراي صحیح سیاست مقررات زدایي عبارت اند از:
 - مقاومــت نهادها در مقابل حذف یا اصالح مجوزها یکي از چالش ها و موانع 
مهم و اصلي در فرآیند مقررات زدایي، مقاومت نهادهاي مختلف در مقابل حذف یا 
اصالح مقررات مربوط به سازمان مربوطه است. بسیاري از قوانین، مقررات و بخش 
نامه هاي تدوین شــده در ســازمان ها 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 سازمان ها منافعي مي رساند که همین موضوع مي تواند انگیزه اي براي افراد 

و سازمان ها، در جهت مخالفت با حذف مجوزها و مقررات باشد.
- عدم وجود ضمانت اجرایي قوي و برخورد جدي با دستگاه ها و متولیان متخلف

نبود ضمانت اجرایي قوي و کارآمد از مشکالت اصلي اجراي قوانین در کشور 
به شمار مي آید. به رغم وجود قوانین جامع و کامل در بسیاري از بخش ها همواره 
شاهد نقصان در پیاده سازي سیاست ها و دستیابي به اهداف هستیم. دلیل اصلي 
این موضوع، نبود ضمانت اجرایي قوانین و مقررات است. این موضوع، اجراي صحیح 
قانون مقررات زدایي و اثرگذاري آن را نیز تحت تأثیر قرارداده است، به طوري که از 
یك سو نبود ضمانت اجرایي قانون مقررات زدایي و عدم برخورد جدي با دستگاه ها 
و متولیان متخلف باعث شده است سازمان ها و ارگان هاي مختلف تمامي قوانین و 
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بخش نامه هاي خود را به هیات مقررات زدایي و تسهیل صدور مقررات کسب وکار 
ارائه نکنند. از ســوي دیگر، قوانین حذف شده، اصالح شده یا تازه تدوین شده از 
سوي این هیات به درستي اجرایي نمي شود. مورد اول مانع از حذف قوانین زاید و 
رانت زا از چرخه اداري و اجرایي کشور مي شود و مورد دوم مانع از اجراي صحیح 
قوانین اتخاذ شــده و سیاست هاي تدوین شده بعد از بررسي هاي هیات مقررات 

زدایي و تسهیل صدور مقررات کسب وکار مي شود.
3-4- فقدان تقاضاي كافي

یکي دیگر از نگراني هاي فعاالن اقتصادي، فقدان تقاضاي کافي براي کاالهاي 
تولید داخل است، که از کاهش تقاضاي داخلي و خارجي نشأت مي گیرد. اعمال و 
تشدید تحریم هاي بین المللي، کاهش مشتریان خارجي را به همراه داشته است. از 
سوي دیگر، کاهش قدرت خرید مردم به دلیل نرخ تورم باال در سال هاي اخیر را 
مي توان از دیگر دالیل کاهش تقاضا براي محصوالت داخلي دانست. البته عالوه بر 
موارد ذکر شده، کیفیت پایین محصوالت تولید داخل نیز مي تواند از دالیل کاهش 

تقاضا براي محصوالت باشد.

4- مالحظات امنیت اقتصادي
محیط مناســب کســب وکار مي تواند حضــور پررنگ تــر بخش خصوصي 
 در فعالیت هــاي تولیــدي و به تبع آن رونق تولید را به همراه داشــته باشــد.

در مقابل، مشــکالت و چالش هاي پیش روي محیط کسب وکار مي تواند موجب 
دلســردي فعاالن اقصادي و خروج آنها از چرخه تولید کشــور شود و نتیجه این 
اتفاق تضعیف توان بخش تولید و تشــدید رکود اقتصادي اســت. در حال حاضر 
عوامل متعددي، که برخي از آنها مورد اشــاره قرار گرفتند، موجب ایجاد شرایط 
نامناســب محیط کســب وکار شــده اند. بدون تردید تــدوام وضعیت فعلي به 
 خروج فعاالن اقتصادي از فعالیت هاي تولید و رفتن آنها به ســمت فعالیت هاي 
غیر مولد منجر خواهد شد که این اتفاق تضعیف بخش تولید، گسترش فعالیت هاي 

سوداگري و قاچاق کاال را به همراه دارد.
از سوي دیگر برطرف نشدن چالش ها و موانع محیط کسب وکار به واسطه 
تأثیر بر متغیرهاي اقتصادي به ویژه اشــتغال و فقر مي تواند مشکالت امنیتي 
نیز ایجاد کند. به عنوان مثال، به دنبال عدم بهبود فضاي کســب وکار و رکود 
بنگاه هاي تولیدي، تعدیل نیروي کار و تشدید بیکاري محتمل خواهد بود که 
این امر آثاري مانند روي آوردن به مشــاغل کاذب و غیرقانوني، افزایش جرم 
و جنایــت و ایجــاد ناهنجاري هاي اجتماعي به همــراه دارد که از این جهت 

تهدید کننده امنیت ملي نیز باشد.

 نتیجه گیري و پیشنهادها
بررســي گزارش هاي رقابت پذیري منتشر شده توسط بانك جهاني بیانگر آن 
است که از سال 2017 تاکنون جایگاه ایران از نظر شاخص محیط کسب وکار تنزل 
یافته است، به طوري که در سال 2020 از بین 190 کشور در رتبه 128 قرار گرفته 
است. همچنین نتایج به دست آمده از بررسي شاخص محیط کسب وکار استاني 
بیانگر مناسب نبودن محیط کسب وکار در سطح کشور مي باشد. بر اساس آخرین 
پایش صورت گرفته براي بررسي محیط کسب وکار در تابستان 1399، استان هاي 
کردستان، کرمان و سیستان و بلوچستان داراي بدترین وضعیت محیط کسب وکار 
و استان هاي ســمنان، آذربایجان غربي و مرکزي داراي بهترین وضعیت محیط 

کسب وکار در کشور هستند.
بررسي شاخص استاني محیط کســب وکار نشان دهنده آن است که اختالف 
چنداني بین کمیت شاخص مذکور به تفکیك استان ها وجود ندارد. به طور مشترك 
از دید فعاالن اقتصادي در استان هاي مختلف؛ غیرقابل پیش بیني بودن و تغییرات 
قیمت مواد اولیه و محصوالت، دشواري تأمین مالي از بانك ها، بي ثباتي سیاست ها، 
قوانین و مقررات و رویه هاي اجرایي ناظر بر کسب وکار و فقدان تقاضاي کافي، از 

مهم ترین چالش هاي پیش روي محیط کسب وکار هستند.
به منظور بهبود محیط کسب وکار در کشور و برطرف شدن بخشي از چالش هاي 

پیش روي فعاالن اقتصادي، پیشنهادهاي زیر ارائه مي شوند.
- ممانعت از صدور قوانین و مقررات جدید: هیات مقررات زدایي باید به منظور 
جلوگیري از بدتر شدن وضعیت محیط کسب وکار ناشي از تعدد قوانین پیچیده 
و ناکارآمد، از تولید مقررات جدید بدون بررســي هاي کارشناسي جلوگیري کند. 
نکتــه اي که باید به آن واقف بود آن اســت که وجود قوانین و مقررات پیچیده و 
ناکارآمد مي تواند زمینه ساز فساد باشد و مادامي که زمینه هاي فساد پابرجاست 
جلوگیري از فساد موثر نخواهد بود. لذا جلوگیري از تولید قوانین پیچیده و متعدد 

مي تواند در کاهش فساد موثر باشد.
- در نظر گرفتن ضمانت اجرایــي الزم براي اجراي قوانین مهم ترین نکته اي 
که در اجراي صحیح و افزایش اثرگذاري سیاست هاي مصوب وجود دارد، تدوین 
ضمانت اجرایي الزم براي قوانین و مقررات است. یکي از مشکالت اصلي کشور در 
زمینه اجراي قوانین در کشور به نبود ضمانت اجراي قوانین برمي گردد. در شرایط 
کنوني که تالش زیادي از سوي هیات مقررات زدایي انجام شده است، باید ضمانت 
اجرایي الزم نیز پیش بیني شود تا سیاست هاي اجرا شده به درستي پیاده سازي 
شوند. براي حل این مشکل مي توان از مجازات هایي از قبیل جرایم مالي، انفعال 
از خدمت و... براي دستگاه ها و مسئولیني که به وظیفه خود در قبال قانون عمل 

نمی کنند، استفاده کرد.
- نظارت و کنترل دقیق تر بر عملکرد بانك ها: بازدهي باال و ریســك پایین 
در بخش غیرمولد باعث شده بانك ها در سال هاي اخیر، بازارهاي رقیب تولید 
را مکاني امن براي ســرمایه گذاري بدانند و به منظور حداکثرسازي سود خود 
شیوه بنگاه داري در پیش گرفته و تمایل چنداني به اعطاي تسهیالت به فعاالن 
اقتصادي نداشته اند. از ســوي دیگر، اعطاي تسهیالت یا مبتني بر رانت بوده 
یا در قبال آن ســخت گیري هایي صورت مي گیرد. مجموعه این عوامل باعث 
شده دسترســي فعاالن اقتصادي به منابع مالي محدود شود، به طوري که از 
دید فعاالن اقتصادي مشکالت تأمین مالي مهم ترین چالش پیش روي محیط 
کســب وکار بوده اســت. از این رو، محدود کردن فعالیت سوداگري بانك ها و 
اعمال محدودیت بر بازدهي بخش هاي غیرمولد، مي تواند محدودیت منابع در 

دسترسي فعاالن اقتصادي را کاهش دهد.
- داخلي ســازي نیازهاي تولید: غیرقابل پیش بیني بودن قیمت مواد اولیه و 
محصوالت یکــي از مهم ترین دغدغه هاي فعاالن اقتصادي در ســال هاي اخیر 
بوده است؛ با توجه به وابستگي کشــور به واردات در زمینه مواد اولیه و کاالهاي 
واسطه اي، یکي از دالیل ایجاد این شرایط، به نوسانات نرخ ارز در سال هاي گذشته 
مربوط مي شود. داخلي سازي تولید مواد اولیه و محصوالت واسطه اي باعث کاهش 

تاثیرپذیري بخش تولید از نوسانات نرخ ارز مي شود.
- حمایت از کاالهاي تولید داخل: یکي از دغدغه هاي فعاالن اقتصادي کمبود 
تقاضاي کافي از سوي مصرف کنندگان است. فقدان تقاضاي داخلي براي کاالهاي 
تولید داخل مي تواند ناشي از پایین بودن قدرت خرید مردم و کیفیت پایین کاالها 
باشد. از این رو، اتخاذ سیاست هایي مانند ارائه تسهیالت بانکي به مردم جهت خرید 
محصوالت داخلي، تخفیف مالیاتي به شرکت هایي که از محصوالت داخلي استفاده 
می کنند و همچنین حمایت هاي مالي از فعاالن اقتصادي با هدف به روزرســاني 
تکنولوژي تولید و افزایش استاندارد محصوالت، مي تواند باعث تحریك تقاضا شود.

 منابع
- پایــش محلي محیط کســب وکار، مرکز پژوهش هاي اتــاق ایران، بهار و 

تابستان 1399.
- بانك مرکزي، بانك اطالعات سري هاي زماني.

- بانك جهاني، گزارش رقابت پذیري در سال هاي مختلف.
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عاطفه غالمي| مدت هاست كه بسیاري از مردم از شرایط زندگي خود 
و وضعیت اجتماعي- اقتصادي گله مند هستند. گاه این گله مندي را با 
مالیمت و در قالب گزارش هاي رسانه اي به گوش مسئوالن رسانده اند، 
گاهي نیز با اعتراضات جمعي و خیاباني كه شــدت اعتراضات آنان در 
شــرایط و موضوع هاي مختلف، متفاوت بوده است. عوامل بسیاري از 
جمله گراني و تورم، وعده هاي بدون عمل برخي مسئوالن، بي توجهي به 
وضعیت زندگي مردم، بي ثباتي سیاست هاي اقتصادي، ناكارآمدي برخي 
از مسئوالن، فسادهاي مالي كالن و... موجبات نارضایتي و اغتشاشات 
مردمي را به وجــود آورده اند و از آنجا كه مردم یك جامعه اصلي ترین 
سرمایه آن جامعه هستند، نارضایتي آنان تهدیدي جدي براي امنیت 
اجتماعي- اقتصادي در بلندمدت به شمار مي آید. از این رو، راهکارهایي 
براي اصالح برخي رویه ها كه به كاهش نارضایتي مردم منجر شوند، ارائه 
مي شــود كه عبارت اند از: گسترش خصوصي سازي، مدیریت جهادي 
مسئوالن و اســتفاده از مدیران جهادي و اهل عمل، برخورد جدي با 

مفاسد اقتصادي و ترویج شایسته ساالري.
خدمت رساني به مردم و جلب رضایت آنان باید از مهم ترین اهداف هر دولت و 
جامعه اي باشد، زیرا مردم اصلي ترین سرمایه یك جامعه هستند که هر چه اتحاد 
آنان قوي تر باشد، آن جامعه مسیرهاي پیشرفت را با سرعت بیشتري طي خواهد 
کرد و هر عاملي که ذهن و روان مردم جامعه را مخدوش کند و موجب نارضایتي 
آنان شــود، یك خطر جدي براي جامعه به شمار مي آید. متأسفانه در سال هاي 
اخیر عوامل بسیاري موجب نارضایتي مردم شده اند. عواملي مانند افزایش قیمت 
ضروري ترین کاالهایي که مردم هرروزه به آنها نیاز دارند، مانند تخم مرغ، گوشت 
و مرغ، افزایش قیمت مســکن و اجاره بها و.... که به شــدت قدرت خرید مردم را 
کاهــش داده اند.توجه به مردم و جلب رضایت آنــان از جایگاه و اهمیت ویژه اي 
برخوردار اســت، زیرا در صورت بروز هرگونه نارضایتي شاید در کوتاه مدت تنها 
شاهد اعتراضات لفظي و ارائه گزارش ها باشیم، اما در بلندمدت همین اعتراضات 
به نوع دیگري بروز مي یابند - مانند اغتشاشات و اعتراضات خیاباني و هم اینکه به 
مرور همراهي مردم به عنوان سرمایه انساني کشور با مسئوالن و مقام ها تضعیف 
خواهد شــد. بسیاري از مردم به دلیل نارضایتي و عدم رسیدگي به شکایت هاي 
آنان ممکن اســت از کشور خارج شــوند و به مرور این نوع مهاجرتها افزایش و 
جمعیت پویاي کشور کاهش مي یابد. در صورت شدت یافتن چنین اتفاق هایي 
استقالل کشور تضعیف و زمینه براي سلطه دیگران و تحت فشار قراردادن کشور از 
جهات مختلف فراهم مي شود.در این گزارش برخي از مهم ترین عوامل و زمینه هاي 
بروز نارضایتي مردم از نگاه اقتصادي تبین مي شود و مالحظات امنیت اقتصادي 
نارضایتي مردم مورد بررسي قرار مي گیرد و در نهایت، راهکارهایي براي کاهش 

نارضایتي مردم جامعه ارائه مي شود. 
1- تبیین دالیل نارضایتي مردم و زمینه هاي اغتشاشات در کشور 

به نظر مي رســد در ســال هاي اخیر و با گذشت زمان بیشتر بر میزان و حجم 
نارضایتي مردم از وضعیت اقتصادي کشور، افزوده شده است و به وضوح مشاهده 
مي شود که فاصله بین دولت و مردم افزایش یافته است. براساس بررسي هاي صورت 
گرفته، بي اعتمادي مردم نسبت به مسئوالن و نارضایتي آنان از شرایط موجود حدود 

70 درصد بوده که نسبت به سال هاي گذشته روندي افزایشي داشته است.
با نگاهي به دالیل نارضایتي مردم از وضعیت موجود، مشــاهده مي شود که 
ریشــه ها و دالیل نارضایتي آنها خیلي پیچیده و پنهان نیست و مي توان آنها را 
شناسایي کرد و در راستاي رفع آنها گام برداشت. در شکل شماره 1، عمده دالیل 

نارضایتي و اغتشاشات در جامعه از نگاه اقتصادي ارائه شده است.

شکل 1- زمینه هاي بروز نارضایتي و اغتشاشات در جامعه

1-1- ناكارآمدي مسئوالن
شاید بتوان مهم ترین دلیل نارضایتي مردم را که در برخي مواقع با اغتشاشات 
نشان داده شده است، ناکارآمدي مسئوالن و برخي دولتمردان دانست. سیاست هاي 
ناکارآمد دولت تأثیر مســتقیمي بر مشــکالت کنوني در حوزه معیشت و اقتصاد 
کشور داشته است. سوءمدیریت هاي برخي مسئوالن موجب شده است که منابع و 
ثروت هاي کشور از جمله: ذخایر نفتي، گازي و مواد معدني و... به نحو احسن استفاده 
نشوند و به تبع آن، مشکالت اقتصادي بسیاري براي مردم ایجاد شود. این نکته مهم 
است که بیشتر مشکالت اقتصادي کشور منشأ داخلي دارند و ارتباطي به تحریم ها 
ندارند. برخي مسئوالن ریشه مشکالت و نارضایتي مردمي را در سیاست هاي ترامپ 
جست وجو می کنند و آن را مسبب اوضاع اقتصادي نامطلوب مردم مي دانند. گرچه 
سیاست هاي سایر کشورها بر شرایط اقتصادي کشور ما بي تأثیر نیست، اما تأثیر آن 
به مراتب کمتر از تأثیر سیاست هاي داخلي بر رفاه اقتصادي و معیشتي مردم است.

1-2- بي توجهي به وضعیت زندگي مردم
عوامل مختلفي در گسترش نارضایتي مردم نقش دارند که از جمله آنها مي توان 
به نبود یك راهبرد منظم و مشــخص براي گفت وگو با مردم از جانب دولت اشاره 
کرد. از آنجا که مکاني با رســانه اي براي بازتاب و انعکاس تصویر دقیقي از زندگي 
مردم وجود ندارد، بسیاري از مسئوالن تصمیماتي اتخاذ می کنند که به شدت زندگي 
مردم را تحت الشعاع قرار مي دهد، اما متأسفانه آنها با این مسأله را نمي دانند یا اینکه 
نسبت به آن بي توجه هستند. در صورتي که ادعا کنند از تأثیر تصمیمات خود بر 

زندگي مردم بي اطالع بوده اند، باید در جایگاه شغلي آنان تجدیدنظر کرد.
براي مثال، بودجه سال 1398 تقریبا با 197 هزار میلیارد تومان کسري تصویب 
شد که در نهایت، در سال 1398 با مجوز فروش اوراق با استقراض از بانك مرکزي 
و شبکه بانکي، پول به اقتصاد تزریق شد. این پول به پول پرقدرت تبدیل شد و 
متأســفانه تورم ایجاد کرد که تورم ایجاد شده، به شدت وضعیت زندگي مردم را 
تحت تأثیر قرارداد و شکاف طبقاتي زیادي ایجاد کرد. متأسفانه این کار در سال 
1399 دوباره تکرار شد و کسري بودجه در سال 1396 به 273 هزار میلیارد تومان 
رسید که این هم، به نوبه خود پیامدهاي منفي بسیاري بر زندگي مردم داشت. 
نمونه بیان شــده تنها یکي از هزاران تصمیمي است که ساالنه توسط مسئوالن 

گرفته مي شود بدون اینکه به عواقب ناشي از آن بر مردم توجهي شود.

زمينه هاي نارضايتي و اغتشاشات در جامعه از نگاه اقتصادي
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1-3- تورم و گراني
تغییرات قیمت در کشور اتفاق تازه اي نیست. در گذشته نیز تغییرات قیمت و 
تورم در اقتصاد وجود داشته، اما در سال هاي اخیر تغییرات قیمت و افزایش تورم 
لحظه اي شده است. افزایش قیمت کاالهاي اساسي، افزایش اجاره بهاي مسکن و... 

در ماه هاي اخیر به شدت مردم را تحت فشار قرارداده است.
متغیرهاي اقتصادي بسیاري وجود دارند که بتوانند به نارضایتي مردم و بروز 
اغتشاشات منجر شوند، اما تورم و گراني از جمله متغیرهاي اقتصادي هستند که 
مردم هر روزه به هر نحوي شده با خرید یك نان با آن سروکار دارند و مي توانند 
هرگونه افزایش قیمت را به صورت لحظه اي لمس کنند. به همین علت، در بین 
متغیرهاي اقتصادي تورم از اهمیت باالیي برخوردار است و به تنهایي مي تواند یك 
جامعه را آرام یا متشنج کند. از جمله اعتراضات و اغتشاشات به - وجود آمده در 
ســال هاي اخیر، مي توان به اعتراضات دي 1396 به دلیل افزایش قیمت بنزین 
اشــاره کرد که در بسیاري از شهرهاي کشور مردم اعتراضات خود را با خشونت 

نشان دادند و اغتشاشات خیاباني به راه افتاد.
1-4- وعده هاي بدون عمل

در سال هاي اخیر بسیاري از مسئوالن در هر برهه زماني وعده هایي به مردم 
دادند و متأسفانه بسیاري از آنها به مرحله اجرا نرسیده و در حد حرف باقي مانده 
است. بیشتر وعده هایي که به مردم داده مي شود در زمان انتخابات مجلس شوراي 
اســالمي و انتخابات ریاست جمهوري بوده است که مردم با هزاران امید و آرزو و 
دلخوشي به وعده هایي که داده شده، پاي صندوق هاي رأي رفته اند، اما متأسفانه 
مســئوالن با وعده هاي خود را فراموش کرده اند یــا اینکه وعده هاي آنها از ابتدا 
وعده اي بیش نبوده اســت. در جدول شــماره 1، برخي از وعده هایي که نه تنها 

محقق نشدند، بلکه وضعیت اقتصادي مردم را وخیم تر کردند، ارائه شده است.

جدول 1- برخي از وعده هاي بي عمل مسئوالن 

 سیاستسمت مسئول
 اعالمي

قیمت در روز 
اظهار )اوایل دي(

قیمت در هفته 
میزان تغییردوم دي

دستور کاهش رئیس جمهور
11/6% افزایش11,60012,950 توماننرخ ارز

عدم افزایش وزیر نفت
200% افزایش3000 تومان1000 تومانقیمت بنزین

برقراري تعادل در وزیر صمت
قیمت خودرو

47 میلیون تومان 
)پراید(

54 میلیون 
15% افزایشتومان )پراید(

وزیر راه و 
شهرسازي

ارزان شدن 
ملك )متوسط(

13,03 میلیون 
تومان

13,5 میلیون 
3/6% افزایشتومان 

رئیس بانك 
2/7% افزایش12,950 تومان12,600 تومانکاهش نرخ ارزمرکزي

ماخذ: تجارت نیوز )1398(، سحر قادري، 419614

همان طور که در جدول شــماره 1، مشاهده مي شود، برخي از وعده هایي که 
توســط مقام هاي عالیرتبه به مردم داده شــده است، متأسفانه برعکس محقق 
شده اند. حال، اگر شرایطي در نظر گرفته شود که مردم این وعده ها را در دستور 
کار خود قرارداده و به امید ارزاني خانه، ارزاني دالر و... برنامه ریزي کرده باشــند، 
طبیعي است که بعد از تحقق برعکس چنین وعده هایي مردم نسبت به برخي 

مسئوالن بي اعتماد شوند و نارضایتي خود از آنان را نشان دهند.
5-1- سیاست هاي نامتعادل و بي ثبات

بخشي از مسائل و بحران هاي کشور در بي توجهي و بي اعتنایي به سیاست هاي 
اجتماعي - اقتصادي ریشه دارد. سیاست هاي ناکارآمد، نامتعادل و بي ثبات تنها 
مختص کشــورهاي در حال توسعه نیست و حتي در کشورهاي توسعه یافته و 

ثروتمندي مانند آمریکا هم دیده مي شود. حتي اعتراضات اخیر در کشور آمریکا 
او را نیز مي توان با ناکارآمدي سیاســت گذاري تبیین کــرد. بنابر این، مي توان 
سیاســت هاي نامتعادل و بي ثبات در زمینه اقتصادي و حتي اجتماعي را عامل 

مهمي در زمینه بروز نارضایتي و اغتشاشات در جامعه دانست.
6-1- فساد مالي برخي مسئوالن

در سال هاي اخیر فسادهاي بسیاري توسط برخي مسئوالن در سازمان هاي 
مختلف رخ داده است. این در حالي است که وضعیت زندگي مردم در این سال ها 
روز به روز بدتر شده و فاصله طبقاتي در کشور بیداد مي کند. در جدول شماره 2، 

برخي فسادهاي مالي کالن در کشور در سال هاي اخیر ارائه شده است.

جدول 2 – فهرست برخي فسادهاي مالي كالن در كشور
مبلغ از دست رفتهنوع فسادسال وقوع

124 میلیون دالرگم شدن دکل نفتي1394

اختالس در صندوق ذخیره 1395
8000 میلیارد تومانفرهنگیان و بانك سرمایه

23 میلیارد تومانحقوق نجومي1395

2200 میلیارد تومانامالك نجومي1395

حدود 100 میلیارد توماناختالس در وزارت نفت1396
ماخذ: گزارش هاي کمیسیون آموزش مجلس

همان طور که در جدول شــماره 2، مشاهده مي شود، فسادهاي کالن رخ داده در 
سال هاي اخیر رقم مالي باالیي را شامل مي شوند. طبیعي است در شرایطي که امروزه 
مردم توانایي خرید بســیاري از اقالم ضروري و مورد نیاز خود را از دست داده اند با 
شنیدن و دیدن چنین فسادهاي معترض شوند و از مسئوالن مربوط ناراضي باشند. 
هر چه میزان فسادهاي مالي بیشتر باشد، نارضایتي مردم هم افزایش خواهد یافت 

و حتي شدت نارضایتي آنان ممکن است خود را با اغتشاشات خیاباني نشان دهد.
1-7- خویشاوندساالري

در بســیاري از اداره ها و سازمان هاي دولتي مشاهده مي شود افرادي مشغول 
به کار هستند که هیچ گونه سابقه تحصیلي یا حتي شغلي مرتبط با شغل خود 
را ندارند و تنها به پشتوانه اعضاي خانواده خود داراي پست و سمت شده اند. این 
در حالي است که بسیاري از جوانان تحصیل کرده در بهترین دانشگاه هاي کشور 
امکان استخدامي ندارند و بیکار هستند. متأسفانه در بسیاري از سازمان هاي دولتي 
شایسته ساالري جاي خود را به خویشاوندساالري داده و همین قضیه موجبات 

نارضایتي و اغتشاش جوانان را فراهم آورده است.

2- مالحظات امنیت اقتصادي
بسیاري از مردم از شرایط اقتصادي موجود ناراضي هستند. بسیاري از خانوارها 
از سنگیني بار زندگي عدم تأمین هزینه ها و... و بسیاري از تولید کنندگان از رکود 
بازار و عدم رونق و ســودده نبودن کســب وکار ناراضي هستند. افراد مشغول به 
تحصیل با توجه به شــرایط موجود و اطرافیان خود از آینده شغلي خود نگران 
هســتند و با اضطراب فراوان در هر مسیري گام مي گذارند. در واقع، هر گروه و 

قشري از مردم جامعه متناسب با شغل و زندگي خود نارضایتي هایي دارند.
مهم ترین عواملي که از دیدگاه اقتصادي به نارضایتي آنان منجر شــده است 
در بخش قبل به تفصیل بیان شدند؛ براي مثال، ناکارآمدي مسئوالن، بي ثباتي 
در سیاست گذاري، بدقولي مسئوالن و... از جمله عوامل اقتصادي مستقیم و غیر 
مستقیمي هستند که موجب نارضایتي مردم و بروز اغتشاشات در جامعه مي شوند. 
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ایجاد نارضایتي در مردم تبعاتي دارد، زیرا مردم یك جامعه اصلي ترین سرمایه آن 
جامعه به شمار مي آیند و در صورتي که از مدیریت و شرایط کشور خود ناراضي 
باشند شاید در کوتاه مدت این نارضایتي تنها به صورت لفظي و گاهي با اغتشاشات 
خود را نشان دهد، اما در بلندمدت به از دست رفتن سرمایه انساني کشور منجر 
مي شــود؛ براي مثال، بســیاري از مردم به دلیل نارضایتي و عدم رسیدگي به 
شکایتشان ممکن است از کشور خارج شوند و به مرور این نوع مهاجرتها افزایش و 

جمعیت پویاي کشور کاهش یابد.
نوع دیگر پیامدهاي این نارضایتي آن اســت که اگر به شــکایت هاي مردم و 
نارضایتي هاي آنان توجه نشود و براي آن گامي برداشته نشود، نمي توان از مردم 
انتظار داشت در مواقع حساس و ضروري در صحنه حاضر شوند و خود را همراه و 
همگام کشور بدانند.بنابراین، هر نوع فعالیت و اقدامي که در کشور صورت مي گیرد 
باید براي ایجاد رفاه مردم باشــد، زیرا همان طور که بیان شد، مردم اصلي ترین 
سرمایه و تکیه گاه یك کشور هستند. در صورتي که مردم نادیده گرفته شوند، 
با گذشت زمان و در بلندمدت، امنیت اقتصادي - اجتماعي کشور از بین مي رود 
و شاهد سلطه بیگانگان بر کشور خواهیم بود. از این رو، ضروري است با توجه به 
دالیل نارضایتي مردم از دیدگاه اقتصادي و براي رفع آنها، اقدام هایي در دستور کار 

قرار گیرد. در بخش بعد برخي از اقدام هاي پیشنهادي ارائه مي شوند.

 جمع بندي و راهکارها
گزارش حاضر به منظور تبیین زمینه هاي نارضایتي و اغتشاشات در جامعه با نگاه 
اقتصادي نگاشته شده است. عوامل بسیاري در بروز نارضایتي و اغتشاشات در جامعه 
نقش دارند که از جمله عوامل اقتصادي مي توان به ناکارآمدي مسئوالن، بي ثباتي 
سیاست هاي اقتصادي اجتماعي، خویشاوندساالري، فسادهاي کالن توسط برخي 
مسئوالن، گراني و تورم، بي توجهي به وضعیت زندگي مردم، وعده هاي بدون عمل 
و... اشــاره کرد. در نگاه نخست، شاید به نظر برسد برخي از موارد جنبه اقتصادي 
ندارند، اما با کنکاش و بررســي عمیق موضوع ها به وضوح مشخص است که تمام 
موارد بیان شده را مي توان با نگاه اقتصادي بررسي کرد؛ براي مثال، خویشاوندساالري 
به روي کار آمدن أفراد ناالیق، بدون تخصص و مهارت الزم در برخي از مشــاغل 
تخصصي منجر شده است. به موجب همین خویشاوندساالري بسیاري از جوانان 
تحصیل کرده و متخصص بیکار مانده اند و به دلیل نداشتن شغل و منبع درآمدي 
مناسب، نارضایتي زیادي در جوانان تحصیل کرده به وجود آمده است. براي مثالي 
دیگر مي توان به وعده هاي بدون عمل اشــاره کرد، برخي از مسئوالن در خصوص 
متغیرهاي کالن اقتصادي نظرات و وعده هایي به مردم داده اند، مانند افزایش نیافتن 
نرخ ارز، گران نشــدن مســکن و افزایش نیافتن قیمت کاالهاي اساسي و مردم با 
اســتناد به این وعده ها برنامه ریزي هاي مالي خود را انجام داده اند، اما متأسفانه با 
گذشت مدت زمان کوتاهي، بیشتر مواردي که مسئوالن قول داده بودند برعکس 
محقق شدند، نرخ ارز افزایش یافت، قیمت کاالهاي اساسي زیاد شد، قیمت مسکن 
و اجاره بهــا با افزایش روبه رو شــد و... از ایــن رو، وعده هاي بدون عمل با تأثیر بر 

تصمیمات اقتصادي مردم عامل نارضایتي آنان را فراهم آورده است.
ادامــه چنین نارضایتي هایي در بین مردم و گســترش روز به روز آن تبعات 
اقتصادي- اجتماعي زیادي به دنبال دارد؛ موجب بي اعتمادي به مسئوالن، کاهش 
انگیزه جوانان براي تحصیل و کسب مهارت، افزایش مهاجرت قشر پویاي جامعه، 
کاهش سرمایه انساني و... مي شود که مي تواند در بلندمدت استقالل کشور را با 
خطر مواجه کند. از این رو، راهکارهایي براي اصالح رویه هاي مدیریتي و کاهش 

نارضایتي مردم ارائه مي شوند که عبارت اند از:
 گسترش خصوصي سازي

همان طــور که بیان شــد، یکي از عوامل موثر بر ایجــاد نارضایتي در جامعه، 
بي ثباتي تصمیمات اقتصادي - اجتماعي است. یکي از دالیل این بي ثباتي وجود 
تعداد زیادي مراکز تصمیم گیري در دولت اســت. به عبارتي، دولت بیش از اندازه 

گســترش یافته و از مدیریت مطلوبي در هم جهتي ســازمان هاي زیر مجموعه 
برخوردار نیست. از این رو، پیشنهاد مي شود خصوصي سازي واقعي در دستور کار 
دولت قرار گیرد و با تدوین برنامه راهبردي اقدام هاي الزم براي خصوصي ســازي 

سازمان هاي زیر مجموعه صورت پذیرد.
مدیریت جهادي مسئوالن و استفاده از مدیران جهادي و اهل عمل

یکي از مواردي که به ایجاد اغتشاشات در جامعه منجر مي شود، وعده هاي 
بدون عمل مسئوالن اســت به نظر مي رسد مسئوالن با صحبت هاي خود را 
فراموش می کنند یا اینکه صرفا براي کســب توجه کوتاه مدت وعده هایي را 
بیان می کنند. از این رو، پیشــنهاد مي شــود، مدیریت امور به دست کساني 
سپرده شود که از روحیه جهادي و عمل گرایي برخوردار باشند و نظرات خود 
را کارشناســي شده و با در نظر گرفتن همه جوانب به اطالع عموم برسانند؛ 
براي مثال، این وعده که نرخ ارز افزایش نخواهد یافت، موضوعي نیســت که 
بتوان آن را به مردم قول داد، زیرا عوامل بســیاري بر تغییر یا ثبات نرخ ارز 
اثرگذار هســتند، از این رو، اگر گروه هایي خبــره و تحصیل کرده به عنوان 
کارشناس در کنار مدیران جهادي قرار گیرند، بسیاري از نظرات کارشناسي 

مي شود و وعده هاي غیر ممکن به مردم نمي شود.
برخورد جدي با مفاسد اقتصادي

شاید هیچ چیز به این اندازه درد آور نباشد که عده زیادي از مردم جامعه 
زیر خط فقر هستند و عده اي هم از گرسنگي جان خود را از دست مي دهند، 
با این حال، در طول هرسال خبرهاي اختالس چند میلیاري برخي مسئوالن 
منتشر مي شــود. در واقع، فساد مالي مسئوالن در حالي که وضعیت زندگي 
مردم مطلوب نیســت به یکي از عوامل اصلــي نارضایتي عمومي در جامعه 
تبدیل شــده اســت. به منظور فروکش کردن این نوع نارضایتي ها پیشنهاد 
مي شــود برخورد جدي و قاطعانه ترجیحا به اطالع مردم هم برسد با چنین 
مفاســد اقتصادي صورت گیرد، زیرا زماني که مردم مي بینند با چنین عوامل 
مفســدي برخورد مي شود احســاس رضایت در آنها متجلي مي شود، اما در 
صــورت عدم برخورد قاطع با چنین مواردي مردم عامل بدبختي و شــرایط 
نامطلوب را چنین فســادهایي تلقي می کنند و گاهي با اعتراضات خیاباني و 

اغتشاشات، نارضایتي خود را بروز مي دهند.
ترویج شایسته ساالري

یکي از عوامل بروز نارضایتي در قشر جوان و تحصیل کرده جامعه، عدم شایسته 
ســاالري و روي کار آمدن افراد بدون تخصص و مهارت است که به بیکاري تعداد 
بسیار زیادي از افراد تحصیل کرده و متخصص منجر شده است. از این رو، پیشنهاد 
مي شود، به کارگیري افراد بر مبناي شایسته ساالري باشد. الزمه شایسته ساالري نیز 
فراهم آوردن زیربناهاي مربوط از نظر ساختاري، نگرشي، قانوني و سازماني است. در 
واقع، اجراي اصل شایسته ساالري، نیازمند تالشي بلندمدت، پیگیر و مستمر است، 
زیرا فرآیند شایسته ساالري یك فرآیند تلفیقي از شایسته خواهي شایسته سنجي، 
شایسته گزیني، شایسته گري، شایسته گماري، شایسته داري و شایسته پروري است. 
به عبارتي، تمام عوامل درگیر در فرآیند جذب یك نیرو و حتي خود نیرو باید به این 
اصل پایبند باشند و در تمام مراحل آن را در دستور کار خود قرار دهند. این موضوع 

در بلندمدت و با اهتمام همگاني میسر مي شود.

 منابع
- تجارت نیوز )1368(، سحر قادري، 619916.

- زاکاني، علیرضا، رئیس مرکز پژوهش هاي مجلس، 12 دي 1396
- فرهنگي، محمدحسن، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمي

- مجلس شوراي اسالمي، گزارش هاي فساد کمیسیون آموزش
- مصاحبه با خبرگان و گردآوري مطالب در قالب گزارش

- مصاحبه تصادفي با مردم در خصوص دالیل نارضایتي آنان از دیدگاه اقتصادي
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اثرات تحريم 
بر بخش هاي 
صنعت، معدن 
و تجارت

دكتر منصور عسگري|
 انواع تحریم ها

*تحریم هاي اقتصادي عبارت از مجازات یا 
دست کاري در روابط و همکاري ها به منظور 

تأمین اهداف سیاسي است.
* در واقع تحریم اقتصادي یکي از ابزارهاي 
سیاست خارجي است که این امکان را فراهم 
مي آورد تا کشور یا کشورهایي مقاصد سیاسي 
خود را نســبت به کشور هدف به هنگام بروز 

اختالف دنبال کنند.
*تحریم هاي اقتصــادي از نظر اهداف، دو 

نوع هستند: 
*اول، تحریم اقتصادي به منظور بي ثبات 
کردن رژیم سیاسي کشور هدف است که در 
واقع برگرفته از تضاد در منافع اســتراتژیك 
کشــور تحریم کننده و کشــور تحریم شونده 
است این نوع تحریم براي تغییر رژیم کشور 

هدف است.
*دوم، تحریــم اقتصادي براي تغییر رفتار 
سیاســي یا اقتصادي کشــور تحریم شونده 
صورت مي گیرد. این نــوع تحریم به مراتب 

مالیم تر از نوع اول است.
*زماني که کشــورها به دنبال تغییر رژیم 
کشــوري هســتند تحریم نــوع اول اعمال 
مي شود با این هدف که لطمه اي سنگین به 

منافع کشور هدف وارد اید.
*در واقع در این نوع تحریم، عماًل تحریم 
 اقتصــادي جایگزین جنگ اســت و گزینه 

ما قبل جنگ تلقي مي شود.

تحریم هاي اقتصــادي مي تواند به دالیل 
متفاوتي صورت پذیرد که مهم ترین دالیل 
آن مي تــوان به رفتار و عمــل دولت ها در 
مقابل کشور تحریم شــونده، انتظارات آتي 
دولت هــاي تحریم کننــده و دیدگاه هــاي 
بین المللي اشــاره کرد که به ساختار کلي 
بین الملل یا بخشي از ســاختار بین المللي 

مرتبط است.
اعمــال تحریــم بــا توجــه بــه تعداد 
شرکت کنندگان در آن به سه نوع: یك جانبه، 

چندجانبه و فراگیر طبقه بندي مي گردد.
تحریم یك جانبه اغلب توســط یك کشور 
صــورت مي گیرد، در این حالــت، تحریم را 
فقط یك کشــور در مقابل کشور دیگر انجام 

مي دهد.
در حالت چندجانبه، تحریم ها توسط بیش 
از یك کشور صورت مي پذیرد. در این صورت، 
ممکن است که دیگر کشورها، از کشورهاي 

پیشرو در تحریم پیروي کنند
در تحریم جامع، همة کشورها در آن درگیر 
خواهند شــد، الزم به ذکر است که انتخاب 
تنبیه اقتصــادي مي تواند از طریق چارچوب 
یك ســازمان بین المللي نظیر شوراي امنیت 

صورت پذیرد
شیوه اعمال تنبیه هاي اقتصادي )تحریم( 
مي تواند به سه روش بایکوت، توقیف و مالي 

انجام پذیرد.
بایکوت، در واقع به ممنوعیت واردات یك 
یا چند کاال از کشــور هدف اطالق مي شود، 

این نــوع تحریم باعث کاهــش تقاضا براي 
کاالهاي مهم صادراتي کشور هدف مي شود. 
این نوع تحریم بــه کاهش درآمد ارزي و در 
نتیجه کاهش توانایي کشور هدف، براي خرید 
کاالهاي اساسي مورد نیاز منجر مي گردد. با 
اســتفاده از این نوع تحریم مي توان به برخي 
از صنایــع خاص که نیازمند واردات کاالهاي 
اساسي براي ادامه تولید هستند، آسیب وارد 

کرد.
تحریم از طریق توقیف، صادرات کاالهاي 
مهم به کشور هدف را تحریم مي شود که این 
روش، ابزار رایج و گسترد هاي است که براي 

تنبیه کشور تحریم شونده استفاده مي شود.
تحریم مالي، وام دهي یا ســرمایه گذاري؛ 

کشور هدف را تعلیق یا محدود مي گردد، 
مي تواننــد  تحریم کننــده  کشــورهاي 
محدودیت هاي مضاعفــي را بر پرداخت هاي 
بین المللي کشور هدف، نظیر مسدود کردن 
دارایي هاي خارجي براي اعمال فشار بیشتر 

انجام دهند

 تاریخچه تحریم های ایران 
و سایر كشورها

*نخســتین تحریم جامع علیــه ایران در 
 دوران معاصــر، تحریم بریتانیــا علیه ایران 
به منظور واکنش در برابر ملي شدن صنعت 
نفت و اولین قطعنامه شوراي امنیت سازمان 
ملــل علیه ایــران نیــز به همیــن موضوع 

برمي گردد.
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*ایــاالت متحده آمریکا در ســال 
1980 تحریم هاي اقتصادي وسیعي را 
در واکنش به تصرف سفارت آمریکا در 
تهران علیه ایــران وضع کرد که دامنه 
ایــن تحریم ها تاکنون کمــاکان ادامه 

دارد.
*نقطــه اوج قوانیــن تحریم ایاالت 
متحــده آمریکا علیه ایــران مربوط به 
»قانون داماتو« بوده است: در سال هاي 
اخیر قطعنامه هــاي زیادي علیه ایران 
توسط شــوراي امنیت سازمان ملل به 

تصویب رسید.

 خالصه تحریم ها
مي توان تحریم هاي اعمال شده علیه 
ایران را در پنج گروه دسته بندي نمود:

*تحریم هاي تکنولوژیك، سرمایه گذاري 
و نظامي )بــا هدف محدود کــردن توان 

نظامي ایران(
*تحریــم نقــل و انتقــاالت مالــي 
)جلوگیري از ورود درآمد ارزي به کشور(

*تحریم بانك مرکــزي )جلوگیري از 
دسترسي بانك مرکزي به درآمدهاي ارزي(

*تحریم فروش نفــت و گاز )کاهش 
درآمدهاي نفتي ایران و مبادالت خارجي(

*تحریــم مبــادالت طــال و فلزات 
گرانبهــا )جلوگیــري از اســتفاده از 
درآمدهاي ارزي انباشته شده ایران در 

خارج از کشور(
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 شاخص سازي تحریم
*کنش ها و واکنش هاي فعاالن اقتصادي در حالتي که تحریم وضع مي شود در شکل زیر نمایش داده شده است

  استخراج شاخص هاي تحریم
در تحلیل عاملي این گونه استدالل مي شود که عامل هاي استخراج شده )متغیرهاي غیرقابل مشاهده یا پنهان( ساختار 
متغیرهاي قابل مشاهده را به عنوان ورودي تحلیل توضیح مي دهند.در خصوص تحریم فرض مي شود تحریم هاي اقتصادي 
در مجموع واریانس غیرقابل مشــاهدهاي از متغیرهاي متاثر از تحریم را شامل مي شوند که هریك از متغیرها بسته به 
مقیاس و ماهیت خود اشتراکي را با این واریانس خواهد داشت.بنابراین با این پیش فرض منطقي که تمامي متغیرهاي 
متاثر از تحریم، واریانس تحریم را دربر مي گیرند، باید انتظار داشت که همبستگي قابل قبولي بین متغیرهاي متاثر از 
تحریم و عامل هاي استخراج شده وجود داشته باشد.در استخراج شاخص هاي تحریم در این تحقیق، دو فرض استقالل 
عامل ها )شاخص هاي تحریم( و وابستگي عامل ها در نظر گرفته شده است و عامل ها تحت این دو فرض استخراج شده اند.

 ارزیابي اثرات تحریم بر بخش هاي 
صنعت، معدن و تجارت

* نتایج ارائه شــده در این قسمت مستخرج از 
طرح تحقیقاتي اســت که در موسسه مطالعات و 
پژوهش هاي بازرگاني در ســال 1399 انجام شده 
اســت که در اینجا فقط نتایج قسمت تحریم ارائه 

مي شود.
*تخمین هــا در طــي دوره )4( 1396- )1( 

1381 )داده هاي فصلي( انجام شده است.
*از شاخص هاي ساخته شــده براي تحریم در 
قسمت در روابط و تصریح مدل ها استفاده شده است.

*تمامي برآوردها از حیث آماره هاي تشخیصي 
مــورد بررســي و ارزیابي قرار گرفتــه و بهترین 

تخمین گزارش شده است.

  اثرات تحریم بر بخش صنعت
در 40 فعالیت منتخب بخش صنعت به تفکیك 

ISIC کدهاي کدهاي چهار رقمي
الف: اشتغال بخش صنعت

*تحریــم بیشــترین تاثیر منفــي را بر 
اشــتغال فعالیت هــاي 2920 )تولید بدنه 
وسایل نقلیه موتوري و ساخت تریلر و نیم 
تریلر( 0/11- ، فعالیت 2029 )تولید سایر 
فرآورده هاي شیمیایي طبقه بندي نشده در 
جاي دیگر( 0/10- و فعالیت 2023 )تولید 
صابون و شوینده ها، ترکیبات تمیزکننده و 
براق کننده، عطرها و مواد آرایشي( 0/09- 

داشته است.
ب: عرضه صادرات بخش صنعت

*تحریم به ترتیب بیشترین تاثیر منفي 
را بــر عرضه صــادرات فعالیت هاي 2790 
)تولیــد ســایر تجهیزات برقــي( 0/34- ، 
 فعالیــت 2811 )تولید موتــور و توربین- 
بــه جز موتورهاي وســایل نقلیــه هوایي، 
خودرو و موتورســیکلت( 0/31- و فعالیت 
2821 )تولید ماشــین آالت کشــاورزي و 

جنگلداري( 0/24- داشته است.

  اثرات تحریم بر بخش صنعت
در 40 فعالیت منتخب بخش صنعت به تفکیك 

ISIC کدهاي کدهاي چهار رقمي
ج: واردات صنعتی بخش صنعت

*تحریم به ترتیب بیشــترین تاثیر منفي را بر 
تقاضاي واردات صنعتي فعالیت هاي 2012 )تولید 
کودشــیمیایي و ترکیبات نیتــروژن( 0/023- ، 
فعالیت 2211 )تولید تایر و تیوب هاي الستیکي، 
روکش کردن و بازســازي تایرهاي الســتیکي( 
0/10- و فعالیــت 2910 )تولید وســایل نقلیه 

موتوري 0/08- داشته است.

 متغیرهاي اثرپذیر از تحریم

شاخص هاي تحریم با فرض استقالل عوامل
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 اثرات تحریم بر بخش معدن
الف: تولید بخش معدن

*اثر تحریم بر تولید بخش معدن برابر 0/18- 
است

ب: صادرات بخش معدن
*اثــر تحریم بــر صادرات بخش معــدن برابر 

0/11- است
ج: واردات بخش معدن

*اثر تحریم بر واردات بخش معدن برابر 0/10- است

 اثرات تحریم بر بخش تجاري
عرضه صادرات کاالهاي صنعتي

*اثر تحریم بر عرضه صادرات کاالهاي صنعتي 
برابر 0/04- است

عرضه صادرات کاالهاي واسطه اي صنعتي
*اثــر تحریــم بر عرضــه صــادرات کاالهاي 

واسطه اي صنعتي برابر 0/33- است
عرضه صادرات کاالهاي سرمایه اي

*اثــر تحریــم بر عرضــه صــادرات کاالهاي 
سرمایه اي برابر 0/09- است
واردات کاالهاي صنعتي

*اثر تحریم بــر واردات کاالهاي صنعتي برابر 
0/06- است

واردات کاالهاي واسطه اي
*اثر تحریم بــر واردات کاالهاي صنعتي برابر 

0/04- است

 اثرات تحریم بر بخش تجاري
واردات کاالهاي کافي و فلزات

*اثر تحریم بــر واردات کاالهاي کاني و فلزات 
برابر 0/10- است

واردات کاالهاي سنتي و کشاورزي
*اثــر تحریم بر واردات کاالهاي کشــاورزي و 

سنتي برابر 0/08- است
رقابت پذیري صادرات کاالهاي صنعتي

*اثر تحریم بر رقابت پذیري صادرات کاالهاي 
صنعتي برابر 0/08- است

 توصیه هاي سیاست گذاري
*عمده تریــن آثار تحریم بر بخش هاي صنعت 
و معدن ایران از طریق بخش حقیقي اقتصاد طي 
ســال هاي اخیر به عدم دسترسي این بخش ها به 
مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آالت و یا دسترسي 
بــا قیمتي چند برابر قیمت اصلي آنها اســت که 
در نهایــت به افزایش قیمت تمام شــده، کاهش 
ســودآوري و کاهــش قــدرت رقابت پذیري این 

بخش ها منجر شده است.
 *کاهــش آثار ســوء تحریم بر صنایع کشــور

از طریق اتخاذ راهکارهاي مناسب حمایتي و پوششي 

توسط دولت در بخش تأمین مواد اولیه، واسطه اي و 
قطعات و تجهیزات مورد نیاز و در بخش مالي شامل 

فعالیت هاي بانکي و بیمه اي موثر است.

 توصیه های سیاست گذاری
*آثــار تحریم هاي اقتصــادي علیه ایران 
بخصوص بر بخش صنعت ایران طي سال هاي 
اخیر را مي تــوان در دو حوزه بخش حقیقي 
اقتصاد و بخش مالي تفکیك کرد که ضرورت 
دارد جهــت کاهش آثار ســوء این عوامل به 
بهبــود فضاي کســب وکار و مهیا ســاختن 
بســترها براي بخش خصوصي توجه گردد، 

البته ذکر این نکته الزم اســت که اســتفاده 
هر یك از راهکارها به تنهایي، ممکن اســت 
آثــار مطلوبي را بر جاي نگــذارد؛ به همین 
 دلیل همســاز کــردن سیاســت ها در قالب 
 یــك بســته سیاســتي – حمایتي بســیار 

حائز اهمیت است.
*جهت کاهش تاثیرات تحریم بر واحدهاي 
صنعتي کشــور بخصــوص از طریق کاهش 
حجــم واردات بي رویه کاالهــاي مصرفي و 
نهایــي و تبدیل کردن تهدید بحران مالي به 
فرصت با تاکیــد بر ورود تجهیزات و قطعات 

مورد نیاز صنایع کشور توصیه مي گردد.

شاخص هاي تحریم با فرض وابستگي عوامل
در حالت وابســتگي عوامل )شــاخص ســوم( و حالت استقالل عوامل )شاخص شــماره یك( روند 

تحریم هاي اعمال شده بر اقتصاد ایران را بهتر نمایش مي دهد.
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جه نابرابري فزاينده درآلمان به دليل كرونا 

درحالي که اقتصاد آلمان از بحران سال 2008 جهان با کمترین آسیب 
بیرون اند و در همه سال هایي که مرکل در مقام مدیر اول اجرایي بر اقتصاد 
این کشور نیز فرمان مي داد وضعیت مستحکمي داشت اما به نظر مي رسد 
ویروس کرونا اقتصاد آلمان را نیز در موقعیت دشوار قرارداده است. یکي از 
گرفتاري هاي بزرگ ذهني مدیران اداره کننده آلمان رشد نابرابري در کنار 

کاهش درآمد هر آلماني است. 
آکادمي لئوپولدینا در تحقیقات خود به این نتیجه رســیده اســت که 
پیامدهاي پاندمي کرونا مي تواند براي زماني طوالني به بیشــتر شــدن 
نابرابري هاي اجتماعي در آلمان بي انجامد. آسیب هاي کرونا تنها در کوتاه مدت 
قابل جبران هستند.آکادمي ملي علوم لئوپولدینا )Leopoldina( از تشدید 
نابرابري اجتماعي و شکاف عمیق تر میان درآمد الیه هاي مختلف جامعه در 
آلمان در درازمدت به دلیل همه گیري کرونا ابراز نگراني کرده اســت.این 
موسسه در تازه ترین ارزیابي خود اعالم کرده است، سیستم تأمین اجتماعي 
توانست فشار را بر آن دسته از افراد جامعه که بر اثر کرونا درآمدشان قطع 
یا کم شد، در کوتاه مدت محدود کند. اما این بحران در بلندمدت مي تواند 
تاثیرات مهمي بر ســطح و توزیع درآمد داشته باشد.پژوهشگران آکادمي 
لئوپولدینا در بیانیه اي پیرامــون پیامدها و گزینه هاي الزم براي مقابله با 

عواقب اقتصادي کرونا هشدار داده اند. 

 پایان عمر كسب وكارهاي كوچك
این کارشناسان مي نویســند، میزان نابرابري که در درآمد خانوارها در 
دوره بحران کرونا ایجاد شــده هنوز مشخص نیست. با این حال براساس 
داده ها، شاغالن قراردادهاي پیماني و مشاغلي با حداقل دستمزد، سخت 
آسیب دیده اند. این افراد از آنجا که مشمول بیمه بیکاري نیستند، مزایاي 

کار کوتاه مدت نیز دریافت نمی کنند.آنها به مشــاغلي که بر پایه دستمزد 
450 یورو ایجاد شده اند، به شدت انتقاد کرده و گفته اند اینگونه مشاغل عمال 
به هدفي که قرار بود برسند، یعني »پلي براي عبور از بیکاري« نرسیده اند. 
 یك راه حل مي تواند این باشــد که این دســته از مشــاغل نیز مشمول 

تأمین اجتماعي و بیمه بیکاري شوند.

 سیستم آموزشي
پژوهشــگران لئوپولدینا نیاز جدي به اقداماتي در سیســتم آموزشي 
مي بینند. از نظر آنها آســیب هایي که در بحران کرونا بــه دانش آموزان، 
به ویــژه فرزندان خانواد هاي کم درآمد وارد شــده، مي تواند اثري مخرب و 
طوالني مدت داشــته باشد و از پتانسیل نسل جوان بکاهد. آنها مي گویند 
فرصت هاي برابر براي آموزش قشرهاي مختلف جامعه حاال حتي کمتر از 
دوران پیشاکرونا است.این محققان پیشنهاد می کنند در صورت تعطیلي 
احتمالي مدارس در آینده، باید به صورت روزانه دروس آنالین اجباري ارائه 
و از کودکان و نوجوانان خانواده هاي قشــرهاي کم بضاعت جامعه به شکل 

گسترده حمایت شود.

 فرآیند مدیریت بحران
به گفته کارشناسان کاستي هاي احتمالي در مدیریت بحران نیز باید رفع 
شوند. آنها پیشنهاد می کنند پس از برچیده شدن بحران کرونا، کمیسیوني 
مستقل و غیردولتي براي توسعه پیشنهادها و ارائه راه حل ها تشکیل شود.

اوایل سال جاري میالدي موسسه غیر دولتي آکسفام نیز در گزارشي 83 
صفحه اي با عنوان »ویروس نابرابري« نوشت که نابرابري هایي که در دوران 
کرونا ایجاد شــد، تا ده سال پس از پاندمي کرونا نیز بر جاي خواهد ماند.
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محسن كشوریان آزاد|
عضو گروه مناسبات چین و خاورمیانه|

همکاري در بخش سالمت جهاني به عنوان بخشي از طرح »یك کمربند 
و یك جاده« چین از قبل تعریف شده بود اما پس از همه گیري کووید-19 
در قالب »جاده ابریشم سالمت« به عنوان ضرورتي براي ساخت »جامعه 
جهاني با سرنوشــت مشترك« توســط مقامات چیني توسعه پیدا کرد. 
براساس گزارش هاي حزب کمونیست چین کمك هاي این کشور با 150 
کشور جهان و چندین سازمان بین المللي آغاز شد و مقامات چیني تجربه 
خود را در قالب کنفرانس هایي با 170 کشور جهان در میان گذاشتند. تا 
اواخر سال 2020 مقامات چیني بیش از 500 جلسه آنالین و آفالین درباره 
کووید 19با کشورهاي جهان برگزار کردند. یکي از مناطقي که همواره مورد 
توجه پکن واقع گردیده، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا )منطقه منا( است 
که چین در قالب »جاده ابریشم سالمت« براي حضور در حکمراني جهاني 
و توســعه قدرت نرم خود برنامه دارد. مرور دامنه فعالیت ها و دیپلماسي 
سالمت چین در این منطقه تصویري از اقدامات پکن براي حضور در حوزه 
حکمراني سالمت در جهان و این منطقه ارائه مي دهد و براي تصمیم گیران 
ایران از حیث رقابت و نزاع دو قدرت بزرگ چین و آمریکا در منطقه و نحوه 
گریز از آسیب هاي این رقابت و استفاده از فرصت ها اهمیت و ضررت دارد.

 جاده ابریشم سالمت
مفهوم »جاده ابریشــم ســالمت« اولین بار در سخنان شي جي پینگ 
رئیس جمهوري چین در سال 2016 در ازبکستان مطرح شد، اما سابقه آن 
به سند سال 2015 که مقامات بهداشتي چین براي ارتقا طرح »کمربند و 
راه« در بخش بهداشت و درمان تهیه کرده بودند، برمي گردد. از آن زمان 
طرح بهداشتي چین در حاشــیه طرح یك کمربند و یك راه قرار داشت 
تا اینکه در ســال 2020-2019 کووید-19 شــایع شد. تأمین حمایت 
سیاســي، تأکید بر همکاري براي مکانیسم کنترل و تبادالت اطالعات و 
هماهنگي درباره بیماري ها، ظرفیت سازي و آموزش با اتحاد بیمارستاني و 
موسسه هاي تحقیقاتي، ایجاد چارچوب همکاري براي بحران هاي سالمت 
عمومي، همکاري در حوزه طب سنتي، همکاري و یادگیري مشترك در 
طیف متعدد موضوعات پزشکي و... ازجمله اهداف چین در سند بهداشتي 
یك کمربند و یك راه بود. این طرح پس از بحران کووید-19 جنبه عیني 
و عملیاتي در سیاست خارجي چین به خود گرفت و منطقه خاورمیانه و 

شمال آفریقا در طرح و برنامه هاي آن قرار گرفت.

 نشانه هاي عملیاتي شدن جاده ابریشم سالمت در منطقه منا
پس از همه گیري ویروس کرونا در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پکن 
از طریق دولت مرکزي و محلي، شرکت هاي دولتي و خصوصي، کمك هاي 
شخصي و بنیادها با منطقه مورد بحث همکاري کرد. کمك هاي چین در 
چارچوب »جاده ابریشم سالمت« شامل 22 کشور از منطقه منا بوده است 
و در قالب تجهیزات پزشکي، اعزام تیم پزشکي و ویروس شناس، ماسك، 
لباس محافظ، کیت آزمایش، کمك مالي، تیم آموزش بود. به عنوان  مثال 
پکن تیمي متشکل از 8 متخصص پزشکي، همراه با ماسك، کیت آزمایش، 

»جاده ابريشم سالمت«: حکمراني چين 
در منطقه منا

آکســفام براي تهیه این گزارش 295 دانشــمند علم اقتصاد از 79 کشور جهان را مورد 
پرسش قرار بوده بود. حدود 87 درصد آنان گفته بودند که تخمین مي زنند نابرابري درآمد 
در کشورشان پس از شیوع کرونا »افزایش یا به شدت افزایش« یابد. هشداردهنده تر از این 
اما این است که دو سوم این اقتصاددانان گفته بودند، دولت شان هیچ گونه استراتژي براي 
مقابله با این نابرابري ندارد.اواخر سال گذشته میالدي نیز در گزارش کنفرانس تجارت و 
توســعه سازمان ملل نتایجي مهلك ارائه شد که طبق آن پاندمي کرونا از نظر اقتصادي 
براي فقیرترین کشورها “ویران کننده “ بوده و آنها کم ترین میزان توسعه اقتصادي 30 سال 
اخیر را داشته اند. از جمله اهداف 17گانه اي که اجالس سازمان ملل متحد در سال 2015 
در در دستور کار کشورها قرارداد که تا سال 2030 به حداقل بخش مهمي از آنها برسند، 
مبارزه با گرسنگي، تأمین بهداشت، تحصیل و برابري جنسیتي و بحران آب و هوا بود. این 
اهداف اکنون بیش از هر زمان دورشده اند. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل گفته 
بود، همه گیري کرونا بار دیگر همه اشتباهات و بي عدالتي هاي موجود در سیستم تجاري 

مالي جهان را به روشني نشان داد. 

 كاهش 1325 یورو یي هر آلماني
بر اســاس تخمین هاي یك موسسه تحقیقاتي در آلمان، شهروندان این کشور صدها 
میلیارد دالر از درآمدشــان را در نتیجه بحران کرونا از دست خواهند داد. تولید ناخالص 
داخلي در آلمان نیز بیش از 6 درصد کاهش خواهد داشت.انســتیتو تحقیقات اقتصادي 
IFW پیش بیني کرده که آلماني ها در اثر بحران کرونا صدها میلیارد یورو درآمدشان را از 
دست مي دهند. بر اساس پیش بیني پژوهشگران این موسسه تولید ناخالص داخلي در سال 
جاري میالدي 6.8 درصد کاهش مي یابد.تولید ناخالص داخلي در آلمان از سال 1991 تا 
پایان 2019 همواره روندي صعودي داشته و از حدود 1500 میلیارد یورو در سال 91 به 
نزدیك به 3500 میلیارد یورو در سال 2019 رسیده است. تنها در سال 2009 و بحران 
اقتصادي جهان در آن سال این رقم نسبت به سال قبل اندکي کاهش داشته است. بنابراین 
اگر پیش بیني این موسسه درست از آب درآید و تولید ناخالص داخلي حدود هفت درصد 
کاهش یابد، ســال 2020 اولین ســالي است که تولید ناخالص داخلي آلمان تا این حد 
کاهش داشته است. آنگونه که اقتصاددانان براي نشریه اشپیگل حساب کرده اند، این بدان 
معناست که درآمد ملي در مقایسه با سال 2019 با وجود یارانه هاي بسیار زیاد و بسته هاي 
کمکي دولت 110 میلیارد یورو کاهش مي یابد یعني به طور متوسط هر شهروند آلمان از 
نوزاد تا پیر 1325 یورو کمتر در اختیار خواهد داشت.این در حالي است که اثرات واقعي 
بحران کرونا بسیار بیشتر از اینهاست. بدون بحران کرونا اقتصاد آلمان نه تنها رکود نداشت 
بلکه رشد مي کرد. با این وجود مدیر موسسه IFW معتقد است که در سال آینده اقتصاد 
آلمان باز هم رشــد خواهد کرد این اما بدان معنا نیست که رشد اقتصادي آلمان مجددا 
به میزان پیش از بحران کرونا بازگردد.اگر اقتصاد آلمان در سال 2021 شش درصد رشد 
کند، باز هم درآمدي حدود 390 میلیارد یورو در مقایسه با رشد اقتصادي در شرایط بدون 

کرونا تا پایان سال آینده از دست خواهد رفت.

  انتظار افزایش نابرابري هاي اقتصادي
سه چهارم آلماني ها انتظار دارند که در اثر بحران کرونا نابرابري اقتصادي در کشور 
افزایش یابد. این نتیجه نظرسنجي موسسه سنجش افکار است که به سفارش نشریه 
اشــپیگل انجام شده است. این فقط یك ترس انتزاعي از نابرابري نیست: یك سوم 
آلماني ها انتظار دارند که در ســال جاري درآمد و دارایي هاي شخصي شان به شدت 
لطمه ببیند؛ در مجموع 36 درصد در سه سال آینده. بیش از نیمي از خویش فرماها- 
حدود 50 درصد شاغالن- در سال جاري انتظار درآمدي کمتر از معمول براي خود 
دارند.اگر نتایج این نظرســنجي را بر اساس معیار سن طبقه بندي کنیم مي بینیم 
که افراد بین 30 تا 40 سال از همه بیشتر این حس را دارند که از نظر مالي ضربه 
 خورده اند. خانواده هایي که بچه هاي کوچــك دارند و در دوران دوماهه محدودیت 
رفت و آمد برایشــان بسیار سخت بوده که شغلشان را با شرایط خانوادگي تطبیق 

دهند نیز همین حس و دریافت را دارند. 
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قرارداد 265 میلیون دالري شــامل 9 میلیون دالر 
کیت آزمایش، 500 تکنسین و شش آزمایشگاه به 
عربستان سعودي فرستاد، یا براي سودان تاکنون 35 
تیم پزشکي، 400 هزار ماسك و متخصصان جهت 
آموزش فرســتاده اســت. چین به سایر کشورهاي 
منطقه منا نیز در قالب اقالم و اشخاص فوق همکاري 

کرده است.
براســاس گزارش »موسســه امور امنیت و بین 
الملل« آلمان، پکن دیپلماســي واکســن را براي 
اقدام در زمان حال و آینده با کشــورهاي مختلف 
جهان به ویژه منطقه غرب آســیا و شمال آفریقا در 
پیش گرفته است. شــرکت هاي چیني سینوفارم، 
کن ساینوبایو، سینوواك بیوتك، آنهویي ژیفي النگ 
کام و امبکام در آمریکاي التین، جنوب شرق آسیا 
و کشورهاي عربي براي تولید واکسن قرارداد امضا 
کرده اند. بر این اســاس طرح جاده ابریشم چین در 
حال برنامه ریزي وســیع، گسترش دامنه فعالیت و 
جذب دولت هاي منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 

براي حضور فعال در حوزه حکمراني سالمت است.

 هنجار سازي جاده ابریشم سالمت در منطقه
پــس از انتقاد و طرحهــاي آمریکا از »طرح یك 
کمربند و یك جاده« در قالب »دیپلماسي تله بدهي« 
پکن به سمت توسعه »جاده ابریشم سالمت« رفت، 
چین به دنبال این است که در عصر کرونا پروژه هاي 
بهداشــتي را جایگزیــن پروژه هاي ســنتي کند. 
محموله ها و محصوالت چیني اغلب ارزان تر، سریعتر 
و داراي انعطاف پذیري نظارتي بیشــتري نسبت به 
گزینه هاي آمریکا، ژاپن و اروپا اســت. چین تاکنون 
در حوزه ســالمت جهاني از آمریکا بهتر عمل کرده 
و مانند کشورهاي غربي و آمریکا از شروطي همانند 
دموکراسي سازي، تعدیل ساختاري، رعایت معیارهاي 
حقوق بشر بهره نمي گیرد، بنابراین از این حیث براي 
دولت هاي منطقه جذاب است. درواقع بر مبناي نگرش 
غرب اقدامات چین نظم سازي بیرون از قواعد حاکم 
لیبرال است و نظم مورد نظر چین در حوزه حکمراني 
سالمت در جهان و منطقه مبتني بر ارزش ها و قواعد 
لیبرال نیست، بنابراین چین هنجارسازي جدیدي را 

وراي نظم موجود پیاده مي کند.

 سازوكارهاي نهادي چین در منطقه منا و 
آرایش بازیگران منطقه در سبد سالمت چین

کشورهاي منطقه ي منا براي همکاري با چین 
در چارچوب جاده ابریشــم ســالمت برنامه ریزي 
می کنند. به عنوان  مثال الجزایر با قدرداني از چین 
توسعه مشارکت جامع راهبردي با چین و همکاري 
بیشــتر در قالب کمربند و راه را در دستور کار داد. 
قطر، عربستان ســعودي، امارت و سایر کشورهاي 

عربي در ابتکار چین درباره همکاري چیني- عربي 
)مجمع چیني-عربي در حوزه بهداشت جهاني شکل 
گرفته اســت( در حوزه سالمت شرکت داشته اند و 
براي تبادالت پزشکي و همکاري در حوزه پزشکي به 
توافق رسیده اند. چین با کمك هاي قابل توجه تالش 
مي کند تا شرکاي خود را نسبت به تعهد و اطمینان 

خود متقاعد کند.
براساس نظرسنجي شرکت حقوقي بین المللي 
ســیاماس، 44 درصد از پاســخ دهندگان منطقه 
منــا قبل از کووید 19 به ســرمایه گذاري چین در 
بخش زیرســاختهاي اجتماعي ازجمله بیمارستان 
و مراقبتهاي بهداشتي عالقه نشــان داده اند، پس 
از بحران کوویــد-19 آمارها افزایش تأکید بر جاده 
ابریشم ســالمت را در پي داشته است و 94 درصد 
پاســخ دهندگان منطقه منا )غرب آســیا و شمال 
آفریقا( به فعالیت هاي جاده ابریشم سالمت عالقه 
نشان داده است. واکسن چین در کشورهاي عربي 
عراق، اردن، امارت و بحرین کامالً امن تشخیص داده 
شده است. عربســتان سعودي، قطر، اردن، بحرین، 
کویت، مراکش، عمان و... براي همکاري پزشکي در 
 عصر پسا کرونا آمادگي نشان داده اند و هیچ کدام در 
بیانیه هاي رســمي به دنبال محکوم کردن چین به 
عنوان منشــأ کرونا نبوده اند. عربســتان سعودي و 
بســیاري از کشورهاي منطقه ي منا اظهار داشتند 
که»شاید منشأ اصلي ویروس کشور دیگري قبل از 

چین بوده است«.
بدون شك، دیپلماسي سالمت چین به قدرت نرم 
و تصویر مثبــت چین در منطقه منا کمك کرده و 
کشورهاي محوري، مانند عربستان سعودي، ایران، 
مصر، امارات متحده عربي و الجزایر، کشــورهایي 
هســتند که داراي قدرت جامع در منطقه هستند 

و به عنوان مراکز در شــبکه مشارکت جهاني چین 
فعالیت می کنند و برخالف تالشــهاي غرب آمریکا 
براي ترسیم چهره منفي نسبت به کمك هاي چین، 
کشورهاي منطقه از کمك هاي چین استقبال کردند 
و اقدامات چین در حوزه سالمت مورد پذیرش آنها 

قرار گرفت.

 نتیجه گیري
جاده ابریشم سالمت پس بحران کووید-19 به 
محور اصلي طرح یك کمربند و یك جاده تبدیل 
شــده و باید در آینده کوتاه مــدت به محوریت 
»دیپلماسي سالمت« در طرح یك کمربند و یك 
جاده توجه ویژه نشان داد، چین با عملیاتي کردن 
»جاده ابریشم ســالمت« با منطقه خاورمیانه و 
شمال آفریقا، عالوه بر ایجاد سازوکارهاي ائتالفي 
و نهادي در حکمراني ســالمت جهاني به دنبال 
پیوند اقتصادي در عصر کرونا است و باید دامنه 
فعالیت چین با این کشورها توسط سیاست گذاران 
ایران مدنظر قرار گیرد. برداشــت این است که 
چین در حوزه سالمت جهاني به دنبال همکاري، 
مشــارکت و ائتالف اســت و در آینده »ائتالف، 
اتحاد و نهادســازي« در حوزه سالمت جهاني از 
اهــداف این بازیگر خواهد بود که منطقه منا در 
راهبرد »ائتالف، اتحاد و نهادسازي«پکن در حوزه 

سالمت در آینده قرار دارد.
همچنین باید توجه داشــت که رقابت چین و 
آمریکا در حکمراني سالمت جهاني باال گرفته است، 
دامنه این رقابت در حوزه حکمراني سالمت مي تواند 
براي ایران آســیب زا باشد و باید سازوکار حضور در 
حوزه حکمراني سالمت جهاني در منطقه منا توسط 

تصمیم گیرندگان ایران برنامه ریزي شود.
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 تغییر چشم انداز ریسك
بر اساس گزارش معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق تهران، با آغاز سال دوم 
همه گیري کووید19، بهبود اقتصادي در بسیاري از نقاط جهان در حال رخ دادن 
اســت. اما آخرین نتایج نظرسنجي نشان مي دهد که مشکالت جدیدي نیز در 
حال ظهور هستند. همه گیري کووید 19 همچنان در صدر فهرست ریسك هاي 
پیش روي رشد اقتصادي در کشورهاي شرکت کننده در نظرسنجي مك کنزي 
قرار دارد، اما سهم مدیراني که همه گیري را مهم ترین ریسك مي دانند به طور 
قابل توجهي در مقایســه با آوریل 2021 کاهش یافته است. در مقایسه با ماه 
مزبور، پاسخ دهندگان در اقتصادهاي توسعه یافته نیز همه گیري را نگراني بسیار 
حادتــري مي دانند. 28 درصد از مدیران بنگاه ها که نیمي از آنها از اقتصادهاي 
نوظهور هستند، همه گیري را به عنوان خطري براي رشد اقتصاد داخلي عنوان 
کرده انــد که با وجود کاهش این رقم نســبت به قبل، ولي همچنان مهم ترین 
تهدید تلقي مي شود. در نظرسنجي قبلي، 65 درصد از اقتصادهاي توسعه یافته 
همه گیري را به عنوان خطري براي رشد کشورهاي خود شناسایي کرده بودند 
که در نظرسنجي اخیر به کاهش یافته است. همان طور که از سهم همه گیري به 
عنوان یك ریسك بزرگ براي رشد اقتصادي کاسته مي شود، تهدیدهاي جدید؛ 
تورم و اختالالت در زنجیره تأمین بیشــتر مورد توجه پاسخ دهندگان است. با 
شتاب گرفتن بهبود اقتصادي در مناطق مختلف جهان، بیشتر پاسخ دهندگان 
تهدیدي به غیر از همه گیري کووید19 براي رشد اقتصادي عنوان مي کنند. در 
همین حال، سهم ریسك تورم در رشد، )دومین ریسك شایع، که تقریبا دو برابر 
بیشتر از آوریل 2021 است( و اختالالت در زنجیره تأمین، افزایش یافته است. 
اکنون 28 درصد از پاســخ دهندگان به تورم اشاره مي کنند، این در حالي است 
که ســهم آن نسبت به مارس و دسامبر سال 2020 به ترتیب 12 واحد درصد 
و هشت واحد درصد افزایش یافته است. اگرچه به طور متوسط، پاسخ ها نشان 
مي دهد که همه گیري کووید 19 همچنان تهدید بزرگ تري براي رشد جهاني 

اســت؛ در عین حال، پاسخ دهندگان بر این باورند که ایجاد اختالل در زنجیره 
تأمین، ریسك بیشتري براي رشد بنگاه هاي آنها نسبت به نظرسنجي هاي قبلي 
دارد. این اختالالت با تقاضاي ضعیف مشتري به عنوان عمده ترین ریسك رشد 
بنگاه مرتبط اســت، که 28 درصد عنوان شده و در اوایل سال جاري از 16 به 
19 درصد رسیده است. پاسخ دهندگان به این نظرسنجي، اختالالت در زنجیره 
تأمین را به عنوان اصلي ترین خطر همراه با نگراني بیشــتر از قبل، براي رشد 

بنگاه هاي خود عنوان مي کنند.
براســاس مناطق، نظرات مدیران بنگاه ها در مــورد بزرگ ترین تهدیدها و 
ریســك هایي که مانع رشد مي شــوند، تغییر کرده است. در آمریکاي شمالي، 
پاســخ دهندگان غالبا تورم را به عنوان ریسك رشــد )45 درصد( و به دنبال 
آن، اختالل در زنجیره تأمین، درگیري هاي سیاســي داخلي و افزایش مالیات 
عنوان مي کنند؛ این درحالي اســت که در آمریکاي التین، پاسخ دهندگان بر 
این باورند که اختالفات سیاســي داخلي بیش از همه گیــري )43 درصد، در 
مقابل 32 درصد( مانع رشــد است. در حالي که نگراني ها در خصوص بیکاري 
به طور متوســط در حال کاهش اســت )حتي در اروپا، که از سپتامبر 2020 
پاسخ دهندگان بیش از دیگران انتظار افزایش بیکاري را داشتند(، نظرات مدیران 
در این خصوص در مناطق جغرافیایي متفاوت است. پاسخ دهندگان در مناطق 
آســیا- اقیانوسیه، هند و آمریکاي التین تقریبا به طور مساوي انتظار دارند نرخ 
بیکاري در کشورشــان، افزایش و یا کاهش یابــد. به طور کلي مدیران اجرایي 
همچنین عنوان کرده اند که نرخ بهره در حال افزایش است. بیش از نیمي از آنها 
انتظار دارند که نرخ بهره در شــش ماه آینده افزایش یابد، در حالي که در سه 
ماهه قبلي این رقم 38 درصد بود. با این حال نظرات پاسخ دهندگان به تفکیك 
 منطقه هم متفاوت اســت. در آمریکاي شــمالي و التین به ترتیب 70 درصد 
و 64 درصد از پاسخ دهندگان انتظار افزایش نرخ بهره را دارند؛ در حالي که در 

هند، تنها 22 درصد از آنها بر این باورند.

بر اساس آخرین نظرسنجي انجام شده توسط مك كنزي بررسي شد

 چشم انداز ۲0۲1 
از منظر بنگاه ها

همچنان  اقتصاد  مورد  در  بنگاه ها  مدیران  عمومي   چشم انداز 
در حال بهبود است. همان طور كه تعداد بیشتري از اقتصادها در 
حال خروج از بحران كووید 1۹ هستند، ذهنیت در مورد تهدیدهاي 
بالقوه هم در حال تغییر است. مطابق با آخرین نظرسنجي انجام 
شده توسط موسسه مك كنزي در مورد شرایط اقتصادي، حركت 
مثبت همچنان در بسیاري از كشورها و اقتصادهاي جهاني ادامه 
دارد. با این حال، بررسي ها، نتایج كامال متفاوتي بین اقتصادهاي 
یا  تجربه  در حال  بیشتري  كه كشورهاي  )جایي  توسعه یافته 
كه  )جایي  نوظهور  اقتصادهاي  و  بهبودي هستند(  پیش بیني 
چندین منطقه همچنان با چالش هاي بهداشت عمومي درگیر 
هستند( نشان مي دهد. مدیران بنگاه ها در اقتصادهاي پیشرفته 
اكنون دیدگاه هاي مثبت تري نسبت به همتایان خود و همچنین 
كه  همان طور  مي كنند.  گزارش  رشد،  براي  جدید  تهدیدهاي 
براي  جهاني،  و  بزرگ  خطر  یك  عنوان  به  همه گیري  تهدید 
اقتصادها در حال كاهش بوده، طبق نظرسنجي صورت گرفته، 
پاسخ دهندگان براین باورند كه مشکالت جدیدي از قبیل تورم 

و اختالالت در زنجیره تأمین در حال ظهور است.
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 تداوم پیشرفت اقتصادي در جهان
به طور متوســط و در همه مناطق جهان به جز هند و بازارهاي در حال 
توسعه )ازجمله خاورمیانه، آفریقاي شمالي، آسیاي جنوبي و صحراي آفریقا(، 
مدیران بنگاه ها رویکرد درخشاني در خصوص اقتصاد داخلي خود پیش بیني 
مي کنند. 73 درصد از آنها بر این باورند که شرایط اقتصادي شان اکنون بهتر 
از شش ماه گذشته اســت، در حالي که در نظرسنجي سه ماهه قبل، این 
رقم 53 درصد بود، و این براي اولین بار طي سه سال گذشته است که اکثر 

پاسخ دهندگان از بهبود شرایط در کشورهاي خود خبر مي دهند.
در بسیاري از مناطق، اکثر پاسخ دهندگان )و سهم بیشتر آن در مارس( 
براین باورند که اقتصاد داخلي آنها در ماه هاي اخیر بهبود یافته اســت؛ به 
ویژه در اروپا، که پاسخ دهندگان موافق با این نظر، تقریبا سه برابر ماه مارس 
هستند و از بهبود شرایط گزارش مي دهند. در مقابل، تنها یك سوم مدیران 
در هند از بهبود شرایط خبر مي دهند، در حالي که در سه ماهه گذشته 90 
درصد از آنها بر این باور بودند.در بازارهاي در حال توســعه هم، 40 درصد 
پاسخ دهندگان ادعا کرده اند که اقتصاد داخلي آنها بهتر شده، در حالي که 
در مقابل افراد بیشتري؛ 55 درصد گزارش مي کنند که شرایط بدتر است. 
به طور کلي در بیشــتر مناطق ، اکثریت پاسخ دهندگان اظهار مي کنند که 
اقتصاد ملي آنها در ماه هاي اخیر بهبود یافته است. شرکت کننده ها در این 
نظرسنجي بر این باورند که پیشرفت هاي قابل توجهي در اقتصاد جهاني رخ 
خواهد داد و 70 درصد از آنها شرایط کنوني اقتصاد جهان را بهتر از شش 
ماه گذشته، مي دانند )این سهم بیشترین رقم طي 10 ساله گذشته است( 
. در نظرسنجي مشــابه قبلي در دوران همه گیري، دیدگاه پاسخ دهندگان 
در اقتصادهاي نوظهور در مورد چشــم انداز اقتصاد جهاني بسیار مثبت تر 
از همتایان خود در اقتصادهاي توسعه یافته بود در حالي که در نظرسنجي 

اخیر، نظرات آنها تقریبا مشابه یکدیگر است.

  افزایش خوش بیني مدیران
پاسخ مدیران اجرایي به سواالت نظرسنجي در مورد وضعیت رشد 
اقتصادي در ماه هاي آینده، نشان دهنده چشم انداز مثبت تري نسبت 
به گذشته است. 79 درصد از آنها انتظار دارند که طي شش ماه آینده 
شرایط در کشورشان بهبود یابد و اکثر پاسخ دهندگان در مناطق نیز 
)حتي در هند و سایر بازارهاي در حال توسعه( انتظار بهترشدن اوضاع 
را دارند. در مجموع در طول سال 2021، چشم انداز مدیران بنگاه ها در 
مورد اقتصاد جهاني به طور فزاینده اي خوشبینانه است. عامل دیگري 
که نشان از خوشبین شدن مدیران بنگاه ها در خصوص رشد جهاني 
مي دهد انتخاب ســناریوهاي مبتني بر رشد به عنوان محتمل ترین 
نتیجه براي اقتصاد است. در مقایسه با آوریل 2021، در سه سناریوي 
محتمل کنترل موثر همه گیري کووید 19 به جاي از بین بردن کامل 

آن، انتخاب شده است.
در بین 9 ســناریوي مطرح شــده در خصــوص تاثیر همه گیري 
 کوویــد 19 بر اقتصــاد، براي اولین بــار از جــوالي 2020 تاکنون،

25 درصد از پاسخ دهندگان ســناریو مهار اثرات ویروس بر سالمت 
عمومي و رشــد سریع اقتصاد و بهبود آن را بیشتر از سایر سناریوها 
انتخاب کرده اند؛ این درحالي است که تنها 17 درصد از آنها در آوریل 

2021 بر این سناریو باور داشتند.
درواقع این ســناریو جایگزین سناریو اســتمرار تاثیر ویروس بر 
سالمتي و رشد آهسته تر در کوتاه مدت به عنوان محتمل ترین حالت 
عنوان شــده است. در میان پاســخ دهندگان تنها 19 درصد سناریو 
اســتمرار تاثیر ویروس بر سالمتي و رشد آهسته تر در کوتاه مدت را 
انتخاب کرده اند که این رقم در مقایســه با دوره گذشــته 10 واحد 

درصد کاهش یافته است.
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بر اساس پیش بیني ها انتظار مي رود پس از ركود اقتصادي اولیه 
ناشي از شــوك كووید ۹، بهبود اقتصادي گسترده اي از سال 2021 
اتفاق بیفتد. با این حال، از آنجایي كه انتظار نمي رود تولید ناخالص 
داخلي از دست رفته طي همه گیري به طور كامل بهبود یابد، پیش بیني 
مي شود سطح تولید ناخالص داخلي جهاني در سال 2030 كمتر از 
پیش بیني هاي انجام شده در پیش از همه گیري براي سال مزبور باشد. 
براساس پیش بیني ها، در ادامه روال كسب وكار معمول، دستیابي به 
اهداف توسعه پایدار براي جهاني بدون گرسنگي تا سال 2030، بسیار 
چالش برانگیز خواهد بود. چالش هاي ریشه كن كردن گرسنگي در 

میان كشورها متفاوت هستند.
براساس چشم انداز، انتظار مي رود متوسط دسترسي جهاني غذا 
به ازاي هر نفر طي 10 ســال آینده چهار درصد رشد كند و در سال 
2030 به كمي بیشــتر از 3025 كیلوكالري در روز برسد. پیش بیني 
مي شود مصرف كنندگان در كشورهاي با درآمد متوسط، مصرف مواد 
غذایي خود را به میــزان قابل توجهي افزایش دهند؛ این در حالي 
است كه رژیم هاي غذایي در كشورهاي كم  درآمد تا حد زیادي بدون 
تغییر باقي مي ماند. پیش بیني مي شود در جنوب صحراي آفریقا، كه 
طي سال هاي 2017 تا 201۹، حدود 224/3 میلیون نفر از مردم این 
منطقه دچار سوء تغذیه شده بودند، سرانه دسترسي روزانه به كالري 
آنها، طي دهه آینده تنها 2/5 درصد رشــد كند و در سال 2030 به 
2500 كیلوكالري برسد.گزارش »چشم انداز كشاورزي 2021-2030« 
كه توسطOECD و FAO تهیه و از ســوي اتاق بازرگاني تهران 
منتشر شده است، ارزیابي جامعي از چشم انداز 10ساله بازار كاالهاي 
كشــاورزي و آبزي ها را در سطح جهاني ارائه مي كند كه به عنوان 
مرجعي براي تجزیه و تحلیل سیاست و برنامه ریزي هاي آینده به كار 
مي رود. به نظر مي رسد بخش كشاورزي و مواد غذایي، در مقایسه با 
سایر بخش هاي اقتصادي، مقاومت باالیي را در برابر همه گیري جهاني 
كووید 1۹ داشته؛ اما تاثیرات مخرب افت درآمد و تورم در قیمت مواد 
غذایي مصرفي باعث شده دسترسي به رژیم هاي غذایي سالم براي 

بسیاري از مردم دشوارتر شود.

 عادت هاي غذایي مصرف كنندگان
بر اساس این گزارش، انتظار مي رود طي دهه آینده، در کشورهاي با درآمد 
باال، ســرانه مصرف پروتئین حیواني تقریبا ثابــت بماند. با توجه به افزایش 
نگراني هاي بهداشتي و زیســت محیطي، انتظار نمي رود که مصرف سرانه 
گوشت افزایش یابد و پیش بیني مي شود مصرف کنندگان به طور فزاینده اي 

گوشــت قرمز را با مرغ و محصوالت لبني جایگزین کنند. انتظار مي رود در 
کشورهاي با درآمد متوسط، اولویت براي محصوالت دامي و ماهي ها همچنان 
 پابرجا بماند و پیش بیني مي شــود که سرانه دسترسي به پروتیین حیواني

11 درصد افزایش یابد و اختالف مصرف این کشورها با کشورهاي با درآمد باال، 
4 درصد کاهش یابد و به 30 گرم مصرف سرانه در روز برسد. ترکیب رژیم هاي 
غذایي بر سطح ســالمت جهاني تاثیرگذار است. انتظار مي رود که چربي ها 
و مــواد غذایي اصلي حدود 60 درصــد از افزایش کالري مصرفي طي دهه 
آینده را تشکیل دهند و 63 درصد از کالري مصرفي روزانه را تا سال 2030 
تأمین کنند؛ این در حالي اســت که میوه ها و سبزیجات فقط هفت درصد 
کالري روزانه را تأمین می کنند. براي تحقق توصیه سازمان بهداشت جهاني 
 )WHO( و رســیدن به هدف مصرف خالص 400 گرم میوه و ســبزیجات 
به ازاي هر نفر در روز، به تالش هاي بیشتري نیاز است. این امر شامل تالش 
براي کاهش اتالف غذا و ضایعات که به ویژه براي محصوالت فاسدشــدني 
بسیار باال است، هم مي شود.پیش بیني مي شود رشد پایین تولید دام همراه با 
بهبود کارایي تغذیه حیوانات در کشورهاي با درآمد باال و برخي از اقتصادهاي 
در حال ظهور منجر به رشد کندتر تقاضاي خوراك دام و طیور نسبت به دهه 
گذشته شود. در مقابل، چندین کشور با درآمد کم و متوسط، طي دهه آینده، 
رشد گسترده تقاضاي خوراك دام و طیور را تجربه خواهند کرد، زیرا بخش 
تولید دام و طیور آنها گسترش مي یابد. توسعه تولید دام و طیور در چین، به 
عنوان بزرگ ترین مصرف کننده خوراك دام و طیور در جهان، براي توســعه 
بازارهاي جهاني خوراك حیوانات حائز اهمیت است. به دنبال شیوع بیماري 
تب خوکي آفریقا، چین در سال 2020 شروع به بازسازي گله خوك هاي این 
کشور کرد که تصور مي شود تاثیر کوچکي بر میانگین مصرف خوراك در هر 

واحد محصول دامي داشته است.

 چشم انداز تولید محصوالت كشاورزي و زراعي
سرمایه گذاري بخش عمومي و خصوصي در افزایش بهره وري، نقش مهمي 
دارد. پیش بیني مي شود طي دهه آینده، تولید محصوالت کشاورزي جهان 
ســاالنه 1/4 درصد افزایش یابد که رشد مزبور عمدتا از محل افزایش تولید 
در اقتصادهاي نوظهور و کشــورهاي کم درآمد تأمین خواهد شد. دسترسي 
گسترده به مواد اولیه و همچنین سرمایه گذاري هاي افزایش دهنده بهره وري 
در فناوري، زیرســاخت ها و آموزش هاي کشاورزي محرك هاي مهم توسعه 
کشاورزي محسوب مي شوند. اولویت بندي بخش کشاورزي و هدفمندکردن 
 صحیح هزینه هــاي عمومي و خصوصي، براي بهبود بهره وري کشــاورزي، 
به ویژه براي کشورهایي که منابع عمومي محدود و وابستگي اقتصادي زیادي 
به بخش کشاورزي دارند، مهم هستند.سرمایه گذاري در بهبود عملکرد و بهبود 

چشم انداز كشاورزي تا سال 2030 ترسیم شد

سايه گراني بر قيمت مواد غذايي
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مدیریت مزرعه، موجب رشد تولید محصوالت جهاني مي شود. با فرض تداوم 
انتقال به سمت سیستم هاي تولیدي مبتني بر افزایش بازدهي طي دهه آینده، 
87 درصد رشد تولید محصوالت زراعي جهاني پیش بیني شده از طریق بهبود 
راندمان، هفت درصد از محل افزایش شدت استفاده از نهاده در تولید محصول 
و تنها شش درصد از افزایش سطح زیرکشت حاصل مي شود. انتظار مي رود 
شکاف عملکرد تولید منطقه اي طي دهه آینده کاهش یابد، زیرا پیش بیني 
مي شود از طریق سازگاري بهتر بذرها و بهبود مدیریت محصوالت، راندمان در 

هکتار محصوالت زراعي اصلي در هند و جنوب صحراي آفریقا افزایش یابد.

 چشم انداز تولید محصوالت دامي
مشــابه روند تولید محصوالت زراعي، ســهم بزرگي از 14 درصد رشــد 
پیش بیني شده در تولیدات دامي و ماهي ها از بهبود بهره وري حاصل خواهد 
شد. با این حال، انتظار مي رود بزرگ شدن گله ها به طور قابل توجهي به رشد 
تولید دام در اقتصادهاي نوظهور و کشــورهاي کم درآمد کمك کند. بهبود 
بهره وري در بخش دام عمدتا از طریق به کارگیري روش هاي تغذیه متمرکزتر، 
بهبود ژنتیك و روش هاي بهتر مدیریت گله حاصل خواهد شــد. پیش بیني 
مي شود در سال 2027 آبزي پروري از تولید شیالت سبقت بگیرد و این روش 

سهم 52 درصد از کل تولید ماهي تا سال 2030 را تشکیل دهد.

 چشم انداز تجارت محصوالت كشاورزي
تجارت به ویژه براي کشــورهاي مواجه با محدودیت منابع که وابستگي 
زیادي به واردات کاالهاي اساســي و با ارزش غذایي دارند، از اهمیت ویژه اي 
برخوردار اســت. در سطح جهاني، انتظار مي رود سهم کالري وارداتي از کل 
مصرف در حدود 20 درصد تثبیت شــود، اگرچه تفاوت هاي بین منطقه اي 
هم وجود دارد. به عنوان مثال، پیش بیني مي شود سهم کالري وارداتي از کل 
مصرف در منطقه خاور نزدیك و آفریقاي شمالي به 64 درصد برسد. در عین 
حال صادرات به نوبه خود در توسعه تولید محصوالت کشاورزي در بسیاري از 
کشورها و مناطق نقش مهمي دارد. پیش بیني مي شود تا سال 2030، حدود 
34 درصد از محصوالت کشاورزي در آمریکاي التین و کاراییب صادر شود. با 
توجه به افزایش عدم تعادل منطقه اي، استفاده از سیاست هاي محدودکننده 
تجــارت )به عنوان مثال محدودیت هاي صــادرات و واردات( مي تواند اثرات 

مخربي بر امنیت غذایي و تغذیه جهاني و معیشت کشاورزان داشته باشد.

 چشم انداز قیمت محصوالت كشاورزي
قیمت هاي بین المللي اکثر کاالهاي اساسي در نیمه دوم سال 2020 
افزایش یافت که به دلیل تقاضاي قوي چین و محدودیت در رشد تولید 
جهانــي بود. در نتیجه تحوالت مزبور، انتظار مي رود در نیمه نخســت 
بازه زماني چشــم انداز، تعدیلي در قیمت ها صورت گیرد. متعاقب آن، 
پیش بیني مي شــود که عوامل اصلي بازار منجــر به کاهش اندکي در 
قیمت حقیقي اقالم شود که ناشي از بهبود بهره وري و کند شدن رشد 

تقاضا است. کاهش قیمت هاي حقیقي مي تواند درآمد کشاورزان، به ویژه 
مالکان خرد و خانواده هایي که نمي توانند با بهبود بهره وري، هزینه هاي 
خود را به اندازه کافي کاهش دهند، را تحت فشــار قرار دهد. طي دهه 
آینده، تنوع آب و هوایي، آفات و بیماري هاي حیوانات و گیاهان، تغییر 
قیمت نهاده ها، تحوالت اقتصادي کالن و ســایر عدم قطعیت ها باعث 

تغییر در قیمت هاي موردانتظار خواهند شد.

 چشم انداز توسعه بخش بیو سوخت )سوخت هاي زیستي( 
در گزارش چشــم انداز پیش بیني شده که بخش سوخت هاي زیستي با 
ســرعت بسیار کندتري نسبت به دو دهه گذشته رشد خواهد کرد. انتظار 
مي رود که در تولید ســوخت هاي زیستي از کاالهاي اساسي کشاورزي )به 
غیر از نیشکر( بیشتري استفاده شود. در اتحادیه اروپا و ایاالت متحده آمریکا، 
سیاست ها به طور فزاینده اي از گذار به سمت وسایل نقلیه الکتریکي حمایت 
می کنند و استفاده از مواد زائد و باقیمانده کشاورزي را به عنوان مواد اولیه 
تولید سوخت هاي زیســتي ترجیح مي دهند. با این وجود، تولیدکنندگان 
اصلي نیشکر و روغن خام )به عنوان مثال برزیل، هند و اندونزي( به تولید 
بیوسوخت ادامه مي دهند که با افزایش استفاده از سوخت هاي زیستي در 
حمل و نقل، اهداف زیســت محیطي و تالش براي تقویت بخش کشاورزي 

داخلي به طور خود به خود انجام مي شود.

 تاثیر تولید گازهاي گلخانه اي بر تغییرات اقلیمي
پیش بیني مي شــود طي دهه آینده، شــدت کربــن تولید محصوالت 
کشاورزي کاهش یابد، زیرا انتظار مي رود انتشار مستقیم گازهاي گلخانه اي 
کشاورزي با سرعت کمتري نسبت به تولیدات کشاورزي رشد کند. با این 
وجود پیش بیني مي شــود انتشار جهاني گازهاي گلخانه اي ناشي از بخش 
کشــاورزي، طي 10 ســال آینده، 4 درصد افزایش داشته باشد که بخش 
دامپروري بیش از 80 درصد افزایش این بخش را به خود اختصاص خواهد 
داد. بنابراین، همانطور که در توافقنامه پاریس تعیین شــده، براي کاهش 
جهاني انتشار گازهاي گلخانه اي، تالش بیشتري در حوزه تدوین و تنظیم 
و اجراي سیاست هاي بخش کشاورزي مورد نیاز خواهد بود. این امر شامل 
اجراي فرآیندهاي تولید هوشــمند اقلیمي در مقیاس وسیع براي کاهش 

انتشار گازهاي گلخانه اي، به ویژه در بخش دامپروري نیز مي شود.

 تولیدات كشاورزي
پیش بیني مي شــود طي دهه آینده تولید محصوالت کشــاورزي 
جهاني، به طور متوسط، ساالنه 1/4 درصد افزایش یابد که نسبت به 
رشد تولید دهه گذشــته )1/7 درصد ساالنه( کمتر خواهد بود. این 

پیش بیني ها با این فرض صورت گرفته 
که اقدامات مربوط به فاصله اجتماعي 
براي مهــار همه گیــري کووید 19 در 



72

شماره 145- تابستان 1400

جهان

ســال 2021 به پایان خواهد رسید. همچنین به طور ویژه، فرض بر 
این اســت که کشورها محدودیت هاي جابه جایي و سفر را طوالني تر 
 نخواهنــد کرد؛ زیــرا این محدودیت ها دسترســي بــه نیروي کار 
مورد نیاز در بخش کشــاورزي را کمتر کــرده و در نهایت منجر به 
افزایــش هزینه هاي تولید در برخي کشــورها یا اجراي پروتکل هاي 
سختگیرانه بهداشتي شده که تاثیر منفي شدیدي بر کلیه فعالیت هاي 
کشاورزي داشته اســت. انتظار مي رود که رشــد تولید محصوالت 
کشــاورزي عمدتــا در اقتصادهاي نوظهور و کشــورهاي کم درآمد 
رخ دهد و از طریق ســرمایه گذاري هاي افزایش دهنده بهره وري در 
زیرساخت هاي کشــاورزي و تحقیق و توسعه، دسترسي گسترده تر 
به نهاده هاي کشاورزي و بهبود مهارت هاي مدیریتي در این مناطق 
صورت گیرد. عامل اصلي دیگر رشــد تولید، سرمایه گذاري ها براي 
تجهیز منابع تولید )به عنوان مثــال زمین و آبیاري( خواهد بود. از 
ســوي دیگر، انتظار مي رود رشد تولید در آمریکاي شمالي و اروپاي 
غربي در منطقه اروپا و آســیاي میانه کندتر باشد که بیشتر به دلیل 
محدودیت هاي اعمال شــده ناشي از سیاســت هاي زیست محیطي 

است.
براساس آمارها، انتظار مي رود تولید برنج در سال 2030 نسبت به 
متوسط سال هاي 2018 تا 2020 حدود 11 درصد بیشتر شود و این 
افزایش تنها مربوط به کشورهاي در حال توسعه است که عمده تولید 
برنج در جهان به آنها اختصاص دارد. همچنین پیش بیني مي شــود 
تولید گندم در جهان با رشــد 11/5 درصدي همراه باشد که حدود 
5/2 واحد درصد آن مربوط به کشورهاي در حال توسعه و 6/2 واحد 
درصد آن نیز مربوط به کشــورهاي توسعه یافته خواهد بود. براساس 
پیش بیني ها، تولید ذرت نیز طي این مدت رشد حدود 14 درصدي 
را تجربه خواهد کرد که حدود پنج واحد درصد از این رشــد مربوط 
 به کشورهاي توسعه یافته و 9 واحد درصد دیگر آن نیز به کشورهاي 
در حال توسعه اختصاص دارد. در عین حال، انتظار مي رود روغن هاي 
گیاهي، طي این مدت، رشــد 16 درصدي را تجربه کنند که عمده 
این رشد تولید از سمت کشورهاي در حال توسعه خواهد بود. تولید 
شکر نیز طبق پیش بیني ها، 15/6 درصد رشد خواهد کرد که عمدتا 
ناشي از رشــد تولید در کشورهاي در حال توسعه خواهد بود. طبق 
پیش بیني ها، تولید پنیر و کره طي این مدت به ترتیب رشدهاي 15 
درصد و 23 درصد را تجربه خواهد کرد. انتظار مي رود عمده رشــد 
تولید پنیر مربوط به کشورهاي توسعه یافته و عمده رشد تولید کره 

مربوط به کشورهاي در حال توسعه باشد.

 مصرف مواد غذایي
تقاضاي آینده براي مواد غذایي مستقیما تحت تاثیر جمعیت و تغییرات 
جمعیتي، رشــد و توزیع درآمــد و قیمت مواد غذایي اســت. در گزارش 
چشم انداز فرض شده اســت که تقاضاي مواد غذایي عالوه بر این موارد با 
تغییرات اجتماعي – فرهنگي و تغییرات سبك زندگي در الگوي مصرف، از 
جمله ادامه شهرنشیني و افزایش مشارکت زنان در نیروي کار و همچنین 
افزایش آگاهي مصرف کنندگان در مورد مسائل بهداشتي و پایداري همراه 
است. این عوامل اندازه جمعیت مصرف کننده، ترکیب سبد غذایي مورد نظر 

و توانایي آنها در خرید را تعیین خواهد کرد.
تقاضا براي مصارف غیرغذایي کاالهاي کشــاورزي نیز توســط تعدادي 
از عوامل خاص شــکل مي گیرد. تقاضاي خوراك دام دو عامل اصلي دارد: 
اول، تقاضاي کلي براي محصوالت دامي، که سطح تولید بخش هاي دام و 

آبزي پروري را تعیین مي کند. دوم، ساختار و کارایي سیستم هاي تولیدي، 
که مقدار خوراك مورد نیاز براي تولید یك خروجي معین از محصوالت دام و 
آبزي پروري را تعیین مي کند. کاربردهاي صنعتي کاالهاي کشاورزي )بیشتر 
براي تولید بیوسوخت و به عنوان مواد اولیه در صنایع شیمیایي( با توجه به 
شرایط عمومي اقتصادي، سیاست هاي نظارتي و تغییرات تکنولوژیکي شکل 
مي گیرد. به عنوان مثال، تقاضاي بیوســوخت نسبت به تغییر سیاست ها و 
همچنین تقاضاي کلي سوخت حمل ونقل بسیار حساس است که به نوبه 

خود به قیمت نفت خام بستگي دارد.
با این وجود، درآمد سرانه پیش بیني شده در گزارش چشم انداز کشاورزي 
30-2021، نســبت به پیش بیني هاي انجام شده پیش از بحران کووید19، 
کمتر اســت. پیش بیني مي شود این امر روي تقاضا در خانوارهاي کم درآمد 
تاثیر بگذارد و تاثیراتــي در مصرف غذا و ترکیب رژیم هاي غذایي طي دهه 
آینده داشته باشد. همچنین همه گیري باعث تغییر گرایش از سمت خدمات 
غذایي و رستوران ها به غذا خوردن در خانه شده است. فرض بر این است که 
با بهبود اقتصادي و برداشته شدن اقدامات کنترلي، این تغییر رفتاري به رویه 
قبلي خود برگردد. اگرچه فروض گزارش چشم انداز حاکي از بهبود اقتصادي 
گسترده از سال 2021 است، اما سرعت واقعي بهبود تا حد زیادي به موفقیت 
اقدامات کنترل ملي همه گیري )به عنوان مثال کمپین هاي واکسیناسیون( و 

سیاست هاي حمایت از بهبود مشاغل و تقاضاي مصرف کننده بستگي دارد.

 تقاضاي كاالهاي كشاورزي
تقاضاي کاالهاي کشاورزي شامل مصارف غذایي و غیرغذایي است. براي 
بیشتر کاالهاي کشاورزي، تقاضاي جهاني براي استفاده از مواد غذایي، مولفه 
کلیدي تقاضاي کلي است. با این حال، استفاده هاي غیرغذایي، به طور عمده  72
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خوراك دام و ســوخت، براي کاالهاي گوناگون، مهم است و طي دهه هاي 
گذشته رشد سریع تري نسبت به استفاده از مواد غذایي داشته است. طبق 
پیش بیني ها، طي 10 سال آینده، سهم استفاده هاي گوناگون کاالها به طور 
چشمگیري تغییر نخواهد کرد، زیرا هیچ تغییر عمده اي در مصرف پیش بیني 
نمي شــود. مواد غذایي به عنوان کاربرد اصلي براي برنج، گندم، حبوبات، 

ریشه ها و شکر و همچنین براي تمام محصوالت حیواني باقي خواهد ماند.
براساس پیش بیني هاي انجام شده، انتظار مي رود در سال 2030 مصرف 
گندم در جهان، 11/5 درصد رشد داشته باشد که حدود 0/8 واحد درصد 
آن مربوط به کشورهاي توسعه یافته و 10/8 درصد آن مربوط به کشورهاي 
در حال توسعه خواهد بود. در عین حال، رشد پیش بیني شده براي مصرف 
برنج نیز 12 درصد اســت که عمده آن ناشــي از رشد تولید این محصول 
در کشــورهاي در حال توسعه است. پیش بیني مي شود مصرف شکر طي 
این مدت حدود 16 درصد رشــد کند که 15/6 واحــد درصد آن مربوط 
به رشــد مصرف کشورهاي در حال توسعه خواهد بود. در میان گوشت ها، 
انتظار مي رود طي دهه آینده، مصرف گوشت گاو و گوساله رشد 6 درصدي، 
گوشت گوسفند رشد 16 درصدي و گوشت مرغ رشد 18 درصدي را تجربه 
کند. عمده رشد مصرف این محصوالت از سوي کشورهاي در حال توسعه 

خواهد بود.
همچنین براساس پیش بیني ها، سرانه مصرف گوشت در جهان نیز با رشد 
2/3 درصدي همراه خواهد بود. این رشد براي کشورهاي توسعه یافته 2/7 
درصد و براي کشورهاي در حال توسعه 5/2 درصد پیش بیني مي شود. طبق 
انتظارات، مصرف کره و پنیر به ترتیب رشــدهاي 23 درصد و 15 درصد را 
تجربه خواهد کرد. عمده رشــد مصرف کره در کشورهاي در حال توسعه و 

عمده رشد مصرف پنیر مربوط به کشورهاي توسعه یافته است.

 راندمان تولید محصوالت زراعي
انتظار مي رود در ســطح جهان، 88 درصد از رشد کل تولید محصوالت 
زراعي تا سال 2030 ناشي از بهبود راندمان تولید باشد. به دلیل تفاوت در 
شرایط کشاورزي و فناوري تولید، نرخ رشد پیش بیني شده براي کاالهاي 
کشــاورزي اصلي، براساس کشورها، متفاوت اســت. انتظار مي رود هند و 
کشــورهاي جنوب صحراي آفریقا از طریق ســازگاري بهتر بذرها و بهبود 
مدیریت محصول، راندمان تولید محصوالت اصلي خود را بهبود بخشــند. 
در کشــورهاي با درآمد باال و اقتصادهاي در حال ظهور، فرض مي شود که 
افزایش راندمان عمدتا از طریق بهبود در تنوع محصوالت کاشــته شده و 
اســتفاده از تکنولوژي کشاورزي، براي بهینه سازي مصرف آب، کود و مواد 
شــیمیایي زراعي حاصل شود. انتظار مي رود که در جنوب صحراي آفریقا، 
رشد راندمان تولید از طریق بهبود بذرها و افزایش استفاده از کود و سموم 
دفع آفات و همچنین افزایش مکانیزاســیون و استفاده از خدمات ترویجي 

مانند آموزش به کشاورزان حاصل شود.

 تجارت محصوالت كشاورزي
طي دهه آینده، تجارت محصوالت کشاورزي براي اکثر کاالها ادامه خواهد 
یافت، اگرچه به دلیل کاهش رشد تقاضا در چین و سایر اقتصادهاي در حال 
ظهور و کاهش تقاضاي جهاني براي بیو سوخت ها، سرعت رشد کمتري نسبت 
به دهه گذشته خواهد داشت. پیش بیني مي شود که متوسط رشد ساالنه حجم 
تجارت کاالهاي مورد بررسي در گزارش چشم انداز، به طور متوسط، 1/3 درصد 
باشد که در مقایسه با رشد 3 درصد دهه قبل، کمتر است. پیش بیني ها حاکي 
از کندي رشــد تجارت در اکثر کاالهاي کشاورزي است. در این میان، به نظر 
مي رسد حجم تجارت ذرت و لوبیاي سویا کاهش قابل توجهي را در دهه آتي 

تجربه کند. صادرات پنبه نیز بر اساس پیش بیني ها افزایش خواهد یافت.

 پیش بیني قیمت ها
پیش بیني مي شــود که طي دهه آینده، قیمت هاي حقیقي اکثر اقالم 
کشــاورزي کاهش یابد. قیمت کاالهاي کشاورزي از دهه 1960 روند کلي 
کاهشي را دنبال مي کند. این نتیجه بهبود بهره وري در کشاورزي و صنایع 
وابســته بوده و باعث کاهش هزینه هاي تولید کاالهاي اصلي غذایي شده 
اســت. انقالب ســبز طي دهه 1960 و ظهور فناوري هاي جدید طي دهه 
1990، منجــر به افزایش قابل توجه راندمان تولید در کشــورهاي بزرگ 
تولیدکننده محصوالت کشاورزي شده اســت. با وجود رشد تقاضاي مواد 
غذایي ناشي از رشد جمعیت و درآمد در سطح جهان، هزینه هاي تولید به 
طرز چشــمگیري کاهش یافته است. در این میان، بروز برخي انحرافات از 
روند کلي، مانند جهش قیمت طي بحران نفت در دهه 1970 یا تعدادي از 
نوســان قیمت ها طي سال هاي 14-2007، موقتي بوده و تغییري در روند 

نزولي قیمت طي بلندمدت ایجاد نکرده است.
براســاس پیش بیني ها، انتظار مي رود از سال 2021 تا 2030، متوسط 
قیمت غالت با کاهش همراه باشــد. این کاهش قیمت براي برنج بیشتر از 
ســایر محصوالت خواهد بود که به طور متوسط ساالنه 2 درصد پیش بیني 
شده است. در میان دانه هاي روغني، افت قیمت لوبیاي سویا و مواد غذایي 
پروتئیني به طور متوسط ساالنه 0/9 درصد خواهد بود. طي این مدت قیمت 
گوشت خوك نسبت به سایر گوشت ها بیشترین افت را تجربه خواهد کرد 
)متوســط ساالنه 2/1 درصد( . افت ســاالنه قیمت گوشت قرمز و ماکیان 
طي این مدت به ترتیب 1/4 درصد و 1/1 درصد پیش بیني مي شــود. در 
عین حال، اگرچه انتظار مي رود قیمت شکر خام متوسط رشد ساالنه 0/3 

73درصدي را تجربه کند، اما شکر سفید تغییر قیمتي را تجربه نخواهد کرد.
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