
نشریه

انجمن مدیران صنایع

نشریه
شماره 148- اسفند 1400- 64صفحه

 ردخت�دوستي�بنشان�هك�كام�دل�هب�بار�آرد��
نهال�دشمني�ربكن�هك�رنج�بي�شمار�آرد

پیام 
نوروزی 
مهندس 
محسن 
خلیلي

دهه 1390نباید تكرارشود
مسعود نیلي، محمد طبیبیان، امیر کرمانیمحمدرضا ستوده، حسین سالح ورزي، محمد پارسا با آثار و نوشته هایی از:

گزارش انجمن مدیران صنایع 
 

از تعرفه گاز صنعتی

گاز طبيعي به عنوان خوراك و ســوخت مصرفي برخي از بخش ها و 
فعاليتهاي اقتصادي در ايران به شمار مي رود و تغييرات قيمت آن مي تواند 
به طور مستقيم به تغييرات قيمتي محصوالت نهايي صنعتي منجر شود. 
در قانون بودجه سال 1400 تعرفه گاز صنعتي افزايش يافت و به صورت 

درصدي از نرخ متوسط خوراك گاز تحويلي...

نيلي بدون چون وچرا استراتژيسســت اقتصادايران به حساب مي آيد.
حضور 40 ساله در متن و برخي اوقات درحاشيه اقتصاد سياسي و اقتصاد 
كالن و مسائل برنامه ريزي و درك عميق و دقيق از تغييرات دانش اقتصاد و 
قدرت سازگاركردن اين دانش با مسائل ايران ونيز تدوين دوبرنامه اقتصادي 

اول و سوم توسعه موجب شده است...

نماينــدگان مجلس يازدهم خود را انقالبــي و اين مجلس را مجلس 
انقالبيون مي دانند و براي اينكه اين انقالبي گري را نشان دهند برخي كارها 
را با هياهوي بسيار شروع كرده و در جاهايي كه بايد تصميم بگيرند ناگهان 
ساكت مي شوند و كارديگري را دنبال مي كنند. به طور مثال آنها چند سال 

بود به دولت روحاني انتقادهاي تند وتيز مي كردند...

چرا رهبران دو كشور همسايه يا دو كشوري كه حتي از هم دور هستند 
و حاال تكنولوژي اين دوري فيزيكي را ناچيز كرده است بردباري از دست 
مي دهند و ناسازگاري را به اوج رسانده و سرانجام به جنگ مي پردازند و اين 
نفرت برانگيزترين رفتار آدمي را آشكارا افتخار نيز مي نامند؟ اين پرسش از 

سوي دانشمندان علوم انساني پاسخ هاي متفاوتي...

بررسی مشکالت افزایش تعرفه گاز صنعتی

نااميدتر از هميشه براي اصالح اقتصاد ایران

حذف یارانه پردرآمدها؛ هياهو برای ميزانی اندک

جهان در دهان خرس ناآرام اقتصاد ناآزاد 
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شــكر و سپاس خالق هستي را كه سالي ديگر امكان و فرصت زندگي 
در اين جهان خاكي به اين بنده ارزاني داشت تا خدمتگزار مردم و ميهنم 
باشم و ضمن تبريك فرارسيدن سال نو و نوروز، بهترين ها را براي اين ملك 
و ملت و همه ياران و عزيزانم آرزو نمايم. اين اولين سال قرن جديد را در 

شرايطي آغاز مي كنيم كه افق هاي روشن...

مناسبات دولت هاي ايران با بخش خصوصي در همه سال هاي پس از 
1340 را مي توان به مناسباتي شگفت انگيز تشبيه كرد كه در اين تعامل 
دولت ها هميشــه دست باال را داشته و بخش خصوصي با اكراه يا به ميل 
خود همان رفتاري را كرده است كه نهاد دولت اراده انجام آن را داشته است. 

دولت هاي ايران همواره در دوره هاي وفور درآمد...

پيام نوروزی مهندس محسن خليلي
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نگاهي به آمارهاي مرتبط با شاخص هاي كالن اقتصادي در 
دهه 1390 نشان مي دهد متاسفانه بيشترين پيامدهاي منفي را 
از سوي تحريم اقتصادي اين دهه و نيز سياست هاي اقتصادي 
سردرگم دولت هاي پيشــين را تجربه كرده است. دراين دهه 
متاسفانه نرخ رشد اقتصادي ايران به مثابه چراغ راهنماي رشد 
رفاه شــهروندان ايراني به طور ميانگين صفر بوده است. با توجه 
به اينكه نرخ رشــد جمعيت دراين ده سال حتي دراندازه يك 
درصد وجود داشته است ايرانيان از نظر رفاه در آخر دهه 1300 
نســبت به اول اين دهه فقيرترشــده اند. آمارهاي دردسترس 
نشان مي دهد درصد فقرا از 18 درصد جمعيت كشور در سال 
1390 به 28 .8 درصد درسال 1398 رسيده است. دراين دهه 
نرخ رشد سرمايه گذاري منفي شــد و نيز نرخ تورم از هر دهه 
ديگري باالتر رفت. آمارهاي منتشر شده در نيمه نخست سال 
 1400 از وضعيت شاخص هاي يادشده تابوي انتقاد را شكست و 
مقام رهبري نيز نسبت به اين روند انتقاد كردند. حاال ديگر معلوم 
شده است دهه 1390 از نظر اقتصادي بدترين دهه تاريخ معاصر 
در ايران بوده اســت. خاموش شدن موتور رشد سرمايه گذاري، 
روند كاهنده پس انداز ملي، روند كاهنده سرمايه گذاري خارجي 
و روند كاهنده ســرمايه گذاري از ســوي دولت به دليل كمبود 
درآمد ارزي و نيز كاهش چشمگير توانايي و اراده براي توسعه 
سرمايه گذاري داخلي بخش خصوصي از داليل اصلي بدتر شدن 
روندها و شاخص هاي كالن اقتصادي در دهه 1390 بود. عالوه 
بر اين تجارت خارجي ايران به ويژه با كاهش پرشــتاب درآمد 
حاصل از صادرات نفت به دوران سختي رسيد. در دهه 1390 و 
بر اساس آمارهاي رسمي و غيررسمي عالوه بر كوچ سرمايه هاي 
نيرومند انســاني و سرمايه اجتماعي شــاهد كاهش اعتماد به 
كارآمدي دولت به مثابه نماينده نظام سياســي بوديم و اينها با 
توجه به فرار سرمايه به خارج از ايران دهه بدي را براي ايرانيان 
رقم زد. در صورتي كه بخواهيم داليل اين وضعيت را بررســي 

كنيم به طور خالصه مي توان به مسائل زير اشاره كرد: 

تشدیدمجادلهداخلي
واقعيت اين است كه سياست ورزي و مبارزه سياسي در ايران 
فاقد اســتانداردهاي سازگار با تحوالت دنيا است. به اين معني 
كه در ايران احزاب شناخته شده و شناسنامه دار كه كارنامه و 
برنامه مشخص براي اداره كشور داشته باشند وجود عيني ندارد. 
بيشترين راه حل ها در مبارزه سياسي كه بر سر به دست آوردن 

شــكر و سپاس خالق هستي را كه ســالي ديگر امكان و فرصت زندگي در اين جهان خاكي به 
اين بنده ارزاني داشت تا خدمتگزار مردم و ميهنم باشم و ضمن تبريك فرارسيدن سال نو و نوروز، 

بهترين ها را براي اين ملك و ملت و همه ياران و عزيزانم آرزو نمايم.
 اين اولين سال قرن جديد را در شرايطي آغاز مي كنيم كه افق هاي روشن و اميدوار كننده تري نسبت 
به دو سه سال اخير در آسمان سياست و اقتصاد ميهن مان نمايان و گشايش هايي در پيچيده ترين معضل 

ملي و مانع توسعه ميهن مان، يعني تحريم هاي ظالمانه خارجي، هويدا شده است.
متاســفانه دهه آخر قرن قبل، بر اثر اشتباهات و سوءسياست هاي داخلي و فشارها و ستم هاي 
خارجي، كمترين توفيق را در بهبودي وضعيت زندگي و كار و معاش مردم عزيزمان داشتيم. تورم 
و بيكاري باال و سرمايه گذاري و رشد و بهره وري اندك، اين دهه را به »دهه از دست رفته« تبديل 
كرد. وضعيتي كه مي توانست به گونه اي ديگر رقم بخورد و در طي آن بخشي ديگر از مسير و راه 
توســعه اين سرزمين عزيز پيموده شود. توسعه و پيشرفتي كه خواست و آرزوي يكصد و چند ده 
ساله اين مردم از پس از نهضت مشروطيت بوده و جان هاي بسياري براي تحقق آن به جان آفرين 
تسليم شده است. اكنون اما بايد از حسرت خوردن دست كشيد و با درس آموزي از گذشته و درك 
و تحليل تاريخ، دســت بر زانوان نهاد و همت كرد و بي چشم داشت و توقع معجزه و با استعانت از 
پروردگار متعال، همبسته و متحد و يكپارچه، بناي ساختن و رفع كمبودها و خرابي ها را نهاد و از 

مهم ترين آنها آغاز كرد، از خود! 
 عشق و محبت و دوستي و آگاهي و آزادگي را در درون خود بيش از پيش پرورش دهيم و به 
اطرافيان خود بيش از گذشته توصيه نماييم. اين سرآغاز و گام مهم، با هم افزايي ديگران ، مي تواند 

به هر چه توانمند ترشدن خرد جمعي و ارتقا روحيه ملي منجر شود.
فاصله و شكاف ها را از ميان برداريم و صلح و آشتي را در روابط و مناسبات خود با ديگران حاكم 
كنيــم . جدايي ها و تضادها در بين اعضاي خانواده، در بين ياران و همكاران، بين همشــهريان و 
هم ميهنانمان و بين آحاد جامعه بشــري، عامل بدبختي و تباهي اســت. خود را حق و ديگري را 
ناحق پنداشتن، مطلق انگاري و سياه و سفيد ديدن، عامل اين جدايي ها و تضادها و اختالفات است.

به عنوان يك پير سالخورده و در نود و سومين سال زندگي، خدمت همه عزيزان عرض مي كنم، زندگي 
اگر زيباست و ارزشي دارد، كه البته دارد، در با هم بودن و محبت كردن و عشق ورزيدن است . در مهرباني 
با طبيعت و با آب و گياه و حيوان؛ در محبت كردن به همسر و فرزندان و اقوام و خويشان و همشهريان و 
هم ميهنان و همه انسان هاست، كه اين همه حلقه هاي يك زنجيرند و فراموشي در عشق ورزيدن و محترم 

و عزيز داشتن هر يكي، زنجيره زندگي را مي گسلد و زنجير مي شود بر روح و روان مان.
در اين آغاز قرن جديد آرزومندم با ياري ايزد متعال و ارتقا شعور و معرفت همه ما، قرني ديگرگون را 
شاهد باشيم؛ قرني سرشار از خوبي و نيكي و پيشرفت و توسعه براي مردم و ميهن عزيزمان و آرامش و 

صلح و دوستي براي جهانيان. چنين باد! 
هرروزتاننوروز،نوروزتانپیروز
مهندسمحسنخلیلي

 دهه 1390
نباید تكرارشود

ردخت دوستي بنشان هك كام دل هب بار آرد 
نهال دشمني ربكن هك رنج بي شمار آرد

محمدصادقجنانصفت
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سرمقاله

مقام رياست جمهوري  و نيز اكثريت مجلس است به 
صورت جبهه هاي اســت. به اين معني كه دوجناح 
سياســي اصلي كشــور ائتالف هاي خاص خود را 
تشكيل مي دهند و پس از برنده شدن برنامه مدوني 
براي اداره اقتصاد ايران ندارند به همين دليل است 
كه سياست هاي اقتصادي ناكارآمد مي شود. تشديد 
مجادله سياسي داخلي حل مسائل خارجي ايران را 

نيز با پيامدهاي منفي روبه رو كرده است.

سیاستخارجي
واقعيــت ايــن اســت كــه سياســت خارجي 
اســتقالل طلبانه ايران موجب شد اين سرزمين دو 
دوره در دهه 1390 يعني شــروع و پايان دهه دهه 
يادشــده با تحريم غرب روبه رو شــود. تحريم هاي 
گســترده سياســي و اقتصادي از 1397 به اين سو 
درآمد صــادرات نفت و نيز انتقــال منابع ارزي را 
نشانه گرفت و ايران با اين وضعيت اقتصادي ناتوان 
داشت و دارد. پيامدهاي تحريم كه به آرامي اقتصاد 
ايران را زير فشــار داشــت وضعيتي ايجاد كرد كه 
دخل وخرج دولت از دســت خارج شــد. ايران زير 
فشار تحريم هاي گسترده ناگزير شد سياست هاي 
بودجه اي، سياســت هاي ارزي و سياست هاي پولي 
وتجاري از ســر اجبار تدوين كند و به همين دليل 

از توازن خارج شديم. 

كسريبودجهشدیدوفزاینده
تحريم هاي گسترش يابنده بخش اصلي درآمد 
دولت كه ارز حاصل از صادرات نفت و تبديل آن به 
ريال و گنجاندن آن در اليحه بودجه بود را از دست 
دولت گرفت. با توجه به اينكه بيشترين هزينه هاي 
بودجه ايران به هزينه هاي جاري و هزينه هاي دفاع و 
امنيت اختصاص مي يابد و سهم بزرگي از ارزهاي به 
دست آمده بايد به واردات اقالم اساسي، نهاده هاي 
دامــي و نيــز دارو وتجهيزات پزشــكي اختصاص 
مي يابد، كاهش هزينه ها ناممكن شــده است. اين 
وضعيت موجب شد دولت هاي گذشته براي تامين 
منابع مالي به شــكل هاي گوناگون به منابع بانك 
مركزي فشــار بياورد و با اين اقدام پايه پولي و نيز 

رشد نقدينگي با سرعت افزايش يابد. 

تورمهايبهتآور
نتيجه رشد پايه پولي ورشد نقدينگي در اقتصاد 
ايران به رشد شتابان نرخ تورم منجر شده است. در 
حالي كه در تاريخ معاصر سابقه نداشته است اقتصاد 
ايران چند سال پشت سرهم تورم باالي 30 درصد را 
تجربه كند در اين دهه و در دودوره يعني سال هاي 
1391 و 1392 و نيز در سال هاي پاياني دهه 1390 
نرخ تورم در ايران باالي 35 درصد بوده اســت. اين 
ميزان تورم بســياري از برنامه هاي اقتصادي را در 

سرازيري قرارداد. نرخ تورم فزاينده پيامدهاي خاص 
خود را برا قتصاد برجاي گذاشت كه در دهه 1390 

در اندازه هاي باال ديده شد. 

نرخارز
 يكي از پيامدهاي نرخ رشد شتابان و نيز كاهش 
صادرات نفت وعرضه كمتر ارز اســكناس به بازار به 
رشد شگفت انگيز قيمت دالر به مثابه ارز مورد توجه 
ايرانيان منجر شد. در صورتي كه قيمت هر دالر دربازر 
را 27 هزار تومان فرض كنيم در يك دوره ده ســاله 
 با رشد شگفت انگيز 2600 درصدي مواجه شده ايم.

27 برابر شدن قيمت دالر بر همه بازارهاي كاال، كار 
و بر بخش واقعي اقتصاد اثرات غيرقابل انكارداشــت. 
تورم عمومي و نيز تورم كاالهاي واســطه اي و مواد 
اوليه به قيمت تمام شده رشد يابنده توليد صنعتي 
منجر شد و با توجه به سقوط قدرت خريد شهروندان 
ركود دربخش توليد نيز در دهه 1390 مزيد بر علت 

شد و وضعيت اقتصاد را خراب كرد. 

سیاسیونچهميگویند
گروهي از سياســتمداران باور دارند دليل ناكامي 
اقتصادايــران در دهــه 1390 بــدون ترديــد رفتار 
غيرانقالبي دولت هاي يازدهم و دوازدهم بوده است و 
حتي مي گوينــد به همين علت بود كه آمريكا جرات 
كرد ايران را تحريم كند و سرچشمه منازعه در داخل 
نيز دولت هاي حســن روحاني بودند. بنابر اعتقاد اين 
گروه دوم با روي كار آمدن دولت انقالبي سيد ابراهيم 
رئيسي برگشت اقتصاد به ريل رشد مستمر و فزاينده 
بــاال و نيز تثبيت نرخ تورم در اندازه هاي قابل اعتنا از 
راه سرمايه گذاري بيشتر ممكن است و نبايد زمينه هاي 
نااميدي در جامعه را گسترش داد.گروه ديگري اما باور 
دارند بايد داليل واقعي مچاله و كوچك شدن اقتصاد 
در دهه 1390 آشــكار شــود و تا زماني كه نخواهيم 
واقعيت هــا را قبول كنيم در بر همان پاشــنه خواهد 
چرخيد. اين گروه باور دارند سياســت هاي اقتصادي 
دولت قبل ناكارآمد بود اما از ســوي ديگر قبول دارند 
دولت سيزدهم از نظر سياست هاي اقتصادي ضعيف تر 
از دولت هاي پيشين است و نيز مديران ارشد اين دولت 
توانايي طراحي برنامــه اقتصادي پيش برنده را ندارند 
زيرا نمي خواهند واقعيت ها را قبول كنند. راه هاي فرار 
از تكرار دهه بدبختي چندان پرشمار نيست. در صورتي 
كه ايران نتواند با سياست خارجي تنش زدا راه تجارت 

را هموار كند دهه 1390 تكرار خواهد شد. 

راهتكرارراببندیم
حاال در آستانه رسيدن سال نو بار ديگر اين هراس 
در ميــان عالقه مندان به ايــران، اقتصاددانان فعاالن 
اقتصادي و مديران صنعتي وجود دارد كه دهه 1400 
نيز همانند دهه 1390 براي اقتصاد كشور ناخوشايند 

باشــد و دهه يادشده با ابعاد گســترده تر تكرار شود. 
برخي از نشــانه هاي ناراحت كننده در نخستين سال 
دهــه 1400 را مي تــوان با مراجعه بــه آمارهاي در 
دســترس به خوبي ديد. سال 1400 ايران با كسري 
بودجه هنگفت روبه رو شــد كه نتيجــه آن تورم 40 
درصدي امســال اســت. آمارهاي در دسترس نشان 
مي دهند متاســفانه نرخ رشد سرمايه گذاري به مثابه 
موتور رشــد اقتصادي هنوز در اندازه هاي قابل قبول 
نيست و نيز راه ورود سرمايه خارجي همچنان مسدود 
اســت و فرار سرمايه و نيروي انســاني ادامه دارد. در 
آخرين روزهاي امسال هنوز تكليف تحريم ها روشن 
نيست و سياســت هاي اقتصادي دولت فاقد وضوح و 
شــفافيت اســت. با اين همه نبايد نااميد شد و همه 
روزنه هاي نفس كشــيدن اقتصاد را بســته ديد. اما 
گشايش اقتصادي در سال 1401 كه مي تواند پايه اي 
براي اقتصاد بهتر دهه 1400 فراهم كند مشروط به 
حل همه مسائلي است كه درباال ياد آور شدم. واقعيت 
اين است كه ايران بايد تكليفش را با دنيا روشن كند. 
در حال حاضر ايران با كشورهاي توسعه يافته غرب و 
متحدان آنها در هر قاره اي ارتباط تجاري و سياســي 
محــدودي دارد. اين وضعيت و رويكرد به شــرق به 
اميد اينكه با اين راهبرد بتوان اقتصاد ايران را به جاده 
پيشرفت رساند و از تله رشدهاي كم و پرنوسان و نيز 
تحريم رها شد رويابافي است. بپذيريم يا قبول نكنيم، 
خوب باشد يا بد باشد، مقصر آمريكا باشد يا نباشد بايد 
واقعيت تحريم ها را ديد و راهي براي برطرف كردن آن 
پيداكرد. گام بعدي كه بايد برداشته شود روشن كردن 
موتور سرمايه گذاري داخلي وخارجي است. اگر چه در 
بودجه 1401، 30 ميليارددالر سرمايه گذاري خارجي 
پيش بيني شده است اما با توجه به تجربه دهه 1390 
كه به طور ميانگين سرمايه گذاري خارجي به كمتر از 
دو ميليارد دالر رســيد اميدوار بودن با ادامه وضعيت 
موجود كمي سخت است. از سوي ديگر متاسفانه دولت 
و به ويژه مجلس قانونگذاري ايران در اين ماه هاي تازه 
سپري شده رفتار مبهمي با بخش خصوصي داشته و 
دارد. بخشي از اين رفتار ناكارشناسانه به ادامه راهبرد 
شكست خورده قيمت گذاري دستوري برمي گردد و 
بخشي از آن نيز به بي اعتمادي به فعاليت اين بخش. 
سخت گيري نسبت به اتاق بازرگاني از سوي مجلس 
به دليل يك رفتار و گفتار سياسي مي تواند وضعيت 

بخش خصوصي را متزلزل كند. 
برخــي باوردارند ادامه اين ســخت گيري به ويژه 
اگر دولت به درآمدهاي صادرات نفت دست پيداكند 
به حاشــيه راندن بيشــتر بخش خصوصي اســت. 
دولت ســيزدهم تا پايان هفته ســوم هنوز جزييات 
سياست هاي ارزي و پولي و مالي و تجاري خود را براي 
سال بعد اعالم نكرده است. اين ابهام موجب مي شود 
كه دلسردي ها بيشتر شود درحالي كه دولت بايد به 

فعاالن اقتصادي خصوصي اعتماد كند.
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بــا بخش  ايران  مناســبات دولت هــاي 
خصوصي در همه ســال هاي پس از 1340 
را مي توان به مناسباتي شگفت انگيز تشبيه 
كرد كه در اين تعامل دولت ها هميشه دست 
باال را داشته و بخش خصوصي با اكراه يا به 
ميل خود همان رفتاري را كرده اســت كه 
نهاد دولت اراده انجام آن را داشــته اســت. 
دولت هاي ايران همــواره در دوره هاي وفور 
درآمد ارزي به دليل بي نيازي به ماليات هايي 
كــه بايد از بخــش خصوصــي بگيرند و به 
هزينه هاي كشــور و دولت اختصاص دهند 
را از قلــم مي انداخته و بي نياز از مشــاركت 
بخش خصوصي راه خود را مي پيموده است. 
در اين چندين دهه تازه سپري شده بخش 
خصوصي ايران جز در ســال هايي استثنايي 
نقش اندكي در تدوين برنامه هاي توسعه 5 
ســاله و نيز در تهيه اليحه بودجه به مثابه 
مهم ترين ســندهاي مالي و اقتصادي داشته 
و دارند. دردوره هــاي وفور درآمدهاي ارزي 
دولت ها براي تنظيم بازار كاالهاي اساسي و 
نيز حتي كاالهاي با دوام مصرفي محدوديتي 
در واردات نمي گذاشتند و به اين ترتيب بود 
كه حمايت از توليد داخلي در برابر حمايت 
از مصرف كننده كه به هرحال براي دولت ها 
مقبوليت مي آورد كنار گذاشــته مي شــد. 
از ســوي ديگر دولت های ايران در شــرايط 
كمبود درآمدهاي ارزي از سر اجبار به سوي 
بخش خصوصي مي آيند امــا در همين راه 
هم بــه جاي اينكه به بخش خصوصي ايران 
كمك كنند به بخش خصوصي دســتورهاي 
غلط درباره هر رخداد و پديده اي كه منفعت 
دولت را پديدار مي كــرد مي داده اند. به طور 
مثــال در دوره هايي كه دولــت منابع مالي 
از  ارزي اش ســقوط مي كند تالش مي كند 
بخش خصوصي ماليات بيشــتري بگيرد يا 
بخش خصوصي را زير فشار قرار مي دهد كه 
بايد قيمت توليدات خود را به رغم تورم هاي 
باال زير ســقف تورم افزايش دهند و به اين 
ترتيب آنها را با شرايط دشوار روبه رو كرده اند. 

در چنين دوره هايي كــه دولت در تنگناي 
تهيه منابع درآمدي براي تعادل بخشــي به 
بودجه كل كشور است، منابع بانكي را براي 
دولت يا شــركت هاي دولتي برمي دارد و راه 
ورود اعتبــارات و وام هاي بانكي به ســوي 

بخش خصوصي را مي بندد. 

روزگارامروزبخشخصوصي
واقعيت اين اســت كه دولت دكتر ســيد 
ابراهيم رئيســي دســت كم در حــرف و در 
گفت وگوهايــي كه با بخــش خصوصي دارد 
از همكاري و تعامل بيشــتر سخن مي گويد 
و اظهار عالقه مي كنــد كه بخش خصوصي 
در امر اداره اقتصاد كشور مشاركت بيشتري 
داشته باشــد. رئيس دولت و معاونان وي و 
شــماري از وزيران اقتصادي نيــز بارها اين 
عبــارات را برزبان آورده انــد و بايد اميدوار 
بود كه اين ســخنان فقط برروي كاغذ يا در 
حد ســخن گفتن نمانند و بخش خصوصي 
ايــران به طور جدي در اداره اقتصاد كشــور 
به انــدازه بضاعتي كه دارد بــه بازي گرفته 
شــود. از ســوي ديگر امــا رفتارهايي ديده 
مي شود كه نشــان مي دهد در درون دولت 
اين درخواســت همكاري با بخش خصوصي 
فاقــد انســجام اســت و برخــي از مديران 
ارشــد اقتصاد عالقه اي به همكاري با بخش 
خصوصــي ندارند يا اينكه تصور مي كنند كه 
اين بخش فاقــد توانايي خاصي براي كمك 
به شهروندان است و برخي حتي جلوتررفته 
و مي گوينــد دادن اطالعــات بــه بخــش 
 خصوصي در مراكز تصميم گيري مي تواند به 
رانت جويي آنها منجر شــود. در حال حاضر 
وزيــر اقتصاد كه رياســت قانوني شــوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي را برعهده 
دارد و مطابق قانون بايد در نشست هاي اين 
شــورا حاضر باشــد در اين نشست ها حاضر 
نمي شــود. از طرف ديگر برخالف خواســت 
بخش خصوصي دولت قيمت گذاري دستوري 
را در صــدر فعاليت هاي خــود قرار داده كه 
مي تواند به انحراف توليد منجر شــود. نكته 
ديگر اين است كه مجلس يازدهم نيز با اتاق 
بازرگاني ايران ميانه خوبي ندارد و در اليحه 
بودجه بخشــي از درآمد قانوني اين نهاد را 
به دولت اختصاص داده اســت و شماري از 
اعضاي اين نهــاد دنبال تغييــر قانون اتاق 

هستند تا اين نهاد را دولتي تر كنند. 

همهچیزبهبخشخصوصيبرميگردد
با كنارهم قرار دادن برخي پالس هايي كه از 
سوي دولت و مجلس ارسال مي شود مي توان 
فهميد كه بخش خصوصي ايران سال هايي نه 
چندان آسان را در برابر نهادهاي اداره كننده 
كشور پيش رو دارند و بايد با تدبير و با درايت 
اين دوره را كه نقطه عطف اســت را مديريت 
كند. كارآمدترين ابــزار بخش خصوصي كه 
در تجربه هــاي درازمدت كارآمــدي خود را 
اثبات كرده اســت افزايش قدرت كارشناسي 
بخش خصوصــي در مواجهه با وضعيت هاي 
گوناگــون اســت. تجربه نشــان مي دهد در 
انتهــاي هراقدام و تصميم و برنامه دولت اين 
كارشناسان دولت و مجلس اند كه راه را براي 
سياستمداران و قانونگذاران هموار مي كنند. 
يك وزير يا رئيس بانك مركزي بايد به شمار 
قابل اعتنايي از وظايف روزانه و ميان مدت مهم 
رسيدگي كند و فرصت چنداني ندارد درباره 
هر رويداد احتمالي به طور شــخصي مطالعه 
كارشناســي كرده و پس از رسيدن به نتيجه 
تصميم بگيرد بنابر اين از كارشناسان دولت 
اســتفاده مي كند. حاال اگر بخش خصوصي 
بتواند بدون هياهوهاي سياسي و بدون منازعه 
و مجادله با دولت منابع انســاني و مالي الزم 
وكافي براي تهيه و پژوهش هاي كارشناسي 
درباره موضوع هاي مورد نياز كشور در سطوح 
گوناگون تامين كند و با استفاده از نيروهاي 
ورزيده اين منابع تهيه شده را در اختيار دولت 
قرار دهد مي تواند برگ برنده داشــته باشد. 
بخــش خصوصي ايران ضمــن چانه زني در 
اندازه هاي الزم براي استفاده از حقوق قانوني 
 خود تنها از  اين مســير است كه مي تواند در 
دراز مدت و در كوتاه مدت توانايي هاي خود را 
براي حل مسائل كالن نيز نشان دهد. به طور 
مثال در حالي كه دولت هاي گوناگون هنوز در 
راه رسيدن به يك پژوهش منتج به نتيجه براي 
توسعه صنعتي باشند، انجمن مديران صنايع 
سال ها پيش چنين كاري را انجام داده است 
و مي تواند در اختيــار دولت جديد بگذارد. از 
سوي ديگر اتاق هاي بازرگاني نيز مي توانند در 
پژوهش هاي خود به جاي تمركزگرايي بخشي 
از منابع تحقيقاتي خود را به نهادهايي كه تجربه 
و دانش كافي براي پژوهش هاي كاربردي دارد 
اختصاص دهند. بخش خصوصي بايد از مسير 
اثبات توانايي هاي كارشناسي در مشاركت اداره 

كشور حضور داشته باشد و اين شدني است.

بخش خصوصي در نقطه عطف 

محمدرضاستوده

دبیركل
انجمنمدیرانصنایع
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فكركــردن درباره فضاي كســب وكار و  نيز 
اقتصاد كالن ايران در ســال 1401 يكي از دل 
مشغولي هاي فعاالن اقتصادي و نيز اقتصاددانان 
و سياســتمداران است. واقعيت اين است كه در 
اين باره بايد بسيار انديشيد و گفت و شنيد و به 
ويژه به دولت سيزدهم كه به نظر مي رسد هنوز 
نتوانسته اسب چموش اقتصاد را رام كند كمك 
كرد. بديهي است در اين باره هر فعال اقتصادي 
ونيز هر اقتصاددان و سياستمدار و عالقه مند به 
اقتصاد سياســي ايران از زاويــه خاصي به ايران 
1401 مي انديشد و با توجه به كنارهم قراردادن 
متغيرها در معادله ايران 1401 استنباطي خواهد 
داشــت. نگارنده نيز از اين قاعده بيرون نيستم و 
آنچه در ادامه مي خوانيد برداشــتي است كه با 
توجه به اطالعات و دانسته هايم از تعامل مديران و 
صاحبان بنگاه هاي اقتصادي و نيز روساي اتاق هاي 

بازرگاني و اقتصاددانان به دست آمده است. 

ناشناسوپررمزوراز
سخت ترين كار در ايران با توجه به نهادهاي 
آمارگيري و نيز توليد اطالعات از سوي نهادهاي 
دولتي درباره اقتصاد ايران در اين دهه هاي تازه 
سپري شــده و حتي پيش از آن اين است كه 
پنهان هاي آن پر شمار شده و پيداهاي شفاف آن 
روبه زوال است. اين پررمز وراز بودن ونيز ناشناس 
بــودن رفتارها كه به باور اكثريت اقتصاددانان و 
كارشناسان، سال هاي پرشماري است بر ايران 
سايه افكنده است پيش بيني ناپذيري را به ويژگي 
نهادينه شده دراقتصاد ايران تبديل كرده است. 
از پيش معلوم اســت اگر پديــده اي روندهايي 
نامنظم و پر از نوســان ورفتارهايي گيج كننده 
داشته باشد سم مهلكي براي كسب وكارها در 
هرســطح از خانواده تا نهاد دولت بوده و هست. 
بدترين بخش اين واقعيت تلخ اين اســت كه 
ريسك هاي برنامه ريزي به اندازه اي شده است كه 
بسياري از بنگاه ها برنامه ريزي حتي كوتاه مدت 
را ممكن نمي دانند.براي اثبات اين ادعا مي توان 
مصداق هاي پرشماري از كالن ترين مقوله ها تا 

خردترين آنها را رديف كرد. 

بودجهدرصدرناپیداها
تا روز 15 اســفند مــاه 1400 هنوز كه اين 
متن آماده مي شــد تكليف اليحه بودجه آشكار 
نيســت و اين اليحه به نظر مي رســد در صدر 
ناشناس هاي كالن اقتصادي و سياسي قراردارد 
و از هميــن االن معلوم اســت ســال 1401 
از اين ناحيه آســيب قابل اعتنايي بر كســب 
وكارها خواهد گذاشت. اين ناهنجاري هميشه 
گريبان اقتصاد ايران را گرفته و مي گيرد. ديوان 
محاســبات كشــور يك نهاد ناظر بر سازگاري 
بودجه قانوني كشــور با اجراي آن اســت. اين 
نهاد كه پيــش از اين با تاخير گزارش هاي يك 
ســاله ارايه مي كرد در حال حاضر به روزرسان 
شــده و توانست اســت گزارش عملكرد ده ماه 
بودجه 1400 را استخراج كند. گزارش مستمر 
ديوان محاسبات كشــور از اجراي بودجه سال 
1400 در 10 ماهه  ســال جاري نشان مي دهد 
منابــع عمومــي دولت در اين بــازه زماني 60 
درصــد و مصارف عمومي دولــت 64.5 درصد 
تحقق يافته اســت. دربخشــي از اين گزارش 
آمده است: »براساس اين بررسي ها، كسري 4.5 
درصدي منابع و مصارف عمومي بودجه از محل 
تنخواه گردان خزانه موضــوع تبصره ذيل ماده 
)24( قانون محاسبات عمومي تامين شده است.

گزارش ديوان محاســبات حاكي از روند رو به 
بهبود منابع نفت، رشد ثابت و خطي درآمدهاي 
مالياتي و رشد انتشــار اوراق نسبت به 8 ماهه 
سال جاري اســت. همچنين معادل 41 درصد 
از منابع عمومي تحقــق يافته دولت مربوط به 
درآمدهاي مالياتي و گمركي بوده است.اين در 
حالي اســت كه ميزان ماليات پرداخت نشده و 
معوق علي الحســاب اشخاص حقوقي دولتي در 
پايان دي ماه سال جاري معادل 1.085 ميليارد 
تومــان بوده كه بيــش از 82 درصد آن مربوط 
به 3 شركت دولتي است.: واكاوي گزارش هاي 
اين نهاد به ويژه از كارنامه شــركت هاي دولتي 
كــه 70 درصد از بودجه كل كشــور را به خود 
اختصــاص مي دهند ادعــاي پيش بيني ناپذير 

بودن اقتصاد ايران را به خوبي اثبات مي كند.«

برنامههفتمداریمیانداریم؟
برنامه ششــم توســعه در آخر اين ماه تمام 
مي شود و هنوز گامي براي تدوين برنامه هفتم 
توسعه برداشته نشده است. به اين ترتيب معلوم 
نيست دولت سيزدهم براي راهبرد ميان مدت 
مي خواهد هميــن برنامه موچود را اجرا كند يا 

يك سال بدون برنامه باشيم. برنامه هاي توسعه 
با هركيفيتي به هرحال چراغ راهنماي دولت ها 
و سازمان ها به حساب مي آيند و به اين ترتيب 
دولت سيزدهم چشــم اندازي ندارد. تا پيش از 
اينكه محمود احمدي نژاد بر قوه مجريه استيال 
يابد و در چشــم برهم زدني ســازمان برنامه را 
منحل كند اين نهاد هر سال گزارشي از كارنامه 
اجراي برنامه هاي 5 ســاله توسعه را به صورت 
مشــروح و با منطبق كردن قانون و اجرا فاش 
مي كرد. پس از اجراي برنامه چهارم به بعد اين 
ســنت از مزيت ها بيرون رفت و اصوال درحالي 
كه يك ســال از پايان برنامه ششــم ســپري 
شــده اســت برنامه اي براي ادامه سياست هاي 
توســعه اي نداريم. برهمين قيــاس مي توان به 
دادن ماموريت از ســوي رئيس جمهوربه معاون 
اول خود براي تدوين برنامه توســعه صنعتني 
اشاره كرد كه گويا چهارمين يا پنجمين برنامه 
توســعه صنعتي خواهد بود. نكته جالب اينكه 
وزير صمت فعلي در دوره رياست احمدي نژاد بر 

دولت برنامه توسعه صنعتي نوشته بود. 

رهبربازارهادرابهام
پيش بينــي كســب وكارها در ايــران براي 
ســال آينده بدون ديدن چشم انداز چند بازار با 
اهميت فايده اي نــدارد. بدون چون و چرا بازار 
ارز مهم ترين بازار ايران اســت كه ساير بازارها 
را دنبال خود مي كشاند و اين تجربه را در چند 
ســال گذشته داشــته ايم. بازار ارز كه بازار هاي 
كاال وكار ونيز بازار انواع كاالهاي واســطه اي و 
سرمايه اي و مواد اوليه اثرگذاري بزرگ دارد در 
ســال آينده با ابهام روبه رو است. تا اين لحظه 
يعني هفته نيمه اسفندماه درمجلس بر سر اينكه 
چقدر بايد نفت صادرشــود و قيمت نفت چقدر 
است و بايد دالر 4200 توماني باشد يا نباشد و 
نيز يكي از تبصره هاي مهم بودجه كه با تصويب 
آن منابع بانكي به خدمت دولت در مي آمدند و 
نيز سهم صندوق توسعه از در امد صادرات نفت 
ونيز ميزان كســري بودجه كه هم هبر عرضه 
وتقاضاي ارز اثر مي گذارند نامعلوم است. به اين 
ترتيب است كه نمي توان پيش بيني كرد كسري 
بودجه ســال آينده چقدر است و دولت از كجا 
مي خواهد اين كســري بودجه را تامين كند تا 
بتوان دســت كم برخي متغيرهــاي اقتصادي 
موثر بركســب وكار را تخمين زد. به طور مثال 
اگر دولت نتواند به ميزان 1.4 ميليون بشــكه 
نفت صادركند و تحريم نيز پابرجا باشــد انتظار 

پیش بینی ناپذیری 1401
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یادداشت

مي رود نرخ تبديل ارزهاي معتبر به ريال افزايش 
يابند. در اين صورت قيمت دالر افزايش مي يابد 
و قيمت تمام شــده توليد صنعتي كه بايد مواد 
اوليه آن از خارج تامين شــود افزايش مي يابد. 
در اين سناريو مي توان انتظار داشت دولت براي 
تاميت بودجه متعادل اقــدام به فروش اوراق با 
نرخ هاي باالي ســود كند و بازار سهام را به هم 
بريزد. ميزان كسري بودجه بر نرخ تورم عمومي 
ونيز قدرت خريد شــهروندان اثــر مي گذارد و 
احتمال ركــود تورمي باال مــي رود. اين همان 
خصيصه پيش بيني ناپذيري اقتصادايران را نشان 

مي دهد كه درسطهاي باال بر آن تاكيد شد. 

بازارمصرفكنندگانوكاال
كاالهاي موردنياز همه شهروندان ايراني را بر 
اساس يك تقسيم بندي تاريخي از اوايل جنگ 
مي تــوان به دو دســته و كاالهاي اساســي كه 
شــامل مواد غذايي و نيز حامل هاي انرژي است 
وكاالهاي غير اساس كه نياز روزمره شهروندان 
نيست تقسيم كرد. براي برســي بازار كاالها از 
ســمت عرضه كه به كســب وكار مرتبط است 
عالوه بر مســاله ارز كه نامشخص است مي توان 
به برخي ديگر از مسائل اشاره كرد. به طور مثال 
بــازار كاالهاي لبنيات و گوشــت كه از صنعت 
دامــداري و دامپروي و طيور به دســت مي آيد 
بســته به اينكه نرخ دالر اختصاص داده شــده 
به واردات نهاده هاي دامي چه قيميت داشــته 
باشــد كســب وكارها متفاوت خواهد بود. اگر 
دالر 4200 توماني بــه واردات نهاده هاي دامي 
اختصاص داده شود همه فعاالن اين صنعت زير 
تيغ قيمت گذاري و نظارت هاي ســفت و سخت 
مي روند كه بايد با توجه به اين نرخ كاالي خود 
را ارزان بفروشــند و غوغايي برپا خواهد شد. در 
صورتي كه نرخ ارز براي واردات نهاده هاي دامي 
آزاد اعالم شــود افزايش قيمت شير و ماست و 
كره و گوشــت مرغ و گوشت قرمز و نيز گوشت 
مرغ با افزايش شديد روبه رو خواهد شد. در اين 
صورت ميزان خريد اين كاالها نيز به مرور كم و 
كمتر خواهد شــد و رقابت فروش بيشتر خواهد 
شــد. دولت دراين صورت بايد براي شهروندان 
تهيدست تر يارانه بدهد كه اگر اين اتفاق بيفتد 
بايد ترجيح مصرف آنها چه خواهد شــد. به نظر 
مي رسد كســب وكارهاي مرتبط با مواد غذايي 
روزهاي شــگفت انگيزي را در پيــش خواهند 
داشت و فشــار بر خرده فروشي و نيز كارخانه ها 
و بنكداران افزايش مي يابد. دولت سيزدهم براي 
دخل وخرج در تامين انــرژي و حامل هاي آن 
بــدون ترديد قيمت انــواع حامل ها مثل برق و 
گاز و آب و بنزيــن و گازوييل را افزايش خواهد 

داد. كســب و كارهاي زير مجموعه اين بخش 
نيز با دگرگوني هــاي قابل اعتنا روبه رو خواهند 
شــد. بازار ســاير كاالها از جمله بازار پوشاك و 
اتومبيل و مســكن نيز از روند تورم هاي بزرگ 
مصون نخواهند ماند و كســب وكارهاي مرتبط 
بايد براي روزهاي ناشــناس در سال آينده مهيا 
شــوند. بازار كاالها در سال آينده با فشاري كه 
هم اكنون نهادهاي كارگري براي افزايش به حق 
مزد دارند از اين ناحيه نيــز با بي ثباتي روبه رو 

خواهد شد. 

بورسایران
اگر تا چند ســال پيش سهامداران در بورس 
اوراق بهادار تهران نسبت به كل جمعيت مستعد 
براي ورود به اين بازار درصد بااليي نبود اما حاال 
ميليون ها ايراني با تشويق دولت روحاني و نيز با 
آزاد شدن دادوستد سهام عدالت در بورس اوراق 
بهادار تهران حضور دارند و هر روز از مسيرهاي 
گوناگون تحوالت سياست گذاري و نيز تغييرات 
قيمتي ســهام خود را بررســي كرده و واكنش 
نشان مي دهند. حاال بازار سهام و نگهداشت اين 
بازار در سطحي كه آسيب كمتري به سهامداران 
وارد شــود به دغدغه نهادهاي حكومتي تبديل 
شده است. بازار ســهام درسال 1401 همانند 
ساير بازارها تابعي از تحوالت سياست خارجي 
و نيز تابعي از سياست هاي ارزي است. با توجه 
به ســهم بالي شركتهاي صادراتي از كل ارزش 
بورس تهران و اثر پذيري پرشــتاب اين دســته 
از بنگاه ها از نرخ ارز بايد ديد ســمت و ســوي 
بازار ارز در سال 1401 در كدام مسير افزايشي 
يا كاهشــي قرار مي گيــرد. در صورتي كه نرخ 
ارزهاي معتبر در ســرازيري قرار بگيرند بدون 
ترديد سهام شركت هاي پتروشيمي و نيز فوالد 
و مس و شــركت هاي پااليشــي با افت قيمت 
روبه رو شــده و شاخص كل را پايين مي كشند. 
در اين صورت پيامدهاي ناشــناس دراين بازار 
رخ خواهــد داد. از طرف ديگر با توجه به اينكه 
دولت درسال 1401 چقدر كسري بودجه دارد 
و آيا مي خواهد اين كســري را از فروش اوراق 
قرضــه در بازار تامين كند و چــه نرخي براي 
اين بــازار درنظر مي گيرد بازار ســهام جابه جا 
خواهد شــد. همچنين اگر دولت بخواهد از راه 
نگهداشــتن قيمت ارز در نقطه هاي باال اصرار 
كند بازار ســهام روزهاي دست كم مناسبي را 
تجربه مي كند. هركدام از سناريوهايي كه درباال 
به طور خالصه اشاره شد كسب وكارهاي صنايع 
پايين دستي پتروشــيمي، فوالد وساير فلزات 
اساســي را با دگرگوني خوش يمــن يا بديمن 

روبه رو خواهد كرد. 

پولوبانك
بانك هــاي ايراني به رغم همه دشــواري ها هنوز 
قدرت نخست در تامين منابع ريالي براي بنگاهداران 
كشور به حســاب مي آيند. بازار پول در كالن ترين 
سطح بر كسب و كارهاي كوچك و متوسط اثر مثبت 
دارد به شــرطي كه قيمت پول ارزان باشد و منابع 
براي وام دهي مهيا. به نظر مي رســد شرايط گونه اي 
باشد كه در ســال آينده بانك ها با توجه به ديدگاه 
مقام رهبري از ارايه تســهيالت تكليفي كه بيشــتر 
بــه درد بنگاه هاي كوچك ومتوســط مي امد والبته 
برگشــت آنها هم سخت بود معاف شوند. دولت تازه 
بايد سياســت هاي پولي و در كانون اين سياست ها 
نرخ سود بانكي براي سال درپيش رو مورد توجه قرار 
دهد تا معلوم شود پولها از اين بخش فرار مي كنند يا 

از ساير بازارها به بانك ها برمي گردند. 

تجارتخرد
كســب وكارهاي مرتبــط با خدمات در ســال 
آينده چه وضعيتي خواهند داشــت؟ بايد مدارا كرد 
تا ابرهاي تيره و ابهام ها از باالي ســر اقتصاد كالن 
ايران عبور كند و هوا صاف شــود تا بشــود تخمين 
خوش بينانــه اي زد. در غير اين صــورت و با ادامه 
وضعيت موجود بازار خدمات در بخش هاي گوناگون 
جز فروش مواد غذايي با افت روبه رو خواهند شــد. 
خريد كمتر كفش و كيــف و لباس، اختصاص رقم 
كمتري براي مسافرت و تفريح و حتي آموزش، بازار 
خدمات را در ركود ادامه دار نگه مي دارد و نيز كسب 
و كارها در اين بخش مهم را از رونقي كه نيست هم 
كم رونق تر خواهد كرد. ميليون ها شغل موجود دراين 
بخــش و درآمد ميليون ها دارنده كســب و كارهاي 

خدماتي در بيم و هراس خواهند بود. 

سیاستخارجي
در پايان اين متن بايد و از سر اجبار و براي اينكه 
بحثي جدي را به خواننــدگان ارجمند ارايه كنيم 
ناگزيريم به مســاله سياست خارجي و نقش آن در 
چشم انداز كسب وكارهاي 1401 تصريح كنيم. اگر 
نظام سياسي نتواند داستان هسته اي را به نقطه اي 
برساند كه سايه تحريم ها از سر اقتصاد ايران كنار روند 
و اقتصاد ايران حالت عادي يابد بدون ترديد كسب و 
كارها در ايران از اينكه هست بهتر نخواهد شد. ايران 
بايد بتواند از انزواي تجاري و ارزي و پولي بين الملل 
خارج شــود ومنابــع داراي ارزش خو را به آســاني 
دربازارهاي جهاني عرضه كنــد. درغير اين صورت 
كســب و كارها درسال 1401 چشــم انداز روشني 
نخواهند داشــت. ايران نمي تواند بدون دادوستد با 
غرب اميدوار باشد تجارت خارجي گسترده اي داشته 
باشد و اتكا به چند كشور مثل امارات و چين و عراق 

نمي تواند گره هاي اقتصادايران را بازكند .
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فعاليت هاي اقتصادي در هر سطحي و در هر 
رشــته اي نياز به چند عامل سرنوشت ساز دارد. 
ســرمايه مالي، مديريت كارآمد، آزادي نسبي 
كسب وكار، سياســت هاي اقتصادي پيش برنده، 
بازار مناســب و داراي تقاضاي موثر و رقابت و 
از همه اينها مهم تر آرامش درازمدت اســت. در 
جامعه هاي داراي اقتصاد بازار كه نقش دولت ها 
به حداقل  رســيده و دســتگاه ها و سازمان ها و 
شــركت هاي دولتي جز در برخي مواقع بسيار 
ضــروري در كار فعــاالن اقتصــادي دخالــت 
نمي كنند آرامــش بلندمدت به طــور خودكار 
پديدار شده است. در اين كشورها سياست هاي 
اقتصادي جز در هنگامــه رخدادهاي ناگهاني، 
از پيش ديده نشــده و نيز قانــون و مقررات و 
آيين نامه ها دگرگوني ندارند و فعاالن اقتصادي 
با استناد به اين وضعيت براي يك دوره دست كم 
با  برنامه ريزي مي كنند.اين وضعيت  ميان مدت 
ثبات موجب شــده اســت با تغيير دولت ها نيز 

بي ثباتي و نا آرامي اقتصادي پديدار نشود. 
به اين ترتيب اســت كه فعــاالن اقتصادي 
و نيــز شــهروندان با چشــم اندازي بــا ثبات 
كارخــود را انجام مي دهنــد و دولت نيز به كار 
سياســت گذاري كالن و پيش برنده مي پردازد. 
در برخي كشورهاي ديگر كه نظام برنامه ريزي 
متمركز دارند و البته شــمار آنها روند كاهنده 
دارد دولت همه كاره اســت و فعاالن اقتصادي 
با آگاهي از اين وضعيت فعاليت دارند و بيشتر 
آنها نيز بــراي دولت كار مي كنند. در اين نظام 
اقتصادي- سياســي نيز روندهــا و فرايندها از 

آرامش و ثبات برخوردارند. 
در ايران اما شــوربختانه با گذشــت نزديك 
به يك ســده از تأسيس دولت مدرن هيچ كدام 
از دونظام ياد شــده اســتقرار كامل پيدا نكرده 
و در همه اين صد ســال ديــده و مي بينيم كه 
دولت هاي گوناگون با برنامه هاي سياســي ويژه 
و با توجه به وضعيت سياســت خارجي و سطح 
منازعه سياســي در داخل دربــاره همه امور از 
جمله كسب وكار شــهروندان و بنگاه ها تصميم 
مي گيرند و هر دولتي نيز سليقه و گرايش خود 

را دارد و مي خواهد نشان دهد با دولت پيشين 
تفاوت دارد. درصورتي كــه به پيش از انقالب 
برنگرديــم و تنها دولت هاي پس از جنگ را در 
كانون توجه قرار دهيم، اين مفهوم را به خوبي 
در رفتــار دولت ها مي بينيم. دولت ســازندگي 
كــه بالفاصله پس از جنگ بر ســر كار آمد در 
حالي كه مي گفت قصد آزاد ســازي در اقتصاد 
را دارد امــا برخي از مهم ترين عوامل اقتصادي 
را همچنان در مشــت خود نگه داشت و حاضر 
نشد سياست ارزي را آزاد كند يا اقتصاد برخي 
كاالها مثل شكر و برنج و ساير كاالهاي اساسي 
را به طور كامل آزاد كند و نيز با سياست راضي 
نگه داشــتن همه اقشار و گروه هاي اجتماعي و 
در شــرايط نسبتاً وفور ارزي از واردات به مثابه 
اهرم تنظيم بازار اســتفاده مي كرد و با اهميت 
دادن بــه توليد برخي از محصوالت زراعي بقيه 
محصــوالت را در درجه دوم قــرار مي داد. اين 
اتفاق در حالــي رخ مي داد كــه واردات فالن 
محصول كشاورزي به همان ميزان ارز از كشور 

خارج مي كرد كه واردات شكر ارز مي برد. 
دولت توســعه كه از نيمه دوم ســال 1376 
تانيمــه اول 1384 دولت را در اختيار داشــت 
اگرچه مطابق قانون برنامه سوم گام هاي بلندي 
براي توســعه صنعتي و نيز آزادســازي نسبي 
زراعت و اقتصاد برخي كاالها برداشت اما اساس 
كار همــان بود كه بــود. وزارت بازرگاني وقت،  
سازي كوك مي كرد كه با ساز وزارت كشاورزي 
جور نمي شــد و وزراي صنايع نيز سياست هاي 
مســتقل خود را داشــت و آزاد سازي ارزي نيز 
با شكســت روبرو شــد. در اين دوره نيز برخي 
سياســت هاي واردات انبوه بــراي تنظيم بازار 
محصوالت زراعي – صنعتي ادامه داشــت و با 
وجــودي كه مطابق يكي از مــواد قانون برنامه 
ســوم گام هايي براي آزادسازي برداشته شد اما 
هنوز شجاعت كافي براي رفتن تا آخر خط در 
اين باره پديدار نشــد. دولت توســعه در داخل 
با مخالفت هاي گســترده روبــرو بود و فرصت 
اينكه آرامش بلندمــدت براي فعاالن اقتصادي 
فراهــم كند را از دســت داد. با ايــن همه در 
اين هشــت ســال وبه ويژه در دوره اي كه وزير 
جهاد كشاورزي از توليد داخل حمايت مي كرد 

روزهاي به نسبت آرام تري داشتيم. 

دولتزلزلهساز
در بهــار 1384 انتخابات بــراي نهمين دوره 
رياست جمهوري در ايران برگزار شد و شهروندان 

ايراني با كيفيت رأي دادن خود كه البته با شكل 
خاصي از تبليغات انتخاباتي همراه بود شــگفتي 
غيرقابل تصوري پديد آوردند. محمود احمدي نژاد 
شــهردار وقت تهران در دور نخست انتخابات بر 
چهره هاي نام آشــنايي مثل مهدي كروبي و در 
دور دوم بر هاشمي رفسنجاني غلبه كرد و در نيمه 
دوم 1384 رئيس جمهور ايران شد. وي دولتي با 
نيروهاي تازه كار تأســيس كرد و اعضاي دولت به 
ويژه در بخش كشــاورزي و بازرگاني معادالت در 
اقتصاد و تجارت شــكر به هم ريختند. اين دولت 
باور داشــت به هر قيمت حتي ورشكسته شدن 
كارخانه هاي داخلي بايد شــكر ارزان وارداتي به 
دست مصرف كننده برسد. نتيجه اين راهبرد كه 
زلزله ساز بود كاهش توليد شكر و واردات بيش از 
2/5 تن شكر در ســال 1385 بود. در اين دولت 
تصميم هــاي عجيبي اتخاذ مي شــد و تغييرات 
ناگهانــي در سياســت هاي كالن اقتصادي و نيز 
ديدگاه خاص مديران دولت، تعادل در بازار شكر به 
هم ريخت و يكي از پرماجراترين دوره ها بر صنعت 
قند و شــكر گذشــت. درس هاي بزرگي در دوره 
تغييرات ناگهاني و جهت دار دوره 8ســاله 1384 
تا 1392 بر صنعت قندوشكر گذشت و آرامش از 

اين صنعت رخت بر بست. 
 

سالهايبهنسبتخوبدورهتعادل
حســن روحاني برنــده دوريازدهم انتخابات 
رياســت جمهوري بــود. او دولــت اول خود را 
از ميــان مديران دولت هاي غيــر از دولت هاي 
احمدي نژاد انتخاب كرد. وزير كشــاورزي وقت 
كه سابقه فعاليت در همين منصب را در دولت 
توسعه سياسي داشــت و هماهنگي مناسب با 
وزيــران ديگر و نيز روســاي برخي از نهادهاي 
اصلي تصميم گيري در اقتصاد، راه را براي اشاعه 
راهبرد نگاه به داخل در توليد شكر هموار كرد. 
نتيجه اين تغييــر بنيادين در صنعت قند خود 
را به خوبي نشــان داد و ســازگاري به نسبت 
خــوب و ممتاز دولت بــا نهادهاي غيردولتي و 
هماهنگي هــاي پديدار شــده آرامش را به اين 
صنعت برگردانــد. در اين دوره بود كه گام هاي 
بلند براي رسيدن توليد داخلي به دوميليون تن 
شكر محّقق شد و جشن خودكفايي شكر برگزار 
شــد. اما دردوره دوم دولت روحاني نيز برخي 
تغييرات آب و هوايــي و اقليم و نيز بي توجهي 
از سر بي تفاوتي، شرايط آرام صنعت را از تعادل 
خــارج كرد و باز هم در وضعيت اســترس قرار 
گرفت. در ماه هاي آخر فعاليت دولت دوازدهم 

نیاز به آرامش درازمدت 

بهمندانایي

دبیرانجمنكارخانجات
قندوشكر

یادداشت
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یادداشت

و زير فشار كمبود درآمدهاي ارزي براي صنعت 
قند يك تحّول بزرگ را ممكن كرد. به اين معني 
كه دولت وقت تصميم گرفت دالر ارزان 4200 
توماني براي واردات شكر را حذف كند. اين يك 
تصميم سرنوشت ســاز بود كه وضعيت تعادلي 
قديم در توليد و تجارت خارجي را كه دهه هاي 
طوالتي به نفع واردات رقم مي زد دگرگون كرد. 

 
صنعتآرامشميخواهد

حاال چند ماه از تأســيس دولت ســيزدهم به 
رياست حجت االسالم سّيد ابراهيم رئيسي سپري 
شــده است و اين دولت در حال استقرار نيروهاي 
مورد نظر خود در وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي 
و ســازمان هاي پرشــمار و نيز بخش هاي اصلي 
سياســت گذاري اقتصادي است. بديهي است كه 
دولت تازه زمــان الزم دارد تا راهبردهاي خود را 
به صورت نهايي در سياست هاي كالن اقتصادي و 
نيز در زير بخش هاي مهم مثل كشاورزي و صنعت 
نشان دهد. از ســوي ديگر نيك مي دانيم كه اين 
دولت ميراث دار وضعيت پيچيــده اي در اقتصاد 
كالن و نيز سياســت خارجي اســت و تنگناهاي 
به جا مانده از همه دوره هاي پيشين بر دوش دولت 
سيزدهم افتاده اســت. با همه اين گرفتاري ها اما 
فعاالن اقتصادي اميدوارند دوره التهاب هاي سخت 
با تدبير دولت فعلي هرچه زودتر ســپري شده و 
ثبات و آرامش به اقتصاد ايران در ســطح كالن و 
نيز در صنعت قند و شكر برگردد. فعاالن صنعت 
و اقتصاد قند و شكر اعم از كشاورزان زحمتكش، 
كاركنان كارخانه ها و نيز مديران ده ها واحد بزرگ 
و كوچــك صنعتي و نيز همكاران غيرمســتقيم 
فعــال در اين صنعت همه نيروي كارشناســي و 
فني و تجربه هاي ارزشــمند خــود را د راختيار 
دولت سيزدهم قرار خواهند داد تا راه هاي آرامش 
در سياســت گذاري مرتبط با اين صنعت را هموار 
سازند. برخي از مهم ترين عوامل آرامش ساز در اين 
صنعت در بخش سياســت گذاري هاي كالن مثل 
سياست تجاري؛ سياست ارزي و نيز سياست هاي 
پولي و مالي و از همه مهم تر راهبرد هاي كشاورزي 
و امنيت غذايي است. اگر دولت سيزدهم همانطور 
كه از حرف ها و گفته هاي مديران اصلي آن برمي آيد 
دنبال اين راهبردند كه وابستگي در تأمين امنيت 
غذايي به خارج به حداقل برســد انجمن صنفي 
كارخانه هاي قند و شــكر با همه توانايي هاي قابل 
اعتنا، راه هاي آسان و كم دردسر را نشان خواهد داد. 
برخي از سياست هاي درون زيرمجموعه نيز مثل 
قيمت گذاري چغندر و نيز شكر و همچنين زمان 
اعالم خريد تضميني و سازگار كردن نسبت توليد 
به واردات نيز اگر با كارآمدي همراه باشد آرامش به 

صنعت قند و شكر برمي گردد.

پس از سخنان صريح مقام رهبري درباره اينكه در 
دهه 1390 شاخص هاي كالن اقتصاد درايران وضعيت 
تاسف باري را تجربه كرده اند حاال ديگر واكاوي ريشه ها، 
نشانه ها، داليل و پيامدهاي اين وضعيت براي اجتناب 
از تكرار يك دهه نامســاعد ديگر براي اقتصاد ايران و 
شهروندان ايراني يك ضرورت تمام عيار است. اگر امروز 
و در حالي كه بودجه سال 1401 در حال قانوني شدن 
است و نيز پايه هاي اقتصاد ايران براي دهه پيش رو در 
حال بنياد نهادن است اين واكاوي كارشناسانه و دقيق 
و بدون ترس صورت نپذيــرد و راه حل هاي منطقي، 
علمي و اقتصادي براي عبور از اين گردنه سخت پيدا 
نشود روزي مي رسد كه حتي اگر با همه نيرو بخواهيم 
كاري كنيم نيز به جايي نخواهيم رسيد. واقعيت تلخ 
اين است كه در دنياي امروز و در دهه پيش رو كيك 
قــدرت در جهان اندازه اي و به شــكلي توليد وتوزيع 
مي شود كه به كشورهايي دير رسيده چيزي نمي رسد 
چون قدرت كل در جهان با شتابي مشخص افزايش 
مي يابد. شاخص هاي اقتصادي نشان مي دهند در دهه 
1390 ســرمايه گذاري به مثابه موتور رشد اقتصادي 
روندي كاهنده داشته اســت و نه تنها سرمايه گذاري 
رشد را تجربه نكرده بلكه در سال هايي از اصل سرمايه 
موجود نيز به دليل رشد استهالك كاسته شده است. 
در اين دهه دولت ها به دليل كاهش درآمد حاصل از 
صادرات نفت خام و نيز شتاب سال افزون هزينه هاي 
جــاري توانايي ســرمايه گذاري را از دســت داده اند. 
بخش خصوصي ايران نيز در اين دهه تضعيف شــده 
و نيز تمايلي به ســرمايه گذاري در شرايط ريسك باال 
نداشته اند. سرمايه خارجي نيز پس از بررسي وضعيت 
در دوســال پس از برجام و با ديدن چشم انداز مبهم و 

تاريك از ايران كوچ كرد و هرگز باز نگشته است.
در اين دهه به دليل سرمايه گذاري كاهنده بر آيند 
رشد اقتصادي ايران صفر بوده است و با توجه به اينكه 
رشــد جمعيت دست كم به طور متوسط 1.3 در صد 
افزايش داشته است درآمد سرانه روندي كاهنده داشته 
اســت. عالوه براين نرخ تورم هاي سرسام آور در اين 
دهه وضعيت معيشت شهروندان را به بدترين روزهاي 
تاريخ معاصر تبديل كرده اســت. اينها نشــانه هاي 
هشداردهنده روزگار تيره اقتصاد ايران هستند.درباره 
داليل اين وضعيت تاسف بار اما ديدگاه ها تفاوت دارد. 

برخي مي گويند سياست هاي ناكارآمد دولت حسن 
روحاني اين وضعيت را پديدار كرده و باوردارند تدبير 
نادرست وسياست هاي اقتصادي ناسازگار اين دولت 
راه را براي بدتر شدن شرايط بازكرده است. در برابر اما 
گروه ديگري باورشان اين است كه دليل اصلي پديدار 
شدن دهه 1390 كه بدترين دهه تاريخ تازه سپري 
شده ايران است به تحريم هاي آمريكا برمي گردد كه 
سياست هاي بودجه اي را ونيز سياست هاي تجاري و 

ارزي را از تعادل خارج كرد. 

پیامدها
واقعيت اين اســت پيامدهاي اقتصاد از جان افتاده 
ايران در دهه 1390 بســيار گسترده است و در بخش 
بخش كسب وكار ومعيشــت و زندگي ايرانيان اثرات 
منفي برجاي گذاشته است. بي اعتمادي به توانايي هر 
دولتي براي بهتر كــردن وضعيت يك پيامد بازدارنده 
بزرگ براي روبه راه شدن اقتصاداست كه اگر با سرعت 
ترميم نشــود كاري از دست كســي برنمي آيد. خروج 
ســرمايه خرد و بزرگ به شكل هاي گوناگون از جمله 
خروج سرمايه خانواتده ها به كشورهاي ديگر از جمله 
تركيه يكي ديگر از پيامدهاي اين وضعيت نااميد كننده 
است. خروج سرمايه انســاني نخبه و حتي افرادعادي 
به طور گسترده ايران را از اين نظر در تنگنا قرار خواهد 
داد. كســري بودجه ادامه دار نرخ تورم و نيز ركود را به 
اندازه هاي باال مي رســاند و سرنوشتي چون ونزوئال را 
مي تواند براي ايران رقم بزند و رشد شتابان بزه و جرم 
در ميان جوانان به خشم آمده روند فزاينده مي گيرد و 
نابرابري ها اين وضعيت را بدتر خواهد كرد و گروه هاي 

اجتماعي را رودرروي هم قرار مي دهد.

چهبایدكرد؟
هيچ ايراني دلسوز به اين آب و خاك نمي تواند دست 
روي دســت بگذارد و ببيند كه ايــران ارجمند هر روز 
از ميزان قدرت اقتصادي اش كم مي شــود و به همين 
دليل نيز از قدرت چانه زني اش در دنيا كاسته مي شود. 
همچنين هيج كس نمي تواند باور كند يك تاريخ و يك 
سرزمين تنها به اين دليل كه برخي مسائل اصلي را حل 
نمي كند به بدترين روزها برسد. براي اينكه كاري صورت 
پذيرد و روند نااميد كننده دهه گذشته وحتي پيش تر از 
آن متوقف شده و به نقطه عطف برسيم و منحني هاي 
توســعه يافتگي در مدار رشد قرار گيرند نخستين كار 
اجماع ملي درباره داليل رسيدن به اين وضعيت است. تا 
وقتي درد و سرچشمه درد بيمار را شناسايي نكنيم اميد 
به درمان آن بيهوده اســت. ديدگاه كارشناسي نگارنده 
اين اســت كه مي توان و بايد از سياست خارجي شروع 

كرد و جلوي زيان هاي ناشناس از بيرون را گرفت.

به بن بست نرسیم 

مهندسمحمدپارسا

فعالاقتصادي
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گ بررسی مشكالت افزایش تعرفه 

گاز صنعتی

گازطبیعيبهعنوانخوراكوســوختمصرفي
برخيازبخشهاوفعالیتهاياقتصاديدرایرانبه
شــمارميرودوتغییراتقیمتآنميتواندبهطور
نهایي بهتغییراتقیمتيمحصــوالت مســتقیم
صنعتيمنجرشــود.درقانونبودجهســال1400
تعرفهگازصنعتيافزایشیافتوبهصورتدرصدي
ازنرخمتوســطخوراكگازتحویليبهشركتهاي
پتروشــیميتعریفشــد.اینامــرموجببروز
تولیدكنندگان براي را ومشكالتي اعتراضاتيشد

ایجادكرد.

1- افزايش قيمت تعرفه گاز بر چه اساسي است؟
بر اســاس بند ط تبصره 1 قانون بودجه ســال 1400: 
بــه منظور اجراي ماده 1 قانــون هدفمند كردن يارانه ها 
مصوب 1388/10/15 نرخ سوخت واحدهاي پااليشگاهي، 

پتروشــيمي، فوالدي و ســاير واحدهــاي توليد فلزات و 
كاني هــاي فلزي برابر ســي درصــد )30%( و واحدهاي 
ســيماني برابر ده درصد )10%( و ســاير صنايع )به غير 
از نيروگاه( برابر ده درصد )10%( نرخ متوســط خوراك 
گاز تحويلي به شــركت هاي پتروشيمي كه بر اساس جزو 
)4( بند )الف( ماده )1( قانون الحاق برخي مواد به قانون 
تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )2(  تعيين مي شود، 

خواهد بود. 
بر اســاس اين بند تعرفه گازبهاء بخشي از صنايع يعني 
پااليشــگاه ها، پتروشيمي ها، صنايع فوالدي، صنايع فلزي، 
سيمان و صنعتي به صورت ماهانه تعيين و ابالغ مي گردد. 
در واقع گاز برخي از صنايع معادل ســوخت پتروشيمي ها 
محاســبه و به صورت ماه به مــاه تغيير مي كند و تابعي از 
قيمت هاي بين المللي و همچنيــن قيمت دالر گرديد كه 
در مقايســه با تعرفه گاز صنعتي در ســال هاي قبل بسيار 
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افزايش داشته است. در سنوات گذشته قيمت سوخت گاز يك 
نرخ ريالي داشت، كه بر اساس بودجه سال 1400 دالري شد.
جدول1:تعرفهگازگروهصنعتيبراساسقانون

بودجهسال1400

مآخذ:قانونبودجهسال1400

2-مشكالتایجادشدهبرايصنایعكوچكومتوسط
بــا افزايــش تعرفه ها در ســال 1400، تعرفــه گاز صنايع و 
توليدكننــدگان به جاي نرخ ثابت ماهانــه كه تا پيش از آن بر 
اســاس قوانين بودجه ســاالنه تعيين مي شــد، با افزايش قابل 
مالحظه اي روبرو شــدند. اين در حالي اســت كــه صنعتگران 
نمي توانند نرخ محصوالت خود را بر اســاس افزايش هزينه هاي 

خود افزايش دهند چرا كه ثابت بودن و مصوب بودن قيمت هاي 
محصــوالت در طول ســال و تعيين قيمت از طرف ســازمان 
حمايت مصرف كنندگان، امكان افزايش قيمت در طول ســال 
داده نمي شــود. از طــرف ديگر قابل برنامه ريــزي نبودن نيز از 

مشكالت ديگر نرخ گذاري شناور است. 
اين افزايش صنايع را با مشــكل افزايش هزينه ها روبرو نموده 
و موجــب اعتراضات متعددي گرديده اســت و به طور مثال در 
خصــوص يكي از توليدكنندگان با كاركرد مشــابه ســال قبل 
هزينــه مصرف گاز در آذر و دي از تقريبــا 8 ميليون تومان به 
102 ميليون تومان در ســال 1400 رسيده است. اتخاذ چنين 
تصميمي در قانون بودجه باعث شــد هزينه بنگاه ها و واحدهاي 
صنعتي افزايش يابد. اين خود منجــر به بروز برخي اعتراضات 
توســط چنين واحدهايي شد كه در ادامه به چند نمونه از آتها 

اشاره مي شود:  
• به اطالع مي رســانيم، شــركت توان پرداخت ماهيانه اين 
حجم ســنگين قبوض را نداشــته و در صورت قطعي انشعابات 
مربوطه، كشتارگاه به مرز تعطيلي كشيده شده و تمامي پرسنل 
از كار بيكار مي شوند و اين شركت در صورت تعطيلي هيچگونه 

تعهدي در قبال كارگران و كمبود مرغ ندارد.
• بسيار مايه تاسف و دردناك است كه در كشوري كه داراي 
يكي از بزرگ ترين ذخاير گاز دنيا اســت صنعتگر حتي قادر به 
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برنامه ريزي هزينه هاي مصرف گاز خود نباشــد چنانكه هزينه 
گازبها در عرض 10 ماه در يك محدوده تناژ توليد برابر، از حدود 
930.000.000 ريال به حدود 5.500.000.000 ريال رسيده 
اســت. آيا صنعتگر مي تواند نرخ محصوالت خود را به تاسي از 
شــركت محترم گاز شــناور نمايد و آيا تغيير شناور نرخ گاز در 

قيمتهاي تعزيراتي در نظر گرفته مي شود.
• قيمت حامل هاي انرژي از ابتداي سال جاري بصورت پلكاني 
افزايش يافته و براي صنايعي از جمله روغن نباتي بعلت مصوب 
بودن قيمت محصوالت خــود و ثابت بودن اين قيمت از طرف 
ســازمان حمايت در طول سال در قيمت تمام شده محصوالت 
لحاظ نمي شود و به مرور زمان سرمايه در گردش شركت از بين 

مي رود.
• با توجه به افزايش چشــمگير و بي سابقه تعرفه شركت ملي 
گازي ايران كه از ابتداي مرداد ماه ســال جاري با يك شــيب 
صعودي شــروع و طي ماهاي آذر و دي بــا افزايش حدود 10 
برابر نســبت به دوره ماشبه سال قبل به اوج خود رسيده است 
به شدت بهاي تمام شــده محصوالت استراتژيك اين شركت را 
تحت الشعاع قرار داده اســت. به طوريكه چنانچه اين روند ادامه 
داشته باشد عمال اين شركت حداقل 30 – 40 درصد در سطح 
دريافت شير و به تبع آن تعديل در نيروهاي انساني را به همراه 

خواهد داشت.

• صنعت قند و شكر و محصوالت جانبي از صنايعي هستند كه 
بخار حرف اول را مي زند اين شركت براي تامين بخار مورد نياز، 
دو دســتگاه ديگ بخار فعال دارد كه با اين تعرفه جديد هزينه 
توليد به شدت باال رفته اســت. اين مشكالت در كنار مشكالت 
اعمال محدوديت مصرف برق در ســه ماهــه دوم و محدوديت 
اعمال مصرف گاز و برق در ســه ماهه آخر سال موجب كاهش 

توليد مي شود و بعضا توقف كامل توليد را در پي داشته است.
پــس از افزايش اعتراضات صنايع مبني بر افزايش هزينه هاي 
توليد، شركت ملي گاز براي افزايش تعرفه گاز طبيعي در گروه 

صنعتي سقف در نظر گرفت. )جدول 2( به اين صورت كه: 
به استناد بند 1 ابالغيه شماره 139584 مورخ 1400/11/6 
معاون اول محترم رئيس جمهور در خصوص موضوع فوق الذكر و 
همچنين نامه شماره گ 153139/010/11 مورخ 1400/11/16 
رئيس محترم امور طراحي، توســعه و نگهداشــت سيستم هاي 
كاربردي، ســقف تعرفه اعمالي براي مشتركين گروه صنعتي از 
1400/11/6 به شرح جدول زير تغيير و صورتحسابهاي مربوطه 

نيز تعديل گرديده است. 

جدول2:سقفتعرفههايگازمشتركینگروهصنعتي
 

3-قیمتدربودجهسال1401چگونهاست؟
مطابق حكم جــدول تبصره 14 اليحه بودجه ســال 1401 
تقديمــي دولت به مجلس، مقرر شــده بود نرخ ســوخت گاز 
پتروشيمي ها، پااليشــگاه ها و صنايع پايين دستي، مجتمع هاي 
احياي فــوالد و مصارف مربوط به يوتيليتي شــامل برق، آب، 
اكســيژن و غيره آنهــا معادل نرخ خوراك گاز پتروشــيمي ها، 
صنايع سيمان و ســاير صنايع معادل 100 درصد نرخ خوراك 
گاز پتروشيمي ها باشد. در پي نشست هاي متعدد فعاالن صنعت 
پتروشــيمي كشــور، مصوبه دولت به منظور اصالحيه بودجه 
1401 جهت تعيين سقف نرخ خوراك صنعت پتروشيمي براي 
اصالح به مجلس شوراي اســالمي اعالم گرديد. مطابق ابالغيه 
جديد مقرر شــد قيمت گاز سوخت پتروشيمي        ها، پااليشگاه ها 
و صنايــع پايين        دســتي، مجتمع        هاي احياي فــوالد و مصارف 
مربوط به يوتيليتي شامل برق، آب، اكسيژن و غيره آنها معادل 
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40 درصد قيمت خوراك گاز پتروشــيمي است و صنايع سيمان 
و ديگــر صنايع معادل 10 درصد قيمت خوراك پتروشــيمي        ها 
تعيين مي شود. معادل كاهش در منابع ناشي از اين تصميم نيز 
بايد به        صورت كاهش در مصارف تبصره  )14( اعمال شود. بر اين 
اساس عنوان رديف 5 قســمت دريافتي هاي جدول تبصره 14 
به شــرح منابع حاصل از اصالح نرخ گاز خوراك پتروشيمي ها، 
پااليشــگاه ها و صنايع پايين دســتي با اعمال ســقف نرخ گاز 
صادراتــي حداكثر 5 هزار تومان و نرخ گاز ســوخت معادل 40 
درصد خوراك گاز پتروشيمي ها حداكثر به مبلغ 2 هزار تومان 
جهت اصالح بودجه 1401 به مجلس شوراي اسالمي اعالم شد. 

4-فرمولتعیینقیمتخوراكصنایعپتروشــیمي
چگونهاست؟

فرمولي در ســال 94 دربــاره قيمت گاز مصرفــي صنايع و 
براســاس قيمت جهاني تعيين شــد و مقرر شد براساس عرضه 
و تقاضاي جهاني قيمت باال و پايين شــود. به طوري كه قيمت 
چهار هاب بزرگ گازي در قاره آمريكا و اروپا مالك قرار گرفت. 
منطق فرمول در زمان تعيين آن بر اين اساس بود كه قيمت گاز 
در ايران متوسطي از قيمت هاي جهاني كشورهاي مصرف كننده، 
كشــور هاي توليد كننده، قيمت هاي صادراتي ايران و نيز قيمت 

گاز خانگي باشد. 
اين در حالي است كه بعد از همه گيري كرونا، و همچنين به 
دليل ســرماي اروپا و مشكالت در انتقال گاز روسيه، قيمت دو 
هاب مصرف كننده  اروپايــي افزايش عجيبي يافت به طوري كه 
اگر متوســط قيمت ها، 17، 18 سنت بود به 120، 130 و 140 
سنت رسيد به اين معنا كه قيمت گاز در اروپا 7 تا 8 برابر شد و 

قيمت گاز آمريكا هم از 8، 9 و 10 سنت به 15، 16 تا 20 سنت 
افزايش پيدا كرد و خروجي فرمول ايران از محدوده 7 ســنت تا 
12، 13 ســنت به بيش از 30 سنت رسيده و بدين ترتيب سه 

برابر شد. 

5-پیشنهاداصالحفرمول
فرمول تعيين قيمــت گاز خوراك واحدهاي پتروشــيمي و 
همچنين رخدادهاي سياســي در اروپا و افزايش هزينه انتقال 
گاز از روســيه باعث شده اســت كه قيمت گاز مصرفي صنايع 
به شــدت افزايش پيدا كند و همچنين بر اســاس قانون بودجه 
سال 1400 قيمت گاز مصرفي صنايعي به غير از پااليشگاه ها و 
صنايع پتروشيمي نيز به شدت افزايش داشته باشد و مشكالتي 
را ايجاد نمايد كه اثرات آن را مي توان در ســال آينده مشاهده 
نمود. چرا كه شــركت هاي تاثيرپذير از اين موضوع تنها محدود 
به شركت هاي صادركننده محصوالت پتروشيمي نمي شوند كه 
قيمت فروش محصوالتشان بر اساس نرخ دالر تعيين مي گردد، 
بلكه شركت هاي كوچك و متوسط بسياري با توليدات گوناگون 
و در اقصا نقاط ايران هســتند كه نتيجــه اين موضوع مي تواند 
مســتقيما به توقف توليد آنها منجر گردد. چرا كه توان افزايش 
قيمت هاي محصوالتشان را متناسب با افزايش هزينه هاي توليد 
ندارند. و زيان هاي سنگيني را به صنايع مختلف و همچنين بازار 
ســرمايه وارد مي كند. با توجه به نگراني هاي كنوني، اين فرمول 
نيازمند اصالح اســت .به طوري كه حداقل هابهاي مصرف كننده 
)اروپايــي( كه هزينه انتقال را در خــود دارند و قيمت باالتري 
دارند، داخل اين فرمول نباشــد و فقــط هاب هاي توليدكننده 

)آمريكايي( قرارگيرد.
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خا
انت حذف یارانه پردرآمدها؛ هیاهو برای میزانی اندک

نمايندگان مجلس يازدهم خود را انقالبي و اين مجلس را مجلس انقالبيون 
مي دانند و براي اينكه اين انقالبي گري را نشان دهند برخي كارها را با هياهوي 
بسيار شروع كرده و در جاهايي كه بايد تصميم بگيرند ناگهان ساكت مي شوند 
و كارديگري را دنبال مي كنند. به طور مثال آنها چند سال بود به دولت روحاني 
انتقادهاي تند وتيز مي كردند كه با اختصاص دالر ارزان مشهور به دالر 4200 
توماني، هزاران ميليارد تومان رانت وفساد درست كرده است و بايد از بودجه 
حذف شود اما درعمل به ادامه تخصيص دالر يادشده تن دادند . آنها از اصالح 
نظام يارانه اي سخن گفتند و شهارها دادند اما در عمل تنها به حذف 10 هزار 
ميليارد تومان يارانه ثروتمندان رضايت داده اند كه در برابر هزينه هاي تحميل 

شده به بودجه به اندازه سرسوزن است.
با راي نمايندگان مجلس پردرآمدها از ســال آينده يارانه نقدي دريافت 
نمي كنند. جامعه هدف اين طرح پيش از اين سه دهك باالي درآمدي اعالم 
شده بود كه جمعيت آنها به حدود 20 ميليون نفر در مقطع كنوني مي رسد. 
در صورتي كه جامعه آماري اين سه دهك را 20 ميليون نفر در نظر بگيريم، 
با حذف يارانه نقدي اين جمعيت حدود 10 هزار ميليارد تومان از منابع مالي 
دولت آزاد مي شود. طرح حذف يارانه پردرآمدها كه ماه ها پيش كليد خورده 
بود بر ضرورت ساماندهي نظام پرداخت يارانه هاي نقدي تاكيد دارد. مطابق 
راي بهارســتاني ها نيز، وزارت رفاه مكلف است سه ماه پس از ابالغ اين قانون 
نسبت به دهك بندي درآمدي خانوارهاي يارانه بگير اقدام كند. اجراي اين طرح 
دو نكته مهم و اساسي دارد؛ نخست آنكه وزارت رفاه در شناسايي و تشخيص 
دهك هاي مختلف، بايد مالحظات تورمي و درآمدي را در نظر داشته باشد تا از 
تكرار خطاهاي گذشته در حذف يارانه اقشار جلوگيري شود. نكته دوم كه بسيار 
مورد تاكيد كارشناسان قرار دارد، ساماندهي نظام يارانه هاي پنهان است. از نگاه 
آنان هرچند حذف دهك هاي پردرآمد از شموليت دريافت يارانه نقدي ضروري 

است، اما تداوم پرداخت يارانه پنهان به معناي حمايت هاي نامرئي از همين 
دهك هاي پردرآمد است. بنابراين پرسش اساسي اين است كه آيا حذف يارانه 
نقدي سه دهك با درآمد باال مي تواند اثرات رفاهي براي دهك هاي كم درآمد 

به همراه داشته باشد؟
به گزارش جهان صنعت، نمايندگان مجلس در جريان بررســي اليحه 
بودجه دولت، سرانجام به حذف يارانه نقدي ثروتمندان راي مثبت دادند. اين 
تصميم اگرچه ماه ها پيش اعالم شــده بود و حتي وزارت رفاه نيز آمادگي 
خود براي اجراي آن را اعالم كرده بود، اما با تصميم ديروز مجلســي ها وارد 
فاز اجرايي مي شود. در بند )ب( تبصره )14( ماده واحده اليحه بودجه سال 
آينده آمده اســت: »وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري سازمان 
هدفمندسازي يارانه ها و با استفاده از پايگاه اطالعات رفاه ايرانيان مكلف است 
حداكثر ظرف ســه ماه پس از ابالغ اين قانون، ضمن دهك بندي درآمدي 
كليه خانوارهاي يارانه بگير از طريق شاخص ها و اطالعات و داده هاي متقن 
و ثبتي قابل اتكا نســبت به حذف يارانه نقدي و طرح معيشتي خانوارهاي 
پردرآمد اقدام كند، شناسايي و دهك بندي توسط وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي انجام مي گيرد. سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف است نسبت 
به ثبت نام افراد جديد متقاضي يارانه طبق ضوابط اقدام كند.« همچنين در 
بند )ج( تبصره )14( ماده واحده اليحه آمده است: »منابع ارزي مندرج در 
بخش منابع جدول اين تبصره بالفاصله توسط شركت هاي تابعه وزارت نفت 
به حساب ارزي افتتاح شده توسط خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي 
به نام سازمان هدفمندسازي يارانه ها واريز و به محض وصول توسط بانك 
مركزي جمهوري اســالمي ايران به نرخ سامانه معامالت الكترونيكي )اي.

تي.اِس( تسعير و مستقيما به حساب ريالي سازمان مذكور واريز و به صورت 
كامل صرف مصارف جدول اين تبصره مي شود.«
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كارشناســان بر اين باورند كه اين اقــدام اولين قدم در جهت اصالح نظام 
يارانه اي است، با اين حال منابعي كه از اين طريق آزاد مي شود در مقايسه با 
يارانه هاي كالني كه به صورت پنهان پرداخت مي شــود بسيار ناچيز است. از 
همين رو است كه به باور تحليلگران آنچه در ساماندهي نظام يارانه اي اهميت 
دارد، حذف يارانه هاي پنهان اســت كه عمدتا به گروه هاي پردرآمد مي رسد. 
بنابرايــن حتي با فرض اينكه دولت منابع آزادشــده حاصل از اين طرح را به 
كم درآمدها بدهد، رقم آن در مقابل تورمي كه اكنون وجود دارد بسيار ناچيز 
خواهد بود. ضمن آنكه تجربه ســال هاي گذشته نيز نشان دهد كه احتمال 
خطاي تشخيص در شناسايي خانوارهاي پردرآمد وجود دارد. نكته قابل تامل 
ديگر هم اين اســت كه به دليل شــرايط تورمي كنوني دولت بايد در زمان 
جمع آوري اطالعات آماري مالحظات تورمي را نيز مدنظر قرار دهد.بنابراين 
به نظر مي رسد كه حذف يارانه سه دهك باالي درآمدي هرچند به ظاهر در 

جهت اصالح نظام يارانه اي اتفاق مي افتد، اما مســاله اساسي اقتصاد ايران كه 
همان پرداخت يارانه هاي پنهان است، بدون تغيير و اصالح باقي مي ماند و اين 

يعني تداوم حمايت هاي يارانه اي دولت به نفع ثروتمندان.
به باور يك اقتصاددان، در اقتصاد ايران يارانه هاي پنهان گسترده اي به ثروتمندان مي رسد. 
به عبارتي، به دليل يارانه اي كه به حامل هاي انرژي اعم از برق، سوخت، خوراك صنايع، 
آب و غيره تعلق مي گيرد، مي توانيم بگوييم كه بيشترين يارانه بگيران در كشور ثروتمندان 
هستند. طبق آمارها، دولت ها ماهانه 230 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان پرداخت مي كنند 
كه بخش عظيمي از آن نيز به ثروتمندان و پردرآمدها مي رسد. دليل اين مساله نيز اين 
است كه بخش اعظم اين گروه هاي درآمدي، كارخانه و بنگاه توليدي دارند و صادركننده 
هستند. واقعيت يارانه هاي پنهان اين است كه دولت به بنگاه هاي توليدي يارانه مي دهد و 
اين بنگاه هاي توليدي از يارانه انرژي آب و برق و غيره استفاده مي كنند. در حقيقت به دليل 

استفاده از يارانه انرژي، هزينه توليد براي اين بنگاه ها كاهش مي يابد.

انتخاب سردبیر

 اگر كسي نتواند خوراك خود را تأمين كند در فقر 
شــديد قرار مي گيرد كه بر اساس بررسي ها كمتر از 4 
درصد مردم ايران در اين فقر قرار دارند.معاون ســابق 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه مهم ترين 
عاملي كه به فقر در كشور دامن مي زند تورم است گفت: 
در كشــور 4 درصد مردم فقر شديد و در شهر تهران 
40 درصد مردم فقر مسكن دارند.احمد ميدري معاون 
ســابق وزارت تعاون، كار و رفــاه اجتماعي در برنامه 
گفت وگوي ويژه خبري با بيان اينكه مهم ترين مساله اي 
كه به فقر در كشور دامن زده بحث تورم است افزود: در 
سال هايي كه با تورم شديد روبرو بوديم جمعيت زيادي 

زير خط فقر قرار گرفتند.
اين كارشــناس اقتصادي با اشاره به اينكه بر اساس 
سياســت هاي توزيعي دولت، جمعيــت زير فقر تغيير 
مي كند گفت: بسياري از كشورها درآمد سرانه بيشتر از 
ايران دارند، اما جمعيت زير خط فقر آنها از كشــورمان 
بيشــتر است و برخي كشــورها درآمد سرانه كمتر، اما 
جمعيت زير خط فقر كمتري در مقايسه با ايران دارند.

وي گفت: سياســت هاي حمايتي، نقاط ضعف زيادي 
دارد و بايد بررسي شــود مداخالت دولت در قيمت ها 
چقدر مي تواند در كاهش فقر موثر باشد.ميدري افزود: 
اختصاص ارز 4 هزار و 200 توماني موجب اتالف منابع 
ارزي كشور شده است كه به عنوان نمونه ارز ترجيحي 
كه به 25 هزار مرغداري سراسر كشور اختصاص يافته 
است تلف شده و به سفره مردم نرسيده است.وي گفت: 
در بخــش دارو به دليل اينكه زنجيره درمان در كنترل 
دولت نيســت بنابراين راه حل قيمتي ندارد و پزشكان 
تعيين مي كنند چه دارويي استفاده شود. ميدري با توجه 
به اينكه بســياري از داروها براي بيماران رايگان است 
افــزود: اگر در ارز 4 هــزار و 200 توماني در بخش دارو 

اتالفي باشد بايد در سازمان هاي مربوطه كنترل شود.
وي گفــت: اگر نــرخ ارز، آزاد شــود بر قيمت روغن 
خوراكي به ميزان نــرخ ارز آزاد تأثير مي گذارد.ميدري 
افــزود: در آمــوزش و پــرورش و دارو و درمان نبايد در 

پي ســاز و كار تعيين قيمت باشيم، اما در بخش انرژي 
دولــت مي تواند با قيمت ها رفتار مردم و توليد كنندگان 
را كنترل كند.وي با اشــاره به اينكه پايگاه اطالعات رفاه 
ايرانيان ظرفيت سياســت گذاري بــراي جامعه هدف را 
بهبود مي دهد گفت: مساله، فقط تشخيص فقرا نيست 
بلكه اگر دولت ها در قيمت ها دخالت نكنند امكان دارد 
مساله انحصار ايجاد شود.ميدري افزود: دولت اگر نتواند 
جلوي تباني را بگيرد و رقابت ايجاد كند قيمت ها به شدت 
افزايش مي يابد.وي گفت: اكنون بسياري از كشورها در 
قيمت ها دخالت نمي كنند، اما زنجيره تهيه و توزيع كاالها 
شفاف است. ميدري افزود: اگر با ماليات بر ارزش افزوده 
نتوانيــم چرخه كاال را كنترل كنيم ســوداگري هزينه 
زندگي مردم را افزايش مي دهد.وي با بيان اينكه بيشترين 
فقر مسكن در كشور در شهر تهران است گفت: زماني كه 
30 درصد هزينه زندگي صرف اجاره منزل مي شود از نظر 
شاخص هاي اقتصادي، شخص دچار فقر مسكن است و 
در شهر تهران 40 درصد جمعيت اين هزينه را پرداخت 
مي كنند. ميدري افزود: فقر بهداشتي و آموزشي نيز در 
تهران وجود دارد و فقر مسكن نيز به دليل جمعيت زياد 

و سوداگري در اين بخش ايجاد شده است.

وي گفت: در سال 91، 97 و دوران همه گيري بيماري 
كرونا توليد ناخالص داخلي كاهش يافت و موجب شــد 
قدرت خريد مردم كم شــود.ميدري افــزود: ثابت بودن 
مصرف گوشت مرغ نشــان مي دهد به رغم نابساماني ها 
در شــبكه توزيع اين فرآورده، مردم توانسته اند از گوشت 
مرغ استفاده كنند.وي گفت: 52 درصد تسهيالت بانكي 
به اســتان تهران اختصاص داده مي شود و پس از تهران، 
اصفهان 5 درصد اين تسهيالت را مي گيرد و بقيه استان ها 
در حد يك درصد از تســهيالت بانكي استفاده مي كنند. 
ميــدري افزود: دهك هاي باالي جامعه 4 برابر دهك هاي 
پاييني تســهيالت بانكي دريافت مي كننــد.وي افزود: با 
پرداخت نقدي نمي توان فقر را از بين برد بلكه به بسياري 
از راهكارهاي مكمل نياز است يعني دسترسي به تسهيالت 
بانكي بايد براي اقشار كم درآمد آسان شود.ميدري گفت: 
در بسياري از كشورها 85 درصد دانش آموزان آموزش هاي 
فني و حرفه اي را مي بينند كه در كاهش فقر و توانمندسازي 
آنان بسيار موثر است.وي افزود: 6 ميليون شاغل داريم كه 
بيمه بازنشستگي ندارند و دولت يارانه هاي مختلفي براي 

برخي اقشار مي پردازد كه منطق روشني ندارد.
ساعت 24

4 درصدی که غذا ندارند
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انتخاب سردبیر

 مجلس يازدهم كه به طور عجيبي و به شكلي 
خودخوانده انقالبي ناميده مي شود، مجموعه اي 
از تناقض هــاي رفتاري و آينده بيني را در درون 
گروه هاي بسته بندي شــده گردهم آورده است 
كه به نظر مي رسد واكاوي دقيق و كارشناسانه 
تنها چند تصميم مهم ايــن روزهاي اين نهاد، 
خام دســتي و توهم در اكثريــت اين نهاد خود 
انقالبي خــوان را به عريان ترين صورت نشــان 
مي دهــد و اين را هر فــردي كه با كمي عالقه، 
مسائل ايران را دنبال مي كند و به اندازه متوسط 
جامعه سياست بلد است، مي داند كه اين نهاد با 

روياپردازي زندگي مي كند.
روشــن ترين نمونــه از روياپــردازي و توهم 
اراده گرايــي در اين نهــاد را مي توان در تصويب 
قانون محدودسازي اينترنت در ايران همزمان با 
تصويب جذب 30 ميليارد دالر ســرمايه گذاري 
خارجــي در قانــون بودجــه 1401 ديــد. هر 
سرمايه گذار كوچك و بزرگ يا متوسط هنگامي 
كه مي شنود نهاد قانونگذاري ايران قانوني تصويب 
كرده كه به بهانه صيانت از شهروندان، دسترسي 
به دامنه بيشــتر اينترنت را محــدود مي كند و 
از ســوي ديگر اراده كرده است سال آينده 30 
ميليارد دالر ســرمايه گذاري خارجي به اقتصاد 
ايران تزريق كند، حيرت مي كند. مگر مي شــود 
فناوري هاي نوين كه ســاخته و توليد ذهنيت و 
تكنولوژي كشورها و شركت هاي پيشرو است را 
به بهانه اينكه ممكن اســت آدم هاي ايران را به 
جهنم راهنمايي كند، بســت؟ نكته عجيب اين 

است كه دولت سيزدهم نيز معلوم نيست بر پايه 
كدام استدالل و كدام برنامه و كدام كارنامه 26 
ميليارد دالر سرمايه گذاري خارجي را در اليحه 
بودجه گنجانده و مجلس نيز براي كمك به توهم 
دولتــي، چهار ميليارد دالر بر آن افزوده اســت. 
البد همين فرد يــا يكي- دو روز ديگر نهادهاي 
برنامه ريز و بودجه ســاز جــواب خواهند داد كه 
دولت حســن روحاني بي عرضه بوده و نتوانسته 
در طول هشت سال، سرمايه گذار خارجي جذب 
كند و نويســنده اين نوشــته را هــوادار دولت 
پيشــين معرفي كند و بگويد ما آن هستيم كه 
رستم دستان بود. حاال كه آمارهاي سرمايه گذاري 
خارجي جذب شده در 16 سال تازه سپري شده 
كه نيمي از آن در اختيار نيروهاي انقالبي بود و 

تنها نيمي از اين مــدت را غيراصولگرايان اداره 
كرده اند، در اختيار دولت و مجلس انقالبي است، 
مي توانند براي نشــان دادن ضعف هاي دو دوره 
هشت ساله به تفكيك آمار دهند كه در اين 16 
ســال چند سرمايه گذار خارجي در بخش غير از 
نفت وگاز و پتروشــيمي به ايران آمده اند و كدام 
كارخانه ها را راه انداخته اند و آخرين وضعيت آنها 
چيست؟ به نظر مي رسد مجلس و دولت انقالبي، 
يــا ســرمايه گذاري خارجي را نمي شناســند يا 
نمي دانند تفاوت يك ميليارد دالر با 30 ميليارد 
دالر چيست. شــايد هم البته از روسيه و چين 
چراغ هاي ســبز نشان داده شــده است كه بايد 

محتاط و دقيق بود.
منبع: روزنامه جهان صنعت

 درايــران يــك درك نادرســت از اداره اقتصاد 
دركشورهاي اسكانديناوي وجود دارد و به زعم برخي 
روشنفكران چپ گرا اين كشورها نوعي سوسياليسم را 
برقرار كرده وبه همين دليل است كه سطح رفاه مادي 
آنها باالست و شهروندان اين كشورها خوشبخت تر از 
شــهروندان ديگر كشورها به ويژه كشورهاي آمريكا 
وانگليس هســتند. اين يك برداشت نادرست است . 
دكتر محمد طبيبيان در نوشته اي كوتاه در صفحه 
تلگرامي خود به اين برداشــت نادرســت پاسخ داه 
و تاكيد مي كند اتفاقا نظام اقتصاد دراين كشــورها 
هرگز راهبردي سوسياليســتي و دولتي ندارد. وي 
ابتدا مي پرسد: كشور هاي اسكانديناوي مثل سوئد و 

دانمارك اقتصاد دولتي دارند ايراد آن چيست؟
پاسخ اينكه اين برداشت يك اشتباه فاحش است. 
اقتصاد اين كشور ها بر اساس اصول اقتصاد آزاد عمل 
مي كند حتــي آزاد تر از آمريكا فقــط دولت ماليات 

بيشتري مي گيرد و براي خدمات اجتماعي و رفاهي 
بيشتر هزينه مي كنند.. دولت ها د راين كشورها به طور 
اصولي نه شــركت داري مي كند نه واردات و صادرات 
انجــام مي دهند و نه ســهميه بندي ونه قيمتگذاري 
دســتوري و نه ضبط اموال مردمرادردستور كار قرار 
دارند. رهبري احزاب در اين كشــورها وقتي به قدرت 
برســند فقط بيمه درماني و بيكاري و كمك به فرو 
افتادگان و نيازمنــدان و تامين كاال هاي عمومي را از 
مســير دريافت ماليات بيشــتر اجرا مي كنند. است. 
پرسش دوم آيا دولت هيچ نقش اقتصادي نبايد داشته 
باشد؟ پاسخ اينكه دولت نبايد در امر سود آوري فعاليت 
كند بايد اين امور به مردم واگذار شــود و دولت فقط 
ماليات بگيرد. اما وظائف اقتصادي مهمي براي دولت 
وجود دارد مانند كنترل بــر انحصار ها حفظ محيط 
تجــارت منصفانه حفظ ســالمت اجتماعي محيط 
اقتصادي تامين كاالهاي عمومي و تنظيم قوانين كار 

ساز و اجراي قانون. تامين خدمات بهداشت و سالمت 
عمومي حفظ محيط زيست كمك به تامين آموزش و 
پژوهش هاي پايه، اجراي سياست هاي ثبات اقتصادي... 
اگر دولت به تعيين تكليف براي مرغداري و دامداري 
و توزيع پنيــر و هندوانه و وام بانكي و تنبيه مغازه دار 
و تعيين تكليف فضوالت آســياباني و غيره مشغول 
باشــد آنگاه از آن وظائف بزرگ تر وا مي ماند چنانكه 
ديده ايم.نخســت وزير دانمارك در سخنراني دانشگاه 
هاروارد پاســخي به ادعاي برني سندرز مي دهد او به 
ســندرز كه پيش از اين نامزد نامزد رياست جمهوري 
آمريكا بود خود را سوسياليست معرفي مي كند و مدعي 
بود ســازمان اقتصادي مشابه دانمارك را در نظر دارد 
مي گويد بر خالف اين برداشت سندرز، اقتصاد دانمارك 
يك اقتصاد مبتني بر سازوكار بازار است فقط بر اساس 

يك چارچوب رفاهي تعميم يافته عمل مي كند.
صفحه تلگرامی دكتر محمد طبيبيان

در آرزوی ورود سرمایه های خارجی

دانمارک و سوئد اقتصاد آزاد دارند نه سوسیالیستي
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 چرا در حالي كه شــتاب اســتفاده از اينترنت 
در بيشتر كشورهاي جهان با هر گرايش سياسي 
و ايدئولوژيــك روند فزاينده اي را تجربه مي كند و 
اين در كشــورهاي نوظهور صنعتي به مثابه يك 
شاخص پيشرفت شــناخته مي شــود، در ايران 
چرخ ها برعكس مي چرخند و به جاي جلو بردن 
ارابه اينترنت، به روزها و سال هاي پسين برگردانده 
مي شود؟ چرا دولت هاي ايران به ويژه دولت هايي 
كه خود را عدالت گستر و انقالبي مي دانند به جاي 
گسترش ها و آزادي هاي بيشتر به محدوديت سازي 
در هرپديده اي مي پردازند؟ قيمت گذاري دستوري 
در اقتصاد و كاهش شــتاب وسرعت اينترنت يك 

معنا دارند: برگشت به عقب.
نكته عجيب اين اســت كه تا همين چند روز 
پيش مديران ارشــد سياســت گذاردر دولت و در 

بيــرون از دولت درباره اينكــه ايرانيان بايد با چه 
ســرعتي از اينترنت استفاده كنند و اينكه شتاب 
اينترنت كاهش نيافته است، پاسخ قاطعي مي دادند 
كه اين بحث ها انحرافي اســت و سرعت اينترنت 
كاهش نيافته است .اما حاال وزير مربوطه قبول كرده 
كه سرعت اينترنت كمتر شده و راه حل جادويي نيز 
براي دليل آن از آستين بيرون آورده است: مقصر، 
دولت روحاني اســت كه در بخش هاي زيربنايي 
اينترنت ثابت سرمايه گذاري نكرده است. با فرض 
اينكه دولت روحاني مقصر است مي توان شهروندان 
ايرانــي به ويــژه ميليون ها جــوان ايراني و حتي 
ميانساالن و كهنســاالن را متقاعد كرد كه بايد با 
همين سرعت كاهنده به اينترنت خو كنيد؟ كساني 
كه در پس ذهنشان انديشــه هاي محدودكننده 
نهفته است و جز اين راهبرد راه ديگري براي نبردها 

نمي شناســند بدانند آهسته چرخيدن چرخ هاي 
اينترنت به معناي آهسته كردن زندگي و از نفس 
انداختن همين ميزان اميد به چشــم انداز آينده 
است. شوخي با اينترنت و محدودسازي آن را نبايد 
دســت كم گرفت و بايد متوجه بود كه اين پديده 
جهاني را نمي توان با اراده گرايي و آرمان گرايي از كار 
انداخت و از نظر سخت افزاري هر روز نوآوري هاي 
تازه پديدار خواهند شد و هزينه آهسته سازي آن سر 
به آسمان خواهد ساييد و هيچ فايده اي هم نصيب 
كسي نمي شود. شايد گروهي باور دارند در امان نگه  
داشتن ذهن و روان جوانان ايراني از محتواي شرور 
شــبكه هاي اجتماعي جهاني از وظايف آنهاست و 
بايد ايــن اتفاق بيفتد اما اين گروه انگار نمي دانند 
در اين شــبكه هاي اجتماعي هر كاالي فرهنگي 
امكان توزيع دارند و مي توانند به جاي محدودسازي 

بدون اینترنت، تاریكی می آید

چابهار را طلســم كرده اند يا اينكه چيني ها كاري 
مي كنند كه اين بندر ايراني به مروز نابود شود و فاجعه 
درست شود؟ چگونه اســت كه نيم قرن است هرروز 
وهرســال درباره بندر چابهار و اهميت آن مي نويسيم 
و مي گوييم و ســخنراني مي كنيم امــا در عمل اين 
منطقه توسعه ســاز ايران را به حال خود رهاكرده ايم 
. چــرا اين ثروت ملي ايرانيان را با دســت خود داريم 
زنده بــه گورمي كنيم و روزي مي رســد كه همانند 
گازهاي منطقه عسلويه بدون مصرف شود؟ آياز دست 
دادن فرصت ها ي توســعه بندر چابهار را بايد اشتباه 
در سياست گذاري دانست يا اينكه دستي دركاراست. 
تازه ترين خبررا رئيس انجمن كشتيراني ايران داده و 
گفته است هندي ها علي رغم خصومت ديرينه اي كه با 
پاكستان دارند، بنادر اين كشور را براي ارسال كاال به 

افغانستان، جايگزين بندر چابهار كردند.
بر اساس اظهارات مديركل بنادر و دريانوردي سيستان 
و بلوچســتان به تازگي شاهد عدم ارسال كاال از هند به 
افغانستان از مسير بندر چابهار هستيم كه رئيس انجمن 
كشــتيراني علت اين مساله را آماده نبودن زيرساخت ها 
و انواع مشــكالت موجود در رونــد انتقال كاال از چابهار 
به كشــور مقصد مي داند.در اين بين برخي گزارش ها از 
رسانه هاي بين المللي نيز حاكي از ارسال كاالهاي هند به 

افغانستان از مسسير بنادر پاكستان است.

موافقتنامهسهجانبه؛چههاگفتیموچهها
كردیم؟

به گــزارش مهر موافقتنامه 3 جانبه چابهار 3 خرداد 
1395 با حضور نارندرا مودي نخســت وزير هند، اشرف 
غني احمد زي رئيس جمهور وقت افغانســتان و حسن 
روحاني رئيس جمهور سابق ايران در تهران به امضا رسيد.

نارندرا مودي نخست وزير هند در آن زمان اعالم كرد كه 
كشــورش 500 ميليون دالر براي توسعه چابهار هزينه 
مي كند و اسكله مي ســازد؛ ولي نهايتاً مقرر شد ايران از 
منابع داخلي خود اقدام به توسعه زيرساخت هاي بندري 
چابهار كرده و هندي ها سرمايه گذاري 85 ميليون دالري 
به روش B.O.T براي تأميــن تجهيزات بندري انجام 
دهنــد و اپراتوري بندر چابهار را نيز به مدت 10 ســال 

در اختيار بگيرند.

هنديهــابهیكســومســرمایهگذاري
85میلیوندالريعملكردهاند

اين در حالي است كه محمد راستاد معاون سابق وزير 
راه و مديرعامل پيشين ســازمان بنادر و دريانوردي 20 
مهر ماه امسال در حاشيه همايش گراميداشت روز جهاني 
دريانوردي در جمع خبرنگاران درباره سرمايه گذاري هند 

در بندر چابهــار اظهار كــرد: از 85 ميليون دالري كه 
هندي ها قرار بود در بندر چابهار ســرمايه گذاري كنند 
30 درصد آن محقق شده و 6 دستگاه جرثقيل گنتري 
كرين به بندر آورده شده است؛ اين موضوع نشان مي دهد 
كه هندي ها قصــد دارند در اين قــرارداد باقي مانده و 
ســرمايه گذاري كنند.در اين بين روزبه مختاري، رئيس 
هيات مديره انجمن كشــتيراني و خدمات وابسته ايران 
درباره علــت كاهش تردد كشــتي هاي هندي به بندر 
چابهار و توقف ارســال محموله هاي هند به افغانستان از 
بندر چابهار اظهار كرد: در حال حاضر شاهد آن هستيم 
كه علي رغم وجــود موافقتنامه چابهار ميان هند، ايران 
و افغانســتان از يك ســو و نيز وجود مشكالت سياسي 
گســترده ميان هند و پاكستان از ســوي ديگر، با اين 
وجود هند تصميم مي گيرد از مسير پاكستان براي ارسال 
محموله هاي خود به افغانســتان استفاده كند.وي افزود: 

چابهار همچنان در کما
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فيزيكي محتواي مناسب توليد كنند و جوانان جهان 
را نيز آگاه سازند. جوانان ايراني دست كم در اين باره 
بســيار هوشمندند و راه هاي استفاده از اينترنت را 
مي يابند و تنها چيزي كه آنها را شايد نگران كند، 
هزينه هاي بيشــتر است كه بايد بپردازند و معلوم 
نيست اين هزينه ها به جيب كدام گروه ها مي رود. 
در ايران مي گويند كســاني هستند كه سايت ها و 
شبكه هاي اجتماعي را فيلتر مي كنند و خودشان 
هم فيلترشكن مي فروشند و شــايد اين داستان 
به شــكل ديگري دوباره در دستور كار قرار گرفته 
است. آهسته سازي اينترنت مرگ تدريجي زندگي 
به حساب مي آيد. اختالل اينترنتي و ادامه كندي 
سرعت اينترنت در ايران باعث شده كه گمانه زني 
درباره عامدانه بودن اين اقدام بيشتر شود. روزنامه 
اعتماد، چاپ تهران، در گزارشي نوشته است يكي 
از اهداف كاهش سرعت در اينترنت، محدود كردن 
دسترسي به شبكه هاي اجتماعي پرطرفدار است و 

»به نظر مي رسد اتفاقي كه براي پيام رسان وايبر در 
ســال 94 افتاد، قرار است براي اينستاگرام نيز رخ 
دهد و پهناي باند آن به قدري كاهش يابد كه عمال 

كاربران فراموش كنند كه شبكه اجتماعي اي به نام 
اينستاگرام وجود داشته است.«

منبع: روزنامه جهان صنعت

اين موضوع نشان مي دهد مشكالتي كه در بندر چابهار، 
سد راه هندي ها شده، به شكلي است كه هم موافقتنامه 
ســه جانبه چابهار و هم سرمايه گذاري بخش خصوصي 
هند در بندر چابهار و هم مشكالت سياسي بين دو كشور 
نتوانسته مانع استفاده هند از بندر پاكستان شود و ايران 
را براي تخليه و بارگيري كاالهاي ترانزيتي خود به مقصد 

افغانستان انتخاب كنند.
رئيس هيات مديره انجمن كشتيراني و خدمات وابسته 
با تأكيد بر ارقام باالي سرمايه گذاري و نيز اهميت وجود 
درايت براي ايجاد كريدورهاي ترانزيتي گفت: كشورهاي 
مختلف در حل راه اندازي كريدورهاي جديد هســتند و 
به تدريج در حال ايفاي نقش در لجســتيك بين المللي 
هســتند ولي ما از اين موضوع غافل هستيم.وي با بيان 
اينكه ما در ســال هاي اخير در حــال راه اندازي كريدور 
هند-چابهار-افغانســتان بوديم ولي توفيق چنداني در 
دســتيابي به اين هدف نداشــته ايم ادامه داد: راه اندازي 
هر كريدور ترانزيتي، در كنار حوزه سياسي آن، نيازمند 
تمركز در حوزه اقتصادي هم هســت كه مغز متفكر آن، 
بخش خصوصي است؛ بخش خصوصي بايد با فرآيندهاي 
مــد نظر خــود آن را احيا كند و با اقدامات دســتوري 

نمي توان به نتيجه رسيد.

مابهتعهداتخودعملنكردیمبعدهنديها
رامتهمميكنیم

مختاري تصريح كرد: در ابتداي توســعه بندر چابهار 
با همــكاري هندي ها، برخي اقدامــات را ما بايد انجام 
مي داديم كه متأســفانه با تأخير به پيش برديم هر چند 
كه انگشــت اتهام را به سمت هندي ها دراز مي كنيم اما 
تا حدودي قصور هم در ابتداي كار از ســمت ما صورت 
گرفته بود؛ سپس در ادامه كار كه توسعه پيدا كرد، اپراتور 
اصلي شــركت هندي بود كه يك جوينت ايراني داشت 
و به دليل فعاليت خوب شــركت پيمانكار ايراني همكار 
هندي ها، بندر چابهار توانسته به رشد خوبي دست يابد. 

وي خاطرنشان كرد: اما با تغيير شركت ايراني همكاري 
هندي ها، شاهد افول ناگهاني بندر چابهار بوديم؛ از سوي 
ديگر بازاريابــي خوبي براي حمــل كاال از بندر چابهار 
انجام دهيم؛ چــون دنبال بازاريابي دولتي و حركت هاي 
فرمايشي و دستوري به جاي بازاريابي خصوصي بوديم و 
هدف گذاري درستي نداشتيم.رئيس هيات مديره انجمن 
كشتيراني با بيان اينكه چابهار در اوايل راه اندازي به شدت 
مورد وثوق شركت هاي كشتيراني خارجي بود گفت: اما 
به تدريج تحريم ها باعث شد اين ترددها كم شود؛ اگرچه 
گفته مي شــود بندر چابهار از تحريم ها معاف است، اما 
بسياري از شركت هاي خارجي تمايلي ندارند وارد بندر 

چابهار شوند.

بندرچابهاربااولینكشــتيحاملگندم
اهدایيهندبهافغانستانچهكرد؟

وي همچنين وجود مشــكالت عديده پس كرانه اي 
چابهار را متذكر شد و عنوان كرد: وقتي اولين محموله 
گندم اهدايي هند به افغانســتان وارد بندر چابهار شد، 
به جاي تخليه 24 ســاعته، بيش از 20 روز تخليه آن 
به طول انجاميد چون علي رغم سرمايه گذاري سنگين 
زيربنايي، تجهيــزات تخليه و بارگيــري در آن زمان 
به اندازه كافي وجود نداشــت؛ همچنين مشكل آفات 
گياهي هم مزيد بر طوالني شدن زمان تخليه بار گندم 
شــد. بعد كه قرار شــد كانتينرها تخليه شوند، اجازه 
انتقال كانتينرها به روي زمين داده نشد و اعالم كردند 
كه بايد حمل يكســره شود؛ لذا كاميون ها زير جرثقيل 
بندري قرار مي گرفتند و كانتينر روي كشــنده ها قرار 
داده مي شــد و بايد كشــتي مي ماند تــا كاميون ها به 
افغانستان رفته و برمي گشتند و كانتينرها داخل كشتي 
بارگيري شده و سپس مجدداً به هند برگردد. مختاري 
با تأكيد بر لزوم ايجاد مديريت زنجيره تأمين به دست 
بخش خصوصي داخلي كه مشــكالت را آسيب شناسي 
و برطــرف كرده و به خوبي رايزني هــا و بازاريابي ها را 

انجــام دهد، بيان كرد: چندين حلقــه در اين زنجيره 
وجود دارد يكي تاجر هندي، ديگري شركت كشتيراني 
و صاحب كشتي، سپس تاجر افغانستاني، شركت حمل 
جــاده اي كاال از چابهار به افغانســتان، اداره كل بنادر 
و دريانوردي سيســتان و بلوچســتان، سازمان منطقه 
آزاد چابهار، شركت هاي صاحب كانتينر، شركت پورت 
اپراتور و… است كه مديريت اين زنجيره نيازمند يك 
مدير بخش خصوصي قوي است تا همه اين زنجيره را 
به هم متصل كند.وي با اشاره به انعطاف خوب سازمان 
بنادر براي ارايه تخفيف تعرفه تخليه و بارگيري كاال در 
بندر چابهار، گفت: تخفيف تعرفه هاي تخليه و بارگيري 
و پهلوگيري كشــتي ها، به تنهايي كارساز نيست و ما 
نيازمند ايجاد هماهنگي ميان ســاير حلقه هاي تجارت 

دريايي هستيم.

سرمایهگذاربندرچابهار؛هنديهابهتربودند
یاچینيها؟

رئيس هيات مديره انجمن كشــتيراني درباره اينكه 
آيا واگــذاري بندر چابهار به هندي ها اقدام درســتي 
بود يا بهتر بود مثاًل چيني ها را به عنوان ســرمايه گذار 
توســعه بندر چابهار انتخــاب مي كرديم؟ تأكيد كرد: 
قــرارداد اوليه اي كــه در رابطه با توســعه چابهار با 
هندي ها امضا شــد، قرارداد خوبي بود؛ در اين قرارداد 
عــالوه بر تكاليفي كه بر عهده طرف هندي گذاشــته 
شد، وظايفي هم طرف ايراني مكلف به انجام شد ولي 
چون طرف ايراني در انجــام تكاليف خود قصور كرد، 
انگشــت اتهام را به سمت طرف هندي دراز مي كنيم.

وي ادامــه داد: بنابراين فرقي نمي كند كه با چيني ها 
قرارداد مي بســتيم يا هندي ها؛ وقتي يك نهادي كه 
بايد اقداماتي را انجام مي داد اما در انجام آنها كوتاهي 
كرده، هر كشور ديگري هم براي همكاري با ايران وارد 

قرارداد مي شد، از ادامه كار منصرف مي شد.
منبع: خبرگزاری ها
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كنــار هــم قــرار دادن انبوهي از 
گره هاي كور برهم سوارشــده داخلي 
در درون ســرزمين و همزمان شدن 
اين تنگناها با دشــواري هاي نفسگير 
در سياســت خارجي و مقوله بســيار 
سرنوشت ســاز گفت وگوها براي صلح 
هســته اي كه در وين در جريان است 
نشــانه هايي آشــكار و پنهان نشدني 
از پيچيده ترين موقعيــت براي نظام 
سياسي و نيز شهروندان ايراني است.

براي اينكه گره هاي كور انباشت شده 
بر هم در درون ايران را با چشم هايي 
باز ببينيم تنها مي توان به ســرگيجه 
گرفتن مجلس انقالب و دولت انقالبي 

درباره بودجه 1401 اشاره كرد.
بودجــه 1401 كالف ســردرگمي 
شده است كه ابهام و ناروشني هاي آن 

بر روشني ها و شفافي آن استيال يافته 
اصولگرايان  دروني  مناســبات  است. 
با يكديگر و نيز داســتان انتشار يك 
نــوار صوتــي از رخدادهــاي درون 
نظامي- سياســي  نيروي  اصلي ترين 
ايــران و نيز مناســبات نــه چندان 
دوستانه حقوق بگيران و مزدبگيران و 
پيشه وران خرده پا با نهاد دولت و نهاد 
مجلس به دليل دلســردي از تامين 
منابع الزم بــراي افزايش درآمدها به 
اندازه تورم امسال نيز از گره هاي كور 

به حساب مي آيند.
در بيــرون از مرزهــا نيز همزماني 
يورش روسيه به اوكراين در روزهاي 
آينده با رســيدن مقوله حل پرونده 
هسته اي ايران به نقطه اوج شرايط را 
براي ايران دشــوار كرده است. برخي 

شايد خرسند باشند كه جنگ و نبرد 
احتمالي اوكراين به سود ايران است 
و غــرب نمي تواند همزمــان هم در 
اوكراين بجنگد و هم مســاله ايران را 
دنبال كند. البته اين يك نظريه است 
و مخالفان جدي دارد. برخي ناظران 
آگاه مي گويند در صورتي كه روسيه 
وارد نبرد نظامي در اوكراين شود و در 
وضعيتي كه آمريكا و اروپا يكپارچه و 
متحد در برابر اين حمله ايســتاده اند 
اين روسيه است كه نمي تواند از ايران 
در هر مســاله اي از جمله مقوله صلح 
هسته اي حمايت كند و ممكن است 
كار را به ناچار رها كند. در اين صورت 
و در وضعيتــي كه چيــن نيز هرگز 
حاضر نيســت منافع بلندمدت خود 
در اروپا و آمريكا و نيز در كشــورهاي 

پیچیده  و درهم تنیده

عباس آخوندي كنشــگر اقتصاد سياسي 
درايران است كه البته چند گاهي است ديگر 
آن شــور و جنبش سال هاي پيشين را براي 
بودن در صحنه ندارد . شايد يك دليل اصلي 
آن پاندمي كرونا و محدود شــدن برگزاري 
نشست هاي روشنفكري باشــد و شايد هم 
نگراني هايي از برخوردهاي ناشناس. آخوندي 
اما در تازه ترين نوشته كوتاه خود تفسيري بر 
بخشي از گفت وگوي محمد جواد غالمرضا 
كاشــي تحليل گر ارشد سياســت درايران 
اختصاص داده و ضمن تحسين از داوري وي 
درباره روزهاي سخت سياست ورزي درايران 
اين نكته را طرح كرده اســت كه با توجه به 
اميدوار بودن آقاي كاشــي بايــد به انتظار 
باشيم و ببينيم اين تحليلگر ورزيده كه زوال 
سياست درايران را تشريح كرده نظريه تازه اي 

ارايه مي دهد.

درانتظارآینده
عباس آخوندي نوشته است: اين سخنان 
آقاي كاشــي از جمله بهترين گفتارهايي 
بود كه درباره تحليل شــرايط اخير ايران 

شنيده ام. پيش از اين، من به مساله امتناع 
سياست ورزي در ايران رسيده  بودم. ليكن، 
در اين گفتار آقاي دكتر كاشــي با تسلط 
نظري مســاله زوال سياســت در ايران را 
مي شــكافد. او به فاصله گرفتن سياست يا 
به عبارت ديگر حوزه قدرت؛ اعم از كساني 
كه در قدرت هستند و سياست مداراني كه 
در پي خلق قدرت براي شــكل دهي به امر 
سياسي كارآمد هستند از مساله هاي واقعي 

زندگي مردم اشــاره مي كنــد. او به خوبي 
نشان مي دهد كه چگونه اين فاصله گيري 
موجب جدايي سياســت مداران از زندگي 
واقعــي مــردم و ناهمزباني آنــان با مردم 
شــده است. لذا، زبان سياســت مداران در 
عمل فاقد قدرت انتقال مفهوم به جامعه و 
ايجاد حس برانگيزاننده در ميان آنان شده 
است. افسوس كه مصاحبه كننده، در ادامه 
از ايشــان درباره يك چارچــوب خروج از 

تفسیر عباس آخوندي بر گفتار غالمرضا کاشي
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حاشيه خليج فارس را قرباني حمايت 
از ايران كند وضعيت بدتر خواهد شد.

واقعيت تلخ اين است كه گروهي از 
تندروها در ايران از سر آگاهي يا از سر 
لجبازي با اصالح طلب هاي سياسي در 
ايران و نيز براي اينكه نگذارند كار به 
طعنه زدن به آنها برسد كه چرا حاال 
همان چيزي را كه ظريف و عراقچي 
دنبال مي كردند مي خواهيد و تمايل 
دارند راه را ببندنــد. اين گروه توجه 
ندارنــد كه غرب اگرچه نيــاز دارد با 
ايــران در مســاله هســته اي به يك 
نقطه امن برسد اما در وضعيت بسيار 
ضعيف وحتي ضعيــف در برابر ايران 
نيســت و ايران نيز همانند غرب بايد 
از اين چاله بيرون بيايد. كارشناسان 
و ناظران اقتصاد سياســي مي گويند 
در صورت بدتر شدن مناسبات ايران 
بــا غرب مي توان تصور كــرد اين راه 

بازشــده براي صــادرات نفت باز هم 
بسته شود و عربستان و امارات و ساير 
كشــورهاي صادركننــده نفت جاي 
ايــران را حتي در چيــن پر كنند. به 
حرف هاي رهبران غربي با دقت توجه 
كنيم و حتي اگر تصور مي كنيم آنها 

بلــوف مي زنند باز هــم دقت كنيم. 
دنياي سياســت در اين عصر و دوره 
بســيار عريان تر و شفاف تر شده است 
اما همچنان از عناصــر نيرنگ و زور 

استفاده مي كند.
منبع: ساعت 24

بن بست پرسش نمي كند. چون، ايشان در 
جايي مي گويد كه من نااميد نيستم. كسي 
كه هم نظريه زوال سياســت را مي دهد و 
هم مي گويد نااميد نيست، قاعدتا چارچوبي 
نظري بــراي آغازي نو دارد. بايد، درآينده، 
منتظر شنيدن ادامه سخنان ايشان باشيم.

كاشيچهگفتهاست
ما در دوران زوال امر سياســي به سر 
مي بريم و گويي همه منتظر ظهور فصلي 
جديد در مناسبات سياسي ايران هستند. 
در ســرآغاز تاســيس رژيم هاي پس از 
انقالب، سوال اساســي اين است كه آيا 
قرار است مردم حكومت كننديا نخبگان 
و ايدئولوگهــاي انقالب جريان امور را در 
دست بگيرند؟ در انقالب خودمان، آقاي 
طالقانــي در آخرين خطبــه نماز جمعه 
به صراحت اعالم مي كند كه زمام امور بايد 
به مردم سپرده شود. اما به نظر مي رسد 
از همــان اوايل انقالب دو صــدا داريم: 
صدايــي كه معتقد اســت بعد از انقالب 
كار بايد به مردم ســپرده شود و نگاهي 
كه مي گويد نخبــگان انقالب بايد كار را 
در دست بگيرند. پاك ترين و صادق ترين 
انقالبيون، از روزي كه بر صندلي قدرت 

مي نشينند، ارتباط خود با منطق زندگي 
روزمره را از دســت مي دهنــد و هرچه 
بيشتر صادق و دل سپرده ارزش ها باشند، 
بيشتر از اين منطق دور مي شوند. مردم 
اما برخالف حاكمان، بــا منطق زندگي 
سروكار دارند، متكثر و متنوع هستند و 
تعهد تام به يك سري آرمان ها ندارند. در 
چنين شرايطي، شــكاف بين آرمان هاي 
انقالبــي از منطق زندگي مردم روزبه روز 
بيشــتر مي شــود و امــكان ديالوگ و 
تبادل نظر بين مردم و گروه حاكم كمتر 
و كمتر مي شــود. در نتيجه اين تناقض، 
دو جريــان مقابل هــم قــرار گرفتند: 
جرياني كه بر ارزش ها پافشاري مي كند 
و مردمــي كه تأكيد بــر منطق زندگي 
روزمــره دارند؛ اما هر دو نــگاه معيوب 
است. نگاه ارزشي، ارتباط خود با زندگي 
روزمره را از دســت مي دهد و در معناي 
دقيق سياســي »فضيلت مند« نيســت. 
منطق زندگي روزمره هم با جداشدن از 
آرمان ها، تبديــل به نوعي خودخواهي و 
فردگرايي ضداجتماعي شده و از فضيلت 
تهي مي شود. جامعه اي هم كه از فضيلت 
تهي شــود، حتماً از اخالق تهي خواهد 
شد.نتيجه چنين مناسباتي، شكل گيري 

نوع نظم ســركوبگرانه اســت كه در آن، 
ارزش ها در عين متعالي بودن، روح خود 
را از دست مي دهند و ضدجامعه مي شوند 
و حاكمان هم با جامعه بيگانه مي شوند. 
جامعه هم احســاس بي پناهي مي كند و 
هر روز بي قدرت تر و بي سامان تر مي شود 
و حس فالكت گريبانش را مي گيرد. اين 
مساله خود را در ميل شديد به مهاجرت 
نشــان مي دهد. واقعيت اين اســت كه 
سياســت به پايــان رســيده و ميداني 
براي بازي كردن باقي نمانده اســت. در 
چنين شــرايطي، حلقه هــاي وصل بين 
متن زندگي و قدرت سياســي گسيخته 
مي شــوند و تنها چيزي كــه در عرصه 
سياســي ظهور مي كند، اشكال مختلف 
فســاد اســت. در چنين وضعيتي، نظام 
سياسي نمي تواند به مسائل اساسي مردم 
بينديشد و اگر بينديشد قدرت درمانش 
را ندارد و هيچ كار بزرگي نمي تواند بكند؛ 
در نتيجه سياســت نمايش و وعده را در 
پيش مي گيرد. تمام ميدان هاي اجتماعي 
در 20 ســال اخير ضعيف شده اند و تنها 
نهادهايي امكان كنشــگري دارند كه در 

ساختار رسمي قدرت بازي كنند.
منبع: صفحه تلگرامی عباس آخوندی
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غالمحســين شــافعي رئيس باتجربه اتاق 
بازرگانــي و صنايع و معادن ايــران در همه 
روزهــاي پــس از دوم بهمن كه اعالم شــد 
كميسيون تلفيق بودجه 1401 سهم اين نهاد 
را كه يكي از منابع اصلي درآمدش را از چنگ 
اتاق بيرون آورده و به سازمان توسعه تجارت 
داده است هيچ ســخن و ايستادگي ويژه اي 
روي صحنه نشــان نداده است. در حالي كه 
بازرگانان ايراني كــه به دادن آراي خود او را 
به رياست اتاق رسانده اند انتظار داشتند او بر 
اساس وظيفه و اختياري كه قانون اتاق و راي 
نمايندگان به او تفويــض كرده اند براي اين 
تنگناي پديدارشده كاري كند و اگر كوششي 
براي رفع ايــن مصوبه انجام داده اســت به 

اطالع افكار عمومي و اعضاي اتاق برساند.
عالوه بر اين و با توجه به اينكه بهانه بخشي 
از اعضاي كميســيون تلفيق سخنان منتسب 
به رئيس اتاق درباره نمايندگان مجلس بوده 
است بنابراين او بايد كوشش بيشتري مي كرد 
تا كار به اينجا نكشد. تا چند روز ديگر مصوبه 
كميســيون تلفيق به صحن علني مي آيد و تا 
آن روز هنوز فرصت هست تا رئيس اتاق ايران 
با اســتفاده از تجربه همتايــان قبلي و نيز با 
استفاده از البي گري سياسي با نهادهاي ديگر 

راه ورود اين مصوبه را به صحن علني ببندد.
در روزها و هفته هاي گذشــته شــماري 
از كســاني كــه به اقتصــاد سياســي ايران 
عالقه مندند و نيز خواستار نيرومندي بيشتر 

نهاد غيردولتي اتاق به مثابه نهاد كارفرمايان 
ايراني به حســاب مي آيند اين سو و آن سو 
زمزمه هايي از آنها شــنيده مي شود مبني بر 
اينكه اگر بهانه اتاق، آقاي شــافعي است وي 
اســتعفا دهد تا بهانه از دست مجلس گرفته 
شود كه اين اتفاق نيفتاده است و حرفي هم از 
استعفا نيست. در صورتي كه اين مقوله بتواند 
گره افتاده در كار اتاق را باز كند بهتر اســت 
تا پيش از نهايي شــدن اين مصوبه در صحن 
علني كه برگشت را كند مي كند اين راه رفته 
شــود. در غير اين صورت و در وضعيتي كه 
اتاق بازرگاني ايران نتواند اين ســنگر را نگه 
دارد راه براي از دست دادن سنگرهاي ديگر 
و نيز حتي دگرگوني كلي در راهبرد انتخاباتي 

نگاه مجلس به بودجه اتاق

مجيدرضا حريري حاال پس از مرگ مرحوم اسداهلل 
عسگراوالدي بازرگان بزرگ ايراني ، چند سالي است كه 
رياست اتاق مشــترك بازرگاني ايران و چين را برعهده 
دارد. او در دوره اي كــه مرحوم عســگراوالدي زنده بود 
نايب رئيس او بود. بــه اين ترتيب وي يكي از آگاه ترين 
بازرگانان و ايرانياني هست كه درباره مناسبات بازرگاني 
و سياسي حزب كمونيست چين و نظام سياسي ايران 
اطالعــات دارد. حرف ها و داوري هــاي حريري درباره 
چين- همچون رئيس فقيد و سابق اين نهاد- مزه و رنگ 
و بوي چين دوستي مي دهد و در برابر انتقادهايي كه از 
روش و راهبرد چين به رهبري حزب كمونيست مي شود، 

ايستادگي مي كند و منتقدان را به باد انتقاد مي گيرد.
تازه ترين ســخنان اين بازرگان ايراني كه در صفحه 
بازرگاني روزنامه »جهان صنعت« امروز منتشــر شده، 
گواهي بر اين اســت كــه وي به باور چيــن حق دارد 
ماهيت ســندي كه براي 25سال ايران برنامه دارد را از 
ديد ايرانيان و به ويژه غربي ها پنهان كند چون بيم دارد 
غربي ها به محض اينكه اطالعات جزيي از اين طرح 25 
ساله به دست بياورند با يورش به آن اجازه اجراي طرح 
را ندهند. واقعيت اين اســت كه اين سخن و اين داوري 
نمي تواند حقي براي چين ايجاد كند اال اينكه چيني ها 
تصور مي كنند ايران قرار است در 25 سال آينده تحت 

رژيم تحريم هاي غرب باقي بماند.
روزنامــه جهان صنعت در ســتون نقد روز خود 
نوشته است: آيا چنين چيزي قابل قبول است؟ مگر 
همين االن كه ايران تحت سخت ترين رژيم تحريم 
صادرات نفت است، شركت هاي چيني با اجازه حزب 
كمونيست چين از ايران نفت وارد نمي كنند و مگر 

بهاي آن را تمام وكمال نمي پردازند؟ به اين ترتيب 
توجيه يادشده غيرمنطقي است و نبايد قبول كرد 
يك طرف قرارداد يك سند بيست و پنج ساله تنها به 
اين دليل كه طرف مقابل اقتصاد كوچك تري دارد و 
از لحاظ مناسبات بين المللي تحت فشار است، طرف 
نيرومند شرط عجيب خود را تحميل كند. آيا در اين 
سند تبصره اي گنجانده نشده است كه به طور مثال 
با آرام شدن فضاي سياست خارجي ايران بتوان مفاد 
قرارداد را حتما در اختيار افكارعمومي قرارداد. مگر 
مي شود سرنوشت اقتصاد يك كشور را در اختيار يك 
كشور ديگر قرارداد و به بهانه اينكه ايران تحريم است، 
جزييات قرارداد در اختيار شهروندان قرار نگيرد و نقد 
كارشناســانه روي آن انجام نشود؟ نكته ديگر اين 
اســت كه آقاي حريري با چنان مهارت و اعتماد به 

نفسي از ماهيت سند 25ساله صحبت مي كند كه 
گويا در متن نوشتن قرارداد بوده است يا اينكه اين 
سند به طور كامل در اختيار او قرار دارد. در صورتي 
كه او از اين سند اطالع دقيق دارد كه منتقدان را به 
باد نقد نزديك به مسخره كردن مي گيرد، چرا بايد 
ديگران وهمتاهاي او از متن سند بي اطالع باشند؟ 
رانت اطالعاتي كــه در اين بين بدون ترديد وجود 
دارد آيا براي او و دوســتانش در اتاق ايران و چين 
و ديگراني كه به هر دليل به متن اصلي و جزييات 
سند دسترسي دارند آيا فسادآفرين نيست؟ به نظر 
مي رسد اتاق ايران و چين و رياست اين اتاق به همان 
ميزان كه احســاس مي شود به چين وفادارند، بايد 
به افكار عمومي ايرانيان نيز احترام بگذارند و در راه 

افشاي جزييات سند 25 ساله كوشا باشند.

دانستن جزییات سند 25 ساله باچین حق مردم است
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اتاق ديده خواهد شــد و نهادهــاي ديگر از 
جمله دولت نيز به اتــاق احترام نمي گذارند. 
در حالي كه مطابق قانون تاســيس شــوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي رياســت 
اين نهاد با وزير اقتصاد است احسان خاندوزي 
در نشست هاي اين نهاد حاضر نمي شود و به 
نظر مي رسد به مرور ساير اعضاي دولتي اين 
شــورا نيز از حضور خــودداري كنند و رفتار 

احمدي نژاد را در پيش بگيرند.
واقعيت اين است كه همراهي با مجلس 
و دولت از سوي اتاق و به ويژه كوتاه آمدن 
و نگفتن و ننوشــتن در اين باره به ويژه از 
ســوي رئيس اتاق اندازه دارد و اگر آقاي 
شافعي تمايلي به ايستادگي ندارد مي تواند 
جايش را به يكــي از همكارانش بدهد كه 
حوصله و بردباري براي تعامل بيشتر حتي 

اگر كار به تقابل بكشد را دارد. آقاي شافعي 
تا همين جا هم براي اتاق زحمت كشيده 
و بــه نظر مي رســد در صورتي كه راهبرد 

نادرســتي را اتخاذ و اجــرا كند زحماتش 
بر بــاد مي رود و خوش نامي او در اين نهاد 

مخدوش مي شود.

 در همه 43 ســال پس از پيــروزي انقالب 
اسالمي ايران مناسبات سياست خارجي ايران 
و نيز مناسبات ميان شــهروندان ايراني ونظام 
سياســي حاكم بر ايران گونه اي بوده است كه 
درروزهاي منتهي به 22 بهمن هرســال هيچ 
داوري درباره سختي هايي كه شهروندان ايراني 
در اين مدت كشــيده اند برزبــان نمي نيايد. اما 
دراين روزها وپس از داوري مقام رهبري درباره 
نامناســب شاخص هاي  دهه 1390 ووضعيت 
كالن اقتصــادي دراين دهه به نظر مي رســد 
سخنان امسال نيز رسانه هاي ايراني ونيز مديران 
سياسي كشور هرگز هيچ سخني كه نشان دهد 
دراين دوره 43 ساله ايرانيان چه آسيب هايي از 

ناحيه اياالت متحده ديده اند.
علي آقامحمدي از انقالبيون با سابقه ايراني 
ونماينده دوره هاي نخست مجلس قانونگذذاري 
كه سال هاســت در مقام همكار نزديك دردفتر 
رهبري دربخش اقتصــادي فعاليت دارد نكاتي 
را برزبان آورده اســت كه داراي اهميت است . 
اودرآيين افتتاحيه جشــنواره و نمايشگاه ملي 
فوالد ايران تصريح كرد " دوران ســختي بر ما 
گذشــته اســت " و ياد آور شد در نظم جهاني 
پيشــين " جهان بين دو قدرت تقسيم شده و 
عضويت يكي ازاردوگاه ها اجباري بود " و گفت 
" انقالب ايران اين مســاله را به هم زد و تنبيه 
بزرگي شامل ملت ايران شد " و "در واقع بعد از 
جنگ ويتنام طوالني ترين جنگ در جهان را بر 

ايران تحميل كردند " .

 واقعيت اين اســت كه اقتصــاد ايران در
43 سال سپري شده به دليل اينكه زير تيغ 
غرب بوده اســت آنگونه كه بايد و شايد در 
زمينه هاي گوناگون اقتصاد شــامل اقتصاد 
كالن يعني اقتصاد بــا تورم هاي نزديك به 
تورم جهاني، افزايش توليد ســرانه همانند 
كشــور تركيه و كره جنوبــي، افزايش رفاه 
مادي شــهروندان و از نظر سطح تكنولوژي 
صنعتي به ميزاني كه شايسته آن بوده است 
نرســيده و از اين نظر عقــب ماندگي هاي 
قابل اعتنايي دارد كه نمونه مهم آن صنعت 
خودرو وصنعت لوازم خانگي اســت. به نظر 
مي رســد يكي از تنبيه هاي بزرگي كه ملت 
ايران دراين سال ها متحمل شدند از ناحيه 

تندروهايي بوده وهســت كــه بيان همين 
ميزان وقعيــت را كه آقا محمــدي برزبان 
آورده است را نيز از ســوي هرفردي قبول 
نكرده وده ها انگ سياسي به منتقدان اصولي 
زده و مي زنند. شايد اگر در سال هاي پيشين 
مي شــد نقد منصفانه مي شــد راه براي بر 
طرف كردن برخي از دشواريها هموارتر شده 
بود. شهروندان ايراني با بردباري ومدارا اين 
وضعيت سخت را پشت سرگذاشته اند و هيچ 
سختي به دولت ها نداده اند و حاال زمان آن 
رسيده است كه با راهبردهاي مناسب آنها را 
به روزهاي آسان برسانيم. ايرانيان در آرزوي 
روزهاي آســان براي زندگي با عادي شدن 

مناسبات سياسي داخلي وخارجي هستند.

ایرانیان در انتظار روزهاي آسان زندگي
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ايــران دســت كم 6  اقتصــاد 
دهه اســت بــا اراده و خواســت 
سياستمداران ايراني تنظيم شده و 
بيش وپيش از آنكه منافع بلندمدت 
شهروندان ايراني را در كانون توجه 
قرار دهد وســيله اي براي رسيدن 
سياستمداران به خواسته هاي خود 
است كه در ذيل آن توسعه اقتصادي 
نيز ديده مي شــود اما در تضاد بين 
منافع بلندمدت شهروندان با منافع 
زود گذز سياستمدارن همواره اين 
سياستمداران بوده اند كه توانسته اند 
سياست هاي اقتصادي را به بيراهه 
اقتصادي قرباني  بكشانند و توسعه 

اراده آنها شــده اســت. اين فضا البته فقط در 
ايران اتفاق نيفتاده اســت و شمار قابل اعتنايي 
از كشورها كه نهادهاي دموكراسي در انها هنوز 

ريشه دار نيست اين تجربه را دارند.
امير كرماني اقتصاددان جوان ايراني شــاغل 
در دانشگاه هاي آمريكا در صفحه تلگرام خود با 
استفاده از نظريه آشم اوغلو و آسم اغلو و رابينسون 
در كتاب داالن باريك آزادي مســاله داالن هاي 
توسعه درايران را بررسي مي كند و تاكيد مي كند 
در اين وضعيت خاص درايران كه گرفتار تحريم 
هستيم شايد بهتر است به جاي حذف يك باره 
تحريم ها كه منابع ارزي قابل اعتنايي به دست 
دولت مي رسد و دولت با اين منابع ارزي درهاي 

واردات را بازكرده وبه ســركوب ارزي مي پردازد 
بهتر اســت تحريم ها به مرور برداشــته شوند. 
كرماني نوشــته است: اسم اوغلو و رابينسون در 
كتاب دالن باريك توسعه به تشريح ديناميكي 
در چنين جوامع انســاني مي پردازند كه در آن 
قرار گرفتن در داالن توسعه همه  شمول نيازمند 
برقــراري تعادل بين قــدرت حكومت و قدرت 
جامعه مدني اســت. اما به نظر مي رسد كه اگر 
در مورد توســعه اقتصادي ايران -به عنوان يك 
كشور سرشــار از منابع طبيعي با سطح توسعه 
نهادي و اقتصادي متوســط - بخواهيم صحبت 
كنيم مي توان از يك داالن باريك ديگر هم نام 
برد. داالن باريكي كه در آن توســعه اقتصادي 
نيازمند برقراري تعادل بين اصالحات اقتصادي 

و گشــايش هاي بين المللي است. در 
اين داالن توسعه پايدار )و نه موقتي( 
اقتصاد ايران نيازمند بهبود مســتمر 
و متناسب گشــايش هاي بين المللي 
و اصالحات اقتصادي داخلي اســت. 
در مقابــل گشــايش هاي بين المللي 
بــدون اصالحات اقتصــادي متناظر 
بــا آن در عمل اقتصاد ايــران را در 
يك چرخه ســركوب ارزي، افزايش 
وابســتگي اقتصاد به منابع طبيعي و 
كاهش كيفيت نهادهاي اقتصادي قرار 
مي دهد. اين چرخه در نهايت منجر به 
افزايش تحريم پذيري اقتصاد ايران و 
در عمل افزايش انگيزه ها براي تحريم 
اقتصاد ايران مي شــود. چرخه اي كه نيمه دوم 

دهه هشتاد بهترين نمونه آن است.
همچنين اصالحات اساســي اقتصادي بدون 
گشــايش هاي بين المللي و در شــرايط مضيقه  
ارزي بــه دليل تاب آوري كــم جامعه مي تواند 
منجر به آشوب هاي اجتماعي و در نهايت به ضد 
خودش تبديل شود. واقعيت آن است كه بخش 
زيادي از اصالحات اساسي اقتصادي حداقل در 
كوتاه مدت منجر به بازتوزيع منافع اقتصادي بين 
گروه هاي مختلف مي شود. در شرايط بحراني از 
آنجاييه گروه هاي مختلف وضعيت خود را بدتر 
از وضعيت گذشــته خودشان مي بينند، آستانه 
تحمل آنها براي هر گونه كاهش بيشتر رفاهشان 

اقتصاد ایران درمنگنه اصالحات و صلح با جهان

در هفتــه آخر خــرداد 1389 بود 
كــه مديران عامل وقت شــركت ملي 
نفت، شــركت گســترش و نوســازي 
صنايع ايران و شــركت پتروپارس در 
يك نشســت خبري مشــترك اعالم 
كردند كــه بزرگ ترين قرارداد صنعت 
نفت ايران بــه ارزش 21 هزار ميليارد 
تومان- معادل 20 ميليارد دالر- براي 
بزرگ ترين توسعه ميدان گازي كشور 
امضا شــد. قرارداد اجراي شــش فاز 
باقي مانده طرح توســعه ميدان گازي 
پارس جنوبي با حضور رئيس جمهور در 

عسلويه امضا شد.
اين قراردادها شامل فازهاي 13، 14، 
19، 22، 23 و 24 اســت. حــاال پس از 
ســپري شدن 11 سال از آن روزها هيچ 

گزارش رســمي از نتايج اين نشســت و 
اعالم رســمي آن از ســوي سه شركت 

بزرگ يادشــده در دســت نيست. حاال 
و براســاس خبر اعالم شده از سوي يك 

ابهام هاي غول دستوري در حال تولد
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بسيار كم است و در نتيجه  هزينه اجتماعي انجام 
اصالحات بيشــتر از هزينه اصالحات در شرايط 
عادي اســت. اتفاقات آبان 98 يكي از تلخ ترين 
مثال هاي اين چرخه شوم است. البته عواملي هم 
بر عريض شــدن اين داالن باريك موثر هستند. 
برخي از عواملي كه منجر به عريض شــدن اين 
داالن باريــك و در نتيجه افزايــش تاب آوري 
اقتصاد ايران )در برابر شــوك هاي بين المللي و 
در برابر اصالحات اقتصادي( مي شود عبارتند از: 

- فزايش سرمايه اجتماعي دولت
انســاني )و  نيــروي  افزايــش كيفيــت   -

علي الخصوص تيم اقتصادي( دولت
- كاهش نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي

مثال اگر دولت بتوانــد مردم را متقاعد بكند 
كــه در بلندمدت اصالحات اقتصــادي به نفع 
خود آنان اســت، ميزان تحمل پذيري براي اين 
اصالحات افزايش مي يابد. داشتن نيروي انساني 
بهتر در دولت نيز قطعا در كيفيت سياســت ها 
تصميــم بســزايي دارد. نابرابري هاي اجتماعي 
و اقتصــادي هم بر ميــزان بازتوزيع اصالحات 
اقتصادي و در نتيجه مقاومت در برابر اصالحات 
تاثير مســتقيم دارد. اما بخش عمده اين عوامل 

در كوتاه مدت غير قابل تغيير است.
مهم ترين نتيجه  اين نگاه آن است كه متوجه 
بشــويم كه براي رشد بلندمدت و پايدار اقتصاد 
ايران به شــدت نيازمند اصالحات متناســب و 
همزمان در گشــايش هاي بين المللي و مسائل 
داخلي )مانند نظام حكمراني، كســري بودجه، 
رشــد نقدينگي، نظــام رفاهي، نظــام تجاري، 

...( هســتيم. مثال در اين نــگاه، آثار اقتصادي 
بلندمــدت كاهــش يك باره  تمامــي تحريم ها 
الزاما بهتر از آثار كاهش گام  به گام اما مســتمر 
تحريم هــا و همزماني آن با اصالحات اقتصادي 
داخلي نيست. به عبارت ديگر در صورت صحت 
اين نگاه مهم ترين وظيفه مجموعه وزارت خارجه 
و تيــم اقتصادي يافتن مجموعه  تدريجي و گام 
به گامي از گشايش هاي بين المللي و اصالحات 
اقتصادي اســت كه بتوانند در كنار يكديگر به 

پيش برود.
در غير اين صورت افزايش يك باره منابع ارزي 
در دســترس در عمل منجر به افزايش بي رويه  

واردات، سركوب قيمت ارز )نسبت به نرخ رشد 
نقدينگي( و در نهايت بازگشت تحريم ها و شوك 
ارزي بعدي در سال هاي آينده مي شود. از طرف 
ديگر عدم كاهــش  تحريم هاي فعلي هم امكان 
هرگونه اصالح اساســي اقتصادي از كشــور را 
مي گيرد و بــا وضعيت فعلي نظام ارزي، رفاهي 
و تجاري كشــور وضع معيشت مردم روز به روز 
بدتر مي شود. به نظرمي رســد يافتن مجموعه 
گام به گام و متناسب گشايش هاي بين المللي و 
اصالحات اقتصادي داخلي در سال هاي پيش رو 
مهم ترين راهكار نجات اقتصاد ايران از وضعيت 

دهه هاي اخير است.

خبرگزاري حكومتي با تيتر »آغاز عمليات 
اجرايي 48 پروژه بزرگ صنعتي كشور با 
دستور رئيسي« قرار است هفت شركت 
شامل شركت معدني و صنعتي گل گهر، 
مجتمع فوالدمباركه، شركت ملي صنايع 
مس ايران، شــركت معدنــي و صنعتي 
چادرملو، شــركت سرمايه گذاري توسعه 
معادن و فلزات و شركت گروه گسترش 
نفت و گاز پارســيان به  عنــوان »گروه 
پيشرانان پيشرفت ايران« سرمايه گذاري 
500 هــزار ميليــارد توماني معادل 17 
ميليارد دالر انجام دهند. نگارنده اميدوار 
است اين سرمايه گذاري بزرگ احتمالي 
با رفع ابهام هاي فعال ديده شــده بتواند 
به سرانجام برســد و همانند طرح دوره 
احمدي نــژاد در نفــت و گاز پــارس و 
تاسيس هفت طرح فوالدي به فراموشي 
ســپرده نشــود. در صورتي كه ماليات 

ســهام اين شــركت ها در اختيار دولت 
باشــد نخســتين ابهام حركت برخالف 
قانــون خصوصي ســازي  روح اجــراي 
است كه دولت را از ســرمايه گذاري در 
بخش هايي خاص در سرمايه گذاري هايي 
كه بخش خصوصي مي تواند انجام دهد 
منع كرده است. ابهام ديگر اين است كه 
آيا مجادله هاي تمام نشدني و تضاد منافع 
و  بزرگ  فوالدســازان  درهم تنيده شده 
معدنكاران بزرگ دولتي حل خواهد شد 
و آيا اين نوعي تباني در دادوســتدهاي 
اين غول هــا پديدار نمي كند كه به زيان 
رقباي ديگر باشد. شايد الزم باشد دولت 
نوع مالكيت اين هفت شركت بزرگ را از 
نظر دولتي يا خصوصي يا خصولتي بودن 
آشكار و معلوم كند كه آنها شركت هاي 
دولتي نيســتند و بنابراين ابهام نخست 
برطرف شــود. مســاله بعدي اين است 

كه اين شــركت غول پيكر تــازه كه در 
گام نخســت مي خواهد 20 ميليارد دالر 
ســرمايه گذاري كند چگونه اداره خواهد 
شد و مديريت اصلي آن در اختيار كدام 
نهاد قرار مي گيرد؟ واقعيت اين است كه 
ايــن غول در حال تولد مي تواند در كنار 
غول هاي بزرگي مثل شستا و نيز شركت 
ملي نفت بر بازار ســهام اثرات بي پاياني 
برجاي بگذارد و سرشــت و سرنوشــت 
بخش هــاي گوناگون را بــه دنبال خود 
بكشــاند. نكته آخر اينكه آيا اين هفت 
شــركت 20 ميليــارد دالر منابع مازاد 
دارند كه از اين محل ســرمايه را تامين 
كننــد يا به طور مثال پس از شــروع به 
كار شــركت يا گروه يادشده، به صندوق 
توســعه ملي يا بانك هاي كشور سنجاق 

خواهند شد؟
منبع:ساعت24
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اقتصــاد ايران در حال حاضــر از دوناحيه 
آســيب پذير شــده اســت كه يكي پاي در 
سياست داخلي دارد و يكي درزمين سياست 
خارجــي قرارگرفته اســت اما كارشناســان 
نيــك مي دانند اين دو دنباله هم هســتند و 
جداسازي آنها يك ساده گرايانه سازي بيهوده 
اســت. ادامه تحريم هاي ايران با وجودي كه 
برخي گشايش ها در صادرات نفت به چين با 
مــداراي آمريكا ومفت بري چيني ها رخ داده 
اســت بدون ترديد دليل اصلي درســرگيجه 

گرفتن اقتصاد است.
در ســتون نقــد روزجهان صنعــت اضافه 
شده است: دولت ســيزدهم براي اينكه نشان 
دهد برخالف دولت پيشــين سازشكارنيست 

و از جنس انقالبي اســت مي خواهد بودجه را 
بدون لحاظ كردن درآمد صادرات نفت ببندد 
يا ســهم اين درآمد را كمتر ببيند. در نتيجه 
براي دخل وخرج بودجه بايد منابع ديگري را 
جايزين كند. دولت ســيزدهم البته با خيال و 
توهم اينكه نمي خواهد همچون دولت دوازدهم 
بودجه را با كســري ببندد هرجا كه فعاليتي 
ديده و مي بيند را مشــمول سونامي مالياتي 
كرده است. سازمان برنامه و بودجه انگارتوجه 
ندارد هرجايي كه مشمول ماليات شود بخشي 
از ماليات از جيب مصرف كننده نهايي برداشته 
مي شود و بنگاه ها يا مي توانند اين كاررا كنند 
يا تعطيــل خواهند كرد. به طــور مثال دولت 
سيزدهم با گمان دريافت مقدار قابل اعتنايي 

از مسير ماليات بندي بر شركتهاي پتروشيمي 
از راه افزايش خــوراك آنها در عمل انها را به 
سوي كاهش نرخ سود مي راند كه زيان آن فرار 
سرمايه ها از بورس و كاهش صادرات است. از 
ســوي ديگر دولــت تصور مي كنــد مي تواند 
پيامدهاي حذف دالر 4200 توماني را با دادن 
يارانــه اي به گروه هايي از شــهروندان جبران 
كند اما نيك مي دانيم اين كار سختي است و 
مي تواند با توجه به اينكه قرار است تعرفه هاي 
گمركي واردات نيز با دالر 23 هزار توماني اخذ 
شود فشــار تورمي بزرگي بر مصرف كنندگان 
وارد مي شــود. عالوه بر اين ســازمان برنامه 
مي خواهد درگام اول مهار تورم ميزان افزايش 
حقــوق كارمندان را با شــعار عدالت حقوق و 

مردم وبنگاه ها وگیج شدگي اقتصاد کالن

با فشــار و هشدارهاي پرشماري كه از سوي اعضاي 
اتاق هاي بازرگاني برروي هيات رئيســه اتاق مي آيد تا 
دربرابــر بي قانوني هاي دولــت ونيز تهديدهاي مجلس 
يازدهم كه از چندماه پيش بر بازرگانان و صنعتگران و 
اتاق ايران شنيده مي شود رياست اتاق ناگزير شد نسبت 
به رفتار مجلس و گفتار برخي از اعضاي آن با صراحت 
ســخن بگويد. از ســوي ديگر مجلس يازدهم از سوي 
اعضاي اين دوره از مجلس و نيز از سوي هواداران مجلس 
انقالبي خوانده شده است. از سوي ديگر ونيز به همين 
دليل افراطيون از اين نهاد و نيز دولت ســيزدهم انتظار 
دارند كه تصميم هاي انقالبي بگيرند. مجلس يازدهم نيز 
با ارايه طرح هايي مثل صيانت درباره اينترنت و خانواده 

پاسخ مناسبي داده اند.
يكــي از رفتارهاي انقالبي مجلــس يازدهم در اين 
ماه هاي گذشــته كه هنوز فرجام نگرفته است و چون 
شمشير داموكلس باالي سر كارفرمايان و بخش خصوصي 
نگه داشــته شده اســت توجه دقيق به اتاق بازرگاني و 
بررسي كاركرد اين نهاد قانوني اســت. ارايه طرح هاي 
عجيب درباره چگونگي كاركرد اتاق بازرگاني و ساختار و 
سازمان اين نهاد متعلق به كارفرمايان خصوصي در همين 
مجلس كليد خورده است و به نظر مي رسد سخنان تازه 
غالمحسين شافعي رئيس اتاق ايران درباره ميزان ناكافي 
فهم كارشناسي اعضاي مجلس به ويژه اعضايي كه به طور 
مستقيم با اقتصاد ايران سروكار دارند گويا اعضاي مجلس 
انقالبي به ويژه شماري از آنها را ناراضي كرده است و آنها 
احتمــاال در راه تالفي كردن اين حرف رئيس اتاق قرار 
دارند. واقعيت اين است كه رئيس اتاق ايران يك مقايسه 
نســبي كرده و به نظر مي رسد سطح درك كارشناسانه 

برخي اعضاي مجلس با كارفرمايان را در ترازوي سنجش 
قرار داده و به نتيجه رســيده است كه سطح فهم آنها 
درباره پيچيدگي هاي اقتصاد كالن و نيز نسبت به شرايط 
سخت كار بخش خصوصي در وضعيت تحريم خارجي و 
فشار داخلي كمتر از چيزي است كه بايد باشد. واقعيت 
نيز همين است و بيشتر اعضاي مجلس اين ويژگي ها را 

ندارند و بايد در اين باره تجربه كسب كنند.
نكته عجيب اما همراهي برخي از بخش خصوصي 
با نهادهاي حكومتي و زير ضرب بردن فعاليت بخش 
خصوصي و به ويژه كارنامه مديريت ارشــد و هيات 
رئيسه اتاق است. اين يك رخداد تاسف انگيز است و 
به نظر مي رسد كارفرمايان ايراني مي توانند و منطق و 
خرد نيز حكم مي كند دعواي مديريتي و اختالف هاي 
كارشناســي بايد در درون خانــواده خصوصي طرح 

و بحث شــود و نتيجه اي را كه به تصحيح رفتارها و 
برطرف شدن نقاط ضعف منجر مي شود پيگيري كنند. 
هيات رئيسه اتاق ايران بايد با مدارا و نيز بردباري و با 
دريادلي و چشــم هايي باز نقد دروني را به جان دل 
بخرد و نسبت به برطرف شدن نقاط ضعف احتمالي 
اقــدام كند. با اين همه بخش  خصوصي اگر اشــتباه 
كند و گروهي حتي اگر اقليت باشند پشت سر دولت 
بايستند و ياران خود را با فشار روبرو كنند بزرگ ترين 
اشتباه را انجام داده اند. بخش خصوصي بايد بداند اگر 
اتحاد و انسجام آنها شكسته شود و نهادهاي حكومتي 
از شكاف گسترده آنها استفاده نامناسب كنند كليت 
بخش خصوصي آســيب مي بيند. هيات رئيسه اتاق 
ايــران بايد با انتقاد در درون و پااليش ناكارآمدي ها و 

شفاف سازي ها راه اتحاد را هموار كند.

بخش خصوصي متحد در برابر نهادهاي حكومت
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دســتمزد بســيار كمتر از نرخ تورم امســال 
افزايش دهدكه اين نيز مزيد برعلت شــده و 
گيج شدن اقتصاد را بيشتر مي كند. اين اقدام 
دولت يعني كاهش قدرت خريد و روي دست 
ماندن توليــدات داخلي كه به نوبه خود گران 
شده اند. در حال حاضر براي عبور از گيج زدن 
اقتصاد دست كم براي كوتاه مدت راهي نيشت 
جزاينكه تحريمه حذف شوند و دولت بتواند با 
استفاده از در آمد حاصل از صادرات نفت دخل 
وخرج خود را تظيم كند. اقتصاد ايران حال و 
روز خوشي ندارد. اين داوري از سوي مديران 
اصلي اداره كننده كشــور بيش از همه بر زبان 
وقلم ها جاري است. همه مديران امروز در مقام 
اپوزيســيون دولت قبلي هنوز بر طبل گذشته 
مي دمند و توجه ندارند كه اين حنايشان ديگر 
رنگ نخواهد داشــت و بايــد هرچه زودتر به 

وعده هايي كه داده اند عمل كنند. اقتصادكالن 
از سوي دومحلي كه در باال ياد آور شديم گيج 
شــده و دولت با وزيراني كــه تجربه مهار اين 

گيجي ندارند را نيز ســردرگم كرده اســت و 
دود همه اين شــرايط ناراحت كننده به چشم 

شهروندان مي رود.

ناسازگاري دو نظام سياسي حاكم بر ايران و 
آمريكا به پنجمين دهه رسيده است و اين طور 
كه به نظر مي رسد چشــم اندازي براي پايان 
اين مجادله ديده نمي شــود. از ســوي ديگر 
ناسازگاري دو جناح سياسي حاكم بر مجلس 
و به ويژه دولت در چهار دهه تازه سپري شده 
چند ماهي است دســت كم در شكل به سود 
يك جناح شده است، اما اين پايان كار نيست 
و جناح پيروز عالقه مند اســت اصالح طلبان 
ضعيف شــده ســنگر را رها نكنند تا بشــود 

ناكامي ها را بر دوش آنها انداخت.
گسترش شــاخه هاي ناســازگاري در داخل 
و خــارج راه را بــراي فراموش كــردن نگهباني 
سفت و سخت از ثروت ايران هموار كرده است. 
شوربختانه كوچ نخبگان به مثابه ثروت اصلي اين 
ســرزمين، بي فايده ماندن نفــت و گاز ايران در 
پهنه كشور و در ژرفاي آب ها و در دل دشت ها، 
بي فايده شــده هزاران ميليارد تومان سرمايه و 
ماشين آالت و تجهيزات صنعتي به دليل نوسازي 
نكردن آنها با تكنولوژي روز، رنگ باختن چابهار و 
قشم و كيش در برابر رقباي منطقه اي و سرانجام 
اعتماد ازدســت رفته اجتماعي در اين دهه هاي 
تازه سپري شــده بخشــي از ثروت ايران بوده و 
هست كه از دست رفته اند. تازه ترين ثروت ملي 
ايرانيان كه در مســير نابودي قرار گرفته، مزيت 
ترانزيتي است كه در هياهوي برجام و اينكه اين 
گروه و آن گروه غرب گرا هســتند و در شرايطي 
كه راهبرد رئيس دولت ســيزدهم اســتفاده از 

نيروي همســايگي است نيز در ســرازيري دره 
بي فايده شدن افتاده است. پس از محدوديت هايي 
كه در نتيجه جنگ آذربايجان و ارمنستان براي 
ترانزيت كاال از ايران به كشورهاي ديگر و از آنجا 
به اروپا پديدار شد و پس از آنكه در جاده ابريشم 
تازه ايران از بخشي از راه كنار گذاشته شد حاال 
خبر مي رسد توافق هاي اوليه بين امارات و تركيه 
براي جايگزيني عراق به جاي ايران براي ترانزيت 
كاال حاصل شــده اســت. وزير خارجــه تركيه 
مي گويد امارات در اين زمينه پيشنهادهايي ارايه 
كرده كه آنكارا از آنها اســتقبال مي كند. افزون 
بر اين تركيه قصد دارد بنــدر بصره را از طريق 
راه آهن به استانبول متصل كند. ايران از دو دهه 
پيش تالش مي كند از شلمچه به بصره و شبكه 

راه آهن عراق متصل شود كه تاكنون توفيقي در 
اين كار نداشته است. اين راه زميني مي توانست 
از خــاك عراق يــا ايران بگــذرد و زمان انتقال 
كاال را به هشــت تا 10 روز كاهش  دهد. برخي 
خبرگزاري ها نوشته اند فشارهاي سياسي به عراق 

و امارات در اين تصميم امارات موثر بوده است.
به نظر مي رســد بايد تا جايي كه امكان دارد 
شعله هاي مجادله خارجي و داخلي را كاهش داد 
تا بتوان با چشــم هايي باز همه رخدادها را ديد و 
راه هاي مسدودشده براي ايران را در جاده استفاده 
از ثروت هاي ايران باز كرد. ايران بدون ثروت هاي 
طبيعي ســرزمين نيرومندي نيست به ويژه آنكه 

سرمايه هاي انساني نيز راه مهاجرت را برگزينند.
ستون نقد روز جهان صنعت

نبردهاي بي پایان وثروت هاي از دست رفته ایران
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ايــن يك فكــر و رفتــار و گفتار 
منطقي اســت كه زياده روي و افراط 
در هــر چيزي و از ســوي هر فرد و 
گروهي با هر ميــزان قدرت و ثروت 
مي تواند جامعه هاي كوچك و بزرگ 
را از تعــادل خارج كند و به ســويي 
برانــد كه به تــراژدي برســد. اين 
تراژدي ها به ويژه با بلندمدت شــدن 
دوره هاي ركود تورمي سابقه تاريخي 
دارد. به طور مثــال در هنگامه ركود 
بــزرگ 1929 در آمريكا اين رفتارها 

بسيار ديده مي شد.
يكي از فيلم هاي سينمايي مشهور 
جهان درباره پيامدهاي همين ركود 

فيلمي آمريكايي است كه داستان آن 
به رفتار يك فرد بيكار اما با شهامت 
برمي گــردد كــه تصميــم مي گيرد 
به طور رايگان ســوار قطاري شود كه 
مالكان آن يكي از خشن ترين افراد را 
براي جلوگيري از سوار شدن رايگان 
شــهروندان روي قطار مستقر كرده 
بــود و او با پتكي ســنگين هر كس 
كه مي خواست به شكل رايگان سوار 
شــود را با بي رحمي مي زد و از قطار 
در حال حركت در دشت و كوه پايين 
مي انداخت.نكته جذاب فيلم اين بود 
كه برخي از كارگران كه دستمزدهاي 
اندكي مي گرفتنــد و نيز گروهي از 

آنهــا كه بيكار شــده بودند اين مرد 
بي رحمانه ترين  تشويق مي كردند.  را 
نبرد در بــاالي قطار در حال حركت 
رخ داد و مالك بي رحم قطار و مردي 
كه جانش را بركف دســت گذاشته 
بود نشــانه هايي از نبرد تا لحظه آخر 

را نشان مي دادند.
اين فيلم و ده هــا فيلم ديگر و نيز 
واقعيت هــاي تاريخي در همين دوره 
نشان مي دهد فقيرتر شدن شهروندان 
يك جامعه و ميزان بدبختي نيز اندازه 
دارد و از انــدازه كه بگذرد هيچ چيز 
قابل پيش بيني نيســت. شايد جامعه 
ايراني با روزهاي اوج بدبخت شــدن 

نداري و نابرابري هم اندازه دارد

در حالــي كــه هــواداران چيــن درايران 
دررســانه هاي خود به بزك كــردن هر رفتار 
نامناســب چين درايران هستند و رفتارحزب 
كمونيست چين را در دنيا پاك و مطهر نشان 
مي دهند وهر انتقاد از چين را همدســتي با 
آمريكا به حساب آورده و منتقدان وادادگي به 
چيــن را در صف غرب قرارمي دهند و با انگ 
سياسي راه نقد را مي بندند، اما در همين حال 
شاهد هستيم كه منتقدان چين نيز هرروز با 
اين  بلندمدت قراردادهاي  نوشتن تهديدهاي 
كشور را نقد و در اين باره روشنگري مي كنند. 
منتقدان چيــن باوردارند كه راهبرد چين در 
همكاري با كشــورهايي كه بــه هردليل در 
تامين مالي ناتوان شده اند رفتاري استعماري 

است.
به طور مثال مي توان به نوشــته تازه حسن 
مطالعات خاورميانه  ارشــد  كارشناس  حمزه 
براي ديپلماســي اشــاره كرد. او براي نشان 
دادن راهبرد خطرناك چين در به تله انداختن 
كشــورهاي نيازمند و خواستار منابع مالي از 
چيــن به واكنش ماهاتيرمحمــد رهبر نامدار 
كشورمالزي اشــاره اكيد مي كند و مي نويسد: 
محمد ماهاتير، نخســت وزير مالزي در اوت 
2018 در پكــن، پايتخت چيــن خطاب به 
ميزبان چيني خود، لــي كچيانگ گفت: »ما 
نسخه جديدي از استعمار نمي خواهيم.«او در 

آن زمان به ميزبان چيني خود اطالع داد كه 
كشورش سه پروژه بزرگ اقتصادي را كه قرار 
بود توسط پكن تامين مالي شود، لغو كرده و 
در آن زمان تأييد كرد كه لغو اين پروژه ها به 
دليل مبلغ باالي وام است كه ما توان پرداخت 
آن را نداريم. وي خاطرنشان كرد كه در حال 
حاضر ما به ايــن پروژه ها بــراي مالزي نياز 
نداريم. پروژه هاي لغو شده يك پروژه راه آهن 
به ارزش 20 ميليــارد دالر عالوه بر دو پروژه 
در حوزه انرژي به ارزش 2.3 ميليارد دالر بود.

پيش از آن سيرالئون، پروژه اي به ارزش 
چهارصد ميليون دالر كه قرار بود توســط 
چين براي ســاخت فرودگاه در اين كشور 

غرب آفريقايي بســازد را لغو كرد.ماهاتير 
و جوليوس تنها كســاني نبودند كه خطر 
»تله بدهــي چين« را احســاس كردند. 
پيشتر  نيز  آفريقايي  برجسته  كارشناسان 
هشــدار داده بودند كه چين ممكن است 
كشــورهاي آفريقايــي را در دام بدهي با 
دادن وام هاي ســنگين به آنها كه ممكن 
اســت قادر به بازپرداخت آنها نباشــند، 
گرفتار كنــد. آنها تأكيــد كردند كه اگر 
پكن بــه اين رويكرد ادامــه دهد، ممكن 
است شــروع به تأثيرگذاري بر تصميمات 
اقتصادي و سياســي برخي از كشورهاي 

آفريقايي كند.

هشدار به دام بزرگ چیني ها؛ نمونه ترسناک پاکستان
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فاصله داشــته باشــد و هنوز بنيه و 
نيرويي براي ادامه زندگي ســخت در 
مردم باشــد اما اگر روندها به ســوي 
بدتر شدن پيش برود و اگر نابرابري ها 
اوج بگيــرد پيامدهاي ناشناســي از 
سوي شهروندان نشــان داده خواهد 
شد.نگاهي به مجادله مجلس و دولت 
و نيز فرياد رســاي رئيس ســازمان 
برنامه وبودجه كه مي گويد نمي توانيم 
و نداريم كه بيشتر از اين هزينه كنيم 
نابرابري  اكنــون  بگيريــم.  را جدي 
شديدي بين ارزش دارايي ميليون ها 
شــهروند و ارزش دارايي كارتل هاي 
اقتصــادي و نيــز ارزش دارايي هاي 
كه  ديده مي شود  دولتي  شركت هاي 
كسي آنها را انگار نمي بيند.اين توزيع 

نامتــوازن دارايي ها و نيز درآمد ميان 
گروه هاي گوناگون اجتماعي نمي تواند 
ادامه يابد. شهروندان ايراني بردباري و 

بزرگ منشي خود را بارها نشان داده و 
از مديران مي خواهند اندازه نگه دارند.
روزنامه جهان صنعت

بندرگوادر
در پاكستان نير عمران خان، نخست وزير 
كنوني خواستار »شــفافيت« در قراردادهاي 
امضا شده با چين شد، قراردادهايي كه مبهم 
توصيف شدند زيرا شــامل شرايط پرداختي 
بــود كه به نفع پكن اســت. عــالوه بر اين، 
شــركت هاي وابســته به دولت چين حدود 
62 ميليارد دالر در پاكســتان براي ساخت 
نيروگاه هاي خورشــيدي، ســاخت و توسعه 
بزرگراه ها و نوســازي راه آهن سرمايه گذاري 
كرده اند.همــه اين وام ها به دالر داده شــده 
اســت كه پاكســتان را مجبــور مي كند به 
دنبــال مازاد تجاري باال باشــد تا بتواند آنها 
را بازپرداخت كنــد. در نتيجه اين قراردادها 
و حجــم بدهي ها، يك شــركت چيني بندر 
اســتراتژيك گوادر را به مدت چهل ســال 
تصاحب كرد و اين شركت اكنون صاحب 85 

درصد از كل درآمد آن است.

آشكارسازيقراردادباایران
منتشــر شــده  قطره چكاني  بنابراخبار 
دربــاره مراحــل قــرارداد 25 ســاله يران 
وچين اين دوكشــور تازه در گامهاي اوليه 
همكاري هستند و دولت ايران به سازمان ها 
ونهادهاي اقتصادي اختيار تام داده اســت 
جداگانــه با شــركت هاي چيني قــرارداد 
ببندنــد. اما منتقدان اصــرار دارند ضرورت 
دارد متن كامل و بدون سانســور قرارداد با 

چين به اطالع افكار عمومي برســد. اگر در 
درايران كساني هستند كه اين قرارداد را به 
منفعت بلندمــدت ايران مي دانند مي توانند 
نقدهاي مخالفان را با استدالل و به صورت 
كارشناســانه جواب دهند و از هو و جنجال 
دوري كنند.لــي كه هواداران چين در ايران 
دررســانه هاي خود به بزك كردن هر رفتار 
نامناسب چين درايران هستند و رفتارحزب 
كمونيست چين را در دنيا پاك و مطهر نشان 
مي دهند وهر انتقاد از چين را همدســتي با 
آمريكا به حساب آورده و منتقدان وادادگي 
بــه چين را در صف غــرب قرارمي دهند و 
با انگ سياســي راه نقد را مي بندند، اما در 
همين حال شاهد هستيم كه منتقدان چين 
نيز هرروز با نوشــتن تهديدهاي بلندمدت 
قراردادهاي اين كشــور را نقد و در اين باره 
روشنگري مي كنند. منتقدان چين باوردارند 
كه راهبرد چين در همكاري با كشــورهايي 
كه به هردليل در تامين مالي ناتوان شده اند 
رفتاري استعماري است.به طور مثال مي توان 
به نوشته تازه حسن حمزه كارشناس ارشد 
مطالعات خاورميانه براي ديپلماســي اشاره 
كرد. او براي نشــان دادن راهبرد خطرناك 
چين در به تله انداختن كشورهاي نيازمند 
و خواســتار منابع مالي از چين به واكنش 
ماهاتيرمحمد رهبر نامدار كشورمالزي اشاره 
اكيد مي كند و مي نويســد: محمد ماهاتير، 
نخســت وزير مالزي در اوت 2018 در پكن، 

پايتخت چين خطاب به ميزبان چيني خود، 
لي كچيانگ گفت: »ما نســخه جديدي از 
اســتعمار نمي خواهيــم.« او در آن زمان به 
ميزبان چيني خود اطالع داد كه كشــورش 
ســه پروژه بزرگ اقتصــادي را كه قرار بود 
توسط پكن تامين مالي شــود، لغو كرده و 
در آن زمــان تأييد كرد كه لغو اين پروژه ها 
بــه دليل مبلغ باالي وام اســت كه ما توان 
پرداخت آن را نداريم. وي خاطرنشــان كرد 
كه در حال حاضر ما بــه اين پروژه ها براي 
مالزي نياز نداريم. پروژه هاي لغو شــده يك 
پــروژه راه آهن بــه ارزش 20 ميليارد دالر 
عالوه بــر دو پروژه در حوزه انرژي به ارزش 

2.3 ميليارد دالر بود
پيش از آن ســيرالئون، پروژه اي به ارزش 
چهارصد ميليــون دالر كه قرار بود توســط 
چين براي ساخت فرودگاه در اين كشور غرب 
آفريقايي بسازد را لغو كرد.ماهاتير و جوليوس 
تنهــا كســاني نبودند كه خطــر »تله بدهي 
چين« را احساس كردند. كارشناسان برجسته 
آفريقايي نيز پيشــتر هشــدار داده بودند كه 
چين ممكن است كشــورهاي آفريقايي را در 
دام بدهي با دادن وام هاي سنگين به آنها كه 
ممكن اســت قادر به بازپرداخت آنها نباشند، 
گرفتار كند. آنها تأكيد كردند كه اگر پكن به 
اين رويكرد ادامه دهد، ممكن است شروع به 
تأثيرگذاري بر تصميمات اقتصادي و سياسي 

برخي از كشورهاي آفريقايي كند.
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واقعيــت توزيع قــدرت در نظام جمهوري 
اســالمي ايران ميان نهاد حكومت و نهادهاي 
مدني اين اســت كه اين توزيع بسيار دل آزار 
و ناراحت كننده اســت و قدرت شــهروندان و 
بنگاه ها و ســاير نهادها مثل رسانه ها و احزاب 
در برابر قدرت دولت در عمل مشخص و مثل 
يك پر كاه مي ماند كه با يك فوت حتي يكي 
از صدهــا نهاد دولتي به هر ســو مي رود. اين 
وضعيت در سياســت خارجي بســيار نمايان 
است. در سياست داخلي امتيازهايي در اختيار 
شهروندان هست اما در اعمال با محدوديت هاي 
واقعــي روبرو هســتند و در اقتصاد نيز توزيع 

قدرت بسيار نامتوازن است.
به همين دليل است كه نهاد دولت به مثابه 
نوك پيكان و جلودار تعامل با شهروندان هميشه 
برنده است. يكي از ويژگي هاي نهاد دولت در 
ايران و نيز شركت ها و بنگاه هاي دولتي و صدها 
موسسه و سازمان دولتي رويين تن بودن آنها در 
برابر خطر ورشكستگي است. چرا چنين است؟ 
مسعود خوانساري فعال اقتصادي كه سال هاي 
طوالني معاون وزير و نيز مديركل بوده و حاال به 
بخش خصوصي كوچ كرده و تجربه خوبي دارد 
مي گويد: در 40 سال گذشته دولت هاي ايران 
هميشه مشكل كسري بودجه داشته اند. همين 
موضوع يكي از چالش هاي اصلي اقتصاد كشور 
است. يعني هميشه ميزان درآمدهاي دولت از 

ميزان هزينه هايش كمتر بوده اســت. اگر اين 
اتفــاق براي يك بنگاه يا خانواده رخ دهد، بعد 
از يكي، دو سال آن خانواده يا بنگاه بي خانمان 
يا ورشكسته مي شوند اما براي دولت ها چنين 
اتفاقي رخ نمي دهد زيرا دولت ها روز به روز از 
ذخاير و منابع كشــور استفاده مي كنند و اين 
منابع به انتها مي رســد و به دنبال آن هر سال 
مردم فقير و فقيرتر مي شوند؛ ولي ورشكستگي 
براي دولت مفهوم ندارد. كسري بودجه يعني 
اينكه دولت كمبود درآمد خود را از چاپ پول 
تامين مي كند و اين كار يعني دست كردن در 

جيب مردم.
تا روزي كه توزيع قدرت در ايران به اين شكل 
و ماهيت وجود دارد و نهادهاي مدني به ويژه 

خانواده ، بنگاه و رسانه ها نتوانند بر تصميم هاي 
بودجه اي ، ارزي و بانكي اثربخش باشند و نهاد 
دولت در تعيين هر متغير اقتصادي دست باال 
را داشته باشد وضعيت همين است كه هست. 
يعني بايد انتظار داشته باشيم شهروندان ايراني 
هر سال نسبت به ســال پيش فقير و فقيرتر 

شوند و دولت در مقابل چاق و چاق تر شود.
ماهيــت دولت چاق و شــهروندان فقير در 
ادامــه توزيع قدرت موجود حتمي اســت. آيا 
اين راهبرد در بلندمدت جواب مي دهد؟ تجربه 
تاريخي نشــان داده است شهروندان نحيف و 
الغر روزي مي رسد كه رفتارهاي ناشناس نشان 
مي دهند چون آن شهرونداني نيستند كه پيش 

از الغري بودند.

دولت چاق  چاق و مردم الغر الغر
انتخاب سردبیر
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اق ناامیدتر از همیشه براي اصالح اقتصاد ایران

نيلي بــدون چون وچرا 
استراتژيسست اقتصادايران 
به حســاب مي آيد.حضور 
40 ساله در متن و برخي 
اقتصاد  درحاشــيه  اوقات 
سياســي و اقتصاد كالن و مسائل برنامه ريزي و درك عميق 
و دقيق از تغييرات دانش اقتصاد و قدرت ســازگاركردن اين 
دانش با مســائل ايران ونيز تدوين دوبرنامه اقتصادي اول و 
سوم توسعه موجب شده است به خوبي بداند چه سرنوشتي 
در انتظار اقتصادايران است. او در اين سال هايي كه از دولت 
روحانــي كناره گيري كرد هرگز مطالعه و آموزش و پژوهش 
در اقتصاد را رها نكرده و حاال به جايي رســيده است كه نه 
بــا صراحت كامل اما با احتياط كمتر مي گويد ايران منابعي 
براي پيشرفت در اختيارندارد و از سوي ديگربدون اصالحات 
اقتصادي سرنوشت شهروندان سرنوشت خوشي نخواهد بود 
و بايد اصالحات گســترده در چگونگي اداره اقتصاد صورت 
پذيرد واين در شرايط امروز كه سرمايه اجتماعي و اعتماد به 
مديران روندي كاهنده دارد يكي از سخت ترين كارها است.

مســعود نيلي شــايد از اقتصاددانان 
خوش بيــن بود و االن نيــز رگه هايي از 
خوش بيني در سخنان او ديده مي شود 
اما هر روز كه ســپري مي شود او نسبت 
به اصــالات اقتصــادي و توانايي منابع 
طبيعي و مالي براي اصالحات نااميد تر 
مي شود. در گفت وگويي كه وي با نشريه 
آينده نگر از انتشــارات اتاق تهران كرده 
اســت مي توان احســاس كرد كه ديگر 

اميدهايش براي اصالحات ســاختاري به چند دليل كم و كمتر شده است. 
نخستين دليل نا اميدي او اين است كه روش كشورداري در اقتصاد به ويژه 
از ســوي دولت ها تغيير نمي كند و هردولت همــان كارهايي را مي كند كه 
دولت قبلي كرده است و تصور مي كند حاال من بهتر انجام مي دهم درصورتي 
كه چنين چيزي نيست. دومين دلي نااميدي بيشتر نيلي كه البته با صراحت 
بيان نمي كند به سرمايه اجتماعي روبه زوال در ايران مربوط مي شود و اينكه 
مردم از دولت ها به دليل وعده هايي كه مي دهند فقط رفاه مي خواهند واين 
كاررا بدتر مي كند. ســومين دليل نااميدي مسعود نيلي اين است كه منابع 

مالي و منابع طبيعي درايران ديگر به اندازه كافي وجود ندارد.

شیماستوده

عضوهیاتتحریریه
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اقتصاد سیاسي

خودمانبالدرستكردهایم
وي مي گويد ســوال اصلي اين است كه اساساً چرا اين 
ابرچالش ها به وجود آمده اند و چه اتفاقي افتاده كه به اينجا 
رســيده ايم؟ گاهي يك مساله مانند زلزله بزرگ مقياس يا 
سيل مهيب دفعتاً اتفاق مي افتد. اين اتفاقي است كه يك 
دفعه پيش مي آيد و شايد بتوان گفت كه پيشينه اي نداشته 
است؛ ولي مشــكالت اقتصادي در طول زمان و به تدريج 
شــكل مي گيرند. بنابراين، اينكه كشور همزمان با تعداد 
زيادي مشــكل مواجه شده باشــد و برخي از اينها خيلي 
بزرگ هســتند، قاعدتاً پيشينه اي داشته و به تدريج شكل 
گرفته اند.همه اين مشــكالت به كيفيت سياست گذاري 
در كشــور ما برمي گردد؛ يعني مي توان گفت كه حاصل 
تصميمات خودمان بوده است. به نظر من سياست گذاران 
بيشتر به دنبال يك »زندگي معيشتي« براي مردم بوده اند. 
زندگي معيشــتي، رفاه نيست؛ عدالت هم نيست. در واقع 
انگار مي خواهيد كف زندگي را تأمين كنيد كه مهم ترين 
ويژگي اش اين است كه كاال و خدمات اوليه مورد نياز آنها 
به طور ارزان قيمت تأمين شود. دولت در كشور ما برخالف 
دولت در جاهاي ديگر دنيا كــه وظيفه اش عرضه كاالي 
عمومي است و كاالي خصوصي را بخش خصوصي توليد 
مي كند، خودش را مســوول تأميــن كاالي مصرفي اوليه 
جامعه مي دانــد نه كاالي عمومي؛ بعد مي خواهد خودش 
آن را عرضــه كند و ارزان قيمت هم عرضه كند. اين دليل 
اصلي دولت ها و سياست گذاران براي مالكيت بر واحدهاي 
توليدي بوده اســت. هر وقت كه مسووالن درباره مسائل 
اقتصادي صحبت مي كنند، راجع به مرغ، تخم مرغ، گوشت، 
نان، لبنيات و روغن است. به همين دليل است كه مي بينيم 
استفاده از واژه »سفره« مرتب تكرار مي شود و البته از آن 
فراتر نمي رود. اين يعني آنكه سياست گذار همچنان دغدغه 
نيازهاي اوليه معيشــتي و نه چيزي فراتر از آن را دارد. در 
اين چارچوب ترسيم افق هاي بزرگ و اينكه مي خواهيم به 
اين ســطح از رفاه برسيم، ديگر موضوعيت پيدا نمي كند. 
دولت ها فكر مي كنند كه بايد سبدي از كاالهاي معيشتي 
را براي مردم فراهم كنند. ولي به داليل مختلف، دنبال اين 
نيســتند كه درآمد مردم افزايش پيــدا كند. به دنبال اين 
هستند كه مردم از طريق دولت، سبدي از كاالها را با قيمت 
پايين سر سفره شان ببرند. اين موضوع خيلي ساده است 
كه وقتي تورم باال مي رود، كاالها گران تر شود و تورم بايد 
پايين بيايد تا كاال و خدمات بتواند با رشد درآمد هماهنگ 
شود. اما تصميم گيرنده چنين نمي گويد. او معتقد است كه 
خودش بايد كاال را با قيمت پايين به در خانه مردم برساند. 
مراكــزي را ايجاد كند تا مطمئن شــود كه اين كاالها به 
دست مردم مي رسد. نتيجه اين سياست اين است كه منابع 
طبيعي كشور را با توليدات كشاورزي، مواد غذايي و صنعتي 
اوليه، به قيمت هاي نازل در اختيار مردم قرار مي داده است. 
آب را با قيمت پايين و انرژي را ارزان عرضه مي كرده است. 

سیاست و مهاجرت 
راست يا ناراست، ميليون ها ايراني آرزوي مهاجرت به كشورهاي ديگر را دارند و مي خواهند 
بــراي آينده خود در جايي غير از ايران برنامه ريزي كنند. روزي ايرانيان در صدر كشــورهاي 
مهاجرفرست به آمريكا و اروپا بودند و حاال عالوه بر اروپا و آمريكا كشورهايي مثل تركيه و مالزي 
نيز كشور هدف براي مهاجرت شده است. مهاجرت شهروندان يك سرزمين به سرزمين هاي 
ديگر از جمله شــهروندان ايراني دو ســوي دارد. يك سوي مهاجرت جاذبه هايي است كه در 
كشــورهاي هدف مهاجرت به لحاظ اقتصادي و سياســي و فرهنگي و اجتماعي دارد. به طور 
مثال ازادي بيان، آزادي در انتخاب روش زندگي و آزادي در نوع خوردن و آشــاميدن و لباس 
پوشيدن و سرانجام پايداري و ثبات در اقتصاد اين كشورها و چشم انداز بهتر درمقايسه با كشور 
مبدا است. يك سوي ماجراي مهاجرت با همه سختي و دشواري ها و دل كندن از سرزميني 
كه در آن زاد و رشد كرده اين به دافعه هاي كشور مبدا از جمله ايران برمي گردد. به طور مثال 
در ايران نرخ هاي تورم باالو كاهش قدرت خريد شهروندان، نرخ بيكاري باال و فقدان شغل هاي 
متناسب با تحصيالت و ناپايداري اشتغال و نيز رشدهاي پايين اقتصاد و كاهش رفاه مادي از 
عوامل دفع كننده اســت. از طرف ديگر در ايران گفت وگو درباره مهاجرت و داليل آن در ايران 
يك مقوله سياسي شده است و نهادي اداره كننده كشور عالقه اي به طرح موضوع ندارند. با اين 
هم اما گسترده تر شدن ميل به مهاجرت و نيز پيامدهاي منفي آن به لحاظ نشان دادن وضعيت 

كشور راه را براي گفت وگو در اين باره بازكرده است. 
دكتر بهرام صلواتي، عضو پژوهشــكده سياست گذاري دانشــگاه صنعتي شريف و و مدير 
رصدخانه مهاجرت ايران، دكتر ســعيد ســميعي، رئيس مركز كار ايران و محمد عمار اميني 
دستيار ويژه معاونت آينده سازان بنياد ملي نخبگان در نشستي اين مقوله را طرح كرده و داليل 

وپيامدهاي مهاجرت از ايران را تشريح كردند. 
نكاتاصلي

*علت اصلي مهاجرت سرمايه انساني به عنوان بخشي از مهاجرت، شرايط اقتصادي و سياسي 
است و علت اصلي بازگشــت افراد به كشور، پيوندهاي خانوادگي است. البته به نظر مي رسد 
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احتمال معكوس شدن تاثير پيوندهاي خانوادگي بر 
مهاجرت قابل توجه است. 

*در كوتاه مدت نمي توان شــرايط كالن را براي 
كاهش مهاجرت تغيير داد. با اين وجود، براي كاستن 
از مشكل مهاجرت مي توان روي سياست هاي مشوق 
اقامت كوتاه مدت در كشــور تمركز كرد. همچنين، 
هدف گيري طيف خاكســتري و مردد در موضوع 
مهاجرت در كنار كاهش تعارض بين نهادهاي مرتبط 

با موضوع از ديگر سياست هاي موثر هستند. 
*در بلندمدت براي اينكه مهاجرت سرمايه انساني 
از حالت فعلي خارج شــود بايد جذابيت ماندن در 
كشور بيشتر شود و شرايط نامناسب اقتصادي كالن 

تغيير كند. 
دكترعليمتوسلي:مهاجرت موضوعي قديمي 
در فضاي كارشناسي و رسانه اي كشور است و حداقل 
در چند دهه اخير، گاه و بيگاه در مورد آن صحبت 
شــده و بارها وضعيت و داليل مهاجرت گروه هاي 
مختلف محل بحث و بررســي بوده اســت. به نظر 
مي رســد مهاجرت به خصوص در 5 سال گذشته 
شدت پيدا كرده است. بنابراين، اهميت اين موضوع 
در ســال هاي اخير دو چندان شده است. گروه هاي 
مختلفي از جامعه ايراني مهاجرت مي كنند. بعضي 
از آنهــا افراد متخصص و تحصيلكرده هســتند كه 
دانش و توانمندي قابل توجهي دارند و سال ها براي 
آن زحمت كشيده اند يا كشور براي آنها هزينه كرده 
است و با اين ســرمايه انساني تصميم به مهاجرت 

مي گيرند. گروه هاي ديگري هم هستند كه به داليل 
فرهنگي و اجتماعي يا كســب فرصت شغلي بهتر 

تصميم به مهاجرت مي گيرند. 
تصميم به مهاجرت تصميم ســاده اي نيســت 
و ابعــاد مختلفي دارد. بــراي فهميدن اين پديده و 
سياست گذاري براي شكل دادن به آن بايد پيچيدگي 
مساله را درك كنيم. انگيزه هاي گروه هاي مختلف 
براي مهاجرت مي تواند متفاوت باشــد و بحث هايي 
جداگانه و مفصل را مي طلبد. در اين نشست به گروه 

مهاجرين تحصيلكرده و متخصصين مي پردازيم. 
دكتربهرامصلواتي:در تحليل عوامل موثر بر 
مهاجرت، دو دسته عوامل كششي و رانشي تاثيرگذار 
بر مهاجرت خروجي و بازگشتي وجود دارد كه بايد 
همواره در نظر گرفته شــوند. با مروري بر وضعيت 
ايران در شاخص ها و متغيرهاي اصلي حوزه مهاجرت 
مي توان دريافت كه رتبه مهاجر فرســتي ايران )بر 
اساس جمعيت ايرانيان ســاكن خارج از كشور در 
ســال 2020 در بين 232 كشور، 54 است و رتبه 
مهاجرپذيري ايران )بر اســاس جمعيت مهاجران 
ساكن ايران در سال 2020( 23 مي باشد. بر اساس 
منابع بين المللــي )تجميع داده هاي بانك جهاني و 
سازمان ملل(، جمعيت مهاجران ايراني در جهان در 
سال 2020 حداقل 87/1 ميليون نفر است كه نسبت 
به سال 1990 رشدي 5/2 برابري دارد و پيش بيني 
مي شــود كه اين روند رو به رشد در سال هاي آتي 

ادامه داشته باشد. 

متوسط نرخ خروج ساالنه دانشجويان از كشور 
13 هزار نفــر، مهاجــران كاري 2/5 هزار نفر و 
پناهجويان 31 هــزار نفر در بازه زماني 1388 تا 
1398 بوده است و 2234 نفر از متخصصان مقيم 
خارج در بازه 1394 تا 1400 به كشور بازگشته اند. 
ايران در شــاخص دانشجو فرستي رتبه 19 و در 
شاخص دانشجو پذيري در ميان 241 كشور جهان 
رتبه 31 را دارد و در شاخص پناهجو فرستي در 
ميان 195 كشور جهان در رتبه 14 قرار دارد. نرخ 
متوســط 5/67 درصدي ميل به مهاجرت و نرخ 
متوسط 44 درصدي تصميم به مهاجرت در ميان 
پزشكان، اساتيد، دانشــجويان و استارتاپ ها در 
ايران مشاهده مي شود. همچنين نرخ متوسط 6 
درصدي ميل به بازگشت قطعي پس از مهاجرت 
در ميان دانشــجويان و فارغ التحصيالن ايراني به 
چشــم مي خورد. البته بايد توجه داشت كه در 
سراسر دنيا تفاوت فاحشي بين نرخ هاي ميل به 
مهاجرت، برنامه داشتن براي مهاجرت و اقدام به 

مهاجرت وجود دارد. 
مقايســه ميزان تمايل به مهاجــرت در ميان 
گروه هاي مختلف در دوران پيش و پس از شيوع 
كرونا نشان مي دهد كه ميل به مهاجرت در بين 
استارتاپ ها، اساتيد، محققان و پژوهشگران حدود 
30 درصد افزايش يافته اســت و اين افزايش در 
ميان پزشكان و پرستاران حدود 7 درصد مي باشد. 
از داليل اصلي عنوان شده براي ميل به مهاجرت 
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در گروه هاي مختلف مي توان به بي ثباتي اقتصادي، 
شيوه حكمراني و مملكت داري و نااميدي از آينده 

اشاره كرد. 
 شاخص تركيبي »چشم انداز و جاذبه سرزميني« 
در ميان ايرانيان شامل 4 عامل 1- فراهم بودن شرايط 
ايفاي نقش در فرآيند توسعه و پيشرفت ايران، 2- 
مفيد و موثر بودن در ايران، 3- احساس تعلق ايرانيان 
نسبت به تابعيت خود و 4- تصور نسبت به آينده 
كشور، مي باشد كه مقايسه نظر گروه هاي مختلف در 
مورد هر يك از اين عوامل نشان مي دهد كه طيف 

نظرات منفي نسبت به نظرات مثبت بيشتر است. 
بررسي وضعيت در حوزه جابه جايي دانشجويي 
نشان مي دهد كه از سال 2000 روندي صعودي 
در تعداد دانشجويان ايراني در خارج از كشور وجود 
دارد و در ســال 2019 حدود 60 هزار دانشجوي 
فعال در خارج از كشــور داشته ايم كه اين تعداد 
در ســال هاي آينده بيشتر هم خواهد شد. نتايج 
مطالعه اي كه توسط رصدخانه مهاجرت ايران انجام 
شده حاكي از آن است كه پيشرانهاي مهاجرت از 
ايران در بين دانشجويان و فارغ التحصيالن و در 
بازه زماني 1395 تا 1399، به تدريج، جاي خود 
را از مواردي همچون »ميل به تجربه زندگي در 
خارج از ايران«، »ميل به داشتن مدرك تحصيلي 
يا سابقه كاري در خارج از كشور« و »آزادي هاي 
فردي و اجتماعي« به مواردي مانند »سطح حقوق 
و تناسب در آمد و هزينه هاي زندگي« و »تحريم 

بودن ايران« داده است. 
با نگاهــي به وضعيــت مهاجرفرســتي و 
مهاجر پذيري در منطقه خاورميانه در مي يابيم 
كه كشورهاي خاورميانه را به دو دسته كشورهاي 

مهاجرفرست و مهاجرپذير مي توان تفكيك كرد. 
كشــورهاي مهاجر فرست شامل سوريه، عراق، 
افغانســتان، ايران، پاكستان و يمن هستند كه 
شاخص رفاهي لگاتوم در آنها در وضعيت قرمز 
قرار دارد. كشورهاي مهاجر پذير نيز شامل تركيه 
و كشــورهاي عرب زبان حاشــيه خليج فارس 
هستند كه شاخص رفاهي لگاتوم آنها در وضعيت 
سبز است. كشورهاي مهاجرپذير با استفاده از 
عوامل كششي و مشوق هاي مهاجرتي به جذب 
سرمايه هاي انساني و مالي مي پردازند. براي مثال 
كشــور امارات با به كارگيري راهبردهايي نظير 
فعاليت هاي فناورانه و توسعه شهرهاي هوشمند، 
تغيير در قوانين ويزا و اقامت و همچنين برگزاري 
جشنواره هاي جهاني فرهنگي و گردشگري در 
اين مسير گام برداشته است. عربستان صعودي 
نيز با طراحي كالن پروژه هايي نظير پروژه نئوم، 
فرصت ســرمايه گذاري در اين كشور را فراهم 
كرده و به جذب دانشــمندان و متخصصان با 
استعداد از سراسر دنيا براي كار و زندگي در نئوم 

پرداخته است. 
در مطالعــه اي كــه در مورد پيشــران هاي 
بازگشــت به ايران انجام گرفته است مهم ترين 
پيشران بازگشــت، »در كنار خانواده و فاميل 
بودن« عنوان شده اســت. نكته اي كه بايد در 
نظر داشت آن اســت كه همچنان كه بيشتر 
مهاجرت هــا از ايران به صورت خودكار و بدون 
مداخالت سياستي مهاجرتي صورت مي گيرد، 
پيشران هاي به دست آمده در مطالعه در مورد 
مهاجرت هاي بازگشتي نيز از نوع پيشران هاي 

ناشي از مداخالت سياستي نيست. 

بنابر آنچه گفته شــد، هدف گيري سياستي 
ايران در حــوزه مهاجرت افراد ماهر و متخصص 
بايد شامل سياســت بازگشت )با هدف برگشت 
مهاجران ماهر به كشــور مبدا(، سياست جذب 
استعداد از خارج، سياست باز بهره مندي )با هدف 
كســب منافع كشــور مبدا از مهاجران از طريق 
ارتباط با آنها به وسيله شبكه هاي انساني و مالي و 
سياست نگهداري )سياست هاي غير مهاجرتي كه 
از طريق سرمايه گذاري در بخش آموزش يا شرايط 
كاري و فرصت هاي اقتصادي، مانع رفتن نخبگان 

مي شوند( باشد. 
به طور كلي چالش هاي كالن حوزه مهاجرت در 
ايران را مي توان در سه دسته شامل فقدان نظام 
حكمراني كارآمد مهاجرت، بحران فزاينده مهاجر 
فرستي و خروج دانشجويان، متخصصان و افراد 
ماهر و نيمه ماهر و همچنين ضعف در در جريان 
مهاجر پذيري بيان كرد. هريك از اين چالش ها به 
داليلي به وجود آمده است و راهكارهايي نياز براي 
آن وجود دارد. به طور خاص، بحران فزاينده مهاجر 
فرستي و خروج دانشجويان، متخصصان و افراد 
ماهر و نيمه ماهر كه موضوع اصلي اين نشســت 
هم بوده اســت به سه دليل عمده به وجود آمده 
است؛ اولين دليل، افزايش نيروهاي رانشي داخل 
كشور و نيروهاي كششــي خارجي براي جذب 
دانشجويان و متخصصان ايراني است. براي برطرف 
كردن آن، تقويت اميدواري و جاذبه سرزميني در 
ميان جوانان، دانشجويان و تحصيلكرده ها نسبت 
به چشم انداز سياسي، اقتصادي و اجتماعي بايد 
مدنظر باشــد. بدين منظور بايد تسهيل اشتغال 
فارغ التحصيالن دانشــگاهي و توســعه متقارن 
رشــته هاي دانشــگاهي با نيازهاي بازار كار بر 
اساس نقشــه نيازمندي هاي كشور در رستوها و 
سطوح شــغلي مختلف، فرهنگ سازي و آگاهي 
بخشي مهاجرتي جوانان و كاهش سطح توقعات 
و تصورات دور از واقعيت آنها نسبت به مهاجرت، 
و همچنين اصالح قوانيــن و مقررات مربوط به 
فعاليت موسسات اعزام دانشجو به خارج در دستور 

كار قرار گيرد. 
دوميــن دليل، فقدان بهره گيــري نظام مند 
و كارآمــد از ظرفيت متخصصان بازگشــته به 
كشــور است. براي حل اين مساله بايد به توسعه 
ظرفيت هاي چرخش نخبگان و جذب متخصصان 
ايراني مقيم خارج از كشــور پرداخت. اين كار از 
طريق 1- توسعه اكوسيستم بازگشت و چرخش 
نخبگان و افزايش ضريب آمادگي كشــور براي 

دكتربهرامصلواتي،عضوپژوهشكده
سیاستگذاريدانشگاهصنعتيشریف

ومدیررصدخانهمهاجرتایران
دكترسعیدسمیعي
رئیسمركزكارایران
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جذب متخصصان و فارغ التحصيالن، كارآفرينان 
و صاحبان ايده خارج از كشور، 2- رفع مشكالت 
قانونــي و حقوقي مربوط به رفــت و آمد و بهره 
مندي از افراد برجســته و دانشــمندان ايراني با 
تابعيــت مضاعف و 3- ارتقا نظام اطالع رســاني 
و آگاهي بخشــي به ايرانيان مقيم خارج نسبت 
به برنامه هاي حمايتــي دولت از نخبگان علمي، 
فرهنگي، اقتصادي و سياسي ايراني خارج از كشور، 

ممكن خواهد بود. 
و سومين دليل ايجاد بحران، عدم پيش بيني 
و برنامه ريزي فعال بــراي مهاجرتهاي كاري در 
گروه هاي مختلف متخصصان، گروه هاي حرفه اي، 
نيــروي كار نيمه ماهر و كم مهارت و نيروي كار 
مرزي اســت كه با افزايش ظرفيت به كارگيري 
نيروي كار داخلــي در بازار كار جهاني قابل حل 
خواهد بود. براي انجام اين راهبرد اقداماتي مانند 
1- آموزش و توســعه حرفهاي نيروي كار ايراني 
مطابق با استانداردهاي بازار كار بين المللي براي 
داوطلبان كار در خارج از كشــور، 2- استفاده از 
ظرفيت اتحاديه هاي اقتصادي براي تقويت جايگاه 
اقتصادي كشور در بازار كار منطقه اي جهت اعزام 
نيــروي كار متخصص ايراني، 3- ايجا مشــوقها 
و طراحي كانال هاي فعال ارســال وجوه مالي و 
ســرمايه گذاري توسط مهاجران اقتصادي ايراني 
مقيم خارج و 4- توسعه نظام ارزيابي موسسات 
اعزام نيروي كار ايراني مطابق با نمونه هاي موفق 

كاريابي هاي تراز جهاني، موثر خواهد بود. 
دكترسعیدسمیعي:همان طور كه اشاره 
شد مهاجرت پديدهاي پيچيده است و هنگامي 
كه به مقوله سياســت گذاري و اجرا مي رسد اين 
پيچيدگي بيشتر مي شود. در كشور ما به موضوع 
مهاجرت چندان پرداخته نشده است و در راستاي 
سياست هاي مهاجرتي نيز به دليل به روز نبودن 
اين سياست ها با توجه به تغيير مفاهيم و شرايط 
مرتبط با مهاجرت و به دليل تعدد دســتگاه هاي 
درگير در اين حوزه و وجود تعارضات در اجرا، در 

نهايت هيچ اقدام مناسبي صورت نمي گيرد. 
محمدعمارامیني:يــك تفاوت ظريف در 
تعريــف مفهوم نخبگي با مفهوم اســتعداد برتر 
وجود دارد. بر اســاس ســند راهبردي كشور در 
امور نخبگان، فردي را به عنوان نخبه مي شناسيم 
كه در گسترش حداقل يكي از حوزه هاي علمي، 
فرهنگي، اجتماعي، سياسي و... در كشور اثرگذاري 
بارز داشــته است. اما استعدا برتر به فردي گفته 
مي شــود كه تاكنون به اين مرحله از اثرگذاري 

نرسيده است اما او با توجه به استعدادهاي نهفته اي 
كه دارد، در صورت حمايت شدن، احتماال به اين 
توانمندي خواهد رسيد كه بتواند در يكي از اين 
حوزه ها اثرگذاري بارز داشته باشد. بيشتر افرادي 
كه روي آنها در بنياد ملي نخبگان سرمايه گذاري 
مي شــود در دسته استعدادهاي برتر قرار دارند و 
اميد داريم كه با توانمندسازي و اجراي برنامه هايي 
براي نگهداشــت آنها ميل به مهاجرت كمتري 
داشته باشند و با جذب و به كارگيري آنها، بتوانند 

منشأ اثر در حوزه هاي مختلف كشور باشند. 
نكته ديگر آنكه عــدم برنامه ريزي دقيق براي 
تناســب بين ميزان پذيرش افراد جهت تربيت 
نيروي انســاني متخصص و ظرفيت بــازار كار 
كشور ســبب شده است تا ســرمايه گذاري هاي 
انجام گرفته روي نيروي انســاني در خود كشور 
مورد استفاده قرار نگيرد و كشورهاي ديگر از اين 
ســرمايه گذاري ها در قالب نيروي كار متخصص 

بهره مند شوند. 
 

پرسش و پاسخ 
امروزهباتوجهبهكاهشهزینهجابهجایي
ومهاجرتبهواسطهارزانشدنحملونقل
وراحتترشــدنارتباطات،بهنظرميرسد
كههزینهمهاجرتبرايگروههايكممهارت
بیشازگروههايمتخصصكاهشیافتهاست.
بنابراینانتظارداریمكهروندمهاجرتدرگروه
اولسرعتبیشتريداشتهباشد.نسبتهاي
خروجنیرويانســانيمتخصصونیرويبا

مهارتپاییندرایرانچگونهاست؟
پاسخدكترصلواتي:عدم دسترسي به داده هاي 
آماري، ما را از محاســبه چنين نسبتهايي محروم 
مي كند اما به طــور كلي هم اكنــون در دنيا تعداد 
مهاجرين اقتصادي يا با مهارت پايين نسبت به تعداد 
مهاجرين با مهارت باال يا متخصص بسيار بيشتر شده 
است و اين نسبت شتاب بيشتري نسبت به قبل دارد. 
سوال: آيا ســاختار، سياست گذاري و چشم انداز 
كشــور ما براي تخصص هاي باال مناسب است و ما 

قابليت استفاده از متخصصان را داريم؟ 
پاسخدكترسمیعي:ابتدا بايد چند نكته را 
در نظر گرفت. تنها عدم استفاده از متخصصان و 
فارغ التحصيالن دانشگاهي به هدر رفت سرمايه 
انساني منجر نمي شود و اگر فرد متخصص در 
جايي غير از تخصص خود به كار گرفته شــود 
نيز به نوعي سرمايه انساني هدر مي رود. نكته 
ديگر آنكه امروزه با پديده نوين دوركاري براي 

سازمان ها و شركت هاي خارجي مواجه هستيم 
كه فرد بدون مهاجرت به استخدام كشور ديگر 
در مي آيد و ما نمي توانيم از تخصص او استفاده 
كنيم و اين پديده يك چالش نوظهور مهاجرتي 
براي ما اســت كه بايد به آن پرداخته شود. در 
پاسخ سوال شما بايد گفت كه جامعه در حال 
حاضر پذيراي اين حجم عظيم نيروي انساني 
متخصص و تحصيلكرده نيســت و طبق آمار 
رســمي، بيش از 40 درصــد فارغ التحصيالن 
دانشگاهي ما بيكار هســتند. سياست گذاري 
مهاجرت در اليه مياني و سياســت هاي كالن 
اقتصادي، سياســي و اجتماعي در اليه باالتر 
قرار مي گيرد. بنظر مي رســد كــه اگر ما در 
اليه مياني در سياســت گذاري هاي مهاجرتي 
تامل بيشــتري كنيم و تعارض در عملكردها 
و سياســت هاي متضاد اصالح شوند و اگر يك 
نهاد متولي مستقيم مهاجرت تشكيل دهيم و از 
پراكندگي سياست گذاري و اجرا در دستگاه هاي 
مختلف فاصله بگيريم، متخصصين كمتري را از 
دست خواهيم داد و شاهد بازگشت مهاجرين 

تحصيلكرده و نخبگان نيز خواهيم بود. 
پاسخدكترصلواتي: ساختار عرضه و تقاضاي 
ما از ابتدا همگن نبوده اســت. ما با انباشت نيروي 
انساني تحصيلكرده روبرو هستيم اما بيشتر صنايع 
ما به نيروي كار با مهارت پايين نياز دارند و آمادگي 
به كارگيري نيروي كار تحصيلكرده را ندارند. به عالوه، 
آمــوزش عالي و فني وحرفهاي ما نيروي انســاني 
تحصيل كرده با ظرفيت جــذب پايين در بازار كار 
را تحويل مي دهند. بنابراين تطابقي ميان نيروي كار 

تحصيلكرده و صنايع ما وجود ندارد. 

بهنظرميرســدكهعاملاصليمســاله
مهاجرت،شــرایطكالناقتصاديوسیاسي
كشوراست.آیابدونتغییردرشرایطكالن
اقتصاديكنونيمانندتورموبیكاري،وتنها
با باسیاستگذاريدرسطوحمیانيمرتبط

مهاجرتبهجایيخواهیمرسید؟
پاسخآقايامیني:فعاليت هايي كه ما در سطوح 
مياني مي كنيم در نهايت منجر به ســاخته شــدن 
سياســت هاي كالن مي شــود. اگر مطالعاتي از اين 
دست انجام نگيرد، سياست گذاران ما متوجه چگونگي 
وضعيت مهاجرت و داليل آن نمي شوند. پيشنهادهاي 
سياســتي برآمده از اين مطالعات به سياست گذار در 
تصميم گيري هاي كالن كمك مي كند. اما در مجموع 

راه حل نهايي اين است كه مسائل كالن حل شود.
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ايران كشور مهمی در خاورميانه و نيز در سح جهانی به حساب می آيد. اقتصاد 
ايران با همه افتادگی های دهه 1390 هنوز اقتصاد يبزرگ به حساب می آيد. عالوه 
بر اين ايران از نظر سياسی نيز وزنه سنگينی در منطقه مهم خاورميانه به حساب 
می ايد و نيز تعادل بخش شرق وغرب عالم است. برخی ناظران بين المللی باوردارند 
ايران می تواند با توجه به موقعيت ممتازی كه دارد پل پيروزی شــرق بر غرب يا 
برعكس باشــد. به همين دلی است كه نشريه معتبر اكونوميست هرسال گزارش 
مشــروحی از آينده ميان مدت ايران را تهيه ومنتشر می كند. تازه ترين گزارش 
اين نشريه وموسسه پژوهشی وابسته به آن از سوی مركز پژوهش های مجلس به 

فارسی برگردانده شده است كه بخش هايی از آن را می خوانيد: 

تازهترینتحلیلهايسیاسي
1- ايران در اول اكتبر سال جاري رزمايش نظامي كم سابقه اي را در نزديكي 
مرزهاي شــمال غربي خود با آذربايجان برگزار كرد كه نشانگر افزايش تنش ها 
در روابط دو كشــور اســت. نزديكي جمهوري آذربايجان به اسراييل به عنوان 
تأمين كننده اصلي تســليحات و مصرف كننده اصلي نفت اين كشور، حمايت 
تركيه از آذربايجان در چندين درگيري نيابتي و برگزاري رزمايش نظامي ســه 
جانبه بين آذربايجان، تركيه و پاكســتان در اوايل ســپتامبر و حدودا در 500 

كيلومتري مرزهاي ايران، از جمله عواملي است كه به نظر مي رسد سبب ادامه 
برخي تنش ها در روابط ايران با كشورهاي مذكور باشد. اما گفت وگوي وزراي امور 
خارجه ايران و آذربايجان در 23 اكتبر سال جاري، درباره بهبود روابط دوجانبه 
پس از افزايش اخير تنشها، نشان مي دهد كه هيچ يك از طرفين خواهان تشديد 

درگيري نظامي نيستند. 
2- در 9 اكتبر سال جاري و پيش از شروع مجدد مذاكرات با آمريكا، وزير امور 
خارجه ايران، سفرهايي به سوريه و لبنان براي گفت وگو با دولت هاي متبوع اين 
دو كشور و حزب اهلل انجام داد كه نشان دهنده تمركز سياست خارجي ايران بر 

توسعه روابط منطقه اي، به جاي گسترش روابط با غرب است. 
3- تاكيد وزير امور خارجه عربستان در جدي بودن ترميم روابط با ايران، نشان 
مي دهد كه رياض سياست خارجي سازنده تري را در پيش گرفته است. خروج 
نسبي ارتش اياالت متحده از منطقه و از بين رفتن چتر حمايتي آن بر عربستان، 
تالش عربســتان براي حفظ نقود بر دولت آمريكا، به ويژه در رابطه با مذاكرات 
هسته اي ايران، فرسودگي مالي و اعتباري عربستان در جنگ با يمن و نيز كاهش 
قيمت نفت و لذا نيازمند شدن به سياست خارجي آشتي جويانه تر، سبب شده تا 
علي رغم باقي ماندن اختالفات اساسي، انتظار توافقي كوتاه مدت ميان عربستان 

و ايران وجود داشته باشد. 

اقتصادسیاسی ایران تا 2026 زیر ذره بین اکونومیست  
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4- حمله به جايگاه هاي سوخت در سراسر ايران در 26 اكتبر، همزمان 
با تهديدهاي اخير دولت اسراييل براي به دست گرفتن رشته امور، با هدف 
تشديد تا عيدي مردم از نخبگان سياسي به عللي نظير هزينه هاي سرسام 
آور زندگي و خدمات عمومي ضعيف انجام شــد. فارغ از اينكه اين حمله 
توسط چه كسي ساماندهي شده بود،  پيش بيني مي شود با افزايش تنش ها 
در ماه هاي آتي بر ســر طوالني شــدن مذاكرات احياي برجام، حمالت 
سايبري منظم، به عنوان بخشي از يك جنگ نامتقارن طوالني مدت در 
دستور كار اسراييل قرار داشته باشد د افزايش حجم خواسته هاي ايران، 
سيب كند شــدن پيشرفت در توافق هسته اي شده است. لذا پيش بيني 
مي شــود كه توافق در كوتاه مدت صورت گرفته، اما پايدار نخواهد بود و 
احتماال در اواسط دوره پيش بيني )26-2022( از هم مي پاشد. اگر مصالحه 
الزم به داليل سياســي انجام نشود، احتماال مذاكرات در نيمه دوم سال 
2022 از هم خواهد پاشيد و اياالت متحده، طرح جايگزين خود را براي 

جلوگيري از گسترش برنامه هسته اي ايران عملياتي خواهد كرد. 
 

تازهترینتحلیلهاياقتصادي:
1- بر اســاس داده هاي منتشر شده از سوي مركز آمار ايران در ابتداي 
اكتبر، نرخ بيكاري فصل به فصل افزايش داشته و به 9٫6 درصد در پايان 
سه ماهه دوم سال 22/2021 رسيده است. با اين وجود نرخ بيكاري هنوز 
در مقايسه با رقم سه ماهه پاياني سال 21/2020 كمتر است كه مي تواند 
ناشي از احياي رشد توليد ناخالص داخلي واقعي باشد كه پس از دو سال 
ركود، در سال 21/2020 به 3٫4 درصد رسيد. اما دليل مهم ديگري تعداد 
زياد افرادي است كه از نيروي كار خارج شده و ديگر به عنوان افراد جوياي 
كار ثبت نمي شوند. نرخ باالي عدم فعاليت )درصد جمعيت خارج از نيروي 
كار(، خطر بزرگي براي اقتصاد ايران در طول سال هاي 2022-26 خواهد 
بود. همچنين نرخ باالي افراد شاغل در بخش خدمات، سبب شده تا ظهور 
مجدد كوويد19 يك خطر قابل توجه براي چشم انداز اشتغال به شمار رود. 
2- با توجه به هشدار مقامات براي كمبود آب، گاز و برق، انتظار مي رود 
كه محدوديت هاي مالي، سرمايه گذاري دولت را در افزايش ظرفيت توليد 
برق محدود كنند و كمبودهاي فصلي به عنوان ترمزي براي رشد صنعتي 

و منبع نارضايتي عمومي باقي بماند. 
3- با انتخاب رئيس جديد سازمان بورس و اوراق بهادار ايران در اواسط 
اكتبر، يك راهبرد هفت مرحله اي براي توسعه بازار سهام مطرح شد كه 
شــامل برخي زمينه هاي بسيار حياتي براي بهبود بازار سرمايه، از جمله 
توسعه ابزارهاي نظارتي مي شود. شاخص اصلي بورس اوراق بهادار تهران، 
پس از افت چشــمگير نســبت به دوران اوج خود در اوت 2020، به طور 
پيوســته صعود كرده و در نتيجه اين فراز و فرود، حدود چهار برابر ارزش 
آن در ژانويه همان سال باقي مانده است. اگرچه اقتصاد ايران در سال مالي 
21/2020 به مسير رشد بازگشت اما پس از دو سال ركود همراه با افزايش 
تورم، اين افزايش تا حد زيادي با عوامل بنيادي بازار بي ارتباط است. كاهش 
احتمالي تحريم ها در سال هاي 23-2032، با كمك به كاهش فشارهاي 
ارزي و تورمي و افزايش نرخ بهره واقعي، ممكن است منبعي براي اصالح 
بازار سهام باشد. به طور كلي انتظارها مبتني بر رشد بازار سرمايه در دوره 
پيش بيني 26-2022 است، اگرچه با توجه به تعداد فزاينده سرمايه گذاران 

خرده اين بازارها مستعد نوسانات قابل توجهي هستند. 
عالوه بر آنچه به طور مختصر گفته شــده در ادامه اين گزارش، برخي 
روندهاي سياستي مهم در شمال آفريقا و خاورميانه به همراه يك چشم انداز 
مختصر از اقتصاد جهاني، با توجه به جريان بازيابي از همه گيري كوويد-19 

و نيز تحليلي از وضعيت قيمت و عرضه نفت ارايه شده است.  

چشماندازسیاسيواقتصادي  
* ايران نســبت به ســاير توليد كنندگان نفت در منطقه از اقتصاد متنوع تري 
برخوردار است، اما نفت و گاز به طور سنتي بخش عمده اي از درآمد مالي و خارجي 
اين كشور را به خود اختصاص مي دهد. اگر چه تحريم هاي اياالت متحده، فعاليت 

اقتصادي و به ويژه صادرات نفت( را محدود كرده است 
*ايران حمايت كوتاه مــدت از خانوارهاي كم درآمد را افزايش و در عين حال، 
ظرفيت نفت و گاز را پيش از جهش بالقوه صادرات هيدروكربن ها افزايش خواهد 
داد. در مجموع، آقاي رئيسي سياست اقتصادي را بر افزايش توليد داخلي متمركز 
خواهد كرد و دولت او بر هدايت منابع مالي به سوي توليد كنندگان و كارخانه هاي 

صنعتي تمركز خواهد نمود. 
*واحد اطالعات اكونوميســت انتظار دارد كه اياالت متحده برخي تحريم هاي 
نفتي را در نيمه اول ســال 2022 بردارد كه اين امر از رشــد اقتصادي پشتيباني 
خواهد كرد. با اين حال، تورم، سرمايه گذاري ضعيف و شكست در تعامل با آمريكا، 
ايران را در ســال هاي 25/2024 تا 27/2026 )از 21 مارس تا 20 مارس( به ركود 
اقتصادي باز خواهد گرداند. در اين سال ها، اعمال مجدد تحريم ها، بار ديگر صادرات 

نفت ايران را محدود خواهد كرد. 
*تغييرات در نرخ ارز موازي كه در ايران به طور گســترده مورد اســتفاده قرار 
مي گيرد، به شدت با روابط با اياالت متحده در پيوند خواهد بود. با اين همه، حتي 
با وجود اينكه پول ملي در ســال هاي 23-2022 تقويت مي شود، تشديد كسري 
بودجه به اين معني اســت كه مارپيــچ ايرتورمي به عنوان مخاطرهاي مهم باقي 

خواهد ماند.  
*حتي پس از چند سال ركود عميق و تحريم هاي جاري آمريكا، ايران همچنان 
يكي از بزرگ ترين اقتصادهاي منطقه باقي خواهند ماند. با دومين جمعيت بزرگ 
منطقه، ايران در صورتي به چشم اندازي جذاب براي سرمايه گذاران تبديل مي شود 

كه آشتي بلندمدت با اياالت متحده رخ دهد. 
*با در نظر گرفتن انگيزه هاي هر دو طرف، توافق با اياالت متحده كه براساس آن 
ايران سطح غني سازي اورانيوم را در ازاي رفع تحريم هاي نفتي كاهش خواهد داد، 

احتماال در نيمه نخست سال 2022 اجرايي خواهد شد. 
 

روابطبینالملل

 بحراني ترين جنبه سياست خارجي ايران در سال هاي 26- 2022، رابطه آن با 
اياالت متحده خواهد بود كه در حال حاضر تحريم هاي گسترده و مخرب اقتصادي 
را بر ايران تحميل كرده و در سال 2018 از برنامه جامع اقدام مشترك )برجام يا 
توافق هسته اي سال 2015( عقب نشــيني كرده است. با وجود بي عملي ايران از 
زمان انتخاب آقاي رئيسي به عنوان رئيس جمهور، حكومت احتماال بدون محاسبات 
انتخاباتي، همچنان منافــع اقتصادي كاهش تحريم ها را يك هدف ضروري براي 
امنيت كوتاه مدت در نظر مي گيرد. در عين حال، جو بايدن، رئيس جمهور آمريكا، 
خواهان كاهش حضور آمريكا در خاورميانه بوده و همچنان محدود كردن برنامه 
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هسته اي ايران را به عنوان مهم ترين مسير براي انجام اين كار در نظر دارد. ايران از 
آمريكا مي خواهد كه تضمين دهد از توافق خارج نخواهد شد چيزي كه به شكل 
دايمي عملي نيست، اما دولت بايدن مي تواند حداقل تا سال 2024 زمان انتخابات 
رياست جمهوري بعدي اياالت متحده - چنين تضميني را ارايه نمايد. در نتيجه، 
شكل گيري توافقي بر سر باز گرداندن برجام در نيمه اول سال 2022 محتمل تر از 
عدم شكل گيري آن است. با اين حال، ريسك هاي نزولي قابل توجهي در مورد اين 

ارزيابي ها و پيش بيني ها وجود دارد. 
در ميان مدت، توافق بر سر كاهش تحريم ها بين آمريكا و ايران خود به يك منبع 
تنش براي هر دو طرف تبديل خواهد شــد و هيچ يك از آنها از نتيجه آن راضي 
نخواهند بود. شكست آمريكا در تحميل محدوديت هاي بيشتر بر حمايت ايران از 
نيروهاي نياپني خود در منطقه عمدتا در لبنان، عراق، سوريه و يمن( و بر برنامه 
موشك هاي باليســتيك ايران، مخالفت هاي رو به رشدي با اين توافق را حتي در 
درون دولت آمريكا، به دنبال خواهد داشت. در اين ميان، برخي تحريم هاي ديرپاي 
مرتبط با تروريسم و حقوق بشر عليه ايران و ادامه بي ميلي كسب و كارهاي غربي 
براي ســرمايه گذاري يا تجارت با ايران، به تحريك و عصبانيت ايران منجر خواهد 
شــد، عالوه بر اين، ادامه جنگ در سايه با اســراييل، ايران را به طور مداوم هدف 
حمالت سطح پايين در حوزه كشتيراني و حمالت سايبري عليه زيرساخت هاي 
كليدي قرار خواهد داد، كه حمالت تالفي جويانه اي را دامن مي زند كه تنها مواضع 
تندروها در هر دو طرف را تقويت خواهد نمود )با توجه به اينكه اياالت متحده حامي 
اصلي اســراييل است. در نتيجه، ما انتظار داريم توافقي كه مجددا امضاء مي شود، 
حدودا از اواخر ســال 2023 متزلزل شده و در اواخر سال 2024 پس از انتخابات 

رياست جمهوري بعدي اياالت متحده، به طور كامل با شكست مواجه شود. 
در ســاير نقاط نيز مذاكرات در حال حاضر در جريان اســت؛ به عنوان مثال 
مذاكرات با عربستان سعودي كه مي تواند منجر به تجديد روابط ديپلماتيك رسمي 
شــود )روابطي كه از سال 2016 قطع شده بود. با اين حال، در ميان مدت، بعيد 
به نظر مي رسد كه مذاكرات به تغيير معناداري در روابط ايران و عربستان منتهي 
شــود. تمركز اصلي عربستان سعودي در مذاكرات با ايران يافتن راهي براي پايان 
دادن به جنگ پرهزينه خود با حوثي هاي مورد حمايت ايران در يمن او به همراه 
آن پايان دادن به شليك هاي متناوب موشك به خاك عربستان سعودي است. ايران 
تاكنون عالقه چنداني به تأمين چنين شرايطي نشان نداده و بعيد است كه دولت 
آقاي رئيسي چنين سازشي را انجام بدهد. در هر صورت، حوثي ها دستور كار خود 
را داشــته و در حال حاضر نيز دست باال را دارند و بنابراين در شرايط كنوني هيچ 
انگيزه اي براي موافقت با صلح ندارند( و به اندازه ساير نيروهاي نيابتي در منطقه 
به طور شفاف توسط ايران هدايت نمي شوند. اگر هيچ راه حلي براي جنگ در يمن 
به دست نيايد، احتماال عربستان سعودي از فقدان اقدامات مورد نياز نااميد شده و 

تنش ها با ايران مجددأ ظهور خواهد كرد. 
از ســوي ديگر، در تالش بــراي ايجاد تــاب آوري در برابر تهديدات نظامي و 
اقتصادي آمريكا، ايران بر گسترش روابط با دو قدرت بزرگ شرقي روسيه و چين 
- تمركز خواهد كرد، اين گسترش روابط شامل افزايش خريدهاي نظامي از هر دو 
كشور و گسترش پيوندهاي تجاري و فروش نفت با قيمت پايين به چين در ازاي 
سرمايه گذاري در زيرساخت هاي داخلي خواهد بود، افزون بر اين، تمايل ايران به 
ثبات در طول مرزهاي خود، اين كشور را به سمت دنبال كردن يك رابطه عملي 
و عملياتي با طالبان در افغانستان سوق خواهد داد كه احتماال مستلزم همكاري 
ديپلماتيك با هر دو كشور روسيه و چين براي اطمينان از وجود درجاتي از ثبات 

در اين كشور است. 
 

روندسیاستها
با توجه به انتظار كاهش تحريم هاي آمريكا از نيمه اول سال 2022، سياست 
ايران در آغاز بر افزايش ظرفيت توليد در بخش نفت و گاز تمركز خواهد كرد تا 

از افزايش سريع صادرات هيدروكربن ها اطمينان حاصل شود. اين امر به كمك 
تقاضاي قوي تر در چين، امكان تحقق توسعه فاز دوم ميدان عظيم گازي پارس 
جنوبي و افتتاح يك پايانه جديد صادرات نفت در جاســك، شهري بندري در 
جنوب شــرقي ايران كه با دسترسي بيشــتر به بازارهاي آسيايي ايران همراه 

است، را فراهم مي كند. 
با باال رفتن سطوح فقر و بار تورم فزاينده پر مصرف خصوصي، دولت بر افزايش 
توليدات صنعتي و توليدات كارخانه اي در حوزه هايي نظير بخش خودرو، به عنوان 
ابزاري براي حفظ رشد اقتصادي تمركز خواهد كرد. آقاي رئيسي در سال هاي اخير 
خود را به عنوان يك فرد طرفــدار عموم مردم و قهرمان بخش هاي فقير جامعه 
معرفي كرده است، بنابراين، كنترل قيمت كاالهايي مانند خودرو، به احتمال زياد به 
عنوان يك ويژگي عمومي سياست دولت در سال هاي 26-2022 باقي خواهد ماند 
تا از مصرف كنندگان در برابر افزايش قيمت ها محافظت شود. اين امر به نوبه خود بار 

سنگيني بر سودآوري سرمايه گذاران بخش خصوصي خواهد بود. 
تهديد ظهور مجدد تحريم هاي آمريكا نيز به نوعي به محدود شــدن تجارت و 
تأمين مالي، عمدتا در مواردي كه در آن دالر آمريكا به كار گرفته مي شــود، ادامه 
خواهد داد و مانع از سرمايه گذاري خواهد شد، چرا كه اغلب شركت هاي بين المللي 
تمايلي به قبول ريسك معطوف به چشم انداز نامشخص تحريم هاي آمريكا ندارند. 
از سال 2024 تنش هاي تازه و رو به افزايش با اياالت متحده باعث تشديد مجدد 
تحريم ها خواهد شد كه مستلزم برقراري مجدد سياست ها حول خودكفايي و تاب 

آوري است. 

سیاستمالي

نظر به ادامه تحريم هاي آمريكا و تأثيرات همه گيري كروتاويروس، فشارهاي مالي 
در كوتاه مدت همچنان شديد باقي خواهند ماند. با اين حال، به دليل سطوح باالتر 
قيمت هاي جهاني نفت و در نهايت كاهش تحريم هاي آمريكا كه تحصيل درآمدهاي 
نفتي را تسهيل مي كنند، چشم انداز در اواخر سال مالي 22/2021 از 21 مارس تا 
20 مارس(، بهبود خواهد يافت. با توجه به اليحه مطرح در پارلمان براي هدف قرار 
دادن 30 ميليون ايراني كي درآمد با پرداخت هاي ماهانه، مخارج برنامه ريزي شده 
در بودجه سال 22/2021 با افزايش هزينه هاي رفاهي همراه است. صادرات نفت در 
مقايسه با سال هاي اخير افزايش يافته است، اما با توجه به متوسط صادرات روزانه 
620 هزار بشكه در روز در فاصله آوريل تا اوت، قرض بودجه اي مبني بر صادرات 
به طور متوسط 2٫3 ميليون بشكه در روز، همچنان يك بيش بر آورد اغراق شده 
است. عالوه بر اين، موانع ناشي از تحريم هاي آمريكا به اين معني است كه در حال 
حاضر بيشــتر درآمد نفت ايران به جاي آنكه مستقيما به خزانه دولت واريز شود، 
براي خريد كاال در يك نظام تهاتري صرف مي شود. بنابراين، پيش بيني مي كنيم 
كه كسري مالي كشــور از 7 درصد توليد ناخالص داخلي برآورد شده براي سال 

21/2020، در سال 22/2021 به 9.7 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش يابد.  
تأمين كسري بودجه عمدتا از طريق خلق پول به عنوان نخستين مسير 
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دنبال خواهد شــد كه اين امر باعث تداوم فشــارهاي تور مي خواهد بود كه 
هم اينك نيز در سطح بااليي قرار دارد با اين حال، هنگامي كه تحريم هاي 
آمريكا در نيمه اول سال 2022 برداشته شود و درآمد صادرات نفت به شكلي 
چشمگير آغاز به افزايش نمايد، وضعيت مالي كشور به طور قابل توجهي بهبود 
خواهد يافت، در نتيجه اين روند، ما انتظار داريم كه كسري بودجه در سال 
24/2023 به طور متوسط به 4.3 درصد توليد ناخالص داخلي محدود شود، 
در اين سال ها با توجه به احتمال باالي استقراض ايران از وام دهندگان وابسته 
به دولت هايي نظير چين و روســيه، دسترسي به منابع مالي خارجي بهبود 
خواهد يافت. با وجود اين، از اواخر سال 2022 و هنگامي كه توافق هسته اي 
مجددا از بين برود، هم درآمدهاي نفتي و هم درآمدهاي مالياتي تا حدودي 
كاهش خواهد يافت كه اين امر منجر به گسترش كسري بودجه به 5.9 درصد 

توليد ناخالص داخلي در سال27/2026 خواهد شد. 
 

سیاستپولي
بانك مركزي با تنظيم دامنه نرخ ســود سپرده كه اكنون در بازه 14 تا 
22 درصــدي قرار دارد و به كمك خريد و فروش اوراق دولتي در بازار بين 
بانكي به منظور كنترل عرضه پول، نرخ تورم ساالنه را در سطح 22 درصد 
هدف گذاري كرده است. با اين حال، با توجه به هزينه هاي باالي واردات و 
پولي كردن كسري بودجه، اين سياست كمترين اثر را بر تورم خواهد داشت. 
در نتيجه، در سال 2022 و پيش از آنكه آثار ناشي از درآمدهاي نفتي باالتر، 
هم فشار تورمي بر پول ملي و هم فشارهاي تورمي ناشي از كسري بودجه 
را تسهيل كننده بانك مركزي نرخ سپرده يكشبه را افزايش خواهد داد بانك 
مركزي در ادامه و پيش از معكوس شدن اين روند از سال 2024 به واسطه 
شروع مجدد تحريم هاي آمريكا و تحت فشار قرار گرفتن پول ملي كه موجب 
افزايش تورم خواهد بود چرخه انقباض پولي خود را به منظور حمايت از رشد 

اقتصادي متوقف خواهد كرد. 
 

رشداقتصادي
رشــد مثبــت در ســال 22/2021، از طريق افزايــش توليد صنعتي، 
ميانگين هــاي باالتر صادرات نفت به چين و افزايــش البته با تأخير نرخ 
واكسيناســيون كوويد -19، پشتيباني خواهد شــد. با اين حال، به درازا 
كشيدن مذاكرات بر سر لغو تحريم ها با اياالت متحده، افزايش بيشتر دامنه 
صادرات را براي ســال 22/2021 محدود خواهد كرد و بار تورم ســريع بر 
مصرف خصوصي سنگيني خواهد كرد. در نتيجه، ما انتظار داريم كه رشد 
واقعي توليد ناخالص داخلي در سال 22/2021 به سطح نسينا نازل 2 درصد 
كاهش يابد، پس از آن و در ســال 23/2022 نرخ رشد اقتصادي به شدت 
افزايش خواهد يافت و به 869 درصد خواهد رسيد، چرا كه يك سال كامل 
فــارغ از تحريم، افزايش در حجم صادرات نفت را تا نزديك به 200 درصد 

امكان پذير مي سازد. 
با اين حال، بازيابي اقتصادي تا حدود زيادي در بخش هاي غيركاربر أنظير 
بخش نفت و گاز( متمركز خواهد بود و بخش خدمات نيز عقب خواهد ماند. 
در نتيجه و در شرايط پابرجا بودن تورم باال، متوسط رشد دستمزد در كل 
اقتصاد بر حسب مقادير واقعي، همچنان ضعيف باقي خواهد ماند. اين بدان 
معني است كه سطوح باالي كنوني فقر احتماال كاهش نخواهد يافت و اين 
امر چشم انداز صادرات كاالهاي غير سرمايه اي )مانند مواد غذايي و كاالهاي 
مصرفي( به ايران را براي شــركت هاي خارجي تضعيف مي كند، با در نظر 
داشتن ماهيت نامتوازن بازيابي، تجديد تحريم هاي اياالت متحده از سال 
2024 احتماال اقتصاد را در ســال هاي 25/2024 تا 27/2026 به ركود باز 

خواهد كشاند. 

تورم

كاهش ارزش ريال در بــازار موازي، كمبودهاي مرتبط با تحريم ها و پولي 
كردن كسري بودجه همچنان به عنوان عوامل ايجاد تورم باال باقي خواهند ماند، 
اين در حالي است كه نرخ تورم ساالنه در ژانويه تا سپتامبر به طور متوسط 46.4 
درصد بوده است. با توجه به آنكه پولي كردن كسري بودجه، موتور رشد عرضه 
پول در كوتاه مدت خواهد بود، مقامات كشوري ايران را به سمت خطر بروز يك 
مارپيچ ايرتورمي ويرانگر سوق مي دهند. اگرچه يك افزايش شديد در صادرات 
نفت طي نيمه نخست دوره پيش بيني، كمبود ارز خارجي را كاهش خواهد داد 
و از ابر تورم پيوسته جلوگيري خواهد كرد در نتيجه ما انتظار داريم كه تورم در 
سال 2022 به 23 درصد كاهش يابد. با تداوم اين روند و صادرات بيشتر تفت كه 
باعث تقويت ريال در بازار موازي مي شود ميانگين تورم در سال 2022 به 17.2 
درصــد كاهش خواهد يافت. با اين حال، كاهش ارزش پول ملي به دليل بدتر 
شدن روابط با اياالت متحده، در سال هاي 2024-26 مجددا بروز خواهد كرد. 

 
نرخارز

ايران نرخ رســمي ارز را براي واردات تعداد اندكي از مواد غذايي برابر با 
42000 ريال در ازاي يك دالر آمريكا ثابت نگاه داشته است. با وجود اين، 
نرخ رسمي ارز از اواسط سال 2018 به ميزان قابل توجهي فاصله گرفته و 
يك نرخ ارز موازي كه در اوايل نوامبر در حدود 275000 ريال در ازاي يك 
دالر آمريكا مبادله مي شد( در سطحي گسترده و از جمله براي بودجه هاي 
دولتي مورد استفاده قرار مي گيرد. در كوتاه مدت و در صورت لزوم، مقامات 
مجبور به استفاده از ذخاير فعلي دارايي هاي خود براي حفظ نرخ ارز موازي 
در مواجهه با بروز گاه به گاه نوسانات خواهند شد. با اين حال، نرخ ارز بازار 
به احتمال زياد از اوايل تا اواســط سال 2022 تا اواخر سال 2023 در پرتو 
بهبود روابط با اياالت متحده تقويت مي شود، پيش از آنكه دوباره و در اواخر 
دوره پيش بيني با اعمال مجدد تحريم هاي آمريكا به شدت تضعيف شده و به 

297.780 در مقابل هر دالر آمريكا در پايان سال 2026 برسد 
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بخشخارجي  
ما انتظار داريم كه حجم صادرات نفت در سال 2022 در مقايسه با سطح فعلي 
كه بين 600 تا 700 هزار بشكه در روز است، به سرعت افزايش يافته و به متوسط 
بيش از 2 ميليون بشكه در روز افزايش يابد. اين ميزان همچنان پايين تر از حجم 
ميانگين صادرات سال 2017 اســت كه به 2٫4 ميليون بشكه در روز مي رسيد؛ 
ســطحي كه انتظار مي رود ايران تنها در ســال 2023 و زماني به آن دست پيدا 
كند كه نفت تمام خريداران قبلي توسط ايران تأمين شده و اين كشور زمان كافي 
براي افزايش كامل توليد را در اختيار داشته باشد، درآمد صادرات غيرنفتي نيز به 
واســطه افزايش تقاضاي منطقه اي افزايش خواهد يافت. در اين ميان، با توجه به 
حركت اقتصاد به سمت خروج از يك ركود طوالني، مخارج واردات نيز در سال هاي 
23-2022 افزايش خواهد داشت، تقويت بيشتر قيمت هاي جهاني نفت، بهبود قابل 
مالحظه تراز تجاري در سال 2022 را تضمين مي نمايد. با اين حال، شكل گيري 
مجدد تحريم هاي نفتي از ســال 2024 منجر به كاهش شــديد مازاد تجاري در 

سال هاي 26- 2024 خواهد شد. 
بهبود تجارت كاالها با افزايش در هزينه هاي انجام شده روي خدمات همراه خواهد 
بود. با توجه به محدود شدن اعتبارات گردشگري، به ويژه ناشي از تداوم نگراني هاي 
معطوف به سالمت عمومي در كوتاه مدت، كسري خدمات در سال 2022 برحسب 
مقادير مطلق گسترش خواهد يافت. كاهش مختصر كسري خدمات در سال 2023، 
به دليل بهبود جريان ورود گردشگران، با افزايش كسري تراز خدمات در سال هاي 
25- 2024همراه خواهد بود، چرا كه تنش هاي ژئوپليتيكي رو به گسترش، باري 
بر ورود گردشگران خواهد بود. ما پيش بيني مي كنيم كه مازاد حساب جاري به طور 
متوسط به 9.9 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 33- 2022 و پيش از تبديل 

شدن به كسري، ناشي از تحوالت حساب تجاري، در سال 2026 برسد. 
 

برجاموایران

ايران درباره برجام سه شكايت اصلي دارد: نخست اينكه مقدار زيادي از 
حق حاكميت ايران را بي جهت به قدرت هاي خارجي واگذار مي كند؛ دوم 
اينكه مزاياي اقتصادي وعده داده شده پس از اجراي برجام در ژانويه 2016 
محقق نشد؛ و سوم اينكه نمي توان به آمريكا براي اجراي وعده هايش اعتماد 
كرد؛ به ويژه پس از خروج يكجانبه اين كشــور از برجام در مه 2018، با 
توجه به دورنماي ضعيف حمايت اكثريت كنگره اياالت متحده از برجام، 
نقش واشنگتن در اين توافق به طور مشخص بر عهده رئيس جمهور باقي 
خواهد ماند. با اين حال، موافقت با خواســته هاي اقتصادي ايران تضمين 
مي كند كه اين توافق از نظر اقتصادي براي اين كشور ارزشمند است و به 
كاهش دســت كم يكي از اين گاليه ها كمك مي كند. با اين همه، اياالت 
متحده و ســاير امضا كنندگان برجام نمي توانند سياست هاي شركتهاي 
خصوصي را تضمين كنند و اين مســاله، برآوردن خواسته هاي اقتصادي 
خاص را بسيار دشوار مي كند، با توجه به سطوح قبلي صادرات نفت پس 

از لغو تحريم ها، تقاضاي صادرات نفت ايران واقع بينانه است، اما تجارت 
و ســرمايه گذاري با اروپا بسيار پيچيده تر خواهد بود. با اين وجود، اياالت 
متحــده و اتحاديه اروپا مي توانند برخي از تجارت ها و ســرمايه گذاري ها 
را تســهيل كنند و در عين حال اياالت متحده تضمين نمايد كه چنين 
سرمايه گذاري هايي از تحريم هاي آتي معاف خواهند بود، كه در اين صورت 
هر دو اين اقدامات مي تواند زمينه سازش را فراهم كند. عالوه بر اين، اگر 
اهداف مرتبط با كاهش تحريم ها محقق نشود، احتماال ايران خواستار يك 
ساز و كار نظارت و شكايت روشن خواهد بود، دولت بايدن همچنان برجام 
را بهترين گزينه براي مهار برنامه هسته اي ايران مي داند )البته با گذشت 
زمان از ســودمندي آن كاسته مي شود( . مضاف بر اين، موافقت با ساز و 
كار نظارتي و تضمين هاي بلندمدت مبني بر اينكه سرمايه گذاري مشمول 
تحريم هاي آتي نخواهد بود، مصالحه اي قابل دستيابي است، زيرا به جاي 

مزاياي اضافي براي ايران، تضمين كاهش تحريم ها را فراهم مي كند. 
هنگامي كه اين ساز و كار نظارتي برقرار شود، دوام توافق در ميان مدت 
به طور فزايندهاي متزلزل خواهد شد و تندروها در ايران نسبت به افزايش 
آهسته تجارت و سرمايه گذاري اروپا انتقاد خواهند كرد و جمهوري خواهان 
اياالت متحده احتماال از بايدن براي نشان دادن ضعف در آستانه انتخابات 
رياست جمهوري 2024 انتقاد خواهند كرد. اين مويد ديدگاه ما است كه 
توافق در كوتاه مدت محتمل ترين نتيجه باقي مي ماند، اما اين توافق پايدار 
نخواهد بود و احتماال در اواســط دوره پيش بيني ما )26-2022( از هم 

مي پاشد 

خواستههايجدیدبهمعنايآغازُكندمذاكراتاست
عالوه بر اين، چنين خواسته هايي ناگزير مذاكرات را كند مي كنند، زيرا 
زمان مي برد تا اياالت متحده رويكرد خود را فارغ از بازگشــت مشترك و 
مرحله اي به توافق تنظيم كند. با توجه به افزايش ذخاير اورانيوم غني سازي 
شده و سانتريفيوژهاي پيشــرفته ايران، گفت وگوها نمي توانند بيشتر از 
اواسط ســال 2022 ادامه داشته باشند. اين بدان معنا است كه تضمين 
موفقيت آميز توافق چيزي اســت كه يك پنجره كوتاه مدت دارد. با اين 
حال، مشــكالت فزاينده پيش روي مذاكرات نشان مي دهد كه هر گونه 
توافقي در حال حاضر به احتمال زياد در اوايل سال 2022 انجام مي شود، 
نه در پايان سال 2021 چنان كه پيش تر احتمال بيشتري براي آن قائل 
بوديم. كماكان به نظر مي رســد كه مذاكرات در هفته هاي آينده از ســر 
گرفته شــود، اما در دور اول احتماال تحت تأثير خواسته هاي جديد ايران 

قرار خواهد گرفت. 

سناریويجایگزین:پلنبي)با40تا45درصداحتمال(
اگر هر دو طرف در بن بســت باقي بمانند و به داليل سياســي داخلي 
نتوانند مصالحه الزم را انجام دهند، احتماال مذاكرات در نيمه دوم ســال 
2022 از هم خواهد پاشــيد و در نهايت اياالت متحده »پلن پي« را براي 
جلوگيري از گسترش سالح هاي هسته اي ايران ضروري تشخيص خواهد 
داد. در آينده نزديك، سياســت تحريمي »فشار حداكثري« دوباره برقرار 
مي شود و باعث كاهش شــديد ارزش ريال ايران در كوتاه مدت مي شود. 
با اين وجود، سه ســال گذشته ثابت كرده است كه تحريم ها به تنهايي 

نمي تواند برنامه هسته اي ايران را محدود كند. 
با توجه به هزينه هاي درگيري نظامي تمام عيار، هيچ يك از بازيگران 
درگير نمي خواهند به آن دامن بزنند، اما يك دوره طوالني نامني منطقه اي 
وجود خواهد داشت، زيرا اياالت متحده و اسراييل از يك طرف و ايران از 

طرف ديگر به دنبال تضعيف يكديگر در همه زمينه ها در منطقه هستند 
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انرژی

كمبود مكرر برق در دوره هاي اوج تقاضاي زمســتاني در سال 2020 به 
شديدترين حد خود رسيد كه دليل آن را بايد عمدتا در كاهش بارندگي و 
تحت تأثير قرار گرفتن نيروگاه هاي برق آبي كه حدود 16 درصد از ظرفيت 
توليد را تشكيل مي دهندـ  جست وجو كرد، تأثير بلندمدت تغييرات آب و 
هوايي مي تواند اين مشكل را دايمي و مزمن كند. با اين حال، حتي در آينده 
نزديك، اين موضوع به دليل مديريت ضعيف آب و محدود شدن جمع آوري و 
امكان آلوده شدن آب سدها تشديد مي شود يكي از مقامات ارشد وزارت نيرو 
كه رسانه هاي داخلي در 9 اكتبر سخنان او را منعكس كرده اند، هشدار داده 
كه ميزان بارندگي در سال 2021 نسبت به سال 2020، تقريبا 37 درصد 
كاهش يافته و مخازن سدها تنها 39 درصد پر شده است كه تنها براي تأمين 
حدود نيمي از آب شرب كافي است؛ اين مقام همچنين پيش بيني كرد كه در 
نتيجه اين تحوالت، توليد برق قبل از پايان دسامبر با مشكل مواجه مي شود. 
مقامات همچنين براي انحراف اذهان از داليلي كه در يد كنترل خودشان 
قرار دارد، تشديد استفاده از انرژي به دليل استخراج ارزهاي ديجيتال را در 
قطعــي برق موثر مي دانند، چرا كه ايران به دليل يارانه هاي باالي انرژي به 
يكي از مراكز جهاني استخراج ارزهاي ديجيتال تبديل شده است. به عالوه 
اين واقعيت كه تحريم هاي اياالت متحده تا حد زيادي دسترسي ايران را به 
سيستم مالي متعارف جهاني مسدود كرده است. در واقع، ارزهاي ديجيتال 
تأثير كمتري نسبت به برخي عوامل ديگر دارد، اما با توجه به اينكه دولت 
در طول كمبود برق در تابستان ممنوعيتي چهار ماهه بر استخراج ارزهاي 
ديجيتال اعمال كرد احتمال ممنوعيت هاي بيشتر در زمستان 2021 وجود 
دارد، به ويژه اينكه دولت ســاير اقدامات اضطراري موجود را محدود كرده 

است. 
در حال حاضر، حدود 80 درصد برق از نيروگاه هاي حرارتي تأمين مي شود. 
بنابراين، رفع كمبود مزمن گاز، علي رغم برخورداري از دومين ذخاير بزرگ 
گاز در جهان، عاملي حياتي در برطرف نمودن اين معضل است. جواد اوجي، 
وزير نفت در ماه ســپتامبر هشدار داد كه در زمستان آينده روزانه با حدود 
200 ميليون متر مكعب كسري گاز مواجه خواهيم شد، او همچنين در اوايل 
اكتبر گفت كه در طول 6 تا 8 سال آينده به سرمايه گذاري حدودا 11 ميليارد 
دالري نياز داريم تا صرفا سطح فعلي توليد را حفظ كنيم و جلوي افت فشار 
مخازن را بگيريم. بنابراين در كوتاه مدت كمبود انرژي و خاموشي هاي گاه و 
بي گاه يكي از ويژگيهاي اقتصاد ايران خواهد بود كه بر بهره وري و همچنين 
تمايل به سرمايه گذاري خارجي كه پسيار هم مورد نياز است، تأثير مي گذارد. 

 
تأثیرپرپیشبیني

ما انتظار داريم كه محدوديت هاي مالي، ســرمايه گذاري دولت را در 
افزايش ظرفيت توليد برق محــدود كند و كمبودهاي فصلي به عنوان 

ترمزي براي رشد صنعتي و منبع خشم عمومي باقي بماند. دولت ايران 
به دنبال سرمايه گذاري 4.5 ميليارد دالري در ميادين گازي است.جواد 
اوجي، وزير نفت، در اواسط اكتبر گفت كه دولت قصد دارد 4.5 ميليارد 
دالر براي دو برابر كردن توليد گاز در استان فارس در جنوب غربي ايران 

سرمايه گذاري كنند. 

تحلیلوبررسي
همانند دولت قبل، دولت جديد نيز كه از ماه اوت بر سر كار آمده است، 
نشان داده كه قصد دارد افزايش توليد گاز طبيعي را نسبت به توليد نفت 
در اولويــت قرار دهد. ارزش اقتصادي گاز، كه ايران دومين ذخاير بزرگ 
آن را در جهان دارد، كمتر از نفت خام در مقابل محدوديت هاي ناشــي 
از تحريم هاي اياالت متحده آســيب پذير است؛ زيرا صادرات منطقه اي 
ميعانات گازي توجه كمتري را به خود جلب مي كند. عالوه بر اين، افزايش 
توليد گاز در گسترش بخش پتروشيمي محلي و ساير صنايعي كه از آن به 
عنوان خوراك استفاده مي كنند، نقش دارد. اين مهم نه تنها منبع كليدي 
رشد اقتصادي ايران از زمان ركود ناشي از تحريم در سال هاي 19/2018 
تا 20/2019  )21 مارس تا 20 مارس( بوده است، بلكه امكان جايگزيني 
واردات كاالهاي صنعتي را نيز فراهم و به نوبه خود باعث افزايش تاب آوري 

در برابر تأثير تحريم ها مي شود. 
وزير نفت در بازديد از استان فارس كه از دومين ذخاير بزرگ گاز ايران 
پس از همســايه اش بوشهر برخوردار است، بدون اينكه چارچوب زماني 
مشخصي ارايه كند، گفت كه سرمايه گذاري 4.5 ميليارد دالري در اين 
حوزة گازي، ظرفيت را از 114 ميليون متر مكعب در روز به 230 ميليون 
متر مكعب در روز افزايش مي دهد. يكي از پروژه هاي مهمي كه توسعه آن 
با تأخير طوالني مواجه شده است، ميدان گازي آغار است كه با افزايش 
نرخ بازيابي آن به 71.5 درصد، توليد گاز ميدان دو برابر شــده و به 40 
ميليون متر معكب در روز مي رسد. براساس آمار شركت بريتيش پتروليوم 
)پي پي(، با شروع فازهاي توسعه ميدان فراساحلي پارس جنوبي، توليد 
ايران به طور متوسط ســاالنه 5.9 درصد در سال هاي 19-2010 و 3.6 
درصد ديگر در سال 2020 افزايش يافت و به 250.8 ميليارد متر مكعب 
رسيد. با اين حال، كاهش فشار در ميدان هاي قديمي تر به يك مشكل رو 
به گســترش بدل شده است: كار در ماه مه بر روي پروژه افزايش بازيابي 
در ميادين هما، تابناك و وراوي و همچنين در فارس آغاز شــد و جواد 
اوجي در اوايل ماه جاري هشدار داد كه تنها براي حفظ سطح فعلي توليد 
داخلي 11 ميليارد دالر طي 6 تا 8 سال آينده منابع مالي مورد نياز است.

ثابت شده است كه توليد گاز طبيعي ايران نسبت به توليد نفت در برابر 
تحريم هاي آمريكا بسيار مقاوم تر است. 

تمركز بر رشــد توليد گاز، در كنار ذخاير عظيم ايران، نشان مي دهد كه 
سطح توليد همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد، به ويژه با كاهش برخي 
تحريم ها در ســال هاي 23-2022. با اين حال، با فرســوده شدن ميادين 
قديمي تــر و برنامه هايي براي جذب 145 ميليــارد دالر تا حدي از طريق 
ســرمايه گذاري خارجي كه احتماال به شدت با تهديد كارشكني هاي ناشي 
از تحريم ها مواجه مي شود- رشد توليد گاز احتماال در دوره پيش بيني 26-

2022 اندكي كاهش خواهد يافت. 

تأثیربرپیشبیني
ما همچنان انتظار داريم كه توليد گاز در دوره پيش بيني افزايش يابد، زيرا 
دولت اين بخش را در اولويت قرار مي دهد، اما نرخ رشد در مراحل بعدي دوره 

پيش بيني تعديل خواهد شد. 
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 از همين روســت كه بســياري عنوان 
مي كنند توافق پيش رو نيز براي ايران تنها 
راهي براي افزايش فــروش نفت و جبران 
هزينه هاي دولتي خواهد بود، نه راهي براي 
توسعه و پيشــبرد اهداف كالن درازمدت. 
با اين حــال وزيــر اقتصــاد در تازه ترين 
گزاره هــاي اقتصادي خــود اعالم كرده كه 
دولت ســيزدهم بر چنين مسيري حركت 
نخواهد كرد. از نگاه وي، هرچند ايران بايد 
از فرصت هاي رفع تحريم بهره ببرد اما اين 
مساله به معناي تكرار خطاهاي گذشته در 
افزايش وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي 

نخواهد بود.
سيداحسان خاندوزي در خصوص جايگاه 
و وضعيت كنوني اقتصاد ايران گفت: جايگاه 
اقتصاد ايران در خالل دو ســه ســال اخير 
نســبت به آن چيزي كه قبل از آن وجود 
داشت متفاوت شده است. از سه سال قبل 
كه تحريم هاي اقتصادي اياالت متحده عليه 
ملت و دولت ايران تشــديد شــد، موجب 
گرديد كه شاخص هاي اقتصاد ايران در طول 
سه سال اخير كاهش پيدا كند و فراگيري 
و پاندمي كوويد19 هــم اثر مضاعفي را بر 
كاهش رشــد اقتصادي و افزايش ســطح 
عمومي قيمت ها و تــورم در اقتصاد ايران 
گذاشــت به نحوي كه امروز شــاهد رتبه 
پايين تر اقتصاد ايران نســبت به سال هاي 
2017 و 2016 هســتيم. اما ناگفته نماند 
كــه با توجه به تدابير جديدي كه در حوزه 
اقتصاد اتخاذ شده اســت، اميدوار هستيم 
كه بتوانيم در سال 2022 و سال هاي پس 
از آن مجددا ميــزان توليد ناخالص اقتصاد 
ايران )كه شاخص رشد اقتصادي محسوب 
مي شــود( و هم در زمينه شاخص تورم يا 
ســطح عمومي قيمت ها كــه قدرت خريد 
خانوارها و مردم ايران را نشــان مي دهد در 

هر دو جهت شاهد بهبود باشيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: مضافا 
بــر اينكه يكــي از دســتور كارهاي جدي 
دولت ســيزدهم توجه ويژه به ظرفيت هاي 
منطقه اي و اساسا منطقه گرايي و سياست 

روایتوزیراقتصادازچالشهايتحریم

در انتظار معجزه اقتصادي
»جهانصنعت«-درســالیاناخیراقتصادایرانآبســتنحوادثو
رخدادهايمتعدديدرسایهفشارهايبینالملليبودهاست.فشارهایي
كهاگرچهازنگاهداخليهاتاحدوديمهارشده،اماباپیامدهايبسیاري
ازقبیلتوقفرشداقتصادي،خروجســرمایه،افزایشتورم،بيثباتي
اقتصاديودرراسآنشــكلگیريشبكههايرانتخواريوداللبازي
همراهبودهاست.هرچندكارشناسانميگویندكهعبورازدشواريهاي
راهتحریمنیازمندتغییرنگرشسیاستگذاريدرداخلاست،اماتاكنون

چنینمسالهايدرمیانتصمیمگیرانپذیرفتهنشدهاست.

اقتصاد سیاسي
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همســايگي هســت و اميدوار هستيم كه 
بــا توجه به حركات خوبــي كه در ماه هاي 
اخير صورت گرفته و حتما گســترش پيدا 
خواهد كــرد و با اســتفاده از ظرفيت هاي 
موجود در اقتصاد كشورهاي منطقه، نه تنها 
اقتصاد ايران به سرعت از ركود خارج بشود 
بلكه شــاهد همبســتگي اقتصادي بيشتر 
كشورهاي همجوار در ماه هاي آينده باشيم.

وزير امــور اقتصادي و دارايي با اشــاره 
بــه اينكه، بــا وجــود اينكه ايــران با 15 
كشــور منطقه داراي مرزهاي آبي و خاكي 
مشترك است اما سهم ايران در تجارت بين 
كشــورهاي منطقه 3 درصد اســت ، گفت: 
اين در حالي اســت كه ظرفيت و پتانسيل 
تعامالت اقتصادي و سهمي كه در صادرات 
و واردات مي توانيــم با كشــورهاي منطقه 
داشته باشيم، بسيار فراتر از اين اعداد است. 
بايد اذعان كرد كه كم توجهي هاي گذشــته 
در بهره گيــري از ظرفيت هاي كشــورهاي 
منطقه، موجب شــده است كه ما نتوانيم از 
اين فرصت به نحو مناسب استفاده كنيم و 
برنامه دولت فعلي چه در ابعاد ديپلماســي 
اقتصــادي – منطقــه اي و چه سياســت 
همســايگي عمدتا مبتني اســت بر تعريف 
منافع مشــترك اقتصادي با همســايگان و 
كشــورهاي منطقه، به نحوي كه هم براي 
ايــران و هم كشــورهاي همســايه منافع 

اقتصادي در پي داشته باشد.
وي در تبيين سياست ديپلماسي اقتصادي 
ايران با كشــورهاي همســايه و منطقه نيز 
گفت: دستيابي به اين هدف مبتني است بر 
تسهيل تجارت و مراودات گمركي و حركت 
كردن به سمت توافقنامه هاي تجارت آزاد با 
كشورهاي منطقه، تســهيل مراودات بانكي 
و تســويه هاي ارزي با كشورهاي منطقه، به 
نحوي كه حتي اگر با فرض اينكه تحريم هاي 
ظالمانــه اياالت متحده ادامه پيــدا كرد، از 
طريق ســاز و كارهاي مربــوط به پيمان هاي 
پولي، بانك هاي مشــترك و ســازوكارهاي 
پيام رســان مالي بيرون از رصد خزانه داري 
تجاري  مــراودات  بتوانيــم  اياالت متحــده 
خودمان را با يكديگر تســهيل كــرده و از 
فرصت هاي معرفي كاالها و خدمات مشترك 
و نمايشگاه هاي منطقه اي نيز استفاده كرده 
و جريان هاي ســرمايه گذاري مشترك بين 

ايران و كشورهاي منطقه را افزايش دهيم.

وزير اقتصاد در پاسخ به سوالي مبني 
بر اينكه آيا از روند خصوصي سازي هاي 
ايران رضايت  اقتصــاد  صورت گرفته در 
دارد يــا نــه و با توجه بــه حركت هاي 
صورت گرفته در اقتصاد ايران در چند سال 
گذشته براي حركت به سمت خصوصي 
شــدن، اين هدف تا چه انــدازه محقق 
شده اســت و آيا وزير اقتصاد از سرعت 
اين روند راضي هست يا خير، نيز گفت: 
16 ســال قبل، وقتي كه سياســت هاي 
كلي مربوط به خصوصي سازي و افزايش 
ســهم بخش خصوصي در اقتصاد ايران، 
توســط رهبر معظم انقالب ابالغ شد و 
بعد از آن هم تبديل به يك قانون مصوب 
در مجلس شوراي اسالمي شد، حركت 
جديدي در اقتصاد ايران مبني بر اينكه 

اوال زمينه هاي ورود و فعاليت بخش هاي 
غيردولتــي در اقتصــاد ايــران افزايش 
پيدا كند و ســهم بنگاه ها و شركت هاي 
دولتي از ناحيــه ورود فعاالن اقتصادي 
بخش خصوصي تعديل و اصالح شــود و 
موتور رشد اقتصادي كشور، شركت هاي 

غيردولتي باشند، آغاز شد.
موضوع دوم در زمينه خصوصي سازي ها 
اين بود كه دولت بايد از بخشي از مالكيت ها 
و تصدي گري هــاي خود در حوزه اقتصادي 
بكاهــد و آنهــا را واگذار كند كــه به بيان 
تخصصي همان خصوصي ســازي است كه 
شما از آن نام برديد و شايد اين فرآيند جزو 
مهم ترين پروژه هاي اقتصــاد ايران در 15 

سال گذشته بود.
خاندوزي افــزود: البته ما از خروجي ها و 

نتايج خصوصي سازي به نحو كامل و كافي 
رضايت نداريم و به نظر ما خصوصي ســازي 
مي تواند ثمراتي بســيار بيش از اين داشته 
باشــد و اخيرا در وزارت امــور اقتصادي و 
دارايــي نيز تيمي را مامــور بازنگري قانون 
در ايــن زمينه كرده ايم، بــه نحوي كه هر 
دو هــدف مد نظــر سياســت گذار يعني 
اوال هــدف افزايــش كارايــي و بهره وري 
شــركت هاي اقتصادي دنبال بشــود و هم 
اينكه نقش آفريني بخش هاي غيردولتي به 
نحوه عادالنه اي در اقتصاد ايران رقم بخورد.

وزيــر اقتصاد در ادامــه در زمينه ميزان 
وابستگي اقتصاد ايران به نفت، و سياست هاي 
دولت فعلي براي كاهش اين وابستگي ها نيز 
گفت: بخش نفــت و گاز يكي از مزيت هاي 
اقتصــاد ايران بوده و خواهــد بود، بنابراين 

همچنان بــر افزايش ظرفيــت نفت و گاز 
براي رشد توليد داخل اقتصاد ايران تمركز 
خواهيم داشت و شايد براي خوانندگان شما 
نيز جالب باشــد كه به اين نكته اشاره كنم 
كه در طول پنج ماه گذشته، با وجود اينكه 
تحريم هاي اياالت متحده كاهش پيدا نكرده 
و هنوز هم مذاكرات ايران با كشورهاي 1+4 
به نتيجه قطعي نرسيده است، اما صادرات 
نفت ايران با شــروع بــه كار دولت جديد 
نزديك به 40 درصد افزايش يافته اســت، 
بنابراين ما همچنان بر نقش آفريني ويژه در 
بازار نفت و گاز تاكيد داريم اما هدف گذاري 
ايران اين اســت كه بتواند از نفت و گاز به 
عنوان موتور و پشــتيباني براي رشد ساير 

بخش هاي اقتصادي استفاده كند.
وزيــر اقتصــاد در تبيين سياســت ها و 
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اقدامات دولت در زمينه كاهش وابســتگي 
بودجه به نفت نيز گفت: تالش ما اين است 
كه زنجيره ها و حلقه هاي پايين دستي حوزه 
نفت و گاز در كشــور توســعه پيدا كند به 
نحوي كه بتوانيم با ارزش افزوده بيشتري در 
بخش هاي پااليشي و پتروشيمي، محصوالت 
را صــادر كنيم و در نتيجه ســهم صادرات 
نفت خام در اقتصاد كاهش پيدا كند، بدون 
اينكه اقتصاد ايران هدف گذاري هاي خود را 
در زمينه توسعه نفت و گاز از دست بدهد.

خانــدوزي افــزود: قراردادهاي جديدي 
در مورد توســعه بخش هاي نفت و گاز در 
كشور ما منعقد شده كه آنها هم ادامه پيدا 
خواهند كــرد و آن چيزي كه اقتصاد ايران 
را آســيب پذير مي كند و به حوزه عملكرد 
وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز بيشــتر 

مرتبط هست، وابســتگي بودجه دولت به 
صادرات نفت و گاز اســت و هر قدر بتوانيم 
اين وابســتگي بودجه دولت را كم بكنيم، 
يعني ســهم درآمدهاي غيرنفتي را افزايش 
بدهيــم آن وقت حتي در صــورت تحريم 
يا بروز مشــكالت خارجي، دولت در ايفاي 
وظايف اقتصادي خود دچار مشكل نخواهد 

شد.
خاندوزي در ادامه با اشــاره به بي سابقه 
بودن حجم فشــارهاي اقتصــادي بر ايران 
افزود: ما نمي شناســيم يــا حداقل اطالع 
نداريم يا تجربــه اي را نديده ايم كه اينقدر 
و طي دوره اي طوالني، فشارهاي اقتصادي 
بــر اقتصاد يك كشــور تداوم پيــدا كند و 
آن اقتصــاد نه تنها بــه كارويژه هاي اصلي 
خودش مثل توليد و صــادرات ادامه دهد، 

بلكه هدف گذاري هــاي باالتري را در پيش 
بگيــرد. در طــول 10 ماه گذشــته ميزان 
صادرات ايران 37 درصد افزايش پيدا كرده 
و البته ميــزان واردات ما هــم 34 درصد 
افزايش پيدا كرده و اين در شــرايطي است 
كه به نظر مي رسيد كشوري كه در معرض 
شديدترين فشارهاي تحريمي هست، نبايد 
شاهد چنين افزايشي در ميزان تجارت خود 
باشــد. زيرا مهم ترين نقطه اي كه تحريم ها 
اثر خود را بر يك اقتصاد وارد مي كند، حوزه 
تجارت خارجي است و ما توانستيم با وجود 
همه اين فشــارها، صادرات و واردات بسيار 
بيشتري را نسبت به ســال گذشته تجربه 
كنيم، هرچند حتمــا در اين زمينه اقتصاد 

ايران دچار تنگناها و مشكالتي شده است.
وزير اقتصاد كاهش شديد صادرات نفت 

ايران در ســال هاي اول تحريم را غيرقابل 
انكار دانست و افزود: كاهش ميزان مراودات 
ارزي و بانكي ما ناشي از فشارهاي اوفك نيز 
غير قابل انكار اســت، اما با وجود تمام اين 
فشارها توانسته ايم با اتكا به توانمندي هاي 
داخلــي و همكاري هاي منطقه اي خودمان 
كاري بكنيم كه آن تحريم ها موجب توقف 

اقتصاد ايران نشود.
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه اين 
گفت وگو و در پاســخ به پرسش ديگري به 
تبيين سياست ها و تدابير اتخاذشده توسط 
دولت به ويژه وزارت امور اقتصادي و دارايي، 
در زمينه مقابله با تحريم ها پرداخت و گفت: 
در اين زمينه دو دســته از سياست ها اتخاذ 
شده است، يك دسته سياست هاي ناظر به 
حوزه اقتصاد منطقه اي و بين الملل است به 

اين معنا كه بتوانيم شــاهد تعامالت بيشتر 
با كشورهاي منطقه باشيم و در واقع پاسخ 
به اين پرســش همان پاسخي است كه در 
مورد سياست همسايگي و همجواري عرض 
كردم، و اين سياســت جزو دستور كارهاي 
قطعــي ، محكــم و اولويت دار ديپلماســي 
اقتصادي دولت در دوره پيش رو خواهد بود.

خانــدوزي در ادامــه به تشــريح برخي 
از ويژگي هــاي بودجه ســال آينده دولت 
پرداخت و در اين زمينه گفت: در خصوص 
بودجــه اي كــه براي ســال آينــده براي 
فعاليت هــاي عمراني و ســرمايه گذاري در 
دولت مصوب شــده است نيز براي هر كدام 
از استان ها بودجه بسيار بيشتري نسبت به 
ســال هاي قبل در نظر گرفته شده است تا 
بتواند به رشد و توســعه متوازن در كشور 
كمــك كند و با دادن اختيارات بيشــتر به 
اســتان ها و تمركززدايــي و فعــال كردن 
ظرفيت هــاي اســتان ها، چه اســتان هاي 
مرزي و چه ســاير اســتان هاي كشور، به 
رشــد فعاليت هاي اقتصادي در اين مناطق 
كمك شود. همچنين در زمينه روش تامين 
مالي و نقشــي كه بانك هــا در تامين مالي 
شــركت هاي ايراني ايفا مي كردند نيز طبق 
توافقي كه بين مــا و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و بانك مركزي جمهوري اسالمي 
انجام گرفت، روش متفاوتي تعريف شد كه 
از اين به بعد مشــكالت تامين نقدينگي و 

تسهيالت بانكي شركت ها كاهش يابد.
وزير اقتصاد در پاســخ به سوالي مبني بر 
اينكــه آيا تحريم ها مانع پيشــرفت اقتصاد 
ايران بوده يا نه گفت: پاســخ من اين است 
كه حتما تحريم هاي اياالت متحده ســرعت 
حركت اقتصاد ايران را كند كرده است و در 
اين واقعيت ترديدي نيســت، اما نكته مهم 
ديگر، اين است كه ما از دل همين تهديدها 
و فشارها، فرصت ها و روش هاي جديدي را 
پيدا كرده ايم كه موجب تقويت اقتصاد ايران 

مي شود.
خاندوزي با اشاره به اينكه در حال حاضر 
و در شــرايط فعلي، اقتصــاد ايران با وجود 
فشــارهاي تحريمي، راه هايي را پيدا كرده 
كه بر اســاس آن توانسته است نقاط ضعف 
و آســيب پذيري خود را به عينه بشناسد، 
افــزود: ما راه هاي بيــرون رفت از آن نقطه 
ضعف ها را پيدا كرده ايم، به عنوان مثال ما 
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كشوري بوديم كه درآمد نفتي زيادي داشت 
و به راحتي ترجيح مي داد كه برخي از اقالم 
حتي سفره اساسي غذاي مردم را از طريق 
واردات تامين بكند، اما پس از تحريم ها به 
اين نكته رســيديم كه سفره غذايي مردم و 
كاالهاي اساسي كشور بايد كمتر به واردات 
و تحريم ها وابســتگي داشته باشند. يا مثال 
بســياري از قطعات بخش هاي استراتژيك 
صنعتــي مــا در بخش هاي نفــت و گاز يا 
بسياري از قطعات كه تكنولوژي بااليي نياز 
داشتند، مثل كاتاليست هايي كه در صنايع 
نفت و گاز اســتفاده مي شد، عمدتا وابسته 
به واردات بود، اما اين تحريم ها به ما كمك 
كرد با بهره گيري از جوانان با تحصيالت باال 
و شــركت هاي هاي تك داخلي، بتوانيم در 

داخل، آن قطعات كليدي را توليد كنيم.
بنابرايــن تحريم ها حتما مســير اقتصاد 
ايــران را كنــد كرد، امــا همزمــان به ما 
راه هايي را نشــان داد كه بتوانيم در آينده 
آســيب ناپذيرتر باشــيم و بنابــر تعبيري 
كه رهبر معظــم انقالب اســتفاده كردند، 
تحريم ناپذير شدن )به اين معنا كه از تكرار 
تحريم ها كمتر از قبل آسيب ببينيم(، يكي 
از اولويت هاي استراتژيك اقتصادي ايران در 

سال هاي پيش رو خواهد بود.
وزير اقتصاد در خصوص تاثير پذيري بازار 
ارز از رويدادهاي خارج از كشــور نيز گفت : 
در زمينه سياســت هاي مربوط به بازار ارز 
اتفاق بسيار مهمي در طول پنج ماه گذشته 
رخ داد، به نحوي كه شــايد خيلي ها انتظار 
داشتند ارزش پول ملي كشور، خيلي بيش 
از اين كاهش پيدا كنــد، با توجه به اينكه 
چشــم انداز مذاكرات وين هــم خيلي قابل 
پيش بيني و روشــن نبود، ايــن نگراني در 
مورد بازار ارز، بيشــتر از قبل وجود داشت 
و سياستي كه ما در دولت اتخاذ كرديم اين 
بود كه در بخش واقعــي و در بخش رواني 
دو دسته برنامه در پيش بگيريم. در بخش 
واقعي اقتصاد تالش كرديم، كمك كنيم كه 
منابع ارزي كشــور بيش از گذشته تقويت 
شود. صادرات كشور كه در پرسش قبلي به 
آن اشاره كردم در طول 10 ماه گذشته37 
درصد افزايش پيــدا كرده و حتي صادرات 
نفــت كه درآمد آن مســتقيما وارد بودجه 
دولت مي شود نيز افزايش يافته است و اين 
تحول كمك كرده اســت كه بانك مركزي 

بتوانــد با منابــع ارزي بهتري بــازار ارز را 
مديريت كند. البته همچنان كنترل مصارف 
ارزي و كنترل واردات در دستور كار كشور 
بوده و خواهد بود تا اين باالنس بين منابع و 
مصارف ارزي در اقتصاد كشور بر هم نخورد.

وزيــر اقتصــاد در ادامه گفــت: از طرف 
ديگر در حــوزه رواني نيز تالش شــد كه 
به  نسبت  اطمينان بخشــي  سياســت هاي 
اينكه از ظرفيت شــركاي تجاري راهبردي 
و كشــورهاي همســايه براي حل مسائل 
ارزي اســتفاده و بهره گيري شود. برخي از 
اختالل هايي كه شبكه هاي ارزي برون مرزي 
ايجــاد مي كردند در بازار ارز تهران به دقت 
شناسايي شد و تالش شد از التهاب آفريني 
و ايجاد شايعات نگران كننده در حوزه ارزي 
پيشگيري بشود و ثمره اين هر دو سياست 

اين شــد كه امــروز كه من و شــما با هم 
صحبت مي كنيم. در مقايسه با نخستين روز 
شــروع به كار دولت، به اين موفقيت دست 
يافتيــم كه نه تنها ارزش پول ملي كشــور 
كاهش پيدا نكند، بلكه شاهد ثبات اقتصاد 
كشور نيز باشيم و البته معتقد هستيم ثبات 
اقتصاد كالن، مقدمه هر سياست ديگري در 
حوزه رشــد و توســعه خواهد بود و تا اين 
اتفاق رخ ندهد و تــا ترمز محكمي بر نرخ 
تورم كه در اقتصاد ايران بسيار به تالطمات 
ارزي وابسته است، صورت نگيرد، نمي توانيم 

وارد مرحله رشد اقتصادي شويم.
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه افزود: 
متاسفانه در طول سه چهار سال گذشته هر 
ســاله، بر نرخ تورم در اقتصاد ايــران افزوده 
شــده و ما شــايد يكي از ده كشــور با تورم 

باال در دنيا باشــيم و امروز كه با هم صحبت 
مي كنيم در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال 
قبل 36 درصد تورم افزايش پيدا كرده است، 
اما سياست جدي دولت كه توانسته است آن 
را در طول چهار ماه گذشــته عمال به اثبات 
برســاند، اين اســت كه حتما بايد به سمت 
كاهش تورم برويم و بايد در سال آينده شاهد 
تورم كمتري باشيم و الزمه دستيابي به اين 
هدف، كنترل سياست هاي ارزي است كه اين 
هدف نيز همچنان به عنوان يكي از مهم ترين 
دستور كارهاي ثبات آفرين در اقتصاد ايران مد 

نظر خواهد بود.
خاندوزي در پاســخ به پرســش ديگري 
در خصوص تاثير مثبت مذاكرات هسته اي 
بر اقتصــاد ايران گفت: به نتيجه رســيدن 
مذاكرات، فرصت هاي جديدي براي تسهيل 

مراودات اقتصادي و مالي براي اقتصاد ايران 
ايجاد خواهد كرد، امــا اعتقاد ما در دولت 
اين اســت كه هر معجزه اي تنها با نگاه به 
ظرفيت هــا و توانمندي هــاي اقتصاد ايران 
رخ خواهد داد، بــه عبارت ديگر در صورت 
به نتيجه رســيدن مذاكرات وين، مهم ترين 
دستور كار اقتصادي ما بايد استفاده كردن 
از اين فرصت باشــد، نه براي اينكه اقتصاد 
ايران را مجددا با وابستگي به نفت و دالرهاي 
نفتــي اداره كنيم. مردم ايــران در اقتصاد، 
هزينه جدا شــدن و كم شدن وابستگي به 
دالرهاي نفتي را پرداخته اند، امروز، روز اين 
اســت كه از منفعت آن نيز استفاده كنيم 
به اين معنا كه كانال هــاي تجاري و ارزي 
خودمان را با كشورهاي منطقه و كشورهاي 

همسايه خودمان گسترش دهيم.
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اقتصاد سیاسي

 ناسازگاري هاي سیاست گذاري در سطح کالن 
و پیامدهاي حاصل از آن در اقتصاد ایران

حجتایزدخواستي،هیاتعلميدانشگاهشهیدبهشتي

مفهومحكمراني
*واژه حكمراني )Govemance( كه از دو بخش »حكم« و »راندن« 
تشكيل شدن است. »حكم« به معناي فرمان، قاعده، مقررات، نظام، تنظيم 
و قانون است و »راندن« به معناي اجرا، اعمال قدرت، پيش بردن، راهبردي، 

اداره و هدايت است.
*حكمراني: فرايند قاعده گذاري، اجراي قواعد، بررسي، نظارت و كاربست 
بازخوردها با اعمال قدرت مشروع و به منظور دستيابي به هدف مشتركي 
براي همه كشنگران و ذينفعان در چارچوب ارزش ها و هنجارها در محيط 

يك سازمان يا يك كشور است.
*حكمراني موضوعي اســت فرارشته اي و ميان رشته اي، از شاخه هاي 
مختلف علمي همچون حقوق، جامعه شناســي، مديريت، اقتصاد، علوم 

سياسي، الهيات، روانشناسي و...

ابعادحكمراني
*حكمراني داراي ابعاد مختلفي است:

.)Economic Govermance( حكمراني اقتصادي*
*حكمراني سياسي،

*حكمراني نهادي و حقوقي است.
*حكمراني اقتصادي شامل تدوينو اجراي فرآيندهايي است كه با تقويت 
كنش جمعي و تامين زيرساخته هاي مناس، به پشتيباني از فعاليت هاي 

اقتصادي مي پردازد.
*اقتصاد حكمراني نيز مطالعه فرآيندهاي ايجاد نظم صحيح و مناسب در 
بين بازيگران و فعاليت هاي اقتصادي از طريق حاكميت قانون )قانونمندي( 
اســت و مطالعه طيف وسيعي از ســازمان ها شامل دولت ها، شركت ها و 

انجمن هاي غيرانتفاعي را در برمي گيرد.

مفهوموابعادحكمراني
*حكمراني اقتصادي )كيفيت مقررات گذاري، تنظيم گري و اثربخشي دولت).

*حكمراني سياسي )حقاظهارنظر و پاسخگويي و ثبات سياسي(.
*حكمراني نهادي و حقوقي )حاكميت قانون و كنترل فساد(.

مدلهايحكمراني
*حكمراني خوب:

مفهومي است كه توسط سازمان هاي بين المللي در اواخر دهه 1980 
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وارد ادبيات توسعه شده حاصل تعامل و ارتباط متقابل دولت و كنشگران 
جامعه مدني جهت نيل به توسعه در هر كشوري مي داند.ژ

*حكمراني متعالي:

به شيوه اي از حكمراني گفته مي شود كه مبتني بر يك نظام ارزشي الهي 
همچون اســالم براي نيل به سعادت دنيوي و اخروي مردم در يك حوزه 

جغرافيايي و يا حوزه هاي گسترده تر مطرح مي باشد.
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حكمرانياقتصاديوسیاستهايناسازگار
*ضرورت به كارگيري سياســت هاي كالن در اصول 11، 110 و 176 

قانون اساسي مطرح شده است.
*آنچه كه باعث شــده تا اهدافتعيين شده در اسناد باالدستي محقق 

نشود:
1- ناسازگاري ابزارها با اهداف اقتصادي است.

2- ناسازگاري در سياستگذاري دولت )ناسازگاري در سياست هاي پولي، 
ارزيو تجاري(  است.

ناسازگاريابزارهابااهدافاقتصادي
*استفاده از بانك مركزي و سياست پولي با هدف تامين كسري بودجه 

و ايجاد اشتغال به جاي كنترل تورم،
*اســتفاده از منابع و تســهيالت نظام بانكي براي اجراي تبصره هاي 

تكليفي دولت به جاي نهاد تامين مالي بخش توليد،
*تعيين قيمت هاي دستوري با هدف كنترل تورم و در نتيجه اختالل 

در تخصيص منابع،
*ســركوب نرخ ارز با هدف كنترل تــورم و در نتيجه افزايش 
واردات و تضعيــف توليد داخلي، به جــاي افزايش رقابت پذيري 

توليد داخلي،
*توزيع يارانه هاي فراگير با هدف بهبود توزيع درآمد در نبود نظام تامين 

اجتماعي كارآمد،
*استفاده از خصوصي سازي براي هدف بازتوزيع درآمد و يا رد ديون و 

تامين كسري بودجه به جاي ارتقاي كارآيي بنگاه هاي اقتصادي،
ناسازگاريهايدرسیاستگذاري

*ناسازگاري در اتخاذ سياست هاي كالن اقتصادي به ويژه سياست هاي 
پولي، ارزي و تجاري، به معني انباشت ناترازي و در نهايت بروز بحران هاي 

ارزي و انفجار قيمت ها در آينده خواهد بود.
*بنابراين، حركتي در جهت ثبات نرخ ارز اســمي در شرايط باال بودن 
رشد نقدينگي و نرخ تورم، به معني به تعويق انداختن بخران ارزي و بروز 

آن در آينده به صورت شوك خواهد بود.

بررسيناسازگاريسیاستهايپوليوارزيدرایران
*در ظاهر تالطم هاي بازار ارز در سال هاي 92-1390 و 99=1396 
نتيجه بروز فعاليتهاي ســواگرانه در اينبازار بوده اســت؛ اما اين عدم 
تعادل در حد زيادي از ناســازگاري ميان سياســت هاي پولي و ارزي 
ناشــي مي شــود كه در طول زمان به انباشــت ناترازي نرخ ارز منجر 

مي شود.
*بررسي روند تحوالت متغيرهاي پولي و ارزي در ايران در سال هاي 
پيش از بروز بحران در بــازار ارز در دوره زماني )89-1384( و )96-

1392( بيانگر اين اســت كه علي رغم رشد باالي نقدينگي، نرخ ارز از 
ثبات نسبي برخوردار بوده و تغيير چنداني را تجربه نكرده است.

بررسيناسازگاريسیاستهايپوليوارزيدرایران
*در حالي كه حجم نقدينگــي از 92 هزار ميليارد تومان در پايان 
ســال 1384 به 29.5 هزا ميليارد تومان در پايان سال 1389 افزايش 

يافته است )رشد 220 درصد(
*متوســط نرخ دالر در بازار آزاد در اين بــازه زماني تنها به ميزان 
17/2 درصد رشد داشته كه حاكي از اختالف معني دار و قابل مالحظه 
ميان رشد نقدينگي و رشد نرخ ارز اسمي در اين دوره پنج ساله است.

*اين ناسازگاري در دوره قبل از وقوع بحران ارزي )99-1396( نيز 
تكرار شده است.

بررسيناسازگاريسیاستهايپوليوارزيدرایران
*بنابراين بي توجهي به ناسازگاري ميان سياست هاي پولي و ارزي در 
اين سال ها، زمينه يك عدم تعادل انباشته در نرخ ارز را فراهم كرده است 
كه در نهايت زمينه بروز بحران ارزي در سال هاي 92-1390 و 1396-98 

را فراهم كرده است.

بررسيناسازگاريسیاستهايتجاريوارزيدرایران
*يكي ديگر از ابعاد ناسازگاري سياستي، ناسازگاري بين سياست هاي 

ارزي و تجاري است.
*بررسي روند تحوالت متغيرهاي ارزي و تجاري در ايران در سال هاي 
پيش از بروز بحران در دوره زماني )89-1384( و )96-1392( بيانگر اين 
است كه كسري مداوم تراز حساب جاري غيرنفتي از طريق صادرات نفتي 

پوشش داده شده است.
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پیامدهايناسازگاريدرسیاستگذاريدربخشصنعت
*ناسازگاري هاي سياستگذاري دولت منجر به وقوع بحران هاي مالي و 

تالطم هاي ارزي در اقتصادهاي با سطوح مختلف توسعه يافتگي مي شود.
*تالطم هاي ارزي نيز از طريق ايجاد عدم قطعيت در روند قيمت هاي 
نسبي اثرات نامطلوبي بر عملكرد اقتصاد خواهد داشت )استانيك، 2007، 

اسچنبل، 2008 و آلبو، 2009(.
*بخش صنعت و معدن در دهه هاي گذشته به عنوان يكي از بخش هي 
مهم اقتصاد ايران تحت تاثير اثرات منفي ناشــي از شــوك تحريم هاي 

اقتصادي و ناسازگاري هاي سياستگذاري بوده است.
*رشــد بخش صنعت و معدن در ايران در ســال 2018 حدود 9/6- 

درصد و در سال 2019 حدود 19/8- درصد بوده است.

جایگاهبخشصنعتومعدندراسنادباالدستي)برنامههاي
توسعه(

*در اسناد باالستي بخش صنعت به عنوان موتور محركه رشد اقتصادي 
پيوسته، با ثبات و پرشتاب، ايجاد اشتغال مولد، كاشه نرخ بيكاري و افزايش 

صادرات در نظر گرفته شده است.
*جايگاه بخش صنعت و معدن در سند چشم انداز 20 ساله بيانگر اين 
است كه متوسط نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت در طي برنامه چهارم 
توسعه )1389-1384(، 11/2 درصد، برنامه پنجم )1390-1395(، 12/9 
درصد و برنامه ششم توســعه )1400-1396( 9/3 درصد در نظر گرفته 

شده است.

نتیجهگیري
*يكي از ابعاد ناسازگاري سياستي، ناسازگاري بين سياست هاي ارزي 

و تجاري است.
*ناسازگاري هاي سياستي منجر به وقوع بحران هاي مالي و تالطم هاي 

ارزي در اقتصادهاي با سطوح مختلف توسعه يافتگي مي شود.
*بروز تالطم هاي نرخ ارز است كه باعث انتقال سرمايه از بخش صنعت 

به بخش هاي غيرمولد و سوداگري و تعطيلي بنگاه هاي توليدي مي شود.

ارایهپیشنهاداتسیاستي
*بي توجهي به ناسازگاري در اتخاذ سياست هاي كالن اقتصادي به ويژه 
سياست هاي پولي، ارزي و تجاري، به معني انباشت ناترازي و در نهايت بروز 

بحرانارزي و انفجار قيمت در آينده خواهد بود.
*بنابراين، حركت در جهت ثبات نرخ ارز اســمي در شرايط باال بودن 
رشد نقدينگي و نرخ تورم، به معني به تعويق انداختن بحران ارزي و بروز 

آن در آينده به صورت شوك خواهد بود.
*رشد باالي نقدينگي در اقتصاد ايران كه دليل اصلي آن بي انضباطي 
مالي دولت و عدم تعادل هاي موجود در نظام بانكي است، توضيح دهنده 
بخش قابل توجهي از مشــكالت اقتصادي كشــور به ويژه بروز ادواري 

بحران هاي ارزي و افزايش قابل مالحظه نرخ تورم بوده است.
*بر اين اساس، ايجاد قواعد الزام آور براي تقويت انضباط مالي دولت و 
نيز اصالح نظام بانكي و كنترل رشد نقدينگي از اين مسير، بايد به عنوان 

يك رويكرد اساسي مورد توجه قرار گيرد.
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صنعت خودروســازي ايران بــدون ترديد 
سياســي ترين و مردمي ترين صنعت در ميان 
همه صنايع به حســاب مي آيد. داشــتن يك 
از خودروهاي ســاخت داخل بــا هر كيفيتي 
و بــا هر قيمتي نيــاز و يــك آرزو براي همه 
خانواده هــاي ايراني به حســاب مي آيد. با اين 
همه و پس از سپري شدن نيم قرن از تاسيس 
كارخانه خودروســازي در ايران اين نياز هنوز 
پابرجاســت. عالوه بر اين، ايرانيــان همواره با 
مقايسه خودروهاي خارجي حتي ساخت كره 
جنوبي حسرت مي خورند و مي گويند چرا ايران 
نتوانسته اســت همپاي اين كشور رشد كند. 
صنعت خودروسازي ايران با به كارگرفتن ده ها 
هزار كارگر و مهندس به طور مستقيم و نيز در 
صنعت قطعه سازي يكي از اشتغال زاترين صنايع 
ايران به حساب مي آيد و به همين دليل است 
كه به لحاظ سياســي تعطيل كــردن و توقف 

توليد اين كارخانه ها به دردســرهاي سياسي 
منجر مي شــود. صنعت خودروي ايران ساالنه 
هزاران هزار ميليارد تومان گردش مالي و ارزي 
دارد و در ايجــاد ارزش افزوده بخش صنعت و 
توليد ناخالص داخلي سهم بااليي دارد و موتور 
رشد بخش صنعت به حساب مي آيد. در حالي 
كه صنعت خودروسازي تاكنون با حمايت هاي 
دولت ها و نيز نهادهاي قدرت سياسي روبه رو بود 
در سال 1400 ابتدا با انتقاد مقام رهبري وسپس 
با انتقاد رئيس جمهوري روبه رو شد و بر غلظت 
سياسي بودن اين صنعت افزوده شد. واقعيت اما 
درباره اين صنعت بزرگ و پولساز و پول هدركن 
چيست؟ چرا با وجود كيفيت نامتعادل توليدات 
داخل نمي توان كاري درباره بهبود اين صنعت تا 
رسيدن به استانداردهاي متوسط جهان كاري 
كرد. موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت 
و برنامه ريزي در سال 1400 ميزگردي درباره 

وضعيت خودرو برگزار كــرد كه گزارش آن را 
در ادامه مي خوانيد: در اين سمينار دكتر سيد 
فرشــاد فاطمي )عضو هيات علمي دانشــگاه 
صنعتي شريف(، سعيد مدني )مديرعامل اسبق 
سايپا(، محمدرضا شــيخ عطار )مدير توسعه 
صنايــع ريلي و خودرو ســازمان گســترش و 
نوسازي صنايع ايران( و ميالد بيگي )پژوهشگر 
مركز پژوهش هاي مجلس شــوراي اسالمي( 
حاضر بودند و نيز دكتر علي متوســلي )عضو 
هيات علمي موسســه عالي آموزش و پژوهش 
مديريت و برنامه ريزي( دبير اين نشســت بود. 
برخي از نكات كليدي كه دراين نشســت بيان 

شد عبارتند از: 
*رســيدن به يك فهم مشــترك در مورد 
صنعت خودرو و تغيير رويكردها بر اساس اين 
فهم مشترك اولين اولويت پيش روي ما است. 

*اگر بپذيريم كه نتيجه سياست هاي گذشته، 

سیاسي ترین صنعت ایران در بوته نقد 
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وضعيت نامطلوب امروز ما را پديد آورده است، 
نبايد انتظار داشته باشيم تداوم آن سياست ها 

نتيجه متفاوتي را در آينده براي ما رقم بزند. 
* تعدد و گســتردگي نهادهاي تصميم گير 
حاكميتي با منافع مختلــف در عرصه خودرو 
امكان راهبري واحد و پيگيري يك برنامه را براي 
اين صنعت سلب كرده است و هيچ حوزهاي قادر 
به گرفتن تصميم هاي بزرگ و سخت نيست. با 
وجود واگذاري سهام شركتهاي خودروسازي، 
همچنان تصميم گيري بنگاه در اختيار دولت 
باقي مانده و اقتصاد بنگاه در اولويت هاي پايين 
براي تصميم گيران قرار دارد. مهم ترين اصالحات 
سياســتي اصالح نظام قيمت گــذاري خودرو 
همزمان با اصالح نظام تعرفه براي افزايش رقابت 

است. 
*ساير اقدامات مكمل در كوتاه مدت شامل 
هدايت ســرمايه هاي سرگردان به شركت هاي 
ليزينگي براي فروش اقساطي خودرو، افزايش 
تيــراژ توليد، اعطاي تنفس حداقل دو ســاله 
به شركت هاي خودروســازي براي بازپرداخت 
تسهيالتشان و انتخاب مديران توانمند و پايش 
برنامه هاي مديران، مي تواند به بهبود وضعيت 

اين صنعت كمك كند. 
*در بلندمدت نيز برنامه هايي از قبيل تعيين 
تكليف شــركت هاي تو در تو، خصوصي سازي 
خودروسازها، تعامل با چند شركت خودروساز از 
چند كشور متفاوت، توسعه خودروهاي تجاري 
مانند اتوبــوس، كاميون و تريلي، مكلف كردن 
خودروســازان براي رعايت تراز ارزي از طريق 
صادرات و ادغام شدن در بخشي از زنجيره توليد 
جهاني، مي تواند گام هاي مناسبي براي پيشرفت 

و توسعه اين صنعت باشد. 
دكترعليمتوسلي:ما دهه اي پرخبر را 
در صنعت خودرو ســپري كرده ايم. اوايل دهه 
1390، كشــورمان دور اول تحريم ها را تجربه 
كــرد و به تبع آن كاهش توليد صنعت خودرو 
و در نتيجه جهش قيمت ها را شاهد بوديم. در 
دور اخير تحريم ها كه از ســال 97 وضع شد و 
به دنبال آن شركاي خارجي صنعت خودرو از 
كشور خارج شدند نيز مجددا همين سناريوي 
كاهش توليد و افزايش قيمت را شاهد بوديم و 
فاصله اي قابل توجه بين قيمت كارخانه و قيمت 
بازار آزاد خــودرو به وجود آمد و بحث هايي به 
دنبال آن شكل گرفت. بحث هايي پيرامون اينكه 
سياســت گذار در قيمت گذاري خودرو چگونه 
عمل كند و در سياســت تجاري اين صنعت، 
به طور خاص اعطاي مجــوز واردات، دولت چه 
بايد بكنــد. علي رغم اينكه به هر دو موضوع به 
عنوان آيتم هاي اصلي در صنعت خودرو به طور 

مفصل پرداخته شده ولي بنظر مي رسد همچنان 
موضوعاتي باز براي عالقه مندان و سياست گذاران 
هستند. شاهد بوديم كه در مورد قيمت خودرو 
در آبان ماه تصميمي گرفته و بعد لغو مي شود 
كه نشــان دهنده يك ترديد در سياست گذاري 
در اين حوزه است. در حوزه واردات خودرو هم 
مجلس طرحي را مي گذراند و در مراحل بعدي 

اين مصوبه به نحوي متوقف مي شود. 
به طور كلي به نظر مي رســد افرادي كه در 
مورد قيمت گذاري و سياســت تجاري واردات 
خودرو صحبت مي كنند دو ديدگاه اصلي دارند. 
از يك طــرف، موضوع رفاه مصرف كننده هايي 
اســت كه با توجه به بودجه اي كه دارند بايد به 
اســتفاده از خودروهاي داخلي بسنده كنند و 
از طرف ديگر، اشــتغال و توليد داخلي در اين 
حوزه است كه سياســت گذار نگران آن است. 
خودروســازي در ايران، صنعتي با اشتغال باال 
نسبت به ساير صنايع است و ارتباط بين بخشي 
قابل توجهي هم دارد. بنابراين سياستي كه اين 
صنعت را كوچك كند در حوزه توليد و اشتغال 
هم تبعات منفي خواهد داشــت. اما در نهايت 
ســوال اين است كه سياست صنعتي و تجاري 

مناسب براي خودروسازي كشور چيست؟ 
دكترسیدفرشادفاطمي:اگر به سابقه 
صنعت خودروسازي خود نگاه كنيم تصويري 
متضاد را مي بينيم. از يك طرف، خودروسازي 
ما توانايي توليد يك ميليون خودرو در سال را 
دارد كه پتانسيلي قابل توجه براي كشوري در 
اندازه ما اســت. به عالوه، صنعت خودروسازي 
ما اشــتغال زايي بااليي دارد و چند ده هزار نفر 
در خطوط توليد، قطعه سازي و زنجيره خدمات 
پس از فروش مشــغول به كار هستند. از طرف 
ديگر، به ساختار بازار خودرو كه نگاه كنيم، يك 
ساختار بازار با تمركز خيلي باال را مي بينيم كه 
تصدي شديد دولت در 50 سال گذشته در آن 
مشهود است. همچنين نه تنها در مورد كيفيت 
خودروهاي داخلي ممكن اســت چه از لحاظ 
استانداردهاي ساده محيط زيستي و چه از نظر 
كيفيت مطلوب مشتريان مالحظاتي باشد، بلكه 
بنظر نمي رســد كه در كوتاه مدت چشم اندازي 
براي دستيابي به تكنولوژي روز خودرو در دنيا 
داشته باشيم. بنابراين ما در بازار خودرو از نظر 
كمي توانســته ايم خودرو را تامين كنيم اما از 
نظر كيفيت و تكنولوژي همچنان نقصان جدي 
وجــود دارد. حال اگر موضــع قيمت را به اين 
مجموعه بيفزاييم و بخواهيم قيمت توليد داخل 
را با معيارهايي با قيمت خودروهاي توليدي در 
دنيا مقايســه كنيم، بحث هاي زيادي به وجود 

مي آيد. 

نكته اساســي كه بايد به آن توجه كرد اين 
است كه خودروسازي ديگر صنعتي نيست كه 
مربوط به يك كشور باشد. امروزه خودروسازي 
بيشتر صنعتي مربوط به شــركت هاي بزرگ 
اســت. بنابراين نگاه ما به خودرو به عنوان يك 
صنعت كشوري ممكن است زاويه ديد درستي 

نباشد. 
ممكن است با آمارهاي توليد، اشتغال و... از 
صنعت خودروســازي در ايران دفاع كنيم، اما 
وضعيت تكنولــوژي و كيفيت محصوالت اين 
صنعت چندان قابل دفاع نيست. نكته اساسي 
كه در اينجا وجود دارد آن اســت كه ما صنعت 
خودروسازي خود را به شيوه هاي مختلف در 5 
يا 6 دهه گذشــته پيش برده ايم و وضعيتي كه 
اكنون در آن قرار داريم نتيجه راهبري ما در اين 
زمينه است. اگر نتيجه آن سياست ها وضعيت 
امروز است، نبايد انتظار داشته باشيم تداوم آن 
سياست ها در آينده نتيجه متفاوتي براي ما رقم 

بزند. 
حــال بايد ديــد از ديدگاه اقتصــادي چه 
قدم هايي رو بــه جلو مي توان برداشــت. اول 
اينكه تمركز توليد خودروي ما در دست چند 
توليدكننده است. آنها عالوه بر اينكه در سطح 
مديريتــي يا در ســطح ســهامداري دولت با 
يكديگر هماهنگ مي شوند، همواره قادر بوده اند 
ممنوعيت هاي قابل توجه براي ورود مستقيم 
رقباي خارجي چه به صورت واردكننده و چه به 
صورت توليد كننده، اعمال كنند. شوراي رقابت 
هم تجربه موفقي براي كاســتن از انحصار اين 
صنعت نداشت و بايد در آن بازنگري كرد. به اين 
ترتيب كه تنها راه كاستن از انحصار، تنظيم بازار 
خودرو در داخل كشــور نيست. در ابعاد كشور 
ما تصور يك بازار رقابتي براي خودروســازي با 
توجه به تنوع محصوالت، تنــوع تكنولوژي و 
تفاوت نيازهاي مشتريان، محال است. بنابراين 
براي اينكه از طريق رقابت بين خودروسازها رفاه 
مصرف كننده افزايش پيدا كند، بايد بازار خودرو 
داخلي در ارتباط با بازار خودروســازي جهاني 
قرار گيرد. ارتباط هم فقط از دو طريق ممكن 
اســت، يا بايد خودروســاز ما جهاني شود كه 
بتواند صادرات انجام دهد و از آن طريق قيمت 
مشخص شود، يا بايد واردات آزاد شود. اما بهتر 
آن است كه هر دو اين موارد با هم اتفاق بيفتد. 
البته براي پيشرفت خودروسازي در سطح جهان 
راه حل اين نيست كه ما صادرات و واردات كنيم، 
راه حل اصلي احتماال آن است كه ما بخشي از 

زنجيره جهاني توليد خودرو شويم. 
روش فكــر كــردن مــا در مــورد ارتباط 
خودروســازي ما با دنيا بايد تغيير كند و بايد 
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بــراي دوران پس از تحريم فكر كرده باشــيم. 
يكي از كارهايي كه مي توانستيم بعد از برجام 
و برداشته شدن تحريم ها انجام دهيم اين بود 
كه شوراي رقابت قيمت هاي ثابت را مشخص 
كنــد و تغيير قيمت خودرو را تنها به دو روش 
مجاز بداند. روش اول اينكه تعرفه صادرات را در 
كالس هايي ويژه با شتاب زياد كاهش دهيم و 
دست خودروساز را در تعيين قيمت محصوالت 
در آن كالســها باز بگذاريم. در روش دوم، هر 
خودروســاز داخلي كه توانســت 50 درصد از 
ظرفيت يكي از خط هاي توليدش را صادر كند و 
براي توليد از حمايت داخلي استفاده نكند، مجاز 
خواهد بود كه محصول خود را در داخل كشور تا 
5 درصد گران تر از قيمت صادراتي اش به فروش 
برساند. اين دو كار خودروساز را در رقابت با ساير 
خودروســازها در دنيا قرار مي داد و او را مجبور 
به اعمال اصالحات و تغييرات مثبت مي كرد و 
موجب افزايش تعامل با دنيا، ورود تكنولوژي به 

كشور و افزايش كيفيت توليد مي شد. 
بنا بر آنچه گفته شــد، ما نياز به تغيير فهم 
خــود در حوزه هاي سياســت گذاري، توليد و 
برنامه ريزي نسبت به صنعت خودرو داريم. به 
نظر مي رســد كه ما در نهايت احتياج به يك 
قانون جامع خودرو داريم كه حاصل تغيير فهم و 
سياست گذاري در صنعت خودرو باشد. هر راهي 
به جز اين راه ممكن است كه ما را همچنان در 
يك دور باطل قرار دهد كه همواره تالش كنيم 
تكنولوژي دنيا را به دســت بياوريم و قيمت را 
در ســطحي نگه داريم كه مصرف كننده راضي 
باشد و اين تالشي است كه ما در طي پنج دهه 
گذشته كرديم و راه حل هايي را ارايه داديم كه 
نتايج مطلوبي به بــار نياورده اند و ما اكنون به 

صنعت خودرو خود نمي باليم. 
در  خودروسازي   محمدرضاشیخعطار:
ايران در دهه 70 خورشيدي رشد خوبي از لحاظ 
تيراژ، سرمايه گذاري، ورود تكنولوژي و ارتقاي 
سطح قابليت هاي فني در صنايع خودروسازي 
و قطعه سازي داشت. ولي آنچه كه در دهه هاي 
80 و 90 اتفــاق افتاد ماننــد وضع تحريم ها و 
سياست هايي كه اصرار بر قيمت گذاري داشت، 
عمال اين صنعت را به شــرايط بحراني رساند. 
اكنون بالغ بر 20 يا 80 هزار مليارد تومان زيان 
انباشــته داريم و شركت هايي وجود دارد كه با 
كمتر از 50 درصد ظرفيت خود كار مي كنند. 
محصوالتي داريم كه قابليت صادرات ندارند و در 
بازار رقابتي حرفي براي گفتن ندارند. چرا چنين 
اتفاقي افتاد؟ علت آن را بايد در سياست هايي كه 
در حوزه بنگاه داري اعمال كرديم جســت وجو 
كرد. ما در شــركت هاي خودروســازي ثبات 
مديريت نداشــتيم؛ مرزهاي حوزه مالكيت را 
با مديريت تفكيك نكرديم؛ منافع ســهامدار را 
نديديم و معضالتي كه براي خودروســاز ايجاد 
كرديــم عمال خارج از عهده افراد بود. يعني هر 
فردي كه وارد اين شركت ها شود مسيري معين 
را طــي مي كند و خودروســاز را به يك زياني 
تحويل گرفته و با يك زبان بيشتر تحويل خواهد 

داد. 
در سال 1395 تقاضا براي خودرو آنقدر بود 
بيشتر از طريق اقساطي به فروش مي رفت. اما 
چرا در ســال 1399 تمايل براي خريد خودرو 
افزايش چشمگير داشــت؟ وقتي در بازارهايي 
مانند مــواد غذايي و پوشــاك، قيمت كاال و 
خدمات طبق سيســتم عرضه و تقاضا واقعي 
مي شــود، چرا در بازار خودرو هر بار 4 ميليون 

نفر براي خريد خودرو ثبت نام مي كنند؟ اصرار 
بر سياســت تثبيت قيمت اگر در صنعت مواد 
غذايي رخ داده بود اكنون شاهد قحطي بوديم. 
ارزش خودرو در يك زنجيره شامل مواد اوليه، 
قطعه سازي و خودروسازي تعيين مي شود كه 
سهم خودروســاز از آن تقريبا 15 درصد است. 
آنچه تحت انحراف كيفي اتفاق مي افتد اگر چه 
مربوط به برند خودروســاز است اما بايد توجه 
داشت كه به كســاني ممكن است برگردد كه 
ردي از آنها در سيستم نيست. در گزارش بانك 
مركزي آمده است كه شاخص قيمت خدمات 
حدود 40 برابر شــاخص قيمت صنعت رشد 
داشــته است. اصرار شوراي رقابت در ثابت نگه 
داشتن قيمت ها منجر به تجميع زبان خودروساز 
در اين ســال ها شد و در نتيجه انباشت سودي 
حاصل نشد تا از محل آن خودروساز بتواند به 
ارتقاي تكنولوژي و ظرفيت و همينطور تحقيق 
و توسعه بپردازد. بايد قيمت خودرو را بر اساس 
صورتهاي مالي، آزاد گذاشت و در آخر هر فصل 
مالي اگر صحت و اصالت دفاتر مالي خودروساز 
تاييد نشد، تعزيرات به آن رسيدگي ويژه نمايد. 
اگر قيمت خودرو آزاد شود از يك مسير تعادلي 
بازار عبور مي كند. يعني كسي كه خودرويي را 
از كارخانه مي گيرد ديگر به خاطر تفاوت ناچيز 
قيمت كارخانه و بازار انگيزه اي براي فروش آن 
ندارد. به مرور زيان خودروســاز تبديل به سود 
مي شود. نقدينگي خودروساز افزايش مي يابد. 
ابزار چانه زني خودروساز در قبال تامين كننده 
ارتقــا پيدا مي كند و حداقل تــوان 20 درصد 
تخفيف در قيمت تمام شــده براي خودروساز 
در خريد از قطعه ساز ايجاد مي شود و خودروساز 
بابت توان مالي خوبي كه دارد قدرت چانه زني 

دكترسیدفرشادفاطمي
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بابت كيفيت پيدا مي كند. زمان گردش سرمايه 
كوتاه و نرخ خواب ســرمايه كم مي شود. حدود 
150 هزار خودرو رســوب كرده در پاركينگ ها 
هم به بازار وارد مي شــود. ســپس نيــاز بازار 
كاهش مي يابد و خودروســاز بايد بتواند مزيت 
ســرمايه گذاري براي محصــوالت جديد را به 
شكلي مناسب پيدا كند. همچنين هزينه هاي 
تمام شده را پايين بياورد و نيروي انساني رسوب 
كرده در شركتها را كاهش دهد. بنابراين يكي 
از اصالحــات حياتي براي خودروســاز، اصالح 

قيمت ها است. 
صنعــت خــودرو انحصاري نيســت. براي 
ايجاد يــك كارخانه خودروســازي حدود 15 
هزار ميليارد تومان با نيم ميليارد دالر سرمايه 
- گذاري الزم اســت اما به دليل حاشــيه سود 
پايين و قيمت گذاري دســتوري كسي حاضر 
نمي شود چنين سرمايه گذاري را انجام دهد. بايد 
همگي دست به دست هم دهيم كه اين صنعت 
را ســر پا نگه داريم؛ نه به خاطر اشتغال نيروي 
انســاني بلكه به خاطر تامين نيازهاي جامعه 
خودمان. حمل و نقل شهري و برون شهري ما 
فقير است. همين االن در كل كشور حداقل به 
دو هزار اتوبوس نياز داريم كه خودمان مي توانيم 
تامين كنيم. همچنين توليــد خودروي برقي 
يك فرصت اســت كه توسط آن كم كاري هاي 
گذشته را به دليل جهش تكنولوژيكي كه اتفاق 
مي افتد جبران كنيــم و در حوزه حمل و نقل 

تحول بزرگي ايجاد نماييم. 
 سعیدمدني:صنعت خــودرو تفاوت هاي 
زيــادي با صنايــع ديگر دارد. ايــن صنعت از 
زيرســاخت هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي 
و فرهنگي جامعه تاثير مي گيرد و بر تمام آنها 
تاثير مي گذارد. اگر خودروسازي هاي ما با تمام 
ظرفيت خود كار كنند مي توانند تا 5 درصد از 
توليد ناخالص داخلــي را تامين كنند. در اين 
صنعت حدود 400 هزار نفر به طور مســتقيم 
و 700 هزار نفر به طور غير مســتقيم اشتغال 
دارند. اگر توليــد خودروي ما طبق افق 1404 
مي توانست به 2 ميليون خودرو برسد و قيمت ها 
آزاد بود، دولت از محل ارزش افزوده و ســودي 
كه خودروسازها مي بردند به راحتي مي توانست 
بودجه مربــوط به يارانه را تامين كند. بنابراين 
تاثير اقتصــادي و به دنبال آن تاثير اجتماعي، 
سياسي و فرهنگي اين صنعت با توجه به اينكه 
تمام اقشار جامعه به نوعي درگير آن هستند، 

بسيار باالست. 
اگر قرار باشد در شرايط فعلي كه در وضعيت 
تحريم قرار داريم به كار در صنعت خودرو ادامه 
دهيم، اوضاع صنعت خودرو بهتر نخواهد شد. 

حتي اگــر قيمت گذاري را اصــالح كنيم نيز 
رشد چنداني نخواهيم داشت. داشتن روابط با 
دنيا از نظر مسائل فني و اقتصادي، عامل رشد 
خودروســازي خواهد بود. ايــن صنعت، بدون 
صادرات، بدون تماس با شــركتهاي مهندسي 
و قطعه ســاز بزرگ و بدون مشاركت آنها رشد 
نخواهد كرد. در بســياري از كشورهاي جهان، 
سياســت از اقتصاد تاثير گرفتــه و به كمك 
سياســت، شــرايط و فضاي كســب و كار و 
ارتباطات بين المللي را بهبود مي بخشند. اما در 
ايران همه چيز تحت تاثير مسائل سياسي و به 
خصوص سياست خارجي ما است و اين موضوع 
بعث توقف ما در بسياري از زمينه ها شده است. 
عالوه بر آن، دولت با حمايت از ديگر صنايع 
مانند پتروشيمي، فوالد، آلومينيوم، روي و مس، 
مواد اوليــه را ارزان در اختيار آنها قرار مي دهد 
و آنهــا كاالي خود را با قيمتهاي جهاني صادر 
مي كنند. اما براي صنعت خودروسازي وضعيت 
به گونه ديگري است. خودرو سازي در ايران مواد 
اوليه خود را گران تهيه مي كند اما توسط دولت 
براي افزايش قيمت محصوالتش كنترل مي شود 
و معموال اجازه افزايش قيمت به ميزان درصدي 

از نرخ تورم به خودروساز داده مي شود. 
صنعت خودروي ما تا قبل از دولت نهم توسط 
مديركل خودرو در وزارت صنايع اداره مي گشت 
و تمام مســائل خودروســازي را يك مديركل 
حــل مي كرد و صنعت خــودرو روند خوبي را 
مي گذراند. بعد از آن، رئيس جمهور، وزير، معاون 
وزير و... در اين صنعت دخالت كردند و شرايط 
امروزي را رقم زدند. چرا در اين شــرايط هيچ 
يك از ذينفعان شامل بنگاه، سهامدار، مشتري، 
بانك و قطعه ســاز منتفع نمي شوند و يك پول 
هنگفت به صورت راديكال آزاد و سرطان زا به 
پيكره اقتصاد ما آســيب مي زند و تعادل را در 
هر بازاري كه وارد مي شود بر هم مي زند؟ اولين 
دغدغه مديرعامل شركت هاي خودروسازي ما 
تامين حقوق ماهانه كاركنانش است. و فرصت 
رســيدگي به مســائل ديگر را ندارد. سهامدار 
خودرو ســودي نمي برد و به تبع، پول خود را 
خــارج كرده و در جاهايي مانند خريد طال، ارز 
و خودروي ثبت نامي ســرمايه گذاري مي كند 
كه موجب بر هم زدن بازارها مي شود. حداكثر 
15 درصد از مشتريان و مصرف كنندگان خودرو 
موفق مي شــوند از طريق قرعه كشي به خودرو 
برسند و بقيه مصرف كننده واقعي نيستند و به 
هيچ وجه هم حاضر نيستيم اين تقاضاي كاذب را 
از بين ببريم. با آنكه بانك ها بيشترين سود را در 
اين شرايط برده اند اما آنها نيز نگران از بين رفتن 
تسهيالتي كه به خودروسازان داده اند هستند. 

قطعه سازها هم عمدتا چاره اي ندارند جز اينكه 
هزينه و سود پول ناشي از تاخير پرداخت هايشان 

را روي قيمت تمام شده بكشند. 
مساله ديگر شوراي رقابت است كه سال ها به 
عنوان انحصار از افزايش منطقي قيمت خودرو 
جلوگيري كــرده و به ســرمايه گذاري در اين 
صنعت را با ترديد روبرو كرده است. اكنون كه 
شوراي رقابت با افزايش قيمت خودرو موافقت 
كرده اســت نيز بالفاصله جلــوي اين افزايش 
قيمت گرفته شده و مساله به ستاد تنظيم بازار 
سپرده شده است. اول اينكه ستاد تنظيم بازار 
هنوز بسياري از مسائل مربوط به مواد غذايي را 
حل نكرده است. دوم اينكه ستاد تنظيم بازار چه 
اهرمي براي تنظيم بازار خودرو در اختيار دارد؟ 
آيا مي تواند براي تنظيم بازار، واردات انجام دهد؟ 
آيا مي تواند قيمت نهاده هاي باالدستي و هزينه 
تمام شده را پايين بياورد؟ آيا مي تواند ارز مورد 

نياز را با قيمت ترجيحي تامين كند؟ 
در پايان به طور مختصر به كارهايي كه براي 
خارج شدن اين صنعت از وضع موجود بايد كرد 
مي پردازيم. در كوتاه مدت اقداماتي شــامل 1- 
اصالح نظام قيمت گذاري )قيمت حاشيه بازار(، 
2- هدايت سرمايه هاي سرگردان به شركت هاي 
ليزينگي براي فروش اقســاطي خــودرو، 3- 
افزايــش تيراژ توليد، 4- اعطاي تنفس حداقل 
دو ساله به شــركت هاي خودروســازي براي 
بازپرداخت تسهيالتشان و 5- انتخاب مديران 
توانمند و پايش برنامه هــاي مديران، مي تواند 
اميد را در قطعه سازي و خودروسازي ما ايجاد 
كند تا با تالش و فعاليت بيشتر در جهت اهداف 
خود گام بردارند. در بلندمدت نيز با برنامه هايي 
از قبيل 1- تعيين تكليف شركت هاي تو در تو، 
2- خصوصي سازي خودروسازي ها، 3- تغيير 
رويكرد در شركت هاي خودروسازي و استفاده 
از پلتفرم هاي ملي و داخلي و اســتفاده از برند 
داخلي و تعامل با چند شــركت خودروساز از 
چند كشــور متفاوت، 4- هدف گذاري توليد 3 
ميليون خودرو براي اينكه توليد توجيه اقتصادي 
داشته باشد، 5- توسعه خودروهاي تجاري مانند 
اتوبوس، كاميون و تريلــي و 6- مكلف كردن 
خودروســازان براي ايجاد تراز ارزي مناسب از 
طريق صادرات، مي توان به پيشــرفت و توسعه 

اين صنعت اميدوار بود. 
میالدبیگي:مساله قيمت گذاري خودرو بعد 
از تحريم هاي سال 1397 به يكي از چالشي ترين 
مسائل صنعت خودرو تبديل شده است. اما اگر 
به 10 يا 15 سال قبل برگرديم كه قيمت گذاري 
خودرو مساله نبود، باز هم شاهد نارضايتي ها از 
اين صنعت هستيم و همچنان صنعت خودرو 
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از آنچه بايد به آن مي رســيده فاصله داشــته 
است. اساســا خودرو در حافظه تاريخي مردم 
موضوع مثبتي نبوده است. البته اين به معني 
نفي دستاوردهاي بزرگ اين صنعت نيست. چرا 
كه صنعت خودرو در مقايسه با اكثر صنايع ما 

كارنامه قابل دفاع تري دارد. 
ســطوح اصلي مسائل شكل دهنده وضعيت 
فعلي صنعت خودرو شامل سه سطح 1- ساختار 
رابطه حاكميت با بنگاه و حاكميت شركتي، 2- 
شرايط بازار ناشي از سياست هاي صنعتي و 3- 
مسائل در سطح شركت هاي خودروسازي است. 
نگاهــي به رابطــه حاكميت بــا بنگاه هاي 
خودروســازي نشــان مي دهد كــه نهادهاي 
تصميم گير حاكميتي در عرصه خودرو بسيار 
گسترده و متعدد اســت و بيش از 20 نهاد در 
اين عرصه حضور دارند و هر كدام از اين هادها 
ساختار و منافع مختلفي دارند و در طول زمان 
بيشتر هم شده اند. به طور مثال از سياست هاي 
تعرفه اي براي بهره مندي خودروســاز از عوايد 
ناشي از انحصار استفاده نموديم ولي در مقابل 
آن، شوراي رقابت را وارد ساختار تصميم گيري 
كرديم كه از اســاس، فلســفه وجــودي آن 
جلوگيري از عوايد ناشــي از انحصار در صنعت 
خودرو بود. همچنين سازمان ملي استاندارد را 
داريم كه استانداردهايي را براي صنعت خودرو 
تدوين مي كند بدون اينكه اين استانداردها الزاما 
با وضعيت توســعه صنعت خودرو و برنامه آن 
ارتباطي داشته باشد. مشكلي كه اين ساختار 
گســترده ايجاد مي كند اين اســت كه امكان 

برنامه ريزي و راهبري واحد و پيگيري يك برنامه 
براي اين صنعت را ســلب مي كنــد. به عالوه، 
امكان تصميم گيري هاي بزرگ و سخت براي 
اين صنعت سلب مي شود و هيچ حوزهاي حاضر 
به گرفتن تصميم هاي سخت و هزينه دار نخواهد 
بود و ديگر حوزه ها هم آن را از گرفتن تصميم 

بازمي دارند.
بحث دوم در رابطــه حاكميت با بنگاه هاي 
خودروســازي، موضــوع حاكميت شــركتي 
بنگاه هاي خودروســازي ما اســت. در ابتداي 
انقالب تمامي بنگاه ها در اختيار دولت بود ولي 
به دليل گفتمان سياسي امنيتي كه در كشور 
حاكم است با اينكه در ادامه، شروع به واگذاري 
ســهام شركتهاي خودروســازي كرديم اما در 
هــر دوره طراحي هايي صورت گرفت كه عمال 
تصميم گيري بنگاه همچنان در اختيار دولت 
باقي ماند و اقتصاد بنگاه در اولويت هاي پايين 

براي تصميم گيران قرار گرفت. 
سطح دوم تاثيرگذار بر وضعيت صنعت خودرو 
شــرايط بازار شكل گرفته توسط سياست هاي 
صنعتي است. از جمله اين سياست هاي صنعتي 
مي توان به تعرفه واردات قطعات خودرو، تعرفه 
واردات خــودرو، سياســت برقــراري انحصار، 
قيمت گذاري خودرو، اســتاندارهاي خودرويي 
و همچنيــن حمايت هاي مالي دولت، اشــاره 
كرد. مجموعه سياست هاي به كار گرفته شده 
در ايران منافع اقتصادي خودروســاز را در اين 
قرار داده اســت كه مدل هاي قديمي خود را از 
خط توليد خارج نكند؛ كيفيت محصوالتش را 

كاهش دهد؛ ســراغ طراحي پلتفرم و تحقيق 
و توســعه نرود و دغدغه اي براي جلب رضايت 
مشتري نداشته باشد. براي مثال تعرفه واردات 
قطعات خودرو به گونه اي وضع شــده است كه 
هر چقدر داخلي ســازي بيشــتر مي شود، نرخ 
رشد تخفيف واردات كمتر مي گردد. در نتيجه 
سطح داخلي سازي بيش از 40 درصد باال برود، 
صرفه اقتصادي ندارد. همچنين تعرفه واردات 
خودرو كه عموما متاثر از شــرايط ارزي كشور 
است موجب شده كه خودروساز رقيبي را براي 
خود نبيند. در كنار آن، سياست قيمت گذاري 
خودرو، به ويژه در دهه 1390 با آمدن شوراي 
رقابت، ترجيح خودروساز را بر كاهش كيفيت 
محصوالت براي افزايش ســودآوري قرار داده 
اســت. با نگاهي بــه سياســت هاي صنعتي 
كشورهاي ديگر مانند كره جنوبي، هند و چين 
مي تــوان دريافت كه سياســت هاي تعرفه اي 
همراه با سياست  هاي مكمل تشويقي و تنبيهي، 
شركت هاي خودروســاز در اين كشورها را به 
سمت رقابتي شدن و صادراتي شدن سوق داده 
است و اساســا اگر اقتصاد سياسي بر صنايعي 
كه سياست هاي صنعتي اعمال مي شود، نتواند 
متحمل سياســت هاي مكمل باشــد، نبايد از 
سياست هاي تعرفه اي انتظار ويژهاي براي بهبود 

داشت.
در سطح سوم نيز كه مربوط به مسائل داخل 
بنگاه اقتصادي مي شود، مســاله فساد و عدم 
شفافيت در فروش از جمله مسائلي است كه نياز 

به بحث و توجه به ابعاد مختلف آن دارد.
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چرا رهبران دو كشــور همسايه يا دو كشــوري كه حتي از هم دور 
هستند و حاال تكنولوژي اين دوري فيزيكي را ناچيز كرده است بردباري 
از دســت مي دهند و ناســازگاري را به اوج رسانده و سرانجام به جنگ 
مي پردازنــد و اين نفرت برانگيزترين رفتار آدمي را آشــكارا افتخار نيز 
مي نامند؟ اين پرسش از سوي دانشمندان علوم انساني پاسخ هاي متفاوتي 
گرفته است كه هركدام از آنها بخشي از حقيقت را اشكار مي كند. به طور 
مثال برخي از روانشناسان اجتماعي به عنصر حسادت و حقارت رهبران 
كشورها نسبت به همتاهاي خود اشاره كرده و مي گويند برخي رهبران به 
مرور زمان احساس مي كنند كنار گذاشته شده اند و بي تفاوتي ديگران را 
برنمي تابند و مي خواهند سري در ميان سرها درآورند و نشان دهند كسي 
هستند. برخي از دانشمندان باور دارند رهبران مستقر در هر كشوري به 
ويژه هنگامي كه در تنگنا و در تله ناكارآمدي مي افتد و شــهروندان به 
كارنامه آنها در ارزيابي ها نمره پايين مي دهند براي رهايي از اين وضعيت 
مي خواهند همه تنگناها را به بيرون از توانايي هاي ناداشــته خود حواله 
دهند و با نقشه كشي و برنامه ريزي جنگي را تدارك مي بينند و از همين 
راه خود را از فشار داخلي رها مي كنند. گروهي ديگر مي گويند رهبران 
برخي از كشورها براي خريد محبوبيت بيشتر و نگهداري شهروندان وفادار 

به خود راهي جز جنگ پيدا نمي كنند. 

انزوايتجاري
برخي از فيلسوفان آزادانديش مثل جان الك و بعدها آدام 
اسميت اما باور ديگري دارند. آنها از زاويه هاي گوناگون كشورها 

را به كشــورهاي داراي تجارت و دادوســتد آزاد با كشورهاي 
ديگر و كشورهاي بسته از نظر تجارت تقسيم كرده و باور دارند 
كشورهايي كه با هم تجارت مي كنند به يكديگر و به شهروندان 
كشور ديگر خير مي رسانند زيرا گسترش مي يابد. اين چيزي 
اســت كه در اروپاي بعد از جنگ دوم جهاني ديده مي شود. 
تجارت آزاد راه را براي برطرف كردن اختالف ها از راه گفت گو 
هموار كرده است. كشورهايي كه توانايي تجارت ندارند و كااليي 
ندارند كه دنيا منتظر آنها باشد بيشتر به جنگ روي مي آورند. 
روسيه، چين و نيز كوبا و كره شمالي نمونه هاي مناسبي براي 

اثبات اين مفهوم هستند.

جنگاوكراینوپیامدهایش
يورش نظامي روســيه به اوكراين، همه تحليل هاي اقتصاد 
سياسي در را تحت الشعاع قرار داده است. مركز پژوهش هاي 
اتاق ايران نيز در همين راســتا اين مساله را مورد بررسي قرار 
داده اســت. از نگاه اين مركز، بحران اخير بين المللي احتماال 
مدت ها به طول خواهد انجاميد و تاثيرات ماندگاري بر اقتصاد 
جهاني خواهد داشــت. تا لحظه تنظيم اين گزارش غرب بر 
تحريم بخش هايي از اقتصاد روسيه متمركز شده است. آمريكا، 
متحدين كليدي اين كشــور و اتحاديه اروپا تاكنون طيفي از 
تحريم ها را عليه روسيه اعمال كرده اند. در ادامه به اين تحريم ها 

اشاره خواهد شد.
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ایاالتمتحده
اياالت متحده مدعي است كه هسته زيرساخت مالي اقتصاد روسيه 
را مورد تحريم قرار داده است. در اين قالب دو بانك بزرگ اين كشور كه 
دولتي اند مورد تحريم قرار گرفتند و طيف ديگري از بانك ها و نهادهاي 
مالي اين كشور نيز تحت تحريم واقع شده اند. بانك هاي اياالت متحده 
30 روز فرصت دارند تا تمامي مبادالت خود با بانك هاي تحريم شــده 
روسيه را قطع نمايند. تحريم هاي اياالت متحده صادرات فناوري هاي 
پيشرفته به روسيه و تحريم بخش نظامي اين كشور را نيز دربر مي گيرد. 
دولت بايدن مدعي است با ممنوعيت صادرات فناوري هاي پيشرفته به 
روسيه توان نظامي و اقتصادي اين كشور به شدت محدود خواهد شد. 
در قالب اين تحريم ها 13 بانك و شركت بزرگ دولتي روسيه از جمله 

گازپروم از دادوستد با اياالت متحده منع شده اند.

اتحادیهاروپا
 اتحاديه اروپا تحريم هايي را بر بخش مالي، انرژي و حمل و نقل روسيه 
و همچنيــن ممنوعيت هاي صادراتي بر برخي اقالم صادراتي در حوزه 
فناوري به اين كشور اعمال كرده است و تعداد بسيار زيادي از مقامات 
روسيه را در ليســت تحريم قرار داده است. اتحاديه اروپا همچنين در 
نظر دارد دارايي هاي والديمير پوتين، رئيس جمهور روســيه و سرگئي 
الوروف، وزير خارجه اين كشــور را به دليل دست داشتن در حمله به 
اوكراين مسدود نمايد. مهم ترين تحريم مالي احتمالي عليه روسيه حذف 
اين كشور از دسترسي به سيستم سوييفت است كه به دليل مشكالت 
جدي كه در روسيه و اروپا در حوزه انرژي ايجاد مي كند مورد اعتراض 

آلمان و ايتاليا قرار گرفته و فعال در دستور كار اتحاديه اروپا قرار ندارد.

ژاپن
 تحريم هاي ژاپن عمدتا نهادهاي مالي روسيه و صادرات فناوري هاي 

پيشرفته به ويژه در حوزه نظامي به اين كشور را در بر مي گيرد.

بریتانیا
بريتانيا نيز از بزرگ ترين بسته تحريمي خود عليه روسيه رونمايي 
كرده اســت. در قالب اين بســته تحريمي شــبكه اطرافيان پوتين و 
ميلياردرهاي روسي هدف قرار گرفتند، دارايي هاي بانك هاي روسيه در 
بريتانيا مسدود شــده اند و همكاري نهادهاي مالي روسيه با نهادهاي 
مالي بريتانيا ممنوع شده است. بريتانيا همكاري با ايرالين ملي روسيه، 
ايرفلوت را ممنوع كرده است و مجوزهاي صادرات فناوري هاي با كاربرد 
دوگانه به روسيه لغو شده است. كانادا: كانادا 62 مقام روسيه از جمله 
پوتين و الوروف را در ليســت تحريم قرار داده است. بانك هاي بزرگ 
اين كشور را تحريم كرده و تمام مجوزهاي صادراتي به اين كشور را لغو 

كرده است و وعده اعمال تحريم هاي شديدتر را نيز داده است.

جمهوريچك
 جمهوري چك پرواز ايرالين هاي روســيه به مقصد اين كشــور را 
ممنوع كرده و وعده اعمال تحريم هاي شديدتري عليه روسيه را داده 
است. اين كشور همچنين همكاري با روسيه در قالب بانك هايي كه در 

دوره شوروي تاسيس شده بودند را به زودي پايان مي بخشد.

تایوان
 تايوان كه همچون اوكراين در معرض حمله احتمالي چين قرار دارد 
نيز به ليست كشورهاي تحريم كننده روسيه پيوسته است. تايوان به 
عنوان بزرگ ترين توليد كننده ميكروچيپ ها در جهان وعده داده است 
كه تمام تحريم هاي اعمالي بر صادرات به روسيه توسط كشورهاي غربي 
را رعايت خواهد كرد.استراليا: استراليا طيفي از مقام هاي دولت روسيه را 
تحريم كرده است. اين ليست 300 نفر از نمايندگان پارلمان روسيه را 
نيز در بر مي گيرد. نيوزيلند: نيوزيلند نيز وعده داده است كه تحريم هايي 
عليه روسيه اعمال خواهد كرد و در اولين گام سفر برخي مقامات روسي 
به اين كشور و نيز مبادالت تجاري با اين اشخاص را ممنوع كرده است.

آمریكادرپيبازتعریفتجارتجهاني
دولت بايدن اخيرا گزارش مهمي را در مورد سوءاســتفاده چين از 
ســازمان تجارت جهاني و رويكرد جديــد اياالت متحده در قبال اين 
كشور به كنگره ارايه داده اســت. اين گزارش سياست تجاري جديد 
اياالت متحده نگرش اين كشــور به رقابت با چين و در سطح كالن تر 
نگرش به نظام تجاري چندجانبه را نشان مي دهد. با مطالعه اين گزارش 
مي توان دريافت كه اياالت متحده سياست سنتي خود مبني بر رهبري 
نظام تجارت چندجانبه از مســير سازمان تجارت جهاني را به كناري 
نهاده و استراتژي جديدي را در پيش گرفته است. در اين گزارش به طور 
مفصل به آنچه اياالت متحده سوءاستفاده چين از سازمان تجارت جهاني 
مي داند و ناتواني اين ســازمان در برخورد با تخلفات چين اشاره شده 
است. دولت بايدن بر اين عقيده است كه اقتصاد چين با وجود گذشت 
20 سال از عضويت اين كشــور در سازمان تجارت جهاني همچنان 
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اقتصادي دولت محور است. شركت هاي كشورهاي ديگر نه تنها بايد با 
شركت هاي چيني كه با دولت چين نيز رقابت كنند. افزون بر اين در 
اين گزارش به انواع تخلفات دولت چين در حمايت از شركت هاي اين 
كشــور و پيامدهاي گسترده آن بر اقتصادهاي ديگر اشاره شده است. 
همچنين اشاره شده است كه حمايت شديد دولت چين از شركت هاي 
چيني باعث تالطم در بازار جهاني و از بين رفتن بسياري از كسب وكارها 
به ويژه در حوزه صنعت فوالد، آلومينيوم، شيالت، پنل هاي خورشيدي 
و طيف ديگري از صنايع شده است؛ نمايندگي تجاري اياالت متحده 
كه سياست تجاري اين كشور را اجرا مي كند. در اين گزارش سياست 
صنعتي جديد چين را نماد گسترش رويكرد مركانتيليستي در اقتصاد 
اين كشــور و تداوم رويه مخرب آن در تجارت جهاني دانســته است. 
ســازمان تجارت جهاني توانايي الزم براي برخورد با تخلفات چين را 
ندارد. افزون بر اين در اين گزارش رويكرد سنتي اياالت متحده به چين 
به طور مفصل بررســي شده و داليل شكست اين رويكرد توضيح داده 
شده است. از اين منظر اياالت متحده در گذشته رويكرد دووجهي در 
قبال چين اتخاذ كرده بود. از يك ســو با شكل دهي به ديالوگ سطح 
بــاال در قالب وزراي تجارت و امور خارجه ســعي مي كرد چين را به 
پذيرش قواعد تجارت جهاني و كاهش نقش دولت در اقتصاد اين كشور 
ترغيب نمايد. از طرف ديگر با به كارگيري مقررات ســازمان تجارت 
جهاني كوشــش مي كرد تخلفات چين را به اين كشور يادآور شود و 
اين كشور را به پيروي از مقررات سازمان تجارت جهاني وادار نمايد. در 
همين راستا اياالت متحده در 20 سال گذشته 27 شكايت عليه چين 
در سازمان تجارت جهاني مطرح كرده است كه در هر 27 مورد رگن 

استيناف سازمان به سود واشنگتن راي داده است.

در اين گزارش اشاره شده كه در همه اين شكايات مطرح شده چين 
به صورت سطحي به الزامات رفتار مناسب از نظر سازمان تجارت جهاني 
گردن نهاده، اما داليل بنيادي بروز اين تخلفات را تغيير نداد و پس از 
مدتي مساله مجددا بروز و ظهور پيدا مي كرد.از منظر گزارش، جنگ 
تجاري چين و اياالت متحده در دوره ترامپ نماد شكســت استراتژي 
دووجهي بود، جنگي كه در آن اياالت متحده توسل به سازمان تجارت 
جهاني و تالش براي اقناع چين را به كناري نهاد و به جنگ اين كشور 
رفت، جنگي كه نهايتا با اعمال تعرفه هاي ســنگين بر چين به توافق 
تجاري موســوم به »فاز اول« منجر شده اما در اين گزارش اشاره شده 
است كه توافق موســوم به فاز اول كه در ابتداي سال 2022 به پايان 
رســيده نيز نتوانسته مشكالت را برطرف نمايد، زيرا چين به تعهدات 
خود عمل نكرده است. در بخش انتهايي گزارش لزوم تدوين استراتژي 
جديد در قبال چين مورد تاكيد قرار گرفته اســت. رئوس استراتژي 

جديد به صورت ذيل بيان شده اند: 
1( تداوم تعامل دوجانبه با چين با هدف يافتن نقاط مشترك با اين 
كشور. البته در گزارش نسبت به يافتن نقاط جديد مشترك ايران نااميد 
شده است. 2( استفاده از ابزارهاي مختلف براي پاسخگو كردن چين 
در قبال توافق فاز اول حمايت از توليد داخل، اشــتغال و شركت هاي 
آمريكايي در قبال هجوم تجاري چين. به ديگر سخن در اين گزارش 
تاكيد شده است كه اياالت متحده بايد به تدريج نظام حقوقي و قانوني 
خود را نه در راســتاي تجارت آزاد با چين بلكه در راســتاي حمايت 
از طبقه متوســط، نيروي كار و شركت هاي آمريكايي تغيير دهد. 3( 
همكاري تنگاتنگ با كشــورهاي همسو و كشورهاي متعهد به قواعد 

تجارت جهاني براي مقابله با رويكردهاي ضدبازار دولت چين.
در آســتانه انتشــار اين گزارش نماينده تجــاري اياالت متحده در 
ســخنراني اي در ژنو ســوييس به اين نكته به صراحت اشاره كرد كه 
تغيير پارادايم در تجارت جهاني اجتناب ناپذير است و تجارت جهاني به 
سال 2019 و پيش از شرايط كرونا باز نخواهد گشت. او از كشورهاي 
همسو با اياالت متحده خواست كه به نظام تجارت جهاني جديدي فكر 
كند كه سازمان تجارت جهاني نه در كانون آن بلكه يكي از اجزاي آن 
باشــد و هدف اين نظم جديد تجارت جهاني مقابله سياست صنعتي 
دولت محور و سياست تجاري بسته چين باشد. انتشار گزارش جديد 
نشان مي دهد كه چشم اندازي براي حل و فصل اختالفات تجاري چين 
و اياالت متحده وجود ندارد. دو كشور به طور فزاينده اي در مسير رقابت 
و تنش تجاري قرار دارند. به ديگر سخن اين گزارش نشان مي دهد كه 
در كشور يك گام ديگر به سوي گسسته شدن ارتباطات اقتصادي از 
يكديگر برداشــتند. چين اين گزارش را محكوم كرده و آن را نادرست 

خوانده است.

دولتبریتانیادرپيمدلجدیدتجارتآزادباآمریكا
در ســال هاي اخير، برگزيت مهم ترين مساله دولت بريتانيا بوده 
اســت. جدايي اين كشــور از اتحاديه اروپا تبعات تجاري سنگيني 
داشــته اســت. در دوره اجرايي شــدن برگزيت، دولــت بريتانيا 
موافقتنامه تجارت آزاد جديد با اياالت متحده را به عنوان جايگزين 
مطرح مي كرد اما كوشش هاي دولت بريتانيا با مخالفت جدي دولت 
بايدن و سياســت هاي حمايتگرايانه اين كشــور مواجه شده است. 



60

شماره 148- اسفند 1400

جهان

دولت بايدن به صراحت اعالم كرده كه تمايلي به موافقتنامه تجارت 
آزاد جديد با بريتانيا ندارد اكنون دولت جانســون به مدل جديدي 
روي آورده است. در هفته هاي اخير مقامات تجاري دولت جانسون 
به ايالت هاي مختلف اياالت متحده ســفر كرده و تالش مي كنند با 
طيفي از ايالت هاي اين كشــور موافقتنامه هاي تجارت آزاد منعقد 
نموده و به نوعي از اين مســير دسترســي گســترده تري به بازار 
اياالت متحده بيايند. به لحاظ قانوني دولت فدرال اياالت متحده تنها 
مي توانــد تعرفه هاي اعمالي كاالهاي وارداتي را تغيير دهد و از اين 
مسير در روابط تجاري اياالت متحده با سايرين تغييرات ايجاد كند. 
دولت فدرال موافقتنامه هاي تجاري كالن با ساير كشورها را تدوين 
و پــس از تصويب در كنگره اعمال مي كند، اما در حوزه خدمات و 
توافقات تجاري كوچك و متوسط ايالت ها قدرت قابل توجهي دارند. 
از همين رو دولت بريتانيا بر تعامل با اين ايالت ها با تمركز بر حوزه 
خدمات تاكيد دارد تا بتواند از اين مســير زنجيره اي از توافق ها با 
اياالت را جايگزين بخشي از توافق با دولت فدرال اين كشور نمايد. 
منتقدين دولت جانســون مدعي اند كه چنين اقداماتي مشكالت 
تجارت خارجــي بريتانيا، كه اكنون در فضاي پس از گسســت از 

اتحاديه اروپا دچار بحران است، را حل نخواهد كرد.

امضايموافقتنامههمكاريجامعاقتصاديمیاناماراتوهند
امارات پس از شش ماه مذاكره با هند، موافقتنامه تجارت آزاد با اين 
كشور را نهايي كرد. اين توافق از نخستين هفته ماه مي2022 اجرايي 
خواهد شد. توافق جامع مشاركت اقتصادي هند و امارات عربي متحده با 
همان موافقتنامه تجارت آزاد ميان دو كشور نخستين موافقتنامه تجارت 
آزاد هند در يك دهه اخير به شمار مي آيد. آخرين موافقتنامه تجارت 
آزاد هند در سال 2011 با ژاپن منعقد شد. اين موافقتنامه در راستاي 
سياست هاي تجاري بلندپروازانه امارات و هند صورت مي گيرد. امارات 
در نظر دارد تا پايان سال 2022 با هشت كشور موافقتنامه تجارت آزاد 
منعقد نمايد و موقعيت خود به عنوان  هاب منطقه اي تجارت جهاني را 

تحكيم بخشد.

از ديگر سو هند مي كوشد با طيفي از كشورها اين موافقتنامه هاي 
آزاد امضا و حجم تجارت خارجي خود را به يك تريليون دالر تا ســال 
2030 افزايش دهد. در همين راســتا با استراليا، بريتانيا، كانادا، رژيم 
صهيونيســتي و اتحاديه اروپا مذاكرات مشابهي را در دستور كار دارد. 
افزون بر امضاي توافق با امارات عربي متحده، هند مذاكرات موافقتنامه 
تجــارت آزاد با شــوراي همكاري خليج فارس را نيز در دســتور كار 
قرار داده اســت. مقامات دولت اين كشور اعالم كردند كه مذاكرات با 
شوراي همكاري تا پايان ســال 2022 به نتيجه خواهد رسيد. نكات 
كليدي موافقتنامه تجارت آزاد هند و امارات را به صورت ذيل مي توان 

دسته بندي كرد: 
اين توافق حوزه كاال، خدمات، قواعد مبداء رويه هاي گمركي، تداركات 

دولت، حقوق مالكيت فكري و تجارت الكترونيك را در بر مي گيرد.
امارات عربي متحده، 80 درصد تعرفه هاي خود بر صادرات هند به 
اين كشــور را حذف مي كند. با حذف اين تعرفه ها حدود 90 درصد از 
صادرات هند به امارات با تعرفه صفر انجام خواهد شد. حذف تعرفه ها 
براي صادرات هند به ويژه در حوزه هايي كه اين كشور با رقابت شديدي 
از طرف كشــورهاي ديگر مواجه اســت همچون حوزه پوشاك واجد 
اهميت ويژه است. در شرايط كنوني صادرات پوشاك هند مشمول 5 
درصد تعرفه است، در حالي كه صادرات رقباي اين كشور به ويژه ويتنام 
و بنگالدش با تعرفه صفر به امــارات صورت مي گيرد. در مقابل هند 
موافقت كرده است كه تعرفه براي واردات طال از امارات تا حجم 200 
تن در سال را حذف نمايد. در شرايط كنوني امارات ساالنه حدود 70 
تن طال به هند صادر مي كند و امتيازات تجاري ديگري نيز به امارات 

ارايه كرده است.
در يك دهه آينده تعرفه هاي امارات براي واردات 97 درصد از كاالهاي 
هندي به صفر خواهد رســيد و در روند اجــراي اين توافق حوزه هاي 
نســاجي، جواهرات، چرم، كفش، كاالي ورزشي، خودرو و محصوالت 
دارويي بيشترين بهره را خواهند برد. بر مبناي برآوردهاي اوليه با اجرايي 
شدن اين توافق حجم تجارت دو كشــور در پنج سال آينده به 100 
ميليارد دالر افزايش خواهد يافت. در وضعيت كنوني تجارت دو كشور 
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حدود 20 ميليارد دالر است و صادرات هند به امارات حدود 26 ميليارد 
دالر است. مقامات هندي مدعي اند كه با اجرايي شدن اين توافق يك 

ميليون شغل جديد در هند ايجاد خواهد شد.
دولت هند طيفي از كاالها را از اين توافق مســتثني كرده است. اغلب 
محصوالت كشاورزي و مواد غذايي از اين توافق مستثني شده اند تا صنعت 
كشاورزي و مواد غذايي هند آسيب نبيند. يكي از چالش هاي اين قرارداد 
موضوع صادرات مجدد و احتمال سوء استفاده كشورهاي ديگر براي واردات 
كاال از مسير امارات به هند با استفاده از مزاياي اين توافق است. در اين راستا 
مكانيسم هاي سختگيرانه مختلفي براي قواعد عينا در قرارداد تعيين شده 
است تا مانع چنين استفاده هايي شود. در اين قالب كاالهاي صادراتي امارات 
در صورتي از مزاياي اين توافق برخوردار خواهند شد كه حداقل 40 درصد 
از ارزش افزوده آنها در امارات ايجاد شده باشد. اين رقم در مورد آلومينيوم 
و قطعات خودرو به 35 درصد افزايش يافته اســت. در حوزه محصوالت 
كشاورزي مشمول اين توافق، تنها در صورتي كه اين محصوالت در امارات 
توليد شده باشند امكان استفاده از مزاياي توافق در ورود به بازار هند خواهند 

داشت.
يكــي ديگر از نكات مهم اين توافق گنجاندن تجارت ديجيتالي در 
آن اســت. پيش از آن هند با قاعده نويسي در حوزه تجارت ديجيتال 
توسط سازمان تجارت جهاني و با موافقتنامه هاي تجارت آزاد مخالفت 
مي ورزيد زيرا نگران تاثيرگذاري اين قواعد بر بازار داخلي كشور بود. اما 
اين كشور با تغيير رويكرد همگام با روند موافقتنامه هاي جديد تجارت 

آزاد شده است.

مدلجدیدآزادسازيمنابعماليافغانستان
بانك جهاني اعالم كرده اســت كه در نظر دارد در سال 2022، يك 
ميليارد دالر از منابع مالي اختصاص يافته به افغانستان از سوي جامعه 
بين المللي را از طريق سازمان ملل به اين كشور اختصاص دهد. بانك 
جهاني حدود 13 ميليارد دالر از كمك هاي بين المللي اختصاص يافته 
به افغانستان را در اختيار دارد، افزون بر اين حدود هفت ميليارد دالر 
از منابع مالي افغانستان توسط دولت بايدن مسدود شده است. از اين 

ميزان حدود ســه ميليارد دالر در روزهاي اخير به قربانيان حادثه 11 
سپتامبر اختصاص يافته كه اعتراضات زيادي را برانگيخته است. منابع 
مالي بانك جهاني در چند نوبت در اختيار سازمان ملل قرار مي گيرد 
و صرف كمك هاي انسان دوســتانه به افغانســتان خواهد شد. برخي 
اقتصاددانان افغانستان معتقدند اين شيوه هزينه منابع مالي افغانستان 
به كاهش بيشتر ارزش پول ملي اين كشور منجر خواهد شد. احتماال 
جامعه جهاني تا آينده قابل پيش بيني تنها به كمك هاي انساني حداقلي 
به افغانستان بسنده خواهد كرد و تمايلي براي آزاد سازي منابع مالي اين 

كشور و شناسايي طالبان نخواهد داشت.

دادههايتازه
انكتاد اخيرا گزارش خود در مورد روند تجارت جهاني را روزآمد كرده 

است. در اين گزارش نكات ذيل واجد اهميت اند.
افزايــش تجارت جهاني در ســال 2021 را مي تــوان يك ركورد 
محســوب كرد. تجارت جهاني در 2021 به 28/5 تريليون دالر رسيد 
كه 13 درصد نســبت به پيش از كرونا افزايش نشان مي دهد. تجارت 
جهاني در ســه ماهه آخر سال 2021 افزايش يافته اما انتظار مي رود 
در ســه ماهه نخست سال 2022 سرعت رشــد كاهش يابد. در سه 
ماهه چهارم ســال 2021 تجارت كااليي همچنان رشد قابل توجهي 
داشت و تجارت خدمات نهايتا پس از افت و خيزهاي فراوان به شرايط 
قبل از كرونا بازگشــت. كشورهاي در حال توسعه در سه ماهه چهارم 
سال 2021 عملكرد بهتري نسبت به كشورهاي توسعه يافته داشته اند. 
تجارت جنوب-جنوب نسبت به ميانگين تجارت جهاني رشد بيشتري 
تجربه كرده است. سهم چشمگير جنوب در تجارت جهاني داده هايي 
كه در گزارش آماري جديد آنكتاد منتشر شده نشان مي دهد كشورهاي 
در حال توسعه كه در ادبيات توسعه به »جنوب« شهرت يافته اند تجارت 
چشمگيري با يكديگر دارند. در ســال 2020 حجم تجارت جنوب-

جنوب 4/6 تريليون دالر بوده اســت. تجارت درون منطقه اي در آسيا 
مهم ترين نقش را در اين روند داشته است. بر مبناي آمارهاي آنكتاد در 

سال 2020، 58 درصد تجارت آسيا درون منطقه اي بوده است.
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