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در راه است

انتظارات بخش خصوصي
از دولت سيزدهم

کار ارزشمند وزارت کار
در نکوداشت مهندس خلیلی

نکوداشــت کسانی که برای

خوشــبختی شــهروندان از

جان و مال دریــغ نکردهاند

در هر جامعهای یک نشانه از

پاسداشت خوبیهاست.

محسن خلیلی مؤسس شرکت

بوتان و رئیس هیــات مدیره
انجمــن مدیــران صنایع که

حاال در آستانه هفتمین دهه

فعالیت خود اســت از مردان

دلسوز به این مرز و بوم است
که نام نیکی دارد.

در تازهترین اقدام برای نکوداشت

این صنعتگــر قدیمی تندیس وی

از ســوی وزارت تعاون کار و رفاه

اجتماعی به برگزیدگان سیزدهمین

جشنواره کارآفرینان داده شود.

وزارت تعــاون کار و رفــاه

اجتماعی در متنی که به همین

مناسبت برای مهندس خلیلی

نوشته تاکید کرده است:تداوم
مجاهدت در توسعه کارآفرینی

و تحمل سختیها از سوی شما

باید سرمشــق جوانان ایرانی

برای پویایی اقتصاد ایران باشد.

نشــریه «کارآفرین» از این

اقدام ارزنده وزارت تعاون ،کار

و رفاه اجتماعی تقدیر میکند

و به ریاســت محترم انجمن

مدیران صنایع نیز خســته
نباشید میگوید.
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در راه است
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به صنعتگر حق انتخاب بدهيد
وضعيت كسبوكار در ايران به سه دليل تحريم؛ كرونا و نيز سياستهاي
اقتصادي در شرايط ابهام و ضعف قرار دارد .صنعتگران ايراني با اينكه ديگر
برايشان معلوم شده است نبايد به اميد معجزه دولت بمانند اما از سوي ديگر
اين نهاد دست از دخالت برنمي دارد...
صفحه3

واقعيتهاي عريان اقتصادي درالبهالي حرفهاي كانديداها
روز و روزگار هشــت ساله حكمراني حســن روحاني بر قوه مجريه در
مرداد ماه تمام ميشود .تا پيش از آن اما در  28خردادماه  1400آن گروه
از كانديداهايي كه شــوراي نگهبان آنها را واجد صالحيت دانسته است از
شهروندان خواهند خواست يكي از آنها را براي  4سال...

مسيرهاي دولتي براي مانعزدايي از توليد

صفحه11

وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان متولي اصلي در سياستگذاري

راهبرد
توليد صنعتي ايران پس از ســپري شــدن يك ماه از سال تازه و با

خود را اعالم كرد.
توليد سياستهاي 
ستاد رفع موانع 
تسريع در فعاليتهاي 
توليد...
موانع
ارد
د
قصد
گوناگون
سند از مسيرهاي
اين 
صفحه21

فریدون اسعدی

مدیر اجرایی و صفحهآرایی:
علی صائمی
ویراستار:
فاطمه ابراهیمیان
حروفچین:
حمیدرضا خدابخش

پیشنهاداتی در راستای شعار سال «1400تولید ،پشتیبانیها و مانعزداییها»

اقتصاد هر كشــوري بســيار برجسته است و

توليد در
نقش و اهميت 
كنند تا به منظور دستيابي به اين هدف اقدامات الزم و
دولتها تالش مي 
کرد که
باید به این نکته توجه 
زيرساختهاي مربوط به آن را فراهم كنند .
برخی از ابزارها و لوازم دستیابی به هدف رشد...
صفحه33

دالر؛ در سال  1400هم به نامش سکه میزنند

انتظارات تورمي ايرانيان از قيمت هردالر در سال  1400كاهنده است يا
افزاينده ؟ به لحاظ ذهني نرخ تبديل دالربه ريال در سال  1400در دامنهاي
بين  15هزارتومان كه آرزوي روحاني اســت تا  35هزار تومان كه فعاالن
كنند در نوسان است؟
اقتصادي پيشبيني مي 

وابستگي  22در صدي تجارت ايران به چين كمونيست

صفحه41

در حالي كه ايران در سياست خارجي به استقالل از قدرتهاي جهاني در
كند اما در دهههاي تازه سپري
شرق و غرب عالم به مثابه يك ارزش نگاه مي 
نمود نداشته است و ايران وابستگي
شــده اين استقالل در تجارت خارجي 
شديدي به چين كمونيست دارد...

ابرتورم  ۱۴۰۰در راه است

صفحه59

براي بسياري بودجه  ۱۴۰۰مفهومي جز به صدا درآمدن زنگ خطر 
رشد
نقدينگي و تورم ندارد .ارقامي كه در البهالي رديفهاي بودجهاي و در قالب
شود اگرچه هر يك حامل پيامهايي در خصوص
بندهاي سياستي ديده مي 
خود است...
نحوه سياستگذاري در حوزه مربوط به 
صفحه61

مجتمع چاپ ديجيتال ايران كهن
88344387
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به صنعتگر حق انتخاب بدهيد
محسن خلیلی عراقی
کارآفرین و صنعتگر
پیشکسوت
وضعيت كسبوكار در ايران به سه دليل
تحريم؛ كرونا و نيز سياستهاي اقتصادي در
شرايط ابهام و ضعف قرار دارد .صنعتگران
ايراني با اينكه ديگر برايشــان معلوم شده
اســت نبايد به اميد معجــزه دولت بمانند
اما از سوي ديگر اين نهاد دست از دخالت
برنمي دارد و ميدان بازي را تنگ ميكند.
محسن خليلي رئيس انجمن مديران صنايع
در نوشتاري كوتاه به دولت توصيه ميكند
به صنعتگران ايراني حق انتخاب بدهد وي
نوشــته است« :سياســتگذار بايد حقوق
اوليه جامعه و فعال اقتصادي و صنعتي را
كه در يك واژه خالصه ميشود يعني «حق
انتخاب» بپذيرد و بسترهاي زندگي و كار
سالم و خالقانه را با انجام وظايف ذاتياش
و مشاركتدهي جامعه در تصميمگيريها
فراهم كند؛ «حق انتخاب» مشروع و قانوني
جامعه و فعال اقتصادي براي گزينش مدل
زندگــي و توليد و فــروش كاال و خدمات
موردنياز در تعامل با جهان و در يك فضاي
آزاد و رقابتي؛ تمامي ســخن همين است
و آرزويي جز اين نيســت .اميد كه چنين
شود .نوشته خليلي را كه در دنياي اقتصاد
منتشر شــده در ادامه ميخوانيد« :بيم» و
«اميد» حكايت همهساله كسبوكار فعاالن
اقتصادي و صنعتي در اين ســرزمين عزيز
است .بيم از تهديدها و فشارهاي خارجي و
تحديدهاي داخلي ،كار و فعاليت اقتصادي
مولــد و پايــدار را كه ريشــه در امنيت و
اطمينان دارد ،بس دشوار كرده است.
از ســوي ديگر ميل به كار و كسب سود
مشروع و قانوني و در درجاتي واالتر ،عشق
به توســعه و پيشــرفت اين ملك و ميهن،
همواره اميد به تالش براي بهبود وضعيت
و گذر از ســختيها را به جزئي الينفك از
شخصيت صنعتگر و كارآفرين واقعي تبديل
كرده اســت .در اين ميان ،ســال گذشته
بيشــك نقطــه عطفي در دشــواريهاي
فعاليــت صاحبــان بنگاههــاي اقتصادي

و صنعتــي و ارائه دهنــدگان خدمات به
جامعــه بود .دولــت به عنــوان كارفرماي
اصلي و بزرگ اقتصاد ،با تنگناهاي شــديد
ناشــي از تحريمهاي ظالمانه مواجه شــد،
از اينرو دچار كمبود منابع واقعي شــد و
كسري بودجه خود را از طرقي رفع كرد كه
خواسته و ناخواسته تاثيرات تورمي بسياري
بر فضاي اقتصادي كشور برجا نهاد؛ تورمي
حولوحوش  36درصد در اســفند ســال
قبل.همچنين اين كمبــود منابع ،تاثيرات
عميقي بر تــوان ســرمايهگذاري دولت و
بخشخصوصــي و پسانداز جامعه نهاد كه
سبب كاهش شديد اين پشتوانههاي اصلي
فعاليــت اقتصادي شــد .چنانكه به گفته
رئيس اتــاق بازرگاني تهران ،براي اولينبار
رشــد موجودي ســرمايه در ميهنمان در
ســال قبل منفي شــد كه به معني پيشي
گرفتن نرخ اســتهالك از ســرمايهگذاري
و خــروج بــس نگرانكننده ســرمايه از
كشور است.
در اين ميان بهواســطه تنگناهاي شديد
مالي دولــت و بيثباتيهــاي اقتصادي و
سياســي ،بخــش بزرگي از مــردم نيز با
كاهش درآمد و فقر مواجه شــدند و تقاضا
در جامعه بهشــدت كاهش يافته و عمدتا
به تامين ضروريــات اوليه زندگي محدود
شده اســت .آن بخش از داراييهايي مازاد
بر مصرف جامعه نيز ،صرف سرمايهگذاري
در فعاليتهاي غيرمولد و سفتهبازي (ارز،
ســكه و )...براي مقابله بــا فضاي تورمي
حال و عــدم قطعيتها و انتظارات تورمي
آينده يا اسير بيثباتيهاي بازار سهام شد.
در واقع متاسفانه چنانكه استاد ارجمند،
جناب دكتر نيلــي ميفرمايند «پسانداز
شخصي» بهواســطه اين شرايط نامناسب
تبديل به «پسانداز ملي» نشد.به همه اين
موارد ،بايد تشديد بيماري كرونا را افزود كه
شوك بزرگي به كسبوكارها و روح و روان
جامعــه وارد كرده و همچنان وارد ميكند
و مشكالت و بحرانهاي اقتصادي و توليد
صنعتــي را در وضعيت بس نامطمئنتري
قرار داده اســت.در اين ميان خواســت و
مطالبه اصلي فعــاالن اقتصادي و صنعتي
و كارشناسان و دلسوزان اين سرزمين چه
در ســالهاي گذشــته و چه در سال قبل
و موكدتر براي ســال جاري بســيار ساده

اســت :دولت محترم (حاكميت) به انجام
وظايف ذاتي خود يــا آنچنانكه مصطلح
است «كارويژه»هاي خود در تامين كاالي
عمومي بپردازد .استدعاي فوق ،سخن يك
عاشق ميهن و مردم پس از حدود  70سال
فعاليت اقتصادي و صنعتي و كار تشــكلي
و خدمتگــزاري به اقتصاد ملــي و در ايام
سالخوردگي و  92سالگي است .كار دولت،
تامين امنيت و اطمينان و حاكميت قانون،
تعامل مناسب با جهان ،ايجاد فضاي مناسب
كسبوكار و ثبات مولفههاي اقتصاد كالن
و حفظ محيطزيســت است .چندبار ديگر
اين عبارت را به نقــل از يكي از متفكران
يك قرن و نيم پيــش اين مملكت (ميرزا
ملكمخــان) نقل كردهام كــه «خوبي يك
دولت موقوف به درســتي اجراي تكاليف
اوست ...تكليف دولت ايران چيست؟
تكليف عامه دول سه چيز است:
اول -حفظ استقالل ملي
دوم -حفظ حقوق جاني
سوم -حفظ حقوق مالي
خارج از اين ســه عمل هيچ تكليفي بر
دولت وارد نيست ...ملت انگليس از دولت
خود متوقع نيســت كه فــان كارخانه را
بســازد يا فالن كوه را سوراخ كند يا فالن
معدن را در بياورد»...
جز استدعاي فوق هيچ خواست و انتظار
و هيــچ راهي براي گذار از اين وضعيت بس
دشــوار تاريخي و فائق آمدن برابر چالشها
وجود نــدارد .ابرچالشهايي همچون فقر و
شكاف طبقاتي ،تورم و بيكاري ،عقبماندگي
صنعتــي ،آلودگي آب و محيطزيســت و...
كه عبور از آنها ضرورت توســعه اقتصادي و
صنعتي و الزمه دوام اين سرزمين و اين مردم
است.سياستگذار بايد حقوق اوليه جامعه و
فعــال اقتصادي و صنعتي را كه در يك واژه
خالصه ميشود يعني «حق انتخاب» بپذيرد
و بســترهاي زندگي و كار سالم و خالقانه را
بــا انجام وظايف ذاتياش و مشــاركتدهي
جامعه در تصميمگيريها فراهم كند؛ «حق
انتخاب» مشــروع و قانونــي جامعه و فعال
اقتصادي براي گزينش مدل زندگي و توليد
و فروش كاال و خدمات موردنياز در تعامل با
جهان و در يك فضاي آزاد و رقابتي؛ تمامي
سخن همين است و آرزويي جز اين نيست.
اميد كه چنين شود.
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سه مسأله ايران در سال 1400
محمدصادق جنان صفت
سردبیر
ايران و شهروندانش از زمستان  1398با سه
دسته تنگناي اساســي روبهرو بودند .نخستين
گرفتاري بزرگ ،تورم فزاينده بود كه دســترنج
ايرانيان را به خاكســتر تبديل ميكرد .تنگناي
دوم تحريمهاي تشديدشونده آمريكايي بود كه
روزنههاي نفس كشيدن اقتصاد ايران در سطح
كالن را ميبســت .ســومين تنگنا نيز بيثباتي
گســترشيافته در سياستگذاري اقتصادي بود
كه از دو تنگناي نخســت اثر ميپذيرفت .حاال
در بهار  1400هر سه دسته تنگناهاي ياد شده
استوار و محكم بر سرجاي خود ماندهاند و حتي
در برخي از شرايط بدتر نيز شدهاند.
بيثباتــي اقتصــادي كــه سرچشــمه آن
سياســتگذاريهاي ناكارآمــد ارزي ،مالــي و
بودجهاي بود فاجعه كســري بودجه را با عمق
بيشــتر به ســال  1400آورده اســت و بودجه
بادكرده ايران در بخــش درآمدي روي آب بنا
شده اســت و تورم نيز با احتمال باال در شرايط
سختتري قرار خواهد گرفت« .كاهش توليد و
ســرمايهگذاري» و بالتكليفي بخش صنعت در
سال  1400وتا زمان معلوم شدن مسأله تحريم
و كرونا با ايرانيان همراه خواهد بود« .نبود نظام
جامع تامين اجتماعي» برياي برطرف كردن فقر
گسترشيابنده ميان ايرانيان از دستاوردهاي سه
مســأله باال است .در صورتي كه در سال 1400
براي چالشهاي يادشده راهحلي پيدا نشوند در
سالهاي آينده با مشــكالت بزرگتري مواجه
خواهيم شد.
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مادر همه شرها و بديها
بررسي همه ابعاد و زاويههاي زندگي اقتصادي
ايرانيان و نيز سياست خارجي و مبارزه سياسي
در داخل ايران كه اين روزها در اوج آن به ســر
ميبريم نشــان ميدهد از االن تا ســال 1404
شماري از مســائل كوتاهمدت در جامعه ايراني
حاكميت دارنــد و نيز شــماري از مقولههايي
كــه خود را در ميان مدت نشــان ميدهند كه
البته به هم مرتبط هســتند .اين مسائلي بيشتر
در ســطح مســائل اقتصاد كالن كشور است و

البته پيامدهايش بنگاههــا و خانوادهها را متاثر
ميكند .اقتصاددانان باور دارند در حوزه اقتصاد
كالن سه مســأله اصلي به چشم ميآيد كه اگر
در ســال  ۱۴۰۰به آن نپردازيم ممكن اســت
ادامه پيدا كنند .بر اســاس همين مسائل است
كــه تا  1404چند كار بايد انجام شــود و گروه
اقتصادي تازه كه با دولت سيزدهم ميآيند بايد
آنها را دركانون توجه قراردهند .اصل داســتان
بيتعادلي در اقتصاد ايران و موضوع اول مسأله
بيثباتي اقتصادي است كه پيش روي ما هست
و بايد براي اين درد بزرگ درماني اساسي ندارد
ديده شــود .تورم فزاينده و خانمانســوزي كه
پيشبيني ميشود امســال در سطح دستكم
 40درصد خود را نشــان دهد بدترين دستاورد
بيثباتي اقتصادي اســت .آمارهاي در دسترس
نشــان ميدهند در بودجه ســال  ۱۴۰۰مشابه
بودجه دو ســال قبل كسري بودجه قابل توجه
وجــود دارد و اين موضوع يكي از ريشــههاي
تورم اســت .البته اين چيزي كه االن مشاهده
ميكنيم عوامل ديگري هم دارد ولي براي سال
 ۱۴۰۰ميتوان گفت يكي از عوامل اصلي ايجاد
بيثباتي مسأله بودجه است كه ادامهدار خواهد
بود .هر كاري الزم اســت بايــد انجام بدهيم تا
بتوانيم در ســال  ۱۴۰۰و سالهاي بعد بودجه
را مديريــت كنيــم .البته ديگر مســأله بودجه
 ۱۴۰۰با توجه به اينكه تصويب شــده گذشته
و عمال مســأله پيش روي ما اســت و شايد كار
زيادي نشود براي آن انجام داد مگر در صحنه و
عمليات بتوانيم كسري بودجه را مديريت كنيم
طبق قاعــده و قوانين مصوب خيلي كار خاصي
نميشود كرد ،مگر اينكه بعدها اصالحيهاي داده
بشــود تا بودجه ترميم پيدا كند .در اين ميدان
يك نكته كليدي وجود دارد كه اگر اجرايي نشود
داســتان تا ابد ادامه خواهد داشت .بايد بودجه
به صورت كامل شفاف شود و هر چيزي هست
بايد در قانون بودجه بيايد .دراين صورت خواهيم
فهميد كه در كشور چقدر خرج ميكنيم .مادر
همه شرها در اقتصاد ايران همين كسري بودجه
اســت كه به صورت غيرشفاف ايجاد ميشود و
كســي درك درستي از اين اشــر بزرگ ندارد.
اين شر بزرگ با خود دستاوردهاي شومي دارد
كه منجر به تورم ميشــود .چند دهه است اين
كســري بودجه همراه ايرانيان است و آنها را در
مقايسه با كشــورهاي ديگر در موقعيت ضعيف
نگه داشته اســت .يك زماني مستقيم از بانك
مركزي ميگرفتيم بعدا قانون جلو آن را گرفت.

بعد غيرمســتقيم از كانال بانكها گرفتيم بعد
از كانال آحاد اقتصــادي گرفتيم .پس اول بايد
بودجه شفاف باشد .دوم اوراق بدهي باشد سوم
اينكه يك قانون باالدستي باشد و سقف بگذارد
براي ميزان كسري بودجه و ميزان بدهي دولت.
و تخطي از آن بايد راهي بايد داشــته باشد .در
بعضي از كشورها وقتي دولت ميرسد به سقف
بدهــياش ،كل دولت تعطيل ميشــود اجازه
يك ريال پرداخت اضافه ندارند چون به ســقف
رسيدند .آنجا يك جنگ سياسي رخ ميدهد كه
براي چه به سقف رسيدي يك كشمكش صورت
ميگيرد و آن خودش يك باالنس ايجاد ميكند
كه دولــت نتواند بدون هزينه تعهد ايجاد بكند.
لذا بايد قانون باالدســتي روي ميزان كســري
بودجــه ،مجموعه بدهي دولــت و اينكه بدهي
دولت آيا پايدار ميماند يا نه اين ســقف را بايد
بگذارند .نرخ اوراق هــم عمال تا حدي خودش
يك ابزار كنترلي و بازدارنده اســت .اين مسائل
بايد حل شــود .يكي از اين برنامههاي دولت در
ســال  ۱۴۰۰بايد مقابله با اين كســري بودجه
باشــد و هر تيم جديدي هم كــه بخواهد بيايد
سكان اين كشتي را بگيرد ،بايد به عنوان دغدغه
شــماره يك آن باشــد .چون عامل اصلي اين
شرايط حاد تورمي مسأله كسري بودجه است.
تحريم و بيثباتي
منتقــدان دولت روحاني بــا آگاهي كامل از
پيامدهاي تحريم بر كاهش درآمدهاي دولت كه
به تامين درآمد از راههاي غيركارشناسي منجر
شده اســت اثرات تحريم را بر متغيرهاي كالن
اقتصادي ناديده ميگيرنــد .در حالي كه نيك
ميدانيم تحريم يــك تلنگر و محرك اصلي در
كســري بودجه و رشــد تورم بوده و هست .اگر
دولت در ســه سال تازه سپري شده ميتوانست
مثــل دولتهاي قبلــي نفت بفروشــد مقدار
قابل توجهي از كســري بودجه پوشــش داده
ميشــد و به صورت حداقل تورم مهار ميشد.
گرچه اصوال نحوه استفاده دولتها از منابع نفتي
در كشور طبق قواعد باالدستي جوري است كه
چه نفت داشــته باشيم ،چه نفت نداشته باشيم
وضع اقتصاد ايران خراب ميشود .مشكل داشتن
يا نداشتن نفت نيست ،مشكل ما نحوه حكمراني
حاكم بر منابع نفتي اســت .اگر بخواهيم ساده
بگوييم اينكه ما درآمد نفتي ميداشتيم هزينهها
را مثل دولتهاي قبل باز هم كنترل نميكرديم
و چون متناسب با درآمد نفتي هزينهها افزايش
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پيدا ميكرد بنابراين تورم برطرف نميشــد.
اين يكي از مسائل ريشهاي كشور است به اين
مســأله هم بايد بهطور جدي پرداخته بشود و
يكي از مسائل كليدي است.
داستان تاسفبار توليد و سرمايهگذاري
جز مسأله كســري بودجه و تورم و تحريم
كــه در ســال  ۱۴۰۰پيش رو داريم مســأله
توليد و سرمايهگذاري نيز بايد در مركز توجه
باشد .اقتصاد ايران از ســال  1397به بعد به
واســطه مســأله تحريم كه توليد را در كشور
كاهــش داد ،مجموع توليد نفتــي را كاهش
داد و منابعي ورودي به كشــور را كاهش داد.
بعد تحريمهاي تجاري كه اتفاق افتاد واردات
بهخصــوص واردات كاالهــاي ســرمايهاي را
با دشــواري مواجه كــرد و بيثباتي كه ايجاد
شــد منجر به خروج سرمايه زيادي شد .همه
اينها دســت به دست هم داد كه طي دو سال
گذشته ركود هم داشــته باشيم و اقتصادمان
نزديك بــه  ۱۲تا  ۱۳درصد كوچك شــد و
ســرمايهگذاري افت كرد .يعنــي منابعي كه
سرمايهگذاري ميشــد رفت تبديل به دالر و
زمين و بيتكوين و ...شد .اوراق بدهي دولت،
كســري بودجه دولت را پوشــاند لــذا منابع
قابل توجهي سرمايهگذاري نشد .سرمايهگذاري
خالص منفي شد .كل سرمايه كشور آب رفت.
ظرفيت توليد براي سالهاي آينده در مجموع
كاهش پيدا كرده است .پس يكي از معضالت
پيش روي ما توليد خواهد بود و سرمايهگذاري
لذا دولت بايد برنامه جدي داشــته باشد براي
توليد اينكه توليد را زياد بكند .دوم بايد براي
ســرمايهگذاري كاري كرد .در سرمايهگذاري
احتماال ما ناچار باشيم يك بخش قابل توجهي
سرمايهگذاريهاي زيرساختها انجام بشود نه
صرفا دولتي ولي با كمــك دولت .دولت بايد
بگويد ،بخش خصوصي بيا اينجا راه بساز .بخش
خصوصي بيا اينجا راهآهن بســاز ،مترو بساز،
پتروشيمي بساز ،پااليشگاه بساز هر جا هم كه
الزم باشد يارانه سود آن را هم پرداخت بكند.
در حوزههايي مثل پتروشــيمي و پااليشگاه و
در حوزههايي كه بعــد از كرونا فعال خواهند
شد مانند گردشــگري ،اقتصاد ديجيتال ،در
حــوزه دارو در حوزههاي مختلف به خصوص
حوزههاي زيرســاختي راهآهن ،راه ،فرودگاه
توليد روي آن ســوار ميشود و در اينها دولت
بايد بيايد يك جايي خودش ســرمايهگذاري
كند يك جايي بخش خصوصي را ترغيب كند
تا ســرمايه بياورد و از مشاركتهاي عمومي
خصوصي استفاده بكند.

تعديل يا تعطيل سازمانهاي
قيمتگذاري دستوري

محمد عرب محمدي
دكتر موســي غنينژاد استاد اقتصاد در ايران و
گروه پرشــماري از اقتصاددانان حتي نهادگرا باور
عميق دارند كه نقش سازمانهاي نظارتي بر قيمت
و توزيع كاالها وخدمات در همه كشورهاي جهان
منفي بوده و بســياري از كشورهاي داراي اقتصاد
سالم و غيررانتي چنين ســازمانهايي را تعطيل
كردهانــد .دكتــر غنينژاد چنــدي پيش در يك
نشست با عالقهمندان اقتصاد سياسي ايران از آنها
پرسيد چرا دولت سازمان حمايت از مصرفكننده
و توليدكننده را تعطيل نميكند؟ برخي از حاضران
باورداشتند اگر اين سازمان تعطيل شود گراني بر
بازار كاالها استيال پيدا ميكند و غنينژاد با صراحت
گفت من تضمين ميدهم با تعطيل شــدن اين
سازمانها بازار كاالها هرگز به سوي گراني بيش از
اندازه فعلي نخواهد رفت .باور او و اقتصاددانان اين
است كه گراني و تورم اصوالً يك پديده پولي است
و اگر قرار اســت تورم مهار شود بايد بانك مركزي
در اين راه پيشگام باشد و با مهار نقدينگي و با مهار
رشد پايه پولي اجازه بيمهارشدن تورم را در اقتصاد
بگيرد .البته اقتصاددانان باور دارند كه درايران عامل
رشــد نقدينگي روشهاي ناكارآمد و تورم ساز در
تأمين منابع و درآمدهاي بودجههاي ساالنه است
كه حاال جاي توضيح آن دراين نوشته نيست.
مخالفت 92درصدي با قيمتگذاري دستوري
در آخريــن روزهاي مــرداد  1398بود كه در
يــك نظرســنجي تلويزيوني ،شــركتكنندگان
بــه ناكامي سياســت قيمتگذاري دســتوري و
كارنامه عملكرد ســتاد تنظيم بــازار رأي دادند.
در آن برنامــه به نام «شــب مناظره» بيش از ۹۲
درصد از شــركتكنندگان در نظرسنجي ،به عدم
موفقيت قيمتگذاري دســتوري براي مهار تورم
رأي دادند .در اين برنامه علي ميرزاخاني ســردبير
«دنياياقتصاد» و ســيدمصطفي صفاري اســتاد
دانشگاه به عنوان مخالفان قيمتگذاري دستوري
و محمدرضا كالمي ،مديــركل دفتر برنامهريزي،
توزيع و تنظيم بازار وزارت صنعت ،معدن و تجارت
و معصومه آقاپور عليشاهي نماينده مجلس شوراي
اسالمي به عنوان موافقان اين سياست برگزار شد.
برآيند صحبتهاي منتقدان تنظيم بازار حكايت
از شكست سياستهاي ســتاد تنظيم بازار دارد.
چراكه به اعتقاد آنها ،ايجاد ســتاد تنظيم بازار به
خودي خود يك سياســت اشتباه است كه حتي

اگر وظايف خود را به درســتي انجام دهد ،باز هم
ناموفق خواهد بود .اين گروه اســتفاده از تجارب
جهاني را در مهــار تورم امري ضروري ميدانند و
با بررســي روند ف ّعاليت ستاد تنظيم بازار از سال
گذشــته تاكنون ،رأي به ناموفق بودن سياســت
قيمتگذاري دستوري ميدهند .زيرا به گفته آنها
هر كااليي كه دچار قيمتگذاري دستوري شده،
نتوانســته با همان قيمت به دست مصرفكننده
متضرر كرده و
برســد .بلكه فقط كارخانهداران را
ّ
سود قابلتوجهي را به دالالن اختصاص داده است.
در مقابل ،گروه مدافع سياستهاي ستاد تنظيم
بازار عنوان ميكنند كه اين ســتاد تنها در مورد
كاالهايي كه ارز دولتــي ميگيرند قيمتگذاري
ميكند و ساير كاالها براساس عرضه و تقاضا تعيين
قيمت ميشوند.
ايــن گروه مداخلــه در بــازار را وظيفه دولت
ميدانند تا بتوانند به نفع شهروندان و جامعه ،بازار
را كنترل كنند .همچنين آنها عنوان ميكنند كه
علت گراني برخي از كاالها مانند چاي ،خارج شدن
اين كاالها از دايره كاالهاي مشمول دريافت دالر
 ۴۲۰۰توماني بوده اســت .مدافعان قيمتگذاري
دســتوري درحالي بهصورت تلويحــي به دفاع از
تخصيص دالر  ۴۲۰۰تومانــي به برخي از كاالها
ميپردازند كه مخالفان سياست مذكور اعتقاد دارند
اين اشتباه اســت كه فكر كنيم ميتوانيم قيمت
كاالهــا را با دالر ارزان پايين نگه داريم .چراكه در
اين صورت به منابع بيانتهــاي دالري نياز داريم
تا بتوانيم قيمتها را كنترل كنيم .حال آنكه اين
روش غلطي است و بهترين راهكار افزايش توليد و
عرضه كاال است .همچنين موافقان سياستگذاري
قيمتگذاري دستوري ،ماموريت ستاد تنظيم بازار
را جلوگيري از گراني كاالها ميدانند .اما منتقدان،
بــر اين باورند كه گراني معلــول علت و پديدهاي
بهنام تورم است و مهار و كنترل تورم نيز بر عهده
بانك مركزي اســت .از ســويي اگرچه موافقان و
مخالفان قيمتگذاري دستوري هر دو قبول دارند
كه درحالحاضر با جنگ اقتصادي روبرو هستيم،
اما موافقان تنظيــم بازار ،اين جنگ و تحريمهاي
اقتصــادي را دليــل سياســتگذاريهاي دولت
ميدانند .درحالي كه منتقدان ســتاد تنظيم بازار
اعتقاد دارند جنــگ اقتصادي و تحريم در نقاطي
موثرتر عمل ميكند و بيشترين تاثيرگذاري را دارد
كه سياستهاي داخلي ما اشــتباه عمل كرده و
اقتصاد كشور در آن نقاط آسيبپذير شده است.
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تابو وترس يا منافع پنهان
برخي از كســاني كه مقوله قيمتگذاري دستوري
و پيامدهــاي آن را به مثابه يك مطالعه ضروري براي
دور كردن كسب وكارها از رفتارهاي آسيبساز دنبال
ميكنند به اين نتيجه رسيدهاند كه برخي سياستمداران
و سياستگذاران كه دنبال اصالح امورند از ترس تورم
و گراني به اين سازمانهاي حمايتي پناه ميبرند .اين
گروه از سياستورزان و سياستگذاران كه دنبال رانت
نيستند و از فســاد دوري ميكنند ترس اين را دارند
كه اگر چنين سازمانهايي نباشند تورم سر به آسمان
ميزند و شهروندان كمدرآمد زير فشار گراني له خواهند
شــد .اما گروهي از مديران و سياستورزان با دانش و
آگاهي كامل به اينكه اين نهادهاي نظارتي در  42سال
اخير اين نهادها هرگز در مهار تورم موفق نبودهاند از اين
سازمانها براي استيال بر بنگاهها و ايجاد رانت استفاده
ميكنند .همه ايرانيان هر روز به چشم ميبينند همين
االن نيز دولت از جيب شــهروندان پــول برميدارد و
گوشــت مرغ را به قيمت ارزان به فروشندگان ميدهد
اما آنها با ترفندهاي گوناگون بخشي از گوشت مرغ را
به قيمت مصوب به مصرفكنندگان ميدهند و باقي آن
را به قيمت آزاد ميفروشند .همين روزها يعني در دهه
دوم ارديبهشت  1400از سوي نهادهاي قضايي اعالم
شد  555نفر ارزخوار دســتگير شدهاند .اينها كساني
هســتند كه دالر  4200توماني براي واردات كاالهاي
مورد نظر دولت گرفتهانــد ولي كاال وارد نكرده يا وارد
كردهاند و با قيمت آزاد فروختهاند و سازمانهاي نظارت
بر قيمت نيز كاري از دستشان بر نيامده است.
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مدتي تعطيل يا تعديل كنيد
كارشناســان و ف ّعاالن اقتصادي به دولتها پيشنهاد
ميكنند براي يك دوره كوتاهمدت اين سازمانهاي نظارتي
را تعطيــل كنند و پيامد و نتايج اين تعطيل يا تعديل در
فرآيند دخالتها را بررسي كرده و به نتيجه قطعي برسند
كه آيا وجود اين سازمانها دراقتصاد امروز ضرورت دارد؟
واقعيت اين اســت كه نبود چنين سازمانهايي هيچ آثار
منفي بر ف ّعاليتهاي توليدي و توزيعي و نيز گراني برجاي
نميگذارد .اكنون در بيش از  150كشور جهان نرخ تورم
زير  5درصد اســت و در برخي از كشــورها مثل ژاپن و
برخي كشــورهاي عضو اتحاديه اروپا تالش ميشود نرخ
تورم منفــي را به  2درصد برســانند و نميتوانند .نكته
جذاب اين است كه دراين كشورها سازماني شبيه سازمان
حمايت از مصرفكننــدگان و توليدكنندگان نيز وجود
ندارد .فقدان ســازمانهايي كه گروهي كارشناس كه در
هر دوره از دولتها تغيير ميكنند .كارشناسان و ف ّعاالن
اقتصادي پيشــنهاد ميكنند كه بــراي دوره كوتاهمدت
به جاي فشار بيهوده بر بازار كاال و بگير و ببندهاي فيزيكي
و كنترل قيمتها از يك جاي متمركز كه كارشناسان آنها
اصوالً كار توليد را نميشناسند براي مهار تورم به كنترل
حجم پول متمركز شوند و قطعا نتايج بهتري ميگيرند.

راه كاهش فقر پولپاشي نيست
مهندس محم د پارسا
رئیس هیات مدیره
فدراسیون صادرات انرژی
ايــن يك واقعيت تلخ اســت كــه تورم
رصد در ســال سپري شده،
نزديك به  40د 
پيامدهاي آشــكار و بازدارنده بر كسبوكار
ايرانيان و روش زندگي آنها بر جاي گذاشته
روند فزاينده تورم در  3سال  1397تا
است .
 1399و پيشبيني صندوق بينالمللي پول
ابعاد منفي
براي تورم باالتر در سال  1400
خواهد داشت.

تاسفباري
كاهش قدرت رقابتــي توليدات صنعتي
ايران در برابر شــركتهاي خارجي ،كاهش
ســرمايهگذاري ،ادامه مارپيــچ خطرناك
مزد -تورم و كاهش رقابت كاالها و خدمات
صادراتي ايران و ســرانجام فشار بر بودجه
از پيامدهاي تهديدكننده امنيت كشــور به
زنندهترين پيامد
حساب ميآيند .اما آسيب 
خريد شهروندان

تورم فزاينده ،كاهش قدرت
ايراني به مرور زمان و افزايش شمار كساني
است كه با تورمهاي باال و ناتواني در كسب
مــزد كه تصــور ميكنند

رشــد

رآمد با
د 
به اندازه تورم است هر سال فقيرتر ميشوند.
اما واقعيت اين است؛ از آنجا كه فقرا بيشتر
هزينههايشان به كاالهاي خوراكي اختصاص
يابــد و تورم اين كاالها بيشــتر از تورم
مي 
عمومي اســت در نتيجه فقيرتر شدن آنها
بيشــتر معنا پيدا ميكند .اين موضوع يك
مسأله ساده نيســت كه حل آن را به دليل
هميــن تصور غلط به فــردا و فرداهاي بعد
موكول كنيم .جامعهشناسان ،اقتصاددانان،
سياســتمداران و فعاالن اقتصادي دلســوز
به اين كشــور هر كــدام از دريچه دانش و
خود و تجربههاي جهاني
تخصص و تجربه 
تاكيد کردهاند كــه كاهش فزاينده و

بارها
خريد شهروندان مثل بمب

ادامهدار قدرت
ساعتي اســت و اگر در وقت مناسب آن را
خنثــي نكنيم ،نميدانيم بــا انفجارش چه
ميزان خسارت به بخشهاي مختلف زندگي
رسد مجلس
خواهد شد .به نظر مي 

وارد
ايران 
يازدهم و دولتي كه از پاييز امســال فعاليت
بايــد مقوله كاهش

كند
خــود را آغــاز مي 

خريد شــهروندان و افزايش فقر را

قــدرت

دركانون توجه قرار داده و با هر شكل قانوني
كارآمد در حوزه اقتصادي،

و سياســتهاي
اجتماعي و سياسي اين مسأله را حل كنند.
بايد ازكجا شروع
شــود حاال 

شايد پرسيده

رسيدهايم؟ واقعيت اين

كرد و چرا به اينجا

است كه بيثباتي اقتصادي منجر به خروج
سرمايههاي بزرگ از كشور شده و از سوي
ديگر به عدم سرمايهگذاري و تورمهاي باال
منجر شده است .حقيقت ديگر اين است كه
رصد كوچك
اقتصاد ايران ۱۳تا  ۱۴د 

اندازه
شــده اما بدبختانــه در همين وضعيتي كه
اقتصاد ايران كوچك شده و در وضعيتي كه

تورم فزاينده داشــتهايم ،نتايج اين كوچك
اقتصاد متوازن نبوده است .گروههايي

شدن
از ايرانيان روي همين موج تورمي درآمدها
چند برابر کردهاند و تعداد
خــود را 

و ثروت
كســاني كه زيــر خط فقر بودنــد ،روندي
رشد داشته است.
فزاينده و رو به 
براي اينكه فقرا كاهش و سطح رفاه مادي
ايجاد ثبات در
آنها افزايش يابد ،راهحل اصلي 
اقتصاد است .تا زمانيكه اين ثبات اقتصادي

نشود كه شامل مهار تورم و برطرف

پديدار
كردن كسري بودجه است و تا زمانيكه اين
دو متغيــر به مثابه عامــل ايجادكننده فقر
هنــوز عمل ميكنند ،دولــت و مجلس هر
بگويند ما به مــردم پول ميدهيم و به

چه
 ۷دهــك هم پــول بدهنــد ،راه به جايي
نميبريم .چون ايــن پولها از جايي تامين
شود كه خودشان تورم
و تخصيص داده مي 
درســت ميكنند .به جــاي اين روشهاي
بايــد عوامــل بيثباتي

شكســت خورده
توليد و ســرمايهگذاري

اقتصادي و كاهش
كــرد و از بين برد .براي برگرداندن

را مهار
خريد ايرانيان به ســال  ۹۱نيازمند

قدرت
رصد هستيم .اين
رشد بيش از  ۸د 
 ۶ســال 
افتاد مگر با اولويت قرار گرفتن
نخواهد 

اتفاق
رشد اقتصادي و اين مهم بدون رجوع
رفاه و 
اقتصاد امكانپذير نيست.

به علم
اقتصــاد صحنه تجربه و خطا نيســت و

تجربــه كــردن تجربههاي اشــتباه به غير
از فرصتســوزي براي مــا ارمغاني نخواهد
داشت .اميدوارم ســال  ۱۴۰۰سال رجوع
اقتصــاد و ســال درس گرفتن از

بــه علم
اعتماد به خودمان و

اشــتباهاتمان ،ســال
اعتماد بــه ايرانيان با ســرلوحه قرار دادن

باشــد كه راه رستگاري ما

اقتصاد

علم نوين
خواهد بود.

در اين مسير
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انتظارات بخش خصوصي از دولت سيزدهم

مقدمه
اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي جمهوري
اســامي ايران قواي حاكم را قوه مقننه ،قوه
مجريه و قوه قضاييه برشــمرده است و براي
هر يك از اين قــوا وظايفي را در نظر گرفته
اســت .در اولين گام و براي حل مشــكالت
در كشــور الزم اســت اين قــوا و نهادهاي
ديگر حكومتي انســجام داشته و با يكديگر
هماهنگ باشــند .اگر اين امر مهم در كشور
وجود نداشــته باشــد ،بدون شك يا اهدافي
محقق نخواهند شد يا اگر هر هدفي به نتيجه
برسد ،هزينههاي دستيابي به آن بسيار زياد
خواهد بــود .لذا بخش خصوصي انتظار دارد
كه براي جلوگيري از اتالف منابع كمياب در
كشور ،در اولين قدم هيات حاكمه منسجمي
در كشور وجود داشته باشد و همگي نيروها
و منابع خود را به صورتي تجميع كنند كه در
تعقيب اهداف تســريع شود .اگر اين انسجام
وجود داشته باشد ،در گام بعد كشور ميتواند
تابع هدف مشــخصي را ترسيم كند و براي
تحقق آن برنامهريزيهاي الزم را انجام دهد.
قانون اساســي جمهوري اسالمي ايران در
اصل يكصد و سيزدهم ،رئيسجمهور را پس
از مقام رهبري عاليترين مقام رسمي كشور
معرفي كرده است و مسئوليت اجراي قانون
اساسي جز در اموري كه مستقيماً به رهبري
مربوط ميشود را بر عهده رئيسجمهور قرار
داده اســت .لذا رئيسجمهور بايد در اجراي
اصول قانون اساســي اهتمام الزم را به عمل
آورد.
اينها بخشــي از مباحث كالني اســت كه
رياســتجمهوري بايد به آنها توجه كند ،اما
در عرصههاي خردتــر و با توجه به وظايفي
كه رئيسجمهور دارد ،بخش خصوصي انتظار
دارد براي حل آنها برنامهريزي شود و اهتمام
ل آيد.
جدي به عم 
انتظــارات در دولتهاي يازدهم و
دوازدهم (سالهاي  1392و )1396
بعد از تجربيات ســالهاي دولتهاي نهم
و دهم و توقف تعليق غنيســازي و فشــار
جامعه جهاني و تشديد محدوديتها و اعمال
تحريمهاي شــوراي امنيت سازمان ملل بر
عليه ايران و افزايــش تنشهاي بينالمللي
و وقايع داخلي ايران ،بــا پايان يافتن دولت
دهــم در ســال  ،1392انتظــارات از دولت

يازدهم بسيار گســتره و بيشتر ناظر بر رفع
تحريمها و مبادالت اقتصادي بين المللي بود.
از اين رو دو ســال دولت يازدهم صرف رفع
تحريمها گرديد و مهمترين دســتاورد دولت
يازدهم حل مناقشه بينالمللي و رسيدن به
برجام بود كه نتيجه آن اعتماد از دست رفته
در فضاي كســب و كار بهبود يافت چرا كه
حداقل اقدامي بود كه جهت انجام مبادالت
اقتصادي بينالمللي مورد نياز بود .در همين
راســتا و جهت رونق اقتصــادي ،قانون رفع
موانع توليد رقابتپذير جهت خروج از ركود
در ســال  1394به تصويب رســيد .دولت
يازدهم با ايجــاد فضاي نســبي اعتماد در
اقتصاد با اقدامات و سياستهاي مهار تورم و
رفع ركود و بهبود فضاي كسب و كار به پايان
رسيد و مقدمات جهش و رشد بخش صنعت
و اقتصاد فراهم گرديد و نيازمند بهرهبرداري
از فرصتهاي پيش رو در دولت دوازدهم بود.
با اين اقدامات و دســتاوردها دولت دوازدهم
تشكيل گرديد و بيشترين مطالبات در سال
 96از دولــت و رئيسجمهــور جديد ادامه
روند قبلي و مســير اقتصاد بر اســاس رشد
دو رقمــي و مهار تورم و تراز تجاري مثبت و
مهمتر از همه انجام مبادالت بينالمللي بود
و استفاده از دســتاوردهاي برجام و افزايش
سرمايهگذاري خارجي از مهمترين مطالبات
بخــش اقتصاد بــود .وعدههــاي انتخاباتي،
رئيسجمهــور يازدهم در طــول برنامههاي
انتخاباتي خود در ســال 1396در راســتاي
مطالبــات مردمي و مشــكالت اقتصادي و
اجتماعي ،از جمله بهبود وضعيت اشــتغال
و بيكاري فارغالتحصيالن و همچنين بهبود
وضع آزاديهاي اجتماعي و روشنگريها در
جهت جلوگيري از فســاد اقتصادي و اداري
و بهبــود وضع ايــران در عرصــه جهاني با
بهبود وضعيت اقتصاد و رفع كامل تحريمها
مطرح بود .برجام دســتاورد دولت در عرصه
بينالمللي توانست تصوير مثبتي از ايران به
جهان مخابره كند .تصويري كه ســبب شد
كه سيل گردشگران خارجي را به ايران روانه
كند و عالوه بــر آن روابط خارجي را بهبود
بخشــيد .ادامه اين روند يعني به كارگيري
ديپلماســي درهاي باز از جمله خواستههاي
اكثريت مردم بود.
بر اســاس اعالم و حضور حســن روحاني
در برنامههــاي تلويزيوني ،اقداماتي از قبيل:

اجراي طرح كارورزي براي ايجاد اشــتغال؛
واريز سالي  ۱۵ميليارد دالر از صادرات نفتي
و ســاير فرآوردهها به صندوق توســعه ملي
(يعني  ۶۰ميليارد دالر براي دولت دوازدهم)؛
افزايــش ســاالنه يــك ميليون گردشــگر؛
ورود۱۴۰ميليــارد دالر ســرمايهگذاري به
كشــور و حذف كامل فقر مطلــق به عنوان
اولين اقدامــات اقتصادي دولــت دوازدهم
مطرح ميگرديد و از طريق رسانهها به مردم
اعالم ميشد.
اما ايــن افزايش انتظارات و اميد به بهبود
وضعيت اقتصادي با پيروزي جمهوريخواهان
در انتخابــات ( 2016بهمــن  )1396و بــه
دنبــال آن خروج آمريكا از برجام در ســال
 1397به يكباره از ميــان رفت و اقتصاد و
كشور با انبوهي از مشــكالت روبروگرديد و
كليه اميدها و دســتاوردهاي كه ميتوانست
گشايش اقتصادي ايجاد نمايد از ميان رفت
و انبوه انتظاراتي كه برآورده نگرديده است.
انتظارات از دولت سيزدهم
(سال )1400
در حال حاضر اقتصاد ايران با مشــكالتي
نظير ناپايداري رشد اقتصادي ،باالبودن نرخ
بيــكاري در ميان جوانان با تحصيالت عالي،
نرخ رشــد پايين ســرمايهگذاري ،وضعيت
نامناســب بانكها ،وضعيت نامناســب بازار
سرمايه ،فرســوده و قديمي بودن تكنولوژي
مــورد اســتفاده توليــد ،وجــود رانت در
عرصههاي سياســي و اقتصــادي ،بهرهوري
پايين اقتصاد ايران ،بزرگ بودن و سهم باالي
دولــت در اقتصاد ،واقعي نبودن نرخ ارز ،باال
بودن نرخ تورم ،كســري بودجه ،دخالت در
قيمتگذاري كاالها و خدمات ،تنوع نهادهاي
تصميمگير در اقتصاد ايران ،فســاد گسترده
در عرصههاي مختلف و نابســاماني وضعيت
بازرگانــي و مبادالت بينالمللــي و ...روبرو
است.مشكالتي كه در باال به آنها اشاره شده
است به صورتهاي مختلفي قابل طبقهبندي
هســتند اما آنچه كه به خوبي روشــن است
اين نكته اســت كه حل اين مشكالت فقط
از طريق راهكارهاي اقتصادي قابل پيگيري
نيســت و بايد همــه اركان كشــور اعم از
حاكميت ،دولت ،بخــش خصوصي و بخش
غيردولتــي در برطرف كــردن آنها تالش و
همت كنند و بدون شــك ،انتظارات بخش
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خصوصي و اقتصادي ايران نسبت به حل آنها
(اگر اهتمام و جديت الزم وجود داشته باشد)
از عهــده يك دولت و در عرض چهار ســال
خارج است.
همانطور كه در دولت اول آقاي روحاني
شاهد بوديم و با وجود موفقيت در دو حوزه
تورم و حل و فصل مناقشــات هســتهاي ،با
روي كار آمــدن دولت ترامــپ در آمريكا و
در پــي آن افزايش تنشهــاي بينالمللي و
خروج آمريكا از برجام از يك ســو و همسو
نبودن گروههاي سياســي داخلي از ســوي
ديگر ،دستاوردهاي كسب شده از بين رفت
و افزايش تورم و فشارهاي اقتصادي بر مردم
حجم مطالبات عمومي را بهشــدت افزايش
داد .لذا دولت آينده بايد شــرايطي را فراهم
كند كه بــا بهرهمندي از همــه ظرفيتهاي
كشــور و با همــكاري همه قــوا و نهادها و
تقســيم كار منسجم ،مكانيســم مربوط به
حل مشــكالت را طراحي و برنامهريزي كند
و از تصميمات خلقالساعه پرهيز كند .برنامه
كانديداهــاي رياســتجمهوري در وضعيت
كنوني ايران و وجود مشــكالت انباشته شده
اقتصادي و اجتماعي ،بايد منسجم ،قابل اجرا
و واقعبينانــه ،مبتني بر اصول و قواعد علمي
باشــد و از برنامههاي نوشــتاري و تبليغاتي
پرهيز كرد.
در خصوص مسائل اقتصادي ،اين خواسته
به شــكل جدي از ســوي فعاالن اقتصادي
مطرح اســت و شــركت در انتخابات منوط
به ارائه برنامه منســجم جهت برون رفت از
مشكالت است .اين برنامه بايد مدتها پيش
از انتخابــات در اختيار عمــوم قرار بگيرد تا
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بتوان نظــر نخبگان جامعــه را در مورد آن
مطلع شــد و مورد كندوكاو قرار داد و براي
حركت در اين مسير نبايد از ظرفيت ،دانش
و تجربه بخش خصوصي غافل شد.
برنامــه كانديداها در بعــد اقتصادي بايد
شامل موارد زير باشد:
ترســيم و تحليل چالشهاي اقتصادي
كشور
بيان ديدگاه و رويكرد مشخص اقتصادي
براي حل مشكالت
ترســيم وضعيت كنوني شــاخصهاي
كالن (تورم ،بيكاري ،رشد ،نرخ ارز)
تنظيم سياســتها بر اساس برنامههاي
بلندمدت نه سياستهاي كوتاهمدت و ضربتي
سياســتگذاري در جهــت ثبــات
شاخصهاي كالن
نحوه تعامل با اقتصاد جهاني (تحريمها و
تعيين تكليف )FATF
هر برنامه ارائه شــده از سوي كانديداهاي
رياستجمهوري بدون موضعگيري مشخص
و شــفاف در خصوص موارد فــوق از كارايي
الزم براي حل مشــكالت برخوردار نخواهد
بود.
بهطور كلي بخــش خصوصي (با تأكيد بر
بخش صنعــت) انتظارات خــود را از دولت
آينده بهشرح ذيل اعالم ميدارد:
تدويــن و تصويب اســتراتژي توســعه
صنعتي كشور
ارتقــاي فضــاي رقابتــي و تقويــت
رقابتپذيري در كشور
حمايــت هدفمند و محــدود از توليد
داخلي و تعييــن تكليف وضعيت حمايت از

صنايعي كه بيش از  5دهه در حال استفاده
از امكانــات حمايتي و تعرفــهاي به منظور
حفظ وضعيت خود هستند در يك بازه زماني
مشخص و محدود
تقويــت ديپلماســي اقتصــادي و بــه
خدمت گرفتن سياست خارجي براي توسعه
فعاليتهاي اقتصادي و صنعتي در كشور
تقويت نقش بازار سرمايه در تأمين مالي
بنگاههاي بخش صنعت
اجراي دقيق قانــون رفع برخي از موانع
توليــد و ســرمايهگذاري صنعتــي مصوب
 ،1386/5/7قانون بهبود مستمر محيط كسب
و كار مصوب  ،1390/11/16قانون رفع موانع
توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشــور
مصوب  ،1394/2/1قانون حداكثر استفاده از
توان توليدي و خدماتي كشــور و حمايت از
كاالي ايراني مصوب 1398/2/15
تعيين تكليف ســاختار وزارت صمت و
پرهيز از روش آزمون و خطا ادغام و تفكيك
بخش صنعت و تجارت
بازگشــت وزارت صمت به جايگاه اصلي
خود و تبديــل آن به نهاد سياســتگذار و
تسهيلگر
پرهيز از مداخلــه در نظام قيمتگذاري
كاالها و خدمات
اجتناب از استفاده از روشهاي نامتعارف
و غيرمعمول در تأمين كسريهاي بودجه كه
باعث ميشــود وضعيت برخــي متغيرهاي
اقتصاد كالن دچار بيثباتي شود
پذيــرش هزينههاي مبادلــه مربوط به
برخي رفتارها و تصميمات سياسي در عرصه
داخلي و بينالمللــي كه به بخش خصوصي
و صنعت تحميل ميشــود و حاشيه سود و
رقابتپذيري فعاليت بخش خصوصي را تحت
تأثير قرار ميدهــد و پرداخت آن به فعاالن
بخش خصوصي
تأمين سرمايه در گردش بنگاهها
ارتقــاي فضــاي مربــوط بــه امنيت
سرمايهگذاري در كشور به منظور جلوگيري
از فرار سرمايه
جذب سرمايهگذاري خارجي
مديريت و نه مبارزه با قاچاق كاال و ارز
كمك به پيشبينيپذيري در متغيرهاي
اقتصادي بــه منظور انجــام برنامهريزي در
انجام فعاليتهاي اقتصادي
ايجاد ثبات در بازار ارز
تعيين تكليف يارانهها در اقتصاد ايران
ايجــاد زمينههــاي مربــوط به جذب
تكنولوژيهاي خارجي در بخش توليد
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كنفدراسيون و رنج از دست رفته

رأس ،ميانه و بدنه همه دولتهاي ايران از
دهه  1340به اين سو به اين ميانديشيدند و
آن را بر زبان آوردهاند و هنوز نيز كم و بيش
به اين باوردارند كه كه بخش خصوصي ايران
توانايي ،دانايي ،مسئوليتپذيري و كارآمدي
الزم بــراي اداره جامعــه و كســب و كار
شهروندان را ندارد .بذر اين انديشه هنگامي
در ايران پاشــيده شــده كه درامد حاصل از
صادرات نفت دولتها را فربه و چاق ميكرد
و مديــران دولتها خــود را از هــر پديده
ديگري بينياز ميديدند .عمل به اين انديشه
در تاريــخ معاصر راه را براي توزيع متوازن و
متعادل انواع قدرت از جمله قدرت سياســي
ميان نهاد دولت و نهــاد بخش خصوصي را
ناهموار كرده اســت .در همه دهههاي تازه
ســپري شــده و در حالي كه تقسيم قدرت
ميان نهادهاي مدني و نهاد دولت يك مقوله
پذيرفته شــده در دنياي مدرن بوده وهست
اما درايران هنوز اين انديشــه نهادينه نشده
است .به اين معني كه دولتها اصرار داشته
و دارند همچنان همه قدرت موثر بر رفتار و
تصميمهاي كالن در كســبوكار را بايد در
چنگ داشته باشــد و بخش خصوصي ايران
همانند دههها و سدههاي سپري شده تحت
قيموميت دولت باشد.
دهه نيست بودن
واقعيت اين اســت كه مناسبات قدرت در
ايران پس از پيروزي انقالب اسالمي درايران
با دگرگونيهاي گسترده و ژرف روبه روشد.
انقالبيون ايراني با هر مرام و مسلكي در يك
چيز اشتراك نظر داشتند و آن محو بورژوازي
و كارآفرينان ايراني بــود .به اين ترتيب بود
كه با اجراي چنــد قانون انقالبي مثل قانون
حفاظــت از صنايع ،ملي كــردن بانكها و
نيز مصادرههاي انقالبي بــورژوازي ايران به
نيســتي و نابودي ســوق داده شد .در همه
دهه  1358تا  1368دومساله تثبيت انقالب
اسالمي و نيز اداره جنگ  8ساله و مديريت
انقالبي اين كار را تســهيل كرد .در اين دهه
هيچ اثــر وجودي از تشــكلهاي كارفرماي
به صورت محســوس و عيني وجود نداشت.
دراين دوره ده ســاله بخش خصوصي ايران
با وجودي كه به چشــم ميديد ناكارآمدي
دولتها در اداره بهينه كســبوكار خويش و
جامعه شرايط را بد و بدتر ميكند اما تالشي

هم نميكرد از حالت جنيني خارج شــده و
براســاس قانون و مقررات ،از حاشيه بيرون
و در متــن تصميمگيريها قــرار گيرد.اين
خواســته منطقي و عقالني بخش خصوصي
كه برخاســته از تجربه جامعه بشــري بود
دراين دهه راهي براي ظهور و بروز پيدا نكرد.
مردان فداكار و روشنگر
بررســيها نشــان ميدهد در همان دهه
 1358تا  1368اما مردان پاكدست و با اراده
بسته به همين پاكدستي به اين فكر افتادند
كه از كيان كارآفرينــي و كارفرمايان ايراني
در برابر موج ســتيزهجويي با ســرمايهداري
صيانــت كنند .يك گروه از مردان با اراده در
همات سالهاي ســخت هسته مركزي يك
تشــكل كارفرمايي را تدارك ديده و انجمن
مديران صنايع را تأســيس كردند .اين نهاد
اصيل كه در فضاي انقالبي اواخر سال 1357
با شــجاعت كارفرمايان شــروع به كار كرد
در همان ســالهاي سخت توانست خدمات
ارزشمندي به صنعت ايران كند.

كنفدراسيون صنعت ايران
پــس از تجربه كامياب تأســيس انجمن
مديران صنايع كه نقش برخي افراد از جمله
و به ويژه مهندس محسن خليلي قابل اعتنا
بــود وي و گروهي از همفكرانش در مســير
اعتالي تشــكلگرايي در ايــران و نيرومند
ســاختن نهاد مدني به فكر تأسيس نهادي
افتادند كه مجمع تشكلهاي صنعتي باشد.
در دهه  1370كار مطالعات تأسيس اين نهاد
شروع شد  .دغدغه ايجاد چنين تشكلي افكار
تعدادي از كارآفرينــان و مديران اقتصادي
بخش خصوصي را به خود مشغول كرده بود
تا اينكه در زمــان اعالم روز صنعت در دهم
تير ماه ســال  ،1376فرصتي دســت داد تا
هيات مؤسسي از برگزيدگان صنعت كشور،
به ايجاد تشــكل مورد نياز همت گماشتند.
مجمع عمومي مؤســس در ششــم شهريور
 1379در هتــل آزادي تهــران و با حضور
نمايندگان  60تشــكل بــزرگ صنعتي كه
برخي از آنها ســابقه  50ساله با هزاران عضو
داشــتند ،تشكيل شــد و از بيست و چهارم
مهر ماه سال  1380كه پروانه كنفدراسيون
صنعت ايران از ســوي وزارت كشــور صادر
گرديد ،اين نهاد بهطور رسمي فعاليت خود

را با اهداف و رويكردهاي ذيل آغاز نمود؛
 -1توسعه و تقويت سهم بخش خصوصي
در اقتصاد ملي
 -2افزايش نقش صنعت در توليد ،اشتغال
و درآمد ملي
 -3تالش در ارتقا شناخت و باور جامعه از
نقش صنعت در توسعه فراگير
 -4اعتال و ارتقا دانش ،مهارتهاي رهبري
و مديريت بنگاههاي صنعتي
 -5تقويــت تشــكلگرايي صنعتــي بــا
هدف مشــاركت موثرتر و بيشتر در فرآيند
تصميمسازي
 -6بررسي مســائل و مشكالت صنعت و
تالش براي رفع آنها
 -7تالش در جهت استفاده بهينه از منابع
و حفظ محيط زيست
 -8همكاري با سازمانهاي دولتي در مسير
ايجاد بستر مناسب براي توسعه صنعتي
 -9همــكاري بــا نهادهــاي فرهنگي و
اجتماعي در جهت ايجــاد فرهنگ صنعتي
و فــرا صنعتي متكي بر فرهنگ مورد احترام
جامعه
 -10توســعه همكاريهــاي بينالمللي
با كنفدراســيون صنعت هند ،فدراســيون
صنايع آلمان ،كنفدراســيون صنعت ايتاليا،
كنفدراســيون صنعت بريتانيــا ،دبير خانه
جهاني اشتغال جوانان ،دفتر عمران سازمان
ملل متحد و ديگر نهادهاي بينالمللي مرتبط
با صنعت.
قانون تازه و سردر گمي
در حالــي كه اتــاق بازرگاتــي ،صنايع و
معادن ايران پس از پيروزي انقالب اســامي
كاري براي ساماندهي تشكلهاي ديگر انجام
نميداد و تشكلها براي تأسيس خود بايد از
وزارت كشور جواز تأسيس ميگرفتند قانون
تازهاي در دوره رياست دكتر محمد نهاونديان
براي سازماندهي تشكلها تصويب شد.
قانون بهبود مســتمر فضاي كســبوكار
را كه بهرغم عــدم تمايل دولت وقت ولي با
كمك مجلس تصويب شد اختيارات ووظايف
اتاق بازرگاني را براي ساماندهي تشكلهاي
كارفرمايــي افزايــش داد .در حالي كه اتاق
بازرگاني تالش گســتردهاي براي ساماندهي
تشكلها در دســتور كار داشت اما به دليل
تغييرات مديريتي و نيز اختالف سليقههاي
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مجريان قانون و بياعتنايي نســبي رياست
اتاق سازماندهي تشكلها راه به جايي نبرده
است .سردرگمي در اجراي اين قانون به ابهام
در اجرا رســيده است و فقدان انديشهاي كه
توانايي اداره اين معاونت را داشــته باشد كار
را ســخت كرده است .اين وضعيت مخدوش
كار را به جايي رســانده است كه نهادي مثل
كنفدراسيون صنعت ايران كه سابقهاي بيست
ســاله دارد را در غبار و در ابهام نگهداشــته
اســت .اين كنفدراسيون كه در طول فعاليت
خود هرگز به منابع اتاق يا دولت وصل نشده
و از منابع مؤسســين و حق عضويتها اداره
شــده است اكنون بر ســردوراهي انحالل يا
فعاليت به شكل تازه گير افتاده است.

10

راه اصولي چيست؟
به نظر ميرســد بخــش خصوصي در هيچ
وضعيتي نبايد در روزهاي سخت پرچم تسليم،
يأس و ســرخوردگي به دست گيرند و با اندوه
و شــتابزدگي عمل كنند .بايد راهي براي راه
متقاعد كردن و مجاب كردن نهادهاي دســت
انــدركار از جمله اتاق بازرگاني پيدا شــود تا
نهادي كه با خون دل و زحمت بسيار تأسيس
شــده اســت از هم نپاشــد .درحالي كه اتاق
بازرگاني درهمه سالهاي اخير توانايي تأسيس
كنفدراســيوني را نداشته است و به تازگي نيز
دســتور دولتي براي ادغام تشــكلها از سوي
دولت صادرشــده است آيا ســزاوار است يك
كنفدراسيون با  20سال ســابقه فعاليت را به
سادگي از دست داد .مديريت تشكلهاي اتاق
ميتواند و بايد بــا مدارا و آرامش بر اين تنگنا
غلبه كند و راه ادامه فعاليت را باز نگهدارد.
بخــش خصوصي ايــران اگر بــه اهداف،
كارآمــدي ،توانايي و دلســوزي خود ايمان
دارد و ميخواهــد از دنبالهروي محض دولت
رها شود ،ديگر نميتواند تماشاگر باشد و در
اين مســير بايد از داشــتههاي خود صيانت
كنــد .دادن اختيارات تام و تمــام به دولت
براي اينكه واســطه ميــان بخش خصوصي
و شــهروندان با شريك اشــتباه بزرگ بوده
كه تكرار آن توجيه عقلــي و منطقي ندارد.
دولتها به ويژه دولتهايي كه احساس اقتدار
در آنها نيرومندتر است ،واسطه مناسبي براي
آشتي دادن شهروندان با صاحبان سرمايه و
انديشه نبوده و نخواهند بود .زمانه ديگر شده
است و بخش خصوصي بايد از تماشاگري به
بازيگري تبديل شــود .اين خواســته اما كار
آساني نيست و تجربه كافي براي حرف زدن
تشكلها با يكديگر فراهم شود.

قيمتگذاري دستوري و سقوط اخالقي
بهمن دانايي
دبیر انجمن
صنایع قند و شکر
شــهروندان ايراني در تاريخ معاصر خود
روزهاي ناشاد قابل اعتنايي در حوزه اقتصاد
كالن ،كســب و كار ،رفاه مادي و معيشــت
داشتهاند .روزها و ســالهاي سخت پس از
جنگ دوم جهاني ،ســالهاي ســخت دوره
حكومــت محمد مصدق ،ســالهاي پاياني
جنگ و سالهاي اخير كه اقتصاد ايران وارد
دوره ركود شده است .با اين همه ،سرزمين
ايران چنان پر بركت است كه هرگز ايرانيان
را به ســختيهاي غيرقابل تحمل نكشانده
اســت.عالوه بر اين شــهروندان نيز با درك
ضرورتهاي اســتراتژيك هر دوره و عصري
ابعــاد مدارا و بردباري خود را افزايش داده و
هرگز دولتها را با تهديد جدي مواجه نكرده
و به اميــد روزهاي بهتر روزگار ســخت را
پشت سر گذاشتهاند .اقتصاد ايران به داليل
گوناگون شايد ســقوطي در ابعاد ونزوئالي
امروز ،برزيــل چند دهه پيش ،تركيه دوران
ســخت قبل از «تورگــوت اوزال» ،آرژانتين
دوره پوپوليســتها را تجربــه نكند و از اين
نظر تا امروز ســختي قابل توجهي در اندازه
كشورهاي ياد شده نداشــتهايم .واقعيت اما
اين اســت كه در ايران بــه داليل گوناگون
از جملــه و به ويژه سياســتهاي اقتصادي
نادرســت و سياســتگذاريهاي آسيبساز
كه تحت استيالي سياستمداران اتخاذ شده
اســت به سقوط اخالقي جامعه ايراني منجر
شده است.
كســاني در دولتهاي گوناگون سنگ بناي
ســقوط اخالقي در حوزه اقتصاد را پايهگذاري
كردند كه كم دانش و پرادعا بوده و به الزامهاي
دانش اقتصاد اعتنايي نكردند.
چند نمونه از ســقوط اخالقــي جامعه كه
در همين روزها شــاهد آن هستيم را ميتوان
بهطور كوتاه بيان كرد .بهطور مثال خبرهايي
ميرســد كه برخي افراد جوجه يكروزه را از
مرغداريهــا خريداري كرده و به كشــورهاي
همسايه ميفروشــند  .اين در حالي است كه
شــهروندان تهيدســت ايراني در اين روزهاي
كرونايي بايد در صفهاي طوالني بايســتند تا

مرغ وارداتي ارزانقيمت آيا به دستشان برسد
يانه؟ اگر اين ســقوط اخالقي نيست پس نام
آن چيست؟ در همين روزهايي كه شهروندان
كرونــا گرفته ايراني دنبال داروهايي هســتند
كه پزشكانشــان تجويز كردهاند بايد هركدام
چندين نفررا از دوســت و بــرادر و فاميل به
داروخانههايي بفرستند كه گفته ميشود اين
داروها را به قيمت دســتوري توزيع ميكنند
و اغلب نيز دســت خالي برميگردند .اين در
حالي است كه همين داروها متأسفانه در بازار
غيررسمي به دهها برابر قیمت عرضه ميشود و
برخي اوقات اصوالً اطمینانی نيست كه داروي
قالبي نباشــد .در همين هفتههاي تازه سپري
شــده از زبان بخش خصوصي آگاه شنيدهايم
كه تراكتورهــاي توليد شــده در ايران كه با
فشــار دولت و نهادهاي نظارتي با قيمتهاي
ارزان به دســت گروهي ميرســد زمينهاي
كشورهاي ديگر را شــخم ميزند يا آردي كه
بايد در نانواييهاي ايران پخت شــود در تنور
كشــورهاي ديگر نان ميشوند .آيا اين سقوط
اخالقي نيست؟
يكي از سرچشــمههاي اين سقوط اخالقي
و توســعه رانتخواري و فســاد همهگســتر
در كســب وكار ايرانيان كه مــال حالل را از
ســفرهها دور كرده اســت بــه قيمتگذاري
دســتوري برميگردد .دولت بــه خيال خود
ميخواهد مرغ و نان و تراكتور و داروي ارزان
را به دست مصرفكنندگان برساند اما با روش
قيمتگذاري دســتوري و فشــار و اجحاف بر
تولیدکننده كاري ميكند كه به فساد و تباهي
ميرسيم .ادامه اين روش ميتواند باقي مانده
اخالق و باقيمانده اعتماد شــهروندان به نهاد
دولت و نيز به يكديگررا نابود كند و جامعهاي
تهي از مــر ّوت و جوانمردي را در ايران حاكم
كند .كسي انكار نميكند كه بايد به تهيدستان
و به گروههاي كمدرامد رســيدگي شود تا آنها
قد برافرازند و در موقعيت مناســب قرار گيرند
اما راه آن از مســير حبس قيمتها نميگذرد.
ميتــوان با روشهــاي كارســاز و كارآمد و
اســتفاده از تجربه كشــورهاي ديگر اوالً راه
كســب وكار براي همه را باز كرد تا كســي از
بيكاري فقير نماند و به حداقلهاي قابل قبول
دســت يابد و از ســوي ديگر با به كارگيري
توزيع هدفمند يارانه تنها و تنها به مستحقان
يارانه داد .سقوط اخالقي جامعه ميتواند همه
بنيادهاي ديگر جامعه مثل سياست ،فرهنگ و
اقتصاد را بنكن كند.
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روز و روزگار هشت ساله حكمراني حسن روحاني بر
قوه مجريه در مرداد ماه تمام ميشــود .تا پيش از آن
اما در  28خردادمــاه  1400آن گروه از كانديداهايي كه
شــوراي نگهبان آنها را واجد صالحيت دانسته است از
شهروندان خواهند خواست يكي از آنها را براي  4سال
به كاخ رياستجمهوري بفرستد .در نيمه دوم ارديبهشت
شماري از مديران جمهوري اسالمي ايران شامل باالترين
مقامهاي قواي ســه گانه ونيز برخي از وزيران و معاونان

روساي جمهوري اســامي دوره فعلي ودورهاي قبلي
براي به دســت آوردن منصب مقام رياســتجمهوري
ثبتنام كردند .اين گــروه از متقاضيان در روز ثبتنام
در گفتوگوها و سخنرانيهاي خود يا در بيانيههايي كه
دادند دغدغههاي خود درباره اقتصاد را نيز برمال كردند.
در ادامه به بخشهايي از داوري گروهي از ثبتنامكنندگان
اشاره ميشــود .واقعيتهاي اقتصادايران در عريانترين
شكل در اين حرفها ديده ميشود.

دولت سیزدهم

واقعيتهاي عريان اقتصادي
درالبهالي حرفهاي كانديداها
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رئيسي و بيپناه خواندن شهروندان
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ابراهيم رئيســي قدرتمندترين و باالترين مقام
شاغل فعلي است كه براي به دست آوردن مقام
رياســتجمهوري به ميدان آمده اســت .رئيس
قوه قضاييــه در روز ثبتنام ترجيــح داد به جاي
سخنراني يا گفتوگو با خبرنگاران بيانيهاي بدهد
كه ديدگاهاي او درباره اقتصاد را نيز نشــان
ميدهد .بيانيه وي را براي ثبت در تاريخ
ميآوريم:
انقــاب شــكوهمند اســامي
مردمي شما ،چهل و سومين سال
خــود را ميگذراند و همچنان
شــعارهاي مبنايــي ما كه
تحقــق ارزشهــاي ديني،
عدالتخواهي،استقاللطلبي
و آزاديجويــي بــود،
بــه عنــوان اولويتهاي
ممتــاز ،در بلنداي آرمان
انقالب ميدرخشند.
آرمانــي كــه زنــده،
پويا ،قابل دســتيابي و
اميدآفرين است.
پيشرفتهاي مادي
و معنــوي «اصحاب ما
ميتوانيم» خميني كبير
و خامنهاي عزيز ،كشور ما
را از حضيض ذلت به قله
عزت رسانيد .كتاب زرين
افتخارات زنــان و مردان
سرزمينم مملو از لحظات
تلخ و شــيريني است كه
سرنوشت يكساني را براي
ما رقم زده است .آرزوي
«ايران قوي و سربلند»،
فصل مشترك اين تاريخ
پر فراز و نشيب است.
اگرچه مساعي صورت
گرفتــه در دورههــاي
متمــادي ،قابــل تقديــر
اســت ،اما اينك در آســتانه
ســيزدهمين دوره انتخابــات

رياستجمهوري ،ضعف مديريت اجرايي ،تقليل توجه
به آرمانهاي مبنايي يا انحراف از آن ،بخشينگري،
گم كردن اولويتها ،تن دادن به ســاختار فرسوده،
جهتگيريهاي چندگانه و متعارض ،بوروكراســي
ناكارآمد و مزاحم ،سياســتزدگي ،چشمدوختن به
بيرون و تحقير توان داخلي ســبب شــد كه انرژي
متراكــم و بيبديل قوه اجرايي ،نــه تنها به صورت
كامل و موثر استفاده نشود ،بلكه خود ،منشأ پيدايش
مســائل پيچيده در كشور باشد .البته فشار سنگين
و بيرحمانه بدخواهان و معاندان انقالب اسالمي در
طول اين چهار دهــه ،حتما بر وضع غيرقابل قبول
كنوني موثر بودهاند ،ولي علت اصلي شــكلگيري
اين وضع ،به ســوءتدبيرها ،ناكارآمديها و تضييع
فرصتهاي خدمتگزاري باز ميگردد.
قرار نبود كه از درد مردم بيخبر باشيم

قرار نبود كه مردم در فشارهاي اقتصادي بيپناه
بمانند .قرار نبود كه از آمدن به ميان مردم واهمه
داشــته باشــيم .اينك ماييم و رنجها و اميدهاي
مشــتركمان .رنجي از جنــس زخمهاي دردآور
معيشــتي و اقتصادي بر پيكره اعتماد عمومي و
اميدي متكي بر منابع سرشــار انساني و فكري و
مادي كه چشمانتظار مديريتي توانمند و متكي به
مردم براي رسيدن به ايراني قوي براي همه است.
در طول چند ماه گذشــته ،گروهها و اقشــار و
اصنــاف مختلف ،اينجانب را دعــوت به نامزدي
در انتخابــات ميكردند و البته برخي دلســوزان
نيز با داليل مختلف ،خيرخواهانه ،ميخواســتند
در برابــر اين مطالبه مقاومت كنم .آنچه من را با
اين استدالل همراه ميساخت ،مسئوليت سنگين
قوهقضائیه و برنامههاي تحولي بود كه به پشتوانه
تجربه و آشنايي به مسائل و چالشهاي دستگاه
قضايي و به يــاري طيف وســيعي از نخبگان و
همراهــي و اميدآفريني قاطبه مــردم ،با جديت
دنبال ميكردم و بحمداهلل اركان اســتقرار مسير
تحول فراهم شــده بود؛ اما لطف مــردم به اين
خدمتگزار كوچك تا ســر حد مطالبهاي فراگير و
عمومي گسترش يافت .اگر اين خواست عمومي
نبود ،براي ادامه مســير تحــول در قوهقضاييه،
آسودهخاطر بودم .اما مقاومت بيشتر در برابر اين
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موج گسترده ،بيش از هرچيز ،بياعتنايي
بــه اراده مــردم بزرگــوار ســرزمينم و
گمــان راحتطلبي در ميــدان نبرد با
رنجهاي مشــتركمان را ايجــاد ميكرد.
انبوه بدهيهاي دولتي ،رشــد سرسامآور
نقدينگــي ،نظام بانكــي غيرمولد ،تورم
كمرشــكن ،به هم ريختگي بازار مسكن
و خودرو ،مشكالت كارگران قراردادي و
شركتي ،كارخانهها و كارگاههاي تعطيل
شــده ،بيكاري جوانــان تحصيل كرده،
تبعيض آزاردهنده در حقوق و دســتمزد
و هزاران زخم مزمن ديگر ،تنها گوشهاي
از اين دردهاي مردم است.
تجربــه طوالني اينجانب در ســطوح
مختلف مديريتي ،به روشني بر من ثابت
كرده است كه اگر فساد و مبارزه با آن در
كانونهاي اصلي خود مهار نشود و به عالج
يك قوه قاهره بيروني گره بخورد ،جريان
آن در شكلهاي مختلف ادامه مييابد و
بلكه روزبهروز گستردهتر ميشود .بر اين
مبنا ،حضور خــود در عرصه انتخابات را
مجاهدتي بنيادين براي مبارزه كانوني با
فساد ميدانم كه انشاءاهلل با هزينههاي
بسيار كمتر ،ريشهها و بسترهاي فسادزا
را بخشكاند.روشــن اســت كه مردم به
وضع موجود اداري و اقتصادي كشور كه
نه با ارزشهــاي انقالب و نه با انتظارات
جمهور و نــه با امكانــات و تواناييهاي
موجود ســازگار نيســت ،معتــرض ،و
گلهمندنــد .دولــت آينده ،بــراي عالج
اين درد مشــترك ،بايد عميقا معتقد به
تحول و تغيير اساســي ريــل اداره امور
اجرايي كشــور به نفع مردم باشــد تا در
آيندهاي نزديك ،تلخكاميهاي ناشــي از
بيعدالتي ،خمودگي و حاشيهسازي را به
طعم شيرين و خواستني احساس اجراي
عدالت مبدل گرداند.
اينجانــب فرزند ملت بــزرگ ايران و
سرباز كوچك انقالب اسالمي ،با استعانت
از خداونــد قادر متعال و توســل به امام
عصر(عج) و ارواح طيبه شــهيدان براي
ايجاد تحول در مديريت اجرايي كشــور
و مبارزه بيامان با فقر و فســاد ،تحقير

و تبعيــض ،با احترام بــه همه نامزدها و
گروههاي سياسي ،به صورت مستقل به
صحنه آمدهام و تنها در برابر ذات اقدس
الهي و پيشگاه ملت ايران ،خود را متعهد
و مسئول ميدانم.
با شناختي كه از چالشها ،ظرفيتها،
اســتعدادها و ســرمايههاي اين كشور
كســب كردهام ،آمدهام تا با كمك همه
مردم ايران و در طليعه گام دوم« ،دولتي
مردمي براي ايراني قوي» تشكيل دهم:
دولتي كه اركان و مسئوليتهاي اصلي
آن بر دوش جوانان شــجاع ،تحولخواه،
متخصص ،پاك و ضد فســاد خواهد بود
كه هر كجا به آنها اعتماد شــد ،قدرت و
افتخار براي ايران آفريدهاند.
دولتــي كــه توجــه بــه محرومان و
مســتضعفان و طبقات پاييــن جامعه از
مهمتريــن اولويتهايــش خواهد بود و
اجازه نخواهد داد كه عزت و شــرافت و
كرامت آنها خدشــهدار شــود.دولتي كه
با اجماع ملي و ديپلماســي هوشــمند
و مبتكر ،حتي يك لحظــه را براي رفع
تحريمهــاي ظالمانه از دســت نخواهد
داد .بــا ديپلماســي برآمــده از قدرت و
تواناييهــاي داخلــي ،تعامــل و رابطه
دوســتانه و مقتدرانه با دنيا ،مخصوصا با
همسايگان را ،با سرعت پيگيري ميكند.
دولتــي كه پاســدار آزادي بيان و قلم و
حقوق اساســي همه شــهروندان ايراني
و متعلق به همه مردم ايران اســت .بايد
راهها و بســترها براي نقش آفريني مردم
در تحقق عدالت باز شــود و ملت ايران،
زنان و مــردان ،با قوميتهاي مختلف ،با
زبانهاي متنوع و با ســايق و باورهاي
فرهنگي و سياســي متفاوت ،بايد به يك
نسبت به دولت احســاس تعلق كنند و
«ايراني بودن» براي تضمين همه حقوق
شهروندي آنها كفايت كند.
دولتي كــه ديوارهاي برافراشــته در
مقابل شــفافيت عملكرد و قراردادهاي
پر حاشــيه را فرو خواهد ريخت و خود
را در اتاق شيشــهاي در منظر ارزيابي و
قضاوت مــردم قرار خواهد داد.دولتي كه

تامين اشتغال پايدار را تكليف قطعي خود
ميداند و اجازه بيكاري و اخراج ظالمانه
كارگران را نخواهد داد .دولتي كه خود را
موظف به رشد و بالندگي فكري ،علمي،
فرهنگي و اخالقــي جامعه ميداند و به
پشــتوانه فرهنگ غني اسالمي و ايراني
خود و با نقشآفرينــي اصحاب فرهنگ
و انديشــه ،امكان بالندگي و تبلور بيشتر
فضائل اخالقي آحاد مردم ايران را فراهم
خواهد كرد.
مــردم عزيز ايــران ،در آســتانه قرن
جديــد نيازمند «تحــول» همهجانبه و
نظاممنــد بــراي نيل به «ايــران قوي»
هســتيم .تغييرات جزئي و پنهان كردن
مسائل اصلي مردم در تعارفات سياسي و
زدوبندهاي جناحي ،دردي را دوا نميكند.
مردم از انتخابات به دنبال اين نيستند كه
فرد يا گروهي از صندلي قدرت بلند شود
و قبيله ديگري با نشســتن به جاي آنها،
امكانات كشور را بين خود تقسيم كنند.
نتيجه انتخابات بايد «تحول» واقعي يعني
بازگرداندن اميد و نشاط به زندگي مردم
باشد .در پايان از همه گروهها ،محرومان
و دردكشيدگان ،دانشگاهيان ،حوزويان،
نخبــگان ،جوانان عزيز و آحاد جامعه كه
مطالبه حضور اينجانب را داشتند و همه
آناني كه خواســتار تغييــر وضع موجود
هســتند ،براي همســنگري و كمك به
خلق مشاركت حداكثري تاكيد مينمايم
و يقين دارم كه به فضل خداوند آيندهاي
بسيار روشن و چشماندازي بسيار زيبا و
دلنشــين در انتظار ملت صبور و شكور
و شايســته ايران اسالمي اســت.خدايا
تو شــاهدي كه هيچگاه دنبــال مقام و
قدرتطلبي نبودهام و در اين مرحله نيز
برخالف ميل و مصلحت شخصي و تنها به
منظور انجام وظيفه در جهت اجابت توده
مــردم و جوامع نخبگان و رعايت مصالح
اجتماعي و رفع رنج مردم و ايجاد اميد پا
به عرصه گذاردهام و در اين مسير از تو و
اوليايت استمداد ميطلبم تا خدمتگزاري
شايسته براي اين مردم قدرشناس و رنج
كشيده باشم .انشاءاهلل .بعونه و كرمه.
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الريجاني :نه پادگان؛ نه دادگاه

آنهايي كه براي شــنيدن سخنان علي
الريجاني رياســت سابق مجلس به وزارت
كشــور آمده بودند باورشان نميشد او كه
هميشه با احتياط صحبت ميكند از روز
شروع مبارزه دو گروه از مدعيان را
به چالش بكشــاند اما او با بيان
اينكه اقتصاد را نميشــود
بــا دســتور و دادگاه حل
كرد كار خــود را آغاز كرد.
صحبتهاي او را ميخوانيد:
سوال مهم در كشور اين

14

است كه مســاله امروز ايران
چيســت؟ قبــل از پاســخ به
اين ســوال ،بايد عرض كنم بهدليل
پيچيدگــي موضــوع و چندبعــدي
بودن آن ،ســادهلوحي اســت كه
فكر شــود با چند اقدام نمايشــي
پوپوليستي ،مساله قابل حل است
يا كليد جادويــي براي آن وجود
دارد يا با ســوپرمنبازي يا داغ و
درفــش ميتوان به راهحلي دســت
يافت .سعدي شــيرازي ميگويد سه
چيز پايــدار نماند -1 :مال بيتجارت
 -2علم بيبحث و ُ -3ملك بيسياست.
ملت سربلند ايران؛ امام خميني(ره)،
يك حكيم بود و رهبران صدر انقالب
اســامي با عقالنيت ،پايههاي انقالب
اســامي را ســاماندهي كردند .پس
چــرا امروز وضــع ما چنين اســت؟
چون عدهاي اداره كشــور را از مسير
حكمت و عقل خارج كردند و با ســوار
شدن بر موج احساســات و پناه بردن
به مســيرهاي انحرافي يا فراموشــي
آرمانهاي امــام ،هزينههاي گزافي
براي زندگي مردم ايجاد كردند
و با صداي بلند ،همبســتگي

ملت را مخدوش كردند .به تعبير شــهيد
مطهري ،فرصتطلبان آنقدر تند و افراطي
شــعار ميدهند تا انقالبيون را كنار بزنند.
بهنظر من ،تعبير «علم بيبحث» سعدي،
در عدمگفتوگوي داخلي و تبديل شدن
اختالفات به دشمنيها ظهور يافته است.
عدهاي فقط دنبال تجزيه مردم هســتند.
اين نهايت بيهنري است.
هنر آن است كه گامها در طريق وحدت
بيشــتر و تحمل و مــدارا در جهت ايجاد
اراده قويتر ملي براي حل مســائل كشور

باشد .بنابراين يك مساله مهم ،ايجاد وفاق
و وحدت و همبستگي ملي در كشور است
كه در نبود آن ،توســعه فراهم نميشود و
ثبات و آرامش بــراي زندگي مردم ايجاد
نميگردد.موضــوع ديگــر ،حل مســائل
پيچيده بينالمللي و منطقهاي اســت كه
طوالني شــدن آن ،به زندگي مردم لطمه
ميزند .هــدف اصلي سياســت خارجي
كشــور بايد تســهيل روابــط خارجي در
جهت توسعه اقتصادي كشور باشد .تجربه
كشــورهايي كه در  20سال اخير جهش
اقتصادي داشــتهاند نشــان ميدهد كه
سياست خارجي و اقتصاد آنها ،يك هدف
را دنبــال كردهاند و سياســت خارجي در
خدمت توســعه كشور بوده است .بنابراين
خيلي روشــن عرض ميكنــم كه جهش
توليد و پــرش اقتصادي داخل ،نيازمند با
ثباتســازي و تعادل بينالمللي است ،نه
هر روز با اقدامي ،مســالهاي جديد ايجاد
شــود كه هزينه آن را مــردم در زندگي
خــود بدهند .براي گــذر از صفت «ملك
بيسياست» ،بايد كشور در دست افراطيون
و سازشكاران قرار نگيرد .ملت به افرادي
راي ميدهند كه همين مشــكالت نظير
مسائل پيچيده بينالمللي را حل كنند نه
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آنكه درباره آن روضهخواني سياسي راه
بيندازند و نه اينكه با طرح مسائل فرعي
و افزايش مشكالت ملت ،نردباني براي
هوسهاي سياسي-پوپوليســتي خود
تدارك نمايند .ضمنا ،صحنه بينالمللي
با شعارهاي تند غريزي آرام نميگيرد.
هنــر مديريــت صحنــه بينالمللي و
انقالبي عمل كــردن در اين مقطع آن
اســت كه وجوه بلوك ه شده ملت ايران
را از دست كشورهاي ديگر دربياوريم،
نه اينكه در داخل عدهاي شعار بدهند
و مــا نفت را با زحمت زياد بفروشــيم
ولي پول آن در حســابهاي خارجي
بلوكه شود .خب چه نفعي براي زندگي
مردم دارد؟ حكمراني مطلوب ،در گرو
شعار كمتر و عقالنيت اثربخشتر است.
با بيارادگي در حل مشــكالت كشور
و توهمــات نابجــا ،نميتــوان آرامش
موردنياز توســعه اقتصادي كشور را در
صحنــه بينالمللي تــدارك ديد .حل
مسائل پيچيده بينالمللي نيازمند افراد
كاربلد اســت كه بدون دســتپاچگي و
بدون تعلل ،زمام امــور ديپلماتيك را
از دست بدانديشان خارج كنند.مساله
ســوم ،توســعه اقتصادي كشور است.
عدالت در توسعه اقتصادي ،ركن است
اما نه شعار عدالت! بلكه داشتن نظريه
عدالــت و تحقق آن .عدالــت در زبان
صاحبنظران اسالمي ،ايجاد زمينه رشد
استعدادهاي آحاد مردم است و اين امر،
جز با رقابــت متوازن همه افراد جامعه
رخ نميدهد .همانگونه كه رهبر معظم
انقالب در ســالهاي اخيــر نامگذاري
فرمودند ،بهنظر من كشور ما نياز دارد
كه حداقل دو دهه ،اولويت اصلي خود
را پيشرفت اقتصادي و منافع ملي قرار
دهد و بقيه شئون كشور در خدمت آن
قرار گيرند .نــه اينكه  10هدف موازي

تعريف كنيم كه هر كدام كشــور را به
سمتي بكشــانند .من سخني از شهيد
مطهري برايتان نقل كنم؛ ايشــان كه
به تعبير رهبر معظم انقالب اســامي
ايدئولوگ نظام محســوب ميشــوند
ميگوينــد :ممكــن اســت حكومتي
اهداف بسيار عالي را در نظر بگيرد اما
اگر از اقتصادي ســالم  -يعني اقتصاد
ثروتزا  -برخودار نباشد به هيچيك از
آن اهداف متعالي نميرســد .استقالل
اقتصادي كشــور ،يكي از اهداف قانون
اساســي است كه با تكيه بر بنيه توليد
داخلي و همراهي بينالمللي در جهت
توســعه صادرات ،محقق ميشــود .در
اين راه بايد روحيه سياســتزدگي را
در عرصههاي مختلف توسعه اقتصادي
بزداييم.
تئوري عدالت
توسعه اقتصادي با محوريت عدالت،
هم تئوري خــاص دارد و هم ملزوماتي
كه يكــي از آنها عدمدخالــت دولت و
سياستزدگي در اين قلمروهاست .امروز
حتي در حوزه ورزش ،سياســتمداران
لبــاس مديريت آن را بر تــن دارند تا
چه رســد به بنگاهداريهايي كه مانع
رقابــت مردم در اقتصاد ميشــود .اين
دخالتهاي بنگاههاي حكومتي ،همان
شرايطي را به وجود ميآورد كه سعدي
شيرازي آن را «مال بيتجارت» ناميده
است .اگر پيشرفت اقتصاد ،محور است
يعني تحقيقات دانشــگاهي ،فرهنگ،
سياست داخلي ،سياست خارجي و همه
و همه بايد در جهت تحقق آن باشند.
تجارت ،نظامات پايــدار ميخواهد.
حوزه اقتصــاد ،نه پادگان اســت و نه
دادگاه كــه بــا تشــر و دســتور اداره
شــود .سياســت روشــن و ثبات در

قواعــد ميخواهد و فعــل و انفعاالت
طبيعي خــود را ميطلبد و با اقدامات
نمايشي ،مســائل پيچيده كشاورزان،
بازنشستگان ،كارگران ،بيكاران و ...حل
نميشود .هر كسي وعده بهشت در اين
شــرايط پيچيده كشور ميدهد خالف
ميگويد .بايد اول آتش جهنم اختالف
و لجبــازي و افراطيگري و كارنابلدي
را خاموش كرد .مشــكالت كشــور با
هوسهاي پوپوليســتي و نردبانسازي
از محروميت ملت حل نميشود ،بلكه
كشــور براي تحقق پيشرفت اقتصادي
شــتابان و مردمــي ،به همبســتگي
ملــي در داخل ،تعامل هوشــمندانه با
غرب ،همكاري ســازنده و پويا با شرق
و هماهنگــي برادرانه با همســايگان
احتياج دارد و ايــن امر نيازمند علم و
دانش و تجربه اســت.بايد سرنوشــت
ملت و آرامش زندگي مردم را به افراد
كاربلد و جوانان با انگيزه سپرد .اينان،
همــت بلند و انگيزههــاي قوي دارند.
امام علي (ع) فرمودنــد« :تدبير نيكو،
ســرمايه اندك را بالندگي ميبخشد و
مديريت نادرست ،سرمايه هنگفت را بر
باد ميدهد ».وقتي جهان زير آهنگ و
فرهنگ ما قــرار ميگيرد كه اقتصادي
پويا و زندگــياي قابل پيشبيني براي
مردم فراهم شود.
من به كساني كه فكر ميكنند با شعار،
مســائل اقتصادي مردم حل ميشــود
عرض ميكنم بــه جاي متخصصبازي
در دور زدن تحريمهــا ،قــدري از وقت
خود را صرف فراهم كردن شــرايط آرام
براي زندگي مردم بكنند كه بتوانند براي
زندگي خود و فرزندانشــان برنامهريزي
كنند .بايد براي حل مسائل سخت كشور،
با شجاعت و ازخودگذشتگي و ريسك در
آبرو ،به ميدان گام نهاد.
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جهانگيري :دولت رفاه فراگير

اسحاق جهانگيري سومين مقام بلند پايه ايران است كه با دراختيار داشتن
منصب معاونت اول درانتخابات حاضر شــده اســت .او نيز به جاي سخنراني
ترجيح داد بيانيه بخواند كه در زير آمده است:
ايران ما در ســالهاي اخير با مســائل و تنگناهاي گوناگون روبرو بوده و
اكنون بهشــدت نيازمند افقگشــاييهاي واقعي در زندگي مردم و توســعه
همهجانبه كشور ،بهبود معيشت مردم با رفع تحريمها و رشد اقتصادي پايدار
و اشــتغالزا و حمايت از توليد و بازتوزيع عادالنهتر ثروت است .انتخابات را
بايد بــه عنوان فرصتي برآمده از آرمانهاي انقالب اســامي و ظرفيتهاي
قانون اساسي براي اعمال حاكميت ملي و اصالح روند حكمراني پاس داشت
و تاثيرگذار كرد .انتخابات رياستجمهوري پيش روي ماست .انتخاباتي كه از
آن همه و مظهر جمهوريت نظام است و به تاكيد رهبر معظم انقالب مشاركت
ِ
گسترده و موثرتر در آن گشــاينده راه براي توانمند شدن مردم و حكومت،
عبور از بحرانها و افزايش اقتدار ملي اســت .در چهار سال پيشرو فرصتي
بنيادين ايران ،تامين منافع
طاليي داريم براي اينكه :به ســمت حل مسائل
ِ
ملي و توافق و تنشزدايي در خارج و داخل برويم ،روي ريل توسعه فراگير و
پايدار قرار بگيريم ،به اقتضائاتِ تامين عدالت ، ،فقرزدايي و افزايش شمول و
ِ
كيفيت خدمات پايه همگاني ،بهويژه در حوزه ســامت و آموزش ،تن بدهيم
و با تشكيل دولت رفا ِه فراگير ،شكاف درآمدي ،تبعيض و فساد سازمانيافته
مبارزه كنيم ،ايران براي همه ايرانيان شود ،صرفنظر از جنسيت و قوميت و
ي آنان ،به سمت توانمندسازي توامان نهادهاي حكمراني
مذهب و محل زندگ 
و نهادهاي مدني و افزايش ظرفيتهاي حلمســالهاي دولت و جامعه ايران
برويم ،براي صيانت از حقوق و آزاديهاي اساســي همه شهروندان گامهاي
عمليبرداريم ،در جغرافياي سياســي منطقه و جهان امروز يك محور تردد
و ترانزيــت شــويم و راهها و لولههاي مهــم اقتصادي ،ايــران را دور نزنند،
محيط زيست مشترك ايرانيان را از تخريبهاي جبرانناپذير نجات بدهيم و
به جاي آيندهخواري آيندهسازي كنيم.ايران را با اتكاي به بهترين متخصصان
و كارآمدتريــن مديران ،بهويژه زنان و جوانــان ،اداره كنيم و حذف و طرد و
تبعيــض را كنار بگذاريم و به عنوان يك قدرت تعاملگرا در منطقه و جهان
به رســميتشناخته شــويم و كشوري باشــيم كه از همه سو قصد مهار و
تضعيفمان را نداشته باشند .قصد ورود به اين انتخابات را نداشتم و اميدوار
بودم نيازي به حضورم نشــود .اما با توجه به نيامدن برادر عزيزم دكتر جواد
ظريف و عدم امكان ثبتنام تعدادي ديگر از كســاني كه ميتوانســتند اين
مسئوليت را بپذيرند و اينكه جبههاصالحات ايران ،رهبران و شخصيتهاي
دلسوز اصالحطلب و بســياري از جوانان و فعاالن سياسي و مدنيتشخيص
دادهاند كه بايد به صحنه بيايم ،به رغم ميل و مصلحت شــخصي و با توكل
به خدا از قبول مســئوليت شانه خالي نميكنم .آبرو و تجربهام را كه متعلق
به ملت اســت تقديم ملت ميكنم ،با آگاهي از شرايط دشوار امروز كشور و
سرديها و كنارهگزينيها وارد اين ميدان ميشوم و از هيچ تالش و اقدامي،
ت اصالحگرانهام را تهديد نكند ،دريغ نميكنم.
تا آنجا كه ارزشها و هوي 
پيش روي رئيسجمهوري آينده است .اما
ميدانم كه چه شــرايط سختي ِ
نميشــد راه عافيت پيش گرفت .به مردم هــم نميتوانم وعدههاي ناممكن
دروغين بدهم .ما به خون شهدا و هموطناني كه اسير فقر و رنج و كولبري و
سوختبري و تبعيضاند مديونيم .آينده را بايد با هم بسازيم.
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امروز خوشــبختانه زمينه احياي مجدد
برجــام و رفع تحريمها كــه مقدمهاي براي
گشايش در وضعيت كشور و معيشت مردم
است فراهم شده است و نبايد در اين مسير
مانعي ايجاد كنند .گشــودن گرههاي ناشي
از تحريمهاي شــديد سه ســاله كه ضربات
ســنگيني بر پيكر اقتصاد كشور وارد كرده
است كاري بسيار دشوار و سنگين است .ادامه
مسير رفع عزتمندانه تحريمها را بايد مدبرانه
پي گرفــت و البته بعد از پايــان تحريمها
نيز بازســازي اقتصاد كشور دشــواريها و
پيچيدگيها و الزامات زيادي دارد.
بيكاري ،فقر و نابرابــري فزاينده ،توقف
بوكارها ،كاهش مداوم
بســياري از كســ 
سرمايهگذاريهاي نو ،خشكسالي و بحران
آب ،تخريبهــاي جبرانناپذيــر محيــط
زيست ،كاهش اعتماد عمومي به نهادهاي
حكمراني ،كاهش اميد به اثربخشــي راي
مردم ،افزايش فســاد ،مشــكالت ناشي از
ساختار بودجه و نظام بانكي و مالياتي كنوني
و مشــكالت در تولي ِد صنعت ،كشــاورزي
و خدمات كشــور از جمله مســائل مزمن
كشورند .بحران كرونا و ضرورت سازماندهي
رايــگان همگاني و
قويتر واكسيناســيون
ِ
ســريعتر هم در صدر اولويتها قرار گرفته
است .همه اينها تصوير نگرانكننده را مقابل
نامزد رياستجمهوري كه به عمق مشكالت
توجه دارد قرار ميدهد .آنان كه در كارنامه
طوالني كاريشــان كمتر اقــدام واقعي و
موثري براي حل عملي مشكالت مردم ديده
ميشود ،چنان شــعار ميدهند كه قادرند
مشكالت پيچيده كشور و مردم را يكشبه
حل كنند .من واقعا نگران سنگيني بار اين
مسئوليتام .با اينحال ،مبتني بر شناخت
وسيع و عميق از ظرفيتهاي انساني ،مادي،
طبيعي و قدرت زيرساختي ايران باور دارم
بــا افزايش ظرفيت و كيفيــت حكمراني و
همياري دولت و جامعــه ميتوانيم بر اين
مشكالت فائق بياييم.
بــا مشــكالت كنوني كشــور از نزديك
آشنا هســتم و ميپذيرم اگر مسئوالنه به
ميدان نيايم در بدتر شــدن وضع جامعه و
خسارتهاي ناشي از عدم ورود به انتخابات
ممكن است ســهيم باشم .براي همين ،در
كنار همه نيروهايي كــه نگران وضعيت و
آينده كشورند و دغدغه رنج هموطنانشان را

دارند ،براي جلب مشاركت موثر مردم تالش
خواهم كرد .ميدانم بدون افزايش مشاركت
مردم و به صحنــه آمدن جمعيت خاموش
در انتخابــات نميتوان پيروز شــد .درك
ميكنــم كه اكنون بســياري از هموطنانم
به سوء حكمرانيها معترضاند و اميدي به
انتخابات ندارند و راه قهر با صندوق را مطرح
ميكنند ،اما بــراي بهروزي همين ايرانيان
راهي روشــنتر از احياي صنــدوق راي و
تالش مصلحانه براي افزايش اثربخشي راي
عموم مردم نميشناســم.اكنون گشــايش
وضعيت كشــور نيازمند راي ايرانياني است
كه دلخســته و آزرده از امــروز و نااميد از
آينده به انتخابات پشــت كردهاند .در راهي
كه به آن قدم نهــادهام نيازمند راي همين
ن هســتم و اميدوارم با برنامهها و
هموطنا 
تيمي كه معرفي خواهم كــرد آنها را قانع
كنم كه راي دادن آنها بهتر از انفعال است.
بهرغــم توصيههاي روشــن مقام معظم
رهبري و برخالف انتخابات رياستجمهوري
در ادوار گذشــته تمايل و تشويق مردم به
مشاركت حداكثري و كاستن از موانع تحقق
آن در بخشهايــي از حكومت هم كاهش
يافته است .متاسفانه برخي نهادها ،رسانهها
و مراكز تاثيرگذار ظاهــرا بر اين باورند كه
مشاركت حداكثري منجر به شكست جريان
و نامزد مطلوب آنان خواهد شد .حال آنكه،
كاهش مشاركت به جمهوريت نظام لطمهاي
جدي ميزند و بر بحرانها ميافزايد .سوابق
آنها كــه عوامفريبانــه مردممردم ميكنند
نشــان ميدهد كــه منافعشــان در غياب
مردم تامين ميشــود و ضد مردمساالري
بودهاند .ما ايرانياني كه ميخواهيم شرايط
زندگــي هموطنانمــان در ايــران را عمال
بهبــود ببخشــيم ،راهي جز تــاش براي
تقويت مشــاركت و رقابت عادالنه در اين
انتخابات نداريم .برنده مشاركت باال جامعه
ايران اســت و برنده مشاركت پايين اقليت
و حاميان اندكســاالري.من براي دفاع از
صندوق و حق راي موثر مردم نامزد شدهام
و با اتكا به راي ايرانياني كه از مشاركت در
انتخابات نااميد شدهاند اميد پيروزي دارم.
براي گشــايش در زندگي مردم ،توســعه
ايــران و آغــاز مرحله نوينــي از اصالحات
افقگشا آمدهام .مسير دشواري پيشرو است،
اما به لطف خدا و با حمايت و راي شما:

 ميتوانم جمعي از بهترين متخصصان وشايستهترين مديران كشور را در جهت بسط
خير همگاني ايرانيان به همكاري دعوت كنم.
 برنامهاي براي اداره دولت ارائه خواهمكرد كه بــا بهرهگيري از مشــورت و توان
بهترين كارشناســان و نهادهاي كشــور و
تجربه گذشــته بيش از ساير برنامهها غنا و
قابليت تحقق داشته باشد.
 مســير احياي برجام ،رفع تحريمها وارتقاي جايگاه ايــران در منطقه و جهان را
ادامه خواهم داد.
 جوانســازي دولت و اصالحات نهاديكاهنده فســاد و انواع تبعيــض و افزاينده
كارآمدي را پيش خواهم برد.
 ميتوانم براي ساختن توافق در خارجو داخــل و ائتالفهاي مســالهمحور «حل
مساله» كنم.
آنچه به عنــوان معــاون اول اختيارش را
نداشــتم و براي بسط توسعه فراگير و پايدار،
دموكراتيك ،متوازن و مشــاركتي ضروري و
ممكن ميدانم را اجرايي خواهم كرد و براي
بســط عدالت ،آزادي ،مردمســاالري و رفاه
ايرانيان و باليدن ايران در قرن پانزدهم شمسي
هر چه در توان دارم را عرضه ميكنم و «دولت
ملت» را تشكيل خواهم داد.
متاســفانه در اين انتخابات شايســتهترها يا
نيامدند يا امكان نامزد شدن نداشتند .بسياري
از شايســتگان حتي از مديريــت و خدمت در
مســئوليتهاي ديگر علمي ،فرهنگي و اجرايي
در مؤسسات دولتي و غيردولتي محروم ميشوند.
من بنا دارم كه همه توان و همتم را به كار گيرم
كه شايستهترينها در سرنوشت كشور تاثيرگذار
شوند .من اصالحطلبم ولي ميخواهم تواناترينها،
ش سياسيشان ،مسئوليتهاي
صرفنظر از گراي 
اجرايي و علمي و فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي
كشــور را به عهده بگيرند و فرصتهاي خدمت
در بخشهاي عمومي و غيردولتي به روي آنان
گشــوده شود و اميد و برنامهاي كه براي توسعه
ايران دارم با اختيارات رياستجمهوري صورت
عمل به خود بگيرد.به خداي بزرگ تكيه ميكنم
و همياري يكايك هموطنانم را در اين مســير
ميطلبم كه با همراهي شــما همه اين اهداف
دور و نزديك دســتيافتني ميشوند .جزئيات
برنامههاي پيشنهادي تحققپذير ،گامهاي عملي
همكاران توانــا را در روزهاي آتي تقديم
و تيــم
ِ
ميكنم؛ فرصتها كوتاهند و وظايف بسيار.
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پزشكيان :اصالح «افايتياف» داخلي

مسعود پزشكيان داوطلب ســيزدهمين دوره انتخابات رياستجمهوري
در حاشــيه ثبتنام در جمع خبرنگاران در سخناني گفت :هيچ كشوري در
دنيا نتوانسته با تنش به جايي برسد ،بدون مشاركت و تعامل با مردم امكان
برونرفت از مشكالت وجود ندارد.هيچ كشوري در دنيا نتوانست با تنش به
جايي برســد .قطعا بايد با تنشزدايي در كشور و خارج از كشور مشكالت را
از بين ببريم با دوستان مروت با دشمنان مدارا .با جنگ ،درگيري ،اختالف،
حذف كردن ،پنهان كردن امكان اينكه به جايي برسيم وجود ندارد.
من يك بار نايبرئيس بودم و بانكها و مؤسسات ما پول مردم را گرفته بودند
و به جاي حل مشكالت در خيابان آنها را ميزدند ما ميتوانيم اين را برعكس
كنيم نهايتا اين فساد بياعتمادي و آن چيزي كه در كشور وجود دارد را اينگونه
رفع كنيم .گاهي  ۷۰هزار ميليارد تومان پول معلوم نيست به كجا رفته .پولها
را بردند و خوردند و ما نميدانيم چه اتفاقي افتاده است  ۱۰هزار ميليارد8 ،هزار
ميليارد و  ۷هزار ميليارد تومان پول غيب ميشود و افتخار ميكنيم كه خوردند.

عباس آخوندي :بازكردن گلوگاههاي تجاري

عباس آخوندي وزير سابق راه و شهرسازي در انتخابات رياستجمهوري
سيزدهم ثبتنام و در جمع خبرنگاران تاكيد كرد :ميآيم تا گلوگاههاي
تجــاري ايران را باز كنم؛ زيرا مســير توليد و توســعه اقتصادي تنها از
مجراي آزادي تجارت ميگذرد .آخوندي با بيان اينكه من نگران تمدن
چندين هزار ســالهاي هستم كه چراغ آن به ســبب كندي توسعه و
فرســايش اجتماعي كشور عزيزمان ايران در حال خاموشي است ،گفت:
من نگران اين هســتم كه با كمتواني قدرت نرم ايران و ارزيابي اشــتباه
از موقعيت و قدرت ســختمان در منطقه چيره شوند و نه تنها ايرانيان
كه تمــام ملتهاي منطقــه را ب ِدرند .او با بيان اينكــه «من ميفهمم
كه شــهروندان ايران پديــد ه چنددولتي يا بيدولتــي را با تمام رگ و
پوستشــان حس ميكنند» ،تاكيد كرد :مفهوم تفكيك قوا به غلط به
تجزيه قوا و شكلگيري دولتهاي چندگانه تبديل شده است؛ حال آنكه
دولت مطابق قانون اساسي در ايران يگانه است.

همتي:اصالحاتعميقاقتصادي
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عبدالناصــر همتي هم نــام خود را در فهرســت نامزدهاي انتخابات
رياســتجمهوري ســيزدهم ثبت كرد .او ديروز با بيــان اينكه «امروز
جايگاه اقتصاد كشــور و رفاه و آرامش مردم همتراز با تالش و صبوري
مردم نيســت» ،تاكيد كرد :امروز اصالحات عميق و گسترده اقتصادي
مهمترين نياز كشــور اســت .رئيس كل بانك مركزي تاكيد كرد :مردم
آرامش اقتصادي ميخواهند و انتظار بحق دارند كه در سايه رفاه زندگي
كنند و از آينده شــغلي فرزندانشــان اطمينان خاطر داشته باشند كه
اين تنها در ســايه بينش اقتصادي است .همتي با تاكيد بر اينكه بدون
وابســتگي به هيچ تشكل سياســي با اتكا به مردم وارد صحنه ميشوم،
خاطرنشــان كرد :برنامه خود را در روزهاي آينده منتشــر خواهم كرد؛
اين برنامه آرمانپردازي نيست بلكه ماحصل تجربه و درك محدوديتها
و فرصتهاي كشــور اســت .قوه مجريه داراي برنامه اقتصادي متمركز
خواهد بود و ظرفيت اصلي خود را به اين امر اختصاص خواهد داد.

دولت سیزدهم
شماره  -144فروردین و اردیبهشت 1400

محسنهاشمي« :رفاه و عدالت»

محسنهاشميرفســنجاني روز گذشــته پس از نامنويسي در
انتخابات ســيزدهمين دوره رياستجمهوري در جمع خبرنگاران
بــا بيان اينكه «عنوان برنامههاي من رفاه و عدالت اســت» اظهار
كرد :در اين مقطع ميتوانيم با اراده ملي آســيبهاي وارده را به
رفاه و توســعه و معيشــت مردم و اعتماد عمومي جبران كنيم .او
اظهار كرد :بايد از شفافيت مناسب ،رانتزدايي و مبارزه با تبعيض
در روشهــاي مديريتي خود اســتفاده جدي بكنيــم .در برنامه
دولت رفاه و عدالت با رويكرد مســالهمحوري پيش خواهيم رفت
و البته توســعهاي متعادل ،متوازن ،جامعهمحور و پايدار را دنبال
ميكنيم.هاشــمي گفت :اعتقاد دارم در نهايت با توجه به شرايط
امروز ايران و شــرايط ســختي كه مردم در زندگيشــان تحمل
ميكنند ،رويكرد جناحهاي سياسي و نامزدهاي محترم بايد پرهيز
از تخريب و ايجاد فضايي توام با احترام به يكديگر باشد.

سعيد جليلي4:مساله مردم

ســعيد جليلي پس از ثبتنام به عنوان يكي از داوطلبان كانديداتوري
در انتخابات رياستجمهوري اظهار كرد :بايد براي  ۴سال آينده مبتني بر
 ۸ســال قبل برنامه داشته باشيم؛ چراكه  ۸سال در كشور گذشت و طي
 ۸ســال راههاي غلط و پرهزينهاي ارائه شد كه به مردم فشار وارد شد .او
افزود :طي  ۸سال قبل متاسفانه نه تنها فشاري از مردم كم نشد ،بلكه فشارها
مضاعف شد .اميدوارم انتخابات پيشرو پرشور و بياضطراب و عرصهاي براي
آشــنايي مردم با نامزدها و برنامهها باشــد و اميدوارم اين انتخابات عرصه
آشــنايي مردم با برنامهها باشد نه عرصه اغوا .جليلي ادامه داد :امروز مردم
در زندگي و نظرسنجيها ۴ ،موضوع اصلي اشتغال ،گراني ،مسكن و بياثر
شــدن تحريمها را مطرح ميكنند .حتما بايد برنامهاي كه دارند بهگونهاي
باشد كه اين  ۴مساله اصلي را به ميزان قابلتوجهي كاهش دهد .او افزود :در
فضاي انتخابات نبايد اجازه داد كساني با برخي حرفهاي ضعيف و سست و
موضوعات و تمايالت مقطعي مصالح واقعي مردم را بپوشانند.

سيدشمسالدينحسيني:مردميكردننفت

سيد شمسالدين حسيني در انتخابات رياستجمهوري ثبتنام
كــرد و پس از آن در جمع خبرنــگاران گفت :من صنعت نفت را
از ملي شدن به مردمي شدن تبديل ميكنم .مردم بايد سهامدار
شركت ملي نفت باشند تا از افزايش قيمت نفت بهرهمند شوند.
او با بيان اينكه وقتي مشكالت كشور ،اقتصادي است پس بايد
مردم به اقتصاددان مراجعه كنند ،تصريح كرد :مســائل اقتصادي
كشور را درك ميكنم.
نظام حكمراني اقتصادي كشــور بايد تغيير كند .مردم بايد در
ثروت و درآمد كشــور سهيم باشــند .من صنعت نفت را از ملي
شــدن به مردمي شــدن تبديل ميكنم .صنــدوق ثروت ملي را
ايجاد ميكنم.
حسيني افزود :براي اصالح سيستم تامين مالي كشور ،تكميل
طرح هدفمندي يارانهها و تامين مالي مسكن مهر برنامه دارم.
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ضرغامي :قطع كردن پیوند قدرت وثروت

عزتاهلل ضرغامي هم كانديداي انتخابات رياســتجمهوري
شــد؛ او ديروز پس از ثبتنام با بيان اينكه يكي از شــعارهاي
من اين است كه من روحاني نيستم ،گفت :اشراف و مستكبران
با تمام قــوه و هيمنه ،رخ در رخ محرومان و مســتضعفان ،به
تاراج و چپاول بيتالمال مشغولند .بايد بساط اين برساختههاي
ضدمردمي جماعت هزارفاميل را بر هم زد.
اين فعال سياســي اصولگرا با بيان اينكــه «بايد با صالبت و
قدرت زير ميز ايــن وضعيت ميرا و موهوم و جعلي بازماندگان
تقاطــع قدرت و ثــروت زد كه همه مقدســات را هزينه خود
كردهانــد» ،اظهار كرد :خودشــيفتگان متوهمــي كه خود را
قبه نور ميپندارند و ديگران را خاكســتري مينامند ،در حالي
كه خودشــان جز لكه ســياهي بر چهره نورانــي ملت ،هويت
ديگري ندارند.

محمد شريعتمداري :حمايت از سفره مردم

وزير كار دولت روحاني هم نامزد انتخابات رياســتجمهوري
شــد .محمد شــريعتمداري پس از ثبتنام گفت :آمدهام دولت
گفتوگوي اجتماعي فراگير ،اصالحگــر و كارآفرين با توان حل
منازعات را تشكيل دهم.
او اظهار كرد :در انتخابات حاضر شــدهام ،چون تنگنظري در
اداره كشــور را شايســته ايران متكثر ،متنوع و بزرگ نميدانم،
ميآيم تا دولت رفاه فراگير تشكيل دهم.
شــريعتمداري با بيان اينكه با درك شرايط اقتصادي آمدهام،
تاكيد كرد :بهدنبال كاهش فقر و حمايت از معيشت و سفره مردم
هستم و معتقدم از مرزي كه كاميون عبور نكند الجرم تانك عبور
خواهد كرد.
نگاه فرصتمحور به مرزهاي گسترده ايران بزرگ در دولت من،
جايگزين نگاه امنيتمحور به مرزها خواهد شد.

محسن رضايي :تشكيل اياالت اقتصادي

20

محســن رضايي ديروز پس از ثبتنام در انتخابات رياستجمهوري
در جمع خبرنگاران با بيان اينكه مثل دورههاي گذشــته پردهپوشي
نميكنم و صادقانه همه مســائل را به مردم خواهيم گفت ،اظهار كرد:
در بخشي از اداره كشور نااهالن وارد شدهاند .حال كشور خوب نيست.
رضايــي با بيان اينكه امروز بايد از ســعي و خطا جلوگيري كنيم،
تكرار دولتهاي گذشــته را سم مهلك خواند و تاكيد كرد :ايالتهاي
اقتصــادي ايجاد ميكنيم و اختيارات مركز را به مردم ميدهيم .ما به
قيام اقتصادي و اجتماعي مردم نياز داريم .اگر مشكل اقتصادي را حل
ميكردنــد من هيچگاه به صحنه نميآمدم .او تصريح كرد :امروز بايد
آخرين ريالي كه از بيتالمال خارج شــده اســت ،بازگردد .رضايي با
اشاره به حضور و سخنراني داوطلبان انتخابات در وزارت كشور گفت:
يك عده اينجا آمدند و زدند زير گريه و يك عده گفتند نه چكش و نه
كليد .شماها عامل بدبختي ملت بوديد.
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وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان متولي اصلي در
توليد صنعتي ايران پس از سپري شدن يك

سياستگذاري
راهبرد تســريع در فعاليتهاي ستاد

ماه از سال تازه و با
خود را اعالم كرد .اين سند
توليد سياســتهاي 

رفع موانع
توليد را برطرف كند

قصد دارد موانع

از مسيرهاي گوناگون
كه در زير ميخوانيد:
تامين مالي از شبكه بانكي
در طرحي كه معاونت طرح و برنامه وزارت صمت تحت عنوان
توليد در فروردين ماه امسال تدوين

بسته تشويقي و رفع موانع
تاكيد شده

كرده است ،در قســمت تامين مالي از شبكه بانكي
هستند مصوبات ستاد

كه بانكها و مؤسســات اعتباري مكلف
توليد و كارگروههاي اســتاني را به منظور

تســهيل و رفع موانع
توليد يا احياي واحدهاي توليدي

پيشگيري از تعطيلي و كاهش
توليد در خصوص

تعطيل بر اســاس ماده  ۶۱قانون رفــع موانع
تعيين تكليف بدهي واحدهــاي توليدي اعم از اعطاي تنفس و
تقسيط بدهي جهت اهمال را اجرا كنند .همچنين بانك مركزي

در حالي موظف است ظرف شش ماه نسبت به راهاندازي سامانه
الكترونيكي يكپارچه تسهيالت ريالي و ارزي براي تمامي بانكها
كند كه هياتمديره آنها ملكف هستند
و مؤسسات اعتباري اقدام 
اختيار بانكهاي عامل در استان براي پذيرش ،بررسي ،تصويب
و پرداخت تســهيالت به واحدهاي توليدي و ســرمايهگذاري را
نسبت به ســال  ،۹۸حداقل سه برابر افزايش دهند.در ماده ۱۲
اين بسته تشــويقي ذكر شده كه با هدف تامين نقدينگي مورد
نياز واحدهاي كوچك و متوســط ،بانك مركزي موظف است در
قالب پروژه رونق توليد ،نســبت بــه اختصاص  ۵۰هزار ميليارد
تومان تسهيالت بانكي به اين بنگاهها كه از طريق وزارت صمت،
شــوند اقدام كند .از طرف ديگر در ماده  ۱۶نيز ذكر

معرفي مي
ميليارد ريال تســهيالت براي  ۹محور فعال

شــده مبلغ ۱۵۰۰
كردن ظرفيتهاي خالي محصــوالت منتخب صنعتي ،نهضت
ســاخت داخل ،فعالســازي واحدهاي راكد ،تكميل طرحهاي
نيمهتمام ،توسعه مناطق محروم ،توسعه صادرات غيرنفتي ،احيا
و فعالسازي معادن كوچك مقياس ،طرحهاي فناورانه و تامين
مالي اصناف اختصاص داده شود.

مانعزدایی

سدهای پیش روی تولید را برداریم
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تامين مالي از بازار سرمايه
در ادامــه در خصوص تاميــن مالي از بازار
سرمايه تصريح شــده كه با توجه به ضرورت
اســتفاده از منابع مالي بازار سرمايه و افزايش
اقتصاد موظف

اد بنگاهها در اين بازار ،وزارت
تعد 
اســت با همكاري وزارت صمــت زمينه ورود
بنگاههاي بزرگ و متوسط ،طرحهاي بزرگ و
مهم سرمايهگذاري ،انتشار اوراق بدهي ،تأسيس
كند و در جهت تسهيل اين
بازار اوليه را فراهم 
لوانتقال دارايي براي
امور ،معافيت مالياتي نق 
تشكيل صندوق شركتهاي سهامي عام پروژه،
افزايش سقف تامين مالي از طريق انتشار اوراق
بدون ركن ضامن ،اســتفاده از ظرفيت بورس
كاال براي تامين مالي و نقدينگي ،تســريع در
صدور موافقت اصولي سازمان بورس در فرآيند
مــازاد آن را در

انتشــار اوراق و حذف مراحل
دستور كار قرار دهد.
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موضوعات مالياتي
در اين بسته تشويقي ذكر شده كه به منظور
كاهــش اختالفات ميــان موديان و ســازمان
مالياتــي از اقداماتي از قبيــل اصالح تركيب
هياتهــاي حل اختــاف ،توقــف اقدامات و
عمليات اجرايي براي بدهي واحدهاي توليدي
واحد توليدي دچار
بحراني ،توقف بدهي معوق 
سود و جرايم به
بحران اقتصادي بدون دريافت 
مدت دو ســال و نيز بازنگري و تسهيل فرآيند
توليد در دستور كار

مالياتستاني از بنگاههاي
قرار بگيرد.
همچنين بــراي واحدهــاي توليدي فعال
و توســعه صنايع پيشــران و منتخب بناست
توليد متوســط در

رصد افزايش در
به ميزان د 
يك ســال معافيت مالياتي براي آن بخش از
ميزان افزايــش ،اعمال معافيت  ۱۰۰درصدي
بــه مدت  ۵ســال براي كاالهــا و محصوالت

منتخب توليــدي و نيز اعمال تخفيف مالياتي
 ۱۰درصدي به مدت پنج ســال براي تقويت
حلقههــاي ضعيف در زنجيــره ارزش صنايع
پيشران در نظر گرفته شود.
موضوعات تامين اجتماعي
مــورد موضوعات تاميــن اجتماعي نيز به

در
منظور رفع اختالف بين كارفرمايان و ســازمان
تامين اجتماعي و با هدف منطقي شدن محاسبه
بدهي توسط اين سازمان ،اصالح تركيب تشخيص
مزد صرفا
مطالبات ،رســيدگي به دفاتر و صورت 
در يك ســال گذشته و بازرسي از دفاتر و مدارك
ود به آن بخش از دفاتر كه
كارفرمايان صرفا محد 
مورد تاكيد
مرتبط با حقوق و مزاياي كاركنان است 
قرار گرفته است.
همچنين عالوه بر اينكه بدهي معوق واحدهاي
ســتاد تسهيل

توليدي دچار بحران كه توســط
اند بدون
رسيده 
تاييد 
و كارگروههاي اســتاني به 
ســود و جرايم به مدت دو سال متوقف

دريافت
ميشود ،كارفرمايان خوشحساب نيز كه مشكل
توانند با تقسيط اصل بدهي
نقدينگي دارند ،مي 
مند شوند .از سوي ديگر
از بخشودگي جرايم بهره 
ســازمان تامين اجتماعي موظف است بر اساس
ماده  ۱۱قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و
خدماتي كشــور و حمايت از كاالي ايراني و ماده
توليــد رقابتپذير و ارتقاي

 ۴۰قانون رفع موانع
نظــام مالي كشــور از اعمال ضريــب حق بيمه
جهت قراردادها و محاســبه و مطالبه حق بيمه
مزد به كل كار انجام شده»
بر اساس روش «نسبت 
در قراردادهــا و پيمانهاي موضــوع اين دو ماده
ايجاد شــده
خودداري كرده و هرگونه محدوديت 
ناشي از عدم اجراي اين ماده قانوني را لغو كند.
مواد اوليه و موضوعات گمركي


مــورد
در ايــن رابطــه وزارت صمــت در
مــواد اوليه و موضوعــات گمركي هم موظف

است در ارتباط با تسهيل فرآيندهاي تجاري
مواد اوليه ،واسطهاي ،اجزا و قطعات
مرتبط با 
توليــد اقدام كرده و مقررات

مورد نياز بخش

يــد كارت بازرگاني و
مرتبط بــا صدور و تمد 
ثبتســفارش را كه مانع تامين اين ملزومات
ميشود ،بازنگري و اصالح كند.
در مــاده  ۵۴اين بســته تشــويقي هم ذكر
شــده كه وزارت صمت با همكاري دستگاههاي
مواد اوليه،
ذيربط موظف است نسبت به تامين 
مــورد نياز واحدهاي

واســطهاي ،اجزا و قطعات
توليدي از طريق ســاماندهي عرضه و تقاضا در
بورس كاال ،سياستگذاري در زنجيرههاي ارزش
مــواد اوليه

و تســهيل واردات و كاهش تعرفه
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مورد نياز صنايع
بهويژه محصوالت پتروشــيمي 
مواد اوليه صنايع چوب و نئوپان،
پاييندستي و 
مورد نياز اقدام
مواد اوليه 
صنايع فلزي و ســاير 
كند.همچنين ســازمان بورس نيز با همكاري
مواد اوليه
وزارت صمت و واحدهاي عرضهكننده 
در بورس موظف است نسبت به عملياتيسازي
خريد اعتباري ،ســلف موازي و خريد

ابزارهاي
ديــن كااليي در جهت تســهيل دسترســي
مــواد اوليه اقدامات الزم

واحدهاي توليدي به
را بــه عمل آورد .عالوه بر اين بانك مركزي هم
موظف اســت براي تخصيص فوري و تامين ارز
مواد اوليه اقدامات الزم را به عمل آورده
واردات 
و مراحل عمليات ارزي اين كاالها را تســهيل
كنند.در اين رابطه گمرك هم ملزم است ضمن
يكپارچهسازي اطالعات با سامانه جامع تجارت
مــواد اوليه،

و اصــاح رويههــاي گمركي براي
واسطهاي و اجزا و قطعات بخش توليد ،نسبت به
تسهيل پرداخت حقوق ورودي در پايان تشريفات
مــواد اوليه

گمركــي ،پذيرش ســوابق ماهيت
توليدي ،حذف يا حداقل شدن كارشناسيهاي
عملكرد آزمايشگاههاي تطبيق

مجازي ،تسريع در
مواد اوليه ،ساماندهي و تسهيل
ماهيت نمونهها و 
بررسي ارزش كاالها ،ترخيص مستقيم كاالهاي
توليدي را ارائه و ضمانتنامههاي معتبر و كاهش
مــدارك غيرضرور براي ترخيص ازجمله گواهي
خود قرار دهد.
مبدا را در دستور كار 
زيرساختهاي توليدي
در زمينه زيرساختهاي توليدي هم سازمان
صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي و سازمان
جنگلها ،مراتع و آبخيزداري موظف هســتند
بر اساس ماده  ۴۴قانون احكام دائمی برنامههاي
فرآيند واگذاري يا اجاره

توســعه ،ســامانهها و
زمين براي فعاليتهاي توليدي را به نحوي كه
مورد نياز متقاضي براي
استعالم و تحويل زمين 
توليد حداكثر طي يك هفته انجام شد،
فعاليت 
بازنگري و اصالح كند .همچنين امكان بازگشت
به دولت براي آن دسته از زمينهايي كه تا سه
ماه يا بيشتر پس از واگذاري يا اجاره بالاستفاده
بمانند ،جهت واگذاري يــا اجارههاي بعدي به
وجود دارد.

ساير توليدكنندگان
در مــاده  ۵۷نيز ذكر شــده در مــواردي كه
دستورالعمل آن از سوي وزارت صمت با همكاري
ســازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي و
ســازمان جنگلها تهيه و ابالغ ميشــود ،امكان
تعيينتكليف و آزادســازي زمينهاي بالاستفاده
و واگذار شــده در شــهركهاي صنعتي ،اجاره
بلندمدت زمين يــا اجاره واحدهاي نيمهتعطيل،
تعطيل يا فعالســازي براي سرمايهگذاري جديد

وجود دارد .همچنين ضروري است
يا توســعهاي 
مراجع ذيربط در قراردادهاي واگذاري زمين اين
كنند تــا در زمان تحويل زمين
موضوع را لحاظ 
موضوعات حقوقي مانع اجراي اين سياست نشود.
از ســوي ديگر نيز تصريح شــده به منظور
مورد نياز بخش توليد
تامين زيرســاختهاي 
شــهركهاي صنعتي و رقابتپذيري توليدات
استناد ماده  ۵۴قانون احكام دائمی

صنعتي به
برنامههاي توسعه كشور ،وزارت صمت موظف
اســت با همكاري ســازمان برنامه و بودجه و
دســتگاههاي ذيربط اقدامــات الزم را براي
تاميــن راه ،آب ،بــرق ،گاز ،تلفن و اينترنت تا
ورودي واحدهاي مستقر در شهركها و نواحي
صنعتــي دولتــي و خصوصي را انجــام دهد.
همچنين بــا توجه به ضــرورت تامين پايدار
انرژي بــراي صنايع بهويژه صنايــع انرژيبر
مانند فوالد ،فلزات و ســيمان و پشــتيباني از

اين صنايع ،وزارت نفت و شــركت ملي گاز و
هســتند بر اساس ماده ۲۵

وزارت نيرو موظف
بهبود محيط كســبوكار ضمن انعقاد

قانون
قراردادهاي ميانمدت يا بلندمدت با واحدهاي
خود در
توليدي ،نســبت به اجراي تعهــدات 
چارچوب ايــن قراردادها اقدام و گزارش آن را
ستاد تسهيل ارائه كنند.
به صورت فصلي به 
بهبود فضاي كسبوكار

مورد كســبوكار هم طبق ماده  ۶۷اين
در 
بســته تشــويقي وزارت صمت موظف اســت
طــي يك ماه نســبت به تهيه و ارائه ليســت
توليدكنندگان برتر كشــور بر اساس شاخصها
اقــدام كند .توليدكنندگان اين ليســت از ارائه
خدمات دولتــي در قالبهاي مختلف بهرهمند
خواهند شــد .همچنين اين وزارتخانه موظف

شــده به منظور حمايت از ســرمايهگذاري در
رشــته فعاليتهاي اولويتدار ،نسبت به تهيه و
مورد نياز متقاضي شروع
صدور همه مجوزهاي 
كسبوكار و بهرهبرداري از اين رشته فعاليتها
در مناطقي كه شناسايي كرده و تشخيص داده
است در اسرع وقت اقدام كند.
از ســوي ديگر وزارت تعــاون هم موظف
شــده تا پايان سال جاري نســبت به اعمال
تخفيف در حق بيمه بنگاههايي كه در راستاي
فعاليتهاي اولويتدار كشــور سرمايهگذاري
کردهانــد ،اقدام كند .همچنين پيشــنهادات
توليد كه نياز به
ســتاد تســهيل و رفع موانع 

ارد در صورت تاييد
تصويب هيات وزيــران د 
اكثريت اعضا با اولويت فوري ،بدون طرح در
كميســيونهايهاي دولت در هيات وزيران
خواهد شد.

مطرح و تصميمگيري

از طرف ديگر عدم ارائه خدمات به واحدهاي
توليدي در دستگاههاي اجرايي به دليل بدهي يا
تعهد بنگاه يا سهامداران آن در ساير دستگاهها

بر اســاس مصوبات كارگروههاي تسهيل و رفع
توليد در اســتانها مجاز نبــوده و هر
موانــع 
خود در
دستگاه متولي پيگيري وصول مطالبات 
چارچوب قوانين موضوعه است.
پيگيري و اجراي قوانين
در ايــن رابطه در بخــش دوم كه مربوط به
پيگيــري و اجــراي قوانين و مصوبــات قبلي
شــود همــه دســتگاههاي اجرايي موظف

مي
هســتند در چارچوب بخشــنامه شوراي عالي

اداري مــورخ  ۲۰بهمــن  ،۱۳۹۹طي يك ماه
فرآيند صــدور مجوزهاي

نســبت به بازنگري
پيش نياز كسبوكارهاي توليد ،تسهيل مقررات
آمادهســازي بسترهاي تبادل برخط اطالعات
و 
كنند تا ضمن حذف مراحل غيرضروري،
اقدام 
موانع مرتبــط با صدور ايــن مجوزها در همه
مراحــل كســبوكار اعم از ايجادي ،توســعه،
توليد بدون
بازسازي و نوسازي ،تغيير مالكيت و 
كارخانه متوقف شود.
سياستگذاري و برنامهريزي
در بخش سياســتگذاري و برنامهريزي نيز
به منظور جلوگيري از اتالف وقت سرمايهگذاران
اقتصاد موظف شــده

و توليدكنندگان ،وزارت
طي دو ماه نســبت به تجميع همه تعهدات و
پرداختهاي بنگاهها و بخشهاي مختلف دولت
اقدام كرده تا فعــاالن اقتصادي نياز به مراجعه
مستمر به دستگاههاي دولتي را نداشته باشند.
بانك مركزي هم ملزم اســت با همكاري نظام
بانكــي و وزارت صمــت در قالــب زنجيرهاي،
طي يــك ماه نســبت بــه تهيه بســتههاي
تشــويقي تحريك تقاضا براي محصوالتي نظير
لوازم خانگي ،پوشاك و چرم و ساير محصوالتي
شود اقدام
كه از سوي وزارت صمت مشخص مي 
مــورد نياز براي كاهش

كند و عندالزوم منابع

ســود تسهيالت بانكي از طريق منابع قابل

نرخ
تخصيص را در بودجه  ۱۴۰۰تامين كند.
اقتصاد هم مكلف اســت

عالوه بر اين وزارت
با همكاري دســتگاههاي ذيربط نســبت به
تهيه زيرســاختهاي قانوني و سازوكار امنيت
و تضمين سرمايهگذاري ،واگذاريهاي سازمان
خصوصيســازي و مالكيت بر سرمايه در كشور
مــورد نياز را تهيه

طي دو مــاه اقدام و اليحه
كند .گفتني اســت اين اليحه تهيه شده با قيد
دوفوريت براي ســير مراحل تصويب به مجلس
خواهد شد.

شوراي اسالمي ارسال
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سدشکنی موانع از مسیر خصوصی
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انتخاب شــعار ســال تحت عنــوان «توليد،
پشــتيبانيها و مانعزداييهــا» از ميان ســاير
موجود كشــور در ســال  ۱۴۰۰كه

اولويتهاي
بايد ادامه شــعار «جهش توليد» و
در واقع آن را 
«رونق توليد» در دو سال گذشته دانست ،عالوه بر
آنكه به ضرورت توجه مضاعف مسئوالن و مقامات
دســتگاههاي اجرايي و قانونگــذاري به ارتقاي
ظرفيتهاي توليدي كشــور به عنوان تنها عالج
گذر از شرايط خطير كنوني اشاره دارد ،گوياي آن
بهبود ظرفيتهاي

است كه سياستگذاري براي
توليــدي و ســرمايهگذاري و متعاقب آن ارتقاي
توان ساخت داخل ،بدون رفع موانع و چالشهاي
اين بخش و طراحي ســازوكارهايي براي رفع آن،
نخواهد بود.

موفقيتآميز
ناهماهنگــي بيــن اهــداف اقتصــادي و
سياســت خارجــي ،ناكارايــي و ناهماهنگي در
سياســتگذاريهاي اقتصادي در ســطح كالن،
فضاي كســبوكار غير رقابتي و انحصاري ،وجود
فساد آميز در اقتصاد ،كسري بودجه
ساختارهاي 
رشــد نقدينگي و عدم

گســترده دولت ،تــداوم
توليد و
آمد منابع مالي به ســمت 
هدايــت كار 
ســرمايهگذاري ،عالوه بر آنكه بــه افزايش دامنه
اثرگذاري و هزينه افزايي تحريمها و شركتهاي
برونزا و پيشبيني نشــده از جمله كرونا افزوده،

مولد اقتصــادي را تضعيف كرده و
فعاليتهــاي 
اقتصاد كشور را براي فعاليتهاي سالم نامناسب

كــرده اســت .از ايــن رو ،مقام معظــم رهبري
يد با تأكيد
(مدظله العالي) در شــعار ســال جد 
بر «پشــتيباني» و «مانعزدايي» از توليد ،مسير
ند و تأكيد
حركت مسئوالن كشور را تعيين نمود 
اشتند كه در شرايط حاضر ارتقاي ظرفيتهاي
د 
توليدي كشــور از مسير پيگيري و اجرايي شدن
حمايتهــاي الزم قانوني و حكومتــي ،در كنار
توليد و سرمايهگذاري تحقق مييابد.
مانعزدايي از 
اتاق ايران به عنوان نماينده بخش خصوصي
ارد با شناسايي
و مشــاور قواي سه گانه ،تالش د 
توليد و ســرمايهگذاري
چالشهــاي پيشروي 
در كشــور ،الزامات راهبردي تحقق بخشــي به
شعار سال را در قالب مجموعهاي از راهكارهاي
پيشــنهاد كند .اين گزارش با بررسي

عملياتي
وضعيت كشــور در شــاخص ســهولت انجام
كسبوكار انتشار يافته توســط بانك جهاني و
شاخص پايش محيط كســبوكار انتشار يافته
توسط مركز پژوهشهاي اتاق ايران ،اساسيترين
اقتصاد را احصاء

مولد
موانع پيشروي فعاليتهاي 
و در نهايت ،به منظــور رفع موانع و چالشهاي
احصاء شده ،مجموعهاي از راهكارهاي عملياتي را
پيشنهاد ميكند.

به مراجع تصميمگيري

الزامات تحقق بخشي به شعار سال
به منظور تحقق بخشي به شعار سال ،اولويتبندي
هدفگــذاري براي رفع
توليد و 
موانع پيــشروي 
مهمترين آنها ،از الزامات اساســي و پيش نيازهاي
بتواند چند
ضروري محسوب ميشود .چنانچه دولت 
توليد را شناسايي و در سال جديد
مشــكل كليدي 
تواند گام موثري براي
بر روي آنها تمركز نمايد ،مي 
تحقق شعار سال بردارد .شايان ذكر است كه تحقق
نيازمند بهرهگيري از ذخيره دانايي موجود

اين مهم،
در كشــور و مشــاوره با نخبگان و فعاالن اقتصادي
اســت .شايسته ذكر اســت كه درباره اهم چالشها
توليد و ســرمايهگذاري مطالعات
و موانع پيشروي 
متعددي انجام شــده است كه برخي نتايج كلي اين
مطالعات در پيوست اين گزارش آمده است.
بايد توجه داشــت كه عدم جذابيت فعاليتهاي

اقتصاد كشــور از عوامل متعددي نشأت

توليدي در
گيرد كه صرف نظر از زمينههاي تاريخي (مانند
مي 
عدم حاكميت قانون و احترام به حقوق مالكيت افراد
در دورههاي مختلــف تاريخي و  ،)...ميتوان آنها را
چند دهه
نامولد و مصرفي در 

اقتصاد

در گســترش
اخير موثر دانســت .به عبارت ديگــر بيثباتيهاي
اقتصادي ناشــي از ناهماهنگي اهــداف اقتصادي با
سياســت خارجي ،بيثباتي سياستهاي اقتصادي
ناشــي از تفكرات كوتاهمدت و اغلــب عوامگرايانه،
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كســري بودجه ســاختاري دولت ،ناكارآمدي نظام
بانكي ،فقــدان راهبردهــاي تجــاري و صنعتي و
خود را در
در يــك كالم حكمراني ناکارآمد ،آثــار 
تورمهاي مــداوم دو رقمي ،تكرار جهشهاي ارزي،
جهش قيمت مســكن و غيره نشــان داده است كه
در عمل از يكســو موجبات دستيابي به درآمدهاي
ســهلالوصول و بيزحمــت ناشــي از فعاليتهاي
آلود را فراهم كرده
سوداگرانه ،رانتجويانه و فســاد 
است و از ســوي ديگر به خروج سرمايهها از كشور
دامن زده اســت .از اين رو ،اصالح سيستم انگيزشي
اقتصاد بيمار

توليــد از الزامات ضروري براي

به نفع
كشور است.
بهبــود محيط كســبوكار و بسترســازي براي

ورود ســهل ســرمايهگذاران و كارآفرينان به عرصه

مولد اقتصادي نيــز از پيش نيازهاي
فعاليتهــاي 
اصلي ارتقاي ظرفيتهاي توليدي محسوب ميشود.
اين در حالي اســت كه پيچيدگي قوانين و مقررات
د دستگاههاي تصميمگيري در اين خصوص،
و تعد 
فساد مالي و اداري
بعضا بستري براي شــكلگيري 
ورود فعاالن بخش خصوصي به بخش
ايجاد كــرده ،

اقتصاد را پرهزينه و انگيزه براي سرمايهگذاري

رسمي
در فعاليتهاي توليدي را كاهش داده است.
از ديگــر الزامــات ارتقــاي ظرفيتهــاي
ســرمايهگذاري داخلي و خارجــي با هدف تقويت
اقتصاد كشور ،ثبات

مولد
ســاختارهاي توليدي و 
اعتماد فعاالن

اقتصاد و ارتقاي ســطح

بخشــي به
بخش خصوصي بــه حاكميت ميباشــد .اين در
حالي اســت كه افزايش لجام گسيخته قيمتها و
پرشهاي مكرر در نرخ ارز نقش مهمي در مخدوش
اقتصاد كشــور و سردرگمي

ساختن چشــمانداز
فعاالن اقتصادي داشــته و يكــي از عوامل اصلي
اقتصاد و حركت به

خروج ســرمايه از بخش واقعي
غيرمولد بوده است.

سمت سفته بازي و فعاليتهاي

تعيين بخشهــا و صنايع حائز اولويت براي اخذ
انواع حمايتها از ديگر ضروريات تحقق شــعار سال
محسوب ميشود ،براي تحقق اين مهم ضروريست
شود تا از اين گذر
استراتژي توسعه صنعتي تدوين 
ضمن تسهيلگري و مساعدسازي محيط كسبوكار،
با عالمت دهي و هدايت منابع به ســمت بخشهاي
توليد را به ارمغان آورد؛
مولد اقتصاد ،رونق بخشي به 

اين در حالي است كه كماكان خال چنين سندي در
وجود دارد.
كشور 
از ســوي ديگر ،با توجه به شرايط دشوار كنوني
امروز بيش از گذشته تغيير در سياستهاي مديريت
واردات و توســعه صادرات به منظور حمايت از توان
توليــدات داخل و تشــويق توليــدات صادراتي در
راستاي تحقق بخشي به شعار سال احساس ميشود.
بايد در نظر داشــت
مــوارد فوقالذكر ،

عالوه بر
كه ظرفيت رشــدآفريني در كشــور كاهش يافته و
توليد كشــور از فــن آوري روز دنيا كه عامل
بخش 
ارتقاي بهرهوري ميباشــد ،عقب مانده است .از اين
رو ،برقراري تعامل ســازنده بــا جهان و عضويت در
معاهدات بينالمللي در مسير تحقق بخشي به شعار
سال از اهميت بااليي برخوردار است؛ چراكه افزايش
همكاريهاي بينالمللي و ســرمايهگذاري مشترك
نيازمند رعايت استاندارهاي بينالمللي است.

منطق علمي راهكارهاي پيشنهادي جهت
تحقق بخشي به شعار سال
توليــد و فعاليتهاي مولد

با عنايــت به آنكــه
اقتصادي بــا موانع و چالشهــاي متعددي مواجه
ميباشــند ،لذا ضروريســت به منظور جلوگيري از
هدفگذاري براي
برداشت سليقهاي در شناسايي و 
رفــع مهمترين موانع پيشروي فعــاالن اقتصادي،
بر اساس شاخصهاي توضيحدهنده وضعيت محيط
كسبوكار كشــور ،مهمترين چالشهاي پيشروي

فعاالن اقتصادي احصاء شود .بر اين اساس در ادامه
با بهرهگيري از شــاخص ســهولت انجام كسبوكار
انتشار يافته توســط بانك جهاني و شاخص پايش
محيط كسبوكار كه توسط مركز پژوهشهاي اتاق
ايران تهيه ميگردد ،در گام نخســت اساســيترين
مولد اقتصاد ،شناسايي
موانع پيشروي فعاليتهاي 
شــوند و در گام بعدي در راســتاي رفع موانع و

مي
چالشهاي احصاء شــده ،مجموعهاي از راهكارهاي
پيشنهاد ميگردد.

عملياتي
وضعيت كشور در شــاخص سهولت انجام
كسبوكار
شاخص ســهولت انجام كســبوكار جهاني،
مقيــاس عيني از قانونگــذاري و تنظيم مقررات
در زمينههــاي شــروع كســبوكار ،اخــذ مجوز
ســاخت و ساز ،دسترســي به برق ،ثبت مالكيت،
اخذ اعتبار ،حمايت از ســهامداران خرد ،پرداخت
ماليــات ،تجارت فرامرزي ،الــزام آور بودن اجراي
قراردادها و ورشكستگي و پرداخت ديون ميباشد
و از اين رو ،بررســي وضعيت كشــور در اين زير
تواند موانع قانوني و مقرراتي پيشروي
شاخص مي 
فعاليتهاي اقتصادي را مشــخص سازد .بر اساس
گزارش ســهولت انجام كسبوكار  ،۲۰۲۰ايران با
كســب نمره  ۵۸٫۵از ( ۱۰۰بهتريــن امتياز) ،در
جايگاه  ۱۲۷در بين  ۱۹۰كشور قرار گرفته است.
همچنين ،مقايسه وضعيت كشور در اين شاخص
سند چشــمانداز گوياي آن است كه
با كشورهاي 
كشــور ايران در سال  ۲۰۲۰با يك رتبه تنزل (به
بهبود وضعيت پاكســتان) ،در جايگاه  ۲۰در
دليل 
سند چشــمانداز قرار گرفته
بين  ۲۵كشور حوزه 
اســت كه حكايــت از جايگاه ضعيف كشــور در
خصوص محيط كســبوكار در سطح جهان و در
سند چشمانداز دارد.
ميان كشورهاي حوزه 

سند چشمانداز در سال ۲۰۲۰
نمودار  -۱مقايسه وضعيت شاخص سهولت كسبوكار با كشورهاي 
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نامســاعد بــودن محيط

اهميــت توجه به
شــود كه بدانيم،

كســبوكار از آنجا بيشتر مي
نامســاعد كســبوكار تمايــل فعاالن

فضاي
اقتصادي را به سرمايهگذاري در بخشهاي مولد
اقتصاد كاهش ميدهد .اين در حالي اســت كه

اقتصاد كشور در شرايط حاضر براي فائق آمدن


بــر انواع بحرانهاي داخلــي و خارجي پيش از
نيازمند ســرمايهگذاري و فعاليت در

گذشــته
اقتصاد ميباشــد .بررسي وضعيت

مولد
بخش 
كشور در زيرشاخصهاي سهولت كسبوكار در
ســال  ۲۰۲۰گوياي آن اســت كه ايران در زير
شــاخص «ثبت مالكيت» با كسب جايگاه ۷۰

عملكرد بهتري نسبت

در بين  ۱۹۰كشــور ،از
به ساير زير شاخصها برخوردار است ،درحالي
كه در زير شاخص «شروع كسبوكاره با كسب
رتبه  ۱۷۸در ميان  190كشــور جهان بدترين
عملكرد را نسبت به ســاير زير شاخصها براي

خود ثبت كرده است.


جدول  -۱مقايسه وضعيت ايران در شاخص سهولت كسبوكار
(تغييرات شاخص كل و نماگرها در گزارش  ۲۰۲۰با گزارش  ۲۰۱۹ميالدي بازبيني شده)
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در زير شــاخصهاي «اخذ مجوزهاي ســاخت
و ســاز» و « الزام آور بودن اجــراي قراردادها» نيز
رتبه ايران به ترتيب  ۷۳و  ۹۰در ميان  ۱۹۰كشور
باشــد و در ساير زير شــاخصها جايگاه كشور

مي
خود اختصاص
ضعيف بوده و رتبه باالي  ۱۰۰را به 
داده است .به عنوان مثال در زير شاخص «دسترسي
به بــرق» در جايگاه  ،۱۱۳در زير شــاخص «اخذ
اعتبار» در جايگاه  ،۱۰۴در زير شــاخص «حمايت
از سهامداران خرد» در جايگاه  ،۱۲۸در زير شاخص
«پرداخت ماليات» در جايگاه  ،۱۴۴در زير شاخص
«تجارت فرامرزي» در جايگاه  ۱۲۳و در زير شاخص
«حل و فصل ورشكستگي» در جايگاه  ۱۳۳قرار دارد.
شــود محيط كسبوكار
همانطور كه مالحظه مي 
كشــور عمدتا ،در حوزههاي شروع كسبوكار ،اخذ
اعتبار ،حمايت از سهامداران خرد ،پرداخت ماليات،
تجارت فرامرزي ،الــزام آور بودن اجراي قراردادها و
حل مسائل ورشكستگي و پرداخت ديون به دليل
د دســتگاههاي
پيچيدگي قوانين و مقررات و تعد 
تصميمگيــري در اين خصوص دچــار تنگناهايي
د و
ايجاد موانع متعد 
است كه مرتفع نشدن آنها ،با 
ورود فعاالن
غير شــفاف كردن فرآيندهاي اداري ،
اقتصــاد را پر

بخش خصوصي به بخش رســمي
هزينه ساخته است و انگيزه براي سرمايهگذاري در
فعاليتهاي توليدي را كاهش داده است.

جديدترين تحوالت انجام گرفته در خصوص
مجوزهاي شروع كسبوكار
اقدامــات و سياســتگذاريهاي موثري براي
تسهيل اخذ مجوزهاي شروع كسبوكار طي سال
گذشــته انجام گرفته كه در اين زمينه ميتوان به
مــواد ( )1و ( )۷قانون اجراي

ابــاغ قانون اصالح
سياســتهاي كلي اصــل  ۴۴قانون اساســي و
اصالحات بعــدي آن در تاريــخ  1399/12/13و
ابالغ تصويبنامه هيــات وزيران در خصوص ثبت
و دريافت شناســه يكتاي مجــوز از طريق درگاه
ملي مجوزهاي كشور مصوبه  1399/08/03اشاره
كرد .لذا انتظار بر اين اســت كه در صورت اجرايي
شــدن اين دو مصوبه در ســال جديد ،به همراه
واحد صدور مجوز كسبوكار ،شاهد
تكميل درگاه 
تحول مثبتي در محيط كســبوكار كشور بهويژه
در حوزه صدور مجوزها باشــيم .از اين رو ،به نظر
رسد در خصوص سياستگذاري براي تسهيل
مي 
يدنميباشد
كسبمجوزهانيازيبهقانونگذاريجد 
و ضروريســت اقداماتي در خصوص اجراييسازي
ايجاد شده به كار گرفته شود.
ظرفيتهاي قانوني 
بايد در نظر داشــت كه بخشي
از ســوي ديگر ،
از ناكارآمدي در سياســتگذاري به منظور بهبود
د نهادهاي
وضعيت محيط كسبوكار ناشي از تعد 
بهبود محيط كســبوكار كشــور است.
مرتبط با 

در واقــع ،از جملــه نهادهــاي درگير بــا موضوع
بهبود محيط كســبوكار وزارت امــور اقتصادي و

دارايي ،هيات مقرراتزدايي و تســهيل صدور مجوز
ستاد تسهيل و رفع موانع توليد ،شوراي
كسبوكار ،
گفتوگوي دولت و بخش خصوصي ،كميته حمايت
د استاني
از كسبوكار (ماده  )۱۲و كارگروههاي متعد 
بهبود محيط كسبوكار ميباشند .از اين
مرتبط به 
بهبود محيط
موجود در حوزه 

رو ،يكي از چالشهاي
كســبوكار تداخل وظايف و اقدامات كارگروهها در
اســتانها با يكديگر و با نهادهــاي مرتبط با بهبود
محيط كسبوكار ميباشد .لذا هماهنگي و تقسيم
بهبود محيط
كار منســجم بين نهادهاي مرتبط به 
ستاد تسهيل و رفع
كسبوكار نظير شوراي گفتوگو ،
موانع توليد ،هيات مقررات زدايي و ديگر كارگروههاي
عملكرد مشابه در سطح استاني ضرورت دارد.

داراي
ادراك فعاالن اقتصادي از محيط كسبوكار
كشور
بررســي ادراك فعاالن اقتصادي از وضعيت
محيط كســبوكار كشور بر اســاس آخرين
گزارش پايش ملي محيط كســبوكار ،انتشار
يافته توسط اتاق ايران در پاييز  ۱۳۹۶حكايت
نامساعد بودن شرايط فعاليتهاي اقتصادي

از
مولد در كشــور دارد .بر اساس نتايج حاصل از
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شود كه از سال  ۱۳۹۷و
اين پايش ،مالحظه مي 
د تحريمها ،محيط كسبوكار
پس از شروع مجد 
روند هر چند
نامساعد شده اســت .اين 

كشور
در ســال جاري ،تا حدودي تخفيف يافته ،اما

همچنان نســبت به ســال  ۹۵با  ،۹۶وضعيت
نامســاعدتري داريم؛ چراكه رقم شاخص ملي
محيط كسبوكار از ( ۵٫۸۶نمره بدترين ارزيابي
 )۱۰در پاييــز  ۱۳۹۵به  ۵٫۸۵در پاييز ،۱۳۹۶

 ۶٫۴۹در پاييز  ۶٫۰۳ ،۱۳۹۷در پاييز  ۱۳۹۸و
 ۵٫۹۳در پاييز  ۱۳۹۹رسيده است كه حكايت
نامســاعد بودن محيط كسبوكار نسبت به

از
سالهاي  ۱۳۹۵و  ۱۳۹۶دارد.

نمودار  -2وضعيت كشور در شاخص پايش محيط كسبوكار كشور (نمره بدترين ارزيابي )10
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نگاهي به تركيب  ۵مانع اصلي كســبوكار بيان
شده توســط فعاالن اقتصادي از بهار  ۱۳۹۸تا پاييز
هد كه در طي هفت فصل بهطور
 ۱۳۹۶نشــان ميد 
مســتمر «غيرقابل پيشبيني بودن و تغييرات مواد
اوليــه و محصوالت» به عنوان مانــع اول پيشروي
كســبوكارها قرار گرفته است .همچنين ،طي دوره
مورد بررسي «بيثباتي سياستها ،قوانين و مقررات

و رويههاي اجرايي ناظر به كسبوكارها» و «دشواري
تأمين مالي از بانكها» ،به عنوان مانع دوم يا ســوم
پيشروي كســبوكارها قرار داشــتهاند .همچنين،
نگاهــي دقيقتر به تركيب پنج چالش اول ،نشــان
موجــود در فرآيندهاي اداري و

هد كه «موانع
ميد 
اخذ مجوز كســب از دستگاههاي اجرايي» به عنوان
چهارمين مانع پيشروي فعاالن اقتصادي قرار گرفته
است و در فصول تابستان و پاييز  ۱۳۹۶چالش «فساد
افراد از مقام و موقعيت» كه تا پيش از
و سوءاستفاده 
اين در اولويت  ۱۰چالش اول محيط كسبوكار قرار
داشت ،به مانع پنجم پيشروي كسبوكارها تبديل
شــده اســت .در توضيح عوامل اثرگذار بر گسترده
فســاد ميتوان به بيثباتي قوانين و رويههاي

شدن
چند ســال اخير
ارزي و افزايش مكرر قيمتها طي 
ميتوان اشــاره كرد .از سوي ديگر ،مالحظه ميشود
مورد بررسي،
به عنوان مانع پنجم طي هشت فصل 
وجود موانع گوناگوني از
ادراك فعاالن اقتصــادي بر 
قبيل «رويههاي ناعادالنه مميزي و دريافت ماليات»،
«وجود رقابت غير منصفانه شركتهاي دولتي يا شبه

آزاد كاالهاي
«توليد و عرضه نسبتا 

دولتي در بازار» و
باشد و توجه به
ارد و تقلبي در بازار» مي 
غير اســتاند 
اين موانع نيز به عنوان ديگر موانع اثرگذار بر فعاليت
مولد اقتصادي حائز اهميت ميباشد.
بخشهاي 
مهمترين موانع احصاء شده پيشروي فعاالن
اقتصادي
با توجه به بخش قبل اين نتيجه حاصل ميشود
اقتصاد كشور» و

كه «عدم ثبات و پيشبينيپذيري
«ناهماهنگي و ناكارايي در سياســتگذاريها» دو
باشد كه با
مانع اصلي پيشروي كســبوكارها مي 
مخدوش نمودن چشــمانداز پيشروي كسبوكارها
نه تنها امكان برنامهريزي بلندمدت را از آنها ســلب
كرده اســت ،بلكه برخــي از فعاليتهاي توليدي و
مولد اقتصادي را به ورطه تعطيلي كشــانده و برخي

توليد زير ظرفيت بهينه سوق داده است.
ديگر را به 
از ســوي ديگر ،همانطور كه مالحظه شــد ،در اين
د قوانين و مقررات
محيط كسبوكار بيثبات كه با تعد 
پيچيده و بعضا متناقض ،فرآيندهاي اداري طوالني و
د دستگاههاي تصميمگيري مواجه است ،نهتنها
تعد 
بسياري از مســائل پيشروي كسبوكارها از جمله
در «شروع كســبوكار»« ،اخذ اعتبار و تأمين مالي
از بانكها»« ،پرداخت ماليات»“ ،تجارت فرامرزي»،
«الــزامآور بودن اجراي قراردادها» و «حل مســائل

يد كرده است،
ورشكستگي و پرداخت ديون» را تشد 
«فساد اداري»« ،نفوذ و تباني

بلكه چالشهايي نظير
در معامالت ادارات» و «جذابيت يافتن فعاليتهاي
اند و از اين
غيرمولد» گســترش بيش از پيش يافته 
يدهاي پيشروي
طريق نيز موانع و چالشهــاي عد 
مولد اقتصادي
فعاالن اقتصادي و بخشهاي توليدي و 
كشور قرار گرفته است.
شايان توجه است مجموعه چالشهاي احصاء شده،
مطابقت بااليي با نتايج نظرسنجي انجام شده توسط
وزارت صنعت ،معدن و تجارت از  ۹۵۵فعال اقتصادي
توليد كه در  ۱۷فروردين ۱۴۰۰
در خصــوص موانع 
انتشار يافته است ،دارد .مطابق با نتايج حاصل شده
اقتصاد كالن»« ،تورم

از اين نظرسنجي «عدم ثبات
«نبود نقدينگي مناسب»« ،تحريمهاي خارجي»
باال» ،
و «جذاب بودن بازارهاي غيرمولد» مهمترين مسائلي
اند و سه چالش
اده 
توليد را كاهش د 
هستند كه جاذبه 

«ماليات»« ،تأمين مالي» و «مسائل بيمه» از سوي
فعاالن صنعتي به عنوان مهمترين چالشها و موانع
شدهاند.
پيشروي بنگاههاي توليدي اعالم 
با عنايت به آنكه ،فعاالن اقتصادي و سرمايهگذاران
ورد به فعاليتهاي توليدي و ســرمايهگذاري
براي 
گستردهاي از هزينههاي ذاتي و

عالوه بر آنكه با طيف
عمدهاي
اجتناب ناپذير مواجه هستند ،با ريسكهاي 
از جمله ريسك نرخ سود ،ريسك تورم ،ريسك مالي،
نقد شوندگي ،ريسك نرخ ارز ،ريسك سياسي
ريسك 
و ريسك تجاري روبهرو ميباشند .از اين رو در غياب
ايجاد يك محيط اطمينان بخش حداقلي ،گرايش به

سمت سرمايهگذاري در فعاليتهاي توليدي وجود
يابد و
توليد سوق نمي 
نخواهد داشت ،منابع به سمت 

ايجاد نميشود.
انگيزه براي فعاليتهاي توليدي 
بايد در نظر داشــت كه بخشــي از
همچنيــن 
اقتصاد كشور از شرايط تحريمي تحميل

بيثباتيهاي
شــده به كشور ناشي ميشــود .تحريمها به عنوان
عاملي بيروني از يك ســو ،با اعمال محدوديتهاي
اقتصاد كشــور ،بهطور

تجاري ،مالي و بانكي بر بدنه
مستقيم از طريق كاهش صادرات نفت ،عدم همكاري
بانكهاي خارجــي در نقل و انتقال پول ،ممنوعيت
ورود برخي كاالها به كشــور ،از دست دادن شركاي

خارجي و بازارهاي صادراتي و افزايش ريسك اعتباري
معامله با ايران ،فعاالن اقتصادي را با مسائل بسياري
مواجه كرده اســت .در اين ميان وابســتگي اقتصاد
كشور به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت ،در كنار
مواد اوليه و
توليد كشور به واردات 
وابستگي ساختار 
كاالهاي واســطهاي و سرمايهاي ،بر دامنه اثرگذاري
و مانع تراشــي تحريمها افزوده و فعاالن اقتصادي را
با چالشهاي متعددي كه در فوق به آنها اشــاره شد
روبه رو ساخته است.
از ســوي ديگر ،شرايط تحريمي تحميل شده به
ايجاد نا اطميناني در
اقتصاد بهطور غيرمســتقيم با 


اقتصاد و دامن زدن به نوسانات گسترده

چشــمانداز
مانند نرخ تورم و نرخ ارز ،بر
در متغيرهاي اقتصادي 
افزود و ضمن
اقتصاد كشــور 

بيثباتي فضاي كالن
آنكه ريسك سرمايهگذاري در فعاليتهاي توليدي و
مولد اقتصادي را (كه عمدتا ماهيت بلندمدت دارند)

ايجاد شده
افزايش داده است ،به واسطه نابسامانيهاي 
در اقتصاد ،ساير چالشها و موانع پيشروي فعاليت
مولد اقتصادي از جمله ناكارآمدي سياستگذاري و

تصميمگيري شــتاب زده در فضاي سياستگذاري
فساد و تباني در معامالت ادارات دولتي ،كمبود
كشور ،
سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و افزايش فشار
يد كرده
مولد اقتصادي ،را تشد 
مالياتي بر بخشهاي 
اســت .در واقع ،در شــرايطي كه فضاي كسبوكار
مولد و
داخلي مانعي جدي بر ســر راه فعاليتهاي 
توليدي اســت ،فشارها و محدوديتهاي بينالمللي
د تحريمها ،شرايط را براي
ناشي از بازگشــت مجد 
فعاليتهاي توليدي به غايت ،سختتر كرده است.
ابعــاد اهميت حركت به ســمت رفع تحريمها و

برقراري تعامل ســازنده با جهــان از آنچه دوچندان
د كه بدانيم مقايســه تجربــه تحريمهاي
ميگــرد 
تحميل شــده به كشــور در ابتدا و انتهاي دهه ۹۰
شمسي ،گوياي آن است كه تحريمهاي تحميلي به
كشور هدفمندتر از گذشته گرديده و تضعيف توان
اقتصاد كشور را نشانه گرفتهاند .نكته مهمتر

تابآوري
رشــد آفريني در كشور كاهش يافته و

آنكه ظرفيت
توليد كشور از فنآوري روز دنيا كه عامل ارتقاء
بخش 
بهرهوري اســت ،عقب مانده است .با تغييرات سريع
فنآوري ،اكنون مزيت بزرگ كشــور در حوزه نفت
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ارد و ممكن اســت در
يد قرار د 
و گاز در معرض تهد 
آينده نه چندان دور بخش مهمي از اين ذخاير ارزش
هند و آنچه ميتوانست
خود را از دست بد 
اقتصادي 
منابعي براي جبران عقبماندگي تاريخي كشور ايجاد
كند ،از دســت برود .از اينرو ،برقراري تعامل سازنده
با جهان از جمله پيشنيازهاي اساسي است كه بايد
حاكميت برنامهاي مشــخص براي آن داشته باشد
تا در چارچوب همكاريهــاي بينالمللي و باهدف
متحولسازي زندگي اقتصادي و اجتماعي كشور ،از
فرصتهاي اين تعامل سازنده در راستاي ثبات بخشي
اقتصاد كشور و رونق

و پيشبيني پذير شدن چشمانداز
مولد استفاده به عمل
بخشي به فعاليتهاي اقتصادي 
آورد .از ايــن رو ،با در نظر گرفتن اين پيش نياز ،در
ادامه مجموعه پيشنهادهاي عملياتي ارائه شده صرفا
در راستاي به رفع چالشها و موانع داخلي پيشروي
مولد اقتصادي ارائه شده است.
توليد و 
فعاليتهاي 
راهكارهايپيشنهادي
توليد و
با عنايت به اهم موانع برشمرده پيشروي 
سرمايهگذاري و الزامات تحقق بخشي به شعار سال،
پيشــنهادهاي عملياتي اتاق ايران در راستاي تحقق
عبارتند از:

بخشي به شعار سال
بهبود محيط كسبوكار

اقتصاد و ارتقاي سطح

* ثباتبخشــي به
اعتماد فعاالن بخش خصوصي

 براي كاهش مخاطرات اجــراي بودجه ۱۴۰۰و تحريمهاي اقتصادي در بيثباتسازي متغيرهاي
كالن برنامهريزي شود.

 نظرات فعاالن اقتصادي فراتر از صرف اخذ نظراز بخش خصوصي و تشــكلهاي مربوطه در تدوين
با اصالح مقررات ،بخشنامهها ،آييننامهها و رويههاي
مــواد ( )۳( ،)۲و ( )۲۴قانون بهبود

اجرايي ،مطابق
مد نظر قرار گيرد.
مستمر محيط كسبوكار 
 مطابق با ماده ( )۴قانون مدني كشور ،از عطف بهماسبق شدن كليه بخشنامههاي صادره بانك مركزي،
وزارتخانهها ،ســازمان تأمين اجتماعــي و اداره امور
ماليات ممانعت به عمل آيد.
بهبود مســتمر محيط
 مطابق با ماده ( )۷قانون كسبوكار ،كميته ســاماندهي مراجعه نمايندگان
دســتگاههاي اجرايي به واحدهاي توليدي تشكيل
شود و وزارت صمت با همكاري دستگاههاي اجرايي

تأييد كميته مذكور،
ذيربــط و اتاقها و با نظارت و 
يد و
مورد نياز جهت هر گونه بازد 
«سامانه اطالعاتي 
مراجعه نمايندگان دستگاههاي اجرايي به واحدهاي
پيادهسازي كند.
توليدي» را طراحي و 
 اســتقالل بانك مركزي در سياســتگذاريهاافزايش يابد ،به نحوي كه بانك مركزي سياستهاي
پولي ،ارزي و اعتباري را فارغ از هر گونه فشار بيروني و
نمايد و نسبت
براساس مصالح اقتصادي تنظيم و اجرا 
به نتايج آنها پاسخگو باشد.
 ضمانــت اجراي مصوبات شــوراي گفتوگوييابد و به منظور
دولــت و بخش خصوصي افزايــش 
جلوگيري از اتخاذ تصميمات متناقض و ناهماهنگ،
بين نهادهاي موازي با شــوراي گفتوگوي دولت و
بخش خصوصي هماهنگي برقرار شود.
وارد ساختن
 سازوكاري جهت ممانعت قانوني از شوك به قيمتهاي كليدي حاملهاي انرژي و ارز و
جلوگيري از اجراي سياستهاي تورم زا در يك افق
زماني مشخص ،طراحي و اجرا گردد.
رويكرد انضباط مالي در بودجه به عنوان مهمترين

سند بودجه براساس
سند مالي دولت ،از طريق تدوين 

منابع قابل تحقق الزامآور ،بازبيني ساختار هزينهاي
دولت و ممانعت از تخصيص بودجه به امور غير ضرور
پيگيري شود.
بهبود محيط مقرراتي كشور

*
يد ممانعت
 حتياالمكان از تصويب قوانين جد كارآمد بر حسن اجراي صحيح

ايد و نظارت
به عمل 
موجود اعمال شود .تجربه كشورهاي

قوانين و مقررات
هد بيش از قانون ،اصالح رويههاي
موفق نشان ميد 
بهبود محيط كســبوكار مهم هســتند
اجرايي در 
سادهســازي رويهها ،توســعه دولت
و راهكار اصلي 
الكترونيكاست.
 ســالهاي اخير با هدف تسريع در دستيابي بهپيشرفت و توسعه اقتصادي و برداشتن موانع از مقابل
توليد در كشور ،ابزارهاي قانوني متعددي تعبيه شده

رسد از بين آنها ،قوانين چهارگانه زير
كه به نظر مي 

نقش كليدي در اين خصوص دارند:
* قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴
بهبود مستمر محيط كسبوكار
* قانون 
* قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي
كشور و حمايت از كاالي ايراني
توليد رقابتپذير و ارتقاء نظام
* قانون رفع موانع 
مالي كشور
بهبود مســتمر محيط
اتاق ايران پايش دو قانون 
كسبوكار و اجراي سياســتهاي كلي اصل  ۴۴با
تعريف و ارزيابي شاخصهاي عملكردي را در دستور
ارد و به دنبــال پايش دو قانون ديگر نيز
خــود د 

كار
بر اساس همين روش است .در نتيجه اين بررسيها
شد كه آيا اساسا نياز به اصالحات قانوني
خواهد 

روشن
ارد يا خير .بديهي اســت در صورت ضرورت،
وجود د 

پيش نويس قانون مربوطه بر اساس نتايج ارزيابي ،در
خواهد شد..

پيشنهاد

اتاق تهيه و
 هماهنگي و تقسيم كار منسجم بين نهادهايبهبود محيط كســبوكار نظير شــوراي
مرتبط به 
ستاد تســهيل و رفع موانع توليد ،هيات
گفتوگو ،
مقررات زدايي و ديگــر كارگروههاي داراي عملكرد
مشابه در سطح استاني در دستور كار قرار گيرد.
فساد و رانتجويي
* مبارزه با 
فســاد بر محور

 برنامــه ملي و جامع مبارزه باايجاد شفافيت در حوزه تقنين ،اجرا و
پيشــگيري و 
قضا ،تدوين و اجرا گردد.
 به توســعه دولت الكترونيك به منظور كاستنسادهسازي كارها و
زائد و 
از بوروكراســيهاي اداري 
جلوگيري از پرداخت رشــوه در سطح كشور اولويت
داده شود.
فساد در ســازمانها و نهادهاي
 سامانه افشاي شــود و قانون

درگيــر با فعــاالن اقتصادي طراحي
حمايت از افشــاگران به منظور فراهم شدن زمينه
افشاي فسادها و رشوهگيريها در دستگاههاي دولتي
توسط مردم ،تدوين شود.
ورود كاال به
عملكرد بازارچههاي مرزي و مبادي 

منظور جلوگيري از قاچاق كاال بهطور جدي توسط
گمرك كنترل شود.
 تخصصي شدن گمركات كشور در راستاي مقابلهبا قاچاق در دستور كار قرار گيرد.
 تجهيزات و ســامانههاي گمركي كشور تقويتشوند و مبادي ورودي و خروجي كشور به تجهيزات و

ابزارهاي كنترلي پيشرفته مجهز گردند.
* مقابله با نفوذ و تباني در معامالت اداراي
بهبود مستمر محيط
 براساس ماده ( )۲۰قانون كسبوكار ،دايره شمول قانون برگزاري مناقصات به
همه دستگاههاي اجرايي ،نهادهاي عمومي غيردولتي،
شود و
شــركتها و مؤسسات وابسته تســري داده 
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شرايط يكسان در مناقصات براي بنگاههاي دولتي و
بخش خصوصي ،در نظر گرفته شود.
بهبود مســتمر
 مطابــق با مــاده ( )۲۱قانون محيط كسبوكار ،داليل ترك تشريفات مناقصه در
قراردادهاي دولتي شفاف شود.
بهبود مستمر محيط
 مطابق با ماده ( )۱۹قانون ايجاد شفافيت و امكان رقابت
كسبوكار ،به منظور 
همه ذينفعان در انجام معامله با دستگاههاي اجرايي،
«پايگاه ملي اطالعرساني مناقصات موضوع ماده ()۲۳
قانون برگزاري مناقصات» به «پايگاه اطالعرســاني
جامع معامالت بخش عمومي شامل اطالعات كليه
معامــات متوســط و بزرگ بخــش عمومي نظير
خريد ،فروش و اجاره به تفكيك دستگاه و موضوع و
همچنين به تفكيك شهرستان ،استان و ملي» توسعه
و ارتقا يابد.
 اليحــه مشــاركت عمومــي و خصوصي درراســتاي تدوين قانوني جامع در حوزه مشاركت
طرف عمومي با خصوصي به نحوي اصالح شــود
كه عالوه بر داشــتن منطق علمــي و مالحظات
اجرايي موضوع مشــاركت عمومــي و خصوصي،
فساد هم نداشته باشد .اين مهم از طريق اخذ
شائبه 
نظر از كارشناســان و خبرگان و با در نظر گرفتن
تمامي مواردي كه جنبه قانوني و قانونگذاري دارند،
امكانپذير اســت .دامنه و شــمول طرحهاي قابل
مشاركت در اليحه تعيين و صراحتابندي تنظيم
شود مبني بر اينكه براي تمامي معامالت عمومي

و از جمله معامالت مشاركت عمومي و خصوصي،
موجود و بهطور خاص

بر اساس ظرفيتهاي قوانين
شود و چنانچه
قانون برگزاري مناقصات عمل مي 
نيازي به اصالح قانون برگزاري مناقصات اســت،
گيرد تا از اين
اصالحات الزم در اين قانون صورت 
فساد در اليحه مشاركت عمومي و
گذر گلوگاههاي 
ود گردد .همچنين سازمان برنامه و
خصوصي مسد 
د هر چه سريعتر نسبت به تكميل
بودجه مكلف گرد 
و راهاندازي سامانه بازار الكترونيكي طرحهاي عمراني
و سرمایهگذاري زيرساختي در راستاي دسترسي
آزاد عموم متقاضيان به اطالعات تمامي طرحهاي

مشاركتي به صورت برخط اقدام كند.
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حمايتعملياتيازاكوسيستمسرمايهگذاري
مولد
* تسريع در حل و فصل مشكالت قضايي
فعاالن اقتصادي و سرمايهگذاران
 مطابق با ماده ( )۳۰قانون اجراي سياستهايكلي اصل  ۴۴قانون اساسي ،قوه قضاييه مكلف گردد
تا قبل از اعالم رأي هيات داوري (به عنوان مرجع ويژه
و تخصصي رسيدگي به هرگونه ادعا و شكايت مربوط
ورود مراجع و مقامات قضايي به
بــه امر واگذاري) ،از 
طرح دعواي كيفري عليه مجريان امر خصوصيسازي

اد واگذاري،
با اقامه دعواي حقوقي براي بطالن قرارد 
ممانعت به عمل آورد.
بند ( )۲ماده ( )۳دستورالعمل حمايت
 براساس د ساز
قضايي از سرمايهگذاري ،قوه قضاييه مكلف گرد 
و كار ويژهاي به منظور رســيدگي فوري به دعاوي
مربوط به ســرمايهگذاران در دادســراها و دادگاهها،
توسط كميتههاي حمايت قضايي استاني طراحي و
پيادهسازي كند.

بهبود مستمر محيط
 مطابق با ماده ( )۲۹قانون شوند به منظور
كسبوكار ،قوه قضاييه و دولت ملزم 
تســريع در حل و فصل مشكالت فعاالن اقتصادي و
سرمايهگذاران ،نسبت به تشكيل دادگاههاي تجاري
(عالوه بر تهران ،در ساير استانها و تنظيم و تصويب
قانون آيين دادرسي تجاري با اخذ نظر از اتاق حداكثر
تا پايان سال  ۱۴۰۰اقدامات مقتضي را در دستور كار
قرار دهند.
پروندههاي واصله با ارجاعي به كارگروههاي
 كليه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد ،در كوتاهترين زمان

مورد بررسي واقع و تعيين تكليف گردند.
ممكن 
ستاد تسهيل و رفع موانع
 كارگروههاي استاني توليد با مســئولين ذيربط دســتگاههاي قضايي در

ستاد تسهيل
راستاي افزايش ضمانت اجراي مصوبات 
و حل و فصل مشكالت واحدهاي توليدي در استانها
گستردهتري داشته باشند.

تعامل
* پوشش ريســكهاي پيشبيني نشده فراروي
توليد و سرمايهگذاري

يد ارزيابي
 تخصيص بخشي از منابع حاصل از تجد داراييهاي خارجي بانك مركزي از محل جهشهاي
ارزي رخ داده در اقتصاد ،به منظور پوشــش ريسك
نوســانات نرخ ارز براي تسهيالت گيرندگان ارزي با
مشخص كردن شرايط سرمايهگذاران واقعي
 آندســته از واحدهاي اقتصادي كه محصوالتتوليدي آنها بهطور همزمان با نرخ تضميني توســط
شود و يا (دولت در قيمتگذاري
دولت خريداري مي 
كند و با ممنوعيت صادرات
آن نقــش اصلي ايفا مي 
مواجه ميباشند ،در اولويت پوشش نوسانات نرخ ارز)
مواد اوليه وارداتي قرار گيرند.


* تسهيل شرايط اخذ تسهيالت بانكي براي
بخشهايتوليدي
شــوند تضاميــن و وثايق نقدي

 بانكها ملزمواحدهاي توليدي كه بابت دريافت تســهيالت در
سيستم بانكي بلوكه شده است ،هر ساله متناسب
با ميزان خالص بدهي واحدهاي توليدي به سيستم
بانكي يا در قبال دريافت تضامين غير نقدي ،آزاد
كنند.
 اعتبارســنجي و اهليت ســنجي متقاضيانتسهيالت بانكي ،به جاي اخذ وثايق و سپرده بانكي
در ارائه تســهيالت از سوي بانكها در دستور كار
قرار گيرد.
 فرمول محاسبه تســهيالت سرمايه در گردشرصد ميزان
واحدهاي توليدي بر اساس نسبت  ۱۲۰د 
د و دوره بازپرداخت تســهيالت
فــروش اصالح گرد 
سرمايه در گردش از يك سال به دو سال افزايش يابد.

* حمايت از جريان تشــكيل سرمايه در
ماشينآالت و تجهيزات
 تبصره ( )۳ماده ( )۱۵۰اصالحيه بهمن ۱۳۸۰قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر پذيرش هزينه
يد احيا
اضافي اســتهالك ،در تكنولوژيهاي جد 
د تا به موجب آن واحدهــاي اقتصادي مجاز
گــرد 
شوند آن بخش از داراييهاي ثابت استهالكپذير

توليد با
را كه براي بازســازي ،جايگزيني خطوط 
توسعه و تكميل خريداري کردهاند ،با دو برابر نرخ
يا نصف مدت استهالك پيشبيني شده اين ماده،
مستهلكك كنند.

* تسهيل شــرايط تأمين مالي بخشهاي
مولد اقتصادي از بازار سرمايه
توليدي و 
 امكان افزايش عرضه اوليه سهام براي شركتهايجديد ،از طريق تسهيل شرايط پذيرش شركتها در
بازار سهام توسط سازمان بورس فراهم گردد.
 از ظرفيتهاي بورس كاال در جهت تامين ماليل آيد.
و نقدينگي بنگاههاي توليدي استفاده به عم 
 ريسك ســرمايهگذاري ســهامداران در بازاربــورس از طريق معرفي ابزارهاي بيشــتر از قبيل
خريد و فروش و  )..پوشش
قراردادهاي آتي ،اختيار 
داده شود.
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از خامفروشي به تدريج و با اعالن قبلي حذف شود.
مواد خام
شايان ذكر اســت كه صادرات آن دسته از 
توليــد داخل بوده و با

مازاد بر نياز
يــا نيمه خام كه 
وجود ندارد ،همچنان
تقاضايي براي آنهــا در داخل 
تواند معاف از ماليات در نظر گرفته شوند.
مي 

مــواد اوليه

* كاهــش هزينههاي تأمين
بخشهايتوليدي
 بــا توجه به افزايش نرخ ارز مبناي محاســبهارزش گمركي ورودي بر اساس نرخ سامانه مبادله
بند (و)
الكترونيكي (اي.تي.اس) ،بر اساس جز ( )۱
تبصره ( )۷قانون بودجه  ،۱۱۴۰۰دولت مكلف شود
توليد و
مورد نياز 
تعرفه حقوق ورودي ماشينآالت 
هد كه نرخ موثر
توليد را بهگونهاي تغيير د 
مواد اوليه 

بعــد از اجراي اين حكم بدون تغيير
تعرفه قبل و 
د نرخ موثر
باقي بماند .همچنين ،دولت مكلف گرد 
بعد از اجــراي اين حكم را با در نظر
تعرفه قبل و 
گرفتن نوســانات نرخ ارز در فواصل زماني  ۳ماهه
كند و گمرك جمهوري اسالمي ايران نيز
بازنگري 
د بر اساس دستورالعملي كه به تصويب
موظف گرد 
رسد بهگونهاي عمل
وزير امور اقتصادي و دارايي مي 
كند كه از ابتــداي  ،۱۴۰۰پرداخت وجوه حقوق و

مواد اوليه بخش
عوارض گمركي مربوط به واردات 
توليد حسب درخواست متقاضي ،به صورت اعتباري

قابل انجام باشد.
 از دسترسي واحدهاي توليدي بهويژه بنگاههايمواد اوليه پس از كشــف قيمت در بورس
كوچك به 
كاال اطمينان حاصل شود.
مواد اوليه ،ماشــينآالت و
 هزينههــاي واردات مورد نياز بخش توليد ،از طريق تســهيل
تجهيزات 
فرآيند ثبت سفارش و كاهش هزينههاي حملونقل

كاهش يابد.
مــواد خام و

 معافيتهــاي مالياتــي صادراتتوليد داخل در راستاي ممانعت
مورد نياز 
نيمه خام 

* كاهش فشار مالياتي بر بخشهاي توليدي
مولد اقتصادي
و 
واحــد در اخذ ماليــات از بنگاههاي

 رويــهايخصوصي ،شبهدولتي و نهادهاي عمومي ،اتخاذ گردد.
 ماليــات از درآمدهاي پنهان و كســبوكارهااز طريــق ترغيــب كليه اصناف بــه نصب صندوق
شود و معافيتها و
مكانيزه فروش و كارتخوان ،اخذ 
تخفيفهاي مالياتي اصناف به استفاده از صندوقهاي
مكانيزه فروش مشروط گردد.
فرآيند اخذ ماليات بــر ارزش افزوده ،مميز

 درد و از اعمال شــيوه خودســرانه
محوري حذف گرد 
در رســيدگي و تشــخيص ماليات بر ارزش افزوده،
ممانعت به عمل آيد.
 ضعفها و كاستيهاي مرتبط با زيرساختهاينرم افزاري و ســخت افزاري الزم براي اجراي قانون
ماليات بر ارزش افزوده ،اصالح و رفع گردد.
اد ماليــات بــر ارزش افزوده
فرآينــد اســترد 

صادركنندگان ،در راستاي جلوگيري از بلوكه شدن

نقدينگيتوليدكنندگانتسريعشود.
 تبصره ( )۲ماده ( )۱۷قانون مالياتهاي مستقيمخريد ماشينآالت
د و معافيت مالياتي براي 
اصالح گرد 
توليد آن دسته از كاالهايي كه معاف از ماليات
خطوط 
بر ارزش افزوده ميباشند ،در نظر گرفته شود.
 آييننامــه يكسانســازي و برقــراري وحدترويه در فرآيندهاي مميزي ،به منظور رســيدگي به
تراكنشهايبانكي
مشكوك در سطح كشــور و مبارزه با پولشويي،
تدوين گردد.
* كاهش فشار تأمين اجتماعي بر بخشهاي
مولد اقتصادي
توليدي و 
 شــوراي عالــي تامين اجتماعــي از طريقمستثني نمودن سازمان تامين اجتماعي از قانون
«اصــاح ماده ( )۱۱۳قانون خدمات كشــوري و
چگونگي تعيين مديريت سازمان تامين اجتماعي
و صندوقهاي بازنشســتگي و بيمههاي درماني
د و ســازمان تامين
مصــوب  »۱۳۸۸احيــا گرد 
اجتماعي براســاس اليحه قانون اصالح تشكيل
ســازمان تامين اجتماعي مصــوب 58/4/280و
اساسنامه مصوب  58/6/10اداره شود.
 مطابــق با ماده ( )۴۷قانــون تامين اجتماعي،ورود به حسابرسي دفاتر
سازمان تامين اجتماعي از 
نمايد و بازرســي صرفا
فعــاالن اقتصادي خودداري 

ستمزد صورت گيرد.

بر اساس فهرست حقوق و د
 تقسيط بدهي به ســازمان تامين اجتماعي ،باواحد در اخذ وثايق نظير چك ،سفته و
ايجاد رويهاي 

غيره به جاي ضمانتنامه بانكي انجام شود.
 وزارت كار ،تعــاون و رفــاه اجتماعــي هزينهاشــتباهات احتمالي صورت گرفته توسط سازمان
تامين اجتماعي به خصوص در محاسبه جرائم ديركرد
كارفرمايان را به منظور ممانعت از تحميل هزينههاي
عهدهدار شود.
مضاعف بر توليدكنندگان ،
 تركيب هياتهاي بدوي و تجديدنظر تشخيصمطالبات ســازمان تامين اجتماعي اصالح گردد ،به
نحوي كه در تركيب هياتهاي مذكور توزان برقرار
شود و يك عضو قاضي به تركيب فعلي افزوده گردد.

همچنين حضور نمايندگاني از وزارت تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي در هياتهاي مذكور الزامآور شود..
 ضرايب حق بيمــه پيمانكاري با توجه به تنوعقراردادهاي پيمانكاري اصــاح گردد ،بهگونهاي كه
براي رستههاي مختلف ،ضرايب متفاوتي تعريف شود.
* رفع تنگناهاي ارزي بخشهاي توليدي و
مولداقتصاد

 فرآيندهــاي تخصيص ارز به واحدهاي توليديمواد اوليه ،ماشين آالت و تجهيزات
به منظور واردات 
توليد تسهيل شود.
فرآيند 

مورد نياز در

صادركنندگاني
اد ماليات بر ارزش افزوده 
 استرد نمودهاند ،براي سالهاي ،۱۳۹۷
تعهد ارزي 
كه رفع 
 ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹تسريع گردد.
 روش محاسبه قيمت پايههاي صادراتي اصالحد به نحوي كه بر اســاس قيمتهاي جهاني و
گــرد 
قيمتهاي بازارهاي هدف صادراتي باشد .براي تحقق
اين مهم برگزاري جلســات مداوم توسط وزارت امور
اقتصاد و دارايي با حضــور نمايندگاني از اتاق ايران،

گمرك ،وزارت صمت و بانك مركزي ضرورت دارد.
 امــكان گزارشگيري برخط وضعيت رفع تعهدصادركنندگان در سامانههاي گمركي و
ارزي از سوي 
شود و همچنين امكان دسترسي
بانك مركزي فراهم 
برخط ادارات كل امور مالياتي استانها از وضعيت رفع
اد به موقع
صادركنندگان به منظور استرد 
تعهد ارزي 

مفاد مربوطه در قانون
ماليات بر ارزش افزوده با رعايت 
توليد ميسر گردد.
رفع موانع 
 با توجه به منوط شدن معافيتهاي مالياتيو جايزههاي صادراتي به بازگشــت ارز حاصل از
بند (ق) تبصره
صادرات ،بر اســاس جزء ( )۷از 
( )۶قانون بودجه  ،۲۱۴۰۰آييننامه مدت زمان
تعهد ارز با توجه به ويژگيهاي
مجاز براي رفع 
كاالهاي صادراتي از قبيل اقالم كشاورزي ،فرش
و صنايع دستي ،خدمات فني و مهندسي و ساير
گروههاي كااليي و همچنين مشــوقهاي الزم
موعد مقرر
بــراي صادركنندگاني كه زودتــر از 
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خود به چرخه
نسبت به برگشت ارزهاي صادراتي 
پيشنهاد بانك

نمايند به

اقتصادي كشور اقدام مي
مركــزي و با مشــاركت وزارت امور اقتصادي و
دارايــي ،وزارت صمت و اتاق بازرگاني ،صنايع و
معادن و كشاورزي ايران به تصويب هيات وزيران
تدوين شود.
 عضويت در تشــكلهاي اقتصادي وابســته بهاتاق ايران به عنوان مشــوق جهت افزايش ســقف
صادرات و همچنين به منظور راستيآزمايي اهليت
صادركننــدگان و جلوگيري از فعاليت كارتهاي به

اصطالح يكبــار مصرف براي مبادرت به امر صادرات
الزامي شود.
 نظــارت موثر دولت بر بــازار ارز و اولويتبندينهادههاي
تخصيصهاي ارزي به كاالهاي اساسي و 
ورود كاالهــاي لوكس و
توليــدي و جلوگيــري از 
غير ضروري صورت گيرد.

توليد و

پيوســت  -موانــع پيــشروي
سرمايهگذاري در كشور
توليد و
اهــم چالشهــا و موانــع پيــشروي 
ســرمايهگذاري در كشور كه بخشي از آن منبعث از
اقتصاد و بخشي ديگر ناشي از

مشكالت ســاختاري
اقتصاد كشور ميباشد ،عبارت است از:

شرايط ويژه
اقتصاد اهم

* موانع ساختاري شناسايي شده در
چالشها و موانع ساختاري شناسايي شده در اقتصاد
اند از:
كشور عبارت 
 سيستم انگيزشي مشوق فعاليتهاي غيرمولدسند استراتژي توسعه صنعتي
وجود 
 عدم اقتصاد و وابســتگي بودجه

 تك محصولي بودندولت به درآمدهاي نفتي
نامساعد محيط كسبوكار

 وضعيتوجود ســاختارهاي انحصاري و فســادآميز در
 اقتصاد كشور


* سياســتگذاريهاي تجارت خارجي در
مولد اقتصاد
خدمت بخشهاي توليدي و 
 امكان حضور تجار بخش خصوصي به عنوان رايزنبازرگاني در خارج از كشــور فراهم گردد .در اين خصوص
د كه وزارت صمت ،انتخــاب رايزنان
پيشــنهاد ميگرد 

بازرگاني را به اتاقهاي بازرگاني سراسر كشور واگذار نمايد.
 كانونهاي بازاريابي تخصصي در كشورهاي هدفصادراتي در راستاي توسعه صادرات بخش خصوصي،
تأسيس شود.
 مطابق با مــاده ( )۱قانون امور گمركي و مواد( )۳۰۷تا ( )۳۰۹قانون تجارت ،امكان اســتفاده از
بيمه نامه و ســفته به جاي تضاميــن صادرات در
كمبود نقدينگــي واحدهاي

راســتاي ممانعت از
مولد به
توليدي ،ســوق يافتن منابع از بخشهاي 
سيســتم مالي كشور و بازگشت نقدينگي به چرخه
توليد كشور فراهم گردد.


 تورمهاي دورقمي مزمن و فزايندهآمد منابــع مالي بانك و بازار
 عــدم هدايت كار توليد و سرمايهگذاري
سرمايه) به سمت 
 فضاي غيررقابتــي و انحصاري در بخشهايتوليدي
 -ناكارآمدي نظام مالياتي در حمايت از بخشهاي مولد

 زياندهي بانكها ،وضعيت نامطلوب ترازنامهاي وانجماد منابع بانكي

 انباشت بدهيهاي دولتود ماندن حجم و تنوع تجارت خارجي كشور
 -محد 

توليد كشور به واردات
 وابستگي ساختار  -ضعف زيرساختهاي پشتيبان توليد

* موانع فعلي شناسايي شده پيشروي توليد
و سرمايهگذاري
اهــم چالشها و موانع فعلي شناســايي شــده

توليد و سرمايهگذاري
پيشروي ارتقاي ظرفيتهاي 
عبارتند از:

يد قيمت نفت و تنگناي مالي دولت
 كاهش شد در حمايت از بخشهاي توليدي
رشد چشمگير نرخ ارز و افزايش قيمت تمام
 مواد اوليه
شده 
د و موازي بانك مركزي
 صدور بخشنامههاي متعد مواد اوليه
و ساير دستگاهها در تخصيص ارز و تأمين 
 عطف بماسبق شدن مقررات و سياستهايارزي
مــواد اوليه از زمان

فرآينــد طوالني واردات

تأييد سازمان صمت تا دريافت كد
ثبت ســفارش ،
خريد ارز از بانك مركزي ،ارسال حواله
تخصيص و 
و تهيه سوئيفت
 عدم ترخيص به موقع كاالها و دپوي حجم قابلمواد اوليه در گمركات كشور به دليل وجود
توجهي از 
ناكارآمد و دســت و پا گير و عدم

قوانيــن و مقررات
وجــود هماهنگي ميان بانك مركــزي و گمرك در

تخصيص ارز
 افزايش بهاي بيرويه و نامناسب انرژي و سوختو كاهش يارانه برق صنايع مادر
 بوروكراسي و مستندات دست و پا گير در اخذمجوزها ،ثبت شركت ،صدور كارت بازرگاني و...
بهبود مستمر
مواد ( )۲و ( )۳قانون 
 عدم اجراي محيط كسبوكار توسط دستگاههاي اجرايي
ستمزد كارگران

تقيد به افزايش ساالنه حقوق و د
 هم تراز با افزايش تورم بدون درنظر گرفتن شــرايط
سخت توليد
رشــد ماليات با نرخ رشــد

 عدم تناســب نرخاقتصادي و تحميل فشار مالياتي بر فعاليتهاي رسمي
اقتصاد كشور

و شناسنامهدار در
 عدم امكان نقل و انتقال مستقيم پول بين ايرانكارمزد گزاف

و ساير كشــورها و تحميل هزينههاي
جهت انتقال ارز به داخل كشور از مجاري غيررسمي
 محدوديت جدي در روابط كارگزاري بين بانكهايايراني و ساير بانكهاي دنيا و گشايش السي

 عدم توانايي نظام بانكي در تأمين مالي توليد
و قــرار گرفتن برخي بنگاههاي توليدي در معرض
ورشكستگي
 ناهماهنگــي بين بانك مركــزي و اداره داراييدر خصوص رفع تعهدات ارزي
 عــدم همــكاري الزم وزارت امــور خارجه درخصوص فعاليت رايزنهاي بازرگاني در كشــورهاي
هدف صادراتي
 عدم تبعيت بانكها از دستورات و بخشنامههاي بانكمركزي در خصوص اعطاي وام و نحوه تعيين سود

 افــت ســرمايه اجتماعي فعاليــن اقتصاديدر نتيجه شتابزدگي و عدم توجه نظام تصميمگيري
به نظرات كارشناسي
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نقــش و اهميت 
توليد
اقتصــاد هر كشــوري

در
بســيار برجســته است و
شیما ستوده
دولتها تــاش ميكنند
عضو هیات تحریریه
تا به منظور دســتيابي به
اين هــدف اقدامات الزم و
باید به این نکته توجه کرد
زيرساختهاي مربوط به آن را فراهم كنند .
رشد و توسعه اقتصادی در
که برخی از ابزارها و لوازم دستیابی به هدف 
همه جای دنیا امری حاکمیتی و توسعهای است و برخی دیگر از عوامل
تولید در اختیار تولیدکنندگان ،بنگاهها و بخش
و متغیرهای اثرگذار بر 
باید کلیه ابزارها و لوازم مورد
تولید 
خصوصی است .لذا برای تحقق هدف 
نیاز برای دستیابی به این هدف فراهم شود .با توجه به چنين اهميتي،
شد زمينههاي الزم
براي تحقق اين هدف در ســالهای مختلف تالش 
فراهم شود .براي اين منظور در دهه اخير توليد ،سرمايهگذاري ،كاالي
ند كه در ابتداي ســالهای اخیر
كليد واژههايي بود 
ايراني و ...از جمله 
توسط مقام رهبري براي نامگذاري سالها استفاده شده است .اینها همه
اقتصاد کشور است.

تولید و سرمایهگذاری در
نشانههای مربوط به اهمیت 
در همین راســتا ،ســال  1400با عنوان «توليد ،پشتيبانيها و
مانعزداييها» نامگذاري شد .سوابق مربوط به مطالعاتي كه در مورد

توليد در عرصه
هد بخش 
اقتصاد ايران انجام شده است نشان ميد 

يد نرخ ارز ،تورم دو رقمي ،نرخ رشد
اقتصاد كالن با نوســانات شــد 

پايين و منفي ســرمايهگذاري ،نرخ باالي بيكاري برخي استانهاي
كشور ،فرار سرمایه ،نزول سرمایه اجتماعی ،فساد ،فضای نامناسب
کسب و کار و ،...در حوزه بخشي با تكميل نبودن زنجيره ارزش در
كمبود نقدينگي و سرمايه

بخشهاي صنعت ،معدن و پتروشيمي،
در گــردش ،متمركز بودن بازار صــادرات ،بانك محور بودن چرخه
مورد نياز براي سرمايهگذاري ،نقش اندك بازار سرمايه
تأمين منابع 
در تأمين منابع ،دخالت در نظام قیمتگذاری ،صدور انواع و اقسام
وجود بروکراسیهای پیچیده و

بخشــنامههای رنگارنگ و متعدد،
بعضاً بیانتها ،ناهماهنگی بین دســتگاههای مختلف و ...در عرصه
وجود انواع

اقتصاد سياســي با موضوع تحريم ،هزينه مبادلــه باال،

محدوديتها در عرصه سياســت خارجي و ...مواجه اســت .با وجود
شود كه مباحث
تواند منكر اين موضوع 
چنين مشكالتي ،كسي نمي 
توليد اثرگذار نيســت .حل برخي از اين
و مشــكالت فوق بر بخش 
مشكالت زمانبر است و به انسجام و هماهنگي در اليههاي مختلف
ارد زيرا امكانات و ابزار مربوط به حل برخي از آنها
حاكميــت نياز د 
ایجاد برخی از این محدودیتها
نهاد نيست و در 
در اختيار يك قوه و 
و تنگناها و پیگیری راهحلها بخش خصوصی هیچ نقشی ندارد.
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عالوه بر مطالب مطرح شده در اين گزارش و
پيگيري و مطالبه رفع موانع ذكر شــده در سال
بايد از دولت و مجلس درخواســت شود
 ،1400
تا ميزان تحقق يا عدم تحقق يكي از اصليترين
توليد يعني قانون رفع
قوانين مرتبــط در حوزه 
توليد را همراه با راهكارها به اتاق و ســاير
موانع 
ذينفعان با اطالعات كامل ارائه نمايند .همچنين
وزارت امور اقتصادي و دارايي ســالها است كه
موضوع مقرراتزدايي را به عنوان يك ماموريت
اصلي دنبال ميكند.
بايد ميزان
وزارت امــور اقتصادي و دارايــي 
عملي شــدن ايــن ماموريت ،آثــار آن ،داليل
عدم تحقــق احتمالي آنها و نهادها ،اشــخاص
يا فرآيندهايي كه باعث تحقق آنها شــده را به
درستي منعكس كند.
با اين توضيــح در اين گــزارش بدنبال اين
نيستيم تا تمامي مسائل و مشكالت بخش توليد

را اســتخراج و احصاء و بــراي آنها راه حل ارائه
كنيم .اين گزارش با این هدف تنظیم شده است
تا مســائل و مشكالتي را كه در قالب شعار سال
كند و براي آنها
هستند بيان 

 1400قابل طرح
که در بازه زماني سال  1400قابل حل هستند
متمركز شــود .برای این منظور ابتدا تصویری
کلی از آخرین وضعیت برخی متغیرهای کالن
مولد در ســال  1399ارائه
اقتصــادی و بخش 
بعد مســائل و مشکالت
شــود و در بخش 

می
بخش صنعت و راهکارهای مربوط به آن توضیح
داده میشود.
اقتصاد ایران

تحلیل بخش واقعی
در سال 1399
بانــک مرکزی جمهوری اســامی ایران در
اقتصاد ایران را

اسفند ماه سال  1399وضعیت

در  9ماهه ســال  1399منتشر کرده است که

اقتصاد ایران ارائه شــده است.

در آن وضعیت
تولید ناخالص داخلی

مطابق این گزارش ،ارقام
در فصول اول ،دوم و سوم سال  1399به ترتیب
میلیارد ریال اعالم

 9223 ،6222و 9283هزار
شده است.
بــا این ارقام ،در  9ماهه ســال  1399کل
ود  24729هزار
اقتصاد ایران حد 

ارزش افزوده
میلیارد ریال اســت .این میزان ارزش افزوده

اقتصاد ایران در بازه زمانی

هد که
نشان مید 
رشــد اقتصــادی مثبت را تجربه

مذکور نرخ
کرده است.
اقتصاد در فصل اول سال گذشته

رشــد

نرخ
رصد و در فصول دوم و ســوم به
منفــی  2/9د 
رصد اعالم شــده است .در
ترتیب  5/2و  3/9د 
رصد بود.
رشد اقتصادی  2/2د 
 9ماهه نیز نرخ 
رشــد در جدول زیر

جزئیات مربوط به این نرخ
ارائه شده است.

تولید ناخالص داخلی برحسب فعالیتهای اقتصادی به قیمت ثابت سال 1390

رشد

نرخ

به قیمتهای ثابت سال 1390
گروه کشاورزی
گروه نفت
گروه صنایع و معادن
معدن
صنعت
برق ،گاز و آب
ساختمان
گروه خدمات
بازرگانی ،رستوران و هتلداری
حملونقل ،انبارداری و ارتباطات
خدمات مؤسسات پولی و مالی
خدمات مستغالت و خدمات حرفه ای و تخصصی
خدمات عمومی
خدمات اجتماعی و شخصی و خانگی
کسر میشود:

کارمزد احتسابی
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه

تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (بدون نفت)


1398
سال
نه ماهه
838
8.8
-38.7
-39.6
2.3
2.3
1.9
2.2
2.1
-0.7
4.1
3.4
-0.2
8.7
-0.2
0
-2.6
-4.2
6.3
7
3.6
2.8
2.1
2.9
-8.9
-9.3
-6.5
-3.9
4.1
-6.5
1.5

5.4
-6.5
1.1

1399
فصل اول فصل دوم فصل سوم نه ماهه
4.6
5.2
4.1
4.9
3.9
9.7
22.2
-16.7
6
7
7.9
2.6
2.7
1.3
4.7
2.2
7.8
9.8
11.9
1.3
5.1
6
5.2
4
3.6
2.2
4.3
3.9
-0.3
0.1
0.8
-1.9
1
3.4
3.5
-3.9
0.9
3.9
1.4
-2.8
4.7
-4.4
7.2
11.6
1.5
2.4
2.2
0.1
-6.9
-8.5
-7.8
-4.4
-11.3
-13.4
-3
-17.3
17
-2.9
-0.6

8.4
5.2
3.2

-7.8
3.9
2.9

5.5
2.2
1.9

منبع :بانک مرکزیhttps://www.cbi.ir:
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شود نرخ
همانطور که در جدول مشاهده می 
رشد گروه نفت در سال  1398در مجموع منفی

بوده است و در فصل بهار سال  1399نیز رشد
همانند سال  1398منفی بوده ،اما در فصل

آن

رشد این بخش مثبت شد.
تابستان و پاییز ،نرخ 
رشد بخش نفت،
مورد نرخ 
نکته بسیار مهم در 
باید مربوط
تولید گاز طبیعی و میعانات گازی و 

باشــد و اگر این

بــه افزایش صادرات نفت خام

رشد به افزایش دارايیهای بلوکه شده ایران در

کشورهای شریک تجاری ایران نظیر چین منجر
شده باشد ،این وضعیت اثر چندانی در وضعیت
نخواهد داشت.

اقتصاد ایران


گزارش کارشناسی
شماره  -144فروردین و اردیبهشت 1400

رشــد بخش صنعت در فصول سهگانه

نرخ
ســال  1399همواره مثبت بوده و متوسط آن
رصد اعالم شد.
در  9ماه 7/8 ،د 
دﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ
ﺍﻭﻟﻴﻪ ،ﺭﺷﺪ ﺻﺎدﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭدﺍﺕ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ
دﺭ  9ﻣﺎﻫﻪ ﺳـﺎﻝ  1399بــه قیمت ثابت ســال
 1390نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب
 -13/9و  -33/3کاهش یافته است.
براســاس ارقــام دالری واردات و صــادرات
مربوط به تراز پرداختهای کشور ،افت صادرات
در سال  1399شــدیدتر از واردات بوده است.
همچنیــن بر مبنای ارقام ریالی جاری صادرات
و واردات در گزارش حســابهای ملی ،رشــد
واردات کاالها و خدمات در نه ماهه نخست سال
رشد صادرات کاالها و خدمات
 1399بیشتر از 
بوده است.
بنابرایـــن افــت شــدیدتر واردات کاالها و
خدمات نســبت به صــادرات کاالها و خدمات
بــه قیمتهای ثابت در ســال  1399میتواند
ید هزینه واردات در
نشــانهای از افزایش شــد 
ید تحریمهای آمریکا و احتماالً کاهش
پی تشد 
تخصیص ارز با نرخ رسمی باشد.
در بخش صنعت در  9ماهه ســال  1399در
مجموع  27953فقره جواز تأسیس صادر شده
است .این میزان جواز تأسیس در مقایسه با مدت
رصد رشد
زمان مشــابه سال قبل بیش از  40د 
داشته اســت .برای این میزان از جواز تأسیس،

عنوان
مشكل

راهكار(مانعزدایی/
پشتیبانی)


کمبود
نقدینگی

مانعزدايي

میلیارد ریال

ود  3649هزار
سرمایهگذاری حد 
پیشبینی شده است که نسبت به مدت مشابه
رشد داشته است.
رصد 
سال قبل 50د 
بررسی مشکالت بخش صنعت کشور و
ارائه راهکار با تمرکز بر شعار سال
بازگشــت تحریمها و خروج آمریکا از برجام
در سال 1397مشکالت زیادی را برای اقتصاد
شد برنامه ششم توسعه
کرد و باعث 
ایران فراهم 
که در قالب سناریو بدون تحریم تصویب گردیده
بود ،عم ً
ال در اجرا با مشــکالت بســیار جدی
مواجه شود .بخش صنعت از جمله بخشهایی
بود که در دســتیابی به هدف ،با مشکل مواجه

شد.از مهمترین مشکالت بخش صنعت میتوان
موارد زیر اشاره کرد:
به 
کمبود نقدینگی

 -1مشکل
در حال حاضر بخش صنعت کشور با مشکل
ینگی،کمبود ســرمایه در گردش و

کمبود نقد

کمبود منابع ســرمایهای و ارز مواجه اســت.

ورود دولت و نهادهای مالی،
این مشکل بدون 
ارد و در برنامه ششــم توسعه با
امکان حل ند 
توجه به اهمیت منابع در دســتیابی به هدف
شــد سهم بخش صنعت

رشــد و تولید ،مقرر

و معــدن از تســهیالت پرداختی حداقل 40
مورد نیاز در بخش
رصد باشد .در تأمین منابع 
د 
نباید از شیوههای مختلف تأمین منابع
صنعت 
اعم از بانكها ،بازار ســرمایه ،صندوق توسعه

شرح راهکار

ملی ،حساب ذخیره ارزی غافل شد .در قانون
بودجه سال  1400کل کشور نیز فرصتهایی
مورد نیاز برای بخش صنعت
برای تأمین منابع 
فراهم اســت که بنــد(ث) تبصــره( )6قانون
مذکور از جمله آنهاســت .بر اســاس این بند
مواد معدنی فلزی -
رآمــد حاصل از صادرات 

د
غیرفلزی ،محصوالت نفتی ،گازی و پتروشیمی
به صورت خام و نیمهخام در تمام نقاط کشور
مشمول مالیات میشود .تعریف و فهرست مواد
پیشــنهاد مشترک

خام و نیمه خام مذکور به
وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی ،صنعت،
معدن و تجارت و اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن
شود و ظرف مدت
و کشــاورزی ایران تهیه می 
ســه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب
شود  50تا
پیشنهاد می 

هیأت وزیران میرسد.
بند برای تأمین
رصد منابع حاصل از این 
 60د 
منابع به منظور تکمیل زنجیره بخش صنعت
اختصاص داده شود.
در تبصره( )18قانون بودجه نیز برای تأمین
مورد توجه قرار گرفته
منابع برای بخش صنعت 
ارد در اجــرای آن اقدامات الزم
اســت که جا د 
انجام شود.
عالوه براین ،برای تسهیل در شرایط مربوط
به دریافت تســهیالت و اعتبارسنجی به منظور
تســریع و تســهیل در دریافت تسهیالت هم
گیرد تــا امکان دریافت
بایــد تغییراتی صورت 

تسهیالت فراهم شود.

مستندات
مربوطه
قوه/
(بخشنامه،
دستگاه/
نهاد مرتبط دستورالعمل،

آییننامه،
با مسأله
احکام قانون)

برای برطرف شدن اين مشكل اجرای بند(پ) ماده( )46قانون برنامه
بند(پ) ماده()46
پيشنهاد میشود .همچنین استفاده از شیوههای مختلف

ششم توسعه
تأمین منابع نظیر بازار سرمایه ،صندوق توسعه ملی ،بازپرداخت حساب بانک مرکزی قانون برنامه ششم
ذخیره ارزی و یا استفاده از ظرفیت بند(ث) تبصره( )6قانون سال  1400و هیأت وزیران توسعه مصوب
سال 1395
برای تأمین نقدینگی مربوط به طرحهای تکمیل زنجیره ارزش در برخی
پیشنهاد میشود.

صنایع نظیر پتروشیمی و معدنی

کمبود منابع ارزی

 -2بیثباتی نرخ ارز و
مشــکل دیگری که هم اکنون بخش صنعت
با آن مواجه است بیثباتی در نرخ ارز و افزایش
کمبود منابــع ارزی در

نــرخ آن و همچنیــن
سالهای اخیر اســت.این وضعیت باعث شده
اســت تا تولیدکنندگان در تأمین و یا واردات
مورد نیاز
مواد اولیه ،ماشــینآالت و تجهیزات 


خــود با مشــکالت جدی مواجه شــوند .البته

قانونگذار برای جبران و پوشــش خطرات ناشی
رصد نرخ
از افزایــش ســالیانه بیــش از  10د 
ارز ،دولت را در ماده( )46قانون برنامه ششــم
مکلف کرده است تا مکانیسم الزم را در بودجه
ایجاد ثبات
پیشبینــی کند .با توجه به این که 
در بازار ارز با برخی از تصمیمات سیاســی در

کشــور ارتباط مستقیم دارد ،لذا حاکمیت 
باید
وارد عمل شود
برای برطرف کردن این مشکل 
و برخی از هزینههای مبادلهای که به بخشهای
تولیــدی در اثر تصمیمــات اینچنینی تحمیل
کند که موضوع
شــود را مدیریت و تدبیــر 

می
مربوط بــه عضویت ایران در  FATFدر همین
مقوله میگنجد.
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عنوان مشكل

راهكار(مانعزدایی/
پشتیبانی)

بیثباتی در نرخ ارز
و افزایش بیسابقه
کمبود مربوط به آن

مانعزدايي و پشتيباني

مواد اولیه
 -3تامین 
مواد اولیه از بازار داخل واحدهای
در بخش تأمین 
هستند و این

تولیدی بعضاً دارای مشکالت جدی
باعث شده اســت برخی بنگاههای فعال در بعضی
مواد اولیه واحد
رشــته فعالیتها در تأمین و تهیه 
مواد اولیه
کمبود 

خود با مشکل مواجه شوند .در واقع

خود مشغول
باعث شده است تا بنگاهها زیر ظرفیت 
شود تا
خود باعث می 
فعالیت شــوند .این مشــکل 
شود و برای مرتفع
رقابتپذیری بنگاهها دچار خدشه 
باید برنامهریزی و اقدامات الزم
شدن این مشــکل 
تواند در حوزه مقررات
آید که این اقدامات می 
بهعمل 
یــد و صدور کارتهــای بازرگانی،
مربوط به تمد 
مواد اولیه اقدام کرد.
ثبت ســفارش با هدف واردات 
مواد اولیه ،تأمین ارز باید
بدون شــک برای واردات 
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عنوان مشكل

راهكار(مانعزدایی/
پشتیبانی)

کمبود مواد اولیه

مانعزدايي و پشتيباني

 -4مطالبات معوق از دولت و شركتهای دولتی
وجود مطالبات معوق از دولت و شركتهای

دولتی مشــکل دیگری است که بخش صنعت
در حــال حاضر با آن مواجه اســت و این خود
تواند در انجام فعالیتهــای تولیدی تأثیر
می 
منفی بگذارد .این مشــکل در تأمین نقدینگی
ارد و
و سرمایه در گردش نقش بسیار مهمی د 
در قراردادهایی که بین بنگاهها و شــركتهای
منعقد میشود ،متاسفانه نمیتوان روی

دولتی

شرح راهکار

قوه/
دستگاه/
نهاد مرتبط
با مسأله

دولت و
برای جبران و پوشش خطرات ناشی از
مجمع
اجرای بند(ت) ماده( )46قانون برنامه ششم
پیشنهادمیشود .برای کاهش هزینه مبادله مربوط تشخیص
به این وضعیت تعیین تکلیف مربوط به عضویت مصلحت نظام
ایران در  FATFمیتوان د اثربخش باشد.

مستندات مربوطه
(بخشنامه ،دستورالعمل،
آییننامه ،احکام قانون)
بند(ت) ماده( )46قانون برنامه ششم
مصوب سال 1395

توســط بانک مرکزی صورت گیرد .ضمن این که
همکاری و همراهی دستگاههای متولی اعم از وزارت
ارد و ...در
امور اقتصادی و دارایی ،ســازمان اســتاند 
دســتیابی به این هدف بسیار مهم و ضروری است.
وجود برخی ناهماهنگیها
نماند که بدلیل 
ناگفته 
بین وزارتخانهها و دستگاههای مربوطه نظیر وزارت
صمت ،بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی
و یا صدور بخشنامههای مکرر توسط بانک مرکزی
مــورد ارز ،ســردرگمیهایی را برای این گروه از

در
وارد کرده اســت
تولیدکنندگان و یا واردکنندگان 
شود در
پیشــنهاد می 

خود جای تأمل دارد .لذا
که 
چنین وضعیتی بین نهادهای سیاستگذار و بخش
آید تا از
وجــود 

خصوصی هماهنگی بیشــتری به
تحمیل خسارت به تولیدکننده کاسته شود.
شرح راهکار

قوه/
دستگاه/
نهاد مرتبط
با مسأله

مستندات مربوطه
(بخشنامه ،دستورالعمل،
آییننامه ،احکام قانون)

بانک
برای واردات مواد اولیه الزم است مقررات
ید و صدور کارتهای بازرگانی ،مرکزی،
مربوط به تمد 
ثبت سفارش با هدف واردات مواد اولیه و وزارت امور
تأمین ارز مورد نیاز برای اینگونه فعالیتها اقتصادی
و دارایی،
باید توسط بانک مرکزی ،همکاری و

سازمان
همراهی دستگاههای متولی اعم از وزارت
استاندارد
امور اقتصادی و دارایی ،سازمان استاندارد
و ...اقدامات الزم انجام شود.
دریافت مطالبات از بنگاهها و شركتهای دولتی
برنامهریــزی دقیقی را انجام داد .از طرف دیگر
بــا توجه به این که برخی از این شــركتهای
ند هم بعضاً ورشکسته یا
دولتی که واگذار شــد 
هستند و مطابق قانون تجارت و قوانین

زیانده
و ضوابط بانکداری مشمول دریافت تسهیالت
نیســتند و این شركتها در پرداخت مطالبات

تابع زمانبندی نیســتند .لذا برای برونرفت از
باید ســازوکارها و مکانیسمهای
این وضعیت 

مربوط به خریدهای اعتبــاری از بازار داخل و
یــا تســهیل در واردات از طریق بانک مرکزی
باید مکانیســم و
برنامهریزی شــود .همچنین 
سازوکار مربوط صدور ضمانتنامه بانکی به نفع
شركتهای خصوصی فراهم شود .برای جبران
این تأخیرها الزم اســت شــركتها و نهادها و
اد با بخش خصوصی
دســتگاههای طرف قرارد 
شوند تا خسارت مربوط به تأخیر در این
ملزم 
پرداختها را متقبل شوند.
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عنوان مشكل

راهكار
(مانعزدایی/پشتیبانی)

مطالبات معوق
از دولت و
شركتهای دولتی

پشتیبانی

 -5تعطیلی بنگاهها
از مشــكالت ديگر واحدهاي توليدي ،تعطيلي
ناشــي از بدهي به بانكهاســت و از طرف ديگر
همين واحدها از شــركتهاي دولتي و نهادهاي
عنوان مشكل

راهكار(مانعزدایی/
پشتیبانی)

تعطیلی بنگاهها

مانعزدايي و پشتيباني

 -6معوقهای مالیات و تأمین اجتماعی
موضوع مربوط به مالیــات و تأمین اجتماعی
یکی دیگر از مشکالت مربوط به بخشهای تولید،
صنعت و پیمانکاری کشــور است که با وضعیت
اقتصاد کشور و مراودات و مبادالت مالی که فعاالن

بخــش خصوصی با دولت و شــركتهای دولتی
عنوان مشكل

راهكار(مانعزدایی/
پشتیبانی)

معوقهای مالیات
و تأمین اجتماعی

پشتیبانی

شرح راهکار

قوه/
دستگاه/
نهاد مرتبط
با مسأله

باید سازوکارها و
برای برونرفت از این وضعیت 
مکانیسمهای مربوط به خریدهای اعتباری از بازار
داخل و یا تسهیل در واردات از طریق بانک مرکزی
باید مکانیسم و سازوکار
برنامهریزی شود .همچنین 
مربوط به صدور ضمانتنامه بانکی به نفع شركتهای
خصوصی فراهم شود .برای جبران این تأخیرها الزم
اد با
است شركتها و نهادها و دستگاههای طرف قرارد 
شوند تا خسارت مربوط به تأخیر
بخش خصوصی ملزم 
در این پرداختها را متقبل شوند.

هیأت دولت،
وزارتخانهها
و
شركتهای
تابعه ذیربط
آنها

ديگــر مطالباتي دارند .براي برطرف شــدن اين
توليد تمهيداتي
ستاد تسهيل و رفع موانع 
مشكل 
را در قالــب «تعيين تكليف بدهــي» واحدهاي
توليــدي اعــم از «اعطاي تنفس» و «تقســيط
شرح راهکار

مستندات مربوطه
(بخشنامه ،دستورالعمل،
آییننامه ،احکام قانون)

بدهي» جهت امهال بدهي در نظر گرفته است كه
متأســفانه در اجرا با مشكل مواجه است .لذا بايد
شود تا مصوبات اينچنيني
بهگونهاي برنامهريزي 
اجرا شود.
قوه/
دستگاه/
نهاد مرتبط
با مسأله

مستندات مربوطه
(بخشنامه ،دستورالعمل،
آییننامه ،احکام قانون)

ستاد تسهیل
برای برطرف شدن این مشکل 
تولید تمهیداتی را در قالب «تعیین
و رفع موانع 
تکلیف بدهی» واحدهای تولیدی اعم از «اعطای
تنفس» و «تقسیط بدهی» جهت امهال بدهی
ستاد تسهیل

در نظر گرفته است که متأسفانه در اجرا با مشکل
شود تا
باید بهگونهای برنامهریزی 
مواجه است .لذا 
مصوبات اینچنینی اجرا شود.
ارند همخوانی و همراستا نیست .بدینصورت که
د 
شد در حال حاضر
همانطوری که پیشــتر گفته 
بخش خصوصــی با توجه به قراردادهای منعقده،
مطالباتی را از بخش دولتی و شركتهای دولتی
شــوند و این خود

ارد که بهموقع پرداخت نمی
د 
شود بخش خصوصی در انجام تعهدات
باعث می 
شرح راهکار

تهاتر و تسویه مطالبات با بدهیهای مالیاتی و
ستاد تسهیل
ایجاد هماهنگی توسط 
بیمهای و 
و رفع موانع تولید با سازمان مالیاتی و سازمان
تأمین اجتماعی.

مربوط به مالیات بر ارزش افزوده ،بیمه کارکنان،
شوند و اینگونه
بیمه تأمین اجتماعی دچار مشکل 
ستاد تسهیل
تعهدات را به موقع انجام ندهند .لذا 
ایجاد مکانیسم مناسب،
باید با 
تولید 
و رفع موانع 
هماهنگیهایی را با ســازمان مالیاتی و سازمان
تأمین اجتماعی تدارک ببیند.
مستندات مربوطه
قوه/دستگاه/
نهاد مرتبط با (بخشنامه ،دستورالعمل،
آییننامه ،احکام قانون)
مسأله

دولت ،سازمان
تأمین اجتماعی،
وزارت امور
اقتصادی و
دارایی و سازمان
امور مالیاتی
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 -7به تعویق افتادن قراردادها در اثر نوســانات
ناشی از نرخ ارز ،تحریم و کرونا
نوســانات نرخ ارز ،وضع تحریم از ســال 1397و شیوع
شــد بخش خصوصی
کرونــا از اواخر ســال  1398باعث 
شــوند و هزینههای

بــا وضعیتهای غیرمترقبهای مواجه
وارد کند .این وضعیت باعث گردید
مبادله جدی به فعاالن 
منعقد شده بین شركتهای
سرگذشت برخی قراردادهای 
بخش خصوصی با شركتهای دولتی بالتکلیف شوند.
عنوان مشكل

راهكار(مانعزدایی/
پشتیبانی)

در این میان تأثیرات مربوط به هر کدام از ســه موضوع
فوقالذکر بعضاً قابل جبران نیست و برای برطرف کردن این
باید با مشارکت دستگاه دولتی طرف قرارداد ،سازمان
مشکل 
اد راهکار الزم
برنامــه و بودجه ،بخش خصوصی طرف قرارد 
اتخاذ شــود .یکی از این راهکارها تعدیل قراردادهاست که
برای اتخاذ این تصمیم ،نقش و همکاری ســازمان برنامه و
معاونت فنی ،امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه از اهمیت
بسیار زیادی برخوردار اســت .راهکار دیگری که برای حل
شرح راهکار

به تعویق
باید با
برای حل این مشکل تعدیل قراردادها 
مانعزدايي و پشتيباني
مشارکت دستگاه دولتی طرف قرارداد ،سازمان
افتادن
قراردادها در اثر
برنامه و بودجه و معاونت فنی ،امور زیربنایی و
نوسانات ناشی
تولیدی سازمان مذکور ،بخش خصوصی طرف
اد راهکار الزم اتخاذ شود .همچنین در این
قرارد 
از نرخ ارز،
مورد آنها
مورد نیاز است تا با تعیین اولویت در 

تحریم و کرونا
تصمیمگیری شود .راهکار دیگر این است که در
مورد نرخ تعدیل و حداکثر سقف مربوط به نرخ

تعدیل اینگونه قراردادها و یا مانده تعهدات آنها به
تناسب افزایش یا نوسان در نرخ ارز ،علیالخصوص
آن دسته از قراردادهایی که به قبل از جهش نرخ
هستند تصمیمگیری و بهروزرسانی شوند.

ارز مربوط
کمبود احتمالی برق

-8
رشد مثبت صنعت در  9ماهه اول
با توجه به نرخ 
سال  1399و گشایشهایی که در صحنه بینالمللی
بعد از انتخابات امریکا در
برای وضعیت سیاسی ایران 
سال  2020اتفاق افتاد ،احتمال افزایش و یا گسترش
عنوان مشكل


کمبود
احتمالی برق
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راهكار
(مانعزدایی/
پشتیبانی)

قوه/دستگاه/نهاد
مرتبط
با مسأله

رشد مثبت صنعت در  9ماهه اول
با توجه به نرخ 
سال  1399و گشایشهایی که در صحنه بینالمللی
بعد از انتخابات امریکا در
برای وضعیت سیاسی ایران 
سال  2020اتفاق افتاد ،احتمال افزایش و یا گسترش
فعالیتهای اقتصادی در سال  ،1400این احتمال
ارد که بهدلیل کاهش بارندگی در سال نیمه
وجود د 

دوم سال  1399و کاهش سرمایهگذاری در بخش
کمبود برق مواجه شود .تجربه
تولید برق ،کشور با 

نشان داده است که وزارت نیرو به منظور برطرف
مورد نیاز بخش
کردن این مشکل و تأمین برق 
خانگی ،به اعمال یکسری خاموشی در بخشهای
شود بخش تولید
مولد اقدام کند .این شیوه باعث می 

شود و برای جبران این
و صنعت کشور دچار خسارت 
باید برنامهریزی الزم انجام شود.
خسارت 

مستنداتمربوطه
(بخشنامه،دستورالعمل،
آییننامه ،احکام قانون)

وزارتخانهها و الیحه قانونی اصالح تبصره()80
قانون بودجه سال 1356
شركتهای تابعه
ذیربط و سازمان
برنامه و بودجه و
معاونت فنی ،امور
زیربنایی و تولیدی
سازمان

فعالیتهای اقتصادی در ســال  ،1400این احتمال
ارد که به دلیل کاهش بارندگی در ســال
وجــود د 

نیمه دوم ســال  1399و کاهش سرمایهگذاری در
کمبود برق مواجه شود.

تولید برق ،کشــور با
بخش 
تجربه نشــان داده اســت که وزارت نیرو به منظور
شرح راهکار

ارد خاتمه دادن به آن دسته از
وجود د 
مشکالت این قسمت 
هستند و در این

قراردادهایی است که به صورت نیمهتمام
مورد آنها تصمیمگیری
مورد نیاز است تا با تعیین اولویت در 

مورد نــرخ تعدیل و
شــود .راهکار دیگر این اســت که در 
حداکثر ســقف مربوط به نرخ تعدیل اینگونه قراردادها و یا
مانده تعهدات آنها به تناســب افزایش یا نوسان در نرخ ارز،
علیالخصوص آن دسته از قراردادهایی که به قبل از جهش
هستند تصمیمگیری و بهروزرسانی شوند.

نرخ ارز مربوط

مورد نیاز
برطرف کردن این مشــکل و تأمین بــرق 
بخــش خانگی ،به اعمال یک ســری خاموشــی در
مولد اقدام کند .این شــیوه باعث میشود
بخشهای 
شود و برای
تولید و صنعت کشور دچار خسارت 
بخش 
باید برنامهریزی الزم انجام شود.
جبران این خسارت 

قوه/دستگاه/
نهاد مرتبط
با مسأله

مستندات مربوطه
(بخشنامه ،دستورالعمل،
آییننامه ،احکام قانون)
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فرآیند برگزاری مناقصات

 -9مشکالت ناشی از
فرآینــد ارزیابی کیفی ســازندگان دارای
صالحیــت در ونــدور لیســت وزارت نفت
فرآیندی زمانبر و بدون اســتفاده است .در
کلیــه مناقصاتی که ارزیابــی کیفی صورت
گیرد تمامی ســازندگان دارای صالحیت
می 
ند و
همواره حائز حداقل امتیاز کیفی میگرد 
فقط صرف زمان و هزینه برای طرفین دارد.
در مناقصات دومرحلهای ،معیارهای ارزیابی
اسناد مناقصات استانهای
فنی و بازرگانی در 
مختلف متفاوت اســت .به عنوان نمونه هیچ
تفاوتــی بیــن شــركتهای تامینکننده و
شــركتهای ســازنده در معیارهای ارزیابی
ارد در حالی که ایــن موضوع از
وجــود نــد 

اهمیت بسزایی برخوردار است.
زیرساختهای مربوط به سامانه تدارکات
الکترونیکــی دولت همچنان با مشــکالتی
در خصوص شناسایی توکن ،سرعت دسترسی
موارد مشابه مواجه است .همچنین
به سامانه و 
کارمزد مربوط به اعالم

دستورالعمل پرداخت
برنده در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت
به نســبت مبالغ قراردادها مبالغ سنگین را
متوجه شركتهای سازنده مینمایند.


پیشنهاد
در شــرایط فعلی تورمی کشــور
میشــود تمامی قراردادها مشــمول دریافت

اد پس
باشد و تاریخ نفوذ قرارد 
پیش پرداخت 
از پرداخت پیش پرداخت باشــد .همچنین
اد و برنامــه زمانبندی،
مــدت زمان قــرارد 
اد و منطقی باشد .به
متناســب با حجم قرارد 
عنوان نمونه قراردادی در یک استان به جهت
فوریت یک ماهه و در اســتانی دیگر  6ماهه
است.
با توجه به دستورالعمل تعدیل پیمانهای
مواد اولیه
صنعت نفت و تغییر مداوم قیمت 
در بــورس کاال ،لزوم تعلــق گرفتن تعدیل
وجود داشــته ولیکن در برخی

بیش از پیش
از پیمانها صراحتا عبارت «تعدیل قیمت به
اد تعلق نمیگیرد» درج شــده و
مبلغ قرارد 
اد به دلیل افزایش
امکان افزایش قیمت قرارد 
مــواد اولیه در بــورس کاال وجود

در قیمت
نخواهد داشت.

در خصوص نحوه پرداخت صورت حسابها
تعهد خریدار مبنی بر
در برخــی از پیمانها 
پرداخت صورتحساب حداکثر  30روز پس
مفاد قراردادها
تایید صورتحساب از 
از ارائه و 
حذف شده است.

در خصوص افزایــش و کاهش  25د 
رصد
مقادیــر پیمــان ،متاســفانه علیرغم اطالع
مواد اولیه و
خریدار از افزایش فاحش قیمت 
رصد افزایش مقادیر در برخی
محصول 25 ،د 
پیمانها ابالغ می گردد.
در خصــوص دوره تضمیــن و گارانتــی
اسناد مناقصه

محصول برخی از استانها در
اد افزایش بیــش از  24ماه گارانتی
و قــرارد 
نمودهاند .به عنوان نمونه شــرکت
را تکلیف 
گاز اســتان فارس الزام به گارانتی  36ماهه
محصول دارد.
در خصــوص تحویل کاال در محل ،مطابق
مفاد قراردادها در صورتی که در زمان تحویل

آدرس اعالمی از سوی خریدار نسبت به انبار
باشد از مطالبات
کرایه حمل کمتری داشته 
د ولیکن در صورتی
شــرکت کســر میگرد 
که آدرس اعالمی نســبت بــه محل تحویل
اد هزینه بیشتری را
پیشبینی شده در قرارد 
نماید مابهالتفاوت هزینه
به ســازنده تحمیل 
حمل پرداخت نمیگردد.
در خصــوص اخذ مفاصا حســاب تامین
اجتماعی و محاسبه بیمه قراردادها ،رویکرد
وجود ندارد.

یکسانی در استانهای مختلف
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گزارش کارشناسی
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عنوان مشكل

راهكار(مانعزدایی/
پشتیبانی)

شرح راهکار

قوه/دستگاه/نهاد
مرتبط با مسأله

شود با توجه به اینکه محصول
پیشنهاد می 

برگزاری مناقصات مانعزدایی و پشتیبانی
ارد مشــخص و
و ویژگیهای الزامی اســتاند 
غیرقابل تغییر اســت ،در زمان دورمرحلهای
بودن فرآیند مناقصــه معیارهایی که تمایز
ســازندگان از یکدیگــر را نمایــان کرده در
اسناد در نظر گرفته شود .همچنین پیشنهاد

د برای ضرایب تاثیــر امتیاز فنی در
میگــرد 
قیمت نیز مبنای دقیقی در نظرگرفته شود.
در خصــوص جرائم تاخیر در تحویل کاال
د متناســب با تاخیر در
پیشــنهاد می گرد 

پرداخت مطالبات نیز به همان نسبت افزایش
مبالغ صورت حســاب به تناسب مدت زمان
خواب مطالبات در نظر گرفته شود.
نتیجهگیری
در خصوص شعار سال  1400بهويژه بخش
مانعزدايي از ســالهاي قبل و همينطور از
ابتداي ســال جاري مطالب و پيشــنهادات
متعــددي توســط صاحبنظــران ،صاحبان
كسبوكار و تشــكلها منعكس شده است.
توليد كشور با مشكالت

بدون شــك بخش
زيادي مواجه است كه در اين گزارش تالش
شد مباحثي كه با حوزه صنعت مرتبط است
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شوند و براي آنها راهكار الزم ارائه گردد.

بيان
اكثــر قوانين و مقررات براي شــرايط عادي
اند كــه اجراي آنها در
شــده 

تهيه و تصويب
تواند به عنوان
شــرايط جنگ اقتصادي مي 
يك مانع تلقي شــود .لذا ايــن نوع قوانين و
بايد به صورت مشــخص
مقررات و مجوزها 
و به عنوان ابالغيه رســمي توســط مراجع
مانند مجلس ،هيات وزيران يا هر نهاد

اصلي
قانوني ديگر براي حداقل مدت مشــخص به

مستندات مربوطه
(بخشنامه،
دستورالعمل ،آییننامه،
احکام قانون)

رآيــد (طرح اين موضوع جدا

حالت تعليق د
از موافقت يــا مخالفت ايــن انجمن با اين
شيوه حكمراني است) .پس ازانجام اقدامات
فوقالذكر موانع با دستهبندي مشخص مثل
قانون ،آييننامه ،دســتورالعمل ،بخشــنامه،
مجوز ،دستگاهي ،بخشي ،اقتصادي ،سياسي،
داخلــي و بينالمللي طبقهبندي و به صورت
رسمي راهكارهاي آن از مقامات ذيربط طي
فرآيند سيستماتيك مطالبه شود.

يك
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انتظارات تورمي ايرانيان از قيمت هردالر در سال  1400كاهنده است
يا افزاينده ؟ به لحاظ ذهني نرخ تبديل دالربه ريال در ســال  1400در
دامنهاي بين  15هزارتومان كه آرزوي روحاني است تا  35هزار تومان كه
كنند در نوسان است ؟
فعاالن اقتصادي پيشبيني مي 
چرا براي شــهروندان در اين روزها انتظارات تورمي از دالر شديدتراز
روزهاي ديگر است .واقعيت اين اســت كه توفان دالر در همان روزهاي
نخســت فروردين  1397كه بر اثر آن قيمت هردالر از  3500تومان در
يك دوره كوتاه تا 6هزارتومان افزابش يافت هنوز در يادها باقي مانده است.
شد قيمت هردالر در سال  1397در ميانگين
ايرانياني كه باورشــان نمي 
بايســتد و در سال  1399در ميانگين  22هزارتومان حاال

 11هزار تومان
ستد دالرند .شهروندان عادي نيز
اد و 
با نگراني منتظر بازشدن بازارهاي د 
كنند تا غافلگير
خود را به دالر تبديل 
بايد پساندازهاي 
اند 
فهميده 

حاال
نشود نيز قيمت دالر را بسيار
نشوند و ارزش پس اندازشان مثل برف ذوب 

با اهميت ميدانند .اين در حالي اســت نظام سياسي ايران سرسوزني به
كند و اشتياقي بيش از اندازه
آشــتي با نظام سياســي با آمريكا فكر نمي 
كند و بارها نيز
نيرومند دالر رها 

اقتصاد را از چنگ

بتواند گريبان
ارد تا 
د 
اد و ستد
بر اين مســأله اصرار كرده است با ارزي غير از دالر با كشورها د 
رســد اين آرزو تا پوشيدن لباس عمل راه درازي دارد.
كند اما به نظر مي 

به اين ترتيب دالر به مثابه ارز اصلي جهان درايران نيز معيار و شــاخص

تحوالت ديگر ارزها و بهويژه تغييرات ســاير كاالها و خدمات به حساب
ميآيد.تحوالت قيمت هردالر در ايران  1400عالوه بر اينكه از شــكاف
اقتصاد جهاني ونيز نرخ تورم سال سپري

اقتصاد ايران و ميانگين

تورمي
پذيرد تابعي از سياست خارجي ايران و مهمتر از آن سياست
شده تاثير مي 
خاورميانهاي آمريكا و غرب است .اگر مناسبات ايران و غرب بهويژه آمريكا
نكند و تحريمها پابر جا بمانند
درعمــل وبه صورت واقعي تغيير بنيادين 
نبايد انتظار داشــت نرخ تبديل هردالر آمريكا به ريال ايران در سرازيري

كرد همين است و
بيفتد .درحال حاضر چشــماندازي كه ميتوان تصور 
خواهند گام نخســت را براي بيرون آمدن از بن بست

ايران و آمريكا نمي
ارند اين كاررا
موجود بردارند .بياعتمادي ضخيمي كه رهبران دوكشور د 

سخت كرده است .به اين ترتيب و با توجه به اينكه ذخاير ارزي ايران نيز
روندي كاهنده يافته است و تهديدهاي آمريكا به كشور چين براي خريد
شــود و دربازار نفت نيز عرضه بيشتر از تقاضا است و
نفت ايران تكرار مي 
با توجه به اينكه صادرات غير از نفت ايران نيز در ســال  1399كاهش را
اميد واري به توسعه صادرات بيشتر از شروع سال قبل
تجربه كرده است و 
فرود نرخ ارز دور از
نخواهد و 

نيست عرضه ارز با افزايش قابل اعتنا مواجه
ارند حتي در
دســترس است .برخي اقتصاددانان و فعاالن اقتصادي باور د 
نبايد انتظار داشت
صورت برداشته شدن تدريجي تحريمهاي ايران بازهم 
باشد .
قيمت هر دالر در سال  1400بهطور ميانگين كمتر از 23هزارتومان 

اقتصاد سیاسی


دالر؛ در سال  1400هم به نامش سکه میزنند
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اقتصاد سیاسی
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روسها

استاد دلسردسازياند
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ارد كه بخش
خبرگزاري روســي اسپوتنيك يك شعبه فارسي زبان هم د 
يد درباره بهتر شــدن مناســبات ايران وغرب
اصلي فعالیت خبري -تحليلياش ترد 
ودلسردكردن ايرانيان به توافق براي رفع تحريمها است .اين خبرگزاري امروز نيز نوشته
اند وتازه اگر چيزي
شده 
است هنوز چيزي در وين امضا نشده است كه مردم خوشحال 
شود هم معلوم نيست اجرا شود.
امضا 
دراين نوشته ميخوانيم :اوضاع و شرايط اقتصادي بسيار ناگوار است و طبيعي است
تواند نوري در شــرايط تاريكياي كه اوضاع در آن هســت به
كه هر روزنه اميدي مي 
شايد براي مردم بدترينها را داشته
نشود 
حســاب آيد ،اما اميدهاي واهي كه محقق 
اشتند كه
بود برخي سياستمداران باور د 
باشد .زماني كه بحث مذاكرات هستهاي مطرح 
كرد و به اين دليل شروع كردند
بايد جامعه را براي پذيرش نتايج توافق هستهاي آماده 

بود كه
زياد 
ارد كه اميدها آنقدر 
ياد د 
شايد هنوز به 
اميدهاي كذايي به مردم دادن.برخي 
ند پس از توافق هستهاي چه خواهد
برد كه فكر ميكرد 
توقعهاي بسياري را آنقدر باال 
اريد كه حتي برخي صحبت از سفر بدون ويزا به اروپا و آمريكا هم صحبت
ياد د 
شد.آيا به 
ند تبليغ تورهاي مسافرتي بدون نياز
ند و حتي برخي سودجويان شروع كرده بود 
ميكرد 
به ويزا؟ اما در آن زمان آقاي اوباما حتي براي سفر اروپاييها به ايران محدوديت قايل
گذارند و برخي ديگر به حساب خسته
سادهلوحي مردم مي 
شد .برخي اين را به حساب 
باشد اگر توقعها را بسيار باال ببريم قطعا در صورتي كه
شدن و نااميدي مردم ،هر چه 
شد و نارضايتي آنها حتي ممكن
خواهند 

نشود مردم خشمگين و ناراحت
وعدهها محقق 

بد نيست
اســت به خيابانها هم كشيده شود .نميدانم هدف چيست اما به هر حال 
باشند كه اگر ديپلماسي ما در دهها مذاكرات
كه برخي سياستمداران ما توجه داشته 
خود يعني مردم را با وعده
بود كه پشتوانه 
سياسي قبلي شكست خورده به اين دليل 
ند رخ نداد.بحث من
زياد گول زده بوديم و در نهايت آنچه مردم تصور ميكرد 
وعيدهاي 
مانند قراردادهاي تركمنچاي و گلستان و ...يك بار
بعد از انقالب نيست ،حتي بحثهايي 

ببينيد همين اتفاقها هميشه پيش ميآمده.برخي تصور ميكردند
كنيد تا 
به تاريخ نگاه 
ند و در نهايت
وارد مذاكرات و گفتوگوهاي سياسي ميشد 
هستند و 

وارد
كه به سياست 
تركمنچاي و گلستان و ...براي ما رقم ميخورد.
استناد برخي طرحها و
امروزه هنوز معلوم نيست كه در وين چه خبر است و فقط به 
پيشنهادها اظهارنظرهايي مبني بر اينكه آمريكا قبول كرده بسياري از تحريمها را به صورت
بايد ملت ايران صف بكشند
شد آنوقت 
ارد مطرح ميگردد.اگر چنين توافقي امضا 
عملي برد 
بد نيست كه فعال
ببوسند اما تا چنين نشده 

و همه يكي يكي دســت مذاكرهكنندگان را
خود آمريكاييها جانب پرهيز را اتخاذ كنيم تا ببينيم چه ميشود.همچنين بايد
همانند 

رود ديگر اگر تيم
رود و توقعها باال مي 
وعدهها به مردم باال مي 
توجه داشت وقتي كه سقف 
كند كه كمتر از سقف اين توقعات است كسي قبول
بخواهد توافقي را امضا 

مذاكرهكننده
اند كه تيم مذاكرهكننده براي رسيدن به يك توافق در فشار
كند و در مقابل دشمن ميد 
نمي 
خود را بر آن تيم تحميل كند.
كند خواستههاي 
است و سعي مي 
شود و آمريكاييها
امروزه بسياري ديگر توقع پيدا کردهاند كه در اين مذاكرات معجزه 
همه تحريمهايي كه بر عليه ايرانيها وضع کردهاند ،از تحريمهاي كذايي كه زمان ملي
نيستند كه

ند تا به حال همه را بردارند.حتي بسياري متوجه
شدن صنعت نفت وضع كرد 
فعال بحث فقط بحث تحريمهاي وضع شده توسط آقاي ترامپ است و تيم مذاكرهكننده
بعد حاال ببينيم كه آيا ميتوان
اند و 
بتواند شرايط را به ما قبل ترامپ برگرد 
كند 
شاهكار 
شود يا نه؟يعني هنوز راهي خيلي خيلي طوالني
كرد كه تحريمهاي ديگر برداشته 
كاري 
اريد حتي زماني كه اوباما توافق هستهاي را
ياد د 
داريم كه در ابتداي آن هستيم.اگر به 
ند و تحريمهاي بانكي و نفتي و...
كرد آمريكاييها به بهانههاي مختلف دبه در آورد 
امضا 
را فقط معلق كردند ،امروزه هم مشاهده ميكنيم باز هم در حال بازي در آوردن در اين
ند و
بخواهند از اين روزنه به توافق هستهاي برگرد 

ارد آنها
چهارچوب هستند.احتمال د 
كنند و همه تحريمها را به صورت رسمي بر عليه
بند موسوم به ماشه را اجرا 
بعد مثال 

بايد واقع گرا بود ،تا زمانيكه
ايران برگردانند .نمي خواهم متهم به بدبيني شــوم امــا 
نبايد به هيچوجه تصور كنيم كه آمريكاييها
اختالفات ايران و آمريكا الينحل باقي مانده 
شود به
خود از باالسر ملت ايران را بر ميدارند و فعال هم تصور نمي 
فشار و تحريمهاي 
سمت حل اختالفات فيما بين ايران و آمريكا پيش ميرويم ،آمريكاييها فقط ميخواهند
اتحاد ايران،
ايجاد 
چند سال اخير به هم خورده و ميتوانسته موجب 
معادالتي كه طي 
شود را به هم بزنند ،والسالم.
روسيه و چين و ونزوال و ...

اقتصاد سیاسی
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ميليارد دالری چینی به روایت جهانگیری

بايكوت 22

ارزشافزوده سخنان سياستمداران در كالبهاوسها را
كرد.
البته نميتوان به آساني و در كوتاهمدت اندازهگيري 
اي كاش در جايي بوديم كه مراكز نظرســنجي خصوصي
وجود داشت و درباره همين يك موضوع از شهروندان
آز اد 
نظرخواهيميكردند.
زد شهروندان عادي توانايي و دانايي
اما ميتوان حدس 
ارند و
ورود به اين شبكه را ند 
فني و نيز بردباري و حوصله 
چيزي دستگيرشان نميشود .شهروندان ايراني مثل همه
پردهها را دوست دارند
شهروندان افشاگري و گفتن پشت 
احمدينژ اد ركوردها را جابهجا كرده
محمود 

كه در اين باره
گرد پاي او هم برسد.
بعيد است كسي به 
و 
كرد مقامهاي رسمي دولتي
بايد قبول 
به همين دليل 
انند خــارج از عرف
در اين شــبكه تازه اجتماعي نميتو 
و قانونهــاي پيدا و پنهــان و تعارفهاي معمول چيزي
انند خارج
بگويند .عالوه بر اين پرسشكنندگان نيز نميتو 
از استانداردهاي مرسوم در ساير رسانهها حرف تازهاي بزنند.
سخنان اسحاق جهانگيري به عنوان مقام دوم اجرايي كشور
و يكي از سياسيترين شخصيتهاي كشور كه هميشه در
سياســت فعال بوده ،نيز در همين چارچوب قابل ارزيابي
اســت و رسانهها نيز جسته و گريخته سخنان او را بازتاب
ارد كه ميشد
وجود د 
ادهاند .در سخنان وي نكات مبهمي 
د 
شــايد با خواندن اين

كرد و
بايــد تمام و كمال بيان مي 
و 
رآمد ارزي
اهد پاسخ دهد .يك نكته مبهم به د 
نوشته بخو 
د پنج
د كه معاون اول به عد 
ايران در سال  ۱۳۹۹برميگرد 
كرد اما نگفت اين رقم مجموع درآمد
ميليارد دالر اشــاره 

رآمد ارزي
صادرات رســمي نفت است يا د 
ارزي حاصل از 
رآمد ارزي
غيررسمي را نيز دربر ميگيرد .در صورتي كه د 
ميليارد دالر ادعايي وي براي ســال

ايران از نفت از ۱۰۰

بايد گفت
باشد 
ميليارد دالر ســقوط كرده 

 ۱۳۹۰به پنج
صادرات رسمي نفت كامياب بوده
رساند 
ترامپ در به صفر 
است.يك نكته مبهم ديگر در سخنان جهانگيري جايي
نژاد بيش از ۲۲
احمدي 
اســت كه ميگويد« :دولتهاي 
ند تا آن
ســپردهگذاري كرد 

ميليارد دالر را در كشــوري

ميليارد دالر به آنها فاينانس دهد .مشخص

كشــور ۱۷
نقد به عنوان تضمين ارائه ميدادند.
بايد پول 
نيست چرا 
آمد و ميخواســت
اميد روي كار 
وقتي كه دولت تدبير و 
كرد كه امكان
كند آن كشــور اعالم 
اين روش را اصالح 
ارد و ما نيز ناچار شــديم به همان
وجود ند 
اد 
لغو قــرارد 
بايد پرسيد
شــيوه غلط ادامه دهيم ».از آقاي جهانگيري 
نام اين كشور چيست .بسياري از عالقهمندان به احتمال

انند اين كشور كدام كشور است ولي عالقهمند 
ند
زياد ميد 

يك مقام سياســي اين كشــور را بهطور رسمي معرفي
كند تا شــهروندان دوستان و دشــمنان را بشناسند .از

نتواند هشت سال
سوي ديگر چطور ممكن است دولتي 
نرسد كه از آن
باشــد و به جايي 

در انجام يك كار موفق
ميليارد دالر اســتفاده بهينه كنــد .آقاي معاون اول

۲۲
ميليارد دالر در چه وضعيتي است

بگويد اين ۲۲
تواند 
مي 
و ريز و جزئيات شــرايط را برمال كند؟ به نظر ميرســد
اد آنها
اگر دولت به وكالي برجســته جهانــي پولي ميد 
ناجوانمرد را سر جايش بنشانند .آقاي

توانستند كشور

مي
افزودهاي براي حرفهايش
خواهد ارزش 
جهانگيري اگر مي 
كند به همين پرسشها جواب دهد.
ايجاد 


حساب پس دادن قبل از رفتن

بعد از روي كار آمدن دولت يازدهم
يك يا دو ماه 
ارشد دولت فعلي
در نشريه ماهانه يكي از مقامهاي 
از دولت درخواست شد «حسابخواهي ملي» را به
هد و هر آنچه
عنوان يك وظيفه در دستور كار قرار د 
از ريز و درشــت فعاليت مالي ،ارزي و توزيع منابع
ارد و نيز با واكاويهاي
وجود د 
اسناد رسمي 
ملي در 
كند و به
كارشناسان در يك دوره مشخص گردآوري 
سند ملي ارائه دهد.
عنوان يك 
در آن روزها و در همان شــماره نشــريه شــماري از
ند اما دولت
كارشناسان نيز اين درخواست را از دولت كرد 
بود يا نميخواست اين كار انجام شود .بدون اين
يا ناتوان 
بود كه معاون اول رئيسجمهور در
حســابخواهي ملي 
آخرين هفتههاي كاري دولت دوازدهم هنوز از تصميمهاي
نژاد ميگويد .با توجه به
احمدي 
ناكارآمد دولتهاي 

ارزي
اهميت اين موضوع اســت كه غالمحسين شافعي رئيس

اتاق ايران در ديدار با رئيسجمهور از ايشــان خواســت
حال كه حســابخواهي ملي را انجام نداد ،پيشقدم شود
و حسابدهي ملي را در دستور كار قرار دهد .شافعي گفته
يد بگذارد،
تواند يك بنيان جد 
اســت :دولت دوازدهم مي 
از اين نظر كه دولت دوازدهم گزارش شفاف و دقيق از همه
منابع ارزي و ريالي در بخشهاي نفت ،ماليات و صندوق
توســعه ملي استفاده كرده و محل مصارف آنها به عنوان
كند كه آيندگان هم ملزم باشند
سند تاريخي منتشر 
يك 
رســد اين درخواســت
اين كار را انجام دهند .به نظر مي 
هوشمندانه و از ســر دغدغه رئيس بخشخصوصي بايد
اقتصادي،
از ســوي ديگران از جمله اقتصاددانان ،فعاالن 
روســاي احزاب و جمعيتهاي سياسي ،عالقهمندان به
اقتصاد سياسي و نيز نهادهاي مدني به عنوان يك مطالبه

گيرد و درباره مزيت انجام اين كار
ملي در دستور كار قرار 
كنند تا كار به
بنويسند و پيگيري 

از سوي دولت دوازدهم

جاي خوبي برسد .از سوي ديگر براي دولت دوازدهم نيز
شود تا كاستيها و ناكاميهاي
بهترين موقعيت فراهم مي 
خود در تامين ارز و نيز ريشــ ه تورمهاي باال و رشدهاي

منفي سه سال تازه سپريشده و نيز ميزان خروج سرمايه
ارزي را بــه مردم گزارش كنــد .در صورتي كه اين كار با
روشهاي علمي و بدون هراس و با استفاده از همه امكانات
سه محل اصلي فرماندهي اقتصادي انجام و به صورت يك
شــود يكي از مهمترين گامها براي
بيانيه رسمي منتشر 
خواهد شد.
پديدارسازي شفافيت برداشته 
خود اقدام به اين
كند اگــر 
دولت دوازدهم توجه 
نكند دولت بعدي به بدترين و شديدترين و شايد
كار 
غيركارشناســيترين روشها حســابخواهي را در
شايد اطالعات نادقيقي ارائه
هد و 
دستور كار قرار ميد 
كند كه در آن صورت امكان پاسخگويي اندك است و

مقبول مردم نميافتد.
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پرچم وين بر فراز میماند؟

كشورهايي مثل اسرائيل ،عربستان سعودي و
حتي روسيه در خارج از ايران ،تندروهاي افراطي
وابســته به حزبها و گروههاي سياسي منتقد
دولت ونيز برخي نهادها و همچنين تندروهاي
آمريكايي روزهاي ســخت و شگفتانگيزي را
براي نشست وين رقم ميزنند.
ايــران عزيز پيــش از ايــن نيــز روزهاي
شــگفتانگيزي را تجربه كــرده و آن روزهاي
سخت را پشتســر گذاشته است ،اما روزهايي
كه در آن هســتيم بدون چــون و چرا از نظر
پيچيدگي و پرشــمار بودن مسائل و گرههاي
حلنشده و درهم تنيده شده روزهايي ويژهاند.
نبرد سياسي داخلي به اوج رسيده
در اين روزها 

و شوربختانه پاي كشورهاي ديگر به اين نبردها
باز شده اســت .اين بدترين وضعيت است كه
هر حزب و گروه و جمعيت سياســي عالوه بر
يارگيــري داخلي به يارگيري خارجي نيز روي
بياورند.
برآيند اين روزهاي شــگفتانگيز در ســپهر

سياست ايران ،خاموش و كمسو شدن راه آينده
و افزايش احتمــال گمراهي همه نهادها اعم از
نهادهاي حكومتي و نيز شــهروندان و نهادهاي
مدني است .پرچم و چشمانداز ايران آينده را بايد
چند عنصر كوتاهمدت و بلندمدت روشــن
روي 
بايد بر
بلند وچراغ روشن 
نگه داشت .اين پرچم 
باشد و همه ديگر مقولهها زير آن بايستند
فراز 

ايران در معرض خطر
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بــا نزديكتر شــدن بــه روز انتخابــات رري جمهوري متقاضيــان منصب
تند وتيز
توانند حرفهاي 
رياســتجمهوري براي جلبتوجه رايدهندگان تا مي 
ميزنند .بهطور مثال عباس آخوندي كه از او به عنوان يكي از كانديدها ي انتخابات
شــود گفته است «اولين بحث من اين است كه ايران در معرض
آتي نام برده مي 
خطر است».
بايد ايران را به عنوان مســأله اصلي قرار دهيــم .اين ايران جنبه

بايد حول و حوش
سياســي ،اقتصادي ،اجتماعي و بينالمللي دارد .
بايد ببينم با چه رويكردي ميخواهيم
مسأله ايران گفتمان بسازيم .
اين گره ســردرگم را در كشــور حل و فصل كنيم .مسأله گفتمان
افراد براي كانديداتوري
اصليترين مسأله است .معموال وقتي اسامي 
وارد عرصه
يد با چه گفتماني 
بايد د 
شود 
رياستجمهوري مطرح مي 
برآيند منافع
انتخابات شده است؟وي با بيان اينكه «سياست هميشه 
نبايد خوشبيني فانتزي
گروهها است» گفت :بيخودي 
يد در انتخابات چه اتفاقي رخ
بايد د 
داشت؛ بلكه 
ميدهد؟ مردم يكبرداري را شكل ميدهند.
باشد هم
اگر اين بردار مبتني بر يك گفتمان 
طول و هم شــدت و زاويهاش براي اصالح
شود تا زمانيكه بر اساس
خيلي متفاوت مي 
شخصيت محوري و بدون گفتمان محوري
بردار انتخابات شكل بگيرد .آخوندي افزود:
علتي كه من ميگويم آينده ايران خيلي
به گفتمانمحوري يا شــخصيتمحوري
ارد اين اســت كه اگر انتخابات
بستگي د 
گفتمان محور باشــد؛ قدرت ،مدت و شدت
تاثيرگذارياش نسبت بهبرداري كه بر شخصيت
رد تغيير ميكند .تحقق اين موضوع
محوري تكيه د 
خيلي به نوع نگاه جريانها و گروههاي سياسي بر
ميگــردد .وي ادامه داد :خيلي اميدوار هســتم
گروهــي كه به دنبال اصالح شــرايط كشــور
هستند؛ گفتمان روشــني را مطرح كنند .ما

و آن بيرون كشــيدن كســبوكار و معيشــت
اقتصاد كالن از روزگار ناخوش امروز

شهروندان و
است .ايرانيان با چشمهايي باز و گوشهايي تيز
شــنوند ديگر كشورها چگونه با

بينند و مي
مي 
اقتصاد ملــي و نيز افزايش رفاه

نيرومند كردن

خود را تقويت
شــهروندان ،سياســت خارجي 
كرده و افزايش وفاداري شــهروندان را افزايش
ادهاند .اين چراغ اكنــون تنها با نيرويي كه از
د 
آيد روشن نگه
دل گفتوگوهاي وين بيرون مي 
سفيد به هر دليل
خواهد شد .رهبران كاخ 

داشته
اند بخش
شده 
كه بر سر آن اختالف است حاضر 
ارند و ادامه
قابل اعتنايي از تحريمهاي ايران را برد 
هد ايران به همين ميزان
گفتوگوها نشان ميد 

آزاد رقابتي هستيم و در عين حال هر
اقتصاد 

نميتوانيم در دولت بگوييم طرفدار
روز بــه دنبال تعزيرات حكومتي برويم .نميتوانيم يك روز بگوييم صادرات پياز و
آزاد است يك روز اعالم كنيم خير اين امور ممنوع است .بحث من اين است
مرغ 
كه آقايان و گروههاي سياسي گفتمان خيلي روشني با ملزوماتش ارائه كنند؛ چراكه
اعتماد عمومي

برد و فقط
حرف زيبا زدن و نپذيرفتن ملزوماتش كاري پيش نمي 
را از بين ميبرد .آخوندي در واكنش به اعالم حضور برخي نظاميان
براي رقابتهاي انتخاباتي رياســتجمهوري گفت :دولت نظامي
دولتي نيســت كه در راسش يك نظامي حضور پيدا كند؛ بلكه
دولتي است كه منطقش نظامي است .دولت نهم و دهم نظامي
نبود اما از هر دولت نظامي ،نظاميتر
بود يا خير؟ به ظاهر نظامي 

بود .حتي نحوه فاصله گرفتنش از نظاميها هم تاكتيكي نظامي بود
و مبتني بر آراي عمومي و نظر مردم نبود.
وي ادامه داد :مهم منطق اســت .در فرانسه دوگول يك نظامي
بود كــه در راس دولت قرار گرفــت اما دولت او

بايد به اين
نظامــي نبود .بنابر اين در وهله اول 
كــرد كه منظور از دولت نظامي
موضوع توجه 
فرد نظامي است يا استقرار منطق
حضور يك 
نظامي .نكته دوم پاسخ اين پرسش است كه
آيا وقتي فردي با منطق نظامي بر ســر كار
اقتصــاد و روابط بينالملل

ميآيد ،منطق
ببند كه
عوض ميشــود؟ خير .با بگيــر و 
امكان تغيير مســائل اجتماعي و اقتصادي
وجود داشته باشد .از نظر
بايد منطق 
نيست .
من شخص نظامي مهم نيست؛ توجه به منطق
نظامي مهم است.
تاكيد كرد :اگــر گروهي از
ايــن فعال سياســي 
مند حضور در عرصه انتخابات هستند
نظاميان عالقه 
بگويند برنامههايشــان براي موضوعات مهم

بايد

چند راه و راه آهن
كشــور چيســت؟ با افتتاح 
اقتصاد حل نميشود.
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العادهاي
برطرف شــدن تحريمها كه ارزش فوق 
ارد نيز رضايت دارند .بنابراين اگر ميخواهيم
د 
ايران را از اين روزهاي دشــوار بدون آسيبهاي
جدي و ناشــناس به روز روشن برسانيم نبايد
اجازه دهيم كســي چراغ وين را خاموش كند.
متاســفانه برخي نيروهاي سياسي به اندازهاي
شــيفته و دل از كف داده قدرت نهفته در نهاد
اند كه به جاي روشــن نگه داشتن
شــده 
دولت 
كنند تا خاموش شــود
اين چراغ آن را فوت مي 
بايد به اين
و به وقت ديگري آن را روشن كنند .
شد در همين فاصلهاي
شيفتگان قدرت يادآور 
نباشد ميليونها

شــايد چيزي

كه براي شــما
شــهروند ايراني در بدبختي و سرسامگرفتگي

افتاده و روزنههاي زندگي عادي برايشان بسته
ميشود .عالوه بر اين دنيا هرگز چشم به راه اين

ماند كه يك گروه با زحمت چراغ گفتوگو
نمي 
سد تحريم را بردارند
كنند و در نتيجه 
را روشن 
اما گروه ديگر آن را خاموش داده و چشمها را به
تاريكــي عادت داده و گمراهي را افزايش دهند.

باشد يك دهه را اينچنين از دست داديم
يادمان 
و ايــران اول  ۱۴۰۰در برابــر رقباي منطقهاي
ضعيفتر از شــروع دهه  ۱۳۹۰است .نگذاريم
پرچم وين را پايين بكشند.

چالههای مديريت بازار سهام

روزيكه شــادروان محسن نوربخش رئيس كل 
فقيد
اقتصاد دولتهــاي اصالحات و

بانــك مركزي ووزيــر
سازندگي چراغ فعاليتهاي بورس اوراق بهادار تهران را
نهاد روزي قلك
كرد اين 
كرد هرگز تصور نمي 
روشــن 
دولت براي تامين مالي شده و بخشي از كسري بودجه
دولت از اين محل جمع شود.
اما دولت دوازدهم در اوج ناتواني براي تامين درآمد
جانشين نفت ،راههايي براي وصل كردن خزانه به بازار
نماد اصلي آن است راپيداكرد .اطالعات منتشر
ســرمايه كه بورس اوراق بهادار تهران 
اقتصاد آن را از كاميابيهاي

راهبرد كه وزير

هد اين
شده رسمي وغير رسمي نشان ميد 
اند در عمل راه بازار ســرمايه را روي ريل غلط انداخت  .ميليونها ايراني
دولــت ميد 
ســود آوري

خرد و اندك تا بزرگ و كالن با تبليغات دولت والبته نرخ
با ســرمايههاي 
اد  1399ادامه داشت به اين بازار
شــگفتانگيز دراين بازاردر يك دوره كوتاه كه تا مرد 
هجوم آوردند .اما به داليل گوناگون كه جاي يادآوري آنها در اين نوشته كوتاه نيست،
برآيند و ميانگين كاهش
سود آوري بازار سرمايه با كاهش شاخص كل قيمت سهام كه 

قيمت سهام بســياري از شركتها بود ،روندي كاهنده را تجربه كرد .در اين وضعيت
متقاعد كردن مديران باالتر كه دست

بود كه مديريت بورس تهران به دليل ناكامي در

از دستكاري و بازي با بورس بردارند ،از اين منصب كنارهگيري كرد .تنگناي اصلي در
بود حساب كشي از مديران
نهاد قانوني براي آنچه رخ داده 
بود كه هيچ 
اين تحول اين 
بورس نكرد .نهادهاي مدني بهويژه رسانهها نيز در يك پراكندگي شگفتانگيز نتوانستند
كنند و ريشه ناكاميهاي بورس را بازكاوي
مديريت سابق بورس را به حساب دهي وادار 
كنند .حاالمدتي است كه مدير تازهاي براي ساماندهي بورس و بازار سرمايه معرفي شده
است  .بازيگران اصلي دراين بازار و نيز رسانهها و بهويژه سهامداران خرده پا به سخنان
ند و در روزهاي نخست نيز اين تغييرروندها را
و قولهاي رئيس تازه بورس اميدوار بود 
خود را به بازار سرمايه
اعتماد 
تا اندازهاي تغيير داد .با اين همه و به دليل اينكه سهامداران 
ند روندها به ريل پيش از انتصاب مديريت جديد
به داليل پرشــمار از دست داده بود 
تواند و ميتوانست از دو مسير به بازار سرمايه
بورس برگشت .مديريت تازه بورس مي 
بايد با رفتار
بود كه البته 
كند  .يك مسير اتخاذ تصميمهاي فني -تكنيكي 
جهت دهي 
بود و مهمتر از آن گفت وكو با سهامداران و مديران
اقتصاد كالن سازگار 

ساير بازارها و
باالتر از مديريت بورس بود .مديريت بازار سرمايه در اتخاذ تاكتيكهاي فني – تكنيكي

شايد در شرايط عادي اقتصادي
تصميمهايي گرفت كه 
نبرد و روندكاهنده
بود اما به هردليل راه به جايي 
كارساز 
نماد بازار
شــاخص كل به مثابه چراغ راهنماي بورس و 
ســرمايه ادامه دارد .درباره اين وضعيت كارشناسان از
زاويههاي گوناگون واكاويهاي كارشناســانه كرده و راه
ناكارآمد ميدانند .اما بخش دوم داستان مديريت

رفته را
نيرومند با سهامداران و بازگويي

بر بورس كه سخن گفتن
شفاف ،بهنگام و شجاعانه از داليل ريزشها درراس آن
هد مديريت بورس
ارد نيز رخ نداد .تجربه هفتههاي تازه سپري شده نشان ميد 
قرار د 
اند و البته شكاف بياعتمادي نيز
اعتماد ساز با سهامداران را نياموخته 

راه گفتوگوي
هد  .از سوي
وعدهها به دلهاي سهامداران قرار نميد 
آنقدر گسترده است كه قولها و 
متقاعد كردن

ديگر مديريت بازار ســرمايه و رئيس بورس اوراق بهادار تهران به جاي
اقتصاد بهويژه رياست

برود در باالترين سطح با ساير فرماندهان
خود كه 
رئيس بالفصل 
كند اقدام به مقابله با رئيس بانك مركزي كرده و
بانك مركزي چانهزني كارشناســي 
درخواســتهاي غير اقتصادي ميكند .از سوي ديگر اين مديريت تازه تصور ميكند
دليل روندكاهنده شاخص كل قيمت سهام برپايه تصميمهاي ديگر نهادها و تغييرات
سود اوراق دولتي است و
ديگر متغيرهاي اقتصادي مثل نرخ ارز ،نرخ بهره بانكي و نرخ 
ارد راه براي تعادل دربازارها مسدود
چون بورس تهران در نهادي مثل دولت حضور ند 
اند به محل خطرناكي براي
رسد مديريت بازار سرمايه نيك ميد 
شده است .به نظر مي 
ارد براي
فعاليت آمده اســت و بازار سرمايه به ميزاني كه براي ســهامداران ريسك د 
مديريت آن نيز ريســك دارد .ريســك باالي اين بازار است كه موجب شده است در
ياد اور ميشويم كه
سالهاي اخير بيشتر از ساير نهادها با تغيير مديريت مواجه شود .
بخشي از روزهاي ناجور مديريت بورس تهران به اين دليل است كه مديريت بالفصل
خود تعريف كرده است.
راهبرد و مأموريت ويژهاي براي 

باالتر از آنها اصوال
رسانههاي ايراني نيز هركدام بر اساس مباني انديشهاي و فلسفه تأسيس و نيز كارنامه
ارند و روشنگريها در مسير منافع عمومي نقدهايي را برمديريت اقتصاد
و سابقهاي كه د 
كنند و در اين مسير تنها
ارند كه منتشر مي 
در سطح كالن و از جمله بر بازار سرمايه د 
ارد جلوگيري از هدررفتن ارزش دارياييهاي شهروندان
مسألهاي كه برايشان اهميت د 
اميد روزي
خردهپا و آماتور اســت .به 
رآمد و در بورس گروههاي 
بهويــژه گروههاي كمد 
اكند و از دستكاريها با انگيزههاي سياسي دور بماند.
كه بورس تهران حالت عادي پيد 
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رد مشترك ايران
د 

چند ماه پيش و پس از سكوت نسبي اقتصاددانان و فعاالن اقتصادي درباره

خواستند سكوت را كنار گذاشته و

اقتصاد برخي رسانهها از آنها

مســائل روز
خود را در اختيار شهروندان و نيز مديران و عالقهمندان به اقتصاد
دانش و تجربه 
سياسيبگذارند.
به هر دليل در هفتههاي تازهسپريشــده دو نفر از نامدارترين اقتصاددانان و
خود نكات بسيار
بازرگانان ايراني سكوت را شكسته و با سخنراني و نوشتههاي 
اقتصاد سياســي ايران در ميان گذاشــتند.

با اهميتي درباره تنگناها و گرههاي
چند ساله
يكي از اين دو نفر محسن جاللپور بازرگان بزرگ پسته ايران و رئيس 
اتاق بازرگاني كرمان و نيز رئيس سابق اتاق ايران است .وي اصوال نياز مالي ندارد
همانند دهها بازرگان ديگر در گوشهاي

تواند
و در كارش نيز كامياب بوده ولي نمي 
خود را به صادرات زده و با كسي هم كاري نداشته باشد .محسن
نشســته و نان 
ديگر نيز اقتصاددان نامدار ميان سال يعني محسن رناني است كه او نيز ميتوانست
ببيند كه چه بر سر اقتصاد
بنشيند و ساكت و ساكن 

تواند در گوشه دانشگاه
و مي 
نخواهد داشت.

نگويد و كسي هم كاري به او
ننويسد و 

آيد و چيزي
كشور مي 
رد مشترك نگراني
واقعيت اين اســت كه دو محسن موضوع اين نوشته د 
خود و اطالعاتي
ارند و هر كدام بر اساس تجربه و فهم و دانش 
آينده ايران را د 
اقتصاد سياسي ايران روي همين مداري كه هست،

انند كه اگر
ارند نميد 
كه د 
سرآمد پيدا نشود

نيرومند از سوي پزشكان

بچرخد و براي دردهاي آن دارويي

ارد و ممكن است در اين
وجود د 
احتمال سكته قلبي و مغزي دردناك و كشنده 
برسد كه به كماي طوالني برود .هر دو محسن
سكتههاي پشت سر هم روزي 
رشد کردهاند
زاد و 
اقتصاد سياسي ايران در زمين سياست 

رد و درمان
انند د 
ميد 
بايد از همين زمين تهيه و تجويز شود.
و دارو و درمان هم 
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مسير بيبازگشت
احمدينژاد
منتقد دولت روحاني و دولت 

محسن رناني اقتصاددان نامدار و
در اسفندماه پارسال نوشتاري سهبخشــي درباره مسائل گوناگون اقتصاد
رآمد بخش نخست آن نكات بسيار مهمي را
كرد كه در پيشد 
سياسي منتشر 
نوشت .در بخشي از اين نوشته آمده است« :بحرانهاي اقتصادي و اجتماعي،
كشور را به نقطه خطرناكي رسانده است و اگر هر چه سريعتر براي مديريت
وارد مسير
و مهار بحرانها اقدام نشــود ،كشور 
شود و براي مهار بحرانها،
بيبازگشتي مي 
ما نياز به برخي اصالحات جدي و فوري
در ساختار سياسي جمهوري اسالمي
داريم .اين اصالحات تنها در توان مقام
معظم رهبري اســت چرا كــه از اين
پس جمهوري اســامي هرگز رهبري
بــه قدرتمندي سياســي و تواناييهاي
شــخصيتي ،روحيــه انقالبي و ســرمايه
خود نخواهد
تقدس و كاريزماي ايشــان به 
ديد .بنابرايــن برخي اصالحات
اســت كه فقط و فقط ايشان
هند و
توانند انجــام د 
مي 
بگذارد ديگر

اگر از ايشان
كسي توانايي و جسارت
نخواهد داشــت و

آن را
فرصت اصالح جمهوري

شود كه
رود و جمهوري اسالمي در بحرانهايي غرق مي 
اسالمي از دست مي 
خود غرق كند .براين اساس براي نجات كشور
ممكن است ايران را هم با 
و پيشگيري از فروپاشــي ،نيكو است كه ايشان دست به برخي اصالحات
در ســاختار جمهوري اسالمي و در قانون اساســي بزنند .همانگونه كه
امامخميني(ره) در اواخر عمر خودشان دست به اصالح قانون اساسي زدند.
خرد جمعي و
ورود 
شــود موجب 

و ســرانجام نوع اصالحاتي كه اگر انجام
اميد را به
تواند 
شد و مي 
خواهد 

مشروعيت سياسي به ساختار نظام سياسي
جامعه و كارآمدي را به نظام سياسي بازگرداند».
اقتصاد ايران

خطر گروگانگيري
رد افتاده بر
اما محســن جاللپور بازرگان نامدار ايراني نيز از جنبه ديگر د 
اقتصاد سياســي ايران را ديده و مينويسد « :مطمئنا مهمترين اولويت

جان
خواهد بود.

اقتصاد

اقتصاد ايران در سال  ۱۴۰۰قابل پيشبيني كردن و ثبات

اقتصاد هيچگونه سرمايهگذاري،

بدون داشــتن چشماندازي واضح از وضعيت
نخواهد بود .به گمانم در سال  ۱۴۰۰نيز منابع در دسترس دولت

توجيهپذير
باشد كه هر گونه
بايد متوجه 
بود اما سياســتگذار 
خواهد 

ود
بهشــدت محد 
اقتصاد ايران

خواهد بود .خطر ابرتورم از

انبساط مالي قطعا با انبساط پولي همراه
دور نشده و چنانچه هزينههاي كشور بر اساس منابع غيرواقعي صورت گيرد،
اقتصاد كشور در دام تورمهاي باال و بيثباتي بيشتر در بازارهاي مختلف خواهد

اقتصاد ايران را از سيستم

بخواهد

ارد كه
وجود ند 
افتاد ..تغيير ريلي در مسير 
آزاد ببرد .همه آنچه در اين
اقتصاد رقابتي و 

توزيعي رانتي و دولتي به ســمت
اقتصاد دولتي بوده است.

سالها ديديم متاسفانه افزايش ميدان دادن به رانت و
عدهاي خاص
همواره زمينههاي انتقال منابع از محل ثروتهاي بيننسلي به 
اقتصاد كشور توسط گروههاي ذينفع

فراهم شده است .نگران روزي هستم كه
گروگان گرفته شود .روزي را ميبينم كه ما همچون كشورهاي آمريكاي التين
اقتصاد زيرزميني شويم».

گرفتار كارتل و

بيايند
ديگران نيز به ميدان
بود بازرگانان ،صنعتگران و اقتصاددانان و كارشناسان اقتصادي كه
بايد اميدوار 
آيا 
ارند و پيشرفت و آباداني ايران را در دل
رد مشترك د 
د 
پرورانند به حرف آمده و تا جايي كه ميتوانند

مي
اقتصاد سياسي

خود در تنگناهاي
دانش و تجربه 
ارشد ادارهكننده
را با شــهروندان و نيز مديران 
ايران در ميان بگذارند .ســكوت و سكون از هر
نوع آن و از سوي آگاهان در اين روزهاي سخت
بايد حرف زد.
آيد و 
فضيلت به حســاب نمي 
حرف زدن و نوشتن نيرو است و ذرهذره
جمع شده و در يك دوره به
اثربخشي ميرسد.
به بهانــه اينكه
حــرف زدن فايده
نبايد سكوت
ارد 
ند 
كرد و به چشــم

يد كــه اقتصاد
د 
ايران به سوي دره
ميرود.
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بسته شدن روزنههای سياسي و اقتصادي

منتقــدان دولت روحاني هــر روز نكاتي را
درباره بيتحركي و بيبرنامــه بودن دولت در
نويسند و

اقتصاد در رسانههايشــان مي

حوزه
ميگويند .شماري از انتقادها نيز با واقعيتهاي
اقتصاد سازگار است و منتقدان

امروز دولت و
گويند و نمينويسند.

بيراه نمي
ارند و ميگويند
منتقدان يك اســم رمز د 
دولت به جاي استفاده از امكانات داخل كشور
به برطرف شدن تحريمها دل بسته است .در اين باره برخي نكات وجود
ارد كه در ادامه بهطور خالصه به آنها اشاره ميشود:
د 
يكم -اين داوري و حرف درســتي اســت كه دولت به برطرف كردن
اقتصاد كالن وابسته است اما با توجه به مجموعه

تحريمها و بسامان شدن
رسد دولت محاسبههاي دقيقتري نسبت به منتقدان
شرايط به نظر مي 
دارد.به اين معني كه برطرف شدن تحريمها در كوتاهمدت به دولت اجازه
ميليارد دالر بخشي از درآمدهاي حبسشده در

هد بين  ۲۰تا ۴۰
ميد 
خارج را كه هنوز به بانك مركزي نفروخته است به چرخه ارزي برگرداند
توليد و تجارت را
مواد اوليه براي نيازهاي اساسي 
و گرفتاريهاي تامين 
اد سفت و
برطرف كند .عالوه بر اين در وضعيتي كه تحريمها با يك قرارد 
نشود از سر راه اقتصاد
محكم و به شرط اينكه از داخل و خارج شكسته 
بروند ميليونها بشــكه نفت ذخيرهشده با شتاب كافي صادر
ايران كنار 
شده يا حتي در ازاي دريافت ارز پيشفروش خواهيم داشت و بخشي از
متقاعد شوند

گرفتاريها برداشته ميشود .اگر شركتهاي بزرگ خارجي

اينبار پيمان بستهشده از سوي ايران يا آمريكا
نخواهد شد.

و نيروهاي داخلي دو كشور سست
آيند و با سرمايهگذارياي
به ســوي ايران مي 
رشــد اقتصــادي باالتر

پذيرد
كه صورت مي 
ايجاد ميشود.

ممكن شده و شــغلهاي تازه
اتحاد واقعي و وفاي
در صورتي كه تحريمها با 
عهد باال از سوي امضاكنندگان همراه باشد
به 
تجارت ايران نيز از تنگنا بيرون ميآيد.
فايدههايي كــه در باال براي برطرف
گويند همه 

دوم -منتقــدان مي
شــد رويا و توهم است و اســتدالل آنها اين است

شــدن تحريم اشاره
افتد چون در برابر آن
زوديها اتفاق نمي 
كه برداشــتن تحريمها به اين 
هد كه با استقاللخواهي از غرب و آمريكاستيزي
بايد تعهداتي بد 
ايران 
بايد به داخل نگاه كرد .مسأله اما اين است كه منتقدان
ناسازگار است و 
هند كه در داخل كشــور كدام امكان ارزي ،ريالي،
آدرس دقيقي نميد 
ارد كه دولت از آنها غفلت كرده اســت.
وجود د 

توليد و تجارت
مالــي و 
رشد سرمايهگذاري نهتنها كاهنده بلكه منفي
بيشتر از سه سال است كه 
هد و
بايد ايران تعهداتي بد 
گويند كه 

شده است .منتقدان درســت مي
مانند اما واقعيت اين است كه در
در غير اين صورت تحريمها پابرجا مي 
ارد و آدرســي داده نميشود .شهرونداني كه
وجود ند 

داخل نيز چيزي
كنند و مديران
توانند پسانداز 
قدرت خريدشان تحليل رفته است نمي 
ارند و به زور
و صاحبان بنگاهها نيز انگيزهاي براي سرمايهگذاري تازه ند 
خود را سرپا نگاه داشتهاند.
بنگاه 

چينيها همچنان نفت ارزان میبرند

گمانهزنيهاي حسن روحاني و گروهي كه
ند كه با آمدن بايدن به كاخ
به او آدرس ميداد 
چند امضا تحريمهاي ايران را برميدارد
سفيد با 

شايد هم رخدادهايي در درون ،راه
نادرست بود .
اين گمانهزني را بست.
باشد دو ماه از رياست بايدن
به هردليلي كه 
ســفيد و يك ماه نيــز از اجراي بودجه

بر كاخ
 ۱۴۰۰ســپري شــده اســت .در اين روزهاي
تازهسپريشده هيچ خبر رسمي از اينكه نفت ايران ديگر از رژيم تحريمها
بيرون شــده است شنيده و خوانده نشــده است .از سوي ديگر خبرهاي
غيررسمي از سوي برخي نهادهايي كه اطالعات جابهجايي نفت از كشورها
هد ايران توانسته است
هند نشان ميد 
و كشتيها را بررسي و گزارش ميد 
نفت بيشــتري از راههاي گوناگون به كشــورهاي ديگر بهويژه به صورت
انحصاري به چين بفروشــد .همين خبرهاي غيررســمي نشان ميدهد
رصد زير قيمت بازار به چين كه به شكلهاي
صادرات نفت تا حتي  ۲۰د 
هد يك رخداد
گوناگون و بدون ســختگيري آمريكاييها رخ داده و ميد 
خطرناك براي منافع ايران است .به اين معني كه معلوم نيست نفت با چه
وستد مخفيانه به چه شركتها
شود و در اين داد 
قيمتي به چين صادر مي 
شود تا اجازه صادرات داده شود.
و بندهايي و به كدام كشتيها پول داده مي 
اين روش كه ادامه آن يعني جشــن و پايكوبي چينيهاي حسابگراست
ازد كه حاال كه نفت صادر ميشود
مديران ايراني را نيز به اشــتباه مياند 

بايد در گفتوگوها براي رفع تحريم نفت به
چرا 
آمريكا فشار بياوريم .به اين ترتيب آمريكاييها
نيز از زير فشــار برداشــتن تحريــم نفت كه
اصليترين تحريم ايران است خارج ميشوند
خواهند ماند.

و اين تحريمها همچنان پا برجا
شود اين
راهبرد آنچه ناديده گرفته مي 

در اين
اســت كه آمريكا و چين هر كدام براي منافع
وســتد پنهان و

خود ايران را به داد
درازمدت 
ارزانفروشي و ميزان اندك صادرات در برابر سهم ايران از صادرات جهاني
مطابق ســهميهاي كه در اوپك داريم عادت داده و ايران از صحنه تجارت
آشكار نفت دور و دورتر شده و سهم آن با توجه به شتاب امارات و عراق در
توليد كه يكي از معيارها براي اندازه سهميه است كاسته
افزايش ظرفيت 
ميشود .از سوي ديگر اين روش صادرات نفت به رانتخواران و فسادسازان
خود ادامه داده و ســازوكارهاي صادرات را به سويي
هد به كار 
اجازه ميد 
ببرند كه حتي با حذف تحريم نفت ايران راه صادرات نفت قاچاق باز بماند

ابعاد گسترده ممكن باشد .آيا براي كشوري كه
و صادرات موازي نفت در 
رآمد حاصل از صادرات نفت
خود را روي د 
بخــش قابل اعتنايي از بودجه 
رآمد در بخش فعاليتهاي اقتصادي بنا نهاده است،
و گردش مالي اين د 
موجود ممكن است؟ تنها برنده اين وضعيت چينيها هستند

ادامه وضعيت
برند و پولش را هم
خود جشن راه انداخته و نفت ارزان را مي 
كه در پنهان 
معلوم نيست چگونه تسويه ميكنند.
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گفتن و شنيدن دردها را درمان میکند

دگرگونيها در ايران در برخي از مسألهها
شــتابان و روزانه شــده و در برخي ديگر از
مقولهها با رســوبي تاريخي روبرو هستيم.
دگرگونيها بــا نهادينه شــدن پيامدهاي
ويــروس كرونا و با ادامه داســتان تحريم و
رقابتهاي تا مرز دگركشــي رواني رقيب از
سوي متقاضيان قدرت دولت همه جنبههاي
زندگي ايرانيان را درنورديده است.
دگرگوني در كســبوكار ،دگرگوني در
روش زندگــي خانوارها بهويــژه جوانان،
دگرگونــي در مناســبات نهادهاي مدني
بهويــژه جوانان ،دگرگوني در مناســبات
نهادهــاي مدني با نهادهــاي حاكميتي،

دگرگونــي در ديدگاه رهبــران حزبها و
جمعيتهاي سياسي و سرانجام دگرگوني
در مناســبات ايران و جهان را ميتوان در
يك چشم برهم زدن ديد.
رشد بهتانگيز شــبكههاي اجتماعي و
ناتواني دولتهاي گوناگون از جمله ايران
از كنترل آنها و ناتواني رسانههاي حكومتي
ايران در نگه داشتن مخاطبان و رويآوري
شــهروندان به شبكههاي اجتماعي ،راه را
براي آگاهي يافتن شهروندان از رخدادها،
تفســيرها و گزارشهاي تحليلي هموار و
براي پنهانســازيهاي حكومتي ناهموار
كرده است.

واقعيت اين است كه شهروندان ايراني كه
روش زندگي سياســي ،اقتصادي و فرهنگي
تازهاي را تجربه ميكنند با ديدن نارساييها
و كجيها و كاســتيهاي روزافزون و ناتواني
نهادهاي ادارهكننده كشــور از بدتر شــدن
روزگار ،ايــن روزها سرســام گرفته و چون
راهــي براي جلو رفتن و چشــماندازي براي
بينند گروه
روشــن شــدن چراغ آينده نمي 
بزرگي ســر در گريبان كــرده و خاموش و
بيســخن شــدهاند و گروهي اما صدايشان
هر روز بلندتر ميشود .آموزگاران ،كارمندان
نهادهــاي دولتي ،كارگــران ،كشــاورزان،
پيشهوران خردهپا ،بازرگانان و كارخانهداران،

هشدار اقتصاددان درباره سقوط فقرا
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مسعود نيلي كه مدت قابل اعتنايي است چيزي درباره هيچ مسألهاي ننوشته است

حاال و با توجه به وضعيت غمانگيز رژيم واكسيناسيون درايران و هرج و مرج موجود
درنوشتهاي برخي پيشنهادها را ارائه كرده است  .نيلي نوشته است :با توجه به موارد
موجود بيماري

نگرانكننده مطرحشده ،اجراي پيشنهادهاي ذيل را در شرايط وخيم
توصيه ميكنم:
وعدههــاي گوناگون شــفاهي،
 -1دولــت محتــرم بهجاي بيــان 
در اســرع وقــت در قالب يــك «بيانيه رســمي»« ،برنامــه جامع
واكسيناسيون» را از نظر نوع واكسنهاي مجاز ،جدول زماني تعداد،
خود به آن اعالم
تاريخ و گروه هدف ،همراه با پايبندي دقيق و كامل 
بود (چنانچه واقعا وجود
خواهد 

وجود آن
كند .اعالم برنامه نشاندهنده 
داشته باشد) و انتشار آن در قالب بيانيه رسمي دولت ،منعكسكننده
اهميت موضوع از منظر دولت است.
 -2زمانبندي مشخص شده در اين برنامه مشخص
ابعاد معادل
كرد كه خسارات و تلفات كرونا در 
خواهد 

ميانگين  ۱۴ماه گذشــته تا چه زماني اســتمرار
زد كه اين دوره
خواهد داشت .ميتوان حدس 

نخواهد بود .اگر چنين باشــد ،برخي

كوتاه
كسبوكارها و گروههاي وسيعي از جامعه
نخواهند توانســت براي يك دوره طوالني

ديگر همراه با استمرار فشارهاي اقتصادي
ادامه حيات دهند .بنابراين چنانچه بازه
دستيابي به ايمني عمومي فراتر از بازه
بود كه
خواهد 

سال  ۱۴۰۰است ،الزم
تهميدات ويژه حمايتي در نظر گرفته
شود .به عنوان مثال ،اگر مذاكرات وين
رســد و گشايشي در امكان
به سرانجام مي 
صــادرات نفــت حاصل ميشــود ،بهجاي پخش
د كه هيچ
كردن اين منابــع در پروژههاي متعد 
نفع عمومي بر آنها متصور نيســت ،يك برنامه
حمايتــي براي جلوگيري از ســقوط بخش

رشد متوسط اقتصادي صفر ،تورم مزمن
بزرگي از جامعه به قعر فقر ،در پي يك دهه 
فزاينده و بختك كرونا در نظر گرفته شود.
 -3چنانچه اقدامات پيشــنهادي ذكرشــده به هر دليل امكانپذير نباشد ،شايد
باشــد كــه در مباحثاتي كه ميان نامزدهــاي انتخابات

ايــن رويكردي واقعبينانه
رياستجمهوري درميگيرد ،بهجاي شعارهايي كه بهطور معمول ،در ارتفاعات
چندهزارپايي تخيلي نســبت به مســائل واقعي مــردم از يك طرف و
امكانپذيري تحقق آنها از طرف ديگر ،قرار دارد ،توقعات را در اين حد
خود را در برابر
تنزل دهيم كه هر كدام از نامزدها بهطور مشــخص ،
بگويند كه

كنند و
متعهد 

يك برنامه واكسيناسيون عمومي مشخص
زياد دستيابي به ايمني عمومي چه
براي گذران معيشتي تا زمان نسبتا 
رآورند و اساســا ،دوگانه واكسن/
توانند به اجرا د 
برنامه غيرتورمي را مي 
معيشت به موضوع اصلي انتخابات تبديل شود .بنابراين
شــكل گرفتن چنين مطالبه انتخاباتي از جانب
شايد بتواند ،نفع حداقلي
فضاي رسانهاي كشور ،
حفظ حيات را متوجه مردم سازد.
 -4به عنوان يك اقدام مستقل درجهت تقويت
سرمايه اجتماعي ،ســامانه مشخصي در وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي راهاندازي شود
و در آن ،اطالعات اجراي واكسيناســيون بهطور
واحد افراد ،شامل شغل ،سن ،جنسيت،
دقيق و به 
كد اولويت (مثال گروه اولويت  ،۳ ،۲ ،۱و)...
شماره 
دردسترس عموم مردم قرار گيرد .ذكر اين نكته مهم
است كه اهميت شفافيت در اطالعات واكسيناسيون
خواهد رفت؛ چرا كه هماكنون شايعات

بهتدريج باال
مربوط به اينكه چه كســاني موفــق به دريافت
اند به
شده 
واكســن از چه نوعي و در چه زماني 
يك عامل ديگر منعكسكننده ضعف شديد
سرمايه اجتماعي تبديل شده است.
نوشــته باال درروزنامه دنياي اقتصاد
منتشر شده است.
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نويســندگان و روشــنفكران به شــكلهاي
خود را به وضعيت موجود
گوناگون نارضايتي 
نشــان ميدهند .اين گروههــاي گوناگون و
از ســوي ديگر نهادهاي ادارهكننده كشــور
انگار در دو دنياي ديگــر زندگي ميكنند و
ســخنان همديگر را نميشنوند ،نميبينند و
نميفهمنــد .اين كنش و واكنش ســرد و از
روي ناديــده گرفتنها همــواره راه را براي
پيامدهاي ناشــناس باز ميكند و اگر به اين
نشــود توانايي براي ديدن

روزگار پايان داده
گام بعدي شهروندان كاهنده خواهد شد.
بازگويــي و فاشگوييهــا دربــاره برخي
مســائل كه شــهروندان را نگــران ميكند
تا جايي كه به امنيت ملي -البته در معنايي
كه آن را به همهچيز گسترش دهيم -و ديدن

دردهاي شــهروندان و گام برداشــتن در راه
كاهش و نابودي دردهاي آنها در كوتاهمدت
يك ضرورت اســت و نديدن و نشــنيدن و
رد را از بين
وجود د 

نفهميدن رنج مردم اصل

بايد در برابر رنجي كه
نميبرد .شــهروندان 
از سياست خارجي و استقاللخواهي در اين
بســتر از راه ادامه تحريمها ميكشند ،بدانند
چه به دست ميآورند.

پوتین همچنان شیر گاز ایران به اروپا را بسته است

نظام سياســي امروز ايران و نيز رژيم پيشين همواره به ايرانيان
هند كه ايران دومين يا حتي نخســتين كشوري
وعده داده و ميد 
اســت كه داراي ذخاير گاز طبيعي است و آينده ايرانيان را از نظر
رآمد ارزي حاصل از صادرات گاز تضمين ميكند.
د 
برخــي همچون بيژن زنگنه در روزهاي طاليي كلنگزني
بــراي بهرهبرداري از ذخاير گازي پارسجنوبي حتي از
ياد ميكرد.
آباد شدن منطقه 
تمدن گازي در عسلويه و 
اكنون اما در شروع قرن تازه و  ۲۴سال پس از روزي
بود ايران روياهاي صادرات
كه در عسلويه جشني برپا 
خود را به آرامي از دست ميدهد.صادرات گاز به
گاز 
وجود چند

خورد و با

هند از مسير پاكستان به نحسي

دهه اميدواري و ســرمايهگذاري در لولهگذاري در
بخش ايران به جايي نرســيديم .پاكستان
نيز رســم برادري و همســايگي و نيز
مقــرون به صرفه بــودن واردات گاز
از ايران را كنار گذاشــت و مشتري
هنديها مشتري گاز
روسيه شــد .
اند و تركيه نيز راههاي
شــده 

آمريكا
تــازهاي بــراي واردات گاز بهويژه
از آذربايجــان بــاز كرده اســت.
كشورهاي كوچك حاشيه خليج
فارس نيز آرامآرام از واردات گاز
ايران چشمپوشي کردهاند.
كارشناســان و آگاهــان باور
اشــتند كه بازار

كارشناســي د
گاز اروپا مناسبترين بازار گاز
بود و بــراي اين ادعاي
ايران 
خويش داليــل محكمي نيز
داشــتند .دليل اصلــي اين
بود كه اروپا بــراي رهايي از


انحصار واردات گاز از روســيه كه رقيب سياسي و دشمني ديرين ه
بود به گاز ايران اميدوار بود .منابع گاز ايران بيشــتر از
بــراي آنها 
ند به اين
مند بود 
هر كشور ديگري بوده و هست و اروپاييها عالقه 
شوند تا از شــر انحصار روسيه رها شوند.

ارزشــمند متصل

منبع
اما تجربه سياســت خارجي ايران بهگونهاي شده كه روسيه رقيب
ايــران در صادرات گاز ،رفيق ايران شــده و از پيدا و پنهان
گاز ايران خبردار اســت و اروپايي كه تشنه گاز ايران بود
با ايران در دو مسير مخالف حركت كرده و حتي برخورد
ارند روسيه
نيز داشته و دارند .برخي از كارشناسان باور د 
ارد ايران
وجود اظهار دوستي با ايران اما هرگز عالقه ند 

با
كند و به رقيــب گازي تبديل
با اروپا مســائلاش را حل 
شود .متاســفانه سياست خارجي ايران شكل
و ماهيتــي را نهادينه كــرده كه انگار
قرار نيســت هرگز با يــك اروپاي
خريد گاز ايران دوســتي

تشــنه
باشد و اين مايه خرسندي
داشته 
يد اســت .تازهترين
تزارهاي جد 
هد روسيه
گزارشها نشان ميد 
راهبردي براي صــادرات گاز
تدارك ديده كه تا سال ۲۰۴۰
صادركننده اصلي گاز به اروپا
ماند و از آن پس نيز
باقي مي 
گاز و نفت به شكل فعلي سهم
اندكي از بازار انرژي دارند .در
حقيقــت ايران در نيمســده
تازهسپريشــده بزرگتريــن
شانس صادرات گاز را در حالي
با ترفندهاي روسيه از دست داد
كه در دهــه  ۱۳۴۰و  ۱۳۵۰به
شوروي گاز صادر ميكرد.
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حال کدام گروه خوب است؟

نهاد نظرسنجي خصوصي
كاش در ايران 
نيرومنــد وجود داشــت و با اســتفاده از
گردش آزاد اطالعات ميتوانست در توليد
و توزيــع برخي شــاخصهاي اجتماعي
و اقتصــادي بهطور مثــال ميزان رضايت
شــهروندان از وضعيت موجود اطالعات
واقعي كسب ميكرد.
كارشناســان اما با نگاهي از سر از سر
ارنــد هيچ گــروه اجتماعي

اشــاره باورد
درايران حال و روز خوشــي نــدارد .چرا
بــه اينجا رســيده ايم؟ ماهيت و شــكل
حكمرانــي در ايــران گونهاي بــوده كه
دولتهــاي گوناگــون از  ۱۳۴۰تا امروز
توانســتهاند با وصل كردن خزانه ريالي و
ارزي دولت به شير صادرات نفت ،دهههاي
تازه پشــت سر گذاشته را حتي با انبوهي
از همه تنگناها به صورت يكجا و در يك
خود بكشــند.
ظرف ريخته و تا  ۱۴۰۰با 
حاال اما در شروع سال  ۱۴۰۰با جامعهاي

سرشــار از انواع مشكالت روبرو هستيم و
رسد شيرازه اقتصاد ايران از هم
به نظر مي 
پاشيده و پيامدهاي اين رخداد دير يا زود
بخشهاي ديگر مثل سياست ،فرهنگ و
امور اجتماعي را متاثر ميكند.
بــراي اينكــه ببينيــم چرا بــه اينجا
رســيدهايم كــه جامعه ايرانــي از آينده
ارد پيش از هر كاري بايد جنس
هراس د 
دولت در ايران را بشناسيم تا بتوانيم پاسخ
دقيقتري به اين پرســش بدهيم .با دقت
در تعريف ماهيت همــه دولتهاي ايران
و نيز با كمي مدارا و چشــم فروبستن از
جزئيات فني -البته نگاه سياسي پررنگ و
تمامعيار -و با توجه به برخي اصول قانون
اساســي و با توجه به گرايــش نهادهاي
اصلي قدرت در ايران ميتوان نهاد دولت
در ايران را در بســتر اقتصاد دولت رفاهي
معرفي كــرد .همانطور كــه در اصل ۲۹
قانــون اساســي ايران و ســاير اصلهاي

نهاد دولــت گنجانده
مربوط بــه وظايف 
شده اســت ،دولت ايران موظف به تامين
آموزش و بهداشــت رايگان ،تامين شغل
و مســكن و برخي ديگر از خواســتهها و
ِ
وظايف بر
نيازهاي ديگر انساني است .اين
دوش دولت نهادهشــده در قانون اساسي،
دولتهاي ايــران را دســتكم به لحاظ
نظري و قانوني در دســته دولتهاي رفاه
قرار ميدهد .دولتهاي ايران با استفاده از
رآمد به دست آمده از آن
صادرات نفت و د 
نقش يك دولت رفاهي را با ناكارآمديهاي
ويژه دنبال ميكرد اما حاال سه سال است
رآمد نفت قطع شــده يا آنقدر است كه
د 
تنها نيازهاي دفاعــي و واردات كاالهاي
اساسي را پوشش ميدهد .دولت روحاني
بدشانسترين دولت بود كه پول نفت را از
اد اما از جيب آيندگان برداشت
دســت د 
كرده و نيازهايش را به هر شــكل كه بود
برطــرف كرد اما در متــن و بطن جامعه

بار سنگين تحريم بردوش شهروندان ايراني

50

هنگامي كه شــخصي به زمين مي 
خورد
كند كه دست ،پا
و احســاس ناراحتي مي 
باشد و او
يا جاي ديگري از بدنش شكسته 
گويند «االن بدنت

خود نياورد ،مي
به روي 
رد واقعي را احساس نميكني».
داغ است د 
رســد هنوز بدن مديران ايراني

به نظر مي
ازآسيب تحريم گرم است .
فرد زمينخورده به پزشك متخصص
اگر 
كند پزشــكان عموما براي اطمينان از تندرســتي و اينكه
مراجعه 
هند عكس گرفته
باشد دستور ميد 
ببينند جايي از بدن نشكســته 

رد هر
اميد اينكه د 
نكند و به 
شود.اگر فردي به اين حساسيتها توجه 
رد زندگي
چقدر هم اندك ،به مرور زمان خوب ميشود ،سالها با د 
رد بدترين عادت اســت.
كرد و عادت كردن به زندگي با د 
خواهــد 

ارند و با تفاوتهايي
جامعههاي انساني نيز سازوكاري شبيه آدمي د 
ميتوان همان داســتان را براي جامعه نيز نوشت .جامعهاي كه به
كند هرگز روي آرامش را نخواهد
زندگي با دردهاي كوچك عادت 
يد و در راه پيشرفت با فرودهاي كوچك و بزرگ سرچشمه گرفته
د 
از ناتواني همان دردهاي كوچك روبرو شده است .يكي از دردهاي
بزرگ امروز كســبوكار و معيشت ايرانيان اعمال رژيم تحريمها از
ســوي آمريكا اســت كه در چهار دهه گذشته به تن و روح اقتصاد
ايران چســبيده و از درون و بيرون آن را آزار ميدهد .شــوربختانه
اكنون دردهاي كوچك تحريمهاي چهار دهه به كوهي از تحريمها
اقتصاد ايران شده است.

تبديل شده و مانع نفس كشــيدن عادي
ارد براي
شد و هنوز ادامه د 
يد تحريمها كه از  ۱۳۹۷شروع 
دور جد 

نهادهاي سياسي انگار عادت شده است ولي
اين تحريمها شهروندان را آزار ميدهد .آيا
آزاري بدتر از اين هست كه قيمت گوشت
مرغ كه جايگزين گوشــت قرمز شــده بود
برود كه از دســترس بخشهايي
آنقدر باال 
از شــهروندان خارج شود .آيا آزاري بيشتر
از اين هســت كه شــهروندان ميشــنوند
گويد درباره واكسيناسيون
رئيسجمهور مي 
شود كه
شــود و در پنهان به ايرانيان چنين گفته مي 

شفافسازي
وارد شود .آيا دردي بزرگتر از اين
هد واكسن 
تحريمها اجازه نميد 
شود و شمار
رصد كوچك 
اقتصاد كشور در دو سال  ۱۳د 

هست كه
كردهايم با تحريم زندگي كنيم.
يابد چون عادت 
تهيدستان افزايش 
كنند شــهروندان ايراني به زندگي به

بايدن و تيم همراه او اگر باور
تحريم عادت کردهاند هرگز در برداشتن تحريمها گامي برنميدارند.
اين وظيفه دولت و گروه گفتوگوكننده اســت كه گروه كشورهاي
كشند آگاه كنند.

 ۵+۱را با دردي كه شهروندان به دليل تحريم مي
اگرچه نشست وين را ميتوان دستكم در جلوگيري از بدتر شدن
نبايد به همين بسنده
كرد اما 
مناســبات با آمريكا كامياب ارزيابي 
اند شــهروندان ايراني از پيامدهاي تحريم آسيب
بايد دنيا بد 
كرد .
رد و رنج انباشتشــده تحريم زندگي را
بينند و د 
روحي و مادي مي 
برايشان تيرهوتار كرده است .در نشست روز بيست فروردين اين را
بايد بدانند
به سياســتمداران بگوييد .سياستمداران ايراني و جهان 
بار ســنگين تحريم بردوش شهروندان ايراني قرارگرفته و آنها را له
ميكند.
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ايرانــي يك تحول بنياديــن رخ داده كه
ديگر از سوي كســي انكار هم نميشود.
اد رسيدن جامعه به نقطه عطف
اين رخد 
در منحني رضايت و سرازير شدن ميزان
رضايت اســت .دولت دوازدهم ديگر پولي
ارد كه به نهادهاي باالدستي و نهادهاي
ند 
نظارتي بدهد و آنهــا از صف راضيها به
صف ناراضيها پيوستهاند ،دولت دوازدهم
هد و
ديگر پولي نــدارد كه به كارگران بد 
آنها را در جريان مســابقه مزد و بهرهوري
كند پــس كارگران نيز
در كار حمايــت 
ناراضي هستند.
كادر آمــوزش و بهداشــت ايــران زير
بار فشــارها و ناتواني دولــت در افزايش
كمبــود بودجه

مــزد و حقوق بــه دليل
رفاهــي ناراضي هســتند ،روزنامهنگاران،
فوتباليستها ،نويســندگان ،روشنفكران
و كشــاورزان و نيز كارمنــدان دولت و از
اينها مهمتر بازيگردانان و بازيگران اصلي
سياســت و اقتصاد نيز ناراضي هســتند.
واقعيت اين اســت كه در هــر دورهاي از

تاريخ معاصر كه درآمدهاي به دستآمده
از صــادرات نفــت در اندازههاي باال بوده
است و دولت ميتوانســته سهم هر قشر
اجتماعــي را در توزيــع رانــت و يارانه
هد منازعه و مجادلههاي كمتري بوده
بد 
اســت ،اما وقتي سرچشمه رانت باريك و
باريكتر ميشود ،تنگناها افزايش مييابد.
اگر بخواهم خالصه بگويم كه چرا اكنون
بــا جامعهاي بــا انبوه تنگناها و مســائل
بايد تصريح كنم
حلنشــده روبرو هستيم 

نهادهاي حاكم بر سرنوشــت ايرانيان به
دليل فساد فزاينده و ناكارآمدي برخاسته
از آن و كاهــش ميــزان منابع آرامكننده
اقشار به اين وضعيت رسيده است.
حــاال ديگر پولي در بســاط نمانده كه
شود يا
براي خريد گندم كشــاورزان داده 
شــود و مزد

به كارمندان اضافهكار داده
كارگران افزايش متناسب با تورم را تجربه
كند يا كارفرمايــان را از پرداخت ماليات
معاف كند.

جزيره -جزيره شدن ایران


وجود
جغرافياي ايران از ديرباز تا امروز با
همه جداسازيهاي اجباري تكههاي بزرگي
از ايران در دوره ناتواني شــاهان قاجار هنوز
بهگونهاي است كه با يك سرزمين جزيرهاي
تفاوت دارد .اين جغرافيــا و نيز تاريخ ايران
هند تصور جزيره كردن ايران در
گواهي ميد 
واند چون با تاريخ و
نبايد ريشــه بد 
ذهنها 
جغرافياي ايران سازگار نيست.
افراد و گروههاي
اما شوربختانه در سالهاي تازهسپريشده برخي 
بتوانند قدرت نهفته در دولت و ساير نهادها

اميد آنكه
سياسي تنها به 
بگيرند از ســر فراموشــي و آزمندانه يــا با آگاهي كامل

را در چنگ
و نهادينه كردن قدرت در اختيار از راههايي بســيار خطرســازتر از
جداســازيهاي ســرزميني دنبال اين رفته و در جاده رفتن هستند
كه ايران را جزيرههاي دور از هم افتاده سازند .بدترين و مهيبترين
اقتصاد را از

شــود

برند مي
جزيرهاي كردن اين اســت كه گمان مي 
كرد و براي هر كدام جزيرهاي ساخت .اين گروه باور دارند
سياست جدا 
ورود شركتهاي
ميتوان با كرهجنوبي دشمني سياسي داشت و راه 
كرهاي به ايران را بست اما اين كشور از ايران نفت خريداري كند .اين
ارند كه ميتوان سياســت خارجي را بهگونهاي
بيهودهاي د 

گروه باور
اد و تجارت خارجي را بهگونهاي ديگر و در تجارت خارجي
آرايــش د 
كرد و صادرات را نكو داشــت
نيز دو جزيره صادرات و واردات را جدا 
اقتصاد نيز

و واردات را نكوهش كرد .اين گروه جزيرهسازان در درون
ارند كه بيشتر براي خودشان آورده دارد
انديشههايي شــگفتانگيز د 
اقتصاد براي نجات بورس

و براي شهروندان آسيب .بهطور مثال وزير

هد اگر نرخ سودي
به بانكها دســتور ميد 
بگيريد بيچارهتان ميكنم

رصد
باالتر از  ۱۶د 
اند نرخ تورم ســال
در حالــي كه نيك ميد 
رصد بوده است .از سوي
 ۱۳۹۹برابر با  ۳۶د 
ديگر رئيــس كل بانك مركزي براي كاهش
سرعت نقدينگي و نيز نگهداشت پساندازها
ســود بانكها را

ارد نرخ
در بانكهــا اراده د 
افزايش دهد .در اين وضعيت است كه وزارت
شود و دالر ارزان
وارد 
مند اســت شــكر و برنج و روغن 
صمت عالقه 
شــود تا بازار به سوي كاهش قيمتها گرايش

به آنها تخصيص داده
خواهد توليد

جهاد كشاورزي مي

يابد اما در اين جزيرهســازي وزارت

ايجــاد محدوديت براي واردات افزايــش يابد .در اين

ايــن كاالها با
هستند كه آرزوي

بايد گفت كساني
جزيرهسازي ايران با كمال تاسف 
شود و با هيچ
بزرگشــان اين است كه ايران به كرهشمالي دوم تبديل 
باشد و به اين ترتيب
سرزمين و ملتي جز دو كشــور ارتباط نداشته 
سرد و تاريك
اين ســرزمين بزرگ و پهناور و تاريخي را به جزيرهاي 
تبديل كنند .تجربه نشــان داده اســت ايرانيان هرگز به اين انديشه
اقتصاد را در گســترش

نيرومند شــدن

ند و راه بزرگ و
دل نميبند 
آزاد ميدانند .در سرزميني كه با همه گرفتاريها
وســتد با دنياي 

داد
شود نميتوان
ساالنه  ۹ميليون تا  ۱۰ميليون سفر خارجي انجام مي 
انديشه جزيرهاي را اســتيال داد .راه جدا شدن كسبوكار ايرانيان از
وستد دانش و كاال و هنر
ديرباز تاريخ اين سرزمين تا همين امروز داد 
با دنياي بزرگ است و هر ايراني دلسوز به اين مرز و بوم اين را نيك
اند و در همين مسير رفتار ميكند.
ميد 
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سونامي بيتعادلي در جامعه ايران

هر كس كه ســخنان تازه علي مطهري
نايبرئيس سابق مجلس قانونگذاري ايران
قصــد كانديداتوري

و يكي از كســاني كه
ارد را درباره تفــاوت مردان ايراني و غربي
د 
شنيده و آن را با پيشينه سياسي و فرهنگي
كند دهانش از
و خانوادگي وي مقايسه مي 
شــگفتي باز ميماند .او همان كسي است
كه درباره حجاب زنان و نيز مسائل جنسي
در ميان جوانان بيشــترين مراعات كالمي
اد و حاال چيزهايي
و فكري را نشــان ميد 
گويد كه نميتوان آنها را درج كرد.
مي 
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داليل تاريخي بيتعادلي
شــاهد گفتار و نوشتارهايي

چرا جامعه ايراني
چنين شــگفتانگيز شده اســت؟ اگر بخواهيم
در كوتاهتريــن عبارت به اين پرســش پاســخ
بايد بگوييم جامعه ايراني شــوربختانه به
دهيم 
ســونامي بيتعادلي در همه اركان و بخشهاي
قوامدهنده و پايههاي كشــور دچار شــده است.
چرا جامعه ايرانــي بيتعادلي را تجربه ميكند؟
واقعيت تاريخي اين اســت كه پس از فروپاشي
نظام شــاهي و اســتقرار نظام تازه در ايران در
نشد كه شهروندان
زمســتان  ۱۳۵۷به هر دليل 
شاهد روزهاي آرام و بيدردسر باشند .در

ايراني
شاهد مجادله

سالهاي نخســت پس از انقالب
ياران و بانيان نظام جمهوري اسالمي با گروههاي
شاهد يك جنگ

سياسي بوديم و پس از آن نيز
بزرگ هشت ساله شــديم .در فاصله اين سالها
افتاد و آن
اد بــزرگ در ايران اتفاق 
اما يك رخد 
بود و
هم تسخير ســفارت اياالت متحده آمريكا 
اكنون چهار دهه اســت كه نظام سياسي ايران
خود در نظام بينالمللي
در مســأله جا انداختن 
با دشــواري مواجه شده است .در اين چهار دهه
اما توزيع قدرت در نظام سياسي ايران بهگونهاي
بوده كه عدم تعــادل در آن واقعي و عيني بوده
اســت به اين معني كه نهادهاي مدني شــامل

عين هميــن بهتزدگي را ميتــوان در 
نزد
شهرونداني كه حرفهاي عزتاهلل ضرغامي كه
ســالهاي طوالني رياســت بزرگترين سازمان
يد وقتي
سياســي -تبليغي كشور را داشــت د 
خوانند وي شعار سازمان چريكهاي فدايي

مي
خلق را براي انتخابات آماده كرده است.


اقتصاد
يد همه كســاني كــه به
بدون ترد 
ند از اســتداللهاي
سياســي ايران عالقهمند 
نبايد مقررات
محسن رضايي درباره اينكه ايران 
كند دچار شگفتي ميشوند
 FATFرا قبول 
كند كه
گويند مگر ايران چه مي 
خود مي 
و با 
 ۲۰۰كشور ديگر نميكنند.

وعدههاي ناراحتكننده مقامهاي بهداشــت و درمان درباره واكسيناسيون و نيز
شــايد 

از اينها عجيبتر
حرفهاي رئيسجمهور درباره دالر  ۱۵هزار توماني و رئيس سازمان برنامه براي صادرات  ۲/۳ميليون بشكه
مورد توجه قرار گرفت تنها بخش كوچكي از حرفها و قولها و
نفت در روز است .آنچه بهطور مختصر در باال 
تواند فهرستي بلندباال باشد.
داوريهاي عجيب مديران و سياستورزان و مسئوالن گوناگون كشور است و مي 
خانوادهها قدرتي بســيار اندك

احزاب ،بنگاهها و
و نهادهاي حكومتي در آن بيشــترين قدرت را
ارند و اين بيتعادلي تاريخي انباشتشــده كار
د 
را ســخت كرده است .آنچه در سطرهاي نخست
آمد نمادها و نشــانههاي كوچكي
اين نوشــته 
از ســونامي بيتعادلــي تاريخيشــده جامعــه
بايد براي ديدن
ايراني در سال  ۱۴۰۰اســت و 
تعادلهاي بنيادين بررســي كارشناســانه
عدم 
تعادلها
دقيق و بدون ترس داشت .برخي از عدم 
نشدهاند
در بخشهاي گوناگون را كه چون حل 
روي هم ســوار شــده و صخرههايي نفوذناپذير
اند در ادامه به خالصهترين شكل ميآوريم.
شده 

عدم تعادل اقتصادي
تعادلهــاي بنياديــن جامعه
يكي از عــدم 
اقتصــاد به چشــم ميخورد

ايرانــي در حــوزه
كه زيرشــاخههاي گوناگــون دارد .بهطور مثال
در حالي كه شــهروندان ايراني از زبان مقامهاي
شنوند كه ايران يكي از قدرتهاي
اصلي كشور مي 
اقتصاد است و آنگاه وضعيت مادي

بزرگ دنيا در
كنند به
خود را با كشــورهاي ديگر مقايســه مي 

عدم تعادل ميرســند .چــرا تركيه و كرهجنوبي
رآمد سرانهشــان دو برابر و سه برابر ايران است
د 
رآمد سرانه ايرانيها
در حالي كه در دهه  ۱۳۵۰د 

رآمد ســرانه آنها بــود .عدم تعادل در
دو برابر د 
رآمد ميان يك گروه كوچك از ايرانيان
كســب د 
كه به قدرت سياســي وصل شــده و روزنههاي
شناسند درآمدهايي

فســاد را مي

رانتخواري و
رصــد جامعه،

ارنــد كه در مقايســه بــا  ۸۰د
د 
عدم تعادل و نابرابري بنيادين درست كرده است.
عــدم تعادل در ميزان قــدرت اقتصادي دولت و
خانوادههــا يكي ديگر از

بخــش خصوصي و نيز
اقتصاد را به لبه

تعادلهاي فزاينده است كه
عدم 
پرتگاه كشانده است.
عدم تعادل در سياست خارجي
واقعيت اين است كه ايران انقالبي در دهههاي
 ۱۳۵۷تا  ۱۳۶۷و تا قبل از پايان جنگ مطابق
خود را بر اساس
قانون اساسي ،سياست خارجي 
بود كه
«نه شــرقي ،نه غربي» بنيان گذاشــته 
آمد اگرچه در همان
نوعي تعادل به حساب مي 
سالها نيز غرب در ايران مظهر شيطان معرفي
شــده بود .اما با سپري شدن دههها و تحوالت
عجيب در صحنه سياســت داخلي و به تبع آن
سياســت خارجي ايران آهستهآهسته سياست
خود را بر اســاس مبارزه آشتيناپذير با
خارجي 
اد و در راس آنها آمريكاستيزي پايه
غرب قرار د 
و اساس سياست خارجي شــده است .واقعيت
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اين است كه رفتار غرب با نظام سياسي ايران بهگونهاي
بوده و هست كه االن سياست خارجي ايران را به عدم
تعادل رسانده و ايران با روسيه ،چين ،كوبا ،كرهشمالي
و ســاير كشورهاي چپگرا دوست و با كشورهاي مهم
جهان مثل بريتانيا ،فرانســه و آلمــان و كانادا حالت
غيردوســتانه دارد .اين بيتعادلي در سياست خارجي
اقتصاد ايران را در شرايط دشوار قرار داده و اعمال رژيم

پيامد اين بيتعادلي است.

تحريمها
بيتعادلي فرهنگي
در حالي كه نظام سياســي ايــران در بودجههاي
ساالنه ارقام بزرگي به ســازمانها و مراكز فرهنگي
و تبليغاتــي مثل صداوســيما و نهادهــاي مذهبي
هــد تا آنها روش زندگي بر اســاس
اختصاص ميد 
خواســت و اراده نظــام سياســي را به شــهروندان
بياموزند اما بيتعادلــي در بخش فرهنگ بهويژه در

ميان جوانان با اراده نظام سياســي بســيار افزايش
يافته اســت .آمارهاي غيررسمي و نيز گاليهها نشان
هد بيشتر جوانان و حتي شهروندان ميانسال نيز
ميد 
هند اخبار و فيلمها و سريالهايي كه از
ترجيح ميد 
شود را تماشا كنند.
شبكههاي غيررسمي منتشر مي 
بيتعادلي سياسي
فهرســت بلندبااليي از ســرداران ســابق ســپاه
شــود كــه دورخيــز کردهاند

پاســداران ديده مي
تــا منصــب رياســتجمهوري را به دســت آورند.
بــا توجه بــه اينكــه همه ايــن ســرداران در يك
يدهاند
ســازمان آمــوزش فكــري -ايدئولوژيــك د 
صف كشــيدن آنها بــراي كانديداتوري آيا نشــان
از عــدم تعادل در سياســت ايران نيســت؟ يكي از
تعادلهاي ديگر به ســازمان انتخابات در ايران
عدم 
د و آن ،بيتعادلي ميان خواســت احتمالي
برميگرد 
شــهروندان و شــوراي نگهبان اســت .شــهروندان
خواهند همــه جناحهاي سياســي قويترين و

مي
خود را به ميدان بفرســتند
ورزيدهترين كانديداهاي 

اما نظارت استصوابي شوراي نگهبان اين خواسته را
ود كرده است.
محد 
سرانجام سونامي بيتعادلي
زنده كردن شعار يك ســازمان ماركسيستي از سوي
يك ســردار سابق سپاه و رئيس سابق مهمترين سازمان
تبليغاتي -فرهنگي كشور و ســخنان شگفتانگيز يكي
از چهرههاي شناختهشــده سياســي كه از اصولگرايي
بــه اصالحطلبي گرايش يافته اســت و نيــز حرفهاي
روحاني درباره اينكه خبرهاي واكسيناسيون شفاف شود
در حالي كه اطالعات در اختيار خودش است و دهها نماد
بيتعادلي در اقتصاد ،سياست ،امور اجتماعي و فرهنگي
بايد در جايي جلويش گرفته
يابد و 
ابد ادامه 
تواند تا 
نمي 
وارد نشود.
شود تا كليت جامعه به تاريكي 


در ايران عدالت نداريم

چند سال آينده با آن روبرو
موضوعي كه در 
شد و ريشــهاش در همان بيثباتي و
خواهيم 
توليد و ســرمايهگذاري اســت ،مسأله
كاهش 
تامين اجتماعي اســت .مسأله معيشت اقشار
رصد مردم زير خط
چند د 
ضعيف جامعه است .
رصد زير خط
چند د 
هستند يك دهه قبل 

فقر
فقر بودند؟
االن دقيقا همين مسأله بيثباتي اقتصادي
منجر به خروج ســرمايههاي بزرگ از كشور
شده اســت كه به عدم ســرمايهگذاري و به
اقتصاد ،۱۳

تورمهاي باال منجر شــد .كيك
شد ولي اين كوچك شدن
رصد كوچك 
 ۱۴د 
متوازن نبوده اســت .يك قشري از قضا روي
خود را
همين موج تورمــي درآمدها و ثروت 
اد كساني كه زير خط فقرند
چند برابر كرد .تعد 

رشــد است و مسأله پيشروي ما اينكه

رو به
است كه بتوانيم يك نظام تامين اجتماعي را درست كنيم .چگونه طرحي را براي اقشار ضعيف
افراد زير خطر فقر را چطور پوشش بدهيم كه باز راهحلش يك بخشي
داشــته باشيم ؟ اينكه 
بايد از بين برود .وقتي كه هنوز عامل ايجادكننده فقر
در همان آن بيثباتي اقتصادي است كه 
بگوييد من به آنها پول ميدهم و از طرف ديگر آنها فقيرتر شوند .اين

شود
نبريد نمي 
را از بين 
هيد به مردم به  ۷دهك پول بدهيم از كجا بدهيم؟ از جايي بايد
رويهاي كه االن هست پول بد 
بدهيم و اين خودش تورم درست ميكند .بهش يارانه نقدي ميدهي اما دو برابر از آن ميگيري.
ارد ولي اين
ببخشيد اين دوستي خاله خرسه است .ظاهرش هم خيلي وجه سياسي قشنگي د 

بايد در اولويتش
ببريد مهمترين كاري كه دولت بعدي 
توليد فقر را از بين 
فاجعه است شما عامل 
خواهد بكند؟

بايد بكند؟ با مردم زير خط فقر چه كار مي
باشد اين است كه خط فقر را چه كار 

توليد و سرمايهگذاري كه عامل از بين برنده اين فقر هستش
و اين بيثباتي اقتصادي و كاهش 
اد قابل توجهي از مردم زير خط
بشود هنوز يك تعد 
را چه كار ميكند؟ تازه اينها كه درســت 
بود و يك برنامه تامين اجتماعي پايدار و با پوشش كافي نداريم كه مطمئن باشيم
خواهند 

فقر
شد و رفت
هر ايراني در هر نقطه از ايران به هر دليلي اگر يك بازهاي از زمان دچار مسأله فقر 
بكند از طرف حاكميت جمهوري اسالمي
زير خط فقر و نميتوانست معاش خودش را تامين 
بشود در خيلي از كشورها اين را داريم در همه آن كشورها كه اسمشان را ميگذارند
تضمين 
ليبرال و نئوليبرال و  ....در همهشان داريم ولي در ايران كه خيلي درباره عدالت ادعایمان هم
چند برابر ميشود
ميشود ،ما عدالت نداريم .چه عدالتي داريم؟ يكي درآمدش با رانت دولتي 
يكي حق مسلمش كه در جيب ديگري است سر گرسنه بر زمين ميگذارد.
ما كشور فقيري نيستيم .خيلي كشور ثروتمندي هستيم اين همه منابع نفت و گاز .آمار توليد
بكنيد به دالر تبديل كنيم ببينيم چند
ربياوريد ضربدر قيمت جهاني 

نفت و گاز را از شركت نفت د
ميليارد تومان ميشود .پس اين كجاست؟ به شما ميگويم تماما در بحث نظام قيمتهاي

صد هزار

ارزد  ۲تومان ميدهي بعد
صد تومان مي 
سركوب شده در واقع تلف ميشود .شما يك چيزي را كه 
رسد كه
افتد اين است كه در بهترين حالت با قيمت  ۲تومان به مصرفكننده مي 
اتفاقي كه مي 
شود رانت ميشود
رسد مابهالتفاوت مي 
اين طور نيست در واقع با قيمت باالي با قيمت جهاني مي 
شود هر كي درآمد
برسد چه مي 
منابع دهك  .۱۰ثروت دهك  .۱۰فرض كنيم با همان  ۲تومان 
بيشتر است مصرفش بيشتره با قيمت ارزانتر ميخرد .باز هم عادالنه نيست .در صورتي كه انفالي
اســت كه مال همه اســت ما دو تا امالخبائث داريم در كشور يكي كسري بودجه است ،يكي هم
ريزد اين دستور كار دولت بعد
ارد عدالت را به هم مي 
قيمتگذاري است يعني اين قيمتگذاري د 
كند كه حق عمومي است.
آزاد مي 
بتواند قيمتگذاريهايي كه هست منابعي 
كه 
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تفسيرها از جنگ و صلح بر فراز ايران

54

نظام سياســي ايران روزهاي دشواري را پشت سر
خواهد تحريمهاي
ميگذارد .درحالي كه جو بايدن مي 
ارد و صلح را بر مناســبات با ايران حاكم
ايــران را برد 
اورد تا پاي آمريكا
كند اما اســرائيل فشار سنگيني مي 

به جنگ با ايران را باز كند.
نشريه آمريكايي «فارن افرز» در مطلبي در آخرين
خود نوشــت عوامل وقوع جنــگ عليه ايران
شــماره 
كنندهاي رو به افزايشاند .نويســندگان
به طرز نگران 
مقاله به انفجار اخير در تأسيسات اتمي نطنز ،توسعه غنيسازي اورانيوم توسط تهران،
اصابت يك موشك پرتاب شده از خاك سوريه به نزديكي تأسيسات اتمي ديمونا در
اند كه اين رشته حوادث
اسرائيل و پاسخ اين كشور به اين حمله اشاره كرده و نوشته 
هر آن ممكن اســت از كنترل خارج شده و حتي ناخواسته آغازگر جنگ عليه ايران
باشــند و جو بايدن ،رئيسجمهوري آمريكا ،را درگير جنگي ناخواسته كرده و كليه

اولويتهاي او را به خطر بيندازند.
افزايند كه در چهاردهم آوريل گذشته ،مدير
نويسندگان مقاله «فارن افرز» سپس مي 
ســرويسهاي اطالعاتي آمريكا در گزارشي به نمايندگان كنگره اين كشور ،جمهوري
«بعيد نيست كه
خواند و گفت :
يد اصلي عليه آمريكا 
اسالمي ايران را يكي از چهار تهد 
يد و منافع آمريكا و متحدانش را تهديد
حكومت ايران با اقداماتي تنشهاي جاري را تشد 
نابود كرده ،بيماري كرونا
اقتصاد ايران را 
كند« ».فارن افرز» ميافزايد« :تحريمهاي آمريكا 
در اين كشــور رو به توسعه است و مطالبات حداكثري تهران كه خواستار حذف كليه
وارد گفتوگوي مستقيم با اين كشور شود ،همگي تعديل
تحريمهاي آمريكا است بيآنكه 
تحريمهاي واشنگتن را عليه تهران ناممكن ساخته است».
به نوشته «فارن افرز» ،اگر چه تهران تاكنون در واكنش به حمالت آمريكا و اسرائيل
تواند كام ًال تغيير كند
خود خويشــتنداري نشان داده ،اما ،اين رويه مي 
تا حدودي از 
اگر گشايشي در مذاكرات جاري براي تعديل تحريمهاي آمريكا صورت نپذيرد ،بهويژه
اينكه رســوخ امنيتي اسرائيل در دستگاههاي اطالعاتي و حكومتي ايران سرخردگي
تهران و تمايل آن به پاسخگويي نظامي را افزايش داده است.به گمان نويسندگان مقاله
خواهد نشان بدهد
رصد مي 
«فارن افرز» ،تهران با غنيســازي اورانيوم با غلظت  ٦٠د 
كاربرد نظامي آن اورانيوم را با غلظت  ٩٠درصد
كه قادر اســت در اندك زماني براي 
غني كند .و اين ،به نوشته «فارن افرز» ،سرآغاز جنگ در منطقه است ،زيرا دير يا زود
كوشيد مانع تهران از استفاده

خواهد

خود
اسرائيل احتماالً با استفاده از نيروي نظامي 
خواهد داشت.

د و همين آمريكا را به جنگ با ايران وا
نظامي از اورانيوم غني شده ،گرد 
اقدامهاي اسرائيل عليه جمهوري اسالمي ايران افزوده است كه اين اقدامها گوياي
نگرانيهــاي امنيتي بنيامين نتانياهو و بدگماني او در قبال آمريكا اســت .به گمان
نتانياهو ،آمريكا به درستي متوجه تهديدهايي نيست كه برنامههاي اتمي و موشكي
ايران و همچنين حمايتهاي اين كشور از تروريسم عليه اسرائيل تحميل ميكنند.
افزون بر اين ،به نوشته «فارن افرز» ،نخستوزير اسرائيل از اين پس از حمايت رئيس
ستاد مشترك ارتش اين كشور ،آويو كوخاوي ،برخوردار است كه نشريه آمريكايي از

ياد كرده ،بهويژه اينكه تواناييهاي نظامي اسرائيل در
او به عنوان يك «جنگطلب» 
قياس با سالهاي گذشته عليه ايران بمراتب افزايش يافتهاند .از اين پس حريم هوايي
جنگندههاي اسرائيلي

عربســتان و ديگر كشورهاي عرب حوزه خليج فارس به روي
اند و خريداري مجهزترين هواپيماهاي سوخترسان از آمريكا بر توانايي و دامنه
گشوده 

عمل نيروي هوايي اسرائيل عليه ايران افزوده است .اسرائيل از اين پس از پايگاههاي
هوايي امارات نيز برخوردار اســت كه از طريق آنها نيروي هوايي اسرائيل قادر است
عمليات شناسايي و تجسس و بمباران اهداف در خاك ايران را به سهولت انجام بدهد.
«فارن افرز» سپس افزوده است جنگ با ايران براي نخستوزير اسرائيل نيز مفيد
فساد مالي روبرو است.
است كه در داخل با بن بست سياسي و اتهام 

نشــريه آمريكايي ميافزايد :در صورت وقوع جنگ
دادگاه رســيدگي به اتهامات نخســتوزير اســرائيل
نيستند كه

شد و مردم اســرائيل راضي
خواهد 

معلق
نخســتوزير آنان در زمان جنگ با مشكالت دست و
پا گير محكمه و دادگاه روبرو شــود .در چنين صورتي
دولت بايدن نيز از گزينههاي چنداني براي جلوگيري
از افزايش تنش ميان اسرائيل و ايران برخوردار نيست.
زيرا ،نتانياهو از حمايت قــ ّوي حزب جمهوريخواه و
همچنين شــمار بااليي از شــخصيتهاي حزب دموكرات برخوردار است و مطمئن
خود را
خود با اسرائيل موقعيت 
يد اختالفات 
اســت كه جو بايدن مايل نيست با تشد 
تضعيف كند .به همين خاطر ،به نوشــته «فارن افرز» تنها سياستي كه دولت كنوني
تواند براي پيشگيري از وقوع جنگ ميان اســرائيل و ايران اتخاذ كند ،به
آمريكا مي 
كارگيري سياســتي سرسختانه در قبال برنامههاي اتمي و موشكي ايران و رفتارهاي
يد تنش با ايران
بفهماند كه تشد 

بايد به نتانياهو
اين كشور در منطقه است.واشنگتن 
خواهد شد .و باالخره ،به نوشته «فارن افرز»،

به زيان مناسبات اسرائيل و آمريكا تمام
بايد در عين حال با اعمال فشار بر ديگر امضاءكنندگان برجام و از طريق آنان
بايدن 
هد كه اقدامهاي تحريك آميز تهران و برخي مواضع آن
به ايران اين پيام صريح را بد 
نامعقولند و وقت زيادي نيز براي بازگشت به برجام باقي نمانده است.

در مذاكرات وين
در اين فاصله ،به نوشته «فارن افرز» اسرائيل ممكن است با شيوههاي تاكنوني مانع
شود و بازگشت آمريكا به برجام را دشوار سازد .هدف
از پيشــرفت برنامه اتمي ايران 
تواند واداشتن حكومت ايران به واكنش نظامي باشد
اسرائيل ،به نوشته «فارن افرز» مي 
وارد جنگي ناخواسته
تا به بهانه آن اسرائيل به تأسيسات ايران حمله كرده و آمريكا را 
عليه جمهوري اسالمي ايران كند.
لغو تحريمهاي عمومي ايران؛ به زودي
يد نشست هياتهاي مذاكرهكننده
از سوي ديگر پيك نت نوشته است :دور جد 
ايران و  4+1براي لغو تحريمهاي آمريكا ،بازگشــت ايران به غنيســازي اورانيوم
اد برجام و باالخره بازگشت آمريكا به برجام ،امروز در وين آغاز ميشود.
مطابق قرارد 
شــود كه اين دور از مذاكرات به اعالم رســمي جدول لغو تحريمها
پيشبيني مي 
بيانجامد .رويدادي كه اهميت آن براي جمهوري اسالمي آنقدر مهم است كه حتي
ابراهيم رئيســي نيز روز گذشــته گفت «رفع تحريمها مطالبه ملي است و نبايد
شود كه براي رسيدن به اين تفاهم
دستاويز دعواهاي سياسي شود» .حدس زده مي 
چند چراغ سبز به آمريكاييها
و توافق ،مصاحبه جنجالي و اخير ظريف كه حامل 
اند كه لغو تحريمها و
رسيده 
بود وســيعا پخش و تبليغ شد .همگي به اين نتيجه 

تواند محرك قابل توجهي براي تشويق مردم جهت شركت
اقتصاد ايران مي 

تكان
ورود اين و آن به صحنه انتخابات و
در انتخابات  1400باشــد .محركي كه ديگــر 
ورود هيات ايراني به
تواند موجب آن شود.همزمان با 
مناظرههاي انتخاباتي هم نمي 
سفيد براي
شد كه كاخ 
شد و در آمريكا اعالم 
وين ،هيات آمريكايي نيز راهي وين 
نخواهد داد.در مذاكرات

رســيدن به تفاهم در وين ،زير فشار اسرائيل تغيير موضع
فعلي اصال بحث گام به گام مطرح نيست و در حال گفتوگوي يكجا درباره مرحله
آخر مذاكرات هســتيم .اكنون در مذاكرات وين گفتوگوها درباره ترتيبات مرحله
شدهاند؛ عمومي
خود را انجامدهند .تحريمها دو دسته 
ايست كه طرفين تعهدات 
و شــخصي كه بر سر برداشتهشــدن عموميها توافق شده است .تحريمهايي كه
ارند مثل تحريمهاي هوايي ،دريايي ،نفت ،پتروشيمي ،كشتيراني،
جنبه عمومي د 
هستند و تحريمهاي خاص شامل تحريم افراد

ساختمان ،خودرو و بانكي و بيمهاي
اند كه تحريمهايي كه جنبه عمومي دارند
و اشخاص است .آمريكا و  4+1پذيرفته 
بهطور كامل لغو شوند .فهرست تحريمي اشخاص ،فهرستي طوالني و  ۱۵۰۰مورد
است كه در حال بررسي بحثهاي پيچيده مربوط به آ ن هستيم.
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انحصارگري چين در برابر ایران تنها

درحالي كه اقتصاددانان ايرانــي و نيز فعاالن اقتصادي
اد يا هر اسم
در سكوت نسبي به ســر برده و درباره قرارد 
زنند دكتر محمد
ديگري كه با چين بسته شده حرفي نمي 
ارد و نگاهش
تاكيد بر اينكه با سياست كاري ند 

طبيبيان با
اد سياســي نيست نكات ارزشمندي را تشريح
به اين رخد 
كرده است كه ميخوانيد:
يكم  -در امــر اقتصاد ،چينيها خودشــان را يك ملت تاجر
معرفي ميكننــد.در مقدمه خاطرهاي را بگويم .بيش از بيســت
چند همكار به
سال پيش براي شركت در يك سمينار حرفهاي با 
چين رفته بوديم .در آن سمينار دويست نفر از كشورهاي مختلف
بود كه روزي
شركت كرده بودند .از برنامههاي سياحتي يكي اين 
معبد بودايي مهم برد .در آنجا

يد از يك
ميزبان اين گروه را به بازد 
بود كه در دو طرف مجسمههاي متعدد
يك ســالن بزرگ طوالني 
شايد بيش از ده متر قرار داشت .چيزي كه توجه من

بودا با ارتفاع
بود كه در پاي مجســمهها تعدادي تسبيح عقيق
كرد اين 
را جلب 
قرار داشت .از راهنما پرسيدم آيا اين تسبيحها براي فروش است؟
بعدا ً
هد (البته 
پرســد و به من اطالع ميد 

اند و مي
او گفت نميد 
مورد عالقه
مانند نذورات ما افرادي آنها را به مجسمه 

فهميدم
خود اهدا کردهاند).

معبد از اين گروه پرجمعيت در ســالن ناهار خوري

آن
بزرگ و با شكوهي براي نهار با غذاهاي گياهي شگفتانگيز
پذيرايي كرد .من هم با همكاران در انتهاي سالن دور يك
آمــد و به من گفت دم

ميز نشســته بوديم .ناگهان فردي
در با شــما كار دارند .با تعجب به بيرون سالن رفتم خانم
جوان آراسته و با لباس منظم اداري ايستاده
بود با يك ســيني در دست .در داخل

ســيني جعبههاي كوچك با رنگ و
روي جالب قرار داشت .به انگليسي
از او پرســيدم با مــن چكار دارد.
انگليســي نميدانست همچنان
در سكوت ســيني را به طرف
من نگه داشته بود .با ترديد
يكي از جعبهها را بر داشتم
و باز كردم .يك تســبيح
عقيق نفيس در آن بود.
بالفاصله خانم به زبان
آمد twenty dollars

جعبه ديگري را بر داشتم
باز كردم يك تسبيح بزرگتر
بــود و خانم گفــت thirty

 dollarsجعبــه ديگر تســبيح
بود و خانم گفت fifty
كبود 

عقيق
 dollarsفهميدم براي فروش تسبيح
آمده .به ناچار دو تسبيح خريدم يكي
براي خودم ديگري براي دوستي به
بعد از بيش از
عنوان هديــه ...هنوز 
بند تسبيح پاره نشده.
بيســت سال 

چند روز پيش تســبيح را
بود كه 
علت نوشــتن اين متن هم اين 
دا ً ديدم .در آن روز به حيرت بــودم كه از يك فرصت براي
مجــد 
معبد هم نميگذرند! فهميدم

فروش تسبيح به يك رهگذر در يك
 trading nationبه چه معني اســت .از ســر هيچ نوع منافعي
كنند كارشان هم منطقي است.
نميگذرند ،درست هم عمل مي 
هســتيد در محلي زندگي

كنيد شــما فردي

دوم -فــرض
كنيد كه روابــط خودتان را با همه مغازهداران محل ،به جز
مي 
ايد به نحوي كه به جز همين دو
كرده 
دو مغازه ،بهشــدت تيره 
تا دُكان بقيه با شــما معامله نميكنند .استراتژي بهينه معقول
اين دو دكان در ارتباط با شــما چيست؟ چون شما را در تنگنا
گذارند و به

بيننــد بنجلترين كاالها را براي شــما كنار مي

مي
باالترين قيمت هم ميفروشــند ،با بيادبانهترين شــكل هم بر
خورد ميكنند .در تجارت رفاقت معني ندارد .از قديم گفتهاند

خود قيمت بُزك سي صنار» .يك ملت كاسب
«برادري به جاي 
كند (به جز قســمت بيادبي كه ممكن اســت
چنين عمل مي 
كنند كارشان هم
آن هم باشــد)  .درست هم عمل مي 
منطقي است.
اد يا تفاهم يا موافقتنامه
وارد قرار د 
سوم -
با يكي از اين دو دكان ميشويد ،بلندمدت.
بگويند يحتمل اين

چشم بسته اگر كساني
اد به چه طرف خميده تعجب نكنيد.
قرار د 
گويند در هر معامله داوطلبانه

اقتصاددانان مي
ارد كه بين دو طرف تقســيم
وجود د 

منافعي
شود و تحت شــرايط خاصي هر تخصيصي
مي 
بر روي كانون اين بده بســتان ،بهينه
پارتو اســت .نظريــه بازيها
گويد آن طرفي كه
هم مي 
قدرت چانهزني كمتري
ارد (كه طرف مقابل را
د 
از رقابت بيخيال كرده
خود را در گوشه قرار
و 
داده) از ايــن تجارت
كمتــر از طرف ديگر
بهرمند ميشــود ،تا

حــد صفر.چهــارم،

بزرگوار مقامي گفتند
اد يا
كه طرف قرار د 
تفاهمنامه نميخواهد
متن آن منتشــر شود.
اخالق شــكاك ميگويد
كه چيزي براي پنهان كردن
وجــود دارد .وقتــي دو طرف

قدرت چانهزني متــوازن ندارند
ايــن پنهان كاري بــه نفع كدام
طرف اســت؟ اميدواريم روزي
افتاد براي اين توافق
كه پرده بر 
دست بزنيم.
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ساز اقتصادايران جور نیست

وقتي ساز حتي يك نوازنده در يك گروه بزرگ
در يك اركستر ورزيده و بهشدت تمرين كرده با
همكارانش و با رهبر اركســتر جور نشده باشد،
برايند آن به ويران شدن آن گروه در جريان كار

افراد ناسازگاري كه در
منجر ميشود .به ميزان 
خود با ديگران ناتوان هستند،
جور كردن ســاز 
گيرد و بنابراين
رهبر اركســتر در تنگنا قرار مي 
نبايد به ادامــه كار آن اميدوار بود .اقتصاد
ديگر 
يك كشــور را ميتوان به يك اركســتر تشبيه
خود اگر با يك
كرد كه گاهي در جريان فعاليت 

تواند او را تغيير دهد
نوازنده ناساز همراه باشد ،مي 
يا سازش را كوك كند.
اقتصاد ايران ،اما به دليل اينكه فرماندهانش

در
روسفيد باشند،

نزد نهادهاي قدرت
خواهند 

مي
كنند و به
به شــكل رئيس يك جزيره عمل مي 
همين خاطــر راه را براي ناســازگار كردن كل
اقتصاد ايران با ســازهاي

اقتصاد هموار کردهاند.

ناكوك رو به رو شــده اســت و گوشها را آزار
بد آواز شدن
ميدهد .اگر بخواهيم به سرچشمه 
يد به تشديد
اقتصاد ايران برسيم بدون ترد 

صداي

اقتصاد در

اقتصاد ايــران و ناتواني

تحريمهــاي
رآمد از دســت رفته صادرات
جايگزين كردن د 
اقتصاد ايران يك ساختار قوام

نفت ميرســيم.
تعادلهاي خود
يافته چندين دههاي داشــت و 
را نيز بر اساس آن ساختار پيدا كرده بود .به اين
رآمد هنگفتي
بود ايران د 
معني كه چندين دهه 
آورد و سازمان
از صادرات نفت خام به دست مي 
برنامه و بودجه نيز بر اساس اين ميزان درآمد ،آن
شــدهاي تخصيص
را به مصارف از پيش تعيين 
ميداد.
بخشــي از اين منابــع ارزي بــا قيمتهاي
گوناگون ريالي بــه واردات اختصاص مييافت.
بر اســاس آمارهاي در دسترس بهطور ميانگين
ميليــارد دالر از درآمدهاي

ســاالنه  ۴۰تا ۵۰
ارزي بــراي واردات اختصــاص مييافت .اما با
كاهش و حذف درآمدهــاي صادرات نفت خام
و نيز كاهش صادرات ســاير كاالها وخدمات در
نيمسال نخست امسال وچشــمانداز نه چندان
روشن براي ادامه سال در به دست آوردن درآمد
ارزي ،اين تخصيص كاهش يافته اســت .بانك

مركزي ايران نيز توانسته است سوار بر موج شده و
به بهانه حفظ ارزش پول ملي تقاضاي هرگونه ارز
را سركوب كند .اين وضعيت راه را براي تقاضاي
ود كرده اســت .به دليل افزايش
موثر ارز مســد 
مواد اوليه از ســوي بانك مركزي و
خريد 
قيمت 
همچنين مشكالت ناشي از ناهماهنگي سازمان
بورس با صنايع باالدستي و عدم تأمين ارز مورد
نياز بنگاهها در نظارت و تخصيص درســت مواد
اوليه ،در برخي از صنايع ،توليدكنندگان واقعي
مواد اوليه موردنيــاز را با قيمتهاي
مجبورنــد 

بسيار باال تأمين كنند.
مواد اوليه گرفتار شده
توليد در تنگناي 
حاال 
است و آن بخش از توليدات صنعتي كه براي
خود در داخل يا خارج از كشور هنوز
توليدات 
مواد اوليه
خريد 
توانند براي 
مشتري دارند ،نمي 
وارداتي ارز تهيه كنند .از ســوي ديگر برخي
مواد اوليه آنها در داخل
از توليدكنندگان كه 
كشور تهيه ميشــود ،با دردسر تازهاي مواجه
شــدهاند .به ايــن معني كــه توليدكنندگان

فرآوردههاي پتروشــيمي ،فوالد ،مس و ساير


گره روزگار سخت ايران چگونه باز ميشود؟
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ارجمند
بايد گفت و نوشت ايران
شــوربختانه 
كشــد و بدبختي

روزگار ســختي را بردوش مي
اين اســت كه روزهاي در پيشرو و چشــمانداز
كوتاهمدت نيز روزهاي سختياند .بدترين كاري
كه هر ايراني داري مقام ومنصب و مســئوليت
تواند به
توانــد دراين روزهاي پر آشــوب مي 

مي
بزند اين است كه روزگار سخت را به
آن دســت 
روزهاي سختتر گره بزند.
مقامها و مديران متاســفانه پرشمار ايراني كه
نهاد ريز و درشــت حكومتي و دولتي
در هزاران 
ارند با گوشهايي گرفته و
سرنخها را در دست د 
چشمهاي بسته هشدارهاي كارشناسان ،نخبگان
دانش اقتصاد ،جامعهشناســان و فنساالران در
صنعــت ،درمعدن ،و بازار پول و ســرمايه و بازار
ارز را كنــار گذاشــته و اداره جامعــه را بر روال
پيشــين و ســازگار با جاه وجالل خويش ادامه
رد و
شــد و ســخن و د 
دادنــد .اگر چنين نمي 
شد و برهمان
گاليههاي كارشناسان شنيده مي 
شاهد روزگار

شد امروز
روال كارشناسي رفتار مي 
آشفته نبوديم .اگردست از درشت گويي برداشته
و با چشمهاي باز به درون و ميان بازارها و فعاليتها
راه يابيم معناي شوربختي را به درستي و با اندوه

بينند بازار
زدهاي كه مي 
ميبينيم .كارگران اندوه 
رركود فرورفته راه را براي بستن هزاران
خوابيده و د 
بنگاه كوچك و بــزرگ همواركرده و آنها را مثل
ريزند كاري از دستشان
برگ خزان به زمين مي 
گود رفته هزاران
بر نميآيد .دهان باز و چشمهاي 
هزار برزگر كه چشــمهها و رودخانههاي زندگي
سازشــان يكي پس از ديگري خشك شده و آبي
ارند از غصه ســر به شــورش
براي مزرعه آنها ند 

برميدارند .ميليونها حقوق بگير ايراني هر سال با
ند كه دالر
حيرت و بهت و در كمال ناتواني شاهد 
چگونه سر به آسمان ساييده و ارزش داشتههاي
هد و هزاران هزار جواني كه
آنها را فرسايش ميد 
روزها و روزها چشــم به بــازار كار كم بنيه ملي
شــوند را نيز از

نااميد مي
دوختــه و از يافتن كار 
بدبختيهاي اين دوران ميدانيم .هزاران مهندس،
مدير مالــي و كارگر بخشهاي گوناگون صنعت
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فلزات آهني با توجه به افزايش شــتابان نرخ
تبديــل ارز بــه پول ايران ترجيــح ميدهند
توليــدات خودرا به جاي اينكه در بازار داخلي
كنند آن را به صادرات اختصاص دهند.
عرضه 
مجادلهاي كه از دو سال پيش در اين بخش

بود اكنون به دليل افزايش نرخ ارز
شروع شده 
در اوج قــرار دارد .تالشهاي توليدكنندگان
صنايع پايين دستي اين محصوالت دستكم
نرسيد و توليدكنندگان

فوالد به نتيجه
درباره 
توانســتند از تله قيمتگذاري دستوري

فوالد

يد دولت به
خالص شــوند .با توجه به نياز شد 
خريد كاالهاي اساسي به نظر ميرسد
ارز براي 
فرآوردههاي پتروشيمي و فلزات اساسي

عرضه
در بازار داخل منتفي است.
ايجاد شده براي
يكي از داليل ديگر در تنگناي 
مواد اوليه حتي در صورتي كه توليدكننده
خريــد 

آزاد تهيه
مورد نياز را از بازار نيمايي يا بازار 
بتواند ارز 

يد نياز شركتها به
كند ،مشكل مهمتر افزايش شد 
نقدينگي اســت .نرخ هر دالر آمريكا در نيم سال
نخست پارسال بيشتر از دوبرابر شده است ،بنابراين
خريد ارز نياز به ســرمايه درگردش
توليد بــراي 

وجود تنگناهاي مالي تامين آن از
ارد كه با 
بااليي د 

رسد و دست و
بازارهاي گوناگون ،سخت به نظر مي 
پاي توليدكنندگان را بسته است.
توليد را بــراي خريد

واقعيت ديگــري كه
هد اين اســت كه
مواد اوليه درتنگنا قرار ميد 

سد راه قيمتگذاري
خود 
دولت با همه نيروي 
يد ارز براي توليدات صنعتي
بر اســاس نرخ جد 
بايد كاالها در چارچوب اراده
گويد 
شود و مي 
مي 
دولت عرضه شــود .اين نيز بر پيچيدگيهاي
توليد اضافه كرده اســت و توليدكنندگان را در

سد و بند
موقعيت دشــواري قرار داده اســت .
توليد را در منگنه قرار داده اين است
ديگري كه 

شــاهد بياعتنايي نهادهاي

با ناراحتي و خشــم
هستند جز

دولتي به خواســتههاي منطقي آنها
افسوس خوردن چه ميكنند .اين روزگاري است
كه داريم و در بدترين شرايط قرارداريم .چه بايد
شود بازهم
كرد؟ وقتي چنين پرسشي مطرح مي 
متاسفانه همان كساني كه شرايط بدخيم امروز را
براي اقتصاداين سرزمين پديدار کردهاند درصف
ايستند و همان نسخههايي

نخست ارائه راهحل مي
اقتصاد بيمــار داده و حال اورا

را كــه تا امروز به
پيچند و به كرسي مينشانند.

بدتر کردهاند را مي
رسد حاال و در اين روزهاي سخت براي
به نظر مي 
اينكه روزهاي دشــوارتر نداشته باشيم و به جاي
كوركردن گرهها آنها را به ســوي بازشدن سوق
بايد راه ديگري برويــم .اين راه تازه كدام
دهيم 
بايد چراغ راه تازه
اســت ؟ كدام نيروي اجتماعي 
برافروزد و راه نشــان دهد؟ واقعيت اين است

را
بايد نخبگان ايراني كه به هردليل
كه ايــن راه را 
اند و با دنياي تازه آشنا شده
از اين سرزمين رفته 
شناســند به

بد هر راه تازه و كهنه را مي
و نيك و 
ايرانيان بردبار نشان دهند .جايگاه ويژه نخبگان
در توسعه انساني و توســعه پايدار گونهاي است
كه امروزه مسأله مهاجرت آنها به معضلي جهاني
تبديل شــده اســت .اين مشــكل تنها مختص
كشــورهاي درحال توســعه نيســت و در عصر
جهاني شدن بسياري از كشورهاي پيشرفته نيز

با آن دست به گريبان هستند .مهاجرت نخبگان
فرصتها و تهديدهايي براي امنيت اقتصادي كشور
اد و سهم دانشجويان
فراهم ميكند.بررســي تعد 
بينالمللي حاضر در آمريكا از نقاط مختلف جهان
در سال تحصيلي  2014- 2015نشان ميدهد
هند  102390دانشجو،
چين  263750دانشجو ،
كره جنوبي  63346دانشجو و عربستان سعودي
( 386،49دانشجو) چهار كشور برتر آسيا هستند
كه ســهم قابل توجهي از دانشــجويان آمريكا را
تشكيل ميدهند ،حتي اروپا ساالنه شمار زيادي
خود را به نفع آمريكا از دست ميدهد.
از نخبگان 
بررســي اين آمارها در نگاه نخست ،ممكن است
اين پيام را برســاندكه ايران در زمينه مهاجرت
نخبگان در قياس با بسياري از كشورهاي جهان،
گيــرد و جاي نگراني

ردهاي پايينــي قرار مي
در 
بايد توجه
وجود ندارد ،اما 
زيادي در اين زمينــه 
اد دانشــجويان ايراني حاضر در
شايد تعد 
داشت 
آمريكا در مقايســه با بسياري از اين كشورها كم
باشد ،اما شمار بيش از10هزار نفر دانشجو براي
كشــوري كه مراودهاي با آمريــكا ندارد ،نه تنها
رقم كمي نيست ،بلكه بسيار باالست .در ضمن،
مقايســه وضعيت ايران باهر دو طيف كشورهاي
درحال توسعه و توسعه يافته ممكن نيست ،زيرا
هند و
مانند چين ،
كشــورهاي درحال توسعهاي 
تركيه برخالف ايران ،روي بازگشــت دانشجويان

كه اگر از ســدهاي پيشين عبور كند ،يعني ارز
مــورد نيازش را براي واردات تامين كند ،بتواند

از ســدهاي خارجي به دليل عدم عضويت در
كند و رضايــت دولت را بگيرد
 FATFعبــور 
ســد قيمتهاي دســتوري هم بگذرد ،به

و از
رســد كه كاهش قدرت خريد

ســد اصلي مي

مصرفكننده است .در وضعيتي كه قدرت خريد
مصرفكنندگان به دليل ترس از دســت دادن
پسانداز براي ســختترين روزهــا و نيز تورم
مواد اوليه با
خريد 
شــتابان كاهش يافته است ،
قيمتهاي باال ترسآور است.
مهاجر به وطن سرمايهگذاري کردهاند و ميكنند.
اين كشورها با فرستادن نيروهاي متخصص
به كشورهاي پيشرفته ،ضمن فراهم كردن بستر
كوشــند با جذب دوباره

آموزش بهتر آنان ،مي
اين نيروها در راه توســعه و آباداني كشور خود
گام بردارند .از ســوي ديگــر ،تبعات مهاجرت
مانند ايران قابل قياس
نخبگان براي كشــوري 
مانند كانادا و آلمان
با كشورهاي توسعهيافتهاي 
نيست ،زيرا اگر اين كشورها نخبگاني را از دست
بدهنــد ،توانايي جذب نيروهاي متخصص يا به
اصطــاح مبادله نخبگان را دارنــد؛ در صورتي
مانند ايران ،نه از توانايي حفظ
كه كشــورهايي 
ارند و نه امــكان و توان
خــود برخورد 

نخبگان
جذب نخبگان و متخصصان ديگر كشــورها را
دارنــد .به اين دليل ،مســأله مهاجرت نخبگان
تواند آسيبهاي جبرانناپذيري به ايران وارد
مي 
ورزيدهاي

كند .ايران نخبگان و نيروي انســاني
ارد كــه هركدام در جايي از اين كره خاكي در
د 
ادارهاي دولتي يا بنگاهي خصوصي در مهندسي،
در حملونقل ،دردانشگاهها و در مراكز پزشكي
و هنري و ...سرچشــمه خدمات هســتند .اگر
ميخواهيم روزگار ســخت امروز بــه روزهاي
نرسد يك راه اين است
ســختتر و نفسگيرتر 
كه خون تــازهاي از مديران ارزنده و نوانديش و
ميهندوست را براي اداره جامعه فرا خوانيم.
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اد  25ساله ايران وچين و رصد غرب
قرارد 

58

اد  25ساله ايران و كشور كمونيستي
درحالي كه ماهيت قراد 
چين براي عالقهمندان به مســائل ايران منتشر نشده و زير تيغ 
نقد
تمام عيار قرار نگرفته است و درحالي كه چين و ايران زير فشار غرب
اد  25ســاله ايران وچين در
قراد دارند ،خبرگزاريها از امضاي قرارد 

سفر «وانگيي» وزير خارجه چين به تهران خبر ميدهند.
اد بيشتر از هر
ارند اين قرارد 
برخي كارشناســان بينالمللي باور د 
شود و منافع چين را بيشتر در
چيز براي فشــار به آمريكا بسته مي 
برميگيرد .اين در حالي است كه مجلس قانونگذاري ايران كه معموال
بايد به تصويب اين قوه برسد
ارد كه قراردادهاي مهم 
تمايل و اصرار د 
در اين باره ســكوت كرده است .رئيس دستگاه ديپلماسي چين به
خود روز جمعه ششم تا شنبه
جواد ظريف همتاي ايراني 
دعوت محمد 
خواهد بود .وانگيي ضمن ديدار

هفتم فروردين ماه جاري درتهران
خود با حســن روحاني رئيسجمهوري
و گفتوگو با همتاي ايراني 
كرد و بررسي راهكار تقويت مشاركت
خواهد 

اسالمي ايران نيز ديدار
راهبردي دو كشــور و تبادل نظر در خصوص تحوالت بينالمللي و
منطقهاي را دستوركار گفتوگوهاي طرفين در اين سفر برشمرد .با
ورود به ايران
توجه به اينكه وانگيي ،وزير امور خارجه چين پيش از 
با مقامهاي عربستان و تركيه كه دو رقيب اصلي منطقهاي ايران به
شود كه وي
آيند ديدار كرده است اين احتمال داده مي 
حســاب مي 
اد با ايران به اين كشورها
درباره ماهيت قراد 
توضيح داده است.
درماههاي تازه ســپري شــده درباره اين
اد ديدگاهاي متفــي و انتقادي قابل
قــرارد 
اعتنايي منتشر شده است .منتقدان بيشتر
از هــر چيز بــه پنهان بــودن جزئيات اين
ارند با توجه به
ارند و باورد 
اد اعتراض د 
قرارد 
دوســتي نزديك چين و كشورهاي عربي و
اد هربندي كه به تقويت بيشتر ايران نسبت
حتي اســرائيل در قرارد 
شود را نميگنجاند .در همين
به كشــورهاي عربي و اسرائيل منجر 
راســتا وزارت امور خارجه جمهوري اســامي ايران در همكاري با
ساير نهادهاي مرتبط در كشــور و برگزاري جلسات متعدد ،نسخه
كرد و پيشنويس مذكور
پيشنويس «برنامه همكاري جامع» را تهيه 
جواد ظريف به دولت چين تحويل
در سفر شهريور ماه  ۱۳۹۸محمد 
خــود را درباره

داده شــد .طرف چيني در بهار  ،۱۳۹۹رســما نظر
پيشنويس مذكور اعالم كرد .وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي
ايران نيز با همكاري نهادهاي مربوطه در داخل كشور ضمن بررسي
كرد و هيات دولت در تاريخ سوم تير
سند ،فرآيندهاي قانوني را طي 
 ،۱۳۹۹مجوز رســمي آغاز مذاكرات و امضاي برنامه همكاري جامع
بر اساس منافع متقابل بلندمدت را به وزارت امور خارجه اعطاء كرد.
جواد ظريف در مهر ماه  ۱۳۹۹به استان يون نان
در سفري كه محمد 
چين داشــت ،نظرات اصالحي و تكميلي ايران در اين باره به اطالع
خود را
اسفند  ۱۳۹۹نظرات 

رســيد و چين هم در نيمه

دولت چين
رساند و در نهايت

سند به اطالع وزارت امور خارجه ايران
درباره اين 
ســند روز شنبه هفتم فروردين  ۱۴۰۰توسط وزراي

قرار است اين
خارجه دو كشور به امضا برسد.
ســند در چارچوب يــك برنامه براي بــازه زماني بلندمدت

اين

سند طرفين بر يك نقشه
 ۲۵ساله تهيه و تنظيم شده و در اين 
راه و افق روابط همهجانبه به منظور تحقق مشاركت جامع راهبردي و
بايد برنامهاي سياسي،
سند مذكور را 
ارتقاي عملي آن توافق کردهاند .
ابعاد همهجانبه روابط را در
خواند كه 

راهبردي ،اقتصادي و فرهنگي
افقي بلندمدت دنبال ميكند.
«سعيد خطيبزاده» سخنگوي دستگاه ديپلماسي چندي پيش

درباره نقشه راه  ۲۵ساله ايران و چين گفته بود :در سفر اخير ظريف
به چين اين موضوع بحث شد ،متون مبادله شده است و اين نقشه راه
همكاري بلندمدت بين ايران و چين است و انشاءاهلل در جريان است.
ســند به مسائل روز نميپردازد ،با دقت در حال

به جهت اينكه اين
گفتوگو هســتيم كه براي اين روابط چارچوب بلندمدت مشاركت
راهبردي را تعريف كنيم.
وي در اظهارنظــر ديگــري بيان كرده بود :روابــط ما با چين به
سند نقشه راه  ۲۵ساله نه تنها
مشاركت راهبردي رسيده اســت و 
نخواهد شــد ،بلكه با جديت پيگيريميشــود .سياست

كمرنگ
فعلي ايران براســاس تحوالت روز تصميمگيري نميشود .سياست
ما براســاس نگاه بلندمدت ما به تحوالت جهاني و منطقهاي است.
سالگرد روابط ديپلماتيك

اسناد پنجاهمين

عالوه بر اين نمايشــگاه
جمهوري اســامي ايران و چين نيز روز شــنبه هفتم فروردين ماه
در محل مركز مطالعات سياسي و بينالمللي
خواهد شد.گفتني

وزارت امور خارجه افتتاح
است سال  ۲۰۲۱مصادف با پنجاهمين سال
برقراري روابط ديپلماتيك ايران و چين است.
جــواد ظريف وزيــر امور خارجه

محمد
جمهوري اسالمي ايران  ۲۳بهمن ۱۳۹۹
در پيامي ضمن تبريك ســال نو چيني با
اشاره به پنجاهمين ســال برقراري روابط
ديپلماتيــك ايران و چين ،گفته بود :تالش مشــترك مردم دو
كشــور در مبارزه با كرونا كه موجب گسترش پيوندهاي دوستي
خواهد كرد.

دو ملت شد ،قطعا به توسعه روابط دوجانبه كمك
وزير خارجه چين پيش از ايران نيز به عربستان و تركيه سفر كرده
خواهد رفت.

بعد از آن نيز به امارات عربي متحده ،بحرين و عمان
و 
در همين زمينه «هوآ ليمينگ» ســفير پيشــين چين در ايران
در خصوص اهداف ســفر وزير خارجه چين به منطقه غرب آســيا
ارد «حلقه دوستان چين را گسترش دهد
قصد د 
اد كه وانگ 
توضيح د 
.محمد كشاورززاده سفير ايران

بهبود بخشد

و روابط با اين كشورها را
در پكن هم اخيرا در توييتي نوشــته بود :با فروكش كردن ويروس
يد تحوالت بســيار خوبي را
كرونا ،روابط ايران و چين در ســال جد 
خواهد كرد.

تجربه
اســفند ماه در اظهاراتي عنــوان كرد :اكنون

وزير خارجه چين
كه آمريكا براي بازگشــت به برجام اعالم آمادگي كرده اســت ،بايد
ارد و تهران نيز به تعهدات
تحريمهاي غيرعادالنــه عليه ايران را برد 
برجامي بازگردد.
«هوا چانيينگ» سخنگوي وزارت خارجه چين نيز سوم فروردين
ماه در اظهاراتي گفت برجام در برهههاي حساس قرار گرفته و آمريكا
بايد با بازگشت به اين توافق تحريمها عليه ايران را رفع كند.
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وابستگي  22در صدي
تجارت ايران به چين كمونيست
در حالي كه ايران در سياست خارجي به استقالل
از قدرتهاي جهاني در شرق و غرب عالم به مثابه يك ارزش
كند اما در دهههاي تازه سپري شده اين استقالل در
نگاه مي 
نمود نداشته است و ايران وابستگي شديدي
تجارت خارجي 
به چين كمونيست دارد.
بر اساس آمارهاي گمرك ايران حجم تجارت خارجي ايران
ميليارد دالر بوده است و بر اساس آمار

در ســال 73 ،1399
اعالم شــده از سوي رئيس اتاق ايران وچين در سال يادشده
رد دالر رسيده است
حجم تجارت ايران و چين به  16ميليا 
كه تازه كمترين حجم تجارت ميان دوكشور در  15سال اخير
هد درسال 22 ،1399
است .يك محاسبه ســاده نشان ميد 
رصد تجارت ايران با كشور كمونيست چين بوده است .
د 
مجيدرضا حريري رئيس اتاق ايران و چين به ايلنا گفته
اســت :كاهشــي كه تجارت خارجي ايران در سال گذشته
داشته در  ۱۰يا  ۱۲ســال اخير بيسابقه بوده است .يعني
از نظر حجم تجارت خارجي ما به اواسط دهه  ۸۰بازگشتهايم
كه بخش مهمــي از اين موضوع هم بــه علت تحريمهاي
سنگين در ســال  ۹۹و كاهش فروش نفت بود .طبيعتا در
اين شــرايط ارز الزم بــراي واردات را نيز نميتوانيم تامين
كنيم .رئيس اتاق مشــترك بازرگاني ايران و چين با اشاره
به وضعيت اقتصادي كشور گفت :سال  ۹۹ما كمي بيش از
ميليارد دالر صادرات غيرنفتي داشــتهايم .ميزان دقيق

۳۰
صادرات نفتي هم از آنجا كه محرمانه است مشخص نيست
اما بسيار كم شــده است .ميزان واردات هم كه در سه سال
روند كاهشي داشــته يا دست كم افزايشي نداشته
گذشته 
اســت.وي خاطرنشان كرد :در نتيجه وقتي مجموع تجارت
شود سهم ما از تجارت
بينالمللي و فرامرزي ما كوچك مي 
يابد بهطوريكه در  ۱۵يا  ۱۶ســال
با چين هم كاهش مي 
گذشته ايران و چين به اين اندازه تجارت كم با هم نداشتند.
طبق آمار تا پايان سال  ۲۰۲۰حجم مبادالت ايران و چين
بود كه با احتساب فروش غيررسمي
ميليارد دالر 

ود ۱۶
حد 
ميليارد دالر نميرسد .در صورتي كه سال

نفت باز هم به ۲۰
ميليارد دالر رسيده

 ۲۰۱۴حجم مبادالت دو كشور به ۵۱.۸
بود .يك بخشي از آن مربوط به اين است كه نميتوانيم نفت
بفروشيم و بخش ديگر هم به علت كاهش قيمت نفت است.
روند مثبتي كه در
وي افزود :اميدوار هستيم كه با توجه به 
اقتصاد دنيا ياد

شود و اينكه
حل مشــكل با آمريكا ديده مي 
بيايد و همينطور
كوويد  ۱۹چگونه كنار 
گرفته كه با بيماري 
افزايش قيمت نفت و پيشبينيهاي غيركاهشــي در مورد
شود كه اميدوار باشيم سال آينده سال بهتري
آن؛ باعث مي 
اقتصاد ما نسبت به سال  ۹۹باشد.حريري در پاسخ به

براي
مورد نقش شروع و مقابله زودهنگام چين با بيماري
سوالي در 
كرونا در وضعيت تجاري اين كشور گفت :ما سهم و جايگاه

رشد همراه
اقتصاد چين نداريم كه بگوييم چون وضعيت چين در دوران كرونا با 

چنداني در
هد اما در بهترين
اقتصاد دنيا را تشكيل ميد 

رصد از
بوده روي تجارت ما تاثير مثبت بگذارد .چين  ۱۷د 
بود كه
اقتصاد جهان در اختيار ايران است .وي افزود :چين تنها كشوري 

و خوشبينانهترين حالت ۰.۳
رشد همه كشورها منفي بود .براي سال جاري
رصد داشت ،
رشد اقتصادي باالي سه د 
ســال گذشته 
شود اما از آنجا كه ما سهم چنداني از آن
اقتصاد چين پيشبيني مي 

رشد  ۸درصدي براي
ميالدي هم 
نداريم اين موضوع چندان به ما مربوط نميشود .رئيس اتاق مشترك بازرگاني ايران و چين همچنين
با اشاره به برنامه همكاري ايران و چين گفت :برنامه جامع همكاري  ۲۵ساله در سال  ۱۴۰۰ميتواند
برسد و دو طرف آن را به عنوان برنامه جامع همكاري بپذيرند .اما پذيرش يك برنامه
به توافق طرفين 
مورد توافق به پروژههاي
بايد در حوزههاي 
به معناي تاثير اقتصادي فوري آن نيست چراكه اين برنامه 
اد بسته شده و عملياتي شود .اما رسيدن به يك تفاهم در
تقسيم شود ،براي اين پروژههاي معين قرارد 
مورد يك برنامه جامع بلندمدت همكاري بين ايران و چين در سال جاري محتمل است.
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حقيقتجهان
و حقيقت نظام
سياسي ايران

60

واحد اســت كه
اقتصــاد ايــران يــك كل 

زير مجموعــهاي از واحد بزرگتري به نام نظام
آيد و
جمهوري اســامي ايران به حساب مي 
بــه اين ترتيب تحــوالت آن تابعي از تحوالت
سياست داخلي و سياســت خارجي اين نظام
سياسي است.
حقيقت نظام سياســي ايران چيست؟ اين
نظام داراي قانون اساســي اســت كه تصريح
ميكند هراقدام و تصميــم و قانونگذاري بايد
در چارچوب اسالم و شرع صورت پذيرد واين
اتفاق در  42ســال سپري شــده اتفاق افتاده
نهاد دولت
اســت .در ايــن حقيقت موجــود ،
بر اســاس قانون اساســي و يادگار برجا مانده
ازانديشــه و بن مايه كارنامه قبــل از انقالب
اســامي اختيارات گســترده در اقتصاددارد.
اما همين نهــاد با وجود برتــري بدون چون
وچرا بــر خانوادهها و بنگاهها درميان نهادهاي
ارد و مجلس،
ادارهكننده جامعه نقش اول را ند 
شــوراي نگهبان و بــه تازگي نيز با تفســير
گسترده از اختيارات مجمع تشخيص مصلحت
خود ميبيند .عالوه بر اين
نظام را باالي ســر 
برخي نهادها مثل شــوراي امنيت ملي نيز بر
پله باالتري نسبت به دولت ايستاده است .يك
حقيقت غير قابل انكار در نظام سياســي ايران
نيز اين است كه غربستيزي و بهويژه ستيز با
آمريكا در اين نظام نهادينه شده است .در برابر
حقيقت ايران ،اما جهانــي نيز وجود دارد كه
نميتوان آن را نديــد .در اين حقيقت موجود
يك قدرت بزرگ سياســي و اقتصادي به نام

ارد كه روي هم قدرت اول جهان
وجود د 

غرب
به حســاب ميايند .بخش اصلي قدرت غرب
اما درواقعيت بــه آمريكا اختصاص دارد كه به
تنهايي ســهم بزرگي در توليد ناخالص داخلي
جهان را دارد .به رغم تالشهاي مسكو و پكن
بــه مثابــه قدرتهاي اصلي ضد غــرب و نيز
كشــورهايي مثل ايران و كره شمالي و برخي
ديگر از كشــورهاي ضد غرب و ضد آمريكا اما
در  2021اين كشور با فاصله قابل اعتنا در حال
حاضر بر سرنوشت و سرشت تحوالت اقتصادي
و سياســي در دنيا بيشترين اثرگذاري را دارد.
اين حقيقت جهان تاروزي كه نابود نشــود با
حقيقــت ايران ســازگاري نــدارد و به همين
دليل است كه اين دوحقيقت درنقاط متفاوتي
برخورد غير دوســتانه دارند  .از آنجايي

باهم
كه حقيقت جهان توانســته است واقعيتهاي
دنياي امروز را بر اساس آنچه ميخواهد شكل
دهد ونيز با توجه بــه فرمانپذيري وهمراهي
كشــورهاي گوناگون با ايــن حقيقت ،ايران با
دردسر روبه رو ميشــود .يكي از دردسرهاي
تضاد حقيقــت ايران و حقيقت جهان در حال

ود شــدن فضاي تجارت
حاضر را ميتوان محد 
خارجي ايران اســت كه بهويژه بر تجارت نفت
رآمد بزرگي نصيب دولت ميكرد را
ايران كه د 
تنگ و تاريك كرده است.
خواهد حقيت

اما نظام سياسي ايران نمي
كند و رهبران ايران باوردارند
جهان را قبول 
و ميگويند ميتوان از كنار اين موضوع عبور
كرد .اما به نظر ميرســد و تجربه سالهاي

اخير ونيز رخدادهاي پرشمار نشان ميد 
هد
بايد بين
ايران به نقطهاي رســيده است كه 
حقيقت جهان امروز و حقيقت نظام سياسي
ارند يكي
خود و نيز واقعيتهايي كه وجودد 

را برگزيند .شــايد قبول اين حقيقت سخت
باشــد و ايــران به لحاظ حيثيت سياســي

موجود را قبول كند

مفاد و محتواي
نخواهد 
بايد بتواند بديلــي براي عبور از تجارت
اما 
محدود شده پيداكند .يك راه اين است كه
ايران تجــارت خارجي عادي را كنار بگذارد
كند تــا ببيند چه
و كجــدار و مريــز رفتار 
ميشود و آيا بديلي براي عبور از اين شرايط
پديدار ميشــود .دراين صورت خطر حذف
تدريجي از تجارت مشــهود و مراعات شده
جهاني را بايــد قبول كند .فعاالن اقتصادي
ايران و بازرگانان به اين نتيجه رســيدهاند
ايران بــه دليل عدم پذيرش حقيقت جهان
درحال حــذف تدريجــي از اقتصاد عادي
جهان اســت .اين اتفاق به معناي اين است
كه هزينههاي سربار و راههاي پيچيده براي
دورزدن توانايي بازرگاني خارجي را نهادينه
كرده و اين نيز در جايي به انتها ميرســد
ســناريوي ديگر اسين اســت كه نهادهاي
ادارهكننده كشور حقيقت جهان را بپذيرند
و با اســتفاده از گريزگاههاي قانوني و عرفي
در يــك دوره معين تجارت خارجي خود را
هند كــه بتوانند با تجارت
چنان ســامان د 
مشهود فعاليتهاي ديگر اقتصادي را سرپا

نگهدارند.
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براي بسياري بودجه  ۱۴۰۰مفهومي جز به صدا درآمدن
رشد نقدينگي و تورم ندارد .ارقامي كه در البهالي
زنگ خطر 
رديفهاي بودجهاي و در قالب بندهاي سياســتي ديده
شــود اگرچه هر يك حامل پيامهايي در خصوص نحوه

مي
خود است ،اما ميتواند
سياستگذاري در حوزه مربوط به 
اقتصاد ساطع كند .به

سيگنالهاي تورمي شديدي را نيز به
چند متغير
رسد چشمانداز تورم در سال جاري تابع 
نظر مي 
رشد هزينههاي جاري

اساسي در بودجه باشد .نخســت
نبود منابع پايدار و مشــخص براي تامين مالي
دولت در 
رشد كسري
تواند عاملي اساسي در 
خود مي 
دولت است كه 
تراز عملياتي باشد .متغير دوم را نيز ميتوان به رقم ۳۲۰
ميليارد توماني كسري تراز عملياتي دولت نسبت داد

هزار
رشد هزينههاي دولت است .در صورتي كه
خود تابعي از 
كه 
سازوكار روشني براي جبران اين كسري انديشيده نشود
شود سياستگذاريها به سمت پوليسازي
پيشبيني مي 
رشد منابع بودجه
بودجه هدايت شــود .متغير سوم نيز به 
شــود كه به گواه كارشناسان در شرايط

عمومي مربوط مي
تواند نشانههاي بروز تورم
پرفشــار و پرتنش اقتصادي مي 
را آشكارتر كند.
تنها دوماه از اجراي برنامه دخل و خرج ساالنه كشور در ۱۴۰۰
خود را
ميگــذرد ،با اين حال هنوز هم مخالفــان صداي اعتراض 
كنند و از نگرانيهاي
بلند مي 
اد و ارقام مندرج در آن 
نسبت به اعد 

يد سخن ميگويند .به نظر مي 
رسد
خود نسبت به بروز تورمهاي شد 

يد نباشد ،كمااينكه در سالهاي گذشته
اين مسأله چندان هم جد 
يد هزينهها در
نيز به دليل نحوه بودجهريزي دولت كه افزايش شد 
نبود درآمدهاي آشكار از ويژگيهاي اصلي آن است ،نگرانيهايي

وجــود داشــته اســت .بنابراين

در خصــوص افزايــش تــورم
رســد نحوه بودجهريزي دولت تقريبا در اين ســالها

به نظر مي
ايجاد نشده ،اما تفاوت

يكســان بودجه و تغييري در اين مســير
اقتصاد در

آشكار شــرايط فعلي با دورههاي قبلي اين اســت كه
عدمقطعيتها گرفتار اســت و با خوشبيني و اميدواري واهي
دام 
نميتوان دست به اداره امور كشور زد.
مورد نگراني واقع شــده ،رشــد
يكــي از مــواردي كه همواره 
غيرمنطقي هزينههاي جاري دولت اســت كــه در بودجه ۱۴۰۰
نبود درآمدهاي پايدار
رصد بالغ شده است .اين مسأله در 
به  ۴۰د 
احتماالت را به سمت دستدرازي دولت به منابع بانك مركزي و
تامين مالي از مسير خلق پول هدايت كرده است ،كمااينكه دولت
در ماههاي منتهي به ســال  ۹۹نيز به صورت غيرمستقيم بخشي
از كســريهايش را از همين مسير تامين كرد .با اين حال به نظر
رســد نگاه دولت به لغو تحريمها و كاهش فشــارهاي خارجي

مي
خود را به اين مسأله
معطوف بوده و از همين رو تامين هزينههاي 
چند در ماههاي اخير نيز مذاكرات ايران و آمريكا
گره زده است .هر 
آغاز شده و نشــانههايي از احياي برجام نيز در نتايج نشستهاي
ديپلماتيك ديده شــده ،اما هنوز هم بسياري در به نتيجه رسيدن

اقتصاد کالن


ابرتورم  ۱۴۰۰در راه است
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يد دارند .بديهي است شك و
اين مذاكرات ترد 
ترديدها در اين خصوص اسباب نگراني شده و
ايجاد كرده كه اگر برجام احيا
اين احتمــال را 
نشــود بيشبرآوردي دولت در منابع درآمدي

اقتصــاد را به نقطه

توانــد

و هزينــهاياش مي
بنبست بكشاند.
در صورتــي كه نگاه بدبينانه را به مســائل
بايد منتظــر اصابت
پيــشرو حاكــم كنيــم 
نشــانههاي جديدي از كسري بودجه در سايه
افزايــش هزينههــاي دولت باشــيم .در حال
حاضــر بودجــه  ۱۴۰۰با كســري  ۳۲۰هزار
يد اين
ميليارد توماني همراه اســت كه تشــد 

تواند راه را براي استقراض دولت
كســري مي 
كنــد و به افزايش

از بانــك مركــزي هموارتر
رشــد تورم بينجامد .در

پايه پولي و همچنين
ماههاي گذشــته نيز دولت از دو مسير دست
زد تا
به استقراض غيرمستقيم از بانك مركزي 
نيازهاي مالياش را تامين كند .مســير نخست
برداشــت از منابع ارزي بانك مركزي و مكلف
كــردن بانك مركزي به تامين ريالي اين منابع
ارزي بود .مســير دوم نيز كه در ادامه مســير
افتاد مكلف كردن بانك مركزي
نخســت اتفاق 
به تامين ريالي دالرهاي نامرئياي است كه به
ايران نرسيده و در خارج از كشور
محبــوس مانده اســت .بديهي
اســت اين الگوي رفتــاري در
يد كسري بودجه و
صورت تشــد 
ناتواني دولت در تامين هزينهها
خواهد شــد؛ مسألهاي كه

تكرار
با پيامدهايي همچــون افزايش
نقدينگي و تورم همراه است.
رشــد باالي

در عيــن حــال
منابع بودجــه عمومي دولت نيز
تواند نگرانكننده باشد .دولت
مي 
در زمان تقديم بودجه به مجلس
رقم منابع بودجه عمومي را ۸۴۰

ميليارد تومان پيشبيني كرده بود ،با اين

هزار
شــد و

حــال اين رقم در مجلس چكشكاري
ميليارد تومان رســيد.

به بيش از  ۱۲۰۰هزار
آخرين رقم اعالمي از ســوي عباس آخوندي،
هد كه
وزير ســابق را هوشهرســازي نشان ميد 
ميليارد تومان رســيده

اين رقم به  ۱۲۳۰هزار
ميليارد توماني

كه نســبت به رقم  ۵۶۰هــزار
ســال  ۹۹قابل توجه به نظر ميرســد .سوالي
ارد اين اســت كــه دولت چگونه
وجود د 

كــه
وجود عدم قطعيتها ارقام درجشده

تواند با
مي 
در بودجه را محقق ســازد؟ بديهي است رشد
باالي رقم بودجه عمومي به اين معناســت كه
دولت قرار است از سه محل درآمدها ،واگذاري
داراييهاي ســرمايه و مالي منابع كسب كند.
كند كه
بايــد پيشبيني 

بــه اين ترتيب دولت
قرار اســت از محل مالياتهــا ،فروش نفت و
رآمد داشــته
فروش اوراق دولتي چه ميزان د 
ارد اين است كه
وجود د 

باشــد .مســألهاي كه
آيا دولت قادر اســت از محلهاي يادشــده به
رآمد كسب كند؟
ميزاني كه پيشبيني شده د 
يا قرار است منابع تاميننشده همچون گذشته
از مسيرهاي ديگري همچون استقراض از بانك
مركزي تامين شود؟ اين همان مسألهاي است

كه عباس آخوندي ،سياســتمدار و عضو هيات
علمي دانشكده مطالعات جهان دانشگاه تهران
به آن اشــاره كرده و نسبت به بروز ابرتورم در
سايه آن ابراز نگراني كرده است.
بــا بودجه فعلي به ســمت ابرتورم
حركت ميكنيم
عباس آخوندي سياســتمدار و عضو هيات
علمي دانشكده مطالعات جهان دانشگاه تهران
خــود در كالبهاوس تصويب بودجه

با حضور
 ١۴٠٠را غيرمتعهدانــه دانســت و افزود :در
شــرايطي كه دنيا درگير كروناســت و كاهش
رشد ١٢٠درصدي بودجه
عرضه و تقاضا داريم ،
بيمعني اســت .با بودجه فعلي ايران به سمت
خواهد كرد .بــا آمدن بايدن

ابرتورم حركــت
دنيا در حال حركت به يك قدرت نرم اســت؛
يد در
ما هيچ تصوير روشــني از شــرايط جد 
سياست جهاني نداريم .اگر براي  FATFمانع
ايجاد نكنيم ممكن است اتفاق خوبي رخ دهد

وجود ندارد .تنها

اما هنوز چشمانداز روشــني
تواند وضعيت
انتخابات رقابتــي و منصفانه مي 
اد كنوني را بشكند.
فعلي را تغيير داده و انسد 
به گفتــه وي ،بودجــه  ١۴٠٠از  ۵۶٠هزار
عملكرد به ١٢٣٠هزار

ميليــارد تومان

ميليارد تومان در مجلس رســيده اين

رشــد در شــرايط

رصد
يعني ١٢٠د 
تعطيلي ،حل نشــدن مسأله FATF
عدهاي واقعا منافع كشــور را
و غيره .
كنند با
گيرند و فكــر مي 
ناديــده مي 
توانند مســائل كشور را حل
شعار مي 
بايد بگويد
كنند .گفتمان يعني دولت 
من نســبت به كنترل و كاهش تورم
رشد ١٢٠درصدي
متعهد هســتم اما 

بودجه يعني منافع بزرگي پشــت اين
وجــود دارد.آخونــدي درباره

قضيه
اقتصــاد ايران

راهحل مســأله تــورم

اقتصاد کالن
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بايد ببينيم منشــأ تورم كجاست؟
اظهار كرد :
منشأ تورم به مســائل زيادي برميگردد؛ ابتدا
بايد تعيين تكليف
بدهيهاي دولت اســت كه 
شود .در ســالهاي  ٩٢و  ٩٣گزارشي از اينكه
وجود نداشــت ،اما

ارد
دولت چه اندازه بدهي د 
شود بايد
خواهد رئيسجمهور 

هر كس كه مي
تصوير روشني از بدهيهاي دولت داشته باشد.
بدهكاري دولت يعني دســت دولت در جيب
مردم .اكنون بدهيهــاي دولتي از ١٢٠٠هزار
ميليــارد تومان عبــور كرده و ايــن يعني به

بدهيها توجهي نشده است.
بايد در
تاكيد بر اينكه ســه جراحــي 

او بــا
كشــور صورت بگيرد ،گفت :يك روشن شدن
تكليــف بدهيها .به هيچوجه نميتوانيم با اين
وضعيت بانكي مســامحه كنيم .اضافه برداشت
بانكها يكي از داليل اصلي تورم است؛ از ديگر
منابع تورم چاپ پول و عرضهاي است كه به آن
خود را با
بايد مسأله تجارت 
دسترسي نداريم؛ 
دنيا حل كنيم.
اقتصاد ايران

آغاز انحرافات
تاكيد بــر اهميت سياســتگذاري و

او بــا
اقتصاد گفت :مهم اين اســت

جهتگيــري در
كه شما به سمت بنگاهداري متكي
رويد يا
به نهادهــاي عمومــي مي 
بنگاهداري متكي به بخش خصوصي.
وقتي مــا پيشنويس اليحه اجراي
سياســتهاي كلــي اصــل ٣۴را
مينوشــتيم ،دو نكتــه پيشــنهاد
نهاد عمومي
كردم؛ يك اينكه هيچ 
نبايد بيش از ٢٠درصد
غيردولتــي 
از سهام هيچ بنگاهي داشته باشد.
دوم اينكه تمــام نهادهاي عمومي
غيردولتي در آن زمان كه گسترده
خود را
هم نبودند ،تمام بنگاههاي 
كنند و به ســمت
در بــازار عرضه 

مديريت سهام به جاي مديريت بنگاه بيايند.
عضو هيات علمي دانشــكده مطالعات جهان
پيشــنهاد به

دانشــگاه تهران افزود :وقتي اين
رصد رسيد
رصد به  ۴٠د 
دولت رفت ،اين  ٢٠د 
كنند بــه ميتوانند
تواننــد بنــگاهداري 

و نمي
بعد كه به مجلس
كنند تغيير يافت .
بنگاهداري 
رصد بازار تغيير
رصد بنگاه بــه ۴٠د 
رفت۴٠ ،د 
ســفيد امضا براي

يافــت .يعني بازار يك چك
ايجاد كرد.
تمــام نهادهاي عمومــي غيردولتي 
افتاد و آغاز
اين موضوع در مجلس هفتم اتفاق 
اقتصاد ايران بود .بايد

انحراف وحشتناك در حوزه
شود و پس از آن زمانبندي
جهتگيري روشن 
كنيم .اصــل موضوع واگذاري نهادهاي عمومي
غيردولتي شــدني است ولي مهم اين است كه
بخواهد و فهم روشــني داشته

رئيسجمهوري
باشــد .تمام نهادهاي عمومــي غيردولتي بايد
از بنگاهداري خارج شــوند .اين راهكار اقتصاد
ايران اســت .رقابت بخش خصوصي با نهادهاي
عمومي غيردولتي ممكن نيست ،محيط اقتصاد
شــود كــه بنگاهها بتوانند

بايد بهگونهاي
ايران 
فعاليت كنند .نهادهاي عمومي غيردولتي بايد
شوند و بنگاهداري در اختيار
از بنگاهداري خارج 
بخش خصوصي قرار گيرد.

فساد در سيستم

امكان شكلگيري
تجارت غيررسمي
عضو هيــات علمــي دانشــكده مطالعات
تاكيد بــر اينكه

جهــان دانشــگاه تهران بــا
بايد از قبل گفتمان روشــني
رئيسجمهوري 
باشد خاطرنشــان كرد :رئيسجمهور
داشــته 
اگر رياســتجمهوري را دوره كارآموزي بداند،
تواند از فرصت ســرمايه اجتماعي استفاده
نمي 
اقتصاد كشــور ما در حال حاضر بســيار

كند.
پرريسك اســت ،انواع تحريمها ،فرار سرمايه،
عدم ثبات قوانين ،ثبــات مالي و پولي و… از
ديگر مشكالت ماســت .در چنين شرايطي در
نبايــد انتظار داشــت از بيرون جذب

گام اول
اقتصاد را

بايد در ابتدا التهاب
ســرمايه كنيم و 
كاهش دهيم .تجارت ايران غيررســمي است و
ارد و
وجود د 

فساد
اين يعني امكان شكلگيري 
در چنين شرايطي توسعه غيرممكن است.
او براي حل مشــكالت اقتصادي كشور به
رئيسجمهور آينده توصيه كرد :در سالهاي
شــود و تعارضات را

بايــد وضعيــت آرام

اول
كرد و پس از آن راه براي توســعه
مديريــت 
بايــد با برجام

خواهد شــد .مانع امنيتي

باز
برداشــته شــود .مانع مبادله مالي با FATF
بايد با پيوســتن به
و مانع تجارت 
اتحاديههــاي منطقهاي برداشــته
شــود .مانع امنيتي ،مبادله تجاري
و… از موانع اصلي ايران هستند.
يــد رئيسجمهــور جديد
بايــد د 

ظرفيــت حل و فصل مســائل در
بعد از ســال
ارد يا خير؟ 
جهان را د 
 ١٣٨۴و به علت عدم تربيت نيروي
ماهر در نظام ديوانســاالري ،اين
نظام قدرت مذاكره ندارد .كســي
خواهد رئيسجمهور شــود

كه مي
اند ايران
بفهمد و بد 

بايد ايــران را

چهارراه جهان است.
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دورنماي افزايشي تورم

طرح :فرزین سوادکوهی

64

بازار پول از نيمه دوم ســال گذشته با 
چند
تغيير اساســي همراه شده است .نخست ،تغيير
سود بينبانكي
جهت بانك مركزي در زمينه نرخ 
است بطوریکه با اعالم مقام پولي دامنه نوسان
رصد رســيده است .از آنجا
اين نرخ به زير  ۲۰د 
ســود در بازار بينبانكي به نرخ ســود

كه نرخ
هــد نگرانيهايي
در ســاير بازارها جهت ميد 
در خصوص اثــرات تورمي اين مســأله وجود
كند كاهش نرخ
روند 
رسد 
داشت ،اما به نظر مي 
سود بينبانكي در افزايش تورم چندان ملموس

نبوده است .با اين حال اين نرخ در ادامه مسير
رصد رسيده كه ميتواند
خود به  19.5د 
كاهشي 
سپردههاي بانكي
سود را به بازار 
پيام كاهش نرخ 
نيز مخابــره كند .دومين تغييــر عمده كنترل
رشد پول در
انتظارت تورمي در ســايه كاهش 
ماههاي پاياني سال گذشته بوده است .هرچند
رشد قيمتها
اين مسأله اثر بازدارندگي در برابر 
ارد اما فشارهايي كه از سمت نقدينگي به بازار
د 
شــد مانع از اثرپذيري قيمتها از

وارد
كااليي 
كنترل انتظارات تورمي شد .به اين ترتيب روند
افزايش نرخ تورم به امســال نيز تسري يافت و
پيشبينيها را به سمت تداوم اين مسير تا پايان
سال هدايت كرده است.
بانك مركزي در ادامه سياســتگذاريهاي
سود در بازار بينبانكي را
خود در بازار پول ،نرخ 

رصد پايين كشيد .پيش از اين
تا سطح  19.5د 
رصــد در بازار بينبانكي

بانكها با نرخ  19.7د

خــود را تامين يــا منابع 
مازاد

كســري منابع
خــود را عرضه ميكردند .بهطور كلي اين روش

جايگزين استقراض مســتقيم بانكها از بانك
مركزي شــده ،بطوریکه بانكها به جاي آنكه
خود به سراغ بانك مركزي
براي جبران كسري 
مازاد منابع
بروند از بانكها و مؤسســات داراي 

سود مشخص بينبانكي
گيرند و با نرخ 
قرض مي 
خود را نســبت به آنها ادا ميكنند .نرخي
قرض 
شود به
كه در اين بازار و بين بانكها تعيين مي 
هد و
سود در ســاير بازارها نيز جهت ميد 
نرخ 
بايد نرخ
كند كه هماكنون بانكها 
مشخص مي 
كنند يا
ســپردهها پرداخت 

سود باالتري بابت

سود بينبانكي
خير .از همينرو اســت كه نرخ 
اهميــت بيبديلي در كنتــرل نقدينگي و تورم
تواند نشــانههاي بسط يا
ارد و تغييرات آن مي 
د 
قبض پول را آشكار كند.
سود بينبانكي
كاهش نرخ 

شــاهد
در ســال گذشــته بازار بينبانكي
رفت و برگشــتهاي بسيار چنين نرخي بود،
بطوریکه در ماههاي ابتدايي ســال اين نرخ
رصد قرار داشــت اما از مهر ماه اين
زير  ۱۵د 
رصد شــد .همچنين
وارد محدوده  ۲۰د 
نرخ 
بنا به اقتضائات بانك مركزي اين نرخ در آبان
رصد نيز باال رفت .از آنجا
ماه تا ســطح  ۲۲د 
سود سپرده
كه اين مسأله شائبه افزايش نرخ 
كرد رئيس بانك مركزي ناچار شده
را مطرح 

كند و
سود اعالم 
خود را نسبت به نرخ 
موضع 
رصد خبر بدهد.
از كاهش اين نرخ به زير  ۲۰د 
سود بينبانكي به تدريج به
به اين ترتيب نرخ 
رصد رســيد .با اين حال در ماههاي
زير  ۲۰د 
رصد قرار
اخير اين نرخ در محــدوده  19.7د 
ايجاد نشده بود.

داشت و تغييري در آن
رصد رسيده
اما اين نرخ بهتازگي به  ۱۹/۵د 
شاهد تداوم ريزش اين نرخ بر اساس اعالم

تا
مقام پولي باشيم .ديدگاههاي مختلفي در اين
وجود دارد ،بطوریکه مقامات دولتي

خصوص
نبايد اجازه افزايش
ند كه بانك مركزي 
معتقد 
هد چه آنكه اين مسأله ميتواند
اين نرخ را بد 
باعث بهمخوردن تعادل در ساير بازارهاي مالي
شود .متوليان بازار سرمايه ،از جمله طرفداران
ند كه
هســتند و معتقد 

اصلي چنين نظريهاي
بخشــي از تالطمات بورس در سايه افزايش
ســود و تغيير رفتــار معاملهگران اتفاق

نرخ
افتاده است .اما واقعيت اين است كه با در نظر
سود بانكي در
گرفتن تورم  ۴۰درصدي ،نرخ 
سپردهگذاران عمال

حال حاضر منفي است و
در حال زيان هســتند ،بنابراين حتي اگر نرخ
نبايد به مقام پولي خرده
يابد 
ســود افزايش 

گرفت.
بــا اين حــال موضــع بانك مركــزي در
سود نيز مشــخص است و رئيس
زمينه نرخ 
بانك مركزي بارهــا اعالم كرده كه اين بانك
سود ندارد.
برنامهاي براي افزايش نرخ 
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كنترل انتظارات تورمي
بازار پول اما در نيمه دوم ســال گذشــته نه
از مســير تغيير نرخ ســود ،بلكه از مسير تغيير
كلهاي پولي توانسته انتظارات تورمي را كنترل
كند .آخرين برآوردهايي كه بانك مركزي ارائه
رشد پول در پايان
هد كه نرخ 
داده نشــان ميد 
ســال گذشته نســبت به مهر ماه كاهش يافته
رشــد  61.7درصدي پول نسبت

هرچند

است.
به دورههاي مشــابه قبلي بسيار باالست ،اما بنا
تواند مويد
به اطالع بانك مركزي اين مسأله مي 
كنترل انتظارات تورمي و اســتقبال بيشــتر از
سپردههاي بانكي باشــد .به اين ترتيب يكي از

تغييرات مهمي كه در نيمه دوم ســال گذشته
افتاد كنترل انتظــارات تورمي و افزايش
اتفاق 
سپردههاي بانكي براي سرمايهگذاران

جذابيت
ركــود حاكم بر

بــوده اســت .بديهي اســت
بازارهاي موازي نيز در اين مســأله دخيل بوده
و سرمايهگذاران بيشــتري را به سمت بانكها
رسد تغيير نرخ سود
كشانده اســت .به نظر مي 
سود سپرده
در بازار بينبانكي كه با افزايش نرخ 
شــد توانسته منابع

در برخي بانكها نيز همراه
زيادي را به سمت بانكها جذب كند.
با توجه به دو تغيير اعالمي انتظار ميرفت كه
شود اما آمارهاي
وارد مســير كاهشي 
نرخ تورم 
اعالمــي از عــدم تغيير بازار كااليي در ســايه
تحوالت بازار پول حكايت دارد .برآوردهايي كه
هد كه نرخ تورم
مركز آمار ارائه داده نشان ميد 
وارد دور افزايشي شد .عواملي كه در
از تابستان 
ند را ميتوان
ابتــدا بر افزايش قيمتها موثر بود 
افزايــش نرخ ارز و به هم خوردن تعادل كااليي
در بازار اعالم كرد.
با اين حال با نزديك شدن به زمان انتخابات
يد نقش ساير
آمريكا و روي كار آمدن دولت جد 
رشــد تورم پررنگتر شد .همانطور

متغيرها در
شــد تغييراتي در نيمه دوم سال در

كه اشــاره
شــد كه ميتوانســت نشــانگر

بازار پول ديده
كاهش ســطح قيمتها باشد ،اما فشاري كه از
شد مانع
وارد 
اقتصاد 

رشــد نقدينگي به

ناحيه
از تحقق اين مسأله شد .در آمارهاي مركز آمار،
روند كاهشي
اد ســال گذشته 
نرخ تورم تا مرد 
بعد و تا پايان ســال
داشــته اما از آن زمان به 
رصد در پايان اسفند
افزايشي بوده و به  36.4د 
ماه رسيده است.
پيشروي نرخ تورم
اين نــرخ در دهكهاي مختلــف هزينهاي
رصد بــراي دهك اول و
نيــز در بــازه  34.6د 
رصد براي دهك دهم نوســان داشــته
 43.5د 
است .بيشــترين افزايش قيمت نيز به كاالهاي

خوراكي مربوط بوده ،بطوریکه متوســط 
رشد
رشد تورم بيشتر
گروه خوراكيها از متوســط 
بوده است .نرخ تورم نقطه به نقطه نيز در تمام
طول ســال گذشته (جز در يك دوره) افزايشي
رصد در ابتداي ســال  ۹۹به
بوده و از  19.8د 
اسفند رسيده است .نرخ

رصد در پايان
 48.7د 
خود در سال جاري نيز ادامه داده،
رشد 
تورم به 
بطوریکه در فروردين ماه  ۱۴۰۰تورم ســاالنه
رصــد و تورم نقطه به نقطه نيز

ود  ۴۰د
به حد 
رصد رســيده است .برآوردها نيز
ود  ۵۰د 
به حد 
روند افزايشــي
هد كه نرخ تورم به 
نشــان ميد 
شــاهد ثبت ركورد

هد و حتي
خود ادامه ميد 

تاريخي در نرخ تورم ســاالنه در ســال جاري
خواهيــم بود .ايــن در حالي اســت كه بانك
خود بــراي كاهش نرخ
مركــزي از پيشبيني 
رصد خبر داده بود.
تورم به  ۲۲د 

يد بودجه و
نقدينگي در سال گذشته كسري شد 
درنتيجه مكلف شدن بانك مركزي به تامين ريالي
منابع ارزي برداشت شده از صندوق توسعه ملي
و همچنين منابع مســدودي شده است .هرچند
كند اما رئيس
رد مي 
دولت چنين مســألهاي را 
بانك مركزي بهطور مكرر اعالم كرده كه اين بانك
موظف بوده در عوض داراييهاي بلوكه شده ريال
هد و همين مسأله نيز باعث
در اختيار دولت قرار د 
پيشروي نقدينگي شده است.
ســود در بازار بينبانكي به

در صورتي كه نرخ
رود كه
هد انتظار مي 
خود ادامه د 
روند كاهشــي 

سپردهگذاري
شاهد كاهش استقبال معاملهگران از 

تواند به
در بانكها شويم .در نتيجه اين مسأله مي 
افزايش نقدينگــي و درنتيجه افزايش تورم منجر
شود .در عين حال موافقت بانك مركزي با برخي
از تصميمات متوليان بازار سرمايه با هدف حمايت

عوامل تورمزا
رشد تورم
رســد عامل مســلط در 

به نظر مي
ايجاد شــده در كلهاي پولي
بايد تغييــرات 
را 
اد كرد .بر اســاس آخرين برآوردي كه بانك
قلمد 
رشــد نقدينگي در پايان

مركزي انجام داده نرخ
رصد رسيده كه در طول
ســال گذشته به  40.6د 
نيم قرن اخير بيسابقه بوده است .اين نرخ حتي از
رشد نقدينگي در دهه  ۹۰نيز 12.5
متوسط نرخ 
رشد پايه
رصد بيشــتر بوده است .در عين حال 
د 
رشد بااليي
رصد رســيده كه 
پولي نيز به  29.2د 
در مقايســه با دورههاي قبلي محسوب ميشود.
ود  ۳۵۰۰هزار
هماكنون حجم نقدينگي بــه حد 
هد در طول
ميليارد تومان رسيده كه نشان ميد 

ميليارد تومان به

يك سال گذشــته  ۱۰۰۳هزار
حجم نقدينگي افزوده شــده اســت .بررسيها
رشد پايه پولي و
هد كه داليل اصلي 
نشــان ميد 

از اين بازار نيز با نگرانيهايي همراه بوده ،چه آنكه
رود بخشــي از ايــن مصوبات نيز اثرات
گمان مي 
تورمي به همراه داشــته باشــند.براي مثال طبق
مصوبات دولت قرار است  ۲۰۰ميليون دالر از منابع
برسد و معادل ريالي
صندوق توسعه ملي به فروش 
آن به صندوق تثبيت سهام واريز شود .از آنجا كه
صندوق توسعه ملي ارز قابل دسترسي در اختيار
خواهد بود

كند بانك مركزي ناچار
ارد تا عرضه 
ند 
كند كه
به پشــتوانه ارزهاي مسدودي ريال چاپ 
خواهد داشت.بديهي است اين

آثار تورمي به همراه
كند و
وارد مي 
مسأله فشار بيشــتري به بازار پول 
ركورد بيسابقهاي

رشد بيشتر نقدينگي كه
باعث 
خواهد شــد .بنابراين

در ســال گذشته داشــته
تواند نيرو محركه
شد مي 
مجموعه عواملي كه گفته 
روند جاري در
شود تا 
رشد قيمتها در سال جاري 

افزايش نرخ تورم تا پايان سال نيز ادامه يابد.
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ركورد شكست.

نقدينگي در سال ۹۹
براساس محاســبات بانك مركزي نرخ
رشــد نقدينگي تا پايان سال گذشته

رصد بوده كه اين رقم  12.5درصد
 40.6د 
رشد نقدينگي در يك

بيشتر از متوسط
رشد اعالمي حجم
رصد 
دهه اخير است .د 
كل نقدينگــي را به  ۳۴۷۵هزار ميليارد
تومان رسانده اســت .به اين ترتيب در
دوازده ماهه سال گذشــته روزانه 2.7
ميليارد تومان به حجم نقدينگي افزوده

شده است .پايه پولي نيز در سال گذشته
رصد داشته كه
رشــدي نزديك به  ۳۰د 
بعد از
رشــد ثبت شده 

باالترين ميزان
ســال  ۹۸محسوب ميشــود .تشديد
فشــارهاي خارجي و كاهش درآمدهاي
ارزي ،مكلف شدن بانك مركزي به خريد
ود شــده ،برداشت از
منابع ارزي مسد 
منابع صندوق توسعه ملي به نرخ نيمايي
با هدف مقابله با كرونا عوامل تاثيرگذار
رشد نقدينگي در سال گذشته اعالم

بر
شده است .در صورت به نتيجه نرسيدن
مذاكرات ايران و آمريكا و تداوم شرايط
رويكرد در

كرونايــي ،احتمال تغييــر
بعيد به نظر

حوزه سياستگذاري پولي
رســد و در نتيجه آثار پولي ناشي از

مي
اقتصاد در

سياستهاي بانك مركزي بر
خواهد شد.

سال جاري ملموستر

رشد نقدينگي
ركورد 

خود از تحوالت
بانك مركزي در تحليــل 
اقتصــاد كالن در ســال گذشــته اقــدام به

رمزگشــايي از وضعيت بازار پول كرده است.
بر اساس محاسباتي كه اين مركز انجام داده،
نقدينگي در دوازده ماهه سال گذشته با 40.6
ركورد تازهاي به ثبت رســانده

رشــد

رصد
د 
اســت .چنين نرخي در هيچيك از سالهاي
دهه  ۹۰ديده نشــده و تنها در سال  ۹۲نرخ
د 38.8
بعد از بازبينيهاي مجد 
رشد نقدينگي 

رصد بوده اســت .بررســي آمارهاي اعالمي
د 
هد متوسط
از وضعيت بازار پول نشــان ميد 
رشد نقدينگي از ســال  ۹۰تا پايان سال ۹۹

رصد بوده است .به اين ترتيب
معادل  28.15د 
رشد نقدينگي سال گذشته  12.5درصد
نرخ 
رشد دههاي كه گذشته بوده
بيشتر از متوسط 
اســت .حجم نقدينگي نيز در سال گذشته با
رصد به  ۳۴۷۵هزار
رشــد  40.6د 

احتســاب
هد تنها
ميليارد تومان رســيده كه نشان ميد 

ميليارد تومان

در يك سال گذشته  ۱۰۰۳هزار
ميليارد تومان به مجموع

و روزانه  7.2هــزار
هرچند بانك

حجم نقدينگي اضافه شده است.
مركزي در ســال گذشــته از ابزارهاي جديد
ايجاد مانع بــراي خلق پول

پولي بــه منظور
كرد اما مقام پولي نتوانست در برابر
اســتفاده 
تكاليف اعالمي از ســوي دولت كه آثار پولي
بسياري به همراه داشت مقاومت كند.

رشد نگرانكننده پايه پولي

بر اســاس محاســباتي كه بانك مركزي
رشــد بيسابقهاي

اعالم كرده پايه پولي نيز
رشد پايه
در ســال  ۹۹داشته اســت .رقم 
پولي در دوازده ماهه گذشــته معادل 29.2
رصد بوده و حجــم كل پايه پولي به ۴۵۴
د 
ميليارد تومان رســيده اســت .يكي از

هزار
رشد پايه پولي
نگرانيهايي كه در خصوص 
ارد به ســطح باالي ضريب فزاينده
وجود د 

رشــد بااليي را

نقدينگي مربوط اســت كه
براي نقدينگي رقم ميزند .چنين مسألهاي
اهميت كنتــرل پايه پولي از ســوي بانك
مركــزي را دوچندان كــرده ،با اين حال به
عملكرد مناســبي

رســد مقام پولي

نظر مي
در اين خصوص نداشته است .بانك مركزي
ريشه ركوردزني نقدينگي و پايه پولي را در
اند كه برخي از آنها در
عوامل مختلفي ميد 
نهاد پولي نبوده اســت.
حوزه اختيارات اين 
بنا بر اعالم بانك مركزي يكي از داليل عمده
رشــد پايه پولي در سال گذشــته افزايش

خالــص داراييهاي خارجــي بانك مركزي
نهاد پولي در توضيح چنين
بوده اســت .اين 
چند دهه
مسألهاي نوشته «اگرچه در طول 
رشد نقدينگي از بودجه
گذشته ،تاثيرپذيري 
دولت به اشكال مختلف از جمله استقراض
مســتقيم دولــت از بانك مركــزي ،فروش
درآمدهــاي ارزي دولت بــه بانك مركزي
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(به دنبال افزايــش قيمت و صادرات نفت)،

ايجاد
زياد بر شــبكه بانكي و
وضع تكاليف 
ناتــرازي در جريان منابــع مصارف بانكها
زمينه بروز داشــته اســت ،ليكن در ســال
رشــد خالص

 ۹۹عدم امكان خنثيســازي
داراييهاي خارجي به دليل مشكالت ناشي
لوانتقال منابع خارجي ،عامل اصلي رشد
از نق 
پايه پولي و نقدينگي بوده است؛ بطوریکه
رشد  29.2درصدي پايه
رصد از 
واحد د 

۲۷
پولي در پايان سال  ۹۹نسبت به پايان سال
قبل ،به افزايش خالص داراييهاي خارجي
بانك مركزي مربوط بوده است».
رشد نقدينگي
ريشههاي 
بنابرايــن افزايــش خالــص داراييهاي
خارجي بانك مركزي يكــي از فاكتورهاي
رشد پايه پولي و نقدينگي در سال
اصلي در 
گذشــته بوده است .اين مســأله گوياي آن
رشد حجم نقدينگي
است كه سهم دولت در 
در سال گذشته بسيار پررنگ بوده است.
دولت از يك ســو منابع صندوق توسعه
ملي را برداشت و بانك مركزي را به مكلف
به تامين معادل ريالي اين منابع ميكرد.
وجود در دسترس

از ســوي ديگر نيز با
ود شــده ،بانك
نبودن منابع ارزي مســد 
مركزي مكلف به تاميــن ريالي اين منابع
نامرئي در ســال گذشــته با هدف تامين
منابع مالي موردنياز دولت شده بود .اين دو
را ميتوان عوامل اصلي افزايش داراييهاي
خارجي بانك مركزي عنوان كرد .مســأله
ديگري كه هم در ســال  ۹۸و هم در سال
رشــد نقدينگي در

 ۹۹بــه نيروي محركه
اقتصاد تبديل شده نيز به تكاليفي مربوط

شود كه دولت به منظور مقابله با آثار و
مي 
تبعات بحران كرونــا برعهده بانك مركزي
نهاده است .بر اســاس اعالم بانك مركزي
برداشــت از منابع صندوق توسعه ملي به
نرخ نيمايي بــه دليل تفاوت قيمتي باالي
آن با نرخ بانكي آثــار پولي زيادي برجاي
عمدهاي
گذاشــته اســت ،چه آنكه بخش 
از مصــارف ارزي كشــور واردات كاالهاي
هســتند و

اساســي و داروي به نرخ بانكي
ارزهاي خريداري شده از دولت تنها بخشي
از نيازهــاي وارداتي دارو را تامين ميكرد.
يد تحريمهاي آمريكا و
بديهي است تشــد 
كاهــش قابل توجه درآمدهــاي ارزي نيز
شرايط را دشواتر كرده و در افزايش حجم
نقدينگي تاثيرگذار بوده است.
چند عامل در
رســد 

بنابرايــن به نظر مي

سال گذشته موجب بياثر شدن سياستهاي
پولي بانك مركزي شــده اســت .فشارهاي
ود شدن
كمبود منابع ارزي ،مســد 

خارجي،
بخشــي از داراييهــاي ارزي ،تكليف بانك
مركزي براي تامين معادل ريالي داراييهايي
كه در دسترس نيستند ،تامين ريالي منابع
برداشــتي از صندوق توسعه ملي و در كنار
همه اينها اتخاذ سياســتهاي انبساطي با
هدف فائــق آمدن بر بحــران كرونا عوامل
رشــد حجم نقدينگي در

مهم تاثيرگذار بر
هرچند سياستگذار

بودهاند.
سال گذشــته 
پولي ســال گذشــته از عمليات بازار باز در
راســتاي كاراتر كردن سياســتهاي پولي
يد پولي
خود رونمايي كرد ،اما ابزارهاي جد 

نيز قــادر به مقاومت در برابر تكاليف دولتي
نبودند .بر همين اســاس سياستگذار پولي

بازارهــاي اقتصــادي افزايش يافته اســت.
بــا اين حال كاهش اين نــرخ در نيمه دوم
مويد كاهش سطح

تواند
سال گذشــته مي 
انتظارات تورمي باشــد .بديهي است ركود
حاكــم در بازارهاي مــوازي همچون ارز و
بورس نيز يكي از داليلي اســت كه موجب
تغيير تمايالت سياســتگذاري شده است،
سپردهگذاري بلندمدت در بانكها

به بياني
با استقبال بيشتري از سوي سرمايهگذاران
همراه بوده اســت .با توجه به ركوردشكني
نقدينگي در سال گذشته و همچنين تداوم
وضعيت كنوني حداقل تا نيمه سال جاري،
رود تغييري در وضعيت كلهاي
انتظار نمي 
شــود و بنابرايــن احتماالت

ايجاد

پولــي
رشد پايه پولي و نقدينگي
در خصوص كنترل 
بعيد است .در نتيجه
با سياستهاي كنوني 

سال گذشــته عمال كنترل چنداني بر بازار
پول نداشته و سياستهاي مالي دولت مقدم
بر سياستهاي پولي بوده است.

رســد كماكان بر حجم نقدينگي

به نظر مي
شود كه اين مسأله
در سال جاري نيز افزوده 
مستقيما بر افزايش تورم و سطوح قيمتها
برآورد آماري از

تاثير ميگذارد .نخســتين
نرخ تورم فروردين ماه و نزديك شدن تورم
۱۲ماهه بــه محدوده  ۴۰درصدي نشــان
هد كه حداقل تا نيمه امســال كاهشي
ميد 
در نرخ تورم اتفاق نميافتد .بنابراين هرچند
سياستگذار پولي به اســتفاده از ابزارهاي
پولي متنوع با هدف كنترل نرخ تورم اميدوار
شواهد حاكي از دور شدن نرخ تورم

بوده ،اما
هدفگذاري شده بانك مركزي است.
از تورم 
رود نرخ تورم حداقل تا
همچنين انتظار مي 
رشد متوالي و غيرقابل
زمانيكه نقدينگي به 
خود را با تورم
خود ادامه دهد ،فاصله 
كنترل 
انتظاري بانك مركزي حفظ كند.

رشد پول
كاهش 
وجود ناكام مانــدن بانك مركزي

اما بــا
رشــد پايه پولي و

ايجاد مانع بر مســير

در
رشــد پول در سايه اقدامات مقام

نقدينگي،
پولي رو به كاهش گذاشــته است .بر اساس
آمار اعالمي از ســوي بانك مركزي ،رشــد
رصد رســيده
دوازده ماهــه پول به  61.7د 
رشد 88.6
كه كاهش محسوســي نسبت به 
درصدي مهر ماه سال گذشته داشته است.
رشد پول در مقايسه با سالهاي
با اين حال 
گذشته نيز بسيار باالســت و همين مسأله
هد كه ســياليت نقدينگي در
نشــان ميد 

67

اقتصاد کالن
شماره  -144فروردین و اردیبهشت 1400

68

دژپسند  5راه نشان داد

رشد منفي اقتصادي
كند سرمايهگذاري توليدي و 
روند 

طي ســالهاي اخيــر منعكسكننده فضاي نامناســب
كســبوكار براي فعاالن اقتصادي بوده است .به زعم آنان
توليد و ســرمايهگذاري حضور پررنگ دارند

كه در حوزه
حذف قوانين و مقررات مزاحم و كاهش بروكراســي زائد
اداري يكي از موضوعات كليدي در ترغيب سرمايهگذاران
هرچند جايــگاه ايران در

توليد اســت.

براي افزايش
شــاخص جهاني ســهولت كسبوكار
توانــد بازگوكننــده جايــگاه

نمي
مناســب كشــورمان بــراي
سرمايهگذاريهاي توليدي باشد
بهبود محيط

اقتصاد از

اما وزير
كســبوكار از پنج مسير خبر
داده اســت .مقرراتزدايــي و
حذف موانع زائد ،ساماندهي
نظــام مجوزهاي كشــور،
اجراي اقدامــات محيطي
ملمــوس بــراي عمــوم
مــردم ،توانمندســازي
كسبوكارهاي كوچك و
متوسط بخش خصوصي
و انجــام اقدامات الزم
بهبــود و ارتقاء

بــراي
امتيــاز و رتبه ايران در
شاخص جهاني سهولت
انجام كسبوكار مسيرهاي
يادشده براي كمك به رفع
توليد عنوان شده است.

موانع
اگر پــاي صحبتهاي فعــاالن حاضر در
حوزههاي توليدي و سرمايهگذاران اقتصادي
بنشــينيم متوجه ميشويم كه فضاي نامساعد
كسبوكار دغدغه مشترك همه اين فعاالن در
اقتصاد ايران است .از قوانين و

روزهاي نفسگير
مقررات مزاحم گرفته تا بروكراسيهاي پيچيده
توليد شــده
ســد راه 

اداري و دولتي ،همه و همه
توليــد را غيرممكن

و حركت بر مســير افزايش
هرچند مزين شــدن ســال به شــعار

کردهاند.
ايجاد انگيزه براي
توليــد و مانعزداييها از اهميت 

ارد با اين حال
ســرمايهگذاران توليدي حكايت د 
رســد تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله

به نظر مي
زيادي داريم .بر اساس آخرين برآوردهاي انجامشده
از سوي نهادهاي بينالمللي ،ايران در جايگاه  ۱۲۷در
ميان  ۱۹۰كشور جهان در شاخص سهولت كسبوكار
 ۲۰۲۰ايستاده است .در برآوردهاي قبلي ايران رتبه
 ۱۲۸را در ســال  ۲۰۱۹داشت كه نشاندهنده بهبود
يك پلهاي جايگاه كشــورمان در  ۲۰۲۰است .با اين
بهبــود فضاي

مويد
تواند 
حال چنيــن رتبــهاي نمي 

كســبوكار براي فعاالن اقتصادي باشــد ،چــه آنكه كم
نيستند قوانين و مقرراتي كه ناظر بر حضور پررنگ دولت

در حوزههاي سياســتگذاري است و دست و پاي فعاالن
توليد را از پشت بسته است.با اين حال فرهاد
براي افزايش 
بهبود يك پلهاي جايگاه ايران در

اقتصاد

دژپســند ،وزير
شاخص سهولت كســبوكار  ۲۰۲۰را به فال نيك گرفته
بهبود فضاي

و از تالشهــاي وزارتخانه متبوعش بــراي
ســرمايهگذاران خبر داده است .وي در گزارشي خطاب به
مقامات عاليرتبه كشور از اقدامات انجام شده در اين مسير
رمزگشــايي كرده است .وي در بخشي از اين گزارش رتبه
مورد بحث قرار داده
ايران در زمينه فضاي كســبوكار را 
و اعالم كرده كه با تالشهاي صورت گرفته ايران توانسته
ژپسند در

به جايگاه بهتري در اين خصوص دســت يابد .د
برخورد سياسي

خود بحث شائبه
بخش نخست از گزارش 
بانك جهاني با وضعيت ايران در حوزه كسبوكار را مطرح
معتقد است اگر اصالحات صورتگرفته در داخل از

كرده و
شد ايران ميتوانست
نهاد بينالمللي پذيرفته مي 
سوي اين 
با  ۳۴رتبه بهبود ،در جايگاه  ۹۳جهاني قرار گيرد.
بهبود امتياز ايران در شاخص سهولت كسبوكار

ژپســند در اين خصوص ميگويــد« :يكي از اقدامات

د
روند در پيش گرفتهشده از
انجامشــده در سال  ،۹۹ادامه 
بهبود امتياز و رتبه كشور

ابتداي دولت يازدهم در خصوص
در شاخص سهولت انجام كســبوكار بانك جهاني است.
در ابتــداي دولت يازدهم رتبه ايــران  ۱۵۲در ميان ۱۸۹
كشور جهان بود .با اقدامات انجامشده در سالهاي مختلف
امتياز اين شــاخص هر سال نسبت به سال قبل بهتر شد
رشد امتياز و با اينكه رتبه كشور با اصالحات
وجود 

ولي با
انجامشده در گزارش سال  ۲۰۱۶حتي به  ۱۱۷هم رسيد،
به دو دليل عدم پذيرش اصالحات انجامشده توسط بانك
جهاني و سرعت باالتر كشــورهاي ديگر در اصالحات ،از
روند تنزل جايگاه كشور بوديم و به رتبه
شاهد 

سال ۲۰۱۷
 ۱۲۸در گزارش سال  ۲۰۱۹رسيده بوديم كه خوشبختانه
روند در آخرين گزارش بانــك جهاني متوقف و يك
ايــن 
بهبود نسبت به سال قبل با كسب امتياز  5.58و رتبه

رتبه
شاهد بوديم».

 ۱۲۷از  ۱۹۰كشور جهان را در سال ۲۰۲۰
بود با اقداماتي كه طي دو سال اخير در كشور
«انتظار اين 
بهبود قابل توجهي مواجه شود

انجام شد ،رتبه كشــور با
تاييــد  ۸اصالح از  ۱۱اصــاح انجامگرفته

وجود

ولــي با
توســط دولت در اين شاخص و نماگرهاي ذيل آن توسط
سه اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي ايران ،تعاون
ايران و اصناف ايران و ارائه گواهي رســمي اين سه اتاق به
مورد قبول واقع
بانك جهاني ،اين اصالحات از سوي بانك 
برخورد سياسي

برخورد بانك ،شائبه

نشد .متاسفانه نحوه
كند و تقلب
آن بــا اين موضــوع تخصصي را تقويــت مي 
افشاشده سال گذشته بانك جهاني در اين شاخص كه به
نمود نيز اين نظريه را تقويت
صورت رســمي به آن اذعان 
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ميكند .اگر بانك جهاني اصالحات انجامشده و
تاييد قرارگرفته توســط بخش خصوصي
مورد 

را ميپذيرفــت ،پنج و نيــم امتياز به امتيازات
جمهوري اسالمي ايران افزوده و تا  ۳۴رتبه نيز
بهبود مييافت».

رتبه كشور
اقدام مهم انجامشده از سوي وزارت اقتصاد
در همين خصوص راهانــدازي پنجره فيزيكي
ژپســند در گزارش

شــروع كسبوكار است .د
خود در اين خصوص آورده «محيط كسبوكار،

در ســال  ۱۳۹۹در تهران و چهار شهر بزرگ
كشور (مشهد ،شيراز ،اصفهان و تبريز) پنجره
واحــد فيزيكي شــروع كســبوكار مبتني بر

شد كه
روششناســي بانك جهاني راهاندازي 
فرآيند شــروع كسبوكار مشتمل بر ثبت يك

ود (و سهامي خاص)،
شركت مســئوليت محد 
كد اقتصادي و ثبتنام در نظام مالياتي
دريافت 
كد كارگاهي تامين اجتماعي،
كشــور ،دريافت 
انتشــار آگهي تأســيس روزنامههاي رسمي و
كثيراالنتشار و دريافت دفاتر حسابرسي مالياتي
از  ۷۲و نيم روز به ســه روز كاهش پيدا كرده
است كه اين امر عالوه بر افزايش رضايتمندي
فعالين اقتصادي (كه در مصاحبههاي رســمي
روســاي اتاقها حضور داشته است) در صورت
مــورد قبول قرار گرفتن توســط بانك جهاني

موارد پيش

تواند عالوه بر
در ســنوات آتي مي 
ود  ۱۹رتبه ،كشــور را
گفت ،به تنهايــي حد 
رســد طي چند

».هرچند به نظر مي

ارتقا دهد
اقتصــاد برنامههايي براي

ســال اخير وزارت
مســاعد شدن فضاي

توليد و
حمايت از بخش 
كسبوكار ارائه داده است ،اما حداقل به گفته
فعاالن اقتصــادي اين اقدامات در حوزه اجرا با
ناكاميهايي همراه بوده و مسير افزايش توليد
را هموار نكرده اســت .براي مثال در بررســي
زيرمجموعههاي شاخص ســهولت كسبوكار
بهبود يك

وجــود

شــود كه با

مشــخص مي
پلهاي جايگاه ايران در ســال  ۲۰۲۰اما شروع
كســبوكار در ايران با دشــواريهاي زيادي
مواجه اســت ،رتبه  ۱۷۸ايــران از ميان ۱۹۰
كشور جهان در زيرشاخص «شروع كسبوكار»
تاييد ميكند .به نظر
نيز چنين مســألهاي را 
زائد اداري
وجود بروكراسي پيچيده و 

رسد
مي 
باشد و شروع
يكي از داليل روشــن اين مسأله 
كار را براي فعاالن توليدي و اقتصادي بســيار
سخت كرده اســت .بديهي اســت اگر بخش
بماند و ساختار
خصوصي همچنان در حاشــيه 
عريض و طويل دولتي با دخالتهاي بيشتر در
باشــد نميتــوان اميدي به

توليد همراه
حوزه 
كارا بــودن اصالحات صــورت گرفته در حوزه
كسبوكار داشت.

تسهيل صدور مجوزها
دومين اقــدام صورتگرفته به تســهيل
صــدور مجوزها مربوط ميشــود .دژپســند
در اين خصوص نوشــته« :در بخش ديگري
از فعاليتهــاي برنامهريزي و انجامشــده در
تاكيد بر رفع مقررات و رويههاي

ســال  ۹۹با
زائــد بــراي كســبوكارها

دســتوپاگير و
و همچنيــن ،تســهيل صــدور مجوزهــاي
كســبوكار ،وزارت امور اقتصادي و دارايي،
در نقش متولي هيات مقرراتزدايي و بهبود
محيــط كســبوكار در ادامــه فعاليتهاي
تاكيد بر حل مســائل

ســنوات قبل ،ضمن
و چالشهــاي مبتال به ملي ،بــا بهرهگيري
و نظرخواهــي از فعاالن بخــش خصوصي و
همچنين شــوراهاي گفتوگوي استاني و با
اســتفاده از تــوان ادارات كل امور اقتصادي

كاربــري اراضي ،زنجيــره ارزش محصوالت
غذايي ،تسهيل مجوزهاي توليدات صنعتي،
مجوزها و استعالمات مشاغل خانگي ،كاهش
زمان اســتعالمات پيشنياز مجوزهاي اصلي
فرآيند شروع كسبوكار،

كسبوكار ،تسهيل
تسهيل مجوز سرمايهگذاري خارجي ،تسهيل
فرآيندهــا و رويههاي ثبت عالئــم تجاري،
انحصارزدايــي از مجوزهــا ،تســهيل صدور
برخــي از مجوزها و… ،ســعي بر اين شــد
تا با ســرعت و عمق بيشــتري به معضالت
كسبوكارها پرداخته شود .الزم به ذكر است
وجود محدوديتهاي

كه اين هدفگذاري بــا
ايجادشده ناشي از شــيوع ويروس منحوس
كرونا صــورت گرفت و در صورت عدم وجود
اين محدوديتها امكان دستيابي به توفيقات
وجود داشت».

بيشتر

و دارايي اســتانها ،اقدام به احصاء مشكالت
واقعي محيط كســبوكار و ارائه راهحل براي
آنها كرده است .در اين خصوص ،با برگزاري
 ۶۷جلســه كميته تخصصــي مقرراتزدايي
(در مقايســه با  ۳۹جلسه مشابه سال قبل)،
 ۱۱جلســه هيات مقرراتزدايي و تســهيل
محيط كســبوكار (در مقايســه با  ۹جلسه
مشــابه ســال قبل) و نهايتا منجر به صدور
 ۶۰حكــم در  ۴۶موضــوع تســهيلكننده
محيط كسبوكار شده است«».در اين رابطه،
با تســهيل و مقرراتزدايــي در حوزههايي
نظير امور مالياتي ،امور گمركي ،كشــاورزي
نوين شــامل گلخانه ،آبزيپــروري ،گياهان
دارويي ،پرورش دام و طيور ،استارتآپها و
شركتهاي دانشبنيان ،شفافسازي و كاهش
زمان و تسهيل رويه تخصيص زمين و تغيير

سامانبخشي نظام مجوزدهي
ژپســند «از ديگــر اقدامات

بــه گفته د
انجامشــده ميتوان به سامانبخشــي به
نظام مجوزدهي كشــور با توســعه درگاه
ملي مجوزهاي كشــور  G4B.IRاشــاره
داشــت كه به عنوان نقطــه اصلي دريافت
صادركننده
درخواست مجوز از همه مراجع 
مجوز كشــور بــوده و ضمــن ايفاي نقش
رصد زمان ،شــرايط،
تســهيلكنندگي به 
مدارك و نحوه صدور مجوزها ميپردازد .با
استفاده از اين درگاه تاكنون اطالعات كامل
همه عناويــن مجوزهاي صنفي و اطالعات
صادركننده
 ۱۲۴۵مجوز از ديگــر مراجع 
مجوز كه  ۸۵۰عنوان آن كامل و مابقي نياز
صادركننده
به ارائه اطالعات توسط مراجع 
ارند ثبت و توســط دبيرخانه هيات
مجوز د 

69

اقتصاد کالن
شماره  -144فروردین و اردیبهشت 1400

بهبود محيط كســبوكار

مقرراتزدايي و
بررسي شده اســت .در اين درگاه تاكنون
بيش از يك و نيم ميليون درخواست مجوز
و بيش از  ۹۰۰هزار مجوز صادر شده ثبت
و بيــش از  ۵ميليون اســتعالم پيشنياز
صدور مجوز به صورت الكترونيكي و بدون
نياز به حضور متقاضي مبادله شــده است،
ضمن اينكه به شــكايات و مشــاورههاي
درخواســتي مردم در خصــوص مجوزها و
محيط كسبوكار نيز از همين طريق پاسخ
داده ميشود».
اصالح مقررات مالياتي
ژپســند همچنين به حــوزه مالياتها

د
ورود كرده و مواردي را مطرح كرده اســت:

«اين وزارت با انجام اقدامات ديگري نظير
تنقيــح تســهيلمحور مقــررات مالياتي،
همــكاري تنگاتنگ با قــوه قضاييه و اتاق
بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي ايران
و تهــران براي راهانــدازي مجتمع قضايي
ويژه دعــاوي تجاري در تهران ،تســهيل
فرآيندهاي گمركي بــراي توليدكنندگان،
فرآيند ثبتنــام نظــام مالياتي،

اصــاح
تدوين لوايــح و مصوبات قانوني و مقرراتي
بهبــود محيط كســبوكار از قبيل

براي
اليحه حمايت از ســهامداران خرد ،تدوين
آييننامه ســاماندهي ،ايجاد ،ثبت و اعالم
فهرست ملي تشكلهاي اقتصادي ،تدوين
الزامات ارتقاي امنيت فضاي كســبوكار و
ارســال به شــوراي عالي امنيت ملي براي
تصويب ،آييننامه تشــويق به مشــاركت
و ادغام ،تدوين و ارائه بســته سياســتي-
حمايتي براي بنگاههاي كوچك و متوسط
( )SMEsدر ايران ،تهيه محتواي آموزشي
مناســب در قالب فيلم براي توانمندسازي
بخش خصوصي ،انجام طرح ملي پيمايش
كرد تا
بنگاهي در  ۳۱اســتان كشور تالش 
بهبود محيط كسبوكار و در

در راســتاي
نقش سياســتگذار اقتصادي كشور براي
رونقبخشي به كسبوكارها گامهاي جدي
و اقدامات بنياديني را به انجام برساند».
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ابالغ قوانين و خطمشيها
آخرين اقدام انجامشده از زبان دژپسند
به ابالغ خطمشــيها در حوزه كسبوكار
مربوط ميشــود .آنطور كــه وي ميگويد
«يكي از مهمتريــن اولويتهاي راهبردي
كه در سال گذشــته مدنظر قرار داده شد،
پيگيري خطمشيگذاريهاي الزم در قالب

بود كه با در نظر
قانون ،مقررات و مصوبات 
گرفتن مالحظات تخصصي و پيچيدگيهاي
خاص محيط كسبوكار در تعامالت سازنده
و مناســب بين سه قوه ،منجر به تصويب و
عبارتند از:

شد كه مهمترين آنها
ابالغ آنها 
مواد ( )۱و ( )۷قانون اجراي
قانون اصــاح 
سياستهاي كلي اصل ( )۴۴قانون اساسي
بعد آن ،مصوب ۱۳ ،۱۲ ،۱۳۹۹
و اصالحات 
با هدف ارتقاي جايگاه و افزايش اثربخشي
بهبــود محيط

هيــات مقرراتزدايــي و
كســبوكار و همچنين ســاماندهي نظام
مجوزهاي كشور؛ تصويبنامه شوراي عالي
«سادهسازي مراحل

اداري با موضوع طرح
شروع كسبوكار» مصوب  1399/11/20با
هدف تغيير گفتمــان مجوزدهي از نظارت
پيشيني به نظارت پسيني با تكيه بر حس
مسئوليت مدني مردم؛ مصوبه شوراي عالي
اجراي سياستهاي كلي اصل ( )۴۴قانون
اساســي مورخ  ۱۳۹۹/۷/۲بــا هدف ايجاد
ضمانت اجراي مصوبات هيات مقرراتزدايي
بهبود محيط كسبوكار و تعيين مجازات

و
براي عــدم اجــراي آنها؛ مصوبه جلســه
 1399/8/3هيــات محترم وزيران با هدف
طبقهبندي مجوزهاي كسبوكار ،آزادسازي
منابــع ملــي ،اراضي و انفــال محبوس به
صادرشــده پيشين كه
واســطه مجوزهاي 
نشــدهاند،

توليد

منجر به بهرهبــرداري و
تسهيل راهاندازي و توسعه كسبوكارهايي
تواند وابســتگي بــه واردات را كم
كه مي 
كند ،راهاندازي كارگروه ســرمايهگذاري و
مقرراتزدايي در استانها».
بنا به گفتههــاي وزير اقتصاد ،وزارتخانه
متبوعــش از پنج مســير در جهت بهبود
محيــط كســبوكار برآمــده اســت و با
اقداماتي كه انجام داده توانســته مقداري
فضــا را براي فعاالن توليــدي هموار كند.
رســد چنين اقداماتي كافي

اما به نظر مي
نباشــد .تا زمانيكه مداخــات دولت در
مديريت فعاليتهاي اقتصادي كاهش نيابد
و سياســتهاي دســتوري و منوط كردن
فعاليتهاي اقتصادي بــه ارائه مجوزهاي
بهبود فضاي

نشــود

توپاگير برچيده
دس 
كســبوكار محقق نميشــود .ضمن آنكه
جايگاه متزلزل ايــران در حوزه بينالملل
و تجارت خارجي نيز بر حجم مشــكالت و
بهبود روابط با

گرفتاريها افزوده و ضرورت
جامعه جهاني را نيز به نهادهاي تصميمگير
بــا هدف حمايت از بخش توليدي كشــور
يادآور ميشود.

تورم ۱۴۰۰
و نگاه بخشی
از دولت
هد كه
برآوردهاي آماري نشان ميد 
نرخ تورم حداقل تا نيمه ســال جاري
هد و
خود ادامــه ميد 

به پيشــرفت
هدفگذاري تورمي بانك مركزي حتي

در دوره بلندمدت نيز محقق نخواهد
شد .بازگشــايي پرونده تورمي سال
ركورد تورمي در

گذشته و ثبت ســه
نخستين ماه از سال جاري نيز سناريوي
ماندگاري تورم بر فراز قله ســاالنه را
اثبات ميكند .بنابراين چشــمانداز
تورمي  ۱۴۰۰مطابــق پيشبينيهاي
صــورت گرفته تا نيمه ســال جاري
افزايشي است ،اما پس از آن ميتوان
انتظارات در خصوص وضعيت قيمتها
را تعديل كرد .نااطميناني نســبت به
آينده سياســي ،بسط پول در شرايط
كرونايي ،افزايش گردش نقدينگي در
بازارهاي مالي ،كسري باالي بودجه و
چشــمانداز متزلزل رونق اقتصادي را
ميتوان عوامل تاثيرگذار بر تورم در
اد كرد.
 ۱۴۰۰قلمد 
در آخرين برآوردي كه از ســوي
مركز آمار انجام شــده نــرخ تورم
ركورد تازهاي را به ثبت رسانده است.

هد كه
ادههاي اين مركز نشان ميد 
د 
نرخ تورم محقق شده ساالنه فروردين
رصد بوده كه
ماه ســال جاري  38.9د 
به معناي نزديك شدن آن به محدوده
 ۴۰درصدي است.
اين نخستينبار از سال  ۹۸است كه
ودهاي نوسان دارد.
تورم در چنين محد 
ثبت چنين نرخي از يك انحراف بزرگ
هدفگذاريشده از سوي بانك
در تورم 
كند كه
تاييد مي 

هد و
مركزي خبر ميد 
درصــورت تداوم افزايــش قيمتها
مــورد انتظار بانك مركزي حتي

تورم
نخواهد شد.

تا پايان سال نيز محقق
رسد عوامل مختلفي بر روند
به نظر مي 
افزايش قيمتها در سال جاري موثر
باشند كه بخشــي از آنها ترسيمگر

مسير تورمي سال گذشته نيز بودند.
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عوامل تورمزا
در ســال  ۹۹مجموعه متنوعي از عوامل
ند و بازار كاالهاي
دســت به دســت هم داد 
درپي
مصرفي را در شــوكهاي قيمتي پي 
فرو بردند .نخستين ســيگنال افزايش تورم
نيز در نيمه نخســت سال جاري و به دنبال
جهشهاي قيمتي در بازار ارز ســاطع شد.
رســد متغيرهاي پولي

هرچند بــه نظر مي

نيز نقش پررنگي در افزايش تورم در ســال
گذشــته داشــتهاند ،اما از آنجا كه تغييرات
كلهــاي پولي بــا تاخير به بــازار قيمتها
كرد كه سهم
شود ميتوان اذعان 
منتقل مي 
نوسانات ارزي از افزايش قيمتها حداقل تا
ابتداي تابستان سال گذشته پررنگتر بوده
است .همســويي جهشهاي ارزي با بسته
شدن مرزها و به هم خوردن تعادل صادرات
و واردات اقالم مصرفي نيــز در امر افزايش
بودهاند .اما با آنكه نزديك
قيمتها ســهيم 
شــدن به زمان انتخابات آمريــكا بازارهاي
موازي را در ركــودي عميق فرو برد ،موعد
تســري تغيير و تحوالت بازار پــول بر بازار
قيمتها فرارســيد .به ايــن ترتيب از نيمه
دوم ســال نقش متغيرهاي پولــي بر روند
قيمتگذاريها اهميت بيشتري پيدا كردند.
هرچند در نيمه دوم ســال گذشته

بنابراين
به دليل تحوالت سياسي پيشآمده انتظارات
تورمي كاهــش يافت اما افزايش نقدينگي و
پايه پولي دســت بــاال را در تاثيرگذاري بر
رونــد قيمتها برعهده داشــتند .بررســي

وضعيت بازارهاي اقتصادي نشــان ميدهد
وجود كاهش نقش بــازار ارز و ركود

كــه با
نسبي قيمتي در اين بازار ،بازار پول همچنان
به عنوان عاملــي اصلي در افزايش قيمتها
نقشآفريني ميكند .مجموعه عواملي كه بر
بودهاند
افزايش ســطوح قيمتها تاثيرگذار 
ايران را كماكان در فهرست كشورهاي داراي
ادهاند .در
باالترين تــورم در جهان قــرار د 
برآوردي كه مؤسسه تريدينگ اكونوميكس
انجام داده ،ايران ششمين كشور با بيشترين
بــرآورد بر

نــرخ تورم در جهان اســت .اين
اسفند ماه

اساس تورم نقطهاي ثبتشده در
سال گذشته صورت گرفته است.
ركورد بيسابقه تورمي

با توجه به نقــش مولفههاي تاثيرگذار بر
نرخ تورم در سال جاري ميتوان مسير تورم
تا پايان ســال را نيز ترسيم كرد .وزارت رفاه
در بــرآوردي كه انجام داده پيشبيني كرده
كه نرخ تورم تا پايان ســال باالي  ۳۰درصد

شــود و با نرخ نزديك به  ۳۰درصدي به

مي
خود در سال  ۱۴۰۰پايان ميدهد .اگر به
كار 
پيشبينيهاي صورت گرفته از سوي وزارت
بايد پيشبيني كنيم كه
اســتناد كنيم 

رفاه
تــورم نقطه به نقطه نيز ركوردهاي جديدي
به ثبت برساند.

باقي بماند .ضمن آنكه تورم تا پايان آبان ماه
خواهد بود .در

رصد
نيز كماكان باالي  ۴۰د 
بررســيهايي كه اين مركز انجام داده نقش
چهار عامــل در افزايش تورم بااهميت تلقي
شده است ،افزايش حجم نقدينگي ،افزايش
قيمــت دالر ،افزايش تورم انتظاري كه تورم
كاذب را در پي داشــته و همچنين افزايش
تقاضاي يكباره بــراي برخي از اقالم مانند
مواد شوينده و غيره به علت شيوع
مركبات ،
ياد شده از سوي وزارت
بيماري كرونا عوامل 
موارد اين مركز

رفاه هستند .با توجه به اين
مســير تورم را تا پايان ســال جاري ترسيم
كرده است.
در برآوردهــاي اين مركز نــرخ تورم به
خود تا اواســط تابســتان ادامه
پيشــرفت 
اد ماه
رصــد در مرد 

هــد و به نرخ  ۴۵د
ميد 

انحراف از تورم هدف
به اين ترتيب در ســال جــاري تورم ۲۲
هدفگذاري شده بانك مركزي نه
درصدي 
نخواهد شــد ،بلكه فاصله خود

تنها محقق
را بــا اين نرخ تا پايان ســال حفظ ميكند.
هد كه ابزارهاي به كار
اين مسأله نشان ميد 
گرفته از سوي مقام پولي قادر به مقاومت در
برابر عوامل تشــديدكننده قيمتها نبوده و
تورم بر مسير افزايشي در حركت بوده است.


ركورد
ميرسد .نرخ  ۴۵درصدي تورم ساالنه
خود محسوب ميشود
يد تورمي در نوع 
جد 
و در طول تاريخ چنيــن نرخي هيچگاه در
اقتصاد ايران سابقه نداشــته است .هرچند

در فاصله تير ســال  ۹۸تا آذر همان ســال
رصد در نوســان بود،
نــرخ تورم باالي  ۴۰د 
اما باالترين نرخ ثبت شده در اين بازه زماني
رصد بوده اســت .بنابراين تورم
نيز  42.7د 
ساالنه  ۴۵درصدي باالترين نرخي است كه
خود ميبيند .اما در
اقتصاد ايــران به 

تاريخ
پيشبينيهاي انجام شــده وزارت رفاه نرخ
خود را تغيير ميدهد
تورم از شهريور جهت 
وارد فاز كاهشي ميشود .با اين حال تورم
و 
بــاالي  ۴۰درصدي تا پايــان آبان كماكان
خواهد بود.

اقتصاد ايران

مهمان
وارد محدوده  ۳۰درصدي
از آذر نيز تورم 

ناكامي سياســتگذار پولي در كنترل تورم
نهاد مربوط نميشــود،
اما تنها به ضعف اين 
بلكه مداخالت دولت در سياستهاي پولي و
كسري باالي بودجه نيز سهم زيادي در اين
مهم داشتهاند.
ضمن آنكه برداشتهاي غيرمستقيم دولت
از منابع بانك مركزي در كنار سياســتهاي
انبساطي بانك مركزي در دوران شيوع كرونا
رشد پول و نقدينگي
به عامل تشديدكننده 
شدهاند.
تبديل 
رســد نزديك شــدن بــه زمان

به نظر مي
انتخابات و همچنين مذاكرات وين كه در جريان
تواند فضاي نااطميناني نسبت به آينده
است مي 
كند و از همين رو
يد 
اقتصادي كشور را تشــد 
نميتــوان منكر اثرگذاري عوامل سياســي بر
جهتگيري بازارهاي مالي و اقتصادي شد.
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فرماندهان بودجه دعوا دارند
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كســري بــاالي بودجه دولــت به يك
موضوع داغ اقتصادي در محافل كارشناسي
تبديل شــده و معماي تامين اين كسري
نيــز به محل اختالف بيــن دولت و بانك
مركزي .سياســتگذار پولي از سهم باالي
برداشتهاي دولت از منابع بانك مركزي
و قوانيني كه مقام پولــي را به خلق پول
براي اين منظور موظف ميسازد گاليهمند
است .سياستگذار مالي اما گمانهزنيها در
خصوص استقراض دولت از بانك مركزي
و مكلف كردن اين نها د پولي براي تامين
مالــي را مــردو د اعالم كــرده و با همين
استناد از زاويه ديگري به چالش بودجهاي
دولت پرداخته است .رئيس سازمان برنامه
و بودجه در گزارههاي سياستي خود بحث
كندي تبديــل منابع ارزي به منابع ريالي
از ســوي بانك مركزي را پيش كشيده و
اين نهــاد پولي را بزرگترين بدهكار دولت
عنوان كرده است .با توجه به اينكه تاخير
در تامين ريالي منابع ارزي از سوي بانك
مركــزي ريشــه در پايين بودن ســرعت
انتقال ارز به كشــور دارد ريشــه كندي

عمليــات تبديل دالر به ريــال را بايد در
محدوديــت نقل و انتقال پول زير ســايه
تحريمها جستوجو كرد.
در يك نگاه كلي بودجه دولت را ميتوان
يكي از اهرمهاي مهم در تعيين سرنوشت
اقتصادي كشــور قلمدا د كرد؛ از همين رو
تامين مالــي از محــل مالياتها ،كاهش
هزينههــا و همچنين مقاومــت در برابر
پوليسازي كسري بودجه مسائلي است كه
همواره مورد توجه كارشناسان قرار گرفته
اســت .اما با وجود چنين نگاهي ،مســأله
تامين مالي دولت از بانك مركزي ادعايي
است كه همواره مطرح بوده و حتي آمارها
و برآوردهاي منتشر شده نيز درصدد تاييد
چنين ادعايي برآمدهاند .از آنجا كه ردپاي
كسري بودجه در برنامه دخل و خرج سال
 ۱۴۰۰نيز همچون سالهاي گذشته ديده
ميشــود احتماالت در خصــوص تامين
مالي دولت از مســيرهاي منتهي به بانك
مركزي تقويت شــده اســت ،بهويژه آنكه
دســت دولت طي حداقل دو سال گذشته
از دالرهاي نفتي كوتاه شده و درآمدهاي

حاصل از صادرات نفت ســر از بانكهاي
مركزي كشــورهاي خريدار نفــت ايران
درآورده است .با اين استنا د مسأله كسري
د منظر قابل
بودجه و نحوه تامين آن از چن 
بررســي است؛ در منظر نخست الزم است
اهميت نقش خلق پول در پوشش كسري
بودجه را به ميــان آورد .از آنجا كه دولت
سال گذشــته بودجه  ۱۴۰۰را با كسري
حداقل  ۳۰۰هــزار ميليار د توماني تقديم
مجلس كــر د مباحثي مطرح شــد كه از
احتمال دستدرازي دولت به منابع بانك
د دولت در
مركزي حكايت داشــت .هرچن 
گزارههاي متعدد خو د اين مســأله را انكار
و اعالم كرده كه پوليسازي كسري بودجه
ديگر جايگاهي در رويكرد سياستگذاري
دولــت ندارد بــا اين حال مقــام پولي از
واقعيتهاي پشــت پرده رمزگشايي كرده
اســت .عبدالناصر همتي ســال گذشته و
در چندين مرحله مبحث برداشــت دولت
از صندوق توســعه ملي را به ميان آور د و
اعالم كر د كه تبديل ايــن منابع ارزي به
منابع ريالي از سوي بانك مركزي مصداق

اقتصاد کالن
شماره  -144فروردین و اردیبهشت 1400

واقعي چاپ پول است .به اين ترتيب دولت
نخســتين گام براي پوليســازي كسري
بودجه را از مســير اســتقراض از صندوق
توسعه ملي برداشــته است كه با تكيه بر
قانون و اذن رهبــري ،بانك مركزي را به
تامين ريالي آن مكلف ساخته است.
در گام دوم امــا ردپاي پيشخور كردن
دالرهاي بلوكه شده از سوي سياستگذار
به چشــم ميخورد .بــه عبارتي دولت در
ماههاي پاياني ســال گذشــته و به اعتبار
دالرهاي محبوس شــده در پنج كشــور
هند ،چين ،كرهجنوبي ،ژاپن و عراق بانك
مركزي را به تامين ريالي اين منابع ارزي
مكلــف كرد .به اين ترتيــب مقام پولي با
وجود عدم دسترسي به دالرهاي فيزيكي
دولت منابع ريالي موردنياز دولت را تامين
كرد تا دومين گام در راستاي پوليسازي
كسري بودجه برداشته شود .به اين ترتيب
دو گزاره مور د بررســي نشان ميدهند كه
تاكنون از دو طريق به تامين مالي از محل
خلق پول روي آورده است.
هرچند اين مسأله بارها از سوي مقامات
دولتي تكذيب شده و وزير اقتصاد نيز ادعاي
رئيس كل بانك مركزي مبني بر برداشت
دولت از منابع اين بانك را رد كرده ،حال
اما رئيس سازمان برنامه و بودجه نيز پا به
عرصه تقابل با نهاد پولي گذاشــته و زاويه
د خود نســبت به اين موضوع را آشكار
دي 
كرده اســت .محمدباقــر نوبخت در گزاره
اخير خو د اعالم كرده «بنابر گزارش وزير
محترم نفت پــول حاصل از صادرات نفت
به حساب بانك مركزي واريز شده اما اين
بانك در تبديل ارز بــه ريال دچار تاخير
است و به همين دليل در حال حاضر بانك
مركزي بزرگترين بدهكار دولت است .در
شــرايطي كه دولت اندوخته مالي دربانك
مركزي دارد چه نياز به چاپ پول اســت؟
اساسا بخشي از كســري بودجه دولت به
همين دليل اســت كه منابع ارزي سريع
به منابع ريالي تبديل نميشود ».با توجه
به ادعــاي رئيس ســازمان برنامهوبودجه
ميتوان ريشه تاخير در تبديل منابع ارزي
به منابع ريالي را مور د واكاوي قرار داد.
د بخشــي از
همانگونــه كه گفته شــ 
درآمدهاي دولت كــه بالغ بر  ۳۰ميليارد
تومان برآور د شــده در ســاير كشــورها

محبوس شده و به دليل محدوديت نقل و
انتقال پول دولت امكان دسترسي به آنها
د ماه منتهي
را ندارد .با اين حال دولت چن 
به پايان سال گذشته به دليل فائق آمدن
بر بــار هزينههاي جــارياش و به اعتبار
همين دالرهاي بلوكهشــده بانك مركزي
را به تامين ريالي ايــن منابع مكلف كرد.
بديهي اســت تبديل دالري كه به صورت
فيزيكي موجود نيست به ريال با مشكالت
و موانعــي همراه اســت و عمليات تبديل
منابع ارزي به منابع ريالي را كند ميكند.
بنابراين مســأله موردشاره رئيس سازمان
برنامه و بودجه به دليل پايين بودن سرعت
انتقال ارز به كشور صورت ميگيرد و اين
سازمان نميتواند مسئوليت اين موضوع را

گذشــته و با تكيه بر انتشــار اوراق بدهي
بخش زيادي از كســري هزينههاي خود
را جبران كرده اســت .هرچند درآمدهاي
حاصله از اين محل هيچوقت كافي نبوده،
بــا اين حال ســهم اوراق بدهي در تامين
مالــي دولت بســيار پررنگ بوده اســت.
بررســي وضعيت بازار ســهام نيز نشــان
ميدهد كه ارزش معامالت بدهي از ارزش
معامالت خرده سهام باالتر رفته كه در نوع
خو د بينظير است.
اين مساله نشــان از حجم باالي انتشار
اوراق بدهي دولتي با هدف تامين كسري
هزينههــاي جــاري دارد .مطابــق قانون
دولــت اين اختيــار را دارد كــه صندوق
سرمايهگذاري را به خريد اين اوراق مكلف

متوجــه كوتاهي بانك مركزي در عمل به
قانون ســازد .در عين حال به دليل موانع
موجود بر ســر راه انتقال پول بايد صحت
در تزريق منابع حاصل از صادرات نفت به
حســاب بانك مركزي ترديد كرد .با همه
اينها حتي اگر دولت به صورت مســتقيم
دست به اســتقراض از بانك مركزي نزده
باشد ،به صورت غيرمستقيم و از مجراهاي
قانوني مســأله كســري بودجــه خود را
پيگيري كرده و ســرآخر نيز بانك مركزي
را براي اين منظور به گروگان گرفته است.
فارغ از مســأله تامين مالــي دولت از
مســيرهايي كه به خلق پول منتهي شده،
ميتوان از منظر انتشــار اوراق نيز به اين
مهم پرداخت .دولت طي حداقل يك سال

سازد و بر همين اســاس ،برآوردها نشان
ميدهند كه  ۳۰درصد از اين اوراق توسط
صندوقهــاي ســرمايهگذاري خريداري
ميشود.
با توجه بــه ماهيــت ضدتورمي بودن
اوراق انتظــار ميرود كه انتشــار اوراق به
عنوان ابزار انقباض پــول به مانعي جدي
بر ســر راه افزايش تورم تبديل شــود ،اما
سهم باالي نظام بانكي در خريد اين اوراق
نشــان ميدهد كه اين سياست عمال در
جهــت عكس خود عمل كــرده و ماهيت
تورمي پيدا داشته است .بنابراين تحت هر
شرايطي ماهيت پوليسازي كسري بودجه
دولت حفظ شده و تبعات آن بر متغيرهاي
كالن اقتصادي كامال مشهود است.
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