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بازگشت به نقطه صفر
چنــدی پیــش همه نگاه ها به ســخنان ترامپ پیرامون برجام دوخته 
شد. نگاه هایی که با هزاران اما و اگر در انتظار نتیجه سخنرانی رئیس 
جمهــور آمریــکا بودند. در دولت یازدهم نیز زمانی که  مذاکرات تیم 
دیپلماســی ایران در جریان بود باز هم نگاه ها به فرجام برجام دوخته 
شــده بود. اکنون قریب به 3 ســال است که توافق جامع هسته ای به 
بار نشســته اســت اما هنوز بحث بر ســر برجام بسیار است. بطوریکه 
پــس از رفتــن اوباما انتظارها برای عکــس العمل رئیس جمهوری 

فعلی آمریکا ادامه دارد. 
متاســفانه طی ســالهای اخیر بدون توجه به ظرفیت های کشــور نگاههای خیره مان به 
تصمیم گیران آن سوی مرزها دوخته شده است. در اینکه برجام موانع بسیاری را برای 
شــکوفا شــدن اقتصاد کشــور از پیش رو برداشت و ما را به آینده امیدوارتر ساخت جای 
هیچ گونه شــک و شــبهه ای وجود ندارد اما اینکه پس از ســالها بدون توجه به ظرفیت 
و منابع داخلی کشــورمان چشــم امیدمان به غربی هاست که مبادا با کوچکترین لغزشی 

ما را نیز دچار لغزش کنند جای بســی تاســف است. 
نگاهی به عملکردیک دهه گذشــته نشــان می دهد بســیاری از صنایع ما همچنان در 
حالت احتضار به سرمی برند و آمارهای کارگاه های صنعتی حکایت از تعطیلی و تعدیل 

نیرو دارد و بســیاری نیز با حداقل ظرفیت به کار خود ادامه می دهند.
»بررسی آمار کارگاه های صنعتی نشان می دهد تعداد کارگاه های صنعتی باالی ۱۰۰ نفر 
کارکن از تعداد ۲۰۱۸ کارگاه در ۱۰ سال گذشته به تعداد ۱۹۴۲ کارگاه در سال ۱3۹۵ 
رسیده است که نشان دهنده کاهش تعداد کارگاه های بزرگ صنعتی است. این کاهش 
به معنی از بین رفتن ده ها هزار شــغل اســت. آمار کارگاه های صنعتی مرکز آمار، اگرچه 
بهنگام نیســت، نشــان می دهد تعداد کارگاه های صنعتی باالی ۱۰ نفر کارکن کشــور، 
از ســال ۱3۸۸ تا ۱3۹3 در تمامی ســال ها مستمرا کاهش یافته است. تعداد کارگاه های 
صنعتی باالی ۱۰ نفر کارکن که در ســال ۱3۸۷ بیش از ۱۷ هزار کارگاه بود در پایان 
سال ۱3۹3 به حدود ۱۴ هزار و ۴۰۰ کارگاه صنعتی رسید. به بیان دیگر، طی سال های 
۱3۸۸ تا ۱3۹3، بیش از ۲۶۰۰ کارگاه صنعتی از چرخه فعالیت اقتصادی خارج شــد. «

آنچه که امروز پیش روی اقتصاد کشــورمان قرار دارد نشــان دهنده وضعیت اســفناکی 
اســت که عملکرد بد مدیران و مســئوالن تصمیم گیر و تصمیم ســاز باید نســبت به آن 

پاسخگو باشند. 
امروز چیدن تخم مرغ ها در ســبدی که هر لحظه امکان واژگون شــدن آن اســت نه 
تنها عقالنی نیســت بلکه خیانت به منابع کشــور اســت. هر چند ترامپ در ســخنرانی 
اخیر نشــان داد که لغو برجام کاری ســهل الوصول نیســت اما با توجه به بد عهدی های 
آمریکا در قبال ایران نمی توان امیدوار بود که بر ســر برجام پایبند بماند و کشــورهای 

دیگر را با خود همســو نسازد.
بهتر اســت مســئوالن از فضای تنفســی که پس از برجام ایجاد شده بهترین استفاده را 
برده و با رویکردی حمایتی از تولید و صنایع داخلی اقتصاد را به ســمتی پیش ببرند که 

با یک ســخنرانی ترامپ دست و دلمان نلرزد.
این روزها در کوچه و بازار به ســراغ هر کســی می روی از وضعیت فعلی و رکود حاکم 
بر بازار ناراضی اســت. مســئوالن کافی اســت پا را از پشت میزهای خود فراتر گذارند و 
این رکود را لمس کنند. هر چند آمارها خود گواه وضعیت فعلی اقتصاد کشــور اســت 
اما ای کاش به جای جدل های سیاســی بر ســر برجام عزم مســئولین برای تکیه کردن 
بر تولید داخلی و حمایت از صنایعی که چشــم انداز روشــنی دارند جزم شــود و چنانچه 

روزی انتظاراتی برجامی برآورده نشــد به نقطه صفر بازنگردیم.
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 هجدهم اسفند ماه سال نود ودو با کاترین اشتون مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده ارشد هسته 
ای که به تهران سفر کرده بود مالقات و گفتگو داشتم� این دیدار در زمانی برگزار شد که مذاکرات هسته ای میان ایران و 

1+5 با فراز و نشــیبها و حواشــی گســترده داخلی و خارجی ادامه داشت و هنوز توافق برجام  محقق نشده بود� 
هم زمان با ادامه مذاکرات و بر اســاس توافقات اولیه، برنامه آزاد ســازی اقســاط 400 میلیون دالری از داراییهای بلوکه 
شــده ایران نیزدر دســت اجرا بود� این همه در زمانی رخ داد که دولت محترم اولین برنامه مرتبط با امنیت غذایی در قالب 
توزیع ســبدکاال را آغازو بدلیل برخی ناهماهنگیهای اجرایی صفهای طویلی از مردم مقابل فروشــگاهها ایجاد و حواشــی 

ناخوشایندی را ایجاد کرده بود�

برداشتن گامهای بلند 
در مسیر توسعه با اقتدار پایدار  

علی شمخانی



5 نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه  /  شماره21 / مهرماه 1396

Bilingual Economic Monthly  

سیاسی

وندی شــرمن مذاکره کننده ارشــد آمریکایی که بخش مهمی از عملیات 
روانی رسانه ای تیم آمریکا در مذاکرات را راهبری می کرد در آن مقطع 
زمانی طی مصاحبه ای، موضوع واگذاری اقساط ۴۰۰ میلیون دالری)که 
در آن زمان هنوز از سوی ایران دریافت نشده بود( را با توزیع سبد کاال و 
اجتماع مردم مقابل فروشگاهها، بهانه قرار داد و اعالم کرد: دولت ایران 
با دریافت ۴۰۰ میلیون دالر اول، ســبدهای غدایی تهیه کرد و در میان 
لشــکر گرســنگان توزیع نمود! مجموعه رخدادهای فوق بخش مهمی از 
مالقات نسبتا مفصل من با کاترین اشتون را به مسیری هدایت کرد که 

محتوای آن بهانه نگارش یادداشــت حاضر است. 
در ابتــدای مالقــات به وی گفتم، این روزهــا نزدیک به ایام عید نوروز 
اســت و مردم با جنب و جوش گســترده و اشــتیاق  سرگرم خرید سال نو 
هســتند آیا شــما در مدت حضور در ایران و رفت و آمدهای محدودی که 
در خیابانهای تهران داشتید، اثری از لشکر گرسنگان و یا صحنه هایی که 
رسانه های غربی از شرایط کره شمالی تصویر می کنند مشاهده کردید؟ 
زمانی که با لبخند از ســر اســتیصال وی مواجه شــدم به دروغ پردازی 
شــرمن کــه با هــدف ناگزیر نشــان دادن ایران از ورود بــه مذاکرات 
هســته ای به دلیل شــرایط نابسامان داخلی کشــورمان انجام شده بود 
اشــاره کردم و بحث اصلی را که واقعیت شــکل گیری مذاکرات هســته 
ای بــود بــا وی مطــرح نمودم:«ناچــاری غرب برای مذاکــره با ایران 
 قذرتمنــد بدلیــل بدون نتیجه بودن تحریمهــا و غیر اجرایی بودن اقدام

 نظامی.                                                                
 باگذشــت بیش از ســه ســال از اظهارات دروغ پردازانه شرمن،  وی در 
هفته گذشــته طی مصاحبه ای گفت: »دانش هســته ای چیزی نیست که 
بتوان آن را بمباران کرد. اقدام نظامی می تواند تأسیسات هسته ای ایران 
را نابود کند، اما آن ها می توانند شــاید ظرف دو ســال، به صورت مخفیانه 

و زیرزمین برنامه خود را بازســازی کنند.
حتی تحریم هم نمی تواند مانع توسعه برنامه هسته ای ایران شود. پیش 
از آنکــه مــا با ایرانی ها مذاکــره کنیم، اروپایی ها با ایران در حال مذاکره 

بودند. آن زمان ایران تنها چند صد ســانتریفیوژ داشت.
در حالی که با آن ها در حال مذاکره بودیم و شــدیدترین تحریم ها علیه 
ایران اعمال شــده بود، ســانتریفیوژهای آن ها به ۱۹۰۰۰ دستگاه رسید.

قــدرت ســازی با اتــکاء به توان و ظرفیتهای بومــی و ملی برای منفعل 
نمودن دشــمن و عقب راندن او از دســت درازی به منافع ملی، راهبردی 
غیر قابل اجتناب اســت. توان ملی مجموعه ای از قدرت ســخت و قدرت 
نرم اســت که باید هوشــمندانه در خدمت منافع و امنیت ملی قرار بگیرد. 
پرونده هســته ای ایران با تصمیم درســتی که در خصوص تداوم برنامه 
صلح آمیز هســته ای علی رغم فشــار های خارجی، تحریم و تهدید و... 
اتخاذشــد به یکی از کم نظیر ترین عرصه های جدال کشــورمان با نظام 

ســلطه برای تامین منافع ملی تبدیل شد. 
راهبــرد اتــکاء بــه توان بومی و همچنین قدرت ســازی با بهره گیری از 
ظرفیتهای سیاســت داخلی)مشــارکت حداکثری مــردم در انتخابات، 
مشــروعیت و مقبولیــت نظــام، انســجام داخلــی و...( و سیاســت 

خارجی)سیاســتهای منطقه ای هوشــمندانه و ایجاد ائتالفهای واقعی 
برای امنیت ســازی با حفظ اســتقالل ملی و بازیگری فعال در عرصه 
بین المللی و دیپلماسی و...( شرایطی را فراهم نمود که دشمن را در برابر 
تــک انتخــاب مذاکره با قبول پیش شــرطهای اصلی ایران)تداوم  غنی 
ســازی و به رســمیت شناخته شــدن آن، تداوم برنامه صلح آمیز هسته 
ای و رفع تحریمها( قرار داد. چرا که گزینه های دیگر شــامل تحریم و 
حمله نظامی عمال به دلیل مواجه شــدن دشــمن با توان ملی جمهوری 
اسالمی)قدرت سخت و قدرت نرم( عمال کارکرد خود را از دست دادند.
این مسیر پر فراز و نشیب تجربه ای را در برابر دشمن قرار داد که  سخن 
گفتن با زبان تهدید و تحریم نمیتواند ایران اســالمی را از مســیر استیفای 
حقوق قانونی خود باز دارد. عبرتهای این روند برای ما نیز باید شاخصی 
در تصمیم گیریهای اتی و معیاری برای تشــخیص راه از بیراهه باشــد.
بدون قدرت ســازی و افزایش توان ملی امکان اســتیفای حقوق قانونی و 
منافع ملی، تنها یک سراب دست نیافتنی است. انسجام داخلی و وحدت 
ملی در کنار بهره گیری حداکثری از ظرفیتهای بومی برای ارتقاء و توسعه 
توان ملی در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، دفاعی و امنیتی، تنها مسیر 
حفظ و افزایش اقتدار پایدار برای برداشتن گامهای بلند در مسیر توسعه 
پایدار  اســت.دولت جدید امریکا با اتخاذ رویکرد کاســبکارانه در تالش 
است تابار دیگر  مسیر شکست خورده قبلی را بااعمال تحریم های جدید 
بیازماید. اگرچه برخی معتقدند که این رویکردبیشــتر کارکرد  تبلیغاتی و 
نمایشــی داشــته و برای سرکیسه کردن کشورهای منطقه و یا ترساندن 
برخی دولتمردان اروپایی دنبال می شــود لیکن با توجه به اثرات روانی 
و اجرایــی این گونه اقدامات بر عملیاتی شــدن کامل تعهدات طرفهای 
ایران در مذاکرات هسته ای، اجرای مشی راهبردی مقام معظم رهبری 
کــه در دیدارهــای اخیر خود به عنوان »حساســیت های برجامی« بر ان 

تاکید داشــتند را اقدامی غیر قابل اجتناب وکامال راهگشا میدانم. 
تاکید ایشــان بر ضرورت مقابله با زیاده خواهی های آمریکا از جمله در 
موضوع تصویب قانون تحریم های جدید از ســوی ســنا -که در مســیر 
تصویب اســت- اقدامی بدون جایگزین اســت که می بایســت با اتکاءبه 
ظرفیت های عظیم داخلی و  فعال سازی سیاستهای »اقتصاد مقاومتی« 
و عالج فوری مسئله تولید و اشتغال به ان جامه عمل پوشاند. بدون شک 
عبــور موفــق از این مرحله موجب تقویت زیرســاخت های قدرت ملی و 
اســتحکام بخشی ســاخت درونی نظام به عنوان تنها گزینه مقابله موثر 

با دشمن  خواهد شد.
بی شــک هر گفتار، کردار، اندیشــه وحرکتی که از سوی افراد، جایگاهها 
و تریبونها در مقابل تحقق شــاخصهای ذکر شــده صورت پذیرد ارایه 
آدرس اشتباه به دشمن و عاملی بازدارنده در برابر اراده ملی برای تفوق 
بر مشــکالت ودســتیابی به قله های پیشرفت، عزت و کرامت مستمر به 
عنوان مطالبه همیشــگی مقام معظم رهبری اســت. در این مقوله وتاثیر 
گذاری چالشهای سیاست داخلی بر برنامه های تحول اقتصادی به عنوان 
مهمتریــن اولویــت نظام،  گفتنی هــای مهمی وجود دارد که در اینده به 

ان خواهم پرداخت.
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 این روزها کم و بیش به حاشیه رانده شده اند و 
ردی از آنها در تصمیمات مهم جریانات سیاسی 
دیده نمی شود. از جامعه روحانیت مبارز و جامعه 
مدرســین حرف می زنیــم، دو نهاد روحانی و 
سیاســی جریان اصولگرا که ســال های سال 
اصولگرایــان زیر پرچم آنها تصمیمات خود را 
می گرفتند ولی به تدریج برخی گروه های تازه 
به میدان آمده سیاست از زیر چتر آنها منشعب 

شــدند و راهشان را جدا کردند.
روزهــای زیادی از تاثیــر گذار بودن جامعتین 
گذشــته است روزهایی بود که انتخابات با نام 
ایــن ائتالف برخواســته از روحانیت اصولگرا 
گــره می خورد. از هر لیســت و هــر نامزدی 
حمایــت می کردند به نتیجه مثبت می رســید. 
مثــل روزگاري که هر دو تشــکل از نامزدي 
محمدعلــي رجایی براي ریاســت جمهوری 
حمایت کردند. هرچند ســالها بعد در انتخابات 
۹۴ خبرگان لیســت مشترک ارائه دادند اما باز 

هم آن روزهای اوج تکرار نشــد.
دو ســر جامعتین یعنی تشــکل های قم نشین 
و تهــران نشــین روحانیــت اصولگــرا البته 
همیشــه هم بر یک تصمیم مشترک نبوده اند، 
همچون نخستین انتخابات ریاست جمهوري 
کــه نامزدهاي مورد حمایت آنها متفاوت بود. 
جامعه مدرســین برخالف جامعه روحانیت که 
از بنی صدر حمایت کرده بود، از حسن حبیبی 
حمایت کرد؛ درنهایت بنی صدر پیروز انتخابات 

شد.
با وجود این تفاوت ها باز هم نامزد مورد حمایت 
یکــي از آن دو تشــکل بود، کــه نهایتا پیروز 
میدان رقابت مي شــد. چرا که روحانیت مرجع 
تاثیر گــذار در تصمیمات انتخاباتي مردم بود. 
تاثیرگــذاری که به اذعان برخی تحلیل گران 

در گذر زمان رو به کاهش گذاشــته اســت اما 
اعضای این دو تشکل روحانی چندان قائل به 
ایــن نظرها و تحلیل ها نیســتند، همانطور که 
ممدوحی و حسین ابراهیمی دوچهره منتسب به 
جامعه مدرسین و جامعه روحانیت در مصاحبه با 
خبرآنالین همچنان تکیه بر همان تاثیرگذاری 

سابق جامعتین داشتند.
احزاب نورسیده دست رد به جامعتین 

زدند
گذر زمان، به حجم و تعدد احزاب و تشکل هاي 
اصولگــرا افــزود. اگــر روزگاري فقط موتلفه 
اســالمي از قدمــاي اصولگــرا در کنار برخی 
تشــکل های حزبی زیرمجموعه جبهه پیروان 
در وســط میدان تصمیم گیری های انتخاباتی 
بودند و مواضع انتخاباتي شــان را با جامعتین 
هماهنــگ مــي کردند اما به تدریج و خاصه از 
دهه ۸۰، احزابي جدید پا به میدان اصولگرایانه 
گذاشتند که مشی و طریقی متفاوت از سابقون 
اصولگرا داشــتند. جمعیت ایثارگران، رهپویان 
و پایداری هــا در گــذر زمــان در این عرصه 
اعــالم موجودیت کردنــد، تفاوت ها آنقدر بود 
که حتی در تحلیل های سیاســی و رســانه ای، 
قدیمی ترها به سنتی ها نام بگیرند و جدیدترها 

به نواصولگرایان.
همیــن جوانترهای بــه میدان امده هم در آن 
روزگار نخســت تولدشان که همزمان با دوران 
اصالحات بود همگرا و همرا با بزرگان و پدران 
خــود پیش می رفتند. دوراني که اصالح طلبان 
بــه عنوان جناح پیروز و حائز آراي اکثریت، بر 
مسند قدرت تکیه زده و اصولگرایان در جایگاه 
اقلیــت و منتقدان آنهــا، حداکثر همگرایي را 
داشــتند. مانند لیســت جبهه موتلفه، جمعیت 
ایثارگران، مجمع حزب اهلل در مجلس ششــم 

و ائتــالف آبادگران و ائتالف بزرگ ایثارگران 
انقالب اسالمی در مجلس هفتم.

اما بازگشت به قدرت اصولگرایان گویی همان 
جرقــه ای بود که مســیر جوانترها را از پیران 
اصولگرا جدا کرد. جدا شدنی که حتی به پشت پا 
زدن به استراتژی های سنتی ها که بر محوریت 

جامعتین پایه گذاری شــده بود هم رسید.
اما روزهای افول جامعیتن از کجا آغاز شــد؟

پس از آنکه قرعه فال به نام اصولگرایان خورد 
و آنان از انتخابات شــوراي شهر دوم، مجلس 
هفتم و ریاســت جمهوري نهم، اکثریت آرا را 
به نام خود زده و کرسي هاي حاکمیتي اصالح 
طلبان را پس گرفتند؛ به تدریج اختالفات میان 
راســت گرایان جرقه زد و در دوران ریاســت 
جمهوری احمدی نژاد به اوج خود رســید. چه 
آنکه احمدی نژاد نیز خود برخواســته از آتش 

همان اختالفات بود.
ســال ۸۴ شوراي هماهنگي نیروهاي انقالب 
با ابتکار جامعتین و به ریاســت حجت االسالم 
علي اکبر ناطق نوري تشــکیل شد تا محوریت 
اصولگرایان براي معرفي نامزد واحد را در دست 
بگیرد. با مکانیزم تعریفي از ســوي این شــورا، 
علــي الریجاني به عنوان نامزد نهایي معرفي 
شد اما هیچ یک از دیگر نامزدها راضي نشدند 
بــه نفــع او کناره گیري کند. اگرچه محســن 
رضایي یک شــب مانده به انتخابات انصراف 
داد؛ والیتي به احترام هاشــمي رفســنجاني از 
نامــزدي کناره گیري کرد و توکلي ترجیح داد 
به حامیان قالیباف بپیوندد؛ اما الریجاني ناگزیر 
از رقابت با قالیباف و احمدي نژاد به عنوان دو 
نامزد دیگر جریان اصولگرا شد. احمدی نژاد آن 
روزها از ســوی همین طیف نورسیده اصولگرا 

مورد حمایت قرار گرفت.

چند سکانس از روزهای اوج جامعتین

جریان به حاشیه رانده شده

مژده هادی زاده
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شکســت پروژه شــورای هماهنگی نیروهای 
انقالب در ســال ۸۴، آیــت اهلل مهدوی کنی 
و آیــت اهلل یزدی روســای جامعه روحانیت و 
جامعه مدرســین را به تدبیری متفاوت کشاند. 
آنهــا در انتخابــات مجلــس هشــتم تالش 
کردنــد اصولگرایان را ذیل چتر »جبهه متحد 
اصولگرایان« جمع کنند تا شــاید دامنه تفرقه 
گســترده تر از آن نشود. چتری که وحدت گرا 
نشــد و بازهــم خروج از تصمیــم گیری های 

بزرگان تکرار شد.
هرچقــدر جــای پای اصولگرایــان در قدرت 
محکم تر می شــد دامنه اختالفات هم گسترده 
تر می شــد. آنچنان که در انتخابات ریاســت 
جمهــوری ۸۸، ۹۲ و ۹۶ دایره اختالفات آنقدر 
گسترده شد که کار به چند کاندیدایی هم رسید. 
در انتخابات ســال ۸۸ گرچه فضا به ســمتی 
رفت که اکثریت اصولگرایان پشت سر احمدی 
 نژاد ایســتادند اما در انتخابات ۹۲ مسیر ها جدا

 شد. 
ائتالف ســه گانه ای کــه قرار بود با محوریت 
جامعتیــن به یک کاندیدا برســد در نهایت به 
بن بســت رســید و هرســه کاندیدا وارد گود 
رقابت شــدند. همین امر هــم کار را برای دو 
ســرجامعتین ســخت کرد آنچنان که جامعه 
مدرســین حامی والیتی شد و جامعه روحانیت 
به چند دســتگی رسید برخی قالیباف را محور 
حمایــت کردنــد و برخــی دیگــر والیتی را. 
همیــن امر هم باعث شــد جامعــه روحانیت 
 بیانیــه رســمی حمایت از کاندیدایی را صادر

 نکند.
انتخابات مجالس نهم و دهم هم محفلی دیگر 
بودنــد تا نواصولگرایــان باز هم به تصمیمات 
بزرگان پشت پا بزنند، گویی دوران شیخوخیت 
آنچنان کــه پایداری ها و دیگر نواصولگرایان 
زمزمه میکردند برای آنها به پایان رسیده بود. 
همین هم شــد که بازهم لیســت های موازی 
از درون جریــان اصولگــرا بیرون آمد و حتی 
کار به جایی رســید کــه در انتخابات مجلس 
دهم برخی چهره های اصولگرا در قالب لیست 
امیــد خودنمایی کردند تا روزهای افول قدرت 
اصولگرایــان در کنار افول قــدرت جامعتین 

بیشتر رخ نمایی کند.

جمنا در غیاب جامعتین
موعدانتخابات ریاســت جمهوری ۹۶ که رسید 
بــاز هــم نگاه ها به ســمت جامعتین چرخید. 
اصولگرایــان منتظــر بودنــد تا بعــد از چند 
ناکامی پی در پی با کمک ریش سفیدان مسیر 
را به سمت پیروزی عوض کنند. اینبار اما طیفی 
از نواصولگرایان ذیل عنوان جمنا بنایشان را بر 
این گذاشــته بودند که جامعتین را چندان وارد 
تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های انتخاباتی 
نکنند. امری که خصوصا بعد ازدرگذشــت آیت 
اهلل مهدوی کنی حتی آشــکارتر دنبال می شد. 
این تصمیم سریعا با گالیه های آشکار و پنهان 
دیگر طیف های اصولگرا خاصه سنتی ها روبرو 
شد. جامعتین گرچه در این انتخابات کم کم به 
جلسات انتخاباتی دعوت می شود و دیدارهای 
مشــورتی با آنها به راه افتاد اما تصمیم گیری 
اصلی دیگر مانند گذشــته در دســت آنها نبود. 
کار تا آنجا جلو رفت که حتی جامعه مدرســین 
تصمیمش را بر سکوت گرفت و خود را از دایره 
جلسات انتخاباتی دور کرد تا شاید اینگونه خود 
را از هزینه عدم وحدت و ناکامی های احتمالی 

دیگــر در انتخابات دور نگه دارد.
حتــی جامعتین در نتیجه ایــن تصمیمات در 
اردوگاه اصولگرا از درون دچار چند دستگی شد. 
برخی از اعضای آن به ســمت نواصولگرایان و 
جمنا گرایش پیدا کردند و برخی دیگر راهشان 

را به سمت اعتدالیون چرخاندند.
سناریوهاي پیش روي جامعتین

جامعتیــن ایــن روزها حال و هوای متفاوتی را 
تجربه می کند. آیت اهلل یزدی و تشــکل تحت 
مدیریتش خود را از فضای سیاسی کنار کشیده 
اند و کمتر وارد بحث های انتخاباتی می شــود. 
آیت اهلل موحدی کرمانی هم چندان کار راحتی 
را در جامعه روحانیت دنبال نمی کند. چه آنکه 
بعــد از آیت اهلل کنی فضــای جامعه روحانیت 
به ســمت چنددستگی پیش رفته است. با این 
وجود شکســت پروژه جمنــا در انتخابات ۹۶ 
بازهــم نگاه ها را به ســمت جامعتین چرخانده 
است که چه تصمیمی برای اردوگاه راست قرار 

است گرفته شود.
در همین راستاســت که می توان چند ســناریو 

برای اصولگرایان و جامعتین متصور شــد.
الــف: تــالش بــراي بازگردانــدن جایگاه 
شــیخوخیت و ریش ســفیدي بــه تصمیمات 

اصولگرایان.
ب: پذیرفتــن نقش و جایگاه مشــورتی برای 
جامعتین و پرهیز از ورود به عرصه های اجرایی 

و تصمیم گیری انتخاباتی.
ج: بازنگری در ترکیب جامعتین و اضافه کردن 
ضلع ســوم یا همان شــورای سه نفره فقها که 
آیت اهلل مصباح روحانی مورد وثوق نواصولگرا 

هم در آن حضور داشــته باشد.
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 پس از روی کار آمدن دولت اصالحات بود که 18 حزب اصالح طلب گرد هم آمدند و شــورایی تحت عنوان شــورای هماهنگی جبهه 
دوم خرداد را تشــکیل دادند� کار این این شــورا که بعدها به شــورای هماهنگی جبهه اصالحات تغییر نام داد با انتخابات مجلس و 
شــورای شــهر کلید خورد� حاال  امروز بیش از 25 حزب در این شــورا حضور دارند� مجمع محققین و مدرســین حوزه علمیه قم، انجمن 
اسالمی مدرســین دانشگاه ها، انجمن اسالمی جامعه پزشــکی، انجمن اسالمی مهندسان، انجمن اسالمی معلمان، مجمع نیروهای خط 
امام)ره(، مجمع نمایندگان ادوار، حزب اراده ملت ایران، حزب اســالمی کار، حزب همبســتگی، انجمن روزنامه نگاران زن، جمعیت زنان 
مســلمان نواندیش، خانه کارگر، حزب اعتماد ملی، مجمع دانش آموختگان ایران اســالمی، مجمع فرهنگیان، ســازمان عدالت و آزادی، 
حزب کارگزاران ســازندگی، مردم ســاالری،  حزب جوانان ایران اسالمی، مجمع روحانیون مبارز، مجمع اسالمی بانوان، جبهه مشارکت 

ایران اســالمی و��  از جمله احزاب این شورا هستند�

 فصل جدید مخالفت
 در اردوگاه اصالحات

سارا طاهري
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شــورای هماهنگی جبهه اصالحات از همان روزی که کار خود را آغاز 
کــرد وظیفــه اعالم مواضع و تصمیم گیری های را برعهده داشــت. اما 
اســفند ســال ۹۴ وضع به گونه ای دیگر شــد. پیش از انتخابات مجلس 
دهم بود که زمزمه های تشــکیل شــورایی تحت عنوان »شورای عالی 
سیاست گذاری اصالح طلبان« مطرح شد؛ هرچند هدف از تشکیل این 
شورا ایجاد اجماع فراگیر و تعیین لیست ائتالف اصالحات شورایی بود 
عده ای فعالیت آن را در موازات با شــورای هماهنگی جبهه اصالحات 

که مرکب از احزاب اصالح طلب بود، دانســتند.
در نهایت این رئیس دولت اصالحات بود که برای ادامه کار پیشنهاد داد 
این دو تشکیالت در همدیگر ادغام شوند و شورای عالی سیاستگذاری 
اصالح طلبان را تشــکیل دهند. به این ترتیب این شــورا متشــکل از 
چهره های ارشــد جریان اصالحات و البته برخی احزاب عضو شــورای 
هماهنگــی جبهه اصالحات به ریاســت محمدرضــا عارف کار خود را 
معطوف به انتخابات اســفند ۹۴ آغاز کرد. شــورای عالی یک کارویژه 
داشــت و آن هم تهیه لیســت ائتالف انتخاباتی بود و در عمل پس از 
انتخابات دیگر وظیفه و دستوری بر عهده نداشت. بر همین اساس بعد 
از انتخابات ۹۴ و پیروزی جریان اصالح طلب با لیست امید در انتخابات 
مجلس دهم عده ای انتظار داشــتند که این شــورا تعطیل شود تا اینکه 
جلسه ای در اواخر مردادماه سال ۹۵ برگ جدیدی در دفتر شورای عالی 
باز کرد. در این جلســه تصمیم گرفته شــد شورای عالی سیاستگذاری با 
ماموریــت برگــزاری انتخابات آتی به کار خود ادامه دهد. گویا پیروزی 
در انتخابات ســال ۹۴ کار خود را کرده بود و به دلیل تاثیر گذاری این 
شــورا در انتخابــات، عده ای آن را به عنــوان تنها مرجع اعالم مواضع 

جریان اصالحات دانســته و موافق ادامه کار آن بودند.
جرقه جدید اختالفات اصالح طلبان

همــان زمان بود که زمزمه های اختالفات شــنیده شــد. برخی افراد، 
ماموریت شــورای سیاســتگذاری را پایان یافته می دانســتند و معتقد 
بودند افراد نباید به جای احزاب فعال شوند. اعضای شورای هماهنگی 
هم با صدور بیانیه و اعالم مواضع حزبی و گروهی خود با آن مخالفت 
کردند. ســید هادی خامنه ای دبیرکل مجمع نیروهای خط  امام، رســول 
منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی و محســن رهامی دبیرکل انجمن 
اسالمی مدرســین دانشــگاه ها از مخالفان ادامه کار این شــورا بودند. 
بــه اعتقــاد آنها ســازوکار انتخاباتی اصالح طلبان بایــد در مجموعه 
شــورای هماهنگی جبهه اصالحات انجام شود. آن ها می گفتند شورای 
عالی متشــکل از اشــخاص اصالح طلب است و در کاراز انتخاباتی باید 

احزاب را تقویت کرد.
رســول منتجب نیا، قائم مقام حزب اعتماد ملی یکی از مخالفان ادامه 
کار شــورای عالی سیاســت گذاری اســت. او پیش از انتخابات یازدهم 
در گفــت و گویــی اعالم کرده بود تفکــر رهبری اصالحات یک تفکر 
ارتجاعی، اســتبدادی و فردگرایی اســت و  شورای عالی سیاستگذاری  
باید تا زمان انتخابات رســما منحل شــود. او رهبری شــخصی جریان 
اصالحــات را قبول ندارد و معتقد اســت بــرای چپ گرایان باید  دیگر 

دســت از فردگرایی بردارند و ســراغ خرد جمعی و جمع گرایی بروند.  
موضوعــی کــه به اعتقاد او در قالب تحــزب معنا و مفهوم پیدا می کند. 
منتجب نیا تحزب گرایی را بهترین راه برای ادامه مســیر اصالح طلبان 
می داند و اختالفات در انتخابات هیات رئیســه مجلس هم را هم  میوه 

تلخ شورای عالی می داند.
علت رجحان شوراي عالي بر شوراي هماهنگي

اما موافقان شورا مخالفت ها را چندان جدی نگرفتند و به کار خود ادامه 
دادند. آن ها می گفتند اســب برنده را نباید تعویض کرد و شــورای عالی 
که برنده چند انتخابات شــده، کارآمدتر از شــورای هماهنگی اســت. 
محمدرضا عارف، رییس شورای سیاستگذاری اصالح طلبان هم معتقد 
بود باید یک صدا از داخل جبهه اصالحات شنیده شود؛ به همین دلیل 
در انتخابات مجلس دهم تصمیم گرفته شــد شــورای هماهنگی جبهه 
اصالحات، شــورای مشورتی آقای خاتمی و شورای مشورتی گروه امید 
در قالب ســاز و کار شــورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان فعالیت 
کننــد. این گونه بود که شــورای عالی بــدون توجه به مخالفت ها خود 
را برای انتخابات ۲۹ اردیبهشــت ۹۶ آماده کرد. حاال این شــورا  گرچه 
توانســته از ســه انتخابات گذشته سربلند بیرون بیاید اما همچنان ندای 

تفاوت نظر از میان آن بلند اســت.
یک انصراف خبرساز

آخریــن اختالفــات هم مربوط به انصراف دبیرکل مجمع نیروهای خط 
امام از ریاســت جدید شــورای هماهنگی جبهه اصالحات بود. انصرافی 
که بســیاری از چهره های سیاســی آن را مرتبط با اختالفات اصالح 
طلبان دانستند. هادی غفاری عضو مجمع نیروهای خط امام و رهبری 
از جمله این افراد اســت. او در گفت و گو با خبرآنالین از ادامه فعالیت 
شــورای عالی سیاســتگذاری اصالح طلبان انتقاد کرده و گفته سال ۹۲ 
به حرمت دوســتان موقتا این ســاختار را پذیرفتیم، حرفی نزدیم و کوتاه 
آمدیــم امــا آنها همچنان فعالیت شــورای عالی اصالح طلبان را ادامه 

دادند و ما با ادامه کار آن موافق نیســتیم.
برخی هم انصراف هادی خامنه ای از ریاست دوره ای شورای هماهنگی 
را طور دیگری تفســیر کرده و معتقدند این موضوع ربطی به اختالفات 
جریان اصالحات ندارد. غالمحسن کرباسچی دبیر کل حزب کارگزارن 
سازندگی از این دسته افراد است.  به اعتقاد او شورای هماهنگی جبهه 
اصالحات با شــورای عالی سیاســت گذاری اصالح طلبان با یکدیگر 
هماهنگ هســتند و از هم جدا نیســتند. کرباســچی می گوید: »رئیس 
شــورای هماهنگی اصالحات هر ســه ماه یه بارتغییر می کند و یکی از 
اعضا باید دبیر و رئیس جلســه شــود. در برخی از موراد دبیران به دلیل 
مشــغله کاری نمایندگان خود را که در این شــورا حضور دارند را  به 

عنوان دبیر معرفی می کند.«
در این میان هســتند افرادی که معتقدند موفقیت های شــورای عالی، 
برخی از احزاب شورای هماهنگی را با آن ها همراه کرده است. موافقان 
این تحلیل، انصراف هادی خامنه ای مبنی بر ریاست شورای هماهنگی 

را در همین راســتا ارزیابی می کنند. 
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مالقــات این روزهــای اخیر اعضای جامعــه روحانیت مبارز با رئیــس جمهور محفل 
اظهارنظرها و تحلیل های سیاســی زیادی شــده است، خاصه آنکه حتی سخنگوی این 
تشکل روحانی تهران نشین از احتمال دیدار مجدد تشکل متبوعش با رئیس جمهور هم 
خبر داده اســت� امری که نشــان می دهد این تشکل مذهبی-سیاسی می کوشد تا روابط 
خود با حسن روحانی را ترمیم کند� برای همین هفت نفر از ریش سفیدان را برای دیدار 

با روحانی فرستاده است� 
روحانی که مدت هاســت در جلســات جامعه روحانیت مبارز شــرکت نمی کند حتی این 
روزها که به گفته برخی تحلیلگران در حال چرخش به راست است، نیز سراغی از آن ها 
نگرفته بود� کدورت میان آن ها ) روحانی و جامعه روحانیت مبارز( به سال 88 و انتخابات 
ریاســت جمهوری دهم برمی گردد� همان زمانی که دو دستگی در جامعه روحانیت ایجاد 
شــد� برخی از اعضا همچون مرحوم آیت اهلل هاشمی و ناطق نوری از میرحسین موسوی 
حمایــت کردند و برخی دیگــر به زعامت آیت اهلل مهدوی کنی حامی احمدی نژاد بودند� 
آن انتخابات جنجالی گذشــت و روحانی به خاطر سکوت جامعه روحانیت مبارز در مقابل 
توهین هایی که در نشست ها به مرحوم هاشمی و ناطق نوری می شد، تارک جلسات شد�

نگاهی به فراز و فرودهای تعامل روحانی با 
جامعه روحانیت مبارز

بازگشت شیخ به خانه سیاسی!

این کدورت چهار ســال بعد نیز باقی بود، به 
همین خاطر جامعه روحانیت در انتخابات سال 
۹۲ از روحانی حمایت نکرد. پشــت روحانی 
را خالی کردند و خودشــان نیز نتوانســتند در 
حمایت از یک کاندیدای مشــخص به اجماع 
برسند. روحانی اما با حمایت اصالح طلبان و 
اصولگرایان اعتدالی  راهی پاستور شد. همان 
موقع بود که برخی از اصولگرایان سعی کردند 
تا با اشاره به سابقه عضویت روحانی در جامعه 
روحانیــت مبارز او را اصولگرا و خود را پیروز 

میدان انتخابات تلقی کنند. 
آقایــان در جامعه روحانیــت مبارز نیز بعد از 
انتخابات ریاســت جمهوری از در آشــتی با 
روحانــی درآمدند. به عنوان مثال ســید رضا 
اکرمی عضــو جامعه روحانیــت مبارز درباره 
آینده روابط دولت یازدهم و جامعه روحانیت 
مبارز می گفت » حاال آن سوءتفاهمات تمام 
شــده و فردی از جامعه روحانیت توانسته به 
ســمت ریاســت جمهوری برسد و ما باید به 

سمت ترمیم مواضع حرکت کنیم«. 
تــالش برای ترمیــم روابط با اعالم حمایت 
از دولــت روحانــی و دیداری با او آغاز شــد. 
غالمرضا مصباحی مقدم در گفت وگویی در 
مورد این مالقات گفته بود: »ببنده به عنوان 
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز مأمور شدم 
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حمایــت جامعــه روحانیت را از دولت آقــای روحانی اعالم کنم....  در 
همان آغاز کار دولت نیز یک هیئت ســه نفره از جامعه روحانیت مبارز 
بــرای تبریک حضــوری با آقای دکتر روحانی دیدار کردند و در همان 
جلســه حمایت خودشــان را از انتخاب آقای روحانی اعالم کردند و از 
روحانی دعوت کردند در جلســات جامعه روحانیت، ولو بعضی جلسات 
که فرصت دارند، شــرکت کنند و اقای روحانی هم قبول کرده بودند 
ولی تاکنون )آذر ۹3( چنین فرصتی فراهم نشده است. دو جلسه گذشته 
که از طریق آیت اهلل امامی کاشــانی از آقای روحانی دعوت شــده بود، 
آقای روحانی گفته بود در حال حاضر جلســات جامعه روحانیت مبارز 
همزمان با جلســات شــورای عالی انقالب فرهنگی است، از این جهت 
نمی توانم در جلسات جامعه شرکت کنم ولی زمان به گونه ای باشد که 
امکان حضور پیدا کنم، حتمًا در جلسات شرکت خواهم کرد، امیدواریم 
جلســات را به گونه ای برگزار کنیم که آقای دکتر روحانی هم بتوانند 

در جلســات جامعه روحانیت مبارز شرکت کنند«.
ایــن دیــدار خیلی ثمربخش نبود و معلوم شــد که آقای رئیس جمهور 
وعده حضور در جلســات را از ســر ادب داده اســت. او همچون مرحوم 
آیـت اهلل هاشمی و ناطق نوری غیبت در جلسات را ادامه داد. چنان که 
مصباحی مقدم یک ســال بعد در گفت وگوی دیگری در مورد تالش 
جامعه روحانیت مبارز برای ترمیم روابط با  آن ها گفت: » ما این افراد 
را افراد شاخص و برجسته ای می دانیم که هر کدامشان نیایند برای ما 
نقص و کاســتی قابل توجهی اســت و ما به این موضوع توجه داریم و 
تالش مان را کرده ایم که بتوانیم مجددا اجتماع گذشته را شاهد باشیم«. 
خلــف وعــده روحانی و شــرکت نکردن در جلســات جامعه روحانیت 
مبــارز موجــب شــد که آن ها بــرای حمایت یا عــدم حمایت از او در 
انتخابات ۹۶ با یک دوراهی مواجه باشــند. یک ســال قبل از انتخابات 
زمزمه هایی در مورد حمایت از روحانی به گوش می رســید. به عنوان 
نمونــه مصباحــی مقدم گفته بود »اگر گزینه بهتری نداشــته باشــیم 
برای انتخابات ریاســت جمهوری ســال بعد حتما با حسن روحانی وارد 

گفت وگو خواهیم شد«.  
این رویکرد اما در جامعه روحانیت مبارز مورد اجماع نبود و برخی دیگر 
از اعضــا بالفاصلــه مخالفت کردند. از همین رو جعفر شــجونی گفت: 
»قحط الرجال نیست که با این همه اتفاق  هایی که آقای حسن روحانی 
ایجاد کرده اســت، از ایشــان حمایت کنیم. این همه انســان الیق در 
این مملکت هســت؛ از آقای حدادعادل گرفته تا قالیباف و جلیلی که 
هیچ حاشیه ای هم ندارند و می توانند بیایند و رئیس جمهور باشند و به 
مردم خدمت کنند«. او هفت ماه قبل از انتخابات ســال ۹۶  در گفت 
وگویی با نشــریه مثلث تاکید کرد که »آقای روحانی جزو گزینه های 

جامعه روحانیت مبارز تهران نیســت«. 
موعد انتخابات اردیبهشــت ۹۶ که رســید جامعه روحانیت مبارز یک 
بــار دیگــر از روحانی حمایت نکرد. این بار نیز حمایت از رقیب روحانی 
موجب شکست او نشد. اکنون حسن روحانی رئیس جمهور است و در 
چهار ماه نخســت از دولت دوم خود نشــان داده که محتاط تر از دولت 

یازدهم عمل می کند. 
به اعتقاد برخی از تحلیل گران سیاســی روحانی که با حمایت جریان 
اصالحات بار دیگر به رئیس جمهوری رسید، نزدیک شدن به نهادهای 
قدرتمنــد را برگزیــده و آرام آرام تغییــر رویه می دهد. از آنجایی که او 
هرگز خود  را اصالح طلب ندانســته و میانه رو نامیده اســت، این تغییر 
رویه را می توان نوعی »بازگشــت به خود« تعبیر کرد. در این شــرایط 
جامعــه روحانیــت مبــارز یک بار دیگر پا پیش گذاشــته تا به روحانی 
نزدیک شــود. آن ها تقریبا دو ماه قبل در جلســه ای به ریاســت آیت 
اهلل موحــدی کرمانی تصمیم گرفتند با حســن روحانی مالقات کنند.  
در آن جلســه شــورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز ) ۲۷ تیر ۹۶( در 
مــورد ایــرادات جامعــه روحانیت به دولت گفت وگــو کرده و به گفته 
یکــی از اعضــای جامعه روحانیت مبــارز، تصمیم گرفتند که هیاتی از 
باب تذکر و دلســوزی با رئیس جمهور مالقات کند. از آنجایی که بعید 
می دانســتند روحانی دعوت جامعه روحانیت مبارز را اجابت کرده و به 
جلســه برود، بنا را بر این گذاشــتند که ۵ نفر از ریش ســفیدهای جامعه 

را راهی این مالقات کنند.
الزم بــه یــادآوری اســت که یک هفته قبل از جلســه مورد اشــاره، 
حجت االســالم حسین ابراهیمی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت 
مبارز از نامه اعتراضی جامعه روحانیت مبارز به رئیس جمهور خبر داده 
و گفته بود که این نامه با مصوبه جلسه شورای مرکزی درباره مسائل 

جاری روز و مشــکالت مردم و در راســتای دفاع از حقوق مردم است.
بعــد از نامه نــگاری و فراهم کردن مقدمات مالقات با رئیس جمهور،  
نهایتا عصر دوشــنبه ۲۴ مهر ۹۶ مالقات بین حســن روحانی و هفت 
عضور جامعه روحانیت مبارز انجام شــد. مصباحی مقدم ســخنگوی 
جامعه روحانیت مبارز بعد از این جلســه گفت که » مســائل مربوط به 
روحانیت و دغدغه هاي فرهنگي از جمله مســاله شــبکه هاي مجازي 
و مشــکالت آن و مســاله دانشــگاه ها از جمله مسائلي بود که در این 
جلسه مورد بحث قرار گرفت و جامعه روحانیت تسریع در معرفي وزیر 
علوم را خواســتار شــدند«. مصباحي مقدم با تاکید بر طرح مســائلي در 
حوزه اقتصادي و سیاست داخلي با رییس جمهور اظهار کرد: » در این 
نشســت اشــاره شد که خوب است تنش بین جناح هاي سیاسي کاهش 
پیدا کند و خصوصا شــرایط براي سرمایه گذاري هاي داخلي مهیا شود 
چرا که به اعتقاد اعضاي این تشکل کمبود منابع مالي در کشور راه حل 
دارد. همچنیــن اعضــاي جامعه روحانیت در این جلســه بر لزوم توجه 
و تطبیــق مواضع رییس جمهور بــا مقام معظم رهبري تاکید کردند«. 
مصباحي مقدم  بیان اینکه قصد از این دیدار، تبریک پیروزي حســن 
روحانــي در انتخابات و تشــکر از مواضــع قاطع و خوب رییس جمهور 
در مقابــل صحبت هاي ترامــپ بود، گفت: »روحاني وعده کرد که در 

جلســات جامعه روحانیت مبارز شرکت کند«.
حال باید دید که روحانی به این بار به وعده حضور در جلســات جامعه 
روحانیــت مبــارز عمل می کند یا خیر. هرچه باشــد نه او روحانی چهار 

ســال قبل اســت، نه شرایط سیاسی کشور همان شرایط پیشین.
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در گفت و گوی اقتصاددانان با »افق تازه« بررسی شد

چرایی رقص دالر 
در فصل خزان

گفت و گو: لیما حسنی
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به عقیده بسیاری از اقتصاددانان متغیر نرخ ارز به واسطه واکنش هایی 
که در داخل و خارج از مرزهای اقتصادی یک کشــور بر می انگیزد، 
مهمترین متغیر قیمتی در اقتصاد اســت و تنظیم صحیح آن در قالب 
یک نظام ارزی صحیح و منطقی می تواند بســیار راهگشــا و اثرگذار 
باشــد. در کشــورهای در حال توسعه مانند ایران به دلیل عدم وجود 
بازارهای مالی توســعه یافته، بیشــتر در معــرض بحران های مالی 
قرار می گیرند.  نرخ ارز در کشــور در طول ســالیان متمادی، با فراز و 
نشیب های فراوانی رو به رو بوده، به  گونه ای که ساختار اقتصادی را 
تحت تأثیر قرار داده است. در چند ماه اخیر به قدرت رسیدن ترامپ، 
افزایش تقاضای ارز و پیش بینی افزایش نرخ ارز در بودجه موجب شده 
قیمت دالر شــیب صعودی در پیش گیرد. طی یکماه اخیر نیز بازار 
دالر و ســکه با تغییر و تحوالت نســبتا زیادی تجربه کرده اســت؛ به 

ی  ر کــه قیمت دالر برای نخســتین بار در ســال جاری از طو
مــرز ۴۰۰۰ تومــان عبور کرد و ســکه هم به بیش 
از یک میلیون و 3۰۰ هزار تومان رســید. برای 
ایــن افزایش قیمت، دالیل مختلف داخلی و 
بین المللی مطرح می شــود. با وجود این که 
بانک مرکزی سال ها در جهت کاهش 
فاصله نرخ ارز واقعی و نرخ ارز در بازار 
تــالش کرده اما افزایش  قیمت 
ارز در بازار تاثیر محسوسی در 
کاهش این فاصله نداشته 
اســت و بســیاری از 
اقتصاددانان معتقدند 
به  بانک مرکزی 
وظیفه ی خود 

ص  خصــو ر د
کنتــرل قیمت ارز عمل 
نکرده اســت و این نابســامانی 
اوضاع ناشــی از عملکرد نامناسب بانک 

مرکزی است.
این روزها قیمت ارز در بودجه ی ۹۷ بسیار بحث برانگیز 
بوده و عده ای معتقدند قیمت بیش از ۴۰۰۰ هزار تومان در بودجه 
پیش بینی می شــود، محمدباقر نوبخت ســخنگوی دولت به تازگی 
در ایــن خصوص عنوان کــرده: آنچه که رئیس جمهور در خصوص 
قیمــت ارز مطــرح می کند مبتنی بر تقویت پول ملی و افزایش قدرت 
خرید مردم اســت. عده ای به دولت فشــار می آورند که برای افزایش 
اشتغال اشکالی ندارد که نرخ تورم افزایش پیدا کند، اما رئیس جمهور 
معتقد است افزایش نرخ تورم به معنای کاهش قدرت خرید و افزایش 

مشــکالت معیشــتی در جامعه است و در واقع براساس نظرات رئیس 
جمهور به دنبال ایجاد یک روند طبیعی هســتیم که جلوی افزایش 
قیمــت دالر را بگیریــم. کاهش قیمــت دالر به کانال ۴ هزار تومان 

نیز موید همین نظر است.
در ایــن راســتا حمیدرضا برادران 
شــرکا رییس اســبق ســازمان 
مدیریــت و برنامه ریزی کشــور 
تعیین نکردن نرخ تعادلی از سوی 
بانک مرکــزی را عامل مهمی در 
تاثیرپذیرفتــن اقتصاد کشــور از 
نوســانات نرخ ارز می داند و معتقد 
است: از نظر من تعیین نرخ تعادلی 
بسیار کار راحتی است و این ابزار و اطالعات در اختیار بانک مرکزی 
وجــود دارد و همــه ی بانک مرکزی های دنیا نیز این وظیفه را دارند 
و هــر روز صبــح نرخ تعادلــی آن روز را اعالم می کنند و آن نرخ ۲۴ 
ســاعت مبنــای همه ی نرخ ها قرار می گیــرد. در صورت وجود نرخ 
تعادلی اگر نوســانی در نرخ ارز به وجود آید بســیار نزدیک به نرخ ارز 
تعادلی اعالم شــده بانک مرکزی اســت و مشکالت امروزه را دیگر 
بــه دنبال نخواهد داشــت از این رو بانک مرکــزی باید نرخ تعادلی 
منطقی دالر و سایر ارزها را در کشور تعیین و اعالم کند و بعد تالش 

کند نرخ ها را به ســمت نرخ تعادلی ببرد.
وی افــزود: بانــک مرکزی باید با به کارگیری مکانیســم هایی، نرخ 
تعادلــی بــرای دالر ایجــاد کند، اکنون حداقل مــن بی خبرم که آیا 
بانک مرکزی چنین نرخی را اعالم کرده یا نکرده است و در صورتی 
که نرخ تعادلی مشــخص نباشــد نمی توان گفت افزایش نرخ ارز در 
بودجــه یــک حرکت روبه جلو برای واقعی کردن نرخ ارز در بازار ارز 
هســت یا نه. بانک مرکزی باید با اســتفاده از نظرات متخصصین و 
کارشناسان بانکی، مدل ها و سوابق وضعیت اقتصاد در داخل و خارج 
از کشــور نرخ تعادلی را برای ارز پیشــنهاد دهد که با شــرایط کنونی 

اقتصاد کشــور این امر ضروری است.
برادارن شرکا ادامه داد: اکنون نرخ ارز مبادله ای را بانک مرکزی در 
بودجه تعیین می کند و جنبه پیش بینی دارد چون بودجه برای ســال 
آینده است و الیحه  آن  باید به مجلس برود تا تشریفات قانونی آن 
طی شــود و بعد به قانون تبدیل و از ســال آینده اجرایی و عملیاتی 
شود لذا بانک مرکزی باید نرخ پیشنهادی را به دولت بدهد و دولت 
آن نرخ را  به مجلس  داده و مجلس نیز با مســئولین  بانک مرکزی 
جلســاتی برگزار کند و آن جا از نرخ پیشــنهادی دفاع شــود و آن نرخ 
در قانــون بودجــه قرار گیرد و این نرخ مبنایی برای تعیین درآمدهای 
دولت در سال آینده به ریال است که به حساب خزانه پرداخت می شود.
رییس اســبق ســازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشــور مجموعه ای 
از عوامــل را موجــب افزایش نــرخ ارز می داند و تصریح می کند: این 
عوامل هم می تواند منشــا داخلی داشــته و هم می تواند درونی باشد. 
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اظهارات ترامپ در مورد برجام یک عامل افزایش نرخ ارز است شرایط 
اقتصادی کشور، پیش بینی افرادی که متقاضی ارز هستند و از تغییر و 
تحوالت آتی نرخ دالر تاثیر می پذیرند نیز دیگر دالیلی است که این 
افزایش را موجب شده است. مقطع زمانی نیز در افزایش نرخ ارز موثر 
است به عنوان مثال اگر زمان تعطیالت تابستانی و نوروزی  باشد که 
مسافرت های بیشتری به خارج از کشور انجام می شود روی تقاضای 
ارز و درنتیجه قیمت مبادله ای ارز که دالر اســت اثرگذار می گذارد.

وی ادامه داد: پیچیدگی ارز به این دلیل است که هم صادرات و هم 
واردات متاثر از آن هســتند، اکنون کاالهای زیادی وارد می شــود که 
این کاالها هم می تواند سرمایه ای و هم می تواند کاالهای مصرفی 
باشــد و افزایش نرخ ارز روی قیمت این کاالها در داخل کشــور اثر 
می گــذارد و قیمت هــا را افزایــش می دهد. مســئله ی مهمی که در 
خصوص ارز وجود دارد این است که از قدیم االیام حساسیت جامه و 
نرخ ها و قیمت ها در داخل کشور بسیار متاثر از نرخ دالر بوده است و 
به محض اینکه دالر در کشور گران می شود قیمت بسیاری از کاالها 
افزایش می یابد حتی کاالهایی که مستقیما از دالر استفاده نمی کنند 
زیرا گفته می شــود درســت اســت خودمان دالر را مصرف نمی کنیم 
امــا کاالهایــی را مصرف می کنیم که با دالر اندازه گیری شــده و از 
دالر اثــر می پذیرنــد. به همین خاطر بانــک مرکزی نباید اجازه دهد 
که ما در بخش قیمت مبادله ای دالر نوســانات شــدید داشته باشیم و 
اینجاســت که وظیفه ی بانک مرکزی اســت که به موجب قانون نرخ 
ارز را مدیریــت کنــد و ایــن مدیریت هم از طریق مداخله در بازار ارز 
انجام می شــود. وی تاکید کرد: اکنون که به دالیلی تقاضای ارز باال 
رفته و هیجانات و نوســاناتی در بازار ارز رخ داده اســت بانک مرکزی 
بــا عرضــه ی ارز در بازار نباید اجازه دهــد قیمت ها افزایش پیدا کند 
و جلوی افزایش شــدید آن را بگیرد و اینجاســت که نقش مدیریتی 
بانک مرکزی در تعیین نرخ دالر بســیار تعیین کننده می شــود.رییس 
اسبق سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور در پاسخ به این سوال که 
آیا میزان افزایش قیمت ارز در بودجه نســبت به ســال قبل تفاوتی در 
اقتصاد کشور ایجاد می کند یا نه؟ پاسخ داد: قیمت دالر یک سیگنال 
اســت که روی قیمت بســیاری از کاالها چه کاالهای خارجی و چه 
کاالهایی که در داخل کشور تولید می شود اثر می گذارد. اثر مستقیم 
آن از طریق کاالهای خارجی اســت به عنوان مثال اگر دالر ۴۰۰۰ 
تومان باشد یک کاالی ده دالری ۴۰ هزار تومان است و اگر ۴۵۰۰ 
تومان باشــد همان کاال ۴۵۰۰۰تومان است. از طرف دیگر کاالهای 
سرمایه ای یا مواد اولیه یا کاالهای نیمه ساخته ای که قرار است در 
بخش تولید داخلی اســتفاده شــود زمانی که قیمت دالر باال می رود 
ماشــین آالت و مواد اولیه آن ها افزایش یافته و قیمت تمام شــده ی 
کاال باال می رود و زمانی که نوســانات شــدیدی قیمت دالر در بودجه 
لحاظ می شــود چون مردم اطالعات بودجه را متوجه می شــوند به 
ناگهان موجب می شــود ســطح عمومی قیمت ها در کشــور افزایش 

یافته و تورم شــدیدی به اقتصاد تحمیل شود.

در ادامه مهدی تقوی کارشــناس 
مســایل اقتصادی ضمن این که 
نوسانات اخیر را عجیب و غیرقابل 
بــاور می داند و معتقد اســت این 
حجم از نوسان دلیل توجیه پذیری 
ندارد و ســود و منفعتی به اقتصاد 
کشور نمی رساند بیان کرد: دولت 
و بانــک مرکــزی تاکنــون هیچ 
اقدامی برای حل این مســئله نکرده اند در حالی که این مشــکل راه 
حل جدی نیاز دارد.  از گذشــته تاکنون هرزمان وضعیت ورودی ارز 
به کشــور مناســب بوده، با مداخالت در بازار نرخ اسمی ارز ثابت نگاه 
داشــته شــده است اما هرزمان  به مشکلی در موجودی ارزی برخورد 

کرده ایم، دولت نتوانســته اســت این موضوع را کنترل کند.
وی افــزود: هرگاه قیمت جهانــی نفت کاهش می یابد، درآمد ارزی 
کشــور کم می شــود و میزان مداخله بانک مرکزی برای تنظیم بازار 
ارز کم می شــود همچنین هرگاه نرخ حقیقی ارز در کشــور تضعیف 
شــده ایــن موضــوع در توان صادراتی تاثیر گذاشــته و تراز تجاری 
کشــور به ســمت منفی پیش رفته است همچنین کاهش قیمت نفت 
عمال موجب کاهش درآمدهای ارزی و کاهش عرضه ارز می شــود.

تقوی در پایان تاکید کرد: باید از دکتر اکبر کمیجانی قائم مقام  بانک 
مرکزی سوال کنیم که چرا نرخ ارز افزایش یافته است و ایشان باید 
پاسخگوی این افزایش باشند زیرا با شرایط فعلی کشورمان نرخ ارز 
باید کاهش می یافت یا حداقل به این میزان شاهد نوسان آن نبودیم.
 محمد قلی یوســفی اقتصاددان و 
عضو هیات علمی دانشگاه عالمه 
طباطبایــی در خصــوص نقش 
بانک مرکزی در کنترل نوسانات 
ارز نظــر متفاوتــی دارد و معتقد 
اســت: بانک مرکــزی کاری از 
عهــده اش برنمی آیند و اگر خیلی 
هنر کند می تواند ریال چاپ کند، 
دالر را کــه بانــک مرکــزی نمی تواند چاپ کند و نرخ ارز تعادلی را 
نیز هیچ کسی نمی تواند تعیین کند و این یک مفهوم تخیلی است، 
آن چه که وجود دارد نرخ ارز بازار است اما نرخ بازار نیز نرخ واقعی 
نیســت بــه دلیل این که بــازار را دولت کنتــرل می کند درنتیجه 
نمی توانیم نرخ مشــخصی را برای بازار تعیین کنیم و هزینه های 
دولــت کــه باال رود و درآمدهایــش کاهش یابد روی نرخ ارز تاثیر 
می گــذارد بنابرایــن بانک مرکزی در ایــن زمینه کاری نمی تواند 
انجام دهد. وضعیت اقتصاد ایران به گونه ای است که افزایش نرخ 
ارز را اجتناب ناپذیر می کند، نیاز ما به ارز روز به روز بیشتر می شود 
و عرضه ی ارز نیز کم می شود بنابراین عالرغم این که دولتمرادان 
سعی می کنند از افزایش نرخ ارز جلوگیری کنند این کار امکان پذیر 
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نیســت دولت تنها می تواند تاحدودی این قضیه را کنترل کند که 
اکنون نیز شــاهد این کنترل به صورت جلوگیری از عرضه ی ارز 
در بازار هســتیم. دلیل این امر نیز این اســت که دولت منتظر ببیند 
تکلیف برجام چه می شــود و پارلمان آمریکا و اروپا چه تصمیماتی 
می گیرند. بنابراین این تصمیم عاقالنه اســت که دولت دالر را به 

بازار تزریق نکند و منتظر باشــد نا اوضاع بهبود یابد.
یوســفی تاکید کرد: واقعیت این اســت که نوســانات نرخ ارز روی 
هزینــه ی واردات و هزینــه ی تولیــدات داخلی بیشــترین تاثیر 
را دارد. باتوجــه بــه این کــه صادرات ما اغلــب موادخام یا کاالی 
اولیــه اســت و از طرف دیگر کشــور با بحــران تحریم نیز مواجه 
اســت، قیمت هــا برای صــادرات ما نقش نعیین کننــده ای ندارد 
ولــی هزینــه ی تولید داخلی را از طریــق واردات افزایش می دهد 
ضمــن این که نوســانات نــرخ ارز می تواند مقــداری بی ثباتی در 
تصمیم گیری هــا ایجــاد کند و این متغییر نبــض اقتصاد ایران را 
 نشــان می دهد در نتیجه در بخش ســرمایه گذاری ما دچار مشکل 

می شویم.
عضو هیات علمی دانشــگاه عالمــه طباطبایی افزایش نرخ ارز در 
آینده را قطعی دانست و عنوان کرد: اگر تمام مشکالت کشور حل 
شود نرخ ارز در کشورهای نفت خیز مثل ایران به هیچ عنوان تغییر 
نخواهد یافت. کشــور ما نفت را صادر می کند و پول حاصل از آن 
به بانک مرکزی داده می شــود بانک نیز معادل آن ریال پرداخت 
می کنــد و ریــال را دولت به اقتصاد تزریق می کند. به دلیل این که 
دالر را ما چاپ نمی کنیم اما ریال را در بازار افزایش می دهیم نرخ ارز 
افزایش می یابد و افزایش هزینه های دولتی، افزایش بوروکراســی 
و رشــد اقتصادی حجم پول را افزایش می دهد اما در مقابل تولید 
به ســرعت افزایــش نمی یابد و این ویژگی کشــورهای نفت خیز 
اســت کــه تورم را با خوذ به همــراه می آورد و ارزش پول ملی کم 
می شــود. برای مقابله با آن راهی وجود ندارد به جز این که نیاز به 
خــارج و درآمدهــای نفتی کاهش یابد. که این امر نیز بیش از یک 
قرن اســت که محقق نشــه و در کوتاه مدت نیز محقق نخواهد شد.

وی خاطر نشــان کرد: در بعد خارجی تحریم های بین المللی قطعا 
روی درآمدهای ارزی تاثیرگذار اســت و هزینه ی واردات را باال 

می برد، مبادالت بین المللی کشــور به طور چشم گیری تحت تاثیر 
قــرار می گیــرد و از ایــن طریق میزان عرضه ارز در ایران کم می-

شــود. در داخل کشــور نیز مشــکالت ناشی از تشدید فرآیند رکود 
تورمی در داخل کشــور نیاز به واردات را روز به روز افزایش داده و 
این باعث می شــود ما بخش اعظم نیازهای خود را همچون مواد 
غذایی، دارو و کاالهای کشــاورزی و صنعتی از خارج وارد کنیم. 
در داخل کشــور نیز از آن جایی که مســئولین سیاست های درستی 
را دنبــال نکرده انــد کــه منجر به بی نیازی ما به واردات شــود و یا 
تولیــدات داخلــی را به گونه ای مورد حمایت قرار نداده اند که بتواند 

منجر به صادرات شــود در نتیجه درآمدهای ارزی زیادی نداریم.

شــرکتها و موسســات اقتصادی حامل توسعه اند و مدیران این 
موسســات عامل توسعه دولتها و حکومتها تنها یک وظیفه دارند 
و آن هم حمایت از این عاملین اســت.   روشــنفکران و سیاسیون 
همه دولت را به نقد مي کشــند که چرا به اقتصاد نمی رســید 
ولی اصال مشــخص نیســت که منظورشان از اقتصاد چیست و 
کیست.  روزنامه ها هم یا دارند دولت را نقد مي کنند یا مي زنند 
و یا حمایت مي کنند. انگار عامل توســعه دولت اســت که اگر 

کوتاهــی کنــد باید آن را بزنند و یا نقد کنند.
چقــدر راجــع به بانک مرکزی گفتگــو مي کنیم و نمي دانیم که 
همه این دفتر و دستک ها تنها برای این است که عاملین توسعه 
بتواننــد کار خــود را بکننــد. در دانشــگاهها همه دارند به دولت 
پیشــنهاد می دهند که چنین کن و چنان کن.  اســتاد خوب و بد 
تنها از نظر کیفیت پیشــنهادات وی به دولت ارزیابی می شــود. 
اقتصاددانان معروف آنهایی هســتند که یا در بدنه دولت کار مي 
کنند و یا به دولت می تازند. این شــده ســند هویت. تردید ندارم 
که همه هم حســن نیت دارند. ولی واقعا چهل ســال است راجع 
بــه دولــت داریم حرف مي زنیــم و نمي دانیم که موضوع اصلی 
توسعه کشور تحرک در موسسات اقتصادی و بستر سازی ) و نه 

حمایت ( برای حرکت آنها اســت. 
وقتی به دور و بر خود نگاه مي کنم مي بینم که همه چیز دولتی 
شــده.  انگار در خونمان نگاه دولتی تزریق شــده اســت.  خیلی 
دوســت دارم که یک دانشــجویی دکتری اقتصاد بیاید و تحقیق 
کند و ببیند از کل مقاالت و ســخنرانی ها و تحقیقات اقتصادی،  
چند تای آن به موسســات اقتصــادی و مدیران اقتصادی توجه 
کرده اســت.  متاســفانه سیستم »خیریه ای » دولت این مدیران 
را هم به خود وابسته و معتاد کرده و قدرت ساختن و خالقیت را 
از آنها گرفته.  حتی واژه بخش خصوصی را هم خراب کرده ایم.  
بخش خصوصی آن بخشــی اســت  که نیاز به حمایت دارد ! آنی 
کــه دارد حمایــت می شــود و از رانت دولتی اســتفاده مي کند 

بخش دولتی است. 
من با تجربه ســی ســاله کار کردن با این مدیران مي دانم که 
مدیران قدرتمند این کشور اگر از جلوی راهشان کنار بروند کاری 
خواهند کرد کارســتان.  آنها در تاریخ ایران چندین بار این کار 

را کــرده اند و نیازی به اثبات ندارد. 

مرتضی ایمانی راد

سیستم خیریه ای دولت



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه  /  شماره21 / مهرماه 1396

اقتصادی

16

Bilingual Economic Monthly  

اقتصاد ایران طی چند ســال گذشــته دارای دو چهره کامال متفاوت بوده است. اولین تصویر 
آن، چهره ای است که آمارهای کالن اقتصادی همچون رشد اقتصادی، تورم و افزایش ورود 
ســرمایه گذاری خارجی را به همگان نشــان داده و همواره تالش کرده که مردم را به آینده 
پیش روی اقتصاد کشــور امیدوار کند و اما تصویر دوم، آن چیزی که در پشــت این آمارها 
نهان شــده و با کمی کنکاش می توان آن را رویت کرد؛ تصویری از مشــکالت و بحران های 
پیــش رو. تصویــر دوم، این نگرانی را ایجــاد می کند که به این راحتی ها اقتصاد ایران از زیر 
فشــار مشــکالت و مخاطرات رهایی پیدا نمی کند.با روی کار آمدن دولت دوازدهم، انتظارات 
و مطالبات تحقق نیافته مردم از دولت قبل رنگ و شــکل جدیدتری به خود گرفته و به جاســت 
کــه دولــت فعلی که حدود 6 ماه از انتخابش می گذرد و مطمئنا بقیه زمان آن نیز به ســرعت 
برق و باد طی خواهد شــد، اقدامات جدی تر و عملیاتی تری را در این حوزه انجام دهد. این 
امر نیازمند یک تحول بنیادین اســت و به یک پیش زمینه مفهومی عمده نیازمند اســت و آن، 
چیزی نیست جز مشخص شدن اصل صورت مساله و داشتن انگیزه و عزم جدی برای اصالح 
ساختار اقتصادی.دولت باید مشخص کند که بدنه اقتصاد را چگونه و در چه چارچوبی تعریف 
کرده و مرزهای مســوولیت های خود و بخش خصوصی را چگونه ترســیم کرده است. در عین 
حال، باید مشــخص شــود که چه نگاهی به بازار آزاد وجود دارد. از سوی دیگر، تکلیف بخش 
خصوصی در طول چند سال اخیر همچنان مبهم بوده و دولت از بخش خصوصی واقعی برای 
تقویت فونداســیون و پیکره اقتصاد و حل مشــکالت و مســایل جاری بهره گیرد. همچنین 
اقدامات عملیاتی برای کوچک ســازی و رهایی دولت از تصدی گری ها صورت گیرد.به عالوه، 
با توجه به ویژگی های جمعیتی و نرخ های باالی بیکاری جوانان، نه تنها نرخ رشــد اقتصادی، 
بلکه کیفیت رشــد به معنای فراگیری و اشــتغالزایی نیز باید به عنوان هدف سیاست گذاری 
کالن مــورد توجــه قرار گیرد. در حال حاضر روندهای بلندمدت اقتصاد ایران و ریســک های 
مختلف در افق کوتاه مدت و میان مدت، نویدبخش دســتیابی به رشــد اقتصادی باال و باکیفیت 
نیســت. متاسفانه این روزها چنین رویه ای مشــاهده می شود.شاید اساسی ترین مساله در 
این حوزه، عبور از نگاه ســنتی و منســوخ به فعالیت های اقتصادی اســت. به طور نمونه، نگاه 
تازه ای که می تواند رویکرد دولت برای نیمه دوم امســال باشــد، توجه ویژه به فعالیت های 
گردشــگری اســت. صنعت گردشگری ایران با پتانسیل های موجود این قابلیت را دارد که در 

چند ســال آینده به رشد اقتصادی ایران کمک بسیاری کند.
نخســتین الزام برای خروج از این رخوت این اســت که همه ارکان نظام بپذیرند که بدون 
تعامل با دنیا، کارهای بزرگ پیش نمی رود. تعامل با جهان این اســت که برخی امتیازات را 

بدهیــم و در مقابل، امتیازات دیگری بگیریم که کار انجام پذیرد.

دو چهره متفاوت 
اقتصاد ایران

مجید سلیمی بروجنی
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دولــت دوازدهــم باید به یک نیــم همفکر و 
تصمیم گیر در حوزه اقتصاد برســد. یکپارچه 
کردن اهداف بزرگ و راهبردی کار دشــواری 
اســت که حســن روحانی حتما باید آن را به 
سرانجام برساند. پس از آن، الزامات یاد شده 
در سطح کالن شامل تعامل واقعی و اجرایی با 
جهان و هماهنگ سازی درون کابینه پذیرفته 
و گام های عملیاتی آن برداشــته شد، نوبت به 
اصالحات اساســی در ساختار اقتصاد کشور 
می رسد.دولت دوازدهم برای عبور اقتصاد از 
روزهای ســخت باید معضل ارز چند نرخی را 
حل کند. از ســوی دیگر، مشکل تامین اعتبار 
برای فعالیت هــای گوناگون از منابع مختلف 
بــه ویژه منابع بانکی را حل و فصل کند. نظام 
بانکی ایران درگیر آســیب های جدی بوده و 
یکی از وظایف دولت این است که یک جراحی 

دقیــق و جامع در نظام بانکداری انجام دهد.
تعیین دســتوری قیمت پول )نرخ سود بانکی( 
کاری اســت که همواره نتیجه مثبتی به همراه 
نداشــته و نخواهد داشــت. بهبــود فضای 
کســب وکار ایران، اقدامی یک شبه و یک باره 
نیســت و مطمئنا کســی هم از دولت انتظار 
معجــزه ندارد. هر آنچــه از اقدامی اصالحی 
گفته شــد، بنا بر ماهیت موارد، همه زمان بر و 
بلندمدت هســتند و طراحی و پیاده سازی آنها 
نیازمند صبر و مقاومت اســت. از سوی دیگر، 
دولت بدون همکاری ســایر قوا از پس اجرای 

آنها بر نخواهد آمد.
تنهــا در صــورت عزم جــدی ارکان نظام و 
همه قوا می توان به بهبود فضای کســب وکار 
کشــور و رشد و توســعه اقتصاد امیدوار بود. 
تنها در این صورت است که می توانیم اعتماد 
ســرمایه گذاری خارجی را جلب کرده و آنها را 

تشویق و به سرمایه گذاری در ایران کنیم.
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تعدیل ســریالی نیروی کار آن هم در ســایه واردات قانونی،و نه قاچاق، به یک تراژدی در کارخانه های معتبر کشــور تبدیل شده است�
وضعیت کارخانه ها و شــرکت های معتبر تولیدی در داخل کشــور چندســالی است به یک تراژدی تبدیل شده است؛ هر چند که بحرانی 
شــدن وضعیت این کارخانه ها ممکن اســت در نتیجه سیاســت های غلط در دولت های مختلف باشــد اما آنچه که طی چند یکی دو سال 
اخیر هر از چندگاهی به گوش می رســد، وضعیت بحرانی یک کارخانه یا یک شــرکت معتبر اســت که بدلیل مشــکالت تولید و سرمایه 
درگــردش یــا تا مــرز تعطیلی رفته اند یا مجبور به تعدیل تعدادی از نیروی کار خود شــده اند�کارخانه ارج، داروگر، هپکو و آذراب تنها 
بخشــی از این شــرکت های معتبر هســتند که عمدتا به دلیل رکود در تولید و نبود ســرمایه در گردش با مشکالت تولیدی مواجه شدند 
و در نهایت با مطالبات معوق دســتمزد نیروی کار و در نهایت تعدیل بخشــی از کارکنان و کارگران خود دســت و پنجه نرم کردند� اما 
این بار صنعت لنت ســازی کشــور در آســتانه یک بحران قرار دارد؛ بحرانی که از کاهش ظرفیت تولید یک کارخانه  بزرگ ایران و معتبر 
خاورمیانه با 50 ســاله به کمتر از نصف در ســال گذشــته آغاز شد که به دلیل کاهش ظرفیت تولید ناگزیر به اخراج تعدادی از نیروی کار 
خود شــده و ســایر کارگران شــرکت نیز به دلیل مطالبه 3 ماهه حقوق معوق خود دست به اعتراض زده اند�در همین ارتباط،  گزارشی با 
عنوان »تعدیل نیروی کار در بزرگترین شــرکت تولید لنت ترمز ایران« در خبرگزاری مهر منتشــر شــد که حکایت می کرد یکی از تولید 
کنندگان بزرگ لنت کشــور که شــرکتی معتبر در ســطح خاورمیانه بوده، بدلیل مشکالتی که اشــاره شد، به ناچار دست به تعدیل نیرو 
زده اســت؛ به طوری که نیروی کار این شــرکت از 350 نفر طی ســال های اخیر به 120 نفر رســیده و طی دو ماه گذشته نیز تعدادی از 

نیروهای کار آن تعدیل شده اند�

کارخانجات به سمت تعطیلی سوق داده می شوند

تراژدی تلخ واردات

محمد جندقی
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پس از انتشار این گزارش، عباس نیک خو، عضو هیأت مدیره شرکت تولیدی 
لنــت ترمــز ایران)ایرانلنت( در واکنش به این گزارش،  ضمن تایید تعدیل 
نیروی کار این شرکت در ماه های اخیر، مشکل را در تعرفه پایین واردات 
و صدور مجوز واردات بی رویه از ســوی دولت برای واردات از کشــورهای 

رقیب خارجی و به طور خاص چینی ها عنوان کرد.
وی گفت: متاسفانه واردات بی رویه لنت ترمز به کشور - به عنوان یکی از 
ســه تجهیزات مهم و تاثیرگذار در خودرو که ضامن امنیت جان مســافران 

است- کارخانجات تولید لنت داخلی را با مشکل مواجه کرده است.
نیک خو با بیان اینکه در حال حاضر تعرفه واردات لنت ترمز به کشور فقط 
۲۰ درصد است گفت: حدود ۹ سال پیش تعرفه واردات این کاال ۴۵ درصد 
بــود امــا متاســفانه این تعرفه به ۸ تا ۱۲ درصــد کاهش یافت که تا حدود 
3 ســال پیــش این تعرفه در جریان بــود، اما با اقدامات و اعتراضات مکرر 
تولیدکنندگان داخلی و تعرفه واردات لنت ترمز با تصویب کمیسیون ماده 
)۱( وزارت صنعــت، معــدن و تجارت به ۲۶ درصد افزایش یافت اما وزارت 
صنعت در زمان وزارت آقای نعمت زاده با تعرفه ۲۰ درصدی موافقت کرد.

وی با اشاره به اینکه اخیرا شنیده شده قرار است تعرفه واردات لنت ترمز به 
۲۶ درصد افزایش یابد گفت: انتظار تولیدکنندگان داخلی افزایش تعرفه این 
کاال به ۵۰ درصد است.وی تصریح کرد: کشور چین جهت حمایت از تولید 
داخلی خود، تعرفه باالی ۵۵ درصدی بر واردات این کاال وضع کرده است.

۹۰ درصد لنت های وارداتی بی کیفیت هستند
نیک خو با تاکید بر اینکه باید جلوی واردات گسترده و لجام گسیخته لنت 
ترمز از سوی دولت گرفته شود افزود: صراحتا اعالم می کنم کیفیت ۸۰ تا 
۹۰ درصد لنت هایی که به کشور وارد می شود به مراتب از لنت های تولید 
داخل کمتر اســت؛ تنها نقطه قوت لنت های ترمز وارداتی این اســت که به 
دلیــل عــدم پرداخت مالیات ۹ درصدی ارزش افزوده، مالیات عملکردی و 
نداشتن فاکتور فروش رسمی، با قیمت های پایین تر از تولیدات داخلی در 
بازار عرضه می شــوند.وی با بیان اینکه ما یک شــرکت بورسی هستیم و با 
فاکتورهای رسمی نســبت به عرضه محصوالت خود اقدام می کنیم گفت: 
این در حالی اســت که اجناس وارداتی که عمدتا چینی هســتند بازار لنت 
ترمــز ایــران را در اختیار گرفته انــد.وی ادامه داد: با واردات بدون ضابطه، 
اشــتغال نیروی کار در صنعت لنت ســازی تحت تاثیر قرار گرفته است، در 
عیــن حــال واردات زمانی توجیه دارد که برندهای معتبر دارای نمایندگی 

رسمی در کشور باشند و فقط مجوز واردات به این شرکت ها داده شود.
نیک خو با تاکید بر اینکه بازار فروش لنت ترمز ایران بدلیل سیاست غلط 
دولت، متاسفانه در اختیار کشورهای دیگر قرار گرفته است گفت: شرکت 
ایرانلنت به دلیل تعهد و پایبندی به تولید خود، به هیچ وجه راســا نســبت 
به واردات لنت ترم اقدام نکرده اســت چراکه به پایداری تولید و اشــتغال 
نیــروی کار داخلــی تعهد دارد اما آنچه که امروز این صنعت را آزار می دهد 

واردات بی رویه این محصول است.
این فعال در صنعت لنت ســازی کشــور ادامه داد: متاســفانه یک تئوری 
برای توجیه کردن واردات مبنی بر »ترغیب تولیدکننده داخلی به افزایش 
کیفیــت« در بین مســئوالن وجــود دارد اما آیا این تئوری برای کاالهایی 

مانند لنت ترمز که کیفت آنها به مراتب از محصوالت داخلی کمتر اســت 
و منجر به بیکاری نیرو کار می شود نیز باید صدق کند؟

زیان ۲ ساله کارخانه به دلیل واردات
وی با طرح این سوال که در کجای دنیا بازار محصوالت باکیفیت خود را 
در اختیار بازار محصوالت وارداتی بی کیفیت سایر کشورها قرار می دهند، 
خواســتار حمایت دســتگاه های ذیربط از صنعت لنت ســازی داخلی شد و 
گفت: این شــرکت طی ۲ ســال اخیر به دلیل واردات و همچنین فرهنگ 
غلــط مصــرف کننده برای خرید کاالهای خارجی، فارغ از توجه به کیفیت 

با زیان مواجه شده است.
نیک خو با بیان اینکه ۹۰ درصد لنت های موجود در بازار با برندهای مختلف 
خارجی، در کشور چین تولید شده است، درباره تعداد کارخانجات تولیدکننده 
لنت در ایران گفت: تاکنون بیش از ۱۰۰ مورد درخواســت دریافت مجوز 
تولید لنت به وزارت صنعت ارائه شده اما تا آنجا که اطالع دارم فقط برای 
۴۴ مورد از این درخواســت، مجوز صادر شــده اســت چراکه لنت ترمز در 
زمره کاالهایی قرار دارد که نیازمند دریافت اســتاندارد اجباری از ســازمان 
ملی اســتاندارد اســت و تولیدکنندگان این محصول باید برای محصوالت 

تولیدی خود عالمت استاندارد ملی را دریافت کنند.
عضو هیأت مدیره شــرکت ایرانلنت، مصرف ســاالنه لنت ترمز در کشور را 
۶۶ هزار تن اعالم کرد و گفت: در حال حاضر ظرفیت تولید این محصول 
در داخل کشور ۷3 هزار و ۵۰۰ تن است ضمن اینکه کارخانجاتی که مجوز 
تولید این محصول را از وزارت صنعت دریافت کردند و در مرحله راه اندازی 
خط تولید هستند نیز آمادگی تولید 3۴ هزار تن از این محصول را در سال 
دارند.نیک خو افزود: در حالی واردات لنت ترمز، تولید داخلی را با مشــکل 
مواجه کرده که در حال حاضر در صنعت لنت سازی ۱۰ درصد، مازاد تولید 
نسبت به میزان مصرف داخلی وجود دارد که این میزان می تواند صادر شود.

ناچار به تعدیل نیرو شدیم
وی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره علت تعدیل نیرو در این شرکت 
گفت: ظرفیت اســمی تولید شــرکت ایرانلنت ساالنه 3۵۰۰ تن است اما به 
دلیل واردات،  تولید عملیاتی این شرکت در سال گذشته به کمتر از نصف 
رسید و به ۱۵۰۰ تن کاهش یافت. در این شرایط از ابتدای امسال به تناسب 
تولید عملیاتی شرکت، با نیروی مازاد مواجه شدیم اما با امیدواری به بهبود 
شرایط، نیروی مازاد را تعدیل نکردیم اما متاسفانه شرایط به گونه ای پیش 

رفت که ناچار به تعدیل تعدادی از کارگران شدیم.
عضو هیأت مدیره شرکت تولیدی لنت ترمز ایران همچنین تاکید کرد: اگر 
واردات در صنعت لنت ســازی ســاماندهی شود و فقط واردکنندگان معتبر 
بتوانند با رعایت مقررات نســبت به واردات این کاال اقدام کنند قطعا این 
کارخانه ظرفیت اســتفاده از 3۶۰ نفر نیروی کار را دارد و نیروهای تعدیل 

شده نیز به کار دعوت می شوند.
تعدیل سریالی نیروی کار ناشی از واردات بی رویه آن هم به صورت قانونی، 
نه به صورت قاچاق، در سایه فقدان نظارت مسئوالن وزارتخانه های ذیربط 
یکی از چالش های اصلی کارخانه های معتبر کشور است که انتظار می رود 

دولت تدبیر ویژه ای برای مهار این مشکل بیاندیشد.
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ارزیابی چهار بازار مسکن، سکه،  دالر و سود بانکی

بازارهای 
سودده 

زهرا علی اکبری
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 ارزیابی چهار بازار مســکن، ســکه،  دالر و همچنین بازار ســود بانکی 
حکایت از آن دارد که در یک ســال گذشــته ورود سرمایه به این بازارها 
هر چند با زیان همراه نبوده، با این حال ســود حاصله در این بازارها به 

شدت با یکدیگر متفاوت است.
مسکن در ایران سال هاست در رکودی سخت و سنگین به سر می برد. 
سود اندک سرمایه گذاری در این بازار ساخت و ساز را نیز در یک دهه 

گذشــته با کاهش روبرو کرده است.
بررســی ها نشــان می دهد ۲۰۰ میلیون تومان در مهر ماه سال گذشته،  
امکان خرید ۴۵ متر مربع واحد مســکونی در مرکز شــهر تهران را به 
طور متوســط فراهــم می کرد. بانک مرکزی متوســط افزایش قیمت 
مســکن در این دوره زمانی یعنی یک ســال اخیر را کمتر از نرخ تورم 

ارزیابی کرده است.
در مهر ماه ســال گذشــته متوســط قیمت مســکن در تهران برابر با ۴ 
میلیون و ۴۴۰ هزار تومان بوده اســت اما طبق آخرین آمار ارائه شــده 

به ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رســیده است.
به این ترتیب این واحد مسکونی در صورت وجود مشتری ممکن است 
به قیمت ۲۰۷ میلیون تومان به فروش برســد. ســود سرمایه گذاری در 

این بازار نزدیک به 3.۵ درصد محاســبه می شود. 
این ســود اندک،  ســرمایه گذاری در این بازار را نســبت به سایر بازارها 

فاقــد ارزش و توجیه اقتصادی می کند.
سکه بهار آزادی

سکه یکی از مهمترین بازارهای جذب سرمایه های خرد در ایران است. 
هر چند بازار ســکه در چهار ســال گذشــته با ثبات روبرو بوده، اما با این 
حال تفاوت قیمت این کاال در مهر ماه ســال گذشــته با شــرایط کنونی 

قابل توجه است.
متوســط قیمت سکه در مهرماه ســال گذشته طبق آمار بانک مرکزی 
برابــر بــا یک میلیون و ۱۰۱ هزار تومان بود، این درحالی اســت که در 
شــرایط کنونی هر قطعه ســکه بهار آزادی طرح جدید حداقل به یک 

میلیون و 3۱۰ هزار تومان، افزایش یافته اســت.
به این ترتیب ۲۰۰ میلیون تومان در مهر ماه ســال گذشــته با ۱۸۱.۶ 
قطعه ســکه برابری می کرد، در حالی که این تعداد ســکه در شــرایط 
کنونی حداقل ۲3۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت دارد. سود سرمایه 

گذاری در این بازار نزدیک به ۱۹ درصد برآورد می شــود. 
دالر

هر چند ســایر ارزها ممکن اســت در بازار ایران حتی رشــدی بیش از 
دالر داشــته باشــند، اما دالر مرجعی برای سرمایه گذاران خردی است 
که قصد دارند نقدینگی خود را از تورم مصون داشته و افزایش بدهند.
در مهر ماه ســال گذشــته متوســط قیمت دالر 3 هزار و ۵۹۰ تومان از 
ســوی بانک مرکزی محاســبه شده است. به این ترتریب ۲۰۰ میلیون 
تومان امکان خرید ۵۵ هزار و ۶۹۴ دالر را فراهم می کرد که این قیمت 
حجم دالر در شرایط کنونی با توجه به نرخ ۴۰۱۷ تومانی دالر در شرایط 

کنونی به ۲۲3 میلیون و ۷۲۷ هزار تومان می رســد.

ســود ســرمایه گذاری در این بازار ۱۱.۵ درصد اســت. به این ترتیب 
تفاوت ســرمایه گذاری در دو بازار اخیر اعالم شــده با بازار مســکن به 

شدت قابل توجه است.  
سود بانکی

بسیاری از کارشناسان معتقدند سود بانکی نباید یک بازار برای سرمایه 
گذاری محســوب شــود.در بسیاری از کشورهای جهان نیز سود بانکی 
رقیبی برای ســایر بازارها نیســت اما در ســال های اخیر در ایران سود 

بانکی خود به رقیبی جدی برای بازارها تبدیل شــده اســت.
ســود بانکی در ایران طی ســال های اخیر حتی باالتر از نرخ تورم بوده 
اســت. در حالی که متوســط نرخ تورم در ایران در ســال گذشته و سال 
جاری تک رقمی بوده اما ســود بانکی حتی باالتر از ۲3 درصد گزارش 

شده است. 
در مواردی برخی موسســات و بانک ها که مجوزهای رســمی فعالیت از 
بانک مرکزی را نیز داشــته اند، در این دوره زمانی ســودهایی باالتر از 

این رقم را به ســپرده گذاران پرداخت کردند.
آشــفتگی بازار پولی در ایران ســبب شد،باالخره بانک مرکزی دست به 
کار شــود و بخشــنامه ای که پیش تر برای رســیدن نرخ سود بلند مدت 
به ۱۵ درصد را در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود را اجرایی 
کند و این چنین شد که نرخ سود بانکی از یازدهم شهریور سال جاری 
به ۱۵ درصد برای سپرده های یک ساله و ۱۰ درصد برای سپرده های 

کوتاه مدت کاهش یافت.
اگر کســی در مهر ماه ســال گذشــته نسبت به افتتاح سپرده با نرخ سود 
۲3 درصد اقدام کرده باشد، در این یک سال سودی برابر با ۴۶ میلیون 
تومان دریافت کرده اســت.همان گونه که اشــاره شد نرخ بازده سرمایه 

در این بازار حداقل ۲3 درصد برآورد شــده است.
این نرخ در صورتی حاصل شده که سپرده گذار سود سرمایه خود را از 
بانک خارج کرده باشــد در غیر این صورت ســودی بر ســود سپرده بلند 
مدت نیز به ســپرده گذاری تعلق گرفته اســت. به این ترتیب ســپرده 
گذاری در بانک ســودده ترین بازار برای ســرمایه گذاران خرد و مسکن 

کم بازده ترین برای این دســته از افراد بوده است. 
وضع ناخوش بورس

حال و روز بورس در این یک ســال اما چندان خوشــایند نبوده اســت؛ 
حتی کاهش نرخ ســود بانکی نیز رشــد این بازار را آن چنان که انتظار 
می رفت به همراه نداشــت، از این رو ســرمایه گذاری در این بازار، در 

برخی ســهم ها حتی زیان هایی را متوجه ســهام داران کرده است. 
برای تحلیل این بازار الزم اســت آمارهای مربوط به مهر ماه این بازار 
منتشــر شــود تا مبنای تحلیل قرار گیرد.بسیاری از کارشناسان معقتدند 
سیمای رنگ پریده بورس واقعیات اقتصادی را بازنمایی می کند چرا که 
بورس پیشــانی اقتصاد هر کشــوری است و با توجه به مشکالت کنونی 
اقتصاد به نظر می رسد حل بحران های فعلی پیش نیاز جهش بورس و 
رشد واقعی در این بازار مهم کشور است. این وضعیت بورس را از میان 

گزینه های مطرح برای بســیاری از ســرمایه گذاران خارج کرده است.
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اقتصاد ایران در ســالهای اخیر یکی از عمیق ترین دوران رکودی خود را طی می کند که تبعات منفی فراوانی روی نرخ تولید ناخالص 
داخلی، تورم، بیکاری و ســرمایه گذاری داشــته اســت� با بررسی و ارزیابی شرایط حاکم بر کشور، به این واقعیت ملموس و محسوس 
پی می بریم که عرصه اقتصادی یکی از حساس ترین و البته چالش برانگیز ترین حوزه ها به شمار می رود� مسائل و مشکالت اقتصادی 

به یک بخش و مورد خاصی خالصه نمی شــود و متاســفانه در حوزه ها و عرصه های گوناگون، شــاهد معضالت عدیده و جدی هستیم�
مســعود نیلی که عنوان شــغلی او از مشــاور اقتصادی رئیس جمهور در دولت یازدهم به دســتیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی و 
دبیر ســتاد هماهنگی اقتصادی در دولت دوازدهم ارتقا پیدا کرده اســت، اقتصاددان نئوکالســیکی است که به دولت کوچک باور دارد، اما 

با وجود این باور، ســؤال بســیار جدی این است که چرا عالقه مند به حضور در دولت است�

بذری که درگذشته کاشته شده است

شش ابر چالش اقتصادی

جمال رازقی*
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 مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، با به تصویر کشیدن وضعیت کنونی 
اقتصاد کشــور، ۶ ابرچالش اقتصادی را تشــریح کرد. »بحران منابع آب 
کشــور«، »مسائل زیست محیطی«، »صندوق بازنشستگی«، »بودجه 
دولت«، »نظام بانکی« و »بیکاری« که باید برای هر یک اســتراتژی 
مشخص و معینی داشت. به گفته او از این ۶ ابر چالش، سه مورد بحران 
آبی، محیط زیســت و صندوق بازنشســتگی ریشه در اقدامات نادرست 
طی ســه دهه گذشــته دارد و بذر آن در گذشته کاشته شده است. ریشه 
چالش های بحران بانکی و بودجه نیز در ۱۰ ســال گذشــته شکل گرفته 
است. نیلی معتقد است در نیمه دوم دهه ۸۰، با مصرف دیگر دارایی ها 
مانند دارایی های نظام بانکی، شروع مشکالت نظام بانکی را کلید زده 
و همچنین در بودجه، مخارج دولت در سطحی قرار گرفت که به اذعان 
آمارهای بانک جهانی، قیمت نفت برای بودجه متعادل ۱۰۵ دالر بوده 

اســت. در نتیجه با نفت ۵۰ دالر دچار کســری بودجه شدیدی شدیم.
شــاید در نگاه اول چالش هایی که نیلی برشــمرده مهم به نظر برسد اما 
در نگاهی عمیقتر رشد کم و پرنوسان اقتصادی، وابستگی شدید اقتصاد 
به نفت، کاهش قدرت خرید خانوار و کاهش کیفیت خدمات دولتی در 
سطح اول و قبل از آنها قرار می گیرد. آنطورکه به نظر می رسد برخالف 
دولت یازدهم که در آن رشد اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای 
نفتــی اصلی تریــن چالش ها بودند، دولت این بار حوزه هایی مثل محیط  
زیست، صندوق های بازنشستگی و بانک ها را مورد توجه قرار داده است. 
با وجود اینکه دولت قبل عملکرد مثبتی را در رشد اقتصادی ثبت نکرد 
و دســتاوردهای تورمی نمود چندانی در زندگی روزمره مردم نداشــت، 
پرداختن به موضوعات مطرح شــده توســط نیلی چندان معقوالنه به 
نظر نمی رسد هر چند که هریک از چالش های مطرح شده توسط او در 
وضعیت اقتصاد کنونی حائز اهمیت میباشــد اما شــرط الزم برای حل 
این چالش ها، فراهم آوردن پیش نیازهای اولیه در اقتصاد می باشد که 

متاســفانه در دولت گذشته به طور کامل محقق نشد.
برای اینکه بتوانیم بر چالش های مطرح شــده توســط نیلی فائق آییم 
ابتــدا بایســتی نظــام مدیریت و اجرایی کشــور را کــه پیش نیار حل 
چالش هــا می باشــد، هدفمنــد نماییم. چرا که این سیســتم خود مادر 
تمامی چالش هاســت. نظام مدیریت کنونی بیشــتر از آنکه به مدیریت و 
رفع چالش ها کمک نماید باعث هدر رفت منابع، فســاد مالی ســازمان 
یافته، از بین بردن حس مســئولیت و غیره می شــود. حتی اگر بتوان با 
منابع موجود به شرط آنکه نظام اجرایی و مدیریت کشور درست باشد، 
می توان در نهایت بر چالش ها فائق آمد. اما ســوالی که در اینجا مطرح 
اســت این اســت که چه کســانی و چگونه باید این چالش ها را مدیریت 
و کنترل کنند؟! مشــکل نظام بانکی کشــور، دسترســی مراکز تولیدی 
و صنعتی به تســهیالت را ســخت و دشــوار کرده است. این به دلیل آن 
اســت که ریشــه اصلی عملکرد ضعیف نظام بانکی کشور از یک طرف 
در حوزه روابط دولت و نظام بانکی و از طرف دیگر ساختار داخلی نظام 
بانکی اســت. مشکالت ناشــی از نحوه تخصیص تسهیالت، افزایش 
حجم تسهیالت تکلیفی، تعیین دستوری نرخ سودها، عدم وجود روش 

مناســب برای تمدید زمان بازپرداخت تســهیالت بانکی و غیره منجر 
به اتالف منابع و دامن زدن به رکود اقتصادی شــده اســت. مطالبات 
معوق را که در طول سالیان گذشته در نظام بانکی ما ریشه دواندهاند، 
نمی توان بدون داشــتن برنامه و در کنار آن یک نهاد ناظر قدرتمند که 

توان اجرایی باالیی داشــته باشد حل نمود.
مسائل حل نشدنی اشتغال برای کشورهای در حال توسعه که اکثریت 
نیروی کارگری جهان در آنها بسر می برند، هر روز پیچیده تر می شود. 
معضل اشــتغال و چالش بیکاری هم از مســائلی اســت که عدم حل و 
فصل آن، مسبب و ریشه بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصــادی کشــور خواهــد بود. در اقتصادی که موانــع تولید داخلی 
هنوز حل نشــده اند، با سیاســت تزریق منابع به بنگاه های اقتصادی نه 
می شــود نیروی کار جذب کرد و نه ارزش افزوده ای ایجاد نمود. اگر 
سیاست های دولت ابتدا به سمتی برود که منجر به رشد اقتصادی شود 
می تواند بر اشــتغالزایی اثرگذار باشــد. بنابراین استفاده از ظرفیت های 
خالــی تولیــد، راه اندازی بنگاه های تعطیــل و نیمه تعطیل و تمرکز بر 
بنگاه های کوچک و متوســط می تواند نیروی کار را مشــغول کرده و در 
افزایش اشــتغال موثر باشــد. این معضل با چه روش اجرایی و به دست 

کدام ارگان قابل پیگیری و حل اســت؟
نزدیک به شــش ســال اســت که از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 
می گذرد. این طرح با هدف حمایت از قشــر آســیب پذیر، توزیع عادالنه 
درآمد تثبیت قیمتها و حمایت از تولید اجرا شــد که روش پرداخت آن 
در کشور منجر به آسیبهای جدی بر ساختار اقتصادی شد و هزینه های 
بســیاری را بر دوش دولت گذاشــت اما نتایج و دستاوردهای حاصله از 
ایــن طــرح، به هیچ عنوان، همخوان و متناســب با هزینه کرد مذکور 
نمی باشــد و به دلیل روش های پرداخت نادرســت دچار ابهامات شــده 
است. متناسب نمودن رشد اقتصادی همگام با استعدادها و ظرفیت های 
کشور و تدوین روش های اصالح قیمت بایستی نسبت به بهبود پرداخت 
آن گام برداشت.انباشــت بدهی های دولــت وکارفرمایان برای تامین 
هزینه ها، ســنگین تر شــدن بار تعهدات مالی صندوق بازنشســتگی، 
بازنشســتگی های پیــش از موعد، طرح تحول ســالمت و...مجموعه 
ای از عوامــل تاثیرگــذار در بغرنج تر شــدن وضعیت و شــرایط حاکم 
بر صندوق های بازنشســتگی به شــمار می رود. در فضای غیررقابتی 
اقتصاد فعلی، صندوق های بازنشســتگی آســیب می بیند. صندوق های 
بازنشســتگی یک نهاد مردمی و مدنی اســت و تا زمانی که دولت یک 
برنامه مدون و الگوی اقتصاد برای توسعه فراگیر طراحی و اجرا ننماید، 
صندوق های بازنشستگی محلی برای قرض دولت خواهد بود. بنابراین 
در شرایط منابع بودجه  عمومی، نظام بانکی، صندوق های بازنشستگی، 
حامل های انرژی و ذخایر آبی، یک وجه مشــترک اساســی وجود دارد: 
اینکه در تمام آنها برای دهه های متمادی، خروجی منبع بیشتر از وروی 
آن بوده است. با توجه به موارد ذکر شده و امکانات مالی و طبیعی کشور 

این چالش ها حل نخواهد شد.
*رییس اتاق بازرگانی، صنایع،  معادن و کشــاورزی شیراز
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 »امنیت شغلی« را خط قرمز جامعه کارگری می دانند؛ خط قرمزی که 
امروزه به دغدغه بســیاری از کارگران و بدنه تولید کشــور تبدیل شده 
است. این در شرایطی است که تنظیم روابط کار و انعقاد قراردادهای 
کاری، یکی از مهم ترین بخش های قانون کار است و به باور فعاالن 
کاگری، این بخش از قانون کار همواره محل چالش و مناقشــه میان 

کارفرمایان و کارگران بوده است.
بســیاری از کارشناســان بر این واقعیت تلخ مهر تایید می زنند که اکثر 
قراردادهای کار در کشــور به صورت موقت منعقد می شــود. اما چه 
عاملی باعث شــد که تا این حد هر ســاله بر تعداد قراردادهای موقت 

افزوده شود؟ 
در همیــن رابطــه، محمــد عطاردیان، عضو هیات مدیره ســازمان 
بین المللی کار در ژنو و عضو ســابق شــورای عالی اشــتغال و علی 
خدایــی،  نماینده کارگران در شــورای عالــی کار درباره قراردادهای 

موقت به بررسی موضوع پرداختند.
محمد عطاردیان معتقد است که »طی ۴۰ سال گذشته ما باید فرهنگ 
کار را توســعه می دادیــم، نه این که کارگــر و کارفرما مقابل هم قرار 
می گرفتند. بنابراین این که امروز این وضعیت ایجاد شده، به دلیل عدم 
توســعه فرهنگ کار اســت.« علی خدایی نیز عنوان می کند: »با توجه 
بــه رواج قراردادهای موقت، تمامی مــواد حمایتی قانون کار بی تاثیر 

شــده است.« مشروح مناظره  در پی می آید.
صاحب نظــران اقتصادی بر این باورند ســاختار نامتوازن اقتصادی و 
وجــود یک اقتصاد رانتی باعث شــده قراردادهــای کار موقت، امروز 
حجــم باالیــی از قراردادهای کار را به خود اختصاص دهد و جایگزین 

قراردادهای دائم شــود. شــما تا چه اندازه این موضوع را قبول دارید؟
محمد عطاردیان: ببینید، قرارداد موقت ارتباطی به اقتصاد رانتی ندارد. 
قرارداد موقت رابطه ای بین کارگر و کارفرما اســت که نه می شــود آن 
را از بیــن بــرد و نه می شــود جایگزین کرد. هر کــدام از این ها برای 
خود جایگاهی دارند. دو حالت وجود دارد. در شــرایطی که در کشــور 

اشتغال گسترده باشد، 
بــه تبع تقاضــا برای کارگر و 

حقوق بگیر زیاد می شــود. به تبع هر کســی که کار می کند، به دنبال 
جایی است که حقوق بیشتری دریافت کند، بنابراین در چنین فضایی 
کارفرماها با یکدیگر رقابت می کنند و به گونه ای باید حقوق بدهند که 
کارمند یا کارگر پیش آنها بماند و سعی هم کنند که قرارداد دائم با او 
ببندند تا بتوانند نیروی کار را نگه دارند؛ البته اگر از او راضی باشــند. 
یعنی نیروی کار دوره آزمایشی را بگذراند. حتی برای رفتن او ممکن 

اســت ســخت هم بگیرند. اما در مقابل، اگر کار کم 
باشد، به تبع تقاضا برای نیروی 

کار کاهش می یابد. در 
یک چنین شــرایطی، 

کارگران هســتند کــه می خواهند 
قرارداد موقت ببندند تا اگر کســی به آنها بیشــتر پرداخت کرد، بتوانند 
جای دیگری بروند. در حال حاضر کار در کشور کم و عرضه زیاد است.
نکته ای که وجود دارد، این اســت که در هر دو حالت، هیچ گاه کســی 
راجــع بــه کار صحبــت نمی کند و هر طرف درباره منافع خود صحبت 
می کند. اما اگر در کشــور راجع به کار فکر شــود، قراردادی که منعقد 
می شود، به گونه ای خواهد بود که قرارداد چه در دوره رکود و چه در دوره 
رونق، به نفع کار باشــد تا تولید و خدمات پیشــرفت و توسعه پیدا کند.
قرارداد موقت مربوط به اقتصاد رانتی نیست، بلکه دلیل آن این است 
که ما هیچ نقشــه و برنامه اســتراتژیکی برای توسعه اشتغال در کشور 
نداریم. در عین حال، اقتصاد کشــور دچار رکود اســت و قانون کار نیز 
به نحوی نوشته شده که کارگر هر زمانی بخواهد، می تواند کار را زمین 
بگذارد و برود، ولی کارفرما به سادگی نمی تواند با کارگر قطع همکاری 
کند. به خصوص در شــرایط رکود، کارفرماها به قرارداد موقت روی 
آورده اند تا الاقل کارگر را برای مدتی داشــته باشــند. مدت قرارداد که 

تمام شــد، با او قطع همکاری کنند.

قانون كار، چالش بین كارفرمایان و كارگران

بازگشت به دوران 
ارباب رعیتی

مریم فکری
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علی خدایــی: به طور طبیعی ما یک 
مقــدار اختالف زاویه در ایــن موضوع با یکدیگر 

داریم. در بازار کار در عرف بین المللی دو واژه شــناخته شــده داریم که 
یکی انعطاف و دیگری، امنیت اســت. این دو واژه در بازار رایج اســت؛ 
یعنی یک حدی از انعطاف و امنیت شــغلی در بازار کار الزم اســت. 
معموال در حالت های اســتاندارد باید تعادلی بین این دو برقرار شــود. 
بــه عبارتــی، بازار کاری را می توانیم پویا در نظر بگیریم که برای این 

دو مولفــه بتواند تعادل برقرار کند.
اختــالف دیــدگاه من با آقای عطاردیان فکــر می کنم به دو موضوع 
برگردد. آقای عطاردیان جزو پیشکسوتان ما هستند و فکر می کنم در 
معادالت خود، کارفرمایان را همان کارفرمایان سابق در نظر می گیرند؛ 
کارفرماهای منصفی که وجود داشتند. اما من آنچه که امروز در بازار 

کار می بینــم، متفــاوت با این قضایا اســت. این که کارفرمایی، کارگر 
خــود را نگــه مــی دارد و اگر خوب بود، به او پر و بال می دهد، تقریبا در 

دوره فعلی منســوخ شده و صرفا نگاه ها سودمحور است.
کارفرما تا زمانی که اختیار دارد، می تواند سوءاستفاده کند و بهره کشی 
را جایگزیــن بهــره وری کند. ما با چنیــن وضعیتی در بازار کار مواجه 
هستیم. ما هم اکنون با یک سری کافرماهایی روبه رو هستیم که واژه 
بهره وری را جایگزین بهره کشی کردند و عمال از نبود امنیت شغلی و 
تمدید قرارداد، به عنوان اهرمی برای بهره کشــی بیشــتر از نیروی کار 
استفاده می کنند؛ در حالی که قرارداد موقت را وقتی قرار است به کار 
بگیریــم که نیروی کار مازاد اســت و عملکرد 

صحیحی ندارد.
ماده 33 قانون کار ســابق 
کــه معــروف به 

پلیــس 
ن  نو قا

 ، د بو
شــرایطی را برای اتمام 
قــرارداد در نظــر گرفتــه بــود. بعد از آن، تا تصویب قانون کار ســال 
۱3۶۹، چون قرارداد کاری منعقد نشد، تقریبا تمام قراردادها تبدیل به 
قراردادهای حالت دائمی شد. بعد از سال ۱3۷۰ قرارداد موقت رایج شد. 
اگر شــما به آمارها نگاهی بیاندازید، می بینید به مرور زمان شــاهد این 
قضیه هســتیم که با توجه به وضعیت اقتصادی کشــور، چه در شرایط 
جنگ، چه بعد از شــرایط جنگ و در دوران ســازندگی که یک مقداری 
رونق اقتصادی در بازار کار ایجاد شــد، چه در دولت احمدی نژاد و چه 
االن که در دوره رکود هســتیم، در تک تک این ها با یک روند با یک 
شــیب ثابتی، هر کارگر با قرارداد دائمی که از بازار کار خارج می شــود، 
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یک کارگر قراردادی جدید جایگزین می شود. به مرور زمان این عدد 
به جایی رســیده که امروز ۹۵ درصد قراردادهای ما تبدیل به قرارداد 

موقت شده است.
این موضوع دو آســیب در پی دارد. اولین آســیب قراردادهای موقت 
بــه بازار کار اســت. عدم چســبندگی نیروی کار بــه کارگاه، در حال 
حاضــر یکــی از معضالت بازار کار اســت. ما باالخــره ضمن این که 
کارگر هســتیم، در کارهای تولیدی هم مشــارکت داریم. کارگری که 
3 ماه بیشــتر با او قرارداد نداریم، عمال از او توقع داریم در پروژه های 
۱۰ ســاله با ما همراهی و همکاری کند. کارگر در حین این که برای 
شــما کار می کند، ذهنش درگیر شــغل بعدی اش است. این آسیب به 
بازار کار وارد می شــود. از آن طرف، سوءاســتفاده هایی است که برخی 

کارفرمانماها برای اســتثمار بیشتر کارگر انجام می دهند.
جایگاه قانون ما حمایتی است و باید بتواند از طرف ضعیف تر حمایت 
کنــد. در حــال حاضر با توجه به رواج قراردادهای موقت، من می توانم 
اثبات کنم که تمامی مواد حمایتی قانون کار بی تاثیر شده است. امروز 
هیچ کارفرمایی به خود زحمت نمی دهد کمیته انضباطی تشکیل شود 

و منتظر می ماند تا قرارداد تمام شــود.
محمد عطاردیان: مطالبی که ایشان عنوان کردند، بیشتر معلول است 
و نه علت. اگر کارفرمایی متخلف است، خب متخلف است. بسیاری از 
کارگران نیز ممکن است به درستی عمل نکنند. در واقع برای این که 
برخی از کارگران و کارفرمایان از بعضی از قوانین چشــم بســته اند، 
مبنای تصمیم گیری اقتصادی ما نباید باشد. این که چرا این وضعیت 
ایجاد شــده اســت و کارگر یا کارفرمایی درست عمل نمی کند، زاییده 
فرهنگ و تربیتی اســت که شــده است. برای این هم جامعه باید فکر 
کنــد کــه این روند را تغییر دهد. این کــه بگوییم االن به دلیل این که 
خیلی هــا تخلــف می کنند، بایــد کاری کنیم که آنهایی هم که تخلف 
نمی کنند، مجازات شــوند، درست نیســت. کارفرماهایی که قانون را 
رعایت می کنند، کم نیســتند و تعداد آنها زیاد اســت. با حقه بازی و 
اســتثمار نمی شــود کار دائم و بادوام داشت. این امکان ندارد. این که 
فکر یک کسی غلط است، نباید دلیل گذاشتن قانون شود. قانون باید 
درســت نوشــته شود. قانون باید به نفع کار باشد. قرارداد حمایتی غلط 
است. ما باید فرهنگ کار را درست کنیم. طی ۴۰ سال گذشته ما باید 
فرهنگ کار را توســعه می دادیم، نه این که کارگر و کارفرما را مقابل 
هم بگذاریم که با یکدیگر دعوا کنند. کســانی که می خواهند از رانت 

اســتفاده کنند، این کار را دارند انجام می دهند.
ما باید ببینیم کارفرماها در چه شرایطی قرارداد دارند. میلیاردها تومان 
برخــی از کارفرماهــا از دولت طلب دارند. در چنین شــرایطی باید به 
کارگر حقوق بدهند. می گویند کارگر باید تامین داشته باشد، اما نکته 
این جاســت که کارگاه محل تامین اجتماعی نیســت، کارگاه محل کار 
است. کارفرما هیچ تعهدی ندارد که آینده کارگر را تامین کند. کارفرما 
پول بیمه را می دهد و تامین اجتماعی محل تامین است. ما ۲3 درصد 
حقــوق را بیمــه می دهیم و تــازه از پروژه هایی که اجرا می کنیم، ۷.۸ 

درصــد از رقــم پروژه های ما کم می کنند و تامین اجتماعی برمی دارد. 
در صورتی که حق بیمه واقعی کارگری که من با او کار کردم، بیشتر 
از 3، ۴ درصــد نمی شــود. یکی از باالتریــن میزان های حق بیمه ای 
که در دنیا پرداخت می شــود، در ایران اســت و کارفرماهای ایرانی 

پرداخت می کنند.
ما باید درســت فکر کنیم تا درســت قانون اجرا شود. به نظر من قانون 
نباید حمایتی باشد. قانون باید به نفع تولید و کار باشد. دیگر کارگر ما 
عملی کار نمی کند. در حال حاضر با تکنولوژی و ماشین آالت جدید کار 
می شــود. بر این اســاس، در بازار کار باید یک قرارداد دوطرفه با حفظ 
منافع طرفین بســته شــود. این که هیاتی تشکیل دهند که تخلفات را 
بررسی کند، جزو وظایف مدیریت کارگاه است. نمی شود کارگر ناراضی 
را در تشــکیالتی نگه داشــت که سالیان دراز، کار علمی و مهندسی و 

تولیــدی کنــد و حقوق حداقلی بگیرد. این ادامه پیدا نمی کند.
علی خدایی: این که شــما عنوان کردید مباحثی که من مطرح کردم، 
معلول بود، باید بگویم رابطه علت و معلولی تا به علت العلل برســد، 
ادامه دار است. من معتقدم علت شرایط کنونی، نقص یا خالء در قانون 
اســت که به وجود آمده تا یک عده از آن اســتفاده کنند. حتما شــما نیز 
با این موضوع هم نظر هســتید که قانون باید به گونه ای نوشــته شــود 
که فردی را که قانون را رعایت می کند، تشــویق کند و فردی را که 

قانــون را رعایــت نمی کند و یا غیرقانونی عمل می کند، تنبیه کند.
محمــد عطاردیان: چه کارگر و چه کارفرما.

علی خدایی: هر دو طرف. قانون کار فعلی ما با وجود این که این ظرفیت 
در آن گنجانده شده است، ولی با توجه به این که امنیت شغلی از دست 
داده ایم، متخلف را تنبیه نمی کند و به متخلف آزادی عمل داده است. 

مــا باید جلوی این روند را بگیریم.
من معتقدم بعد از برنامه سوم توسعه و با جاری شدن تفکر نئولیبرالیسم 
و تلفیق آن با شعارهای سوسیالیستی، با چنین شرایطی مواجه شدیم. 
در قانون ویترین زیبایی از حقوق ملت دیده می شــود، ولی عملکردها 
جدای از قانون اســت. شــما معتقدید که مدیریت درون کارگاه باید با 
کارفرما باشــد؛ بدون هیچ نظارتی. ما که نباید به دوران ارباب رعیتی 
برگردیم و ارباب خودش تعیین کند هر قانونی را که خواســت، اعمال 
کند. اما در رابطه با این که عقد قرارداد با رعایت حقوق طرفین باشد، 
بــرای این کــه مذاکره کنیم، باید از وزن برابر برخوردار باشــیم، یا از 

پشــتوانه و ابزار چانه زنی برخوردار باشیم.
ابزارهای مرسوم و متداول و شناخته شده در دنیا به این گونه است که 
کارگر حق اعتراض، اعتصاب صنفی، مذاکرات دســته جمعی، تشکل 
آزاد و... را دارد و بــه صــورت برابر بــا کارفرمایی که ابزار کار، ثروت 
و قدرت را در اختیار دارد، مذاکره می کند. این در حالی اســت که ما 
اجازه تشــکل یابی آزاد را به کارگر نمی دهیم و اجازه اعتصاب صنفی 

را نمی دهیم.
محمد عطاردیان: این که مربوط به کارفرما نیست. ما به عنوان کارفرما 

موافق این ها هستیم.
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عــزم بانک مرکزی و بدنــه دولت برای پایان 
دادن به بحران غیرمجازها جزم شــده اســت. 
وقتی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در هر 
کوی و برزن سر بر می آوردند و تالش می کردند 
با جذب سپرده ها با سود باال و وعده تسهیالت 
بانکی و...  ســهمی از بازار پولی کشــور را از آن 
خــود کنند، بر این گمان نبودند که روزگاری از 
راه می رســد که قانون حرف اول را خواهد شد.

این موسسات با پرداخت سودهای نامتعارف، نظام بانکی کشور 
را تحت فشار قرار داده و هزینه تامین مالی را برای بخش های 
مختلف اقتصادی افزایش دادند و این فعالیت انها ســبب شــد 
ســودجویی در این بازار مانع از کســب ســود متعارف در سایر 

بخش های اقتصادی کشور شود. 
طبیعی اســت که در این پروســه بخش مولد اقتصاد ســرکوب 
می شود و بازار آشفته مالی و پولی نیز مانع از ساماندهی وضعیت 
اقتصادی و اجرای برنامه های اصالحی می شود اما مدتی است 
که زیر سایه تدابیر صورت گرفته نه تنها فعالیت این موسسات 
کمرنگ شــده و همگی ســایه سنگین بانک مرکزی را بر خود 
احســاس می کنند، بلکه تالش برای ســاماندهی آنها از طریق 

ادغام و انحالل و...  در دســتور کار قرار دارد. 

در مقابل اما سپرده گذارانی هستند که به دلیل 
ناتوانی موسســات مالی و اعتباری غیر مجاز در 
پرداخت سپرده هایشــان با مشکل روبرو هستند 
و دســت به تجمع و اعتراض زده و خواســتار 

رسیدگی به مطالباتشان هستند.
در این میان شناســایی ریشه های شکل گیری 
این بحران می تواند راه را بر تکرار خطراتی از این 
دســت ببندد.  متاسفانه شکل گیری موسسات 
مالی و اعتباری غیر مجاز با پدیده »رانت« در ایران گره خورده 
است.  داستان از آنجا آغاز شد که برخی از افراد دارای نفوذ در 
کشــور از قدرت خود در جای نامناســبی بهره بردند و اقدام به 
راه اندازی یا حمایت از موسســات مالی و اعتباری غیر مجازی 
 کردند که در تشــکیل شــان پروســه اصلی و قانونی طی نشده 

بود. 
طبیعی اســت درچنین شــرایطی نمی توان انتظار داشــت این 
موسسات قوانین جاری پولی و مالی در کشور را رعایت کنند.  در 
حقیقت این فعالیت بر کسب پول از پول متمرکز شد و آشفتگی 
مذکور را رقم زد.در این میان برخی نیز با هدف دریافت ســود 
بیشــتر، سپرده هایشــان را در این موسسات متمرکز کردند و در 
نتیجه مســاله،  به مســاله ای ملی بدل شــد و حاال این انتظار 
ایجاد شــده اســت که دولت تاوان اشــتباهات رخ داده در این 

عرصه را بپردازد. 
در چنین شــرایطی الزم اســت دولت وارد عمل شده و مشکل 
را با فروش دارایی های این موسســات و شــعب آنها حل کرده و 
ســپرده گذاران را به حق خود برســاند اما هشدارهای الزم نیز 
برای پیشــگیری از این مشــکالت به سپرده گذاران داده شود. 

مجلس، بانک مرکزی را مکلف کرده اســت تا با همکاری قوه 
قضائیه تا پایان ســال جاری دیگر هیچ مؤسســه غیرمجازی در 
کشــور فعال نباشــد، البته بانک مرکزی نیز دراین زمینه عزم 
خود را نشــان داده اســت، ولی همواره به دلیل پیچیدگی های 
فراوان ساماندهی این نوع مؤسسات و کثرت سپرده گذاران آنها 
فرآیند ســاماندهی طوالنی می شــود. آنچه در این میان اهمیت 
دارد بستن راه بر تکرار تجربیاتی از این دست است که عواقبی 

ســنگین را متوجه اقتصاد ایران می کند.
*کارشناس بانکی

عواقب سنگین غیرمجازها بر اقتصاد
احمد حاتمی یزد*
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ایرانیان در هر شهر و در هرروستا هرگز با پدیده اندوه بار گرسنگی رو به رو 
نشده اند و روزانه دهها هزار تن نان و برنج اضافه دورریخته می شود. این 
وضعیت یعنی ندیدن روی زشــت آن میزان فقر که آدمی نتواند حتی لقمه 
ای نان،  مشتی برنج یا یک ذرت برای خوردن پیداکند در آروپا،  در آسیا،  
در آمریکا و در مناطق دیگر دیده نمی شود اما در آسیا میلیونها انسان همین 
حاال گرسنه اند. شمار گرسنگان جهان طی سال های اخیر به تدریج رو به 
کاهش نهاده بود، اما آمارهای جدید نشــان می دهند که شــمار گرسنگان 
بار دیگر افزایش یافته اســت. تنها در قاره آفریقا ۲۶ میلیون گرســنه وجود 
دارد.یان فیلیپ شولتس و ساندرا پترزمن، خبرنگاران دویچه وله به دنبال 
دالیل افزایش گرسنگان جهان به کنیا رفتند. سفر آنها نشان می دهد که 
گرسنگی برای ۲۶ میلیون نفر از مردم جهان چیزی بیش از یک آمار است.

آنها از جمله به بیمارســتانی در کنیا ســرزدند وشاهد مرگ دختربچه ای در 
پی گرسنگی در آنجا بودند. این دختر بیماری حاد و عالج ناپذیری نداشت 
و تصادف شــدیدی هم نکرده بود. او تنها به این دلیل درگذشــت که در 
مدتی طوالنی غذایی نخورده و مواد الزم به بدن اش نرســیده بود.دویچه 

وله گزارشی تهیه کرده است که می خوانید:

گرسنگی دیگر اهمیت ندارد
یان فیلیپ شــولتس و ســاندرا پترزمن، خبرنگاران دویچه وله، هفته ها به 
دنبال یافتن رد پای بحران گرســنگی در آفریقا بودند. آنها با بســیاری از 
امدادگران، کارشناسان، سیاست مداران و بخصوص با گرسنگان صحبت 
کردند تا شــاید دالیل بیشــتری برای شــیوع گرسنگی بیابند و این که چرا 
بسیاری در این قاره گرسنه اند.این تحقیق به این سبب آغاز شد که در آغاز 
سال جاری میالدی )۲۰۱۷( سازمان های امدادگر نسبت به افزایش شمار 
گرسنگان هشدار داده بودند. گفته شد که خشکسالی وسیع در آفریقا و یمن 
می تواند به قحطی شــدیدی که در دهه های اخیر بی نظیر بوده، بیانجامد.
به این هشدارها اما به رغم ادامه بحران تا امروز چندان اهمیتی داده نشده 
اســت. ۱۴ میلیون نفر تنها در ســودان جنوبی و ســومالی، دو کشور بسیار 

فقیر آفریقا، محتاج کمک های غذایی هستند.
میلیون ها گرسنه در سراسر جهان

سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد )FAO( اعالم کرده که 
حدود ۱3 درصد مردم جهان گرســنه اند. این آمار در حالی اســت که شمار 
گرسنگان در قاره آفریقا بسیار بیشتر از دیگر نقاط جهان است.به گزارش 
سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد فرایند افزایش گرسنگی در 
قاره آفریقا از آغاز دهه ۲۰۱۰ میالدی آغاز شده و در سال ۲۰۱۵ میالدی 

یان فیلیپ شولتس و ساندرا پترزمن
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شمار فقرا در جهان رو به افزایش است

بحران 
گرسنگی

شــمار گرســنگان این قاره به حدود ۲۲ درصد جمعیت این قاره رسیده 
اســت.در بعضی مناطق قاره آفریقا شــدت قحطی و گرسنگی بیشتر از 
دیگر مناطق این قاره بوده است. به طور مثال شمار گرسنگان در شرق 
آفریقا در ســال ۲۰۱۵ میالدی حدود 3۵ درصد و در آفریقای مرکزی 

حدود 3۰ درصد بوده است.
علل انسانِی گرسنگی

چه عاملی باعث بوجود آمدن این شــرایط دردناک شــده است؟ جواب 
خبرنگاران دویچه وله بسیار واضح است: طبیعت عامل اصلی قحطی 
نیســت. انســان این شــرایط دردناک را به بار آورده است. تغییرات آب 
و هوایی جهانی، جنگل زدایی گســترده و اســتفاده یک جانبه از زمین  
باعث می شــود زندگی روســتاییان محروم  در آفریقا همواره دشوارتر 
شود.برخوردهای سیاسی نیز تائیرات مخرب شدیدی دارند. از نیجریه 
گرفته تا سودان و سومالی یا جنگ داخلی در جریان است یا گروه های 
تروریســتی امنیت را در بیشــتر مناطق این کشــورها برای زندگی 
شــهروندان مختل کرده اند.دولت  این کشــورها به وظایف اصلی خود 
عمل نمی کنند و شهروندان موضوع هایی چون مراقبت های بهداشتی، 
آموزش و پرورش یا امنیت را نمی شناسند. در عوض گروهی کوچک، 

از ثروت موجود و اغلب قابل توجه این کشورها برخوردار شده و غنی تر 
می شــود.به رغم این اوضاع تیم خبرنگاران دویچه وله با امیدواری به 
آلمان بازگشــتند. دلیل خوش بینی محتاطانه آنها به طور مثال دولت 
جدید ســومالی اســت که پس از حدود ۲۰ ســال جنگ داخلی در این 

کشور به قدرت رسیده است.
قحطی و گرسنگی در سودان جنوبی

 )WFP( بالگردی متعلق به برنامه جهانی خواربار سازمان ملل متحد
در روســتای روبکوای به زمین می نشــیند. این بالگرد مواد غذایی به 
ســودان جنوبی آورده است. مردم مناطق شمالی کشور سودان جنوبی 
بی صبرانه منتظر این کمک های غذایی هســتند.آنها همچنین به طور 
محتاطانه خوش بین هستند، زیرا با افرادی مواجه شده اند که در شرایط 
استثنایی، نه تنها تسلیم نشده اند، بلکه راهکارهای جدیدی را نیز برای 
برون رفت از شــرایط موجود پیشــنهاد می کنند.یان فیلیپ شولتس و 
ســاندرا پترزمن، خبرنگاران دویچه وله، به این نتیجه رســیده اند که 
انسان ها نه تنها دلیل اصلی قحطی و گرسنگی هستند، بلکه را ه حل 

برطرف کردن قحطی نیز باید توسط انسان انجام شود.
منبع: دویچه وله
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به حراج گذاشتن منابع ارزی، پولی و طبیعی برای ارضای مطالبه مردمی 

تله های تکراری
 اقتصاد ایران
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بررســی ها نشان می دهد که عمده 
سیاســت گذاران در تله هــای تکراری 
اقتصــاد ایران گرفتار شــده اند و نتوانســته اند 
رویکــرد مشــخصی برای عبور از این تله هــا اتخاذ کنند. تله 
ارزی، تله بدحســابی، تله پول پاشی برای اشتغال، تله قیمت گذاری، 
تله آینده خوری و تله بودجه برخی از این تله ها محسوب می شوند که 
سیاستمداران با تکرار رفتار گذشته، باعث ایجاد و تشدید چالش های 

اقتصادی شده اند.
ایــن در حالــی اســت که تجربــه دیگر کشــورها در مواجهه با این 
تله ها، راهبرد رهایی از هر یک را مشــخص کرده اســت. از 
سوی دیگر، تجربه کشورها این موضوع را تایید می کند که 
سیاســت گذاری مناسب برای عبور از تله های اقتصادی، 
باید به شــکل یک مطالبه عمومی مطرح شــود. این در 
حالی اســت که در ســال های گذشــته، 
سیاســت گذاران اقتصادی در مواجهه 
با مطالبه های مردمی، عموما ســعی 
در بــه حراج گذاشــتن منابع ارزی، 
پولــی و طبیعی برای ارضای مطالبه 
مردمی بودنــد. روش هایــی که در 
نهایــت باعث بــروز ابر چالش ها در 

اقتصاد کشور شده است.
تله ارزی، هدف گذاری در نرخ اسمی

مســاله نرخ ارز کــم و بیش، چالش 
بســیاری از دولت های گذشته بوده و 
دولت ها نیز نتوانســته اندیک راهکار 
کلــی برای مکانیزم نــرخ ارز، به کار 
گیرند. در واقع دولت ها، همواره در زمان 
وفور درآمدهای ارزی، در تله کنترل نرخ 
اســمی ارز گرفتار شــدند و سعی کردند، با 
ایــن ابــزار، نرخ تورم را کنترل کنند. این روند 
مادامی که دولت درآمدهای باالی ارزی داشــت، 
ادامــه می یافــت و در زمان کاهش درآمدهای ارزی، 

جهش نرخ ارز را به همراه داشــته است.
جهشــی که آن را می توان به یک زمین لرزه تشــبیه کرد که 
تا مدت ها آثار زیان بار این زمین لرزه گریبان گیر اقتصاد کشــور 
شــده اســت. به بیان دیگر، دولت ها به دلیل عمر کوتاه خود به فکر 
پایداری تورم، از طریق پایین نگه داشتن نرخ ارز بودند، اما به دلیل 
اینکه نتوانســتند در ســمت سیاست های پولی، مکانیزم صحیحی را 
اتخاذ کنند، همواره با جهش نرخ تورم روبه رو شدند. اگر چه سیاست 
معرفی شده برای نرخ ارز در کشور به شکل نظام ارزی شناور مدیریت 
شــده، تعریف شــده است، اما عموما وجه مدیریت شده آن پررنگ تر 
از وجه شــناوری آن بوده اســت. در حالی که همه عنوان می کنند، 
نظام ارزی شــناور مدیریت شــده است، اما در عمل روندی که روی 

می دهد، سیاســت نظام ارزی قفل شده است.
بــه جــرات می توان گفت دولت ها تاکنون هیــچ مکانیزم اصالحی 
مشــخصی را در برنامــه خود نگنجانده اند، آمارهــا نیز حاکی از آن 
اســت که هیچ عالمتی از یک نظام ارزی شــناور، در اقتصاد نمایان 
نیســت. بدیهی اســت تمام اصالحات اقتصادی هزینه هایی در پی 
خواهد داشــت و اصالح نظام ارزی نیز از این قاعده مســتثنی نیست، 
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امــا به نظر می رســد که عموما درخصوص بــرآورد هزینه های این 
اصالحــات بزرگنمایــی صورت گرفته و این موضوع باعث به تعویق 

افتادن اصالحات ارزی شده است.
بر اساس گزارش های دریافت شده ساالنه به طور متوسط ۱۰ میلیارد 
دالر، برای تنظیم بازار ارز به بازار تزریق می شده است، البته این رقم 
به شــکل متوســط بوده و در برخی ســال ها بیشتر و در برخی سال ها 
کمتر بوده اســت. معموال تزریق ارز، با قیمت پایین تر از نرخ تعادلی 
صورت می گیرد و اصوال توسط برخی از نهادهای خاص به بازار تزریق 
می شــود. این تفاوت قیمتی در هر ســال باعث می شــود حدود هزار 
میلیارد تومان از تفاوت قیمتی نرخ ارز نصیب برخی جریان های خاص 
شود.رقم قابل توجهی که می تواند برخی از چالش های اقتصادی را 
در دیگر بخش های مرتفع کند، تنها برای ثابت نگه داشــتن نرخ ارز 
هزینه می شود. آفت دیگر، هنگامی است که با کنترل نرخ ارز اسمی، 
برای ارزان سازی کاالهای وارداتی، در حقیقت انگیزه برای افزایش 
واردات بیشــتر می شــود، این در حالی است که ثابت نگه داشتن نرخ 
ارز اســمی و در واقع کاهش نرخ ارز واقعی، باعث ایجاد دســت انداز 
برای توســعه صادرات در کشــور است. اما اگر نرخ اسمی ارز، در یک 
محدوده مشــخص به ســمت قیمت واقعی خــود حرکت کند، یک 
عالمت مثبت به صادرکنندگان ارائه می شــود که تمرکز اقتصاد، بر 

حمایت از صادرات و کاهش واردات در کشــور است.

تله بدحسابی، میراث بد دولت ها
یکــی دیگــر از تله هایی که دولت ها، بــه دلیل عمر کوتاه خود از آن 
اســتقبال می کنند، تله بدحسابی اســت. دولت ها به دلیل تسریع در 
اتمام پروژه های عمرانی یا افزایش رفاه کوتاه مدت مردم با افزایش 
مخارج خود، عموما در دام بدحســابی گرفتار می شــوند. آمارها نشان 
می دهد که در ســال های گذشــته عموما دولت به نهادهایی مانند 
بانک ها، بانک مرکزی و پیمانکاران بدهکار بوده اســت. اما صرف 
بدهکار بودن، یک ایراد برای دولت محســوب نمی شــود. نکته قابل 
توجه این موضوع است که در تمام کشورهای دنیا، دولت به نهادهای 

داخلــی یا بعضا خارجی بدهی دارد.
امــا این بدهی به عنــوان یک دارایی با کیفیت در ترازنامه طلبکاران 
قرار می گیرد، این در حالی اســت که در داخل کشــور، بدهی دولت 
ممکن است در موعد مقرر وصول نشود. از سوی دیگر، تا سال های 
متمادی، برآوردی تقریبی از میزان بدهی های دولت نیز وجود ندارد 
و در سال های اخیر، تالش هایی برای احصای این بدهی ها به وجود 
آمده است، اگرچه درخصوص برآورد دقیق این بدهی ها میان نهادها 
و سیاستمداران اختالف نظر وجود دارد. نبود یک مکانیزم مشخص 
برای ایجاد بدهی های دولت و منابع تامین این بدهی ها باعث شــده 
که این گلوله برف، با حرکت خود در عمر دولت ها بزرگ تر شــود و 
اگر مکانیزم خاصی درخصوص پایدار ســازی این بدهی ها به وجود 

نیایــد، باید منتظر یک بهمن عظیم بود.

تله پول پاشی، سراب اشتغال زایی
دولت های گذشــته بــا عناوین مختلف به دنبــال ایجاد طرح هایی 
برای اشتغال زایی بودند. »طرح بنگاه های زودبازده«، »طرح اشتغال 
ضربتی«، »طرح صندوق های فرصت شــغلی« و »طرح اشــتغال 
فراگیر« عناوینی اســت که از ســوی دولت ها برای ایجاد اشتغال در 
دولت ها به کار گرفته شده است. تابع هدف اکثر این طرح ها افزایش 
رقم اشــتغال بوده است. اشــتغال هایی که عموما به شکل ناپایدار و 
دستوری ایجاد می شده و عموما به جای تقویت نیروی با مهارت در 
ســمت عرضه، سعی داشتند که با پول پاشی، میزان تقاضای اشتغال 

را در اقتصاد افزایش دهند.
آمارهــا نیــز نشــان داده که این طرح ها عموما نتوانســته به اهداف 
تعیین شــده برای خود دست یابد. اما پیامدهای این طرح ها، افزایش 
فشــار و تســهیالت تکلیفی به بانک ها و رشد مطالبات غیرجاری در 
اقتصاد شــده اســت. عموما به دلیل تسریع در تسهیالت دهی در این 
طرح ها، بانک ها امکان وثیقه گیری مطمئن را  نداشــتند و این روند 
باعث افزایش نکول تسهیالت از سوی افراد حقیقی و حقوقی خواهد 
شد. در نتیجه این طرح ها نتوانسته منجر به افزایش اشتغال پایدار در 
کشور شود، بلکه باعث تضییع منابع مالی نیز شده است. از سوی دیگر 
آمارها نشــان می دهد که در طرح بنگاه های زودبازده، طی حدود ۴ 
سال رقمی معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیالت دهی شده است.
ایــن رقم در حالی اســت که میــزان پرداخت های عمرانی بودجه در 
برخی از ســال های گذشــته کمتر از این رقم بوده است. این طرح ها 
در حالی اجرایی شــد که آمارها نشــان می دهد میانگین اشتغال زایی 
در ســال های ۱3۸۶ تا ۱3۹۱ رقمی در حدود صفر بوده و عمال این 
طرح هــا، اختالل شــدیدی در ترازنامه بانک ها ایجاد کرده اســت. 
کارشناسان معتقدند طرح های ایجاد اشتغال در یک بازه زمانی کوتاه 
مدت، عمدتا یک رویای دســت نیافتنی برای سیاســتمداران است و 
ایجاد اشــتغال پایدار نیاز به یک برنامه ریزی جامع و بلندمدت دارد.

تله قیمت گذاری، حمایت غیرقابل توجیه
یکــی دیگــر از مکانیزم هــای دولت برای کنترل نــرخ تورم، بحث 
قیمت گذاری دستوری است. در حالی که در تمام اقتصادهای باز دنیا، 
قیمت گذاری بر اســاس سازوکار بازار صورت می گیرد، اما عموما در 
شرایط کنونی این قیمت گذاری به شکل دستوری صورت می گیرد.
اصــوال مکانیزم قیمت گذاری ابزاری ایده آل برای هماهنگی عرضه 
و تقاضا اســت. دولت ها به دالیل مختلف از جمله شکســت بازار و 
اهداف توزیعی در قیمت گذاری صنایع و فعالیت های مختلف دخالت 
می کننــد. تاسیســات عمومی از قبیل صنعــت برق، گاز، آب، صنایع 
کاالهای اســتراتژیک و اساســی مانند صنعت ارتباطات و فناوری 
اطالعات و فوالد، از جمله مواردی هســتند که دولت ها در تولید و 

قیمت گذاری آنها دخالت می کنند.
بررســی ها نشــان می دهد اتفاقا یکی از مشــکالت پیش روی این 
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بنگاه ها، نحوه قیمت گذاری محصوالت اســت. دولت ها در گذشــته 
سعی کرده اند با استراتژی حمایت از مصرف کننده، قیمت این کاالها 
را کمتــر از میــزان تعادلی آن قرار دهند، این در حالی اســت که این 
نوع قیمت گذاری باعث تضییع منابع طبیعی شــده اســت. آمارها از 
مصارف باالی انرژی در داخل کشــور و میزان اتالف باالی آن در 
سیستم عرضه، حکایت از این دارد که مکانیزم قیمت گذاری سیگنال 

مناسبی ارائه نمی دهد.
ایــن موضــوع نیز تنها محدود به یک دولت نبوده و عموما اصالحات 
قیمتــی در ایــن موضوع به کندی صورت می گیرد. اما قیمت گذاری 
تنها محدود به شــرکت های عمومی نیســت و در برخی موارد دولت، 
بــه بهانــه حمایت از مصرف پا را فراتر گذاشــته و برای محصوالت 
شــرکت های غیر عمومی، نیز دامنه قیمت گذاری مشخص می کند. 
در نتیجــه مکانیزم هــای رقابتی در بازار بــرای تعیین قیمت تعادلی 

غیر فعال می شوند.

تله بودجه با سلطه مالی
پدیده ســلطه مالی در اقتصاد ایران، یکی از مهم ترین عوامل ایجاد 
بی ثباتی در اقتصاد کالن و ایجاد نرخ های باالی تورم بوده اســت. 
درجه ســلطه مالی، بســته به حصول دیگر درآمدهای دولت، مانند 
درآمدهای نفتی تغییر کرده اســت. در زمان وفور درآمدهای نفتی، 
دولت هــا نیازهای خود بــرای تحقق اهداف بودجه ای خود را از این 
منبع تامین می کنند و در زمان غیاب این درآمدها، از طریق استقراض 
مستقیم از بانک مرکزی یا استقراض غیر مستقیم به وسیله بانک ها، 
منابع خود را تامین می کند. تجربه دهه های گذشــته نشــان می دهد 
که تالطم های بودجه بخش پولی اقتصاد را به شــدت متاثر می کند.

به همین دلیل، ایجاد پایداری مالی و کاهش وابستگی بودجه به نفت، 
یکی از مهم ترین اصالحاتی است که باید در جهت ثبات اقتصاد کالن 
مورد توجه قرار گیرد. بسیاری از کارشناسان ریشه اکثر مسائل مالی 

در کشــور را از نبود اصالحات مورد نیاز در بودجه عنوان می کنند.
تله آینده خوری، پیش خور کردن منابع

 البته این تله ها، تنها به موارد مذکور محدود نیست و می توان تله های 
بســیاری را نام برد، که عموما دولتمردان در آن گرفتار می شــوند. در 
نتیجه تداوم این رفتار اشــتباه، باعث زایش چالش ها و ابرچالش ها 
در اقتصاد کشور می شود. مسائل مربوط به بیکاری، مشکالت نظام 
بانکی، بودجه، صندوق های بازنشســتگی، آب و محیط زیســت که 
در صدر چالش های اقتصاد ایران قرار گرفته، عموما ریشــه در این 
رفتارهای تکراری دارد. به اعتقاد کارشناســان، اقتصاد ایران درگیر 
یک سوءتفاهم بزرگ شده، که در سمت عرضه دولت خود را متصدی 
تمام امور اقتصادی می داند و در سمت تقاضا، جامعه ارائه منابع ارزان 

از ســوی دولت را یک وظیفه بدیهی می داند.
 ایــن تعــادل نابهینه، باعث مخارج بدون حســاب دولت و مصارف

 بی رویه جامعه شده است. در نتیجه، تکرار این رفتار باعث خسران 
منابع طبیعی در کشور شده است. کارشناسان معتقدند که عالمت ها 
و وعده هایــی کــه برخی دولتمردان به عامه مردم می دهند، حتی در 
برخی از کشــورهای توســعه یافته با ســطح سرانه اقتصادی باال نیز 
داده نمی شــود. اگر چه این وعده ها، نیز به دلیل وجود سیســتم رانتی 

در توزیع عموما، باعث افزایش رفاه  نشــده است.

راهکارهای خروج از تله
بررســی ها نشــان می دهد که این تله ها برای تمام کشــورها وجود 
داشــته اســت. تفاوت وضعیت کشورها، تصمیم گیری سیاستمداران 
در برخورد با این تله ها بوده اســت. بســیاری از کشــورها توانستند با 
بهره گیری از تجارب کشورهای موفق، راهکاری مشخص برای این 
چالش ها در نظر گیرند. مطابق بررسی ها، حل پایدار مسائل اقتصاد، 
نه با یک رویکرد ســعی و خطا و برنامه کوتاه مدت، بلکه بر اســاس 

یک راهبرد جامع و بلندمدت ایجاد شــده است.
بســیاری از کشــورها با چالش های نظام مالی روبه رو شــدند و با 
بهره گیری از مکانیزم های مشخص توانسته اند از این چالش ها عبور 
کنند. از سوی دیگر، احصای بدهی های دولتی و اعتبار بخشی به آن، 
روندی اســت که اکثر اقتصادهای پیشــرفته آن را پشت سرگذاشتند. 
همچنین بررسی ها نشان داده که راهکار ایجاد اشتغال پایدار، حصول 
رشــد اقتصادی فراگیر و توســعه بخش خصوصی است. در کنار این 
موضوع، بهره گیری از راه حل های مناسب و عبور از تله های اقتصاد 
ایران، تنها با بهره گیری از یک نظام حکمرانی مطلوب میسر خواهد 

شد.
حکمرانی خوب، اصلی ترین متغیر توضیح دهنده موفقیت نظام های 
اقتصادی اســت. نظام تدبیر، شــیوه اعمال اقتدار و نظم در مدیریت 
اقتصادی، اجتماعی و سیاســی کشــورها در جهت رشــد و توســعه 
را تبییــن می کنــد. در حقیقت نظام سیاســی کشــور، فرآیند اعمال 
قــدرت در مدیریــت منابــع و ظرفیت دولت بــرای طراحی، تهیه و 
تنظیم و اجرای سیاســت ها، ســه مولفه اصلی شکل دهنده حکمرانی 
خوب اســت. نظام تدبیر در ایران از زمان شــکل گرفتن نهاد دولت 
تــا امروز با مشــکالت عدیده ای روبه رو بوده کــه مهم ترین آنها را 
 می توان تمرکز شــدید قدرت اقتصادی و سیاســی در دســت دولت

 دانست.
در نتیجه این موضوع، دولت نیز با تله های زیادی روبه رو بوده است. 
باید توجه داشــت که عبور از این تله تنها در صورتی خواهد بود که 
این نیاز به شکل دو سویه هم از سمت سیاست گذاران به شکل یک 
سیاســت راهبردی و قابل اجرا و هم از ســوی جامعه به شــکل یک 
مطالبه ایجاد شــود. این در حالی اســت که سیاســتمداران عموما در 
قبــال مطالبه هــای مردمی، چوب حراج به منابع طبیعی، منابع ارزی 

یا منابع بانکی می زنند.
 منبع: اقتصادنیوز
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نشــانه های انحراف از مســیر اصلی اقتصادی و رجعت به سیاســت های 
شکســت خورده گذشته پررنگ تر شــده است. مطابق آدرس اشتباه این 
گــروه، سیاســت گذار اقتصادی می تواند با »تغییــر رویکرد از مدیریت 
نرخ تورم و اعمال سیاســت های انبســاطی«، »تداوم اعطای تسهیالت 
ارزان قیمــت بــرای ایجاد تحرک اقتصادی« و »تخفیف های گســترده 
مالیاتی« شــرایط را برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد فراهم آورد. 
اما در حقیقت این سیاســت ها، تکرار اشــتباهات گذشته بوده و جز ایجاد 
رانــت، تضییــع منابع و ضربه زدن به تولید واقعی فایده ای ندارد. مطابق 
بررســی های کارشناســانه، اقتصاد ایران در برهه کنونی بیش از تغییر 

رویکردها، نیاز به تغییر ســاختارها دارد.
در شــرایط کنونی، محدودیت های نظام مالی به دلیل وضعیت نامناســب 
بانک هــا در به جریان انداختن جریان نقدینگی داخلی و محدودیت های 
بخــش خارجی اقتصاد ایران به دلیل سیاســت گذاری نامناســب ارزی، 
اقتصــاد ایــران را به گروگان گرفته اســت. از ایــن رو، رویکرد فعاالنه 
سیاســت گذار اقتصادی در کنار همســویی نهادهای دیگر، برای تسریع 
در اصالح ســاختار بازار پول و ارز، مســیر درســت در جهت ایجاد رونق 
پایدار و حصول رشــد اقتصادی اســت. در غیر این صورت سیاســت گذار 
اقتصادی با آدرس اشــتباه رانت جویان اقتصادی، در مســیر انحراف از 

رونق اقتصادی حرکت می کند.

بررسی ها حاکی از آن است دو چالش حیاتی در نظام بانکی و نظام ارزی، 
فضای کلی اقتصاد ایران را گروگان گرفته و عدم اصالح ســاختاری و 
انفعال سیاســت گذار در این دو بخش، به ترمزی برای حرکت رو به جلو 
تبدیل شده است. اصالح در این دو بازار، پیش زمینه حرکت چرخ اقتصاد 
و بهبود تولید است. این در حالی است که برخی از مسووالن با پول پاشی 
و احیای معافیت های مالیاتی، در مسیر انحرافی حرکت می کنند.از سوی 
دیگر، دلیل ضرورت تعدیل در بازار پول و بازار ارز این اســت که این دو 
بــازار گلوگاه های اقتصاد کشــور بوده کــه جریان پول در داخل و خارج 
کشــور را به بخش حقیقی اقتصاد منتقل می کنند؛ بنابراین انســداد این 
جریان حیات اقتصاد ایران را تهدید می کند و مانع حرکت چرخ تولید در 
کشور می شود. به گفته کارشناسان در حوزه سیاست گذاری اقتصادی دو 
محدودیت اساسی برای فعالیت های اقتصادی وجود دارد. محدودیت اول 
در مورد »نظام مالی« اســت که وظیفه خود را درخصوص تجهیز منابع 
و مدیریت ریســک به درســتی انجام نمی دهد. این نظام پیش از این نیز 
با مشــکالت زیادی روبه رو بود که عملکرد آن را به شــدت کاهش داده 
بود. در حال حاضر نیز، نظام مالی کشــور با مشــکالتی روبه رو اســت که 
به مانعی برای عملکرد صحیح اقتصاد تبدیل شده است. در کنار مشکل 
نظام مالی که بانک ها سهم قابل توجهی در آن دارند، محدودیت دوم به 
»بخش خارجی« مرتبط اســت. هزینه ثروت ملی از محل منابع طبیعی 
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سبب کاهش نرخ ارز به طور غیر منطقی شده است. در این شرایط انجام 
بسیاری از فعالیت های اقتصادی در داخل صرفه اقتصادی نداشته و رشد 
کاالهای وارداتی با افزایش روبه رو شــده اســت. این در حالی است که از 
نظر فناوری، برخی از این کاال ها در داخل قابل تولید هســتند؛ بنابراین 
دو محدودیت »نظام مالی« و »بخش خارجی«، سودآوری فعالیت های 
تولیدی را با افزایش هزینه های تامین مالی و کاهش درآمدهای ناشــی 
از فروش، به شــدت کاهش می دهد. در نتیجه از نظر کارشناســی باید 

رفع این چالش ها را در اولویت سیاســت گذاری قرار داد.
صاحب نظران و سیاســت گذاران بر اینکه اقتصاد ایران در شرایط کنونی 
با چالش های گوناگون و مزمنی دســت و پنجه نرم می کند اجماع دارند، 
در واقع نارضایتی از وضعیت موجود شاید تنها وجه مشترک جریان های 
مختلف اقتصادی و سیاسی باشد. اما درخصوص تقدم و نحوه ارائه راه حل، 
همگرایی مطلوبی شکل نگرفته است. تجمیع و پیچیدگی این چالش ها 
سیاســت گذار را درخصوص اولویت بندی و ارائه راهکار برای حل آن با 
مشــکل روبه رو کرده اســت. کارشناسان معتقدند، اصالح نظام بانکی را 
می تــوان در ورود بــه مواجهه با چالش های اقتصاد ایران دانســت. حل 
معضالت این بخش می تواند گره بزرگی از اقتصاد کشور باز کند و راه را 
برای حل چالش های دیگر هموارتر کند. در کنار این موضوع، اصالح نظام 
ارزی، نیز به عنوان اولویت دیگر مورد اهمیت قرار دارد. تداوم رویکردهای 

منفعالنه درخصوص اصالح سیاست های ارزی و تعدیل نرخ دالر باعث 
خواهد شــد که بار دیگر اقتصاد ایران در معرض تکانه جدید قرار گیرد. 
تجربه دهه های گذشــته نیز نشــان می دهد که در بزنگاه های اقتصادی، 
جهــش ناگهانی نرخ ارز باعث شــده که اثــرات مخربی در اقتصاد بر جا 
بگذارد. عالوه بر این، با ثابت نگه داشتن نرخ اسمی ارز، قدرت صادراتی 
بنگاه های داخلی در مقایسه با رقبای خارجی تضعیف شده و زمینه برای 

افزایش حجم واردات مهیا شــده است.
تعلل در اصالحات اقتصادی

حصــول رشــد اقتصادی باال، نرخ تــورم تک رقمی پایدار و کاهش نرخ 
بیــکاری، ســه ضلع مثلث مطلوب سیاســت گذاران اقتصادی اســت. 
امــا در جریــان نیل به این ســه هدف، برخــی از اولویت های اقتصادی 
کشــور قربانی شــدند. در حقیقت سیاســت گذار برای بهبود کوتاه مدت 
این ســه هدف مطلوب، اصالح ســاختارهای اقتصادی را در بخش های 
دیگر به تعویق انداخته اســت. حتی در برخی از دوره ها، فشــار مضاعف 
سیاســت گذار و دخالت های دستوری باعث ایجاد یک عدم تعادل بزرگ 
در متغیرهای کالن اقتصاد شــده اســت. کارشناسان معتقدند »اصالح 
بازار ارز« و »اصالح بازار پول« در شــرایط کنونی به عنوان دو پیش نیاز 
اصلــی بــرای حرکت اقتصاد ایران مطرح می شــود. نکته قابل توجه این 
اســت که سیاســت گذار لزوم اصالح در این دو بازار را حداقل به شــکل 
گفتاری و اسمی درک کرده است، اما در مقام عمل، نشانه هایی از حرکت 
جدی و تغییر ســاختاری به معنای واقعی کلمه مشــاهده نمی شود. اصوال 
سیاست های اصالحی در این بخش ها به شکل کج دار و مریز بوده است و 
تیغ جراحی سیاست گذار برای این عملیات به اندازه کافی تیز نبوده است. 
از ســوی دیگر، به نظر می رســد هماهنگی الزم و فرادستگاهی نیز برای 
اصالحات به شکل مطلوبی مهیا نشده است و حتی با تغییر تیم اقتصادی 

دولت، عزم جدی برای عزیمت به نقطه مطلوب مشــاهده نمی شــود.
نتایج مثبت اصالح نظام بانکی

مشکالت ساختاری نظام بانکی عالوه بر اینکه متاثر از برخی مولفه های 
اقتصاد کالن اســت، خود باعث بروز برخی بی ثباتی ها در اقتصاد کالن 
محســوب می شــود. در واقع معضالت کنونی نظام بانکی، به دلیل برخی 
مشــکالت و سیاســت های نادرست از گذشته به وجود آمده و ادامه یافته 
و در شــرایط کنونی باعث بروز برخی آســیب ها در فضای اقتصاد کالن 
شــده اســت. مشکالت ساختاری بانک ها و بحران های بانکی، بخشی از 
چرخه معیوبی است که حلقه آخر آن بی ثباتی اقتصاد کالن، افزایش نرخ 
ســود بانکی و بی ثباتی نرخ تورم اســت. به این معنی که مشکالتی مانند 
مطالبــات معــوق، عدم توازن منابع و مصارف بانک ها، بدهی های دولت 
به بانک ها، تســهیالت تکلیفی و ســاختار ناسالم دارایی های بانک ها، در 
نهایت منجر به اضافه برداشت بانک ها و افزایش بدهی بانک ها به بانک 
مرکــزی و افزایــش پایــه پولی و در آخرین مرحله منجر به افزایش تورم 
می شود. از سوی دیگر مشکالت ترازنامه ای بانک ها تقاضا را برای پول 
در بانک ها باال نگه داشته و در نتیجه نرخ سود در اقتصاد کشور نیز سطح 
باالیی را دارد. از سوی دیگر عدم ثبات در نرخ تورم در سال های گذشته، 

دو چالش حیاتی در نظام بانکی و نظام ارزی بررسی شد

اقتصاد ایران 
گروگان 
دو بازار
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شــرایطی را به وجود  آورد که بانک ها برای حفظ دارایی، در کنار جبران 
زیان های ناشــی از ناکارآمدی خود، ســهم دارایی خود را از مســتغالت 
افزایــش دهنــد؛ تا به نوعی از افزایش تورم این دارایی، ســطحی برای 

پوشش زیان خود ایجاد کنند.
با تغییر وضعیت در بازار مســتغالت، عمال ریســک این تغییر شــرایط به 
ترازنامه بانک ها نیز منتقل شــد و بانک ها با انجماد منابع و عدم تعادل 
در منابــع و مصارف روبه رو شــدند. در کنــار این موضوع جهش نرخ ارز 
به عنوان عامل دیگر در ابتدای دهه ۹۰، وضعیت کســب و کار را با عدم 
قطعیــت زیــادی روبه رو کــرد و این موضوع نیز باعث افزایش نکول وام 
در نظام بانکی شد. موج سوم فشار بر نظام بانکی نیز با تشدید تحریم ها 
آغاز شد که در آن دوره به دلیل کاهش درآمدهای دولت از فروش نفت، 
بســیاری از تعهدات دولتی به نظام بانکی منتقل شــد و در نتیجه فشــار 
روی منابــع بانک هــا برای ایفای تعهدات دولتی افزایش یافت. در چنین 
شرایطی بانک ها وارد رقابت جذب سپرده با نرخ های باالتر برای تامین 
نقدینگی می شوند. در شرایط بحرانی، بانک ها با هدف به تعویق انداختن 
عیان شــدن مشکالت خود حاضرند تعهدهای انباشته ای برای پرداخت 
ســود با نرخ های بســیار باال را بپذیرند. در این بین، اصوال سیاســت گذار 
نیــز بــه جای مرز بندی میان بانک ها و تعیین تکلیف بانک های بد، اصوال 
با نرخ ســود پایین یا بخشــش اضافه برداشت ها به شکل مرحله ای، خون 
دوبــاره ای بــرای ادامه حیات بانک های بد تزریق کرده اســت. این در 

حالی اســت که بانک های بد در نظام بانکی با شــیوه گذشــته حیات خود 
را ادامه می دهند و زیان این ادامه حیات متوجه کل اقتصاد شــده اســت.

اثر اصالح نظام بانکی در تولید
مســاله اصالح نظام بانکی از نگاه رشــد اقتصادی نیز بسیار حائز اهمیت 
است. اصالح نظام بانکی از چند جنبه می تواند زمینه ساز رشد اقتصادی 
باال و پایدار باشد. بررسی های کارشناسان نشان می دهد که اقتصاد ایران 
در ســال گذشــته رشد باالیی را به مدد رشد درآمدهای نفتی ایجاد کرده 
است. اما به عقیده بسیاری از کارشناسان این روند نمی تواند در سال های 
آتی نیز تداوم یابد. یکی از علت های ناپایداری رشــد اقتصادی، کاهش 
رشــد موجودی ســرمایه ثابت است. در چنین شرایطی، برای دستیابی به 
رشد اقتصادی پایدار و اشتغال زا، الزم است جهشی در سرمایه گذاری در 
کشور رخ دهد. در این خصوص، نقش نظام بانکی هم به دلیل نقشی که 
در تامین مالی سرمایه گذاری دارد و هم به جهت نقشی که در واسطه گری 
و تسهیل مبادالت دارد، عامل مهم و تاثیرگذار در رشد اقتصادی محسوب 
می شود. یکی دیگر از ضرورت های اصالح نظام بانکی، تغییر رابطه میان 
بانک ها و بنگاه ها اســت. تسهیالت دهی بهینه بانک ها به بنگاه هایی که 
از بازده مناسب برخوردار هستند، به جای تسهیالت دهی به شرکت های 
وابسته نهادهای اداره کننده بانک ها باعث بهبود فضای کسب و کار خواهد 
شــد. در این خصوص الزم اســت که نوع وثایق و رتبه بندی بنگاه ها از 
لحاظ ریســک برای بانک ها مشــخص شود. از زاویه ای دیگر این نکته 
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را نیز باید افزود که مشــکالت ســاختاری بانک ها و عواملی نظیر رقابت 
بانک ها برای جذب سپرده، موجب افزایش مستمر نرخ سود بانکی شده 
است. باال ماندن این نرخ سود بانکی، باعث شده که نرخ تسهیالت بیش 
از بــازده مــورد انتظار فعالیت های اقتصادی باشــد. در این زمینه اصوال 
تسهیالت تنها به فعالیت های پرریسک تخصیص می یابد. این در حالی 
است که تداوم تسهیالت دهی به شیوه کنونی باعث می شود این ریسک 

نیز به ترازنامه بانک ها منتقل شــود.
تغییر نگاه در نرخ ارز

»نرخ ارز باید همگام با نرخ تورم تعدیل شــود. به این معنی که اختالف 
بین نرخ تورم داخلی و بین المللی، باید در نرخ ارز لحاظ شود.« این گفته 
یکی از مســووالن بانک مرکزی است که در یک گفت وگوی تلویزیونی 
عنوان شــد. اگر قرار بود، این گفته مبنای عملکرد سیاســت گذار ارزی 
طی ســال های گذشــته شود، نرخ اسمی دالر بسیار باالتر از سطح کنونی 
بود. اما رفتار سیاســت گذار درخصوص تغییرات نرخ ارز بیشــتر ناظر بر 
تغییرات نرخ تورم در کوتاه مدت است. نرخ اسمی دالر از سال های ۱3۹۲ 
تا ماه های اخیر تغییرات کمی را ثبت کرده است. براساس آمارهای بانک 
مرکــزی قیمــت آزاد دالر در خرداد ماه ســال ۱3۹۲ )پیش از انتخابات 
ریاســت جمهوری( در ســطح 3هزار و ۶۰۰ تومان قرار داشــت که در 

هفته های اخیر به 3 هزار و ۹۰۰ تومان رســیده است.
این در حالی است که در این سال ها متوسط نرخ تورم رقمی حدود ۷/ ۱3 
درصد بوده است که اگر رقم تورم خارجی از آن کسر شود، نرخ ارز اسمی در 
هر سال باید به مقدار ۱۲ درصد افزایش یابد. این یک نگاه حداقلی است 
و در این شرایط هیچ مزیتی برای صادرات کسب نمی شود و تنها نرخ ارز 
را در یک مسیر تعادلی قرار می دهد. این سیاست باعث می شود که فشار 
ارزی برای جهش آن تخلیه شود و تکانه شدیدی در بازار ایجاد نشود. اما 
اثر موثر نرخ ارز در مثبت شدن تراز تجاری است. براساس آمار ارائه شده، 
تراز تجاری کشور در طول ۴ ماه ابتدایی سال جاری منفی شده است. با 
بررســی عوامل مرتبط با تراز منفی تجاری در ۴ ماه اخیر، مســاله کاهش 
نرخ واقعی ارز موثر بوده اســت که به دلیل ســبقت گرفتن تورم از افزایش 
نرخ اسمی ارز، موجب تمایل بیشتر بازار به سمت افزایش واردات شده و 
آثار خود را در تراز تجاری نشــان داده اســت. حال آنکه اگر کشور تمایل 
به ایجاد اقتصادی تولیدمحور دارد، یکی از راهکارهای حل این مســاله، 
فراهم آوردن اقتصادی رقابتی تر و ورود ســرمایه های خارجی به کشــور 
اســت. موضوعی که قطعا یکی از راه های آن از کانال های سیاســت های 
مناســب ارزی اســت. کارشناســان معتقدند - با توجه به این مقطع که 
دولت جدید در حال شــکل گیری اســت و دیگر برای رای آوری در دوره 
بعد نگرانی ندارد، انجام یکســری اصالحات از جمله تغییر در مســیر نرخ 
ارز الزم االجرا است. ایجاد تغییرات در روند یادشده و صعودی شدن روند 
نرخ واقعی ارز از ســال جاری، نیاز قطعی اقتصاد کشــور است و ضروری 

اســت تا سیاست گذاران کشور به آن بپردازند.
مشــاهده اثر افزایش نرخ ارز در رشــد مســتلزم اعتماد سازی و صبوری 
سیاست گذاران است. تولید یک محصول خلق الساعه نیست که بی درنگ 

به افزایش نرخ ارز واکنش نشــان دهد. ســرمایه گذاری برای ایجاد توان 
تولیــدی نیازمند افق برنامه ریزی روشــن اســت. تنهــا زمانی اعتماد 
سرمایه گذار جلب می شود که افق سرمایه گذاری در بلندمدت روشن باشد 
و هیچ تولید کننده ای برای بهره برداری از منافع مقطعی ســرمایه گذاری 
نخواهد کرد. پس  الزم اســت سیاســت گذار اعتماد تولید کنندگان را با 
تضمیــن رقابت پذیــری کاالهای داخلی در بلندمدت جلب کند. از طرف 
دیگر، فرآیند تولید زمان بر اســت و مشــاهده اثرات افزایش نرخ ارز در 
آمارها با وقفه اتفاق خواهد افتاد. از سوی دیگر، بی کشش بودن تجارت 
خارجی نســبت به نرخ ارز را شــاید بتوان به دوره ای طوالنی از نرخ ارز 
واقعی باال مرتبط دانســت. به اعتقاد کارشناسان، افزایش رشد اقتصادی 
ناشــی از کاهش ارزش پول ملی در بلندمدت غیرقابل انکار اســت، اما در 
کوتاه مدت ممکن است اثر افزایش نرخ ارز بر تولید محدود باشد. از طرف 
دیگر، در کوتاه مدت افزایش نرخ ارز ممکن اســت لنگر اســمی قیمت ها 
را آزاد کند. اما اثر تورمی افزایش نرخ ارز مطلق نیست و مطالعات نشان 
می دهند که در شــرایط انقباضی این اثر بســیار محدود اســت؛ بنابراین 
با توجه به شــرایط جاری کشــور، افزایش نرخ ارز اثر محدودی بر تورم 
خواهد داشــت، ولی در عوض رشــد بلندمدت را تســهیل خواهد کرد. به 
اعتقاد کارشناســان چند دهه کاهش مســتمر رقابت پذیری را نمی توان با 
افزایش محدود در نرخ ارز اسمی جبران کرد و حد و مرزی برای تضعیف 
پول ملی و استفاده از پتانسیل آن برای رشد اقتصادی نیست؛ مگر آنکه 
دارایی های خارجی ایران به ســطحی برســد که اســتفاده از آن و بازی با 
حســاب ســرمایه، تاثیر بیشــتری بر رشد اقتصادی داشته باشد تا حساب 
جاری. اما اقتصاد کشور تا این نقطه فاصله دارد و باید در شرایط کنونی، 
تعدیل نرخ دالر برای جلوگیری از شــوک و بی ثباتی مالی صورت گیرد.

ضرورت وجود نگاه جامع
در شــرایط کنونــی چالش های متعدد با وزن هــای متفاوت پیش روی 
سیاســت گذار قــرار گرفته اســت؛ اما این چالش هــا را می توان از نظر 
اولویت هــای اقتصادی طبقه بنــدی کرد و با توجه به اولویت هر بخش، 
یک برنامه تهیه کرد. به عقیده کارشناســان با اصالح ســاختار در دو بازار 
پول و ارز، اقتصاد ایران از گروگان این دو بازار نجات پیدا خواهد کرد و 
مســیر برای حرکت جریان پول در داخل و خارج کشــور فراهم می شود. 
رویکرد فعاالنه سیاســت گذاران در این بخش در کنار یک همگرایی در 
دیگر نهادهای های سیاسی و اقتصادی می تواند باعث افزایش موفقیت 
اصالح در بازار پول و ارز شــود. اما اگر اراده سیاســت گذار و همراهی 
فرادستگاهی به وجود نیاید، شرایط و مشکل ها در این بازارها نه تنها حل 
نمی شــود بلکه می تواند در آینده فضای کل اقتصاد کشــور را تحت تاثیر 
قرار دهد در حال حاضر، بســیاری از سیاســت گذاران در صورت مســاله 
خود بیشــینه کردن تولید و رونق اقتصادی را قرار دادند، اما این کار را با 
اصرار بر تجربه های اشــتباه گذشته مانند اعطای تسهیالت ارزان قیمت 
یا معافیت های مالیاتی پیش می برند. این در حالی است که نرم افزار حل 
مشکل تولید، اصالح در بازار ارز و پول است و در پشت صحنه می تواند 

بندها را از پای اقتصاد کشــور باز کند.
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اگرچه ســازمان بین المللی همکاری و توســعه اقتصادی؛ریسک سرمایه 
گــذاری در ایــران را ۶ اعالم کرده، اما این آمار سیاســت زده نافی لزوم 

کاهش ریســک سرمایه گذاری در کشور نیست.
جذب ســرمایه گذاری خارجی یکی از مولفه های بســیار تعیین کننده 

در رشــد و شــکوفایی اقتصادی هر چه بیشتر کشورها به شمار می رود.
به واقع با نیم نگاهی به نقشه جغرافیایی جهان،هیچ کشوری را نمی توان 
یافت که در فقدان سرمایه گذاری خارجی،مسیر توسعه اقتصادی را به نحو 
شایسته ای پیموده باشد.به تعبیر دیگر،یکی از پایه های اساسی شکوفایی 
اقتصادی،به جذب سرمایه گذاری خارجی معطوف است بطوریکه امروزه 
قدرتمندتریــن اقتصاد هــای جهان نیز خود را بی نیاز از ســرمایه گذاری 

خارجی تصور نمی کنند.
ازاینرو اقتصاد کشــور ایران نیز از این قاعده مســتثنی نیســت و بنا بر 
همین ضرورت و قاعده به کرات از ســوی کارشناســان،صاحب نظران و 
مســووالن اقتصادی کشــور،بر لزوم جذب سرمایه گذاری خارجی برای 

تســریع روند توسعه اقتصادی تاکید شده است.
با همه این اوصاف،آمار و ارقام منتشــر شــده از سوی سازمان همکاری 
و توســعه اقتصادی،شــاخص ریســک ســرمایه گذاری در ایران را ۶ 
نشــان می دهد.به واقع،ارزیابی ریسک ســرمایه گذاری از سوی مرجع 
مذکور،عددی اســت میان یک تا هفت که هر آنچه عدد مذکور افزایش 
می یابد به همان میزان،ضریب ریسک سرمایه گذاری نیز تشدید می شود.

حتم به یقین عدد و رقم منعکس شــده از ســوی ســازمان مذکور،به 
عنوان نهادی به اصطالح بین المللی،سیاسی است و تمامی واقعیت های 
اقتصاد ایران را به تصویر نمی کشــد اما این به معنای وضعیت مطلوب 
و مثبت ســرمایه گذاری در ایران نیســت چراکه با وجود سیاســی بودن 
رویکرد ســازمان همکاری و توســعه اقتصادی و غیر واقعی بودن آمار 
اشــاره شده،شــرایط مساعد و خوشایندی از حیث ریسک سرمایه گذاری 

خارجی در ایران وجود ندارد.
بــا نیــم نگاهی به تحوالت اقتصادی یک دهه گذشــته کشــور،به این 
واقعیت پی خواهیم برد که میزان ریســک ســرمایه گذاری در ســال 
۱3۸۵،عدد ۴ برآورد شده که در نوع خود، ضریبی قابل قبول بوده و ِرنج 
ارزیابی ها،وضعیت متوســط و نســبتا مطلوبی را از میزان ریسک سرمایه 

گذاری در ایران به تصویر کشــیده است.
بعد از آن،در دولت های نهم و دهم،ریســک ســرمایه گذاری در ایران به 
عدد ۷،یعنی باالترین میزان ممکن افزایش پیدا کرد که البته قطعنامه های 
شورای امنیت و تحریم های پیاپی و ظالمانه واشنگتن و کشورهای غربی 

علیــه ایــران، در آن مقطع، یکی از اصلی ترین دالیل افزایش ریســک 
ســرمایه گذاری در ایران به شمار می رفت.

به واقع یکی از اهداف کشــورها و ُدَول امپریالیســتی جهان، از باالبردن 
ســطح تنش ها و تهدید های پیاپی و طرح این موضوع نخ نما شــده که 
همه گزینه ها روی میز بوده تا به ایجاد تالطم و مخدوش نمودن اذهان 
و افکار عمومی جهان نسبت به شرایط کشورهای هدف معطوف شود که 
به تبع، بخشی از این خوراک های تبلیغاتی، برای سرمایه گذاران خارجی 
ســرو می شــود تا با اتکای به این تهدیدات،میل و رغبت و تمایل فعاالن 
اقتصادی برای نقش آفرینی در کشــورهایی که از حیث سیاســی،متحد 

آنها محســوب نمی شوند را سلب کنند.
پس از روی کارآمدن دولت یازدهم و بخصوص با حصول برجام،بسیاری 
گمان می کردند ریســک ســرمایه گذاری در ایران)با عنایت به برآُوردی 
که احســاس می شــد از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی انجام 

می پذیرد(با کاهش ملموســی همراه شود.
برخی گمانه زنی ها،حداکثر عددی را که برای میزان ریســک ســرمایه 
گــذاری در ایــران متصــور بود)منظور نظر، مالک و معیار قرار دادن آمار 
ســازمان بین المللی اشــاره شــده( حول محور عدد ۴ برآُورد می شد، لذا 
آخرین ارقام منتشــر شــده )عدد ۶(،حاکی از کاهش تنها یک رتبه ای 
ریســک ســرمایه گذاری در ایران اســت که به واقع این میزان به هیچ 
عنــوان تامیــن کننده رضایت متولیان و فعاالن حوزه اقتصادی کشــور 
نیست.به تعبیر دیگر،شاخص ۶ نیز،وضعیت مطلوبی را در اذهان فعاالن 
اقتصادی و ســرمایه گذاران خارجی برای نقش آفرینی در اقتصاد ایران 

ترسیم نمی کند.
البته برخی از کارشناسان اقتصادی بر این عقیده اند که با وجود تاثیرپذیری 
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )OECD( از فشارهای سیاسی،لذا 

واقعیِت شــرایط ســرمایه گذاری در ایران چندان هم مطلوب نیست.
نیم نگاهی به عوامل خارجی موثر در میزان ریســک ســرمایه گذاری 

در کشور
اگرچه،مولفه هــای اقتصادی،نقش تعیین کننده ای در باالیا پایین رفتن 
نمودار ریسک سرمایه گذاری در کشور ایفاء می کند،اما تحوالت سیاسی 
و منطقه ای در میزان برآُوردی که از شاخص مورد اشاره در این خصوص 

می شود، بسیار تاثیرگذارتر است.
یکی از نکات حائز اهمیتی که در این ارتباط نمی توان از نظر دور داشت 
به اوضاع سیاســی حاکم بر منطقه خاورمیانه برمی گردد.طرح این ادعا 
اغراق نیست که محدوده جغرافیایی مذکور یکی از ملتهب ترین و تنش 

غول ركود،سرمایه گذارهای خارجی را می ترساند

ترسیم اقتصاد ایران در چشم پولدارهای جهان

ناصر رمضانی
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آمیزترین نقاط جهان به شــمار می رود.کمتر روزی را می توان یافت که 
خبری از انفجار،جنگ،عملیات انتحاری،تحریم،افزایش تنش ها،لشــکر 

کشــی و...از این منطقه شنیده نشود.
تحــوالت  در  می تــوان  را  موضــوع  ایــن  بــارز  مصــداق 
عراق،ســوریه،یمن،بحرین،قطر و...جســتجو کرد که البته در هر کدام از 
حوزه های فوق،بصورت پیدا یا پنهان،توطئه ایاالت متحده،رژیم اشــغال 
گــر قــدس و برخــی از متحدان آنها دیده می شــود،اما به هر ترتیب این 
واقعیتی است که در این منطقه جاری و ساری بوده و سالهاست آرامش 

الزم از این حوزه را ســلب کرده است.
اگرچه ایران اســالمی در منطقه ای بســیار ملتهب و پر تنش و در شرایط 
بســیار با ثباتی قرار دارد اما تنها چندین کیلومتر در آن ســوی مرزهای 
کشور،چنان وضعیت پیچیده و بغرنجی حاکم است که به هر ترتیب این 
موضوع، ارزیابی و برآورد سرمایه گذاران خارجی و تصور آنها از دورنمای 

اقتصادی این خطه را با ابهامات و تردیدهای جدی مواجه می ســازد.
به موازات این وضعیت نامطلوب،لفاظی های رییس جمهور آمریکا علیه 
ایــران و تهدیدهــای تلویحــی و تصریحی به خروج از برجام نیز مزید بر 
علت شــده تا به نوعی ســرمایه گذاران خارجی،اطمینان خاطر الزم را 
برای ورود به اقتصاد کشــورمان و تزریق سرمایه های خود در حوزه های 

متعدد نداشته باشند.
به واقع همین تحرکات اســت که بَد َعهدی ایاالت متحده و دشــمنی 

بنیادی و ریشــه ای با ایران اســالمی را به اثبات می رساند.
رکود و بیکاری حاکم بر اقتصاد کشور،شــاخص های ریسک 

سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار می دهد
فارغ از مولفه ها و عوامل تاثیرگذار خارجی،برخی از نارسایی های داخلی 

نیز در باال بودن ریســک ســرمایه گذاری در کشور تاثیرگذار است.
مجیــد شیخی،کارشــناس اقتصادی در گفت و گــو با خبرنگار اقتصاد و 
انرژی،با اشاره به وجود برخی از کاستی ها و مشکالت عدیده در صحنه 

اقتصادی کشور اظهار کرد:سرمایه گذاران خارجی برای فعالیت اقتصادی 
در هر کشوری،ابتدا به مطالعه و تحقیق از شرایط حاکم بر اقتصاد محدوده 
مورد نظر خود،می پردازند که البته این حساسیت ها در ارتباط با کشورهای 

منطقه خاورمیانه بیش از حوزه های جغرافیایی دیگر جهان اســت.
وی افزود:شــرایط حاکم بر اقتصاد کشــور و وجود برخی از نارســایی ها 
همچون بیکاری،رکود و شرایط نامساعد موجود در فضای کسب و کار از 
جمله مواردی است که خواسته یا ناخواسته،عزم سرمایه گذاران خارجی 

را برای حضور فعاالنه خدشــه دار می کند.
شــیخی گفت:بدون تردید،هر آنچه ضریب ســرمایه گذاران خارجی در 
کشــور تقویت شــود به همان میزان ضریب بیکاری و رکود نیز کاهش 
خواهد یافت اما واقعیتی که نباید از نظر دور داشــت معطوف به این امر 
است که سرمایه گذاران خارجی،خود را فرشته نجات اقتصاد کشورهای 
هــدف تلقــی نمی کنند و اصلی ترین انگیــزه آنها برای حضور و فعالیت 

اقتصادی به کســب سود مطلوِب نظِر خود، باز می گردد.
کارشــناس اقتصادی عنوان کرد:به واقع در صورت برخورداری از پیش 
نیازهای الزم )بصورت نســبی(، تمایل و رغبت برای ســرمایه گذاری نیز 

افزون تر خواهد شد.
وی افزود:بــه اعتقــاد بنده در صورت تالش برای تحقق سیاســت های 
اقتصاد مقاومتی و تکیه بر ظرفیت های داخلی بسیاری از پیش نیازهای 
الزم برای حضور فعاالنه ســرمایه گذاران خارجی نیز فراهم می شــود و 
در چنین بســتر و شــرایطی شــاهد تسریع و تسهیل روند سرمایه گذاری 

خارجی خواهیم بود.
شــیخی در خاتمه یادآور شــد:رفع برخی از پیچیدگی های اداری و قانونی 
و تســهیل فرآیند ثبت شــرکت های خارجی در کشــور و زدودن قوانین 
دست و پاگیر از دیگر ضروریاتی است که با حصول و تحقق آن،قطع به 
یقین نمودار ســرمایه گذاری خارجی در اقتصاد این مرز و بوم با ارتقای 

هر چه بیشــتری همراه خواهد شد.
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نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در حالی زیر ذره بین مجلســی ها می رود که دولت مظنون به ضعیف تر کردن قشــر نیازمند و کم 
کاری مشــهود در جامعه اســت�با گذشــت نزدیک به 7 سال از آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، اکنون پرونده نحوه عملیاتی شدن 

آن زیر ذره بین کرســی نشینان دوره دهم مجلس شورای اسالمی می رود�
اگرچه هدفمندســازی یارانه ها یکی از مهمترین و نمایان ترین بخش طرح تحول اقتصادی اســت اما اکنون دســتخوش نامالیماتی در 

اجرا شــده که ضمن دور کردن آن از هدف اصلی به هدر رفت منابع جاری نیز انجامیده اســت�
طبق قانون ؛فرآیند اجرای این طرح باید با حذف تدریجی و تغییر ارائه یارانه ها از مواد ســوختی، مواد خوراکی، آب، برق و ســایر اقالم 
شــروع شــود تا بخشــی از این میزان یارانه  حذف شــده به صورت نقدی به مردم پرداخت و سایر درآمد حاصل از این اقدام هم صرف 

کارهای عمرانی،تولید،  اشــتغال و فرهنگی کشور شود�
اما به گفته نمایندگان مجلس شــورای اســالمی ابهاماتی در زمینه پرداخت های دولت از محل درآمدهای طرح هدفمندی یارانه ها وجود 
دارد که باید شــفاف ســازی شــود�بنابراین گروهی به منظور تحقیق و تفحص از ســازمان هدفمندی یارانه ها تشکیل داده اند تا ظرف 
مدت شــش ماه آینده گزارش نهایی خود را اعالم و میزان پایبندی دولت به قانون مصوب را هویدا کنند�در همین راســتا به گفتگو با 

نمایندگان مردم در خانه ملت پرداخته ایم که به شــرح ذیل است�

7 سال از آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه ها می گذرد

یارانه زیر ذره بین 
کرسی نشینان بهارستان

پریسا مهریان
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تنها ۴۸ درصد از اعتبار قانون هدفمندی یارانه ها صرف مردم می شود
مهرداد بائوج الهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی در این باره می گوید:تاکنون 
تحقیق و تفحص در مجلس شورای اسالمی به نتیجه و مقصود مورد 
نظر نرســیده اســت. اگرچه نمایندگان مردم از روی دغدغه به بررسی 
شــبهات نشــات گرفته از عملکرد قوه مجریه می پردازند اما به علت 
ناآشــنایی کافی آنها ازموضوع و یا بکارگیری کارشناســان آزاد و یا 

فعاالن حاضر در مرکز پژوهش ها به هدف نمی رســند.
وی در ادامــه بــا بیان اینکه انجام تحقیق و تفحص جز هزینه، عایدی 
دیگری برای خانه ملت ندارد، تاکید کرد:برای به ســرانجام رســیدن 
این مهم، باید تحقیق و تفحص از مجلس به دیوان محاســبات ارجاع 

داده شود.
این عضو کمیســیون اصل ۴۴ مجلس شــورای اســالمی با اشاره به 
پرداخت غیر مستقیم یارانه ها قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، 
افزود:به هنگام تصویب قانون فوق تصمیم بر آن شد تا با ارائه مستقیم 
یارانه ها به مردم ؛پول آب، برق و...  گران شــده و جامعه را به ســمت 

مهمترین هدف قانون مذکور یعنی صرفه جویی ســوق دهیم.
بائوج الهوتی تصریح کرد:متاســفانه با گذشــت چندین سال از اجرای 
قانون هدفمندی یارانه ها، هنوز به هدف مورد نظر نائل نگشــته ایم.

وی با اشــاره به اقتصادی کردن شــرکت های آب و برق و ممانعت 
از زیان دهی آن ها در ســایه قانــون هدفمندی یارانه ها، گفت:اگرچه 
تصمیــم واگذاری شــرکت های فوق به منظور کاهش بار مالیشــان 
مدنظر بوده اســت، اما اکنون نه تنها پول آنها پرداخت نمی شــود بلکه 

آســیب بسیاری گریبان گیرشان گشته است.
عضو کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه تامین 
اعتبــار اجــرای قانون هدفمندی یارانه هــا از محل حامل های انرژی 
انجام می شــود، افزود:اکنون در محل وصول این اعتبار جای ســوال 

و ابهام وجود دارد.
بائوج الهوتی تصریح کرد:طبق برآورد انجام شده تنها ۴۰ تا ۴۸ درصد 
از ســقف اعتبار تعیین شــده برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به 
مردم پرداخت می شــود.نحوه ارائه حجم باقی مانده مشخص نیست.

وی گفت:دولت مدعی پرداخت حجم باقی مانده از اعتبار به شرکت ها 
شــده در حالیکه نحوه آن جای ابهام دارد.

این عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شــورای اسالمی گفت: 
اعضــای هیات رییســه تحقیق و تفحــص از اجرای قانون هدفمندی 
یارانه به تازگی مشــخص شــده و بعد از آن کار وارد مرحله کارشناسی 

و عملیاتی خواهد شد.
ابهام در پرداخت های انجام شــده از محل درآمد یارانه ها

حســن حســینی شاهرودی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی نیز در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی در این باره می گوید:عده 
ای از نماینــدگان مــردم در خانــه ملت ابهامــات خود از نحوه اجرای 
قانــون هدفمنــدی یارانه ها را مطرح کرده و ازاینرو تقاضای آنها مبنی 

بــر تحقیق و تفحص،رای مثبت مجلس رابه همراه آورد.
وی گفت:در این بررســی کارشناســان؛ چگونگی درآمد های یارانه ها 
و پرداخت هایــی که برابــر قانون باید از محل درآمد های یارانه انجام 

می شــد را با قانون تطبیق خواهند داد.
ایــن عضــو کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اســالمی ادامه 
داد:درنهایت مشــخص می شــود که آیا دولت به آنچه قانون برایش 

تکلیــف کرده، پایبند بوده یا خیر؟
حســینی شــاهرودی بیان کرد:اکنون هیات رییســه گروه تحقیق و 
تفحص از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مشــخص شــده و 
براساس گزارش نهایی آنها درخواهیم یافت که آیا درآمدهای موجود 

در یارانه با هزینه ها مطابقت می کند یا مغایر قانون اســت.
قانونی که به ضعیف تر شــدن قشــر نیازمند و ریزش شغل انجامید

هدایت اله خادمی نایب رییس اول کمیســیون انرژی مجلس شورای 
اســالمی نیز در گفتگــو بــا خبرنــگار اقتصاد و انــرژی  در این باره 
می گوید:تامین بخشــی از نیاز قشــر آسیب پذیر و هدایت درآمد کسب 
شده به سمت اشتغال و تولید از اهداف اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 

بود که متاسفانه محقق نشد.
وی ادامه داد:مقرر شــده بود تا در ســایه اجرای قانون فوق با ایجاد 
زیرســاخت های الزم و توانمندســازی، اشتغال و تولید رونق گرفته و 
در آینده نیازمردم به دریافت یارانه قطع شــود اما اکنون معلوم نیســت 
که هزینه کســر شــده از جانب دولت در زمینه اجرای این قانون به 

کجا رفته است.
نایــب رییس کمیســیون انرژی مجلس شــورای اســالمی تصریح 
کرد:عالوه بر این، با گذشــت چند ســال از اجرای قانون هدفمندی 
یارانه ها، مبلغ یارانه های پرداختی به مردم هیچ افزایشــی نداشــته و 

هم چنان ثابت بوده است.
خادمی تاکید کرد:قانون مذکور نه تنها کمکی به قشــر آســیب پذیر 
جامعه نکرده بلکه در زمینه ایجاد زیرساخت های رونق و توسعه، تولید 

و اشــتغال هم خاموش بوده است.
وی ادامــه داد:وقتــی رقــم یارانه ها از ابتدا به همیــن میزان بوده و 
زیرساخت های در نظر گرفته شده در راستای اجرای این قانون نه تنها 
به ایجاد اشــتغال نیانجامیده بلکه منجر به ریزش آن و ورشکســتگی 
بسیاری از شرکت ها داخلی شده،  پس دولت درآمد کسب کرده برای 

طرح هدفمندی یارانه ها با چه مکانزیمی به اجرا درآورده اســت.
وی تصریح کرد:اجرای این قانون تنها به هدر رفت بخشــی از منابع 

جاری کشور منجر شده است.
این عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی بیان 
کرد:ارائه یارانه نقدی باعث افزایش وابســتگی قشــر ضعیف شــده و 
آنها را به زندگی با حداقل ها عادت داده اســت. اکنون با اجرای غلط 
این قانون نیروی کار کشــور را به تنبلی ســوق داده ایم بطوریکه آنها 
 دیگــر حاضــر به صرف وقــت و انرژی خود برای جدیت، کار و تالش

 نیستند.
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این روزها تبلیغات روی اتوبوس های »بی آر تی« موجب شــده تا مســافران نتوانند نام ایستگاه ها را برای رسیدن به مقصد 
ببینند�

مترو که سوار می شوی،هر قدر شلوغ و پرازدحام باشد، با همه مشکالتش، باز می توانی در ایستگاه مد نظرخود پیاده شوی 
چرا که هم اسامی ایســتگاه ها توســط دســتگاه در همه واگن هم اعالم می شود و هم اینکه می توانی از شیشه های واگن ها 

اســم ایستگاه ها را که بر روی دیوارها نصب شده است ببینی�

وقتی شهر پشت تبلیغات رنگ می بازد 

زندان های کوچک متحرک

شاهین شکوهی
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اما در »بی آر تی« یا همان ســامانه اتوبوس تندروی تهران وضع به 
گونه ای دیگر اســت. چرا که علی رغم شــلوغی بی حد و حســابش،  
اسامی ایستگاه ها اعالم نمی شود و از سوی دیگر نمی توانی تابلونوشته 
نام ایستگاه را از پشت شیشه بخوانی چراکه اتوبوس ها در حصار تبلیغات 
قرار گرفته اند و شیشه هایشان نمایی تار از بیرون را نشان می دهد،لذا 
باید به طور مداوم ازاین و آن سوال کنی که اتوبوس هنوز به ایستگاه 
فالن رســیده اســت یا نه! و حتی گاهی هم پیش می آید که ایســتگاه 

را اشتباهی پیاده بشوی!
مــردم از تبلیغات روی شیشــه و بدنــه اتوبوس های »بی آر تی« گله 
مند هســتند. جالب اینجاست که تبلیغات روی بدنه اتوبوسها، در تمام 
ســطوح خودرو کشــیده شــده و شیشه و در و همه جا را پوشانده است. 
البته قانون راهنمایی و رانندگی در این باره، عنوان کرده که پوشاندن 

شیشه ها غیرقانونی است.
تبلیغــات روی بدنــه اتوبوس و تاریکی در فضای درونی اتوبوس ها به 
حدی است که شناسایی خیابان های اطراف و محل پیاده شدن برای 

مســافران، سخت و در شب هم غیرممکن می شود.
پیمان ســنندجی، مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانی تهران از این 
تبلیغات دفاع می کند و می گوید: سازمان زیباسازی شهرداری تهران به 
لحاظ تهیه محتوا و تبلیغات در شهر تهران نقش اصلی را ایفا می کند.
الزم به ذکر اســت؛ تهرانی ها زمســتان ســال ۸۶ برای اولین بار سوار 
»بی آرتی« شدند و کم کم این سامانه جای خود را در بین شهروندان 
پیدا کرد و امروزه دســت کم دو میلیون نفر روزانه توســط این خطوط 

جابه جا می شوند.
یکــی از دالیل ایجاد ســامانه های اتوبوس تندرو در تهران کمک به 
ترویج حمل و نقل عمومی و استفاده مردم از این ناوگان و البته کاهش 
معضالت ناشــی از ترافیک و آلودگی هوا بود که امروزه با وجود تمام 
مشــکالتی که خطوط مترو و بی آرتی دارند باز هم مردمی هســتند که 
به اجبار از آن اســتفاده می کنند چرا که مثل خیلی های دیگر وســیله 
ای ندارنــد تــا با آن به محل کار یــا مقصد خود بروند. یا اینکه خیابان 
یک طرفه اســت و مجبور هســتند که از خطوط »بی آر تی« اســتفاده 
کنند،بنابراین می توان گفت که کاهش آلودگی هوا و کاهش ترافیک 
که مد نظر مسئولین است محقق نمی شود چرا که با این وضع ناوگان 
حمــل و نقــل عمومی، صاحبان ماشــین ترجیح می دهند که با همان 

وســیله خود در شهر تردد کنند.
انتقاد شهروندان از زندان کوچک متحرک

حجت نظری عضو شــورای پنجم شــهر تهران درباره تبلیغات روی 
اتوبوس ها اظهار کرده بود : در شــهر اتوبوس هایی دیده می شــود که 
برچســب های تبلیغاتی دارند که تمام شیشــه اتوبوس را اشغال کرده 
اســت و فضای بیرون دیده نمی شــود. همین موضوع سبب شده است 
شهروندان از اتوبوس ها به عنوان زندان کوچک متحرک انتقاد کنند، 
این برچسب ها برای کاهش هزینه ها در خصوص تبلیغات است و این 

موضوع باید سریعا رسیدگی شود.

علیخانی:حقوق مسافر نباید پایمال شود
محمــد علیخانــی، رئیس کمیســیون عمران، حمل و نقــل و ترافیک 
شــورای شــهر تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه شــهری گروه اجتماعی 
باشــگاه خبرنگاران جوان؛در رابطه با اعالم نشــدن اسامی ایستگاه ها در 
اتوبوس هــای »بــی آر تی«، گفت: حتمــا باید این اقدام صورت بگیرد و 
این نقص رفع شــود و کار مشــکلی هم نیســت. چون برخی افراد مسن 
هســتند و برخی ممکن هســت آدرس را ندانند.به هرحال اعالم کردن 
ایستگاه ها باید انجام شود و برای رفع این مشکل پیگیری هم می کنیم.
وی درباره برچسب های تبلیغاتی روی بدنه اتوبوس های بی آر تی، اظهار 
کرد: تذکرات الزم در این باره داده شــده اســت و شرکت اتوبوسرانی هم 
پیگیر است از طرح های جدیدتر استفاده کند که محدودیت دید مسافرین 

کمتر باشــد و مســافر احساس نکند محدوده  بیرون را نمی بیند.
علیخانی با تاکید بر اینکه حقوق مســافر نباید پایمال شــود، بیان کرد: 
نباید برای کســب درآمد به هر طریقی، باعث تضییع حق دیگران شــویم 
و با پیگیری و مکاتباتی که با شــرکت واحد داشــتیم خواســتار نظارت 

بیشتر در این بخش شدیم. 
وی با بیان اینکه ۱۰خط »بی آر تی« در تهران داریم که ۱۲۰۰ اتوبوس 
دوکابین در آنها فعال است، افزود: حدود ۷۰۰ دستگاه از این اتوبوس ها 
زیر ۸ ســال عمر دارند و ۵۰۰ دســتگاه هم وارد سن فرسودگی شده اند.

علیخانی گفت: در حال حاضر باید ۵۰۰ دستگاه اتوبوس نوسازی و ۵۰۰ 
دســتگاه هم به ســامانه »بی آر تی« اضافه شــود و اگر این اتفاق بیفتد 
سرفاصله ها استاندارد می شود و سفرهای بیشتری پوشش داده می شود.

رئیس کمیســیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شــورای شهر تهران در 
بــاره کنــدی حرکت اتوبوس هــای »بی آر تی« با تاکید بر اینکه در حال 
حاضر»بی آرتی« تهران اســتاندارد نیست،گفت: »بی آر تی« باید مسیر 
ویژه داشــته باشــد و نباید به چهارراه و موانع برخورد کند اما در تهران 
موانــع دارد، بــا تقاطع هــا برخورد می کند و در برخــی از جاها با ترافیک 

تداخل دارد که باعث کندی ســرعت آن می شود.
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خودکشی در جامعه ایرانی به شکل عجیبی در حال افزایش است. آمارها 
در حوزه خودکشی سال هاست بدرستی در اختیار رسانه ها قرار نمی گیرد 
و نهاد های مسئول در این زمینه، عمدتا این آمارها را رسانه ای نمی کنند.  
با این حال بررســی آمارهای مندرج در ســالنامه آماری کشــور در بخش 
امورقضایی و پرونده های حوزه استحفاظی نیروی انتظامی نشان می دهد 
از ســال ۱3۹۰ تا ســال ۱3۹۴ خودکشــی در ایران افزایش قابل توجهی 
داشته است. علت مندرج نشدن آمار سال ۱3۹۵ نیز مربوط به ساز و کار 
انتشار سالنامه آماری است که همیشه با یک سال تاخیر منتشر می شود.
 براســاس ایــن آمــار پرونده هــای اقدام به خودکشــی در حوزه های 

اســتحفاظی نیروی انتظامی طی ۵ســال از سال ۱3۹۰ تا ۱3۹۴ 
افزایش ۶۶ درصدی در میان زنان و افزایش ۷۱ درصدی در 

میان مردان داشته است.
بــه طوریکــه تعداد پرونده های اقدام به خودکشــی زنان در 

نیروی انتظامی در سال ۱3۹۰، ۹۵۲ مورد بود که در سال ۱3۹۴ 
به ۱۴3۲ مورد رســیده اســت.  همچنین تعداد پرونده های اقدام به 
خودکشی مردان در نیروی انتظامی در سال ۱3۹۰، ۲3۶۲ مورد بود 
که در ســال ۱3۹۴ به 3۲۸۸ مورد رســیده است. این آمار مربوط 
به پرونده های اقدام به خودکشــی بود. در پرونده های مربوط به 
فوت شدگان خودکشی که در نیروی انتظامی تشکیل شده است، 

در سال ۱3۹۰ در مجموع مردان و زنان ۲۴۶۲ مورد فوت ثبت 
شده است که این آمار در سال ۱3۹۴ به 3۲3۴ رسیده است.

در جــدول زیــر جزییات کامــل آمار اقدام به خودکشــی و 
فوت شــدگان ناشــی از خودکشی براساس پرونده های نیروی 

انتظامی طی ســال های اخیر را مشاهده کنید

فوت شدگاناقدام به خودکشی 
زنمرد مرد و زن زن مرد مرد و زن سال
۱3۹۰33۱۵۲3۶3۹۵۲۲۴۶۲۱۸۷۷۸۵۸
۱3۹۱3۴۵۸۲۴۶۵۹۹3۲۴۸۷۱۹3۰۵۵۷
۱3۹۲3۶۷۷۲۶۰۱۱۰۷۶۲۴۵3۱۸۷۸۵۷۵
۱3۹3۴۰۹۰۲۹۱۴۱۱۷۶۲۴۴۵۱۸۸3۵۶۲
۱3۹۴۴۷۲۰3۲۸۸۱۴3۲3۲3۴۲۴۶۶۷۶۸

آمارهای تاسف برانگیزی كه جامعه را تهدید می كند

فاجعه خودكشی در ایران

محمدحسین نجاتی
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۸۳ درصد اقدام به خودکشــی ها در میان زنان در ســنین 
زیر ۳۴ سال

این آمارها به روشــنی نشــان دهنده افزایش میزان خودکشی در میان 
زنان ایرانی طی یک دهه اخیر اســت. آمارهای اقدام به خودکشــی به 
تفکیک جنس و ســن نشــان می دهد ۸3 درصد از اقدام به خودکشی ها 

در میان زنان در ســنین زیر 3۴ سال رخ می دهد.
این آمار در میان مردان اندکی متفاوت تر است. به طوریکه 
براســاس آمارهای مندرج در ســالنامه آماری کشور، 
۷۴درصد پرونده های اقدام به خودکشی در میان 

مردان در ســنین زیر 3۴ سال رخ می دهد.
 جزییات این آمار رسمی نشان می دهد، در 
ســال ۱3۹۴ از مجمع ۱۴3۲ مورد اقدام 
به خودکشی در میان زنان ۱۴3 مورد 
در سنین ۱۷ سال و کمتر، ۵3۸ مورد 
اقــدام به خودکشــی در میان زنان 
۱۸ تا ۲۴ ساله، ۵۱۰ مورد اقدام به 
خودکشی در میان زنان ۲۵ تا 3۴ 
ســاله و ۲۴۲ مورد خودکشی در 
میان زنان 3۵ ســال و بیشــتر رخ 

داده است.
آمــار  بازهــم  مــردان  بــرای 
کمی متفــاوت اســت. به طوریکه 
از مجمــوع 3۲۸۸ مــورد اقدام به 
خودکشــی در میان مردان در ســال 
۱3۹۴، ۱3۶ مورد در ســنین ۱۷ ســال 
و کمتر، ۹۲۲ مورد در ســنین ۱۸ تا ۲۴ 
ســال، ۱3۸۴ مورد در سنین ۲۵ تا 3۴ 
ســال و ۸۴۶ مورد اقدام به خودکشی 
در میان مردان 3۵ ســال و بیشــتر رخ 

داده است.
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طی سال های اخیر همزمان با افزایش میزان آزار و تعرض جنسی در جامعه ایران، حساسیت های افکار عمومی نیز به سمت 
پیگیری این موضوع رفته اســت� گرچه آمارهایی درباره چگونگی پیگیری آزار و تعرض جنســی و پرونده های قضایی آن به 

بیرون درز نمی کند، اما به نظر می رســد در مقایســه با گذشته تعداد پیگیری ها از این موضوع بیشتر شده است� 
با این حال،  بســیاری از جامعه شناســان تاکید دارد که قربانیان باید در صورت مواجهه با آزار و تجاوز پیگیری حقوقی کنند 

تا به جمعیت خاموش تبدیل نشــوند و دچار  آســیب های زمینه ای بیشتر نشوند�
بر همین اســاس بهشــید ارفع نیا وکیل دادگستری از راه های پیگیری قانونی آزار و تعرض جنسی می گوید، که به شرح زیر 

است:

در گفت و گو با یک وکیل دادگستری راههای پیگیری قانونی آزار و تعرض جنسی مورد بررسی قرار گرفت

جمعیت خاموش

مهدیه بهارمست
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برای شــکایت از متجاوز به کدام دادگاه باید مراجعه کرد و با   �
طرح چه عنوانی؟

معموال باید شــکایت کیفری در دادســرای وقوع جرم طرح شود، البته 
اگر کســی هم اطالع ندارد می تواند از کالنتری محل ســکونت بپرسد 
و بعد اقدام کند. در هر صورت برای ادامه پیگیری های الزم دادســرا 
می فرســتد به کالنتری، شــکوایه روی برگه A۴ ســاده هم می تواند 

باشــد، یعنی فرم خاصی هم ندارد.
عنوان روی شــکوایه به نوع تجاوز بســتگی دارد، مثال تجاوز به عنف 
یعنی رابطه جنسی به زور، که در ادامه این شکایت شاکی با نامه قضایی 
به کالنتری مراجعه می کند تا با یک مامور به درب منزل متشاکی عنه 
بــرود و بــه او ابالغ کند تا در همــان لحظه با مامور بیاید به کالنتری 
برای تکمیل روند پرونده و کالنتری آنان را ارجاع می دهد به دادسرا.

در قانون براي اثبات تجاوز پیش بیني شده که شامل چهار بار   �
اقرار متهم، شهادت چهار مرد عادل و در نهایت علم قاضي است، 
در واقع مواردیســت که شدنی نیست، چرا قانونگذار این شرایط 

غیرممکن برای اثبات را بیان کرده؟
واقیعــت این اســت تجاوز به عنف بــا قوانین حاکم در ایران غیرقابل 
اثبات اســت، چون معموال تجاوز در حضور شــاهد آن هم ۴ تا مرد 
عادل نیســت، مگر اینکه اقرار کرده باشــد که آن هم غیرممکن است، 
زیرا فرد متجاوز معموال منکر می شود، بنده نظرم بر این است که این 
ماده با این شرایط می خواست حرمت جامعه را حفظ کند، معموال اگر 

همچنیــن جرمــی را فردی انجام دهد، قربانی نتواند آن را اثبات کند.
از نظر قانوني، تفاوت میان آزار جنسي و تجاوز جنسي چیست؟  �

تجاوز جنســی دیگر آخرین مرحله اســت ولی آزار جنسی می تواند اعم 
از رفتــار، حرف هــای رکیک، نــگاه کردن به اصطالح هیزی کردن و 
لمس اعضای بدن کودک یا قربانی باشــد، مثال اگر راننده ســرویس 
کودکی کلمات مستهجنی به کار ببرد خود آزار جنسی تلقی می شود، 
حتی اگر کسی هم در اجتماع چنین کلماتی را بشنود تهمت جنسی یا 
نام حقوقی آن قذف است، قذف نوعی دشنام و به معنای متهم کردن 
شخصی به زنا یا لواط است، از این بابت هم فرد می تواند شکایت کند.

تجاوز جنسی چگونه مورد تایید پزشکي قانوني قرار مي گیرد؟  �
معموال در ۲۴ الی ۴۸ ساعت اولیه تجاوز باید به پزشکی قانونی مراجعه 
شــود، غیر این صورت ممکن دیگر آثار آن مشــخص نباشد، ولی اگر 
آثار تجاوز روی لباس و مالفه قربانی برجای مانده باشــد، تا ســال ها 
متوالی DNA متجاوز روی آن باقی می ماند، حتی اگر آن شسته شود.

بــا توجه به اهمیت زمان در اثبات تجاوز، آیا سیســتم قضایي   �
نباید به موارد تجاوز به صورت ویژه رســیدگي کند؟

بهتر است، زودتر به پزشکی قانونی ارجاع شود، اگر از اول درخواست 
دســتور موقت را از قاضی بخواهند، بالطبع این روند ســریعتر پیش 

می رود.
شکایت از متجاوز از نظر قانونی تا چه حد قابل پیگیری است،   �

آیا متجاوز می تواند با وثیقه آزاد باشــد؟

تا حدی که قربانی بخواهد، قاضی مکلف به رسیدگی است. بله متجاوز 
می تواند با قرار وثیقه تا زمان دادگاه و اثبات جرم او آزاد باشــد و این 

بستگی به نظر قاضی دارد.
تفاوت بررســی حقوقی تجاوز زنان با کودکان چیست؟  �

کامال واضح اســت، زیرا کودک اصال در این باره اراده ای از خودش 
ندارد و در اصل نمی داند چه اتفاقی در حال رخ دادن است ولی وقتی 
که احســاس درد یا خونریزی می کند تازه متوجه می شــود چه اتفاقی 
افتــاده ولــی زن گاهی اوقات خودش تمایل دارد به برقراری رابطه که 
البته تجاوز اســمش نیســت، که بستگی به طرح درخواست در دادسرا 
هم دارد ولی درباره کودک قربانی فرقی نمی کند پســر یا دختر باشــد 

در هــر صورت عنوان تجاوز حتما بهش تعلق می گرد.
مهــم  ترین تغییر قانونــی که می  تواند منجر به پیشــگیری   �

اجتماعی و فردی از این جرم شــود، چیست؟
در حال حاضر شش سال است، که الیحه حمایت از کودک و نوجوانان 
بــه دالئــل نامعلوم در مجلس خاک می خــورد، که تمام این موارد را 
قانون گــذار پیــش بینی کرده و برای آن مجازات تعیین کرده اســت. 
البتــه من عقیده دارم که مجازات ها در مقابل چنین جرمی کم اســت 

ولی بهر حال بهتر از هیچی اســت.
در دوره قبلی مجلس اصرار کردیم تا سریعتر این الیحه تصویب شود، 
اما نشــد، چرا اینقدر به تعویق می افتد را ما متوجه نشــدیم. در صورتی 

که امروزه شــاهد رشد تجاوز به کودکان هستیم.
در خصوص تجاوز به مردان و زنان شخص متجاوز قطعا دارای مشکل 
روانی اســت، البته نه تا حدی که از او ســلب مجازات شــود، ولی باید 
قانون به گونه ای باشــد که متجاوز بودن فرد قابل اثبات شــود و حتما 
فرد متجاوز مجازات ســنگینی برایش پیش بینی شــود تا کمتر شاهد 

چنین جرم های در جامعه باشیم.

در دوره قبلی مجلس اصرار كردیم 

تا سریعتر این الیحه تصویب شود، اما 

نشد، چرا اینقدر به تعویق می افتد 

را ما متوجه نشــدیم. در صورتی 

كه امروزه شــاهد رشد تجاوز به 

كودكان هستیم.
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 دو دختــر نوجــوان در خیابان کاوه اصفهان، از 
باالی پل چمران خودشــان را به پایین پرتاب 
کردند. برای این حادثه که »خودکشی« عنوان 
شــده اگرچه هنوز دلیل قطعی مطرح نشده اما 
اخبــار اولیــه ردپای بازی نهنگ آبی را پر رنگ 
کــرده اســت. پلیس فتا هنوز ایــن خبر را تائید 
نکرده اما گزارش های اولیه می گوید این دو دختر 
دانش آموز در یک فایل صوتی از خانواده هایشان 
خداحافظی کرده اند. یکی از آنها در دم کشــته 
شد و دیگری در بیمارستان احوال وخیمی دارد.

ایــن حادثه واکنش وزیر ارتباطات را هم در پی 
داشت. آذری جهرمی در اینستاگرام خود نوشت: 
خبر خودکشی دو دختر نوجوان به دلیل پیروی 
از رفتارهــای شــیطان گونه در فضای مجازی 
برای شــنوندگان ناراحت کننده و بهت آور بود، 
بنده نیز از شــنیدن این خبر متاثر شدم. بایستی 
بپذیریم که در کنار منافع بسیار، آفات جدی هم 
در فضای مجازی وجود دارد. به عنوان یک پدر 
فرزندانم را به عضویت در شبکه های اجتماعی 

تشویق نکرده ام«

به همین ترتیب اســت که داســتان بازی های 
رایــج در فضای مجازی وارد قســمت جدید و 
البته خطرناکی می شود. خطری که نه صرفا در 
سطح ایران بلکه در ابعاد جهانی به یک معضل 
جدی تبدیل شــده اســت. نهنگ آبی، پوکمن 
و دیگری بازی ها بارها در کشــورهای مختلف 
ممنوع شده اند، هشدارهای بسیاری درباره آنها 
اعالم شــده و چه بســا با مروجان این بازی ها 
برخوردهای جدی در قالب برخوردهای قضایی 
شــده اســت. با این حال قصه تلخ این بازی ها 

بازی هایی كه با جان انسان ها بازی می كند

قتلگاه 
مجازی

صنم بیاناتی
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مفصل تر از آنیست که تصور می شود. از مادری 
کــه در یک گوشــه جهان فرزنــدش را به قتل 
می رســاند تا دختران نوجوانــی که در ایران و 
روســیه دست به خودکشی می زنند...بازی های 
فضای مجازی شــاید به نوعی قاتل مخاطبان 

خود باشند، خواسته یا ناخواسته.
نهنگ آبی همچنان تلفات می دهد

یک آمار وحشتناک و نگران کننده برای روسیه: 
۱3۰ خودکشی به جهت بازی نهنگ آبی. بازی 
که در گزارش نشــریه سان از آن به عنوان یک 

بازی انتحاری )خودکشی( نام برده شده است. در 
آخرین حادثه سال گذشته دو دختر نوجوان خود 
را از ساختمان محل زندگی شان به پایین پرتاب 
کردند. نگرانی ها در پی این حادثه شدت گرفت 
و پلیس روســیه بازی »نهنگ آبی« را در این 
کشور ممنوع کرد. با این حال با ظهور این بازی 
در روســیه، آمار خودکشــی در این کشور باالتر 
رفت به طوریکه روانشناســان از سیاست مدارها 
درخواســت کردند این بــازی را که جوان ها را 

جذب خود می کند ممنوع کنند.

محتوای نهنگ آبی چیست؟
در بازی نهنگ آبی نوجوانان طی مدت ۵۰ روز 
مجموعه ای از کارهایی را که از آنها خواســته 
می شــود انجام می دهند که شامل دستورهایی 
چــون صدمه زدن به خود، تماشــای فیلم های 
ترســناک در ساعات غیر عادی )فیلم برای آنها 
ارســال می شــود( و پیاده روی در ساعات غیر 
معمول اســت. قســمت وحشتناک ماجرا اما به 
پنجاهمین روز این بازی برمی گردد. افرادی که 
در پشت صحنه این بازی را کنترل و مخاطبان 
را هدایــت می کننــد از آنها می خواهند اقدام به 

خودکشی کنند.
فیلیــپ بودکین دانشــجوی اخراجی رشــته 
روانشناسی در سال ۲۰۱3 ادعا کرد که او موسس 
این بازی بوده اســت. وی به دلیل برنامه ریزی 
برای ۸ گروه موسوم به »خودکشی« در فاصله 
سال های ۲۰۱3 تا ۲۱۰۶ در نهایت زندانی شد.
هند از جمله کشورهایی است که آمار خودکشی 
در آن به دلیل روی آوردن نوجوانان به این بازی 
باال رفته اســت. شــدت گرفتن خودکشی بین 
نوجوانان در هند باعث شــد دولت این کشــور 
دستور حذف بازی نهنگ آبی در فضای مجازی 
را بدهــد و انتشــار تصاویر ایــن بازی، دانلود و 
حتی ذخیره فایل خام آن را در مجموعه جرایم 

نرم افزاری قرار بدهد.
پوکمــون گــو شــما را بــه قتلگاه 

می کشاند؟
محبوبیــت پوکمــون گو به حدی بود که حدود 
۱۵ میلیون نفر در دنیا به این بازی روی آوردند. 
اپلیکیشــن های اندروید و آیفون این بازی را به 
طور رایگان در اختیار مخاطبان قرار می دهند و 
تنهــا کاری که کاربر باید انجام دهد دانلود این 
بازیست. با این حال پوکمون گو هم بازی نبود 
که بی دردســر پیش برود تا پای سیاست مداران 

و پلیس به این بازی باز نشود.
پوکمــون گو اولین قربانــی اش را در گواتماال 
گرفت. یک جوان ۱۸ ســاله که همراه یکی از 
اقوام ۱۷ ساله اش به دنبال پوکمون در خیابان ها 
راه می رفتنــد مــورد اصابت گلوله قرار گرفتند. 
جرســون لوپز دی لئون ۱۸ ســاله در این حادثه 
جان خود را از دســت داد. پلیس در محل حادثه 
۲۰ گلوله پیدا کرد که به ســمت این دو جوان 
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شــلیک شــده بود. موضوعی که نگرانی های بســیاری را درباره این بازی 
برانگیخــت حضــور بی موقع این جوانان در خیابــان و به دنبال پوکمون 
بود که از روال این بازی نشــات می گرفت. البته قربانیان پوکمون گو به 
همین مورد خالصه نمی شــوند. ســال گذشته در امریکا طی ۱۰ روز ۱۱۰ 
هزار مورد تصادف ثبت شــد که بســیاری از آنها جراحات سختی را تجربه 
کردند. علت تصادفات سرگرمی راننده ها به بازی پوکمون گو عنوان شده 
بود.مــوارد دیگــری که به دلیل انجام این بازی منجر به ارتکاب جرم و چه 
بســا به زندان رفتن افراد شــد از جمله به مادر و پدر جوانی برمی گردد که 
در آریزونا کودک دو ســاله خود را رها کردند و به دنبال پوکمون بیرون از 
خانــه رفتنــد. این دو در نهایت به دلیل رها کردن کودک به زندان محکوم 
شــدند.مردی در کالیفرنیا در پارکینگی به دنبال پوکمون بوده که از پشــت 
ضربه محکمی به ســرش خورده و از هوش رفته اســت. او وقتی به هوش 

آمده گفته دزدان در جیب هایش به دنبال پول بوده اند.
دو مرد دیگر باز هم در کالیفرنیا و باز هم به دنبال پوکمون از صخره های 
بلندی به پایین پرتاب شــده اند و پلیس و نیروهای امدادی به کمک آنها 
آمدند و نجاتشــان دادند.نکته اینجاســت که روال بازی پوکمون گو چطور 

کاربران را به قتلگاه می کشاند، آن هم با پای خودشان.

در ســال ۲۰۰۷ مردی در چین که پای یک 
بازی آنالین در کافی نت ۷۲ ساعت بی وقفه 
و بدون استراحت وقت گذاشته بود جان خود 

را از دست داد!
 war of حملــه قلبی برای بــازی با

!tanks
برایان برای مدت ۲۴ ســاعت پای این بازی 
نشســته بود. هدف او جمع کردن پول برای 
راه اندازی بنیاد خیریه اش بود اما وقتی برای 
یک تنفس کوتاه و به قصد اســتراحت برای 
دقایقی بازی را ترک کرد از شــدت خستگی 
سکته کرد و جان خود را از دست داد. پلیس 
در تحقیقات بیشــتر متوجه شد او برای اینکه 
بتواند بیدار بماند و بازی کند به شدت نوشابه 

انرژی زا مصرف کرده بود.

مــرگ یک مــرد تایوانی به دلیل ۴۰ 
Diablo ساعت بازی بی وقفه

جوان ۱۸ ســاله تایوانی در ســال ۲۰۱۲ به 
 ،diablo دلیل ۴۰ ســاعت بــازی بی وقفه
جان خود را از دســت داد. او ۴۰ ســاعت تمام 
پــای این بازی نشســته و در نهایت خوابش 
بــرده بود، صبــح کارمندان کافی نت او را از 
خــواب بیدار کردند. این جوان از خواب بیدار 
شــده، روی پاهایش ایســتاده، چند قدم راه 
رفته و ســپس به زمین افتاده در نهایت جان 

خود را از دســت داده است.
نوجوانی که به خاطر بازی halo۳ مادرش 

را کشت و پدرش را زخمی کرد!
دانیل پاتریک ۱۷ ساله که به شدت به بازی 
halo3 معتاد شــده بود وقتــی با مخالفت 

والدینــش بــرای بازی کردن مواجه شــد با 
اسلحه به سمت آنها شلیک کرد. مادر دانیل 
در این حادثه کشــته و پدرش زخمی شــد. 
والدیــن دانیل مانند بســیاری دیگر از پدر و 
مادرها نگران استفاده بیش از حد فرزندشان 
از این بازی بوده اند و به همین دلیل سیستم او 
را جمع کردند. اتفاقی که اصال پایان خوشی 
نداشت و در نهایت با مرگ مادر این نوجوان 

۱۷ ساله به پایان رسید.
داری  مزرعــه  محبــوب  بــازی 
)Farmville( کودک ســه ساله را به 

کشتن داد
شــما در بــازی مزرعه داری یــک زندگی 
خانوادگــی را تجربه می کنیــد. گل و گیاه، 
مزرعــه،  فرزند، خانواده و خرید. یک زندگی 

مرگ از شدت خستگی بر اثر 
بازی آنالین!
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محتوای پوکمون گو چیست؟
در بــازی پوکمــون گــو کاربر در جســتجوی پوکمون به بیــرون از خانه 
هدایت می شــود. فرد باید در بیرون از فضای خانه در جســتجو و گردش 
باشــد. او به ورزش و دوســت یابی هم ترغیب می شــود. در عین حال 
کاربــر بایــد پوکمون گو را با اســتفاده از پوک بال ها پیدا کند. مکان هایی 
کــه بــرای این گردش و جســتجو توصیه می شــود عمومــا مکان های 
عمومی ماننــد موزه هــای تاریخــی، نقاط فرهنگــی و هنری و فضاهای 
اینچنینی اســت. هر کاربر به یکی از ســه تیم این بازی اضافه می شــود 
 و بــه همــراه تیمی که به آن ملحق شــده می تواند بــا دیگر تیم ها مبارزه 

کند.
در برخی از کشورها از جمله چین بازی پوکمون گو از بیم جاسوسی ممنوع 
شده است. در روسیه نیز سخت گیری هایی درباره این بازی اعمال می شود. 
در ایران اما شــرط حضور این بازی در فضای مجازی از ســوی مدیرعامل 
بنیاد ملی بازی های رایانه ای اینطور عنوان شد: »قرار گرفتن سرور اصلی 
بازی در ایران و مشخص شدن نقاط تفریحی و مقاصد هدف گذاری شده 
در سراســر کشــور برای تگ شــدن در این بازی با هماهنگی و همکاری 

بنیاد ملی بازی های رایانه ای«

که البته واقعی نیست و صرفا یک بازیست اما 
می تواند باعث غفلت برخی آدم ها از زندگی 
حقیقی شــان شود. الکســاندرا یک مادر ۲۲ 
ساله امریکایی که در فلوریدا زندگی می کرد 
اینقدر غرق بازی مزرعه داری شــده بود که 
کودک سه ساله اش را به کل فراموش کند. 
ســاعت های طوالنی که این مادر پای بازی 
مزرعه داری ســپری کرد کودک را به شدت 
گرسنه کرده بود. گریه های مکرر کودک که 

باعث میشــد حواس الکساندرا از بازی پرت 
شــود باعث شد او فرزندش را بکشد.این زن 

در دادگاه به ۲۵ ســال حبس محکوم شد.
 GRAND THEFT بازســازی 

AUTO در زندگی واقعی!
دوین مور در آالباما که یکی از عالقه مندان 
بــه بازی grand theft auto بوده، پس 
از مدت هــا بازی کردن تصمیم گرفت اینبار 
همــه آنچــه که در این بــازی تجربه کرده 

بــود را در زندگــی واقعی به معرض نمایش 
بگــذارد. او یک ماشــین پلیــس را دزدید، 
اســلحه ای را برداشت و پلیس هایی که را به 
سمتش می آمدند به رگبار بست. دقیقا همان 
صحنه هایی که بارها آنها را بازی کرده بود. 
ســه نفر از مامورهای پلیس زخمی شدند اما 
خوشبختانه کسی کشته نشد. وقتی از دیون 
مور دلیل این کار را پرســیدند اینطور پاســخ 
داد: خب، زندگی واقعی هم یک بازی است!
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بــا وجود آنکه همه دســتگاه ها اعم از پلیس و شــهرداری فعالیت پارکبانان را غیر قانونــی می دانند، این افراد همچنان به 
دریافــت پول غیرقانونی از مردم اقدام می کنند�

یک دهه قبل توافقاتی بین پلیس راهنمایی و رانندگی و شهرداری تهران برای ساماندهی و توزیع عادالنه پارک حاشیه ای 
خودروها انجام شد که نهایتا منجر به ایجاد پارکبان ها درمعابر تهران شد� این افراد در راستای ساماندهی پارک حاشیه ای 

خودروهــا و توزیــع عادالنه جای پارک و تا اندازه ای نیز در حوزه تامین امنیت خودروها فعالیت می کردند�
مردم هم به تدریج به آنها عادت کردند؛ هرچند این پارکبانان تخلفاتی هم داشتند مثل گرفتن بهای بیشتر از خودروهایی که 
قصد پارک کردن در حاشیه خیابان را داشتند� شهرداری تهران هم قرار بود از عواید این طرح برای احداث پارکینگ هایی 

در ســطح شهر استفاده کند که البته عملی نشد�

چه كسی مسئول است؟

اخاذی به روش پاركبانی

شاهین شکوهی
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حال در حالی که قرارداد پارکبان ها دوسال است که به اتمام رسیده است 
و کارشــان غیر قانونی اعالم شــده است، همچنان شاهد فعالیت آنها در 
ســطح شــهر و اخاذی از مردم بابت جای پارک هســتیم و معلوم نیست 
وجوه دریافتی توســط انها به جیب چه کســی و یا چه نهادی می رود و 

البتــه نیروی انتظامی به راحتی از کنار این موضوع می گذرند.
در حالی پارکبان ها از مردم بابت پارک حاشــیه ای هزینه میگیرند که در 
دوسال گذشته، بارها پلیس اعالم کرده که نباید به پارکبان ها پولی داده 
شود! سرهنگ حسن عابدی جانشین رئیس پلیس راهور پایتخت در این 
باره اظهار کرده اســت: از نظر پلیس اخذ دســتی پول توســط پارکبان ها 
هیــچ توجیهــی ندارد و ما تاکید ویژه ای در اخــذ الکترونیکی و مکانیزه 
پارک هــای حاشــیه ای داریم و مردم باید بداننــد با توجه به اصل بودن 
اخذ الکترونیکی هزینه پارک حاشــیه ای خودرو، پلیس هیچ گونه اعمال 
قانونی در خصوص اماکنی که به دستگاه های مکانیزه و پارکومتر مجهز 
نیســتند انجام نخواهد داد.برخی پارکبانان خود را نیروی شــهرداری و یا 
پلیس معرفی میکنند که ســردار محمد شــرفی رییس پلیس پیشگیری 
ناجا اخیرا گفت: پارکبان ها نیروی پلیس محســوب نمی شــوند و هیچ 

وابســتگی مستقیم یا غیرمسقیم به نیروی انتظامی ندارند.
اقبال شــاکری، عضو شــورای چهارم اسالمی شهر تهران نیز با تاکید بر 
اینکه قرارداد پارکبان ها برای کنترل پارک حاشــیه ای خیابان ها دو سال 
است که به اتمام رسیده است،اعالم کرده بود: حضور پارکبان ها قانونی 

نیســت و شــهروندان به هیچ عنوان به این افراد وجهی پرداخت نکنند.
مازیار حســینی معاون ســابق حمل ونقل شــهرداری تهران هم از مردم 
خواســته بــود به پارکبانان پــول ندهند و حتی اعالم کرد اگر پارکبانی با 
قبض سازمان حمل ونقل ترافیک تهران به سراغ آنها بیاید کار غیرقانونی 
می کند و با هماهنگی معاون دادســتان تهران باید در این زمینه برخورد 
حقوقی شــود.وی گفته بود: به هیچ عنوان به پارکبان ها وجهی پرداخت 

نکنند چراکه فعالیت این افراد غیرقانونی اســت و درخصوص جمع آوری 
این افراد باید پلیس راهور اهتمام بیشــتری از خود نشــان دهد تا این 

پدیده غیرقانونی حذف شود.
نصب پارکومتر یکی از راه های آســان جهت دریافت هزینه و ساماندهی 
پارک خودرو در حاشــیه خیابان هاست. شهرداری تهران هم بنا داشت تا 
پایان سال ۹۴ خیابان های تهران را به 3۰ هزار دستگاه پارکومتر مجهز 

کنــد امــا این کار به دلیل نبود اعتبارات الزم به تعویق افتاد.
اما اخیرا محســن پورســیدآقایی معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
تهران از توقف نصب پارکومترها در تهران خبر داد و گفت: برای توسعه 
این سیســتم مجدداً مناقصه ای برگزار شــده و قرار بود ۱۵ هزار پارکومتر 
جدید در تهران نصب شــود. بنده دســتور دادم مناقصه باطل شــود و به 
ســمتی برویم که از اپلیکشــن  استفاده کنیم و به جای نصب پارکومتر به 

صورت نرم افزاری روی اپلیکیشــن اقدامات صورت گیرد.
پارکومتر از ابتدایی ترین وســایل شــهری اســت. بر روی پارکومترهای 
نصب شده در اروپا و آمریکا، ساعت مشخص نوشته شده است؛ به نحوی 
که توقف اتومبیل ها نمی تواند از ســاعتی معین تجاوز کند. در حالی که 
در اینجا پارکبان هر قیمتی را که بخواهد ارائه می دهد و ســاعت توقف 
هم بی حدوحصر است.شهرداری تهران هم در حالی از ممنوعیت فعالیت 
پارکبانان و استفاده از پارکومترها سخن می گوید که هنوز به  اندازه کافی 
پارکومتر در شــهر وجود ندارد. در برخی از خیابان های تهران فقط یک 
پارکومتر وجود دارد که فقط چند خودروی محدود را می تواند پشــتیبانی 
کند و در این میان بســیاری از آنها خراب اســت. البته به نظر می رســد 
یکی از دالیل عدم توسعه طرح پارکومتر در شهر تهران اختالفات میان 

شهرداری و پلیس راهور است.
افشــین حبیب زاده، عضو کمیســیون عمران و حمل و نقل شورای پنجم 
شــهر تهران گفته اســت: گرفتن وجه توسط پارکبانان قطعا تخلف است 
و حتمــا بــا توجــه به اعالم پلیس قابل پیگرد قانونی اســت. خصوصا در 
محل هایی که مشــکل پارکینگ اســت برخی به بهانه پارکبانی در آن 
جــا حضــور پیدا می کنند و وجه دریافت می کنند و این امر تخلف اســت 
کــه حتمــا نیروی انتظامی و قوه قضائیه بــا جدیت برخورد می کنند و ما 
هم اعالم میکنیم که تخلف است.بســی جای تعجب اســت که با اینکه 
همه اعم از پلیس، راهور و شــهرداری بر غیرقانونی بودن دریافت وجه 
توســط پارکبانان تاکید دارند، هیچ گونه برخوردی با این افراد نمی شــود 
و به ســادگی از کنار تخلفات آشــکار آنها می گذرند و لذا همچنان شــاهد 
پارکبانانی در ســطح شــهر هستیم که به اخاذی از مردم مشغول هستند. 
دریافت وجه از ســوی پارکبانان یک تخلف آشــار محســوب می شود و 
نیازی به شــاکی خصوصی ندارد و حال اینکه چرا با این تخلف آشــکار 

برخورد نمی شود، جای تعجب دارد.
به نظر میرســد شــهرداری با همکاری پلیس و راهور باید طرحی را برای 
ســازماندهی پارک حاشــیه ای خودروها در ســطح شهر ایجاد و اجرایی 
کنند تا دیگر شاهد حضور پارکبانان بدون مجوز، که به دریافت پول زور 
از مردم می پردازند نباشــیم، حاال چه پارکومتر باشــد و چه هرچیز دیگر.
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با عرضه محصول هایما اس 5 محقق مي شود:

افزایش سهم ایران خودرو 
از كراس اوورهاي بازار

گــروه صنعتي ایران خودرو بــه تازگي با معرفي 
محصــول جدید کــراس اوور هایما اس۵ درصدد 
اســت تا سهم خوداز بازار خودروهاي شاسي بلند 
را افزایــش دهد. طبق هدفگذاري ایران خودرو، 
در سال ۱۴۰۰، تا ۲۵ درصد از محصوالت شاسي 
بلنــد موجــود در بازار متعلق به تولیدات این گروه 
صنعتي خواهد بود که در این راستا افزودن ساالنه 
یک محصول شاسي بلند به سبد محصوالت این 

شــرکت برنامه ریزي شــده اســت.  
پــس از عرضه محصول شاســي بلند هایما اس۷ 
توربوشــارژ و اســتقبال مشــتریان از این برند و 
محصول و با توجه به نیاز و تقاضاي مشتریان در 
بخش محصوالت کراس اوور، گروه صنعتي ایران 
خودرو محصول جدید جوان پســند هایما اس۵ را 
به بازار معرفي کرد. این محصول در سایت ایران 
خودرو خراسان به تولید خواهد رسید و طبق برنامه 

از دي ماه ۹۶ وارد بازار خواهد شــد.
برمبناي این گزارش، هایما اس۵، محصولي است 
که در ســطح جهاني با نام کراس اوور شــهري 
شــناخته مي شــود. این خودرو در سال ۲۰۱۵ در 
نمایشــگاه گوانگ ژو برنده جایزه ساالنه بهترین 
کراس اوور شهري شده و همچنین ۵ ستاره ایمني 

از  C-NCAP دریافت کرده است. 
قــواي محرکه هایمــا اس۵ داراي اســتاندارد 
آالیندگي یورو ۵ است. پیشرانه  اس۵توربو، چهار 
سیلندر ۱۶ سوپاپ ۱.۵ لیتری توربوشارژ است که 
قدرت ۱۶۱ اسب بخار در دور موتور شش هزار دور 
بر دقیقه و گشتاور ۲۲3 نیوتن متر از دور موتور هزار 
و۸۰۰ دور بر دقیقه تولید می کند که در مقایسه با 

خودروهاي رقیب ایده آل به نظر می رســد.
با توجه به وزن خالص ۱۴3۵ کیلوگرم برای هایما 

اس۵، می تــوان تصــور کرد این خودرو در زمانی 
حدود ۱۲ ثانیه به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت 

برسد.
هایما  اس۵خودرویي دوســتدار محیط زیست به 
شــمار مي رود. میانگین مصرف سوخت ترکیبي 
 ،)CVT( این خودرو با گیربکس متغیر پیوســته
هشــت لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش اســت و 
توان رســیدن به ســرعت ۱۷۰ کیلومتر بر ساعت 

را دارد.
در نمای جانبی، خطوط ساده ای به چشم می آیند 
که از چراغ های عقب تا درها کشیده شده  و سپس 
با چرخشــی معکوس به ســمت گلگیرهای عقب 
امتداد یافته اســت. این ســبک طراحی به زیبایی 
نمای جانبی خودرو افزوده و حالتی اسپرت به آن 
بخشــیده است. همچنین نمای عقب هایما اس ۵ 

نیز زیبا و عامه پســند طراحی شده است.
کــراس اور جدید هایما، دارای ۶ ایربگ اســت و 
پنج ســتاره ی ایمنی را از بنیاد تســت تصادفات 

این کشور کسب کرد است.
دوربین 3۶۰ درجه با امکان رؤیت نقاط کور، ترمز 
ضد قفلABS، سیســتم توزیع متعادل نیروی 
ترمزEBD، سیستم کنترل پایداری الکترونیکی
ESP، سیســتم کمکی حرکت در ســرباالیی، 
سیســتم کنترل کشــش، قطع خودکار ســوخت 
هنــگام تصادف و باز شــدن خــودکار قفل درها، 
امکان خروج از صندوق عقب در مواقع اضطراری، 
دیگــر امکانات هایما اس۵ توربو هســتند که بر 

ســطح ایمني این خودرو افزوده است.

هایمــا اس۵ بــا مشــخصات فنــي و ظاهري و 
تجهیــزات مدرنــي که در اختیــار دارد، رانندگي 

مطلــوب و ایمني را براي راننده فراهم مي کند.
ایــن خودرو با دارا بــودن طراحي مدرن، زیبایي، 
ایمنــي و تجهیزات روز دنیــا مي تواند به عنوان 
محصولي متفاوت مورد توجه مشتریان قرار گیرد.

ازجملــه امتیازات ظاهري این خودرو مي توان به 
طراحي کنســول آن اشاره کرد. طراحي کنسول 
وسط به گونه اي است که فضاي بیشتري را براي 
پاهــا در صندلي جلو فراهــم مي کند و همچنین 
صندلي هــاي برقي و چرمي هایما اس۵ رانندگي 

را دلچسب تر مي کند.
هایما اس۵  در مقایسه با رقبا،  داراي ضریب درگ 
)نیروي وارد بر یک جســم در حال حرکت( پایین 
تري است که موجب صرفه جویي در هزینه هاي 

بنزین و ثبات بیشــتر در رانندگي مي شود.
آپشــن های هایما اس۵ توربو، شــامل آینه های 
تاشــونده برقی با گرم کــن داخلی و دارای چراغ 
راهنما روي آینه هاي جانبي، صندلی برقی راننده 
با تنظیمات ۶ جهت، صندلی برقی شاگرد با امکان 
تغییــر در چهار جهت، صندلی های چرمی، فرمان 
هیدرولیک، ســان روف برقی دوحالته سیســتم 
تهویــه اتوماتیــک با نمایش دمای داخل و خارج، 
غربیلک فرمان چرم، صندلی عقب جمع شــونده، 
دکمــه روشــن و خامــوش و ورود بــدون کلید، 
نمایشــگر ۵ اینچ دارای ناوبــری ماهواره همراه 
بــا امکان اتصــال تلفن همراه از طریق بلوتوث و 

USB هستند.
هایما اس۵ داراي استایل و ظاهري جوان پسند و 
به روز است. خطوط و زوایاي تند آن با روند طراحي 
خودروهاي شاســي بلند در ایتالیا همخواني دارد. 
ظاهــر این خودرو نمایانگر زیبایي، هیجان، شــور 

و آزادي است.
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جلو پنجره محصول جدید هایما با الهام از کوســه 
ببري و ظاهري خشــن و تهاجمي طراحي شــده 
است. آنتن آن با طرح باله کوسه ظاهري هیجان 

انگیزتري در خودرو ایجاد کرده است.
از دیگر ویژگي هاي ظاهري هایما اس۵ مي توان 
به نماي داخلي آن اشاره کرد. غربیلک فرمان هایما 
اس۵ بــا دکمه هاي کنترلي با تزئینات داخلي زیبا 
و ظریف با قطعات کرومي، کنسول میاني با طرح 
پرواز پرنده راحتي و فضاي پاي بیشــتري را براي 

سرنشینان جلو فراهم کرده است.
طراحي پنل وســط با الهــام از طرح و رنگ پیانو، 
تودوزي اسپرت و دورنگ صندلي ها بر جذابیت و 

زیبایي داخلي این خودرو افزوده است. 
از دیگــر امکانــات و تجهیزات هایمــا اس۵ که 
رانندگــي راحــت و ایمني را فراهم کرده مي توان 
به صندلي راننده ۶ حرکته برقي،  سان روف برقي 
دوحالته، سیستم تهویه اتوماتیک با نمایش دماي 

داخل و خارج، جاي پاي وســیرع در کنار پدال ها، 
عربیلک فرمان چرم که متناســب با بدن انســان 

طراحي شده اشاره کرد.
عمر طوالني قطعات داخل خودرو و کیفیت مناسب 
آن از ویژگي هاي دیگري است که هایمااس۵ را در 

میان رقیبان سرآمد کرده است.
کــم صدایــي داخل خودرو در ســرعت هاي باال 
و مصــرف پاییــن بنزین به دلیل اســتفاده از مواد 
عایــق، قطعــات بي صدا و کــم وزن نیز  از دیگر 
مشــخصاتي است که موجب تمایز این محصول 

در میان رقیبانش شده است.
هوشــمندي و در دســترس بودن امکانات نیز از 
ویژگي هــاي مهم هایمااس۵ اســت. از جمله این 
مــوارد مي توان ورود بدون کلید و دکمه خاموش 
و روشن خودرو اشاره کرد. همچنین با فعال شدن 
دکمه امکان نمایش تصاویر به صورت پانورامیک 
و عریــض فراهم مي شــود. تنظیم کننده صدا با 

سرعت، بلوتوث، USB و سیستم ناوبري ماهواره 
اي، نمایشــگر باد الســتیک، اخطار سرعت باال، 
اخطار باز بودن درها و کمربندها از دیگر امکانات 

هوشمند این خودرو است.
پیــش بیني مي شــود، هایما اس۵ بتواند با قیمت 
زیــر ۸۰ میلیــون تومان و امکانــات روز و مدرن 
خود، بخش مناســبي از بــازار خودروهاي کراس 

اوور را از آن خود کند.
گفتني است، خودروهاي شاسي بلند ایران خودرو 
به صورت انحصاري در ســایت خراســان به تولید 
مي رســد. تحقق بخشــي از تعهدات ایران خودرو 
در حوزه مســئولیت هاي اجتماعي و اشتغالزایي از 
دســتاوردهاي  ایجاد خطوط تولید در سایت هاي 
استاني ایران خودرو به حساب مي آید که راه اندازي 
خط تولید هایما اس۵ در ســایت خراسان از جمله 
آن است که مانع از مهاجرت نیروي کار به سمت 

شهرها شده است.



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه  /  شماره21 / مهرماه 561396

Bilingual Economic Monthly  

سرگرمی

جدول

1

10

7

8

9

4

2

5

6

11



57 نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه  /  شماره21 / مهرماه 1396

Bilingual Economic Monthly  

سرگرمی

بل
ه ق

مار
 ش

ول
جد

ل 
ح

به 3 نفر از خوانندگان محترم 
که رمز درست جدول را 
برای ما پیامک کنند مبلغ 

یک میلیون ریال به صورت 
نقدی اهدا می شود

شماره پیامک: 
02186022778

رمز جدول شماره قبل:

هفته بانکداری اسالمی

اسامی برندگان 
علی فاطمی 
سهیال زمانی

سامان کیمیایی



Iran Transparent Foreign 
Policy and Bright 

Economic Horizons

نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه  /  شماره21 / مهرماه 581396

Bilingual Economic Monthly  



59نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه  /  شماره21 / مهرماه 1396

Bilingual Economic Monthly  

We have witnessed the political and 
economic developments, in the course of 
past couple of days, concurring with the 
inauguration of the president and taking 
office of new elected government in Iran. 
A great number of high ranking foreign 
officials represented their governments in 
the inaugurations ceremony. This actually 
indicated the significance that the world 
different countries attach to Iran.
Fortunately, despite all aggregate and 
damaging propaganda against Iran on 
the part of some western mass media and 
circles, particularly since ever President 
Donald Trump did take office six months 
ago, the presidential elections in Iran and the 
eye-catching presence of high ranking peo-
ple in the inaugurations proved that those 
negative propagandas have not worked out 
and will not do so much in the future.
However, EU Foreign High Commissioner, 
Mrs.Mongrini attendance in the ceremonies 
and her talks with Iranian leaders was the 
top episode. Her visit to Iran needs to be 
considered from two points of view:
First, Mrs.Mongrini and European Union, in 
principle, bluntly showed that EU powerful 
members in spite of unfriendly movements 
by the United States to Iran have chosen and 
will pursue their own independent policies.
Second, top EU diplomat is a staunch 
supporter of JCPOA and she visited Tehran 
showing that she still strongly abides by the 
treatment. Moreover, in her talks with the 
Iranian president and foreign minister, they 
have focused mainly on commitments to the 
treatment and its full implementation. This 
indicates that despite the hostile status taken 
by Trump administration, JCPOA has strong 
international support, so the United States 
is in no position to annul the documents 
unitarily. Certainly all this indicates that 
notwithstanding all hostile propaganda by 
US and given the transparent positions and 
policies declared in the inauguration speech 
of the president ,Iran would live up to her 
commitments to international laws and 
regulations ,among them JCPOA ,of course 

given serving her best national interests.
Economically, before the president starts 
his second term, Iran and French oil and 
gas company TOTAL signed an important 
agreement worth of US$5 billion. Though 
there were internal and international con-
tentions over this oil deal, there is no doubt 
that by this and through continuing the oil 
cooperation between the two sides, and 
the growth of activities in the oil fields, the 
national interests will be served; particularly 
now when the Iranian minister of petroleum 
declared that our oil industry needs US$200 
billion for development.
Moreover, another big contract signed 
between an Iranian consortium and French 
Renault company. An important point in this 
Iran-French deal is that forty percent of the 
spare parts of the vehicles are supposed to 
be manufactured here in Iran.
These economic developments and the 
striking great deals prove that the investing 
countries are considering and assured of the 
stability and secured of a country. Because it 
goes without saying that the capitals and the 
investors are often seeking for secured place 
to invest. It needs to be noted that over the 
past two years there have been other EU and 
Asian countries that have showed interest 
for investments or already have begun to 

do so.
But it is worthy reminding that in this game, 
the American investment companies are 
the greatest losers, because of hostile and 
unwise policies taken by new shortsighted 
US administration and the congress of that 
country. For, they are always looking for 
arms sales markets and eventually waging 
wars and conflicts in all points of the world. 
American financial and investment centers 
should beware that if a day comes for them 
to invest in this part of the world (that is 
quite impossible for unknown future) their 
strong rivals have already taken the lion 
parts of the cake and there will be no room 
for them.

Abdolreza Ghofrani



in terms of a feeble anti-corruption and high 
unemployment, and the lack of a coherent in-
dustrialization policy, but such criticisms pale 
in comparison to the glowing achievements 
mentioned above, some of which have only 
begun to show themselves as they take time. 
If given chance for a second term, President 
Rouhani is apt to double its present efforts to 
fix the economy and to continue the present 
pattern of luring foreign economic partners 
while seeking a calm regional environment 
conducive to Iran’s economic growth. Mod-
ernizing Iran’s tax structure is long overdue 
and, perhaps, Rouhani can address this impor-
tant issue in his second term, taking on some 
mega projects such as new water channels and 
the like is also an attractive option.
A key advantage of Rouhani’s second term is 
to assure continuity in Iran’s economic and 
trade policies, which is highly important in 
order to bolster Iran’s economy by imple-
menting many memoranda of understanding 
on economic cooperation which have been 
signed since the JCPOA and, for one reason or 
another, remains on the paper.
Improving business confidence is a sine qua 
non for economic growth and the Rouhani 
administration is now well-poised to harvest 
a great deal more from the JCPOA during his 
second term should he be given the mandate 
to do so by the voters in Iran. A strong show 
of support for Rouhani is also a key factor, 
letting the world know that Iran is determined 
to continue on the course of history charted 
by its leadership, which has made Iran into a 
preeminent Middle East power today.
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 Deserves A Second 

Term
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Dr. Hassan Rouhani deserves a second term 
as Iran’s president and the overall sum of 
his accomplishments during his first term 
are, indeed, quite impressive and need to be 
sustained for another four years.
As the presidential race in Iran gets under-
way, it is time to reflect objectively on the 
record of Rouhani administration and draw 
the necessary balance sheet with respect to 
both domestic and foreign affairs. This is 
undoubtedly an important task that requires 
proper methodology, historical perspective, 
and a correct assessment of the internal 
and external sources of areas of weakness 
or lack of accomplishment, otherwise we 
are bound to make the mistake of placing 
blames on the administration rather unfairly.
Without a doubt, the Rouhani administration 
deserves credit for ending the long-stand-
ing nuclear crisis that had crippled Iran’s 
economy and isolated the country in the 
global community as a result of robust 
international sanctions. As a result of 
the sanctions, particularly on the energy 
sector, Iran’s OPEC status slipped and the 
economic consequences were multiplied by 
the time Dr. Rouhani came to the office in 
Summer, 2013 on a direct pledge to end the 
nuclear standoff and deliver good nuclear 
news within the first one hundred days as 
president. The President delivered on his 
promise, initially with the Geneva interim 
agreement of November 2013, followed 
by the final agreement in July 2015, which 
went into effect shortly thereafter.
In historical retrospective, the nuclear deal 
known as the Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA) is a crowning achievement 
of Iran’s diplomacy, masterfully orchestrated 

by President Rouhani, thanks to his previous 
role as Iran’s chief nuclear negotiator a 
decade earlier. Steered by Rouhani’s prag-
matism and implemented by the brilliant 
hands of the nuclear team led by the veteran 
diplomat Dr. Mohammad Javad Zarif, Iran’s 
new nuclear diplomacy has yet to be fully 
appreciated in Iran for all its skillful “smart” 
diplomacy that yielded significant positive 
results.
The latter included the following: (a) the 
sanctions wall fell down and the global 
consensus behind it evaporated; (b) the UN 
Security Council resolutions under Chapter 
VII were rendered basically inoperative, a 
huge diplomatic achievement; (c) overnight 
Iran turned into a global “emerging market” 
instead of being a taboo, reflected in literally 
thousands of foreign trade delegations 
visiting Iran since the JCPOA’s adoption; 
(d) the threat of war hovering over Iran’s 
head constantly throughout the nuclear 
crisis vanished; (e) Iran’s regional standing 
experienced a rapid improvement despite 
the animosity by the Saudi-led bloc; (f) 
Iran was able to reap other windfalls from 
the nuclear deal, such as by participating 
in the international peace process on Syria, 
which culminated in the Iran-Russia-Turkey 
initiative of the Astana rounds.
Needless to say, we must adopt a pro-
cess-oriented approach when discussing 
the nuclear agreement that has a life-span 
of 10 years or so, particularly since the 
JCPOA is fragile and still under verbal 
assault by the Trump administration, which 
has nonetheless agreed to stick with it, 
per a recent G7 statement. The American 
record on the JCPOA so far leaves a lot to 

be desired but, on the whole, Iran’s Deputy 
Foreign Minister Abbas Araghchi has 
confirmed that the US has complied with 
the JCPOA obligations. The continuation of 
non-nuclear, so-called “primary sanctions” 
definitely pose a problem, just as US’s new 
post-JCPOA sanctions over Iran’s missile 
tests also complicate the picture.
Since the JCPOA was narrow-focused on 
the nuclear issue, the continuation of US 
hostility toward Iran is not surprising and, 
from Iran’s vantage, poses a foreign policy 
problem that pre-dated Rouhani. Hence, 
with respect to any assessment of the 
Rouhani accomplishments, we must take 
into consideration the external pressures 
and threats that have continued even after 
the JCPOA, which ought not to be confused 
with the weaknesses of Rouhani adminis-
tration.
On the economic front, Iran’s ability to free 
its oil and gas sector from the web of sanc-
tions, to regain its OPEC status, to attract 
foreign capital, to sign hundreds of trade 
agreements with foreign companies and oth-
er nations, etc., must be credit to the astute 
Rouhani administration, rightly boasting of 
record economic growth last year.
Undoubtedly, there are some valid criticisms 
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The national capability is the combi-
nation of soft and hard powers which 
should be smartly used to serve the 
national security and interests.
Despite external pressures and threats 
as well as the imposition of the 
sanctions, Iran made a wise decision 
to continue with its peaceful nuclear 
program. The entire case turned into 
one of the most unprecedented arenas 
of confrontation between Iran and 
the [West’s] imperialism. The enemy 
was forced to acquiesce to entering 
into negotiations with Iran and accept 
Iran’s main preconditions (the contin-
uation of the country’s uranium en-
richment and recognizing its right to 
conduct the activity, the resumption 
of Iran’s peaceful nuclear program 
and removal of the sanctions) as 
its sole alternative, as the country 
adopted the strategy to rely on its 
indigenous capabilities and empower 
itself using its domestic capacities 
(people’s maximum turnout in 
elections, helping the Establishment 
win legitimacy and popularity and 
improving the internal consistency) 
as well as foreign policy (adopting 
wise and prudent regional policies, 
creating real coalitions to ensure the 
security of the region while maintain-
ing the national independence and 
playing an active role in international 

and diplomatic arenas). This was 
because other alternatives such as 
imposing sanctions and carrying out 
a military attack against Iran had 
pragmatically proved futile as the 
enemy was aware of Iran’s power 
(soft and hard) and capabilities.
4 – This bumpy path which was full 
of ups and downs forced the enemy 
to go through an experience in which 
the language of threat and sanctions 
had failed to derail Iran from its path 
to championing its lawful rights. The 
lessons Iran can learn from this trend 
can turn into a criterion based on 
which the country can make its future 
decisions and make a distinction be-
tween the correct and incorrect paths. 
In the absence of determination and 
efforts to empower Iran and increase 
domestic capabilities, the protection 
of the country’s lawful rights and 
safeguarding national interests would 
be nothing but a mirage. Iran can es-
tablish its absolute authority and take 
long strides in the path to sustainable 
development only by strengthen-
ing its internal solidarity, fostering 
national unity and making optimum 
use of the indigenous capacities 
to expand national capabilities in 
political, social, economic, defense 
and security arenas.
5 – The new businesslike US 

administration, through a speculative 
approach, tries to once again test its 
previous failed policy by imposing 
sanctions. Although some argue 
that the new approach is mainly 
a propaganda ploy to extort the 
wealth of the regional countries or 
intimidate the European politicians, 
given the psychological and practical 
impacts of such measures on full 
implementation of commitments by 
Iran as stipulated during the nuclear 
negotiations, the implementation 
of the guidelines of the Leader of 
Islamic Revolution Ayatollah Seyyed 
Ali Khamenei in his recent meetings 
titled “JCPOA sensitivities” is quite 
inevitable and helpful. His sugges-
tion of confronting any excessive de-
mand by the United States, including 
those mentioned in the new sanctions 
by the US Senate – which are under 
discussion – has no alternative and 
must be implemented through great 
domestic capacities, activation of 
Resistance Economy and imme-
diate solution of the problems of 
production and employment. Without 
any doubt, putting this stage behind 
successfully will consolidate the 
infrastructure of national power and 
the inner construct of the political 
system as the only option in effective 
confrontation with the enemy.
6 – Undoubtedly, any remark, action, 
idea or move by the individuals, 
incumbents of official positions and 
platforms against the realization 
of the abovementioned indices is 
tantamount to giving wrong address 
to the enemy and will serve as 
deterrents against the national will to 
surmount the difficulties and achieve 
the summits of progress, honor and 
dignity, which are the demands of the 
Leader of Islamic Revolution.
*Admiral Ali Shamkhani is the 
Secretary of the Supreme National 
Security Council and Leader’s 
Representative
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Ali Shamkhani
 I met and held talks with Catherine 
Ashton, the former EU foreign policy 
chief and a senior nuclear negotiator, 
who had travelled to [the Iranian cap-
ital of] Tehran.Reliance on domestic 
capabilities best countermeasure 
against sanctions
The meeting was held at a time when 
the ongoing nuclear talks between 
Iran and the P5+1 were subject to 
many ups and downs and surrounded 
by considerable internal and external 
controversies. Iran and the six world 
powers had not yet reached the 
Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA).Concurrent with the contin-
uation of the talks, Iran’s frozen 
assets [in foreign banks] were being 
released in $400-million installments 
based on the initial agreements 
between the two sides.
All of these took place at a time 
when the incumbent Iranian gov-
ernment had begun to implement its 
first food security plan by doling out 
goods basket to the needy. Due to 
a lack of order and harmony in car-
rying out the plan, people had lined 
up in long queues at the entrance of 
stores in Iranian cities which had 
given rise to bitter controversies at 
the time.
In that period of time, Wendy Sher-
man, a senior American negotiator 
who led an important part of the 
US team’s psychological media 
operations in nuclear talks, said in an 
interview that upon receiving the first 
$400 million, the Iranian government 

distributed food baskets among the 
army of its famine-stricken people.
Her remarks, made on the pretext of 
the payment of the first installment 
of the frozen assets to Iran, came 
as Tehran had not yet received any 
money.
The unfolding of these events consti-
tuted a major part of my comprehen-
sive talks with Ashton, the contents 
of which was my main motive for 
writing this piece of opinion.
At the beginning of the meeting, I 
asked Ashton whether during her stay 
in Iran and in her limited visits to 
the Iranian streets she had found any 
trace of the hungry people army, at a 
time when the Nowruz celebration, 
marking the beginning of the Iranian 
year (this year started March 21, 
2017), was approaching and people 
had enthusiastically and dynamically 
flocked to stores to do their shopping 
for the New Year.
I asked her whether what she had 
seen in Iranian streets and cities 
was anything similar to the scenes 
broadcast by Western media of the 
living conditions of the North Korean 
people.
At seeing her inevitably wearing a 
[mirthless] smile, I brought up the 
fake remarks made by Sherman 
aimed at showing that Iran, due to its 
unfavorable internal condition, had 
been forced to enter into negotiations 
with the West. I informed Ashton of 
the main reason for Iran consenting 
to holding talks with the P5+1.
The truth was that the West had to 

acquiesce to holding negotiations 
with Iran over the powerful country’s 
[peaceful] nuclear program because 
of the following reasons:
1 – The tough sanctions imposed 
by the West against Iran had failed 
to produce the desired results and 
taking military actions against the 
Middle Eastern state was almost 
impossible.
2 – After more than three years since 
Sherman’s remarks, a week prior to 
my meeting with Ashton, she had 
admitted that the nuclear knowledge 
could not be eliminated through 
bombing. Moreover, she had added, 
although taking military actions 
[against the country] could lead to 
the destruction of its nuclear facili-
ties, Iranians could reconstruct them 
and resume their nuclear program 
secretly and under the ground within 
two years.
She had said even the imposition of 
sanctions fails to prevent the country 
from developing its nuclear program, 
adding, “Before we entered into 
negotiations with Iran, Europeans 
had been in talks with the country. At 
that time, Iran had only a couple of 
hundred centrifuges. This was while, 
when we were negotiating with 
them, the number of their centrifuges 
increased to 19,000.”
3 – It is an unavoidable strategy 
to rely on indigenous and national 
capacities to empower the country, 
force the enemy to retreat and pre-
vent it from exploiting the country’s 
national interests.

Take long steps in the 
path of development with 

sustainable authority 
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Mediterranean Sea: 
Opportunities 

and Risks
The sea lies between Europe to the north 
and west, Africa to the south, and Asia to 
the east. Throughout history, the Mediter-
ranean Sea has been an important route for 
merchants as well as cultural exchanges 
among three regions of Europe, Africa and 
Asia
The Secretary General of the Council 
on International Relations addressed 
Geo-economic and security situation of the 
Mediterranean Sea in a seminar held with 
the members of the Institute for Mediterra-
nean Studies, Pusan University of Foreign 
Studies, South Korea, 2017-02-06.
Professor Vaez-Zadeh, in this seminar 
which was held at the Tehran University 
with the purpose of developing cooperation 
between Mediterranean Sea (MS) and 
South Korea, said that Geo-economic and 
security situation of the Mediterranean Sea 
are affected by internal and external forces. 
This region has potentially benefited from a 
number of trade and travel opportunities. At 
the same time, one has to inevitably explore 
the different kinds of risks and threats in 
which largely undermine the potentials of 
this strategic region.He said in his speech 
that due to the historical importance of the 
Mediterranean Sea, this region has been 
called the «cradle of civilization.» The sea 
lies between Europe to the north and west, 
Africa to the south, and Asia to the east. 
Throughout history, the Mediterranean Sea 
has been an important route for merchants 
as well as cultural exchanges among three 
regions of Europe, Africa and Asia.
The Secretary General added that the 

given assumption is that contextual 
trends and preferences demonstrate the 
fragile nature of the political, security and 
economic structure of the regional regime 
on one hand, and the external interference 
on the other, have had a profound impact 
on the emergence of new and unexpected 
situation in the MS.
He suggested that the ongoing instability 
in the Middle East and North Africa has 
largely affected peace and security at 
regional and global levels. This situation 
refuels seemingly unstoppable forces in the 
MS region, including the rise of refugee 
and migrant crisis.He also mentioned: «It is 
important to know that one has to address 
the rise of the Arab Spring and Syria›s 
conflict, and the way which the role of the 

game has already begun to change in this 
strategic region».Professor Vaez-Zadeh in 
his address to the seminar said «It seems 
that the involvement of different interna-
tional organizations, such as NATO and the 
EU have not yet contributed to a regional 
equilibrium in the MS in short term. Having 
considered that, the EU and NATO have 
some potential to play a leading role in the 
fight against the so-called the ISIS. How-
ever, in the face of continuous internal and 
external threats, imposed on the MS, there is 
no clear defined roadmap to policy making 
and how to encourage more economic and 
trade stability, boosting better organized and 
dedicated policy to preserve the European 
southern borders and equilibrium of the rest 
of the three regions.»

Hesamodin Vaezzadeh
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