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 امید به تحقق وعده ها درسال 97

ســال 96 هم با همه اتفاقات تلخ و شــیرینی که داشت به پایان 
رســید. ســالی که در آن انتخابات ریاســت جمهوری به عنوان 
مهمترین رویداد سیاســی کشــور برگزار شد و مردم با هزاران 
امید و آرزو به پای صندوقهای رای آمدند و با تایید مجدد دکتر 
روحانی نشان دادند همانی را طلب می کنند  و خواهان اجرای 

آن هستند که او وعده داده است.
انتخابات 29اردیبهشــت اگرچه نوید بخش آرامش در فضای 
سیاســی کشــور بود اما دیری نپایید که ساز مخالفت و تخریب 

منتخبان نواخته شد و عده ای با کوبیدن بر طبل نارضایتی ها از دولت تنش و 
التهاب را جایگزین آرامش کردند .

البته هیچ عقل سلیمی طرح نارضایتی از شرایط نامطلوب اقتصادی را رد نمی 
کند و آن را حق مسلم شهروندان خصوصا اقشار فقیر و ضعیف جامعه می داند. 
افراد بیکار حق اعتراض دارند. مالباختگان حق اعتراض دارند. بی خانمانها هم 
حق اعتراض دارند. کسانی که به هر نحوی مورد ستم قرار گرفته اند هم حق 
اعتراض دارند. اعتراضی که البته راه بجایی برد و گره از مشــکالت معترضان 
باز کند نه اینکه در البالی گزارشات منتشر شده از وضعیت اقتصادی معترضان 
نکات قابل تاملی دیده شود که به نوعی نشان می دهد اعتراضات برحق مردم 
به بازی گرفته شــده یا به حاشــیه رانده شــده است. بازی که حال هدایت آن از 

سوی یک جریان سیاسی در داخل یا خارج از کشور بوده است.
به هرحال باید از حوادث دی ماه 96 به عنوان یک حرکت مهم اعتراضی یاد کنیم 
و با تمام اما و اگرهایی که درباره آن وجود داشته از کنارش براحتی عبور نکنیم.

چراکه این رویداد پرده از وجود این نگرانی شهروندان برداشت که روسای جمهور 
پس از موفقیت در اخذ رای اعتماد مجدد مردم و تشکیل دولت دوم خود انگیزه 
یا جدیت چندانی برای خدمت رســانی به جامعه و حل مشــکالت مردم ندارند . 
قطعا این نگرانی برای عده ای فرصت طلب زمینه مناسبی فراهم ساخت تا بر 
موج مطالبات بحق مردم سوار شوند و برنامه های خود را اینچنین دنبال کنند.

به هرتقدیر اتفاقات و رویدادهای بدی که خاطرات تلخی برای شــهروندان از 
سال 96 بجا گذاشت اما عبرتی شد برای  سالهای آینده .

حادثه کشــتی سانچی،ســقوط هواپیما ،آتش ســوزی پالسکو، وقوع زلزله در 
کرمانشــاه اگرچه ایران را در غم و ماتم فرو برد اما آزمونی بود برای ســنجش 
توانمندی مســووالن در راســتای مقابله با حوادثی که خبر نمی کند. بنابراین 
آنطــور کــه دولتمردان از خطرات القای ناامیدی در جامعه ســخن می گویند و 
از ایــن حیــث ابــراز نگرانی می کنند باید با تدبیرتــر از قبل نقاط ضعف خود را 
پوشــش دهند و خود زمینه ســاز القای ناامیدی در مردم نشوند. در همین راستا 
 بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم خواسته ای است که اگر محقق نشود 

می تواند برای کلیت نظام خطرساز باشد.
 امیــد اســت پایان ســال 96 آغازی باشــد بــرای عبور از بحــران ها و تحقق 
خواسته های برحق مردم و رفع نگرانی هایی که ریشه در کارشکنی ها و سوء 

مدیریت برخی مسووالن دارد.

سرمقاله

ماهنامه

زیر نظر شورای سردبیری

امیر دیانی
مدیرمسئول
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اگر بخواهید تحلیل داشته باشید از فضای سیاسی کشور در   �
سال 96 نقاط ضعف و قوت این فضا را چطور ارزیابی می کنید؟
با توجه به اینکه در ســال96 انتخابات ریاســت جمهوری دوازدهم 
برگزارشد؛ما شاهد شور و شوق انتخاباتی، رقابت های انتخاباتی و 
حتی چالش های انتخاباتی بودیم . این شرایط معموال در کشورهایی 
که انتخابات واقعی برگزار می شــود به وجود می آید. خوشــبختانه 
در ســال 96 با مشــارکت حداکثری مردم یک رقابت ســنگین بین 
نامزدهای انتخاباتی صورت گرفت و تکلیف قوه مجریه مشــخص 
شــد در عین حال که ما در ســال جاری بحران های زیادی را پشت 
ســر گذاشــتیم . بنده معتقدم سال 96؛ســال عبور از بحران ها بود 
. حوادث طبیعی چون زلزله ،غرق شــدن کشــتی ســانچی و سقوط 
هواپیما در یاســوج ، آتش ســوزی ها و ناآرامی هایی که اتفاق افتاد 
همه حاکی از این اســت که کار بزرگی در کشــور ما شــکل گرفته 
بــود لــذا خواه ناخواه پس لرزهایی را هم به دنبال داشــت . حضور 
مــردم در صحنــه خصوصا در تظاهراتی که در دی ماه و بهمن ماه 
 انجام شــد و حضور میلیونی مردم در انتخابات ما را به ســالمت از 
بحران ها خارج کرد. بنابراین می توانیم بگوییم ســال 96؛ســال 
پرالتهاب و بحرانی بود که همه امتحان خودشان را در مقاطع مختلف 
پس دادند.پس باید امید داشــته باشــیم سال آینده سال پربرکت و 
 پر از شــور و نشــاط و شــادی باشــد . این وعده خدا حق است که  
می فرماید :» إَِنّ َمَع الُْعْســِر ُیْســًرا« پس از هر سختی آسانی است. 
لذا باید منتظر باشــیم تا چالش هایی که در ســال 96داشتیم تبدیل 

به فرصت هایی برای ســال 97 شود .
در بحــران های پیش آمده چقدر جریان های سیاســی را   �

دخیل می دانید؟
گروهها و احزاب سیاســی هم در انتخابات باعث مشــارکت سیاسی 
مردم شــدند و شــور انتخاباتی ایجاد کردند و هم در ناآرامی ها با 
مواضع عاقالنه ای که گرفتند عمال آبی بر آتش ناآرامی ها ریختند 
و بخوبی امتحان خود را پس دادند.بنده معتقدم شاید یکی از دالیلی 
که توانستیم در سال 96 از بحران ها عبور کنیم همراهی گروههای 
سیاســی، احزاب و تشــکل ها با حاکمیت در دفاع از کشــور بود که 

موفق شــدیم بحران ها را پشت سر بگذاریم.
اما باتوجه به نزدیک بودن دولت و مجلس به اصالح طلبان،   �

بخشی از اصولگرایان تالش کردند نشان دهند عملکرد ضعیف 
این دو قوه موجب بروز بحران و ناآرامی در کشــور شــد. شما 

موافق این نظر هستید؟
در هر حاکمیتی کســانی هســتند که عملکردها را نقد می کنند لذا 
نقد کردن به معنای مخالفت کردن نیســت .انتقاد شــاید وسیله ای 
باشــد برای کمک کردن به دولت تا کارآمدی آن باال برود. مردم 
کارآمدی دولت  را نسبت به مطالباتشان مقایسه می کنند بنابراین 
اگر ببینند دولت کارآمد اســت قطعا حمایت بیشــتری از آن خواهند 

کــرد . در غیــر اینصــورت تالش می کنند با نقد یا ابزارهای قانونی 
چون اســتیضاح ،ســوال و برگزاری میتینگ نظراتشان را به دولت 
بگویند . این رفتار به معنای این نیســت که رقابت های انتخاباتی 
باید بعد از انتخابات ادامه پیدا کند. ما به عنوان اصولگرایان معتقدیم 
که باید بعد از انتخابات رقابت ها را کنار گذاشــت و دســت به دست 
هم داد تا مشکالت مردم را حل کرد. اینکه فکر کنیم با زمین زدن 
دولت پیروز رقابت های سیاســی هســتیم فکر اشــتباهی است که 

دشــمن می تواند از آن بهره برداری کند.
شــما عملکرد دولت را به عنــوان یک چهره اصولگرا چطور   �

ارزیابی می کنید؟
دولت در ایجاد فضای آرام برای اقدامات اجرایی کشور موفق بوده 
اســت. هم با نماینده های مجلس تعامل خوبی داشــته و هم به نظر 
می رســد که با دیگر قوا به دنبال ایجاد تنش و اصطحکاک نبوده 
اســت. شــاید یکی از دالیلی که در ماههای اخیر دولت کمتر مورد 
تهاجم سیاســی قرار می گیرد این اســت که مســوولیتهای اجرایی 
ســنگینی را بــر عهده داشــته و عبور از بحــران های اقتصادی در 
کشور با مدیریت دولت صورت گرفته است. به نظر می رسد دولت 
تا حدودی توانســته مدیریت خودش را در امور اجرایی کشــور به 
اثبات برســاند اما اینکه نتیجه این مدیریت کارآمدی بوده اســت را 

باید از افکارعمومی نظرســنجی کرد.
در شــرایط فعلی با استیضاح وزرای دولت موافقید؟  �

این حق نمایندگان مجلس اســت که از مدیران اجرایی کشــور که 
نتوانسته اند به وعده ها و شعارهایشان عمل کنند سوال، استیضاح 
یا بازخواست کنند. هرچند که باید محدودیت ها، مشکالت و موانع 
را هم در نظر گرفت. به صرف اینکه ما فریاد مخالف بزنیم . مشکلی 
حل نمی شود. بعد هم به نظر می رسد استیضاح زمان خاص خودش 
را دارد لذا کســانی که دنبال اجرای آن هســتند باید ببینند مشــکل 
با اســتیضاح حل می شــود یا فقط صورت مساله را پاک می کند. به 

دولت در ایجاد فضای آرام برای 
اقدامات اجرایی کشــور موفق 
بوده است. هم با نماینده های 
مجلس تعامل خوبی داشته و هم 
به نظر می رسد که با دیگر قوا به 
دنبال ایجاد تنش و اصطحکاک 

نبوده است. 



ملت با حاکمیت قهر نکرده است 
که بخواهد آشتی کند. جریان 
های سیاســی هستند که باید 
بنشینند و باهم اختالفاتشان را 
حل کنند.دلیل مخالفت ما روی 
عنــوان و محتوای این مباحث 

است.
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نظر می رســد ما در اینجا فقط صورت مســاله را پاک می کنیم . 
بعید اســت که بشــود مشکلی را از این طریق حل کرد.

پس شــما استیضاح ها را بی نتیجه می دانید؟  �
بنده نه زمان اســتیضاح ها را مناســب می بینم نه شــیوه آن را و نه 
اینکه ما با اســتیضاح مشــکلی را حل می کنیم .همانطور که گفتم 

»اســتیضاح« فقط صورت مساله را پاک می کند .
فکر نمی کنید این اســتیضاح ها بیشتر سیاسی است؟  �

هر اســتیضاح دو جنبه دارد؛ یکی بحث کارآمدی اســت و دیگری 
ممکن اســت موضوع عقبه های سیاســی باشــد .البته به نظر می 
رســد مجلس در رای دادنش موفق بوده و بیشــتر به کارآمدی 

توجه می کند.
به هر حال بنده معتقدم اســتیضاح ها به نتیجه نمی رســد و شــاید 

یک نوع کیســه کشی باشد تا استیضاح .
یعنی برای آرام کردن افکارعمومی است؟  �

گویــا می خواهند خواســته هایی که نماینــده ها دارند را به وزرا 
تحمیل کنند.

این موضوع می تواند موجب اقناع افکارعمومی شــود؟  �
اگراســتیضاح منجر به نتیجه و حل مشــکل شود مردم خوشحال 
خواهند شد. اما اگر استیضاح فقط یک مانور سیاسی برای تسویه 
حساب های سیاسی باشد مردم ناراحت خواهند شد. باالخره مردم 
به دولت رای داده اند لذا توقع دارند تقویت شود. دولت هم اختیار 
دارد وزرایش را انتخاب کند و از آنها پرســش و پاســخ کند. البته 
بهتر بود رییس جمهور به این نتیجه می رســید که وزرای ضعیف 

را کنار بگذارد تااینکه مجلس وارد عمل شــود.
شما اشاره کردید به ناآرامی هایی که در ماههای اخیر فضای   �

سیاســی کشور را با بحران مواجه کرد.برخی بر این باورند که 
جریان رقیب آقای روحانی در بروز این شــرایط نقش داشتند 

و نارضایتــی ها و ناآرامی ها را دامن زدند؟
این را نمی پذیریم که جریان سیاسی عاقلی در کشور باشد که با 
ایجاد بحران بخواهد تسویه حساب سیاسی کند.اگر چنین جریانی 
در کشور باشد باید با آن مقابله کرد کسی که بخواهد منافع ملی، 
امنیت ملی و انسجام ملی را به خاطر رقابت های سیاسی به خطر 

اندازد از ضد انقالب بدتر اســت .
فضای سیاســی کشور را در سال 97 چطورمی بینید؟  �

ســال آینده ســال پر تغییری در زمینه های مختلف از جمله در 
سیاســت داخلی، اقتصاد و صحنه بین المللی خواهد بود. ســال 
شناوری را بنده پیش بینی می کنم که مرتبا تالطم های سیاسی، 
اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصادی خواهد داشــت. اگر مدیریت ما 
درســت باشــد این تالطم ها را تبدیل به موج هایی برای مقابله با 

دشمن خواهیم کرد.
تغییردر سیاســت داخلی چگونه صورت می گیرد؟  �

به نظر می رســد جناح بندی های سیاســی که در کشور داریم
به این نتیجه می رســند که بدون همدیگر نمی توانند برای حل 

مشــکالت و معضالت کشور کار را از پیش ببرند.
یعنی چپ و راســت در هم ادغام می شوند؟  �

به نظر من در ســال 97 میان گروههای سیاســی و جریان های 
مختلــف گفتگــوی ملی آغاز خواهد شــد . این یک نویدی را می 
دهد برای اینکه اختالفاتی که وجود دارد به ســمت حل و فصل 

پیش برود .
اما خیلی ســران و بزرگان اصولگرا رغبتی به گفتگوی ملی   �

با جناح رقیب ندارند؟
من خودم بعد از حوادث اخیر این موضوع را در جلســه ای که در 
وزارت کشــور بود، مطرح کردم و پیشــنهاد دادم که چگونه احزاب 
باهم بنشینند و گفتگوی ملی شکل بگیرد. نظری که وجود داشت 
این بود که بنده هم گفتم گفتگوی ملی با آشتی ملی فرق می کند 
و ما با آن مخالفیم . چون ملت با حاکمیت قهر نکرده اســت که 
بخواهد آشــتی کند. جریان های سیاســی هستند که باید بنشینند 
و باهــم اختالفاتشــان را حــل کنند.دلیل مخالفت ما روی عنوان 
و محتوای این مباحث اســت. چون آشــتی ملی یعنی اینکه مردم 
قهر کردند حاال ما باید برویم و آنها را آشــتی دهیم . در حالی که 
ملت ما نشان داده اند از نظام حمایت می کنند و هیچگونه قهری 
وجود ندارد این اختالفات سیاســی اســت که برای حل آن احزاب 

باید بنشــینند گفتگو کنند و مســائل را باهم حل کنند.
با این تفاسیرســال 97 سال »گفتگوی ملی« است؟  �

بنده چند مســاله را برای ســال آینده پیش بینی می کنم و معتقدم 
این ضروتها وجود دارد؛ 1- گفتگوی ملی دغدغه سیاســی اســت 
2- پرداختن به مســائل اجتماعی و پاســخ دادن به مطالبات مردم 
3- امنیت اقتصادی برای توســعه ســرمایه گذاری در کشــور 4- 

گسترش روابط با همسایگان .
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»محمود احمدی نژاد« رییس دولت های نهم 
و دهم، دوم اســفند ماه 96 با ارســال نامه ای 
بــه رهبر انقالب، در قالب یک رفتار بی ثبات 
کننده خواســتار برگزاری انتخابات زود هنگام 
ریاســت جمهوری و مجلس شورای اسالمی 
شد که واکنش های گسترده ای برانگیخت و 
با پاسخ منفی خردمندان و نخبگان روبرو شد.

برخــالف دولت های موقــت، دفاع مقدس، 
سازندگی، اصالحات و اعتدال که از عقالنیت، 
فرهیختگــی، ثبات و تعــادل در 2 عرصه ی 
سیاســت داخلی و خارجــی برخوردار بوده و 
هســتند، دولت های نهم و دهم به ریاســت 
احمــدی نژاد گرفتــار آفت تعارض و نیز عدم 

تعادل بود.
به عنوان یک نمونه، اســتعفا یا برکناری غیر 
منتظــره ی محســنی اژه ای وزیر اطالعات، 
مصطفی پورمحمدی وزیر کشور، داوود دانش 
جعفــری وزیر اقتصاد و دارایی و پیش از آنان 
وزیــران رفــاه ، تعاون ، نفت، صنایع و معادن، 
آموزش و پرورش و همچنین رییس کل بانک 
مرکزی و انحالل ســازمان مدیریت و برنامه 
ریزی کشــور به وسیله ی احمدی نژاد بدون 
این که علت یا علل آن برای مردم و رســانه 
 ها تبیین شــود، نشــانه ی آشکار بی سامانی 
دولت های نهم و دهم و تعارض درونی آن بود.

برکنــاری ســریع وزیران و نیز مســووالن 
پاییــن تــر دولتی به وســیله احمدی نژاد که 
نشــانه تعــارض در هیات دولــت نهم و دهم 
بود از این حیث مهم و جالب توجه اســت که 
کارشناســان مسایل سیاسی، عدم تعادل را از 
عوامــل مهم نابســامانی دولت های ایران از 
قاجاریه تا انقالب اســالمی به حســاب آورده 
اند زیرا حکمرانان و مســووالنی که نتوانسته 

اند ثبات و تعادلی میان کابینه، وزارتخانه ها و 
بخش های مختلف اجرایی و سیاست داخلی 
کشور برقرار کنند، نتوانسته اند به حیات خود 
ادامه دهند و جامعه را گرفتار ناامنی یا احساس 

ناامنی کرده اند.
از سال 84 تا 92 تعارض و عدم تعادل در راس 
هــرم قــدرت اجرایی و سیاســی به بی ثباتی 
و ناکارایــی نهادهای متولی اداره ی کشــور 
و بیشــتر از آن بــه عدم تعــادل در رفتارهای 
گرداننــدگان این نهادها و به تبع آن تشــدید 

بحران داخلی منجر شد.
صاحب نظران، »سیاست خارجی هر کشوری 
را ادامه ی سیاســت داخلی آن« دانسته اند و 
گفته اند که »هیچ دولتی را نمی شناســیم که 
از درون نابســامان باشــد اما سیاست خارجی 
خردمندانه ای داشــته باشد«. از این رو، روی 
دوم سکه ی بی ثباتی و بی تدبیری در قلمرو 
سیاســت داخلی تبدیل شــدن کشور به بازی 

قــدرت های خارجــی با ایران و تهدید مداوم 
این قدرت ها اســت همان گونه که در دولت 

های نهم و دهم شــاهد آن بودیم.
سیاســتمداری، دولتمــردی و فرمانروایــی 
نیازمنــد درک و دریافتــی عقالنی و علمی از 
مفهوم کشــور و مصالــح جمعی و منافع ملی 
است که برخی افراد فاقد آن بوده و هستند. این 
گونه افراد، بیشتر سودای جاه طلبی و چیرگی 
بر یک قلمرو و حفظ یک جایگاه دارند اما این 
حس و ســودا را در قالب شعارهای عوام پسند 

پنهان می کنند.
آنها راهی را دنبال می کنند که خودشیفتگی، 
جــاه طلبــی و عوام فریبی در برابر آنها هموار 
کرده است. این گونه افراد، با عمل و سخنان 
خــود دولت و جامعــه را به »جوی کوچکی« 
تبدیــل می کنند کــه »صید مروارید« در آن 
امــکان ندارد. به ایــن دلیل نمی توان آنها را 

دولتمــرد و نماینده ی منافع ملی خواند.

تعارض و عدم تعادل 
 حسن سالمی*
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تهدید با حربه »استعفای پارلمانی«

بازخوانی استعفاها 
در مجلس

رضوانه رضایی پور
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 پس از آنکه احمد سالک نماینده مردم اصفهان در مجلس در نشست 
خبری با اصحاب رسانه با تصریح بر این نکته که مشکالت کشاورزان 
اصفهــان بــا گفتمان درمانی و وعده وعیدهای دولت رفع نمی شــود، 
تاکید کرد ما نمایندگان مجلس در دفاع از حقوق مردم مصر هســتیم 
و بر این اســاس نمایندگان اصفهان تصمیم به اســتعفای دسته جمعی 
گرفتند، خاطره استعفاهای متعدد نمایندگان مجلس باردیگر زنده شد. 
اســتعفاهایی که اگرچه برخی از آنها تا انتها طی شــد اما در بســیاری 
از مواقع حتی به صحن علنی مجلس هم نرســید و شــکل و شــمایل 

تهدیدگونه به خود گرفت.
مسیر قانونی استعفا

در ماده 94 آیین نامه داخلي مجلس توضیح داده شــده که بررســی 
تقاضای اســتعفا بدین ترتیب خواهد بود: »ابتدا تقاضای استعفا قرائت 
شــده و ســپس شخص متقاضی اســتعفا یا نماینده دیگری به تعیین 
او تقاضای دفاع خواهد کرد. مدت قرائت تقاضای اســتعفا و توضیح 
نماینده متقاضی اســتعفا حداکثر نیم ساعت است. مخالف یا مخالفین 
نیز حداکثر نیم ساعت می توانند صحبت کنند و پس از آن رأی گیری 
به عمل می آید. در صورت تصویب تقاضای اســتعفا مراتب از طریق 
هیأت رییســه به وزارت کشــور اعالم می شود تا طبق قانون انتخابات 
اقدام کند. اما اگر نماینده متقاضی استعفا برای طرح تقاضای استعفای 
خود در مجلس حاضر نشود و کسی را هم برای دفاع از خود تعیین نکند 
متن تقاضای استعفا قرائت و در صورت وجود مخالف حداکثر به مدت 
15 دقیقه صحبت خواهد کرد و ســپس رأی گیری به عمل می  آید«.
از رکورد شکنی مجلس اول تا کاهش مستعفیان در مجالس چهار و پنج

هرچنــد در برخــی دوره هــای مجلس شــورای اســالمی، عملکرد 
نمایندگان، چشــم روســای جمهور وقت را گرفته و آنان را با تنظیم 
متن اســتعفا راهی پاســتور کرده اما آنچه که بیشــتر، نمایندگان ملت 
را به ســمت اســتعفاهای پر ســر و صدا ســوق داده، اعتراض آنان به 
اتفاقات مختلفی چون مشــکالت حوزه انتخابیه، اعتراض به اتفاقی 
سیاســی یا اقتصادی و ...بوده اســت که البته در بســیاری از موارد هم 

بی نتیجه باقی مانده است.
در مجلــس اول کــه همــواره از آن به عنوان بهترین مجالس ایران از 
جهت حضور همه جناح های سیاســی یاد می شــود، اتفاقاتی رخ داد 
کــه عده زیــادی از نمایندگان به ناچار صحن پارلمان را ترک کردند. 
در طول دوران چهار ساله این مجلس به دلیل ترور مسووالن دولتی 
و جایگزیني نمایندگان به جاي آنها استعفاي 17 نفر از نمایندگان رقم 
خورد. چهار نفر از نمایندگان یعنی گلزاده غفوری، محمد کرمی،احمد 
سالمتیان و احمد غضنفرپور هم به دلیل غیبت بیش از یکصد ساعت 

در جلســات مجلس، مستعفي شناخته شدند.
در مجلس دوم اما این تجربه برای نمایندگان 4 بار تکرار شــد. اکبر 
پرهیزگار نماینده تبریز به دلیل پذیرش پســت اســتانداري آذربایجان 
شرقي استعفا داد و اطالعي از دالیل استعفاي سه نماینده دیگر ثبت 

نشده است.

در تاریخ مجلس ســوم هم هفت اســتعفا ثبت شــده اســت که شش 
نفر از آنها به دلیل قبول ســمت حکومتي بوده اســت. اما اســتعفاي 
عبدالمجید شــرع پســند نماینده کرج در مجلس ســوم هم از جمله 
اســتعفاهاي پرســروصدای تاریخ پارلمان است. وي 11 تیر 1368 در 
نطقي استعفاي خود را به نمایندگان ملت و رئیس مجلس تقدیم کرد. 
نطق شرع پسند و دالیل او براي استعفا با واکنش هاي تند نمایندگان 
روبه رو شــد و در نهایت در 18 تیرماه 1368 و در شــرایطي که خود 
در مجلس حضور نداشــت با راي نمایندگان، مســتعفي شــناخته شد. 
مجلس چهارم و پنجم به ترتیب دو و ســه نماینده مســتعفي داشت که 

هر پنج اســتعفا به دلیل قبول پست دولتی بود.
با این حال آنچه که تا پنجمین دوره مجلس شورای اسالمی رخ داد، 
استعفای فرجام پذیر نمایندگان برای رسیدن به مناصب دولتی بود و 
در پــاره ای از مــوارد هم به دالیل دیگری انجام گرفت که کمتر بوی 

اعتراض و انتقاد از آن برمی خاســت.
مجلس ششم؛ استعفا با چاشنی اعتراض

ششــمین دوره مجلس شورای اســالمی، اتفاقات عجیب و غریبی را 
به خود دید. اعمال نظارت اســتصوابی از ســوی شورای نگهبان، به رد 
صالحیت تعداد زیادی از نمایندگان مجلس ششــم انجامید که خود 
را بــرای حضــور در مجلس هفتم آماده مــی کردند. این تصمیم نهاد 
نظارتی انتخابات هرچند با استعفای دسته جمعی تعدادی از نمایندگان 
همراه شد اما به دلیل اینکه مجلس ماه هاي پایاني خود را مي گذراند 
و بررســي الیحه بودجه ســال 83 در دستور کار نمایندگان بود، امکان 
بررســي همه اســتعفانامه ها فراهم نشــد و تنها متن چهار استعفانامه 

مورد بررسی قرار گرفت.
اسفند 1382 ابتدا استعفانامه فاطمه حقیقت جو نماینده تهران مطرح 
شــد و به تصویب رســید. هجدهم همان ماه و بالفاصله بعد از اتمام 
رســیدگي به بودجه اســتعفاي میرمحمود یگانلي نماینده ارومیه طرح 
و تصویب شــد. در 25 اســفند هم اســتعفاي محسن آرمین تصویب و 
ســرانجام در 30 فروردین 1383 با تصویب اســتعفانامه بهزاد نبوي 

در مجلــس اول کــه همواره از آن 
به عنــوان بهترین مجالس ایران 
از جهت حضور همــه جناح های 
سیاسی یاد می شود، اتفاقاتی رخ 
داد که عده زیــادی از نمایندگان 
به ناچار صحــن پارلمان را ترک 

کردند
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نماینــده مردم تهران، پرونده تحصن و اســتعفاي نمایندگان اصالح 
طلب مجلس ششــم بســته شد. البته درخواست اســتعفانامه رجبعلي 

مزروعي نماینده اصفهان هم توســط نمایندگان رد شد.
مجلس هفتم؛ مشتاقان کابینه

اما مجلس هفتم برخالف ســلف خود، روزهای آرامی را گذراند و تنها 
5 نفــر را روانــه کابینــه نهم کرد. از میان این پنج نماینده مســتعفي، 
دانش جعفری، عباســی، متکی و مصری به پســت وزارت و سید احمد 

موســوی به معاونت پارلماني رئیس جمهور منصوب شدند.
مجلس هشتم؛ استعفاهای پر ماجرا

در مجلس هشــتم هم ســنگ بنای اســتعفا با حاجی بابایی و میرتاج 
الدینی گذاشته شد. یکي به دلیل قبول پست وزارت آموزش و پرورش 
و دیگري به دلیل معاونت پارلماني رئیس دولت دهم از ســمت خود 

استعفا دادند.
دی ماه ســال 88 روح اهلل حســینیان اســتعفای خود را تقدیم هئیت 
رئیســه مجلس کرد. او که دلیل اســتعفای خود را احســاس ضعف و 
سرشکســتگی در مبارزه با اصالح طلبان نامید، با رایزنی های برخی 

از نمایندگان تنها چند روز بعد اســتعفای خود را پس گرفت.
دومین استعفا در این مجلس، توسط نمایندگان سیستان و بلوچستان 
و بطور جمعی انجام گرفت. در تیرماه سال 89، پس از یکی از عملیات 
های تروریســتی عبدالمالک ریگی که منجر به شــهادت 27 تن از 
هموطنانمان شــد، حسینعلی شــهریاری، پیمان فروزش و عباسعلی 
نورا ســه تن از نمایندگان اســتان به دلیل به بی توجهی به اخطارهای 
این نمایندگان و نادیده گرفتن اقدامات امنیتی در اســتان اســتعفای 
خود را اعالم کردند. این سه نفر هم تنها چند روز بعد استعفای خود را 
پس گرفتند.مهرماه سال 90، علی مطهری که طرح سوال از محمود 
احمدی نژاد رئیس جمهور ایران را در مجلس کلید زده بود در واکنش 
به تعلل هیات رئیســه برای اعالم وصول این طرح اســتعفای خود را 

تقدیم هیات رئیسه مجلس کرد.
در جلسه علنی مجلس در روز چهارشنبه، 11 آبان ماه نمایندگان پس 
از مذاکره و رای گیری در مورد استعفای علی مطهری استعفای او را 

بــا اکثریت قابل توجه آرا رد کردند.
حســن کامران دیگر نماینده این دوره از مجلس بود که در اعتراض 
بــه بودجــه تخصیص یافته به مجلس، تهدید به اســتعفا کرد که البته 
در همان مرحله تهدید باقی ماند. پس از او نوبت نمایندگان خراســان 
شمالی بود که در اعتراض به اختصاص ندادن اعتبارات در نظر گرفته 
شده در سفر رهبر معظم انقالب به این استان، تهدید به استعفا کنند.
رهیافت مجلس نهم؛ استعفای گروهی نمایندگان خوزستان و لرستان

آذرماه ســال 92 نخستین استعفا در مجلس نهم بصورت دسته جمعی 
رقم خورد. محمدناصر صالحی نســب نماینده مردم دشت آزادگان در 
مجلس اعالم کرد که تمام نمایندگان اســتان خوزســتان به دلیل ظلم 
بودجه نسبت به این استان استعفا دادند. این نمایندگان که تعدادشان 
به 18 نفر می رســید همچون خیلی نمایندگان مســتعفی ادوار مجلس 

راه بازگشــت به صندلی های خود را در پیش گرفتند.
اما بودجه آن ســال پس لرزه دیگری هم از خود برجای گذاشــت. 9 
نماینده لرستان و نماینده بوکان در اعتراض به الیحه بودجه و تامین 
نشــدن اعتبارات استانشــان تهدید به استعفا کردند. که این استعفا ها 

هم به جایی نرسید.
اما در دوره نهم مجلس شــورای اســالمی مهدی ســنائی از ســمت 
نمایندگی اســتعفا داد و ســفیر ایران در روســیه شد تا نخستین استعفا 

در مجلس نهم به ثمر بنشــیند.
اواســط تیر ســال 1394 یعنی در آخرین ماههای فعالیت مجلس نهم، 
اینبار 18 نماینده مردم اســتان فارس در مجلس شــورای اسالمی، در 
اعتراض به انتصاب اســتاندار جدید فارس، اســتعفای خود را به هیأت 
رئیســه مجلس تقدیم کردند که البته با رایزنی های انجام شــده این 

استعفا هم نقش برآب شد.
مهــدی کوچــک زاده نماینده مردم تهــران در مجلس نهم، آخرین 
ســکانس از اســتعفای نمایندگان را رقم زد. او که در واکنش به عدم 
ایراد اخطار خود در خصوص امحای مقادیر زیادی سیب زمینی دست 
به این اســتعفا زده بود، هرچند در آن جلســه وســایل خود را جمع کرد 
و به نظر می رســید که برای همیشــه رفته اســت، باز هم به جایگاه 

خود بازگشت.
حاال با توجه به سرنوشــت نمایندگان ادوار مختلف مجلس شــورای 
اســالمی می توان دریافت که تنها اســتعفاهایی منجر به نتیجه نهایی 
شــدند که نمایندگان درخواســت کننده یا قصد عزیمت به کابینه را 
داشــته اند و یا اینکه ســکونت در یکی از سفارتخانه ها را برگزیده اند.
آمــار زیادی از اســتعفاها تعلــق به نمایندگانی دارنــد که برای بیان 
اعتراضــات خــود راهی جز تنظیم اســتعفانامه را نمی یابند و از آن به 
عنوان حربه ای برای تهدید مسئوالن استفاده می کنند. چرا که کمتر 
استعفایی بوده که تاکنون به قصد تهدید انجام شده و به نتیجه رسیده 
باشد. حکایت نمایندگان اصفهان و در راس آن احمد سالک هم شاید 

از این قاعده مستثنی نباشد. 

آمــار زیادی از اســتعفاها تعلق 
به نمایندگانــی دارند که برای 
بیان اعتراضــات خود راهی جز 
تنظیم اســتعفانامه را نمی یابند 
و از آن بــه عنوان حربه ای برای 
تهدید مســئوالن استفاده می 

کنند.
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در حالی یک ســال از روی کار آمدن دونالد 
ترامــپ می گذرد که هنوز در مورد سیاســت 
خارجی او و به ویژه سیاســت خاورمیانه اش 
ابهامــات و تردیدهای زیادی وجود دارد. این 
ابهامات تا جایی اســت که یک کارشــناس 
برجســته روابط بین الملل سیاســت خارجی 
ترامپ را هیاهوی بســیار برای هیچ دانســته 
و معتقد اســت که تغییری در سیاست آمریکا 
پس از روی کار آمدن ترامپ رخ نداده است.

بــه این ترتیب به باور اســتفن والت، ترامپ 
عمال در حال ادامه دادن به سیاســت خارجی 
اوباما اســت همراه با مبلغ متنابهی از جنجال 
و جوســازی رســانه ای و درشت گویی است. 
تحلیلگر برجسته دیگری حتی پا را از این فراتر 
گذاشته و مدعی است که دولت ترامپ اساسا 
سیاســت خارجی ندارد و بر رفتارهای مقامات 
این دولت هیچ طرح و راهبردی حاکم نیست.

به باور فرید ذکریا فقدان چشم انداز و راهبردی 
مشــخص در سیاســت خارجی آمریکا وجه 
مشــخص سال اول ریاست جمهوری ترامپ 
اســت. مخالفان این دیدگاه البته می توانند به 
انتشــار با عجله سند راهبرد امنیت ملی جدید 
آمریکا و نیز تصمیمات ترامپ در مورد انتقال 
ســفارت آمریکا به بیت المقدس، فرســتادن 
اســرائیل و عربســتان به ماه عسل و تالش 
سازمان یافته برای قرار دادن ایران به عنوان 
ســیبل همه کشورهای منطقه ای و فرامنطقه 
ای بــه عنوان کارنامه ای پربار برای تنها یک 

سال اشاره کنند.
به نظر می رســد که بــرای قضاوت در مورد 
سیاست خاورمیانه ای ترامپ بررسی اتفاقات 
روزهای اخیر گویا و روشنگر خواهد بود. درست 
همــان زمانی که متحد اصلی ایاالت متحده 
در منطقه یعنی عربســتان خسته و فرسوده از 

جنگ بی حاصل یمن تمامی فرماندهان ارشد 
نظامی خود را برکنار می کند و به این ترتیب 
به وضوح ناکامی این کشــور سابقا احتیاطکار 
و اکنون ماجراجو را فریاد می زند، در سازمان 
ملل هم تالش چند ماهه برجسته ترین بازیگر 
سیاست خارجی آمریکا یعنی نیکی هیلی برای 
محکوم کردن ایران در قضیه یمن به بن بست 
می رســد.هیلی که از هیچ تالش و نمایش و 
ولیمه دادنی برای اقناع اعضای شورای امنیت 
بــرای محکوم کردن ایران به نقض قطعنامه 
های شــورا، فروگذار نکرده بود در نهایت نه 
تنهــا بــه قطعنامه ای متضمــن محکومیت 
ایران نرســید بلکه حتی قطعنامه ای شــامل 
ابــراز نگرانی در مــورد ایران نیز اجماع کانل 
شورا را به دست نیاورد تا در نهایت اسم ایران 

به کلی از قطعنامه حذف شــود.
به این ترتیب به نظر می رســد که دســت کم 
در چارچــوب خاورمیانه دولــت ترامپ واقعا 
مجموعــه ای از اقدامات بــا هدف و راهبرد 
مشــخص را پیگیری می کند و نمی توان از 
خالء سیاست خارجی این کشور سخن گفت. 
اما نکته این جاســت کــه مانند تمام دو دهه 

گذشــته سیاست خارجی آمریکا در منطقه بر 
پایه یک تصویر توهم آمیز از بازیگران منطقه، 
یــک رویکرد از مد افتاده هژمونیک و مهمتر 
از همه تالشــی مضحک برای نادیده گرفتن 
واقعیات میدانی اســتوار شــده است. هنوز و 
همچنان رفیق بازی در سیاست خاورمیانه ای 
آمریکا به فرار از مشکالت و سواالت واقعی و 
تالشی مجدانه برای حل کردن مشکالتی که 
اساسا نباید وجود داشته باشند منتهی می شود.
به این ترتیب به نظر می رســد که مشــکل 
سیاســت خارجی آمریــکا در منطقه نه لزوما 
فقدان سیاســت خارجی و راهبرد کالن بلکه 
خودشــیفتگی مفرطی است که باعث شده تا 
ارتباط بین محیط و راهبردها به حداقل رسیده 
و شکست ها و ناکامی ها تفسیری غیر واقعی 
و فوبیایی پیدا کند. چرخه توهم و ناکارآمدی 
سیاســت خاورمیانــه ای برای ایاالت متحده 
دست کم از زمان اشغال افغانستان و عراق به 
راه افتاده است و ترامپ با وجود ادعاهای زمان 
تبلیغات انتخاباتی، توان یا شــجاعت شکستن 

این چرخه ناکامی را ندارد.
*استاد دانشگاه 

یکسال سیاست خاورمیانه ای ترامپ
 محمد مهدی مظاهری*
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�»القای�ناامیدی«�آفتی�اســت�که�همه�ســردمداران�نظام�به�خوبی�می�دانند�که�چه�بر�ســر�کشور�خواهد�آورد،�از�این�
رو�همه�بســیج�شــده�اند�و�در�سخنرانی�هایشان�نسبت�به�این�آفت�هشــدار�می�دهند�تا�بلکه�بتوانند�جلوی�سرایت�

آن�را�بگیرند�

پمپاژ ناامیدی در جامعه

رضوانه رضایی
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روحانی؛ اولین حلقه از زنجیره امیدواری
حجت االســالم حســن روحانی را اولین حلقه از زنجیره امیدواری باید دانست. 
او که خود با شعار تدبیر و امید پا به پاستور گذاشته بود، به رغم همه مشکالتی 
که بر سر راه دستیابی به اهداف دولت یازدهم وجود داشت، هیچگاه این واژه از 
زبانش نیفتاد تا همچنان کشــور، مردم و بخصوص جوانان را به وجود آینده ای 

روشن امیدوار نگه دارد.
با این حال، حسن روحانی هرچقدر هم که بر طبل امیدواری می کوفت بازهم 
روزهای ســختی را بخصوص در دوران مذاکرات هســته ای ایران سپری کرد؛ 
روزهایی که عده ای عزم خود را جزم کرده بودند تا به مردم بگویند آنچه را که 

در پی رسیدن به آن هستند سرابی بیش نیست.
با عبور از آن دوران که کمتر پیوندی میان مخالفان و منتقدان حسن روحانی با 
دولت برقرار بود، حاال باز هم رییس جمهور پا پیش می گذارد تا هرگونه یاس و 
ناامیدی را از میان بردارد. روحانی در جدیدترین سخنرانی خود اعالم کرد: »برخی 
به بهانه مخالفت با دولت به امید و آینده ملت ضربه می زنند که البته این اقدامات 
بر مبنای کم عقلی و کمبود عقل است وگرنه مخالفت با دولت معنایی ندارد. مبارزه 
با دولت به معنای مبارزه با منافع ملی و ضربه زدن به امید و اعتماد مردم است.« 
هرچند این بخش از سخنان روحانی به مذاق خیلی ها خوش نیامد اما حاکی از 
آن است که به زعم رئیس جمهور »مخالفان دولت« قدم در راه ناامیدی ملت 

گذاشته اند.
رسانه ها یاری کنند

اما این تنها روحانی نیســت که به القای حس ناامیدی در جامعه شــکایت دارد. 
در میان سایر دولتمردان هم سخنورانی هستند که در تایید صحبت های رییس 
دولت، خودشــان نســبت به حس ناامیدی که در کشــور از سوی برخی در حال 
شکل گیری است، هشدار دهند. اسحاق جهانگیری یکی از این افراد است که 
البته در قالب توصیه عنوان می کند: »یکی از شاخص های توسعه میزان شادی 
و امید به زندگی در جوامع است. امیدواریم صدا و سیما و رسانه ها کمک کنند و 
شادی و نشاط در جامعه جریان پیدا کند.« هرچند جهانگیری مستفیما انگشت 
اشاره خود را به سوی رسانه ها نمی گیرد اما می داند که ضعف کار کجاست که 

برطرف کردن آنها را طلب کمک می کند.
دولتمردان که از مدتها پیش رســانه ها -البته از یک طیف خاص- را در جبهه 
مخالف خود می دیدند و جلودار آنان را رسانه ملی معرفی می کردند، االن هم این 
رسانه را مهمترین عامل پمپاژ ناامیدی در جامعه می دانند. معصومه ابتکار معاون 
رئیــس جمهــوری در امور زنان در این باره می گوید: جریانی عمدا برای ناامید و 
مأیوس کردن مردم دارد فعالیت می کند، در واقع می خواهد با دادن خبرهای بد 
یک فضای بی اعتمادی را ایجاد و تشدید کند. روی این باید کار کنیم، رسانه ها 
مخصوصا رســانه  هایی که پشــتیبان رأی مردم و در انتخابات با رأی اکثریت 

همسو بودند خیلی باید تالش کنند که این فضا را بشکنند. 
فضاسازی های کاذب رسانه ای

محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهوری هم »رسانه«ها را مورد انتقاد قرار 
داد و آن را یکی از عوامل القاکننده ناامیدی دانســت. او با اظهار تاســف از اینکه 
عده ای به قیمت ناامید ساختن مردم، نادیده انگاری دستاوردها و القای ناکارآمدی 
نظام به مخالفت سیاسی و فضاسازی های کاذب رسانه ای روی آورده  اند، گفت: 

انتقاد به روش  ها و تصمیمات به اصالح و بهبود وضع موجود منجر می  شــود 
اما مخالفت با هدف زمینگیر کردن دولت و رها شدن امور مردم و ناامید کردن 
مردم از آینده کشور و نظام انجام می شود که بی تردید مورد پسند هیچ کدام از 

جریان  ها و گروه ها و طیف های سیاسی درون نظام نیست. 
افعال و گفتار برخی مسئوالن!

اما این تنها دولتمردان دوازدهم و حامیان آنها نیســتند که نگران پدیده ای بنام 
»ناامیدی« باشند. حجت االسالم ابراهیم رییسی که روزی در قامت رقیب حسن 
روحانی در انتخابات ریاست جمهوری حضور داشت و در جهت کامال متفاوت 
با او حرکت می کرد، همصدا با رییس دولت دوازدهم لب به انتقاد گشود و گفت: 
متأسفانه کشور گرفتار برخی مسئوالنی است که گاهی با گفتار، موضع گیری های 
نابجا، افعال و ترک فعل های خود در جامعه القاء ناامیدی و یأس می کنند. هرچند 
رییسی نامی از فردی نمی برد و تنها به کلی گویی اکتفا می کند اما بعید نیست که 
منظور او محمود احمدی نژادی باشد که مدتهاست در نقش اپوزیسیون ظاهر شده 

و با هر مساله ای که در کشور پا می گیرد مرثیه سرایی می کند.
فتنه ناامیدی

چهره دیگر از جناح رقیب که هم صدا با دولتمردان شده سعید جلیلی است. او 
که پس از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم دست به تشکیل دولت در سایه 
زده است، از جمله کسانی است که در مقام انتقاد از القا کنندگان ناامیدی درآمده 
و هم زبان با دولتمردان عنوان می کند: امروز می بینید که سعی می شود فضایی 
ایجاد  کنند که اصاًل انگار هیچ موفقیتی در کارنامه نظام جمهوری اســالمی 
وجود نداشته است. می خواهند کیلومتر موفقیت های انقالب را صفر بکنند. فضا 
را طوری درست می کنند پر از یأس و ناامیدی شود که بعد برخی که گویند اصاًل 

چرا انقالب کردیم؟ این فتنه است. 
روی سخن مسئوالن با کیست؟

هرچند جان کالم مســئوالن این روزها یکی اســت اما، هنوز هیچکدام مرجع 
مشــخصی را بــه عنــوان مخاطب خود انتخاب نکــرده  و در مورد آن به توافق 
نرســیده اند. از حســن روحانی گرفته که منتقدان دولت را بدون دادن آدرس سر 
راســتی مســبب این قضیه می داند، تا ابراهیم رییســی که برخی از مسئوالن را 
مجری این پروسه می نامند. تا آنجا که به قول حمیدرضا ترقی، »مردم نمی دانند 

یقه چه کسی را بگیرند؟«
البته نباید فراموش کرد که روی ســخن بســیاری از آنان رســانه ها هم هستند 
که پرمخاطب ترینشــان یعنی رســانه ملی تاکنون کمترین حمایت را از دولت 
حسن روحانی داشته  و اکثر اقدامات چند ساله آن را به هیچ انگاشته . البته اخیرا 
برخی سیاسیون عنوان کرده اند که القاگران ناامیدی بعید نیست که از بدنه خود 

دولت باشند. 
اما چه منتفدان بذر ناامیدی را بپاشند، چه برخی از مسئوالن در خطابه های خود 
وضعیت بغرنجی را ترسیم کنند و چه صدا و سیمایی که روی یاس و ناامیدی 
را سفید کرده است عامل اصلی بروز چنین پدیده ای باشد، باز هم جای شکرش 
باقیست که مسئوالن کشور را به واکنش های مشابهی واداشته است. البته این 
مشــابهت ها تنها به این دلیل اســت که مسیر انتهایی ناامیدی ها ضربه به یک 
دولت خاص و یا جناح مشخص سیاسی نیست بلکه این کلیت نظام است که با 

چنین پدیده ای متضرر خواهد شد.
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در گفت و گوی »افق تازه« با اقتصاددانان بررسی شد

دو روی سکه اقتصاد ایران 
در سال97

فاطمه دیانی

بعــد از روی کار آمــدن دونالد ترامپ و تهدیدهایی که هرازگاهی علیه برجام و وضع تحریم های 
جدیــد علیــه اقتصاد ایران مطرح می کند اگرچه پیش بینی درباره آینده اقتصاد کشــورمان را تا 
حدی دشــوار کرده اســت اما حمایت اروپا از توافق هســته ای از یک سو و بهبود شرایط ایران در 
منطقه از ســوی دیگر می تواند خطر تحریم های گذشــته را کاهش می دهد . ضمن آنکه ذخایر 
مالی ایران نســبت به گذشــته رشد واقعی داشته و به باور کارشناسان داشتن تجربه کافی برای 
مقابله با تحریم های احتمالی شــرایط امنی را برای اقتصاد ایران فراهم ســاخته است.البته دراین 
بین نسبت به برخی سیاست های اقتصادی دولتمردان در سالهای گذشته هم انتقادهای بسیاری 
مطرح شــده اســت. سیاست هایی که به نظر می رسد خطرناک تر از بازگشت تحریم ها باشد. از 
این رو برای عبور اقتصاد کشــور از بحران بر تغییر این سیاســت ها تاکید می شود چراکه با ادامه 
روند فعلی آینده مبهمی از اقتصاد کشــور ترســیم می شــود. پس از آنجایی که سال 96روزهای 
پایانی خود را سپری می کند دلنگرانی در مورد اقتصاد کشور در سال آینده وجود دارد و به عبارت 
دیگرنااطمینانی درمورد وضعیت متغیرهای کالن اقتصادی مانند رشــد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ 

ارز و... است.
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در همین راســتا ابراهیم رزاقی کارشــناس مســائل اقتصادی در گفتگو با 
»افق تازه« به بررسی وضعیت اقتصادی کشور در سال 96پرداخته و معتقد 
اســت:وضعیت اقتصادی کشــور نه تنها در سال97 خیلی تغییر نخواهد کرد 

بلکه شرایط تنزلی خواهد بود.
وی در توضیح این مطلب می گوید: در اقتصاد ایران بعد از پایان دوران دفاع 
مقدس یعنی از زمان آیت اهلل هاشمی خطی شروع شده است که آن اجرای 
سیاســت های نولیبرالی اقتصاد آمریکایی در ایران اســت و دولتهای بعد از 
آن هم همین سیاســت های اقتصادی با مبانی ســرمایه داری را با اندکی 
تفاوت ادامه داده اند . براین اساس که هر آدم عاقلی آزاد از هر محدودیتی 
غیر از قانون به  دنبال حداکثر سود و لذت خودش می رود . انسان خودش 
عهده دار اداره خویش اســت. این فلســفه به گونه ای در اقتصاد ایران پیاده 
شــده که اول با خجالت ، پنهان کاری و یواشــکی کار کردن و بعد کار به 
جایی رســید که از این نوع اقتصاد و بااین مبانی ایدئولوژی آدمهایی روی 
کار آمدند که بعضا چند هزار میلیارد ســوء اســتفاده و حیف و میل می کنند 
مثــل صنــدوق ذخیره فرهنگیان و اکثرا از ســوی دیگر دولت ها هم کم و 

بیــش این کار را انجام داده اند.
وی ادامــه داد: درایــن مدت ما 1500میلیــارد دالر واردات کاال و خدمات 
داشــتیم که طبق ضوابط بین المللی باید 75تا150میلیون شــغل ایجاد می 
شد اما فقط 12 میلیون شغل ایجاد شده است. دراین شرایط طبقه اشرافی 
به وجود آمده که از واردات ســود می برد . چون برای واردات دالر ارزان 
مــی دهیــم. اینهــا ازوارداتی که انجام می دهند ســود خوبی می برند و در 
این بین تنها بخشــی که حاشــیه ای و ســرکوب شده است تولید کننده ها 
هستند . چه کشاورزان و چه صنعت گران در اثر دالر ارزان وارداتی معموال 
ورشکســت می شــوند و سیاســتی که دولت به کار می گیرد ؛حتی آنهایی 
که پیمانکار دولتی هســتند دولت بدهی آنها را پرداخت نمی کند یا طلب 
شهرداری را نمی دهد. ضمن آنکه از صندوقهای بازنشستگی و سازمانهای 
بازنشستگی وام می گیرد و تنها کاری که می کند این است که نفت خام و 
پتروشــیمی را بفروشــد و از آن طرف هم مثل تقریبا همه کشورهای دنیا از 
طریق مالیات هزینه های خودش را جبران نکند. آنهم مالیات بر ثروتمندان 
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،مالیات بر فعالیت هایی که تولیدی نیســت . ســودهای هنگفت دارد. 
حرکتهای احتکاری،خرید و فروش ها و غارت اموال عمومی به شــکل 
های مختلف از جمله خصوصی ســازی ها .خود خصوصی ســازی علت 
عمده ثروتمندی عده خاص است که چیزی به اسم تولید نمی شناسند.

وقتی نگاه تولیدی نیســت و فضا به این ســمت رفت طبیعی اســت که 
آدم های فاســد زیاد شــوند و گســتاخ شوند و نماینده مجلسی که باید از 
منافــع مــردم دفاع کنــد از منافع این ها دفاع می کند چون کمک کرده 
اند تا وارد مجلس شــوند. اینها دارای پوشــش رسانه ای قویی هستند و 
از بیرون حمایت می شــوند و متاســفانه بعضا از ســوی رییس دولت هم 
مــورد حمایــت قرار می گیرند و اختالس ها با نام وام های معوقه توجیه 
می شوند . این از شگردهایی است که ای کاش مثل نظام سرمایه داری 
حداقل اینها را وارد تولید می کردند اما چون تولید سودش کم است می 
برنــد در فعالیت هــای غیر تولیدی.نتیجه این اقدامات؛ ناامیدی مردم ، 
فقر ،افزایش بیکاری تحصیلکردها و جوانان اســت که کل نظام را زیر 
ســوال می برد چون هر چه زمان می برد این خط روی ریلی اســت که 
غربی ها بیشــتر آن را قبول دارند و این را به طور مســتقیم وغیرمستقیم 
به رای دهندگان تحمیل می کنند و افرادی دوباره انتخاب می شــوند 
که بیشــترین ضربه را به طبقه فقیر وارد کرده اند. در نتیجه در فضایی 
که 66میلیون نفر جمعیت در ســن کار داریم اما فقط 23میلیون نفر کار 
می کنند. لذا معلوم اســت علی رغم داشــتن الگوی عزت آور و ارزنده 
دفاعی ما در مورد اقتصاد بر عکس عمل کرده ایم. نه توجه به این مساله 
داشــته ایم و نه به اندیشــه های امام و رهبری درباره اقتصاد مقاومتی 
توجــه کــرده ایم. ما باید به گونــه ای عمل کنیم که نقاط ضعف خود را 
پوشــش  دهیم و اگر کشــورهای ســرمایه دار به ما اسلحه نمی دهند ما 
اســلحه ســاز شــویم و اگر از ما نفت نمی خرند  ما دیگر نفت خام صادر 
نکنیــم.  اگــر بــه ما مواد اولیه روغن نباتی نمی دهند  که 90درصد تولید 
آن از واردات این مواد اســت کشــت این مواد را در داخل توســعه دهیم 
.بــه عبــارت دیگر اگر در چارچوب اقتصــاد مقاومتی حرکت می کردیم 
االن کشــور صنعتــی بودیم و دوروبر خودمــان را هم صنعتی و بی نیاز 
می کردیم. چون خط آمریکایی ، انگلیســی ،فرانســوی و آلمانی خطی 
اســت که نزدیک 150تا200ســال آغاز شــده است اما 60تا70سال به 
بلوغ خودش)بلوغ شــیطانی (رســیده است. اینها به هیچ کشوری اجازه 
نمی دهند مســتقل باشــند. می خواهند همه کشورها خام فروش باشند 
و مــواد خــام را به قیمتی که آنها می گویند بفروشــند. چون در کشــور 
خودشــان فقر زیاد اســت مثل زمان شاه ما باید کاالهای آنها را بصورت 
مســتقیم از خودشــان خریداری کنیم. و یا بعد از انقالب از چین یا کره 
جنوبی این کاالها را بخریم. درحالی که این سیاســتها با اصول قانون 
اساســی جمهوری اســالمی منافات دارد اما متاسفانه روسای جمهور ما 
طبق این برنامه پیش می روند ودشــمنان تالش می کنند الگویی که 
ما در منطقه دادیم را به وســیله خود ایرانی ها مخدوش کنند و صدمه 
بزنند .انشــااهلل هیچ وقت چنین اتفاقی نیفتد وگرنه هیچ چیزی از ایران 
باقــی نمــی مانــد و ایران از ســوریه و یمن بدتر می شــود. باید در نظر 

داشــته باشــیم قذافی کاری که آمریکا می خواســت را انجام داد . یعنی 
صنایع هســته ای کشــورش را به امریکا داد اما بعدا دیدیم چه به روزش 
آوردند . در مورد ایران این برنامه شــدیدتر اجرا می شــود.اما از آنجایی 
که نیروی جهادی که در ایران اســت در لیبی نبوده اســت . پس از نظر 
امریکاییها این الگو از الگوی قذافی برایشــان خطرناک تر اســت .پس 
کاری خواهند کرد که ایران تجزیه شــود و یک نقطه آباد هم در ایران 
باقی نماند. همانطور که در ســوریه این کار را کردند. از لحاظ اقتصادی 
و فرهنگ اقتصادی ســرمایه داری خطر بزرگی ایران را تهدید می کند 
.فرهنگی که در اقتصاد ایران پیاده می شــود ســرمایه داری است یعنی 
خودپرســتی و زیــاده خواهی. همه چیز تحــت تاثیر من و فرد قرار می 
گیرد و کســانی که ندارند مثل برده هســتند . اگر اعتراض کردند باید 
ســرکوب شــوند .در حالی که قانون اساســی ما چنین چیزی نمی گوید 
اصل 43قانون اساسی می گوید؛ دولت موظف است برای همه مسکن 
،خوراک ، پوشاک ، بیمه ،بهداشت و درمان و آموزش فراهم کند . دولت 
باید به بیکاران از طریق تعاونی کار بدهد. دولت نباید کارفرمای مطلق 
باشــد. بخش خصوص نباید تکاثر ثروت انجام دهد . اقتصاد جامعه باید 
بصــورت تعاونی اداره شــود ولی بخش دولتی کــه توانایی زیادی دارد 
در اختیارش باشــد . بخش خصوصی هم تابع این باشــد. یعنی بخش 
ســرمایه داری به دنبال حداکثر ســود نباشد. مابه آدمهایی احتیاج داریم 
که با همان الگوی جهادی و ایثارگری بیش از آنکه به خودشــان فکر 
می کنند به افراد محتاج فکر می کنند. متاسفانه مسوولینی که خواستند 
ایران را توســعه بدهند از زمان دولت ســازندگی تا االن به دنبال اجرای 

الگوی اقتصاد امریکایی بوده اند.
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد:اقتصاد ایران در سال 96سیر 
نزولی بیشتری داشته است .افزایش بیکاری ، ورشکستگی بیشتر صنایع 

وســه برابر شــدن نقدینگی از مشکالت موجود اقتصاد کشور است.
یکی از نقاط ضعف این اســت که چون ســود در تولید کم اســت بیشتر 
بانــک هــای خصوصی با پول مردم اقدام به خرید مســکن کرده اند.لذا 
بخش اعظم نقدینگی مردم در این فعالیت ها حبس شــده اســت. یعنی 
بانکها عمال ورشکســت شــده اند . درحالی که اینها باید وارد تولید می 
شــدند تا کشــور به ســمت خودکفایی پیش برود . طبق آمار منتشر شده 
ســاالنه 20 میلیارد دالر از منابع ارزی ایران توســط بخش خصوصی به 
خارج منتقل می شود . وقتی فضا اینگونه می شود . روستاها تخلیه می 
شــوند و جوانــان تحصیلکرده  بیکار نیــز افزایش می یابند.هرچه زمان 
می گذرد به خاطر اجرای الگوی بد اقتصادی شرایط غیرعادی در کشور 

ســال به سال تشدید می شود .
وی معتقــد اســت : وضعیت ارز هم در ســال 97 بــر همین روال پیش 
خواهد رفت .در واقع تا وقتی این مدیریت هســت همین شــرایط ادامه 
خواهــد یافــت. دربــاره ارز بنده نظری دارم که اکثر کارشناســان با آن 
موافق نیســتند. به عنوان مثال تا ســال 48 تورم در ایران نبود و می شــد 
گفت حداکثر تورم در ایران 3درصد بود. ازســال 48تورم در ایران آغاز 
شــد چراکه درآمد نفت زیاد شــد. یکی از دالیل آن صدور بیش از حد 
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نفت بود به نسبتی که درآمد نفت زیاد شد بلند پروازی های نظام چه از 
لحاظ تسهیالتی و چه از لحاظ واردات افزایش پیدا کرد . و بعد به نسبتی 
کــه تــورم در داخــل به وجود آمد ارزش پول داخلی تنزل پیدا کرد که به 
همان نســبت هم منبع درآمدی به وجود آمد. در زمان شــاه دالر7تومان 
تثبیت شــد. در نتیجه دالر7تومانی صدمه ای به اقتصاد ایران نمی زد 
چــون تــورم نبود . با وجود تورم و دالر7تومانی موجب شــد ارزش پول 
داخلی تنزل پیدا کند اما بطور مصنوعی ما برابری دالر7تومانی را حفظ 
کردیم در نتیجه قیمت تمام کاالهای تولیدی داخلی باال رفته است اما 
دالر همان 7تومان ماند . یعنی هرچه از خارج وارد می شــود نســبت به 
تولیــد داخلــی قیمت پایین تــری دارد چراکه به دالر یارانه داده ایم. در 
زمان شاه همین کار را کردند بنابراین در دوره ای که ایران درآمد نفت 
نداشــت سیاســت های دولت موجب شد در این زمان درآمد اصلی ایران 
از محل صادرات نفت بیشــتر از هزینه های ایران از محل واردات شــود. 
از مســیر کنترل واردات به طوری که کاالهای تجملی و غیر اساســی 
وارد کشور نشد برعکس حمایت از تولید کننده داخلی با پرداخت یارانه 
صورت گرفت و بعد از ســالها ارز آوری ایران از صادرات بیشــتر از ارزی 
آوری از طریــق واردات بــود. یا در چین تعمدا قیمت دالر باال تعیین می 
شــود در نتیجه هیچ کشــوری نمی تواند با این دالر گران قیمت به این 
کشــور کاال وارد کنــد . کاالی تولیــد داخلی ارزان تر از کاالی وارداتی 
اســت .ازاین رو سیاســت ارزی در خدمت تولید داخلی اســت و به کشور 
صادر کننده تبدیل می شود. هرچند کاالهای بنجل داشته باشد برایش 
ارز آوری بــه دنبــال دارد. هرکس هم ارز دارد ارز خودش را نســبت به 
بازار داخلی با گران ترین قیمت ، دولت می خرد.حال ســوال این اســت 
که دالر در ایران باید چگونه باشد؟ در کشور ما در حالی که قیمت دالر 
باید 12یا13هزار تومان باشد 4هزار تومان می فروشند یعنی هرکس از 

خارج کاال وارد می کند 5برابرفعالیت های دیگر ســود می برد.
یکــی از تولیــد کننده ها گفته بود اگر ما بخواهیم زنجیره تولید کاالهای 
داخلی خودمان را از داخل بخریم سودمان یک پنجم االن می شود که 
همــه چیــز را از خارج وارد می کنیم. بنابراین به نفعمان اســت از خارج 
قطعات را وارد کنیم. هر کس ســود بیشــتری می خواهد باید کاال را از 

خارج وارد کند.
وی با طرح این ســوال که آیا می شــود گفت دولت هیچ اقدام مثبتی 
نداشــته اســت؟اظهار داشت: قطعا اینگونه نیســت .همانطور که گفتم 
1500 میلیارد دالر وارد کشــور شــده اســت که 12میلیون شغل ایجاد 
شــده اگرچه باید 75میلیون شــغل ایجاد می شــد اما بازهم نه می توان 
کار مثبــت دولــت را نادیــده گرفت و نه اینکه به بهره برداری صحیح تر 
از پول وارد شده انتقاد نکرد. در کنار کار مثبتی که انجام شد این ضعف 
هم وجود داشــته اســت .به هرحال باید در نظر داشــت با روشــی که در 
حال انجام اســت وقتی نفت و پتروشــیمی تمام شد هیچ چیزی در ایران 

باقی نمی ماند. چراکه
فرهنــگ کار از بیــن مــی رود و ما می بینیم از نابــودی تولید کننده ها 
هم کســی ناراحت نمی شــود. البته در شرایط سیاهی و ظلمات هم می 

توان امید داشت .
رزاقی در حالی که ســال 96را ســال اضطراب  و التهاب نمی داند،معتقد 
است: مردم ایران حتی فقیرترین آنها همچنان امید دارند.اگرچه مباحث 
مطرح شده در حدی نیست که نظام را تهدید کند و کسانی که اعتراض 
می کنند اقلیت هســتند و دســتاویز خارجی ها هســتند اما دور اندیشی 
باید داشــت که اوضاع مردم را به ســتوه نیاورد که به آن نقطه تهدید 
برســد .هرچند که با این نوع مدیریت و این نمایندگان مجلس امکان 
ندارد به توســعه و پیشــرفت رســید. وزرایی در دولت هستند که باوجود 
عملکــرد ضعیف برکنار نمی شــوند .اینهــا همچنان در قدرت مانده اند 
و اگر پیشــرفت و توســعه ای هســت برای عده قلیلی بوده است. درحال 
حاضر حداقل 10تا15هزار نفر ســرمایه های کالنی اندوخته اند. اینها 
شرایط را به هیچ وجه تغییر نمی دهند و موافق افزایش تولیدات داخلی 
نیستند چون با ذات وجودی شان مغایرت دارد. اگر نماینده های مجلس 
نماینــده های واقعی مردم باشــند نمــی گذارند عده ای خاص اینچنین 

بهره برداری کنند.
این کارشناس تاکید کرد: وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده خیلی 
تغییر نخواهد کرد. شــرایط تنزلی خواهد بود. ضمن اینکه بنده معتقدم 
باید به تولید کننده ها یارانه تعلق گیرد . دالر ارزان را فقط به طور موقت 
برای نیازهای ضروری و اساسی ارائه داد .اگر اینگونه عمل شود نیاز ارز 
ایران بشدت کاهش می یابد . در واقع اگر برای تسهیالت غیر ضروری 
دالر12هــزار تومانــی بدهیم نیاز ارزی ایران بشــدت کاهش می یابد و 
رشد تولید زیاد می شود چون به تولید کننده یارانه می دهیم . به نسبتی 
هرسال تولید افزایش می باید یارانه را کم کنیم و دالر اگر4هزارتومان 
بــود مــا 6یا7هزار تومان بدهیم و اصال یارانــه هم ندهیم . قیمت دالر 
هرچــه افزایش پیدا کند اشــکال نــدارد چراکه تولید داخلی اهمیت پیدا 
می کند.وی با بیان این مطلب که دولت تحت تاثیر کســانی اســت که 
اشرافیت جدیدی به وجود آورده اند،گفت:در شرایط فعلی دولت موافق 
نیســت دالر گران شــود.از یک نظر می خواهد نیازهای ریلی خودش را 
تامیــن کنــد اما تا وقتی تولید را نخواهد باال ببرد هرگونه باال بردن دالر 
به ضرر مصرف کننده ها می شود. باید در شرایط فعلی دالر ارزان شود 
تا مصرف کننده های خرده پا بهره مند شــوند. عده ای در کشــور مفت 
خورند و به اندک قانع نیســتند. لذا به دنبال ســود آوری خودشان هستند 
. هرجا بتوانند کاال را احتکار می کنند تا با قیمت باالتر بفروشند.  دولت 
محدودیت ارزی دارد و تا حدی می تواند دالر را بفروشــد وقیمت ارز را 
تحت تاثیر قرار دهد.لذا فعالیت های داللی رونق پیدا می کند. در حالی 

که با گرفتن مالیات می توان این مســاله را کنترل کرد.
رزاقی در پایان تاکید کرد: در سال 97 دولت به وضع موجود ادامه خواهد 
داد. دولــت نمی خواهد به ســمتی برود کــه نقدینگی کاهش پیدا کند. 
این نقدینگی شمشــیر دو لبه اســت . اگر وارد تولید شــود تعداد عظیمی 
شغل، ثروت و سود ایجاد می کند و نسبت به واردات بی نیازی به وجود 
مــی آید.دولت همین وضع موجود که انهدامی اســت ادامه خواهد داد. 

وضعی که به نفع طبقات پولدار و مقامات اســت .
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 بررســی یک دهه تحوالت بازار ارز،طال و مســکن نشان می دهد که این 
بازارها همواره در اقتصاد ایران موج ساز بوده اند.در واقع تغییر در هر کدام 

از این بازارها،به سایر بخش های اقتصاد هم سرایت کرده است.
از شش ماه قبل که روند افزایشی قیمت دالر شروع شد تا به امروز، سرمایه 
های زیادی در اقتصاد ایران جابجا شده اند.ماجرا از تثبیت نرخ سود بانکی 
بر روی نرخ 15 درصد شروع شد.آنهایی که پولشان را در بانک ها سپرده 
گذاری کرده بودند، وقتی دیدند بانکها قرار نیســت دیگر ســودهای باال 
بپردازنــد، پولشــان را از بانکها خارج کردنــد و روانه بازارهای موازی مثل 

سکه و ارز کردند.
این رفتار صاحبان ســرمایه تنها یک دلیل روشــن داشــت؛ تداوم رکود 
در اقتصاد.اگرچه مســئوالن اقتصادی کشــور عنوان می کنند که رشــد 
اقتصــادی بــه معنای عبور اقتصاد از رکود اســت،اما واقعیت این اســت 
 کــه بخــش بزرگی از رشــداقتصادی اتفــاق افتاده ناشــی از نفت بوده

 است.
اقتصاددانان می گویند،رشــد واقعی اقتصاد زمانی اتفاق می افتد که روند 
تشکیل سرمایه ثابت مثبت باشد،اما در دوبخش مهم اقتصاد کشور یعنی 

مســکن و صنعت این شــاخص ها یا منفی بوده یا رشد بسیار اندکی داشته 
است. بررسی ها نشان می دهد که رشد تشکیل سرمایه ثابت در سال 1394 
برابر با 12- درصد و در ســال 1395 برابر با 3.7- درصد بوده اســت.در 9 
ماهه امسال نیز  نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت تنها 0.1 درصد بوده است.

حاال با اســتناد به همین دو شــاخص می توان رفتار صاحبان سرمایه برای 
گرفتن سود بیشتر در بازارهای طال و سکه،ارز و مسکن را تحلیل کرد.به 
گفته اقتصاددانان رشــد منفی تشــکیل سرمایه ثابت ناخالص ناشی از عدم 
تحقق بودجه های عمرانی و کاهش ســرمایه گذاری در بخش ســاختمان 
اســت. در چنین شــرایطی وقتی بانک مرکزی تصمیم می گیرد که نرخ 
سود بانکی را کاهش دهد در واقع جرقه ای در خرمن پول افکنده است.

شــاید بانــک مرکزی پیش بینی نمی کــرد که با این تصمیم پولی،کنترل 
بازار ارز از دستش خارج شود؛چه آنکه بارها ولی اهلل سیف رییس کل بانک 
مرکزی در مقابل پرســش هایی که رســانه ها با نگرانی ازاو درباره شــیب 
فزآینــده قیمت دالر می پرســیدند تنهــا به این جمله که» این افزایش ها 
ناشــی از تغییرات فصلی اســت« بسنده می کرد.اما بعد ازعبور از تحوالت 
فصلی مثل سال نوی مسیحی و سال نوی چینی ارز از افزایش باز نایستاد.

بازارهای 
پرسود 
در سال 97

نگار احمدی
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اندراحواالت بازار مسکن
اگر مبنای تغییر را در بازار مســکن افزایش میزان معامالت در شــش ماهه 
دوم ســال جاری قرار دهیم،بازار مســکن رو به رونق گذاشته است؛ اما این 
دلیل خروج مســکن از رکود نیســت.از شــش ماه قبل که قیمت مصالح 
ســاختمانی رو به افزایش گذاشــته،هزینه تمام شــده ساخت و ساز را هم 
افزایش داده اســت.از ســویی برخی اقتصاددانان معتقدند که افزایش نرخ 
ارز مانع از جهش قیمتی در بازار مســکن خواهد شــد. بنا به گفته این گروه 
از کارشناســان از آنجا که در اقتصاد ایران، نرخ ارز به عنوان یک جانشــین 
برای بازدهی مســکن عمل می کند، بنابراین با افزایش عایدی نرخ ارز و 
بازار ارز، مـردم بـه داد و سـتد ارز روی خواهنـد آورد و در نتیجه با افزایش 

بازدهی ارز، تقاضا برای مسکن کاهش خواهد یافت.
از ســوی دیگر،گروهی هم می گویند، نرخ ارز می تواند بر هزینه کاالها و 
خدمات مورد نیاز ســاخت مســکن نیز تاثیرگذار باشد. یعنی با افزایش نرخ 
ارز، هزینه ســاخت مســکن افزایش خواهد یافت. یعنی افزایش شاخص 
تورم تولیدکننده مصالح ساختمانی که طی شش ماه اخیر رخ داده، محرک 

افزایش نسبی قیمت مسکن در سال آینده  می شود.
در این میان موسســه مطالعات اقتصادی بامداد هم پیش بینی کرده اســت 
که:» بازار مســکن پس از رکود ســالهای 1392 تا 1396 ، در ســال 1397 
بصورت کامال آهســته و  محدود از رکود خارج شــده و رشد قیمت مسکن 

در اکثر ماههای ســال آینده بیشــتر از نرخ تورم اما حداکثر تا 25 الی 30 
درصد خواهد بود.«

ریسک نکنید
پیــش بینــی هــا حکایت از آن دارد که مهمترین تحوالت ســال آینده در 
ســه بازار موازی یعنی ارز،ســکه و طال خواهد بود.از امروز مشخص است 
که خیلی از ســپرده گذاران بانکها پولهایشــان را به امید سودبیشتر به این 
ســه بازار برده اند.این هجوم نقدینگی ســبب شده تا این بازارها سال آینده 
همچنان در راس اخبار باشــند.خیلی ها هم ممکن اســت از همین امروز 
وسوسه شوند و بخواهند وارد این بازارها شوند،اما کارشناسان می گویند،این 
بازار پرریســک اســت.اگرچه ارز همچنان با قیمت هایی که تاکنون تجربه 
نشــده،می تازد و طال و ســکه هم به تأسی از این افزایش ها رو به افزایش 
اســت، اما واقعیت این اســت که بازارهایی مه آلود هستند. سکان هدایت 
این بازارها در اختیار بانک مرکزی اســت.اگر بانک مرکزی از  سیاســت 
های تازه پولی در ســال آینده رونمایی کند،تجربه ســال 90 برای سرمایه 
گذاران کم تجربه تکرار خواهد شد.تجربه تلخ کسانی که یک شبه دارایی 

های خود را در اثرسرمایه گذاری در سکه از دست دادند.
شیر ارز هم در دست دولت است؛هرزمان اراده کند،می تواند بازار را کنترل 
کند.کما اینکه حاال با کم کردن عرضه ارز مانع از خروج ارز از کشــور در 

پی سفرهای نوروزی شده است.
تنها بازار معقول در این میان بورس است.اما در این شرایط اما بورس 
آنطور که انتظار می رفت،بازدهی باالیی را تجربه نکرده است.سرمایه 
گذاران بورسی نگران آینده این بازار هستند،از همین رو در یکماه اخیر 
شــاخص کل بورس رو به کاهش اســت.در واقع معامله گران منتظرند 

که شرایط سایر بازارها را بسنجند.
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در�چند�هفته�اخیر�مســئوالن�اقتصادی�و�بعضا�اقتصاددانان�علت�های�عدیده�ای�برای�افزایش�نرخ�ارز�برشــمرده�
انــد�و�راهکارهــای�مختلفی�ارائه�کرده�اند�اما�برای�بررســی�چرایی�آنچه�در�بازار�ارز�ایران�رخ�داده�اســت�باید�
تصمیمات�دولت�و�شــرایط�چند�ماه�گذشــته�واکاوی�شود��افزایش�نرخ�ارز�در�حالی�اتفاق�افتاده�است�که�اقتصاد�
ایران�شرایط�متفاوتی�در�چند�ماه�اخیر�نسبت�به�چند�سال�گذشته�نبوده�و�آنچه�اتفاق�افتاده،�ناشی�از�تصمیماتی�

اســت�که�در�این�مقطع�زمانی�اتخاذ�شده�است�

بحران ارزی
شوک سنگین به اقتصاد

محمد خوشنام
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1- دالر چندی پیش در حالی در چند قدمی 5 هزار تومان ایســتاده که ســد 
مقاومت 5 هزار تومان را نیز پیش از این شکســته اســت. وقتی قیمت دالر 
از 4600 تومــان باالتــر رفت، نمایندگان مجلس و منتقدان سیاســت های 
اقتصادی دولت وارد عمل شــده و دولت را تحت فشــار قرار دادند تا با ورود 
به بازار ارز و افزایش عرضه مانع کاهش بیش از پیش ارزش پول ملی شود. 
تصمیمات اتخاذ شــده به دلیل عدم شــناخت واقعیات اقتصادی نه تنها نمی 
تواند گره کنونی را باز کند بلکه گره کار را از دست به دندان حواله می دهد.  
گام اول برای مهیا شــدن شــرایط کنونی به شــهریور ماه سال جاری باز می 
گردد . وقتی دولت بر آن شــد با کاهش نرخ ســود سپرده های بانکی ، هزینه 
تمام شده پول در اقتصاد را به نفع تولید کاهش دهد،به دلیل نبود مکانیزمی 
مشخص در سوق دادن سپرده ها به سمت تولید از یک سو و بی اعتمادی به 
فضای اقتصادی از سوی دیگر ، پول ها به جای اینکه سر از تولید درآورند از 
بازار دالر و سکه و ... سر برآوردند و فشاری مضاعف را بر تولید وارد کردند.
هر چند نفس کاهش نرخ ســود بانکی و پایین آوردن قیمت تمام شــده پول، 
اقدامی مثبت است اما بی توجهی به واقعیات و الیه های پیچیده اقتصادی 
می تواند هر اقدام مثبتی را که در زمان مناسبش انجام نشود به عکس خودش 
تبدیل کند.نکته اینجاست که اقدامات اصالحی از این دست در اقتصادهایی 
با شرایط نرمال جوابگوست اما در اقتصادی چون اقتصاد ایران که از ابتدا به 
دلیل جنگ هشــت ســاله و تحریم های طوالنی، شکل گرفته و شرایط ویژه 
خــودش را دارد، نمــی توان انتظار عکس العمل درســت در برابر تصمیمات 

منطقی بدون در نظر گرفتن سایر عوامل و زمان مناسب  را داشت.
قاطعانه می توان گفت کمتر کشــوری را می توانید بیابید که مردم عادی در 

آن، به ارز و طال به عنوان یک منبع سرمایه گذاری نگاه کنند.
اما در ایران  شرایط پیش گفته سبب شده است بازاری موازی با بازار رسمی 
و اصلی کشــور شــکل گیرد و پدیده دستفروشــی ارز در کشور رویت شود.از 
دیگر ســو متقاضیانی که از تامین تقاضایشــان در مجاری رســمی و صرافی 
های قانونی به علت کمبود عرضه باز می مانند، در کنار خیابان ریسک کرده 

و ارز مورد نیازشان را خریداری می کنند.
این بازار موازی یا مجازی در کنار هر بازار حقیقی دیگری نیز در کشــور رخ 
نمایی می کند.شــاید بتوان تحریم ها را عامل اصلی شــکل گیری این دست 
از بازارها دانســت. به هر روی بازاری موازی برای انتقال ارز مورد نیاز ، چه 
برای بخش خصوصی و چه برای بخش دولتی سال ها شکل گرفته و اتفاقا 
دولت نیز از زمان شــروع تحریم ها از  این ظرفیت برای انتقال بخشــی از 
پول های کشــور اســتفاده کرده است . بی تردید پرونده های مفتوحی چون 
پرونــده بابــک زنجانی که فروش نفــت و انتقال ارز در دوره تحریم را هدف 
قرار داده بود دلیل این مدعاســت . از این رو کاهش نرخ ســود سپرده در فضا 
کنونی زمینه را برای ورود تقاضای ســرمایه گذاران خرد به بازار ارز فراهم 

کرد اما این تمام ماجرا نبود.
2- قیمت ارز در حالی افزایش می یابد که 5 ســال پیش نیز بحران ارزی، 
شــوکی ســنگین را به اقتصاد و بخش خصوصی کشــور وارد کرد. از ســال 
1395 کمبود ها در حوزه مالی و پولی خود را نشان داده بود. از دیگر سوی، 
به رغم نصویب برجام، به اذعان مقامات بانکی ، روابط بانکی ایران و بانک 

های بزرگ جهان به روال سابق بازنگشته بود و در نتیجه روزنه غیر رسمی 
برای انتقال پول ها به کشور همچنان در حوزه هایی فعال مانده بود. در این 
شــرایط بود که یک تصمیم به ظاهر درســت بازتابی نادرســت برای اقتصاد 
به جا گذاشــت. دولت اعالم کرد با هدف مقابله با فراریان مالیاتی نســبت به 

بررسی تراکنش های بانکی باال اقدام می کند.
ذکــر ایــن نکته ضروری اســت که دفاع از شــفافیت وظیفــه اول هر فعال 
اقتصادی و کارشــناس اقتصادی اســت اما در شرایطی که موقعیت نرمال و 
باثباتی وجود ندارد ،ارتباطات مالی- تجاری و شرکت های ایرانی با کمپانی 
های اقتصادی خارجی در وضعیت متعارفی نیســت، تصمیمات به ضد خود 
بدل می شوند. نتیجه اتخاذ این تصمیم هر چند بنا بر گفته برخی مسئوالن 
اقتصادی دریافت 6 تا 10 هزار میلیارد تومان مالیات از محل بررسی تراکنش 
ها بود اما عملیات ورود ارز به کشور از طریق شبکه مجازی شکل گرفته که 
همانند بانک های مجازی  در اختیار اقتصاد تحریم شــده ایران قرار گرفته 

بود  را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار داد.
کسانی که تا پیش از این با توجه به ارتباطات خارجی به انتقال ارز صادراتی 
بخــش خصوصی و دولتی از مجرای شــکل گرفتــه غیر معمول کمک می 
کردند، با بررسی تراکنش ها عملیاتشان را متوقف کردند چرا که مجبور می 
شــدند مالیات پولی را بپردازند که متعلق به خودشــان نبود. بررسی تراکنش 
ها هر چند حدود 10 هزار میلیارد تومان برای کشور عایدی داشت اما دریچه 
ورود ارز بخش خصوصی به کشــور را بســت و در نتیجه بازار را با کمبودی 

آشکار روبرو نمود.
3- اتفاق مهم دیگر ابالغ دســتور العملی مبنی بر توقف ثبت ســفارش بدون 
انتقال ارز از کشورهای چین، هند، کره جنوبی، ترکیه و روسیه است. همین 
تصمیم که با هدف فروش دالرهای دولت در این کشــورها اتخاذ شــد و راه 
انتقال و استفاده از دالرهای صادراتی بخش خصوصی را بست ، سبب بروز 
اختالل در تجارت بخش خصوصی با این کشــورها شــد و در نتیجه بازار ارز 

را از ناحیه ای دیگر در مضیقه قرار داد.
بسیاری از تجار طرف حساب بازرگانان ایرانی در بانک های اعالمی دولت 
در این کشورها حسابی ندارند و در نتیجه مشکالتی در این عرصه خودنمایی 

می کند.
جان کالم اینجاســت که با افزایش یک باره نرخ ارز، آنچه رخ می دهد بی 
ثباتی در اقتصاد ایران اســت. زیر ســایه این بی ثباتی ســرمایه گذار خارجی 
دیگر میلی به حضور در ایران ندارد و اتفاقا بسیاری از سرمایه گذاران خارجی 
در فکر بازگشــت و عدم ســرمایه گذاری در این فضا هســتند. از سوی دیگر 
فاینانس برای شرکت ها و بنگاه های اقتصادی ایران ریسک باالیی را پیدا 
می کند چرا که کمتر کسی می تواند قیمت آتی ارز درآینده را برای پرداخت 

فاینانس محاسبه کند.
کالم آخر اینکه باید برای اتخاذ تصمیمات از اتاق های شیک و خلوت بیرون 
آمد و با درک واقعیات اقتصادی و شرایط پیچیده کشور تصمیمات را گرفت 
که در عمل نه تنها به ضد خود تبدیل نشوند بلکه به مانعی برای اصالحات 

ساختاری اقتصاد نیز بدل نگردند.
*فعال اقتصادی
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از حــدود 5 مــاه پیش که قیمت دالر به آرامی 
رو به افزایش گذاشــت، بارها رئیس کل بانک 
مرکزی این افزایش نرخ را حباب دانســته و 
در عــوض اتخاذ تدابیر الزم به منظور کنترل 
بــازار ارز، به توجیه علت افزایش آن پرداخت 
و به مردم و فعاالن اقتصادی قول داد که این 
حباب به زودی ترکیده و نرخ دالر به حالت قبل 
برمی گــردد و در همیــن حال به مردم توصیه 
نمود که از خرید دالر به منظور کســب ســود 
و منفعــت خودداری نمایند، زیرا دالر کاالی 
مناســبی برای اندوختن و کسب سود نیست .

ابتدا ایشــان ســفر زائرین کربال به مناسبت 
اربعین حســینی را دلیل افزایش تقاضا برای 
دالر ذکر نمودند و سپس نزدیکی به ایام سال 
نو میالدی و ژانویه را دلیل افزایش نرخ دالر 
قلمــداد کردند و بعد از آن هم رویه ســنواتی 
افزایش نرخ دالر در ماه های پایانی ســال را 
دلیلی بر افزایش نرخ دالر دانســتند و در همه 
حال از برگشــت این نرخ به وضعیت ســابق و 
تثبیــت نرخ دالر صحبت کردند که البته این 
روند افزایشــی نرخ ارز هیچگاه متوقف نشده، 
بــه نحــوی در ظرف این مدت و در ایامی که 
مســئولین بلند مرتبه بانک مرکزی ســرگرم 
کشف توجیهاتی برای افزایش نرخ ارز و ارائه 
آن به مردم بودند، ارزش پول ملی کشور  تا 30 
درصد در مقابل دالر و ســایر ارزهای خارجی 

کاهش یافت.
اینک مردم، نه بمنظور کســب سود و منفعت، 
بلکــه به منظور جلوگیــری از کاهش ارزش 
نقدینگی خود به بازارهای ارز هجوم می آورند 
که یکی از دالیل آن کاهش دستوری نرخ سود 
سپرده ها در بانکها است و موجب سرازیر شدن 
این نقدینگی به بازار ارزی کشور شده و دولت 
نیز علی رغم داشتن منابع ارزی کافی، از تامین 

اسکناس مورد تقاضای بازار ناتوان می نماید.
البته دو سالی هم هست که مقامات بلند پایه 
بانــک مرکزی صحبــت از تک نرخی کردن 
قیمــت دالر می کنند و قرار بود که این اتفاق 
تا پایان ســال 95 اجرایی شــود .ولی اینک با 
گذشــت دو ســال از وعده تک نرخی شــدن 
قیمــت دالر و حــذف رانت موجود از بابت دو 
نرخی بودن آن  و با رکورد شــکنی نرخ دالر 
در روزهای اخیر، نه تنها چشــم انداز روشــنی 
از کاهش نرخ دالر و یا تک نرخی شــدن ان 
پیش روی مردم و فعاالن اقتصادی نیســت، 
بلکــه  بانک مرکزی بمنظور مقابله با افزایش 
نرخ دالر ، اقدام به فروش دالر به نرخ 4634 
تومــان در بــازار نمود. با این حســاب نه تنها 
دالر به ســمت تک نرخی شــدن نرفته است، 
بلکــه  ســومین نرخ آن نیــز رو نمایی گردید 
تــا پــس از دالر مبادلــه ای و دالربازار آزاد ، 
اینک چشــممان به دالر بــا کپی کارت ملی 

نیز روشن شود .
بدیهی است که رانت حاصل از دالر چند نرخی 

باعث ایجاد فساد در اقتصاد  شده و منافع آن 
بنا به اظهار ریاست سابق اتاق بازرگانی ایران 
، فقط نصیب 3 درصد از افراد جامعه می شــود 
و البتــه مضار آن تمامی اقتصاد و جامعه را در 
بر می گیرد. البته ، بخشنامه دیگری هم صادر 
گردید که بر اســاس آن قیمت اقالم اساســی 
مــورد نیاز مردم تا پایان فروردین ســال 97 

افزایش نخواهد یافت .
ای کاش یکبــار برای همیشــه بــه این باور 
برســیم که با بخشــنامه و دســتور نمیتوان 
قیمتهــا را تثبیــت  کرد،  نرخها را تعیین نمود 
و اقتصاد را مدیریت کرد. بخشــنامه ها صادر 
می شــوند، اما اقتصــاد و بازار راه خود را می 
رود و همگان مجبور به تبعیت از قانون عرضه 
و تقاضا هســتند و بخشــنامه ها هم چنانچه 
از ایــن قانون نانوشــته پیــروی نکنند ، مثل 
همیشــه راه به جایی نخواهند برد ومسئولین 
هــم فقط میتوانند نظاره گر و احیانا توجیه گر 

اتفاقات باشند.
*کارشناس ارشد مسائل صنعتی 

حکایت دالر و اقتصاد بخشنامه ای
علیرضا حائری*



23 نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ اسفند ماه 1396 / شماره 26

اقتصادی
Bilingual Economic Monthly  

 بازار ارز طی ماه های اخیر روزهای پرالتهابی 
را پشــت سر گذاشته است. اتفاقات چند سال 
پیــش بــازار ارز با شــدتی کمتر در طول چند 
ماه گذشــته دوباره اتفاق افتاد و دوباره قصه 
پرغصه همیشــگی و عــدم تجربه اندوزی از 
وقایع اقتصادی و سیاســی گذشــته را شاهد 

بودیم.
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، نرخ ارز 
در محدوده ثابت ماند. بسیاری از کارشناسان 
معتقد بودند که فشــرده نگه داشــتن فنر ارز، 
باالخره کار دست دولت خواهد داد و نظرشان 
بر این بود که دولت آرام آرام و متناسب با نرخ 
تــورم، قیمت ارز را باال ببرد. اگرچه پیش بینی 
می شد نرخ ارز در سال 96 افزایش پیدا کند.

اقتصاد ایران 40 ســال است که با بازار ارز در 
حال جنگ اســت و با این که بارها و بارها در 
برابر آن شکســت خورده، اما هنوز هم اصرار 
داد که به زور قدرت سیاســی می تواند آن را 

مغلوب کند.
اثر بسته التهابی بر بازار

بســته ضد التهاب ارزی که دولت یازدهم از 
روزهــای آخر بهمن مــاه اجرایی کرد، با این 
ایده رونمایی شد که تا تقاضای سفته بازان و 
نیز تقاضای احتیاطی را که در طول چند هفته 
گذشــته وارد بازار ارز شده بود، مدیریت کند. 
همه می دانند که اثر قیمت ارز از حد مشخصی 
باالتر رود، ابزارهای طرف عرضه و نیز تزریق 
پــول، قــادر نخواهند بود بازار را کنترل کنند؛ 
چراکــه هیچ التهاب ارزی را نمی توان با ابزار 

افزایــش عرضه ارز، کنترل و مهار کرد.
این شــیوه از گذشــته به همین شکل جواب 
داده و بنابراین بانک مرکزی باید خود را برای 
این موضوع آماده می کرد تا نیازهای عمومی 
جامعــه را که از طرف تقاضا مطرح می شــد، 

پاســخ دهد و در عین حــال، انتظاراتی را که 
موجب شــده بود که این حجم از تقاضا وارد 

بازار شود، مدیریت کند.
الزم بــود سیاســت گذار پولی بیندیشــد تا 
انتظــارات قیمتــی کاهش یابــد و این گونه 
بتــوان بــازار را تحت کنترل در آورد. در واقع 
بســته سیاستی بانک مرکزی با اهدافی چون 
مدیریــت و کنترل بــازار ارز، مهار نقدینگی، 
مقابله با سفته بازی و در نهایت ایجاد آرامش 

در بازار تدوین و اجرایی شــده است.
تا چندی پیش نرخ سود بانکی در شهریورماه 
ســال جاری کاهش دستوری یافت و اگر این 
روند را بررسی کنیم، مشاهده می شود پس از 
این کاهش دستوری نرخ سود، سایر بازارهای 
دارایی افزایش قیمت را تجربه کردند. بســته 
پیشنهادی بانک مرکزی با 4 فاکتور، باال بردن 
موقتی نرخ ســود ســپرده های بانکی، انتشار 
اوراق قرضه ریالی با سازوکار تسویه برمبنای 
ارز، پیش فروش ســکه و اســتمداد از نیروی 
انتظــاری، طرح عنــوان کرده که می توان از 
یک اقدام ضروری بر مهار بازار لجام گسیخته 

ارز به حساب آورد.

کوتاه، ولی ضروری
این بسته و تدابیر پیش بینی شده که یک اقدام 
کوتاه مدت و اضطراری برای بازگشت آرامش 
نسبی به بازار ارز بود، تا اندازه ای توانست برای 
کوتــاه مدت تنش بــازار را تا حدودی کنترل 
کند، اما برای بلندمدت به طور حتم این بسته 
سیاســتی نه برای کنتــرل نرخ ارز و نه برای 
بهبود شــاخص های کالن اقتصادی مفید و 
موثر نیســت و باید مطالعه و دقت بیشتری در 

این زمینه انجام شود.
در بلندمــدت باید ابزار و سیاســت هایی هم 
راســتا برای نرخ ارز، سود بانکی، بهبود منابع 
بانکــی برای ســرمایه گــذاران  از بین بردن 
انگیــزه هــای اقتصادی قاچــاق و مهم تر از 
همه، اصالح ســاختار بودجــه دولت و پایان 
دادن به اتکای آن به منابع بانکی بیاندیشــند 
و سیاســت گذاری های بلندمدت برای تامین 

منافع اقتصادی کشور انجام شود.
آینــده ارزی تا زمانی که سیاســت گذاری ها 
تغییــری نکنــد و از گذشــته درس نگیریم، 
چــاره ای جز تکرار حــوادث تلخ برایش باقی 

نخواهد ماند.

40  سال جنگ ارزی
مجید سلیمی بروجنی
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خاطره وطن خواه
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گفت و گوی تفصیلی با مجید شاکری کارشناس اقتصادی:

تغییر نقشه ارزی، راه مقابله با 
گرانی ارز است

 تحوالت بازار ارز در شــش ماه دوم ســال اتفاق های زیادی را برای اقتصاد 
ایران رقم زد.اگرچه در نهایت با دخالت نیروی انتظامی قیمت دالر از افزایش 
ایستاد،اما آنطور که کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند،این توقف می 
تواند به نوعی آرامش قبل از طوفان باشــد.البته به شــرطی که بانک مرکزی 

سیاســت هایی پیش بینی کند که مانع از طغیان دوباره قیمت ارز شود.
اگرچه بانک مرکزی با اجرایی کرده بســته سیاســتی اخیر که شامل فروش 
اوراق سپرده ریالی،ارزی و پیش فروش سکه به قصد آرام کردن بازار سبب 
توقف افزایش قیمت ها شــد،با این حال به گفته اقتصاددانان این بســته 
سیاســتی نمی تواند بلند مدت بازار را کنترل کند. مجید شــاکری کارشناس 
اقتصــادی در ایــن رابطه می گوید:» طرح فروش اوراق ســپرده ریالی در 
مجموع طرح قابل دفاعی بود، اما نه به این دلیل که ســپرده جدید را جذب 
کرد، بلکه به این دلیل که بخشی از سپرده هایی که راضی شده بودند با نرخ 
15 درصد در بانک بمانند.یعنی عمال جابجا شــدند و درجای خود ماندند. با 
وجودی که اعالم شــد،نرخ ســود 20 درصد است،به نظر می رسد این روند 
ادامــه یابــد وبرخی بانکها این رویه را ادامه دهند.از طرفی با توجه به اینکه 
به نظر می رســد اوراق بدهی هم همین نرخ اســت،انتظار این است که این 

نرخ باقی بماند. «
شــاکری دارای دکترای مدیریت مالی است. گفت وگو با وی را بخوانید:
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  تحوالت بازار ارز در ماههای اخیر شــرایط را برای اقتصاد ایران   �
ســخت کرده و از سویی نااطمینانی نســبت به سال آینده و شرایط 
پیش رو بعد از تحوالت نرخ ارز پدید آمده اســت.اگر بخواهیم ریشه 
اتفاقات پیش رو را بررســی کنیم،به نظر شــما بحران ارزی اخیر از 

کجا نشات می گیرد؟
دربــاره بــازار ارز  و اینکه چه اتفاقــی افتاد که دچار یک تنش در بازار   �

شدیم-البته خوشبختانه هنوز به جهش نرسیده-باید ریشه های آن مورد 
بررسی قرار بگیرد.اوال باید بررسی شود که ما مفهومی به نام  نقشه ارزی 
داریم. نقشــه ارزی یعنی در کجا ارز را ایجاد می آوریم و کجا مصرف می 
کنیم.وقتی  محل ایجاد و مصرف با هم همپوشــانی نداشته باشند، سوالی 
که باید توســط نظام ارزی پاســخ داده شود،این است که چگونه این ارز 

را می توان منتقل کرد؟
بعد از برجام یک نظام کارگزاری ایجاد شــد که من اصطالحا برای آن نظام 
کارگزاری ناقص را می پســندم.نظام کارگزاری ناقص یعنی علی رقم اینکه 
اجازه کار کردن با بانکهای خارجی داده شده بود، اما این هشدار جدی از طرف 
اوفک به این اجازه الصاق شــده بود که نباید نتایج و منافع تراکنش مالی به 
نهادهای لیســت تحریمی ایران برســد.چنانچه در پی نوشت 16 پیوست دوم 

برجام  هم این موضوع به صراحت ذکر شده است.
شــاید تصور تیم مذاکره کننده در آن روزها این بود که این موارد را کنار می 
گذاریم و با الباقی کار می کنیم، اما آنچه به آن توجه نشــده بود، این بود که 
ادبیات پولشویی و شناسایی ذی نفعان تراکنش در سال 2013 عوض شده بود 
و تاقبــل از آن تاکیــد بــر انجام برخی قواعد بود، اما در تغییرات جدید وقتی می 
گویند ذی نفع نهایی حتی نباید از این لیست باشد،بدان معناست که تا آخرین 
مرحله را شامل خواهد شد.این موضع حتی به لحاظ فنی هم مساله ساز شد.

این موضوع ریسک عظیمی را هم ایجاد کرد.در نتیجه بانکهای بزرگ اصال با 
ایران کار نکردند و بانکهای کوچک با نگرانی هایی با ایران کار می کنند و در 
واقع اوفک بار را به دوش آنها انداخته است.البته یکسری منافع و تبعاتی هم 
دارد،مثل اینکه در تخصیص منابع  و بخش مهمی از آنچه وارد می شود،باید 
کاالی مصرفی باشــد که این موضوع خود بحث مفصلی اســت که در جای 

خود قابل بررسی است.
ابر باران زاي نقدینگي اماده بارش بود و بر ســر شــکننده ترین بازار یعني بازار 
ارزفرود آمد. البته شکنندگی که در بازار ارز ایجاد شده وسبب شده که کاندیدای 
اول بازار ارز باشــد. طرح افزایش نرخ ســود باعث شــد آن بخش از سپرده که 
پذیرفته بود با نرخ 15 در بانک بماند و داشت متقاعد مي شد به جاري تبدیل 

شود و در بازار ارز بچرخد با نرخ 20 در قالب سپرده یک ساله باقي ماند.
این نظام بانکی بعد از برجام به گواهی آمارهای رسمی بانک مرکزی از حدود 
44 میلیارد دالر در 11 ماهه امسال ،حدود 27 میلیارد دالر در سیستم صرافی 
باقی گذاشــت و الباقی یعنی 16 میلیارد دالر با سیســتم بانکی انتقال یافت.

پس بخش اصلی مشــکل صرافی بودند.در صرافی مشــکل اصلی ما این است 
کــه در بــال هــای مختلف تولید و به محل های مصرف که دوبی اســت باید 
برســانیم.از زمستان ســال 95 آمریکایی ها در عملیاتی تحت عنوان ضربات 
هماهنگ پولی نام گذاری کردند، به ایران دراین نقشــه ارزی به خصوص در 

بخش صرافی حمله کردند.
از زمســتان 95 ابتدا به چین،بعد ترکیه فشــار آوردند،اما محل اصلی مصرف 
همچنان دوبی بود.پس از آن فرآیندی به نام مالیات بر ارزش افزوده از 2016 
کم کم ایجاد شد و از سه ماهه 2017 هم ثبت نام آن آغاز شد که این موضوع 
هم مشکل ایجاد کرد. در واقع بخش بزرگی از این طرح به تحریم ثانویه دالر 
برمــی گشــت. بخش دیگری هم مربوط به قواعــد جدید و به بهانه مبارزه با 

پولشویی که از جانب ابوظبی و دوبی تحمیل شده است،برمی گردد.
در دبي بخش مهمي از عملیات انتقال بوســیله شــرکتهایي انجام مي شــد که 

لزوما صرافي نبودند.
بــه تدریــج برای ایجاد صرافی در دوبی قانونی اعمال شــد که حداقل 
ســرمایه باید 20 میلیون درهم باشــد و لذا صرافی های کوچک عمال 
حذف شدند. موضوع دوم این بود وقتي صراف ) با جواز صرافي(مالیات 
مي دهد، 5 درصد از کارمزد مالیات اوست ولي وقتي جواز صرافي ندارد 5 
درصد ازکل عملیات را باید بدهد،در نتیجه این معامله هم غیراقتصادی 
شد. اگرچه این موضوع شاید خیلی مهم نباشد، اما باز هم غیراقتصادی 
است.اتفاقی که افتاد، این بود که هر سه ماه یکبار باید از سوی صرافی 
اظهارنامه ای ارایه شــود.در نتیجه حجم فاکتورســازی برای کسی که 
جواز صرافی نداشــت،کار سنگینی شــد.در نتیجه این موضوع موجب 
نگرانی در بازار دوبی شــد. البته هنوز سررســید سه ماه نرسیده است، اما 

نگرانی که ایجاد کرده،جدی است.
طی یکســال گذشــته بخش اصلی نقشه ارزی ایران  مورد هجوم زیادی قرار 
گرفته است و در تمام این مدت ما امکان مقابله با موضوع با روش های مختلف 
نداشــتیم و الزم بود که برنامه منســجیم ازســوی تیم اقتصادی دولت و آقای 
ســیف انجام می شــد،که این کار صورت نگرفت.در واقع بانک مرکزی ترجیح 
داد که بگوید مســایل بازار ارز فصلی اســت،اما امروز که در کف مصرف حواله 
هستیم همچنان تنش داریم چه برسد به ماههاي پیش رو با تقاضاي بیشتر.

  آیا تغییر هاب ارزی می تواند در کوتاه مدت و بلند مدت کارگشا باشد؟  �
اتفاقی که در این میان افتاد،فعال شدن کانون هایی مثل سلیمانیه و هرات بود.

البته این کانون ها قبال هم بودند، ولی سایز آنها چندان بزرگ نبود. بخشی از 

ابر باران زاي نقدینگي اماده بارش 
بود و بر سر شکننده ترین بازار یعني 
بازار ارزفرود آمد. البته شکنندگی که 
در بازار ارز ایجاد شــده وسبب شده 
کــه کاندیدای اول بازار ارز باشــد. 
طرح افزایش نرخ ســود باعث شد 
آن بخش از ســپرده که پذیرفته بود 

با نرخ 15 در بانک بماند.
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تقاضای دوبی که به مشکل برخورد، از طریق این بازارها در حال انجام است،اما 
اینکه این بازارها چقدر بتوانند کارکرد داشته باشند و سایز بگیرند،معلوم نیست.

بخشــی از  تامین وجوه در این بازارها فیزیکی اســت و به این دلیل تقاضای 
اسکناس هم باال رفته است.این ها واقعیات بازار ارز است که نباید نادیده گرفت.

اینکه آمریکا دشــمنی کرده، می توان گفت که ما وقت داشــتیم می توانستیم  
واکنش نشان دهیم برای آن هزینه ایجاد کنیم،یا بازار جدید ارزی درست کنیم 
در واقع ما وقت کافی داشتیم اما اینکه بعد از یکسال جلوی دوربین بایستیم و 
بگوییم آمریکا مانع شده،قابل توجیه از سوی مقامات فنی بانک مرکزی نیست.

  شــما در نوشته هایتان اشــاره کرده اید که افزایش نرخ سود بانکی   �
مسکن است و نمی تواند راهکار بلند مدت برای حل مشکالت پیش روی 

باشد،در شرایط کنونی چه راهکاری را پیشنهاد می کنید؟
در ایــن مــدت به طرز غیرعادی نقدینگی ما افزایش یافته اســت.این 
خیلی رقم باالیی اســت و این موضوع نگران کننده ای اســت.موضوع 
دیگر برنامه کاهش نرخ بهره از شــهریور ماه ســبب شــد که برای ورود 
سرمایه گذارانی که سود سپرده 23 درصد می گرفتند،خیلی جذاب نبود.
بعد از کاهش نرخ بهره به 15 درصد عمال سپرده براي بخش مهمي از نقدینگي 
ایجاد شــده بعد از شــهریور جذاب نبود. ابر باران زاي نقدینگي اماده بارش بود 
و بر سر شکننده ترین بازار یعني بازار ارزفرود آمد. البته شکنندگی که در بازار 
ارز ایجاد شده وسبب شده که کاندیدای اول بازار ارز باشد. طرح افزایش نرخ 
ســود باعث شــد آن بخش از ســپرده که پذیرفته بود با نرخ 15 در بانک بماند و 
داشت متقاعد مي شد به جاري تبدیل شود و در بازار ارز بچرخد با نرخ 20 در 

قالب سپرده یک ساله باقي ماند.
آیا می توانیم نقشه ارزی را بهبود ببخشیم؟  �

بله؛حتما جغرافیا و تاریخ و موارد بســیاری در سیاســت خارجی می تواند کمک 
های بسیاری به ما بکند و قطعا جزییات به مسووالن محترم منتقل شده است، 
اما مســاله ای که وجود دارد این اســت که با دســت فرمان بانک مرکزی حل 

مشکل کمی سخت است.
بانــک مرکــزی تالش می کند که از طریق بازار نقد بازار حواله را کنترل کند، 
در حالــی کــه بــازار نقد در مقابل بازار حواله خیلی کوچک اســت و امروز که 
تقاضا برای بازار حواله در کف قرار دارد- به این دلیل که ما االن در ماه اسفند 
هستیم-شــاید این راه حل جواب بدهد؛ یعنی با کنترل و جلوگیری از جهش 
در تهران نظام انتظارت در دوبی را رهبری کرد.من نمی گویم نشــدنی اســت، 
اما سخت و دوم هزینه بر است و سوم اینکه مشخص نیست تا چه زمانی این 

سیاست جواب بدهد.
به نظر شــما بسته سیاســتی بانک مرکزی می تواند التهاب بازار ارز   �

را کم کند؟
طرح فروش اوراق سپرده ریالی در مجموع طرح قابل دفاعی بود، اما نه به این 
دلیل که سپرده جدید را جذب کرد، بلکه به این دلیل که بخشی از سپرده هایی 
که راضی شده بودند با نرخ 15 درصد در بانک بمانند.یعنی عمال جابجا شدند و 
درجای خود ماندند. با وجودی که اعالم شد،نرخ سود 20 درصد است،به نظر 
می رســد این روند ادامه یابد وبرخی بانکها این رویه را ادامه دهند.از طرفی با 
توجه به اینکه به نظر می رســد اوراق بدهی هم همین نرخ اســت،انتظار این 

است که این نرخ باقی بماند.
اتفاقــی که افتاده این اســت که اگر نظــام ارزی ولو به صورت کوچک جابجا 
شود، با توجه به اینکه برنامه ای هم وجود دارد اما اجرایی نمی شود،می توان 

با هزینه کمتر در شرایط کنونی این جابجایی را انجام داد.
یعنی ما یک برنامه کوتاه مدت و بلند مدت نیاز داریم که بازار حواله به شرایط 
 عادی خود برگردد و از ســویی فرصت اول ســال نو چیني را هم پشــت ســر 
گذاشته ایم و فرصت خوبی  در پیش داریم که می توان به شرط خاص و همت 
و تغییر پارادایم از آن اســتفاده کرد. با این  نوع نگاه نه تنها مي توان تنش را 

کنترل کرده بلکه مي توان مانع جهش شد.
*  به نظرشما چه کسانی نوسان اخیر بازار را رقم زده اند و آیا برخوردهای   �

امنیتی و پلیسی در بازار می تواند بلندمدت ادامه داشته باشد؟
برخوردهای امنیتی در بازار از دو لحاظ می تواند مفید باشد؛اول اینکه بخشی 
از معامالت لفظی در غیاب نماینده بانک مرکزی حذف می شــود و از طرفی 
بخشی از هات مانی)پول داغ( که به صورت حرفه ای در بازار کار می کند که 
عدد 25 هزار میلیارد تومان هم هست،برای مدتی فریز می شود.اما همه این 
اتفاقات به صورت کوتاه مدت کار می کند و ثانیا بدون اثر بنیادی کار نمی کنند.
حتــی برنامه دســتگیری دالل ها همراه بــا تزریق درهم در بازار اتفاق افتاد و 
تزریق درهم با توجه به مشکل بازار دوبی و این حقیقت که درهم دالر را باال 
مي برد نه دالر درهم را، برنامه بنیادی قابل توجهی بود.از سویی، همزمان با 
دســتگیری دالل ها کســانی فکر کردند که ممکن است کاهش قیمت صرفا 

بدلیل دستگیري دالل ها باشد که این صحیح نیست.
 بانک مرکزی تالش می کند که از طریق بازار نقد بازار حواله را کنترل کند، 
در حالــی کــه بــازار نقد در مقابل بازار حواله خیلی کوچک اســت و امروز که 
تقاضا برای بازار حواله در کف قرار دارد- به این دلیل که ما االن در ماه اسفند 
هستیم-شــاید این راه حل جواب بدهد؛ یعنی با کنترل و جلوگیری از جهش 

در تهران نظام انتظارت در دوبی را رهبری کرد
  برخی کارشناسان پیش بینی کرده اند که تورم ناشی از افزایش قیمت   �

ارز سال آینده نرخ تورم را دو رقمی و دستاورد دولت یازدهم در تورم تک 
رقمی را از بین می برد،نظر شما چیست؟

مــن فکــر می کنم افزایش نرخ ارز اثرات تورمی خیلی زیادی را از همین حاال 
خواهد داشــت، به خصوص که که بخش مهمی از این تورم بر مواد غذایی و 
کاالهای مصرفی تحمیل می شــود که تورم احســاس شده توسط دهک های 

پایین را باال ببرد. این مشکل جدی است.
اینکه جهشی به معنی واقعی کلمه داشته باشیم، اگر تغییرنظام ارزی توع نگاه 
و نقشه ارزی بدهیم و از این روش عجیب شناور مدیریت شده فاصله بگیریم. 
برنامه بزرگتر و جامع تر داشــته باشــیم، قطعا می توانیم جلوی جهش ها را 
بگیریم ،اما اگر این روند ادامه یابد با توجه به ضعف مســایلی که یاد شــد،می 

تواند نگرانی ها را زیاد کند.
اینکه کارشناسانی گفته اند که مشکل بازار ارز، اسکناس است،این حرف غلطی 
است و هیچ مبناهای برای این موضوع نیست.کنترل تقاضای حواله با اسکناس 
کار سختی است و بیشتر سیگنال به بازار است.امیدواریم بانک مرکزی با تغییر 

نوع نگاه و نوع  رفتارش از خود نام نیک  و ارزشمند به جا بگذارد. 
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ماجرای هزار بار 
گزیده شدن

 از سوراخ ارز

محمود ختائی*
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می گویند مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود. بنده می گویم دانا 
از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود. تجربه محمود بهمنی، رئیس کل 
وقت بانک مرکزی در ســال های  1390 و 1391 در مورد انباشــت کوه 
نقدینگی بخوانید سوراخ کوه نقدینگی و جهش محتوم نرخ ارز و نسبت 
دادن افزایش آن به دار ودســته جمشــید بسم ا... هنوز از خاطره ها محو 
نشــده بود که  ولی اهلل ســیف، رئیس کل فعلی بانک مرکزی در بهمن  
ســال 1396 پس از انباشــت مجدد نقدینگی در ســال های  1392 تا 
1396 همــان پدیــده را تجربــه کرده و جهش محتوم نرخ ارز را به دارو 
دسته مشابه از نوع پیشرفته تر و پیچیده تر آن نسبت داد. چرا؟ نمی دانم.
ابتدا الزم است چند پرسش در زمینه ریشه های بحران ارزی مطرح کنم؛ 
نقدینگــی اقتصــاد ایران برابر تعریف بانک مرکزی حدود 500 تریلیون 
تومان در پایان ســال 1392 بود که به احتمال قریب به یقین به حدود  

1500 تریلیون تومان در پایان ســال1396 خواهد رسید.
ثلــث ایــن رقــم حتی با دالر 5000 تومان، معــادل 100  میلیارد دالر 
می شــود که حدود کل ذخایر ارزی کشــور اســت. مشخص بود که این 
انباشت سریع نقدینگی در غیاب رشد محدود تولیدات در نهایت موجب 
افزایش رشــد قیمت انواع کاالها وخدمات، دســتمزدها، دارائی های 

منقول و غیرمنقول و ارز خواهد شــد.  
فرآیند این افزایش ها شــروع شــده است و با وقفه های زمانی متفاوت 
و بــه درجــات در مورد اقــالم مختلف تحقق خواهد یافت.   البته در هر 
مورد که سیاست تثبیت و کنترل قیمت در پیش گرفته شده باشد، این 
افزایش جهشــی و پلکانی اســت که آثار 

مخرب بیشتری دارد.  
پرسش این است که چرا چنین سیاستی دنبال شد؟ و چرا پیش بینی های 
الزم برای مقابله یا تخفیف نتایج انباشت کوه نقدینگی به عمل نیامد تا 
با ســردرگمی ها و روزمرگی های سیاست ها در مورد ارز مواجه نشویم؟
همچنین باید بگویم که از سال 1392  با روی کار آمدن دولت یازدهم 
حســن روحانی، نرخ تورم انتظاری و واقعی به دالیل متعدد سیاســی 
و اقتصادی کاهش یافت. نرخ ســاالنه تورم واقعی از  34.7 درصد در 
سال 1392 به  10 درصد در دی ماه  1396 رسید.   اما در مقابل سقف 
نرخ بهره ســپرده ها در نظام پولی رســمی از سطوح نجومی اولیه باالی  
30 درصد قبلی با روندی بســیار کند و بالتکلیف، باالخره با سیاســتی 
دیرهنگام یعنی در پایان مردادماه  سال 1396 و در آغاز فعالیت دولت 
دوازدهم با ابالغ بخشنامه هشت ماده ای کنترل نرخ بهره توسط بانک 
مرکزی، به 15 درصد کاهش یافت واین امر برخالف تصمیمات گذشته 

بانک اجرایی نیز شد.
بدیــن ترتیــب اقتصاد مدت ها با نــرخ بهره حقیقی باال عمال برای یک 
دوره چهار ســاله گروگان گروهی از موسسات مالی و بانکی ورشکسته 
بود. پیش تر پیش بینی شــده بود بدون تمهیدات الزم، این سیاســت 
ضروری کاهش نرخ بهره ولی ناســازگار زمانی می تواند موجب جهش 
نرخ ارز شــود. پرســش این اســت که چرا از فرصت طالئی کاهش نرخ 
تــورم انتظــاری در  1392  تــا  1395 برای کاهش نرخ بهره اســتفاده 
نشد؟ و سیاست کاهش نرخ بهره با تاخیری بسیار طوالنی و در هنگام 
افزایش نرخ تورم انتظاری و واقعی در مردادماه ســال 1396 اتخاذ شــد 
و همچنیــن چــرا علی رغم انتظار اثرگذاری کاهش نرخ بهره بر نرخ ارز، 
تهمیداتی همزمان و یا با آمادگی قبلی به عنوان 
مثال انتشار گواهی سپرده ریالی با پایه ارزی 

در نظر گرفته نشد؟
سیاســت بانک مرکزی در پنج سال گذشته 
در قبال مشــکل تنگنــای نقدینگی فعاالن 
اقتصــادی معطوف به افزایش منابع بانک ها 
از طریــق افزایــش پایه پولــی وکاهش نرخ 
سپرده قانونی بوده است، یعنی افزایش عرضه 
پول بوده اســت و به زبان غیرفنی انباشــت کوه 
نقدینگی بوده است. این سیاست در کنار نرخ بهره 
باالی دیکته شــده برای سپرده ها توسط موسسات 
مالی ورشکســته برای به تعویق انداختن اعالم رسمی 
ورشکســتگی آن ها منجر به خواب ســریع نقدینگی اضافه 
شــده و عــدم گردش آن در اقتصــاد بود. بدین ترتیب اقتصاد 

بــا تناقــض افزایش عرضه پول و کمبود نقدینگی مواجه بود.
به عالوه در این دوره افزایش نقدینگی می توانست موجب افزایش 
نرخ تورم شود، اما به جهت حاکمیت نرخ بهره باال، گردش نقدینگی با 
معیــار درآمــدی و مبادالتی، تقلیل قابل مالحظه ای یافته بود که خنثی 

کننــده آثــار افزایش نقدینگی به جهت نرخ تورم نیز بود.
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سرعت درآمدی گردش نقدینگی در سال 1387 معادل 1.87 بوده است 
که در  1391، به 1.5 و در  1395، به  یک رســیده اســت.   این کاهش 
قطعا در مورد گردش مبادالتی نقدینگی بیشتر بوده است. نقش اصلی و 
دقیق در بحث فوق از طریق سنجه گردش مبادالتی است که به یقین 

در اختیار بانک مرکزی اســت و بایســتی پایش می شد.
پرسش این است که در دوره  1392 تا 1396 چرا برای رفع مشکل کمبود 
نقدینگی اقتصاد، مدیریت گردش ســرعت نقدینگی یا سیاســت های 
معطــوف بــه تقاضای پول نادیده گرفته شــد؟ آیــا امروز همان غفلت 
گذشته از بحث تقاضای پول و باور به خواب همیشگی نقدینگی نبوده 
اســت که بازار ارز را ملتهب کرده اســت؟ تا کی باید افزایش بی رویه 
نقدینگی و افزایش محتمل سرعت گردش نقدینگی که معادل افزایش 

خود نقدینگی اســت، مد نظر نباشد؟
یک راه رفع کمبود نقدینگی، توســل به بازار بدهی ها اســت. این روش 
در اقتصاد ایران در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است. اما این 
روش نیز اوال در شرایط حاکمیت نرخ بهره باال منجر به افزایش بیشتر 
نرخ بهره و از آن طریق کاهش سرعت گردش پول می شود. دوما خود 
نیز می تواند مورد سوءاســتفاده قرار گرفته و همانند بحران های بانکی 

خطرآفرین باشد.
ســوما حجم خود اوراق بدهی دولتی و شــرکت های بزرگ نیز بخشی 
از تعریف گســترده نقدینگی در کشــورهای پیشــرفته است.   از این رو 
بــه عنــوان مثال در بحران های ارزی، فرآینــد تبدیل این اوراق به ارز 
توسط صاحبان آن ها فشارهای افزایش نرخ ارز را به دنبال دارد. پرسش 
این اســت که گرچه در مراحل ابتدائی بازار بدهی ها هســتیم آیا این 
مختصــات بــازار بدهی ها در کنار ضرورت توســعه بازار مالی و تبدیل 
به دارائی و بدهی ها به اوراق بهادار مورد توجه مســئوالن پولی کشــور 

برای بحران آتی قرار دارد؟
در این میان پرســش های متعدد دیگری هم مطرح اســت؛ مثال اینکه 
اصالحات ســاختاری نظام بانکی و تراز نامه های آن به کجا رســیده 
است؟ تاچه زمانی اقتصاد کشور باید گروگان موسسات مالی ورشکسته 
باشند؟ آیا بخشی از بحران ارزی کشور نیز به سبب همین عدم اعتماد 
مــردم به نظام مالی نبوده اســت؟ تهیــه و تصویب قانون جدید پولی و 
بانکی کشــور به کجا کشــید؟ چند دهه باید صبر کرد؟ اعتبار و اطمینان 
مردم به سیاست ها و عملکرد بانک مرکزی عامل تعین کننده در تحقق 

نتائج مورد انتظار تصمیمات پولی بانک مرکزی اســت.
در بحران ارزی اخیر برنامه خام اولیه بانک مرکزی برای پیش فروش 
ســکه با پیش پرداخت 10 میلیون ریال در شــعب بانک ملی چگونه 
طراحی شده بود که در روز اجرای آن  18 بهمن  1396 عمال سکه ای 

پیش فروش نشد.
روش آزمون و خطا تا کی؟ مثال دیگر طرح تبدیل نام واحد پول کشور 
از ریال به تومان اســت. آیا این تغییر، مشــکالت پولی و بانکی کشور را 
حل خواهد کرد؟ یا آن که شــاخص دیگری از عدم پایبندی مقام پولی 
به سیاست هاســت؟ آیا شــرایط ارزی کشور پس از انتخاب آقای ترامپ 

به ریاســت جمهوری آمریکا و موضع ایشــان در مورد بر جام در زمینه 
نقل وانتقاالت دالری مورد توجه مسئولین پولی نبوده است؟ مشکالت 
حواله های ارزی در کشــورهای نیمه دوســت چین، هند و امارات دفعتا، 

واحدا و جمعا یک شــبه اتفاق افتاد و قابل پیش بینی نبود؟
طرح جمالت بداخالقی ها، سیاســی کاری ها، القائات خارجی و عملیات 
ســوداگرانه به نقل از اطالعیه  25  بهمن بانک مرکزی که در مقدمه 
تدابیر ویژه برای مقابله با جهش نرخ ارز عنوان شــده اســت، چه نقشی 
در تخفیــف بحــران ارزی دارد.   اصــوال آیا ایــن عوامل هم غیر قابل 

پیش بینی بوده اســت و بانک مرکزی غافلگیر شده است؟
آیــا بگیــر ببندهــای خیابانی برای کنترل نــرخ ارز، هزینه مبادالتی و 
در نهایــت خــود نــرخ را افزایــش نمی دهد؟ آیا در عصــر ارتباطات و 
اطالعــات، امکان ردیابــی دقیق تبانی ها و احیانا »توطئه های ارزی از 
طرق نرم افزاری عملی نیســت؟ آیا شــاه کلید ثبات اقتصادی کشــور و 
عامل بنیانی مهم ثبات نرخ ارز، یعنی حرکت درجهت تورم یک رقمی 
که مورد تاکید اهل فن و مســئوالن اســت در شرف فراموشی نیست؟ و 

پرسش های فراوان دیگر...
آخرین پرســش ولی شــاید مهم تر از بقیه پرســش ها، نقش استادان و 
بزرگان پولی و اقتصاد کشور علمی و اجرائی است که در بانک مرکزی 
وســایر مراکز کلیدی تصمیم گیری های اقتصادی حضور دارند. آنها با 
دانــش علمــی و تجربــی خود چه توضیحاتی در قبال مســئولیت خود 
بــرای شــرایط پولی و به ویژه ارزی کشــور دارند تــا حداقل راهنمای 

پویندگان آتی باشند؟
ابهامات بســته بانک مرکزی با افزایش شــتاب رشد نرخ ارز و عبور نرخ 
دالر از مرز 5000 تومان و به دنبال بگیر و ببندهای پلیســی، پنج شــنبه  
26 بهمن بانک مرکزی تدابیر سه گانه بانک مرکزی برای مهار افزایش 
نرخ ارز اعالم شــد. در مورد هر یک از این تدابیر پرســش هائی مطرح 

اســت که ان شــااهلل مد نظر بانک مرکزی بوده و یا خواهد بود.
در مورد گواهی ســپرده که طی آن به شــبکه بانکی اجازه داده شــده 
برای دو هفته اقدام به انتشار گواهی سپرده با نرخ سود 20  درصد کند 

یک راه رفع کمبود نقدینگی، توســل به 
بازار بدهی ها است. این روش در اقتصاد 
ایران در چند سال اخیر مورد توجه قرار 
گرفته اســت. اما این روش نیز اوال در 
شــرایط حاکمیت نرخ بهره باال منجر به 
افزایش بیشــتر نرخ بهره و از آن طریق 

کاهش سرعت گردش پول می شود.
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پرســش های زیر مطرح می شــود.   حجمی از سپرده های بلند مدت  15 
درصد فعلی که ماهیتا »ماندگاری باالیی دارد به گواهی ســپرده  20 
درصدی تبدیل می شــود. حجمی از ســپرده های کوتاه مدت نیز تبدیل 
خواهند شــد. البته در مورد کوتاه مدت ها انگیزه مالی بیشــتر وجود دارد 
اما این مانده ها برای نیازهای مبادالتی مردم اســت که امکان تبدیل 

آن را محدود می سازد.  
در هر حال به درجات بانک ها افزایش هزینه بهره ای خواهند داشــت. 
ایــن افزایــش هزینه های بانکی، زیان فعلی بانک ها را افزایش نخواهد 
داد؟ آیا بانک مرکزی قصد تقبل این  هزینه های اضافی بهره ای را دارد؟ 
آیا این افزایش نرخ بهره ناشی از انتشار این اوراق به استفاده کنندگان 
از تســهیالت تحمیل نخواهد شــد؟ آیا موسســات مالی که مشکالت 
نقدینگی دارند در کنار انتشــار گواهی ســپرده امتیازاتی برای انتقال 
ســپرده ها از ســایر موسسات و بانک ها نخواهند داد تا ورشکستگی خود 
را به تعویق اندازند؟ و مشــکالت نقدینگی برای بعضی بانک ها ایجاد 
نخواهد شد؟ نرخ سپرده قانونی برای این گواهینامه ها و سپرده ها چگونه 

اســت؟ موجب انقباض یا انبساط حجم نقدینگی نمی شود؟
آیا موسســات مالی که در بحران ارزی  1390 و  1391 خود موج ســاز 
و موج گیر بازار ارز بودند امکان صدور گواهی ســپرده بیشــتر و فروش 
بعدی آن را نخواهند داشــت؟ داســتان صدور چک پول توسط بانک ها 

که حکایت  12 ســال پیش است، تکرار نخواهد شد؟
آیا گزینه انتشــار این اوراق توســط بانک مرکزی و فروش آن توســط 
موسســات مالی که انقباض پایه پولی و کاهش حجم نقدینگی را هم 
در بردارد، مورد بررســی قرار نگرفته اســت؟ با توجه به امکان فوری 
تبدیل گواهی ســپرده ها، در صورت وقوع موج بعدی افزایش نرخ ارز، 

همان نقدینگی گذشــته روانه بازار ارز نخواهد شد؟
در مورد انتشار گواهی سپرده ریالی ارز بنیان با سر رسیدهای یک ساله 
و دو ســاله و نرخ بهره های به ترتیب چهار و 4.5 درصد توســط شــبکه 
بانکی نیز مالحظات و پرســش هایی مطرح اســت. اگر در نهایت تامین 
ارز این گواهینامه ها در ســر رســید یا معادل ریالی آن به عهده بانک 
مرکزی است، آیا بهتر نبود انتشار آن ها هم از طرف بانک مرکزی باشد 
و فقط توســط شــبکه بانکی به فروش می رسید؟ آیا این نکته مثبت که 
فروش توسط بانک مرکزی انقباض پولی به همراه دارد و فشار بر نرخ 

ارز را تقلیــل می دهد مورد توجه قرار گرفته بود؟
در صورتی که انتشــار به عهده بانک ها باشــد، چرا ریسک افزایش نرخ 
ارز به شــبکه بانکی تحمیل می شــود و آیا بانک ها ظرفیت تحمل آن را 
دارند؟ آیا برای صدور گواهینامه ها، ذخیره قانونی پیش بینی شده است؟ 
آیا توجه شــده اســت که این موضوع در افزایش ذخایر آزاد بانک ها و 
حجم نقدینگی بسیار اثر گذار است؟ اگر ذخیره قانونی پیش بینی نشده 
باشد، خود این گواهی نامه ها بخشی از نقدینگی است و بانک ها با ذخایر 

آزاد به دســت آمده فرصت دیگری برای افزایش نقدینگی می یابند.
آیا با توجه به سوابق گذشته موسسات مالی و بعضا بانک ها در مبادالت 
ارزی احتمال صدور این گواهینامه ها برای خود موسسات مالی و بانکی 

و اســتفاده از آن در شــرایط ســود آور از طریق فروش به دیگران و یا 
مســتقیما برای خود آن ها در حالتی که تســویه به عهده بانک مرکزی 
باشــد، در نظر گرفته شــده اســت؟ آیا پیش بینی های الزم برای سوء 
استفاده های احتمالی صورت گرفته یاخواهد گرفت؟ یا همان مشکالت 
وام از حســاب ذخیره ارزی و تســویه بدهی ها در هنگام تغییرات نرخ 

رسمی ارز پیش خواهد آمد؟
در مورد تدبیر سوم که پیش فروش سکه بهار آزادی توسط بانک مرکزی 
و فقط از طریق شــعب بانک پیش فروش ســکه موجب کاهش حجم 
نقدینگی بر اساس نرخ ذخیره قانونی می شود که فشار بر بازار ارز و طال 
را تخفیف می دهد. برای بانک ملی هم مشــکل کاهش ذخایر را پیش 
می آورد که قطعا مالحظات الزم پیش بینی شده است. در صورت ثبات 
قیمت سکه، عمال نرخ  13 میلیون ریال پیش فروش بانک مرکزی در 

حــال حاضربازده 15 درصدی برای خریدار دارد.  
در صورت افزایش قیمت سکه، خریدار به میزان درصد افزایش قیمت 
بازده بیشــتری نیز خواهد داشــت. در مورد گواهینامه ارزی یکساله در 
صورت ثبات قیمت ارز، بازده فقط  چهار درصد اســت. از این جهت نیز 

مالحظات بانک مرکزی قابل تامل اســت؟
بدیهی اســت گزارشــی چنین مجمل نمی تواند همرا ه با سیاست ها 
و برنامه هــای عملیاتی باشــد. معهذا ذکــر توصیه های عمومی در 
باب بازار ارز و نرخ آن خالی از فایده نیست. بدون تورم یک رقمی، 
تثبیت نرخ ارز و یا ثبات نســبی آن ســاده اندیشــی است. استخراج 
نرخ ارز با اســتفاده از تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی و یا ســپردن 
آن فقط به نیروهای بازار نوع دیگر از ساده اندیشــی اســت. نرخ ارز 
متغیری درون زا و متاثر از مختصات همه بازارهای داخلی و خارجی 
اقتصاد اســت. مجموعه بازارهای مالی بازارهای کاالها و خدمات 
مبــادالت تجــاری و مالی با خارج و حتی بازارهای کار تعیین کننده 

نرخ ارز هستند.
در ایــران بــه جهت درآمدهای نفتــی، عرضه کننده عمده ارز، دولت از 
طریق بانک مرکزی اســت. در چنین بازاری صحبت از رقابت و بازار 
فقط در طرف تقاضا اســت. برای حداقل پنج ســال آینده نظام شناور با 
درجه مدیریت باال گریز ناپذیر اســت. شــرایط ویژه سیاســی کشور به 
جهت سیاست خارجی برای تک نرخی شدن ارز فراهم نیست، نرخ رشد 
نقدینگی باال دو رقمی نمی تواند با ثبات و تثبیت نرخ ارز همرا ه باشد.
نکته مهم این است که تعادل بودجه ای نقش پر رنگی در بازار ارز دارد 
و ثبات سیاسی و انتظارات فعاالن اقتصادی مستقیما و یا از طریق سایر 
بازارها نرخ ارز را متاثر می سازد. از سوی دیگر تعامل با کشورهای دیگر 
بر اســاس و ضوابط پذیرفته شــده بین المللی در زمینه های مالی برای 
ثبات بازار ارز ضروری اســت. از همین منظر نیز یکبار دیگر اصالحات 
ســاختاری نظام بانکی کشور الزامی است. امیدوارم مالحظات اجمالی 
فــوق در بــاب بــازار ارز و برنامه بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز مفید 

واقع شود.
*دانشیار بازنشسته دانشکده اقتصاد عالمه طباطبائی 
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 به اعتقاد بهروز هادی زنوز، کارشناس اقتصادی، »تجربه ده ها سال نشان داده 
که بودجه های ما کسری پنهان دارند.« او می گوید: »در چنین شرایطی به نظر 
می رســد بودجه پروژه های عمرانی قابل تحقق نباشــد، چراکه نحوه تامین مالی 
آنها روشن نیست و بودجه نیز با کسری پنهان روبه رو است.« به گفته هادی زنوز، 
»در نحوه تامین مالی اعتبارات عمرانی اولین بار نیست که دولت می خواهد پای 
بخش خصوصی را برای مشــارکت باز کند.« آنچه در ادامه می خوانید، مشــروح 

گفت وگو با بهروز هادی زنوز است.                                          
یکی از بخش های مهم بودجه، مربوط به پروژه های عمرانی نیمه تمامی   �

است که سال ها از شروع آنها می گذرد، اما دولت به دلیل کمبود منابع مالی 
توانایــی تکمیل آنها را ندارد. با نگاهی به فهرســت بلند باالی پروژه های 
نیمه تمام درمی یابیم که واگذاری بسیاری از این پروژه ها به بخش خصوصی 
برای تکمیل تقریبا ســخت اســت. دولت برای غلبه بر این معضل، رویکرد 
جدیدی به نام مشــارکت عمومی-خصوصی را مدنظر قرار داده است. فکر 

می کنید سرانجام این بخش از بودجه 97 چه خواهد بود؟
دولــت 71 هــزار پــروژه نیمه تمام دارد. این 71 هزار پــروژه، 400 هزار میلیارد 
تومان برآورد شــده که بار مالی دارد. این برای ســال 92 بود. اما االن به گفته 
آقای رحمتی که معاون وزیر نفت اســت، دو برابر بار مالی دارد. تعداد محدودی 
از این پروژه ها ملی اســت که در بودجه مشــخص هستند. بقیه پروژه ها هیچ نام 
و نشــانی در بودجه دیده نشــده است. بودجه مثل دستگاه رمل اسطرالب است. 

اگر کسی در رابطه با بودجه کار نکرده باشد، نمی تواند حرف بزند.
ما با کاهش بودجه عمرانی در الیحه بودجه ســال آینده مواجه بودیم.   �

تبصره 19 الیحه بودجه نیز محل سوال است که دولت چه می خواهد کند؟
دولت اعالم کرده که 60 هزار میلیارد تومان بابت اعتبارات عمرانی پول گذاشته ام 
و در این میان، اعالم کرده که بخش خصوصی در این پروژه ها ســرمایه گذاری 
کند و صندوق توسعه ملی و بانک ها نیز به بخش خصوصی تسهیالت دهد. در 
عین حال، اگر الزم باشــد، ســرمایه گذار خارجی نیز ورود کند تا این پروژه ها به 
سرانجام برسد. به عبارتی، این پروژه ها یتیم هستند و صاحب ندارند و پول هم 

نیست که به اتمام برسند.
مــا بخش خصوصــی قوی ای نداریم که این پروژه ها را به ســرانجام   �

برساند؟
ببینید، اگر این پروژه ها در حدی بود که برای بخش خصوصی اجرای آن صرفه 
اقتصادی داشــت، این کار را می کرد. یک بخشــی از این پروژه ها جزو وظایف 
حاکمیتی دولت اســت و آنها را به بخش خصوصی نمی شــود داد. تعدادی از این 
پروژه ها جزو وظایف غیرحاکمیتی اســت که در این پروژه ها بخش خصوصی 

می تواند ورود کند.

یک موضوعی که در تبصره 19 الیحه بودجه برای تشــویق بخش خصوصی 
مطرح شــده، این اســت که مشــوق هایی همچون آزادسازی قیمت ها را مطرح 

کرده اند.
در بودجه 31 طرح جدید با اعتبار نامشــخص پیشــنهاد شــده است. طرح های 
استانی 10 هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده که 17 درصد اعتبارات 
عمرانی اســت. ردیف های متفرقه 30 هزار میلیارد تومان اســت، یعنی نیمی از 
بودجه عمرانی کشــور تحت عنوان ردیف های متفرقه اســت. طرح های ملی نیز 
19 هزار میلیارد تومان است. دولت اعالم کرده 835 طرح ویژه استانی دارد که 
اعتبارشان حدود 4 هزار میلیارد تومان است. در نحوه تامین مالی اعتبارات عمرانی 
اولین بار نیســت که دولت می خواهد پای بخش خصوصی را برای مشــارکت باز 
کند. تاکنون نیز موفق نبوده اســت؛ هیچ دلیلی ندارد که ســال آینده نیز موفق 
باشد. تجربه ده ها سال نشان داده که بودجه های ما کسری پنهان دارند. به نظر 
می رســد بودجه پروژه های عمرانی قابل تحقق نیســت، نحوه تامین مالی آنها 

روشن نیست و بودجه نیز با کسری پنهان روبه رو است.
یــک بخش دیگری که در بودجه ســال آینده مــورد توجه بود، حذف   �

یارانه های نقدی اســت. در الیحه بودجه ای که دولت تقدیم مجلس کرده 
بود، بیش از 30 میلیون نفر از دریافت یارانه باید حذف می شــدند؛ اگرچه 
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، این الیحه دولت در رابطه با حذف یارانه 
بگیران تغییر کرد. به نظر شما مکانیزم حذف یارانه بگیران چه باید باشد؟

ببینید، مدت ها راجع به این موضوع بحث شده و از روزی هم که آقای روحانی 
در دولت یازدهم روی کار آمد، بسیاری از کارشناسان اقتصادی می گفتند طرح 
هدفمندی یارانه ها کامال غیرهدفمند است. در ابتدا ما شاهد بودیم که در دولت 
یک کار غیرکارشناســی انجام شــد و حذف یارانه های نقدی را به رأی مردم 
گذاشتند که یارانه های نقدی را می خواهید یا نمی خواهید. شاهد بودیم که اکثر 
مردم گفتند که یارانه ها را می خواهیم. مساله ای که مشخص است، این که دولت 
دیگــر نمی توانــد یارانه های نقدی را پرداخت کند؛ با این که رقم ثابت اســت و 
تورم نیز ارزش آن را کم کرده است. به همین دلیل برخی از کارشناسان معتقد 
بودند که به تدریج باید پرداخت یارانه ها هدفمند شود، اما به نظر می رسد دولت 
روحانی به دلیل مالحظات سیاســی یارانه های نقدی را حذف نکرد. بعد هم به 

دنبال فشار مجلس، دولت موظف شد گروه های غیرنیازمند را مشخص کند.
در دوره انتخابات دولت دوازدهم نیز آقای روحانی عنوان کردند که می خواهیم 
فقــر مطلــق را از بیــن ببریم. البته این نکته وجــود دارد که در هیچ کجای دنیا 
نمی شــود فقــر را به صفر رســاند. دولت عنوان می کــرد که می خواهیم قیمت 
حامل های انرژی را گران کنیم تا درآمد بیشــتری کســب شود و سپس اقشاری 
را که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، شناسایی کرده و برای آنها 

بهروز هادی زنوز طی گفت و گویی تفصیلی مطرح کرد

کسری پنهان در بودجه ها

مریم فکری
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را برحســب تعداد اعضای خانواده ســرانه تعیین کند. اما بعد از ناآرامی های اخیر، 
قیمت انرژی دیگر افزایش پیدا نمی کند.

امــا این کــه بتوان گروه های برخوردار را از گروه های غیربرخوردار تفکیک کرد، 
تا حد زیادی می تواند عملی باشــد. یک راه این اســت که خیلی ســاده بگوییم ما 
فقط به افراد تحت پوشــش بهزیســتی و کمیته امداد یارانه می دهیم. معیارهای 
دیگــری نیــز وجــود دارد. تقریبا 23، 24 بانک اطالعاتی در رابطه با اشــخاص 
وجود دارد که اگر از اطالعات آنها اســتفاده کنیم، می توان نســبت به ساماندهی 

یارانه بگیران اقدام کرد.
در میان خبرها گفته می شد که یکی از راه های شناسایی افراد، می تواند کنترل 
حســاب های بانکی باشــد. در جریان بررســی بودجه در مجلس نیز دیدیم که 
بــرای حــذف برخی از یارانه بگیر ها، اجازه کنترل حســاب های بانکی افراد نیز 

صادر شده است.
بانک ها می گویند بیش از 90 درصد سپرده ها برای 2 درصد سپرده گذاران است. 
بنابراین با کنترل حســاب های بانکی نوعی نااطمینانی به وجود می آید، چون 
فرار مالیاتی در ایران زیاد است. به نظر می آید در کشوری که مالیات بر مجموع 
درآمد وجود ندارد و فعالیت های زیرزمینی زیادی صورت می گیرد، از حســاب و 
کتاب مردم خیلی دقیق نمی شــود ســر در آورد. ممکن است شما 10 میلیون نفر 
اول را به سادگی حذف کنید، ولی در 10 میلیون دوم یا سوم کار سخت می شود.

بــا توجــه به این که ما بانک مالیاتی قــوی ای نداریم، در این بخش نیز   �
نمی توان از این اطالعات برای حذف یارانه بگیران غیرنیازمند استفاده کرد.

ما به هرحال مالیات پردازان را داریم. از ســوی دیگر، اطالعات صاحبان ســهام 
نیز وجود دارد. یا این که در حال حاضر خودروها به نام شــخص و شــهر و مکان 
استقرار افراد شماره گذاری می شود. کارت ملی افرد نیز وجود دارد که پشت آن 
کدپستی نوشته شده است. کدپستی گویای خیلی از مسایل است. یک تعدادی 
از افراد هم هســتند که عضو اتاق بازرگانی هســتند و کارت بازرگانی دارند و 

صادرکننده و واردکننده هستند.
همه این اطالعات وجود دارد؛ منتها هماهنگ کردن این ها اهمیت دارد و امروز 

شاهدیم که هیچ سازمانی اطالعات خود را به سازمان دیگر نمی دهد.
یک بخش دیگری که در بودجه مورد توجه اســت، افزایش حدود 6.7   �

درآمدهای مالیاتی است. با توجه به این که درآمدهای مالیاتی در سال جاری 
محقق نشــد، امکان تحقق درآمد مالیاتی در سال آینده وجود دارد؟ آیا عدد 

مورد نظر خوشبینانه است؟
در الیحــه بودجــه دولت با اجزای درآمدهای مالیاتی رفتارهای متفاوتی شــده 
بود. مالیات اشــخاص حقوقی، یعنی شــرکت ها اعم از شــرکت های دولتی و 
خصوصی نسبت به سال 96 مختصری کم شده است. مالیات اشخاص حقوقی 
36.7 هزار میلیارد تومان بوده که در الیحه بودجه 36 هزار میلیارد تومان شده 
اســت. اما مالیات بر درآمد 13 درصد نســبت به سال 1396 افزایش یافته است. 
نســبت به پیش بینی عمکرد ســال 1396 نیز به نظر می رسد 18 درصد افزایش 
یافته اســت. مالیات بر ثروت نیز که رقم خیلی مهمی اســت، 21 درصد افزایش 
دارد. مالیات های مســتقیم هم که به طور عمده حقوق و دســتمزد است، نسبت 
بــه پیش بینی بودجه 4 درصد، اما نســبت به عملکــرد 14 درصد افزایش دارد. 
مالیات بر واردات 15 درصد نســبت به پیش بینی عملکرد افزایش پیدا کرده و 

مالیات غیرمستقیم نیز 19 درصد افزایش یافته است. در مجموع رشد مالیات ها 
به قیمت جاری معادل تورم اســت، اما اگر نســبت به پیش بینی عملکرد در نظر 

بگیرید، 17 درصد است.
این جا این ســوال پیش می آید که اگر امسال هم تورم 10 درصد باشد،   �

آیا رشــد درآمد مالیاتی خواهیم داشــت؛ یا این که باید به گروه هایی فشار 
وارد کنیم؟

بــه نظــر می آید دولت مالیات غیرمســتقیم را می خواهد افزایش دهد. دولت به 
جز واردات تصمیم ندارد نرخ مالیات را افزایش دهد؛ شــاید به دنبال این اســت 
که کارایی وصول مالیات را افزایش دهد. نکته ای که وجود دارد، این اســت که 
دولت به دنبال این است که معافیت های مالیاتی را کم کند؛ به خصوص برخی 

نهادها و بنیادها.
نرخ ارز در بودجه 3 هزار و 500 در نظر گرفته شــده اســت. آیا این رقم   �

منطقی است؟
خیر، با توجه به این که نرخ ارز حدود 4 هزار و 600 است، به طور طبیعی قیمتی 
که مدنظر اســت، معقول نیســت. از ســوی دیگر، به نظر نمی آید یکسان سازی 
نرخ ارز در سال آینده رخ دهد. بنابراین بخشی از کسری بودجه را دولت از محل 

افزایش نرخ ارز تامین خواهد کرد.
تاکنــون دولت عنوان می کــرد که برای یکسان ســازی نرخ ارز باید   �

منابع ارزی کافی وجود داشــته باشــد. در این شرایط تصور می کنید امکان 
یکسان سازی نرخ ارز وجود دارد؟

یکسان ســازی نرخ ارز به این معناســت که شــما نرخی را اعالم کنید که بازار در 
آن نرخ به تعادل برســد. در مواقع لزوم نیز مداخله ای صورت می گیرد. به این 
معنا که با توجه به نقدینگی فراوانی که به اقتصاد تزریق شده و کاهش نرخ سود 
بانکی، این خطر وجود دارد که اگر سرعت گردش پول افزایش پیدا کند، چون در 
بازار دارایی های دیگر رکود وجود دارد، هجوم برای خرید ارز افزایش پیدا کند. 
دولت یا باید از نرخ ارزی که اعالم کرده، دفاع کند که ذخایر کافی ندارد در بازار 
بریزد، یا این که به افزایش قیمت ارز تن بدهد که آن زمان انتظارات تورمی باال 
مــی رود و از آن طــرف، نرخ تورم افزایش می یابد و این موضوع نارضایتی مردم 
را ایجاد می کند. این در حالی اســت که اتاق های بازرگانی تمایل دارند نرخ ارز 
باال رود، چون صادرات افزایش می یابد. اما بعد دیگر این اســت که رفاه مردم و 

دستمزدهای واقعی پایین می آید.
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کارشناسان بازار مسکن معتقدند ترویج اجاره داری حرفه ای مسکن 
هیچ نقشــی در کاهش قیمت مســکن نداشته و دولت به جای کاهش 
قیمت؛ افزایش عرضه را با تشویق به عرضه خانه خالی پیش می کشد.

اخیرا تعدادی از تئوریسین های اقتصادی دولت موضوع اجاره داری 
حرفه ای مســکن را پیش کشــیده و خواهان ایجاد شــرکت های 

مخصوص برای رهن و اجاره مســکن شده اند.
اســتدالل این افراد برای تشــکیل شرکتهای فوق الذکر، دو موضوع 
»امکان ورود خانه های خالی به بخش مســکن« و نیز »از ســرمایه 
ای خارج شدن کاالی مسکن و تبدیل شدن آن به کاالی مصرفی« 
اســت کــه نتیجه هر دوی این مباحث، امــکان ایجاد تعادل در بازار 

مســکن و جلوگیری از افزایش قیمت هاست.
همچنیــن از منظر این تئوریســین های اقتصادی طرفدار بازار آزاد، 
ترویــج اجــاره داری حرفه ای مســکن می تواند از احتکار مســکن 
جلوگیری کرده و با توجه به اینکه در ســال آینده احتمال بازگشــت 
رکود مسکن )در حوزه خرید و فروش( پیش بینی می شود، با استفاده 
از ایــن روش )اجــاره داری حرفه ای( بخش بیشــتری از واحدهای 
مســکونی موجود وارد چرخه مصرف می شــوند که در نتیجه، می 

تواند از ســنگینی رکود مسکن بکاهد.
مشاور آخوندی: بازار اجاره داری حرفه ای فرصت جدید 

سرمایه گذاری در مسکن
حســین عبده تبریزی مشــاور وزیر راه و شهرســازی در همایشی با 
موضوع بررســی آینده بخش مســکن با تشریح »ویژگی پرش قیمت 
مسکن در بهمن ماه«، اعالم کرد: پرش بیش از 20 درصدی قیمت 
در بهمن ماه ناشــی از تداوم رکود طی ســال های متوالی، رشد منفی 
قیمت واقعی مســکن، تورم انتظاری و کاهش رفتارهای ســفته بازانه 
 بوده اســت، بنابراین این پرش قیمتی برای ســال آینده قابل تداوم

 نیست.
وی افزود: هرچند در صورتی که ســرمایه گذاران ســاختمانی نسبت 
به اولویت بخشی به الگوی کوچک سازی در بازار مسکن و پاسخ به 
تقاضای غالب در این بازار در حجم مناسب اقدام نکنند، بازار مسکن 

از این ناحیه آســیب پذیر خواهد شد.
به گفته عبده تبریزی، این درحالی است که هنوز هم در بازار امالک 

تجاری و مســکن لوکس حباب قیمتی وجود دارد.
وی در عین حال بازار اجاره مســکن را به عنوان یک فرصت جدید 
برای ســرمایه گذاران به واســطه راه اندازی بازار اجاره داری حرفه 

ای مورد تاکید قرار داد.
افشین پروین پور: تورم عمومی و تورم مسکن مانع خانه 

دار شدن مستأجران
افشــین پروین پور، عضو شــورای عالی مسکن دولت دهم درباره آثار 
اجاره داری حرفه ای و آثار آن در اقتصاد کلی کشــور از یک ســو و نیز 
بخش مسکن از سوی دیگر، با بیان اینکه صنعت اجاره داری در کشور 
ما حرفه ای نیســت گفت: در کشــورهای دیگر شرکت های حرفه ای 
پیشرو در صنعت اجاره داری مسکن وجود دارد و فعالیت آنها به این 
شــکل اســت که موجر و مستأجر با هم ارتباط مستقیم ندارند. به این 
معنا که هم فردی که دنبال اجاره مســکن اســت به سراغ این شرکت 
ها می رود و هم فردی که مالک اســت برای اجاره دادن واحدهای 

مســکونی خود به این شرکت ها مراجعه می کند.
اجاره داری حرفه ای اقدامی خوب؛ ولی بی تأثیر در بازار مسکن ایران

برهان محمودی
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تئوریسین های اقتصادی 
مطرح کردند

تاثیر 
اجاره داری 
حرفه ای بر 
بازار مسکن



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ اسفند ماه 1396 / شماره 3626

اقتصادی
Bilingual Economic Monthly  

وی ادامه داد: وجود چنین شــرکت هایی ســبب می شــود تا موجر و 
مستأجر هیچ گونه ارتباط مستقیمی با یکدیگر نداشته باشند همچنین 
در ایــن صنعــت، قراردادهای اجاره واحدهای مســکونی به صورت 
بلندمدت اســت. بنابراین همه دعواهای حقوقی نیز بر عهده همین 
شرکت است و قراردادها به گونه ای نیست که مالک شخصا بخواهد 
از مســتأجر شــکایت کند. همه تضامین الزم را هم شــرکت فعال در 

این صنعت از متقاضی اجاره واحد مســکونی، دریافت خواهد کرد.
کارشــناس مســکن افزود: ترویج این مســأله )اجاره داری حرفه ای 
مســکن( تأثیری در تثبیت یا کاهش قیمت مســکن )خرید و فروش( 
نــدارد. ایــن یک روال حرفه ای اســت که کارها را آســان می کند. 
اگرچه صنعت اجاره داری حرفه ای اقدام مثبتی اســت اما نباید از آن 

برداشت اشتباه داشت.
وی با اشــاره به اظهارات اخیر برخی کارشناســان مسکن و مسئوالن 
این حوزه مبنی بر امکان بازارپذیر کردن خانه های خالی و درنتیجه 
تثبیــت یــا کاهش قیمت مســکن با اســتفاده از ورود این واحدها به 
بازار اجاره داری حرفه ای مســکن گفت: این کار باعث از بین رفتن 

ســوداگری در بخش مسکن نمی شود.
تمایــل ایرانی ها به خانه دار شــدن، ریشــه فرهنگی 

دارد
عضو شــورای عالی مسکن دولت دهم علت نابسامان بودن وضعیت 
بازار مســکن کشــور ما را دو موضوع »فرهنگ مالکیت خواه مسکن 
از ســوی مردم« و »اثرگذاری اقتصادی بخش مســکن بر اقتصاد 
خانوار« عنوان کرد و اظهار داشت: مردم ما از نظر فرهنگی عالقه 
مندند مالک باشــند به همین دلیل هیچ اقدامی جز اینکه کاری 
کنیم تا مردم خانه دار شــوند، مؤثر نیســت. اما این فرهنگ در 
ســایر کشــورها وجود ندارد و برای مردم مالک و مستأجر بودن 

تفاوتی ندارد. تا زمانی که این فرهنگ بر شهروندان ایرانی 
حاکم اســت، تالش برای مصرفی کردن مسکن بسیار 

ســخت خواهد بود و مسکن همواره به عنوان کاالی 
سرمایه ای باقی می ماند.

پروین پور بیان کرد: به عنوان مثال در کشور هلند، 
شــهرداری ها تعداد زیادی واحد مسکونی دارند و 
ایــن واحدها را به مردم اجــاره می دهند بنابراین 
برای مردم موضوع مالک بودن و خانه دار شــدن، 

مســأله حیاتی و سرنوشت سازی نیست.
تورم مسکن، آینده این بخش را غیرقابل پیش بینی 

کرده است
وی درباره داشتن نگاه اقتصادی به مسکن در کشور ما 

افزود: ما در ایران دو نوع تورم داریم که شامل تورم عمومی 
در کل اقتصاد و نیز تورم مســکن می شــود. این موضوع سبب 
می شود کسانی که در ایران مستأجر هستند، مرتبا با گذشت 
زمان، زیان می بینند و ادامه وضعیت مستأجری سبب ضرر 

اقتصــادی به خانوار می شــود. به معنــای دیگر تورم عمومی اقتصاد 
سبب می شود تا از ارزش پولی که به عنوان ودیعه نزد مالک )موجر( 
دارند مرتبا کاسته شود از سوی دیگر تورم بخش مسکن هم سبب می 
شــود تا از خرید واحد مســکونی ناتوان تر شوند. ضمن اینکه به دلیل 

باال بودن اجاره ها، امکان پس انداز برای خرید مســکن نیز ندارند.
اجاره داری حرفه ای در ایران بی معنی است

مدیرگروه مطالعات مســکن مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و 
صنعت تصریح کرد: مجموعه این اتفاقات باعث می شــود خانوارها 
از هیــچ تالشــی برای خانه دار شــدن دریغ نکننــد. به معنای دیگر 
خانوارهای ایرانی حاضرند هر سختی را به جان بخرند تا بتوانند صاحب 
مسکن شوند. این نشان می دهد تمایل به مالک شدن در ایران عالوه 
بر ریشه های فرهنگی، دالیل اقتصادی هم دارد. این در حالی است 
که در کشــورهای پیشــرو در حوزه اجاره داری حرفه ای، از آنجایی 
که تورم یا وجود ندارد یا بســیار پایین اســت، امکان عقد قراردادهای 
بلندمدت اجاره مســکن وجود دارد. ولی به دلیل غیر قابل پیش بینی 
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بودن تورم عمومی و تورم مسکن در ایران، امکان انعقاد قراردادهای 
بلندمدت اجاره مســکن وجود ندارد.وی راه حل کنترل تورم مســکن 
را ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا عنوان و اظهار کرد: باید شــرایط 
عرضه مســکن به گونه ای باشــد که هر متقاضی بالقوه خرید مسکن 
بتواند در اســرع وقت به واحد مســکونی میان قیمتی دسترسی داشته 
باشد. این متقاضیان هم می تواند شامل مستأجرانی که مایلند خانه دار 
شوند، باشد و هم می تواند زوجین جوان و خانه اولی ها را دربربگیرد. 
در حال حاضر نوسازی بافت های فرسوده بهترین روش برای تولید و 
عرضه مســکن به تعداد زیاد اســت تا همه تقاضاهای خرید را پوشش 

که دهــد. در این صورت اســت 
خانوارها این امکان را 

دارند تا با شــرایط 

آســان و در شرایط تثبیت اقتصادی صاحب خانه شوند.
اجاره نشینی در ایران اجباری است نه انتخابی

به گفته پروین پور باال بودن عرضه مســکن هم ســبب حذف ســفته 
بازی و داللی در بخش مســکن می شــود هم حباب قیمتی را از بین 
می برد و هم دیدگاه عمومی در خصوص ســرمایه ای بودن ملک را 
تعدیل می کند. منطقی شدن قیمت مسکن در سایه باال بودن عرضه، 
از ســوی دیگر این شــرایط را نیز فراهم خواهد کرد که هر خانواده 
ای با هر ســطح درآمدی بتواند میان خانه دار شــدن یا مستأجر بودن 
را به راحتی انتخاب کند. ولی در حال حاضر اجاره نشــینی در ایران 
اجباری اســت نه انتخابی؛ چون بخش زیادی از مردم عالقه مندند 
مالک باشــند ولی به دلیل غیر منطقی و حبابی بودن قیمت مســکن، 
نمی توانند از اجاره نشــینی به ســمت مالکیت تغییر وضعیت بدهند.

وی تأکید کرد: بنابراین این اظهارات که توسعه اجاره داری حرفه 
ای می تواند در کاهش یا تثبیت قیمت مســکن مؤثر باشــد به 
هیج وجه صحبت درســتی نیســت. دولت باید با استفاده از 
روش هــای مختلف از افزایش ناگهانی و جهشــی قیمت 
مسکن که عمدتا قابل پیش بینی هم نیست و با کوچکترین 
رونقی در بازار، شــاهد افزایش ناگهانی مســکن هستیم، 
جلوگیری کند تا مردم بتوانند خانه دار شوند نه اینکه اجاره 
داری حرفه ای را به بازار خرید و فروش مسکن پیوند بدهند.

کارشناس مسکن: اجاره داری حرفه ای می تواند 
خانه های خالی را بازارپذیر کند

حمیدرضا چراغی کارشــناس بازار مسکن در گفت وگو 
با خبرنگار مهر اظهار داشــت: به نظر می رســد مرتبط 
دانســتن بحــث اجاره داری حرفــه ای با خانه های 
لوکس از ســوی این اقتصاددان و کارشناس اقتصاد 
مســکن می تواند نوعی ارائه راهکار و ارسال پالس 
های مثبت از سوی سیاستگذاران بخش مسکن در 
وزارت راه و شهرسازی برای سوق دادن موضوع 
الینحل خانه های لوکس و خالی به بازار مسکن 
باشــد تا با ورود سرمایه گذاران مسکن به بازار 
اجاره داری حرفه ای، هم این بخش را تقویت 
کنند، هم سرمایه گذاری در حوزه ساخت و ساز 
جدید توجیه پذیر شــود و هم موضوع دو و نیم 
میلیون خانه خالی در کشور که 500 هزار واحد 
آن در تهران قرار دارد و همواره از ابتدای دولت 
یازدهم به عنوان یک معضل از سوی 
وزیر راه و شهرسازی و سایر دست 
اندرکاران بخش مســکن مطرح 

شده، تا حدودی برطرف شود.
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گاهی اوقات پزشکان به بیماران خود توصیه می کنند آزمایش کامل و یا 
چند آزمایش را برای شناسایی بیماری خود انجام دهند. کافیست آزمایشگاه 
چند شاخص مهم را برای پزشک ناشی از کارکردها و وضعیت  ارایه نمایند. 
این می تواند مبنای تصمیم گیری ها برای درمان و در نهایت آرامش وی 
شــود. هر چند پدیده های اقتصادی همانند ســالمت فرد، تجربی نباشد و 
حتی رفتارهای اجتماعی و فردی فرد تعیین کننده های اصلی بروز مسائل 
و مشــکالت بیماری در حوزه اقتصاد باشــد اما چند شــاخص اصلی توسط 
آزمایشــگاه نهادهای آماری کشــور، می تواند مبنای مناسبی برای اتخاذ 
سیاست گذاری اقتصاد کالن و در نهایت بهبود آرامش اقتصاد باشد. این 
که چه شــاخص هایی برای اقتصاد و یا فرد بیمار اندازه گیری شــود و در 
چــه زمانــی اقتصاد و یا فرد بیمار می تواند به شــرایط عادی و پایدار خود 
برگردد بستگی به صالحدید متخصص مربوطه در حوزه مربوطه )از جمله 

پزشــکی، اقتصاد، جامعه شناسی و ... ( دارد.
همواره در اقتصاد کالن بازار های مختلف از طریق تعامل عرضه و تقاضای 
خود در محدوده و یا نقاطی به تعادل می رسند. هر چند این تعادل شرایط 
مطلوب نبوده ولی می تواند برای سیاســت گذاری های کالن اقتصادی 

موثر و کارساز باشد. 
در اقتصــاد ایــران نیز »بازار تولید کاال و خدمات« زمینه عرضه و تقاضا را 
در اقتصاد بیان می دارد. بدیهی اســت که »نرخ تورم« موجود می تواند 
وضعیت عرضه و تقاضای کاال و خدمات موجود در اقتصاد ایران را نشان 
دهــد. کاال و خدمــات موجود تولید شــده در اقتصاد در بخش واقعی قرار 
مــی گیرنــد اما نرخ تورم حاصل از آن، در بخش اســمی اقتصاد جای می 
گیرد. ضمن این که این اقتصاد برای رفع نیازهای خود و یا تامین بخشی 
از نیازهای خارجی نیازمند تعامل با دنیای خارج از خود می باشــد که در 
قالب »تجارت خارجی« نمایان می شود و عرضه و تقاضای آن به عنوان 
بخش واقعی اقتصاد نشان داده می شود اما به صورت غیر مستقیم بخش 
اســمی این بازار در قالب بازار ارز و »نرخ ارز« بیشــتر به چشــم می خورد. 
از حاصــل تعامــالت دو بازار »تولید کاال و خدمات« و »تجارت خارجی« 
بــه عنــوان بخش واقعی اقتصاد، »بازار کار« خودنمایی می کند که برآیند 
آن نرخ بیکاری اســت و بخش اســمی آن نیز در قالب »نرخ دســتمزد« 

نشان داده می شود. 
این سه نرخ، هسته ایی را در درون خود دارند که تحقق آن برای اقتصادهای 
در حال توســعه امیدبخش ولی در عین حال بســیار دشــوار بوده و راز و 
رمزهایی دارد. بنابراین در ســه بازار یاد شــده بخش واقعی و بخش اسمی 
آنهــا کامــال تفکیک بوده و در عین حال مرتبط با هم هســتند. شــناخت 
دقیقتر و تعاملی بین این ســه بازار و ســیکنال های سیاســتی آن می تواند 
در اصالح و بهبود سیاستی و ارایه رهنمودهای الزم برای قرار گرفتن در 

دوره بعد از نقاهت و یا تحرک بیشــتر و ...کمک کند.
اقتصاد ایران در طی ماه های اخیر با تغییراتی در بخش های واقعی و اسمی 
اقتصاد مواجه شــده اســت. بر اساس برآورد مقدماتی مرکز آمار ایران رشد 
اقتصادی با احتســاب نفت و بدون نفت در شــش ماهه اول سال جاری به 
ترتیب به رقم 5.6 و 6 درصد رســیده اســت. نکته مهم تر این که بخش 

های صنعت و خدمات وضعیتی به مراتب بهتری را نسبت به سنوات 
قبل تجربه کرده اند. شــاخص های پیشــروی اقتصاد نیز 

موید این ادعاست. 
بــه رغــم این روند، هر چنــد در نیمه اول 

ســال نرخ تورم بر اســاس همان 
سیاســت های دولت سیگنال 

داده است ولی در نیمه دوم 
ســال به رقم تداوم رشد 

تولیــد کاال و خدمات،  
شتاب تورم پا به فراتر 

شــته  گذا
و عالمــت هایی 

از خــود بروز داده اســت که 
در ماه های آتی ســطح واقعی کاال و 

خدمات اقتصاد را فراتر از حد پیش بینی شــده 

رازهای ورود به اقتصاد پویا
عالءالدین ازوجی*
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خواهد رساند. 
در تجــارت خارجــی نیــز تداوم صادرات و واردات کاال و خدمات دیده می 
شــود ولی نرخ ارز به رغم عدم تمایل افزایش شــدید آن در بخش رسمی، 
در بخش غیررسمی بیش از حد افزایش یافته است و این خود بعد از یک 
وقفه چهار تا شــش ماهه به نرخ تورم داخلی نیز منتقل خواهد شــد. ضمن 
این که سیگنال های نرخ ارز بازار و غیررسمی آن در ماه های آتی گویای 
این واقعیت اســت که در بازار ارز، تمایل به افزایش نرخ ارز غیررســمی 
بیش از روند کاهشــی آن خواهد بود؛ و افزایش صادرات غیرنفتی کاال و 
خدمات بابت کاهش ارزش پول داخلی و ارزان تر شــدن صادرات کشــور 

نمــی تواند تقاضای ارز را جبران کند.
در بازار کار نیز نرخ بیکاری کماکان در ســطح 11 تا 12 درصد ثابت 
باقی مانده ولی دســتمزدها نیز طی ســال های اخیر در سطح 
13 تا 15 درصد رشــد داشــته است در عین حال به 
دلیل عدم انعطاف پذیری بازار کار و تولید، نرخ 
بیکاری و دســتمزدها سیگنال های سیاستی 
مناســبی برای اعمال سیاست های اقتصادی 

محسوب نمی شوند.
با توجه به مباحث اشاره شده فوق می توان 
گفت که به رغم خروج تدریجی 
اقتصاد ایران از رکود 
عمیق چند ساله 

گذشــته، نرخ ارز و تورم ماه های اخیر با سیاســت های چند ســال گذشته 
دولت ســازگاری نداشته و ابهاماتی را ایجاد کرده است.

حال راز و رمزها را در کجا باید یافت؟ پاسخ به این سوال نیازمند شناخت 
قواعد گســترده اقتصادی، اقتصاد نهادی و سیاســی و حتی روانشــناختی 

اقتصاد دارد:
اول این که، اقتصاد ایران به طور قابل اطمینان به ســطح باثباتی نرســیده 
است و عدم تحقق اقتصاد باثبات و برآورده نشدن انتظارت در جامعه)مردم و 
فعاالن اقتصادی( هشداری برای دامن زدن به نرخ تورم و ارز باالتر خواهد 
بود. بنابراین برای دولت به هر نحو ممکن، اولویت قرار دادن سیاست های 
ثبات کالن اقتصادی بســیار حیاتی و سرنوشــت ساز می باشد. به رغم این 
که در چند ســال اخیر، انتظارات تا حدودی مدیریت شــده بود ولی مجددا 
امــکان تشــدید شــدن آن در رفتارها و کارکردهــای اقتصاد به خصوص 
فعاالنی که به جای همراهی و همرســتایی همانند تولیدکنندگان واقعی 
اقتصــاد در کمینــگاه نظارگــر بوده، وجود دارد و زمینه انواع بی ثباتی را در 

بازارهای واقعی و اســمی اقتصاد فراهم خواهند ساخت.
دوم، این که دامن زدن بیش از حد به کنترل تورم، ارز و دستمزدها، بدون 
توجه به مســایل بنیادین و ســاختاری تعیین کننده آنها، ممکن اســت به 
جای درمان، ضربه بیشــتری بر کارکردها و پیکره اقتصاد ملی بزند. این 
وضعیت در هر ســه متغیر اســمی اقتصادی کشور می تواند قابل مشاهده 
باشــد. سیاســت های اقتصادی و برآیند عرضه و تقاضای آنها در بازارهای 
اقتصادی، می تواند بخشــی از مســاله را شفاف نماید اما آنچه در سیاست 
گذاری مغفول می ماند مســایل بنیادین و ســاختاری تعیین کننده این سه 

متغیر یعنی تورم، ارز و دســتمزد است. 
آنچه در ابتدای متن اشــاره شــد، هسته اصلی ســه شاخص یعنی »تورم 
هســته«، »نرخ ارز واقعی« و »بیکاری طبیعی« مهم و حیاتی اســت و در 
سیاست گذاری کشور نیز کمتر مورد توجه قرار می گیرد. به طور مطلوب، 
شیرینی هر اقتصادی این است که هسته اولیه این سه شاخص شناسایی 
شــده و با مدیریت منســجم و ســازگار، اقدام به اصالح آنها صورت گیرد. 
حرکت سیاست های اقتصادی در این مسیر، می تواند مسیر بلندمدت 
اقتصاد را هموارتر ســازد و انتظارات را در مســیر روند بلندمدت 
قرار دهد. مجددا تاکید می کنیم که این ســه شــاخص، 
در کنار رشــد درآمد ســرانه، می تواند تصویر بزرگی از 
وضعیت حال و آینده اقتصاد ملی را ارائه نماید.بنابراین 
برای این که در اقتصاد ملی انتظارات مدیریت شــود 
و حتی بیمار از آینده خود امیدوار و خوشــبین باشــد 
و یــا این که موضوعــات بنیادین بیماری اقتصاد ملی 
در سیاســت گذاری مورد توجه و تاکید قرار گیرد نیازمند 
نگرش همه جانبه به بازار های اقتصادی است و این ظرفیت 
در سیاســت های مدیریت اقتصادی متعارف)پولی و مالی( ضعیف 
بــوده و دامــن زدن به آن تا حدودی می تواند اقتصاد را از وضعیت 

رکودی خارج کند.
*دانش آموخته اقتصاد در دانشــگاه تربیت مدرس 
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چندی پیش معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان خصوصی سازی 
کشور اعالم کرده اند که چنانچه دارندگان سهام عدالت نسبت به پرداخت مابقی اقساط 
خود اقدام نکنند، ســهام آنها بازپس گرفته خواهد شــد. به نظر می رســد مستند ایشان 
تبصره 3 ماده 6 مصوبه شــورای عالی واگذاری مصوب ســال 1388 باشد که بیان می 
دارد »درصورتی که در پایان دوره تقسیط، بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه 
نشــده باشــد، خریداران مکلفند حداکثر ظرف مدت شــش ماه رأساً نسبت به پرداخت 
بدهی و تســویه حســاب ســهام مورد خریداری اقدام کنند. در غیر این صورت سازمان 
خصوصی ســازی به میزان مبلغ بدهی تســویه شده سهام مورد وثیقه را آزاد می نماید و 
نســبت به وصول مطالبات خود از محل فروش ســهام باقی مانده وفق مقررات اقدام 
خواهد نمود«. به نظر آثار اقتصادی و حقوقی منفی متفاوتی بر این تصمیم دولت مترتب 
اســت که در ادامه ضمن اشــاره به برخی از رووس اصلی و اهداف اجرای این طرح، آن 

نکات اشاره می شوند؛
هدف اصلی از توزیع سهام عدالت بین شش دهک پایین جامعه براساس مصوبه مورخ 
21/8/1385 هیأت وزیران  که به پیش نهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و به استناد اصل 
138 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده )9( قانون برنامه چهارم توسعه کشور 
)مصوب 1383( تصویب شده »افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم 
بخش تعاون«عنوان شده است. بر اساس ماده 3 همین آیین نامه وزارت امور اقتصادی 
و دارایی مکلف شده است »با رعایت قوانین و مقررات مربوط به بند »ج« سیاست های 
کلی ابالغی مقام معظم رهبری مربوط به اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران و پس از تشکیل شرکت واسط نسبت به واگذاری سهام قابل واگذاری 

دولتی و متعلق به دولت به شرکت واسط اقدام نماید و متعاقباً نسبت به واگذاری سهام 
شرکت واسط به شرکتهای سرمایه گذاری استانی )سهامی خاص ( به نسبت مشمولین 
سهام عدالت اقدام نماید.« بنابراین براساس محورهای مصرح در آیین نامه، ساختار الزم 
برای توزیع ثروت در جامعه نیز باید توسط دولت و براساس تقسیم سهام شرکت های 

سودده بین گروه های هدف طراحی گردد.
عالوه بر این، در ماده 11 همین آیین نامه نیز آمده که »سازمان خصوصی سازی به قائم 
مقامی سهامداران دولتی موظف است با انعقاد قراردادی با شرکت واسط و شرکتهای 
سرمایه گذاری استانی )سهامی خاص( که ضمانت اجرایی الزم در آن پیش بینی شده 
باشد پس از طی دوره تقسیط که حداکثر )10( سال است، متناسب با میزان سود دریافتی 
از شرکت واسط و بالفاصله پس از آن نسبت به تسویه حساب اقساط سهام واگذاری 
اقدام کند. بهای سهام موضوع این ماده شامل پنجاه درصد )50 درصد( تخفیف می باشد 
و اقساط شامل احتساب سود فروش اقساطی نخواهد بود.« بنابراین براساس این ماده 
اقساط سهام واگذار شده از محل سود دریافتی قابل تسویه است و نکته قابل توجه تر 
این که مجددا دولت و به نمایندگی از آن سازمان خصوصی سازی مکلف هستند نسبت 

به تسویه اقساط سهام واگذار شده متناسب با سود دریافتی اقدام نمایند.
بنابراین، هدف اصلی طرح براساس روح کلی حاکم بر آن که در قالب مصوبات دولت 
تجلی یافته اســت، توزیع ثروت بین افراد متوســط و پایین جامعه به منظور گســترش 
عدالت اجتماعی عنوان شــده اســت. ولی شــرایط امروز دارندگان سهام عدالت نشان 
می دهد که متأسفانه نه تنها این هدف محقق نشده بلکه شرایط بوجود آمده این گمان 
را بوجــود مــی آورد که اجرای آیین نامه های مربوط عمال در جهت مخالف اهداف اولیه 

نقض غرض در اجرای پروژه سهام عدالت

علی رضا ثقفی
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طرح در حال ســاماندهی و پیش برد اســت. بخشــی از این گمان از اشکاالت وارده بر 
آیین نامه و برخی نیز از اجرای آن نشأت می گیرد. نمونه هایی از این ایرادات و اشکاالت 

در ادامه اشاره می شوند.
تشتت در ماهیت حقوقی طرح

نکته اول این که متأسفانه بدلیل یکپارچه نبودن ساختار آیین نامه ها مشخص نیست 
که واگذاری ســهام فوق در کدام قالب حقوقی قرار می گیرد. مثال ســه عبارت فروش 
اقساطی، ثمن معامله و واگذاری در آیین نامه تصریح شده است که هر یک بار حقوقی 
متفاوتی دارند. این نشان می دهد که نوعی ابهام در ماهیت حقوقی طرح )دست کم در 
آیین نامه ها( وجود دارد. لذا نمی توان به صراحت حقوق و تکالیف ســهامداران از یک 
سو و دولت از سوی دیگر را به دقت مشخص نمود. اگر ماهیت طرح را بیع تلقی کنیم، 
مهمترین اثر آن مالکیت قطعی خریدار بر مبیع از ابتدای بیع می باشد در حالی که این 
موضوع با سایر مفاد آیین نامه و حتی با نحوه اجرا نیز مغایرت دارد. از سوی دیگر، اگر 
ماهیت طرح را واگذاری سهام در قالب فروش اقساطی بگیریم، مالکیت خریدار بر مبیع 
معلق بر شرطی است که پس از حصول آن قطعی می گردد که با اجرا سازگارتر است 
ولی مشــخص نیســت چرا عبارت ثمن معامله در آیین نامه درج شده است. این تشتت 
در ماهیت حقوقی طرح، عمال منافع ســهام دار را در ابهام قرار می دهد که می تواند به 

ضرر وی بیانجامد.
عدم گسترش مشارکت عمومی مردمی

با وجود این که یکی از اهداف اصلی اجرای پروژه ســهام عدالت گســترش مشــارکت 
عمومی بوده ولی برخی نقایص طرح اولیه و نیز برخی اقدامات در مسیر اجرای آن، به 
گونه ای بوده که عمال مشارکت سهامداران در فرآیند تصمیم سازی هیچ بوده است. به 
عنوان مثال، آیین نامه های مربوط به گونه ای تنظیم شده اند که انتقال مالکیت قطعی بر 
سهام مورد نظر به دارندگان آن را منوط به استهالک بهای آنها )تنها از محل سود آتی 
ایجادی شــرکت هایی که ســهام آنها واگذار شده( بوده است و در غیر این صورت هیچ 
گونه مالکیتی برای دارندگان آن ایجاد نخواهد شد. در همین راستا در ماده 3 آیین نامه 
مورخ 29 فروردین 1388 مصوبه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و 
چهارم )44( قانون اساسی آمده است »سهام عدالت به صورت مستقیم به شرکت های 
ســرمایه گذاری اســتانی واگذار خواهد شد. ســهام مزبور در توثیق سازمان خصوصی 
سازی خواهد بود و متناسب با کسر تخفیفات قانونی و اقساط پرداختی از توثیق خارج 
می شــود.«و براســاس ماده 6 آیین نامه فوق الذکر، »ثمن معامله از محل سود ساالنه 
شرکت های واگذار شده تسویه خواهد شد« و براساس تبصره 2 همین ماده، »چنانچه 
میزان سود دریافتی در هر سال تکافوی میزان اقساط دریافتنی همان سال را ننماید، 
بدهی خریداران ســهام از ســود دریافتنی سنوات بعد قابل تسویه خواهد بود«. بنابراین 
عمال تا اتمام پرداخت اقســاط به دلیل عدم دخالت دارندگان ســهام در هیأت مدیره 
شرکت های واسط و فقدان هرگونه کنترل و نظارتی از سوی آنان یا نمایندگان ایشان 
برسهام یا عملکرد شرکت هایی که سهام واگذار شده است، مشارکتی توسط دارندگان 
سهام عدالت صورت نگرفته است. ضمن این که همه وظایف مرتبط با به سودرسانی 
این شرکت ها را دولت یا نمایندگان دولت بر عهده گرفته اند. بنابراین، عدم استهالک 
بهای ســهام از طریق ســود، متوجه هیأت مدیره، دولت و گردانندگان این شــرکت ها 
می باشد و گذاردن بار سنگین تسویه نصف بهای سهام بر عهده دارندگان آن که هیچ 
مشارکتی در به سودرسانی یا زیاندهی شرکت ها نداشته اند، آسیب جدی به هدف عدالت 
محوری در واگذاری این ســهام تلقی می شــود. نکته دیگر این اســت که عدم دخالت 
دارندگان سهام عدالت در مدیریت شرکت ها تاکنون با هدف ایجاد ساختارهای الزم و 
آموزش آنها با نحوه سهام داری و نیز سایر اهداف مربوط به کنترل بازار سهام و حفظ 
ثروت این خانوارها قابل توجیه است، ولی باید زمینه مشارکت بیشتر آنها را فراهم نمود.

عدم دستیابی کامل به توزیع بهتر ثروت
چنانکه گفته شد و از روال آیین نامه ها و مصوبات نیز مشهود است، در جریان واگذاری 
سهام، پرداخت اقساط، تقسیم سود، مدیریت شرکت های مورد نظر عمال سهامداران 
دخالتی حتی غیرمستقیم نداشته اند و وزارت اقتصاد به نمایندگی از سهامداران سهام 
عدالت و شــرکت های ســرمایه گذاری نســبت به شرکت در مجامع، اعمال مدیریت و 
تعیین عضو هیأت مدیره اقدام کرده و رأسا سود را دریافت و به حساب خزانه واریز کرده 
اســت. بر همین اســاس نیز طی بیش از 10 ســال گذشته، سهامداران هیچگاه سودی 
دریافت نکرده اند. این بدان معناســت که کل ســود برای پرداخت اقساط صرف شده و 
هنوز تسویه نشده است لذا عمال توزیع ثروت که از اصلی ترین اهداف این پروژه بوده 

است، محقق نگردیده است.
اشتباهات محاسباتی به زیان سهامداران

براساس ادعای مقامات دولتی، سهام سودآورترین شرکت های دولتی در این طرح توزیع 
شده است. اما این بهترین شرکت ها در طی 10 سال تنها توانسته اند، به اندازه نیمی از 
ارزش کل سهام واگذار شده به هر فرد )متوسط 500 هزار تومان( سود به سهامداران 
پرداخت کنند که بر این اساس بازده ساالنه این سهام کمتر از 5 درصد بوده است که 
کمتر از نصف ســودهای علی الحســاب پرداختی سیستم بانکی در همان زمان است. 
بنابراین یا سهام مورد نظر از کیفیت و سودآوری ادعا شده برخوردار نیستند و یا اینکه 
دولت یا ســازمان خصوصی ســازی که نمایندگی سهامداران سهام عدالت را نیز دارد، 
نتوانســته طی ده ســال متوســط ساالنه 10 درصد سود را تأمین نماید. به هر حال، یک 
نکته مشخص است و آن این که برخالف هدف اصلی طرح، برای دارنده سهام عدالت که 
هدف اصلی طرح کمک به وی بوده است عمال منفعت قابل توجهی ایجاد نشده است.

تزلزل در اعتماد عمومی مردم
نحوه اجرای طرح از آغاز تاکنون به گونه ای بوده است که عمال دارندگان سهام عدالت 
نه انتفاع مالی قابل توجهی کســب کرده اند و نه دانشــی از جهت مدیریت شرکت های 
ســرمایه گذاری و ســهام داری برای آنها ایجاد گردیده اســت ضمن این که اخبار هر از 
چندگاه منتشره از طرف دولت باعث ایجاد نگرانی و اضطراب در آنها نیز می شود. بنابراین 
عمال این گونه اجرای طرح )بصورت ناقص( باعث تزلزل اعتماد عمومی که بزرگترین 

سرمایه هر دولتی است به طرح های دولتی خواهد شد.
ابهام در مالکیت فعلی سهام

نکتــه نهایــی ایــن که حتی اگر مابقی ارزش ســهام که براســاس ادعای ســازمان 
خصوصی ســازی حدود 500 هزار تومان برای مشــمولین دهک های 3  تا 6 است، نیز 
توسط آنها پرداخت شود معلوم نیست سهام چه شرکتی به سهامدار تحویل خواهد شد. 
چراکه ســهام داران عدالت ســهام شرکت های سهامی عدالت استانی را در اختیار دارند 
که در تشکیل آن نیز نقشی نداشته و حتی در انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل 
آنها نیز نقشی ایفا نکرده اند. لذا بدیهی است که کسی مایل نیست هزینه سهام شرکتی 
ناشناس را پرداخت نماید. به همین دلیل نیز هست که کسی از پرداخت رقم مورد ادعا 

استقبال نکرده است.
نتیجه

با توجه به موارد فوق و جهت رعایت حقوق سهام داران سهام عدالت و نیز تحقق اهداف 
توزیع این سهام، پیشنهاد می شود:

عالوه بر رفع برخی ایرادات حقوقی و محاسباتی و برخی موانع مقابل مشارکت گسترده تر 
ســهام داران، به روال گذشــته، دولت نسبت به اســتهالک اقساط باقی مانده از محل 
سودهای آتی شرکت های مشمول اقدام نماید. به عبارت دیگر، باید سقف زمانی 10 
ساله را افزایش دهد. با این کار عالوه بر رفع نگرانی ناشی از ورود یکباره سهام خرد به 
بازار و آسیب رسانی به بازار سهام، اهداف طرح نیز تا حدود زیادی محقق خواهد شد.



باتوجه به سیاست های پولی دولت بررسی شد
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فخرالدین زاوه

 پیش بینی در مورد روند بازار مسکن در سال 1397 احتماال بسیار دشوار 
اســت. ســطح باالی نااطمینانی و تنوع نیروهای متضاد، سناریوهای 
بســیار متفاوتی را پیش روی تحلیلگران قرار داده اســت. براین اساس 
می توان طیف وســیعی از خروجی های ممکن را برای بازار مســکن 
متصور بود. در این یادداشت سعی می شود با نگاهی اجمالی به عوامل 
موثر بر بازار مسکن در سال 97، برخی سناریوهای محتمل تر –از نظر 

نگارنده- مورد بررسی قرار گیرد.

چه در اقتصاد و چه در بازار مســکن، روشــی منحصربه فرد یا مرجعی 
رســمی بــرای تعیین رکــود و رونق وجود ندارد، اما نظر بســیاری از 
صاحب نظران مســکن آن اســت که تحرکات اخیر بازار، نشــانه ای از 
بازگشت رونق به این بخش است. البته برای اظهارنظر قطعی نیازمند 
اطالعات بیشــتر آن هم برای بازه زمانی طوالنی تری هســتیم و در 
هرصورت بعید به نظر می رسد رونق این بار با جهش های شدید قیمتی 

در کل بخش های بازار همراه باشــد.
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برای اظهارنظر در خصوص روند آتی بازار، ابتدا شایسته است مختصری از گذشته 
این بازار صحبت شود. به چرخه رکود و رونق در بازار مسکن بسیار پرداخته شده 
است، به طور مثال مولر )1999( ادوار قیمتی مسکن را شامل چهار مرحله می داند: 
بهبود بازار، رونق، عرضه بیش از حد و رکود. به نظر می رســد در ایران نوســانات 
بازار مسکن تحت تاثیر عواملی به شدت تشدید شد، از جمله این عوامل می توان 
به موارد زیر اشاره کرد: سیاست های پولی انبساطی دست ودلبازانه، توان ناکافی 
سمت عرضه در پاسخ متناسب به تقاضای موجود و ضعف ساختارها و نهادهای 
اطالعاتی و مالی.در این میان، سیاســت های انبســاطی پولی دولت ها )تبدیل ارز 
درآمدهای دولت به ریال( منجر به بروز مستمر نشانه های بیماری هلندی در اقتصاد 
ایران شــده اســت. به بیان دیگر، با افزایش حجم پول، مسکن، به عنوان کاالیی 
غیرقابل تجارت، در ادوار مختلف با جهش های قیمتی روبه رو شد. سیاست های 
پولی انبساطی با تزریق نقدینگی به جامعه، تقاضا را –مصرفی و سوداگری- برای 
مســکن افزایش می داد، با افزایش تقاضا و زمانبر بودن ســاخت و عرضه کاالی 
غیرقابل تجارت مســکن، به ناچار بهای مســکن با جهش روبه رو می شد.هرچند 
بخشی از این افزایش قیمت ناشی از تقاضای سفته بازی برای سوار شدن بر موج 
افزایش قیمت مسکن بود، اما افزایش قیمت بسیاری از سازندگان و سرمایه گذاران 
را به ساخت و عرضه مسکن مصمم می کرد. با افزایش عرضه، افزایش قیمت ها 
باالخره متوقف می شد درحالی که واحدهای بسیاری همچنان در دست تکمیل و 
ورود به بازار بودند، بنابراین دوره رکود بازار فرامی رسید. ترکیب این موارد با سیل 
منابع پولی حاصل از سیاست های انبساطی، منجر به تشدید نوسانات بازار مسکن 
می شد.نکته آن است که برای دهه ها اطمینان مناسبی از میزان تقاضا وجود داشت، 
زیرا همواره موجودی مســکن از تعداد خانوارها کمتر بود. این روند بســیار مهم، 
براساس آخرین سرشماری کشور، معکوس شده است. همچنین، حجم پروانه های 
ساختمانی طی سال های اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 در کشور – و به ویژه شهر 
تهران- کامال با روند گذشته ناسازگار است که نشان دهنده ظرفیت بالقوه سمت 
عرضه برای پاسخ به تقاضا است )البته بازار مسکن بازاری محلی است و ممکن 
اســت توزیع واحدهای مسکونی عرضه شده منطبق با توزیع جغرافیایی جمعیت 
و متقاضیان نباشد(.برای تکمیل بحث باید درنظرگرفت که اصالت در اقتصاد با 
تقاضا اســت، تعمیق رکود اخیر بازار مســکن نیز در وهله نخست ناشی از کاهش 
قدرت خرید خانوارها است. به عالوه، به نظر می رسد تسهیالت بانک مسکن سهم 
مهمی در ایجاد تحرک کنونی در بازار مسکن داشته است. نسبت پایین تسهیالت 
به بهای مسکن و ورود محتاطانه سایر بانک ها به حوزه تسهیالت رهنی، به آن 
معناست که بخش مهمی از استفاده کنندگان از منابع بانکی، به دنبال واحدهای 
کوچک و ارزان هستند؛ پدیده ای که با پایین ماندن قدرت خرید در سال های اخیر 
تشــدید نیز شــده است.در سمت عرضه اما آمار گویای آن است که سازندگان در 
سال های اخیر تمایل به ساخت واحدهای نسبتا بزرگ داشته اند. این عدم تطابق 
میان عرضه و تقاضا زنگ خطری برای بازار مسکن است. بنابراین خانه های کوچک 
سریع تر به فروش می رسند و نقطه شروع جهش قیمتی از خانه های کم متراژ خواهد 
بود. در مقابل به نظر نمی رسد حتی در صورت ورود سوداگران به بازار، در بخش 
واحدهای بزرگ متراژ، مشکلی برای پاسخگویی به تقاضا داشته باشد، بنابراین 
احتمال جهش قیمتی در این بخش از بازار کمتر است. این امر انگیزه سوداگران و 

همچنین سرمایه گذاران را برای ورود به این بخش کاهش می دهد.

هرچند سیاســت پولی دولت در ســال های اخیر انقباضی نبوده اســت، اما این 
سیاســت های انبســاطی در اثر ضعف قدرت خرید متوسط جامعه و وضعیت نظام 
بانکی، منجر به تورم چندانی نشده است. نرخ های بهره بسیار باال و نامتناسب با 
شــرایط بخش حقیقی اقتصاد در ســال های اخیر –که هم اکنون در قالب گواهی 
ســپرده با ســود 20 درصد دوباره ســر برآورده است- منجر به آن شد که در اغلب 
این دوران اشــخاص منابع خود را به امید کســب ســود بدون دردسر در بانک ها و 
ســایر موسســات مالی سپرده گذاری کنند.اما در هرصورت حجم قابل توجهی از 
منابع پولی مترصد فرصت است تا به سمت بهترین گزینه های سرمایه گذاری در 
بازارهای موازی نظیر ارز، طال و از جمله مسکن سرازیر شود. در شرایط کنونی، 
این نرخ ها دســت کم از دو مســیر به اقتصاد مسکن ضربه می زند: نخست، برخی 
مصرف کنندگان و سرمایه گذاران، سرمایه گذاری یا خرید ملک را با نرخ های سود 
موجود، اقتصادی نمی دانند. مســیر دیگری که این نرخ های باال به بازار مســکن 
ضربه می زند، کاهش فعالیت در ســایر بخش های اقتصادی کشــور است. عدم 
سرمایه گذاری در سایر بخش های اقتصاد به معنای باال نرفتن درآمد و عدم تقویت 
قدرت خرید جامعه اســت و تاثیر منفی بر تقاضای مصرفی  می گذارد.مجموعه 
اقدامات اقتصادی دولت –در مفهوم وســیع آن- نظیر تداوم وضعیت یارانه های 
نقدی و پرداخت یارانه های گزاف به حامل های انرژی، نحوه مواجهه با افزایش 
نرخ ارز، کمیت و کیفیت تخصیص منابع مالی به طرح های عمرانی، فشار برای 
اخذ عوارض و مالیات از بخش خصوصی کم رمق به جای تشویق فعالیت مولد و 
تسهیل شرایط کسب وکار، سر برآوردن دوباره نرخ های بهره باال –که امکان فعالیت 
مولد اقتصادی و همچنین موفقیت عرضه محصوالت مالی بلندمدت را دشــوار 
می ســازد- و درمجموع تکرار سیاســت هایی که منجر به ایجاد شرایط اقتصادی 
نامناسب کنونی شده اند، امیدها را به بهبود اساسی اقتصاد و استفاده از ظرفیت های 
تقاضای مصرفی برای رونق پایدار بازار مسکن، کمرنگ می سازد و چونان گذشته 
برای رونق ناپایدار در سال آینده باید چشم به بازار غیرقابل پیش بینی نفت دوخت. از 
آنجا که افزایش شدید قیمت در این بازار چندان محتمل به  نظر نمی رسد، احتمال 
وقوع این سناریو نیز بسیار اندک ارزیابی می شود.همچنین، محتمل نیست که در 
اثر افزایش نســبی قیمت مســکن و خروج برخی واحدهای ریزمتراژ )و خریداران 
آنها( از بازار، سطح فعالیت در بازار افول کند. اما چنانچه قدرت خرید متقاضیان به 
میزان کافی تقویت شــود، سطح فعالیت بازار می تواند حول وحوش مقدار کنونی 
باقی بماند، هرچند افزایش قیمت ها ناگزیر به نظر می رسد، زیرا در تحوالت اخیر 
بازار، بخشی از واحدهایی که در قیمت های به نسبت پایین تر عرضه شده بودند پس 
از فروش به متقاضی مصرفی، از بازار خارج شده اند، همچنین هزینه های تولید در 
اثر تورم عمومی و افزایش بهای عوامل تولید افزایش یافته است.با در نظر گرفتن 
مجموع آنچه بیان شد ارزیابی نگارنده آن است که محتمل ترین سناریو در بازار 
مسکن، فرود آرامی )soft landing( است که همراه با ثبات یا کاهش نسبی 
تعداد معامالت و افزایش بهای ملک در حد اندکی فراتر از تورم باشد. محتمل ترین 
سناریوی بعدی آن است که سطح فعالیت بازار در اثر شوک های منفی–به ویژه 
تحت تاثیر سیاست های ناصواب پولی، بانکی و ارزی- به طور محسوسی کاهش 
یابد؛ گزینه تحریک و جهش قیمتی شــدید نامحتمل ترین گزینه اســت، هرچند 
اعمال سیاست های نامناسب می تواند با تشویق سوداگری در این بازار به افزایش 

بهای ملک دامن زند.



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ اسفند ماه 1396 / شماره 4426

Bilingual Economic Monthly  

جامعه

ســال 96 را می توان در تاریخ به نام تلخ ترین ســال در دهه 90 ثبت کرد. 
ســالی که هر ماه آن پر از داغ و حســرت و ماتم بود. ســالی که هر ماه آن 
ملت ســیاه پوش و عزادار بودند. حاال  چیزی تا پایان ســال باقی نمانده، 
خانواده های زیادی داغدارند و امسال عید نخواهند داشت و مردم زیادی 
در کرمانشاه خانه ای برای آغاز سال نو ندارند. اگر این 9 روز باقی مانده 
از ســال فاجعه دیگری رخ ندهد می توان پرونده شــوم ترین ســال دهه 

اخیر را همین جا بست.
سال 1396 در حالی آغاز شد که همه آرزو می کردند سال خوب و شیرینی 
باشــد، اما متأســفانه به یکی از تلخ ترین و پرحادثه ترین ســال های اخیر 

تبدیل شد.
فرودین؛ واژگونی اتوبوس مسافربری سبزوار

سی ام فروردین سال 96 اولین حادثه تلخ رقم خورد و آن واژگونی اتوبوس 
مســافربری ســبزوار بود. 12 نفر به دلیل واژگونی اتوبوس که در کیلومتر 
25 جاده سبزوار- شاهرود رخ داد، کشته شدند. این اتوبوس با 30 مسافر 
از مشــهد عازم اصفهان بود و بعد از پیگیری ها مشــخص شــد که تغییر 
مســیر ناگهانی کامیونی که در جلو اتوبوس در حال حرکت بوده اســت، 
باعث تصادف و واژگونی اتوبوس شــده بود. این حادثه باوجود اینکه داغ 

بزرگی بود، اما ســر و صدای زیادی برپا نکرد.
اردیبهشت؛ معدن یورت

هنــوز یک مــاه از اولیــن حادثه 
نگذشــته بود که روز چهارشنبه 13 
اردیبهشــت 1396، خبر رسید طی 
انفجــاری در معدن زغال ســنگ 
یــورت 43 معدنچــی جان باختند. 
روز های داغ و ســخت به ســرعت 
گذشت و کسی هیچ امیدی به زنده 
مانــدن معدنچیان نداشــت. 6 ماه 
پس از این حادثه و در 15 آبان ماه 
1396، رئیس کل دادگســتری اســتان گلســتان اعالم کرد براســاس 
جمع بندی گزارش کمیته حقیقت یاب، مقصر حادثه کارفرما بوده اســت.

این معدنچیان در عمق 1300 متری در فضای مملو از گاز مونواکســید 
کربن و متان گرفتار شــده بودند. مدیر کل جمعیت هالل احمر اســتان 
گلستان عصر همان روز اعالم کرد که نیرو های امدادی تنها توانسته اند 
به عمق 800 متری برســند. آن هم در شــرایطی که نیرو های امدادی نیز 

تلخ ترین سال در دهه نود به ثبت رسید

پایان تراژدی 96

رضا نوروزی
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دچار گازگرفتگی شــده و به عنوان مصدوم از تونل معدن خارج شــدند.
خرداد؛ حمله تروریستی به مجلس

داغ معدن هنوز سبک نشده بود که صبح روز 17 خرداد خبری در فضای 
مجازی دســت به دســت شــد مبنی بر حضور نیرو های مسلح در مجلس 
شــورای اســالمی و حرم امام خمینی)ره(. در این حمله که در ایران پس 
از حضــور پدیــده داعش در دنیا بی ســابقه بــود، 22 نفر )17 قربانی و 5 

مهاجم( کشــته و حدوداً 52 نفر زخمی شدند.
این حمالت حدود ســاعت 10:30 با حمله به ســاختمان مجلس آغاز شد. 
گروه دوم حدود ســاعت 10:40 وارد حرم امام راحل شــدند. این حمالت 
نخســتین حملٔه داعش در خاک ایران بود و اولین حمله تروریســتی در 
تهران در بیش از یک دهه و نخســتین حملٔه بزرگ در کشــور ایران از 

زمان بمب گذاری 1389 در زاهدان محســوب می شد.
 ارتش ایران علی رغم آماده باش وارد این عملیات نشد. در پی این فاجعه 
و دســتگیری این افراد مشــخص شد آن ها از مردم کردنشین ایران بودند 
که به داعش پیوســتند. این اتفاق خشــم ملی را برافروخت و بســیاری از 

مردم آن  را محکوم کردند.
امــا آن هــا تنها چند فرد فریب خورده و در دام افتاده بودند و این نمادی از 
تمام مردم کرد ایران نبود؛ بنابراین در همان زمان روزنامه وقایع اتفاقیه 
تیتــری بــه زبان کردی منتشــر و همراهی مردم ایران با کرد ها را اعالم 
کرد. ســپاه پاســداران ایران برای انتقام این حمالت در 19 ژوئن 2017 
مواضع داعش در اســتان دیر الزور، واقع در شــرق ســوریه را هدف حمله 

موشکی قرار داد.
باز هم خرداد؛ آتنا اصالنی

فاجعــه تلخ دیگــری که در 
خــرداد ماه اتفاق افتاد با خبر 
گم شــدن دختر بچه 7 ساله 
پارس آبادی آغاز شــد، اما به 
سرانجامی وحشتناک رسید. 
28 خرداد آتنا اصالنی توسط 
فــردی بــه نام اســماعیل 
بــه  معــروف  جعفــرزاده 
اسماعیل رنگرز کشته شد. او 
در کنار بساط دست فروشی پدر آتنا مغازه داشت و آتنا زمان هایی که کنار 
بســاط پدرش بود، برای اســتفاده از دستشــویی یا خوردن آب به مغازه 
رنگرزی او می رفت. او مردی 40 ساله بود که آتنا و پدرش را از مدت ها 
قبل می شناخت و برای او نقشه کشیده بود. همچنین، به گفته دادستان 

اردبیل، انگیزه او از این کار اذیت و آزار جنســی بوده اســت.
جنازه دختر معصوم در زیرزمین خانه این مرد در حالی پیدا شــد که آثار 
شــکنجه و تجاوز به او مشــهود بود. با بررســی دوربین های مداربســته 
مشــخص شــد که آتنا در محدوده مغازه قاتل ناپدید شده است، اما لحظه 
ورود او در هیچ دوربینی به ثبت نرســیده بود. در این زمان اســماعیل به 
عنوان مظنون دســتگیر و جهت بازجویی روانه زندان شــد. منزل او مورد 

بازرسی قرار گرفت، اما پلیس از وجود پارکینگی که قاتل در مکانی نزدیک 
در اختیار داشــت باخبر نبود. به گفته برادر قاتل، او از زندان با همســرش 
تماس گرفت و خواســت که نســبت به امحا مواد مخدر نگهداری شده در 

پارکینگ اقدام نماید.
همســر اســماعیل رنگرز پس از پیدا کردن بشکه ای که جسد در آن قرار 
داشته و بوی تعفن می داده، برادر قاتل را در جریان قرار می دهد و او نیز 

جســد را از درون بشــکه کشف می کند و به پلیس خبر می دهد.
اســماعیل رنگرز در اعترافات خود گفت: »دو ســه روزی بود که با دیدن 
آتنا و طالهایش وسوســه شــده بودم. روز حادثه به مغازه ام آمد که آب 
بخورد و، چون کسی آنجا نبود، به طرفش رفتم. خواستم نقشه ام را اجرا 
کنم، اما او شــروع کرد به فریاد زدن. برای همین دســتم را روی دهانش 
گذاشــتم و وقتی به خودم آمدم که دیگر نفس نمی کشــید. ترسیده بودم 
و جســدش را داخل ســاکی گذاشــتم و آن را به پارکینگ بردم و در بشکه 
پالســتیکی مخفی کردم تا ســر فرصت در محلی خلوت رها کنم؛ اما چند 
روز بعد به عنوان مظنون دســتگیر شــدم و رازم فاش شــد.« او بعد از این 
ماجرا به ســه قتل دیگر هم اعتراف کرد؛ و در صبح 29 شــهریور 1396 
درمألعــام اعدام شــد. آتنا در 21 تیر 1396، بــا حضور جمعیتی انبوه در 

پارس آباد مغان به خاک ســپرده شد.
تیر؛ بنیتا خردسال

صبح روز 29 تیر خبر دیگری 
در فضای مجازی منتشــر شد 
کــه اعالم کردنــد در منطقه 
مشــیریه تهــران ســرقت 
خودرویــی اتفــاق افتاده که 
طفــل 8 ماهه ای در آن بوده 
است. پدر این کودک ماشین 
را با سوئیچ روشن روی آن در 
خیابــان رهــا کــرده بود  که 
ماشــین توســط دو نفر به ســرقت رفت. پدر این طفل 8 ماهه به رغم 
تالش هایی که برای توقف خورد کرد موفق نشــد و ماشــین و فرزندش 

به سرقت رفتند.
از همــان روز در فضــای مجازی اعالم کردند هر کس ســرنخی از این 
کــودک و ماشــین دارد به پلیس آگاهی یــا خانواده او اطالع دهد.6 روز 
بعد در داغ ترین روز های ســال بدترین خبر ممکن منتشــر شد جنازه این 
کودک در حالی که از تشنگی و گشنگی و گرما جان داده بود در ماشین 
در منطقه ای دیگر پیدا شــد. بعد از پیدا شــدن این ماشــین و جســد بنیتا 

خیلی ســریع مسببان این فاجعه بازداشت شدند.
بازداشت شــدگان به پلیس گفتند: »زمانی که وارد اتوبان شــدیم صدای 
گریه های بچه را شــنیدیم. از دیدن بچه شــوکه شــده بودیم و کاری از 
دستمان برنمی آمد. به سمت پاکدشت رفتیم و در منطقه قیام دشت ماشین 
را در کنار خیابانی نگه داشتم. مهدی همان جا مقداری از وسایل ماشین 
را برداشــت و جدا شــد. من و دخترکی که نمی دانســتم اسمش چیست 
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به ســمت مامازند رفتیم و خودرو را در کنار خیابانی رها کردم و به خانه 
یکی از دوستانم رفتم.«

اعدام قاتل بنیتا در مالء عام
خانواده بنیتا برای یافتن دخترشان در روز های پس از سرقت خودرو تالش 
بسیاری کردند. شماره تماس هایشان را به در و دیوار زده و فضای مجازی 
را با عکس های بنیتا کوچولو پر کرده بودند. در این مدت با احساســات 
خانواده دخترک به شدت بازی شد. پدربزرگ بنیتا می گوید: »وقتی شماره 
تلفن در فضای مجازی و کوچه و خیابان پخش شــد، صد ها نفر تماس 
گرفتند و هرکسی چیزی می گفت. در این مدت حتی ما به کوه های پشت 

مشــیریه هم رفتیم، اما هیچ ردی از بچه مان پیدا نکردیم.«
خانواده بنیتا برای پیدا کردن دخترشــان حتی نزد رمال هم رفته بودند. 
زن رمال هم با دیدن چهره به هم ریخته پدر و مادر جوان، پول هنگفتی 
از آن ها گرفت و گفت: »بچه صحیح و ســالم اســت و تا چند روز دیگر 

برمی گردد. اما وقتی بچه پیدا شــد باید اســمش را عوض کنید.«
داغ ایــن فاجعه به قدری ســنگین بــود که همه برای همدردی با این 
خانواده دســت به دعا برداشــتند و هر کاری می توانســتند برای آن ها 
انجام دادند. این طفل بی گناه 5 مرداد 1396، روز پنج شنبه در امام زاده 
»ابراهیم و اســماعیل« شــهر ری با حضور جمعیتی انبوه و اندوهگین 
از مردم به خاک ســپرده شــد. این در حالی بود که بدن این طفل به 
شــکل وحشــتناکی از بین رفته بود و اطرافیان به مادر این طفل اجازه 

دیدن فرزندش را ندادند.
پس از این اتفاق خانواده بنیتا خواهان انجام هشــدار بنیتا در ایران شــدند 
که نمونه ای از هشــدار آمبر در امریکا برای کودک ربایی باشــد. در حال 
حاضر راننده رباینده ماشین به اعدام محکوم شده، اما هنوز حکمش اجرا 
نشــده. در خبر ها اعالم شــد که خانواده بنیتا ماشــین و خانه را فروختند و 

از آن محلــه نقل مکان کرده اند.
دانش آمــوزان  اتوبــوس  واژگونــی  شــهریور؛  اول 

هرمزگانی
 یــک ماه از حادثه مرگ بنیتا 
گذشــته بود که دوباره ایران 
داغــدار فرزندانش شــد. در 
دانش آمــوزان  اتوبــوس 
هرمزگانی که اول شهریورماه 
ســال جاری واژگون شــد 9 
دانش آموز کشته و 34 نفر نیز 
مصدوم شــدند. این اتوبوس 
حامــل دانش آمــوزان دختر 
هرمزگانــی در حوالــی قلعــه بیابان بخش رســتاق داراب فارس عضو 
تشــکیالت ســازمان دانش آموزی بود که باهدف شرکت در اردوی ملی 
فرزانگان راهی شــیراز شــده بودند. بر اساس گزارش های اولیه پلیس راه 
اســتان فارس، خســتگی و خواب آلودگی راننده علت واژگونی اتوبوس 

حامل دانش آموزان هرمزگانی بوده است.

شهریور؛ سقوط اتوبوس مسافربری پل جاجرود
شــهریور، اما پیش از پایانش دوباره داغ تصادف دیگری را رقم زد. براثر 
ســقوط اتوبوس مســافربری در پل جاجرود در 21 شــهریورماه 11 تن از 
هم وطنان کشــته و 27 نفر نیز به شــدت مصدوم شدند. در این حادثه یک 
دســتگاه اتوبوس بین شــهری با 39 مسافر در مسیر حرکت به سمت یکی 
از شــهر های شــمالی، به دالیل نامعلومی از مســیر اصلی منحرف و به 

دره سقوط کرد.
مهر؛ اهورا

 مهرمــاه دوبــاره داغ فرزند 
دیگــری بر دل مــردم ایران 
گذاشته شد. در این فاجعه که 
یکــی از تلخ تریــن حوادث 
کودک آزاری سال های اخیر 
بود یــک ناپدری که با فرزند 
همســر صیغه ای اش در خانه 
تنها بود به شکل وحشیانه ای 
به این پســر 2 سال و 8 ماهه 
تجاوز کرد و از شدت ضرب و شتم این طفل از دنیا رفت. 22 مهر، اهورا 
بر اثر این اتفاق مرگ مغزی شــد و در بیمارســتان پورســینای رشت جان 

سپرد.
با اعالم مرگ اهورا به پلیس ناپدری 27 ساله او به نام میثم دستگیر شد 
و پس از انکار اولیه، سرانجام به قتل و کودک آزاری اعتراف کرد. پرونده 
در چرخه رســیدگی فوق العاده قرار گرفت و ســرانجام جلسه محاکمه در 
غیــاب مــادر اهورا و با حضور پدر مقتول و وکیلش در ســالن اجتماعات 
دادگاه کیفری یک اســتان گیالن برگزار شــد. پس از بررســی مشخص 
شــد مادر کودک در زمان حادثه خانه نبوده و پدر کودک نیز مدعی شــد 

به دلیل ممانعت همســر ســابقش، به مدت دو ماه کودک را ندیده است.
حکم »قاتل اهورا« صادر شد

متهم پس از دســتگیری، اعتراف کرده اســت روز حادثه، اهورا در حال 
بازی بود که شیطان در من نفوذ کرد و او را اذیت کردم. اهورا گریه کرد 
و من ســرش را به دیوار کوبیدم. وقتی دیدم از حال رفته به او آب دادم، 
اما خون باال آورد.« نماینده دادســتان افزود: »آثار صدمه در ســر، گوش، 
صورت، چانه و... اهورا مشخص بود. متهم هیچ گونه سابقه بیماری نداشت 
و در زمان حادثه هم مشروب مصرف نکرده بود. به دلیل جریحه دار شدن 
احساســات عمومی درخواســت اعدام در مألعام متهم را دارم.« جالب 
اینجاســت که این قاتل خود از همســر سابقش دختری دقیقًا هم سن این 
کودک داشــته اســت. حکم اعدام او نیز صادر شده و درمرحله اجرا است.

آبان؛ واژگونی اتوبوس مسافربری در محور سوادکوه
تصادف دیگری در شامگاه 15 آبان ماه سال جاری، اتفاق افتاد که در آن 
یک دســتگاه اتوبوس مســافربری که از تهران به مقصد گرگان در محور 
ســوادکوه در حال تردد بود در منطقه دوگل ســوادکوه در دره ای به عمق 
15 متر داخل رودخانه واژگون شد که 13 نفر کشته و 16 مجروح برجای 
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گذاشت. رئیس پلیس راه استان مازندران در نخستین گمانه زنی ها، نقص 
فنی را احتمال واژگونی و سقوط اتوبوس تهران – گلستان به دره در محور 
ســوادکوه اعالم کرد، زیرا، بررســی اولیه نشان می داد که کنترل اتوبوس 
از حدود یک کیلومتر قبل از وقوع حادثه از دســت راننده خارج شــده بود و 

ایــن احتمال نقص فنی خودرو را افزایش داد.
آبان؛ زلزله کرمانشاه

 بعــد از آن فاجعه تلخ دیگری 
رخ داد. شــامگاه 21 آبــان 
زلزله ای به بزرگی 7 ٫ 3 ریشتر 
در نزدیکــی ازگله، اســتان 
کرمانشــاه در نزدیکــی مرز 
ایران و عراق در 32 کیلومتری 
جنــوب غربی شــهر حلبچه 
عراق ایران اتفاق افتاد. تلفات 
ایــن زلزله بســیار زیاد بود به 
طوری که تعداد کشته ها در ایران به 574 نفر رسیده است، بنا بر گزارش ها 
9 ٬ 388 نفر نیز مصدوم شــده اند. بیشــترین آمار کشــته ها و زخمی ها از 

شــهر های قصر شــیرین، سرپل ذهاب و ثالث باباجانی گزارش شده اند.
دل آزرده از حادثه

بر اثر این زلزله منازل دچار خســارت های مالی شــده اند. مرکز درمانی 
سرپل ذهاب نیز تخریب شده. این زلزله در استان های انبار )غرب عراق(، 
اربیل و ســلیمانیه و موصل )شــمال عراق( احساس شده و برخی مناطق 
پایتخــت عــراق، بغداد، نجف و کربال را نیــز لرزاند. این زلزله قوی ترین 
زلزله در دهه های اخیر در بغداد به شــمار می رود. بعد از این فاجعه ســیل 
کمک های مردمی به این منطقه سرازیر شد و مردم به هر شکلی که امکان 
داشت به هم وطنان خود کمک کردند. اما امروز با گذشت 4 ماه از زلزله 
هنوز بسیاری از مردم در چادر هایی زندگی می کنند که با بارش باران بر 
سرشان خراب می شود و خیلی ها در اثر سرما جان خود را از دست دادند.

آذر؛ زلزله تهران
شــوک زلزله کرمانشــاه برای مردم ایران بسیار زیاد بود، اما هیچ کس تصور 
نمی کرد بعد از سال ها تهران جوری بلرزد که مرد شب را در خیابان ها سپری 
کنند.29 آذر درســت زمانی که مردم برای شــب یلدا آماده می شدند زلزله ای 
به بزرگی 5.2 ریشتر در مرز استان های تهران و البرز در مالرد رخ داد. مردم 
که تجربه تلخی زلزله بم و کرمانشــاه را داشــتند به ســمت خیابان ها هجوم 
بردنــد و اکثراً شــب را در پارک ها و اماکــن عمومی گذراندند.از طرف دیگر 
پمپ بنزین ها به شــدت شــلوغ شــد و این در حالی بود که در آن هفته تهران 
به دلیل شــدت آلودگی هوا تعطیل اعالم شــده بود و تا شــب قبل از زلزله از 
مردم درخواســت می شــد از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند و ماشین ها را 
بــه خیابــان نیاورنــد. این زلزله بار آلودگی هوا را چند برابر کرد. 6 دی ماه هم 
پس لرزه زلزله 5.2 ســی ام آذر بار دیگر مردم را به شــدت ترســاند. در ساعت 
54 دقیقه بامداد 6 دی ماه پس لرزه 4.2 ریشــتری با عمق 12 کیلومتری رخ 

داد که پس لرزه زمین لرزه 5.2 ریشــتری هفته قبل در تهران بود.

دی؛ کشتی سانچی
  همین که بار زلزله سبک شد 
در تاریــخ 16 دی مــاه خبر 
جدیدی رســید که نشــان 
می داد ایران قرار نیست رنگ 
آرامش را به خود ببیند. کشتی 
فلــه بر چینی حامل 64 هزار 
ســواحل  در  گنــدم  تــن 
شــانگ های بــه نفت کش 
ایرانی سانچی که حامل بیش 
از 130 هزار تن میعانات گازی بود، برخورد کرد. در این حادثه، نفت کش 
ســانچی با 30 تبعه ایرانی و دو بنگالدشــی دچار حریق و انفجار های 
ســنگین شــد که کار امدادرسانی در منطقه را با مشکل مواجه و در برخی 
مواقع ناممکن کرد. سرانجام، در 24 دی ماه خبر جان باختن همه کارکنان 

و غرق شــدن تانکر نفت کش ایرانی »سانچی« اعالم شد.
بررسی های کارشناسی در این زمینه باهدف تعیین بروز علل واقعه هنوز 
در دست اقدام است. از روز 16 دی ماه که این اتفاق رخ داد دوباره ایران 
ملتهب شــد و خانواده ها در ســازمان کشتیرانی تجمع کردند، وزیر کار به 
منطقــه اعزام شــد، اما تنها با تماس تلفنــی خبر از مرگ این هم وطنان 
داد. شهر در تب و داغ می سوخت و کسی باور نمی کرد دریا نتواند جلوی 
آتش و ســوختن کشــتی را بگیرد. اما سرانجام پس از 8 روز انتظار کشتی 

ســانچی زیر آب رفت و مرگ همه افراد تأیید شد.
بهمن؛ سقوط هواپیما

 زمانــی که به نظر می رســید 
دیگر فاجعه ای برای رخ دادن 
نمانــده ناگهان صبح روز 29 
بهمــن هواپیمای ای تی ار به 
مقصد یاســوج ساعت 8 صبح 
از فــرودگاه مهرآباد تیک آف 
کــرد و حدود 50 دقیقه بعد به 
دلیل شــرایط جوی به کوه دنا 
برخورد کرد. تمام مسافران و 
خدمه این پرواز کشــته شــدند. این هواپیما حامل 60 مسافر، 2 مهماندار، 
2 نفر امنیت پرواز و دو نفر خلبان و کمک خلبان بود. زمانی که در خبر ها 
اعالم شد هواپیما از رادار خارج شده هر فکری به ذهن مردم رسید مگر 

اینکه مجدداً فاجعه مرگباری رخ داده باشــد.
همه دعا می کردند ای کاش هواپیما سالم باشد، اما دزدیده شده باشد، ای 
کاش ســالم باشــد، اما در جایی درو از دید فرود آمده باشــد. اما متأسفانه 
هیچ خبری جز نابودی کامل هواپیما صحت نداشــت و تیم های امداد به 
منطقه اعزام شدند، اما شرایط بد جوی باعث شد آن ها نیز با تأخیری چند 
روزه بتوانند به ارتفاعات صعود کنند. عملیات جستجو آغاز شد و سرانجام 

تکه پاره های هواپیما و اجســاد پیدا و به پایین منتقل شــد.
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ایام عید و تعطیالت نوروزی فرصت خوبی برای گشــت و گذاری های 
خانوادگی است. خیلی ها دوست دارند در این تعطیالت به نسبت طوالنی 
از شهر خود دور شوند و به اماکن دیدنی شهر های دیگر بروند. بی شک 
در ایران در هر گوشه و شهری که بروید جایی برای دیدن و لذت بردن 
پیدا می کنید. بسته به نوع سلیقه تفریحی که دارید می توانید از مکان های 
تاریخی تا طبیعت و موزه و دریا تنوع برای دیدنی ها در ایران داشته باشید.
کســانی که در تهران ســکونت دارند اگر در ایران بمانند اغلب شــهر را 
ترک می کنند و به شهر های توریستی ایران سفر می کنند آن ها معتقدند 
تهران جایی برای دیدن ندارد یا ما که همیشه در این شهر هستیم همه 
جا را دیده ایم. اما دقیقا اینطور نیســت. کســانی که در یک شــهر زندگی 
می کنند زیباترین و جالب ترین جا های دیدنی آن را از دســت می دهند. 
در تهــران هــم ما اماکن توریســتی زیادی داریم کــه ایام عید به خاطر 

خلوتی شــهر فرصت خوبی اســت که به آن ها سر بزنیم.
1. موزه مقدم

این موزه محل زندگی خاندان احتساب الملک، یکی از درباریان صاحب 
منصب سلســله قاجار بوده اســت. بعد از محمدتقی خان احتساب الملک 
به فرزندش دکتر محســن مقدم اســتاد باستان شناس دانشگاه تهران و 
همســر فرانسوی اش ســلما رسید و این زوج با ذوق و عالقه ای بی نظیر 
به کار جمع آوری آثار تاریخی از سراســر ایران زمین پرداختند و از آن ها 

در معماری و تزیین خانه خود اســتفاده کردند.
 در ســال 1351 اســتاد مقدم خانه پدری خود و اشیای گردآوری شده در 
آن را وقف دانشــگاه تهران کرد. پس از فوت او در ســال 1366 و همســر 
ایشان در سال 1369 تولیت این بنا به دانشگاه تهران سپرده شد و امروزه 

اینجا مکانی برای بازدید گردشــگران شده است.
مــوزه مقــدم از نظر معماری، تاریخچه و همچنین آثار و اشــیایی که در 
آن نگهداری می شــود دارای ارزش بســیار باالیی است. عالوه بر فضای 

تاریخــی و زیبــا یــک حیاط دارد که در آن می توانید در بهار حال و هوای 
زیبایی دارد.

این موزه در خیابان امام خمینی بعد از خیابان شــیخ هادی قرار دارد.
2. موزه سینما

حکایت تاریخ این ملک زیاد اســت، اما مســتندات روایی حکایت از آن 
دارد که این باغ در زمان محمدشــاه قاجارســاخته شده است وساختمان 
آن کاخ شــکارگاه وی بود. پس از فوت نظام الدوله، مالک باغ، پســرش 
دوســتعلی خان معیر الممالک داماد ناصرالدین شــاه شــد. او به این باغ 
و عمارتــش اهمیتــی نمی داد تا اینکه باغ رو به ویرانی گذاشــت.تاجری 
اعیــان منــش این باغ را خرید و دســت بــه تعمیرآن زد. اما پدرش که از 
این ولخرجی های پســر نگران شــده بود او را به شــیراز خواست وبه این 

ترتیب باغ و عمارت به ســرایدار ســپرده شد و دوباره رو به ویرانی نهاد.
بعد از آن میرزا حســین طهرانی مالک باغ شــد. او هم عمارت شمالی باغ 
را خراب کرد و درختانی را که نظام الدوله کاشته بود از بین برد.. پس از 
فوت او اراضی این باغ بین وراث تقسیم شد و هریک از وراث سهم خود 
را فرو ختند. در سال 1318 ه. ق. در زمان مظفرالدین شاه میرزااسماعیل 
خان امین الملک برادر امین السلطان اتابک اینجا را خرید، ولی باغ برای 

ســومین بار رو به ویرانی گذاشت.
 بخش فعلی عمارت به دســتور علی اصغر حکمت، وزیر معارف در ســال 
1316 شمســی خریداری و عمارت آن بازســازی شــد؛ و از آن بعنوان 
مدرســه اســتفاده شد. در سال 1336 شمســی باغ فردوس بین وزارت 
آموزش و پرورش و شــهرداری تقســیم شد..در این دوران این باغ مرکز 
فعالت های هنری شــد وپس از انقالب اســالمی نیز در ســال 1358 زیر 
پوشش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی درآمد و به عنوان مرکز آموزش 
فیلمسازی از آن استفاده می شد و باالخره در سال 1381 به عنوان موزه 
ســینما مورد بهره برداری قرار گرفت. مســاحت باغ فردوس 20 هزار متر 

به این دالیل تهران را ترک نکنید!

پایتخت گردی در نوروز97

منا فرجادی
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مربع و مساحت عمارت آن 1000 متر مربع، شامل سه و نیم طبقه 
است. این موزه در خیابان ولیعصر، نرسیده به تجریش واقع است.

3. کاخ گلستان
مجموعه کاخ گلستان، یادگاری به جا مانده از ارگ تاریخی تهران، 
محل اقامت شاهان سلسله قاجار و از زیباترین و کهن ترین بنا های 
پایتخت دویست ساله ایران است. بنا های این کاخ در زمان های 
مختلف ســاخته شــده اند. نام آن از تاالر گلستان واقع در عمارت 
خروجی گرفته شــده است. سابقه تاریخی ارگ سلطنتی به زمان 
صفویه بازمی گردد، ولی در دورٔه قاجار گســترش فراوانی داشت 
و محل سکونت شاهان قاجار بود. در زمان پهلوی از کاخ گلستان 
برای مراسم رسمی و محل اقامت روسای جمهور و مهمانان ویژٔه 

خارجی استفاده می شد.
پرده های نقاشــی و آینه های قدی و مرمر ها و ســتون های بلند و 
در های خاتم کاری آن در ســال 1206 یعنی در دوران آقا محمد 
خان از قصر وکیل شــیراز به این محل منتقل شــده اند و تزئینات 
ایوان شــامل گچبری، ســنگ تراشی، خاتم کاری، آینه کاری و 
منبت و مشــبک آن هم به جا مانده از ســال 1300 یعنی دوران 
ناصرالدین شــاه اســت. در این مجموعه می توانید از تاالر موزه، 
تاالر آینه، تاالر عاج یا ســفرخانه تاالر برلیان و عمارت خوابگاه 
بازدیــد کنیــد. محدوده مکانی تاریخی آن از شــمال به خیابان و 
میدان امام خمینی )ره(؛ ســپه ســابق، از غرب به خیابان خیام، از 
شــرق به خیابان ناصر خســرو و از جنوب به خیابان پانزده خرداد 

و میدان ارگ محدود می شود.
۴. باغ هنر

در این باغ ســعی شــده با توجه به پیشــینه تاریخی ایران از دوره 
باســتان تا کنون آثار به جای مانده به عنوان نماد در فضایی ســبز 
که یادآور ایرانی کوچک اســت، گردآوری شــود.در گذشته باغ در 
اختیــار خانه ســینما با فعالیت های جانبــی آن بوده که با مرمت 
نهایی در سال 1384- 1385 تغییر کاربری داده و تبدیل به موزه 

فعلی شده است. طرح اولیه باغ نیز به جز درخت های کهنسال به 
صــورت کنونــی نبوده و تمامی آبراه حوضچه دیوار ها و نرده های 
اطراف باغ در ســال 1385 مرمت شــدند. برای دیدن این باغ به 

این آدر بروید. خیابان ولیعصر، الهیه، خیابان دکتر حســابی.
 5. برج میالد

ایــن بــرج تنها یک برج بلند برای دیدن نیســت بلکه در دل آن 
امکانات زیادی دبرای تفریح وجود دارد. یکی از آن ها دلفیناریوم 
است. نخستین دلفیناریوم غیر ساحلی در خاورمیانه و مرتفع ترین 
دلفیناریــوم جهــان که با تجربه ترین مربیــان خاورمیانه در حد 

اســتاندارد های بین المللی آنجا مشغول هستند.
این مکان سه هزار و 200 متر مربع وسعت دارد و ظرفیت پذیرایی 
از بازدیدکنندگان روزانه در هر ســانس 1200 نفراســت. پارک 
دلفین های برج میالد تهران از طریق تکنولوژی شــبیه ســازی 
شــده آب اقیانوس قابلیت نگهداری انواع پســتانداران دریایی را 
در پایتخت ایران فراهم کرده است. اتوبان شیخ فضل اهلل نوری، 
ورودی بزرگراه شهید همت، مسیر اختصاصی برج میالد تهران، 

ضلع جنوب غربی برج محل این دلفیناریوم اســت.
6. پارک ژوراسیک

بــرای نخســتین بــار در ایران، پارک ژوراســیک تهران )پارک 
دایناسور های متحرک(، این حیوانات منقرض شده را به شیوه ای 
دیدنی و جذاب برای بچه ها به نمایش گذاشــته اســت. بد نیست 
بدانید حدود 40 سال پیش محققان فرانسوی اندکی از بقایای یک 
دایناســور رو در حوالی کرمان کشــف کرده و آن را به موزه تاریخ 
طبیعی پاریس منتقل کردند و تا قبل از افتتاح پارک ژوراســیک 
در تهران، این موجود منقرض شــده فقط در ال به الی کتاب ها 
در میان تصاویر فیلم های سینمایی قابل مشاهده بود. این پارک 
در ســعادت آباد، میدان بهرود، بلوار شــقایق، بعد از پارک پرواز 

واقع شده است.
7. پل طبیعت
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پل ســه طبقه غیرخودرویی و برای عبور عابران پیاده اســت. از مهرماه 
1393 افتتاح شد. این پل از عرض بزرگراه مدرس عبور می کند. پل طبیعت 
بزرگ ترین پل غیرخودرویی ایران به حساب می آید. برای ساخت این پل 
14000 قطعه فوالدی در ابعاد مختلف در ارتفاع 40 متری زمین سر هم 
و نصب شده است. با ساخت پل طبیعت بوستان های طالقانی در شرق و 
آب و آتش و بنادر در غرب زمین های عباس آباد به هم متصل می شوند.
پــل طبیعــت 7000 مترمربع مســاحت دارد. این پل به گفته مدیر عامل 
ســازنده آن نماد جدیدی برای شــهر تهران است. زمان احداث سازه پل 
حدود دو سال طول کشید. این پل سه طبقه با طراحی ارگانیک و شبیه به 
درخت است. فرم درختی ستون ها و انتخاب نام »طبیعت« برای پل، هر 
دو تاکیدیست بر پیوستگی دو فضای سبز )دوطبیعت( به یکدیگر. محل 
این پل در بزرگراه حقانی، بین پارک طالقانی و پارک آب وآتش اســت.

۸. بام تهران
مجموعــه ای در باالتریــن نقطــه خیابان ولنجک، که شــامل امکانات 
تفریحی و گردشــگری زیادی اســت. وجود مناظر زیبای کوهســتانی 
و دیــد زیبــا از باالیی تریــن نقطه شــهر تهران این مــکان را به یکی از 

دیدنی ترین جا های تهران تبدیل کرده اســت.
جاده ای که از پارکینگ تا ایســتگاه اول به صورت آســفالت ساخته شده 
است، به عنوان مسیری تفریحی و محلی برای پیاده روی استفاده میشود. 
البته عالوه بر لذت بردن از آرامش و طبیعت کوهســتان، رســتوران های 
بام تهران و مراکز تفریحی که شناخته شده ترین آن ها بانجی جامپینگ 
هســت نیز بی تاثیر نیســت.بانجی جامپینگ، زیپ الین، سورتمه، سینما 
چندبعــدی، بازی هــای ذهنی و هیجانی و ... همگی ســاعاتی مفرح را 
بــرای عالقه منــدان فراهم کرده انــد. نکته جالب دیگری که وجود دارد 
این است که بیشتر رستوران های بام تهران و یا مراکز تفریحی آن دارای 
تخفیف هایی هســت که صفحات اصلی سایت ها را گرفته اند. آدرس آن 

ســر راست و انتهای خیابان ولنجک است.
9. باغ پرندگان

شــاید برایتان جالب باشــد که در پارکی قدم بزنید که کبک ها و جوجه 
غاز ها هم با شما همراه شوند. این پارک در دو ساخته شده است. فاز اول 
که اکنون به بهره برداری رســیده به نام »دشــتچر« نام گذاری شده که 
شــامل پرنده هایی اســت که در قفس نگهداری می شوند و یا توان پرواز 

ندارند. فاز دوم که مســاحتش کمتر از فاز اول اســت در محدوده شمالی 
در حال احداث است و »آبچر« نام دارد.این فاز شامل پرندگانی است که 
قابلیت پرواز دارند و احتمااًل مشــابه آنچه در باغ پرندگان اصفهان وجود 
دارد توســط تور از خروج پرندگان از آن جلوگیری میشــود. باغ پرندگان 

در شــمال شــرق تهران در دل جنگل لویزان واقع شده است.
10. عمارت مسعودیه

این عمارت مربوط به دوره قاجار اســت. باغ عمارت مســعودیه به دستور 
مســعود میرزا، ملقب به ظل الســلطان، فرزند ناصرالدین شاه، در 1295 
ق، و به ســرکاری رضا قلی خان )ملقب به ســراج الملک( در زمینی به 
وسعت حدود 4000 مترمربع و مرکب از بیرونی )دیوان خانه( و اندرونی 
و دیگر ملحقات بنا شــده اســت. در واقع نام این عمارت نیز برگرفته از 

نام مســعود میرزا به مسعودیه شهرت یافت.
بنای بســیاری از ســاختمان های فرهنگی کشور در این عمارت گذاشته 
شــد. نخســتین کتابخانه و موزه ملی ایران جایی در گوشــه این عمارت 
برپا شــدند. در حدود ســال های 1304 انجمن معارف با اســتفاده از یکی 
از اتاق های آن نخســتین کتابخانه رســمی کشور را که پایه اصلی و اولیه 
کتابخانه ملی بود را گذاشــت. چند ســال بعد نیز یکی دیگر از اتاق های 
آن به عتیقه های باســتانی که از گوشــه و کنار ایران به دســت آمده بود 
اختصــاص یافت و در حقیقت نخســتین مــوزه ایران در آن پایه گذاری 
شد. خیابان جمهوری، نرسیده به بهارستان، خیابان ملت، تقاطع خیابان 

اکباتان ادرس این عمارت است.
11. باغ گیاه شناسی ملی

این باغ یکی از بزرگ ترین باغ های گیاه شناسی جهان محسوب می شود. 
آب و هوایی نیمه خشــک دارد. هدف از احداث باغ گیاه شناســی، ایجاد 
مجموعــه ای از گیاهــان بومــی و غیر بومی در فضای باز یا در گلخانه ها 
اســت. باغ گیاه شناســی نقش مهمی در زمینه تحقیقات علوم گیاهی و 

باغبانی، آموزش عمومی و آشــنا ســاختن مردم با اهمیت 
و تنــوع گیاهــان و لزوم حفاظــت از آن ها رو 

بر عهده دارد. باغ گیاه شناســی 
بســیار زیبا و دیدنی است. 

در این باغ طبیعت های 
زیبای جهان مثل کوه 
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گردشگری

هیمالیا، پل چینی، دریای خزر و ... شــبیه ســازی شده تا عاشقان طبیعت 
لذت ببرند و در فصل اردیبهشــت گالب گیری نیز دارند.

برای این دیدن این باغ باید کمی از تهران دور شــوید. اتوبان تهران – 
کرج، خروجی پیکانشــهر، خیابان ســرو آزاد )بیست متری دوم(، بلوار باغ 

گیاه شناسی ملی ایران.
12. بازار بزرگ

ایــن بــازار از مهم تریــن مراکز تجاری و بازرگانی تهران اســت. »بازار 
تهران« به همراه بنا های تاریخی مثل مســجد امام، مســجد جامع و... از 
مجموعه های مهم تاریخی و هنری شــهر تهران محســوب می شود و به 
خاطر قدمت طوالنی و تاریخچه اش از دیدنی ترین های شــهر تهران به 
حســاب می آید. فضای ســنتی و گذرگاه های مسقف این بازار با معماری 
قدیمی ایرانی برای هر کســی زیبا و جذاب اســت. خیابان 15 خرداد، 

بازار تهران.
13. شهرک سینمایی غزالی

نام شهرکی کوچک و محوطه ای ا. ست که در آن سازه های متنوع شهری 
اعم از خیابان ها و ســاختمان هایی ســاخته شده که در بسیاری فیلم ها و 
سریال های ایرانی دیده ایم. این شهرک به لحاظ قدمت به سال 1358 

منســوب می شود و سازنده آن مرحوم علی حاتمی است.
به لحاظ ساختار در این شهرک میدان توپخانه، ساختمان عدلیه، خیابان 
الله زار، سینما تابان، گراند هتل، عکاسخانه و چند مغازه دیگر فضاسازی 
شــده و بســیاری از فیلم های مشــهور ایرانی که به سبک قدیمی ساخته 
شــده اند، اعم از هزاردســتان، سربداران، هشت بهشت، کاراگاه علوی و 
کفش های میرزا نوروز و ســریال شــهرزاد در این شــهرک فیلم برداری 
شــدند. میدان آزادی، کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج، بعد از کارخانه 

ســایپا، خیابان 55، شهرک سینمایی غزالی است.
14. روستای وردیج

اگر بخواهید چند قدم از دل تهران دور تر شوید می توانید به 
این روستا هم سر بزنید. در غربی ترین 
نقطه شهر تهران و 
در امتداد جاده ای 
و  کوهســتانی 
پیــچ در پیچ، دو 
روستای کوچک 

و آرام در دل کوه هــای البــرز میانــی قرار گرفتند به نام َوردیج و واریش.. 
دسترسی به این روستا ها از طریق اتوبان تهران-کرج و از باالی وردآورد 
امــکان پذیر اســت.بهترین زمان بــرای بازدید از این منطقه فصل بهار، 
خصوصًا اردیبهشت ماه است، چرا که در این موقع از سال، باغ های وردیج 
و واریش با شکوفه های زیبای گیالس و آلبالو یکدست سفیدپوش شده 
و مناظری بدیع از طبیعت دلنشین بهار را به نمایش می گذارند. دره های 
عمیق، باغ های سرســبز و کوه های مرتفع، مناظر چشــم نوازیست که در 
طول جاده و در طی مســیر، چشــم های شما را به خود جلب خواهند کرد. 
ارتفاع روستای وردیج از سطح دریا یک هزار و 850 متر و ارتفاع روستای 
واریش، 2 هزار و 250 متر است. انتهای اتوبان همت، غربی ترین نقطه 

تهران آدرس این روســتا های زیبا است.
15. موزه زمان

چهارده سال پیش موزه تماشاگه زمان در تهران به عنوان نخستین موزه 
ساعت ایران سازماندهی و آغاز به کار کرد. در محوطه این موزه آثاری از 
اولین ابزار های زمان شــمار از ســاعت آفتابی گرفته تا ساعت های شنی، 
آبی و ســوختی دیده می شــود. در داخل موزه نیز ساعت هایی که قدمت 
برخی از آن ها نامشــخص اســت و بعضًا بیش ازیک قرن از عمر آن ها 

نمی گذرد در ابعاد مختلف و شــکل و شــمایلی زیبا وجود دارند.
ساعت های مکانیکی دیواری، رومیزی، جیبی و مچی که حتی تعدادی از 
آن ها با امضای سازنده به بیننده عرضه می شود. در موزه تماشاگه زمان 
می توان ابزار هایی که برای سنجش زمان از حدود چهار هزار سال پیش 
تا کنون در خدمت بشــر بوده و ســیر تکاملی آن ها را مشاهده کرد. برای 
دیدن این موزه به خیابان، ولی عصر، نرسیده به میدان تجریش، خیابان 

زعفرانیه )سرلشــگر فالحی(، چهارراه پرزین بغدادی، پالک 12 بروید.
16. کاخ سعد آبادیکی از زیباترین مجموعه های فرهنگی و هنری شهر 
تهران اســت. بخشــی از این مجموعه در اختیار نهاد ریاســت جمهوری 
و بقیــه فضــا، در طول ســال میزبان عالقمندان به تاریخ ایران اســت. 
کاخ های موجود در مجموعه، در زمان قاجار ساخته شده اند و سکونتگاه 
ییالقی شاهان قاجار بوده اند. در این مجموعه بنا های تاریخی موزه های 
متعددی وجود دارد، مثل موزه اســتاد فرشــچیان، موزه مینیاتور، موزه 
ســبز، موزه ظروف ســلطنتی و.. خیابان ولیعصر - خیابان شهید فالحی 
 )زعفرانیــه( - انتهــای خیابــان شــهید کمال طاهری محــل این کاخ

 است.
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هنر

به طور متوســط هر ماه یک خبر نادرســت معمواًل از هنرمندان در فضای 
مجازی منتشــر می شــود. با توجه به اینکه فضا های مجازی این روز ها 
بخــش بزرگــی از زندگی مردم را در برگرفتــه تأثیر این خبر ها می تواند 

گاهی بسیار ناخوشایند باشد.
اما در میان همه اخبار و شایعات شنیده شده برخی افراد بودند که خبر های 
منتشــر شــده از آن ها سنگین تر بود و حتی تا پایان سال هم ادامه دار شد.

تتلو
یکی از کســانی که ســال گذشته بســیار خبر ساز شد خواننده زیرزمینی 
ســابق امیرحســین مقصــود لو ملقب به تتلو بــود. او در حالی که تا چند 
ســال پیش آهنگ هایش را زیرزمینی منتشــر می کرد و همواره ظاهر و 
پوشــش های عجیب داشــت و در ترانه هایش از کلمات نادرســت بهره 
می بــرد، بعــد از اتفاقاتــی که برایش افتاد ناگهــان تغییر رویه داد و راه 

تندتری را در پیش گرفت.
یکی از برخوردهایی که در افکار عمومی ناپسند جلوه کرد، توهین او به 
دختربچه 7 ساله پارس آبادی بود که به دلیل هجوم وحشیانه مرد مریضی 
از دنیــا رفــت.  در حالی کــه تمام ایران از اندوه این کودک در عذاب بود 
و خانــواده او عــزادار بودند به خــودش اجازه داد به کودک بی گناهی که 

هنوز به ســن تکلیف نرسیده بود، برچسب بدحجابی بزند.
این گونه رفتار های بیمارگونه او تمامی نداشت تا زمان سقوط هواپیمای 

تهران یاسوج که به لحن بسیار زننده ای مرگ هم وطنان را مایه 
خوشــحالی خود دانست. او در آخرین حرکت غیرقابل 

دفاع خود در پایان سال 96 درخواست ازدواجی 
در صفحه رسمی اینستاگرام یک بازیگر 

خارجی مطرح کرد. به نظر می رسد 
او با این کار ها دنبال مطرح شدن 

و تیتر روز بودن است.
سحر دولتشاهی

مــرداد مــاه ســال گذشــته همایون 
شــجریان و ســهراب پورناظــری بــا 

همکاری هم کنســرت نمایشــی را در فضای 
باز کاخ ســعدآباد روی صحنه بردند که با استقبال 

بی ســابقه ای روبه رو شــد. پس از پایان این نمایش 
به فاصله کوتاهی شــایعه ای در فضای مجازی دســت به 

دســت چرخید که ســحر دولتشاهی از بازیگران این نمایش 
با همایون شــجریان ازدواج کرده  اســت. داغی این خبر تا جایی 

رســید که تیتر اول خبر های روز شــد و تا مدت ها همه پیگیر این 

اتفاق بودند. در نهایت با ســکوت خبری هر دو طرف ماجرا این موضوع 
در حد شــایعه باقی ماند و هرگز نه تائید شــد و نه تکذیب.

 لیال حاتمی
از دیگر چهره های خبرساز سال گذشته بازیگر سینمای ایران لیال حاتمی 
بود. او در ماه های پایانی ســال زمانی که در کنفرانس خبری فیلمی در 
برلین شــرکت کرده بود برای اولین بار لب به ســخنرانی سیاسی گشود و 
به دفاع از مردمی پرداخت که در ایران دســت به اعتراضاتی زده بودند. 
او بعد از این ســخنرانی با هجوم توهین ها و مخالفت ها زیادی رو به رو 
شــد و البته او هم با ســکوت در مقابل این حرف ها تقریبًا به ماجرا خاتمه 
داد. امــا افــرادی، چون تهمینه میالنی ســکوت نکردند و دفاع خود را از 

او اعالم کردند.
بهاره رهنما

از دیگر چهره های خبرســاز ســال گذشته بود. او در حالی که از پیمان 
قاســم خانی همســر و پدر تنها دخترش جدا شده 

بود، مدتی در تبلیغات یک شــرکت 
آرایشــی کار می کرد 

ناگهان  که 

م  عال ا
و  او  کــرد 
مدیر این شــرکت 
باهــم ازدواج کرده انــد. 
خبرسازی های ازدواج او به این 
دلیل بود که او بســیار آشــکار مراسم 
عروسی برگزار کرد و به نوعی با به اشتراک 

حواشی که هنرمندان در سال 96 رقم زدند

فضای مجاری قتلگاه  هنرمندان!
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هنر

گذاشــتن آن تمام مردم را در زندگی خصوصی اش شــریک کرد. او بعد 
از آن هم به هر مناسبتی با انتشار تصاویر خود و همسر جدیدش زندگی 

اش را با همه شــریک شد.
رهنما در روز ولنتاین عکسی از خود و همسرش در یک رستوران در میان 
انبوهی از گل و شــمع و بادکنک قرمز برای مردم به اشــتراک گذاشــت. 
این جنجال و ســرو صدا درباره مراســم ازدواج او نه تنها ناراحتش نکرد 
بلکه از کار خود دفاع کرد و گفت: از اینکه این گونه رفتار کرده احساس 
رضایــت دارد. او بعــد از ایــن ازدواج حدود 40 کیلو خود را الغر کرد و بار 

دیگر سوژه رسانه ها شد.
ابراهیم حاتمی کیا

معترض دیگری بود که صدایش را در حشــنواره فیلم فجر بســیار باال 
برد. فیلم او امســال به عنوان فیلم برتر جشــنواره انتخاب نشد، اما هیئت 
داوران بــا اهــدای دو جایزه برای بهتریــن کارگردانی او را برنده اعالم 
کردند. با این وجود او زمانی که روی صحنه آمد نه تنها از خشم صورتش 
برافروختــه شــده بود بلکه به همه هیئــت داوران و مجری برنامه و هر 
کســی که مخالف او بود با لحنی تندی ســخن گفت و معتقد بود فیلم 
او بایــد برنده می شــد. در پی این جنجــال طرفداران و مخالفان ابراهیم 
حاتمی کیا دو دســته شــدند و هجمه های دو طرف به ویژه در فضای 

مجازی شدت بیشتری یافت.
سحر قریشی

یکــی دیگــر از چهره هــای جنجالی 
امســال ســحر قریشی بود که 
وقتی تعــداد زیادی از 
بانوان ایرانی در 

اعتراض به 
حق حضور خود در ورزشگاه ها 

اعتراض کردند اعالم کرد »چرا فوتبال را دوست 
دارم و فوتبال نگاه می کنم اماعالقمند نیســتم برای تماشــای بازی 

به زمین فوتبال بروم. دوســت ندارم بروم اســتادیوم. از اینکه کنار تعداد 
زیادی آقا قرار بگیرم منقلب میشم، احساس امنیتم رو از دست می دهم. 

کاماًل موافقم که اجازه نمی دهند خانم ها به اســتادیوم بروند.«
ســحر قریشــی که بیش از این در ســال های گذشته حاشیه سازی های 
فراوانی داشــت، با این موضع خود را مقابل بســیاری از زنان هنرپیشــه و 
اهل هنر ایران دید که هر کدام به نوعی نســبت به گفته های او واکنش 

نشان دادند.
رضا رشید پور

این مجری تلویزیون در برنامه ای که صبح ها به صورت زنده روی آنتن 
می رود در طی ســال گذشــته سرو صدا های زیادی برپا کرد. او برای هر 
اتفاقــی کــه در مملکــت افتاد نظراتی تند ارائه کــرد و گاهی با مهمانان 

برنامه هایش بگومگو های صریح و پر انتقادی داشت. در کنار همه این ها 
زمانــی که اعالم شــد او برای مصاحبه زنــده با رئیس جمهوری انتخاب 

شــده موج انتقاد ها به سوی او سرازیر شد.
خیلی ها او را در سطح چنین گفتگویی نمی دانستند و معتقد بودند او باید 
به برنامه دم دستی تلویزیون بپردازد نه چالش با رئیس جمهور. هنوز داغ 
این موضوع آرام نشده بود که نام او برای برنامه زنده دیگری اعالم شد.
در حالــی کــه قرار بود مهــران مدیری مجری برنامه زنده هفت در زمان 
جشــنواره فجر باشــد این شانس دوباره نصیب رشید پور شد و باز صدای 
اعتراض ها را بلند کرد و این ماجرا زمان به اوج خود رسید که او مجری 
برنامه اختتامیه جشنواره هم شد و این آخرین تیر ترکش او برای حضور 

در برنامه های زنده بود.
ناصر محمدخانی

چهره جنجالی دیگری که ســال گذشــته تیتر اخبار شد فوتبالیست سابق 
با پرونده جنایی ای بود که با ازدواج ســومش ســر و صدای زیادی درست 
کرد. انتشــار تصاویر ازدواج ناصرمحمدخانی برای بار ســوم باعث شــد 
نام ناصر محمدخانی ســر زبان ها بیفتد و ماجرای شــهال جاهد دوباره و 

دوباره جستجو شود.
مهران مدیری

از زمانی که برنامه دوره امی شــروع به کار کرد این کارگردان و مجری 
برنامه مورد هجوم زیادی قرار گرفت. از روز اول صدای اعتراض ها مدام 
بلند می شــد و نوع شــوخی های او مورد انتقاد قرار می گرفت. او در ســه 
دوره ســاخت این برنامه که هر بار حضور خودش در اســتندآپ ها زیادتر 
می شــد حرف های تندتری علیه دولت می زد و این موضوع باعث شــد 
او را به پشــت گرمی به شــخص یا اشــخاصی متهم کنند که انقدر راحت 

می توانــد هر حرفی را به دولت بزند.
مهــران مدیــری که همواره در مظان اتهام بوده در برنامه هفت رشــید 
پور حاضر شــد و به تمام این اتهام ها پاســخ داد و وابســتگی خود را به هر 
دســتگاه و گروهی تکذیب کرد. اما این موضوع باعث نشــد که مخالفان 

او همچنــان او را نقد نکنند.
احمد نجفی

او که از بازیگران قدیمی سینما و تلویزیون است. در دولت قبل در شمار 
حلقــه نزدیــکان رئیــس جمهور درآمد و دوش بــه دوش او و تیمش در 
بســیاری از محفل ها حاضر شــد. در ماجرای تغییر برنامه اکران فیلمش 
زبان به توهین گشــود و تهدید کرد که مقر شــورای صنفی نمایش را 
گل خواهد گرفت. او بعد از چند ســال در برنامه دورهمی مهران مدیری 
حاضر شد و به طرز بسیار عجیبی تمام حضورش در دولت قبلی را انکار 
کــرد و بعــد از آن با حرکت عجیــب دیگری با یک ظرف گل به در خانه 

ســینما رفت آنجا را گل گرفت.
داســتان گل مالی دِر شورای صنفی نمایش

احمد نجفی می گوید در اعتراض به اکران نشــدن فیلمش چنین رفتاری 
کرده، اما برخی بر این باورند که سعی کرده با ایجاد حاشیه برای فیلمش 

اعتبار بیشتری بخرد.
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جدول
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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:

کشتی سانچی

اسامی برندگان 
امیر عباس منوچهری

معصومه حیدری
فرامز محمدی
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خودرو

صنعــت خودروســازی در کشــور جایــگاه بســیار 
مهمی داشــته و طی ســال های اخیر از رشــد مناسبی 
برخوردار بوده اســت. بدون شک خودروسازی یکی از 
صنایع استراتژیک کشور محسوب می شود که تاکنون 
توانســته به طور مستقیم و غیرمســتقیم اشتغال قابل 
قبولــی ایجــاد کند. با توجه بــه اهمیت صنعت مذکور 
ضــروری اســت برند ملی خــودروی ایرانی را به دنیا 
معرفــی کنیــم و از این طریــق مقبولیت خودروهای 

داخلــی در خود ایران را نیز افزایش دهیم. 
اهمیت »برند ملّی« بســیار فراتر از یک برند تجاری 
اســت. برند ملی نشان دهنده هویت یک ملت در همه 
ی زمینه ها اســت. مفهوم برند ملی مفهومی فراگیر و 
گسترده است که می تواند تمام برندهای موجود کشور 

را تحــت حمایت خود قرار دهد.
برنــد ملــی به ارتقاء جایگاه ایران و محصوالت ایرانی 
در جهان کمک می کند. امروزه ثابت شــده اســت که 
برند، نام کشــور را به موازات نام شــرکت صاحب آن 
ارتقــا می دهــد. چرا که هر برند مطرح، نام کشــور را 
تقویت می نماید. از سوی دیگر یک برند موفق و مطرح 

می تواند موجب افزایش ثروت ملی شــود.
اگر به سهم ارزش دارایی های ناملموس برندها در تولید 
ناخالص ملی کشــورهای توسعه یافته نگاهی بیندازیم 
در می یابیــم ارتقای ارزش برند ملی موجب تشــویق 

ســرمایه گذاری خارجــی، تقویت صادرات، باال رفتن 
جایگاه بین المللی، افزایش جذب توریست و گردشگر، 
تقویت نمادهای ملی و روحیه خودباوری می شــود. در 
این راســتا برای تحقق اســتراتژی »برندسازی ملی« 
الزم است مراکز تصمیم گیرنده در بخش های دولتی و 
خصوصی در یک نقشه راه مدون به همکاری و تالش 
در این زمینه بپردازند.تالش برای افزایش توان رقابت 
برند هــای ایرانی با برندهای خارجی وارداتی در داخل 
کشــور، همچنین تسهیل ورود به بازارهای منطقه ای 
و جهانی، تغییر شــکل رقابت و وارد شــدن به عرصه 
کسب و کار مدرن، ایجاد ارزش افزوده بیشتر و حمایت 
از مصرف کنندگان دلیلی بر ضرورت برندســازی ملی 

در حوزه خودروسازی است.
در دنیای به شدت رقابتی امروزه برند خودرو باید برندي 
جهاني باشد تا بتواند راه و هدف خود را بپیماید و توسط 
شــرکت های بزرگتر بلعیده نشود. ایران خودرو در این 
سال ها با ارتقای کیفیت محصوالت خود،  باور مردم را 
به مصرف کاالی ایرانی افزایش داده است و در عمل به 
مردم ثابت کرده  اگر برای حمایت از تولید ملی کاالی 
ساخت داخل را خریداری کنند، محصوالتی با کیفیت 

و قیمت مطلوب به دســت خواهد آورد.
 گروه صنعتي ایران خودرو تاکنون با برندهاي بزرگي 
در دنیا همکاري داشــته و پروژه هاي مشــترکي را با 

کمک آنان در بخش هاي مختلف تامین، تولید، فروش 
و خدمات پس از فروش به انجام رســانده اســت. این 
شــرکت با معرفی برندهــاي مختص به خود  در بازار 
جهانــی خــود را در این عرصه معرفي و تالش کرده در 
جهت بهبود و ارتقای فعالیت خود گام بردارد. پذیرش 
تغییر و تحوالت، بهبود کیفیت و کارایی و اســتفاده از 
ایده هــای نویــن در تولید محصوالت از اقدامات قابل 

توجه ایران خودرو در این زمینه بوده اســت.
از ســوی دیگر ایران خودرو از حدود 10 ســال پیش 
تولیــد محصوالتــي را که مالکیت معنوي آنها را کامال 
در اختیار داشــته باشــد، در دستور کار قرار داده است. 
خودروي سواري سمند به عنوان اولین خودروی تولید 
ملی، موجب شد صنعت خودرو ایران  به دوراني جدید 
که پیش از آن ســابقه نداشــت قدم بردارد. دوراني که 
خروج از مونتاژکاري و ایجاد برندهایي جهاني و حضور 
در بازارهــاي بیــن المللــي را گریزناپذیر کرد. پس از 
آن برندهاي ســمند و ســورن خیلي زود به بازارهاي 
جهاني راه یافته و به تدریج جاي خود را در میان سایر 

خودروهاي خارجي بازکردند.
پس از تالش جدی برای گام نهادن در مسیر جهانی 
برنــد ایران خــودرو که با نام »ایکو« )IKCO( در 
عرصــه بین المللي شــناخته می شــود بــا حضور در 
رنکنیگ هــاي جهاني، هر روز بیش از گذشــته برای 

ایران خودرو؛ سمبل توسعه اقتصادی و صنعتی کشور
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ارتقــای جایــگاه خود تالش میکنــد و در این راه به 
موفقیت های چشم گیری نیز دست یافته است.ایران 
خودرو در نظر دارد در سال جدید نیز همانند سال های 
قبل تمرکز خود را بر طراحی و تولید خودروهای جدید 
با برند داخلی و ملی قرار دهد. همان گونه که تاکنون 
نیز اقدامات مثبتی در صنعت خودرو کشــور از جانب 
این شرکت خودروسازی روی داده  و چندین خودرو با 
برند ملی را رونمایی کرده است.ایران خودرو رسیدن 
به سطح جهانی را با جدیت دنبال می کند و در این راه 
به تاسیس مرکز تحقیقات، مراکز تست خودرو، توسعه 
موتور به همراه جدیدترین ماشــین آالت و تجهیزات 
تولیدي خود پرداخته اســت. اقداماتي که با همکاري 
کشــورهاي عمده اروپایي در بخش صنعت خودروي 
آلمان و فرانســه حاصل شدند. اما به نظر می رسد این 
شرکت سعی دارد به  صنعت خودروسازی کشورهای 
دیگر وابســته نبوده و با تکیه بر توانمندی های داخلی 

خود به اهدافش برسد.
همچنین این شرکت با تولید خودرو با برند ملی سعی در 
افزایش اشتغال دارد زیرا تولید خودرو با طراحی و برند 
ملی نه تنها موجب می شود از جوانان تحصیل کرده و 
با استعداد بیشتری استفاده شود، بلکه موجب افزایش 
ظرفیت داخلی ســازی قطعات می شود  که این امر در 

نهایت قیمت تمام شده تولید و در نتیجه قیمت فروش 
محصــول را کاهش داده و به نفــع مصرف کنندگان 
داخلی نیز خواهد بود. آن چه حائز اهمیت اســت این 
نکته اســت که ایران خــودرو در کنار طراحی و تولید 
خــودرو با برنــد ملی، تالش کرده، تمرکز ویژه ای نیز 
بر ارتقای کیفیت محصوالتش داشته باشد. زیرا تولید 
خودروهــای بــا کیفیت و جدید بــا برند داخلی باعث 
افزایش بازارهای صادراتی خودروســازان خواهد شد 
و خودروهای جدید نیز جایگزین خودروهای فرسوده 

می شود.
ایران خودرو مهم ترین و بزرگترین شرکت خودروسازی 
کشور است و با توجه به سابقه طوالنی خود به عنوان 
اولین تولیدکننده خودرو در ایران، این شرکت تا بحال 
توانسته موفقیت های قابل قبولی در بازارهای داخلی و 
خارج از ایران کسب کند. ایران خودرو ایجاد برند خود 
را با خودرو ســمند کلید زد و در بخش خودرو ســواري 
به منظور اســتفاده از مزایاي همکاري با خودروسازان 
کالس جهاني و تنوع بخشــیدن به منابع شــرکت در 
بخش هاي مختلف بازار، همکاري هاي اســتراتژیک 
خــود را با خودروســازان بزرگ جهاني توســعه داده 
اســت ) مرســدس بنز،  پژو، رنو و سوزوکي(. در بخش 
خودروهاي تجاري، شــرکت ایــران خودرو دیزل از 

شــرکت هاي تابعه گروه صنعتي ایران خودرو توانست 
اولین سایت خارجي شرکت دایملر را ایجاد کرده و به 
تولیــد انواع اتوبوس و کامیون بپردازد.  در حال حاضر 
شرکت ایران خودرو دیزل با همکاري دایملر ایي جي 
و هیونــداي، درحــال تولید ون، میني بوس، اتوبوس، 
کامیون هاي ســبک و ســنگین است. در نهایت ایران 
خودرو در راستای تامین نیاز بازار داخلی به خودروهای 
جدید و مقابله با موج عظیم واردات خودروهای خارجی 
بــه خصوص محصوالت چینی، از چندین پروژه خود 
رونمایی کرده اســت.نباید فراموش کرد ایران خودرو 
سمبل توسعه اقتصادی و صنعتی کشور است و نشان 
دهنده هویت ملی ماســت از این رو بســیار مهم است  
کــه این مجموعه صنعتی با اقتدار راه جهانی شــدن 

را طی کند.
با توجه به قابلیت ها و توانمندی هایی که ایران خودرو 
در این ســال ها از خود نشــان داده است انتظار می رود 
این صنعت  پیشرو در برند ملی خودروسازی باشد زیرا 
برند این شــرکت به عنوان یک برند ملی برای کشــور 
ارزشمند و حائز اهمیت است. همچنین درصورتی که 
ایران خودرو مســیر ملی کردن برند این صنعت را با 
جدیدت و تالش پیش برد، می تواند مزیت بســیار بزر 

گی را برای خودرو ســازی کشور به ارمغان بیاورد.

ایران خودرو؛ سمبل توسعه اقتصادی و صنعتی کشور
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By Mohammad Mehdi Mazaheri*
More than a year has elapsed since Trump’s 
entering the Oval Office and yet there are a 
large number of ambiguities and doubts about 
his foreign policy, particularly toward the 
Middle East.
The degree of these ambiguities and doubts 
are to the extent that an expert of international 
affairs has described Trump’s foreign policy 
as “a too loud commotion for nothing,” and 
maintains that no changes have taken place in 
US diplomacy since his ascension to power.
Stephen Martin Walt, an American 
professor of international affairs at 
Harvard University’s John F. Kennedy 
School of Government, believes that 
Trump is, in practice, pursuing the Obama 
administration’s foreign policy and has only 
combined it with a copious amount of brawl, 
media propaganda and swearing.
Another prominent analyst has even gone 
further to claim that the Trump administration 
basically fails to have a determined foreign 
policy, adding the behavior displayed by 
present US officials follows no pattern or 
strategy.
Fareed Zakaria, an American journalist and 
author, holds that the main distinguishing 
feature of the first year of Trump’s term in 
office was the absence of a certain outlook 
and strategy in his administration’s foreign 
policy.Those who disagree with this belief 
can list a number of moves and measures by 
Trump during the preceding year and claim 
that he had a brilliant performance.
Their list will include moves such as the hasty 
release of the National Security Strategy 
in December, the decision to move the US 
Embassy to Al-Quds, sending Saudi Arabia 
and Israel, metaphorically, for a honeymoon 
and making organized efforts to turn all the 
regional and transregional countries against 
Iran.
It appears that an analysis of the recent 
developments and events would explicitly 
and vividly say everything about Trump’s 
foreign policy toward the Middle East. 
Right at a time when the main US ally, 
Saudi Arabia, exhausted and worn-out from 
waging a futile war against Yemen, dismisses 

all of its top military commanders and, in 
this way, clearly shouts the failure of the 
once conservative, but now adventurous, 
country, several-month long efforts by the 
US ambassador to the United Nations, Nikki 
Haley, who is the most prominent player of 
Washington’s foreign policy, to condemn Iran 
over Yemen’s issue face a dead-end.
Haley, who had done her best to convince 
the members of the United Nations Security 
Council to convict Iran of violating the 
council’s resolutions, not only failed to 
persuade the council to issue a resolution 
condemning Tehran, but did not succeed in 
pushing it to arrive at a complete consensus 
over the issue to see the name of the Islamic 
Republic completely removed from the 
resolution in the end.
Thus, the Trump administration appears to be 
really attempting to make a number of moves 
in the Middle East having a certain strategy 
and target. Therefore, it would be wrong 
to say that the country lacks a determined 
foreign policy toward the region at the time 
being. Nevertheless, it is interesting that, as 
in the past two decades, the US foreign policy 
in the region is still based on a delusional 
image of the regional players and fails to be 
anything but an outdated hegemonic strategy 
and, more importantly, a ridiculous effort to 
deny the realities.
An absence of a certain diplomacy and a 
broad and overall strategy is not necessarily 
the real problem of US foreign policy in the 
region. However, it is the extreme vanity of 
the country which has led to a minimized 
harmony between its adopted strategies and 
the environment in which they are being 
implemented, and has caused it to make an 
unrealistic and phobic interpretation of its 
failures and defeats.
The cycle of the US delusion about and 
inefficient policies toward the Middle East 
has begun, at least, since the country’s 
occupation of Afghanistan and Iraq. Despite 
Trump’s claims during his election campaign, 
he has yet failed to be brave enough to stop 
this cycle.
*This article, by Mohammad Mehdi 
Mazaheri, a university professor 
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Trump not brave enough 
to end cycle of inefficient 

policies toward Middle East
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call, but he in fact believed in what Al Attiyah 
said.
The US president is in fact after achieving 
a more important goal, i.e., plundering the 
wealth of its allies in the region through 
selling them the US-made military hardware, 
wrote the Raialyoum.
Trump›s administration has been using 
Iranophobia to persuade the Arab nations in 
the Persian Gulf region to come together and 
create an alliance against the so-called efforts 
by the Islamic Republic of Iran to expand its 
hegemony.
Yet, what Iran, in reality, is following to 
expand is not its hegemony, but the belief that 
the regional countries can establish a strong 
region and safeguard its security through co-

operation and relying on their own resources.
The idea of buying security from outside is 
senseless and wrong, Iran›s Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif said in a recent con-
ference on the Post-Isis Era at the University 
of Tehran.
Having completed the phase of plundering 
the Arab wealth, Trump is now trying to make 
them join the US camp to confront Iran.
The crisis began in the Persian Gulf after the 
visit by President Trump to the region in May 
last year, the Raialyoum article said.
The trip by the US president to the Persian 
Gulf region was a lucrative tour as he could 
sign military agreements valued at 460 billion 
dollars with the Saudis.
Trump also signed similar deals with the UAE 
and Qatar worth $35 billion and $13.5 billion, 
respectively while even Bahrain as the poorest 
[P]GCC member joined the race to strike a 
three-billion-dollar deal with Washington.
The tiny Persian Gulf states followed big 
brother Saudi Arabia and to guarantee their 
security they also bought US-made arms.
But, the Persian Gulf states, regarding the 
current situation in the region and across the 
world, should ask themselves an important 
question; what is the best way to address the 
security issues in a region like the Persian 
Gulf?
A security approach based on creating coali-
tions should be replaced by a new discourse of 
setting up regional networks of security, Iran›s 
top diplomat said.
‹Creating networks of security is an inclusive 
issue and it can provide the region with a way 
out of security dilemmas faced by the region 
for years,› Zarif said.
Acting in accordance to previous models, 
similar to the past, is going to institutionalize 
war in the region, he added.
Trump, presumably, in a bid to address the 
crisis encountered by its allies in the region, 
intends to achieve goals favored by Washing-
ton and Israel, the Raialyoum›s editorial said.
It goes without saying that what best serves 
the interests of the White House and the Zion-
ist regime of Israel is nothing but institutional-
izing war in the region.

اقتصادی
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The Qatari minister of state for defense, late in 
January this year, said that the crisis between 
Doha and other Persian Gulf littoral states 
could only be addressed by US President 
Donald Trump.

President Trump is the only person who can 
solve the Persian Gulf crisis with a single 
phone call, Khalid Al Attiyah said, according 
to the Politico website.
In a recent editorial, the Raialyoum, Arab 
world digital news and opinion website, said 
that though Trump never made such a phone 

Forming regional security 
networks vs. buying 

security from outside
By: Reza Bahar
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commitments under the Iran nuclear agreement, 
known as the Joint Comprehensive Plan of 
Action )JCPOA(.
Indeed, this is something that even the US nego-
tiators, including John Kerry and Wendy Sher-
man, have repeatedly stated, that is, the blow 
to US›s credibility and the ensuing mistrust of 
US if the US unilaterally withdraws from the 
JCPOA. Consequently, we can safely assume an 
indirect windfall for the )presently endangered( 
JCPOA no matter what the eventual outcome of 
the approaching US-North Korea summit. In all 
likelihood, this summit will not be a one-shot 
deal but rather the beginning of a potentially 
long diplomatic process that may or may not 
yield any positive outcome. At the moment, the 
gaps between the two sides is rather consider-
able, with North Korea insisting on denuclear-
ization of the Korean Peninsula, whereas the US 
insists on focusing on Pyongyang›s nukes only.
Thus, while there is no direct connection 
between the two issues, clearly there are both 
positive and negative linkages that may surface 

in the near future. While on the negative side, a 
US›s exit from the JCPOA will harm its credibil-
ity at the Korean negotiation table, on the other 
hand the sustained US implementation of its 
obligations under the JCPOA in effect enhances 
US›s diplomatic hands and, perhaps, its ability 
to push for an ‹Iran-style› deal, by showcasing 
the dividend of ‹smart diplomacy› that can be 
replicated with respect to North Korea.
Of course, given the US›s addiction to coercive 
diplomacy, there is also the other possibility that 
the White House may try to use its scuttling of 
the Iran deal to drive the point that it is not in a 
compromising mood. Given the chaotic poli-
cy environment in Washington under Donald 
Trump nowadays, featuring a tremendous 
amount of ad hoc policies and self-reversals 
within a short time span, indeed hardly anything 
is surprising coming from this US adminis-
tration and, therefore, one can only speculate, 
and hope, that rational decision-making will 
improve in the US and, with it, the chances of 
survival of the JCPOA, which is presently an 
endangered species and on the verge of extinc-
tion, despite its merits as a ‹win-win› for all the 
parties concerned including the US and its own 
national interests, in light of the admission by 
various top US officials including the Defense 
Secretary Mattis and Secretary of State Tillerson 
that the JCPOA serves US›s national security 
interests.
Unfortunately, despite such admissions, the 
Trump administration continues to push for 
amending the JCPOA according to its arbitrary 
wish list that operate in a vacuum of internation-
al law and are not backed by any legal or nuclear 
standards, which is basically the reason why the 
US›s diplomacy with the Europeans and others 
in this regard has failed to gain traction.
But, the dawn of a new chapter in US-North 
Korean nuclear diplomacy may serve as a timely 
jolt to the Americans regarding the protean 
value of the JCPOA as they sit down with their 
Korean adversaries to negotiate a non-prolifer-
ation agreement, which is why as stated above 
it is ground for guarded optimism that the US 
will remain in the nuclear accord no matter what 
the personal dislike of the US president. To do 
otherwise, and unilaterally withdraw, will cause 
multiple harms to US›s interests, including its 
Korean strategy.*Kaveh L. Afrasiabi is a politi-
cal scientist and author of several books.
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The thick cloud of uncertainty hovering around 
the Iran nuclear deal because of the American 
shenanigans has potentially thinned as a result 
of the coming US-North Korea denuclearization 
talks set for May, 2018.

Lest we forget, May is also the month when US 
President Donald Trump is due to either re-cer-
tify the Iran nuclear deal or exit from it, in light 
of his recent ultimatum of ‹fix it or nix it,› and, 
logically speaking, it would be quite awkward 
for US diplomacy to try to convince North 
Koreans to trust the US if, at the same time, 
they have been blemished for betraying their 

North Korea 
breakthrough,

 a plus for Iran Deal
 By: Kaveh L.

Afrasiabi
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Sign of transition to the post-modern world is now 
observed in the horizon of International community. The 
U.S. is losing its legendary power and EU and China are 
getting some portions of U.S. power and role in the world.
In the upcoming post-western world, the bridge between 
Europe and China will be significantly paramount.Besides, 
the adrenaline pumped decisions can not be tolerated by 
the world›s fragile condition. In other words, in the future 
of international détente in international community, there 
would be no room for radical policies which were observed 
in Gaza, Yemen or the frontier of Mexico.
Reviewing political and historical facts as well as 
geographical map, one can achieve a particular result: In 
spite of some existing discrepancies, there is an axis which 
can reshape, by working on common potentials, a new 
secure strong ring in the world’s hub of turbulence and 
energy.
Terrorism:
If the expansion of Nazism and Communism were the main 
global threats in the 20th century, terrorism would be the 
regional one in the 21th.
In today’s interconnected world, it’s impossible to gain 
your security by destroying another one’s security.
Although Daesh )ISIS( has been defeated in one ground, 
it is still alive and is working hard to revive itself in other 
places. Turkey, Iran and Pakistan would be targets of 
Takfiris attacks if they won›t be together for fighting 
against it.
Ethnic Restiveness:
One of the consequences of violent extremism is diluted 
borders; the three neighboring countries are very similar 
in terms of ethnic diversities. Foreign hidden hands have 
always been striving to misuse this variety of ethnicities 
and Bernard Lowis’s plan was one of them. Kurdish plight, 
which was a manifestation of these misuses, was solved 
with great endeavors and cooperation of Iran, Turkey to 
support Iraq. Coming together and being in close ties with 
each other, diversity as a source of tension can be changed 
into source of unity and power for three neighboring 
countries.
Yemen-like problems
Yemeni issue is not just a simple crisis, rather it’s a school 
of action which has got four features including being 
caused by newcomers to the arena of politics, is replete 
with unacceptable crime and tyranny toward civilians, 
being costly for both subject and object, and hampers 

regional stability dramatically.
After 33 months everyone knows that military option is 
not the solution in Yemen since this approach will lead to 
region’s instability. As some are going to change status qua 
in the region, yemen-like problems will reappear and it is 
time to reconsider our collaborations.
US; Unreliability, Intervention and its sweetheart
Our relation and its background with USA, like other 
issues, has interestingly got common chapter although it is 
not the same! The unreliability and the US destructive role 
are not acceptable at all. Especially, The Trump’s USA is 
not pleased for us.
On the other hand, changing the capital of Israel was 
an incident to unite us against non-moderate policies. 
An aggressive actor equipped by an advanced nuclear 
arsenal in the Middle East which is always threatening is 
concerning.
Peaceful and democratic Islam
There are several common capacities among Turkey, 
Iran, and Pakistan )TIP( but I take the moderate Islam 
into account as the first asset; all of us are exhausted 
by radical religious beliefs and know that the peaceful 
version of Islam is closer to Prophet of morality and also 
our intersts in the Middle East. Moreover, there is a sort of 
joint understanding that Islam is not in confrontation with 
democracy.According to Prophet’s teachings we have to 
work together in order to gain peace within the Islamic 
Ummah and also we should be sensitive over the tyranny 
and oppression imposed on our Muslim brothers.Religious 
Intellectualism has created a constructive atmosphere 
within which some outstanding figures and establishments 
including Alame eghbal, Dr. Shariati and Justice and 
Development Party have been shaped in Pakistan, Iran and 
Turkey respectively.
In conclusion, moderate Islam has to be considered as a 
rich common reservoir for working together which can lead 
to a long-term cooperation for preventing Takfiri thoughts 
from expansion.

Iran, Turkey, Pakistan in
post-American world 

*Ali Amini
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