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پایاگه تحلیلی - خبری 



چگونگی  تحقق توسعه پایدار
 آقای رییسی رییس جمهور منتخب ملت در دولت سیزدهم، الجرم بیش 
از هر موضوعی در طول چهار سال آینده با مسئله اقتصاد سروکار خواهند 
داشت.یکی از مهم ترین مشکالت اقتصاد ایران در طول دهه های گذشته 
تفاوت نگرش فعاالن اقتصادی بخش خصوصی و دولتمردان به مفاهیم 

و مسائل اساسی نظام اقتصادی است.
در این چند ســطر کوشــیده ام مختصر و مفید تصویری از نگرش فعاالن 

بخش خصوصی به این مفاهیم و مســائل ارائه کنم؛ با این امید که این طرح نظر مقدمه ای برای 
گفت وگوی مولد میان دولت و بخش خصوصی برای رونق تولید و تحقق توسعه پایدار باشد.

تورم: فعاالن بخش خصوصی و دولتمردان در این نکته متفق القول اند که تورم بالی معیشت ملت 
و مانع تقویت تولید اســت؛ اما برخالف عموم دولتمردان که تورم را ناشــی از گران فروشــی فعاالن 
اقتصادی می دانند؛ ما معتقدیم عمده ترین عامل تورم افزودن بودن خرج دولت نسبت به دخل اوست. 

برای مهار تورم انضباط مالی را بر امور دولت حاکم بفرمایید.
نظام بانکی: اهل سیاســت برای دهه ها نظام بانکی را به مثابه کانال توزیع پول دولت دیده اند، اما 
فعاالن بخش خصوصی گمان می کنند این نگاه ریشه فساد در نظام بانکی و مروج رانت و موجب 

سرکوب بهره وری در نظام تولید و تجارت است. بانک کسب وکار خرید  
و فروش »اعتبار« است و مثل هر کسب وکار دیگری بهترین عملکرد آن در شرایطی حاصل می شود 

که مداخله دولت در نظم طبیعی فعالیت هایش به حداقل های ضروری کاهش یابد.
ارز: این که سیاســتمداران ارز را منبعی راهبردی برای مدیریت اقتصاد کشــور می بینند، میراث شوم 
اقتصاد تک محصولی نفتی و توســعه مرکزگرای مبتنی بر آن اســت. بازار ارز برای رســیدن به ثبات 

نیازمند تعمیق از طریق توسعه ابزارهای مشتقه، تسهیل شرایط  
بــرای تقویــت تجــارت خارجی و البته )همان ترجیع بند تکــراری یعنی:( پرهیز دولت از مداخالت 

نمایشی و غیرکارشناسی است.
بورس: بخش مهمی از رشــد اقتصادی مبتنی بر کارآفرینی ناشــی از خلق امکان معامله ریســک در 
نظام اقتصادی است و بورس مهم ترین زمینه نهادی برای انجام این معامالت است. سیاستمداران 

مسوول سود و زیان سهامداران و وضعیت شاخص بورس نیستند.  
کافی است معامالت شفاف و منصفانه و آزادانه در بورس را تضمین کنید تا بورس به کارکرد حقیقی 
خودش یعنی خلق ارزش افزوده از طریق فراهم کردن زمینه معامله ریسک و کمک به تأمین مالی 
بنگاه ها بازگردد. مجوزها و مقررات زایی: مقررات زایی غیرضرور دهه هاســت که به نام حفاظت از 
حقوق ملت انجام می شود، اما در واقع، چاه ویلی است که آبی برای معاش ملت و ارتقای عملکرد 
اقتصاد ندارد و تنها خاصیتش نان رساندن به مشتی فاسد در حاشیه بدنه دولت و   گروهی رانتجو 
در فعاالن بخش خصوصی اســت. اگر عزم کمک به شــکوفایی تولید و معاش مردم دارید؛ این چاه 
را کور کنید که راه به دوزخ دارد. تجارت خارجی: ضرورتی اجتناب ناپذیر برای رشد اقتصادی پایدار 
اســت. بدون تعارف و پرده پوشــی امروز مشــکل اصلی تجارت خارجی ایران بیرون از زمین اقتصاد 
و در دســت سیاســتمداران اســت. موانع سیاسی پیوستن ایران به نظام مالی بین المللی و حضور  در 
بازارهــای جهانــی را حــدف کنید؛ فعــاالن بخش خصوصی راه و روش فتح بازارها و شــکوفایی 
تجــارت خارجــی را به خوبی می دانند. قیمت گذاری: در واقع شــکل خاصی از همان مقررات زایی 
غیرضروری اســت، اما آن قدر مهم اســت که باید جداگانه به آن پرداخت. نظام قیمت گذاری هم 
مانند ســایر اشــکال مقررات زایی غیرضرور با شــعار حمایت از مردم ساخته شده، اما در واقع بخش 
مهمی از   مافیای فساد در نظام اقتصادی و عامل اصلی سرکوب انگیزه های تولید است. خلع بازار 
از کارکرد و جایگاه کشــف قیمت و ســپردن آن به نهادهای بروکراتیک، اقتصاد را از انجام کارکرد 
اصلی اش یعنی تخصیص بهینه منابع برای تحقق رشــد پایدار باز می دارد.   برهم زدن رســم کهنه 
مداخله دولت در قیمت گذاری قدرت و اراده عظیمی می خواهد؛ اما اگر توفیق یابید کاری کرده اید 
کارستان. خودکفایی: از دید بسیاری از سیاستمداران موجب قدرت کشور است، اما در واقع ایده ای 
خطرناک است. براساس فهمی غلط از ماهیت اقتصاد. آنچه اقتصاد به آن نیاز دارد تاب آوری است 
و نه خودکفایی و تاب آوری، همان طور که در سیاست های کلی اقتصاد   مقاومتی اشاره شده است، 
حاصل توازن میان درونزایی و برونگرایی. خودکفایی حتی اگر به فرض محال ممکن باشد؛ موجب 
کاهش کارایی و تاب آوری است و اقتصاد و کشور را مستعد آسیب های بسیار جدی می کند. تولید، 
ســرمایه گذاری و بهبود فضای کســب وکار: حرف و شــعار در موردش زیاد است، ولی بهترین کاری 
که هر دولتی برای کمک به این حوزه می تواند انجام دهد؛ اصالح رفتارهایش در مورد مســایلی 

است که پیش از این در موردش سخن گفتیم.
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چشم انداز سیاست خارجی ایران

در صــورت احیــای توافق برجام فرضی که وجود 
دارد این اســت که دولت سیزدهم یک روند تند را 
در دستور کار قرار دهد و عنوان کند تا زمانی که کل 
تحریم ها لغو نشود ایران مذاکره ای نخواهد داشت 
و متعاقبا به تعهدات هسته ای خود نیز عمل نخواهد 
کرد. با  روی کار آمدن دولت ســیزدهم مذاکرات 
برجامــی وین همچنان مانند قبــل ادامه خواهد 
داشــت و به نظر نمی رســد که شاهد رویکردهای 
دیگری باشیم چرا که اساسا سیاست خارجی ایران 
با تغییر دولت ها دســتخوش تغییر نخواهد شــد. 
علــت این امر را مــی توان در بیانات  رهبر معظم 
انقالب جستجو کرد که فرمودند سیاست خارجی 
در کشــور توســط دولت ها تعیین نمی شود، بلکه 
اصول و اســتراتژی سیاســت خارجی در رده های 
باالی حاکمیت طراحی و تعیین می شود و سپس 
وزارت امور خارجه ابالغ و این وزارتخانه به عنوان  
مجری آن را به مرحله اجرا می گذارد. بر همین مبنا 
نمی توان انتظار داشت که سیاست خارجی ایران 
یک شبه تغییر کند البته احتمال تغییرات جزئی در 
تاکتیک ها وجود دارد اما باید در نظر داشــت که 
این تاکتیک ها نیز بر اساس مقدورات کشور مدون 
می شوند و  مشخصا مقدورات کشور نیز در کوتاه 
مــدت تغییر نخواهند کرد.رئیس جمهور منتخب 
ایــران نیز در اظهارات قبلی خود موافقت با برجام 
را تایید کردند و می توان انتظار داشت که با توافق 
اولیه امکان مبادالت بانکی و خرید و فروش نفت 

و غیره صورت پذیرد.  
ضمــن اینکه با روی کار آمــدن دولت جدید می 
توان انتظار هماهنگی های بیشتری را بین دولت، 
مجلــس و رهبری داشــت که همین امر موضوع 
دوصدایی در کشــور را حل خواهد کرد. بر همین 
اســاس تصمیمات و سیاســت هایی که به وزارت 
امور خارجه برای اجرا  ابالغ می شــوند بر مبنای 
تصمیم کلی و جمعی خواهد بود. در چنین شرایطی 
اگر توافق حاصل شــود می توان انتظار داشت که 
در آینده شــاهد گشایش های دیگری نیز باشیم و 
مذاکراتی فراتر از توافق هســته ای صورت گیرد. 
همین امر حتی شــاید منجر به این شــود  که ایران 
به غرب نزدیک تر و تحریم ها نیز سریع تر لغو شوند. 
البته در این بین فرض دیگری نیز وجود دارد و آن 
این است که دولت بعد در گام بعد یک روند تند را 
در دستور کار قرار دهد و عنوان کند تا زمانی که کل 
تحریم ها لغو نشود ایران مذاکره ای نخواهد  داشت 
و متعاقبا به تعهدات هسته ای خود نیز عمل نخواهد 
کرد. با این تفکر باز هم مســیر سیاســت خارجی 
مشخص می شــود و از دوگانگی خارج می شود و 
عواقب آن نیز از نزدیک مشاهده می شود. در این 
ســناریو می توان متصور بود که برجام در حاشــیه 
قرار بگیرد  و ایران با تاکید بر اســتفاده از ظرفیت 
های داخلی عنوان کند که تعامالت بین المللی خود 
را از راه دیگــری بــه پیش می برد. در این صورت 
امکان پرتنش شــدن روابــط ایران با غرب وجود 

دارد؛ شاید در همین تصمیم گیری نیز طرف های 
غربی به این نتیجه برسند که  امتیازهای بیشتری 
به ایران بدهند و توافق از این مســیر شــکل گیرد. 
این مساله رابطه مستقیمی با تحوالت منطقه دارد 
که یکی از مهمترین آن خروج نیروهای آمریکایی 
از افغانستان است. آمریکا همچنین به دنبال تجدید 
نظر سیاست های خود در عراق بوده و  همانطور که 
شاهد هستیم برای حل بحران یمن نیز در تالش 
است. ضمن اینکه خبرهایی مبنی بر خروج سامانه 
های پاتریوت از خاک عربســتان نیز به گوش می 
رســد و شاید آمریکا به دنبال سیاستی باشد که در 
آن مواضع کشــورهای عربی و اسرائیل نسبت به 
ایران  تعدیل شــود.در مجمــوع باید دید واکنش 
آمریکا نسبت به موضع سرسختانه ایران چیست. 
اگر آنها بخواهند از میزان تنش ها با ایران بکاهند 
امکان این وجود دارد که از بهانه های خود دست 
بردارند و بر اساس اصول کلی با ایران مذاکره کرده 
و ماجرا را خاتمه  دهند. با در نظر گرفتن این احتمال 
ایــن امــکان وجود دارد که مواضع ایران، آمریکا و 
کشورهای غربی را در موضع نرمش قرار دهد که 
طی آن به این نتیجه برسند که در نهایت باید تنش 
از بین برود تا خاورمیانه به منطقه امن تری تبدیل 
شود. وجود چنین شرایطی   به حوادث آینده بستگی 
دارد اما به احتمال زیاد تا پایان سال شاهد تغییرات 

چندانی در سیاست خارجی نخواهیم بود.
*تحلیلگر مسائل بین الملل

 علی اصغر زرگر*
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محمد مهدی مظاهری

تأمین منافع ملی در صدر

اولویت هایی 
سیاست خارجی 
دولت سیزدهم

بعــد از هفته ها اما و اگر طیف های مختلف 
جامعه و گروه ها و احزاب سیاسی، سرانجام 
انتخابات ریاســت جمهوری برگزار شــد و 
حال رئیس جمهوری منتخب می تواند 45 
روز بعد از اعالم نتایج، زمام امور کشــور را 
به دســت گیرد. هر چند در عرصه داخلی  
اولویت هــای مختلفــی پیش روی دولت 
قــرار دارد که یادگار و حاصل مشــکالت 
ســاختاری کشور در طی دهه های متمادی 
اســت و از بین آن هــا می توان به مواردی 
همچون ســامان دادن به اقتصاد، مقابله با 
فقــر، تبعیض و بــی عدالتی، مهار اپیدمی 
کرونا و توســعه  واکسیناســیون، توســعه 
فرهنگی، آزادی های سیاســی و اجتماعی، 
رفع تبعیضهای جنسیتی، اعتالی فرهنگ 
ایرانی – اســالمی و مباحثی از این دســت 
اشــاره کرد؛ اما بواسطه شرایط منطقه ای و 
بین المللی خاص کشــور، رویکرد سیاست 
خارجی دولت جدید نیز بســیار  مهم و حائز 

اهمیت است.
در مقطع کنونی ایران در عرصه بین المللی 
با دولت جدیدی در آمریکا مواجهه اســت 
که می کوشــد ضمن تــالش برای تداوم 
فشــارها و تحریم هــای دوران ریاســت 
جمهــوری ترامپ بر کشــورمان، برجام را 
نیز به نحوی احیا کند و به جمع کشورهای 

مانــده در این توافق  بین المللی برگردد. از 
سوی دیگر در عرصه منطقه ای نیز تنش و 
اختالف نظر با کشورهای عربی حوزه خلیج 
فارس، حضور رژیم صهیونیســتی در این 
منطقه و باز شدن باب مناسبات دیپلماتیک 
آن با برخی کشورهای عربی و خروج آمریکا 
از افغانستان و امکان  ظهور مجدد طالبان 
مهمتریــن چالش های سیاســت خارجی 

ایران در مقطع کنونی را شــکل می دهند.
هــر چند بر اســاس اعــالم نظر مقامات 
دیپلماتیک کشــورمان، فرایند بازگشت 
آمریــکا به برجــام و رفــع تحریم های 
کشــور مراحل نهایی خود را طی می کند 
و احتمــااًل پرونــده آن در دولت دوازدهم 
بســته می شــود، اما ســابقه کار با دولت 
آمریکا و کشــورهای اروپایی نشان داده  
حتــی دســتیابی به توافق نیــز به معنای 
پایان خصومت ها و ســنگ اندازی های 
طرف مقابل نخواهد بود و از این رو دولت 
سیزدهم نیز به احتمال زیاد با ابعادی از این 
پرونده مواجه خواهد شــد و باید بکوشد از 
نظر حقوقی و سیاسی آمادگی الزم برای 
مواجهه با آن را  داشــته باشــد. از ســوی 
دیگر تعامل با روســیه و چین و استفاده از 
اختالف و شــکاف های موجود بین آنها و 
آمریکا برای پیشبرد منافع ملی نیز از دیگر 
اولویت های کشــور در عرصه بین المللی 
خواهد بود.در عرصه منطقه ای نیز اولویت 
دولت جدید باید حل اختالف با   دولت های 
عرب و مســلمان حوزه خلیج فارس باشد؛ 
دولت دوازدهم با ارائه »طرح صلح هرمز« 
و فرســتادن پیام های دوســتانه و امنیت 
ســاز متعدد، تالش کرد نگرش خصمانه 
دولت های این منطقه را تغییر دهد و آنها 
را به ســمت تشکیل یک سیستم امنیتی 
درون  گــرا فارغ از مداخالت قدرت های 
بیگانه سوق دهد. روسیه نیز با ارائه طرحی 
به شــورای امنیت گام های مشــابهی در 
همیــن زمینه برداشــت؛ اما وابســتگی 
دولتهــای عــرب حوزه خلیــج فارس به 
آمریکا و البته باز شــدن پای اســرائیل به 

ایــن منطقه اســتراتژیک تاکنون مانع به  
نتیجه رســیدن تالش هــا در این زمینه 
شــده اســت. بنابراین گام نخست دولت 
ســیزدهم باید تالش بــرای رفع عوامل 
و موانــع زیر بنایی بهبــود روابط ایران و 
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس باشد.
مذاکره با دولت افغانستان و طالبان و تالش 
برای سوق دادن آنها به سمت یک حکومت 
چند حزبی که در آن همه اقوام و گروه های 
سیاســی سهم متناسب خود را داشته باشند 
و بتوانند با توافق یکدیگر به ســمت امنیت 
و ثبــات افغانســتان گام بردارند، از دیگر 
اولویت های  مهم دولت سیزدهم در عرصه 
سیاســت منطقه ای است. بی شک چنانکه 
بعــد از خروج کامــل نیروهای آمریکایی، 
ســناریوی ســقوط دولت رسمی و شکل 
گیری جنگ و آشوب و یا سناریوی حکومت 
مطلــق طالبان در افغانســتان اتفاق بیفتد، 
تهدیــدات امنیتی جــدی برای  جمهوری 
اســالمی ایران ایجاد می شــود که ناامنی 
مرزها، بــه خطر افتادن جان دیپلمات ها و 
شــهروندان ایرانی ســاکن در افغانستان و 
نیــز افزایش دوباره موج مهاجران افغان به 

ایران بخشــی از آنها خواهند بود.
بر این اســاس دولت منتخب در ایران باید 
بکوشــد با رویکــردی فراجناحی و دور از 
رقابت هــا و کشــمکش های سیاســی و 
درون گروهی که بیشــترین آســیب را به 
تأمیــن منافــع ملی می زند، نقشــه راهی 
بــرای مقابله با چالش هــا و تهدیدات بین 
المللی و منطقه ای طراحی و  تدوین کند و 
برای برخورد کنشــی با آنها آماده باشــد. از 
ســوی دیگر برخورد حذفی، نادیده گرفتن 
تالش ها و دســتاوردهای کادر سیاســت 
خارجی در دولت پیشین )دوازدهم( و تالش 
برای طرد و جابه جایی گســترده نیروها از 
اشــتباهات اساسی است که انتظار می رود 
در   دولت ســیزدهم شــاهد آن نباشیم و به 
جای آن اصل بر شایسته ساالری، تخصص 
و تعهد افراد برای خدمت به کشــور، تأمین 

منافــع و امنیت ملی قرار بگیرد.
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سناریوهاییکهپیشبینیمیشود

بایدندرتنگنایبازگشتبهبرجام!

شــش دور از مذاکرات وین انجام شــده و قرار 
اســت دور هفتم آن در میان بیم و امید اوایل 
جوالی شــروع شــود. طرف ایرانی نسبت به 
رســیدن به توافق بســیار خوشبین و آن را به 
نوعی تحقق یافته می داند. البته اینجا بیشــتر 

منظور دولت اســت و اظهارات دیروز رئیس  
جمهوری نشــان داد که اختالف نظری میان 
دولت و بقیه تصمیم گیران در این حوزه وجود 
دارد. دیــروز روحانی گفت که جنگ اقتصادی 
را به پایان رسانده و همین امروز اگر به مذاکره 
کننده ارشــد اختیارات داده شــود به وین بر 
می گردد و ظرف چند روز توافق را  امضا می کند.
اما در آن ســو، دیگر طرف اصلی برجام یعنی 
آمریکا با احتیاط فراوان درباره نتایج مذاکرات 
وین سخن می گوید و نسبت به حصول توافق 
در دور هفتــم و آینــده نزدیک تردید دارد. به 
هر حال، فارغ از این خوشــبینی ها و بدبینی ها، 
واقعیت این اســت که آمریکا با یک  تنگنای 
راهبردی مواجــه بوده و همین تصمیم گیری 

برای آن را بســیار سخت کرده است.
آمریکا از یک ســو با برجامی روبه روســت که 
تهی از محتوا و مضمون شده، اما همچنان آن 
را بهترین راه حل برای کنترل برنامه هسته ای 
ایــران می دانــد و به این علت، به دنبال احیای 
ایــن توافق برای اعمال مجدد محدودیت ها و 
نظارت های ســختگیرانه بر این  برنامه است. 
امــا با پافشــاری ایران بر رفــع مؤثر و کارآمد 
تحریم ها و خودداری از بازگشــت به تعهدات 

هســته ای بدون راستی آزمایی روبه رو است.
تنگنای آمریکا اینجا این اســت که اگر با رفع 
تحریم هــا با ایــن کیفیت صرف نظر از کمیت 
و تعــداد آنها موافقت کند، در واقع عماًل اهرم 
فشــار خود را برای پیگیری دیگر پرونده های 
محل مناقشه با ایران از دست می دهد و از سوی 

دیگــر هم اگر موافقت نکند، برنامه  

هســته ای ایران از کنتــرل بین المللی خارج 
می شــود و هــر چــه احیای برجام بیشــتر به 
تعویــق بیفتد، این برنامه بیشــتر توســعه و 
گسترش پیدا می کند؛ به گونه ای که دیگر آن 
محدودیت های پیشین حتی در صورت اعمال 
مجدد می رود که کارایی خود را از دست دهند.

همچنــان که اگر هم با احیای برجام از طریق 
رفع مؤثر تحریم ها موافقت کند، معتقد اســت 
که این مساله و آزادسازی منابع مالی هنگفت 
و عادی شدن مراودات تجاری ایران به تقویت 
هر چه بیشتر نقش منطقه ای و برنامه موشکی 

آن خواهــد انجامید و ایران پس از  
ســرکار آمدن دولتی اصولگرا و یکدست شدن 
میدان و سیاست به شکل منسجم تر و فشرده تر 
از قبل، این دو برنامه خود را پیش خواهد برد. 
این مساله از آن جهت برای آمریکا حائز اهمیت 
اســت که خود قصد کاهش حضور منطقه ای 

خــود در خاورمیانه و تمرکز بر  
حــوزه پیرامونــی چیــن را دارد. اما این مهم 
می طلبــد کــه قبــل از آن منطقه پرآشــوب 
خاورمیانــه آرام گیرد و وضعیتی نســبتًا آرام و 
کم تنش پیدا کند، ولی بر این باور اســت که 
خلق چنین وضعیتی از طریق برداشــتن جدی 
و مؤثر تحریم ها امکانپذیر نیســت. این انگاره 
اخیراً   در آمریکا پس از نتایج انتخابات ریاست 
جمهوری ایران پررنگ شــده است و این باور 
جدی مطرح اســت که برنده احیای برجام در 
این حالت، ایران خواهد بود و به معنای سپردن 

خاورمیانه به آن است.
حال، در ســایه چنین خوانشی، آمریکا در برابر 
یک تصمیم و انتخاب بســیار دشوار قرار دارد؛ 
ایــن که بــه برجام برگــردد و تحریم ها را به 
شــکل موثری بردارد تا برنامه هسته ای ایران 
مجدداً تحت کنترل و نظارت شدید بین المللی 
قرار گیرد، اما در آن ســو، این روند به  تقویت 

دیگر برنامه های ایران در ســطح موشــکی و 
منطقه منجر شود؛ یا این که به همین دالیل، 
قیــد احیای برجام را بزنــد که در این صورت 
هم با مشــکل گریز هسته ای و رسیدن برنامه 
هســته ای ایران به نقطه غیر قابل بازگشــت 

مواجه می شود.
از این رو، پیداســت که آمریکا راه ســومی را 
در نظــر دارد؛ آن هــم احیای برجام بدون ما به 
ازای جدی برای ایران در مساله رفع تحریم ها. 
اینجا در واقع، مخالفت واشــنگتن با راســتی 
آزمایــی لغو تحریم ها مطابق نظر و خواســت 
ایران در جریان مذاکرات وین موید این  مدعا 
و نگرانی از تبعات جدی آن است. از این نظر، 
با توجه به الینحل ماندن اصل و دیگر مظاهر 
نزاع آمریکا و ایران، انتظار این که واشــنگتن 
اهرم های فشــار خود در قبال تهران را صرفًا 
در قبــال احیــای یک توافق، آن هم برای حل 
و فصــل موقــت یکی از  پرونده ها که عمر آن 
در ســال 2025 به ســر می رسد، کان لم یکن 

کند، غیر واقع بینانه است.
به هر حال، اگر هم فرضًا در قبال احیای برجام 
تحریم ها به شــکل مؤثر، برطرف شــوند، به 
احتمال زیاد این امر موقت خواهد بود و دوباره 
در آینــده ای نه چنــدان دور همین تحریم ها 
بــه دالیل دیگری غیر هســته ای بازگردانده 
می شــوند؛ بــه ویژه کــه احتمــال پیروزی  
جمهوری خواهــان در انتخابات میانه دوره ای 
کنگره زیاد است و همین فشار مضاعفی را بر 
بایــدن وارد خواهــد کرد.لب کالم این که در 
برابر ایــن تنگنای راهبردی، احیای برجام در 
هر ســطحی لزومًا به کاهش تنش ها با آمریکا 
و متحــدان آن در آینده منجر نخواهد شــد و 
احتمال تشــدید تنش ها در آینده چه با احیا چه 

بدون احیای برجام باالست.
* کارشناس ارشد مسائل بین الملل

صابر گل عنبری*
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خطر همسایگی دوباره با طالبان

مهم ترین حادثه در حوزه سیاست خارجی ایران در سال ۱۳۷۷ سقوط کابل 
و مزارشــریف و تصرف افغانســتان به دســت طالبان بود. همزمان با سقوط 

مزارشریف هشت دیپلمات و یک خبرنگار ایرانی به شهادت رسیدند.
در آن زمان سفیر ایران در افغانستان بدون آگاهی از شرایط رخ داده تحلیل 
درســتی از ســقوط زودرس کابل و مزار شریف نداشت؛ اتفاقی تلخ که جهان 

سیاست و منطقه خاورمیانه و بخصوص ایران را درگیر خویش ساخت.
حجم جنایت های طالبان طی چهار ســال به حدی رســید که سرانجام پس 
از حادثه یازده سپتامبر و توجیه همکاری طالبان و القاعده نئوکانهای حاکم 
در آمریــکا بــا هدف انتقام حمله به برج هــای دوقلو، حمله نظامی فراگیری 
به افغانســتان کردند و طالبان برای مدتی از  دیدگان حذف شــد اما از بین 
نرفت و به زندگی در جغرافیای سیاسی افغانستان و پاکستان ادامه داد: "در 

سرزمین آشوب زده و بحرانی افغانستان،  
گویی روی سر طالبان لباسی پوشانده شد 

تا دیده نشود."
طالبان با آن ایدئولوژی ستیزه جویانه اش، 
ایدئولــوژی که به خــود اجازه میدهد به 
مــدارس دختران حمله انتحاری کند و در 
روز روشن خبرنگاران را ترور کند و بکشد 
بار دیگر در حال قوت گرفتن در افغانستان 

و همسایگی با ماست.
طالبــان اواخــر دهه هفتاد خورشــیدی 
مشــروعیتش را از ســه دولت پاکستان و 
ســعودی و امــارات گرفته بود و آنها این 
جریان را برسمیت شناختند ولی دولتهای 
غربــی و قدرتهای بزرگ هیچ گاه طالبان 

را برسمیت نشناختند.
اما طالبان امروز میتواند خطرناکتر باشــد 
چراکه رهبران این گروه با مذاکرات صلح 
با ایاالت متحــده آمریکا و برخی قدرت 
های منطقه ای خود را دارای مشروعیت 

بیشــتری احســاس می کند، در حالی که همچنان به ایدئولوژی ســابق خود 
پایبند است، وانگهی عالوه  بر احساس مشروعیت بیشتر نگاه دولتهای قبلی 
که طالبان را  به رسمیت می شناختند )عربستان سعودی، امارات و پاکستان( 

نیز تغییر چندانی نکرده است.
اساســا طالبان نه تنها از نظر ایدئولوژیک با ایران امروز در تضادســت بلکه از 
لحاظ نگرش فرهنگی و ملی نیز تضاد فراگیر با ایران و هویت ایرانی دارد.

طالبان در دورانی درحال تصرف دوباره افغانســتان اســت که در آمریکا نیز 
فضای موجود در افکار عمومی و حتی سیاستمداران آمریکایی،  کمتر نگرش 

مداخله گرایی نظامی با هدف حفظ ارزشها در حوزه های مختلف را دارد.
آمریکا از زمان پیروزی ترامپ سیاســت خارجی نســبتا درونگرا را در پیش 
گرفت و دکترین خروج را مورد لحاظ قرار داد و اگرچه در دوران ترامپ خروج 
از توافقات مهمی را هم شامل شد،  اما در دوران بایدن نیز بخش مربوط به 
خروج نیروهای آمریکایی در  مناطق بی ثباتی چون افغانستان و عراق مورد 

پیگیری قرار گرفته است.
زمان زیادی تا پایان قطعی و  کامل خروج نیروهای آمریکایی از افغانســتان 
نمانده است؛ این درحالیست که از هم اکنون طالبان دستکم نیمی از افغانستان 
را به اشــغال و حاکمیت خویش درآورده اســت. از آمریکای بایدن نمیتوان 
توقعی برای مداخله داشــت چرا که فضای درون ســاختاری سیاسی آمریکا 
حداقل تا سال 2024 به نفع مداخله گرایی نظامی نخواهد بود چراکه بازسازی 
اقتصادی و توجه به درون ســاختار سیاســی اولویت یافته اســت اما در چنین 

شرایطی  ایران نمی تواند بی توجه از خطر طالبان عبور کند.
اگرچه برخی به اصطالح کارشناسان سیاسی در داخل می کوشند که طالبان 
و خطــرش را کــم اهمیت کرده و با بزک 
این گروه حتی از این گروه در ستیز با ایران 
و ایرانی، بعنوان "جنبش اصیل منطقه"! 
یاد کنند اما خطر طالبان در مرزهای ایران 

روبه فزونی  است.
در آخریــن گــزارش از روزنامــه "وال 
اســتریت ژورنال" آمریکا امکان سقوط 
کابل تا شش ماه دیگر محتمل است و در 
برابر برخی کارشناســان دیگر آمریکا این 
خطر را تا یک سال دیگر برآورد کرده اند.
ایــن در حالیســت که حامیــان خروج 
نیروهــای آمریکایــی معتقد بودند که تا 
دوســال آتی احتمال سقوط دولت حاکم 
در افغانســتان به دست طالبان کم خواهد 

بود.
بلــی طالبان در حــال پیش روی در اکثر 
نقاط افغانســتان است؛ همان طالبانی که 
روزی دیپلمات هــای ایرانــی را به رگبار 
بست و مجسمه های بودا را نابود ساخت.
طالبان، نه تغییر عقیده داده است نه دل رحم تر شده است و حاال گام به گام 
میرود که به مرزهای شــرقی ایران نزدیکتر شــود؛ نزدیکی که میتواند سبب 
ساز بی ثباتی بیشتر و افزون سازی هزینه امنیت برای ایران شود.پس وقت 
آن اســت که تحلیل های کم اهمیت ســاز  خطر طالبان را کنار نهیم و خطر 

قدرت گرفتن طالبان را بیش از پیش جدی بگیریم.
*مدرس علوم سیاسی

اکبر مختاری*

در آخریــن گــزارش از روزنامــه "وال اســتریت 
ژورنال" آمریکا امکان سقوط کابل تا شش ماه 
دیگر محتمل است و در برابر برخی کارشناسان 
دیگر آمریکا این خطر را تا یک سال دیگر برآورد 
کــرده اند.ایــن در حالیســت کــه حامیــان خــروج 
نیروهای آمریکایی معتقد بودند که تا دوســال 
آتی احتمال سقوط دولت حاکم در افغانستان 

به دست طالبان کم خواهد بود.
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نیویورک تایمز مدعی شد: »صعود یک دولت تندرو 
در ایران ممکن است در واقع دریچه ای منحصر به 
فــرد و فرصتی کوتاه بــه دولت بایدن برای انعقاد 

توافق بازگشت به برجام می دهد«.
به ادعای این روزنامه مقامات ارشــد می گویند، در 
حقیقــت، هفته ها پیش در راندهای قبلی مذاکرات 
متن دقیق توافق احیای برجام، کمابیش تدوین شده 
است اما از آن زمان مذاکرات بسیار کند پیش رفته و 
متن عمدتاً دست نخورده باقی مانده است. با این حال 
با پایان  یافتن پروسه انتخابات، هفته های منتهی به 
مراسم تحلیف، بهترین فرصت برای نهایی کردن 
توافق بازگشــت متقابل به توافق هسته ای 20۱5 
است.این گزارش می افزاید: نشانه های بروز یافته در 
مذاکرات حاکی از این است که »تصمیم نهایی برای 
از سرگیری پیروی از تعهدات برجامی در هفته های 
پایانی دولت میانه رو روحانی قابل دستیابی است«.

نتیجه ضمنی احیای برجام در فضای سیاسی   �
ایران

نیویورک تایمز مدعی اســت این بدان معناست که 
در صورت رفع تحریم ها اینطور به نظر خواهد رسید 
که اقتصاد کشور به دلیل تسلیم میانه روها در مقابل 
غرب آســیب دیده است. در عین حال دولت جدید 
محافظه کار تحت امر آقای رئیسی می تواند اعتبار 
صعود  اقتصادی ناشــی از رفع تحریم ها در دولت 
روحانــی را به خود اختصاص دهد و این رویکرد را 
تقویــت کند که یک دولت تندرو با توجه کردن به 

ظرفیت های درون کشور در برابر واشنگتن ایستاد 
و طولی نکشید که اقتصاد کشور را احیا کرد.

سران قوا  �
ولی نصر، استاد علوم سیاسی در دانشکده مطالعات 
بین المللی دانشــگاه جان هاپکینز که به مذاکرات 
نزدیک اســت، گفت: »اگر کســی غیر از محافظه 
کاران ایــن توافــق را با بایدن پیــش ببرد، آن ها 

برنمی تابند و مانع پیشرفت آن می شوند«.
آقــای نصر که در وزارت خارجه دولت باراک اوباما 
به عنوان مشاور ارشد در مسائل خاورمیانه خدمت 
می کرد، افزود: »قمار بر ســر این اســت که فقط 
آن هــا می توانند از پــس این کار بر بیایند، نه هیچ 
کس دیگری«. موضوعی که خود آقای رئیسی نیز 
در  مناظره ها یادآور شد: »برجام را یک دولت قوی 

باید اجرا کند ... شما نمی توانید«.
به نوشته نیویورک تایمز، اگر قمار آقای بایدن کارساز 
باشد و یک دولت تندرو مسیر تحقق وعده مبارزات 
انتخاباتی وی برای احیای برجام را هموار کند این 
آخرین پیچش عجیب در توافقی است که کمابیش 
از ابتــدا هیچ یک از دو طرف را چندان خوشــحال 

نکرده  است.
آقــای ترامــپ و پمپئو پیش بینی کرده بودند که با 
شروع تحریم ها، رهبران این کشور خواهان توافق 
می شــوند و با شــرایطی که برای ایاالت متحده و 
شــرکای غربی آن مطلوب تر است، کنار می آیند. 
رهبران ایران چنین کاری را نکردند و پس از آنکه 

قدرت های  اروپایی، علی رغم تالش ها نتوانســتند 
سود این توافق را برای ایران زنده نگه دارند، تهران 
تصمیم گرفت با گام های تدریجی و مؤثر به نقض 

عهد دولت آمریکا پاسخ دهد.
برآورد آمریکا از موقعیت هسته ای ایران  �

بــه ادعای نیویــورک تایمز، طبــق برآوردهای 
اطالعاتــی آمریکا، ایران اکنون در صورت اراده با 
داشتن سوخت کافی برای تولید چند سالح هسته ای 
)زمان گریز هسته ای( چند ماه فاصله دارد، این بدان 
معنا نیست که از نظر فنی آمادگی الزم را برای انجام 

این جهش  به دست آورده است.
بــرآورد اطالعاتــی آمریکا که در ماه آوریل به طور 
علنی منتشر شد، نتیجه گرفت که »ایران در حال 
حاضر فعالیت های اساســی مربوط به تولید سالح 
هســته ای را انجام نمی دهــد، زیرا به نظر ما آنچه 
برای توسعه فعالیت های هسته ای در سطح سالح 

ضروری است را  در اختیار ندارد«.
اما ارزیابی اســرائیلی ها با برآورد اطالعاتی آمریکا 
اختالف دارد و به گفته ناظران این تقریباً نخستین 
بار است که برآورد اطالعاتی اسرائیل درباره زمان 
گریز هســته ای ایران بیشتر از برآورد آمریکا است. 
در ســال های اخیر مقامات اســرائیلی بارها مدعی 
شــده بودند  که ایران فاصله اندکی تا دســتیابی به 
ســالح هسته ای دارد، اما در اوایل سال جاری یک 
شبکه تلویزیونی اسرائیل به نقل از مقامات موساد 
گزارش داد که زمان گریز هسته ای ایران به بیش 

علی آزادی

نیویورک تایمز پیروزی ابراهیم رئیســی به عنوان کاندیدای مورد 
حمایت محافظه کاران را فرصتی مغتنم برای دولت جو بایدن جهت 
احیای توافق هسته ای در هفته های آینده و قبل از روی کار آمدن 

دولت جدید ایران دانسته است.
با مشــخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران، روزنامه 
نیویورک تایمــز در مقالــه ای با عنوان »پیروزی رئیســی، بهترین 

فرصت بایدن برای احیای توافق هســته ای اســت« به قلم فرناز 
فصیحی و دیوید ســنگر، نوشــته اســت با پیروزی ابراهیم رئیسی 
بــه  عنوان کاندیدای مــورد حمایت نیروهای محافظه کار و تندرو، 
فرصتی مغتنم برای دولت جو بایدن جهت احیای توافق هســته ای 
در شــش هفتــه باقی مانــده تا روی کار آمدن دولــت جدید ایران 

فراهم شده است.

نیویورکتایمزخبرداد

۲اختالفاصلیدرمذاکراتوین
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از یک سال رسیده است.
به گفته رابرت اینهورن، کارشــناس مسائل کنترل 
تســلیحات در اندیشکده بروکینگز و مذاکره کننده 
هسته ای در دولت باراک اوباما، چنین تناقضی، آن 
هم در شرایطی که حجم ذخایر و غلظت غنی سازی 
اورانیوم ایران به اوج خود رســیده است، احتمااًل با 

این نیت است  
کــه به غرب بگویــد »نیازی به عجله برای توافق 

با ایران نیست«.
موانع اصلی توافق: درخواست متقابل تعهد   �

کتبی
هفته ها اســت که تیمی به سرپرستی رابرت مالی، 
نماینده ویژه وزارت خارجه در امور ایران، که روابطش 
با وزیر خارجه آنتونی بلینکن به دبیرستان مشترک 
آن ها در پاریس برمی گردد، در حال رفت و آمد به 
وین است تا با دیگر شرکا، توافقی را که خود آقایان  
بلینکن، مالی و دیگران در دولت اوباما برای حصول 
آن مذاکره کردند را احیا کنند. آقای مالی در ماه آوریل 
گفت: »ما نتیجه کمپین فشار حداکثری را دیده ایم. 

این شکست خورده است«.
مذاکرات برجامی وین رابرت مالی و انریکه   �

مورا
افــراد حاضــر در مذاکرات می گویند دو مانع عمده 
وجود داشــته است که هنوز هم می تواند تالش ها 
برای احیای توافق را از بین ببرد. و هر دو این ضرب 
المثل را اثبات می کنند که »در دیپلماســی، مانند 

زندگی، هیچ به خانه رفتن واقعی وجود ندارد«.
 مطالبه ایران: تعهــد عدم خروج مجدد از   �

برجام
نخســت اینکه ایرانی ها خواســتار تعهد مکتوب 
شده اند که هیچ دولت آینده آمریکا نمی تواند مانند 

آقای ترامپ این توافق را نقض کند.
به نوشته نیویورک تایمز آنچه مقامات ایران مطالبه 
می کنند توافقی دائمی یا معاهده است که به زعم 
یک مقام ارشــد آمریکایی »یک خواسته منطقی 
است که البته هیچ دموکراسی واقعی نمی تواند چنین 
تضمینــی را ارائه دهد«. توافق برجام، یک معاهده 
نبوده و  نخواهد بود، زیرا آقای بایدن، مانند باراک 
اوباما، هرگز نمی تواند رضایت دو سوم سنای آمریکا 
را بدست آورد؛ رأی الزم برای تصویب یک عهدنامه 
که با موازنه جناحی کنونی در مجلس ســنا آن هم 

در پرونده ای ماننده برنامه هســته ای ایران، عماًل 
غیرممکن  است.

بنابرایــن برجام یک »موافقت نامه اجرایی« تلقی 
می شود که هر رئیس جمهور آینده آمریکا می تواند 

دقیقاً مانند آقای ترامپ آن را نقض کند.
مطالبه آمریکا: تعهد به ادامه مذاکرات پس   �

از توافق
دومین مورد این اســت که دولت بایدن نیز کاماًل 
از کاســتی های توافق ســال 20۱5 آگاه اســت و 
واشــنگتن هم تقاضایی دارد. اینکه ایران موافقت 
کند و کتباً متعهد شود که بالفاصله پس از احیای 
توافق هسته ای اصلی دوباره به میز مذاکره برگردد 
و پروســه تعامل  برای یک توافق گســترده تر که 
به گفته آقای بلینکن »طوالنی تر و مستحکم تر« 

باشد را آغاز کند.
بر اســاس این گزارش، طبــق مفاد توافق اصلی، 
ایران در سال 20۳0 مجاز خواهد بود به هر میزان 
که بخواهد سوخت هسته ای تولید کند و این یعنی 
حتی اگر نخواهد به سمت تسلیحات حرکت کند، 
ذخایر ســوخت کافی را برای تولید نسبتاً سریع آن 

در اطراف خود  خواهد داشت.
چشم انداز تعامل پس از احیای برجام  �

مایــکل ماندلباوم، محقــق و مورخ، در ماه مارس 
نوشــت: »دولت در آنجا امیدوار است که بتواند هر 
دو را داشــته باشــد؛ توافق قدیمی را احیاء و آن را 
به ســنگ بنای مذاکره برای یک توافق جدیدتر و 

قوی تر تبدیل کند«.
وی در مورد چشــم انداز دستیابی به توافق قوی تر 
گفت: »این یک سناریو بعید است، زیرا به محض 
اینکــه ایاالت متحده تحریم هایی که بیشــترین 
آسیب را به ایران زده لغو کند، اهرم الزم برای بهبود 
توافق را به میزان قابل توجهی از دست می دهد«.
برخی از مقامات ارشد دولت مخالف این ایده هستند. 
آن ها می گویند در جریان مذاکرات در ماه های اخیر، 
ایرانی ها به روشنی اعالم کرده اند که رفع تحریم ها 
در سال 20۱5 به اندازه کافی پیش نرفت و این اجازه 

را به ایران نداد تا طیفی از معامالت مالی  
بین المللــی را انجام دهد، از جمله مبادالت پولی از 
طریق سیستم سوئیفت )SWIFT(؛ یک سیستم 
پیام رسانی پیچیده و ایمن که توسط مؤسسات مالی 
برای تســویه حساب های بین المللی مورد استفاده 

قرار می گیرد.
بنابراین شرط آقای بایدن این است که اهرمی برای 
وی باقی بماند و این ممکن اســت برای گسترش 
محدودیت های تولید ســوخت هسته ای ایران به 
بیش از سال 20۳0 و محدود کردن تحقیق و توسعه 
سانتریفیوژهای پیشرفته کافی باشد.اسرائیلی ها می 
گویند که آنها حاضر نیستند ریسک کنند و عقیده 
رایج این است که موساد در دو انفجار در تأسیسات 

هسته ای ایران در نطنز دست داشته است.
به نوبه خود، ایرانیان گفته اند که قصد تغییر شرایط 
توافق را به طریقی که تولید سوخت هسته ای تهران 
را بیــش از پیش محدود کنــد، ندارند. همچنین، 
همانطور که آقای رئیســی و سایر نامزدها در طول 
مبارزات انتخاباتی اصرار داشــتند، تهران هر گونه 

محدودیت در  
توانایی موشــکی یا تغییــر رویکرد منطقه ای خود 
)حمایت از بشــار اســد رئیس جمهور ســوریه، 
هم پیمانان شیعه در عراق، حماس و جهاد اسالمی 
فلســطین، حزب اهلل لبنان و حوثی های یمن( را رد 
خواهد کرد. بنابراین بعید است دو مانع یاد شده در 

مسیر احیای برجام،  
پیــش از حصــول توافق بطور قابل اطمینانی حل 
شــوند؛ به این معنی که ایران و آمریکا احتمااًل تا 
حدی با کوتاه آمدن از این 2 مطالبه حداکثری، پیش 
از آغاز به کار دولت جدید ایران، برای بازگشت به 
برجام به توافق می رســند. و در این صورت توافق 
برای هر 2 طرف تا حدودی آسیب پذیر باقی خواهد 
ماند.این آســیب پذیری آقای بایدن اســت: اگر او 
فقط بتواند توافق اصلی را احیا کند، اما نتواند امتیاز 
بیشتری برای گسترش توافق بگیرد، گارد وی در 
مقابل انتقاد مخالفان باز می شود؛ اینکه دولت وی 
فقط توافقی را بازسازی  کرده که پیش تر نتوانسته 
اســت سایر مسائل مهم با ایران را حل کند. دولت 
جدید آقای رئیسی هم به نوبه خود با چالش خاصی 
مواجه اســت: آمریکا به وضوح نمی تواند تضمین 
دهد که توافق با ایران را با تصویب دو ســوم آرای 
مجلس سنا به معاهده و توافق دائمی  تبدیل کند. 
و اگر آقای ترامپ توانســت در ســال 20۱8 از این 
توافق خارج شود، چه چیزی مانع یک رئیس جمهور 
دیگر که قصد انجام همان کار را مثاًل در سال 2025 

دارد، خواهد شد؟
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آیاکشورهایخاورمیانهمیتوانندمثلچینشوند؟

ُمدِل حکمرانی چینی

آیــا خاورمیانه ای هــا می توانند مدل چینی 
 را در کشــورهای خــود اجــرا کنند؟ به نظر 
می رسد حکمرانی از نوع چینی آن، مختص 
شرق آسیاست و در منطقٔه خاورمیانه زمینه 
مستعدی ندارد. در میان ده ها علت، دو علت 
بنیــادی وجــود دارد که رشــد و حکمرانی 
مطلــوب  از نــوع چینی آن را توضیح داده و 
نشان می دهد که چرا در خاورمیانه تحقق آن 
بعید است. به این دو علت در زیر می  پردازیم:
الف: علِت اول، تغییراِت جدی فکری در میان 
حکمرانان و فراکسیون های نهاد حاکمیتی 
یعنی حزِب کمونیســت چین است. با حِس 
قدرتمند ناسیونالیســتی که از قدیم در چین 
وجود دارد، عاقالن حزب کمونیست در دهٔه 
۱9۷0 با اطمینان به این نتیجه رســیدند که  
واقعیت هــای جهان آن نیســت که صاحب 
منصبان در کرملین تعریف می کنند. درست 
یا غلط، جهان بر اساس سرمایه، تولید، فن

آوری، یادگیری و تجارت مدیریت می شود. 

تا ثروت و مازاد )Surplus( نباشد، ارکاِن 
دیگِر قدرت معطل  می مانند. با آنکه سلسله 
مراتــب حزِب کمونیســت از دهٔه ۱9۳0 و 
عنفــوان جوانی، با جزمیت های کمونیســتی 
شــکل گرفته بود ولی ناسیونالیســم و تبحر 
روشــی و تئوریک در فهم واقعیت، آن ها را 
در مســیری سوق داد که درآمد سرانٔه چین 
را از زیر ۱00 دالر  در سال ۱960 به باالی 
۱0000 دالر در سال 202۱ با جمعیتی ۱.4 

میلیارد نفری برسانند.
اگر حاکمیت چین، اندیشه های خود را تغییر 
نمــی داد، منطِق قدرت در نظاِم بین الملل را 
نمی پذیرفــت و در داخل خود به انســجام 
نمی رســید، چیــن به قطــِب دوم اقتصاد و 
سیاســت جهانی تبدیل نمی شــد. در امتداد 
درک واقع بینــی، »مســئولیت حکمرانی« 
اســت کــه از  قدیــم در راهروهای قدرت 
و بوروکراســی متمرکــز چینی ها رایج بوده 
اســت. مســئولیت در مکتب کنفوسیوس 

جایگاه ویژه ای دارد. دنگ شــائوپینگ در 
داد و ستدهای سیاسی درون حزبی نیز بارها 
یادآور شده بود که حکمرانی بر یک میلیارد 
نفر فقیر هیچ افتخاری  ندارد. آنچه زمینه را 
در حاکمیت چین به سوی اجماع سازی سوق 
داد، »درک مشترک از شرایط و واقعیت های 
درون و بــرون« بود زیرا که حکمرانی تنها 
یک تعریف معقول دارد: نهایت بهره برداری 
از آنچه امکان و واقعیت دارد. گاهی جامعه، 
تشــکل و  نظام حزبی دارد و از طریق این 
ســازماندهی گفت وگو می کنــد، با دولت 
دیالــوگ برقــرار می کند و بر فکر و تصمیم 
آنان اثر می گذارد، مانند انگلســتان، آمریکا، 
سوئیس و نروژ. اما در کشورهای جهاِن سوم 
که جامعه ســازماندهی نــدارد و اجازه داده 
نمی شــود که تشکل  یابد یا اصواًل فرهنگ 
تشــکل را نیاموخته اســت، تغییر و امید به 
تغییــر در فهم، درک، تشــخیص و ظرفیت 
اجماع ســازی دولت خالصه می شــود. در 

محمود سریع القلم
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چنین کشــورهایی، افرادی مانند نلســون 
مانــدال، ماهاتیــر محمد، مهاتما گاندی و یا 
جوئن الی پیدا می شــوند که تشخیِص  خود 
را در میان عموِم فراکســیون های حاکمیت 
به اجماع رســانده و با فکر، اندیشــه و تغییر 

قرائت هــای قدیم، تحول ایجاد می کنند.
فکــر و روش جدید بــدون فهم »واقعیت« 
امکان پذیر نیســت. وقتــی ترامپ رئیس 
جمهور شــد، بالفاصله بــا معاهدٔه موجود 
نفتــا )NAFTA( مخالفــت کرد و گفت 
بایــد از اول مذاکــره و توافق شــود. دولِت 
عاقــِل مکزیک در مقابل ترامپ نایســتاد و 
بحــث  نکرد، توئیت هایی که تیِم ترامپ را 
مسخره کند نفرستاد، سخنرانی آتشین نکرد 
و برای کاخ سفید خط و نشان نکشید، بلکه 
بالفاصله تجدید نظر و مذاکره را قبول کرد. 
پس از شــش ماه مذاکره، طرفین به توافق 
رســیدند و معاهــدٔه نفتا بــا مقداری جرح و 
تعدیــل به  معاهدٔه آمریکامکزیککانادا 
تغییر یافت و مکزیک کماکان ساالنه باالی 
600 میلیــارد دالر با آمریکا تبادل می کند. 
سیاست مداران هوشــمند مکزیک متوجه 
شــدند که به خصوص در دورٔه تیلرســون، 
ترامپ به دنبال این بود که متفاوت بودن خود 
را از دموکرات ها  نشــان دهد. اصل قضیه، 
رضایــِت روانی بود. کانون تئوریک برخورد 
حکیمانــه و عاقالنٔه مکزیک در این بود که 
»واقعیــِت رئیس جمهور شــدن ترامپ« را 
پذیرفت و او را با الفاظی مانند نادان خطاب 
نکــرد. رهبراِن مکزیک و دســتگاه متبحر 
دیپلماســی مکزیک کــه  اقتصاد جهان و 
سیاســت آمریکا را دقیــق، عمیق و واقع

بینانه درک می کنند نشــان دادند که اِعمال 
منافــِع ملی ابتدا از فهم واقعیت ها شــروع 
می شــود. رهبران چین نیز بعد از ریاســت 
جمهــوری ترامپ بــا او مذاکره کردند و در 
عین سخت گیری و تداوم گفت وگوها،  مانع 
از بدتر شــدن فضای سیاســی میان آمریکا 

و چین شدند؛
ب: علــت دوم در موفقیت هــای اقتصادی و 
دیپلماتیک چین، فرهنگ عمومی و نشــأت 

گرفتــه از تعالیِم کنفوسیوســی اســت. بر 
خالف سیاســت و فرهنــِگ خاورمیانه که 
در آن، تــک روی، خودمحــوری، قهرمان 
 self( پــروری، تََفــُرد، خودحق بینــی
righteousness( و نارسیســیم مــوج 
می زند، فرهنــِگ چینی، جمعی، اجتماعی و 
مبتنی بر وفاداری به جامعه اســت. نمونه

هایــی از ایــن فرهنگ جمعــی: با هم کار 
کردن، مشــورت کــردن، هماهنگ بودن، 
منافــع جمع را دیدن، متمرکز بودن،  منظم 
بــودن، قابل اتکا بودن، به زمان حســاس 
بودن، قانع بودن، سهم خود را از یک کلیت 
درســت انجام دادن، درســت دنبال کردن 
آیین نامه ها، وفادار بودن، ســرعت در انجام 
وظیفه، مســئولیت قبول کردن، تخصص را 
پذیرفتــن. به ندرت این ویژگی ها در مصر،  

سوریه، عراق، یمن، لبنان و افغانستان دیده 
می شــوند. بدون این سرمایه های اجتماعی، 
شاید امکان پذیر نبود که چین تولید ناخالص 
خود را از 60 میلیارد دالر در سال ۱960 به 
۱4۳00 میلیارد دالر در ســال 202۱ برساند 
و یــا از 200۱  تــا 202۱ بتواند اقتصاد خود 
را هفــت برابر کند. جامعٔه چینی به شــدت 
هرمی، نخبه گرا و بر اســاس تقسیِم وظایف 
و مســئولیت شکل گرفته است. در فرهنگ 

کنفوسیوســی ویژگی هایــی وجود دارد که 
غربی هــا بیش از چند قرن برای تحقق آنها 
تــالش کرده اند: پرســیدن فراوان، گوش 
کردن، زود قضاوت نکردن، سکوت کردن، 
وارد نشــدن در حیطــه ای که تخصص فرد 
نیست )Functionalism(، دقیق بودن 

و کارآمد بودن.
مختصاِت فرهنگ کنفوسیوســی ســابقٔه 
طوالنــی در چیــن دارد که امــروز الزمٔه 
صنعتی شدن، رشد اقتصادی و سازماندهی 
کارآمد اجتماعی اســت. اما فعال کردن این 
مختصات نیاز به تشخیص و درک واقع بینانه 
حاکمیت داشــت. اگر چینی ها واقعیت های 
جهان را  متوجه نمی شدند، این سرمایه های 
اجتماعی کنفوسیوســی بالاســتفاده باقی 
می ماندنــد. از ایــن رو، درصد اهمیت علت 
الف در این متن، یعنی فهم واقعیت از ناحیه 

حاکمیت چین تا ۷060 درصد اســت.
حکمرانی چین، کره جنوبی، سنگاپور، ویتنام 
و اندونزی در سی سال گذشته نشان می دهد 
که »توان فکری و تشــخیص واقعیت ها و 
ظرفیت های حکمرانی دولت ها« از اهمیِت 
بیشتری نسبت به ماهیِت نظاِم سیاسی یک 
کشور برخوردار است. در نیمٔه دوم قرن  نوزده 
و از سال های ۱860 به بعد بود که حاکمیت 
ژاپن با تشــخیِص دقیِق واقعیت های جهان، 
این کشــور را به تدریج با یادگیری از عموم 
کشــورها به ســوی صنعتی شــدن، رشد 
اقتصادی و توانمندی ملت ژاپن ســوق داد.

متوجه آینده شــدن، فهمیدن رقم، دوری 
جســتن از پیش قضاوتی و از همه مهم تر 
درک واقعیت و آشنا بودن با لوازِم علمی و 
سیســتماتیِک حرکت از نقطٔه A به نقطٔه 
B، تحــول در جامعه را به ارمغان می آورد. 
شاید در آینده با اتکا به واقع بینی، چینی ها 
به این  نتیجه برسند که آزادی های مدنی و 
سیاسی برای یک جامعٔه با ثبات و ثروتمند، 
ضرورتی اجتناب ناپذیر است و دموکراسی 
را نیز قدم به قدم با ایجاِد نظام حزبی، آزادی 
رســانه ها، انتخابــاِت آزاد و گردِش قدرت 

تحقق بخشند.

جنوبــی،  کــره  چیــن،  حکمرانــی 
ســنگاپور، ویتنــام و اندونــزی در ســی 
کــه  می دهــد  نشــان  گذشــته  ســال 
»توان فکری و تشــخیص واقعیت ها 
و ظرفیت های حکمرانی دولت ها« از 
اهمیــِت بیشــتری نســبت بــه ماهیِت 
نظــاِم سیاســی یــک کشــور برخوردار 

است. 
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راهبرد دولت رئیسی در ۳ سناریو

ایران بر سر دوراهی ها 

»اساس حکمرانی اولویت بندی است و گزینه 
هایــی که رئیس جمهور جدید ارائه می کند در 
این مقطع حســاس می تواند اهمیت بیشتری 
داشــته باشد. این که ابراهیم رئیسی به عنوان 
یک چهــره محافظه کار، اولویت های خود را 
چگونه انتخاب می کند و نتایج بالقوه  حاصل 
از احیای احتمالی توافق هســته ای را چگونه 
مدیریت می کند، در شــکل گیری آینده کشور 

و خاورمیانه بســیار مؤثر خواهد بود.
با توجه به مجموع شــرایط از نگاه بســیاری 
انتظار می رود رئیســی 60 ســاله در آینده یک 
گزینــه بالقــوه و محتمل بــرای آینده ایران 
باشــد. رئیــس جمهور جدید ایران در بســتر 
فعلی می تواند یکی از این ســه مســیر را برای 

اداره دولت و آینده کشــور انتخاب کند.
۱. اصالحات ســاختاری اقتصادیسیاسی، 
مبــارزه ریشــه ای با فســاد و ســوءمدیریت 
ســناریوی نخست، رئیسی می تواند اولویت را 
در ســرمایه گذاری و اصالحات اقتصادی قرار 
دهد؛ با ارســال یک پیام روشن که دولت وی 
قصد دارد از مزایای اقتصادی حاصل از توافق 
هسته ای و گشایش های بین المللی جدیدی 
که به تبع آن ارائه می شود، برای  بهبود معیشت 

ایرانیــان کــه به دلیل تحریم و انزوا دهه های 
ســختی را گذرانده اند ، استفاده کند.

امــا برای اطمینان از تحول اقتصادی ، دولت 
باید اصالحات سیاســی را نیــز انجام دهد تا 
بتواند اعتبار سیســتم را در میان بخشــی از 
شــهروندان خود ارتقا دهد. با توجه به کاهش 
مشــارکت در انتخابات اخیر و تشــدید تنش 
بین مؤلفه های جمهوریت و اســالم گرایی در  
جمهوری اســالمی، این اعتبار نیاز به ترمیم 

دارد.
چنیــن رویکردی در مقیاس گســترده تر، به 
معنای تغییر در سیاســت خارجی، مهار هزینه 
سیاســت های منطقه ای ایران به نفع تجارت 
ســالم و همکاری با همسایگان است. اما هیچ 
اصالح اقتصادی، سیاسی و استراتژیک بدون 
مقابله با فساد و سوءمدیریت در کشور و  کنترل 
فعالیت های گروه هــای ذی نفوذ امکان پذیر 
نیســت. آیا رئیســی فرصت را غنیمت شمرده 
و مســیری متفاوت را پیش روی ایران ترسیم 
می کند؟ با قضاوت از شــرایط کلی و ســوابق 

او، پاســخ به نظر منفی است.
احتمال وقوع: هنوز هم من به این ســناریو 0 

تــا 5 درصد احتمال وقوع را می دهم.

2. رویکــرد عمل گرایانه، بهبود نســبی، حفظ 
کلیت روند موجود

ســناریوی دوم، رئیســی همچنین می تواند 
رویکــردی تا حــدودی عملگرایانه در پیش 
بگیــرد و با تکیه بــر درآمد حاصل از افزایش 
قیمت نفت و سرمایه گذاری های بیشتر خارجی 
پس از احیای احتمالی توافق هسته ای، کلیات 

وضعیت موجود را حفظ کند.
او می تواند به آرامی حرکت کند تا بر اســاس 
»احتــرام متقابل و منافع مشــترک«)عبارت 
دیپلماتیک مورد عالقه تهران( دست دوستی 
و همــکاری به ســوی همســایگان ایران و 

قدرت های اروپایی دراز کند.
ایــران بــه دلیل نقش مهم خــود در منطقه از 
اهرم بیشــتری در عراق، سوریه، لبنان و یمن 
برخوردار اســت. دولت رئیسی می تواند از این 
طریــق با کمک بــه بازگرداندن امنیت، صلح 
و ثبات به این کشــورها، روند اعتمادســازی و 
نشان دادن حسن نیت را آغاز، و از این  دریچه، 

اعتبار زیادی کسب کند.
این کشور حتی می تواند ضامن امنیت منطقه 
شــود، زیرا ایاالت متحده تعهدات نظامی خود 
را در منطقــه کاهش می دهد. همین امر برای 

علی آزادی

مروان بشــاره، تحلیلگر ارشد سیاست خارجی الجزیره در مطلبی 
درباره راهبرد احتمالی دولت ابراهیم رئیســی ۳ ســناریوی کلی را 
پیش بینــی، و پیامدهــای منطقه ای هریک را مختصراً تبیین کرده 

است.
مروان بشــارة،  اســتاد سابق روابط بین الملل در دانشگاه آمریکایی 
پاریس و تحلیلگر شــناخته شــده سیاست خارجی در شبکه خبری 
الجزیره، در مطلبی با عنوان »ایران بر سر دوراهی ها؛ سه سناریو« 
با طرح این پرسش که »پیامدهای ریاست جمهوری  محافظه کاران 
ایران و احیای توافق هسته ای برای منطقه چیست؟«، نوشته است: 

در میان حدس و گمان های فراوان درباره نزدیک شــدن ایران 
به توافق مجدد با قدرت های جهانی درباره برنامه هســته ای خود، 
این کشــور ابراهیم رئیســی را به عنوان رئیس جمهور  جدید خود 
انتخاب کرد.این تحلیلگر ارشــد الجزیره که یک مرجع برجســته 
در حوزه هــای سیاســت خارجی ایاالت متحــده، خاورمیانه و امور 
استراتژیک بین المللی محسوب می شود، بر این باور است که رئیس 
دولت جدید فرصت احیای اقتصاد ایران، بهبود روابط  دیپلماتیک 
و تقویــت ارتبــاط ژئوپلیتیــک در خاورمیانه و فراتر از آن را خواهد 

داشــت. وی در ادامه این مطلب نوشته است:
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ایجاد ثبات و بهبود روابط ایران با همسایگان 
خلیج فارس ثمربخش اســت، به ویژه ترمیم 

روابط با عربســتان سعودی که می تواند  
یک پیروزی برای مردم هر دو طرف باشــد.

مطمئنًا، دولت رئیســی موضع ایران در قبال 
اســرائیل را تغییر نخواهد داد، و البته در چنین 
ســناریویی همسایگانش که در حال این تغییر 

موضع هســتند را هم بایکوت نخواهد کرد.
بــا توجــه به اینکــه ناتو نیروهــای خود را از 
افغانســتان خارج می کند، تالشی برای ایفای 
نقش مشــترک در این کشور در کنار پاکستان 
و ترکیه امتحان گویایی برای اهداف و مشــی 

رئیــس جمهور جدید ایران خواهد بود.
روند بهبود روابط با ایاالت متحده پس از چهار 
دهه خصومت رسمی متقابل بسیار بیشتر طول 
خواهد کشید اما برای پیشبرد چنین سناریویی 
در درازمدت تا حدودی اجتناب ناپذیر اســت. 
اعمال تحریم علیه شــخص ابراهیم رئیسی از 
سوی آمریکا، که دو سال پیش با  ادعای نقش 
وی در نقض حقوق بشر پیاده شده است، قطعًا 
کمکی به بهبود روابط در کوتاه مدت نمی کند.

احتمــال وقــوع: من به این ســناریوی کمی 
واقع بینانه تــر، ۳0 تــا ۳5 درصد احتمال وقوع  

می دهم.
۳. تقویت نفوذ منطقه ای

در ســناریوی سوم، رئیس جمهور جدید ایران 
مــی توانــد تصمیم بگیرد که دیــدگاه های 
محافظه کارانــه  تندتر خــود را کاهش دهد و 
از درآمــد حاصــل از قیمت های باالتر نفت و 
ســرمایه گذاری های جدید برای تأمین بودجه 
گروه هــای حامی خود، که از گســترش نفوذ 
تهران  و هم پیمانان شــیعه در سراســر منطقه 
نیز پشــتیبانی می کنند، استفاده کند و رویکرد 
منطقــه ای موجــود را گســترش دهد.این به 
معنای تقویت بیشتر شبه نظامیان متحد ایران 
در خاورمیانه است که ممکن است به خشونت 
و بی ثباتی بیشــتر در منطقه بیانجامد. فقدان  
بازدارندگی اســتراتژیک اعراب برای دلسرد 
کردن تهران از پیگیری منافع خود در منطقه، 
بدون شک دولتمردان جدید ایران را به استفاده 
از فرصــت ترغیــب می کند.به همین ترتیب ، 
اتحــاد کوته بینانه اخیراً اعالم شــده بین چند 
کشور کوچک خلیج فارس و اسرائیل به  خوبی 
می تواند به هم پیمانان تهران جسارت بخشد تا 
در برابر آن ها، با شــدت عمل بیشتری برخورد 
کنند. سلب مســئولیت نظامی ایاالت متحده 
در منطقه هرچند محدود و کاهش تعهدات 
اســتراتژیک خود در قبال  متحدان ســنتی ، 
می تواند رئیس جمهور جدید ایران را بیشــتر 
تشــویق کنــد تا بازی قــدرت برای پر کردن 

خــالء حضــور آمریکا را به جدیت بیشــتری 
پیگیری کند.

احتمال وقوع: من به این سناریو نسبتًا بدبینانه 
60 تــا 65 درصد احتمال وقوع می دهم.

پی نوشت ها
 مهم اســت که به یاد داشــته باشــید که 
سیاســت های ایران، همانند سیاســت های 
منطقه، ایســتا نیستند. روابط غرب و شرق نیز 
چنین نیســت. بهرحال احتمااًل آشفتگی های 
جدید در بیشتر کشورهای منطقه و تنش های 
بالقــوه میان رقبای منطقــه  ای وجود خواهد 
داشت و  ایران نیز ممکن است با ریسک هایی 

مواجه باشد.
 به همین ترتیب، بازخوانی منافع و بازسازی 
اتحادها می تواند معادالت و محاسبات سیاسی 
ایران تحت هدایت رئیســی را تغییر دهد و او 
را تحت فشــار بگذارد تا به خاطر منافع خود، 
منافع ملی و بله، منافع منطقه ای، ســناریوی 

دوم را بپذیرد.
 او همچنین می تواند ، به طور معجزه آسایی، 
ســناریوی سازنده نخست را بپذیرد و الگویی 
برای منطقه باشــد. رؤیاپردازی هیچ ضرری 

ندارد.«
مــروان بشــاره، تحلیلگــر ارشــد   �

سیاست خارجی الجزیره 
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افزایش خطر طالبان برای چین و ایران

فهم آنچه امروز در افغانستان می گذرد، بدون توجه 
به مناســبات ژئواســتراتژیک جهان امروز ممکن 
نیست. در رأس همه این مناسبات، افول ابرقدرت 
حاضر )ایاالت متحده( و ظهور یک ابرقدرت جدید 
)چین( قرار دارد. برای تبیین تحوالت اخیر، اجمااًل 

می توان به  
سه منطق راهبردی اشاره نمود:

۱ آمریــکا بایــد هزینه های خود را کاهش داده و 
تــوان خود را صرفه جویی کند.

2 آمریکا باید تمرکز و انرژی بیشتری را معطوف 
چین نماید. 

۳ ثبات در منطقه غرب آســیا، به ضرر آمریکا و 
به نفع ایران و چین اســت.

ایاالت متحده از ســمت شرق و جنوب شرق آسیا، 
چیــن را در محاصره دولت های متحد و نیروهای 
نظامی خود قرار داده و بدین ترتیب از ســمت دریا 
به مهار قدرت رقیب دســت زده است. اما از سمت 
غرب، وجود دشــمنی به نام ایران از ســویی و عدم 

توفیق در ایجاد  
یک دولت غربگرای باثبات در افغانســتان از سوی 
دیگــر، کار را بــرای آمریکایی ها مشــکل نموده 
اســت. عدم اتصال ترانزیتی چین با ایران و ایران 
با مدیترانه، همواره یکی از اهداف راهبردی ایاالت 
متحده بوده که دقیقًا در تقابل با طرح "یک کمربند، 

یک راه" چین  
قرار دارد. طرحی که چین بواســطه آن میکوشد از 
تنگناهــای راهبردی که آمریکا برای آن ســاخته 
است فرار کند. ایجاد چنین اتصالی، منافع گسترده 
بــرای دو رقیــب جهانی و منطقه ای آمریکا دارد و 
می تواند روند پیشــرفت و توســعه قدرت آن ها را 

تسریع کند. کمک  
به خلق گروه های تکفیری تروریستی مثل داعش 
و اشغال افغانستان از جمله راهکارهایی هست که 
ایاالت متحده تا کنون برای جلوگیری از برقراری 

چنین اتصالی از آن بهره برده اســت. 
به نظر می رســد هرقدر اســتفاده آمریکا از گروه 

هــای جهادی ســلفی در عراق و ســوریه حاوی 
دســتاوردهایی بوده، در افغانستان، سود چندانی به 
آن ها نرســانده اســت. به عبارت بهتر، آنقدری که 
ایاالت متحده توانســته از امثال داعش و النصره 
برای تقابل با دشمنان  خود در منطقه بهره بگیرد، 
در اســتفاده از طالبان چندان موفق نبوده اســت. 
چــه اینکه می بینیم این گروه طی ســالیان اخیر، 
روابط خصمانه ای با ایران و روسیه نداشته و علیه 
منافع این دو کشــور عملیات نکرده است. شاید به 
همین جهت اســت که پس از اضمحالل  داعش 
در عراق و ســوریه، آمریکایی ها ســعی کردند، ته 

مانده های این گروه را به افغانســتان منتقل کنند 
و بــه ایــن ترتیب، فجایع خونبار دو ســال اخیر در 

این کشور را رقم زنند.
اما درحالیکه روز به روز هزینه های حضور آمریکا در 
افغانســتان افزایش می یافت راهبرد انتقال داعش 
هم توفیقی نیافت چون اساسًا در برابر رقیب بزرگی 
به نام طالبان، داعش فرصت رشــد و نمو نداشــت. 
به نظر می رســد همه این مســائل، آمریکایی ها را 
به این  جمع بندی رســانده است که بجای راهبرد 
حضور نظامی در افغانســتان هم، از همان راهبرد 
بهره گیری از گروه های سلفی جهادی بهره ببرند.

پیشــروی های فوق العاده ســریع طالبان در این 
روزها، مشــکوک و یادآور اشــغال چند روزه بیش 
از نیمی از عراق توســط داعش اســت. بی عملی 
آمریکایی های در برابر این اتفاق، َشک تحلیلگران 
را بیشــتر نیز می کند. مگر قریب 20 ســال حضور 
در افغانســتان و  کشــتن دهها هزار انسان بیگناه 
و مجــروح و آواره کــردن صدها هزار نفر دیگر به 

بهانه مقابله با همین گروه طالبان نبوده اســت!؟ 
گرچه سالهاســت طالبــان با ایران روابط خصمانه 
نداشته و اکنون به شیعیان افغانستان امان نامه هم 
داده است ولی چقدر می توان به گروه های سلفی 
از این دست اعتماد داشت!؟ اگر این گروه توانست 
کل افغانستان را به زیر سلطه خود درآورد، چقدر می 
توان  نسبت به عدم تغییر ماهیت ایدئولوژیک آن و 
عدم جهش در سطح آرمان ها و اهداف آن، اطمینان 
داشت!؟ به دنبال قضاوت در خصوص گروه طالبان 
نیســتم ولی تجربه نشان داده است که گروه های 
ســلفی بعضًا بــه هنگام تنگناها یــا در پی آرمان 
های بزرگ از معامله  با آمریکایی ها ابایی ندارند. 
طالبــان در نقش یک گــروه جهادی با طالبان در 
نقش حاکم یک امارت اسالمی، ملزومات متفاوتی 
خواهد داشــت، آیا به عنوان مثال، نیازهای مالی، 
آن را بیش از گذشته به سمت دولت های ثروتمند 

خلیج فارس خواهد کشاند!؟
نگارنــده پیــش تر در مطلبی بــا عنوان: »پاس 
گل آمریــکا بــه چیــن و ایران؟«، بــه این نکته 
اشــاره نمودم که با خروج نیروهایی آمریکایی از 
افغانســتان، نوع چینش نیروها و وضعیت توازن 
قوا در منطقه دســتخوش تغییر خواهد شد. چنین 
تغییراتی، احتماالت متفاوتی را  پیش روی آینده 
منطقــه قرار می دهند. احتماالتی که روی برخی 
شــان آمریکایی ها خیلی حســاب باز کرده اند. 
بــه همین جهت، دولت هــای چین و ایران نیاز 
دارنــد کــه خود را برای ســناریوهایی گوناگون 
مجهــز کــرده و تمهیدات پیش دســتانه هر یک 

را فراهم آورند. 

حسین رجایی

گرچه سالهاست طالبان با ایران روابط خصمانه 
نداشته و اکنون به شیعیان افغانستان امان نامه 
هم داده است ولی چقدر می توان به گروه های 

سلفی از این دست اعتماد داشت!؟ اگر این 
گروه توانست کل افغانستان را به زیر سلطه 

خود درآورد، چقدر می توان  نسبت به عدم تغییر 
ماهیت ایدئولوژیک آن و عدم جهش در سطح 

آرمان ها و اهداف آن، اطمینان داشت!؟
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افزایش احتمال پذیرش 
 احیای توافق هسته ای 

از سوی ایران

در رابطه با پوشــش خبری مذاکرات در حال 
انجام در وین درباره توافق هسته ای ایران که 
ایاالت متحده در ماه مه 20۱8 به طور یکجانبه 
از آن خارج شد، یک سری فرضیه های نادرست 
وجود دارد. قابل توجه ترین آن ها به ویژه پس 
از پیروزی ابراهیم رئیسی  در انتخابات ریاست 
جمهوری، توصیف سیاستمداران ایرانی تحت 
عنوان »میانه رو« یا »تند رو« است. یک منبع 
ارشد نزدیک به دولت ایران به »اویل پرایس« 
گفت: »تبدیل شدن به یک سیاستمدار جدی 
در ایران بدون اعتقاد به اصول اساسی کسانی  
که جمهوری اســالمی را تأســیس کرده اند، 
غیرممکن اســت.« یکی از مهم ترین مفاهیم 
در میــان ایــن اصول، والیت فقیه اســت، به 
ایــن معنی که همه اختیارات جدی سیاســی 
و مذهبی به روحانیت شــیعه سپرده می شود. 
این منبع در ادامه گفت: »در عمل، تصمیمات  
مهم شــامل سیاست خارجی، سیاست دفاعی، 
سیاست اقتصادی و سیاست اطالعاتی گرفته 
تا هرگونه سیاست داخلی باید به تأیید رهبری 
برســند.« در حقیقت، تمایز قائل شــدن میان 
سیاســتمداران ایرانی به عنوان »میانه رو« یا 
»تند رو« در جریان گفت و  گوها با غرب و به 

صورت یک ترفند مذاکراتی آغاز شــد.
با توجه به این مساله، اهمیتی ندارد که رئیس 
جمهوری ایران از کدام جناح اســت و اهمیتی 
نــدارد که عمدتًا از رئیســی تحت عنوان یک 
شخصیت »اصول گرای تند رو« یاد می شود. 
تصمیــم گیــری نهایــی با رهبری اســت و 

ساختارهای دیگری هم در جمهوری  
اســالمی بــرای کســب اطمینــان از تداوم 
سیاســت ها فارغ از دولــت، وجود دارد. حتی 
مجلــس ایران که در حال حاضر تحت کنترل 

اصــول گراهای تند رو اســت نیــز نمی تواند 
تاثیــرات قابل توجهی بر سیاســت خارجی از 

جملــه بر روند مذاکرات وین بگذارد.
این شرایط، به طرز عجیبی چشم انداز احیای 
توافق هســته ای را تضمین می کند چرا که در 
حــال حاضر، رهبر ایران به خوبی می داند که 
این کشور به فضای تنفس اقتصادی نیاز دارد 
و منابع مالی که تحت اجرای مجدد برجام آزاد 
می شــوند، می توانند این فضا را  فراهم آورند. 
منبع آگاه ایرانی در این باره گفت: »مشــکل 
اساسی اقتصادی که ایران با آن مواجه است، 
کاهــش ذخایر ارزی به حدود ۱0 میلیارد دالر 
آمریکا ]در مقایســه با ۱۱4 میلیارد دالر پیش 
از خــروج آمریــکا از برجام در ماه مه 20۱8[ و 

کاهش  ذخایر طالست.
 ایــن بدان معناســت که ایــران دیر یا زود در 
حمایت مالی از متحدانش و کســب اطمینان 
از عملکرد شــبکه نیابتی تضمین کننده نفوذ 
آن در منطقــه از جملــه در تئاترهای عملیاتی 
مهم یمن، لبنان و ســوریه، با مشــکل مواجه 

خواهد شــد، چرا که پرداخت ها به  
دالر آمریکا هســتند یــا به طال.« در صورتی 
کــه روند کنونی ادامــه پیدا کند، ذخایر ارزی 
ایران ممکن اســت در ســه ماه آینده به صفر 
برســد.منبع آگاه ایرانــی افزود: »از چین هم 
نمی شــود انتظار راه نجات داشــت چرا که به 
رغم توافق بزرگ امضا شــده در سال  20۱9، 
چین بســیار مراقب است تا با اقداماتی آشکار 
کــه ایاالت متحده نتواند آنها را نادیده بگیرد، 
آمریکا را در مساله ایران تحریک نکند. و چنین 
سطحی از دشواری اقتصادی می تواند به تغییر 
در سیاست بیانجامد. ایران در سال های 20۱۳ 
و 20۱4  و پــس از پیوســتن اتحادیه اروپا به 
ایاالت متحده در افزایش تحریم ها و مواجه با 
کاهش 50 درصدی ذخایر ارزی در یک سال، 
به درخواست ها برای مذاکره درباره محدودیت 
در غنی سازی اورانیوم رضایت داد.« از دیدگاه 
دولت پیشین ترامپ، ضعف اصلی برجام امضا 
شده در 20۱5 این بوده که برنامه موشک های 

بالستیک ایران را شامل نمی شود. 
بندهایــی مربــوط بــه جلوگیری از توســعه 

موشــک های دوربرد ایــران که توانایی مورد 
اصابــت قرار دادن اروپــا یا ایاالت  متحده به 
طور مســتقیم را داشــته باشند به صورت »به 
رسمیت شــناخته شدن پیوند ناگسستنی بین 
برنامه غنی ســازی هسته ای و برنامه موشک 
بالستیک از سوی ایران« و »خودداری از تکثیر 
موشــک های بالستیک« در پیش نویس اولیه 
مورد نظر گروه فنی باراک  اوباما وجود داشت، 
اما ایاالت متحده نهایتًا تحت فشــار فرانسه و 
آلمــان بــا حذف این بندها موافقت کرد. گروه 
سیاســت خارجی ترامپ می خواست ایران را 

بــه پذیرش این بندها وا دارد.
اکنــون، برخی ناظــران باور دارند که با توجه 
بــه فشــار اقتصادی موجود، ایــران حاضر به 
مصالحه نســبی خواهد بود. نشــانه ای از این 
مســاله را هم می تــوان در روایت مغلطه آمیز 
حســین امیر عبدالهیان، دســتیار ویژه رئیس 
مجلــس ایران در امور بین الملل، مشــاهده 
کــرد  کــه گفته جو بایــدن، رئیس جمهوری 
ایــاالت متحده، نباید »مســائل منطقه ای یا 
موشــکی« را وارد برجام کند. منبع ایرانی به 
»اویل پرایس« گفت که مساله در حقیقت دو 
گانه اســت و دو موضوع »موشــک ها به طور 
کلــی« و »موشــک های منطقه ای«  را در بر 
می گیــرد و ایران به خوبی می داند که ایاالت 
متحده هیچ اهمیتی به موشک های بالستیک 
کوتاهبــرد آن نمی دهد: »ایاالت متحده فکر 
می کنــد که تهدید موشــک های کوتاهبرد 
ایران عماًل ســعودی ها را برای محافظت به 
آمریکا وابســته تر می کند و می تواند به  صدها 
میلیــارد دالر قــرارداد دفاعــی بین ریاض و 

واشنگتن منجر شود. 
از این رو، تمایز قائل شدن بین برنامه موشکی 
به طور کلی، و موشک های منطقه ای، می تواند 
آخرین مانع در برابر تعامل مجدد ایران و ایاالت 
متحده در توافق احیا شــده را از بین ببرد، چرا 
که  ایاالت متحده پیشتر با حذف تحریم های 
اساســی در بخش های نفت، گاز، پتروشیمی و 
خودرو، و حتی برخی از تحریم های مربوط به 

بخش بانکی موافقت کرده است.«
منبع: اویل پرایس  �

سیمون واتکینز
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برجام و حقوق بشر، بهانه های واهی برای فشار بر تهران

مشکل غرب با ایران چیست؟

اهمیــت بحریــن در خلیج فارس به لحاظ 
استراتژیک قابل وصف نیست و در صورتی 
کــه ایران این نقطه حســاس ژئوپولیتیک 
را حفــظ کــرده بود، برد اســتراتژیک آن 
عربســتان سعودی و امارات متحده عربی 
را زیر چتر نفوذ خود می برد و نیروی دریایی 
ایران قادر بود با در اختیار داشــتن جایگاه 
فعلــی ناوگان پنجــم آمریکا در بحرین، بر 
کل خلیــج فارس و به تبع شــاهراه انتقال 

انرژی دنیا مسلط باشد.
محمــد رضا شــاه در مصاحبــه با روزنامه 
گاردین لندن در شــهریور ۱۳45 گفته بود: 
»بحریــن با توجــه به اینکه ذخایر مروارید 
در سواحل آن به پایان رسیده است، از نظر 
ایران اهمیتی ندارد!«. پیرو این اظهار نظر 
عجیب و غریب شاه در آن روزگار، بحرین 
هرگز استان چهاردهم ایران نشد و یکی از 
مهم ترین پایگاه های بالقوه ایران در خلیج 
فارس از دست رفت. اینک باید به این سؤال 
بازگردیم، چرا بحرین، چنین ساده و مرموز 

از دست رفت؟
اســفندیار بزرگمهــر در کتاب کاروان عمر 

می گوید: »انگلیســی ها کــه تازه به دلیل 
همــکاری با امریکایی هــا نفوذ خود را در 
خلیج فارس کم کرده بودند، نمی خواســتند 
ایران که کرانه وسیعی در خلیج فارس دارد، 
در این طرف خلیج هم نفوذی داشته باشد. 
برای اینکــه صورت قانونی به این جدایی 
بدهند، ســر ویلیام لوس، مأمــور بلندپایه 
وزارت امور خارجه انگلستان چندبار بی سر 
و صــدا بــه ایران آمد و با مقامات گوناگون 
از جمله محمدرضا شاه دیدار کرد. از سوی 
دولت ایران خسرو افشار مأمور گفت وگوها 
و برنامه ریزی با او شــد و به زودی مســاله 
بســیار ساده و آسان توسط رده های باالی 

هر دو کشور حل شد!«.
بله! مشــکل اصلی با بسط نفوذ منطقه ای 
ایران در خلیج فارس بود؛ مشکلی که هنوز 
هــم بزرگ ترین چالش بین المللی غرب با 
ایران را ســبب شده است و برجام و حقوق 
بشر و غیره، بهانه های این سد نفوذ هستند.

اما تفاوت عمده دوره شــاه با وضعیت فعلی 
جمهوری اســالمی، نوع مناسبات ایران با 
غرب است؛ شاه به دلیل همپیمانی با آمریکا 

و انگلســتان راهی جز تن دادن به نقشــه 
اســتراتژیک آن ها برای نقشه جدید خلیج 
فارس نداشت. وی بازگشت خود به قدرت را 
مدیون کودتای انگلیس و آمریکا بود، روابط 
گســترده تجاری و نظامی با آن ها داشت و 
غرب را تضمینی برای مصون ماندن ایران 
از اتحاد جماهیر شوروی تلقی می کرد. با آن 
میزان از وابستگی، سیاست خارجی مستقل 
چگونه می توانست امکان پذیر شود؟ چنان 
بود که تمامیت ارضی ایران با مذاکراتی نه 
چندان پیچیده از دســت رفت و محمد رضا 
شاه در 24 دی در سخنرانی در جمع کارکنان 
وزارت امــور خارجــه با اعتراف تلویحی به 
شــرایط تحمیل شده گفت: »انگلیس، این 
جزیــره را به ایــران پس نخواهد داد و من 

نمی توانم چون دن کیشوت رفتار کنم«.
جمهوری اســالمی ایران در سال های بعد 
از انقــالب، قادر شــده تا بــا قطع رابطه با 
آمریکا و به تبع خالص شدن از مالحظات و 
محدودیت های ناشی از همپیمانی، سیاست 
خارجه خود در منطقه را بســط دهد. سقوط 
صدام، بیداری اســالمی یمن، مهار داعش 

بشیر اسماعیلی*

نه الزامًا ایران در زمانه جمهوری اســالمی 
ایران، که ایران به عنوان یک کشور باستانی 
کــه هر گاه فرصــت یافته به قدرتی عظیم 
بدل شده اســت. زمانی توران و انیرانیان، 
در برهــه ای رم و یونــان، بعدها عثمانی و 
روسیه و اینک غرب در برابر قدرت گرفتن 

ایران ایستادگی می کند.
هنری کیسینجر در سال های اخیر دو مرتبه 
هشــدار داده که ایــران را باید مهار کرد و 

اال گــروه امپراطوری باســتان خود را احیا 
خواهد کرد.

اینک که در تابستان قرار داریم، زمانه واقعه 
تاریخی پیوستن کشور بحرین در قالب یک 
کشور مستقل به سازمان ملل متحد است. 
رخدادی که بارها و بارها از آن گفته شده و 
در زمره حوادث بحث برانگیز تاریخ معاصر 
ایران قرار گرفته اســت اما از این دیدگاه، 
برای شــاهدی بر مدعای تالش بیگانه در 

محــدود کردن قدرت ایران مورد بررســی 
قرار می گیرد.

در بزنگاه تاریخی بعد از جنگ جهانی دوم، 
خروج انگلستان از شرق کانال سوئز فرصت 
تاریخی برای بازگشت بحرین به سرزمین 
مــادری را فراهم آورد امــا اعالم ناگهانی 
محمد رضا شــاه مبنی بر آمادگی واگذاری 
حاکمیت بحرین، این فرصت تکرار نشدنی 

را از میان برد.
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و حفظ ســوریه، سلسله حوادث منطقه ای 
بودند که موجب تقویت نفوذ و قدرت ایران 
شدند. اینک نه انگلستان و نه آمریکا، هیچ 
یک قادر نیستند با توسل به مذاکره، ایران را 
از پایگاه های منطقه ای خود عقب بنشانند. 
از این بابت، فشــار همه جانبه ای در قالب 
تحریم های شدید علیه جمهوری اسالمی 

ایران در حال اعمال است.
آمریکا در حال استفاده از برگ برنده قدیمی 
خودش در پیشــبرد اهداف سیاست خارجی 
یعنی ســلطه بر اقتصاد جهانی است. با این 
وجود، به عکس زمان پادشــاه، راه ساده ای 
برای تســلیم قدرت منطقه ای وجود ندارد. 
ایران در این مورد خاص، یا تا آخر این خط 
را مقاومت می کند یا مثل اســطوره هایش 

ایستاده می میرد.
با اینکه به نظر می رســد هم پیمانی با غرب 
مزایــای زیادی برای کشــورها به ارمغان 
مــی آورد امــا مســاله بحرین نشــان داد 
دست کم این مورد، از جمله مزایای برکنار 
ماندن از اتحاد با غرب است. دونالد ترامپ 
فرصت تاریخی عادی ســازی روابط ایران 

با آمریکا را از میان برد. او نشان داد آمریکا 
به دنبال این نیست که ایران از فشار خارج 

شود و قدرتش افزون شود.
کاپالن، تحلیلگر مســائل بیــن الملل در 
آمریــکا می گوید ایران در منطقه خاورمیانه 
تنها بازیگری اســت که می تواند به قدرتی 
بزرگ بدل شود چون فالت ایران از دیرباز 
به مفهوم واقعی یک کشــور بوده اســت. 
بقیه کشــورهای اطراف ایران، همگی بعد 
از جنگ های جهانی و فروپاشی عثمانی به 
وجود آمده اند اما ایران یک قدرت تاریخی 
اســت. اسرائیل و عربستان به این پتانسیل 
ژئوپولیتک، فرهنگی و تاریخی ایران برای 
احیا قدرت سنتی خود واقف هستند. آمریکا 
و بریتانیا هم این مسأله را به خوبی می دانند، 
پس مهمترین استراتژی برای جلوگیری از 
یــک ایران قدرتمند که منافع آنها را تهدید 
کند، حفظ فشار اقتصادی، جنگ تبلیغاتی، 
موازنه نظامی و تضعیف مستمر ایران است.
اگر حتی غربگراترین حکومت هم در ایران 
مستقر شود، آمریکا نمی تواند تن به ریسک 
قدرت گرفتن ایران بدهد. بهترین ایران از 

نظر آنها ایران مرده اســت؛ ایرانی تجزیه 
شده، درگیر جنگ های داخلی و فروپاشیده 
از داخل. این واقعیتی است که افکار عمومی 
در داخل کشــور باید بر آن وقوف داشــته 
باشــند، ناکارآمــدی و ســوء مدیریت در 
حاکمیــت نباید به قیمــت تضعیف قدرت 
ملی و عملی شــدن نقشــه های دشمنان 

ایران تمام شود.
ما در یک حقیقت تاریخی و جبر جغرافیایی 
انکار ناپذیر متولد شــده ایم، در کشوری که 
همواره عزم و پست دشمنانش بر تضعیف و 
مهار قدرت ذاتی آن بوده است و این برنامه 
همچنــان هم ادامــه دارد. اگر میهن ما در 
موقعیت ژئوپولتیک ایسلند و نروژ بود، طبعًا 
چنین میزان از هوشیاری و حساسیت برای 
حفظ تمامیت ارضی و موجودیت آن لزومی 
نداشت. اینک اما، نمی توان لحظه ای پلک 
زد، رســالت تاریخی ایرانیــان مقاومت و 
تــالش بــرای افزایش قدرت در دنیای بی 
رحم و پر از عداوتی است که از جان گرفتن 

این کشور کهن بیمناکند.
*عضو هیات علمی دانشگاه آزاد
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رقابت منطقه ای در میدان افغانســتان با خروج واشــنگتن

پیامدهــای اقتصــادی طالبــان برای  ایران

روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی نوشته 
اســت که کشورهای منطقه از جمله ایران و 
روســیه برای پر کردن خالء ناشی از خروج 
نیروهــای آمریکایــی از افغانســتان که با 
پیشــروی فزاینده طالبان نیز همراه شــده، 

وارد عمل می شوند.
همزمان با پیشــروی طالبان و عقب نشینی 
نیروهای دولتی افغانستان که با فرآیند خروج 
نیروهای آمریکایی شــتاب می گیرد، وزیر 
خارجه ایران ضمن دیدار با مذاکره کنندگان 
طالبان و دولت افغانســتان، بســتر مذاکره 
طرفیــن را در تهــران فراهم کرد، ترکیه نیز 
نیروهــای خود را برای محافظت از فرودگاه 

کابل پیشنهاد داد.
به نظر می رسد، ایران، ترکیه و دیگر بازیگران 
مؤثر اعم از روسیه و چین تا پاکستان و هند 
نیــز به دقت وضعیــت را تحت نظر دارند تا 
در صــورت لــزوم هریک به نوبه خود منافع 

ملی شان را در قبال وضعیت جدید محافظت 
یا تقویت کنند.

اما ایران به نوعی نسبت به سایرین پیشگام 
بــود و با زمینه چینی برای رایزنی طرف های 
درگیــر در تهران، هم نزدیکی فرهنگی دو 
ملت را برجســته کرد و هم در نشــان دادن 
حســن نیت و اعتمادســازی، توفیق نسبی 
حاصل کرد.پاتریک وینتور دبیر دیپلماتیک 
روزنامــه گاردین در مطلبی با عنوان »ایران 
و روســیه برای پر کــردن خالء دیپلماتیک 
افغانســتان اقدام می کنند« نوشته است: به 
تبع خروج نیروهای آمریکایی از افغانســتان 
و پیشــروی های نظامــی طالبــان، ایران، 
ترکیه، پاکســتان و روســیه برای پر کردن 
خــالء نظامی و دیپلماتیک در این کشــور 

وارد عمل شده اند«.
به نوشــته گاردین، جــواد ظریف در تهران 
بــا مذاکره کنندگان طالبان دیدار کرد تا در 

مورد اهداف خود در این کشــور گفتگو کنند 
و زمینه ســاز بیانیه مشــترکی شد که در آن 
طالبــان به صراحت »حمله به غیرنظامیان، 
مدارس، مســاجد و بیمارستان ها را محکوم 
کرد و خواســتار مذاکره و توافق در مورد راه 

حل سیاســی برای آینده افغانستان شد.
هیــأت دولتی افغانســتان را محمد یونس 
قانونی، معاون پیشــین رئیس جمهوری، و 
ریاســت هیأت طالبان را شیرمحمد عباس 
استانکزی، معاون هیأت مذاکره کننده گروه 
طالبــان در قطر به عهده داشــت.ظریف به 
هیئت طالبان گفت که ممکن اســت مجبور 
به تصمیم گیری های ســخت شوند و افزود 
»شــجاعت در صلــح مهمتر از شــجاعت 
در جنگ اســت«، چراکه شــهامت در فدا 
کردن خواســته های حداکثری و شــنیدن 
صــدای طرف مقابل نمــود می یابد.ظریف 
همچنیــن گفت که ادامــه درگیری ها بین 

علی آزادی
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دولــت و طالبان پیامدهــای "نامطلوبی" 
برای افغانســتان خواهد داشــت و بازگشت 
به مذاکرات بین األفغانی "بهترین راه حل" 
بوده اســت. با این حــال ایران در مذاکرات 
دوحه که بیش از دو سال است متوقف شده 

شرکت نکرد.
نگرانــی تهــران از ســرریز مصائب   �

همسایه؟
گاردین مدعی شــد: سه هیئت افغان دیگر 
به طور همزمان در تهران بودند. در حالیکه 
ارزش بیانیــه مشــترک کــه نویدبخــش 
گفتگوهــای بعدی اســت هنوز محل بحث 
است، اما تکاپوی دیپلماتیک تهران نشانگر 
نگرانــی ایران از ســرریز احتمالی مصائب 
ناشــی از یک جنگ داخلی بلندمدت در مرز 

طوالنی مشترکش با افغانستان است.
بر اساس گزارش گاردین، تخمین ها حاکی 
از آن است حدود ۱ میلیون افغان برای پرهیز 
از رویارویــی با حاکمیت طالبان به ســوی 
مرزها سرازیر شــوند. رسانه های اجتماعی 
ایرانــی تصاویری را منتشــر می کردند که 
نیروهــای افغــان در حال تــرک 2 تا از ۳ 
گمــرک موجود در امتداد مرز اســالم قلعه 
و فراه هســتند. با حــدود ۷00 کیلومتر مرز 
مشــترک با افغانســتان که اکنون در دست 
طالبان اســت، ایران چاره ای جز دیپلماسی 

فعاالنه در قبال موضوع ندارد.
نگرانی متفاوت روسیه و ترکیه  �

از ســوی دیگر روسیه به دنبال این اطمینان 
اســت کــه طالبان اجازه نخواهــد یافت از 
مرزهای شمالی افغانستان به عنوان پایگاهی 
برای حمالت به جمهوری های جداشــده از 
شوروی سابق استفاده کند. ترکیه در اقدامی 
که تا حدی برای جلب رضایت ایاالت متحده 
و همچنین پیشبرد منافع آنکارا طراحی شده 
است، به طور مشروط نیروهای ترک را برای 
اجــرای پروژه ناتو جهت حفاظت از فرودگاه 
بین المللی کابل پیشــنهاد داده است. رئیس 
جمهور رجب طیب اردوغان پیشــنهاد کرده 
اســت که نیروهــای ترکیه را در یک اتحاد 
احتمالی بعید با مجارســتان برای حفاظت از 

این فرودگاه فراهم کند.
ترکیه قباًل از فرودگاه محافظت کرده است 
امــا موج جدید مهاجرت نیز نگرانی دیگری 
است. همچنین ترکیه ممکن است این ایفای 
نقش نظامی را به عنوان راهی برای بازگشت 

به لیست خوب های واشنگتن ببیند.
مناقشه بر ســر نحوه برخورد تهران با   �

طالبان
در داخل ایران بحث روشــنی در مورد نحوه 
برخــورد با طالبان در جریان اســت. برخی 
تحلیلگران معتقدند که مهاجرت گســترده 
از افغانستان ناشی از شورش طالبان ممکن 
است به اقتصاد ایران کمک کند و ایران نباید 

با تصرف طالبان مخالفت کند.

به نوشــته گاردین تخمین زده می شــود که 
ایــران در حــال حاضر میزبــان ۷80 هزار 
پناهنده ثبت شــده افغان اســت و شــمار 
پناهجویان غیرمســتند که در ایران زندگی 
می کننــد بین 2.۱ تــا 2.5 میلیون تخمین 

زده می شود.
فرصت اقتصادی طالبان برای ایران  �

ایــن روزنامه انگلیســی در ادامه نوشــت: 
سعید لیالز، مفســر برجسته اصالح طلب و 
مشــاور دولت های اســبق، گفت: »ایران با 
بحران جمعیتی روبرو اســت و من معتقدم 
که بهتریــن، نزدیک ترین و کم هزینه ترین 
راه برای غلبه بر این بحران جمعیتی پذیرش 

مهاجر از افغانستان است«.
تحلیل سعید لیالز از آینده بازار و تولید خودرو

لیــالز می گویــد عالوه بر اینکــه ثبات در 
افغانســتان برای امنیت ملی ایران اهمیت 
دارد، می توانــد به بحــران پیری و اقتصاد 
ایــران نیز کمک کنــد. وی گفت: »طالبان 
بدون حمایت واقعی سیاســی نمی توانستند 
اینقدر زنده بمانند و اکنون ممکن است منافع 
دیپلماتیک منطقه ای ایران را تأمین کنند«.

لیــالز با بیان اینکــه »طالبان دیگر طالبان 
گذشــته نیســتند« گفت که آنها همچنین 
فهمیده اند که »باید با جهان تعامل داشــته 
باشند و با کشورهای منطقه همکاری کنند«. 
طالبان جدا از ملت افغانستان نیستند رسول 
موسوی، مدیرکل دفتر غرب آسیا در وزارت 
امــور خارجه ایران نیــز به نوعی با قاطعیت 
بیشتر با این ایده همراه است. موسوی گفت: 
»طالبان از مردم افغانستان هستند. آن ها از 
جامعه سنتی افغانستان جدا نیستند و همیشه 
بخشــی از آن بوده اند. عالوه بر این، آن ها 
قدرت نظامی دارند. ایاالت متحده جنگ را 
باخته اســت و دیگر نمی تواند علیه طالبان 
عملیــات نظامی انجــام دهد«. صادرات از 
گمرکات شــرق ایران به افغانستان، از رقم 
سه میلیارد دالر در سال 99 گذشت و سازمان 
توســعه تجارت انتظار داشــت تا پایان سال 
۱400 بــه پنج میلیارد دالر برســد. بخش 
زیــادی از این تجارت بــه صادرات کاال از 
ایــران اختصــاص دارد برخی تحلیل گران 
اعتقــاد دارند بازگشــت طالبان به قدرت با 
توجه به چندپارگی که بر افغانســتان حاکم 
می کند می تواند بر روند تجارت دو کشــور 
در میــان مدت اثر بگذارد و این اتفاق برای 
اقتصادی که به شدت به صادرات و ارز آوری 
نیاز دارد از دست رفتن این فرصت می تواند 
برای ایران هزینه داشته باشد. بازار اسکناس 
هرات نیز ارتباط تنگاتنگی با بازار ارز تهران 
دارد اختــالل در ایــن بازار نیز بی اثر بر بازار 
ارز ایران نیســت بنابراین برگشــت طالبان 
می تواند تجــارت و روند تراز پرداخت های 

ایــران را با ابهام همراه کند.

ایران با بحران جمعیتی روبرو اســت و 
مــن معتقــدم که بهترین، نزدیک ترین 
و کم هزینه تریــن راه بــرای غلبــه بــر این 
بحــران جمعیتــی پذیــرش مهاجــر از 
افغانســتان اســت عالوه بر اینکه ثبات 
در افغانســتان بــرای امنیــت ملی ایران 
اهمیت دارد، می تواند به بحران پیری 

و اقتصاد ایران نیز کمک کند.
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یــک اقتصاددان با برشــمردن چالش های 
اقتصادی پیش روی دولت ســیزدهم تاکید 
کرد:  سازمان برنامه نقش محوری در توسعه 
دارد و داوطلبان وزارتخانه ها باید متعهد شوند 
که برنامه های خود را خارج از منابع عمومی 
و بــا اتکا به بازارهای پولی و مالی داخلی و  

بین المللی ارائه دهند.
بهروز علیشــیری با اشــاره به اینکه در دوره 
جدیــد آغاز به کار دولت ســیزدهم، اقتصاد 
ایــران چگونه به ریل توســعه بــاز خواهد 
گشــت؟ اظهارداشــت: اینکــه جناب آقای 
رئیســی پذیرفت تا در شرایط سخت کنونی 
اقتصــاد ایران این مســئولیت مهم را بعهده 
بگیرد، نشان از  شجاعت و عزم ایشان برای 
اصالح و تمشــیت سریع آن دارد و حتمًا هم 
برنامه هایــی در ذهــن و بروی کاغذ دارد که 
این حس امیدوارنه را زمینه ساز پذیرش این 

مسئولیت مهم کرده است.
این اقتصاددان افزود:  از انجایی که این حس 
بــرای برون رفت از چالش های کنونی صرفًا 
در حد پیش نیازهای اولیه است، همانطور که 
دولت های پیشین هم با این احساس مشترک 
وارد عرصه شدند و وعده های جذاب متعددی 
ارائه دادند و شکست خورده رفتند یا  می روند؛ 
الزم است نکاتی را یاداور شوم تا شاید بتوان 

ایــن چرخه های معیوب را قطع کرد.
کشــور با چه شرایطی تحویل رئیسی   �

می شود؟
معاون اســبق وزیر اقتصاد یادآور شــد:  حتمًا 
رئیس جمهور جدید از وضعیت اقتصاد کشور 
مطلع اســت. شاخص های توسعه اقتصادی 
و اجتماعی ایران در طی یک دهه گذشــته 
به شــدت نزولی شده است. کشور در شرایط 

رکودتورمی مزمن ساختاری قرار دارد.  

متوسط رشد سرمایه گذاری در طی این دهه 
منفی و رشد اقتصاد کشور در حد صفر است. 
متوسط نرخ تورم ۳0 درصدی و نرخ بیکاری 
دو رقمی در طی چند دهه گذشــته بی سابقه 
است. سیل رشد نقدینگی 40 درصدی و حجم 
قریب 4 هزار هزار میلیارد  تومانی آن، تومار هر 
سیاست اصالح اقتصادی را در هم می پیچد. 
ناتــرازی بودجه و انفجــار اثرات بدهی های 
نوپدید در ســبد بدهی های جدید دولت آتی، 
بویــژه سررســید اوراق، بدهــی به صندوق 
توســعه ملی و بانک مرکزی سیاســت های 
اصالحــی را از کنتــرل خــارج  می کند. به 
گفته علیشــیری، حوزه های توسعه بخشی 
هم متأثر از این شــاخص های اقتصاد کالن 
حال روز خوبی ندارند. شــاخص های توسعه 
صنعتــی، تولید نیروگاهها، ایجاد زیربناهای 
اساسی، تولید مسکن مناسب، ناترازی تولید 

چالش هایی که دولت سیزدهم با آن ها مواجه است

لزوم بازسازی چرخه معیوب اقتصاد
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و مصــرف انرژی، بحــران آب، در  برگیری 
چتــر حمایت هــای اجتماعی بویژه در حوزه 
بهداشت و درمان، ناکارامدی و ورشکستگی 
صندوق های بیمه و بازنشستگی، نابسامانی 
مطلــق در مدیریت و بازدهی شــرکت های 
دولتــی و نیمه دولتی، بروز پدیده کژکاردی 
در مدیریــت مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی،  
بازدهی حداقلی شــهرک های صنعتی، عدم 
بلوغ نهادهای مالی و پولی، ناموزونی توسعه 
مناطق و افزایش شــکاف طبقاتی، گسست 
میان نهادهای موزشی و اجرایی و افت شدید 
کیفیت تحصیالت عالی از جمله بروندادهای 

بیماری اقتصاد ایران است.
مشکل اقتصاد ایران، اقتصادی نیست  �

ایــن اقتصاددان تصریح کرد: ممکن اســت 
عده ای با رجوع به نص اعالم کنند که با انجام 
برخی از جراحی ها و اعمال اصالحات اساسی 
در اقتصــاد ایران می تــوان این چرخه های 
معیوب تشــدید کننده ناموزنی توسعه را قطع 
کرد. در این صورت باید گفت که چرا  انجام 
اصالحاتی از این دست که در گذشته به وقوع 
پیوســته اســت، یک به یک در فهرست اثار 

ملی بازندگان قرار گرفته اند؟
وی با طرح این پرســش که سرانجام اصالح 
سیاســت های اصــل 44 قانون اساســی و 
خصوصــی ســازی، سیاســت های اصالح 
قیمت هــای انــرژی، بهبود فضای کســب 
و کار، اصــالح نظــام بودجه ریزی، اصالح 
نظــام مالی و مالیاتی، سیاســت های اقتصاد 
مقاومتــی، و  نهادهــای نــو پدیــدی نظیر 
صندوق توســعه ملی، و امثال آنها چه شده و 
چه سرنوشــتی داشته اند؟، اظهارداشت:  چرا 
مــا تجربه ناکامی در اجرای سیاســت های 
اصالح اقتصادی کشــور داریــم؟ چرا همه 
مقامات ارشد خود را موفق و وزرای مربوطه 
خــود را بهتریــن  می دانند، امــا حال و روز 
اقتصاد ملی آن اســت که شــمه ای از وصف 
آن را در بــاال گفتم. تبیین دقیق این دســته 
از چالش ها و ســؤاالت نشان خواهند داد که 
مشــکل اقتصاد ایران، اقتصادی نیست! وی 
تاکید کرد: می شــود با راه حل کاماًل ســاده و 

قابــل لمس بــدون  پیچیدگی های فن، گذر 
واژه توسعه کشور را رمز گشایی کرد تا کشور 
را به کارگاه کسب و کار و تالش و سازندگی 

تبدیل کرد.
نرخ رشــد متوسط 8 درصدی به 400   �

میلیارد دالر منابع نیاز دارد
علیشــیری خطاب به رئیس جمهور منتخب 
کشــور اعالم کــرد: اقتصاد ایــران بر پایه 
سیاســت ابالغی رهبر معظــم انقالب باید 
ســالیانه از متوسط نرخ رشد هشت درصدی 
برخوردار شود. این نرخ رشد باید در حوزه های 
توســعه بخشــی نظیر نفت و انرژی، صنعت 
و معدن، آب و برق، کشــاورزی، ارتباطات و 

خدمات رخ دهد. برای وقوع این اتفاق ساده 
و بر پایه متوسط نرخ بهره وری عوامل تولید، 
کشور سالیانه معادل 400 میلیارد دالر منابع 
مالــی برای تزریق به این بخش ها نیاز دارد. 
این رقم به طور تقریبی معادل ده  هزار هزار 
میلیارد تومان خواهد بود. وی افزود: لذا سهم 
هر یک از وزارتخانه های تخصصی بخشــی 
در توسعه کشور یعنی نفت، صنایع و معادن، 
نیرو، کشــاورزی، راه و شهرسازی، ارتباطات 
بــرای تأمین مالی معــادل 65 تا ۷5 میلیارد 
دالر در ســال خواهد  بود. ســایر نهادهای 
ســتادی کشــور نظیر وزارت اقتصاد و بانک 
مرکزی و نهادهای واســط مالی و دیپلماسی 
اقتصادی نقش تکمیل کننده خواهند داشت، 

که باید رفتارهای خود را با ضربان بخش های 
تخصصی باال هماهنگ کنند. متوجه هستیم 
که در این مدل نقش  ســازمان برنامه کشور 
محوری اســت و توپخانه و فرمانده توســعه 

است.
مالک ارزیابی برنامه وزرای پیشنهادی   �

توانایی آنها برای جذب منابع باشد
به گفته این اســتاد دانشگاه، این مساله ساده 
در اختیار وزرای داوطلب این وزارتخانه های 
تخصصی قرار بگیرد و انها باید متعهد شــوند 
که خــارج از بودجه عمومی دولت حاصل از 
فــروش نفت و درآمدهــای مالیاتی که باید 
صرف امور جاری و خدمات رســانی  مطلوب 
دولت شــوند، این منابع را از بازارهای پولی 
و مالــی ملــی و بین المللــی تجهیز کنند و 
تنها مالک ارزیابــی رئیس جمهور منتخب 
و مجلــس و مردم از عملکــرد وزراء همین 

شــاخص و اندازگیری سالیانه آن باشد.
این اقتصاددان ادامه داد: در این صورت هم 
مجلس هم ســایر دســتورات را از اقدامات 
جاری حذف کند. طرح ها، نطق ها، تذکرات و 
نظایر آن! مجلس باید مواد 2۳۷ تا 240 قانون 
الحــاق موادی به قانون آییــن نامه داخلی 
خود را احیاء کند و به مدد  کمیســیون های 
تخصصــی خود صرفًا گــزارش عمکلرد از 
وزراء و رئیــس جمهــور اخد کند و ســالیانه 
بــر آن نظارت کند. وزرای ضعیف و ناموفق 
را اخــراج کند و در صورت نصاب الزم عزل 
وزراء بــا رئیس جمهــور تعیین تکلیف کند! 

سالیانه و مستمر.
علیشــیری تصریح کرد:  با این اقدام ســاده 
مســیر اقتصاد کشور به آرامی لیکن مستمر 
به ریل توســعه باز خواهد گشت. اصالحات 
ســاختاری قابل فهم، نظام اداری ضد توسعه 
و فســاد آفرین اصالح، مسیر انتخاب بر پایه 
شایستگی و صعود حرفه ایی از نردبان شغلی  
احیاء، ســاختارهای مالی و پولی در مســیر 
تکامــل، شــاخص های اقتصادی صعودی، 
مردم ساالری با ماهیت توسعه گراچگونگی 
تحقق توســعه پایداریی جایگزین، و کشــور 

کارگاه کســب و کار خواهد شد.

  از انجایــی کــه ایــن حــس بــرای بــرون 
رفــت از چالش هــای کنونــی صرفــاً 
در حــد پیــش نیازهــای اولیــه اســت، 
همانطــور کــه دولت های پیشــین هم 
با این احســاس مشــترک وارد عرصه 
شــدند و وعده هــای جــذاب متعــددی 
ارائــه دادنــد و شکســت خــورده رفتند 

یا  می روند.
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استقبال فعاالن بازار سرمایه از برنامه های بورسی دولت سیزدهم

شفافیت الزمه تاالر شیشه ای

یک تحلیلگر بازار ســرمایه با تاکید بر اینکه 
باید تخلفات بورسی با هدف جلوگیری از فساد 
در بازار مورد پیگیری دولت جدید قرار گیرد، 
گفت: بازار ســرمایه باید بر اســاس عرضه و 

تقاضا بر روی تابلو کار کند.
افشــین دهقــان با اســتقبال از ســخنان 
خصــوص  در  منتخــب  رئیس جمهــور 
جهت گیری های دولت برای بازار ســرمایه 
گفت: متأســفانه هم اکنون بازار ســرمایه با 
برخــی بی تدبیری ها در تصمیم گیری مواجه 
است؛ به این معنا که در بازار تخلفاتی صورت 
می گیرد که  زمینه ســازی برای آن برآمده از 
بدنه ســازمان بورس است؛ مثاًل یکسری از 
شرکت ها عرضه اولیه انجام داده و قیمت های 
بی ربطــی را اعالم کرده اند که پس از عرضه 
اولیــه نیز تعهدات مرتبط با آن انجام نشــده 

است.
این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: قوه قضائیه به 
خوبی می داند که چه مشکالتی در بازار سرمایه 
وجود دارد و چه افرادی با ریشــه هایی که در 
بــورس دارند اختالل در بازار ایجاد می کنند؛ 
ضمن اینکه تماس هایی با سهامداران گرفته 
می شــود که در اثر آن، کدهای  ســهامداری 
آنها مسدود شده و یا در عین حال به برخی از 
شرکت ها گفته می شود که باید سهام خود را 
منفی یا مثبت کنند؛ در حالی که بازار سرمایه 
باید بر اساس عرضه و تقاضا بر روی تابلو کار 

کند و کسی نباید در آن دخالت نماید.
وی تصریــح کرد: متأســفانه طی یکســال 
و نیم گذشــته، تصمیمات به صورت شــبانه 
در بازار ســرمایه اتخاذ می شــود که تبعات 
آن دامن ســهامداران را می گیرد و منجر به 

بروز نااطمینانی در بازار می شود؛ پس رئیس 
جمهــور منتخب و تیم اقتصادی کابینه باید 

اصالحات  
متعددی انجام بدهند تا یک بازار سهام حقیقی 

بر مبنای فضای رقابتی شکل بگیرد.
وی تصریح کرد: دولت سیزدهم باید زمینه ای 
فراهم کند که سیاست ها و سازوکارهای دولت 

قبل در بورس متوقف شده و بازار سرمایه ایران 
مانند تمامی بازارهای جهانی، شــفاف شود.؛ 
ضمن اینکه ابزارهای بازار نیاز به روزســانی 

دارد و باید روزآمد شوند.
وی ادامه داد: مایه تأســف اســت که برخی 
شرکت ها یکســال است سود سهامداران را 
پرداخــت نمی کنند. دهقان همچنین گفت: 
ســود بانکی نیز باید کاهش یابد و بازار برای 
ســرمایه گذاران جذاب شــده و در عین حال 

دامنه نوسان نباید دستکاری شود.
ایــن تحلیلگر بازار ســرمایه بیان کرد دولت 

ســیزدهم برای جلب اعتماد سهامداران، باید 
برنامه عملیاتی داشته باشد؛ اگر رئیس جمهور 
منتخب می گوید که دولت سیزدهم از بورس 
به عنوان قلک و ابزار تأمین کســری بودجه 
استفاده نخواهد کرد، باید برای این کار حتمًا  

برنامه عملیاتی طراحی و اجرا شود.
وی افزود: برخی تحلیلگران بازار ســرمایه، 
کانال های اطالع رسانی شــان مدتی است 
دیگر فعال نیســت و برایشان پرونده تشکیل 
شــده اســت؛ تعهد هم گرفته اند که فعالیت 
اطالع رسانی به ســهامداران نداشته باشند. 
البتــه ما بــه عنوان فعاالن بازار ســرمایه با  
سیگنال فروشی به هیچ عنوان موافق نیستیم 
و نباید اطالعات خرید و فروش شوند؛ اما نباید 
جلوی جریان ارائه آموزش و اطالع رسانی به 

مردم گرفته شود.
دهقان گفت: برخی از فعاالن بازار ســرمایه 
صاحب ســبک بوده و استراتژی های خاص 
خود را برای سرمایه گذاری دارند؛ اما متأسفانه 
کانال های اطالع رســانی آنها به سهامداران 
مسدود شده است؛ ما هم معتقدیم با افرادی 
که در بازار تشــنج ایجــاد کرده و اطالعات  
غلط به ســهامداران می دهند برخورد کنند؛ 
امــا کارگزاری ها و افراد شناســنامه دار باید 
اجــازه اطالع رســانی بــه مخاطبان خود را 

داشته باشند.
وی افــزود: بــا اقداماتی کــه رئیس جمهور 
منتخــب در مورد بورس اعالم کرده، موافق 
هستیم و معتقدیم اگر این برنامه ها عملیاتی 
شــوند، حتماً می توان امیــدوار به رونق بازار 
سرمایه بود؛ ضمن اینکه باید شکایات مردم 

در بورس نیز مورد پیگیری قرار گیرند.

محبوبه فکوری

برخــی از فعــاالن بــازار ســرمایه صاحــب 
خــاص  اســتراتژی های  و  بــوده  ســبک 
خــود را بــرای ســرمایه گذاری دارنــد؛ امــا 
متأســفانه کانال هــای اطــالع رســانی آنهــا 
بــه ســهامداران مســدود شــده اســت؛ مــا 
هــم معتقدیــم بــا افرادی که در بازار تشــنج 
ایجاد کرده و اطالعات  غلط به سهامداران 

می دهند برخورد کنند.
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غربگرایان وطنی، 
مأیوس نشوید!

 موج پنجم کرونا در حالی در کشور سر بر آورده است 
که ایران بیش از هر کشور دیگری در دنیا، واکسن 
کرونا ســاخته است! اینکه این همه واکسن به چه 
کار مردم می آید، سوالی است که جوابش ناپیداست، 
ولی احتمااًل در کنار کاســبان تحریم، با پدیده ای 
به نام کاســبان واکســن هم مواجهیم که این همه 
واکسن ساز در این سرزمین مظلوم قد علم کرده اند.
وقتی هفت هشت نوع واکسن داخلی ساخته شده 
ولی کرونا با سرعت سرسام آوری در حال درنوردیدن 
کشور از جنوب تا شمال است، منطقاً باید گفت که 
واکسن داخلی تا به حال دردی از دردهای ملت را 
دوا نکرده اســت. پس چرا واکسن خارجی چنانکه 
باید در دســترس نیســت؟ شاید چون اگر واکسن 
خارجی به میزان باال خریداری شــود، کسی سراغ 
واکسن داخلی نمی رود.جواب فوق، بدبینانه است. 
جواب خوش بینانه این است که ما در اثر تحریم های 
آمریکای ناچیز، نمی توانیم واکسن خارجی به مقدار 
کافی بخریم. رفقایمان در چین و روسیه هم چنانکه 
باید هوای ما را ندارند. الجرم اوضاع همین است که 
هســت. باید صبر کنیم انواع و اقسام واکسن های 
وطنــی و بومــی، به تولید انبوه برســند بلکه بعد از 
عبور موج پنجم کرونا، موج ششمی در کار نباشد.

از طرف دیگر، شرایط سیاسی کشور هم به کام ما 
غربگرایان طبقۀ متوسط جدید نیست. در انتخابات 
اخیــر، اکثریــت مــا از رأی دادن به کاندیدایی که 
می خواست زیر میز بزند و عاقبت دور میز نشست، 
پرهیــز کردیم و کســانی هم که گنجشــک را با 
قناری اشــتباه گرفتند، مغلوب آرای باطله شــدند.

در هر صورت، انتخابات اخیر به غربگرایان وطنی 
حالی کرد که شــما کاره ای در این مملکت نیستید 
و بهتر اســت یک گوشــه بنشینید و نان و ماستتان 
را بخوریــد و حرف زیادی نزنید که عصر بیســت 
ســالۀ تاثیرگذاری و دردسرآفرینی شماها از طریق 
صندوق رأی، سپری شده است.اشکالی هم ندارد. 
کار جهان همیشــه بر وفق مراد آدمیزاد نمی گردد. 
به قول کارل مارکس: »انســان ها تاریخ خودشان 

را می ســازند، اما نه چنانکه می خواهند.« ما هم با 
رأی دادن به خاتمی و موســوی و روحانی )و البته 
نمایندگان مجلس ششم و مجلس دهم که سخت 
بی خاصیت از آب درآمد( تاریخ خودمان را ساختیم، 

اما نه چنانکه می خواستیم.
کسانی هم که باب مشارکت سیاسی ما را بسته اند، 
مشغول تاریخ سازی اند؛ اگرچه ممکن است نهایتاً از 
آنچه ساخته اند سخت پشیمان شوند! هر ساختمانی، 
دلخواه از آب درنمی آید. تاریخ، تا بوده چنین بوده.

اما این غربگرایان وطنی دقیقاً چه کسانی اند؟ واقعیت 
این است که این افراد اکثریت مردم شهرهای بزرگ 
ایرانند. به یک معنا، اکثریت مردم ایرانند. غربگرایی 
آن ها را از سبک زندگی شان می توان دریافت. البته 
این غربگرایی به معنای فرونهادن همۀ مولفه های 
دینی و سنتی جامعۀ ایران نیست. در یکی دو دهۀ 
گذشته، چیزی به نام "منطق زندگی" در ایران سر 
بر آورده اســت که ربط عمیقی به سکوالریســم و 
لیبرالیسم دارد.منطق زندگی به جدی گرفتن "دنیا" 
و "فردیت" و "لذت" مرتبط است. هم از این رو در 
ایــران امروز، علیرغم همۀ نارضایتی های موجود، 
کسی اسلحه به دست نمی شود برای ایجاد تغییرات 
سیاســی. این کارها، کار چریک هــا و انقالبیون 
اواخر دهۀ 50 و اوایل دهۀ 60 بود. چریک، هر چه 
داشــته باشد، منطق زندگی ندارد. انقالبی هم، اگر 
قالبی نباشــد، مثل چریک جان بر کف اســت. اما 
اکثریــت مردم ایران امروزه دیگر عالقه ای به این 
قهرمان بازی ها ندارند. خوش ندارند برای ســاختن 
تاریخ، بکشند یا کشته شوند.اکثریت مردم آشکارا 
شــبیه حاج سعید قاسمی نیستند که سال هاست با 
عصبانیِت انقالبی اش مشغول تهدید این و آن است 
و اخیراً هم مردم را تهدید کرد که اگر جرات دارید، 
به خیابان بیایید. شــبیه حســن عباسی و رفقایش 
هم نیستند. این آقایان، خوب یا بد، مفید یا نامفید، 
از جنس اکثریت مردم ایران نیســتند. ایرانی ها در 
طول تاریخ میانه رو بوده اند و همین خصلتشان مایۀ 
دوام ایران و ایرانی در درازنای تاریخ پرتهاجم این 
ســرزمین بوده اســت. تندروها، به لحاظ فرهنگی 
و روانی، سرشــت ایرانی ندارند.همه می دانند که 
اکثریت ایرانیان در حوزة خصوصی شــان، متفاوت 
از تصویری هستند که این تندروها از "انسان ایرانی 
امروز" ترســیم می کنند. موزیکی که مردم گوش 
می دهند، فیلمی که می بینند، رقص و شادی شان 

در مهمانی ها و عروســی ها و جشــن تولدها، حتی 
تیپ و پوشــش و ظاهرشــان شبیه سعید جلیلی و 
سعید قاسمی و سعید امامی نیست. این واقعیت را 
هر توریستی که چند صباحی در ایران سر می کند، 
بــه راحتــی درمی یابد. اما وقتــی بنا بر نفی و انکار 
واقعیت باشد، حتی اگر مقیم این کشور هم باشی، 

این آفتاب فاش را نمی بینی.
از اصل ســخن دور نیفتیم. ســخن بر سر این بود 
کــه کرونا در کشــور بیداد می کنــد و غربگرایان 
وطنی هم که از ســال ۷6 تا ســال 96 مشــارکت 
چشــمگیری در انتخابات داشتند، از شرایط موجود 
عمیقاً ناراضی اند. ضمناً اکثریتشان خوش ندارند در 
خیابان ها کشته شوند. در چنین شرایطی چه می توان 
کرد جز اینکه انسان در خلوت خودش معنایی برای 
بودنش بیابد و بکوشد که از زندگی اش لذت ببرد؟آدم 
سیاســت زده، اگر اوضاع سیاسی را خوش نداشته 
باشد، دچار افســردگی یا رادیکالیسم می شود. اما 
کسی که به سیاست بیش از حد ضریب نمی دهد، آن 
قدر پختگی دارد که بداند در بدترین شرایط سیاسی 
هم می توان از زندگی لذت برد.این روزها می توان 
بیشتر کتاب خواند و بیشتر فیلم دید و بیشتر فکر کرد. 
خوشبختانه جام ملت های اروپا هم در حال برگزاری 
است و میلیون ها فوتبالدوست ایرانی می توانند دل 
به تماشای این تورنمنت تماشایی بدهند. به زودی 
المپیک هم از راه می رسد. اگر کمی بیشتر به دور و 
برمان نگاه کنیم، هزار و یک چیز وجود دارد برای 
لــذت بردن.اما جدا از لذت زندگی، باب نیکوکاری 
یا عمل صالح هم همیشــه باز است. 9 میلیون نفر 
در تهران زندگی می کنند که دســت کم نیمی از 
این افراد دستشــان به دهنشــان می رسد. چرا این 
چهارونیم میلیون نفر در شرایط بحرانی کنونی، به 
مردم سیستان و بلوچستان کمک مالی نکنند برای 
کاهش قربانیان کرونا در این استان محروم و  به 
لحاظ اســتراتژیک  فراموش شده؟کودکان کار و 
انبوه تهی دستانی که در جنوب و اطراف تهران و در 
استان های محروم ایران زندگی می کنند، مصائب 
زندگی شان می تواند دستاویزی باشد برای افزایش 
انسانیِت اقشار مرفه و نسبتاً مرفه جامعه. دستگیری 
از افتادگان، حتی در اوج ناامیدی سیاسی هم میسر 
است. ناکارآمدی "سیستم" را "افراد" حتی المقدور 
می توانند جبران کنند. تا دریای تاریخ، فردا چگونه 

تموج کند.

هومان دوراندیش
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از انواع کالهبرداری تا پولشویی، قطع برق و خروج سرمایه از ایران

مخاطرات پدیده رمزارز

چــرا ممنوعیت اســتخراج رمزارز در   �
کشورهای مختلف در حال افزایش است؟

به گزارش خبرگزاری رویترز، عمده استخراج 
بیت کویــن در جهــان توســط چین صورت 
می گیرد ولی بــا محدودیت های اخیری که 
دولــت اعمال کرده، آمــار تولید بیت کوین 
کاهش یافته است و اکنون چین قصد توسعه 
رمزارز ملی اختصاصی خود را در جهت تثبیت  
قــدرت حاکمیتــی و نظارتــی دارد. از طرف 
دیگر، ترکیه نیز در ماه های گذشــته به قطار 
کشورهای ممنوع کننده رمزارزها پیوست. به 
گفته بانک مرکزی ترکیه، ارزهای دیجیتالی 
یــا هر چه که از فنــاوری نردبان غیرمتمرکز 
اســتفاده کنــد، چــه به طور مســتقیم و چه  
غیرمســتقیم نمی تواند برای پرداخت بهای 
کاال و خدمات مورد اســتفاده قرار گیرد. هند 
نیز به طور جدی در حال تصمیم گیری برای 
ممنوعیت اســتخراج، مبادله یــا نگهداری 
ارزهــای دیجیتالــی اســت تــا معامالت 
غیرمتمرکــز رمزارز به سیســتم پولی و مالی 
این کشــور  آســیب نرساند. بر همین اساس، 
عمده دالیلی که کشورها بر اساس آن، اقدام 
بــه ممنوعیت رواج ایــن ارزهای مجازی در 
مبــادالت مالی می کنند، بــه مخاطراتی از 

قبیل »پولشویی«، »خروج سرمایه«، »تأمین 
مالیفعالیت های مجرمانه«، »آلودگی محیط   
زیست«، »بسترسازی فرار مالیاتی«، »صرف 
انرژی قابل توجه«، »نوسانات شدید قیمتی«، 
»فقدان قوانین و مقررات«، »مشخص نبودن 
هویت متعاملین«، »تضعیف جایگاه نظارتی 
بانک های مرکزی« و مواردی از این دســت 

مربوط  می شود.
تهدید رمزارزها برای اقتصاد ایران  �

در روزهای اخیر قطعی گسترده برق و تأثیرات 
مخرب آن بر صنعتگران و مراکز بهداشــتی 
و درمانــی تلنگــری بود که بیش از گذشــته 
مســئوالن کشور را نســبت به عواقب سوء 
اســتخراج بی ضابطــه و زیرزمینی رمزارزها 
آگاه کرد و همین مسئله موجب شد، شخص  
رئیس جمهور دستور توقف هرگونه استخراج 
مجاز و غیرمجاز رمزارز را تا پایان شــهریور 
اعالم کند. صرفه قابل توجه استخراج پنهانی 
و زیــر زمینی انواع رمزارز بــا نرخ ترجیحی 
بــرق خانگی باعث شــده بــود، در ماه های 
گذشــته اســتخراج رمزارز رشد چشمگیری  
را تجربه کند. بررســی ها نشــان می دهد، با 
وجــود میانگین نــرخ ۱400 تومانی به ازای 
هر کیلووات ســاعت بــرق مصرفی در دنیا، 

استخراج غیرمجاز و قاچاقی رمزارز در ایران 
اما با تعرفه برق خانگی )هر کیلووات ســاعت 
80 تومان(، تنها 24 میلیون  تومان هزینه دارد 
و ایــن یعنــی بر مبنای دالر 24 هزار تومانی، 
حدود ۱000 دالر هزینه برق اســتخراج هر 
رمزارز تخمین زده می شــود که نســبت به 
قیمــت حدود ۳6 هزار دالری بیت کوین در 
بازار جهانی بســیار هزینه ناچیزی اســت. اما 
جــای ســؤال و ابهام   کماکان باقی اســت 
که در روزهای پیش رو رشــد افسارگسیخته 
معامالت و استخراج رمزارز، کشور را می تواند 

بــا چه معضالت جدیدی مواجه کند.
خرید خانه در ترکیه با بیت کوین؛ مسیر   �

جدید خروج سرمایه
در حال حاضر بحث خروج ســرمایه از کشور 
به وســیله اســتخراج رمزارزها و انتقال آن به 
خارج از کشور جدی است و هر لحظه خطر آن 
برای کشــور بیشتر احساس می شود. خطری 
از جنــس سوءاســتفاده از انرژی ارزان ایران 
و انتقال ســرمایه به کشــورهای  همسایه از 
روشــی نوین! که در ســال های اخیر رکورد 
هم زده است. در همین رابطه، ناصر حکیمی 
معاون اسبق فناوری اطالعات بانک مرکزی 
اظهار داشــت: »اکنون بیت کوین استخراج 

در چند ماه گذشــته کشــورهای متعــددی مصمم به 
ممنوعیت معامالت و اســتخراج رمزارزها شده اند و در 
حــال حاضر مخاطرات دنیــای ارزهای مجازی برای 
اقتصاد ایران و ســرمایه گذاران داخلی در حال افزایش 
است. در روزهای گذشته چند استان در چین   استخراج 
بیت کوین را ممنوع اعالم کردند؛ این در حالی است که 

چین نزدیک به نیمی از تولید بیت کوین در جهان را در 
اختیار دارد ولی در حال حاضر به دنبال تدابیر و رویکرد 
جدید دولت چین برای ســختگیری درباره استخراج و 
معامــالت رمزارزها، برخی  اســتخراج کنندگان چینی 
به فکر تغییر مکان اســتخراج از چین به ســایر کشورها 

افتاده اند.
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می کننــد ولی هیچ تعهدی به کشــور بابت 
ارزی که بابت ماینر از کشــور  خارج شــده و 
برق ارزانی که مصرف شــده ندارند؛ در حال 
حاضــر با این وضعیت می توانند با دســتگاه 
ماینر بیت کوین اســتخراج کرده و در ترکیه 
خانه بخرند! در این حالت ارز کشور به راحتی 
خارج می شود و خروج سرمایه باالیی خواهیم 

داشت.« حکیمی با  
اشــاره به مخاطرات ناشی از نوسانات شدید 
قیمتی رمزارزها افزود: »بیت کوین یک دارایی 
اســت که موجی می آید خرید باال می رود و 
برعکــس؛ یک نفر توییت می زند، قیمت آن 
بــاال می رود و دوبــاره توییت می زند، قیمت 
آن کاهش پیدا می کند. نوســانات بیت کوین  
بســتگی به اعتبار اشخاصی دارد که راجع به 
آن صحبت می کنند و رفتار آن اشخاص هم 
اصاًل قابل پیش بینی نیســت.« گفتنی است، 
بر اســاس مقررات بانــک مرکزی، اکنون از 
صادرکننــده ای کــه جنس خود را به خارج از 

کشــور صادر می کند، تعهد گرفته می شود  
کــه ارز حاصل از صــادرات خود را به داخل 
کشور بازگردانده شود، این در حالی است که 
اســتخراج کنندگان غیرمجاز رمزارز از برق 
ملی و ســرمایه ای که ارزبری دارد به راحتی 

اســتفاده می کنند و با فروش یا انتقال آن به 
خارج کشور، هیچ تعهدی برای بازگشت  ارز 
آن به کشور ندارند و این همان اتخاذ سیاست 

یک بام و دو هواست.
پشــت پرده ایمیل های خرید خانه در ترکیه!

همچنیــن، پرویز جلیلی کامجو کارشــناس 
اقتصادی و استاد دانشگاه در همین باره گفته 
اســت: »ایمیل هایی به افراد ارسال می شود، 
مبنــی بر اینکه با بیت کوین می توانید خانه و 
زمیــن در ترکیه خریداری کنید. پیش از این 
اگر شــخصی سعی بر خروج چند صد دالر از  
ایران را داشت با دشواری های متعددی رو به 
رو بود، اما اکنون بســیاری از افرادتوسط ارز 
دیجیتال به دنبال خروج پول خود از کشــور 
هســتند و به وسیله صرافی های دیجیتال به 
راحتی سرمایه خود را تبدیل و ارقام چندهزار 

دالری را از کشــور خارج می کنند«
زنگ خطر نابــودی مجدد دارایی های   �

مالباختگان بورس
خریداران رمزارزها که عمومًا قشــر مالباخته 
بورس و اقشــار آسیب پذیر جامعه هستند، بر 
اســاس رفتار هیجانی اکنــون با مخاطرات 
پدیده رمزارزها مواجه شــده اند. از یک ســو 
بســیاری از این افراد دانش الزم مثل تحلیل 

تکنیکال را برای رصد معامالت رمزارز ندارند  
و از ســوی دیگر ذات پرریسک معامالت این 
ارزها خطر نابودی یک شــبه دارایی آن ها را 
تشــدید کرده اســت. برای یک سرمایه گذار 
این امکان وجود دارد که به شــکل ناگهانی 
و در چنــد دقیقــه تا 50 درصد ســرمایه اش 
را از دســت رفته ببیند. با این اوصاف قشــر 
زیادی از  جامعه ایران با ریســک نوســانات 
ســنگین و خطر نابودی مجدد ســرمایه خود 
مواجه هســتند. فقدان تشکیالت متمرکز در 
زنجیــره بالکچین، به نوعی نظارت مرکزی 
و پاســخگو را برای ایــن رمزارزها ناممکن 
کرده اســت. ایــن ویژگی که برای مصونیت 
ارزش زنجیره  بلوک از سیاست های اقتصادی 
دولت ها شــکل رفت، حــاال کاربران را دچار 
نوسان گیری سهام داران و ثروتمندان شبکه 
کرده است. مخاطرات فقدان نهاد ناظر در بازار 
رمزارز به نوسانات قیمتی و انواع کالهبرداری 
ختم نمی شــود، بلکه به طور مثال اگر فردی 
رمز  بورســی خود را گــم و یا فراموش کند، 
بــه راحتی در ارتباط با کارگزاری ها می تواند 
آن را بازیابــی کنــد، اما اگر فردی رمز درگاه 
خرید ارز دیجیتال خود را گم کند مســاوی با 

نابودی تمام دارایی وی است.
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 مشــکالتي که توسعه حمل ونقل ریلي در کشورمان را تهدید می کند

بهبود مسیرهاي ترانزیتي   با توسعه حمل ونقل ریلي

شــیوع و فراگیري ویروس کرونا آســیب هاي 
فراوانــي را به صنعــت حمل ونقل ریلي وارد 
نمود. کاهش شــدید درآمــد منتج از آن و نیز 
از دســت دادن بســیاري از درآمدها که در اثر 
محدودیت هاي ناشــي از کرونا گریبان صنعت 

حمل ونقــل ریل را گرفت در روزهاي کرونا  
ایــن صنعت را با چالش ها و بحران هاي مالي 

جدي مواجه ساخت.
این مســئله در کنار تحریم مزید بر علت شــد 
تــا ایــن بخش از صنعت متحمل فشــارهاي 
فراواني شــود. بنابراین مشکالت رکود بسیار 
شــدید اقتصادي ناشي از آن سبب شده بودجه 
حمل ونقــل ریلي تا میــزان قابل مالحظه اي 

کاهش یابد.
از ســوي دیگر بر اســاس اســناد چشم انداز 
مشــاهده مي شود شریان هاي مهم ارتباطي از 
طریق حمل ونقل ریلي ابزار بســیار مناسبي را 
براي اتصاالت شمال به جنوب، شرق تا غرب 
و نیز راه اندازي قطارهاي پرسرعت نظیر تهران 

– مشــهد و یا تهران قم و اصفهان  
است که جملگي مستلزم انجام سرمایه گذاري 
عظیم و بلندمدت است و این در حالي است که 
اکتفــاي صرف به توان مالي بخش خصوصي 
بر دشــواري راه مي افزاید از سوي دیگر وضع 
تحریم هاي ســخت گیرانه یافتن سرمایه گذار 

خارجي را بســیار سخت و نیز دور از  
دسترس نموده اســت. بنابراین وجود تحریم 
و فقدان بودجه مناســب و کافي روند پیشــبرد 
پروژه هاي ریلي را با دشــواري هاي مضاعف 

مواجه نموده است.
باوجــود مزایــاي بي نظیــر بهره بــرداري از 
پروژه هــاي ریلــي، تاکنون پیشــرفت مورد 
انتظار در این حوزه حاصل نگردیده اســت. در 
ایــن صورت امکان بهره برداري از پروژه هاي 

یادشــده در تاریخ مقرر نیز میســر نخواهد بود. 
هرچند برخي مسئوالن و سیاست گذاران  

صنعــت حمل ونقــل ریلــي در مصاحبه هاي 
خود اذعان داشــته اند که در صورت مشارکت 
کامــل و ســرمایه گذاري جــدي چیني ها در 
برخــي پروژه هــا مانند تهران – اصفهان و نیز 
تأمین ســرمایه ها و منابع کافي در حوزه هاي 
مالــي و اعتباري، تحقــق چنین هدفي دور از  
دســترس نخواهــد بود.راه انــدازي و تکمیل 
پروژه هاي ریلي در کشــور افزون بر تســهیل 
تردد شهروندان در کریدورهاي منتهي از شرق 
به غرب و شــمال به جنوب؛ ظرفیت مطلوبي 
را بــراي حمل بــار و کاال تا دورترین نقاط به 
نحــو مؤثــر فراهم آورده و پتانســیل هاي آن 
را بــراي رونــق  اقتصادي تا حــد قابل قبولي 
بهبود مي بخشــد. این تخمین بر اساس برخي 
آمارهــا تا بیــش از 50 میلیون ُتن براي حمل 
بار برآورد شــده است.از سوي دیگر الزم است 
برخــي از کریدورهاي ترانزیتي نه فقط از منظر 
حمــل کاال بلکه از دیدگاه حمل ونقل مســافر 
و افزایش ظرفیت هاي گردشــگري موردتوجه 
ویژه مســئوالن این حوزه قرار گیرد. به عنوان 
یــک مثال ملموس مي تــوان به کریدورهاي 
شــمال و جنوب با توجه به اتصال مراکز مهم 
گردشــگري و تجاري و صنعتي اشــاره نمود 
کــه از آن جمله مي توان به نقاط گردشــگري 
موردعالقه گردشــگران نظیر آســتارا یا موارد 
مشــابه اشاره نمود که مي تواند از  منظر کسب 

درآمدهاي پایدار بســیار حائز اهمیت باشد.
از ســوي دیگر برخي کریدورهاي استراتژیک 
نظیر اتصاالت مناطق غربي کشــور از طریق 
توســعه راه آهن مي تواند امکان اتصال خطوط 
ریلي ایران به عراق و سهولت تردد زائران ایراني 
و عراقي را فراهم نماید و رساندن مسافران به 

عتبات عالیات را بســیار راحت   نماید.بنابراین 
ســرمایه گذاري و مدیریت پروژه ها به منظور 
تکمیل به هنگام آن ها از ضروریات مهم توسعه 
حمل ونقل ریلي به شمار مي رود که الزم است 
در اولویــت فعالیت هاي دولتمردان قرار گیرد. 
بهره گیري از پتانسیل هاي بخش خصوصي در 
این زمینه بسیار مي تواند   مفید به فایده باشد. از 
سوي دیگر توسعه خطوط ریلي مستلزم ایجاد 
زیرساخت ها، وجود ابزارها و امکان استفاده از 
فن آوري هاي مناسب و نیز ریل باکیفیت است. 
عدم وجود زیرساخت هایي نظیر فن آوري هاي 
عالئم و ســیگنالینگ به روز و مدرن و نیز ریل 
باکیفیــت و   همچنیــن کم توجهــي به فرایند 
توسعه و بهبود ساخت ریل ملي مزید بر دالیل 

عدم توسعه است. 
برخــي از مهم ترین مشــکالتي که توســعه 
حمل ونقــل ریلــي را در کشــورمان تهدیــد 
مي نمایــد به نبود بودجــه و تخصیص اعتبار 
کافي باز و فقدان بودجه کافي براي نوســازي 
ناوگان حمل ونقل ریلي و ارتقاي زیرساخت ها 
بازمي گــردد. از طرفي نیز همه گیري ویروس 
کرونــا  آســیب هاي جدي را بــه پیکر صنعت 
حمل ونقــل ریلــي وارد نمــوده تــا آنجا که 
درآمدهاي این صنعت را تا حد بســیار زیادي 
کاهش داده اســت که جبران آن تنها از طریق 
مساعدت جدي دولت و اهتمام آن به این بخش 
امکان پذیر خواهد بود. درهرصورت توسعه ریل 
و انجــام تعهدات مرتبط بــا پروژه هاي ریلي 
مناســب ترین شیوه براي رســیدن به توسعه 
پایدار و استقرار حمل ونقل سبز و کارآمد براي 
جهش تولید و رونق اقتصادي اســت که تنها 
با مانع زدایي ها، پشــتیباني، عمل به تعهدات 
و اجــراي طرح هــا و  برنامه هــاي حوزه ریلي 

میسر خواهد بود.

پژمان صالحی
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نقش پر رنگ داللی مسکن
 بر افزایش قیمت آن

یکی از مســائل مهمی که به صورت علمی 
و اصولی در مقوله معامالت مســکن تعریف 
نشــده، داللی در خرید و فروش آن اســت. با 
اینکه اتحادیه صنف مشــاوران امالک وجود 
دارد ولی ظاهراً از پس رفتارهای غیر اصولی 
بسیاری از افرادی که وارد این حرفه  شده اند 
بر نمی آید. توقع خریداران مسکن از خانه ای 
که خریداری می نمایند باید به گونه ای باشــد 
کــه آن خانــه تا حد ممکن اســباب راحتی و 
آســایش و آرامــش آنان را فراهــم نماید. با 
باال رفتن ســطح آگاهی های عمومی نسبت 
به کیفیت مســکن، وســواس و دقت نظر در  
خرید خانه مناســب، بسیار باال خواهد رفت و 
همین امر به تنهائی می تواند تعداد زیادی از 
آپارتمان های مســکونی موجود را بی خریدار 
کنــد. بنابراین فروشــندگان اینگونه خانه ها 
بــه مرور بــه خاطر نقص و عیب و ایرادهائی 
کــه خانه های آنها دارند، مجبور به کاهش  

قیمت به میزان زیادی خواهند شــد. پس از 
مبحث رشد آگاهی های عمومی )که می تواند 
قیمت را پائین بیاورد(، مبحث چگونگی خرید 
و فروش مســکن، در تعیین قیمت آن بسیار 
تأثیرگذار اســت. اصواًل مقوله خرید و فروش 
مســکن نباید مسئله مهمی در تعیین قیمت  
تمام شــده آن باشــد، اما در ایران متأسفانه 
به خاطر وجود موضوع ناشایســت و ناپســند 
داللی مسکن، خرید و فروش آن روند خوب 
و مناسبی ندارد و دست بر قضا همان داللی 
مســکن )توســط بنگاه های امالک( یکی از 
بدتریــن عوامل افزایش قیمت مســکن نیز 

بوده  است.
داللی مســکن در کشــور ما، سالیان سال از 
تجارت های بی دردســر و پر ســود بوده به 
نحــوی که در چند ســال قبل رئیس محترم 
اتحادیه صنف مشاوران امالک تهران نیز آمار 
جالبی از ورود افراد متعددی به این شغل ارائه 

داد که بسیار تعجب بر انگیزمی باشد اقتصاد  
آنالین )مرداد ۱۳9۷(، موضوع فوق را اینگونه 
نقل کرده اســت: »این روزها شرایط زندگی 
بــه گونه ای اســت که خیلــی از افراد جامعه 
تالش می کننــد نقدینگی خود را وارد حوزه 
پولساز مسکن کنند تا سود باالیی نصیبشان 
شــود. در این میان برخی از پزشــکان که از  
تمکــن مالی باالیــی برخوردارند با دریافت 
مجوز مشاور امالک وارد حوزه پولساز معامله 
و ســاخت و ســاز در بخش مســکن شده اند 
تــا جایی که مصطفی قلی خســروی رئیس 
اتحادیه مشــاوران امالک اســتان تهران از 
ورود 400 پزشک به این حوزه خبر می دهد. 
همچنین  به گفته وی صنف مشاوران امالک 
توانسته طرفدارانی نیز در بین روحانیون برای 

خود دست و پا کند. او می گوید: تاکنون ۱20 
روحانی وارد این عرصه شده اند«.

اما چرا باید داللی مسکن اینقدر پولساز باشد؟ 
پولســازی داللی مسکن به جز اینکه قیمت 
مســکن را گرانتر کند چــه تأثیر دیگری در 
موضوع مسکن دارد یا می تواند داشته باشد؟ 
اصواًل چرا باید مقوله خرید و فروش مســکن 
به دســت دالالن بیفتد و بــدون هیچگونه 
مزاحمتــی آزادانه بــدون کمترین زحمتی و 
تعهــدی پول زیادی از بــه اصطالح جوش 

دادن معامالت ملکی بدست بیاورند؟
اتحادیــه صنف مشــاوران امالک برای ق 

الزحمــه معامالت ملکــی تعرفه هائی وضع 
کرده که درصدی از قیمت ملک مورد معامله 
)از 0.25 تــا 0.5 درصد( اســت. بنگاه های 
معامــالت ملکی صرفًا بــرای ایجاد ارتباط 
غیر مســتقیم بین فروشنده و خریدار  معمواًل 
چند برابر بیشــتر از تعرفه های مصوب، حق 
داللــی مطالبه می کنند و برای اینکه درصد 
حــق داللی خودشــان بــاال و باالتر برود، 
تمایل شــدیدی نســبت به باال رفتن قیمت 
ملک از خود نشــان می دهند! در طی سالیان 
متمــادی، این باال بردن قیمت مســکن به 
شکلی  تدریجی توسط دالالن مسکن اتفاق 
افتاده و به مرور باعث شــده قیمت مسکن تا 
به امروز به حدی برســد که بســیار بیشتر از 
قیمت تمام شــده آن است و اگر همین گونه 
پیــش برود، دیگر به حد غیر قابل معامله ای 
خواهد رســید و اتفاقًا خود دالالن مسکن را 
نیز قربانی   طمع خودشــان خواهد کرد. پس 
نظــام مند و کنتــرل کردن چگونگی فعالیت 
تمامــی بنگاه های معامــالت ملکی و کوتاه 
کردن دســت دالالن مسکن از روند خرید و 
فروش خانه در سراســر ایران می تواند یکی 
از راهکارهــای مهــم در کنترل قیمت تمام 
شــده مسکن و حتی  کاهش قیمت آن باشد. 
امروزه با شتاب گرفتن گستره خدمات دولت 
الکترونیــک و راه افتادن اســتارت آپ های 
فــراوان در حــوزه خرید و فروش مســکن و 
ملک، حتی اگر دولت هم هیچ اقدامی نکند، 
خواه ناخواه به مرور دســت دالالن مسکن از 
حوزه خرید و فروش  خانه کوتاه خواهد شد و 
این فرصتی خواهد بود تا قیمت مسکن در هر 
موعد بر اساس نظریات کارشناسان حرفه ای 
و خبره تعیین و در سامانه های الکترونیکی به 
اطالع خریداران و فروشندگان رسانیده شود 
تا معامالت خودجوش در اســتارت آپ های 
خصوصی و  ســامانه های کنترل شده دولتی 
بر اساس قیمت های واقعی انجام گیرد. امید 
اســت این موضوع از سوی متولیان مسکن و 

شهرسازی جدی گرفته شود.
*عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

بهروز جانی پور*

اما چرا باید داللی مسکن اینقدر پولساز باشد؟ 
پولســازی داللــی مســکن بــه جــز اینکــه قیمــت 
مسکن را گرانتر کند چه تأثیر دیگری در موضوع 
مســکن دارد یا می تواند داشــته باشــد؟ اصوالً 
چرا باید مقوله خرید و فروش مسکن به دست 
دالالن بیفتد و بدون هیچگونه مزاحمتی آزادانه 
بدون کمترین زحمتی و تعهدی پول زیادی از به 
اصطــالح جــوش دادن معامالت ملکی بدســت 

بیاورند؟



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ تیرماه1400 / شماره2862

Bilingual Economic Monthly  

هزار هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی در یک سال

رشد شتابان نقدینگی

رشد ماهانه پایه پولی در قله 14 ماهه  �
کل مقدار پایه پولی در پایان اردیبهشت ماه 
با افزایشــی 6 درصدی نسبت به فروردین 
به رقــم 489 هزار میلیارد تومان رســیده 
کــه این افزایش به ارزش 28 هزار میلیارد 
تومان اســت. درصد رشد ماهانه پایه پولی 
در اردیبهشت ماه از اسفند سال 98 تا کنون  
بی ســابقه بوده است. افزایش دو ماهه این 
متغیر پولی نیز ۷.2 درصد به ثبت رســیده 
است، به بیان دیگر از ابتدای سال جاری تا 
پایان اردیبهشت ماه ۳۳ هزار میلیارد تومان 

پول چاپ شده است.
همچنین رشــد نقطه به نقطه پایه پولی در 
دومین ماه از ســال ۱400، ۳0.6 درصد به 
ثبت رسیده است، به جهت مقداری نیز پایه 
پولی افزایش ۱۱5 هزار میلیارد تومانی را به 
ثبت رســانده است. بر این اساس می توان 
گفت که در یکســال منتهی به  اردیبهشت 
ســال جاری به طــور میانگین روزانه ۳۱5 
میلیارد تومان پول چاپ شــده اســت. رشد 

نقطه ای اردیبهشت پایه پولی نشان می دهد 
که این شاخص در مدار افزایشی قرار گرفته 
اســت، چراکه در اسفند 99 این شاخص در 
حدود 28 درصد به ثبت رســیده   بود که در 
فروردیــن به حدود 26 درصد رســید. حال 
شــاهد آن هستیم که رشــد نقطه به نقطه 
26 در فروردیــن بــه بالغ بــر ۳0 درصد در 

اردیبهشت ماه رسیده است.
افزایش یکســاله نقدینگی؛ بالغ بر   �

هزار هزار میلیارد تومان
حجــم نقدینگی موجود در اقتصاد ایران در 
پایان اردیبهشت ماه به عدد ۳ هزار و 60۱ 
هزار میلیارد تومان رسیده است بر این اساس 
رشد ماهانه نقدینگی در اردیبهشت ماه ۳.2 
درصد برآورد می شــود، این در حالیست که 
رشــد ماهانــه این متغیــر در فروردین  ماه 
تنها حدود 0.4 درصد به ثبت رســیده بود. 
تغییرات دوماهــه نقدینگی نیز ۳.5 درصد 
بــوده کــه به عبارت دیگر از ابتدای ســال 
تــا پایان ماه دوم حــدود ۱25 هزار میلیارد 

تومان به نقدینگی افزوده شــده است.رشد 
نقطه به نقطه نقدینگی نیز در اردیبهشــت  
۱400، ۳8.8 درصد به ثبت رســیده است. 
ایــن افزایش بــه ارزش یک هزار و ۷ هزار 
میلیارد تومان است. پس می توان گفت که از 
اردیبهشت سال گذشته تا اردیبهشت جاری 
روزانــه 2.۷ هــزار میلیارد تومان در اقتصاد 
کشــور خلق نقدینگی صورت  گرفته است.

حجم پول در حال شتاب گرفتن  �
رشد ماهانه حجم پول در اردیبهشت ماه 5.۱ 
درصد به ثبت رسیده که بر این اساس حجم 
پول یا به بیان دیگر اسکناس، مسکوکات و 
سپرده های دیداری موجود در اقتصاد ایران 
به رقم 694 هزار میلیارد تومان رسیده است. 
رشــد مثبت بالغ بر 5 درصد در  دومین ماه 
ســال در حالی رقم خورده اســت که رشد 
ماهانه فروردین ماه منفی 4.۳ درصد به ثبت 
رسیده بود. همچنین رشد دوماهه این متغیر 
پولی )از ابتدای ســال تا پایان اردیبهشت( 
تنها 0.04 برآورد می شود. علت اینکه رشد 

شهریار صادقی

بررســی ها نشــان می دهد در اردیبهشت ماه ۱400 به طور میانگین 
90۳ میلیارد تومان در روز پول چاپ شــده اســت، این درحالیســت 
که میانگین چاپ پول روزانه در یکســال گذشــته تنها ۳۱5 میلیارد 
تومان بوده اســت. در واقع رشــد چاپ پول در این ماه  امســال 2.8 

برابر متوسط سال قبل بود.
مقدار نقدینگی موجود در اقتصاد ایران در پایان اردیبهشــت ۱400 
مرز ۳ هزار و 600 هزار میلیارد تومان را رد کرده اســت. مقدار پایه 

پولی متغیر پولی تورم ســاز دیگر نیز در پایان دومین ماه ســال به 
نزدیکی 500 هزار میلیارد تومان رســیده است،  

بر این اســاس رشــد ماهانه این متغیر پولی حدود 6 درصد برآورد 
می شود. نرخ رشد ماهانه پایه پولی در اردیبهشت ۱400 پس از رشد 
۷.4 درصدی اســفند 98، باالترین نرخ رشــد ماهانه به ثبت رسیده از 
ابتدای سال 9۳ تا کنون است. در این گزارش  به آخرین وضعیت و 

تغییرات متغیرهای پولی یا تورم ســاز پرداخته شده است.
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دو ماهه نزدیک به صفر و  رشد ماهانه بالغ 
بر 5 درصد اســت، رشد منفی و کاهش ۳0 
هزار میلیارد تومانی حجم پول در فروردین 

ماه است.
رشد نقطه ای این متغیر پولی نیز در دومین 
ماه سال ۱400 نیز 4۷.2 درصد رسیده است. 
علی رغم اینکه رشــد ماهانه حجم پول در 
اردیبهشــت افزایش یافته اســت اما رشد 
نقطه ای نســبت بــه فروردین کاهش پیدا 
کرده اســت چراکه رشد نقطه ای فروردین  
نزدیک به 54 درصد برآورد شده بود. برخی 
گزارشگران با استناد به این بازه از نوسانات 
رشد حجم پول در روند یکساله تلقی کاهش 
انتظــارات تورمی دارنــد. اما زمانی که بازه 
مورد بررســی را کوتاه تر می شــود شــاهد 
سیگنال هایی از افزایش انتظارات تورمی در  

بازه ماهانه خواهیم بود.
حســاب های بلند مدت بانکی در چه   �

وضعیتی قرار دارند؟
رشــد ماهانه شــبه پول در اردیبهشت ماه 

حدود 2.۷ درصد برآورد می شــود، در نتیجه 
می تــوان گفت در اردیبهشــت ماه بالغ بر 
۷8 هزار میلیارد تومان به حســاب های بلند 

مدت بانکی افزوده شــده است. همچنین از 
ابتدای ســال تا پایان ماه دوم نیز این متغیر 

پولی  رشــدی معادل با 4.۳ درصد را تجربه 
کرده است که این رشد به ارزش ۱22 هزار 
میلیارد تومان است. رشد نقطه به نقطه شبه 
پول در اردیبهشــت ماه نیز ۳2.9 درصد به 

ثبت رسیده است.
در نتیجــه می تــوان گفت که از حدود یک 
هزار هزار میلیارد تومان افزایشــی ساالنه 
نقدینگی منتهی به اردیبهشت ۱400 حدود 
۷۷.8 درصــد متأثــر از از افزایش در شــبه 
پــول و مابقــی در اثر افزایش در حجم پول 
بوده اســت. به بیان ســاده تر ۷۷.8 درصد  
نقدینگی افزوده شــده در یک سال گذشته 
به حساب های بلند مدت بانکی رفته و 22.2 
درصد مابقی تبدیل به اسکناس، مسکوکات 
و حســاب های جاری شــده است. با توجه 
بــه باال بودن ســهم حجم پول در افزایش 
نقدینگــی در ۱2 ماه گذشــته نســبت به 
ســال های قبل تر،  می تــوان نتیجه گرفت 
که در ســال گذشته تورم انتظاری باال بوده 

است.

بــه رغــم منازعــات ژئوپلیتیکــی خلیج 
زیســت محیطی  منافــع  فــارس، 
کشــورهای منطقه در چارچوب بازی 
غیرمجمــوع صفــر تأمیــن می شــود. 
یعنی نه امکان حل کردن یک جانبه 
مشــکالت وجود دارد و نه منافع حل 
ایــن مشــکالت منحصــراً فقط به یک 

کشور می رسد. 
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وقتی عدم تعادل های مالی اقتصاد، تورم می آورد

گام های اقتصادی سرنوشت ساز دولت سیزدهم

 پس انتخاب ســید ابراهیم رییسی به عنوان رییس 
دولت سیزدهم، امروز این سؤال بسیار مطرح می شود 
که ضرب العجل های سرنوشت ساز او برای بهبود و 
اصالح اقتصاد ایران چه خواهد بود؟ کارشناســان، 
تحلیلگــران و فعــاالن اقتصادی، هــر یک البته 
پیشنهاداتی  را برای رییس دولت آینده داشته اند؛ از 
مهار تورم تا حل مشکل کسری بودجه و یا حمایت 
از تولیــد و صادرات. در این میان، گروهی نیز اعتقاد 
دارنــد پیش از اصالح سیاســت های پولی و مالی، 
قوانین و قواعد حاکم بر بانکداری مرکزی و بانک ها، 
قواعــد حاکم بر  نحــوه هزینه کرد درآمدهای ارزی 
نفت، نحوه ثبت درآمدها و هزینه های دولت، نسبت 
کسری بودجه و بدهی دولت و نظایر آن باید به گونه ای 
اصالح شود که تضمین کننده اجرای سیاست های 
پولی بانک مرکزی و سیاست های مالی دولت باشد.

در این خصوص، مجید سلیمی بروجنی در گفت وگو 
با خبرگزاری خبرآنالین اظهار داشــت: بیش از 40 
ســال اســت که تورم ایران از میانه تورم دنیا باالتر 
اســت. طبق آمار و ارقام، در ۱0 ســال اخیر در رتبه 
چهارم کشــورهای با تورم باال بوده ایم. وی با بیان 
این که  ســاالنه حداقل 20 درصد رشــد قیمت ها را 
شــاهد بوده ایم، افزود: میانگین رشد اقتصادی دهه 
اخیر تقریباً صفر بوده است. به بیان ساده، هر ۱0 سال 
قدرت خرید خانوار ایران با درآمد ثابت یک سوم شده 
و این همه به رغم اقدامات پرنوســان همه دولت ها 
برای مهار  قیمت ها است. این کارشناس اقتصادی 
تصریح کرد: تورم مانند چالش محیط زیست یا فساد 
اداری و بانکی نیست که درک آن نیازمند تخصص 
خاصی باشــد، بلکه مردم به راحتی آن را با پوســت و 
استخوان درک می کنند.سلیمی بروجنی گفت: بدون 
تردید یکی از گرفتاری های بزرگ کشــور در طول 
چند ســال گذشته رشد اقتصادی بوده که متاسفانه 
پیامدهای سنگینی همچون بیکاری و کاهش رفاه 

را به مردم تحمیل کرده است.
ناترازی های اقتصاد ایران  �

ایــن کارشــناس اقتصادی با ذکــر این نکته که 
ابرچالش های اقتصاد ایران در این ســال ها رشد 
کردند و بزرگ شــدند، گفت: از روزی که فشــار 
خارجی وارده به پیکر اقتصاد ایران افزایش یافت و 
تحریم ها راه تنفس را بست، سیاستمداران، عدالت 
را در ارزان کــردن  مصنوعــی و اداری همــه چیز 
دیدند، نتیجه اش این بود که دو دسته ناترازی را در 
اقتصاد کشور دیدیم. سلیمی بروجنی تصریح کرد: 
یکی، مجموعه ای از ناترازی های مالی اســت که 
هر ساله خود را در پوشش کسری بودجه دولت ها، 
وضعیت نگران کننده صندوق های  بازنشستگی 
و تأمین اجتماعی و شــرایط نامساعد نظام بانکی 
منعکــس کــرد و دیگری، ناترازی در طبیعت بود 
که ابرچالش های آب و محیط زیســت و انرژی را 
در برمی گیرد.وی عنوان کرد: طی چند سال اخیر 
بارها شاهد هشدار کارشناسان بودیم که ابرچالش ها 
در حال بزرگ شدن هستند و طولی نخواهد کشید 
که برای حل و فصل آنها، سرمایه اجتماعی و مالی 
زیادی را باید خرج کرد. این کارشناس اقتصادی با 
بیان این که ما می توانستیم با اصالحات ساختاری و 
صرف هزینه کم ابرچالش ها را مهار کنیم، اما امروز 
باید قطع عضو کنیم، گفت: ناترازی مهم دیگر مالی، 
بودجه دولت است که از اوایل دهه 50 به این سو 
همواره با کسری بسته  می شود و هیچ گونه تناسبی 
میان مخارج دولت و مسوولیت هایی که پذیرفته و 
منابعی که جمع آوری می کند، وجود ندارد، بنابراین 
به طور مداوم کســری بودجه بزرگ تر شده است. 
ســلیمی بروجنی افزود: در دو دهه گذشته کسری 
تراز عملیاتی که نشان دهنده ظرفیت  درآمدهای 
عمومی غیرنفتی برای تأمین مخارج جاری است، 
به سرعت رشد کرده است. این شاخص هم چیزی 
نیست که فکر کنیم با برداشته شدن تحریم کوچک 
می شود، چراکه یک طرف تراز عملیاتی، مالیات و 
یک طرف آن، هزینه های جاری است. وی عنوان  
کرد: در کنار این ها، ابرچالش نظام بانکی نیز یک 

مســاله ای که امروز با یک نظام بانکی معیوب و 
پیچیده روبه رو هســتیم که دیگــر عالقه ای به 

به روزرسانی و درمان خود ندارد.
عدم تعادل های مالی اقتصاد  �

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: باید بپذیریم 
که ریشه تورم مزمن در عدم تعادل های مالی اقتصاد 
است که آن نیز ریشه در عواملی مانند ناترازی منابع 
و مصارف دولت، سیاســت های حمایتی نادرست، 
ناکارآمدی نظام بودجه ریزی، عدم شــفافیت مالی 
دولــت،  ماموریت هــای مــوازی دولت و بخش 
خصوصی، رابطه مالی بی قاعده بین دولت و بانک 
مرکزی، رابطه بی قاعده بین بانک مرکزی و صندوق 
توســعه ملی و نقش تورم زای نفت در اقتصاد دارد. 
سلیمی بروجنی متذکر شد: تکالیف بودجه ای تعیین 
شده برای بانک ها نیز  هر سال از طریق مسیرهای 
قانونی، خالف قواعد و اصول بانکداری تکالیفی را 
به بانک های کشور تحمیل می کند. وی ادامه داد: 
درگیــر کردن بانک هــا در جهت اهداف حمایت از 
ســپرده گذاران بازار ســرمایه، حمایت از بنگاه ها و 
رشــته فعالیت های خاص، حمایــت از  گروه های 
اجتماعــی خاص و نظایر آن، به تحمیل ناکارایی و 
زیان انباشته به بانک های کشور منجر خواهد شد. 
این کارشناس اقتصادی با بیان این که دالرهای نفتی 
با وجود حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، 
بدون قاعده وارد چرخه اقتصاد می شــوند و  موجب 
بی ثباتی مالی دولت، نوسانات نرخ ارز و بی اثر شدن 
سیاست پولی می شود، گفت: این ها تنها نمونه هایی 
هستند از مواردی که نشان می دهد الزم است پیش از 
اصالح سیاست های پولی و مالی، ابتدا قوانین و قواعد 
حاکم بر بانکداری مرکزی و بانک ها، قواعد  حاکم 
بر نحوه هزینه کرد درآمدهای ارزی نفت، نحوه ثبت 
درآمدها و هزینه های دولت، نسبت کسری بودجه 
و بدهی دولت و نظایر آن به گونه ای اصالح شــود 
که تضمین کننده اجرای سیاســت های پولی بانک 

مرکزی و سیاست های مالی دولت باشد.

مریم فکری
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فاطمه عزیزخانی

لزوم سیاستگذاری های صحیح 
در بازار کار

بازار کار، بازار بسیار پیچیده و در هم تنیده ای است زیرا بازار کار عرصه تعامل 
بازیگران اجتماعی متعددی از جمله جمعیت، خانوارها، کارگران، جوانان، اقشار 
تحصیل کرده، بنگاه ها و کارفرمایان اقتصادی است و همین امر یکی از دالیل 

مهم ضرورت  توجه و دقت در سیاستگذاری در این حوزه است.
عالوه بر این عمق مشکالت بازار کار در اقتصاد ایران یکی دیگر از ضرورت های 
سیاستگذاری صحیح و بهنگاِم درباره این بازار است. به طوری که طی ده سال 
اخیر، افزایش عدم توازن منطقه ای باالخص شکاف بین مناطق مرزی و محروم 
کشور با سایر  مناطق، افزایش عدم تطابق شغلی، افزایش اشتغال بی کیفیت 
و شاغلین فقیر، افزایش جمعیت غیرفعال و نرخ باالی بیکاری جوانان و قشر 
تحصیلکرده، به صورت یک بیماری مزمن و پنهان نهادینه شــده در این بازار 
است که در صورت عدم توجه و سیاستگذاری  صحیح در این خصوص، احتمال 

بروز بحران های اجتماعی، امنیتی و سیاسی را تشدید می نماید.
عالوه بر این شــواهد نشــان می دهد که در ســال ۱۳99، با شیوع شوک 
ویــروس کرونــا، تحوالت جدی در روند برخی از شــاخصهای بازار کار ) 
جمعیت فعال، جمعیت غیر فعال و تعداد شاغلین ( رخ داده است به طوری 
که روند پنج ساله و رو به رشد این  متغیرها)جمعیت فعال و شاغل( به یک 
باره تغییر مسیر داده و از سیکل قبلی خارج شده است. در این میان وجود 
چالش های مزمن در بازار کار نیز شدت این تغییرات و عمق آسیب پذیری 
از شــیوع ویروس کرونا را بیشــتر کرده اســت.اگر در شرایط فعلی، دولت 
ســیزدهم راهبرد مشــخصی برای رفع چالش های بازار کار نداشته باشد و 
صرفا در پی تزریق مسکن های مقطعی و سیاستگذاری های شتابزده باشد، 
وضعیت بازار کار مخربتر و به تبع آن، بی ثباتی قابل مالحظه ای در سطح 
اقتصاد کالن  ایجاد خواهد شــد.مضاف بر اینکه بررســی ها نشان می دهد 
سیاست های مقابله با کرونا عملکرد رضایت بخشی نداشته و استان های 
مرزی و محروم نیز کمترین برخورداری را از اجرای این سیاست ها داشته اند.
عالوه بر اینکه عملکرد سیاســت های اشتغالزایی طی سال های اخیر نیز) 
اجرای قانون استغال روستایی و بند الف تبصره ۱8 قوانین بودجه سال های 
۱۳9۷،۱۳98 و ۱۳99( دستاورد مثبتی را نشان نمی دهد و همزمانی اجرای 
این سیاست ها با شیوع بیماری کرونا، تالطمات شدید در بازار ارز و افزایش 
بی ســابقه قیمت ها، منجر به تخریب بسیاری از مشاغل، افزایش جمعیت 
غیرفعال و بدتر شدن شرایط معیشتی جامعه شده است و ادامه این وضعیت 

طبیعتا نارضایتی اجتماعی در پی خواهد داشت.
بنابراین اگر در شــرایط فعلی، دولت ســیزدهم راهبرد مشــخصی برای رفع 
چالش های بازار کار نداشــته باشــد و صرفا در پی تزریق مسکن های مقطعی 
و سیاســتگذاری های شــتابزده باشــد، وضعیت بازار کار مخربتر و به تبع آن، 

بی ثباتی قابل مالحظه ای در ســطح  اقتصاد کالن ایجاد خواهد شــد و نقطه 
پایانی این بی ثباتی ها تخریب بنگاه های ُخرد و ازبین رفتن اشــتغال و کاهش 

سطح درآمد مردم است.
توصیه های سیاستی:  �

در وهله نخست، برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال، می بایست ایجاد 
ثبات اقتصاد کالن در راس برنامه های دولت آینده قرار گیرد.

فروش زمین ۲55 متری چسبیده به بافت مسکونی  �
• بدیهی است که بازار کار ارتباط تنگاتنگی با تحوالت سایر بخش ها و بازارهای 
یک اقتصاد دارد؛ بی ثباتی اقتصاد کالن، شرایط نامساعد محیط و کسب وکار 
و نظام بنگاه داری، تحوالت روابط تجاری و منطقه ای، ضعف های نظام تأمین 
مالی، تغییر قوانین و  مقررات، سیاســت های مالی و شــرایط بودجه ای دولت و 
بسیاری دیگر از ابعاد و حوزه های سیاست گذاری یک اقتصاد و حتی تحوالت 
سیاسی کشور چه در بُعد داخلی و چه در بُعد روابط خارجی، در نهایت اثر خود 
را بر بازار کار نمایان می سازد و برآیند این  تحوالت بر میزان اشتغال و بیکاری 
اثرگذار خواهند بود. بنابراین در وهله نخست، برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش 
اشتغال، می بایست ایجاد ثبات اقتصاد کالن در راس برنامه های دولت آینده قرار 
گیرد.• همچنین رفع معضل بیکاری و کاهش ناامنی و نارضایتی اجتماعی از 
این محل، نیازمند هماهنگی و انسجام همه جانبه در بدنه اجرایی و مدیریتی 
کشور است. در حالی که تاکنون این پتانسیل در نظام تصمیم گیری کشور ایجاد 
نشده است. لذا دولت آتی  می بایست در جهت ایجاد این انسجام تالش و تدبیر 
نماید.همچنین برای تحقق اشتغالزایی، می بایست دولت سیزدهم محورهای 

زیر را مورد توجه قرار دهد:
• در اولویت قرار دادن رفع چالش های بازار کار از جمله عدم تطابق شــغلی و 
نرخ باالی بیکاری جوانان تحصیلکرده با اصالح نظام آموزشــی کشــور، رفع 
عدم توازن منطفه ای، ایجاد اشتغال پایدار وتقویت اشتغال رسمی با گسترش 
نظام تامین اجتماعی و بیمه  بیکاری.ایجاد زنجیره ارزش و ایجاد ارتباط بین 
بنگاه های بزرگ و کوچک با همکاری و مشارکت وزارتخانه ها و دستگاه های 

اجرایی ذیربط توصیه می شود.
• همچنین می بایست نگرش حمایتی و توانمندسازی ایجاد اشتغال، که تاکنون 
محور اصلی سیاســت های اشــتغالزایی بوده است تغییر کند. زیرا تجربه نشان 
داده اســت که این رویکرد، صرفا با نگرش پوپولیســتی منجر به تزریق منابع 
بی هدف و ایجاد اشتغال ناپایدار  شده است. حال آنکه تغییر نگرش به رویکرد 
توسعه ای اشتغال، با لحاظ عدم توازن های متنطقه ای و شناسایی مزیت نسبی 
هر منطقه، منجر به ایجاد اشتغال پایدار و سطح رفاه و درآمد مناطق مختلف 
کشور خواهد شد. در این راستا ایجاد زنجیره ارزش و ایجاد  ارتباط بین بنگاه های 
بزرگ و کوچک با همکاری و مشــارکت وزارتخانه ها و دســتگاه های اجرایی 

ذیربط توصیه می شود.
• اصالحات تقنینی در جهت تسهیل سازی شرایط استخدام و اخراج و افزایش 
انعطاف پذیری دستمزد در قانون کار می تواند سهم بزرگی در کاهش اشتغال 

غیررسمی داشته باشد.
*پژوهشگر اقتصادی
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برنامه ایرالین ها برای افزایش 40 درصدی نرخ بلیت هواپیما

لزوم هدفمند کردن یارانه پنهان صنعت هوایی

شرکت های هواپیمایی که این روزها به دنبال 
حــذف الزام قانونی فروش 60 درصد ظرفیت 
هواپیما هستند، برنامه دارند با استناد به همین 
موضوع، در جلســه شــورای عالی هواپیمایی 
تقاضــای افزایش 40 درصــدی قیمت بلیت 

هواپیما را مطرح کنند و مصوبه بگیرند.  
 24 آبان 99 بود که با تصویب شــورای عالی 
هواپیمایــی کشــوری، افزایش ۱0 درصدی 
قیمت بلیت پروازهای داخلی نسبت به جدول 
نرخی اعالم شــده توسط انجمن شرکت های 

هواپیمایی در خرداد ۱۳99، مصوب شد.
آن جلسه شورای عالی هواپیمایی کشوری که 
ساعت ها به طول انجامید با حضور نمایندگان 
وزارت امــور اقتصــادی و دارایی، وزارت امور 
خارجه، عضو ناظر کمیســیون عمران مجلس 
شــورای اسالمی، ســازمان برنامه و بودجه، 
دادســتانی عمومی و انقــالب  تهران، عضو 
مطلــع شــورای عالی هواپیمایی کشــوری، 
مدیرعامــل هواپیمایی جمهوری اســالمی 
ایران و نماینده شرکت های هواپیمایی داخلی 
برگزار شــد. همچنین در آن جلســه مقرر شد 
محدودیت ارزان ترین نرخ برای شــرکت ها از 
جدول نرخی حذف شود و هیچ  حداقل قیمتی 
وجود نداشته باشــد همچنین همچنین هیچ 

شــرکت هواپیمایی مجــاز به افزایش قیمت، 
باالتر از سقف تعیین شده نیست. ذکر این نکته 
نیز ضروی اســت که عوارض ایمنی پیش از 
ایــن مبلــغ ۱0 هزار ریال بود که طبق مصوبه 
جدید ســازمان هواپیمایی  کشــوری از اواخر 
خرداد امســال، 20 هــزار ریال افزایش یافت 
و بــه رقم ۳0 هزار ریال روی بلیت پروازهای 
داخلی رسید، بنابراین در نرخ نامه باال، باید 20 

هزار ریال افزایش قیمت اعمال شود.
بررســی پیشــنهاد ایرالین ها درباره افزایش 
نرخ بلیت در جلســه این هفته شــورای عالی 
هواپیماییبنابرایــن گزارش یکی دور روز پیش 
از والدت امــام رضا )ع( بود که شــرکت های 
هواپیمایــی نــرخ بلیت پروازهــای داخلی را 
افزایش دادند و در مسیری نظیر تهرانمشهد، 
قیمت های ارائه شــده از ســوی شرکت های 
هواپیمایی از ســقف نرخی تعیین شــده، عبور 
کــرد. پس  از بروز این اتفاق و اطالع رســانی 
رســانه ها، ســازمان هواپیمایی کشــوری به 
سرعت ورود و اعالم کرد که هرگونه افزایش 
قیمــت بلیــت پروازهای داخلــی غیرقانونی 
اســت و شــرکت های هواپیمایی در صورت 
تقاضــای افزایش نرخ بلیت، باید این موضوع 
را در شــورای  عالــی هواپیمایی مطرح کنند. 

محمدحســن ذیبخش، ســخنگوی سازمان 
هواپیمایی کشــوری، در این بــاره می گوید: 
افزایش قیمتی که اخیراً از ســوی شرکت های 
هواپیمایــی در پروازهای داخلی اعمال شــده 
بــود،  بدون هماهنگی با ســازمان هواپیمایی 
کشــوری بود و قطعًا با  شــرکت های متخلف 
برخورد قانونی خواهد شد. به گفته وی، سازمان 
هواپیمایی در این برهه با افزایش قیمت بلیت 
پروازهای داخلی مخالف است،  افزایش قیمت 
بلیت باید در شورای عالی هواپیمایی کشوری 
مطرح شــود و حتمًا وزیر راه و شهرســازی نیز 
در این باره  اعمال نظر دارد. سخنگوی سازمان 
هواپیمایی کشوری با بیان اینکه در اوایل هفته 
پیش ِ رو جلســه شــورای عالی هواپیمایی در 
این باره برگزار خواهد شــد، گفت: درخواست 
شــرکت های هواپیمایی بابت افزایش قیمت 
بلیت هواپیما در به شــورای عالی هواپیمایی 
مطرح  و بررســی می شــود بنابراین افزایش 
قیمت بلیت در حال حاضر مورد تأیید سازمان 
هواپیمایی کشوری نیست و غیر قانونی است 

و باید نتیجه آن جلسه مشخص شود.
دالیــل شــرکت های هواپیمایی برای   �

افزایش نرخ بلیت پروازهای داخلی
از ســوی دیگر شــرکت های هواپیمایی هم 

سعید مؤذنی*
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مدعی هســتند نرخ های تعیین شده مربوط به 
ســال قبل بوده است و باید امسال با احتساب 
تــورم، نرخ های جدیــد در پروازهای داخلی 
اعمال شــود. »افزایش قیمت دالر نســبت به 
سال گذشته و ارزی بودن بیش از 50 درصد  
هزینه شــرکت های هواپیمایی«، »افزایش 
حقوق و دستمزد پرسنل«، »افزایش زیاد قیمت 
انــواع قطعه هواپیما« همچنین »الزام اجرای 
موضوع فاصله گذاری اجتماعی و رعایت فروش 
فقط 60 درصد ظرفیت پرواز«، از دیگر مواردی 
اســت که  شــرکت های هواپیمایی از دالیل 
ضــرورت افزایش قیمت بلیت هواپیما مطرح 
می کننــد. الزام فاصله گذاری در پروازها یکی 
از موضوعات مورد نقد شرکت های هواپیمایی 
است که از اول آبان 99 الزامی شد؛ شرکت های 
هواپیمایی معتقد هســتند وقتی فاصله گذاری  
60 درصدی در پروازهای خارجی هواپیماهای 
خودشان ضرورتی ندارد و این موضوع در هیچ 
یک از پروازهای شــرکت های هواپیمایی دنیا 
هم اجرا نمی شوند، الزام شرکت های داخلی به 
فروش فقط 60 درصد پرواز داخلی، در واقع به 

نوعی اجحاف در حق  آنها است.
برنامه شرکت های هواپیمایی برای طرح   �

افزایش 40 درصدی قیمت بلیت هواپیما
یک منبع آگاه در این باره می گوید: شرکت های 
هواپیمایی برنامه دارند در جلسه آینده شورای 
عالی هواپیمایی موضوع افزایش 40 درصدی 
قیمت بلیــت هواپیما را با محوریت قراردادن 
»الزام فروش فقط 60 درصد صندلی هواپیما« 
مطــرح کننــد. وی اظهار  کرد: بدین ترتیب با 
طرح دالیل شــرکت ها، احتمااًل شورای عالی 
هواپیمایی کشــوری با بخشی از این افزایش 
قیمت مطالبه شــده شــرکت های هواپیمایی 
موافقــت می کند و شــاید در موضوع فروش 
فقــط 60 درصد ظرفیت پروازهای داخلی هم 
تجدید نظر شود. وی تأکید  کرد: ضرورت دارد 
وزیر راه و شهرسازی در این موضوع ورود کرده 
و به دقت بر رفتار و عملکرد شرکت ها و شورای 

عالی هواپیمایی نظارت کند.
توزیــع ناعادالنه یارانــه در مدل های   �

حمل ونقلی

در موضــوع افزایش قیمــت بلیت پروازهای 
داخلــی، چندین محور قابل بررســی اســت. 
اول آنکه قانون برنامه در مورد آزادسازی نرخ 
بلیت پروازهای داخلی سال هاســت مصوب 
شده است، قرار بود از سال سوم برنامه پنجم، 

آزادسازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی  
اجرا شــود که در حال حاضر این قانون که به 
اذعان اغلب دســت اندرکاران صنعت حمل و 
نقل هوایی قانونی مترقی محســوب می شود، 
اجرا نشده است. در این قانون نرخ، تابع عرضه 
و تقاضا تعیین می شــود و نرخ گذاری دستوری 
و تکلیفی نیست، در حالی که در  شرایط فعلی 
به نظر می رســد نرخ گذاری تکلیفی اســت. 
موضــوع مهم دیگر قابل بررســی، ضرورت 
برداشــت یارانه ها از پروازهای مسافری است، 
البته در همه جای دنیا به حمل و نقل مسافری 
یارانه می دهند اما در کشور ما در شرایطی که 
کمتر از 5 درصد  جابه جایی مســافر بر عهده 
ناوگان حمل و نقل هوایی اســت، )حدود 90 
درصــد جاده ای و ۷ درصد ریلی( چه ضرورتی 
دارد یارانه در این حوزه اعمال شود؟  این کار در 
واقع اختصاص یارانه برای اقشــار مرفه جامعه 
محســوب می شــود. باید دید در حال حاضر   
افزایش قیمت بلیت هواپیما دغدغه چند درصد 
مردم کشورمان هست؟ قشر ضعیف جامعه که 
ساالنه یک بار هم نمی تواند از مدل حمل و نقل 
هوایی اســتفاده کند، قشر متوسط هم ممکن 
است ساالنه به همراه خانواده حداکثر یک الی 2 
بار از حمل و نقل هوایی  استفاده کند، در حالی 
که درصد زیادی از مســافران این مدل حمل 
و نقلی، اســتادان، پزشکان و تاجران پروازی، 
درصدی کارکنان ادارات دولتی بابت انتقال به 
محل مأموریت و درصدی دیگر اقشــار باالی 
جامعه هســتند که از هواپیما جهت سفرهای 
گردشگری  استفاده می کنند و برخی در هفته 
6 تا 8 پرواز دارند. حال به چه دلیل باید از جیب 
همه مردم، یارانه به قشــری که از ســفرهای 
هوایی زیاد اســتفاده می کنند اختصاص یابد؟ 
بــه چه دلیل باید بنزیــن با قیمت یارانه ای به 
این مدل حمل و نقلی اختصاص یابد؟ در حال  
حاضر بابت پروازهای مسافری سوخت با نرخ 

هــر لیتر 600 تومــان و بابت پروازهای باری 
)کارگو( سوخت مطابق با نرخ فوب خلیج فارس 
هر لیتر بیش از 6000 تومان، به شــرکت های 
هواپیمایی عرضه می شــود، در واقع بابت هر 
لیتر ســوخت، دولــت 5500  تومان یارانه به 
اســتفاده کننده از حمل و نقل هوایی پرداخت 
می کنــد و هزینه اصلی هر پرواز هم، مصرف 

سوخت است.
البته بماند که همین قیمت های سوخت ارزان 
موجب شده است شرکت های هواپیمایی توجه 
چندانی به میزان مصرف سوخت ناوگان خود 
نداشــته باشــند در حالی که در شــرکت های 
هواپیمایی دنیا در صورت تغییر محدود مصرف 

سوخت، سوِد شرکت ها، کم و زیاد  
می شــود. بــه هر حال ایــن یارانه ها به جای 
آنکــه در مدل هایی نظیر حمل و نقل ریلی به 
عنوان حمل و نقل ســبز و ایمن مصرف شود، 
صــرف حمل و نقل هوایی می شــود در حالی 
که می توان با آزادســازی نرخ ســوخت برای 
پروازهای مســافری و به طبع آن آزادســازی 
صحیح نرخ بلیــت، یارانه های پنهان صنعت 
هوایــی را هدفمنــد کرد و ایــن یارانه ها را به 
سمت مدل های دیگر حمل و نقل هدایت کرد 
که سهم بزرگ تری در جابه جایی مسافر کشور 
دارند که البته دولت بعد می تواند این موضوع را 

در دستور کار قرار دهد. در این میان  
نباید موضوع سودهای کالن برخی شرکت های 
هواپیمایی و خدماتی که ایرالین ها باید بدهند 
و نمی دهنــد، فراموش شــود، همین امروز با 
وجــود آنکه شــرکت های هواپیمایی مدعی 
زیان هســتند، چندین شــرکت هواپیمایی در 
آســتانه اخذ موافقت اصولی یا راه اندازی است  
یا موافقت اصولی را گرفته اند. به عقیده برخی 
کارشناســان وقتی مالکان کارخانه های مواد 
غذایی هم به دنبال تأسیس شرکت هواپیمایی 
هستند، این نظریه که اخذ مجوزهای تأسیس 
شــرکت هواپیمایــی به قصــد دریافت ارز و 
تســهیالت و پولشویی، اســت، قوت می یابد  
که در گزارشــات بعدی به طور مفصل به این 

موضوع پرداخته می شود.
*کارشناس حمل و نقل
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کارشناسان و فعاالن اقتصادی چشم انداز 4 بازار  ایران را بررسی کردند 

راهبردهای  توسعه
 نوســان قیمت در بازارها همچنــان ادامه دارد؛ 
تا جایی که خودرو، مســکن، طال، ســکه، ارز و 
بــورس هــر روز قیمت جدیدی به خود می گیرد. 
اما نوســان قیمت ها در حالی است که این روزها 
خبرهای دلگرم کننده ای از روند مذاکرات و انجام 
توافــق برجامی به گوش  نمی رســد؛ توافقی که 
مدت هاســت بازارها را به انتظار گذاشــته تا بلکه 
قیمت ها ســیر نزولی را به خود گیرد. آن طور که 
مسووالن اعالم کرده اند، روند مذاکرات طوالنی 
خواهد بود و هنوز در برخی مسائل مهم و تصلی 

توافقی حاصل نشده است.
با این وجود، فعاالن بازارها در انتظار نشسته اند تا 
ببینند دولت سیزدهم چه تدبیری برای ساماندهی 
بازارها خواهد اندیشید. بر همین اساس است که 
این ســؤال این روزها بســیار از ذهن می گذرد که 
مســیر بازارها در دولت آینده چگونه خواهد بود؟ 
در ایــن خصــوص،  در طول یک هفته گذشــته 
کارشناســان و فعاالن اقتصادی پیش بینی هایی 
از وضعیت بازارها در دولت سیزدهم دارند و البته 

احتماالتی را مطرح می کنند.
چه نرخی در انتظار دالر است؟  �

ارز، یکــی از مهم ترین متغیرها در تغییر قیمت ها 
در بازارها اســت که از ابتدای امســال با وجود باال 
و پاییــن شــدن قیمت ها، اما با ایــن حال تغییر 
آن چنانی نداشته و بیشتر در مسیر نزولی حرکت 
کرده اســت. این در شــرایطی است که در سال 
گذشته پیش بینی هایی در  خصوص دالر ۱5 هزار 
تومانــی اتفــاق می افتاد، اما امروز دالر در بازار در 

کانال 24 هزار تومان قرار دارد.
تحلیلگــران بــازار ارز معتقدند از این پس نیز نرخ 
دالر بستگی به سیاست های دولت و فرمول هایی 
دارد که به کار می بندد. به اعتقاد علی اصغر سمیعی، 
رییس اســبق کانون صرافان، تغییر آدم ها نیست 
کــه تغییر ایجاد می کند، بلکــه تغییر برنامه ها و 

روش ها است که  
می تواند باعث تغییرات شود.

به گفته وی، درباره ارز و اقتصاد هم اگر بنا باشــد 
مســوول بعــدی هم روش فعلــی را ادامه دهد، 
معجــزه ای اتفاق نمی افتــد و نتیجه هم همین 

خواهد بود که مشاهده می شود.
رییس اســبق کانون صرافان با ذکر این نکته که 
فرمول های علم اقتصاد به مجریان حساســیت 
نشــان نمی دهد، ولی به اجرا حســاس اســت، 

می گوید: 
چشــم انداز پیش رو را دو گونه می شــود دید. یا با 
واقعی و واحد شدن قیمت ها و کنترل شدید تورم 
و کاهش حجم نقدینگی و اصالحات اقتصادی، 
شیب افزایش نرخ ارز را کم می کنیم و با تحکیم 
اقتصاد آرام آرام ثبات را به بازار هدیه می کنیم، یا با 
ادامه تالطم های  مخرب، گاهی با سرکوب نرخ ها 
بــه ضــرب تزریق بیش از تقاضا، فنر قیمت جمع 
می شــود و گاهی هم با فرار فنر، قیمت به شــدت 
افزایش می یابد و با هر تالطمی ضربه ای بر پیکر 

نحیف به اقتصاد کشور وارد می شود.
بازار سهام چه شرایطی را خواهند گذراند؟  �

گفته می شــود بورس دماسنج اقتصاد هر کشور 
است و معمواًل اخبار و تحوالت اقتصادی و سیاسی 
خیلی ســریع بر روندهای قیمتی بازار سهام تأثیر 
می گــذارد. انتخابات ریاســت جمهوری یکی از 
رخدادهای مهم سیاســی کشور است که همواره 
بــر انتظــارات فعاالن در  بازار ارز و دارایی ها تأثیر 

داشته است.
بــا توجــه به اینکه رویکرد سیاســی و اقتصادی 
روسای جمهور و اعضای هیات دولت بر وضعیت 
اقتصاد کشــور تأثیر مستقیم دارد، این رویکردها 
بــه فعاالن اقتصادی پیام های متفاوتی می دهد. 
رویکرد روسای جمهور نسبت به سیاست خارجی، 

قواعد و بازیگران  

بــازار، ســطح مداخله دولــت در اقتصاد، توزیع 
ثــروت، تجارت خارجی و مواردی از این دســت 
نشانه هایی برای شکل گیری انتظارات بازیگران 
اقتصــاد، صاحبان کســب وکارها و تصمیمات 

سرمایه گذاری شهروندان هستند.
امــا بورس یکی از چالشــی ترین بازارها در یک 
سال گذشته بود و در خرداد ماه به نیمه کانال ۱.۱ 
میلیونی رســیده بود. شاخص کل بورس پیش از 
برگزاری انتخابات در ســطح یک میلیون و ۱4۷ 
هزار واحد قرار داشت و حاال وارد کانال یک میلیون 

و 200 هزار واحد  
شده است.

در ایــن شــرایط، تحلیلگران اقتصــادی درباره 
وضعیــت آتی بــورس معتقدند که در حال حاضر 
از یک طرف تکلیف برجام مشــخص نیست و از 
طرف دیگر مشخص نیست تیم اقتصادی دولت 
جدید چه رویکردی نسبت به برخی سیاست هایی 

که روی شرکت های بازار  
سرمایه تاثیرگذار هستند، داشته باشد. در عینحال، 
باید دید قیمت های جهانی در چند ماه آینده چگونه 

خواهند بود.
بــه باور آنهــا، این ابهامات پیش بینــی بازار در 
بلندمدت را ســخت می کنــد، اما اگر قیمت های 
جهانی ریزشی را تجریه نکنند، بازار تا پایان سال 

سقوطی نخواهد داشت.
در همین رابطه، میثم هاشــم خانی، کارشــناس 
بازار ســرمایه با ذکــر این نکته که بورس خوب، 
بورســی است که با دخالت مثبت یا منفی روبه رو 
نشود، می گوید: شاخص کل بورس در 6 ماه آینده 

نمی تواند رشدمحور باشد.
بــه اعتقــاد او، همان ها که خوشــحال بودند از 
صحبت هــای رییس جمهور در خصوص دعوت 
مــردم به بورس، چند مــاه بعد مواضعی متفاوت 

گرفتند که نباید دولت در بورس دخالت کند.

مریم فکری
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وی با اشــاره به اینکه مثبت بودن گزارش های 
شرکت ها می تواند در مثبت شدن شاخص نقش 
داشته باشند اما تنها دلیل این تغییر روند نیست، 
افزود: ســیر تحوالت سبب شده است که انتظار 
بازگشت تورم به اقتصاد شکل بگیرد از سوی دیگر 
بعد از ریزش 9 ماهٔه  اخیر، بسیاری از سهم ها به 

نقاط جذابی رسیدند.
حمید میرمعینی، کارشــناس بازار ســرمایه نیز با 
اشاره به روند مثبت بورس در روزهای اخیر، عنوان 
می کند: تداوم این روند بستگی به رویکرد دولت 
آینده دارد و ترکیب تیم اقتصادی و حتی سیاسی 
دولــت آینــده می تواند بر مســیر حرکت بورس 

تاثیرگذار باشد.
وی متذکر می شود: برخی بازدید آقای رییسی از 
تاالر بورس را مهم می دانند، اما ورود یک فرد به 
تاالر بورس از نظر من مهم نیســت. قبل از ورود 
به تبلیغات، تمام کاندیداها و تیم های تبلیغاتی آنها 
می دانستند ضریب نفوذ بازار سرمایه در خانوارهای 
کشور افزایش یافته و تبلیغ روی این محور می تواند 
جذابیت ایجاد کند. پس بســیاری از صحبت ها 

می تواند در قالب تبلیغ ارزیابی شود.
میرمعینی می گویــد: اگر قائل به اثرگذاری بازار 
سرمایه در اقتصاد هستیم، باید حقوق سرمایه گذار 
را حفــظ کنیــم و بگذاریم طبق مکانیزم بازار آزاد 
در کشور عمل شود و رقابت اقتصادی رخ دهد.او 
تاکید می کند: اگر قرار است بازار سرمایه رشد کند، 
نقدینگی ورودی به بازار نباید صرف ســفته بازی 
و بازی با اعداد و ارقام شــود. الزم اســت برای 
برنامه ریــزی بهتر جایگاه ویژه ای در دولت برای 
رییس سازمان بورس تعریف شود تا این فرد بتواند 
در دولت  حضور داشته باشد و از بازار سرمایه دفاع 
کند.میرمعینی یادآور می شــود: رییس جمهور نیز 
به نظرم باید خواســتار تدوین دو برنامه 5 ســاله و 
یا دو ۱0 ساله شود تا روشن شود در جهت توسعه 

بورس چکار می توانیم بکنیم.
بازار مسکن چه شرایطی را می گذراند؟  �

بازار مســکن این روزها حال خوشــی ندارد؛ این 
موضوع را می توان از اعداد و ارقام منتشــر شــده 
درباره قیمت مسکن پیدا کرد. به گواه کارشناسان، 
عمده تریــن دلیل بی حالی بازار، کمبود مســکن 
اســت؛ اگرچه از نقش دالالن در بازار مســکن 

نمی توان گذشــت.آخرین گزارش رسمی درباره 
قیمت مسکن نشان می دهد که در اردیبهشت ماه 
امســال متوســط قیمت خریــد و فروش یک 
مترمربع زیربنای واحد مســکونی معامله شــده 
از طریق بنگاه های معامالت ملکی شــهر تهران 
28.8 میلیــون تومان بوده اســت.در حال حاضر 
کارشناســان و فعاالن بازار مســکن معتقدند که 
رکود در بازار به دلیل جهش بیش از 400 درصدی 
قیمت ها در سه سال اخیر ادامه خواهد داشت. در 
این میان، برخی واسطه های ملکی می گویند که 
شــرایط بازار مسکن از حالت انتظار برای تحرک 
نسبی، به حالت انتظار برای دیدن عملکرد دولت 
آینده تغییر جهت داده اســت.بیت اهلل ســتاریان، 
کارشــناس اقتصاد مسکن می گوید: موضوعاتی 
مثل رشــداقتصادی، بودجــه عمرانی، افزایش 
نقدینگی، چشــم انداز گشایش اقتصادی ناشی از 
مذاکرات برجام و ارتباط با چین، نشان دهنده این 
است که بردارهای کالن اقتصادی در حوزه مسکن 
به  ســمت رکود یا کاهش قیمت پیش نمی رود.
با وجود این تحلیل، برخی دیگر از کارشناســان 
مثل رییس اتحادیه مشاوران امالک به آینده بازار 
مسکن خوشبین هستند. مصطفی قلی خسروی 
با بیان اینکه آیت اهلل رئیســی، رشد تولید و رونق 
بازار مسکن را در اولویت برنامه های خود قرار داده 
اســت، می گوید:  افزایش عرضه منجر به ثبات 
قیمت مسکن می شود و انتظار داریم در نیمه دوم 
سال جاری آثار برنامه های منتخب مردم به شکل 
ثبات و حتی کاهش قیمت مسکن بروز پیدا کند.
خسروی تاکید می کند: پیش بینی بنده این است 
کــه در آینــده متغیرهایی کــه منجر به کاهش 
قیمت مسکن می شــود، بر متغیرهای افزایشی 
غلبــه می کند. بدین ترتیب انتظار داریم قیمت ها 
بــه ثبات برســد. همچنین از رکــود فعلی خارج 

خواهیم شد.
بازار خودرو از رکود خارج می شود؟  �

صنعت خودرو در چند ســال اخیر با چالش های 
بســیاری همراه بود و به دلیل گرانی بازار خودرو 
و کاهــش توان خرید مــردم، خرید و فروش به 
پایین ترین حد خود رســیده است.رکود بی سابقه 
در بازار خودرو ســبب شد تا خودروساران داخلی 
با مشــکالت بســیاری همراه شــوند. بسیاری 

از کارشناســان معتقدنــد که صنعــت خودرو در 
دولت آینده به رشــد می رســد، اما رفع مشکالت 
موجود قطعاً در بلندمدت محقق می شــود.برخی 
کارشناســان در این میان پیش بینی می کنند در 
آینــده در خودرو داخلی ما مجــدداً افزایش نرخ 
خواهیم داشــت، اما چقدر آن مشــخص نیست. 
ولی از نگاه آنها، خرید خودروی خارجی بســیار 
ریسکی است، چون امکان ریزش آن وجود دارد.

در مقابل، گروهی عنوان می کنند بازار خودرو در 
4 ســال آینده نمی تواند بحرانی شــود و وضعیت 
قیمتی آن نســبتاً با ثبات خواهد بود. به باور آنها، 
حذف قیمت گذاری، کاهش تعرفه و آزادســازی 
واردات تنها عواملی هســتند که مشــکل بازار 
خــودرو را حل می کننــد.در این خصوص، فربد 
زاوه، کارشــناس صنعت خودرو می گوید: صنعت 
خودرو به دلیل دخالت های مکرر مدیران دولتی، 
به ســمبل و ویترین ناکارآمدی و فساد حاصل از 
مدیریت دولتی تبدیل شــده است. وی می افزاید: 
به نظر می رســد رییس جمهور منتخب، فرصت 
زیادی برای تصمیمات ســخت در کالن اقتصاد 
و تمــام اجــزا و تک تک زنجیره های بازار خودرو 
ندارد؛ چراکه مشــکالت آنقدر عمیق هستند که 
تعارف پذیر نیســتند و ادامه مدیریت شعاری هم 
مخاطرات  زیادی دارد. این کارشــناس صنعت 
خودرو تصریح می کند: شاید اگر بخواهیم توقعات 
اقتصاد ایران را از دولت جدید در یک کلمه خالصه 
کنیم، باید به آزادسازی بازار و صنایع اشاره کنیم. 
بازارها همواره محل تقابل منافع مصرف کنندگان 

و عرضه کنندگان  است.
زاوه می افزایــد: توجه ویــژه به صنعت خودروی 
تجاری و راه اندازی زنجیره گسترده از شرکت های 
کوچک و متوســط می تواند انتظار اشتغال از این 
صنعت را به درســتی حل کند، موضوعی که در 

تعریف غلط کشور متوقف شده است.
وی تاکیــد می کند: ایجاد منابع مالی ارزان قیمت 
خصوصاً بین المللی می تواند جهش تولید در کشور 
شود و سایه بحران را از شرکت های خودروسازی 
هم دور کند. منایع ارزان ارزی و استفاده از خطوط 
فاینانــس و ری فاینانس می تواند امکان فروش 
اقساطی را  میسر سازد که مقابله با رکود گریزناپذیر 

بازار را امکان پذیر می کند.
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زمزمه های حذف لبنیات هم از ســفره مردم به گوش می رسد 

آشفته بازار ارز ترجیحی

 شــاید ۳ ســال پیش و زمانی که سیاستمداران به 
سیاست ارز ترجیحی روی آوردند، تصور نمی کردند 
که روزی این سیاســت تمام بازارها را به خود گره 
بزنــد و ایــن گره آنقدر کور شــود؛ اما اکنون بعد از 
ســه ســال این اتفاق افتاده و هیچ بازاری از این ارز 
آرامش  ندارد؛ حتی بازارهایی که مشمول ارز 4200 
تومانی نیستند؛ در ابتدا مشکالت با بازارهای مرتبط 
با این ارز مانند مرغ، گوشت، روغن و... آغاز شد و 
حال بازارهای وابسته نیز تحت تأثیر قرار گرفته اند 
و نتیجه این تأثیر در سفره افراد به ویژه دهک های 
پایین  درآمدی نمودار شده است. روز به روز یکی 
از اقالم از ســبد غذایی خانواده ها حذف شــد و این 
روزها زمزمه های حذف لبنیات از ســفره ها هم به 

گوش می رسد.
گرانی لبنیات از کجا شــروع شــد و به کجا   �

رسید؟
گرانی لبنیات از ابتدای سال جاری آغاز شد و باتوجه 
به گزارش مرکز آمار قیمت شیر، تخم مرغ و پنیر 
در فروردین سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته ۷۷.4 درصد افزایش داشت؛ از آنجایی که 
غالب این لبنیات به شــیر وابســته هستند، قیمت 
آن بر  روی قیمت ســایر لبنیات نیز اثرگذار اســت. 
قیمت شیر پس از عید به صورت غیررسمی افزایش 
یافت؛ البته این افزایش قیمت مثل همیشه از سوی 
مسئولین تکذیب شد ولی چیزی که آشکار بود، این 
بود که شیر با قیمت مصوب به فروش نمی رسید. 
دامداران نیز مدتی  اســت که خواســتار افزایش 
قیمت شیر به دلیل افزایش قیمت نهاده های تولید 
هســتند؛ اما کســی در ابتدا بدان توجه نکرد و این 
افزایش قیمت به بعد از انتخابات موکول شد و حال 
زمزمه های افزایش قیمت در هفته آتی نگرانی های 
بسیاری را برای تعطیلی کارخانه های  کوچکی که 
شیر می فروشند و سفره هایی که خالی خواهد شد، 

به وجود آورده است.

یک سر و هزار سودای نهاده های دامی  �
مشکل در تأمین نهاده های دامی حدود یک سال 
و نیم است که دامداران را گرفتار خود کرده است؛ 
نهاده های دامی مشــمول ارز ترجیحی هســتند و 
فسادی که این ارز در بازار نهاده ها ایجاد کرده است 
نیز مانند ســایر بازارها مشخص است. نهاده های 
دامی از  اصلی ترین هزینه ها در تولید محصوالت 
دامی چون گوشــت، شیر، مرغ ... به شمار می رود؛ 
از ایــن رو قیمــت نهاده ها بر قیمــت نهایی این 
محصوالت تأثیر بسزایی دارد. اما دولت یک سال 
و نیم است که نه می تواند نهاده مورد نیاز دامداران 

را تأمین کند و نه حاضر  
است از سیاست قیمت مصوب دست بکشد و آثار 
این سیاســت های غلط تنها گریبانگیر تولیدکننده 

ومصرف کننده شده است.
برای بررسی سرنخ ماجرای قیمت شیر بهتر است 
به آذر ماه پارسال نگاهی بیندازیم؛ درست زمانی که 
دولت پس از انکارها و تکذیب های بسیار پذیرفته 
بــود که در تأمین نهاده مــورد نیاز دامداران عاجز 
اســت؛ اما به جای برداشتن قیمت مصوب و تکیه 
بر  ســازوکارهای بازاری، قیمت مصوب شــیر را از 
2900 تومان به 4500 تومان رساند؛ اما این موضوع 
تنها مدت کوتاهی جواب داد و به مرور مشــکالت 
دامــداران در تأمین نهاده افزایش یافت؛ بنابراین 
الزم بود که قیمت شــیر هم افزایش پیدا کند؛ اما 

این  اتفاق هیچ وقت نیفتاد.
بازاری که کار خود را می کند و مســئوالنی   �

که نمی پذیرند
بعــد از عید، دامداران و تولیدکنندگان خواســتار 
افزایش قیمت شیر شدند و ۳0 اردیبهشت امسال 
ســخنگوی انجمن صنایــع فراورده های لبنی از 
افزایش 40 درصدی نرخ شــیر خام خبر داد. در آن 
زمان گفته می شــد قیمت تمام شده شیر خام برای 
دامداران بیش از  6 هزار تومان است و این در حالی 

بود که قیمت مصوب شــیر 4 هزار و 500 تومان 
اعالم شــد. اما با این قیمت به فروش نمی رفت و 
اصاًل صرفه ای برای تولیدکنندگان نداشت؛ از این 
رو مانند نان هر روز خبر از افزایش قیمت شــیر به 
صورت غیررسمی  از یک استان به گوش می رسید 
و هر چند مســئوالن زیر بار افزایش قیمت شــیر 
نمی رفتند، اما شیر با قیمت باالتر از قیمت مصوب 

به فروش می رفت.
نهاده هایی که گران می شــود و شیری که   �

تغییر قیمت ندارد
قیمت نهاده های دامی در سال جدید افزایش زیادی 
داشــت؛ با این وجود قیمت شیر تغییری نداشت و 
دامداران نیز متحمل فشــارهای زیادی شدند؛ اما 
اخیراً خبر افزایش قیمت سبوس دامداران را به ستوه 
آورده اســت. افزایش قیمت سبوس از سوی ستاد 
تنظیم بازار  انجام شد و این افزایش قیمت در حالی 
صورت می گیرد که مشــخص نیست چرا در کنار 
افزایش قیمت سبوس که یکی از نهاده های اصلی 

دام به شمار می رود، قیمت شیر افزایش نداشت؟
سیاست های غلط پابرجا  �

آنچه این روزها بازار کاالهای اساسی را هدف قرار 
داده، دو سیاســت مخرب قیمت گذاری دستوری و 
نیز ارز ترجیحی اســت؛ ارز ترجیحی که همانطور 
که هشــدار داده می شــد به موقع و به اندازه کافی 
به کاالها تخصیص نمی یابد و بود و نبودش برای 

دامدار و...  
تفاوتی نمی کند، اما ســبد غذایی مصرف کننده و 
تولید تولیدکننده با آن زیر و رو شده است. از سوی 
دیگر نیز دولت نمی خواهد بپذیرد برای محصوالت 
دامدار قیمت تعیین نکند و این دو سیاســت ســه 
ســال اســت که هیچ رمقی برای مصرف کننده و 
تولیدکنندگان بر جای  نگذاشته است و تقریباً همه 
بر درســت نبودن آن اتفاق نظر دارند؛ اما اراده ای 

برای حذف این دو سیاست وجود ندارد.

سیده زهرا محمودی
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توسعهدرگروتعامل
سازندهباجهان

نگاهی به کشــورهای پیشرفته امروزی نکات 
جالب و حائز اهمیتی را دربر دارد. کشــورهایی 
که امروز جهان را جایی برای تعامل و در جهت 
نیل به توسعه می دانند و این رویه  را جایگزین 
جهانی بدور از خشونت و درگیری نظامی و پیش 
به ســوی توســعه کرده  اند. بهتر اســت در این 
زمینــه نگاهی به کشــورهایی همچون ژاپن و 

چین داشته باشیم.
الف( تجربه ژاپن: هیچ کشــوری بیش از ژاپن 
تحت فشــار و بمب اتمی و تحقیر امپریالیســم 
آمریکا قرار نگرفت. نفوذ آمریکای فاتح به هیچ 
وجه اســتقالل ژاپن را بر نمی تابید و امریکا در 
اولین گام، ژاپن را اشغال و از داشتن ارتش محروم 

کرد. اولین ضربه به عزت  نفس ژاپنی ها.
ژاپنی ها بعد از جنگ متوجه شدند که علی رغم 
اینکه کشوری صنعتی هستند، بدلیل شکست در 
جنگ و بدلیل تصمیماتی که فاتحان می گرفتند، 
در مقابل حریف در موضع ضعف کامل قرار دارند 
و جایی برای عربده کشی و َهل من مبارز وجود 
ندارد. لذا از تقابل  مستقیم با دشمن امتناع کردند 
و بجای شــاخ آمریکا به پســتان شیر ِده آن نظر 
دوختند. لذا سیاستشــان بر این قرار گرفت که 
دانشجو به آمریکا بفرستند و علم و تکنولوژی را 
بیاموزند. متوجه شدند که در انزوا نمی توانند رشد 
کنند و خرابه های جنگ را بســازند. لذا  درهای 
اقتصاد را باز کردند و به آمریکا و غربی ها اجازه 
دادند که سرمایه شان را به ژاپن بیاورند و باعث 
رونق و اشتغال در کشور شدند. ژاپنی ها نه تنها 
ســرمایه گذاران غربی را غارتگر خطاب نکردند 
بلکه امنیت سرمایه آنها را تضمین کردند. این ها 
در حالی بود  که آمریکا در خاکشان پایگاه داشت 
و سربازان امریکایی هر توهین و جسارتی را به 
اتباع ژاپن روا می داشتند. ژاپنی ها دندان سر جگر 

گذاشــتند و دم بر نیاوردند و با کمک ســرمایه و 
تکنولوژی غربی و به اتکای تالش شبانه روزی 
خودشان، با تولید کاالهای ارزان   شروع کردند 
و با توجه به ارتباط خوب با دنیا توانســتند بازار 
پیدا کنند. کم کم کمیت و کیفیت کاالهایشان 
بهتر و عالی شــد و حاال دنیا را بدون شــلیک 
حتــی یک گلوله تســخیر کرده اند. حاال دیگر 
آمریکا نمی تواند به ژاپن بگوید باالی چشــمت 
ابروســت. حاال ژاپن با ارباب   پیشــین در موضع 
برابر می نشیند. ژاپن حاال یک ارتش محدود دارد 
اما از آن مهمتر پاناسونیک و سونی و تویوتا دارد. 
ژاپــن، حاال هم بدنبال یکی بدو کردن با آمریکا 
نیست. دنبال تعامل است که هر دو بتوانند سود 
کنند در بازار جهانی. حاال امریکا و ژاپن شریک  

هستند نه دشمن.
ژاپنی ها بجای شــاخ و شــانه کشــیدن برای 
دشــمن، تشنج زدائی کردند و به پستان شیرده 
آن آویختند و با دنیا تعامل سازنده برقرار کردند 
و ملت خودشان را از یک مخروبه شکست خورده 

جنگی به اقتصاد سوم/ چهارم جهان رساندند.
ب( تجربه چین: کشــور چین نه بدلیل جنگ، 
بلکه بدلیل بالی هولناک مائوئیســم و اقتصاد 
اشــتراکی و انقالب فرهنگِی دار و دسته مائو در 
دهه پنجاه و شصت به فقر و فالکت افتاده بود. 
پس از مرگ مائو در ۱9۷6، دنگ شــیائو پینگ 
به نیکی متوجه عقب ماندگی  کشــورش شــد و 
دریافت که در آن واحد نمی تواند هم با شوروی 
در بیفتد و هم با امریکا. دریافت که در مقابل هر 
دو حریف در موضع ضعف کامل قرار دارند و بویژه 
از سمت شوروی تهدید نظامی می شود. متوجه 
شد که جایی برای عربده کشی و َهل من مبارز   
وجود ندارد. پس از آنکه از رفاقت با شوروی ناامید 
شد، باب مذاکره و عادی سازی رابطه با آمریکا 
را که از زمان نیکسون ناتمام مانده بود با جیمی 
کارتر جلو برد و علی رغم اختالف شــدید بر سر 
تایوان به رفع تشــنج با آمریکا تن داد. این کار 
ساده ای نبود  بخصوص با حضور مائوئیست هایی 
کــه حاضر نبودند پرچم مرگ بر امریکا را پایین 
بیاورنــد و دنــگ را بخاطر کوتاه آمدن در قضیه 
تایــوان به خیانت متهم می کردند. پیمان عادی 

ســازی روابط چین و امریکا در دسامبر ۷8 امضا 
شــد. دنگ شــیائو پینگ در قضیه تایوان  امتیاز 
داد و ســر خم کرد تا بتواند کشــورش را از فقر و 
فاقه نجات بدهد. راه نجات کشــورش را تشنج 
زدایی با دشمن قدیمی دید. دنگ متوجه شد که 
چین در انزوا نمی تواند رشد کند. اولین کاری که 
کرد اعزام دانشــجو به آمریکا بود. همان کاری 
کــه ژاپنی ها کردند.  چینی ها دســت از فحش 
دادن به آمریکا برداشتند و راه تعامل با آن را در 
پیش گرفتند تا بتوانند تکنولوژی و سرمایه وارد 
کشورشان بکنند و برای مردمشان شغل و رفاه 
بیاورند. چینی ها نه تنها سرمایه گذاران غربی را 
غارتگر خطاب نکردند بلکه امنیت ســرمایه آنها  

را تضمین کردند. 
چینی ها ســال ها کارگر کمپانی های غربی در 
خاک خودشــان بودند. دندان سر جگر گذاشتند 
و با تالش شبانه روزی تکنولوژی را از مهمانان 
و روسای چشم آبی آموختند. آن ها هم با تولید 
کاالی ارزان شــروع کردنــد و با کمک ارتباط 
خوب با دنیا توانســتند بازار پیدا  کنند. کم کم 
کیفیت محصوالتشــان بهتر و عالی شد. حاال 
دنیا را بدون شــلیک حتی یک گلوله، تســخیر 
کرده اند. حاال آمریکا به چین هم نمی تواند بگوید 
باالی چشــمت ابروست. چین حاال هم بدنبال 
یکی بدو کردن با آمریکا نیست. چین و آمریکا 
حاال دو رقیب هســتند نه  دشمن . آمریکا اخیراً 
متوجه شــده که ای داد بیــداد، دارد قافیه را به 
چین می بازد و کج خلقی را شــروع کرده. اروپا 
هم بدنبالش. رقابت هم مثل بازی ست. اشکنک 
دارد، سر شکستنک دارد. گاهی برد دارد و گاهی 
باخت. چینی ها بجای شاخ و شانه کشیدن برای 
دشمن، تشنج زدائی کردند و به پستان شیرده آن 
آویختند و با دنیا تعامل ســازنده برقرار کردند و 
ملت خودشان را از یک ویرانه مائو زده به اقتصاد 

دوم جهان رساندند.
ج( اگــر چیــن و ژاپن )و به تبع آندو، کره جنوبی 
و ســنگاپور و اندونزی و مالزی و اخیراً ویتنام و 
بنگالدش( با دنیا تعامل ســازنده برقرار کردند و 
از آن طریق ملت خودشــان را به رشد اقتصادی 

و رفاه نسبی و ثروت رساندند، چرا ما نتوانیم؟

سعید قصابیان
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صرافی های آنالین موجب تکرار بحران مؤسسات مالی خواهند شد؟

 جوالن بیش از 1000 صرافی غیرمجاز در فضای مجازی

جوالن بیش از 1000 صرافی غیرمجاز   �
در فضای مجازی

عمــده عملیــات کالهبــرداری صرافــان 
غیرمجاز به واســطه فضای مجازی و جذب 
مالباختــگان از طریق صفحات اینســتاگرام 
و تلگــرام صورت می گیــرد. با نگاهی گذرا 
بــه عناوین و توضیحــات صفحات مجازی 
ایــن کالهبــرداران، به آســانی می توان به 
غیرمجــاز بودن این  صرافی ها پی برد. برای 

نمونــه برخی از این صرافی های غیرمجاز با 
اســتفاده از عناوین جذاب و ایجاد وابستگی 
به نهادهای ارزشــی و انقالبی مثل آســتان 
قدس رضوی سعی در جذب و به دام انداختن 
مخاطبان خود هستند. این در حالی است که 
براساس وب سایت  معاونت اقتصادی آستان 
قــدس رضوی، هیچ گونــه صرافی ذیل این 
معاونت فعالیت ندارد.کامران ســلطانی زاده 
رئیس کانون صرافان ماه گذشــته در همین 

باره هشدار داده بود، کانون صرافان تاکنون 
نزدیک بــه ۱000 معامله گر ارزی غیرمجاز 
را بــا رصــد فضــای مجازی بــه نهادهای 
ذیربــط معرفی کرده تا با آنها برخورد قانونی 
صورت گیرد اما شاهد آن  هستیم که همین 
افــراد مجــدداً با تغییر ماهیــت به معامالت 
غیرمجــاز برمی گردند.از طرف دیگر، رئیس 
مرکز تشــخیص و پیشگیری جرائم سایبری 
فتــا نیــز توضیح داده بــود، کالهبرداران در 

رشد قارچ گونه صرافی های غیرمجاز و بی نام ونشان در فضای مجازی، 
زنگ خطر تکرار بحران هایی مشابه بحران مالباختگان مؤسسات مالی 

و اعتباری غیرمجاز در ســال 96 را به صدا در آورده اســت.
اردیبهشــت ماه امســال بود که پایگاه خبری پلیس در بیانیه ای به 
شــهروندان در خصوص شــگردهای جدید کالهبرداری و سرقت از 
حســاب های بانکی متقاضیان معامالت ارزی هشــدار داد. براساس 
ایــن بیانیه، کالهبرداران با ایجاد صرافی های تقلبی، صفحات جعلی  
فیشــینگ و یا تیم های پشــتیبانی تقلبی درصدد فریب معامله گران 
هســتند. صفحات جعلی و فیشــینگ در حقیقت عملیات متقلبانه ای 

اســت که کالهبرداران با اشــتراک گذاری درگاه جعلی یک صرافی 
که دقیقًا مشــابه وب ســایت اصلی آن است، اقدام به ضبط اطالعات 
محرمانه و ســپس هک کردن حساب های فرد متقاضی ارز می کنند.

ســرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشــخیص و پیشــگیری از 
جرائم سایبری پلیس فتا ناجا، آذرماه سال گذشته با اشاره به روند رو 
به رشــد شــیوع صرافی های غیرمجاز تأکید کرده بود، احتمال فروش 

ارزهای تقلبی توســط این کالهبرداران بســیار باال است که همراه  
داشــتن این ارزهای تقلبی خصوصًا در کشــور دیگر می تواند برای 

شهروندان دردسرآفرین باشد.
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پوشــش صرافی و با تبلیغ کانال ها و صفحات 
شــبکه های اجتماعــی، کارمزد دریافتی خود 
را بســیار پایین تــر از دیگر صرافی های مجاز 
اعــالم می کننــد و همین  امر باعث شــده تا 
افــرادی که نیــاز مبرم به حواله کردن مبالغی 
به صورت ارزی به کشــورهای همسایه دارند، 
بــه آن هــا مراجعه کرده و وجوه هنگفتی را به 
آن ها بدهند تا در زمانی معین به دست فردی در 
خارج از کشور برسانند.الزم به ذکر است مرجع 
رســمی صدور مجوز بــرای صرافی ها، بانک 
مرکزی است و در حال حاضر تنها حدود 68۳ 
شــرکت صرافی )تضامنی و ســهامی خاص( 
دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی هســتند 
که فهرست و اطالعات مربوط به آنها در پایگاه 
اطالع  رسانی بانک مرکزی در دسترس است.

صراف نماهــا در خدمت قاچاق، قمار،   �
شرط بندی و خروج سرمایه

از ســوی دیگر هدف دیگر این کالهبرداران 
از تأســیس صرافی های صوری و غیرمجاز 
کمــک به قاچــاق کاال و ارز و همچنین نقل 
و انتقال پول های کثیف قمار و شــرط بندی 
به خارج از کشــور اســت. بخش دیگری از 
فعالیــت غیرمجاز ایــن صرافان نیز معطوف 
به  پشــتیبانی از صادرکنندگان متخلف برای 
عــدم بازگشــت ارز صادراتــی و عدم ثبت 
جابه جایــی ارز در سیســتم معامالتی بانک 
مرکزی اســت که در نهایت منجر به خروج 
ســرمایه از کشور می شود. با انجام تبادالت 
ارزی در بستری خارج از سامانه های نظارتی 
بانک مرکزی )نیما و سنا(، تأمین مالی ارزی و 
ریالی قاچاقچیان توسط این صرافان تسهیل 
می شود. عالوه بر این، اخیراً همزمان با شیوع 
ســایت های شرط بندی و قمار، نقل و انتقال 
پول برای شرکت  در سایت های شرط بندی 
و قمار نیز به فهرست فعالیت های غیرقانونی 

این صراف نماها افزوده شده است.
کامران ســلطانی زاده رئیس کانون صرافان 
در اردیبهشــت ماه با اشــاره به صرافی های 
غیرمجــاز در کشــور تأکیــد کــرده بــود، 
معامله گران ارزی غیرمجاز با یدک کشــیدن 
نــام جعلی صرافی برای خود، بازار ســیاه و 

غیررســمی را برای نقل و انتقاالت پول های  
قاچاقچیــان ایجاد کرده اند که این مقوله در 

فضای مجازی گسترده تر شده است.
بــه طــور کلــی دو نوع جــواز فعالیت برای 
صرافی ها صادر می شــود. نوع اول آن دسته 
از شــرکت های صرافی هستند که تنها برای 
خریــد و فروش نقــدی ارز، مجاز به فعالیت 
بــوده و در مقابل، شــرکت های صرافی نوع 
دوم کــه در کنــار معامالت نقدی ارز، اجازه 
انجــام  مبادالت ارزی و ارائه خدمات ارزی 
برون مرزی بر طبق مقررات ارزی را نیز دارند.
با این حال، در شرایط فعلی شاهد آن هستیم 
کــه برخی از صرافی های نوع اول که اجازه 
حواله و نقل و انتقاالت برون مرزی را ندارند با 
همکاری برخی تجار متخلف اقدام به قاچاق 
ارز و خروج سرمایه از کشور می کنند. بنابراین 

جای خالی نظارت بانک مرکزی  بر این گونه 
صرافی ها احساس می شود.

تابلوی »صرافی ارز دیجیتال مجوزدار«   �
حقه جدید کالهبرداران

در حــال حاضر بانک مرکزی برای معامالت 
رمزارز به تعداد محدودی از صرافی های بانکی 
مجوز فعالیت در این حوزه را داده است و طبق 
ضوابــط بانک مرکــزی ماینرهای مجوزدار 
می توانند در راســتای تجارت خارجی )تأمین 
ارز واردات( ارز دیجیتــال خــود را به  فروش 
برســانند. بــا این حــال در فضای مجازی و 

علی الخصوص اینســتاگرام با انبوه صفحات 
صرافی هــای غیرمجاز و بی نام و نشــان ارز 

دیجیتال مواجه هستیم.
در همین رابطه، سردار حسین رحیمی رئیس 
پلیس پایتخت در اوایل خردادماه تاکید کرده 
بود که تا به این لحظه حتی یک صرافی نیز 
مجــوز خرید و فــروش رمز ارزها را دریافت 
نکــرده اســت. محمدباقر قالیبــاف رئیس 
مجلــس نیز در اردیبهشــت ماه طی نامه ای 
خطاب به  رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور 
اقتصادی و دارایی، خواســتار مسدودسازی 
درگاه پرداخــت الکترونیک صرافی های ارز 

دیجیتال شده بود.
آیا بحران مؤسســات مالی و اعتباری   �

تکرار خواهد شد؟
منابــع ارزی و شــریان های نقل و انتقال آن در 
کشــور از چنان اهمیتی برخوردار بوده اســت که 
نهاد قانونگذار برای شــیوه تأســیس و نظارت بر 
عملکــرد صرافان و نیز مجــازات معامله گران 
متخلــف ارزی، قریــب به ۷ قانــون، آئین نامه 
و دســتورالعمل اجرایــی تهیــه و  تدوین کرده 
اســت.»قانون پولی و بانکی کشورمصوب سال 
5۱«، »قانــون تنظیم بازار غیر متشــکل پولی 
مصــوب 8۳«، »دســتورالعمل اجرایی ناظر بر 
تأســیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب 
9۳«، »احکام دائمی برنامه های توســعه کشور 
مصوب 95«،  »قانون برنامه پنجســاله ششــم 
توســعه کشــور مصوب 95«، »قانون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز مصوب 92« و »قانون مجازات 
اخاللگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 
69 و بروز شــده ســال 99« از جمله این قوانین و 
مقررات  اســت. در همین راســتا به نظر می رسد 
پلیــس امنیت اقتصادی به عنوان ضابط قضایی 
حوزه اقتصاد، دادستان کل کشور به عنوان مدعی 
العمــوم و نیــز بانک مرکزی و کانون صرافان به 
عنوان نهاد ناظر، بایستی هر چه سریعتر به طور 
هماهنــگ برای ســاماندهی صرافان  غیرمجاز 
اقدامات الزم را انجام دهند تا مجدداً شاهد تکرار 
بحران هــای امنیتیاقتصادی همچون بحران 
مؤسســات مالی و اعتباری غیر مجاز سال 96 از 

ناحیه صرافی های غیرمجاز در کشــور نباشیم.

منابع ارزی و شریان های نقل و انتقال 
آن در کشور از چنان اهمیتی برخوردار 
بــوده اســت کــه نهــاد قانونگــذار برای 
شــیوه تأســیس و نظــارت بــر عملکرد 
صرافــان و نیــز مجــازات معامله گــران 
متخلــف ارزی، قریــب بــه 7 قانــون، 
آئیــن نامــه و دســتورالعمل اجرایــی 

تهیه و  تدوین کرده است.
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 نحوه تعیین اجاره بهای مسکن حمایتی به چه صورت است؟

مسکن استیجاری 
بسازیم یا نه؟

چند ســال طول می کشــد تا ایرانی ها   �
بتوانند خانه دار شوند؟

یکی از ایراداتی که به این طرح وارد اســت، 
این اســت که باید فاصله مدت زمان توانمند 
شــدن خانوارها برای خرید مسکن در ایران با 
دیگر کشــورها هم در نظر گرفته شــود. مدت 
زمان خانه دار شــدن در ایران به گفته برخی 
اعضای کمیســیون عمــران مجلس در حال  

حاضر به 80 ســال رسیده است.
مسکن اســتیجاری؛ طرح نمایندگان مجلس 
قوی تــر اســت یا آئیــن نامــه وزارت راه و 

شهرسازی؟
با این حال در طرح مذکور که به کمیســیون 
عمــران مجلــس ارجاع شــده، خبــری از 
تأمیــن منابع مالی مورد نیاز نیســت. احتمااًل 
شــهرداری ها می بایست از محل منابع داخلی 
خــود و درآمدها از محــل عوارض مختلف از 
جمله عوارض ســاختمانی اقدام به ساخت این  
واحدها کنند. این طرح مجلس در حالی است 
که معاونت مســکن و ســاختمان وزارت راه 
و شهرســازی نیز اصالحیــه آئین نامه قانون 

ساماندهی تولید و عرضه مسکن را به کمیسیون 
اقتصاد دولت داده تا در صورت تصویب در این 
کمیســیون و ســپس هیئت دولت و  ابالغ آن 
به وزارت راه و شهرســازی، بخش خصوصی 
با دریافت مشــوق هایی همچون معافیت های 
مالیاتــی یا هزینه های صدور پروانه ســاخت، 
در حوزه مســکن اســتیجاری سرمایه گذاری 
کند. در حال حاضر راه اندازی مؤسسات اجاره 
داری حرفه ای، یکی از  اصلی ترین برنامه های 

وزارت راه و شهرسازی است.
عضــو هیئت علمی مرکز تحقیقات مســکن: 
بخــش خصوصــی ســرمایه گــذاری کند؛ 
شــهرداری ها، مدیریت فخرالدین زاوه رئیس 
پژوهشکده اقتصاد و مدیریت مرکز تحقیقات 
راه، مســکن و شهرسازی درباره طرح مسکن 
اســتیجاری اظهار کرد: اصل ساخت مساکن 
استیجاری در دنیا یک ایده پذیرفته شده است 
ولی نکته این اســت که باید برای تخصیص 
منابع به این بخش  کمی تأمل کرد؛ به این معنا 
که ممکن است منابعی که به عنوان تسهیالت 
تکلیفی باالجبار به حوزه مســکن ســوق داده 

شود، هم می تواند اثر مثبت داشته باشد و هم 
مخرب. کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: 
در دیگر کشــورها هم شهرداری ها در مسکن 
اســتیجاری  دخیل هستند؛ ولی باید سازوکار 
آن مشــخص شود؛ اینکه شهرداری به عنوان 
جزئی از این طرح باشد، امر پذیرفته ای است؛ 
ولی نباید شــهرداری ها به عنوان اصل در نظر 
گرفته شــوند؛ بلکه بخش خصوصی باید این 

کار را انجام دهد.
احتمــال بروز فســاد در صورت »مالِک   �

مساکِن استیجاری« بودن شهرداری ها
وی افــزود: در حال حاضــر دنیا به این نتیجه 
رسیده که مالکیت مساکن استیجاری از سوی 
شهرداری ها، کارآمد نیست؛ اینکه شهرداری 
بخواهد هم ســازنده باشــد و هــم گرداننده 
مسکن اســتیجاری، رویکرد بهینه ای نیست؛ 
چــون نهادهای عمومی ســازنده های خوبی  
نیســتند و معمــواًل هدر رفت منابع و فســاد 
مالــی در چنیــن پروژه هایی رخ می دهد؛ ولی 
شهرداری ها می توانند به مدیریت این طرح ها، 
تخصیصی منابع، مشارکت در عوائد آن و… 

گرچه احداث مســکن اســتیجاری به عنوان 
یکــی از برنامه هــای دولت و مجلس، امری 
شــایع در دنیاســت، اما برای اجرای آن در 
ایــران باید مالحظاتی در خصوص ســرمایه 
گــذاری در این بخش در نظر گرفته شــود. 
اخیــراً طرح تعــدادی از نمایندگان مجلس 
توســط هیئت  رئیســه اعالم وصول شده که 

بر اساس آن شــهرداری ها مکلف به احداث 
مســکن استیجاری در شهرهای باالی 250 
هزار نفر هستند که تعداد این واحدها بر اساس 
جمعیت هر شهر، از 500 تا 5 هزار واحد متغیر 
خواهد بود. در این طرح پیشنهادی، بیشترین 
تعداد   مســکن اســتیجاری با 5 هزار واحد به 
شــهرداری تهران اختصاص دارد.بر اساس 

این طرح، زوجین جوان می توانند تا 5 ســال 
در واحدهای استیجاری سکونت داشته باشند 
و پس از توانمند شــدن، باید جای خود را به 
خانواده هــای دیگر بدهند؛ همچنین در طرح 
مذکور آمده که شــهرداری ها ملزم به تعیین 
اجاره بها 20 درصد کمتر از  متوســط همان 

شهر هستند.
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کمــک کننــد. به گفته زاوه، دنیا به این نتیجه 
رســیده که بخش خصوصی در ساخت، نگه  

داری و بهره بردای مســاکن استیجاری ورود 
کند و شــهرداری ها هم آن را مدیریت کنند؛ 
اما شــهرداری هایی که در دیگر کشورها وارد 
حوزه ساخت می شوند، منابع مالی را در اختیار 
دارند؛ چون برخی مالیات ها در دیگر کشــورها 

به شهرداری ها داده می شود؛ اما  
در حــال حاضر شــهرداری ها در تأمین منابع 
پایدار خود از محل عوارض شــهری ناموفق 
هســتند و تکلیــف کردن آنها بــه هزینه کرد 
همیــن درآمدهــای محدودشــان به بخش 
مســکن استیجاری، بدون آنکه منابع جدیدی 
برای درآمدزایی آنها دیده شود، ممکن است به  
ورشکستگی شــهرداری ها منجر شود. عضو 
هیئــت علمی مرکز تحقیقات راه، مســکن و 
شهرســازی یادآور شــد: در طرح تهیه شده از 
ســوی نمایندگان مجلس، شفافیت به اندازه 
کافی دیده نشــده اســت. ســازوکار مسکن 
اســتیجاری با توجه به منابــع محدود فعلی، 
باید از  ســوی بخش خصوصی انجام شود؛ اما 
مشــوق های مالیاتی یا عوارض صدور پروانه 
و… برای ســرمایه گذار در این زمینه در نظر 

گرفته شود.
اول بــا مالیات بر عایدی جلوی ســفته بازی 
مســکن گرفته شــود ســپس برای مسکن 
اســتیجاری ســرمایه گذار جذب شود. وی با 
تأکیــد بــر اینکه باید پیش از آغاز به ســاخت 
مســکن استیجاری، از وقوع حباب های بزرگ 
در قیمــت مســکن جلوگیری کــرد، گفت: 
ســوداگری در ایــن بازار بایــد از رونق بیفتد 
تا ســرمایه گذار به ساخت مسکن استیجاری 
رغبت داشــته باشــد؛ در غیر ایــن صورت،  
ســازنده تمایل به ورود ســفته بازانه به بخش 
مســکن خواهد داشــت نه مصرفی. به گفته 
این کارشناس اقتصادی، سیاست های مالیاتی 
ماننــد مالیات بر عایدی ســرمایه می تواند به 
عنوان سیاســت بازدارنده از ورود سرمایه های 
مــورد اســتفاده قرار گیرد تا ابتــدا تورم کلی  
مســکن کنترل شود سپس ســرمایه گذاران 
راغب به فعالیت در بخش مســکن استیجاری 

باشند تا مالیات بر کسب و کارهای ثبت نشده 
ســاماندهی نشود، سرمایه ها به سمت مسکن 

استیجاری نمی آید.
پیشــنهادهایی برای تعیین اجاره بهای   �

مساکن استیجاری
وی دربــاره نرخ گذاری اجاره بهای مســاکن 
اســتیجاری نیز اظهار کرد: نمی توان یک نرخ 
ثابت برای اجاره بهای این واحدهای مسکونی 
در نظر گرفت یا مثاًل گفت 20 درصد کمتر از 
اجاره بهای شــهر تهران؛ چون در حال حاضر 
اجاره بها در نقاط مختلف  پایتخت، تفاوت های 
فاحشــی دارد و باید ســازوکاری در خصوص 
تعییــن اجاره بهــای این پروژه طراحی کرد و 
مثاًل قیمت عرف منطقه را تعیین کرده و سپس 
یــا با تخفیف دادن نســبت به نــرخ منطقه یا 
پرداخت مابه التفاوت اجاره بهای رایج با اجاره 
بهای مســاکن  استیجاری به صورت نقدی به 
خانوارهای ســاکن این خانه ها، به مشموالن 
ســکونت در واحدهای استیجاری کمک کرد.

تعیین ســقف تعداد مســکن اســتیجاری هر 
شــهر، جداگانه بررسی شود زاوه در خصوص 
ســهمیه بندی ساخت مســکن استیجاری بر 
اســاس جمعیت گفت: ایــن کار باید دقیق تر 
انجام شود چون برخی شهرها با جمعیت کمتر، 
فقر مسکن بیشتری نسبت به برخی شهرهای 
پرجمعیت تری دارند؛ بنابراین می بایســت در 
این طرح، تعیین ســقف  مســکن استیجاری 
مورد نیاز در هر شهر، بر اساس کمبود یا مازاد 
واحد مسکونی در همان شهر صورت گیرد؛ نه 
بر اســاس جمعیت؛ البته فاکتور جمعیت مهم 
اســت اما مهاجر پذیر یا مهاجر فرســت بودن 
شــهرها هم باید در تعیین تعداد مســکن های 

حمایتی در نظر  گرفته شــود.
تأمین امنیت روانی مستأجران خانه های   �

حمایتی مهمتر از اجاره بها
وی از دیگــر فاکتورهــای مهم در مســکن 
اســتیجاری را تعیین مدت زمان ســکونت در 
واحد مســکونی اســتیجاری دانست و گفت: 
امنیت روانی خانوارهای دارای شرایط سکونت 
در این خانه ها از اهمیت باالیی برخوردار است؛ 
بنابراین قراردادهای اجاره بیش از یک ســال  

جایگاه مهمی دارد؛ نمی توانیم به یک خانواده 
بگویی قرار است 5 ساله ساکن شود؛ اما قرارداد 
یــک ســاله ببندیم و ســپس در پایان همان 
ســال بــه او اعالم کنیم کــه واحد مورد نظر 

را تخلیه کند.
یــک شهرســاز: واحدهای اســتیجاری به 
خانه های مجردی تبدیل نشــودغزال راهب 
مدیرگروه شهرســازی مرکــز تحقیقات راه، 
مســکن و شهرســازی درباره طرح مســکن 
اســتیجاری و احداث مســکن برای اسکان 
موقتــی و اجاره ای زوج های جوان از ســوی 
شــهرداری ها گفت: نفس مسکن استیجاری 
کار درســتی اســت در تمام دنیا هم مســکن  
اقشــار کم درآمد از طریق مسکن استیجاری 
تأمین می شود.وی ادامه داد: در برنامه های 5 
ســاله توسعه هم بارها این موضوع دیده شده، 
ولی هیچ گاه موفق نبوده است؛ دلیل عمده آن 
این است که زیرساخت های قانونی آن فراهم 
نشــده است؛ زیرساخت قانونی به این معنا که 
رابطه دولت های ملی با محلی و سرمایه گذار  
مشــخص نشده اســت؛ ابهامات زیادی دارد. 
راهب افزود: بــه دلیل همین ابهامات قانونی 
و نبــود حمایت ها، بخــش خصوصی ترغیب 
به ســرمایه گذاری در این حوزه نمی شــود؛ با 
تدویــن قانون صریح و روشــن در این زمینه 
می توان، آن را اجرایی کرد. وی درباره  جایگاه 
شهرسازی در احداث مسکن استیجاری گفت: 
خانه های حمایتی مشــکلی که دارند، تمرکز 
مجموعه های ساخته شده در یک مکان است؛ 
این تجمع ســازی، اشتباه است چون ساکنان 
این واحدها، امکان توانمندســازی یکدیگر را 
ندارند. عضو هیئت علمی مرکز  تحقیقات راه، 
مســکن و شهرسازی گفت: شهرداری طرحی 
دارد که می خواهد خانواده های دارای شــرایط 
ســکونت در واحدهای مسکونی حمایتی را در 
محله ها پراکنده کند که کار درســتی اســت. 
وی از دیگر اشــتباهات ایــن طرح را احداث 
خانه های زیر 50 متر عنوان و اظهار کرد: باید 
شــأن خانواده ها رعایت شود و این واحدها به 
خانه های مجردی تبدیل نشــود؛ متراژ واحد 
هم بر اســاس هر شهر می تواند متفاوت باشد.
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شیوه عجیب خرید اقساطی خودرو در اروپا و آمریکا 

 خرید شاسی بلند با ماهی۳۳0 دالر!

کدام خودروســازان دســتی بر آتِش   �
لیزینگ دارند؟

آمارهای سال 20۱۷ میالدی نشان می دهند 
کــه حــدود ۷۷ درصد از تمــام خودروهای 
شــرکت »ب. ام. و« بــه شــیوه لیزینگ به 
فروش رســیده اند و این شرکت از این منظر، 
در آن ســال در دنیا در جایگاه نخســت قرار 

داشته است.
رتبه چهارم در اختیار شــرکت »مرســدس 
بنز« اســت. در ســال 20۱۷ میالدی، حدود 
6۷ درصد از تمام خودروهای تولیدی توسط 
»مرسدس بنز« به صورت لیزینگ به فروش 
رســیده اند. »ولوو« دیگر خودروساِز اروپایِی 

حاضر در این فهرست است.  
در زمــان مورد بررســی، حدود 59 درصد از 
خودروهای تولیدِی این شــرکت به صورت 

لیزینگ به فروش رسیده اند.
بنز یکی از شــرکت  هایی است که بیشترین 
میزان فروش خودرو در قالب قرارداد لیزینگ 

را دارند.
این در حالی است که بسیاری از شرکت های 
بزرگ خودروســازی، خودشان شرکت های 

لیزینــگ هم دارند. »هیوندای«، یکی از این 
خودروسازان است. در واقع، خریدار می تواند 
خودرو را به صورت قسطی، مستقیما از خوِد 

خودروساز بخرد.
چــرا لیزینگ خــودرو این قدر محبوب   �

است؟
اما دلیــل محبوبیت قراردادهــای لیزینگ 
خودرو در جهان چیســت؟ نخســت اینکه با 
لیزینگ کردِن یک خودرو )در کشــورهایی 
که این شــیوه از قراردادها در آنها مرســوم 
اســت(، می توانید بــدوِن پرداخِت تماِم مبلِغ 
یک خودرو، یا هر کاالِی بادواِم دیگر، صرفا 
آن را امتحــان  کنیــد و در صورتی که از آن 
خوش تان نیامد، پس از مدت مشــخصی به 

شرکت برگردانید.
مهم ترین مزیِت خرید خودرو به روش لیزینگ 
این اســت که این روش، عمال اقتصادی تر 
از روِش خرید نقدی یا با اســتفاده از اقســاط 
بانکی اســت. بر این اســاس، شما می توانید 
در صــورت تمایــل، بعد از مدت قرارداد )که 
در عمده موارد ۳ ســاله است(، خودرو را به  

شرکت پس بدهید. عالوه بر این، وقتی یک 

خودرو را به روش لیزینگ تهیه می کنید، در 
تمام مدت از شرایِط گارانتی بهره مند هستید.

در این شــرایط، شــما تنها بابت اســتفاده از 
خــودرو در مــدت زمان مشــخِص قرارداد 
هزینــه پرداخته ایــد. بنابرایــن، اگر تمایل 
دارید خودرویی به روز داشــته باشــید و هر 
چند سال یک بار خودروی تان را با جدیدترین 
مــدِل موجود در بازار تعویض کنید، لیزینگ 
انتخاب مناســبی  است. اما برای کسانی که 
قصد دارند ســال ها از یک خودرو اســتفاده 

کنند، خریِد نقدی بهترین گزینه اســت.
اما یک مثال واقعی: در آمریکا، متوسط قیمت 
 Compact SUV خریِد نقدِی مدل های
در برند »هیوندای« در سال 202۱ میالدی، 
حدود 28 هزار و 600 دالر اســت. اگر همین 
خودرو را در قالب یک قرارداد لیزینگ 6 ساله 
خریــداری کنیــد،  حدود 2 هزار و 600 دالر 
کمتــر پرداخــت می کنید. در واقع، بر خالِف 
ایران، در طول 6 سال مدت قرارداد، نه فقط 
پول بیشتری نمی دهید، که پول کمتری هم 
می دهید! بــا دالر 24 هزار تومانی، لیزینگ 
ایــن خودرو حدود 600 میلیون تومان هزینه 

محمد مهدی حاتمی

برخی از خودروســازان بزرگ جهــان 60 تا ۷0 درصد خودروهای 
خود را به شــیوه لیزینگ می فروشــند. شــیوه ای که سبب می شود 
مصرف کننده با پرداخت پول کمتری، ماشین به روزتری سوار شود. 
در ایران اما از اظهارنظرهای مقامات اینگونه بر می آید که لیزینِگ  
خودرو اساســا غیرقانونی اســت و اگرشــرایط لیزینگ هم در میان 

باشــد، مصرف کننده باید پول بیشتری بدهد.
در ایــن گــزارش شــیوه لیزینگ خودرو در شــرکت های معروف 
خودروســازی جهان مانند بنز و بی ام و را بررســی کرده اســت و به 
این سوال جواب می دهد که چه میزان از فروش خودروهای جهان 

از طریق لیزینگ اســت و این شیوه چه مزیتی دارد؟

»لیزینگ« نوعی قرارداد اســت که در آن، خریدار می تواند کاالیی 
را به صورت قســطی از فروشــنده بخرد. این نوع قرارداد، عموما 
برای خریِد کاالهای بادوام )مثل خانه، خودرو یا لوازم خانگی( مورد 
اســتفاده قرار می گیرد. همین حاال، شرکت های لیزینگ خودرو در 
ایــران هم وجود دارند و حتی ســهام آنهــا در بورس تهران معامله 
می شــود. با این همه، خرید خودرو در قالِب قرارداد لیزینگ، عمال 
سال هاســت متوقف شــده و حتی در ســال ۱۳99 از سوی پلیس 
غیرقانونی اعالم شــد. با این  همه، این شــکل از خرید خودرو، نه 
فقط در سراســِر دنیا بســیار محبوب اســت، که در برخی کشورها و 

برخــی برندهای خودرو، بر خریِد نقدی ارجحیت دارد.
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دارد.
اما نکته جالب توجه این اســت که افراد در 
شــیوه لیزینگ بخــش اندکی از این مبلغ را 
می پردازنــد و بقیه پول آن را ماهانه پرداخت 
می کننــد و گاهــی این رقم ماهی ۳۳0 دالر 

است!
لیزینگ خودرو در بسیاری از موارد، به   �

»تملک« خودرو ختم نمی شود.
امــا در اینجــا یک تفاوت مهم وجود دارد: در 
قالب قرارداد لیزینگ، بعد از 6 سال شما باید 
خودرو را به کارخانه یا شرکِت لیزینگ کننده 
پــس بدهید، در حالی کــه در قالب قرارداد 
خریــد، شــما از همان ابتــدا صاحب خودرو 
بوده ایــد. )افــت مدل و افــت قیمت خودرو 

پس از هر  دو حالت یکســان است.(
در واقع، در قالب قرارداِد لیزینگ، شما صرفا 
هزینه اجاره خودرو را در مدت زمان 6 ســال 
پرداخت کرده اید. پس از پایان زمان قرارداد، 
می توانیــد قرارداد را تمدیــد کنید و باز هم 
قســط بدهید و یا اینکه خودرو را پس بدهید 

تا قرارداد فسخ شود.
لیزینگ خودرو در ایران و جهان  �

نکته جالب توجه در مورد بازار لیزینگ خودرو 
اما این است که بر خالف ایران، بخش بزرگی 
از خودروها در بازارهای جهانی، با استفاده از 
فرآیند لیزینگ به فروش می رســند. در واقع، 
شرکت های لیزینگ که سرمایه های کالنی 
در اختیار دارند، با شــرکت های  خودروســاز 
قــرارداد می بندنــد و خودرو را مســتقیم از 
خودروســاز خریداری می کنند و مشــترِی 
نهایی، خرید خودرو را با واســطه و از طریق 

این شرکت ها انجام می دهد.
برخی داده هــای آماری حکایت از آن دارند 
کــه در فاصلــه ســال های 20۱۷ تا 2020 
میالدی، حدود 25 تا ۳4 درصد )بیشــترین 
آمــار مربوط به ســال 20۱۷ و کمترین آمار 
مربوط به ســال 2020 بوده است( از تمامی 
خودروهای فروخته شــده در ایاالت متحده  
آمریــکا، در قالب قراردادهــای لیزینگ به 

فروش رسیده اند.
این در حالی اســت که برخی اظهارنظرهای 

مقامات مربوطه نشــان می دهد که لیزینِگ 
خــودرو در ایــران، در حــال حاضر اساســا 
غیرقانونی اســت. بر این اســاس، در آذرماه 
ســال ۱۳99، فرمانده انتظامی تهران بزرگ 
نسبت به فعالیت شرکت های لیزینگ خودرو 

هشدار  داد.
در آن زمــان، ســردار حســین رحیمــی، از 
دســتگیری 28۱ مجــرم حرفه ای در تهران 
خبر داد و گفت: »مردم بدانند که االن فعالیت 
شــرکت های لیزینگی صحت نداشته و دروغ 
اســت. مردم این فریب ها را باور نکنند. این 
شــرکت ها بــرای لیزینگ کردن باید از یک 
جایــی  خودرو را بگیرند و در حال حاضر این 
اتفاق رخ نمی دهد. بنابراین، مردم فریب این 

شرکت ها را نخورند«.
همزمان اما شــیوه های جدیــدی از تملک 
خــودرو هم در جهان به وجــود آمده اند که 
در واقع، بر مدل هاِی تجارِی شــرکت های 
بزرگ بنا شــده اند. گزارشــی در وبســایت 
»CNBC« نشان می دهد که تقاضا برای 
خرید »اشــتراک خــودرو« در جهان رو به  

افزایش است.
لیزینگ خودرو در جهان، اکنون تا حدودی به 
مدل تجاری شرکت هایی مانند »نتفلیکس« 

شبیه شده است.
در ایــن مــدل، که شــبیه به مــدل تجاری 
»نتفلیکــس« )Netflix( هــم هســت، 
شــخِص متقاضی خودرو را برای مدت زمان 
مشــخصی »اجاره می کند« و این، اندکی با 
مدل »لیزینگ« تفاوت دارد. در واقع، در حالی 
که در یک قرارداد لیزینگ،  فرِد لیزینگ کننده 
در نهایــت می تواند مالک خودرو شــود، در 
قرارداد پرداخِت »حق اشــتراک« یا پرداخت 
»اجاره بهــا«، مالکیت خــودرو همچنان در 

اختیار شرکت اجاره دهنده خواهد بود.
لیزینگ چیست؟  �

 Lease( »و امــا تعاریف: قرارداد »لیزینگ
Contract( نوعی از قرارداد اســت که در 
قالب آن، یک شــرکت، مالکیت یک کاالِی 
بادوام را پس از تکمیل فرآیند پرداخِت اجاره 
)یا اقســاط( به مســتاجر )یا پرداخت کننده 

قسط( واگذار  می کند.
به عبارت ساده تر، سرمایه گذار، با استفاده از 
ســرمایه خود کاالیی با دوام )معموال ملک، 
خــودرو یا لوازم خانگی( را خریداری می کند 
و آن را بــه صورت اجــاره در اختیاِر دیگری 
قرار می دهد و با پرداخِت آخرین قسِط اجاره، 

مالکیت به مســتاجر انتقال پیدا می کند.
انواع روش های لیزینگ خودرو  �

بــه طور کلی اما روش هــای متفاوتی برای 
خرید لیزینگی خودرو وجود دارد. یکی از این 
روش ها، پرداخت »یک قسطی« است که در 
آن، متقاضــی در تاریخ معینی که در قرارداد 
به آن اشــاره شــده، کل مبلغ مورد اشاره در 

قرارداد را پرداخت می کند.
لیزینــگ و خرید اقســاطی خودرو در ایران، 
با محدودیت و ممنوعیت مواجه شــده است.

روش دوم، روش پرداخت با »اقساط ادواری« 
است که مشابه پرداخت اقساط بانکی است. 
روش ســومی هــم وجود دارد کــه در واقع 
ترکیبی از دو روش باال اســت. این در حالی 
است که معموال فروشندگانی که محصوالت 
خود را به صورت فروش اقساطی به  فروش 
می رسانند، قیمت کاال را با توجه به نرخ بهره 

و ارزش زمانــی پول افزایش می دهند.
جــداِی از این روش هــا، روش دیگری 
هــم وجــود دارد که به »اجاره به شــرط 
تملیک« موســوم اســت. در این روش، 
مالــک خودرو )اجاره دهنده یا موجر( طی 
قــراردادی حق اســتفاده از خودرو را در 
یــک دوره زمانی معین در مقابل وصوِل 
مال االجاره به شــخِص  حقیقی یا حقوقی 
)اجاره کننده یا مســتاجر( واگذار می کند.
در ایــن روش، اجاره دهنده مالِک قانونِی 
دارایِی اســتیجاری اســت و در واقع، تا 
زمان عدم تسویه حساب، شما نمی توانید 
مالک خودرویی باشید که آن را به صورت 
لیزینگ خریداری کرده اید. بر این اساس، 
اجاره کننده به اصطالح »مالک منافِع آتِی 
دارایِی مورد  اجاره« است و پس از تسویه 
اقســاط یا مبلغ قرارداد، می تواند صاحب 

خودرو شود.
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ســایه سنگین فامیل بازی  و مافیای قدرت و ثروت بر سر صنعت سیمان و فوالد

دالالن میدان دار بازار مصالح ساختمانی

افزایش ۱2 درصدی قیمت ســیمان در حالی 
اتفــاق افتاد که ۳0 فروردین ماه امســال نیز 
انجمن ســیمان قیمت سیمان پاکتی را 25 تا 
26 درصد افزایش داد. بدین ترتیب قیمت هر 
پاکت سیمان 50 کیلویی تیپ 5 با احتساب 9 

درصــد مالیات بر ارزش افزوده باید 2۳  
هــزار و ۷0۷ تومــان می بود اما تا به دســت 
سازندگان می رســید 50 هزار تومان می شد. 
یعنــی بیــش از ۱00 درصد افزایش قیمت که 
عمدتًا به جیب واســطه ها و دالالن می رفت. 
در این شــرایط به نظر نمی رســد افزایش ۱2 
درصدی نرخ ســیمان فله درب کارخانه منجر  

به حذف واسطه ها شود.
کارشناســان و برخــی نماینــدگان مجلس 
معتقدنــد کــه تولیدکنندگان ســیمان برای 
کسب منفعت خود به ایجاد واسطه می پردازند.

انبوه ســازان: نیمــی از ســازندگان، صنعت 
ساختمان را ترک کرده اند

دبیر کانون انبوه ســازان می گوید: نرخ سیمان 
هــر روز بــه یک بهانه باال می رود؛ یک روز به 
دلیــل قطع برق کارخانجات، یک بار به بهانه 

قطع گاز، یک بار با هدف حذف واسطه ها، یک 
روز با توجیه کمک به تولیدکننده. تنها چیزی 
که در این فرآیند دیده نمی شود ضربه  خوردن 
حوزه ســاخت و ساز اســت. اگر تولید مسکن 
ضربــه بخورد که خورده، باید در آینده منتظر 
افزایش قیمت مســکن در بازار باشیم. همین 
حاال هم حدود 50 درصد سازندگان، این حوزه 
را ترک کرده و به فکر شــغل دیگری هستند.

فرشــید پورحاجت با بیان این ادعا که مافیای 
مصالح ســاختمانی، صنعت ســاختمان را به 
ورطــه نابودی کشــانده اند گفت: مجوزهای 
رنگارنــگ بــا رانت و امضاهــای طالیی به 
شــرکتهای تولیدکننــده داده اند فارغ از اینکه 
در پایین دســت چــه اتفاقی می افتد. ظرفیت 
تولیــد  کارخانجات ســیمان نشــان می دهد 
مشــکل از کمبود تولید نیست. مشکل اساسی 
در ســاز و کار ایجاد واســطه و دالل در بازار 
مصالح ســاختمانی اســت. در دو سال گذشته 
کارخانجات، دولت، مردم را بازیچه گرفته اند. 
یک شــبه برقشــان قطع شد، یک شبه توزیع 
نشــد، یک  شــبه قیمت را افزایش دادند. این 

رفتارها شایســته نظام اقتصادی ما نیست.
وی خاطرنشــان کرد: ایران یکی از بزرگترین 
کشورهای تولیدکننده سیمان جهان است اما 
عرضه ســیمان را به قــدری کاهش دادند تا 
قیمتها را پاکتی 50 هزار تومان باال بردند. بعد 
که خیالشــان از رشد قیمت راحت شد تولید را 
افزایش دادند تا نرخ سیمان به پاکتی  ۳6 هزار 

تومان رســید اما با این رقمها راضی نیستند.
پورحاجت مدعی اســت که کارخانجات بزرگ 
سیمان در کنار خود آدمهای بزرگ اقتصادی را 
گذاشته اند و آنها تصمیم می گیرند که ظرفیت 
باال برود یا پایین بیاید تا بتوانند برای افزایش 

نرخها توجیه داشته باشند.
واسطه ها با تولیدکنندگان یکی هستند؟  �

یکــی از نماینــدگان مجلس هــم بیان کرده 
اســت: برخی تولیدکننــدگان و مدیران حوزه 
تولید با ایجاد واســطه، به دنبال کســب سود و 

منفعت هستند.
علی جدیـ  عضو کمیســیون صنایع و معادن 
مجلسـ  می گوید: با افزایش ۱2 درصد قیمت 
سیمان با هدف حذف واسطه نه تنها دالالن از 

گروه اقتصادی: در شــرایطی که بازار ســیمان به ثبات رسیده و قیمت هر 
کیســه از حدود 50 به ۳6 هزار تومان کاهش یافته، اواســط ماه گذشــته 
افزایش ۱2 درصدی قیمت ســیمان فله به شــکل قانونی با هدف حذف 
واســطه ها و رســیدن محصول به دست مصرف کننده  نهایی به تصویب 
رسید؛ با این حال کارشناسان معتقدند این تصمیم تاثیری در حذف مافیای 

ســیمان ندارد و فقط منجر به افزایش قیمتها می شود.
بعد از کش و قوســهایی که از اواخر ســال گذشــته بر ســر کمبود عرضه 
سیمان نسبت به تقاضا ایجاد شده و تا اردیبهشت امسال ادامه پیدا کرد، 
حاال این بازار تقریبًا به ثبات قیمتی رســیده و هر پاکت که تا اردیبهشــت 
امسال 50 هزار تومان باال رفته بود به حدود ۳6  هزار تومان کاهش یافته 
اســت. با این حال روز ۱8 خردادماه با یک مجوز قانونی از طرف انجمن 
ســیمان خطاب به مدیران عامل شــرکتهای تولیدکننده نرخ سیمان فله 

۱2 درصد افزایش یافت. این مجوز در راســتای توافق انجمن ســیمان با 
ســازمان حمایت مصرف  کنندگان و تولیدکنندگان صادر شد.

طبق این بخشــنامه به شــرکتهای تولیدکننده ســیمان اجازه داده شــد 
در صــورت فروش ســیمان فله به مصرف کننــده نهایی می توانند قیمت 
محصــول را حداکثــر ۱2 درصد قیمت مصــوب بابت هزینه های فروش 

مستقیم افزایش دهند.
رشد قیمت نهاده های ساختمانی و قیمت زمین به عنوان مولفه های درونی 
بخــش مســکن در کنار متغیرهــای بیرونی مثل جهش نرخ ارز، منجر به 
کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان مسکن شده است. نمایندگان مجلس 
از فامیل ها و مافیای قدرت و ثروت در صنعت  ســیمان و فوالد ســخن 
می گویند. اواخر اردیبهشــت امسال نیز علیرضا رزم حسینیـ  وزیر صمت 
ـ در جمع نمایندگان مجلس، وجود مافیای ســیمان و فوالد را تأیید کرد.
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میان برداشته نمی شوند بلکه قیمت تمام شده 
این کاال افزایــش می یابد. اگر تولیدکننده به 
دنبال حمایت از مصرف کننده است  باید زمینه 
حذف واسطه ها و رساندن کاال به دست مصرف 
کننده را فراهم کند تا قیمت ها کاهشــی شود.

به هر ترتیب در بخشــنامه روز ۱8 خردادماه 
انجمــن صنفی کارفرمایان صنعت ســیمان 
خطاب به مدیران عامل شــرکتهای ســیمان 
آمده اســت: »به منظور رعایت منافع مصرف 
کنندگان نهایی ســیمان فله و کاهش التهاب 
در بــازار مصرف ســیمان فله و بــا عنایت به  
موافقــت هیات مدیره انجمن مبنی بر فروش 
سیمان فله به مصرف کننده نهایی وبا در نظر 
گرفتن هزینه های مرتبط با فروش مســتقیم، 
بدین وســیله اعالم می گردد که کارخانجات 
ســیمان با توجه به نامــه مورخ 2۱ فروردین 
۱400 ســازمان حمایــت مصرف کنندگان و  
تولیدکنندگان و بر اساس قوانین مرتبط، مجوز 
می باشــند در صورت درخواســت برای خرید 
مســتقیم سیمان فله توسط مصرف کنندگان 

نهایی )پروژه های عمرانیـ  صنایع سیمان بر 
ـ انبوه سازان( ضمن راه اندازی مکانیزم توزیع 
ســیمان مســتقیم، نسبت به فروش و  تحویل 
ســیمان فله با قیمت مصوب مصرف کننده با 
رعایــت دســتورالعمل ضمیمه نامه مورخ ۳0 
فروردیــن ۱400 انجمن و بر اســاس فرمول 

ذیل اقدام نمایند:
)ارزش افــزوده( * ۱.09 ])حداکثر ۱2 درصد 
قیمــت مصوب بابــت هزینه هــای فروش 
مســتقیم( + )قیمت مصوب هر تن ســیمان 
فله([ قیمت هر پاکت ســیمان در تیرماه سال 
گذشــته حــدوداً ۱8 هزار تومــان بود که هم 
اکنــون به ۳6 هزار تومان رســیده و دو برابر 
شده است. البته وزیر صنعت، معدن و تجارت 
می گویــد که افزایــش نرخ دالر از ۱4 هزار و 
500 تومان در اوایل ســال گذشته به 22 هزار  
تومــان تا پایان همان ســال در رشــد قیمت 

سیمان تردید ناپذیر است.
از سال گذشته تا کنون برای کنترل بازارهای 
سیمان و فوالد، بارها جلسات کارشناسی بین 
مســئوالن دولتی و نمایندگان مجلس برگزار 
شــده است. کمیســیون عمران و کمیسیون 
صنایع مجلس نیز بعضًا تصمیماتی درخصوص 
نرخ گذاری اتخاذ کرده اند که ظاهراً   تاثیرگذار 
نبوده اســت. در این شــرایط دالالن کماکان 

میدان دار بازار مصالح ســاختمانی هستند.

بــه رغــم منازعــات ژئوپلیتیکــی خلیج 
زیســت محیطی  منافــع  فــارس، 
کشــورهای منطقه در چارچوب بازی 
غیرمجمــوع صفــر تأمیــن می شــود. 
یعنی نه امکان حل کردن یک جانبه 
مشــکالت وجود دارد و نه منافع حل 
ایــن مشــکالت منحصــراً فقط به یک 

کشور می رسد. 
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خیال بازار تا حدودی نسبت به آینده شاخص راحت شد

 مکانیزم های بازگشت اعتماد به بازار سرمایه

یــک تحلیلگــر بازار ســرمایه با تاکید 
بــر اینکه رئیس ســازمان بورس باید 
همچــون رئیــس کل بانک مرکزی در 
جلســات هیات دولت حضور یابد، گفت: 
اکنــون تصمیمات بــرای 50 میلیون 

سهامدار اتخاذ می شود.
پیــام الیــاس کــردی در خصــوص 
مکانیزم های بازگشــت اعتماد به بازار 
ســرمایه در دولــت ســیزدهم گفت: با 
توجه به اینکه رئیس جمهور منتخب در 
4 سال آینده در مسند قدرت خواهد بود 
و مشــخص گردید که مسائل اقتصادی 
دولت به کدام ســمت قرار است هدایت 
شــود،  بازار ســرمایه از ابهام گذشته تا 
حدودی خارج شــده اما برخی ابهامات 
همچنــان در بــازار وجود دارد و فعاالن 
بازار ســرمایه به صورت دقیق نمی دانند 
کــه چه اتفاقاتی قرار اســت برای بازار 
سرمایه رخ داده و دولت جدید چه نگاهی 
را قرار است به بازار سرمایه تزریق  کند.
تحلیلگــر بازار ســرمایه افزود: البته در 
روزهــای گذشــته گمانه زنی هایی نیز 
در خصوص افرادی که بر مســند وزیر 
اقتصــاد و رئیــس کل بانــک مرکزی 
خواهند نشست، صورت گرفته که اتفاقًا 
نام هر یک از این افراد که مطرح شده، با 
تکذیب مواجه گردیده است؛ اما نوع  نگاه 
و پیگیری فعاالن بازار ســرمایه از این 
دو پســت مهم و کلیدی دولت حکایت 
از آن دارد کــه انتخاب این دو نفر و نوع 
نگاه آنها، به اندازه بســیار زیادی برای 

فعاالن بورس حائز اهمیت است.
وی تصریــح کــرد: جایــگاه بورس در 

گذشــته نسبت به وزارت اقتصاد و بانک 
مرکزی همواره، جایگاه نازل تری بوده؛ 
اگرچه تصمیمات این دو دستگاه به طور 
مســتقیم بر روی بازار ســرمایه اثرگذار 

است.
وی گفت: دیدگاه دولت جدید نسبت به 
بازار سرمایه به جز برخی اظهارنظرهایی 
که از سوی رئیس جمهور منتخب مطرح 
شده، به صورت شفاف مشخص نیست 
بــا این وجود فعاالن بــازار با فراغ بال 
بیشــتری نســبت به گذشــته اقدام به 

سرمایه گذاری جدید در بازار کرده اند.
کردی با بیان اینکه یکی از مسائلی که 
ذهن فعاالن بازار را مشغول کرده است، 
موضوع قیمت گذاری دســتوری است، 
گفت: هنوز تکلیف بازار سرمایه در دولت 
جدید به لحاظ نوع نگاه به قیمت گذاری 
دستوری مشخص نیست؛ اگرچه ایشان 
مطرح کرده اســت که  شــفافیت را بر 
بورس حاکم کرده و بازار ســرمایه قرار 
نیســت قلک دولت باشد؛ اما به هر حال 
فعاالن بازار همچنان منتظر هســتند تا 
بداننــد دولت جدید چــه تصمیماتی را 
برای این بازار در دســتور کار خود قرار 

خواهد داد.
وی اظهار داشــت: ممکن اســت هدف 
دولــت این باشــد که بازار ســرمایه را 
همچون ســال گذشــته، رونق داده و 
توسعه دهد، به عنوان مثال ممکن است 
که بر روی بحث افزایش سهامداران یا 
سهام عدالت متمرکز شود یا اینکه تأمین 
مالــی از بــازار ثانویه را برای بازار  اولیه 
در دســتور کار قرار دهد که بالطبع، هر 

نــوع نگاه، حتمًا کنش ها و واکنش های 
متفاوتی را از سوی بازار به دنبال خواهد 

داشت.
کردی معتقد اســت که اگر قرار اســت 
بانک مرکزی اســتقالل داشــته باشد، 
بورس هم باید اســتقالل داشته باشد و 
همانطــور که رئیس کل بانک مرکزی 
در دولــت حضور داشــته و از ایده های 
ایــن بانک در خصــوص نرخ ارز یا نرخ 
سود بانکی دفاع می کند، رئیس سازمان  
بورس و اوراق بهادار نیز باید در جلسات 

دولت حضور داشــته و اظهارنظر کند.
به گفته وی، انتظار از دولت ســیزدهم 
این اســت که جایگاه ســازمان بورس 
را بازتعریــف کنــد؛ چراکــه اکنون هر 
تصمیمی فقط برای 5 میلیون سهامدار 
نیست بلکه 50 میلیون سهامدار را تحت 
تأثیــر قرار می دهد. وی افزود: یک بار 
برای همیشه باید تکلیف تصمیمات در 
بورس مشــخص شــود؛ به این معنا که 
برنامه فعاالن بازار سرمایه برای دو سال 
آینده در بورس قابل اجرا بوده و شرایط 
قابل پیش بینی باشــد؛ به هر حال نباید 
یادمان برود که اقتصاد حالت دربســته 
ندارد که فقط  به ســمت اقتصاد کالن 
برویم و اقتصاد خرد را فراموش کنیم یا 
برعکس حرکت نمائیم؛ برای همراهی 
بورس با سیاستهای کالن اقتصادی نیاز 
بــه عزم جدی وجــود دارد و باید یکبار 
برای همیشــه، تکلیف رشد اقتصادی، 
تورم و شــاخص های کالن اقتصادی 
را در دوره  کوتــاه مــدت و میان مدت 

مشخص کرد.

محبوبه فکوری
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بدهکاری دولت 
همیشه بد است؟

بر خالف تصور رایج، بدهکار شدن دولت ها به خودی خود 
امری مذموم نیست. در واقع در بسیاری از موارد بدهکار 
شــدن ناشی از پاسخ بهینه به شــرایط موجود است.در 
یادداشــت پیشین گفتیم که دولت ها به دالیل مختلف 
بدهکار می شــوند و بــرای تأمین این بدهی روش های 
گوناگونی را انتخاب می کنند. انتشــار اوراق بدهی یکی 
از شناخته شــده ترین و کم ضررترین روش های تأمین 
کســری بودجٔه دولت اســت. با این وجود این روش نیز  
آثار و هزینه هایی دارد که توجه به آن ها ضروری است. 
آشکارترین این هزینه ها، سودی است که باید در سررسید 
اوراق پرداخت شود. به جز این، انتشار اوراق هزینه های 
دیگری نیز برای اقتصاد دارد که ممکن است در نگاه اول 
چندان به چشم نیاید. چشم پوشی از  این هزینه ها ممکن 
است تصوری را ایجاد کند که دولت ها بدون هیچ نگرانی 
می توانند کسری داشته باشند و آن را با اوراق تأمین مالی 
کنند. حال آن که دولت ها باید با در نظر گرفتن هزینه ها 
و فایده ها، کســری بودجٔه خود را طوری مدیریت کنند 

که بیشترین منفعت  عاید جامعه شود.
بر خالف تصور رایج، بدهکار شدن دولت ها به خودی خود 
امری مذموم نیست. در واقع در بسیاری از موارد بدهکار 
شدن ناشی از پاسخ بهینه به شرایط موجود است. به عنوان 
مثال فرض کنید به دلیل رخداد حادثه ای غیرمنتظره نظیر 
زلزله، هزینه های دولت به  صورت موقت افزایش یابد. 
افزایش مالیات در این شرایط نمی تواند پاسخی مناسب 
جهت پوشــش این هزینٔه جدید باشد. چرا که باال بردن 
مالیات عالوه بر ایجاد نارضایتی، فرآیندی زمان بر بوده 
و درآمدهای مالیاتی جدید با تأخیر محقق می شــود. به 
همین دلیل بهتر   است هزینه های جدید و غیرمنتظره از 
طریق ایجاد بدهی تأمین مالی شود. اما فواید ایجاد بدهی 
تنها محدود به هنگام وقوع حوادث غیرمنتظره نمی شود. 
استفاده از این ابزار می تواند راهکاری قابل قبول در زمان 
رکود اقتصادی نیز باشــد. در هنگام رکود تقاضا،   دولت 
با افزایش مخارج خود و تأمین آن از طریق ایجاد بدهی، 
می تواند به خروج اقتصاد از شرایط رکود کمک کند. حتی 

در بحران اخیر مالی نیز دولت امریکا از ایجاد بدهی جهت 
تأمین مخارج مورد نیاز برای نجات مؤسسات بحران زده 
استفاده کرد. به طوری  که بر اساس آمارها نسبت بدهی 
دولت امریکا به تولید ناخالص داخلی این کشــور از 64 
درصد در سال 200۷ به 90 درصد در سال 20۱0 افزایش 
یافت.عالوه بر حوادث و بحران ها، ایجاد بدهی در هنگام 
اصالحات اقتصادی نیز می تواند راهگشا باشد.  اصالحات 
اقتصادی برندگان و بازندگانی دارد، که پیاده سازی آن را 
در یک نظام مردم ســاالر دشوار می کند. این دشواری از 
آن جا نتیجه می شــود که پیش بینی برندگان و بازندگان 
اصالحات برای مردم به راحتی امکان پذیر نیست. هر چند 
که هدف اصلی اصالحات  اقتصادی این است که وضعیت 
عموم مردم بهبود یابد. در این شرایط دولت می تواند با در 
نظر گرفتن مشوق هایی برای مردم و تأمین هزینه های 
آن از طریــق ایجــاد بدهی، جامعه را با خود همراه کند. 
بنابراین موارد متعددی را می توان برشــمرد که بدهکار 
شــدن  دولت می تواند باعث بهتر شدن وضعیت جامعه 
شــود. البته تمامی مواردی که در این جا اشــاره کردیم، 
مربوط به تأمین هزینه های جدید موقتی بود. برای تأمین 
هزینه های جدیدی که ماندگار هستند، راهی جز افزایش 
درآمدهای دولت وجود ندارد. تصور این که دولت  می تواند 
با ایجاد بدهی کسری بلندمدت خود را جبران کند، مانند 
این است فکر کنیم فردی می تواند تا پایان عمر با قرض 
گرفتن از دیگران زندگی خود را بگذراند. متاسفانه آن چه 
در روند بدهی دولت ها مشــاهده می کنیم، با دالیلی که 
ایجاد آن را موجه می کند، هم خوانی ندارد. برای روشن 
شدن پیامدهای این مسئله، الزم است ببینیم ایجاد بدهی 
چه هزینه هایی برای جامعه دارد. در این راســتا، پیش از 
هــر چیــز باید بــه این نکتٔه به   ظاهر بدیهی توجه کنیم 
کــه ایجاد بدهی )به جز حالتی که از دولت های خارجی 
قرض گرفته می شود( چیزی بر منابع در دسترس درون 
یــک اقتصــاد اضافه نمی کند. بنابراین با افزایش بدهی 
دولت، یا مصرف و یا ســرمایه گذاری خصوصی کاهش 
می یابد. با کاهش   ســرمایه گذاری، انبارٔه سرمایٔه درون 
اقتصــاد بــه مرور زمان کم می شــود و تضعیف تولید و 
کاهــش بهــره وری نیروی کار را به دنبال دارد. بنابراین 
یک اثر منفی ایجاد بدهی که مستقیماً از محدودیت منابع 
اقتصاد ناشی می شود، کاهش سرمایه گذاری خصوصی 
است.   البته انتظار می رود در مواقعی که ایجاد بدهی بنا 
بر منطق درســت اقتصادی انجام می گیرد این اثر ناچیز 
باشد و فواید به دست آمده، آن را جبران کند. اثر مخرب 

دیگری که برای افزایش بی حساب وکتاب بدهی و انتشار 
آن در قالب اوراق می توان برشمرد، باال رفتن   نرخ بهره 
اســت. افزایش عرضٔه اوراق بدهی دولتی نرخ سود این 
اوراق را باال می برد. در نتیجه بانک ها نیز مجبور می شوند 
نرخ های سود بیشتری را برای تسهیالت دهی به خانوارها 
و کسب وکارها پیشنهاد دهند و ناگزیر تأمین مالی برای 
آن ها ســخت تر   می شــود.افزایش بدهی به دالیل غیر 
اقتصادی می تواند استفاده از این ابزار را در مواقع ضروری 
دشوار کند. حتی یک بدهی کوچک که از طریق انتشار 
اوراق ایجاد می شــود، به مرور زمان می تواند مانند یک 
گلولٔه برفی بزرگ شــود. چرا که اگر دولت بدون توجیه   
اقتصادی، اوراق جدید منتشر کرده باشد و درآمدی برای 
بازپرداخت آن در نظر نگرفته باشــد، در زمان سررســید 
چاره ای جز انتشار اوراق جدید به اندازٔه اصل و سود بدهی 
پیشین ندارد. در این صورت مقدار بدهی متناسب با نرخ 
ســود زیاد می شــود. زیاد شدن بدهی  سود اوراق را باال 
برده و قرض گرفتن دولت را سخت تر می کند. بنابراین 
انتشار بی محابای بدهی دولت در نهایت به قیمت کاهش 
انعطاف پذیری دولت در مواجهٔه با حوادث و بحران های 
آینده تمام خواهد شد.مانند بسیاری از پدیده های دنیای 
واقعی، بدهکار شــدن دولت نیز پدیده ای ســیاه یا سفید 
نیست. این پدیده در بسیاری از مواقع می تواند به بهبود 
رفاه جامعه بینجامد. اما ایجاد بدهی و تأمین آن از بهترین 
روش ممکن، یعنی انتشــار اوراق، هزینه هایی آشکار و 
پنهــان دارد  کــه بی توجهی به آن می تواند آثار مخربی 
داشته باشد. بسیاری نگران هستند که فراهم بودن امکان 
انتشــار اوراق توسط دولت ها منجر به بی انضباطی مالی 
آن ها شــود. زیرا دولت ها ممکن اســت به این امکان به 
چشــم یــک منبع درآمد نامحدود و بــدون هزینه نگاه 
کننــد و در  نتیجــه انگیزٔه آن هــا برای کنترل هزینه ها 
و یــا افزایش درآمدهای پایدار نظیر مالیات کاهش یابد. 
به خصوص این که بسیاری از هزینه های انتشار بی رویٔه 
اوراق زمانی پدیدار می شــود که دولت کنونی در مســند 
قدرت نیست. همین عامل می تواند انگیزه ای مضاعف 
بــرای  دولــت کنونی جهت افزایش بدون منطق بدهی 
باشــد. در این یادداشــت تنها به زیان های تأمین مالی 
بدهی از طریق انتشار اوراق پرداختیم؛ که گمان می رود 
کم هزینه ترین روش تأمین مالی بدهی دولت باشــد. در 
یادداشــت بعدی به پیامدهــای روش های دیگر تأمین 
بدهــی  دولت می پردازیم که از قضا بیشــترین کاربرد 

را در اقتصاد ایران داشته اند.

محمدرضا حسن پور
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سرکوب قیمت ها به بهانه حمایت از مصرف کننده

قیمت گذاری دستوری آفت اقتصاد کشور

در صنعــت دامداری نیــز تجربه قیمت گذاری 
دســتوری دولت در حال تکرار اســت؛ از سال 
گذشــته هشــدارها درباره وضعیت نامطلوب 
تأمیــن نهاده های دامی و خطر حذف دام های 
مولد افزایش یافت و امســال نیز خشکســالی 
موجب فقر شدید مراتع کشور و در نتیجه  کمبود 
علوفه شــده و به وضعیــت بحرانی تولید دامن 
زده اســت ضمــن اینکــه در خردادماه نیز نرخ 
ســبوس آزاد شــد که در نتیجه این اقدام، به 
گفته ســید احمد مقدســی، رئیس هیأت مدیره 
انجمن صنفی گاوداران کشــور، قیمت سبوس 
از ۱. 400 تومــان در هــر کیلوگرم  به 4. ۷00 

تومان در هر کیلوگرم رسید.
کشتار دام های مولد، بحرانی که نادیده   �

گرفته می شود
اسفندماه ســال گذشته، موسی رهنمایی، قائم 
مقــام نظام صنفی کشــاورزی و منابع طبیعی 
کشــور در گفتگو با خبرنــگار مهر عنوان کرده 
بــود: ما از دولتمــردان می خواهیم که تدابیری 
بیندیشــند تــا روزهای پایانی ســال جاری و 
روزهای ابتدای ســال آینــده، تنش کمتری را  
در حوزه تأمین نهاده های دامی شــاهد باشیم. 

وی همچنیــن در اردیبهشــت مــاه ۱400 در 
گفتگویــی دیگر با خبرنــگار مهر با بیان اینکه 
مرغداران و دامداران کشــور در شــرایط بسیار 

دشواری به ســر می برند، افزود: متأسفانه یک 
سال و نیم است که تولیدکنندگان فریاد می زنند 
شــرایط مطلوب نیســت اما کسی صدای  آنان 

را نمی شنود.
این فعال بخش خصوصی نحوه واردات غالت 
و نهاده های دامی به کشــور را افتضاح خواند و 
گفت: شــیوه توزیع نهاده ها در سامانه بازارگاه 
مطلوب اســت و دامداران از آن رضایت دارند 
اما این سامانه مانند بنزی است که بنزین ندارد 

بنابراین نمی تواند حرکت  کند.
رهنمایی با تاکید بر اینکه شــرایط فعلی تولید 
بســیار بسیار بســیار بحرانی است، اضافه کرد: 
اتفاقی که ســال گذشته برای مرغ افتاد با ادامه 
ایــن روند بــرای دام نیز رخ می دهد و دامداری 
به گونه ای نیســت که مانند مرغ بتوان کاهش 
تولید آن را در مدت زمان کوتاهی  جبران کرد.
ایــن فعال بخــش خصوصی تاکیــد کرد که 
متأســفانه به دلیل عدم تأمین نهاده های دامی، 
گله های مولد در حال حذف شــدن هســتند که 
این خسارت را هیچ چیزی نمی تواند جبران کند 
و معتقدم کســانی که باعث اخالل در سیســتم 
تأمین و توزیع نهاده های شده اند، خیانت  بزرگی 

به کشور کرده اند.
گرانی سرسام آور علوفه های خشبی!  �

وی با اشــاره به گرانی علوفه های خشــبی که 

تولید داخل هســتند، افــزود: هم اکنون قیمت 
کاه و کلــش که ارزش غذایی زیادی هم ندارد 
به کیلویی 2. 500 تومان رســیده در حالی که 

دو ســال قبل کیلویی 500 تومان بوده است.
رهنمایی اضافه کــرد: کمبود نهاده های دامی 
و افزایــش مصرف علوفه های خشــبی در کنار 
خشکســالی پیش آمده از جمله دالیل این امر 

است.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره 
بــه افزایش چشــمگیر هزینه های تمام شــده 
تولید، گفت: هم اکنون قیمت تمام شــده تولید 
هــر کیلوگرم شــیرخام بین 6 هزار و 500 تا ۷ 
هزار تومان اســت اما همچنان شیر را از دامدار 
کیلویی 4 هزار و 500 تومان  خریداری می کنند. 
پاییز ســال گذشــته، هزینه واکسیناسیون تب 
برفکــی یــک گاوداری با حدود ۷00 رأس دام، 
حدود 5 میلیون تومان بوده اما امســال این رقم 
بــه ۳5 میلیون تومان رســیده و ۷ برابر شــده 
است. اردیبهشــت ماه امسال نیز رئیس هیأت 
مدیره انجمن صنفی  گاوداران در این زمینه در 
گفتگو با خبرنگار مهر با اشــاره به افزایش نرخ 
مصــوب نهاده های دامی، افزایش 40 درصدی 
دســتمزدها و افزایش قیمت علوفه های خشبی 
گفت: سال گذشــته قیمت هر کیلوگرم یونجه 
2500 تومان بوده اما هم اکنون قیمت آن 5۷00  

زهرا مهدوی

 در حالــی کــه گرانی و کمبــود نهاده های دامی و علوفه و افزایش 
سایر هزینه های تولید، دامداران را دچار چالش جدی کرده، دولت 
حاضر نیســت از قیمت گذاری دســتوری محصول نهایی دســت 
بردارد. این در حالی است که سال گذشته نیز دولت به بهانه حمایت 
از  مصــرف کنندگان حاضر بــه تعدیل )افزایش( نرخ مصوب مرغ 
متناســب با افزایش هزینه های تولید نشــد و در نتیجه این سرکوب 
قیمت، شــاهد کاهش تولید، بروز کمبود شــدید و در نهایت افزایش 

نجومی قیمت ها شــدیم و در نهایت نیز دولت مجبور شــد از محل 
واردات  مرغ مورد نیاز کشــور را تأمین کند و حتی با وجود تشــکیل 
قرارگاه ســاماندهی مرغ، بازار این ماده پروتئینی هنوز به آرامش 
کامل نرسیده است. البته پس از چند ماه دولت از سر ناچاری اقدام 
بــه اصــالح )افزایش( قیمت مصوب مرغ کرد اما اقدامی دیرهنگام 
بــود و  نتوانســت تبعات تصمیــم قبلی دولت را آنگونه که باید رفع 

و رجوع کند.
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تومــان در هر کیلوگرم اســت همچنین قیمت 
ذرت علوفــه ای که پارســال 900 تومان نبوده 
هم اکنون به ۱500 تومان افزایش یافته است. 
با چنیــن قیمت هایی در بازار نهاده های دامی، 
طبیعی بود که قیمت شــیر خام تولیدی توســط 
دامداری ها با افزایش مواجه شــود و انتظار این 
بود که ســازمان حمایت مصــرف کنندگان و 
تولیدکننــدگان بــه نمایندگی از دولت، پس از 
بررســی مستندات، با افزایش معقول و  منطقی 
شــیر خام تولیدی توســط دامداری ها موافقت 
کنــد. مقدســی اوایــل خردادماه از بررســی 
قیمت شــیرخام در ســازمان حمایت با حضور 
دســتگاه های مسئول و ذی نفعان خبر داده بود 
و در شــرایطی که دامداران کشور برای اصالح 
قیمت شــیر خام لحظه شماری   می کردند، 22 
خرداد ۱400، مقدسی به خبرنگار مهر گفت که 
تعیین قیمت شیرخام به بعد از انتخابات موکول 
شــده است )جزئیات بیشــتر را اینجا بخوانید(. 
قائم مقام نظام صنفی کشــاورزی در گفتگو با 
خبرنگار مهر درباره نرخ منطقی شــیر خام گفته 
بود: قیمت   تمام شده تولید شیرخام هم اکنون 
حدود شــش هزار تومان و قیمتی که تشکل ها 
روی آن به توافق رسیده اند با ۱0 درصد سود 6. 
666 تومان است، قیمت مورد نظر وزارت جهاد 
کشــاورزی نیز همین حدود است. وی با اشاره 
به چند برابر شــدن نرخ نهاده ها و   علوفه دامی 
معتقــد بود: عالوه بر اینکه نرخ مصوب نهاده ها 
افزایش داشــته، تمام نهاده مورد نیاز دامداران 
نیز با نرخ مصوب به دســت آنان نمی رســد و 
بخشــی از آن را بایــد از بــازار آزاد تأمین کنند. 
قیمت یونجه امسال به 5. 000 تومان رسیده در 
حالی که در   مدت مشابه سال قبل بین 2000 
تــا 2. 200 تومــان بوده همچنین قیمت کاه که 
ارزش غذایی زیادی هم ندارد، سال گذشته ۱. 
000 تومان بوده امسال به حدود ۳. 500 تومان 
رســیده و کرایه حمل و نقل و سایر هزینه های 

تولید نیز افزایش سرســام  آوری داشته است.
هزینه واکسیناسیون تب برفکی در کمتر   �

از یکسال 7 برابر شد!
بــه گفته رهنمایی، نه فقط قیمت نهاده ها بلکه 
قیمــت ســایر مؤلفه های تولید نیــز با افزایش 

شــدیدی مواجه شــده اســت، به طوری که در 
پاییز ســال گذشــته، هزینه واکسیناسیون تب 
برفکــی یــک گاوداری با حدود ۷00 رأس دام، 
حدود 5 میلیون تومان بوده اما امســال این رقم  
به ۳5 میلیون تومان رسیده و ۷ برابر شده است. 
رهنمایــی معتقد بود گره زدن قیمت شــیرخام 
به انتخابات اقدام درســتی نیســت و به نوعی 
ســرکوب قیمت به حســاب می آید و ضررهای 
جبــران ناپذیری به صنعــت وارد می کند؛ و بر 
همین اســاس از دولت خواسته بود از   سرکوب 

قیمت محصوالت کشاورزی دست بردارد.
تنها راه برون رفت از این شرایط حذف ارز 4200 
تومانی و آزادســازی بازار براساس بحث عرضه 
تقاضاست ضمن اینکه باید اجازه صادرات شیر 
و گوشت و فرآورده های لبنی داده شود تا تولید 
در یک چرخه درســت قــرار بگیردوی با بیان 
اینکه قیمت عمده کاالهای اساســی از روغن، 
شکر، برنج گرفته تا فرآورده های لبنی از نوروز 
تاکنون افزایش چشمگیری داشته است، گفت: 
نقش این کاالها در زندگی مردم بسیار پررنگ تر 
است و بنابراین ما معتقدیم که دولت بهانه جویی 

می کند تا قیمت  شــیر را افزایش ندهد. 
در حالی که صنعت دامداری کشــور در انتظار 
تعیین نرخ جدید شــیر خام بود، روز دوشــنبه 
۳۱ خرداد ۱400، ســید احمد مقدســی، رئیس 
هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران در گفتگو 
بــا خبرنــگار مهر از تعیین قیمت 6. 400 تومان 
برای هر کیلوگرم شــیرخام با  چربی ۳.2 درصد 

درب گاوداری خبــر داده و گفتــه بود: این نرخ 
فردا )اول تیرماه( ابالغ می شود . صنایع لبنی در 
واکنش به این خبر اعالم کردند اگر نرخ شیرخام 
اینگونــه افزایش یابد، نرخ محصوالت لبنی تا 
۷0 درصــد افزایش قیمت را تجربه خواهد کرد؛  
بــه همین دلیل و در کمال ناباوری، رئیس دفتر 
رئیــس جمهور با تکذیب افزایش قیمت شــیر 
خام، اعالم کرد که دولت قصدی برای افزایش 

قیمت شیرخام ندارد.
اصالح نرخ شــیرخام، قیمت لبنیات را   �

چقدر افزایش خواهد داد؟
فعــاالن صنعت دامــداری معتقدند بعد از اینکه 
در آذرماه ۱۳99 قیمت شــیرخام 4. 500 تومان 
تعیین شــد، قیمت فرآورده هــای لبنی چندین 
مرتبــه افزایش یافت بنابرایــن هم اکنون که 
نرخ شــیرخام به دلیل افزایش سرســام آور نرخ 
مؤلفه هــای تولید، باید حدود 45  درصد رشــد 
کنــد، دلیلی ندارد کــه قیمت لبنیات ۷0 درصد 

گران شود.
نهاده هــای دولتی 30 تا 35 درصد جیره   �

غذایی گاو را تشکیل می دهد
بــا عقب نشــینی ســازمان حمایــت مصرف 
کننــدگان از اصالح )افزایش( قیمت شــیرخام 
بــه دلیل گرای دولــت، دامداران می گویند اگر 
دولت نرخ شــیر خام را اصــالح نمی کند، باید 
نهاده هــای تولید را بــا نرخ معقول در اختیار ما 
قرار دهد. در همین زمینه یک دامدار در گفتگو 
با خبرنگار مهر گفت: دولت تنها ســه قلم نهاده 
جو، ذرت و کنجاله ســویا را با نرخ دولتی تأمین 
می کند که آن هم به صورت ۱00 درصد نیست 
ضمن اینکه این ســه قلم تمام جیره غذایی گاو 
را تشکیل نمی دهد و عالوه بر آن یونجه،   کاه 
و ســیلوی ذرت نیز باید در جیره غذایی این دام 
باشــد که این علوفه های خشبی افزایش قیمت 
سرســام آوری را تجربه کرده اند.همچنین یک 
دامدار دیگر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جو، 
ذرت و کنجاله ســویا و ســبوس نهایتًا ۳0 تا ۳5 
درصد خوراک روزانه گاو  را تشــکیل می دهند، 
50 تا 55 درصد آن را علوفه و حدود ۱0 درصد 

را نیز مکمل ها و… تشــکیل می دهد.

اسفندماه سال گذشته، موسی رهنمایی، 
قائم مقام نظام صنفی کشاورزی و منابع 
خبرنــگار  بــا  گفتگــو  در  کشــور  طبیعــی 
مهــر عنــوان کــرده بــود: مــا از دولتمــردان 
می خواهیــم کــه تدابیــری بیندیشــند تــا 
روزهای پایانی سال جاری و روزهای ابتدای 
سال آینده، تنش کمتری را  در حوزه تأمین 

نهاده های دامی شاهد باشیم. 
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تحلیل گزارش اخیر بانک مرکزی درباره افزایش ۳0 درصدی معامالت مسکن

بازار مسکن »زنده« شد؟

مصطفی قلی خســروی تاکیــد می کند: بازار 
مســکن در حال حاضر وضعیت ریزشــی را 
دنبال می کند و امیدوارم فضا به ســمتی برود 

که قیمت ها کاهش یابد.
بازار مسکن احیا شد؟  �

گزارش ها نشان می دهد که در دو ماه اول سال 
و در اکثر ماه های سال گذشته حجم معامالت 
مســکن زیــر 5 هزار واحــد در ماه بود. به این 
ترتیب، با افزایش ۳0 درصدی حجم معامالت 
مسکن در خردادماه، تعداد معامالت ثبت شده 
در این ماه به 5 هزار و ۱00  فقره رســیده که 
این تعداد، معادل کف رکودی همیشگی بازار 
مسکن است و تحلیل ها حاکی از آن است که 
بازار مســکن از وضعیت زیر صفر خارج شده و 

به نزدیکی وضعیت صفر رسیده است.
بر همین اســاس، این ســوال مطرح است که 
آیــا افزایش ۳0 درصدی معامالت مســکن، 
می تواند نشــان دهنده احیای بازار مســکن و 
خروج از رکود باشد؟ مهدی سلطان محمدی، 

کارشــناس اقتصاد مســکن در این خصوص 
می گوید: گزارش های ماهانه بخش مسکن  

چندان قابل اتکا نیستند. به طور معمول برای 
این که تصویر بهتری از بازار مســکن داشــته 
باشــیم، باید بازار را در بازه ۳ ماهه بررســی 
کنیــم، زیــرا در مقاطع ماهانــه بنا به دالیلی 

ممکــن اســت نویزهایــی در قیمت ها ظاهر 
شــود؛ به خصوص وقتی درباره ماه های اول 

سال  صحبت می کنیم.
وی توضیــح می دهــد: ماه هــای فروردین و 
اردیبهشــت امسال تقریبا بازار در حالت نیمه 
تعطیــل قرار داشــت؛ چه بــه لحاظ فصلی و 
بهــار حجم معامالت پایین بود و چه به لحاظ 
ابهام سیاســی و اقتصادی که به دلیل برجام و 
انتخابات ریاســت جمهوری وجود داشت و چه 
به  دلیل کرونا که تعامالت بازار مسکن کاهش 
یافت؛ چراکه بسیاری از بنگاه ها تعطیل بودند.

این کارشناس اقتصاد مسکن متذکر می شود: 
بر این اســاس، نه آمار فروردین و اردیبهشت 
که حکایت از کاهش قیمت مســکن می کرد، 
قابــل اتکا بودند و نــه آمار خرداد که حکایت 
از افزایــش معامالت و قیمت ها دارد. بنابراین 
آنچه که ما در آمارهای خردادماه شاهد  هستیم، 
شــاید جبران خطاهــای آمارهای فروردین و 

اردیبهشت باشد.

مریم فکری

کارشناســان اقتصاد مســکن معتقدند در ماه های آینده بازار مسکن از 
یک ثبات و آرامش نســبی به لحاظ قیمتی برخوردار شــود و افزایش 

قیمت ها کمتر از تورم باشد.
بازار مســکن تکان خورد؛ این را می شــود در اعداد و ارقام تازه بانک 
مرکزی مشــاهده کرد. بر همین اســاس، قیمت مســکن بعد از 2 ماه 
مجددا صعودی و در خردادماه میزان معامالت آن یک ماهه ۳0 درصد 
بیشــتر شــده است. این در حالی اســت که بنا به تحلیل  کارشناسان، 
در ایــن مــاه بازدهی بورس و طال تنها یــک درصد بوده، ولی قیمت 

مســکن ۳ درصد گران شده است.
بنــا به گــزارش بانک مرکزی، در خردادماه امســال تعداد معامالت 
آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 5.۱ هزار واحد مسکونی رسید 

کــه نســبت به ماه قبل 29.6 درصد افزایــش یافته؛ اگرچه این تعداد 
معامالت نســبت به خردادماه پارســال 52.۷ درصد کاهش داشــته  
است.البته کاهش معامالت در طول یک سال گذشته به نظر می رسد 
به دلیل رشــد 56.6 درصدی قیمت در طول یک ســال بوده است؛ به 
طوری که متوســط قیمت هر مترمربع مســکن از ۱8.9 میلیون تومان 
در خردادمــاه 99 بــه 29.6 میلیــون تومان در خردادماه افزایش یافته  
اســت. طبــق آمارهــای بانک مرکزی، قیمت مســکن در ماه خرداد 
نســبت به اردیبهشــت نیز رشــد ۳ درصدی را تجربه کرده است؛ این 
در شــرایطی اســت که رییس اتحادیه مشاوران امالک این عدد را رد 
می کند و می گوید: فضای بازاری که ما شاهد هستیم، نشان می دهد 

که  قیمت ها افزایشــی نبوده و بلکه کاهشــی بوده است.

اه هــای فروردیــن و اردیبهشــت امســال 
تقریبــا بــازار در حالــت نیمــه تعطیــل قــرار 
داشــت؛ چــه بــه لحــاظ فصلــی و بهار حجم 
معامــالت پاییــن بــود و چــه بــه لحــاظ ابهام 
سیاســی و اقتصــادی کــه به دلیــل برجــام و 
انتخابات ریاست جمهوری وجود داشت و 
چه به  دلیل کرونا که تعامالت بازار مسکن 
کاهــش یافــت؛ چراکه بســیاری از بنگاه ها 

تعطیل بودند.
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ثبات نسبی در بازار  �
سلطان محمدی عنوان می کند: اگر بخواهیم 
مجموع سه ماه گذشته بازار مسکن را بررسی 
کنیم، بازار فعال در یک ثبات نسبی به سر می برد 
و حجم معامالت نیز در مقایســه با سال های 

قبل بسیار پایین است.
وی درباره رکود بازار مســکن می گوید: فعال 
مــا هیچ قضاوتی در این خصوص براســاس 
داده هــای بانک مرکــزی نمی توانیم کنیم؛ 
مگــر حدس های دیگری بزنیم. ولی نه حجم 
معامالت و قیمت ها و نه حجم ساخت وســاز 
تغییر قابل مالحظه ای داشــته است، بنابراین 
از هر نظری بخواهیم نگاه کنیم، فعال قضاوتی 
دربــاره رکــود یا رونق براســاس این داده ها 

نمی توانیم داشته باشیم.
پیش بینی بازار مسکن  �

این کارشــناس اقتصاد مسکن درباره فضای 
بازار مسکن در ماه های آینده تصریح می کند: 
پیش بینی در مســایل اجتماعی و انســانی با 
پیش بینــی در مســایل طبیعی تقریبا متفاوت 
اســت، زیــرا متغیری تحت عنوان انســان و 
سیاست گذاری های آن وارد داستان می شود.

ســلطان محمدی توضیح می دهــد: این که 
چــه اتفاقی می افتد، به این بســتگی دارد که 

چــه تصمیماتی در مــورد اقتصاد در ماه های 
آتی خواهیم گرفت. متاســفانه سیاست های 
اقتصــادی کامــال مبهم اســت، یعنی هنوز 
نمی دانیم دولت جدید چه سیاســت هایی را به 
طور مشخص  اتخاذ خواهد کرد؛ البته اهدافی 
اعالم شــده، ولی برنامه ها و سیاست هایی که 
پیش بینی ها از  چشم انداز افزایش 50 برابری 
درآمدهای نفتی در دولت رئیســی حکایت می 
کنداقتصاد را به سمت رونق ببرد، به طور روشن 
اعالم نشده است. وی با بیان این که باید صبر 

کنیم و ببینیم سیاســت ها به چه سمتی خواهد 
رفــت، می گوید: اگر همین روند فعلی بخواهد 
تداوم داشــته باشــد که تورم باالی 40 تا 50 
درصدی باشــد، اســتقراض از بانک  مرکزی 
تداوم داشته باشد و گشایشی در برجام حاصل 
نشــود، به طور طبیعی با تورم نســبتا باالیی 
روبه رو خواهیم بود و خواه ناخواه بخش مسکن 
از این تورم متاثر خواهد شــد. این کارشــناس 
اقتصاد مســکن می افزاید: اگر تصمیم بگیریم 
با یک سیاســت گذاری جدیدی وارد شــویم 
و کســری بودجه را کاهش دهیم و سیاســت 
انقباضــی در مصارف در پیش بگیریم و منابع 
درآمدی بیشتری از طریق برجام به دست آید، 
می توانیم امیدوار باشیم که  فشارهای تورمی 
کاهش یابد و بخش مسکن نیز آرامش بیشتری 
خواهد داشت.سلطان محمدی متذکر می شود: 
در کل امــا در فضــای بازار مســکن نه انتظار 
افزایش قیمت شدید مسکن مانند آنچه که در 
دو سه سال گذشته شاهد بودیم، اتفاق خواهد 
افتاد و نه ریزش قیمت ها و سقوط که واقع بینانه 
نیســت. ما پیش بینی می کنیم که بازار از یک 
ثبات و  آرامش نسبی به لحاظ قیمتی برخوردار 
شود و افزایشی را بازار تجربه کند؛ اما به احتمال 

زیاد کمتر از تورم خواهد بود.

فعــال مــا هیــچ قضاوتــی در ایــن خصــوص 
براساس داده های بانک مرکزی نمی توانیم 
کنیم؛ مگر حدس های دیگری بزنیم. ولی 
نــه حجــم معامــالت و قیمت هــا و نــه حجــم 
ساخت وساز تغییر قابل مالحظه ای داشته 
است، بنابراین از هر نظری بخواهیم نگاه 
کنیــم، فعــال قضاوتــی دربــاره رکــود یا رونق 
براســاس ایــن داده هــا نمی توانیــم داشــته 

باشیم.
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پیش بینی ها از  چشــم انداز افزایش 50 برابری درآمدهای نفتی در دولت 
رئیسی حکایت می کند

دولت سیزدهم و نفت 100 دالری!

احتمااًل یکی از بدبیاری های دولت حسن روحانی 
افت بی سابقه قیمت نفت بود. اما در مقابل ابراهیم 
رئیسی هنوز بر سر کار نیامده، نفت افزایش قیمت 
را آغاز کرده و برخی می گویند قیمت نفت ممکن 
اســت در دولــت او از مــرز ۱00 دالر هم بگذرد. 
رویــدادی کــه  می تواند درآمد دولت جدید را 50 

برابر کند. اگر تحریم ها برداشته شود.
دولــت ســیزدهم بــه زودی کار خود را شــروع 
می کند. رییس جمهوِر بعدی ایران ســکاِن کشور 
را در شرایطی به دست می گیرد که ایران، در یکی از 
بدترین برهه هاِی اقتصادِی خود ایستاده است. اما 
چشم انداز درآمد نفتی برای این دولت روشن است.
این درآمد به دولت رئیســی کمک می کند تا هم 
بتوانــد نــرخ ارز را کنتــرل کند و هم تورم را و هم 
بخشی از وعده های انتخاباتی خود را محقق کند. 
امــا نفــت و درآمد نفتی در دولت رئیســی چقدر 

می شود؟
یکــی از مهم ترین موضوعــات اقتصاد ایران در 
سال های آینده این خواهد بود: »دولت رئیسی با 

نفت چه خواهد کرد؟«
دولت رئیسی و نفت 100 دالری؟  �

قیمــت نفت در ماه هاِی آتــی، احتمااًل صعودی 
اســت. همیــن چنــد روز پیش بود که شــرکت 
سرمایه گذاری »مگالن کپیتال«، پیش بینی کرد 
که تقاضاِی باال و البته تورم و فشاِر سهامداران بر 
بزرگ ترین شرکت های نفتی برای کاهش انتشار 
گازهــای گلخانه ای، می توانــد  منجر به بحران 
عرضه نفت و قیمت باالی ۱00 دالر تا ۳ ســال 
آینده شــود. در همین ارتباط، روســای برخی از 
بزرگ ترین شرکت های نفتی جهان هم به تازگی 
از تــداوِم رونِد صعودِی قیمت نفت، به دلیل عدم 
سرمایه گذاری و محدود شدن عرضه طالی سیاه 
در آینده خبر داده اند. بر این اساس، مدیران عامل 

شرکت های »رویال داچ شل«  و »توتال«، به آن 
دســته از شرکت های بازرگانی کاال و بانک های 
سرمایه گذاری پیوســتند که پیش بینی می کنند 
قیمت هر بشــکه نفت ممکن اســت تا مرز ۱00 
دالر صعود کند. اما آیا دولت جدید می تواند از این 
رشــد قیمتی استفاده کند؟ برخی سناریوها حاکی 
از آن اســت که نفِت ایران نمی تواند به سرعت به 
بــازار برگردد و از فواید قیمت های باالِی کنونی 
بهره ببرد. پس احتمااًل افزایش قیمت نفت، تأثیر 
چندانی بر اقتصاد ایران ندارد. ســناریوِی دوم اما 
بازگشــت قدرتمندانه نفــِت ایران به بازاِر جهانِی 
نفت و از سرگیری روابط با مشتریاِن قدیمی است. 
برخی تحلیلگران پیش بینی می کنند که در صورت 
موفقیت مذاکرات هســته ای، ایران می تواند طی 
چند ماه صادرات نفت خود را به 2 میلیون بشــکه 

در  روز برساند.
درآمــد ایــران از محل صــادرات نفت در دولت 
ســیزدهم ممکن اســت 50 برابر بیش از درآمد 

نفتِی ایران در سال ۱۳99 باشد.
از طرفــی، برخــی گزارش ها نشــان می دهد که 
شــرکت ملی نفت ایران، میادیــن نفتی را آماده 
کرده و روابط با مشــتریان قدیمی را از ســر گرفته 
اســت. تخمین زده می شود که همین حاال، ایران 
بین ۱00 تا 200 میلیون بشکه نفِت آماده عرضه 
در خشــکی و دریا داشــته  باشــد که می توانند به 

سرعت وارد بازار شوند.
این در حالی است که هند )یکی از قدیمی ترین و 
بزرگ ترین مشتریاِن نفتِی ایران( اخیراً اعالم کرده 
که در صورت لغو تحریم ها، آماده واردات نفت از 
ایران اســت و عالوه بر این، پاالیشگاه هاِی چین 
با آغاز ســال 202۱ میالدی، خرید نفت از ایران 

را افزایش  داده اند.
اما اگر ایران بتواند روزانه 2 میلیون بشــکه نفت 

صادر کند؛ قیمت هر بشــکه نفت حدود 85 دالر 
)میانگیــِن ۷0 دالِر کنونی و ۱00 دالِر پیش بینی 
شده( باشد و البته تماِم درآمِد نفتِی صادراتِی ایران 
قابل انتقال به حساب های ارزی کشور باشد، دولت 
ابراهیم رئیســی چقدر ثروتمندتر از دولِت کنونی 
اســت؟ محاسبه ساده ای اســت: دولت آینده، با 
فرِض ســناریوی باال، تنها در 6 ماهه دوم ســال 
۱400، حدود ۳۱ میلیارد دالر درآمِد نفتی خواهد 
داشت. با همین قیمت و همین عددها، درآمِد نفتِی 
ایران در سال ۱40۱ می تواند به  ساالنه حدود 60 
میلیارد دالر برســد، یعنی 50 برابر بیش از درآمد 

نفتی دولِت روحانی در سال ۱۳99!
چون بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
درآمد نفتی دولت در شــش ماهه اول ســال 99 
حــدود ۷00 میلیون دالر بود و محمدباقر نوبخت 
هم گفته بود درآمد نفتی ایران درســال 99 حدود 
۱.2 میلیارد دالر بوده. شــرکت ســرمایه گذاری 

»مگالن کپیتال«،  
پیش بینــی کرده که تقاضــاِی باال و البته تورم و 
فشاِر سهامداران بر بزرگ ترین شرکت های نفتی 
برای کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای، می تواند 
منجــر به بحران عرضه نفت و قیمت باالی ۱00 

دالر تا ۳ سال آینده شود.
 فروش نفت و گشایش گره اقتصاد؟  �

امــا نفــت ۱00 دالری و درآمد 60 میلیارد دالری 
چه اثری بر اقتصاد و معیشــت مردم می گذارد؟ از 
سال 90 به این سو، درآمد نفتی ایران افت کرده و 
حداقل با درآمد رؤیایی دولت محمود احمدی نژاد 

اختالف زیادی داشته.
در سراســر دهه ۱۳90، رشــد اقتصــادِی ایران 
در مجمــوع نزدیــک به صفر بوده اســت؛ دولت 
دست کم 800 هزار میلیارد تومان بدهی مستقیم 
دارد؛ به دلیل منفی بودِن نرخ تشکیل سرمایه در 

محمد مهدی حاتمی
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عمده ســال هاِی دهه ۱۳90، ایران با فرسودگِی 
زیرساخت ها مواجه است و   مهم تر از همه اینکه 
منابِع مالی برای طرح هاِی توســعه اِی در کشــور 
وجود نداشــته است.در این میان، دهه ۱۳90، در 
بطــن خود رخدادی بی نظیر در بیش از یک قرِن 
اخیر از تاریِخ ایران را هم شــاهد بوده است: نفت، 
برای نخســتین بار در یک سده اخیر، جایگاِه خود 
به   عنوان اصلی ترین منبِع درآمِد دولت را از دست 
داده است.اما حاال اگر نفت ۱00 دالر شود و دولت 
جدیــد بتواند تحریم ها را بردارد و نفت صادر کند، 
می تواند درآمد قابل توجهی کسب کند. درآمدی 
که می تواند منجر به پول پاشی دولت احمدی نژاد 
شود و یا  می تواند تأثیر مثبتی بگذارد و حداقل نرخ 
رشد اقتصادی را افزایش دهد و اشتغال ایجاد کند.

آیا دولِت رئیســی »خام فروشــی« را کنار   �
می گذارد؟

امــا آیــا ممکن اســت ایران اساســًا سیاســت 
»خام فروشــِی« نفــت را کنار بگــذارد؟ تجربه 
تحریم ها به ایران و جهان نشــان داد که تحریِم 
کلیِت صنعت نفت ایران، به یک »اشاره« ممکن 
و شدنی است و این یعنی بزرگ ترین منبِع درآمِد 

ارزِی ایران، در  
آســیب پذیرترین وضعیِت خود قرار دارد. علیرضا 
ضیغمی، دبیر شــوراِی هماهنگِی انرژی ســتاد 
انتخاباتی رئیسی و یکی از مدیران با سابقه نفتی 
در ایــران، پیش از انتخابات، در مصاحبه با بخش 
خبرِی یک شــرکت نفتــِی بین المللی، به نکاتی 

اشاره کرد که شاید سیاسِت  
دولت رئیسی در مورد نفت را هم در بر بگیرد. برخی 
از چهره های کلیدی در ستاد انتخاباتی رئیسی، از 
اولویت صادرات محصوالت پتروشــیمی به جای 
صــادرات نفت خــام خبر داده بودند. گمانه زنی ها 
در مورد کابینه رئیســی هنوز در حد اشاره هایی به 

شایعات هستند،  
امــا احتماِل طرح نام ضیغمی به عنوان وزیر نفت 
دولت آینده، بسیار باال است. از همین رو، مصاحبه 
دبیر شــورای هماهنگی انرژی ســتاد انتخاباتی 
رئیســی بــا »اس اندپی گلوبال پلتس«، بســیار 
اهمیــت دارد. ضیغمی در این مصاحبه گفته بود: 
»دولت جدید یران باید  روی بخش پایین دســتی 
و اجتناب از خام فروشــی نفت تمرکز کند، چراکه 

ایــن بخــش ارزش افزوده باالتری دارد. ما باید با 
پاالیش بیشــتر، خام فروشی نفت را متوقف کنیم. 
البته ما نمی توانیم یک باره این کار را انجام دهیم. 
ایــن یک حرکت تدریجی خواهد بود. مجلس ما  
طرح هایی برای ساخت پاالیشگاه ها مصوب کرده 
است. از طرفی، ظرفیت تولید نفت ما هر چه باشد، 
مثاًل اگر 4 میلیون بشکه در روز تولید کنیم، مصرف 
داخلی پاالیشی ما بین ۱٫۷ تا ۱٫8 میلیون بشکه 

خواهد بود.«
پتروشیمی به جای نفت  �

از دیگر ســو، چندی پیش، موسســه مشــاوره 
 McKinsey &( »اقتصــادی »مکنــزی
Company(، بــا بررســی وضعیــت صنعت 
پتروشــیمی در ســال 2020 میالدی، از رشد این 

صنعــت در ســال 202۱ خبر داده بــود و در این 
میان، به  نقش همه گیرِی کرونا در افزایش تقاضا 
برای مصرف محصوالت پتروشیمی در جهان هم 

اشاره کرده بود.
بر اســاس این گــزارش، به دلیــل همه گیری 
کرونــا، بازاِر محصوالت بســته بندی، به عنوان 
بزرگ تریــن منبــع تقاضا بــرای محصوالت 
پتروشــیمی، دســت کم تا پایاِن ســال جارِی 
میــالدی رو به رشــد خواهد بــود. این در حالی 
اســت که مصرف خانگی یا تجارت الکترونیکی، 
به  همراه افزایش شدید تقاضا برای محصوالت 
بهداشــتی یا محصوالت نظافتی، مجموع تقاضا 
برای بسته بندی را افزایش داده است.از آن سو، 

کنترل کرونا توسط چین و چندین کشور آسیایی 
دیگر در نیمه اول ســال 2020 و بازگشت سریع 
رشــد اقتصــادی، اختالف  باالیــی در تقاضای 
مناطق مختلف ایجاد کرده است. به این ترتیب، 
حتی با وجود تأخیر در بازیابِی اقتصادی در سایر 
مناطِق جهان، بازار محصوالت پتروشــیمی در 
نیمه دوم ســال 202۱ روندی افزایشــی خواهد 
داشــت که در نهایت به بهبود کلی در تقاضای  

محصوالت پتروشیمی منجر خواهد شد. اما آیا 
ایــران هم پیاِم کاهش تقاضــا برای نفت خام 
و همزمــان، افزایِش دســت کم مقطعی برای 
محصوالت پتروشــیمی را دریافت کرده است؟ 
خوشبختانه، شواهدی هست که نشان می دهد 
زنگ هشــداِر پایاِن »عصر طالیِی  نفت« واقعًا 
به گوِش مدیران ارشــِد اقتصادی در ایران هم 
رســیده است.بهزاد محمدی، معاون وزیر نفت 
در امور پتروشــیمی، چند روز پیش گفته بود که 
ایران تا سال ۱404، طبق برنامه ششم توسعه، 
به ظرفیت تولید اسمی ۱۳5 میلیون تن محصول 
پتروشیمی  در سال خواهد رسید که رتبه ایران 
را از ایــن منظــر، از دوم به نخســت در منطقه 

تغییر خواهد داد.
این در حالی اســت که به گفته این مقام مســئول، 
صادرات محصوالت پتروشــیمی در سال ۱۳99، 
معادل 25 میلیون تن بوده و ایران از صادرات این 
حجم از محصوالت، حدود ۱0 میلیارد دالر درآمد 
داشته است. به گفته محمدی، این صنعت نزدیک 
به ۳5 درصد  از ارز سامانه نیما را به صورت مستقیم 
تأمین و در ســال گذشــته ۱50 درصد تعهِد خود 
برای عرضه ارز به سامانه نیما را عملی کرده است.
درآمــد ایــران از محل صــادرات محصوالت 
پتروشــیمی، هنوز بســیار پایین اســت.با این 
همــه، ظاهراً محصوالت پتروشــیمِی صادراتِی 
ایــران، هنوز به انــدازه کافی درآمِد ارزی برای 
ایران به ارمغــان نیاورده اند. برآوردهاِی آماری 
نشــان می دهند که میانگیِن ارزش  محصوالت 
پتروشــیمی صادراتی ایران، حدود 4۷0 دالر به 
ازای هر تن اســت. به عبارت دیگر، هر کیلوگرم 
از محصــوالت پتروشــیمی ایران، اکنون حدود 
4۷ ســنت، یــا معادل حــدود ۱۱ هزار تومان در 

بازارهای جهانی به فروش می رسد.

بر اساس این گزارش، به دلیل همه گیری کرونا، 
بازارِ محصوالت بسته بندی، به عنوان بزرگ ترین 
پتروشــیمی،  محصــوالت  بــرای  تقاضــا  منبــع 
دست کم تا پایاِن سال جارِی میالدی رو به رشد 
خواهد بود. این در حالی است که مصرف خانگی 
یا تجارت الکترونیکی، به  همراه افزایش شدید 
تقاضا برای محصوالت بهداشــتی یا محصوالت 
نظافتــی، مجمــوع تقاضــا بــرای بســته بندی را 

افزایش داده است.
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تکرار سیاست های کنترلی مصداق آب در هاون کوبیدن

بی سامانی در سامانه های توزیع کاال 

در شــرایطی کــه مداخالت دولــت در همه ابعاد 
اقتصادی و بکارگیری سیاســت های یکســان و 
اشتباه در مواجهه با مشکالت متعدد باعث مختل 
شــدن کارکردهای عادی اقتصاد، تشدید ناآرامی، 
رانت و فساد شده است، استفاده از روش های کنترل 
الکترونیکی از جمله  ایجاد سامانه های توزیع کاال 
نیــز همچون دیگــر تدابیر نه تنها به بهبود اوضاع 
کمک نمی کند بلکه منجر به خلق معضالت بیشتر 

خواهد شد.
مداخله مستقیم دولت در همه بخش های اقتصادی 
کشور از مبدأ تا مقصد به امر طبیعی بدل شده، اگرچه 
نظارت و کنترل بســیاری از امور در حیطه وظایف 
دولت نیست اما عموماً دولت با ورود به بسیاری از 
بخش های اقتصادی به واسطه برخی ابزار کنترلی از  
جمله ســامانه های توزیع کاال ســعی در برقراری 
آرامش دارد هر چند که تاکنون به دلیل عدم توجه 
بــه انگیزه ها و ســازوکارهای اقتصادی عملکرد 

موفقی هم نداشته است.
به طور مثال دستگاه ایکس ری یک فناوری پیشرفته 
برای تشــخیص و ردیابی کاالست که کاربردهای 
موثری دارد اما قراردادن آن در گمرکات کشــور به 
منظور کنترل و مقابله با قاچاق آن هم در شرایطی 
کــه زمینه برای ورود و خــروج کاال از مبادی غیر 
قانونی به دلیل سیاست های کنترلی دولت فراهم 

است، انگیزه قاچاق را از بین نخواهد برد.
در همیــن راســتا یکی از ابزارهــای کنترلی که 
دولت طی چند ســال گذشته ایجاد کرده، طراحی 
ســامانه های متعدد الکترونیکی به منظور تسهیل 
امور بوده که البته کارنامه قابل قبولی در این زمینه 
هم نداشــته اســت؛ ایجاد انواع سامانه های توزیع 

کاال مثل بازارگاه،  
بهین یاب، ســامانه جامع تجارت و تیتک با هدف 
ساماندهی و تسهیل مسیر عرضه محصول از تولید 
تا مصرف نمونه ای از همین ابزار کنترلی بوده که در 

بسیاری از مواقع به دلیل تداخل با دیگر سیاست های 
دولت و ایجاد چالش های جدید بر ابعاد مشــکالت 

افزوده  است.
بازارگاه؛ محل توزیع نهاده های دامی یا رانت؟

یکی از ســامانه های شــناخته شده در امر تسهیل 
توزیع کاال سامانه بازارگاه است؛ در حقیقت بازارگاه 
درگاه اصلی توزیع خوراک دام و طیور کشور بوده که 
در شهریور 98 با هدف حل مشکالت توزیع و قیمت 
نهاده های دامی از ســوی وزارت جهاد کشاورزی 

ایجاد  شد.
اما وضعیت نامناسب عرضه و تأمین نهاده ها نشان 
می دهد این سامانه با گذشت حدود دو سال در تحقق 
اهداف تعیین شده موفق عمل نکرده که البته یکی از 
دالیل ناکارامدی آن وجود سیاست مخربی به نام 
ارز 4200 تومانی بوده است؛ نهاده های دامی جزو  
کاالهایی اســت که طبق سیاست ارزی دولت در 
سال 9۷ مشمول دریافت ارز ترجیحی شد اما بعد از 
مدتی همزمان با جهش نرخ ارز و امکان فروش این 
کاال به بازار آزاد به دلیل اختالف بسیار زیاد قیمت 
ارز دولتی و آزاد و گســترش رانت از این محل، به 

یکی از  مشکالت دولت تبدیل شد.
در این راســتا وزارت جهاد با ایجاد ســامانه ای به 
نام بازارگاه در نظر داشــت با ساماندهی این بازار از 
واردات تــا مصرف توزیع و قیمت نهاده های دامی 
را کنترل کند؛ اما این سامانه به رغم اهداف روشنی 
که داشــت، با مشــکالتی که برای واردکنندگان و  
مصرف کنندگان ایجاد کرد نتوانست در عمل مؤثر 

واقع شود.
طوالنی شــدن فرآیند تأمین و تخصیص ارز برای 
واردکننــدگان، بروز اختالالتی در روند عرضه و در 
نتیجــه کمبــود این کاال به دلیل فروش آن در بازار 
آزاد و نهایتاً ناکام ماندن تولیدکنندگان از خرید نهاده 
با قیمت مناسب، از جمله مشکالت این سامانه بود.
بنابرایــن اگرچــه بازارگاه به منظور حل مشــکل 

تولیدکنندگان در تأمین به موقع و با قیمت مناسب 
نهاده ها هدف گذاری شده بود، اما به دلیل مشکل 
در فرآینــد تأمیــن و توزیــع و همچنین دو قیمتی 
بودن نهاده ها ناشــی از سیاست مخرب ارز 4200 
تومانی، نه تنها نهاده ها  در زمان و با قیمت مناسب 
به دست تولیدکننده نرسید بلکه این سامانه هم به 
بستری برای توزیع رانت و فساد تبدیل شد و نهایتاً با 
سرایت معضل بازار نهاده های دامی به بازار گوشت 
و مرغ شاهد جهش قیمت این کاالها طی چند ماه 

گذشته بودیم.
بازار سیاهی که بهین یاب به بار آورد  �

بهین یــاب هم یکی از ســامانه های زیر مجموعه 
ســایت وزارت صمت اســت که اواخر سال 9۳ به 
عنوان دروازه ورود فعاالن بخش صنعتی و معدنی به 
این ارگان دولتی برای انجام اموری همچون تولید، 
سرمایه گذاری، صدور مجوز، بهره برداری، مونتاژ و  
بسته بندی، استخراج معادن، استفاده و بهره وری از 
منابع زیر زمینی، صنایع معدنی و فلزی طراحی شد.

همچنین این ســامانه مــالک تخصیص میزان 
سهمیه و مقدار خرید متقاضیان مواد اولیه پتروشیمی 
از بورس کاالست و در واقع مشخص می کند یک 
تولیدکننــده یــا واحد تولیدی چه ســهمی از مواد 
پلیمری و شــیمیایی دارد و برای چه مدت زمانی 
می تواند آن را از بورس  کاالی ایران خریداری نماید.

امــا بهین یــاب هم بــا ایجاد موانــع جدید برای 
کاربــران خــود و انتقاداتی که به همراه داشــته از 
دیگر ســامانه های مشکل ساز دولت مستثنا نبوده 
اســت؛ صــدور مجوزهای بی حســاب و کتاب و 
توزیــع ناعادالنه ســهمیه های دریافت مواد اولیه 
صنایع پایین دســتی، عدم هوشمندی  الزم برای 
بررســی میزان تولید درج شــده در پروانه و میزان 
تولید فعلی و همچنین ایجاد مشکل در تأمین مواد 
اولیه تولیدکنندگان به دلیل به روز نشدن سامانه از 

دستاوردهای شش ساله بهین یاب است.

فاطمه اکبرخانی
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عالوه بر این موارد، عرضه فوالد در خارج از بورس 
ناشی از سوء عملکرد بهین یاب معضل دیگری بود 
که مسئوالن نسبت به آن هشدار دادند؛ سال گذشته 
اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه برخی شرکت ها به 
رغم خرید ورق های گرم از بورس با قیمت پایین،  
ورق های ســرد تولیدی خود را به جای عرضه در 
بــورس با قیمتی باالتر در خارج از این بازار عرضه 

کرده اند.
حاال این تخلف که به دلیل فضای رانتی ناشــی از 
فاصلــه بــاالی قیمت دو بازار به وجود آمده، باعث 
شــد بســیاری از صنایع از جمله خودروســازی و 
لوازم خانگی در تأمین ورق ســرد مورد نیاز خود به 
قیمت مناســب با مشکل مواجه شوند؛ حاال اگرچه 
برخی از  مسئوالن و کارشناسان برای تنظیم عرضه 
و تقاضا در بازار فوالد، نظارت بیشــتر بر ســامانه 
بهین یاب و ملزم کردن همه شــرکت ها به عرضه 
تمام تولیدات خود در بورس کاال را پیشنهاد داده اند 
اما به نظر نمی رسد ادامه حضور دولت در این بخش 
کارساز باشد.البته مشکل عرضه فوالد در بورس هم 
آخرین ایراد سامانه بهین یاب نیست، بلکه به گفته 
فعــاالن ایــن صنف افزایش تقاضا یا به عبارتی به 
وجود آمدن تقاضای ســفته بازی هم باید به لیست 
مشــکالت این درگاه اضافه کرد چراکه نگاهی به 
نمودارهای عرضه و تقاضای  محصوالت فوالدی 
بــه خصوص ورق، همــواره بیانگر اختالف حدود 
20 تا ۳0 درصدی عرضه و تقاضا بوده در حالی که 
پیش از ثبت سامانه بهین یاب چنین مشکلی وجود 
نداشته است.از طرف دیگر حتی به فرض تولیدکننده 
بودن همه افرادی که در بهین یاب ثبت اطالعات 
کرده اند، در مواردی دیده شده که سهمیه ورق برای 
تولیدکنندگان بیش از میزان مورد نیاز آنها بوده و یا 
به دلیل اینکه تولیدکننده نتوانسته اطالعات دقیقی 
در سامانه وارد کند،  ورق کمتری نسبت به میزان 
تولیدش دریافت کرده که این مشکل هم از جمله 

نواقص سامانه بهین یاب است.
ســنگ بزرگی به نام سامانه جامع تجارت   �

در مسیر تجار
از دیگر سامانه هایی که طی چند سال اخیر به منظور 
تسهیل امور و بهبود شرایط ایجاد شده، سامانه جامع 
تجارت است؛ در واقع این سامانه مکانیسمی برای 
تسهیل امور بازرگانی است که از سال 95 با هدف 

ایجاد ارتباط بین تجار و بازرگانان با دســتگاه های 
ذیربط  شروع به کار کرد.با این حال سامانه ای که 
قرار بود از طریق ایجاد شــفافیت در آمار تجارت با 
مشــکالتی نظیر قاچاق کاال، احتکار، رانت، فساد 
اداری، امضاهای طالیی و تبعیض اقتصادی مبارزه 
کنــد در عمــل به یکی از معضالت تجار و موضوع 
مناقشــه  بانک مرکزی و گمرک تبدیل شــد؛ البته 
ناگفته نماند که راه اندازی این سامانه خالی از لطف 
نبوده و کمک شایانی به حذف کاغذبازی های اداری 
و کاهــش اتالف وقــت بازرگانان در اداره ها کرده 
است.اما تأخیر در تبادل اطالعات و آمار، ناهماهنگی 
و تداخل برخی وظایف بین ارگان های ذیربط یعنی 
بانک مرکزی، مرکز توســعه تجارت الکترونیکی و 
گمــرک، اختــالل در ثبت کوتــاژ صادراتی برای 
واردات در مقابل صادرات از جمله مشــکالتی بود 
که سامانه مذکور  طی این سال ها در فرآیند تجارت 
ایجاد کرده؛ ضمن اینکه همچنان معضالتی چون 
صــدور کارت های بازرگانی بدون توجه به فعالیت 
گیرنده، قاچاق گسترده کاال به بیرون و داخل کشور 
و همچنین رانت و فساد در دل سیاست های دولت 

پابرجاست.
تداوم قاچاق دارو باوجود سامانه تیتک  �

دارو یکی از کاالهای اساسی است که بروز هرگونه 
اختاللی در روند تولید یا توزیع آن جان انســان را 
نشــانه می گیرد بنابراین جای هیچ گونه خطایی در 
این بخش وجود ندارد، اما متاســفانه این بازار هم 
بــه دلیل برخی سیاســت های غلط دولت خالی از 
مشــکل نیســت؛  ورود غیر قانونی دارو به کشور، 

افزایش قاچاق به خارج به دلیل تخصیص ارز دولتی 
و ارزان بــودن دارو در ایران، کمیابی برخی داروها 
در داروخانه ها و فروش آنها در بازار ســیاه با قیمتی 
باالتر و عمدتاً تقلبی، سوءاســتفاده از نســخه ها با 
هــدف کالهبــرداری از  بیمه ها و احتکار از جمله 

معضالت بازار داروست.
در این راستا سامانه ای تحت عنوان تیتک به منظور 
ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت دارو از ســال 92 
طراحی شــد تا روند تولید یا واردات هر گونه دارو و 
تجهیزات پزشــکی که ارز دولتی گرفته تا توزیع و 
حتی مصرف آن را رصد کند؛ اما از آنجا که دولت به  
منظــور کنترل قیمــت دارو هزاران میلیارد تومان 
یارانــه در قالب ارز دولتی پرداخت می کند همواره 
قیمت این کاال نســبت به دیگر کشــورها پایین تر 
بــوده و این موضوع جذابیت و ســود زیادی برای 
قاچاقچیــان به ارمغان آورده اســت.از طرف دیگر 
دولت بدون توجه به  هزینه های تولید دارو صرفاً به 
دلیل اختصاص ارز دولتی به بخشی از زنجیره تولید 
اقدام به قیمت گذاری دســتوری کرده که این کار 
هم به جز کاهش انگیزه سرمایه گذاری و تولید دارو 
فایده دیگری نداشــته است؛ ضمن اینکه سرکوب 
قیمت دارو باعث شــده برخی از  تولیدکنندگان نیز 
برای تأمین منابع مالی و ادامه بقاء خود به وام های 
کالن بانکــی بــا بهره باال روی بیاورند که البته به 
دلیل کاهش حاشیه سود اغلب قادر به بازپرداخت 
تسهیالت نیستند و نهایتاً این امر هم به تشدید رشد 
پایه پولی و تورم دامن می زند.حاال بر اســاس آنچه   
در این گزارش گفته شــد می توان گفت که حضور 
دولت در امر توزیع کاال هم مثل مداخله در بخش 
تولید و قیمت اگرچه برای عده ای خاص زمینه رانت 
قابل توجهی فراهم کرده اما برای دیگر افراد زیان بار 
بوده است؛ از طرفی انحصار به عنوان بزرگترین آفت  
اقتصادی گریبانگیر بزرگ ترین سامانه های کشور 
نیز شــده که دود آن تنها به چشــم تولیدکنندگان، 
بازرگانــان و مصرف کننــدگان می رود.بنابراین 
تــا زمانــی که هر بازار و کاالیی در کشــور درگیر 
سیاســت های دســتوری و مخرب دولتی باشــد 
بکارگیــری هرگونه ابزار و  روش کنترلی همچون 
سامانه های گفته شده به رغم دارا بودن اهداف مثبت 

کاری از پیش نخواهند برد. 
منبع: اقتصادآنالین

اما وضعیت نامناسب عرضه و تأمین نهاده ها 
نشان می دهد این سامانه با گذشت حدود 
دو سال در تحقق اهداف تعیین شده موفق 
عمل نکرده که البته یکی از دالیل ناکارامدی 
آن وجــود سیاســت مخربــی بــه نــام ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی بــوده اســت؛ نهاده هــای دامــی جزو  
کاالهایــی اســت کــه طبــق سیاســت ارزی 
دولــت در ســال ۹۷ مشــمول دریافــت ارز 

ترجیحی شد.
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عدم استقبال خانوارها از ثبت اطالعات ملکی در سامانه اسکان

سیستم  مالیات ستانی ناکارآمد
فاز خوداظهاری ثبت نام در سامانه اسکان پیشرفتی 
نداشته و یک کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است 
دولت می توانســت سیاست تشــویقی یا تنبیهی 

بازدارنده تری برای اجرای این قانون اتخاذ کند.
اخیراً محمد اســالمی وزیر راه و شهرسازی از ثبت 
۳ میلیون واحد مســکونی در فاز خود اظهاری ثبت 
اطالعات ملکی در ســامانه جامع امالک و اسکان 

کشور خبر داده است.
این در حالی اســت که بر اســاس نتایج سرشماری 
نفوس و مسکن بین 22 تا 25 میلیون واحد مسکونی 
در کشور داریم و با احتساب ساخت ساالنه ۳00 هزار 
واحد مسکونی در 5 سال اخیر، بین یک تا یک و نیم 
میلیون واحد دیگر نیز به مجموعه مســاکن کشور 

اضافه  شده است.
فاز خود اظهاری ثبت امالک مســکونی در سامانه 
اســکان بر اســاس اصالحیه ماده 64 مکرر قانون 
مالیات های مســتقیم موســوم به قانون مالیات بر 
خانه های خالی، اصالح شــده در دی ماه ۱۳99 در 

حال اجراست.
این فرآیند از ۱9 فروردین امســال آغاز شــد و طبق 
قانون می بایست ظرف 2 ماه اجرایی می شد که این 
ضرب االجل در ۱9 خرداد امسال به اتمام رسید؛ اما 
با توجه به عدم اســتقبال خانوارها از ثبت اطالعات 
ملکی خود از ترس مشمول مالیات شدن، با مصوبه 
ســتاد  ملی مقابله با کرونا، تا پایان شــهریور امسال 

تمدید شد.
همچنین برخی از مدیران ارشــد معاونت مسکن و 
ســاختمان وزارت راه و شهرســازی نیز پیش از این 
از اســتقبال نکردن مردم نســبت به شفاف سازی 
دارایی های خود ابراز گالیه کرده و از در نظر گرفتن 
برخی تنبیهات از قبیل قطع یارانه نقدی خانوارها و 
همچنین  سخت گیری نسبت به ثبت نام فرزندان 
خانواده هایی که در سامانه اسکان اطالعات ملکی 
و تعــداد واحدهای مســکونی خــود را درج نکنند، 

هشدارهایی داده بودند.

با این حال برخی کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند 
دولــت دوازدهم تمایل چندانی بــه اخذ مالیات از 
خانه های خالی ندارد؛ ضمن اینکه برای از ســر باز 
کردن خود، فاز خود اظهاری را طراحی کرده است. 

محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی و محمود  
محمودزاده معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه، 
در اواخر ســال گذشته در هنگام رونمایی از سامانه 
اســکان، از شناسایی برخی افراد حقیقی و حقوقِی 
دارای چند صد تا چند هزار واحد مسکونی خالی از 
ســکنه که عمدتاً بانک ها شرکت های تابعه آنها و 
همچنین  برخی نهادهای شبه دولتی هستند، خبر 

داده بودند.
احمدرضا ســرحدی کارشناس بازار مسکن درباره 
علت عدم اســتقبال مردم از ثبت اطالعات ملکی 
خود در سامانه جامع امالک و اسکان کشور گفت: 
من احساس می کنم دولت در اجرای قانون مالیات 

بر خانه های خالی جدی نیست.
وی افزود: به نظر می رسد نیازی به فاز خود اظهاری 
نبود و با اطالعاتی که شــهرداری ها، ثبت اســناد و 
امالک، نظام مهندسی، سامانه امالک و مستغالت 
اتحادیه مشــاوران امالک، دســتگاه های خدمات 
رسان مانند آب، برق و گاز و دیگر دستگاه ها دارند، 
می توان به  راحتی آمار واحدهای خالی از ســکنه را 
پیدا کرد.ســرحدی افزود: اینکه دولت می خواهد با 
خود اظهاری از سوی مردم، آمار خانه های خالی را 
دربیاورد، به معنی از ســِر خود باز کردن اجرای این 
قانون از سوی دولت است تا بگوید ما می خواستیم 

آن را اجرا کنیم ولی مردم نیامدند!
وی ادامه داد: تجربه نشان داده که آن دسته از افرادی 
که ثبت نام نکنند، مشــکلی برایشان پیش نمی آید 
و از آنهایی هم که اطالعات خود را در سامانه درج 
کرده اند، نه چیزی کسر می شود و نه مالیات ستانده 

خواهد شد.
کارشناس اقتصادی علت جدی نبودن دولت فعلی 
در اجــرای ایــن قانون را، وجود افراد ذی نفوذ مانند 

بانک ها یا نهادها در میان جامعه هدِف اجرای قانون 
مالیات بر خانه های خالی دانست و گفت: برج سازان، 
بانک ها و حتی برخی نزدیکان افراد صاحب منصب 
و  ذی نفوذ در دستگاه های اجرایی، با توجه به قدرت 
و نفــوذی کــه در جامعه دارند، مانع از اجرای قانون 

مالیات بر خانه های خالی می شوند.
وی بــا ابراز امیدواری نســبت به جــدی بودن در 
اجرای این قانون از سوی دولت جدید تصریح کرد: 
دولت های یازدهم و دوازدهم نه در تولید مســکن 
قدم معنی داری برداشتند و نه در تصویب و اجرای 
مالیات های تنظیمی مانند مالیات بر خانه های خالی 
بــا مالیــات بر  عایدی ســرمایه کاری انجام دادند؛ 
در حالــی کــه حداقل فایده اجرای قانون مالیات بر 

خانه های خالی، کمک به مستأجران بود.
ســرحدی با تاکید بر اینکه از ابتدا هم مشخص بود 
که مردم حاضر به شفاف سازی در خصوص امالک 
و دارایی های خود نیستند، بیان داشت: تا زمانی که 
اقدامات تشویقی و تنبیهی بازدارنده برای ثبت یا عدم 
ثبت اطالعات ملکی خانواده ها در نظر گرفته نشود، 
مردم  نسبت به ورود به این سامانه بی میل خواهند 
بود، اینکه بگویند یارانه را قطع می کنیم که بازدارنده 
در برابــر ارزش میلیاردی واحدهای خالی نیســت.
کارشناس بازار مسکن گفت: اصل قانون مالیات بر 
خانه های خالی، قانون بســیار پیشرو و مهمی است 
اما در اجرای آن دو نکته مهم باید در نظر داشت: اول 
آنکه دولت به چشم منبع درآمد به آن نگاه نکند تا از 
این محل حقوق کارکنان را پرداخت یا صرف امور  
جاری خود کند؛ درآمد حاصل از مالیات بر خانه های 

خالی باید به تولید مسکن نیازمندان منجر شود.
سرحدی یادآور شد: نکته دوم در این قانون این است 
که باید از همه مشــموالن اخذ شود نه اینکه چشم 
خود را به روی دانه درشــت ها و صاحبان چند صد 
واحد خالی ببندد ولی از مالکان دو یا سه خانه خالی 
مالیات بگیرد؛ باید همه مردم ببینند که عدالت برای 

همه به یک  اندازه اجرا می شود.

برهان محمودی
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دولت جدید و هرم ذاتی 
سیاست های عمومی

 

در روز 29 خــرداد و بــا اعــالم نتایج رســمی، تکلیف 
ســیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران اسالمی 
روشــن شــد و کارزار ایــن رویداد ملی بــا همه فراز و 
نشیب های آن به پایان رسید. طبیعی است که در دوران 
گذار، رییس جمهور منتخب در حال انتخاب تیم مدیریتی 
کشــور و تعیین برنامه ها و اولویت های سیاستی خود با 
مشورت کارشناسان، اندیشکده ها و گروه های مختلف 
کشــور است.با توجه به برخی ایده های خام که با ظاهر 
و عنوانــی جذاب به عنــوان برنامه های علمی و عملی 
مطرح می شوند، ضروری است که در خصوص ماهیت 
و چیستی برنامٔه سیاستی، گفت وگو شود تا دولت جدید 
از بدو تشــکیل گرفتار گــرداب عوام گرایی و تخصص 

زدگی نگردد.
نخستین و مهم ترین نکته در این باب این است که برنامه 
یا به عبارت دیگر ایده های سیاستی آقای رییس جمهور در 
خأل شکل نمی گیرد و بنا بر ادبیات سیاستگذاری عمومی 
متشکل از پنج الیه اصلی است که هرم درونی آن را شکل 
می دهند: گفتمان، هدف، نهاد، ابزار و تنظیمات. ارتباط 
و به هم پیوستگی این الیه ها، و انسجام ساخت درونی و 
بیرونی این هرم است که تأثیر و برندگی سیاست ها در 

عرصه عمومی را افزایش می دهد.
منظور از انســجام درونی آن اســت که انتخاب اهداف، 
ابزارها و نهادها باید متناســب با الیه های باالدســتی 
آنهــا صورت گیرد یعنی مثاًل بــا هدف افزایش رقابت 
در یــک صنعت نمی توان رانــت و انحصار توزیع کرد. 
انسجام بیرونی یعنی هرم های سیاستی در هر بخش و 
حوزه، نباید متعارض یکدیگر باشند، یعنی مثاًل با هدف 
دســتیابی به توســعه اقتصادی، سیاست های صنعتی 
نباید متناقض یا متنافر با سیاســت های کشــاورزی و 
اجتماعی باشــد. معنی دیگر انســجام بیرونی آن است 
که سیاســت های بخش های گوناگون نباید التقاطی و 
چهل تکه توســعه یابند یعنی این سیاست ها باید از یک 
گفتمان و یا از گفتمان های متجانس نشئت گرفته باشند. 
نمی توان در امر اجتماعی کمونیستی، در عرصه اقتصادی 
کاپیتالیســتی و در حوزه سیاسی لیبرالیستی عمل نمود 
و درنهایت شــکل گیری تمدن نوین ایرانی  اسالمی 

را انتظار داشت.
نظری ترین و انتزاعی ترین الیه از این هرم، گفتمان است 
که نمایانگر رویکردهای ارزشی و زاویه دید به حقایق و 
وقایع است. اهداف سیاستی مقاصدی متأثر از گفتمان ها 
هستند که سیاست ها برای نیل به آنها توسعه یافته اند. 
قواعد و ساختارهای رسمی و غیررسمی که سیاست ها 
در بستر آنها پیش می رود را نهاد نامیده اند و شیوه های 
تحدید و ریل گذاری در پیاده سازی و اجرای سیاست ها را 
ابزار. در نهایت تنظیمات سیاست الیٔه پایینی از هرم است 
که کیفیت و کمیت ها در آن مقرر می شــود. تغییرات در 
الیه های زیرین هرم به نسبت الیه های فوقانی سریع تر، 

آسان تر، ملموس تر و معمواًل کم مناقشه تر است.
برای مثال اینکه جمعیت را عامل یا مانع توسعه بدانیم 
دو گفتمان یا پارادایم متفاوت سیاســتی است که هر 
یک اهداف متفاوتی را به دنبال خواهد داشت. در اولی 
به دنبال افزایش جمعیت و در دومی به دنبال کاهش 
آن هســتیم. برای دســتیابی به هر یک از این اهداف 
مســیرهای ســاختاری و قانونی متفاوتی را می توان 
طی نمود. وضع یا تغییر قانون، ایجاد ساختار متولی و 
فرهنگ سازی نمونه هایی از نهادهای سیاستی برای 
رســیدن به قلٔه هدف سیاســتی هســتند که هر یک 
از آنهــا یــا ترکیبی از آنهــا ابزارهایی را در اختیار قرار 
می دهند که طی مسیر را تسهیل می کند. این ابزارها 
نیز با کمیت ها و کیفیت هایی که در اختیار می گذارند، 
سرعت و کیفیت طی مسیر را متفاوت می نمایند.باید 
بــه ایــن واقعیت توجه نمود کــه هریک از ایده های 
سیاســتی و البته مجموع اولویت های سیاستی آقای 
رییس جمهــور به هر میزان که در الیه های مختلف 
این هرم با یکدیگر یکپارچه و هم راستا باشند در اجرا 
تعارض و اصطکاک کمتری خواهند داشت و مؤثرتر 
عمل خواهند کرد.نکته دوم این است که ساخت این 
هرم تدریجی است و نه دفعی. آقای رییس جمهور بنا 
بــر عقاید، باورها، دانش، تخصص، تجربه و ســبک 
زندگــی خود مجموعــه ای از ارزش ها و اولویت ها را 
در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 
برای خود شکل داده و این سیاست ها در ذهن و عمل 
وی نهادینه شده است و هر یک از این هرم ها قطاعی 
از منظومٔه حکمرانی مطلوب وی محسوب می شوند. 
فلسفه بافی سیاسی، عمل گرایی افراطی و کوتاه نگری 
از جمله مهم ترین موانع شکل گیری صحیح این هرم 
است که موجب اعوجاج در ساختار ایده های سیاستی 

و در نهایت نظام حکمرانی می شــود.نکتٔه ســوم آن 
اســت که توانمندی آقای رییس جمهور در مفاهمه و 
گفت وگو با عموم جامعه و نخبگان برای تبیین و توضیح 
این اولویت های سیاستی و برنامه های اقدام، جزئی از 
برنامٔه پیاده ســازی و اجرای این سیاست ها است و به 
هر میزانی که اقبال عمومی و نخبگانی نسبت به آنها 
بیشتر باشد، چالش کمتری در اجرا پیش روی دولت 
خواهد بود.نکته بعدی آن است که آقای رییس جمهور 
در نزدیک تریــن حلقه افراد خود که بعداً در مرکزیت 
دولت ]6[ وی مؤثر خواهند بود، باید افرادی را داشته 
باشــد که اواًل هرم های سیاستی او را فهم کنند، ثانیًا 
بر اثربخشی آنها در عرصه عمومی باور داشته باشند و 
نهایتاً در اجرای آن توانمند و ذی صالح باشند تا بتوانند 
در اجرای مؤثر سیاست ها و اولویت ها اقدام کنند.نکته 
دیگر اینکه محدودیت های طبیعی مانع از آن است که 
آقای رییس جمهور بتواند در همه عرصه ها هرم های 
سیاســتی خود را به طور کامل شــکل دهد و یا بتواند 
آنها را در عرصه عمومی پیاده ســازی نماید؛ لذا باید 
باتوجه به ظرفیت های حکمرانی کشــور چندین هرم 
اصلی را محور و پیشــران تحول در دولت خود قرار 
داده، از هم راستایی و حمایت دیگر هرم های سیاستی 

با این اولویت ها اطمینان حاصل نماید.
سخن پایانی اینکه در تشکیل و اداره دولت، یکپارچگی 
و هم راستایی هرم های سیاستی در بخش های مختلف، 
همان که تحت عنوان انسجام ساخت درونی و بیرونی 
هرم سیاســت ها پیش تر مطرح شــد، مقدم بر محتوای 
برنامه های اصالحی اســت. فــارغ از اینکه روش ۱ ما 
را به مقصود بهتری می رســاند یا روش 2، هماهنگی 
و هم راســتایی مســیرهای انتخاب شده در بخش های 
مختلف است که برآیند عملکرد دولت را تعیین می نماید. 
این دقیقاً همان چیزی است که معمواًل و به دالیلی چون 
تخصص زدگی و بخشــی نگری و تالش برای انتخاب 
بهترین ها در هر حوزه ای، از آن غفلت می شود و نتیجه 
آنکه نه بهترین در آن حوزه اجرایی می شود و نه حداقل 
ممکن در کل دولت! لذا عدم توجه به همبستگی عناصر 
مختلف عرصٔه عمومی، معمواًل منجر به شکســت در 
سیاست ها و برنامه های پیشنهادی می شود. توجه به این 
همبستگی و همخوانی اواًل وظیفه آقای رییس جمهور و 
ثانیاً وظیفٔه مرکزیت دولت او است که چه در چینش کابینه 
و چه بعدتر در اداره دولت باید به آن اهتمام داشته باشند.

*پژوهشگر ارشد اندیشکده حکمرانی شریف



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ تیرماه1400 / شماره5862

Bilingual Economic Monthly  

تغییراتاقلیمیچهبرسراقتصادجهانمیآورد؟

سایهسنگینتغییراتاقلیمیبرسراقتصادجهان

در صورت عدم کنترل آلودگی جهانی، کربن 
دی اکســید حاصل از فعالیت های بشــری، 
زمیــن را گــرم خواهد کــرد. افزایش دما و 
تغییر الگوهای بارشی به تولیدات کشاورزی، 
ســالمت کارگران در بیشــتر مناطق دنیا و 

بهره وری اقتصادی آسیب می رساند.
 )IPCC( هیــات بین دولتی تغییــر اقلیم
در ســال ۱988 توسط ســازمان ملل متحد 
تأســیس شــد تا دیدگاه علمی و عینی تغییر 
آب و هــوا را به جهانیان ارائه دهد و تاثیرات 
اقتصــادی آن را بــه اطالع عموم برســاند. 
پــس از آن نهادهای جهانی و دولت ها برای  
کاهش آسیب های احتمالی ناشی از تغییرات 
اقلیمــی، اقداماتی انجام دادند که مهم ترین 
آن ها توافقنامه پاریس در ســال 20۱5 بود. 
هدف بلندمدت توافق پاریس این اســت که 
دمــای کره زمین تــا پایان قرن به جای دو 

درجــه، ۱.5 درجه ســانتیگراد افزایش یابد. 
ســال  IPCC ،20۱8 گزارشــی دربــاره 
تاثیــرات تغییــرات آب و هوایــی بر اقتصاد 
جهان منتشــر کرد. طبق این گزارش آسیب 
به اکوسیستم ها، انسان ها و اقتصاد در دمای 
دو درجه ســانتیگراد به طــور قابل توجهی 
بیشــتر از ۱.5 درجه ســانتیگراد است. این 
گزارش بیان  می کند که خســارت اقتصادی 
جهــان در ســناریوی گرمایــش ۱.5 درجه 
ســانتیگراد، 54 تریلیون دالر در سال 2۱00 
و در صورت ســناریوی دو درجه ســانتیگراد 
69 تریلیون دالر تخمین زده می شود. میزان 
ضرر و زیان این اتفاق به قدری زیاد اســت 
کــه مطالعــه،  تحقیق و پیش گیری از آن به 
یکی از چالش های مهم جوامع امروز تبدیل 

شده است.
تغییــرات اقلیمــی از پنج کانال اساســی بر 

اقتصاد چهان اثر می گذارند:
افزایش سطح آب دریا  �

افزایش دمای اقیانوس و ذوب یخچال های 
طبیعی عامل اصلی افزایش سطح دریا است. 
افزایش سطح دریا باعث کاهش ذخایر زمین 
از طریق فرســایش، طغیان یا نفوذ نمک در 
امتداد خط ســاحلی می شود. همچنین با باال 
رفتن سطح دریا، زمین هایی که خانواده ها از  
اجــاره دادن آن ها یا کار کردن در آن مکان 
کســب درآمد می کردند، تخریب می شــود. 
بنابراین درآمد این خانواده ها کاهش می یابد.
گردشــگریآب و هوا یکــی از عوامل اصلی 
گردشــگری بین المللــی اســت و درآمــد 
گردشــگری یک رکن اساســی در اقتصاد 
در بســیاری از کشــورها به شــمار می رود. 
تغییــرات آب و هوایی باعث افزایش فصل 
گردشگری در برخی مناطق و کاهش آن در 

سهیل بانی
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بعضی دیگر از مناطق  می شــود. این امر به 
احتمال زیاد گردشگری را به سمت ارتفاعات 
و عرض های جغرافیایی باالتر سوق می دهد، 
توریســت های کشورهای سردســیرتر را 
افزایش و مســافران کشورهای گرمسیرتر 
را کاهش می دهد. کشــورهای توریستی در 
مناطــق گرم مثل مالــزی،  فیلیپین و تایلند 
بیشترین زیان را از این کانال متحمل خواهند 
شــد. از طرف دیگر کشورهای سردسیر مثل 
روسیه با افزایش توریست و در نتیجه افزایش 

درآمد از این طریق مواجه خواهند شــد.
تقاضای انرژی  �

تغییــرات در دمــا نیازهای انــرژی را تغییر 
می دهد. دمای بیشتر تقاضای انرژی را برای 
خنک ســازی در تابســتان افزایش می دهد 
در حالی که تقاضای گرمایشــی زمستان را 
کاهش می دهد. از آنجا که برای گرم کردن 
فضاها از انرژی بیشتری در سراسر کره زمین  
استفاده می شود تا خنک کردن آن ها، افزایش 
دما باعث تقاضای انرژی کمتری می شــود. 
تقاضــای نفت با افزایش دما به میزان کاماًل 
چشــمگیری کاهش می یابــد و قیمت با در 
نظــر گرفتن شــرایط کنونی تقریبًا 6 درصد 
افت می کند. کشورهای تولید کننده و صادر 
کننده  نفت مثل عربستان سعودی و ایران از 
کاهش قیمت نفت آســیب فراوانی می بینند. 
با این وجود کشورهای وارد کننده نفت مثل 
آمریــکا، چیــن و ژاپن از کاهش قیمت نفت 

سود می برند.
سالمت و بهره وری نیروی کار  �

افزایــش دمای کره زمیــن باعث افزایش 
مرگ و میر ناشــی از گرما و کاهش مرگ و 
میر ناشی از سرما در برخی مناطق می شود. 
افزایش دمــای کره زمین می تواند فصل را 
طوالنی کرده و دامنه جغرافیایی حشــرات 
ناقل بیماری مانند پشــه ها، کنه ها و کک ها 
را افزایــش  دهــد و به آنها امکان حرکت در 
ارتفاعــات و مناطق جدید را بدهد. عالوه بر 
این، هنگامی که تغییرات آب و هوایی مردم 
را مجبور به مهاجرت می کند، خطر گسترش 
عوامل بیماری زا به مناطق جدید را افزایش 

می دهــد. افزایش خطر ابتال به بیماری های 
واگیــردار و  ســایر بیماری هــای مربوط به 
گرمــا بر روی بهره وری تأثیر می گذارد. زیرا 
کارگران روزهای بیشــتری بیمار هستند و با 
کارآیی کمتــری کار می کنند. بیماری های 
مکــرر و طوالنی مــدت همچنین می تواند 
مهارت کارگران را کاهش دهد. مرگ و میر 
ناشی از گرما باعث  کاهش بهره وری نیروی 
کار و احتمــااًل افزایش هزینه های دولتی و 
خصوصی در خدمات بهداشــتی می شــود. 
نیــروی کار در کشــورهای کمتر توســعه 
یافته، بیشــتر در معرض گرمای شدید قرار 
دارد تا نیروی کار در کشورهای پیشرفته تر. 
در نتیجه، اثرات دما بر روی  بهره وری نیروی 
کار بین کشورها بسیار متفاوت است. با توجه 
به ســهم زیاد نیروی کار انســانی در صنعت 
هند، این کشور از کانال سالمت و بهره وری 
نیروی کار بسیار رنج خواهد برد. اگر تغییری 
در روند صنایع هند بوجود نیاید، این کانال که 
اکنون بیشترین  اثرگذاری را بر رشد اقتصاد 
هنــد دارد، در آینده می تواند باعث ضربه به 

اقتصاد این کشور شود.
کشاورزی  �

دمــای باالتر، غلظت بیشــتر CO2 در جو 
و تغییر در الگوی بارش مســتقیمًا بر میزان 
محصوالت جهان تأثیر خواهد گذاشــت. با 
ایــن وجود تغییرات در مناطق و محصوالت 
یکســان نخواهد بود. فصول رشــد در آب و 

هوای ســردتر طوالنی شــده و در مناطق  
گرمتر کوتاه می شوند.

راهکارهای کاهش آالینده ها  �
استراتژی مجوزهای قابل معامله: بر اساس 
این راهکار دولت حدی در مقدار دی اکســید 
کربن تولیدی بــرای کارخانه های مختلف 
مشــخص می کند. بعضــی از کارخانه ها به 
طــور رایگان مجوز این میزان حد را دریافت 
می کنند و اما دیگر کمپانی ها باید این مجوز 

را  در حراجی هــای دولت خریداری کند.
اگر کارخانه ای از میزان مجاز تولید دی اکسید 
کربن خود، میزان کمتری آالینده تولید کند، 
می توانــد باقی مانــده مقدار مجاز خود را به 
ســایر کمپانی ها بفروشــد. اگر هم بیشتر از 
حــد مجــاز تولید کند بایــد بابت آن مالیات 
پرداخت کند. الزم به ذکر است میزان مجاز  
اعالم شده از جانب دولت ها هر سال کاهش 

می یابد.
ایــن راهــکار موافقــان و منتقدانی دارد. 
طرفداران این اســتراتژی، آن را سبب ایجاد 
یــک انگیزه بــرای کمپانی ها می دانند تا در 
تکنولوژی های پاک ســرمایه گذاری کنند و 
در نهایت بتوانند هزینه خود را بابت خریدن 
مجوز که هر سال گران تر هم می شود کاهش 
دهند.امــا  منتقــدان ادعا می کنند از آنجایی 
که حد را دولت تعیین می کند ممکن اســت 
رقمی بیش از حد باشد و آلودگی افزایش پیدا 
کند و یا خیلی کم باشــد و بر مصرف کننده 
هزینــه تحمیل کند. همچنین در هر منطقه 
کمپانی هــای بزرگ توانایی البی کردن به 
نفــع خــود را نیز دارند.  در نتیجه ســرعت 
آن ها برای حرکت به سمت تکنولوژی پاک 
کاهش می یابد.افزایش قیمت کربن و وضع 
مالیات بر کربن: از ســال 20۱9، 25 کشــور 
مالیات بر کربن و 46 کشــور قیمت گذاری 
متفــاوت برای کربن وضع کردند. این امر بر 
همــگان تاثیرگذار اســت، از  طرفی میزان 
آلودگــی را کاهش می دهد و از طرف دیگر 
بــه دلیل تحمیل هزینه به مصرف کنندگان، 
این اقدام می تواند به خانواده های کم درآمد 

آسیب وارد کند.

بــه رغــم منازعــات ژئوپلیتیکــی خلیج 
زیســت محیطی  منافــع  فــارس، 
کشــورهای منطقه در چارچوب بازی 
غیرمجمــوع صفــر تأمیــن می شــود. 
یعنی نه امکان حل کردن یک جانبه 
مشــکالت وجود دارد و نه منافع حل 
ایــن مشــکالت منحصــراً فقط به یک 

کشور می رسد. 
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 جزئیات واردات کفش در ۸ سال گذشته

 صنعت کفش؛ قربانی مافیای واردات

 آنالیز آمار کفش های وارداتی کمک می کند 
تا ضمن پاسخ سؤاالت فوق، در جریان جهت 
گیری کفش های وارداتی در 8 ساله گذشته 

قرار گیریم.
بررســی های به عمل آمــده از ورود کفش 
بــه ایران نشــان می دهد حــدود 9۷ درصد 
کفش های وارداتی در طول این ســال ها از 
کشــورهای چین، امارات، ترکیه، ایتالیا، هند 
و تایلند بوده است. و سهم چین بطور متوسط 

55 درصد، امارات ۳۳ درصد، ترکیه ۷  
درصــد، ایتالیــا ۳ درصــد و هند حدود یک 
درصد بوده است. با توجه به نقش امارات در 
صادرات محصوالت چین به ایران، می توان 
بــرآورد نمود که حدود 88 درصد کفش های 
وارداتــی متعلق بــه چین و الباقی مربوط به 
ترکیه و ایتالیا و تایلند و هند بوده اســتالبته 
بررسی آمارهایی از سقف و کف قیمت های 
صادرات و واردات کفش جهان در سال 20۱8 
به درک بیشــتر مباحث این یادداشت کمک 

خواهد کرد:
متوسط قیمت صادراتی هر زوج کفش جهان 
در بیــن ســال های 20۱0 تا 20۱8 از 6،۷۷ 
دالر به 9،6۳ دالر افزایش یافته است. گروه 
کفش های چرمی با قیمت متوسط صادراتی 
25،8۱ دالر گران ترین و کفش الستیکی و 
پالستیکی با قیمت  متوسط صادراتی 5،۳4 
دالر ارزان ترین گروه کفشــی است. ایتالیا با 
5۷،۷2 دالر باالترین قیمت متوسط صادراتی 
را دارا می باشد. متوسط قیمت صادراتی چین 
4،68 دالر، ترکیه ۳،۳8 دالر و هندوســتان 

9،5 دالر است.
همچنین متوســط قیمــت هر جفت کفش 
وارداتــی در جهان طی 9 ســال مورد بحث 
از 9،۷ دالر بــه ۱۱،2 دالر افزایــش یافتــه 
اســت. اروپا باالترین قیمت متوسط وارداتی 
)۱4،94( و آفریقــا پایین ترین قیمت وارداتی 
)2،6۷( دالر را دارا می باشند، چین با  24 دالر 
در هــر زوج باالترین قیمت واراداتی رادارد. 
متوســط قیمت وارداتی اکثر کشــورهای 

اروپایی و آمریکایی ۱0 تا 20 دالر و متوسط 
قیمت در آسیا و آفریقا زیر ۱0 دالر است.

 بر همین اساس از متوسط قیمت کفش های 
صادراتی 5 کشور صادرکننده به ایران در سال 
20۱8 بــه ترتیب: چین 4،68، ایتالیا 5۷،۱۱، 
ترکیه ۳،29، هند 8،82 و تایلند ۱0،99 دالر 

باید نام برد.
باالتریــن قیمت صادراتــی کفش چین در 
همیــن دوره مربوط بــه گروه کفش چرمی 
با قیمت حدود ۱4 دالر بوده اســت که این 
عدد برای ایتالیا ۷۳،6۱ دالر و ترکیه ۱4،۱0 
دالر بوده اســت. از آنجا که بیشــترین سهم 

کفش های صادراتی چین به دنیا )حدود  
42 درصــد( با قیمــت ۳،۷2 دالر متعلق به 
ردیف تعرفه ای 6402 )کفش با رویه و زیره 
پالســتیکی( و سهم این کشور در واردات به 
ایران حدود 88 درصد است، می توان نتیجه 
گرفت که وزن اصلی کفش های وارداتی به 

ایران در ردیف متوسط  
قیمت های ۳،۷ دالری و کمتر از 4 دالر بوده 

علی لشکری *

جهت گیری کفش های وارداتی با قیمت های بســیار پایینتر از متوســط نرخ 
جهانی به کشــور، نه تنها کمک موثری به رشــد تولید و نو آوری در داخل 
کشور نکرد، بلکه به عنوان یک مانع اصلی در مسیر توسعه اشتغال و تولید 

داخلی باعث توقف خطوط تولید و تعطیلی  واحدها خواهد شد.
در 8 ســاله بین ســال های 92 تا 98 ارزش صادرات کفش جهان به ایران 
بر اســاس منابع بین المللی در مجموع به حدود 2۱۱9 میلیون دالر رســیده 
اســت که متوســط آن در 8 سال مورد بررسی حدود 265 میلیون دالر در هر 
ســال بوده اســت. البته روند  این شاخص در سال های مختلف با نوسان نیز 
روبرو بوده که اوج آن در ســال 9۳ با 5۷9 میلیون دالر و افت آن در ســال 
99 حدود 4۳ میلیون دالر بوده اســت. در همین دوره آمار رســمی گمرک 
جمهوری اســالمی ایران نشــان از واردات رســمی و اظهار   شده به میزان 
84 میلیون دالر دارد. این بدان معناســت که بطور متوســط در 8 ســاله مورد 

بررســی حدود 25 برابر آنچه در گمرک بصورت رســمی کفش اظهار شــده 
اســت، از کشــورهای مختلف و به طرق و مبادی گوناگون کفش وارد کشور 
شده است. سؤال این است این دو میلیارد و ۱۱9 میلیون دالر هشت ساله و 
یا 265 میلیون دالر متوسط ساالنه، چه تعداد کفش و به چه قیمت هایی وارد 
کشور شده است؟ جهت گیری کفش های وارداتی در چه طیف قیمتی بوده 
است؟ و کدام بخش از بازار، به لحاظ   درآمدی و سنی هدف وارد کنندگان 
قرار گرفته است؟   آیا کفش های فاخر باالی ۱00 دالر به کشور وارد شده؟ 
یا کفش هایی با پایین تر از قیمت های متوسط نرخ جهانی در حد کشورهای 
آفریقایی )متوسط قیمت کفش های وارداتی 2،6۷ دالر( به بازار داخل  وارد 
شده است؟ آیا کفش های وارداتی برای دهک های درآمدی باال بوده است 
و یا ســهم بازار تولید کنندگان داخلی )کفش های با قیمت ارزان و متوســط( 

را به کفش های خارجی تقدیم کرده اند؟
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است. به عبارت دیگر با توجه به 265 میلیون 
دالر متوسط کفش وارداتی به ایران و متوسط 
آخرین قیمت در سال 20۱8 که باالترین رشد 
قیمت را در هشت سال گذشته داشته، برآورد 
متوســط تعداد  کفش های وارداتی به ایران 

حدود ۷۱ میلیون زوج می شود!.
در این بررسی دامنه تغییرات قیمت صادراتی 
گروه هــای کفشــی از پایین ترین قیمت تا 
بیشــترین آن و وزن هر کدام از آنها در ســبد 
صادراتی با توجه به ضریب اهمیت کشــور 
چیــن در صادرات به ایران حدود 88 درصد 

در نظر گرفته شده است.
البته شــاید برخی اعالم کنند که کفش های 
وارداتی از ایتالیا و یا ترکیه با این قیمت نباید 
محاســبه شود. در پاســخ باید گفت ایتالیا با 
ســهم حدود 2 درصد و متوسط قیمت حدود 
5۷ دالر و ترکیــه نیــز با ســهم ۷ درصد و 
متوســط قیمت کفــش چرمی معادل حدود 
۱4  دالر، اثــر تعییــن کننده ای در باال رفتن 
متوسط قیمت کفش های وارداتی و کاهش 
تعداد کفش ها ندارند.بررســی های بیشتر در 
ارتباط با صادرات کفش های ترکیه و ایتالیا به 
ایران نشان می دهد الگوی صادرات ترکیه به 
کشورهای مختلف جهان با الگوی صادرات 
به ایران فرق اساســی دارد. حدود 4۳ درصد 
صادرات کفش ترکیه در گروه کفش های با 
رویه چرمی  اســت. ولی آمار صادرات ترکیه 
به ایران بیشــتر در گروه قطعات کفش مانند 
زیره و پســتایی آمــاده و کفش های با رویه 
پارچه ای بوده. همین بررســی در خصوص 
صادرات کفش ایتالیا نشــان می دهد که در 
ســال 2020 در مجموع رقم ناچیز حدود ۱4 
هزار زوج  کفش با رویه چرم طبیعی به ایران 
صادر کرده اســت. حال پس از روشن شدن 
تعــداد و حدود قیمت کفش های وارداتی در 
مقایســه با آمارهای جهانی، شــاید برخی از 
سؤاالت مقدمه این یادداشت برای مخاطبان 

روشن شده باشد.
چرا باید واردات این گروه از کفش هایی که از 
نظر رده بندی قیمت در دنیا معادل کفش هایی 
است که در قاره آفریقا وارد می شود و در ایران 

هم امکان تولید آن وجود دارد، در اولویت اول 
وارد کنندگان کفش به کشور باشد؟ اینکه این 
کفش ها با چه قیمت هایی در   شــبکه توزیع 
به دســت مصرف کنندگان می رسد، و حق 
و حقوق دولت چگونه محاســبه خواهد شد، 

موضوع بحث این یادداشت نیست.
 شــاید وارد کننــدگان بفرمایند که واردات 
کفش هــای ارزان به نفع مــردم کم درآمد 
کشــورمان اســت و ما به این وسیله به آنها 
خدمــت می کنیم. ایــا فکر کردند که هزینه 
اجتماعی توقف خطوط تولید و بیکار شــدن 
نیروهای شــاغل در ایــن صنعت بر عهده 

کیست؟ مسئولیت  
اجتماعــی وارد کننــدگان در قبال تعطیلی 
واحدهای تولیدی و ریزش اشتغال و واگذاری 
بازار داخلی به تولید کنندگان مشابه خارجی 
کجاست؟ ایا نمی دانید بخشی از قدرت چانه 
زنی مسئولین سیاسی کشور تابعی از قدرت 
تولیدات داخلی اســت؟ آیا شــما مانند تاجر  
چینی و ترک در دســتور کار خودتان، تأمین 
کفش مورد نیاز اقشــار پر درآمد که از قدرت 
خرید باال برخوردار هســتند و حاضرند پنج تا 
سه برابر اقشــار درآمدی پایین برای کفش 
خود هزینه کنند را قرار داده اید؟ آیا می دانید 
متوســط قیمت کفش وارداتی چین و ترکیه 
بــه  ترتیــب 24 و ۱5 دالر اســت؟. چرا وارد 
کنندگان کفش ایرانی همانند تاجران چینی 
و ترک، تمرکز خود را بر واردات کفش های با 

تکنولوژی و ارزش افزوده باالتر قرار ندادند و 
بیشترین وزن واردات کفش ها در بخش هایی 
متمرکــز بــوده که امکان تولید آن در  داخل 

کشور وجود داشته است.
جهت گیری کفش های وارداتی با قیمت های 
بسیار پایین تر از متوسط نرخ جهانی به کشور، 
نه تنها کمک موثری به رشد تولید و نو آوری 
در داخل کشــور نکــرد، بلکه به عنوان یک 
مانع اصلی در مســیر توسعه اشتغال و تولید 
داخلــی باعث توقف خطوط تولید و تعطیلی  
خیلی از بنگاههای کوچک و متوسط کفش 
کشــور شده اســت.در این بررســی دامنه 
تغییرات قیمت صادراتی گروه های کفشــی 
از پایین ترین قیمت تا بیشــترین آن و وزن 
هر کدام از آنها در ســبد صادراتی با توجه به 
ضریب اهمیت کشــور چین در صادرات به 
ایــران حدود 88 درصد در نظر گرفته شــده 
اســت. البته شــاید برخی  اعــالم کنند که 
کفش های وارداتی از ایتالیا و یا ترکیه با این 
قیمت نباید محاسبه شود. در پاسخ باید گفت 
ایتالیا با سهم حدود 2 درصد و متوسط قیمت 
حدود 5۷ دالر و ترکیه نیز با ســهم ۷ درصد 
و متوســط قیمت کفش چرمی معادل حدود 
۱4 دالر، اثــر تعییــن  کننده ای در باال رفتن 
متوسط قیمت کفش های وارداتی و کاهش 
تعداد کفش ها ندارند.بررســی های بیشتر در 
ارتباط با صادرات کفش های ترکیه و ایتالیا به 
ایران نشان می دهد الگوی صادرات ترکیه به 
کشورهای مختلف جهان با الگوی صادرات 
به ایران فرق اساســی دارد. حدود 4۳ درصد 
صادرات کفش ترکیه در گروه کفش های با 
رویه چرمی   است. ولی آمار صادرات ترکیه 
به ایران بیشــتر در گروه قطعات کفش مانند 
زیره و پســتایی آمــاده و کفش های با رویه 
پارچه ای بوده. همین بررســی در خصوص 
صادرات کفش ایتالیا نشــان می دهد که در 
ســال 2020 در مجموع رقم ناچیز حدود ۱4 
هزار زوج  کفش با رویه چرم طبیعی به ایران 

صادر کرده است.
 * عضو هیات مدیره و دبیر کل جامعه صنعت 

کفش ایران

چــرا بایــد واردات ایــن گــروه از کفش هایــی 
کــه از نظــر رده بنــدی قیمــت در دنیا معادل 
کفش هایــی اســت کــه در قــاره آفریقــا وارد 
می شــود و در ایــران هــم امــکان تولیــد آن 
وجــود دارد، در اولویــت اول وارد کننــدگان 
کفش به کشور باشد؟ اینکه این کفش ها 
با چه قیمت هایی در   شبکه توزیع به دست 
مصــرف کننــدگان می رســد، و حــق و حقوق 

دولت چگونه محاسبه خواهد شد
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دیپلماسی اقتصادی کارآمد؛ 

اولویت اقتصادی دولت سیزدهم 

 با تأســیس سازمان ها و نهادهای مالی، گسترش 
جهانی شــدن اقتصاد و افزایش وابستگی متقابل 
میان کشورهای جهان، به تدریج اقتصاد به عنصری 
تاثیرگذار بر روابط بین المللی تبدیل شد. تا جایی که 
دیپلماسی اقتصادی در عصر حاضر به عنوان یکی از 
پایه های  اصلی و جدایی ناپذیر قدرت هر کشور به 
حساب می آید و سیاست خارجی دولت ها معطوف به 
مسائل اقتصادی شده است. به این ترتیب، دیپلماسی 
اقتصادی به عنوان فصل مشترکی میان دیپلماسی 
و منافع اقتصادی شده و قدرت واقعی هر کشور بر 
پایــه توانایی هــا  و ظرفیت ها آن در ادغام با اقتصاد 
جهانی و نه صرفاً حفظ قلمرو شخصی تعریف شد.

بنابرایــن یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند 
دولت ها برای کنش در فضای بین المللی و دستیابی 
بــه موقعیــت بهتر در اقتصاد جهانی، دیپلماســی 
اقتصادی است. این نوع دیپلماسی شامل اقدامات 
رسمی دیپلماتیکی است که از یک طرف دسترسی 
به بازارهای  خارجی را برای کســب وکارهای ملی 
تســهیل می کنند، و از طرف دیگر در تالش برای 
جذب ســرمایه گذاری مستقیم خارجی و اثرگذاری 
بر روی قوانین بین المللی در راستای پیشبرد منافع 
ملی است. از همین رو دولت جدید باید با تشخیص 

اولویت های اقتصادی  کشور و گسترش دیپلماسی 
اقتصــادی خود، زمینه ارتبــاط با اقتصاد جهانی را 
درجهت توســعه همه جانبه کشور به کار بگیرد. در 
ادامه به برخی از اولویت هایی که از نظر کارشناسان، 
مهم ترین اولویت های دیپلماسی اقتصادی کشور در 

چهارسال پیش رو هستند،  اشاره شده است.
رفع تحریم ها  �

نقض آشــکار حقوق بین الملل توسط آمریکا طی 
سه سال اخیر با اعمال سنگین ترین تحریم ها علیه 
کشور، در عمل دریافت پول حاصل از فروش نفت یا 
به طور کلی هر گونه انتقال وجه برای انجام مبادالت 
خارجی را با مشــکل مواجه نموده و مســیر توسعه 
کشور را  دچار آسیب جدی کرده است. لذا رفع این 
تحریم ها باید به عنوان یکی از اصلی ترین اولویت ها 
در دستور کار سیاست خارجی دولت سیزدهم قرار 
گیرد. بی نتیجه ماندن فشــار حداکثری علیه ایران 
و شکست سیاسی آمریکا در خروج از برجام از یک 
طرف و بازگشــت سطح غنی سازی اورانیوم ایران 
به سطوح حتی فراتر از میزانی که در قبل از برجام 
بود، انگیزه ای برای بازگشــت طرف های اروپایی 
و آمریکایــی به  برجام ایجاد کرده اســت. امضای 
تفاهمنامه بین ایران و چین نیز، سبب ایجاد نگرانی 

اروپا برای از دســت دادن بازار ایران و تصاحب آن 
توسط چین و به طور کلی پیوند سیاسی و اقتصادی 
ایران با شرق شده است. بنابراین در فرصت ایجاد 
شــده، باید تمام تالش  ایران برای برطرف کردن 

تحریم ها انجام شود.
بهبود روابط با همســایگان و منطقه کشــورها در 
راســتای کاهش هزینه مراودات تجاری تمایل به 
برقراری روابط بازرگانی با کشورهای همسایه خود 
هستند. از این رو در چنین شرایطی در اولویت قرار 
دادن توسعه روابط اقتصادی بین ایران با کشورهای 
همســایه  خــود از مهم تریــن اقدامات جهت حل 
مشــکالت اقتصــادی به شــمار می آید که نقش 
رایزنان بازرگانی در این موضوع حائز اهمیت است. 
این طبیعی اســت که کشورها در منطقه پیرامونی 
خود دارای منافع متفاوت و بعضاً متعارضی باشــند، 
اما مدیریت سیاست خارجی  باید بگونه ای باشد که 
تا حد امکان از تبدیل شدن این اختالف ها به تهدید 
بکاهد و با تاکید بر منافع مشترک، بیشترین فرصت 
و ســود را نصیب سیاست خارجی کشورکند. بهبود 
روابط با این کشورها از جنبه های مختلف سیاسی، 
امنیتی و اقتصادی حائز اهمیت است.تعامل متوازن با 
همه قدرت های جهانی و ورود به پیمان های تجاری 

محمدباقر طغیانی
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برقراری ارتباط تجاری متوازن با شرق و غرب و ورود 
بــه پیمان های دو جانبه و چند جانبه بزرگ تجاری 
مانند اتحادیه اوراســیا، سازمان تجارت جهانی و...، 
اولویت دیگری اســت که باید در دستور کار دولت 
سیزدهم باشد.با لغو تحریم ها که از نظر کارشناسان 
به زودی اتفاق خواهد افتاد، فرصتی برای برقراری 
تعامل فعال با جهان در جهت افزایش صادرات غیر 
نفتی به کشــورهای منطقه و جهان و گره خوردن 
اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی به وجود خواهدآمد. حل 
شدن در  اقتصاد جهانی و ارتباط تنگاتنگ اقتصادی 
با کشــورهای منطقه و جهان، عالوه بر ایجاد رشد 
اقتصادی و اشتغال در کشور می تواند سبب تحریم 
ناپذیری مجدد ایران و از بین بردن این ابزار فشــار 
بر کشور برای همیشه شود.ایران می تواند با ایجاد 
یک ارتباط متوازن با قدرت های آسیایی مانند چین 
و روســیه از یکطرف و ارتباط با قدرت های اروپایی 
از طــرف دیگر، از هر دو بلــوک قدرت اقتصادی، 
امتیازاتی را کسب کند و کشور را توسعه دهد. مجریان 
سیاســتگذاری ایران باید سیاست  بین المللی ایران 
را در جهتی قرار بدهند که ایران هم در مسیر جاده 
ابریشم شرق و هم در سایر مسیرها قرار داشته باشد 
و از هر دو جاده ابریشم برای واردات کاال و صادرات 

کاالهای خود به شرق و غرب استفاده کند.
توانمندسازی دیپلماســی وزارت خارجه و   �

افزایش رایزنان اقتصادی
اگر چه توسعه فناوری اطالعات و به ویژه پایگاه های 
اطالع رســانی در جهان امروز دسترسی به بسیاری 
از اطالعــات تجاری موردنیــاز را برای بازرگانان 
تســهیل کــرده، اما هنوز هم یکــی از مهم ترین 
عوامل توســعه تجارت خارجی در کشــورها وجود 
اطالعــات  بازارهای هدف و شناســایی چگونگی 
ورود به آنها و همچنین تســهیل توافقات دوجانبه 
اســت که موفقیت در این حوزه ها همگی به نقش 
تسهیل گری سفارتخانه ها، رایزن های بازرگانی و 
مســئوالن اقتصادی هر کشور بستگی دارد. نقش 
رایــزن بازرگانی به عنوان نماینده  دولت و دیدبان 
تجاری کشــور در بــازار محل مأموریت، به منظور 
معرفی شــفاف و عادالنه فرصت ها و اطالع رسانی 
و ظرفیت های تجاری، فراهم کردن بستر صادرات 
محصوالت ایرانی و تســهیل جذب سرمایه گذاری 
با کشــور هدف به همه تجــار و فعاالن اقتصادی   

کشــور، نقش بی بدیلی است که جایگزینی ندارد. 
بنابراین انتخاب رایزنان اقتصادی برای کشورهای 
مختلف جهان و تقویت مهارت های این رایزنان، از 
مهم ترین ضروریات در این حوزه اســت. براساس 
اطالعات اعالم شده از سوی سازمان توسعه تجارت 
تا پایان ســال 99؛ ایران فقط 6 رایزن اقتصادی در 
کشــورهای مختلف )دو رایزن در شهرهای بغداد و 
بصره عراق، یک رایزن در هر یک از کشــورهای 
ترکیه، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و پاکستان(  
دارد این در حالی اســت که تعداد رایزن های کشور 
سوئد 2۳5 نفر )۳9 برابر ایران(، چین 22۱ نفر )۳۷ 
برابــر ایــران(، آلمان 2۱۳ نفر )۳6 برابر ایران(، هند 
۱98 نفر )۳۳ برابر ایران(، فرانسه ۱56 نفر )26 برابر 
ایــران(، آمریــکا ۱50 نفر )25 برابر ایران(   و دیگر 
کشورهای ذکر شده در نمودار نیز بین ۱40 تا ۱46 
رایزن دارند که این تعداد، 24 برابر تعداد رایزن های 

بازرگانی ایران است.
اقتصاد دولت رییسی  �

در ماه های اخیر سازمان توسعه تجارت ایران از اعزام 
۱0 رایــزن بازرگانی به بازار مهم صادراتی از جمله 
بازار روســیه، ترکیه، کردستان عراق، عمان، چین، 
هند، افغانستان و ارمنستان تا پایان سال ۱۳99 خبر 

داده بود، با این حال هنوز از اجرایی شدن آن  
خبری منتشــر نشــده است. قابل ذکر است در یک 
دوره ای ایــران 20 رایزن بازرگانی در کشــورهای 
مختلف و ازجمله در کشــورهای همســایه مستقر 

کرده بود.
چنانچه در ابتدا گفته شد، سیاست خارجی دولت ها 
معطوف به مســائل اقتصادی آن کشور شده است. 
بنابراین دیپلماسی اقتصادی از اهم وظایف وزارت 
امور خارجه، به عنوان حافظ منافع کشــور در سایر 
کشورهای جهان به شمار می رود. در برخی مقاطع 

زمانی،  
وزارت امــور خارجــه دارای معاونــت اقتصادی 
بوده اســت، اما به علت نوع ســاختار این وزارتخانه 

این معاونت چندان موفق عمل نکرده است.
در آخریــن مــورد نیز محمد جــواد ظریف؛ وزیر 
امــور خارجه در ســال 96 با تغییر ســاختاری در 
وزارت امورخارجــه، اقدام به ایجاد دوباره معاونت 
دیپلماسی اقتصادی در ساختار این وزارت کرد. اما 
بازهم تغییر شگرفی در دیپلماسی اقتصادی کشور 

ایجاد نشــد.  مشــکلی که وجود داشت این بود که 
نیروهایی که در وزارت خارجه، جذب شده و آموزش 
دیده بودند، همگی نیروهای سیاسی بودند و آمادگی 
و تخصص الزم برای انجام کار اقتصادی را نداشتند. 
به عقیده برخی از کارشناسان، کار بازرگانی خارجی 
باید به وزارت   خارجه داده شود چرا که این وزارت 
خانه می تواند از امکانات سفارتخانه ها در این جهت 
اســتفاده کند.استفاده از فرصت های ژئوپولتیک و 
تبدیل ایران به هاب ترانزیتی منطقه و جهان بهترین 
عامل بازدارنده از اعمال تحریم های اقتصادی علیه 
ایران، ایجاد دیپلماسی راه و به معنی شاه راه شدن 
ایــران برای منطقه و جهان در مســیرهای ریلی 
هوایــی جاده ای وآبی اســت. ایــن کار به معنای 
تبدیــل ابزار و مزیت اســتراتژیک جغرافیایی به 
ابزار و اهرم  بازدارندگی اســت. با پیاده ســازی این 
سیاســت و کســب درآمد از آن، وابستگی اقتصاد 
بــه درآمدهــای نفتی از بین خواهد رفت و اقتصاد 
کشــورهای منطقه و بسیاری از کشورهای جهان 
با اقتصاد ایران گره خواهد خورد. در نتیجه هزینه 
تحریــم کردن ایران، برای  تحریم کنندگان چنان 
بــاال خواهد رفت که تحریم ایــران برای آنها به 
صرفه نخواهد بود. طرح راه ابریشــم نوین، طرح 
مائوســام، طرح کریدور شمال به جنوب، طرح راه 
خلیج فارس به مدیترانه از جمله طرح هایی هستند 
که می توانند ایجادکننده دیپلماسی راه برای ایران  
باشــند.حجم کل ترانزیت جهان ساالنه در حدود 
چهار میلیارد و 600 میلیون تن است که درآمدی 
بالغ بر 4۷0 میلیارد دالر ایجاد می کند. سهم ایران 
از ایــن حجم تنها حــدود 0.۳ درصد کل ترانزیت 
جهان و برابر با ۱۳ میلیون تن اســت. بر اســاس 
ظرفیت راه های جاده ای،  ریلی و هوایی که ایران 
دارد، می توانــد ســهم خود را بــه 5 تا 8 درصد، با 
درآمدی بالغ بر ۳0 تا 40 میلیارد دالر برساند. ایجاد 
این راه ها، می تواند تسهیل کننده ارسال کاالهای 
ایرانی به مناطق مختلف جهان نیز باشد.بهره گیری 
از موقعیت ژئوپولتیک بی نظیر ایران در استفاده از 
دیپلماسی راه می تواند با افزایش درآمدهای ایران، 
کیک اقتصاد را بزرگتر کرده و بهترین مسیر پیش 
روی دولت جدید برای گره خوردن اقتصاد ایران با 
اقتصاد جهانی باشــد و امکان تحریم پذیری ایران  

را برای همیشه از بین ببرد.



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ تیرماه1400 / شماره6462

Bilingual Economic Monthly  

کارشناسان بازار سرمایه   خواستار کاهش دخالت سیاسیون 
در بورس  هستند

چشم انداز بازار سرمایه

 رونــد بازار بــورس در طول یک ماه و نیم 
گذشته، از مثبت شدن بازدهی بورس نسبت 
به گذشــته خبر می دهد؛ این در شــرایطی 
است که از مردادماه سال گذشته بازار سهام 
تقریبا حال خوشــی نداشته و سهامداران با 

زیان سنگینی روبه رو شده اند.
اگرچــه میــان بازدهی بازار ســرمایه در 
ایــن مدت آن چنــان نبوده، اما آن گونه که 
آمارهــای معامالتی کارگزاران بورســی 
نشــان می دهد، روند رو به رشــد معامالت 
امیدوارکننده اســت. آمارها حکایت از آن 
دارد کــه در نخســتین ماه ســال ۱400، 
کارگزاری هــا کار خود را با   خرید و فروش 

بیش از ۱85 هزار میلیارد تومانی آغاز کرده 
و در اردیبهشت ماه نیز این رقم به حدود ۱۳8 

هزار میلیارد تومان رسیده است.
هــر چند کــه از نگاه تحلیلگــران، به این 
آســانی نمی توان صعود بــازار را محتمل 
تلقی کرد و ســناریوهای نزول شــاخص 
و متعــادل بــودن بــازار همچنان در میان 
فعاالن بورســی و حرفه ای های بورســی 
پررنگ تر و پردامنه تر هســتند. البته همسو 
بــا گمانه زنی هــا از ترکیب   دولت آینده و 
موضــوع مذاکرات احیای برجام که برخی 
رســیدن به توافق را با توجه به اختالفات 
ایران و امریکا سخت تر می پندارند، بورس 

هم نگاه جدی به این دو رخداد دارد و منتظر 
اســت ببیند چه اتفاق هایی رخ خواهد داد.

در این میان، بررســی وضعیت بازار  سهام 
بیانگر آن اســت که از ســوم خردادماه که 
شــاخص کل بورس در رقم یک میلیون و 
95 هزار و 69۷ واحد ایستاده بود، تاکنون با 
افزایشی بیش ۱4 درصد روبه رو بوده است.

تصویر شفاف از آینده بورس چگونه   �
ایجاد می شود؟

در چنین شــرایطی، اکنــون فعاالن بازار 
ســرمایه بر این باورنــد که اگر برنامه های 
عملیاتی و منسجمی در زمینه مرتفع کردن 
ایرادهای گذشته در وضعیت اقتصاد کشور 

مریم فکری
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بــه اجرا در آید، می توان تصویری شــفاف 
برای بازار ســرمایه و بورس متصور شد.

ابوالفضل شــهرآبادی، کارشــناس بازار 
ســرمایه در این خصــوص می گوید: باید 
منتظــر ماند و دید که تیم اقتصادی دولت 
ســیزدهم چگونه تیمــی خواهند بود و چه 
برنامه هــای اقتصــادی را در کشــور بــه 
خصوص در حوزه بازار ســرمایه در دستور 

کار خود قرار می دهد.
 وی با تاکید بر این که بازار سرمایه نیازمند 
یــک ســری از برنامه هــای کوتاه مدت و 
بلندمدت است، می افزاید: در این میان باید 
برای بازار برخی از سیاست های حمایتی و 
نیز توسعه ای مدنظر قرار گیرد و برنامه های 
جدیــد و متنوعــی را برای بورس در زمینه 
ابزارهــا،   بازیگــران و ورود پول جدید به 

بورس در نظر داشته باشند.
شــهرآبادی متذکر می شــود: الزم است تا 
تصمیماتــی که بــرای بهبود وضعیت بازار 
ســرمایه اتخاذ می شود، زمینه دخالت افراد 
سیاسی در بورس را به حداقل برساند. هر چه 
بورس سیاسی تر شود، از اهداف اصلی خود 
که تامین مالی و تشکیل سرمایه است، دور   
خواهد شد که این موضوع به هیچ عنوان به 

نفع بورس و اقتصاد کشــور نیست.
وی، به علت بازگشــت رشــد به معامالت 
بــورس اشــاره و عنوان می کنــد: با رفع 
ابهام های ایجاد شــده در کشــور و کاهش 
بخشی از ریسک های سیستماتیک، زمینه 
ایجاد اطمینان بخشــی بیشتر در بازار برای 

سرمایه گذاری فراهم شد.
استقالل سازمان بورس رعایت شود  �

فردیــن آقابزرگی، تحلیلگر بازار ســرمایه 
هم اعتقاد دارد: اهتمام در ایجاد اســتقالل 
ســازمان بورس و حمایت از آن سازمان با 
استراتژی حفظ منافع بلندمدت سهامداران، 
بایــد یکی از نــکات کلیدی در برنامه های 
تدوینی بــرای بورس در ماه های پیش رو 

باشد.
وی می افزایــد: اصــالح قانون بازار اوراق 

بهادار با محوریت تصدی مسوولیت بخش 
خصوصی در شــورای عالی بــورس نیز از 
جمله اقداماتی اســت که نباید از آن غافل 
شــد؛ ضمن این کــه محدودیت در امکان 
جابه جایــی رییــس و اعضای هیات مدیره 
ســازمان بورس و   اصالح یا تغییر ترکیب 
شــورای عالی بورس نیــز باید مدنظر قرار 

گیرد.
آقابزرگــی با تاکید بر ضرورت اجرای اصل 
44 قانون اساســی و کاهش تصدی گری و 
مدیریــت دولت بر بنگاه هــای اقتصادی، 
تصریــح می کند: الزام به افزایش ســهام 
شــناور آزاد تمامی شــرکت ها در راستای 
ایجــاد تعــادل در نظام عرضــه و تقاضا از 
یک ســو و حذف   تدریجی دامنه نوســان 
قیمت در بازار سهام از سوی دیگر، از جمله 
راهکارهای کلیدی اســت که باید در این 

بازار مدنظر قرار گیرد.
وی عنوان می کند: کاهش دخالت دستوری 
در امور شرکت های بورسی و تحمیل قیمت 
بدون توجه بــه مکانیزم عرضه و تقاضای 
بــازار نیــز باید مدنظر سیاســت گذار قرار 
گیــرد؛ ضمن این که وضع قانون و مقررات 
درخصــوص عــدم امکان تغییــر ضوابط 
معامالتــی در   محــدوده زمانــی ثابت نیز 

از جملــه راهکارهای طالیی خواهد بود.
دوران طالیی بورس نزدیک است؟  �

مصطفی صفاری، کارشــناس بازار سرمایه 
در این خصوص در پاســخ به این پرســش 
که آیا بازار سرمایه به دوره سوددهی ۱00 
تــا ۳00 درصدی بازخواهد گشــت یا خیر؛ 
می گویــد: متوســط بازدهی بورس در 20 
ســال اخیر بین 40 تا 60 درصد بوده اســت 
و نرم  انتظارات ســهامداران نیز باید روی 
40 تا 50 درصد باشد.وی تاکید می کند: آن 
زمانی که ســوددهی بورس به ۳00 درصد 
رســیده بود، دیگر تکرار نمی شود؛ چراکه 
در آن زمــان بــورس در وضعیت نرمالی به 
ســر نمی برده اســت.در همین حال مجید 
عبدالحمیدی،  کارشــناس بازار سرمایه با 
اشــاره به وضعیت بازار در ماه های آینده، 
می گویــد: ماه های آتی در بازار ســرمایه، 
یــادآور مجادله کالســیک سیاســیون و 
اقتصاددان ها اســت که کدام علم پیشرو و 
کدام یک پیرو است. با این مقدمه می توان  

گفت وضعیت بازار سرمایه در  
ماه هــای آتی بیش از آن که متاثر از عوامل 
اقتصادی باشــد، آبســتن حوادث و وقایع 
سیاسی در دو بعد داخلی و بین المللی خواهد 
بود.وی می افزاید: تشکیل کابینه و استقرار 
دولــت جدید و ترکیب تیم اقتصادی آن در 
داخل و سرانجام برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام(  در بعد بین المللی، عواملی خواهند 
بود که بیشــترین تاثیــر را در ادامه حیات 
بازار ســرمایه خواهند داشت.عبدالحمیدی 
عنــوان می کند: هر چند از منظر اقتصادی 
می تــوان گفت کــه با توجه به ارزش ذاتی 
p/ علی االغلب ســهام بــازار و همچنین
nav هلدینگ های  سرمایه گذاری که آنها 
را در شــرایط فعلی بســیار ارزنده کرده و از 
ســوی دیگر با توجه به وضعیت  عرضه و 
تقاضای شکل گرفته در بازار طی هفته های 
اخیر، می تواند این نوید را بدهد که فشــار 
و هیجــان فروش تا حدودی از بازار تخلیه 
شــده، اما بــرای ورود  خریداران جدی به 
بازار نیازمند محرک های اساســی و احیای 

اعتماد از دست رفته است.

امــور  در  دســتوری  دخالــت  کاهــش 
شــرکت های بورســی و تحمیــل قیمــت 
بدون توجه به مکانیزم عرضه و تقاضای 
بــازار نیــز بایــد مدنظر سیاســت گذار قرار 
گیرد؛ ضمن این که وضع قانون و مقررات 
درخصــوص عــدم امــکان تغییــر ضوابــط 
معامالتــی در   محــدوده زمانــی ثابــت نیــز 
از جمله راهکارهای طالیی خواهد بود.
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نتیجه اعتراض فقط  اخراج است!

هیس! کارگرها فریادنمی زنند

از سال ۱۳۷5 که دیوان عدالت اداری با صدور 
دادنامــٔه ۱۷9 بــه قانونی بودن قراردادهای 
موقت در کارهای مســتمر رأی داد، قانون 
کار و مفاد حمایتی این قانون هم بی اثر شد. 
امنیت شــغلی درســت از همان زمان بر باد 
رفت و مهر ســکوت از همان زمان بر  لبان 

کارگران زده شد.
نزدیک به 25 ســال است که به لطف حکم 
دیــوان عدالت اداری و صدور دادنامٔه ۱۷9، 
قراردادهای موقت رونق گرفته اند و دیگری 
خبری از اشتغال های رسمی نیست. به گفتٔه 
مسئوالن بیش از 95 درصد از کارگران امروز 

قرارداد موقت هســتند. در چنین شرایطی  

کارفرما بــه راحتی می تواند کارگر را اخراج 
کنــد؛ تنها کافی ســت صدایی از او درآید تا 
فــردای آن روز دیگــر اجازٔه ورود به کارگاه 
را نداشــته باشند. امروز ارتش ذخیرٔه کار در 
کنار همین قرارداد موقت ها ســبب افزایش 
بی ثبات کاری شــده اند و کارفرما به راحتی  
می تواند کارگران را بعد از چند ماه کار کردن؛ 
اخــراج و کارگری دیگر را در زمانی بســیار 
کوتــاه جایگزین کنــد؛ کارگری که احتمااًل 
صــدا ندارد یا مطمئن اســت کــه نمی تواد 
اعتــراض کند. احمد از کارگــراِن اخراجِی 
یک کارخانٔه کاشــی و ســرامیک است؛ او 

می گوید:  

»من چهار ماه در یکی از کارخانه های تولید 
کاشــی کار کردم اما به خاطر اعتراض هایم 
به وضعیت بهداشت و ایمنِی محیِط کارخانه 
اخراج شــدم. ما در اتاِق برِش کاشی، عینک 
مناســب نداشــتیم تا امروز چندین بار برای 
خوِد من پیش آمده که کاشــی شکســته و  
بخش هایی از آن به ســر و صورتم خورده، 
حاال اگر این کاشــی به چشــمم می خورد تا 
اآلن کــور شــده بودم. آیا مــن نباید به این 
وضعیت اعتراض کنم؟ مورد دیگر این است 
که آلودگِی محیط کار ما بسیار زیاد است ما 
نه تنها تجهیزات الزم و تهویه مناســب در 
محیط  نداریم بلکه حتی جای مناســبی هم 

زهرا معرفت
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برای غذا خوردن نداریم و مجبوریم در همان 
محیــط کار و در کنــار خاک و خل غذایمان 
را بخوریم. حاال شــما بــه من بگویید برای 
ایــن وضعیت اعتراض کردن گناه اســت؟! 
مجــازات اعتراض به حفاظــت از جانمان 
اخراج شــدن و  بریدن همین اندک نانمان 
اســت؟!« تعبیر آنچه این کارگر از آن سخن 
می گوید شاید این است: چشم ها و ریه هایم 
را با ســهل انگاری از مــن نگیرید! نیک که 
بنگریــم او در واقــع بابت همین خواســته 
اخراج شــده اســت. یکــی از بیماری هایی 
که ممکن اســت کارگران این نوع مشاغل 
به آن مبتال شــوند بیماری قابل پیشــگیری 
اما عالج ناپذیر »ســیلیکوزیس« اســت که 
بــه گفتٔه پزشــکان »تماس بــا مقادیر زیاد 
گردوغبــار که حاوی ذرات میکروســکوپی 
ســیلیس باشــد، بافت ریه را از بین   می برد 
و توانایی ریه را برای خارج کردن اکســیژن 
کاهش می دهد«. تنها راه پیشــگیری از این 
بیماری مناســب کردن محیط کار و استفاده 
از تجهیزات مناسب همچون ماسک تنفسی 
اســت. حال آنکه »احمد« بــه ما می گوید 
حتــی کارگران غذایشــان را هم در  همان 
گردوغبار کارخانه می خورند! براســاس ماده 
95 قانون کار »مســئولیت اجرای مقررات و 
ضوابط فنی و بهداشــت کار برعهده کارفرما 
یا مســئولین واحدهای موضوع ذکر شده در 
ماده 85 قانون کار اســت. هر گاه بر اثر عدم 
رعایت مقررات مذکور  ازســوی کارفرما یا 
مســئولین واحد، حادثه ای رخ دهد، شخص 
کارفرما یا مســئول مذکور از نظر کیفری و 
حقوقــی و نیز مجازات هــای مندرج در این 

قانون مسئول است«.
اما ســؤال این اســت که آیا در صورت ابتال 
به چنین بیماری های ســخت ریوی ای که 
زندگی کارگران را تا آخر عمر تحت تأثیر قرار 
می دهد، کارفرما پاسخگو خواهد بود؟! یا اگر 
در نبود عینک مناسب کارگری چشمهایش 
را از دست دهد، آیا برای جبران این  خسارت 
می توان قیمتی تعیین کرد؟ پرواضح است که 
این کارگر با عقالنیت تمام اعتراض کرده و 

اعتراضش هم کاماًل بجاســت اما نتیجه ای 
کــه از این اعتراض حاصل شــد، چیزی جز 
اخراج از کار نبود. این کارگر کارخانه کاشی 
و سرامیک در بخش دیگری از صحبتهایش 
در خصــوص اجبار به اضافه کاری می گوید: 
»کارفرمــا ما را مجبور می کرد اضافه کاری 
بایســتیم اما فقط صد ســاعت از پول اضافه 
کاری ما را می داد و بیشــتر از آن را پرداخت 
نمی کــرد. ما  حتــی در تعطیالت عید هم از 
ســاعت 5 صبح پای سرویس بودیم. با این 
وضعیت آیا درســت است پول کار کردن در 
شــرایط ســخت را هم نصفــه و نیمه به ما 
بدهند و از ما بخواهند شــرایط را بپذیریم و 
کوچکتریــن اعتراضی هم نکنیم؟ بعضی از 
همکاران وقتی این  شــرایط را دیدند رفتند، 
ما هم که ماندیدم و اعتراض کردیم، اخراج 
شــدیم. حاال هم جای ما کارگر افغانستانی 
آورده انــد تا هر چه می خواهند از این کارگر 
به بهانٔه موقعیتش کار بکشند و او هم نتواند 
چیزی بگوید. همٔه کارفرماها دنبال کارگری 
هســتند که هر چه به او  بگویند گوش کند 

و هیچ حرفی هم نزند«.
واقعیت این اســت که کارگر ایرانی و کارگر 
افغانستانی هر دو به یک اندازه قربانی شرایط 
هســتند. هر دو برای ســپری کردِن روزگار 
ســخت خود و خانواده شان مجبور به کارند 
و ظاهراً باید هر شــرایطی را بپذیرند. آن ها 

بایــد بپذیرند که با کار و حقوق ناچیِز ماهانه 
در  خدمت تمام و کمال کارفرما باشند. حال 
اگر کارفرما انصاف به خرج دهد حقوق وزارت 
کاری را پرداخــت می کند و به اندازه ای که 
در قانون آمده از آن ها کار می کشــد در غیر 
اینصــورت راهی برای کارگران وجود ندارد 
یا باید اعتراض کنند و اخراج شوند و یا  کار 
کننــد و کار کننــد و کار کنند. »می گویند ما 
تن پرور هســتیم« این ها را احمد می گوید و 
ادامه می دهد: »اخراجمان که می کنند هیچ، 
تحقیرمان هم می کنند و می گویند شما تنبل 
هستید. اصاًل همین که به ما این را می گویند 

برایمان از هزار فحش بدتر اســت.  
ســؤال من این اســت که اعتراض به محیط 
کار ناایمن و کار کردن بدون تجهیزات الزم 
یعنــی تن پروری؟! ما کــه در روز تعطیل و 
غیرتعطیل هم کارمی کنیم چطور انِگ تنبلی 
به ما می زنند؟ آن ها انتظار دارند 24 ســاعت 
در اختیارشــان باشیم و هیچ حرفی نزنیم؟«.
از سال ۱۳۷5 که دیوان عدالت اداری با صدور 
دادنامــٔه ۱۷9 بــه قانونی بودن قراردادهای 
موقت در کارهای مســتمر رأی داد، قانون 
کار و مفاد حمایتی این قانون هم بی اثر شد. 
امنیت شغلی درست از همان زمان بر باد رفت 
و مهر سکوت از همان زمان بر لبان  کارگران 
زده شد. در شرایطی که هم نیروی آماده به 
کار زیاد اســت و هــم کارفرما قدرت مطلق 
دارد، اعتــراض جایی برای ظهور و بروز پیدا 
نمی کند. وقتی اعتراض نباشد شرایط روز به 
روز بدتر و زیر پا گذاشتن قانون کار، رویه ای 
معمول می شود. در چنین شرایطی است که 
کارگری که به ایمنی در شرایط کار اعتراض 
می کند و یا حق خود را بعد از ســاعت ها کاِر 
اجبــاری مطالبه می کنــد، تن پرور و ضعیف 
خوانده می شــود که مستوجب اخراج است. 
او باید یاد بگیرد که سکوت کند و کار کند در 
غیر اینصورت   جایش در محیط کار نیست. 
دادنامٔه ۱۷9 درواقع کارگران را در موقعیتی 
قرار داده اســت که آن ها این اصِل اساســِی 
دوراِن رواج قراردادهای موقت را بفهمند که 

»هیس! کارگرها فریاد نمی زنند«.

واقعیــت ایــن اســت کــه کارگــر ایرانی و 
کارگر افغانستانی هر دو به یک اندازه 
قربانــی شــرایط هســتند. هــر دو بــرای 
ســپری کــردِن روزگار ســخت خــود و 
خانواده شــان مجبــور بــه کارنــد و ظاهراً 
باید هر شرایطی را بپذیرند. آن ها باید 
بپذیرند که با کار و حقوق ناچیزِ ماهانه 
در  خدمت تمام و کمال کارفرما باشند. 



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ تیرماه1400 / شماره6862

Bilingual Economic Monthly  

تاکید قانون بر ارائه خدمات درمانی رایگان و باکیفیت به بازنشستگان

پادشاهاِن رفاه جای خود را به 
رعیتاِن فقیر داده اند

صرف هزینه های هنگفت برای »بیمه تکمیلی« 
کلیدی ترین و اصلی ترین جامعٔه هدِف دولت های 
رفاه، بازنشستگان هستند؛ در کشورهای مترقی و 
در دولت های رفاه پیشرفته که برای بازنشستگان 
بدون توجه به استطاعت و آوردٔه نقدی خودشان، 
خدمــات رفاهــی مکفی فراهــم می کنند، هیچ 
بازنشسته ای نیاز به   پرداخت هزینٔه اضافی برای 
برخــورداری از خدمات درمانی باکیفیت ندارد؛ نه 
تنها درمان رایگاِن بازنشســتگان، سال هاست در 
نظام های مترقی رفاهی نهادینه شــده، بلکه ارائه 
خدمات رفاهی باکیفیت از جمله تأمین مســکن 
شایســته، تفریحات سالم و تورهای گردشگری   
و وام های قرض الحســنٔه کمکی، از شاخص های 
حمایت های رفاهی بازنشستگان به شمار می آید 
تا آنجا که گاهی به طنز، بازنشســتگان را در این 
کشــورها، »پادشــاهان رفــاه« می نامند! اما در 
ایــران، همه بازنشســتگان مجبور به ثبت نام در 
بیمــه تکمیلی و صــرف   هزینٔه ماهانه برای آن 
هستند و دلیل آن هم ساده است: خدمات درمانِی 
بیمه پایه در هیچ کدام از صندوق های بازنشستگی 
کافی نیســت و یک بازنشســته اگر بیمه تکمیلی 
نداشــته باشد و خدای ناکرده گرفتار بیماری های 

کهولــت مانند دیابت یا حملــه قبلی یا گرفتگی 
عروق و   شراین شود، باید مستمری چندماه خود 
را یکجا پای درمان بپردازد؛ بنابراین بازنشســته 
برای جلوگیری از یکچنین اتفاقاتی مجبور اســت 
که سراغ بیمه تکمیلی برود. اما آیا اگر صندوق های 
بازنشســتگی از جمله تأمین اجتماعی، حق بیمٔه 
شاغالن را در زمان اشتغال   درست سرمایه گذاری 
می کــرد و اگر سوءاســتفاده های ادواری از منابع 
انباشتٔه بیمه شدگان به صفر می رسید، بازهم توان 
ارائــٔه تمام خدمــات درمانی از طریق همان بیمٔه 
پایه فراهم نبود؟! ســعادتی )بازنشســتٔه کارگری 
مشــهد( در این رابطه با تاکید بر لزوم حسابرســی   
مســتقل و دقیق بر نحؤه عملکرد صندوق ها در 
بیش از سی سال گذشته می گوید: اگر منابع ریالی 
شاغالن درست و عادالنه سرمایه گذاری می شد، 
امروز نیاز به بیمه تکمیلی نداشتیم؛ ساده تر بگویم 
صندوق ها عمومًا در حیف و میل دارایی های بیمه 
شــدگانید طوالنی   دارند به طوریکه اگر هر کدام 
از ما بازنشســتگان در زمان اشــتغال، حق بیمه را 
خودمان پس انداز می کردیم یا خیلی ساده در بانک 
می گذاشتیم، امروز بهرٔه پولمان آنقدر زیاد بود که 
نه به این متناسب ســازی و همسان سازی با هزار 

منــت نیازی داشــتیم و نه نگــران هزینٔه   درمان 
بودیم!
مطالبٔه "نظام پیشگیری، سالمت و درمان   �

بازنشستگان"
بــدون تردیــد، یکــی از اصلی تریــن مطالبات 
بازنشســتگان ایران، افزایــش کیفیت و کمیت 
خدمــات درمانی ارائه شــده توســط بیمه پایه و 
حذف کامل بیمه های تکمیلی اســت؛ خواسته ای 
کــه در دولت فعلی علیرغم کنشــگری متعدد و 
پیگیر بازنشســتگان برآورده نشد و با روال  فعلی 
مدیریــت صندوق هــا، به نظر نمی رســد به این 
زودی ها هم برآورده شــود. به همین دلیل اســت 
که به گفتٔه محمدســعید بهوندی )عضو کارگروه 
۳۱ نفره پیگیری مطالبات بازنشســتگان و فعال 
صنفی بازنشستگان کشوری( یکی از اصلی ترین 
مطالبات بازنشستگان از  دولت »طراحی و عملی 
نمــودن بیمه درمانــی و تکمیلی کارآمد، در یک 
مجموعٔه کامل به نام "نظام پیشگیری، سالمت 
و درمان بازنشســتگان"« است. ظاهراً همچین 
نظامــی قــرار اســت از تلفیق بیمــه پایه و بیمه 
تکمیلی به وجود بیاید و مسئول ارائٔه کلیٔه خدمات  
درمانی به بازنشســتگان کشوری باشد؛ استقراِر 

نسرین هزاره مقدم

ســی ســال حق بیمٔه ما را کجا صرف کرده اند که حاال مِن بازنشســته اگر 
بیمه تکمیلی نداشــته باشــم باید برای یک رادیولوژی ســاده، چند صد 
هــزار تومــان بپــردازم؟! البته گاهی با بیمه تکمیلــی نیز باید همان چند 
صد هزار تومان را بپردازم! وقتی ســن باال می رود، ضعف  از راه می رســد 
و بیماری هــای مختلــف از در و دیــوار فرو می ریزد؛ اگر یک فرد در طول 
دوران جوانی، ســالی یکبار به پزشــک مراجعه می کند، در دوران کهولت 
و بازنشســتگی مجبور اســت ماهی یکبار به مراکز درمانی مراجعه کند؛ 

دارو بگیرد، آزمایش پزشــکی به  عمل بیاورد یا تحت درمان بالینی قرار 
بگیرد. به همین دلیل است که »درمان بازنشستگان و مستمری بگیران« 
مقوله ای به مراتب مهم تر از »درمان شاغالن« است و دقیقًا به همین خاطر 
است که همٔه بازنشستگان تقریبًا بدون استثنا و فارغ از نوع  صندوقی که 
بیمه شــدٔه آن هســتند، از خدماِت »بیمه تکمیلی« استفاده می کنند اما آیا 
برخورداری از بیمه تکمیلی و صرف هزینٔه اضافی برای آن، با معیارهای 

عدالت همخوانی دارد؟!
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یک نظام هماهنگ برای ارائه خدمات درمانی به 
بازنشستگان، می تواند دغدغٔه این قشر در ارتباط 
با بیماری های ایام کهولت و پیری را برطرف سازد 
البته به این شــرط که یک بازنشسته دیگر نیازی 
بــه پرداخــت پول اضافه  یا هزینٔه مازاد نداشــته 
باشــد. اما در ارتباط با بازنشســتگان کارگری یا 
همان مستمری بگیران صندوق تأمین اجتماعی، 
به هیچ وجه نیازی به تدوین یا طراحی چنین نظام 
تلفیقی ای نیست چراکه ما اسناد باالدستی داریم 
کــه حکم می کنند صفر تا صد درمان یک کارگر  

شاغل یا بازنشسته باید رایگان باشد.
قانون الزام و لزوم ارائٔه درمان رایگان  �

»قانــون الــزام« تاکید دارد که صفر تا صد درمان 
بیمه شدگان تأمین اجتماعی – چه درمان مستقیم 
در مراکز ملکی ســازمان و چه درمان غیرمستقیم 
از طریــق مراکز درمانی دولتی و خصوصی باید 
رایگان و از همان محل سهم درمان حق بیمه ها 
)نُه/ بیست  و هفتم حق بیمه( تأمین شود؛ با این 
حساب، باید پوشش بیمه پایه صد درصدی باشد 
و همه خدمات درمانی را –بســتری، کلینیکی یا 
پاراکلینیکی دربربگیرد و از سوی دیگر، پرداخت 

مبالغی تحت عنوان فرانشیز در مراکز غیرملکی، 
کامــاًل غیرقانونی اســت. قانون  الزام در آبان ماه 
ســال ۱۳68 در قالب یک ماده واحده و دو تبصره 
به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید. در این 
قانون ســازمان تأمین اجتماعی موظف به اجرای 
کلیــه تعهــدات درمانی خود از طریق بخش های 
دولتی و درصورت نیاز از بخش خصوصی با  رعایت 

تعرفه های رسمی شده است.
نتیجه گیری  �

بازنشستگان کشور –حداقل بازنشستگان تأمین 
اجتماعی نباید نیازی به عضویت در بیمه تکمیلی 
و صرف هزینٔه اضافه برای بهره گیری از خدمات 
درمانی داشته باشند اما در واقعیت، اینگونه نیست؛ 
قانون الزام را به کناری نهاده اند و نه شــاغالن و 
نه  بازنشســتگانی که عالوه بر نُه/ بیست و هفتم 
زمان اشــتغال، در زمان بازنشســتگی دو درصد 
ســهم درمان می پردازند، هیچ کدام هیچ بهره ای 
از خدمات درمانی رایگان و باکیفیت ندارند؛ بیمه 
تکمیلی به یک واقعیت مســلم در عرصٔه روابط 
کار ایران بدل شده و پرداخت  فرانشیزهای کالن 
در مراکــز غیرملکی امروز کاماًل متداول اســت؛ 
به اینجا که می رســیم، سعادتی همان بازنشستٔه 
مشهدی می گوید: »سی سال حق بیمٔه ما را کجا 
صرف کرده اند که حاال مِن بازنشســته اگر بیمه 
تکمیلی نداشــته باشم باید برای یک رادیولوژی 
ســاده،  چند صد هزار تومان بپردازم؟! البته گاهی 
با بیمه تکمیلی نیز باید همان چند صد هزار تومان 

را بپردازم!«

بــدون تردیــد، یکــی از اصلی تریــن 
ایــران،  بازنشســتگان  مطالبــات 
افزایــش کیفیــت و کمیــت خدمــات 
درمانــی ارائــه شــده توســط بیمه پایه 
و حــذف کامــل بیمه هــای تکمیلــی 
است؛ خواسته ای که در دولت فعلی 
علیرغــم کنشــگری متعــدد و پیگیــر 

بازنشستگان برآورده نشد .



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ تیرماه1400 / شماره7062

Bilingual Economic Monthly  

کارفرمایان و پیمانکاران سودها را میان خود تقسیم می کنند

پیمانکاران را از میان بردارید!

پیمانــکاران با هدف کم کردن هزینه های نیروی 
انســانی، حقوق نیروی کار را نمی دهند یا با تأخیر 
بســیار می دهند و بعضاً هــم وارد مذاکرٔه نابرابر و 
ناعادالنه با نیروی کار می شــوند که اگر کارگر کار 
را می خواهد مجبور است شرایط را بپذیرد و با هزینه 
کمتــر از آنالیز  اولیــٔه قیمت کار کند. کارگری که 
دستش به هیچ کجا بند نیست و سر میز مذاکره در 

سطح پایین تر نشسته، چاره ای جز پذیرش ندارد!
اعتراضی که مدتها زیر پوستٔه سخِت شرکت های 
پیمانکاری نفت جریان داشت، اول تیرماه به سطح 
رســید؛ فضــای مجازی به کمــک کارگران آمد؛ 
کارگرانــی که زیر ســلطٔه پیمانکاران و »دالالن 
نیروی انســانی« مجال نفس کشــیدن و عرض 
اندام و یا چانه زنی  متحدانه ندارند، توانستند صدای 
اعتــراض همصدای خــود را به گوش مخاطبان و 

فرادستان برسانند.
کارگران پیمانکاری چه می خواهند:

مهم ترین خواسته، حذف پیمانکاران است  �
اگر خواســته های کارگــران پیمانکاری نفت را در 
ســطوح مختلف ارزیابی کنیم، زیرساختی ترین و 
اساســی ترین مطالبه، »حذف کامل پیمانکاران یا 
واســطه ها از صنعت ســودآور نفت و گاز« است؛ 
خواسته ای که یک کارگر روزمزد پتروشیمی چوار، 
کارگری که  در بدترین ترکیب شغلی ممکن مجبور 
به کار کردن است )هم پیمانکاری است و هم روزمزد 
یعنی از دو طرف در محاصرٔه بی حقوقی اســت( در 
یک جمله ساده، بسیار ساده، خالصه می کند: »چرا 
مِن کارگر که بیش از هشت سال سابقه کار دارم باید 
همچنان  پیمانکاری و روزمزد باشــم در حالی که 
در همین صنعت نفت، آشنایان و بستگاِن خواص 
می آیند و بدون سابقه صندلی ها را تصاحب می کنند 

و رسمی می شوند!«
پنج، ده یا بیســت ســال کار کردن به عنوان کارگر 

پیمانکاری یا حجمــی، فاجعه ای غیرقابل وصف 
است؛ تحرک اجتماعی یا طبقاتی کارگر پیمانکاری 
واقعاً در حد صفر اســت؛ هرچه تخصص و مهارت 
کسب کنی، نمی توانی خود را از نردبان ترقی شغلی 
)نردبانی  که اساساً وجود ندارد( باال بکشی؛ کارگر 
پیمانکاری حق برخورداری از تشــکل حتی همان 
تشکل های رسمی قانون کار را ندارد )هرچه گشتیم، 
هیچ تشکلی به عنوان تشکل نمایندٔه پیمانکاران در 
هیچ کدام از پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها نیافتیم(؛ 
کارگر پیمانکاری  کمتر از نصف رسمی ها و عمومًا 
با تأخیر بسیار حقوق می گیرد )این وسط استدالل 
می کنند تقصیر پیمانکار اســت و به دولت ربطی 
ندارد!(؛ و در نهایت اینکه کارگر پیمانکاری، علیرغم 
ماهیت مستمر کارش، هیچ امیدی به آینده ندارد، 
امنیت شــغلی در حد  صفر....در این شــرایط است 
که گرچه کارگران پیمانکاری نفت، خواســته هایی 
مانند بهبود دســتمزد، بهبود ایمنی شــغلی و حق 
برخورداری از دستمزد شایسته ۱2 میلیون تومانی 
و برابر با خط فقر را به درســتی طرح می کنند، اما 
تا پیمانکاران آنهم پیمانکاران الیه الیه و سلســه  
مراتبی در همٔه صنایع پرسود و نهادهای  ولتی حضور 
دارند، نمی توان به تأمین آیندٔه کارگران امیدوار بود. 
با این اوصاف، کارگران پیمانکاری نفت در بیانیه ای 
به مناسبت اعتراضات اخیر، خواسته های برحق خود 
را علنی کرده و در بخشی از آن نوشته اند: » قوانین 
بــرده وار مناطق ویژه اقتصادی که حصاری بین ما 
و بخش های دیگر کارگری در ســطح جامعه است 
و بر اساس آن کارفرمایان دست شان برای هرگونه 
تعرضی به زندگی و معیشــت ما باز گذاشــته شده 
اســت، باید فوراً لغو شــوند. ما خواستار ایمن شدن 
محیط کارمان هستیم. محیط های کار ما مثل یک 
بمب انفجاری است و حریق های مهیب، سقوط از 
ارتفاع، آلودگی های صوتی در اثر انفجار مواد نفتی، 

استشمام مواد سمی و شیمیایی در کنار غیر استاندار 
بودن وضع بهداشت و درمانگاه ها،  

دارد هر روز از ما قرمانی می گیرد و سبب صدمات 
جانی و روحی بسیاری به کارگران شده است.«

چطور از پیمانکاران دفاع می کنند؟!  �
حال در شرایطی که یک کارگر پیمانکاری، حجمی 
یا روزمزد پیمانکاری، باید هر روز و هرلحظه شاهد 
تبعیض آشــکار در محیط کار خود باشد، کارگری 
کــه حق مطالبه ندارد چون در پایین ترین ســطح 
از معــادالت معیــوب روابط کار قرار گرفته و ترس 
از اخراج،  ترســی واقعی اســت، گروهی از حضور 
بی اماِن پیمانکاران در صنایع زیرساختی مانند نفت 
و گاز دفاع می کنند؛ واقعاً این پارادایم غیرانسانی و 

ضدکارگری، چطور جای دفاع دارد؟
استدالل برخی این است که به پیمان سپاری، یک 
نوع خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی 
اســت که موجب می شود بدنٔه دولت کوچک شده 
و هزینه های آن کم شــود! آیا چنین اســتداللی را 
می توان پذیرفت؛ آیا با آمدن پیمانکاران به صنعت 
نفت، هزینه های  دولت کم شــده؛ آیا پیمانکاران و 
واســطه هایی که عالوه بر حقوق مزدی کارگران، 
ســودهای کالن به جیب می زنند، موجب کاهش 
هزینه های دولت می شــوند؛ آیا اگر این کارگران 
مستقیم با خود کارفرمای مادر طرف قرارداد بودند 
و فقــط حقــوق خود را می گرفتنــد ) یعنی حذِف 
ســود هنگفت پیمانکار یا واســطه( هزینه ها کمتر 
نمی شــد؟! در برخی راهکارهای اقتصادی، خوشه 
بندی اقتصاد و قراردادن خوشه های مرتبط در یک 
ناحیه جغرافیایی، یکی از رموز موفقیت و باال رفتن 
نرخ رشــد مطرح شده اما بدون تردید، پیمانکارانی 
که به عنوان دالل نیروی انسانی هیچ آورده ای برای 
اقتصاد به  خصوص در صنایع مادر ندارند و حتی از 
امکانات و زیرســاخت های تکنولوژیک کارفرمای 

نسرین هزاره مقدم
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اصلی استفاده می کنند )یعنی آورده واقعی چیزی در 
حد صفر است(، نمی توانند مدعی کاهش هزینه ها 

یا رشد اقتصادی باشند!
برنده واقعی پیمانکار اســت یا پیمانکار به   �

عالوه کارفرما!
علیرضــا حیــدری )فعال کارگری و کارشــناس 
روابط کار( در ارتباط با این اســتدالل های نامربوط 
در دفــاع از وجود پیمانــکاران می گوید: اگر کار را 
پدیــده ای واقعی ببینیم و هزینه های مترتب بر آن 
را از طریق آنالیز قیمت به دست بیاوریم، به همان 
روندی می رســیم که  پیمانکاران انجام می دهند؛ 
آن هــا ارزش کار را درمی آوردنــد و بین عوامل از 
جمله نیروی کار تقســیم می کنند. درواقع کارشان 
آنالیز قیمت است؛ در چارچوب تکالیفی که در قبال 
نیــروی کار وجــود دارد، هزینه های نیروی کار را 
تخمیــن می زنند و این تخمین هزینه را   به اضافٔه 
هزینه های اجرا یا باالسری که به آن افزوده می شود، 
تخمین نهایی قیمت می دانند که به عنوان قیمت 
اعالمی به کارفرمای مادر اعالم می شــود یا از آن 

در مناقصه ها رونمایی می گردد.
اما اتفاقی که می افتد به همین سرراستی و روشنی 
نیســت؛ حیدری اضافه می کند: اتفاقی که می افتد 
این است که در خصوص آنالیز هزینه های نیروی 
کار، همه هزینه های قانون کار، در بهترین شرایط 
ممکن، درنظر گرفته می شــود وبه کارفرما اعالم 
می شــود؛ اما  وقتی هزینه کرد واقعی پیمانکار آغاز 
می شــود، ســود واقعی هم شروع می شود؛ هنگام 

انجام کار و هزینه کرد، پیمانکاران به سود متعارف 
هزینه های باالســری قناعت نمی کنند و شــروع 
می کنند با کارگــر در خصوص هزینه های واقعی 
مجادلــه کردن؛ در عمل، بــا  کاهش هزینه های 
نیروی کار، ســود خود را افزایش می دهد و مســاله 
اصلی همین سود است. حاال عده ای که استدالل 
می کنند پیمانکاران هزینه ها را کاهش می دهند به 
این دلیل است که عماًل پیمانکاران توانایی تعدیل 
نیروی انســانی را دارند؛ وقتی حجم کار کم و زیاد  
می شود، از آنجا که قراردادهای پیمانکارن معمواًل 
»حجمی« اســت و دستشــان باز است، شروع به 
کــم و زیاد کردن تعداد کارگران می کنند؛ در واقع 
انعطاف پذیــری کار موجب انعطاف پذیری نیروی 
انســانی می شــود و برخی با استناد به چسبندگی 
نیروی کار در   دولت چون معتقدند چســبندگی 
ایجاد هزینه می کند از پیمانکاران به خاطر همین 
انعطــاف در تعدیــل، دفاع می کننــد و می گویند 
پیمانکاران هزینه ها را کمتر می کنند درحالیکه در 
واقعیت اینگونه نیست؛ بحث همان سود هنگفتی 
اســت که می برند، به نام کارگر، از جیب  دولت و 
بــه کاِم پیمانکار! این فعال کارگری ادامه می دهد: 
پیمانــکاران با هدف کم کردن هزینه های نیروی 
انســانی، حقوق نیروی کار را نمی دهند یا با تأخیر 
بســیار می دهند و بعضاً هــم وارد مذاکرٔه نابرابر و 
ناعادالنه با نیروی کار می شــوند که اگر کارگر کار 
را می خواهد مجبور است  شرایط را بپذیرد و با هزینه 
کمتــر از آنالیز اولیٔه قیمــت کار کند. کارگری که 

دستش به هیچ کجا بند نیست و سر میز مذاکره در 
سطح پایین تر نشسته، چاره ای جز پذیرش ندارد! این 
وسط »برنده« کیست؛ حیدری می گوید: پیمانکار 
برنده بازی است؛ کارفرما هزینه ها را پرداخت کرده، 
پیمانکار هم گرفته اما به کارگر نمی دهد پس برنده 
واقعی اوست؛ اما گاهی پیمانکار و کارفرما هر دو با 
هم برنده هســتند چون با هم رابطه دارند و سودها  
را قسمت می کنند؛ پس برنده اصلی، پیمانکار است 
و کارفرما هم در بیشتر موارد با او همدست است؛ اما 

این وسط، بازنده واقعی »کارگر« است.
حرف آخر:  �

پیمانکاران را از میان بردارید!
بازنده واقعی این مناسبات معیوب و البته پرهزینه، به 
راستی »کارگر« است؛ گروهی به قیمت بازنده بودن 
و بازنده ماندن کارگرانی که در یک بمب انفجاری 
زندگی می کنند، جیب ها را پر می کنند و صفرهای 
حساب های بانکی شان روز به روز بیشتر می شود.

 در ایــن بیــن، تنها راهکار همان حــذف کامل تمام 
پیمانکاران اســت و اگر دولت یا مجلس، به قدر ســر 
ســوزنی به فکر رفاه حال کارگران هســتند باید بدون 
معطلی و فارغ از همه بهانه ها و اســتدالل های دســت 
راستِی غیرقابل قبول، پیمانکاران را از نهادهای دولتی 
و  صنایع مادر به تمامی حذف کنند؛ که اگر این کار را 
نکنند، البد همان همدستی و هم کاسگی دولتی ها به 
عنوان کارفرمای مادر با پیمانکاران و دالالن در میان 
است؛ همان همدستی ای که موجب می شود سودها را 

قسمت کنند و مشترکاً به جیب بزنند!
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1۳ سال غفلت برای ابطال دستورالعمل غیرقانونی اداره کل روابط کار

چگونه »حق مرخصی« کارگران سوخت می شود؟ 

مراجعی که باید قانون را اجرا کنند و کارفرمایان را 
از بابت امتیاز جا زدن حقوق قانونی، مواخذه کنند، 
با ارائه تفسیری واژگون از تصریحات قانون، همین 
نیمچه حقوق را هم بی اعتبار می کنند و تیشــه به 
ریشٔه قانون می زنند. دستورالعمل شماره )۳( اداره 
کل  تنظیــم و نظــارت بر روابط کار وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی از همین جنس است.  در قانون 
کار، موادی یافت می شوند که صراحت آنها برای 
مجریان واضح است. به هر صورت نمی توان آنها 
را به طریقی تفســیر کرد که صراحت الفاظ به کار 
گرفته شده  توسط قانونگذار یا ارجاعات مندرج در 
متِن قانون، نقض شــوند. برای نمونه قانونگذار در 
ماده ۳4 مقرر می دارد که کلیه دریافتی های قانونی 
که به اعتبار قرارداد کار به کارگر پرداخت می شوند، 
"حق السعی" نام دارند؛ حال اگر وزارت کار و ادارات 
کار،   مزایای غیرنقدی که برابر ماده ۳5 همین قانون 
بخشی از مزد هستند، را از شمول تعریف حق السعی 
خــارج کنند و بر مبنای آن آیین نامه و بخشــنامه 
بنویسند یا رأی صادر کنند، مرتکب تخلف شده اند. 
در نتیجــه کارگر می تواند از رأی یا دســتورالعمل 
صادر شــده به  مراجع باالدســتی شکایت کند و 
ابطال آن را خواســتار شود. در مورد مرخصی های 
قانونــی هم، قانونگــذار در ماده 64 برای کارگر و 
کارفرما تکلیف می کند که مرخصی اســتحقاقی 
۳0 روز در سال است. مرخصی استحقاقی به این 
معناســت که کارگر می تواند  ۳0 روز را با دریافت 
حقوق و استفاده از دیگر مزایای این قانون، بدون 
داشــتن دغدغه "کسر از حقوق" در محل کارگاه 
حاضر نشود؛ البته در مواردی کارفرمایان با مرخصی 
کارگر برای ۳0 روز در سال مخالفت می کنند و لذا 
ماده 64 را ســلیقه ای  اجرا می کنند. در این موارد، 
قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حق کارگر، ماده 

۷۱ را در قانون کار پیش بینی است. بر مبنای آن، در 
صورت فســخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی 
و ازکارافتادگــی کلــی کارگر و یا تعطیلی کارگاه، 
مطالبات مربوط به » مدت مرخصی استحقاقی« 
کارگر به وی و در صورت فوت به ورثه او پرداخت 

می شود.
این در حالی است که بسیاری از کارگران به دلیل 
بی اطالعی، پس از پایان قرارداد کار یا پس از اتمام 
اشتغال خود، تسویه ذخیره مرخصی های قانونی را 
از کارفرما مطالبه نمی کنند؛ چه برسد به اینکه ورثٔه 
آنها برای دریافت طلبشــان اقدام کنند؛ بگذریم از 
اینکه   کارفرمایان کارگاه های کوچک، سایر حقوق 
قانونی کارگران مانند عیدی، مزایای مزدی )حق 
مســکن، بن، پایه سنوات، حق اوالد و...(، سنوات 
پایان کار، حق شــیفت، جمعه کاری، شب کاری، 
حــق بیمه را محاســبه و پرداخــت نمی کنند و در 
مــوارد زیادی تنهــا همان  حداقل مزد را با هزار و 
یک منت به حســاب کارگر یا به صورت دســتی و 
پس از دریافت امضا بر روی برگه تســویه حساب، 

پرداخت می کنند.
خارج کردن مزایای غیرثابت از شــمول   �

مزد
با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 64 قانون کار، مقرر 
داشــته که مرخصی استحقاقی ساالنه کارگران با 
استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعاً یک 
ماه است و سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی 
محسوب نخواهد شد، باید نتیجه گرفت که منظور 
قانونگذار از "با اســتفاده از مزد" مبنا قرار گرفتن 
مزد در محاســبه ذخیرٔه مرخصی است. از آنجا که 
بر اســاس ماده ۳5 قانون کار، مزد عبارت اســت از 
وجوه نقدی یا غیرنقدی و با مجموع آنها که در مقابل 
انجام کار به کارگر پرداخت می شــود، پس  مبنای 

محاسبه ذخیره مرخصی تعریف مزد یا همان وجوه 
نقدی یا غیرنقدی اســت. با این حال دستورالعمل 
شماره )۳( اداره کل مذبور، مزایایی را که به سبب 
عدم حضور کارگر در کارگاه )در روزهای مرخصی 
اســتحقاقی و...( برای وی محاسبه نمی شود را  از 

شمول تعریف مزد، خارج کرده است.
اقدام خالف قانون یک اداره کل  �

بر همین اساس، هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
با شکایت "ســعید کنعانی" دستور دستورالعمل 
شــماره )۳( اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار 
را ابطال کرد. قضات هیات عمومی، به درســتی 
تشخیص داده اند، که این اداره کل برخالف دادنامه 
۱692  عمل کرده است. در نتیجه دولت، به حوزه 
مسئولیت های مجلس شورای اسالمی پا گذاشته 
است؛ چراکه بر مبنای اصل ۷۳ قانون اساسی، شرح 
و تفسیر قوانین عادی در صالحیت مجلس شورای 
اسالمی است. روی همین حساب، در دادخواستی 
که در دیوان  عدالت اداری برعلیه دســتورالعمل 
این اداره کل، تنظیم شــده، کنعانی یادآوری کرده 
"چنانچه برای محاسبه مطالبات مرخصی، نیاز به 
ایجاد استثناء و محرومیت از برخی اجزاء و عناوین 
مزدی باشــد یا بخواهند با تفســیر مزد و مالک 
پرداخت مطالبات مانده  مرخصی، دامنه شــمول 
قانــون را محــدود و مضیق نمایند، صرفاً در قالب 
قانون و توسط مجلس امکان پذیر بوده و از حیطه 

اختیارات مقام اداری خارج است."
در همین حال باید توجه داشت؛ از آنجا که کارفرما 
نمی تواند به بهانٔه مرخصی، مبلغی را از مزد کارگر 
برداشت و کسر کند، مواد 4۳ و 64 قانون کار، باید 
عیینا برای محاسبه ذخیره مرخصی جاری شوند. در 
نتیجه کارگراِن "کارمزد" هم مشمول  بهره مندی 
از ذخیره مرخصی های قانونی می شوند و حتی بر 

پیام عابدی
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اساس ماده 4۳ اسحقاق دریافت مزد برای روزهای 
جمعه و تعطیالت رسمی و مرخصی را دارند و مزد 
آنها هم نباید کمتر از "حداقل مزد" مصوب شورای 
عالی کار باشد. در مورد کارگرانی که  مشمول ماده 
۳5 قانون کار می شوند هم وجوه نقدی و غیرنقدی 
که به ازای کار پرداخت می شوند، مبنای محاسبه 
ذخیــره مرخصی قــرار می گیرند. با این حال نباید 
فراموش کرد که بر اســاس مــاده 66 قانون کار، 
کارگر نمی تواند بیش از 9 روز از مرخصی   ساالنه 

خود را برای سنوات بعد ذخیره کند.
سوخت شدن ذخایره مرخصی با غفلت   �

کارگر
در این میان، بســیاری از کارگران، بدون توجه به 
طلب ایجاد شده از ناحیه ذخایر قانونی خود، در پایان 
سال، برگه تسویه حسابی را که کارفرما مقابل آنها 
می گــذارد و به اجبار از آنها امضا می خواهد را امضا 
می کنند و اینگونه دســت کارفرما را برای پرداخت  
نکردن حق خود بازمی گذارند؛ بدین ترتیب کارفرما 
پس از ۳0 سال کار، به کارگری که خواهان تسویه 
ذخایر مرخصی است، اعالم می کند که شما تسویه 
کرده ایــد و حقی بــرای مطالبه ندارید؛ هیات های 
رسیدگی ادارات کار هم غالباً برگه تسویه حسابی را 
که با  امضای کارگر سندیت یافته، مالک صدور رأی 

قرار می دهند. به همین دلیل علی رغم تصریحات 
قانــون، مرخصی های آنها به ســنوات بعد منتقل 
نمی شود؛ به بیان عامیانه "درجا سوخت می شود".

 قدمی در جهت احقاق حقوق کارگران  �
بــا این همه تنظیم گیــری قانونگذار و رأی هیات 
عمومــی دیوان عدالــت اداری وضعیتی را پیش 
آورده انــد که کارگر بتوانــد بر مبنای مزد خود، به 
ازای ۳0 روز در ســال، از ذخیره مرخصی بهره مند 
شود. دبیرکل خانه کارگر با اشاره به رأی شماره های 
۱96۳  و ۱964 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
که بر ابطال دســتورالعمل شــماره )۳( وزارت کار، 
صحه می گذارند، به ایلنا گفت: »خوشبختانه دیوان 
عدالت اداری به خواستٔه آقای سعید کنعانی، وکیل 
محترم خانه کارگر، در حوزٔه دفاع از حقوق کارگران   
ســتمدیده، این رأی را صادر کرده اســت. قضات 
دیوان با هوشــمندی به مواد ۷۱ و 64 قانون کار 
استناد کرده اند، تا دستورالعمل شماره )۳( را ابطال 
کنند.« علیرضا محجوب افزود: »متاسفانه در این 
دســتورالعمل مزایا و سایر دریافتی های کارگر به  
هنگام پرداخت دیون مرخصی کارگر متوفی، نادیده 
گرفته شــده اند؛ درحالیکه ماده ۷۱ قانون کار مقرر 
داشــته که در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا 
بازنشستگی و ازکارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیلی 

کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی  
کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت 
می شود. ماده 64 هم مرخصی های قانون ساالنه 
را به محاســبه بر اســاس مزد، گره می زند. با این 
رأی هیات عمومی دیوان، همه دریافتی های کارگر 
مالک محاسبه مرخصی های قانونی قرار می گیرد؛ 
لــذا  از ایــن پس، هیچ مرجعی حق کاهش حقوق 

مکتسبٔه کارگر را نخواهد داشت.«
اقدام چالش آفرین وزارت کار  �

اقدام وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی برای تفسیر 
متن قانون در یک دســتورالعمل من درآوردی، از 
این جهت برای آیندٔه حقوق کار چالش آفرین است 
کــه رویه های غلط و تفســیرهای مداخله گرایانه 
کارمندان از متن قانون را غالب می گرداند. در همین 
حال باید  توجه داشت؛ از آنجا که دستورالعمل شماره 
)۳( اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار، ۱۳ سال 
پس از ابالغ آن، در ســال جاری، به تازگی ابطال 
شــده است، آثار تفسیرهای غیرقانونی سال ها به 
جا می ماند و قشــر وســیعی از کارگران را متضرر 
می کند. باید  از وزارت کار پرســید؛ چرا در این ۱۳ 
ســال اقدامی برای ابطال این آیین نامه انجام نشد 
و اداره کل روابط کار منتظر ورود شــاکی و مرجع 

باالدستی برای ابطال آن شد؟
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خانواده هــا این ها را نمی شناســند، همکاران کمی 
دورتر از مزارها ایستاده اند، خانواده مهشاد کریمی، 
سوزناک، آخرین خداحافظی را می کند که از آن طرف 
صــدای مداح  دوباره بلند می شــود؛ پیکر »ریحانه 
یاسین« ی را آورده اند، دورتر، در حوالی آمبوالنس 
بهشت زهرا همسرش همچنان مبهوت است؛ بهراد 
مهرجو، بهراد عزیز… »با فاصله پشت تابوت صف 
ببندید…« »اهلل اکبر« و دوباره صف پشــت ســر 
حاج آقا دعایی شــکل می گیرد و پس از پنج تکبیر، 
جمعیت به ســمت تابوت هجوم می برد »خواهش 
می کنــم دور بایســتید، خانواده آخریــن وداع را با 
عزیزشان بکنند…« فریادها به آسمان می رود. زنی 
فریاد می زند: »پس دیگه کی از نزدیک ببینمش؟!« 
دوست ریحانه است. دوستان ریحانه، همکارانش، 
همه هستند. ایستاده ایم کنار قبر دوستان مان، همه 
آنهایی که در همین قطعه به خاک آرمیده اند »تاریخ 

فرهنگ معاصر ایران اینجاست…«
تابوت ریحانه هم مانند مهشــاد روی دوش محیط 
بانان به به ســمت مزار مــی رود. …»قبر ریزش 
کرد؟!« و فغان و ناله ها به فریاد بدل می شود، »قبر 
ریزش کرد؟!«… می گویند ریزش قبر در فرهنگ 
ما نماد واپس زدن است، نماد نپذیرفتن خاک، نماد 
ناحق بودن مرگ تازه درگذشته، نماد باورناپذیر بودن 
مرگ انســانی که چند متر  آن طرف تر در آســتانه 
رفتن به آرامگاه ابدی است.»ســکوت کنید، تلقین 
را بخوانم…« و فریادها به زور به مویه های آرامی 
بدل می شوند که در انتظار یک تلنگر است »سنگ 
لحــد را بیاورید…« فریادها، فریادها، فریادها… 
همیــن تصاویر را باید تکرار کنید، برای 5 ســرباز 
معلم زاهدانی که ۱2 ساعت پس از حادثه اتوبوس 
خبرنگاران در نقده، در یزد به مرگ ســالم کردند، 
در حادثه ای مشــابه، در اتفاقی همین قدر دردناک 

و اسف بار.
۲7 ماه قبل  �

شــهریور 9۷، هنوز تحریم های ترامپ به اوج خود 
نرســیده بود، هنوز دولت پول داشــت برای احیای 
دریاچه ارومیه خرج کند و البته مسئوالن ستاد احیای 
دریاچه از ســازمان برنامــه و بودجه ناراضی بودند 
کــه چرا پس از انتخابــات 96 هیچ بودجه ای برای 
انتقال آب  اختصاص نداده اســت. اما ســتاد احیای 
دریاچه ارومیه پس از 4 سال و نیم تالش، می خواست 

بــه خبرنگاران بگوید اوضاع احیای دریاچه چگونه 
است و در دولت دوم تدبیر و امید باید در انتظار چه 
روندی باشــیم. پس از پیاده شــدن از هواپیما، سوار 
مینی بوســی شــدیم که  فقط یک شوخی تلخ را در 
پی داشت؛ »با این زنده بر می گردیم؟« ساعتی بعد، 
حســن ظهوری به تیم اضافه شــد و او هم همین 
جملــه را فهماند: »به مقصد نمی رســیم.« آن روز 
همین تونلی که خبرنگاران محیط زیســت سه روز 
پیش دیدند و گفته اند فقط 800  متر تا پایان فاصله 
دارد، در نیمه اولیه مسیر بود.آن سفر، مثل خیلی از 
سفرهای دیگر، به خیر گذشت، اما آخرین سفر 2۱ 
خبرنگار محیط زیست، در چهارشنبه 2 تیر ۱400، 
کابوس وارترین و مرگبارترین سفرشان بود؛ همگی 
بــا یــک پرواز رفتند، دو نفر جان باختند، چهارنفر در 
بیمارستانی در ارومیه ماندگار  شدند و بقیه با تابوت 
رفقایشان به تهران برگشتند؛ مصیبت باالتر از این؟

چرا خودشان سوار شدند!؟  �
می گویند »تقصیر خودشان است، چرا سوار شدند؟!« 
مثل این است که بپرسید »چرا خودشان در کالس 
ســوختند؟!« مگر ما ایرانی ها در همه این سالها که 
ادعای توســعه داریم و همــه دولت هامان مدعی 
هســتند همــه امکانات رفاهــی را برایمان فراهم  
کرده اند، ندیده ایم این همه مرگ غیرمترقبه؟ مرگ 
الکــی، مرگ هــای الکی؟ در آذر و دی 98، اتوبوس 
اتوبوس تصادف می کردند و می سوختند و واژگون 
می شدند، اما فریادهای بازماندگان در هیاهوی حادثه 
دلخراش هواپیمای اوکراینی گم شــد. نمونه برای 
مرگ های دلخراش الکی بســیار است؛ هیچ وزیر 
آموزشــی و پرورشی نیست که در دوران کاری اش 
حداقل یک آتش سوزی در مدارس را تجربه نکرده 
باشد، آیا همه مدارس ما ایمن شدند؟ کدام وزیر راه 
و شهرســازی، حادثه مرگبار قطار و سقوط هواپیما 
در عمر کاری اش تجربه نکرده است؟ ایمنی هوایی 
و ریلی مان ارتقا یافته اســت؟ ســقوط پالسکو و آن 
فاجعــه مبهوت کننده، بزرگ ترین و کاملترین تیم 
بررسی و حقیقت یاب را داشت، همه سوانح دلخراش 
ملی، دستور باالترین مقامات را برای بررسی علت و 
علل و برخورد با مقصران را در پی دارند، آیا اتفاقی 
افتاد؟ آیا همه آسمان خراش ها ایمن  شدند؟ آیا همه 
دستورهای بررسی و تیم های حقیقت یاب به کاهش 

حوادث مرگبار قابل پیش گیری منجر شده است؟

درسوگ
مرگهای
جانکاه،
مرگهای
الکی

امید کریمی

جمعیت ناالن اســت، گریان اســت، 
مویه می کند، فریاد می زند، ســوزناک 
صدا می زند: »ریحانه… مهشاد…« 
صدای بازمانده های دو تازه درگذشته از 
ایــن غم جانــکاه، درهم می پیچد و گم 
می شــود. مداح توصیه برای نماز شب 

اول قبر دارد…
پیکر »مهشاد کریمی« را زودتر می آورند، 
»اهلل اکبر« نماز میت را حجت االسالم 
والمسلمین دعایی می خواند و بعد؛ »رحم 
اهلل من یقرا الفاتحه من الصلوات« فغان 
خانواده مهشاد به آسمان می رود، صدای 
مداح در فریادها گم می شــود؛ دوستان 
و همــکاران ناله می کنند، خانواده فریاد 
می زند… قطعه 255 بهشت زهرا مملو 
از چهره های رسانه ای است که آمده اند 

رفقایشان را بدرقه کنند.
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نادیا زکالوند

همه چیز درباره 
سویه دلتای 

کرونا

بســیاری از ایالت هــای متحــده آمریــکا از 
محدودیت هــای کرونا خالص شــده بودند و 
به مردم اجازه بازگشــت به نوع زندگی پیش از 
عالم گیری کوید ۱9 داده شــده بود. اما کرونای 
دلتا که جهش جدیدی از کوید ۱9 است در حال 

به هم زدن شرایط جدید است.
روند کند واکسیناســیون با گسترش سویه جدید 
کوید ۱9 متخصصان بهداشت و درمان را نگران 
کرده است تا جایی که آن ها تصور می کنند، کوید 
۱9 به این سادگی قرار نیست دست از سر مردم 
جهان بردارد. این جهش تازه کروناویروس با نام  
B.۱.6۱۷.2، اولین بار در هند پیدا شــد و اکنون 
بنابه گفته سازمان جهانی بهداشت به بیش از ۷0 
کشور دیگر هم سرایت کرده است.متاسفانه این 
جهش جدید کرونا، نه تنها قدرت بیماری زایی و 
انتشــار باالیی دارد، بلکه افراد مبتال را شدیدتر 
بیمار می کند. این موضوع برای افرادی که هنوز 
واکســینه نشــدند یا واکنش ایمنی ضعیف تری 
در برابر ویروس کرونا دارند بســیار نگران کننده 

است.
عالیم ویروس کرونای دلتا  �

پزشکان چینی دریافتند که کرونای دلتا سراسر 
کشورشــان گسترش یافته است و عالیم آن در 
افراد مبتال بســیار شــدیدتر از کرونای ویروس 
جدید اســت.تب در این بیماری معمول اســت و 
مقدار تکثیر کرونای دلتا در بدن فرد مبتال بسیار 
باالتر از چیزی است که در شروع این عالم گیری 
مشاهده شده است و فرد مبتال پس از ۳ یا 4 روز 
به شدت مریض می شود. در بریتانیا در حال حاضر 
9۱ درصد موارد ابتال از نوع کرونای دلتاست و این 
بیماران عالیمی چون سردرد، گلودرد و آبریزش 

بینی دارند. جوان ترها هنگام ابتال به کرونای دلتا 
ممکن است احساس سرماخوردگی داشته باشند 
اما این ویروس را به افرادی که در خطر ابتالی 
شدید هستند منتقل کنند. همچنین افراد مبتالی 
بــدون عالمت هــم می توانند این ویروس را به 
دیگران سرایت دهند. افراد باید مراقب عالیمی 
مانند ســرفه، تنگی نفس، ســردرد، خستگی، از 

دست دادن حس بویایی یا چشایی باشند.
سرایت پذیری کرونای دلتا  �

ایــاالت متحده آمریــکا و بریتانیا 4۳ درصد از 
جمعیــت خــود را کاماًل واکســینه کرده اند. اما 
کرونــای دلتــا در این چند هفته اخیر موارد ابتال 
در بریتانیا را افزایش داده تا جایی که مسئوالن 
بهداشــت بریتانیا را نگران کرده است.افزایش 
مبتالیان به کوید ۱9 در هند هم مشــاهده شده 
است و کرونای دلتا در این کشور قربانی بسیاری 
داشــته است. به همین دلیل کارشناسان به این 
نتیجه رســیده اند که ســرایت پذیری این نوع از 
کوید ۱9 بســیار باالســت. در واقع کرونای دلتا 
40 درصد بیشتر از  کرونای آلفا سرایت پذیر است.

شدت بیماری زایی کرونای دلتا  �
شــواهد اولیه نشــان داده است که کرونای دلتا 
خطر بســتری شدن در بیمارســتان را بیشتر از 

کرونای آلفا باال می برد.
همچنین بررســی ســازمان بهداشت عمومی 
بریتانیا روی بیش از ۳8 هزار نفر مبتال به کوید 
۱9 نشــان داد کــه کرونای دلتــا، 6۱. 2 درصد 
بیشــتر از کرونای آلفا خطر بســتری شدن افراد 
در بیمارســتان را باال می برد. این وضعیت نشان 
می دهد کرونای دلتا می تواند  شــدت بیماری را 

در مقایسه با کرونای آلفا بسیار افزایش دهد.
بررســی ها نشــان داده است کرونای دلتا بیشتر 
افرادی را گرفتار و راهی بیمارســتان کرده است 
که هنوز واکســن کرونا دریافت نکرده اند. این 
نتیجــه نشــان می دهد که وقتــی افراد در برابر 
کوید ۱9 کاماًل واکســینه شــوند، حتی کرونای 
دلتــا نمی توانــد آنها را چنان بیمــار کند  که در 

بیمارستان بستری شوند.
واکسن های کوید 1۹ و کرونای دلتا  �

شــواهد دیگری نشان می دهد که واکسن های 
کوید ۱9 می توانند از پس کرونای دلتا برآیند.

در تحقیقــی روی 20 فــرد کــه دو دوز کامــل 
واکســن فایزر بیون تک دریافت کرده بودند، 
بــدن آنها به اندازه کافــی پادتن برای مقابله و 
خنثی ســازی عملکرد انواع جهش های کرونا، از 
جمله دلتا را داشــت. این موضوع نشان می دهد 

که واکسن های فعلی می توانند فرد را  
در برابر کرونای دلتا مقاوم کنند. بررســی های 
دیگــر روی اهمیت واکسیناســیون تاکید دارد، 
به ویــژه اکنــون که کرونای دلتا به ســرعت در 
حال گسترش است.محققان موسسه فرانسیس 
کریک در لندن گزارش داده اند که واکنش ایمنی 
بدن افراد پس از دریافت دوز اول فایزربیون تک 
نمی تواند به اندازه ســویه اولیه کرونای جدید در 
برابر کرونای دلتا قوی باشد. بنابراین الزم است 
که واکسیناسیون افراد تکمیل شود و آنها هر  دو 
دوز واکسن را دریافت کنند تا در برابر کرونای دلتا 
مقاوم شوند.وقتی افراد کاماًل واکسینه شوند، در 
برابر کرونای دلتا 88 درصد ایمن باقی می مانند 
که البته این ایمنی در برابر کرونای آلفا بیش از 9۳ 
درصد است. اما اگر افراد یک دوز واکسن دریافت 
کرده باشند، فقط ۳۳ درصد در برابر کرونای دلتا 
و 50 درصــد در برابــر  کرونای آلفا ایمن خواهند 
بود.افرادی که واکسیناسیون شان تکمیل نشده 
است و آن دسته از افرادی که نقص ایمنی دارند 
یا مسن هستند در معرض خطر ابتال به کرونای 
دلتا قرار دارند. همچنین افراد باالی 80 ســال 
یا کســانی که دچار سرکوب سیستم ایمنی بدن 
هستند، باید کاماًل مراقب این نوع  کرونا باشند، 
چراکه در صورت ابتال، بیماری آنها بسیار شدید 
خواهد بود یا حتی ممکن اســت جان خود را از 

دست بدهند.
کرونای دلتــا و ادامــه محدودیت های   �

کرونایی
کارشناســان بهداشــت ایاالت متحده آمریکا، 
وضعیــت بریتانیــا را همچون هشــداری تلقی 
کردنــد و در تالش اند که این اتفاق )گســترش 
کرونای دلتا(، اوضاع فعلی کشورشــان را به هم 
نریــزد. بریتانیا به دنبــال افزایش موارد ابتال به 

کرونای دلتا، قصد دارد پایان  
محدودیت هــای کرونا را چنــد هفته به تعویق 

اندازد.
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طرح جوانی جمعیت به دلیل ایرادات فراوان همچنان سرانجام نامعلومی دارد

طرح جنجالی که جمعیت را به حاشیه برد

طــرح جوانی جمعیت که اســفندماه ســال 99 
در مجلس شــورای اســالمی به تصویب رسید، 
به دلیل اشــکاالت و ایرادات فراوان از ســوی 
شــورای نگهبان رد شــد و همچنان ســرانجام 
نامعلومی دارد. یک دهه از هشــدار کارشناسان 
جمعیت در خصوص تغییر ناگهانی ساختار سنی 
سپری شده است. ماحصل کنش سیاست گذاران 
این حوزه نیز، تدوین طرحی موســوم به »جوانی 
جمعیت و حمایت از خانواده« در مجلس یازدهم 
اســت. البته این طرح بر اســاس فوریت زمانی 
بــا رأی نماینــدگان جهت اســتفاده از ظرفیت 
کمیســیون های خاص برای تســریع در فرآیند 
قانون گذاری با استناد به اصل 85 قانون اساسی 
به کمیسیون مشترک واگذار شد. بر اساس اصل 
هشــتاد و پنجم قانون اساسی در موارد ضروری 
مجلــس می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را 
با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیســیون های 
داخلی خود واگذار کند، در این صورت این قوانین 
در مدتــی که مجلــس تعیین می کند، به صورت 
آزمایشــی اجرا می شــود و تصویب نهایی آنها با 
مجلس خواهد بود. در همین راســتا، اســفند ماه 
ســال 99، با رأی نمایندگان مجلس مدت زمان 
اجرای آزمایشــی این طرح ۷ سال تعیین شد. اما 
حال به نظر می رســد شــورای نگهبان نسبت به 
برخی رویکردهای طرح جوانی جمعیت و حمایت 
از خانواده، نظر مساعدی ندارد. بسیاری از فعاالن 
حوزه جمعیت نیز چشم انتظار روی کار آمدن دولت 
سیزدهم هستند تا دولت جدید، تدوین الیحه ای 
با پشــتوانه نظرات کارشناســان را از ابتدا مدنظر 

قرار دهد.
سرگذشت پر پیچ و خم طرحی برای جوانی   �

جمعیت
فرآیند قانونگذاری در مسئله جمعیت پیش از این 

در مجلس نهم و دهم با شکست روبه رو شده است؛ 
چراکه طرح »افزایش نرخ باروری و پیشــگیری 
از کاهش جمعیت کشور« در مجلس نهم پس از 
چندین مرتبه رفت و برگشت بین مجلس و شورای 
نگهبان، به دلیل عدم تطابق با سیاست های کلی 
جمعیت کنار گذاشــته شد. طرح »تعالی جمعیت 
و خانــواده« نیز با وجود تصویب در کمیســیون 
فرهنگی مجلس دهم به دلیل نبود وحدت رویه 
و فهم نادرســت از موضوع جمعیت، به سرانجام 
نرسید. اما حاال این طرح جوانی جمعیت و خانواده 
نیز با وجود دغدغه نمایندگان در مجلس یازدهم، 
به زعم اکثر کارشناسان به سرانجام طرح مجلس 
نهم دچار شــده اســت. یعنی همان اختالف نظر 
بین شــورای نگهبان و مجلس. در همین زمینه 
اردیبهشت امسال شورای نگهبان پس از بررسی 
طرح مزبور با بیان ایرادات و ابهامات فراوان، طرح 
را به مجلس اعاده کرد. در همین راستا، برخی از 
کارشناسان و فعاالن حوزه جمعیت بر این باورند، 
این طرح به دلیل جنجال آفرینی و گنجاندن برخی 
مواد غیرکارشناسی نقض غرض است و شورای 
نگهبان به اســتناد نظرات کارشناســان دلسوز، 
اجازه تصویب چنین طرحی را نمی دهد. بنابراین 
با وجود اینکه فرسایشــی شدن سیاستگذاری در 
این حوزه به صالح مســئله جمعیت نیست، اکثر 
فعاالن این حوزه منتظرند دولت سیزدهم پس از 
روی کارآمــدن، برای تدوین الیحه ای مبتنی بر 

نظرات کارشناسان اقدام کند.
ایرادات عمده شــورای نگهبان به طرح   �

جوانی جمعیت
چندی پیش مجمع مشورتی و حقوقی پژوهشکده 
شــورای نگهبان در گزارشــی ۱۳۳ صفحه ای، 
نسبت به ایرادات و نواقص طرح جوانی جمعیت 
و حمایــت از خانــواده اعالم نظر کرد. در ابتدای 

این گزارش آمده اســت: »اینکه آیا طرح حاضر 
]جوانــی جمعیت و حمایت از خانواده[ علی رغم 
هدف مطلوب خود توانسته ساز و کارهای الزم را 
در این خصوص پیش بینی نماید یا خیر باید گفت 
به نظر می رســد که طرح پیش رو حاوی برخی 
مسائل و چالش هایی است که بدون در نظر گرفتن 
ایــن مــوارد و حل آنها، تحقق هدف مورد نظر را 
مشکل می نماید و از طرف دیگر می تواند منجر به 
فضای بی اعتمادی در جامعه نسبت به وعده های 
مقــرر در قوانین شــود. از ایــن رو در این رابطه 
چند نکته کلی و تخصصی حائز اهمیت اســت 
کــه تحقق اهداف این مصوبه را با چالش مواجه 
می نماید«. در ادامه این گزارش ضمن اشــاره به 
اهمیت مسئله جمعیت، در 4 بخش ایرادات کلی 
طرح تشریح شده است. در قسمت اول ذیل عنوان 
»مســئله جمعیت و ضرورت پرداختن به آن« به 
موانــع پیش رو خانواده ها در موضوع فرزندآوری 

اشاره شده است.
ایراد شورای نگهبان به ابهام در منبع مالی   �

طرح جوانی جمعیت
همچنیــن در این بخش با تاکید بر ضرورت رفع 
دغدغه هــای اقتصــادی و فرهنگی خانواده ها، 
آمــده اســت: »طرح حاضر تــالش نموده ارائه 
برخــی خدمات اقتصــادی و کمک های مالی 
مناســبی را پیش بینی نماید، اما با بررسی منابع 
پیش بینی شــده، امکان اجرایی شدن این موارد 
محل تردید جدی است. لذا با عنایت به عدم ورود 
دولت جهت رفع مشکل در قالب پذیرش بار مالی 
طرح و یا ارائه الیحه بهتر بود با کاهش حجم مواد 
طرح و ارائه نوعی اولویت بندی، ســازوکارهای 
مناســبی جهت تحقق بــار مالی آن مدنظر قرار 
می گرفــت«. در بخــش دوم این گزارش ضمن 
اشاره به جزئیات بار مالی طرح، این نکته به عنوان 

ساناز باقری راد
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یکی از چالش های اساسی این سند عنوان شده 
اســت. در ابتدای این قسمت آمده است: »نکته 
مهمی که ناظر به مصوبه حاضر وجود داشــته و 
تحقق اهداف این قانون را با چالش جدی مواجه 
می نماید، بار مالی ایجاد شــده توســط مصوبه از 
یکسو و از طرف دیگر عدم پیش بینی منابع الزم 
جهت تحقق اعتبارات مورد نیاز می باشد. در این 
رابطه الزم است به بار مالی ایجاد شده توسط طرح 
پرداخته شود. گفتنی است ارائه تخمین قابل قبول 
از هزینه های این طرح مستلزم در اختیار داشتن 
برآوردی از ابعاد گروه های مختلف مخاطب طرح 
بر اساس مطالعات جمعیتی می باشد که متأسفانه 
در این زمینه برآورد دقیقی صورت نگرفته است«.

ماجرای جنجالــی غربالگری و دو قطبی   �
کردن مسئله جمعیت

در ادامه این بخش ضمن اشاره به مواد جنجالی 
طــرح جوانی جمعیــت، تحت عنوان »پرداختن 
بــه مســائل پرچالش و در عین حــال کم اثر در 
افزایش جمعیت« آمده اســت: »از جمله مسائلی 
که طرح آن در مصوبه حاضر باعث ایجاد نوعی 
فضای دو قطبی شده است، موضوعات مربوط به 
سقط جنین، غربالگری و پیش گیری از بارداری 
می باشد که ادله موافقین و مخالفین در خصوص 
این موضوعات در گزارشــات قبلی ارائه گردیده 
اســت. این در حالی اســت که علی رغم ایرادات 

و اشــکاالت اساسی فرآیند موجود، طرح حاضر 
نتوانسته نسبت به رفع این ایرادات و عدم ایجاد 
ایرادات جدید گام جدی بردارد. اما در مقابل باعث 
شــده تا اندازه زیادی اهداف اصلی طرح حاضر 
بــا پرداختن ناقص به این امور به حاشــیه رانده 
شــود. موضوعاتی که اساســاً پرداختن به آن در 
قوانین آزمایشــی که علی االصول به دلیل عدم 
طــرح در صحــن علنی و در حقیقت خالی دیدن 
میدان از مخالفین و صاحب نظران منجر به نتیجه 
مطلوبی نخواهد شد و مناسب بود این موضوعات 
در طرح هایــی مجزا مورد توجه قرار می گرفت«. 
پژوهشــکده شــورای نگهبــان در انتهای این 
قســمت از گزارش مغایرت طرح جوانی جمعیت 
با سیاست های کلی سالمت و قانون گذاری سخن 
گفته و در این بخش آورده است: »ازجمله نکات 
کلــی دیگری که ناظر به طرح حاضر وجود دارد 
نادیده انگاشــتن نقش وزارت بهداشت به عنوان 
متولی سالمت در بسیاری از حوزه های مربوط به 
بهداشت می باشد. این در حالی است که مطابق 
بند »۷۱« سیاست های کلی سالمت بر »تولیت 
نظام سالمت شامل سیاستگذاری های اجرایی، 
برنامه ریزی های راهبردی، ارزشــیابی و نظارت 
توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی« 
تاکید شده است. اگرچه این نادیده گرفتن می تواند 
ناشی از وضعیت فعلی یا متداول حاکم بر وزارتخانه 

مزبور باشد، لکن به طور قطع چنین امری نمی تواند 
توجیه گر ایجاد سازوکارها و دخیل نمودن مراجع 
نامرتبط باشــد. از ســوی دیگر همانگونه که در 
بررســی جزئیات این طرح به وضوح مشــخص 
گردید، مفاد طرح حاضر از حیث ادبیات تقنینی و 
عبارت پردازی های صورت گرفته واجد ابهامات 
و موجد کج فهمی های متعددی است که باعث 
شده کمتر ماده و یا حکمی با ابهام روبرو نشود و 
این حجم از اشکال باعث شده تا به صراحت بتوان 
گفت طرح حاضر نسبت به اصول قانونگذاری و 
قانون نویسی صحیح که مورد تأکید سیاست های 
کلی قانون گذاری قرار گرفته است کاماًل بیگانه 

است«.
به نظر می رســد شورای نگهبان نسبت به برخی 
رویکردهــای طــرح جوانی جمعیت و حمایت از 
خانواده، نظر مســاعدی ندارد. از ســوی دیگر با 
توجه به اذعان اکثر جمعیت شناســان، فرصت 
سیاســتگذاری برای جلوگیری از بحران پیری 
جمعیــت محدود اســت. بنابرایــن انتظار برای 
تصویب این طرح غیرکارشناســی به مصلحت 
مســئله جمعیت نیست. در همین راستا بسیاری 
از فعاالن حوزه جمعیت، چشــم انتظار روی کار 
آمدن دولت سیزدهم هستند تا دولت جدید تدوین 
الیحه ای با پشتوانه نظرات کارشناسان و اجتناب 

از رویکرد پلیسی را از ابتدا مدنظر قرار دهد.
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نحوه بازگشایی مدارس چالش جدی دولت بعد

سال تحصیلی آینده در هاله ای ابهام!

همان حرف هایی که طی دو ســال تحصیلی 
گذشــته که از کرونا متأثر اســت، مدام مطرح 
بود. همه ذی نفعان آموزش و پرورش، متولیان 
و کارشناســان آموزشــی نیز از همان روزهای 
شیوع کرونا اعالم کردند که عدم حضور بچه ها 
ســر کالس های درس، دوری آنها از مدرسه، 
این میزان حضور بچه ها در خانه، حضور مداوم 
و بی وقفه آنها در فضای مجازی و… نه تنها 
اولویت نیســت بلکه آسیب های بیشماری دارد 
امــا در عمل هم تجربه شــد که با وجود همه 
اینها اولیا و دانش آموزان و حتی معلمان شرط 
ســالمت را در این روزها نســبت به آموزش و 
تربیت در اولویت قرار داده اند که نشانه واضح 
آن را در عــدم گالیــه یا حتــی مطالبه والدین 
برای بازگشــایی مدارس می توان دید. این در 
حالی اســت که در اکثر کشــورهای دنیا تقریبًا 
از آخریــن مکان هایی کــه با پیک های کرونا 
به تعطیلی می روند مدارس اســت. این تفاوت 
نــگاه در عــدم اعتماد والدین و حتی معلمان از 

رعایــت پروتکل های بهداشــتی در مدارس و 
عدم شــفاف بودن میــزان ناقل بودن بچه ها 
حکایت دارد و از ســوی دیگر نگرانی ها بابت 
ابتــالی خانوادگی و عدم دسترســی به مراکز 
درمانی و بهداشــتی و یا حتی این ســوگیری 
اشــتباه در مــردم که مدرســه از محیط های 
خانوادگی و… پرخطرتر اســت. باز از ســوی 
دیگر واکسیناسیون در کشور ما با کندی پیش 
می رود و علیرغم تاکید مســئوالن بهداشــتی 
برای واکسیناســیون معلمان تا پیش از شروع 
سال تحصیلی اما هنوز این مهم عمیاتی نشده 
است و حتی وزارتخانه آموزش و پرورش هیچ 
اعالمی نکرده که آیا وزارت بهداشت لیستی از 
معلمان از این وزارتخانه گرفته اســت؟ اولویت 
بندی واکسیناســیون معلمان و ســاز و کار آن 
مشخص شده است؟ آیا این وزارتخانه فقط در 
مقابل معلمان رســمی مسئولیت قبول می کند 
یا معلمــان حق التدریس، معلمــان نهضتی، 
ســرباز معلم ها، معلمان خرید خدمات، معلمان 

بازنشســته و… نیز در این لیســت هســتند؟ 
می دانیــم کــه بار مهمی از آموزش در مدارس 
بر دوش معلمان رســمی به تنهایی نیســت! از 
ســوی دیگر گرچه واکسیناسیون معلمان تأثیر 
مهمی در حضوری شــدن آموزش ها دارد اما 
برای آن بخش دیگر نگرانی ها از جمله حضور 
تعداد زیادی دانش آموز در کنار هم و در ساعات 
زیاد چه تدابیری اندیشــیده شده که خانواده ها 
از کرونــا مصون بمانند؟ این ها پرســش های 
مهمی اســت که در کف جامعه وجود دارد به 
طوری که این روزها اکثر والدین برای ثبت نام 
کــه مراجعه می کنند مدارس می گویند احتمال 
زیاد حداقل در ســه ماه اول ســال تحصیلی 
آموزش هــا مجازی خواهد بود! این تناقض ها 
در ســخنان مسئوالن آموزش و پرورش مبنی 
بر حضوری شدن آموزش ها در سال تحصیلی 
آینــده و آنچــه مردم در کف میدان عمل حس 
می کنند، بزرگ ترین آســیب را به اعتماد مردم 
می زند. در این میان مشــخص اســت که ریل 

آزاده سهرابی

وزیــر آمــوزش و پرورش دولت ســیزدهم در شــهریورماه در 
وزارتخانه مســتقر می شــود تا شــیوه برگزاری سال تحصیلی 
بعد را اجرایی کند و شــاید بهتر اســت اعالم شود سال تحصیلی 
بعد از آبان آغاز می شــود. حدود یک ماه دیگر دولت دوازدهم 
جای خود را به دولت ســیزدهم می دهد. باید حداقل یک ماهی 
را بــرای معرفــی، گرفتن رأی اعتماد و اســتقرار وزرای دولت 
سیزدهم در نظر گرفت. در خوشبینانه ترین حالت اواخر شهریور 
ماه وزیر آموزش و پرورش دولت ســیزدهم در ســاختمان شهید 
رجایی مســتقر می شــود و این خود بزرگترین چالش پیش روی 
آموزش و پرورش در این روزهاســت. ســال تحصیلی جدید از 

مهرماه باید آغاز شــود. این در حالی اســت که سال گذشته، ۱5 
شــهریور سال تحصیلی آغاز شــد. این بازگشایی با اصرارهای 
وزیر آموزش و پرورش به وقوع پیوســت و با شکســت خوردن 
این طرح )عماًل کل ســال تحصیلی گذشــته مدارس در تعطیلی 
بودند و کالس ها مجازی( دلیل شــروع ســال تحصیلی ۱5 روز 
زودتر هم مشــخص نشــد و ســودی که عاید آموزش و پرورش 
شــد و احتمااًل خســرانی که متوجه مردم شــد! حاال هم مدتی 
اســت محســن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در هر 
کجا ســخنی می گوید از اصرار این وزارتخانه بر حضوری بودن 

آموزش ها در ســال تحصیلی آینده.
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گذاری برای هر آنچه در ســال تحصیلی آینده 
در پیش اســت به عهده وزیر فعلی آموزش و 
پــرورش اما اجرای آن بــر دوش وزیر دولت 
ســیزدهم اســت که همانطور که اشاره شد در 
خوش بینانه ترین حالت در شــهریورماه مستقر 
می شــود که فرصت ها برای برنامه ریزی ها و 

اعالم تصمیم ها از دســت رفته است.
لزوم شــفاف ســازی در خصوص بازگشایی 

مدارس توسط دولت سیزدهم
شاید اینجاست که باید از رئیس جمهور دولت 
ســیزدهم خواست به طور شفاف درباره برخی 
حوزه ها از جمله در بحث بازگشــایی مدارس 
که اهمیت فراوانی دارد، ســخن بگوید تا وزیر 
دولت دوازدهم بداند در همان مســیر باید ریل 
گذاری صورت بگیرد یا حداقل اعالم شــود در 
این باره سخنی گفته نشود که با سیاست های 
دولت بعد در تناقض قرار بگیرد. این موضوع از 
سردرگمی مردم پیشگیری می کند و همچنین 
دادن اطالعــات ضــد و نقیض بــه مردم. چه 
بســا بهتر باشــد امســال اعالم شود که سال 
تحصیلــی از آبــان ماه آغاز می شــود تا دولت 
ســیزدهم بتواند یک برنامه ریزی منســجمی 
برای ســال تحصیلی داشــته باشد. متأسفانه 
در ایــن دورانــی که در کرونا به ســر می بریم 

گرچــه آموزش و پرورش تالش کرد آموزش 
تعطیل نشــود اما اخبار خوبی از ترک تحصیل 
کرده هــا، عدم قوت آموزش های مجازی و رخ 
دادن یادگیــری واقعی در میان دانش آموزان 
و تجهیز زیرســاخت ها برای رعایت حداکثری 
پروتکل هــا برای آمــوزش حضوری به گوش 
نمی رســد. هنوز هم مدارس همان تجهیزات 
و روندی را دارند که تا پیش از این داشــتند و 
گویی خبر کرونا به گوش مدارس هم نرسیده و 
این را می شود از سر زدن به مدارس در روزهای 
ثبت نام فهمید! شاید حتی فرصت مهر و آبان 
زمــان خوبی برای مرور یادگیری ها در دوران 
کرونا باشد و زمانی برای بازگشت جدی بچه ها 

به چرخه آموزش پر قدرت تر!
واقعیــت این اســت مــدارس و معلمان برای 
بازگشــایی مــدارس آمــاده نیســتند. هنوز 
نمی دانیم تهیه ماســک به عهده والدین است 
یا مــدارس. نمی دانیم برای زنگ های تفریح 
چه تمهیدی می توان به کار بســت که بچه ها 
حداکثــر فاصله اجتماعی را داشــته باشــند و 
مسئول این مراقبت ها دقیقًا کدام فرد در مدرسه 
اســت. هنوز نمی دانیم کاهش ساعت حضور 
بچه ها در مدرســه معنی اش رعایت پروتکل ها 
نیست. هنوز نمی دانیم باید بچه ها را زوج و فرد 

به مدارس بفرســتیم یا در ساعت های شیفتی! 
هنــوز نمی دانیم در چه صــورت مدارس باید 
تعطیل و در چه شرایطی باید بازگشایی شوند. 
هنــوز نمی دانیم آیا اقلیم در مدل بازگشــایی 
تأثیرگــذار اســت یــا نه. هنــوز نمی دانیم آیا 
سرویس مدارس باید فعال باشند یا به کل باید 
آنها را تعطیل کنیم تا اولیا بچه ها را به مدرسه 
ببرند.هنــوز نمی دانیم حمل و نقل عمومی در 
شرایط بازگشایی مدارس باید چگونه در خدمت 
دانش آموزان با شــد. هنوز ساز و کاری نداریم 
کــه دقیــق بگوید اگر کرونا تداوم داشــت از 
لحظه خروج دانش آموز از منزل تا رســیدنش 
به مدرسه کدام مسئول، چه مسئول یتی دارد. 
هنــوز بچه ها بــه خوبی آموزش ندیده اند تا در 
قبال رعایت پروتکل های بهداشتی مسئولیت 
پذیر باشــند. هنوز هم نــگاه به دانش آموزان 
در تمام ســطوح تحصیلی یکســان است و به 
طــور کلی هنوز نگاه آموزش و پرورشــی ها و 
والدین صفر و صدی است! این در حالی است 
کــه به واقعیت می توان دریافت ما هیچ گاه به 
دوران آموزش پیش از تجربه گسترده آموزش 
مجازی بازنخواهیم گشت و مدل تأثیرگذاری 
این آموزش ها بر مدل آموزش و پرورش پســا 

کرونا مشخص نیست.
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انحراف چند هزار میلیاردی در تسهیالت »حمایت از تولید«

»فروشگاه های زنجیره ای« به نام کارگران به کام 
واردکنندگان

در اینکــه قوانین حمایت از تولید بتوانند در مقابل 
ســاز و کار چند الیه جابجایی ثروت، از کارگران 
و تولیدکننــدگان حمایــت کند، تردیدهای جدی 
وجود دارد. به نظر می رســد که چنگ انداختن به 
نام کارگر و واژه ســازی با دغدغه های او، بهترین 
ساز و کار برای مشروعیت بخشیدن به فِن دخل و 
تصرف و انحصاری ساختن ثروت، در دست 250 
هزار میلیاردِر نورچشمی است. »حمایت از تولید؛ 
شعار تا عمل« به نظر می رسد این عنوان، در میان 
عناویــن همایش های دهان پرکن گرامیداشــِت 
»تولید؛ پشــتیبانی ها، مانع زدایی ها« از قلم افتاده 
اســت. این روزها خیلی کم می بینیم که حمایت 
از تولید و اشــتغال کارگران از شــعار فراتر رود؛ 
نشانه ای از اینکه »تولید« به دلیل بازدهی پایین 
اقتصادی، دغدغه منداِن شعارزده را به سوی خود 
جــذب نمی کند؛ البته هیچ اداره دولتی یا بانکی را 
پیدا نمی کنید که در ارتباط با نوع فعالیت هایشان، 
حمایت از تولید و »آزاد کردن زنجیرها از دســت 
و پــای تولیــد« را با نصب بنرهــای رنگارنگ و 
در چشــم زن، به رخ عابران نکشــند. به احتمال 
فراوان روســای این ادارت در ســربرِگ »تولید؛ 
پشــتیبانی ها، مانع زدایی ها« ده ها ابالغیه در این 
مــورد به بخش های تابعه خود ارســال کرده اند 
تــا بتواننــد در انتهای ســال ۱400، فهرســتی 
بلندبــاال را از عملکرد خــود، در مقابل دوربین ها 
رونمایــی کننــد. اگر از تبلیغــات فراتر برویم، با 
انبوه کارگاه های کوچک و متوســط و کارگران و 
کارفرمایان درمانده ای مواجه می شویم که از این 
ابالغیه ها جزء نام چندتایشــان چیزی نشنیده اند. 
هــزاران کارگاه که تعداد زیادی از آن ها دســت 

به دامان ســتادهای اســتانی »کارگروه تسهیل، 
و رفع موانع تولید« شــده اند، بــا چنین وضعیتی 
مواجه هستند. به نظر می رسد که حمایِت کاغذی، 
همایشــی و نمایشــی از تولید، خود به مانع یا به 
قول تبلیغات چی ها، »زنجیر به پای تولید« تبدیل 
شده است. بدین ترتیب به جای اینکه با کم کردن 
بوروکراســی اداری، که هدف نهایی شعار تولید؛ 
پشــتیبانی ها، مانع زدایی ها اســت، زمینٔه تأمین 
مالی و متصل شــدن کســب و کارها به بازارهای 
مطمئــن و پایــدار را فراهم کنند، بــه اعتبار فن 
نخ نما شــدٔه ابالغیه ســازی، تورم ابالغیه ایجاد 
کرده اند؛ البته نباید برخی همکاری های کارگروه 
تســهیل، و رفع موانع تولید را با کارگاه ها از قلم 
انداخــت؛ همکاری هایی که توانســتند از طریق 
صدور دســتور پرداخت تســهیالت )تسهیالت 
تکلیفــی(، موقتــًا موتور برخــی از خطوط تولید 
را روشــن کنند امــا راه انداختــن کلینیک های 
صحرایی، صدور دســتورهای اداری و برگزاری 
نمایش هــای ســازمانی، از، از میــان رفتن ثبات 
شغلی کارگران و تخته شدن درهای کارخانه جات 
جلوگیــری نمی کنند. در نتیجه با متورم ســاختن 
قوانین و ســنگین کردن بار گفتمانی، نمی توان از 
ســقوط کارگاه های جوان و حتی قدیمی که توان 
بازاریابــی، خرید مواد اولیه، رقابت و نیازســنجی 
مشتریان را از دست داده اند، جلوگیری کرد. نباید 
فراموش کرد که »رفتارهای نمایشــی« مشــوق 
بی انضباطــی و قطع ارتباط تولید با فضای واقعی 
اقتصاد هســتند؛ به همیــن دلیل کمِک مبتنی بر 
نیازســنجی به جای تزریــق هدرمندانٔه منابع که 
عاری از هرگونه فنون مســئله یابی است، باید در 

دستور کار قرار گیرد.
»زنده باد کارگر« از دهانشــان نمی افتد

در کل بدون عارضه یابی از دالیل فرار ســرمایه 
از تولیــد، عــدم درک تبعات پافشــاری بر تولید 
مجموعــه ای از کاالها کــه امکان رقابت پذیری 
بــا نمونه های خارجی را ندارد و با حمایت نکردن 
بازارهــای عرضه محصــوالت از تولیدکنندگان، 
نمی توان از بیکاری کارگران و پایین آمدن سرانٔه 
درآمد آن ها عارضه یابی کرد؛ اما چه می شــود که 
بــه یک باره بســیاری از دســتگاه های اداری، 
توزیع کننــدگان زنجیره ای و شــهرداری ها، پس 
از اعالم شــعار ســال جدید، عکس کارگران را 
بر دیوارهای اماکن و تابلوهای اعالنات شــهری 
نصــب می کننــد و شــعار »زنده بــاد کارگر« از 
دهانشــان نمی افتد؟ در این ســال ها، حمایت از 
اشــتغال کارگر و نه رفاه وی که مولفه ای کلیدی 
در اقتصادهایــی با »تولید ناخالص داخلی« باال، 
رشد مستمر و تورم پایین است، به شعار دستگاه ها 
و نهادهایی تبدیل شــده که سیســتم مالی کشور 
را با تأســیس بانک و مؤسســات مالی و اعتباری 
به دســت گرفته اند و هزاران میلیارد تومان پول 
را در قالب تســهیالت ارزی و ریالی برای تشویق 
»حامی پــروری« میان ذی نفعان توزیع می کنند. 
دلیل شــکل گرفتن چنین ساز و کاری را می توان 
در میانگیــن رشــد اقتصــادی نزدیک به صفر و 
منفی شــدن نرخ تشکیل ســرمایه جستجو کرد. 
در نتیجه جابجایی ســرمایه جای تولید ســرمایه 
را گرفته اســت. اینکه می شنویم ایران 250 هزار 
میلیاردر دارد و میانگین رشد تعداد میلیاردرهایش 
بیــش از ۳ برابــر میانگین جهانی اســت و از این 

پیام عابدی
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لحاظ در رتبه چهاردهم جهان قرار دارد، به دلیل 
توزیع تهاجمی رانت است که البته به نام حمایت 
از کارگــر مفلوک ایرانــی و تولیدکنندٔه بی نوای 
کارگاه های کوچک تمام می شــود. در چارچوب 
ایــن ســاز و کار مالی ویرانگر، عــالوه بر اینکه 
تعداد زیادی بانک و موسســه مالی و اعتباری به 
عنــوان موتور جابجایی ســرمایه، به اعتبار تغییر 
کاربری رســتوران ها، شــیرینی فروشی ها، میوه 
فروشی ها و سبزی فروشی ها در هر کوی و برزن 
سبز شده اند، هزاران فروشگاه زنجیره ای در قالب 
»هایپرمارکــت« به وجود آمده اند. در نتیجه بافت 
شهرِی شهرهای ایران، بدون این دو عنصر رانتی، 

قابلیت های نمایشــی خود را از دست می دهد.
رانتجویی فروشــگاه ها به نام حمایت از کارگر

در دهــٔه ۷0.80 و حتــی تا اوایــل دهه 90 برای 
دسترســی به شــعب فروشــگاه های بزرگ باید 
مسافت زیادی را می پیمودید اما امروز در هر محله 
در کنار مؤسسات مالی و اعتباری یا کمی آنسوتر 
شــعب فروشــگاه های زنجیره ای را هم می بیند. 
ظاهِر شکل گیری فروشگاه های زنجیره ای در هر 
محله، حمایت از کارگران و اشتغال است. مدیران 
ارشد شــعب مرکزی این فروشگاه ها، همواره در 
نشســت های خبری افتخار ایجاد اشــتغال برای 
هزاران نفر را به صورت مســتقیم و میلیون کارگر 
را به صورت غیرمســتقیم به سینه می زنند. آن ها 
ادعــا دارنــد که محصوالت بیشــتر کارخانه ها و 
تولیدکنندگان کشــور را به اشــکال مختلف و با 
تخفیف هــای متنوع بــه مصرف کنندگان عرضه 
می کننــد. از ظاهــر امر برمی آید که بخش توزیع 
در دســت نورچشمی هاست؛ نورچشمی هایی که 
در قالب هلدینگ ها، عالوه بر فروشگاه، کارخانه، 
مجتمع کشت و صنعت، موسسه خیریه حمایت از 
کودکان کار و زنان بی سرپرست، کسب و کارهای 
روستایی، موسسه گردشگری، موسسه آموزشی، 
شــرکت انبوه سازی و شرکت سرمایه گذاری هم 
راه انداخته انــد. همین ها در یــک هم پیوندی با 
بخش مالی و در چارچوب محقق ســاختن اقسام 
ابالغیه ها و قوانین پشــتیبانی از تولید، میلیاردها 
تومان منابع بانکی را در قالب تسهیالت کم بهره، 

بــرای حمایت از تولید دریافت می کنند.
ســوق دادن مشتریان به سمت خرید تلفن   �

همراه
مدیران برخی از این فروشــگاه ها که وابســته به 
نهادهای مختلف هم هســتند؛ نهادهایی که بعضًا 
بانکدار هم هســتند و در دیگر امور اقتصادی هم 
دســتی دارند، با اســتفاده از این منابع کارت های 
مشــتریان خود را از محل تســهیالت حمایت از 
تولید تا ســقف مشخصی شارژ می کنند؛ در ازای 
اینکــه صرفًا تولیدات داخلی را عرضه کنند و تنها 
برای تحقق شعار سال، گام بردارند اما آرام آرام با 
قراردادهایی که با نمایندگی شرکت های خارجی 
و بطور مشخص، تولیدکنندگان مطرح تلفن های 
همراه در جهان، می بندند، مشتریان خود را به جای 
خرید کاالهای تولید داخل به ســمت خرید تلفن 
همراه سوق می دهند. یکی از تولیدکنندگان طرف 
قرارداد به یکی از این فروشــگاه های زنجیره ای 
مطرح در این مورد، می گوید: »شرکت ما از سال ها 
پیش با یکی از این فروشگاه ها که وابسته به یکی از 
نهادهای ثروتمند کشور است، وارد همکاری شد. 
به همین دلیل تعداد کارگران خود را افزایش دادیم 
و به ده ها تن رســاندیم. محصول ما چند ســال در 
شعب این فروشگاه عرضه شد اما در سال های اخیر 
شــاهد تغییر سیاست های این فروشگاه هستیم. 
مدیران ارشــد این فروشــگاه، تسهیالت چند ده 
میلیونی که منابع آن را در قالب تســهیالت چند 
هــزار میلیاردی از محل منابع »حمایت از تولید« 
در اختیار گرفته اند، در کارت خرید مشتریان خود 
شارژ می کنند. از آنجا که واردکنندگان تلفن همراه 
کــه با آن ها قــرارداد دارند، محصوالت خود را به 
زیر قیمت بازار عرضه می کنند، مشــتریان عضو 
ایــن نهاد هم از فروشــگاه های آن، تلفن همراه 
می خرند.« این تولیدکننده افزود: »یکی از شعب 
بزرگ این فروشگاه، در یک روز حدود 400 میلیون 
تومــان موبایل فروخت؛ در حالی که تعداد زیادی 
از این مشــتریان تســهیالت حمایت از تولید را 
خــرج خرید چند موبایل خارجی می کنند و بعد به 
دلیل اختالف قیمت با بازار، آن ها را می فروشــند 
و چند میلیون تومان بر روی هر تلفن همراه سود 
می کنند. اینگونه به جای اینکه تســهیالت بانکی 
خرج حمایت از محصوالت تولیدکنندگان داخلی 
شــود به جیب شــرکت های خارجی می رود. این 
سیاســت موجب شده که ما به عنوان تولیدکننده 

تصمیــم بــه اخراج کارگران خود بگیریم. با توجه 
به کاهش ۷0 درصدی فروش خود نسبت به مدت 
مشابه در سال قبل، امکان پرداخت دستمزدهای 
کارگــران خود را نداریم؛ در حالی که بیشــترین 
ایــن کارگران از اقشــار محروم جامعه هســتند 
و به نان شــب خود محتاجند. این در شــرایطی 
است که شرکت ما به نیت افزایش فروش، تعداد 
کارگرانش را افزایش داد اما حاال این فروشــگاه 
فروش تلفن همراه را ترجیح می دهد.«وی با بیان 
اینکــه چندین تولیدکننده بزرگ و کوچک با این 
فروشگاه طرف قرارداد هستند، افزود: »این رفتار 
تمامی این تولیدکنندگان را متضرر ســاخته است؛ 
در حالی که چشم اُمید ما به قراردادمان و استفاده 
غیرمســتقیم از تسهیالت حمایتی بود. ظاهراً این 
فروشــگاه قصد تغییر رویه خود را ندارد و به ســود 
عرضه تلفن همراه به قیمت پایین تر از بازار چشم 
دوخته است؛ در حالی که روزی که طرف قرارداد 
شــدیم وانمود می کرد که تنها دغدغه حمایت از 
تولید و معیشــت کارگران را دارد! اگر قرار بود که 
بــه نحوی عمــل کنند که تولیدکننده زیان ببیند، 
بایــد از همان ابتدا تکلیف ما را روشــن می کرد؛ 
نه اینکه پای موبایل های وارداتی را به فروشــگاه 
خود باز کند و تسهیالت بانکی را منحرف سازد.«

قوانین حمایت از تولید اجرا می شــوند؟
در ســال های اخیــر، مصوبات متنوعــی با نگاه 
بــه کارگران در حمایــت از تولیدات داخل وضع 
شــدند؛ البته تنها معدودی از آن ها جنبٔه بازدارنده 
دارند. برای نمونه می توان به دستورالعمل اجرایی 
»قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و حمایت 
از کاالی ایرانی« اشاره کرد. در این دستورالعمل 
جرایمــی چون انفصال از خدمت و جریمه نقدی 
در نظر گرفته شــده اســت که با توجه به میزان 
جرم، تعیین می شــوند امــا در اینکه قانون واقعًا 
بتواند در مقابل این ساز و کار چند الیه جابجایی 
ثــروت، از کارگران و تولیدکنندگان حمایت کند، 
تردیدهــای جــدی وجــود دارد. در این میان به 
نظر می رســد که چنگ انداختــن به نام کارگر و 
واژه ســازی با دغدغه های او، بهترین ســاز و کار 
برای مشــروعیت بخشیدن به فِن دخل و تصرف 
و انحصاری ســاختن ثروت، در دســت 250 هزار 

میلیاردِر نورچشمی است.
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of characteristics that distinguish him 
from all his former ministers at the 
Ministry of Foreign Affairs. He has 
served for more than two decades 
in the most important position at the 
foreign ministry and he has gained deep 
knowledge and expertise in this field. 
Supporting Palestine is one of the 
most important priorities of the 
Islamic Establishment, which had 
been pursued seriously by the people 
and leaders of the Islamic movement 
even before the victory of the Islamic 
Revolution. It is natural to expect 
from the foreign ministry to pursue 
a more distinguished mission in this 
area than in others.
However, in some years, the foreign 
ministry took on more of a passive 
stance towards the Palestinian issue 
and the Axis of Resistance, which has 
caused some concerns. For instance, 
the recorded remarks by former FM 
Mohammad Javad Zarif that were 
published in the Saudi-owned “Iran 
International” news outlet, showed 
him as trying to generalize the 
two poles of the field and politics 
related to Palestine and the regional 
developments that were created by 
him himself and get his own expected 
results from it. 
This is while the priority of any 
government in ensuring national 
interests and security should be 
to pay attention to the changes in 
its vital environment; that is, the 
geography in which it is situated. 
The vital environment of the Islamic 
Republic of Iran is West Asia, the 
developments of which Iran, given its 
historical and civilizational antiquity, 
as well as its culture, beliefs, and 
solidarity, cannot be passive about.
The presence of a belligerent regime 

officially established as a military 
garrison of domination in the 
region, as well as the intervention 
of the colonial powers in the region 
and their efforts to restrict the vital 
environment of the Islamic Republic, 
require Iran to make the most 
expenditure in this area. The Ministry 
of Foreign Affairs, for its part, must 
take measures to achieve these vital 
goals. But as Zarif has admitted, the 
foreign ministry under his leadership 
has not been much help in this regard. 
However, everything that has been 
achieved so far in various political 
arenas has been due to the presence 
and the serious pursuit of Iran's goals 
in the region.  
Amirabdollahian, while serving 
as an advisor to the Speaker of the 
Iranian Parliament and the head of 
the Secretariat of the International 
Conference of the Palestinian Intifada 
for five years -- apart from his trips, 
meetings, interviews, and statements 
on Palestine -- has the following 
strategic measures to his name: 
1- Pursuing the passing of a single 
article on “Quds as the eternal 
capital of Palestine” in the Iranian 
Parliament 

2- Pursuing and registering an official 
document on holding a referendum in 
the UN 
3- Pursuing the passing into law a 
bill against the hostile threats of the 
Zionist regime
4- Establishing a virtual Palestinian 
embassy 
5- Presenting a plan to inscribe 
World Al-Quds Day in UNESCO (in 
progress)
6-  Submitting the Zionist regime's 
apartheid plan to the Foreign Policy 
Commission to solve the issue 
regarding Iranian athletes' matches 
7- Serving as managing director and 
editor-in-chief for the multilingual 
quarterly journal of Palestinian 
Strategic Discourse 
8- Holding three extraordinary 
meetings of the PUIC Palestine 
Committee
9- Holding a webinar on Palestine for 
Inter-Parliamentary speakers 
10- Serving as secretary of the 
Political and International Affairs 
Committee at the Society for the 
Defence of Palestinian Nation, and a 
founding member of the International 
Union of Adolescents and Youth 
Against Occupation 
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Iranian President Ebrahim Raeisi 
has picked veteran diplomat Hossein 
Amirabdollahian as the country's next 
foreign minister. Here's a brief guide 
about his previous achievements.
Iranian President Ebrahim Raeisi has 
picked Hossein Amirabdollahian as 
the new Minister of Foreign Affairs. 
If he manages to win the Parliament’s 
vote of confidence and become the 
next foreign minister, young and 
determined as he is, one might hope 
to see more efforts taken in line with 
implementing the Establishment’s 
policies. 
Despite perhaps appearing young 
for the position, he is experienced 
enough for this position to lead the 
country's foreign policy where it is 
intended to, with minimum error. 
Dr. Amirabdollahian is a graduate 
of political science at all university 
levels and received his doctorate in 
international relations. Accordingly, 
he is fully acquainted with the 
theories of political science and 
political knowledge, which is not 
only an advantage but also a necessity 
for a foreign minister. That is why he 
has an advantage over many Iranian 
foreign ministers before him.
Amirabdollahian's thesis and 
dissertation were both on Iraq, and 
given his responsibilities in the Iraqi 
department of the foreign ministry, 
he has a relatively comprehensive 
knowledge of the political, religious, 

and ethnic developments of the 
neighboring country. This can prove 
very helpful for Iran's relations with 
one of the most important countries 
in the region, the Arab world, and a 
member of the Axis of Resistance.
Amirabdollahian was the 
Ambassador of the Islamic Republic 
of Iran to Bahrain from 2007 to 2010, 
where he had the opportunity to 
pursue his passion for understanding 
the inner mechanism of the Persian 
Gulf Cooperation Council. Finishing 
his mission as an ambassador, he 
took charge at the Persian Gulf 
Political Administration to further 
extend his knowledge and experience 
in this field.
Amirabdollahian became the 
Director-General of the Persian Gulf 
and the Middle East at the Ministry 
of Foreign Affairs in 2006, and 
then from 2011 to 2016, he was the 
Deputy Minister of Arab and African 
Affairs, increasing his expertise in 
the field at a position just below 
the minister. During his tenure, 
more political efforts were made to 
strengthen the Axis of Resistance and 
he also extended connections with 
the West Asian region.
Since 2016, he has been working as 
an advisor to the Minister of Foreign 
Affairs, as well as an advisor to the 
Speaker of the Iranian Parliament, 
and was the Director-General 
of International Affairs at the 

Parliament. His time as an advisor to 
the Parliament Speaker, Mohammad 
Bagher Ghalibaf, and serving as 
Director-General of the International 
Affairs at the Parliament further 
increased his experience in a field 
beyond West Asia. Although he was 
not yet well-known in the country’s 
as well as the region’s political arena, 
he successfully carried out several 
missions related to fields beyond the 
West Asian region due to his special 
genius and abilities.
He was appointed by Dr. Ghalibaf 
as the head of the secretariat of the 
International Conference of the 
Palestinian Intifada, which, allowed 
him to, in addition to organize the 
conference, hold communications 
with various political, religious, and 
parliamentary figures as well as some 
officials from a number of countries. 
He also gained more knowledge 
about the Palestinian issue and 
formed deeper connections with 
Palestinian activists and the 
Resistance while serving as the 
Secretary-General of the Assembly 
of Non-Governmental Organizations 
and Activists in Support of the 
Freedom of al-Quds. As such, one 
might expect the country’s public 
diplomacy regarding Palestine and 
the Resistance would be pursued 
more vigorously with him as the next 
foreign minister. 
Hossein Amir Abdullahian has a set 

Who is Amirabdollahian, president's 
pick for next FM?

By: Ahmadreza Rouhollah Zad 
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parliamentary elections
Representative of the Iraqi 
Parliament's factions Ali al-Azirjavi
There is no doubt that the 
developments in Iraq are not only 
an internal issue but also affect the 
developments in the region and the 
world
Ali al-Azirjavi, for his part, pointed 
to the recent developments in Iraq 
and the country's parliamentary 
elections, saying, "There is no doubt 
that the developments in Iraq are not 
only an internal issue but also affect 
the developments in the region 
and the world. Naturally, what is 
happening in Iraq also affects the 
region and vice versa. In recent 
years, the intervention of Western 

countries to dominate the economy, 
politics and security of this country 
has been obvious. Even the 
Westerners used terrorists to create 
crises in this country. Obviously, 
these governments plan to influence 
the Iraqi elections."
"Iraq is a new democratic system 
with a parliamentary structure. It is 
obviously fundamentally different 
from other monarchical structures. 
Each of these roles in the Iraqi 
political structure will influence the 
future election process. Therefore, it 
is natural that all the countries in the 
region are waiting for the results of 
the Iraqi elections," he added.
Elsewhere in his remarks, he 
pointed to the influence of the 

US in the country, saying, "US 
influence in Iraq occurred in 2003. 
It is natural that the structures 
and institutions formed by the 
American-backed groups in Iraq are 
based on the American approach, 
and this is an example of American 
influence in this country. They also 
tried to expand their influence in 
Iraq by creating ISIL and political, 
security and economic influence. 
In general, some of the events we 
are witnessing in Iraq today are the 
result of American influence and 
political behavior in the country, 
which has occupied Iraq since 
2003."
Reported by Zahra Mirzafarjouyan
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During the meeting held in Tehran 
on recent developments in Iraq, the 
participants discussed the country's 
upcoming parliamentary elections.
Parliamentary elections are 
scheduled to be held in Iraq on 10 
October 2021. The elections decide 
the 328 members of the Council of 
Representatives who will, in turn, 
elect the Iraqi President and Prime 
Minister.
The elections were scheduled for 
June 2021 but were delayed as 
the Independent High Electoral 
Commission asked for more time 
to organize "free and fair elections", 
which the cabinet of Iraq approved 
on 19 January 2021.
In this regard, a meeting to discuss 
the recent developments in Iraq 
and the country's upcoming 
parliamentary elections was held 
on Monday morning at Mehr 
News Agency with the presence of 
domestic and foreign journalists.
Senior analyst of West Asia Mehdi 
Shakibaei and representative of one 
of the Iraqi Parliament's factions Ali 
al-Azirjavi addressed the meeting.
US role in delaying Iraqi 
parliamentary elections
Senior analyst of west Asia Mehdi 
Shakibaei 

Americans now see al-Kadhim's 
government as a desirable 
government. Because they are 
trying to improve their situation in 
this country
Commenting on the latest 
developments in Iraq, Mehdi 
Shakibaei said, "Mustafa al-
Kadhimi replaced Adil Abdul-
Mahdi a year ago due to living 
problems and inefficiencies in the 
country's economy. Al-Kadhimi's 
special mission is to hold elections 
to determine Iraq's new political 
arrangement in parliament, followed 
by the appointment of a new prime 
minister. Since he became the 
Prime Minister of Iraq until today, 
we have witnessed a number of 
developments in Iraq, most of 
which focused on the fight against 
corruption as well as livelihood 
problems in Iraq."
"It should be noted that the 
formation of the interim government 
of al-Kadhimi was overshadowed 
by the terrorist act committed by 
the Americans; the assassination 
of Lt. Gen. Soleimani and Abu 
Mahdi al-Muhandis. In addition 
to the livelihood issue, the Iraqi 
people also had a serious demand 
for the withdrawal of the occupying 

forces," he added.
He went on to say that the Americans, 
faced with the parliamentary law to 
leave Iraq, tried to stay in Iraq by 
managing public opinion as well as 
the Iraqi political scene.
"What is happening in the country 
now in the run-up to the elections 
is more about the Americans trying 
to stay in Iraq. The preferred Iraqi 
government for the Americans 
is one that can be in line with its 
policies in Iraq," Shakibaei noted.
Referring to the visit of al-Kadhimi 
to Washington, he said, "Americans 
now see al-Kadhim's government 
as a desirable one. Because they 
are trying to improve their situation 
in this country. al-Kadhimi is also 
scheduled to talk with Biden on all 
of these issues during his visit. Both 
are very hopeful about the outcome 
of this trip. Although he did not want 
to stay in power at the beginning of 
his term as prime minister, it seems 
that he is trying to present himself 
as an important candidate. For this 
candidacy, he needs the support 
of the United States, so part of his 
mission in his trip to the United 
States is to gain the support of this 
country."
US role in delaying Iraqi 

US role in delaying Iraqi 
parliamentary elections

By:Mohammad Mohajerani
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both sides and how to achieve it.
5. The parties see the Tehran 
meeting as a new opportunity to 
strengthen the political solution to 
the Afghan problem.
6. Both sides strongly condemn 
attacks on homes, schools, 
mosques, and hospitals, as well as 
the destruction of public facilities, 
demanding perpetrators be 
punished.
According to Mousavi, the 
points mentioned in the joint 
statement could be considered “the 
achievement of Tehran's initiative 
in the intra-Afghan dialogue, which 
has the logic and firmness required 
to take the next steps for peace in 
Afghanistan.”
Mousavi also stressed that the 
Tehran initiative was different 
from other initiatives in terms of 
the concept, its internal logic and 
how long the plan had been in the 
making. "The Tehran Initiative 
considers peace to belong to the 
Afghan people and believes that 
the only way to achieving that is 
through intra-Afghan dialogue and 
that the role of foreign countries 
should only facilitate this process."
He also added that the points 
included in the joint statement were 
another difference between the 
Tehran initiative and the others.
Participants at Tehran meeting on 
Afghanistan
The composition of those present 
at the Tehran meeting was different 
from that of other Afghan peace 
talks, including those hosted by 
Doha and Moscow, which signals 
the fulfillment of the Islamic 
Republic's call for resolving the 
Afghan crisis politically and with 

the sole presence of Afghan groups.
The participants at the Tehran 
meeting on intra-Afghan talks were 
as follows:
Representatives of the Taliban: 
Shir Mohammad Abbas Stanekzai, 
Khairullah Khairkhah and Qari Din 
Mohammad Hanif
Representative of the Government 
of Afghanistan: Younis Qanuni 
(former First Vice President of 
Afghanistan)
Representatives of the Republican 
Party of Afghanistan consisting 
of people from the government, 
the nation, and domestic political 
dissident groups: Salam Rahimi 
(adviser to the President), Karim 
Khuram and Ershad Ahmadi (close 
to former President Hamid Karzai), 
Zaher Wahdat (Hezb-e Wahdat 
political party) and Mohammad 
Allah Batash (National Movement)

Pir Mohammad Malazehi, an 
expert on Afghanistan affairs, 
told Mehr News Agency in an 
interview that the participants at 
the Tehran meeting were within 
the government of Afghanistan 
but did not side with the current 
President of Afghanistan, Ashraf 
Ghani. "These people are of the 
opinion that Mr. Ghani is exercising 
a kind of ethnic monopoly and has 
rendered the government weak and 
gripped with corruption, and as such 
lacks legitimacy.” 
Abdul Reza Farjirad, former 
director-general of the Strategic 
Council on Foreign Relations, also 
told Mehr that the participants at 
the meeting were “mostly from the 
Afghan people.”
India, Russia, Tajikistan, 

Turkmenistan, and several 
European countries voice readiness 
to hold intra-Afghan talks 
Sa’adollah Zarei, an expert on 
Middle Eastern affairs, told Mehr 
that these people chose to come 
to Iran even as many countries, 
including India, Tajikistan, 
Turkmenistan, and Russia, had 
voiced readiness to host the talks. 
“Even the Americans were insisting 
on holding the talks in Doha, but 
the two sides came to Iran and the 
meeting was held in Tehran.”
Zarei went on to point out an 
important aspect in the Tehran 
meeting, saying "The Taliban 
agreed in the Tehran meeting that 
the term 'emirate' not be used in 
the statement. This is while the 
Taliban were very sensitive about 
the use of the term 'emirate' and 
had used the word in their talks 
with the Americans in Doha, and 
the Americans had accepted the 
use of the term and the formation 
of an emirate in Afghanistan by the 
Taliban."
On the other hand, some informed 
sources told Mehr that "the Taliban 
representatives at the Tehran 
meeting said that some European 
countries had also voiced their 
readiness to host talks between 
them and the Afghan government."
It seems that Iran's initiative in the 
first round of Tehran talks has been 
to the satisfaction of Afghanistan's 
domestic parties as well as 
international actors. It is likely that 
we will soon see the continuation of 
these talks in Tehran in the presence 
of other influential countries such as 
Pakistan, Russia, India, and China.
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27, 2020.
The hidden clause in the Doha 
agreement: Protecting foreign 
forces
Many experts believe that there 
was a hidden clause in the Doha 
agreement under which the Taliban 
had pledged to protect foreign 
forces in Afghanistan.
Six months later, on September 12, 
2020, Qatar hosted another meeting 
on Afghanistan peace talks, but this 
time the Afghan government was 
also present in the meeting. The 
second round of talks was held in 
Doha on January 9, 2021.
Following that, it was Russia’s 
turn to host the meetings. Known 
as “Extended Troika”, the meeting 
was held on March 18, 2021, with 
the participation of representatives 
from the Taliban, the Afghan 
government, Russia, the United 
States, China and Pakistan. In this 
round of talks, which coincided with 
the inauguration of US President 
Joe Biden, preparations were made 
for the next meeting in Istanbul, 
Turkey. 
The sides reached an agreement in 
Moscow on two proposed dates for 
the Istanbul meeting: April 16 and 
April 24. However, in the absence 
of the Taliban, the meeting came to 
a standstill.
Following the failure of the 
diplomatic process, Joe Biden 
announced on April 13, 2021, 
that the US military would leave 
Afghanistan by September 11.
The US failed to achieve any of its 
goals in Afghanistan
Many experts believe that the 
withdrawal of US troops from 
Afghanistan is irresponsible, 

because they came to Afghanistan 
with the aim of establishing a 
modern government as well as 
peace and security in the country, 
but failed to achieve any of these 
objectives in the end.
Shoaib Bahman, an expert on 
international affairs, said in an 
interview with Mehr News Agency 
that the Americans have been 
occupying Afghanistan for two 
reasons; "The Americans’ first 
objective in Afghanistan was to fight 
terrorism, but eventually they had to 
sit at the negotiating table with the 
group they used to call terrorists, 
that is the Taliban. Therefore, this 
shows that their first objective was 
an utter failure.”
As diplomatic processes failed 
one after another, the Taliban’s 
military forces continued to cover 
more ground in Afghanistan, and 
there seemed to be no hope of 
reconciliation as all parties to the 
conflict in Afghanistan were getting 
ready for a full-scale civil war.
Tehran talks; an initiative like no 
other
On July 7, Seyed Rasoul Mousavi, 
Director General of the Department 
of South Asian Affairs at the Iranian 
Foreign Ministry, announced on 
his Twitter the visit of four high-
ranking political delegations from 
Afghanistan to Tehran.
According to Mousavi, these four 
delegations included, "a delegation 
from the cultural commission of 
the Afghan parliament, a high-
ranking political delegation from 
the Taliban, a high-ranking political 
delegation from the Republican 
party and a high-ranking delegation 
overseeing the process of citizen 

identification.” 
This notable meeting that raised 
hopes for a political solution to the 
Afghan crisis was held on July 7 
in the presence of Iranian Foreign 
Minister Mohammad Javad Zarif. 
Speaking at the meeting, Zarif 
referred to the unfavorable results of 
the ongoing conflict in Afghanistan 
and deemed the return to the inter-
Afghan talks and commitment to 
political solutions the best choice 
that the leaders and political parties 
in Afghanistan would make. 
Zarif also voiced Iran’s readiness 
to help facilitate the talks between 
the Afghan sides aimed at resolving 
the current conflicts plaguing the 
country.
The two-day meeting wrapped up 
with a six-point joint statement that 
included:
1. The delegations commend the 
hospitality and the efforts and 
goodwill of the Islamic Republic 
of Iran in securing peace in 
Afghanistan.
2. Both sides, in mutual 
understanding of the dangers and 
repercussions of continuing the 
war for the country, agreed that war 
was not the solution to the Afghan 
problem and that all efforts must be 
made to find a peaceful and political 
solution.
3. The talks took place in a cordial 
atmosphere and all issues were 
discussed explicitly and in full 
detail.
4. Both sides decided to discuss in 
the next meeting issues that needed 
further consultation and clarity, such 
as establishing a mechanism for the 
transition from war to permanent 
peace, an Islamic system agreed by 
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Hidden aspects of Tehran’s peace 
initiative for Afghanistan

The composition of participants 
in the intra-Afghan talks in Tehran 
differed from that of any other talks 
in Doha or Moscow, heralding a 
political solution to the country's 
crisis with the participation of all 
Afghan groups. 
Twenty years after the US and its 
allies invaded Afghanistan, the 
international community has come 
to the conclusion that the only way 
to end the crisis in the country is 
diplomacy and political talks with 
the presence of all political parties 
and ethnic groups in Afghanistan.
The United States, whose presence 

in Afghanistan has only ever led to 
insecurity, the spread of violence, 
and an increase in illicit drug 
cultivation and trafficking, has been 
making futile efforts over the years 
and under former President Obama 
to hold talks with various Afghan 
groups.
However, it was not until February 
29, 2020, that the Americans reached 
an agreement with the Taliban 
to ensure their own security and 
interests while failing to take into 
account the legitimate government 
of Afghanistan and other influential 
parties in the country.

The agreement included the 
withdrawal of all US and NATO 
troops from Afghanistan, the 
Taliban's commitment to preventing 
al-Qaeda from operating in Taliban-
held areas, and talks between the 
Taliban and the Afghan government.
Under the agreement, the US would 
reduce the number of its troop from 
12,000 to 8,600 and would then 
withdraw completely within 14 
months if the Taliban lived up to its 
commitments. The US also pledged 
to close five of its bases within 
135 days and consider lifting its 
sanctions on the Taliban by August 

By:Mohammad Mohajerani








