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کهنه زخم های اقتصاد
 سال 1397 با همه کم و کاستی هایش رو  به پایان است و از آنجائی 
که آدمی به امید زنده است ما نیز در سال جدید به امیدها زنده ایم.

اقتصاد ایران در سال 1397 شرایط بغرنجی را تجربه کرد و مطبوعات 
کشــور نیز از  این شــرایط سخت در امان نما ند. طی ماه های پایانی 
ســال 97 با مشــکالت عدیده ای اعم از هزینه های گزاف چاپ و 
کمبود کاغذ مواجه بودیم و بدون شک این مشکالت کار را برای ما 
در سال جدید سخت تر خواهد کرد.  متاسفانه تحریم های بی رحمانه 

آمریکا در بخش های مختلف اقتصادی کشــور کامال هویدا بود اما آنچه که از تحریم های 
مجدد آمریکا بســیار ســنگین تر و غیرقابل هضم تر بود ســودجویانی بودند که در این شرایط 
به هیچ کس رحم نکردند و با احتکار و بی مباالتی چشــم بر روی همنوعان خود در داخل 
کشور بستند. سودجویانی که از فضای بوجود آمده تحریم برای خود به نان و نوایی رسیدند. 

از بلبشو در بازار سکه و ارز گرفته تا احتکار اجناس و مایحتاج ضروری مردم.
در ســال 1397 زخم ســلطان ها در کشــور ســرباز زد و آفتی شد بر کهنه زخم اقتصاد کشور. 
اقتصادی که با مدیریت صحیح مدیران و مســئوالن می توانســت شرایطی بهتر از آنچه که 
بر مردم گذشت را  تجربه کند. اینکه بخواهیم همه مشکالت و مصائب کشور را به تحریم 
و ترامپ ربط دهیم تنها غفلت از ندانم کاری هایی اســت که عده ای بر ســر کشــور و مردم 
آوردند. این همه ســلطان چگونه طی چند ماه  در اقتصاد کشــور ســربرآورد و چرا نهادهای 
نظارتی آنطور که باید به وظیفه خود عمل نکردند تا مخالن اقتصادی اینگونه خواب راحت 
را از چشــم مردم بربایند. آنچه که امروز کارد را به اســتخوان مردم رســانده ظهور سالطین و 
مفسدانی است که اموال کشور را به تاراج می برند. بدون شک در سال جدید باید عزمی راسخ 
تر برای مقابله با مفسدان، محتکران و سالطین وجود داشته باشد تا مسئولین اولین گام را برای 
 برقراری نفس های به شماره افتاده اقتصاد رو به احتضار کشور  بردارند. اما در گام های بعدی 
 برنامــه ریــزی مــدون و اصولی، اصالح زیر ســاخت ها و حمایــت از تولید کنندگان داخل، 
خصوصی ســازی به معنای واقعی و اســتفاده از ظرفیت کشــورهای همسایه برای مراودات 
تجاری باید مورد توجه قرار گیرد. امروز اقتصاد کشور شرایط بی سابقه ای را تجربه می کند 

و در صورت ادامه این روند باید شاهد مرگ تدریجی اقتصاد باشیم.
متاسفانه کشور ما طی سالهای اخیر به کشوری صرفا مصرف کننده تبدیل شده است و نیاز 
کشــور در بیشــتر موارد از طریق واردات مرتفع می شــود. وقتی تولید کننده ای بستر واردات 
را برای رســیدن به ســود فراهم تر می بیند دیگر خود را درگیر موانع بی شــمار نمی کند. امید 
است که در سال جدید با حمایت از تولید کنندگان داخل نیاز کشور  از طریق دست توانمند 
تولید کنندگان داخل مرتفع گردد. از طرفی مردم باید بدانند که امروز کشور در شرایط سختی 
قرار دارد و باید مصرف گرایی را کنار زده و با همت و تالش مسئولین، خود را برای عبور از 

شرایط تحریم آماده کنند.
آمارها نشان می دهد که مردم طی ماه های پایانی سال با همه سختی های موجود خود را 
با شرایط فعلی تحریم وفق داده ا ند و بر اساس نیاز واقعی مصرف می کنند در این بین این 
وظیفه دولت است که ضمن برخورد با سودجویان شرایطی را فراهم آورند که مردم در رفع 

نیازهای اولیه خود با مشکل مواجه نشوند.
امیدواریم که اقتصاد کشور در سال جدید شرایط بهتری را نسبت به سال 1397 تجربه کند.
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نگاه نخست

پاشنه آشیل اقتصاد ایران در سال ۹8

به اعتقاد بســیاری از کارشناســان ســال 9۸ سخت ترین سال مالی چند سال 
اخیــر خواهــد بود. حــدود یک ماه قبل دولت ســند دخل وخرج 9۸ را تقدیم 

نمایندگان مجلس کرد.
انتظارات از بودجه 9۸ بســیار باال رفته اســت. از طرفی این انتظار وجود دارد 
که دولت بتواند از اقشــار آســیب پذیر حمایت کند، از طرف دیگر، بنگاه های 
اقتصادی نیز چشــم امیدشــان به دولت است تا بتوانند با استفاده از تسهیالت 

دولت خود را ورشکستگی برهانند.
نفت، ســالیان ســال پاشنه آشــیل نظام بودجه ریزی ایران بوده که بودجه 9۸ 
نیز از آن مستثنی نیست. کاهش فروش نفت می تواند تاثیرات بالقوه ای را از 
خود بر جای بگذارد. تاثیراتی که آثار خود را بر رشــد اقتصادی، رکود و تورم 

بر جای می گذارد. 
کمیل طیبی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشــگاه اصفهان اعتقاد دارد 
که بودجه 9۸ تأثیر مثبت و مستقیمی بر رشد اقتصادی، رکود و تورم نخواهد 
داشــت و پیش بینی می شــود که رشد اقتصادی در سال آینده منفی یا حداقل 

بدون تغییر خواهد بود.
این اقتصاددان در مورد تأثیر بودجه 9۸ بر متغیرهای کالن اقتصادی می گوید: 
به نظرم ابتدا باید بررسی کنیم که رشد اقتصادی چگونه خواهد شد. با توجه 
به رکود فراگیر و تورمی که گریبانگیر شده آن شده ایم، به نظر می رسد رکود 
تورمی در کشــور تعمیق خواهد شــد. بودجه یک ابزار اســت که می تواند بر 
روی متغیرهای کالن اقتصادی رکود، تورم و رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد. 
اکنون با توجه به بودجه ای که برای سال 9۸ ارائه شده، این انتظار که چنین 

بودجه ای بتواند تأثیر مثبت و مســتقیم بر رکود و تورم 
داشته باشد، جای تردید دارد.

وی ادامــه می دهــد: با توجه به اینکه پیش بینی های 
بانــک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز بیشــتر 
مبتنی بر کاهش نرخ رشد تولید در ایران است، بنابراین 
پیش بینی می شود برای سال آینده یا با نرخ رشد منفی 

مواجه می شویم یا اساساً رشدی نخواهیم داشت. 
بــه هیمــن علت به نظر بنــده تأثیر بودجه 9۸ بر 
متغیرهای کالن اقتصادی مانند تورم، رکود و رشد 

اقتصادی چندان قابل توجه نیست.
طیبی اضافه می دهد: این امکان که سال آینده از ناحیه 

تحریم های بین المللی و کاهش درآمد نفتی دچار کسری 
بودجه شویم، بسیار وجود دارد. چرا که هنوز بخش بزرگی 
از درآمدهای موجود در بودجه تحت تأثیر درآمدهای نفتی 
اســت. از طرف دیگر هنگامی که رکود وجود دارد، بحث 

تحقق درآمدهای مالیاتی نیز دچار تردید می شود. بنابراین به طور کل درآمد 
دولت تحت تأثیر قرار می گیرد. به همین علت این امکان وجود دارد که دولت 

سال آینده با کسری بودجه قابل توجه مواجه شود.
این اقتصاددان در پاســخ به این ســؤال که درآمدهای نفتی سال آینده به چه 
سمت وسویی خواهد رفت، می گوید: واضح است که بحث فروش نفت نیز سال 
آینده به شــدت تحت تأثیر تحریم قرار خواهد گرفت. هم اکنون نیز مشــاهده 
می کنیم که مشتریان نفتی ما رفتارهای نااطمینانی را در خصوص خرید نفت 
از ایــران از خود نشــان می دهند. همچنیــن در بحث حمل ونقل و ترانزیت و 

صادرات نفت نیز قطعاً مشکالتی به وجود خواهد آمد.
وی می افزاید: بنابراین در سال آینده از جانب صادرات نفتی بازار بااطمینانی 
نداریم که بتوانیم بر اساس آن تصمیم گیری کنیم. از طرفی نفتی نیز که فروخته 
می شــود، با هزینه بســیار باال به فروش می رود. یعنی هزینه های واسطه ای 
صادرات نفت برای کشــورمان باال می رود و خود همین موضوع درآمدهای 
نفتــی را تحــت تأثیر قرار می دهد.این اقتصاددان در پایان می گوید: یعنی در 
شــرایط تحریم، هزینه های واســطه ای فروش نفت مانند هزینه حمل ونقل، 
هزینه بیمه و ســایر مســائل مالی افزایش پیدا می کند. از طرفی در شــرایط 
تحریم هزینه های دور زدن تحریم ها و واسطه گری افزایش می یابد. همچنین 
مشتریانی که نفت را از ما می خرند، معمواًل به علت ریسکی که می کنند، نفت 

را از ما ارزان تر خواهند خرید.

کمیل طیبی نگارنده
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گفت و گو

 اســتاد اقتصاد دانشــگاه تربیت مدرس درباره 
میزان افزایش دســتمزد برای ســال 9۸ گفت: 
به دلیل افزایش نرخ تورم، قدرت خرید به ویژه 

اقشار ضعیف جامعه یافته است.
علی قنبری با بیان این مطلب افزود: دولت باید 
تالش کند تا کنترل تورم را به عنوان یک وظیفه 
اصلــی خود برقرار کند و مانع افزایش قیمت ها 

به صورت افسارگسیخته شود.
وی تاکید کرد: به اعتقاد بنده حفظ قدرت خرید 
مــردم بهترین راهکار دولت در وضعیت تورمی 
موجود اســت؛ دولت باید تالش کند از راه های 
غیر از افزایش حقوق و از طریق جبرانی کاهش 

قدرت خرید مردم را ارتقا دهد.

وی تصریــح کــرد: بنابراین با این کار می توان 
مانع از افزایش مجدد تورم شــد. قنبری گفت: 
وقتی دولت بی توجه به مساله و علت بروز تورم؛ 
افزایش دستمزدها را به عنوان ساده ترین کار در 
نظر می گیرد این اقدام در نهایت باعث افزایش 
نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم خواهد شد.

وی ادامه داد: بهترین کار این است قدرت خرید 
مــردم از طریــق حفظ و کنترل نرخ تورم در حد 
معقولــی با توجه به سیاســت های پولی اتخاذ 
شود و همچنین دولت باید با کمک های نقدی 
کاهــش قدرت خرید مــردم را جبران کند.وی 
خاطرنشــان کرد: بهترین شــکل و چاره کار را 
می توان حفظ قدرت خرید مردم به شــمار آورد 
که با این کار از افزایش تورم جلوگیری خواهد 
شــد.این اقتصاددان بیان کرد: بانک مرکزی و 
مرکز آمار ایران باید نرخ دقیق تورم را اعالم کنند 
و بر اساس آنچه اعالم شده نشان می دهد تورم 
باالرفته که در این شــرایط باید قدرت 
خرید مردم نیز باال برود و یا به اندازه 
میزان تــورم، قدرت خرید مردم نیز 
حفظ شــود.وی درباره 
میــزان افزایش 
و  حقــوق 
ی  ها د ستمز د
 9۸ ســال 
داد:  توضیــح 
نیز  دستمزدها 
مطابق  بایــد 
افزایش تورم، 
بــاال رود تــا 
خرید  قــدرت 
مــردم ثابــت 
کاســتی ها  و 
جبران شــود.

وی ادامــه داد:  بانــک مرکــزی و مرکز آمار، 
محاســبه میــزان تورم را برعهــده دارند و اگر 
تورم باال می رود حداقل باید قدرت خرید مردم 
بــه همــان میزان کنترل شــود.قنبری درباره 
اینکه بســیاری از اقتصاددانان و کارشناســان 
براین باورند که ســال 9۸ همانند امسال سال 
سختی از نظر اقتصادی خواهد بود، گفت: یکی 
از برنامه هایی که دولت برای ســال 9۸ به آن 
توجه جدی داشته باشد، اجرای اقتصاد مقاومتی 
اســت زیرا اکنون شــرایط سختی حاکم است 
و ســال 9۸ هم شــرایط بســیار سختی از نظر 

اقتصادی خواهد بود.
 وی تصریح کرد: بعید می دانم ســال آینده 
نیسبت به سال 97 امکانات جدیدی به وجود 
آید و یا تسهیالت بیشتری ارائه شود بنابراین 
باید با دید اجرای اقتصاد مقاومتی به مسائل 
نگاه شود و این دیدگاه را مورد توجه قرار داد و 
در سال 9۸ به اصطالح کمربندها را محکم تر 
ببندیم تا بتوانیم از مشکالت و شرایط سخت 
کنونی عبور کنیم. قنبری به دولت پیشنهاد 
داد:  دولــت باید در صورت امکان تحریم ها 
را دور بزند که خوشــبختانه با اجرای بورس 
نفت توانســته بخشــی از مشکالت را حل 
کنــد و آمریکا نیز کمی در مقابل سیاســت 
به صفر رساندن تولید و صادرات نفت عقب 
نشــینی کرده اســت. وی تاکید کرد: باید با 
سیاســت های پولی و مالی درست، کنترل 
تــورم، افزایش نرخ رشــد اقتصادی و توجه 
به تولید شــرایط را برای پیشــرفت و توسعه 
کشــور فراهم کرد. اســتاد اقتصاد دانشگاه 
تربیت مدرس تصریح کرد: سیاســت هایی 
که دولت اتخاذ می کند به حتم برای پیشرفت 
و توسعه کشور و اقتصاد در سال آینده بسیار 

مهم است.

درگفت و گو با استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس بررسی شد:

راهکار پیشگیری از افزایش تورم
پرشیا دایجست گفت و گو
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دکتر »شهریار افندی زاده«  قائم مقام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران 
در گفت و گو با»افق تازه« :

در بخش حمل و نقل
 باید نگاه ملی داشته باشیم

گفت و گو: امیر دیانی

کمبود منابع و عدم اشــتیاق سرمایه گذار و بخش خصوصی از 
جمله معضالتی است که ناوگان حمل ونقل عمومی با آن مواجه است. 
از منظر کالن برای رسیدن به توسعه جدا از نوع نگاه و مدیریت، وجود 

منابع کافی برای پیشبرد امور حرف اول را می زند. 
دکتر شــهریار افنــدی زاده  قائم مقام معاونــت حمل و نقل و 
ترافیک شــهر تهران در گفت و گو با »افق تازه« معتقد است برای 
رسیدن به توســعه باید بخش خصوصی را وارد گود کرد. البته نگاه 

بخش خصوصی در حمل ونقل عمومی باید بلندمدت باشــد. این در 
حالیســت که سرمایه گذاران راه های راحت تری را برای رسیدن به 

سود انتخاب می کنند.
ماحصــل گفت وگوی » افق تازه« با قائــم مقام معاونت حمل و 
نقل ترافیک تهران در رابطه با موضوعاتی اعم از افتتاح خط 7 مترو، 
چالش های پیش روی ناوگان حمــل و نقل عمومی و ... از منظرتان 

می گذرد.

آقــای دکتر لطفــا درباره خــط 7 مترو   �
توضیحاتی ارائه بفرمایید.

 برای کالن شــهر ها معموال بهترین سیســتم، 
سیســتم های ریلی است. سیستم شبکه ریلی 
تهران در طرح جامع 13۸6 حدود 430 کیلومتر 
بود که شــبکه طوری طراحی شده تا به صورت 
حلقه های مختلف در مرکز شــهر باشد. خط 6 
و 7 تهران حلقه مرکزی هســتند که در داخل 

شهر تهران است.  
خط 7 از میدان صنعت شروع می شود و از محدوده 
مرکزی شهر عبور می کند و به سمت ورزشگاه 
تختی می رود. خط 6 از کن شــروع و به ســمت 
دولت آباد می رود. این 2 خط از خطوط بسیار مهم 
هستند. خط 6 حدود 31 کیلومتر و خط 7 حدود 
26 کیلومتر است. ایستگاه های بسیار مهمی در 
این خطوط هستند. تعدادی از ایستگاه های خط 
7 افتتاح و در دست بهره برداری است. با افتتاح 
 7 کیلومتر از ادامه خط 7 و 3 ایســتگاه می توان 
کم کم به اهداف شبکه رسید. طبیعتا شبکه های 
حمل و نقلی زمانی می توانند افزایش مسافر داشته 
باشند که به هم وصل شده باشند. با تکمیل شدن 
خط 6 و 7  نزدیک به 300 کیلومتر خواهیم داشت 

 و مســافرین به تعداد قابل توجهی افزایش پیدا 
می کنند. به دو علت.

 1( ایــن دو خــط از مناطق مرکزی و پر جمعیت 
عبور می کند. مخصوصا از جنوب شــهر تهران 

به سمت شمال غربی.
 2( اتصــال نقــاط انتقال بــه هم. یعنی خطوط 
مختلف را به صورت تقاطعی داشته باشد. در واقع 
مردم از یک خط به خط دیگر می توانند بروند. 
 در همیــن زمینه نــگاه در حمل و نقل عمومی 
به صورت مبدا و مقصد است. این دو خط تقریبا 
تاثیر بســیار زیادی در شبکه خطوط مترو دارد. 
25 اســفند ماه شــاهد افتتاح قسمت دیگری از 
خــط 7 خواهیــم بود و بعــد از تعطیالت نوروز 
قســمتی از خط 6 افتتاح می شــود. انشــااهلل تا 
پایان ســال 9۸ به صورت کامل هر دو خط به 
بهره برداری می رســد. نزدیک به 60 کیلومتر 
 بــا بیــش از 50 ایســتگاه به شــبکه متصل 
می شــود و به این ترتیب تعداد مسافرین حدود 

4 تا 4.5 میلیون اضافه تر خواهد شد.
ناوگان حمل و نقل عمومی با چه چالش هایی 

رو به رو است؟
طی برآورد صورت گرفته در شهر تهران باالی 

19 میلیون ســفر برآورد شــده اســت. با توجه 
رشــد فزاینده شــهرها ظرفیت افزایش و تردد 
خودروهای شــخصی پر شده است. اصطالحا 
TSM در سیســتم حمل و نقل روشــی به نام 
 transportation systems(
management(   داریم. در این روش یکی 
از بحث ها افزایش عرضه است. که بیشتر عرضه 
برای خودروهای شخصی است. ولی وقتی معابر 
 تکمیل می شــود به سمت حمل و نقل عمومی 

می روند. 
TDM بحــث     هنــگام   ایــن   در 

    )travel demand management( 
 بــه میــان می آید. یعنی مدیریت تقاضا. یکی از 
جنبه های این بحث مدیریت تقاضا یعنی محدود 

کردن ورود خودروها است. 
دومیــن راهکار انتقــال مســافر از خودروی 
شخصی به حمل و نقل همگانی است. مترو به 
 عنوان یک سیســتم انبوه بر مطرح است که به 
 سرمایه گذاری نیاز دارد. مترو جز سیستم های 
پر هزینه اســت. از جمله ســاخت تونل، ایجاد 
نــاوگان، تاسیســات مکانیکی، برقی و ... یکی 
از مهمتریــن بحث های مــا تامین منابع مالی 
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است. در قسمت عمرانی تقریبا خودکفا هستیم 
و هیچ گونه مشــکلی در ساخت تونل، ایستگاه 

و غیره وجود ندارد. 
 ولی در قسمت تاسیسات مکانیکی و برقی هنوز 
وابســتگی هایی داریم. بعضی سیســتم ها باید 
از خارج کشــور وارد شــود. در این بین تامین 
ارز و انتقال آن مطرح اســت. در تامین ناوگان 
هنوز خودکفا نیســتیم. نه در لوکوموتیو و نه در 
واگن. تالش های زیادی انجام شــده اســت. 
خوشبختانه شرکت واگن سازی تهران را داریم 
که مسئولیتش تامین واگن ها است. قرارداد های 

خوبی در وزارت کشور منعقد شده و در سال های 
آینده اجرایی می شود. در این زمینه شرکت بهره 
برداری متروی تهران با تمام امکانات مشغول به 
کار اســت. حتی واگن هایی که زمانی در دست 
تعمیر بودند االن وارد شبکه شده است. در خطوط 
1-2-4 هــدوی تقریبــا 4 دقیقه داریم و خط 3 
حــدود هفت و نیم دقیقه اســت که در دنیا این 
رقم بسیار عالی است.یکی از بحث های ما این 
اســت که چگونه مشارکت با بخش خصوصی 
داشته باشیم. همانطور که در اتوبوس ها بخش 
خصوصی وارد شده باید تالش کنیم تا این بخش 

حاضر به شرکت در بهره برداری سرمایه گذاری 
باشــد. در دنیا کمتر متروی دولتی داریم. اکثرا 
بهــره برداری ها خصوصی اســت. طبیعتا نگاه 
در بخــش حمــل و نقل نگاه دراز مدت اســت 
 و در کشــور ما هنوز به ســود دراز مدت عادت 
نکرده ایم. ولی اگر شرکت هایی بتوانند در این 
 بخش ســرمایه گذاری کنند قطعا ســود تامین 
شده ای دارند چون روز به روز بر تعداد مسافرین 
افزوده می شود و سیستم بیشتر مورد استفاده قرار 
می گیرد. این ارتباط باید برقرار باشــد. در حال 
حاضر شهرداری تهران با تمام امکاناتی که دارد 
 مشغول به فعالیت است. ولی ما به خط 6-7 اکتفا 
نمــی کنیــم. در آینده به دنبــال بهره برداری 
از خطــوط ۸-9-10 هســتیم. در حال حاضر 
مشــاوران بر روی طرح جامع شــبکه ریلی کار 
مــی کنند. پیش بینی ما بــاالی 600 کیلومتر 
بــرای تهران و حومه اســت. در این حین یکی 
از مشــکالت ما اتصال حومه به شــهر اســت. 
اگــر به کرج دقت کنیــم 4 معبر عبوری داریم 
از جملــه همت، جاده مخصــوص و ... که باید 
به ســمت حمل و نقل همگانی برویم. بنابراین 
 با برنامه ریزی دراز مدت به شــرط تامین منابع 
می توان به اهداف مورد نظر دســت یافت که 
مهمترین آن بخش خصوصی اســت و تا وقتی 
وارد ســرمایه گذاری نشــود مسیر طوالنی تر 

خواهد بود. 
 البته در کنار شــبکه های مترو از شبکه هایی با 
ظرفیت هــای پایین تر مثل LRT قطارهای 
ســبک شهری یا حتی تراموا نیاز است استفاده 

شود. 
 با توجه به اینکه در بخشــی از قســمت ها به 
ظرفیت های باالیی نیاز نیســت استفاده از این 
سیستم با توجه به ظرفیت های جابجایی پایین تر 
 بهترین گزینه است. یکپارچه کردن سیستم های 
چــون  اســت.  مهــم  نقــل  و  حمــل 
انتخــاب  را  مقصــد   - مبــدا   مــردم 
مــی کننــد. با توجه به تکمیل نشــدن تمامی 
 خطوط یکی از راهکارهای شهرداری استفاده از 
ایســتگاه های اتوبوس و تاکســی در خط های 
پایانی است. تقریبا در کنار ایستگاه های جدید 
پایانه های تاکسی و اتصال شبکه اتوبوس را می 
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بینید. در دنیا هم به همین صورت است. خطوط 
مترو ظرفیت خوبی در 2 ســال اخیر ایجاد کرده 
است.  افزایش حدود 30 درصدی نشان از روند 

روبه رشد و مطلوب را دارد. 
فرمودید بخــش خصوصی باید در حمل   �

و نقــل عمومی و متــرو ورود پیدا کند. برخی 
معتقدند مترو زیان ده اســت. به همین علت 
هم بخش خصوصی رغبتی به ورود پیدا نمی 

کند. نظر شما چیست؟
در دنیا قیمت بلیت تعرفه ای نیست. بلکه قیمت ها بر 
 اساس مذاکره بخش خصوصی و حاکمیتی تعیین 
می شــود. بطوریکه از سوی دولت مابه التفاوت 
این قیمت به صورت یارانه پرداخت می شود. در 
بحث مقایسه ای اگر نگاهی به قیمت بلیت مترو 
با خودرو داشــته باشــیم کامال مشهود است که 
استفاده از مترو بسیار ارزان تر و مقرون به صرفه 
تر است. در حال حاضر  قیمتی که در مترو وجود 
دارد یک سوم را مسافر و یک سوم  را شهرداری 
و یک سوم را هم دولت پرداخت می کند.  پس با 
ورود بخش خصوصی قطعا حمایت دولت قطع 
نخواهد شــد و حتی برای بخش خصوصی در 

دراز مدت سودآور نیز خواهد بود.
مورد بعدی بحث افزایش بهره وری است. یعنی 
هر چقدر اتصال بیشتر شود برای مردم به صرفه تر 
است که با مترو سفر کنند. برای مثال اگر شخصی 
از منطقه غرب به جنوب تهران قصد سفر داشته 
باشد با وجود مترو می تواند هزینه های سفر خود 
 را بسیار کمتر کند و این به شرطی است که تمامی 
شبکه ها به یکدیگر متصل باشند تا مسافر مجبور 
نباشد بخشی از مسیر را با تاکسی و غیره طی کند. 
پس اتصال شبکه، بهره وری سیستم را افزایش 
 داده و تعداد مسافر نیز بیشتر می شود. بعضی از 
شــرکت هــا تضمین مــی خواهند کــه اگر 
در دراز مــدت تغییراتــی در مدیریــت اتفــاق 
افتــاد مشــکلی پیــش نیاید که ایــن مورد در 
 قــرارداد هــا طی می شــود. قدیم کســی در 
آزادراه هــا ســرمایه گــذاری نمی کــرد. اما 
االن تمــام آزادراه هــا بجــز تهران-قــم در 
دســت بخش خصوصی اســت. این فرهنگ 
بایــد جا بیفتــد و این تضمین صــورت بگیرد 
 کــه بخــش خصوصــی وارد عمل گــردد و با 

قــرارداد هــای مناســب می تــوان به هدف 
رســید. در حــال حاضــر فرمت هــای خیلی 
خوبــی در قــرارداد هــای مشــارکت داریم. 
بخش خصوصی با ســرمایه کم عالقه مند به 
 ســود گرفتن اســت. در بخش حمل و نقل باید 
ســرمایه گــذاری زیــادی انجــام داد تــا در 
دراز مــدت ســود پایــدار دریافــت کــرد. 
 چون ســال به ســال تعداد مســافر بیشــتر و 
بهــره وری افزایــش پیدا می کنــد. حال اگر 
بخواهیــم بلیت ارزان تری در اختیار مردم قرار 
گیــرد یارانه دولت بــه کمک بخش خصوصی 
خواهــد آمــد. همانطــور که شــرکت واحد 
اتوبوســرانی به صورت پیمایشی یارانه می دهد 
بعضی خطوط ســود آور هســتند. چندین مدل 
اقتصادی برای خط 6  ایجاد شد ولی فعال بخش 
ســرمایه گذاری داخلی با سیســتم آشنا نیست 
یا جســارت و اطمینان الزم را ندارد.این زمینه 
از طریق شــورای شــهر و شهرداری باید اتفاق 

 بیفتد. در همه کشــورها زیر ســاخت ها توسط 
سیســتم هــای حاکمیتی ایجــاد و بحث بهره 
بــرداری از خط توســط بخش خصوصی پیش 
 بــرده می شــود. ایــن ایده در حــوزه معاونت 

حمل و نقل وجود دارد.
شهرداری آماده حضور بخش خصوصی   �

است؟
بله شــهرداری این آمادگی را دارد که با بخش 
 خصوصی وارد مذاکره شــود و طی دوسال اخیر 
مدل های مختلفی نیز طراحی شده حتی برای 
خط 6 نیز بر روی بخشنامه هایی کار شده است 
ولی بخش خصوصی معموال فقط در حد مذاکره 

وارد می شوند.
بعضــی از آزادراه هــا پس از واگذاری به   �

بخش خصوصی عوارض های زیادی دریافت 
می کنند. اگر مترو هم منتقل شود قطعا تمایل 

به افزایش قیمت وجود خواهد داشت؟
همانطور که پیش تر اشاره کردم در سیستم های دنیا 
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 معموال در بحث حمل و نقل عمومی حاکمیت کمک 
مــی کند. چــون خدماتی بــرای عموم مردم 
ایجــاد مــی کند. به هر حال اگر این اتفاق نیفتد 
رســیدن به توســعه نیز ســخت خواهد بود. تا 
وقتی منابع محدود اســت بایــد بپذیریم برای 
ایجاد و توســعه هزینه باید شــود. در سیســتم 
ما وقتی مترو منابع کمی داشــته باشــد قطعا 
توســعه ای شکل نخواهد گرفت.  از طرفی هر 
 چقدر قیمت افزایش پیدا کند مســافر کمتر  نیز 
می شــود. خود مکانیزم مــی تواند این موضوع را 
مدیریت کند. به طور مثال در شرکت های هواپیمایی 
قیمت بلیت آزاد و متنوع اســت. اختالف قیمت در 
یک مسیر بین شرکت های مختلف گاهی به  100 
هزار تومان نیز می رســد. چگونه تنظیم می شود؟ 
 سیستم های چارتری چگونه قیمت ها را باال یا پایین 
مــی آورنــد؟  مکانیزمــی وجــود دارد کــه این 
تنظیــم قیمــت را به خودی خــود انجام می دهد. 
 امــا در بحــث حمــل و نقل درون شــهری کمی 

متفاوت تر است. در بحث آزادراه ها و به نوعی حمل 
و نقل برون شهری به دلیل اینکه سفرها به صورت 
محدودتــر اتفاق می افتد قابلیت پرداخت راحت تر 
اســت. برای مثال در آزادراه 3 هزار تومان عوارض 
گرفته می شــود. ولی مســیر ایمن و پر سرعت با 
زمانی بسیار کمتر تحویل می دهد. این مطلوبیت 
به انتخاب مردم است. بین دو مسیر موازی مسیری 
بــا ویژگــی های خوب ولی بــا هزینه ای باالتر را 
 نســبت به مســیری پر از خطر و طوالنی ترجیح 
می دهند و هزینه آن را نیز پرداخت می کنند. اگر 
کسی مطلوبیت را لمس کند دنبالش می رود. بدون 
هیچ اجباری خود مسافر انتخاب می کند. اگر منابع 
داخلی که از نظر بنده بســیار زیاد هم  اســت و در 
جاهای دیگر از آن اســتفاده می شود، وارد سیستم 
نشود توسعه اتفاق نمی افتد. در غیر این صورت و 
بــا وجود منابع محدود راه نیل به توســعه زمان بر 
خواهد بود.  در سیستم حمل ونقل عمومی نیز اگر 
مردم حس کنند که امکانات بهتری در اختیارشان 

قرار می گیرند حاضرند بهای بیشتری پرداخت کنند 
چرا که اســتفاده از مترو بســیار مقرون به صرفه تر 
است. ما باید بخش خصوصی را حداقل در خدمات 
وارد کنیم که کمک شایانی شود. در دنیا مشارکت 
را افزایش می دهند. مشارکت افزایش منابع، فکر، 
مدیریت را به همراه دارد. انرژی ها باید همگرا شود. 
کســی مخالف توسعه مترو نیست چه دولتی و چه 
خصوصی مترو را قبول دارند. تنوع در خدمات باید 

افزایش پیدا کند. 
حــدود 6 هزار اتوبــوس داریم که 2 هزار تا   �

فرســوده هستند. برنامه ای برای تعویض آنها 
دارید؟

در حال حاضر فقط BRT دســت سیستم دولتی 
است. بخش خصوصی باید اتوبوس خریداری کند 
و وارد چرخــه کنــد. بخش خصوصی نیاز به منابع 
مالــی دارد. یــا خودش باید تامین کند یا از بانک ها 
تامین کند. خریداری اتوبوس جدید در برنامه های 
شــهرداری نیست. بحث اتوبوس در وزارت کشور 
مطرح اســت و سهمیه هایی را مشخص می کنند 
و کارخانجات را مســئول می کنند. این چرخه باید 
حمایت شــود. تهران بــه اتوبوس های جدید نیاز 
دارد. ولی چون قیمت اتوبوس زیاد اســت بخش 
خصوصی رغبتی برای افزایش ندارد. شرکت واحد 
جزئی از کل اســت. همیشــه 4 تا 6 هزار سهمیه را 
دولــت تقبل می کند که بصورت پرداخت یارانه یا 
تسهیالت است. این فرایندی است که طی سالهای 
اخیر طی شــده اســت. شرکت واحد نیز پیگیری و 
هماهنگــی ها را با کارخانجات انجام می دهد بعد 
تقاضــا داده و اتوبــوس های جدید وارد ناوگان می 
شــود. ولی نکته ای که وجود دارد این اســت که 
بخش خصوصی در شــرکت واحد باید توانمندتر 
شود. در واقع بیشتر مدیریت بهره برداری سیستم 
اســت نه توسعه سیستم، که توسعه نیاز به سرمایه 
گذار دارد. اگر بهره وری خوب انجام شود قطعا سود 
آور اســت. همانطور که در تمام دنیا این اتفاق می 
افتد. باید ببینیم مشکل کجاست. در بحث حمل و 
 نقل نمی شــود گفت ارتقا نداشته باشیم. هر چقدر 
بهره وری افزایش پیدا کند سود هم بیشتر می شود. 
در بخش حمل و نقل باید دید ملی داشته باشیم. 
یعنی هم سود ببریم هم خدمات ارائه می دهیم 

که این دید باید تقویت گردد.

گفت و گو
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مدیرعامل شرکت مترو تهران و حومه طی گفت و گویی تفصیلی با » افق تازه« مطرح کرد :

تأمیـن منـابع مالی مهمترین چـالش 
پیش روی توسعـه مترو تهران

25 اسفندماه سال 97 برگ زرین دیگری در تقویم متروی تهران ورق خواهد خورد. افتتاح و بهره برداری از 
خط 7 متروی تهران نشان از رشد و شکوفایی صنعت حمل و نقل کشورمان دارد.

در شرایطی که کشور شرایط سخت تحریم و فشارهای اقتصادی را می گذراند بهره برداری از خطوط مترو 
نشــان از همت باال و تالش شبانه روزی مدیران و مهندســین داخلی دارد.مهندس علی امام مدیرعامل شرکت 
متروی تهران و حومه به عنوان یکی از متولیان این امر معتقد اســت با وجود همه موانع و ســختی های موجود به 

سمت توسعه در حرکتیم تا بتوانیم به مردم پایتخت خدمت رسانی کنیم. 
در این ره و برای نیل به مقصود با موانع بســیاری روبه رو هســتیم که تحریم و گرانی ارز از جمله مهمترین 
مواردی اســت که پیش روی ما قرار دارد. از طرفی مدیرعامل شرکت متروی تهران و حومه تحریم ها را به مثابه 
فرصتی می داند که باعث عدم اتکا به واردات و تولیدات خارجی می شــود هر چند برای رسیدن به نقطه مطلوب 
برنامه ریزی های بلند مدت و استراتژیک باید در دستور کار قرار گیرد اما باید به تحریم به چشم فرصت نگریست 

نه تهدید.
آنچه در پی می آید گفت و گوی » افق تازه« با مهندس علی امام است که از منظرتان می گذرد.

گفت وگو: امیر دیانی - محیا سادات بهره دار

آقــای مهنــدس در ابتدا توضیحاتی راجع به خط 7 مترو و زمان   �
افتتاح آن ارائه بفرمائید؟

همینطــور کــه می دانید شــرکت متروی تهران طی ســنوات اخیر تکمیل 
2 خــط 6 و 7 را در دســتور کار قــرار داده اســت. بــه جهــت نواقصی که در 
سیســتم ایمنــی خــط 7 متــروی تهران وجود داشــت این خــط در آبان 
مــاه 96 تعطیــل شــد تا در آینده تکمیــل و مورد بهره بــرداری قرار گیرد 
 متاســفانه بــه دلیــل محدودیت های بودجــه ای از آن موقع توانســتیم با 
برنامه ریزی چند فاز از این خط را بهره برداری کنیم. از همین جهت فاز اول 
را در تیرماه ســال 97 بازگشــایی کردیم که شــامل 6 کیلومتر از طول مسیر 
بود. حد فاصل ایســتگاه مهدیه تا ایســتگاه شــهید نواب صفوی با 5 ایستگاه 
کــه در ادامــه فاز دوم برای تکمیل بخش شــمالی خط برنامه ریزی کردیم 
که در حال حاضر آمادگی این را داریم روز 25 اســفند 7/5 کیلومتر از بخش 
شمالی از ایستگاه نواب صفوی تا میدان صنعت با 2 ایستگاه به نام ایستگاه 
تربیت مدرس و میدان صنعت را افتتاح کنیم ضمن اینکه یک ایســتگاه به 
نام هالل احمر نیز در این مراســم تکمیل و افتتاح می گردد. در خط 7 هفت 
و نیم کیلومتر خواهیم داشــت با 3 ایســتگاه که آمادگی این را داریم که بعد 
از 25 اســفند آن را افتتاح کنیم و منتظر تصمیم شــهردار محترم تهران برای 

تاریــخ افتتاح هســتیم. در خط 6 متــرو 9 کیلومتر جنوبی را آماده کردیم با 3 
ایســتگاه در این مرحله. این 9 کیلومتر عبارت اســت از ایســتگاه دولت آباد تا 
میدان شهدا که شامل ایستگاه دولت آباد، بعثت و میدان شهدا می شود. البته 
خط 6 در واقع 32 کیلومتر با 27 ایستگاه است که فعاًل در این فاز 9 کیلومتر 
با 3 ایســتگاه افتتاح می شــود و در ســال 9۸ و نهایتًا شــش ماه اول سال 99 
امیدواریم که کل 32 کیلومتر با 27 ایســتگاه آماده بهره برداری شــود. خط 
6 هم این 9 کیلومتر با ســه ایســتگاه حداکثر تا 25 اســفند آماده بهره برداری 
قرار خواهد گرفت ولی با توجه به دعوتی که رســمًا توســط شهردار تهران از 
ریاست محترم جمهور شده منتظر هستیم تاریخ را دفتر ریاست جمهوری به 
ما اعالم کنند چون باید با برنامه های رئیس جمهور هماهنگ شــود. این که 
چه روزی این اتفاق خواهد افتاد در انتظاریم تا زمان دقیق آن مشخص شود.

افتتاح خط 6 و 7 مترو چه محاســنی در بر خواهد داشت؟  �
این دو خط خطوطی هســتند که قطر تهران را طی می کنند. یعنی خط 7 از 
محدوده ورزشگاه تختی، منطقه افسریه و بزرگراه بسیج شروع می شود و به 
صورت شرقی -غربی تا خیابان نواب صفوی ادامه پیدا می کند و بعد به صورت 
شمالی - جنوبی ادامه مسیر می دهد. از زیر پل گیشا تا میدان صنعت و نهایتًا 
به میدان کتاب در شهرک غرب ختم می گردد. این خط 27 کیلومتر است با 
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22 ایستگاه و همان طور که مالحظه می فرمائید 
بخش قابل توجه آن در محالت جنوب شهر است. 
خصوصــًا در مناطــق 11، 12 و 14 و ادامه آن در 
منطقه 2 شهرداری تهران. از این جهت طیف قابل 
توجهی از مردم در بخش های مختلف شهر تحت 
پوشش قرار می گیرند. خط 6 هم به شکل قطری 
شهر تهران را درمی نوردد )از منطقه 20 دولت آباد 
شروع می شود به سمت میدان شهدا و میدان امام 
حسین بعد به صورت شرقی - غربی تا پارک الله و 
کارگر شمالی باال می رود. زیر پل گیشا در ایستگاه 
تربیت مدرس که تقاطی با خط 7 دارد به ســمت 
مرزداران و شــهران و سلوقان که در شمالی ترین 
 منطقه 5 انتهای خط است(. همانطور که مالحظه 
می فرمائید در واقع به صورت قطری که حرکت 
می کنند مناطق مختلفی در شهر تهران را پوشش 
می دهد. در نتیجه طیف گسترده ای از مردم شهر 
از این 2 خط می توانند اســتفاده کنند. در شــرکت 
متــروی تهــران از ابتدا سیاســت بر این بوده که 
خطوط به صورت فاز بندی افتتاح شده که در هر 
مرحله بخشی از مردم بتوانند بهره مند شوند و قرار 
نبوده یک خط به صورت صد در صد تمام شده و 
بعد افتتاح شود و این سیاست درستی است که ما 
در حال ادامه آن هستیم. همان طور که می دانید 
در حــال حاضــر دو بخش از خط 6 و 7 را تکمیل 
می کنیم بعضًا ایستگاه های عبوری وجود دارد که 
تکمیل نشده در مراحل بعدی وارد فاز بهره برداری 
 می شــوند. الزم است اشاره کنم هر خط مترو که 
صد در صد تکمیل می شــود ظرفیت یک میلیون 
ســفر در روز را دارد. البته این مســتلزم این است 
ضمن اینکه زیر ســاخت تکمیل می شود ناوگان 
نیز به اندازه کافی در اختیار داشته باشیم. همچنین 
از نظر ناوگان مشــکالت جدی داریم و  در حال 
حاضر شــبکه مترو تهران 2 هزار دستگاه کمبود 
واگن دارد. طبیعتًا اگر زیر ســاخت ها تکمیل شود 
هر خط با سر فاصله حرکتی 2 دقیقه امکان تدارک 
یک میلیون سفر را برای شهروندان عزیز در روز 

خواهد داشت.
بــا توجه به اینکه افتتــاح کامل خط 6   �

مترو با مشــکالت مالــی مواجه بوده از چه 
محلی این بودجه تأمین شــده؟ آیا دولت 
از ســهم مقرر خود چیزی پرداخت کرده و 

اگر پرداخت شــده چقدر بوده و از صندوق 
توسعه ملی استفاده شده یا خیر؟

قانون باالدســتی در زمینه احداث و توسعه قطار 
شهری های کالن شهرها به نام قانون حمایت از 
سامانه های ریلی داریم. این قانون در سال 13۸5 
 توسط مجلس شورای اسالمی مصوب و ابالغ شد. 
بر اســاس این قانون دولت محترم موظف است 
تا 50 درصد هزینه های ســاخت و توسعه خطوط 
مترو درکالن شــهرها را بر عهده گیرد. به جهت 
مجموع مســائل اعم از محدودیت های بودجه ای 
متاســفانه این امکان فراهم نشده که دولت های 
مختلف از ســال ۸5 تا کنون ســهم 50 درصدی 
خود را مســتقیمًا در ســاخت و توسعه متروهای 
9 کالنشــهر پرداخت کنند. در 9 شــهر کشــور 
سازمان های قطار شهری وجود دارد که برخی به 
بهره برداری رسیده اند مثل مشهد، اصفهان، شیراز 
و تبریز و برخی دیگر نیز در دست تکمیل هستند و 
به بهره برداری نرسیده اند مثل کرج، اهواز، قم و 

کرمانشــاه. متاسفانه این اتفاق هنوز نیفتاده است 
و عددی هم که دولت محترم در بودجه ســنواتی 
قطار شــهری و از جمله متروی تهران سالیانه به 
مجلس پیشنهاد می دهد عددهای ناچیزی است. 
برای اینکه تصویر روشن تری از عرض بنده داشته 
باشید به عنوان مثال در سال جاری بودجه مصوب 
ما در شــورای اسالمی شهر تهران 1765 میلیارد 
تومان اســت ولی همین بودجه برای ســاخت و 
توســعه خطوط متروی تهران در بودجه کشــور 
45 میلیارد تومان است. قیاس این دو عدد نشان 
می دهد که کمک مستقیم دولت در جهت حمایت 
از ســامانه های ریلی متاسفانه عدد ناچیزی است 
ولی جا دارد به این نکته اشاره کنم که به هر حال 
کالن شــهرها در بحــث تکمیل خطوط متروی 
خودشــان از ظرفیت های قانونی دیگری استفاده 
می کنند مثل انتشــار اوراق مشــارکت. که ما در 
سال 96 ، 700 میلیارد تومان اوراق منتشر کردیم، 
همینطور در سال 97 هم در مهلت باقیمانده این 
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اتفــاق خواهد افتاد. در آنجا دولت باید 50 درصد 
سهم خودش را برای اصل و سود اوراق تقبل بکند 
و این اتفاق تا حاال افتاده و دولت سهم خودش را 
پذیرفته و انجام داده است. که جای تشکر دارد. یا 
در بحث فاینانس های خارجی دولت معمواًل سهم 
50 درصدی خودش را در بازپرداخت تعهد می کند. 
البته فاینانس پیچیدگی هایی دارد و سخت است 
ولی از مواردی که در سنوات گذشته متروی تهران 
اقدام کرده دولت سهم خودش را پذیرفته که این 
جای تقدیر دارد. ولی در تخصیص مستقیم بودجه 
مشــکل داریم و رقم ها، رقم های ناچیزی است. 
در خــط 6 هم تقریبًا کمک زیادی از طرف دولت 
نشده و اتفاقی که افتاده در سنوات گذشته عمدتًا 
از شــهرداری تهران و تحصیالت بانک شهر چه 
در کار ســاختمانی چه در کار تجهیزاتی اســتفاده 

شده است.
پیش تر فرمــوده بودید که بابت پروژه   �

خــط 6 تفاهــم نامــه ای در ســال 94 با 

شــهرداری امضا کرده اید. بر اســاس آن 
بانک شــهر متعهد شده بود 3600 میلیارد 
تومان برای توسعه خط 6 بدهد. که 1000 
میلیارد تومان آن تســهیالت و مابقی ملک 
بوده اســت. اما تا کنــون هیچ ملکی بابت 
خط 6 واگذار نشده است. در این خصوص 

توضیحاتی ارائه بفرمایید.
بله خصوصًا در بحث تجهیزات. بر اساس قراردادی 
که فی مابین شرکت متروی تهران و کنسرسیوم 
تجهیزاتی به رهبری بانک شهر مقرر شده بود که 
شهرداری تهران ملک به بانک شهر واگذار کند و 
بانک شهر تأمین مالی قرارداد را بر عهده بگیرد. به 
جهت محدودیت ها چه در مدیریت اسبق شهرداری 
و چه 3 شهردار محترمی که در یکسال و نیم اخیر 
انجام وظیفه کردند هنوز هم این اتفاق نیفتاده و ما 
پیگیر هستیم که این مطلب محقق بشود تا بانک 
شــهر هم بتواند با قــوت و قدرت تعهدات قانونی 

خودش را انجام بدهد.

در حال حاضــر چه چالش هایی پیش روی   �
متروی تهران وجود دارد؟

با توجه به مسئولیتی که در اتحادیه شرکت های 
قطار شهری کشور به عنوان رئیس هیئت مدیره 
دارم بزرگتریــن چالشــی که پیش روی متروی 
تهــران و دیگر کالن شــهرها وجود دارد بحث 
کمبــود منابــع مالی پایدار برای پیشــبرد کارها 
اســت. به جهت اینکــه بخش عمده منابع مالی 
متروها و خصوصاً متروی تهران را شــهرداری ها 
تأمین می کنند. به دلیل نبود منابع درآمدی پایدار 
شهرداری ها، حمایت و تأمین بودجه برای تکمیل 
خطوط مترو با چالش های جدی مواجه اســت. 
این نکته را در نظر داشــته باشــیم که قریب 5 
ســال است که بازار مسکن در شهرها راکد است 
و بزرگترین منابع درآمدی شهرداری ها که منبع 
ناپایداری هم هست از درآمدهای ناشی از ساخت 
و سازهای مردم در شهرهاست که این بحران را 
تشدید کرده است و مسئله عمده ای برای متروها 
خصوصاً متروی تهران ایجاد کرده اســت.چالش 
بزرگ دیگر، بحث تغییر نرخ ارز که امسال به شدت 
با آن مواجه بوده و هستیم. البته ضمن اینکه یک 
تهدید بوده یک فرصت هم برای صنعت متروی 
کشور فراهم کرده که ما بیشتر از ظرفیت مهندسی 
و ساخت صنایع داخلی استفاده کردیم. در این راستا 
بایــد بــا حمایت تولیدات داخلی اتکای خود را به 
کشــورهای خارجی کمتر کنیم. ولی با همه این 
توصیفــات افزایش ظرفیت تولید داخل زمانبری 
خاص خودش را دارد و اینطور نیســت که امروز 
اراده کنیم و فردا به آن دست پیدا کنیم. قطعاً در 
این راه چندین سال زمان می برد و طبیعتاً در این 
فاصله ناچاریم همچنان بخشــی از تجهیزاتی را 
که در صنعت مترو سازی نیاز داریم از خارج کشور 
تهیه کنیم. چالشی که با افزایش قیمت ارز در کشور 
به وجود آمد طبیعتاً اواًل هزینه ها را خیلی بیشــتر 
کرده ثانیاً بحث تحریم ها موجب شده که خیلی از 
تأمین کننده های تجهیزات امکان ادامه همکاری 
با ما را نداشته باشند که بحث جدی است. اما به 
واقع باید به تحریم ها به چشم فرصت نگریست 
نــه تهدید چرا که باید با برنامه ریزی بلندمدت و 
اســتراتژیک و حمایت از تولیدات داخل اتکا خود 

را به واردات و خارجی ها کمتر کنیم.

گفت و گو



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ اسفندماه 1397 / شماره1436

Bilingual Economic Monthly  

گفت و گو

متروی تهران برای رسیدن به آخرین متدها   �
و تکنولوژی های روز چقدر فاصله دارد؟

روش هایی که در متروی تهران اســتفاده می شود 
خوشــبختانه سیر بالنده ای طی سه دهه گذشته در 
صنعت مترو ســازی داشــته که الگویی برای سایر 
کالن شهرها بوده است. روش هایی که در ساخت 
متــروی تهران و تجهیزات و تکنولوژی اســتفاده 
می شود عمدتاً با تکنولوژی هایی که در سطح جهان 
مورد بهره برداری قرار می گیرد منطبق است و خیلی 
فاصله قابل توجهی با تکنولوژی مترو ســازی در 
جهان نداریم و این جای افتخار است که ما در ساخت 
و تجهیز خطوط مترو با توجه به تجربه الاقل سه دهه 
گذشته ظرفیت خیلی باالیی در بخش صنایع مرتبط 
و بخش مهندسی )شرکت های مشاور شرکت های 
پیمانکار فعال در صنعت مترو( ایجاد کردیم که این 
توانمندی را دارند که اگر زمینه فراهم بشــود حتی 
در کشورهای دیگر هم در خصوص احداث خطوط 

مترو قدم بردارند. که این جای افتخار است.
در رابطه با مجتمع های ایســتگاهی مترو و   �

چشم انداز و فواید آن توضیحاتی ارائه بفرمائید.
همانطور که می دانید در کالن شهرهای جهان شاید 
بیش از 2 دهه باشد که مفهومی به نام TOD ایجاد 
شــده اســت. TOD در توسعه به اختصار حمل و 
نقل محور است و یک جهت مهمش این است که 
شرایطی را فراهم بیاوریم تا مردم در کالن شهرها 
ضمن اینکه برای رسیدن به مقاصدشان از حمل و 
نقل عمومی و خصوصاً مترو اســتفاده می کنند این 
امکان را داشــته باشــند که نیازهای خودشان را در 
کارهــای اداری و تجــاری و امثالهم بتوانند از این 
طریق برطرف کنند. آنهم به این شــکل اســت که 
چنین مراکزی در فواصل نزدیک به ایستگاه مترو 
احداث شــوند. مثاًل شما به عنوان شهروند از منزل 
خارج شوید از خطوط مترو استفاده کنید و در نقطه 
مشخصی در مجاورت ایستگاه ها ظرفیت و فضایی 
وجود داشته باشد که شما با کمترین صرف وقت و 
بدون اینکه نیاز داشــته باشید خودروی شخصی را 
وارد معابر شهر کنید که هم ترافیک و هم آلودگی 
هــوا افزایش پیدا کند به هدف خود همچون خرید 
کردن دست یابید. این مبنایی است که ایده ساخت 
مجتمع های ایســتگاهی را در ســال های اخیر در 
شــرکت متروی تهران ایجاد کرده اســت. البته در 

مقطعی به دالیلی این شرکت فعالیت زیادی نداشت 
ولی خصوصاً از ابتدای ســال 1397 این شــرکت 
مجدداً با همتی که در معاونت محترم حمل و نقل 
ترافیک و شرکت مترو وجود داشت و تاکید و حمایتی 
که شــورای اسالمی شــهر تهران انجام دادند این 
شــرکت احیا شده و االن فعالیت خیلی خوبی دارد 
و امیدواریم نتایج آن در آینده نزدیک به شــرکت 

متروی تهران برسد.
در طرح جامع توسعه حمل و نقل ریلی پایتخت   �

مصوبه سال 85 چهار خط متروی اکسپرس و 5 
خط قطار سبک شهری LRT دیده شده، کدامیک 

از این موارد تا به حال محقق شده؟
با بازنگری که در سال ۸5 در طرح جامع حمل و نقل 
ریلی صورت گرفت ۸ خط اصلی و 4 خط اکسپرس 
و 5 خط LRT پیش بینی شد. در آن زمان شرکت 
متروی تهران به عنوان اولویت اولش روی ۸ خط 
متمرکز شــد که تکمیل شود. که احداث و تکمیل 
خطوط 6 و 7 متروکه هنوز هم در دستور کار ماست 
در همین راستاست. چون منابع محدود بود شرکت 
متروی تهران این امکان را نداشته که همه خطوط 
را به ســرانجام برســاند و طبیعتاً باید اولویت بندی 
اتفاق می افتاد که بر این اســاس تکمیل خط 6 و 7 
در دستور کار قرار می گرفت. درسال 1395 سازمان 
حمل و نقل ترافیک تصمیم گرفت با توجه به شرایط 
جدید از منظر ترافیکی با هماهنگی شــرکت مترو 
طرح را مورد بازنگری قرار دهد که نتایجش 2 ماه 
پیش به ســرانجام رسید و اخیراً برای شورای عالی 
ترافیک کشور برای بررسی و تثبیت ارسال شد. در 
بازنگری جدید 11 خط اصلی پیش بینی شده یعنی 
بجز خط 6 و 7 که در دست تکمیل داریم باید خطوط 
۸-9-10 و 11 را هم بسازیم. خطوط اکسپرس 2 
تا شده یعنی در مجموع 6 خط و 5 خط LRT که 
قطار ســبک شهری است که باید انجام شود. البته 
در طرح بازنگری قبلی در ســال ۸5-۸6 افق طرح 
سال 1409 بود و در بازنگری جدی به 1420 تغییر 
پیدا کرده است. یعنی طی این مدت باید موارد اشاره 

شده در شهر تهران دست پیدا کنیم.
شهریور ماه امسال عده ای از پیمانکاران خط   �

6 مترو نسبت به عدم پرداخت مطالبتشان تجمع 
اعتراضی داشتند. آیا در این زمینه اقدامی صورت 

گرفته است؟

هم در خط 6 و هم در بخشی از خط 3 این اتفاق افتاد 
و علت آن محدودیت های منابع مالی بود که گریبان 
گیر ما بوده و هست ولی به هر صورت در 6 ماهه دوم 
ســال 97 با حمایت بیشتری که از سمت مدیریت 
ارشــد شهرداری تهران اتفاق افتاد توانستیم که در 
پایان سال 97 بخش هایی از مطالبات پیمانکاران در 
خطوط مختلف را پرداخت کنیم. بخشی از مطالبات 
پیمانکاران خط 3 پرداخت شــده و بخشــی هم در 

برنامه هست که پرداخت شود.
رتبه مترو تهران در جهان چندم است؟  �

سنجش رتبه مترو به عوامل مختلفی بستگی دارد و 
اینکه باید ببینیم از چه منظری باید آن را سنجید. از 
نظر بحث مجموع طول خطوط یا تعداد سفرهایی که 
انجام می شود و موارد دیگر این رتبه بندی متفاوت 
است. از نظر نرخ بلیت جز ارزانترین ها هستیم. هر 
کدام از پارامترها در رنکینگ خودش قرار می گیرد.

مجتمع های ایستگاهی در بحث دستفروشی   �
تأثیر گذار هست؟

مجتمع های ایســتگاهی در ســطحی نیست که 
مشکل را حل کند. کسانی که دستفروشی می کنند 
قشــر ضعیف جامعه هستند. این افراد توانایی این 
را ندارنــد که بخواهند از مجتمع های ایســتگاهی 

استفاده کنند.
این در حالیست که متاسفانه مشکل بیکاری یکی 
از مسائل مهم فعلی جامعه ماست و فشار بسیاری 
بر قشــر ضعیف از نظر اقتصادی وارد می شــود که 
طبیعتاً برای امرار معاش دست به هر کاری می زنند 
تا بتوانند زندگیشان را اداره کنند. باید نگاه ویژه ای به 
این آسیب اجتماعی داشت. حضور دست فروشان در 
مترو نیز نتیجه همین موضوع است. موضوع دست 
فروشــی فقط به مترو ختم نمی شود بلکه در معابر 
نیز شــاهد چنین پدیده ای هستیم. از طرفی مردم 
نیز به حضور دست فروشان در مترو دامن می زنند 
اگر مردم از این دســت فروشــان خرید نکنند قطعًا 
تعداد آنها کمتر می شــود و این پدیده توســعه پیدا 
نمی کرد.وقتی جایی تقاضا نباشــد عرضه هم قطع 
می شود ولی در مترو ادامه دارد چون تقاضا هست. 
همکاران در شرکت بهره برداری زحماتی کشیدند 
و برنامه ریزی هایی دارند که سعی کنند با این پدیده 
برخورد کنند ولی به طور کامل امکان عدم حضور 

دست فروشان در مترو فعاًل وجود ندارد.
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 متولی رسیدگی به این موضوع کیست؟  �
شــرکت بهره برداری متولی این امر اســت ضمن 
اینکه اشــاره کردم شــرکت بهره برداری نیز تمام 
تالش خود را برای مقابله با این پدیده به کار گرفته 
است. ما به عنوان شرکت راه آهن شهری تهران و 
حومه وظیفه ساخت و تجهیز مترو داریم. همچنین 
موضوع ناوگان حمل و نقل، تونل و ایستگاه ها نیز 

به ما مربوط می شود.
در ســال 98 افزایــش قیمــت بلیت مترو   �

نخواهیم داشت؟
طبق روال ســالیانه و با توجه به تورم فعلی این امر 
صــورت خواهد گرفت ولی تصمیم گیرنده نهایی 
شــورای اسالمی شهر تهران است. به طور معمول 
در سال های گذشته 10 تا 15 درصد افزایش قیمت 
داشــتیم. اساساً سیاست دولت هم افزایش بیش از 

این مقادیر نیست.
در آخر اگر صحبتی دارید بفرمایید؟  �

متاســفانه طی ســالهای اخیر با پدیده ای همچون 
خالی شــدن روستاها و مهاجرت به شهرها مواجه 
هســتیم که هر ســاله گسترش پیدا می کند. بحث 

حاشیه نشینی نیز رو به ازدیاد است.
همانطور که می دانید در ســال 91 طرح تفصیلی 
اجرایی شد و این طرح به دنبال مدیریت روند ساخت 
و سازها در تهران بود. ما کمتر از 9 میلیون نفر ساکن 
مقیم تهران داریم که تفاوت قابل توجهی نسبت به 
5 سال گذشته نکرده است. ولی اتفاق مهم اینست 
که با توجه به باال بودن هزینه های زندگی در تهران 
و ارزان تر بودن شهرهای مجاور بسیاری از مردم در 
طول روز برای امرار معاش و کار و حتی کار اداری 
به تهران می آیند. نتیجه این است که 2 میلیون نفر 
از شهرهای مجاور به تهران وارد می شوند. بعضی 
از این افراد از خودروهای عمومی استفاده می کنند 
و اما بسیاری از آنها با خودرو شخصی وارد می شوند 
که منجر به افزایش ترافیک و شلوغی معابر در تهران 
می گردد که این موضوع گریبان گیر شــهر تهران 
شده است و در اشل کوچکتر سایر کالن شهرها نیز 
با این موضوع مواجه اند.در این بین برای پیشگیری 
از آسیب های جدی که به سالمت و آسایش مردم 
وارد می شــود باید به فکر راه چاره بود. چنانچه در 
طی روز حدود 2 میلیون سفر به 1۸ میلیون سفری 
که انجام می شود اضافه شده و نتیجه آن ترافیک و 

آلودگی هوا و آسیب های جدی دیگر به شهروندان 
اســت. در قدم اول باید شبکه حمل و نقل عمومی 
تکمیل شود که مترو هم به عنوان پاک ترین متد در 
همه جای جهان مطرح است. با توجه به توضیحاتی 
که در ابتدای مصاحبه گفتم مترو تهران و سایر کالن 
شهرها برای تکمیل خطوط نیاز مبرمی به منابع مالی 
پایــدار دارند. بــرای تکمیل خطوط مترو در تهران 
و حتی ســایر کالن شــهرها حمایت الزم صورت 
نمی گیرد و نتیجه اش این است که چه در مترو تهران 
چه ســایر کالن شهرها هیچ کسی نمی تواند زمان 
دقیق بسته شدن پرونده کار مترو تهران را مشخص 
کند. سالهاست که متروی اهواز در حال ساخت است 
ولی هنوز به بهره برداری نرسیده. در سایر شهرها 
نیز کار به کندی پیش می رود این در حالیســت که 
تهران به عنوان پایتخت کشــور دارای مشکالت 
خاص خودش است. افزایش جمعیت چه در حاشیه 
شهرها و چه سایر کالن شهرها )در تهران تا حدی 
کنترل شــده( جمعیت رو به ازدیاد است. استفاده از 
خودروی شخصی به علت پایین بودن قیمت بنزین 
بسیار اقتصادی است چه با موتور سیکلت چه خودرو. 

نتیجه اش افزایش ترافیک و آلودگی هوا است. و از 
این طرف ما با حرکت الک پشتی در حال تکمیل 
خطوط مترو هســتیم و این دو به هم نمی رســند. از 
مســئولین اعم از دولتمردان و نمایندگان مردم در 
شورای شهر می خواهم که فکری اساسی به حوزه 
حمــل و نقــل عمومی در کالن شــهرها کنند اگر 
شرایط زندگی در کالن شهرها به همین نحو ادامه 
پیدا کند مردم با مشکالت جدی مواجه خواهند شد. 
در حال حاضر 6 هزار اتوبوس در تهران ســرویس 
دهی می کنند که 2 هزار تای آن فرســوده اســت و 
باید جایگزین گردند.این نشان دهنده این است که 
یک آســیب جدی در انتظار ماست. باید نگران این 
موضوع بود و رسانه ها باید باید از مسئولین بخواهند 
که در این زمینه پاسخگو باشند.بودجه ای که در حال 
حاضر دولت محترم از طریق اوراق مشارکت در نظر 
گرفته بســیار عدد کوچکی اســت و با این وضعیت 
به جاهای نگران کننده ای می رسیم. طبیعتاً باید در 
پروسه زمانی مشخص و با بودجه ای منطقی بتوانیم 
در کوتاه ترین زمان ممکن خطوط مترو را تکمیل و 

جهت استفاده در اختیار مردم قرار دهیم.
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طی گفت و گویی تفصیلی با 
علیرضا محجوب وضعیت نرخ 

دستمزد بررسی  شد:

 ما از دولت 
صدقه 

نخواستیم

پیام عابدی گفتگو: 

رئیس فراکســیون کارگری مجلس شورای اسالمی بر 
این باور است که دولت در تصمیمات اقتصادی، انفعالی 

عمل می کند.
حمایت از قدرت خرید مردم یا استمرار فقر؟ این روزها 
همه از فقر و راهکارهای مبارزه با فقر سخن می گویند. 
مجلس پر شــده از شــعارهایی که با قید »باید« شروع 
می شــوند: »باید باال رفتــن هزینه های زندگی حقوق 
بگیران را جبران کنیم.« راهکارهایی که پیشنهاد داده 
شده و مطابق الیحه بودجه سال آینده عملی می شوند؛ 
عبــارت اســت از اختصاِص 14 میلیــارد دالر ارز برای 
واردات کاالهای اساســی؛ امــا اصلی ترین کمکی که 
می توان به کارگران کرد افزایش دســتمزد متناســب با 

قیمت سبد معیشت سال 97 است.
در گفتگــوی پیش رو بــا »علیرضا محجوب« رئیس 
فراکسیون کارگری مجلس شورای اسالمی و دبیرکل 
خانــه کارگــر بررســی می کنیم که مــزد چگونه باید 
افزایــش پیدا کند تــا در چارچوب عدالت قرار گیرد. او 
همچنین شرح می دهد که چگونه باید در این چارچوب 
به سیاســتگذاری پرداخت. سیاست هایی مانند اصالح 
نظــام بانکی، تخصیــص عادالنه ارز بــرای واردات 
کاالهای اساســی، کنترل نــرخ ارز، تثبیت قیمت ها و 

شناورسازی مزد.
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باتوجه به تعیین شــدن قیمت ســبد   �
معیشــت سال 97 )3 میلیون و 759 هزار 
و 200 تومــان( که معیــار تعیین حداقل 
دســتمزد سال آینده است، توقع کارگران 
تعیین حداقل مزدی اســت که به این عدد 
نزدیک باشد. آن ها انتظار دارند که مزد به 
گونه ای تعیین نشود که به سنت سال های 
گذشــته صرفاً کمتر از نیمی از هزینه های 
سبد را پوشــش ندهد و فراگیر باشد. آیا 
شــما نگران نیستید که به سبب نبوِد نگاه 
حمایتی-اجتماعی از جانب کارفرمایان و 
مسلط بودن نگاه اقتصادی- محاسباتی بر 
شــورای عالی کار، به این معنی که دولت 
همواره تاکید می کنــد کارفرمایان تواِن 
پرداخِت حداقل دســتمزدهاِی »مکفی« 
را ندارند، مزد 98 به گونه ای تعیین شــود 
که نتواند تکانــی مؤثر به گهواره اقتصاد 

خانوارهای کارگری بدهد؟
حدود 15 ســال اســت که حداقل دستمزد 
بیشــتر از 40 درصــد هزینه ها را پوشــش 
نمی دهد. حتی یکبار به 41 درصد هم رســید 
اما فراتر نرفت. توجه داشــته باشــید که این 
عقب افتادگی به جنگ هشــت ساله مربوط 
نمی شــود؛ با این حــال عده ای آن را مرتبط 

بــه آثار اقتصادی جنگ تحمیلی می دانند.
حتــی می توان گفت که این شــکاف از 5۸ 
تا 65 )ســال هایی کــه درگیر جنگ بودیم( 
کمترین نوســان و عقب افتادگی را داشــت. 
بنابرایــن نمی توانیم بگوییم که زمان جنگ 
شــاهد سقوط چشــمگیر قدرت خرید مردم 
بوده ایم یا بگوییم به خاطر جنگ دستمزدها 
به شــدت ســقوط کردند یا مثاًل نمی توانیم 
بگوییم که از آن زمان ســرکوب دستمزدها 

کلید خورد.
دقیقاً از چه زمانی هجمه به دســتمزد   �

به قیمت ســاقط کردن قدرت خرید مردم 
آغاز شد؟

پس از جنگ، از زمانی که خصوصی سازی آغاز 
شد. از نظر »ما« کسانی که خصوصی سازی 
را در ایران پی ریزی کردند و همواره در مقام 

دفاع از این اشتباِه خود برآمدند، دستمزدها را 
ســرکوب کردند؛ خصوصًا از دهه ۸0 به بعد 
آنها موازی با خصوصی سازی بر سر دستمزد 
زدند و کاری کردند که در یک دهه دستمزد 
به بدترین وضعیت خود سقوط کند. البته بعد 
کمی متعادل شد اما بار دیگر سقوط کرد و باز 
متعادل شــد؛ این متعادل که می گوییم یعنی 
در بهتریــن حالــت 40 درصد از هزینه های 

سبد معیشت را پوشش داد.
در سال 1382 شورای عالی کار تحت   �

فشــار و اصرار من پذیرفت که شکاف مزد 
و هزینه ها در یک بازه 5 ســاله مساوی با 
قبل شــود. یعنی قرار بود که سال 1387 
تمام عقب افتادگی ها گذشته جبران شود. 
ما امیدوار بودیم که در ســال آخر )1387( 
مزد تا 90 درصد هزینه ها را پوشش دهد؛ 

اما چه شد؟
در همــان برهه بود که مجلس تحت عنوان 

تثبِت قیمت ها هرگونه افزایش قیمت کاالها 
را ممنوع کرد. شورای عالی کار هم با استناد 
بــه این مصوبه مجلس زیر بار اجرای فرمول 
تعییــن شــده نرفت. پــس از این بود که من 
برای همیشه شورای عالی کار را ترک کردم.

فرمولی که برای تعیین دســتمزد سال   �
98 پیشنهاد می دهید، چیست؟

قیمت سبد معیشت امسال )3 میلیون و 759 
هــزار و 200 تومان( حــدود 4 برابر حداقل 
دســتمزد است. از ســویی میان قیمت سبد 
معیشــت امســال و سال گذشته )2 میلیون و 

670 هــزار تومان( اختالفی 1 میلیون و ۸9 
هزار تومانی وجود دارد. حداقل دســتمزد در 
سال 97، 1 میلیون و 117 هزار تومان است.

ایــن یعنی فاصلــه چندانــی میان   �
مابه التفاوت هزینه های ســبد معیشــت 
امسال و ســال گذشته با حداقل دستمزد 
سال جاری وجود ندارد. نچربیدن حداقل 
مزد بر هزینه ها حاکی از اهتمام نداشــتن 
نسبت به افزایش مؤثر قدرت خرید است.

آنچــه کــه باید مورد گفتگو باشــد پرداخت 
همین عدد است: 1 میلیون و ۸9 هزار تومان 
)مابه التفاوت سبد پارسال و امسال(. از سویی 
مبنــاِی کف رقمی کــه می توان مطالبه کرد 
تورم اســت؛ تورمــی 40 درصدی که مرکز 
آمار آن را در بهمن ماه محاســبه کرده است.

بنابراین، چند کار باید انجام شود: 1. یک ماه 
افزایش 40 درصدی را روی حداقل دستمزد 
2. روی ماخــذ 1 میلیون مابه التفاوت ســبد 
معیشــت ســال گذشته و امســال عددی را 
بــرای جبران باید بپردازند؛ آنهم طبق ســه 
دوره زمانــی. 3. در شــورای عالــی کار باید 
متعهد شــوند که مطابق هر افزایش قیمتی 
در بازار، دســتمزد کارگران را افزایش دهند. 
این ها مواردی اســت کــه در روزهای آینده 
نمایندگان ذیربط در شــورای عالی کار باید 

مطالبه و پیگیری کنند.
 نماینــدگان کارگران در روز تصویب   �

افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارکنان 
و بازنشســتگان دولت به مجلس آمدند تا 
کمیســیون تلفیق بودجــه را مجاب کنند 
کــه الحاقیه ای به الیحــه بودجه اضافه 
کنــد، مبنی بر اینکه دســتمزد کارگران و 
مستمری بازنشســتگان تأمین اجتماعی 
متناسب با افزایش حقوق کارکنان دولت 
و بازنشســتگان افزایش یابد. در واقع هر 
آنچــه برای حقوق بگیــران دولتی اعمال 
می شود باید برای مزد و مستمری بگیران 
هم اعمال شود؛ نوعی عدالت که به عقیده 
فعاالن صنفی برقراری آن اجتناب ناپذیر 

است؟

از پــس از جنــگ، از زمانــی کــه   �
خصوصی ســازی آغاز شــد. از نظر »ما« 
کســانی که خصوصی ســازی را در ایران 
پی ریــزی کردند و همــواره در مقام دفاع 
از این اشــتباِه خود برآمدند، دستمزدها را 
ســرکوب کردند؛ خصوصاً از دهه 80 به بعد 
آنها موازی با خصوصی سازی بر سر دستمزد 
زدند و کاری کردند که در یک دهه دستمزد به 

بدترین وضعیت خود سقوط کند. 
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بلــه، امــا کمیســیون تلفیق بودجــه آن را 
نپذیرفت. من پیشــنهاد نمایندگان کارگران 
را عینًا خواندم و در کمیســیون تلفیق بودجه 
مطرح کردم اما اعضا بررســی پیشــنهاد ما را 
به انتهای جلســه چسباندند تا کاری کنند که 
تعــداد اعضا بــرای رأی گیری به حد نصاب 

نرسد؛ یعنی محترمانه نپذیرفتند!
معدود نمایندگانی که در جلسه کمیسیون در 
هنگام رأی گیری حضور داشــتند، می گفتند 
اگــر بخواهیم نظــر نماینــدگان کارگران 
را بپذیریــم نظــر ما روی هــوا می رود! البته 
بــا فرمولی که گفتم تکلیف شــورای عالی 
کار روشــن اســت. همچنین میزان افزایش 
دســتمزد کارگران نبایــد از افزایش حقوق 

کارمندان کمتر باشد.
 عملکرد دولت در جلســات شــورای   �

عالــی کار، تنظیم بــازار و تثبت قیمت ها 
را به جهت حفظ قــدرت خرید کارگران، 

چگونه ارزیابی می کنید؟
دولــت در کنتــرل قیمت هــا و در مبارزه با 
گرانــی منفعل اســت. ما بایــد تاکید کنیم 
کــه دولت در تصمیمــات اقتصادی، انفعالی 
عمل می کند، نه فعال. اگر دولت فعال عمل 
کــرد، به همان اندازه کــه قیمت ها افزایش 
پیــدا می کرد به همان انــدازه هم به حقوق 
و دســتمزدها اضافــه می کرد تا قدرت خرید 
حفظ شــود. برای جبران قدرت خرید مردم 
نبایــد نیاز به مصوبه می داشــتیم. دولت باید 
فعاالنه پیشدســتی می کرد و افزایش حقوق 
را همین امسال عملی می کرد. اینگونه تقاضا 
برای خرید کاال و خدمات باال می رفت و تولید 

از رکود خارج می شد.
 شــما بارها طرح مزد شناور را مطرح   �

کرده اید. مزد شــناور در شــرایط فعلی 
اقتصــاد ایــران و نبود بانــک اطالعاتی 
منســجم از میزان حقوق و دســتمزدها تا 

چه اندازه قابل پیاده سازی است؟
من بازهم از مزد شــناور دفاع می کنیم. ما از 
مزد شــناور، از ارائه ســبد )سبد کاال( نه سبد 
پولــی دفاع می کنیم. مــا می گوییم به مردم 

باید کاال داده شــود، نه پول. پول تورم ایجاد 
می کنــد. ما که از دولت صدقه نخواســتیم. 
می گوییم کاال را به نرخ همان ارزی که وارد 
کرده اید در اختیار مردم بگذارید. اینگونه همه 
گوشــت و برنــج )مایحتاجات( خود را راحت 

تهیه می کنند.
البته مرحله دوم و سوم سبِد کاالِی پولی   �

هم تأمین اعتبار نشده است و معلوم نیست 
سال آینده چه زمانی پرداخت می شود.

البته مساله ما خود کاالست. در قانون بودجه 
سال آینده هم درج شده است: سبد کاال. سبد 
کاال را باید از طریق کارت های هوشمند خرید 
به دست مردم برسانند. اگر کسی مصر باشد 
که به جای کاال پول بگیرد، این امر دیگری 
است اما اصل باید کاال باشد، نه پول؛ چراکه 
پول تورم زاست و تنها علیه کارگران و طبقات 
پاییــن عمل خواهد کرد. اغنیا که این کاالها 
را مصرف نمی کنند، پول برداشــت می کنند.

7 هــزار میلیارد تومانــی که در بودجه   �
بــرای رفــع فقر اختصــاص یافته تا چه 
انــدازه یاری رســان خواهد بــود؟ گفته 
می شود که این 7 هزار میلیارد تومان صرف 
رســاندن درآمد فقرا به سطح مستمری 
مســتمری بگیران کمیته امداد می شود. از 
سویی بانک اطالعاتی دقیقی از درآمد فقرا 
وجــود ندارد که بدانیم آیا این بودجه کافی 

اســت یا اینکه مثاًل باید 3 برابر شود.
مــا ایــن 7 هزار میلیارد تومــان را کمک به 
کاهش ضریب جینی محســوب می کنیم که 

معنی آن دور شــدن از نابرابری اســت. هر 
قدمی که برای کاســتن از نابرابری برداشته 

شود، مثبت است.
 به نظر شما کافی است؟  �

خیر.
اگر کافی نیست پس چه باید کرد؟  �

هــزار کار می توان انجــام داد، بیش از هزار 
 کار. بن بستی برای دولت وجود ندارد؛ اصاًل

  بن بســت وجود خارجی ندارد. برای کسانی 
بن بست وجود دارد که با تئوری های اقتصادی 
آشنایی کامل ندارند. آن ها که می گویند برای 
رفــع فقر راه حل نداریم، می ترســند و چون 
می ترســند راه حل ندارد؛ نه اینکه رفته باشند 
بررسی کرده باشند و بعد به این نتیجه رسیده 

باشــند که راه حلی وجود ندارد.
خب این راه حل ها دقیقاً چیســت؟ لطفاً   �

نمونه ای بیاورید.
کنترل نرخ ارز ضروری اســت. حاال ممکن 
اســت که در ایام تعطیــالت تقاضایی جدید 
برای ارز ایجاد شــود اما این تقاضای جدید 
تنها مختصری قیمت ارز را باال می برد؛ در حد 
200 یا 300 تومان. اگر بیش از این افزایش 
قیمــت داریم به تصمیم دولت برای واردات 
از طریق مززنشــینان برمی گردد. واردات از 
طریق مرزنشــینان تقاضــای اضافی آورد. 
دولت حق ندارد تقاضای جدید برای واردات 
ارز ایجــاد کنــد. دولت باید تقاضا را کنترل و 

مدیریت کند.
بهترین کار این اســت که دولت بکوشــد که 
قیمــت دالر را به 4 هزار تومان نزدیک کند؛ 
چراکه بیش از این جامعه کشــش ندارد. در 
درجــه بعد دولت باید کنترل نظام پولی را در 
دســت بگیرد. در حــال حاضر بانک ها برای 
اینکــه خود باقی باشــند پــول ما را به آتش 
کشیده اند؛ پس بانک ها را به آتش بکشید نه 
مردم را. چرا مردم را در مضیقه قرار می دهید؟ 
هم ما و هم اقتصاددان ها می دانند که بحران 
ارزی اخیر به خاطر وجود تحریم ها نیســت؛ 
چراکه تحریم ها شش ماه پس از بحران ارزی 

اعمال شدند.

بهترین کار این است که دولت بکوشد   �
کــه قیمت دالر را به 4 هزار تومان نزدیک 
کنــد؛ چراکه بیش از این جامعه کشــش 
ندارد. در درجه بعد دولت باید کنترل نظام 
پولی را در دســت بگیــرد. در حال حاضر 
بانک ها برای اینکه خود باقی باشــند پول 
ما را به آتش کشیده اند؛ پس بانک ها را به 
آتش بکشــید نه مردم را. چرا مردم را در 

مضیقه قرار می دهید؟

گفت و گو
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گفت و گو

 گفت و گوی تفصیلی با وحید شقاقی شهری:

 آثار سیاست های مخرب بر 
تارو پود اقتصاد کشور

پیام عابدی گفتگو:

وحید شــقاقی شــهری تاکید دارد که 
اصــالح نظام مالیاتی و به کار انداختن 
مالیات هــا در جهت بازتوزیع درآمدها 
ضروری است. او می گوید: نظام یارانه 
و نظام مالیاتی در ایران شفاف نیستند 
و کســی نمی دانــد اگر درآمدی وجود 
داشته، آیا به فقرا اختصاص یافته است.

نوســانات اقتصــادی مانند فیل هایی 
سنگین وزن از روی مردم رد می شوند؛ 
بی آنکــه ابزارهای آزاد شــده از محل 
آزادسازی قیمت ها به کارشان بیاید. 

دکتر »وحید شــقاقی شــهری« 
اقتصاددان و اســتادیار دانشــگاه 
علوم اقتصادی تهران و خوارزمی 
تاکیــد دارد که هدفمندی یارانه ها 
زمانــی به اهداف خــود در زمینه 
فقرزدایی می رسد که یارانه نقدی 
ثروتمندان قطع شــود و همزمان 
بر مصرف سوخت و انرژی مالیات 
تصاعــدی وضــع شــود؛ چراکه 
الگوهــای مصــرف دهک های 
باالی درآمدی زمین تا آســمان با 
فقــرا تفاوت دارد. وی در گفتگوی 
پیش رو نقطــه نظراتش را در این 

مورد بیشتر شرح می دهد.
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دولت ها همواره مدعی بوده اند و هســتند   �
که هدفمندی یارانه هــا با وجود برخی آثار 
آن در اقتصــاد، نابرابــری را کاهش داده و 
از مصرف ســوخت کاســته است. به همین 
جهــت بــه »پروپاگاندا« متهم شــده اند. 
واقعیت های اقتصاد ایران هم نشان می دهد 
کــه توزیع نقدی یارانه توســط هیچگاه به 
کاهش نابرابری نینجامیده است. از سویی 
بنگاه هــای کوچک بدون کمک از این محل 

به حال خود رها شــده اند. به نظر شــما چرا 
با وجود گذشــت 11 سال از تصویب قانون 
هدفمندی یارانه ها، همچنان چرخ فقرزدایی 
لنگ می زند؟ درجا زدن دولت ها از کجا نشات 

می گیرد؟
دولت هــا در حوزه ســوخت یارانــه کالنی را 
پرداخته انــد و می پردازنــد. همه اینها در حالی 
اســت که سالهاســت گفتمان کاهش مصرف 
ســوخت و انرژی و اصــالح یارانه ها راه افتاده 

اســت که در نتیجه سال 13۸6، قانون اصالح 
قیمــت حامل های انرژی تصویب شــد. هدف 
ایــن بــود که قیمت بنزیــن و گازئیل به فوب 
خلیج فارس نزدیک شــود و مابه التفاوت آن به 
صورت نقدی و غیرنقدی بین مردم توزیع شود؛ 
یا اینکه به صورت یارانه به تولید تزریق شود.

بــه هــر حال توزیع یارانــه تنها در قالب نقدی 
صورت گرفت. در واقع بســیار بد اجرا شد. این 
قانون با این هدف تصویب شــد که از مصرف 
انرژی کاســته و بهره وری بنگاه های اقتصادی 
افزایــش یابد. با وجود این قانون قرار شــد که 
درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها، در سه 
مرحله هزینه شــود؛ بخشی را به صورت یارانه 
نقــدی پرداخت کردند که به آن اشــاره کردم. 
همچنین قرار بود یارانه غیرنقدی هم پرداخت 
شــود. در ضمن حمایت از تولید صورت بگیرد. 
به این شکل که تکنولوژی تولید و فناوری های 
بنگاه ها بهبود بخشــیده شود تا مصرف انرژی 

توسط آنها کاهش یابد.
به هرشکل یارانه به صورت نقدی توزیع شد و 
یارانه غیرنقدی و سهم تولید به دست فراموشی 
ســپرده شد. یارانه نقدی هم متناسب با درآمد 
خانوار پرداخت نشد. در ضمن به تمام خانوارها 
چه آنها که جز دهک های باالی درآمدی و چه 
آنها که جز دهک های پایین درآمدی، هســتند 

رقمی برابر پرداخت شد.
توزیع نقدی یارانه هــا تا جایی مقدس   �

شــد که با مخالفان آن برخوردهایی صورت 
گرفت. در نامه 43 اقتصاددان به آقای احمدی 
نژاد تاکید شده بود: »به نظر ما اجرای مرحله 
دوم هدفمندی یارانه ها در شرایط بی ثباتی 
سیاسی و اقتصادی نه تنها متضمن آثار مثبت 
متصور بر آن نیســت بلکه می تواند به جهت 
تأمیــن عدالت اجتماعی و تخصیص منابع، 
نتایجی برخالف آن داشته باشد.« از این رو 
نه تنها آثار مثبتی را در سفره های فقر شاهد 
نبودیم؛ بلکه تورم اتفاق افتاد. محاســبات 
نشان داد که از ابتدای آغاز به کار دولت نهم تا 
پایان کار دولت دهم تورم 56 درصد افزایش 
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یافت. همین محاسبات نشان می دهد که به 
سبب توزیع نقدی یارانه ها، حجم نقدینگی 
کشــور 6 برابر افزایش یافت و آثار مخرب 
توزیــع یارانه 45 هزار و 500 تومانی همین 

حاال هم مشهود است.
بله. این ماجرا گذشت تا زمانی که درگیر بحران 
ارزی اول و دوم شدیم: بحران ارزی 90-91 و 
بحران ارزی ســال 97. با کاهش شدید ارزش 
پــول ملی، قانون اصــالح هدفمندی یارانه ها 
برهــم ریخت؛ چراکه در مجمــوع دو بحران 
ارزی، 500 درصــد از ارزش پــول ملی کاهش 
یافت. در بحران ارزی اول حدود 240 درصد و 
در بحران ارزی دوم بیش از 150 درصد از ارزش 
پول ملی کاهش یافت. از سویی با کاهش ارزش 
پول ملی و منطبق نشدن قیمت سوخت با فوب 
خلیج فارس، مصرف انرژی به شــدت افزایش 
یافت. در همین حال حجم عظیم قاچاق سوخت 
را در کشــور شاهد بودیم؛ چراکه قیمت بنزین 
نسبت به سایر حوزه ها بسیار پایین تر است. این 

روند نمی تواند ادامه پیدا کند.
نتایج یک پژوهش نشــان می دهد که در   �

دوره پـس از اجـرای سیاسـت هدفمندی 
یارانه ها، توزیـــع قـــدرت خرید برخالف 
توزیع مخارج، خانوارها، برابرتر نشــده اند. 
همچنـــین بهبـــود توزیع مخارج بیشتر 
از طریــق کاهش فرصت ها بوده اســت. 
اقتصاددان ها به آقای احمدی نژاد هشــدار 
داده بودند کــه آنچه در حال ادامه دادن آن 
هستید برخالف منافع و مصالح نظام است. 
به نظر شــما اگر بخواهیم همین امروز از شر 
سیاســت های انفجاری آن ایــام در زمینه 
هدفمندی یارانه ها خالص شــویم، چه باید 

بکنیم؟
 در حال حاضر طرحی داده اند که بر مبنای آن 
بــه هــر کد ملی در هر ماه معادل ریالی 24 لیتر 
بنزین پرداخت می شود اما به عقیده من بهترین 
سیاســت وضع مالیات تصاعــدی بر مصرف 
ســوخت و انرژی است. این سیاست به عدالت 
اجتماعی که در پی آن هســتیم هم نزدیک تر 
است. با این کار نظام مالیات کارایی خود را حفظ 
خواهد کرد. در ضمن به سمت مصرف هدفمند 

و بهینه منابع حرکت خواهیم کرد.
می توانیم این قاعده را ابتدا برای مصرف بنزین 
اجرایی کنیم و به مصرف گازوئیل تعمیم دهیم. 
البته این تنها یک سیاست است؛ اما منطبق ترین 
سیاســت با شرایط موجود کشور است؛ به ویژه 
آنکه تا آغاز ســال 9۸ مدت کمی باقی مانده و 
باید از همان آغاز ســال جدید سیاســت مان را 
اجرایــی کنیم؛ به نحوی که لطمه ای به منافع 
عمومی وارد نشــود. در کل مالیات تصاعدی بر 
مصرف ســوخت و انــرژی از تمام گزینه ها به 

عدالت نزدیک تر است.
به نظر می رســد که شما مخالف پرداخت   �

یارانه پنهان هســتید. تخمین زده می شود 
کــه دولت 45 هزار میلیــارد تومان به این 
منظور اختصاص داده تا مشــکالت ناشــی 
از هزینه هــای زندگی را کنترل کند؛ اما طبق 
نظر کارشناســان عمده یارانه پنهان صرف 
زندگی راحت ثروتمندان می شــود؛ تا جایی 
که گفته می شــود در پس این سیاست مانند 

تمام سیاست ها نوعی تشویق سرمایه داران 
و طبقه متوســط به مصرف بیشتر وجود دارد. 
از ســویی منتقــدان می گویند که همگام با 
کاســتن پله پلــه از یارانه پنهان باید یارانه 
نقدی ثروتمندان را حذف و منابع حاصل شده 
را خرج اصالح ساختار واحدهای تولیدی کم 
بازده و حمایت های نقدی و غیرنقدی جهت 
توانمندسازی فقرا کرد. البته بیشتر بر توزیع 
غیرنقدی یارانه ها تاکید دارند؛ چراکه نگران 

آثار افزایش حجم نقدینگی هستند.
900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و آشــکار 
پرداخت می شود که عمده آن صرف حوزه انرژی 
می شود. از سویی قسم اعظم یارانه پنهان نصیب 
دهک های پردرآمد می شود. توجه داشته باشید 
که 30 تا 40 درصد از شهروندان، اصاًل خودرویی 
ندارند که بخواهند از یارانه سوخت استفاده کنند 
یا اینکه به خاطر کوچک بودن خانه هایشــان و 
نداشتن لوستر، شوفاژ و شومینه از یارانه انرژی 
استفاده ای نمی کنند. در واقع آنکه مصرف باال 
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دارد بیشــتر از یارانه پنهان بهره مند می شــود. 
برداشــت من این اســت که نظام یارانه ای در 
خدمت دهک های پردرآمد جامعه است. یارانه 
900 هــزار میلیــارد تومانی بــه عکس باید به 
دهک های کم درآمد اختصاص یابد و مصروف 
رفاه آنها شود، اما این یارانه در خدمت فرادستان 

و دهک های پردرآمد است.
 آنگونــه که از کالم شــما برمی آید، باید   �

هرچه ســریعتر نظام یارانه ای را به واسطه 
اصالح نظام مالیاتی، دگرگون کرد.

سیاست های فعلی سیاست های مخربی هستند 
کــه همیــن امروز باید آنها را در مســیر غلطی 
که ســیر می کند، متوقف کرد تا کارکردشــان 
برعکس شــود. یارانه باید برای دهک های کم 
درآمد باشــد نه پردرآمــد. در اقتصاد ما، یارانه 
را در خدمــت دهک های پردرآمد می بینند. ما 
خانوارهایــی را می بینیم که هر یک از اعضای 
آنهــا یک خودرو دارند. خانوارهایی را داریم که 
خانه های بزرگ دارند و با انرژی تقریبًا مجانی 

آنها را گرم نگاه می دارند؛ یا بنگاه های تولیدی 
وجود دارد که به شدت انرژی مصرف می کنند 

و بازدهی اقتصادی ندارند.
 بخش عمده یارانه پنهان را اینها مصرف   �

می کنند. این نظام یارانه ای اگر اصالح نشود 
موجب افزایش مداوم شــکاف طبقاتی در 
جامعه می شــود. همه جای دنیــا یارانه ها 
صرف رفاه کم درآمدها می شود اما در ایران 
بالعکــس، یارانــه را در خدمت دهک های 

پردرآمد گذاشته اند.
همانطور که گفتم، تکرار می کنم: بهترین شیوه 
اخذ مالیات تصاعدی بر مصرف انرژی و سوخت 
اســت. هرکسی که ســوخت و انرژی بیشتری 
مصــرف می کند باید یارانه بیشــتری بپردازد. 
متاسفانه نظام مالیاتی ایران دچار کژکارکردی 
است و خوب کار نمی کند؛ اگر خوب کار می کرد 
می توانســتیم به درســتی در راه اجرای قانون 
هدفمنــدی یارانه ها آن را بــه کار بگیریم که 
اینگونه شــاهد بهبود الگوی مصرف ســوخت 

خواهیــم بود. درآمدهای دولــت هم افزایش 
می یابد؛ چراکه هر کس که مصرف بیشــتری 
دارد با مالیات تصاعدی بر مصرف ســوخت به 

نوعی تنبیه می شود.
شما پیشــتر ذکر کرده بودید که مصرف   �

ســوخت باید به نحوی مدیریت شــود که 
هزینه هاِی بنگاه هاِی تولیدی افزایش نیابد. 
اقتصاد بنگاه هاِی کوچک بســیار شکننده 
اســت. آن ها به صورت گسترده از باال رفتن 
هزینه های جاری خــود گالیه دارند و آن را 
جزو دالیل تعطیلی واحدها عنوان می کنند. در 
منظومه ای که شما برای سامان دادن اقتصاد 
ایران در ســال 98 تدوین کرده اید و مبنای 
آن را بــر بازتوزیع درآمدها قرار داده اید، چه 
مکانیزمی برای حمایت از بنگاه ها پیش دیده 

شده است؟
به هر حال باید اصالح مصرف انرژی را از جایی 
شروع کرد. البته من هم قبول دارم که بنگاه های 
تولیدی تحت فشــار هســتند. به همین جهت 
می گویــم که اصالح مصــرف را باید از بنزین 
شــروع کنیم. ابتدا باید به سراغ مصرف روزانه 
مردم برویم و بعد آن را به گازوئیل تسری دهیم.
نیاز نیست از همان ابتدا به سراغ گازوئیل برویم. 
دولت می تواند از درآمد حاصل از اصالح قیمت 
سوخت به بنگاه ها کمک کند تا تکنولوژی شان 
را ارتقــا بدهنــد کــه به این واســطه مصرف 
انرژی شــان پایین می آید. مهم اصالح الگوی 
مصرف انرژی اســت. در حال شــدت مصرف 
انرژی بســیار باالست. در ایران برای افزایش 
یک دالر تولید ناخالص داخلی، 4 برابر بیشــتر 
از میانگیــن جهانی، انرژی مصرف می شــود، 
ایــن یعنی اتالف منابع در اقتصاد. اصالح نظام 
یارانه هــا و مالیات تصاعدی بر مصرف انرژی 
و ارتقــای تکنولوژی واحدهــای تولیدی باید 
اتفــاق بی افتاد؛ چراکه بــا دو بحران ارزی که 
شــرح دادم، شاهد تشدید شدت مصرف انرژی 
و قاچاق سوخت هستیم. توزیع یارانه ها هم به 
نفع دهک های کم درآمد نیســت. توجه کنید 
کــه عمده ایــن 900 هزار میلیارد تومان یارانه 
در نهایت در اقتصاد کم بازده اتالف می شــود، 
بــدون اینکه آثاری ســازنده در جهت بالندگی 
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تولید داشته باشد.
 فقرزدایی هم البته مغفول ماند. در الیحه بودجه 
ســال 9۸ هم فقرزدایی به واسطه حذف یارانه 
نقدی ســه دهک باالی درآمدی در دستور کار 
قرار گرفت؛ که البته اختیار آن به اســتانداران 
و فرمانداران ســپرده شــده است. اما نمی توان 
صرفًا با حذف یارانه این اقشــار فقرزدایی کرد. 
می توان نتیجه گرفت که ترکیب منابع حاصل 
از مالیات تصاعدی و حذف یارانه سه دهک در 
صورت سپردن آن به دست دولت، کارگشاست.

یکــی از اهداف اصالح یارانه ها همین اســت: 
فقرزدایی. بارها گفته ام که باید بر مصرف سوخت 
مالیات تصاعدی بست. دولت از مالیات تصاعدی 
درآمد سرشــاری خواهد داشــت و می تواند این 
درآمد را به انحا مختلف در قالب بازتوزیع درآمد 

در اختیار فرودستان بگذارد.
 اخیراً وزیر نفت در پاســخ به خبرنگاری   �

که از او پرســیده بود چــه میزان از افزایش 
قیمت منطقی اســت؛ گفت: تا وقتی که مردم 

تحمل کنند.
این ســخن منطق درستی ندارد. همیشه از این 
ناحیه به اعتماد مردم ضربه وارد شــده اســت. از 
همیــن رو آنها حاضر نیســتند که اصالح نظام 
مالیاتی و یارانه ای را بپذیرند. اصولش این است 
کــه نظام یارانه ای و مالیاتی اصالح شــود. هم 
نظــام یارانــه و هم نظام مالیاتی در حوزه انرژی 
باید اصالح شوند. خانواده هایی که خانه هایشان 
از متراژهای متعارف بزرگتر اســت باید مالیات 
تصاعدی بر مصرف سوخت بپردازند. اصالح این 
نظام ناکارآمد به نفع کم درآمدها و طبقه متوسط 
اســت. تاکنون مردم لذت اصالح نظام مالیاتی 
و یارانه ای را نکشــیده اند؛ چراکه هر وقت که به 
این ســمت حرکت کردیم، نتوانستیم به اهداف 

ترسیم شده، دست یابیم.
در کل نــه تنها اصالحات را خوب اجرا نکردیم؛ 
بلکه عملکردمان به زیان دهک های کم درآمد 
بود. در این میان باید گردش آزاد اطالعات وجود 
داشــته باشد تا شــفافیت ایجاد شود. مردم باید 
بداننــد منابع هدفمندی یارانه ها در کجا هزینه 
شده است. آیا خرج فقرزدایی شده است؟ به هر 

شکل نتوانستیم به شفافیت اطالعات دست یابیم 
و لذا عملکرد دولت ها در این حوزه زیر ســؤال 
اســت. باید اصالح نظام ها را در جهت برقراری 
عدالت جاری کنیم. عدالت آن است که هرکس 
که مصرف بیشــتر دارد، مالیات بیشتری بپردازد 
اما در شــرایط فعلی درگیر قاچاق عظیم سوخت 
هســتیم. ســالی 20 تا 30 میلیارد دالر قاچاق 

گازوئیل در کشور وجود دارد.
 توجه داشــته باشــید که مالیــات تصاعدی بر 
مصرف انرژی مبتنی بر اصالح نظام یارانه ها، به 
خانوارهایی که در بدترین شرایط معیشتی زندگی 
می کنند، کمک فراوانی می کند. دهک های کم 
درآمد جامعه از حداقل دســتمزد و مســتمری 
بهره ای نمی برد و وضعیتشــان هیچگاه تا این 
اندازه بد نبوده اســت. سیاست ها باید به نحوی 
تنظیم شوند که دهک های پردرآمد هدف اصالح 

نظام یارانه ای و مالیاتی قرار بگیرند.
بایــد تالش شــود که ســطح فعلی معیشــت 
خانوارهــای کــم درآمــد حفظ شــود؛ چراکه 
»ســقوط آزاد« آن ها در چنین شــرایطی، بسیار 
خطرناک اســت. در شرایط فعلی دهک های کم 
درآمد و متوســط باید کمترین آسیب را ببینند و 
بلعکس یارانه ها باید به گونه ای تنظیم شوند که 

دهک های کم درآمد بهره مند شوند.
شیوه اجرای مالیات تصاعدی چگونه باید   �

باشد؟
از 50 لیتر تا 100 لیتر در ماه A تومان و از 100 
لیتــر به باال، 50 درصد مالیات. به همین ترتیب 
می تــوان نظامی جدید تعریف کرد. خانوارهای 
کــم درآمد، بیشــتر از 100 لیتر در ماه مصرفی 
ندارند. افرادی که ســه خودرو دارند، باید مالیات 
بیشتری بر مصرف سوختش بپردازند؛ این عین 
عدالت است. از سویی 70 تا ۸0 درصد مردم ایران 
در خانه های 40 تا 100 متری زندگی می کنند یا 
مثاًل 10 تا 15 درصد مردم هستند که بنگاه های 

تولیدی کم بازده دارند.
من با بنگاه های تولیدی مخالف نیستم. نقد من 
متوجه بنگاه هایی اســت که با تکنولوژی کهنه 
کار می کننــد و اتالف انرژی باالیی دارند. اتفاقًا 
دولــت باید از آنها حمایت کند تا تکنولوژی خود 

را ارتقا ببخشــند. سال ۸6 که قانون هدفمندی 
یارانه ها تصویب شــد یکی از اهداف همین بود. 
اما همه درآمدها در قالب یارانه 45 هزار و 500 

تومان هزینه شد.
 دولت هــا از محل هدفمندی یارانه ها چه   �

میزان درآمد داشتند؟
به خاطر اینکه شفاف سازی نکردند، آماری وجود 
ندارد. دولت در آن مقطع پله پله قیمت ســوخت 
را افزایش داد و درامد چشــمگیری از این محل 
داشت. اگر همان زمان بر مصرف سوخت مالیات 
تصاعدی می بست، می توانست فقرزدایی کند، 

اما نکرد.
یکی از کشورهایی که در آن از پرداخت مالیات 
رضایت وجود دارد، ســوئد اســت. سوئد با اخذ 
مالیات به بیکاران مقرری مناســبی می پردازد. 
نظام بهداشــتی را توسعه می دهد و هزینه های 

عمرانی را افزایش می دهد.
در آنجا نظام یارانه و نظام مالیاتی شفاف هستند. 
در اقتصاد ایران اینها شفاف نیست. ما نمی دانیم 
که این درآمدها کجا هزینه می شــود. به همین 
دلیل مردم از نظام مالیاتی راضی نیســتند و در 
مقابله اصالحات مقاومت می کنند. عملکرد نظام 
یارانه ای ایران شــفاف نیست و کسی نمی داند 
اگر درآمدی وجود داشــته، آیا به فقرا اختصاص 

یافته است.
در سوئد شهروندان می دانند اگر مالیاتی می دهند 
در ســاختن جاده هزینه می شود. در مقابل نظام 
یارنه ای و مالیاتی ایران هرگز گزارشــی شفاف 
ارائــه نکرده اســت. در ایران از مــردم مالیات 
می گیرند اما بهره وری صفر اســت. شــاهد هدر 
رفت گســترده منابع هستیم. در کل مالیات های 
مردم در اندازه بزرگ دولت و هزینه های جاری 

آن اتالف شده است.
در کشــور ما شــاغالن مالیــات می دهند، اما 
نمی داننــد مالیاتشــان چــه می شــود. این در 
شــرایطی اســت که در کشورهای توسعه یافته 
مالیــات می دهند تا مدارس نوســازی شــوند. 
مالیات می دهند تا بهداشــت آنها تقویت شــود. 
مالیات می دهند تا در حوزه های مختلف یارانه 

دریافت کنند.
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عطــش مردم در خرید انواع کاالها به ویژه 
کاالهــای مصرفی بــادوام و کاالهایی که 
قادرنــد در مقاطعی نقش ســرمایه ای نیز 
داشــته باشــند، انتقاداتی را از سمت سوی 
برخی از مردم و سایر مشاهده گران به سمت 
این گروه ها روانه کرده؛ به طوری که خیلی 
از مشــاهده گران، این رفتار مردم را عامل 
اصلــی یا حداقل یکــی از عوامل افزایش 

قیمت ها می دانند.
این ســوگیری موجب گمراهی ما در تحلیل 
علل و عوامل تورم و رشد قیمت ها می شود. 
اگر افزایش قیمت ها ناشی از افزایش تمایل 
مــردم به خرید بود یــا همان که در ادبیات 
کینزی به تورم فشــار تقاضا موسوم است، 
شاید می شد تا حدودی این انتقاد را پذیرفت 
گرچه کسانی مثل فریدمن همین استدالل 
را نیز برنمی تابند و تورم را یکسره یک پدیده 

پولی معرفی می کنند.
اگر ما انتظار داشته باشیم که در آینده قیمت 
یک کاال افزایش یابد، این مترادف اســت با 
آنکه قیمت امروز آن کاال نســبت به قیمت 

فردای همان کاال، کمتر است.
بــرای توضیح علت افزایش تمایل به خرید، 
در شرایطی که انتظار داریم قیمت ها افزایش 
یابند، الزم است نگاهی به دو مفهوم بنیادین 

اقتصاد اندازیم: قیمت و تقاضا.
در اقتصاد وقتی از قیمت ســخن می گوییم، 
آنچه مراد است، قیمت یا قیمت های نسبی 
اســت و نه قیمت مطلق. قیمت نســبی هم 
عبارت اســت از قیمت یک کاال نســبت به 
سایر قیمت ها و حتی قیمت یک کاال نسبت 

به قیمت گذشــته و آینده همان کاال.
قانون تقاضا هم می گوید: وقتی قیمت یک 

کاال کاهش پیدا کند، در ثبات سایر شرایط، 
تقاضــای آن کاال افزایش خواهد یافت. اگر 
این دو مفهوم، یعنی قیمت نســبی و قانون 
تقاضــا را با هــم ترکیب کنیم، نتیجه کاماًل 

روشن است.
اگــر با کاهش قیمت، تقاضا برای یک کاال 
افزایش خواهد یافت، این بدان مفهوم است 
که اگر ما انتظار داشــته باشــیم که در آینده 
قیمــت یک کاال افزایش یابد، این مترادف 
است با آنکه قیمت امروز آن کاال نسبت به 
قیمت فردای همان کاال، کمتر است که در 

نتیجه، طبــق قانون تقاضا، افزایش میزان 
تقاضــای مــا از آن کاال، کامــاًل منطقی و 
عقالیی اســت و ابــداً ارتباطی به حرص و 
طمع و ولع کسی ندارد که کسانی بخواهند 

این ســوگیری مردم را تخطئه کنند.
عواملــی که موجب افزایش قیمت ها و تورم 
شده، هیچ ارتباطی به میزان تقاضای موجود 
در بازار ندارد )حتی اگر بر اساس مدل فشار 
تقاضای کینزی بخواهیم موضوع را تحلیل 
کنیم( که به گواه آمارها، میزان تقاضا و اندازه 

انواع بازارهای مختلف کاالهای مصرفی و 
مصرفی بادوام، به ویژه طی یکسال گذشته، 
به قیمت ثابت، کاهش نیز یافته است، یعنی 
میــزان فروش کاال و نــه حجم ریالی آنها، 

کاهش قابل مالحظه ای یافته است.
عکس این تحلیل نیز درســت اســت، یعنی 
اگر شــرایطی رقم بخورد که انتظار داشــته 
باشــیم قیمت های آتی کاهش یابند، خرید 
امروز گران تر از خرید فرداســت و منطقی 
است که خرید خود را به فردا موکول کنیم. 
اگر منطق شــما گزاره باال را توجیه می کند، 
یعنــی به تعویق انداختن خریدهای خود به 
دلیــل انتظار برای کاهش قیمت در آینده را 
منطقی می دانید، افزایش تمایل به خرید در 
شرایطی که انتظار افزایش قیمت ها در آینده 

را دارید هم به همان دلیل منطقی اســت.
و اگــر اولی، یعنــی افزایش تمایل به خرید 
امروز را در شرایطی که انتظار افزایش قیمت 
در آینده داریــد، طمعکارانه می پندارید، به 
همیــن دلیل، به تعویق انداختن خرید امروز 
بــه دلیل انتظــار برای کاهــش قیمت در 

روزهای آینده هم، طمعکارانه است!
جان کالم این نوشته آن است که هموطنان 
یکدیگر را متهم نکنند که حرص و آز گروهی 
به عامل ایجاد آشــوب در بازارهای مختلف 
بدل شده است، چرا که موجب گمراهی ما از 
بررسی علل بنیادین تورم خواهد شد. هیزم 
تنور تورم در رشــد لجام گسیخته نقدینگی 
اســت که سال هاســت هشدار داده شده اما 
گوش شــنوایی برای عالج این غده بدخیم 

نبوده و ظاهراً هنوز هم نیســت.
*کارشناس اقتصادی  

چرایی عطش خرید 

مصطفی نعمتی نگارنده

 هموطنــان یکدیگــر را متهم نکنند که   �
حرص و آز گروهی به عامل ایجاد آشــوب 
در بازارهــای مختلف بدل شــده اســت، 
چرا که موجب گمراهی ما از بررســی علل 
بنیادین تورم خواهد شــد. هیزم تنور تورم 
در رشــد لجام گسیخته نقدینگی است که 
سال هاســت هشــدار داده شده اما گوش 
شــنوایی برای عالج این غده بدخیم نبوده 

و ظاهراً هنوز هم نیست.

نگاه
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نگاه

آیــا سیاســت های اقتصــادی در ایــران 
نئولیبرالیسم است؟ برای پاسخ به این سؤال 
می توان ابتدا به گزاره های نئولیبرالیســم از 
دید متفکــران چپگرا از جمله دیوید هاروی 

اشاره کرد:
1-احتــرام با تاکید بــه آزادی فردی، حقوق 

مالکیت و حق فرد برای کسب سود
2-زمینه ســازی برای بازارهای آزاد از طریق 

مقررات زدایی
3-عقب کشــیدن دولــت از انجام تعهدات 

تأمین اجتماعی
4-کاســتن از تعهــدات دولت در زمینه ارائه 
خدمات و کاالهــای عمومی نظیر آموزش، 
بهداشت، آب، برق و سایر حامل های انرژی

5-خصوصی سازی شرکت های دولتی
6-قدرت گرفتن بخش مالی در مقایســه با 

بخش تولید صنعتی
7-نقش فعال دولت در تضمین کردن حقوق 
مالکیت، قراردادها و تسهیل انباشت سرمایه

۸-دور نگهداشتن نهادهای تصمیم گیری از 
فشارهای دموکراتیک

دولت در ایران در قیمت گذاری بســیاری از 
کاالهــا )لبنیات تا خــودرو( مداخله می کند. 
دولــت همچنین از منابــع بانک مرکزی به 
کمک مؤسسات مالی و اعتباری می رود. بالغ 
بر 30 هزار میلیارد تومان خلق پول می کند که 

اثر تورمی آن به صورت غیرمســتقیم ارزش 
دارایی های افراد را کاهش می دهد.

گام بعد آن اســت که بپرســیم در واقعیت، 
سیاست اقتصادی در سه دهه گذشته و وضع 
موجــود اقتصــاد ایران تا چه انــدازه با آنچه 
نئولیبرالیســم خوانده می شود و ویژگی های 

آن را برشمردیم سازگار است.
1. آیا قدرت سیاســی در ایران امروز و ســه 
دهه گذشته حق افراد برای آزادی اقتصادی 

را به رســمیت شناخته است؟ بارزترین نمونه 
نقض این آزادی را می توان در قیمت گذاری 
مشاهده کرد. دولت در ایران در قیمت گذاری 
بســیاری از کاالها )لبنیات تا خودرو( مداخله 
می کند. دولت همچنین از منابع بانک مرکزی 
به کمک مؤسســات مالی و اعتباری می رود. 

بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان خلق پول می کند 
کــه اثــر تورمی آن به صورت غیرمســتقیم 
ارزش دارایی هــای افراد را کاهش می دهد. 
اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی صورت های 
بسیار متنوعی از این گونه مداخالت را سراغ 

دارند که بحث را به درازا می کشد.
2-آیــا دولت مقررات زدایی برای تســهیل 
کســب وکارها انجــام می دهد؟ شــاخص 
سهولت کســب وکار براساس گزارش سال 
2019 نشــان می دهد ایــران در میان 190 
کشور در رتبه 12۸ قرار دارد. رتبه 90 ایران در 
ثبت امالک و ۸9 در تضمین قراردادها نشان 
می دهد آن دولــت نئولیبرال تضمین کننده 
قــرارداد و حقوق مالکیــت در ایران جایگاه 
مناســبی ندارد. این بدان معناست که نقش 
آفرینــی فعال دولــت در تضمین قراردادها، 
حقوق مالکیت و تســهیل انباشت سرمایه به 

لحاظ تجربی تأیید نمی شود.
3-آیــا دولــت تعهــدات حمایــت و تأمین 
اجتماعــی خود را کاســته و از ارائه خدمات 
عمومی آب، برق، گاز، ســوخت، بهداشت و 
آموزش طفره رفته است؟ الیحه بودجه سال 
9۸ نشان می دهد اواًل بزرگترین بخش بودجه 
عمومی متعلق به نظام رفاهی اســت. دولت 
حسن روحانی که متهم به تداوم سیاست های 
نئولیبرالی اســت بیشترین افزایش در حقوق 

آیا سیاست های اقتصادی ایران واقعًا 
نئولیبرالی است؟

محمد فاضلی* نگارنده

 هموطنــان یکدیگــر را متهم نکنند که   �
حرص و آز گروهی به عامل ایجاد آشــوب 
در بازارهــای مختلف بدل شــده اســت، 
چرا که موجب گمراهی ما از بررســی علل 
بنیادین تورم خواهد شــد. هیزم تنور تورم 
در رشــد لجام گسیخته نقدینگی است که 
سال هاســت هشــدار داده شده اما گوش 
شــنوایی برای عالج این غده بدخیم نبوده 

و ظاهراً هنوز هم نیست.
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پرداختی به خانواده های تحت پوشش کمیته 
امــداد را ثبت کــرده و از طریق طرح تحول 
سالمت، یکی از بزرگترین مداخله ها در ارائه 
خدمــات عمومی )بهداشــت( را انجام داده 
اســت. بودجه طرح تحول ســالمت و نظام 
بهداشــت و درمان کشــور به مبلغ بی سابقه 
بین 50 تا 60 هزار میلیارد تومان رســیده و 
بزرگترین مبلغ ســرانه هــر ایرانی از محل 
بودجــه عمومی در الیحه بودجه ســال 9۸ 
اســت. دولت کماکان به سیاست دادن یارانه 
بــه همــه ایرانیان ادامه می دهد و به گزارش 
شورای جهانی انرژی با دادن مبلغ 45 میلیارد 
دالر یارانه حامل های سوخت، بیش از دومین 
کشور این رتبه بندی، یعنی چین ۱٫۴ میلیارد 
نفری، یارانه حامل های سوخت ارائه می کند. 
محاسبان نشان می دهد دولت مبلغی نزدیک 
به 900 هــزار میلیارد تومان در قالب بودحه 
ســال 9۸ یارانه پنهان توزیــع می کند. این 
میزان یارانه پنهان دو برابر کل بودجه عمومی 
پیشنهادی به مجلس است. محاسبات برخی 
اقتصاددانان مبلغ یارانه پنهان را بالغ بر 1200 

هزار میلیارد تومان برآورد می کند.
4- درباره خصوصی سازی واقعیت این است 
کــه خصوصی ســازی در ۸5 درصد موارد و 
حجم واگذاری ها سبب تقویت بخش عمومی 

غیردولتی یا خصولتی شــده اســت. 
انتقال شــرکت ها بــه اندازه ای 
انجام شــده که شــمول عنوان 
حقوق دولتی درباره شــرکت ها 
صــورت نگیرد، امــا مدیریت 
شــرکت ها کمــاکان دولت یا 
متعلــق به نهادهــای عمومی 
اگر خصوصی شــدن  اســت. 
دارایی هــا به معنــای رایج آن 
در جهان ســرمایه داری توسعه 
یافته مدنظر باشــد، آنچه رخ 
نیست،  داده خصوصی سازی 
بلکه فرآیند انتقال دارایی های 

دولت به ســازمان های عمومی 
غیرپاسخگوتر است.

5-آیا دولت در ایران نهادهای تصمیم گیری 
را از فشارهای دموکراتیک به دور نگه داشته 
اســت؟ نخبگان به ظن قوی اجماع می کنند 
کــه نظــام تصمیم گیری چنــدان کیفیت 
دموکراتیک ندارد اما این بدان معنا نیســت 
که دولت از بیم توده یا براســاس انگیزه های 
پوپولیســتی، دخالــت در کار نهادهــای 
بوروکراتیک نمی کند و آنها را تحت فشار قرار 
نمی دهد. بانک مرکزی گاه بیشــتر به عنوان 
واسط دولت و بانک های تجاری برای انتقال 

منویات سیاسی دولت عمل 
می کند و تحت فشــار 

انواع مداخالت از 
کسری  تأمین 
تــا  بودجــه 
ابالغ وام های 
قرار  تکلیفی 
 . د می گیــر
مرکزی  بانک 

در ایــران هــر 
ی  خصیصــه ا

داشته باشد، حداقل 
مشــخصه  از 

استقالل 

که برای بانک های مرکزی ضروری شمرده 
می شــود برخوردار نیســت. بقیه نهادهای 
بوروکراتیک نیز به واســطه سازوکار ارتباط 
مجلس و دولت تحت فشار پایگاه رأی برای 
انجام دادن غیرکارشناســی ترین اقدامات، 
بــدون مالحظات بــازار و صرفًا برای جلب 

آراء هستند.
آیا آنچه امــروز می گذرد مبتنی بر حاکمیت 
خشک قانون و حل و فصل همه چیز در نظام 

دادگاه هاست؟
*عضو هیات علمی دانشگاه شهید 

بهشتی

نگاه
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نگاه

بازارها چه می شوند؟
مرتضی ایمانی راد* نگارنده
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هر چند وقت یک بار سعی می کنم اقتصاد ایران را مرور 
کنــم و این کار را با چند گزاره خالصه می کنم.

نخست آنکه، اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی است 
و در سال آینده این وضعیت ادامه خواهد داشت. بنابراین 
انتظار نداریم که اشتغال باال برود و تولید هم زیاد شود.

دوم، تحریم ها موجب شده تولید کم شود و در شش ماهه 
دوم سال، تولید در محدوده منفی قرار گرفته و این روند 

تا پایان ســال آینده هم ادامه خواهد داشت.
در درجه ســوم، همان طور که قباًل هم تاکید داشــتم با 
آرام گرفتن بازار ارز، رشــد فزاینده تورم کاهش یافته و 
بنابراین قیمت ها کماکان باال می رود اما سرعت افزایش 

آن کاهش می یابد.
چهــارم، بورس در حالت نوســانی قــرار گرفته و همین 
وضعیــت ادامه خواهد داشــت. بازار بورس توان زیادی 
بــرای افزایــش ندارد و روند کلی آن را کاهشــی ولی با 
نوسان می بینم. با نرخ رشد منفی در اقتصاد نباید انتظار 

رونق بورس را داشت.
پنجم، طال بر اســاس پیش بینی چهار ماه قبل در حال 
افزایش است. پیش بینی این است که هم در بازار جهانی 

و هم بازار ایران قیمت طال روند فزاینده داشــته باشــد.
ششم، بازار جهانی به تدریج در حال کاهش سرعت رشد 
اقتصــادی اســت و بنابراین قیمت نفــت زیاد نمی تواند 
افزایش یابد. بنابراین فشــار بر افزایش قیمت دالر زیاد 
خواهــد بــود. قیمت دالر به دلیــل اقدامات خوب بانک 
مرکزی نتوانســت افزایش یابد، ولی به نظرم اســتعداد 

دالر بیشــتر در افزایش است تا کاهش.
ششــم، رشــد قیمت ســاختمان تقریبًا متوقف شــده و 
پیش بینی می شــود بخش ســاختمان در سه ماهه پایان 
ســال و ســال آینده در رکود قرار گیرد. بنابراین افزایش 

قیمت آن نامحتمل است.
هفتم، وضعیت سیســتم بانکی خراب اســت. بهتر است 
سپرده های خود را در بانک های معتبر بگذارید. در گوگل 
جســتجو کنید، گزارشــات متعــددی در مورد وضعیت 

بانک ها می توانید پیدا کنید.
هشــتم، صادرات در سال جاری افزایش بوده و احتمال 
اینکــه کمــاکان باال برود زیاد اســت. صادرات یکی از 

فرصت های بی نظیر در اقتصاد ایران اســت.
نهم، نقدینگی کماکان افزایش خواهد یافت ولی شــما 
کمبــود نقدینگی را حس می کنید. مدیریت نقدینگی در 
سطح خانواده، شرکت و سازمان ها بسیار ضروری است.

دهم، پیش بینی می شود که تورم در سال آینده همچنان 
باال باشــد. ممکن اســت نرخ ساالنه تورم در سال 9۸ به 

باالی 30 درصد برسد.
یازدهم، در ســال 9۸ چهار صفر از پول کشــور حذف 
می شــود. احتمااًل واحد پول کشــور تومان می شود و هر 
یک تومان برابر 100 ریال می شــود. بنابراین بر اســاس 
نرخ های جدید هر دالر امریکا برابر یازده تومان )با قیمت 
فعلی( می شــود ولی بعد از اعمال آن تغییرات خاصی در 

اقتصاد رخ نمی دهد.
*اقتصاددان  

نگاه
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یکی از موضوعات مهمی که هر ســاله هنگام 
ارائــه الیحــه بودجه در بیــن محافل علمی و 
عمومی مطرح می شــود موضوع مالیات است، 
که عدم تشــریح و شفافیت سازی آن می تواند 
موجب بروز ابهاماتی در ذهن مردم، و بعضاً ایجاد 
انتظارات منفی مبتنی بر این ابهامات و کاربست 
ایــن انتظارات در رفتار اقتصادی آنان گردد. لذا 
در این نوشــتار سعی شده است با زبانی ساده به 
بررســی الیحه بودجه سال 9۸ از منظر مالیاتی 
پرداخت شــود. »درآمدهای مالیاتی«، »مالیات 
بر ارزش افزوده« و »معافیت های مالیاتی« سه 
بعد اصلی مالیات در بودجه ســال 9۸ اســت که 

در ادامه بیان می گردد.
در الیحه بودجه سال 9۸ درآمدهای مالیاتی 153 
هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شــده که در 
مقایسه با درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 97 
یعنــی مبلغ 142 هزار میلیارد تومان، نزدیک به 
هشت درصد افزایش دارد. با توجه به اینکه، مبلغ 
مصوب درآمدهای مالیاتی برای 7 ماه نخســت 
ســال 97، مبلغ ۸4 هزار میلیارد تومان بود که 
تا پایان مهر امســال، 60 هزار میلیارد تومان آن 
تحقق یافته اســت، و دولت طی این هفت ماه 
نتوانسته به مقدار پیش بینی شده دست یابد، به 
نظر می رسد با توجه به گسترده شدن رکود طی 
سال آتی، در نظر گرفتن 153 هزار میلیارد تومان 
اندکی خوشبینانه باشد. با توجه به پیش بینی عدم 
تحقق بخشــی از مالیات ها در سال 97، به نظر 
می رســد با ادامه روند کنونی وصول درآمدهای 
مالیاتی، در ســال آتی نیز با مشکل عدم تحقق 
کامل درآمدهای مالیاتی مواجه باشیم. البته برای 
قضاوت درباره درصد تحقق درآمدهای مالیاتی 
باید تا پایان ســال صبر کرد، چون تجربه نشان 
داده اســت که در ماه های پایانی سال، به دلیل 

سیاســت های تشویقی سازمان امور مالیاتی در 
خصوص بخشــودگی جرائــم، وصولی های 
مالیاتی به طــور قابل توجهی افزایش می یابد.
نکته ای که اینجا باید به آن اشاره کرد این است 
که هشت درصد افزایش در درآمدهای مالیاتی 
به معنی افزایش هشــت درصدی مالیات تمام 
کسبه نیست، موضوعی که اخیراً در بین برخی 
محافل عمومی و بازاری از آن صبحت می شود. 
اتفاقاً بر اســاس سازوکارهای مالیاتی مبتنی بر 
قانون مالیات های مستقیم و ارزش افزوده، نرخ 
مالیات ها در سال 97 و 9۸ افزایش نیافته است 
و این مبلغ مازاِد در نظر گرفته شــده، از محل 
کشــف فرارهای مالیاتی و بدهی های مالیاتی 
معوق وصــول می گردد. ضمن اینکه، اگر نرخ 
تورم ســال آینده را حدود هشــت درصد در نظر 
بگیریــم، این یعنی اینکه درآمدهای مالیاتی به 
قیمت ثابت )خالص از تورم( عماًل تغییری نکرده 
است. اگر پیش بینی تورم، بیشتر از این باشد که 
دور از انتظار هم نیست، یعنی مالیات نسبت به 
قانون بودجه سال 1397 کمتر هم شده است.

مالیات بر ارزش افزوده  �
بر اســاس الیحه بودجه سال 9۸، مدت اجرای 

قانون آزمایشــی مالیات بــر ارزش افزوده 
مصوب 13۸7/02/17 و اصالحات 
بعــدی آن، تا تصویب قانون دائمی 

آن، در سال 9۸ نیز تمدید می شود. این 
قانون از مهر سال ۸7 به صورت آزمایشی 

شروع شده و هر سال طی الیحه بودجه تمدید 
شــده اســت. از طرفی دولت در اسفند سال 

95، الیحــه قانــون دائمــی مالیات بر 
ارزش افــزوده را تقدیم مجلس نموده 
و مجلس در ســال 97 بررســی این 

قانون را در دســت کار دارد. بنابراین تا 

زمانی که قانون جدید تصویب نشود، دولت برای 
یازدهمین سال همان قانون قبلی را اجرا می کند. 
با توجه به حساسیت مالیات بر ارزش افزوده در 
بین فعاالن اقتصادی و اثرات آن بر اقتصاد و سهم 
قابل توجه آن از درآمدهای مالیاتی، شایســته 
است که دقت فدای سرعت نشده و کمیسیون 
اقتصادی مجلس در بررسی و تحلیل موشکافانه 

قانون جدید، اهتمام بیشتری ورزد.
مانند ســال گذشته، سازمان امور مالیاتی کشور 
می توانــد مالیات بر ارزش افزوده گروه هایی از 

که مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده، 
مالیات آنها قطعی نشــده است را با 

اعمال ضریب کاهشــی ارزش 
افــزوده فعالیت آن بخش تعیین 
کند. همچنین، محل اخذ مالیات 
و عوارض ارزش افزوده واحدهای 

تولیــدی محل اســتقرار آنها 
عوارض  می باشــد.توزیع 
ارزش افزوده نیز مانند سال 
گذشــته خواهد بود. به این 

ترتیب که عوارض مذکور بین 
شهرها و روستاها و مناطق عشایری 

توسط شــورای برنامه ریزی و توسعه 

پیش بینی اتفاقات مالیاتی ۹8
احمد چهرقانی* نگارنده
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اســتان ها توزیــع، و از طریــق فرمانداری ها، 
دهیاری ها و ادارات امور عشــایر حســب مورد، 
مصرف می گردد.همچینین مراجع صدور سند، 
موظف شــده اند تا هنگام صدور ســند، رسید یا 
گواهی پرداخت عوارض و مالیات موضوع مواد 
)42( و )43( قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط 
وســیله نقلیه مورد انتقال، را از معامل یا موکل 
آن دریافت نمایند. یعنی فروشــنده ماشین باید 
مالیات و عوارض آن را پرداخت نماید و ســپس 
به خریدار منتقل نماید و تا این تســویه صورت 

نگیرد، نقل وانتقال انجام نمی شود.
معافیت های مالیاتی  �

در سال 9۸، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 
)۸4( قانون مالیات های مســتقیم، ساالنه مبلغ 
276 میلیــون ریــال، و ماهانه 23 میلیون ریال 
تعیین شــده اســت. به این معنی که اگر حقوق 
یک کارمند زیر دو میلیون و سیصد هزار تومان 
باشــد از مالیات معاف است، ولی اگر باالتر از 
دو میلیون و سیصد هزار تومان باشد، ده 
درصد آن مشــمول مالیات می شود. 
مثاًل اگر حقوق کارمندی در ســال 
9۸ سه میلیون تومان باشد، 
به انــدازه 700 
ر  ا هز

تومــان بیشــتر از 
ســقف معافیــت 

است. بنابراین 70 هزار تومان )ده درصد آن( به 
عنوان مالیات از حقوق وی کسر می شود. الزم 
به ذکر است، طبق ماده )92( قانون مالیات های 
مســتقیم، در مناطق کمتر توسعه یافته این نرخ 
به جای 10 درصد، 5 درصد است، یعنی مالیات 
کارمند با حقوق ســه ملیــون تومانی، 35 هزار 

تومان می شود.
همچنین در ســال 9۸، میزان معافیت مالیاتی 
برای اشخاص موضوع ماده )57( و )101( قانون 
مالیات های مستقیم، ساالنه مبلغ 216 میلیون 
ریال تعیین شــده اســت. به این معنی که اگر 
مؤدی مالیاتی، بر حسب گروه بندی )اول، دوم یا 
سوم( به تکلیف خود در خصوص ارائه اظهارنامه 
عمل نماید، تا درآمد مشمول مالیات ساالنه 216 
میلیون ریال از مالیات معاف، و باالتر از آن به نرخ 
ماده )131( قانون مالیات های مستقیم، مشمول 

مالیات می گردد.
براســاس الیحه بودجه 9۸، هر گونه نرخ صفر 
و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل 
از صــادرات کاال و خدمــات از جمله کاالهای 
غیرنفتی، محصوالت بخش کشــاورزی و مواد 
خــام و همچنین اســترداد مالیــات و عوارض 
موضــوع مــاده )13( قانون مالیــات بر ارزش 
افــزوده، در مواردی کــه ارز حاصل از صادرات 
طبــق مقــررات اعالمــی بانــک مرکزی به 
چرخــه اقتصادی برگردانده نشــود، برای 
عملکرد ســال های 97 و 
9۸ قابــل اعمال نخواهد 
بــود. به عبارت دیگر، 
صادرکنندگانی 
پیمان  کــه 
ی  ر ســپا
را  ارزی 
یــت  عا ر
از  نکننــد 
و  مالیاتــی  معافیــت 
پرداخت هرگونه جایزه و مشــوق 
صادراتی برخوردار نمی شــوند. مدت 
زمان اســترداد مالیات و عوارض ارزش افزوده 
در صــورت انجــام تکالیف مربوطه، یک ماه از 
تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی طبق مقررات 

یاد شده است. با توجه به نوسان های ایجاد شده 
در بازار ارز در ســال جاری، بانک مرکزی برای 
کنتــرل نوســانات ارزی از طریق عرضه ارز به 
بــازار، نیازمند ذخایر ارزی اســت. بنابراین باید 
صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به بانک 
مرکزی برگردانند. عدم رعایت پیمان ســپاری 
ارزی از یک سو و استفاده از مشوق های صادراتی 
از ســوی دیگر به هیچ وجه شایســته نیست و 
تصمیم دولت در الیحه بودجه سال 9۸ در این 
خصوص تصمیم درســتی است.همچون سال 
گذشته، اوراق اسالمی مالی ریالی منشره توسط 
شرکت های دولتی با تضمین و بازپرداخت اصل 
و ســود توسط آنها، به منظور اجرای طرح های 
دارای توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی که 
به تصویب شورای اقتصاد می رسد، در سال 9۸ 
نیز مشمول مالیات نمی گردد.همچنین، در متن 
تبصره ماده )100( قانون مالیات های مستقیم، 
برای عملکرد ســال های 97 و 9۸ عبارت »ده 
برابر« به »ســی برابر« اصالح شــده است. این 
تبصره برای مودیانی اســت که با قبول شرایط 
خوداظهــاری، هنگام ارائــه اظهارنامه مالیاتی 
توافق می کنند که مالیات آن ها مســتقیماً بدون 
صدور برگ تشــخیص قطعی شده و حداکثر تا 
پایان شــهریور آن ســال، نسبت به پرداخت آن 
اقدام نمایند. این افزایش به منظور گســترش 
بازه مشــمولین قطعی ماده 100 و تســریع در 
رســیدگی به پرونده این مودیان و تمرکز روی 
پرونده های مهمتر می باشــد، که از یک ســو با 
رســالت ســازمان امور مالیاتی کشور در زمینه 
مؤدی محوری ســازگاری دارد و از سوی دیگر، 
زمان الزم برای رسیدگی به پرونده های مهم تر 
را بــرای ممیزین مالیاتی فراهم می نماید که با 
اصل پرتو مبنی بر صرف هشــتاد درصد زمان 
روی بیســت درصد مهم ترین کارها )در اینجا 

پرونده های مالیاتی( هم راستاست.

*پژوهشگر اقتصادی  
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گفت و گو

محمد هادی ســبحانیان می گوید: ســال آینده سالی است که به احتمال 
زیاد با شرایط رکود تورمی مواجه هستیم و از طرفی رشد اقتصادی منفی 
و تورم حدود 40 درصد پیش بینی می شود. بنابراین در حوزه های مختلف 
اشــتغال، تولید، حمایت های اجتماعی و دسترســی مردم به کاالهای 
اساســی حتمًا نیازمند ســازوکارهایی هستیم که این گونه موارد تضمین 

شود.
در حالی که الیحه بودجه 9۸ به ایستگاه های پایانی خود برای اجرایی 
شدن نزدیک شده است، بسیاری از کارشناسان نسبت به واقع بینانه بودن 

این الیحه با توجه به شــرایط ســال آینده کشور تردید دارند.
بیکاری، تورم، رکود، رشــد اقتصادی و درآمدهای نفتی در ســال آینده 
متغیرهای اقتصادی هســتند که از الیحه بودجه 9۸ تأثیر می پذیرند. از 
طرفی با توجه به مشــکالت معیشــتی سال 97، انتظارات از دولت برای 
حمایت های اجتماعی در سال آینده باال رفته و این انتظار وجود دارد که 
دولت در قالب الیحه بودجه، نیم نگاهی به دخل وخرج خانوار داشته باشد.
ســید محمد هادی ســبحانیان، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه 
خوارزمی، در خصوص حساسیت بودجه 9۸ می گوید: با توجه به شرایطی 
که در آن قرار داریم و تحریم های ظالمانه ایی که علیه کشورمان وضع 
شــده، می توان گفت که بودجه 9۸ ســخت ترین بودجه ای است که بعد 
از انقالب با آن مواجه هســتیم. به اعتقاد بســیاری از کارشناسان، بودجه 

9۸ حتی دشــوارتر از بودجه های زمان جنگ است.
وی ادامه می دهد: حال ســؤال این اســت که آیا این شرایط حساس در 
الیحه بودجه مدنظر قرار داده شــده یا خیر؟ در پاســخ باید بگویم تمایز 
جدی بین الیحه بودجه 9۸ با ســالیان گذشــته وجود نداشت. به همین 
علــت بــود که با نظر رهبری معظم انقالب یک بار این الیحه به دولت 
بازگردانده شــد و با اصالحاتی دوباره تقدیم مجلس شــد. با این حال، 
بــاز هــم در یک جمع بندی اجمالی می توان گفت که این الیحه منطبق 
با شــرایط ســال آینده تقدیم نشــده و این موضوع را می توان در ابعاد 

مختلف مشاهده کرد.
سال 98 رکود تورمی خواهیم داشت  �

سبحانیان در خصوص اقتصاد ایران در سال 9۸ اعتقاد دارد: سال آینده 
سالی است که به احتمال زیاد با شرایط رکود تورمی مواجه هستیم و از 
طرفی رشد اقتصادی منفی و تورم حدود 40 درصد پیش بینی می شود. 

بنابراین در حوزه های مختلف اشــتغال، تولید، حمایت های اجتماعی و 
دسترسی مردم به کاالهای اساسی حتمًا نیازمند سازوکارهایی هستیم 
که اینگونه موارد تضمین شــود. به همین علت به نظرم باید در الیحه 

بودجه 9۸ به این موضوعات بیشــتر پرداخته می شد.
وی در خصــوص پیش بینــی ارقام مهم بودجــه می گوید: یکی از نقاط 
اساســی ضعف الیحه بودجه در پیش بینی ارقام منابع عمومی اســت که 
مشــخصًا در حوزه نفت پیش بینی شــده که حدود 1٫5 میلیون بشــکه 
صادرات داشــته باشــیم. این در حالی است که تقریبًا کمتر کارشناسی 
وجــود دارد کــه این پیش بینی را محقق شــده در نظــر بگیرد. بنابراین 

در ایــن زمینه به نظر می رســد کــه ما با حدود 60 الی 70 
هــزار میلیارد تومان بیش برآوردی روبرو هســتیم. در 

مجموع به نظر می رســد که منابع عمومی ما در 
الیحه بودجه 9۸ حدود 100 هزار میلیارد تومان 

بیش برآورد شده است.
عضــو هیئت علمی دانشــگاه خوارزمی در 
پاســخ به این ســؤال که دولت بهتر است با 
چه سازوکاری کاالهای اساسی را در اختیار 

مردم قرار دهد؟ می گوید: اکنون هم دولت و 
هم مجلس به دنبال آن هستند که کاالهای 

اساســی هم در دســترس مردم باشد و هم با 
قیمت مناســب عرضه شود. اما بر سر اینکه با چه 

رویکردی این موضوع را اجرایی کنند، اختالف نظر 
وجــود دارد. رویکردی کــه تاکنون دولت در پیش 

گرفته این بوده که نرخ ارز 4200 تومانی را به واردات 
این کاالها اختصاص دهد و ســپس آن را توزیع کند.

وی ادامــه می دهــد: اما آن چه که طی ماه های گذشــته ما شــاهد آن 
بودیم این بود که عماًل این سیاســت نتوانســت به آن هدفی که برای 
آن در نظر گرفته شــده بود، دســت پیدا کند. حتی در برخی از مناطق 

کشور به علت ارزان بودن کاال نسبت به کشور 
همسایه، این کاالها صادرات مجدد شده اند. 
در سایر مناطق نیز شاهد شکل گیری انواع و 
اقسام صف های عریض وطویل بودیم. این 

محمد هادی سبحانیان، کارشناس اقتصادی تشریح کرد:

پیش بینی های نگران کننده از اقتصاد ۹8
میالد مرادی گفت و گو
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در حالی اســت که از منظر تورم نیز ما شــاهد 
افزایــش قابل توجه قیمت کاالهای اساســی 
بودیــم. به گونه ای که برخی برآوردها نشــان 
می دهــد که افزایــش قیمت کاالهایی که ارز 
یارانه ای به آنها اختصاص پیدا کرده، از افزایش 

ســطح عمومی قیمت ها بیشتر بوده است.
سحانیان می افزاید: راهکار جایگزین که برخی 
از نمایندگان مجلس نیز به دنبال آن بودند این 
است که با نرخ ارز نیمایی کاالهای اساسی وارد 
کشــور شــود و در مقابل از محل مابه التفاوت 

این نرخ ارز که عاید دولت می شود، بتوانیم 
حمایت هایــی را به مردم 

ارائه بدهیم.

 گویا زیرســاخت های این کار نیز انجام شــده 
و با دســتگاه های مربوطه نیز هماهنگی شده 
است. در واقع به لحاظ زیرساختی برای اجرایی 
کردن این ایده، مشــکل خاصی وجود ندارد. با 
اســتفاده از تکنولوژی های روز مانند بن کارت 
الکترونیک می توانیم عالوه بر آنکه کاالها را در 
دسترس مردم قرار دهیم، از طریق مابه التفاوت 
نرخ ارز، کاالهای اساسی را با همان قیمتی که 
با قدرت خرید مردم متناســب بوده، در اختیار 

آنها قرار گیرد.

وی در پایــان می گوید: این کاالبرگ قطعًا به 
روشــی که در زمان جنگ اجرا شــد، متفاوت 
اســت و دیگر کاغذی نیست. اکنون به واسطه 
تکنولوژی می توان آن را ارتقا داد. ضمن آنکه 
ما در حال حاضر در شــرایط جنگ اقتصادی 
هســتیم، بنابرایــن بخاطر آنکــه مردم دچار 
مشــکالت نشوند و در صف های طوالنی قرار 
نگیرند، این سازوکار، روش مناسبی خواهد بود.

گفت وگو
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 مرجان شــیخ االسالمی آل آقا حاال اسم رمز 
این روزهاست.

زنی خبرساز که ابتدا ادعا شد رکورد اختالس 
و فساد مالی در ایران را از بابک زنجانی ربوده 
اســت و بعدتر معلوم شد داستان هر چند هنوز 
پرکشش و جذاب است اما این عنوان از بابک 

زنجانی سلب نشده است.
مرجان شــیخ االســالمی آل آقا همه آنچه را 
که یک شــخصیت مرموز باید داشته باشد، با 
خود دارد. هم اصالح طلب بوده و هم اصولگرا، 
هم تالش کرده به چرخه زنان سیاســی ایران 
ورود پیــدا کند و هم در حوزه فرهنگی فعالیت 
می کــرد. حضــور در تحریریــه روزنامه ها و 
خبرگزاری میــراث فرهنگی از وی چهره ای 
بســیار متفــاوت از چهره زنــی در قامت یک 

فعال اقتصادی ساخته بود.
اگر در ورود به حوزه سیاست زیر پرچم حزبی 
اصولگرا یا اصالح طلب ناکام بود اما در حوزه 
اقتصاد تاس متهم ردیف ششــم بر نردی که 
نشســت شــش آورد و حاال می گویند فراری 

است.
آیا او به کانادا گریخته اســت؟ کشــوری که 
سالیانی است، از پس فرار خاوری، مدیرعامل 
اسبق بانک ملی از ایران بهشت فراریان مالی 

ایران شــده است، میزبان وی است؟
متهم ردیف ششم، هنوز جذابیت های دیگری 
نیــز بــا خــود دارد. شــوهری دارد که حامی 

تحریم های ایران اســت، همین موضوع بیش 
از پیش پرونده وی را در کانون توجه رسانه ها 
و تیررس افکار عمومی قرار داده، چرا که یکی 
تالش می کند تا تحریم اعمال شــود، دیگری 
اینجــا تحریــم را دور می زند تا پول حاصل از 
کاســبی بابت تحریم مشترکا در جیبشان قرار 
گیرد. البته هویت همســر ســابق نیز در این 
میان بی تأثیر نیســت. او کسی است که گفته 
می شــود ارتباط شیخ االسالمی با شرکت زیر 

مجموعه قرارگاه خاتم را فراهم کرده اســت.
مهــدی خلجی شــوهر کنونی مرجان شــیخ 
االســالمی، هــر چنــد در پرونــده اخالل 
پتروشیمی جایی ندارد اما بخش مهم داستان 
را او با سخنرانی هایش اینجا و آنجا در حمایت 
از تحریم رقم زده اســت. همه این ها ســبب 
شــده است داستان مرجان شیخ االسالمی به 
داســتانی جذاب برای رسانه ها، افکار عمومی 
و فعاالن اقتصادی، سیاســی و حتی فرهنگی 

قرار گیرد.
زنی که همیشه بود، حاال نیست  �

گفتند داستان تا سال 1396 ادامه داشته است 
اما دادســتان تهران وقتی لب به سخن گشود 
تاکیــد کرد: این پرونده بخش مفتوحی دارد و 
پرونده ســنگینی اســت و یک بخش هایی از 
ارقام در خارج از کشور بوده و برخی از متهمان 
که مثل آن خانم از کشور فرار کرده و از سال 
21/ 5/ 91 که پرونده تشــکیل شــده از کشور 

فرار کرده اســت. اینکــه بگویند که این خانم 
تا ســال 96 بوده و کاری با او نداشــته اند این 
طور نیســت و از متهمان اصلی بوده و بخش 

مفتوح دارد.
مرجان شیخ االسالمی دقیقاً چه کرد؟  �

این سئوال، اینکه مرجان شیخ االسالمی دقیقًا 
چه کرد، پاســخ های متعددی دارد. برخی می 
گویند حقوق ما را در مجموعه تحت تصدی اش 
پرداخت نکرد، برخی می گویند تالش ناکامی 
برای ورود به مجلس داشت، برخی می گویند، با 
بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات پتروشیمی 
در نظــام اقتصــادی ایران اخالل کرد، برخی 
می گویند اتهام او دقیقًا کاســبی تحریم و نه 

تــالش برای دور زدن آن بود.
پاســخ ها به اندازه ابعاد متفاوت شخصیت وی 
متعدد اســت. برخی رســانه ها اما ساده شده 
قصــه را این گونه تعریف کرده اند. گروهی از 
افراد فعال در شرکت نفت و گاز سپانیر وابسته 
به قــرارگاه خاتم االنبیا، ناآگاهانه مبادرت به 
عقد قرارداد با فردی مشــکوک به نام مرجان 
شیخ االســالمی آل آقــا کرده اند و این فرد با 
گرفتن پول های فراوان گویا از کشور متواری 
شده و به کانادا گریخته است. این زن که دارای 
مالکیــت شــرکت های آرام و دنیز در ترکیه 
اســت و متارکه کرده، با داشتن چندین فرزند 
برای اینکه سرپوشــی بر کالهبرداری هایش 
بگذارد به کانادا گریخته اســت. آقای خ. ع. از 

حمله به صدر جدول اخاللگران اقتصادی

سریال ادامه دارکاسبان تحریم
زهرا علی اکبری گزارش
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طرف شرکت نفت و گاز سپانیر طرف قرارداد 
با این خانم بوده که هم اکنون از طریق مراجع 

قضائی در بازداشت به سر می برد.
نقش شــرکت بازرگانی پتروشــیمی   �

چیست؟
مدیرعامــل شــرکت بازرگانی پتروشــیمی 
می گویــد: وی با اشــاره بــه اتهاماتی که به 
برخــی از متهمــان این پرونده در دادگاه وارد 
شــده به ســخنان رئیس دادگاه در جلسه آخر 
اشاره کرد و گفت: رئیس دادگاه وقتی دید موج 
کذبــی راه افتــاده گفته که از گردش و نقل و 
انتقال ارز حاصل از صادرات، عده ای، استفاده 

کردند که به 30 میلیون یورو هم نمی رســد.
شــریفی نیک نفس تاکید کرده است: اسامی 
اشــخاصی می آید که ما نمی شناســیم، مثاًل 
گفته می شود شخصی و یا شوهرش این اقدام 
را انجــام دادند که ما آن ها را نمی شناســیم، 
زیرا ما با اشــخاص حقوقی طرف هســتیم نه 

اشخاص حقیقی.
خاموشی، رییس هیات مدیره شرکت سرمایه 
گذاران ایران نیز در این خصوص گفته است: 
مرجان شیخ االســالمی جزو مجموعه های 
شرکت PCC نیست. وی اضافه کرد: مرجان 
شیخ االسالمی ربطی به شرکت PCC ندارد 

و جزو مجموعه های این شــرکت نیست.
خاموشــی، این فعال اقتصادی شناخته شده 
درباره شــرکت بازرگانی پتروشــیمی و شیوه 
واگذاری اش نیز توضیح داده است: در آذر ۸۸، 
55 درصد ســهام شرکت بازرگانی پتروشیمی 

توســط سازمان خصوصی ســازی به مزایده 
گذاشته شد. شرکت سرمایه گذاری ایران نیز 
مانند ســایر شــرکت کنندگان در این مزایده 
پیشــنهاد خود را مطــرح کرد و از آنجایی که 
باالترین رقم پیشــنهادی مربوط به شــرکت 
ســرمایه گذاری ایران بود سازمان خصوصی 
سازی 55 درصد سهام را به این شرکت واگذار 
کــرد اما انتقال ســهام تــا بهمن ۸۸ به طول 

انجامید.
وی افزود: به دلیل مشــکالت ایجاد شــده، 
شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی تفاهم نامه 
بــا شــرکت PCC منعقد کــرد و ضمن آن 
تکلیــف کرد عالوه بر اینکه وظیفه فروش و 
بازاریابی محصوالت تولیدی دولتی، عملیات 
بانکداری، تأمین قطعات و... را PCC برعهده 

گیرد این تعهدات نیز اجرایی شــد.
خاموشی اظهار کرد: از آن جایی که در شرایط 
تحریم شرکت های دولتی حتی قادر به پرداخت 
اقساط دویچه بانک نیز نبودند مقرر شد تمامی 
اقدامات براساس دســتورالعمل های سالیانه 
و بــا تدوین برنامــه ای همانند بودجه تدوین 
و از طرف شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی 
به PCC معرفی می شــد، تا مشــخص شود 
ارزهــا در چه محلــی جمع آوری و صرف چه 

مصارفی شود.
دادستان تهران نیز درباره تخلف انجام گرفته 
از سوی متهمان این پرونده می گوید: »در این 
پرونده حق العمل کاری به حالت اقدام مالکانه 
تبدیل شد و اصل ارز را که نیاوردند بلکه آنها 

رفتند مدرک سوزی کردند و یا با تأخیر از منشأ 
داخلی پرداخت کردند. مجموع عملیات آنها 6 
میلیارد دالر شــده است. اتفاقی که جرم شده 
این اســت که متهمان استفاده های شخصی 
کردند. اگر می خواســتند واردات کنند، آن ها 
چیزی وارد نکردند و شــرکت هایی در آلمان 
و ترکیه و دوبی درســت کردند و بخشــی از 
دالرها را به حساب های خود ریختند و مجموع 
پول هایی که برداشــته اند 22 میلیون یورو و 
15 میلیــون دالر اســت و حــدود 65 میلیارد 

تومان است.«
و خط آخر  �

پایان قصه هنوز معلوم نیست. این تنها مرجان 
شیخ االســالمی نیست که فراری است، فرد 
دیگــری نیز در این پرونده حضور دارد که در 
ایران به سر نمی برد. حاال ایران تحریم شده، 
یکی یکــی باید پرونده مهره های فراری که 
از نعمت تحریم بهره مند شده اند را یکی یکی 
در دســتور کار بررسی قرار دهد. قصه مرجان 
شیخ االسالمی اولین آنها نیست و اخرینشان 
نخواهد بود هر چند مرجان شــیخ االسالمی 
رکــورد ســنگین ترین تخلف مالی را از بابک 
زنجانــی نگرفت اما جذابیت های داســتانش 
ماجرای دکل گمشده را به موضوعی دم دستی 
تبدیل کرد. قصه دکلی که در ترکیه، امارات و 
ایران نگاشته شد، حاال با داستانی که فصلی از 
آن در همسایگی خاوری، در کانادا نوشته شده 
اســت، به حاشــیه رانده شده و پرچم کاسبان 
تحریم را همچنان برافراشته نگه داشته است.

گزارش
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گزارش

چرایی کاهش دریافت تسهیالت مسکن، به شرایط 
بسیار سخت دریافت وام، مبلغ کم و صفوف طوالنی 

انتظار باز می گردد.
یکی از فاکتورهای اصلی برای تشــکیل خانواده، 
وجود مسکن است. عاملی که تأثیر بسزایی در رشد 
ازدواج و کاهش طالق دارد. اما متاســفانه کاهش 
قدرت جوانان در خرید مســکن، سن ازدواج را باال 
بــرده و این امر مقدس را به تأخیر انداخته اســت. 
یکی از عوامل مؤثر در افزایش قدرت خرید مسکن، 
تسهیالت بانکی تعریف شده از سوی بانک مرکزی 
برای زوجین و خانه اولی هاست که به زعم بسیاری 

شرایط مطلوبی ندارد و دردی را دوا نمی کند.
بعد از شــرح شرایط دریافت وام مسکن زوجین به 
طرح معضــالت این امر از زبان دریافت کنندگان 
آن می پردازیــم. هریک از زوجین در شــهرهای 
بــزرگ می توانند مبلغ ۸0 میلیون تومان به عنوان 
»وام مســکن زوجین« دریافت کنند. زوجین باید 
مبلــغ نصف وام دریافتی را به مدت یک ســال در 
بانک ســپرده گذاری کنند. مثاًل متقاضیان تهرانی 
کــه قصد دریافــت وام 160 میلیونی را دارند، باید 
مبلغ ۸0 میلیون سپرده گذاری کرده باشند. به این 
ترتیــب حداقل زمان انتظار برای دریافت وام، یک 
ســال است. فراز و نشیب های دریافت وام مسکن 
زوجین تنها به همین امر خالصه نمی شود و داستانی 
ادامه دار است چرا که زوجین باید خانه اولی باشند، 
نباید قباًل از تسهیالت بانک مسکن و یا بانک های 
دیگر برای خرید، ساخت یا تعمیر مسکن و یا انتقال 

سهم الشرکه استفاده کرده باشند.
همچنین زوجین نباید از امکانات دولتی برای خرید 
خانه استفاده کرده باشند. این موضوع با استعالم فرم 
»ج« از وزارت راه و شهرسازی روشن خواهد شد.

البته نرخ ســود این تســهیالت 9.5 درصد است، 
اقســاط وام به صورت ســاده و پلکانی ســاالنه و 
دوره ای تعیین می شــود و وام باید حداکثر تا مدت 

12 سال به صورت کامل تسویه شود.
شــرایط فوق در ســخت ترین حال ممکن در واقع 

زوجین را از دریافت وام به نحوی منصرف می کند 
که آن ها ترجیح می دهند با استقراض از خانواده و 
آشنا واحدی را برای سکونت اجاره کنند و یا از ازدواج 
و تشکیل خانواده سرباز زنند. البته قابل ذکر است 
که بانک مرکزی و دولت ها در تخصیص منابع به 
بخش مســکن کوتاهی نکرده اند و این موضوع را 

جدول زیر بیان می کند:
اقساط وام مسکن زوجین طوالنی مدت شود  �

ســید ناصر موســوی الرگانی، عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس شــورای اسالمی، ضمن انتقاد 
از شــرایط اعطای وام مسکن زوجین می گوید: در 
بســیاری از شهرها و روستا به قدری شرایط وام ها 
ســخت اســت که مردم از دریافت آن ها منصرف 
می شــوند حال این وام ها شــامل وام های مسکن 
زوجین و یا حتی اشــتغال برای کارآفرینانی اســت 

که به تازگی تشکیل خانواده داده اند.
وی افزود: سال هاست در مجلس به منظور تسهیل 
شــرایط پرداخت تسهیالت به اقشار خاص تالش 

می شود و قوانین مناسبی تعبیه شده است اما در 
عمل، موانعی پیش پای دستگاه های 

اجرایــی قــرار می گیــرد که 
نمی دانیم چیست؟

الرگانــی تاکید کرد: ســود 
تســهیالت در نظــر گرفته 

شده باالست و توان پرداخت در 
وام گیرندگان وجود ندارد، بانک ها 

می توانند با تصمیم مشترک اقساط 
را طوالنی مدت کنند تا زوجین 

عالوه بر فشار اقتصادی 
و معیشت، روزانه به 
فکــر بازپرداخت وام 

خود نباشند.
وی بیــان کرد: گاهی 

می بینیم که فرد وام گیرنده 
در ماه به دنبال فراهم کردن قســط سنگین وام 

دریافتی خود است و معیشت خانواده خود را فراموش 

کرده اســت، این روند اجرایی برای وام گیرندگان 
بویژه زوج های جوان مناسب نیست.

 تسهیالت کنونی مســکن جوابگوی بازار   �
مسکن نیست

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران 
مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه تسهیالت 
کنونی مسکن جوابگوی بازار مسکن نیست، گفت: 
باید دولت، بانک مرکزی و بانک مســکن اقدامات 
الزم را برای افزایش سقف تسهیالت مسکن انجام 
دهند، زیرا که افزایش و رشــد 92 درصدی قیمت 

مسکن با این میزان تسهیالت تطابق ندارد.
وی گفت: وزیر راه و شهرســازی معتقد اســت که 
افزایش سقف تسهیالت مسکن موجب رشد قیمت 
مسکن می شود، اما به عقیده بنده تسهیالت کنونی 

تنها 30 درصد از قیمت مسکن را شامل می شود.
رضایی کوچی اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای 
توســعه یافته 70 درصد قیمت مسکن، تسهیالت 
پرداخت می شــود و متقاضیان 30 درصد از قیمت 
یک ملک را پرداخت می کنند، 

چرایی روی گردانی مردم از وام مسکن 
گزارش محبوبه کباری و نرگس معززی
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اما متأسفانه در ایران و طی 1 سال گذشته این معادله 
معکوس شــده و متقاضیــان بیش از 70 درصد از 
قیمت مسکن را باید از پس انداز خود پرداخت کنند.

رئیس کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه باید تولید مسکن را در کشور افزایش 
دهیم تا قیمت های مســکن تعدیل شــود، گفت: 
ســاخت 400 هزار واحد مســکونی در شهرهای 
جدیــد که از ســوی وزیر راه و شهرســازی طرح 
آن مطرح شــده، نمی تواند چندان بازار مســکن را 
از رکــود خارج کنــد بنابراین دولت باید با افزایش 
ســقف تسهیالت مسکن و همچنین اجرای طرح 
بازآفرینی شهری اقدامات الزم را برای کنترل این 
بازار در دستور کار خود قرار دهد.وی یادآوری کرد: 
در صورتی که اعتبارات بخش مسکن افزایش نیابد 
و همچنین نوسانات ارزی و اقتصادی کشور به ثبات 
نرسد، نمی توانیم امیدوار به کاهش قیمت مسکن در 
سال آینده باشیم.رضایی کوچی مطرح کرد: ابتدای 
امســال حدود ۸0 هزار فقره وام خرید مســکن در 
قالب وام های خرید مســکن یکم، اوراق، جانبازان 
و جوانان به متقاضیان واجد شــرایط پرداخت شده 
اســت و این در حالی است که حجم کل معامالت 
خرید مسکن در شهرهای کشور بیش از 200 هزار 

فقره بوده است.
ارائه تسهیالت مسکن از سوی شبکه پولی   �

اصالح شود
حســام عقبایی نایب رئیس اتحادیه امالک تهران 
درباره بی رمق بودن بازار وام مسکن گفت: متاسفانه 
مقدار تسهیالت مسکن که از جانب بانک مرکزی 
تعیین شده بسیار اندک است. یعنی تعداد تسهیالت 
مســکنی که از سوی نهاد پولی به مردم ارائه 
می شود دارای برخی محدودیت های 

خاص است، 

بنابراین با وجود این نوع شرایط اقشار مختلف ترجیح 
می دهند برای اخذ این نوع تســهیالت صرف نظر 
کنند. در ارتباط با تسهیالت خرید ملک باید اشاره 
کــرد کــه این نوع امتیازها این طور نیســت که از 

ظرفیت مازادی برخوردار باشند.
وی افــزود: میزان تســهیالت بانکی تعدادش از 
نظر کمی و کیفی ناکافی اســت. برای آن که این 
تسهیالت جنبه کاراتری پیدا کند باید از نظر کیفی 
یعنــی از لحاظ ریالی مبالغش افزایش یابد، ســود 
بازپرداخت آن کاهش و مدت بازپرداخت بیشــتر 
شــود تا با اعمال این شیوه ها دهک های بیشتری 

بتوانند از این نوع تسهیالت بهره بگیرند.
نایــب رئیس اتحادیه امالک تهــران اظهار کرد: 
تسهیالت بانکی می تواند نقش موثری در خانه دار 
شدن افراد داشته باشد حال امیدواریم که نحوه ارائه 
این نوع تسهیالت از سوی شبکه پولی اصالح شود 

تا در آینده جنبه موثرتری به خود بگیرد.
افزایش قیمت مصالح ساختمان زمینه ساز   �

رشد قیمت مسکن شده است
 صدیــف بدری ســخنگوی کمیســیون عمران 
مجلس شــورای اســالمی، با بیان اینکه وزیر راه و 
شهرسازی طرح های جدیدی را برای کنترل بازار 
مسکن مطرح کرده است، گفت: اسالمی کارهای 
جدیدی از جمله ســاخت 400 هزار واحد مسکونی 
را مطرح کرده اســت، اما در شرایط کنونی مسکن 

این طرح ها کافی نیست.
وی با بیان اینکه اقالم ضروری ســاخت مسکن از 
جمله مصالح ساختمانی و تجهیزات ساختمانی طی 
یک سال گذشته رشد چشمگیر قیمتی داشته است، 
گفــت: در صورتی که دولت اقدامات الزم از جمله 
افزایش ســقف تســهیالت مسکن را انجام ندهد، 
ســال آینده بازار مسکن با مشکل رکود تورمی رو 

به رو خواهد شد.

بدری گفت: ســاخت ســاالنه یک میلیون واحد 
مســکونی از مهم ترین برنامه های پنجم توســعه 
به شــمار می رفت، اما طی یک سال گذشته شاهد 
کاهش تولید مسکن در کشور هستیم بنابراین باید 
دولــت اقدامــات الزم را برای بهبود وضعیت بازار 

مسکن در دستور کار قرار دهد.
ســخنگوی کمیســیون عمران مجلس شورای 
اســالمی گفت: مســکن اجتماعی متأســفانه به 
فراموشــی ســپرده شده است و دولت با اینکه تا به 
امروز برنامه هایی برای اتمام طرح های مسکن ارائه 

داده اما چندان موفق نبوده است.
کاهش ازدواج با گرانی مسکن  �

 بهمن ماه سال 97 متوسط قیمت خرید و فروش یک 
متر مربع واحد مسکونی در تهران به 99.7 میلیون 
ریال رســید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۸1 درصد رشــد داشــته است و این افزایش قیمت 
منجــر بــه کاهش 41 درصدی معامالت و خرید و 

فروش واحدهای مسکونی در تهران شده است.
ســوء استفاده از تسهیالت بانکی در فضای   �

مجازی
 افزایش قیمت مســکن زنگ خطری اســت برای 
مسئوالنی که دائم از ازدواج جوانان حمایت می کنند، 
زمانــی که زوجین تــوان خریداری و یا حتی اجاره 
مســکن ندارند چطور می تواند به ســمت تشکیل 
خانــواده حرکت کنند، قیمت سرســام آور هر متر 
مربع مســکن در کالنشــهرها نیازمند تجدید نظر 
مســئوالن بانکی برای ســهولت در دریافت وام 
مســکن و همچنین افزایش میزان این تسهیالت 

است.
 جالب اســت بدانید در حالی که بسیاری از زوجین 
برای دریافت وام مســکن روزها دوندگی می کنند 
و حتی در بســیاری از موارد به دلیل شرایط سخت 
تسهیالت از دریافت آن منصرف می شوند در این بین 
عده ای سودجو از ُطرق مختلف با توافقات پنهانی وام 
مسکن زوجین را دریافت کرده و در فضای مجازی 
با قیمتی بیش تر به فروش می رســانند. این مهم 
نیازمند توجه جدی مســئوالن نظارتی اســت. 
مبالغی که تحت عنوان تســهیالت حمایتی 
اختصاص داده شــده است ولی در محل 

هدف خرج نمی شود.
 

گزارش
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 بیماری نظام بانکی؛ 
علت است یا معلول؟
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این روزها باز هم زمزمه هایی مبنی بر اصالح نظام بانکی به گوش می رسد. 
این نخســتین بار نیســت که ضرورت و الزام این اصالح مطرح می شــود. اما 
پرسش اساسی این است که آیا نظام بانکی ریشه مشکالت اقتصادی کشور 

است یا نتیجه آن؟
ایــن روزهــا در خصوص اصالح نظام بانکی و اجرای دقیق قانون بانکداری 
بدون ربا، بحث های زیادی در ســطوح مختلف مطرح اســت. مشــهود است 
که پیشــنهاددهندگان این گونه اصالحات، عمدتًا بر اســاس برداشتی که از 
معضــالت اقتصادی و بانکی دارنــد، نظرات اصالحی خود را ارائه می کنند. 
به عنوان مثال، در طول چهل سال گذشته، نمایندگان مجلس به تبع انتظار 
موکالن خود، در درجه اول به »اشتغال« و در اولویت دوم به »تورم« اهمیت 
بیشتری می دهند. بنابراین جهت رفع مشکل اشتغال، دائمًا قوانینی تصویب 
کــرده و می کننــد که بانک ها را مکلف به اعطای وام بیشــتر به بخش های 

اقتصادی با تضامین سهل و آسان تر می کند.
به عبــارت دیگر، برآیند کلی قانون گذاری مجلس در حوزه اقتصاد، مســئله 
اشتغال بوده و هست. در شرایط فعلی نیز که به طور جدی بحث اصالح نظام 
بانکی مطرح است، آن ها نیز در شیپور ناکارآمدی بانک ها می دمند و اصالح 
آن را منوط به تزریق نقدینگی بیشــتر توســط سیســتم بانکی به بخش های 
مختلف اقتصادی برای توسعه اشتغال یا حفظ میزان اشتغال فعلی می دانند. 
این نحوه تفکر درخصوص اصالح نظام بانکی یعنی اصالح نحوه اداره بانک ها 
در چارچوب اعطای تســهیالت بیشــتر با نرخ سود پایین تر یا استمهال بدهی 
تسهیالت گیرندگان. ناکارآمدی نظام بانکی که نتیجه ناکارآمدی اقتصاد و 
قوانین خلق الساعه است، مسئله ای در جریان و در عین حال نامشهود است.
اصــالح نظــام بانکی در اقتصادی که دائمًا تحت تأثیر شــرایط سیاســی و 
بحران های غیراقتصادی است، مفهومی ندارد و نمی تواند مشکالت ریشه ای 
اقتصاد را حل کند و تنها به معلول می پردازد. برای نمونه، در تمام برهه های 
زمانی، دغدغه بیشتر دولت مردان و مجلسیان نرخ سود بانکی است، در حالی 
که نرخ سود خود معلول معوقات و مطالبات بانکی است و از طرفی معوقات 
هم خود ریشــه در خرابی اقتصاد دارد. زیرا گیرنده تســهیالت یا بازده الزم را 
از چرخه تولیدی خود دریافت نمی کند یا گاهی تســهیالت را در معامالت 
سفته بازی به کار گرفته و سودهای شیرین )!( این معامالت اجازه نمی دهد 
تسهیالت بانکی را بازپرداخت کند. پس تا زمانی که مسئله معوقات سیستم 
بانکی حل نشده و راهکاری برای وصول مطالبات بانکی ارائه نشود، اصالح 
نرخ ســود بانکی و به تبع آن، اصالح بخشــی از نظام بانکی کارایی الزم را 

نخواهد داشت.
از سوی دیگر، قانون بانکداری بدون ربا نیز که بخشی از همین اصالح نظام 
بانکی در نظر گرفته می شــود، به دالیل مختلف گاهی ریشــه ای، اجرایی 
نیست. یکی از این دالیل بنیادین به تعریف ربا برمی گردد که به نظر می رسد 
تعریف مشــخصی در این خصوص وجود ندارد. این ســؤال مطرح اســت که 
کاهــش ارزش پــول و جبران این کاهش ارزش در معامالت پولی، حکم ربا 
دارد یا خیر؟ همین موضوع اساس آنچه را بانکداری بدون ربا نامید می شود، 
در اقتصادی که دائمًا دارای نوسانات باالی تورمی است زیر سؤال می برد.

دلیــل مهم دیگر عدم اجــرای قانون بانکداری بدون ربا، نحوه کاربرد عقود 
اسالمی و نقش بانک ها به عنوان واسطه گر مالی است. اگر بانک ها را طبق 
قوانین اجرایی موجود به واسطه اینکه وکیل سپرده گذاران هستند، واسطه گر 
بدانیم )که در واقع متضمن این نقش هستند( پس هر گونه سود و زیان ناشی 
از به کارگیری وجوه به وسیله بانک ها باید در نهایت به سپرده گذار تعلق گیرد. 
این در حالی اســت که بنگاه ها در اقتصادی که به دالیل مختلف سیاســی و 
ساختاری، بازده الزم را ندارد و عماًل بازده بخش های مولد آن بسیار پایین تر 
از تورم است، چگونه می توانند به بانک، به عنوان وکیل سپرده گذار سود دهند 
تا بانک هم بعد از برداشــت حق الوکاله خود، باقی مانده آن را به ســپرده گذار 
دهد؟ نتیجه این می شــود که قانونگذاران ما برای حل مقطعی مســئله، با 
اعمال انواع و اقسام قوانین، زیان وارده را متعلق به بانک می دانند و بانک را 
مکلف می کنند که قبل از به کارگیری وجوه سپرده گذاران به صورت وکالتی 
و مشــخص شــدن نتیجه سود و زیان عملیات ناشی از آن، سود را به صورت 
علی الحساب به سپرده گذار بدهد و احتمال به انتفاع نرسیدن سرمایه گذاری ها 
را خود تقبل کند؛ آن هم در ســرمایه گذاری هایی که بازگشــت اصل آن هم 

با ریسک سنگین روبه رو است.
جمع بنــدی اینکــه نظام بانکی ما بیمار اســت، اما این بیمــار، خود معلول 
علت های دیگری اســت. تا زمانی که اقتصاد از یک ثبات دائمی برخوردار 
نشــود و متغیرهای کالن اقتصادی مرتبًا نوســان های بزرگ داشته باشند و 
ســرمایه گذاری های مولد نتوانند بازدهی باالتر از نرخ ســود بانکی و حداقل 
نرخ تورم کســب کنند و از طرفی فرهنگ رو به گســترش کســب سودهای 
آنی و یک شــبه از معامالت و ســرمایه گذاری های غیر مولد و مخرب از بین 
نرود، اصالح نظام بانکی در عمل هیچ مفهومی نخواهد داشــت و تالش ها 

برای آن بی ثمر خواهد بود.
* مدرس دانشگاه و مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران  

نگاه
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فضــای مجازی بــا ســرعتی باورنکردنی 
می تازد و هر روز و هر ســاعت به گســتره 
نفوذ آن در زندگی روزمره افزوده می شــود و 
انســان معاصر هم چاره ای جز کنار آمدن با 
ایــن فضای نوپدید و بهره برداری از مزایای 
بیکــران آن و گاه ضربــه خوردن از عواقب 

آن ندارد. 
امــا چرا برخی از این فضا می ترســند؟ چون 
موجب انحراف و انحطاط جامعه می شــود؟ 
چون با نفوذی که دارد سبک و سیاق زندگی 
ایرانی اســالمی مــا را تغییر می دهد؟ چون 
قدرت بسیج و تهییج توده های مردم را دارد؟ 
چون ممکن است موجب رواج دروغ وتهمت و 
شایعه شود؟ چون ممکن است مظاهر زندگی 
غربی و آزادی های آن طرف آبی به جامعه و 

ذهن جوانان ما رسوخ کند؟
خوب البته باید گفت همه این ها نگرانی های 
به جایی هســتند و اگر به عالقه مندی ها و 
جستجوی هموطنان مان در فضای مجازی 
بنگریــم خواهیم یافت کــه گرایش جامعه 
ایرانــی به بخشــی از محتــوای مجازی که 
جزو بخش نامناســب آن محسوب می شود 

بیشتر است.
زودبــاوری در مقابل دروغ و شــایعه، الیک 
و تشــویق تهمت ها، تســلیم شدن در برابر 
تبلیغات و خرافات، استهزاء در برابر حقیقت، 
و فحاشی و بی ادبی در برابر واقعیت رفتارهای 
نابخردانه ای اســت که دلواپســان و چه بسا 
همه ما را از فضای مجازی می ترســاند. اگر 
به دیده انصاف بنگریم باید گفت در حقیقت 

ما از خلل هــا و ضعف های فرهنگی خویش 
در برابر فضای مجازی می ترســیم و شگفتی 
آور آن کــه بــه جای تکاپو برای رفع نقایص 
فرهنگی در صدد مسدودسازی و محدودیت 
فضای مجازی برمی آییم که عقاًل کار عبثی 
است و حاصلی جز وخیم تر شدن اوضاع ندارد. 
درحالــی که آن چــه مصونیت ما را در برابر 
بخش زیان آور فضای مجازی بیشتر می کند 

تقویت »تفکر نقاد« است.
وقتــی در برابــر خرافات یا تبلیغات به راحتی 
تسلیم شویم، وقتی با دروغ، تهمت یا شایعه 
همراهی کنیم. وقتی در انتخاب های خویش 
همواره مردد باشیم و اشتباه کنیم نشان از آن 
دارد کــه تفکر انتقــادی در جامعه ما ضعیف 
و در برابر حجم بزرگ اطالعات رســانه ها و 

فضای مجازی آسیب پذیریم.
اگــر بخواهیــم مراحل تفکــر انتقادی را به 
ساده ترین شــکل ممکن بیان کنیم اینگونه 

خواهد بود؛
اول بدانیم دنبال چه هستیم و از آن چیزی که 
به دســت می آوریم چه استفاده ای می کنیم.

دوم درباره آن چه نیاز داریم اطالعات بیشتری 
جمــع آوری کنیم. فضای مجازی ماالمال از 
اطالعات زیادی است که سره و ناسره آن به 
راحتی قابل تشخیص نیست. باید دقیقًا آن چه 
را که مربوط به هدف است جمع آوری کنیم. 
می توانیــم از یک متخصــص یا فرد متبحر 
نیز کمــک بگیریم. جمع آوری اطالعات به 
مــا کمک می کند درباره گزینه های مختلف 
بهتــر تصمیم بگیریم و به هدفمان نزدیک تر 

شــویم ســوم از اطالعات جمع آوری شده 
استفاده کنیم و این کار را با پرسیدن سؤاالت 
انتقادی انجام دهیم. مثاًل وقتی با مشــکلی 
مواجه شــدیم اول از خودمان سؤال کنیم که 
چه عواملی در این مشــکل دخیل هستند؟ و 
چه تصورات دیگری وجود دارد؟ آیا برداشت 
من از اطالعات درســت است؟ آیا پیامی که 
دریافت کرده ام راست می گوید و آیا اگر من 
باور کنم برای من ســودی خواهد داشــت؟ 
چهــارم پیامدهای ممکن را در نظر بگیریم. 
مثاًل در انتخابات وقتی به شــعار نامزد مورد 
عالقه مان گوش می دهیم که شــعار قشنگی 
هم هست فکر کنیم آیا این شعار قابل تحقق 
است؟ و اگر تحقق پیدا کند چه عواقبی دارد؟ 
مثاًل اگر نامزدی گفت: »من سوخت را مجانی 
می کنم« خوب این شــعار در ظاهر زیباست 
ولی فکر کنید جه بالیی ســر محیط زیســت 
می آیــد. پنجم دیدگاه هــای دیگران را نیز 
بررســی کنیم. از خودمان بپرسیم، چرا افراد 
دیگری مخالف نظر ما هســتند؟ در بررســی 
نظرات دیگران شــاید نکاتی باشد که از دید 
ما مغفول مانده باشد. این ها ساده ترین شکل 
مراحل پنج گانه »تفکر انتقادی« هســتند که 
در جامعــه ما عملکرد مطلوبی ندارد. به نظر 
می رســد یکــی از مهم ترین دالیل ترس از 
فضای مجازی ضعــف در »تفکر انتقادی« 
اســت. پس بایــد بجای مسدودســازی و 

محدودسازی فرهنگ سازی کنیم.
*رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

فرار از فضای مجازی

سیدجمال هادیان طبائی زواره* نگارنده
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نقش کمرنگ اقتصاد ایران در جهان
تحریم ها به ما خیلی چیزها آموخت و خیلی از مسائل را برای ما روشن کرد. 
از جمله به ما نشان داد تا چه اندازه اقتصاد ما ضربه پذیر است. این مساله در 
تحریم های دور اول قبل از امضای برجام برای ما آشکار شد. در آن موقع با 
وجود همه کاســتی ها و چالش ها، اقداماتی برای تقویت اقتصاد در وضعیت 
تحریم اعمال شــد که تا حد کوچکی اثراتی داشــتند. اما سؤال این است چرا 
از زمانــی که برجام امضا شــد تا زمانی کــه امریکا به طور یکجانبه از برجام 
خارج شــد، اقدامی برای تقویت اقتصاد کشــور تا آن جا که در برابر تحریم ها 
مقاومت حداقلی داشته باشد، صورت نگرفت؟ چرا ما تالش نکردیم در این 
فاصله حدود دو ســال و نیم آن قدر اقتصاد خود را تقویت کنیم تا اواًل خروج 
امریــکا از برجــام و اعمــال مجدد تحریم ها این قدر تبعات برای اقتصاد ما به 
دنبال نداشــته باشــد، ثانیًا، خروج امریکا و بی تفاوتی دیگر امضاکنندگان 
نسبت به کما رفتن برجام این قدر سهل و آسان نباشد؟ اقتصاد مقاومتی که 
مقام معظم رهبری در دور اول تحریم ها یعنی قبل از امضا شــدن برجام بر 
آن تاکید داشتند، دقیقًا با همین رویکرد بود، چرا بعد از امضا شدن برجام به 
این موضوع توجه نشــد تا بعد از خروج امریکا از برجام چنین ضربات ســخت 

اقتصادی را متحمل شویم؟
اصواًل چرا این قدر راحت تحریم می شویم در حالی که ما چیزی جز مطالبه 
بــه حــق خود را از جامعه جهانی نمی خواهیم؟ چرا در اقتصاد جهانی نقش ما 
این قدر کوچک اســت که رقبا و دشــمنان ما به راحتی می توانند ما را کنار 
بگذارند؟ اگر یک اقتصاد برونگرای قوی و متوازن با اقتصاد داخلی داشتیم که 
در معادالت اقتصاد جهانی تاثیرگذار بود، آیا دشمنان و رقبای ما می توانستند، 
این چنین علیه ما وارد عمل شــوند و در تمامی حوزه ها تالش کنند ما را از 

گردونه رقابت حذف کنند و این چنین به اقتصاد ما ضربه بزنند؟
شــکی نیســت که ما در دادوســتد بین المللی و تجارت خارجی ضعیف عمل 
کرده ایم. اقتصاد ما تا اندازه بسیاری مبتنی بر صادرات نفتی است. صادرات 
نفت ایران در دوره قبل از تحریم )یعنی قبل از تابســتان امســال( چیزی در 
حدود 2 میلیون و 6۸0 هزار بشکه بود که بعد از بازگشت تحریم های امریکا، 
در حال حاضر به زیر یک میلیون بشــکه رســیده است. اگر در همین صنعت 
نفت می توانستیم حجم صادرات خود را به بیش از این رقم برسانیم و نقشی 
تاثیرگذارتر از وضعیت قبل از تحریم ایفا می کردیم، بی شــک تحریم نفتی 
ما به مراتب سخت تر می شد. ما این واقعیت جدید را درک نکردیم که ایاالت 
متحده امریکا از سال 200۸ روی صنعت نفت خود چنان سرمایه گذاری کرد 
تا در سال 201۸ به صادرکننده بزرگ نفت تبدیل شود. در حال حاضر ایاالت 
متحده امریکا بزرگترین تولید کننده نفت در کنار روسیه و عربستان سعودی 
اســت. بخش عمده ای از بازار نفت ایران بعد از تحریم توســط شــرکت های 
نفتی امریکایی تصاحب شدند. یا ما ورود عراق به جمع تولیدکنندگان اصلی 
نفت اپک را دســت کم گرفتیم و زمانی دریافتیم عراق، رقیب جدی اســت 

که روشــن شــد تولید نفت این کشور تا سال 2019 به حدود 5 میلیون بشکه 
در روز می رســد. در اوپک جایگاه ما به قدری ضعیف شــده بود که روسیه، به 
عنوان شریک سیاسی ما در عرصه بین المللی، به جای البی با ما در تعیین 
ســقف تولید اول با عربســتان سعودی به توافق رسید سپس به سراغ ما آمد.
مــا حتــی در تعامالت اقتصادی منطقه ای خود نیز ضعیف عمل کرده ایم. در 
دایره اقتصادی اروپا، ایران جایگاه بسیار کوچکی دارد در حالی که تعامالت 
اقتصادی آلمان با کشــور کوچکی مثل لیتوانی با 2.۸ میلیون نفر جمعیت و 
65 هزار و 300 کیلومتر مربع مســاحت حدود 5 میلیارد و 600 میلیون دالر 
و تعامالت اقتصادی روســیه با این کشــور حدود 6.52 میلیارد دالر است. در 
حالــی کــه کل مراودات اقتصادی ایران به کل اتحادیه اروپا تا قبل از خروج 
امریــکا از برجــام حدود 20 میلیارد دالر بــود که بخش عمده ای از این رقم 
صادرات نفتی ما به کشورهای عضو این اتحادیه بود. با بازگشت تحریم ها، 
به گفته وزیر نفت، حتی کشوری مثل یونان که از تحریم های امریکا معاف 
شــد، حاضر نشــد از این معافیت اســتفاده کند و از ایران دوباره نفت وارد کند. 
در حال حاضر معامالت اقتصادی ما با اروپا در حد صفر است.روابط اقتصادی 
ما با کشورهای همسایه شمالی و حوزه قفقاز و آسیای میانه که ظرفیت های 
بالقوه اقتصادی برای ایران دارند به مراتب کوچک تر اســت. در کشــورهایی 
مثل تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان و قزاقستان که مشترکات فرهنگی 
فراوانی نســبت به ما دارند، و می توانســتیم حوزه اقتصادی مهمی را در آن 
جا رقم بزنیم، نقش ما در اقتصاد آنها به 10 درصد هم نمی رســد. در حالی 
که ترکیه، همسایه غربی ما در حدود 15 میلیارد دالر در سال فقط صادرات 
پوشــاک به آســیای میانه و قفقاز دارد.هم زمان با ســقوط ارزش پول ما در 
تابستان گذشته، لیر، واحد پول ترکیه نیز سقوط کرد. دلیل هر دو اتفاق هم 
یک چیز بود، دالر که ایاالت متحده امریکا از آن استفاده ابزاری می کرد. اما 
برای ترکیه، کارشناسان اروپایی هشدار دادند که سقوط اقتصادی این کشور 
می تواند کل اقتصاد اروپا را وارد بحرانی به مراتب بدتر از ســال 200۸ کند 
و برای همین باید اروپا همه تالش خود را به کار گیرد و اجازه ندهد اقتصاد 
ترکیه دچار بحران شــود، برای همین اروپایی ها دســت به کار شدند و برای 
ترکیه در واشــنگتن البی گری های ســنگینی کردند در حالی که کل تالش 
اروپا برای جبران خسارت اقتصادی خروج امریکا از برجام بعد از ماه ها تأخیر 
به ایجاد غیرالزام آور اینســتکس منجر شــد که هنوز معلوم نیست اروپایی ها 

تا کجا می توانند برای آن هزینه کنند.
در دنیای امروز اقتصاد جایگاه باالیی در تعریف تعامالت کشورها با یکدیگر 
دارد. هر چقدر اقتصاد یک کشور قدرتمند باشد و نقش آن در مناسبات جهانی 
تاثیرگذارتر باشد، متحدان و طرف های اقتصادی آن ایستادگی بیشتری برای 
حفظ آن می کنند، هر چقدر این مناسبات ضعیفتر باشند کشورها کمتر حاضرند 

برای حفظ مناسباتشان هزینه کنند.
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گفت وگو

گفت و گوی تفصیلی با سیدجواد نوفرستی:

دولت در حال فروختن آینده و پیش خوری است
پیام عابدی گفتگو

یــک اقتصــاددان می گوید: تصور اینکه نرخ بنزین افزایش نیابد جز محاالت 
اســت؛ چراکه دولت و نمایندگان مجلس خود تاکید دارند که افزایش نرخ ها 
گریز ناپذیر است. او همچنین تاکید دارد که یارانه پنهان بنزین قطعًا ناعادالنه 
توزیع می شود و خواهد شد؛ چراکه 50 درصد خانوارها که در شهرهای کوچک 
و روســتاها زندگی می کنند اصاًل خودرو ندارند. آن ها حتی یک دوچرخه هم 
ندارند.خبرنگاری از وزیر نفت می پرســد: برنامه ای برای ساماندهی مصرف 
ســوخت دارید. زنگنه در پاســخ می گوید: »جز سهمیه بندی و افزایش قیمت 
راهی نداریم. یعنی باید ســهیمه بندی شــود یا افزایش قیمت داده شود. راهی 
وجود ندارد. چه کار باید بکنیم دیگه!« خبرنگار دیگری از وی می پرسد: چه 
میزان از افزایش قیمت منطقی است؟ زنگنه با خنده پاسخ می دهد: »تا وقتی 
مردم تحمل کنند!«می گویند که جراحی اقتصادی ایران واجب است؛ چراکه 
اقتصاد کشور بیمار، ملول و درمانده است. از این رو عده ای »شوک درمانی« را 
پیشنهاد داده اند. اینکه وزیر می گوید تا زمانی که مردم تحمل کنند، نمود کامل 
شوک درمانی است.در تعریف شوک درمانی نوشته اند: رهاکردن قیمت ها و 
نظارت های ارزی، حذف یارانه های دولتی به طور ناگهانی و تجارت آزاد آنی 
درون یک کشــور؛ به همراه خصوصی ســازی گستردٔه  ذخایر که در مالکیت 

دولت است. می گویند شوک درمانی اولین بار به توصیه »میلتون فریدمن« 
حامی نظام اقتصادی بازار آزاد؛ در شــیلی پس از کودتای نظامی »اگوســتو 
پینوشــه« در ســال هزار و نهصد و هفتاد و پنج اتفاق افتاد.شــوک درمانی در 
حافظه تاریخ بین الملل با چکمه های نظامیان آمد از این رو در افکار عمومی 
وجه خوبی ندارد اما آرام آرام تطهیر و نزد طرفدارانش تقدیس شد؛ گویی که 
برای نجات نظام های اقتصادی بی برنامه، راهی به جز کاستن از هزینه های 
بخش عمومی و کوچک سهم مردم از کیک اقتصادی وجود ندارد. در ایران 
اما، عده ای اما با زبان انتقادی هم خواهان حذف یارانه پنهان و هم خواهان 
افزایش قدرت خرید کارگران، بازنشســتگان و کارمندان از طریق افزایش 
دســتمزدها هستند. »سیدجواد نوفرستی« اقتصاددان، استاد دانشگاه الزهرا 
و کارشــناس اقتصاد انرژی از این دســته اســت. او سال گذشته در گفتگو با 
ایلنا هشــدار داده بود که عده ای در مقابل ســاقط شدن قدرت خرید کارگران 
خود را به ناشنوایی زده اند.در گفتگوی پیش رو، او ضمن دفاع از حذف یارانه 
انرژی، شرح می دهد که اگر دولت اقتصاد را تکانی بدهد و زمینه شرافتمندانه 
تعیین کردن حقوق و دســتمزدها را فراهم کند؛ دیگر کســی پیدا نمی شــود 
کعه به یارانه و سبد کاال با آن شکل توزیع تحقیرآمیزش نیازی داشته باشد.
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 آقای نوفرســتی؛ دولــت و مجلس در   �
شــرایطی نگران کسری بودجه سال آینده 
هســتند، که در بودجه سنواتی 98 در رابطه 
با قســمتی از درآمدها که مربوط به افزایش 
نرخ حامل های انرژی اســت، شفاف سازی 
نشده است. کســی نمی داند که دولت اگر 
نرخ حامل های انرژی را از طریق حذف یارانه 
پنهان در قالب سهمیه بندی افزایش دهد با 
منابع آن چه می کند. در همین حال کارگران 
و تولیدکنندگان نگران تسریع تعطیلی های 
بنگاه هــای تولیــدی هســتند. برخی از 
شرکت های قطعه سازی به ویژه کوچکترها 
که در تأمیــن نقدینگی خــود وامانده اند، 
کارگران را به مرخصی اجباری می فرستند. 
صنایع دیگر هم به همین ترتیب در آســتانه 
ورشکســتگی هستند. آن ها در این شرایط 
از دولت انتظار یاری و دســتگیری و پشت 
پــا نزدن دارند. آن ها تا به حال از حذف گام 
به گام یارانه پنهان بهره ای نبرده اند. هرچه 
بود را شــرکت های بزرگ و ابرثروتمندان 
بلعیده اند. دولت چه زمانی ســهم آنها را از 

خوان نعمت خود پرداخت می کند؟
این از عجایب اســت که دولت با وجود کسری 
بودجه، از ســرگیری دوباره تحریم ها، افزایش 
هزینه هــای آب، بــرق و گاز و افزایش قیمت 
جهانی بنزین افزایش قیمت فراورده های نفتی 
را در الیحه بودجه ســال 9۸، پیش بینی نکرده 
است. این را بگذارید در کنار صحبت های چندی 
پیش وزیر نفت در جمع خبرنگاران. آقای زنگنه 
گفت که چاره ای جز ســهیمه بندی و افزایش 
قیمت ســوخت نداریم. با این حال هیچکدام از 
خبرنگارانی که آنجا بودند از او نپرســیدند: پس 

چرا آن را بودجه لحاظ نکرده اید؟
تصور اینکه نرخ بنزین هیچگاه افزایش نیابد جز 
محاالت اســت؛ چراکه در همایش »حکمرانی 
و سیاســتگذاری عمومــی« که مدتی پیش در 
دانشــگاه شریف برگزار شد، دولت و نمایندگان 
مجلــس تاکیــد کردنــد که افزایــش نرخ ها 
گریزناپذیــر اســت و دولت دیگــر نمی تواند 
نرخ هــای فعلی حامل های انرژی را با پرداخت 
سوبسید بیشتر در همین سطح نگه دارد. در هر 

صورت اگر این وضعیت ادامه داشــته باشــد در 
شــرایطی که دولت با کســری شدید بودجه در 
سال 9۸ مواجه است؛ آنهم کسری که بر اساس 
ارزیابی کمیســیون برنامه و بودجه، 100 هزار 
میلیارد تومان اســت، با کسری شدیدتر مواجه 
می شــود. دقت داشته باشید که کسری بودجه 

خود به تورم بیشتر دامن می زند.
شــاید هدف دولت از این کار افزایش نه   �

5 تــا 10 درصدی قیمت فراورده های نقتی، 
که افزایش 20 درصدی باشد.

دســت دولت برای افزایش تعرفه ها باز اســت؛ 
چراکه الزما قرار نیست که افزایش تعرفه ها در 
الیحه بودجه درج شــود. دولت اختیار افزایش 
قیمــت بنزین تا 90 درصد فوب خلیج فارس را 
دارد. به نظر می رســد که دولت با همین هدف 
افزایــش قیمت فراورده های نفتی را در بودجه 
نیاورده اســت. به هر حال سهیمه بندی بنزین 
از طریــق توزیــع کارت انرژی مدت ها مطرح 
است و باالخره به همان دالیلی که شرح دادم 

اجرایی می شود.

چه الزماتی برای توزیع درآمدهای حاصل   �
از قطع سوبســید پنهان فراورده های نفتی 
وجود دارد؟ اگر مجلس در این مورد دســت 
دولت را باز بگذارد که احتماالً این کار را بکند، 

چه اتفاقاتی رخ می دهد؟
قوانیــن از جمله قانون هدفمنــدی یارانه ها، 
ردیف های خرج درآمدهای دولت از این محل 
را مشخص کرده اند. برای نمونه A درصد، برای 
تولید، B درصد، برای پرداخت یارانه های نقدی 
و C درصد برای هزینه های جاری. اما ای کاش 
دولت در قالب بودجه آن را شفاف سازی می کرد 

تا درآمدهای دولت مشخص و ردیف هزینه های 
آن شفاف می شد. در حال حاضر در بالتکلیفی 

بسیار شدیدی به سر می بریم.
شــاید افزایش قیمت بنزین آنگونه که   �

مدنظر شــما باشد، ممکن نشود. در غیر این 
صورت به جز اتــالف منابع حاصل دیگری 
نخواهد داشت. ضمن اینکه تمام نمایندگان 
مجلس به خاطر برگزاری انتخابات مجلس 

در سال آینده با آن موافق نیستند.
چند صدایی که از مجلس برمی خیزد هم   �

عجیب اســت هم نارحت کننده. یک عده از 
نمایندگان می گویند افزایش قیمت سوخت 
برای ســال آینده قطعی است اما یک عده 
می گویند عملی نمی شــود. حتی دیده شده 
که در یکی از کمیســیون های مرتبط با این 
حوزه، رئیس کمیسیون یک حرفی می زند و 
اعضــا حرفی دیگر! و رئیس مجلس هم نظر 

دیگری دارد.
 البتــه افزایش قیمت بنزین بیشــتر از 5 تا 10 
درصد خواهد بود؛ حاال چه در قالب سهمیه بندی 
اجرایی شــود یا در قالــب کارت انرژی. حرف 
من این اســت که مــردم و تولیدکنندگان باید 
تکلیــف خود را بدانند. هیچکس پاســخی در 

دستش نیست.
در گذشــته طرح اســتفاده از کارت ســوخت 
شــخصی بدون افزایش قیمت و سهمیه بندی 
مطرح بود؛ با این هدف که از قاچاق ســوخت 
جلوگیری شود. در کل هیچ کدام از این طرح ها 
اجرا نشــدند؛ چراکه عقــال برای هیچ تصمیم 
واحــدی به نتیجه نرســیده اند. البته اینکه من 
می گویــم نماینــدگان به توزیع کارت انرژی و 
ســهمیه بندی بنزین از این طریق بیش از سایر 
طرح ها فکر می کنند، شــاید خوشبینانه باشد؛ با 
ایــن حال امیدوارم حداقل در همین یک زمینه 
در »سطحی« به تصمیم مشترک رسیده باشند. 

امیداورم که در حال بررسی آن باشند.
در کل اگــر بخواهند بدون داشــتن برنامه چه 
افزایش 5 درصدی، چه افزایش 10 درصدی و 
چه افزایش 20 درصدی را اعمال کنند، نه تنها 
مصرف بنزین کاهش نمی یابد؛ بلکه بی عدالتی 
در توزیع یارانه ها تشدید می شود و کمکی هم به 

در گذشــته طرح استفاده از کارت   �

سوخت شخصی بدون افزایش قیمت 

و سهمیه بندی مطرح بود؛ با این هدف 

که از قاچاق ســوخت جلوگیری شود. 

در کل هیــچ کدام از این طرح ها اجرا 

نشدند؛ چراکه عقال برای هیچ تصمیم 

واحدی به نتیجه نرسیده اند.

گفت و گو
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گفت و گو

کاهش حجم قاچاق سوخت نمی کند.
می خواهم بگویم که نیاز به یک تصمیم کلیدی 
و مهــم داریم. افزایش 5 تا 10 درصدی قیمت 
بنزیــن صرفًا تورم ایجــاد می کند و در نهایت 
همانطور کــه گفتم کمکی به کاهش مصرف 
نخواهــد کــرد. حتی اگر قیمت بنزین را صد در 
صد افزایش دهند و هزار تومان بشــود دو هزار 
تومــان بازهــم هیچ کمکی به کاهش قاچاق و 
مــواد دیگر که نام بــردم نخواهد کرد. در این 

شرایط همچنان قاچاق سوخت جذاب است.
در آن صورت توزیع نابرابر یارانه پنهان   �

ادامه خواهد داشــت. فقر تشدید می شود و 
صنایع کوچک تعطیل در ســال 98 بیش از 
این تعطیل می شوند، که بیکاری هم تشدید 

می شود.
 یارانه پنهان بنزین قطعًا ناعادالنه توزیع می شود 
و خواهد شــد؛ چراکه 50 درصد خانوارها که در 
شــهرهای کوچک و روستاها زندگی می کنند 
اصاًل خــودرو ندارند. آن ها حتی یک دوچرخه 

هم ندارند.
تاکید من این اســت که دولت، مجلس و مراکز 
پژوهشی باید روی طرحی کار کنند که خروجی 
آن در شرایط فعلی اقتصادی کشور که با رکود 
تورمی دست به گریبان است، به نفع منافع ملی 
باشــد. اگر طرح کارت انرژی بخواهد اجرایی 
شــود نباید هدف افزایش درآمد دولت باشــد؛ 
چراکــه افزایش درآمــد برابر با افزایش بودجه 
جاری دولت و افزایش تورم است. اگر این طرح 
تصویب شــود و ما در قالب توزیع این کارت ها 
ســهمیه بندی بنزین را داشته باشیم، آن وقت 

دولت فرصتی برای صادرات می یابد.
 اینجاست که دولت باید دست به شفاف سازی 
درآمدهایش بزند تا داســتان فروش ارز دولتی 
تکرار نشود. دولت در سال 97 میلیارد تومان از 
این محل درآمد داشت اما هیچگاه آن را علنی 
نکرد و در مورد خرج آن پاسخگو نبود. عده ای 
بر این نظر هستند که دولت منابع پرداخت کمک 
200 هزار تومانی به کارگران و بازنشستگان را 
که بالغ بر 1400 میلیارد تومان اســت، از محل 
سود فروش مابه التفاوت ارز دولتی در بازار آزاد 

تأمین کرد.
بحث این است که این درآمد برای بودجه جاری 
دولت صرف نشود و صرفًا برای حمایت از تولید، 
نوسازی سیستم حمل و نقل و گسترش آن و... 

هزینه شود.
کمــک بــه صنایع کوچک یــک مطالبه ملی 
اســت. دولت در این مورد چندان جدی نبوده 
اســت. البته بانک ها را تشــویق کرده تا به به 
»بحران زده«ها تســهیالت بپردازند؛ اما نرخ 
ســود تسهیالت باالســت. خود بانک ها هم 
ترجیج می دهند که به این دســته از بنگاه ها 
تسهیالت نپردازند؛ چراکه در شرایطی که نرخ 
ارز باالی 10 هزار تومان اســت، قدرتی برای 
پرداخت اقساط خود ندارند. باالخره چه زمانی 
دولت می خواهد با کمک به صنایع کوچک از 
محل درآمدهای خود، به ثبات آنها کمک کند؟

مطالبــه من هم همین اســت؛ اما این دولت 
است که صنایع کوچک را به تعطیلی کشانده 
و موجب تعدیل کارگران شــده است. صنعت 
لــوزم خانگی را مثال می زنم که برای همه ما 

ملموس اســت. لوازم خانگی مانند گاز، 
یخچــال و... در مدتی کوتاه بین دو 

تــا دو نیم برابــر افزایش قیمت 
داشته اند.

 برای اینکه می گویم دولت این 
بال را سر صنایع کوچک آورده 
دلیل دارم. مواد اولیه صنایع 
تولیدکننــده لوازم خانگی 
شــامل فلزات و تولیدات 
صنایع  پتروشیمی هاست. 
فلــزی شــامل آلومنیوم، 
فوالد و... و پتروشــیمی ها 

توسط شرکت های دولتی یا 
شــبه دولتی اداره می شوند. 
آن هــا تولیــدات خــود را به 

قیمت جهانی فلزات با احتساب 
قیمت دالر در بازار آزاد به شــرکت های 

تولیدکننــده لــوازم خانگــی فروختند. چرا 
هزینــه تولیدکنندگان کوچک را باال بردیم؟ 
چــه توجیهی برای زمین زدن آنها داشــتیم؟ 

بدیهی است که دولت صنایع کوچک را نابود 
کرده است. همین اتفاق در دولت آقای احمدی 

نژاد رخ داد و در دولت بعد تکرار شد.
فقرزدایی به واســطه توزیع درآمدهای   �

نفتی، پرداخت سود سهام عدالت، پرداخت 
یارانه نقــدی و اختصاص یارانه پنهان به 
ســوخت تا چه انــدازه موفقیت آمیز بوده 
اســت؟ شــما کمی پیش تاکید کردید که 
»یارانه پنهان بنزین قطعاً ناعادالنه توزیع 

می شود«.
امــروز به نام حمایت از اقشــار محروم و فقرا 
تعرفه های برق و به کل انرژی را سوبســیدی 
نگه داشتیم و حتی نگران افزایش قیمت آنها 
هستیم؛ چراکه می گوییم که افزایش قیمت آنها 
برای فقرا تورم ایجاد می کند؛ اما باید واقعیت 

را درنظــر بگیریم. دولت 45 میلیارد دالر 
یارانه پنهان را به جیب 

غنیــا  ا
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می ریــزد. این نحوه توزیــع یارانه ها در میان 
دهک های درآمدی بســیار ناعادالنه است؛ 
چراکه ســه دهــک باالی درآمــدی، از 50 

درصد این یارانه ها استفاده می کنند.
باالتریــن دهک درآمدی بیــش از 10 برابر 
پایین تریــن دهک درآمــدی از یارانه پنهان 
بهره مند می شود. حاال می شود از طریق طرح 
کارت انرژی یا حســاب یارانه انرژی، از محل 
آزادســازی تعرفه ها، یارانه پنهان 45 میلیارد 
دالری را بــه طور مســاوری بین همه توزیع 
کرد و آن هنگام ســهم محرومان و سهم کم 
مصرف ها چند برابر ســهمی است که در حال 
حاضر دارند. 50 درصد خانوارها هیچ سهمی از 
یارانه بنزین ندارند؛ اما از آن طرف بهره مندان 
)دهک هــای باالی درآمدی( با وجود مصرف 
بســیار باالی بنزین، برق و... از یارانه پنهان 

بهره مند می شوند.
می خواهیــد   �

یید  بگو

که فقرزدایی ممکن نشد و شکاف طبقاتی 
تشدید شد؛ چراکه ساختار اقتصادی ایران 

به نفع اغنیا ریل گذاری شده است.
اجــازه بدهیــد که با مثال زدن یارانه نقدی به 
روشــن شــدن بحث کمک کنم. هشت سال 
پیش مصوب شد که به هر نفر 45 هزار تومان 
یارانه پرداخت شود. نگاه کنید که قیمت دالر 
آن زمان چقدر بود حاال چقدر است. تورم چقدر 
بود، حاال چقدر است. اما یارانه همان است که 
بــود! می خواهم بگویم که هیچگاه با افزایش 
تورم، افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت بنزین 
و سایر سوخت ها، یارانه نقدی افزایش نیافت.

 در مقابل صنعت برق ایران، برق را با کمتر از 
نرخ تمام شده به مردم و کشاورزی می رساند. 
گاز هم به همین ترتیب. دولت این یارانه عظیم 
را از بیت المــال می پــردازد. در واقع در حال 
فروختن آینده و پیش خوری اســت. دولت ها 
معتقدند که آیندگان مســئول آینده هستند ما 

باید امروزمان را بگذارنیم!
همیــن حاال دولت بیــش از 30 هزار میلیارد 
تومان بــه پیمانــکاران صنعت برق 
بدهکار است. 60 درصد برق کشور 
را شرکت های غیردولتی تأمین 
می کننــد اما شــبه دولتی ها و 
دولتی های این صنعت بیشتر 
از همه از جیب بیت المال 
آخر  می کنند.  برداشت 
سر هم دولت مطالبات 
را  خدمات دهندگان 
پرداخت کند. زمانی 
هم کــه می خواهد 
این کار را انجام دهد 
از بانــک مرکــزی 
اســتقراض می کند؛ 
چراکــه با کســری 
بودجه عظیمی به خاطر 
پرداخــت یارانــه پنهان 
مواجه اســت. استقراض از 
بانک مرکزی کسری بودجه را 
تشــدید می کند. این کار به افزایش 

تورم می انجامد که در نهایت فشار آن به فقرا 
و محرومان وارد می شود.

تورم و سقوط ارزش ریال، ارزش دارایی های 
غیرنقدی آن ها را به عرش رســاند. خودشان 
هم باورشــان نمی شد که اینگونه ترک تازی 
کنند. ارزش داریی شــان در سال 97 دو تا سه 
برابر و حتی بیشــتر شــد؛ اما فقرا چون هیچ 
نداشتند نه تنها از افزایش تورم سودی نبردند؛ 
بلکه از آن چیزهایی که آرزوی داشتن شــان 
را داشــتند، هزاران کیلومتر دورتر شدند. اصل 

درد فقر اینجاست.
ســوی دیگــر تعمیــق فقر، شــیوه افزایش 
حقوق هاســت. مجلــس اعــالم می کند که 
بر اســاس الیحه بودجه، حقــوق کارمندان 
20 درصــد افزایش می یابــد. از آنجا که اکثر 
نماینــدگان مجلــس و تصمیم ســازان جز 
دهک هاِی باالی درآمدی هســتند، هیچگاه 
بــه ضرر خود تصمیمی نمی گیرند. 20 درصد 
افزایش برای کســی کــه 10 میلیون تومان 
حقوق می گیرد، یعنی 2 میلیون تومان اضافه 
پرداخت. اما برای کســی که 1 میلیون و 200 
هــزار تومان حقــوق می گیرد برابر 240 هزار 

تومان است.
 نمایندگان مجلس در حال افزایش شــکاف 
درآمــدی و فاصلــه طبقاتی هســتند. با این 
تصمیــم مجلس نجومی بگیــران، نجومی 
بگیرتر و فقیرانمان فقیرتر می شــوند. این ها 
باید اصالح شــود. تمــام گرفتاری های ما از 

این سیاست های گستره ای است.
بعد هم برای جلب رضایت آنها که طردشان 
کرده اند به آن شــکل تحقیرآمیز سبد کاال 
می دهند. پرســش این است که چرا زمانی 
که خط فقر به اذعان مراکز پژوهشی حدود 
3 میلیــون تومان اســت، اکثــر کارگران، 
مستمری بگیران و کارمندان زیر یک و نیم 
میلیــون تومان یا بیین یک و نیم میلیون تا 
2 میلیــون تومان حقوق می گیرند؟ حقوق و 
دستمزدها را شرافتمندانه کنید به سبد کاال 
و یارانــه 45 هــزار تومانی نیازی نخواهیم 

داشت.

گفت و گو
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مروری بر اتقاقات سال۹۷

 مهم ترین خبر آبان 1397 اعدام »ســلطان 
ســکه« بود. صبح چهارشنبه 23 آبان پایگاه 
اطالع رســانی دادسرای عمومی و انقالب 

تهران اعالم کرد:
»حکم وحید مظلومین مشــهور به سلطان 
ســکه فرزند حبیب اهلل و محمد اســماعیل 
قاســمی فرزند غالمعلی مشــهور به محمد 
ســالم که به جرم افساد فی االرض از طریق 
شبکۀ فساد اخالل در نظام اقتصادی و ارزی 
و پولی کشــور با انجام معامالت غیر قانونی 
و غیــر مجــاز و قاچــاق عمده و کالن ارز و 
ســکه، به اعدام محکوم شــده بود به اجرا 

گذاشته شد«.
در این اطالعیه آمده بود:

»شبکۀ وحید مظلومین، از مؤثرترین فعاالن 
بازار غیر مجاز بازار ارز و سکه بود و با استفاده 
از حســاب بانکی دیگران، از حساب بیش از 
40 نفــر با تبانی بعضــی از کارمندان بانک 
به فعالیت غیر مجاز ارزی و ســکه مشــغول 
بودند و فقط گردش حســاب دو تن از اقوام 
و کارمندان مبلــغ ۸.219.961.۸۸1.4۸5 
ریــال و 3.250.551.447.27۸ ریال بوده 
اســت... وحید مظلومین حتی مالحظۀ زنان 
ُمسن فامیل را هم نکرده و از حساب پیرزن 
71 ساله مبلغ سه هزارو پانصد میلیارد ریال 

سوء استفاده کرده است.«
خط و نشان فقیه برای مرجع  �

خبــر مهــم دیگر در آبان ماه، انتشــار نامۀ 
سرگشاده یا سرگشودۀ آیت اهلل شیخ محمد 
یزدی به آیت اهلل سید موسی شبیری زنجانی 
از مراجع تقلید و با لحن آمرانه و هشدار آمیز 
بود که شاید در تاریخ مرجعیت شیعه سابقه 

نداشته باشد.
مرجع تقلید به تهران آمده و شاگردان سابق 
به دیدار او رفته بودند. حضور ســید محمد 

خاتمی رییس جمهوری پیشــین ایران، سید 
محمد موســوی خویینی ها دادســتان کل 
کشــور در حیات امــام و عبداهلل نوری وزیر 
کشــور دولت اصالحات و جمعی از فعاالن 
سیاســی و غالبا روحانی خشم رییس جامعۀ 
مدرسین را برانگیخت و مانند رییس اداره ای 
که زیر دســت خود را انذار می دهد خطاب 
به آیت اهلل شــبیری زنجانی نوشت: »دیگر، 

تکرار نشود!«
شیخ محمد یزدی از مرجع تقلید پرسیده بود: 
»چگونــه فرصت مالقات با اعضای هیأت 
رییسۀ مجمع عمومی اساتید را پیدا نمی کنید 
اما فرصت مالقات با این آقایان را دارید که 
برای نظام جمهوری اســالمی و مقام معظم 
رهبری احترامی قایل نیستند؟ این موضوع، 
ناراحتــی و تعجــب مقلدان و حوزویان را در 

پی داشته است.«
ســخن گفتن از جانب نظام درباره مقامات 
ارشــد سابق جمهوری اســالمی و اتهام 
بــه آنان در حالی بــود که آقای یزدی تنها 
عضو شــورای نگهبان اســت و دیگر عضو 
خبــرگان رهبــری هــم نیســت و مراجع 
تقلیــد نیز زیر مجموعۀ تشــکیالتی جامعۀ 
مدرســین نیستند که آمرانه بنویسد: »الزم 
اســت احترام و شئون مرجعیت را رعایت و 
ترتیبــی اتخاذ فرمایید این گونه مســایل، 

دیگر تکرار نشود.«
قابل تأمل ترین جملۀ شیخ محمد یزدی در 
این نامه اما این بود: »مقام و احترام شما در 
سایۀ احترام به نظام اسالمی حاکم، رهبری 

و شأن مرجعیت است.«
این نامه با واکنش های مختلف و غالبا منفی 
رو به رو شــد و حتی در میان اصول گرایان 
کمتر کســی در حمایت، موضع گرفت زیرا 
حمل بر این شده بود که آقای یزدی به خاطر 

سفارش آقای خاتمی به رأی به فهرستی که 
نام او در آن نبود از ورود به مجلس خبرگان 
بازماند و نه تنها کرســی ریاســت این نهاد 
عالــی که عضویت آن را نیز از دســت داد، 

غیظ دارد.
ایــن نامه از ایــن جهت هم متفاوت و مهم 
ارزیابی شد که یک فقیه که عنوان حوزوی 
او »آیت اهلل« است برای مرجعی که عنوان 
حوزوی او »آیت اهلل العظمی« خط و نشــان 

کشیده بود.
سومین شهردار  �

دراین ماه شــهردار تهــران ناگزیر از کناره 
گیری شــد چون او را مشــمول قانون منع 
به کارگیری بازنشســتگان دانستند و تالش 
او برای ماندن و مســتثنا دانستن منتخبان 

شوراها ثمر نداد.
محمد علی افشانی در روزهای آخر مدیر کل 
روابط عمومی خود را به این خاطر که برای 

توجیــه ماندن او تالش نکرده برکنار کرد.
تهران که در 12 ســال تنها یک شــهردار را 
به خود دیده بود حاال در کمتر از دو ســال 
سه شهردار می دید و در رقابت عباس احمد 
آخوندی وزیر مســتعفی راه و شهرسازی با 
پیروز حناچی، تنها یک رأی مانع شــهردار 

شــدن آخوندی شد و حناجی را برگزیدند.
روند صدور حکم شهردار تهران اما طوالنی 
شد و شایعاتی دربارۀ تعلقات سیاسی برادرش 
درگرفــت و در نهایت در وقت اضافه حکم 
پیروز حناچی صادر شــد و کار خود را شروع 

کرد.
50 هزار میلیــارد تومان بدهی، ماهانه 70 
میلیــارد تومان حقوق و دســتمزد کارکنان 
شهرداری و پرسنل مازاد و پروژه هایی که 
حناچی در حایــگاه معاون معماری وزارت 
راه و شهرســازی به آنها باور نداشــت، به 

مهرداد خدیر نگارنده
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اضافــۀ کاهش درآمدهای شــهرداری به 
خاطر وضعیت اقتصادی افق روشــنی پیش 
چشــم شــهردار جدید قرار نمی داد. او اما 
 کار خــود را شــروع کــرد و از همان ابتدا 

تفاوت های خود را افشــانی نشان داد.
محمــد علی افشــانی یک مدیر بوروکرات 
و پشــت میزنشــین و گریزان از رسانه ها و 
اجتماعات بود تا جایی که در طول هشت ماه 

صدای او را هم خیلی ها نشــنیدند.
حناچی اما به ســه شــنبه های بدون خودرو 
پیوســت و یک بار با دوچرخه، نوبت دیگر با 
مترو و بار ســوم که باران می بارید با تاکسی 

سر کار رفت.
این رویکرد ها و رفتارها اما به مذاق شــهردار 
تهران در سال های 6۸ تا 7۸ خوش ننشست. 
کرباسچی گفت: آیا بهتر نیست آقای حناچی 
با خودرو شــخصی یا اداری به دفتر کار خود 
برود اما وقت خود را صرف بهبود حمل و نقل 
درون شــهری کند و برای خرید واگن های 

معطل ماندۀ مترو تدبیری بیندیشــد؟
این در حالی بود که فراکســیون حزب متبوع 
او – کارگزاران ســازندگی- در شورای شهر 
در رقابــت حناچی – آخوندی به حناچی رأی 

داده بودند.

شــهردار تهران البته با لحنی نرم پاســخ داد 
این که با چه وســیله ای مســافت منزل تا 
محــل کارم را طی می کنم مانع رســیدگی 
به موضوعات مختلف شــهری نیست ضمن 
این که تردد با وســایط نقلیه عمومی امکان 
دیدار چهره به چهره با شــهروندان را فراهم 
می کند و اســتفاده از دوچرخه به خاطر ســه 
شــنبه های بدون خودرو و در پاسخ مثبت به 

این فراخوان است.
ظریف و پول شویی  �

در آبان 1397 بحث پیوســتن یا نپیوســتن 
ایران به کنوانســیون های مورد نظر »گروه 
ویــژۀ اقدام مالی« یــا همان اف.ای.تی.اف 
هــم ادامــه یافت و جملــه ای از محمد جواد 
ظریف وزیر امور خارجه، دلواپســان را چنان 
به خشم و غیظ آورد که در صدد استیضاح او 
هم برآمدند و برخی مقامات دیگر از او ســند 

و مدرک خواستند.
جواد ظریف گفته بود: »پول شویی در کشور 
ما یک واقعیت اســت و کســانی که هزاران 
میلیارد تومان پول شــویی می کنند به راحتی 
ده ها میلیارد تومان هم برای مخالفت با پول 

شویی هزینه می کنند.«
ایــن جمله از آن رو بر مخالفان »اف.ای.تی 

.اف « و»سی.اف.تی« گران افتاد که همواره 
از موضع دفاع از استقالل و انقالبی گری و تن 
ندادن به نظام سلطه و از چاله به چاه نیفتادن 
داد ســخن می دهند و ظریف نه همه شان که 
دســت کم شــماری از آنان را متهم می کرد 
مخالــف انــد چون خودشــان پول شــویی 
می کنند. استدالل ظریف، روشن و ساده بود 
اما کیهان در واکنش نوشت: »چرا پول شویان 
را بــه مراجع قضایــی معرفی نمی کنید؟ اگر 
ادعایتان واقعیت دارد خودداری شما از معرفی 
آنان آیا خیانت به ملت و نظام و هم دســتی 

با پول شویان نیست؟«
همان ها که تا اســتیضاح و برکناری و اتهام 
خیانت به وزیر خارجه هم پیش رفتند اما چند 
ماه بعد که در اعتراض به اطالع نداشــتن از 
ســفر بشار اســد به تهران، استعفا کرد همین 

اتهام زنندگان دست پاچه شدند.
و باز هم سلطان سکه  �

در ایــن فضا اما همچنــان در افکار عمومی 
دربارۀ ســلطان ســکه بحث بود و این که بر 
سر سکه هایی که به قیمت جان، فراهم آورده 
بود چه آمده اســت؟ دادستان البته پاسخ داد: 
هنگام دستگیری، وحید مظلومین سکه ای 

نداشته است.

گزارش
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از آتش کشیدن برجام و جنجال بر سر اف ای تی اف تا سونامی سئوال و استیضاح

مجلس در سال ۹۷ با خودش چه کرد؟

 ســال 97 ســال پر هیاهویی بود؛ ســالی که 
فراز نشــیبش فقط شــامل حال دالر و ســکه و 
وضعیت اقتصادی مردم نشــد و پایش به میدان 
بهارســتان و ســاختمان هرمی آن هم رسید. از 
جنجــال آفرینی ها در مجلس گرفته تا تصویب 
قوانینی که حرف و حدیث هایش ساعت ها وقت 
بهارســتانی ها را به خود اختصاص داد. ماجرای 
ســونامی سؤال و اســتیضاح ها هم که حکایتی 
داشت و حتی گریبان رئیس جمهور را هم گرفت. 
حال نگاهی می کنیم به آنچه در قاب مجلس در 
طول یک سال گذشته از پیش روی نمایندگان 

و قوه مقننه گذشت.
دودی که از بهارستان بلند شد  �

در حالــی که همه دنیا از خارج شــدن آمریکا از 
برجام انگشــت به دهان در حیرت فرو رفته بود 
این سر دنیا در مجلس شورای اسالمی که نماد 
قانون گذاری ایران اســت تعدادی از نمایندگان 
در صحن علنی مجلس پرچم آمریکا را به آتش 
کشــیدند؛ ماجرا از جلســه علنی حاال نگاه ها از 
کاخ ســفید به ساختمان هرمی شکل بهارستان 
می چرخد و عکسش صفحه گاردین را پر می کند؛ 
ماجرا مربوط به جلســه علنی مجلس در روز 19 
اردیبهشــت است؛ وقتی نوبت به نطق محسن 
کوهکن نماینده اصولگرای مجلس رســید این 
نماینده مردم لنجان پشت تریبون قرار گرفت و 
انتقاداتش را به آمریکا و خروج او از برجام شروع 
کــرد امــا نقطه اوج او نه در کالم که در کبریتی 
بــود کــه به پرچم آمریــکا زد و آن را در صحن 
علنــی مجلس به آتش کشــید در همین زمان 
ذالنوری نماینده قم نیز خود را به جایگاه رســاند 
و بــه صــورت نمادین برجام را آتش زد. در میان 
آتش بازی این دو نماینده، همقطاران شــان هم 
درحالی که شــعار مرگ بر آمریکا ســر می دادند 

به ســمت جایگاه ناطقان حرکت کرند. هرچند 
غائله آن روز با دخالت علی الریجانی تمام شــد 
اما تا مدت ها حرف و حدیث آن به جا ماند و آنقدر 
واکنش های مختلفی به دنبال داشــت که حتی 
اصولگرایان هم از این حرکت حمایت نکردند.

رأی ناپلئونی برای ریاست  �
یکی از اولین چالش های مجلس در ســال 97 
موضوع انتخابات هیات رئیســه در ســال سوم 
مجلس دهم بود انتخاباتی که هیچ شــباهتی به 
انتخابات های دو سال قبلش نداشت؛ از نوع صف 
آرایی ها گرفته تا البی های دقیقه 90، همه یک 
وزن کشــی تمام عیار را زیر سقف هرمی شکل 
بهارستان رقم زد. بحث بر سر سومین انتخابات 
هیات رئیســه مجلس است؛ موضوعی که برای 

چنــد هفته ای البی های مجلس و تیترهای داغ 
رســانه ها را بــه خود تخصیــص داده بود. هیچ 
کسی یادش نمی آمد که انتخاب رئیس مجلس 
به دور دوم کشــیده شده باشد، اما اعالم موضع 
مســتقل سه فراکسیون و درفش رقابت عارف و 
حاجی بابایی از فراکســیون امید و برای رسیدن 
بــه رأس هرم هیات رئیســه آنقــدر رقابت ها را 
نزدیک و نفســگیر کرد که در مرحله اول نتیجه 
آرا همه را شــوکه کرد؛ محمدرضا عارف رئیس 
فراکســیون امید با 114 رأی از علی الریجانی 
با 101 پیشــی گرفت و حمیدرضا حاجی بابایی 
با 54 رأی نفر ســوم این رأی گیری شــد. این 
نتیجه هرچند شگفت انگیز بود اما از آنجایی که 
هیچ کدام نتوانستند آرای نصف + 1 نمایندگان 
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حاضر در جلســه را به دســت بیاورند؛ انتخابات 
وارد مرحله دوم شــد. نهایتًا حاجی بابایی به نفع 
الریجانی از رقابت دست کشید و بخشی از ارای 
جناح راســت به سبد علی الریجانی ریخته شد 
تا برای یازدهمین ســال ریاســت مجلس به نام 

او رقم بخورد.
از جنجال تا تصویب  �

20 خرداد 97 برای اولین بار الیحه الحاق ایران 
به کنوانسیون های بین المللی پالرمو و همچنین 
 cft مبــارزه با تأمین مالی تروریســم یا همان
مطرح شد. همان روزی که مخالفان این الیحه 
در صحــن علنــی مجلس آنچنان جنجالی به پا 
کردنــد تا این الیحه به تصویب نرســد. »جمع 
کنید، این کارها چیه« این را علی الریجانی گفت. 
آن هــم وقتی که بــا پهن کردن طومار امضای 
مخالفــان الیحه »الحاق ایران به کنوانســیون 
منع تأمین مالی تروریســم« از سوی دلواپسان 
در صحن مجلس، عصبانی شده بود. همان وقتی 
که اصولگرایان مجلس از کریمی قدوسی گرفته 
تا ذالنوری و محمد دهقان میدان دار شده بودند 
و یکــی یکی بنرها را یا از دیوار ســکوی هیات 
رئیســه آویــزان می کردند یا کــف زمین پهن 

می کردند. علی الریجانی که ریاســت مجلس 
را به عهده داشــت یکی از این بنرها را از روی 
سکو به پایین انداخت و به این رفتارها اعتراض 
کرد. هرچند الیحه پالرمو عاقبت به خیر شــد و 
تعیین تکلیفش موکول به نظر شــورای نگهبان 
گردید اما جنجال ها برای الیحه منع تأمین مالی 
تروریسم )CFT( به این سادگی ها حل و فصل 
نشد و تا دو ماه دیگر متوقف شد. البته این الیحه 
به جای دو ماه، چهارماه ادامه پیدا و کرد و نهایتًا 
15 مهرماه درمیان غوغاســاالری دلواپسان با 
رأی مثبت نمایندگان از سد مجلس عبور کرد.

میراث بگم بگم در مجلس دهم  �
نیمی از عمر مجلس دهم می گذرد و هیچ جلسه 
استیضاحی مانند جلسه استیضاح وزیر کار نبود. 
بــه قول علیرضا ســلیمی نماینده محالت گویا 
اســتیضاح وزیر کار بدون جنجال نمی شود. 17 
مرداد 97 مرکب استیضاح ربیعی علم شد. به هر 
حال سیل اعتراضات مردمی که در مرداد به اوج 
رسید و کار به تظاهرات خیابانی کشیده شد نیاز 
به یک قربانی داشــت در این میان قرعه به نام 
وزیر کار افتاد تا ذبح آن در دستور کار مجلس قرار 
بگیرد. جلسه استیضاح با صحبت ها و فریادهای 

جنجالی مخالفان ربیعی آنچنان داغ شده بود که 
تصور نمی شد موافقان وزیر حاضر باشند به تقابل 
بپردازند اما همینکه پزشکیان پشت تریبون قرار 
گرفــت تمــام پیش بینی ها بر هم خود و نطق او 
آنچنان همه را مقهور کرده بود که از صحنی با 
آن همه شلوغی صدایی بلند نمی شد و تنها فریاد 
احســنت احسنت بود که به گوش می رسید. اوج 
ماجرا وقتی بود که بعد از صحبت های مســعود 
پزشــکیان نائب رئیس اول مجلس، محمدرضا 
پورابراهیمــی رئیس کمیســیون اقتصادی در 
موافقت با اســتیضاح نطق خودش را ایراد کرد 
اما صحبت های او خالی از بگم بگم نبود و یک 
روی ســخنش بــا وزیر بــود و روی دیگرش را 
خطاب به مســعود پزشکیان بیان کرد. او گفت: 
آقای پزشکیان باید به این سؤال جواب دهد که 
زهرا پزشکیان مســئول فاینانس پتروشیمی با 

مدرک لیسانس چه نسبتی با او دارد؟
پزشــکیان به این اتهام پاســخ داد و گفت: دختر 
من فوق لیســانس شــیمی از دانشگاه شریف 
دارد کــه قبــل از آنکه آقایان ســر کار آیند در 
پتروشــیمی کار می کرد. آیا این به آن معناست 
که من رانت خوار هســتم؟ اگر قرار باشــد ما هم 
مثل آقای پورابراهیمی حرف بزنیم، می خواهید 
بگوییم که بچه های آنها و دار و دسته شــان در 
این سیســتم بیشــتر درگیر هستند یا بچه های 
من؟ این حرف ها را که می زنند چه معنایی دارد.
هرچنــد پورابراهیمی با جواب قاطع نائب رئیس 
مجلس مواجه شــد اما پاســخ وزیر کار، رئیس 
کمیســیون اقتصادی را رســمًا غافلگیر کرد او 
خطاب به پورابراهیمی گفت: آقای پورابراهیمی! 
شما آقای کهنوجی را می شناسید، رزومه ایشان 
دســت من چیکار می کند، اگر ایشان از مدیران 
مس می شد مشکل شما با بنده اینچنین ادامه پیدا 
می کــرد؟ آقای پورابراهیمی این نامه برای بنده 
نبوده و مربوط به اطالعات نیروی انتظامی است

در نهایــت وقتــی اعتماد به وزیــر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی به رأی گذاشــته شد، نمایندگان 
مجلــس با 129 رأی موافق و 111 رأی مخالف 
به اســتیضاح علی ربیعی رأی دادند. اینجا نقطه 
پایان ربیعی در دولت دوازدهم در قامت وزیر بود 

حکم اخراج وزیر اقتصاد  �
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نواســانات ارز و ســکه از یک طرف و تورم لجام 
گســیخته از طرف دیگــر همه نگاه ها را متوجه 
وزارت اقتصاد کرد. در این میان کرباســیان که 
ســکان این وزارت خانه را در دســت داشت در 
ســیبل انتقادات قرار گرفت و نهایتًا این ســیل 
انتقادات کار وزیر اقتصاد را به اســتیضاح کشاند 
و درســت در بوحبوهه ســؤال از رئیس جمهور 
بســاط استیضاح وزیر اقتصاد هم به پا شد. البته 
بیشتر از آنکه جلسه استیضاح وزیر اقتصاد حاشیه 
ســاز باشــد اعالم وصول این استیضاح همراه با 
حاشــیه بــود چراکه همزمان بــا اعالم وصول 
این اســتیضاح، امیرآبــادی نماینده مردم قم در 
مصاحبه ای با خبرگزاری تسنیم گفته بود: بنده این 
را عــرض می کنم که مجموعه معاونت پارلمانی 
رئیس جمهور، روز یکشــنبه )2۸ مرداد(، تالش 
داشــتند که استیضاح وزیر اقتصاد اعالم وصول 
شــود، اتفاقًا به دلیل همین تالش ها بود که 12 
تن از نمایندگان فراکســیون نمایندگان والیی 
به هیئت رئیســه نامه نوشــتند و اعالم کردند که 
استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس به بعد از سؤال 
از رئیس جمهور موکول شود و آقای دهقان پیگیر 
جمع آوری امضا بود که به هیئت رئیســه تقدیم 
شود. هرچند این اظهار نظر از سوی هیات رئیسه 
تکذیب شد اما نتیجه استیضاح با حرف و حدیث ها 
همخوانی پیدا کرد و کرباســیان نتوانست اعتماد 
بهارستان نشــینان را به خــود جلب کند. به این 
ترتیــب نمایندگان با 137 رأی مثبت، 121 رأی 
منفــی، 2 رأی ممتنــع از مجموع رأی مأخوذه با 
ابقای وزیر اقتصاد و امور دارایی در وزارت اقتصاد 

خود مخالفت کردند.
کارت زرد مجلس به روحانی  �

با شــروع اعتراضات دی ماه 96 تنور ســؤال از 
روحانی هم داغ شــد و منتقدان دولت در را تنها 
بر این پاشــنه می چرخاندند تــا اینکه بالخره 6 
شهریور ماه حسن روحانی راهی بهارستان شد تا 
به سؤاالت انها در چهار محور عدم موفقیت دولت 
در کنترل قاچاق کاال و ارز، استمرار تحریم های 
بانکــی، عدم اقدام شایســته دولت درخصوص 
کاهــش نرخ بیــکاری، رکود اقتصادی شــدید 
چندین ســاله، 5- افزایش شــتابان نرخ ارزهای 
خارجی و کاهش شــدید ارزش پول ملی. پاســخ 

بدهد.
ابتدا 24 نماینده مجلس با اســتناد به قانون آیین 
نامه داخی مجلس شــورای اسالمی در نامه ای 
از هیئت رئیســه مجلس درخواســت کردند رأی 
گیری به صورت علنی و ورقه ای باشــد. این در 
خواست به رأی گذاشته شد، اما نمایندگان با آن 
مخالفت کردند. نهایتًا بعد از صحبت های روحانی 
که البته چند روز قبل از جلسه سؤال اعالم کرده 
بود خیلی مســائل را بازگو خواهد کرد نهایتًا به 
چنــد کنایه تقلیل پیدا و کــرد. نهایتًا نمایندگان 
تنها درمورد ســؤال دوم که مربوط به اســتمرار 
تحریم های بانکی بود قانع شدند و در سه محور 

دیگر به رئیس جمهور کارت زرد نشان دادند.
مجلس و پنچ کرسی خالی دولت  �

هنوز ســایه بالتکلیفی بر سر وزارتخانه بهداشت 
که با اســتعفای قاضی زاده هاشمی بی وزیر شده 
بود ســنگینی می کرد که اســتیضاح وزیر کار و 
اقتصاد هم به آن اضافه شــد. در همین بین که 
زمزمه اســتیضاح وزیر صنعت به گوش می رسید 
شریعتمداری از سکانداری این وزارت خانه استعفا 
داد. حــال دولــت مانده بود و پنج کرســی خالی 
در کابینه. نهایتًا پنجم آبان ماه حســن روحانی 
محمد اســالمی به عنوان وزیر پیشنهادی راه و 
شهرسازی، فرهاد دژپسند به عنوان وزیر اقتصاد و 
امور دارایی، محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی و رضا رحمانی به 
عنوان وزیر پیشنهادی صمت به مجلس معرفی 
شــدند. را به مجلس پیشنهاد داد. فضای مجلس 
برخالف جلســات معمول رأی اعتماد نه التهابی 
داشــت و نــه تحرکی جدی؛ آنقــدر فضا آرام به 
پیش رفت که حتی نمایندگان مشــغول عکس 
یادگاری ثبت شــخصی بودند. درنهایت هر سه 
وزیر هم توانســتند با رأی اعتماد نمایندگان بر 
کرسی وزارت تکیه بزنند. تقریبًا دوماه بعد از این 
رأی اعتماد یعنی 15 بهمن ماه، سعید نمکی نیز 
به عنوان وزیر بهداشــت به مجلس معرفی شد و 
او نیز توانست با 229 رأی موافق جایگزین قاضی 

زاده هاشمی شود.
دعوا بر سر دیدار با خاتمی  �

اســفند ماه برای فراکسیون امید مجلس یادآور 
تکــرار محمد خاتمی و نتیجه حیرت انگیز 30 بر 

هیچ انتخابات 94 است که به کام اصالح طلبان 
تمام شد از آن سال اسفند ماه جناح چپ مجلس 
دیداری با ســید محمد خاتمی دارد؛ دیداری که 
البتــه به مذاق خیلی ها خوش نمی آید. اســفند 
97 هــم از ایــن قاعده مســتثنی نبود و باردیگر 
امیدی هــای مجلــس به دیــدار خاتمی رفتند، 
دیداری که محمدمهدی زاهدی نماینده کرمان 
در نطقــش به این دیــدار انتقاد کرد محمدعلی 
وکیلی در جلسه علنی امروز )دوشنبه( در اخطاری 
به استناد به اصل 75 قانون اساسی و در واکنش به 
نطق محمدمهدی زاهدی در جلســه علنی امروز 
بیــان کرد: آنچه که دکتــر زاهدی در نطق خود 
فرمودنــد تعداد قابل توجهی از همکاران را مورد 
قضاوت غیرمنصفانه قرار دادند. ایشــان فرمودند 
عده ای از نمایندگان دیداری در خالف منافع ملی 

با آقای خاتمی داشته اند.
وی در ادامــه اظهــار کرد: در پاســخ به وی باید 
بگویم خالف منافع ملی آنجایی انجام شــد که 
با تنگ نظری و فتنه انگیزی بخشــی از ســرمایه 
انســانی کشــور را به حاشیه بردیم. خالف منافع 
ملی آنجایی بود که رییس جمهوری که هشــت 
ســال کشــور را اداره کرد در گوشه و کنار کشور 
سفر می کند و سخنرانی آزاد دارد و تمام مرزهای 
رســمی کشور را زیر ســؤال می برد، اما کسی به 
او معترض نمی شــود. نه رییس جمهوری که در 
گوشــه ای نشســته است و جز دعوت به وحدت و 

رحمت حرف دیگری ندارد.
در همیــن حین مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم 
در مجلس شــورای اســالمی با حضور در جایگاه 
هیات رییســه ســخنان وکیلی را قطع کرد و با 
صدایی بلند می گفت نماینده باید بی طرف باشــد 
شــما طرفدارای از دولت می کنید. خاتمی خون 

ریخته است.
در همین حین جمع کثیری از نمایندگان در جایگاه 
هیات رییســه تجمع کردند و درگیری لفظی در 
بین نمایندگان فراکســیون امیــد و نمایندگان 
والیی ایجاد شد. علی مطهری که ریاست جلسه 
را برعهــده داشــت از نمایندگان خواســت تا به 
جایگاه شــان بازگردند. او بیان کرد: آقای خاتمی 
ممنوع المالقات نیستند و ممنوع التصویر هستند 

که خود این موضوع هم مبنای قانونی ندارد.
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متوســط نرخ دالر در یازده ماه ســال گذشــته به بیش از 10 هزار و 544 
تومان رسید.

بررســی بازار ارز نشــان می دهد در میان ســه ارز اصلی و عمده قابل 
معامله در بازار ایران، یکصد ین ژاپن صدر نشــین میزان رشــد قیمت 

در برابر ریال بوده است.
 در حالی که نرخ دالر در فروردین ماه به طور متوســط برابر با 5 هزار 
و ۸3 ریال محاســبه شــده است، این نرخ در یازدهمین ماه سال گذشته 
به طور متوســط به اندکی بیشــتر از 12 هزار تومان رسید تا در این سال 

متوســط یازده ماهه نرخ دالر 10 هزار و 544 تومان ثبت شــود.
 میزان رشد قیمت دالر در این مقطع زمانی برابر با 164 درصد گزارش 
شــده اســت. در همین دوره زمانی متوسط نرخ یورو در بازار آزاد به 12 
هزار و 395 تومان رســید. این نرخ تنها در بهمن ماه ســال گذشــته 13 
هزار و ۸3۸ تومان بود. در بهمـن مـاه 1397 متوسـط قیمـت فـروش 
یـــک دالر امریکـــا در بـازار آزاد شـهر تهـران 12 هزار و 6 تومان بود 
که در مقایســـه بـــا مـاه قبـــل و مـاه مشـابه سـال قبـل بـه ترتیـب 

9/5 درصـــد و 159 درصد افزایش داشته است.
دالر 164 درصد افزایش قیمت داشــت

همچنین حـــداقل و حـــداکثر نـرخ فـروش یـک دالر آمریکـا در مـاه 
مـــذکور بـــه ترتیـــب 11 هزار و 203 تومان و 12 هزار و 9۸0 تومان 
گزارش شده است. در بهمن ماه 1397 متوسط قیمت فروش یک یورو 
در بازار آزاد شــهر تهران 13 هزار و ۸3۸ تومان بود که در مقایســه با 
ماه قبل و ماه مشـــابه ســـال قبـــل بـه ترتیـب ۸.5 درصـد و 134.1 

درصـد افـزایش داشته است.
همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش یک یورو در ماه مذکور به ترتیـب 

13 هــزار و 2۸3 تومــان و 14 هزار و ۸22 تومان بود.

متوســط نرخ پوند انگلیس نیز به 14 هزار تومان در بازار رســید که این 
نرخ در بهمن ماه 15 هزار و 5۸6 تومان برآورد شده است. میزان افزایش 
متوسط نرخ یورو در بازده ماهه منتهی به بهمن 97 برابر با 160 درصد 
و میزان این رشــد برای پوند برابر با 162.۸ درصد گزارش شــده است.

 دو ارز عمده دیگر که بانک مرکزی در محاســبات ســاالنه و ماهانه 
خود مورد بررسی قرار می دهد یکصد ین ژاپن و فرانک سوییس است.
 نرخ برابری ریال با یکصد ین ژاپن در بهمن ماه به 11 هزار و 14 تومان 
و در یازده ماهه منتهی به بهمن به 10 هزار و 549 تومان رســید. این 
ارز رشــدی بیش از 1۸9 درصد را در بازار ایران به نام خود ثبت کرد. 
قیمت فرانک ســوییس نیز به 11 هزار و 970 تومان رســید. این نرخ به 

طور متوســط در یازده ماهه 11 هزار و ۸02 تومان بود.
 میزان افزایش این نرخ در بازار به طور متوســط در یازده ماهه 1۸2.3 

درصد بود.
نرخ دالر کدام ماه بیشــترین افزایش را داشت؟  �

 روند افزایش قیمت دالر از دی ماه سال 1396 آغاز شده بود. فروردین 
ماه این نرخ به محدوده 5 هزار تومان رســید اما ممنوعیت مبادله دالر 
در ادیبهشــت و خرداد و تیر هم نتوانســت شــرایط را عادی کند چرا که 
بازگشــایی معامالت دالر در بازار آزاد ناگهان ســبب شد قیمت دالر به 
10 هزار و 220 تومان برســد. این افزایش در شــهریور و مهر با ثبت 
متوســط قیمت هــای 12 هزار و 635 تومــان و 14 هزار و 76۸ تومان 
ادامه یافت اما کنترل ها قیمت را از آبان ماه با کاهش روبرو کرد. جدول 
زیر نشــان دهنده میزان رشــد قیمت در یازده ماه ســال گذشته است. 
دالر در آخرین روز اســفند در مرز یازده هزار تومان در بازار آزاد، ســال 
کاری خود را به پایان برد. در جدول زیر که بانک مرکزی منتشرکرده، 

قیمت ها به تومان است.

بررسی نوسان ارزها در سال ۹۷

گزارش
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نگاه

نرخ ارز در سال ۹۷ 
اوج می گیرد

ایراد بزرگ اقتصاد کشــور وابســتگی شدید به دالر است به شکلی که عمده 
کاالهای مصرفی کشور وارداتی و طبیعتًا وابسته به دالر است. از این منظر 
طبق نظر کارشناسان سال آینده هم شاهد افزایش نرخ ارز و هم شاهد افزایش 
تورم از کانال افزایش نرخ ارز خواهیم بود. در سال 97  فنر رها شده تورم برای 

اقتصاد ایران مشکالت عدیده ای به وجود خواهد آورد.
غالمحسین طاهری درباره پیش بینی نرخ ارز در سال 97 اظهار کرد: بررسی 
کارشناســان بازار پولی و مالی نشــان می دهد به علت نبود سیاســت متوازن 
و تمهیدات بانک مرکزی، در ســال آینده با افزایش قیمت دالر و گذر آن از 
مبلغی به میزان پنج هزار تومان روبرو خواهیم بود این در حالیست که دولت 
قیمت دالر را بســیار کمتر از این رقم در نظر گرفته اســت. این امر موجب 
شکاف عظیمی بین قیمت ارز در بازار و قیمت ارز از نظر دولت خواهد شد.

ایــن کارشــناس اقتصاد بین الملــل تصریح کرد: اولین پیامــد این اتفاق، 
منتفی شــدن سیاســت تک نرخی کردن ارز و پیامد دوم آن افزایش 10 تا 15 
درصدی تورم در اقتصاد اســت. موارد فوق به معنی ازدســت رفتن دســتاورد 

دولت در کاهش نرخ تورم است.
طاهری اظهار کرد: افزایش قیمت دالر در ســال 96 تحت تأثیر ناآرامی های 
حاکم بر فضای سیاسی بود، دالیل اصلی افزایش نرخ ارز همچنان پابرجاست. 
بنابراین همچنان شاهد افزایش قیمت دالر و دیگر ارزها از جمله یورو تا مرز 

6 هزار تومان خواهیم بود.

طاهری یادآورشد: همان طورکه سال 96 قیمت دالر تا مرز 5 هزار تومان رسید 
پیش بینی تحلیل گران بازار ارز حکایت از آن دارد که اگر دولت اقدامات کنترلی 
متداوم نداشــته باشــد سال 97 شاهد رسیدن قیمت دالر به پنج هزارو پانصد 
تومان خواهیم بود این درحالی است که در روند افزایش نرخ ارز مولفه های 
خاصی دخیل هســتند، در این مســیر دولت و بانک مرکزی اختیاراتی دارند 
کــه در صورت اســتفاده از مکانیزم عرضــه و تقاضا قادر خواهند بود بر بازار 
آشفته تسلط داشته باشند و از حبابی شدن بازار تا حدودی جلوگیری کنند.

وی اضافه کرد: بانک مرکزی می تواند با آن دسته از افرادی که در آمدهایی از 
خرید و فروش ارز کسب می کنند مالیات اخذ کند و از سوی دیگربا مدیریت 
بازار بتواند کنترل الزم را انجام دهد. با این حال پیش بینی کارشناســان و 
تجربه ســال های گدشــته نشان می دهد که سال 97 اگر اقدام عاجلی انجام 
نشود نظام چند نرخی ارز همچنان پا برجاست و شکاف نرخ ارز دولتی و آزاد 

موجب تورم خواهد شد.
کارشناس اقتصاد بین الملل بیان کرد: یکسان سازی نرخ ارزی همچنان منتفی 
است این درحالی است که متغیعرهای بیرونی مانند تحریم ها، اقتصاد ایران 
را تحت تأثیر قرار می دهد در این صورت شــاهد بی ثباتی در اقتصاد کشــور 
خواهیم بود به هرحال اگر چاره اندیشــی نشــود فقر تورم 10 تا 15 درصدی 
و رشــد نقدنیگی بیش 30 در صد در کنار تنش های داخلی و خارجی قیمت 
اقالم مورد نیاز مردم را باال می برد در کنار این سوداگری داللی و سفته بازی 

همچنان موجب تورم افسار گسیخته خواهد شد.
طاهری گفت: در ســه بازار طال، بورس و مســکن نیز پارامترهایی همچون 
قیمــت اونــس جهانی طال نیز بر بازار اثر می گذارد. در خصوص بازار بورس 
می توان پیش بینی کرد که در صورت خروج آمریکا از برجام ریســک های 
سیســتماتیک می توانــد بــه بازار لطمه بزنــد و در آن صورت ضربه پذیری 
شــرکت های وارد کننده مواد اولیه بیشــتر می شــود البته صادر کنندگان از 
موقعیت بهتری برخوردار می شــوند در همین حال نوســانات قیمت نفت هم 
بر اقتصاد تأثیر می گذارد. حال باید منتطر برنامه های دولت بر اساس اقتصاد 
مقاومتی باشیم در این روند باید از شعار پرهیز و اقدامات عملی انجام شود.

گزارش سحرآرام
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کاش روزی برسد که مناسبات سیاست خارجی 
ایران همانند اکثریت کشــورهای جهان خالی 
از تنش و تشــنج های غیرعادی شــود و ایران 
نیز همانند شــمار قابل اعتنایی از کشــورها و 
جامعه ها برای گرفتن ســهم بیشتری از اقتصاد 

جهان نبرد کند.
اما به هر دلیل و از جمله استقالل خواهی ایران 
در مناســبات با غرب و به ویژه آمریکا، اکنون 
ایــران در موقعیت خاصی قرار گرفته و در یک 
دوره کمتر از هفت ســال، شــاهد دو بار تحریم 
گســترده بوده ایم. بازگشــت رژیم تحریم ها از 
اردیبهشت ماه امسال شروع و در ماه های تازه 

سپری شده تکمیل شده است.
ایــن اتفاق پــس از آن رخ داد که دونالد ترامپ 
رئیس جمهــور آمریــکا با روشــنی و صراحت 
گفت، قرارداد موســوم به برجام را که ایران 
با کشــورهای آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، 
انگلســتان و آلمان امضا کرده بود، قبول ندارد 

و آن را لغو کرد.
در حالی که انتظار می رفت ســه غول اروپایی 
یعنی انگلســتان، فرانسه و آلمان نیز آمریکا را 
همانند دور قبلی تحریم ها در ســال 1391 و 
1392 همراهــی کنند، امــا این بار این اتفاق 
نیفتاده است. این جدایی اتحادیه اروپا از آمریکا 
درباره شدت عمل در برابر ایران البته بیشتر در 
میدان سیاســت است و مدیران و سهامداران 
اصلی شــرکت های بــزرگ اروپایی به صف 

تحریم کنندگان پیوسته اند.
دربــاره این جدایی و انگیزه های اروپایی ها در 
همراهی نکردن سیاسی آمریکا به ویژه درباره 
برجــام و حفــظ آن دیدگاه های گوناگونی در 
میان سیاست ورزان و افراد و جریان های بانفوذ 

سیاسی در ایران وجود دارد.
برخــی از این طیف ها و جریان های سیاســی 
که اکثریت آنها منتقد دولت روحانی هســتند، 
باورشــان این بود و هســت که اروپا با آمریکا 

تقســیم کار کرده است و نقش پلیس خوب را 
بــازی می کند و می خواهد ایــران را از اینکه 
به مســیر قبل از برجام و توســعه فعالیت های 
هســته ای برگردد، منصرف ســازد. این گروه 
هنوز بر این باور استوارند و می گویند سازوکار 
مالی اندیشــیده شــده برای تسهیل تجارت با 
ایــران نیرویی نــدارد و در برابر قدرت واقعی 
آمریکایــی تاب آوری نخواهد داشــت و نابود 

می شود.
این باور در میان نیروهای سیاســی نزدیک به 
دونالد ترامپ هم دیده می شود و آنها با صراحت 
می گویند این سیستم جدید که در حقیقت مانند 
یک شــرکت تسویه وجوه اروپایی برای ایران 
عمل می کند، تا امکان انجام مبادالت تجاری 
شــرکت های اروپایی را بــا ایران فراهم آورد 
ابزاری نمادین اســت و در واقع، »ابزار حمایت 
از مبــادالت تجاری« همچون برنامه ای برای 
معامالت پایاپای بیرون از حوزه تسلط آمریکا 

بر اقتصاد جهانی کار می کند.
این گروه و البته گروه بزرگی از کارشناســان 
می گوینــد، انتظــار می رود با این ســازوکار 
تــازه، دامنه این تجارت پایاپــای یا تهاتری 
تنها کاالهای اساســی همچــون دارو، غذا و 
محصوالت کشــاورزی را در بــر بگیرد. قرار 

نیست که این سازوکار به مبادالت مالی ناشی 
از فروش نفت، به عنوان اصلی ترین منبع درآمد 

ارزی ایران سرایت پیدا کند.
امــا گروه دیگری هســتند کــه می گویند، به 
دالیل گوناگون و از جمله این احتمال که باید 
در پایداری ترامپ در منصب فعلی تردید کرد و 
همچنین با این تحلیل که االن بهترین روزگار 
برای استقالل خواهی نسبی اروپا از آمریکاست 
باید در این نقطه ایستاد و از برجام دفاع کرد.

واقع بینــی سیاســی و منطــق و عقل فرمان 
می دهد دســتگاه دیپلماسی ایران دیدگاه دوم 
را مبنای فعالیت های رسمی و غیررسمی قرار 
داده و از همین نقطه در خط ترســیم مناسبات 
تازه با غول های اروپایی حرکت کند. رها کردن 
همین یک نقطه موجود برای ترسیم یک خط 
تــازه در تهیه وتدارک سیاســت خارجی و به 
تبــع آن تجارت خارجی تازه با خرد سیاســی 

ناسازگار است.
بازرگانــان و کارخانــه داران و ســایر فعاالن 
اقتصــادی می توانند با ایســتادن بر روی این 
نقطه تالش کنند نقاط بعدی را یافته و آن را به 
یک فرصت تبدیل کنند. اروپایی ها با صراحت 
تمام از ایران می خواهند در مســیر جدایی آنها 
از آمریــکا در این پرونده برخی همکاری ها را 
بپذیرند. شاید این مسیر تازه و کارسازی باشد 
که بتوان با ایستادن در آن رخنه و شکاف واقعی 

در رژیم تحریم ها ایجاد کرد.
منطق استواری که بهره برداری از کوچک ترین 
روزنه ها را یک رفتار کامیاب می شناسد، به ما 

یادآوری می کند این روزنه را نبندیم.
تأسیس ســازوکار تازه نقطه نخست مناسبات 
میــان ایران و اتحادیه اروپا خواهد شــد اگر به 
آن اعتقاد داشــته باشــیم و بر پدیدار کردن هر 
روزنه برای نفس کشیدن تجارت خارجی و نظام 
ارزی به محاصره افتاده ایران باور داشته باشیم.
*نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران  

نقطه نخست یک راه پرپیچ وخم
حسین سالح ورزی* گزارش

نگاه
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نگاه

اندازه گیری اشــتغال و نــرخ بیکاری در یک 
جامعه آســان نیست. شــاخص های اقتصاد 
کالن می کوشــند انــدازه یک کوه یخی را در 
دل شــب ثبت کنند- همیشــه بخشی پنهان 
اســت- بخشــی در تاریکی گم شــده است و 

معمواًل عامل خطا هم وجود دارد.
اینجا تعاریف هم مهم می شــوند. آیا حسابدار 
شرکتی را که از کارش ناراضی است و دوست 
دارد زود کارش را عوض کند باید شاغل حساب 
کرد؟ یا نیروی در جستجوی کار؟ برای همین 
اســت که در اندازه گیری شاخص های کالن 
تشــخیص جهــت تغییــرات در اولویت قرار 

می گیرد.
در آخریــن گزارش مرکز آمــار ایران )مربوط 
بــه گزارش مرکز آمــار از وضعیت بیکاری در 
پاییز ســال 97( بیکاری جمعیت 15 ســاله و 
بیشــتر ۰٫۱ درصد کاهش نشــان می دهد و 
بیکاری جمعیت 10 ســاله و بیشتر یک درصد 

ثابت مانده است.
مشــارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر 
۰٫۸ درصد بیشتر شده است و اشتغالش ۰٫۷ 
درصد افزایش پیدا کرده اســت. بر اساس این 
آمــار و بدون اطالع از میانگین انحراف به نظر 
می رسد در بهترین حالت اشتغال افزایش یافته 

و در بدترین حالت بیکاری ثابت مانده است.
طبق این گزارش در بخش های کشــاورزی٬ 
صنعت و خدمات ۶۰۹٬۷۶۴ شغل بیشتر از 
پاییز 1396 است. ۲۳۹٬۱۴۲ نفر نیز مشغول 
به کارهای تعریف شده در اشغال ناقص هستند. 
تا به اینجا گزارش مثبت است و به نظر می رسد 
در مقایســه با پاییز ســال 96 بازار کار کشور در 
وضع بهتری اســت. آیا می توان در ســال 9۸ 

شاهد بازار کار بهتری بود؟ 
نگاهــی دوباره به آمار اعالم شــده برای پاییز 
ســال 1397 نشان می دهد که بهبود بازار کار 

برای همه گروه های جویای کار یکسان نبوده 
اســت. سهم جمعیت فارغ التحصیالن آموزش 
عالــی از کل بیکاران به 40.5 درصد رســیده 
اســت٬ در حالی که نرخ بیکاری جمعیت 10 

ساله و بیشــتر فارغ التحصیالن آموزش عالی 
ثابت مانده است.

اقتصــاد ایــران هنوز در ایجاد اشــتغال برای 
تحصیلکــردگان و دانــش آموختــگان رو به 
افزایش کشــور موفق نیســت. این واقعیت را 
باید در نظر داشــت که چنین مشاغلی نیازمند 
ســرمایه گذاری در بخش هــای مختلــف و 
گســترش بازارهای صادراتی و مصرفی کشور 

است.

در نتیجه به نظر نمی رســد که ســال 9۸ سال 
کاهش بیکاری در میان این گروه باشــد و در 
بهترین حالت آمار رسمی از تثبیت نرخ بیکاری 
در این گروه خبر خواهند داد. انقباض اقتصادی 
ناشــی از تحریم ها آغاز شــده است و نرخ رشد 

اقتصادی کشور دیگر مثبت نیست.
اخالل در صادرات نفتی و عدم دسترســی به 
بازارهای صادراتی برای محصوالت غیرنفتی 
و درآمدهای حاصل از چنین صادراتی به معنای 
بزرگتر شــدن اقتصاد زیرزمینی کشور خواهد 
بود.با این حال می توان امیدوار بود که شرایط 
بــازار کار بهبود بیابد اگــر موانع فعالیت های 
اقتصــادی کاهش بیابند و به حضور نهادهای 

رسمی و حکومتی در اقتصاد پایان داده شود.
متاســفانه نشــانه ای از تغییر چهارچوب های 
موجود و حاکم بر فعالیت های اقتصادی کشور 
نیست. در حالی که تحریم ها فعالیت اقتصادی و 
سرمایه گذار حقیقی را تحت فشار قرار می دهند 
نهادهای دولتی به بهانه تأمین رفاه اجتماعی و 
تضمین دسترسی اقشار کم درآمد به کاالهای 
اساســی بیشتر و شدیدتر از همیشه در اقتصاد 

مداخله می کنند.
تحریم های خارجی و موانع داخلی همدیگر را 
تشــدید می کنند و در نتیجه بر رشد مشاغل در 
کشــور تاثیری منفی می گذارند. این به معنای 
افزایش زمان جستجو برای کار و آسیب پذیری 
گروه هایی اســت که از نــرخ بیکاری باال رنج 
می برند. گروه هایی مانند زنان جوان شــهری، 
دانش آموختگان و جوانان کشــور برای شاغل 
بــودن نیازمنــد آزاد بــودن فعالیت اقتصادی 
هستند، حال آنکه تحوالت خارجی و تصمیمات 
سیاســتگذاران داخلــی دقیقــًا فعالیت های 
اقتصادی را محدود کرده و می کنند. ســال 9۸ 
می تواند ســال بهتری باشد اگر ذهن ها هم در 

نوروزش نو شوند.

وضعیت بازار کار در سال ۹8 چگونه خواهد بود؟
علی دادپی گزارش

تحریم هــای خارجی و موانــع داخلی   �
همدیگر را تشدید می کنند و در نتیجه بر رشد 
مشــاغل در کشور تاثیری منفی می گذارند. 
این به معنای افزایش زمان جســتجو برای 
کار و آســیب پذیری گروه هایی است که از 
نرخ بیکاری باال رنــج می برند. گروه هایی 
مانند زنان جوان شــهری، دانش آموختگان 
و جوانان کشــور برای شاغل بودن نیازمند 

آزاد بودن فعالیت اقتصادی هستند
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بــه دنبال خــروج آمریکا از برجام و اجرای دوباره 
تحریم ها، انتظار می رود در کوتاه مدت شاهد یک 
حالت نیمه انجماد در فعالیت های شــرکت هایی 
که با ایران توافق کرده اند، باشــیم. چرا که همه 
این شــرکت ها منتظر عکس العمل ها یا گام های 
خزانــه داری تحــت مدیریت اســتیون منوچین 
هســتند و تصمیم گیری هــا، خــط قرمزها و نوع 

جریمه ها را زیر نظر دارند.
شــرکت هایی چــون زیمنس، خودروســازان و 
مؤسســات تجــاری و مالی دیگــر که با ایران در 
حال گفتگو بودند و بر سر پروژه هایی توافق کرده 
بودند، دامنه فعالیتشان بسیار کوچک خواهد شد؛ 
چرا که بزرگ ترین حساســیت سرمایه گذاری در 
مواجهه با ریســک هایی اســت که پیش می آید و 

در آینده ای نزدیک بزرگ تر خواهد شد.
واقعیت این است آمریکا وزنه ای سنگین در اقتصاد 
جهانی اســت و روابط تجاری آن با بســیاری از 
کشورها از جمله آلمان، فرانسه، بریتانیا و اتریش 
تحت تأثیر روابط سیاسی با آمریکا و بسیار عمیق 

است.
به همین دلیل انتظار می رود به زودی ســهم سه 
کشــور آلمان، فرانســه و بعد اتریش، که هر سه 
ســهم بســیار بزرگی در روابط تجاری و مالی و 
توســعه پروژه های زیرســاختی با ایران داشتند یا 
برای شــروع این پروژه ها برنامه ریزی می کردند، 
به شــدت کوچک شود.در غرب اینطور نیست که 
شرکت ها به حرف رئیس دولت گوش بدهند. حتی 
اگر مکرون و مرکل به شرکت ها بگویند، همکاری 
خود را با ایران ادامه دهید، روسای این شرکت ها 
عمدتًا ارزیابی خودشــان را برای اندازه گیری سود 
و زیان دارند. به این ترتیب، شرکت ها پروژه های 
پرریسک را انجام نمی دهند و به عقیده من اکراه 
شرکت های اروپایی برای تجارت با ایران یا خروج 
آنها از این کشور یک پیام منفی برای ایران است. 
اما برخی برنده ریسک هایی هستند که ترامپ برای 

تجارِت ســایر کشورها با ایران به وجود می آورد. 
بزرگ ترین برنده به باور من روس ها هســتند که 
پروژه های نفتی را به دست می آورند. پس از سفر 
پوتین به ایران در ماه نوامبر، شــرکت های روسی 
10 پروژه بزرگ نفتی را به دســت گرفته اند. پس 
از آنهــا هــم چینی ها که بــدون مناقصه و تنها بر 
مبنــای توصیــه، پروژه های ایران را به کنترل در 
می آورند، از این روند سود می برند. در کوتاه مدت 
بازنده این تحریم ها و فشــارها کشورهایی چون 
کره جنوبی، ژاپن و مالزی هستند که هر سه عالقه 
خاصی برای حضور در پروژه های صنعتی به ویژه 
پروژه های مربوط به پتروشــیمی و نفت داشتند. 
اما این فرصت ها را از دســت دادند. در بلندمدت 
امــا مردم ایران بازنــده واقعی این بازی خواهند 
بود. چرا که با فرصتی که به مدت حدود دو سال 
و نیم برای کار با اروپا فراهم شــد، ما نتوانســتیم 
بهــره کافــی را ببریم و در عمل موفق نشــدیم 
اقتصــاد خود را از طریــق روابط با اروپا عمیق تر 
کنیــم. اثرگذاری این شکســت بیش از همه بر 
زندگی مردم عادی دیده می شود. تجارت با اروپا 
منجر به ایجاد شــغل می شــد؛ از آنجا که دیگر 
پروژه های صنعتی نخواهیم داشــت، تولید ملی 
هم ایجاد نخوهد شــد و به این ترتیب اقتصاد ما 
به شدت وابسته به واردات ارزان چینی و کاالهای 
با کیفیت پایین صنعتی روســیه می شود. از سوی 
دیگــر داللی هایی که از ایــن قراردادها نصیب 
خودی ها می شود، افزایش می یابد. به این ترتیب 
ادامه مبادالت تجاری به هر دو طرف یعنی اروپا و 
ایران بستگی دارد. در اروپا دو صندوق وجود دارد. 
یک صندوق ویژه حمایت از صادرات اســت. این 
صنــدوق برای مواردی که یک پروژه مهم نظیر 
نفت و گاز برای اتحادیه اروپا بســیار مهم است و 
یک کشــور به تنهایی نمی تواند یا نمی خواهد بر 
روی آن ســرمایه گذاری کند، مورد استفاده قرار 
می گیرد و این صندوق پوشش ریسک پروژه مورد 

نظر را متحمل می شــود. دوم کمیسیون اتحادیه 
اروپاست که آن هم یک چارچوب حقوقی دارد و 
قراردادهای مورد تائید کشــورهای عضو اتحادیه 
اروپــا که برایشــان حائز اهمیت اســت را مورد 
حمایــت قانونی و مالی قــرار می دهند. حمایت 
این صندوق ها برای شــرکت های اروپایی بسیار 
مهم اســت. به این ترتیب اگر خزانه داری آمریکا 
تهدیــدی را بــرای تجارت با ایران به مرحله اجرا 
بگذارد و به دنبال مساله خسارت پیش بیاید، این 
شــرکت ها هیچ نگرانی ندارند چرا که عالی ترین 
مجتمع فرادولتی در اروپا نه تنها آن پروژه را تائید 

کرده بلکه از آن حمالت عملی هم کرده است.
حتی اگر یک مورد پیش بیاید که یک شــرکت 
اروپایــی به فعالیت اقتصادی خود در ایران ادامه 
دهد و آمریکا هم نتواند با آن برخورد کند، همین 
یک مورد می تواند انگیزه ای باشــد برای ســایر 

شرکت ها تا پروژه های خود را از سر بگیرند.
ایران هم اگر رفتارهای خودتخریبی و ضد منافع 
ملــی را کنار بگــذارد، فرصت های کاری خوبی 
برایش فراهم می آید. ایران می تواند با گام بزرگی 
که از سوی آمریکا برای صدمه زدن به این توافق 

برداشته شده، مقابله کند.
اما اگر به تقابل ها ادامه دهیم، بیشترین کمک را 
در جهت درخشان تر کردن کارت آمریکا در روابط 

بین الملل کرده ایم.
اگر ما یک نگاه کارشناسی صحیح نسبت به روابط 
خودمان با کشورهای دیگر، وضعیت خودمان در 
منطقه و جهان داشته باشیم، می توانیم نه تنها این 
توافق را حفظ کنیم، بلکه نشان دهیم، آمریکا دیگر 
صدای اول و آخر در جهان نیست و به این ترتیب 
موفق خواهیم شد از این فصل هم بیرون بیاییم. 
اگرچه فصل بعدی هم آســان نخواهد بود؛ اما به 
این معنا هم نیســت که فعالیت های اقتصادی در 

ایران برای همیشه پایان می یابد.
*اقتصاددان  

آینده روابط اقتصادی ایران و اروپا
مهرداد عمادی* نگارنده

نگاه
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بازار ارز در سال آینده بازار پرتالطمی خواهد بود. به نظر 
می آید که وضعیت درآمدهای ارزی ایران در سال آینده 
با ســخت گیری هایی کــه از جانب آمریکایی ها روی 
حســاب های ارزی انجام می شــود، به چالش اساسی 
بخورد. ممکن اســت SPV کــه اروپایی ها طراحی 

کرده اند به کارکرد الزم نرسد.
مشــکلی که در خصوص قیمت دالر در سال آینده به 
وجود خواهد آمد این اســت که میزان ورودی ارز به 
کشــور قطعًا کاهش خواهد یافــت، به جهت این که 
تمــام کانال هایی که صرافان یا خود بانک مرکزی از 
طریق آن کار می کردند به هر دلیلی مســدود شــده یا 
با مشکالتی مواجه شده است، از جمله بانک کونلون 
چیــن کــه اعالم کرده تا ماه می بیشــتر با ایران کار 
نمی کند.این موضوع خیلی مهم اســت چون بخشی 
از صــادرات نفتــی ایران در دور اول تحریم ها یا برجام 
از طریق بانک کونلون انجام می شــد. به همین جهت 
میزان تقاضا برای ارز در ســال آینده باال خواهد رفت 
و وضعیــت نقدینگی عامل آن خواهد بود. در هر حال 
عامــل نقدینگی به عنوان محرک اصلی، قیمت ارز را 
تحت تأثیر قرار خواهد داد. اســتنباط من این اســت 
که ســال 139۸، سال پرتالطمی برای کشور خواهد 
بود، که از یک طرف درآمدهای ارزی کشــور کاهش 
خواهد یافت و از طرف دیگر هم ریال از جهت رشــد 
نقدینگی در وضعیت بدی قرار خواهد گرفت. کشور در 
سال آینده قطعًا به تنش های سیاسی برخواهد خورد. 
تقریبًا کشورهای جنوب خلیج فارس با ایران در تنش 
هســتند و جدیداً در افغانســتان نیز به علت مذاکرات 
طالبان با آمریکایی ها تنش هایی ایجاد شده، به هر حال 
رابطه دولت افغانستان هم با ما زاویه پیدا کرده است و 
تقریبًا شرق کشور نیز مانند جنوب کشور ملتهب شده 
است. فقط کشورهایی مثل عراق و ترکیه و کشورهای 
شمالی می ماند که در شرایط فعلی خیلی مؤثر نیستند، 
ولی در هر حال عراقی ها هم در روابط تجاری با ایران 
محتاط هستند. به نظر می آید در سال آینده همه این 
موارد تشدید خواهد شد و به همین جهت کشور سال 
پرچالشــی را پیش رو خواهد داشــت و مسائل سیاسی 
افزایش پیدا می کند و در نهایت همه این مسائل باعث 
خواهد شد که پیش بینی کنیم قیمت دالر در سال 9۸ 

افزایشی خواهد بود.
*کارشناس بازارهای مالی  

چشم انداز قیمت دالر
 در سال جدید
شاهین چراغی* نگارنده

گزارش
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مشاوره

سند ازدواج یک سند رسمی و معتبر است که 
توسط مراجع قانونی و رسمی به ثبت و امضا 
می رســد. اصل در ازدواج بر دوام و پایداری 
ازدواج اســت و الغیر. شــروط التزام و تعهد 
امری تبعی اســت که ضمن عقد معین و در 
کنــار تعهــد ات بوجود می آید و انحالل عقد 
موجبی است برای اینکه شرط منتفی گردد.
شــروط ضمن عقد بیشتر در قالب شرط فعل 
اســت نه شــرط صفت و شرط نتیجه که در 
قانون مدنی در بحث شروط مفصله عقد آمده 
است یعنی عمال طرفین باید متعهد و ملزم به 
شروطی که امضاء یا قبول نموده اند بشوند. 
مثال اصل بر این است که حق طالق و حق 
حضانت به زوج تعلق دارد نه زوجه ولی در عقد 
خارج الزم یا شرط ضمن عقد الزم مباحث و 
مــوارد می تواند تغییر کند و تعویض گردید. 
ســوء استفاده از ماده 1133 قانون مدنی که 
تصریح دارد مرد می تواند هر زمان اراده کند 
زن خویش را طالق دهد و با اصالحی تاریخ 
13۸1/۸/19 صراحتا اعالم شــد که مرد می 
تواند با رعایت شــرایط با مراجعه به دادگاه 
تقاضای طالق همســرش را بنماید که ماده 
۸ قانون حمایت خانواده مصوب 1353/1/15 
حقوق مرد را تعدیل می نماید که متاســفانه 
مترقی فوق منســوخ شــد و زنان توانستند با 
توسل به مواد 1119- 1129-1130 قانون 
مدنــی برای گواهی عدم ســازش یا طالق 
اقدام نماید البته شورای عالی قضایی به سال 
1363 چهارده مورد منسوخه سال 1353 را با 
تغییراتی به عنوان شروط ضمن عقد در اسناد 
ازدواج آورده اســت به هر حال زیبایی عقد 
خارج الزم این اســت که هر شــرطی خالف 
ذات عقد یا خالف مقتضای ذات عقد نباشــد 
معتبر اســت و اجرای عدالت و انصاف را که 
مکمل قانون و شــرع اســت بوجود می آورد 

و قاضــی را در صدور حکم به عذاب وجدان 
گرفتار نمی کند و این شروط عالوه بر فواید 
عقالیــی و مقــدور بــودن آن باید به عقل و 
انصاف و اطالق نزدیک بوده و مفسده نداشته 
و نظم اجتماعی را مختل ننماید. البته شروط 
ضمن عقد دلهره ای اســت که خانواده ها به 
آن مبتال می شــوند و بواسطه این که سطح 
زندگــی - تحصیــات - توقعات - عادات و 
آداب و رســوم و فرهنگ شــان و یا دیدگاه 
هشــان خیلی با هم تفاوت اســت به نظر می 
رسد همیشــه خواستاران شروط ضمن عقد 
در تالطم و نگرانی و تشــویش خاطر هستند 
در صفحــات ۸ و 9 ســند نکاحیــه صادره از 
ســازمان ثبت اســناد و امالک کشور که در 

بخش الف و ب به امضا زوج و زوجه معموال 
می رســد در بخش ب زوج ضمن عقد نکاح 
و عقد خارج الزم به زوجه وکالت بالعزل یا 
حــق توکیل غیر می دهد و زوجه با رجوع به 
دادگاه و اخــذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب 
نــوع طــالق خود را مطلقه می نماید و نیز به 
زوجــه وکالت بالعزل یا حق توکیل غیر می 
دهد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید.

قســمت ب در شرایط ضمن عقد در صورت 
امضا زوج طالق زاســت و بســیار خطرناک 

است البته اگر حقوق و تکالیف زوجین نسبت 
بــه یکدیگر که در مــواد 1102 لغایت 119 
قانون مدنی که بالغ بر 1۸ ماده قانونی است 
رعایت شــود شروط ضمن عقد و عقد خارج 
الزم در بحــث عقد نکاحیه جایگاهی ندارد.

 وقتی نکاح صحیح واقع شود و زوجین مکلف 
به حســن معاشــرت باشند و در تشیید مبانی 
خانــواده به یکدیگر یاری برســانند و نفقه و 
تمکیــن و نیازهای متعارف برطرف شــود و 
روابط دوستانه باشد و قبل از رابطه زناشویی 
و مقــدم بــر آن با هم صادق و دوســت و یار 
باشند جایی برای دغدغه خاطر باقی نخواهد 
ماند، وقتی به مصالح خانوادگی توجه کرده و 
منافی حیثیات عمل نشود جایی برای شروط 
ضمن عقد باقی نخواهد ماند به هر حال اگر 
موارد اســالمی رعایت نشود متوسل به ماده 
1119 قانون مدنی شــده که صراحتا اعالم 
مــی دارد طرفیــن عقد ازدواج می توانند هر 
شــرطی که مخالف با مقتضای عقد نکاحیه 
نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد الزم دیگر 
نماید مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن 
دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شــود و 
یا بر علیه حیات زن ســوء قصد نماید و یا.... 
زن وکیل و وکیل در توکیل باشــد که پس 
از اثبــات تحقق شــرط در محکمه و صدور 
حکم نهایی خود را مطلقه ســازد به هر حال 
ازدواج یک قرارداد اســت که به دلیل احترام 
به قداســت خانواده از آن تحت عنوان عقد 

نکاحیه یاد می شود.
شــروط ضمــن عقد برخــورداری از حقوق 
مساوی است نه نفع زن. از مواردی که زوجه 
می تواند شــرط نماید 1- شــرط اشتغال که 
مخیر اســت در هر شــغلی که تمایل دارد یا 
هر جایی که شرایط محیاست مشغول به کار 
شــود 2- شرط تحصیل و ادامه تحصیل که 

عقد خارج الزم در عقد نکاحیه یا شروط ضمن عقد
دکتر جهانبخش ساالریان* نگارنده

شروط ضمن عقد بیشتر در قالب شرط   �
فعل است نه شرط صفت و شرط نتیجه که 
در قانون مدنی در بحث شروط مفصله عقد 
آمده اســت یعنی عمال طرفین باید متعهد 
و ملزم به شروطی که امضاء یا قبول نموده 
اند بشــوند. مثال اصل بر این است که حق 
طــالق و حق حضانت به زوج تعلق دارد نه 
زوجه ولی در عقد خارج الزم یا شرط ضمن 
عقد الزم مباحث و موارد می تواند تغییر کند 
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مخیــر به ادامــه تحصیل در تمام مقاطع که 
قائم به مدت زمان و مکان نباشــد 3- شرط 
مســافرت و خروج از کشــور که بدون نیاز به 
اجازه کتبی از شــوهر برای سیاحت و زیارت 
از کشور خارج شود و تعیین مدت نیز با زوجه 
باشــد4- شرط وکالت بالعزل  در جدایی و 
طالق که ایجاد توازن می کند و تقریبا مقابل 
ماده 1133 قانون مدنی است 5- تعیین شرط 
محــل اقامــت که در قدیم به آن عقد مکانی 
مــی گفتند کــه زوجه در محلی که عالقمند 
اســت در آنجا زندگــی کند و زوج درمکانی 
که زوجه اختیار می کند اســکان می گزیند 
6- شرط تقسیم اموال بدین صورت که پس 
از مفارقــت، نیمی از دارایــی موجود اعم از 
منقول و غیر منقول و حســابهای بانکی که 
طی مدت ازدواج بدســت آمده به زن منتقل 
می شــود. 7- حضانت فرزند پس از طالق 
که زوجه مجاز به نگهداری فرزند مشــترک 
در هر ســن و ســال باشد و بدون هیچ دلیلی 
شــرایط امکان پذیر باشــد. ۸- شرط وکالت 
در انتخــاب نوع طالق اعم از خلفع و مبارات 
که این شــرط فراتر از نوع وکالت در طالق 

و جدایی است. 
در نتیجــه هر شــرطی کــه مخالف قانون و 
شــرع و اخالق حسنه نباشد و به استناد ماده 
10 قانون مدنی قرار داد خصوصی نسبت به 
کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی 

که مخالف صریح قانون نباشــد نافذ است.
* وکیل پایه یک دادگســتری، عضو کانون 

وکالی مرکز و استاد دانشگاه

مشاوره

سئواالت حقوقی خود را با ما در میان بگذارید

ماهنامه و پایگاه خبری افق تازه از طریق سامانه پیامکی 
زیر پاسخگوی سئواالت حقوقی شما خواهد بود.

021-86022۷۷8
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رمز جدول شماره قبل:

ایران زمین

به 3 نفر از خوانندگان محترم که رمز درســت 
جــدول را برای ما پیامک کنند مبلغ یک میلیون 

ریال به صورت نقدی اهدا می شود
شماره پیامک: 02186022778
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عبداهلل پورمراد
سینا رودسرابی

احمد عاقل شاه نشین

سرگرمی
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nuclear deal has only exacerbated 
the situation. Therefore, the more re-
alistic path forward involves smaller 
confidence-building steps, such as 
Iran-US cooperation on counter-nar-
cotic and anti-piracy operations.
Fifth is the end state. Washington 
and Tehran will only enter such a 
roadmap if they can see the end 
state. During nuclear negotiations, 
the end state for the US was to pre-
vent Iran from acquiring a nuclear 
weapon; for Iran, it was ‹nuclear 
rights› under the non-proliferation 
treaty and the lifting of sanctions. 
Negotiating for the mere purpose of 
negotiating is not in the interests of 
either country.
Resolving the current animosities 
between Iran and the US can be 
based on non-intervention and a 
joint respect for sovereignty. There 

can also be win-win solutions for 
some of the ongoing practical issues, 
such as a fair regional arrangement 
for conventional and unconventional 
weapons in the Middle East.
Sustainable peace
While Iran has voluntarily limited 
the range of its ballistic missiles to 
2,000 kilometres, Israel and Saudi 
Arabia both possess missiles with 
more than double that range. And 
while Israel is the only country 
in the Middle East with a nuclear 
weapons arsenal, Iran - which does 
not have any nuclear weapons - is 
under pressure and biting sanctions.
Repeated UN resolutions have called 
for establishing nuclear-weapon-free 
zones in the Middle East. The 
implementation of UN resolutions, 
without double standards, will 
open the path towards sustainable 

peace, potentially resolving many 
of the disputes between Tehran and 
Washington.
A day after Trump’s hostile remarks 
about Iran during his State of the 
Union address, Iranian President 
Hassan Rouhani said Iran was ready 
to establish ‹friendly relations› 
with the US if it apologised for past 
wrongs.
A change in relations is possible, but 
it requires patience and the right ap-
proach. A real change - a big change 
- would take many years, requiring 
both sides to embrace the obligations 
and opportunities that come under 
the banner of peace.
*Hossein Mousavian is Middle East 
Security and Nuclear Policy Spe-
cialist at Princeton University and a 
former spokesman for Iran’s nuclear 
negotiators. 
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Iranian ex-diplomat and former nu-
clear negotiator Hossein Mousavian 
in an article revealed the way US 
President Donald Trump can forge 
a fresh way in diplomacy towards 
Iran.
‹Even if Washington and Tehran 
want to remain eternal enemies, at 
least they could refrain from insult-
ing each other›s people, history and 
culture,› Mousavian said.
The full text of Mousavian’s article 
that originally appeared in mid-
dleeasteye.net is as follows:
In a statement issued on February 
20, more than 50 pro-diplomacy 
organizations representing mil-
lions of American voters urged US 
policymakers to respect the Iran 
nuclear deal, which verifiably blocks 
Iran’s pathway to a nuclear weapon, 
supports good-faith diplomacy and 
opposes war with Iran.
Earlier last month, as millions of 
Iranians rallied to mark the 40th 
anniversary of the 1979 revolution 
that ended 2,500 years of monarchy 
in Iran, US President Donald Trump 
tweeted in Persian and English: 
“40 years of corruption. 40 years of 
repression. 40 years of terror. The 
regime in Iran has produced only 
#40YearsofFailure. The long-suffer-
ing Iranian people deserve a much 
brighter future.”
In response, Iranian Foreign Minis-
ter Mohammad Javad Zarif tweeted: 
“#40YearsofFailure to accept that 
Iranians will never return to submis-
sion. #40YearsofFailure to adjust US 
policy to reality. #40YearsofFailure 
to destabilize Iran through blood & 
treasure.”
Nuclear fallout
Both Iranian and US leaders concur 
that Washington has imposed the 
most biting sanctions ever on Teh-
ran. It bears noting, however, that 
with the exception of a brief period 
from 2013 to 2016, when Tehran 
and Washington negotiated at the 

highest levels to resolve one of their 
most complicated disagreements 
- the nuclear issue - the US policy 
towards Iran has been constantly 
focused on economic sanctions, 
pressure and regime change.
The question remains whether 
Trump wants to continue on this 
ineffective and costly path, or pursue 
a new approach with Iran to break 
decades of deadlock in their bilateral 
relations. “Change and our attitude 
will change,” Iranian Supreme Lead-
er Ayatollah Ali Khamenei has said. 
Trump could, in fact, end decades 
of US-Iran animosity by adopting a 
five-pronged strategy.
Even if Washington and Tehran want 
to remain eternal enemies, at least 
they could refrain from insulting 
each other’s people, history and 
culture.
First is intention. Washington must 
convey to Tehran its intention to 
abandon its regime-change policy, 
something that is only attainable 
if Washington shows its sincerity 
through both words and actions. 
Empty words followed up by hostile 
actions would only demonstrate 
Washington’s disingenuousness and 
lack of seriousness, likely leading to 
the opposite of the intended results.
Second is language. The US has 
always talked down to Iran, employ-
ing disrespectful and offensive lan-
guage towards the country, calling it 
a “pariah state” and adding it to the 
“axis of evil”. To be fair, Iran has 
used the same derogatory language 
in reference to the US, which it 
brands as the “Great Satan”.
Even if Washington and Tehran 
want to remain eternal enemies, 
at least they could refrain from 
insulting each other’s people, history 
and culture. Ayatollah Khamenei 
recently clarified that Iranians would 
chant “Death to America” as long 
as Washington›s hostile policies 
continued, but noted that the slogan 

is directed at US leaders, not the 
American nation.
Diplomatic approach
Third is approach. A termination of 
hostilities will be impossible as long 
as Washington thinks it can coerce 
Iran into submission. A diplomatic 
approach must replace the threat 
of war and coercive policies - but 
diplomacy is not about issuing maxi-
malist demands to a sovereign state 
and expecting total capitulation.
Fourth is having a pragmatic plan 
of action. A number of reports by 
US think tanks have recommend-
ed a “grand bargain, big for big” 
approach, but this is not realistic. A 
more practical approach is to begin 
with “small for small” measures.
The existing mistrust between Iran 
and the US runs deep, and Trump’s 
unilateral withdrawal from the 
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This year, the theme of the World 
AIDS Day is “Know your status”. 
Indeed for Iran, like many other 
countries, one of the key challenges 
in facing HIV/AIDS is that persons 
affected by HIV are unaware of their 
own status. However, it should be 
noted that based on global estimates, 
about 9.4 million people who are liv-
ing with HIV are ignorant about their 
conditions. In the same context and 
as referred to in “The Fourth National 
Strategic Plan )NSP4( for AIDS Con-
trol in the Islamic Republic of Iran”, 
targeted and effective interventions 
for HIV test is an essential action, the 
realization of which requires raising 
public awareness and creating moti-
vation as well as increasing access to 
such tests.
Another big concern about AIDS that 
is mentioned in the above National 
Strategic Plan is: “The likelihood of 
the fourth wave of HIV transmission 
as a combination of the second and 
third waves of HIV transmission 
through contaminated needle and 
syringe sharing and high-risk sexual 
activities.”
I strongly believe that any success in 
national plans on AIDS control is only 
possible through integrity and concert-
ed efforts by the concerned agencies 
and departments on the one hand, 
and collaboration of all civil society 
activists and knowledgeable persons 
in this domain.
The participatory policymaking 
should in reality be put into practice; 
particularly, for issues such as AIDS 
with worrying indexes )including per-
centage of women in cases diagnosed, 
transmission rate and age trend( 

there should be a national resolve to 
overcome the problem. Strong na-
tional resolve must be in place to stop 
HIV-related labeling, to end existing 
taboos, to teach all people how to 
prevent and protect themselves, pre-
cisely play one’s role and duties and 
national resolve to follow reference 
groups whose influence on their target 
community is well-built.
All government sectors and other 
governing bodies, civil society insti-
tutions, media professionals, political 
parties, academics, clergymen, and 
everybody must fulfill their obliga-
tions in tackling AIDS, i.e. prevention, 
treatment, care and protection.
As the minister of cooperatives, labor 
and social welfare of the Islamic 
Republic of Iran, while undertaking 
to further encourage and support civil 
society actors and to set the platform 
for their structured participation in 
policymaking in this field, I will do 
my utmost to speak out about the 
necessities and requirements for 
success in controlling and preventing 
AIDS, and to speak about problems 
and expectations of people living with 

AIDS, since I believe that HIV-affect-
ed persons should feel that their voice 
is heard by the statesmen and officials 
who spare no efforts to meet their 
expectations.
Furthermore, the departments and 
offices under Ministry of Coopera-
tives, Labor and Social Welfare who 
are tasked with duties in the fields 
of insurance, livelihood support, 
technical and vocational training 
and employment generation servic-
es within national strategic plan on 
AIDS control, together with the State 
Welfare Organization with important 
responsibilities for education and 
information, preventing transmis-
sion through injection and reduc-
ing relevant damage, preventing 
sexual transmission, protection and 
empowerment, shall be obliged to 
report initiatives and measures to 
the public on periodic basis and take 
more advantage of the capacity of 
civil society actors in implementing 
policies by enhancing scientific and 
policy approach.

National Strategic Plan )NSP( for HIV

By: Mohammad Shariatmadari
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On the surface, the world economy 
remains on a steady trajectory moving 
into 2019. Headline figures suggest 
that – while global growth has likely 
peaked – activity around the world 
will continue to expand at a solid 
pace.
Several developed economies are 
operating close to their full potential 
with unemployment rates at historical 
lows.
Yet, headlines do not tell the whole 
story. Beneath the surface, a much 
more worrisome picture of the world 
economy emerges. The newly-re-
leased World Economic Situation 
and Prospects 2019 illustrates how 
a combination of rising economic, 
social and environmental challenges 
hampers progress towards the United 
Nations Sustainable Development 
Goals. There are several risk factors 
that could disrupt activity and inflict 
significant damage on longer-term 
development prospects. Over the 
past year, trade policy disputes have 
escalated, and financial vulnerabilities 
have increased as global liquidity 
tightens, casting a shadow over the 
outlook for 2019 and beyond.
Should such a downturn materialize, 
prospects are grim. Global private and 
public debt is at a record high, well 

above the level seen in the run-up to 
the global financial crisis. Interest 
rates remain very low in most devel-
oped economies, while central bank 
balance sheets are still bloated. With 
limited monetary and fiscal space, pol-
icymakers around the globe will strug-
gle to react effectively to an economic 
downturn. And, given waning support 
for multilateral approaches, concerted 
actions – like those implemented in 
response to the 2008/09 crisis – may 
prove difficult to arrange.
Even if global growth remains robust, 
its benefits do not reach the places 
they are needed most. Incomes will 
stagnate or grow only marginally in 
2019 in parts of Africa, Western Asia, 
and Latin America and the Caribbean. 
Many commodity exporters are still 
grappling with the effects of the com-
modity price collapse of 2014-16. The 
challenges are most acute in Africa, 
where per capita growth has averaged 
only 0.3 per cent over the past five 
years. Given a rapidly growing pop-
ulation, the fight against poverty will 
require much faster economic growth 
and dramatic reductions in income 
inequality.
And, perhaps most importantly, the 
critical transition towards environ-
mental sustainability is not happening 

fast enough. The nature of current 
growth is not compatible with holding 
the increase in the global average 
temperature to well below 2°C above 
pre-industrial levels. In fact, the im-
pacts of climate change are becoming 
more widespread and severe. The 
frequency and intensity of extreme 
weather events is increasing. Floods, 
coastal storm surges, droughts and 
heat waves are damaging vital infra-
structure and causing large-scale dis-
placements. The human and economic 
costs of such disasters fall overwhelm-
ingly on low-income countries.
Many of the challenges before us are 
global in nature and require collec-
tive and cooperative policy action. 
Withdrawal into nationalism and 
unilateral action will only pose further 
setbacks for the global community, 
and especially for those already in 
danger of being left behind. Instead, 
policymakers need to work together to 
address the weaknesses of the current 
system and strengthen the multilateral 
framework.
**UN Chief Economist and Assistant 
Secretary-General for Economic 
Development
Source: United Nations Information 
Center, )UNIC( Tehran

Worrisome risks lurk beneath solid global growth 

By: ** Elliott Harris
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months, Saudi Arabia and U.S. pro-
ducers had to face the fact that there 
might not be enough demand for their 
oil in the markets.
The rising trade tensions between 
U.S. and China, rising interest rates 
and currency weakness in emerging 
markets have raised concerns about a 
slowdown in global economic growth 
and consequently in oil demand.
So getting back to the starting point 
[safe to say in a broken cycle], Sau-
di’s begun to believe that, once again, 
the markets were moving toward a 
glut and even with the cuts in Iranian 
output, the markets didn’t have the 
appetite for the new oil flows.
Consequently, in their latest gathering 
in Abu Dhabi, OPEC+, announced 
that the current situation «may 
require new strategies to balance the 
market.»
Gathered for their 11th meeting on 
Sunday, the OPEC-Non-OPEC Joint 
Ministerial Monitoring Committee 
)JMMC( announced that «the Com-
mittee reviewed current oil supply 
and demand fundamentals and noted 
that 2019 prospects point to higher 
supply growth than global require-
ments, taking into account current 
uncertainties.”
Following the meeting, Saudi Arabia 
announced its plans to reduce oil sup-
ply to world markets by 0.5 million 
barrels per day )bpd( in December, 
Reuters reported on Monday.
Iran sanctions and the exemptions
Facing resistance from Saudi Arabia 
for pumping more oil and pressured 
by high oil prices, the U.S. govern-
ment had no choice but to soften their 
stance against Iran and let go of its 
“zero Iranian oil” dream.
So, just few days before OPEC+ 
meeting, when there were talks of a 
new strategy for cutting output, the 
U.S. government announced that it 
has agreed to let eight countries, in-
cluding China, Turkey, South Korea, 
Japan and India to continue buying 

Iranian oil.
With the new waivers coming to 
effect, a significant amount of the 
cuts in Iran’s oil exports will be 
compensated.
The impacts on Iran’s oil industry
So far, affected by the U.S. sanctions, 
Iran’s oil exports have fallen from 
an average of more than 2.5 million 
barrels per day to around 1.5 million 
bpd in recent weeks.
This means currently near 1 million 
bps of Iranian crude oil has been 
wiped from the markets and Iran is 
currently selling a lot less than what 
it used to sell before the re-imposi-
tion of the sanctions.
So how big the effect of these cuts 
could project on the country’s econ-
omy?
First of all, the oil revenues envis-
aged in Iran’s current budget for 
Iranian calendar year 1397 )March 
2018-March 2019( is estimated to 
be 1.01 quadrillion rials )near $26.5 
billion( planned based upon $55 oil. 
This means under a $55 scenario, 
for this amount of oil revenues to 
be realized, Iran should sell 2.410 
million barrels per day of oil up to 
March 2019.
What should be taking into consider-
ation here, is the fact that since the 
beginning of the current Iranian 
calendar year )March 2018(, aver-
age oil price has been at least over 
$60 and according to Reuters ship 
tracking data, Iran has been export-
ing 2.5 million barrels of oil and 
condensate on average during this 
time span, that is about 400,000 
barrels more than what is expected 
in the country’s budget.
As for the current oil prices, 
according to the Reuters’ latest 
report on Sunday, after Saudi 
Arabia announced a decision for 
cutting their output by 500,000 
bpd in December and considering 
the U.S. announcement regarding 
the waivers over Iran sanctions, oil 

is currently being traded at over 
$70 per barrel that is still over $15 
more than the price based on which 
Iran’s budget is set.
Aside from the increase which is 
due to come from the resumption 
of purchases by the exempted coun-
tries, Iranian crude exports are also 
keeping steady with the demand 
staying strong in the EU. Europe-
an buyers including Italy, France, 
Spain and Croatia continuing their 
intakes even after announcement of 
the sanctions.
This indicates that even at the 
current levels, and even without 
considering the barrels which are 
going to be back to Iranian oil 
exports due to the waivers for the 
mentioned eight countries, the U.S. 
sanctions are not having as a severe 
impact on Iran’s economy and oil 
industry as they were supposed to.
Let’s not forget the country’s ample 
domestic storage which can easily 
absorb the barrels that are not ex-
ported. Previously, when the U.S. 
and EU imposed sanctions on Iran, 
the country put almost 50 million 
barrels of crude and condensates on 
floating storage between 2012 and 
January 2016.
Meanwhile, the country’s refineries 
have also been picking up in the 
past few months. Iran›s gasoline 
production has surged 50 percent 
over the last 12 months, with fur-
ther increases to come, according to 
the oil ministry.
In the end, considering the global 
supply and demand patterns, the 
trade tensions between the U.S. and 
China and with OPEC+ considering 
new cuts to be executed in 2019, as 
well as U.S.’ recent waivers over 
Iran sanctions, we can see that the 
odds are quite slim for U.S. sanc-
tions having a significant impact 
on the Islamic Republic’s economy 
and its oil industry in the long run.
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Right from the day Trump withdrew from Iran’s nu-
clear deal, announcing his plan for cutting Iranian oil 
exports to zero, the oil scholars and experts all around 
the world begun contemplating the impacts of this 
decision on the Iranian oil industry especially on the 
country’s oil exports.
Today, near five months after Trump’s announcement 
and while the U.S. has re-imposed sanctions on Teh-
ran, still nobody has a clear idea about the outcomes of 
the U.S. actions against Iran, and there is still great dis-
agreement over the magnitude of the impact on Iranian 
oil industry and especially on crude exports.
However, the oil markets have been through various 
changes in the past few months based on which we can 
draw a relatively neat picture of what to expect in the 
future.
Markets moving toward ‘oversupply’
In January 2017 OPEC and a group of non-OPEC 
producers including Russia began cutting their output 
in order to balance an oversupplied market in which 
the oil prices had fallen from over $100 a barrel to un-

der $30. After OPEC+ agreement the glut was slowly 
drained and the prices stared to move in an upward 
trend reaching $80.
The rise in oil prices started to concern Trump’s ad-
ministration who were close to the midterm elections 
and also planning to re-impose sanctions on Iran; and 
the surging oil prices were not at all in line with their 
interests. This made Trump to begin pushing the U.S. 
allies in the Middle East to pump more oil in order to 
lower the surging prices.
In June 2018, led by Saudi Arabia as the biggest U.S. ally 
in the Middle East, OPEC and non-OPEC group agreed to 
restore some of their output to help rebalance the market 
which this time was considered “very tight”.
Afterward, despite the 2017 agreement, some OPEC 
members were allowed to pump at their maximum levels 
and also the world›s top three oil producers namely 
the U.S., Russia and Saudi Arabia, hit new production 
records.
Oil demand and a broken cycle
After pumping at their highest levels for over four 

The impact of U.S. sanctions on Iranian oil 
industry, market in focus

By: Ebrahim Fallah
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Testing Putin in Syria

By: Richard N. Haass
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There has been no shortage of 
scrutiny of what Russian President 
Vladimir Putin is up to in Syria and 
why. Much of the analysis, though, 
has been narrowly focused on the 
short term and may be too negative 
in assessing his actions’ likely long-
term consequences.
What we know is that Putin has 
decided to come to the aid of Bashar 
al-Assad’s embattled regime. Russian 
bombs and missiles are now raining 
down on an array of armed groups 
that have been fighting Syrian 
government forces, which has given 
the regime the breathing space that 
Russia’s intervention was intended 
to provide.
As bad as the Assad government is, 
and as much as it has to answer for, 
this outcome is arguably preferable in 
the short run to the regime’s collapse. 
The painful truth in Syria today is 
that a government implosion would 
most likely lead to genocide, millions 
more displaced people, and the 
establishment of the Islamic State’s 
so-called caliphate in Damascus.
Putin’s motives are a matter of specu-
lation, but it would appear that he did 
not want to see Russia’s long-term 
ally in the Middle East fall. Moreo-
ver, he never misses an opportunity 
to remind the world that Russia re-
mains a major power, able and will-
ing to act on behalf of its perceived 
interests. It is also possible that he 
sought to distract domestic attention 
from a shrinking economy and the 
rising cost of intervention in Ukraine. 
Putin’s high approval ratings suggest 
he may well be succeeding.
Many fear that Russia’s latest ac-
tivism will not only prolong Syria’s 
brutal civil war, but also strengthen 
the Islamic State. This could well 
turn out to be the case, as hatred 
of the Assad regime is a major 
recruiting tool. And, thus far at least, 
the Islamic State seems to be a low 
priority for the Russian military, 

which appears to be attacking mainly 
other anti-Assad groups.
Indeed, there have been reports of 
the Islamic State moving into areas 
that others have abandoned following 
Russian attacks. Russia seems to be 
playing the same cynical game as 
Assad: framing the war as a binary 
choice between the Islamic State and 
a regime that, however flawed, still 
deserves the world’s support.
Some also fear that this demonstra-
tion of Russian assertiveness presag-
es a new wave of such interventions, 
even a new Cold War. But this is 
unlikely, if for no other reason than 
that Russia lacks the economic and 
military means to sustain such efforts 
on multiple fronts. It is also not clear 
that the Russian people are prepared 
to pay a high price for such a foreign 
policy.
So it all comes down to Putin, 
who enjoys a degree of autonomy 
in Kremlin decision-making not 
seen since the Stalin era. Putin is 
widely known to be a martial-arts 
enthusiast, and his action in Syria is 
entirely consistent with many of the 
discipline’s principles, including the 
importance of the decisive thrust that 
neutralizes the opponent’s strengths 
and exploits his weaknesses.
But force has its limits. Russia’s 
intervention in Syria cannot succeed 
if success is defined as enabling 
the Assad government to regain 
control over the bulk of the country’s 
territory. Putin’s policy can, at most, 
establish a relatively secure enclave.
Even this modest aim will prove 
costly, because the Islamic State is 
also becoming stronger. And it could 
prove expensive to Russia itself: it is 
only a matter of time before suicide 
bombings )such as the recent attack 
in Ankara( occur in Moscow.
The real question, then, is whether 
Putin sees bolstering the Assad 
government as an end in itself or as 
a means to an end. If it is the latter 

– if Putin is thinking in terms of 
chess, the preferred game of many 
Russians, and planning several 
moves ahead – a diplomatic process, 
in which Assad is removed at some 
point, is conceivable. Russia might 
support such a process; after all, 
Putin is not known for his sentimen-
tality. Indeed, he might embrace a 
political process that enabled him 
to demonstrate Russia’s central role 
in shaping the future of the Middle 
East.
In the meantime, the United States 
and others should pursue a two-track 
policy. One track would channel 
steps to improve the balance of 
power on the ground in Syria. This 
means doing more to help the Kurds 
and select Sunni tribes, as well as 
continuing to attack the Islamic State 
from the air.
Relatively safe enclaves should 
emerge from this effort. A Syria of 
enclaves or cantons may be the best 
possible outcome for now and the 
foreseeable future. Neither the US 
nor anyone else has a vital national 
interest in restoring a Syrian govern-
ment that controls all of the country’s 
territory; what is essential is to roll 
back the Islamic State and similar 
groups.
The second track is a political 
process in which the US and other 
governments remain open to Russian 
)and even Iranian( participation. The 
goal would be to ease Assad out of 
power and establish a successor gov-
ernment that, at a minimum, enjoyed 
the support of his Alawite base and, 
ideally, some Sunnis.
Such a process might well confer 
prestige on Putin. That would be a 
price worth paying if it contributed 
to a dynamic that over time reduced 
both the suffering of the Syrian 
people and the danger posed by the 
Islamic State.
Source: Project-Syndicate
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how will Iran›s current economic 
downturn, hit by sanctions, impact its 
military power and can the latter insu-
late itself from the dwindling budget 
allocated to military expenditure and 
if so, for how long? There is after all 
an organic connection in the long run 
between economic well-being and 
military capability that feeds on the 
economic resources of the nation. A 
realist interpretation of the regional 
trend in the realm of comparative 
military expenditures indeed leaves 
little doubt that by being outspent 7 
to 1 )on a conservative estimate( does 
not bode well for Iran, particularly 
when there is a widening economic 
gulf between the traditional «twin 
pillars» favoring Iran›s nemesis.
This aside, another challenge facing 
a Pax Saudica is, of course, the pres-
ently fractious GCC politics, which 
must be overcome in the Saudi favor 
for this goal to be materialized. That 
would mean an end to the present 
Saudi-Qatar tension, actively sought 
by the Trump administration after an 
initial nod to the Saudi-UAE-Bahrain 
blockade, which resulted in Qatar 
moving closer to Iran and Turkey. 
How this issue will be negotiated 
in the near future is relevant to the 

Saudi hegemonic ambition, which 
requires flexibility and compromise 
and not just an iron fist, which has 
proved less than effective in the 
Yemen quagmire. If the Saudis with 
Western assistance manage to get 
themselves out of this quagmire and 
bring Qatar back to their fold, then 
two important hurdles will have been 
removed. On both these however 
there is much work to be done and 
the likelihood of success is uncertain.
The above-said points should not be 
misconstrued as a negative apprais-
al of Iran›s policies or actions, but 
rather to assess the regional situation 
objectively and then to consider the 
various options and counterstrategies 
at Iran›s disposal -- that would neu-
tralize the prospect of a Pax Saudica 
to the detriment of Iran )as well as 
Shia Iraq(. One counterstrategy is to 
utilize Iran›s hard power leverages 
as circuit-breakers even to the point 
of brinksmanship since the American 
strategy is to diminish Iran›s power 
without incurring any costs. Another 
antidote would be to set aside Iran›s 
traditional aversions toward entering 
into military alliances and forge a 
better military strategy that would 
substantially increase the strategic 

support received by Iran from other 
powers. A third option is to mir-
ror the Saudi hegemonic effort by 
enhanced power projections that go 
beyond the familiar discourse on 
«strategic depth,» which is essential-
ly a defensive concept. A main crit-
icism of Iran›s security approach is 
that it is too defensive in orientation 
and not adequately preemptive, prone 
to incrementalism instead of being 
cemented in a longitudinal strategic 
power perspective. Such important 
adjustments are necessary to bolster 
Iran›s position in the region, to coun-
ter the American pressures and with 
it the expansionist and hegemonic 
aims of Saudi rulers, who sense a his-
toric opportunity through the Trump 
administration to knock Iran out of 
the contest for regional primacy; 
the latter, reflected in Iran›s 20-Year 
Strategic Outlook, has received a 
major setback by the combination of 
US sanctions and the anti-Iran axis 
of US-Saudi Arabia-Israel, but which 
must be re-introduced in a more 
elaborate and project-specific manner 
analogous to the Saudi Vision 2030 if 
Iran is to have any chance of imped-
ing Riyadh›s hegemony.
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The advent of Trump administration 
has coincided with a renewed effort to 
impose a unipolar moment in Persian 
Gulf, i.e., a Pax Saudica, whereby the 
traditional balance of power approach 
would be overturned in favor of an 
uncontested Saudi hegemony, which 
is the hidden motive of Riyadh›s am-
bitious Vision 2030 seeking to turn the 
country into the heartland of the Arab 
and Muslim world.
In this effort, the Saudis are much 
assisted by Trump, who has given 
a carte blanche to the Saudi rulers 
in the region while beefing them up 
militarily, turning a blind eye to their 
repressive mischiefs, and applying 
«maximum pressure» on Iran, the 
other regional pillar. Trump›s confron-
tational Iran policy is not a recipe for 
war with Iran, nor an extension of the 
traditional containment strategy, rather 
it is calculated as a war of attrition to 
weaken Iran economically and )geo( 
strategically while simultaneously 
assisting the Saudis to improve their 
economy and military and security 
prowess to the point that a precious 
few years from now an economical-
ly-squeezed Iran would be «shrunk 
to size» and ultimately submit to the 
Saudi hegemony.
From the White House›s vantage, this 
approach is working: Iran has been 
hit with a tsunami of capital flight, 
sanctions, and the related pain of a 
depressed economy that has turned 
recessionary after a couple of years 
of rapid post-JCPOA bloom. On a 
parallel track, the Trump administra-
tion is seeking to build a Saudi-led 

military bloc in part through the 
so-called «Arab NATO,» which is not 
really germane to a Pax Saudica as it 
would involve out of area countries 
such as Egypt that harbor their own 
Arab ambitions. Thus, although this 
idea may not pan out, the gist of it in 
terms of expanding the wings of Saudi 
security domination will likely persist 
under one veneer or another.
For Riyadh, on the other hand, con-
crete progress toward their hegemonic 
ambitions has been made, which must 
be viewed in a comparative logic, 
e.g., whereas the Saudi and the entire 
GCC )Gulf Cooperation Council( 
economic forecast for 2019 is robust, 
Iran›s economy this year is expected 
to have a negative growth rate, which 
may extend to next year or so if the 
pinching sanctions bite deeper, par-
ticularly after April when the renewal 
of the present US sanctions waivers is 
due, which may or may not happen. 
As a result, Iran is grappling with an 
alarmingly growing unemployment 
and inflation rate, budget shortfalls, 
etc., inevitably tapping into the 
national reserve and future generation 
fund, with little prospect of any major 
relief from Europe, this while even 
the Chinese and Russian companies 
and banks have begun to shy away 
from the Iran market due to the US›s 
«secondary sanctions.»
Needless to say, this is a worrisome 
trend from the prism of Iran›s national 
)security( interests that may become 
even more vexing if the regional 
security environment deteriorates 
and tensions between Iran and other 

powers escalate, which could add 
to Iran›s economic woes. Saudi 
Arabia is nowadays accused by 
Iran›s authorities of bankrolling the 
terrorists operating from their Pakistan 
sanctuary, and the closer ties between 
Riyadh and Islamabad, reflected in 
the recent visit of Saudi Crown Prince 
only a few days after a deadly terrorist 
attack inside Iran, is yet another piece 
of the Pax Saudica puzzle carefully 
being orchestrated in several capitals. 
New revelations regarding the Trump 
administration›s nuclear know-how 
transfer to Saudi Arabia irrespec-
tive of the US›s own regulations is 
also key in this impending scenario, 
raising the specter of Saudi nucle-
arization at a time when Iran, under 
the terms of the JCPOA, has agreed 
to key nuclear self-limitations. In a 
worst case scenario, Iran and the rest 
of the Shia world would face not one 
but two Sunni nuclear-armed states, 
potentially threatening the world›s 
Shia minority.
But, of course one does not need to 
succumb to paranoia and overlook the 
significant hurdles facing the Saudis 
and their American protectorate 
power in sowing the seeds of a Pax 
Americana. For one thing, there is 
a lack of fit between the economic 
and military indexes of power in the 
region and Iran has certain advantages 
in the latter category that will not be 
easily compromised, just as Iran›s 
solidarity network in the region is also 
a formidable force that must be taken 
into account in any power compar-
ison. Still, an important question is: 
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