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برنامه های توسعه راه آهن کشور براساس سند چشم 
انــداز ۱۴۰۴ و از ســویی عمر بــاالی  لکوموتیوهای 
موجود در شــبکه ناوگان ریلی کشــور بیانگر نیاز روز 
افــزون راه آهن به لکوموتیو بــه ویژه لکوموتیو باری 
 MAP۲۴ اســت. از ایــن رو پروژه لکوموتیــو باری
باهــدف طراحی، ســاخت و تولیــد لکوموتیوی باری 
کــه بتواند بخش مهمــی از نیازهای نــاوگان ریلی 
کشــور را تأمین نماید در شــرکت مپنا لکوموتیو آغاز 
 و برنامه های اجرایی آن تدوین شــد. این لکوموتیو به 
گونه ای طراحی شــده است که با شرایط آب و هوایی 
ایران کاماًل ســازگار بوده و در کلیه خطوط و نواحی راه 
آهن جمهوری اسالمی ایران قابل بهره برداری باشد.

 شــرکت مهندسی و ســاخت لکوموتیو مپنا به عنوان 
تخصصــی ترین واحد صنعتی کشــور در حوزه تولید 
لکوموتیو در سال های اخیر در راستای ماموریت خود و 
براســاس مصوبه هیئت مدیره محترم گروه مپنا، تولید 
۲۵  دســتگاه لکوموتیو باری  MAP۲۴ را در دســتور 

کار قرار داده است. 
در این پروژه بخش های متعددی از لکوموتیو توسط تیم  
مهندســی و تحقیقات این شرکت مهندسی معکوس 
شده و یا اساسا از ابتدا طراحی شد که این امر عالوه بر 
بهبود قابل مالحظه در سیستم ها و عملکرد لکوموتیو و 
رضایت بهره برداران توانمندسازی صنعت بومی کشور 

را در زمینه تولید لکوموتیو به همراه داشته است.
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اقتصاد ایران شــبیه بیماری اســت که در آی سی یو بستری شده 
و نیــاز بــه مراقبت های ویژه دارد و حاال با وجود کرونا این بیمار 

دچار ذات الریه هم شــده و اوضاع آن وخیم تر شده است.
باتوجه به پیش بینی رشــد اقتصادی منفی در ســال جاری، رکود بدتری نســبت به رکود 
بزرگ سال ۱۹۲۹ و ۲۰۰۹ در انتظار همه کشور ها خواهد بود که این شرایط به مراتب 
بــرای مــا که با چالش بزرگی به نام تحریم هم دســت و پنجه نرم می کنیم، نســبت به 
کشور هایی مانند کانادا و آلمان و  انگلیس که اقتصاد سالم تری دارند سخت تر خواهد بود.

اقتصاد ایران بدون کرونا هم شــکننده بود و این بیماری شــرایط را برای کشــور بسیار 
ســخت تر می کند، از طرفی باتوجه به نبود زیرســاخت مناســب در کشــور، از روز های 
بعد از این بیماری هم چشــم انداز درســتی نداریم درحالیکه بسیاری از کشورها به دلیل 
زیرســاخت و بنیه اقتصادی بهتری که دارند، می توانند بعد از طی شــدن دوره بحران 
ســریع تر به شــرایط عادی برگردند. اپیدمی کرونا تجربه جدیدی اســت و نه فقط در 
ایــران بلکــه در کل جهــان تجربه قبلی وجود ندارد و به نوعی همه دنیا را غافلگیر کرده 
و راهکاری که تا حدودی جواب داده قرنطینه اســت.بنابراین ما نیز باید مانند ســایر 
کشــورها قرنطینه را جدی بگیریم به طوریکه ســامت باید اولویت شــماره یک دولت 
باشــد؛ اما دولت برای اینکه بتواند این موضوع را عملی کند باید همچون کشــور های 
دیگــر کمــک هزینه  ای برای تامین معیشــت مردم در نظــر بگیرد بعد با این کمک از 
مردم بخواهد که در خانه ها بمانند.اما از آنجاکه  دولت به لحاظ منابع مالی در تنگنا قرار 
دارد و کســری بودجه دولت یکی از معضات مهم اقتصاد ایران برای ســال ۹۹ اســت، 
حل این معضل دشــوار خواهد بود ولی باتوجه به اینکه بحران کرونا بســیار جدی اســت 
باید عاوه بر دولت سایر نهادهایی که فعالیت اقتصادی دارند و در کیک اقتصاد سهیم 
هســتند نیز به به میدان آمده و در تامین این بودجه به دولت کمک کنند.همچنین ما 
باید از طریق کشــورهای دوســت ســعی کنیم که مقداری از پول های فریز شده توسط 
آمریکا را آزاد کنیم چراکه در این شــرایط فقط موضوع کمک های بهداشــتی مطرح 
نیســت و کمک مالی نیز باید انجام شــود تا معیشــت مردم تامین شــده و بتوان از مردم 
در مقابــل ایــن آســیب ها محافظت کرد.از طرفی هم در شــرایط فعلی و هم در زمان 
پســاکرونا، توســعه صادرات غیرنفتی می تواند مانند یک نجات غریق اقتصاد کشــور را 
از چاه نفت بیرون بکشــد؛ البته در این دوران مســووالن اهمیت صادرات کاالهای غیر 
نفتی را بیش از پیش درک کردند اما متاســفانه همچنان زیر ســاخت های الزم برای 

توســعه صادرات غیرنفتی فراهم نیست.
عدم برخورداری از تکنولوژی های روز دنیا، نبود تنوع در کاالهای صادراتی، باال بودن 
بهای تمام شــده کاالهای تولیدی و بی توجهی به اســتاندارهای الزم و کیفیت مناسب 
کاالها تنها بخشــی از زیرســاخت های ناقص توسعه تجارت خارجی کشور است که اگر 
می خواهیم اقتصادمان از این وضعیت جان ســالم بیرون آورد باید این موانع برطرف و 

راه های توســعه صادرات غیرنفتی تسهیل شود.
*رییس کمیســیون بازار پول اتاق بازرگانی تهران  
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آیا ظریف رئیس جمهور آینده ایران می شود؟

بازی ظریف در میدان سیاست
اسالم ذوالقدرپور*

بــه نظــر می آیــد محمدجــواد ظریف یــک بازی و 
سیاســتگذاری ظریفی را در فضای انتخابات ریاست 
جمهوری ۱۴۰۰ دنبال می کند تا با تغییر رفتار و گفتار 
خــود و مقابله لفظی شــدید بــا آمریکا و غرب، ضمن 
کسب رأی و نظر شخصیت ها و نهادهای خاص داخل 

کشــور که مخالف و منتقد غرب و به خصوص مذاکره 
و تعامل با آمریکا هســتند، خود را دارای مشــروعیت و 
مقبولیت کســب جایگاه ریاست جمهوری آینده نشان 
دهد و شــرایط را برای تأیید صاحیت و کســب رأی 

فراهم کند.
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بخــش مهمی از سیاســتگذاری خارجی ایران طی 
حــدود 7 ســال اخیر به یک فــرد خاص یعنی دکتر 
محمدجــواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران معطوف 
بوده است؛ در حالی که طی بیش از سه دهه قبل از 
ایشان، وزیران امور خارجه معمواًل اختیارات و نقشی 
کم رنگ تر از رؤسای دولت داشته و بیشتر به اجرای 
سیاســت های رئیس دولت وقت، مشغول بودند، اما 
نقش دکتر ظریف حتی فراتر از نقش حسن روحانی، 

رئیس جمهوری ایران بوده است.
سیاســت خارجــی ایــران کــه دارای چنــد رکن 
سیاســتگذاری و به خصــوص رهنمودها و نظرات 
مقــام معظم رهبری اســت، یکــی از خاص ترین 
حوزه هــای سیاســتگذاری عمومی ایــران قلمداد 
می شــود که همواره با حساسیت های خاصی همراه 
بوده و تمام اَعمال و اَفعال این سیاســتگذاری مورد 

توجه و پیگیری شــهروندان نیز هست.
سیاســتگذاری خارجی ایران یک فرآیند مشارکتی 
میان افراد و نهادهای خاص و قدرتمندی اســت که 
اصل سیاست های خود را بر پیروی از فرامین رهبر 
انقاب و حفظ نظام جمهوری اســامی ایران قرار 
داده است. اما در این فرآیند نیز شاهد برخی استثنائات 
نیز بوده ایم که اختیارات گسترده محمدجواد ظریف 
در دوره اول وزارت شــان را می توان بســیار فراتر از 
اختیارات سایر وزیران امور خارجه ایران طی ۴ دهه 

اخیر محسوب کرد.
اختیــارات گســترده وزارت امــور خارجه در دولت 
اول حســن روحانی و به خصوص اختیارات شخص 
محمدجواد ظریف در راســتای مذاکرات هســته ای 
ایران با گروه 5+۱ که در واقع پوششی برای مذاکرات 
مستقیم و آشکار میان ایران و ایاالت متحده آمریکا 
بــود را می تــوان به عنوان نقطه اوج حضور و اعمال 
قــدرت وزارت امــور خارجه ایران در چرخه صحیح 
سیاستگذاری خارجی ایران ثبت کرد. گرفتن پرونده 
مذاکرات هسته ای از شورای عالی امنیت ملی ایران 
و ســپردن کامــل آن بــه وزارت امور خارجه و بلکه 
شخص محمدجواد ظریف را می توان اصاح فرآیند 
سیاستگذاری و بلکه یک چرخش بزرگ در سیاست 
خارجــی ایران تلقی کرد که نتیجه آن، توافق برجام 

بود.
توافق برجام که پیامد اختیارات کم سابقه وزارت امور 

خارجه و شخص وزیر امور خارجه یعنی دکتر ظریف 
بود، بیشــتر دارای جلوه های شخص محور بود و نه 
نهادمحور. نقش شخص محمدجواد ظریف بر نقش 
و کارکــرد وزارت امــور خارجه و بلکه دولت ایران، 
تقدم و غلبه داشــته است به نحوی که این موفقیت 
را به نام شخص محمدجواد ظریف در افکار عمومی 

ایران ثبت کردند.
بــا تغییــر دولت در آمریــکا و روی کار آمدن دونالد 
ترامــپ، خواب خوش و ماه عســل ظریف و برجام 
نیز دچار آشــفتگی و کابوس شــد که به مرور زمان 
تمام بندهای مســتحکم برجام، پوســیده، تار و پود 
آن از هم جدا شــدند. این وضعیت جدید موجب شد 
تا جایگاه وزارت امور خارجه و دکتر ظریف در دولت 
دوازدهم به مســئولیت لعاب کاری و بند زدن چینی 

شکسته برجام محدود شود.
محمدجــواد ظریف که زمانی از حامیان سرســخت 
مذاکــره و تعامــل مســتقیم و دوســتانه با غرب و 
به خصوص آمریکا بودند، اکنون در بیشــتر مواضع 
خود به شدت بر عدم هرگونه مذاکره با آمریکا اصرار 
کرده و مواضعی حتی تندتر از برخی شــخصیت ها 
و نهادهــای مخالــف و منتقد برجــام نیز در پیش 

گرفته اند!
این تغییر و چرخش نگرش شخص وزیر امور خارجه 
ایران در حالی پدید آمده است که بیشتر شهروندان 
و کارشناســان مســتقل همچنان بر ادامه مذاکره و 
تعامل مســتقیم با آمریکا برای رفع تحریم های فلج 

کننده علیه ایران تأکید دارند.
چرا وزیر امور خارجه ایران سیاســت ضد آمریکایی 
اتخاد کرده است؟ چرا سیاست مذاکره مستمر وزارت 
امور خارجه ایران تغییر کرده است؟ آیا دکتر ظریف 
یک سیاســت شخصی را جایگزین سیاست خارجی 
ایران کرده اســت؟ آیا سخنان دکتر ظریف در مورد 
رد هرگونه مذاکره با آمریکا، یک تاکتیک انتخاباتی 

است؟
برای پاســخ به این پرســش ها و روشن شدن برخی 
جلوه های سیاســتگذاری خاص محمدجواد ظریف، 

موارد زیر قابل تأمل است:
یکــم- دیپلمــات منجی: از همان آغاز وزارت دکتر 
ظریــف که همراه شــد با واگــذاری کامل پرونده 
مذاکــرات هســته ای به وزارت امــور خارجه، دکتر 

محمدجــواد 
ظریــف کــه 
زمانی از حامیان 

سرسخت مذاکره 
و تعامل مستقیم 
و دوستانه با غرب 
و به خصــوص 
آمریــکا بودند، 
اکنون در بیشــتر 
مواضــع خود به 
شــدت بر عدم 
هرگونه مذاکره با 
آمریکا اصرار کرده 
و مواضعــی حتی 
تندتــر از برخی 
شــخصیت ها 
و نهادهــای 

مخالف و منتقد 
برجام نیز در پیش 

گرفته اند!
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ظریف در قامت یک منجی برای ایران مطرح شدند.
فضاســازی های رسانه ای شــخص دکتر ظریف و 
استفاده زیرکانه از رسانه برای نمایش هر چه بیشتر 
نقش اثرگذار ایشان در فرآیند مذاکرات و به خصوص 
انگاره هایی دوگانه ساز مانند: دوگانه کاترین اشتون 
و محمدجواد ظریف، جان کری و محمدجواد ظریف 
و ...، حتی نمایش مذاکره و سفر با بیماری و ویلچر 
را می توان یک سیاست تبلیغاتی بسیار اثرگذار برای 
اسطوره سازی و منجی سازی از دکتر ظریف دانست 
که بر روند پذیرش نتیجه مذاکرات از ســوی افکار 
عمومی شــهروندان ایرانی نیز بسیار تأثیرگذار بود.

دکتر ظریف چنان در مذاکرات هســته ای و به ویژه 
مذاکره با آمریکا گرفتار شده بودند که گویا "ابراهیم 
در آتــش نمــرود" بودند ولی در پایــان مذاکرات 
هســته ای ایران و گروه 5+۱ و توافق برجام، تبدیل 
به دیپلمات منجی ایران شــدند که تمام مشــکات 
ایران یعنی تحریم های آمریکا علیه ایران را برطرف 

کردند.
دوم- دیپلمــات هنرمنــد: محمدجــواد ظریف را 
می توان از محدود وزیران امور خارجه ایران قلمداد 
کرد که عاوه بر پیشــینه کامــًا مرتبط با وظایف 
دیپلماتیــک خود، دارای علم و هنر دیپلماســی نیز 
هســتند و به خصوص "هنر دیپلماســی" را به نحو 
احســن در سیاســت ها و رفتار خود اِعمال کرده و 
البتــه منافع بیشــماری نیز از ایــن هنر دیپلماتیک 

خود کسب کرده اند.
ظرافــت هنــر دیپلماتیک ظریف به حدی بود که در 
اوج انتقادات داخلی از فرآیند مذاکرات هســته ای و 
هشدار نسبت به وادادگی مذاکره کنندگان ایرانی، با 
طرح ماجرای " هرگز یک ایرانی را تهدید نکنید"، 
ضمن پاســخ به منتقدیــن و مخالفین داخلی خود، 
توانست محبوبیت و مشروعیت کم نظیری در اذهان 

شهروندان ایران به دست آورد.
محمدجــواد ظریــف را باید وزیر دپیلمات هنرمند و 
پرستیژگرا دانست که بخش مهمی از وظایف کاری 
خود را با بهره گیری از هنر سیاسی و دیپلماسی خود 
انجــام می دهد و بهترین سیاســتگذار در این زمینه 
هستند. ماجرای چند بار استعفاء و دل گیری از رئیس 
جمهور که نمونه آخر آن در زمان ســفر بشــار اسد به 
ایــران و دیدار بــا رهبر انقاب بود را می توان مثال 

آورد کــه ضمن یک سیاســت اعتراضی به دولت و 
برخــی نهادهای دیگر، بار دیگر حمایت رســانه ای 
سران کشور و شهروندان را برای خود فراهم کردند.

ســوم- سیاستگذار همیشه پیروز: یکی از جلوه های 
کاری دکتر ظریف و هنرمندی ایشــان را می توان 
عدم پذیرش نابسامانی ها و شکست های دیپلماتیک 
ایران از سوی ایشان و از طرف دیگر انحصار مطلق 
تمــام موفقیت هــا و پیروزی های دیپلماتیک به نفع 

خودشان دانست.
محمدجواد ظریف این ظرافت را دارند که با هنرمندی 
خاص، تمام شکســت ها و ناکارآمدی سیاســت ها و 
فرآیند اجرای آنها را متوجه سایر افراد، سازمان ها و 
نهادهای داخلی و خارجی کند و مسئولیت این گونه 
شکست ها هرگز متوجه وزرات امور خارجه یا شخص 
وزیر خارجه دانسته نشود. در واقع محمدجواد ظریف 
خود را یک وزیر دیپلمات شکســت ناپذیر و کامروا 
دانسته و از تمام ابزارهای موجود برای نمایش چنین 

تصــوری در افکار عمومی نیز بهره برده اند.
بخــش مهمی از سیاســتگذاری خارجی ایران طی 
7 ســال اخیر منســوب به شــخصیت، نقش و رفتار 
محمدجــواد ظریــف بوده اســت. این وابســتگی 
سیاســتگذاری خارجــی ایران به یک شــخص را 
می تــوان عامل برخی آســیب های وارد شــده به 
دیپلماسی ایران طی چند سال گذشته و به خصوص 
در مقابــل دولت دونالد ترامپ در آمریکا قلمداد کرد 
که این شخص محوری را باید یک آفت بزرگ برای 

سیاستگذاری ایران به حساب آورد.
در واقع سیاست خارجی ایران و حتی سیاستگذاری 
عمومی کشــور که به گونه ای عجیب به مذاکرات 
هسته ای، مذاکره و تعامل با آمریکا و در نهایت توافق 
برجام منوط شــده بود، به میدانی برای قدرت یابی و 
قدرت نمایی دکتر ظریف تبدیل شــد. این وابستگی 
شــدید سیاســتگذاری ایران به محمدجواد ظریف 
به حدی شــدید شده بود که هرگونه تغییر و چرخش 
در گفتار و رفتار ایشان، به یک سیاست خارجی جدید 
برای ایران تبدیل می شــد. همان گونه که زمانی به 
شــدت به دنبال مذاکــره و تعامل با آمریکا بودند و 
اکنون حتی سخن گفتن از مذاکره با این کشور را نفی 
می کنند، این وضعیت سیاســتگذاری دکتر ظریف را 
می توان مصداق این بیت اســتاد ســخن شیخ اجل 

ظرافــت هنر 
دیپلماتیــک 

ظریف بــه حدی 
بــود کــه در اوج 
انتقــادات داخلی 
از فرآینــد مذاکرات 
هســته ای و هشدار 
نســبت به وادادگی 
مذاکره کننــدگان 
ایرانــی، بــا طرح 
ماجــرای » هرگز 
یک ایرانی را تهدید 
نکنیــد«، ضمن 
پاسخ به منتقدین 
و مخالفین داخلی 
خــود، توانســت 

محبوبیــت و 
مشــروعیت 

کم نظیــری در 
اذهان شهروندان 
ایران به دست آورد.
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ســعدی شیرازی دانســت که می فرماید: "هر عیب 
که سلطان بپسندد هنرست".

برخی معتقدند کار محمدجواد ظریف با پایان برجام، 
پایان یافته و مرگ برجام مســاوی با مرگ سیاســی 
دکتر ظریف است. به این دلیل که ظریف تا ۲ سال 
قبل به شــدت پیگیر گفــت وگو و مذاکره با آمریکا 
برای حفظ برجام و طی یک سال اخیر نیز با جدیت 
پیگیر متحد کردن اروپا در مقابل دولت ترامپ بود، 
اما اکنون به شدت مخالف هرگونه مذاکره با آمریکا 
شده است و حتی آزادسازی زندانیان دو طرف را نیز 

بی نیــاز از مذاکره ایران و آمریکا می دانند!
در واقع دکتر ظریف برای ادامه حیات سیاسی خود، 
نیاز به یک چرخش بنیادین در سیاست خود دارند تا 
مرگ برجام مســاوی با مرگ سیاسی ظریف نباشد.

طــی چند ســال اخیــر حتی قبــل از توافق برجام، 
محمدجــواد ظریف بــه عنوان یــک گزینه برای 
ریاســت جمهوری آینده )دولت دوازدهم در صورت 
عدم حضور حســن روحانی و یا ریاســت جمهوری 
۱۴۰۰( مطرح بودند. توافق برجام و نقش برجســته 
دکتر ظریف در این توافق، همای سعادت را بر شانه 
دکتر ظریف خوش شانس نشانده و ایشان را به چنان 
سطحی از مقبولیت رساند که بهترین گزینه و شانس 

اول برای انتخابات ریاســت جمهوری شدند.
در حالی که با خارج شــدن آمریکا از توافق برجام و 
بازگشــت تحریم های فلج کننده علیه ایران، اقتصاد 
ایــران دچار بحران های متوالی شــده و مقبولیت و 
مشــروعیت تمام مســئولین و سیاستگذاران ارشد 
دولــت را در افــکار عمومــی کاهش داده و از درجه 
اعتبار ســاقط کرده، محمدجــواد ظریف با زیرکی 
خاص خود در الیه های پسین سیاستگذاری خویش، 
مخفی شده است و از گزند انتقادات و نارضایتی های 

شهروندان در امان مانده اند.
اکنــون که تنها یک ســال تا برگــزاری انتخابات 
ســیزدهمین دوره ریاســت جمهــوری ایران زمان 
باقی مانده اســت و مقبولیت و مشــروعیت اغلب 
شــخصیت های حامــی دولــت کنونــی و طیف 
اصاح طلبان در افکار عمومی دچار افت شدید شده 
و افــرادی مانند: اســحاق جهانگیری و محمدرضا 
عارف نیز شانسی برای کسب رأی ندارند و از سوی 
دیگــر طیف جوان حامی دولــت مانند: محمدجواد 

آذری جهرمی و ســورنا ســتاری نیز تنها کاندیدای 
فضای مجازی هستند، شانس محمدجواد ظریف از 
همه گزینه های احتمالی طیف طرفدار دولت کنونی 

و اصاح طالبان برای کســب رأی، بیشتر است.
نتیجه انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا و احتمال 
)بســیار کــم( رأی آوردن دموکرات هــا در ایــن 
انتخابــات نیز می تواند یک امتیاز مثبت برای اعام 
کاندیداتوری و حتی کســب رأی دکتر ظریف باشد.

بــا توجــه به تغییر و حتی چرخش بنیادین در گفتار و 
رفتــار محمدجواد ظریــف طی چند ماه اخیر که هر 
روز نیز جلوه های آن آشــکارتر می شود و نمودهایی 
ماننــد: نفی مذاکره با آمریکا، تهدید اروپا، ســفر در 
اوج شــیوع کروناویروس به ســوریه و دیدار با بشار 
اسد و .... دارد، می توان گفت که گویا وسوسه ریاست 
جمهــوری در فکر و ذهن دکتــر ظریف نفود کرده 
و ایشــان خود را برای این انتخابات آماده می کنند.

بــه نظــر می آیــد محمدجواد ظریف یــک بازی و 
سیاستگذاری ظریفی را در فضای انتخابات ریاست 
جمهــوری ۱۴۰۰ دنبال می کند تــا با تغییر رفتار و 
گفتار خود و مقابله لفظی شــدید با آمریکا و غرب، 
ضمن کســب رأی و نظر شــخصیت ها و نهادهای 
خــاص داخل کشــور که مخالــف و منتقد غرب و 
به خصوص مذاکره و تعامل با آمریکا هســتند، خود 
را دارای مشروعیت و مقبولیت کسب جایگاه ریاست 
جمهوری آینده نشــان دهد و شــرایط را برای تأیید 

صاحیت و کســب رأی فراهم کند.
بعید نسیت که ظرافت سیاستگذاری دکتر ظریف به 
تغییــر نظــر و رأی افراد و نهادهای خاص تأثیرگذار 
در تأیید صاحیت ایشــان برای انتخابات ریاســت 
جمهــوری منجر شــود. همان گونه کــه در عراق، 
مصطفــی الکاظمــی از یک گزینــه خائن و عامل 
مشــکوک به شهادت سران مقاومت و به ویژه شهید 
ســردار قاسم سلیمانی، به یک گزینه کارآمد و مورد 
توافق افراد و احزاب شیعه تبدیل و در نهایت نخست 
وزیر عراق شــد، محمدجــواد ظریف نیز چنین هنر 
و سیاســتی را دارنــد که خود را یــک گزینه اصلی 
ریاســت جمهــوری آینده جلوه دهــد و حتی برخی 
منتقدین و مخالفین چند ســال گذشــته خود را نیز 

جذب سیاست های خود کنند.
*دانشجوی دوره دکتری سیاستگذاری عمومی

ظریف تا 2 سال 
قبل به شــدت 
پیگیر گفت وگو 
و مذاکره با آمریکا 
بــرای حفــظ 
برجام و طی یک 
ســال اخیر نیز با 
جدیــت پیگیر 
متحد کردن اروپا 
در مقابل دولت 
ترامپ بــود، اما 
اکنون به شــدت 
مخالف هرگونه 
مذاکــره با آمریکا 
شــده اســت و 
حتی آزادســازی 
زندانیان دو طرف 
را نیــز بی نیــاز از 
مذاکره ایــران و 
آمریکا می دانند!
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در غیاب امریکا و اروپا

کرونا شیب تمایل ایران به چین را 
تندتر کرد

علی دادپی
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چیــن در یک دهه گذشــته به بزرگترین 
شــریک تجاری ایران تبدیل شده است. 
بــه رغم راهبرد فشــار حداکثری ایاالت 
متحده، صــادرات و واردات ایران و چین 
در مجموع بالغ بر ۲۰ میلیارد دالر در سال 
۲۰۱۹ بوده است. این رقم تقریبًا یک پنجم 
از کل صــادرات ایران و یک چهارم از کل 
وارداتش را تشکیل می دهد. بنابراین برای 
ایران، نگاه به شرق نه یک حرکت نمادین 

بلکه یک ضرورت راهبردی است.
در یک دهه گذشــته رابطه چین و ایران، 
اهمیتی راهبردی پیدا کرده است. ویروس 
کرونــا نیز تقویت کننــده این رابطه بوده 
است. در حالی که ترامپ از رفع تحریم ها 
و کمک های مالی و پزشــکی امتناع کرد، 
چینی ها پرســنل و تجهیزات پزشــکی به 

ایران ارسال کردند.
اخیــراً برخــی از رســانه های اجتماعی، 
اطاعاتی پیرامون ســرمایه گذاری های 
گروه هــای پرنفــوذ سیاســی ایرانــی و 
همکاری های تجــاری آنها با چینی ها را 
فــاش کرده اند. وقتی ســخنگوی وزارت 
بهداشــت ایــران آمــار چیــن پیرامون 
ویــروس کرونا را یک شــوخی تلخ نامید، 
گمــان نمی کرد که با واکنش تند محافظه 
کاران مواجه شود. چند ساعت بعد جهانپور 
از دولت چین به خاطر کمک و ایســتاندن 

در کنار کشورش تشکر کرد.
چیــن در یک دهه گذشــته به بزرگترین 
شــریک تجاری ایران تبدیل شده است. 
بــه رغم راهبرد فشــار حداکثری ایاالت 
متحده، صــادرات و واردات ایران و چین 
در مجموع بالغ بر ۲۰ میلیارد دالر در سال 
۲۰۱۹ بوده است. این رقم تقریبًا یک پنجم 
از کل صــادرات ایران و یک چهارم از کل 
وارداتش را تشکیل می دهد. بنابراین برای 
ایران، نگاه به شرق نه یک حرکت نمادین 

بلکه یک ضرورت راهبردی است.
رئیس اســبق اتاق بازرگانی ایران و چین، 
اســداهلل عســگر اوالدی، عدم همکاری 

ایاالت متحده و کشورهای اروپایی با ایران 
را نقطه شروع آغاز کار با چین می دانست. 
پس از انقاب کسب و کارها و شرکت های 
آمریکایی و همچنین همتایان اروپایی آنها 
ایران را ترک کردند و به مشــاغل چینی 

اجــازه دادند تا این خاء را پر کنند.
در زمــان جنــگ نیــز وقتی ایــران به 
هواپیماهــای جنگنده نیاز داشــت، پکن 
جنگنده هــای اف-7 را در اختیــار ایران 
گذاشــت. وقتی بانک های اروپایی تحت 
فشــارهای ایــاالت متحده نتوانســتند 
بــه دولت و مردم ایــران خدمات بدهند، 
بانک های چینی وارد عمل شــدند. وقتی 
فرانسوی ها نتوانستند پروژه متروی تهران 
را به دست گیرند، ایران از چینی ها دعوت 

کرد.
چیــن از ایــران نفت می خرد و پولش را به 
بانک های چینی واریز می کند. شــرکت ها 
و کسب و کارهای چینی نیز خدمات مورد 
نیاز ایران که همتایان اروپایی و امریکایی 
نمی توانند ارائه دهند را با آن پول معاوضه 
می کننــد. به ســختی می توانید بانکی در 
اروپا یا آمریکای شمالی پیدا کنید که بتواند 
بــا ایرانی ها پول رد و بدل کند. ترکیبی از 
منافع اقتصادی، جاه طلبی های سیاسی و 
انزوای بین المللِی ایران، این کشــور را به 
شــریک ایده آلی برای چین تبدیل کرده 
است. پکن حتی می تواند شرایط و ضوابط 

قراردادها را تحمیل کند.
اعضــای محافظه کار ایران از یک بلوک 
شــرقی نوظهور صحبــت می کنند. یک 
کنسرســیوم آسیایی که ایران می تواند در 
آن یک عضو پیشــرو باشد. آن ها معتقدند 
کــه چین مثل آمریکا در امور داخلی ایران 
دخالت نمی کند. چین دروازه تبدیل ایران 
به قدرت پیشرو منطقه ای و نماد نافرمانی 
از غرب و ایستادگی در مقابل خواسته های 

غربی است.
ایــران و چین هــر دو از دهه ۱۹۹۰ زبان 
مشترکی داشتند، وقتی که آنها آرزوی یک 

چارچــوب جدید را بــرای تجارت خارجی 
در ســر می پروراندند. مشــاغل و کسب و 
کارهای ایرانی راه شــانگهای و چینی ها 
راه های تهران و راهروهای قدرت سیاسی 
در ایــران را یــاد می گرفتند. در این میان، 
رقبای اروپایی چین از روند سیاسی تهران 
سردرگم و ناامید بودند. آن ها حتی پس از 
بازگشــت به تهران در نتیجه برجام با بوم 
سازه )اکوسیستم( دگرش یافته ای روبه رو 
شدند. جایی که چینی ها از حمایت تندروها 

و نهادهای قدرتمند برخوردار بودند.
چیــن اصلی تریــن منتفع سیاســت های 
ایــاالت متحده در ایران بوده اســت. این 
تحریم ها رقابت را ســرکوب و برای پکن 
یــک انحصار چند الیــه و بی نظیر ایجاد 
کرده اســت. شــرکت هایی که با چینی ها 
کار می کردند توانســتند از تحریم ها جان 
ســالم به در ببردند. شــرکت هایی که با 
اروپایی ها و آمریکای شــمالی همکاری 

داشتند، ورشکست شدند.
مواضع سیاست داخلی و بین المللی مقامات 
ایرانی نیز دستخوش تغییراتی شد. آن ها با 
بی توجهی نســبت به مشکات مسلمانان 
اویغور در چین، همواره از افزایش تجارت 
با این کشــور دفاع می کنند. در این میان 
هیچ یک به این موضوع اشــاره نمی کنند 
که اگر پکن بازار صادرات شماره یک ایران 
اســت، ایران حتی در بین ۲5 شریک اول 
تجــاری چین هم قرار ندارد. تهران بدون 
چین نمی تواند، اما پکن بدون تهران چرا. 
بقــای اقتصاد ایران به ادامه رابطه با چین 

وابسته است.
مقامــات ایرانی از ماهیت حیاتی رابطه با 
چین آگاهند. اخیراً سفیر ایران در چین در 
رسانه های دولتی گفته است: در این برهه 
حساس باید بسیار مراقب آنچه درباره چین 
می گوییم، باشــیم. او حتی آنهایی که به 
این رابطه انتقاد می کنند را خیرخواه رژیم 

و مردم ایران ندانست.
منبع: آتالنتیک کانسیل
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بانــک مرکــزی اروپا اخیراً در خبری اعام کرد 
کــه اقتصاد منطقه یورو احتمــااًل در نیمه دوم 
ســال ۲۰۲۰ احیا می شــود، اما پاندمی کرونا تا 
ســال ۲۰۲۲ مانع از رشــدی مشابه سال ۲۰۱۹ 

خواهد شد.
تصور نمی شــد ویروس کرونــا در اروپا به این 
سرعت شیوع پیدا کند، اما اکنون بعد از آمریکا، 

کشــورهای اروپایی در جایگاه دوم قرار دارند و 
قرنطینه ای که به عنوان تنها راه حل برای مقابله 
با کرونا در نظر گرفته شــده بود به نظر می رسد 
که امروز پیامدهای اقتصادی گسترده ای برای 

این کشورها به دنبال داشته است.
صنعت گردشــگری، هتــل داری، هوانوردی و 
بســیاری از مشاغل دیگر تحت تأثیر کرونا قرار 

گرفته و میلیون ها تن شــغل خود را از دســت 
داده اند. بســیاری از بنگاه های اقتصادی برای 
کاهش هزینه های خود تعدیل نیرو را در دستور 

کار قرار داده اند.
دولت های اروپایی پس از یک دهه سیاست های 
ریاضتی برای کاهش کســری بودجه و ســطح 
بدهی هــا در پــی بحران ۲۰۰8 تازه توانســته 

اتحادیه از کمک به اعضا ناتوان است

سایه سنگین کرونا بر اقتصاد اروپا

مرتضی مکی*

تصور نمی شد ویروس کرونا در اروپا به 
این سرعت شیوع پیدا کند، اما اکنون 
بعد از آمریکا، کشــورهای اروپایی در 
جایــگاه دوم قرار دارند و قرنطینه ای 
که به عنوان تنها راه حل برای مقابله 
با کرونا در نظر گرفته شده بود به نظر 
می رسد که امروز پیامدهای اقتصادی 
گسترده ای برای این کشورها به دنبال 

داشته است.
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بودنــد از زیر بار تبعات سیاســت های ریاضتی 
خارج شــوند، اما با بحرانــی عمیق تر از بحران 
۲۰۰8 مواجه شده اند، به طوری که امروز اقتصاد 
کشــورهای اروپایی در معرض رکودی عمیق و 
ورشکستگی بنگاه های اقتصادی و افزایش نرخ 

بیکاری هستند.
شــاخص بیکاری یکی از نشــانه های وضعیت 
اقتصــادی در هر کشــوری اســت. مهم ترین 
پیامد شیوع کرونا نیز بیکاری است. کشورهای 
ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و انگلیس ساالنه میزبان 
میلیون ها گردشگر هستند. صنعت گردشگری 
به صورت مســتقیم و غیرمســتقیم میلیون ها 
شــغل ایجاد می کند. شرکت های حمل و نقل 
هوایی، هتل داری، رســتوران ها و هزاران شغل 
دیگر در ارتباط با صنعت گردشگری در معرض 
ورشکستگی قرار گرفته اند و میلیون ها تن شغل 
خــود را از دســت دادنــد. بنگاه های کوچک و 
شــغل های خویش فرما در ارتباط با گردشگری 
با اجرای سیاســت قرنطینه برای مقابله با شیوع 

زنجیره کرونا قربانیان اصلی هستند.
در همین حال، مقابله با شــیوع ویروس کرونا 
هزینه هــای بســیار گســترده ای را بر دوش 
دولت های اروپایی گذاشــته اســت. بستری و 
درمان ده ها هزار مبتا به کرونا هزینه سنگینی 
به نظام بهداشــت و درمان تحمیل کرده است. 
دولت های اروپایی برای جلوگیری از ورشکستگی 
بنگاه های اقتصادی و حفظ میلیون ها شــغل در 
معرض نابودی، بسته های نجات چند ده میلیارد 
یورویــی اختصاص داده اند. این بودجه ها جدا از 
بودجــه 5۰۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا برای 

مقابله با تبعات شیوع ویروس کرونا است.
بنابرایــن، ویــروس کرونا اروپــا را با وضعیتی 
بی سابقه پس از جنگ جهانی دوم مواجه کرده 
اســت. کشــورهایی همچون ایتالیا، اسپانیا و 
انگلیس که باالترین آمار مبتایان به ویروس 
کرونا و جان باختگان را دارند با حدی از کاهش 
رشــد اقتصــادی، کاهش قــدرت اقتصادی و 
افزایش کسری بودجه و سطح بدهی ها مواجه 
شــده اند که پس از جنگ جهانی دوم بی سابقه 

بوده است.

طی بحران ۲۰۰8 این کشــورها توانســتند در 
یک دوره 8 الی ۱۰ ساله با کمک های اتحادیه 
اروپا به نوعی بحران را پشت سر گذاشته، عمًا 
نــرخ بیــکاری را کاهش داده و رشــد حداقلی 
اقتصــادی را برای خود ایجــاد کنند، اما کرونا 
عمًا وضعیت اقتصادی کشورهای اروپایی را به 
پیش از بحران اقتصادی سال ۲۰۰8 بازگردانده 
اســت. به طوری که کسری بودجه فرانسه به ۹ 
درصد و بدهی این کشــور به ۱۱5 درصد تولید 

ناخالص داخلی رسیده است.
انگلیــس نیز به همین ترتیــب با افزایش نرخ 
بیکاری و کاهش رشد اقتصادی و کاهش قدرت 
اقتصــادی مواجه اســت. پیامدهای اقتصادی 
کرونا به قدری عمیق است که این کشورها در 
آینده نزدیک نمی توانند به ثبات و رشد و رونق 

اقتصادی دست پیدا کنند.
وضعیت اقتصادی شکننده کشورهای اروپایی 
پیامدهای سیاســی نیز به دنبال خواهد داشت. 
امانوئل مکرون در سال ۲۰۱7 با شعار اصاحات 
اقتصادی به قدرت رسید، اما عمًا اصاحاتی که 
مکرون طی سه سال گذشته انجام داده است با 
شروع بیماری کرونا از بین رفت و بخت پیروزی 
وی در انتخابات سال ۲۰۲۲ بسیار کمرنگ شد.

در انگلیس نیز بوریس جانســون با جدی ترین 
چالش اقتصادی دوران اخیر این کشــور مواجه 
شده است. برنامه بوریس جانسون، نخست وزیر 
انگلیس این است که بتواند تا دسامبر ۲۰۲۰ به 
یک توافقنامه جامع با اتحادیه اروپا و خروج نرم 
از این اتحادیه دست پیدا کند، اما در عمل شیوع 
ویروس کرونا روند مذاکرات لندن و بروکسل را 

با مشکل مواجه کرده است.
آلمــان با وجود اثرات اقتصــادی کرونا بر این 
کشــور، موفق ترین کشور اروپایی در مدیریت 
بحران کرونا با کمترین تلفات جانی به نســبت 

جمعیتش است.
برلین هم موفق شده تعداد قربانی های کرونا را 
در سطح پایینی نگه دارد و هم شرایط قرنطینه 
را به گونه ای به اجرا گذارد که کمترین هزینه را 

در پی داشته باشد.
اما در میان کشــورهای اروپایی، ایتالیا و اسپانیا 

بدترین شــرایط اقتصادی را در پی شیوع کرونا 
دارند. البته این دو کشور قبل از شیوع کرونا نیز 
از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردار نبودند و 
کســری بودجه و رشــد اقتصادی بسیار پایینی 
داشتند؛ لذا شیوع گسترده بیماری کرونا در این 
دو کشور و تعداد پرشمار جان باختگان و قرنطینه 
چند ماهه که ایتالیا و اسپانیا در پیش گرفته اند، 
اقتصاد این کشــورها را متزلزل و آسیب پذیرتر 

کرده است.
توجه دولت های اروپایی به داخل در پی شــیوع 
کرونا و بی توجهی به شرایط دیگر هم پیمانانشان 
در اتحادیــه اروپا باعــث تقویت ملی گرایان و 
واگرایی در اتحادیه اروپا شده است. ایتالیا اولین 
کشــور اروپایی بود که با شــیوع گسترده کرونا 
مواجه شد، اما هیچ یک از هم پیمانان ایتالیا در 
اتحادیه اروپا پاســخی به درخواست کمک این 
کشــور نداد، تا جایی کــه فون درالین، رئیس 
کمیســیون اروپا مجبور به عذرخواهی رسمی 

از ایتالیا شد.
همانطــور که در پی بحران مالی ســال ۲۰۰8 
کشورهای بحران زده اروپایی بدون بسته های 
نجــات اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول 
توان احیای اقتصادی خود را نداشــتند، اقتصاد 
بحران زده کشورهای عضو اتحادیه اروپا در پی 
شیوع کرونا با وجود تقویت جریان های ملی گرا 
بدون همبستگی و همکاری کشورهای اروپایی 
احیا نخواهد شد؛ اما احیای اقتصاد اروپا زمان بر 
خواهد بود، همان طور که یک دهه طول کشید تا 
کشورهای بحران زده اروپایی از شرایط بحرانی 

بحران ۲۰۰8 خارج شوند.
دولت های اروپایی برای رشد و رونق اقتصادی 
و کمــک به خانوارهــا و بنگاه های در معرض 
ورشکســتگی نیاز به اســتقراض برای تأمین 
بودجه احیای اقتصادی دارند. این اســتقراض 
نیز افزایش کســری بودجه و سطح بدهی ها را 
به دنبال خواهد داشــت. این استقراض سال ها 
زمان می برد تا دو شاخص اصلی کسری بودجه 
و افزایش سطح بدهی ها به توازن برسد./شورای 

راهبردی روابط خارجی
* کارشناس مسائل اروپا
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ایــران ممکن اســت بــه زودی با موج دوم 
مــوارد ابتا به ویروس کرونا مواجه شــود، 
امــا تعطیل مانــدن اقتصاد بدون وجود یک 
شــبکه ایمنی می تواند به ناآرامی، طغیان و 

فروپاشی بینجامد.
در حالی که مشاغل به دستور حسن روحانی، 
رئیس جمهوری ایران، فعالیت خود را از ســر 
می گیرند، بســیاری از کارشناسان از تصمیم 
دولت انتقاد کرده و درباره موج دوم شــیوع 
کرونا هشدار داده و حتی برخی روحانی را به 
اولویت دادن به حمایت از اقتصاد بر سامتی 
مردم متهم کرده انــد. طبق جدیدترین آمار 
رسمی، موارد تأیید شده ابتا به کرونا از ۹5 
هزار مورد گذشــته و شــمار قربانیان نیز به 

بیش از 6 هزار نفر رســیده است.
حســن روحانی ۲۲ آوریل بازگشایی مشاغل 
را برای کشــور »ضــروری« توصیف کرد. 
بــرای درک دالیــل این تصمیــم احتمااًل 
خطرنــاک و مخاطره آمیــز روحانی باید به 
شرایط اقتصادی ایران پیش از شیوع ویروس 
کرونــا نگاهی انداخت. نرخ رشــد اقتصادی 
ایران منفی 7 درصد و این کشور درگیر یک 

بحران جدی بود.
پــس از کناره گیری ایاالت متحده از توافق 
هســته ای در ســال ۲۰۱8 و اعمال مجدد 
تحریم ها، تجــارت خارجی و صادرات نفت 
ایران به طرز چشمگیری کاهش و تنش های 
سیاســی با همسایگان خلیج فارس افزایش 
یافــت. در همین حــال، صندوق بین المللی 
پول کوچک شــدن ۹.5 درصــدی اقتصاد 

ایــران را پیش بینــی و بانک مرکزی ایران 
نرخ تورم ساالنه را ۴۱ درصد اعام کرده بود 
که باالترین سطح در ۲5 سال گذشته است. 
شــمار افراد بیکار هم در آخرین برآوردهای 
پیــش از بحران کرونا حــدود 3 میلیون نفر 

رسیده بود.
شیوع کرونا در چنین شرایطی در ایران آغاز 
شــد. با تصمیم دولت درباره تعطیلی مشاغل 
دســت کم نیمی از اقتصــاد ایران که تحت 
ســلطه مشاغل بخش خدمات است، به طور 
جدی تحت تأثیر قرار گرفت. معیشت و رفاه 
7.3 میلیون نفر متزلزل شــد و میلیون ها نفر 
شــغل خود را از دست دادند و دستمزد برخی 
هم به دلیل کاهاش ســاعات کاری کم شد. 
این تعطیلی در حالی بود که بسیاری از مشاغل 
انتظار داشتند حدود 5۰ درصد از درآمد ساالنه 
خود را در دو ماه پیش از سال نو کسب کنند. 
مردم هر ســاله بیشــترین خرید خود را در 
ماه اســفند و پیش از تعطیات نوروز انجام 
می دهند و فروردین بیشــتر ماه تعطیات و 
گردشگری است؛ بسیاری از مشاغل از جمله 
رســتوران ها، آژانس های مسافرتی و هتل ها 
در این ماه رونق می گیرند، اما امسال، درآمد 

آنها بیش از ۹۰ درصد کاهش یافته اســت.
طبــق برآوردهــای صورت گرفتــه، تولید 
ناخالــص داخلــی در نتیجــه اختــال در 
مشــاغل حــدود ۱5 درصد کاهــش یافته و 
این یعنی اقتصاد در مقایســه با سال گذشته 
بیشتر کوچک خواهد شد. بسیاری از مشاغل 
همچنیــن نیروی کار خود را کاهش داده اند 

و طبــق آمارهــا، روزانه حــدود 36 هزار نفر 
متقاضی بیمه بیکاری هستند.

حمایــت دولت می توانســت درد را کاهش 
دهــد، اما ایران از گزینه گســترش شــبکه 

چرا روحانی به قرنطینه خاتمه داد؟

نگرانی از فروپاشی اقتصادی در برابر کرونا

سید محسن بهره دار
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ایمنی برخوردار نبود. در حالی که در سراســر 
جهان یک ســری اقدامات حمایتی درآمدی 
بــرای مقابله با پیامدهای اقتصادی شــیوع 
کرونا به اجرا گذاشــته شــده، دولت روحانی 
به دلیل کمبود منابع توانایی ارائه کمک های 
مالی به مشاغل آسیب دیده را ندارد که یکی 
از دالیل اصلی آن تحریم های آمریکا و قطع 
دسترسی ایران به دارایی های بلوکه شده در 

بانک های خارجی است.
کمک های مالی وعده داده شــده از ســوی 
روحانی به مشــاغل آسیب دیده حدود 6.۲5 
میلیارد دالر )۱۰۰ هزار میلیارد تومن( اســت 
کــه عمده آن به صــورت وام با بازپرداخت 
3 ســاله و نرخ ســود ۱۲ درصدی پرداخت 

می شود.
محمد هاشم بت شکن، کارشناس اقتصادی 
ایرانی، می گوید این بســته اقتصادی بیشتر 
شــبیه به یک سیاســت پولی اســت تا یک 
محرک اقتصادی؛ اگر دولت واقعًا می خواست 
یک بسته برای بقای اقتصادی در نظر بگیرد، 
باید وام های بدون بهره به مشاغل و به مردم 
کمک اقتصادی باعوض می کرد. به عاوه، 
مبلغ در نظر گرفته شــده از ســوی دولت در 
مقایســه با حجم تولید ناخالص داخلی ایران 
ناچیز اســت. بســته حمایتی دولت ایاالت 
متحده ۱۰ درصد، بســته های آلمان و ژاپن 
۲۰ درصد و بســته برخی کشورهای حاشیه 
خلیج فارس 3۰ درصد تولید ناخالص داخلی 
آنهاست؛ اما بسته ایران تنها ۲ درصد از تولید 

ناخالص داخلی آن را تشــکیل می دهد.
 دولت روحانی همچنین یک وام بدون بهره 
حــدوداً 6۲ دالری )۱ میلیون تومانی( برای 
خانواده هــای کم درآمد با اقســاط ۲۴ ماهه 
در نظــر گرفته که انتقادات گســترده ای را 
در پی داشــت چون معــادل نیمی از حداقل 
حقــوق ماهیانه یک کارگر در ایران اســت 
و کمــک زیادی به مردم در حل مشــکات 
اقتصــادی نمی کند. اما درآمد دولت روحانی 
به طرز چشــمگیری کاهش داشــته است. از 
زمان شــروع بیماری کرونا تقاضا برای نفت 
کاهــش و به افت قیمت ها انجامیده اســت. 
مالیــات کــه یکی دیگر از منابع درآمد دولت 
است نیز به دلیل تعطیلی مشاغل تحت تأثیر 

قرار گرفته است.
دولت دریافت مالیات از برخی از مشاغل که به 
دلیل کرونا آسیب دیده اند را متوقف کرده، اما 
این مساله شامل حال همه مشاغل نمی شود. 
در انتها، روحانی تنها دو گزینه داشــت: یا به 
تعطیلی مشــاغل و نهادهای دولتی تا کنترل 
کامل ویروس و بازگشــت سیستم بهداشت 
و درمــان به حالت عــادی ادامه می داد یا به 
دلیل شــرایط وخیم اقتصادی به مشــاغل و 
دفاتر دولتــی اجازه می داد فعالیت های خود 
را از ســر بگیرند. او دومین گزینه را انتخاب 

کــرده و تصمیم گرفتــه ۱۱ آوریل بازارها و 
دفاتر دولتی را بازگشــایی کند؛ تصمیمی که 
با انتقادهای گســترده کارشناسان پزشکی و 
برخی از مقامات عالی رتبه دولتی مانند رئیس 
قوه قضائیه مواجه شد که دولت را به اولویت 
دادن به اقتصاد بر سامتی مردم متهم کردند.

 اگرچــه اقدام روحانــی می تواند موج جدید 
شــیوع بیماری کرونــا و عواقب ویرانگر آن 
را در پی داشــته باشــد، اما تصمیم نامحبوب 
او اقتصــاد را از زوال بیشــتر و اعتراضــات 
احتمالی نجات داده اســت. تصمیم روحانی 
مبتنــی بــر این دیدگاه بود که ایران از اولین 
موج اصلی شــیوع کرونا عبور کرده و ادامه 
محدود کــردن فعالیت های اقتصادی دیگر 

قابل توجیه نیست.
 بر اســاس این دیدگاه، یک فشــار اقتصادی 
مداوم عواقب خطرناکی برای کشور به همراه 
خواهد داشت: نرخ بیکاری به شدت افزایش 
می یابد، بســیاری از مشــاغل ورشکســته 
می شــوند و احتمــال بــروز ناآرامی هــای 
اجتماعــی به وجود می آید. روحانی به خوبی 
می داند که خطر موج دوم شیوع ویروس وجود 
دارد، امــا کشــور نمی تواند به قرنطینه برای 
یک یا دو ماه دیگر ادامه دهد چرا که توانایی 
جبران خســارات وارده بر مشاغل را به مثابه 
دولت هــای ثروتمندتــر در اروپا و آمریکای 
شــمالی را ندارد. به همین دلیل اســت که او 
اصرار دارد هرچه ســریعتر اقتصاد و جامعه را 

به حالت عادی برگرداند.
در حالی که این کشور هنوز عواقب اعتراضات 
عمومی ماه نوامبر در پی افزایش قابل توجه 
قیمت بنزین را پشــت سر نگذاشته، نگرانی 
زیادی دربــاره تجدید اعتراض های مردمی 
وجود دارد و این مساله در نامه 5۰ کارشناس 
اقتصادی به تاریخ 3 آوریل به روحانی کامًا 
مشــهود بود. آن ها درباره عواقب اقتصادی 
بحــران کرونا در نیمه دوم ســال ۱3۹۹ به 
روحانی هشــدار داده اند و اینکه سال آینده، 

یعنی ســال ۱۴۰۰، سال بحران خواهد بود.
منبع: فارن پالسی
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 گفت و گوی تفصیلی افق تازه

با بابک احمدی مدیرعامل بخش حمل و نقل ریلی گروه مپنا:

 »مپنا« نمونه بارز توسعه یافتگی
 صنعت کشور است

بدون شک شرکت مپنا امروزه به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در صنایع مختلف کشور قلمداد می شود. حضور مقتدر 
در پروژه های نیروگاهی، نفت و گاز و بخش ریلی جانی مضاعف به صنعت کشور داده است و در شرایطی که با تحریم 

های ظالمانه دست به گریبان هستیم شرکت مپنا چشم انداز بسیار روشنی را برای صنعت کشور ترسیم کرده است.
در رابطه با فعالیت های این شرکت با »بابک احمدی« مدیرعامل بخش حمل و نقل ریلی گروه مپنا به گفت و گو نشسته 

ایم. آنچه در پی می آید ماحصل گفت و گوی  تفصیلی با ایشان است.
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درباره با فعالیت های گروه مپنا توضیحاتی   �
ارائه بفرمایید.

بحــث پروژه های نیروگاهــی و برق )مدیریت 
پروژه هــای نیروگاهــی ایران(  از فلســفه های 
اصلی تشکیل مپنا می باشد. خوشبختانه با توجه 
به حســن نظر و نگاه درســتی که جهت تشکیل 
مپنا با ظرفیت های داخلی انجام شده بود شرکت 
مپنا تشکیل و با موفقیت ادامه کار داد. در همین 
زمینــه در کنــار اجرای پروژه هــای نیروگاهی، 
انتقال دانش فنی بسیار خوبی  نیز انجام شد و به 
مــرور المان های اصلی برق را تولید کرد که هم 
اکنــون جزو بزرگترین تولید کننده های توربین 
و نیروگاه ســازی در دنیا با رنک ۴/3 می باشد. از 
زیر مجموعه های مپنا می توان به شــرکت های 
طوبی، پارس ژنراتور و پرتو که تولید کننده های 
پره توربین کشور هستند اشاره کرد، که مهم ترین 
بخش ســاخت توربین، تکنولوژی بلید توربین ها 
بــوده کــه بتواند در برابر فشــار و دمای زیاد در 

دورهای باال مقاومت کند.
به تدریج فعالیت در حوزه برق و انرژی توســعه 
خوبــی پیدا کرد و ظرفیت هــای فوق العاده ای 
ایجــاد شــد.  فعالیت بعدی بخــش نفت و گاز 
می باشــد که منجر به انجــام پروژه های زیادی 
شد و ظرفیت های اقتصادی خوبی نیز ایجاد کرد، 
برای مثال می توان به آخرین پروژه نفتی بزرگ 

منطقه »پرنج« اشاره کرد.
شــاید جوان ترین فعالیت مپنا بحث »ریل وی« 
بوده که خیلی از شرکت های بزرگ نیروگاه سازی 
دنیــا هم در این زمینه فعالیــت دارند. به عنوان 
مثال جنرال موتــور، جنرال الکتریک، زیمنس، 
آلســتون و حتی آنسالدو که اینها همگی نیروگاه 
ساز هستند و در حوزه ریلی هم به شدت فعالیت 
دارند. مثال قدیمی در ریلی ها وجود دارد که می 
گوینــد لکوموتیو دیزل نیروگاه متحرک اســت 
و دقیقــًا همــان المان هایی که در نیروگاه وجود 
دارد در لکوموتیــو دیزل هم وجود دارد که موتور 
دیــزل بــزرگ با ایجاد توان، ژنراتور را به گردش 
درآورده و تولیــد برق می نمایــد. ولی قطعه ای 
کــه باالی پلت فرم لکوموتیو اســت عمًا یک 
نیروگاه پرتابل می باشد. اولین بهانه ورود مپنا به 

پروژه ریلی بحث لکوموتیوهای مســافری ایران 
ســفیر می باشد که ۱5۰ دســتگاه قرارداد با راه 
آهن جمهوری اســامی داشت، نکته قوت این 
قرارداد نســبت بــه قراردادهای قبلی که در این 
حوزه منعقد شده بود و به صورت خاص، قرارداد 
۱۰۰ دســتگاه لکوموتیو آلستون واگن پارس این 
بود که در این قرارداد پیمانکار اصلی شرکت مپنا 
اســت. در قرارداد قبلی که برای شــرکت واگن 
پارس اجرا شــده بود فروشنده اصلی آلستون بود 
و واگن پارس و دسا پیمانکارهای آلستون بودند 
کــه طبیعتــًا مذاکرات قــراردادی، قیمتی و ... با 
خــود راه آهــن بوده که با توجه بــه الزام قانون 
حداکثر و فشــارهای کارفرما، آلستون بخشی از 
کار را به واگن پارس و دســا واگذار می کند ولی 
آنچــه که به معنای واقعی انتقال دانش فنی باید 
انجام می شد اتفاق نیفتاد چرا که تأمین کنندگان 
ایرانی پیمانکاران آلســتون بودند و احاطه ای بر 
تأمین کننده اصلی نداشتند و آلستون هم در حد 
ضرورت و به اندازه فشارهایی که تأمین کنندگان 
وارد می کردند انتقال دانش فنی را انجام می داد. 
به طور مثال در قرارداد ترنســت های پردیس که 
بین راه آهن، زیمنس و واگن پارس امضا شــده 
که مجدداً کار بخشــی از موتورها به دســا واگذار 
می شــود و مجددا تأمین کننده اصلی زیمنس و 
پیمانکاران فرعی واگن پارس و دســا هستند که 
در این مواقع تأمین کننده خارجی در حد ضرورت 
انتقال دانش فنی را انجام می دهد و یا سهمی از 
کار را بــه دانش داخلی واگذار می کند. ولی نکته 
متفاوت قرارداد مذکور این است که راه آهن با مپنا 
قرارداد بسته و به مپنا حق انتخاب شریک خارجی 
را البته با کمک راه آهن داده است. بعد از مذاکرات 
متعــدد، مپنــا، زیمنس را پس از تائید راه آهن به 
عنوان شریک خارجی انتخاب می کند و حداکثر 
آنچه که می شود از یک تأمین کننده لکوموتیو در 
بحث قرارداد انتقال دانش فنی گرفت، را می گیرد 
و قرارداد دانش فنی را به صورت رســمی امضا 
می کنــد و حتــی اجازه صــادرات در منطقه را از 
زیمنس می گیرد. یعنی زیمنس اجازه فروش این 
لکوموتیوهــای پلت فرم ER۲۴ که در ایران به 
نام ایران سفیر می شناسیم را ندارد. کما اینکه ما 

اجازه باز طراحی در بعضی بخش ها را داریم. خب 
این قرارداد بسیار خوبی بود که شاید هسته اصلی 
بخش ریلی مپنا را تشکیل داد. شروع کار از سال 
83 بوده که نهایتًا ســال 86 قرارداد اجرایی شده 
که به دلیل فراز و نشیبهای موجود سه سال زمان 
برده اســت. بخش در مپنا عمًا معنای هلدینگ 
دارد که این تعاریف داخلی خود ســازمان اســت. 
مپنا متشکل از بخش های نفت و گاز، بخش برق، 
بخش ریلی و همچنین دو بخش دیگر با عناوین 
سرمایه گذاری و بخش تولید است که دو بخش 

آخر به عنوان بخش پشتیبان هستند.
با این هســته اولیه کار را شــروع کرده و شرکتی 
مشــترک با فوله فرانســه را تأسیس می کند. در 
بحــث تولید سیســتم های ترمز ریلی به صورت 
5۰ -5۰ که به تدریج تغییراتی در این شــرکت 

ایجاد می شود.
همچنیــن در حوزه مترو ورود پیدا کرده در بحث 
E&M و پروژه های مترویی که شرکتی را به نام 
شرکت توسعه و احداث ریلی مپنا که تخصص آن 
تجهیزات خطوط مترو می باشد را ایجاد می کند، 
که شــاید قبل از تشــکیل این شرکت ما شرکت 
تخصصی در این حوزه نداشــتیم و پیمانکارهای 
 E&M عمومی این کار را انجام می دادند. بحث
اعم از بحث تأمین سیگنالینگ و الیتینگ، برق 
رســانی، تهویه سیستم های اعام اطفاء حریق و 
کل سیستم های اتوماسیون ایستگاه ها و خطوط 
مترو را شامل می شود. البته مپنا بیشتر به صورت 
مدیریت پروژه در این حوزه کار می کند که از خیلی 
پیمانکارهای متعهد و مختلف اســتفاده می کند 
ولی هماهنگی این پروژه ها را شــرکت احداث و 
توسعه ریلی مپنا انجام می دهد که در کارنامه خود 
تــا بــه امروز پروژه نیمه تمام مونو ریل قم را دارد 
که البته دلیل این مساله عدم حمایت کارفرماست 
و این پروژه به علت حواشــی که تقریبًا همه در 
جریان آن هســتند فعًا متوقف است ولی امروز 
در حال مذاکره با کارفرما هســتیم که در صورت 
توافــق کار را شــروع و ادامه دهیم و البته بدون 
تائید کارفرما امکان این کار برای ما وجود ندارد. 
این پروژه نخســتین برنامه این شرکت بود. خط 
یک اصفهان و خط سه مترو تهران E&M آن 
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تقریبًا تمام شــده، در حال حاضر ما خط شــش 
متــروی تهران را به همراه خط دو مترو اصفهان 
داریم و اخیراً هم در مناقصه خط سه مترو مشهد 
برنده شدیم که مشغول پیگیری کارهای آن پروژه 
هستیم. ضمنًا مجموعه بخش ریلی مپنا در حال 
انجام دو، ســه کار جدید می باشــد که بعداً به آنها 
اشــاره خواهم کرد. کارهایی که امیدواریم برای 
کشــور ماندگار باشد. شــرکت ریلی دیگری که 
بخش مپنا در گذشــته تشــکیل داده بودند بحث 
شــرکت توســعه ناوگان ریلی مپنا است که این 
شــرکت در عمل یک شرکت پروژه ای است که 
در قــرارداد B.O.O پنجاه دســتگاه لکوموتیو 
آلســتون متوقف برنده می شــوند اسکوپ کار به 
این شــکل اســت که مپنا لکوموتیوها را گرفته 
بــا منابــع خود به عنوان ســرمایه گــذار گرم و 
بازسازی کرده در یک دوره طوالنی مدت حدود 
۱۲ ســال بعد از بازسازی این لکوموتیوها باید به 
مجموعه راه آهن ســرویس بدهند، گرم باشند با 
یک ســطح آمادگی به کار و ســپس بواسطه این 
ســرمایه گذاری اولیه ای که سرمایه گذار انجام 
داده مالکیت لکوموتیوها واگذار می شود که البته 
مناقصه خیلی فشــرده ای بود که با اختاف قابل 
قبولی مپنا توانســت برنده شود که کار آن پروژه 

هم در حال پیشروی می باشد.
نگاه مپنا به پروژه ها چگونه است؟  �

نگاه مپنا به موضوعات بیشتر نگاه پروژه ای است 
و روش اداره موضوعات را بصورت پروژه ای جلو 
می بــرد. در کنار این شــرکت دیگــری مجدداً 
تأســیس شــد با وظیفه اصلی تعمیر و نگهداری 
لکوموتیو و انواع کشــنده که خوب به نظر بنده 
کارنامــه موفقــی هم داشــته و بیش از حدود نه 
ســال می شــود که فعالیت خود را آغاز کرده و 
نگهــداری لکوموتیوهــای زیمنــس راه آهن، 
 نگهــداری بخشــی از ریل بــأس رجا را تاکنون 
برعهده داشته و جمع اینها پنج شرکتی است که 
در این حوزه مشــغول به کار هســتند که البته ما 
به عنوان سهامدار در برخی از شرکت های ریلی 
هم ایفای نقش کردیم. البته این سیاست مستمر 
مپنا نیســت و در این حوزه صرفًا به عنوان یک 
سرمایه گذار خیلی عاقه به ادامه فعالیت نداریم 

و بیشــتر دنبال پروژه های اجرایی هستیم که در 
خود محتوا ورود پیدا کنیم. 

در رابطه با قــرداداد جدید با واگن پارس   �
توضیحاتی ارائه دهید؟

کار جدیدی که مپنا اخیراً انجام داده بحث خرید 
شــرکت واگن پارس می باشــد که تقریبًا مراحل 
اجرایی آن به پایان رســیده و مدیریت شــرکت 
واگن پارس چند هفته ای می شود که رسمًا توسط 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به مپنا 
واگذار شده که زیر مجموعه واگن پارس شرکت 
احیــا صنعت هم وجود داردکــه وظیفه تعمیر و 
نگهــداری ناوگان ریلی را بر عهده دارد به نوعی 
با ترکیب این پکیج هم اکنون مپنا می تواند مدعی 
باشــد که در ریلی راه حــل نهایی ارائه می دهد. 
یعنی از مرحله اجرا و تجهیز خطوط که شــرکت 
احداث و توســعه ریلی مپنا کار می کند تا مرحله 
تأمین لکوموتیو و واگن که مپنا لکوموتیو و واگن 
پارس کار می کنند، تا مرحله نگهداری ناوگان که 
شرکت توسعه و تعمیرات ریلی مپنا و شرکت احیا 
صنعت چه در لکوموتیو چه در واگن کار می کنند. 
مپنا سیاستی را در پیش گرفته که در حوزه بهره 
برداری هم ورود پیدا کند. نقشــه بزرگی ترسیم 
شــده در واقع کار جدیدی هست که مپنا در حال 
انجام می باشــد، ما شــرکت حمل و نقلی بزرگی 
را تأســیس می کنیم که هــم دارای لکوموتیو و 
هــم دارای واگن باشــد و خدمــات حمل و نقل 
بار را ارائه دهد. این شــرکت تا قبل از تشــکیلش 
قرارداد ۲5 دســتگاه لکوموتیو باری داشت که تا 
به امروز ۱۲ دستگاه از این لکوموتیوها را خود مپنا 
لکوموتیو تولید کرده و در اختیار شرکت گذاشته 
و ۱3 دستگاه دیگر هم انشااهلل تا شهریور ماه در 
اختیارش می گذارد. در این قرارداد ۲5 دســتگاه 
را افزایش دادیم تا نزدیک 5۰ دســتگاه و قصد 
داریم حدود هفت هزار واگن باری هم برای این 
شرکت از شرکت واگن پارس خریداری کنیم. زیر 
مجموعه مپنا دو هدف را دنبال می کند: اول اینکه 
مــا بتوانیم محصولی را که تولید کردیم از مرحله 
 ســخت افزار به محصول نهایی که خود موضوع 
حمل و نقل است برسانیم چرا که اگر ما از موضوع 
حمل نقل مراقبت نکنیم شــاید در طوالنی مدت 

نتوانیم این زنجیره را کامل کنیم که شرکت های 
واگن سازی یا لکوموتیو سازی این تقاضای مورد 
نیاز را نداشــته باشــند به همین جهت ما در کنار 
موضوع تولید ناوگان ریلی بر موضوع حمل و نقل 
هــم تمرکــز می کنیم و با این اتفاق هم در حوزه 
حمــل و نقــل ایفای نقش کنیم و کمک کنیم به 
بدنــه حمــل و نقل ریلی کشــور و هم از طرفی 
ظرفیت ســازی کنیم برای کارخانه های تولیدی 
خودمــان که در زمان احتمالی افت و خیز قیمت 
تقاضا در بازار کارخانه ها با شوک مواجه نشوند.

انتقال دانش فنی که از شــرکت زیمنس   �
وارد شــده همچنان ادامه دارد؟ و آیا تحریم ها 

مشکالتی برای این قسمت ایجاد نمی کند؟
قراردادهــای ما با زیمنــس )TOT( و قرارداد 
مالکیــت معنوی هســتند که در ایــن قرارداد ما 
حقوقــی را داریم کــه در غالب این قرارداد نباید 
از زیمنس خرید داشته باشیم ولی اجازه داریم از 
این طراحی اســتفاده و برای باز تولید و صادرات 
لکوموتیوها داشته باشیم. حقوقی که قرارداد برای 
ما ایجاد می کند تا بیســت ســال پابرجا می باشد. 
کما اینکه امروزه مپنا مدعیست که دانش ساخت 
لکوموتیو را دارد. لکوموتیو MAP۲۴ که شاید 
راه حــل نوآورانــه جدیــد و اولیه مپنــا در حوزه 
لکوموتیوهــای باری بوده که امروزه در شــبکه 
مشــغول به فعالیت اســت که تقریبًا با الهام از 
لکوموتیوهای GT۲6 موجود در راه آهن طراحی 
شده و با تغییرات گسترده که روی شاسی و بقیه 
المان ها اتفاق افتاد این لکوموتیو تولید شده با برند 
مپنا در شبکه حمل و نقل مشغول به فعالیت است. 
اگر در حوزه این لکوموتیو ایران ســفیر تقاضای 
جدیدی وجود داشته باشد ما توانایی ارائه را داریم 
کما اینکه با راه آهن قراردادی برای ســاخت 5۰ 
دســتگاه از این لکوموتیوها، لکوموتیوهای ایران 
ســفیر که بدون حضور زیمنس و مشغول انجام 
مراحل مالی کار هســتیم با توجه به محدودیت 
منابــع مالــی که تمام مجموعــه تولیدی را رنج 
می دهد ولی پیگیر هستیم تا با تأمین منابع مالی 

کار انجام شود.
آیا استفاده از دانش فنی تاثیری بر صادرات   �

دارد یــا فقط برطرف کردن نیازهای داخلی را 
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انجام می دهد؟
در بحث صادرات المان های زیادی را باید در نظر 
گرفت تا بتوانیــم به موضوع صادرات بپردازیم، 
مپنا یک پروژه کوچکی در تولید و ساخت بوژی 
در کشور بنگادش داشته است و در حال حاضر 
پروژه جدیدی را مجدداً شروع کردیم. همچنین 
با کشــور افریقای جنوبــی در رابطه با لکوموتیو 
مذاکره داشــتیم ولی هنوز نه سیاست مورد نظر 
و نــه کارنامه ای قابل ارائــه در این زمینه داریم 
ولی اخیراً در بازارهای ســوریه و عراق به عنوان 
دو بازار هدف صادراتی مشــغول فعالیت هستیم 
و ظاهــراً ظرفیت خوبی وجــود دارد برای اینکه 
مپنا در کنار پروژه خوب نیروگاهی که در سوریه 
و عــراق اجــرا کرده و تقریبًا عمــده آنها به ثمر 
نشســته بتواند پــروژه ریلی خوبی هم اجرا کند. 
هنوز قرارداد ریلی با ســوریه منعقد نشــده البته 
واگن پارس قراردادهای صادراتی خوبی به کشور 
ســوریه داشته و تعداد زیادی واگن به این کشور 
صادر کرده که با حضور واگن پارس در هلدینگ 
ریلی مپنا ما می توانیم این سابقه را به عنوان یک 
ســابقه مثبت و درخشان مجموعه یاد کنیم ولی 
تاش داریم در این حوزه قرارداد جدیدی منعقد 
کنیــم کما اینکه در حال حاضر ما ظرفیت خوبی 
پیدا کردیم برای راه آهن سازی، ما قبًا واحدهای 
لکوموتیو ســازی داشتیم ولی اکنون ظرفیت راه 
آهن ســازی را داریم و پیگیر پروژه های توســعه 
خطوط راه آهن به سوریه و عراق هستیم،  در این 
زمینه مشــغول مذاکره ایم تا در کنار پروژه های 

ناوگانی بتوانیم به نتایج خوبی برسیم.
مپنا در کدام یک از این شاخه ها به صورت   �

قویتر مشغول بکار است؟
بزرگ ترین اولویت مپنا بخش برق هست و نیمی 
از ظرفیت تولید برق کشــور تولید مپنا می باشد و 
به همین نســبت و حتی بیشــتر نگهداری آن بر 
عهده مپنا می باشــد بحث اینکه کشــش بخش 
برق کشش باالیی بوده چرا که برق با نفت و گاز 
متفاوت است و در رده اولویت های مصرفی کشور 
تقســیم بندی می شــود ولی ریل که بحث حمل 
و نقل اســت و بحث نفت و گاز که ایجاد ثروت 
در کشــور را دارد شــاید اولویتهای بعدی باشند. 

بــه جهــت اینکه بازار برق بازار بزرگتر و تضمین 
شــده تر اســت و هم اینکه مپنا سابقه مهندسی و 
اجرایی قویتری در حوزه برق دارد قطعًا برق قویتر 
است ولی امیدواریم به عنوان یکی از اولویت های 
آینده مپنا ریلی بتواند خود را باال کشیده و از نفت 

و گاز جلو بزند.
تقریبــاً مپنــا شــامل چند شــرکت زیر   �

مجموعه ای می باشد؟
مپنا نزدیک به 5۰ شــرکت زیرمجموعه دارد که 
امروز شــش شرکت در بخش ریلی حضور دارند 
که با حضور واگن پارس و احیا صنعت این شش 
شــرکت به هشت شرکت می رسند که البته یک 

باشــگاه ورزشــی هم واگن پارس دارد که خیلی 
نمی توان اسم شرکت روی آن گذاشت اما با ایجاد 
آن شــرکت بهره برداری ان شااهلل نه شرکت در 

مجموعه ریلی خواهیم داشت.
از مپنــا به عنوان ســازمانی پویا نامبرده   �

می شود که قطعاً هم همینطور هست چه مقدار 
به این حوزه ریلی کشور در جهت رفع نیازهای 

داخلی امیدوارید؟
مپنــا نمونه بارز شــاخص های توســعه یافتگی 
صنعتی کشــور  اســت و من خودم به عنوان یک 

کارشــناس ریلی حضور مپنــا را در بخش ریلی 
حضــور مبــارک و میمونی می دانم و قطعًا نتایج 
مثبتی برای کشور خواهد داشت کما اینکه تا امروز 
هم داشته و خیلی از المان هایی که برای ما مورد 
نیاز است در کشور قابل تولید است ولی موضوع 
منطق صرف به مقیاس باعث شده که ما در خیلی 
از حوزه ها وارد نشــویم، االن فضایی ایجاد شده 
اســت که بعضی حوزه ها را به ما نمی دهند و اگر 
هم بدهند به چندین برابر قیمت داده می شــود. 
امــروز توربین هــای کاس F که در حوزه برق، 
مپنا می سازد جزو رده یک تکنولوژی در دنیا است 
که شاید تعداد کشورهای صاحب این تکنولوژی 

کمتر از انگشــتان دســت باشــند که ما در این 
حوزه توانســتیم به نتیجه برســیم. در واقع خیلی 
از حوزه هایی که ایران ورود کرده توانسته به نتیجه 
برسد ولی در حال حاضر که بحث محدودیت های 
واردات بعضی اقام مطرح می شــود حتمًا تقاضا 
خیلی بیشتر شده و برای ما که تولید کننده هستیم 
فضای تحریم های ظالمانه امروز فضاییست که 
باعث خواهد شــد خیلی از توانایی های ما شکوفا 
شــود، امروزه کسی به ما موتور نمی فروشد پس 
به ســمت تولید آن می رویم، در حوزه لکوموتیو 
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حداقل سیســتم ترمز به مــا واگذار نمی کنند در 
حوزه واگن که شــاید خیلی پیش پا افتاده باشد و 
محدودیتی وجود ندارد. شــرکت فن آوری ریلی 
مپنا که اسم جدید شرکت می باشد در حال حاضر 
با ســرعت زیاد بر روی ســاخت سیستم ترمز کار 
می کنــد که امیدواریم طی ۱8 ماه بتوانیم پروژه  
سیســتم ترمز لکوموتیو که از دو ماه پیش شروع 
بکار کردیم را با تمام گواهی های الزم آماده کنیم 
و  بر روی لکوموتیوها نصب کنیم که این ظرفیتی 
است که به جهت نیاز ایجاد شده چرا که اگر توان 
خرید این اقام بود شاید به دنبال تولید نمی رفتیم 
و ایــن موضــوع خیلی از ظرفیت های جدید را به 
ســمت ما آورده که ما بتوانیم با تقاضاهای جدید 

محصول را عرضه کنیم.
چالش هایــی که حوزه ریلی بر اثر تحریم   �

دچار شده اند کدامند؟
در حال حاضر نمی توان گفت فقط یک مشــکل 
خــاص در حوزه ریلی وجــود دارد. محدودیت 
خاصــی در حوزه ریلــی در بحث تحریم نداریم 
محدودیت ها عمومی هستند که در همه صنایع 
در کشــور ایجاد شــده و اصــل موضوع بحث 
محدودیــت در تبادالت بانکی اســت که البته 
برای همه اینها راهکاری وجود دارد زیرا تحریم 
هیچ مســیری را قفــل نمی کند ولی هزینه ها را 
افزایش می دهد. همــان محدودیت ها برای ما 
هم ایجاد شــده و ما را به ســویی می برد که برای 
تولیــد لکوموتیو MAP۲۴ حدود پنجاه درصد 
از هزینه ها، هزینه های ارزی بودند. برای همین 
مپ ۲۴ که طراحی خودمان بوده است و تا امروز 
۱۲ مورد تحویل حمل و نقل ریلی کشور دادیم و 
باز هم مشغول تولید آن هستیم ولی ما برنامه ای 
داشتیم که تقریبًا به زیر ۱۰ درصد برسانیم و االن 
بر اســاس همان برنامــه حرکت می کنیم یعنی 
روزی نیســت که ما یکی از المان های مصرفی 
مورد نیاز را در لیست تولید داخل نگذاشته باشیم 
و چون تبادالت کمی سخت هستند و هزینه ما را 
افزایش دادند ســعی می کنیم تا جایی که امکان 
دارد خرید ارزی انجام ندهیم. سعی داریم درکنار 
مدیریت هزینه ها بتوانیم تولید پایداری را انجام 
دهیــم چون اگر این اتفاق نیفتد ممکن اســت 

روزی برســد ما نتوانیم ایــن تجهیزات را تهیه 
کنیــم و محصول گــران قیمت لکوموتیوی که 
باالی بیست میلیارد تومان قیمت دارد را بخاطر 
پانصــد میلیون تومان نگه داریم برای تجهیزی 
که دیگر به ما ارائه نمی شود. پس باید پیش بینی 
کرده و به سمت تولید برویم. و با برنامه ریزی که 
کردیم بعید می دانم که در آینده وقفه ای در تولید 
برای تجهیز بعضی قطعات پیش آید. اگر شرایط 
اینگونه نبود همان طور که در همه دنیا متداول 
اســت لکوموتیو یا واگنی که اسمش را بگذاریم 
ملی شــاید به لحاظ صنعتی و مهندســی خیلی 
مفهومی نداشته باشد ما باید هر زیر مجموعه ای 

را از ارزانترن و با کیفیت ترین منبع تهیه کنیم چه 
داخلی و چه خارجی، ولی فضای امروز که فضای 
تحریم می باشــد به خیلی از این منابع دسترسی 
نداشته باشیم ما را به سمتی می برد که یا از منبع 
های داخلی استفاده کنیم یا اگر محصول مناسبی 
نداشتند منبع را ایجاد کنیم که همزمان مشغول 
به این کار هســتیم و بعید می دانم ســکته ای در 

جریان تولید ما ایجاد شود.
با توجه به اینکه شــرکت واگن پارس زیر   �

مجموعه شــرکت مپنا قرار گرفته تا چه اندازه 

این شــرکت می تواند پاســخگوی نیازهای 
کشور باشد؟

شــرکت واگن پارس ظرفیت اسمی تولید واگن 
روی کاغذ هزار دســتگاه بــه عنوان باری، صد 
دســتگاه به عنوان مســافری و پنجاه دســتگاه 
لکوموتیو بوده اســت. اگر این ظرفیت بصورت 
مســتمر به بازار عرضه می شد قاعدتًا بازار ریلی 
کشور می بایست اشباع شده باشد ولیکن به جهت 
فراز و نشــیب های ســهامداری واگن پارس در 
ســنوات مختلف از بدو افتتــاح واگن پارس که 
اگر اشــتباه نکنم ســال 63 افتتاح رسمی و تولید 
محصول داشــتند تا به امروز همیشــه مشکل 

ســاختار شــرکتی داشته و خیلی دست به دست 
شــده و امروز با این اتفاقی که افتاد صد در صد 
سهام واگن پارس به مپنا واگذار می شود امیدوارم 
مسائل و مشکات حل شده و واگن پارس بتواند 
صد در صد ظرفیت خود را به دست بیاورد کماکان 
که ما دچار افزایش آن هم هستیم. امروز در برنامه 
۱۴۰۴ برنامه ای ترســیم شده بود در راه آهن که 
ظرفیت بیســت و هشــت هزار تایی برای بازار 
تقاضای واگن باری فرض شــده بود، خب عدد 
بزرگی است البته تازه این عدد واقع بینانه است 
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عدد بلند نظرانه ای که قبًا در برنامه درج شــده 
بود پنجاه و شــش هزار واگن که در حالت خیلی 
ایده آلی بتوانیم به چنین عددی برسیم که تقریبًا 
می توان گفت غیر ممکن اســت ولی شما فرض 
بگیرید همین بیست و هشت هزار واگن از امروز 
تا ســال ۱۴۰۴ که شش سال باقیمانده بخواهد 
تولید شود حدود سالی تقریبًا چهار الی پنج هزار 
واگن باید تولید شــود که عدد بزرگی اســت و ما 
باید ظرفیت سازی کنیم. ولی مشکل تولید این 
تعداد واگن فقط زیرساخت های تولیدی صنعتی 
نیست. مشکل در واقع نقدینگی مورد نیاز شرکت 
بهره برداری ریلی می باشد که چند حرکت خوب 
در این چند ســاله انجام شــده ولی هنوز کفایت 
نمی کند و باید توجه بیشــتر داشــته باشیم برای 
مثال تبصره ۱8 پدیده خیلی خوبی بود که بخش 
اصلی آن به همت راه آهن جمهوری اســامی 
به ســمت شــرکتهای تولید ناوگان ریلی اعم از 
لکوموتیو، واگن باری و مســافری تقریبًا همه از 
شــرکت تولید کننده ناوگانــی ریلی بهره بردند 
ولی اگر بتوان این امر را مستمر کرد. چون سال 
۹8 ســال اولی بود که این منابع تزریق می شد و 
هنوز ســازمان قراردادی، تولیدی و شرکت های 
تأمین کننده با این موضوع خیلی عجین نشــده 
بودند نتوانســت صد در صد توان خود را عرضه 
کند ولی اگر این همت اســتمرار داشته باشد بعد 
از دو الی ســه سال حتمًا چرخ تولید شرکت های 
تولید کننده ناوگان ریلی اعم از لکوموتیو و واگن 
باری و مسافری با یک اینرسی باالیی به چرخش 
در خواهــد آمــد و به راحتی نخواهد ایســتاد. به 
همین خاطر اگر این اســتمرار وجود داشته باشد 
این ظرفیت وجود دارد که ظرفیت اســمی واگن 
پارس هزار دستگاهی را به دو هزار و یا دو هزار 
و پانصد دســتگاه با اســتفاده از سایش بخشی از 
مجموعه ها به بقیه شــرکتها برسانیم و به نظرم 
در فضای امروز حمل و نقل کشور این ظرفیت، 
ظرفیت خوبی بوده و برای نیاز کشور جوابگوست.

با توجه به تحریم ها راههای توسعه پایدار   �
در شبکه ریلی را چگونه ارزیابی می کنید؟

آغاز توســعه شــبکه ریلی از تقاضاســت ما باید 
همیشــه جهت شیپور را درست تشخیص دهیم 

و از ســر تنگ شــیپور بنوازیم نه از سر گشادش. 
ما وقتی ســراغ تقاضا می رویم تقاضای حمل و 
نقل چه ســندی دارد، ســندش در جامعه حمل و 
نقل کشور است، که تقسیم بندی ریل و حمل و 
نقل جاده ای و حمل و نقل زمینی را کامًا تعیین 
کرده المان هایی برای آنها موجود هست و مراکز 
لجســتیکی عدم رقابت ریل و جاده، عدم ایجاد 
پروژه های موازی و .... که اینها تازه نیاز حمل و 
نقل را شکل می دهند که اگر بتوانیم این نیاز حمل 
و نقل را درســت جهت دهیم و درســت طراحی 
شوند به سراغ نیازهای حمل و نقل ریلی می رویم 
در نیازهای حمل و نقل ریلی ما توسعه خطوط را 
باید اقتصادی و جهت دار پیش ببریم که متاسفانه 
طی ســالهای گذشته بعضی از توسعه های ریلی 
خطوط بر مبنای جهت گیری افزایش بهره وری 
و اقتصــادی نبود. خطوطی ایجاد شــده بود که 
شــاید بار مناســب نداشته و حتی مسافر مناسب 
بعضی از خطوط نداشــتند در حالیکه اگر بعضی 
از این هزینه ها را هدفمند و مهندســی شده تر و 
متناســب با اولویت بندی های مطالعه شده جلو 
می بردیــم قاعدتًا صنعت ریلی کشــور وضعیت 
بهتری داشــت، ولی باالخره ماهی را هر وقت از 
آب بگیریم تازه است همین امروز هم  اگر سرعت 
بعضی از پروژه های توسعه خطوط ریلی که خیلی 
اولویت ندارند را کم کنیم و بیشتر انرژی، هزینه 
و ســرمایه را روی پروژه هــای ریلی که اولویت 
باالتری دارند بگذاریم به طبع آن  شاهد توسعه 
بیشــتر حمل و نقل  خواهیم بود. در حوزه ریلی 
موضوع حمل و نقل که توســعه پیدا کند نیاز به 
ریل بیشــتر نیاز به واگن بیشتر لکوموتیو بیشتر 
و نهایتًا حمل و نقل بیشــتر اتفاق می افتد و تمام 
صنایع ریلی داخل کشــور به اعتقاد بنده صد در 
صد ظرفیتشان تکمیل می شود ظرفیت تولیدی 
زیر مجموعه ریلی کشورمان نه تنها اضافه نیست  
بلکه کم هم هست و با تقاضا برابری نمی کند ولی 
به جهت اینکه توسعه ها که سرچشمه این جریان 
حمل و نقل ریلی کشور هستند خیلی اقتصادی 
بعضًا اتفاق نیفتاده باعث می شود که حمل و نقل 
ریلی هم به آن اندازه که شایســتگی و ظرفیت 
دارد توســعه پیدا نکند و به  تبع آن سایر اعضای 

این خانواده بزرگ نتوانند توانمندی های خود را 
به اندازه ای که شایسته و بایسته است ارائه دهند.

در صحبت هــای اول فرمودید کارهایی در   �
حال انجام است که بعداً بیان می کنید ؟

بزرگ تریــن کاری که مپنا به عنوان یک پروژه 
جدی به ســمتش می رود بحث شــرکت بهره 
برداری ریلی مپناســت کــه عرض کردم ایجاد 
آن دو دلیــل دارد اول اینکــه حوزه حمل و نقل 
ریلی باری امروزه یک حوزه اقتصادی اســت و 
برای ســرمایه گذاران جذابیت دارد ما به عنوان 
کیس ســرمایه گذاری به آن نگاه می کنیم و از 
جهتی شرکت های حمل و نقل ریلی متنوعی در 
راه آهــن وجــود دارند که بعضی بزرگ و بعضی 
کوچک هستند هرکدام متناسب با حوزه تعریف 
شده فعالیتهای خود کار حمل و نقل ریلی انجام 
می دهند ولی راه آهن به شرکتهای حمل و نقل 
بزرگ ریلی بیش ازین نیاز داردکه بتواند در کنار 
راه آهــن قرار بگیرنــد و نگاه آنها فقط ارتزاق از 
راه آهن نباشــد بلکه نگاه همکاری مساعدت و 
پشتیبانی راه آهن باشد که تعداد این شرکتها کم 
است، پس این شرکت می تواند کمک بزرگی به 
خانواده حمل و نقل ریلی کشــور کند  از طرفی 
این شــرکت می تواند مازاد ظرفیت های تولیدی 
شــرکت واگن پارس و شــرکت مپنا لکوموتیو را 
که به عنــوان تولید کننده های اصلی لکوموتیو 
مپنا در حال فعالیت هســتند جذب کند و اجازه 
افت و خیز در تقاضا  را ندهد که موتور کشــنده 
هر تولیدی اســت و لذا شــرکت های تولیدی در 
سال های آینده با ظرفیت باال و خوب کار خواهند 
کــرد. در مپنــا موضوع دیگری که وجود دارد در 
حوزه توســعه خطوط اســت که با وزارت راه و 
شهرســازی مذاکراتی  انجــام داده ایم و اجازه 
دهید تا یک خبر خوب در ماه های آینده از طرف 

شما اعام شود.
در پایان اگر ســخنی باقی مانده اســت   �

بفرمائید.
ضمن تشکر از شما  به نظرم این بحث باید استمرار 
داشــته باشــد چنانچه با اطاع رسانی می توان 
تعامل دو جانبه ای از نظر خوراک فنی و تکنیکی 

و فید بک های مناسب در صنعت ایجاد کرد.
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از ابتدای شیوع کرونا شایعات مختلفی درباره منشاء این ویروس پخش 
شــد، اما حاال دولت دونالد ترامپ هم از یکی از این شــایعات به شــدت 
حمایت کرده است و از سوی دیگر با قتل یا خودکشی محقق چینی در 

ایاالت متحده آمریکا این حواشی به شدت قدرت گرفته است.
اما به نظر می رسد هنوز هیچ مدرک علمی که نشان دهد کروناویروس 
در آزمایشگاه ساخته شده باشد وجود ندارد و حتی هنوز به شکل قطعی 

معلوم نیست که منشاء این پاندمی ووهان چین بوده است یا نه.
براســاس گــزارش گاردیــن، با افزایــش ادعاهای ایــاالت آمریکا و 
هم پیمان هایش درباره عدم صداقت چین درباره منشــاء کروناویروس، 
پاسخ سوال ها درباره نحوه شروع کووید-۱۹ بسیار مباحثه برانگیز شده 

است.
دونالــد ترامپ، رییس جمهــور آمریکا، چند روز پیش در صحبت هایش 
به تئوری شــیوع کروناویروس از آزمایشــگاهی در ووهان بسیار اعتبار 
داد و گفــت اطاعاتــی در این رابطه وجود دارد. اگرچه جوامع اطاعاتی 
آمریــکا از این اظهارات حمایتی نکردند. جامعه علمی هم می گوید هیچ 

مدرکی برای این ادعا وجود ندارد.
درباره آزمایشگاه های ووهان  �

بعد از تئوری ها، دو آزمایشگاه به نام های موسسه ویروس شناسی ووهان 
)WIV( و مرکــز کنترل بیماری های ووهان مورد توجه قرار گرفته اند. 
هــر دو این آزمایشــگاه ها به مطالعــه کروناویروس موجود در خفاش ها 
پرداخته بودند. درجه امنیتی WIV، چهار )بشترین حد ممکن( و مرکز 

کنترل بیماری ها دو است
درباره نقش این آزمایشگاه ها ده ها تئوری مختلف منتشر شده است. در 
یکی از وحشــی ترین تئوری های ممکن گفته شده است که دانشمندان 
موسســه ویروس شناســی ووهان، در حال انجام آزمایش هایی روی 
کروناویروس خفاش بودند و بعد این ویروس فرار کرده و افرادی را آلوده 
می کند. در نسخه دیگری از تئوری ها گفته شده است که در جمع آوری یا 
دفع حیوانات، ویروس خارج شده است. در تئوری های دیگر هم این ایده 
مطرح شده که ویروس به طور عمدی توسط چینی ها ساخته شده است.

مدرکی برای ساخت ویروس توسط انسان وجود دارد؟  �

در پاســخ به ایون ســؤال تقریبًا اکثر اجماع های علمی هم رأی هستند. 
کریستین اندرسن، استاد تیم میکروب شناس هایی در کالیفرنیا، در نامه ای 
در مجله نیچر نوشــته بود: »داده های ژنتیکی به طور غیرقابل انکاری 
نشــان می دهند که این ویروس، از هیچ ویروس قدیمی دیگری ســاخته 

نشده است.«
حتی یافته های او و تیم مطالعاتیش نشان می دهند که به احتمال زیاد این 
ویروس به شکل طبیعی و در نتیجه انتخاب طبیعی به وجود آمده است.

پیتر بن امبارک، متخصصی در سازمان جهانی بهداشت هم می گوید که 
اگر این ویروس ساخته انسان بود، باید در بحث های ژنتیکی مواردی از 

آن مشاهده می شد، اما این اتفاق رخ نداده است.
جیمز لدوک، رییس آزمایشــگاه گالوســتون هم در بیانیه ای آب سردی 
روی این تئوری ها ریخت: »مدارک قابل اســتنادی وجود دارد که این 
ویروس جدید به شــکل عمدی و مهندســی شــده ساخته نشده است و 
تقریبًا به شــکل قطعی در طبیعت به وجود آمده اســت، چراکه شــباهت 

زیادی با کروناویروس ناشی از خفاش ها دارد.«
چقدر ممکن است ویروس به شکل اتفاقی از آزمایشگاه ووهان   �

فرار کرده باشد؟
تئوری خروج اتفاقی ویروس از موسسه ویروس شناسی در چند روز اخیر 
بیش از همیشه مورد توجه قرار گرفته است، اگرچه مدرک قابل استنادی 

هم برای این نظرات وجود ندارد.
برای پاسخ به این سوال ها، وضع امنیتی آزمایشگاه ووهان باید بررسی 
شود، واشنگتن پست گزارش داده است که در سال ۲۰۱8 نیروهای سفارت 
آمریکا وضع امنیتی و مدیریتی این آزمایشگاه را ضعیف دانستند، اگرچه 
در گزارش واشنگتن پست هم آمده است که درباره شیوع بیماری از این 
 WIV موسســه هیج مدرکی وجود ندارد. لدوک اما تصویر دیگری از
توصیف می کند: »در ســال ۲۰۱7 قبل از اینکه شــروع به کار کنند، من 
از این آزمایشــگاه در ووهان بازدید کردم، کیفیت این آزمایشــگاه از نظر 
امنیتی برابر هر آزمایشگاه فعال دیگری در اروپا و ایاالت متحده است.«

شی ژنگلی، ویروس شناس WIV است که درباره کروناویروس موجود 
در خفاش ها را مطالعه می کند و برای اولین بار ارتباط بین سارس و خفاش 

جامعه

دانشمندان به تحلیل ادعای جدید دونالد ترامپ پرداخته اند

منشاء کروناویروس کجاست

نیو صدر
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را پیدا کرد. لدوک درباره او می گوید: »کامًا متعهد بود و درباره کارش 
هم بسیار صادق بود و حتی به همکاری عاقه داشت.«

مشکالتی که درباره نقشه کروناویروس وجود دارد  �
متخصصان می گویند پاســخ ها به ســواالتی درباره منشاء کروناویروس 
قطعی نیست ولی براساس داده های کنونی برای تئوری فرار ویروس از 

آزمایشگاه مشکاتی وجود دارد.
زمانی که پیتر فارستر محقق دانشگاه کمبریج، توالی ژنوم این ویروس 
را مطالعه کرد، متوجه وجود ســه گونه شــد، انواع C. B. A. اما یافته 
عجیب تر او این بود که نوع ویروسی که بیشترین شباهت را به ویروس 
خفاش داشت ویروسی نبود که در ووهان مشاهده می شد، بلکه این نوع 

ویروس در بیماران اولیه در جنوب گوانگدونگ دیده شد.
به گفته فارســتر، از ۲3 بیمار ابتدایی در ووهان تنها ســه نفر به بیماری 
نــوع A مبتا شــده اند، در حالی کــه در گوانگدونگ از هر ۹ نفر، 5 نفر 
به ویروس نوع A مبتا شــدند، این نوع ویروس بیشــترین شباهت را با 

کروناویروس ناشی از خفاش دارد.
او در این رابطه توضیح می دهد: »این اطاعات اولیه نشان می دهند که 

ووهان احتمااًل محل شروع اپیدمی نباشد.«
در واقع، دانشــمندان هنوز درباره شــهر شــروع بیماری به جواب قطعی 
نرسیدند و این تئوری های مربوط شیوع ویروس از آزماشگاهی در ووهان 

را زیر سؤال می برد.
پس جواب نهایی چیست؟  �

دانــش کنونــی ما درباره کروناویروس و منشــاء آن نشــان می دهد که 
توضیحات مختلفی که درباره این ویروس ارائه شــدند، موقتی هســتند. 
مانند دیگر کروناویروس ها، بسیاری از جوامع علمی بر این باورند از که 

ویروس از حیوان به انسان منتقل شده است.
شــاید آزمایش های بعدی در ماه های بعدی در چین شــاید منشاء شیوع 
ویروس را مشــخص کند، اما اکنون برای پاســخ به این ســؤاالت بسیار 

زود است.
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هــر چند ایرانیان در ســال های اخیر جزء ملیت هایی 
بوده اند که جمعیــت باالیی در کمپ های پناهندگان 
داشــته اند، اما خارجی ها پناهندگان ایرانی را به عنوان 

»مهاجران شیک« می شناسند.
حــدود 3۰ درصــد ایرانیان تمایل دارند در کشــوری 
دیگــر زندگی کنند؛ این حرفی اســت که محمدرضا 
جوادی یگانه جامعه شــناس و معاون شــهردار تهران 
بیان می کند. او خرداد ســال گذشــته در توئیتر نوشت: 
بــر اســاس پیمایش وضعیت اجتماعــی، فرهنگی و 
اخاقی جامعه ایران )۴۲6 شــهر مرکز شهرســتان، 
8۲۰۰۰ نمونــه، ۱3۹5(، ۲۹.8 درصــد از مردم، تمایل 

به زندگی در »کشوری به جز ایران« دارند.
اظهار نظر باال می تواند تا حد زیادی ابعاد مهاجرت در 
ایران را نشــان دهد؛ پدیده ای که درباره آن اختاف 
نظرات زیادی وجود دارد؛ برخی می گویند ایران بسیار 
مهاجرفرست است و حتی رتبه اول فرار مغزها را دارد 
و برخی دیگر مدعی هستند در زمینه مهاجرت نه تنها 
در رتبه های نخســت نیســتیم که از میانگین جهانی 

هم پایین تریم.
مهاجران ایرانی چه شکلی هستند؟  �

وقتی تعبیر مهاجرت به کار می رود به ویژه اگر مهاجرت با 
پناهجویی پیوند خرده باشد، آوارگانی را به یاد می آوریم 
کــه بــه دالیل مختلف و بیش از همه به دلیل جنگ و 
ناامنــی و قحطــی راه بیابان یا دریا را در پیش گرفته و 
قصد دارند از مرزها عبور کنند. این افراد معمواًل فقرایی 
هستند که جز لباس های تن شان چیزی ندارند. آن ها 
همه چیزشــان را از دســت داده و جان خود را برداشته 
و در رفته اند. هر چند ایرانیان در ســال های اخیر جزء 
ملیت هایــی بوده اند که جمعیت باالیی در کمپ های 
پناهندگان داشــته اند، اما خارجی ها پناهندگان ایرانی 

را به عنوان »مهاجران شیک« می شناسند. یک سال 
پیــش که ماجرای مهاجرت ایرانیان از طریق کریدور 
صربســتان داغ شــد، گوردن پونویک، رئیس موسسه 
اینفو پارک، گروه مردم نهادی که به پناهجویان کمک 
می کند، گفت: »به راحتی می شود ایرانی ها را تشخیص 
داد. بــه گروهی از پناهجوها نگاه می کنید و به راحتی 
متوجه می شــوید که ایرانی هســتند. در مرز مقدونیه 
بودم و پناهجویان زیادی به صربســتان سرازیر بودند. 
سوریه ای ها و افغان ها را می دیدید و از ظاهرشان معلوم 
بــود کــه فقیرند، اما ناگهان یک گــروه از جوان ها را 
می دیدید که کوله پشتی حمل می کنند، انگار که رفته 
باشــند به اردوی مدرسه... نگاهشان می کنید و به آنها 
لبخند می زنید و آنها هم لبخند شما را با لبخند دیگری 

پاسخ می دهند. معلوم است که ایرانی اند.«
مقامات اروپایی و همچنین مســئوالن حوزه مهاجرت 
ســازمان های جهانی به این اذعان دارند که مهاجران 
ایرانی نسبت به دیگران با برنامه تر و پولدارتر هستند، از 
جزئیات مهاجرت و قوانین مربوط به پناهندگی آگاهند 
و با روش هایی مدرن ســعی می کنند به مقصدی که 
می خواهند برسند. در این بین یکی از شیک ترین نوع 
مهاجرت ها، مهاجرت از طریق خرید ملک در کشــور 
مقصد است که در این مورد هم ایرانی ها دست باال را 

دارند؛ حداقل در ترکیه.
ایرانیان در ترکیه  �

ترکیه فعًا مهاجرپذیرترین کشــور دنیاست. ایرانیان 
برای سرمایه گذاری و کار به ترکیه می روند و در بسیاری 
موارد هم از ترکیه به عنوان کریدور مهاجرتی استفاده 
می کنند. گرفتن تابعیت ترکیه نیز در ســال های اخیر 
به امری وسوســه برانگیز تبدیل شده و تسهیاتی که 
این کشور در این زمینه ایجاد کرده مزید بر علت شده 

ایرانیان رتبه دوم خریداران خارجی ملک در ترکیه هستند

تب تند دوتابعیتی در ایران

نرگس صابری
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تا ایرانیان به دومین مردمان خارجی تبدیل شــوند که 
در ترکیــه ملک می خرنــد. ترکیه کف دادن اقامت از 
طریــق خریــد ملک را کاهش داده و به ۲5۰ هزار دالر 
رسانده است. اینطور گروه های جدیدتری از میان طبقه 
متوسط ایرانی خواستار خرید ملک در شهرهای مختلف 
ترکیه و اخذ اقامت شده اند. بر اساس گزارش مرکز آمار 
ترکیه، در ماه نوامبر سال گذشته ایرانی ها با خرید 5۰۰ 
واحد دومین خریداران خارجی ملک در ترکیه بودند.

سعید که از حدود یک سال و نیم پیش از طریق خرید 
ملــک تابعیت ترکیه را دریافــت کرده، به خبرآناین 
می گوید: »دالیل مختلفی برای این هســت که یک 
ایرانی بخواهد تابعیت دوگانه داشــته باشــد. یکی از 
مهم ترین دالیل اعتبار پاســپورت کشــور دوم است. 
االن کشورهای مختلفی در سراسر جهان اقامت پولی 
می دهند که این اقامت ها انواع مختلفی دارد. از طریق 
اجاره خانه، ســرمایه گذاری، تمکن مالی و خرید ملک 
می توانی به صورت موقت اقامت کشــوری را دریافت 
و طــی چند ســال آن را به اقامت دائــم تبدیل کنی. 
شاید برای کسانی که اعتبار پاسپورت را مد نظر دارند، 
دریافت اقامت کشوری اروپایی مانند بلژیک که در آن 
هم می توان با خرید ملک اقامت گرفت مناسب تر باشد، 
اما واقعیت این است که برای دریافت اقامت کشوری 
مثــل بلژیک باید ملکی با ارزش حدود 6۰۰ هزار دالر 
خرید که از توان خیلی ها خارج اســت. در جایی مثل 
اوکرایــن با ۱۰۰ هزار دالر هم می توان اقامت گرفت. 
ترکیــه رقــم ۲5۰ هزار دالر را تعییــن کرده. دریافت 
اقامت این چنینی از ترکیه باعث می شــود در نزدیکی 
کشور خودت باشی و رفت و آمدت راحت تر است، تعداد 
ایرانی هایی که به اینجا رفت و آمد دارند زیاد اســت و 
از مزایای تابعیت آن کشور از جمله سفر بدون ویزا به 

حدود 8۰ کشور هم استفاده می کنی.«
یک آسیب شــناس مســائل اجتماعی و استاد دانشگاه 
عامــه طباطبایــی با بیان اینکــه مهاجرت در همه 
برهه هــای تاریــخ و همــه جوامع وجود داشــته، به 
خبرآنایــن می گوید: »در مورد مهاجرت برون مرزی 
ایرانیان، ما پیش از این شاهد کوچ افرادی که در طبقات 
مرفه تر جامعه جا داشــتند یا نخبگانی بودیم که توسط 
دانشــگاه ها و ســازمان ها مختلف جذب می شدند، اما 
در ســال های اخیر مهاجرت به طبقات متوسط و حتی 
پایین هم ســرایت کرده و آنها تاش می کنند حداقل 

اقامت دوگانه دریافت کنند.«
خسارت های مهاجرت طبقه متوسط ایرانی  �

بــه گفته زاهدی اصــل ترجیح رفتن بر ماندن آن هم 
بــا عزیمت به کشــورهایی مثل ترکیه، گرجســتان، 
ارمنســتان و ... از طرفی در ســطح فردی و از طرف 

دیگر در سطح کان خسارت هایی را وارد می کند.
این آسیب شــناس مسائل اجتماعی می گوید: »شاهد 
این هســتیم که خانواده هایی دار و ندار خود را حراج 
می کنند تا بتوانند خانه ای در گرجستان یا ترکیه بخرند 
و از ایــن طریق تابعیــت دوگانه بگیرند. حتی اگر آنها 
در دام کاهبردارانــی که معمواًل در چنین جاهایی به 
کمین نشســته اند نیفتند، به دلیل وضعیت نه چندان با 
ثبات این کشــورها ممکن است در آینده با مشکاتی 
نظیر آنچه ایرانیان مهاجر به عراق قبل از انقاب با آن 
روبه رو شدند، مواجه شوند. در سطح کان نیز سرمایه 

عظیمی در حال انتقال از کشور است.«
او با بیان اینکه باید تدبیری برای چنین روندی که من آن 
را خطر مهم اجتماعی می دانم اندیشیده شود، می گوید: 
»بحث سر این نیست که برای مثال موضوع را امنیتی 
کنیــم و بخواهیم با زور جلوی چنین مهاجرت هایی را 
بگیریم، بلکه باید شرایط را به گونه ای تغییر دهیم که 

تمایل به این نوع مهاجرت ها کاهش یابد.«
در میثاق نامه های بین المللی مهاجرت حقی برای همه 
انســان ها در نظر گرفته شــده است. با این همه تبعات 
مهاجرت باعث می شود دولت های مختلف برنامه هایی 
را در راستای کنترل آن به اجرا در آورند. این برنامه ها 
بســته به شرایط کشــور می تواند در راستای کاهش 
مهاجرت شهروندان به کشورهای دیگر یا در راستای 
جذب مهاجران خارجی باشد. به نظر می رسد در کشور 
ما سیاست های روشن یا الاقل کارآمدی در این زمینه 
وجــود ندارد. نتیجه این می شــود که حداقل دو مورد 
مهاجرت خسارت بار یعنی مهاجرت نخبگان و مهاجرت 
افرادی با ســرمایه اقتصادی در مقاطعی هشــدارآمیز 
معرفی شود. هر چند در ظاهر اینکه فردی دارایی خود 
را می فروشد تا به کشوری مانند ترکیه برود و آنجا ملک 
خریداری کند نباید تأثیر زیادی بر اقتصاد کان کشور 
بگذارد، اما وقتی چنین اتفاقی فراگیر می شــود و تعداد 
قابل توجهی طی یک ماه ســرمایه به ظاهر خرد خود 
را از کشور خارج می کنند، باید نسبت به چنین پدیده ای 

هشیار بود و در راستای کنترل و کاهش آن برآمد.
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وضعیت این روزها بازار کالهبرداران را داغ کرده است

کالهبرداری در روزگار کرونایی
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کاهبرداران کرونایی شــبانه روز به کار هســتند 
تــا بتوانند گوش بری کنند. آن ها انواع مختلفی از 
کاهبرداری را تجربه می کنند تا در شــرایطی که 
افکار عمومی از ترس کرونا، فلج شده است، بتوانند 
برای خود چیزی دست و پا کنند. روش های بسیار 
متنوعــی در مانور متقلبانه این کاهبرداران دیده 
می شــود که نشان می دهد کرونا، فرصت جدیدی 
را برای ارتکاب جرم در اختیار آنها قرار داده است.

از هیات دولت کشــور گواتماال گرفته تا شــرکت 
گــوگل، از متقاضیان وام کرونــا تا مال باختگان 
کارت به کارت این روزها، همه درگیر پرونده های 
کاهبرداری هســتند که شــرایط خاص قرنطینه 
اقتضــا می کرده تا تغییراتی در زندگی خود بدهند.

در جهــان، معروف تریــن پرونــده مربــوط به 
کاهبــرداری کرونایــی در شــرکت گــوگل، 
بزرگ ترین موتور جســتجوی اینترنتی جهان خود 
را نشــان داد. البته نه این که در شــرکت گوگل 
کاهبــرداری شــده باشــد، بلکه از گــوگل و به 
خصوص ســرویس ایمیل این شــرکت به عنوان 
ابزاری برای کاهبرداری گســترده در سراســر 

جهان استفاده می شده است.
روزنامه ایندیپندنت چاپ انگلیس به نقل از گوگل 
اعام کرد روزانه میلیون ها نفر در سراسر جهان با 
کاهبرداری های مرتبط با ویروس کرونا از طریق 

سرویس های این شرکت روبرو می شوند.
آنطور که گوگل بیانیه داده اســت، این شــرکت 
اینترنتی مجبور شــده روزانــه ۱8 میلیون پیام را 
مسدود کند زیرا مجرمان سایبری سعی دارند با سو 
استفاده از این همه گیری افراد را در فضای آناین 
فریب دهند و اطاعات آنها را فاش کنند. به عنوان 
مثال گاهــی اوقات کاهبرداران وانمود می کنند 
این ایمیل ها از سوی مقامات رسمی ارسال شده تا 
توصیه های مفیدی را ترویج دهد. گاهی اوقات نیز 
کاهبرداران از افرادی که در خانه به کار و آموزش 
مشغول هستند سو استفاده می کنند و ایمیل هایی 

ارســال می کنند که به نظر می رسد از سمت محل 
کار یا دوســتان آنها اســت. ولی در حقیقت این 
ایمیل ها از ســوی کاهبرداران اینترنتی ارســال 
می شود که سعی دارند با سواستفاده از همه گیری 

ویــروس کرونا از مردم کاهبرداری کنند.
کالهبــرداری کرونایــی از بودجــه دولت   �

گواتماال
یکی از کاهبرداری های صدادار کرونایی، مربوط 
به رسوایی مالی در هیات وزرای گواتماال بود. طبق 
اعام رویترز، گروهی از مقامات رسمی اهل کشور 
گواتماال با همکاری هم دســت به کاهبرداری از 
بودجه دولت در دوران شیوع ویروس کرونا زدند. 
ایــن خبرگزاری اعام کــرده گروهی از مقامات 
رسمی گواتماال برای کاهبرداری از بودجه دولت 
نقشــه هایی کشــیده بودند کــه رودولف گلدامز، 
معــاون فنی وزارت بهداشــت و هکتور ماروکین، 
معــاون اداری وزارت بهداشــت نیز به دنبال این 

اتفاق از ســمت خود برکنار شدند.
کالهبرداری با تست تقلبی کرونا  �

کاهبــرداری در شــرایط کرونایی تنها به گوگل 
و گواتمــاال اختصاص ندارد. در کشــور خودمان 
هم برخی کاهبرداران با دیدن شــرایط کرونا در 
جامعه، شروع به فعالیت مجرمانه برای خالی کردن 

جیب دیگر هموطنان کردند.
یکــی از کاهبرداریهــای معمول در دوره کرونا، 
کاهبرداری به بهانه تست است و ناگفته پیداست 
که تســت ها هم می تواندتقلبی از آب درآیند. در 
این روش، کاهبرداران با طراحی اپلیکیشن های 
جعلی، اثر انگشــت افراد را به ســرقت می بردند و 
با دریافت اطاعات حســاب مردم، قادر به خالی 

کردن حساب آن ها می شدند.
ظاهراً در اســتان البرز، برخی از این کاهبرداریها 
باعث شــده تعدادی شاکی به پلیس فضای تبادل 
اطاعات مراجعه کنند و از دســت کســانی که با 
گرفتن اثر انگشــت آنها، مدعی تســت اینترنتی 
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کرونا بودند، شکایت کردند.
آنطــور کــه مقامــات پلیــس اعــام کرده اند 
کاهبــرداری از مــردم در دوره قرنطینــه کرونا 
بیشــترین جرائم ســایبری را تشکیل داده است. 
یکی از کاهبرداریهای رایج در روزهای کرونایی، 
کاهبرداری بــا تقلید صدای وزیر ارتباطات بود. 
»سرهنگ رامین پاشایی« معاون اجتماعی پلیس 
فتا ناجا در این باره گفته است: »بیشترین جرائمی 
که در این مدت اتفاق می افتاد، کاهبرداری های 
تلفنــی بــود. با توجه به اینکه مردم در این مدت به 
اســتفاده از فضای مجازی تشــویق شده و اوقات 
فراغت بیشــتری نیــز داشــتند، کاهبرداران و 
مجرمان ســایبری نیز از این فرصت سوء استفاده 

کــرده و اقدام به کاهبرداری کردند.«
سرهنگ پاشایی با بیان اینکه هرچه سطح استفاده 
از خدمات وب زیاد شــود، جرائم نیز افزایش پیدا 
می کند، گفته: »بعضًا کاهبرداران با تقلید صدای 
مجریان معروف مانند آقایان رشیدپور و ضیاء و یا 
برخی وزرا مانند وزیر ارتباطات با افراد تماس گرفته 
و ادعا می کردند که از یک برنامه تلویزیونی که با 
حضور وزیر برگزار شده تماس گرفته اند و با ایجاد 
یــک فضای دروغین مــردم را مجاب می کردند 
که در یک مســابقه تلویزیونی هســتند و با همان 
ترفند قدیمی اطاعات افراد را ســرقت کرده و یا 
با کشــاندن افراد به پای دستگاه ATM اقدام به 

سرقت می کردند.«
تقلبی اندازی های کرونا  �

دوره کرونــا، دوره مصــرف برخــی محصوالت 
ضدعفونــی و داروهــای خاص اســت که تقلبی 
اندازی در این کاالها، بســیار دیده شــده است. از 
جملــه کاهبرداری از طریق فروش داروی تقلبی 
ضــد کرونــا و محلــول تقلبــی در دوره قرنطینه 
بود. در برخی شــهرهای کشــور از جمله شــیراز، 
کاهبرداران ۲۰ لیتر آب را به مبالغ بســیار کان 

۲ میلیــون و نیم می فروختند.

در یکی از پرونده های کاهبرداری کرونایی، زنی 
مدعــی بــود که با دارویی به نام NBH می توان 
کرونــا را درمــان کند. این زن بیش از یک میلیارد 
و ۲۰۰ میلیون تومان از اشــخاص ساده لوحی که 
فریب تبلیغات گســترده او را خورده بودند، گرفت 
و در نهایت، دســتبند قانون به دستهایش نشست. 
برخی مال باختگان این پرونده برای ثبت سفارش 
خــود، مبالغی بین 5۰۰ هــزار تا 3 میلیون تومان 
به ازای یک بســته داروی تقلبی از دست داده اند.

در روزگار کرونایی، کاهبرداری ازطریق انتشــار 
فراخوان کمک و نیامندی، افزایش چشــمگیری 
داشــت. مســئوالن پلیس اعام کرده اند افزایش 
۱۰۰ درصدی کاهبرداری کارت به کارت در دوره 
کرونایی اتفاق افتاده اســت. رئیس پلیس آگاهی 
اســتان سمنان، افزایش چشمگیر کاهبرداری از 
طریق کارت به کارت را به خاطر کاهش مراجعات 
حضوری مردم می داند و می گوید: در شرایط عادی 
ســقف جابه جایی پول از روش کارت به کارت 3۰ 
میلیــون ریــال بود که با شــیوع ویروس کرونا به 
منظور جلوگیری از ترددهای غیرضروری، ســقف 
تراکنش مالی به ۱۰۰ میلیون ریال افزایش یافت 
که این افزایش ســقف تراکنش بازار کاهبرداری 

را داغ کرده است.
سرهنگ بینقی گفته است: با افزایش سقف مجاز 
انتقــال وجــه، ارزش ریالی کاهبرداری به روش 
کارت به کارت از بیســت و هشــتم اســفند ۹8 تا 
پانزدهــم فروردین امســال ۱۲8 درصد افزایش 

یافت.
همچنیــن کاهبــرداری به بهانــه پرداخت وام 
معیشتی کرونا در روزگار قرنطینه هم سیر صعودی 
داشت. وام کرونا، پرداخت مبلغ یک میلیون تومان 
به حســاب سرپرســتان خانواده بود که در ابتدای 
اردیبهشــت مــاه پرداخت شــد. در کاهبرداری 
مربــوط به پرداخت این مبلغ، برخی کاهبرداران 
با ارســال شماره پیامکی روی تلفن همراه مردم، 
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از آن ها می خواستند مشخصات حساب بانکی خود 
را اعــام کننــد و از طریق دریافت این اطاعات، 

حساب مردم را خالی می کردند.
ایــن دســته از کاهبــرداران بــا روش ســنتی 
»فیشــینگ« یا ایجاد صفحــات جعلی پرداخت 
وجــه الکترونیک نیز اطاعات حســاب و کارت 
بانکــی افــراد را به ســرقت می بردند، تا جایی که 
کاهبــرداری با فیشــینگ صفحه جعلی بانکها و 
ایجاد اپلیکیشــن های تبدیل به جعلی بزرگترین 
عامل کاهبرداری آناین در سراســر جهان شد.

سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فضای تولید و 
تبادل اطاعات پایتخت با اشاره به اخبارمنتشر شده 
پیرامون اعطای وام یک میلیون تومانی معیشــتی 
به شــهروندان از ســوی دولت اظهارکرد: دراین 
شــرایط ممکن است که متاســفانه افراد سودجو 
دست به اقدامات مجرمانه زده و با طراحی سایت 
یا درگاه های پرداخت جعلی اقدام به سوءاستفاده از 
حساب بانکی متقاضیان یا حتی اطاعات شخصی 
آنان شــود که به همین دلیل الزم اســت که حتمًا 
شــهروندان با هوشــیاری کامل نسبت به ثبت نام 

در این سایت ها اقدام کنند.
او ادامه داد: ممکن اســت افراد ســودجو ســایتی 
جعلی با آدرســی بســیار شــبیه به نسخه اصلی را 
طراحــی کرده و از طریق پیامک یا پیام رســان و 
شــبکه های اجتماعــی آن را تبلیــغ کنند. در این 
شــرایط متقاضیان به سایت جعلی هدایت شده و 
در آنجا ممکن اســت از آنان بخواهند با پرداخت 
مبلغی اندک درخواســت خود را ثبت کنند. یا حتی 
ممکن اســت از اطاعات هویتی و شــخصی این 

افراد سواستفاده شود.
همچنیــن در این قبیل از کاهبرداریها مجرمان 
سایبری با درج تصاویر غیر واقعی از نیازمندان در 
کانال ها، گروه ها و صفحات شبکه های اجتماعی از 
احساسات شهروندان سوءاستفاده کرده و تقاضای 
مبالغــی برای کمــک به نیازمندان می نمایند و در 

مــواردی نیز به منظــور پرداخت کمک های مالی 
شهروندان، آن ها را به صفحات و درگاه های جعلی 

بانکی )فیشینگ( هدایت می کنند.
عــاوه بر این روشــها، جرائم دیگــری ازجمله 
احتکار، گرانفروشــی و سرقتهای زیادی در دوره 
کرونا گزارش شــده است که به دلیل شرایط ویژه 
این روزها، انجام شــده اســت. از جمله در یکی از 
پرونده های عجیب جرائم کرونایی، کاهبرداران 
با انتشار آگهی هایی در فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعــی تحــت عنوان تســت کرونا در منزل با 
نامه جعلی از وزارت بهداشــت به ســاختمان های 
مســکونی مراجعه می کنند و به شکل غافلگیرانه 
با مواد بیهوشــی ساکنان را بیهوش و اقام ارزنده 

را به سرقت می برند.
ســرهنگ محمدپــور رئیس پلیس فتا خراســان 
جنوبــی درباره این جرم کرونایی به پایگاه خبری 
پلیس گفته اســت: متاسفانه شــاهد انتشار اخبار 
جعلی و کلیپ های غیر واقعی و در خصوص انتشار 
وســیع بیماری ویروس کرونا هســتیم که انتشار 
اینگونــه کلیپ ها و اخبار جعلی در فضای مجازی 
باعث ایجاد نگرانی خانواده ها و تشــویش اذهان 

عمومی در کشور شده است.
او ادامه داد: کاهبرداران با انتشــار آگهی هایی در 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی تحت عنوان 
تست کرونا در منزل با نامه جعلی از وزارت بهداشت 
به ســاختمان های مســکونی مراجعه می کنند و 
ناگهــان به صاحــب خانه حمله کرده و به صورت 
غافلگیرانه مواد بیهوشی را به صورت آنها نزدیک 
کرده و با بیهوش کردن افراد درون منزل، هر چه 

اشــیای قیمتی یافتند را به سرقت می برند.
پلیس از مردم خواسته است به این آگهی ها به هیچ 
عنوان اعتنا و اعتمادی نکنند و مدنظر داشته باشند 
اگر قرار باشــد اکیپ هایی برای بررسی بیماری به 
منــازل مســکونی مراجعه کننــد قطعًا موضوع از 

طریق وزارت بهداشــت اطاع رسانی می شود.
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از آنجاکــه تأمیــن منابع الزم برای 
بســته های نجات مقابله با پیامدهای 
کرونا، حتی در کشــورهای پیشرفته، 
از ظرفیت بودجٔه دولت خارج اســت، 
معمواًل توسل به منابع بانک مرکزی 
اصلی تریــن راه بــرای تأمین اعتبار 

است.
در ایــران بیش و پیش از توســل به 
منابع بانک مرکزی، دولت به ســراغ 
وام دهــی )خلق پول( نظــام بانکی 
مــی رود. بر همین منوال، اخیراً بانک 
مرکزی دســتور اعطــای 75 هزار 
میلیارد تومان تســهیات کم بهره از 
سوی شــبکٔه بانکی را برای اعطای 

وام بــه گروه هــای هدف به تصویب 
دولت رســاند. اهــرم دولت-بانک 
مرکــزی بــرای هدایت ایــن مقدار 
منابــع بانکــی، به تعبیــری ترغیب 
انگیزه بانک ها، کاهش در نرخ ذخیره 
قانونــی و آزادکردن ۲5 هزار میلیارد 
تومان از وجوه نقد بانک ها نزد بانک 
مرکزی بــود. در واقع بانک مرکزی 
در قالبی شناخته شده از شیؤه موسوم 
بــه هدایت اعتبارات بانکی، پول خود 
)ذخایر یا پایٔه پولی( را به عنوان اهرم 
تأثیرگــذارِی چندبرابری بر اعتبارات 

بانکی به کار می برد.
اما یک ســؤال: چرا بانک مرکزی به 

جای کاســتن از نرخ ذخیرٔه قانونی، 
اقدام به تزریق ذخایر جدید نمی کند؟ 
بانک مرکزی قادر اســت به بانک ها 
اعــام کند در ازای 75 هزار میلیارد 
تومان وامی که برای اهداف سیاستی 
تخصیــص داده می شــود، ۲5 هزار 
میلیارد تومان پول بانک مرکزی )پایٔه 
پولی( جدیــد به آنها خواهد داد. این 
دو شــیوه در عمل برای تحقق هدف 
سیاســت گذار، هیــچ تفاوتی با هم 
ندارنــد. در اولی »تقاضای ذخایر« یا 
نیاز بانک ها به وجوه نقد کاهش داده 
شــده و در دومی به »عرضٔه ذخایر« 
اتکا شــده، یعنــی ذخایر موردنیاز به 

کرونا و 
کاهش 
نرخ 
ذخیره 
قانونی

حسین درودیان*
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بانک ها عرضه می شود. در هر دو حالت، بانک ها 
به میزانی مشابه، پایه پولی جدید بدست می آورند 
که خاصیت اهرم شوندگی برای خلق پول بانکی 
را دارد. پس چرا انتخاب سیاســت گذار، کاهش 

نرخ ذخیره قانونی بوده است؟
درســت اســت که هر دو روِش کاهش نیاز به 
ذخایر یا تزریق آن کارکرد مشابهی دارند، اما در 
شــیؤه انتخاب شده از سوی سیاست گذار، رقمی 
به میزان پایٔه پولی افزوده نمی شــود، حال آنکه 
در پیشنهاد دوم ۲5 هزار میلیارد تومان پایٔه پولی 

جدید ایجاد خواهد شد. 
گرچــه در حالت دوم بر پایٔه پولی افزوده شــده، 
اما این دو از حیث تأثیر بر نقدینگی علی الســویه 
اســت. به زبان متعارف، انتخاب بانک مرکزی، 
افزایــش ضریب فزایندٔه پولی )افزایش نســبت 
پــول بانکــی به پول بانک مرکزی( بوده ولی در 
شــیؤه رقیب، این نســبت ثابت می ماند. کارکرد 

هر دو مشابه است.
این دو روش در بدو اتخاذ و برای هدف فعلی بانک 
مرکزی آثار مشــابهی دارنــد، اما کاهش ذخیرٔه 
قانونــی می تواند برای آیندٔه نزدیک، مخاطراتی 

دیگر را ایجاد کند:
۱- شرایط بودجٔه دولت به نحوی است که بروز 
کســری باال و توســل دولت به پایٔه پولی، یک 
رخداد محتمل اســت. افزوده شدن تبعات شیوع 
کرونا کار را سخت تر هم کرده؛ قیمت نفت تنزل 
کــرده و امــکان اخذ مالیات از کســب وکارها و 
فروش دارایی توســط دولت محدودتر هم شده 
است. جبران کسری با اتکا به استقراض از خارج 
با کارشــکنی قدرت ها مواجه بوده و هزینه های 
دولت چســبندگی نشان می دهد؛ گذشته از آنکه 
جبران تبعات منفی شــیوع ویروس، بر هزینه ها 

می افزاید.
بر اســاس تجربیات جهانی، بانک های مرکزی 
دنیا، از جمله فدرال رزرو، پس از توســل عظیم 
بــه پایٔه پولی برای اجرای عملیات خرید دارایی 
)تسهیل کّمی( بعد از ۲۰۰8، تدابیری اتخاذ کردند 
تا میزان نگهداری و حفظ ذخایر از سوی بانک ها 
را افزایــش دهند. فــدرال رزرو برای این منظور 
رو بــه دادن بهــره به ذخایــر مازاد آورد. این کار 

عمــًا همان کارکرد ذخیرٔه قانونی را دارد با این 
تفــاوت که بانک هــا از روی اختیار، حفظ ذخایر 
نــزد بانک مرکــزی را برمی گزینند؛ در حالی که 
در ذخیرٔه قانونی، نگهداری ذخایر اجباری است. 
واضح اســت که برای اقتصاد ما با نرخ های بهرٔه 
بــاال، پرداخــت بهره به ذخایر مــازاد بانک ها با 
هدف کنترل نقدینگی خود به منزلٔه افزوده شدن 
پرشــتاب به پایٔه پولی به ســبب تعلق بهره است. 
پس انتخابی بهتر از الزام ذخایر قانونی نیســت.

- ذخایــر قانونــی، یــک مجــرای مهــم در 
ممکن ســاختن اهرم ســازی پول بانک مرکزی 
برای هدایت اعتبارات بانکی است. دقت کنید که 
همین وجود ذخیره قانونی بوده که بانک مرکزی 
را قادر به اتخاذ تصمیم اخیر کرده است )هدایت 
منابع بانکی در ازای کاهش ذخیره قانونی(. ذخایر 
قانونی پیشــتر در سال ۹۴ هم کاهش داده شده 
بود. با چند مرحلٔه دیگر از این کاهش، این اهرم 

سیاســتی به کلی از کار خواهد افتاد.
 این در حالی اســت که ظرفیت هدایت اعتبارات 
بانکی در اصل، برای تأمین مالی اهداف توسعه ای 
و پروژه های بزرگ ملی است و تا سال ها شایستٔه 

بهره برداری.
 وقتی نرخ ذخیرٔه قانونی به ارقامی پایین برســد، 
دیگر این تیغ مشــابه قبل نخواهد بُرید. در مقام 
مقایســه، اگر به جای کاهش نرخ ذخیرٔه قانونی 
اقــدام بــه تزریق ذخایر جدیــد کنیم، این اهرم 
تأثیرگــذاری بانک مرکزی بــر بانک ها پابرجا 
مانــده و در عین حال هدف هدایت اعتبارات هم 
حاصل خواهد شــد؛ در عیــن اینکه بانک ها هم 
با دسترســی به وجوه نقد مورد نیاز، تحت فشــار 

قرار نخواهند گرفت.
بــا این توصیف، پیشــنهاد می شــود در هر نوع 
تاش بــرای تأثیرگذاری بــر اعتبارات بانکی، 
تزریــق ذخایــر جدید به جای کاهش نرخ ذخیرٔه 
قانونی گزینش شود. ذخیرٔه قانونی یک مجرای 
اعمال حاکمیت بر نظام بانکی اســت که اکنون 
دو کارکرد مهم در کنترل نقدینگی )کاهش آثار 
جهش احتمالی در پایٔه پولی( و جهت دهی منابع 

بانکــی دارد. این ظرفیت را نباید از بین برد.
*کارشناس اقتصادی

درست است 
که هــر دو روِش 
کاهش نیــاز به 
ذخایر یا تزریق آن 
کارکرد مشابهی 
دارند، اما در شیؤه 
انتخاب شــده 

از ســوی 
سیاســت گذار، 
رقمی بــه میزان 
پایٔه پولی افزوده 

نمی شود
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به علت تعطیلی برخی از کســب وکارها در پی شــیوع بیماری کرونا، 
بهره گیری مناسب از افزایش کمک های خیریه در ماه مبارک رمضان 

از اهمیت بیشــتری نسبت به سال های گذشته برخوردار است.
ماه مبارک رمضان، افزون بر ایجاد بســترهایی برای افزایش معنویت 
و اجرای بیشــتر و بهتر مناســک عبادی، اثرات مثبت دیگری نیز در 
زندگی جوامع اســامی دارد. مطالعات نشــان می دهد این ماه به علت 
تغییر عادات و رفتار مسلمانان، موجب برجای نهادن اثراتی در جریان 

اقتصادی و حتی سیاســی و اجتماعی کشورهای اسامی می شود.
در زمینــه اقتصــادی، یکی از این تغییــرات، تغییر در الگوی تقاضای 
کاالهای مصرفی است. به عنوان نمونه در ماه مبارک رمضان تقاضای 
برخی از محصوالت خوراکی مانند شــکر، خرما، نان و برنج نســبت به 
ســایر زمان هــای دیگر افزایش پیدا می کنــد. اثر دیگر، کاهش حجم 
مســافرت های تفریحی اســت. شواهد نشان می دهد ورود گردشگران 
سایر کشورها به کشورهای اسامی در این ماه معموال کاهش می یابد. 
این موضوعی اســت که صنعت گردشــگری و هواپیمایی را با تغییر 

الگوهــای خدمات دهی در این ماه مواجه می کند.
اما یکی از اثرات بســیار مثبت تغییر رفتارهای اقتصادی در ماه مبارک 
رمضان، افزایش چشمگیر فعالیت های خیریه و کمک های مردمی در 
حمایت از اقشــار ضعیف و کم برخوردار جامعه و ارتقای سطح بازتوزیع 
از سمت افراد دارا به سمت افراد کمتر برخوردار است. البته فعالیت های 
خیریه و نوع دوستانه در تمام کشورهای جهان و در کل طول سال جریان 
دارد اما در کشــورهای اســامی طی ماه رمضان، نهادهای مردم نهاد 
و موسســات خیریه با طراحی و پیاده ســازی طرح های ویژه، تاش و 
کوشــش بیشــتری از خود برای جذب این دسته از کمک های مردمی 
در حمایت از ســبد مصرفی خانوارهای نیازمند و محتاج بروز می دهند. 
این کمک ها عمدتا در قالب هایی همچون انفاق، قرض الحسنه، وقف، 
صدقه و نذورات از خیرین جمع آوری شده و در بین اقشار کمتر برخوردار 

جامعه توزیع می شود.

 ،)aboutislam.net( »براســاس گزارش سایت »درباره اســام
بررســی میزان کمک های مالی ارائه شــده به ۱۰6 ســازمان خیریه 
نشانگر افزایش قابل توجه کمک های اهدایی مسلمانان در ماه مبارک 
رمضان اســت. به حدی که آمار و ارقام نشــان می دهد که کمک های 
خیریه مسلمانان در این دوره نزدیک به 5۰۰ درصد نسبت به ماه های 
دیگر افزایش می یابد. در کنار اینگونه کمک ها در روزهای ماه مبارک، 
جمع آوری زکات فطریه )به عنوان زکات واجب بر عموم مسلمانان( در 
پایان ماه مبارک نیز می تواند برحجم و میزان منابع جمع آوری شــده 
جهــت بازتوزیع میان دهک هــای پایین درآمدی بیافزاید. البته ناگفته 
پیداســت که ماهیت کمک های خیریه و زکات فطریه موجب می شــود 
بخشــی از وجوه پرداخت شــده به نحو مخفیانه و از مجاری غیررسمی 
به دســت نیازمندان و مســتمندان برسد و هیچگاه در آمارهای رسمی 

و دولتی منعکس نشود.
البتــه بازتوزیــع منابع در ماه مبارک رمضان هیچ گاه موجب حذف و یا 
حتی کاهش شدید شکاف طبقاتی نمی شود و شاید جمع ارقام در مقابل 
با مبلغ الزم برای شــکاندن زنجیره فقر بســیار ناکافی و کوچک باشد، 
امــا بــه هرحال نمی توان کتمان کرد که اســتفاده از ظرفیت ناب این 
ماه مبارک و ترویج فرهنگ کمک به همنوع و سهیم شدن در جریان 
بازتوزیع به ســمت دهک های پایین درآمدی می تواند در زمینه هایی 
چون اصاح الگوی مصرف در کاهش ســطح اســراف و اتاف اقام 
 )Crowdfunding( مصرفی و ارتقای فرهنگ تامین مالی جمعی
جهت بهره گیری در ســایر ایام ســال نیز نقشی مثبت بر رفتار و عادات 
اقتصــادی جامعه برجای بگذارد. بنابراین نباید اثرات مثبت موج ایجاد 

شــده در این ماه را صرفا محدود به دوره یک ماهه دانســت.
این امر مهم امسال به علت رکود و تعطیلی برخی از کسب و کارها در 
پی شــیوع بیماری کرونا از اهمیت بیشــتری نسبت به سال های پیش 
برخوردار اســت. بیماری کرونا با کاهش تقاضا و تغییر الگوی مصرف 
و عادات خرید، مشکات معیشتی زیادی برای بخشی از جامعه ایجاد 

 ماه رمضان
و فرصتی از جنس اقتصادی

وهاب قلیچ*
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کرده است. بسیاری از مصرف کنندگاِن کاالها و خدمات، جهت محافظت 
از خــود و پیشــگیری از ابتا به این بیمــاری همه گیر، تقاضای خود را به 
زماِن دیگری موکول کرده اند. این تاخیر برای گروهی از کســب وکارها 
خصوصا کســب و کارهای کوچک و متوســط که از ذخیره و پشتوانه مالی 
چندانی برخوردار نیســتند و همچنین گروهی از کارگران و کارمندان که 
از شرایط مالی باثباتی بهره مند نمی باشند، مشکاتی را ایجاد کرده است.

 از ایــن رو می طلبــد کلیه نهادهای مردم نهاد و بخش عمومی فعال در این 
حوزه، نهادهای آموزشــی و ترویجی، اهالی رســانه و تمامی چهره های 
صاحــب نفــوذ جامعه با هماهنگی و برنامه ریزی مناســِب متولیان امر از 
ظرفیت پیش روی به نحواحســن اســتفاده کنند. همچنین با توجه به این 
حقیقت که یکی از عوامل مهم پایداری و تداوم اعتماد عمومی و به دنبال 
آن، افزایش کارایی و فایده مندی فعالیت موسســات خیریه، شــفافیت و 

نظارت بر کارکرد آن هاست، نیاز است گزارش هایی از عملکرد این دسته 
از نهادها به نحو عمومی رســانه ای شــود. افزون براین، استفاده از ظرفیت 
باالی نهادهای رســمی همچون کمیته امداد امام خمینی )ره( و امکانات 
شبکه بانکی )در جذب منابع از طریق درگاه های بانکداری الکترونیک( و 
بازار سرمایه )مشابه انتشار اوراق نیکوکاری کرونا ۱ و کرونا ۲ در فرابورس 
ایران( در تســهیل اجرای این دســته از فعالیت ها قابل برنامه ریزی است.

 کام آخر اینکه بدیهی است اشاره و تاکید بر نقش مردم در اعطای کمک 
و حمایت های مالی از طبقه ضعیف جامعه، به هیچ عنوان رافع مسئولیت 
سنگین و خطیر دولتمردان و نهادهای غیردولتی متصل به منابع عمومی 
در پوشش نیازهای اساسی نیازمندان و برقراری طرح های خوداشتغالی و 

توانمندســازی خصوصا در مناطق محروم و دورافتاده نخواهد بود.
*عضو هیات علمی پژوهشــکده پولی و بانکی
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با توجه به چشــم انداز کاهشــی حجم تجارت جهانی به دنبال شیوع 
کرونا، تجارت خارجی ایران نیز از این قضیه مســتثنی نخواهد بود 

و انتظار کاهش در ســال ۱3۹۹ وجود دارد.
در ســال ۱3۹8 تجارت گمرکی کشــور )مجموع صادرات و واردات( 
عمدتا تحت تاثیر تحریم نســبت به ســال گذشته 3.۱ درصد از نظر 
ارزش کاهش یافته اســت. تراز تجاری که در ســال ۱3۹7 به میزان 
۱.5 میلیارد دالر مثبت بوده، در سال ۱3۹8 به میزان ۲.3 میلیارد دالر 
کســری داشته است. ارزش صادرات کاالهای گمرکی )به استثنای 
نفــت خــام، نفت کوره و نفت ســفید و همچنیــن بدون صادرات از 
محل تجارت چمدانی( در ســال ۱3۹8، با کاهش 7.۴ درصدی به 
۴۱.۴ میلیارد دالر رســیده، اما وزن صادرات به میزان ۱3.6 درصد 

افزایش یافته است.
این موضوع نشــان دهنده کاهش قیمت کاالهای صادراتی در سال 
۱3۹8 اســت. چندین عامل منجر به کاهش قیمت دالری صادرات 

در سال ۱3۹8 شده است:
 ۱( قیمت پایه صادراتی که تا قبل از آبان سال ۱3۹7، بر مبنای نرخ 
دولتی محاســبه می شــده، از آبان سال ۱3۹7 بر مبنای نرخ نیمایی 

محاسبه شده است؛
 ۲( افزایش هزینه های مبادالتی ناشی از تحریم ها و کاهش قدرت 
چانه زنی از دیگر عوامل کاهش قیمت کاالهای صادراتی اســت؛ 

3( احتماال کم اظهاری صادرکنندگان به دلیل اجرای تعهد بازگشت 
ارز حاصل از صادرات نیز در این مســئله بی تاثیر نبوده اســت.

بررســی مقاصد اصلی صادراتی کشور در سال ۱3۹8 نشان می دهد 
ارزش صادرات به کشورهای چین، عراق و ترکیه به ترتیب به میزان 
3.3، ۰.3 و ۱۱3 درصد افزایش یافته است. صادرات به کشور عراق 
فقط به میزان ۰.3 درصد افزایش یافته درحالیکه با توجه به ظرفیت 
باالی تقاضای اقام کشاورزی و صنعتی از سوی این کشور، انتظار 
رشــد بیشــتر صادرات به این کشور وجود داشت. ولی به دلیل برخی 

مشــکات از جمله عدم تطابق اســتانداردهای ایران با کشور عراق، 
ممنوعیت هــای وارداتی از جانب کشــور عــراق و نخریدن کاالی 

ایرانی، صادرات به عراق با رشــد قابل توجهی مواجه نبوده اســت.
همچنیــن تداوم سیاســت بانک مرکزی در خصــوص تعهد ارزی 
صادرکننــدگان بــه عراق، هزینه های مالی صادرات را افزایش داده 
و این درحالی اســت که واردکنندگان عراقی، به خرید ریالی اصرار 
دارند. بسته شدن مرز مهران از اوایل اسفند و پس از آن بسته شدن 
بقیه مرزهای عراق به جز اقلیم کردســتان به دنبال شــیوع کرونا، در 

کاهش صادرات به عراق موثر بوده اســت.
در ســال ۱3۹8 صادرات به کشــورهای افغانستان و امارات متحده 
عربی به عنوان ســومین و پنجمین مقصد صادراتی ســال گذشــته 
کاهش یافته اســت. پس از شــیوع کرونا در کشــور در اســفند ماه 
ســال ۱3۹8، برخی از همســایگان از جمله عراق، ترکیه، پاکستان، 
ترکمنستان و آذربایجان مرزهای زمینی مشترک با ایران را بستند، 

لذا صادرات به این کشــورها با کاهش روبرو بوده است.
ارزش اسمی واردات کاالهای گمرکی در سال ۱3۹8 با ۱.۴ درصد 
افزایش، به ۴3.7 میلیارد دالر رســیده و از نظر وزنی به میزان ۹.3 
درصد افزایش یافته اســت. در ســال ۱3۹8، سهم پنج مبدا وارداتی 
کشور از کل واردات نسبت به سال قبل افزایش یافته و از 58 درصد 
در ســال ۱3۹7 به 7۱ درصد در ســال ۱3۹8 رسیده که نشان دهنده 
کاهش تنوع در بین شــرکای تجاری کشــور است. واردات از چین، 
امــارات متحــده عربی، ترکیه و هند افزایش یافته در حالیکه واردات 

از آلمان به عنوان پنجمین مبدا وارداتی کاهشــی بوده اســت.
بر اســاس یافته های ســازمان تجارت جهانی، قبل از شیوع ویروس 
کووید-۱۹ تجارت جهانی با تنش های تجاری و کند شــدن رشــد 
اقتصادی در سال ۲۰۱۹ در حال کاهش بود، بطوریکه حجم تجارت 
جهانی در سال ۲۰۱۹، ۰.۱ درصد کاهش یافت. به نظر اقتصاددانان 
این سازمان شوک اقتصادی و تجاری ناشی از این ویروس احتماال 

چشم انداز تجارت 
خارجی در سال 1399

مریم شادی*
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از رکود تجاری ناشــی از بحران مالی در ســال ۲۰۰8 
فراتر خواهد رفت. محدودیت های سفر و فاصله گذاری 
اجتماعی برای کند شدن شیوع بیماری که عرضه نیروی 
کار، حمل و نقل، گردشــگری و تجارت خرده فروشــی 
غیر ضروری را به طور مســتقیم تحت تاثیر قرار داده، 
در جریان بحران مالی وجود نداشته است، لذا پیش بینی 
نیاز به فرضیه های جدی در مورد پیشرفت بیماری دارد.

عملکرد تجارت آتی در دو ســناریو قابل بحث است:
 ۱( سناریوی نسبتا خوش بینانه که با افت شدید تجارت و 
پس از آن از نیمه دوم سال ۲۰۲۰ بهبودی آغاز می شود، 
۲( سناریوی بدبینانه تر با کاهش اولیه شدیدتر و بهبودی 
طوالنی تر و ناقص تر. در ســناریوی خوش بینانه رشــد 
حجم تجارت کاالیی جهان در سال ۲۰۲۰ برابر ۱۲.۹- و 
در سال ۲۰۲۱ برابر ۲۱.3 درصد برآورد شده است و در 
سناریو بدبینانه این ارقام در سال ۲۰۲۰ برابر 3۱.۹- و 

در ســال ۲۰۲۱ برابر ۲۴ درصد پیش بینی شده است. 
در هر دو سناریو در سال ۲۰۲۰ همه مناطق به جز مناطق 
آفریقا، خاورمیانه و کشورهای مشترک المنافع، کاهش 

دورقمــی در صادرات و واردات را تجربه خواهند کرد.
دلیل کاهش ناچیز صادرات در این مناطق وابسته بودن 
به صادرات محصوالت انرژی است که تقاضای آنها از 
نوســانات قیمتی تاثیر نمی گیرد. در صورت کنترل این 
بیماری در ســال ۲۰۲۱ تجارت دوباره رشد دو رقمی را 
ثبت خواهد کرد. البته عدم قطعیت در این پیش بینی ها 
بسیار زیاد است و نتایج آن بستگی به مدت زمان شیوع 

بیماری و اثربخشــی بسته های سیاستی دارد.
طبــق آخرین گزارش بانک جهانی از چشــم انداز بازار 
کاالهــای پایه، تقریبا قیمت تمــام کاالهای پایه طی 
ســه ماهه گذشــته )از بهمن ۱3۹8( به دلیل شــیوع 
گســترده ویروس کرونا به شــدت کاهش یافته است. 
اقدامات جلوگیری از شیوع این ویروس منجر به کاهش 
غیرمنتظره تقاضای نفت شده، درحالیکه رشد اقتصادی 
ضعیف به طور کلی تقاضای کاالها را کاهش خواهد داد.

انتظار می رود قیمت هر بشکه نفت خام در سال ۲۰۲۰ 
بــه طــور میانگین برابر 35 دالر و در ســال ۲۰۲۱ برابر 
۴۲ دالر شــود. قیمت کاالهای غیر انرژی نیز کاهش 
خواهــد یافت. پیش بینی می شــود قیمــت فلزات در 
ســال ۲۰۲۰ بیش از ۱3 درصد کاهش یابد، درحالیکه 
قیمــت مواد غذایــی تقریبا پایدار خواهد ماند. البته این 
برآوردها بستگی به سرعت پیشرفت این ویروس دارد. 

تاثیر ویروس کووید-۱۹ در بازار کاالها بســیار بیشــتر 
از اتفاقات گذشــته بوده و ممکن اســت منجر به تغییر 

طوالنی مدت در عرضه و تقاضای جهانی شــود.
با توجه به چشــم انداز کاهشــی حجم تجارت جهانی و 
همچنین کاهش قیمت جهانی کاالها به دنبال شــیوع 
گســترده بیماری کووید-۱۹ و محدودیت های فیزیکی 
اعمال شده برای جلوگیری از شیوع بیشتر، ایران نیز از 
این قضیه مستثنی نخواهد بود و انتظار کاهش تجارت 

خارجی کشــور در سال ۱3۹۹ وجود دارد.
البته با توجه به اینکه عمده صادرات کشــور نفت پایه 
است و انتظار کاهش محسوس میزان تجارت این اقام 
براساس پیش بینی های بین المللی معتبر وجود ندارد، به 
نظر می رســد در ســال ۱3۹۹ صادرات این اقام از نظر 
حجمی کاهش قابل ماحظه ای نخواهد داشــت اما با 
توجه به کاهش شدید قیمت نفت، از نظر ارزشی انتظار 
کاهش وجود دارد. در مورد محصوالت کشاورزی نیز بر 
اساس پیش بینی های ارائه شده، انتظار می رود نوسانات 

قیمتی کمتر از ســایر کاالها باشد.
 بــا توجــه به احتمال ایجاد کمبود مواد غذایی در برخی 
کشــورها در پی شــیوع کرونا، شناســایی فرصت های 
مناســب جهت صــادرات اقام کشــاورزی و غذایی، 
مشــروط بر آنکه تولیدات داخلی مازاد بر میزان تقاضا 

باشد، سودمند خواهد بود.
در مورد چشــم انداز واردات به تفکیک نوع مصرف نیز 
با وجود مبهم بودن چشــم انداز بیماری، به نظر می رسد 
با توجه به آنکه بخش عمده واردات مصرفی مربوط به 
گروه کاالهای اساسی است و انتظار کاهش محسوس 
مصرف اینگونه اقام وجود ندارد، حجم واردات مصرفی 
برای ســال ۱3۹۹ با کاهش محســوس همراه نخواهد 
بــود. برای گروه کاالهای واســطه ای با توجه به آنکه 
واردات این اقام تا حد زیادی وابســته به میزان تولید 
کشور خواهد بود و چشم اندازهای فعلی در رابطه با رشد 
اقتصادی کشور )شبیه به سایر نقاط دنیا( به دلیل تداوم 
روند بیماری مثبت نیســت، احتمــاال تولید و در نتیجه 
واردات کاالهای واسطه ای کاهش خواهد یافت. برای 
گروه کاالهای سرمایه ای نیز به دلیل وجود نااطمینانی 
از شرایط اقتصادی و کسب وکارها در دوران شیوع کرونا، 
انتظار می رود که در ســال ۱3۹۹ میزان واردات رشــد 

مثبت نداشته باشد.
*کارشناس اقتصادی

اقدامــات 
جلوگیــری 
از شــیوع این 

ویــروس منجر 
بــه کاهــش 
غیرمنتظــره 

تقاضــای نفت 
شده، درحالیکه 
رشد اقتصادی 
ضعیف به طور 
کلــی تقاضای 
کاالها را کاهش 

خواهد داد.
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فعالیت بانک های مجازی؛

از فرصت تا ضرورت
ایمان اسالمیان*

گذشــته از همه آفات و تبعاتی که کرونا با خود داشــت اما فرصت 
تحقق ایده بانک های مجازی در ایران را زنده ســاخت.

کرونا چهره جهان و شــکل فعالیت ها را عوض کرده و بی تردید 
دنیا به روزهای قبل از کرونا بازنخواهد گشــت. صنعت بانکداری 
نیز گذشته از تاثیرپذیری مستقیم خود از عوارض و تبعات کووید 
۱۹ مقصــد و میزبان عــوارض جانبی این عامل نامبارک نوظهور 
خواهد بود. بانک ها به عنوان میزبان سرریز مشکات و عوارض 

سایر صنایع و دماسنج اقتصاد ملی، نقشی کلیدی در حفظ پایداری 
و افزایش تاب آوری نظام اقتصادی خواهند داشت و نقش بانک ها 
در همٔه نظام های اقتصادی شــامل بانک محور و ســایر نظام ها 
افزایش خواهد یافت. یکی از مشــکاتی که در دوره کرونا برای 
بانک ها رخ داد آســیب پذیری فعاالن بانکداری به ویژه شــاغلین 
شــعب در مقابل بیماری های واگیــردار و دیگری امکان اختال 

سراســری در ارایه خدمات بانکی حضوری بود.
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نســبت بــاالی درگذشــتگان 
صنعــت بانکــداری نســبت به 
متوســط ســایر صنایــع فعال 
کشور، ضرورت حرکت از سوی 
بانکداری حضوری و مستقیم به 
سمت بانکداری غیرحضوری را 
دو چنــدان ســاخت و این خود 
موجــب تاکیــد بــر اهمیت و 
ضــرورت تاســیس و فعالیــت 
بانک های مجازی شد. تاسیس 
 Virtual( مجــازی  بانــک 
Bank( به عنــوان بانکی بدون 
شــعبه که کلیــه خدمات خود را 
به صــورت غیرحضــوری و بر 
بســتر الکترونیک ارائه می کند، 
دارای ســابقه قابــل توجــه در 
صنعت بانکداری جهان اســت 
و گذشــته از بانک های تجاری 
که در قالب بخش های تابعه این 
مجموعه ها را مدیریت می کنند، 
بانک های مســتقل کامًا بدون 
شــعبه نیز مدت هاست در نقاط 
مختلف جهان تاســیس و فعال 
شــده اند. این موضوع در ایران 
نیز ســابقه ای دوازده ساله دارد 
و موضــوع تاســیس این نمونه 
بانک هــا برای نخســتین بار در 
بســته سیاســتی نظارتی سال 
۱387 بانک مرکزی مورد تأکید 
قرار گرفت و پیش بینی شد تا در 
همان ســال مجوز دو بانک صد 
درصد الکترونیکی صادر شــود. 
لیکــن علیرغم اقدامات ســریع 
حاکمیتی و اقدامات عملیاتی در 
راه انــدازی اولین بانک مجازی 
کشور و حتی پذیره نویسی اولیه، 
اقدامــات جهت آغاز فعالیت این 
گونه بانک ها تا امروز جامه عمل 

نپوشــیده است. در همین زمینه 
موارد زیر قابل تامل است:

۱- بانک مجازی می تواند ضمن 
کاهش عوارض و ریســک های 
عملیاتــی بــرای نظــام بانکی 
نظیــر آنچه در قالب درگذشــت 
غم انگیــز عده زیادی از کارکنان 
شــبکه بانکی بر اثر کرونا شاهد 
بودیم، تــاب آوری نظام بانکی 
را در تــداوم خدمات در هنگامٔه 

بحران ها افزایش دهد.
۲- بانــک مجــازی می توانــد 
پیشران تحوالت گسترده حوزه 
فنــاوری بانکی بوده و بانکداری 
کشــور را جهت شــروع بستری 
جدیــد و مبتنــی بــر چابکی، 
مشــتری گرایی و تحول مستمر 
هدایت کند. بسیاری از گره های 
کنونــی در توســعه بانکــداری 
دیجیتــال نظیر احــراز هویت 
مشتریان بصورت معتبر و کامًا 
غیرحضوری، گشوده خواهد شد 
و بطور کلی به نظر بازمهندســی 
فرایندها و ارایه خدمات در صنعت 
بانکداری سرعت بیشتری یابد.

3- توســعه بانک های مجازی 
می تواند افزایش نظارت پذیری، 
انعطاف و سرعت در پاسخگویی 
بــه تغییرات را به دنبال داشــته 

باشد.
۴- بی تردید با کاهش هزینه های 
مربوط به بانکــداری حضوری 
می توان نســبت بــه ارتقاء نرخ 
بهره وری و ســایر شاخص های 
مالــی و عملیاتی شــبکه بانکی 
اقــدام کرد که این موضوع نهایتًا 
آثــار خــود را در کاهش هزینه 
تامیــن مالی و خدمــات بانکی 

نشان می دهد.
5- همانطور که در دیگر تحلیل ها 
نیــز مــورد تاکید قــرار گرفته، 
زیان ده شدن واسطه گری مالی، 
محدودیــت در اتصــال به نظام 
بانکــداری بین الملــل، فقدان 
مزیت رقابتــی غالب، ضعف در 
مدیریت تجربه مشتریان بانک ها 
و عــدم بهره برداری اثربخش از 
کان داده هــای عملکرد مالی و 
غیرمالی مشــتریان، بخشــی از 
مشــکات مبتابــه بانک های 

کشور است.
 در نقطــه مقابــل بانک هــای 
مجــازی با حــذف درگاه های 
فیزیکــی و پیش بینــی رویه ها 
و فرایندهــای چابــک، بهــای 
خدمــات بانکی را کاهش داده و 
از ســوی دیگر با تسهیل امکان 
تعامل با فین تک ها، ارائه خدمات 
جامع و خاقانه به مشــتریان را 

امکان پذیر می کند.
6- با توجه به تحوالت سال های 
اخیر در حــوزه فناوری بانکی و 
هم چنیــن هم افزایی نهادهای 
حاکمیتی ماننــد بانک مرکزی 
و وزارت ارتباطــات و فنــاوری 
اطاعــات و ظهــور بخــش 
خصوصی قدرتمند در این زمینه 
به نظر بســتر مناسبی برای آغاز 
تحــول در صنعــت بانکداری و 
ایجــاد اولین بانک های مجازی 
فراهم باشد. در مجموع، گذشته 
از همــه آفات و تبعاتی که کرونا 
با خود داشــت اما ایده تشــکیل 
بانک های مجــازی در ایران را 

زنده ساخت.
*کارشناس بانکی
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چگونگی مواجهه با چالش های اقتصاد ایران در سال 99

زهرا کاویانی*
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اقتصاد ایران در سال ۱3۹۹ با چالش های متعدد و 
زیادی روبروست. اقتصاد ایران در حالی با موضوع 
بســیار جدی شیوع ویروس کرونا مواجه شده که 
حتی قبل از شیوع نیز با مشکات متعددی دست 
و پنجــه نــرم می کرد. نرخ تورم باالی ۴۰ درصد 
در سال ۱3۹7 و عدم کاهش قابل توجه در سال 
۱3۹8، باعث شــده است تا قدرت خرید مردم در 
پایان ســال ۱3۹8 نسبت به پایان سال ۱3۹6 به 
میــزان قابل توجهی کاهش یابد. کاهش قدرت 
خریــد، نه تنها مصرف کننده را با کاهش مصرف 
مواجــه می کند، بلکه تولید کننده را نیز با کاهش 
تقاضا، نیاز به افزایش سرمایه در گردش، کاهش 
نقدینگــی و افزایش بی ثباتــی مواجه کرده و در 

نتیجه فرایند تولید را با مشکل مواجه می سازد.
تحت این شــرایط بســیاری از بنگاه ها در خطر 
تعطیلــی قــرار می گیرند. از طرف دیگر، دولت به 
شــدت در تنگنای مالی قرار دارد. رشد اقتصادی 
تقریبا صفر در یک دهه گذشــته که روند انباشت 
سرمایه را نیز منفی کرده است، باعث شده تا دولت 
منابعی برای حمایت از بنگاه ها و یا تحریک تقاضا 
در دست نداشته باشد. در نتیجه منابعی که برای 
ایــن امر اختصاص می یابد، منابع تورم زا بوده که 

وضع را بدتر از قبل می کند.
نقش سیاست مالی در شرایط کرونایی  �

گذر از چالش کرونا، نیازمند تزریق منابع از طریق 
سیاســت مالی است. اقتصاددانان معتقدند که از 
میان سیاســت مالی و سیاســت پولی، سیاست 
مالی به علت اثرگذاری ســریع تر می تواند کمک 
بیشــتری به گذر از بحران کرونا در شرایط فعلی 

بکند.
اما اقتصادی که در یک دهه، هیچ ارزش افزوده ای 
تولید نکرده و درآمد ســرانه در آن به طور مرتب 
کاهش یافته اســت، منابعی برای گذر کم خطر از 
ایــن چالش ندارد. در اقتصادی که به طور مرتب 
ســهم مصــرف از درآمد افزایش یافته و ســهم 
پس انداز )و در نتیجه سرمایه گذاری( کاهش یافته، 
خانوار و بنگاه به سختی می توانند با یک کاهش 
شدید در درآمدها و یا تعطیلی کسب و کارها مواجه 
شوند. از طرف دیگر، دولتی که همواره با مشکل 
کسری بودجه مواجه بوده و در سال های اخیر به 

علــت افزایش تحریم هــا و کاهش درآمدها این 
چالش پررنگ تر هم شــده، منابعی برای حمایت 

از خانوار و بنگاه برای گذر از این شرایط ندارد.
مشکل کسری بودجه دولت در سال ۱3۹۹ بیش از 
پیش افزایش می یابد. دولت هم در طرف هزینه ها 
بــا افزایــش مصارف و هم در طــرف درآمدها با 
کاهش منابع مواجه بوده و در نتیجه کسری بودجه 

دولت به شدت افزایش خواهد یافت.
با شــیوع ویروس کرونا، هزینه های دولت هم به 
دلیل افزایش هزینه های بخش ســامت و هم 
به دلیل هزینه هــای طرح های حمایتی افزایش 
خواهد یافت. از سوی دیگر، شیوع ویروس کرونا 
عاوه بــر افزایش هزینه های دولت، درآمدهای 
دولت را نیز از محل درآمدهای نفتی و درآمدهای 

مالیاتی به دالیل زیر کاهش خواهد داد.
۱- کاهش درآمدهای نفتی: کاهش قیمت نفت، 
درآمدهــای نفتی را ایران تا نصف کاهش خواهد 

داد.
۲- کاهــش درآمدهای مالیاتی: رکود ناشــی از 
کرونا، پایه های مالیاتی را کاهش داده و در نتیجه 

درآمد مالیاتی دولت را کاهش می دهد.
چگونه می توان از این بحران عبور کرد؟  �

هرچند دولت به شدت از سمت درآمدها با مشکل 
مواجه است. اما بودجه دولت و به طور کلی نحوه 
هزینه کرد دولت سرشــار از منابعی اســت که به 
علــت تخصیص های غیر هدفمنــد، از کارکرد 
کافی برخوردار نبوده و قابل صرفه جویی هستند.

همانطور که اشــاره شــد مخارج دولت به علت 
اجرای سیاســت های حمایتی باید افزایش یابد. 
به نظر می رســد اجرای سیاست های حمایتی در 
بهار ۱3۹۹ به دنبال شــیوع ویروس کرونا، بدون 
برداشــت از منابع داخلــی بانک ها و منابع بانک 
مرکزی، امکان پذیر نباشــد. اما می توان تا پایان 
ســال با اجرای سیاســت های اصاح بودجه ای 
بخشــی از این برداشت ها را جبران کرد. بخشی 

از این منابع به شرح زیر است:
الف- تعدیل ارزهای اختصاص داده شــده با نرخ 

ترجیحی:
در سال ۱3۹8 بیش از ۱۴ میلیارد دالر ارز با نرخ 
ترجیحــی اختصاص داده شــده و این در حالی 

اســت که مصرف سرانه تقریبا از همه کاالهای 
اساســی کاهش یافته و قیمت کاالهای اساسی 
نیز متناســب با قیمت ارز کنترل نشــده است. در 
صورتیکه در ســال ۱3۹۹ نصف این مقدار، یعنی 
تنها 7 هزار میلیارد تومان ارز به جای نرخ ترجیحی 
بــا نــرخ نیما اختصاص یابــد، در حدود 7۰ هزار 
میلیارد تومان منابع از این محل در اختیار دولت 

قرار خواهد گرفت.
ب- اصاح نظام مالیاتی:

طی دو ســال گذشــته، افزایش شــدید قیمت 
دارایی ها مانند مســکن، طــا و ارز و همچنین 
رشــد قابل توجه شــاخص بورس باعث افزایش 
ثروت در برخی از گروه های درآمدی شده است. 
یعنــی هرچند اقتصاد در رکود بوده و درآمدهای 
مالیاتی دولت کاهش می یابد، اما با اصاح قوانین 
مالیاتی و حذف معافیت ها، میتوان ضمن جبران 
بخشی از کسری بودجه، سیاست مالیاتی متوازن 

تری نیز داشت.
ج- هدفمندسازی یارانه های غیر هدفمند:

یارانه های غیر هدفمند ســهم بزرگی از بودجه و 
منابع عمومی غیر بودجه ای را به خود اختصاص 
داده است. هدفمندسازی این منابع هم به کاهش 
هزینه هــا کمک کرده و هم وضعیت معیشــت 

خانوار را بهبود می بخشد.
د- اصاح نرخ ارز مبنای حقوق ورودی:

نرخ ارز مبنای محاســبه حقوق ورودی در حال 
حاضــر همچنــان ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دالر 
است. بر اساس برآورد مرکز پژوهش های مجلس 
شــورای اســامی، تغییر این نرخ به نرخ نیما در 
حدود 35 هزار میلیارد تومان عایدی برای دولت 
به همراه خواهد داشــت. هرچند به واســطه این 
اصاح، شاخص قیمت کاالهای وارداتی در حدود 
6 درصد افزایش می یابد، اما در مقابل می تواند از 
حدود 8 درصد تورم ناشی از کسری بودجه بکاهد.

در مجموع هرچند دولت به لحاظ منابع به شدت 
در تنگنا قرار دارد، اما امید اســت که این شــرایط 
ســخت منجر به اجرای برخی اصاحات شده و 
در نهایــت به بهینه ســازی مخارج و هزینه کرد 

دولت کمک کند.
*پژوهشگر اقتصادی
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آزادســازی این دارایی و فروش آن توسط خانوار از 
یکســو می تواند شرایط درآمدی و معیشتی آنها را 
بهبود بخشد و از سوی دیگر انتظار می رود با تحریک 

تقاضا، بنگاه ها را از فاز رکودی خارج کند.
پرداخت های انتقالی به خانوار بخشــی از عملکرد 
دولت ها در تمامی کشورهای دنیا با انواع نظام های 
اقتصادی اســت. هرچند که مقادیر، اندازه و نحوه 
این پرداخت ها در کشــورهای دنیا متفاوت اســت 
امــا پرداخت انتقالی دولت به خانوار تقریبا در همه 
جــا وجــود دارد و هرچه فاصله یک اقتصاد از نظام 
بازار دورتر باشــد، اندازه پرداخت های انتقالی نیز 
غالبــا افزایش خواهد یافــت. در اقتصاد ایران نیز 
پرداخت های انتقالی به خانوار همواره وجود داشته 
و نمونه بارز و احتماال کم نظیر آن، یارانه نقدی است 
که طی یک دهه اخیر به صورت ماهانه به سرپرستان 
خانوار پرداخت شده است. شکل گیری مفهوم سهام 
عدالت در زمان وفور درآمدهای نفتی در میانه دهه 
8۰ شمســی نیز یکی دیگر از انواع پرداخت های 
رفاهــی دولــت به خانوار بوده اســت. طبق متن 
صریح قانون اجرای سیاســت های کلی اصل ۴۴ 
قانون اساســی، هدف از واگذاری ســهام دولت در 
بنگاه های قابل واگذاری به سهام عدالت »اجرای 
سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تامین 
عدالت اجتماعی« بوده است. پس از تصویب قانون 
مذکور توســط مجلس شورای اسامی، آیین نامه 
اجرایی »افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق 
گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام 
عدالت« یا به طور خاصه آئین نامه اجرایی سهام 
عدالت، در تاریخ ۹ بهمن ۱38۴ به تصویب هیئت 
وزیران رســیده اســت. از آن زمان تاکنون بیش از 
۱۴ ســال گذشــته اما هنوز هیچ کدام از دو هدف 
ذکر شده در قانون یعنی گسترش مالکیت عمومی 
و تامین عدالت اجتماعی محقق نشــده است چرا 
که آزادســازی سهام عدالت هنوز صورت نگرفته 

اســت و تنهــا در چند فقره، پرداخت ســودهای 
دوره ای به مشمولین صورت گرفته است. به غیر از 
پرداخت های مذکور، در حال حاضر ســهام عدالت 
عما تنها یک ســند )نه لزوما فیزیکی( مبتنی بر 
مالکیت در اختیار مشمولین قرار داده و هنوز امکان 
بهره گیــری از ایــن دارایی برای هیچ فردی وجود 
ندارد. با توجه به آنکه بخش اصلی شــرکت های 
واگذار شده به شرکت های سرمایه گذاری استانی 
سهام عدالت از بین شرکت های بورسی است، لذا 
ارزش بــازاری دارایــی هر فرد با دقت باالیی قابل 
محاسبه است. براساس آمار، در حال حاضر ارزش 
مجمــوع دارایی ســهام عدالت بیش از ۲5۰ هزار 
میلیارد تومان اســت و با توجه به وجود بیش از ۴۰ 
میلیون مشــمول، ارزش دارایی هر فرد به صورت 
میانگین حدود ۴.7 میلیون تومان برآورد می شود. 
با در نظر گرفتن بعد 3.3 نفره خانوار، دارایی سهام 
هر خانوار درحال حاضر بیش از ۱5 میلیون تومان 
اســت که این رقم حداقل برای دهک های پایین 

درآمدی، بسیار قابل ماحظه است.
در شــرایط فعلی و شیوع گســترده بیماری کرونا 
که می تواند عواقب اقتصادی گســترده ای را برای 
کشــورها به دنبال داشته باشد، بسیاری از دولت ها 
اقدام به مداخات گســترده در اقتصاد نموده اند و 
اعطای انواع کمک ها و یارانه های نقدی و غیرنقدی 
به خانوار افزایش یافته است. در اقتصاد ایران، شرایط 
درآمدی نامناســب دولت که تا حد زیادی ناشــی 
از مشــکات فروش نفت در سال های اخیر است 
ســبب شــده تا عما امکان حمایت مالی از خانوار 
کاهش یابد. بزرگترین برنامه دولت در این زمینه، 
تنها اعطای تســهیات قرض الحسنه )و نه کمک 
باعــوض( به خانوارها بــوده و پرداخت انتقالی 
همگانی )به غیر از برخی اقشــار آسیب پذیر( وجود 
نداشــته اســت. در این شرایط به نظر می رسد که 
امکان استفاده از ظرفیت سهام عدالت برای بهبود 

شرایط درآمدی خانوارها وجود دارد و آزادسازی این 
دارایی به ویژه برای اقشــار و دهک های کم درآمد 
می تواند تغییراتی جدی ایجاد کند. آزادسازی این 
دارایی و فروش آن توسط خانوار از یکسو می تواند 
شرایط درآمدی و معیشتی آنها را بهبود بخشد و از 
سوی دیگر با توجه به آنکه میل نهایی به مصرف 
در دهک های پایین جامعه بسیار باال و نزدیک به 
یک است، انتظار می رود که تحریک تقاضا نیز به 
صورت مشــهود رخ داده و بنگاه هایی که در دوره 
بیمــاری و فاصله گــذاری اجتماعی بازار خود را به 
صورت کلی یا جزئی از دست داده بودند بتوانند به 
ســرعت از فاز رکودی خارج شــوند. به این ترتیب 
به نظر می رســد که آزادســازی سهام عدالت باید 
یکی از اصلی ترین سیاســت های اقتصادی دولت 
در دوره پساکرونا باشد و این فرآیند باید به سرعت 
و با محوریت دهک های درآمدی پایین آغاز شود. 
البته در این فرآیند آزادسازی حتما باید ماحظات 
مربوط به بازار ســرمایه نیز در نظر گرفته شــود و 
مهمتریــن موضوعی کــه در این زمینه باید مورد 
نظر قرار گیرد، مساله تعادل میان عرضه و تقاضای 
سهام در بازار سرمایه است. با توجه به ابعاد بزرگ 
سهام عدالت، آزادسازی آن باید طی یک بازه زمانی 
چندماهــه به صورت تدریجی و ترجیحا با اولویت 
دهک هــای درآمدی پاییــن صورت گیرد. اعمال 
نمــودن محدودیت هــای فروش طی زمان )مثا 
امکان فروش ســاالنه حداکثر 5۰ درصد دارایی(، 
آزادسازی نسبت معینی از دارایی )مثا یک-سوم 
آن طی هر فصل( و اعمال تمهیداتی جهت افزایش 
جذابیت نگهداری سهام )نظیر امکان وثیقه نمودن 
سهام عدالت برای دریافت تسهیات یا خریدهای 
اعتباری( نیز از دیگر گزینه هایی است که می تواند 
برای کنترل شرایط بازار و جلوگیری از ایجاد فشار 

فروش مورد نظر قرار گیرد.
*کارشناس اقتصادی

ظرفیت سهام عدالت در حمایت از خانوار
مهدی کرامت فر*
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مرتضی نعمتی با اشــاره به اینکه ارزش ســهام شــرکت های سهام 
عدالت به طور میانگین ۱۱ تا ۱5 برابر افزایش یافته اســت، اظهار 
کرد: با توجه به رشد ارزش سهام شرکت ها افرادی که سهام عدالت 
آنها یک میلیون تومان بوده، در حال حاضر دارای حداقل ۱۱ تا ۱8 

میلیون تومان ارزش است.
وی با اشــاره به دو روش آزادســازی ســهام عدالت، تصریح کرد: در 
روش مســتقیم مردم می توانند ســهام خود را در بورس به فروش 
برسانند که در شرایط به وجود آمده در کشور و مشکات اقتصادی 
ناشــی از کرونا پیش بینی می شــود بسیاری از افراد در همان لحظات 

اولیه سهام خود را بفروشند.
این مدرس دانشــگاه در پاســخ به اینکه چرا دولت به مردم توصیه 
می کند نسبت به فروش فوری سهام عدالت خود اقدام نکنند؟ یادآور 
شــد: احساس می شــود دولت به دنبال حمایت از بازار سرمایه است 
و می خواهد این نوید را به مردم بدهد که ســرمایه آنها رشــد خواهد 

کرد و در واقع می خواهد مردم از ســود بیشــتری بهره مند شوند.
وی با بیان اینکه با توجه به شــواهد و قرائن اگر مردم ســهام عدالت 
خود را نفروشــند بهتر اســت، افزود: به احتمال زیاد ارزش سهام این 
شــرکت ها همچنان رشــد خواهد کرد، به همین علت دولت توصیه 
می کند مردم ســهام عدالت خود را نفروشــند اما نکته مهم و حائز 
اهمیت این اســت که کســانی که این ســهام را دارند اکثراً از اقشار 
ضعیف جامعه هستند و در حال حاضر هم از شرایط کرونایی آسیب 
دیده اند بنابراین به نظر می رسد در همان روزهای ابتدایی آزادسازی 

ســهام، اقدام به فروش سهام عدالت خود کنند.
نعمتــی با اشــاره به اینکه یکی دیگر از دالیــل دولت برای توصیه 
به نفروختن ســهام عدالت مدیریت بازار ســرمایه است، بیان کرد: از 
آنجا که دولت نمی خواهد به یکباره حجم عظیمی از عرضه ســهام 

توسط مردم اتفاق بیفتد و در راستای جلوگیری از افت شاخص کل و 
مدیریت بازار سرمایه، به احتمال زیاد نهادی را به عنوان بازارگردان 
ایجاد خواهد کرد تا بخشــی از عرضه های مردم را خریداری کنند.

این فعال بازار بورس با بیان اینکه آنچه برای عامه مردم مهم است، 
ســود ســهام اســت، ادامه داد: در بازار سرمایه مردم از دو طریق می 
توانند ســود کســب کنند؛ یکی سود ناشی از فعالیت عملیاتی شرکت 
که ســاالنه یکبار به ســهامداران تخصیص داده می شود و دیگری 
ســود ناشــی از نوسانات قیمت ســهام اما آنچه برای مردم عادی و 
اقشــاری کــه در دهک های پایین قرار دارنــد و هوش مالی باالیی 
ندارند، اهمیت دارد ســود ســاالنه اســت و برای افرادی که در بازار 

ســرمایه فعالیت دارند نوســانات قیمتی مهمتر از سود ساالنه است.
وی افــزود: اگرچه در ســهام عدالــت تاکنون ســود آنچنانی بین 
ســهامداران توزیع نشــده است اما بیشــترین سودی که این سهام 
داشــته ناشــی از نوســانات قیمتی بوده به طوریکه ارزش سهام این 

شــرکت ها بیش از 3۰۰ تا ۱5۰۰ درصد رشد داشته اند.
نعمتی با اشــاره به روش دوم آزادســازی ســهام عدالت، یادآور شد: 
در روش غیرمســتقیم اختیار به دولت داده می شــود و کما فی سابق 

سود به سهامداران توزیع می شود.
وی با بیان اینکه افراد دارای ســهام عدالت در ۲6 شــرکت سهامدار 
هســتند، خاطرنشــان کرد: شرکت هر فرد متفاوت است و به همین 
علت است که میزان سودی که به حساب افراد تاکنون واریز می شده 

متفاوت بوده است.
این تحلیلگر بازار ســرمایه درباره نحوه سودهی شرکت ها نیز اظهار 
کرد: در اساسنامه همه شرکت ها عنوان شده که ساالنه یک مجمع 
عمومی عادی ســالیانه برگزار شــود و در آنجا تصویب می شود که از 

ســودی که محقق شده چه میزان به سهامداران داده شود.

سهام عدالت خود را 
بفروشیم یا نه؟

مرتضی نعمتی
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اعام کرده دارندگان ســهام عدالت از امروز می توانند با 
مراجعه به بانک ها تا ســقف 3۰ درصد از ســهام خود را 
ســفارش فروش بدهند. این در حالی اســت که هنوز ساز 
وکار مشــخصی برای فروش این ســهام توسط بانک ها 

وجود ندارد.
آزادسازی سهام عدالت تصمیم درستی است که در زمان 
مناسبی هم اتخاذ شده است اما اگر همین تصمیم درست 
به صورت مناسب اجرا نشود ممکن است تبعات منفی آن 

بیشــتر از تبعات مثبت آن باشد.
آزادســازی ســهام عدالت یعنی این سهام در بورس قابل 

خرید و فروش شود و دارندگان سهام عدالت بتوانند همه 
یا بخشــی از ســهام خود را بفروشــند و پول نقد حاصل از 

آن را برداشت کنند.
از همــان ابتــدا بهتر بود که ســهام عدالت در قالب یک 
صنــدوق قابل معاملــه )ETF( طراحی و واحدهای این 
صندوق به مردم واگذار می شد که آزادسازی آن پیچیدگی 
کمتری داشته باشد اما به هر حال االن هم می توان روشی 
را برای این آزادســازی پیش بینی کرد که تاثیر مثبتی بر 
اقتصاد کشور و همین طور اقتصاد خانواده ها داشته باشد.

آنچه به عنوان ســهام عدالت شــناخته می شــود در اصل 

نیما نامداری

  برگ برنده
            سهام عدالت
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ســبدی از ســهام ۴۹ شــرکت اســت که 35 شرکت آن 
ســهامی عام بوده و بخشــی از ســهام آنها در بورس قبا 
عرضه شــده و ۱۴ شــرکت دیگر سهامی خاص هستند و 

احتماال در ماه های آینده در بورس عرضه خواهندشــد.
در اغلب این شرکت ها بین ۲۰ تا 5۰ درصد سهام به سهام 
عدالت اختصاص یافته و خوشــبختانه اکثریت قریب به 
اتفاق این شــرکت ها عملکرد مالی مناســبی داشــته و از 

شرکت های سودده دولتی محسوب می شوند.
مجموع ارزش سهام عدالت 35 شرکتی که بورسی هستند 
بــه تنهایی چیزی حدود 5۰۰ هزار میلیارد تومان اســت. 
برای اینکه تصوری از بزرگی این عدد داشته باشید خوب 
است بدانید این عدد بین ۱۰ تا ۱5 درصد کل ارزش بازار 
ســرمایه ایران و معادل مجموع ارزش ۴۴3 نماد از 6۴3 

نماد بورس و فرابورس است.
تقریبا ۴۰ درصد ارزش شــاخص بورس متاثر از این 35 
شرکت است و تاثیر آن بر مدیریت شرکت ها در حد انتخاب 
عضو هیات مدیره در یک سوم ارزش بازار است. بر اساس 
اطاعات موجود حدود ۴۰ میلیون نفر دارنده سهام عدالت 

هســتند که عمدتا افراد طبقه متوسط به پایین هستند.
ترکیب تقریبی دارندگان ســهام عدالت شــامل حدود ۱۰ 
میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، 
۱5 میلیون نفر از کارکنان و بازنشســتگان دولت و بیش 
از ۱5 میلیون نفر دیگر هم کارگران و روســتاییان و ســایر 

اقشار است.
اگر فقط ارزش بورســی ســهام عدالت یعنی 5۰۰ هزار 
میلیــارد تومان را مبنا قرار دهیم به طور متوســط ارزش 
سهام در اختیار هر یک از ۴۰ میلیون دارنده سهام عدالت 

در حــدود 5/ ۱۲ میلیون تومان خواهد بود.
یعنی مثا اگر در یک خانواده زن و شوهر هر دو کارمند 
دولت بوده و سهام عدالت داشته باشند احتماال ۲5 میلیون 
تومــان ارزش مجموع ســهام هــر دو نفر آنها در بورس 
خواهدشــد که دارایی خوبی برای این خانواده هاست اما 
به نظر می رسد بسیاری از مشموالن سهام عدالت ترجیح 
خواهند داد ســهام خود را بفروشــند و پول ناشی از آن را 

صــرف چالش های زندگی روزمره خود کنند.
چنین اتفاقی می تواند بازار ســرمایه را دچار تاطم جدی 
کند. اشاره شد که ۴۰ درصد ارزش شاخص متاثر از این 
شرکت ها است و ایجاد صف های فروش برای این سهام 
قطعا بورس را دچار مشــکات اساســی خواهد کرد که 
می تواند به عملکرد ســایر شرکت های بورسی و نیز روند 

خوبی که در انتقال نقدینگی از بازارهای دیگر به بورس 
ایجاد شــده صدمه جدی وارد کند.

از طرف دیگر اگر اکثریت دارندگان سهام عدالت تصمیم 
بگیرند که کل ســهام خود را بفروشــند کارکرد این سهام 
مانند یک یارانه نقدی بوده که اگرچه مبلغ آن قابل توجه 

اســت اما فقط یک بار کارآیی خواهد داشت.
با این حال نمی شود دارندگان سهام عدالت را هم مجبور 
کرد که ســهام خود را نگه دارند. دولت حداکثر می تواند 
همیــن روش فعلــی یعنی چند مرحله ای کردن فروش را 
اجبار کند. اما اگر ســهام قرار اســت آزاد شود به هر حال 

دارندگان آن حق دارند ســهام خود را بفروشند.
پس بهتر است دولت به فکر مشوق هایی باشد که انگیزه 
نگه داشتن سهام و نفروختن آن را ایجاد کند. مثا یکی 
از این مشــوق ها می تواند ارائه اعتبار به دارندگان ســهام 
عدالت بر اساس ارزش این سهام باشد. یعنی مثا کسی 
که ســهام عدالت دارد بتواند با وثیقه گذاری این ســهام 
نزد بانک ها و موسســات مالی و اعتباری ما به ازای آن 

اعتبار بگیرد.
این اعتبار می تواند شــبیه کارت اعتباری رایج در خارج 
از ایران باشــد. یعنی فرد دارای یک ســقف اعتبار دائمی 
و همیشــگی بوده که بر اســاس میزان مصرف اعتبار و 
پرداخت صورت حســاب های ماهانه به صورت همیشگی 

از آن بهره مند باشد.
فرض کنید خانواده ای که زن و شــوهر هر دو بازنشســته 
هســتند و احتماال مجموع حقوق دریافتی آنها حداکثر 7 
یــا 8 میلیون تومان اســت بتوانند به قدر مجموع ارزش 
ســهام عدالت خود یعنی حداقل ۲۰ میلیون تومان اعتبار 

دائمی و همیشگی داشته باشند.
چنیــن قابلیتی نه تنها اقتصــاد خانوار را متحول می کند 
بلکــه راه را بــرای ایجــاد کارت اعتبــاری در ایران هم 
باز خواهدکرد. در کشــورهای توسعه یافته میزان بدهی 
روی کارت اعتبــاری افــراد معمــوال بین 5 تا ۱۰ درصد 
درآمد ســرانه ســاالنه یعنی تقریبا معادل یک ماه درآمد 

هر فرد است.
این ابزاری اســت که متاســفانه در ایران وجود ندارد. اما 
اگر مکانیزم توثیق الکترونیکی ســهام عدالت در بورس 
ایجاد شود قطعا هم از تاثیر منفی ایجاد صف های فروش 
برای این ســهام در بازار بورس کاســته می شود و هم راه 
بــرای ارائه کارت اعتباری برای بانک ها باز خواهدشــد 

که تبدیل به یک بازی برد-برد خواهد شــد.
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اگر به تازگی کد بورســی شــما صادر شده 
اســت، اگر ســرمایه در اختیار شــما در حد 
کمتر از ۱۰ یا ۲۰ میلیون تومان اســت، اگر 
خودتان قصد خرید و فروش ســهام را دارید 
و به افراد با تجربه بورس دسترســی ندارید 

حتمــا این چند توصیه را بخوانید.
پیــش از خوانــدن این توصیه هــا ابتدا باید 

بدانیــد طبق اعام یکی از معاونان بورس، 
در حــال حاضــر هرچند نمی توان گفت کل 
بازار سهام حباب دارد اما بیش از 75 درصد 
نمادهای بورسی )از نظر تعداد(، رشد قیمتی 

ناهمخــوان با عملکرد واقعی خود دارند.
هرچند از نظر ارزشــی ســهم این نمادهای 
مــورد اشــاره 55 درصــد اســت و از نگاه 

شــاهین چراغی، عضو شورای عالی بورس 
تکیه گاه هــای اصلی رشــد شــاخص بازار 
ســهام این نمادهای کوچک حبابی نیستند 
امــا به هرترتیب باید بدانید بازار ســهام در 
مقطع فعلی نســبت بــه دیگر مقاطع زمانی 
رشــد قابل توجهی داشــته و به همین دلیل 
تعدادی از کارشناســان نســبت به آینده آن 

چه سهامی بخریم؟

ابراهیم علیزاده
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نگران هستند.
با این حال کســی که قصد ســرمایه گذاری 
در بازار ســهام را دارد باید بداند که فعالیت 
در بورس به معنای این نیســت که هر سال 
به مانند ســال ۹8 بتواند حدود ۲۰۰ درصد 
ســود کند، باید بدانــد در این بازار هم نگاه 
بلندمدت داشــتن، آشنا بودن با مهارت های 
فعالیت در آن و نگاه معقول داشــتن به بازار 

اصل مهمی است.
هرکسی برای سرمایه گذاری در بورس باید 
بداند هدف اصلی حفظ ارزش سرمایه اوست 

نه اینکه حتما ســود رویایی از بازار ببرد.
۱- اســتراتژی داشته باشید: هر سهامداری 
بایــد بداند که برای فعالیت در بازار ســهام 
نیاز اســت که از یک استراتژی تبعیت کند. 
یعنــی مثا برای خــود تعیین کند که چقدر 
امکان ریســک دارد و ســپس براساس آن 
بــرای خریدهای خــود برنامه ریزی کند و 
ضمن تعریف یک ســری اصول برای خود، 

به آنها پایبند باشد.
۲- خرید ســهام براساس ریسک: اگر شما 
مثا ۱۰۰ واحد نقدینگی در اختیار دارید باید 
ارزیابی کنید که چه میزان از این ســرمایه 
را می توانید صرف خرید باریســک باال کنید 
و چه میزان را صرف خرید با ریســک پایین 
کنیــد. مثا برای کســی که یک ماه دیگر 
می خواهد با آن پول بورس، خودرو یا مسکن 
یا کاالی مصرفی دیگر بخرد چندان منطقی 
نیســت که ۱۰۰ درصد سبد سهام خود را از 

نمادهای پرریسک پر کند.
اما نمادهای پرریسک و در مقابل نمادهای 
کم ریسک چیستند؟ در بازار سهام شرکت های 
بــزرگ با بازیگرانی کمتر، نمادهای بنیادین 
با ریســک پایین محسوب می شوند. چرا که 
اوال میزان نوســانات آنهــا معموال کمتر از 
بقیه اســت و دوما در شرایط ریزش شاخص 
احتمال حمایت از این شرکت ها بیشتر است 
و امکان نقدشوندگی سرمایه شما در شرایط 
ریزش شــاخص مهیا خواهد بود. برای پیدا 
کردن آنها کار ســختی پیش رو ندارید. فقط 

کافی اســت چند روزی با مراجعه به سایت 
بورس، موثرترین نمادهای بورســی هر روز 
بــازار را رصد کنیــد. اما به هرترتیب رویای 
ســودهای شارپی و جهشــی با این نمادها 
کمتر به واقعیت نزدیک است. در مقابل این 
شرکت ها، نمادهای پرریسک و کوچکتری 
قرار دارند که دامنه نوســان آنها بیشــتر از 
ســهام بنیادین به نظر می رسد. بنابراین هر 
ســهامداری باید مشخص کند که براساس 
ریسک خود چه میزان از سبد خود را می تواند 
صرف خرید نمادهای پرریسک و چه میزان 

را صرف خریدهای کم ریسک کند.
3- خرید ســهام برای متنوع کردن ســبد 
بورســی: هرکســی برای اینکــه نمادی را 
بخــرد از طریــق تحلیل تکنیــکال یعنی 
بررســی عملکرد گذشته هر کدام از نمادها 
یا از طریق تحلیل بنیادی یعنی بررسی اخبار 
و اطاعات آشــکار و نهــان اقدام می کند. 
شــما برای اینکه ریســک کمتری در سبد 
خود متحمل شــوید می توانید از گروه های 
صنایعــی مختلف خرید انجام دهید. معموال 
رونــد نمادهای هم خانواده تقریبا یکســان 
اســت. مثا در دوره اوج کرونا شرکت های 
دارویــی و غذایــی برنده های خوبی بودند. 
بنابرایــن آنهایی که در ســبد ســهام خود 
یک ســهم دارویی و یک ســهم غذایی هم 
می داشــتند در این برد سهمی داشتند. حال 
نیز مثا کســی پیش بینی رونق بازار مسکن 
یا بازار فلزات یا بازار پتروشیمی یا بازار کاغذ 
و … را دارد می تواند براســاس پیش بینی 
خود در ســبد ســهامی اش از هرکدام از این 
گروه هــا یک نمــاد را انتخاب کند. بنابراین 
اینکه در ســبد شما مثا سه نماد خودرویی 
یا ســه نماد بانکی یا چهار پنج نماد صنعت 
بیمه باشــد ریسک ســرمایه گذاری شما را 

افزایش می دهد.
۴- پایبندی به اصول مرتبط با سود و زیان: 
هر نمادی در بازار سهام روزانه ممکن است 
مثبت یا منفی پنج درصد نوسان داشته باشد. 
یعنی ممکن است یک نماد بورسی در طول 

یــک هفته مثا ۲5 درصد منفی شــود. چه 
باید کرد؟ شــما با توجه به ریســک و برنامه 
زمانی خودتان برای ســرمایه خود که نگاه 
کوتاه مدت یا بلندمدتی دارید می توانید یک 
سقف ضرر یا سود را برای خود تعیین کنید. 
مثا با خود عهد ببندید چون نگاه بلندمدت 
داریــد تــا منفی ۱۰ یا ۱5 یــا ۲۰ درصد را 
می پذیریــد امــا بیشــتر از آن را اقتصادی 
نمی دانیــد یا در ســود کــردن نیز به همین 
شکل. مثا با خود عهد می بندید چون اهل 
ریســک زیادی نیستید هر نمادی بیشتر از 
۲۰ یا 3۰ یا ۴۰ درصد یا حتی بیشــتر ســود 
کرد را دیگر می فروشــید و سراغ نمادهای 

جدید می روید.
5- چه نمادی بخرید؟: برای پاســخ به این 
ســوال همان طور که در باال اشاره شد شما 
بایــد پیش از خرید هر نماد تحلیل تکنیکال 
یا بنیادی داشته باشید. مثا نام نمادی را از 
دوســتی یا یکی از نزدیکان یا آشنایان یا در 
گروه یا در کانال تلگرامی می بینید و سپس 
بــا توجه به پیش بینــی از آینده اقتصاد فکر 
می کنید آینده خوبی خواهد داشت اما برای 
اطمینان خاطر بیشــتر روند گذشته آن نماد 
را هم بررســی می کنیــد. نکته مهم در این 
مورد این اســت که هیچــگاه به یک منبع 
توصیه کننده و یک روش بررسی نماد، اکتفا 
نکنید و حتما همیشه چند نماد را برای خرید 
در ذهن داشته باشید تا در روز مناسب خرید 
و هنگامی که آن نمادها کمی عقب نشــینی 
کرده اند کار خرید را انجام دهید. زمان خرید 
در بازار سهام خیلی اهمیت دارد و مهم است 
که شما در ساعات معامات یعنی ۹ تا ۱۲٫5 

زمان خوب خرید را کشــف کنید.
توصیه آخر: قدر ســرمایه خود را بدانید و آن 
را به حال خود نه تنها در بازار سهام بلکه در 
هیــچ بازار دیگری رها نکنید. بهترین حالت 
این است که هرکدام از سهام خود را در اوج 
قیمت بفروشــید و کــف قیمت خرید کنید. 
برنده نهایی کسی است که بتواند پیش بینی 

کند بهترین زمان معامله کی اســت.
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در چنــد ماه اخیر، افزایش ســریع قیمت 
سهام در بورس به بحث های دامنه داری 
در مورد تبیین علل آن انجامیده اســت. 
صاحب نظــران مالــی و اقتصادی، وزیر 
محترم امور اقتصادی و دارایی و مدیران 
ســابق بورس اوراق بهــادار، هر یک در 
ایــن زمینه مواضعــی را اتخاذ کرده اند. 
هدف یادداشت حاضر این است که علل 

شکل گیری حباب قیمت سهام در بورس 
تهران را از منظر اقتصاد کان تبیین کند.

نشانه های شکل گیری حباب قیمت   �
سهام در ایران

زمانــی که قیمت ســهام بخش خاصی 
از شــرکت های بورســی یا همــه آنها 
بی وقفه افزایش می یابد و نســبت قیمت 
به عایدی )P/ E( به شــدت باال می رود، 

حباب قیمت شــکل می گیرد. این نسبت 
در ایــران براســاس ttm بــرای کل 
شــرکت های بورسی و طبق آمار موجود 
تا پایان فروردین، به ۲6/ ۱۴ مرتبه رسیده 

اســت. این وضعیت بسیار ناپایدار است.
نظریه پردازان مالیه رفتاری، شکل گیری 
حبــاب قیمــت در بازار ســهام را به یک 
جانبه نگری شــناختی نســبت می دهند 

بهروز هادی زنوز

آیا بورس حبابی است؟
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کــه به نگرش گروهــی و رفتار توده ای می انجامد. 
گروهــی نیز ایــن پدیده را به انگیزه ســودجویانه 
مدیران شــرکت های ســرمایه گذاری و کارگزاران 
بورس نســبت می دهند امــا چنان که خواهیم دید، 
دالیلــی را که در پــس این رفتارها در بورس ایران 
وجــود دارد، می توان به سیاســت های مالی و پولی 
دولت و بانک مرکزی در دوران تحریم نســبت داد.

رشــد ســریع قیمت سهام از دو سال قبل آغاز شد و 
شــاخص قیمت سهام در سال های ۱3۹7 و ۱3۹8 
به ترتیب حدود 86 درصد و ۱87 درصد رشد یافت. 
رشــد این شــاخص از زمان بازگشایی بورس در 5 
فروردین ســال جاری ابعاد بزرگ تری به خود گرفت 
و تا ۲۱ اردیبهشت ماه )در مدت ۴6 روز(، به ۴/ ۱۰3 
درصد رســید. تاکنون چنین رشــد قیمتی در بورس 

تهران ثبت نشده است.
به طوری که ماحظه می شــود این رشد دم افزون و 
بی امان شــاخص کل بورس در ۲6 ماه اخیر، بســیار 
فراتــر از نرخ تورم و نرخ افزایش قیمت اســمی ارز 
است. تحوالت بخش واقعی اقتصاد ایران در دو سال 
گذشته و انتظارات مربوط به رشد تولید ناخالص ملی 
و رشــد اشتغال در سال ۱3۹۹ نیز نمی تواند پشتوانه 
خوش بینــی عامان اقتصادی بــه بهبود عملکرد 

واقعی اقتصاد در سال جاری باشد.
عاوه بر شــواهد باال می توان در تایید شکل گیری 
حباب در بازار ســرمایه ایران به موارد زیر نیز اشــاره 

کرد:
اول- به گفته حســین زاده بحرینی، نماینده مجلس، 
در سه سال گذشته بازده سهام ۴۱۹ شرکت از 5۰6 
شــرکت حاضر در بازار سرمایه بیشتر از 5۰۰ درصد 
بوده اســت. در این میان ســهامداران ۲۱3 شرکت 
بازده ای باالتر از هزار درصد داشته اند )دنیای اقتصاد 

.)۹۹ /۲ /۱5
دوم- حدود 6۰ درصد ارزش ســهام شــرکت های 
بورســی، مربوط به صنایع محصوالت پتروشیمی، 
فلزات اساسی، فرآورده های نفتی و کانه های فلزی 
اســت. هزینه تولید و قیمت فروش محصوالت این 
صنایع انرژی بر، به شدت وابسته به قیمت حامل های 

انرژی در بازار جهانی است.
در ۴۰ روز گذشــته با کاهش کم ســابقه قیمت نفت 
در بــازار جهانی، قیمــت صادراتی این محصوالت 

به شدت پایین رفته است و سود پیش بینی شده این 
شــرکت ها علی القاعده باید کاهش یافته باشــد. در 
پی این تحوالت انتظار می رفت ارزش نسبی سهام 
این شــرکت ها در بورس کاهش یابد، درحالی که با 

جهش بی سابقه ای همراه بوده است.
سوم- مقایسه شاخص قیمت سهام با شاخص قیمت 
ارز و طا در بازار آزاد گویای آن اســت که تا نیمه 
اول ســال ۱3۹7، هم حرکتی نمایانی میان این سه 
شاخص وجود داشته است. بدیهی است عامل اصلی 
روند افزایشی در شاخص قیمت این سه بازار اساسا 
مربوط به تورم باال در اقتصاد کشــور، اثر آن بر نرخ 
ارز و تاثیر بازخوردی قیمت ارز بر تورم داخلی است. 
اما نکته در اینجا است که شیب افزایش قیمت سهام 
در ســال ۱3۹8 و 5۰ روز اول ســال ۱3۹۹، تندتر از 
شیب افزایش نرخ تورم، قیمت سکه و ارز بوده است. 
به نظر می رســد پیشی گرفتن نرخ رشد قیمت سهام 
از نرخ رشد قیمت ارز و طا یکی از نشانه های مهم 

حبابی شدن قیمت سهام است.
رکود بخش واقعــی اقتصاد ایران بعد از دور   �

جدید تحریم ها
رســالت اصلی بازار ســرمایه تامین مالی است. در 
وضعیت عادی بخش مالی اقتصاد تابع بخش واقعی 
آن اســت. اگر بنگاه ها سودآور باشند، بازار مالی هم 
سودآور خواهد بود و اگر تامین مالی توسط بازارهای 
مالی به خوبی صورت بگیرد، در بخش واقعی اقتصاد 

شــاهد تحقق رشد اقتصادی خواهیم بود.
در زمان حبابی شدن قیمت سهام، این رابطه دو سویه 
عمــل نمی کند و عملکرد بورس اساســا تحت تاثیر 
تجدید ارزیابی دارایی های شــرکت ها قرار می گیرد 

نه بازدهی آتی سهام.
با از ســرگیری دور تازه تحریم هــای بین المللی از 
ســه ماهه دوم ســال ۱3۹7، اقتصاد ایران وارد یک 
دوره رکودتورمی شــد. این وضعیت در دو ماه اخیر، 
بــا همه گیــری بیماری کرونا در جهــان و ایران و 
افت شــدید قیمت نفت در بازار جهانی وخیم تر شد. 
هرچند به دلیل وجود ریسک های سیاسی و اقتصادی 
و نامعلــوم بودن زمان فروکــش کردن همه گیری 
کرونا در ایران، نمی توان زمان خروج از این بحران 
خانمان سوز را پیش بینی کرد؛ اما می توان با قطعیت 
گفت، این وضعیت در ســال ۱3۹۹ نیز ادامه خواهد 

اقدامــات 
جلوگیــری 
از شــیوع این 

ویــروس منجر 
بــه کاهــش 
غیرمنتظــره 

تقاضــای نفت 
شده، درحالیکه 
رشد اقتصادی 
ضعیف به طور 
کلــی تقاضای 
کاالها را کاهش 

خواهد داد.
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یافت:
۱- در ســال های ۱3۹7 و ۱3۹8 اقتصاد ایران رشــد منفی 
۴/ 5 و 6/ 7 درصــد را تجربــه کرد و انتظار می رود در ســال 
۱3۹۹ نیز با رشــد منفی 6 درصد مواجه شــود. با محاســبات 
سرانگشتی می توان نشان داد که اندازه تولید ناخالص داخلی 
در سال ۱3۹۹ )به قیمت ثابت سال ۱3۹۰( کوچک تر از سال 

۱386 خواهد شد.
۲- پیش بینی بازارهای آتی نفت خام در جهان توسط صندوق 
بین المللی پول، گویای آن اســت که قیمت نفت خام تا پایان 
ســال ۲۰۲3 کمتر از ۴5 دالر در هر بشــکه باقی خواهد ماند. 
ایــن وضعیت بیانگر آن اســت کــه حتی اگر تحریم ها قبل از 
تاریخ فوق برداشته شود، عایدات دالری ایران از نفت چندان 

زیاد نخواهد شد.
3- در دوره زمانــی ۱3۹6-۱3۹۱، تشــکیل ســرمایه ثابت 
ناخالــص داخلی به قیمت ثابت در مقایســه با دوره مشــابه 
قبــل نزولــی بوده اســت و انتظار می رود ایــن روند در دوره 
ســه ســاله ۱3۹۹ -۱3۹7 به دلیل تنگنای تجارت خارجی و 
نااطمینانی های سیاســی و اقتصادی، استمرار داشته باشد. به 
این ترتیب حتی بعد از رفع تحریم ها، نمی توان انتظار داشــت 
که در بخش غیرنفتی اقتصاد ایران، رشد باالیی تجربه شود.

۴- با تداوم رکود تورمی موجود، نرخ بیکاری در جامعه افزایش 
و دســتمزدهای واقعی کاهش خواهد یافت.

در واقع در وضعیت رکود، تقاضا برای نیروی کار در هر سطحی 
از دســتمزد کاهش می یابد. این وضعیت به گســترش فقر و 
نابرابــری در اقتصــاد دامن خواهد زد و به این ترتیب تقاضای 
خانوارهــا برای کاالها و خدمــات کاهش خواهد یافت. این 
وضعیت در غیاب مداخله موثر دولت برای حمایت از تقاضای 

خانوارها، خود به رکود اقتصادی بیشــتر دامن خواهد زد.
5- دستاورد دولت در کنترل تورم که منجر به تک رقمی شدن 
نرخ تورم در ســال ۱3۹6 شــده بود، با از سرگیری تحریم ها 
دوامی نیاورد و نرخ تورم در دو سال اخیر به ترتیب به ۹/ ۲6 
و ۲/ ۴۱ درصــد افزایــش یافت. انتظــار می رود نرخ تورم در 
سال های ۱3۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب به ۲/ 3۴ و 5/ 33 درصد 

.)IMF( برسد
در ایــن وضعیــت انتظار نمی رود که شــاهد تحول مثبتی در 
پس انداز و ســرمایه گذاری واقعی در اقتصاد ملی باشــیم. از 
ایــن رو شــرکت های حاضر در بــورس با درک این موضوع، 
قطعا در مقیاس وســیع اقدام به افزایش انتشــار سهام جدید 

برای سرمایه گذاری نخواهند کرد.
به گفته دکتر قالیباف اصل که اخیرا به ریاست بورس منصوب 

شده است، هر چند در سال ۱3۹8، شاهد رشد ۱5۰ درصدی 
در بــورس بودیــم، ولی تامین مالــی بخش خصوصی از بازار 
ســرمایه یک سوم شده اســت، بنابراین برای ردیابی دالیل 
افزایش قیمت سهام، باید به دنبال تحوالت پرجوش و خروش 

بازار ثانویه رفت.
اثرگذاری سیاست های مالی و پولی  �

در توجیه و تبیین شــکل گیری حباب قیمتی در بورس ایران، 
باید به ســراغ سیاســت مالی انبساطی دولت و سیاست پولی 
غیرمسووالنه بانک مرکزی رفت. دولت و بانک مرکزی که از 
نیمه دوم سال ۱3۹7 با بازگشت مجدد تحریم های بین المللی 
در وضعیت دشواری قرار گرفته اند، ناگزیر شدند هدف کنترل 
تــورم و برقــراری ثبات اقتصــاد کان را الاقل در این دوره 

به دست فراموشی بسپارند.
آنها در این دوره ضمن توســل به پول پرقدرت هم مشــکل 
کسری بودجه دولت را موقتا حل کرده اند و هم از حادتر شدن 
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بحران بانکی که در چند سال گذشته دامن گیر اقتصاد کشور 
شده بود، جلوگیری کرده اند.

اقتصاددانــان تاثیرات مخرب سیاســت پولی ســهل »آلن 
گرینسپن«، رئیس اسبق فدرال رزرو آمریکا را در شکل گیری 
حبــاب قیمت در بازار مســکن آمریــکا و پیامدهای وخیم آن 
در ســطح ملی و بین المللی که به رکود بزرگ ســال ۲۰۰8 در 
آمریکا و جهان انجامید، هنوز به خاطر دارند. به نظر می رســد 
سیاست گذاران مالی و پولی ایران تصمیم گرفته اند، اگر نه به 
اختیار بلکه از روی اجبار، یکبار دیگر این راه رفته را بپیمایند.

پولی کردن کسری بودجه بزرگ دولت در دوران تحریم  �
دولــت در چارچوب نهــادی موجود، اختیار کامل برای تعیین 
منابع درآمدی و مخارج خود را ندارد و رانت جویی غیرمولد از 
محل درآمدهای نفتی بودجه ســبب می شود که بودجه دولت 
همواره آماج حمات دستگاه های دولتی، نمایندگان مجلس 
و نهادهای مختلف سیاســی و اقتصادی، برای فزون خواهی 

شود.
از این رو اتخاذ سیاســت مســووالنه مالی که خود مســتلزم 
وفاق بر سر قواعد مالی است، در این چارچوب نهادی ممتنع 
اســت. با توجه به پرنوســان بودن درآمدهای نفتی دولت، که 
اساســا ناشــی از کاهش عایدات نفتی به دلیل کاهش مقدار 
صادرات نفت( بر اثر جنگ یا تحریم های بین المللی( یا نوسان 
قیمت نفت خام در بازار جهانی است و به دلیل انعطاف ناپذیری 
هزینه های جاری و مستمر دولت، همواره از این مجرا شاهد 

تشــدید خصلت چرخه ای سیاست مالی بوده ایم.
بعد از دور دوم تحریم ها، میزان کسری بودجه دولت و سهم آن 
در GDP، افزایش یافت و به خصوص در بودجه سال ۱3۹۹، 
ابعاد بی سابقه ای به خود گرفت. به همین جهت در چند سال 
اخیر شــاهد افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی بوده ایم و 
از این مجرا حجم پول پرقدرت به نحو بی رویه افزایش یافته 
است. در سال جاری نیز برداشت یک میلیارد دالر از صندوق 
توســعه ملی که ارز آن در دسترس عامان اقتصادی نیست، 
عما به معنای اســتقراض دولت از بانک مرکزی است که به 

افزایش پول پرقدرت می انجامد.
سیاست پولی سهل گیرانه بانک مرکزی  �

می دانیم که در ایران درجه اســتقال بانک مرکزی از دولت 
اندک است و بانک مرکزی در چارچوب قانون بانکداری بدون 
ربا، فاقد ابزارهای الزم برای اعمالی سیاست پولی است. ضمنا 
بانک مرکزی در این وضعیت نمی تواند رژیم پولی ســازگار با 
نــرخ حقیقــی ارز را اتخاذ کند و به اجرا درآورد. بانک مرکزی 
چون بر اجزای پایه پولی تسلطی ندارد و تا همین اواخر فاقد 
ابزارهــای تنزیــل مجدد و عملیات بازار بــاز بوده، در اتخاذ 

سیاست پولی منفعل است.
ضمنا بانک مرکزی فاقد چارچوب قانونی مناسب برای اعمال 
نظارت بر شــبکه بانکی اســت. بانک مرکزی تا همین گذشته 
نزدیــک، نه اختیاری در دادن مجوز تاســیس بانک داشــته 
اســت و نه توانایی انحال و ادغام بانک های موجود را دارد. 
تخلفات بانک ها از نرخ سپرده قانونی و حداقل کفایت سرمایه 
از نشــانه های بارز ناتوانی این بانک در زمینه انجام وظایف 

نظارتی آن است.
بحــران بانکــی که به دلیل افزایش معوقــات بانکی در دوره 
تحریم هــای قبل از برجام، دامن بانک های کشــور را گرفته 
بــود، عمــا از طریق بیرون کردن بانک هــای بد از گردونه 
فعالیت حل نشــد. بلکه در ســایه عرضه پول ارزان از طریق 
پنجره اعتبارات ارزان بانک مرکزی به بانک ها فرو. کش کرد.

در سال ۱3۹8، نرخ سود در بازار بین بانکی با نزدیک به یک 
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درصد کاهش به ۹/ ۱8 درصد رسید. در سال جاری 
نیــز ایــن نرخ به ۱6 درصد تنــزل یافت. بانک ها به 
تبــع این تصمیم بانک مرکزی، در اقدامی هماهنگ 
نرخ ســود ســپرده ها را به ۱5 درصد کاهش دادند. 
در واقع با افزایش حجم پول پر قدرت که در ســایه 
پولی کردن کســری بودجه دولت فراهم آمده بود، 
بانک ها چندان از بیرون رفتن سپرده های خصوصی 

نگرانی نداشتند.
کاهش ســپرده قانونی و آزادسازی ۲5 هزار میلیارد 
تومــان در بانک هــا نیز به معنای افزایش پایه پولی 
اســت. حال اگر افزایش ســرعت گردش پول را نیز 
به حســاب آوریم، پتانســیل تورم زایی رشد بی رویه 
حجم پایه پول و نقدینگی در وضعیت کاهش تولید 
داخلــی و کاهــش عرضه از محل واردات، بیشــتر 

روشن می شود.
هجوم وجوه نقد به بورس و شکل گیری حباب   �

قیمت
براســاس مقدمــات فــوق حال می تــوان دالیل 
شــکل گیری حباب قیمت سهام و رشد سریع حجم 
اوراق بدهی منتشــر شــده در بورس را توضیح داد. 
در واقع با افزایش شکاف میان نرخ سود سپرده های 
بانکــی یکســاله با نــرخ تورم ســاالنه، خانوارها و 
شــرکت ها به دنبال صیانت از ارزش منابع نقد خود 

بر آمده اند.
با توجه به منفی شــدن شــدید نــرخ حقیقی بهره 
ســپرده های بانکی یکساله در بازار پول و پیش بینی 
نرخ تورم باال در ســال ۱3۹۹، حرکت ســپرده ها به 
بازارهای دیگر شدت گرفته است. اما همه بازارهای 

دارایــی و مالی به یک اندازه نویدبخش نبوده اند:
۱- بازار مسکن در سال های اخیر از رونق برخوردار 
نبوده و قیمت مســکن در این بازار به تناســب تورم 
افزایش نیافته اســت. از این رو این بازار فعا برای 

سفته بازی مناسب نیست.
۲- بــا توجه بــه محدودیت هــای قانونی دولت و 
بانک مرکــزی، بازار ارز برای معامات با حجم باال 
با ممنوعیت های قانونی توام شــده اســت و ورود به 
بازار غیررسمی خطرناک تر از گذشته شده است. هر 
چند حفظ نرخ اسمی ارز در سطح فعلی در کوتاه مدت 
امکان پذیر اســت، در دراز مدت انتظار می رود این 

نرخ به تناســب تورم داخلی افزایش یابد.

3- در چند سال اخیر، دولت برای تامین مالی بخشی 
از کســری بودجه و نیز بازپرداخت بدهی های معوق 
خود به بازار بدهی روی آورده است. سازمان بورس 
نیز در پی دریافت مجوزهای قانونی الزم در برنامه 
ششــم توسعه، اقدام به اســتفاده از ابزارهای متنوع 

تامین مالی کرده است.
پرداخت نرخ های ســود باالتر از نرخ ســود بانکی 
یکســاله به ســپرده گذاران در این بازار، تعدادی از 
سپرده گذاران را ترغیب به ورود به بازار بدهی کرده 
است و حجم اوراق منتشر شده از طریق بازار سرمایه 
در چهار ســال گذشــته از ۱۴ هزار میلیارد تومان به 
۱۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته اســت. یعنی 
در این مدت ده برابر شده است )دکتر شاپور محمدی 

بــه نقل از »دنیای اقتصاد« 3۰/ ۱۱/ ۹8(.
۴- شــواهد موجود گویای آن اســت که بازار سهام 
در ۲6 ماه اخیر پرجاذبه ترین بازار برای جذب وجوه 
نقد بوده اســت و افزایش بی ســابقه قیمت سهام در 

این بازار نیز موید این اســتدالل است.
محدودیت های بازار سرمایه و خطرات عرضه   �

سهام دولتی
در ایــن وضعیت دولتمردان از رونق بورس به خاطر 
جــذب نقدینگــی مازاد و جلوگیــری از ورود آن به 
سایر بازارها استقبال می کنند و حتی ریاست محترم 
جمهوری آن را نشــانه سامت و ثبات اقتصادی در 
شــرایط تحریم می خوانند. آنان با اســتفاده از این 
فرصت به اصطاح مناســب، به دنبال آن هستند که 
اوال- بخشی از کسری بودجه خود در سال جاری را از 
محل واگذاری سهام شرکت های دولتی تامین کنند.

ثانیا- با ایجاد بســتر قانونی مناســب برای فروش 
ســهام عدالت در بورس، کام صاحبان ســهام را در 
این ایام تلخ شــیرین کنند و مشکات مالی نزدیک 
بــه 5۰ میلیــون نفر را حتی به طور موقت تا حدودی 

التیام بخشند.
شــواهد موجود گویای آن است که بی تردید اقدامات 
و برنامه های دولت و شرکت سرمایه گذاری سازمان 
تامین اجتماعی در زمینه فروش سهام، هیچ ربطی به 
دغدغه های آنان در مورد واگذاری کنترل شرکت های 

تحت پوشــش آنها به بخش خصوصی ندارد.
عمق کــم بورس و فراهم نبودن بســترهای   �

معامالتی

اگــر افزایــش 
ســرعت گردش 
پــول را نیــز به 
حســاب آوریم، 
پتانسیل تورم زایی 
رشد بی رویه حجم 
پایه پول و نقدینگی 
در وضعیت کاهش 
تولیــد داخلی و 

کاهــش عرضه از 
محــل واردات، 
بیشــتر روشــن 

می شود.
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به رغــم اصاحــات متعددی که در دهه اخیر در بازار 
ســرمایه صورت گرفته اســت، ناظران بازار ســهام 
می گوینــد در این مدت تعداد شــرکت های پذیرفته 
شــده در بورس چندان افزایش نیافته اســت. سهم 
ســهام شــناوری بازار ناچیز است و از ۱۰ تا ۱3 درصد 
فراتر نمی رود. گردش معامات در هر حجمی محدود 
است. تا زمانی که محدودیت حجم مبنا و دامنه نوسان 
برداشته نشــود، خریداران و فروشندگان بازار سهام 
بدون توجه به تحلیل مناســب از بازار عمل خواهند 
کرد و قیمت کشــف شــده بازار مبتنی بر تحلیل آن 
نخواهــد بــود. در دهه اخیر نه قوانین مورد نیاز برای 
عملکرد مســتقل بازار به تصویب رســیده است و نه 
زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری آن تجهیز 
شده است. در این وضعیت ورود به موقع مشتریان به 
بازار و خروج به موقع آنها از آن امکان پذیر نیســت و 
از این طریق مشــتریان زیان کار می شــوند. در چنین 
بســتر نهادی ناقصی، عامان بازار سرمایه در ایران 
بیش از عامان بازار سرمایه در کشورهای پیشرفته، 
مســتعد در پیش گرفتن رفتارهای هیجانی و توده وار 
خواهند بود. وظیفه دولت فراهم کردن بســتر نهادی 
مناسب برای عملکرد توأم با کارآیی بازارهای مالی و 
جلوگیری از تبانی عامان بازار به زیان منافع عمومی 
است. اما دولت از انجام این وظیفه غفلت کرده است.

مخاطرات آتی عرضه انبوه سهام  �
در اواخــر فروردین ماه ســال جاری عرضه عمومی 
بخشی از سهام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شستا( تحقق یافت و این هلدینگ عظیم اقتصادی با 
عرضه ۱۰ درصد از سهام خود به یک شرکت سهامی 
عــام تبدیل شــد. این اقدام نــه گام موثری در جهت 
خصوصی سازی بود و نه برای سازمان تامین اجتماعی 
اهمیت مالی داشــت )نیما نامداری، »دنیای اقتصاد« 

.)۹۹ /۱ /3۱
بــه نظر دکتر مهران بهنیا، کلیت طرح های واگذاری 
ســهام دولــت در قالب ســه صندوق قابــل معامله 
)ETF( یــا واگذاری ســهام عدالت بــه این معنی 
اســت که دولت مجموعه ای از ســهام شرکت های 
خــود را در ســبدهای متفاوتی مانند صندوق بانکی، 
صنــدوق انرژی یا صندوق های ســهام عدالت قرار 
می دهــد و هــر صندوق را بین چنــد ۱۰ میلیون نفر 

به صورت مساوی توزیع می کند.

از آنجــا که امکان برگزاری مجمع و انتخاب مدیران 
توســط ایــن تعداد ســهامدار وجود نــدارد، دولت 
به عنوان قیم آنها وارد می شود و مدیریت صندوق ها 
و شرکت های آنها را به عهده می گیرد. به امید روزی 
که با خرید و فروش سهم ها، سهامداران ممتاز شکل 
بگیرند و دولت پرچم تعیین مدیریت را به آنان واگذار 
کند. ولی تا آن روز همچنان این دولت اســت که به 
مدیریــت این مجموعه هــا می پردازد. به این ترتیب 
هدف خصوصی سازی و آزادسازی که افزایش کارآیی 
اســت محقق نمی شود )دنیای اقتصادی ۱3/ ۲/ ۹۹(.

به نظر دکتر مهدی حیدری و دکتر علی ابراهیم نژاد، 
آنچه تحت عنوان ETF معرفی شــده و قرار اســت 
بــه بازار عرضه شــود، ویژگی های اصلی ETF را 
نداشــته و عمدتا شبیه به یک شرکت سرمایه گذاری 
یــا هلدینگ اســت که مدیــران آن را افرادی غیر از 

مالکان آن تعیین می کنند.
همچنین ابــزار تصحیح قیمت واحدهای ETF در 
صــورت فاصله گرفتــن از خالص ارزش دارایی های 
صنــدوق، صدور و ابطال واحدهای صندوق اســت 
که با خرید و فروش ســهام موجود در ســبد صندوق 
توســط مدیر باید صورت گیرد. اما چنین پیدا اســت 
کــه در ترتیبات فعلی، امکان خرید و فروش ســهام 
از مدیر ETF ســلب شده اســت و راهکاری برای 
اصــاح انحراف قیمــت واحدهای ETF از خالص 
ارزش دارایی هــای صندوق وجود نخواهد داشــت و 
ممکن اســت واحدهای ETF به قیمت هایی بسیار 
پایین تر از NAV آن معامله شــود. به نظر آنان در 
شــرایط فعلی بورس و با توجه به حجم بســیار باالی 
ارزش معامات، فروش تدریجی سهام به صورت خرد 
و متناســب با میزان تقاضای روزانه در بازار، عاوه 
بــر آنکه ســهل ترین و صحیح ترین روش واگذاری 
اســت، با توجــه به عدم نیاز به ارائــه تخفیف برای 
فروش دارایی، منابع مالی بیشتری را نیز برای دولت 
تجهیز خواهد کرد )روزنامه دنیای اقتصاد ۱3/ ۲/ ۹۹(.

نکته در خور توجه این است که بیم آن می رود که با 
عرضه سهام دولت و سهام عدالت با این حجم بزرگ، 
شاهد آغاز ریزش قیمت سهام در بورس تهران باشیم. 
بدیهی اســت در این وضعیــت خیل عظیم جمعیتی 
که در شــمار خریداران غیرحرفه ای سهام قرار دارند، 

زیانکار خواهند شد.

از آنجا که امکان 
برگزاری مجمع و 
انتخاب مدیران 
توسط این تعداد 
سهامدار وجود 
نــدارد، دولت 
به عنــوان قیم 
آنها وارد می شود 
و مدیریــت 

صندوق هــا و 
شــرکت های 
آنها را بــه عهده 

می گیرد. 
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مهران بهنیا

ریختن ســهام یکســری شرکت درون چند کیسه، هم زدن کیسه ها 
و واگــذار کردن چند گرم از وزن هر کیســه بــه جمعیتی کثیر هیچ 
ربطی به خصوصی ســازی، آزادســازی یا به تعبیری مردمی کردن 
اقتصاد ندارد، به خصوص آنکه دولت همچنان این کیســه های گرم 

و نرم را از زیر ســر خود جدا نمی کند!
پس از واگذاری های نیمه دوم دهه 8۰ در قالب رد دیون و واگذاری 
شرکت ها به بخش های حاکمیتی، موجوداتی در اقتصاد ایران متولد 
شدند. این موجودات جدید رشدیافته نه خصوصی بودند و نه دولتی، 
اما به بازیگران اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده اند و در هر بازاری، از 
مجاز و غیرمجاز، رسمی و غیررسمی، شفاف و غیرشفاف حضور دارند 
و بــا اعمــال ابزارهای قدرت خود فضای رقابتی را تخریب می کنند.

حال با اجرای طرحی که برای به اصطاح آزادسازی سهام عدالت 
در سال ۱3۹3 در وزارت اقتصاد تهیه شد و با وجود نقدهای زیادی 
که در همان زمان بر این برنامه مطرح شــد، در آســتانه خلق شــتر-

گاو-پلنگ های جدیدی هســتیم که جز افزایش فســاد و ناکارآیی 
نتیجه دیگری نخواهند داشت.

کلیت طرح های واگذاری ســهام دولت در قالب ســه صندوق قابل 
معامله )ETF( یا واگذاری سهام عدالت به زبان ساده به این شرح 
است که دولت مجموعه ای از سهام شرکت های خود را در سبدهای 
متفاوتی مانند صندوق بانکی، صندوق انرژی یا صندوق های سهام 
عدالت قرار می دهد و هر صندوق را بین چند ده میلیون نفر به صورت 

مساوی توزیع می کند.
از آنجا که امکان برگزاری مجمع و انتخاب مدیران توســط چند ده 
میلیــون نفــر وجود ندارد، دولت به عنوان قیم این چند ده میلیون نفر 
وارد می شــود و مدیریت صندوق ها و شــرکت های آنها را به عهده 
می گیرد، به امید روزی که با خرید و فروش ســهم ها، ســهامداران 
ممتاز شــکل بگیرند و دولت پرچم تعیین مدیریت را به ســهامداران 

ممتاز واگذار کند.
ولی تا آن روز همچنان این دولت است که به مدیریت این مجموعه ها 

می پردازد. تا اینجا به نظر می رسد همه چیز خوب است. اما در واقع 
از همان نقطه اول تا نقطه پایان این فرآیند پر از اشــکال اســت و 
آنچه هدف خصوصی سازی و آزادسازی یعنی افزایش کارآیی است 

محقق نمی شود.
شناسایی مشموالن:  �

درخصوص سهام عدالت بیان می شود این سهام به 5۰ میلیون نفری 
که در بیش از یک دهه گذشــته مشــمول این ســهام بودند، واگذار 
می شود. با فرض آنکه شناسایی 5۰ میلیون نفر در سال ۱386 با دقت 
انجام گرفته باشد -که قطعا نگرفته- پس از گذشت ۱3 سال و این 
همه باال و پایین شــدن اقتصاد ایران آیا همچنان این تفکیک بین 
5۰ میلیون نفر مشمول و 33 میلیون نفر غیرمشمول صحیح است؟

اگــر پس از واگذاری، افراد ذی حق جدیدی شناســایی شــوند که 
قبا مشــمول واگذاری سهام نشده اند، ســازوکار چیست؟ با توجه 
به اندازه این ســهام و اثری که بر تغییر ثروت خانوارها، به خصوص 
در دهک هــای پاییــن دارد، این موضوع خود می تواند تبعات زیادی 

در پی داشته باشد.
خرید و فروش سهم ها توسط مردم:  �

هم درباره سه صندوق جدید و هم درباره صندوق های سهام عدالت 
بحث امکان خرید و فروش آنها مطرح اســت؛ زیرا اگر قابل خرید و 
فروش نباشــند که دولت به عنوان نماینده سهامداران مدیریت این 
شــرکت ها را برای همیشــه به عهده خواهد داشت اما برای خرید و 

فروش ســهام چه سازوکاری وجود دارد؟
نبود زیرســاخت الزم در شــهرها و شهرستان ها و روستاها و نداشتن 
دانش کافی توسط بسیاری از مردم برای تصمیم گیری درباره خرید 
و فروش یا حتی چگونگی عملیات خرید و فروش این ســهام خود 

به معضلی جدید تبدیل می شود.
باید منتظر ماجراهای جدید مانند ایجاد کســب وکار داللی پر ســود 
برای خرید این ســهام از مردم و ایجاد کلی پرونده کاه برداری و 
تضرر افراد طبقات پایین و کم ســواد در امر خرید و فروش یا یافتن 

 آینده

سهام عدالت
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ســلطان های جدید و دادگاه های فساد و… باشیم.
برخی بیان می کنند این موضوع ســبب خواهد شد 
مــردم ســهامداری و خرید و فروش ســهم را یاد 
بگیرنــد. اوال که یاد دادن یک موضوع به عده ای با 
هزینه زیان عده ای دیگر سیاست گذاری عاقانه ای 
نیست، ثانیا یک بار بحث از یادگیری مردم در خرید 
و فروش کوپن بنزین اســت و روزی دیگر ســهام 

عدالت،
بهتر نیســت به جای آنکه سیاست گذاران بخواهند 
به صــورت برون زا و اجباری خرید و فروش بنزین، 
کوپن، سهام و… را یاد مردم بدهند ابتدا شرایطی را 
فراهم کنند که مردم خود به صورت درون زا تصمیم 

بــه پس انداز در بازارهای مختلف بگیرند؟
همان طور که پس از حدود نیم قرن تورم دو رقمی 
خانوارها چگونگی پس انداز در اماک و طا و دالر 
را یاد گرفته اند، اگر شــرایط با ثباتی فراهم باشــد تا 
اوال مازادی برای خانوارها بماند و ثانیا بازار ســهام 
بر مبنای ســود شــرکت ها و میزان تامین مالی آنها 
رشد کند و نه به واسطه سیل نقدینگی، ایشان خود 
ســرمایه گذاری در بازار ســهام را نیز به تدریج یاد 

خواهند گرفت.
واگذاری تدریجی نقش هیات امنا یا مدیریت   �

صندوق ها به مردم:
این موضوع گلوگاه اصلی این برنامه است. با فرض 
ســهامداری چند ده میلیــون نفر در هر یک از این 
صندوق ها چقدر طول می کشد سهامدارانی با میزان 
سهمی شکل بگیرند که بتوانند وارد مجمع شوند و 

مدیریــت صندوق ها را تعیین و ارزیابی کنند؟
با فرض شــکل گیری ســهامدارانی این چنین، چرا 
دولت مدیریت این صندوق ها و شرکت ها را در آن 
زمان واگذار کند؟ اساســا همین االن این شــرایط 
وجود دارد، یعنی دولت در بســیاری از شــرکت ها 
مانند خودروســازان و بانک ها ســهام اقلیت دارد، 
پــس چــرا تعیین هیات مدیره و مدیرعامل را دولت 

انجام می دهد؟
با ســازوکار طراحی شــده، دولت ســهم خود را از 
این شــرکت ها به صفر می رســاند امــا همچنان 
مدیریــت خود را به نمایندگی از چند ده میلیون نفر 
در مقابــل تعدادی ســهامدار موجود حفظ می کند. 
اگر ســهامداران ممتازی هم شکل بگیرند، به تعداد 

سهامداران موجود تعدادی اضافه می شود و باز دولت 
نماینــده چند میلیون نفر باقی می ماند.

یعنــی این وضعیت تا آنجا که دولت خود را نماینده 
ســهامداران خــرد و کثیــر می دانــد ادامه خواهد 
داشــت و این به معنی آن اســت که تداوم ناکارآیی 
مدیریت دولتی ادامه خواهد یافت. اساســا دولت به 
پشــتوانه قانون تعزیرات، قانون کار، مجوزهای ریز 
و درشــت، مداخله نهادها در شهرستان ها و مناطق، 
در بنگاه هایی که ســهمی هم ندارد قیمت محصول 
و نهاده و تعداد نیروی کار را تعیین و تکلیف می کند، 
حال چرا امیدوار باشیم در بنگاهی که دولت خود را 
نماینده چند میلیون نفر در برابر چند سهامدار عمده 
موجود می داند به مداخات و حضور خود پایان دهد؟

به واقع سازوکار طراحی شده ملغمه ای است که در 
نهایت نتیجه آن خلق موجودات جدیدی اســت که 
از یک طرف دارای چند ســهامدار عمده هستند، از 
سوی دیگر دارای یکسری سهامدار عام در بورس و 
شق سومی از سهامداران خرد نیز با نمایندگی دولت 
به آنها اضافه می شود که تداوم حضور ناکارآی دولت 
در مدیریت بنگاه ها را تا زمانی نامعلوم به دنبال دارد.

نتیجــه آن در نهایــت مشــخص اســت؛ افزایش 
ناکارآیــی، تخریب بنگاه های ســرپایی که در این 
سبدها قرار دارند، از دست رفتن دارایی مردم و کشف 
پی در پی فسادهای جدید و گم شدن پول های کان 
و بدتر آن که خارج شــدن از آن وضعیت دشوارتر از 

خارج شــدن از وضعیت موجود است.
این همه اشــکال و پیچ دادن موضوع را بگذارید در 
مقابل این راهکار که دولت ســهام باقی مانده خود 
در شرکت ها را به تدریج در بازار سرمایه عرضه کند 
و پــای خود را از مدیریت این بنگاه ها کنار بکشــد 
و منابع حاصل را که در واقع بیت المال اســت بین 
مردم تقسیم کند تا بلکه در شرایط این روزها گرهی 

از کارشان باز شود،
برای جبران کسری منابع خود هم می تواند سهمی 
از منابع حاصله را به عنوان مالیات بر درآمد خانوارها 
یــا هر عنوان دیگــری بردارد. اینکه چرا دولت این 
کارهای ســاده را نمی کند و به راه حل های پیچیده 
عاقه دارد مشخص است، اما تعجب از متخصصانی 
اســت که با عنوان خصوصی ســازی و آزادسازی از 

این اقدامات دفاع می کنند.

بــا ســاز  و کار 
طراحی شــده، 
دولت سهم خود 
را از این شرکت ها 
به صفر می رساند 
امــا همچنان 
مدیریــت خود 
را به نمایندگی از 
چند ده میلیون 
نفــر در مقابل 
تعدادی سهامدار 
موجــود حفظ 

می کند. 
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بازار ســرمایه ایران ســال ها بود که چنین عاقه ای را از 
ســمت عموم مردم به خود ندیده بود، البته بازار ســرمایه از 
ســال ۱3۹7 نشــانه هایی از رویکرد کان را به سمت خود 
نشــان می داد اما تقریبا هیچ کس در بازار ســرمایه ایران 
فکر رســیدن شــاخص به نزدیکی یک میلیون واحد را در 
ســر نمی پروراند. اما امروز شاخص در مرز ۹77 هزار واحد 
اســت و تقریبا در ۱۲ ماه گذشــته 8۰ هزار میلیارد تومان 

نقدینگی حقیقی وارد بازار ســرمایه شده است.
بازار سرمایه از دیرباز در کنار بازار بانکی از ابزار تامین مالی 
در جهان بوده اســت و به فراخور نوع اقتصاد تامین مالی 
شرکت ها به عهده بازار سرمایه بوده است. در همین روزها 
بســیاری افزایش قیمت ســهام را حباب نامیدند و بسیاری 

نیز از ان دفاع کردند.
در اینجا قصد بررســی این نظریه را نداریم. در اینجا قصد 
داریــم به اهمیت این پنجره باز شــده بــرای تامین مالی 
بنگاه های کشــور بپردازیم. متاسفانه رویکرد شرکت های 
بخش خصوصی در بازار سرمایه فعال نیست. به سبب نوع 
فعالیتم در انجمن های پیمانکاری و اتاق بازرگانی بسیاری 
از شرکت ها را می بینم و می شناسم که اقدامی برای تامین 
مالی از این سیل عظیم نقدینگی به بازار سرمایه نکرده اند.

دلیل عمده عدم حضور شــرکت ها در بازار ســرمایه ایران 
اول از همه عدم آشنایی با فرصت های تامین مالی در این 
بازار و دومی ترس های مالیاتی و شــفافیت اســت. عامل 
دیگر عاقمندی به محدود بودن مالکیت در دســت یک 

فرد یا یک خانواده است.
با نقدینگی که در این روزها وارد بازار ســرمایه شــده است 
می شد یک فوالد مبارکه، یک دیجی کاال، یک پتروشمی 
خلیج فارس و … ساخت، اما بیشتر این ورود نقدینگی به 

جای ورود به حوزه تامین مالی شــرکت ها بیشــتر به مسیر 
مبادله حرکت کرد. چرا؟

چون اوال به ســبب ســختگیرانه و کند بودن روند پذیرش، 
بســیاری از شــرکت ها هنوز در صف عرضه هستند و دوم 
عدم کارامدی در جذب توسط کارگزاری ها و شرکت های 
مشاور ســرمایه گذاری برای عاقمند کردن شرکت ها به 

بازار سرمایه است.
فرامــوش نکنیــم که ورود شــرکت ها به بازار ســرمایه 
مخصوصــا شــرکت هایی معتبر با برندهایــی جهانی که 
صبح هــا از محصــوالت لبنی آنها، از خدمات دیجیتال آنها 
و … بهــره می بریــم، می تواند گامی عظیم در توســعه 

ایران ایفا نماید.
تامین مالی بانک محور به سبب سازو کارها و محدودیت ها 
در حال جابجایی با تامین مالی بازار سرمایه محور است و 
این روند دیر یا زود شــروع خواهد شــد، آیا بنگاه های شما 

آماده ورود به این بازار هســتند؟
بــرای ورود به این بازار شــما نیازمنــد صورت های مالی 
حسابرســی شده توسط حســابرس معتمد بورس هستند، 
برای ورود به بازار ســرمایه شــما نیازمند یک برنامه جامع 
ســه ساله هســتید و از همه مهم تر شما نیازمند تغییر تفکر 

از بانک محور به بازار ســرمایه محور هستید.
داشــتن دو بال تامین مالی می تواند به تمام شــرکت های 
ایرانــی به ویژه بخش خصوصــی توازن را در تامین مالی 
بدهد. قابل ذکر اســت اگر فعاالن بخش خصوصی نتوانند 
در ایــن بخــش به ســرعت ورود کنند دولت با قدرت تمام 
ورود و از منابع همانند گذشته استفاده خواهد کرد. به امید 
روزی کــه بنگاه های بخش خصوصی ایران بتوانند از این 

ابزار مدرن تامین مالی اســتفاده بهینه را ببرند.

چشم انداز آتی بازار  بورس کشور

پیمان مولوی
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طی ۲۲ ماه گذشته بازار سرمایه )بورس اوراق 
بهادار ایران( گوی ســبقت را ربوده و نســبت 
به بازارهای مســکن، ارز، ســکه و طا بهترین 
بازده و بیشــترین رشد را به ثبت رسانده است. 
همچنین در ۱۲ ماه گذشــته میزان اقبال مردم 
برای مشــارکت در بازار ســرمایه بسیار زیادتر 
شده و بنابر گفته شرکت های کارگزاری مراجعه 
مــردم برای دریافت کد بورســی و فعالیت در 
این بازار در این مدت، طی 3۰ ســال گذشــته 
بی ســابقه بوده است. گرچه بازار بورس اوراق 
بهادار می تواند در میان مدت از رونق مناســبی 
برخوردار باشد اما باید توجه داشت که رونق این 
بازار زمانی بر بدنه اقتصاد کشــور اثرگذار است 
که به موازات رشــد بورس، تولید ناخالص ملی 
نیز افزایش یابد. در این میان باید یادآور شد از 
دید کارشناسان اقتصادی برآیند بازار بورس هر 
کشــور الزاما نمی تواند منعکس کننده وضعیت 

کان اقتصادی آن کشور باشد.
ورود حجم زیاد نقدینگی به بازار سرمایه  �

طی دو ســال گذشــته بدنه اقتصاد ایران شاهد 
افزایــش چنــد برابری نــرخ ارز بوده و این امر 
موجب شــده تا برخی شــرکت های بورســی 
تاش کنند نرخ تســعیر ارز را در صورت های 
مالــی خود مورد بازبینــی قرار دهند. همچنین 
هم زمان با افزایش نرخ ارز در کشور، نرخ تورم 
نیز صعود چشــم گیری داشت و این امر موجب 
باال رفتن بهای تمام شده کاالها و خدمات شد. 
در این میان برخی شــرکت های بورسی تاش 
کرده اند تا صورت های مالی خود را تعدیل کرده 

و بهای تمام شده کاال و خدمات را در آن لحاظ 
کننــد. با توجه به ســرعت باال رفتن نرخ ارز و 
تــورم، انعکاس دو اهــرم فوق در صورت های 
مالــی بــا تاخیر اتفاق می افتد، چرا که انتشــار 
گزارش های شرکت ها معموال در بازه های 6 و ۹ 
ماهه صورت می گیرد. این شکاف زمانی باعث 
شــده تا ارزش ذاتی برخی شرکت های بورسی 
با تاخیر زمانی به نرخ واقعی برســد. با توجه به 
این بازدهی به ظاهر مناســب برخی شرکت ها 
و باال رفتن جذابیت مشارکت و سرمایه گذاری 
در بــورس، حجم نقدینیگی وارد شــده به این 
بازار به صورت متوالی در حال افزایش اســت. 
از ســوی دیگر با کاهش نرخ ســود بانکی در 
چند روز گذشــته، افــراد بیش تری برای ورود 
بــه بازار بورس اوراق بهــادار اقدام کرده اند و 
شــاهد جابجایی ســریع حجم بزرگ نقدینگی 
 از ســپرده های بانکــی به این بازار هســتیم. 
در ایــن میان نباید نقــش تبلیغات، مخصوصا 
در فضــای مجــازی را روی ایــن اقبــال 
عمومــی، فراموش کــرد. همچنیــن باید به 
نقــش دولــت در عرضه قطره چکانی ســهام 
برخــی دســتگاه های دولتــی مانند شســتا و 
تــاش در راســتای باالبــردن جذابیت بازار 
 بورس بــرای دارندگان ســرمایه، توجه کرد. 
ایــن نوع عرضه به دولــت کمک خواهد کرد 
بخشــی از کســری بودجه فعلی خود را پوشش 
دهد. گرچه ورود این سرمایه های جدید به بازار 
به خودی خود می تواند شــتاب بازار بورس را 
برای همگرایی با تورم و نرخ ارز شــدت بخشد 

اما طی این مدت برخی کارشناســان از ایجاد 
حبــاب در قیمت شــرکت های بورســی ابراز 
نگرانــی کرده اند. اقتصاددانان معتقدند پس از 
همگرایی دو اهرم نرخ ارز و تورم با ارزش واقعی 
شــرکت ها، افزایش قیمت سهام این شرکت ها 
 از پشــتوانه واقعــی برخــوردار نخواهــد بود.

این نگرانی ناشــی از آن است که با فراتر رفتن 
نرخ شرکت ها از ارزش ذاتی آن ها، حباب مثبتی 
در نرخ اسمی شرکت ها ایجاد می شود، این امر 
در کوتاه مدت می تواند به ســفته بازی در بازار 
بــورس اوراق بهادار منجر شــود. همچنین در 
بلند مدت شــاهد اصاح و افت شــاخص بازار 
بورس خواهیم بود که نتیجه ای جز از بین رفتن 
سرمایه بازیگران ناآگاه این بازار نخواهد داشت. 
از ســوی دیگر حجم نقدینگی فعلی در بورس 
اوراق بهادار، همراه با رشــد این بازار بزرگ و 
بزرگ تر خواهد شد. در اصول اولیه اقتصاد حجم 
نقدینگی به معنای بدهی دولت ها به دارندگان 
این نقدینگی است. اگر این حجم نقدینگی فاقد 
پشتوانه تولید ناخالص ملی باشد در میان مدت 
به افت ارزش ذاتی نقدینگی منجر می شود. در 
نهایت باید گفت سیاست های کان اقتصادی 
کشور باید در مسیر افزایش تولید ناخالص ملی 
کشــور قرار گیرد زیــرا در صورت عدم تحقق 
تولید مناســب، سیســتم پولــی و مالی )بانک 
مرکزی( کشــور ناگزیــر خواهد بود این حجم 
بدهی )نقدینگی( را با بهای کمتر تســویه کند 
و متاســفانه هیچ راه کاری به غیر از افت ارزش 

پولی ملی در این مســیر وجود نخواهد داشت.

آیا بورس خطرناک شده است؟

آیزاک سعیدیان
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یک- از ابتدای ســال ۹7 و همزمان با آغاز نوســانات ارزی ناشــی از 
خروج ایاالت متحده از برجام، بازار ســهام رشــد زیادی را تجربه نموده 
اســت. ارزش بورس تهران در نیمه اردیبهشــت ۹۹ نســبت به ابتدای 
ســال ۹۹ بیش از 75 درصد، نســبت به ابتدای ســال ۹8 بیش از 38۰ 
درصد و نســبت به ابتدای ســال ۹7 بیش از 76۰ درصد افزایش یافته 
اســت. برای درک بزرگی این عدد توجه داشــته باشید که مجموع رشد 
ارزش بازار از ابتدای دهه نود تا آغاز نوسانات ارزی اخیر )فروردین ۹۰ 

تا فروردین ۹7( تنها برابر با ۲۴۰ درصد بوده اســت.
دوم- شــوک ارزی به صورت کامل در بازار ســهام تخلیه شــده است. 
محاسبه شاخص ارزش دالری بورس تهران نشان می دهد که در پایان 
فروردین ۹۹ این شاخص نسبت به ابتدای سال ۹7 نه تنها کمتر نبوده 
بلکه حدود سی درصد نیز باالتر قرار گرفته است. با توجه به آنکه تکانه 
ارزی، نقطه آغاز رشــد اخیر بورس بوده و در حال حاضر این تکانه به 
صــورت کامــل یا حتی بیش از حد در بازار تخلیه شــده، می توان گفت 
رشدهای اخیر بورس چندان مبتنی بر اصول بنیادین قرار نگرفته است.

ســوم- چشــم انداز وضعیت درآمد و ســودآوری شــرکت ها نیز بهبود 
محسوســی نداشــته است. هرچند که پس از جهش ارزی، درآمد ریالی 
بســیاری از شــرکت های صادراتی رشدهای دو تا سه برابری را تجربه 
نمود اما تداوم این رشد سودآوری برای سال جاری بنا به برخی دالیل 
نامحتمل اســت. از یکســو جهش نرخ ارز و افزایش معادل ریالی درآمد 
صادراتی شــرکت ها در ســال های ۹7 و ۹8 محقق شــده و برای سال 
جاری رشد نرخ ارز تنها در محدوده نرخ تورم برآورد می گردد و جهش 

ارزی، بســیار دور از انتظار است.

از ســوی دیگر با توجه به تشــدید فضای تحریمی انتظار می رود که 
بــه تدریــج هزینه مبادله در تجارت خارجی افزایش یابد و شــرکت ها 
ناچارند ذیل عناوینی نظیر تخفیف، حاشــیه ســود خود را کاهش دهند. 
در نهایت آنکه به دلیل افت تقاضای جهانی پس از شیوع بیماری کرونا 
)و همچنین جنگ نفتی میان عربســتان و روســیه( انتظار می رود که 
قیمت جهانی کاالهای پایه در ســال جاری نســت به سال قبل کاهش 
یابد. در مجموع برآوردهای خوشــبینانه بیانگر آن اســت که سود ۱۲۱ 
هزار میلیارد تومانی شــرکت ها در ســال ۱3۹8، برای ســال آینده رشد 
حداکثــر ۱۰ درصــدی را تجربه خواهد نمود. برآورد بدبینانه نیز کاهش 

۱5 درصدی را نشان می دهد.
چهارم- در کنار رونق قیمتی، معامات سهام نیز در دو سال اخیر رونق 
محسوسی داشته است. ارزش معامات بورس تهران در فروردین ۹۹ 
که یک ماه نیمه تعطیل محســوب می شــود به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد 
تومان رســیده اســت. این رقم تقریبا سه برابر میانگین ارزش معامات 
ماهانه ســال ۹8، ده برابر میانگین ارزش معامات ماهانه ســال ۹7 و 
بیش از مجموع معامات تمام ماه های سال های ۹5 و ۹6 )دوره بیست 
و چهار ماهه( است. الزم به ذکر است که بیش از سه-چهارم معامات 
توسط افراد حقیقی صورت می گیرد. تمام این ارقام گویای اقبال عمومی 

و حجم گســترده تقاضا در بازار سهام است.
پنجم- حضور افراد حقیقی در بازار ســرمایه افزایش یافته اســت. طی 
دوره یک و نیم ماهه ابتدای سال جدید حدود 35۰ هزار سهامدار جدید 
وارد بازار سرمایه شده و در حال حاضر حدود ۲.5 میلیون کد سهامداری 
متعلق به افراد حقیقی در بازار فعال اســت. با توجه به آهنگ صعودی 

هشت نکته در ضرورت احتیاط سهامداران

مهدی کرامت فر

با توجه به رشدهای اخیر بازار سهام که با رونق معاماتی 
و ورود هیجانی ســهامداران همراه شده، شرایط فعلی و 

چشم انداز آتی بازار تنها براساس شدت ورود پول جدید 
و متغیرهای رفتاری قابل توضیح اســت.
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صــدور کدهــای جدید، انتظار می رود این روند همچنان ادامه یابد و دو 
مســاله مهم آزادسازی ســهام عدالت و عرضه عمومی سهام دولت در 
قالب ETF در نیمه دوم اردیبهشــت می تواند نقطه عطف این رشــد 

باشــد و تعداد ســهامداران حقیقی را به چند ده میلیون نفر بالغ گرداند.
ششم- ورود سرمایه جدید توسط افراد حقیقی به بازار سهام یا اصطاحا 
ِفِرش مانی، به صورت تصاعدی در حال افزایش است. افراد حقیقی تنها 
در هفتــه دوم اردیبشــهت )5 روز کاری( بیــش از 63۰۰ میلیارد تومان 
پــول جدید وارد بازار ســهام نموده انــد که این رقم با مجموع پول وارد 
شــده توســط این افراد در نیمه اول سال قبل برابر است! از ابتدای سال 
۱3۹۹ تــا نیمه اردیبشــت نیز حدود ۲۰ هــزار میلیارد تومان پول جدید 
توســط این افراد وارد بازار شــده که با کل عملکرد سال ۱3۹8 برابری 
می کند. این ارقام به خوبی شــدت هیجان افراد حقیقی برای ورود به 
بازار ســهام را نشــان می دهد. دانش تحلیلی پایین و رفتار توده وار، دو 

ویژگی مهم این گروه از ســهامداران است.
هفتم- طرف عرضه ســهام به ســرعت در حال تقویت است. طی دوره 
یک و نیم ماهه ابتدای سال جدید سه شرکت عرضه اولیه شده و بیش 
از ۱۰ هــزار میلیارد تومان ســرمایه از بــازار جمع آوری نموده اند. برای 
داشتن تصویر مقایسه ای توجه کنید که ارزش وجوه جمع آوری شده در 
این ســه فقره عرضه اولیه، بیش از ســرمایه جمع آوری شده در مجموع 
عرضه های اولیه ســال های ۹5 تا ۹8 )بیش از 68 مورد عرضه اولیه( 
است. در نیمه دوم اردیبهشت ماه نیز بیش از ۱5 هزار میلیارد تومان از 
 ETF سهام دولت در سه شرکت بانکی و دو شرکت بیمه ای در قالب
پذیره نویســی خواهد شــد و البته بیش از 3۰ هزار میلیارد تومان ســهام 

دولت در شــرکت های پاالیشــی نیز به زودی در سازوکار مشابه عرضه 
خواهد شــد. اضافه نمودن عرضه ســهام بانک ها، نهادهای عمومی و 
آزادسازی سهام عدالت این ارقام، نشانگر شدت عرضه سهام در ماه های 
آینده خواهد بود. این موضوع، چالش بزرگی برای رشــد بازار با اتکاء 

به فشــار تقاضا و ورود سرمایه جدید خواهد بود.
هشــتم- ریزش بازارها همیشــه در شــرایط غیرمنتظره روی می دهد. 
اصطــاح »لحظه مینســکی« بر پایه کارهــای اقتصاددان آمریکایی 
هایمن مینسکی ابداع شده و به لحظه ای اطاق می شود که بازار مالی 
در نهایت ناباوری فرو می ریزد، افراد سراسیمه به فروش دارایی ها روی 
می آورند و همین هجوم باعث ریزش بیشتر قیمت ها می شود. این لحظه 
درســت شــبیه زمان هایی در کارتون رود رانر )Road Runner( یا 
میگ میگ اســت که در آن کاراکتر گرگ، دوان دوان از لبه پرتگاه رد 
می شــود و همچنان مســیر خود را ادامه می دهد چرا که تصور می کند 
در حال دویدن بر روی زمین است. اما در یک لحظه، که همان لحظه 
مینســکی اســت، ناگهان متوجه می شــود که در چه وضعیتی قرار دارد 
و به ســرعت ســقوط را تجربه می نماید. ســرعت این سقوط به حدی 
اســت که یک نگاه کوچک به پایین، تنها عکس العمل کاراکتر خواهد 
بود. به نظر می رســد شــرایط بازار سهام کشور در حال حاضر مشابهت 
زیادی با این الگو دارد و لحظه مینســکی بســیار نزدیک اســت. در این 
شــرایط، استراتژی بهینه ســهامداران باید حداقل سازی ریسک )و نه 
حداکثرســازی( ســود باشد و بر همین اساس می بایست پیش از رسیدن 
به نقطه بحران، به تدریج اقدام به حفظ ســود، نقد نمودن دارایی خود 

و خروج از بازار نمایند.
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سیاســت های حمایتی تصویب شــده در کشــور، هم در بخش کسب وکار و 
هم در بخش خانوار تناسب اندکی با کنترل شیوع ویروس کووید ۱۹ دارد.

شــیوع ویروس کرونا و پیامدهای ناشــی از آن به مسئله اول دنیا تبدیل شده 
است. هر چند در ابتدای شیوع، بیشتر جنبه های بهداشتی و چگونگی کنترل 
و پیشــگیری از کووید ۱۹ مطرح بود، اما با گذشــت زمان و ارائه احتماالت و 
شــواهدی مبنی بر طوالنی بودن روند درگیری کشــورها با این بیماری، ابعاد 
اقتصادی ناشــی از این شــرایط جدید و چگونگی تقابل کشورها با پیامدهای 
اقتصادی در کنار موضوع سامت، به موضوع اول سیاست گذاری در کشورها 

تبدیل شده است.
در ایــن بین کشــورهای مختلــف برنامه های حمایتــی متفاوتی را به اجرا 
گذاشــته اند. نقطه اشــتراک همه سیاست ها، کمک به کنترل شیوع بیماری 
بوده است. نکته ای که به نظر می رسد در سیاست های حمایتی ایران مغفول 

مانده است.
برای درک بهتر موضوع؛ الزم است تا دو نوع سیاست حمایتی را از یکدیگر 

جدا کنیم:
 اول( سیاســت حمایتی از خانوار و بنگاه برای دوران اوج شــیوع به نحوی 

که امکان اعمال محدودیت های شغلی و کاهش ترددها امکان پذیر باشد.
دوم( سیاست حمایتی در راستای کاهش اثرات ناشی از شیوع بیماری کرونا 
در اقتصــاد و حمایــت از بنــگاه و خانوار برای جبران برخی از خســارت های 

ناشی از شیوع ویروس
سیاســت گذار الزم اســت تا هر دوی این سیاســت ها را در طول زمان به اجرا 
گذارد، اما تمییز و تشــخصیص دادن تفاوت این دو نوع سیاســت و کارکرد 
هرکدام، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در حقیقت، اجرای موفقیت 
آمیز سیاســت اول اســت که هزینه ها برای اجرای سیاســت حمایتی دوم را 
کاهــش می دهــد. برای درک بهتر موضوع، با نگاهی به پیامدهای اقتصادی 
کرونا، چگونگی تطبیق سیاست های حمایتی تصویب شده در ایران با نیازهای 

اقتصاد را مرور خواهیم کرد.
پیامدهای اقتصادی کرونا  �

شیوع ویروس کرونا، سطح تولید را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد. اقتصاد 
هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا، با رکود مواجه خواهد شد. برخی از 

این کاهش عرضه و تقاضا، تنها محدود به دوران قرنطینه و فاصله گذاری ها 
بوده و بخشی نیز حتی با برداشتن محدودیت های اجتماعی نیز رفع نخواهد 
شد. بنابراین پیامدهای اقتصادی کرونا را به دو دسته کلی تقسیم می کنیم.

۱- پیامدهای اقتصادی در دوران قرنطینه یا محدودیت های کسب و کار
در دوران قرنطینه و یا تعطیلی های اجباری، سمت عرضه کاهش شدیدی را 
به علت تعطیلی ها خواهد داشــت. اختال در فرایند حمل و نقل و تجارت و 
در نتیجه کاهش دسترسی به کاالی اولیه نیز، فرایند تولید را با مشکل مواجه 
خواهد کرد. از طرف تقاضا نیز، کاهش عرضه که منجر به بیکاری بخشی از 
نیروی کار می شود، کاهش در درآمدها و در نتیجه کاهش در تقاضا را در پی 
خواهد داشت. در نتیجه از هر دو طرف عرضه و تقاضا، اقتصاد در رکود خواهد 

بود. این رکود به علت محدودیت های قانونی وضع شده ایجاد خواهد شد.
۲- پیامدهای اقتصادی در دوران پس از رفع محدودیت ها و قرنطینه

اما، بخشی از کاهش تقاضا حتی با رفع محدودیت ها، همچنان ادامه خواهد 
داشت. کاهش تقاضا در بخش هایی مانند حمل و نقل، رستوران و هتلداری 
و ... تا پایان دوره شــیوع بیماری که برخی آن را حتی در حدود دو ســال تا 
زمان ساخت واکسن می دانند، باقی خواهد ماند. کاهش شدید تقاضا در این 
بخش ها، افزایش بیکاری و در نتیجه بدتر شــدن وضعیت رفاهی را در پیش 

خواهد داشت.
ارتباط بین سیاست حمایتی و پیامدهای نوع اول و دوم  �

هرچه دوران محدویت فعالیت های اجتماعی و اقتصادی با موفقیت بیشتری 
ســپری شــود، یعنی محدودیت ها به گونه ای اعمال شــود که شیوع بیماری 
کنترل شده و اقتصاد بتواند به حالت قبل برگردد، پیامدهای اقتصادی از نوع 
دوم یعنی کاهش تقاضای بخش هایی مانند حمل و نقل، رستوران و هتلداری 
و ... نیــز کمتــر خواهد بود. اما در مقابل، طوالنی شــدن اعمال محدویت ها 
که متضمن کنترل شــیوع ویروس اســت، پیامدهای اقتصادی نوع اول یعنی 
رکود ناشی از تعطیل شدن کسب و کارها را افزایش می دهد. به همین جهت 
است که برخی دولت ها تمایل دارند تا هرچه زودتر محدودیت ها را لغو کنند.

سیاســت گذار، در این شــرایط در یک بده- بســتان قرار دارد. بده- بستانی 
کــه از یــک طــرف با رفع محدویت ها، بخشــی از رکــود را جبران کند و از 
طرف دیگر، با افزایش شــیوع ویروس و طوالنی تر شــدن دوران شیوع، هم 

هدف گمشده در سیاست های حمایتی کرونایی

زهرا کاویانی
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فعالیت های اقتصادی نوع دوم برای مدت بیشتری در رکود خواهند بود و هم 
اینکه هزینه های بهداشت و درمان به شدت افزایش خواهد یافت. همچنین 

پیامدهای ناشی از افزایش بیماری و مرگ و میر نیز وجود خواهد داشت.
در حال حاضر در بیشــتر کشــورهای درگیر با ویروس کرونا، اجماعی صورت 
گرفته تا با اعمال محدویت ها در یک بازه زمانی مناسب که منجر به کنترل 
شــیوع بیماری شــود، از پیامدهای ناشــی از شیوع طوالنی مدت بکاهند. در 
همین راســتا، سیاســت های حمایتی اجرا شــده نیز معطوف به آن است تا با 
حمایت از بنگاه و خانوار، آنها را مجاب به رعایت قوانین اعمال شده کند؛ یا 

به عبارت دیگر، محدودیت های قانونی را قابل اجرا سازد.
بنابراین زمانی که هنوز در مرحله اوج شــیوع بیماری هســتیم، سیاست های 
حمایتی همه معطوف به سیاســت های نوع اول هســتند. یعنی از کسب و کار 
مشــروط به »تعطیلی یا کاهش فعالیت« و از خانوار مشــروط به »درخانه 

ماندن« حمایت می شود.
نگاهی بر سیاست های حمایتی کرونایی در ایران  �

در ایران نیز بسته های حمایت از خانوار و بنگاه برای جبران بخشی از پیامدهای 
ناشی از شیوع ویروس کرونا به تصویب رسیده است. در مجموع دولت ۱۰۰ 
هزار میلیارد تومان برای سیاست حمایتی اختصاص داده که از این میان ۲5 
هزار میلیارد تومان کمک باعوض و 75 هزار میلیارد تومان در قالب تسهیات 
خواهد بود. اما نکته مهم مغفول مانده آن است که اختصاص این منابع، چه 
کمکی به کنترل شیوع ویروس می کند؟ آیا پرداختی ها برای بنگاه مشروط 

به »تعطیلی کسب و کار« و به خانوار مشروط به »درخانه ماندن« است؟
در حقیقــت در ایــران، در دوره حــدودا یک ماهه اعمال محدودیت ها، تقریبا 
هیچ سیاســت حمایتی به اجرا گذاشــته نشد. حال مشخص نیست، در حالی 

که محدودیت ها رفع شده، شیوع کنترل نشده و حتی انتظار موج دوم شیوع 
وجود داد، سیاســت های حمایتی تصویب شــده، چه منفعتی را در پی خواهد 

داشت و چه هدفی را دنبال می کند؟
در حال حاضر بسته های حمایتی در کسب وکارها تنها ناظر بر حفظ اشتغال 
است. این در حالی است که دو اولویت در حمایت از کسب وکارها باید در نظر 
گرفته شود. اول تعطیلی کسب وکارهای پرخطر و دوم حمایت از این کسب 
و کارها به نحوی که بتوانند در دوران تعطیلی تاب آورده و کســب وکار خود 
را به طور کامل تعطیل نکرده و نیروی کار را تعدیل نکنند. در شــرایطی که 
کســب وکارها همچنان به فعالیت خود مشغول هستند، هرچند که با کاهش 
تقاضا مواجه هستند، حمایت از آنها در ازای حفظ نیروی کار، نه تنها کمکی 
به کنترل شیوع ویروس کمکی نمی کند، بلکه طول دوره شیوع را نیز افزایش 
داده و در نتیجه طول دوره کاهش تقاضا در بخش های نوع دوم را نیز افزایش 
می یابد. در نتیجه کسب وکار با احتمال بیشتری در خطر از بین رفتن و تعدیل 

کارگران قرار گرفته و نیاز به حمایت های بیشتری خواهد داشت.
بســته های حمایــت از خانوار نیز، هیچ یک مشــروط بــه »در خانه ماندن« 
نیست. بسته های حمایتی باید به گونه ای طراحی شوند تا »در خانه ماندن« 
را برای مردم اجرایی ســازند. به نحوی که کارگران روزمزد و ســایر مشاغلی 
که کاهش درآمد شــدید در دوران شــیوع بیماری داشتند، مشروط بر در خانه 
ماندن و عدم فعالیت های شغلی در این بازه زمانی، مورد حمایت قرار گیرند.

این در حالی اســت که سیاســت های حمایتی تصویب شــده در ایران، هم در 
بخش کســب وکار و هم در بخش خاتوار تناســب اندکی با کنترل شیوع دارد 
و با وجود اختصاص حجم قابل قبولی از منابع، نمیتواند ســهم قابل توجهی 

در کنترل شیوع بیماری داشته باشد.
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بســیاری از فعاالن اقتصادی، مســووالن و مردم به   �
قیمت دالر حساس شده اند و وقتی قیمت دالر باال می رود، 
همه انتظار دارند که در سایر بازارهای موازی نیز قیمت ها 
جابه جا شوند، چرا در ایران قیمت دالر قبله بازارها شده 
است و حساسیت نسبت به تغییرات آن بسیار باالست؟

دلیل حساس بودن مردم به دالر آمریکا و تغییرات قیمت آن 
بیشتر تحت تاثیر اتفاقاتی است که در تاریخ ایران افتاده است 
و به طــور خاصــه می توان آنها را در چند مورد زیر خاصه 
کــرد. اول، یکــی از مهم ترین اتفاقاتــی که در تاریخ ایران 
گذشته و مردم را نسبت به دالر حساس کرده است گذشته 
رابطه ایران با آمریکا در قبل از انقاب بوده اســت. از ســال 
۱33۲ تا قبل از انقاب دالر ارز خارجی رایج در کشــور بود 
و تقریبًا تمامی محاسبات ارزی کشور از طریق دالر آمریکا 
انجام می شد، گذشته از آن ارتباطات بسیار قوی بین ایران و 
آمریکا وجود داشت و همین مساله دالر را به عنوان نماینده 
پول های خارجی در ایران مطرح کرد. دوم، بعد از انقاب هم 
سیاســت های خودکفایی برای جایگزینی واردات و کاهش 
تکیه به دالر آمریکا مورد اســتفاده قرار گرفت و رســمًا دالر 
آمریکا به عنوان پولی که می بایســت مصرف آن در کشــور 

حداقل شــود مورد توجه بود. ســوم، گذشته از مسائل داخلی 
که در دو مورد باال گفته شــد در نظر داشــته باشیم که بیش 
از 6۰ درصــد از تعامــات کاالیی و تعامات ارزی جهانی 
توسط دالر آمریکا انجام می شود و بنابراین دالر آمریکا یک 
ارز بسیار شناخته شده است، بنابراین طبیعی است که ایران 
هم در زمره کشــورهای متکی به دالر قرار گیرد. ضمنًا بعد 
از انقاب، دولت جمهوری اســامی در اوایل کار هیچ گاه 
اراده نکــرد که دالر را بــا پول های خارجی دیگر جایگزین 
کنــد. چهارم برمی گردد بــه تفاهمات و اینکه نفت اوپک با 
دالر قیمت گذاری می شــود و بــا دالر در بازارهای جهانی 
خریدوفروش می شــود و بنابراین بخش عمده صادرات ما 
که در اوایل انقاب نفت بود و تا چند سال گذشته صادرات 
عمده کشــور به حســاب می رفت به دالر آمریکا محاســبه 
می شــد و در نتیجه  بخش بســیار مهمی از صادرات کشور 
به صورت دالر دریافت می شد و بنابراین دالر آمریکا به عنوان 
ارز رایج در کشور مورد استفاده قرار گرفت. تمام این مسائل 
به یک طرف ولی از طرف دیگر هم ساختار صنعتی و ساختار 
واردات کشــور به شدت وابســته به کشورهای غربی بود و 
بنابراین تقاضا برای دالر در کشــور بســیار باال بود. همین 

مرتضی ایمانی راد معتقد اســت که حساســیت مردم به دالر ریشــه 
تاریخی دارد و مربوط به زمان حال نیست، از نگاه او عواملی همچون 
رابطــه ایــران با آمریکا، جهان روا بــودن دالر در معامات، صادرات 
نفتی ایران و محاسبه آن با دالر و تعامات ایران با کشورهای غربی 
باعث شده که در کشور دالر به عنوان مهم ترین ارز خارجی به حساب 
آیــد. بــه گفته این اقتصاددان، نرخ دالر به راهبر اقتصاد ایران تبدیل 
شده است، به این معنی که قیمت ها و به خصوص قیمت های کاالی 
سرمایه گذاری همانند بازار بورس اوراق بهادار، خودرو، طا و مسکن 
هرکدام با ضریب معینی خودشــان را با قیمت دالر منطبق می کنند. 

در چنین شــرایطی وقتی قیمــت دالر افزایش پیدا می کند کاالهای 
ســرمایه ای و بــه دنبال آن کاالهــای مصرفی وارد یک روند رقابتی 
افزایش قیمت می شوند. ایمانی راد یکی از دالیل سامان نیافتن بازار 
ارز را دخالت بانک مرکزی و دولت در بازار ارز می داند و معتقد است 
اگر بورس ارزها در کنار بازارهای موجود به صورت الکترونیک شکل 
بگیرد و عامان اقتصادی بتوانند آزادانه هم به معامات نقدی و هم 
به معامات آتی دسترســی داشــته باشند، این بازار می تواند به عنوان 
مکملی برای سرمایه گذاری و برای بورس های کاال، انرژی و اوراق 

بهادار باشد.

طی گفت و گویی تفصیلی با مرتضی ایامنی راد  مطرح شد

 دخالت های دستوری عامل اصلی افزایش نرخ ارز
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مســاله موجب شد که دالر به عنوان ارز 
مرجــع در اقتصاد ایران مطرح شــود و 
بعــد از انقــاب نیز همراه بــا التهابات 
ارزی دولــت تــاش کرد که پایه ارزی 
کشور را به یورو انتقال دهد که به دلیل 
حساســیتی که جامعــه از نظر تاریخی 
و از نظــر زمانــی داشــت دالر را کنار 
نگذاشــت و کم و بیش به همین ترتیب 
دالر به عنوان ارز رایج در بازارهای ارزی 
کشــور مورد استفاده و مورد معامله قرار 
گرفت. االن هم بازار آزاد ارز به جز دالر 
ارز دیگری را به رســمیت نمی شناسد و 
به همین دلیل اســت که تغییر ارزهای 
بین المللی به ســرعت در ایران منعکس 
نمی شــود ولی این مســاله درباره دالر 
آمریــکا صحــت نــدارد. دالر آمریکا 
به صورت رســمی و توسط بازار و بانک 
مرکــزی تعیین می شــود و با تعیین آن 
ســایر ارزهای بین المللی تعیین قیمت 

می شوند.
بانک مرکزی به تازگی هدف گذاری   �

تورمــی را 22 درصــد تعیین کرده 

اســت، حال ســوال اینجاست که 
اگر دالر دوبــاره پرش کند و موجب 
افزایش ســطح قیمت های مصرفی 
شود، سیاســتگذار چگونه می تواند 

هدفگذاری تورمی را انجام دهد؟
بــه نکته بســیار خوبی اشــاره کردید. 
تجربه ســال های گذشته نشان می دهد 
زمانــی کــه نــرخ دالر دارای التهاب 
و نوســانات قابــل توجهی اســت و در 
یــک دوره زمانــی چندماهه به افزایش 
خــود ادامه دهد، به راهبر اقتصاد ایران 
تبدیل می شود. به عبارت دیگر قیمت ها 
کاالی  قیمت هــای  به خصــوص  و 
ســرمایه گذاری همانند بــازار بورس 
اوراق بهــادار، خودرو، طا و مســکن 
هرکدام با ضریب معینی خودشــان را با 
قیمــت دالر منطبق می کنند. در چنین 
شــرایطی وقتی قیمت دالر افزایش پیدا 
می کند کاالهای ســرمایه ای و به دنبال 
آن کاالهــای مصرفــی وارد یک روند 
رقابتی افزایش قیمت می شــوند که این 
میــزان افزایش قیمــت در هرکدام از 

کاالهای نام برده شده یک میزان تعدیل 
دارد و یک زمان تعدیل. به عبارت دیگر 
بعضی از کاالها مثل طا در مدت زمان 
بســیار کوتاهی خودش را با قیمت دالر 
تعدیل می کند و مســکن با دوره زمانی 
طوالنی تری این تعدیل را انجام می دهد. 
این داستان به همین ترتیب ادامه خواهد 
داشــت تا زمانی که رشد فزاینده قیمت 
دالر متوقف شــود. در شرایط فعلی که 
کماکان التهابات و نوســانات نرخ ارز در 
اقتصاد ایران ســایه انداخته است قیمت 
کاالهای سرمایه ای و در پی آنها قیمت 
کاالهــای مصرفی از قیمت دالر تبعیت 
می کند. و برعکس آنچه فکر می شــود 
این تبعیت از نرخ های بازار است نه نرخی 
که بانک مرکزی اعام می کند. بنابراین 
هدف گذاری تورمی که مســتلزم وجود 
شرایط نســبتًا تثبیت شده ای در اقتصاد 
اســت، نمی تواند به عنوان یک سیاست 
اثرگذار در اقتصاد ایران به شــمار برود. 
در شرایط فعلی اقتصاد ایران در شرایط 
تثبیت شــده ای قرار ندارد و بخش قابل 
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توجهی از نوســانات قیمت ها و نوسانات قیمت دالر در 
اقتصــاد ایران تابع متغیرهای برون زایی اســت که در 
اختیــار بانک مرکزی و دولت ایران نیســت. بنابراین 
آن طور که در سیاســت های هدف گذاری تورمی مورد 
توجه قرار می گیرند، تثبیت اقتصاد کان و درون زا بودن 
متغیرهای اثرگذار بر تورم از پیش شرط های الزم برای 
این سیاست است. با توجه به مطالب گفته شده به نظرم 
می رسد که در شرایط فعلی سیاست هدف گذاری تورمی 
آن هم در سطح ۲۲ درصد سیاستی است که در نهایت 

کار نخواهد کرد.
بسیاری از سیاستمداران به دنبال سرکوب دالر   �

برای کنتــرل تورم بودند، اما این موضوع هیچ وقت 
نتیجه نداشت و بهای دالر در هر دولت دچار جهش 
می شــد، حال که رشد نقدینگی اقتصاد در سطح 30 
درصد اســت، می توان انتظار داشت که سیاستگذار 
تنها بــا ارائه یک چارچوب تورمی، بتواند از جهش 

دالر نیز جلوگیری کند؟
وقتی که نرخ ارز افزایش پیدا می کند با خودش التهابات 
زیادی برای اقتصاد می آورد که مهم ترین آن نوســان 
قیمت کاالهای ســرمایه ای و کاالهای مصرفی است. 
این نوســان در شــرایطی که تنگنای عرضه در کشور 
وجود داشته باشد بسیار بیشتر می شود. وقتی قیمت ارز 
در چنین شــرایطی افزایش پیدا می کند تمایل عمومی 
بانک مرکزی، آن طورکه در سال های گذشته نشان داده 
است، سرکوب ارز است. این سرکوب به طور معمول با 
کنترل عرضه یا کنترل تقاضا یا کنترل بازار ارز صورت 
می گیرد. در اینجا یک نکته بســیار مهم وجود دارد که 
بــرای تثبیت متغیرهای اقتصادی ضروری اســت که 
نــرخ ارز ثبات پیدا بکند. ولی متاســفانه به دلیل اینکه 
ابزارهــای الزم در اختیــار بانک مرکزی نیســت یا از 
ابزارهای الزم اســتفاده نمی کند دست به سرکوب نرخ 
ارز می زنــد و نتیجــه آن پایین آمــدن و تثبیت نرخ ارز 
برای مدت مشــخصی اســت. ولی بعد از آن دوباره نرخ 
ارز شــروع به افزایش می کند و طبعًا چون در محدوده 
مشخصی تثبیت شده است این افزایش به شکل جهش 
خواهد بود. این مساله چندین بار در اقتصاد ایران اتفاق 
افتاده و نتیجه آن در هر بار شبیه دفعات قبل بوده است. 
بنابراین ســرکوب نرخ ارز به عنوان یک مســکن برای 
مدتی مشخص می تواند کارساز باشد ولی مشکل اصلی 

اقتصاد کشور را حل نمی کند.
اینجا ما می رســیم به سیاســت های ضدتورمی برای 
کنترل نرخ ارز. مســاله مهم این است که سیاست های 
مناســب برای کنترل نرخ ارز در بلندمدت سیاست های 
ضدتورمی اســت. یعنی کنترل ســرعت گردش پول، 
سیاســت های کنترل حجم نقدینگی، سیاســت های 
مدیریــت سیســتم بانکی و گردش پــول. از آنجا که 
افزایش قیمت ارز یک پدیده پولی اســت، بنابراین نرخ 
دالر بایــد با همان پدیده پولی به عنوان سیاســت های 
پولی درمان شــود. خاصه کام اینکه سیاســت های 
سرکوب قیمتی همان طور که تاکنون جواب نداده است 
از هم اکنون به بعد نیز جواب نخواهد داد و بنابراین اگر 
بانک مرکزی دســت به کنترل حجم پول نزند ما باید 
شــاهد ســرکوب بیشتر ارز و در انتها شاهد یک جهش 
ارزی دیگر در کشــور باشــیم، که زمان این جهش هم 

طوالنی نخواهد بود.
کمی در ارتباط با رابطه بازار دالر با دیگر بازارها   �

نظیر بورس، مســکن و طال صحبت کنیم، آیا تمامی 
این بازارهــا از افزایش قیمت دالر اثر می پذیرند؟ 
اگر پاســخ مثبت است چرا این ارتباط وجود دارد و 

برای مدیریت این بازارها باید چه کار کرد؟
همان طور که در یکی از ســوال های قبلی شما توضیح 
دادم افزایــش قیمــت ارز اگر قابل توجه بوده و در مدت 
زمان نســبتًا زیادی )مثًا چنــد ماه( اتفاق بیفتد انتظار 
داریم که بازارهای سرمایه خودشان را با بازار ارز تعدیل 
کننــد. بــرای این تعدیل دو دلیل عمده وجود دارد یکی 
اینکه وقتی قیمت ارز باال می رود به طور طبیعی قیمت 
طا هم باال می رود و دلیل واضح آن این است که طا 
یک کاالی وارداتی است، بنابراین با افزایش قیمت دالر 
قیمــت طا نیز به همان نســبت افزایش پیدا می کند، 
شما اگر ماحظه کرده باشید قیمت دالر اگر 5۰ درصد 
افزایش یابد، به همین نسبت قیمت طا نیز افزایش پیدا 
می کنــد، البته فرض می کنیم که متغیرهای داخلی در 
مورد طا در این مدت تغییر زیادی نکنند. به همین دلیل 
تغییرات نرخ طا نسبت به دالر یک تعدیل کامل است. 
ولی این تغییرات قیمت در بورس متفاوت است، به دلیل 
اینکه بسیاری از شرکت های عضو بورس اوراق بهادار 
تهــران مصرف کننده ارز هســتند و با باال رفتن قیمت 
ارز هزینه تولید آنها افزایش پیدا می کند ولی در مقابل 

وقتــی که نرخ 
ارز افزایــش 

پیــدا می کنــد 
بــا خــودش 

التهابــات 
زیــادی بــرای 
اقتصــاد می آورد 
کــه مهم ترین 
آن نوســان 

قیمت کاالهای 
ســرمایه ای 
و کاالهــای 
مصرفی است. 
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آنها شــرکت هایی وجود دارند که صادرکننده هستند و 
با باال رفتن قیمت ارز صادرات آنها و در نتیجه نســبت 
قیمت ســهم به عواید به دست آمده بیشتر می شود این 
خود شــاخص بازار بورس را باال می برد؛ این مســاله در 
مورد مسکن هم صادق است بنابراین در کلیه مواردی 
کــه توضیــح دادم ما با اثر قیمتی مواجه هســتیم یعنی 
باال رفتن نرخ ارز به میزانی که هر کدام از این بخش ها 
به ارز وابســتگی داشــته باشند قیمت های خود را با ارز 
تعدیــل می کنند. ولی ما بــا پدیده دوم دیگری مواجه 
هستیم و آن هم اثر سرمایه است. با باال رفتن نرخ دالر 
در بازارهای داخلی ایران سرمایه ها و سرمایه گذاری ها 
به نسبت وابستگی خود به دالر قیمت هایشان را تعدیل 
می کنند. به عنوان مثال بسیاری از صنایع فهرست شده 
در بورس اوراق بهادار تهران دارای سرمایه های وارداتی 
زیادی هستند که با باال رفتن دالر قیمت این سرمایه ها 
افزایش یافته یا بخش قابل توجهی از ساختمان سازی و 
پروژه های عمرانی وابسته به واردات و در نتیجه وابسته 
به نرخ دالر اســت بنابراین با باال رفتن قیمت دالر این 
کاالهای سرمایه ای نیز به نسبت وابستگی شان به دالر 
آمریــکا افزایــش قیمت پیدا می کند. این پدیده را ما در 
ســایر سرمایه گذاری ها نیز مشاهده می کنیم. اینکه در 
این بــاره چــه می توان کرد، تجربه نشــان می دهد که 
سیاســت محوری دولت و بانــک مرکزی کنترل نرخ 
ارز بوده که همان طور که گفتم جواب نداده اســت و به 
نظر می رسد از هم اکنون به بعد نیز جواب نخواهد داد، 
بنابراین سیاست محوری کنترل نرخ ارز و کنترل تورم 
و کنترل افزایش قیمت بی رویه کاالهای ســرمایه ای 
کنترل حجم پول و سیاست های مرتبط با آن است. این 
مبلغ به اندازه کافی توسط اقتصاددانان مورد تاکید قرار 
گرفته و به اندازه کافی توســط دولت و بانک مرکزی 

نادیده گرفته شده است.
آیــا در بلندمــدت بازدهی قیمــت دالر با دیگر   �

بازارهــای موازی باید یکســان باشــد؟ دلیل این 
موضوع چیســت و چرا این انتظار وجود دارد؟

از یــک جهت بــه دلیل اینکه هر یک از اینها ابزارهای 
سرمایه گذاری هستند و انتظار این است که در بلندمدت 
دارای بازدهی نزدیک به هم یا همگرا باشــند. ولی در 
اســاس چنین برداشتی نادرست است. درست است که 
این ســرمایه گذاری ها می توانند در طول زمان بازدهی 

مشــابهی داشــته باشند ولی در نظر داشته باشیم که در 
بلندمــدت هر یک از اینها تحت تاثیر عرضه و تقاضای 
آن خواهند بود و در بلندمدت عرضه و تقاضا تابع تغییرات 
تکنولوژی و تغییرات ســاختار اقتصاد داخلی و اقتصاد 
جهانی اســت. اگر چنین اتفاقاتــی در اقتصاد بیفتد در 
این صورت در بلندمدت نباید انتظار داشــته باشــیم که 
بازدهی این ســرمایه گذاری ها با هم برابر یا نســبت به 

یکدیگر همگرا باشند.
می تــوان گفــت که تا به حال تمــام اصالحات   �

ســاختاری برای کنترل و ثبات ســازی بازار ارز به 
بن بســت رسیده است و دالر مسیر دلبخواه خود را 
می رود، حال باید چه کار کرد که از یک ســو، قیمت 
دالر را حبس نکنیم و از ســوی دیگر، تغییرات دالر 

دغدغه اصلی اقتصاد ایران نباشد؟
بله درســت می گویید. دولت و بانک مرکزی مرتب در 
حال تنظیم مناســبات ارزی کشور هستند و دالر مسیر 
خود را طی می کند و حکم بازار حکم آخر اســت. یکی 
از دالیل ســامان نیافتن بازار ارز همان طور که مرتب 
تکــرار شــد دخالت بانک مرکــزی و دولت در بازار ارز 
اســت. اگر بازار بورس ارزهــا در کنار بازارهای بورس 
موجــود به صورت الکترونیک شــکل بگیرد و عامان 
اقتصادی بتوانند آزادانه هم به معامات نقدی و هم به 
معامات آتی دسترسی داشته باشند، این بازار می تواند 
به عنوان مکملی برای سرمایه گذاری و برای بازارهای 
بورس کاال، بورس انرژی و بورس اوراق بهادار باشــد. 
گذشته از آن اشتباهات سیاسی یا ریسک های سیاسی 
که توســط دولت انجام می شــود می تواند روی نرخ ارز 
اثرگذار باشد. در این صورت بازار ارز می تواند به عنوان 
آینه سیاستمداران به آنها ریسک سیاسی تصمیماتشان 

را نشان دهد.
به نظر می رســد که گشایش این بازار می تواند بخش 
قابل توجهی از مســائل و مشــکات ارزی کشــور را 
ساماندهی کند. شاید با این ساماندهی نرخ ارز افزایش 
پیــدا کنــد ولی دولت و بانــک مرکزی باید بپذیرد که 
بــا تصمیمــات فعلی نــرخ ارز افزایش پیــدا می کند. 
در این شــرایط بازار ارز همانند یک نشــانه گر جهت 
سیاســت های درست را به بانک مرکزی نشان خواهد 
داد. اینجا پذیرش سیاســتمداران شــرط اساسی برای 

چنین بازاری است.

 افزایش قیمت 

ارز اگر قابل توجه 

بوده و در مدت 

زمــان نســبتاً 

زیادی )مثالً چند 

ماه( اتفاق بیفتد 

انتظــار داریم که 

بازارهای سرمایه 

خودشــان را با 

ار ارز  تعدیل  بــاز  

کنند.
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As an organization whose 

members are elected directly 

by the people, the Islamic 

Consultative Assembly has 

always been of a great importance 

in Iran’s political system. Imam 

Khomeini, the leader and founder 

of 1979 revolution named this 

body as the most crucial part of 

the system.

Based on the constitution, 

legalization and surveillance in 

all areas are the main functions 

of parliament. Chapter six of the 

constitution refers to the scope of 

competence, responsibility and the 

power of legislative branch and its 

bicameral system. This principal 

document considers a wide range 

of powers for the parliament in 

Legislative Diplomacy. Article 

71 enables the parliament to enact 

laws in all the internal and foreign 

affairs and approve international 

treaties among others.

No other body in the Islamic 

Republic enjoys such a wide power 

in policy making and surveillance. 

But the parliamentary pattern of 

conduct during the last 40 years 

portray a different picture. Iran’s 

parliament has been tended to 

implement surveillance more 

than the legislative tool. Rarely 

we can find any initiatives from 

the parliament regarding foreign 

affairs. The parliament has 

normally has played a reactive 

role and has focused on check and 

balance responsibility.

Principally, the parliament has an 

indirect impact on foreign affairs 

and its members can play an active 

role in policy making. Article 84 

of the Constitution has made it 

clear that each member has the 

right to express his opinion on 

all domestic and foreign affairs. 

By means of this effective tool, 

decisions by the executive branch 

could be challenged by the public 

opinion which, a very influential 

factor in forming foreign policy.

On the other hand, the parliament 

can run investigations on the 

executive branch’s decisions, and 

question and even interrogate the 

President and ministers. Despite 

the right to investigate in all 

national affairs, there has been 

no example in foreign affairs so 

far. This could be another sign 

of complexity of foreign affairs 

and the overall tendency of the 

parliament not to interfere in this 

area. At the same time, Article 

88 enables every Member of 

Parliament to raise questions. 

In the 10th Parliament, only 8 

of 689 questions were related to 

foreign affairs, almost the same 

to Ministry of Defense and Armed 

Forces Logistics (7) and Ministry 

of Intelligence (7).

The most specialized department 

of the parliament, the National 

Security and Foreign Policy 

Committee, monitor’s foreign 

policy, however, the committee’s 

actions are more of a surveillance 

nature. This is despite the fact that 

the Budget Integration Committee 

of the parliament decides on 

how to allocate funds needed for 

foreign policy operations.

In the political context of the 

Islamic Republic and based on 

Article 57 of the Constitution, all 

the three powers of legislation, 

executive and judiciary operate 

under the supervision of Supreme 

Leader. This may be one of the 

reasons why the legislative power 

is overshadowed by other bodies. 

Compared with domestic affairs, 

the complexity and importance 

of foreign affairs and the role of 

superordinate bodies have posed 

obstacles against parliamentary 

interventions. Fundamental 

decisions of foreign policy are 

informally made by bodies which 

are more specialized in this sphere 

and in a higher position than the 

executive and legislative bodies.

The Supreme National Security 

Council is the most influential 

organization in policy and 

decision making of foreign affairs. 

Based on Article 176, the Council 

is headed by the president to 

protect the national welfare, and 

safeguard the Islamic Republic, 

territorial integrity and national 

sovereignty. It’s quite essential 

that the council’s resolution can 

be executed after the approval 

of Supreme Leader. This confers 

legal credit or an even higher 

status to its resolution.

In some rare cases, the parliament 

uses its position to assess or 

modify the executive decisions 

on foreign issues. The most recent 

one emerged in the JCPOA (Joint 

Comprehensive Plan of Action) 

case. For this special case, which 

was formally initiated by the 

Ministry of Foreign Affairs, the 



65 نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ اردیبهشت ماه 1399 / شماره 48

Bilingual Economic Monthly  

Iran’s parliament, the Islamic 

Consultative Assembly, enjoys a 

wide range of powers in both internal 

and foreign affairs enshrined in 

the constitution. Enactment of 

bills, approval of international 

agreements, questioning and 

impeachment of the ministers and 

the President, investigating and 

commenting are some of these 

powers, among others.

The legislative power can affect 

foreign policy through legislative 

diplomacy and parliamentary 

diplomacy. However, the Iranian 

parliament has so far failed to 

realize its full competence, always 

overshadowed by specialized 

decision making bodies in the 

government due to the complexity 

of foreign affairs, the need for 

instrumental efficiency, secrecy 

and so on. Having traced signs 

of increasing parliamentary 

involvement in shaping and 

controlling foreign policy, this 

piece is going to assess the Iranian 

parliament legal tools to play a role 

in the external sphere.

A unique form of separation of 

powers runs in the Islamic Republic 

of Iran: a semi-presidential system 

was approved by referendum after 

the 1989 reform of the constitution. 

How Can Majles 
Influence Iran›s Foreign 

Policy?   By Seyyed Reza Hosseini
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Prof. Entessar says that Tehran›s 
political and diplomatic moves sent 
a clear and unambiguous signal that 
maritime piracy is not only a challenge 
to the international legal order but it also 
threatens Iran›s commercial and political 
rights as a sovereign nation-state.
The first of five Iranian tankers loaded 
with gasoline has reached Venezuela, 
expected to ease the South American 
nation’s fuel crunch while defying 
Trump administration sanctions targeting 
the two US foes. The oil tanker Fortune 
encountered no signs of US interference 
as it eased through Caribbean waters 
toward the Venezuelan coast late on 
Saturday. Venezuelan officials celebrated 
the arrival.
 “Iran and Venezuela have always 
supported each other in times of 
difficulty,” Venezuelan foreign minister 
Jorge Arreaza tweeted. “Today, the 
first ship with gasoline arrives for our 
people.”
The Iranian officials had earlier warned 
of retaliatory measures against the US if 
Washington causes problems for tankers 
carrying Iranian fuel to Venezuela.
The issue was discussed with Nader 
Entessar, Professor Emeritus of Political 
Science from the University of South 
Alabama. Here is full text of our 
interview with him: US has unilaterally 
withdrawn from the nuclear deal with 
Iran, imposing illegal sanctions against 
the country, violating the UN Security 
Council Resolution 2231. It is also 

threatening other countries not to trade 
with Iran and hence, forcing others to 
violate the same UN resolution. Legally 
speaking, does Washington have any 
right to ban bilateral trades of Iran with 
other countries? No. The US is no longer 
a party to the Joint Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA). When President 
Trump withdrew from the JCPOA via 
executive order, he clearly stated that 
the United States is withdrawing as 
a participant in the Iran nuclear deal. 
Thereafter, the Trump administration has 
been forcing other JCPOA signatories 
to violate the UN Security Council 
Resolution 2231, and under threat of 
punishment has succeeded to prevent 
several other countries from conducting 
normal bilateral trade with Iran. Of 
course, every country has the legal right 
to sanction another country and not to 
trade with it. However, threatening other 
countries with punitive actions if they 
do not follow the unilateral sanctions of 
another country is generally an illegal 
act. Iran has recently dispatched five 
tankers laden with fuel to Venezuela, 
despite US threats of intercepting the 
cargo. Can Washington seize the Iranian 
tankers according to international law?
No, the United States does not have any 
legal right to seize Iranian oil tankers 
that are engaged in bilateral trade with 
Venezuela. International law does not 
prohibit legal bilateral trade between two 
sovereign nation-states. On the contrary, 
seizing commercial ships or legal 

cargo of one state by another state is 
tantamount to piracy under international 
maritime law. Iran has warned that any 
aggression against its tankers will not 
be left unanswered. What do you think 
would be the repercussions of any 
possible US move regarding the tankers?
At this time, it appears that the United 
States has not interfered with the 
movement of the Iranian oil tankers 
and that the ships have reached their 
destination in Venezuela. But if the 
United States had violated international 
maritime laws against commercial 
shipping, Iran could have resorted 
to a range of options, including 
taking reciprocal actions against US 
commercial targets in the Persian Gulf 
or elsewhere.
What is the political significance of 
Iran›s move? what will be the message 
of Iran›s actions to other countries under 
US illegal sanctions?
Beyond any legal maneuvering and 
legal ramifications, Tehran›s political 
and diplomatic moves sent a clear and 
unambiguous signal that maritime 
piracy is not only a challenge to the 
international legal order but it also 
threatens Iran›s commercial and political 
rights as a sovereign nation-state that 
could redound to the detriment of rights 
and obligations of other states. In other 
words, if the international community 
tolerates piracy in legal commercial 
trade, the principles of the Law of the 
Seas will be rendered meaningless.

Tehran political, diplomatic move sends 
clear signal to world: Entessar

  By Payman Yazdani
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parliament formed a special-

purpose commission to scrutinize 

the decision. However, the 

decision was informally approved 

by the Supreme National Security 

Council. JCPOA was finally 

approved by the legislative body 

as an inevitable choice.

Although the constitution has 

not defined an executive role 

for the parliament, development 

of international relations and 

importance of democratic 

organizations in the recent decades 

pave the way for parliamentary 

diplomacy. Consequently, the 

parliament needs to assume an 

active role more than ever. Inter-

parliamentary relations can help 

to solve different challenges of 

the country, prevent conflicts, 

dispute settlements, resume 

relations and promote the foreign 

affair goals inter alia.

As the head of the legislative 

power, the Speaker of the 

Parliament plays a key role 

in parliamentary diplomacy. 

International and regional 

organizations, and World 

Conference of Speakers of 

Parliaments are some examples 

for the speaker to engage in 

foreign policy, discuss and 

negotiate with counterparts and 

play a role in advancement of 

national priorities.

Parliamentary statements and 

correspondence are among 

other tools which normally help 

parliament to declare its stance 

in terms of international issues 

and drawing public opinion’s 

attention.

One of the most important 

platforms for these interactions 

is the Parliamentary Friendship 

Groups. Parliament members can 

interact with their counterparts 

through these groups and pave 

the way for formal diplomacy 

assumed by the Ministry of 

Foreign Affairs at the next 

step. Since the governments 

don’t consider this type of 

diplomacy as officials, protocols 

and restrictive measures can’t 

be a hindrance. Historically 

speaking, the first Parliamentary 

Friendship Group was formed 

in the Second Parliament (May 

1984-May 1988), but in the 

Third Parliament, the regulation 

was codified to develop 

political, economic, cultural and 

parliamentary communication, 

resolve barriers and facilitate 

friendly relations in line with the 

foreign policy goals.

Members of National Security 

and Foreign Policy Committee 

(or other specialized committees) 

occasionally accompany 

the Foreign Affair Ministry 

delegations in foreign visits. This 

may help legislators to engage 

more deeply in such affairs 

and aid the Foreign Affairs 

Ministry in receiving support 

from the legislative power. 

Besides, sufficient parliamentary 

involvement is pivotal to ensure 

public support of the choices 

made. By providing political 

support to complex policies 

and initiatives, the parliament 

democratically legitimizes 

actions and gives more political 

weight to the consequent actions.

Inter-parliamentary delegations 

have an important duty to 

exchange information and 

interaction in foreign affair 

cases. One such actual instance 

was during the Syria crisis, when 

many parliamentary delegations 

exchanged views and played an 

active role.

The inter-parliamentary 

union (IPU) is parliamentary 

involvement in foreign policy at 

the global level. The organization 

focuses on notions like peace, 

democracy, equality, human rights 

and sustainable development. 

This is as well an opportunity 

that the Iranian parliament may 

use to convey Iran’s view and 

exchange information.

Recently, the overall trend of 

increasing international relations 

and significance of international 

organizations has opened room 

for the parliament to conduct 

foreign policy. To achieve this, 

parliament can employ different 

tools at its hand. Despite its 

informal nature, parliamentary 

diplomacy considered as 

informal, it could shape a base 

for formal diplomacy. The 

parliament needs to keep close 

cooperation with executive and 

other actors to improve efficiency 

in foreign policy. The more 

the actors, the more challenges 

against the ultimate necessity for 

effective, coherent and consistent 

in foreign policy.
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This would mean the end of economic 

development and political coordination 

in the region, as the topic of economic 

measures and the adoption of unilateral 

trade policies between the member states 

is one of the main pillars of this Council.

Of course, in the past, there were more 

areas for economic cooperation between 

these countries than there were for joint 

security cooperation. The majority of 

member states believe that it is better 

to focus on joint economic cooperation 

rather than on foreign affairs or military 

issues because they have not been able 

to achieve any significant results in the 

latter.

For this reason, the Council member 

states have taken steps to further develop 

economic cooperation, from signing a 

free trade agreement to establishing a 

customs union and a common market, but 

these measures have faced some problems 

due to lack of production and services. 

The volume of trade transactions between 

the member states amounts to only 10% 

of the total volume of their non-oil trade. 

What’s more is the Council’s failure 

to join efforts to create an integrated 

monetary policy for the member states. 

Even now, after Saudi Arabia›s move 

to raise taxes, the idea of coordinated 

customs measures seems highly unlikely. 

The future of the Council’s economic 

policy is wrapped in a veil of ambiguity 

in the face of the members’ competition 

in the fields of taxes, foreign investments, 

and the granting of citizenship to foreign 

nationals.

Other Disputes among the Member States

It is true that the Qatar crisis is the main 

point of dispute among the member 

states, but that is by no means the only 

difference worth talking about.

Oman has long been unhappy about 

Saudi Arabia›s military presence in al-

Muhra province on Oman’s and Yemen’s 

shared borders. Furthermore, the Omani 

people were critical of the UAE›s acts of 

espionage against their country, and in 

2019, Oman sentenced 5 Emirati people 

to prison on spying charges. Meanwhile, 

Kuwait is trying to stay neutral on 

disputed cases but is being pressured 

by Riyadh and Abu Dhabi to take their 

side. As for Yemen, we saw that some 

Arab countries, which were originally 

members of the aggressive Saudi-led 

coalition, gradually left the coalition after 

several years when the war and invasion 

of Yemen dragged on. Their withdrawal 

from the coalition angered Riyadh in 

some cases. The UAE and Saudi Arabia 

are also at loggerheads over Yemen. The 

issue of southern Yemen and the growing 

influence of Saudi Arabia and the United 

Arab Emirates in this area have caused 

the elements backed by both countries in 

southern Yemen to clash violently.

Saudi Arabia›s Dominance over the 

Cooperation Council

It is no secret to anyone that the 

Cooperation Council is ultimately under 

the control and dominance of Saudi 

Arabia, and any country that opposes 

Riyadh will be put under pressure from the 

Council. When Abdullatif bin Rashid Al-

Zayani was in power, he did not observe 

the principle of impartiality regarding 

the crisis in Qatar, and he always raised 

criticism against this country. The move 

was not unexpected given Saudi Arabia›s 

control of the Cooperation Council.

In his remarks, he always praised Saudi 

Arabia and its policies and ignored 

Riyadh›s efforts to create divisions and 

discord among the member states.

Al-Hajarf, Al-Zayani›s successor, seems 

to have followed suit. In his first comment 

on the Qatar crisis, he downgraded the 

enormity of the crisis to mere disputes 

between Arab countries. The move was 

faced with opposition from Qatar›s 

adviser on political affairs, who said 

that Al-Hajarf expresses the views of 

Saudi Crown Prince Mohammed bin 

Salman in the Cooperation Council and 

he should not reduce the crisis in Qatar 

and the siege of this country to mere 

disputes among Arab countries. Saudi 

Arabia’s interference in the decisions 

of the Cooperation Council reached its 

peak when, in an unprecedented move, 

it prevented a Qatari minister from 

attending one of the Council›s meetings. 

According to the predictions of U.S.-

based National Interest newspaper, 

Qatar, Oman, and Kuwait are unlikely 

to need Saudi Arabia›s presence in the 

Council’s next term, as the country has a 

long history of having adopted immature 

policies in light of its own turbulent 

domestic situation.

Saudi Arabia›s adventurous policies, in 

the wake of the rise of Muhammad bin 

Salman as a young and inexperienced 

prince, have cost the country its former 

position among the members of the 

Persian Gulf Cooperation Council.

Finally, it could be said that both the 

Arab League in Egypt and the Persian 

Gulf Cooperation Council in Saudi 

Arabia appear to have lost their place and 

effectiveness among the Arab nations, as 

they have made no progress in resolving 

the many Arab crises in recent years. The 

disputes among the Arab countries, in 

light of the policies of their leaders, will 

not be resolved except by a fundamental 

change in these policies.
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The Persian Gulf Cooperation Council 

nowadays, instead of focusing on 

‘cooperation’, has turned into a hotbed of 

tension among Arab countries.

The Council has so far failed to settle any 

disputes among its member states, the 

most important example of which is the 

crisis in Qatar which involves the four 

Arab states of the Persian Gulf.

The Council consists of six countries, 

including Saudi Arabia, the United Arab 

Emirates, Kuwait, Qatar, Oman, and 

Bahrain. It was formed on May 25, 1981, 

at a meeting in Riyadh and the initiative 

of Jaber al-Ahmad al-Sabah, the Emir of 

Kuwait at the time. Al-Sabah made the 

proposal to fill the so-called «vacuum» 

left in the wake of Britain›s withdrawal 

from the Persian Gulf.

The primary purpose of the Council was 

to strengthen unity and establish joint 

coordination among member states in all 

fields.

Although Saudi Arabia and the UAE, 

Bahrain, and Egypt have cut ties with 

Qatar and imposed a siege on the country 

for nearly three years under the pretext of 

Doha›s support for terrorism, the Council 

has failed to take any positive steps in this 

regard. It is a matter of great surprise to 

see this level of dispute among countries 

that otherwise share such deep roots in 

their language, race, religion, income, 

resources, as well as familial and social 

ties.

 The Qatar Crisis and No Hopeful 

Prospect for Its Settlement

The Qatar crisis is one of the worst 

crises to be ever presented to the Persian 

Gulf Cooperation Council since its 

establishment.

The Council, then headed by Abdullatif 

bin Rashid Al Zayani, (who was recently 

succeeded by former Kuwaiti Finance 

Minister Nayef al-Hajraf after 10 years), 

announced in November 2017, five 

months after the siege of Qatar, that it was 

unable to settle the crisis and the solution 

was in the hands of the leaders of the 

member states.

In the early days of the Qatar crisis, U.S. 

President Donald Trump sought to resolve 

the crisis as soon as possible by holding 

talks with Qatari and Arab officials, 

because he considered tension and 

conflict in the camp of his Arab allies in 

the region as detrimental to Washington. 

Yet, despite all these consultations, as well 

as exerting pressure and leveling threats, 

nothing special happened to resolve the 

Qatar crisis. It is safe to say that one 

reason for the continued persistence of 

disputes among the Council’s member 

states is that while the disputes remained 

between the Arab leaders and concerning 

their political consultations in the past, 

today these differences have reached 

among nations and concern the way 

they treat the so-called ‘enemy country.’ 

Regarding the crisis in Qatar, although 

many of the involved countries have 

deep-seated social, cultural, and family 

ties with Qatar, these political disputes 

have overshadowed these ties.

Of course, the serious dispute between 

Qatar and Saudi Arabia, the UAE and 

Bahrain did not originate in 2017. It 

was on March 5, 2014, when these Arab 

countries summoned their ambassadors 

from Doha and then, eight months later, 

announced an end to the disputes during 

a meeting in the Qatari capital. However, 

about three years later, the countries 

resumed their disputes, which have 

persisted to this day. This shows that the 

disputes between these countries are not 

a superficial issue that could be settled 

through meetings or the signing of a 

reconciliation document.

This is while the Cooperation Council 

did not take any steps to end the Arab 

conflicts in 2014, and only Kuwait held 

the said meeting through diplomatic 

efforts.

The Cooperation Council and A New 

Crisis

In addition to the failure of the Persian 

Gulf Cooperation Council in reaching a 

political solution to the disputes among 

the member states, the Council may soon 

come to its end in the face of a new crisis.

Recently, Saudi Arabia has increased its 

value-added tax (VAT) rate to 15 percent 

from 5 percent in response to its financial 

crisis and as part of its austerity measures. 

Persian Gulf Cooperation 
Council and its internal crises

  By Fatemeh Salehi
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wind-down period for activities involving Iran that were 

consistent with the US sanctions relief provided under the 

JCPOA.

The United States ended its membership in the JCPOA 

also in practice. As an instance, the meetings of the Joint 

Commission and the Procurement Working Group (PWG) 

decisions were held and taken, respectively, without the 

presence of the United States, and the US participation in 

the Arak reactor modernization working group ended. The 

United States did all of these at a time when the International 

Atomic Energy Agency (IAEA) was confirming Iran›s full 

commitment to the JCPOA obligations.

Recently, the United States has been considering a range 

of options to prevent the October 2020 expiration of a 

United Nations (UN) embargo that restricts arms sales to 

and from Iran. Those options include making a legal case 

that the United States should remain a bona fide participant 

of the 2015 nuclear deal with Iran that it withdrew from in 

May 2018 in order to use a UN Security Council (UNSC) 

provision to block the embargo›s expiration.

The embargo›s October 2020 expiration date is written into 

the UNSC Resolution 2231, which endorses the nuclear 

deal, formally called the JCPOA, and helps implement it.

The United States – as a permanent member of the UNSC, 

but no longer a JCPOA participant – is unable to activate 

the snapback mechanism that would restore UN sanctions 

previously imposed on Iran based on earlier UNSC 

resolutions, for the following reasons:

First, the International Court of Justice issued an opinion in 

1971, which found that a fundamental principle governing 

international relationships was that “a party which disowns 

or does not fulfill its own obligations cannot be recognized 

as retaining the rights which it claims to derive from the 

relationship”.

Second, the JCPOA and the UNSC Resolution 2231 “form 

a single whole” and cannot be considered separately. 

Under Article 25 of the UN Charter, “the United States side 

is obliged to carry out the decisions of the UNSC, rather 

than undermine them through its unlawful actions”.

Third, the activation of the snapback mechanism and 

restoration of the UN sanctions are primarily in need of 

completing the formalities set out in the JCPOA. The 

United States is unable to go through these formalities due 

to its non-membership in the JCPOA, and, consequently, 

its non-membership in the Joint Commission.

Fourth, the snapback mechanism is activated following 

the issuance of a ‹›notification›› by one of the «JCPOA 

participants» to the UNSC. The United States is no 

longer a «JCPOA participant» and, thus, cannot issue a 

‹›notification›› to the UNSC.

Fifth and last, the eligibility to use the snapback mechanism 

by the UNSC and its permanent members independent of 

maintaining a membership in the JCPOA has not been 

specified in the JCPOA and the UNSC Resolution 2231.

US bid to extend Iran’s arms embargo “is absolutely 

ridiculous, irresponsible and unacceptable and serves only 

to recall the famous English proverb about having one’s 

cake and eating it”, wrote Russian Foreign Minister Sergey 

Lavrov. Earlier, The former United States deputy secretary 

of state, William J. Burns, said, “Trump has scrapped one 

agreement after another, with disruptive glee and no regard 

for plan B. The Iran nuclear deal (‘an embarrassment’), the 

Paris climate accord (‘very unfair’), and the Trans-Pacific 

Partnership (‘a rape of our country’), all negotiated by the 

administration of his He wrote: “I remember an Iranian 

diplomat asking me during an especially difficult moment 

in the nuclear talks why he should believe that an agreement 

wouldn’t simply be thBy Farshid Farahnakian*rown 

overboard in a different administration. With less than total 

conviction, I replied that if all parties complied with their 

obligations, our system would uphold it. I certainly got that 

wrong.”

He added, “I remember a story about a mistranslated US-

military pamphlet released over Saddam Hussein’s forces 

during the 2003 invasion. It mistakenly read ‘Surrender 

and die’ as opposed to ‘Surrender or die’. The former is a 

pretty good slogan for much of the Trump administration’s 

approach to diplomatic negotiations, embodied most 

fancifully in its ‘maximum pressure’ campaign against 

Iran.”

The Trump administration should go back to this Barack 

Obama›s quote: “If your main tool is a hammer, then every 

problem will start to look like a nail”. Having a hammer 

doesn’t mean every problem is a nail.

* Farshid Farahnakian is an Iranian attorney at law who holds a 

Ph.D. in oil and gas law.
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On May 8, 2018, President Donald Trump announced his 

decision to cease the United States’ participation in the 

implementation of the Joint Comprehensive Plan of Action 

(JCPOA) – signed between Iran and the P5+1 in July 

2015 – and to begin, following a wind-down period, the 

reimposition of Washington’s nuclear-related sanctions on 

Tehran that were lifted to effectuate the JCPOA sanctions 

relief.

In conjunction with this announcement, Trump issued a 

National Security Presidential Memorandum (NSPM) 

directing the secretary of state and the secretary of the 

Treasury to prepare immediately for the reimposition of 

all of US sanctions lifted or waived in connection with 

the JCPOA, to be accomplished as expeditiously as 

possible and in no case later than 180 days from the date 

of the NSPM. To implement the president’s directive, the 

Department of State and Department of the Treasury took 

the necessary steps to establish a 90-day and a 180-day 

Extension of Iran›s arms embargo 
illegitimate

  By Farshid Farahnakian*
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On June 19, the IAEA’s Board of Governors approved, 

with 25 votes in favor, an anti-Iran resolution proposed by 

France, Britain and Germany – all parties to the JCPOA, 

demanding Tehran to provide the agency’s inspectors with 

close access to two of its nuclear sites, to “fully cooperate” 

with the IAEA and “satisfy the agency’s requests without 

any further delay.”The resolution was strongly rebuffed by 

China and Russia, the other two signatories to the nuclear 

accord. Seven countries of Thailand, Mongolia, Niger, 

South Africa, India, Pakistan and Azerbaijan abstained 

from voting. This was the IAEA’s first resolution against 

the Islamic Republic since 2012. The IAEA’s demand for 

investigation came two years after the Israeli regime claimed 

Tehran had been working on a nuclear weapon, something 

that Tehran has strongly denied. Time and again, Iran has 

said its nuclear program is only for peaceful purposes. The 

Islamic Republic of Iran says the atomic agency’s report 

lacks credible legal reasoning and is politically motivated. 

Reiterating that the resolution is politically motivated, 

Fallahi said it has not been issued on the basis of legal and 

technical matters as Iran has been cooperating with the 

IAEA for years and they have not been able to find any legal 

or technical excuses for questioning this collaboration. She 

added that this resolution is an advantage and mileage for 

the Israeli regime and the US as it gives them more room 

to maneuver on the issue of the arms embargo on Iran by 

the United Nations Security Council (UNSC) and prevent 

the international community from ending it with only a few 

months to the expiration date (in October).

The UNSC’s arms embargo on Iran was imposed in 

2007, prohibiting the country from selling or purchasing 

armaments. The embargo, however, will expire in October 

as per an agreement between Tehran and the P5+1 during 

the nuclear talks, which led to the signing of the JCPOA, 

and based on UN Resolution 2231. This comes as the 

expiration date is approaching, and the US, which withdrew 

from the JCPOA in May 2018 and reimposed its unilateral 

sanctions on Tehran, has launched a campaign to extend 

the embargo. Fallahi said given that Iran has fulfilled all its 

legal commitments under the JCPOA, the embargo must 

definitely be legally ended, according to the agreement. 

The MP added, however, since the US unilateral sanctions 

on Iran and the IAEA’s recent resolution are both politically 

motivated, “we must make efforts to end this political 

game.” She stressed that in politics, actions are carried out 

based on an analysis of costs and benefits, noting, “This 

means when we enter into a contract or join a coalition, 

we must assess the costs and benefits of our choice.” 

Fallahi said, however, no contract in the world is all benefit 

and no cost. “When the costs of an agreement outweigh 

the benefits, signing it will not be in your interests.” She 

warned that under the present circumstances, the costs 

of remaining a signatory to the JCPOA are more than its 

benefits for Iran, as the deal has failed to stop any resolution 

against the country, open the economic atmosphere for 

the Islamic Republic and lift the sanctions. “We have not 

achieved the goals we were supposed to attain within the 

framework of the JCPOA and are, at present, faced with 

significant challenges in this regard.” She emphasized that 

if the sanctions are not lifted, Iran will have no reason for 

remaining committed to the JCPOA.  “On the other hand, 

China and Russia, which are Iran’s strategic partners in the 

international arena, are required to stand by the Islamic 

Republic in the face of hostile stances and policies and take 

practical steps to stop political games against the country.” 

In fact, Iran does not need only verbal support, she said, 

urging Russia and China to use their right to veto any new 

resolution by the UNSC against Iran.

MP: IAEA’s anti-Iran 
resolution a political game

 The resolution of the Board of Governors of the International Atomic Energy Agency (IAEA) against Iran is a 

political game, said a member of the Iranian Parliament’s National Security and Foreign Policy Committee.

Speaking in an exclusive interview with Iran Daily, Sara Fallahi added that Iran can adopt different approaches in the 

face of this political game, among which is pulling out of the Joint Comprehensive Plan of Action, signed between 

Tehran and the P5+1 in July 2015.

  By Sadeq Dehqan &amp; Farzam Vanaki
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