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امضاء

علی حامد ایمان

از قانون گذاری برای ورشکستگی تا ایجاد
ساختارهایسیاسی!
چگونه می توان از مواهب توسعه جهانی جایزه نوبل اقتصادی بهره مند شد؟
جایزه نوبل اقتصاد سال  2016به «الیور هارت» و «بینت هولمستروم»
به دلیل نقش آنها در پیشبرد «نظریه قرارداد» رسید .آکادمی سوئد،
دلیل اعطای جایزه به این دو نفر را کار آنها بر روی نظریه قرارداد و
«تعیین چارچوبی برای تحلیل مسائل گوناگون در طراحی قراردادها»
اعالم کرد .این آکادمی گفته است که کار پیشگامانه این دو نفر «بنیادی
خردمندانه» برای سیاستگذاری و همینطور پایه گذاری موسسات -از
قانون گذاری برای ورشکستگی تا ایجاد ساختارهای سیاسی -بنا نهاده
است.
اگرچه تجزیه و تحلیل رسمی این موضوع در سال  1960توسط «کنث
ارو» انجام گرفته است اما «پر استرومبرگ» ،یکی از اعضای کمیته
نوبل ،در مورد نظریه قرارداد می گوید :قرارداد برای گردهم آوردن افراد
و گروه های مختلف جهت همکاری اهمیت فوق العاده ای دارد .وقتی
می خواهیم دو فرد و یا دو شرکت با هم همکاری کنند باید مطمئن
شویم که در یک جهت مشترک حرکت کرده و همه از نتیجه راضی
هستند.
نوبل ادبیات امسال هم به کسی تعلق خواهد گرفت که گرایشات آرمان
خواهانه ای دارد .نوبل فیزیک ،شیمی ،و پزشکی هم به دانشمندانی
رسید که همگی دری را به سوی دنیایی تازه گشودند.
اگر بخواهیم مسیر جهانی را در قالب اهداف این جوایز بررسی کنیم،
می توانیم به  3مورد اشاره نماییم .همکاری در جهت اهداف مشترک-
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گرایشات آرمان خواهانه -کشف راه های جدید برای زندگی .این
اهداف سه گانه انسان را قادر خواهد ساخت تا بتواند مسیر جدیدی
را برای زمین و زندگی خود ترسیم نماید چرا که این فقط اهداف
آرمان خواهانه است که می تواند با ایجاد راه های جدید ،مسیری
هوشمندانه -مسئوالنه و پایدارتر را برای همه شهروندان جهانی به
ارمغان بیاورد و در کنار آن ،بتواند ارزش های مشترک انسانی -صلح،
امنیت ،عدالت ،حقوق بشر ،شان انسانی و -...را تعالی بخشد .بر اساس
همین حرکت است که جهان به پیش می رود و هر روز پیشرفته تر
می گردد .بر اساس همین پیشرفت جهانی است که سطح تجارت
جهانی افزایش یافته -بهبود وضعیت سالمت جهانی -افزایش امید به
زندگی و کاهش شکاف جهانی مرگ و میر -سطح درآمدها باال رفته،
اگرچه توزیع درآمدها نامناسب بوده است -رهایی انسان های بیشماری
از فقر عمومی -افزایش بهره وری -سطح باالی تکنولوژی -ارتقای
استانداردهای زندگی و سطح باالی زندگی شهروندی -افزایش میزان
آزادی های فردی -گسترش فرهنگ جهانی و خیلی از موارد دیگری
را می توان نام برد که در نگاه کالن جهانی ،حاصل همین گشودگی
درها به سوی دنیایی تازه است که در نگاه کالن جهانی ،نشان از
حرکت جهان به سوی هدفی مشترک دارد که تصویر خوش بینانه
ای از جهان را متبلور می سازد .این همه حاصل همین تالش های
انسان ها بوده که توانسته در بلند مدت روند مثبتی را از خود به نمایش
بگذارد.

امروزه بیش از  5میلیارد انسان بر روی زمین زندگی می کنند و این
افزایش جمعیت نسبت به قرون پیش از خود -در قرن  19جمعیت
جهان تنها یک میلیارد نفر بود -نشان دهنده پیروزی انسان در جنبه
های مختلف است که توانسته رشد او را ارتقا بخشد .بدون تردید
منبع این همه پیشرفت ،در تالش انسان هایی نهفته است که اراده و
افکارشان را -با کشف راه های جدید -در اختیار منافع همگانی قرار
می دهند و دری را به سوی دنیای تازه ای می گشایند تا جهان از
ورشکستگی نجات یافته و بتواند به سوی هدفی مشترک حرکت کند
تا همه انسان ها از نتایج آن راضی باشند .این امر از ابعادی کالن تر،
می تواند همان بسط «نظریه قرارداد» در ساختار جهانی و در ابعاد
مختلف آن باشد که توانست جایزه نوبل اقتصادی را از آن خود نماید.
اما این همه ،به این معنا نیست که همه مناطق جهان به یک اندازه از
این رشد جهانی بهره مند بوده اند .طبیعی است که هرچه از نگاه کالن
خود بکاهیم ،شاهد نابرابری های زیادی در مناطق مختلف جهان
خواهیم بود .فقر و بدبختی ،جنگ و خشونت ،بیماری های واگیردار،
اختالفات طبقاتی ،حکومت های استبدادی ،ترور و کشتار و خیلی از
موارد دیگری هستند که هنوز جهان نتوانسته بر آن غلبه نموده و بر
تمامی آنها فائق آید و در نتیجه بتواند توسعه را در سطح جهانی همسان
سازی کند .به نظر می رسد که این عدم همسان سازی رشد جهانی-
بیشتر از این که ناشی از عملکرد قدرت های جهانی باشد -ناشی از
ناکارآمدی ،انعطاف ناپذیری و نابرابری نهادها ،نگرش ها و انگیزش
های خودمان می باشد (نظریه گونار میردال ،اقتصاددان سوئدی).
یعنی به عبارتی ،قبل از هر چیز دیگر ،بایستی مردم کشورهای توسعه
نیافته آمادگی الزم را برای حرکت در مسیر توسعه در درون خود
ایجاد نمایند تا بتوانند بر موانع مستحکم توسعه نیافتگی فائق آیند که
ریشه در ناکارآیی نهادها و نیز ریشه در فرآیندهای غیر دموکراتیک
این کشورها دارند .این دو عامل -ناکارآمدی نهادها و فرآیندهای غیر
دموکراتیک سیاست -باعث می شود که این کشورها نتوانند توان الزم
برای برخورداری از سهم جهانی را داشته باشند .در چنین کشورهای
توسعه نیافته ای ،دولت ها از ترس تنش های عمومی بسیاری از
قوانین وضع شده را اعمال نمی نمایند ،روشنفکران عافیت طلب نیز
تئوری های خود را در راستای تمایل سیاست ارائه می نمایند و در
مقابل این همه ،مردم نیز تمایلی به پیروی از قوانین با روش های
دموکراتیک نمی گردند .در چنین بستری ،طبیعی است که نتوان به
خیلی از موارد توسعه جهانی دست یافت .به عبارتی دیگر ،عملکرد
چنین سیستم ناکارآمدی سبب می شود که نتوان به سهم مساوی از
توسعه جهانی بهره مند گردید .در چنین سیستم های ناکارآمد ،هیچ
چیزی در جای درست خود قرار ندارد .در چنین سیستمی ،اقتصاد طبقه
خود را ندارد -سیاست از حزب واقعی برخوردار نیست و عرصه هنر
و فرهنگ نیز از مکاتب مخصوص به خود خالی می گردد .یعنی ما
در چنین جوامعی نمی توانیم طبقات مختلف اقتصادی -سرمایه دار،
طبقه متوسط ،طبقه کارگر -را به صورت شفاف و مرزبندی شده داشته
باشیم .در سیستم سیاسی چنین کشورهایی نیز احزاب فقط به صورت
ظاهری و کاریکاتوری خود را به معرض نمایش می گذارند و گروه
های راست و چپ را معنا می بخشند -و در حوزه هنر هم در جایی
ایستاده اند که نمی توان در مورد آنها از توالی مکاتب هنری -ایده
آلیسم ،رئالیسم ،مدرنیسم ،پست مدرنیسم و -...نام برد و سهمی را
برای آنها قائل گردید.
حتی بسیاری پا را فراتر گذاشته و معتقدند که در چنین جوامع توسعه
نیافته ای ،نمی توان از واژه شهروند برای نامیدن مردم آنان نام برد
چرا که در اذهان مردم چنین کشورهایی ذهنیت ارباب -رعیتی هنوز
ریشه دوانده و زدودن چنین ذهنیتی نیاز به زمان طوالنی و کار مداومی
دارد چرا که این ذهنیت ها ریشه در روح انسان و جامعه دارد و کارکرد
همین ذهنیت باعث می گردد که سطح نظم اجتماعی در آن بسیار
تنزل نماید و بذر دموکراسی در آن ریشه ندواند.
طبیعی است که در چنین بستر نامساعد و ناهمواری نمی توان درهای
خود را به سوی دنیایی تازه گشود و از آن بهره برد.

«همکاری مشترک» نوبل اقتصادی را برد!

برندگان جایزه نوبل اقتصاد سال  2016معرفی
شدند .بر اساس اعالم آکادمی سلطنتی علوم
سوئد ،الیور هارت اقتصاددان متولد انگلستان و
ساکن آمریکا و بنگت هولمستروم اقتصاددان
فنالندی ساکن آمریکا برنده جایزه نوبل اقتصاد
سال  2016شدند.
علت این انتخاب «بسط و توسعه نظریه قراردادها»
ازسوی این دو اقتصاددان برجسته عنوان شده
است ،مطالعهای که موضوعات گستردهای از
دستمزد مدیران تا خصوصیسازی را در بر
میگیرد و بر تبدیل تضاد منافع به منفعت همه
تمرکز دارد .در واقع تحقیقات این دو اقتصاددان
این مساله را روشن می کند که چگونه قراردادها
به مردم کمک می کند تا منافع متضاد خود را در
قراردادهای مشترک تنظیم کنند .هولمسترام در
واکنش به خبر برنده شدن خود گفت :از اینکه
تالشهایش طی عمر کاریاش حاال مورد توجه
قرار گرفته است خوشحال است .او افزود :حس
میکند بسیار خوششانس بوده و از کمیته نوبل،
خانواده و همکارانش بسیار سپاسگزار است.
■ موضوع کار هولمستروم و هارت
بگت هولمسترام در اواخر دهه  1970میالدی
به بررسی این موضوع پرداخت که چگونه یک
کارفرما (بهعنوان مثال سهامداران یک شرکت)
باید یک قرارداد ایدهآل را با یک کارگزار
(مدیرعامل شرکت) که امکان نظارت بر همه
فعالیتهای وی را ندارد ،تنظیم کند .اصول
اطالعاتی هولمسترام دقیقا توضیح داد که چگونه
چنین قراردادی باید دستمزد فرد کارگزار را با
اطالعات مربوط به عملکرد وی مرتبط کند .او
با استفاده از مدل کارفرما-کارگزار نشان داد که
چگونه یک قرارداد ایدهآل بهدقت خطرات را در

برابر انگیزهها تعدیل میکند .به گزارش دنیای
اقتصاد  ،در کارهای بعدی هولمسترام این نتایج
را به شرایط واقعیتر بسط داد .وی توضیح داد که
در صنایع با ریسک باال بهتر است که دستمزد
افراد به سمت حقوق ثابت متمایل شود ،اما در
یک فعالیت اقتصادی پایدار پرداختها باید بر
اساس عملکرد کارگزار باشد .هولمسترام نشان
داد که یک قرارداد ایدهآل باید بتواند پرداخت
دستمزدها را به نتایجی مرتبط کند که نشان
دهنده عملکرد هر یک از طرفین باشند.
اولیور هارت در اواسط دهه  1980مطالعهای
پایهای در زمینه یک شاخه جدید از تئوری
قراردادها داشت که به اهمیت قراردادهای ناقص
مربوط میشد .این شاخه به بررسی تخصیص
حق کنترل قراردادها میپردازد :کدام طرف
قرارداد باید حق اتخاذ تصمیمات را داشته باشد و
در چه شرایطی؟ او نشان داد که چگونه میتوان
قراردادها را به بهترین نحو نوشت تا شرایطی را
که از پیش قابل پیش بینی نیستند هم پوشش
دهد .یافتههای هارت در زمینه قراردادهای
ناقص ،نور جدیدی بر موضوع مالکیت و کنترل
کسب و کارها افکند و بر حوزههای مختلفی از
اقتصاد و علوم سیاسی و حقوق نیز تاثیر گذاشت.
تالشهای او برای پرسشهایی از این دست
پاسخ یافت :چه نوع شرکتهایی باید با هم ادغام
شوند؟ تامین مالی صحیح آنها چگونه باید باشد؟
چه زمانی موسساتی همچون مدارس یا زندانها
باید خصوصی باشند و چه زمانی عمومی؟ البته
وی هیچگونه برتری بین مالکیت خصوصی
و عمومی قائل نمیشود بلکه به این موضوع
میپردازد که تحت چه شرایطی چه خدماتی باید
بهصورت دولتی ارائه شوند و چه خدماتی باید
خصوصی باشند.

■ اهمیت مطالعات هارت و هولمستروم
اغلب ما در طول عمرمان قراردادهای زیادی
را امضا میکنیم .اما این قراردادها مملو از نقاط
ضعف هستند .قراردادها میتوانند رسمی یا
غیررسمی باشند ،بسته به اینکه بر پایه قانوناند یا
بر اساس هنجارهای اجتماعی .قراردادها همچنین
ممکن است کامل یا ناقص باشند که بستگی به
آن دارد که آیا همه احتماالت مربوط به آینده در
آنها لحاظ شده است یا نه .تئوری قراردادها به ما
کمک میکند تا مشکالت موجود در قراردادها را
دریابیم و آنها را با تنظیم قراردادهای بهتر برطرف
کنیم .مشکالتی که در بحران مالی سال 2008
رخ داد نیز تا حدود زیادی به مشکالت موجود
در قراردادها مربوط بود .اصوال همه اقتصادهای
مدرن بر پایه قراردادهای بیشمار استوارند.
ابزارهای تئوریک جدیدی که این دو اقتصاددان
ابداع کردهاند از این نظر با ارزشند که به درک
وضعیت قراردادها و موسسات و تلههای احتمالی
در طراحی قراردادها میپردازند.
بخشی از روابط بسیاری که در جوامع بر
پایه قراردادها شکل میگیرند ،شامل روابط
بین سهامداران و مدیران اجرایی ،روابط بین
شرکتهای بیمه با مالکان خودروها یا روابط یک
مقام دولتی با عرضهکنندگان است .به دلیل آنکه
چنین روابطی در ذات خود مستعد تضاد منافع
است ،قراردادها باید به نحو مناسبی طراحی شوند
تا اطمینان حاصل شود که طرفهای ذینفع
تصمیماتی را اتخاذ میکنند که به جای آنکه
مخرب باشد ،به نفع همه است .برندگان جایزه
نوبل اقتصاد امسال تئوری قراردادها را به نحوی
بسط و گسترش دادهاند که نشان میدهد امکان
تبدیل تضاد منافع به منفعت طرفین وجود دارد.
تالشی که ارائهکننده یک چارچوب جامع برای

تحلیل بسیاری از موضوعات متفاوت در طراحی
قراردادها است ،موضوعاتی همچون پرداخت
به مدیران بر پایه عملکرد آنها ،مبلغ قابل کسر
در بیمهها و خصوصیسازی فعالیتهای بخش
دولتی .بعضی از قراردادها کمتر از یک صفحه
هستند .در حالی که بعضی از قراردادها از مرز صد
صفحه نیز تجاوز میکنند.
در نظریه قراردادها تالش شده است تا توضیح
داده شود که چرا قراردادها اشکال متفاوتی دارند.
هدف دیگر این نظریه این است که توضیح دهد
چگونه میتوان قراردادهای بهتری تنظیم کرد
و بنابراین نهادهای بهتری را در جامعه شکل
داد .در این تئوری توضیح داده میشود که آیا
تامینکنندگان خدمات عمومی مانند مدارس،
بیمارستانها یا زندانها باید عمومی باشند یا
ی شوند؟ آیا معلمان ،افرادی که در
خصوص 
حوزه بهداشت و سالمت کار میکنند و نگهبانان
زندانها باید حقوق و دستمزد ثابتی دریافت
کنند ،یا اینکه حقوق آنها باید بر مبنای نحوه
عملکردشان پرداخت شود؟ آیا مدیران شرکتها
باید از طریق پاداشهای نقدی مورد تشویق قرار
گیرند یا میتوان از طریق اعطای سهام شرکت
به آنها این کار را انجام داد؟
البته نظریه قرارداد جوابی منحصربهفرد و
مشخص به این سواالت ارائه نمیکند چون هر
قراردادی شرایط ویژه و فضای منحصربهفرد خود
را دارد .یک جنبه مهم اهدای جایزه نوبل اقتصاد
امسال به این دو غول تئوری قراردادها این
است که تا کنون اغلب توجهات به موضوعات
اقتصاد کالن و هنر پیشبینی وضعیت اقتصان
کالن بوده است .این دقیقا همان جایی است که
بحرانهای اقتصادی در آن عمیق میشوند .کار
این دو نوبلیست ،اما به درک بهتر ما از تعامالتمان
با دیگران کمک میکند و راهنماییمان میکند
که چگونه با طراحی بهتر قواعد به نتایجی بهتر از
گذشته در تعامالتمان با جامعه دست یابیم.
■ زندگینامه دو نوبلیست
 .1اولیور سیمون هارت
سیمون هارت ،اقتصاددان انگلیسی ،در سال
 1948از پدر و مادری یهودی به دنیا آمد.
پدرش فیلیپ هارت ،یک محقق علوم پزشکی
و مادرش روث مایر ،متخصص بیماریهای
زنان بود .هارت ساکن ایاالت متحده آمریکاست
و با همسرش ،ریتا گلدبرگ که استاد ادبیات
دانشگاه هاروارد است زندگی میکند .او مدرک
کارشناسی خود را در رشته ریاضیات از دانشگاه
کمبریج در سال  1969اخذ کرد .سپس در سال
 1972مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته
اقتصاد از دانشگاه وارویک انگلستان دریافت
کرد و سپس در سال  1974مدرک دکترای خود
را در این رشته از دانشگاه پرینستون اخذ کرد.
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بعد از آن بهعنوان محقق در دانشگاه کمبریج
و استاد اقتصاد در مدرسه اقتصاد لندن به فعالیت
پرداخت .در سال  1984به ایاالتمتحده بازگشت
و تدریس در دانشگاه امآیتی را آغاز کرد .پس
از آن و در سال  1993به هاروارد رفت .هارت
بین سالهای  2000تا  2003ریاست دانشکده
اقتصاد هاروارد را بر عهده داشت .او همچنین
در فرهنگستان علوم و هنر آمریکا ،انجمن
اقتصادسنجی ،انجمن مالی آمریکا و آکادمی
بریتانیا بهعنوان محقق فعالیت میکند .عالوه بر
اینها ،او عضویت در آکادمی ملی علوم آمریکا را
نیز در کارنامه خود دارد .هارت همچنین ریاست
انجمن حقوق و اقتصاد آمریکا و معاونت انجمن
اقتصادی آمریکا را تجربه کرده است .تخصص او
در حوزه نظریه قرارداد ،نظریه بنگاه ،تامین مالی
شرکتی و همچنین اقتصاد و حقوق است.
 .2بنگت هولمستروم
هولمستروم اقتصاددان فنالندی متولد سال
 1949است .او هماکنون دارای کرسی پل
ساموئلسون در دانشکده اقتصاد دانشگاه امآیتی
است .هولمستروم تا سال  1972دوره تحصیلی
کارشناسی خود را در رشته ریاضیات و علوم و
در دانشگاه هلسینکی فنالند به پایان رساند.
سپس در سال  1975از دانشگاه استنفورد مدرک
کارشناسی خود را در رشته تحقیق در عملیات
دریافت کرد .پس از آن در سال  1978موفق
به اخذ مدرک دکترای خود از مدرسه کسبوکار
دانشگاه استنفورد شد .او در سالهای 1979
تا  1982در مدرسه مدیریت کالگ دانشگاه
نورثوسترن مشغول به تدریس بود .پس از
آن به مدرسه مدیریت دانشگاه ییل رفت و تا
سال  1994در آنجا بود .از سال  1994تاکنون
نیز در دانشگاه امآیتی مشغول به تدریس است.
هولمستروم را بیشتر به خاطر فعالیتهایش روی
نظریه کارفرما-کارگزار میشناسند .بهطور کلی
او روی نظریه قرارداد و انگیزه و بهخصوص آن
بخش از این نظریه که میتواند مورد استفاده
بنگاهها ،مدیریت شرکتی و مساله نقدینگی در
بحرانهای مالی باشد ،کار کرده است .او یکی از
محققان فرهنگستان علوم و هنر آمریکا ،انجمن
اقتصادسنجی ،انجمن مالی آمریکا و همچنین
عضو خارجی آکادمی سلطنتی علوم سوئد و
آکادمی علوم فنالند است .هولمستروم در سال
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 2001ریاست انجمن اقتصادسنجی را بر عهده
داشت .مدرسه اقتصاد استکهلم سوئد ،مدرسه
اقتصاد هانکن فنالند و همچنین دانشگاه واسای
فنالند به او دکترای افتخاری اعطا کردهاند .او
در سال  2012جایزه مشترک بانک فرانسه و
مدرسه اقتصاد تولوز را در زمینه اقتصاد پولی
و مالی دریافت کرد .همچنین در سال 2013
موفق به دریافت جایزه استفان راس در حوزه
اقتصاد مالی شد .موسسه تحقیقاتی علوم ریاضی
( )MSRIشیکاگو نیز در سال  2013جایزهای
به خاطر تحقیقات کاربردی-مقداری خالقانه
هولمستروم به او اهدا کرد .هولمستروم عالوه
بر فعالیت در زمینه دانشگاهی ،از سال  1999تا
 2012عضو هیاتمدیره شرکت نوکیا بوده است.
هماکنون نیز عضو هیاترئیسه دانشگاه آالتوی
فنالند است .او تاکنون بیش از  50مقاله معتبر
علمی را به چاپ رسانده که از مهمترین آنها
میتوان به «نقدینگی داخلی و خارجی»« ،نظریه
وسعت بنگاه»« ،نقدینگی و مدیریت ریسک»،
«بنگاه بهعنوان زیرشاخه اقتصادی»« ،مشکالت
انگیزشی مدیریتی-یک نگرش پویا»« ،خطمشی
دستمزد بنگاه» و «بنگاه بهعنوان نظام انگیزشی»
اشاره کرد.
■ گمانهزنیهای اشتباه در مورد برنده
امسال
موسسه تامسون رویترز امسال هم طبق روال
هر ساله گمانهزنیهایی را در مورد برنده یا
برندگان احتمالی جایزه نوبل اقتصاد منتشر
کرد .این موسسه سه اقتصاددان سرشناس را
بهعنوان بخت نخست بردن جایزه نوبل اقتصاد
به خانه معرفی کرده بود که البته هیچ یک
درست از کار درنیامد .نخست اولیویر بالنچارد،
اقتصاددان مشهور فرانسوی متولد  1948است.
او در دانشگاه امآیتی کرسی اقتصاد رابرت
سولو را در اختیار دارد و همزمان ،استاد اقتصاد
موسسه پیترسون است .وی بین سالهای 2008
تا  2015اقتصاددان ارشد صندوق بینالمللی
پول بودو هماکنون نیز مشاور اقتصادی و مدیر
تحقیقاتی این صندوق است .وی در حوزه
اقتصاد کالن تخصص دارد .گزینه دیگری که
بهزعم موسسه تامسون رویترز از بخت باالیی
برای برنده شدن جایزه نوبل برخوردار بود ،ادوارد

پل الزیر است .این اقتصاددان آمریکایی متولد
سال  1948استاد اقتصاد مدرسه کسب و کار
استنفورد است و کرسی جک استیل پارکر در
حوزه مدیریت و اقتصاد منابع انسانی را در اختیار
دارد .این فارغالتحصیل دانشگاه هاروارد بین
سالهای  2006تا  2009رئیس مجمع مشاوران
اقتصادی دولت آمریکا بوده و در سمت مشاور
ارشد اقتصادی جرج دبلیو بوش خدمت کرده
است .وی را بهعنوان متخصص در حوزه اقتصاد
پرسنل و خبره در استفاده از مدلهای اقتصادی
در مدیریت منابع انسانی میشناسند.
مارک جیملیتز از سوی موسسه تامسون رویترز
بهعنوان یکی دیگر از گزینههای محتمل برای
دریافت جایزه نوبل اقتصاد معرفی شد .این
اقتصاددان آمریکایی زاده سال  1968هماکنون
دارای کرسی اقتصاد سیاسی دیوید ولز در
دانشگاه هاروارد است .این فارغالتحصیل مقطع
دکترا از دانشگاه میشیگان آثار بسیاری را در حوزه
اقتصاد و تجارت بینالملل از خود بر جای گذارده
است.
■ نگاهی به جوایز نوبل
جایزه نوبل اقتصاد از سال  1969تاکنون به 78
نفر اهدا شده است .این جایزه تنها جایزه نوبلی
است که در وصیتنامه آلفرد نوبل مطرح نشده و
در سال  1968بانک مرکزی سوئد ارائه آن را به
یاد آلفرد نوبل ،بنیانگذار جوایز نوبل ،پایهریزی
کرد .چنین بود که جایزه نوبل اقتصاد به پنج
جایزه اصلی یعنی نوبل فیزیک ،شیمی ،پزشکی،
ادبیات و صلح افزوده شد .نخستین جایزه نوبل
اقتصاد در سال  1969بهطور مشترک به رانگنار
فریش و یان تینبرگن اهدا شد .این جایزه عالوه
بر اهمیت و ارزش معنوی که برای برنده دارد
به لحاظ مادی نیز حائز اهمیت است زیرا رقم
قابلتوجهی عاید وی میشود .ارزش مادی جایزه
هر سال تغییر میکند؛ اما رقم آن حدود 10میلیون
کرون نروژ معادل  1 /3میلیون دالر است .چنانچه
برندگان بیش از یک نفر باشند این رقم بین آنها
تقسیم میشود .سال گذشته این جایزه به انگس
دیتون ،اقتصاددان اسکاتلندی برای مطالعاتش بر
موضوع سنجش فقر اهدا کرد.

■ همه برندگان جایزه نوبل ۲۰۱۶
جایزه صلح نوبل:
 مانوئل سانتوس رییسجمهور کلمبیاجایزه نوبل فیزیک:

 مایکل کاستلریتز دونکان هالدین -دیوید تولس

جایزه نوبل شیمی:

 جین پیر ساوج سر ژان فراز استودارت -برنارد فرینگا

جایزه نوبل ادبیات:
 باب دیلن خواننده ،آهنگساز ،شاعر ،و نویسندهآمریکایی
جایزه نوبل اقتصاد:

 اولیور هارت -بینت هولمستروم

جایزه نوبل پزشکی:
 -یوشینوری اوسومی دانشمند ژاپنی

دیدگاه

تاریخ تولد مصائب اقتصاد ایران

مسعود نیلی
مسعود نیلی ،مشاور اقتصادی رئیسجمهوری و اقتصاددان سرشناس
کشور ،در جمع گروهی از استادان و دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف
به تشریح وضعیت اقتصادی کشور پرداخت و شرایط اقتصاد در سال
 1393را مشابه سال  1367و حتی دشوارتر از آن سال دانست.
مسعود نیلی ،مشاور ارشد اقتصادی رئیسجمهور ،با بیان این اظهارات
به بررسی بخشی از مشکالت کنونی اقتصادی کشور پرداخته و
نسبت به ابعاد مسائلی مثل «بحران آب ،معضل آلودگی هوا ،کسری
صندوقهای بازنشستگی ،عرضه گسترده نیروی کار ،بدهیهای
انباشته شده دولتی ،مشکالت اساسی نظام بانکی و سهم قابلتوجه
قاچاق در فعالیتهای اقتصادی» هشدار داده است.
به گفته این اقتصاددان ،با وجود اینکه مشکالت کنونی از چالشهای
سال  1367پیچیدهتر و گستردهتر است ،ولی توان مالی دولت برای
تحرکبخشی به اقتصاد– از نظر شاخصهای بودجهای و هزینه
سرانه -تفاوتی با سال  1367نکرده است.
نیلی در اظهارات خود به ارتباط متقابل «ثبات اقتصادی » و «برجام»
نیز اشاره کرد و با بیان اینکه مدیریت موفق اقتصاد به انعقاد برجام
کمک کرد ،آثار ایجابی و سلبی برجام بر اقتصاد را بسیار بااهمیت
دانست و افزود« :برجام از بروز یک بحران جدی در اقتصاد ایران
جلوگیری کرد ،چراکه تمامی شرایط برای وقوع یک فاجعه فراهم بود.
با کاهش درآمدها و صادرات نفتی در صورت دست نیافتن برجام ،اساسا
اداره کشور با چنان درآمدی غیرممکن میشد».
مشاور اقتصادی رئیسجمهوری با بیان اینکه «شناسنامه هریک از
این مشکالت کنونی ،صادره در زمانهای مختلف در گذشته هستند»،
تنها راه غلبه بر چالشهای پیچیده کنونی را «اجماع» دانسته و چنین
درخواست کرده است« :اکنون دلیلی بر افتراق وجود ندارد .همه آنانی
که این مشکالت را به وجود آوردهاند باید در حل آنها نیز اهتمام
ورزند».
 مقایسه دو دوره پسارکودینیلی در اظهارات خود ابتدا مروری بر شرایط شاخصهای کلیدی
اقتصاد در نیمه نخست دهه جاری کرد و با اشاره به تورم باالی 40
درصد ،شوک بزرگ ارزی ،رشد منفی اقتصادی طی هشت فصل و
سقوط قیمت نفت؛ وضعیت این متغیرها در ابتدای روی کار آمدن
دولت یازدهم را بسیار نامطلوب ارزیابی کرد.
نیلی در مقایسه وضعیت اخیر با شرایط اقتصاد در پایان جنگ تحمیلی
توضیح داد« :ایران طی دهههای گذشته به گونهای اداره نشده است
که پایداری بلندمدت داشته باشد .انتظار آن بوده و هست که روزی
زخمهای مختلف سر باز کنند و مردم را دچار مشکالت بزرگ و
پیچیده کنند .زمانی در گذشته و در سال  ،1367بخشی از این زخمها

در حالی که تعدادشان بسیار کم بود ،سر باز کردند و مسائلی بزرگ
بهوجود آوردند.
در آن سال کشور با مشکل آب مواجه نبود .هوای شهرها در همهجا
اعم از مرکز و مرز ،پاک و تمیز بود .صندوق بازنشستگی نهتنها کمبود
نداشت بلکه با مازاد هم مواجه بود .خیل عظیم متولدان امروز دهه
 ،1360در آن زمان یا در مهدکودک و خانه بودند یا در سالهای
اولیه دبستان بهسر میبردند .نظام اداری و مدیریتی کشور هنوز
ضربات سنگین  10سال گذشته را تجربه نکرده بود .از همه مهمتر
آنکه ظرفیت باالیی برای رشد در اقتصاد وجود داشت .امروز فهرست
مشکالت طوالنیتر است ،ابعاد برخی مسائل مانند میزان شغل
موردنیاز بسیار بزرگتر است و نکته بسیار مهم آنکه تعارض منافع
بهطور بیسابقهای نمایان است .در سال  ،1367تعداد مشکالت کمتر
و عمق آنها هم کمتر بود در حالی که در حال حاضر ،تعداد مشکالت
بیشتر و عمق بسیاری از آنها نیز بیشتر است».
به گفته نیلی «با معیارهای تعریفشده در اقتصاد ،هرگاه دامنه تغییرات
نرخ ارز از حدود  30درصد فراتر برود ،بحران ارزی رخ داده است» .این
در حالی است که طی دو سال منتهی به دولت یازدهم ،نرخ ارز از حدود
 1200تومان به بیش از  3500تومان افزایش یافت که رشدی تقریبا
 200درصدی داشته است .امری که به گفته نیلی ،در اقتصاد کشور
«بیسابقه» بوده است.
مسعود نیلی همچنین آمارهایی را از توان مالی دولت برای تحرک
بخشی به اقتصاد ارائه کرد و با اشاره به روند شاخصهایی مثل
«هزینههای مصرفی سرانه دولتی» و «مخارج مصرفی دولتی به تولید
ناخالص داخلی» ،این آمارها را نشاندهنده این دانست که «توان دولت
فعلی در تحرکبخشی به اقتصاد ،در حد و اندازههای دولتی است که
در سال  1367جنگ را به پایان رساند».
 عبور از بحران بالقوه نفتینیلی با اشاره به سقوط قیمت نفت در سالهای گذشته و ارائه تاریخچه
قیمت نفت در دهههای گذشته ،این کاهش شدید قیمتی را در بازار
جهانی نفت بیسابقه خواند و کشورهای نفتی در مواجهه با این بحران
را به سه گروه تقسیم کرد .گروه اول کشورهایی مانند امارات متحده
عربی هستند که اقتصاد متنوعی ایجاد کردهاند و حتی پس از دوره
افزایش قیمت نفت نیز این تنوع را تداوم بخشیده و به این ترتیب
اقتصاد خود را از گزند شوکهای نفتی مصون نگه داشتهاند .گروه
دوم کشورهایی مانند عربستان هستند که با وجود وابستگی قابلتوجه
به نفت ،در دوران وفور درآمدهای نفتی ،توانستند بخش عمدهای از
درآمدها را در صندوقهای ثروتملی ذخیره کنند تا در زمان کاهش
درآمدها ،توان اداره اقتصاد خود را داشته باشند و گروه سوم کشورهایی
مانند روسیه و ونزوئال هستند که با وجود وابستگی باال به درآمدهای
ل توجهی در صندوقهای ثروت ملی خود نیندوختهاند
نفتی ،منابع قاب 
و در حقیقت ،بیمحابا تقریبا تمامی درآمدهای ارزی دوره وفور را خرج
کردهاند .به دنبال این بحران نفتی ،اقتصاد ونزوئال و روسیه نیز وارد
بحران ارزی شد بهطوری که شرایط اقتصادی ونزوئال کامال بیثبات
شده و رو به وخامت میرود و در روسیه نیز به دنبال سقوط قیمت نفت،
شوک  50درصدی قیمت ارز رخ داد که در ادامه کنترل شد.
به گفته نیلی ،شرایط ایران از نظر «استفاده بیمحابا از درآمدهای
نفتی» شبیه به روسیه و ونزوئال بوده است و «اقتصاد ایران مستعد بود
که همچون ونزوئال با بحران شدید اقتصادی مواجه شود و انتظار این
بود که از منظر رشد اقتصادی ،تورم و بازار ارز ،وقایعی که در ونزوئال
رخ داد ،در ایران هم رخ دهد» .نیلی توضیح داد که کاهش درآمدهای

نفتی ایران ،به شکل دو کاهش  40درصدی در دو مقطع رخ داده است.
در مقطع نخست و به دنبال تحریمها در سال  1391درآمدهای نفتی
 40درصد کاهش یافت و از حدود  120میلیارد دالر به حدود  68میلیارد
دالر رسید و در مقطع دوم هم با سقوط قیمت نفت ،درآمدهای نفتی
در سال  1393مجددا حدود  40درصد کاهش یافت و به حدود 34
میلیارد دالر رسید .این در حالی است که بر خالف مقطع نخست که
شوک منفی نفت منجر به بیثباتی اقتصادی شد ،در تجربه دوم فقط
رشد اقتصادی تا حدودی تحتتاثیر قرار گرفت و ثبات اقتصادی حفظ
شد .نیلی با مقایسه تجربه عملکرد اقتصاد در این دو مقطع جمعبندی
کرد« :به جرات میتوان گفت در حالی که عملکرد ایران در دوره وفور
درآمدهای نفتی شبیه کشورهای دسته سوم ،نادرست بوده ،در زمینه
مدیریت و پیشگیری از وقوع بحران اقتصادی در دوره دوم کاهش
درآمدهای نفتی ،بهترین عملکرد را داشته است».
 اثرات متقابل اقتصاد و برجاممشاور ارشد اقتصادی رئیسجمهوری ،ثبات اقتصادی ایجاد شده از
سال  1392را یکی از عواملی دانست که به موفقیت برجام کمک کرد.
به گفته وی« ،اثر کاهش چشمگیر تورم و بهبود شرایط اقتصادی در
سال  ،1393بر قدرت چانهزنی در مذاکرات هستهای قابلانکار نیست.
به عبارت دیگر ثبات اقتصادی ،موضع کشور در مذاکرات هستهای را
تقویت کرد و متقابال روند مثبتی که در آنسو در حال پیشرفت بود ،به
بهبود هرچه بیشتر شرایط اقتصادی یاری رساند».
نیلی در ادامه به تبعات مثبت برجام در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت:
«با اجرای برجام ،محدودیتی بر حجم صادرات نفت کشور وجود ندارد و
به استثنای دالر که تحریم آن خارج از تحریمهای هستهای علیه ایران
وضع شده است ،تمامی ارز حاصل از این صادرات ،بدون هیچگونه
محدودیتی روی نوع ارز و طریقه مصرف آن قابل دریافت است.
از طرفی شرکت ملی نفت و وزارت نفت ظرف مدت کمتر از دو ماه،
میزان تولید نفت کشور را به جایگاه مطلوبی رساندند و اکنون حدود
 2 /5میلیون بشکه نفت صادر میشود .همچنین ذخایر ارزی بانک
مرکزی در تمامی کشورها با واحد پول آن کشور قابل بازگشت است،
در حالی که پیش از این چنین امکانی وجود نداشت .یکی دیگر از
موانعی که در اثر مذاکرات برجام از پیش پای اقتصاد ایران برداشته
شد ،تحریمهای بانکی است .اکنون موانع سیاسی تحریم نظام بانکی
برداشته شده اما در این زمینه مالحظات دیگری غیر از مسائل برجام
در برقراری ارتباط با بانکهای ایرانی مطرح است .این در حالی است
که برجام از بروز یک بحران جدی در اقتصاد ایران جلوگیری کرده،
چراکه تمامی شرایط برای وقوع یک فاجعه فراهم بوده است .اگر برجام

کدام اقتصاددان و کارشناس اقتصادی
انکار میکند که اساس کار اقتصاد ما بیش

از پنج دهه است که بر کسری بودجه

گذاشته شده است؟ چه کسی منکر آن
است که بیش از  40سال است که دولت

در اقتصاد ایران از طریق قیمتگذاری به
جنگ ناموفق با تورمی رفته که خود آن را
بهوجود آورده است؟

کدام کارشناس اقتصادی است که نداند

مالکیت گسترده دولت بر بنگاههای
بزرگ و مهم کشور بیش از سه دهه است
که در دست بخش خصوصی نیست؟
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اجرایی نمیشد و ایران  500هزار بشکه در روز نفت صادر میکرد
و قیمت نفت در حدود شرایط جاری بود ،درآمدهای ارزی به رقم
 9میلیارد دالر میرسید که اساسا اداره کشور با این سطح درآمد
غیرممکن میشد».
 پیچیدگی شرایط فعلی اقتصادبا وجود مدیریت دولت در تثبیت اقتصادی و گشایشهای برجام،
به نظر میرسد هنوز موانع زیادی پیش پای اقتصاد ایران قرار دارد
و برای رسیدن به رشد پایدار و باثبات ،تصمیمهای مهمی از سوی
سیاستگذاران باید گرفته شود .مسعود نیلی در توضیح مشکالت
پیچیده کنونی اقتصاد ایران افزود« :بحران آب ،موجودیت
سرزمینی مناطق مهمی از کشور را در معرض تهدید قرار داده
است .کیفیت هوایی که مردم در طول زیادی از نقاط مرزی و نیز
به شکلی دیگر در کالنشهرها تنفس میکنند ،سالمت آنها را با
خطر مواجه کرده است.
نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده و بهویژه زنان بسیار باالست.
دولت با تعهدات سنگین مالی مواجه است که در فاصلهای زیاد با
درآمدهای آن قرار دارد .صندوقهای بازنشستگی با کسریهای
بزرگ مواجهند .نظام بانکی کشور با مشکالتی اساسی دست
و پنجه نرم میکند .حجم بزرگی از فعالیتهای اقتصادی در
حوزههای مهم ،در قالب نظام غیررسمی مانند قاچاق کاال انجام
میشود .دولت در مقابل تعهدات سنگین مالی خود ،با کاهش
قیمت نفت مواجه شده و نسبت به شرایط قابل مقایسه با سال
 1393اما بدون تحریم نفتی ،در حدود  80هزار میلیارد تومان
کاهش از محل منابع نفت دارد .همه ظرفیت مجاز و قابل
شناسایی مالیاتی مورد استفاده قرار گرفته و وارد آوردن فشار
بیشتر به آن ،تنها تولیدکنندگان را در معرض مشکالت بزرگتر
مالی قرار خواهد داد».
 ریشههای مزمن مشکالت اقتصادیاین اقتصاددان سرشناس کشور در ادامه اظهارات خود ،به
ریشههای دیرینه برخی از چالشهای اقتصادی اشاره کرد و
گفت« :کافی است عینک سیاستزدگی را از جلوی چشمانمان
برداریم و به جای آن با چشمان انصاف و نظر کارشناسی به این
مشکالت نگاه کنیم .آنگاه درخواهیم یافت که شناسنامه هریک از
این مشکالت ،صادره در زمانهای مختلف در گذشته هستند».
وی با این مقدمه ،از همه افراد مسوول امور که در ایجاد مشکالت
کنونی نقش داشتهاند درخواست کرد که با اجماع و وفاق ،به حل
مسائل کمک کنند .وی درباره ریشههای مزمان مشکالت این
پرسشها را مطرح کرد« :کدام اقتصاددان و کارشناس اقتصادی
انکار میکند که اساس کار اقتصاد ما بیش از پنج دهه است که
بر کسری بودجه گذاشته شده است؟ چه کسی منکر آن است
که بیش از  40سال است که دولت در اقتصاد ایران از طریق
قیمتگذاری به جنگ ناموفق با تورمی رفته که خود آن را بهوجود
آورده است؟
کدام کارشناس اقتصادی است که نداند مالکیت گسترده دولت
بر بنگاههای بزرگ و مهم کشور بیش از سه دهه است که در
دست بخش خصوصی نیست؟» به گفته مسعود نیلی« ،پایه
تخریب منابع آب کشور حدود  30سال پیش گذاشته شد .آلودگی
هوا حاصل تنظیم غلط بازار انرژی و مدیریت غیرعلمی آن در
دهههای اخیر است و البته عبور دادن متوسط  85میلیارد دالر
واردات ساالنه از هاضمه اقتصادی که تجربه هضم حداکثر 25
میلیارد دالر در سال را داشته ،طی سالهای  1385تا ،1390
باعث بزرگتر شدن ابعاد مشکالت شده که با اعمال تحریمها
بروز بیرونی پیدا کرده است .اکنون دلیلی بر افتراق وجود ندارد.
همه آنانی که این مشکالت را بهوجود آوردهاند باید در حل آنها
نیز اهتمام ورزند».
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مبنای مدیریتی دولت سابق ،اقتصاد چاوزی بود

پس از خروج محمود احمدینژاد از بازی انتخابات  ٩٦خیلیها منتظر آن
بودند تا واکنش حسن روحانی و دولتمردان را نسبت به این اتفاق ببینند؛
تا اینکه اکبر ترکان مشاور ارشد حسن روحانی و دبیر شورای هماهنگی
مناطق آزاد که از اعضای موسس حزب اعتدال و توسعه هم هست اعالم
کرد که ذهن حسن روحانی و اعضای کابینه به هیچوجه درگیر انتخابات
 ٩٦نیست.
 -تحلیل شما از توصیه اخیر رهبری به احمدینژاد ،چیست؟

اکبر ترکان :بسیاری از دلسوزان نظام بارها بر این مساله مهم اشاره
کرده بودند که اشتباه راهبردیای بود که اعتبارات جایگاههای مهم
وحساس کشور در گذشته صرف آقای احمدینژاد شده بود .به حمداهلل
تصمیم هوشمندانه و حکیمانه مقام معظم رهبری نشان میدهد که آقای
احمدینژاد بر خالف تصورشان که گمان میکردند همچنان مورد تایید
و حمایت مقام معظم رهبری است ،دیگر مورد حمایت ایشان نیستند و
رهبری نظام حضور احمدینژاد در انتخابات  ٩٦را به مصلحت کشور
نمیدانستند .توصیه هوشمندانه رهبری این نتیجهگیری بسیار مهم را به
ذهن متبادر میسازد که دیگر جناب آقای احمدینژاد نمیتوانند از اعتبار
رهبری مصرف کنند.
 -با حذف آقای احمدینژاد ،انتخابات  ٩٦چند قطبی خواهد بود؟

اکبر ترکان :اینکه انتخابات  ٩٦چند قطبی خواهد شد اهمیتی ندارد .مهم
این است که فضای انتخابات و عرصه مدیریتی کشور هرگز به تفکرات
پوسیدهای مانند تفکرات دولت سابق بر نمیگردد.
 -مگر مبنای تفکری و مدیریتی دولت سابق چگونه بود؟

اکبر ترکان :تفکرات اقتصاد چاوزی.
 -اقتصاد چاوزی به چه معنا؟

اکبر ترکان :اقتصادی که در آن یارانه نقدی ،محورتصمیمات و تدبیرها
و مدیریتها قرار گرفت .اقتصادی که در آن یارانه نقدی نهتنها موجب
اتالف منابع کشور شد که موجبات همتشکنی نیروهای سیاسی کشور
راهم به دنبال داشت .برخی از نیروهای مستعد و ظرفیتهای کاری کشور
به جای اینکه در خدمت توسعه کشور قرار بگیرند زیر سایه یارانههای
نقدی ،همتشان شکست و ظرفیتهای خوب کاری به راحتی معطل
ماند .این البته تنها یک گوشه از مصایب تفکر اقتصاد چاوزی است .سهام

عدالت گوشه دیگری از تفکر اقتصاد چاوزی است .معتبرترین و بهترین
شرکتهای کشور در حال حاضر از نظر مدیریتی گرفتار چالشهای
اساسی همچون عدم بهرهمندی از مدیریتهای حرفهای و کار بلدند.
مسکن مهرهم ،همچون یارانه نقدی و سهام عدالت ضلع دیگری از
اقتصاد چاوزی است که سرمایه ملی را به باد حراج داد .هرچند ساخت
مسکن برای اقشار ضعیف جامعه ،اقدام ارزشمند و مهمی است اما روشی
که دولت سابق برای پیشبرد این هدف داشت به نوعی بود که از نظر
متخصصان حرفه شهرسازی ،مسکن و اقتصاددانها حرکت به سمت
بیراههها بود .انتقادهای ریز و درشتی که کارشناسان در این زمینه به
دولت سابق داشتند همه برگرفته از آیندهنگری آنان بود .آنان میدانستند
که با این دست فرمانی که دولت برای ساخت مسکن مهر انتخاب کرده
و منابعی که از بانک مرکزی گرفته چه تورمی پیش روی کشور و مردم
خواهد بود .همین طور تصمیمات دیگری مانند غلبه واردات بر تولید ملی
اسم ثابت نگهداشتن قیمت ارز ،در حالی که تورم باعث شده بود قیمت
به ِ
تمام شده تولیدات داخلی روز به روز باال برود یکی دیگر از سوء تدبیرها
و سوء مدیریتهای تفکر اقتصاد چاوزی دولت سابق بود که حل کردن
این مشکل واقعا کار سختی بوده و هست .درآمدهای افسانهای ارزی به
دالیل اتفاقات جهانی نصیب دولت سابق شد اما آنان ،این ارزها را به
عنوان سرمایه ملی به واردات اختصاص دادند که همین امر منجر به
برهم ریختگی بازار داخلی شد و این واردات بیدلیل ،تولیدات داخلی را
سرکوب کرد.
 پس شما معتقدید که توصیه رهبری نظام به آقای احمدینژادبه نوعی گرفتن شانس بازگشت چنین تفکری به عرصه مدیریتی
کشور بوده است؟

اکبر ترکان :بله .دورهای که گذشت ،دوره بسیار بدی برای کشور بود .با
وجود درآمدهای افسانهای دستاوردهای خوبی برای کشور حاصل نشد.
بر همین اساس آقای احمدینژاد مورد تایید مقام معظم رهبری قرار
نمیگیرد.
 -واکنش رییسجمهور به حذف احمدینژاد چه بود؟

اکبر ترکان :برای آقای روحانی زود است که درباره انتخابات  ٩٦فکر کنند
چرا که چند ماه بسیار پرکار را در پیش دارد .آقای روحانی در این مدت
زمان باقیمانده از عمر دولتش ،تاکید و تصریح کرده که حواس مدیران،
مسووالن و دستاندرکاران کشور هرگز نباید به سمت انتخابات برود.
آقای روحانی تاکید دارد که مسائل کشور و حل مشکالت بسیار مهمتر
از حرف و حدیثهای انتخاباتی است و مدیران کشور نباید حواسشان
به مسائل فرعی پرت شود .آقای روحانی به دنبال این است تا کشور و
مردم کشور از کوششهای انجام شده بهترین نتیجه را بگیرند .بر این
اساس نه شخص آقای روحانی و نه همکاران آقای روحانی در دولت،
فعال ذهنشان انتخاباتی نیست .با توجه به شناختی که از آقای روحانی
دارم ایشان به دنبال آن است تا کشور پس از برجام بهترین استفاده را ببرد
و گره اقتصادی باز شود .به طور خالصه باید بگویم که فصل انتخابات
شاید برای جریانهای سیاسی آغاز شده باشد اما برای آقای روحانی آغاز
نشده و ایشان به دنبال اتخاذ بهترین تصمیمگیریها برای دولت در سال
چهارم است.
 سبد رای آقای احمدینژاد با عدم حضور او در انتخابات چهخواهد شد؟

اکبر ترکان :همان رایی که در  ٩٢به رقبای روحانی دادند سبد رای
احمدینژاد است که البته این رای به دلیل توصیه رهبری بهشدت ریزش
خواهد داشت.
 -به نظر شما اصولگرایان میتوانند به کاندیدای واحدی برسند؟

اکبر ترکان :من امیدوارم که جناح اصولگرا بتواند با
افرادی در حد و اندازه و اعتبار اصولگرایی به عرصه
بیاید تا انتخابات سال  ،٩٦انتخاباتی پرشور و رقابتی
باشد.
 به عنوان فردی که شرایط را رصد میکنید فکرمیکنید اصولگرایان چهرهای برای رقابت با آقای
روحانی دارند؟

اکبر ترکان :من ارزیابیای از جریان اصولگرایی ندارم.
تا جایی که هم که میدانم اعضای کابینه فرصت رصد
فعل و انفعاالت جریان اصولگرایی را ندارند.
 -چرا؟

اکبر ترکان :به این دلیل که آقای روحانی رییس
دولت مستقر است و بر این اساس تالش دارد تا
وظایف قانونی خود را به بهترین وجه ممکن انجام
دهد .همکاران ایشان در دولت هم همین نگاه و رفتار
را دارند.
 چقدر احتمال دارد اصولگرایان سنتی از آقایروحانی در انتخابات  ٩٦حمایت کنند؟

اکبر ترکان :واژه اصولگرایی مدتهاست که برای
من نام دقیقی نیست.
 -به چه علت؟

اکبر ترکان :به این علت که بسیاری از اصولگرایان،
نامشان اصولگرایی است و رسمشان ،رسم اخباریگری
است .این در حالی است که اگر نگاهی به تبار مفهوم
اصولگرایی در طول تاریخ بیندازیم ،خواهیم دید که
اصولگرایان با اندیشههای پیشرفتهای در مقابل
اخباریون قرار میگرفتند .اتکای اندیشههای اخباریون
صرف نظر از میزان اعتبار ،به روایات بوده اما اصولیون
در حوزه تفکر شیعی اندیشههایی داشتند که محور آن
عقل گرایی بوده است .همیشه تاریخ ،اخباریون که
اهل حدیث بودند در مقابل اصولیون که عقل گرایی
را محور میدانستند ،قرار میگرفتند .اصولیون کسانی
بودند که عقل را یکی از مبانی فتوا میدانستند .به
طوری که در  ١٥٠سال پیش حاج آقا وحید بهبهانی
در حوزه علمیه نجف مبنای اصولیون را تقویت کرد
و مبنای حوزه نجف را بر پایه تفکرات اصولیون بنا
کرد .شاید اینکه عقل یکی از مبانی افتا شد بعد از
این دوره است .یعنی مبنای افتا ،قرآن ،سنت و عقل
و اجماع شد .این تعریف اساسی است که از اصولیون
میشناسیم .نمیدانم آنچه امروز به عنوان اصولگرایی
در جامعه ما مطرح شده است ،چقدر با این موضوع
منطبق است.
من نمیخواهم همه اصولگرایان را بگویم اما متاسفانه
برخی از کسانی که نامشان اصولگرا است ،رسمشان
اصولی نیست و اخباری است .البته برخی از اصولگرایان
امروز کشور باعث افتخار همیشه انقالب اسالمی بوده
و هستند که از آن جمله میتوان به جامعه روحانیت
مبارز اشاره کرد .جامعه روحانیت مبارز با نگاه تاریخی
ادامهدهنده اصولیون هستند و به معنای واقعی کلمه،
اصولگرایند .این دسته از اصولگرایان نیز سهم بسیار
مهمی در پیروزی و تداوم انقالب اسالمی داشتهاند.
همه ما جامعه روحانیت مبارز را محترم میشماریم.
خودمان هم به لحاظ عقل گرایی و اسالمی بودن خود
را اصولی میدانیم اما برخی اصولگرایان هستند که
این طور عمل نکردهاند و درواقع با رصد رفتاریشان،

ارزیابی اخباری بودن را در ذهن تداعی میکنند.
 به نظر شما چرا برخی از اعضای جامعهروحانیت مبارز معتقد به حمایت از آقای
روحانی در انتخابات هستند؟

اکبر ترکان :به این دلیل که آقای روحانی یکی
از اعضای جامعه روحانیت مبارز تهران و یکی
از مهمترین چهرههای این تشکل است .آقایان
هاشمی و ناطق نوری و روحانی از چهرههای
شاخص جامعه روحانیت مبارز هستند و من
فکر میکنم خیلی طبیعی است که عدهای در
این تشکل بگویند که در کنار آقای روحانی قرار
میگیریم و از او حمایت میکنیم.

بهرهوری اقتصادی در دولت
احمدینژاد نزدیک به صفر بود
گفتارهای اقتصادی از دکتر محمود چامساز

 آقای ترکان استراتژی دولت برای انتخاباتسال  ٩٦چیست؟

اکبر ترکان :برگزاری انتخابات با مشارکت
حداکثری راهبرد دولت در انتخابات  ٩٦خواهد
بود .به همین دلیل است که میگویم امیدوارم
اصولگرایان با چهره معتبری وارد انتخابات
شوند .چرا که اگر عرصه انتخابات ،رقابتی نباشد
شاهد حضور پرشور مردم پای صندوقهای رای
نخواهیم بود .بیتردید انتخابات حداکثری مطالبه
نظام است و مشارکت کم مردمی هرگز مطلوب
هیچ کسی در نظام نیست.
حتما باید تعداد شرکتکنندگان در انتخابات
حداکثری باشد و مردم به صورت پرشور پای
صندوقهای رای حاضر شوند .اگر انتخابات به
گونهای باشد که از ابتدا برنده آن معلوم باشد
که مشارکت حداکثری اتفاق نمیافتد .مشارکت
حداکثری به این است که رقابت انتخاباتی جدی
باشد و مردم آرای خودشان را در تعیین سرنوشت
انتخابات موثر بدانند.
 اگر مهمترین دستاورد دولت اول آقایروحانی را برجام و کنترل تورم بدانیم ،به نظر
شما در دوره دوم چه گامهایی باید برداشته
شود؟

بعدها باید مفصل در این مورد صحبت شود اما
نکته مهمی که باید در نظر گرفت این است که
سال  ،٩٧چهلمین سالگرد پیروزی انقالب است
و باید کارنامه  ٤٠سالگی انقالب اسالمی را به
مردم ارایه دهیم و بگوییم که در این  ٤٠سال،
انقالب اسالمی از کجا به کجا حرکت کرده
است .به اعتقاد من اگر سالهای آخر رژیم سابق،
دورانی بود که تولید نفت به رقمهای باالیی رسید،
امروز کل صنعت گاز کشور را باید محصول بعد از
پیروزی انقالب اسالمی بدانیم .شاید محور اصلی
و اصلیترین کاری که در اقتصاد ایران در این
 ٤٠سال اتفاق افتاده است ،دوران گاز طبیعی
است .همه میادین مستقل گازی بعد از انقالب
توسعه یافتند .گاز قبل از انقالب هم بود اما گاز
همراه نفت بود و میادین مستقل گازی در دوران
قبل از پیروزی انقالب اسالمی توسعه نیافته و به
بهرهبرداری نرسیدند .همه آنچه میادین مستقل
گازی است محصول تالشهای بعد از انقالب
است .لذا مهمترین اتفاقی که باید به صورت دقیق
پیگیری شود و کارنامه  ٤٠ساله انقالب اسالمی
در سال  ١٣٩٧خواهد بود ،شاید باید بر محور
دوران گاز طبیعی باشد.

1
ساماندهی موسسات غیرمجاز با
همکاری FATF

عدم توانایی بانک مرکزی در کنترل بانکها
و موسسات مالی و اعتباری و وجود رانتهای
اطالعاتی ،سیاسی و اقتصادی سبب شد که حدود
هفت هزار موسسه مالی و اعتباری بدون مجوز با
اسامی با مسمایی تاسیس شود و هزاران میلیارد
تومان سپردههای خرد مردمی را با پرداخت نرخ
بهرههای بسیار باال جمعآوری کنند .مسلم است
چنین موسساتی که سپردههای مردمی را با
هزینهای باال جذب کردهاند منابع اعتباری خود را
در غیاب نظارت بانک مرکزی به اعطای تسهیالت
غیرتولیدی به افراد حقیقی و حقوقی خاصی
اختصاص دادهاند ،زیرا هیچ بخشی از تولیدات قادر
به جذب اعتبار پرهزینه نیست .گرچه بانک مرکزی
از طریق صدور دستورالعملها و بخشنامههای
متعدد اینگونه موسسات را به لحاظ قانونی به
رسمیت نمیشناسد ،با این همه هنوز هزاران
موسسه مالی و اعتباری بدون واهمه و بیاعتنا به
قوه آمره بانک مرکزی پیش میروند و حتی در این
مسیر از تبلیغات هم غافل نیستند.
این موسسات با تبلیغات ،پساندازهای خرد مردمی
را با هزینه باال جذب میکنند تا در ظاهر در کسوت
یک موسسه پولی و اعتباری نظیر شعب بانکی
عمل کنند ،اما در باطن مسیر جابهجایی هزاران
میلیارد تومان پولهای کثیف ناشی از انواع معامالت
غیرقانونی را فراهم میکنند تا پولهای کثیف را به
پولهای تمیز تبدیل کرده و این چرخه معیوب را

همچنان استمرار بخشند .اما این همه ماجرا نیست.
به گفته وزیر دادگستری در حال حاضر تعداد ۵۰
میلیون فقره حساب بانکی مشکوک مفتوحاند .آیا
این حسابها با اسناد شناسایی جعلی افتتاح شدهاند؟
یتواند همانند یک
چگونه یک شخص مشکوک م 
شهروند عادی که با رعایت کلیه ضوابط و مقررات
افتتاح حساب میکند ،حساب بانکی باز کند؟ چگونه
مقررات بانکی در مورد اینگونه افراد بیاثر است؟
طبیعی است که حساب بانکی مشکوک فارغ از
مقررات بانکداری به عملیات بانکی میپردازد که
مصداق پولشویی است وگرنه مشکوک قلمداد
نمیشد.
اگر آمارهایی که در مورد حجم پولهای کثیف در
مورد ایران ارائه شده مقرون به صحت باشد ۱۱/۸
درصد حجم نقدینگی یک تریلیون و چهل میلیارد
تومانی ،یعنی حدود  ۱۲۲هزار و  ۷۲۰میلیارد تومان
پول کثیف ناشی از عملیات غیرقانونی ،قاچاق،
رشوه اختالس و امثال اینها در چرخه پولی کشور
موجود است که صاحبانشان که متصل به باندهای
مافیایی تجارتهای غیرقانونیاند در صدد تبدیل
وجوه غیرقانونی به پولهای تمیز هستند .زیانهایی
که یک اقتصاد از تجارتهای غیرقانونی میبیند
قابل احصا نیست .گسترش روزافزون تجارتهای
غیرقانونی در جهان که تا حجم  ۱/۸تریلیون دالر
تخمین زده شده ایجاب میکند که ساز و کاری
برای مهار آن تعبیه شود تا گروههای تروریستی
مانند قارچ نرویند و مافیای بانکی ،بانکها را به
تسخیر خود درنیاورد و هزاران میلیارد دالر در چرخه
تجارت مسموم مواد مخدر که ریشه بشریت را
میخشکاند قرار نگیرد.
حال باید پرسید که چه راهکاری برای ساماندهی
موسسات غیرمجاز پیشنهاد می شود؟ یکی از
راهکارها با هدف کنترل و نظارت بر چرخه پولی
جهان تاسیس گروه ویژه اقدام مالی  FATFبوده
است که در سال  ۱۹۸۹توسط کشورهای عضو جی
 ۷متولد شد .گروه ویژه اقدام مالی پس از یازدهم
سپتامبر به شدت فعال شده و با همکاری بانک
جهانی ،صندوق بینالمللی پول ،فدرال رزرو سیستم،
 FBIو  ،CEAگردش پول جهان را به دقت رصد
میکنند .پس از 11سپتامبر  2001که حمله به
برجهای دوقلوی نیویورک صورت گرفت جلوگیری
از تامین مالی تروریسم نیز جزو برنامههای این گروه
درآمد .با این وجود هنوز پول کثیف در گردش است،
زیرا باندهای تبهکار و مافیای اسلحه و مواد مخدر
و ترور و قاچاق انسان و دارو و اعضای بدن انسان
بر هوشمندی خود افزوده و دامنه اعمال کثیفشان
را گستردهتر ساخته و شرق و غرب جهان را به
هم پیوند زدهاند .متاسفانه بسیاری از دولتهای به
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ظاهر مشروع ،اما دیکتاتور خود آتش بیار معرکه شده و اهداف و امیال
سیاسی را از طریق باندهای تبهکار و تامین مالی آنان پیش میرانند.
کشور ما سالهاست به سبب تحریمهای مالی بینالمللی از سیستم
بانکداری جهانی دور مانده و شاهد تحوالت سالهای اخیر گردش
پولی و مالی بینالمللی نبوده .بنابراین عضویت در  FATFنیز محلی
از اعراب نداشته است ،اما از آنجا که همواره ایران از منظر غربیها در
پولشویی و تامین مالی تروریسمها و رعایت حقوق بشر منزه نبوده و
حتی محور شرارت خوانده شده و در سال  ۲۰۰۹در فهرست سیاه
 FATFو  OECDکه همان فهرست را منتشر کرده ،قرار گرفته
بود ،در نتیجه تالش داشته اقداماتی را در خنثیسازی این اتهامات
به منصه ظهور و عمل برساند .از جمله مصوبه الیحه پولشویی در
دولت دهم و الیحه ممنوعیت عدم تامین مالی تروریسم که در دولت
روحانی به تصویب رسید ،باعث شد  FATFدر تیر  ۹۵از کشورهای
عضو بخواهد اقدامات مالی مقابله ای با ایران را یک سال به حال
تعلیق درآورد .البته پیشنهاد اخیر  FATFدر مورد پیوستن ایران به
این سازمان بر بعضی از سیاستمداران و مسئوالن کشور گران آمده
و عضویت در این سازمان را شوم و ضدملی و تسلیم به بیگانگان
تلقی کرده و در مقابل آن ایستادهاند .در حالی که دولت یازدهم با
برداشت صحیح و منطقی و بر اساس موازین جهانی تمایل خود را به
پیوستن به این سازمان اعالم داشته اند ،زیرا اهم وظایف این سازمان
آشنایی مشتریان و نظارت بر انتقال وجوه و تامین سالمت گردش پول
و جلوگیری از گردش پولهای کثیف است که بیتردید در محدود
ساختن حجم تجارت غیرقانونی و تبعات آن بسیار تاثیرگذار و به نفع
جامعه جهانی است.
در واقع وظیفه  FATFبررسی رویهها و سیاستهاست نه معامالت و
تراکنشها .اتحادیه  FATFدر مورد شفافیت مالی قوانین مالیاتی نظر
مشورتی خود را به اعضا میدهد تا مورد استناد سرمایهگذاری بینالمللی
قرار گیرد .بر اساس مبانی تشکیل  FATFتجارت غیرقانونی ،ترور،
پولشویی و تامین مالی تروریسم جرم شناخته شده و تعاریف معطوف
به واژههای مذکور مورد پذیرش همه اعضا قرار گرفته است ،اما اشکال
و مغایرتی که ممکن است تعاریف  FATFبا مصوبات قانونی ما در
مورد پولشویی و تروریسم داشته باشد ،در مورد مصادیق جرم است که
الزم است از نظر حقوقی ،سیاسی و اقتصادی به طور شفاف در تطبیق
تعاریف و مصادیق جرم در قوانین و مقرارت گروه ویژه اقدام مالی مورد
مطالعه و بررسی قرار گیرد.

2
عملکرد ناملموس اقتصادی دولت یازدهم

همزمان با روی کارآمدن دولت یازدهم ،شاخص های کالن اقتصادی
در وضعیتی بسیار نامطلوب قرار داشتند که اثر آن در معیشت مردم،
تنازل قدرت خرید پول ملی ،بازار پرنوسان ارز آزاد ،تعطیلی و توقف
بسیاری از کارخانجات تولیدی بخش خصوصی و افزایش بیکاری،
وضعیت نابسامان بیمه های اجتماعی و درمانی و کاهش درآمدهای
نفتی به سبب تحریم های اقتصادی و مالی ،منزوی بودن اقتصاد ایران
و فساد گسترده نمایان بود.دولت یازدهم که خود را دولت تدبیر و امید
نامید با شعارهایی که نور امید را در دل جامعه می تاباند به میدان آمد.
از همان ابتدا و در یک دوره 100روزه را برای بازتاب اقدامات سریع در
بعضی حوزه ها و در جهت اصالح امور به ویژه وضعیت معیشتی مردم
قرار شد ،انجام دهد که متاسفانه به سبب تازه کاری و عدم تجربه کافی
از یک سو و عمق چالش های موجود اقتصادی ،سیاسی از دیگر سوی
(علیرغم برخورداری از کادر متخصصان اقتصادی)نتیجه ملموسی به
دست نداد .اما به تدریج با هدف کاهش تورم در حوزه اقتصاد و تنش
های دیپلماسی در حوزه سیاسی موفق شد تا رشد اقتصادی منفی را د
رسال  94به مثبت یک و تورم را در مرداد 95تک رقمی کند .اما حجم
نقدینگی در این مدت به  2برابر رسید در حالی که بخش خصوصی
مولد از کمبود نقدینگی و تنخواه گردان هنوز هم با چالش روبه روست.
این در حالی است که هزاران میلیارد تومان از نقدینگی از مجاری
رسمی و غیر رسمی مسیر غیر تولید را طی و گردش پولی کشور ا
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دچاراختالل کرده اند بدون آنکه بانک مرکزی قادر به رصد کردن
حداقل نیمی از این نقدینگی باشد.
بانک های رسمی و همچنین موسسات مالی و اعتباری غیر رسمی
که خود نقش ویژه ای در اعطای اعتبارات غیر تولیدی به عوامل و
مشتریان خاص داشته اند ،اکنون قادر به بازگرداندن مطالبات خود
نبوده و با معوقات بانکی حجیمی روبه رو شده اند به طوری که طبق
اظهارات مسووالن نیمی از منابع بانک ها قفل شده و قادر به تامین
مالی و اعتباری بخش خصوصی کوچک و متوسط که محور رشد
اقتصادی و اشتغال در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته اند؛
نشده اند.
از این رو می توان نتیجه گرفت میزان حجم نقدینگی متجاوز از یک
تریلیون تومانی کنونی به لحاظ خروج نیمی از آن از بدنه گردش پولی
اقتصاد و مشابه همان میزان حجم نقدینگی آغاز ریاست جهموری
آقای روحانی است.
یکی از دالیلی که با وجود افزایش رشد نقدینگی ،شیب تورم افزایش
را تجربه نکرده است همین عدم دسترسی به 50درصد نقدینگی است
زیرا تورم از ناحیه کاهش سرعت گردش پول دچار شیب افزایشی نشده
است .ضمن آنکه در این مدت شوک مالی خاصی نیز به اقتصاد که
تورم را افزایش دهد ،وارد نشده بنابراین طبیعی است که کاهش تورم
اگر در استمرار سیاست های انقباضی باشد منجر به تعمیق رکود می
شود که در سال های اخیر اقتصاد ما را مورد هجمه قرار داده و زمین
گیر کرده است گرچه مسووالن با این استدالل که  3دوره  3ماهه
متوالی رشد اقتصادی مثبت داشته ایم و از رکود خارج شده ایم اما باید
توجه داشت رشد اقتصادی مطلوب ،معطوف به افزایش تولید و خدمات
در همه رشته های اقتصاد است نه تنها فقط به اصطالح فروش نفت
یا گاز و یا رشد در یک زمینه خاص؛ این مساله را نمی توان را مالک
قرار داد زیرا رشد اقتصاد نامتوازن خود اسباب عدم تعادل را در اقتصاد
به وجود می آورد.
در حال حاضر آثاری از رشد اقتصادی مثبت یعنی افزایش اشتغال ،باال
رفتن قدرت خرید مردم ،ارزش پول ملی و رونق بخش خصوصی مولد
کوچک و متوسط را شاهد نیستیم .گرچه عملکرد دولت در حوزه اقتصاد
به اعتبار باور و ادراک جامعه چندان ملموس نبوده و حتی به تعمیق
شکاف غنی و فقیر افزوده و سبد معیشتی فرودستان و آسیب پذیران

بهرهوری اشتغال در ایران بهرهوری منفی
است .در پایان دوره ریاست جمهوری
دهم که رشد اقتصادی منفی  ۶/۴داشتیم،
بهرهوری ما بسیار پایینتر از صفر بوده
است .لذا اقتصاد ما با دو مشکل اساسی
از لحاظ اشتغال و بهرهوری که از ارکان
رشد تولید ناخالص داخلی هستند،
روبهروست .برای ایجاد اشتغال الزم است
سرمایهگذاریهای مولد صورت گیرد و
در این مورد و برهه زمانی خاص که به
سبب محدودیتهای مالی ،فسادها و
اختالسهای گستردهای که بخشی از آنها
فاش شده و ثروت ملی را به یغما برده
است دولت نمیتواند سرمایهگذاری
مولد انجام دهد .همچنین هنوز آثار برجام
آشکار نشده و بهای نفت نیز بسیار پایینتر
از سالهای گذشته رقم خورده و این امر
وضعیت را ناگوارتر ساخته است.

جامعه را کوچک تر و تنگ تر کرده اما در زمینه دیپلماسی موفقیت در
زمینه برجام (علیرغم چالش های دورنی و بیرونی) قابل تمجید است
گرچه هنوز آثار اجرایی آن آشکار نشده زیرا بسیاری از تحریم ها به
دالیل گوناگون همچنان پایدار مانده اند .اما این مهم به تدریج و با از
سرگیری روابط بانک های خارجی مشهور نظیر  HSBCو استاندارد
چارترز با بانک های ایرانی در مسیر بهبود قرار خواهد گرفت.
در مجموع با کاهش تنش های بین المللی و از سرگیری روابط مالی و
اعتباری با سایر کشورهای جهان؛ بی شک اقتصاد کشور از انزوا خارج
خواهد شد و تجارت خارجی با هدف دستیابی به تراز تجاری مثبت آغاز
می شود؛ مشروط بر آنکه اصالحات ساختاری در ساختار معیوب اقتصاد
دولتی صورت گیرد که اهم آن عبارتند از:
 آزادسازی اقتصاد محوریت بخشیدن به بخش واقعی اقتصاد یعنی بخش خصوصیمولد
 رقابت پذیری کاهش ریسک های اقتصادی و سیاسی و مالی شفاف کردن فضای کسب و کار لغو مقررات و دستورالعمل های مزاحم تولید تجارت و جذب سرمایه های مستقیم خارجی .در این صورت است که اقتصاد در جاده رونق خواهد افتاد و در میان
مدت برخی از مواهب آن بر اقتصاد کشورمان آشکار خواهد شد.

3
حذف تولید از لیست سیاه اعتباری بانک ها

سیاستهای اقتصادی دولتهای پیشین به ویژه دو دولت گذشته
درباره واردات بیرویه کاالهای چینی و سایر کشورهای شرق دور
به سبب کسب درآمدهای ریالی برای تامین بودجههای ساالنه که
به درآمدهای نفتی وابسته بوده و هنوز هم در مقیاس کمتری این
وابستگی ادامه دارد ،اسباب توقف بسیاری از واحدهای تولیدی ای که
در رقابت با کاالهای ارزان وارداتی به سبب هزینههای باالی تولید
ناتوان بودند را فراهم ساخت ،بهطوری که این فرایند در کاهش نیروی
کار تاثیر گذاشت و نرخ بیکاری را افزون ساخت و رکود را که حاصل
تورم و بیکاری است در کشور شدت بخشید .دولت یازدهم در شرایطی
زمام امور را به دست گرفت که کشور با وضعیت رکود تورمی روبهرو
بود .ضمن آنکه فساد اقتصادی و مالی در بانکها و موسسات وابسته به
حد غیر قابل تصوری بر فرایند تخصیص بهینه منابع به نیازهای واقعی
اقتصاد تاثیر مخربی بر جای گذاشت ،بهطوری که بانکها از منابع
پرداخت تسهیالت تولیدی تهی شدند زیرا بسیاری از منابع تسهیالتی
آنها که به شرکتها و موسسات رانتی تعلق گرفته بود همچنان به
بانکها بازنگشته بودند و مطالبات معوق آنها را افزایش داده بود .الزم
به ذکر است که موسسات کوچک و متوسط مولد که آماج پیکانهای
زهرآلود واردات بیرویه قرار داشتند ،با معضالت مالی بیشماری
روبهرو شدند ،از جمله چکهای برگشتی و ناتوانی پرداخت بدهیهای
خود به اشخاص و بانکها و طبیعتا در لیست سیاه اعتباری بانکها
قرار گرفتند و ازاینرو قادر به استمرار تولید نشدند یا به زیر ظرفیت
تولیدی خود تنزل یافتند .دولت حاضر که کاهش تورم و برونرفت
از رکود و افزایش رشد اقتصادی را در ساماندهی اقتصاد هدف قرار
داده است ،در جهت حل معضل نقدینگی موسسات کوچک و متوسط
مولد اقداماتی را به عمل آورده ،از جمله  7هزار موسسه کوچک و
متوسط برای احیا در ادامه تولید شناسایی شدند و مورد ارزیابی قرار
گرفتند .البته تزریق تسهیالت به این موسسات میتواند آنها را مجددا
در چرخه تولید که نتیجه آن افزایش اشتغال و رشد اقتصادی است،
قرار دهد و اقدام مناسبی که قرار است درباره این موسسات صورت
گیرد ،به تعویق انداختن بدهیهای مالیاتی و همچنین بدهیها به نظام
بانکی ،بخشودگی جرایم بانکی و مالیاتی و همچنین صرف نظر کردن
از چک برگشتی درباره اعطای اعتبارات و تسهیالت بانکی است تا این
موسسات بتوانند از اعتبارات بانکی مجددا برخوردار شوند و اسباب رونق
اقتصادی را فراهم سازند ،البته موسسات و بنگاهها با مقیاس بزرگ نیز

از تسهیالت بانکی بینصیب نخواهند بود اما آثار اقتصادی فعالیت این
موسسات بزرگ دیرتر از تاثیرات رونق موسسات و بنگاههای کوچک
در اقتصاد ظاهر میشود.
به هر حال هر چه دولت در ادامه تشویقات و تحریکات تولیدی در
بخش خصوصی شدت ببخشد و از دخالتهای خود در اقتصاد بپرهیزد
و بازار را از نفوذ و اقتدار انحصارات شرکتهای دولتی خارج سازد،
مسلما اقتصاد بخش خصوصی تقویت میشود و باعث دوام و استمرار
رونق خواهد شد .دولت الزم است که شرکتهای دولتی را هر چه
سریعتر براساس مقررات و دستورالعملهای سیاستهای کلی نظام
درباره اصل  44قانون اساسی به بخش خصوصی واقعی واگذارد و
مقیاس دولت را کوچکتر سازد تا هم منافذ فساد گستردهای که در
دولت بزرگ و دیوانساالری وسیع باز شده است ،بسته شود و هم
منابع کشور براساس ضوابط و الزامات علم اقتصاد بین نیازهای واقعی
اقتصاد تخصیص یابد.

4
بهرهوری اقتصادی در دولت احمدینژاد نزدیک به
صفر بود
بیکاری یکی از مهمترین بحرانهای کنونی و پیش روی اقتصاد ایران
است ،به طوری که بسیاری از برنامهریزیها بر کاهش نرخ بیکاری در
سالهای آتی استوار است .بررسیهای صورت گرفته توسط مرکز آمار
ایران نشان میدهد در حال حاضر از جمعیت  ۷۸میلیون و  ۸۰۰هزار
نفری ایران ۲۲ ،میلیون نفر شاغل هستند .به این ترتیب با اشتغال ۲۷
درصدی جمعیت ایران ،به ازای هر فرد شاغل در ایران بیش از دو نفر
فاقد شغل وجود دارند .این بدان معناست که بار تامین هزینههای هر
 ۳/۵نفر در ایران بر عهده یک نفر است .از جمعیت  ۷۹میلیون نفری
ایران  ۵۷میلیون نفر هیچ فعالیت شغلی و اقتصادی در حال حاضر
ندارند .فعال نبودن این جمعیت به معنای عدم مشارکت اقتصادی این
افراد نیست ،چرا که بخشی از این جمعیت را بیکاران و کسانی تشکیل
میدهند که در جستوجوی کار هستند.
بیکاری ،هزینه جدیدی در اقتصاد نفتی دولتی ایران ایجاد کرده است
و اشتغال ایجاد شده طی سالهای گذشته به هیچ وجه با روند رشد
جمعیت متناسب نیست .به ویژه نرخ بیکاری جمعیت دانش آموخته
دانشگاهی بیش از درجات پایینتر تحصیلی است .آمارها نشان
میدهد با توجه به تعداد دانش آموختگانی که هر سال از دانشگاهها و
موسسات عالی فارغالتحصیل میشوند ،اشتغال متناسب با آنها ایجاد
نشده و اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد ،چالش بسیار بزرگی
پیش روی اقتصاد ایران قرار میگیرد .گرچه هم اکنون نیز معضالت
بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی موضوع بسیار اسفباری است ،اما
به نظر نمیرسد که شرایط کنونی اقتصاد کشور با توجه به سیاستهای
موجود ،ظرفیت حل این معضل را حتی در میانمدت داشته باشد.
همچنین دانشآموزان که برای ورود به دانشگاهها تمام پول و هم و
غم خود را صرف میکنند تا در دانشکدهای پذیرفته شوند ،چهار یا پنج
سال بیکاری خود را به تعویق میاندازند و متاسفانه از سالهای پایانی
دانشگاه ،آنان با ناامیدی به آینده پس از دانشگاه نگاه میکنند .زیرا افراد
زیادی را میبینند که قبل از آنان فارغالتحصیل شدهاند ،اما هنوز کاری
درخور شان و شخصیت خود پیدا نکردهاند .ضن اینکه آمارهایی که گه
گاه از سوی مراکز رسمی در زمینههای مختلف اعالم میشود اغلب با
واقعیات اقتصادی و اجتماعی جامعه سازگاری ندارد.
به طور مثال ساعات کار در هر کشوری حدود هفت تا هشت ساعت
است و کسانی که تمام وقت به کار اشتغال دارند شاغل شناخته
میشوند .اما در کشور ما هر یک ساعت کار در هفته به عنوان یک
شغل قلمداد شده و در آمارها گنجانده میشود .صرف نظر از این دیدگاه
نسبت به اشتغال ،اصوال مساله مهمتر در کشور ما که متاسفانه تاثیری
بسیار منفی در رشد تولید ناخالص داخلی دارد ،بهرهوری عوامل تولید به
ویژه بهرهوری نیروی کار است .به طوری که در کشور ایران بهرهوری
نیروی کار حدود  ۲۵دقیقه تا یک ساعت در یک شیفت کاری برآورد
شده است .در حالی که در کشورهایی نظیر ژاپن بهرهوری نیروی کار

هفت ساعت در یک شیفت است و این نشان میدهد که چه
میزانی از رشد تولید ناخالص داخلی آنها مرهون و معطوف به
بهرهوری است.
بنابر این میتوان اینگونه نتیجه گرفت که بهرهوری اشتغال
در ایران بهرهوری منفی است .در پایان دوره ریاست جمهوری
دهم که رشد اقتصادی منفی  ۶/۴داشتیم ،بهرهوری ما بسیار
پایینتر از صفر بوده است .لذا اقتصاد ما با دو مشکل اساسی
از لحاظ اشتغال و بهرهوری که از ارکان رشد تولید ناخالص
داخلی هستند ،روبهروست .برای ایجاد اشتغال الزم است
سرمایهگذاریهای مولد صورت گیرد و در این مورد و برهه
زمانی خاص که به سبب محدودیتهای مالی ،فسادها و
اختالسهای گستردهای که بخشی از آنها فاش شده و ثروت
ملی را به یغما برده است دولت نمیتواند سرمایهگذاری مولد
انجام دهد .همچنین هنوز آثار برجام آشکار نشده و بهای نفت
نیز بسیار پایینتر از سالهای گذشته رقم خورده و این امر
وضعیت را ناگوارتر ساخته است.
بخش خصوصی نیز آنچنان طی سالها در فشارهای ناشی
از دستورالعملهای ناپایدار دولتی و بازارهای انحصاری تحت
اراده دولتها و همچنین هزینههای اضافی تولید ناشی از
اعمال سیاستهای ناکارآمد دولتها قرار داشته است که
دیگر رمقی برای سرمایهگذاری ندارد .اکنون آنها به کمک
بانکها هم نمیتوانند اعتماد کنند ،زیرا بانکها به بنگاهدار
تبدیل شدهاند و منابع تسهیالتی خود را به خواص اعطا
میکنند .به هر حال برای دسترسی به هدف رشد اقتصادی
پنج درصد در پایان سال جاری که امکان تحقق آن دور از
ذهن است ،الزم است که بر میزان سرمایهگذاری داخلی و
خارجی افزوده شود .ضمن آنکه مسیر سرمایهگذاری مطمئن
و کم ریسک نیز هموار شود و همین طور سایر شاخصهای
کالن اقتصادی که قدرت اقتصادی و ثبات سیاسی کشور
را در تابلوهای ارزشیابی موسسات معتبر مالی و اقتصادی
بینالمللی منعکس میکنند به رتبههای مطلوب سوق داده
شوند که این فرایند به اعتقاد من با برنامهریزیهای کوتاه
مدت عملی نیست .سرمایهگذاران حرفهای به رغم دیدارهای
سیاسی -اقتصادی نمایندگان کشورهای غربی از ایران ضمن
آنکه تفاهمنامههایی را هم به امضا رساندهاند ،اما متاسفانه
هنوز هیچکدام از حد تفاهم به قلمرو عمل وارد نشدهاند .زیرا
هنوز مشکالت مالی و روابط پولی و بینالمللی آنها با ایران
حل نشده و بسیاری از بانکهای مهم جهان نظیر اچ.اس.
بی.سی ،پاریباس ،استاندارد چارترد و ...از ترس جریمههای
آمریکا از معامله با ایران سر باز میزنند .از طرف دیگر مساله
پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی که اخیرا از سوی کشورهای
غربی برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم و
همچنین قاچاق مواد مخدر پیشنهاده شده هنوز در کشور ما با
وجود آنکه دولت موافق است ،به مخالفتهای زیادی از سوی
گروههای مخالف دولت منجر شده که این امر مانع پیوستن
ایران به  FATFمیشود .این در حالی است که مراودات
مالی و پولی بانکداری بینالمللی با کشور ما در گرو پیوستن
ایران به سازمان فوقالذکر است .زیرا هدف این سازمان
شفافسازی نقل و انتقال پول برای ایمنی کشورهاست.
موضوعاتی که به آن اشاره شد ،مسائلی هستند که در مسیر
رشد اقتصادی ایران قرار دارد و هر چه زودتر باید حل شود.
مساله برجام گرچه به توافق نهایی هم رسیده است ،اما
اجرا شدن آن و برداشتن کلیه تحریمهای مربوط به مساله
هستهای ایران هنوز در مرحله عمل آنچنان که قرار بوده ،وارد
نشده است .به همین جهت تا کشور ما به لحاظ اقتصادی
تقویت و از رشد اقتصادی مثبت برخوردار نشود ،قادر نخواهد
بود مساله اشتغال را حل کند .ضمن آنکه نرخ رشد جمعیت نیز
خود یک چالش بزرگ در زمینه اشتغالزایی در کشور ماست.

آیا بانکداری مدرن
در ایران به بن بست
رسیده است؟

یک کارشناس ارشد نظام بانکی گفت :بانکداری مدرن بانکداریای است
که بتواند سطح بدهی عوامل اقتصادی و بنگاهها ،سطح بدهی کل اقتصاد و
حتی اگر الزم باشد سطح بدهی دولت و ارتباط آن با حبابهای قیمتی در
بازارهای مختلف و حبابهای قیمتی انواع داراییها را مدیریت کند.

احمد عزیزی در پاسخ به این سوال که صنعت بانکداری با چه شاخصههایی
مدرن خوانده میشود و معیارهای آن هماکنون در سیستم بانکی ایران
مشاهده میشود؟ گفت :پاسخ این سوال را میتوان در چهار سطح داد .سطح
اول ،اقتصاد کالن است .وقتی که سیستم بانکی و بهطور کلی بخش مالی
کشور ،بتواند به رشد پایدار اقتصادی ،اشتغال کامل و به بخش واقعی اقتصاد
کمک کند ،میتوان گفت وظایف خود را به خوبی انجام میدهد؛ اگرچه
تعریف دقیق و جامع یا قابل اجرایی در زمینه بانکداری مدرن وجود ندارد؛
ولی سعی میکنم معیارهایی را معرفی کنم که به درد تصمیمگیری برای
مدرن کردن نظام بانکی که پیچیدهترین بخش اقتصاد است ،بخورد.

او افزود :در حقیقت وقتی بخش مالی به درستی به کمک بخش واقعی
اقتصاد میآید ،در قالبی که ثبات بخش مالی نیز حفظ شود ،یعنی مشروط به
ثبات و سالمت بخش مالی که تضمینکننده فعالیت بلندمدتش هم هست،
میتوان گفت بخش مالی پیش رفته و در خدمت اقتصاد ملی است .به یک
معنای دیگر میتوان گفت در سطح کالن ،وقتی بخش مالی کمک میکند
که ریسک بهطور متناسب در اقتصاد توزیع شود ،منابع بهینه تخصیص
یابد و پساندازهای ملی و منابع موجود ،در بخش مالی بهصورت بهینه
تخصیص مییابد ،حتم ًا در اقتصاد هم ،سالم و درست عمل میکند و این
کار ،بدون مدرن بودن نظام مالی و بانکی غیرممکن است؛ حال مدرن را
هر چه تلقی کنیم.
او در ادامه بیان کرد :سطح دوم مدرن بودن ،بیش از اینکه کمی باشد ،یک
امر کیفی بوده و در این کیفی بودن ،وقتی که هر سیستمی از جمله سیستم
بانکی در یک فرآیند متحول و متکامل قرار میگیرد ،به آن مدرن و بهروز
گفته میشود ،حاال در مورد سیستم بانکی یادمان باشد که شاید بهصورت
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طبیعی و روزمره ،فعاالن اقتصادی یا عامه مردم توجهی نداشته باشند
که این مدرن بودن ،بیشتر از سطح معماری کالن اقتصادی به سیستم
بانکی جریان پیدا میکند و حداقل در بانکداری مدرن دنیا و از وقتی که
بانکهای مرکزی و دولتها ،این اقتدار را در سیاستگذاری پولی و مالی
برای اقتصاد پیدا کردند ،این موضوع به وقوع پیوسته است.

این کارشناس ارشد نظام بانکی گفت :در این سطوح ،بنگاه هنوز مورد
تحلیل قرار نمیگیرد و تحلیلها در سطح کالن است ،چراکه اگر
مقتضیات سطح کالن فراهم نشود ،طبیعت ًا در سطح بنگاه نیز این کار
عملیاتی نخواهد شد ،حتی اگر بنگاههای خوب و کارایی داشته باشیم،
بهزودی دچار بیماریها و گرفتاریهای مرسوم نظامهایی خواهیم شد
که راهبری و مدیریت نامناسبی دارند .در سطح کالن ،از جمله وقتی
بانکداری مدرن است که به ثبات پولی و قیمتی کمک کند و ثبات
مالی هم جزو اهداف این سیستمها باشد؛ بهخصوص بعد از بحران
اخیر جهانی ،این موضوع خیلی مهم تلقی میشود.

عزیزی افزود :این امر مستلزم آن است که بانکهای مرکزی نقش
خود را در این زمینهها به خوبی ایفا کنند .البته بانکهای مرکزی،
نقشهای دیگری نیز در مورد نظارت بر سیستمهای پرداخت یا
تامینکننده نهایی نقدینگی سیستم با شرط و شروط مخصوص خود
دارند؛ بهخصوص اینکه استفاده از مقررات احتیاطی خرد و کالن در
این دوره بعد از بحران مالی اخیر اهمیت زیادی پیدا کرده و عالوه بر
اینها ،بانکهای مرکزی با اجماع کمتر از بقیه موارد مذکور ،در اهداف
خود باید ،نگاهی به اشتغال حداکثری یا اشتغال کامل داشته باشند؛
بهخصوص بانک مرکزی آمریکا به عنوان مسوول صنعت بانکداری در
این کشور ،این هدف را جزو اهداف خود دارد؛ ولی بانکهای مرکزی
دیگر دنیا هم به دلیل تناقضی که این موضوع ظاهراً با کنترل تورم و
ثبات پولی پیدا میکند ،کمتر به آن اهمیت میدهند و از اینرو تصریح
کمتری در بیان آن دارند.
او گفت :ما با سیستم بانکداری مدرن فاصله داریم .با توجه به مواردی
که گفته شد ،بانکداری مدرن ،در سطح سوم از منظر بانکهای
مرکزی است و در سطح چهارم از منظر خود صنعت بانکداری یا
بنگاههای بانکی بررسی میشود.

عزیزی افزود :باید یکبار ،دامنه تعریف مشخصی از بانکداری مدرن
داشته باشیم؛ در غیر این صورت تعریف جامعاالطراف و مورد اجماعی
نیست .بر همین اساس ،در سطح بانک مرکزی باید گفت که آن دسته
از بانکهای مرکزی میتوانند بانکداری مدرن را توسعه دهند و مشوق
آن باشند که مستقل عمل کرده و در عین مستقل بودن ،پاسخگو
باشند و اینها در بانکهای مرکزی مدرن ،معیارهایی دارند که باید
بحث شود تا اینکه به نحوی شفاف ظرف کارکرد داشته باشند.

او در ادامه بیان کرد :بر این اساس ،اهداف بانکهای مرکزی در دامنه
کنترل و هدفگذاری تورم ،کمک به رشد اقتصادی با هدف ضمنی
کمک به اشتغال ،حفظ ثبات پولی که شامل ارزش پول ملی هم
باشد قرار میگیرد ،ضمن اینکه در ارزش پول ملی نیز ،کنترل تورم و
جلوگیری از بروز تورم حاد ،حتی جلوگیری از کاهش سطح عمومی
قیمتها به زیر یک نرخ معقولی که معمو ًال در دنیا تا حدود دو درصد
هدف گرفته میشود ،هدایت سیاست پولی ،حفظ ثبات سیستم مالی
کشور ،بهکارگیری مقررات احتیاطی خرد و کالن ،اطمینان از عملکرد
روان و اطمینان از کارکردهای بخش بانکی و مالی ،جلوگیری از عدم
تعادل در اقتصاد ،ثبات و کارایی سیستمهای پرداخت و ایفای نقش
نظارتی موثر و کارآمد نیز نقشآفرینی میکنند .به عنوان مثال در
بانکهای مرکزی مدرن در  10سال اخیر یا حتی در طی یک تا سه
سال اخیر ،نظامهای احیا و فیصله بهجای نظامهای ورشکستگی برای
نظارت بر امور بانکی آمده است .اینها مواردی است که در ایران به
نحو مدرن وجود ندارد.
این کارشناس ارشد نظام بانکی گفت :در سطح چهارم یعنی در سطح
بنگاههای بانکی و صنعت بانکداری نیز چند موضوع داریم .در مورد
متغیرها که مجموعه متغیرهای فوقالعاده مشهور کملز()CAMELS
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شامل کفایت سرمایه و به مفهوم کیفیت دارایی که شامل
نقدینگی مناسب هم هست ،نظام مدیریت مناسب ،درآمد و
حساسیت به بازار با جزییات و نسبتهای کمی و کیفی که
هر یک از اینها میتوانند داشته باشند ،است .اگر بنگاههای
بانکی بر اساس این متغیرها سنجیده شوند ،در مقایسه با
اقران و رقبای خود و بنگاههای کشورهای مورد مقایسه و
سایر کشورها میتوانند مدرن یا غیرمدرن تلقی شوند.

او افزود :تصور میکنم به وجود آمدن درک و تفاهم از
بانکداری مدرن ضروری است .ولی از نظر من عالوه بر
موارد مذکور ،روزآمدی و هماهنگی با تحوالت جهانی هم
مقارن با مفهومی مشخص از مدرن بودن است .اینکه نسبت
کل داراییهای سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی چقدر
است ،وسعت و عمق صنعت بانکداری و سهم در ارزش
افزوده به چه میزان است و چقدر سیستم بانکی ،بینالمللی
بوده و سهم آن در عملیات بینالمللی بانکی دنیا چقدر است،
بخشی از مفهوم مدرن بودن است که به نظر میرسد اگر
معیارهای مذکور را در اقتصاد ایران پیگیری کنیم ،ایران
کام ً
ال از تعریف بانکداری مدرن دنیا کنار گذاشته میشود و در
انزوای کامل قرار میگیرد .البته اینکه ارز ملی در بنگاه بانکی
چه نقشی دارد و سهم ما از بازار ارزهای خارجی چقدر است،
یا موضوع تکنولوژی و نوآوری و بهکارگیری سیستمهای
الکترونیکی چطور است نیز مهم تلقی میشود ،حتی نحوه
برخورد با مشتری و تلقی سیستم از مشتری و دسترسی و
استفاده مصرفکنندگان و آحاد جمعیت به خدمات بانکی نیز
مهم بوده و در کنار تنوع محصوالت ،متغیرهایی هستند که
بر اساس آن میتوان تعیین کرد که بانکداری کشور مدرن
یا عقبمانده است.
او در پاسخ به این سوال که آیا در این میان اولویتبندی
نیز وجود دارد؟ گفت :خیر ،موارد مذکور در بلندمدت ،امور
درهمتنیدهای هستند و اینطور نیست که بگوییم یک اولویت
را میتوان کنار گذاشت و اولویت اول را اجرا کرد و اولویت
آخر را اجرا نکرد .اینها درهمتنیده بوده و باید با هم دیده شوند
هرچند در کوتاهمدت ،بدهبستانهایی با هم دارند و اولویت با
کنترل تورم است؛ ولی در بلندمدت باید طوری طراحی شوند
که با هم ،همافزایی داشته باشند؛ ضمن اینکه در بلندمدت
یا حتی در کوتاهمدت ،بانکداری مدرن مدیریت نقدینگی
اقتصاد را برای جلوگیری از کمبود نقدینگی به خوبی انجام
میدهد ،بنابراین بانکداری مدرن بانکداریای است که بتواند
سطح بدهی عوامل اقتصادی و بنگاهها ،سطح بدهی کل
اقتصاد و حتی اگر الزم باشد سطح بدهی دولت و ارتباط آن
با حبابهای قیمتی در بازارهای مختلف و حبابهای قیمتی
انواع داراییها را مدیریت کند .برای ایران هم بهخصوص ،در
مورد بازار طال ،ارز و سهام میتوان این مثال را ذکر کرد.

عزیزی در پاسخ به این سوال که چرا از سیستم بانکداری
مدرن فاصله داریم؟ گفت 9 :مورد اینجا قابل ذکر است که
نشان میدهد تحریمها با ما چه کرده و از درون آنها میتوان
استخراج کرد که چقدر فاصله با سیستم بانکی بینالمللی
وجود دارد .مورد اول انزوای بینالمللی و از دست رفتن تمامی
سیستمها و ساختارهای بینالمللی ایجادشده در سالهای
قبل از اعمال تحریمهاست که البته این بخش خارجی
کار است و باالی  90درصد آنچه که در  90سال قبل از
تحریم ایجاد شده بود ،از بین رفت و باعث توسعه فساد در
کل اقتصاد و سیستم بانکی شد .دخالتهای بیجای عوامل
غیرمتخصص و ناسالم شامل برخی مدیران ناسالمی را که
وارد عرصه بانکداری شدند نیز باید به این مشکالت اضافه
کرد.
منبع :اقتصاد نیوز

ضرورت بازگشت بانک
مرکزی به انتشار آمارهای
حسابهای ملی
در هفتههای گذشته مساله آمارهای اقتصادی به یکی از مسائل روز کشور
تبدیل شده و افراد مختلفی نیز از زاویهدیدهای مختلف به آن پرداختهاند .در
این میان ،نقدهای اساسی به گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی سال گذشته
وارد شده و سکوت آماری ادامهدار بانک مرکزی هم ،میتواند اینگونه تلقی
شود که رشد اقتصادی سال گذشته واقع ًا منفی بوده است .یک نکته جدید
نیز که هنوز مورد توجه قرار نگرفته ،گزارش بانک مرکزی از بودجه خانوار
است که نشان میدهد مخارج واقعی خانوارها در سال گذشته کاهش یافته
است.
حال آنکه در گزارش مرکز آمار از سال گذشته ،عنوان شده بود که مخارج
خصوصی (که نیمی از  GDPایران را تشکیل میدهد) در سال گذشته
حدود  2.5درصد افزایش یافته است .در چنین شرایطی ،این نگرانی وجود
دارد که برخی از مالحظات سیاسی به تخریب همین نظام آماری نیمبند فعلی
کشور بینجامد و با دغدغههایی مثل یکسانسازی آماری ،آزادی نهادهای
کنونی در نقد و اصالح محاسبات آماری از دست برود .به خصوص اینکه در
دیگر کشورها نیز نهادهای متعددی برای آمارها وجود دارد که با دستیابی
به دادههای بیشتر ،به تجدیدنظر در ارزیابیهای اولیه خود میپردازند .عالوه
بر این ،خودداری بانک مرکزی از ورود به فضا -که خوشبختانه بخشی از
خأل آن با ورود مرکز پژوهشها پر شده است -بار دیگر ضرورت ایجاد یک
تقویم آماری دقیق ،نظاممند و تعهدآور در کشور را گوشزد میکند.
 نقد نظاممند گزارش مرکز آمار:گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی سال  1394از همان آغاز با انتقادهای
گستردهای مواجه شده بود و با بررسیهای اخیر ،به شیوهای نظاممندتر
میتوان نقایص آن را مرور کرد .یکی از مهمترین نقدها ،ایرادهایی بود که
مرکز پژوهشهای مجلس در قالب گزارشی مفصل به آن وارد کرد و در آن،
چهار نکته اصلی را متذکر شد« :بهروز نبودن سال پایه»« ،عدم انتشار آمار
سال « ،»1393نبود آمار جاری تولید در سال  »1394و «تفاوت در حاصل
جمع رشد ارزشافزودهها با رشد کل محصول ناخالص داخلی» .ابهاماتی که
به گفته سیدهادی موسوینیک ،مدیر گروه اقتصاد کالن و مدلسازی مرکز

به دنبال روی کار آمدن دولت یازدهم ،یکی از
موضوعاتی که به کرات طرح شد ،ضرورت تدوین
یک تقویم آماری در کشور بود که نمونههای
مشابه حتی در کشورهای نهچندان پیشرفته در
منطقه خاورمیانه هم نشان میداد این کشورها به
صرافت تدوین این تقویمها افتادهاند و زمانبندی
دقیقی برای انتشار آمارهای کلیدی اقتصادی در
این کشورها وجود دارد .متاسفانه ،این مطالبه با
بیتوجهی از سوی مسووالن مواجه شد و در برخی
از مواقع هم ،به شکل عجیبی اظهار میشد که این
تقویم در حال حاضر وجود دارد.

پژوهشهای مجلس ،گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی سال گذشته
را به یک جعبه سیاه شبیه کرده است.
گزارش مفصل مرکز پژوهشها در نقد برآورد مرکز آمار میگفت-1« :
در گزارش مرکز آمار ارزشافزوده بخشها و اجزای تقاضای نهایی به
قیمتهای جاری و ثابت در سال  1393و همچنین ارقام ارزشافزوده
و اجزای تقاضای نهایی به قیمتهای جاری سال  1394ارائه نشده
است .به عبارت دیگر فراداده مربوط به گزارش رشد سال  1394به
طور کامل منتشر نشده است -2 .در گزارش مذکور در چگونگی تبدیل
شدن رشد 0.1درصدی مجموع ارزشافزوده بخشهای اقتصادی در
سال ( 1394در همان گزارش) به رشد یکدرصدی محصول ناخالص
داخلی در این دوره ابهام وجود دارد؛ چرا که عدد مربوط به خالص
مالیات بر واردات و نحوه محاسبه آن در گزارش مذکور ارائه نشده
است( .مرکز آمار ایران در گزارش عملکرد بخش واقعی اقتصاد
ایران در سال  1394خود نرخ رشد اقتصادی را یک درصد و رشد
ارزشافزوده بخشهای اقتصادی را 0.1درصد اعالم کرد .با این حال
این نهاد آماری در گزارش جدید خود یعنی گزارش عملکرد بخش
واقعی اقتصاد ایران در سهماهه اول سال  1395این ارقام را مورد
بازنگری قرار داده و رشد اقتصادی و رشد ارزشافزوده را به ترتیب
 1.3و  0.4درصد اعالم کرده است) -3 .سال پایه محاسبات ملی
مرکز آمار ایران همچنان  1376است .تاخیر در تغییر سال پایه بر
سهم بخشهای مختلف و اجزای آنها در محاسبه ارزشافزوده و رشد
اقتصادی موثر است».
 تناقض رشد مخارج خصوصی با بودجه خانوار:در روزهای گذشته بانک مرکزی گزارش بررسی بودجه خانوارهای
شهری در سال گذشته را منتشر کرده است .با استفاده از برخی از
آمارهای موجود در این گزارش نیز میتوان برآورد مرکز آمار از رشد
اقتصادی سال گذشته را ارزیابی کرد .امری که به دلیل در دسترس
نبودن آمار ،در گزارش مرکز پژوهشها مورد توجه قرار نگرفته است.
بر اساس آمارهای مندرج در گزارش بررسی بودجه خانوار ،در سال
گذشته میزان کل هزینههای واقعی خانوارها کاهش یافته است .چرا
که با وجود تورم 11.9درصدی ،رشد «اسمی» مخارج خانوارها تنها
حدود  7.3درصد بوده است که بیانگر کاهش در میزان «واقعی» این
شاخص است .از این مساله میتوان چنین برداشت کرد که احتما ًال
در سال گذشته مخارج مصرفی بخش خصوصی –که حدود نیمی
از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد -نزولی بوده است .این
در حالی است که گزارش مرکز آمار به نحو قابل تاملی بیان میکند
که در سال  1394رشد مخارج بخش خصوصی حدود  2.5درصد
بوده است .این در حالی است که به دلیل نزول متمادی درآمدهای
حقیقی خانوارها در سالهای پیش از  ،1394به تعویق انداختن تقاضای
مصرفی بخش خصوصی به دلیل شکلگیری انتظارات مثبت در مورد
دوران پساتحریم و نرخ سود سپرده حقیقی مثبت و باالی بانکی و
در نتیجه جایگزینی پسانداز به جای مصرف؛ کام ً
ال قابل انتظار بود
که در سال گذشته مخارج خصوصی و مصرف خانوارها رشد چندانی
نداشته باشد.
 جای خالی یک تقویم آماری قابل پیگیری:به دنبال روی کار آمدن دولت یازدهم ،یکی از موضوعاتی که به
کرات طرح شد ،ضرورت تدوین یک تقویم آماری در کشور بود که
نمونههای مشابه حتی در کشورهای نهچندان پیشرفته در منطقه
خاورمیانه هم نشان میداد این کشورها به صرافت تدوین این تقویمها
افتادهاند و زمانبندی دقیقی برای انتشار آمارهای کلیدی اقتصادی در
این کشورها وجود دارد .متاسفانه ،این مطالبه با بیتوجهی از سوی
مسووالن مواجه شد و در برخی از مواقع هم ،به شکل عجیبی اظهار
میشد که این تقویم در حال حاضر وجود دارد .به عنوان مثال ،مسووالن

بانک مرکزی اعالم کردند تقویمی را تدوین کردهاند که بر
اساس آن آمار تورم مصرفکننده را تا پنج روز و آمار تورم
تولیدکننده را تا هفت روز و آمار رشد اقتصادی را تا سه ماه
(بعض ًا عدد  70روز نیز عنوان شده است) پس از پایان هر
بازه زمانی اعالم میکنند.
از همان آغاز ،پرواضح بود که چنین تصمیمی حتی اگر از
سوی مسووالن بانک مرکزی هم گرفته شده است -که
ظاهراً گرفته شده بود -در صورتی که ضمانتهای اجرایی
الزم برای تداوم آن تمدید نشود استمرار نخواهد یافت-
کمااینکه استمرار هم نیافت .در آن مقطع ،این نگرانی
وجود داشت که حتی در صورت پایبندی مسووالن فعلی به
تقویم آماری ،در صورت عدم ثبت آن و طراحی یک سامانه
تخصصی برای آن که به «متعهد کردن متولیان» بینجامد،
در دولت یا دولتهای بعدی و به صالحدید گروه دیگری
از سیاستمداران (مشابه مسووالن دولت نهم و دهم) این
تقویم آماری پایمال شود .به همین دلیل ،توصیه میشد که
مانند همه کشورهای جهان و حتی کشورهای خاورمیانه،
این تقویم آماری یک سامانه اینترنتی مشخص داشته باشد
و همه آمارهای کلیدی کشور ،زمان انتشار دورهای دقیق
و منظمی داشته باشند که از طریق آن سامانه قابل رصد
بوده و در صورت تاخیر ،نهاد متولی آمار علت تاخیر خود
را اعالم کند .متاسفانه با بیتوجهی به این ضرورت ،در
همین دولت فعلی تقویم آماری مجدداً مورد نقض قرار
گرفت تا این نکته حکیمانه بار دیگر ثابت شود که «تاریخ
برای افرادی که از آن درس نگیرند ،آنقدر تکرار میشود تا
ناگزیر به عبرتگیری از آن شوند».
 تعویق آمار بانک مرکزی تحت تاثیر فشارسیاسی:
در شرایط فعلی ،سکوت آماری بانک مرکزی در قبال
ابهامات پیرامون شاخص رشد اقتصادی نیز موضوعی
است که میتواند مورد توجه قرار بگیرد .در خصوص
دالیل این سکوت ،میتوان به اظهارات معاون اقتصادی
بانک مرکزی در  16اسفندماه  1393اشاره کرد که گفته
بود« :بانک مرکزی افتخار میکند که هیچگاه در رویه ارائه
آمار تحت فشار دولتها قرار نگرفته و آمار ساختگی ارائه
نکرده است .در حوزه انتشار آمار و ارقام اقتصادی هرگاه
که این آمار به مذاق مسووالن و دولتمردان خوش نیامده
است ،نهایت ًا انتشار آمار متوقف شده و انتشار آن به تعویق
افتاده است.
در دولت دهم نماگرهای اقتصادی و بولتنهای آماری
مورد استفاده بخشهای حرفهای اقتصادی برای مدتی
منتشر نمیشد و بعض ًا آمارها بهصورت جسته و گریخته
از سوی مسووالن بانک مرکزی در مصاحبهها نقل شده
است .خوشبختانه در شرایط فعلی بانک مرکزی در ادامه
تاکیدات رئیسجمهور رویکرد مناسبی را در خصوص انتشار
منظم آمار اقتصادی در پیش گرفته است ».با توجه به این
توضیحات ،شاید این حدس چندان بیراه نباشد که وقفه و
سکوت آماری کنونی بانک مرکزی در زمینه رشد اقتصادی
نیز ،به این دلیل بوده است که آمار بانک مرکزی از رشد
اقتصادی سال گذشته «به مذاق برخی از مسووالن خوش
نیامده است» و تحت تاثیر این ناخوشایندی« ،انتشار آمار
متوقف شده و انتشار آن به تعویق افتاده است» .امری
که در صورت وجود یک تقویم آماری منظم و تعهدآور،
پیشگیری از آن بسیار بیشتر امکانپذیر بود.

مرکز پژوهش های مجلس مطرح کرد؛

۴دلیل ناکارآمدی طرح
های مبارزه با فساد
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی با برشمردن  ۴دلیل ناکارآمدی طرح
های مبارزه با فساد ،خواستار تشکیل مرکز ملی آمار و اطالعات اقتصادی شد.
مفاسد اقتصادی از جمله پدیدههایی است که روند توسعه کشورها را به طور
چشمگیری با چالش مواجه ساخته و موجب شکلگیری مشکالت و بحرانهای
اساسی در سراسر جهان میشود ،بر این اساس ،مبارزه با فساد مالی و اقتصادی
همواره یکی از برنامههای اصلی سیاستمداران و فعاالن سیاسی در کشورها
محسوب میشود.
به رغم اینکه نظام قانونگذاری کشور نیز در دو دهه گذشته اقدام به تصویب
قوانین متعددی در مبارزه با فساد اقتصادی نموده است ،اما وقوع جرایم و مفاسد
اقتصادی کالن به ویژه در سالهای اخیر نشان داده است ،که در مبارزه با اینگونه
مفاسد موفقیت چشمگیری حاصل نشده است .از این رو با آسیبشناسی صورت
گرفته در خصوص عدم موفقیت و پیشرفت در مهار مفاسد کالن اقتصادی ،طرح
مورد بحث در دستور کار مجلس شورای اسالمی قرار گرفته است.
بر اساس کار کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،مفاد طرح
حاضر مشتمل بر  ۳۹ماده با عنوان طرح «مبارزه با جرایم اقتصادی» در دوره
مجلس دهم اعالم وصول شده است ،در واقع متن اصالح شده ،طرحی است
که با عنوان طرح «تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» در دوره نهم
مجلس شورای اسالمی با اصالحات و الحاقاتی در تاریخ  ۱۳۹۴.۳.۲۴به تصویب
کمیسیون مشترک رسیدگیکننده به طرح مزبور رسیده است که با عنایت به
اتمام دوره نهم مجلس ،این طرح در دستور کار صحن علنی قرار نگرفت.
بر این اساس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،در این گزارش ضمن
تبیین برخی دالیل ناکارآمدی اقدامات راجع به مبارزه با مفاسد اقتصادی ،به بیان
ویژگیهای مفاد این طرح پرداخته است .در این طرح ،از جمله مهمترین دالیل
ناکارآمدی اقدامات راجع به مبارزه با مفاسد اقتصادی ،فقدان مدیریت پروندههای
مربوط به مفاسد اقتصادی عنوان شده؛ به نحوی که در حال حاضر ،تشکیالت
یا نهاد تخصصی که رسالت و کار ویژه و اصلی آن ،امر مبارزه با مفاسد اقتصادی
باشد ،وجود ندارد ،از این رو امر مدیریت و پاسخگویی در قبال شیوع و وقوع
مفاسد اقتصادی همواره با ابهاماتی رو به رو بوده است.
همچنین بررسی و مالحظه برخی پروندههای مهم نشان میدهد تنها در مواردی
این مبارزه به نتیجه رسیده است که بعد از بروز فساد ،مدیریت پرونده از سوی
باالترین مقامات ،اعمال شده است .از این رو پیشبینی تشکیالتی که زیر نظر
مستقیم رئیس قوهقضاییه باشد و بتواند به صورت مستمر و با در اختیار داشتن
امکانات و نیروهای الزم ،در پیگیری و مدیریت اینگونه پروندهها نقش موثری
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ایفا نماید ،الزم و ضروری است.
در این میان یکی دیگر از دالیل بروز مفاسد اقتصادی را میتوان
فقدان نیروهای نخبه و متخصص دانست؛ به این معنا که فقدان
قضات ویژه ،پلیس ویژه ،نیروی اطالعاتی و بازرسی ویژه با اختیارات
و هماهنگی الزم برای مبارزه با فساد ،یکی دیگر از عوامل مهم عدم
موفقیت کنترل جرایم اقتصادی به شمار میرود .تخصص و آموزش
ویژه کنشگران مبارزه با جرایم اقتصادی ،زمینههای کاهش جرایم
اقتصادی را فراهم میآورد.
مرکز پژوهشهای مجلس بر این باور است فقدان مرکز آمار و
اطالعات جامع اقتصادی هم میتواند یکی دیگر از مسائلی باشد که
منجر به بروز مفاسد اقتصادی میشود .بر این اساس در گزارش مرکز
پژوهشهای مجلس این طور عنوان شده که در حال حاضر ،یکی
ش روی مبارزه و پیشگیری از وقوع جرایم
از مهمترین خالءهای پی 
اقتصادی ،فقدان یک نهاد یا مجموعهای است که اطالعات مربوط به
فعالیتهای اقتصادی را به طور کامل در اختیار داشته باشد .وجود این
نهاد میتواند کمک قابل توجهی در شناسایی حوزههای آسیبپذیر
اقتصادی ،اتخاذ تدابیر کارآمد ،ایجاد شفافیت ،پیشگیری و رصد جرایم
اقتصادی از طریق ردیابی مالی و حسابرسی داشته باشد.
همچنین فقدان آئین دادرسی اختصاصی جرایم اقتصادی نیز از جمله
موارد دیگر است .بر این اساس ،کشف و تعقیب و همچنین رسیدگی
به جرایم اقتصادی که از ویژگیهای خاص در مقایسه با سایر جرایم
برخوردار است ،مستلزم پیشبینی برخی قواعد و ساز و کارهای خاص
نیز هست؛ از این رو به نظر میرسد در حال حاضر فقدان چنین
مقرراتی از دقت و سرعت در رسیدگی به پروندههای جرایم اقتصادی
کاسته است.
این نهاد مطالعاتی وابسته به مجلس شورای اسالمی همچنین،
پیشبینی تشکیالت قضایی اختصاصی جهت رسیدگی به پروندههای
کالن اقتصادی(بیش از  ۱۰میلیارد ریال) شامل دادسرا و دادگاههای
کیفری اقتصادی ،مرکز ملی آمار و اطالعات اقتصادی ،مرکز کشف
و پیگیری جرایم اقتصادی و واحد سرپرستی اموال متهمین و اجرای
احکام (موضوع مواد ( )۱تا ( ،))۱۳تقویت ضمانت اجراهای کیفری و
اعمال محدودیت در فعالیتهای اقتصادی و تجاری برای محکومین
جرایم اقتصادی همچون تشدید مجازات جزای نقدی و محرومیت
از تاسیس ،اداره ،عضویت در هیات مدیره ،بازرسی و حسابرسی
شرکتهای تجاری و موسسات خیریه ،ممنوعیت اشتغال در کلیه
بانکها و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه و
تعاونیهای اعتبار ،منع داشن چک و یا اصدار اسناد تجارتی(موضوع
مواد ( )۱۴تا ( ))۱۹و نیز پیشبینی مقررات و قواعد آئین دادرسی
اختصاصی جرایم اقتصادی در فرآیند کشف ،تعقیب و محاکمه
همچون ضرورت صدور قرار بازداشت ،صدور قرار ممنوعالمعامله و
ممنوعالخروج بودن متهمین در مدت معین ،چگونگی فرآیند اخذ نظر
کارشناس و نحوه اعتراض به آن (موضوع مواد ( )۲۰الی ( ))۳۴را
خواستار شده است.
در نهایت ،با توجه به تبعات سنگین و گستره جرایم اقتصادی در
حوزههای مختلف اقتصادی ،اداری ،اجتماعی و سیاسی که همگی
منجر به کاهش سرمایه اجتماعی مردمی کشور میگردد ،ضرورت
پیشبینی یک نهاد قضایی متمرکز که با بهرهمندی از ابزار و امکانات
الزم بتواند با مدیریت و ساماندهی فرآیند کشف و رسیدگیها به هدف
کاهش و کنترل مفاسد اقتصادی نائل آید ،امری کامال ضروری و الزم
به شمار میرود.
بر همین اساس ،در صورت تصویب نهایی طرح مورد بحث ،تشکیل
مبارزه با مفاسد اقتصادی مشتمل بر دادسرا و دادگاه های کیفری
اقتصادی ،مرکز ملی آمار و اطالعات اقتصادی ،مرکز کشف و پیگیری
جرایم اقتصادی و واحد سرپرستی اموال متهمین و اجرای احکام،
میتواند در تمرکزگرایی و تخصصگرایی نهاد قضایی مقابله با جرایم
اقتصادی کمک قابل توجهی نماید .از این رو تصویب طرح حاضر که
با هدف مرتفع نمودن خالهای مبارزه با جرایم اقتصادی تدوین شده،
مورد پیشنهاد است.
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وزیر اقتصاد در حاشیه نشست بانک جهانی تشریح کرد

اقتصاد ایران چگونه از بحران سقوط قیمت نفت
جان سالم به در برد؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران طی سخنانی در میزگرد
سیاستهای اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس در
خصوص سقوط قیمت نفت در حاشیه اجالس ساالنه بانک
جهانی در واشنگتن ،تجربیات جمهوری اسالمی ایران در
مدیریت بحران کاهش قیمت نفت را تشریح کرد.
به گزارش وزارت اقتصاد ،علی طیب نیا طی سخنانی در این
نشست ،با اشاره به کاهش قیمت نفت از اواسط سال 1393
و کاهش  20.1درصدی قیمت نفت اوپک در قیاس با سال
 1392گفت :این روند در سال  1394ادامه یافت و در این سال
نیز با کاهش  46.5درصدی قیمت نفت در قیاس با سال 1393
مواجه بودیم.
وزیر اقتصاد کشورمان افزود :ما این کاهش نفت را همزمان با
تحریم های ناعادالنه تجربه کردیم؛ یعنی زمانی که صادرات
نفت مان حدود یک میلیون بشکه در روز کم شده بود و از اواخر
سال گذشته و پس از برجام بود که توانستیم صادرات نفت مان را
افزایش داده و به ظرفیت پیش از تحریم ها نزدیک شویم.
وی با بیان اینکه جمهوری اسالمی در شرایط خروج از رکود
تورمی و الزامات و اقتضائات سیاستی آن با این پدیده برخورد
کرد ،افزود :ما به تحریم ها و کاهش قیمت نفت به عنوان یک
فرصت برای کاهش وابستگی بودجه به نفت نگاه کردیم و موفق
شدیم از این فرصت استفاده کنیم ،به نحوی که نسبت مالیات
ها به پرداخت های هزینه ای از  41.3درصد در سال  1392به
 49.3درصد در سال  1393و  46.4درصد در سال  1394رسید
و در چهار ماهه اول سال  1395نیز این نسبت معادل 49.1
درصد بوده است.
طیب نیا گفت :ما موفق شدیم سهم درآمدهای غیرنفتی در منابع
عمومی دولت که در سال  1392برابر با  57درصد بود را به 68.6
درصد در سال  1394برسانیم و همچنین اتکا به منابع نفت در
بودجه عمومی دولت را از  43درصد در سال  1392به 31.4
درصد در سال  1394کاهش دهیم؛ این مسیری است که باید تا
حذف کامل وابستگی بودجه دولت به نفت ادامه دهیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد :درآمدهای مالیاتی و گمرکی ایران در سال 1393
نسبت به سال  1392بیش از  43.6درصد افزایش یافت و در سال
 1394نیز نسبت به سال  1393به بیش از  10.2درصد فزونی پیدا
کرد ،در چهار ماهه نخست سال جاری نیز در قیاس با مدت مشابه
سال قبل ،این درآمدها  27درصد افزایش داشته است.
طیب نیا یادآور شد :ما ترکیبی از سیاست های کوتاه مدت ،عمدت ًا
مبتنی بر انضباط مالی و پولی ،با اصالحات نهادی را دنبال کردیم و
از جمله با اجرای طرح جامع مالیاتی و سامانه یکپارچه گمرکی ،هم
محیط کسب و کار را از طریق تسهیل فرایند پرداخت مالیات و عوارض
گمرکی بهبود دادیم و هم درآمدهای مالیاتی و گمرکی بیشتری به
دست آوردیم.
وی با بیان اینکه مسئوالن اقتصادی جمهوری اسالمی در دولت
یازدهم ،اصالحات نهادی را به بازار مالی گسترش دادند ،افزود :ما با
انتشار اوراق خزانه اسالمی ،انتشار اوراق تسویه ،انتشار اوراق رهنی و
توسعه بازار بدهی ،سهم بازار سرمایه در تأمین مالی تولید را افزایش

ما پس از دو سال رشد منفی اقتصادی ،در سال
 1393رشد مثبت  3درصدی اقتصاد را تجربه
کردیم و با وجود کاهش شدید قیمت نفت و
تداوم تحریمهای اقتصادی ،در بخش عمدهای از
سال  ،1394رشد مثبت اقتصادی در سال گذشته
نیز حفظ شد.
بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران ،در سه
ماهة نخست سال  ،1395رشد اقتصادی کشور
به مثبت  4.4درصد افزایش یافته و برای سال
 1395نیز دستیابی به حداقل نرخ رشد اقتصادی
پنج درصد را هدفگذاری کردهایم.

دادیم و تالش برای مدیریت بدهیهای دولت از طریق تغییر
ترکیب آن را آغاز کردیم.

شرطوشروط سرمایهگذاری دولتی اعالم شد

طیب نیا گفت :همچنین در این مدت ،طرح جامع و  10محوری
برای اصالح نظام بانکی تصویب شد تا با مجموعهای هماهنگ
از اقدامات ،بانکها را از تنگنای اعتباری خارج کرده ،نظارت
بانک مرکزی بر بازار پول را افزایش دهیم و تسهیالت اعتباری
را به سمت تأمین سرمایه در گردش تولید قرار دهیم.
وی با بیان اینکه دولت جمهوری اسالمی در این شرایط دشوار،
توانست ثبات و آرامش را به اقتصاد ایران بازگردانده ،رشد منفی
اقتصاد را متوقف کرده و زمینه را برای رونق اقتصادی فراهم
کند ،اعالم کرد :ما پس از دو سال رشد منفی اقتصادی ،در
سال  1393رشد مثبت  3درصدی اقتصاد را تجربه کردیم و با
وجود کاهش شدید قیمت نفت و تداوم تحریمهای اقتصادی،
در بخش عمدهای از سال  ،1394رشد مثبت اقتصادی در سال
گذشته نیز حفظ شد.
طیب نیا گفت :بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران ،در سه
ماهة نخست سال  ،1395رشد اقتصادی کشور به مثبت 4.4
درصد افزایش یافته و برای سال  1395نیز دستیابی به حداقل
نرخ رشد اقتصادی پنج درصد را هدفگذاری کردهایم.
وی افزود :نرخ تورم که در مهرماه سال  1392به بیش از
 40درصد رسیده بود ،از خردادماه امسال تکرقمی شد و در
شهریورماه سال جاری به  8.8درصد کاهش یافت ،همچنین
نرخ تورم نقطه به نقطه نیز تکرقمی شد و از 45.1درصد در
خرداد سال  1392به  9.5درصد در شهریو رماه سال 1395
کاهش یافت.
وزیر اقتصاد کشورمان با بیان اینکه استمرار کاهش نرخ
تورم در طول سه سال اخیر ،یک موفقیت بزرگ برای دولت
در بازگرداندن ثبات و آرامش به بازارهای کاالها و خدمات
محسوب میشود ،افزود :با تداوم این موفقیت تا خاتمه سال
 ،1395برای نخستین بار بعد از  25سال ،اقتصاد کشور سالی
همراه با تورم تکرقمی را تجربه خواهد کرد.
طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نرخ ارزهای
خارجی به عنوان یک شاخص تاثیرگذار در اقتصاد کشورمان،
اظهار داشت :در سال  ،1391میانگین نرخ دالر در بازار آزاد
نسبت به سال  1390بیش از  92درصد افزایش یافت ،در حالی
که رشد میانگین ارزش دالر در سال  1392به  22.2درصد
کاهش یافت و در سال  1393متوسط نرخ دالر در بازار آزاد
نسبت به رقم مشابه سال قبل ،تنها به میزان  3درصد افزایش
پیدا کرد.
وی افزود :دولت در سال  1394نیز موفق شد ،با وجود کاهش
شدید قیمت نفت و درآمدهای ارزی و کاهش جدی ارزش پول
ملی کشورهای دارای شرایط مشابه ،تدابیری را اتخاذ نماید که
متوسط نرخ دالر در بازار آزاد نسبت به دوره مشابه سال قبل
تنها در حدود  5.2درصد افزایش داشته باشد.
طیب نیا گفت :این موفقیت در چهارماهه نخست سال 1395
نیز ادامه یافته و افزایش نرخ ارز نسبت به مدت مشابه سال قبل
از پنج درصد فراتر نرفته است.
این میز گرد تخصصی با حضور وزرای اقتصاد و روسای بانک
مرکزی کشورهای امارات ،عراق ،کویت و ایران و مدیران و
کارشناسان ارشد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در
حاشیه اجالس ساالنه بانک جهانی برگزار شد.

دکتر روحانی در ابالغیه به وزرای اقتصاد ،صنعت و رئیس سازمان
برنامه و بودجه ،تغییرات اجرایی اصل  ۴۴قانون اساسی را اعالم کرد
که بر اساس آن ،حساب شرکتهای دولتی متخلف مسدود شده و
جریمه خواهند شد.
حسن روحانی ،رئیسجمهوری اسالمی ایران در ابالغیهای به
محمدرضا نعمتزاده ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،علی طیبنیا ،وزیر
امور اقتصادی و دارایی و محمدباقر نوبخت ،رئیس سازمان برنامه و
بودجه ،قانون اصالح مواد  ۶ ،۳و  ۲۴قانون اجرای سیاستهای کلی
اصل  ۴۴قانون اساسی را الزماالجرا دانست.به گزارش اقتصاد آنالین
به نقل از مهر ،در متن ابالغیه رئیسجمهور که در تاریخ  ۵مهرماه سال
جاری صادر شده ،آمده است:
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران به پیوست «قانون اصالح مواد ( )۶( ،)۳و ( )۲۴قانون اجرای
سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی» که در جلسه علنی روز
یکشنبه مورخ هفتم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس
شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  ۱۷/۶/۹۵به تائید شورای نگهبان
رسیده و طی نامه شماره  ۴۵۸۲۵مورخ  ۲۸/۶/۹۵مجلس شورای
اسالمی واصل گردیده ،جهت اجرا ابالغ میگردد.
حسن روحانی
رئیسجمهور
این ابالغیه در حالی صادر شده است که علی الریجانی ،رئیس مجلس
شورای اسالمی در ابالغیهای متن کامل تائیدیه شورای نگهبان را به
رئیس جمهور ابالغ کرد .متن کامل مصوبه شورای نگهبان به شرح
زیر است:
ماده  -۱تبصره( )۳بند(الف) ماده( )۳قانون اجرای سیاستهای کلی
اصل چهل و چهارم( )۴۴قانون اساسی مصوب  ۱۳۸۷ /۳ /۲۵و
اصالحات بعدی آن بهشرح زیر اصالح میشود:
تبصره  -۳دولت میتواند از طریق سازمانهای توسعهای پس از
فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذیربط
و احراز عدم تمایل بخشهای غیردولتی برای سرمایهگذاری بدون
مشارکت دولت ،در طرحهای اقتصادی موضوع فعالیتهای گروه
یک ماده ( )۲این قانون در مناطق کمتر توسعهیافته و یا در صنایع
پیشرفته با فناوری باال و یا صنایع خطرپذیر در کلیه مناطق کشور به
سرمایهگذاری مشترک با بخشهای غیردولتی اقدام نماید.
در صورتی که پس از اعالن فراخوان عمومی محرز شود که بخشهای
غیردولتی تمایلی به سرمایهگذاری در طرحهای مورد نظر را به هر
میزان ندارند ،سازمانهای توسعهای میتوانند نسبت به سرمایهگذاری
در طرح مورد نظر تا صددرصد(۱۰۰درصد) اقدام نمایند.

هیأت وزیران موظف است مشخصات طرحهای موضوع این تبصره را
که قبل از فراخوان عمومی توسط وزارتخانه ذیربط پیشنهاد میشود،
حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصویب برساند .مصادیق
صنایع پیشرفته با فناوری باال و صنایع خطرپذیر به موجب آئیننامهای
تعیین میشود که ظرف مدت سهماه از تاریخ ابالغ این قانون توسط
وزارتخانههای «امور اقتصادی و دارایی» و «صنعت ،معدن و تجارت»
تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
دولت مکلف است طرحهای موضوع این تبصره را بهمنظور فراخوان
عمومی در یک پایگاه اطالعرسانی(که در آن نام سازمان توسعهای
مربوطه ،موضوع طرح ،محل اجرای طرح به تفکیک استان ،شهرستان
و مراحل پیشرفت طرح که در اجراء مشخص میشود) بهاطالع عموم
برساند.
حداکثر مدت زمان الزم برای فراخوان عمومی و بررسی طرحهای
موضوع این تبصره سهماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پایگاه
اطالعرسانی میباشد.
ی باید در قالب
سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع سرمایهگذار 
بنگاه جدید ظرف حداکثر سهسال پس از اخذ پروانه بهرهبرداری با
رعایت مقررات این قانون واگذار شود ،عدم واگذاری بنگاه ،در حکم
تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب میشود.
دولت مکلف است سهم سازمانهای توسعهای از اعتبارات موضوع
تبصره( )۷این ماده و بخشی از اعتبارات موضوع بندهای ( )۵( ،)۳و ()۷
ماده( )۲۹این قانون را در ردیفهای مستقل و مشخص بودجه ساالنه
کل کشور درج و به سازمانهای توسعهای بهمنظور تحقق اهداف این
تبصره ،پرداخت نماید.
دولت (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور) موظف است فهرست
و مشخصات این طرحها و سرمایهگذاریها را هم ه ساله بهصورت
جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسالمی
تقدیم کند.
حکم این تبصره در مورد سرمایهگذاریهای جدید تا پایان برنامه ششم
توسعه اعتبار دارد.
همچنین در ماده  ۲طرح مذکور آمده است :درتبصره( )۴بند(الف)
ماده( )۳قانون عبارت «همچنین این سازمانها میتوانند تا سقف
چهل ونه درصد(۴۹درصد)با بخشهای غیردولتی بهصورت مشترک
در حوزههای نوین با فناوری پیشرفته سرمایهگذاری نمایند و در
اینصورت موظفند حداکثر ظرف سهسال پس از بهرهبرداری ،سهام
یا قدرالسهم خود را مطابق مقررات این قانون واگذار نمایند .نام
سازمانهای توسعهای ذیربط و سرمایهگذاریهای موضوع این بند در
ت وزیران برسد و فهرست
هر مورد قبل از اجراء باید به تصویب هیئ 
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آنها هم ه ساله بهصورت جداگانه و پیوست لوایح
بودجه ساالنه به مجلس شورای اسالمی اعالم
شود» حذف میشود.
در ماده( )۶قانون مصوب  ۱۳۹۳ /۴ /۱اصالحات
زیر بهعمل میآید:
 -۱در بند( )۱عبارت «اشخاص حقوقی :مؤسسات
و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده( )۵قانون
محاسبات عمومی ،نهادهای نظامی و انتظامی
کشور ،سازمانها و مؤسسات خیریه کشور ،نهادها
و سازمانهای وقفی و بقاع متبرکه ،کلیه صندوقهای
بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری ،نظیر
صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای
اجرائی و وابسته به دستگاههایی که شمول قانون
بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای
انقالب اسالمی» جایگزین عبارت «مؤسسات و
نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده( )۵قانون
محاسبات عمومی» و عبارت «اشخاص» جایگزین
عبارت «نهادها و مؤسسات» میگردد.
 -۲در بند( )۲این ماده عبارت «اشخاص حقوقی
بند( )۱این ماده» جایگزین عبارت «مؤسسات و
نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ( )۵قانون
محاسبات عمومی» میشود.
 -۳دو تبصره به شرح زیر به بند( )۲الحاق
میشود:
تبصره -۱اشخاص حقوقی بند( )۱این ماده
و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها ،نمیتوانند
بهصورت مستقیم و یا غیرمستقیم سهام کنترلی
شرکت کنترلکننده در بازار را در اختیار داشته باشند.
نظارت بر اجرای این بند و تبصره و تعیین مصادیق
شرکتهای کنترلکننده در بازار توسط شورای رقابت
انجام میشود .اجرای مفاد این حکم در خصوص
شرکتها و نهادهای مالی ثبتشده نزد سازمان
بورس و اوراق بهادار با هماهنگی آن سازمان انجام
میشود.
تبصره  -۲بنگاهها و شرکتهای ارائه کننده کاالها
و خدمات عمومی که در راستای وظیفه اصلی
مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده()۵
قانون محاسبات عمومی ایجاد شدهاند و صرف ًا در
حدود همان کاال و خدمت عمومی فعالیت میکنند،
بهصورت موردی و با تأیید وزارت اموراقتصادی و
دارایی از شمول این بند مستثنی هستند.
فهرست این بنگاهها هر ششماه یکبار توسط
وزارت مزبور در یکی از روزنامههای کثیراالنتشار
اعالن عمومی میشود.
 -۴در بند( )۴عبارت «اشخاص حقوقی بند( )۱این
ماده و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و بانکها
و شرکتهای وابسته به آنها» جایگزین عبارت
«نهادهای عمومی غیردولتی موضوع این ماده و
شرکتهای وابسته به بانکهای دولتی» میشود.
 -۵در بند( )۵عبارت «شرکتها و بنگاههای اقتصادی
که در مالکیت مستقیم و یا غیرمستقیم اشخاص
حقوقی زیر هستند» جایگزین عبارت «شرکتها و
بنگاههای اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی زیر
حسب مورد» میشود.
 -۶متن زیر به انتهای بند( )۵الحاق میشود:
اشخاص حقوقی موضوع این بند موظفند صورتهای
مالی تلفیقی شرکتها و بنگاههای مشمول خود در
این بند را به سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ارائه

دهند.
 -۷به انتهای تبصره( )۳بند( )۵متن زیر
الحاق میشود.
مرجع ثبت شرکتها مکلف است امور
ثبتی مربوط به شرکتهایی که موضوع
این بند هستند را در صورت دریافت
مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار،
انجام دهد .اعطای مجوز توسط سازمان
مذکور صرف ًا پس از ارائه گزارشات مالی
حسابرسیشده توسط اشخاص حقوقی
موضوع این بند به سازمان بورس و
اوراق بهادار مجاز است و سازمان مکلف
به انتشار این اطالعات است؛ نحوه
و سطح دسترسی عموم به اطالعات
شرکتها با رعایت سایر مواد این قانون
و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری
اسالمی ایران مصوب ۱۳۸۴/ ۹ /۱
انجام میگیرد .همچنین در صورت
تخلف از اجرای این بند ،با اعالم وزارت
امور اقتصاد و دارایی ،بانکها و مؤسسات
غیربانکی موظفند حسابهای بانکی
اعضای هیأتمدیره شرکتهای مشمول
این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی
را تا زمان انجام تکالیف مقرر ،مسدود
نمایند.
سازمان بورس و اوراق بهادار میتواند
بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند،
با تصویب شورایعالی بورس و اوراق
بهادار بهصورت درصدی از سرمایه ثبتی
بنگاه و شرکت تا سقف صدمیلیون ریال،
کارمزدی را از هر بنگاه و یا شخص
حقوقی مشمول ،در هر سال دریافت
نماید.
در صورتی که مدیران اشخاص حقوقی
موضوع این بند از اجرای تکالیف قانونی
تخلف نمایند ،پس از صدور اخطار
و تعیین مهلت یکماهه برای ارائه
اطالعات و مدارک ،به پرداخت جریمه
نقدی از یکصد میلیون ریال تا یک
میلیارد ریال محکوم میشوند .سقف
کارمزدها و جرائم نقدی هر سهسال
یکبار متناسب با نرخ تورم اعالمی
بانک مرکزی با تصویب شورایعالی
بورس و اوراق بهادار افزایش مییابد.
وجوه حاصل از این جریمهها باید به
حساب خزانهداری کل کشور واریز شود.
در ماده  ۴این طرح آمده است؛ یک
تبصره بهعنوان تبصره( )۳به ماده ()۲۴
قانون الحاق میشود.
تبصره -۳حکم این ماده و تبصرههای()۱
و( )۲آن شامل مدیران شرکتهایی
که مورد واگذاری قرار میگیرند نیز
میشود.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در
جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم
شهریورماه سال یکهزار و سیصد و نود
و پنج مجلس شورای اسالمی تصویب
شد و در تاریخ  ۱۷/۶/۹۵به تائید شورای
نگهبان رسید.

آبان  ■ 1395شماره 14 ■ 10

همکاری با  FATFاز وظایف قوه مجریه است
سیدامیرحسین طیبی فرد
کارشناس حقوق بین الملل و امور بانکی
در چند ماه گذشته موضوع حقوقی همکاری ایران با گروه ویژه
اقدام مالی به موضوعی سیاسی تبدیل شده و درباره آن بحث
های غیرحقوقی به میان آمده است .گروه اقدام مالی در سال
 1989میالدی از سوی کشورهای گروه  7شکل گرفت و یک
گروه بین دولتی است که هدف توسعه و پیشرفت واکنش بین
المللی نسبت به پولشویی را دنبال می کند .پس از واقعه یازدهم
سپتامبر  ،2001مساله تامین مالی تروریسم به عنوان مسیری
تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به عنوان یک
ماموریت جدید به آنها محول شد .در سال  ،2008مساله تامین
مالی فعالیت های اشاعه ای و تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی
و اتمی به عنوان دیگر ماموریت های این گروه در فهرست
کارشناسی های اف.ای.تی.اف قرار گرفت .بنابراین کارکرد
کنونی آن ،وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی ،تامین
مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سالمت نظام مالی را
تهدید می کند .گروه ویژه اقدام مالی تالش می کند اجرای این
استانداردها در کشورها را افزایش دهد و همکاری بین المللی
برای مبارزه با سوء استفاده از بنگاه های اقتصادی و نظام مالی
و ارتکاب جرایم یادشده را تشویق کند .شاید در گذشته برخی
ادعا می کردند قطعنامه های شورای امنیت ارزشی ندارد اما
قراردادهای جدیدی که امروز ایجاد شده ،به گونه ای است که
نمی توان از آن تخطی کرد و آن را بی ارزش دانست.
نظام حقوقی بین الملل در سال های اخیر تغییراتی نسبت به
گذشته داشته و اگر در گذشته قطعنامه های شورای امنیت
برای کشورها الزام آور بودند ،امروز حقوق نرمی در دنیا شکل
گرفته به نحوی که قراردادها نیز برای کشورها الزام آور و تعیین
کننده شده اند .امروز روابط بانکی کشورها مبتنی بر قراردادهای
همکاری است و هیچ بانکی نمی تواند بانک دیگر را مکلف و
مقید به همکاری با خود کند؛ بلکه این همکاری ها به رضایت
دو جانبه نیازمند است .کشورها به این نتیجه رسیده اند که
باید یک سری اصول و قواعد را در دنیای امروز رعایت کنند
تا مشخص شود رویه کار آنها قانونی و شفاف است .یکی از
اقدام های تضمین کننده قانونمندی ،شفافیت عملکرد و اجرای
عملیات بانکی غیرفاسد در سراسر جهان ،نهادی است که هفت
کشور دارای قدرت اقتصادی جهان با عنوان اف.ای.تی.اف پایه
گذاری کردند.
اف.ای.تی.اف سازمان بین المللی نیست ،بلکه کارگروهی است
که کشورهای دارای اقتصاد قدرتمند آن را پایه ریزی کردند و
وظیفه آن تدوین استانداردهایی است که کشورهایی که می
خواهند وارد روابط بانکی شوند ،آن را می پذیرند .استانداردهای
تدوین شده گروه ویژه اقدام مالی به اندازه ای اهمیت دارد که
شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز آن را پذیرفته است و از
کشورها می خواهد این استانداردها را رعایت کنند .آنچه درباره
انتقال اطالعات حساب مشتریان ایرانی به این نهاد در رسانه ها
گفته شده است به هیچ عنوان صحت ندارد؛ زیرا اف.ای.تی.اف
نه کارکنان کافی برای این امر دارد و نه عالقه ای که حساب
های بانکی را بررسی کند .این نهاد فقط به استانداردگذاری
و صدور توصیه هایی برای مقابله با پولشویی ،تامین مالی
تروریسم و منع اشاعه سالح های هسته ای می پردازد.
ایران ابتدا باید تکلیف خود را درباره اینکه آیا قصد دارد با دنیا
ارتباط داشته باشد ،مشخص کند تا روشن شود برای نمونه می
خواهد به طور چمدانی پول جابجا کند یا به استفاده از نظام
بانکی بین المللی نیاز دارد .به نظر می رسد اجازه ای که رهبر
معظم انقالب به دولت یازدهم برای آغاز مذاکرات هسته ای با
گروه  5+1داد ،جزء سیاست کلی نظام برای تعامل با نظام بین
الملل به شمار می رود و از این رو ،تا زمانی که اذن ایشان پس

گرفته نشده ،پابرجاست.
به نظر می رسد تعیین شیوه مراوده با جهان مانند
پذیرش و اجرای توصیه های نهاد گروه ویژه اقدام
مالی در حیطه اصل  113قانون اساسی است که در آن
وظایف و اختیارات رییس جمهوری به عنوان رییس
قوه مجریه تبیین شده است .همکاری با اف.ای.تی.اف
و رعایت توصیه های آن یک موضوع اجرایی است که
به وظایف قوه مجریه باز می گردد .دیدگاه برخی افراد
درباره اینکه دولت در قالب همکاری با این نهاد قرارداد
می بندد ،صحیح نیست.
اگر وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک مقام
سیاسی همکاری دولت ایران را با آن اعالم و بیان می
کند قصد دارد توصیه های این نهاد را اجرا کند ،نه به
معنای عضویت در یک سازمان بین المللی است و نه
انعقاد یک قرارداد .این اقدام در حقیقت برای این است
که کشورها و بانک ها درباره برخورد ایران با پولشویی
و مبارزه با تامین مالی تروریسم اطمینان یابند .وقتی در
کشور قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
تصویب شده ،ایران موضع خود را درباره جرم انگاری
این قبیل اقدام ها اعالم کرده است .شاید بهتر بود این
قوانین زودتر به تصویب می رسید.
برخی می گویند چرا عربستان و رژیم صهیونیستی
عضو این نهاد نیستند اما ایران به عضویت در آن
اصرار دارد .حقیقت این است که این افراد ،موضوع را
وارونه نشان می دهند .عربستان و رژیم صهیونیستی
به عضویت در این نهاد عالقه مندند اما عضویت در
این نهاد سخت است و در عین حال برای کشورها
اعتبار به همراه دارد .در شرایط کنونی  35کشور در
اف.ای.تی.اف به طور دائم عضو هستند و  185کشور
نیز به واسطه سازمان ها و نهادهای منطقه ای و بین
المللی به عضویت آن درآمده اند که عربستان و رژیم
صهیونیستی نیز با همین شرایط (عضویت در گروه
کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا) در این نهاد عضو
هستند.
ایران نخواسته است عضو گروه ویژه اقدام مالی شود
اما اگر هم روزی بخواهد عضو آن شود ،روال کار
طوالنی و مستلزم آن است که همه استانداردهای این
نهاد در کشور رعایت شود؛ همچنین اعضای اصلی
باید عضویت کشور تازه را بپذیرند .شرایط عضو شدن
در اف.ای.تی.اف بسیار سخت تر از دیگر سازمان های
بین المللی است .همچنین سازمان های بین المللی از
عضویت کشورها استقبال می کنند اما اف.ای.تی.اف
شرایط سخت گیرانه ای دارد.
قطعنامه  1373شورای امنیت سازمان ملل متحد که
رعایت آن برای همه کشورها الزامی است ،از همه
کشورها می خواهد برای مبارزه با تامین مالی تروریسم
به کنوانسیون هایی بپیوندند که نزدیک به  9مورد
می شود .در قوانین مصوب ایران در زمینه مبارزه با
پولشویی و تامین مالی تروریسم آن گونه که باید ،الزام
های بین المللی دیده نشده است .در قانون عناوین
مربوط به کنوانسیون های بین المللی جرم انگاری
شده است که برای اثبات تالش ایران در زمینه مبارزه
با فساد کفایت نمی کند.
اگر می خواهیم با جریان بین المللی همسو شویم
باید به کنوانسیون های بین المللی در زمینه مبارزه
با فساد بپیوندیم و بایسته های بین المللی را بپذیریم؛
زیرا حضور در منطقه قرمز شاخص های فساد زیبنده
کشور ما نیست.

اقتصاد آزاد در پستوی
میله های دولتی!

علی سلیمانی

1

تمام بستر های قانونی برای واگذاری خدمات و
فعالیت های دولت آماده است اما متاسفانه اراده کافی
وجود ندارد .آنچه از دولت مد نظر می باشد مجموعه
سیستم قوه مجریه است .این سیستم در ایران کامال
مسقل نیست ولی بسترهای قانونی از طرف قوه مقننه
برای همه دستگاهها اغلب یکسان تعریف شده لیکن
متاسفانه به طور مساوی رعایت نمی شود .از جانب
دیگر حتی به طور جدی در بدنه قوه مجریه اسقتامت
الزم برای واگذاری خدمات به بخش خصوصی
مشاهده نمی شود که این امر بیانگر حاکمیت تفکر
دولتی و شیوه های مدیریتی آن در سالهای متمادی
گذشته است .در کنار این قضیه ،حتی بخش خصوصی
اغلب خود را به دولت آویزان می کند و در واکاوی
دالیل عمقی این موضوع ،رد پای دولت را در شرکت
ها و بخش های شبه دولتی به عنوان سهامدار می
بینیم .یعنی ابزار و موانع بسیار قوی خودی در وسط
میدان وجود دارد که با منحرف ساختن مسیر اصلی؛
هدف گذاری ها از راه فرعی انجام می گیرد که نتیجه
آن اتالف منابع و عدم بهره وری است .در نهایت بعد
از سپری شدن حداقل بیش از یک دهه از مهیا بودن
بسترهای قانونی ،متاسفانه نه تنها به درستی و کامل
به اهداف مورد نظر دست نیافته بلکه با اجرای ناقص
و شبه دولتی بر پیچیده شدن اوضاع کمک موثری
کرده است.
مجموعه ای از ابزارهای قانونی نظیر اصل  44قانون
اساسی؛ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ قوانین برنامه
های چهارم و پنجم و سایر قوانین باال دستی همگی
بستر مناسب اصالح نظام اداری در کشور به شمار می
رود اما به جز اقدامات سطحی در عمل اتفاق خاصی
نیفتاده است .در دولت های گذشته مشاهده کردیم
که تعداد زیادی مستخدم رسمی و قراردادی به بدنه
دولت افزوده شد و حتی امروزه نیز دردولت فعلی شاهد
افزایش اندازه دولت هستیم .این امر با روح قوانین فوق
و به ویژه فصول دوم؛ چهارم قانون مدیریت خدمات
کشوری و باالخص ماده 115این قانون و آیین نامه
اجرایی بند ج ماده  124قانون بر نامه پنجم توسعه
کشور که به کاهش نیروی انسانی با واسپاری امور
به خارج ازدولت و همچنین الکترونیکی کردن فعالیت
ها و خدمات تاکید می نماید ،کامال مغایرت دارد .در

واقع سر منشاء اصلی خصوصی سازی همان اصل
 44قانون اساسی است که ماهیت آن بر دو موضوع
تاکید دارد .اول اینکه امور به بخش خصوصی واگذار
شود و دوم آن که اندازه دولت در نتیجه این فرآیند
ها کوچک گردد .در حالی که دولت در طول سالهای
گذشته بی اندازه بزرگ شده و بخش خصوصی بر
عکس بسیار الغر ،شکننده و توانایی رقابت خود را در
خیلی از امور از دست داده و در اغلب حوزه ها دولت
را پدر خود می داند ،پدری که حتی وظیفه خود را به
درستی انجام نمی دهد.
دولت تا حدی خود را از پرداخت یارانه های کالن رها
کرده و از آنجا که بخش خصوصی به این امر عادت
کرده بود شوک رقابتی خیلی از بنگاههای وابسته را در
طول اجرای هدفمندی اقتصاد از دایره تولید و فعالیت
اقتصادی به طور اتوماتیک کنار گذاشته و در این راستا
دولت نیز سیاستگذاری و برنامه ریزی مناسبی برای
جریان بازار آزاد ،به ویژه در تحریم های ظالمانه،
نکرده است .اگر به همین منوال پیش برود انتظار می
رود دامنه این بی برنامگی کم کم دامن خود دولت را
بگیرد .وظیفه دولت تسهیل امور تجارت کارآمد و بروز
کردن قوانین؛ افزلیش اطالعات تجاری با اعزام هیاتها
و دعوت از صاحبان سرمایه می باشد که متاسفانه در
سالهای اخیر کمرنگ شده است .وقتی بحث واگذاری
امور به میان می آید در واسپاری خدمات و فعالیت
ها به بخش خصوصی مطابق رویه پیشین عمل می
شود .زمانی که موضوع اجرای بر نامه های خود پیش
می آید به تصور اینکه به خاطر بخش خصوصی
است ،ضرورت دارد بخش خصوصی از محل اعتبار
خود خرج کند؛ از طرفی دولت بر اندازه حاکمیت
خود می افزاید و از جانب دیگر با نحیف شدن بخش
خصوصی انتظار خرج از کیسه بخش خصوصی دارد
در حالیکه فراموش کرده با تکیه بر مدیریت نفتی و
با حاتم بخشی تمام ،بر نیروهایی مدیریت می کند
که در هشت ساعت روز به طور میانگین 1ساعت کار
مفید نمی کنند .اگر دولتها در طول دهه گذشته چشم
طمع حاکمیت دخالتی بر اقتصاد را کنار گذاشته و بر
اهرم سیاستگذاری؛ بر نامه ریزی؛ حمایت؛ هدایت؛
آموزش و نظارت بر بخش خصوصی روی می آوردند
وضعیت تفاوت آشکاری پیدا کرده بود ولی متاسفانه
سوداگری در اقتصاد برعدم شفافیت؛ عدم رقابت منجر
شده و اقتصاد آزاد در پستوی میله های دولتی مانده
است .قانون چیزی نیست جز مجمو عه ای از اراده
ها؛ ویژگیهای فکری؛ ملی؛ قومی؛ مذهبی؛ زمانی و
مکانی و حتی بومی ،و در عصر امروزی تا حدودی
هم آوا با خط سیرهای جهانی .ولی این قوانین در
عرصه اقتصادی ایران اجرا نشده اند .وقتی نام بخش
خصوصی را غیر دولتی می گذاریم نشان ترسی است
که ریشه در اعماق مدیریت سنتی دارد غافل از اینکه
عناصر سیاستگذاری؛ برنامه ریزی و نظارت بر بخش
خصوصی با واگذاری فعالیت ها و ایستادن در جایگاه
نظارتی ،اقتدار توانمند دولتها را نشان می دهد.
اخیرا آقای نوبخت -معاون محترم رییس جمهور-

اعالم کرده که تعداد 19هزار نفر نیروی قراردادی
را از طریق استخدام جذب خواهند کرد .مفهوم این
موضوع یعنی عدم اجرای برنامه های قانون اصالح
نظام اداری و به عبارتی خنثی بودن قوانین مختلف
در این زمینه و در نهایت داللت بر بی اعتباری کلیه
بر نامه های سازمان مدیریت و بر نامه ریزی کشوری
دارد که خود در راس امور قرار دارد چرا که کلیه برنامه
های اصالح ساختار دولت ،مثل حلقه های زنجیر به
همدیگر وابسته می باشد .دالیل استنادی آن به شر ح
ذیل بیان می شود:
 .1اصالح ساختار اداری
در برنامه اصالح ساختار اداری به مهندسی نقش و
ساختار دولت؛ توسعه دولت الکترونیک و هوشمند
سازی اداری؛ خدمات عمومی در فضای رقابتی و
مدیریت سرمایه انسانی تاکید شده و به عنوان برنامه
های مهم دولت در برش های ساالنه درکشور و
متناسب با ویژگیهای هر دستگاه و انتظارات برآوردی
آن با اهداف عملیاتی مجزا؛ شاخص های اندازه گیری
مبتنی بر مبانی قانونی برای سالهای مختلف سنجش
می گردد .اجرای هر کدام از این برنامه ها به نوعی
ارتباط تنگاتنگ با برنامه های دیگر دارد و بدون
تکمیل برنامه پیشین موضوعات برنامه های دیگر قبل
تحقق نمی باشد .به عنوان مصداق امر مهندسی نقش
و ساختار دولت عموما بر واگذاری واحدهای عملیاتی و
خدمات دستگاههای اجرایی به شبکه های حر فه ای
بخش خصوصی را بر اساس فصل دوم قانون مدیریت
خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی بند ج ماده 124
قانون بر نامه پنجم توسعه کشور مد نظر قرار داده
و هدف غایی آن بر اساس فصل دوم و چهارم و
ماده 115قانون خدمات مدیریت کشور کاهش سطوح
مدیریت ستادی؛ کاهش سقف پست های سازمانی و
همزمان توانمندسازی بخش غیردولتی برای دریافت
فعالیت ها می باشد .در طول حد اقل 10سال گذشته
در دستگاههای دولتی این اتفاق بسیار کم افتاده است.
با مراجعه به اقدامات پیشین ،تنها اندکی از فعالیتها
و خدمات دولت در دستگاههای مختلف به بخش
خصوصی واگذار شده و جالب اینکه با راه اندازی
پیشخوان دولت -که حتی نام آن نیز دولتی بوده و
سکانداران اصلی نیز دولتی و یا حداقل با تفکرات و
ایده های دولتی هستند -هدایت این بخش به ظاهر
خصوصی را بر عهده دارند .در حالیکه توانمند سازی
بخش غیر دولتی که در طول سالیان متمادی در بستر
تالش خود دولت با قوانین بومی متناسب با هر بخش
صنفی؛ بازرگانی؛ معدنی؛ صنعتی؛ کشاوزری؛ عمرانی
و غیره شکل گرفته برای دریافت فعالیت ها با اصالح
مقررات و موانع قانونی مرتبط در کشور و اعمال
سیاست های درست اقتصادی و حمایت از بخشهای
خصوصی در زمینه های مختلف؛ جهت توسعه زیر
ساخت های اصلی بسیار موثر می باشد.
با توجه به مراتب فوق ،عدم تحقق امر واگذاری
متناسب با بسترها و مقیاس های واقعی قاعدتا
اجرای سایر بر نامه ها را با مشکل مواجه کرده و
قابلیت عملیاتی آنها را از بین می برد چرا که هدف
از واگذاری ،کاهش نیروی انسانی و چابک سازی
دستگاهها در راستای سیاستگذاری؛ بر نامه ریزی و
تقویت ابعاد نظارتی آنهاست .این در حالی است که
خود دولت نیز با نادیده گرفتن آن اقدام به جذب نیرو
می کند .هر چند این نیروها قراردادی سازمان ها می
باشند که با ورود به بدنه رسمی دولت موجب افزایش
اندازه دولت شده و کلیه برنامه اصالح نظام اداری و
سرمایه گذاری آنها را زیر سوال می برد.

 .2الکترونیک کردن فعالیت ها
در جهان امروزی تکنولوژی و فناوری های جدید
حرف اول را می زند .این باور موجب شده کلیه
کشورها وارد گود فناوری گردیده و از این طریق با
شبکه بین المللی همسان گردیده و نسبت به توسعه
استفاده از ابزار های نوین متمایل شوند .در ایران نیز
قوانین متعددی برای این امر تدوین شده و به ویژه
ماده  37و  40قانون خدمات کشوری و آیین نامه های
مربوطه و مجموعه برنامه های توسعه کشور بر اجرای
آن تاکید دارد .هدف فوق در اندازه جهانی اهداف
متعدد دیگری را دنبال می کند که همگان بر آن واقف
می باشند و آن موضوعی نیست جز پیشبرد اهداف
پیشرفت بشر در سایه تکنولوژی و فناوری های جدید.
لیکن هدف دیگر در برنامه اصالح نظام اداری همان
کاهش نیروی انسانی با در اختیار گرفتن ابزار های
نوین و بهره مندی از فناوری ها است که در این راستا
نیز متاسفانه در طول سالهای گذشته سرمایه گذاری
کمتری انجام گرفته و با الکترونیکی کردن خدمات و
فعالیت ها نه تنها فعل کاهش نیروی انسانی تحقق
پیدا نکرده بلکه رو به افزایش نهاده است ،چون اجرای
هر برنامه نیاز به سرمایه گذاری؛ آموزش پرسنل
دولتی و بخش خصوصی و مهمتر از همه به اراده ملی
بستگی دارد ولی متاسفانه اراده ای وجود ندارد و به جز
یکی دو سال بعد از اجرای برنامه ،این طرح به علت
فقدان محدودیت مالی ابتر مانده است.
 .3خدمات عمومی در فضای رقابتی
چندین سال است که اداره واحدهای اجرایی
دستگاههای اجرایی به روش هدفمند؛ قیمت تمام
شده؛ در فضای رقابتی و استاندارد سازی خدمات
دستگاههای مذکور به عنوان یکی از بر نامه های
مهم اصالح نظام اداری برابر ماده  16و  37قانون
مدیریت خدمات کشوری لحاظ شده لیکن متاسفانه با
مراجعه به عقبه اقدامات سالهای پیشین به جز تئوری
سازی ،چیزی در راستای اجرای عملی این موارد به
چشم نمی خورد .در بررسی دالیل عمقی آن اغلب به
نتایج جالب و تاسف باری می رسیم که حاکی از اقتدار
منافع حاکم بر واقعیت موجود در بطن جریان و کپی
برداری الزم فاقد بومی سازی از کشورهای پیشرفته
و دارای اراده در اجرا می باشد .در این راستا هر گونه
مستند سازی فرآیندهای دستگاهها که منبعث از
خدمت و فعالیت های هر کدام از سازمان ها می باشد
تحت الشعاع مجموعه اقدامات فوق قرار گرفته و پیاده
سازی آنها در قالب قیمت تمام شده در فضای رقابتی
عمال در مرحله تئوری باقی مانده و خواهد ماند.
با توجه به یاداشت های فوق به نظر می رسد دولت
در اجرای برنامه های اصالح نظام اداری موفق
نبوده و ضرورت دارد خود پیشتاز اجرا بوده و مدیران
دستگاهها را موظف به تبعیت از قوانین مربوطه نماید.
اغلب مدیران عالقه ای به اجرای این برنامه ها ندارند
و شاید محق باشند چرا که انگیزه الزم و روند ثابتی
درالزامات آن نمی بینند .وقتی مدیر دستگاهی در
سطح کالن شاهد مصاحبه استخدام چندین هزار نفر
را از زبان مقامات باال می شنود ،قاعدتا در پیگیری
امور اصالح نظام اداری و فرآیند های موجود سست
شده و انگیزه الزم را برای ادامه عملیاتی کردن
اینگونه برنامه ها را در خود نمی بیند و صرفا عالقه
مند به تئوری می گردد.
 .1رئیس نوسازی و تحول اداری سازمان صنعت؛ معدن و
تجارت آذربایجان شرقی
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بولتن ترجمه (اقتصاد سیاسی)

راز اقتصادی داعش
مؤلف :جیمی هانسون و ژاکوب شاپیرو
ترجمه :سعیده هاشمی -دبیر سرویس ترجمه
1

■ چکیده
باورها درباره چشم انداز بلند مدت اقتصاد داعش ،در تصمیم گیری
های بین المللی بر سر چگونگی مقابله با این گروه آگاهی بخش
است .ما هویت اقتصادی داعش را تحلیل کردیم که اوال ،کمبود
فعالیت های مولد ثروت در مناطق تحت کنترل داعش و دوما وضعیت
نا مساعد بنگاه های آن در رابطه با رشد اقتصادی را نشان دهیم .مگر
اینکه یکی اعتقاد داشته باشد که ایدئولوژی گروه ،این است که داعش
با بهره وری بی سابقه تاریخی اش قادر به مدیریت اقتصاد استبدادی
استخراجی است ،که در این صورت این ایدئولوژی چشم انداز بلند
مدت ضعیفی دارد .این عقیده هم در سطح عملی و هم در سطح
استراتژیک مقداری دالیل سیاسی دارد.
■ معرفی
تصمیمات بر سر چگونگی مبارزه با داعش که معروف به جهاد اسالمی
است ،بایستی تا حدودی منوط به برخی عقاید درباره چشم انداز بلند
مدت و توانایی آن برای ادامه توسعه نظامی اش باشد .اگر گروه توانایی
ادامه جنگ را در جهت کنترل بیشترمنطقه ای نداشته باشد ،الگوی
اقتصادی آن ناپایدار خواهد بود؛ پس سیاست بازدارنده بهترین گزینه
می باشد .با این وجود ،اگر گروه منابع کافی برای ادامه گسترش خود
جمع آوری کند ،در اینصورت عمل متقابل نظیر اقدام نظامی تقویت
شده و مؤثر تضمین شده خواهد بود.
متاسفانه ،وجود برخی تالیفات و نوشته های گروه برای قضاوت چشم
انداز بلند مدت آن کمک کننده نیست ،زیرا تمرکز این نوشته ها در
ابتدا بر روی آنچه که درباره داعش مستثنی است می باشد .محققان
و روزنامه نگاران درباره حوزه مشخصات این گروه از جمله وحشیگری
های افراط گرایانه آنها مطالبی را می نویسند .جریان ثابت جنگجویان
خارجی ،معموال از طریق دستگاه تبلیغات و ایدئولوژی یوحنایی و منابع
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سرمایه گذاری متنوع جذب می شوند .همچنین یک کار مستند عالی
چگونگی رشد داعش از دولت اسالمی سابق در عراق که از سال2009
شکل گرفت را تا سال  2013که مجددا در عراق از طریق جریان
نظام مند ترور و اختفاء ظهور یافت ،مورد بررسی قرار داد .در حالی
که این موضوع غیر قابل درک است ،تمرکز بر مهارت تاکتیکی گروه
و وحشی گری افراطی آن ضرورتا وابسته به ارزیابی چشم انداز بلند
مدت آن نیست.
درعوض ،اگر به صورت جدی آرمان داعش را در نظر بگیریم ،پس
مجبوریم درباره اقتصاد بالفعل آن به عنوان یک حکومت ،تحقیقاتی
انجام دهیم .از آوریل  ، 2015این گروه قدرت برتری را بر منطقه ای
به مساحت  138000کیلومتر مربع که شامل جمعیتی بالغ بر هشت
میلیون نفر قبل از جنگ بود را حاکم کرده است .در این منطقه اقتصاد،
مالیات افراد غیر نظامی و نگهداری نظامیان توسط این گروه کنترل
می شود .به عبارت دیگر ،این گروه همانند یک حکومت عمل می کند.
اگر همین طور این موضوع را در برابر دیگر کشورهای در حال توسعه
بررسی کنیم ،داعش را می توان در متن قرار داد و استثنائات مستدلی
را درباره پتانسیل نظامی آن ایجاد کرد.
در انجام این کار ،ما سه بخش ایجاد کردیم .اول ،ارزش اقتصادی که
این گروه با استفاده از روش های مکرر و هدفمند کنترل می کند را
ارزیابی می کنیم ،که هر دو نشان می دهد فعالیت های اقتصادی قبل
از جنگ در مناطقی که اکنون داعش کنترل می کند در بهترین حالت
پایین بودند .دوم ،ما در اقتصادهای توسعه یافته مستنداتی غنی ایجاد
کردیم تا اگر ایدئولوژی اختصاصی این گروه را نادیده بگیریم بدانیم تا
چه اندازه از داعش انتظار داریم تا در حفظ فعالیت های اقتصادی موثر
باشد و یا این فعالیت ها را به قدرت نظامی انتقال دهد .آخرین اصالح
اشکاالت این تحلیل این بود که چشم انداز این گروه بسیار ضعیف
است .آنچه که مشخص است این است که آنها گروهی منزوی با
مواضع ضعیف هستند .آنها باید منابع خود را به پایین ترین قیمت به
فروش برسانند و بدون دسترسی به بازارهای دولت به دولت ،اسلحه و
تجهیزات خریداری کنند .سوم ،ما آنچه که ظرفیت محدود اقتصادی

داعش بر اساس اقدام متقابل بر عیله آن استدالل می کند را بررسی
کردیم .استدالل ما این است که بعید به نظر می رسد داعش درآمد
مورد نیاز خود را برای به راه انداختن جنگ متقارن انباشته کند و یا حتی
برای دفاع در برابر حمله های پایدار معمولی به کار برد و اینکه اگر در
داخل مرزهای خود باشد ،اقتصاد ضعیف آن منجر به بی ثباتی سیاسی
خواهد شد .در حالی که این گروه به وضوح شورش نا متقارنی را فراتر
از قلمروی محدود خود شروع کرده است ،توانایی آن برای شورش
بیشتر ذاتا محدود است.
حرف آخر تحلیل ما این است که در صورتیکه اصول اقتصادی برای
این گروه منزوی و مستبد تحت رهبری جابرانه ای که آنها نسبت
به دیگر دول انجام می دهند به طور متوازن اعمال شود ،چشم انداز
اقتصادی نسبت به داعش بسیار کم سو خواهد بود و عملکرد های
ابتدایی بر مدیریت اقتصادی داعش اصال مناسب نخواهد بود .گزارش
رسانه ها حاکی از تورم شدید ،کمبود منابع کلیدی و نبود خدمات
عمومی است .این موارد دقیقا همان هایی هستند که ما بر اساس
تجارب کشورهای دیگر انتظار داریم ،و این مسائل داللت بر دوام
نداشتن این گروه به مدت طوالنی دارد.
ادامه این مقاله بدین شرح است .بخش اول ،مختصری ازمنابع
اقتصادی داعش را تهیه کرده است .ابتدا شواهد موجود را بر چگونگی
افزایش سرمایه ها بررسی می کند و سپس ظرفیت کلی فعالیت های
اقتصادی که این گروه به کار می گیرد را تخمین می زند .ما دو
روش برای تخمین فعالیت های اقتصادی در مناطق تحت کنترل
داعش به کار می بریم :محصوالت ناخالص فردی بر اساس داده های
 GEconو بازده بر اساس داده های  .DMSP-OLSما دریافتیم
که اقتصاد داعش بهترین قابلیت مقایسه ای را با دیگر دولت های کم
در آمد دارد .بخش دوم ،مثال ها و مقایسه هایی را از اقتصادهای رشد
یافته و نمونه های تاریخی انجام می دهد ،که نشان می دهد جوامع
نهادی موجود به طور ثابت و پایدار ،موافق و سازگار با محرک های
اقتصادی نیستند .بخش سوم ،خالصه ای از قابلیت دوام این گروه را
برای نظم بخشیدن به سناریوهای جهانی تهیه کرده و در نهایت این

مقاله با نظرات سیاسی نتیجه گیری می شود.
■ منابع اقتصادی داعش
این بخش ابتدائ ًا مدارک موجود را بر منابع درآمدی داعش توضیح
می دهد .سپس التزامات بیشتری را در سطح کالن بر روی پتانسیل
اقتصادی قبل از جنگ در مناطق تحت کنترل این گروه ارائه می دهد.
هر دو روش بر کمبود مؤسسات و بنگاه های اقتصادی و تجاری در
این قلمرو تاکید دارد.
منابع اقتصادی داعش :مدارک موجود داعش منابع مالی خود را از
طریق فعالیت های غیر رسمی جمع آوری می کند .به طور گسترده،
درآمد خود را از استخراج مواهب و منابع ثابت قلمرویی که تحت کنترل
دارد ،غرامت های به دست آمده از آدم دزدی ،و باج ها و اخاذی ها به
دست می آورد .در حالی که ممکن است داعش از کمک های مالی بال
عوض ظاهری سود ببرد ،ما آنها را به طور جزئی مطرح نکردیم برای
اینکه آنها در سطح متوسطی متصور می شوند .ارائه جامع منابع مالی
داعش در گزارش  FATFو  Levittموجود است.
■ استخراج مواهب طبیعی
کنترل ذخایر نفت و گاز به طور بالقوه منابع در آمدی قابل توجهی را
در اختیار داعش قرار می دهد .از مارس  ،2015مناطق تحت کنترل
داعش در عراق و سوریه شامل چندین میدان نفتی عمده از جمله
العمر ،جفرا و جریب در سوریه و عجیل در عراق می باشد .گزارش ها
بر اساس تخمین های رو یهم رفته نشان می دهند این گروه بیش از
 80.000بشکه در روز از هر جایی در حدود سه تا هشت میلیون دالر
آمریکایی درآمد دارند.
این شاخص ها از ثروت نفتی گمراه کننده است .اوال ،اکثر برآوردهای
محصوالت در گردش گسترده بر اساس سطوح قبل از جنگ است
و داعش در تالش برای حفظ فرماندهی زیر ساخت ها و نیازهای
شخصی برای تولید و فرآوری نفت به طور مؤثر است .در حالی که
داعش برای نیروهای فنی عملیات نفتی که در آنجا کار می کنند
مصونیت ایجاد کرده است و به صورت واقع گرایانه ای حقوق های
باالیی را برای کارشناسانی که قصد کار در آن مناطق را دارند در نظر
گرفته اند ،که چشم انداز آنها برای طوالنی مدت بسیار کوتاه بینانه
است .این گروه برای تجهیزات نیاز به قطعات یدکی و تکنسین های
ماهردارد تا به طور مناسب عملیات پاالیش میدانی را انجام دهند
که تمام این مراحل برای حفظ و نگهداری محصول ضروری است.
دستیابی به هر دو منبع در داخل قلمرو بسیار سخت است .به عالوه،
محصوالت نفتی و زیر ساخت های ترابری در برابر حمالت هوایی
و حمالت بمب افکن ها بسیار آسیب پذیر می باشند .گاهی اوقات،

آنها قادر به تولید نفت در تنها کسری ازخروجی معمولی هستند .دوم ًا،
داعش برای فروش نفت فرآوری شده به بازارهای رسمی دسترسی
ندارد .آنها بخشی از خروجی خود را به ترکیه ،کردستان و اردن قاچاق
می کنند تا آن را به پایین ترین قیمت به فروش برسانند ،گزارش
ها حاکی از این است که به تمام نقاط در هر بشکه  20الی 100
دالر آمریکایی به فروش می رسانند ،و سهم بزرگی از فروش با این
قیمت به جیب واسطه های مستقل از گروه می رود .بازارهای داخلی،
خروجی اولیه برای نفت داعش هستند که به عنوان منبع ارزان انرژی
برای وسایط نقلیه داعش و افراد غیر نظامی به شمار می رود .روی
هم رفته ،عدم دسترسی به محصوالت متعارف نفتی و فرصت های
بازاریابی مانع کسب درآمد داعش از درآمدهای ثابت نفتی در طوالنی
مدت می گردد.
شکل  1چگونگی ضعف عملکرد داعش را برحسب مدیریت منابع
نفتی اش مشخص می کند .محصوالت نفتی کارآمد نیاز به سوزاندن
گاز متان دارد که با نفت می آید و بدینسان چاه های نفتی فعال اثر
مشخصی در عکس های هوایی شبانه باقی می گذارند .استفاده از
داده های  NOAAدر فعالیت اشتعال های روزانه در سوریه و عراق
با ارزیابی های کنترل داعش ترکیب شده است ،ما تغییرات شاخص
تولید نفت را محاسبه کردیم .هر ستون از اشکال محاسبات متفاوت
تولید را نشان می دهد :تعداد سایت هایی که در روزهای معینی فعال
است ،شدت متوسط فعالیت اشتعال بر تمام سایت ها ،که کل تولید را
می گیرد ،و شدت متوسط اشتعال در سایت های فعال ،که شدت تولید
را در میان سایت های فعال گرفته است .ردیف باالی شکل ،اشکال
اولیه را نشان می دهد و ردیف پایین به وسیله فعالیت قبل از گسترش
جنگ – مارس و جوئن  -2012به حالت عادی در آمده است ،تا
تغییرات را در طول زمان به صورت کامل تر مشخص کند .همانطور
که پیش بینی شده است ،پایگاه تولیدی داعش از ژانویه  2014به طور
کلی برای شروع کوچک بود و به سرعت کاهش یافت (ستون  ،)1و
قابلیت تولید هر چاه در مقایسه با مناطقی در سوریه و عراق که داعش
در آنجا حضور ندارد ،تقریبا پایین است.
بعد از فروش غیرمجاز نفت ،منبع درآمدی بزرگ دیگر ،خاکبرداری و
فروش محصوالت فرهنگی است .در حالی که داعش به خاطر شهرت
مکان های زیادی را تخریب کرده است ،در ضمن آنها را به صورت
حرفه ای گودبرداری کرده و اشیاء آنها را برای فروش در نزدیکی
مرزهای ترکیه قاچاق می کنند .تخمین درآمد به دست آمده از این
طریق سخت است .یک شیء به عنوان نمونه از آنچه که داعش
خاکبرداری کرده و به فروش رسانده در حدود  50میلیون دالر آمریکا
در  2007بر آورد شده است .با این وجود ،همانطور که در مورد نفت
گفتیم ،عدم دسترسی به بازارهای رسمی از فروش این اشیاء با پتانسیل

واقعی خود جلوگیری می کند ،و قاچاقچیان دست دوم قسمتی از درآمد
فروش را به دست می آورند .به عالوه ،برای معامله کاال در حالت کلی،
اقتصاد مطمئن ًا برای کسانی که معامله را مدیریت می کنند منفعت
بیشتری دارد ،برای مثال -رهبران قبیله ای با ارتباطات از قبل وجود
داشته از مرزهای زمینی می گذرند که احتماال بیشترین منفعت را از
قاچاق به دست می آورند.
■ باج گیری
متهور آمیزترین عمل داعش که تا حال به صورت گسترده گزارش شده
است آدم ربایی برای گرفتن باج است .درآمد به دست آمده از باج گیری
متغیر است ،اما در سال  ،2014حدود  20میلیون دالر تخمین زده شده
است .به همان نسبت ،آنها درگیر قاچاق انسانی زن و کودک هستند.
در حالی که پرداخت برای آدم ربایی ممکن است قابل توجه باشد،
قاچاق انسان برای استفاده سربازها مورد مصرف است و درآمد چندانی
ندارد .همچنین مدارک و شواهد محدودی وجود دارد که داعش برای
به دست آوردن منفعت از روش های دیگر تجاری نیز استفاده می کند.
بنا به گزارش ها داعش سیلوهای گندم عراق را اداره می کند ،و گندم
و محصوالت محدود کشاورزی را قاچاق می کند ،اما این فعالیت ها
جزو فعالیت های سودمند و منفعت دار به شمار نمی آیند.

شکل  :1قابلیت تولید نفت در مناطق داعش

■ وضع کردن مالیات و اخاذی
توقیف دارایی و اخاذی همچنین منبع درآمدی برای داعش محسوب
می شود .طبق گزارش های عالی از  ، FATFداعش بر محدوده
وسیعی از منابع درآمد زا شامل :مالیات سوخت و وسایط نقلیه ،شهریه
مدارس کودکان ،مالیات های نقدی استردادی در بانک ها ( مثال 5
درصد در یک منبع)« ،هبه»های اجبار شده از طریق تجارت ،مصادره
محصوالت کشاورزی ،اجاره کردن و توقیف ماشین آالت کشاورزی،
عوارض ترانزیتی بر قاچاقچیانی که از آن منطقه عبور می کنند (که
اغلب عتیقه های چپاول شده را معامله می کنند) ،و عوارض گمرکی بر
ورود کامیون هایی که از طریق مرز وارد عراق می شوند و از مناطقی
که تحت کنترل داعش است عبور می کنند ،نفوذ کامل دارد .سه درآمد
اول مقداری را به مالیات مصرف کاهنده جاری می کند که به طور
کلی استدالل می شود انگیزه کار و پس انداز اولیه را کاهش دهد .بقیه
موارد ،به نظرمی رسد به طور متناقض در مورد مواضع داعش توسط
رسانه ها گزارش شده است .در چنین موردی مالیات های کسب و
کار در اطراف محیط نظم بخش ایجاد عدم اطمینان می کنند که در
محیط هایی با کشمکش کمتر به عنوان مانع اصلی رشد شرکت ذکر
نشده است.
شاید بزرگترین منبع درآمد مالیاتی داعش به طور غیر مستقیم از
دولت های سوریه و عراق می آید .هر دو دولت به پرداخت حقوق به
کارگرانی که در مناطق تحت کنترل داعش زندگی می کنند ادامه می
دهند .این کارگران به طور معمول زمانی که پول نقد برداشت می کنند
یا زمانی که از حقوق نقد جمع شده در مناطق تحت کنترل داعش به
خانه باز می گردند نیاز به پرداخت مالیات دارند .زمانی که آنها اطمینان
کمتری به چگونگی دسترسی به حساب هایشان در آینده داشته باشند،
چنین درآمدهای مالیاتی غیرقابل پیش بینی ،انگیزه افراد را برای خرج
کردن پول نقد و نیز انگیزه آنها را برای استفاده در بنگاه های بانکی
کاهش می دهد.
■ سرمایه انسانی
روند پایدار رزمنده های خارجی در تئوری منبع نیروی انسانی وسیعی
را برای داعش فراهم می کند تا سرمایه گروه خود را هدایت کند و
نیازهای نظامی خود را تکمیل کند .اما گرفتن نیروهای تازه از خارج
موجب خرج نیز می شود .اختالف تابعیت در هر سازمانی مخارجی را
به وجود می آورد و موجب بروز اختالف بین اهداف خاص محلی و
اهداف بزرگتر خارجی ها می شود .همانور که بکه ،ریچ و کوندیت در
پرونده شرکت کردن خارجی ها در شورش چچن علیه روسیه و نزاع
سوریه مستند سازی کردند ،آوردن رزمنده های انتقالی تقاضای محلی،
جنبش را کاهش می دهد و مانع اتحاد می شود .به عالوه ،این مخارج
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تعداد پرسنل اضافی و مهارت هایی که آنها با خود می آورند را پوشش
می دهد .در حالی که خارجی ها به وضوح دستگاه های حکومتی و
واحدهای نظامی داعش را تکمیل کردند ،ما هیچ ارزیابی روشنی از
سهم رزمنده های سازمانی که از خارج مرزها وارد می شوند ،نیافتیم.
■ منابع اقتصادی داعش :ارزیابی کالن
ما دو روش برای مقایسه ارزش بالقوه فعالیت اقتصادی در مناطق
تحت کنترل داعش با بقیه کشورها داریم .هردو روش به محاسبه
فعالیت های اقتصادی قبل از جنگ در مناطقی که اکنون تحت
کنترل هستند ،مربوط می شود .اول ،تخمین برابر با تولید ناخالص
داخلی را بر اساس  G-Econکه گسترده ترین دیتا بیس مکانی
فعالیت اقتصادی محسوب می شود ،محاسبه می کنیم .دوم ،میانگین
لومینانس در نورسنجی در شب را در مناطق تحت کنترل محاسبه می
کنیم .این روش این مزیت را دارد که انتشار روشنایی قابل رؤیت به
شدت به فعالیت های اقتصادی در وضعیت های عادی وابسته است.
در هر دو روش با استفاده از نقشه جغرافیایی مارس  2015که در
مؤسسه مطالعاتی جنگ برای داعش تهیه شده بود به قلمروی داعش
نزدیک شدیم .این نقشه قلمروی داعش را به دو قسمت تقسیم می
کند« -1 :منطقه حفاظتی» که منطقه ای عاری از عملیات مشخص
بر علیه داعش است و امکان حمایت های لوجستیک و اجرایی از
نیروهای داعش را می دهد .و« -2منطقه کنترل» منطقه ای است
که داعش فشارهای فیزیکی و روانی وارد می کند تا به واکنش گروه
ها و افراد طبق هدف اطمینان یابند .اگر از نقشه کنترل داعش که
توسط وزارت دفاع آمریکا آزاد شده اند استفاده کنیم ،تخمین ها مشابه
می شوند.
 روش اولداده های  G-Econفعالیت اقتصادی مکانی را برای هر یک درجه
به وسیله یک درجه ازشبکه مدار زمین جمع می کند .روش محاسبه و
داده ای در دسترس کشور به کشور متفاوت هستند .در عراق و سوریه،
تخمین ها برای تولید نا خالص داخلی قابل دسترس است ،که تقریبا
در حدود  90کیلومتر شبکه در  1990می شود .تولید ناخالص داخلی
در عراق از آمار سطحی استانی از نرخ مشارکت نیروی کار و دربخش
کشاورزی و غیر کشاورزی ،ایجاد می شود ،تولید داخلی که از بازده
محاسبه می شود ،و محصول نفتی برای چاه ها در منطقۀ داخلی
محاسبه می شود .با استفاده از این داده ها در ترکیب با نقشه ISW
تولید ناخالص کل داخلی را برای سلول ها با هر قسمت ازمناطق تحت
کنترل داعش محاسبه نمودیم .از آنجایی که توزیع فعالیت اقتصادی
مخصوصا در سلول هایی با مناطق شهری نظیر موصل ،عراق نا
هماهنگ است ،اگر هر قسمت از سلول تحت کنترل داعش باشد ،ما
روش جالب توجهی برای محاسبه تولید ناخالص داخلی در کل داعش
به کار برده ایم .ما سلول را با منطقه تحت کنترل داعش نمی سنجیم.
محصول این روش الزامی باالتر نسبت به اقتصاد داعش است.

شکل :2رتبه جهانی اقتصاد داعش
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تغییرات فرض شده در فعالیت اقتصادی سلول های داعش در مقابل
دیگر کشورها از سال  1990نسبتا کمتر شده است ،ما رتبه سلول های
انبوه داعش را در مقابل سلول های دیگر کشورها در همان سال
مقایسه کردیم .داعش در میان ضعیف ترین کشورها رتبه بندی شده
است (شکل .)2بازدهی مناطق قبل از جنگ که اکنون تحت کنترل
داعش است در مقایسه با کشور کامرون و ساحل عاج هستند.
 روش دومداده های لومینانس در نورسنجی از نسخه چهار ()DMSP-OLS
مرکز بین المللی اطالعات محیط زیستی اداره ملی اقیانوسی و جوی
( )NOAAبه دست آمده است .لومینانس به دست آمده از منابع
نوری پایداربرای سی قوس یا خمش فقط تحت یک کیلومتر مربع در
خط استوا ،مقیاس  0تا  63گزارش می شود .ما از ترکیب جهانی2012
محصول نورهای پایدار استفاده کردیم که مانع مشاهده ابرها و
رویدادهای فصلی و زودگذر می شود .البته ما در مورد مشعل های
گازی به تصحیح داده ها نپرداختیم چون اعتقاد داریم آنها برای آشکار
سازی ارزیابی کران باالی پتانسیل اقتصادی داعش به کار می روند.
مجدداً ،ما مؤسسه ای را به جهت مطالعه سرحدات داعش در جنگ
مارس  2015دنبال کردیم تا مناطق تحت کنترل و حمایت داعش را
معین کند.
ما رتبه به دست آمده در لومینانس جمع شدۀ مناطق داعش را با
دیگر کشورها در  2012مقایسه کردیم .در حالی که این روش بیشتر
به داده های اخیر نزدیک شد تا روش تولید ناخالص داخلی  ،داعش
مجددا در میان اقتصادهای کوچک جهان رتبه بندی شد که بر اساس
بازدهی که قبل از درگیری داعش بوده است ،به دست آمده است(.
شکل .)2لومینانس داعش برای مناطق تحت حمایت و کنترل داعش
با کشورهای غنا و اوروگوئه قابل مقایسه است.
■ نتایج درآمدی
هر دو روش نشان می دهند که داعش فعالیت های اقتصادی خود
را محدود کرده است تا از منابع سود ببرد .فعالیت های اقتصادی کل
مناطق داعش بر طبق  G-Econحداقل یک پنجم باقی عراق
و یک سوم باقی سوریه بود .استفاده از داده های تصحیح شدۀ
 DMSP-OLSفقر گروه تقریبا کامل و سر راست است ،با
روشن سازی 2012در این نواحی این گروه اکنون به کمتر از یک سوم
در باقی سوریه و یک هشتم در باقی عراق رسیده است.
و این روش ها تقریبا مطمئن ًا اساس درآمد جاری داعش را زیاد برآورد
می کند .او ًال ،ما مناطق تحت حمایت داعش که اقتصادشان ممکن
است تا حدودی کم شده باشد را به حساب آوردیم ،اما واضح نیست
گروه تا چه اندازه اختیار استخراج از این مناطق را داشته است .دوم ًا ،ما
از داده های قبل از جنگ استفاده می کنیم ،اما حرکت جمعیت انبوه که
داعش را در اعمال زور همراهی می کنند بدین معناست که این مناطق
مطمئنا اقتصاد ضعیفی نسبت به سال  1990داشته اند (به واسطه داده

های )GEconیا (2012به واسطه داده های.)DMSP-OLS
با این فرض که داعش می تواند فعالیت های اقتصادی را در نرخ
به مخارج نظامی تبدیل کند تا به طور قابل مقایسه دولت ها را به
چنگ آورد ما نباید از آن انتظار داشته باشیم تا قادر به تقویت هزینه
دفاعی بزرگ باشد .پیک هزینه های دفاعی جهان از  GDPدر
سودان جنوبی  10/2درصد است ،با بسیاری از کشورهایی که تحت
تاثیر منازعات قرار دارند مخارج تنها  3درصد GDPدر دفاع است.
کشورهایی که به تولید ناخالص داخلی داعش نزدیک هستند از تقریبا
 30دالر بریتانیا یا  4.700دالر در هر سرمایه GDP 2014دارند.
این موضوع همراه با ردۀ هزینه های مشاهده شده بیان می کند که
این گروه می تواند هزینه های دفاعی را در مقدار 900میلیون دالر
تا  3بیلیون دالر در هر سال حمایت کند .در حالی که مخارج کل
بالقوه داعش در مقایسه با همسایگان اقتصادی اش بزرگ هستند،
آنها در مقایسه با مخارج 9.5بیلیون دالر  2014عراق  20 ،بیلیون
دالری ترکیه 22.6 ،بیلیون دالری امارات متحده یا  80بیلیون دالری
عربستان سعودی کمرنگ هستند .در حالی که مخارج به وضوح فقط
به طور غیر مستقیم به داخل نیروی نظامی تبدیل می شود ،فاصله بین
آنچه که از لحاظ پولی در طوالنی مدت برای داعش ممکن است و
آنچه که همسایگانش خرج می شود چشمگیر است.
به عالوه ،اگر ما به جمعیت تحت کنترل داعش مراجعه کنیم این
جمعیت تقریبا پراکنده است .شکل  3مناطقی را نشان می دهد که در
آوریل  2015طبق ارزیابی های وزارت دفاع آمریکا با توجه به جمعیت
و ارزیابی برنامه لند اسکن هرسلول از شبکه در ،2012داعش «غالب»
است .بیرون از موصل تمام مناطقی که داعش کنترل می کند تقریبا
کوچک هستند ،و بیشتر آنها مهاجرت دسته جمعی چشمگیر جمعیت
را دیده اند که این گروه از طریق روش های ترغیبی مجبورند آن را
متوقف کنند.
روی هم رفته این گروه حقیقت ًا اقتصاد بزرگی ندارد تا از آن سود ببرد.
مگر این که باور داشته باشیم که نهادهای مربوط به این گروه آنها را
قادر می سازد تا به طور منحصر بفردی در حمایت از فعالیت های
اقتصادی و استخراج درآمد در طوالنی مدت مؤثر باشند ،و بازگشت
های اولیه هیچ استداللی را به وجود نمی آورد تا انتظار آن را داشته
باشیم ،پس ما نباید توانایی آن را برای افزایش قدرت نظامی پیش
بینی کنیم.
■ مقایسات و مطالعات از نقاط دیگر
در این بخش ،مدارکی از بنگاه های اقتصادی داعش را با آنچه که در
تالیفات علم اقتصاد توسعه دریافته اند که در مناطق دیگر مهم باشند
را مقایسه می کنیم .به طور کلی ،اقتصاد توسعه به کشف چگونگی
اختصاص منابع به سوی اهداف تولیدی توسط شرکت ها ،دولت ،و
مردم می پردازد .بیشتر کارها بر اهمیت محیط سازمانی و سیاسی برای
پرورش رشد اقتصادی ،متمرکز شده اند .این تالیفات و تحقیقات که
تلویحا بر پتانسیل درآمد تولید کننده طوالنی مدت داعش ،و بنابراین
توانایی طراحی قوای نظامی دارد داللت دارد ،کامال وابسته به کیفیت
محیط اقتصادی است که ترویج می دهد .ما چندین روش که در آن
داعش از به دست آوردن موقعیت هایی برای ثبات اقتصادی قاصر
مانده است را مستند کرده ایم.
اول ،داعش یک حمایت قانونی برای سرمایه گذاری ها ،آزادی
شخصی ،و ویژگی عقالنی که برای رشد برانگیزنده ضروری هستند
را ضمانت نکرده است .شرکت هایی که حقوق محفوظ دارند بیشتر از
آنهایی که ندارند سرمایه گذاری می کنند .افراد با زمین های محفوظ و
حق مالکیت سرمایه گذاری بیشتری می کنند و بازدهی بیشتری دارند.
حقوق سیاسی برای شهروندان ،باالخص اختیار سیاسی زنان و گروه
های اقلیتی ،همچنین برای رشد نشان داده می شوند .با تمرینات معین
گروه برای به چنگ آوردن دارایی های شخصی شهروندان و کنترل
دقیق ارضی ،مدرک کمی وجود دارد که نوعی قابلیت پیش بینی مورد
نیاز برای موفقیت اقتصاد را فراهم می کند .بنابراین در روش سرمایه
گذاری های خصوصی جدید در مناطقی که داعش نگه داری می کند
باید انتظار کمی داشته باشیم .بهره وری در حال حاضر آنها احتماال

نقطه باالیی را نشان دهد.
دوم ًا ،داعش دسترسی به انواع بازارهای اعتباری و مطمئن که سرمایه
داران وابسته به آن هستند را اجازه نمی دهد .مبالغ و رشوه های زیادی
برای بهبود دسترسی به اعتبار در کشورهای درحال توسعه پرداخت می
شود .زمانی که شرکت ها دسترسی آماده ای به اعتبار بانکی و دیگر
منابع سرمایه ای دارند ،سود اعتبار افزایش می یابد .همچنین بازارهای
اعتباری به افراد در مصرف روان و پس انداز در مواقع ریسک کمک
می کند .فقدان بیمه مانع سرمایه گذاری می شود .زمانی که پول نقد
خانوارها بدون دسترسی به بیمه نظیر سوبسیت برای بیمه به صورت
مؤثر به هر جایی تخصیص می یابد ،آنها دارایی هایشان را پس انداز
می کنند .در کنار شبکه های غیر رسمی حواله که اجازه بیمه های
شراکتی را می دهد ،ما هیچ مدرکی مبنی بر وجود بازارهای بیمه
خصوصی یا اجتماعی حقیقی را در مناطقی که در دست داعش است
نیافتیم و کارگشایان برای به دست آوردن اعتبار در قلمروی خودشان
دسترسی آسانی به تسهیالت بانکی غیر داعشی که در داخل قلمروی
داعش هستند ،ندارند.
سوم ،سرمایه انسانی کم نتیجۀ رشد محدودیت های آموزشی و فقر
سالمت است .افراد سالم پتانسیل درآمدی باالتری نسبت به هم
قابلیت تولید و هم تحصیالت دارند .به عالوه ،دسترسی به آموزش
موجب بازگشت قابل توجه اقتصادی می شود ،و مداخله مؤثر دولت
در بازار برای آموزش تاثیر مؤثری دارد .بر اساس تجربیات کشورهای
دیگرداعش بایستی توجه بیشتری به سرمایه گذاری سرمایه های
انسانی به منظور حفظ سالمت ساکنین انجام دهد .اما آشکارا در انجام
این کار شکست خورده است .تمام گزارشاتی که آمار سالمت را از
مناطق در دست داعش جمع کرده اند وحشتناک هستند و این مناطق
با پرواز سرمایه انسانی مواجه اند .عالوه براین ،قوانین ساده خدمات
اجتماعی که با تبلیغات داعش جار زده شده است ،احتماال نتوانسته
اند به قیود اصولی برای سرمایه گذاری در سرمایه های انسانی مانند
ارزش گذاری و مکانیسم دستیابی ،برسند.
عالوه بر دالیل اقتصاد کالن بر سرمایه گذاری ،مثال های اقتصاد
کالن از رشد تاریخی که همچنین چالشی که داعش در طوالنی
مدت با آن روبرو خواهد شد را روشن می کند .فرضیات اولیه تحقیقات
رشد این است که بنگاه هایی که انگیزه سرمایه گذاری ایجاد می
کنند -حقوق محفوظ دارایی ها -منجر به این می شود که جوامعی
که ثروتمندتر هستند و با نداشتن قابلیت ثروت را به دستان رشوه
خواران می دهند ،در طول زمان ایستادگی می کنند و توسعه را از بین
می برند .همچنین ،روش نیروی کاراجباری نظیر آنهایی که به وسیله
داعش برای دوره هایی طوالنی به کار می رود منجر به تنزل این گروه
در طوالنی مدت می شود.
دولت هایی که با بنگاه هایی که برای چشم انداز اقتصادی نا مناسب
هستند به وضوح می توانند طاقت بیاورند ،با این وجود ،ما استدالل
می کنیم که داعش در این طبقه جدا از نمونه های تاریخی است.
دولت های اصیل که سالهای طوالنی ماندگار هستند تمایل دارند
شهروندان برای سرمایه گذاری در تولیدات آینده ،مازاد کافی برای
تولید داشته باشند.
شواهد تاریخی گواه این است که داعش به وضع مالیات محدود نیاز
خواهد داشت و در آینده به شهروندان خود اطمینان کافی خواهد داد
که آنها می توانند پس انداز و سرمایه گذاری انجام دهند .اما اگر اولی
را انجام دهد ،پس ظرفیت نظامی آن زمانی که اساس درآمد برای
سوددهی کم باشد ،ضرورتا فشار خواهد آورد .و اگر دومی را انجام دهد
گروه خیلی شبیه به آنچه که در قدرت کنونی است نخواهد بود .بنگاه
ها و سازمان های جدید این چنینی ،فرسایش فکری مشخص کننده
ای از گروه حاضر را نشان می دهند که در آینده از جمعیت اخاذی می
کند و هیچ شانسی برای آنها که حرفی برای اعمال زورداشته باشند
باقی نمی ماند .به عالوه ،بسیاری گزارشات بیان می کند که داعش
مالیات های جاری و سیستم های حکومتی اشان را بر طبق دکترین
مذهبی تحمیل می کنند .اگر رهبران داعش به طور موثق سیاست
هایشان را در نظر داشته باشند که دستور بی چون و چرای قانون
شریعت باشد ،پس برای اصالح و تغییر هر کدام از آنها فرضیات قبلی

دینی خود را نقض خواهند کرد.
روی هم رفته ،جنبه های برجسته اقتصاد داعش -استخراج نفت،
تصرف اموال ،و نیروی کار اجبار -با ویژگی های گسترده دولت هایی
که رشد اقتصادی دارند متناقض است ،برای دادن اطالعات اضافی
فراگیر از سازمان ها یا بنگاه هایی که سرمایه ها را برای مردم ،تولید و
فناوری ایجاد کرده اند ،به کار می رود .استدالل اولیه برای این موضوع
شهودی است و مورد حمایت دامنه وسیعی از شواهد است .مالیات
های غیر قابل پیش بینی و غیر قانونی انگیزه سرمایه گذاری را کاهش
می دهد ،و حقوق نا برابر افراد مولد را تشویق به مهاجرت به مکانی
می کند که آنها از کار در آنجا سود ببرند .بنابراین ،هم سرمایه انسانی و
هم فیزیکی در طول زمان کاهش خواهد یافت .مدارک دیگر نشان می
دهد که از نظر تاریخی شروط الزم برای ثبات در رژیم های ماندگار
این است که آنها خواستار محدودیت هایی در مالیات هستند که اساسا
در تنازع با گسترش نظامی مستمر است .داعش خواهد توانست اقتصاد
خود را در سطوح جاری تقویت کند تنها اگر روش خود را تعدیل سازد
تا اطمینان کافی را ایجاد کند بنابراین افرادی که عالقمند به سرمایه
گذاری باشند از عهده آن بر خواهند آمد و می توانند برخی از منافع آن
را انباشته کنند .اما اگر داعش چنین بنگاه هایی را بپذیرد یا از تالش
خود برای گسترش آنها دست بکشد ،در بعضی چیزها تغییراتی ایجاد
خواهد شد که اساس ًا با آنچه که امروز است متفاوت خواهد بود.
■ گزینه های سیاسی و جهات آینده
تا اینجا ،ما تصدیق کردیم که درآمد داعش به طور برجسته ترکیبی
از استخراج منابع و اخاذی در سراسر منطقه ای با پتانسیل اقتصادی
در مقایسه با کشورهای فقیر است .به عالوه ،مدیریت سرمایه انسانی
و فیزیکی گروه با رشد اقتصادی سازگار نیست .مقایسه درآمد با
هزینه هایی که مورد نیاز است مشکل است چون هزینه ها به عوامل
ناشناخته چندگانه  ،مخصوصا استراتژی نظامی گروه ،وابسته است .با
این وجود ،احتمال ندارد که داعش درآمد مورد نیازش برای جنگ مدت
دار پایدار را در سراسر قلمروی بزرگ ،کسب کند .در سناریویی دیگر،
درآمدهای محدود شده نشان می دهد که محدود کردن ،یک گزینه
سیاسی مطلع است.
به نظر می رسد اقتصاد داعش در جهت دنبال کردن اهداف تعیین شده
اش ،نا کافی است – برای مثال ،گسترش از طریق نیروی نظامی و
رشوه خواری .داعشی که خواستار گسترش است به هیچ وجه احتمال
ندارد تا به طور پایدار برای هر دولت که خودش از نظر مالی فزون
گستری می کند ریسک فروپاشی داشته باشد .اگر داعش بخواهد
کنترلش را بر مناطقی که در حال حاضر به جای دولت اصلی در آنجا
حکومت می کند تحکیم بخشد ،هزینه گروه ممکن است پایین بماند
و داعش قادر به استقامت خواهد بود ( البته به جز حملۀ متقابل عینی
به وسیله دولت های همسایه که می خواهند به هر نحوی آنها را دفع
کنند) .این سناریو بر خالف ماموریت گروه است .طبق نوشته وود
( )Woodتحریک برای جنگ در جهت گسترس خالفت است
و وظیف خلیفه اساسا همین است و حتی اگراین موضوع اتفاق افتاده
بود ،چشم انداز بلند مدت داعش هنوز هم وخیم خواهد بود .حداقل
اگر تاریخ راهنما باشد ،مانند یک حکومت ضعیف استبدادی ،داعش نیز
برای یک جنبش و انقالب شکننده و آسیب پذیر خواهد بود .از سال
 1991حکومت های غیر دموکراسی (آنهایی که از نمره  6طرز اداره
کشور 2 ،گرفته اند) با درآمدی بین  2000دالر و  7000دالر در هر
بخش (رتبه موثق داعش) که با شانس  18درصد شورش داخلی در هر
سال معین مواجه است ،در حالی که حکومت هایی با درآمد کمتر 25
درصد این شانس را دارند .از آنجایی که ارتباط آماری نشان نمی دهند
که دولت های مستبد و فقیر باعث کودتا می شوند ،اظهار می شود
که با بی ثباتی موجود معین در قلمرو احتماال داعش با یک جنبش و
انقالب روبرو خواهد شد .این استدالل می شود که داعش از روندهای
تاریخی به خاطر پیوند بیش از حد با ایدئولوژی محافظه کارانه متفاوت
خواهد بود .مگر اینکه ثابت شود عقیده خالفت به طور غیر معمول
قدرتمند است ،این ایدئولوژی با تاثیر استفاده گروه از خشونت ستم
گرانه برای حفظ کنترل و ائتالف ضعیف با گروههای به حاشیه کشیده

شده در منطقه خنثی می شود .و در اتفاقی که داعش به کوچک
بودن و شکننده بودن حکومتش قانع باشد ،پس بازداری مناسب ترین
استراتژی خواهد بود.
بنابراین ،بدون در نظر گرفتن نیازهای مصرفی گروه ،درآمد های
محدود شده عقالنیت بازداری را تقویت می کند .البته غیرممکن
است که احواالت ظاهری بالقوه را از وجود داعش محو کند (برای
مثال حمالت تروریستی و ارزش  PRماهیت خالفت) .از این رو،
سازمان های بین المللی می توانند وارد عمل شوند که زوال اقتصاد
داعش را تسریع بخشند .چالش نخستین در عمل اینچنینی جلوگیری
از آمیختن تهیدستی جمعیت تحت کنترل داعش است ،به موجب آن
فاجعه انسان دوستانه را بدتر نکنند .برای به دست آوردن موازنه درست،
چندین سیاست مورد توجه قرار می گیرد .اول ،حقوق دولت عراق به
کارگرانی که در مناطق تحت کنترل داعش زندگی می کنند می تواند
جنسا با کاال پرداخت شود که نسبت به پول نقد کمترقابل تعویض
است؛ مانند مواد غذایی فاسد شدنی .این کار را برای داعش سخت تر
می کند زیرا نمی تواند مالیات را به حقوق برای جنگجویانش تبدیل
کند تا به وسیله آن سالح جنگی خریداری کنند .دوم ،تالش برای
جلوگیری ازجمع آوری درآمد باید مورد تاکید باشد .هدف قرار دادن
زیرساخت های استخراج نفت بسیار مهم است ،اما هدف قرار دادن
نقاط بازرسی مرزی ،دفاتر درآمدی و ادارات مالیاتی نیز باید در نظر
گرفته شوند .سوم ،کمپین های پیام رسان عمومی باید بر تعدی داعش
بر حقوق اموال و دارایی ها تاکید کنند .با پناهنده هایی که تجارتشان
توقیف شده و اموالشان ضبط شده یا از کسانی که به طور ناگهانی آواره
گشته و خانه هایشان ویران شده مصاحبه انجام گردد و بایستی به
صورت برجسته در رسانه های غربی نمایان شود.
■ نتیجه گیری
استدالل ما این است که به شدت غیر محتمل است که داعش از نظر
چشم انداز مالی دارای ثبات باشد .اقتصاد آن در مقایسه با دشمنانش
کوچک است ،بنگاه های آن منجر به رشد اقتصادی نمی گردند ،و
وابسته به صنایع استخراجی است که در جوامع غیر دموکراتیک به
راحتی وادار می کنند تا تسخیر وتصرف را برگزینند و بنابراین شغل
نامناسب تقسیم ثروت طبیعی منابع را انجام دهند .شاید رهبران داعش
به مقدار کافی در مورد اهداف سیاسی اشان وارد عمل شده اند که
آنها از چنین فرصت هایی خودداری می کنند .احتماال ،آنها می توانند
ظرفیت تولیدی کامل اقتصادی را بازگردانند تا با روش منحصربه فرد
مؤثر ،با هیچ سابقه تاریخی جنگ راه بیندازند .اما افراد مطمئنا مخالف
آن هستند.
همین طور به نظر می رسد بازداری راهبردی مناسب برای مواجهه
با داعش باشد .پتانسل اقتصادی محدود معین مطمئنا برای حفظ
استراتژی توسعه طلب خود به کشمکش خواهد پرداخت ،و حتی اگر
به عنوان حکومتی شکننده دوام بیاورد ،نسبت به نزاع داخلی آسیب
پذیر خواهد بود .آسیب پذیری اقتصاد اساسی داعش همچنین داللت
براین دارد که ممکن است در فروپاشی مغایرت های ذاتی گروه ،سود
بلند مدت سیاسی وجود داشته باشد .گفتمان گروه های کمی در مورد
کمونیست و یا توزیع مجدد ثروت در مقیاس بزرگ به عنوان ایدئولوژی
انگیزشی برای شورش است زیرا کمونیست در پروژه سیاسی خود به
شکستی آشکار دست یافت ،همانطور که از مدارک بسیاری که از
فروپاشی چندین دولت کمونیستی قدرتمند از اواخر  1980به پیش
به دست آمده است .سیاست بازداری به سوی داعش به فرایندهای
مشابه این فرصت را می دهد تا با ایدئولوژی تجاوز کارانه جهاد تا آخر
ایستادگی کنند .در عوض ،اگر سازمان های بین المللی در شکست
دادن گروه ها رهبری را به دست گیرد ،منبع شکست مشخص نخواهد
شد و ایدئولوژی انگیزشی داعش برای اینکه مکان مناسبی در زباله
دان تاریخ پیدا کند ،زمان زیادی خواهد برد.
 .1جیمز هانسن لوییس دانش آموخته دانشگاه براون است .ژاکوب
شاپیرو در دانشگاه پریستون استادیار است.
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جهان در انتظار بازنویسی اقتصاد سیاسی

ترامپ از کجا آمد؟

جوزف استیگلیتز ،برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2001
در طول هفته های اخیر به دور و اطراف جهان مسافرت کردم و به طور
مکرر با دو پرسش مواجه شدم :آیا قابل تصور است که دونالد ترامپ
در انتخابات ریاست جمهموری آمریکا برنده شود؟ و چگونه نامزدی او
تا این جای رقابت ها دوام آورده است؟
در پاسخ به سوال اول ،اگرچه پیش بینی سیاسی حتی از پیش بینی
اقتصادی هم سخت تر است ،شانس برنده شدن تا حد زیادی به نفع
کلینتون است .با این حال ،نزدیکی رقابت (حداقل تا همین اواخر)
تبدیل به یک راز شده است :کلینتون یکی از واجد شرایط ترین و
شایسته ترین نامزدهای ریاست جمهوری است که ایاالت متحده
تاکنون داشته ،در حالی که ترامپ حداقل های الزم را هم ندارد و
هیچ آمادگی ای در او دیده نمی شود .عالوه براین ،کمپین ترامپ با
رفتارهایی هنوز زنده باقی مانده است که تا پیش از این به شانس هر
کاندیدایی برای ادامه رقابت ،پایان می داد.
پس برای چه آمریکایی های این بازی رولت روسی (شانس یک در
برابر شش برای پیروزی ترامپ) را ادامه می دهند؟ کسانی خارج از
آمریکا به دنبال پاسخ این سوال هستند ،چرا که نتیجه بر زندگی آنها نیز
تاثیر می گذارد هرچند خود آنها تاثیری بر نتیجه ندارند .همه این ها ما
را به سوال دیگری می رساند :چرا حزب جمهوری خواه ایاالت متحده،
نامزدی را معرفی کرده که حتی رهبرانش آن را قبول ندارند؟
بدیهی است که عوامل بسیاری به ترامپ برای غلبه بر  16رقیب خود
در مرحله مقدماتی حزب جمهوری خواه کمک کرده است تا او به
اینجای کار برسد .شخصیت او بسیار مهم بود و مردم بسیاری جلب
شخصیت واقعا گرم تلویزیونی ترامپ شدند .اما چند عامل اساسی دیگر
هم وجود دارد که به نزدیک شدن رقابت انتخاباتی کمک کرد .برای
شروع باید گفت که وضع اقتصادی آمریکایی ها از یک ربع قرن پیش
بدتر شده است .متوسط درآمد کارکنان مرد تمام وقت ،کمتر از  42سال
پیش است .برای افراد با تحصیالت متوسط پیدا کردن کار تمام وقت با
دستمزد مناسب و معقول به طور فزاینده ای دشوار شده است .دستمزد
واقعی (با حساب تورم تعدیل شده) در پایین جدول توزیع درآمد ،نسبت
به تمامی این سال های اخیر قرار دارد و تقریبا جایی است که  60سال
پیش در آن نقطه حضور داشت .بنابراین جای تعجبی نیست که ترامپ
مخاطبان گسترده و مشتاقی را به خود جلب کرد وقتی که گفت اقتصاد
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دولت فاسد است .اما ترامپ هم در تشخیص و هم در ارائه راه حل در
اشتباه است .اقتصاد آمریکا به عنوان یک مجموعه کلی در شش دهه
گذشته روند خوبی داشته است :تولید ناخالص داخلی حدود شش برابر
افزایش یافته است .اما ثمرات این رشد به تعداد نسبتا کمی از مردم
باالی هرم ـ افرادی مانند خود ترامپ ـ رسیده است که صاحب منافع
هستند و از طرح ترامپ مبنی بر کاهش عظیم مالیات ،بهره بیشتر و
گسترده تری می برند.
در این زمان ،اصالحاتی که رهبران سیاسی قول آن را داده اند تا با
آن رفاه را برای همه تامین کنند ـ از جمله تجارت و آزاد سازی مالی
ـ قابل دسترس نیست .خیلی از این آرمان دور هستیم .کسانی هم
که بهبود استاندارد زندگی آنها متوقف شده یا حتی استاندارد زندگی
آنها کاهش یافته است به این نتیجه ساده رسیده اند :رهبران سیاسی
آمریکا نمی دانند درباره چه صحبت می کنند یا این که دروغ می
گویند (یا هر دو).
ترامپ مقصر تمام مشکالت آمریکا را تجارت و مهاجرت می داند .او
در اشتباه است .آمریکا حتی بدون تجارت آزاد ،با مساله صنعتی زدایی
شدن مواجه شده است :با پیشی گرفتن بیش از حد بهره وری از رشد
مورد نیاز ،بازار کار جهانی در بخش صنعتی و کارخانجات با کاهش
روبه رو شده است.
شکست معامالت تجاری به خاطر پیش دستی شرکای تجاری نیست.
بلکه به این دلیل است که دستور کار تجاری ایاالت متحده با منافع
شرکت های بزرگ درهم تنیده شده است .شرکت های آمریکایی کار
خود را به خوبی انجام می دهند و این جمهوری خواهان هستند که
تالش ها برای اطمینان از حداقل منافع تجاری شرکت های آمریکایی
در معامالت تجاری را مسدود کرده اند.
بنابراین بسیاری از آمریکایی ها احساس می کنند از نیروهایی که خارج
از کنترل آنها است ضربه خورده اند و نتایج تالش هایشان ناعادالنه
است .حاال بدیهیات همیشگی زیر سوال رفته است :آمریکا سرزمین
فرصت ها بود و هر نسلی از نسل گذشته خود بهتر می شد .بحران
مالی جهانی ،نقطه عطفی برای بسیاری از رای دهندگان شده است:
دولت های آنها بانکداران ثروتمند را نجات دادند کسانی که آمریکا را
تا آستانه نابودی برده بودند ،در حالی که آنها تقریبا هیچ کاری برای
میلیون ها آمریکایی عادی که شغل ها و خانه هایشان را از دست دادند،
انجام ندادند .سیستم نه تنها نتایج ناعادالنه ای به وجود نیاورد بلکه به

نظر تقلبی هم درکار است.
پشتیبانی از ترامپ ،حداقل تا حدی در خشم گسترده ،به دلیل از دست
دادن اعتماد به دولت ،نهفته است .اما سیاست های پیشنهادی ترامپ
وضعیت را بسیار بدتر خواهد کرد .اقتصاد ،حرکتی رو به پایین خواهد
داشت در حالی که وعده های کاهش مالیات به طور قطع به نفع
آمریکایی های پولدار و شرکت های بزرگ خواهد بود و نتیجه ای بهتر
از آخرین باری که این روش امتحان شد در پی نخواهد داشت.
در واقع راه انداختن جنگ تجاری با چین ،مکزیک و سایر شرکای
تجاری ایاالت متحده که بخشی از قول های ترامپ است ،همه
آمریکایی ها را فقیرتر می کند و موانع جدیدی بر سر همکاری های
جهانی برای رسیدگی به مشکالت حیاتی جهان از جمله داعش،
تروریسم جهانی و تغییرات آب وهوایی ایجاد خواهد کرد .استفاده از
پولی که می توان آن را خرج سرمایه گذاری در تکنولوژی ،آموزش یا
گسترش زیرساخت ها کرد برای ساختن دیواری بین آمریکا و مکزیک
برجی از اتالف منابع است.
نخبگان سیاسی آمریکا باید به دو پیام توجه کنند .نظریه ساده انگارانه
نئولیبرال بنیادگرا ،که سیاست های اقتصادی را در طول چهار دهه
گذشته شکل داده به شدت گمراه کننده است .رشد تولید ناخالص
داخلی در آینده به افزایش نابرابری قیمت ها خواهد انجامید .اقتصاد
قطره چکانی (سود تدریجی به طبقه فقیر در نتیجه افزایش ثروت
طبقه پولدار) دیگر کارایی نخواهد داشت .بازار در خال وجود ندارد.
انقالب تاچرـ ریگان که قوانین و کارکردهای بازار را برای سودرسانی
که باالنشین ها دوباره نوشته بودند ،به خوبی در افزایش نابرابری عمل
کرد اما در ماموریت خود برای افرایش رشد شکست خورد.
این ما را به پیام دوم می رساند :ما نیاز داریم یک بار دیگر قوانین
اقتصادی را بازنویسی کنیم ،این بار این اطمینان را حاصل کنیم که
شهروندان عادی نیز از مزایا بهره مند می شوند .سیاستمداران در آمریکا
و جاهای دیگر که این درس ها را نادیده بگیرند باید پاسخ گو باشند.
تغییر مسلترم پذیرش خطر است .اما پدیده ترامپ ـ و چند مورد مشابه
از تحوالت سیاسی خطرناک در اروپا ـ بیشتر نشان دهنده عدم توجه
به این پیام ارسالی است :تقسیم جامعه به تضعیف دموکراسی و تخریب
اقتصاد منجر می شود.
منبع :پراجکت سیندیکیت

انتخابات آمریکا و
چالش اقتصاد جهانی
تابستان به زودی تمام خواهد شد و پاییز در راه
است .اقتصاد جهانی و بازارهای مالی با ابرهای
طوفان سیاسی روبرو خواهند شد .در حالی که
اقتصاد جهانی ضعیف است ،ارزیابی ریسک اقتصاد
کالن متعادل تر از برخی اوقات بوده است .با این
حال ،خطرات سیاسی برجسته تر شده است.
در آمریکا دونالد ترامپ رای دهندگان خشمگین را
در انتخابات ریاست جمهوری ،هدف قرار داده است،
در اروپا ظهور پوپولیسم خطرات امنیتی را افزایش
داده و ادامه بحران مهاجرت در کانون توجه قرار
دارد ،در اوکراین این خطر وجود دارد که پوتین در
آستانه انتخابات پارلمانی روسیه در سپتامبر ،درگیری
ها را تشدید کند ،در چین شرایط سخت سیاسی می
تواند موجب نااطمینانی بلند مدت در آسیا شود .در
سطح جهانی ،قیمت آشفته نفت در مرکز توجهات
است .ریسک های سیاسی در پاییز تسلط کامل
خواهد داشت .مجمع جهانی اقتصاد نگاهی به
مهم ترین این چالش ها داشته است که در این جا
نخستین آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد:
 انتخابات ریاست جمهوری آمریکا لحنسیاسی را تغییر می دهد
سیستم سیاسی آمریکا پس از انتخابات نوامبر دیگر
مانند گذشته نخواهد بود .حتی اگر هیالری کلینتون
رئیس جمهور شود ،ترامپ لحن مناظرات سیاسی را
تغییر داده و حتی در صورت شکست در انتخابات نیز
ترامپ حاضر به خالی کردن عرصه سیاسی آمریکا
نخواهد بود.
واکنش بازار به نااطمینانی سیاسی در آمریکا تاکنون
نمایان نشده است .محتمل ترین نتیجه این است
که دولت کلینتون احتماال سیاست های اصلی
دولت اوباما را ادامه خواهد داد .شما حتی می توانید
استدالل کنید که دولت کلینتون احتماال می تواند
یک پیشرفت را در زمینه سیاست اقتصادی داشته
باشد .اگر کلینتون تصمیم بگیرد بجای سیاست های
اقتصادی اوباما ،سیاست های اقتصادی خودش را
در پیش بگیرد ،دولت آمریکا شاید از نظر اقتصادی
عملگراتر شود .در این صورت دولت کلینتون از
نظر مالی محتاط تر خواهد بود و دخالت کمتری
در بخش تجارت خواهد داشت .بی شک این خطر
وجود دارد که حامیان برنی ساندرز دموکراتها را به
سوی چپ حرکت دهند ولی از سوی دیگر وسوسه
برای به دست آوردن آراء جمهوریخواهان سابق که
تمایلی به ترامپ ندارند ،می تواند دموکراتها را به
سمت مرکز سوق دهد.
حتی اگر کلینتون یک پیشتازی راحتی را در شرایط
کنونی داشته باشد ،رقابت های انتخاباتی هنوز می
تواند شرایط را تغییر دهد .یک تغییردهنده بزرگ
بازی می تواند مناظرات تلویزیونی انتخاباتی بین
نامزدها باشد که از  ۲۶سپتامبر آغاز می شود و در
اکتبر ادامه می یابد .رقابت های اولیه انتخاباتی حزب

جمهوریخواه نشان داد که ترامپ به خوبی قادر
است از این مناظره ها استفاده کند .به نظر می
رسد دموکراتها معتقدند که کلینتون می تواند
با خونسردی در مناظره با ترامپ شرکت کند
و رویکرد آرامی را در پیش بگیرد .گرچه برای
نامزدی مثل کلینتون با رتبه های منفی این
مساله سخت به نظر می رسد .همواره پیش
بینی کردن رقابت بین دو نامزد که واقعا از
بسیاری از مرزها عبور کرده اند ،بسیار سخت
است .مناظرات تلویزیونی یک تغییردهنده
بالقوه بازی است و سخت خواهد بود که نتایج
انتخابات را پیش بینی کنیم قبل از اینکه بدانیم
کلینتون چگونه با ترامپ برخورد خواهد کرد.
ترامپ درباره کاهش مالیات صحبت کرده است
که موجب افزایش کسری بودجه در کوتاه مدت
می شود .بر اساس اعالم دفتر بودجه کنگره،
طرح مالیاتی ترامپ موجب افزایش کسری
مالیاتی آمریکا به  ۷۵درصد تولید ناخالص
داخلی در  ۲۰۱۶و  ۱۲۵درصد جی دی پی
تا سال  ۲۰۱۶خواهد شد .یک سیاست مالی
انبساطی تر تقاضا را در کوتاه مدت افزایش
می دهد که به معنای افزایش انتظارات تورمی
است ،نرخ بهره اوراق قرضه را باال می برد ،و
دالر را تقویت می کند .از سوی دیگر ،پیروزی
ترامپ موجب کاهش مهاجرت ،افزایش موانع
تجاری و افزایش خطر جنگ های تجاری
خواهد شد .این می تواند به ضرر رقابت پذیری
و رشد اقتصادی آمریکا در بلندمدت باشد که در
نهایت به ضرر ارزش دالر خواهد بود.
محتمل ترین نتیجه این است که ترامپ یک
قرارداد بزرگ را برای جلب توجه رسانه ها ایجاد
خواهد کرد ،ولی از نظر دستیابی به سیاست
های اصولی و مستحکم عملکرد ضعیفی
خواهد داشت .رویدادی که می تواند سیلویو
برلوسکونی را در اذهان زنده کند .این مساله
نشان می دهد که سیستم سیاسی آمریکا در
همان بن بستی باقی خواهد ماند که طی دهه
گذشته در آن قرار داشته است.
با توجه به بهبود اوضاع مالی آمریکا و این
واقعیت که دوره رونق اقتصادی نیاز کمتری
به رهبری سیاسی دارد ،بازارهای مالی ظاهرا تا
حد زیادی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را
نادیده می گیرد .ریسک بازار از افزایش احتمال
پیروزی ترامپ احتماال موجب افزایش نرخ
بهره خواهد شد و شاخص سهام و ارزش دالر
را تقویت خواهد کرد .برای بازارهای جهانی،
ترامپ یک عامل منفی برای سهام و اوراق
قرضه خواهد بود  ،آن هم به خاطر افزایش
ریسک های ژئوپلیتیکی .ترامپ برای دارایی
های کشورهای نوظهور نیز یک عامل منفی
است به خصوص آمریکای التین.

ایده جادویی ترامپ برای اقتصاد
سیمون جانسون

استاد دانشگاه ام آی تی و عضو ارشد موسسه اقتصاد
بین الملل پیترسون

دونالد ترامپ باالخره جزئیات برنامه اقتصادی خود را
اعالم کرد .این برنامه که توسط پیتر ناوارو (اقتصاددان
داشنگاه ایرواین کالیفرنیا) و ویلبر راس (یک سرمایه
گذار) نوشته شده است بر روی رشد اقتصادی و کاهش
بدهی های ملی تمرکز کرده است .اما پیش بینی های
انجام شده در آن ،بر اساس مفروضاتی غیرواقعی بنا
شده ،و به نظر می رسد از سیاره دیگری آمده است .اگر
ایاالت متحده تصمیم اجرای طرح های ترامپ را اتخاذ
کند ،نتیجه یک فاجعه مطلق و فوری خواهد بود.
در قلب این برنامه ،طرح کاهش فراوان مالیات قرار
دارد .نویسندگان ادعا می کنند این طرح رشد اقتصادی
را تقویت می کند ،برخالف این واقعیت که کاهش
های مشابه در گذشته (به عنوان مثال در زمان ریاست
جمهوری جورج دبیلیو بوش) چنین اثری نداشته است.
شواهد بسیار محسوس و دقیقی درباره این مساله وجود
دارد که همگی به کلی نادیده گرفته شده اند .طرح
ترامپ تصدیق می کند که کاهش مالیات در طول
 10سال حداقل 2,6تریلیون دالر از درآمدهای کشور را
کاهش می دهد ـ نویسندگان در این جا به بنیاد مالیات
غیر حزبی تکیه کرده اند ـ اما تیم ترامپ اعتقاد دارد که
با معجزه رشد این آزادسازی را جبران می کند.
در واقع ،تخمین های آنها از مزایای قانون آزادسازی
مالیات ،به طور کامل اغراق آمیز است .تجزیه وتحلیل
های مستقل جدی ،به عنوان نمونه توسط بانک جهانی
یا سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ،نشان می دهد
که آمریکا بار نظارتی باالیی در بخش غیرمالی ندارد.
در شاخص کسب وکار ،که به صورت گسترده ای در
محاسبات بانک جهانی مورد استفاده قرار می گیرد،
آمریکا رتبه هفتم را در جهان دارد و به شکل واقع بینانه
ای فضای زیادی نیز برای پیشرفت وجود ندارد.
مطمئنا بسیاری از شرکت ها همواره درباره قوانین
مالیاتی و عدم آزادسازی شکایت می کنند اما درباره
تاثیرات مختلف این دست قوانین اغراق های زیادی
وجود دارد .اما آیا شما واقعا می خواهید استراتژی های
پایه ای اقتصاد کالن یک کشور را ،روی چنین ادعاهای
بی معنی ای بنا کنید؟ در حالی که مقررات زدایی مالی،
دقیقا همان چیزی است که بحران اقتصادی بزرگ سال
 2008را به وجود آورد .رشد اقتصادی پایین تر ،بیکاری
گسترده و کسری بودجه فراوان نتایج آن بود .ترامپ به
نظر مصمم است تا تمام اشتباهات بزرگ دوران جورج
بوش را تکرار کند .ارزیابی من این است که ترامپ
بسیتر بیشتر از 2,6تریلیون دالر بدهی های جدید به
وجود خواهد آورد.
با توجه به دنیای تجارت ،طرح اقتصادی ترامپ هیچ
توجیهی ندارد .افزایش فرضی طرح ترامپ در رشد
اقتصادی ،بر اساس تجزیه و تحلیل هایی است که تنها
در کلمات به آن رسیده اند .باید بگویم تا به حال سندی
از یک نامزد اصلی یک حزب تا این حد ،نامسنجم ندیده
بودم .تا آن جا که من فهمیده ام ،بحث ترامپ به شکلی
معجزه آسا می خواهد تجارت را افزایش دهد و از این
طریق مشاغل بیشتری ایجاد کند .این تفکری است که
به افسانه ها محدود می شود و اگر در دنیای واقعی
امتحان شود هیچ کس پس از آن خوش و خرم زندگی

نخواهد کرد.
چند سال پیش ،من و جیمز کواک تاریخ سابقه سیاست
های مالی آمریکا و بدهی های ملی را نوشتیم و نام آن
را «کاخ سفید سوزان» گذاشتیم .این کتاب تاریخی ،از
سال  1814و دوران سرمایه گذاری در توانایی نظامی
دولت فدرال آغاز شد .طرحی که به بریتانیا اجازه دست
گرفتن واشنگتن دی سی را داد و این اشتباه به قیمت
از بین رفتن بسیاری از ساختمان های اداری و به
آتش کشیده شدن کاخ سفید و وزارت خزانه داری و
کنگره تمام شد.
اما نکته مهم تر از سال های  1980شروع می
شود ،زمانی که رویکرد حزب جمهوری خواه درباره
امور مالی ،به دولت فدرال تغییر می کند .بدون در
نظر گرفتن عواقب ،به جای محدود کردن کسری
بودجه و بدهی ها ،اولویت اصلی کاهش مالیات بود.
معاون رئیس جمهور سابق ،دیک چنی اظهار کرد که
«کسری مهم نیست» ،به این معنی که هیچ عواقب
سیاسی فوری در اجرای برنامه ها با وجود کسری
بودجه و بیشتر کردن بدهی های ملی وجود ندارد.
در دوران جورج بوش ،کسری بودجه آمریکا و بدهی
های خارج از حد قابل قبول ،در کنار مقررات زدایی
شدید مالی ،شرایط را برای بزرگترین بحران مالی از
دهه  1930به بعد فراهم کرد.
ترامپ نمی تواند حقایق را در مورد پیامدهای طرحش
در بدهی های ملی ،بگوید .در عوض ،تیم او یک
فانتزی استادانه و عجیب وغریب درست کرده است
که می تواند بی مسئولیت های مالی جمهوری خواهان
را به مرزی فراتر از چند دهه گذشته برساند .چه اتفاقی
در واقعیت خواهد افتاد :کاهش مالیات بزرگ ،می تواند
به تعداد کمی از مردم کمک کند .در حالی که درآمد
دولت فدرال را به شدت کاهش خواهد داد .تعرفه
تجاری باالتر ،هزینه واردات را بیشتر می کند ،که اثر
منفی مستقیمی بر مردم عادی آمریکا خواهد داشت.
با جاری شدن جنگ تجاری ،رشد اقتصادی به جای
افزایش ،کاهش خواهد یافت و کسری بودجه فدرال
می تواند بزرگ تر شود .همزمان ،مقررات زدایی مالی،
سراسر سیستم بانکی را با خطرات گسترده ای روبه
رو می کند.
بر اساس گزارش وال استریت ژورنال ،هیچ اقتصاددان
برجسته ای از طرح های دونالد ترامپ حمایت نکرده
است یا در پشت این طرح ها حضور ندارد .جای تعجب
هم نیست چرا که اقتصاددانان مشهور برای حفاظت از
اعتبار خود هم که شده از گذاشتن نام خود ،روی طرح
های پوچ و خیالی ترامپ ابا دارند .اگر آنها امضای خود
را پای این طرح بگذارند ،تمسخر همکاران خود را
خریده اند؛ طرحی که کشور را در معرض خطر آسیبی
طوالنی مدت و واقعی قرار خواهد داد.
منبع :پراجکت سیندیکیت
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چرا آمریکا پرهزینهترین انتخابات
ریاستجمهوری را دارد؟

دموکراسی در کشور میپردازند .البته مردم آمریکا
با این دیدگاه چندان موافق نیستند زیرا بخشی از
هزینه انتخابات از مالیاتهای مردم تامین میشود
و در سالهای اولیه که نظام کنونی انتخابات در
این کشور تصویب شد ،قانون افزایش نرخ مالیات
بر درآمد هم تصویب شد .طبق این قانون نرخ
مالیات در آمریکا سه برابر شد تا بخشی از بودجه
انتخابات تامین شود .عالوه بر مالیات ،بخش
دیگری از منابع مالی انتخابات از طریق صاحبان
صنایع بزرگی که در انتخاب شدن یک حزب با
سیاستهای اقتصادی خاص منافعی دارند تامین
میشود .بخشی هم به وسیله طرفداران احزاب
و کاندیداها به صورت کمک مالی بالعوض به
کمپین انتخاباتی ارائه میشود.

2

ت در آمریکا پرهزینه
تمامی دورههای انتخابا 
هستند و تفاوتی ندارد که این انتخابات ،انتخابات
ریاستجمهوری باشد یا انتخابات کنگره آمریکا.
مطالعات نشان میدهد در هر دورهای که
انتخابات در آمریکا برگزار میشود رکورد قبلی
هزینه انتخابات شکسته میشود و رکوردی تازه
ثبت میشود .رکوردی که باالتر از رکورد قبلی
است و نشان از افزایش سهم هزینه برای اجرای
این نماد دموکراسی در کشور است .به عنوان مثال
در انتخابات سال  ۲۰۱۲میالدی که باراک اوباما
به عنوان اولین رئیسجمهوری سیاهپوست آمریکا
برگزیده شد بالغ بر  2.7میلیارد دالر در کمپینهای
انتخاباتی ،خارج از کمپین ،البیها و ...هزینه شد
و مجموع هزینه انتخابات ریاستجمهوری با
انتخابات کنگره در این کشور بالغ بر هفت میلیارد
دالر بود .بودجه کمپینهای انتخاباتی اوباما در
سالهای  ۲۰۰۸و  ۲۰۱۲میالدی بالغ بر ۷۰۰
میلیون دالر بوده است که این بودجه در کنار
منابع مالی استفادهشده برای البی و طرفهای
سوم مذاکرات به رقمی بالغ بر  1.2میلیارد دالر
رسید و اگر بودجه رقیب وی را هم در نظر بگیریم
به رقمی بالغ بر  2.7میلیارد دالر میرسیم .نکته
جالب اینجاست که با وجود بیشتر بودن مجموع
هزینه رقیب اوباما در انتخابات قبلی ولی بودجه
کمپینهای انتخاباتی رقبا بسیار کمتر از اوباما
بود و آنها سهم زیادی از منابع مالی خود را برای
البی کردن و افراد سیاسی و بازرگانان خارج از
کمپین هزینه کردند .اما تنها آمریکاست که این
رقم هنگفت را برای انتخابات صرف میکند و
دیگر کشورهای صنعتی رقمی بسیار کمتر را
صرف انتخابات میکنند .به عنوان مثال هزینه
انتخابات ریاستجمهوری اخیر فرانسه برابر با
 ۳۰میلیون دالر بود و این حداکثر رقمی بود که

رئیسجمهور میتوانست برای این کار هزینه کند.
حال سوال اینجاست که چرا انتخابات در آمریکا
اینقدر پرهزینه است در حالی که دیگر کشورهای
دنیا هزینه کمتری برای نشان دادن دموکراسی
جاری در کشور صرف میکنند؟
پژوهشگران بر این باور هستند که دلیل اول
پرهزینه بودن انتخابات ،وسعت زیاد کشور بود.
این وسعت زیاد سبب شد تا دسترسی به تمامی
بخشهای این کشور کار پرهزینه و دشواری
باشد .بالغ بر  ۳۱۴میلیون نفر در آمریکا زندگی
میکنند که هر یک به دلیل سابقه خانوادگی و
اجتماعی متفاوت و ریشههای مهاجرتی دیدگاه
متفاوتی دارند .برای اینکه در انتخابات دیدگاههای
این افراد سمت و سوی مشخصی پیدا کند و آنها
بتوانند به دو یا سه کاندیدای اصلی رای بدهند
باید اطالعات کاملی در مورد سیاستهای هر یک
از کاندیداها به آنها داده شود .این اطالعرسانی
پرهزینه است به خصوص که شبکههای خبری
و تلویزیونی در آمریکا بسیار گسترده هستند ولی
اغلب با جهتگیری حزبی به خبررسانی مشغول
هستند .به همین دلیل هر کاندیدا برای معرفی
سیاستهای خود باید به مناطق مختلف کشور
سفر کند و این کار هزینه دربر دارد .آمریکا اقتصاد
بزرگی دارد و با وجود اینکه این مبلغ کالن را برای
هر انتخابات هزینه میکند ولی سهم هزینههای
انتخاباتی به تولید ناخالص داخلی در این کشور
کمتر از  0.01درصد از تولید ناخالص داخلی است.
هزینهکردن این مبلغ برای آمریکا که بزرگترین
اقتصاد دنیاست هم جنبه تبلیغاتی دارد و هم
نشاندهنده اقتدار اقتصادی این کشور در میان
دیگر کشورهای صنعتی دنیاست .بنابراین مقامات
آمریکایی هیچگاه نگران هزینه انتخابات نیستند
و بر این باورند که این هزینهای است که برای
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بر اساس آمارهای ارائهشده از سوی دولت آمریکا،
در این دوره از رقابت ها تاکنون بخش مالی و
امالک آمریکا  ۶۳۶میلیون و  ۹۳۱هزار دالر
به انتخابات کمک کرده که حدود  ۳۲۵میلیون
دالر آن به دو حزب اصلی سیاسی در آمریکا
منتقل شد .آمارها نشان میدهد  ۵۲درصد از این
بودجه به حزب جمهوریخواه و  37/ 9درصد به
دموکراتها داده شده است .وکال و البیکنندگان
سیاسی در این انتخابات  ۱۴۵میلیون و  ۲۵۰هزار
دالر آمریکا کمک مالی ارائه دادهاند که ۱۳۵
میلیون دالر آن به دو حزب اصلی داده شده و 2
 65/درصد از این مبلغ به حزب دموکرات و 34/ 5
درصد به حزب جمهوریخواه تعلق گرفته است.
وکال و البیکنندگان سیاسی از طرفداران اصلی
هیالری کلینتون هستند و بر این باورند که علم
سیاسی و تجربه کلینتون عامل مهمی در موفقیت
او خواهد بود.
کمکهای مالی ارائهشده از سوی بخش سالمت
به انتخابات برابر با  ۱۴۳میلیون دالر ،بخش
ارتباطات و مخابرات برابر با  ۱۴۰میلیون دالر،
بخش انرژی و منابع طبیعی  ۱۰۸میلیون دالر
و بخش کارگری  ۹۶میلیون دالر بود .در فاصله
سالهای  ۲۰۱۵تاکنون -مجموع کمکهای
ارائهشده برای انتخابات نوامبر  ۲۰۱۶آمریکا-
 ۱۱۸میلیون دالر از کمکهای ارائهشده از سوی

بخش بهداشت ۹۱ ،میلیون دالر از کمکهای
بخش ارتباطات و مخابرات و  ۶۸میلیون دالر از
کمکهای ارائهشده از سوی بخش انرژی و منابع
طبیعی به دو حزب اصلی داده شد .در انتخابات
سال جاری بخش تجارت محصوالت کشاورزی
 ۴۹میلیون دالر ،بخش ساختمانی آمریکا 48/ 8
میلیون دالر ،بخش حمل و نقل  46/ 6میلیون
دالر و بخش دفاعی  21/ 3میلیون دالر به
دو حزب اصلی انتخابات کمک کردند .بخش
انرژی بزرگترین حامی حزب جمهوریخواه در
آمریکاست .در انتخابات اخیر  80/ 6درصد از
کمکهای مالی ارائهشده از طریق بخش انرژی و
منابع طبیعی آمریکا به حزب جمهوریخواه بود ،در
حالی که  ۸۳درصد از کمکهای ارائهشده از سوی
بخش کارگری و اتحادیههای کارگری به حزب
دموکرات بوده است .دومین حامی بزرگ حزب
دموکرات در انتخابات جاری وکالو البیکنندگان
هستند در حالی که بخش بازرگانان محصوالت
کشاورزی دومین حامی بزرگ جمهوریخواهان
هستند.
در انتخابات سال  ۲۰۱۶میالدی صنایع متفرقه 6
 230/میلیون دالر کمک مالی به انتخابات کردند
که  ۱۷۱میلیون دالر آن به دو حزب اصلی داده
شد .کمکهای مالی مردمی در این دوره برابر با
 ۳۶۰میلیون دالر بود که  ۳۰۱میلیون دالر آن به
دو حزب اصلی داده شد .مردم آمریکا  ۵۳درصد
از این کمکها را به دموکراتها و  ۴۶درصد را به
جمهوریخواهان ارائه دادند.
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هزینه انتخابات جاری دو برابر سال
 ۲۰۱۲است

در انتخابات گذشته هزینه انتخابات دو کاندیدای
اصلی حزب دموکرات و جمهوریخواه -مجموع
بودجه کمپینها ،هزینههای خارج از کمپین و
هزینه صرفشده برای طرفهای سوم و البیها-
بالغ بر  2/ 7میلیارد دالر بود و انتظار میرود در
سال  ۲۰۱۶هزینه انتخابات دو برابر شود .البته از
ابتدای کارزار انتخاباتی که کاندیداها برای انتخاب
شدن از طرف حزب تالش میکردند یا به عنوان
کاندیدای مستقل وارد کارزار انتخاباتی شده بودند

تا انتهای انتخابات بالغ بر  5/ 3میلیارد دالر هزینه
شد.
نشریه هیلز چاپ آمریکا در شماره اخیر خود نوشت:
انتظار میرود هزینه انتخابات ریاستجمهوری
سال جاری دو برابر انتخابات ریاستجمهوری
قبلی باشد و از  2/ 7میلیارد دالر به پنج میلیارد
دالر برسد .البته شماری از پژوهشگران سیاسی
حداکثر هزینه پیشبینیشده برای این انتخابات
را سه میلیارد دالر میدانند و این گروه افرادی
هستند که توانایی ترامپ در جمعکردن پول و
کمک مالی از طریق طرفدارانش را کم میدانند.
این ناتوانی ریشه در عدم محبوبیت ترامپ در
میان مردم تکنوکرات آمریکا دارد .تکنوکراتها
طبقهای هستند که هم به منابع مالی دسترسی
دارند و هم از نظر اجتماعی جایگاه باالیی دارند و
این عده در مقایسه با دو کاندیدایی رقیب ،ترامپ
را گزینهای مردود میدانند.
به گزارش نشریه هیلز بودجهای که برای انتخابات
ریاستجمهوری در نظر گرفته میشود شامل
تبلیغات و البی است که نیاز به منابع مالی زیادی
دارد .به عنوان مثال کمپین کلینتون هزینه تبلیغات
را  1/ 5میلیارد دالر برآورد کرده که نیمی از این
مبلغ برای تبلیغات آنالین هزینه میشود و بخش
اعظم این منابع مالی از طریق طرفداران کاندیداها
جمعآوری میشود .پژوهشگران علوم سیاسی بر
این باورند که سابقه فعالیتهای سیاسی هیالری
کلینتون باعث میشود تا توانایی او در جمعآوری
منابع مالی از طرفدارانش بیشتر از ترامپ باشد .این
منابع مالی را مردم به صورت کمک بالعوض در
اختیار کمپینی که طرفدارش هستند قرار میدهند.
این کمکها را میتوان از طریق وبسایت کمپین
کلینتون انجام داد.
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بودجه بیشتر کمپین ،شانس باالتر در
انتخاب

حال میتوان این هزینه را جزییتر کرد و تنها
بر مبنای هزینهای که هر یک از کاندیداها برای
کمپینهای انتخاباتی دارند یک ارزیابی در مورد
عملکرد هر کاندیدا در انتخابات داشت .ابتدا باید
به این سوال پاسخ داد که آیا بودجه کمپینهای
انتخاباتی تاثیر معناداری روی نتیجه انتخابات دارد
یا خیر؟ آیا میتوان بر مبنای اینکه کدام کاندیدا
بودجه بیشتری برای انتخابات داشته است تصمیم
گرفت که شانس بیشتر یا کمتری در انتخاب
شدن دارد؟
مرکز مطالعات صلح و اقتصاد آمریکا در گزارش
اخیر خود نوشت :بررسیهای تاریخی نشان
میدهد اغلب رئیسجمهورهای منتخب بودجه
باالتری نسبت به رقیب خود در کمپینهای
انتخاباتی داشتند .این بودجه هم از طریق
کمکهای بالعوض مردم تامین شده است
و منابع مالی که حزب در اختیار کاندیداها قرار
میدهد صرف مذاکرات پشت پرده انتخابات و
البی با صاحبان قدرت اقتصادی و سیاسی در
کشور میشود .اگر بخواهیم یک پیشبینی در
مورد میزان موفقیت یا عدم موفقیت کاندیدای
ریاستجمهوری در انتخابات سال  ۲۰۱۶میالدی

بر مبنای بودجه کمپینها ارائه دهیم ،باید بپذیریم
که هیالری با فاصله زیادی برنده انتخابات خواهد
بود زیرا بودجه کمپین هیالری کلینتون  3/ 8برابر
بودجه کمپین ترامپ است .البته این اطالعات در
مورد بودجه کمپینهای انتخاباتی تا ابتدای ماه
جوالی سال  ۲۰۱۶میالدی است.
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ترامپ رکورددار کمترین بودجه کمپین

مطالعات نشان میدهد بودجه کمپین ترامپ در
انتخابات سال  ۲۰۱۶برابر با  96/ 2میلیون دالر
بود در حالی که بودجه کمپین کلینتون بالغ بر
 374/ 3میلیون دالر بوده است .نکته اینجاست
که با وجود تالش ترامپ و خانوادهاش بودجه
کمپین انتخاباتی ترامپ کمترین سطح از سال
 ۲۰۰۰میالدی تاکنون است و حتی میتوان آن
را با بودجهای که در سال  ۱۹۹۲میالدی از سوی
رقیب بیل کلینتون برای انتخابات صرف شد
هم مقایسه کرد .مقایسه بودجه ترامپ با بودجه
دیگر کاندیداهای ریاستجمهوری تاریخ آمریکا با
در نظر گرفتن تغییرات ارزش دالر و نرخ تورم
نشان میدهد که ترامپ رکورد پایینترین بودجه
کمپینهای انتخاباتی از سال  ۱۹۷۶میالدی
تاکنون را شکسته است.
در سال  ۲۰۰۰جرج بوش و الگور در انتخابات
شرکت کردند .جرج بوش که برنده انتخابات آن
سال بود  186/ 4میلیون دالر بودجه برای کمپین

خود داشت در حالی که بودجه الگور برابر با 2
 120/میلیون دالر بود .در انتخابات سال ۲۰۰۴
که باز هم بوش پیروز شد رقیب دموکراتش جان
کری وزیر امور خارجه دولت دوم اوباما بود .بودجه
کمپین انتخاباتی کری در آن سال برابر با 332/ 2
میلیون دالر و بودجه بوش برابر با  354/ 9میلیون
دالر بود .اما اوباما در سالهای  ۲۰۰۸و ۲۰۱۲
رکوردهای تازهای را ثبت کرد .در سال ۲۰۰۸
بودجه کمپین اوباما برابر با  759/ 8میلیون دالر و
بودجه انتخابات دور دوم ریاستجمهوری او برابر
 736/ 5میلیون دالر بود در حالی که رقبایش در
این دو دوره به ترتیب  239/ 6میلیون دالر و ۴۸۳
میلیون دالر هزینه کردند.
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رکوردشکنی اوباما

در سال  ۲۰۰۸نسبت بودجه کمپین اوباما به جان
مککین بالغ بر  ۲۱۷درصد بود که بیشترین
تفاوت را در تاریخ داشت .البته اگر آمارهای
ارائهشده تاکنون در مورد بودجه کمپین ترامپ
و هیالری کلینتون را در نظر بگیریم ،اوباما تنها
رکورد باالترین ارزش دالری کمپین را خواهد
داشت ولی نسبت بودجه کمپین کلینتون به ترامپ
تاکنون  ۲۸۹درصد است.
بعد از اوباما رکورددار باالترین نسبت بودجه کمپین
برنده به بازنده انتخابات ریاستجمهوری به سال

 ۱۹۶۸میالدی بازمیگردد .در آن سال بودجه
کمپین ریچارد نیکسون  8.120درصد بیشتر از
بودجه کمپین هوبرت هامفری بود .در طول تاریخ
انتخابات آمریکا از سال  ۱۹۶۸میالدی تاکنون تنها
در یک دوره کمپین برنده بودجه کمتری نسبت به
کمپین بازنده داشته است .در سال  ۱۹۷۶که جیم
کارتر کاندیدای دموکرات ریاستجمهوری پیروز
انتخابات شد ،بودجه کمپین او  4.6درصد کمتر
از رقیب جمهوریخواهش بود .البته باید در نظر
داشت که این تنها بودجه کمپینهای انتخاباتی
است که از طرف مردم تامین میشود و باال بودن
میزان بودجه نشاندهنده استقبال زیاد مردم و
تالش زیاد کاندیدا برای تبلیغات است .به عنوان
مثال مردم بعد از اینکه بوش جنگ در خاورمیانه
را آغاز کرد و میلیاردها دالر برای این جنگها
هزینه کرد خواهان تغییر اساسی در سیاستهای
آمریکا بودند و به همین دلیل از اوباما که با شعار
تغییر روی کار آمده بود استقبال زیادی کردند.
از طرف دیگر اوباما اولین کاندیدای سیاهپوست
ریاستجمهوری در آمریکا بود که شانس باالیی
برای انتخاب شدن به عنوان رئیسجمهور داشت
و عالوه بر سیاهپوستان و طرفداران همفکرش،
شمار زیادی از اقلیتهای نژادی و مذهبی هم از او
به عنوان نماینده یک اقلیت در کاخ سفید حمایت
کردند .همین مساله سبب شد تا بودجه کمپین او
که تنها برای تبلیغات و سفرها استفاده میشود
باالتر از دیگر کاندیداهای ریاستجمهوری باشد.
هر کاندیدا عالوه بر کمپینهای انتخاباتی مبالغ
کالنی در پشت پرده انتخابات هزینه میکند
که این مبالغ برای البی کردن و جلب رضایت
گروههای اثرگذار در انتخابات صرف میشود و
خارج از مبلغ اعالمشده برای بودجه کمپین است.
در بیشتر موارد منابع مالی استفادهشده برای کار
در پشت پرده انتخابات آمریکا را صاحبان مشاغل
بزرگ اقتصادی و صنعتی و احزاب سیاسی تامین
میکنند.
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بودجه کمپینها کمتر از  0.01درصد
تولید ناخالص داخلی

اما با وجود اینکه در هر یک از کارزارهای
انتخاباتی میلیونها دالر هزینه میشود ولی سهم
بودجه انتخابات به تولید ناخالص داخلی کمتر از
 01.0درصد تولید ناخالص داخلی آمریکاست.
حتی اگر مجموع هزینههای انتخابات را که شامل
بودجه کمپین و هزینههای پشت پرده انتخابات
است هم در نظر بگیریم باز به این میرسیم
که سهم هزینههای انتخاباتی به تولید ناخالص
داخلی در آمریکا کم است و تفاوت چندانی با
سهم هزینههای انتخاباتی به تولید ناخالص داخلی
در دیگر کشورهای صنعتی ندارد .کاندیداهای
ریاستجمهوری در آمریکا برای اینکه بتوانند
دیدگاههای خود را تشریح کنند ماهها فعالیت
میکنند و نتیجه این تالشها افزایش سطح
آگاهی مردم نسبت به مسائل سیاسی و اقتصادی
و ارتقای سطح انتظار مردم از دولت است.
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اقتصادخاورمیانه
در آستانه فروپاشی

گزارش  2016موسسه فریزر

هنگکنگ آزادترین اقتصاد دنیا
هنگ کنگ در حالی در رتبه اول فهرست آزادترین
اقتصادهای دنیا قرار دارد که ایران با  6پله سقوط
نسبت به گزارش قبلی این موسسه ،جایگاه صد و
پنجاهم جهان را از آن خود کرده است.
به گزارش موسسه فریزر ،اندیشکده بازار آزاد
( )EFWدر گزارشی در این هفته به رتبهبندی
آزادترین اقتصادهای دنیا در سال  2014پرداخته
است که بر اساس آن در میان  159کشور،
هنگکنگ در صدر لیست اقتصادهای آزاد دنیا قرار
دارد .بعد از هنگکنگ ،سنگاپور ،زالندنو ،سوییس
و کانادا در رتبههای دوم تا پنجم این فهرست قرار
دارند .بر اساس این گزارش ایران با افتی  6پلهای
نسبت به سال  2013رتبه  150دنیا را در اختیار
گرفته است .این در حالی است که آمریکا برای
دومین سال متوالی در ردیف شانزدهم قرارگرفته
است.
هنگکنگ ،باگذشت بیش از  20سال از جدا
شدن اقتصادش از انگلستان ،نشاط اقتصادی خود
را همچنان حفظ کرده است .فرد مک ماهون و
مایکل واکر نویسندگان این گزارش تأکید کردهاند:
«آزادی اقتصادی منجر به رفاه و کیفیت باالتر
زندگی میشود درحالیکه کشورهایی که در این
میان در رتبههای پایین قرار میگیرند ،معمو ًال
آزادی شهروندان و فرصتهای موجود در کشور
را از بین میبرند».
با خطرات متعددی که اقتصاد جهانی را تهدید
میکند ،تعداد کمی از اقتصادهایی که توسط
موسسه فریزر معرفی شدهاند ،در واقع عملکرد
خوبی دارند .در سهماهه دوم سال جاری اقتصاد
هنگکنگ رشدی حدوداً  1.7درصدی داشت که
با فاصله کمی اقتصاد ایاالتمتحده را با  1.2درصد
رشد اقتصادی پشت سر گذاشته است .بااینحال
گمان نمیرود که سنگاپور در همین مدت رشدی
بیشتر از  2درصد داشته باشد.
سنگبنای آزادی اقتصادی ،انتخاب شخصی ،مبادله
داوطلبانه ،آزادی برای ورود به بازارها و رقابت ،امنیت
شخص و اموال خصوصی بوده است .بر این اساس

 42نقطه آماری برای ایجاد یک شاخص کلی و
اندازهگیری درجه آزادی اقتصادی در پنج حوزه
گسترده اندازه دولت (هزینهها ،مالیات و شرکتها)،
ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت ،دسترسی به
پول پایدار ،آزادی برای مبادالت تجاری بینالمللی
و مقررات اعتباری ،کسبوکار و نیروی کار استفاده
میشود.
 نمره و رتبه ایران همچنان رو به افولبر اساس گزارش سال  2016موسسه فریزر ،ایران
در سال  2014میالدی نمره  5.27را از منظر آزادی
اقتصادی کسب کرده که نسبت به سال قبل از
آن کمتر بوده و افتی  6درصدی را نشان میدهد.
بهترین رتبه ایران در گزارشهای این موسسه سال
 2000بوده که در رتبه  91دنیا قرار داشته است.
در میان  5حوزه ذکر شده ،ایران بهترین رتبه را در
بخش سیستم قانونی و حقوق امالک داشته که با
نمره  5.6رتبه  73را در جهان اختیار دارد .این در
حالی است که از لحاظ آزادی برای مبادالت تجاری
جهانی ایران بدترین رتبه را در میان کشورهای مورد
بررسی موسسه فریزر در اختیار دارد.
بر اساس گزارش موسسه فریزر ،سه کشوری که
در میان اقتصادهای آزاد دنیا در پایینترین سطوح
قرار دارند عبارتند از ونزوئال ،لیبی و زیمبابوه که
پایینترین میزان رشد اقتصادی ساالنه را نیز دارند.
این آمار همچنین مشخص کرده است که هرقدر
که اقتصاد در کشوری آزاد باشد ،سطح رفاه مردم نیز
باالتر بوده است .برای مثال در کشورهای سنگاپور،
کانادا و شیلی تولید ناخالص داخلی سرانه آنها
معادل  41هزار و  228دالر برای هر نفر در سال
 2014بوده است که در مقایسه با  5هزار و 471
دالر برای کشورهای رتبهبندی شده در سطح پایین
این فهرست مانند لیبی ،ونزوئال ،ایران و زیمبابوه
رقم قابلتأملی است.
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رییس صندوق بین المللی پول در یادداشتی در
روزنامه واشنگتن پست خواستار کمک نهادهای
بین المللی به کشورهای جنگ زده خاورمیانه
برای احیای دوباره اقتصادشان شد.
به گزارش اسپوتنیک ،همزمان با برگزاری هفتاد
و یکمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل
در نیویورک ،کریستین الگارد مدیر صندوق
بینالمللی پول مقالهای درباره هزینههای
اقتصادی جنگهای خاورمیانه نوشته است که
جالبتوجه به نظر میرسد.
بر اساس این مقاله ،عالوه بر هزینههای
فوقالعاده انسانی ،درگیری در خاورمیانه بدلیل
تخریب ظرفیتهای تولید ،تخریب بخش
آموزشوپرورش و کاهش منابع انسانی ضرر و
زیان قابلتوجهی به اقتصاد کشورهای منطقه زده
است .بعد از اینکه درگیریها پایان یابد ،صندوق
بینالمللی پول از جامعه بینالملل میخواهد که
به دنبال بازسازی اقتصادی منطقه باشند .الگارد
در مقاله خود در روزنامه واشنگتنپست نوشت:
«به همین دلیل این صندوق مطالعهای را آماده
کرده است که مشکالت منطقه و راههای مقابله
با آن در دوران پس از جنگ را نشان میدهد».
نویسنده این مقاله چند محور مهم را برای
این موضوع مشخص کرده است .اول اینکه
هزینههای اقتصادی جنگ فوقالعاده باال است:
«عالوه بر تلفات انسانی غمانگیز و خسارتهای
مادی درگیری در عراق ،لیبی ،سوریه و یمن ،در
حال حاضر نرخ فقر و بیکاری در این کشورها
باال رفته است .آنها همچنین توسعه و پیشرفت
و آموزش یک نسل را بهکلی ازدستدادهاند.
برای مثال در سال  ۵۲ ،۲۰۱۳درصد از دانش
آموزان سوری در مدرسه و کالسهای درس
شرکت نکردند و نرخ امید به زندگی نیز از ۷۶
سال به  ۵۶سال کاهشیافت».
درگیریها همچنین شتاب نرخ تورم را باالبرده
است و وضعیت مالی و بودجهای را کاهش داده
و منجر به رکود شدید اقتصادی شده و نهادهای
دولتها را تضعیف کرده است.
در عین حال جنگ سوریه میزان تولید ناخالص
داخلی ( )GDPاین کشور را نسبت به زمان
قبل از جنگ در سال  ۲۰۱۰بهشدت کاهش
داده و به نصف رسانده است .در ماه می سال
 ۲۰۱۵تورم به  ۳۰۰درصد رسید .در سال ،۲۰۱۵
تولید ناخالص داخلی یمن نیز به  ۲۵تا  ۳۵درصد

کاهش یافت .بر اساس برآوردهای صندوق
بینالمللی پول ،اگر اقتصاد سوریه رشدی
 ۴.۵درصدی پیدا کند ،میتواند به میزان سال
 ۲۰۱۰بازگردد.
الگارد در مقاله خود در این زمینه نوشت:
«درگیری از مرزهای این کشور گذشته و
در کشورهای همسایه نیز مانند اردن ،لبنان،
تونس و ترکیه تأثیراتی بر جاگذاشته است.
این کشورها با چالشهای مختلفی همچون
مهاجران ،مسائل امنیتی و تنشهای اجتماعی
مواجه شدهاند .همه اینها بر روی نهادهای
دولتی و توانایی آنها برای اصالح این سیستم
تاثیرگذاشته اند».
الگارد عالوه بر این اقداماتی را برشمرده است
که میتواند از اثرات و تبعات این چالش و
درگیریها بکاهد .حفظ مؤسسات مالی و اداری
ازجمله سازمانهای مالی و بانک مرکزی در
این زمینه بسیار مهم هستند« .تجربه دوران
جنگ نشان میدهد که حفظ این موسسهها
برای حفظ کردن حقوق مردم و بهداشت و
سالمت آنها در دوران بعد از جنگ بسیار مهم
هستند».
درگیریها همیشه باری بر روی بودج ه
کشورها بودهاند .به همین دلیل است که
باید در هزینههای عمومی اولویتهایی را به
منظور حمایت و حفاظت از گروههای اجتماعی
آسیبپذیر در نظر گرفت .درگیری و جنگ
منجر به بیثباتی اقتصاد کالن ،ازجمله افزایش
بودجه و عدم تعادل درآمدهای خارجی میشود
زیرا بانکهای مرکزی نقش مهمی در تأمین
مالی فعالیتهای اقتصادی در کشورهایی مانند
یمن و لیبی بازی میکنند .این مسئله منجر
به افزایش نرخ تورم و کاهش ذخایر ارزی
میشود.
الگارد در ادامه نوشته است« :در نهایت شرکای
خارجی ازجمله صندوق بینالمللی پول باید به
کشورها برای مقاومت در برابر این درگیریها و
غلبه بر مشکالت در دوران بعد از جنگ کمک
کنند .این اقدامات باید شامل کمکهای مالی
بیشتر به کشورهایی که پناهجویان را میپذیرند،
برنامههای انسانی و توسعهای برای کشورهای
جنگزده و کمکهای مالی مستقیم و وامهای
ارزان به این کشورها باشد».

راه حلی که ایران برای دور زدن
 FATFپیدا کرده است

موانعی که پیش روی تجارت با ایران قرار دارد
نویسنده :مایک پومپئو ،عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا
وقتی که رهبران جهان در نیویوک برای مجمع عمومی سازمان ملل
جمع شدند بسیاری به دنبال این بودند که ایاالت متحده شرکت های
کشورشان را مورد «محافظت» قرار دهد تا بتوانند کسب و کار با ایران را
آغاز کنند .تحریم های ایران برای دهه ها به بهانه تروریسم ،حقوق بشر و
گسترش تسلیحات هسته ای ادامه داشت و شرکت ها میلیاردها دالر برای
دور زدن این تحریم ها جریمه شدند.
دولت باراک اوباما می خواهد به شرکت ها و بانک برای انجام معامله
با ایران چراغ سبز نشان دهد اما واقعیت این است که متاسفانه دولت
ایاالت متحده دامنه و مقیاسی خود ساخته ،برای خود دارد و مایل نیست
که بخش هایی از اقتصاد ایران به معامالت بین المللی دست پیدا کنند.
حتی پس از لغو تحریم ها هم ممنوعیت های ایاالت متحده پر ابهام
است :معامله و دادستد با شرکت های سپاه پاسداران انقالب اسالمی
و یا هر یک از عوامل و وابسته های شناسایی شده ممنوع است .ایاالت
متحده  10سال است که نیروی قدس ـ بازوی نظامی عملیات ویژه سپاه
پاسداران انقالب اسالمی ـ را در لیست گروه های تروریستی قرار داده و
دیگر کشورها هم به اجبار از این جریان پیروی کرده اند.
مجازات ارتکاب چنین اشتباهی سخت است و حتی با تایید ضمنی ایاالت
متحده ممکن است حکم زندان در نظر گرفته شود .این مجازات نه برای
سهامداران و وابستگان ،بلکه برای تصمیم گیران است .بنابراین برای یک
شرکت هواپیمایی فرانسوی یا یک شرکت حمل و نقل اماراتی مهم است
که برای حفظ توانایی بین المللی اش در محدوده قوانین ایاالت متحده
آمریکا فعالیت کند به خصوص وقتی که بسیاری از آن ها به بانک های
آمریکایی وابسته هستند.
ایاالت متحده به ظاهر برای جلوگیری از این مشکل راه حلی ساده ارائه
کرده است :با سپاه پاسداران انقالب اسالمی تجارت نکنید ،دولت اوباما
این را می گوید .اما اعضای هیات مدیره ،بانک ها و شرکت ها در سراسر
جهان می دانند تجارت با ایران بسیار پیچیده تر است و حصول اطمینان
از یک نهاد ایرانی کاری است که حتی سازمان های اطالعاتی قدرتمند
جهان کمتر قادر به درک آن هستند.
به عنوان عضوی از کمیته منتخب مجلس در امور اطالعاتی ،من می دانم
که سازمان سیا ،وزارت خزانه داری ،آژانس امنیت ملی و دیگران همکاری
نزدیکی برای مطالعه درباره سپاه پاسداران دارند .این نهاد چند دهه است
که روی تحریم ها کار می کند .یکی از روش های بسیار موثری که آن
ها یافته اند راه انداری شرکت های جعلی در ایران و دیگر کشورها است.
چیزی که در دیوارهای وزارت خزانه داری از نقشه راه ایران ترسیم شده
نشان می دهد که افراد ایرانی ،مقامات دولتی و فرماندهان نظامی در
مکانسیمی پیچیده در کنار هم کار می کنند.
خطوط اصلی و فرعی در نقشه کار سپاه پاسداران مدام در حال تغییر است

و این نمایش بصری چشمگیری از شبکه های پیشرفته سپاه
پاسداران است .جامعه اطالعاتی هنوز در حال تعقیب عملکرد
این نهاد و اعضای آن است .اما عملکرد آن ها فضاها و عالمت
سوال های بسیاری را باقی می گذارد .بخش هایی وجود دارد که
ما مایل هستیم درباره آن ها چیزهایی بدانیم اما نیروی انسانی و
منابع فوق العاده این نهاد جدولی پیچیده را مقابل ایاالت متحده
قرار داده است که ناشناخته های بسیاری در آن وجود دارد .با
توجه به شکافی که در خود ایاالت متحده در مورد نحوه عملکرد
سپاه پاسداران و نحوه برخورد با آن ها وجود دارد ،می توان درک
کرد که چرا شرکت های خارجی علی رغم سعی و کوشش
فراوان مشکالت زیادی در سرمایه گذاری در ایران دارند.
بیایید این بازی را مرور کنیم :یک شرکت بین المللی می خواهد
در این سرمایه گذاری کند و چیز زیادی درباره ریشه های شرکت
ایرانی که با آن همکاری می کند نمی داند .درآمدها و سودهای
عنوان شده بسیار اغواگر است .حال فرض کنید پس از مدتی چه
وعده های دو طرف عملی شده یا نشده باشد ،مشخص می شود
که این شرکت با سپاه پاسداران همکاری داشته است یا سیستم
های اطالعاتی آمریکا ادعا کنند که این همکاری وجود دارد.
شرکت های بین المللی در یک تنگنا قرار دارند :نقض تحریم
های ایاالت متحده ،توقف کسب و کار ،زیان فراوان و از دست
دادن بازار آمریکا یا از دست رفتن سرمایه گذاری انجام شده.
شرایط باخت ـ باخت اجتناب ناپذیر است .به عنوان رئیس سابق
دو کسب و کار کوچک از خطرات قانونی و اعتباری آگاه هستم
و الزم نیست که به پویایی اخالقی در این نوع تصمیم گیری ها
اشاره کنم .در طول سفر اخیر به اروپا جایی که چند مقام رسمی
ایاالت متحده و صاحبان شرکت های چندملیتی را مالقات کردم،
این پویایی اخالقی کامال واضح بود .برخی از این تاجران در
تالش بودند تا از چگونگی جلوگیری از مشکالت و خطرات کار
کردن با ایران آگاه شوند .اما اگر خود آمریکا این قدرت را نداشته
باشد تا ماهیت شرکت های ایرانی را تشخیص دهد چگونه این
انتظار از شرکت های آمریکایی و خارجی می رود؟
با وجود این چالش آشکار ،اوباما و وزیرخارجه جان کری انتظار
دارند که در یک جلسه دوستانه با تمام شرکت ها ،نیاز به غلبه
بر این خطر سنگین تفهیم شود اما شرکت ها این را در خاطر
دارند :این دو مقام خواهند رفت اما محکومیت های کیفری باقی
خواهند ماند .قایم موشک بازی وزارت خزانه داری و شرکت
های ایرانی ادامه پیدا خواهد کرد اما نیاز به یک انتخاب مسئوالنه
است :هدایت روشن و مسئوالنه کسب و کار با ایران.
منبع :فارن پالیسی

در حالی که مباحث داخلی در مورد سیاست های ایران در مورد اجرای قوانین
 FATFدر اقتصاد طی یک ماه گذشته بسیار داغ بوده است و بسیاری دولت
روحانی را متهم به ایجاد موانع داخلی و خود تحریمی در اقتصاد کرده اند ،روزنامه
وال استریت ژورنال در مطلبی به قلم دو اندیشمند مطرح در حوزه اقتصاد سیاسی
و تروریسم ،به نکته ای جالب توجه در مورد رفتار ایران و اینکه چگونه ایران در
حال مدیریت موضوع  FATFبه روش خاص خود است ،پرداخته.
به گزارش «تابناک» وال استریت مطلب خود را با اشاره به این موضوع آغاز
میکند که تالش های ایران برای جلب اعتماد سیستم مالی بین الملل بعد از
برجام در ماه ژوئن سال جاری با یک مشکل اساسی مواجه شد و آن مطرح شدن
یکباره ماجرای  FATFو لزوم مقابله کشورها با پول شویی و تقویت و حمایت
تروریسم از طریق سیستم های مالی بود.
در نهایت اجرای این استانداردها که از همه کشورها درخواست میکند تا اقدامات
پیشگیرانه را برای محافظت از سیستم مالی خود در برابر حمایت از تروریسم و
پول شویی از مسیر ایران در دستور کار قرار دهند ،برای یکسال به تعویق افتاد
تا ایران در این مدت ضمن عدم ضرر و زیان در برخورداری از دسترسی به نظام
مالی بین الملل ،اقدامات اساسی را برای مقابله با حمایت از تروریسم در سیستم
مالی خود اجرایی کند.
در برابر این فرصت ،ایران متعهد شد تا هرچه سریع تر مکانیزم های نظارتی
و کنترلی را برای پاک کردن سیستم مالی خود از موضوع پولشویی و تقویت
تروریسم صورت دهد .به نظر میرسد که شانس ایران برای اجرایی کردن این
برنامه ها تا ژوئن سال آینده اندک باشد ،که این موضوع شاید یکی از مسائلی
است که دیدارهای دیپلماتیک ایرانی ها در حاشیه مجمع عمومی سالیانه سازمان
ملل را توجیه میکند.
ایران از سال  2008و از زمان آغاز شدن استانداردهای  FATFدر لیست سیاه
این نهاد قرار داشته است .قرار بر این است که تا ژوئن سال آینده ایران پیشرفت
های ملموسی در برنامه اجرایی خود برای پاک سازی سیستم مالی از پول نا
مشروع و تغذیه تروریسم نشان دهد .در غیر این صورت اقدامات تنبیهی مجددا
به حالت اولیه خود باز خواهند گشت .این در حالی است که ایران به شدت نیازمند
همکاری با بانک های بین المللی برای تسهیل جریان سرمایه گذاری خارجی
و تجارت است.
در همین حال مباحث و جدال های زیادی در داخل ایران در مورد این قانون و
تعریف ایران از تروریسم در جریان بوده است که میتواند پیشرفت های ایران را
کندتر سازد .جلسه ویژه ای که قرار بود در هفته گذشته در رم و بر سر همین
موضوع برگزار شود ،تنها  48ساعت قبل از برگزاری از سوی مقامات ایرانی لغو
شد.
از سوی دیگر اجرایی شدن استانداردهای  FATFدر داخل ایران از سوی
اصولگرایان با انتقادات زیادی مواجه شده است و مقامات دولتی در ایران با اشاره
به این موضوع که این قوانین میتواند در انتخابات سال آینده به زیان دولت روحانی
تمام شود ،خواهان بازنگری غرب در مکانیزم های اجرایی آن و کم کردن سطح
توقعات غرب در راستای متعادل کردن تبعات سیاسی داخلی آن هستند.
سیکل مورد توجه در این موضوع بسیار ساده است :بانک های خارجی به این
دلیل که تهران هنوز باید اقداماتی در حوزه پولشویی را صورت دهد – که ریسک
بزرگی برای سیستم مالی تلقی میشود – از درگیر شدن در معامالت و مبادالت
ایران نگرانی دارند .از سوی دیگر مقامات ایرانی باید اقدامات اساسی و فنی
را برای همگام شدن با استانداردهای بین المللی در مبارزه با پولشویی صورت
دهند.
اما در این میان ایران راه خاص خود را برای مدیریت این جریان پی گرفته است
و به جای تطبیق با کل استانداردها و هنجارهای تعریف شده ،دو بانک ملت و
سپه را به عنوان بانک های مطمئن و پاک به غرب معرفی کرده است .به گونه
ای که اکنون این دو بانک که سابقا جزو برجسته ترین بانک های خاطی از قانون
تحریم های آمریکا بوده اند ،از انجام نقل و انتقاالت مالی بین المللی مربوط به
قرارگاه خاتم االنبیاء سرباز میزنند.
معرفی این دو بانک به عنوان بانک های پاک و مطمئن به غرب راه جایگزینی
برای ایران به جای تطبیق کامل با استانداردهای مد نظر  FATFاست .این
موضوع صراحتا بیان میکند که :اگر چه ما قادر به آن نیستیم که همه استانداردهای
 FATFرا اجرایی کنیم ،اما این دو بانک پاک را به غرب معرفی میکنیم تا از
طریق آنها بانک های خارجی قادر به انجام تجارت و مبادله با ایران باشند.
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مالی و ارتباط بین المللی آن ،افزایش بهره وری و
ارتقای زیرساخت های صنعتی است .درخصوص این
بحث ،مطالعه انجام شده از سوی موسسه مشاوره ای
مک کینزی اضافه می کند که «با وجود اهمیت و
تاثیر شرایط سیاسی بر پیامدهای اقتصادی ،ما در این
گزارش از اظهارنظر در مورد مسائل سیاسی خودداری
می کنیم».
  ۶نقطه قوت اقتصاد ایرانبر اساس گزارش منتشر شده ،ایران برای تحقق
اهداف خود در زمینه ارتباط مجدد با اقتصاد جهانی،
شتاب دادن به رشد تولید ناخالص داخلی و اشتغال،
برآوردن خواسته های جمعیت جوان ،شهری و روبه
رشد خود می تواند از  ۶نقطه قوت اصلی کمک بگیرد
که در ادامه معرفی می شوند:

گزارش مک کینزی از اقتصاد ایران

ایران ،فرصت رشد یک تریلیون دالری
موسسه مطالعاتی معتبر مک کینزی در گزارشی
مفصل ،به بررسی ظرفیت های اقتصادی ایران در
دوره پسابرجام پرداخته و با اشاره به  ۶نقطه قوت
خاص اقتصاد ایران ،پیش بینی کرده است که
ایران با انجام اقدامات اصالحی تا دو دهه آینده ،به
رشد یک تریلیون دالری در تولید ناخالص داخلی
خود و اشتغالزایی  ۹میلیون نفری دست پیدا کند.
بر اساس تحلیل این موسسه« ،تنوع اقتصادی»،
«آموزش علمی»« ،طبقه مصرف کننده در حال
رشد»« ،جمعیتی با نرخ شهرنشینی باال» «فرهنگ
کارآفرینی» و «موقعیت راهبردی برای جریان های
بین مرزی»  ۶مزیت اقتصاد ایران هستند که دستیابی
به یک جهش اقتصادی در عصر بازگشت به اقتصاد
جهانی را برای کشور ممکن می کنند .بر اساس
گزارش مطالعاتی منتشر شده ،برای این منظور باید
در کنار اصالح اقتصاد کالن ،چهار موتور محرکه نیز
فعال شود .نخست؛ بازدهی منابع طبیعی بهینه شود.
دوم؛ صنایع بزرگ تولیدی داخلی همچون خودرو،
مصالح اصلی و کاالهای مصرفی روزانه ،به بخش
های قابل رقابت در سطح بین المللی تبدیل شود.
سوم؛ ایران به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت کرده
و تقویت نقاط قوت برای رشد بخش هایی همچون
فناوری اطالعات و ارتباطات و خدمات مالی را سرعت
ببخشد .نهایتا؛ زیرساخت های فیزیکی و دیجیتالی
نوسازی و گسترش یابند.
 گزارش مک کینزی از اقتصاد ایرانموسسه جهانی مک کینزی که از برجسته ترین
موسسات مشاوره ای و اندیشکده های خصوصی در
سطح بین المللی محسوب می شود ،در مطالعه ای
تحلیلی با عنوان «ایران :فرصت رشد یک تریلیون
دالری» به ارزیابی وضعیت اقتصاد ایران و ظرفیت
های بالقوه اقتصادی کشور پرداخته است .در شناسنامه

این گزارش که تاریخ ژوئن ( ۲۰۱۶شهریور )۱۳۹۵
را در خود دارد ،اسامی «ریچارد دابز»« ،همایون
حاتمی»« ،ترا االس»« ،صبا عرب» و «ارسالن
مهتافر» به عنوان نویسندگان درج شده و ترجمه
آن نیز ،از سوی «حنظله سلیمانی» و «جواد عرب
یارمحمدی» صورت گرفته است .این گزارش در
پیش گفتار خود به چشم انداز اقتصاد ایران بعد از
اجرای توافق هسته ای اشاره کرد و با بیان اینکه «با
لغو برخی از تحریم ها ،ایران در حال حاضر فرصت
ارتباط مجدد با جامعه جهانی را دارد» ،پرسش هایی
را درخصوص ابعاد فرصت اقتصادی ایران پسابرجام
و چگونگی استفاده از این فرصت ،طرح کرده است.
بر اساس این متن ،انزوای اقتصادی در نتیجه تحریم
ها باعث رشد نامتوازن ایران و عقب ماندن کشور از
موج ارتقای بهره وری و جهانی شدن شد؛ به گونه ای
تولیدناخالص داخلی ایران که در سال  ۱۹۸۹معادل
ترکیه بود ،در سال  ۲۰۱۴نصف ترکیه بوده است.
این مطالعه ،اضافه می کند که بعد از چند ماه تحقیقات
عمیق و بررسی مفصل  ۱۸بخش اقتصادی ایران ،به
این نتیجه رسیده است که ایران ظرفیت افزودن یک
تریلیون دالر (یک هزار میلیارد دالر) به تولید ناخالص
داخلی و ایجاد  ۹میلیون شغل جدید را دارد .طبق
تحلیل موسسه سرشناس مک کینزی ،برای تحقق
این پتانسیل« ،شرکت های داخلی بیشترین تاثیر را
در رشد آتی دارند ،اما شرکت های بین المللی هم
نقش بسزایی ایفا خواهند کرد .آنها عالوه بر سرمایه
گذاری ،تکنولوژی و دانش مدیریت را نیز وارد می
کنند که می تواند باعث بهبود چشمگیر در بهره وری
شود» .بر اساس این متن ،تحقق پتانسیل رشد یک
تریلیون دالری اقتصاد ایران؛ مستلزم بسترسازی
عوامل کلیدی رشد سریع ،شامل اقداماتی برای
افزایش جذابیت کشور برای سرمایه گذاران خارجی،
تضمین ثبات اقتصاد کالن ،تقویت و تعمیق نظام

آبان  ■ 1395شماره 26 ■ 10

 -۱تنوع اقتصادی
«اقتصاد ایران ،بسیار فراتر از نفت و گاز است» .این
گزارش پس از اشاره به ذخایر عظیم گازی و نفتی
ایران و هزینه نسبی پایین استخراج سوخت های
فسیلی ،توضیح می دهد که اقتصاد ایران دارای تنوع
باالیی است و وابستگی شدیدی به نفت و گاز ندارد و
در ادامه ،به بخش های تجارت خرده فروشی ،امالک،
مستغالت و خدمات حرفه ای اشاره کرده که سهم
بیشتری نسبت به نفت وگاز دارند .این گزارش ،یک
ویژگی نامتعارف اقتصادی با حجم اقتصاد ایران را
«اتکای شدید آن به تولیدکننده های داخلی کاالها و
خدمات ،از لوازم آرایشی گرفته تا محصوالت دارویی و
تجهیزات الکترونیک» خوانده است.
 -۲آموزش علمی
«ایران به اندازه ایاالت متحده ،مهندس تربیت می
کند» .گزارش مک کینزی ،نقطه قوت دوم ایران را
سطح باالی مشارکت در آموزش عالی خوانده که
باالتر از انگلستان ،فرانسه و آلمان است و بیش از یک
سوم آنها هم ،در رشته های مهندسی فارغ التحصیل
شده اند که ایران را در بین پنج کشور اول دنیا و تقریبا
همتراز با ایاالت متحده قرار می دهد .بر اساس این
متن ،دانش فنی یک عامل قدرتمند است که می تواند
محرک بهره وری و اشتغال باشد.
 -۳طبقه مصرف کننده در حال رشد
«بیش از نیمی از خانوارهای ایرانی درآمد ساالنه ای
باالتر از  ۲۰هزار دالر دارند» .این تحقیق با بیان اینکه
اندازه و پویایی طبقه مصرف کننده ،یک عامل پیش
بینی کننده مهم در رشد اقتصادهای نوظهور است؛
توضیح می دهد که حدود  ۵۶درصد از خانوارهای
ایرانی دارای درآمد ساالنه  ۲۰هزار دالر در سال (بر
اساس برابری قدرت خرید) هستند و بنابراین می توان
آنها را «خانوارهای مصرف کننده» تعریف کرد .این
نسبت ،بیش از دو برابر نسبت های مربوط به چین
و هند است و در کشورهای  ،BRICتنها روسیه در
این سطح قرار دارد.
 -۴جمعیتی با نرخ شهرنشینی باال
«تولید ناخالص داخلی تهران بیشتر از ریودوژانیرو
است» .این گزارش ،نقش شهرهای پویا برای رشد
اقتصادی را مهم شمرده و می گوید در  ۲۵سال آینده،
حداقل نیمی از رشد جهانی مربوط به شهرهای درون
اقتصادهای نوظهور است .با توجه به اینکه با داشتن ۸
شهر دارای جمعیت میلیونی مانند تهران که جمعیت

و تولید بیشتری در مقایسه با ریودوژانیرو دارد ،این
گزارش توضیح می دهد که درجه شهرنشینی ایران از
رتبه این کشور در تولید ناخالص داخلی باالتر است و
پتانسیل رشد باالیی هم از این ناحیه وجود دارد.
 -۵فرهنگ کارآفرینی
«یک فرهنگ کسب و کار با قدمت چند قرن که هنوز
زنده است ».این گزارش ،در این بخش با رویکردی
مثبت به مقوله کارآفرینی در ایران پرداخته و نوآوری
در کارآفرینان ایرانی را «در ابعاد متنوعی نمایان»
خوانده است .بر اساس این گزارش ،محدودیت شرکت
های بین المللی برای کار در ایران نیز به کارآفرینان
ایرانی کمک کرده که به منظور پر کردن خأل ،کسب
وکارهای خود را راه بیندازند.
 -۶موقعیت راهبردی برای جریان های بین
مرزی
«ایران می تواند مجددا به کانون تجارت منطقه ای
تبدیل شود» .ششمین نکته مثبت ایران که در گزارش
مک کینزی به آن پرداخته شده ،جغرافیای ایران
(اندازه و موقعیت) بوده که باعث می شد کشور به
صورت تاریخی ،توقفگاهی مهم در مسیرهای تجاری
شرق-غرب و شمال-جنوب تبدیل می کرد .بر اساس
این متن ،ایران با  ۷کشور با جمعیت  ۴۳۰میلیون نفر
و تعداد خانوارهای  ۴۰میلیون نفری مرز مشترک دارد
و خصوصیات ویژه جغرافیایی آن ،می تواند به کشور
فرصت تبدیل شدن به کانون منطقه ای مهمی برای
تجارت را بدهد.
 فرصت رشد یک تریلیون دالریاین گزارش در توضیح چگونگی سازوکار ممکن برای
افزایش یک تریلیون دالری به تولید ناخالص داخلی
و اشتغال زایی  ۹میلیون نفری بر چهار عامل محرک
رشد و همچنین اصالحات اقتصاد کالن برای بهبود
محیط کسب وکار تاکید کرده است .بر اساس این
متن ،بهینه کردن بازده منابع طبیعی ایران به خصوص
نفت وگاز ،اولین موتور محرک است .دومین عامل،
تبدیل صنایع بزرگ تولیدی داخلی همچون خودرو،
مصالح اصلی و کاالهای مصرفی روزانه ،به بخش
های قابل رقابت در سطح بین المللی است .سومین
عامل ،ایران را ملزم می کند که گذر به سمت اقتصاد
دانش بنیان ،تقویت نقاط قوت برای رشد بخش هایی
همچون فناوری اطالعات و ارتباطات و خدمات
مالی را سرعت ببخشد .نهایتا ،برای پی ریزی رشد،
زیرساخت های فیزیکی و دیجیتالی نیاز به نوسازی
و گسترش دارند.
تحلیل موسسه مک کینزی می گوید با فعال کردن
این چهار موتور محرک و اجرای اصالحات اقتصاد
کالن ،ایران می تواند تا بیست سال آینده رشد
اقتصادی متوسط ساالنه  ۶.۳درصدی را تجربه کند
و این رشد ،به شکل یکنواخت در بخش های مختلف
اقتصادی خواهد بود و تاب آوری اقتصاد ایران در برابر
شوک های خارجی را هم تقویت خواهد کرد .با این
رشد ،بهره وری نیروی کار نیز ساالنه به طور متوسط
به میزان  ۳.۴درصد باال خواهد رفت که مشابه تجربه
ترکیه از  ۱۹۸۰تا  ۲۰۱۲خواهد بود .این گزارش می
گوید تحقق چنین رشدی ،نیاز به حدود  ۳.۵تریلیون
دالر سرمایه گذاری دارد که احتماال یک تریلیون دالر
آن ،باید از خارج از کشور تامین شود.

چین و روسیه و چالش های جدید اقتصاد جهانی
تاکنون انتخابات امریکا و یحران مهاجرت در اروپا را به عنوان چالش
های پیش روی اقتصاد جهانی در پاییز امسال مورد بررسی قرار دادیم.
در اینجا به دو موضوع دیگر اشاره خواهیم داشت:
 پارادوکس قدرت روسیهروسیه و منطقه آسیا اروپا به شدت تحت تاثیر کاهش قیمت انرژی
و قیمت سایر کاالها قرار گرفته اند .درگیری در اوکراین و موضع
تهاجمی روسیه علیه برخی کشورهای همسایه اش ،به ضرر اعتماد
اقتصادی شده است .فعالیت اقتصادی در سال  2015حدود  4درصد
کاهش داشته و تولید ناحالص داخلی نیز در سال  2016حدود یک
درصد دیگر کاهش یافته است .نشانه هایی وجود دارد که اقتصاد
روسیه سخت ترین دوران را پشت سر گذاشته است.
بازار سهام احیا شده و هر  60روبل در برابر یک دالر داد و ستد می
شود .تورم در سال  2015به بیش از  15درصد رسید و اکنون به 7
درصد کاهش یافته است.
سیاست مالی یک مشکل عمده برای روسیه نیست .کسری بودجه در
سال  2016به  4درصد جی دی پی خواهد رسید ولی بعد از ان مجددا
به سوی تعادل پیش خواهد رفت .دولت روسیه پیش از این تدابیر مالی
را اجرا کرده و چارجوب معتبری در میان مدت دارد .پایین بودن سطح
بدهی که کمتر از  20درصد جی دی پی است ،به این اعتبار افزوده
است .تراز جاری به سوی مازاد  5درصد جی دی پی در سال 2016
حرکت می کند .بازار کار انعطاف پذیر است و نرخ بیکاری در سطح 6
درصدی در دوران بحران تثبیت شده است .روسیه می تواند به سوی
ثبات پیش برود ولی یک چالش مهم وجود دارد.
درگیری در اوکراین می تواند در کانون توجه قرار گیرد و رونق را از
مسیر خارج کند .اولویت های پوتین پیچیده شده است .اگر هدف پوتین
ساختن یک روسیه قوی تر باشد ،او باید موانع را کاهش دهد ،بازارهای
انحصاری داخلی را از بین ببرد و اجرای قانون را تقویت کند .این مساله
موجب افزایش رشد روسیه خواهد شد .مشکل پوتین این است که
چنین اصالحاتی  ،ذاتا سرمایه داری است و این اصالحات در نهایت
سیستمی را که بر اساس دادن امتیازات اقتصادی به شرکای مهم و
گروه های ذینفع پایه گذاری شده است ،تضعیف خواهد کرد .پارادوکس

قدرت در روسیه ،که شما بتوانید قدرت اقتصادی را ایجاد کنید بدون
آنکه از کنترل شما خارج شود ،کامال روشن و بدیهی است.
محبوبیت پوتین به واسطه این تصویر ایجاد شده است که روسیه یک
کشور تحت محاصره است .در این طرز فکر ،روسیه به عنوان یک
فرهنگ متفاوت؛ قوی تر و محافظه کارتر نمایش داده می شود و قوی
تر از آمریکای متکبر و ضعیف و اروپای تقسیم شده ،نمایان می شود.
با توجه به این طرز تفکر ،فرهنگ منحصر بفرد روسیه ،به طور مداوم
از سوی جهان غرب مورد تعرض قرار می گیرد .جهان بیرونی در حال
تهدید روسیه است و این کشور به یک رهبر مقتدر نیاز دارد تا روسیه
را سرپا نگه دارد.
وقتی پوتین با دشمنان روسیه روبرو شده است ،میزان محبوبیتش
افزایش یافته است .انتخابات پارلمانی روسیه در سپتامبر در پیش است.
خطر مربوط به کاهش رونق اقتصادی روسیه وجود دارد و این مساله
پوتین را تشویق خواهد کرد تا درگیری در اوکراین را تشدید کند.
اظهارات اخیر روسیه درباره تروریسم در کریمه که از سوی دولت
اوکراین حمایت می شود ،بسیار نگران کننده است .این امکان هست
که پوتین بخواهد از خالء قدرت سیاسی در آمریکا در جریان برگزاری
انتخابات ریاست جمهوری استفاده کند.
استعفای سرگئی ایوانوف رئیس دفتر پوتین و وزیر سابق دفاع روسیه
شاید اقدامی از سوی پوتین برای تقویت کنترل خودش باشد تا بتواند
درگیری ها در اوکراین را تشدید کند .اگر این اتفاق بیفتد ،تحریمها
برای مدت زمان بیشتری ادامه خواهد یافت.
 چین؛ ایجاد توازن ،ثبات و ناسیونالیسمروند رشد چین کند شده است ،ولی چشم انداز کوتاه مدت تاحدی
بهبود یافته و احتماال رشد اقتصادی در سال  2016و  2017به بیش از
 6درصد خواهد رسید .رشد اعتبارات عامل نگرانی است ،ولی سناریوی
اصلی آن است که مقامها از وقوع بحران اعتبارات جلوگیری می کنند.
روند اصالحات در چین بیش از حد کند شده و این مساله عامل مهمی
در کاهش رشد اقتصادی بوده است .ایجاد توازن به سوی رشد بر
اساس مصرف داخلی و خدمات و فاصله گرفتن از الگوی قدیمی
صادرات و سرمایه گذاری صنعتی ،همچنان ادامه دارد .این هنوز چالش

بزرگی است که شرکتهای بدهکار دولتی را تحت قوانین بازار درآورد،
نظارت مالی را تقویت کرد و سرعت رشد اعتبارات را متوقف کرد بدون
آنکه رشد و ثبات سیاسی به خطر بیفتد.
استحکام اقتصاد چین با سیاست اقتصادی که متمرکز بر ثبات باشد،
تقویت می شود .کسری مالی در سال  2016حدود  3درصد جی دی
پی خواهد بود .این رقم به تدریج بعدا به  2درصد کاهش می یابد .در
عین حال بدهی ناخالص بخش دولتی به بیش از  40درصد می رسد.
تراز جاری با مازاد روبرو شده و به نظر می رسد برای سالهای آینده نیز
حدود  2.5درصد جی دی پی باشد.
از منظر سیاسی ،این اهمیت دارد که اشاره کنیم رشد ایجاد شده
با مصرف و بخش خدمات تاثیر بیشتری بر استانداردهای زندگی
شهروندان و ایجاد فرصت های شغلی بیشتر خواهد داشت .حمایت
سیاسی از ایجاد توازن اهمیت زیادی دارد.
تمرکز سیاسی در پکن بیشتر متوجه حفظ ثبات داخلی است .رشد و
اشتغال عوامل مهمی برای حمایت از جمهوری خلق چین به شمار
می رود .برای حفظ وحدت چین و حفاظت از قدرت مرکزی این
کشور ،به رهبری چین ماموریت بزرگتری داده شده است .حمایت
از استقالل تبت و سین کیانگ بسیار قوی است .نابرابری ،ناامنی
اجتماعی  ،رشد سریع جمعیت پیر و مسن به دردسرهایی بدون راهکار
تبدیل شده است .توسعه اقتصادی چین بیش از هر زمان دیگری در
تاریخ این کشور به نظم اقتصادی جهان وابسته شده است  .حدود 70
تا  80درصد صادرات فناوری پیشرفته بر اساس سرمایه گذاری مستقیم
خارجی است .چین نسبت به آمریکا و اروپا وابستگی بیشتری به تجارت
خارجی دارد .بنابر این برقراری ثبات جهانی بیشتر به نفع چین خواهد
بود .چین به منابع طبیعی آفریقا و آمریکای التین دسترسی دارد،
واردات نفت خام را نیز از خاورمیانه انجام می دهد و این واردات رو
به افزایش است .چین نشان داده است که می تواند از منافعش بدون
استفاده از زور دفاع کند .رقابت قرن نوزدهم بین کشورهای استعمارگر
برای دستیابی به منابع آفریقا تکرار نخواهد شد و این مساله بعید است
که موجب تنش بین آمریکا و چین شود.
احساسات ملی گرایانه برای تقویت محبوبیت حزب کمونیست چین
مورد سوء استفاده قرار می گیرد .ولی بعید است که ژی جین پینگ
در قد و قامت پوتین ظاهر شود .احساسات ملی گرایانه قوی در چین
وجود دارد ،گرچه این احساسات تاحد زیادی محدود شده است .فرضیه
تاریخی این بوده است که کشورها متعادل تر می شوند ،وقتی که به
سوی مدرنیته گام بر می دارند و به کشورهایی با درآمد متوسط تبدیل
می شوند .به تازگی این مساله با واقعیتی به چالش کشیده شده است
که تعدادی از کشورهای با درآمد متوسط تغییر بیشتری را در مسیر
محافظه کارانه  ،مذهبی تر و ملی گراتر تجربه کرده اند.
لهستان با درآمد سرانه  26هزار دالر ،روسیه با  25هزار دالر و ترکیه
 20هزار دالر 3 ،نمونه ای هستند که ثابت می کند افزایش رفاه
اقتصادی لزوما به معنای تغییر ارزشها نیست .چین ثروتمندتر و قوی
تر شده است .برای کشورهای همسایه ،یک چین قوی تر سودمند
خواهد بود .رکود اقتصادی در چین احتماال موجب افزایش تنش های
اجتماعی خواهد شد ولی موفقیت لزوما با مدرنیزه کردن حاصل نمی
شود.
ارزش یوان چین در سال  2015بیش از  10درصد رشد داشته ولی در
سال  2016حدود  5درصد ارزش خود را از دست داده است .ارزش
یوان به ارزش ساختاری و اصلی آن نزدیک شده است .خروج زیاد
سرمایه متعادل تر شده و سطح ذخایر ارزی نیز همچنان باال است .اگر
رشد بیشتر از این کاهش یابد ،انبساطی تر شدن بیشتر سیاست های
پولی منطقی خواهد بود .نرخ تورم سال گذشته به کمتر از  1.5درصد
رسید و امسال به  2درصد رسیده است که این رقم برای یک کشور
نوظهور بسیار پایین است .اجرای سیاست های انبساطی پولی می تواند
ارزش یوان را کاهش دهد.
منبع :مجمع جهانی اقتصاد
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اقتصاد انگلیس از برگزیت عبور کرد
در همه پرسی که در  ۲۳ژوئن  ۲۰۱۶در بریتانیا انجام شد ،بیش از ۱۷
میلیون نفر به عدم حضور آن کشور در اتحادیه اروپا رأی دادند(در مقابل
بیش از  ۱۶میلیون نفری که رأی به ماندن در اتحادیه اروپا دادند) و جنبش
برگزیت به موفقیت رسید.
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که اغلب به برگزیت(به انگلیسی)Brexit :
مخفف میشود هدفی سیاسی است که از سوی افراد ،گروههای مدافع،
و احزاب سیاسی در بریتانیا از زمان پیوستن آن به اتحادیه اروپا در سال
 ۱۹۷۳پی گرفته میشود .خروج از اتحادیه اروپا طبق معاهده اتحادیه
اروپا از حقوق کشورهای عضو فهرست کشورهای عضو اتحادیه اروپا
آن است.
نتیجه این همه پرسی هیچ گونه الزام قانونی برای دولت بریتانیا برای
خروج از اتحادیه اروپا را نداشت و تنها پارلمان بود که میتوانست شرایط
الزام قانونی را برای دولت بوجود بیاورد.

در همان زمان در رسانه های مختلف داخلی و خارجی بسیار خواندیم که
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نتایجی اقتصادی  -اجتماعی و سیاسی در پی
خواهد داشت .برگزیت میتواند در بازار ارز ،انرژی ،فلزات گرانبها (طال و
غیره) ،کاالهای مختلف و شاخصهای بورس و ...تأثیرات مهمی بگذارد.
منابع اروپایی هشدارهای متعددی درباره تبعات خروج بریتانیا از اتحادیه
اروپا دادند از آن جمله اینکه درآمد ملی انگلستان تا سال  2030میالدی به
میزان شش درصد کمتر از مقدار کنونی آن خواهد رسید ،افزایش بیکاری،
کاهش ساالنه تولید ناخالص ملی معادل 4300پوند معادل شش هزار دالر
به ازای هر خانواده انگلیسی ،افزایش موانع موجود بر سر راه تجارت این
کشور و تحمیل هزینه های صادرات و همزمان کاهش سطح سرمایه
گذاری های داخلی و خارجی ،افزایش نرخ باز پرداخت سود از جمله نگرانی
هایی بود که اعالم شد.
«برگزیت اثرات کوتاه مدت ،میان مدت و دراز مدت بر بریتانیا ،اتحادیه

شوک برگزیت به صادرات بریتانیا
روزنامه ایندیپندنت در گزارشی اختصاصی نوشته ،با تحقق برگزیت،
صادرکنندگان بریتانیایی باید تحت قوانین سازمان تجارت جهانی کار
کنند و این مساله می تواند چندین صنعت مهم صادرات بریتانیا ازجمله
خودروسازی ،تولیدات پالستیک ،ماشین آالت و پوشاک را عمیقا تحت
تاثیر قرار دهد ،مگر اینکه یک توافق جایگزین به صورت نوعی پیمان
تجارت آزاد میان بریتانیا و اتحادیه اروپا منعقد شود.
برخی کارشناسان تجاری نگران هستند که حتی در صورت تالش
دولت ترزا می ،نخست وزیر بریتانیا برای پیشبرد مذاکرات به نحو
احسنت برای انعقاد یک قرارداد تجارت آزاد با اتحادیه اروپا ،این
مذاکرات ظرف دو سالی که لندن فرصت دارد تا طبق ماده  ۵۰توافق
لیسبون از این اتحادیه خارج شود ،به سرانجام نرسد .به ویژه اینکه
دیوید دیویس ،وزیر برگزیت پیش تر اعتراف کرده این احتمال وجود
دارد که بریتانیا بدون یک توافق تجارت آزاد اتحادیه اروپا را ترک کند
و درنتیجه مجبور شود بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی با سایر
کشورهای این قاره و جهان دادوستد کند.
به اعتقاد ناظران ،استفاده از قوانین سازمان تجارت جهانی به این
معناست که صادرکنندگان کاالی بریتانیا مشمول مالیات بر واردات
شده و طیف گسترده یی از تعرفه های کمرگی روی کاالهای آنان
اعمال می شود .این مساله می تواند هزینه صادرات بریتانیا را افزایش
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داده و با کاستن از فضای رقابتی شرایط کار شرکت های صادرکننده
مستقر در بریتانیا را عمیقا تحت تاثیر قرار دهد.
آمارهای رسمی در سال  ۲۰۱۵نشان می دهد بریتانیا محصوالتی به ارزش
 ۱۳۳میلیارد پوند به کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر کرده است .این
صادرات شامل  ۱۰میلیارد پوند کاالهای خوراکی و نوشیدنی ۱۶ ،میلیارد
پوند سوخت و حدود  ۱۰میلیارد پوند موتور وسایل نقلیه بوده است.
اکنون محاسبات کارشناسی ایندیپندنت نشان می دهد صادرکنندگان
وسایل نقلیه با تعرفه  ۶درصدی بر  ۱۴.۵میلیارد پوند صادرات خود روبه رو
خواهند شد .تولیدکنندگان پالستیک نیز با تعرفه  ۶درصدی بر  ۵میلیارد
صادرات خود روبه رو خواهند شد .کارشناسان اعالم کرده اند رقم برآورد
شده برای تعرفه های کمرگی که صادرکنندگان بریتانیایی باید بپردازند،
بسته به میزان صادرات آنان می تواند دستخوش تغییر شود .اما مساله مهم
اینجاست که این هزینه  ۴.۵میلیارد پوندی بر صادرات بریتانیا تنها هزینه
آغازین سناریوی تن دادن به قوانین سازمان تجارت جهانی است.
خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون انعقاد هیچ توافق تجارت آزادی
با کشورهای دیگر عضو این اتحادیه بدین معنی خواهد بود که بریتانیا از
معافیت مالیاتی بیش از  ۵۰توافق تجارت آزاد اتحادیه اروپا با کشورهای
اقصا نقاط جهان و بازارهای بزرگی چون کره ،سوییس و مکزیک نیز
محروم خواهد شد.

اروپا و کل جهان خواهد گذاشت .در کوتاه مدت ،خروج بریتانیا از اتحادیه
اروپا ،ایجاد شوکهای روانی و قیمتی به بازار خواهد کرد .در میان مدت،
برگزیت میتواند واکنش دولتها و مردم کشورهای دیگر را برانگیزد و آنها
نیز خواهان همه پرسی برای خروج از اتحادیه اروپا بشوند .در این صورت
واحد پول مشترک اتحادیه اروپا تأثیر خواهد گرفت و این امر میتواند
ماهیت یورو را تغییر داده ،کاهش سرمایهگذاری در این منطقه را به دنبال
داشته باشد که حاصلی جز رکود نخواهد داشت».
در همان زمان صندوق بینالمللی پول در تازهترین گزارش خودش
پیش بینی رشد اقتصادی جهان را از  3.2درصد به  3.2درصد کاهش
داده و علت این اُفت را برگزیت(همین احتمال خروج بریتانیا و تردید در
سرمایهگذاری کالن در این منطقه) دانستهاست.
البته این موضوع نیز عنوان شد که در بلند مدت؛ دنیای اقتصاد این موضوع
را خواهد پذیرفت و سرمایهگذاریها و شرایط اقتصادی در این منطقه،
روال عادی خودش را خواهد داشت.
اما کمتر از سه ماه دو موسسه تحقیقاتی اقتصادی انگلستان در
پیشبینیهای خود از رکود اقتصادی بعد از برگزیت و فروپاشی اقتصادی
در این کشور بعد از برگزاری رفراندوم خروج از اتحادیه اروپا ،تجدید نظر
کرده و اعالم کردهاند که وضعیت اقتصادی انگلستان بسیار بهتر از آنچه
ش از این پیشبینیشده بود ،در حال پیشروی است.
پی 
موسسههای «کردیت سوییس» و «مورگان استنلی» استدالل کردهاند که
آخرین آمار و ارقام نشان میدهد که شانس کمی برای به وقوع پیوستن
«رکود اقتصادی بعد از برگزیت» در این کشور در سالهای  ۲۰۱۶و
 ۲۰۱۷وجود دارد.
تحقیقات انجا م گرفته از سوی این دو بانک نشان داده است که سه بخش
ت و ساز ،نهتنها دچار رکود
اصلی اقتصاد بریتانیا یعنی خدمات ،تولید و ساخ 
ن حال هنوز هم
نشده؛ بلکه با افزایش میزان رشد نیز مواجه شدهاند .با ای 
کارشناسان هشدار میدهند که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا میتواند به
معنای رشد اقتصادی پایینتر در ماههای آینده باشد.
سونالی پونهانی اقتصاددان موسسه کردیت سوئیس تصریح کرده است:
ف پذیری دادهها و ترکیب آن با وضعیت ثبات سیاسی و
«با توجه به انعطا 
این واقعیت که مردم نمیدانند برگزیت چگونه در زندگی روزمرهشان تأثیر
میگذارد ،باعث شده است که اقتصاددانان انتظار داشته باشند که میزان
رشد اقتصادی کاهش یابد؛ اما این به معنای رکود نیست».
گروه کردیت سوئیس پیشبینیهای رشد اقتصادی سال  ۲۰۱۶خود را
از  ۱تا  ۱.۹درصد افزایش داده و پیشبینی خود برای رشد اقتصادی در
سال آینده را نیز از منفی یک به  ۰.۵درصد افزایش داده است .بررسی
پیش از برگزاری همه پرسی برگزیت ،کارشناسان دانشگاه آکسفورد
تخمین زده بودند هزینه بلندمدت تجارت بر اساس قوانین سازمان تجارت
جهانی برای تجارت بریتانیا تا سال  ۲۰۳۰چیزی حدود  ۱.۵تا  ۳درصد از
تولید ناخالص داخلی خواهد بود .همچنین تخمین زده شده تا این تاریخ
مجموع صادرات بریتانیا  ۸.۸درصد کمتر از زمانی خواهد بود که بریتانیا در
اتحادیه اروپا حضور می داشت.
 سونامی برگزیت در سال های آیندهسازمان همکاری اقتصادی و توسعه نیز اخیرا گزارش داده رشد اقتصادی
بریتانیا در سال آینده میالدی به یک درصد کاهش می یابد .آنجل گوریا،
دبیرکل این سازمان نیز پیش تر هشدار داده در صورت خروج بریتانیا از
اتحادیه اروپا ،مردم این کشور شوک و خسارت سنگینی را در سال های
آتی متحمل خواهند شد.
گوریا با توهم خواندن این ادعا که برگزیت می تواند بریتانیا را در موقعیت
اقتصادی بهتری قرار دهد ،گفته است« :ترک اتحادیه اروپا هیچ نفعی
برای لندن ندارد ،ضمن اینکه بریتانیا دیگر نمی تواند از مزایای ماندن در
اتحادیه استفاده کند».
سازمان توسعه همکاری های اقتصادی هم گفته ،تولید ناخالص داخلی
بریتانیا در صورت خروج از اتحادیه اروپا تا سال  ۲۰۲۰میالدی ۳ ،درصد از
میزانی که با حضور در این اتحادیه می توانست داشته باشد ،کمتر خواهد
بود .به ادعای این سازمان بین المللی خسارت ناشی از برگزیت ،معادل ۲
هزار و  ۲۰۰پوند به ازای هر خانواده انگلیسی است .این سازمان هشدار
داده کاهش رشد اقتصادی بریتانیا (در صورت حضور برگزیت) در سال
های پس از  ۲۰۲۰نیز ادامه دارد به طوری که تا سال  ۲۰۳۰میالدی،

خزانهداری در ماه اوت نشان داده است که گروه اقتصادی کردیت سوئیس
نسبت به عواقب اقتصادی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا بدبین بوده
است.
در موسسه مورگان استنلی نیز آمارها تقریب ًا مشابه بوده است؛ به نحوی که
رشد اقتصادی کم در سال  ،۲۰۱۶از  ۱.۲به  ۱.۹درصد افزایش مییابد.
پیشبینیها برای سال  ۲۰۱۷نیز ،کمتر از سال  ۲۰۱۶بوده و سرعت رشد
اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی مردم از  ۰.۵تا  ۰.۶درصد پیشبینی
شده است.
همچنین بتازگی با دفتر آمار ملی بریتانیا اعالم کرده است که «اقتصاد
انگلستان سریعتر از پیشبینیها برای سهماهه دوم سال جاری رشد
میکند این در شرایطی است که بخش خدمات نیروگاهی بعد از رفراندوم
ی از کارشناسان
ماه ژوئن رشد بیشتری داشته است .تا پیشازاین ،نظرسنج 
نشان میداد که رشد اقتصادی انگلستان باید کاهش شدیدی را بعد از
رفراندوم جدایی از اتحادیه اروپا نشان دهد.
دادههای مرکز آمار انگلستان اعالم میکند که رشد اقتصادی نسبت
به پیشبینیها سریعتر بوده و رشد بیشتری داشته است و میزان رشد
اقتصادی در نیمه دوم سال نیز ممکن است فراتر از انتظارها ظاهر شود.
با این حال مقامات در بانک انگلستان و بسیاری از اقتصاددانان همچنان
انتظار دارند که رشد اقتصادی انگلستان به خاطر عدم قطعیت در مناسبات
آینده بریتانیا با کشورهای عضو اتحادیه اروپا با کاهش مواجه شود.
دفتر مرکز آمار انگلستان اعالم کرد که برآورد نهایی این مرکز برای رشد
اقتصادی در سهماهه دوم  ۲.۴درصد رشد داشته و به نرخ ساالنه  ۲.۷درصد
رسیده است .این تجدیدنظر دردادهها از اطالعات تازهای بهدستآمده که
نشان میدهد رشد اقتصادی قویتری در بخش خدمات نسبت به آنچه
قب ً
ال تصور میشد ،ایجادشده است .سرمایهگذاری اقتصادی در مقایسه با
رقم قبلی  ۰.۵درصدی ،رشد یکدرصدی در این فصل داشته است.
بخش خدمات که مسئول  ۸۰درصد از تولید ساالنه انگلستان است نیز در
ماه ژوئیه باوجود برخی از بررسیها و پیشبینیهای قبلی در مورد ایجاد
رکود بعد از رفراندوم ،با رشد روبهرو بوده و عملکرد بهتری داشته است .این
بخش  ۰.۴درصد در یک ماه رشد داشته است و بخشهای خرده فروشی،
سینما ،حملونقل و ارتباطات رشد قابلتوجهی را از خود نشان دادهاند.
دارن مورگان ،رییس آمار تولید ناخالص داخلی در آژانس مرکز آمار
انگلستان عنوان کرد« :دادههای منتشرشده در روز جمعه نشان داده است
که هیچ نشانهای از یک شوک فوری به اقتصاد انگلستان وجود ندارد».

اختالف کاهش تولید ناخالص داخلی (در صورت ادامه حضورش در
اتحادیه اروپا) به  ۵درصد خواهد رسید؛ این رقم برابر با خسارتی معادل
 ۳هزار و  ۲۰۰پوند به ازای هر خانواده انگلیسی خواهد بود.
در همین حال بوریس جانسون ،وزیر خارجه بریتانیا در حاشیه هفتاد و
یکمین مجمع عمومی سازمان ملل گفته لندن قصد دارد روند دو ساله
برگزیت را از اوایل سال آینده میالدی به مرحله اجرا در آورد.
جانسون گفته است« :نامه تقاضای اجرای ماده  ۵۰پیمان لیسبون
در ماه های ابتدایی سال آینده (میالدی) ارائه خواهد شد و اطمینان
دارم در این نامه ،برخی پارامترهای اجرای این روند را به طور کامل
تشریح خواهیم کرد».
بریتانیا پس از فعال سازی ماده  ۵۰پیمان لیسبون ،تنها دو سال زمان
دارد تا با  ۲۷عضو دیگر این اتحادیه برای تعیین چارچوب همکاری
در زمینه تجارت و مهاجرت به توافق برسد .جانسون در همین رابطه
تاکید کرده که نیازی نیست توافق روی ساز و کار همکاری در این
زمینه تا دو سال به طول بینجامد و ممکن است خروج بریتانیا از
اتحادیه اروپا در زمان کمتری نهایی و اجرا شود .ترزا می ،نخست
وزیر بریتانیا هم پیش تر گفته بود قصد ندارد روند دو ساله خروج از
اتحادیه اروپا را تا پایان سال جاری میالدی آغاز کند .وی در نخستین
سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرده بود
که برگزیت به معنای انزوای بریتانیا نیست و این کشور به شرکای
اروپایی خود پشت نخواهد کرد.
«می» پس از کناره گیری دیوید کامرون ،نخست وزیر سابق بریتانیا
با رای اعضای حزب حاکم روی کار آمد و به سرعت وزارت موقت
«برگزیت» را برای تسریع در روند اجرای این مهم تاسیس کرد

چ کس با یک قمارباز ،بازی نمیکند
هی 

نویسنده :ماریا اسنوا گایا
درحالی که در آمریکا بحث بر سر حمایت از ترامپ یا هیالری
در انتخابات باال گرفته ،رای دهندگان روسی برای انتخابات 18
سپتامبر مجلس دوما دل مشغولی های بزرگتری داشتند .بسیاری از
روس ها اساسا با این سوال مواجه هستند که آیا در انتخابات روسیه
شرکت کنند یا نه؟ بر اساس نتایج حاصل از انتخابات پارلمانی سال
 2016میزان مشارکت مردم به میزان کم سابقه ای پایین بوده
است .آمار رسمی می گویند که  52درصد واجدین شرایط ترجیح
دادند در انتخابات شرکت نکنند و برآوردهای غیررسمی این عدد را
 64درصد می دانند .این آمار پایین تا حد زیادی به دلیل خودداری
طبقه روشنفکر در شهرهای بزرگ برای شرکت در انتخابات بود و
این ها دالیل عدم تمایل آن ها به شرکت در انتخابات است.
برای بیشتر لیبرال های روسیه چشم انداز انتخابات در  15سال
گذشته بسیار افسرده کننده بوده است .حداقل از سال  2007روند
انتخابات معموال ناعادالنه بوده و گرایش به سمت ایده حاکم دارد.
دسترسی مخالفان به رسانه های بسیار کم بود یا اصال وجود نداشت.
شانس نامزدهای مستقل برای رسیدن به پارلمان نزدیک به صفر
و تقلب جز اساسی انتخابات بود .سرگئی اشپیکین ،تحلیلگر مستقل
انتخاباتی اشاره می کند که در روسیه برخالف بیشتر کشورها ،حوزه
هایی وجود دارند که مشارکت در آن ها به راحتی تا  5درصد هم
پایین می آید و حوزه های انتخاباتی با مشارکت باال برای اهداف
خاصی طراحی شده اند.
عالوه بر این ،قله مشارکت ها در انتخابات روسیه به طور یک
جانبه به نفع کرملین است و تغییرات عجیب و غریبی ایجاد می
کند و بیشترین سوءظن درباره تقلب در صندوق های رای از همین
ناحیه است .با توجه به درجه ای از تقلب در انتخابات و حضور کم
نامزدهای مخالف در انتخابات (از سال  2003در انتخابات هیچ
یک از احزاب در مخالفت آشکار با کرملین در پارلمان نتوانسته اند
لیستی از نامزدها را اعالم کنند) با این دالیل به سختی می شود
لیبرال های روسیه را سرزنش کرد .رویکرد غالب این است «ما
نمی توانیم چیزی را تغییر دهیم» یا «هیچ کس با یک قمارباز،
بازی نمی کند» .شک و تردید و بی تفاوتی روس ها یک مکانیسم
دفاعی روانی برای حفاظت از خودشان است در حالی که خود را در
برابر قدرت مطلق دولت ناتوان می بینند.
اختالفات درونی در رهبری مخالفان وضعیت بد را بیشتر تشدید می
کند .دو حزب مخالف پارناس و یابلوکو در این انتخابات با هم رقابت
کردند .ویدیویی مخفی از کار غیراخالقی میخائیل کاسیانوف رهبر

پارناس که بهار  2016پخش شد و باعث جدایی این دو حزب شد،
و به صورت جدی شانس خود را برای موفقیت در انتخابات را به
خطر انداختند .عالوه بر این کرملین دو حزب به اصطالح مخالف
دیگر با نام های «پارتیا رستا» و «بستر مدنی» را برای ایجاد بیشتر
شکاف در اپوزیسیون به راه انداخت .شکست اپوزیسیون لیبرال
در انتخاب یک نامزد واحد به تشدید سرخوردگی لیبرال ها در
انتخابات دامن زد .در نتیجه پارناس و بابلوکو هیچ گاه به  5درصد
رای الزم برای ورود به پارلمان نزدیک هم نشدند.
پس از اعتراضات انتخاباتی در سال  201۱-201۲مقامات
اصالحاتی در قانون انتخابات انجام دادند که شرایط انتخابات
را ساده تر کرد .درصد الزم برای ورود به پارلمان برای نواحی
تک عضوی ،از 7درصد به  5درصد کاهش یافت ،تا نامزدهای
مستقل قوی مانند والدیمیر ریژکف ،دیمیتری گودکف ،کنستانتین
یانکائوسکاس در این انتخابات با شانس جدی برای موفقیت به
رقابت بپردازند .دیمیتری ارشکین ،یک تحلیلگر سیاسی مستقل
اعتقاد دارد امسال بسیاری از روس ها تصمیم گرفتند تا در
انتخابات شرکت نکنند چرا که با کاهش کلی اعتماد به مقامات
مواجه هستیم و بحران اقتصادی نیز همچنان ادامه دارد .با توجه
به میزان مشارکت پایین و زیر متوسط مردم ،هر رای یک نامزد
لیبرال در مناطق تک عضوی ،دو برابر انتخاباتی که در 10سال
گذشته انجام شده ارزش دارد.
این ارزش دوبرابری باعث شده تا در انتخابات روز یکشنبه چند
نامزد مستقل بتوانند شانسی برای ورود به پارلمان داشته باشند .اما
در شهرهای بزرگ جایی که ساکنان تصمیم گرفتند در انتخابات
شرکت نکنند نتایج به شکل نامتناسبی به نفع حاکمان درآمد به
ویژه در مناطقی که تا پیش از این برای برگرداندن نتایج مجبور
به تقلب می شدند (از جمله در چوکوتکا ،تیوا ،کمروو ،تاتارستان،
باشقیرستان ،موردوویا ،قالموقستان ،داغستان و چچن) .این اولین
بار نیست که بی تفاوتی شانس موفقیت لیبرال ها را کمرنگ تر
کرده است .در انتخابات شهرداری مسکو در سال  2013که به دور
دوم کشیده شده بود ،روند مشابه مخالفان باعث شکست نهایی
نامزد مستقل شد .با این حال هنوز لیبرال ها پرهیز از انتخابات
را انتخاب می کنند تا چرخه معیوبی از بی تفاوتی و سرخوردگی
ادامه یابد.
این شانس وجود دارد که دومای جدید روسیه حتی از سلف خود
که به خاطر طبیعت قوانینی که تصویب می کرد «چاپگر دیوانه»
لقب گرفته بود ،سرخوردگی و یاس بیشتری به بار بیاورد .این
بار روسیه متحد اکثریت بی سابقه 76,2درصدی از کرسی های
فدرال دوما را برای خود کرد و سیاستمداران بیشتری با دیدگاه
ضد لیبرال و محافظه کارانه به پارلمان رسیدند .در هر دوره از
دوما افرادی با نظریات و زمینه های مشابه بیشتری نسبت به دور
قبل در کنار هم قرار می گیرند .افزایش نسبت این افراد می تواند
به تغییر دستور کار قانونگذاری به سمتی افراطی بینجامد .ترکیب
جدید از پارلمان روسیه احتمال تصویب قوانین خطرناک ضدلیبرال
را بیشتر و بیشتر می کند .این سوءظن در مورد انتصاب ویاچسالو
ولودین ،معاون اول رئیس کرملین و معمار سیاست های داخلی
رئیس جمهور والدیمیر پوتین ،به عنوان سخنگو و مقام اول دوما
وجود دارد .این انتصابی است که به انسجام و یکپارچگی بیتشر
بین ریاست جمهوری و پارلمان می انجامد .این سوءظن لیبرال ها
به احتمال قوی تایید می شود اما معلوم نیست که لیبرال ها چه
زمانی می پذیرند که تا حدی این طبیعت غم انگیز سیاست روسیه
از کارهایی است که خودشان می کنند.
منبع :نشنال اینترست
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آب مسالهای
پیچیدهتر از کشمیر

نویسنده :مایکل کاگلمن

اوایل صبح روز  29سپتامبر ،وزارت دفاع هند اعالم کرد که نیروهای
نظامی این کشور «عملیات جراحی نظامی» در کشمیر و منطقه تحت
کنترل پاکستان انجام داده اند .هفت اردوگاه تروریستی را مورد هدف
قرار داده اند و چندین شبه نظامی را کشته اند .پاکستان با عصبانیت
امکان چنین حمله جسورانه ای را انکار کرد هر چند دربیانیه آنها کشته
شدن دو نفر از سربازان پاکستان در منطقه مورد مناقشه با هند تایید شد.
اذعان هند به چنین حمله ای روابط پرتنش هند و پاکستان را به بحران
عمیقی فرو برد 11 .روز پس از این که یک گروه تروریستی به نام جیش
محمد ،که در پاکستان فعال است و  18سرباز هندی را در پایگاه نظام
شهر اوری در منطقه کشمیر کشتند ،بحران دیگری در رابطه خصمانه دو
کشور ایجاد شده است.
در میان جنگ ودعواها و بیانیه هایی که این سو و آن سو هند و پاکستان
بر علیه هم صادر می کنند ـ از جمله وزیر امور داخله هند پاکستان را
«دولتی تروریستی» خواند و وزیر دفاع پاکستان رقیب را به جنگ هسته
ای تهدید کرد ـ تهدید اخیر صادر شده از جانب هندی ها ممکن است
نسبتا برای ناظران این صحنه ها بی ضرر تلقی شود .اما در واقع این حرف
ها برای طرف پاکستانی ترس به دنبال دارد 22 .سپتامبر سخنگوی وزارت
امور خارجه هند ،در سخنانی مرموز ،اعالم کرد که دهلی نو می تواند پیمان
آب های ایندوس( )IWTرا لغو کند .در مورد چنین عهدنامه ای «که در
حال چرخش و کار است» وقتی از ویکاس سواراپ پرسیده شد که آیا هند
این توافق را لغو می کند او هشدار داد «این مساله برای اعتماد متقابل و
همکاری مهم است .این موضوع نمی تواند امری یک طرفه باشد».
 IWTتوافقی  56ساله است بر سر چگونگی مدیریت رودخانه سند و
شاخه های فرعی و بین حوضه های آن در هند و پاکستان داوری می
کند .رئیس پیشین اداره دره تنسی در سال  ،1951برای نوشتن مقاله ای
در مجله کولیر ،از این منطقه دیدن کرد .استدالل او این چنین بود که
یک توافق آبی فرامرزی بین هند و پاکستان خصومت بین این دو را
کاهش می دهد و امکان مرزبندی بین دو کشور را به وجود می آورد،
عمدتا به این علت که رودخانه های جریان حوضه سند از طریق کشمیر
جریان پیدا می کنند .ایده او حمایت بانک جهانی را نیز درپی داشت .با
واسطه گری بانک جهانی چندین سال مذاکرات دشوار دو جانبه انجام شد
تا سرانجام دو طرف به امضای قراردادی در سال  1960تن دادند .دولت
آیزنهاور ،رئیس جمهوری وقت آمریکا این قرارداد را «نقطه روشنی در
تصویر جهانی بسیار افسرده» توصیف کرد .قراردادی که تا به امروز علی
رغم چندین چالش ،جان سالم به در برده است .با این حال ،در حال حاضر
تحت فشار شدیدی است.
در  26سپتامبر ،دولت هند در گزارشی از بررسی مجدد معاهده تصمیم
گرفت که شرایط آن در حال حاضر لغو نمی شود اما دهلی نو امکان
بازبینی موضوع را در تاریخی دیگر باز گذاشت .بدتر از آن ،صدراعظم
هند در برابر مقامات ارشد حاضر در نشست بررسی این معاهده گفت که:
«خون و آب نمی توانند با هم جریان پیدا کنند ».عالوه براین ،دولت با
اثری فوری ،جلسات کمیسیون سند بین دو کشور را لغو کرد؛ جلساتی که
با حضور مقامات سطح باالی دو کشور معموال هر دو سال یک بار برای
مدیریت  IWTو اختالفات و مشکالت به وجود آمده برگزار می شد.
این تحوالت به شدت پاکستان را ترسانده است .سرتاج عزیز ،مشاور
وزرات امور خارجه ،به نواز شریف ،نخست وزیر پاکستان اعالم کرد که
لغو  IWTبه عنوان «اقدامی جنگی» باید در نظر گرفته شود و پاکستان
باید در صورت این اتفاق به کمک سازمان ملل به دادگاه های بین المللی
شکایت کند.
لغو  IWTتوسط هند ممکن است به بحرانی انسانی در منطقه ای که
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کشورهایش از تشنگی به شدت رنج می برند دامن زده و نتیجه ای بسیار
مضر و ویران کننده از جنگی نامحدود را در پی داشته باشد .برخالف
دیگر مراحل تنبیهی که هند علیه همسایگان خود در نظر گرفته ـ از جمله
ادعای حمله صورت گرفته در 29سپتامبر ـ لغو  IWTمی تواند اثرات
مستقیم ،دراماتیک و مخربی بر مردم عادی پاکستان داشته باشد.
 IWTمعامله بسیار خوبی برای پاکستان است .اگرچه کنترل سه رودخانه
به صورت جداگانه به هند و پاکستان داده شده است ،پاکستان کنترل
سه حوضه بزرگ از قسمت غربی رودخانه سند یعنی ایندوس ،هلوم را
در اختیار دارد و کنترل تقریبا  80درصد از آب کل حوضه را به دست آنها
می دهد .از آنجا که آب حوضه سند از هند به سمت پاکستان جریان می
یابد ،خروج از  IWTاین اجازه را به هند می دهد که کنترل جریان را
به دست بگیرد و با احداث سدهای بزرگ ذخیره کافی برای خود ایجاد
کرده و از جریان یافتن آب کافی به آن سوی سدها به سمت پاکستان
جلوگیری کند .هرچند هند برای به وجود آوردن چنین زیرساخت هایی به
چند سال زمان نیاز دارد اما خروج از  IWTمی تواند گام نخست برای
پیگیری چنین هدفی باشد.
پاکستان عمیقا به آب این رودخانه ها وابسته است .در برخی از مناطق این
کشور ،از جمله سرتاسر استان سند ،تنها منبع آب برای آبیاری و مصرف
انسان ها همین رودخانه ها هستند .اگر دسترسی پاکستان به آب حوضه
سند قطع شود یا صرفا کاهش یابد ،مفهوم امنیت آبی پاکستان تبدیل به
یک فاجعه می شود .به همین دلیل استفاده از آب ،به عنوان یک سالح،
می تواند آسیب بسیار بیشتری نسبت به هر جنگی به پاکستان تحمیل
کند .به عبارت دیگر ،اقتصاد پاکستان یکی از وابسته ترین اقتصادها به
آب در سطح جهان است که کمبود آب خطر بسیار بزرگی برای آن به
وجود می آورد.
با درنظر گرفتن این که سطح آب های زیرزمینی پاکستان با شتاب در
حال کاهش است این مشکل بزرگتر از قبل خواهد شد .اطالعات ماهواره
ای که ناسا در سال  2015منتشر کرد نشان داد که آب های زیرزمینی
این کشور به پایین ترین سطح ممکن رسیده اند .این در حالی است که
استفاده از این منابع آب در صورت اجرای تهدید از سوی هند تنها راه حل
پاکستان خواهد بود.
این در حالی است که دالیل قانع کننده دیگری برای هند ،غیر از تشنگی
نزدیک به 40میلیون نفر از جمعیت 200میلیون نفری پاکستان ،برای لغو
نکردن  IWTوجود دارد .اول ،لغو پیمانی  -که توافقی بین المللی با
واسطه گری بانک جهانی است و داستانی موفقیت آمیز در مدیریت منابع
آب فرامرزی در جهان تلقی می شود – می تواند مخالفت شدید بین
المللی را در پی داشته باشد .آشوک نوکر ،به عنوان کارشناس آبی ،استدال
کرده است که «لغو  IWTمی تواند محکومیت جهانی و زیر پا گذاشتن
اصول اساسی اخالقی را به علت یک لجاجت قدیمی با پاکستان برای
کشور در پی داشته باشد ».بانک جهانی نیز پس از این حرکت در تمامی
موارد دیگر و در صورت اقدام قانونی پاکستان ،سوی این کشور را خواهد
گرفت و علیه هند عمل خواهد کرد.
دوم ،اگر هند بخواهد برای زیرفشار گذاشتن پاکستان ،ورود آب به این
کشور را قطع کند ،جریان رودخانه ها در پایین دست دچار اختالل خواهد
شد و حجم آب زیادی در شمال هند باقی خواهد ماند .این حجم آب به

گفته کارشناسان آبی می تواند بسیار خطرناک باشد و موجب جاری شدن
سیل در شمال هند شود .دولت هند با توجه به خطرهایی که گفته شد
و همچنین برای باقی گذاشتن فشار روی پاکستان می خواهد اقدام به
ساختن سدهایی در حوضه غربی آبریز سند کند ،براساس  IWTتا زمانی
که این سدها ،کمترین میزان آب را در پشت خود ذخیره کنند و اجازه
جریان یافتن آب را بدهند ،احداث آنها بالمانع است .این اقدام و عملکرد
دولت مودی که هم خطرات را دفع و هم فشار روی پاکستان را باقی
خواهد گذاشت مورد توجه رسانه های هندی نیز قرار گرفته است.
سوم ،اگر هند تصمیم بگیرد برای مجازات همسایه ها از سالح آب و
معاهده  IWTاستفاده کند ،درواقع سنتی خطرناک را به راه انداخته است.
آن گاه چین به عنوان متحد پاکستان ،که هیچ گونه توافق خاصی هم در
مدیریت منابع آبی با کشورهای همسایه ندارد ،می تواند با احداث سدهای
فراوان هند را تهدید کند .تهدید منابع باالدستی آب در هند توسط چینی
ها ،می تواند فاجعه ای برای تولیدکنندگان محصوالت زراعی در هند ایجاد
کند .قطع شدن جریان رودخانه براهماپوترا که شاخه جنوبی آن به هند می
رود قطع جریان رودخانه سند را در پی خواهد داشت.
چهارم ،خروج هند از  IWTمی تواند بهانه جدیدی به دست لشکر طیبه
بدهد .لشکر طیبه ،گروه تروریستی در پاکستان است که از سال 2008
در حمالت تروریستی در بمبئی دست داشته است .این گروه همواره هند
را به سرقت آب از پاکستان متهم کرده است و آن را مانعی بر سر جریان
رسیدن آب به پاکستان می داند .خروج هند از پیمان  IWTخوراک
بزرگ تبلیغاتی برای این گروه آماده می کند تا حمالت تالفی جویانه
اش بر ضد هند را از سر بگیرد .نیروهای امنیتی پاکستان هم در صورتی
که از لغو چنین پیمانی عصبانی باشند به راحتی اجازه خواهند تا این گروه
تروریستی آزادانه به فعالیت هایش ادامه دهد .ناامنی آبی در منطقه به
راحتی به ناامنی امنیتی بیشتر منجر خواهد شد.
هند دالیل خود را برای ناخشنود بودن از پیمان  IWTدارد ،این که
عمال این کشور تنها می تواند  20درصد از حوضه آبی موجود را استفاده
کند مساله ای است که این کشور را آزار می دهد .هند تقریبا  20درصد
از جمعیت جهان را دارد و فقط از  4درصد منابع آبی جهان می تواند
استفاده کند .بنابراین عجیب نیست که بیشتر از 300میلیون نفر از جمعیت
این کشور با بحران کمبود آب مواجه باشند .خشکسالی حداقل جان
300هزارنفر را در هند در  20سال گذشته گرفته است این در حالی است
که بیشترین میزان از بین رفتن منابع زیرزمینی آب نیز در جهان در هند
بوده است .با این تفاسیر هند ،دالیل قانع کننده ای برای تقاضای بازنگری
در معاهدات موجود دارد اما درخواست تجدید نظر بسیار بهتر از استراتژی
خروج از این پیمان خواهد بود.
هند باید تصمیم بگیرد که ضمن حفظ  IWTراه هایی برای ارتقای
این پیمان پیدا کند .چرا که لغو این پیمان برای مردم عادی پاکستان و
همچنین مردم هند فجایع زیست محیطی شدیدی به بار خواهد آورد و
حتی می تواند به فاجعه جنگ دامن بزند .روابط هند و پاکستان همواره پا
به پای خطر جنگ و بحران های انسانی پیش رفته است .اما گام های
خطرناکی وجود دارد که می توانند به منفجر شدن این بشکه باروت منجر
شوند.
منبع :فارن پالیسی

خاورمیانه آب میخواهد

رابطه تشنگی با جنگ
عوامل متعددی به وضعیت فعلی دامن زده و آن را تشدید کرده است از
جمله تغییرات آب وهوایی ،بیابان زایی ،آلودگی آب و استفاده بیش از حد
از منابع طبیعی .عالوه بر این ها اطالعات ناکافی ،آموزش نادرست و عدم
ارتباط این مشکالت و چالش ها را بیشتر کرده است .ناآگاهی از شیوه های
زندگی سازگار با محیط زیست و یا تعهد نداشتن به آن ،عامل دو چندان
شدن مشکالت است .به همه این ها باید عدم مدیریت درست دولت در
کاهش بالیای طبیعی ،مناقشات و بحران ها را اضافه کرد که اوضاع را
وخیم تر کرده است.
الجزایر به عنوان مثال ،بدترین خشکسالی را در  5دهه اخیر تجربه کرده
است .مانند بسیاری از کشورهای منطقه کشاوری در این جا به میزان
بارش در فصل باران بستگی فراوانی دارد .با توجه به زیرساخت های
توسعه نیافته ،تولید غالت  40درصد در سال جاری کاهش یافته است.
باوجود ثروت فراوان نفت و گاز ،الجزایر در اطمینان یافتن از منابع کافی
آب برای جمعیت اش شکست خورده است .حتی اگر فرصت های شغلی
ناکافی در این کشور را در نظر نگیریم ،الجزایر در بحرانی قرار گرفته که
در نتیجه آن با تظاهرات مردمی روبه رو است.
لیبی حتی با بی ثباتی بیشتری مواجه شده که سال ها جنگ داخلی به آن
دامن زده است .کاهش قدرت مرکزی جریان توزیع آب را تضعیف کرده
و کمبود آب در کشور بیداد می کند .سال گذشته سازمان ملل دست به
کار شد تا برای بخشی از جمعیت کشور که به آب نیاز داشتند 5میلیون
لیتر آب فراهم کند.
در اردن کمبود آب تا حد ویرانگری رخ داده است ،به خصوص در شهر
برزگی مانند امان .اردن تخمین زده که می تواند آب مورد نیاز برای دو
میلیون نفر را فراهم کند .در حالی که جمعیت این کشور در حدود 6میلیون
نفر است حتی بدون در نظر گرفتن 1,5میلیون مهاجر سوری که در حال
حاضر در این کشور اقامت دارند.
در زمان کمبودها ،پناهندگان اولین گروه هایی هستند که اثرات مخرب را
درک می کنند .ذخیره آب کمپ ها هم در اردن و هم در لبنان به کمترین
میزان ممکن رسیده است .مشکلی که میلیون ها نفر را تحت تاثیر قرار
می دهد ،افرادی که هم اکنون نیز در گرمایی سوزان روزگار می گذرانند.
در روکبان ،کمپ پناهندگانی در مرزهای مشترک اردن با سوریه و عراق،
بیشتر از 85هزار و  500نفر به ندرت در روز 5لیتر آب برای نوشیدن ،پخت
وپز و شست وشو دریافت می کنند.
اوضاع در یمن هم به شکل مشابهی تیره و تار است .این کشور همچنان
در خشونت و جنگ داخلی غرق است و هیچ دولت کارامدی برای مدیریت
منابع آب وجود ندارد .صنعا ،پایتخت کشور در 10سال آینده به طور کلی
خشک خواهد شد .و اکنون هم نیمی از جمعیت این کشور به منابع آب
پاکیزه دسترسی ندارند و به همین علت بیماری و مرگ در این کشور
گسترش یافته است .سازمان ملل تخمین می زند که 14هزار کودک زیر

 5سال از سوء تغذیه و اسهال مرده باشند .در همین حال کشاورزان
برای دسترسی به آب ،زمین را بیش از هر زمان دیگری حفر کرده
اند .برخی از چاه ها تا  500متر عمق دارند و هیچ مقرراتی برای
کنترل این روند وجود ندارد .تا مداخله موثر یک دولت در این موارد
راهی طوالنی در یمن باقی است اما این دخالت هم اکنون مورد
نیاز و در واقع ضروری است ،مانند سایر کشورهای خاورمیانه و
شمال آفریقا .برای شروع ،دولت های این کشورها باید کشاورزی
را با شیوه های نوین مدرن کنند ،از جمله با آموزش کشاورزان و
معرفی ابزارهایی برای آبیاری کارامدتر .کاهش وابستگی کشاورزی
در این کشورها به نزوالت آسمانی ضروری است.
برخی از کشورها همچون مغرب و اردن ،در حال حاضر برخی از
این قدم های مهم را در راستای بهبود کشاورزی برداشته اند .دولت
مغرب به ویژه تالش های قابل توجهی برای توسعه منابع آبی خود
از طریق سدسازی انجام داده است .اما هنوز راه زیادی برای طی
کردن باقی است .بهره وری توزیع آب در مغرب همچنان پایین
است ،تنها  60درصد برای آبیاری .برای کشوری که بیش از 20
خشکسالی را در  35سال گذشته تجربه کرده است ،این مشکلی
جدی به حساب می آید .خبر خوب این است که بانک توسعه
آفریقا وامی در حدود 88میلیون یورو برای تامین مالی پروژه بهبود
کیفیت توزیع آب در مغرب تصویب کرده است.
در این جا به نقطه ای اساسی می رسیم :هیچ کشوری نمی تواند
این کار را به تنهایی انجام دهد .همکاری های منطقه ای و بین
المللی به شدت نیاز است .کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا باید
به یکدیگر در اجرای این پروژه ها و این مدل برنامه ها کمک و
از هم حمایت کنند .عالوه بر این باید به سرمایه گذار های اضافی
داخلی و بین المللی اجازه داده شود تا برای تامین منابع مالی تعمیر
زیرساخت های پیر آبی ،در کنار انجام پروژه های جدید مانند سدها
با طراحی نوین و مخازن آب فعالیت کنند .همچنین باید تالش
های بیشتری برای حفاظت از منابع آبی موجود انجام گیرد.
این ها کارهایی است که باید توسط دولت انجام شود اما عموم
مردم هم نقش مهمی بازی می کنند .شهروندان باید در ابتدا آگاه
شوند نه تنها درباره چگونگی استفاده معقول تر از آب بلکه درباره
نحوه محافظت در برابر خطرات ناشی از فجایع آب وهوایی .برای
بخش خصوصی و سازمان های غیردولتی ،ارتقای مدیریت آب در
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا یک فرصت بزرگ برای سرمایه
گذاری در بخش خدمات توزیع آب و فن آوری های مربوط به آن
است .تخمین زده می شود که بازار منطقه ای خدمات مربوط به
بهداشت آب در حدود  200میلیارد دالر ارزش داشته باشد .پروژه
هایی این اهداف را برآورده می کنند که بتوانند هوشمند سرمایه
گذاری کنند.
همه این ها اما به دولت ها بستگی دارد که بتوانند گام های
اول را به درستی بردارند .اگر آنها اقدامی برای حفظ منابع آب
و استانداردسازی عرضه انجام ندهند ،جمعیت در معرض خطر
همچنان رنج خواهند برد .وضعیتی که به سادگی می تواند به
ناآرامی یا حتی بدتر تبدیل شود .اگر کاری برای این وضعیت
صورت نگیرد کل منطقه با چالش آب مواجه خواهد شد ،از آن
دست چالش هایی که می تواند آتش جنگ های آینده را شعله
ور کند.
در جلسه بعدی کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون سازمان ملل
در تغییرات آب و هوایی ،که در مغرب برگزار می شود ،مساله آب
باید در راس دستور کار قرار گیرد .با توجه به این که بیش از 80
درصد از کشورهایی که در مبارزه با تغییرات آب وهوایی نقش
دارند در آینده با چالش آب روبه رو خواهد شد ،نمی توان برای
ایجاد هماهنگی در میان دولت ها و کشورهایی که نقشی بزرگ
در صحنه بین المللی ایفا می کنند ،تاخیری ایجاد کرد.
منبع :پروجکت سیندیکیت

اروپا؛ تروریسم و مهاجران

اوضاع سیاسی اروپا در طول تابستان مشکل تر شده است .دولت عراق در تالش
خود علیه داعش به پیشرفت های بیشتری دست یافته است ،آن هم با همکاری
با نیروهای کرد و حمایت بین المللی .به نظر می رسد مقابله با داعش هم اکنون
در راستای همان راهبردی اجرا می شود که طالبان طی سال های  ۲۰۰۱و ۲۰۰۲
در افغانستان شکست داده شد و القاعده را در عراق طی سال  ۲۰۰۷و  ۲۰۰۸از
بین برد .این موفقیت شامل ارتش عراق و شبه نظامیانی بوده که از سوی نیروهای
ویژه آمریکایی حمایت می شوند و حمالت هوایی نیز حمایت زیادی از آنها بعمل
آورده است .مشکل این است که حتی اگر داعش از موصل و رقه بیرون رانده
شود ،ایدوئولوژی شکست نخواهد خورد و داعش هنوز قادر خواهد بود تا حمالت
تروریستی بزرگی را در عراق و سایر مناطق انجام دهد.
مشکل اصلی این است که شرایطی که موجب ایجاد داعش در خاورمیانه و شمال
آفریقا شد ،هنوز برای آینده نزدیک وجود خواهد داشت .دولتهای دزد و مستبد
منطقه پایه و اساس خود را بر مبنای ساختارهای ضعیف بنیان گذاشته اند .میراث
خشونت از درگیری های قبل  ،همراه با جمعیتی که به خاطر عقیده های مذهبی
به شدت متفرق است ،جوامعی را ایجاد کرده است که با اعتماد بسیار پایینی نسبت
به یکدیگر زندگی می کنند.
امید کمی برای اصالح سیستم سیاسی در منطقه وجود دارد ،آن هم با توجه به
سابقه رهبران اقتدارگرا در منطقه و موانعی که برای شرکتهای تجاری وجود دارد.
این یک میراث ناشی از امپراطوری عثمانی و جاه طلبی های استعماری در دهه
های  ۱۹۶۰و  ۱۹۷۰میالدی است .بنابر این چشم اندازهای اقتصادی برای ۵۰۰
میلیون شهروند خاورمیانه و شمال آفریقا بی رونق و کم رمق خواهد بود .جمعیت
جوان  ۶۰ -تا  ۷۰درصد جمعیت کشورهای منطقه را افراد زیر  25سال تشکیل
می دهند -به یک عامل دیگر در تحوالت منطقه تبدیل شده است .اگر اشتغالزایی
سریعی وجود نداشته باشد ،تعداد بیکاران افزایش خواهد یافت.
افراط گرایی اسالمی همراه با بلندپروازی های وهابیت و میراث به جا مانده از
القاعده حتی در صورت شکست داعش نیز از منطقه محو نخواهد شد .احتماال
این سازمان از طریق خشونت های فرقه ای در مسیر بی ثبات کردن عراق تالش
خواهد کرد و به درگیری ها در شمال آفریقا دامن می زند.
اوضاع امنیتی در اروپا بسیار مشکل خواهد بود .بر اساس اعالم منابع اطالعاتی
در اروپا ،داعش احتماال  ۲۰۰تا  ۳۰۰تروریست بالقوه در کشورهای اروپایی دارد.
عالوه بر این خطر آن وجود دارد که سایر افراد بی ثبات نیز برای انجام فعالیت های
تروریستی از داعش الهام بگیرند .سطح تهدید در اروپا و سایر اقتصادهای پیشرفته
در آینده نزدیک بهبود نخواهد یافت و شکست داعش در عراق و سوریه جتی
موجب افزایش سطح خطر در سایر مناطق خواهد شد.
ترکیب مربوط به افزایش تهدیدات امنیتی با بحران مهاجرت در حال تغییر معادالت
سیاسی در اروپا است .یک تاثیر جانبی درگیری در سوریه و عراق ،افزایش شدید
مهاجرت به اروپا بوده است .بر اساس برآوردهای سازمان ملل ،بیش از یک میلیون
نفر به امید پناهندگی در سال  ۲۰۱۵وارد اروپا شده اند .تعداد مهاجرانی که در
سال  ۲۰۱۶وارد اروپا می شوند احتماال کمتر خواهد بود ولی بسیار بیشتر از سطح
میانگین سال های گذشته خواهد شد.
آلمان ،سوئد ،مجارستان اتریش و ایتالیا بیشترین آسیب را از بحران مهاجرت دیده
اند .امضای توافق بین اروپا و ترکیه و مسدود شدن مسیر بالکان موجب شده است تا
ورود مهاجران خارجی به اروپا کاهش یابد .با این وجود ،بحران مهاجرت چشم انداز
سیاسی را تغییر داده است .حمایت از گروه های راستگرای پوپولیستی در بسیاری از
کشورها افزایش یافته است ،نه تنها در آلمان بلکه در فرانسه که طی ماه های اخیر
با حمالت تروریستی مرگباری روبرو شده است.
پس از حمالت پاریس ،بروکسل نیس و مونیخ ،این مساله روشن است که حتی با
افزایش تالش های نیروهای امنیتی  ،داعش هنوز قادر به عملیات در اروپا است.
در اکثر کشورهای اروپایی مهاجرت هنوز یک مساله مهم سیاسی به شمار می رود.
افزایش نفوذ پوپولیسم به این معناست که سیاست اقتصادی پیچیده تر خواهد شد.
احزاب سوسیال دموکرات سنتی که در بسیاری از کشورهای اروپایی سالهاست
که زمام قدرت را در اختیار دارند ،با یک بحران عمیق روبرو شده اند و جنبش
های چپگرا با افزایش جنایت مواجه شده اند .پیروزی جرمی کوربین در دستیابی
به رهبری حزب کارگر انگلیس نمونه بارزی از این مساله است .مبارزه دولتهای
چپ میانه در فرانسه و ایتالیا برای اجرای اصالحات متعادل در بازار کار ،نشانگر این
تبعات است .تحوالت اخیر سیاسی ،تقاضا برای اصالحات را در شرایطی افزایش
داده است که اروپا در یک دهه اخیر با رکود و بحران اقتصادی روبرو بوده است.
منبع :مجمع جهانی اقتصاد
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روسیه ،بحران در خلیج فارس و آینده قیمتهای نفت
عربستان سعودی و ایاالت متحده آمریکا از حدود دو سال پیش با عرضه
گسترده و پیش از نیاز نفت ،سبب سقوط آزاد قیمت ها شدند و انتقاد
روسیه ،را برانگیخت.
اکنون نیز درآمدهای نفتی روسیه در سه ماهه اول سال جاری نسبت به
مدت مشابه سال  ۲۰۱۵با  ۳۸درصد سقوط به  ۱۴میلیارد و  ۹۳میلیون
دالر کاهش یافته است .در این بین هر چند روسیه اعالم کرده بود از
هماهنگی احتمالی با اوپک منصرف شده است ،اما از یک سو امضای
بیانیه روسیه و عربستان برای بهبود و تثبیت اوضاع بازارهای نفتی جهان
در حاشیه اجالس سران جی  ۲۰در هانگجو ،و از سوی دیگر در پیش
بودن اجالس پایان ماه سپتامبر در الجزایر می تواند رویکرد جدیدی از
سوی روسیه با اعضای اوپک باشد .در واقع روسیه اگرچه عضو اوپک
نیست ،ولی در حال حاضر مناسبات گسترده و نزدیکی با مخالفان سیاست
های عربستان (ونزوئال ،نیجریه ،لیبی ،الجزایر ،اکوادور ،عراق ،ایران و
آنگوال) در برابر متحدان سعودی شامل کویت ،امارات و قطر دارد و می
تواند در کنار تالش برای متقاعد کردن عربستان به تغییر سیاست نفتی در
منزوی کردن عربستان و اعضای عربی حاشیه خلیج فارس موثر باشد.
از همین رو دیدبان روسیه به گفتگو با دکتر «ماندانا تیشه یار» عضو هیات
علمی دانشکده اکو پرداخته است .آنچه در ادامه می خوانید دیدگاه های
این استاد دانشگاه در حوزه انرژی است که به تبیین و تحلیل همگرایی و
واگرایی اعضای اوپک و تاثیر آن بر روسیه پرداخته است.

 در وضعیت کنونی ،نقش نفت در روابط روسیه و عربستانچیست؟
روسیه از دیرباز خواهان گسترش روابط خود با عربستان به عنوان یکی
از کشورهای قدرتمند عرب در خاورمیانه بوده است .اگرچه این دو کشور
به عنوان بزرگترین تولیدکنندگان نفت در جهان اغلب به چشم رقیب
یکدیگر در بازارهای نفتی دیده می شوند ،اما عربستان یکی از خریداران
بزرگ تسلیحات روسی نیز هست .این دو کشور همچنین در تالشند تا در
موضوعات مختلف بین المللی به گفتگو با یکدیگر بنشینند .البته در سال
های اخیر بحران در دیگر نقاط جهان بر روابط این دو کشور نیز تاثیر
گذاشته است .بحران اوکراین و تحریم های اقتصادی بین المللی علیه
روسیه و مواضع غربگرایانه عربستان از یک سو ،بحران در سوریه و دفاع
روسیه و عربستان از دو جناح مخالف در این کشور از سوی دیگر ،گاه آنان
را در جنگی نیابتی در برابر یکدیگر قرار داده است .با اینهمه ،دولتمردان
در ریاض و مسکو در اوج بحران های موجود باز هم تالش کرده اند که
روابط دوستانه خود را حفظ کنند .نمونه این همکاری ها را می توان در
تالش مسکو برای نزدیکی به ریاض ،علیرغم اختالف نظر بر سر شیوه
اداره قیمت های نفت در بازارهای بین المللی ،پس از حل و فصل موضوع
برنامه هسته ای ایران با غرب دید که بیشتر به سیاست حفظ توازن قوا
نزدیک بوده است.

 پیشینه نگاه روسیه به اوپک با چه رویکردهایی قابلبررسی است؟

 مسکو تا چه زمانی از تولید نفت ایران پشتیبانی می کند واین امر به چه عواملی وابسته است؟

هنگامی که اوپک در دهه  ۱۹۶۰تشکیل شد ،اوج رقابت های میان
ابرقدرت ها در دوران جنگ سرد بود .از آنجا که اغلب اعضای این سازمان
در آن دوران روابط نزدیکی با قدرت های غربی داشتند ،عمال روابط
چندانی میان اتحاد شوروی و این سازمان شکل نگرفت .البته در آن دوران،
شوروی نیز با وجود دارا بودن ذخایر بزرگ انرژی ،چندان بازیگر فعالی در
عرصه بازارهای بین المللی انرژی که بیشتر از شرکت های بزرگ نفتی
غربی و کشورهای تولیدکننده جهان سومی تشکیل می شد ،نبود .در واقع،
از هنگام فروپاشی اتحاد شوروی و شکل گیری فدراسیون روسیه و به
ویژه اولویت بخشی به شکل دهی به ساختار اقتصادی روسیه نوین برپایه
درآمدهای حاصل از فروش انرژی بود که روسیه هم به یک بازیگر فعال
در بازارهای بین المللی انرژی تبدیل شد و هم اعضای اوپک و دولتمردان
روس تالش کردند که با هم در ارتباط و گفتگو باشند.

در سال های طوالنی تحریم خرید نفت و گاز از ایران ،بسیاری دیگر
از تولیدکنندگان انرژی ،از جمله روسیه ،تالش کردند تا سهم ایران در
بازارهای انرژی را با تولیدات خود پر کنند .در حالی که مصرف کنندگان
بزرگ انرژی در آسیا و اروپا هر ساله بر میزان خریدهای خود در بازارها
افزوده اند ،جای خالی ایران توسط تولیدات دیگر کشورها پر شده است.
امروزه با رفع تحریم های بین المللی و در شرایطی که قیمت های انرژی
بسیار پایین آمده اند ،بازگرداندن سهم ایران از بازار به این کشور ،امری
ست که نه مطلوب اعضای اوپک است و نه دیگر تولیدکنندگان بیرون
از اوپک مانند روسیه .از این رو ،طبیعی است که این امر همانطور که در
یک سال گذشته دیده شده ،به آهستگی و مرحله به مرحله انجام خواهد
شد .این امر می تواند از تاثیر ورود دوباره ایران به بازارهای نفتی ،که می
تواند به کاهش بیشتر قیمت ها منجر شود ،بکاهد .در عین حال ،در یک
وضعیت باثبات ،روسیه ،ایران ،عربستان ،عراق و دیگر تولیدات کنندگان
بزرگ نفت در جهان ،همگی به رقابت با یکدیگر برای به دست آوردن
سهم بیشتر خواهند پرداخت.

سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) اگرچه در ظاهر نهادی
اقتصادی است ،اما در طول تاریخ نشان داده است که عوامل سیاسی به
شدت بر تصمیم گیری ها و موضعگیری ها و دسته بندی های گوناگون
اعضای این سازمان تاثیرگذارند .اگرچه روسیه با کشورهای عضو این
سازمان از همه طیف ها روابط و مناسبات خوبی دارد ،اما تاکنون هیچ یک
از اعضا روی خوش چندانی نسبت به دخالت روسیه در تصمیم گیری های
این نهاد از خود نشان نداده اند .گاهی که بحث عضویت روسیه در اوپک
مطرح شده است نیز هر دو طرف ،چندان تمایلی در این زمینه نداشته اند
و روس ها همواره ترجیح داده اند تا در حاشیه نشست های اوپک و یا به
طور دوجانبه با کشورهای عضو این سازمان به گفتگو بپردازند و هماهنگی
هایی در زمینه مواضع خود در بازارهای انرژی صورت دهند .در واقع،
اینطور به نظر می رسد که روس ها تمایل چندانی به عضویت در کارتلی
اقتصادی که یادگار دوران جنگ سرد است و همواره با چند دستگی های
گوناگون در میان اعضا روبرو بوده است ،ندارند .در سال های اخیر نیز
اگرچه روشن است که روسیه به دنبال افزایش قیمت های جهانی نفت
می باشد ،اما این تالش ها بنا به دالیل گوناگون ،از جمله ناهمگونی در
رویکردهای سیاسی اعضای اصلی اوپک ،نتوانسته است به ثمر نشیند.

 آینده همگرایی یا واگرایی اعضای اوپک چه تاثیراتاقتصادی ،امنیتی و سیاسی برای روسیه در پی دارد؟

 در دو سال گذشته و با پایین آمدن قیمت نفت ،مهمتریناهداف روسیه در رایزنی با مقامات کشورهای عضو اوپک
چه بوده است؟
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آنچه که روشن است ،در آینده نزدیک نمی توان انتظار داشت که میان
اعضای اصلی اوپک همگرایی چندانی در حوزه تولید انرژی شکل گیرد.
در واقع ،بحران در روابط سیاسی میان این اعضا و نیز رقابت های قدیمی
بر سر میزان تولید نفت ،به همراه رویکرد تولید حداکثری کشورهایی مانند
عربستان و یا تولیدکنندگان کوچک دیگر که با بحران های مالی دست و
پنجه نرم می کنند ،می تواند به کاهش هرچه بیشتر قیمت نفت در بازارها
بیانجامد .بر این عوامل باید رشد بسیار کند اقتصادهای اروپایی را نیز افزود.
از این رو ،حتی نیاز فزاینده قدرت های آسیایی به انرژی نیز نمی تواند
تکانی تازه به بازارهای نفتی بدهد و اقتصاد روسیه را از بحران بی پولی
نجات بخشد .با اینهمه ،احتمال افزایش تنش ها میان همسایگان در خلیج
پارس ،شاید این سناریو را به ذهن دیگر تولیدکنندگان انرژی راه دهد که
یک بحران تازه میان تولیدکنندگان اصلی انرژی ،می تواند محرک خوبی
برای باال رفتن ناگهانی قیمت ها ،حتی برای دوره ای کوتاه باشد.
منبع :دیده بان روسیه

بازگشت نفت به
کانون اصلی توجه
تابستان تمام شد و پاییز در راه است .اقتصاد جهانی و بازارهای مالی با
ابرهای طوفان سیاسی روبرو خواهند شد .در حالی که اقتصاد جهانی
ضعیف است ،ارزیابی ریسک اقتصاد کالن متعادل تر از برخی اوقات
بوده است .با این حال ،خطرات سیاسی برجسته تر شده است.
در آمریکا دونالد ترامپ رای دهندگان خشمگین را در انتخابات ریاست
جمهوری ،هدف قرار داده است ،در اروپا ظهور پوپولیسم خطرات
امنیتی را افزایش داده و ادامه بحران مهاجرت در کانون توجه قرار
دارد ،در اوکراین این خطر وجود دارد که پوتین در آستانه انتخابات
پارلمانی روسیه در سپتامبر ،درگیری ها را تشدید کند ،در چین شرایط
سخت سیاسی می تواند موجب نااطمینانی بلند مدت در آسیا شود .در
سطح جهانی ،قیمت آشفته نفت در مرکز توجهات است .ریسک های
سیاسی در پاییز تسلط کامل خواهد داشت و هر چه زمستان نزدیکتر
شود ،وقت آماده شدن خواهد بود.
قیمت نفت احتماال به روند صعودی ادامه می دهد ولی کاهش قیمت
در تابستان تاثیر زیادی بر اعتماد در بازارهای نوظهور داشته است.
تعادل بین عرضه و تقاضا تاحدی موجب افزایش قیمت شده است ولی
پیش بینی تحوالت بین کشورهای تولید کننده سخت و دشوار است.
پس از سقوط قیمت نفت؛ صنعت نفت با رکود روبرو شده است .تعداد
سکوهای نفتی در آمریکا از  ۱۶۵۰عدد به کمتر از  ۳۰۰سکو کاهش
یافته است .آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده است که تولید
شیل نفت در آمریکا احتماال به سوی  ۱۵میلیون بشکه در روز پیش
خواهد رفت .آمریکا در ماه می حدود  ۸میلیون بشکه نفت در روز
تولید کرده که این رقم کمتر از رکورد  ۱۰میلیون بشکه ای سال
گذشته است .عربستان در این مدت تولید خود را از  ۹.۵میلیون به
 ۱۱میلیون بشکه و روسیه نیز از  ۱۰.۵به  ۱۱میلیون بشکه افزایش
داده اند و ایران نیز در حال رسیدن به سقف تولید کمتر از  ۴میلیون
بشکه در روز است.
همه شرکتهای بزرگ نفتی هزینه های سرمایه گذاری خود را کاهش
داده اند .بخش خدمات نفت نیز با کاهش هزینه روبرو شده است .این
به معنای کاهش احتمالی عرضه به میزان  ۵تا  ۱۰درصد در سال در

چاه های با عمر باال خواهد بود .کاهش هزینه ها در تولید هم
در بخش متعارف و هم شیل بیشتر و سریعتر از حد انتظار بوده
است .اختالالت موقتی در تولید نفت کانادا نیجریه شمال عراق
و ونزوئال در سال  ۲۰۱۶وجود داشته است .ظرفیت پاالیشگاهی
اروپا کاهش یافته و در آمریکا نیز تثبیت شده است.
لحن متعادلتر خالد الفلیح وزیر نفت جدید عربستان شاید نشانه
ای باشد که اوپک و روسیه برای دستیابی به هماهنگی ،نزدیکتر
شده اند .البته نسبت به هماهنگی اوپک تردید وجود دارد .اوپک
و روسیه نمی توانند سطح تولید در آمریکا را کنترل کنند ،جایی
که بیشترین ظرفیت افزایش تولید را در شرایط کنونی دارد.
اختالف بین عربستان سعودی کویت و امارات ،با ایران ،منطق
اوپک را تضعیف کرده است .اگر شما می خواهید در درگیری
های یمن و سوریه نقش داشته باشید ،سخت خواهد بود که
بتوانید برای هماهنگی قیمت نفت همکاری کنید.
مشکالت مالی در روسیه ،عربستان و ونزوئال نیز به آن معناست
کمه محدود کردن تولید بسیار سخت خواهد بود .از نظر تاریخی،
محدود کردن تولید نفت اوپک به معنای کاهش تولید عربستان
بوده و اکثر اعضای دیگر بدون محدودیت به تولید ادامه می
دهند .مساله ای که امروز برای عربستان قابل قبول نخواهد
بود .واقعیت این است که عربستان برنامه ای را برای اجرای
اصالحات ساختاری تنظیم کرده است .اقتصاد عربستان به طور
کامل تحت تسلط صنعت نفت قرار دارد و نفت پروژه های
دولت عربستان را تسهیل می کند .بخش خصوصی کمتر از ۱۵
درصد اقتصاد عربستان را تشکیل می دهد .محمد بن سلمان
معاون ولیعهد معاون نخست وزیر و وزیر دفاع عربستان ،هدف
استقالل از نفت را برای این کشور ترسیم کرده است.
کسری بودجه امسال به  ۱۶درصد جی دی پی خواهد رسید و
میزان بدهی ناخالص از یک درصد جی دی پی در سال ۲۰۱۴
به  ۳۰درصد در سال  ۲۰۱۸خواهد رسید .سیر کنونی ناپایدار
است و باید برنامه تجدید ساختارهای مالی اجرا شود.
اجرای اصالحات ساختاری و کاهش هزینه های دولتی در
شرایط کنونی بسیار سخت است .اجرای این اصالحات در
کشوری که دهه ها به یارانه های دولتی وابسته بوده و بخش
خصوصی بسیار ضعیفی دارد  ،بسیار پیچیده تر است .عالوه بر
این دولت مشروعیت الزم برای اجرای اقدامات دموکراتیک را
ندارد و جمعیت جوان بیشتر و بیشتر حامی تفکرات افراطی
وهابیت شده اند .دو سوم جمعیت عربستان زیر  ۲۵سال
هستند .روند اصالحات در عربستان به اندازه کافی مشکل
است ،کاهش درآمدهای نفتی نیز اجرای این اصالحات را
سخت تر کرده است.
افزایش رونق در آسیا می تواند عامل مهمی برای بهبود قیمت
نفت باشد .چین طی ده سال گذشته عامل اصلی افزایش
تقاضای انرژی بوده است .هر چه روند رشد اقتصادی چین
باثبات تر باشد ،این یک عامل مهم برای بازار انرژی خواهد بود.
اگر هند ،اندونزی و سایر کشورهای آسیایی نیز بتوانند روند رشد
اقتصادی را تقویت بخشند ،این مساله بسیار مهم خواهد بود .در
یک رونق جهانی ،قیمت نفت باید افزایش یابد و شاید در سال
 ۲۱۰۶به بیش از  ۵۵دالر در هر بشکه برسد و در سال ۲۰۱۷
نیز از مرز  ۶۰دالر بگذرد.
منبع :مجمع جهانی اقتصاد

گزارش صندوق بین المللی پول از وضعیت خاور میانه

افق روشنی برای بهبود اوضاع خاورمیانه نیست
صندوق بین المللی پول گزارشی را با عنوان «اثرات اقتصادی و
بحران پناهندگان در خاورمیانه و شمال آفریقا» منتشر کرده که در
آن درگیری ها در خاورمیانه و شمال آفریقا مورد بررسی قرار گرفته
است .در این گزارش همچنین به اثرات درگیری ها به خارج از
مرزهای کشورهای این منطقه نیز اشاره شده است.
به گزارش روزنامه العرب ،چاپ لندن ،در این گزارش بر ضرورت
حمایت از اردن و لبنان و تونس و بعضی کشورهای آفریقایی با
هدف رویارویی با مشکالت پناهندگان و همچنین تبدیل شدن
آنها به الگویی مناسب برای توسعه برای دیگر کشورهای عربی
این منطقه تاکید شده است.
بر کسی پوشیده نیست که این گزارش هم زمان با نشست
مجمع عمومی سازمان ملل که در آن رهبران کشورهای جهان
در نیویورک گرد هم می آیند منتشر شده تا شاید زمینه ای برای
بررسی مشکالتی که ملت سوریه از آغاز بحران آن در پنج سال
پیش تا کنون با آنها دست به گریبان است ،فراهم شود تا شاید به
میلیون ها مهاجر و پناهنده سوری کمک شود.
صندوق بین المللی پول تاکید می کند که اولویت کوتاه مدت
در کمک رسانی انسانی فوری چه به مناطق مورد منازعه چه به
مناطقی است که میزبان شمار بسیاری از پناهندگان مثل اردن و
لبنان است .این مطالعه همچنین تاکید می کند که باید اقتصادهای
کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا تقویت شوند.
بنا به این گزارش نزدیک به  20میلیون نفر در پی درگیری های
جاری در خاورمیانه فرار کرده اند که بیش از  10میلیون نفر از آنها
پناهنده محسوب می شوند .فاجعه ای که از زمان جنگ جهانی دوم
تا کنون سابقه نداشته است.
هم زمان با این گزارش کریستین الگارد ،مدیر صندوق بین المللی
پول نیز در یادداشتی یادآور می شود« :هزینه های اقتصادی
درگیری های خاورمیانه سرسام آور است ،عالوه بر هزینه های

تاسف آور انسانی و ویرانی زیربناها که در پی جنگ ها و درگیری
های داخلی در کشورهایی مثل عراق و لیبی و سوریه و یمن به
وجود آمده ،نرخ فقر و بی کاری نیز سر به فلک کشیده به طوری
که دولت های این کشورها بیش از هر زمانی متزلزل شده اند
و دستاوردهای توسعه گذشته در تمامی نسل ها همگی از بین
رفته اند.
الگارد در ادامه می نویسد« :مثال میانگین نرخ تحصیل در مدارس
تا سال  2013در سوریه به  52درصد رسیده و میانگین سن نیز از
 76در قبل از جنگ به  56کاهش یافته است .جنگ سبب افزایش
نرخ تورم و ضعف اوضاع مالی شده که به دنبال آن رکودهای
عمیق در نهادهای متضرر را به وجود آورده است .مثال بعد از چهار
سال از کشتار و خشونت در سوریه تولید ناخالص داخلی سوریه به
نصف میزان تولید ناخالص داخلی در سال  2010یعنی قبل از آغاز
درگیری ها رسیده است .همچنین نرخ تورم تا ماه مه  2015نزدیک
به  300درصد افزایش داشته است ،این باالترین نرخ تورم در ماه
های اخیر سوریه بوده است».
الگارد درباره جنگ یمن نیز می نویسد« :یمن فقط در سال 2015
در حدود  25تا  35درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از دست
داد ،این رقم سرسام آوری است ،جنگ آثار عمیقی بر اقتصاد می
گذارد».
وی در ادامه تاکید می کند ،ما پیش بینی می کنیم اگر سوریه به
طور میانگین ساالنه  4.5درصد رشد داشته باشد بیش از  20سال
طول می کشد تا تولید ناخالص داخلی آن به سطح قبل از سال
 2010برسد.
صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند با ادامه روند فعلی
در صورتی که راه حلی برای بحران ها یافت نشوند اوضاع در
خاورمیانه بدتر شود و بسیاری از کشورهای این منطقه نتوانند به
رشد و نمو مطلوب برسند.
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روایت فرانسوی ها از مذاکرات هستهای

در شرایطی که  15ماه از توافق هسته ای ایران و  5+1موسوم به
برجام می گذرد ،عمده روایت ها از سوی تیم هسته ای ایران و
آمریکا بوده است .لوران فابیوس ،وزیر خارجه سابق فرانسه به تازگی
به بیان روند مذاکرات از نگاه خود پرداخت تا بیانگر روایت سومی از
مذاکرات ایران و گروه  5+1باشد.
«لوران فابیوس» ،وزیر خارجه سابق فرانسه ،که نقش مهمی در طول
مذاکرات هسته ای با ایران ایفا کرد و بیش از هر چیز به «مخالفت
با امتیازدهی» به ایران معروف شده بود ،در گزارشی مفصل ،به
تشریح بخشی از پشت صحنه مراحل مختلف مذاکرات هسته ای با
ایران پرداخت .فابیوس که از اعضای سرشناس حزب سوسیالیست
فرانسه است ،در این گزارش  26صفحه ای که در فصلنامه واشنگتن
به چاپ رسیده است ،از زمان مذاکرات در دوران «سعید جلیلی» دبیر
سابق شورای عالی امنیت ملی آغاز کرده و تا زمان حصول برنامه
جامع اقدام مشترک پیش رفته است.
 موافقت با غنی سازیوزیر خارجه سابق فرانسه ابتدا به یادآوری روند مذاکرات در دوران
سعید جلیلی پرداخته و نوشته است ،در حالی که  5+1به دنبال توقف
غنی سازی 20درصدی ،خروج اورانیوم غنی شده از ایران و تعطیلی
سایت غنی سازی فردو بود ،طرف ایرانی از پاسخ به این خواسته ها
سر باز می زد .به گفته فابیوس ،ایران روز  24جوالی ( 2012مرداد
 )1391در نشستی در استانبول میان «هلگا اشمید» معاون مسوول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا و «علی باقری» معاون وقت جلیلی،
طرحی را ارائه کرده که براساس آن غنی سازی  20درصدی ایران
در قالب روندی  9مرحله ای و به صورت تدریجی به حالت تعلیق
درآمده و در مقابل باید تمام تحریم های یک و چندجانبه علیه
تهران برداشته می شد .به ادعای فابیوس در تابستان و پاییز ،2012
پس از آنکه «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در
مجمع عمومی سازمان ملل با ترسیم یک طرح گرافیکی ایران را به
اقدام نظامی تهدید کرد 5+1 ،بیش از آنکه بر حل مساله هسته ای
تمرکز داشته باشد ،بر جلوگیری از اقدام یکجانبه احتمالی تل آویو
متمرکز شد.او سپس به اختالف نظرهای گسترده میان اعضای گروه
 5+1پرداخته و نوشته است که در اکتبر همان سال ،در حالی که
آبان  ■ 1395شماره 34 ■ 10

کشورهای غربی به دنبال ارائه پیشنهاد جدیدی براساس چارچوب
پیشنهاد بغداد بودند ،روسیه و چین خواستار جذاب تر کردن این بسته
بوده و اصرار داشتند که باید میزان مشوق ها برای ایران بیشتر شود.
عالوه بر این ،مسکو و پکن به طور مشترک ،طرحی آماده کرده
بودند که در ازای تعلیق غنی سازی  20درصدی ،حق ایران برای
غنی سازی را به رسمیت شناخته و تحریم های نفتی اتحادیه اروپا
علیه ایران را تعلیق می کرد .فابیوس که بین سال های  1984تا
 1986و در زمان ریاست جمهوری فرانسوآ میتران ،نخست وزیر
فرانسه بود در بخش دیگری از این گزارش آورده است که در اواخر
سال  ،2012بریتانیا طرحی را پیشنهاد کرد که براساس آن غنی
سازی در ایران ادامه یافته و امتیازاتی در زمینه تحریم های نفتی به
تهران اعطا می شد .آلمان که از مدت ها قبل از پذیرش حق غنی
سازی حمایت می کرده ،از این طرح استقبال کرده ،اما آمریکا رغبتی
به این طرح نشان نداده و این طرح عمال عقیم مانده است .وزیر
خارجه سابق فرانسه نوشته است که بعدا در مذاکراتی که در آلماتی
برگزار شد هم ،هرچند طرفین مذاکراتی واقعی داشتند ،اما به این
نتیجه رسیدند که مواضعشان اختالف زیادی دارد و نمی توان برای
دور بعدی نشست برنامه ریزی کرد.
 اتهام وقت کشی به روحانی در گذشتهفابیوس که هم اکنون رئیس شورای قانون اساسی فرانسه است،
سپس به تغییر دولت در ایران اشاره و انتخاب «حسن روحانی» به
عنوان رئیس جمهور را موجب «گشوده شدن راهی برای تجدید
مذاکرات» توصیف کرده است .وزیر خارجه فرانسه بین سال های
 2012تا  ،2016هرچند حسن روحانی ،رئیس جمهوری کنونی ایران
را به وقت کشی و پنهان کردن حقایق در جریان سرپرستی تیم
مذاکره کننده ایران بین سال های  2003تا  2005متهم کرده،
اما نوشته که او بالفاصله پس از انتخاب« ،محمد جواد ظریف»
را که فردی آشنا به ایاالت متحده و اروپا بود به عنوان وزیر خارجه
منصوب کرد و ظریف هم در اولین نشست تالش کرد تا با پاک
کردن ذهنیت پیشین در مورد روال ایران در مذاکرات« ،رویکرد
جدید» گفت وگوها را برای  5+1تشریح کند .ایده اصلی این بود که
طرفین ظرف نهایتا یک سال در مورد غنی سازی به توافق رسیده و
تمام تحریم ها هم رفع شوند.
 پاورپوینت ظریففابیوس که پیش تر دو سمت مهم وزارت دارایی و وزارت بودجه
فرانسه را بر عهده داشته ،در بخش دیگری از گزارش خود نوشته
است که روز  15اکتبر ( 2013مهر  )92ظریف در دیدار با «کاترین
اشتون» مسوول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا ،طرح خود را در
قالب پاورپوینتی با عنوان «پایان یک بحران غیرضروری ،گشایش
افق های جدید» ارائه کرد .اهداف ذکر شده در این طرح  )1رسیدن
به اهداف مشترک؛  )2گام نهایی مبتنی بر فتوای مقام معظم رهبری
و ادامه تحقیق و توسعه در مورد غنی سازی ،غنی سازی در فردو و
نطنز براساس حدود مورد توافق ،فعالیت رآکتور اراک به نحوی که
امکان عملکرد اشاعه ای نداشته باشد ،نظارت از سوی آژانس بین
المللی انرژی اتمی و رفع کلیه تحریم ها؛ و  )3گام نخست مبتنی
بر حل مساله غنی سازی 20درصد ،تعیین گستره عملکرد فردو و

نطنز در قبال تحریم های مالی ،پتروشیمی ،اتومبیل ،طال و دیگر
فلزات گرانبها بود.
 افشای کانال مخفی میان تهران و واشنگتنوزیر خارجه سابق فرانسه سپس تا نوامبر  2013پیش رفته ،زمانی که
به گفته او آمریکایی ها که تا پیش از آن با کارشناسان درجه دومشان
در مذاکرات کارشناسی حضور داشتند ،ناگهان سندی کامال متفاوت
را بین اعضای  5+1توزیع کردند که در آن خط سیری برای مذاکرات
ترسیم شده بود که مولفه های پیشنهاد ظریف از جمله فاز نخست،
فاز نهایی و اهداف مشترک را داشت .فابیوس می گوید افشای وجود
یک کانال مخفی مذاکرات دوجانبه میان تهران و واشنگتن به بروز
درگیری لفظی شدیدی میان نماینده آمریکا و فرانسه منجر شد ،اما
نهایتا همین سند ،مبنای مذاکرات قرار گرفت .به گفته او ،پاریس این
سند را ناقص می دید و معتقد بود که چند کمبود در آن وجود دارد و
باید اصالح شود .فابیوس سپس تایید کرده که با وجود موافقت همه
با مفاد این سند ،این فرانسوی ها بوده اند که با آن مخالفت کرده و
دیگر اعضای  5+1را به اصالح سندی واداشته اند که پیش تر بین
تهران و واشنگتن مورد توافق قرار گرفته بود.
 تهدید به خروج از مذاکراتآن طور که فابیوس نوشته ،این تغییر ناگهانی سند ،با واکنش تند
ظریف مواجه شده و او حتی تهدید کرده که ممکن است ایران به
کلی از مذاکرات خارج شود .با این وجود طرفین نهایتا موافقت کرده
اند که مذاکرات کارشناسی برگزار و این اصالحات بررسی شوند.
فرانسه هم همان زمان به آمریکا هشدار داده است که نباید مذاکره
مخفی با ایران را تکرار کند .نهایتا جلسه وزیران خارجه روز 22
نوامبر برگزار شد و به گفته فابیوس ،ظریف پس از سه روز مقاومت،
درخواست های جدید طرف مقابل را پذیرفت و در عوض «جان
کری» وزیر خارجه آمریکا هم پیشنهاد آزادسازی بخشی از دارایی
های ایران را مطرح کرد .این رقم در ابتدا  3 /6میلیارد دالر بوده ،اما
نهایتا طرفین روی رقم  4 /2میلیارد دالر توافق کرده و توافق موقت
هسته ای ،موسوم به برنامه اقدام مشترک ،در بامداد روز  24نوامبر
 3( 2012آذر  )92شکل گرفت.
 رویکرد سختگیرانه ایرانفابیوس در ادامه به تشریح روند مذاکرات پرداخت و نوشت که در
طول مذاکرات اعالم تحریم های جدید آمریکا علیه شخصیت های
ایران و رونمایی ایران از نسل جدید سانتریفیوژهایش ،موجب وقفه
در مذاکرات شد .او مدعی است که تیم هسته ای ایران رویکرد
سختگیرانه تری در مذاکرات داشته و تالش می کرد از اینکه
دستاوردهایش به عنوان امتیاز خرج شود ،جلوگیری کند .نهایتا
آژانس موافقت کرده که ایران سانتریفیوژ جدیدش را حفظ کند،
مشروط بر اینکه آن را به منابع اورانیوم متصل نکند.
 اعتراض ایران به عدم رفع واقعی تحریم هااو با اشاره به اینکه در همان دوران ایران نسبت به اینکه رفع تحریم
ها براساس برنامه اقدام به درستی اتفاق نیفتاده و تنها روی کاغذ
مانده ،مدعی شده است که سردرگمی بانک مرکزی و ناتوانی
مقامات ایرانی در تصمیم گیری در مورد نحوه استفاده از این منابع
دلیل اصلی بروز مشکل در جابه جایی این مبالغ بود.
 فرار از شنودفابیوس در ادامه گزارش خود به اولین مورد از تمدیدهای چند

باره مذاکرات اشاره کرده و نوشته است که در این برهه تیم
مذاکره کننده فرانسه برای فرار از دستگاه های شنود ،به پارک
نزدیک محل مذاکره می رفته و در همین محل هم بوده که
رویکرد تازه برای حل مساله ابعاد احتمالی ،با عنوان «فهرست
محدودکننده» تدوین شده است.
وزیر خارجه فرانسه سپس به بیان جزئیات مذاکرات پرداخته تا
به دومین تمدید مذاکرات رسیده است .در آن زمان مذاکرات
به صورت دو مرحله ای تمدید شد :یک دوره چهار ماهه برای
تصویب چارچوب سیاسی و یک بازه سه ماهه برای مسائل
فنی .به گفته فابیوس ،این بازه زمانی پیشنهاد فرانسه بود ،در
حالی که کری با آن مخالف بوده و می گفت که نمی تواند
کنگره را بیش از این «معطل» نگه دارد .با این وجود پاریس
معتقد بوده که به دلیل فشار تحریم ها ،زمان به نفع غرب در
گذر است.
 پنهان کاری آمریکایی هافابیوس در طول این گزارش بارها از پنهان کاری آمریکا گالیه
کرده و نوشته است که در مذاکراتی که در لوزان انجام شد،
واشنگتن پیشنهادی در مورد نحوه رفع تحریم های شورای
امنیت داشت ،اما با وجود اصرار کشورهای اروپایی حاضر نبود
جزئیات آن را در اختیار آنها بگذارد .به گفته او ،در مورد مساله
بازرسی ها ،آمریکا به صورت مخفیانه با همکاری دستگاه
سیاست خارجی اتحادیه اروپا ،سازوکاری را طراحی کردند که
براساس آن بازرسی از مراکز حساس به کسب حداکثر آرا منوط
می شد و ترکیب اعضا هم با وارد کردن اتحادیه اروپا به نحوی
تنظیم شده بود که طرف غربی همواره پنج رای از هشت رای
را داشته باشد تا در صورت نیاز ایران را وادار به صدور مجوز
بازرسی کند .فابیوس می گوید پاریس این سازوکار را ضعیف
تر از پروتکل الحاقی دانسته و این مساله را به اطالع آژانس
رسانده است( .این سازوکار نهایتا در برجام گنجانده شد).
 قصد آمریکا برای دادن امتیازات بیشتراو در ادامه تصویری ضعیف از طرف آمریکایی به تصویر
کشیده که به واسطه گذر زمان تحت فشار بوده و قصد داشته
امتیازات بیشتری به ایران بدهد ،از جمله اینکه محدودیت ها
فقط براساس زمان گریز تعیین شده و این زمان گریز هم در
سال یازدهم به هفت ماه کاهش یابد .فابیوس نوشت که در
مقابل ،فرانسه در برابر این امتیازدهی ها به ایران ایستاده و مفاد
ضعیف توافق با اصرار پاریس اصالح شده اند.
 فکت شیت آمریکاییمذاکره کننده فرانسه در جریان گفت و گو های هسته ای در
بخش دیگری از گزارش اش ،به نحوه انتشار فکت شیت (گزاره
برگ) آمریکایی اشاره کرده و تلویحا تایید کرده که واشنگتن
بر خالف قولی که داده بود ،این سند را منتشر کرده است .او
نوشته است« :سند لوزان ،به خودی خود سه نسخه با محتوایی
متفاوت داشت ،اما آن نسخه ای که در ساعت  06:45صبح
ثبت شده بود ،سند رسمی به شمار می رفت .سندی که حاوی
مفاد کلیدی توافق بود ،علنی نشد ،اما  5+1و ایران تصمیم
گرفتند که مشروط بر اینکه تناقضی در گفته های طرف های
مذاکره پیش نیاید ،می توان محتوای سند را علنی کرد ».او
افزود« :این ،اصل عدم تناقض گویی بود که کری خیلی به
آن عالقه داشت ،اما آمریکایی ها بالفاصله آن را نقض کرده
و فکت شیتی را به کنگره ارائه کردند که دیدگاه ایاالت متحده
(در مورد توافق) را با قرائتی مثبت ارائه می کرد».

انقالبهایی که مقابل مانیتورها رخ خواهد داد
رابرت شیلر ،برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۳
در چند قرن گذشته جهان سلسله ای از انقالب های فرهنگی را در
برابر ظلم و ستم ،که هرکدام با دیگری متفاوت بودند تجربه کرده
است .این انقالب ها در ذهن انسان ها رخ می دهد و در نهایت به
بسیاری از کشورهای جهان گسترش می یابد نه با جنگ ،بلکه با زبان
و تکنولوژی های ارتباطاتی .در نهایت ایده ها و افکاری که این انقالب
ها پیش می برند برخالف علت جنگ ها ،تبدیل به استداللی غیرقابل
مناقشه می شوند.
گمان می کنم انقالب مشابه بعدی ،که به احتمال زیاد در قرن بیست
ویکم به وقوع بپیوندد ،ویژگی ها و پیامدهای اقتصادی دولت ها و ملت
ها را به چالش بکشد .این انقالب بر روی بی عدالتی تمرکز خواهد کرد،
بی عدالتی ای که سرچشمه اش به طور کامل براساس شانس است؛
برخی از مردم در کشورهای فقیر و برخی در کشورهای ثروتمند به دنیا
آمده اند .افراد بیشتری اکنون برای شرکت های چندملیتی کار می کنند
و مردم سایر کشورها را می بینند ،و این احساس ما از بی عدالتی را
تحت تاثیر قرار می دهد.
استیون پینکوس سال  1688در کتاب «اولین انقالب مدرن» در
استداللی متقاعدکننده از «انقالب شکوهمند» سخن می گوید و
سرنگونی پادشاه کاتولیک توسط نمایندگان مجلس در انگلستان را به
عنوان آغاز یک انقالب در عدالت در سراسر جهان معرفی می کند .به
میدان های نبرد فکر نکنید ،به جایش قهوه خانه های با روزنامه های
آزاد که در همه جا گسترش یافتند را باور کنید جایی که ارتباطات پیچیده
ای میان انسان ها در جریان بود .همان طور که اتفاق افتاد ،انقالب
شکوهمند به روشنی مشخص کرد که دوران درک و تحسین جهانی از
مشروعیت گروه هایی آغاز شده است که «وحدت ایدئولوژیک» را که
خواسته یک پادشاه قوی است به اشتراک نمی گذارند.
«عقل سلیم» جزوه ای از توماس پین بود که در ژانویه  1776منتشر
و به پرفروش ترین کتاب در  ۱۳مستعمره تبدیل شد ،در این کتاب
انقالب دیگری نشان داده شد؛ انقالبی که با جنگ علیه بریتانیا از سال
بعد همراه بود(جنگی که علل متعددی داشت) .دسترسی به عقل سلیم
بی اندازه بود ،چرا که نه تنها فروخته می شد بلکه در کلیساها و جلسات
با صدای بلند خوانده می شد .ایده پادشاهی موروثی و داشتن برتری
معنوی فردی خاص نسبت به سایرین ،قاطعانه رد شد .تقریبا در همه
جای جهان از جمله در بریتانیا با این ایده انقالبی موافق هستند.
انقالب بعدی که باز هم با جنگ به دست نیامد و به صورتی عمومی به
رسمیت شناخته شد و به محبوبیت رسید ،لغو تدریجی برده داری بود که
بخشی از ظلم و ستم و بی عدالتی را از بین برد .در سال  ،1848شورش
ها در سراسر اروپا به شکل قابل مالحظه ای زیاد شد؛ اعتراضاتی شدید
به قوانین رای گیری که تنها به اقلیتی از مردان حق رای می داد:
مالکان و اشراف .درخواست حق رای به زنان به دنبال آن آمد .در قرن
بیستم و بیست ویکم ،سرانجام حقوق مدنی به اقلیت های نژادی و
جنسی داده می شود.
تمام این موارد ذکر شده از «انقالب عدالت» به بهبود ارتباطات مدیون
اند .ظلم و ستم در فاصله رخ می دهد نه وقتی مظلومین یکدیگر را
مالقات می کنند و می بینند .انقالب بعدی محل تولد را نفی نمی کند
اما با امتیاز ملیت مشکل خواهد داشت .درحالی که با افزایش احساسات
ضد مهاجرت در سراسر جهان به نظر می رسد که در جهت مخالف این
گفته ها گام برداشته می شود اما حس عدالت با بیشتر شدن ارتباطات
رشد خواهد کرد .در نهایت تشخیص اشتباه ،شانس های بزرگ را نابود
خواهد کرد.
در حال حاضر ،این شناخت هنوز هم در رقابتی سخت با انگیزه های
وطن پرستانه است ،انگیزه هایی که ریشه در یک قرارداد اجتماعی میان
اتباعی دارد که در طول سال مالیات پرداخت می کنند یا برای دفاع از
آنچه عنوان می شود منحصرا متعلق به آن ها است خدمت سربازی
انجام می دهند .اجازه مهاجرت نامحدود به نظر نقض این قرارداد است.
اما مهم ترین گام ها درباره بی عدالتی زادگاه ،احتماال مهاجرت را هدف

نخواهد گرفت بلکه در عوض ،روی گسترش آزادی اقتصادی تمرکز
خواهد کرد.
در سال  ،1948پل ای .ساموئلسون با «قضیه برابری قیمت فاکتور»
به وضوح نشان داد که در شرایط تجارت آزاد نامحدود ،بدون هزینه
های حمل و نقل (و با دیگر فرضیات آرمانی) ،نیروهای بازار قیمت
تمام عوامل تولید را در سراسر جهان برابر خواهند کرد؛ عواملی شامل
نرخ دستمزد در هر نوع استاندارد کار و کارگر .در یک دنیای ایده آل
مردم مجبور به جابجایی از کشوری به کشور دیگر برای به دست آوردن
دستمزد باالتر نخواهند بود .در نهایت ،آن ها باید قادر به کار در شرکتی
باشند که تولید خروجی آن در سطح بین المللی به فروش می رسد.
همانطور که تکنولوژی هزینه حمل ونقل و ارتباطات را تا نقطه ای بسیار
نزدیک و محو کاهش می دهد ،دستیابی به این برابری به شکل فزاینده
ای امکان پذیر می شود .اما هنوز موانعی قدیمی و مقاومت هایی برای
نصب امکانات جدید وجود دارد که باید با آن ها مقابله کرد .توافقنامه
های تجارت آزاد مورد بحث جدید ،مانند مشارکت فراآتالنتیکی و
تجارت و سرمایه گذاری مشترک فراآتالنتیک ،با موانعی روبرو است
که گروه هایی ذینفع تالش دارند آن ها را به سمت منافع خود هدایت
کنند .اما در نهایت حتی به توافقنامه هایی بهتر نیاز داریم که احتماال آن
ها را به دست خواهیم آورد.
برای رسیدن به قضیه برابر قیمت ،مردم نیاز دارند تا در شغل های مادام
العمر واقعی قرار بگیرند که به یک کشور مربوط است ،کشوری که الزاما
محل زندگی فیزیکی آن ها نیست .همچنین نیاز است از کسانی که
تجارت خود را در برابر یک تجارت خارجی از دست داده اند محافظت
شود .ریشه های موسسه تنظیم تجارت ( )TAAبه سال  1974در
آمریکا باز می گردد .کانادا در سال  1995یک پروژه مکمل درآمدی
را تجربه کرد .جهانی شدن در اروپا با تنظیم سازوکار یک صندوق با
بودجه ای اندک در حدود  150میلیون یورو آغاز شد .باراک اوباما ،رئیس
جمهور آمریکا پیشنهاد گسترش برنامه  TAAرا داد اما این ایده در
مرحله پیشنهاد ماند و آزمایش و تمرینی روی آن انجام نشد.
در نهایت انقالب بعدی مقابل مانیتورهای ما روی خواهد داد که ریشه
در معامالت روزانه ما با خارجی هایی دارد که هوش و نجابت آن ها را
می بینیم .مردمی که اتفاق ،به ناچار آن ها را در موقعیت زندگی در فقر
قرار داده است .این در نهایت به معامالت تجاری بهتر خواهد انجامید که
مستلزم توسعه بیشتر سفارشات جهانی ما و تکیه بر یک بیمه اجتماعی
محافظت شده است که در یک اقتصاد باز جهانی ممکن خواهد شد.
منبع :پراجکت سیندیکیت
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حقوق اقتصاد

مولفه «شرم»

پیشرانه ای موثر در امر بازدارندگی با کارکر مفید در تامین ضمانت اجرای تعهدات

دکتر مهدی شبروهی
■ چکیده
دکتر اریکسون و خانم اریکسون ،روانشناسان آمریکایی آلمانی تبار
در حوزه روانشناسی با گرایش رفتار شناسی به مقوله شرم بطور
جامع پرداخته و با توضیح مفصل اقدام به دسته بندی شرم با عناوین
شرم سیاه و مفید و مخرب نموده اند .بر همین سیاق میشل فوکو
فرانسوی ،فیلسوف معاصر در حوزه جامعه شناسی جرم نیز در کتاب
تنبیه مراقبت و زندان ،کارکردهای شرم را مورد تحلیل و تفسیر قرار
داده و رویکرد مولفه شرم در کسب نتیجه منطقی مجازات را در ادوار
مختلف بنحو دقیقی مورد اشاره قرار داده است به طوری که می توان
فرآیند تکنیکال رفتار شناسی جرم را از آن کشف و استخراج نمود
■ مقدمه
واژه های شرم -شرمندگی -شرمساری در ادبیات زبانی ما با وصف
اختالفات رسم الخطی در ساخت کالمی با واژگانی چون حیا -ندامت
و خطاپذیری دارای مشترکاتی در معانی و مفاهیم با هم هستند و
عموما می توانند دارای ترادف معنایی و مخرج مشترک محمول
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قصد و اراده جبران مافات و یا ترمیم رفتار ضرر آفرین و بیان مقصود
مشتاقانه به سمت حرکت جبرانی باشند .به همین دلیل در حوزه
ادبیات زبانی دارای کارکرد اعالمی و در حوزه ادبیات حقوقی با
کارکرد اجرایی و در حوزه علم روانشناسی دارای کارکردهای آموزشی
است .اگرچه در هر سه حوزه به عنوان یک مفهوم اخالقی شناخته
می شود ولی علمای روانشناسی بویژه روانشناسان بالینی شرم را
متناسب با زیست بوم افراد جوامع مختلف ،متصف به سه وضع نموده
اند .1 .شرم مفید  .2شرم مخرب  .3شرم سیاه.
البته این تقسیم بندی متکی به دالیل کامال علمی و دارای آثار
کارکردی قابل رویت در جوامع مختلف است اما چون ورود به این
بحث نیازمند صالحیت علمی شایسته و تخصص الزم می باشد
و نگارنده فقط قادر به فهم اندک از این مقوله بوده و صالحیت
نفی و اثبات این موضوع را ندارم فقط با ذکر مثالی که می تواند
بوضوح بیشتر نتیجه کارکردی شرم در حوزه علم روانشناسی با توجه
به جغرافیای زیست بوم افراد متعلق به جوامع مختلف کمک نماید،
اکتفا می نمایم.
به عنوان مثال ،آموزش جنسی به کودکان در جامعه ما تقریبا و شاید
تحقیقا یک تابو در نظام اخالقی در پهنه حاکمیتی شرم و حیا به دلیل
وجود دریافتهای پیشینی از عرف و فرهنگ حاکم بر مناسبات رفتاری
و تربیتی محسوب می شود .به همین دلیل کودکان محروم از دانش
و آگاهی الزم در برخورد با این مقوله طبیعی هستند .این قرائت از
شرم و یا حیا که دارای جنبه سلبی است به شرم سیاه تعبیر می گردد.
همچنین دامن زدن به فرآیند ممنوعه مقاالت علمی پیشگیری از
بیماری های واگیردار و انتقالی از رابطه جنسی نامشروع مثل ایدز و یا

سایر بیماری های انتقالی از این طریق که فاقد اباحیت در توضیح و
آگاهی دادن به آحاد اجتماعی به عنوان یک ابزار پیشگیرانه که تحت
انقیاد نوعی از قواعد شرم آور قرار دارد و جنبه ایجابی دارد به عنوان
شرم مخرب محسوب می گردد .از جمله اختفاء آزار جنسی از سوی
زنان و دختران بزه دیده که موجبات تضییع حقوق آنان را فراهم می
آورد .در سایر موارد پهنه حاکمیتی شرم مفید تلقی می گردد.
و اما کارکرد واژه شرم در حوزه مناسبات معمول اجتماعی و شکل
دهی رفتارهای عمومی نیز از گستره ای وسیع برخوردار می باشد و
همه ما در حوزه پراتیکال رفتاری و ادبیات زبانی برای تحمل سرزنش
و یا ترمیم یک برخورد ضرر آفرین و یا القا ندامت و پشیمانی با
جنبه جبرانی از آن استفاده و به عنوان یک پدیده رفتاری و کالمی
سازگارانه از مواهب آن برخورداریم .اگرچه انقیاد به این مفهوم
اخالقی فاقد تکلیف الزام آور و ضمانت اجرای قانونی است لیکن
به دلیل برخورداری از فواید پیشینی ملهم از اخالق حسنه و حسن
رفتار رعایت آن دارای وجه اشتیاقی و از زمره بدیهیات معمول و الزم
الرعایه به حساب می آید.
به طور مثال در قبال تمرد اختیاری یا قهری در ایفای یک تعهد و
یا تامین بهره مشروع از یک قول به نفع طرف مقابل و درک نقیصه
در مبانی تولید ارزش و منفعت حاصل از اقدام خود به ضرر فرد دیگر
و همچنین در ادای احترام بایسته به دیگران از دو زبان سر و بدن
استفاده فراوان می کنیم و واژه شرمندگی و شرمساری و استفاده از
ابزار بیان با مفهوم جبران ضرر و مافات از بارزترین الگوهای زبانی با
مصارف کثیره در روابط اجتماعی است.
اکنون با عبور از توضیح مختصر باال سعی داریم به مدخل اساسی

بحث که تحلیل کارکرد واژه شرم در حوزه حقوق و بررسی مکانیزم
تولید ارزش آن در امر بازدارندگی که از ارتکابات مجرمانه به ویژه در
حوزه جرایم تقلیدی و تاثیر ضمانت اجرای تعهدات در امور مدنی
وارد شویم.
همانطور که در مقدمه بیان شد ،شرم یک مفهوم اخالقی است و
اگر معانی اخالق را از درون اعتقاد فردریش نیچه ،فیلسوف آلمانی،
که تقریبا از بار استداللی قوی برخوردار است ،پذیرا باشیم خواهیم
دریافت که اخالق نتیجه ای است از شرایط ،که بشر به خاطر نیازها
و شرایط اخالق را به وجود آورده است .حسب اعتقاد نیچه اخالق می
تواند ضمن این که با به کار گیری نکات سودمند موجب حفظ بنیاد
گروه های اجتماعی باشد با تغییر شرایط زیست اجتماعی می تواند
کارکرد مناسب خود را از دست داده و به یک سنت و عادت بازدارنده
تبدیل شود .در چنین شرایطی که اخالق فایده خود را از دست داده و
فقط به خاطر این که گذشتگان به آن پای بند بوده اند ما هم به
آن پایبند باشیم ،نتیجه عمل به چنین اخالقی ،جلوگیری از رشد
جامعه خواهد بود.
یکی از مصادیق بیان فوق در شرایط کنونی اوصاف شرم سیاه و
مخرب در شرایط زیست اجتماعی فعلی است.
بدین توضیح که چون گذشتگان ما بنا به دالیلی که مجال توضیح
مبسوط آن در این مقال فراهم نیست آموزش جنسی به کودکان را
دور از اخالق و بی پروایی در حوزه شرم و حیا می دانستند.
امروز نیز با وصف ضرورت های قابل مشاهده و غیر قابل انکار دفع
خطر از افراد جامعه و پیشگیری از بیماری های مقاربتی مهلک و
سایر بیماریهای مزمن و خطرناک ،با تکیه به عادت ناشی از اعتقادات
گذشتگان از آموزش جنسی کودکان خودداری نماییم و بدون در نظر
گرفتن شرایط و نیازهای تامین کننده بهداشت روانی و فیزیکی یک
افراد جامعه ،آنان را محروم از ابزار دفاعی در مقابل خطرات پیش
رو نماییم و به این ترتیب مبانی حصولی شرم مفید را در ساخت
شرم سیاه و گاه مخرب مورد استفاده قرار دهیم و متاسفانه به دلیل
عدم تشخیص نظام نیازهای زیستی حالیه که دارای اختالف های
معناداری با الگوهای کهن هستند انتظار کسب نتایج منطقی در
عمل را نیز جانمایه توقعات خود قرار دهیم و با انکار واقعیت های
موجود و پناه بردن به نتایجی که تبار آن به اندیشه های متروک و
کارکردهای مطرود تعلق دارد .اصرار در تکرار تجربیات داشته باشیم و
علی رغم ثبوتی بودن ناکارآمدی و ارزشهای سنتی متروک سعی در
اثبات نظرات مورد عمل داشته و با قلب حقیقت و جعل واقعیت جلوه
های سیاه و مخرب اینگونه شرم را به عاریت گرفتن نتایج مطلوب
اخالقیات مفید افاقه شرم مفید در گذشته را ،ضامن صحت نگاه و
نگرش خود قرار دهیم .و به این ترتیب در مواجه با آثار و پیامدهای
ناگوار چنین تصمیماتی چاره ای جز اعمال مجازات سخت و خشن
علیه معلول را نداریم که همین عمل خود بازتولید کننده شرم مخرب
است و این چرخه تا زمانی که قادر به شناخت به علت تولید معلول
نگردیم به حیات خود ادامه می دهد و به طور علی الدوام تولید مثل
می نماید و جامعه به سرنوشتی دچار می شود که سال های درازی
ست که کشور ما از نظر جمعیت کیفری بدان مبتالست.
برای تشریح و چگونکی این فرآیند و شناخت مکانیزم تولید این نتایج
زیانبار از نظر جامعه شناسی جرم و رویکرد شرم را در سطوح مختلف
مورد مطالعه قرار می دهیم.
الف :شرم و رویکردهای آن
 .1شرم مفید با رویکرد بازدارندگی
 .2شرم مفید با رویکرد اصل خطاپذیری
 .3شرم مفید با رویکرد تعزیم به دوره پیش وضعی جرم
ب :شرم و مکانیزم تبدیل تخریبی
 .1شرم مخرب از طریق قانونگذاری
 .2شرم مخرب از طریق اقدامات نظارتی و مراقبتی غیر ضرور
 .3شرم مخرب از طریق ممتنع شدن نهاد داوری از تعمیم تصمیم
قضایی

ج :شرم عقیم
الف  :1شرم مفید با رویکرد بازدارندگی
شرم به عنوان یک مفهوم اخالقی متناسب با قواعد زیست مطلوب
اجتماعی در همه جوامع بشری پیشینه ای موثر در بازدارندگی از
ارتکاب به بزهکاری هاست .بسیاری از مردم جامعه ما به دلیل قواعد
اخالقی که منبعث از اعتقادات دینی و نظم پذیرفته شده اجتماعی
با پیوستهای قواعد عرفی -فرهنگی که مجموعا هنجارهای پذیرفته
شده و الزم الرعایه را تشکیل می دهد خود را ملزم به رعایت این
اصول و مقررات حاکم بر اعمال صیانت از حق دیگران می داند .در
بسیاری از موارد بدون آن که الزامات قانونی در شکل دهی رفتار
وجود داشته باشد و یا ضرورت نظارت رسمی -اجتماعی پیکره رفتار
را در انقیاد تصمیمات اعالم شده قرار دهد .مردم جامعه به عنوان یک
امر بدیهی خود را موظف به رعایت آن می دانند .از جمله انتخاب
پوشش و آراستگی در جامعه و محیط های خارج از منزل -کمک به
معلوالن ذهنی و جسمی و ناتوانان بیولوژیکی و یا نیازمندان ترحم
طلب و یا اقدامات خیر خواهانه و نیکوکارانه از جمله رفتارهایی ست
که بر پایه شرم و اجتناب از مواجه با مالمت افراد جامعه و ارضای
حس حمایت از انسانیت صورت می گیرد .بخش وسیعی از رفتارها و
کنش های اجتماعی افراد در طول حیات فیزیکی و اجتماعی متعلق
به این حوزه از تحرکات روزمره مبتنی بر مولفه شرم است و عموما
بخش کوچکی از مساحت رفتار مردم جامعه دارای نظم قانون
مکتوب و الزام آور قرار دارد.
به همین دلیل قوانین جزایی یا امور زاجره فقط به دلیل وجود عده
قلیلی از آحاد اجتماعی که احتمال ارتکاب آنان به اعمال خالف حق
سایرین می رود و بیم تعرض به حقوق دیگران از سوی این عده
قلیل و خاص که به دالیل عدیده ای که استعداد و بضاعت درک امور
الزام آور در صیانت از حقوق خود و دیگران را ندارند موجب تاسیس
دستگاه های قانونگذاری در امور جزایی می شوند و به دلیل تعمیم
این مقررات نسبت به همه افراد جامعه نمی توان به این نتیجه رسید
که وجود قوانین جزایی در یک کشور موید بزهکاری مسلم و مسجل

در این مرحله اگر سیستم مدیریت ایام

تحمل کیفر مبتنی بر اصول علمی و پراتیک

ندامتگاهی واقعی نباشد فرد در تنظیم
شبکه رفتار خود برخورد پارادایمیک
خواهد داشت یعنی از یک سو تسلیم

نظم آیینی و فیزیکی رنج آور می شود و
از طرف دیگر بطور تالشگرانه سعی در

کسب آموزه های نوین و تقویت ابتکارات
اراده و تضمین عایدات مجرمانه بعد از

محکومیت ،پیدا می کند و چون این دو
فضای رفتار کامال متضاد یکدیگرند عمال

موجب ظهور دو موقعیت پارادایمیک و

منفصل از نظر ماهیت می شود

اکثر افراد آن جامعه است .به همین دلیل یکی از ویژگیهای بنیادی
و اساسی قوانین جزایی وجه سلبی این قوانین است برخالف نظام
قانونگذاری مدنی که عمدتا دارای جنبه ایجابی است.
یکی از شاخصه های بارز شرم مفید با رویکرد بازدارندگی ،تقویت
روحیه تنبه طلبی و درک شرمساری نسبت به ارتکابات مجرمانه و یا
زیانبار اجتماعی است .از این رو می توان به اهمیت موئلفه شرم در
تلطیف نظام اجرایی مجازات و نگاه اصالح گرانه از طریق سیستم
مدیریت ندامتگاهی پی برد و بر پایه این تجربه به کمال طلبی از
طریق اصالحات جزایی اعتقاد پیدا کرد .به همین دلیل عموم علمای
جرم شناسی و حقوقدانان برجسته جهان معتقد و متفق القول در
اصالحات جزایی از طریق تقویت روحیه تنبه طلبی و شرمساری
بزهکاران برای تسهیل در رجوع آنان به دوران پیش وضعی جرم
هستند که نمونه این اصالحات در کشورهای پیشرفته از دهه ها
پیش مورد عمل بوده و اخیرا هم در قوانین جزایی مورد توصیه قرار
گرفته است.
مولفه شرم مفید در جامعه ما نیز می تواند کاتالیزوری موثر در کسب
نتیجه منطقی مجازات گردیده و از بازتولید جرم به وسیله مجرم
مجازات شده ممانعت به عمل آورد .اما با کمال تاسف باید گفت که
یکی از دالیل تکرار جرم در جامعه کنونی عقیم شدن مولفه شرم
مفید در کارکردهای قضایی بوده و متصدیان امور ضرورت توجه به
این مولفه را احساس نمی نمایند و صرفا با اصل قرار دادن مجازات
آن هم از نوع مشدده و عدم رعایت انصاف عمال این فاکتور موثر را از
مسیر نتیجه زایی خارج نموده اند و عمال شرم مفید را از کارآیی فارغ و
اصرار بر مجازات را به عنوان یک عامل بازدارنده مفروض دانسته اند
و نتایج حاصله از این قرائت از مجازات خشک و بی انعطاف موجب
رشد رو به تزاید جمعیت کیفری شده است.
عدم اعتنا به مولفه شرم و دفع و طرد خشونت بار آن از فرآیند مجازات
محض از ابتدای سالهای بعد از انقالب موجب اعمال مجازاتهای
سخت و بویژه سلب حیات گردید و نمونه ها اعدام های مجرمین مواد
مخدر در دهه  60بوسیله آقای خلخالی مرحوم که جامعه را با نتایج
معکوس و ازدیاد جمعیت مجرمین به این جرم مواجه نمود ،یکی از
نمونه های رویت پذیر و قابل مشاهده است.
اجرای مجازات های اعدام علیه مجرمین مواد مخدر آن هم بصورت
گسترده در دهه شصت نه این که موجب تقلیل میل و اراده به ارتکاب
این جرم نگردید بلکه جمعیت زیادی را به دلیل فراهم آمدن موقعیت
های اجتناب ناپذیر دفع خطر از حیات زیستی که خانواده های
اعدامیان را در موقعیت انتخاب دوگانه یا مرگ و یا ارتکاب به جرم
قرار می دهد ،راهی زندانها نمود .به طوری که امروزه بخش عظیمی
از زندانیان ما را مجرمین مواد مخدر تشکیل می دهد و چون جرم
مواد مخدر از جرایم تقلیدی به دلیل صرفه اقتصادی است گروهانهای
منتظر حضور در حوزه جرایم تقلیدی با ازدیاد جمعیت مشتاق به
ارتکاب تبدیل به لشکرهای متعدد در کل جغرافیای سرزمین ما شده
اند در حالیکه با نگرش اصالح گرانه و تغییر مدیریت زاجره ای به
مدیریت ندامتگاهی می توانستیم این جمعیت را در حد ثابتی نگه
داریم و از ازدیاد آن جلوگیری نماییم .در بسیاری از جرایم دیگر نیز
می توانستیم با اصل قرار دادن اصالح گری مانع ارتکاب جمعیت
مجرمان جرایم تقلیدی به تکرار جرم گردیم و با تقویت روحیه تنبه
طلبی و شرمساری آنان را به دوران پیش وضع جرم هدایت نماییم
ولی با نادیده گرفتن نتایج علمی در مورد مولفه شرم ضمن تحمیل
هزینه های طاقت فرسای مالی و معنوی اداره جمعیت کنونی با
انبوهی جمعیت آنان نیز روبرو گردیده ایم.
الف  :2شرم مفید با رویکرد اصل خطا پذیری
یکی دیگر از کارکردهای شرم مفید در حوزه استقرار حضور مجرمین،
اصل خطا پذیری است .این اصل برای اولین بار در سال  1356با
وضع ماده  6قانون اصالح پاره ای از قوانین دادگستری به قوانین
جزایی ،ورود پیدا کرد و چون تسلیم شدن به رای بدوی قبل از
انقضای مهلت اعتراض موجب تخفیف در مجازات می گردید دارای
دو وج ممتاز بود .اول از تراکم پرونده در رسیدگی مجدد دادگاه تجدید
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نظر جلوگیری می کرد و قضات دارای فراغت بیشتر در رسیدگی به
پرونده ها می شدند .دوم محکوم علیه به دلیل برخورداری از مواهب
تخفیف اصل خطا پذیری را در خود احیا می کرد و از این طریق با
تکیه بر مولفه شرم مفید و تحمل کیفرمخفف اراده ای برای ارتکاب
مجدد به جرم نداشت و عمال قانونگذاران با درک این واقعیت و
اقتباس از حقوق جزای غرب با تقویت روحیه تنبه طلبی و شرمساری
امکان اعاده به دوره پیش وضعیت جرم را فراهم می نمودند.
اصل خطا پذیری بسیار فراتر از یک مفهوم اخالقی است زیرا پذیرش
این اصل نیازمند عقالنیتی قانع کننده است و فرد مجرم با اراده خود
پی به مافات عمل مجرمانه خود برده و با تقویت اراده و قوه تصمیم
ساز مساعی خود را مصروف جبران مافات می نماید .اگرچه توبه در
قانون مجازات اسالمی ما از اسباب تقلیل مجازات و نوعا موید اصل
خطا پذیری می تواند محسوب شود ،لیکن از کارکرد موثر و اعتبار
اصل خطا پذیری برخوردار نبوده و عموما راه فراری ست که مجرم با
توسل به آن می تواند از تخفیف شرعی برخوردار شود و چون دستگاه
قضا و متصدیان محترم قضاوت توبه کنندگان را حامل ندامت واقعی
نمی دانند بلکه توسل به توبه اساسا نمی تواند موید ماهیت واقعی
خطا پذیری تلقی شود امیدی به عدم بازتولید جرم بوسیله توبه کننده
نیست.
اصل خطاپدیری فقط مبتنی بر سواد کالمی نیست بلکه نیازمند دژنره
شدن سیستم دروندادهای اندوزشی در پروسه تکوین جرم است و
این تحول نیازمند پردازشهای اشتیاقی و تسهیل کننده رجوع به دوره
پیش وضعی جرم است
سواد بصری ملهم از هنر دیداری و تجسم فهم پیکره تجسمات
تصویری و روئیت پدیر است و ندامت و پشیمانی حالتی نفسانی است
و از مقوله مفهوم اخالقی فراتر میباشد به همین دلیل تقویت میل
مشتاقانه ندامت و پشیمانی که عنصر اصلی ان تانولیته یا رنگمایه
درک محسنات اخالقی و رفتاری است نیازمند ممارست و تمرین بال
انقطاع در فرایند تحرکات اجتماعی است و این مهم حاصل نمیشود
مگر با توسل جستن به فن اوریهای مدرن تکنولوزی فکر تعالی
طلب.
شرم مفید در این فرایند عنصر اساسی و رکن اصلی ،تشخیص
مالکهای تبیین کننده مفاهیم بد و خوب و واضع تفکیک تحرکات
فردی است و اگر شرم به عنوان یک مفهوم اخالقی حوزه کنش
و یا رفتار فرد را در انقیاد داوریهای موثر قرار دهد قطعا برایند این
عمل فواید خطا پذیری را تصمین می کند و از این طریق فرد مجرم
با قبول مشتاقانه عمل ضرر افرین خود سعی در بهسازی رفتارها
و کنشهای خود در پهنه تحرکات اجتماعی بطور اشتیاقی خواهد
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نمود  .این نتیجه موجب تغییر اردوگاه زیستی فرد در شبکه های
اجتماعی گردیده و نیازمند حفاظت فیزیکی در سطح نخواهد بود و
باعث کاهش هزینه های مراقبتی می شود
-3شرم مفید با رویکرد استعزام مجرم به دوره پیش
وضعی جرم
عموما وقتی صحبت از مجرم می کنیم روی سخن ما با شخصی
است که بر اساس ساز و کارهای رسیدگی قضایی محکوم به تحمل
مشقت بعنوان کیفر شده است ،واز درجه اتهامی عبور کرده است و
چون اکثریت اعمال این مشقت همراه با کیفر زندان است ،الجرم
برای کمک به فرد برای اعاده به دوره پیش وضعی جرم باید از دانش
کافی و الزم جهت بازخوانی پروتکل شخصیت فرد زندانی در دوره
تحمل کیفر ،بر خوردار باشیم ،ضمنا عالوه بر کسب این دانش باید
سیستم مدیریت زندانبانی را نیز در خصوص این محکومین که در
اینجا فقط محکومین جرائم تقلیدی هستند تاکید می کنم محکومین
جرائم تقلیدی تغییر داده و مدیریت ندامتگاهی را جایگزین نماییم
زیرا فرد زندانی به محض داللت به زندان با تحدید قطعی اراده از
جنبه اختیار مواجه می شود و در این مرحله ،بدلیل منکوب شدن
فعالیت فکر و مسدود شدن قدرت رانش اراده ،به دو دلیل ،به باز
خوانی محفوظات دهنی اندوخته شده از ناکامی در تحصیل عایدات
مجرمانه می پردازد:
 -1بدلیل انسداد مسیرهای حوزه فعالیت های انتخابی
 -2بدلیل تجهیز قوای فکری به منطور مقابله جویی با خشونت
وضع حاضر
در این مرحله اگر سیستم مدیریت ایام تحمل کیفر مبتنی بر اصول
علمی و پراتیک ندامتگاهی واقعی نباشد فرد در تنظیم شبکه رفتار
خود برخورد پارادایمیک خواهد داشت یعنی از یک سو تسلیم نظم
آیینی و فیزیکی رنج آور می شود و از طرف دیگر بطور تالشگرانه
سعی در کسب آموزه های نوین و تقویت ابتکارات اراده و تضمین
عایدات مجرمانه بعد از محکومیت ،پیدا می کند و چون این دو
فضای رفتار کامال متضاد یکدیگرند عمال موجب ظهور دو موقعیت
پارادایمیک و منفصل از نظر ماهیت می شود دقیقا به همین دلیل
است که تکرار جرم در ایران امری مداومت پذیر و متداول است زیرا
علی رغم نصب تابلوی ندامتگاه بر سر در زندانهای ما ،هیچ خبری از
مدیریت ندامتگاهی نیست و محکومین در میان انتظارت تنبه طلبانه
مسئولین ،به اقدامات آموزشی خود جهت تدارک پوششهای تامین
امنیت تحرکات مشغولتد بطوری که بسیاری از این محکومین در
داخل زندان نیز موقعیت تامین امنیت شده را برای جرم مواد مخدر

فراهم نموده اند اگر چه مرتبا مورد انکار متصدیان محترم قرار می
گیرد ولی واقعیت با انکار حذف نمی شود.
از سوی دیگر بدالیل روان شناختی ،فرد زندانی مرتبا در حال واپس
رانی روانی نسبت به تمام صعوبت های رفتاری زندانبان است بطور
طبیعی مکانیزم واپس رانی روانی در مغز ما انسان ها ،برای مقابله با
سختی ها و خشونت ها تعبیه شده است ،تا بتوانیم از عوارض طاقت
فرسا و مشقت بار رهایی یابیم و اگر چنین موهبتی در قوای بیولوژیک
ما نهادینه نمی شد قطعا با اولین تقابل با سختی و صعوبت چاره ای
جز خودکشی نداشتیم.
فرد مجرم نیز با برخورداری از این مکانیزم عموما و براحتی تمامی
خشونت ها و سختی های ما الیطاق دوران محکومیت را در تهاتر با
جدابیت های عایدات مجرمانه فراموش می کند به همین دلیل چاره
کار و جداسازی مجرم از محیط ذهنی جرم جز با ابزار اصالحگرانه و
اعمال مدیریت ندامتگاهی میسر نبست و این مهم تحقق نمی یابد
مگر با تکیه به عناصر تقویت کننده شرم مفید.
متاسفانه در طی چهار دهه اخیر مدیران ارشد کشور سعی در بازتولید
مجازات ها در مسیر تنبه طلبی ،با پیوست های بسیار سختگیرانه
داشته اند و نتیجه آن را با ازدیاد جمعیت کیفری و متحمل شدن
هزینه های مالی دیده اند اما از تغییر اسلوب خود در این امر اشتیاقی
نشان نمی دهند و همه ما بنوعی در همراهی با این شیوه های
مدیریت زندان ها ،به مثله کردن پیکر بی رمق شرم مفید مشغولیم
و با تکیه به تغافل امیدوار به مضونیت در قبال عوارض خطرناک بی
شرمی هستیم.
ب  -شرم مفید و مکانیزم تخریبی آن
-1تخریب از طریق نطام قانون گذاری
-2تخریب از طریق اقدامات مراقبتی و نطارت رسمی اجتماعی
-3تخریب از طریق ممتنع شدن نهاد داوری از تعمیم تصمیمات
قضایی
 - 1الف  -تخریب از طریق نطام قانون گذاری
اهمیت این بحث ،مجال بیشتری را می طلبد اما سعی خواهد شد
در رعایت حوصله مخاطبین محترم از اطاله کالم پرهیز شود اگر چه
بقول طلبه های محترم ممکن است کالم منعقد نشود.
یکی از روشهای معمول در کشورهای عقب افتاده و دوری گزین از
نتایج علمی که تبار روش شناسی آن به دوران پیشا مدرن و حکومت
مکتب جرم شناسی تحققی به سردمداری دکتر لمبروزو همفکران
وی می رسد .یکی از روش رایج در امر باردارندگی را اصل مجازات
و آن هم قبل از ارتکاب می دانند و از طریق علم استنباطی و غیر
استنتاجی شیوه های سترون پیشگیری از جرم را توصیه و بر تداول
ان اصرار می ورزند.
متاسفانه در کشور ما هم بخش هایی از این روش مورد عمل قرار
گرفته است که یکی از مصادیق بارز آن تشدید مجازاتهاست بطور
نمونه و مصداقی می توان به قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس
و ارتشا و کالهبرداری مصوب سال 1367مجمع تشخیص مصلحت
نظام اشاره کرد .صرف نظر از اینکه مجمع محترم تشخیص مصلحت
نظام صالحیت قانون گذاری دارد یا نه ،به توضیح این روش در
تخریب شرم مفید می پردازیم.
چرا و چگونه تشدید مجازات در حوزه جرایم تقلیدی موجب تخریب
شرم مفید می شود .شرم زمانی مفید واقع می شود که فرد مجرم
برای بازگشت به دوره پیش وضعی جرم هزینه حداقلی بپردازد و
بتواند امیدوار به جبران مافات حاصل از تحمل کیفر باقی بماند و
زمانی که بدلیل تحمل کیفر مشدد در جرائم تقلیدی موجب تعسر فرد
مجرم از جبران مافات می شود عمال شرم مفید با تخریبی وحشناک
مواجه می گردد.
مشاهدات اجتماعی در عرصه جرائم فوق بخوبی نشان می دهد که
از سال 67تاکنون بر میزان جرائم ارتکابی افزوده شده و مجرمین
برای دفع و طرد عوارض مجازاتهای سنگین و مهدور الحیات اقدام به
تشکیل سازمانهای مجرمانه نمودند که کالهبرداریهای سازمان یافته

و اختالس و ارتشا و تحصیل اموال ناروا در سطح کالن نمونه های
بارز ان است بطوری که حالیه بجای جبران ناتوانی در پیشگیری و
یا تعقیب قضایی سعی در اختفا آنان می شود مثل پنهان کردن آمار
طالق .و از طرف دیگر اگر بخواهیم با کلیه مباشرین و مشارکین و
معاونین جرائم و ایادی آنان بر خورد قضایی کنیم ناگزیر از احداث
دیوار در اطراف این جمعیت هستیم البته اگر اغماض و تبعیض را
از اراده خود ازاله نماییم نمونه دیگر قانون صدور چک بالمحل
مصوب سال 72بوده است که قانون گذاران محترم بدون توجه به
روشهای علمی اقدام به تصویب قانونی به عنوان اصالحیه نمودند
که انبوه زندانیان متهم به صدور چکهای بال محل باعث شورش
های اجتماعی و زندانیان شد که در همان نگارنده در مخالفت با
اجرای این قانون ،ضرورت نوسازی رفتارهای عمومی را پیشنهاد
نمود و این نظریه طی دو مقاله در روزنامه توسعه سال 81به چاپ
رسید که متعاقبا این قانون اصالح و با تخفیف در مجازات در 81به
تصویب رسید.
نمونه دیگر از این روش تخریب شرم مفید علیه معتادان مواد مخدر
در سال های دهه  70رخ داد در آن زمان با استفاده از قانون تشدید
مجازات مرتکبین مواد مخدر بویژه ماده  8و بندهای آن ،زندان های
ما مملو از مجرمین معتاد بزعم حکومت شد تا جایی که اداره امور
آنان تقریبا غیرممکن و با دشواری های زیاد صورت می گرفت و
مسئولین ناگزیر به اعمال بخشنامه های عفو و آزادی قبل از انقضا
مدت تحمل کیفر شدند و از این طریق نیز با شکستن قبح مجازات،
خطا را با خطای دیگر جبران نمودند.
تقریبا یادم هست در تیر ماه سال  74حقیر در مخالفت با این شیوه
بر خورد با مواد مخدر و جمعیت معتاد مقال های تحت عنوان معتاد
بیمار است نه مجرم ،نوشتم که به نظرم در روزنامه فرهیختگان به

امروز نیز با وصف ضرورت های قابل
مشاهده و غیر قابل انکار دفع خطر از افراد

جامعه و پیشگیری از بیماری های مقاربتی

مهلک و سایر بیماریهای مزمن و خطرناک ،با
تکیه به عادت ناشی از اعتقادات گذشتگان

از آموزش جنسی کودکان خودداری نماییم
و بدون در نظر گرفتن شرایط و نیازهای

تامین کننده بهداشت روانی و فیزیکی

یک افراد جامعه ،آنان را محروم از ابزار
دفاعی در مقابل خطرات پیش رو نماییم و

به این ترتیب مبانی حصولی شرم مفید را
در ساخت شرم سیاه و گاه مخرب مورد
استفاده قرار دهیم و متاسفانه به دلیل

عدم تشخیص نظام نیازهای زیستی حالیه
که دارای اختالف های معناداری با الگوهای

کهن هستند انتظار کسب نتایج منطقی در
عمل را نیز جانمایه توقعات خود قرار دهیم

و با انکار واقعیت های موجود و پناه بردن به
نتایجی که تبار آن به اندیشه های متروک

و کارکردهای مطرود تعلق دارد .اصرار در
تکرار تجربیات داشته باشیم

چاپ رسیده بود ضمنا در همان مبحث مستدال با روش اتخاذی ستاد
مبارزه با مواد مخدر که الگو برداری نادرست از انگلستان بوده است
تکنیک کاهش تقاضا را پیشنهاد و مورد عمل قرار داده بودند اعالم
مخالفت نموده و تاکید داشتم که این الگو مناسب وضع اجتماعی
کشور ما نیست و روش از بین صرفه اقتصادی پیشنهاد داده بودم.
لیکن از آن زمان تاکنون نیز به دنبال اعمال مجازات مشدده هستیم
و همچنان آخرین میخها را بر تابوت شرم مفید می کوبیم.
 -2تخریب از طریق اقدامات مراقبتی و نظارت رسمی
با توجه به توضیحات باال سعی خواهد شد در این مقوله بیشتر به نمونه
های مصداقی پرداخته شود .همه ما از شیوه های متداول اقدامات
مراقبتی در سطح جامعه به عنوان گشتهای پلیس امنیت اخالقی
هستیم .این شیوه مراقبت باعث شده است که محافل مخفی از سوی
افراد جامعه بویژه دختران و پسران جنبه تاسیسی بخود بگیرد و این
محافل مخفی که نوعی از تدابیر پوشش امنیت تحرکات اجتماعی
که از نظر متصدیان ارشد نظام جز منهیات محسوب می شود ،با
کارکردهای خطرناک و آینده سوز جلوه های ظهوری بخود پیدا
کرده ،و متصدیان اینگونه مراقبت ها نیز قادر به مدیریت کل فضای
آلوده به این تحرکات نیستند چرا که برای مدیریت کامل و حصول
نتیجه مطلوب نیازمند افزایش این متصدیان به میزان هر دو جوان،
یک نفر هستیم که امری است محال .پس ناگزیر از برخوردهای
اتفاقی می شویم و چون بازخورد برخوردهای اتفاقی هیچگاه نمی
تواند موثر در پیشگیری شود و اسباب و ابزارهای مورد استفاده از
سوی جان بدر بردگان اینگونه تعقیب و مراقبت در حال انتقال آموزه
های امنیتی خود به سایرین هستند مشاهده می کنیم که رصد کردن
این محافل ،صرف نظر از نفی و اثبات آن ،موجبات پیپیدگی بیشتر
در تحرکات گردیده و با توجه به این اصل که همیشه تکنولوژی
اولین جرم پیشرفته تر از تکنولوژی کشف آن است بطور مداوم در
حال باز تولید شیوه های جدید تامین امنیت این محافل هستیم .از
طرفی هدایت این افراد به مخفیگاه ها خطرات تشدید منهیات را نیز
بدنبال دارد .اگر در معابر و منظر عام از مختصر شرم اجتماعی استفاده
و از تحرکات رکاکت بار خود داری می شود این مخفیگاه ها مستعد
تحرکاتی است که منجر به نتایجی غیر قابل جبران می شود و نتیجتا
بخش بزرگی از این قربانیان ،با درش پیکره شرم که بناچار صورت
می گیرد روشهای مقابله جویانه را مورد انتخاب قرار می دهند که
یکی از پیامدهای آن ازدواج سفید است زیرا این وقایع اسباب طرد
این افراد را در خانواده ها که از آموزش الزم در بر خورد با این پدیده
ها برخوردار نیستند ،می شود .این مورد یکی دیگر از عناصر تخریب
شرم مفید در جامعه است.
اقدام مراقبتی دیگری که در سالهای اخیر مورد مشاهده است مالزمت
متهمان و زندانیان بوسیله ضابطین قوه قضائیه از سوی کالنتری ها و
زندان هاست .در این الگوی جدید که بی بدیل نیز می باشد و ابداعی
نوشناخته می شود استفاده از زنجیر بازوانی و مقید کردن بازوان
متهمان با یکدیگر و ایجاد سلسله انسانی بطول چندین متر است در
حالی که برابر مقررات سازمان زندان ها و حسب موارد احصا شده
در آئین نامه اجرائی آن سازمان داللت زندانی تحت مالزمت مامور
مالزم و مراقب و مقید کردن یک دست زندانی با دستبند به دست
مامور مالزم ،پیش بینی و بعنوان یک قانون الزم االجرا شده است.
لیکن به نظر می رسد انبوه جمعیت کیفری ساکن در زندان ها از یک
سو و کمبود پرسنل سازمانی از سوی دیگر موجب اختراعی شده است
در مراقبت و مالزمت متهمان و زندانیان که به شکل زنجیره بازوانی
با محور سلسله انسانی ،وظیفه حفاظت فیزیکی در سطح را تامین می
نماید .این شکل زننده و خشن جلوه ای آزار دهنده از اجرای غلط
قانون و یا نادیده گرفتن قوانین و نظامات آمره است .به هر شکل
این جلوه های زشت و ناثواب ضمن اینکه موجب فرو ریزش آستانه
تحمل فرد زندانی یا متهم تحت بازداشت می شود از موجبات تخریب
شرم مفید در این افراد و عامل تسری این خشونت رفتاری خالف
قانون نسبت به اعضای خانواده آنان نیز خواهد شد.
اگر چه ظاهرا با این ابداع قادر به تامین حفاظت فیزیکی در سطح

خواهیم بود اما از سوی دیگر با تخریب شرم مفید ،در حال باز تولید
جرم از سوی مقلدان در انتظار هستیم .واینگونه یکی از عناصر
ارزشمند اخالقی و نفسانی را تخریب می نماییم.
 -3تخریب شرم از طریق ممتنع شدن نهاد داوری از
تعمیم تصمیمات قضائی
این پدیده عموما باید نادر الوجود باشد و مصداق النادر کالمعدوم باید
باشد اما به نظر می رسد مشاهدات عینی و انکار ناپذیر شکل دیگری
از این تصور را در معرض نمایش قرار می دهد .بطور مثال اکثر افراد
جامعه بدلیل فراوانی جرم ،کاراکتر پدیده های جرم را از جهت لوازم
تکوینی می شناسند .عالوه بر این دانش استطالعی ،وجود و حضور
وکال و حقوقدانان جامعه هم بعنوان یک ابزار آگاهی بخش در حوزه
حقوق به عنوان یک توان اتکایی مورد اتکا مردم جامعه قرار می
گیرند .از این رو وقتی خبری از اختالس و یا ارتشا و یا کالهبرداری
سازمان یافته منتشر می شود افکار عمومی به دقت می داند حداقل
نیروی الزم برای تحقق این جرایم سه اراده مستقل و مختار ،به
عنوان مباشر دارد .اما وقتی مشاهده می کند که فقط یک نفر دستگیر
و یا تحت تعقیب قصایی قرار می گیرد یا به اساس این واقعه مجرمانه
شک می کند و یا مطمئن می شود که امکان تعمیم تصمیم قصائی
علیه سایر ایادی جرم وجود ندارد .نتیجتا جامعه با اکتفا به قدر مشترک
این رخدادها مبادرت به پیشداوری جانبدارانه از رخدادهای محتمل
الوقوع می نماید و از این طریق با همسان سازی اراده خود با نطام
تکوینی این جرایم ،سوار بر مرکب اباحیت می شود و با ترک عالئق
شرم مفید ،از موانع بازدارنده براحتی عبور می کند .نمونه این رخدادها
نیاز به ذکر ندارد و همگان از عدم تعمیم تصمیمات قصائی نسبت
ایادی مسلم بعضی از جرایم اطالع و آگاهی دارند.
النهایه نتیجه قابل پیش بینی از فرایند این رخدادها ،پی بردن به زوال
تدریجی کالبد جسمانی شرم مفید ،در جامعه و غلتیدن اخالقیات
افراد به سمت تحول منفی و تنازلی ،از طریق تغییر شاخصه منزلتی
و افول و نزول مکارم اخالقی و ماال سقوط تعهدات اجتماعی و دست
آخر ظهور بی اعتمادی و گسست بنیان های خانوادگی و از موجبات
بوجود آمدن اختیار بدون مسئولیت در متن جامعه و رفتارهای مبتنی
بر اصل تنازع بقا و نادیده گرفتن حق حیات دیگران ،بدلیل حفط
حیات خود خواهد بود.
 -4شرم معدوم الوجود
دلیل اصلی بی اعتمادی گسترده در فصای کلی جامعه در شرایط
کنونی و عدم تساهل و مدارا در بین مردم و اختالل در مناسبات
اجتماعی و وجود  15میلیون پرونده قضایی در محاکم و انباشت
جمعیت کیفری در زندان ها و رشد رو به تزاید مخاصمات و بی
اعتنائی به حقوق دیگران از سوی احاد اجتماعی تماما ریشه در پیکره
شرم مفید دارد و مقوالت ندامت و پشیمانی و فقدان اراده جبران
مافات ،منبعث از تحرکات تعرض طلبانه ،عوارض طبیعی تخریب
شرم مفید است زیرا جامعه با تکیه بر دانش تحلبل شده درونی ،رفتار
خود را شکل می دهند و چون این دانش از طریق سواد بصری ،ملهم
از واقعیات قابل مشاهده و بر خالف حقایق ادعایی است الجرم بنیان
های داوری متاثر از واقعیات می شود و رابطه ای محمول حسن رفتار
بوجود نمی آید که این مرحله از مناسبات اجتماعی دقیقا مبتنی بر
شرم معدوم الوجود خواهد بود .البته شرم فاقد اصالت ذاتی است و
ماهیت وجود و عدم در تشریح آن صرفا دارای وصف اشتراک لفظی
است که در انتقال مکنون و مقصود بیان مساعدت می نماید.
در اینجا الزم می دانم به سمع مخاطبین محترم و بزرگوار برسانم که
چنانچه حوصله مجله انجمن تحمل ادامه حضور بنده را داشته باشد
و توفیق حضور از من سلب نگردد ،در ادامه مباحث «جامعه و جرم»
که تاکنون در سه مقال به چاپ و انتشار رسید به مقوالت فساد و
مکانیزم تکوینی آن و حقوق مالکیت در ایران و فاجعه منابع مشترک
پرداخته خواهد شد .با امید به ادامه حضور و بقا عمر.
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جرم انگاری مالیاتی بر اساس نظریه مکتب عدالت مطلق
محمد قنبری

یافتن حلقه های توجیهی بین امورات عقلی و نقلی امری است
که در جامعه دینی ما رایج و متداول است ،یکی از این محورها،
بحث مهم و دشوار «عدالت مطلقه» است .آنجا که عالمان علوم
انسانی در توجیه رفتار مردمان کمتر نرمش نشان می دهند و برای
بزهکارانی که منافع عمومی و حق مردمان پیرامونی را خدشه دار
می کنند .بجای رفتاری نرم و تادیبی ،مجوزهای کیفری و سختی
را جایز می دانند .شاید بتوان بدلیل عدم اجتهاد در مبانی حقوق بر
گرفته شده در فقه اسالمی در مقایسه با حقوق بر گرفته شده از
تجربه بشری بتوان حقوق برگرفته شده از فقه را بیشتر از آنکه
اجتهادی بدانیم باید مطلقه بپنداریم.
در این مقاله تالش شده است ابعاد این نگرش توضیح داده شده و
رگه هایی از آن در قانون مالیات های مستقیم ردیابی شود.
■ مقدمه
تامین امنیت کشورها ،ایجاد و تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی
اهدافی ست که می تواند با دریافت مالیات تحقق پیدا کند لذا جرم
انگاری در این حوزه موجه و بلکه واجب می باشد.
کانت و طرفداران وی نیز شهروندانی را که با تقلب و توسل به
وسایل متقلبانه از ادای مالیات فرار می کنند به این دلیل که به بدنه
جامعه که همان صندوق عمومی کشور است صدمه شدید وارد می
سازند مستحق مجازات از نوع کیفری می داند و معتقدند تسامح
و تساهل در مقابل چنین رفتارهایی نه تنها مجرمان را جریح تر
می سازد بلکه افراد بالقوه و مستعد در ارتکاب به جرایم مالیاتی
را تشویق و از دیگر سو مودیان وظیفه شناس را دلسرد از ادای
تکالیف قانونی می نماید.
اما در مقام تطبیق متون قانونی مصوب و نظرات مطلق گرایان به
این نتیجه می رسیم که قانونگذار ایران به رویکرد کیفری چندان
عالقه نشان نمی دهد و بیشتر سعی دارد با پیش بینی مجازاتهای
اداری که عمدتا نقدی بوده و از طرف ادارات مالیاتی صادر می شود
از ارتکاب جرایم مالیاتی بکاهد که عدم تناسب بین فعل مجرمانه و
مجازات عمال نمی تواند عامل بازدارنده مهمی به شمار آید .البته در
مواردی خاص ،قانونگذار با احاله به قانون مجازات اسالمی سعی در
جبران این کمبود بر آمده است که این خود مشکالتی نظیر تطبیق
عناصر مادی و معنوی جرم را با متن قانون در پی داشته است.
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■ لزوم جرم انگاری و پیش بینی جرم ومجازات در حوزه
مالیات

بسیاری از دانشمندان و حقوقدانان با برداشت آثار و اندیشه های
کانت او را طرفدار عدالت مطلق به شمار آورده اند .به نظر وی
حکم اخالقی بر عقل محض استوار است نه مصلحت اندیشی،
عقلی که حاکم مطلق و قاضی بی طرف است و آدمی را به رفتاری
همسان با همنوعان خود وا می دارد .او براین باور است که در
نظام جمهوری ،هرکسی دنبال فراهم کردن سعادت خویش است
و هر شهروندی آزادانه می تواند با دیگران وارد معامله و دادوستد
شود ،ولی اصل در جمهوری فراهم کردن «سعادت و خوشبختی»
نیست بلکه پاسداری از «حق و عدالت» است.
براساس مبانی و نظریه کانت ،مجازات کردن حق حاکم است،
او تجاوز از قانون عمومی -که اگر کسی مرتکب آن شود از حق
شهروندی محروم می شود -را به دو قسم تخلف مدنی و تخلف
عمومی تقسیم می کند و معتقد است در تخلف عمومی جامعه نیز
متضرر از جرم است و مرتکب جرم را بر پایه اصل اخالقی و تعریفی
که از عدالت دارد ،مستحق مجازات می داند  ،نه اینکه خیری برای
مجرم یا جامعه داشته باشد بلکه برای اجرای عدالت و اینکه با
مجازات مجرم  ،نظم اخالقی برهم خورده اجتماع برمی گردد.
مجرمان مالیاتی با زیر پا گذاشتن وظیفه شهروندی خود و با طفره
رفتن از ادای مالیات واقعی یا تقلب مالیاتی و یا تأخیر در پرداخت
مالیات مطابق با نظر کانت مستحق مجازات می باشند چرا که
مالیات می تواند بهای خدماتی نظیر :امنیت ،آرامش ،بهداشت،
دادرسی ،آموزش و پرورش و ...باشد و دیگر مؤدیان وظیفه شناس
میزان مالیات مقرره را می پردازند و لذا برای جلوگیری از سوء
استفاده چنین افرادی ،می بایست مجازاتهایی متناسب و شایسته
رفتار آنها پیش بینی و اجرا گردد ،چرا که جامعه و مردم بزهدیده
اصلی این جرم می باشند .عدالت کیفری ازدیدگاه کانت برای تامین
سود فردی نیست بلکه امری اخالقی است .جرم از منظر کانت
«تنها ایراد ضرر مستقیم به اشخاص یا خود فرد نیست ،بلکه ضرر
به بشریت را هم در برمی گیرد».
کانت در مورد پایه و مبنای نوع و میزان کیفر معتقد است :هیچ
اصلی جز اصل برابری (در وضعیت سنجش دقیق عدالت) یعنی
تمایل نداشتن به یک سو ،بیش از سوی دیگرمعتبر نیست پس،
هر خسارت ناحقی که به دیگران وارد می شود همان را نیز باید بر
خود روا داشت ،اگر به کسی اهانت می شود ،خودش را نیز مستحق

اهانت بداند ،اگر راضی به سرقت از او می شود همین را با خود
قیاس نماید و ...بطور خالصه می توان اساس نظریه کانت را در
زمینه مجازات چنین برشمرد:
 .1مرتکبان جرم نه تنها مستحق مجازات هستند ،بلکه باید صرف
نظر از اصالح یا بازدارندگی (خاص) مجازات شوند.
 .2شدت مجازات باید متناسب با جرم باشد.
 .3مجرم باید برابر جرمی که مرتکب شده است از همان نوع کیفر
ببیند( .نظریه قصاص)
لذا مطابق با نظریه کانت می توان پیش بینی نمود که مجازات
برای مجرمان مالیاتی ،می بایست متناسب با عمل مجرمانه
آنها ،یعنی مجازاتهایی از نوع مالی باشد چراکه مرتکبین چنین
جرایمی ،با انجام انواع ترفندها و حیله ها  ،سعی در کمتر نشان
دادن درآمدهای مشمول مالیات خود بوده و می خواهند از این راه
به انتفاع ،پول و ثروت برسند و فرار مالیاتی را بجای تمکین و ادای
مالیات به حق خود برمی گزینند؛ پس شایسته است با پیش بینی
مجازاتهای شدید مالی برای چنین مؤدیانی مطابق با نظریه پردازان
«سزادهی یا تالفی گرایی» آنان عکس العمل جامعه را نسبت
به عمل مجرمانه خود ببینند چرا که تالفی گرایان معتقدند که
ضرورت تحمیل درد و رنج برای مجرمان و خطاکاران و متخلفان
یک ضرورت اخالقی است.
ضرورت اخالقی و اجتماعی برخورد با مؤدیان متخلف و مجرمین
مالیاتی را می توان در فلسفه مالیات ها و وجوب موجودیت آن
جستجو نمود.
مالیاتها ،تأمین مالی فعالیتهای دولت را بعهده دارند در نتیجه ،برای
پرداخت هزینه های عمومی دولت بکار می روند اما مالیاتها نقش
مهمتری از یک منبع درآمدی برای خرج کردن بعهده دارند ،مالیاتها
ابزارهای مهمی هستند که دولت برای توزیع مجدد درآمد و ثروت
مورد استفاده قرار می دهد .عالوه بر آن ،مالیات یکی از اجزاء یا
عمده سیاستهای مالی دولت محسوب می شود.
فعالیت دولت در زمینه مالیات بستری برای جابجایی منابع از
بخش خصوصی به بخش دولتی را بوجود می آورد .برای انجام
و اجرای چنین مرحله ای افراد جامعه می بایست بخشی از حقوق
و درآمدهای خود را در برآوردن نیازهای شخصی خود از طریق
فعالیت بخش خصوصی به دولت واگذار نمایند و دولت با در اختیار
قرار گرفتن منابعی که افراد به او انتقال می دهند ،به تشویق تولید
کاالها و خدمات پرداخته و یا به تغییر در توزیع درآمد مبادرت

ورزد.
با اخذ مالیات ها و انتقال قدرت اقتصادی از بخش خصوصی به
بخش عمومی و برعکس  ،در مجموع متغیرها و هدفهای عمده
اقتصادی متأثر می شوند که از جمله آن :تعیین اندازه دولت ،تغییرات
در تعادل بازار و تأثیر در کارایی تخصیص منابع و توزیع درآمدها.
■ انتقادات وارد برجرم انگاری مبتنی بر نظریه عدالت
مطلق

از منظر معتقدان عدالت مطلق ،کانت بازدارندگی عمومی را مدنظر
داشته و با مجازات کردن خود فرد اساس نظریه اخالقی و حقوقی
وی حفظ می شود و از این رهگذر دیگران نیز نسبت به پیامدهای
نقض قانون ترسانده می شوند اما انتقاداتی که بر نظریه کانت
وارد است این است که کانت تخطی از الزامات اخالقی و قانونی
را زمانی مستحق کیفر می داند که آن الزامات با توجه به مقدمات
نظریه او منصفانه و عادالنه باشد بنابراین نمی توان عدالت را از
نظام فکری و نظری دیگری اقتباس کردولی براساس نظریه کانت
مجرمان را کیفر داد در قانون مالیاتهای مستقیم موارد متعددی
وجود دارد که تبعیضات غیرمنصفانه ای را در وضع مالیات مقرر
داشته است که برخی از آنها عبارتست از :نرخ مالیات بر درآمد
اشخاص حقیقی (ماده 131ق م م) که با نرخ مالیات بر درآمد
حقوق کارکنان دولت متفاوت است و یا نرخ مالیات 25درصد بر
درآمد شرکتها پس از وضع زیانهای حاصل از منابع مختلف (ماده
 105ق.م.م) بدون در نظر گرفتن اصول شخصی سازی مالیات و
عدالت  ،از جمله مقرراتی است که نمی توان براساس نظریه کانت
به افراد خاطی و فراری از پرداخت مالیات کیفر داد چراکه اساس ًا
مبنای آنها غیرمنصفانه و ناعادالنه است.
در حوزه مالیات می بایست اساس و مبنای مالیات مبتنی بر عدالت
باشد تا تخطی از آن عمل مجرمانه شناخته شود بعبارت بهتر مالیات
می بایست از اصل عدالت مالیاتی و اصل قدرت پرداخت تبعیت
نماید یعنی مالیاتی را که دولت در نظر دارد از مردم وصول نماید
باید متناسب با توانایی مالیات دهنده بوده و بعالوه ،عمومیت داشته
و تمام افراد جامعه در آن شرکت داشته باشند البته منظور این نیست
که کلیه افراد کشور بدون استثناء مشمول مالیات واقع شوند چراکه
برقراری بخشودگی و نیز معافیت از پرداخت مالیات در مورد بعضی
از افراد و در طبقات مختلف مالیاتی ،الزمه اجرای همین اصول
است و در حقیقت منظور از این اصول این است که در برقراری
و وصول مالیات ،بین اشخاص مشمول مالیات درهر طبقه نباید
تبعیض قائل شد.
اصل دیگری که در مالیاتها مطرح است اصل اطمینان از مالیات
است .مطابق این اصل قانونگذار و دولت باید تمهیداتی را پیش
بینی نمایند که هر فردی که موظف به پرداخت مالیات است نه
تنها از لحاظ منبع بلکه از نظر مأخذ و مبنای مالیات ،زمان پرداخت
و روش پرداخت؛ مشخص و معلوم باشد در واقع مسئولیت مالیات
دهنده نسبت به مالیات مقرره می بایست برای خود او و حتی
دیگران نیز کام ً
ال روشن و واضح باشد .عدم رعایت این اصل بویژه
به نظر «آدام اسمیت» موجبات رشوه خواری و فساد را فراهم می
نماید و در حقیقت اهمیت آن به مراتب از اصل عدالت مالیاتی
بیشتر است.
کانت به نظام اخالقی ای پایبند است که شالوده آن نظام اجتماعی،
حقوقی و سیاسی است که آسیب رساندن به آن نیازمند پاسخ
قطعی جامعه است .اما بطور دقیق مالکی برای جرم انگاری رفتارها
از نظریه او استخراج نمی شود .در کتاب فلسفه حقوق وی ،تنها
تفاوت تخلفات مدنی و کیفری بیان شده است بدون آنکه مبنایی
بر آنها برشمرد با این اوصاف وی سرپیچی از اوامر و تکالیفی را که
جنبه عمومی دارند و موجبات آسیب به افراد و جامعه می شود را
جرم می شناسد این جرم انگاری مستلزم پاسخی کیفری است که
متناسب با جرم و استحقاق مجرم باشد.
عدالت این را می طلبد که مجازات مساوی و برابر با جرم باشد با
این اوصاف مطابق با نظریه کانت جرم دانستن یک رفتار و مجازات

کردن فاعل آن بنابر قاعده استحقاق قابل توجیه است و یک مجرم
مالیاتی با ارتکاب به جرایم مالیاتی و یا تقلب و ایجاد راه فرار برای
خود یک امتیاز غیرمنصفانه ای را در برابر افراد دیگر اجتماع که به
وظیفه خود پایبند و آشنا بوده اند بدست آورده است که با تحمیل
مجازات بر او به وضعیت برابر با دیگران برگشت داده می شود اما
مشکلی که در حوزه مالیات وجود دارد این است که او ًال :جرایم
مالیاتی دارای ارقام سیاه بسیار باالیی می باشند و ثانی ًا :در این
جرایم شخص حقیقی معینی از وقوع آن متضررنمی شود و شروع
به تعقیب منوط به شکایت شاکی خصوصی نیست و نیز تمایلی به
تعقیب و کشف جرم در شکات خصوصی وجود ندارد.
مبارزه علمی با پدیده بزهکاری و استفاده از شیوه ها و راهکارهای
مناسب ،مؤثر ،کم هزینه و متناسب با شرایط زمانی ،مکانی،
فرهنگی ،اقتصادی و ...جهت پیشگیری و برخورد با جرم و انحراف
و به عبارت بهتر تدوین یک سیاست جنایی کارآمد و مطلوب در
یک جامعه ،مستلزم داشتن اطالعات کافی در مورد میزان جرایم
و انحرافات ،علل بروز آنها ،توزیع میزان هنجارشکنی ها در سطوح
زمان و مکان و ...است.
بدیهی است که تدوین ،ارائه و اجرای تدابیر مناسب جهت
پیشگیری و مبارزه با پدیده بزهکاری در حوزه مالیات (و بطور کلی
در هر جرمی)  ،نیازمند اطالع از تعداد وقوع جرم یا جرایم مورد
نظر است در غیراینصورت هر راه حلی که در پیش گرفته شود،
غیرعلمی بوده و منجر به شکست خواهد شد.
نکته بعدی اینکه در جرایم مالیاتی و تقلبات مالیاتی شخص حقیقی
شروع کننده تعقیب نمی باشد و اساس ًا تعقیب منوط به شکایت

فعالیت دولت در زمینه مالیات بستری
برای جابجایی منابع از بخش خصوصی به
بخش دولتی را بوجود می آورد .برای انجام
و اجرای چنین مرحله ای افراد جامعه می
بایست بخشی از حقوق و درآمدهای خود را
در برآوردن نیازهای شخصی خود از طریق
فعالیت بخش خصوصی به دولت واگذار
نمایند و دولت با در اختیار قرار گرفتن
منابعی که افراد به او انتقال می دهند ،به
تشویق تولید کاالها و خدمات پرداخته و یا به
تغییر در توزیع درآمد مبادرت ورزد.
با اخذ مالیات ها و انتقال قدرت اقتصادی از
بخش خصوصی به بخش عمومی و برعکس ،
در مجموع متغیرها و هدفهای عمده اقتصادی
متأثر می شوند که از جمله آن :تعیین اندازه
دولت ،تغییرات در تعادل بازار و تأثیر در
کارایی تخصیص منابع و توزیع درآمدها.

شاکی خصوصی نیست و مدعی العموم رأس ًا موظف به تعقیب و
اقامه دعوی است چرا که بزهدیده اصلی جامعه و مردم هستند.
لذا پیش بینی نهاد های اطالع رسانی جهت کسب اخبار مرتبط
با جرایم و تقلب های مالیاتی از مودیان خاطی  ،جهت آگاهی به
نماینده مدعی العموم امری ضروری است تا جامعه عکس العمل
خود را به صراحت و روشنی نشان دهد.
■ نتیجه گیری
از دیدگاه صاحبنظران عدالت مطلقه نیز چون مجرمان مالیاتی
تخلفی را مرتکب می گردند که جامعه متضرر اصلی ودرجه اول
آن است لذا حاکمان را مستحق مجازات نمودن از نوع کیفری
چنین افرادی می داند چرا که این افراد از زیر بار تامین امنیت ،
آموزش و پرور ف بهداشت و برقراری عدالت اجتماعی شانه خالی
کرده اند و لذا این افراد می بایست به تناسب اعمالی که مرتکب
شده اند مجازات گردند تا هم ضرر و زیام جامع جبران گردد و هم
خصیصه مهم مجازات که همان بازدارندگی است برای افرادی که
بطور بلقوه مستعد انجام تخلف می باشند ایجاد گردد.
مع الوصف با عنایت به وجوب مالیاتها از منظر اسالم و مطلق
گرایان مجازاتهای کیفری که در قانون مالیاتهای مستقیم پیش
بینی شده است چندان مناسب نمی باشد که بطور مثال به چند
نمونه آن اشاره می کنیم:
 .1در مورد جعل برای فرار از مالیات تبصره ماده  201قانون
مالیاتهای مستقیم را داریم که آن را به ماده  536قانون مجازات
اسالمی احاله می دهد و هر گونه جعل برای فرار از مالیات را به
مثابه جعل در اسناد و نوشته های غیر رسمی تلقی می نماید و
رئیس سازمان مالیاتی را مسئول تعقیب و اقامه دعوا علیه مرتکبین
می شناسد و اگر از گستره ارتکاب این جرم در کل کشور و معطوف
بودن این حق تنها برای رئیس سازمان مالیاتی بگذریم جایگاه
داددستان یا همان مدعی العموم در این جرم کجاست؟چرا که این
جرم جعل از جرایم غیر قابل گذشت می باشداما در قانون مالیاتهای
مستقیم آن را جزء جرایم شخصی تلقی نموده است و نکته دیگر
قسمت اخیر ماده  201ق.م.م است که عدم تسلیم اظهار نامه
مالیاتی و تراز نامه و حساب سود وزیان توسط مودی را مشمول
همان ماده  536ق .م  .ا می داند که عمال غیر ممکن است چرا
که اساسا جعلی صورت نگرفته است .این درحالی است که در
کشورهایی نظیر فرانسه ،امریکا مجازاتهایی نظیر جزای نقدی تا
سقف 37500یورو و یا زندان تا مدت پنج سال عالوه بر مجازاتهای
اداری و غیر کیفری و هم ردیف قراردادن این جرم را با خیانت به
کشور مورد شماتت و مجازات قرار می دهند.

 .2در قانون مالیات بر ارزش افزوده که اخیرا نیز به اجرا گذاشته
شده است هیچگونه مجازات کیفری برای مرتکبان جرایم مالیاتی
در نظر گرفته نشده است حتی اگر ماموران زیربط سازمان مالیاتی
جهت رسیدگی به اظهار نامه ها یا بررسی میزان معامالت به
مودیان مراجعه نمایند و از آنها تقاضای اسناد ،دفاتر و مدارک را
بنمایند و مودیان از ادای آن سرباز بزنند تنها به مجازات اداری که
همان جریمه نقدی است میرسند که این در ماده  22قانون مالیات
بر ارزش افزوده تصریح شده است حتی مشکلی که در مورد نظارت
بر عملکرد حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی وجود دارد در
این قانون مرتفع نشده است و تنها پرداخت حق ازحمه آن را بر
عهده سازما مالیاتی کشور قرار داده است.
این دو مورد تنها نمونه ای از مشکالت نظام کیفر دهی مالیاتی
کشورمان است که رویکرد آن بیشتر به غیر کیفری نمودن پاسخها
به جرایم مالیاتی است و از نظر نگارنده غیر متناسب و ناکارآمد
بودن آن است در حالیکه مجازاتهای اداری می بایست تنها برای
رفتارهایی پیش بینی گردد که جرایم ارتکابی آنها سبک و زیان آنها
به بدنه جامعه که همان خزانه عمومی است کمتر باشد و لذا زیان و
صدمات جدی و سنگین مجازاتهای سنگینی را نیز می طلبد.
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اقتصاد دنیا

1

پرونده پولشویی پسر اردوغان مختومه شد

دادستان های ایتالیا به تحقیقات در پرونده پولشویی
پسر رئیس جمهوری ترکیه خاتمه دادند .به گزارش
خبرگزاری رویترز ،این تصمیم دادستان ها باید به
صورت نمادین به تایید یک قاضی ارشد برسد و
شش هفته پس از آن صورت می گیرد که رجب
طیب اردوغان ،رئیس جمهوری ترکیه در بک برنامه
تلویزیونی گفت که پسرش بالل هدف سوءرفتار
سیستم قضایی ایتالیا قرار گرفته است.
اردوغان با بیان اینکه این روند مشکالتی را در روابط
دوجانبه با ایتالیا ایجاد می کند ،تاکید کرد :ایتالیا باید به
مافیا توجه کند ،نه پسر من!
اتهام بالل اردوغان  35ساله مبنی بر اینکه او در زمان
تحصیل در این کشور در پولشویی مشارکت کرده
است ،ابتدا در سال گذشته از سوی مرات هاکان اوزان،
یک عضو تبعیدی از یکی از خانواده های ثروتمند
ترکیه و مخالف اردوغان فاش شد.
دادستان های ایتالیا پس از آن تحقیقات درباره حجم
پولی که در زمان تحصیل بالل از ترکیه وارد ایتالیا
شده بود ،را آغاز کردند .بالل اردوغان از همان موقع
به ترکیه بازگشت و تمامی اتهامات را «بی اساس»
خواند.

تقاضا کرده است که تمامی  14هزار و  900ایمیل
کیلنتون که اف بی آی آن را منتشر نکرده است ،فاش
شود.
در سال  ،2014کلینتون بیش از  55هزار ایمیل را
برای بازرسان وزارت خارجه آمریکا فاش کرد و تأکید
کرد که این اسناد تنها حاوی اطالعات کاری است و
اعتراف کرد که  33هزار ایمیل را پاک کرده است.
3
میشد جلوی سقوط اتحاد جماهیر شوروی را گرفت
رئیس جمهور روسیه خاطر نشان کرد ،حزب کمونیست
اتحاد جماهیر شوروی سابق باید به جای آن که اجازه
به سرنگونی شوروی بدهد این بلوک را تبدیل به یک
نهاد دموکراتیک می کرد.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک ،والدیمیر پوتین،
رئیس جمهور روسیه خطاب به رهبران احزابی که
در انتخابات پارلمانی چند روز پیش این کشور برنده
کرسی های پارلمان شدند  ،گفت :می دانید که نگرش
من نسبت به سقوط اتحاد جماهیر شوروی چگونه
است؟ از نظر من هیچ لزومی برای این کار نبود .می
شد اصالحاتی را از جمله با ماهیت دموکراتیک انجام
داد تا جلوی آن گرفته شود.

2

کلینتون اسناد محرمانه را در روسیه جا گذاشت

خبرگزاری روسی اسپوتنیک گزارش داد که هیالری
کلینتون زمانی که وزیر خارجه آمریکا بود اسناد
محرمانه و مهمی را به دلیل حواس پرتی در هتلی
در مسکو جا گذاشته بود.
طبق اسنادی که دفتر تحقیقات فدرال (اف بی آی)
آن را منشتر کرده است« ،هیالری کلینتون» نامزد
دموکرات انتخابات ریاست جمهوری  2016آمریکا ،در
حین سفر به روسیه بعنوان وزیر خارجه سابق آمریکا،
اسناد محرمانه ای را در هتلی در روسیه جا گذاشته
است.
خبرگزاری اسپوتنیک گزارش کرد ،این اسناد که روز
جمعه هفته گذشته منتشر شده است و شبکه «ای بی
سی نیوز» به آن دست پیدا کرده است ،نشان می دهد
زمانیکه کلینتون بعنوان وزیر خارجه آمریکا در سفری
در مسکو به سر می برده است ،مشاور وی ،جزوه ای
را به اتاق وی در هتل آورده است .این اسناد محرمانه
زمانیکه کلینتون به همراه مشاورش اتاق را ترک می
کنند ،فراموش و در هتل جا گذاشته می شود.
طبق اسناد اف بی آی ،این جزوه محرمانه نباید به اتاق
هتل در روسیه آورده می شد .اکثر ایمیل های کلینتون
که اف بی آی آن را بازیابی کرده است ،ظاهراً تا بعد
از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر،
آشکارسازی نخواهد شد.
دیده بان قضایی ،کیفرخواستی را پر کرده است و

وی خاطر نشان کرد :حزب کمونیست مسئول
سرزمین سابق ما یعنی اتحاد جماهیر شوروی بود نه
هیچ کس دیگری.
این در حالی است که حزب کمونیست روسیه که
نسبت به حزب کمونیست زمان شوروی دستخوش
تغییر و تحول شده یکی از نیروهای سیاسی است که
در پارلمان جدید روسیه نماینده هایی را دارد .گنادی
زیوگانوف ،رهبر این حزب به رئیس جمهور روسیه
گالیه کرد که کمونیستها در زمان تبلیغات برای
انتخابات پارلمانی سوریه شاهد یک فضای رقابتی
نابرابر و ناعادالنه بودند و این موجب شد که آنها سهم
کوچکتری از کرسی ها را به دست بیاورند.
وی خاطر نشان کرد :نظام سیاسی ما  77حزب دارد و
 14حزب برای پارلمان رقابت کردند که این وضعیت
جلوی انجام گفت وگوی عادی را می گیرد.
پوتین پیش از این در آوریل  2005در یک سخنرانی
خطاب به پارلمان روسیه گفته بود :سقوط اتحاد
جماهیر شوروی «فاجعه سیاسی بزرگ قرن گذشته»
است.

4

عقبنشینی گلدمنساکس از آسیا

گروه گلدمنساکس در نظر دارد مشاغل بانکداری و
سرمایهگذاری خود را در آسیا (البته به جز ژاپن) در
حدود یکچهارم کاهش دهد .این تصمیم به دلیل
کاهش عقد قرارداد در این منطقه اتخاذ شده است.
به گزارش بلومبرگ ،بر اساس اعالم یک منبع آگاه،
ک نیویورکی گلدمنساکس در نظر دارد در ادامه
بان 
سال جاری  75شغل خود را در آسیا کاهش دهد .این
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کاهش مشاغل در حالی رخ میدهد که این بانک
با بدترین رتبه آسیایی خود در صدور سهام از سال
 2008مواجه بوده است .سخنگوی گلدمنساکس از
اظهارنظر در این خصوص خودداری کرد.
ارائه سهام آسیایی (به جز ژاپن) در سال جاری 29
درصد کاهش داشته و رتبه گلدمنساکس از رده دوم
در سال  2015به رتبه یازدهم سقوط کرده که بدترین
رتبه در  8سال اخیر بوده است .این شرکت همچنین
به دلیل نقش خود در فروش  6میلیارددالری اوراق
قرضه برای  ،1MDBصندوق دولتی مالزی ،به اتهام
پولشویی و فساد تحت بازرسی موسسات بینالمللی
قرار دارد.

شرکتهای اوراق بهادار چین به عنوان یک
چالش برای بانکهای غربی نظیر گلدمنساکس
و مورگاناستنلی در آسیا محسوب میشوند .این در
حالی است که شرکتهای آسیایی هفت جایگاه از
 10جایگاه مشاوره برای ارائه عرضه اولیه عمومی را
در سال جاری از آن خود کردهاند .پستال سیوینگ
بانک چین در این هفته پیشنهاد خود را در عرضه
اولیه هنگکنگ به  7.4میلیارد دالر افزایش داد که
بزرگترین فروش اولین سهام یک شرکت در سال
جاری خواهد بود.
پس از گزارش کاهش سود در سال جاری ،بانکهای
سرمایهگذاری جهانی به منظور کاهش هزینهها به
کمکردن کارکنان خود روی آوردهاند .در ماه جوالی
بانک  UBSبا تعدیل ردههای ارشد در منطقه ،جایگاه
پیشتاز خود را در بانکداری سرمایهگذاری آسیا از دست
داد .سود قبل از مالیات این بانک در سهماهه دوم
 48درصد کاهش داشته که ناشی از رکود کسبوکار
سهام در منطقه آسیا-پاسیفیک بوده است .بانکهای
نومورا و مککوئری نیز مشاغل خود را در سال جاری
کاهش دادند.
ماه گذشته ،گلدمنساکس اعالم کرده بود که در نظر
دارد تا پایان سال  15جایگاه خود را در نیویورک حذف
کند که این امر ناشی از معامالت آهستهتر و کاهش
فعالیتهای بانکداری بوده است .گلدمنساکس در
سال جاری دستکم  4بار به تعدیل نیرو پرداخته
است.

5

تغییر جهت سرمایهها در قلب اژدها

برای نخستین بار ،شرکتهای چینی در خارج از این
کشور بیشتر از شرکتهای خارجی در داخل چین
سرمایهگذاری کردند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از بیبیسی ،آمارهای
سال  2015نشان میدهد که سرمایهگذاری خارجی
شرکتهای چینی با رشدی  18.3درصدی به 145
میلیارد دالر رسیده که در مقایسه با سرمایهگذاری
 135.6میلیارددالری شرکتهای خارجی در چین
اندکی بیشتر بوده است.
این موضوع به دلیل این بود که رشد اقتصادی چین در

سال گذشته به پایینترین سطح خود در  25سال اخیر
رسید .کندی رشد باعث شده تا بسیاری از شرکتهای
چینی به خرید از خارج از کشور روی بیاورند.
سال گذشته شرکتهایی همچون شرکت الستیک
سازی ایتالیایی پیرلی ،استودیوی فیلمسازی آمریکایی
لجندری ،غول دانهای سوئیسی سینجنتا و شرکت
روباتیک آلمانی کوکا به تصاحب شرکتهای چینی
درآمدند.
ژانگ شیانگچن نماینده وزیر تجارت در گفتوگو با
خبرنگارانگفت«:مافکرمیکنیمتصاحبشرکتهای
چینی در خارج از کشور به آنها کمک میکند تا عناصر
تولید نهایی نظیر طراحی ،تحقیق و توسعه ،بازاریابی
و خدمات را بدست آورده و جایگاه خود را در زنجیره
ارزش و صنعت جهانی بهبود بخشد».
سرمایهگذاری مستقیم خارجی موسسات مالی چین در
خارج از کشور با رشدی  26درصدی به  24.4میلیارد
دالر رسید.
دومین اقتصاد بزرگ دنیا در سالهای گذشته شاهد
رشد آهستهای بوده که این موضوع ناشی از اصالحات
پکن برای انتقال از اقتصاد بر پایه صادرات به اقتصاد
بر پایه مصرفکننده بوده است.
چین به دلیل دههها فعالیت تولید به عنوان کارخانه
دنیا شناخته میشد ،تولیدی که عامل اصلی رشد
سریع اقتصادی این کشور بوده است .اما در پی استقرار
شرکتهای خارجی برای تولید ارزانتر در جنوب شرق
ت کارخانهها به تدریج کاهش یافت.
آسیا،فعالی 
مقامات در چین معتقدند که در مواجهه با کندی
رشد اقتصادی و ضعف یوآن ،سرمایهگذاریهای
جعلی میتواند یک راه دیگر برای خارج کردن پول
خانوادههای ثروتمند چینی به خارج از کشور ایجاد
کند.
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چین قدرت مطلق سپرده های بانکی جهان

تارنمای کمیسیون مقررات بانکی چین به تازگی
گزارشی منتشر کرده که نشان می دهد سپرده های
 ۱۳۳بانک تجاری در شهرهای سراسر چین به مرز
سه هزار و  ۷۶۰میلیارد دالر رسیده است.
آنطور که این نهاد بانکی چین اشاره کرده میزان سپرده
های این بانک ها در طول سال های گذشته هر سال
به طور میانگین  ۴۰درصد رشد داشته است.
همزمان اعالم شده که نزدیک به یک سوم از این
سپرده ها را بانک ها صرف اراوه و اعطای وام به
مشتریان کردند و مابقی در بانک ها ذخیره شده
است.
بانک های تجاری شهرها در چین که به بانک تجاری
شهر شهرت یافته است در طول یک دهه گذشته
به سرعت افزایش یافته اند و اکنون نزدیک به ۱۱.۹
درصد از کل دارایی های نظام بانکی چین در اختیار
آنهاست.
یکی از بخش های مهم فعالیت های بانکی چین ارائه
وام های کالن برای اموال غیرمنقول و اجرای طرح

های زیربنایی است و سودهای کالنی که از این راه
بدست می آید باعث قدرت گرفتن این نظام بانکی
شده است.
بانک های چین به دلیل سپرده های زیاد و فزاینده
همواره از مردم چین می خواهند که پول های خود
را صرف امور تولیدی و بازرگانی کنند اما چینی ها به
طور سنتی و به دلیل نبود برنامه های مختلف سرمایه
گذاری برای خانوارها ترجیح می دهند پول خود را در
بانک سپرده گذاری کنند.
این در شرایطی است که چین از لحاظ ذخیره ارزی
نیز به دلیل داشتن ذخیره  ۳هزار و  ۲۰۰میلیارد دالری
در صدر کشورهای جهان ایستاده است.
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شدید پول و تضعیف توانایی بانک ها به ارائه وام
به کسب وکارهای تجاری ،فشار روزافزونی را به
اقتصاد عربستان وارد می کند .اقتصاد عربستان
حدوداً در سال  ۲۰۱۶می تواند تنها  ۱.۱درصد رشد
داشته باشد که در پایین ترین میزان خود از سال
 ۲۰۰۹تاکنون است.
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اقتصاد حوزه پولی یورو مقاوم است

ماریو دراگی ،رییس بانک مرکزی اروپا در پارلمان
اروپا در بروکسل حاضر شد و در مقابل کمیسیون
امور اقتصادی و پولی پارلمان سخنرانی کرد .آقای
دراگی اقتصاد حوزه پولی یورو در برابر تردیدهای

بحران در بانک مرکزی عربستان

به گزارش ز بلومبرگ ،آژانس پولی عربستان
سعودی که به عنوان بانک مرکزی عربستان نیز
شناخته می شود در حدود  ۲۰میلیارد ریال معادل
 ۵.۳میلیارد دالر به بانک های این کشور  -به
نمایندگی از نهادهای دولتی این کشور -سپرده
های مدت دار می دهد .این اقدام در راستای
اجرای سیاست های پولی حمایتی این نهاد از
بانک ها صورت می گیرد.
این اعالمیه در شرایطی که پادشاهی سعودی برای
اولین فروش اوراق قرضه بین المللی خود آماده می
شود ،نشان دهنده آخرین گام بانک مرکزی این
کشور برای جبران کاهش و کمبود شدید پول در
سیستم بانکی این کشور است .نرخ بهره بین بانکی
سعودی که معیاری کلیدی برای قیمت گذاری وام
ها است ،به باالترین میزان خود در  ۷سال گذشته
رسیده است .دلیل این مسئله کاهش قیمت نفت
و اجبار دولت به برداشت پول از سیستم بانکی
برای کنترل نقدینگی موجود در کشور است .به
بانک مرکزی عربستان گفته شده است که به
وام گیرندگان ،وام های کوتاه مدت ارائه کنند تا
محدودیت نقدینگی این کشور را برطرف سازند.
مراد انصاری ،تحلیلگر اقتصادی ساکن ریاض
در بانک سرمایه گذاری اف جی هرمس ،دراین
باره گفته است« :وضعیت نقدینگی در عربستان
در وضعیت خوبی قرار ندارد و این حرکت نشان
می دهد که عربستان به دنبال حمایت از بانک ها
توسط بانک مرکزی اش است».
منابع مطلع اعالم کرده اند که احتما ًال میزان
نقدینگی ای که به بانک های عربستان واریز می
شود در حدود  ۱۰میلیارد دالر خواهد بود.
این گام اخیر در از بین بردن نگرانی های پولی و
مالی عربستان به سرمایه گذاران نشان می دهد که
مقامات سعودی به دنبال حمایت از سیستم بانکی
هستند .فروش اوراق قرضه نیز آن طور که صندوق
بین المللی پول انتظار دارد می تواند کسری بودجه
این کشور را جبران کند .صندوق بین المللی پول
تأکید کرده است که این میزان کسری بودجه
امسال به  ۱۳درصد رسیده است .خطر کمبود

سیاسی در دنیا و رای بریتانیایی ها برای خروج از
اتحادیه اروپا را مقاوم ارزیابی کرد.
رییس بانک مرکزی اروپا گفت« :تا این لحظه
اقتصاد حوزه پولی یورو مقاوم بوده است .فارغ از
هر نوع رابطه ای که بین اتحادیه اروپا و بریتانیا
بوجود خواهد آمد ،حفظ تمامیت بازار مشترک
اروپایی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .راه
کارها باید به صورتی تعیین شوند که همه تابع یک
قانون و مقررات باشند».
بانک مرکزی اروپا پیش بینی می کند اقتصاد حوزه
پولی یورو با روند کند تقاضای خارجی روبرو باشد.
رشد اقتصادی این منطقه در سال جاری میالدی
 ۱.۷درصد و در سال  ۲۰۱۷میالدی  ۱.۶درصد
پیش بینی شده است.

نسبت به کندی رشد تجارت جهانی در فضایی که
احساسات ضد جهانی سازی رشد می کند ،ابراز
نگرانی کرد.

11
ابن افراد متهم به پولشویی ،فرار از مالیات و
اختالس بیش از  ۱۲میلیون یورو بین سالهای
 ۲۰۰۳تا  ۲۰۱۲توسط کارت های اعتباری مخفی
هستند.
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هشدار WTOنسبت به کاهش نرخ تجارت

سازمان جهانی تجارت ( )WTOپیش بینی
تجارت جهانی در سال  ۲۰۱۶را بیش از یک درصد
تنزل داد و هشدار داد نرخ رشد تجارت به پایین
ترین حد از زمان بحران مالی رسیده است.
سازمان جهانی تجارت برآورد کرد تجارت جهانی
تنها  ۱.۷درصد در سال  ۲۰۱۶توسعه پیدا میکند،
در حالیکه آوریل امسال نرخ رشد تجارت جهانی
را  ۲.۸درصد و یک سال پیش  ۳.۹درصد پیش
بینی کرده بود.
این نهاد سازمان ملل همچنین پیشبینی سال
 ۲۰۱۷را مورد بازبینی نزولی قرار داد و اکنون
انتظار دارد تجارت جهانی در سال آینده بین ۱.۸
تا  ۳.۱درصد رشد کند که کمتر از برآورد اولیه ۳.۶
درصد است.
سازمان جهانی تجارت در بیانیهای اعالم کرد
با توجه به اینکه انتظار میرود نرخ رشد تولید
ناخالص داخلی جهانی  ۲.۲درصد در سال ۲۰۱۶
باشد ،امسال آهستهترین روند رشد تجارت و تولید

اختالف حقوقی بین دویچه بانک ،بزرگترین بانک
آلمانی و دادگستری ایاالت متحده آمریکا همچنان
ادامه دارد .مقامات قضایی ایاالت متحده این نهاد
را به فروش اوراق بهادار دارای مشکل و فریب
سرمایه گذاران متهم کرده اند .دستگاه قضایی
برای حل و فصل این اختالف رقمی معادل ۱۴
میلیارد دالر از دویچه بانک طلب کرده است.
در این بین دولت آلمان حاضر به کمک و حمایت
از این نهاد نیست .آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان
گفت« :دویچه بانک به بخش بانکی و مالی آلمان
تعلق دارد .مسلما امیدواریم همه شرکتها که با
مشکالتی روبرو هستند بتوانند در مسیر مناسبی
توسعه پیدا کنند .نظر دیگری دراینباره ندارم».
با این تحوالت روند نزولی ارزش سهام دویچه
بانک در بازار بورس فرانکفورت همانند روز گذشته
در روز سه شنبه نیز ادامه داشته است.
تام استیونسون ،کارشناس بازار می گوید« :نباید
نسبت به تردید دولت آلمان برای کمک به دویچه
بانک شگفت زده بشویم .سال آینده در آلمان
انتخابات برگزار خواهد شد .با کمک به یک بانک
در حال ورشکستگی هیچ رای کسب نخواهد
شد».
سیاست پولی بانک مرکزی اروپا مبنی بر تعیین
نرخ بهره منفی سپرده ،نزد این نهاد بانکهای حوزه
پولی یورو از جمله نهادهای آلمانی را دچار مشکل
کرده است.
بانکهایی از جمله کمرزبانک ،دومین بانک بزرگ
آلمانی پس از دویچه بانک برای باالبردن درآمد
خود به حذف مشاغل و اجرای طرحهای صرفه
جویی اقتصادی روی آورده اند.
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ایجاد وبسایت «ای یو لیکس» برای مبارزه با
فساد مالی صاحبان قدرت

برگزاری دادگاه رئیس سابق صندوق بین
المللی پول به اتهام فساد مالی

رودریگو راتو ،رئیس سابق صندوق بین المللی پول
برای حضور در دادگاه و رسیدگی به اتهامات وارد
مادرید شد.
اقای راتو که بین سالهای  ۲۰۰۴تا  ۲۰۰۷ریاست
صندوق بین المللی پول را بعهده داشت ،متهم به
سواستفاده از کارت های اعتباری صادر شده توسط
بانک گروه بانکیا برای اختالس و پولشویی در
زمان ریاست در این بانک است.
رودریگو راتو از سال  ۱۹۹۶به مدت هشت سال
وزیر دارایی اسپانیا بوده و از سال  ۲۰۱۰تا سال
 ۲۰۱۲و در زمان بجران ورشکستگی ،رئیس
بانکهای کاجای مادرید و بانکیا بودخ است .تعداد
زیادی از سهامداران این بانک با کاهش شدید
ارزش سهام ،دارایی خود را از دست دادند و بدلیل
این رسوایی خود او مجبور به کناره گیری از حزب
حاکم اسپانیا شد.
آقای راتو در این دادگاه به همراه  ۶۵نفر از مدیران
سابق بانک های کاجا و بانکیا محاکمه خواهد
شد.

بحران در دویچه بانک

از زمان بحران مالی سال  ۲۰۰۹را شاهد خواهیم
بود.
گفته میشود که تنزل دورنمای تجارت جهانی
بدنبال کاهش بیشتر از حد انتظار حجم تجارت
کاال در سه ماهه اول و بهبود کمتر از حد مطلوب
حجم تجارت در سه ماهه دوم انجام گرفته است.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه ،کاهش حجم
تجارت به دلیل کندی رشد اقتصادی و تجارت در
اقتصادهای در حال توسعه ای مانند چین و هند
بوده است.
اما آمریکای شمالی که در مقایسه با سایر مناطق
جهان در فاصله سال  ۲۰۱۴تا  ۲۰۱۵بزرگترین
سهم را در رشد تجارت داشته ،با کاهش روند رشد
مواجه شده است.
رابرت آزودو ،مدیرکل سازمان جهانی تجارت در
بیانیهای هشدار داد کندی چشمگیر رشد تجارت
جدی بوده و باید یک زنگ بیدارباش باشد .وی

نخستین جلسه کمیته بررسی اسناد پاناما ،در پارلمان
اروپا برگزار شد .در این جلسه نمایندگان خبر از
ایجاد وبسایت «ای یو لیکس» (،)EULeaks
دادند .شهروندان می توانند از طریق این وبسایت
تخلفات مالی سیاستمداران و ثروتمندان را گزارش
دهند.
سیون ژیگولد ،نماینده آلمانی پارلمان اروپا درباره
این وبسایت گفت« :ای یو لیکس (،)EULeaks
این امکان را می دهد تا افراد به شکل ناشناس و
در فضایی امن تخلفات را که در نهادهای اروپایی و
در کشورهای عضو انجام می شود گزارش کنند».
کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی پنج
ماه پیش با انتشار اسناد پاناما ،پرده از فساد مالی
صاحبان قدرت برداشتند.
ژولیان استین ،از اعضای گروه افشا کننده این اسناد
درباره سختی کارشان اظهار داشت« :یازده و نیم
میلیون سند در اختیار داشتیم .تشخیص اینکه چه
سندی مهم است و چه سند مهم و جالب نیست،
سخت بود .سپس باید درباره نوع مدارک تحقیق
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می کردیم».
ورنر النگر ،نماینده آلمانی پارلمان اروپا درباره
افرادی که نامشان در این اسناد مطرح شده ،گفت:
«از طریق رسانه ها متوجه شدیم که این افشاگری
ها موجب استعفای نخست وزیر ایسلند شد .می
دانیم که در اسناد پاناما نام وزرای مالت و دیگر
کشورها مطرح شده است و هم چنین نام نزدیکان
خیلی ها در این اسناد دیده می شود».
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رای مثبت مردم سوئیس به افزایش اختیارات
سازمانهای اطالعاتی

در همه پرسی در سوئیس ،بیش از  ۶۵درصد از
مردم ،به اعطای قدرت و اختیار بیشتر به سازمانهای
اطالعاتی و امنیتی این کشور رای مثبت دادند.
طبق این قانون ،سازمان اطالعات و امنیت
سوئیس و دیگر آژانس های اطالعاتی این کشور
امکان نظارت بر فعالیتهای اینترنتی ،نصب دوربین
و شنود مکالمات تلفنی مظنونان را بوسیله حکم
قاضی ،اجازه وزارت دفاع یا کابینه دولت خواهند
داشت.
گای پارملین ،وزیر دفاع سوئیس می گوید« :قانون
جدید ،ابزارهای مدرنی در اختیار کشور قرار می
دهد تا در برابر تهدیدها از خود دفاع کند .برای
دفاع در برابر حمالت تروریستی ،جاسوسی ،حمله
به زیرساخت های مهم و قاچاق سالح های
بیولوژیک و شیمیایی».
در حالی که احزاب چپ و فعاالن مدنی از محدود
شدن آزادی شهروندان و حریم خصوصی آنان
توسط این قانون اظهار نگرانی کرده اند ،طرفداران
افزایش قدرت سیستم های امنیتی سوئیس
معتقدند که نتیجه این همه پرسی نگرانی مردم از
وقوع خشونت ،افراطی گری و حمالت تروریستی
در این کشور را نشان می دهد.
شماری از کارشناسان معتقدند که حمالت
تروریستی یک سال گذشته در فرانسه و آلمان
باعث ایجاد ترس عمومی و تغییر فضای سیاسی
سوئیس شده است.
این قانون یک سال پیش در مجمع فدرال (شورای
قانونگذاری) سوئیس تصویب شده بود اما برای
اجرا باید در همه پرسی به رای گذاشته می شد.
کارزار ایجاد شده برای رای به این طرح در
چندین ماه گذشته در فضای مجازی و شبکه های
اجتماعی فعالیت گسترده ای داشت و به عقیده
شماری از کارشناسان ،عدم اتفاق نظر در میان
احزاب چپگرا شانس پیروزی آنان در این همه
پرسی را از روز نخست از بین برده بود.
از سال  ۱۹۸۰تا کنون و پس از رسوایی شنود و
جاسوسی از مردم توسط دولت این کشور ،حفظ
حریم خصوصی شهروندان در قوانین و فضای
عمومی سوئیس اهمیت به سزایی داشته تا حدی
که به سرویس گوگل نیز اجازه فیلمبرداری از
خیابانهای این سوئیس داده نشد.
در همه پرسی مذکور چندین قانون کشوری و
اختصاصی در کانتون های (ایالت) سوئیس به رای
گذاشته شد یکی از این قوانین ،اولویت شهروندان
متقاضی کار سوئیسی به متقاضیان خارجی به
خصوص ایتالیایی و فرانسوی در کانتون تسن
(اتیچینو) است که برای کار به شهرهای مرزی
این ایالت می آیند.
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دوره ریاستجمهوری در آذربایجان  ۷ساله
شد

رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات در جمهوری
آذربایجان گفت ۹۰ ،درصد از شرکت کنندگان در
همه پرسی اخیر از افزایش دوره ریاست جمهوری
از پنج سال به هفت سال در این کشور حمایت
کردند.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک ،مظاهر پناهف،
رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات جمهوری
آذربایجان در خصوص نتایج همه پرسی اخیر در
این کشور گفت :در مجموع  ۹۱.۲درصد از شرکت
کنندگان در این همه پرسی از افزایش دوره ریاست
جمهوری از پنج سال به هفت سال حمایت کرده
اند.
از سوی دیگر ،این مقام جمهوری آذربایجان
تصریح کرد :بیش از  ۸۸درصد شرکت کنندگان در
نظرسنجی اخیر از اصالحات در قانون اساسی برای
حذف محدودیت سنی برای عضویت در پارلمان
حمایت کردند.
پناهف گفت :همچنین  ۸۸.۳درصد مردم جمهوری
آذربایجان در همه پرسی اخیر اعالم کرده اند که
موافق حذف شرط محدودیت سنی برای نمایندگان
پارلمان هستند.
وی افزود ،در همین حال ۹۱ ،درصد از مردم
جمهوری آذربایجان از حذف شرط محدودیت
سنی برای انتخاب به عنوان رئیس جمهور حمایت
کردند.
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سرمایه گذاری جمعی ،پدیده ای رو به رشد
در اروپا

جذب سرمایه مردمی یا سرمایه گذاری جمعی از
طریق شبکه های اجتماعی و اینترنت در اروپا رواج
پیدا کرده و پدیده ای در حال رشد است.
لس ماکال ،مدیر یک سامانه جذب سرمایه مردمی
موسوم به «اینوسدور» در کشورهای شمال
اروپاست و می گوید« :سال گذشته ،میزان سرمایه
گذاری اجتماعی حدود  ۳۰میلیارد یورو بود .هر
سال بیش از  ۱۰۰درصد رشد دارد..و امسال بیشتر
از سرمایه گذاری خطرپذیر هم خواهد بود».
شرکت لیموناد سازی «آمالیاس» یک شرکت
خانوادگی است که در جزیره اوولند در دریای
بالتیک واقع شده است .این شرکت با استفاده از
محصوالت محلی لیمونادهایی  ۱۰۰طبیعی تولید
می کند.
تونی آسوما ،بنیانگذار این کسب و کار کوچک
در سال  ۲۰۱۴میالدی تصمیم گرفت شرکت را
توسعه بدهد .این کار نیاز به سرمایه داشت .تونی
هم باالفاصله برای جذب سرمایه جمعی از طریق
شبکه های اجتماعی و اینترنت دست به کار شد.
وی می گوید« :برای جذب سرمایه از سرمایه
گذاری جمعی استفاده کردیم چون مناسب و سریع
بود ،و از آن مهمتر نیاز به کاغذ بازی اداری هم
نداشت».
رییس این شرکت کوچک با کمک تشکیالت
«اینوسدور» توانست بیش از  ۸۶هزار یورو جمع
کند .کسانی که در این سرمایه گذاری شرکت
کرده اند از این به بعد جزء سهامدارای شرکت
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لیمونادسازی «آمالیاس» هستند.
تونی آسوما می گوید« :االن  ۱۶۳سهامدار جدید
داریم .این افراد همچنین فرستاده شرکت ما در
جاهای دیگر هم هستند یعنی برای محصوالت ما
تبلیغ کرده و آن را می فروشند .برخی از این افراد
صاحب رستوران هستند که محصوالت ما را در
کشورهای دیگر به فروش می رسانند».
تونی پیش بینی می کند درآمد ساالنه شرکت
امسال از  ۹۰هزار یورو به  ۲۰۰هزار یورو افزایش
پیدا کند .به این ترتیب عالوه بر توسعه کسب وکار
وی ،در اقتصاد کل منطقه هم نفسی تازه دمیده
می شود.
وی می گوید« :استفاده از محصوالت محلی ،انواع
توت و میوه برای ما خیلی مهم است ۴۰ .درصد از
محصولتمان را با کمک شرکتهای محلی حمل کال
صادر می کنیم .ما همچنین هم برای جوانان شغل
ایجاد کرده ایم تا در جزیر اوولند بمانند».
از نظر مدیر سامانه سرمایه گذاری جمعی
«اینوسدور» ایده خوب رییس شرکت ،تیمی که
با او کار می کردند و همچنین استفاده از منابع
خوب بازاریابی باعث شده که شرکت لیموناد سازی
با کمک سرمایه مردمی به نتیجه مطلوب دست
پیدا کند.
برای سرمایه گذاری جمعی که یکی از راههای
تامین سرمایه از طریق اینترنت به جای استفاده از
وام های بانکی و فرشتگان کسب و کار است ،در
سراسر اروپا سامانه های مختلفی هست .همچنین
یک راهنمای عملی برای آشنایی با مزایا و خطرات
آن در اروپا هم بصورت رایگان در اینترنت وجود
دارد.
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ششمین ماه متوالی کاهش تورم در ژاپن

چشمانداز رشد «متوسط» اقتصاد با توجه به رشد
بخش صنعت ،اقتصاد ژاپن در آستانه رشدی
متوسط در سهماهه سوم سال  2016قرار گرفته
است .با وجود این بانک مرکزی ژاپن همچنان
برای رسیدن به هدف تورم  2درصدی خود با
چالشهایی مواجه است.
به گزارش بلومبرگ ،میجی یاسودا ،اقتصاددان
ارشد شرکت الیف در توکیو اعالم کرد« :اقتصاد
ژاپن احتماال به بهبود خود در سهماهه سوم 2016
ادامه خواهد دادريال اما اندازه حرکت رشد احتماال
ضعیف باشد .با وجود این تصویر کلی اقتصاد
ژاپن تغییر نکرده و این کشور همچنان با کمبود
محرکهایی برای افزایش رشد مواجه است».
 نکات کلیدیقیمت مصرفکننده به استثنای مواد غذایی تازه،
شاخص اصلی بانک مرکزی ژاپن برای اندازهگیری
تورم ،افتی  0.5درصدی را در ماه آگوست داشته
است در حالی که پیشبینیها از افت  0.4درصدی
خبر میدادند.
اما تولید صنعتی ژاپن در ماه آگوست به نسبت ماه
جوالی رشدی  1.5درصدی داشته و هزینههای
خانوار نسبت به سال گذشته  4.6درصد کاهش
را به ثبت رسانده است .همچنین نرخ بیکاری 3.1
درصد گزارش شده است.
 -تصویر کلی

آمار منتشر شده روز جمعه تصویری جامعتر از
اقتصاد ژاپن را نسبت به هفته گذشته و تغییر
تمرکز بانک مرکزی ژاپن از گسترش عرضه پول
به کنترل نرخ بهره ،نشان میدهد .سیاستگذاران
در جدال برای غلبه کامل بر افت قیمت و رسیدن
به یک رشد پایدار هستند ،این در حالی است که در
فصلهای اخیر ،اقتصاد میان توسعه متوسط و افت
در حال نوسان بوده است .رشد ین در سال جاری
به سود شرکتها ضربه زده و موجب کاهش قیمت
واردات شده است ،موضوعی که کار بانک مرکزی
ژاپن را برای ایجاد تورم بسیار دشوار میکند.
این گزارش تایید میکند که تولید در روند بهبود
تدریجی قرار گرفته که موجب رشد اقتصادی
متوسط در سه ماهه سوم خواهد شد .رشد ین از
طریق کاهش قیمت واردات به فشار نزولی روی
ت مصرفکننده ادامه خواهد داد .بعید به نظر
قیم 
میرسد انتظارات تورمی افزایش چندانی داشته
باشد و نرخ تورم احتماال در سال مالی بعدی نیز
با هدف بانک مرکزی ژاپن فاصله زیادی خواهد
داشت.
قیمت مصرفکننده در توکیو بدون در نظر گرفتن
انرژی و موادغذایی تازه در ماه سپتامبر نسبت به
سال گذشته افتی  0.1درصدی داشته که نخستین
کاهش در سه سال اخیر بوده است .ماساکی
کوهاوارا ،اقتصاددان ارشد شرکت نومورد اعالم
کرد این رقم بدان معناست که شاخص قیمت
مصرفکننده نقطه به نقطه نیز در این ماه کاهش
یافته و این یک سیگنال خطر برای بانک مرکزی
ژاپن بوده و میتواند فشارها را برای تسهیالت
بیشتر افزایش دهد.
کپیتال اکونومیکز در گزارشی نوشت« :در حالی که
آمار هزینههای مصرفکننده پیامهایی متناقضی را
برای رشد  GDPدر سه ماهه سوم صادر میکند،
رشد قدرتمند تولید صنعتی در ماه آگوست نشان
میدهد که اقتصاد ژاپن به بهبود خود در سهماهه
سوم ادامه میدهد».
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پیوستن یوآن به ذخایر صندوق بینالمللی
پول چه اثراتی دارد؟

یوآن به عنوان ارز ذخیره جهانی به ثبت رسید.
یک نقطه عطف که میتواند با تسریع جریانهای
سرمایه ورودی به ارزش یکهزار میلیارد دالر طی 5
سال آینده ،هوای تازهای به بازارهای اوراق قرضه

چین بدمد.
به گزارش بلومبرگ ،ورود یوآن به حق برداشت
مخصوص صندوق بینالمللی پول (و اضافه شدن
الشهای
به دالر ،یورو ،پوند و ین) در میان ت 
پکن برای تقویت استفاده بینالمللی از ارز ملی
و جاهطلبی این کشور برای ارائه ارز جایگزین
دالر شکل گرفته است .کریستین الگارد ،رئیس
 IMFاز این موضوع به عنوان یک نقطه عطف
تاریخی یاد کرده و آنرا نشانهای از پیشرفت این
کشور آسیایی در ایجاد تحول در سیستم مالی و
آزادسازی بازارها میداند.
تامی شی،اقتصاددان گروه بانکی خارجی چین در
سنگاپور گفت« :واردشدن یوآن به  SDRموجب
نزدیکتر شدن ارتباط بازار سرمایه چین و بقیه نقاط
دنیا خواهد شد .اولین اثر آن روی یوآن خواهد بود،
ارزی که مقامات احتماال آن را برای چند هفته
ثابت نگاه خواهند داشت؛ چرا که هر گونه نوسان
سریع میتواند تصویر یوآن را خدشهدار کند».
در حالی که اطالعیه روز جمعه  IMFنشان
میدهد که یوآن میتواند آزادانه استفاده شود ،پس
از افت ارزش سریع در ماه آگوست سال گذشته و
کاهش اعتماد سرمایهگذاران ،چین به دخالت در
بازار ارزی مظنون است .برآورد تحلیلگران مورد
بررسی بلومبرگ نشان میدهد که واحد پول چین
در ادامه سال جاری  1.1درصد افت ارزش را به
ثبت برساند تا در پایان سال هر دالر معادل 6.75
یوآن معامله شود.
الحاق یوآن ،نخستین تغییر در سبد  SDRاز سال
 1999بوده ،زمانی که یورو جایگزین مارک آلمان
و فرانک فرانسه شد .وزن جدید سبد شامل 41.73
درصد دالر 30.93 ،درصد یورو 10.92 ،درصد
یوآن 8.33 ،درصد ین و  8.09درصد پوند خواهد
بود.
این سبد که در سال  1969ایجاد شده ،به
کشورهای عضو  IMFدارنده آن اجازه میدهد
تا حق بالقوه برداشت از این سبد را برای نیازها
تراز پرداختی خود داشته باشند .الحاق یوآن
میتواند یک کاتالیزور برای بانکهای مرکزی و
صندوقهای ثروت ملی برای انتقال به سمت یوآن
باشد .در آخرین بررسی  ،IMFواحد پولی چین
 1.1درصدی از ذخایر رسمی را شامل میشد که
در مقایسه با سهم  63.7درصدی دالر بسیار کمتر
بوده است.
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تردید نیسان برای افزایش سرمایه گذاری
خود در بریتانیا

در نمایشگاه بین المللی خودروی پاریس شرکتهای
بزرگ اتومبیل سازی نگرانی خود را از خروج
بریتانیا از اتحادیه اروپا پنهان نمی کنند .کمپانی
نیسان از جمله آنهاست .این شرکت در نظر دارد
پیش از اجرای طرحهای سرمایه گذاری باال در
کارخانه ساندرلند از دولت بریتانیا تضمین بگیرد تا
در صورت تعیین احتمالی مالیاتهای گمرکی پس از
برکسیت ،خساراتش جبران شود.
کارلوس گوسن ،مدیرعامل گروه رنو -نیسان گفت:
«اتخاذ تصمیماتی در زمینه سرمایه گذاری سخت
است .زمانی که نوع رابطه بریتانیا با مهمترین
شرکای تجاری اش یعنی اروپا مشخص نیست
برنامه ریزی برای آینده ساده نیست .اگر قرار باشد
برای محصوالتی که از بریتانیا به سمت اروپا صادر

می شود مالیات وضع شود توسعه کارخانه ما در
این کشور با ضرر همراه خواهد بود».
بزرگترین کارخانه نیسان در اروپا با ظرفیت تولید
ساالنه  ۵۰۰هزار دستگاه خودرو در ساندرلند واقع
شده است .نیروی کار این کارخانه  ۶هزار و ۷۰۰
نفر است و  ۸۰درصد تولیدات آن صادر می شود.
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ترامپ یک نابغه مالیاتی است

به گزارش بیزنساینسایدر ،شهردار سابق نیویورک
در گفتوگو با شبکه  ABCاعالم کرده دونالد
ترامپ در خصوص مانور دادن درباره قوانین
مالیاتی یک نابغه است و بر خالف او ،هیالری
کلینتون به دلیل استفاده از سرور ایمیل خصوصی
تحت پیگرد  FBIقرار دارد.

شفافی را برای انجام مذاکرات اعالم میکند.
ترزا می همچنین اعالم کرد که از قانونگذاران
کشورش خواسته تمامی لوایحی که روی خروج
بریتانیا از اتحادیه اروپا تاثیر میگذارد را به تصویب
برسانند .این قوانین بدان معناست که بریتانیا
میتواند برای حفظ قوانین اروپایی خود تصمیم
بگیرد.
با وجود این ترزا می ،در خصوص آینده روابط
بریتانیا با اتحادیه اروپا که اهمیت زیادی روی
اروپاییهای ساکن بریتانیا ،بریتانیاییهای ساکن
اروپا ،بانکها ،کسبوکارها و سرمایهگذاران دارد،
سخن چندانی نگفت.
مسئله اصلی این است که بریتانیا تا چه حد مبادالت
آزاد با بقیه اروپا را در برابر محدود مهاجرت قربانی
خواهد کرد.
شرکت خودروسازی ژاپنی نیسان پیشتر اعالم کرد
که به شفافیت بیشتری در خصوص نحوه دسترسی
بریتانیا به بازار بزرگ اتحادیه اروپا نیاز خواهد
داشت تا در مورد سرمایهگذاری آینده در این کشور
تصمیمگیری کند.

رقیبانی مانند نوکیا ،زیمنس و آلکاتل لوسنت به
خوبی ظاهر شود و در بازارهای رقابتی و اشباع شده
ای مانند اروپا و آمریکای شمالی رشد کند.
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اوباما چقدر شغل برای آمریکا ایجاد کرد؟

دولت امریکا اعالم کرد ۱۵،میلیون شغل در دوران
ریاست جمهوری باراک اوباما ایجاد شده که این
یکی از اعتبارات دولت او محسوب می شود.
براساس این گزارش ،این میزان شغل ،از زمان
بحران بزرگ اقتصادی که در این کشور ایجاد شد،
تا همین اواخر ایجاد شده است .اوباما که همواره با
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اخراج  ۳۰۰۰نفر در اریکسون

رودی جولیانی گفت« :آیا فکر نمیکنید کسی
که از لحاظ اقتصادی یک نابغه است ،برای
ریاستجمهوری ایاالت متحده بهتر باشد تا یک
زن؟ تنها کاری که هیالری انجام میدهد این
است که کار بیشتری برای  FBIبه منظور چک
کردن ایمیلهایش بتراشد».
بیزنس اینسایدر در ادامه این نقل قول مینویسد:
آیا اظهار نظر شهردار سابق نیویورک به این
معناست که دونالد ترامپ به دلیل اینکه مرد است
رئیس جمهور بهتری نسبت به هیالری کلینتون
خواهد بود؟
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خروج نهایی بریتانیا از اتحادیه اروپا در سال
2019

ترزا می ،نخستوزیر بریتانیا اعالم کرد که بریتانیا
فرایند رسمی خروج از اتحادیه اروپا را تا انتهای
مارس  2017آغاز خواهد کرد .این بدان معناست
که «برگزیت» میتواند در سال  2019اتفاق
بیفتد.
به گزارش سیانان ،بریتانیا اجرای ماده  50معاهده
اتحادیه اروپا را در سهماهه نخست سال آینده آغاز
خواهد کرد .این ،آغاز مذاکرات خروج با  27عضو
دیگر اتحادیه اروپا خواهد بود.
این نخستین باری است که پس از رای به خروج
بریتانیا از اتحادیه اروپا ،دولت بریتانیا جدول زمانی

شرکت سازنده تجهیزات مخابراتی اریکسون
گزارش اخیر رسانهها درباره تصمیم این شرکت
برای حذف سه هزار شغل در سوئد را تایید کرد.
ین شرکت که در حال انجام تغییر و تحوالت
گسترده است ،همچنین اعالم کرد قصد دارد هزار
نفر را در بخش تحقیقات و توسعه در سه سال
آینده استخدام کند.
یان فراکهایمر ،مدیرعامل اریسکون در بیانیه ای
اظهار کرد :ما همچنان توجه زیادی به بخش
تحقیقات و توسعه داریم و سالهای زیادی است
که اکثر کارمندان اریکسون به جای تولید سخت
افزار ،در بخش طراحی نرم افزار و خدمات کار
می کنند.
وی در ادامه افزود :این تدابیر برای تضمین رقابت
پذیری بلندمدت اریکسون و همچنین برتری
فناوری و خدمات ضروری هستند.
این شرکت در حال حاضر حدود  ۱۶هزار نفر در
سوئد و مجموعا  ۱۱۶هزار نفر در سراسر جهان
کارمند دارد.
حذف  ۳۰۰۰موقعیت شغلی شامل حذف حدود
هزار موقعیت در بخش تولید ۸۰۰ ،شغل در
بخش تحقیقات و توسعه و حدود  ۱۲۰۰شغل در
بخشهای دیگر است.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه ،اریسکون قصد
دارد شمار موقعیتهای اداری در بخش تحقیقات و
توسعه را کاهش دهد اما به توانمندیهای جدید در
فناوریهای جدید نیاز دارد و بنابراین ظرف سه سال
آینده ،حدود  ۱۰۰۰مهندس در سوئد استخدام
خواهد کرد که عمدتا از دانشگاهها انتخاب خواهند
شد.
شرکت اریکسون قصد دارد هزینههای کلی را
با کاهش شمار مشاوران و همچنین هزینههای
عملیاتی ،کاهش دهد.
این شرکت اخیرا دوره دشواری را پشت سر
گذاشته و هانس وستبرگ ،مدیرعامل سابق را در
ماه ژوییه پس از هفت سال خدمت ،اخراج کرد.
تحت مدیریت وی ،اریکسون نتوانست در برابر

انتقادهای زیادی ازسوی مخالفان خود مواجه بوده،
این هفته اعالم کرد ،تیم اقتصادی او توانسته رشد
اقتصادی پایداری را بسازد و  ۱۵میلیون شغل در
بخش خصوصی این کشور از سال  ۲۰۱۰تاکنون
ایجاد کند.
اگرچه اوباما مدعی شده که تعدادهایی که توسط
دولتش از اولین روزی که سرکار آمده ،نشمارده
اما او از فوریه  ۲۰۱۰که کمترین میزان اشتغال
در امریکا ایجاد شد تاکنون این میزان شغل را
محاسبه کرده است.
همچنین گزارش حوزه استخدامی آمریکا نشان می
دهد ،در سال ۲۰۱۰حدود  ۱۳۰میلیون نفر شغل در
این کشور وجود داشته که هم اکنون این رقم به
 ۱۴۵میلیون نفر شغل افزایش یافته است.
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ذخیره ارزی چین همچنان در سراشیبی
سقوط

ذخیره ارزی چین در ماه گذشته میالدی (سپتامبر)
 ۱۸میلیارد و  ۸۰۰میلیون دالر دیگر کاهش یافت
که به مراتب بیش از پیش بینی ها بوده است.
بسیاری گمان می کردند که میزان ذخیره ارزی
چین اکنون باید نزدیک به سه هزار و  ۱۸۰میلیارد
دالر باشد در صورتی که به سه هزار و  ۱۶۶میلیارد
دالر کاهش یافته است.
به گزارش ایرنا ،داده های بانک مرکزی در تارنمای
آن نشان می دهد که میزان ذخیره ارزی کشور در
ماه اوت (مرداد  -شهریور) بیش از سه هزار و ۱۸۵
میلیارد دالر بوده است.
در صورتی که این روند ادامه یابد میزان ذخیره
ارزی چین ممکن است به پایین ترین زمان در
شش سال گذشته برسد بخصوص آنکه در سه ماه
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گذشته روند نزولی داشته است.
دولت چین قبل از این اعالم کرده بود که صادرات
کشور در ماه هایی از سال جاری میالدی کاهش
داشته است و در مجموع اوضاع تجارت خارجی
مطلوب نیست.
چین در زمینه ذخیره ارزی در رده نخست دنیا قرار
دارد اما سال گذشته میالدی میزان ذخیره ارزی
این کشور  ۵۱۳میلیارد دالر کاهش یافت.
به دنبال این شرایط بود که مسئوالن بانک مرکزی
اعالم کردند رسیدن ذخیره ارزی به زیر سه هزار و
 ۲۰۰میلیارد دالر زنگ خطری برای اقتصاد کشور
است.
بانک مرکزی چین پیش بینی کرده است که اگر
شرایط به همین منوال ادامه یابد مجبور به گردش
بیشتر سرمایه در کشور خواهد شد.

24

ویکی لیکس زد و بندهای هیالری و وال
استریت را افشا کرد

به گزارش گاردین ،ویکی لیکس سخنرانیهای
هیالری کلینتون برای بانکداران بزرگ و سرمایه
داران بزرگ وال استریت از جمله گلدمن ساکس
را افشا کرد .محتوای این سخنرانی ها تا به حال
مخفی نگه داشته شده بود ،اما ویکی لیکس در
اولین مجموعه از ایمیل ها و اطالعات افشا شده
در مورد هیالری کلینتون ،جزییات قابل توجهی را
در مورد محتوای این سخنان در دسترس عموم
گذاشته است.
ویکی لیکس این اطالعات را با هک کردن ایمیل
های رییس ستاد انتخاباتی هیالری کلینتون جان
پادستا به دست آورده است .ستاد انتخاباتی کلینتون
هنوز صحت این ایمیل ها را رد یا تایید نکرده اما
جولیان آسانژ موسس ویکی لیکس را به تالش
برای تخریب هیالری کلینتون متهم کرده است.
بر اساس ایمیل های افشاشده در ویکی لیکس،
کلینتون در سخنرانی در جمع سران بانک
 Goldman Sachsدر اکتبر سال  2013از
تبعیض قائل شدن بر ضد افراد موفق در واشنگتن
که باعث می شود آنها نتوانند ثروتشان را حفظ
کنند ،انتقاد کرده است .البته برخی حاضران در این
سخنرانی ادعای وی در این زمینه که با حضور در
واشنگتن و تصدی پست های سیاسی نتوانسته به
اندازه کافی پول و ثروت جمع کند را رد کرده اند.
با این حال کلینتون افزوده به علت شرایط سیاسی
در واشنگتن و غرض ورزی علیه افرادی که زندگی
موفق یا پیچیده ای داشته اند ،مسائلی مانند سلب
دارایی ها ،از دست دادن موقعیت ها ،فروش سهام
و غیره برای امثال وی اتفاق می افتد.
وی در بخشی از سخنرانی مذکور از دخالت بیشتر
وال استریت در سیاست گذاری های اقتصادی
به منظور جلوگیری از تکرار رویدادهایی مانند

بحران مالی و اقتصادی سال  2008دفاع کرده
است .این در حالی است که افرادی مانند برنی
سندرز ،عملکرد سراسر حرص و طمع وال استریت
را عامل وقوع این بحران دانسته و خواستار برخورد
با عوامل این بحران در وال استریت بودند.

25

دردسر مکالمه مستهجن دونالد ترامپ

یک مکالمه مستهجن دیگر از دونالد ترامپ
نامزد جمهوریخواهان آمریکا در انتخابات ریاست
جمهوری منتشر شد.
شبکه سی ان ان با انتشار متن مصاحبه دونالد
ترامپ با هاوارد استرن مجری معروف آمریکا،
به اظهارات زشت ترامپ درباره زنان اشاره کرده
است.
این اظهارات ترامپ که مربوط به سال  2006است
درباره ایوانکا ترامپ دختر وی است.
پیش از این واشنگتن پست ویدیویی حاوی سخنان

مستهجن ترامپ درباره زنان منتشر کرده بود.
با باال گرفتن انتقادات از ترامپ؛ نامزد جمهوری
خواهان اعالم کرد :از رقابت انتخاباتی کناره
گیری نمی کند .این در حالی است که برخی از
جمهوریخواهان کناره گیری وی را خواستار شده
اند.
بیش از ده تن از اعضای این حزب اعالم کردند:
دیگر از ترامپ پشتیبانی نخواهند کرد .برخی
جمهوری خواهان هم جایگزینی مایک پنس
معاون ترامپ در انتخابات را خواستارشده اند.
مایک پنس این پیشنهاد را رد کرده و گفته اگرچه
نمی توانم از این اقدام ترامپ دفاع کنم ،اما
همچنان به حمایت از ترامپ ادامه خواهم داد.

26

قرارداد  18میلیارد دالری قطر با بوئینگ

به گزارش خبرگزاری دیلیمیل ،بر اساس این
توافق ،قطر  ۳۰فروند از هواپیمای نسل جدید
بوئینگ  ۷۸۷sو  ۱۰فروند بوئینگ ۷۷۷sرا به
قیمت  ۱۱.۷میلیارد دالر خریداری میکند.
شرکت هواپیمایی قطر همچنین در نامهای از قصد
خود برای خرید  ۶۰فروند بوئینگ  ۷۳۷با بدنه
باریک خبر داده است .این قرارداد در کل ارزشی
 ۱۸.۶میلیارد دالری دارد .از قرارداد برای خرید
بوئینگهای  ۷۳۷sدر شرایطی رونمایی شده است
که انتقادهای زیادی از جانب قطر به ایرباس صورت
گرفته است و اکبر الباکر ،ریس هواپیمایی قطر
ایرویز انتقادهایی را به این شرکت هواپیماسازی
فرانسوی به دلیل تأخیر در ارائه هواپیماهای مدل
 A۳۲۰neoوارد کرده است .گفته میشود تأخیر
در ارائه این هواپیماها به دلیل نقص در موتورشان
بوده است .الباکر روز جمعه گفت که این سفارش
برای پاسخگویی به تقاضای روز افزون برای رشد
سفرهای هوایی صورت گرفته است.
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الباکر اذعان کرده است که قرار داد با بوئینگ
ارتباطی نیز با تأخیرهای ایرباس دارد .وی
گفت« :بوئینگ قبل از هر کس دیگری شروع
به ساختوساز هواپیما در دنیا کرده است .آنها
بهترین هواپیماها را میسازند و رقبای بوئینگ از
اینکه من چنین چیزی را میگویم ممکن است
ناراحت شوند».
الباکر در عین حال اعالم کرد که شرکتش،
همکاری با ایرباس را ادامه داده و منتظر زمانی
که این شرکت بتواند هواپیماها را تحویل دهد،
میماند.

27

کمیسیون برای واردات محصوالت صنعت
فوالدسازی چین مالیات سنگین وضع کرد

کمیسیون اروپا برای مبارزه با فعالیتهای بازرگانی
مخالف با قوانین رقابتهای تجاری ،بر محصوالت
وارداتی صنعت فوالد چین مالیات وضع کرده است.
میزان مالیات براساس نوع محصول بین ۱۳.۲
درصد تا  ۲۲.۶درصد متغییر خواهد بود.
چین برای مقابله با افت صنعت فوالدسازی خود
محصوالت این بخش را با قیمت بسیار پایین و
در برخی مواقع با ضرر به بازار بسیاری از کشورها
صادر می کند.
سال گذشته میالدی ،چین نزدیک به  ۱۱۲میلیون
تن فوالد فروخته است ،فروشی که نسبت به سال
 ۲۰۱۴رشدی معادل  ۱۹.۹درصد داشته است.

28

کاهش سود عملیاتی ایزی جت

سود عملیاتی شرکت هواپیمایی ایزی جت در سال
مالی منتهی به ماه سپتامبر افتی معادل  ۲۵درصد
داشته است .این اولین بار از سال  ۲۰۰۹است که
این کمپانی ارزان قیمت بریتانیایی با کاهش سود
عملیاتی خود مواجه می شود.
کاهش ارزش پوند در برابر دالر آمریکا و یورو پس
از آغاز تنش و بیم بازار از تبعات برکسیت برروی
فعالیتهای این شرکت تاثیر منفی داشته است.
از سوی دیگر وقوع حمالت تروریستی در فرانسه،
مصر و ترکیه از تعداد مسافران ایزی جت به این
مقاصد کاسته است.
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خطر گرفتاری اقتصاد بریتانیا به رکود تا
حدی از بین رفته است

تحقیقات موسسه مطالعات اقتصادی مارکیت نشان
میدهد از ماه فوریه تا کنون فعالیتهای اقتصادی
در بریتانیا روندی صعودی داشته و شاخص این
موسسه باالی رقم  ۵۰واحد بوده است .بخشهای
تولید و ساخت و ساز بهترین آمار رشد را به خود
اختصاص داده اند.
بدین ترتیب تردید و بیم نسبت به گرفتاری اقتصاد
بریتانیا به رکود پس از برکسیت تاحدی از بین
رفته است.
در این بین اجرای سیاستهای پولی حمایتی بانک
مرکزی بریتانیا از جمله کاهش نرخ بهره خود برای
اولین بار از سال  ۲۰۰۹نقش مثبت مهمی را ایفا
کرده است.
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توافق بین مقامات قضایی آمریکا و دویچه
بانک

دادگستری آمریکا تحقیقاتی را درباره فعالیتهای
بانک آلمانی دویچه بانک در سال  ۲۰۰۸آغاز کرده
است .مقامات قضایی ایاالت متحده ادعا می کنند
این نهاد در این زمان مرتکب فروش اوراق بهادار
دارای مشکل و فریب سرمایه گذاران شده است.
برای حل و فصل این دعوی حقوقی دستگاه
قضایی مبلغی بالغ بر  ۱۴میلیارد دالر طلب
کرده بود .اما آخرین خبرها از توافق طرفین برای
پرداخت  ۵میلیارد و  ۴۰۰میلیون دالر جهت توقف
تحقیقات حکایت دارد .با این وجود هنوز احتمال
دارد در این مبلغ تغییراتی ایجاد شود.
این بحران موجب شده بود طی روزهای گذشته
ارزش سهام دویچه بانک به شدت کاهش یابد
و در بازارهای بورس اروپایی و نیویورک آشفتگی
شدیدی ایجاد شود.
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کاهش  ۹میلیارد دالری ذخیره ارزی عراق

روزنامه دولتی الصباح عراق به نقل از رئیس بانک
مرکزی این کشور نوشت :ذخیره ارزی این کشور
به دلیل تداوم کاهش قیمت نفت نسبت به مدت
مشابه سال گذشته  9میلیارد دالر کاهش یافته و
به رقم  50میلیارد دالر رسیده است.
خبرگزاری رویترز به نقل ازاین روزنامه نوشت،
براساس گزارش ماه ژانویه (دی /بهمن) دولت
عراق به صندوق بین المللی پول ،ذخیره ارزی این
کشور در پایان ماه اکتبر (مهر /آبان) سال گذشته
میالدی  ۵۹میلیارد دالر بوده است.
حیدر العبادی نخست وزیر عراق اعالم کرده بود
که درصدد است با کاهش هزینه ها ،افزایش
صادرات نفت و درصورت افزایش قیمت نفت خام
در آینده ،کسری بودجه  ۳۸درصدی سال جاری
این کشور را کاهش دهد.
کاهش شدید قیمت نفت ،باعث شده است که
بسیاری از کشورهای تک محصولی با بحران
جدی مواجه شوند و این کشورها را واداشته است
تا برای کاهش کسری بودجه به دریافت وام از
نهادهای مالی بین المللی یا دیگر کشورها روی
آورده یا این کشورها را واداشته است تا به فروش
اوراق قرضه روی آورند.
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ایجاد صندوق سرمایه گذاری توسط شرکت
سافت بانک و دولت عربستان سعودی

سافت بانک گروپ ،کمپانی ژاپنی فعال در بخش
تکنولوژی و ارتباطات با دولت عربستان سعودی
بزرگترین صندوق سرمایه گذاری دنیا را ایجاد
می کنند .سرمایه این صندوق  ۱۰۰میلیارد دالر
گزارش شده که از این رقم سهم سرمایه گذاری
عربستان  ۴۵میلیارد دالر و سافت بانک  ۲۵میلیارد
دالر است .شرکتها و نهادهای دیگری نیز در این
صندوق سرمایه گذاری خواهند کرد.
پروژه ایجاد این صندوق در چهارچوب برنامه
عربستان سعودی برای خارج کردن اقتصاد
کشورش از تک قطبی بودن قرار دارد.

اقتصاد ایران

1

آمریکا طرح ممنوعیت پرداخت نقدی به ایران
را تصویب کرد

مجلس نمایندگان کنگره آمریکا طرح ممنوعیت
پرداخت نقدی پول به ایران در آینده را تصویب کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری هیل ،مجلس
نمایندگان کنگره آمریکا طرح ممنوعیت پرداخت پول
نقد به ایران را در پاسخ به پرداخت های نقدی دولت
باراک اوباما به ا یران طی چند ماه گذشته و به دنبال
توافق هسته ای برجام تصویب کرده است.
این طرح در حالی که تنها  ۱۶نماینده دموکرات به آن
رای مثبت دادند با  ۲۵۴رای مثبت در برابر  ۱۶۳رای
منفی به تصویب مجلس نمایندگان رسید.
بنابر این طرح خصمانه مجلس نمایندگان ،دولت
آمریکا در آینده نمی تواند به ایران پول نقدی پرداخت
کند؛ مگر آنکه رئیس جمهور آمریکا عدم حمایت ایران
از تروریسم را تصدیق کند.
ادرویس ،رئیس کمیته روابط خارجی مجلس
نمایندگان در این باره گفت :پرداخت پول نقدی به
ایران در راستای منافع آمریکا نیست.
ماه گذشته روزنامه وال استریت ژورنال گزارشی منتشر
کرد مبنی بر این که آمریکا پس از آزادی چهار زندانی
آمریکا پس از توافق هسته ای ۴۰۰ ،میلیون دالر پول
نقد را به صورت نوعی باج به ایران پرداخت کرده
است .این در حالی است که چنین ادعایی در مورد
پرداخت باج به ایران در ازای آزادی زندانیان آمریکایی
از سوی باراک اوباما و جان کری تکذیب شد.

2

مصرف آب در حوضه دریاچه ارومیه  30تا
 40درصد کاهش یافت

مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب های ایران گفت:
در زمان حاضر در بسیاری از اراضی کشاورزی
حوضه آبریز دریاچه ارومیه صرفه جوئی  30تا 40
درصدی را تجربه می کنیم.
محسن سلیمانی روزبهانی در مراسم اختتامیه
نوزدهمین دوره کمیته راهبری طرح حفاظت از
تاالب های ایران در تبریز با اعالم اینکه تعداد
هشت هزار کشاورز ساکن در روستاهای اطراف
دریاچه تحت پوشش  30شرکت فنی و مهندسی
بخش کشاورزی قرار دارند ،افزود :در سه سال اخیر
فعالیت های بسیار چشمگیر و موثری در زمینه
تغییر لگوی کشت انجام شده که نقش شرکت
های فنی و مهندسی در این زمینه بسیار مفید ،
موثر و پررنگ بوده است.
وی اصالح الگوهای کشت و رفتاری کشاورزان
منطقه دریاچه ارومیه را یکی از آثار مفید و مثبت
فعالیت های شرکت های مزبور عنوان و اظهارکرد:
بر اثر همین تالش ها امروز شاهد ایجاد یک

جنبش اجتماعی برای صرفه جوئی در مصرف آب
در اراضی کشاورزی حوضه دریاچه ارومیه هستیم.
سلیمانی روزبهانی با بیان اینکه وضعیت دریاچه
ارومیه در زمان حاضر چندان خوب نیست ،یادآور
شد :اما باید توجه داشت که مسیر احیای این تاالب
مهم و زیست محیطی کشور تنها از مسیر تغییر
رفتارها و مدیریت های اراضی کشاورزی طی
خواهد شد.
وی با اشاره به نقش مهم و محوری مردم در
حفاظت از تاالب ها ،گفت :اگر مردم پای کارآمده
و در کنار نهادهای مسئول فعالیت های همسو و
هماهنگی را انجام دهند ،بدون تردید احیای تاالب
ها از جمله دریاچه ارومیه دور از دسترس نخواهد
بود.
وی ادامه داد :برای مشارکت دادن مردم به حفاظت
و احیای محیط زیست و تاالب ها باید نسبت به
آگاهی دهی و اطالع رسانی به موقع  ،موثق و
مناسب به آحاد مردم وارد عمل شده و در مقیاس
های کوچک تر همکاری های دولت و مردم را
تمرین کنیم.
این مقام مسئول اظهارکرد :اگر دریاچه ارومیه از
شرایط کنونی نجات پیدا نکند ،زندگی مردم منطقه
و حتی کشور با خطرهای جدی مواجه می شود و
برای جلوگیری از این خطرها  ،باید نسبت به تغییر
رفتارها گام های جدی برداشت.
سلیمانی روزبهانی با اشاره به وجود  12کانون
اصلی کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه،
گفت :این کانون ها شامل 90روستاست که 63
روستای آن در آذربایجان غربی و  27روستا در
آذربایجان شرقی قرار دارد.
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احیای دریاچه ارومیه تا سال۱۴۰۲

رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه با تاکید بر اینکه
ایران با بحران کم آبی مواجه است ،گفت :باید
روی منابع آبی مدیریت الزم صورت گیرد.
همایش مشارکت های مردم در احیای دریاچه
ارومیه باحضور کالنتری رئیس ستاد احیای دریاچه
ارومیه ،دبیری معاون محیط طبیعی سازمان محیط
زیست و سلیمانی مدیر ملی تاالب های ایران و
دیگر مسئوالن استانی و شهری در تبریز برگزار
شد.
عیسی کالنتری در این همایش با اشاره به برنامه
های ستاد احیای دریاچه ارومیه اظهار داشت:
دولت برای نجات دریاچه ارومیه اعتبارات خوبی در
نظر گرفته است ،به طوری که بودجه  ۳۰۰میلیارد
تومانی در سال جاری برای این دریاچه اختصاص
یافته است و برنامه ها و طرح های خوبی نیز برای
این دریاچه درحال اجرا است.
وی سپس با تاکید بر اینکه برخی ها نمی خواستند
دریاچه ارومیه احیا شود ،افزود :ولی این دریاچه احیا
می شود و به وضعیت گذشته خود خواهد رسید.
کالنتری با تاکید بر اینکه موضوع احیای دریاچه
ارومیه بسیار مهم است ،ادامه داد :مردم نیز به این
مسأله واقف هستند و ما را در طرح های مختلف
احیای دریاچه یاری می کنند.
رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه سپس ادامه
داد :مرگ دریاچه ارومیه مساوی با مرگ مردم
آذربایجان است ولی با اجرای طرح های مختلف و
کارشناسی شده میتوان دریاچه ارومیه را تا سال

 ۱۴۰۲به سطح اکولوژیکی مورد نظر رساند.
وی سپس با اشاره به اینکه باید مردم با اصالح
الگوی مصرف در منازل در مصرف آب صرفه
جویی کنند ،گفت :همچنین در بخش کشاورزی
باید با اصالح الگوی کشت در حفظ منابع آبی
تالش کنیم.
کالنتری سپس آماری در خصوص مصرف آب در
کشورهای مختلف ارائه کرد و ابراز داشت :طبق
ش از ۴۰
اعالم سازمان زیستی جهان نباید بی 
درصد آب های تجدیدپذیر در هر کشوری استفاده
شود که متاسفانه این آمار در ایران  ۱۰۴درصد
است.
ب های
وی ادامه داد ۹۶ :میلیارد مترمکعب از آ 
تجدیدپذیر کشورمان مصرف می شود که می تواند
باعث نابودی منابع آبی کشورمان شود.
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سه توافق محرمانه ایران و آمریکا در هتلی
در ژنو

روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی مدعی شد
که دولت آمریکا بخاطر آزادی شهروندان آمریکایی
از ایران« ،سند محرمانه» ای را امضا کرد که در آن
با لغو پیش از موعد تحریم های سازمان ملل متحد
علیه دستکم دو بانک ایرانی موافقت کرده است.
در گزارش این روزنامه آمریکایی آمده ،شورای
امنیت سازمان ملل دو بانک ایرانی سپه و سپه
اینترنشنال را از لیست بانکهای تحریمی خارج
کرده است و دولت آمریکا ،همزمان با خروج
شهروندان زندانی این کشور از ایران با این اقدام
موافقت کرد.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از
انتخاب ،انتشار این گزارش بعد از گزارش قبلی
منتشر می شود که در آن خبر داده بود همزمان
با آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران،
ایاالت متحده  ۱.۷میلیارد دالر از بدهی آمریکا
به ایران به صورت نقدی به ایران پرداخت کرد.
این پرداخت نقدی در سه ماه اخیر دستمایه انتقاد
جمهوریخواهان از دولت باراک اوباما شده است.
وال استریت جورنال به نقل از یک مقام ارشد
وزارت امور خارجه آمریکا نوشت روز  ۱۷ژانویه
 ۲۰۱۶برابر با  ۲۷دی سال گذشته ،مقامهای
آمریکایی و نماینده دولت ایران در ژنو سه
توافقنامه امضا کردند.
یکی از این سه توافقنامه آمریکا را متعهد می کند
که از اتهام جنایی علیه  ۲۱شهروند ایرانی صرف

نظر کند و ایران آمریکاییان زندانی در ایران را
آزاد نماید.
سند دوم آمریکا را متعهد به پرداخت فوری ۴۰۰
میلیون دالر به صورت نقد و پرداخت یک میلیارد و
سیصد میلیون دالر ظرف چند هفته می کند تا یک
دعوای قدیمی میان دو کشور حل و فصل گردد.
در سند سوم آمریکا توافق کرده است از خروج دو
بانک ایرانی از لیست تحریم ها حمایت نماید.
در حالی آمریکا در این سندها با خارج شدن بانک
سپه و سپه اینترنشنال موافقت کرده که این دو
بانک به خاطر برنامه موشکی ایران تحریم شده
بودند و براساس قطعنامه شورای امنیت در مورد لغو
تحریم هستهای ایران ،تحریمهای موشکی ایران،
باید از هشت سال دیگر در صورت وفاداری ایران
به توافق از لیست تحریم ها حذف می شدند.
بانک سپه و سپه اینترنشنال که در لندن ثبت شده
است ،از سال  ۲۰۰۷و توسط وزارت خزانه داری در
لیست تحریم ها قرار گرفته بود.
به گزارش وال استریت جورنال به نقل از یک مقام
آمریکایی ،چند ساعت بعد از امضای این توافق
در هتلی در ژنو ۴۰۰ ،میلیون دالر به ایران داده
شده ،زندانیان آمریکایی آزاد شدند و شورای امنیت
سازمان ملل بانک سپه و سپه اینترنشنال را از
لیست تحریم ها خارج کرد.
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تصویب  3میلیارددالر سرمایه گذاری
خارجی

معاون سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه
گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران گفت:
سه میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی طی  6ماه
نخست سال جاری در کشور مصوب شده است.
اکبر قهرمانی افزود :سال گذشته میزان سرمایه
گذاری مستقیم خارجی و مصوب در کشور 6
میلیارد دالر بود که پیش بینی می شود امسال این
رقم افزایش یابد.
وی ادامه داد :این میزان سرمایه گذاری به طور
عمده از سوی سرمایه گذاران کشورهای اروپایی
و آسیایی و در طرح های مختلف مصوب شده
است.
قهرمانی تصریح کرد :در دوران پسابرجام شرایط
سرمایه گذاری خارجی در کشور وضعیت مناسب
تری یافته و موانع بانکی برای نقل و انتقاالت
ارزی تا حدودی مرتفع شده است.
وی در زمینه اقدام های دفتر سرمایه گذاری
خارجی و کمک های اقتصادی و فنی ایران برای
جذب سرمایه های خارجی در کشور اظهارکرد :این
دفتر به دنبال تامین مالی خارجی به روش قرضی
برای طرح های داخلی در دوره پسابرجام است و
در این راستا اقداماتی برای تعامل با برخی کشورها
در دست اجرا دارد.
قهرمانی ،تامین یک میلیارد دالری نیاز مالی طرح
پتروشیمی لردگان و فوالد سفید دشت بروجن
استان چهارمحال و بختیاری از منابع مالی خارجی
را نمونه ای از این اقدام ها عنوان کرد.
وی تاکید کرد :به رغم مشکالت موجود به دلیل
تحریم های چندین ساله و تاثیر این تحریم ها
در روابط خارجی کشور ،مذاکرات جدی با اعتبار
دهنده های خارجی از کشورهای آسیایی نظیر
ژاپن ،چین ،کره جنوبی و هند آغاز شده و کشور ما
برای تجهیز و تامین مالی طرح ها در حال مذاکره

 ■ 47شماره  ■ 10آبان 1395

با کشور ایتالیا و آلمان است.
وی افزود :با تامین اعتبار از سوی منابع خارجی،
تمامی طرح های خصوصی و دولتی کشور از
مزایای این اعتبارات بهره می برند.
معاون و کارشناس مسئول سرمایه گذاری خارجی،
کارشناس خطوط اعتباری دفتر وام ،مجامع و
موسسات بین المللی و معاون نیروی انسانی
سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های
اقتصادی و فنی ایران برای شرکت در کارگاه
آموزشی روش های تامین مالی بین المللی به
شهرکرد سفر کرده است.

6

آمریکا سندی محرمان ه برای لغو تحریم
بانکهای ایران امضا کرده است

روزنامه آمریکایی وال استریت گفته است که
دولت آمریکا در برابر آزادی شهروندان این کشور
از زندان های ایران ،با امضای «سندی محرمانه»
با لغو پیش از موعد تحریم سازمان ملل علیه دو
بانک دولتی ایران موافقت کرد.
در گزارشی که با عنوان «ایاالت متحده سند
محرمانه لغو تحریم های سازمان ملل علیه بانک
های سپه و سپه اینترنشنال را امضا کرد» در شماره
روز  30سپتامبر این نشریه منتشر شده ،آمده است
که در همان روزی در ماه ژانویه که چهار شهروند
آمریکایی از زندان های جمهوری اسالمی آزاد
شدند ،دولت باراک اوباما قبول کرد تحریم های
سازمان ملل علیه دو بانک مرتبط با برنامه موشکی
ایران لغو شود.
به گزارش بی بی سی ،وال استریت ژورنال
«مقامات آمریکایی و کارکنان کنگره» را که در
جریان این تصمیم قرار داشتند به عنوان منبع
گزارش خود ذکر کرده و نوشته است که ابتدا قرار
بود براساس قطعنامه شورای امنیت در مورد لغو
تحریم هسته ای ایران ،تحریم های موشکی به
مدت  8سال دیگر و در نتیجه ،دو بانک فوق الذکر
تا سال  2023همچنان مشمول تحریم باقی می
ماندند.
این روزنامه می افزاید که لغو تحریم این دو بانک
بخشی از توافق بین دو کشور بود که «مبادله
بحث برانگیز زندانیان با مبلغ  1.7میلیارد دالر
نقد» بخشی از آن را تشکیل می داد .در چارچوب

این توافق ،برت مک گورک ،از کارمندان بلندپایه
وزارت خارجه آمریکا ،و نماینده ای از سوی دولت
ایران در روز  17ژانویه سه سند محرمانه را در
هتلی در ژنو ،سوئیس ،امضا کردند.
به نوشته وال استریت ژورنال ،یکی از این سه سند
مربوط به لغو اتهامات کیفری علیه  21شهروند
ایرانی و آزادی شهروندان آمریکایی از زندان های
ایران بود ،سند دوم به پرداخت فوری چهارصد
میلیون دالر و پرداخت بعدی  1.3میلیارد دالر از
اموال مسدود شده ایران در آمریکا ،و سند سوم
به حمایت ایاالت متحده از برداشتن فوری تحریم
موشکی دو بانک ایرانی ارتباط داشت .ساعاتی
پس از امضای این سندها ،چهار ایرانی زندانی در
ایران آزاد شدند ،ایران مبلغ چهارصد میلیون دالر
از اموال مسدود شده خود در آمریکا را دریافت کرد
و شورای امنیت نیز تحریم های بانک سپه و بانک
سپه بین المللی را برداشت.
در ادامه این گزارش آمده است که براساس سندی
که خبرگزاری تسنیم ،در ماه فوریه منتشر کرد،
مقامات جمهوری اسالمی از آمریکا خواسته بودند
که در برابر آزاد کردن زندانیان آمریکایی در ایران،
بانک سپه از فهرست موسسات تحت تحریم حذف
شود.
وال استریت ژورنال نوشته است که براساس
توافقنامه هسته ای که در ماه ژوئیه سال 2015
بین ایران و گروه  5+1به دست آمد ،دولت آمریکا
موافقت کرد که تحریم های وزارت خزانه داری
علیه بانک سپه را بردارد اما محدودیت های
شورای امنیت علیه این دو بانک به مدت هشت
سال باقی بماند اما پس از امضای این توافقنامه،
تماس بین ایران و آمریکا در مورد تحریم این
دو بانک همچنان ادامه یافت در حالیکه مقامات
آمریکایی احساس می کردند که از آنجا که ایران
موافقتنامه هسته ای شامل کاهش فعالیت هسته
ای خود را به خوبی اجرا کرده ،مستحق لغو تحریم
های بیشتری است.
به نوشته وال استریت ژورنال ،موافقت دولت
آمریکا با لغو «تحریم موشکی» دو بانک ایرانی
با انتقاد شماری از نمایندگان کنگره مواجه شد که
معتقد بودند چنین اقدامی به منزله نقض تعهدات
دولت در این مورد است که در چارچوب برجام،
فقط تحریم های هسته ای علیه جمهوری اسالمی
بایستی برداشته شود و سایر تحریم ها همچنان
برجا بماند.
در سال  ،2007وزارت خزانه داری آمریکا دو بانک
سپه و سپه اینترنشنال و رئیس وقت این بانک را به
ارائه خدمات بانکی به شرکت ها و موسسات ایرانی
مرتبط با برنامه موشکی این کشور متهم و آنها را
هدف تحریم قرار داد اما این دو بانک به ارتباط با
برنامه هسته ای ایران متهم نشدند.

7

کلیات برنامه ششم توسعه تصویب شد

سرانجام پس از مدتها کش و قوس در رابطه
با بررسی الیحه برنامه ششم توسعه ،کلیات این
الیحه در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شد.
به گزارش ایسنا ،خبرهای دریافتی حاکی از آن
است که کلیات برنامه ششم با حضور  ۲۸نماینده
مجلس مورد بررسی قرار گرفته که در نهایت با
موافقت  ۲۷نفر از حاضران و تنها مخالفت یک نفر
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به تصویب رسیده است.
الیحه برنامه ششم در حالی اکنون با تصویب
کلیات همراه میشود که این الیحه در دی ماه
سال گذشته همراه با الیحه بودجه  ۱۳۹۵به
مجلس ارائه شده بود و قرار بود همزمان با الیحه
بودجه مصوب شود ،اما به دلیل اختالف نظرهایی
که در رابطه با ابعاد مختلف الیحه برنامه چه در
مجلس نهم و چه در مجلس فعلی وجود داشت،
فرآیند بررسی آن تا به امروز به طول کشیده و
سرانجام کلیات آن به تصویب رسید.
این در حالی است که الیحه بودجه سال گذشته بر
اساس احکام الیحه برنامه ششم به تصویب رسیده
بود و قرار است دولت الیحه بودجه سال  ۹۶را نیز
بر اساس همین برنامه ارائه کند ،چرا که بر اساس
قانون امسال سال اول اجرای قانون برنامه ششم
است که با توجه به نهایی نشدن و به تصویب
نرسیدن آن در سال گذشته ،قانون برنامه پنجم
توسعه یک سال دیگر برای اجرا تمدید شده بود.

8

تنبیه انضباطی یک بانک بزرگ!

گزارش های دریافتی حاکی از آن است که افزایش
بدهی یکی از بانک های بزرگ به بانک مرکزی
موجب شده تا اخیرا سیستم ساتنای آن قطع شده
و مشتریان با مشکل مواجه شوند.
به گزارش ایسنا ،سامانه تسویه ناخالص آتی (ساتنا)
یکی از سامانه های الکترونیکی است که پردازش
و تسویه تراکنش های بین بانکی و دستور پرداخت
را به طور فوری انجام می دهد ،به عبارتی در این
سامانه مشتری که در بانکی حساب داشته باشد
می تواند نسبت به انتقال بیش از  ۱۵میلیون تومان
به حساب خود و یا سایر افراد اقدام کند .این سامانه
از آذرماه سال  ۱۳۸۵به منظور تسویه مبادالت بین
بانک ها و همچنین انتقال فوری وجه بین حساب
مشتریان راه اندازی شده و از امنیت و سرعت
باالیی در شبکه شتاب برخوردار است.
این در حالی است که با وجود اهمیت سامانه
ساتنا ،این ابزار الکترونیکی بانکی برای یکی از
بانک های بزرگ دچار اختالل شده و مشتریان
برای انتقال مبالغ باال با مشکل مواجه اند .پیگیری
موضوع از این حکایت داشت که ظاهرا افزایش
اضافه برداشت این بانک موجب باالرفتن بدهی
آن به بانک مرکزی و قرمز شدن حساب آن شده،
عامل این موضوع بوده است.
در حالی بدهی های بانک ها و رشد آن با
برخوردهای انضباطی بانک مرکزی همراه می
شود که پیش تر نیز در مواردی وصول چک های
برخی از بانک ها از سقف  ۱۰میلیون به باال نزد
بانک های دیگر ممنوع شده بود که بعد از تسویه
بخشی از بدهی ها این ممنوعیت برداشته شد.
افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی تبعاتی
همچون رشد پایه پولی و در نهایت افزایش تورم
را به همراه دارد و از این رو برای به نظم کشیدن
بانک ها و فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات و
از سویی دیگر تسهیالت دهی در سقف های مجاز،
انحراف از ضوابط موجب اعمال موارد انضباطی از
سوی بانک مرکزی می شود.
از سویی دیگر تازه ترین گزارشی که بانک مرکزی
از ترازنامه شبکه بانکی منتشر کرده بود نشان می
دهد که حجم بدهی بانک ها و موسسات اعتباری

به بانک مرکزی به طور قابل مالحظه ای از حدود
 ۸۳هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان در پایان سال گذشته
به بیش از  ۹۰میلیارد تومان در پایان تیرماه امسال
افزایش یافته است.
این در حالی است که حجم بدهی ها از تیر تا
اسفندماه سال قبل فقط حدود  ۳۰۰میلیارد تومان
رشد کرده بود که این در مقایسه با رشد حدود
 ۷۰۰۰میلیاردی در چهارماه اول امسال ،نشان
دهنده تشدید اضافه برداشت ها از بانک مرکزی
است.

9

۳۴۴سوال از وزرا در دستور کار مجلس

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی با
بیان اینکه در چهار ماه اول فعالیت مجلس 344
سوال از وزرا در دستور کار کمیسیونها قرار گرفته
خواستار تعامل بیشتر دولت و مجلس در این زمینه
شد.
علی اصغر یوسفنژاد اظهار کرد :در طول چهار
ماهه اول فعالیت مجلس دهم  205طرح و الیحه
( 129طرح و  76الیحه) در مجلس در حال بررسی
است که از این تعداد  120طرح و الیحه مربوط به
مجلس جدید است و  85طرح و الیحه براساس
ماده  141آیین نامه داخلی مجلس از دوره قبل به
مجلس دهم منتقل شده است.به گزارش اقتصاد
آنالین به نقل از ایسنا ،وی افزود :همچنین در طی
این مدت  344سوال در دستور کار کمیسیونها
قرار گرفته که برخی در صحن علنی مطرح شده
است .در این میان وزارت اقتصاد با  41سوال،
وزارت جهاد کشاورزی با  38سوال ،وزارت کار با
 32سوال ،وزارت نیرو با  36سوال و وزارت کشور
با  31سوال باالترین تعداد سوالهای نمایندگان را
به خود اختصاص دادند.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه قانونگذاری
و نظارت مهمترین وظایف نمایندگان در مجلس
است ،ادامه داد :در بعد نظارت سوال ،تحقیق و
تفحص ،استیضاح و تهیه گزارش در مورد عملکرد
دستگاههای اجرایی انجام شده که به نظر میرسد
مجلس شروع خوبی در این زمینه داشته است.
وی افزود :البته به اعتقاد من این تعداد سوال
برای شروع کار مجلس خیلی زیاد است و میطلبد
که تعامل دوطرفه بیشتری بین دولت و مجلس
وجود داشته باشد تا سواالت کمتری مطرح شود.
زیرا در طول یک دوره حداکثر  400جلسه علنی
برگزار میشود و اگر قرار باشد همین  344سوالی
که تاکنون در کمیسیونها مطرح شده در صحن
علنی مطرح شود زمان زیادی را از مجلس خواهد
گرفت.

10

بیماری اقتصاد ما رکود نیست ،رشد کم است

مسعود نیلی ،مشاور رییس جمهور در نوزدهمین
نشست هیات نمایندگان اتاق تهران گفت :ثبات
اقتصادی و تورم کاهنده زمینه بهره برداری اقتصاد
از فرصت های پساتحریم و رشد اقتصادی سال ٩٥
را فراهم کرده و پیش نیاز قطعی استمرار رشد در
سال های آتی است.
وی افزود :بیش از  ٥٠درصد تقاضا را مصرف
خانوارها ١٤-١٢،درصد را مصرف دولت ٢٥ ،تا ٣٠

درصد را سرمایه گذاری در بر می گیرد و مابقی
مربوط به صادرات است.
وی همچنین گفت :رفع تحریم ها از مهم ترین
عواملی است که بر رشد اقتصادی سال ٩٥
تاثیرگذار بوده و از ماه های پایانی سال  ٩٤که
رفع تحریم ها پیش بینی می شد ،وزارت نفت
تمهیداتی را برای افزایش تولید نفت به محض لغو
تحریم ها اندیشید بنابراینپس از برجام با افزایش
جهشی در بخش نفت روبه رو شدیم که نقش
قابل توجهی در رشد  ٤.٤درصدی سه ماهه اول
 ٩٥داشت .اما باید توجه کرد که این امر در سال
 ٩٦تکرار نمی شود.
نیلی ادامه داد :البته باید توجه کرد که به دلیل
کاهش قیمت نفت درامد های ارزی ناشی از
افزایش صادرات نفت تفاوتی با سال  ٩٤ندارد
چرا که متوسط قیمت در سال  ٩٤باالتر بود.میزان
درآمد های ارزی ناشی از صادرات نفت در سال
 ٣٤ ،٩٤میلیارد دالر بوده و پیش بینی سال ،٩٥
 ٣٦میلیارد دالر است.
وی افزود :اگر بنا بود سال  ٩٥را با قیمت های
نفت موجود و بدون برجام به نتیجه برسانیم  ،درامد
های ارزی حاصل از صادرات نفت به  ٢٢میلیارد
دالر می رسید.از سوی دیگر اگر قیمت نفت معادل
سال  ٩٢بود ،میزان درامد های حاصل از صادرات
نفت با برجام ،به  ٩١میلیارد دالر می رسید.
وی همچنین گفت :در واقع کاهش قیمت نفت و
افزایش صادرات همدیگر را خنثی کرده و این امر
باعث شده که گاهی درباره آثار برجام دچار اشتباه
شویم.اقتصاد ما از سال  ٩٢به بعد فضای با ثباتی را
در اقتصاد کالن شاهد بوده ،تورم نزولی بوده و بازار
ارز نوسان در مقیاس بزرگ نداشته است.
وی گفت :بانک مرکزی در سال گذشته مداخالتی
را در بازار بین بانکی انجام داد که موجب شد نرخ
سود حقیقی کاهش یابد که آثار آن در تغییرات
نقدینگی قابل مشاهده است.سهم پول در رشد
نقدینگی در چهارماهه اول سال کاهنده بوده و
در برخی موارد این سهم منفی بزرگ است اما
با کاهش نرخ سود و افزایش معامالت در سال
 ،٩٥این سهم به رقم بی سابقه  ٤.٣درصد رسیده
است.
نیلی افزود :بیماری اقتصاد ما رکود نیست ،رشد
کم است.ما مانند پزشک نیاز داریم که بیماری را
درست تشخیص دهیم تا بتوانیم راهکار درمان
درست را ارائه دهیم.اگر ما روی رکود تاکید کنیم
سیاستگذار را سوق میدهیم به سوی استفاده از
سیاستهای کوتاهمدت برای خروج از رکود.
وی ادامه داد :در حالی که بیماری رشد پایین،
سختتر و عمقیتر است و نیاز به سیاستهای
بلندمدت و بنیادی دارد .رشد اقتصادی فعلی،
حداکثر رشدی است که از دل اقتصاد ایران با
شرایط امروز حاصل میشود .اگر رشد بیشتری می
خواهیم باید سرمایه گذاری بیشتری انجام شود که
برای تحقق آن هم باید منابع بلندمدت خارجی به
کشور وارد شود.

مشاور رییس جمهور گفت :فعال در مرحله یکسان
سازی نرخ ارز هستیم .بودجه سال  ٩٦براساس
ارز واحد نوشته میشود .باید نظام انعطاف پذیر
ارزی در کشور ایجاد شود امیدواریم تا پایان سال
به نرخ ارز واحد برسیم .بهبود شرایط اقتصادی ما
در گرو اجماع و وفاق ملی است و الزم است بر
روی کاری که باید در حوزه اقتصادی انجام شود
وفاق وجود داشته باشد .اگر رشد  ٦درصدی هم
داشته باشیم از ظرفیت های خالی اقتصاد استفاده
می شود باید توجه کنیم که چندین سال است که
سرمایه گذاری منفی است و اکنون از سال  ٨٤به
پایین ترین سطح رسیده است.
وی همچنین گفت :رشد سرمایه گذاری در سال
 ٩١منفی بزرگ بوده و پس از آن شیب آن مالیم
تر شده است .کشوری که نتواند از منابع بین المللی
استفاده کند نمی تواند به رشد  ٦و  ٧درصدی
فکر کند.نیاز داریم که اقتصادمان برونگرا باشد.
برونگرایی ،رقابت و فعالیت بخش خصوصی و
اصالحات اقتصادی (اصالح نظام بانکی ،اصالح
ساختار بودجه ،اصالح نظام ارزی و اصالح بازار
انرژی) الزم است انجام شود.
پیش بینی می کنیم بخش مسکن در نیمه دوم ٩٥
و سال  ٩٦از تحرک برخوردار شود چرا که شاخص
های پیشران بخش مسکن نشان دهنده آن است
که شاهد تحرک در بخش مسکن خواهیم بود.
وی افزود :شاهد رشد قابل توجه تعداد و حجم
تسهیالت خرید مسکن هستیم به طوری که حجم
تسهیالت خرید مسکن از نظر مبلغ حدود ٧٠
درصد و از نظر تعداد  ٥٠درصد بوده است.در زمینه
ساخت نیز میزان رشد حدود  ١٠٠تا  ١٢٠درصد
بوده است .و با توجه به اینکه حدود  ٤سال است
که قیمت مسکن ثابت است ،با در نظرگرفتن رشد
تسهیالت به تدریج شاهد تحرک مالیم در بخش
مسکن خواهیم بود اگرچه در رشد  ٤.٤درصدی
ارزش افزوده منفی بوده است.
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صحبتهای وزیر اقتصاد آلمان تحریف شده
است

سخنگوی دولت گفت که صحبت های وزیر
اقتصاد آلمان در مورد پیش شرط کشورش برای
ارتباط با ایران تحریف شده است.
به گزارش ایسنا ،محمدباقر نوبخت در نشست
خبری خود با خبرنگاران درباره صحبت های
مطرح شده از سوی وزیر اقتصاد آلمان و این
که گفته است برای ارتباط با ایران باید جمهوری
اسالمی رژیم غاصب صهیونیستی را به رسمیت
بشناسد اظهار کرد :وقتی آقای گابریل به ایران
آمد از او پرسیدم شما که بعد از برجام برای بسط
روابط پیش قدم شدید چرا چنین صحبتی را مطرح
کردید؟ و او با صراحت اعالم کرد حرفی که به این
ترتیب از سوی من زده شده تحریف شده است.
کامال موضع ایران را درک می کنم و مگر االن که
به ایران آمده ام آیا پیش شرطی گذاشته ام؟
وی ادامه داد :هیچ کشوری در جهان نیست که
بتواند برای نظام جمهوری اسالمی به عنوان
نظامی مردمی و مشروع شرط و شروطی قائل شود
و ما نیازمند ارتباط بر مبنای هیچ پیش شرطی
نیستیم .پیش شرط ما برای بسط روابط این است
که کشورها به قوانین ،باورها و فرهنگ ملت بزرگ

ایران احترام بگذارند و این موضوع کامال روشن
است که همه با وجود تنوع سالیق در امر این که
باید استقالل داشته باشیم این موضوع را قبول
داریم.
وی اضافه کرد :شاید آقای گابریل دیدگاهش را
درباره رژیم صهیونیستی برای مردم آلمان توضیح
داده اند اما وقتی به ایران آمد موضعش این بود
که عالقه مند به بسط روابط با جمهوری اسالمی
است و برای دولت ،ملت و نظام ایران احترام قائل
بود و حتی می گفت به خاطر اینکه برای روابط با
ایران پیش قدم شده است از طرف صهیونیست ها
تحت فشار قرار گرفته است .موضع رسمی دولت
هم همان موضع رسمی نظام است و هیچ کشوری
چنین اجازه ای ندارد که برای جمهوری اسالمی
چنین پیش شرط هایی بگذارد.
نوبخت با اشاره به انتقادات از سفر وزیر اقتصاد
آلمان به ایران افزود :شاید خیلی ها نظرات
متفاوتی درباره چنین مباحثی داشته باشند .ما قطعا
در چارچوب مصالح و منافع ملی مذاکره می کنیم
و هیچگاه از آنچه مربوط به حقوق ملت است کوتاه
نمی آییم و استیفای حقوق را با توجه به مذاکره و
دیپلماسی ادامه می دهیم.
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بوئینگ امسال هیچ هواپیمایی به ایران
تحویل نمیدهد

شرکت هواپیماسازی آمریکایی بوئینگ در توافق
برای فراهم کردن بیش از  ۱۰۰فروند هواپیمای
مسافربری برای ایران پیشرفت داشته با اینهمه
هیچ هواپیمایی در سال  ۲۰۱۶تحویل نخواهد
داد.
ایران که به دلیل سالها تحریم قادر به خرید
هواپیماهای مسافربری جدید یا خرید قطعات
از شرکتهای تولیدکننده نبوده است ،به دنبال
مدرنیزه کردن ناوگان هواپیمایی فرسوده خود
است و توافق با بوئینگ در همین راستا بوده
است .بازگشت ایران به بازار بین المللی برای خرید
هواپیماهای مسافربری جدید ،یکی از بزرگترین
فرصتهای تجاری است که با امضای توافق هسته
ای و برداشته شدن تحریمها گشوده شده است.
دنیس مویلنبرگ ،مدیر عامل بوئینگ در حاشیه
کنفرانسی درباره فناوریهای آینده در شیکاگو ،به
خبرنگاران اظهار کرد :بوئینگ تحت این توافق
امسال هیچ هواپیمایی تحویل نخواهد داد و
تحویل هواپیما در فاصله زمانی یکساله ،دو ساله و
سه ساله انجام خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد :با این همه این قرارداد
فرصت قابل توجهی برای بوئینگ محسوب
میشود و خوشحالم که میبینم ما پیشرفت
مداومی داشتهایم.
ایران در ماه ژانویه تصمیم برای خرید ۱۱۸
فروند هواپیما به ارزش  ۲۷میلیارد دالر از شرکت
هواپیماسازی اروپایی ایرباس را اعالم کرد ،اما
نسبت به تاخیرهای غیرمنتظره در دریافت مجوز
آمریکا ناراضی است.
ایرباس برای صادرات هواپیما به شرکتهای
هواپیمایی ایرانی به موافقت واشنگتن نیاز دارد زیرا
در این هواپیماها قطعات ساخت آمریکا به کار رفته
است .یک مقام ایرانی ماه گذشته به رویترز اظهار
کرده بود توافق ایرباس ممکن است به میزان شش
فروند و توافق بوئینگ به میزان یک فروند کاهش
پیدا کند.
مویلنبرگ اظهار کرد :بوئینگ در مراحل نهایی کار
روی ساختار قرارداد با مشتریانش در ایران بوده و
همزمان سرگرم کار روی پروسه دریافت مجوز از
دولت آمریکاست.
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سند ملی برای حل بحران آب

وزیر نیرو اعالم کرد :سند ملی آب کشور در
راستای حل مشکالت آب پس از جمعبندی
و مطالعات فراوان تدوین شده و آماده ارائه به
مجامع باالدستی برای تصویب و رسیدن به مرحله
اجراست.
حمید چیتچیان در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد:
سند ملی آب کشور که تدوین شده است در شورای
عالی آب کشور به بحث گذاشته میشود و نتیجه
آن در صورت نیاز به مجمع تشخیص مصلحت
نظام ارائه خواهد شد و در نهایت سند کلی به تایید
مقام معظم رهبری میرسد.
وی در خصوص جزئیات این سند ،اظهار کرد:
اساس کار بر مبنای مطالعات جامع پایهگذاری شده
که تاکنون نیز نتایج خوبی در پی داشته است.
به گفته وی ،سند ملی آب کشور در  ۸۰۰جلد
تدوین و آماده شده که امیدواریم هرچه زودتر ارائه
شود ،چراکه قطعا تدوین و اجرای این سند میتواند
تاثیرات مثبتی در صنعت آب داشته باشد.
وزیر نیرو با بیان اینکه براساس پیشبینیهای
صورت گرفته ،به نظر میرسد سند ملی آب کشور
تا پایان سال قابلیت ارائه را داشته باشد ،گفت:
برای تدوین این سند مطالعات جامعی در حوزه آب
صورت گرفته است.
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سه ضلع بهبود اوضاع

ولی اهلل سیف می نویسد :به منظور همراهی دکتر
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روحانی رییس جمهور کشورمان در سفر به جنوب
شرق آسیا ،در اجالس مشترک پاییزه صندوق بین
المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن شرکت
نکردم اما پیام این اجالس دلگرم کننده است .خانم
الگارد مدیر عامل صندوق تاکید می کند که همه
مسئولیت بهبود اقتصادی بر دوش سیاست پولی
نیست بلکه دو ضلع دیگر سیاست بودجه ای و
اصالحات ساختاری نیز وجود دارد .بدون آن دو
عامل ،سیاست پولی انبساطی نمی تواند رشدی
را به همراه داشته باشد .دولت ها باید در مورد
چگونگی هزینه کردن خود بیندیشند .در سیاست
بودجه ای ( )fiscal policyتنها رقم هزینه مهم
نیست ،بلکه چگونگی مصرف بودجه نیز اهمیت
دارد و عالوه بر آن می بایست به اصالحات
ساختاری نیز توجه کرد و بودجه دولت می تواند
به این اصالحات کمک کند .در سایه سازگاری
میان این سه سیاست است که می توان به رشد
اقتصادی پایدار و فراگیر دست یافت وگرنه خطوط
اعتباری به تنهایی راه به جایی نمی برد.
در عین حال صندوق بر این نظر است که اتکا به
انبساط پولى و کم توجهى به اصالحات ساختارى
و بودجه مى تواند به تورم و آسیب وارد کردن به
اعتماد فعاالن اقتصادى دامن بزند که نتیجه نهایى
آن کاهش بهره ورى و رشد اقتصادى خواهد بود.
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فساد کنید ،قراردادهای نفتی را فسخ
میکنیم

معاون وزیر نفت با ارائه اولتیماتومی به شرکتهای
نفتی طرف مذاکره با ایران ،گفت :اگر شرکت
خارجی طرف قرارداد ،مرتکب کوچکترین فسادی
شود ،کل قرارداد فسخ خواهد شد.
علی کاردر در مراسم تودیع و معارفه روسای
حراست شرکت ملی نفت با بیان اینکه حرکت در
مسیر افزایش تولید به روزانه چهار میلیون بشکه
نفت را با جدیت دنبال می کنیم ،گفت :پس از
تحقق هدف افزایش ظرفیت تولید نفت به ۴
میلیون بشکه در روز ،دومین هدف افزایش ظرفیت
تولید نفت ایران به  ۵.۲میلیون بشکه در روز تا
پایان برنامه ششم توسعه را عملیاتی خواهیم کرد.
به گزارش شرکت نفت ،مدیرعامل شرکت ملی
نفت ایران با تاکید بر این که باید تمام توان خود
را برای تولید روزانه چهار میلیون بشکه نفت و
صیانت از این میزان تولید به کار گیریم ،تصریح
کرد :از آنجا که ایران هیچ وقت نتوانسته به هدف
تولید بیش از چهار میلیون و  ۶۰۰هزار بشکه دست
یابد ،تحقق هدف ۵میلیون و  ۲۰۰هزار بشکه ای
اقدام بسیار بزرگی بوده که برای تحقق آن به
دانش ،فناوری و سرمایه گذاری نیاز داریم.
این عضو هیات مدیره شرکت نفت با اشاره به
قراردادهای جدید نفتی و مسئولیت حراست صنعت
نفت ،بیان کرد :در این قراردادها به طور محکم
تصریح شده که اگر شرکت خارجی طرف قرارداد،
مرتکب کوچکترین فسادی شود ،کل قرارداد فسخ
خواهد شد و ما این موضوع را در مذاکرات نیز
یادآور شده ایم.
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توافق با بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول

وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در بازگشت از
واشنگتن ،از توافق با بانک جهانی و صندوق بین
المللی پول برای توسعه همکاری ها با این دو نهاد
جهانی خبر داد.
«علی طیب نیا» که به همراه قائم مقام بانک
مرکزی ایران برای شرکت در اجالس ساالنه
بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول به پایتخت
ایاالت متحده سفر کرده بود ،گفته است در جلسه
او و هیات همراهش با رئیس صندوق بینالمللی
پول ،پیگیری همکاریهای فنی بین دو طرف،
مورد توافق قرار گرفت.
او با بیان این که در نشستی با رئیس صندوق
بین المللی پول نیز توافق شد که همکاریهای
دوجانبه پیگیری شود ،اضافه کرد« :انتظار طبیعی
ما در فضای پس از برجام ،ارتقای روابط با این دو
نهاد بینالمللی است».
وزیر اقتصاد ایران در حاشیه اجالس بانک جهانی
و صندوق بین المللی پول با وزیران اقتصاد فرانسه،
سوئد ،نروژ ،ایتالیا ،ترکیه ،چین ،هند و هلند دیدار
کرد .او در این باره این دیدارها گفت که با همتایان
خود درباره محدودیتهای باقی مانده از سوی
آمریکا برای مبادالت مالی با ایران ،گفت و گو
کرده است.

17

دارایی و بدهیهای بانک مرکزی چقدر
است؟

با توجه به اطالعات بدست آمده از آمارهای منتشر
شده بانک مرکزی تا پایان مردادماه سالجاری
میزان سپرده قانونی بانکها و موسسات مالی و
اعتباری نزد بانک مرکزی نسبت به اسفندماه با
رشد  ۱۰.٧درصدی به  ۱۱۲.٨هزار میلیارد تومان
رسیده است.
بانک مرکزی در آخرین آمار ارائه شده در رابطه با
خالصه داراییها و بدهیهای بانک مرکزی میزان
داراییهای خارجی این بانک را  3406.6هزار
میلیارد ریال تا مرداد ماه سالجاری اعالم کرده
است که در کنار میزان داراییهای خارجی 59.1
هزار میلیارد ریال اسکناس و مسکوک629.4 ،
هزار میلیارد ریال بدهی بخش دولتی 348 ،هزار
میلیارد ریال بدهی دولت 281.4 ،هزار میلیارد ریال
بدهی شرکتها و موسسات دولتی است.
اما یکی از مهمترین دارایی بانک مرکزی که در
جیب بانکها قرار گرفته و سود قابل توجهی از
سوی بانکها به بانک مرکزی داده میشود ،بدهی
بانکها به بانک مرکزی است که میزان این بدهی
تا مردادماه سال  1395به  918.4هزار میلیارد ریال
رسیده است.
اما در میزان بدهیهای بانک مرکزی میزان
اسکناس و مسکوک در دست اشخاص 32.4
هزار میلیارد تومان اعالم شده که میزان 10.5
هزار میلیارد تومان هم از اسکناس و مسکوک نزد
بانکها است.
یکی از آمارهای پولی و بانکی که بسیار مهم
است ،میزان سپرده قانونی بانکها و موسسات
مالی و اعتباری نزد بانک مرکزی است که در
مردادماه میزان سپرده قانونی نزد بانکها 112.8
هزار میلیارد تومان اعالم شده که با توجه به آمار
به دست آمده این میزان نسبت به اسفندماه سال
گذشته با رشد  10.7درصد رشد داشته است.
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جهش اقتصادی بدون ایجاد گفتمان اقتصادی
میسر نیست

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت با تأکید بر اینکه
برای حل معضالت اقتصادی مردم باید افکار عمومی و
فعاالن سیاسی و اجتماعی متمرکز بر مسائل اقتصادی
شوند ،تصریح کرد که تا گفتمان و اولویت اقتصادی
نشود ،جهش اقتصادی میسر نخواهد بود.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاستجمهوری ،حسن
روحانی در جلسه هیات دولت گفت :این یک نکته
اساسی است که همه عالقه مندان و دلسوزان باید با
یک حرکت جدی پیشرفت کشور را ساماندهی کنند.
ما باید متحد شویم و آبرو و حیثیت و زندگی خودمان
را برای تحقق اهداف بلند مدت کشور صرف کرده و
منافع عمومی را تأمین کنیم.
رئیس جمهور با یادآوری اینکه اخالق و رفتار مردم و
مسئوالن موضوعی مهم تر از اقتصاد است ،بر ترویج
وحدت و همگرایی در جامعه و تقویت فضای اعتماد و
همکاری در کشور تأکید کرد و آن را رمز موفقیت در
برنامه ها دانست.
وی گفت :جامعه ما به دلیل زندگی در پرتو فرهنگ
درخشان اسالم که بر این آموزه ها تأکید فراوان شده
است ،باید الگوی جوامع دیگر باشد.
روحانی افزود :متأسفانه این امر توسط برخی از
تریبونها رعایت نمی شود و برخی دایم ًا در مسیر ایجاد
و گسترش شکاف ها در جامعه حرکت می کنند؛ در
حالی که پیشرفت کشور نیازمند همدلی ،همکاری و
مشارکت همگانی و تقویت امید و اعتماد است.
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کاری با اقتصاد کشور کردهاند که به این
آسانیها قابل جبران نیست

معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه گفته میشود
رشد اقتصادی  5.4درصد با جیب مردم سازگار نیست،
افزود :این را قبول دارم که امروز رشد اقتصادی با
جیب مردم سازگار نیست ،اما قبول کنید کاری با
اقتصاد کشور کردهاند که به این آسانیها قابل جبران
نیست.
اسحاق جهانگیری با حضور در مراسم روز جهانی
استاندارد با اشاره به اینکه اقتصاد ایران شرایط
حساسی را پشت سر گذاشته است ،اظهارداشت :بعد
از جنگ اقتصاد ایران به سمت برنامه ریزی حرکت و
هدف های مختلفی را تعریف کرد اما اعمال فشارها و
تحریم ها و سوء مدیریت ها این رشد را متوقف کرد.
وی افزود :خوشبختانه امروز برخی از موانع برطرف

شده اقتصاد کشور در یک مرحله شتاب جدید قرار
گرفته است و امیدواریم بتوانیم با همکاری دستگاه
های مختلف گذشته را جبران کنیم.
جهانگیری با اعالم اینکه گفته می شود رشد اقتصادی
 5.4درصد با جیب مردم سازگار نیست ،افزود :این را
قبول دارم امروز رشد اقتصادی با جیب مردم سازگار
نیست اما قبول کنید کاری با اقتصاد کشور کرده اند
که به این آسانی ها قابل جبران نیست.
معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد :تصور کنید
اقتصاد کشور داخل یک گودال افتاده بود که برای
بیرون کشیدن آن از گودال باید زحمت زیادی را
بکشیم .البته اعتقاد دارم که با همکاری دستگاه های
مختلف اقتصاد کشور مسیر توسعه را با موفقیت پشت
سر خواهد گذاشت.
جهانگیری با بیان اینکه توانمندی بخش خصوصی
و مدیران کشور مناسب بوده و به طور حتم بر چالش
های پیش رو غلبه خواهیم کرد ،گفت :حتما اقتصاد
کشور توسعه و وضعیت اشتغال و رفاه مردم بهبود
خواهد یافت البته برای تحقق این موضوع نیازمند
عزم ملی هستیم .سیاست کلی اقتصاد مقاومتی یک
فرصت مناسب را برای تحقق این اهداف به وجود
می آورد.
وی با تأکید بر اینکه استاندارد نقش مهمی در رشد
اقتصادی دارد ،تصریح کرد :بعضی تصور می کنند
داشتن استاندارد فقط یک نکته مثبت برای مصرف
کننده است در حالی که رعایت استاندارد یکی از
مولفه های جدی برای تولید کنندگان است زیرا این
موضوع عالوه بر مصرف کنندگان نفع زیادی هم عاید
تولیدکنندگان می کند.
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تحقق رشد  ۷درصدی تعجببرانگیز نیست

مشاور ارشد اقتصادی رئیس اظهارداشت :پس از
یک دورۀ نسبت ًا طوالنی از سال  1386به بعد ،که
اقتصاد کشور دارای عملکرد ضعیف ،و در برخی سال
ها بحرانی بود ،سال  ،1395بدون تردید از نظر ثبت
مقادی ِر متغیرهای اصلی اقتصاد کالن ،یعنی رشد
اقتصادی ،تورم و اشتغال ،سال شاخصی خواهد بود.
وی افزود :یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی سال
 ،1395برقراری ثبات در اقتصاد کالن از سال 1392
به بعد است .طی این دوره ،نرخ تورم روند مستمر
نزولی را طی کرده ،نوسان قابل توجهی در بازار ارز رخ
نداده ،عدم قطعیت ها در اقتصاد کاهش پیدا کرده و
بطور نسبی امکان برنامه ریزی برای سیاستگذاران و
فعاالن اقتصادی میسر شده است.
نیلی تصریح کرد :اتفاقاتی که در سمت تقاضا در

گسترش پروژه های نفتی

اقتصاد ایران رخ داده ،سمت عرضه را متاثر کرده و
با توجه به ظرفیت های خالی موجود ،منجر به تحرک
در تولید شده است.
به گفته وی در این شرایط احتمال حصول رشدی
بین  5تا  6درصد برای امسال بسیار زیاد است ،هر
چند تحقق رشد  6تا  7درصدی نیز موجب تعجب
نخواهد بود.
او با بیان اینکه پس از حدود یک دهه که اقتصاد ایران
شاهد رشدهای اقتصادی پائین یا منفی بوده است،
خاطرنشان کرد :سال  1395از منظر متغیرهای اقتصاد
کالن ،به عنوان سالی شاخص ارزیابی می شود.
مشاور اقتصادی رییس جمهور عنوان کرد :پس از
یک دورۀ نسبت ًا طوالنی از سال  1386به بعد ،که
اقتصاد کشور دارای عملکرد ضعیف ،و در برخی سال
ها بحرانی بود ،سال  ،1395بدون تردید از نظر ثبت
مقادی ِر متغیرهای اصلی اقتصاد کالن ،یعنی رشد
اقتصادی ،تورم و اشتغال ،سال شاخصی خواهد بود.
در صورتی که بهبود نسبی رشد اقتصادی و اشتغال
همراه با تداوم تورم تک رقمی باشد ،می تواند از نظر
مردم نیز قابل مشاهده و لمس باشد.
رییس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و
برنامه ریزی یادآورشد :آنچه در گذر از سال  1395به
سال های بعد اهمیت دارد ،چگونگی حفظ و استمرار
دستاوردهای سال جاری است.در حال حاضر ،اقتصاد
ایران در شرایط رکودی به سر نمی برد و انتظار هم
نمی رود که در سال های آینده نزدیک  -در صورت
وجود شرایط متعارف -رشد منفی را تجربه کند .آنچه
از این به بعد برای اقتصاد کشور دارای اهمیت حیاتی
است چگونگی اجتناب از افتادن در تله رشد پایین
است.
او گفت :عنوان بیماری حال حاضر اقتصاد ایران دیگر
«رکود» نیست؛ بلکه عنوان درست برای بیماری اصلی
اقتصاد ایران« ،رشد اندک» است.بهبود شرایط اقتصاد
ایران در گرو اجماع پیرامون سیاست هایی است که
به منظور «استمرار» رشد باالی اقتصادی باید به اجرا
گذاشته شود.
نیلی تاکید کرد :یک اقتصاد درون گرا ،با نقش ضعیف
بخش خصوصی ،همراه با درجه ی باالی انحصار در
بنگاه داری ،مشکالت مالی دولت ،نظام بانکی با حجم
باالی دارایی های منجمد ،یارانه های با کسری زیاد،
صندوق های بازنشستگی با کسری های بزرگ ،عدم
توازن جدی در محیط زیست و منابع طبیعی مانند
آب ،خاک ،هوا و غیره ،نمی تواند در استمرار رشدهای
اقتصادی قابل قبول توفیق داشته باشد.
به گفته وی اقتصاد کشور با همه نارسایی های بزرگ
و عمیقی که دارد ،در سال  ،1395در حوزه های اصلی
اقتصاد کالن ،یعنی تورم ،رشد اقتصادی و اشتغال ،با
وجود همه ی محدودیت های موجود و البته به شرطِ
«عدم بروز اتفاقی غیر منتظره» ،عملکردی تحسین
برانگیز را به ثبت خواهد رساند
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مذاکره با  ١٦شرکت بین المللی برای

براساس آنچه وزارت نفت اعالم کرده ،برای گسترش
تولید میادین نفت و گاز ،ایران نیازمند  ٢٠٠میلیارد
دالر سرمایه در چهار سال آینده است و برای تأمین
آن اکنون در حال مذاکره با  ١٦شرکت بین المللی
انرژی برای کمک به اجرا و مدیریت  ٥٠پروژه نفت و
گاز طبیعی در کشور است .به گزارش بلومبرگ ،ایران
قصد دارد با این کار تولید خود را پس از سال ها تحریم
بین المللی افزایش دهد .غالمرضا منوچهری ،معاون
شرکت ملی نفت ایران ،اعالم کرده بود این پروژه
ها حتی با قیمت نفت بشکه ای  ٤٠دالر نیز عملی
هستند .او گفته است میدان نفتی آزادگان جنوبی،
اولین قراردادی است که اعالم خواهد شد و احتماال
نیاز به  ١٠میلیارد دالر سرمایه است تا تولید نفت این
میدان  ٦٠٠هزار بشکه در روز افزایش یابد.منوچهری
گفت« :شرکت های بسیاری هستند که تمایل خود را
برای همکاری با شرکت ملی نفت ابراز کرده اند ...من
مطمئن نیستم چه موقع اولین قرارداد را امضا خواهیم
کرد .امیدوارم زودتر از یک سال باشد» .زنگنه گفته
است ایران می خواهد تولید خود را به چهار میلیون
بشکه نفت در روز برساند تا به سهم پیش از تحریم
خود از بازار برگردد .طبق داده هایی که بلومبرگ به
دست آورده ،تولید نفت ایران در ماه سپتامبر٣,٦٣ ،
میلیون بشکه در روز بوده است.
ایران همچنان بسیار قاطع به مذاکرات خود ادامه می
دهد اما کندی مذاکرات را نمی توان با تلخی نبود
اطمینان سرمایه گذاران خارجی برای حضور در ایران
به ویژه در صنایع نفت و گاز که شرکای خاصی برای
سرمایه گذاران خارجی انتخاب شده اند ،شیرین کرد.
توتال دو میلیارد دالر در صنعت پتروشیمی ایران
سرمایه گذاری می کند.
درهرحال پیرو این مذاکرات ،برخی از آنها به نتیجه
رسیده و بخش اعظمی از آنها به دلیل نامشخص
بودن نسخه نهایی قراردادهای جدید نفتی ایران ،هنوز
به مرحله نهایی نرسیده است .در همین راستا یک
مسئول صنعت پتروشیمی کشورمان از امضای قرارداد
نهایی دومیلیارددالری ایران و شرکت توتال فرانسه در
یک پروژه الفین تا پایان امسال خبر داد.عادل نژادسلیم
در گفت وگو با ایرنا درباره جزئیات امضای این قرارداد
گفت :با امضای این قرارداد ،این شرکت فرانسوی
در یک پروژه الفینی پایین دستی صنعت پتروشیمی
کشورمان مشارکت خواهد کرد که حداقل دو میلیارد
دالر ارزش دارد.وی همچنین درباره امضای قرارداد با
شرکت های بین المللی ،افزود :تاکنون هفت تفاهم
نامه با شرکت های معتبر بین المللی از جمله اروپایی
مانند شرکت توتال فرانسه امضا کرده ایم.
مدیرعامل شرکت هلدینگ خلیج فارس درباره زمان
امضای قراردادهای نهایی و اجرای آنها نیز افزود :تا
پایان امسال دو قرارداد نهایی امضا خواهد شد که یکی
از آنها با توتال است.
 یک صدانبودن گروه ها در داخل مانعیبرای جذب سرمایه های خارجی
طوالنی بودن مذاکرات برای انعقاد قرارداد در صنعت
نفت ایران را نمی توان فقط معطوف به این صنعت
کرد .پیچیدگی روابط در ایران و یک صدانبودن گروه
های مختلف ،سرمایه گذاران خارجی را تا حدود
زیادی با سردرگمی مواجه کرده است .محمود خاقانی،
کارشناس نفت دراین باره می گوید :در قراردادهای
 IPCکه البته قرارداد نیست و فقط یک چارچوب

کلی برای انعقاد قرارداد با سرمایه گذاران به شمار می
رود ،بنا بود سرمایه گذار خارجی در ابتدا یا خود را به
عنوان یک شرکت در ایران به ثبت برساند و بعد با
شرکت ملی نفت وارد عقد قرارداد شود یا اینکه یک
شریک ایرانی بیابد.
 فهرست  ١١نفره انتخابی برای شرکایخارجی
خاقانی با اشاره به اینکه اکنون  ١١شرکت داخلی برای
مشارکت با شرکای خارجی فهرست شده و از سوی
شرکت ملی نفت تأیید شده اند ،می افزاید :در چنین
حالتی یک سرمایه گذار خارجی در ابتدا باید با این
 ١١شرکت خارجی مذاکره کند تا در نهایت یکی را
برای شراکت برگزیند و پس از آن با شریک ایرانی
خود برای انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت وارد عمل
شود.
این کارشناس نفت با بیان اینکه این  ١١شرکت،
شرکت های خصولتی به شمار می روند ،تصریح می
کند :همکاری با شرکای ایرانی در بخش خصولتی
نیز به نحوی است که برای سرمایه گذاران خارجی
گارانتی به حساب نمی آید .این عالوه بر آن است که
درحال حاضر چند نفر از کابینه دولت نیز در حال تغییر
هستند و همین امر قطعا نگرانی هایی را برای سرمایه
گذاران خارجی ایجاد می کند.
مدیرکل امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت دولت
هشتم و نهم با بیان اینکه سرمایه گذاران خارجی
اکنون در مرحله شناخت شرکای ایرانی خود هستند
و نه در مرحله انعقاد قرارداد ،می افزاید :سرمایه گذاری
در ایران اکنون سیاسی شده است و به همین دلیل،
سرمایه گذاران خارجی در حال سنجش این مسئله
هستند که آیا قانون در ایران قابل اعتماد است و می
توان در این شرایط ،به وزارت نفت اعتماد کرد.
به گفته خاقانی ،در جذب سرمایه های خارجی ما
نیازمند وحدت دیدگاه ها در همه قوا در ایران هستیم،
اما در این بخش از دید سرمایه گذاران خارجی یگانگی
و هماهنگی دیده نمی شود .به همین دلیل سرمایه
گذاران خارجی تمایلی ندارند که سرمایه های خود را
به خطر بیندازند .سرمایه گذاران خارجی نگران تعدد
صداهای مختلف در ایران هستند.
 احمدی نژاد صنعت نفت و گاز ایران راشخم زد
به گفته او ،هزینه تولید نفت و گاز در ایران به دلیل
شخمی که احمدی نژاد در دولت های نهم و دهم بر
این صنایع زد ،با افزایش روبه رو شده است و در کنار
آن نیز افراد باسابقه را در این حوزه کنار گذاشته اند.
در چنین شرایطی ،آنهایی که در اقتصاد ایران پشت
پرده نشسته اند و به آنها الیگارشی گفته می شود و در
دولت های نهم و دهم با خصولتی سازی ها ،ثروت
های هنگفتی را به دست می آوردند ،باید به تصمیمی
قاطع برسند و در کنار دولت قرار گیرند.

22

ناگفته هایی ازپرونده فساد صندوق
فرهنگیان

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،اواخر تابستان
امسال و در شرایطی که مدارس ،فرهنگیان و
دانش آموزان ،برای آغاز سال تحصیلی جدید
آماده می شدند ،خبری در رسانه ها و فضای
مجازی منتشر شد؛ خبری که برای جامعه میلیونی
فرهنگیان کشور باور کردنی نبود.

مگر می شد باور کرد که در صندوق ذخیره
فرهنگیان اختالس روی داده است؛ صندوقی به
اسم فرهنگیان که هر ماه بخشی از حقوق آنها را
اخذ می کرد و قرار بود برای قشر فرهنگی سرمایه
گذاری و سوددهی داشته باشد.
و اما نوک پیکان این ماجرا به سمت وزیر آموزش
و پرورش بود کسی که بر اساس اساسنامه صندوق
ذخیره فرهنگیان ،رئیس هیأت امناست؛ مسلم ًا با
وجود وزیر آموزش و پرورش در رأس صندوق باید
از امانتی فرهنگیان حراست می شد.
 گره خوردن پرونده استیضاح وزیر باموضوع صندوق ذخیره فرهنگیان
از قبل از آغاز سال تحصیلی 96ـ ،95موضوع
استیضاح وزیر آموزش و پرورش مطرح بود اما
خوشبینیهای زیادی در خصوص منتفی شدن
این موضوع مطرح بود چرا که با صحبتهای
وزیر و معاونان وی ،برخی از نمایندگان قانع شده و
امضاهای خود را پس گرفته بودند.
اتفاقی که موجب شد موضوع استیضاح ،جدیت
بیشتری بگیرد ،پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان
بود.
 اختالس در صندوق ذخیره فرهنگیانحسین مقصودی ،سخنگوی فراکسیون مبارزه
با مفاسد اقتصادی مجلس در شهریور ماه خبر
از فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان داد و
گفت« :شفاف سازی در صندوق ذخیره فرهنگیان
یکی از دالیل اصلی استیضاح وزیر آموزش و
پروش است که طی تحقیقات به عمل آمده در
حدود هشتاد هزار میلیارد ریال فساد مالی در این
صندوق گزارش شده است».
مقصودی با اعالم خبر بازداشت چند نفر در این
خصوص ،تصریح کرد« :شخص مدیر عامل
صندوق ذخیره نیز این فساد را قبول داشته و مبلغ
آن را 3هزار و 500میلیارد تومان عنوان میکند».
این خبر ،شوک عظیمی در بدنه آموزش و پرورش
و به فرهنگیان وارد کرد؛ چرا که معلمان تصور هم
نمیکردند صندوقی که قرار بود برای آنها کار کند،
اکنون وسیله سوء استفاده گروهی قرار گیرد.
هیأت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان تالش
کرد با ایجاد تغییرات در اعضای هیأت مدیره و
مدیرعامل صندوق ،از بازتاب مشکالت بکاهد
اما اصرار وزارت آموزش و پرورش بر عدم تغییر
اعضای هیأت مدیره صندوق و حمایت از آن ،بر
دلنگرانیهای نمایندگان مجلس دامن زد.
شرایط بهگونهای پیش رفت که طرح تحقیق و
تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان کلید خورد و
همزمان با آن ،دادستان تهران از دستگیری  4نفر
مرتبط با صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد.
ورود دادستانی و بازداشت  5نفر ،شک و شبهههایی
که نسبت به عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان
وجود داشت را به یقین مبدل کرد و نمایندگان
مجلس نیز با قاطعیت نسبت به تحقیق و تفحص
ورود پیدا کردند بهگونهای که اکثر نمایندگان
مجلس ،با طرح تحقیق و تفحص از صندوق
ذخیره فرهنگیان موافقت کردند.
تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق
ذخیره فرهنگیان در جلسه علنی یکشنبه  25مهر با
 200رأی موافق 6 ،رأی مخالف و  4رأی ممتنع از
مجموع  255نماینده حاضر در صحن علنی مجلس
به تصویب رسید.
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رویداد

1

برگزاری اولین «دو ساالنه طراحی لندن» با
تخیل ،اشتراک و نوستالژی

اولین «دو ساالنه طراحی لندن» در ساختمان
سامرست هاوس این شهر برگزار شده است .آثار
هنرمندان  ۳۷کشور شرکت کننده بر موضوعات
مهمی مانند مهاجرت ،آلودگی و شهرها ،انرژی
و ماندگاری آن و برابری اجتماعی متمرکز است.
بمناسبت پانصدمین سال انتشار کتاب «اتوپیا»
و اندیشه های فلسفی توماس مور در باره جامعه
اتوپیایی عنوان دوساالنه «اتوپیا» برگزیده شده است.
کرستوفر ترنر ،مدیر دوساالنه می گوید« :اتوپیا الهام
بخش ایده های طراحی و معماری بسیاری بوده است
و پروژه های مسکونی مدرن بازتابی از اتوپیا بوده اند،
اتوپیا امروز از مد افتاده است .هدف ما این بود که ایده
اتوپیا را زنده کنیم .منتظر طرحهای بزرگ اجتماعی
نیستیم ولی معتقدیم جستجو برای امیدواری و انگیزه،
مفهوم شایسته ای برای این رویداد بین المللی بزرگ
است».
استودیوی یک طراح
یک چیدمان نور متحرک ،تفسیر
ِ
اتریشی از مفهوم اتوپیا است .به گفته طراح آن این
چیدمان به نام «برابر» ( )LeveLشکنندگی ایده
اتوپیا را نشان می دهد .چیدمان جنبشی نور و چراغ
ها ،بازتابی از لرزان بودن اتوپیا در رودرویی با واقعیت
زندگی روز مره است .کاتارینا ،طراح اتوپیا می گوید:
«کلیت سازه بازتاب اتوپیا و یک سیستم کامال متعادل
است .ولی به محض ورود یک نفر ،سامانه می شکند
و نور ضعیف می شود .این شیوه ای است که ما اتوپیا
را تفسیر می کنیم و نشان می دهیم دستیابی به آن
سخت است».
اتوپیا در آفریقای جنوبی و از چشم یکی از هنرمندان
شناخته شده آن بصورت یک پیله نمایش داده شده
است .پورکی هفر ( )Porky Heferاثر خود را
تجلیلی از آزادی و نشاط توصیف می کند .او می
گوید« :بسیاری از اتوپیاهایی که اطراف خودم می
بینیم مربوط به انسان است و معنی آنها استفاده از
فناوری برای آفریدن آن اتوپیا است .بجز قسمت
لوگوی چیدمان ،من در کارم از کامپیوتر استفاده نکرده
ام .همه این چیدمان کار دست و موضوع آن حفظ
صنایع دستی سنتی است که مردم سالیان سال به
آن پرداخته اند».
اتوپیای تایوان نشاندهنده تنوع رویکردها در رسیدن به
اتوپیا و با تجربه غذایی همراه شده است .اثر دو هنرمند
تایوانی ،رین وو ،معمار و شیکای ،طراح بازنگری در
تجربه خوردن غذا با عرضه یک منوی جامع از تنوع
غذایی در تایوان و هویت تایوانی است .رین وو ،معمار
غرفه تایوان می گوید« :طراحی غذا ،عرصه جالبی
است .معموال طراحی فقط برای نگاه کردن است .ولی
ما مردم را به بو کشیدن و لمس کردن تشویق می
کنیم .حتی داستانی هم همراه با آن می آید و در
نهایت آن را می خوریم».
کوچه خیابان های بیروت و بازآفرینی زندگی روزمره
این شهر خاورمیانه ای اتوپیای آنابل کریم قصار،

هنرمند فرانسوی عرب تبار است .او اتوپیا را در چشم
اندازهای ساده ،عینی و اصیل زندگی شهری و حضور
مردم در گوناگونی فضاهای اجتماعی پیدا کرده است.
اولین «دو ساالنه طراحی لندن» بمدت سه هفته و
تا بیست و هفتم سپتامبر (ششم مهر) در ساختمان
سامرست هاوس در مرکز شهر در نمایش است.

2

انقالبی که جوانان دهه شصت میالدی می
خواستند

موزه ویکتوریا و آلبرت لندن نمایشگاه جدیدی
برای جستجو در دهه شصت میالدی و تاثیر تعیین
کننده آن بر دنیای امروز دایر کرده است .با بیش
از  ۳۵۰شی از جمله عکس ،پوستر ،اقالم موسیقی،
طراحی و فشن این نمایشگاه نشان میدهد چگونه
سنت شکنی نسل جوان و شکستن قید و بندهای
گذشته جامعه غرب را از اساس متحول کرد.

ویکتوریا بروکس ،برگزار کننده نمایشگاه می گوید:
«در این دوره تغییرات بنیادی در زمینه حقوقی
روی داد .ولی هدف ما نشان دادن تغییر در نحوه
تفکر مردم ،آمادگی برای پذیرفتن و سرپیچی از
الگوهای اقتدار و استقالل طلبی است».
با نمایش لباس صحنه جرج هریسون و جان لنون
از گروه بیتل و گیتار جیمی هنریکس ،نمایشگاه بر
نقش موسیقی به عنوان ابزاری موثر برای ارتباط
جمعی تاکید می کند .خانم بروکس در این زمینه
افزود« :در این دوره ستاره های پاپ خدای مطلق
بودند و در جامعه نقش هدایت کننده داشتند .لباس
هایشان ،سازها ،طرح روی آلبوم ها و بوتیک
های مورد عالقه و همچنین محل اجرا و رفت
و آمدهایشان تاثیر تعیین کننده ای در فرهنگ
عمومی داشت.
نمایشگاه تا  ۲۷فوریه  ، ۲۰۱۷نهم اسفند  ۱۳۹۵در
موزه ویکتوریا و آلبرت لندن برقرار خواهد بود.

3

طراحی زیپلنهایی برای نجات جان
پناهجویان

متخصصان رادار و حسگر ،و کارشناسان بالونهای
ساکن در جو در یک تیم تحقیقاتی اروپایی گرد هم
آمده اند تا ابزاری را برای نظارت دریایی طراحی
کنند .هدف از طراحی این ابزار این است که جان
تعداد بیشتری از پناهجویانی که با قایقهای کوچک
به اروپا می آیند ،نجات داده شود.
دانشمندان اروپایی زیپلنهای کوچکی برای نظارت
دریایی طراحی کرده اند .آنها با مجهز کردن این
نمونه تجربی به رادارهای پیچیده و حسگر ،آن
را تبدیل به ابزاری جدید و کارآمد برای نظارت
دریایی می کنند.
گرگوریو سیلوسترو ،مدیر عامل «سیلورتک .آیر»
در ایتالیا که با این طرح همکاری می کند ،در
باره اساس کار آن می گوید« :اساس کار این
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دانشمندان این طرح می گویند هدف این است
که کشورهای اروپایی شواهد علمی دقیقی برای
تدوین سیاست های مهاجرتی خود داشته باشند تا
در نهایت بتوان جان پناهجویان بیشتری را نجات
داد.
زیپلن فشار هیدرواستاتیک ناشی از چگالی متفاوت
گازهای مختلف است .زیپلن با هلیوم پر شده که
سبک تر از هواست .اگر مشکلی پیش بیاید مثال
بالون سوراخ یا پاره شود یا مشکلی در پرواز پیش
بیاید بالن سقوط نمی کند بلکه به آرامی می لغزد
و دور می شود و موجب هیچ آسیبی هم نمی
شود».
طول این زیپلن  ۹متر است و می تواند تا ۱۵
کیلوگرم تجهیزات را با خود حمل کند .اما هانطور
که والدیمیر کیووتوروف ،یکی از مهندسان حسگر
این طرح تحقیقاتی اروپایی توضیح می دهد ،این
تجهیزات ،تجهیزات معمولی نیستند .وی می افزاید:
«تجهیزات این بالون شامل یک آنتن چندتکه
است که باریکه اش را در زاویه بسیار کوچکی
متمرکز می کند .عالوه بر رادار ،دستگاهی برای
داده گیری ،مولد سیگنال ،و دستگاه های دیگری
مثل حسگر حرکت ،جی پی اس (حسگر مکانیاب
جهانی) ،مغناطیس سنج و غیره درون بالون کار
گذاشته می شود».
هدف از طراحی این پیش نمونه زیپلین این است
که سیستم نظارت دریایی بهبود یابد و در نتیجه
جان تعداد بیشتر ازپناهجویان که با قایقهای
کوچک به اروپا می آیند ،نجات پیدا کند.
داریو تارچی ،مهندس رادار این طرح در این باره
می گوید« :ترکیب چند فناوری مختلف را به
این دلیل آزمایش می کنیم تا تواناییمان را برای
نجات جان پناهجویانی افزایش دهیم که با قایق
های کوچک از دریای مدیترانه برای رسیدن به
اروپا عبور می کنند .اساسا تالش می کنیم تا
پلتفورمهای جدید را با فناوری های کهنه ترکیب
کنیم به ابزاری کارآمد ،قابل اعتماد و کم هزینه
برای نظارت دریایی دست یابیم».
در این آزمایشگاه حسگرها و آنتن ها در آزمایشگاه
موسوم به «ملیسا» ساخته و سرهم می شوند.
آزمایشگاه علمی «ملیسا» ،مرکز تحقیقایت
مشترک کمیسیون اروپا ،محلی است که در آن
ابزار مربوط به نظارت دریایی طراحی و آزمایش
می شود.
متخصصان می گویند که با چالش های بزرگ
مواجه بوده اند .خورخه مانوئل ،افسر نیروی دریایی
در رشته علمی و فنی که با آزمایشگاه «ملیسا»
همکاری می کند ،می گوید« :همکارانم این
مدارهای الکترونیک را به من می دهند و من
باید راهی مکانیکی پیدا کنم تا مدارها را در این
جعبه جای داد .برای رسیدن به مرحله تولید ،باید
راهی متعادل برای ترکیب قطعات الکترونیکی و
مکانیکی پیدا کرد .محصول نهایی باید جمع و جور
باشد و به شکل متعادل خوب کار کند».
دانشمندان طرح اروپایی قصد دارند بازدهی سیستم
فعلی را از این هم بیشتر کنند.
داریو تارچی در این باره می گوید« :در آینده می
توانیم از بالن های کوچکتر ساکن در جو استفاده
کنیم تا ببینیم آیا می توانیم بازدهی کار را با
حسگرهای ضعیفتر ،اما با تعدادی خیلی بیشتر از
آنها افزایش دهیم».

4

یک میلیارد ستاره در یک تصویر

ماهواره «گایا» نتیجه تصویری گسترده ترین
پژوهش تمام آسمانی از اجرام فلکی را منتشر کرده
است .این نخستین گام ماهواره آژانس فضایی اروپا
است که اکتبر  ۲۰۱۳به فضا رفت و هدف آن
ترسیم کاملترین نقشه سه بعدی از کهکشان راه
شیری است.
ویلیام او مولین ،یکی از مسئوالن ارشد پروژه
«گایا» می گوید« :گایا ماهواره ستاره شناسی
برای اندازه گرفتن فاصله و حرکت ستاره ها در
کهکشان ما و همچنین برخی از کهکشان های
خارجی است .با شناخت حرکت ستاره ها می توانیم
تنیدگی خوشه ها و حلقه های اتصالی کهکشان
ها را از هم باز کنیم تا ببینیم کهکشان ما چگونه
تشکیل شد و اجزای آن از کجا و چگونه گرد هم
آمدند».

هدف این فضا پیما که با دو تلسکوپ به آهستگی
در مدار خورشید می گردد یافتن پاسخ برخی از
پرسشهای مهم درباره منشا حیات و تکامل
کهکشان ما است.
تیمو پروست ،دانشمند پروژه در آژانس فضایی اروپا
می گوید« :این اولین تصویری است که منتشر
کردیم و موقعیت یک میلیارد ستاره را نشان می
دهد .در واقع عکسی از آسمان در شب با تلسکوپی
بسیار قوی است که دورترین ستاره را می بیند».
با کشف  ۴۰۰میلیون ستاره جدید تا اکنون،
ماموریت «گایا» در آینده خوشه ها و ستاره های
بسیار دیگری را کشف و بدقت تحلیل خواهد
کرد.
ویلیام او مولین در ادامه افزود« :ماهواره برای شش
سال کار طراحی شده است ولی ممکن است بسیار
بیشتر ،تا ده سال دیگر و یا تمام شدن سوخت
ماندگاری داشته باشد ».دانشمندان در آینده می
توانند فاصله دقیق ستاره های ماورای کهکشان
راه شیری را محاسبه می کنند .تصویر سه بعدی
این ماهواره از کهکشان راه شیری پایان سال
 ۲۰۱۷منتشر می شود.

5

انجام مذاکرات برای خرید توییتر

چند شرکت مطرح دنیای تکنولوژی با شبکه
اجتماعی توییتر برای خرید آن وارد مذاکره شده
اند.

فضانوردان به سیارۀ مريخ را برای یک دهه بعد از
این تاریخ برنامه ریزی کرده است.

7
به گزارش خبرگزاری رویترز شرکتهایی چون
گوگل ،سِ یلس فورس و سی ان بی سی خواهان
تملک این شبکه اجتماعی هستند.
انتشار این خبردر روز جمعه ارزش سهام توییتر را
در بازار بورس نیویورک کمی بیش از  ۱۸.۵درصد
افزایش داد.
توییتر مدتهاست با بحران کندی شدید روند رشد
تعداد کاربران و درآمد خود مواجه است.

6

با  ۲۰۰هزار دالر شما را به مريخ می بریم

ایالن ماسک ،بنیانگذار و مدیرعامل اسپیس ایکس
می گوید نخستین سفینۀ مسافربری را تا پایان
قرن بیست و یکم میالدی به سیارۀ مریخ اعزام
می کند.
هزینۀ این سفر  ۲۰۰هزار دالر است و شرکت
فناوری اسپیس ایکس که این مسافران را به سیارۀ
سرخ خواهد فرستاد ،بازگشت آنها را تضمین نمی
کند.
اسپیس ایکس قرار است نخستین سفینۀ بدون
سرنشین خود بنام «اژدهای سرخ» را در سال
 ۲۰۱۸میالدی به سوی مريخ روانه کند.
بنیانگذار اسپیس ایکس به هنگام تشریح برنامۀ
این سفر در گوآداالخارا در مکزیک گفت« :کلید
اصلی اجرای طرحی است که برای تعداد زیادی
قابل دسترسی باشد .نخستین پروازها گران خواهند
بود اما ممکن است به کمتر از  ۲۰۰هزار دالر هم
برسد ،شاید هم به مرور با  ۱۰۰هزار دالر این سفر
انجام شود .این مساله به حجم باری بستگی دارد
که مسافر با خود حمل خواهد کرد».
ایالن ماسک مدعی شده است که از سال ۲۰۲۴
میالدی هر بیست و شش ماه یکبار یعنی زمانی
که زمین و مريخ در یک خط قرار می گیرند ،یک
سفینه حامل مسافر را به مارس اعزام خواهد کرد.
بر اساس برآوردهای سازمان های فضانوردی ،طی
مسیر  ۱۴۰میلیون مایلی زمین تا مارس شش تا نه
ماه طول می کشد.
در طرح اعزام انسان به مارس توسط اسپیس ایکس
قرار است یک شهرک در سیارۀ مريخ ساخته شود
و افرادی که تمایل دارند می توانند در این شهرک
ساکن شوند .ایالن ماسک می گوید کارخانه ای
هم برای تولید سوخت روی مارس تاسیس می
کند تا ضمن تولید انرژی مصرفی این شهرک،
سوخت الزم برای سفینه هایی که از مارس به
زمین بازمی گردند تامین شود.
سازمان فضانوردی آمریکا ،ناسا ،نخستین ماموریت

تولید موفقت آمیز برق از جریان آب
اقیانوس

کارشناسان تایوانی گفتند یک ژنراتور برق که در
آبهای استان پینگتانگ در شرق این کشور قرار
داده شده بود ،با موفقیت برق تولید کرده است.
با فرو رفتن پارو ها از یک عرشه چند منظوره
این ژنراتور دریایی ،انرژی جریان آب موسوم به
«کوروشیو» به این بازوها منتقل شده و به برق
تبدیل می شود.
چن ینگ یه ،کارشناس و استاد دانشگاه پژوهشی
«سان یات سن» ( )Sun Yat Senتایوان می
گوید« :تا به حال هیچ تجربه مشابه ای در آب
اقیانوس در سطح دنیا موفقیت آمیز نبوده است.
ولی ما موفق شدیم .ما توانستیم از هر یک متر و
 ۲۷سانتیمتر جریان آب اقیانوس بر ثانیه ،بیش از
 ۲۶وات برق تولید کنیم».
ظرفیت این ژنراتور ،حتی در زمستان که شتاب
وسرعت جریان آب کم می شود پنجاه کیلو
وات برق است .برای آزمایش قدرت فشار درون
سامانه ،مخزنی به نام تانک موج ساخته شده است.
کارشناسان پیش نمونه اولیه ای برای آزمایش
روی دریا ساختند و توانستند مصالح مناسب برای
مقابله با فشار امواج را بسازند.
در ارتباط با پایدار بودن این منبع انرژی ،استاد
دانشگاه می گوید« :تا زمانیکه زمین حول محور
خود می گردد ،آب اقیانوسها جریان دارد .سرعت
این جریانهای ثابت است .جهت آنها نیز ثابت و
معین است .به همین دلیل جریانهای اقیانوسی
منبعی ماندگار برای تولید انرژی هستند .انرژی
جنبشی جریان به انرژی مکانیکی تبدیل می شود
و به نیروی برق تبدیل می شود و بصورت دائمی
برق تولید می کند ».به گفته این کارشناس ،هدف
پروژه تولید انرژی کافی از اقیانوس برای جایگزین
کردن سوخت هسته ای است که  ۱۶درصد از
انرژی تایوان را تامین می کند.

8

بلک بری دیگر موبایل تولید نمی کند

شرکت کانادایی بلک بری تصمیم گرفت تولید
تلفن های همراه را متوقف کند و تولیداتی از این
دست را به شرکت های دیگر واگذارد .این تصمیم
بدنبال افت فروش موبایل های بلک بری و عدم
سودآوری آن صورت گرفته است.
اسمارت فون یا تلفن های هوشمند ساخت این
شرکت اولین نوع موبایل بود که با قابلیت اتصال
به اینترنت در سال  ۲۰۰۰میالدی به بازار آمد اما
نتوانست در رقابت های بین المللی مقام اول خود
را حفظ و مشتریان بیشتری جلب کند.
شرکت بلک بری با صرفه جویی در این قسمت
از این پس کار خود را در زمینه فروش خدمات و
تجهیزات متمرکز می کند.

9

اپل و سامسونگ دو رقیب سرسخت

شرکتهای سامسونگ و اپل با مخارج سرسام آور
مربوط به دعاوی حقوقی علیه یکدیگر در دادگاهها
مواجه هستند .این هزینه ها به میلیونها و حتی
میلیاردها دالر می رسد.
در بخش تکنولوژی این دو کمپانی رقیب سرسخت
یکدیگر هستند .همواره بیالن مالی فصلی و یا
ساالنه این دو گروه مورد مقایسه قرار می گیرد.
رقابت آنها در تولید تبلتها ،ساعتهای هوشمند و
تلفنهای همراه به اوج خود رسیده است.
سامسونگ که همواره سیاست تولید دستگاههای
الکترونیکی با قیمت مناسب را در دستور کار داشته
اخیرا به ساخت تلفنهای همراه گران و لوکس روی
آورده است.

10

توانایی های بالقوه ماهواره «کوپرنیکوس»
برای کارآفرینی بر روی زمین

«کوپرنیکوس» ماهواره فضایی اروپا برای رصد
زمین است که اطالعات و داده های فوق العاده
دقیق را فراهم و بطور رایگان در اختیار ما قرار
می دهد .چگونه برخی از کارآفرینان از این برنامه
برای ایجاد فرصتهای شغلی استفاده کرده اند و راز
موفقیتشان چیست؟
برنامه اروپایی «کوپرنیکوس» برنامه رصد زمین
از فضا است که داده ها و اطالعاتی فراهم می
کند .این داده ها بطور رایگان در دسترس همه
قرار دارد .داده هایی که «کوپرنیکوس» فراهم
می کند به محافظت و حفظ جان شهروندان اروپا
در صورت بروز فجایع و بحران های انسانی کمک
می کند .تخمین زده می شود که سود حاصل از
برنامه «کوپرنیکوس» بین سالهای ۲۰۲۱- ۲۰۱۴
به  ۹میلیارد یورو برسد .این در حالی است که
هزینه کل این پروژه ۴.۳ ،میلیارد یورو است.
برنامه «کوپرنیکوس» تاکنون ،ساالنه ۱۵.۵۰۰
فرصت شغلی ایجاد کرده است و گمان می رود
این میزان بیشتر هم بشود .انتظار می رود سود
حاصل از بکار گیری برنامه کوپرنیک در حوزه نفت
و گاز ،تا سال  ۲۰۲۰به  ۳۱۲میلیون یورو برسد.

11

خدمتکار خانگی روبات

روبات «آر یک» ،جدیدترین روبات انسان نما
ساخت انستیتو تکنولوژی جنوا در ایتالیا است.
«آر یک» ( )R1طی  ۱۶ماه و با مشارکت بیست
کارشناس ،دانشمند و مهندس به مدیدریت
جورجیو متا ساخته شد .این گروه فنی معتقد است
«آر یک» پس از تکمیل مراحل فنی ،ایده آل ترین
خدمتکار خانگی خواهد بود.
جورجیو متا ،مسئول پروژه «آر یک» و استاد
دانشگاه جنوا می گوید« :آر یک» روبات انسان
نما است .هدف ما ساختن روباتی با قیمت مناسب
بود .آر یک با اپلیکشین های مناسب محیط خانگی
طراحی شده است .به نظر ما اولین کسانی که از آن
بهره می برند ناتوانان جسمی هستند که در محیط
خانه به کمک نیاز دارند .در مراحل بعدی افراد
دیگر هم می توانند از آن استفاده کنند».
«آر یک» نسخه ارزان و ساده روبات آزمایشگاهی
و پیچیده «آی کاب» (  )iCubاست که در سراسر
دنیا استفاده می شود و برای اقتصادی کردن،

تغییرات زیادی در آن ایجاد شد« .آر یک» به جای
چرخ ،پا دارد ،وزن آن  ۵۰کیلوگرم و برخالف «آی
کاب» که از فلز ساخته شده ،از الیاف کربنی و
پالستیک تشکیل شده است.
پژوهشگر تیم «آر یک» با اشاره به پیشرفت های
فنی این پروژه می گوید« :سخت افزار آن تکمیل
شده است .ساختن نرم افزار برای کنترل روبات
از راه دور را شروع کرده ایم .انسان از راه دور
می تواند هر چیزی را که روبات می بیند با یک
دوربین مشاهده کند و با حرکت دادن اهرم روبات
را هدایت کند تا بطور مثال شی را از روی زمین
بردارد».
برای رسیدن به محصول نهایی ،پیشرفت های
پروژه «آر یک» ادامه دارد و پژوهشگران معتقدند
بزودی با صدای انسان هم قابل هدایت می شود.
اولین «آر یک» احتماال به بهایی معادل یک
خودروی کوچک قیمت گذاری شده و تا یک سال
و نیم دیگر به بازار عرضه می شود.

12

آیا ما در کائنات تنهاییم؟

با انتشار خبر دریافت یک سیگنال رادیویی
مشکوک این پرسش بنیادین که «آیا ما در جهان
هستی تنها هستیم؟» بار دیگر مطرح شده است.
یک تلسکوپ روسی سال گذشته سیگنالی از
منظومه ای با فاصله  ۹۴سال نوری گرفته است.
این خبر چند روز پیش و پس از کشف نزدیک
ترین سیاره شبیه زمین در مدار ستاره پروکسیما
قنطورس منتشر شد .پروکسیما قنطورس در فاصله
چهار و دو دهم سال نوری از زمین قرار دارد.
کارشناسان یک مرکز ستاره شناسی در کالیفرنیا
گفته اند سیگنال ها ممکن است از تمدنی فضایی
آمده باشند .با این حال داشنمندان کماکان معتقدند
منشا این سیگنال ها ،نوعی اختالل زمینی ناشی
شده اند.
رییس موسسه پژوهشی در باره منشا حیات به نام
«ستی» می گوید« :حدس می زنم این صرفا یک
اختالل زمینی است .ممکن است هر دوهفته ،دو
ماه یا دو سال متناوبا اخطار کوچکی بگیریم .اگر
رصد اخترشناسی تصادفی باشد ،دیدن سیگنال غیر
محتمل است .پس باید در آینده باز هم منظومه
ستاره ها را رصد کنیم .ولی در حال حاضر به نظر
نمی رسد دارند با ما تماس می گیرند».
مدیر «ای اس او» ،رصدخانه جنوبی اروپا در باره
این سیاره تازه کشف شده می گوید« :عالوه بر
اینکه جرم این سیاره با جرم زمین برابر است ،بلکه
در فاصله ای از ستاره پروکسیما قنطورس قرار دارد
که می توانیم وجود آب بصورت مایع روی این
سیاره را محتمل فرض کنیم .این امید هست که
این نوع سیاره ،در منطقه قابل سکونت این ستاره
واقع شده است که به نوبه خود ممکن است زندگی
در آن نیز تکامل یافته باشد».
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اقتصاد خودرو
معتبر آلمانی است ،اظهار کرد :امیدواریم از سال
آینده خودروهای فولکس واگن در ایران تولید شوند.
آلمانیها در بحث مهندسی ،تکنولوژی و انتقال دانش
کشور بسیار مهمی هستند و میتوانند به یاران کمک
کنند .ما نیز همواره بر بحث امنیت باال در ایران تاکید
داریم.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و آلمان با تاکید
بر حل مشکالت سیستم بانکی به منظور تبادالت
تجاری ،گفت :اگر مشکالت سیستم بانکی حل نشود
کار به خوبی پیش نمیرود.

1

ل آینده در ایران
تولید فولکسواگن از سا 

در نشست مسئوالن اتاق بازرگانی ایران و آلمان
مقامات مسول حاضر در این نشست با اشاره به اینکه
ی است ابراز
فولکس واگن از شرکتهای معتبر آلمان 
امیدواری کردند که تولید خودروهای این شرکت از
سا ل آینده در ایران آغاز شود.
به گزارش اقتصادنیوز ،در نشست مسووالن اتاق
بازرگانی ایران و آلمان که با حضور مدیرعامل اتاق
بازرگانی صنایع و معادن ایران و آلمان و نیز رئیس
اتاق بازرگانی مشترک این دو کشور برگزار شد.
ن ایران و
مسئوالن مربوطه حجم تجارت خارجی بی 
آلمان را  ۲.۵میلیارد یورو اعالم و پیشبینی کردند
که ظرف چند سال آینده به عددی معادل  ۱۰میلیارد
یورو برسد.
آن طور که ایسنا گزارش داد ،رنه هارون ،مدیرعامل
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و آلمان در ابتدای
این نشست با اشاره به حضور هیاتهای تجاری آلمانی
در ایران عنوان کرد :حضور هیاتهای مختلف المانی
از  ۱۶ایالت نشاندهنده عالقهمندی المانی به توسعه
سطح روابط تجاری با ایران است .وجود ریشههای
مشترک بستری برای توسعه همکاری را فراهم کرده
و امیدواریم اعداد و ارقامی که در گذشته در بخش
تجارت با یکدیگر داشتیم برسیم.
وی ادامه داد :پیش از اینکه چین جای خود را در
بازار ایران باز کند آلمان به عنوان شریک اول تجاری
ایران فعال بود اما در حال حاضر جای خود را به این
کشور داده است .امیدواریم بتوانیم در بلند مدت شرایط
گذشته را فراهم کنیم و جای خود را از چینیها پس
گیریم .البته باید توجه داشت که حضور چینیها در
بازارهای مختلف مختص به ایران نیست بلکه آنها
در سایر کشورها نیز سرمایه گذاری انجام دادهاند.
به گفته مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
ایران و آلمان نسبت به تجارت با ایرانیها توسط آلمان
کوتاهی شده و باید مشکالتی که در بخشهای تامین
منابع مالی و نیز مسائل مرتبط به بانکها وجود دارد
حل شود .برخی بانکهای آلمانی مبادالت مستقیم
خود را با ایران آغاز کردند و بانک تجاری ایران و اروپا
نیز در هامبورگ فعال است.
هارون همچنین به مشکالت برخی شرکتهای
ایرانی در فضای کسب وکار اشاره کرد و گفت :یکی
از مشکالتی که این شرکتها با آن مواجه هستند
نوسازی تجهیزات است .تامین منابع مالی برای
نوسازی به منظور انجام تبادیل تجاری با سایر کشورها
مسئل ه مهمی است و نمیتوان در کوتاه مدت انتظار
بهبود وضعیت را داشت .به هر حال ایران سالها در
تحریم بوده و پیشرفت کار نیازمند اصالحات است.

وی در پاسخ به اینکه آیا تعداد پروازهای لوفتهانزا به
ایران پس از تحریم افزایش مییابد یا خیر؟ اظهار
کرد :در حال حاضر پرواز مونیخ به تهران و فرانکفورت
به تهران در حال انجام است اما برنامه ریزی جدیدی
برای افزایش تعداد پروازهای این شرکت وجود ندارد.
مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
و آلمان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر حضور
شرکتهای آلمانی در ایران در بخش استفاده از
انرژیهای خورشیدی و بادی ،خاطر نشان کرد:
ت آلمانی در جنوب غربی ایران دو نیروگاه
یک شرک 
خورشیدی ایجاد کرده و شرکتهای دیگر نیز در
استان فارس و شهرهای جنوبی ایران همکاری خود
را آغاز کردهاند .در بخش نیروهای بادی نیز آلمانیها
شرایط خوبی دارند و ایران به خوبی میداند که اهمیت
انرژیهای تجدید پذیر روز ب ه روز افزایش مییابد .در
ایران بیش از  ۳۰۰روز در سال خورشید میتابد و این
مسئله بسیار قابل توجه است.
هارون همچنین در مورد عدم فعالیت بانکهای آلمانی
در رابطه با تبادالت تجاری با ایران گفت :مشکالتی
در این زمینه وجود دارد و دو بانک بزرگ آلمانی مجبور
شدند جریمههای سنگینی را از طرف ایالت متحده
آمریکا بپردازند و به همین دلیل محتاط شدند اما به
محض ورود اولین بانک بزرگ بینالمللی به ایران،
بانکهای آلمانی نیز به بازار ایران وارد میشوند.
وی همچنین در مورد همکاری های دو کشور در
زمینه آب و صنعت آب یادآور شد :عالقه زیادی در
این زمینه وجود دارد و دولت آلمان نسبت به مسئله
کمبود آب در ایران واقف است به همین منظور نیز
هیاتهای تخصصی در زمینه آب و فاضالب از آلمان
به ایران امدند و همه چیز در زمینه آب ،مدیریت آب و
تصفیه در نقطه شروع است.
مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و
آلمان در پاسخ به اینکه آیا آلمانی ها میتوانند جای
چین را در بازار ایران بگیرند ،تصریح کرد :در این زمینه
رقابت بسیار سختی وجود دارد اما نکتهای که باید به
آن توجه کنیم کیفیت باالی کاالهای آلمانی و نیز
تعهد شرکتهای آلمانی عالوه بر این میتوان روی
انتقال دانش و فناوری نیز حساب باز کرد.
در ادامه این نشست امید یراقی  -رئیس اتاق بازرگانی
مشترک ایران و آلمان -با اشاره به اینکه تفکرات
جدیدی در ایران به وجود آمده و فصل جدید برای
تبادالت تجاری با سایر کشورها ایجاد شده است بیان
کرد :هدف ما این نیست که ایران مجددا تبدیل به
یک شرکت وارداتی نسبت به کاالهای آلمانی شود.
باید به این نکته توجه کنیم که بخش خصوصی در
ایران همچنان مورد کم لطفی است اما امیدواریم کار
در ادامه تسهیل شود.
وی با بیان اینکه فولکس واگن از شرکتهای
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2

فولکس واگن هیچ یک از برندهای خود را نمی
فروشد

فولکس واگن هیچ برنامه ای برای فروش برندهای
خود به منظور جبران هزینه های تقلب دیزلی
ندارد .اواخر سال گذشته گزارش شد که فولکس
واگن در صورت عدم توانایی در بازپرداخت وام 21
بیلیون دالری اش ،آماده فروش برخی برندهای
خود همچون بنتلی و المبورگینی خواهد بود .اما
اخیرا رئیس هیئت نظارت این خودروسازHans ،
 Dieter Poetschاظهار داشته که گروه
خودروسازی فولکس واگن از نظر مالی توانمند
است و گزینه های مالی زیادی دارد .منظور وی
این است که فولکس واگن بدون اقدامات ویژه از
نظر مالی مشکلی ندارد و به فکر فروش بخش ها
یا برندهای خود نیست.
این خودروساز آلمانی  19.8بیلیون دالر را کنار
گذاشته تا هزینه های مربوط به تقلب دیزلی جهانی
خود را پرداخت کند و اکنون با دادخواهی های
مدنی و جریمه های احتمالی قانون گذاران دولتی
در اروپا و دیگر بازارها مواجه است.

3

فورد پس از  ۹۲سال تولید محصول در استرالیا
را متوقف کر

شرکت خودروسازی فورد به فعالیت کارخانه هایش

4

تخیل خودروسازان و خودروی آینده در
نمایشگاهپاریس

آینده خودرو ممکن است زودتر از آنچه فکر می
کنید در اینجا باشد .این پیام نمایشگاه خودروی
پاریس ،محل عرضه خودروی های ابتکاری و
آینده نگرانه تولیدکنندگان مهم است.
در میان تولیدکنندگان فرانسوی پیش نمونه اولیه
رنو برقی «تره زور» ( ،)trezorبا قدرت ۳۵۰
اسب بخار از خودروهای مسابقه ای رنو تاثیر گرفته
است .سیتروئن ،تولید کننده فرانسوی دیگر نیز با
سیتروئن «سی اکسپرینس» ()CXperience
و موتور دوگانه سوز یا هیبرید به نمایشگاه آمده
است .مرسدس تقریبا شش متری به نام «مایباخ
شش» ( ،)6 Maybachتخیل طراحان شرکت
بنز از آینده نیز با انرژی برق کار می کند.
اما نشان دادن این همه ابتکار پرهزینه چه اهمیتی
دارد؟ الکس گوی ،سردبیر سردبیر یک وبسایت
خودرو می گوید« :تخیل و نوآوری مرزی ندارد.
زیرا مقررات و قانونها مرزهای عملی را تعیین
می کنند ،از جمله قانونهایی برای ایمنی چراغها
و ارتفاع آنها .ولی خودروی ابتکاری ظرفیت های
بالقوه یک خودرو را نشان می دهد .نشان می دهد
طراحی و ساخت اتومبیل در صورت وجود امکانات
و فضا تا کجا پیش می رود».
تویوتا در زنجیره لکسوس ،تولیدات الکچری خود،
لکسوس «یو اکس» ( )Lexus UXرا عرضه
کرده است که از صندلی جنبشی بهره می برد .به
گفته طراحان آن این نوع صندلی به تثبیت حرکت
سر سرنشین کمک می کند .نمایشگاه خودروی
پاریس تا  ۲۵مهر ۱۶ ،اکتبر در جریان است.

5

انتقاد شدید به بازگشت پژو و سایر خودروهای
فرانسوی به ایران

در استرالیا خاتمه داد و اعالم کرد دیگر در این کشور
خودرویی تولید نخواهد کرد.
این شرکت آمریکایی از سه سال پیش بدلیل وجود
رقابت بسیار باال و مقرون به صرفه نبودن تولید در
استرالیا ،برنامه توقف فعالیتهای تولیدی خود در این
کشور را تدوین کرده بود .این شرکت نخستین کارخانه
خود را در سال  ۱۹۲۵میالدی در این کشور برپا کرده
بود.
شرکت فورد از این پس تنها بعنوان واردکننده و
فروشنده خودرو در استرالیا به فعالیتش ادامه می دهد
و منابع انسانی خود را تا مرز ۱۵۰۰نفر کاهش می
دهد.

گشایش اقتصادی پسابرجام و رفت و آمد اربابان
کسب و کار اروپایی به تهران ،الزاما به مذاق
تحلیلگران اقتصادی ایران خوش نیامده و به ویژه
موج انتقادات به بازگشت خودروهای فرانسوی در
این کشور انعکاس گستردهای داشته است .در
روزهای پایانی هفته گذشته کارلوس تاوارس،
رئیس گروه خودروسازی پژو سیتروئن فرانسه
قراردادی را با مسئوالن خودروسازی ایران امضا
کرد .تنها چند روز پیش از این رویداد ،مسئوالن
شرکت رنو فرانسه نیز در جریان نمایشگاه ساالنه
خودرو پاریس و در حضور محمدرضا نعمتزاده،
وزیر صنعت ،معدن و تجارت ایران ،قراردادی را
برای سرمایهگذاری مشترک و تولید خودرو در
ایران با سازمان توسعه و نوسازی صنایع ایران
امضا کرده بودند.

ژنو  2017معرفی خواهند شد وبرندگان نهایی آن در
نمایشگاه خودروی نیویورک  2017معرفی می شوند.
برنده خودروی جهانی سال  ،2016مزدا  5-MXمیاتا
بود.
لیست منتشر شده برای خودروی جهانی سال 2017
به شرح زیر است:
کاندیدهای خودروی جهانی سال :2017
بیوک الکراسه ،بیوک اینویژن ،شورلت کروز ،کرایسلر
پسیفیکا ،آئودی  ،S5/A5آئودی  ،Q2آئودی ،Q5
فولکس واگن تیگوان ،هوندا سیویک ،اینفینیتی
 ،Q60مزدا  ،9-CXسوبارو ایمپرزا ،تویوتا ،CH-R
هیوندای االنترا ،هیوندای جنسیس  ،G80کیا کادنزا،
کیا ریو ،کیا اسپرتیج ،سانگ یانگ تیوولی/تیوولی
 ،XLVاشکودا کودیاک ،فیات  124اسپایدر ،سئات
 Atecaو جگوار .F-Pace
رضا علیزاده ،عضو کمیسیون صنایع و معادن
مجلس در گفتگو با پایگاه خبری عصر خودرو با
یادآوری «نارضایتی مصرفکنندگان از تولیدهای
داخلی» ،گفت« :قرارداد رنو با سازمان گسترش
میتواند بخشی از نیاز مشتریان را در بازار خودرو
تامین کند».
عصر خودرو که جزئیات قرارداد جدید سایپا با پژو
سیتروئن را منتشر کرده ،مینویسد که تولید سه
محصول سیتروئن در کارخانه کاشان از سال ۲۰۱۸
آغاز میشود و همچنین قرار است از اوایل سال
 ۲۰۱۷خودروهای وارداتی تولید سیتروئن آغازگر
بازگشت این شرکت فرانسوی به ایران باشند.
به نظر می رسد که خودروسازان داخلی از بیم
ناتوانی در رقابت در زمینه کیفیت و قیمت با
خودروهای وارداتی ،از هم اکنون ساز مخالف خود
را کوک کرده و از قراردادهای خارجی در صنعت
خودرو خرده میگیرند .پیمان کارگر ،مدیر منطقه
خاورمیانه شرکت رنوی فرانسه با دفاع از «تنوع»
تازه در بازار خودرو ایران ،به خبرگزاری مهر گفت
خودروسازان داخلی به شرکتهای خارجی «فشار
میآورند» تا محصوالتشان را در ایران «گرانتر»
بفروشند.
انتقادها اما از زمان امضای قرارداد پژو سیتروئن
در ایران باال گرفت .حتی خود هاشم یکه زارع،
مدیرعامل ایران خودرو که قرارداد جنجالی با گروه
پژو سیتروئن را امضا کرد ،در نشست با مدیران
این گروه صنعتی فرانسوی در تهران ،از «رفتار»
مسئوالن این شرکت به دلیل «ترک فوری» ایران
بعد از آغاز تحریمها ،انتقاد کرد.
روزنامه دنیای اقتصاد نیز با انتقاد از «محرمانه»
بودن قراردادهای اقتصادی اخیر دولت با
شرکتهای خارجی از جمله برای خرید هواپیما
وغیره ،این گونه قراردادها را «خالف سیاستهای
کلی کشور از جمله اقتصاد مقاومتی» خوانده و
مینویسد که حضور مدیران بخش صنعت فرانسه
«اجازه خودنمایی به بخش خصوصی داخلی
نخواهند داد».
اما تندترین دشمنی با قرارداد گروه پژو سیتروئن
در روزنامه اطالعات مطرح شد که در مورد
خودروسازان فرانسوی از مدیران داخلی میپرسد
«چه بدهی به آنها دارید؟» و سپس یادآوری
میکند که کیفیت خودروهای فرانسوی از
محصوالت کرهای هم پایینتر است .این روزنامه با
یادآوری سود  ۱۰میلیارد دالری پژو در بازار ایران،
این شرکت را مسئول آتش گرفتن خودروهای بی
کیفیت خود در ایران و کشته شدن مصرفکنندگان

ایرانی در سالهای اخیر خوانده است.
پرفروشترین خودرو اروپایی در ایران در سالهای
پیش از تحریم ،پژو بوده است ،به طوری که به
گفته مدیر عامل گروه پژو سیتروئن فرانسه ،بیش
از چهار میلیون پژو هم اکنون در شهرهای ایران
در رفت و آمد هستند.
بازار سودآور خودرو در ایران و تقاضای بیش از حد
برای این محصول در دهههای اخیر سبب شده
است تا بسیاری از خودروهای بی کیفیت با قیمت
گران به مردم عرضه شود .بسیاری از آمارهای
نادقیق ،تحلیلها و انتقادهایی که در زمینه صنعت
خودرو در ایران منتشر میشود ،تحتالشعاع رقابت
خودروسازان داخلی با واردکنندگان خودروهای
خارجی است.
گروه صنعتی پژو سیتروئن که در فرانسه به نام
 PSAشناخته میشود ،از زمان آغاز تحریمهای
بینالمللی علیه ایران زیان قابل توجهی دید ،به
طوری که مجبور شد دهها نیروی قراردادی (۱۸۰
نفر به نوشته روزنامه لوموند) را در سایتهای
اصلی خود در استان «فرانش کنته» و در
کارخانه قطعهسازی شهر «وزول» اخراج کند.
کارکنان اخراجی در سال  ۲۰۱۴ضمن تظاهرات
در پاریس از دولت پرسیده بودند که چرا فرانسه
باید سیاستهای آمریکا در تحریم ایران را دنبال
کند تا مجبور شود به اقتصاد و بازار شغلی خود
ضربه بزند.
بر اساس آماری که در سال  ۲۰۱۵منتشر شد،
فرانسه از نظر تعداد خودروهای تولیدی در مقام
یازدهم کشورهای جهان قرار دارد .در این ردهبندی
ایران در جایگاه بیستم و تنها دو پله پایینتر از
ایتالیاست.

6

کاندیدهای خودروی لوکس جهانی سال
:2017
کادیالک  ،CT6کادیالک  ،XT5لینکلن کانتیننتال،
آئودی  R8اسپایدر ،بی ام و سری  ،5مرسدس کالس
 ،Eمرسدس  AMG GTرودستر ،پورشه 718
باکستر/کایمن ،هوندا  ،NSXلکسوس ،LC500
بنتلی بنتایگا ،رنج روور اووک کانورتیبل ،هیوندای
جنسیس  G90و ولوو .V90/S90
کاندیدهای خودروی شهری جهانی سال
:2017
بی ام و  ،i3اسمارت باراباس ،اسمارت کابریولت،
سیتروئن  ،C3سیتروئن  ،E-Mehariسوزوکی
بالینو ،سوزوکی  Ignisو فورد کا پالس.
کاندیدهای خودروی سبز جهانی سال
:2017
شورلت بولت ،شورلت مالیبو ،مدل  Xتسال ،آئودی
 ،TDI 3.0 e-tron Q7بی ام و e 740
 ،iPerformanceمرسدس  ،e 350 GLCهوندا
 ،FCV Clarityتویوتا  ،RAV4تویوتا پریوس
پرایم ،هیوندای  Ioniqو کیا .Niro
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بازار بزرگ خاورمیانه
سرمایهگذاری خارجی

آماده

برای

در شرایطی که همکاریهای جدید خودروسازان روز
به روز در حال رشد است در صورتی که سیاستهای
کالن دولت و بنگاههای اقتصادی بسترهای الزم را
برای تولید رقابتی فراهم کند به طور قطع قطعهسازان
داخلی میتوانند از شرایط همکاریهای اخیر نهایت
استفاده را ببرند.
به گزارش صمت؛ در شرایط موجود به جای هر گونه

دغدغه نسبت به میزان داخلیسازی محصوالت جدید،
باید به این مسئله توجه شود که گامهای اولیه برای
ورود سرمایهگذار خارجی برداشته شده است.
زمانی که شرکتهای خارجی با سابقه فناوری ،دانش
فنی و تجربه خوبی که در تولید خودرو دارند با بازار
بسیار خوب ایران مواجه میشوند تالش میکنند با
ارائه فناوری روز دنیا ،سودآور شده و در تمام زمینهها
از فنی و مهندسی ،طراحی و تنوع تولید تا قیمت
تمامشده و خدمات پس از فروش جنبه رقابتی را
حفظ کنند بنابراین در شرایطی که رقبای چینی حضور
پررنگی در بازار ایران دارند تالش آنها این است که
بازار را از آن خود کنند.
چنین شرایطی موجب میشود صنعت قطعهسازی
ایران در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گیرد چراکه
هزینه تولید قطعات در ایران بسیار کمتر و در عمل
برای آنها اقتصادیتر خواهد بود.
هنگامی که صحبت از تولید داخلی و درصد
داخلیسازی میشود باید جنبههای دستوری را
فراموش کرده و تنها جنبههای رقابتی را درنظر
گرفت چراکه همواره یک بنگاه اقتصادی به هر گونه
جریان همکاری ،در واقع نگاه اقتصادی دارد .بنابراین
قطعهساز داخلی نیز باید با تالش ،شرایطی را ایجاد
کند تا قطعات ارزانتری را در مقایسه با قطعهسازان
فرانسوی ،چینی یا هندی تولید کند.
همچنین به وجود آمدن شرایط مورد نیاز به
قطعهسازان و سیاستهای کالن کشور برمیگردد
بنابراین دولت باید در این جریان همراه باشد برای
اینکه محیط کسب و کار رقابتی را برای تولیدکنندگان
داخلی فراهم کند.
اما به طور قطع نمیتوان با بهره بانکی کنونی در
ایران با شرکتهای چینی که بهره صفر درصد دارند
یا کشوری مانند ژاپن که از بهرهوری و اتوماسیون
باالیی برخوردار است رقابت کرد از اینرو باید بستر
برای تولید رقابتی در کشور فراهم شود .من معتقدم
در چنین شرایطی به جای هر گونه دغدغه نسبت به
میزان داخلیسازی محصوالت جدید ،باید سرمایهگذار
خارجی را ترغیب به سرمایهگذاری کرد و او نیز تالش
میکند تا سود خوبی را از این بازار کسب کند .بنابراین
قطعهساز داخلی نیز باید از این فرصت بهوجود آمده
استفاده کرده و ضمن تقویت تولید ،با قطعهسازان
خارجی همکاری مشارکتی داشته باشد.
امروز تنها بازار  80میلیونی ایران هدف سرمایهگذاران
خارجی نیست بلکه همکاری با ایران به واسطه
کشورهای اطراف ،بازار بزرگ را دراختیار شرکتهای
خارجی قرار میدهد بنابراین وجود چنین بازاری برای
بسیاری از خارجیها وسوسهانگیز است .در صورتی که
مجموعه شرایط فراهم شود حضور و سرمایهگذاری
شرکتهای خارجی گامی رو به جلو در صنعت قطعه
ایران خواهد بود.

کاندیدهای خودروی جهانی سال  2017اعالم
شدند

لیستی کوتاه از کاندیدهای جایزه خودروی جهانی
سال  2017اعالم شده است که در آن آئودی و کیا
در سه بخش حضور دارند .این مسابقه توسط کمیته
ای مستقل شامل خبرنگاران خودرویی از  22کشور در
سراسر دنیا برگزار می شود و از سال  2004به صورت
ساالنه انجام می شود .یک خودرو برای واجد شرایط
کاندیدای خودروی جهانی سال بودن باید جدید بوده
و حداقل در پنج کشور در حداقل دو قاره به فروش
برسد.
سه فینالیست نهایی این رقابت در نمایشگاه خودروی
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کسب و کار

ویژگی کارآفرینان واقعی
همه به دنبال دانستن ویژگی های کارآفرینان
واقعی هستند .در جواب به طور خالصه باید گفت
که بیشتر کارآفرینان بلندپرواز و اهل ریسک
هستند .همهی آدمها شغلی را که از ساعت ۹
شروع میشود و در ساعت  ۵تمام میشود ،ترجیح
نمیدهند.
به گزارش بازده  ،اگر کسبوکاری برای خودتان
دارید یا در فکر ایجاد آن هستید ،احتماال کنجکاو
هستید بدانید وجه تمایز کارآفرینان و آدمهای
دیگر چیست .در ادامه  ۵خصیصهی مشترک
کارآفرینان را میبینید:

دنبال حفظ شرایط موجود و راضی کردن
رییس و روسای شان هستند .اما کارآفرینان
چندان در پی حفظ شرایط موجود نیستند بلکه
با به هم ریختن چیزها خواهان ایجاد تغییرات
مثبت هستند .تغییر غالبا با ریسک همرا است.
بخشی از کارآفرین بودن این است که ولعی
پویا برای دست زدن به کارهای نامعلوم داشته
باشیم و بتوانیم تشخیص بدهیمکه حتی اگر
بار اول نتایج کامل نباشند باز هم بهتر است
شانس خود را امتحان کنیم و ببینیم چه
اتفاقی خواهد افتاد.

ب و کار شما ،رویای شما است
 .۱کس 
برای بسیاری از آدمها ،فقط داشتن یک
شغل رضایتبخش کفایت میکند .برخی از
بلندپروازترین آدمها -چه مرد و چه زن -که قصد
میکنند به باالترین سطح در کار انتخابیشان
برسند ،لزوما ذهن کارآفرینی ندارند.
عالقه به یک شغل ثابت که در واقع کار کردن
برای شخص دیگری است ،مشکلی ندارد .اما
برای کارآفرین بودن ،انگیزه باید از درون انسان
بیاید .برای اینکه چیزی خلق کنید ،از همان
ابتدای کار باید به خودتان و کسبوکارتان ایمان
داشته باشید“ .اهداف شما برای کسبوکار” و
“رویاهایتان برای زندگی” ،میتوانند یکسان
نباشند ،اما درهمتنیده باید باشند .در غیر این
صورت ،یافتن اراده و انگیزه برای ادامهی راه
دشوار خواهد بود زمانی که شرایط سخت و
سختتر بشود.

 .۴شور و هیجان اولویت اصلی شما
است
برای کارآفرینان شور و هیجان غالبا مهمتر
از موفقیت است .موفقیت معموال حول یک
هدف نهایی میچرخد ،اما شور و هیجان
یعنی بتوانیم یک شرکت را همراه با اشتیاقی
پرشور و حرارت راهاندازی کنیم .در حالی که
یک مدیر موفق ممکن است بیشتر نگران
ارقام روزانه و هفتگی باشد ،یک کارآفرین هر
لحظه را فرصتی برای اعمال یک تغییر واقعی
میداند.

 .۲شما فرصتی خلق میکنید برای رفع
یک نیاز
کارآفرینان اغلب بر اساس یک نیاز یا تجربهی
شخصی اقدام به ریسک میکنند .جیم بیزلی،
صاحب امالک اجارهای پارک سیتی ،یک نمونهی
فوقالعاده برای این موضوع است .زمانی که بیزلی
ساکن سن دیگو بود ،مرتبا برای تعطیالت به پارک
سیتی ،یوتا میرفت .در طول سفرهایی که این
منطقه داشت ،چندان از خدمات ارائه شده توسط
شرکتهای مدیریت امالک در شهر راضی نبود.
او به جای اینکه فقط از شرایط موجود ناراحت
ک سیتی نقل مکان
باشد ،تصمیم گرفت به پار 
کند و یک شرکت امالک اجارهای دایر کند که
بسیار متفاوت از گزینههای محلی موجود باشد.
اغلب مردم وقتی با یک مشکل مواجه میشوند،
فقط شانه باال میاندازند .اما آدمهایی که ذهن
کارآفرین دارند ،به دنبال یک راهحل خواهند بود.
 .۳شما اهل ریسک هستید
یکی از اصلیترین خصیصههایی که کارآفرینان
را از باقی آدمها متمایز میکند ،آمادگی آنها برای
در آغوش گرفتن خطر است .کارمندان اغلب به
آبان  ■ 1395شماره 56 ■ 10

 .۵شما تماشای آن تصویر بزرگ را
از دست نمیدهید
خصیصهی دیگری که بیشتر کارآفرینان
در آن مشترک هستند ،توانایی ساختن یک
مسیر جدید است .کارمندان اغلب بر اساس
تجربیات گذشته و شرایط فعلی تصمیمگیری
میکنند .اما یک کارآفرین باید از گذشته و
حال برای خلق آینده استفاده کند .نمونهای از
این مورد را میتوان در یک شرکت فناوری
که میزان سود آن کم شدهاست ،یافت :یک
مدیر در چنین شرکتی احتماال بازاریابی
برای یکی از محصوالت موجود را افزایش
خواهد داد .اما یک کارآفرین در شرایط مشابه
احتماال محصولی جدید و کامال اصلی تولید
خواهد کرد .شاید ریسک کلی باالتر باشد ،اما
یک آدم متفاوت درک میکند که خلق یک
بازار جدید میتواند ابعاد ارزشمندی را به کل
صنعت اضافه کند.
شروع کردن یا ادارهی یک کسبوکار
جدید همیشه با مقدار مشخصی از شجاعت
و خطر همراه است .اگر از شیوهی معمول
کسبوکار راضی نیستید ،ممکن است بتوانید
یک کارآفرین خوب در زمان انجام کار باشید.
و حتی اگر ذاتا کارآفرین نباشید ،باز هم
میتوانید با مطالعهی عادات و ویژگیهای
کسانی که حقیقتا روح کارآفرینی دارند،
چیزهای زیادی یاد بگیرید.

ترفندهایی که باید از کسب و کارهای
قدرتمند آموخت
بارها و بارها مدیرعامالن و رهبران کسبوکار اصول
کلی زندگی را از نحوهی ادارهی کسبوکارشان جدا
میکنند .من آن را اینگونه نمیبینم .دقیقا همان
اصولی که ما برای پیشرفت شخصی و تربیت فرزند
استفاده میکنیم ،مستقیما برای نحوهی پرداختن
ما به زندگی کاریمان و کار کردن با همکاران در
کاربرد دارد .در ادامه  ۱۸کار آمدهاست که کسب و
کارهای قدرتمند انجام میدهند.
 .۱پیشرفتشان را تحلیل و بررسی
میکنند
یک بخش ضروری فرهنگ هر شرکت این
است که بداند از کجا آمدهاست و چگونه به اینجا
رسیدهاست .ما میدانیم بخشی از مجذوب کردن
کارمندان به کار این است که به آنچه انجام
میدهیم و برایاش تالش میکنیم ،باوری قوی
داشتهباشیم .برای کسبوکارها مهم است که پیامی
محکم را بیان کنند و فرهنگ شرکت را بسازند.
همچنین مهم است روی آگاهی بسیار خوب از بازار
و بینش عمیق در بخشهای کسبوکاریای که
در آنها فعالیت میکنید ،سرمایهگذاری کنید.
 .۲رنج و سختی را تحمل میکنند
کسب و کارهای قدرتمند برای آدمهای نازکنارنجی
نیست .رهبری گروهها ،قسمتها ،و شرکتها چالش
برانگیز است .شما هرگز  ۱۰۰درصد اوقات شما را
دوست ندارند یا به شما احترام نمیگذارند .خیلی
وقتها تصمیمهایی میگیرید که دیگران دوست
ندارند .به عنوان رهبر اثربخش یک کسبوکار ،باید
بتوانید گاهی در موقعیت حرفهایتان میزان زیادی
رنج و سختی را تحمل کنید.

هر چیزی را که خراب است درست کنید.
 .۵باورهای اصلیشان را ارزشیابی
میکنند
رهبران کسب و کارهای قدرتمند باید بتوانند هر
صبح به آینه نگاه کنند و احساس کنند دارند با
انتخابهایشان شرکت را به مسیری مثبت هدایت
میکنند .آنها باید مجموعهای از باورهای اصلی
داشتهباشند که همیشه هدایتگر انتخابهایی باشند
که روزانه انجام میدهند .اینها گامهای کوچکی
هستند که به مقصد یا هدف نهایی میانجامند.
 .۶قدرت ایستایی دارند
این کسبوکارها وفاداری به برند را بهطور موثر
پایهگذاری کردهاند و بر اساس سیاستهای پولی
کارآمد کار میکنند .از بسیاری از جهات ،این
مطلوبترین ویژگی این فهرست است .توانایی
حضور داشتن و رقابتپذیر ماندن در بخش بازار
خودتان آرزوی هر کسبوکاری است.
 .۷آماده هستند با تکیه بر شایستگی
خودشان تالش کنند و موفق شوند
آیا تیم رهبری شرکتتان برای کارمندان قابل
دسترسی و شناختهشده است؟ آیا کارمندان احساس
میکنند شما آنها میشناسید ،یا این حس وجود دارد
که تیم مدیران اجرایی غیرقابل دسترسی و سرزنش
ناپذیر است؟ من فکر میکنم دومی اغلب اوقات
به عنوان الگوی منسوخ و قدیمی پنداشتهمیشود.
کسبوکارهای آینده به رهبرانی نیاز خواهندداشت
که بتوانند به شایستگیهای خودشان تکیه کنند و
به خوبی روابطی شخصی و نیز الهامبخش برقرار
کنند.

 .۳تفکری بهرهور دارند
ما از کجا میدانیم یک کسبوکار چگونه فکر
میکند؟ ما به فرآیندهای درونی در شبکهی
ارتباطی آن نگاه میکنیم .رهبرها چگونه با هم
کار میکنند؟ آیا در کنار هم بهرهور هستند یا
آنقدر رقابت شخصی وجود دارد که هیچکس به
دیگری اعتماد نمیکند؟ آیا همه از معاون به قدری
میترسند که هرگز واقعا حقیقت را به او نمیگویند؟
این یک محیط بهرهور نیست .آیا فرآیندهای
درونیتان تحمل حقیقت ،رقابت سالم ،و نوآوری را
دارد؟ اگر اینطور باشد شرکتتان به خوبی در مسیر
برقراری ارتباط بهطور بهرهور قرار دارد.

 .۸از اوقات تنهایی لذت میبرند
آیا کسبوکارتان فعاالنه درگیر توسعهی استخر
استعدادش است؟ آیا رهبران بالقوه را در میان خودتان
پرورش میدهید؟ ترویج رشد و پیشرفت درون
شرکتتان یکی از عاقالنهترین سرمایهگذاریهایی
است که میتوانید انجام دهید و از جهات مختلف
حاصل خوبی بهدست میدهد .پیشرفت حرفهای
در عین اینکه کارمندان را بیشتر مجذوب کار
میکند ،به شناسایی رهبران فردا نیز کمک میکند
و به آنها این فرصت را میدهد که در زمینههای
کاری نسبتا بیخطر قدرتشان را نشان بدهند.

 .۴انرژی ذهنیشان را عاقالنه خرج
میکنند
برای هر موضوعی که تصمیم میگیرید به آن وارد
شوید ،اصولی محکم داشتهباشید .همهی شرکتها
سیاستی آمیخته با جاهطلبی شخصی دارند .این
میتواند چالش برانگیزترین و رقابتپذیرترین
محیطی را بسازد که هر فرد میتواند تصور کند.
اساس هدایت موفق شرکت این است که میدان
مبارزهتان را عاقالنه انتخاب کنید .شما نمیتوانید

 .۹از شکست استقبال میکنند
ما میدانیم بیشتر کارآفرینان موفق روی لبهی
این تیغ قرار دارند که بازار به کدام سو میرود.
این موقعیت میتواند خیلی پرریسک باشد ،و در
یک روز تعداد آدمهایی که شکست میخورند،
به اندازهی آدمهایی است که موفق میشوند .آیا
شما از شکست استقبال میکنید؟ آیا کسبوکارتان
برای اینکه دوام بیاورد ،آنقدر امن و بیخطر بازی
میکند که دیگر یک کسبوکار مطرح نیست؟

امنیت قطعا وقت و جای خودش را در کسبوکار
دارد ،اما معموال برای یک برحهی زمانی گسترده
مناسب نیست و هرگز یک راهبرد کسبوکار ثابت
برای افراد پرتکاپو نیست.
 .۱۰از موفقیت آدمهای دیگر خوشحال
میشوند
آیا شرکتتان محیطی برای برتری مولد ایجاد
میکند؟ محیطی که رقابت را ترویج کند اما نه به
قیمت از بین رفتن روابط انسانی که کسبوکار را
به هدفاش میرساند؟ ما باید بتوانیم دستاوردها
را تشخیص بدهیم و از آن برای انرژی گرفتن و
رسیدن به موفقیت استفاده کنیم .این نوع نگرش
میتواند همهگیر باشد اما باید از راس شروع شود.
آدمها به خاطر ایدهها به رسمیت شناخته میشوند و
به خاطر چیزی که ارائه میکنند اعتبار میگیرند.
 .۱۱مسئولیت کامل رفتارهای گذشتهشان
را میپذیرند
آیا رهبرانتان حسابپذیر هستند؟ آیا آنها
حسابپذیری شخصی را ترویج میکنند؟ یا محیط
به گونهای است که همه برای بقا تالش میکنند
و تقصیر را به گردن دیگری میاندازند؟ در سطح
شخصی ،هیچکس نمیخواهد شغلاش را از دست
بدهد ،اما اگر رهبران تابع حسابپذیری نباشند،
عدم حسابپذیری درون شرکت فراگیر خواهدشد.
در نهایت ،اطمینان از حسابپذیری ،محرک این
است که در لحظه درست تصمیمگیری کنید ،نه
اینکه بعد از رخ دادن یک اتفاق آسیب آن را به
حداقل برسانید.
 .۱۲انرژیشان را روی زمان حال
سرمایهگذاریمیکنند
تیم رهبری شرکتتان در مدیریت هر روز تا چه
حد اثربخش است؟ آیا این تیم به مدیریت ذرهبینی
تشویق شدهاست یا از نوع مدیرانی هستند که مداخله
نمیکنند؟ هر دوی اینها میتواند در هر زمینهای
پیامدهای مثبت و منفی داشتهباشد .بهطور ایدهآل،
رهبران اثربخش برای هرروز رویکردی ترکیبی در
پیش میگیرند ،که طی آن ،وضعیت موجود تعیین
میکند چه نوع رویکردی بهترین نتیجه را میدهد.
مدیریت هر روز مستلزم این است که مدیرانی که
مستقیما با کارمندان کار میکنند ،مهارت خوبی در
مربیگری و برقراری ارتباط داشتهباشند.
 .۱۳از ریسکهای حسابشده استقبال
میکنند
آیا در کسبوکارتان دست به ریسکهای
حسابشده میزنید؟ آیا برای تامین سرمایه بیش
از زیر قرض رفتهاید و نمیتوانید یک دوره زیان یا
شکست را با موفقیت پشت سر بگذارید؟ پذیرش
ریسک یقینا در فضای کسبوکار در سراسر جهان
ضروری است ،اما ریسک بیش از حد خطرناک
است .این میتواند موقعیت حرفهای کارمندانتان
را ،و مانایی نهایی کسبوکارتان را تحتالشعاع قرار
دهد .همهی رهبران باید در متوازن کردن ریسک
اثربخش باشند و مسیری را انتخاب کنند که به رشد
درازمدت بینجامد.
 .۱۴مهربان هستند
آیا کسبوکارها میتوانند مهربان باشند؟ البته که

میتوانند .بازار سوخت جایگزین به روشهای
مختلف سعی میکند با سیارهی زمین مهربان
باشد .ما میتوانیم با سرمایهگذاری در فرآیندهای
درونی اثربخش و تولید محصوالت باکیفیت ،با
مشتریانمان مهربان باشیم .ما میتوانیم با ساختن
یک محیط کار مثبت ،ایجاد راههایی برای کاهش
استرس و ترویج سالمت با کارمندانمان مهربان
باشیم .این یکی احتماال آسانترین چیزی است
که میتوانیم در بیشتر بخشهای کسبوکارمان
بگنجانیم ،و چیزی است که مستقیما با یک
خصیصهی شخصی نیز ارتباط دارد.

 ۸قدم تا راه اندازی کسب و کار کوچک

 .۱۵شاد میمانند
آیا کسبوکارتان میتواند در زمان دشواری خودش
را حفظ کند؟ آیا وقتی بهدقت تحت بررسی
هستید ،میتوانید نگرشی مثبت داشتهباشید؟ هر
کسبوکاری فشارهای نظارتی ،مالی ،و اخالقی
دارد .آیا میتوانید در بحبوحهی کنار آمدن با این
فشارهای دشوار ،نگرشی مثبت داشتهباشید؟ توانایی
مثبتاندیش ماندن چیزهای زیادی دربارهی تیم
رهبری میگوید.
 .۱۶تغییر را با آغوش باز میپذیرند
تنها چیزی که تغییر نکردن آن تضمینی است،
تغییر مداوم است .در هر روز چیزهای زیادی
میتواند تغییر کند .دولت ،بازار بورس ،اوضاع مالی،
بالیای طبیعی ،و خیلی چیزهای دیگر میتوانند
کسبوکارمان را با موانع و فرصتها مواجه کنند.
به ندرت پیش میآید که یک تغییر فقط یک چالش
باشد ،بلکه تقریبا همیشه فرصتی را برای فرد ایجاد
میکند ،حتی اگر فقط به دلیل راهحل منحصر بهفرد
او برای آن مشکل باشد.
 .۱۷مسلط میمانند
طرحریزی بلندمدت راهبردی ،بهترین راه برای
ایجاد تسلط تقریبی یک کسب و کارهای قدرتمند
است ،که این یعنی توانایی پیشبینی رخدادهای
اجتنابناپذیر و غیرقابل کنترل بهطور موثر .وقتی
رهبرانتان مرتبا درگیر پرداختن به یک طرح
بلندمدت اثربخش هستند ،چند اتفاق میافتد.
اعضای تیم با هم همسو هستند و مکررا دربارهی
طرح تبادل اطالعات میکنند .همچنین ،از همهی
گفتوگوهای پیشزمینه که به گفتوگوها و
تصمیمهای حساس منجر میشوند ،آگاه هستند و
میتوانند با استفاده از همان اولویتها از پس مسائل
کوچک در دنیایشان بربیایند.
 .۱۸کسب و کارهای قدرتمند پویا
هستند
صحبت کردن دربارهی تفکر رو به جلو و اجتناب از
تفکر اکتفا به«وضع کنونی» آسانتر از عمل کردن
به آن است .کم پیش میآید که یک کسبوکار
حقیقتا نوآوری را تحمل کند ،چه برسد به ترویج
محیطی برای نوآوری .رهبران کسبوکار میتوانند
این نوع طرز فکر را در خودشان پرورش بدهند،
اما هنگام ایجاد محیطی برای پرورش این نوع
طرز فکر را در کارمندان شکست میخورند.
وقتی بخشهایی از بازار را بررسی میکنید که
سریعترین رشد را دارند و در آینده مطرحترین
بخش خواهندبود ،میبینید که بهطور واضح روی
نوآوری تمرکز دارند.

راه اندازی کسب و کار کوچک باید اصولی و به
دور از هیجانات مخرب باشد .اگر قصد راه اندازی
کسب و کار کوچک خود را دارید این مطلب را از
دست ندهید.
در این نوشتار هشت نکته کلیدی برای راه اندازی
کسب و کار کوچک معرفی شده است .کسب و
کار کوچک به صورت مستقل است و هر شرکتی
با کمتر از  ۵۰۰پرسنل در این حیطه قرار میگیرد.
این اندازه مرسومترین استاندارد تعریف شده
است.
در آمریکا حدود  ۲۲/۵میلیون کسب و کار مستقل
از کشاورزی و زراعت وجود دارد که  ۹۹درصد آن
کسب و کار کوچک ( )Small Businessبه
حساب میآیند.
 .۱ذهنتان را برای بازی پیش رو آماده کنید و
رشد و توسعهی نگرش کارآفرینانه را در خود آغاز
نمایید.
«رهبری به عنوان نیست ،به نمونهی عمل
است».
– دنیل آدنتوجی
دلیل موفقیت چشمگیر کارآفرینانی چون بیل
گیتس و آلیکو دانگوته این است که ذهنشان را
مثبت تربیت کردهاند.
یکی از اولین کارهایی که برای کارآفرین شدن
باید انجام دهید ایجاد تفکر و ذهنیتی کارآفرینانه
است.
به یاد داشته باشید که برای کسب و کارتان باید
سرانجام روزی شغل فعلی را رها کنید .پس باید از
نظر روحی و ذهنی آمادگی داشته باشید .باید برای
چالشهای پیش رو آماده شوید.
 یک توصیه حرفهایکارآفرینی که دیدگاهی کارآفرینانه نداشته باشد

هرگز موفق نخواهد شد .بدون چنین دیدگاهی
موفق نخواهید بود .باید مهارتهایی چون رهبری،
مذاکره و برقرار کردن رابطه و شبکهسازی با آدمها
را در خودتان ایجاد کنید.
شما همچنین باید برنامههایی برای شرکت در
سمینارهای مربوط به کسب و کار تدارک ببینید تا
برای کارهای آینده مجهزتر و قویتر باشید.
 .۲خودکاری بردارید و طرح کسب و کاری قوی
طراحی کنید.
برای ادارهی موفق یک کسب و کار کوچک
احتیاج به یک طرح کسب و کار دقیق و قوی
دارید .اگر قصد رراه اندازی کسب و کار کوچک یا
نوپایی را دارید حتم ًا به آن احتیاج خواهید داشت.
 توصیه حرفهایفراموش نکنید که یک طرح کسب و کار خوب،
مبلغ تقریبی که برای شروع به آن احتیاج دارید،
مبلغی که برای رشد الزم خواهید داشت و مکانی
که قرار است در آن کسب و کار برپا شود را
شامل میشود.
 .۳به دنبال همکار باشید؛ شریک یا شرکایی قابل
اعتماد
در تمامی کسب و کارهای نوپا« ،همکاری»
نکتهی حائز اهمیتی است .در واقع یکی از رموز
موفقیت شرکتهایی چون اپل ،میکروسافت،
گوگل و اینتل همین همکاری است .اما پیش
از انتخاب شریک کاری مطمئن شوید که آن
شخص با شما دیدگاه و چشمانداز مشترکی دارد.
بدون همکاری دوطرفه کسب و کار شما رشد
نخواهد کرد.
 توصیه حرفهاییکی از قوانین هوشمندان هی شراکت تجاری،
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امضای قرارداد انحالل شراکت است .به این دلیل
که اگر احیان ًا همه چیز بر وفق مراد پیش نرفت راه
خروجی منطقی و مناسبی باقی بماند.
 .۴از اول تمام وقت شروع نکنید .کسب و کار
جدید را نیمه وقت آغاز کنید.
پس از طی برداشتن قدمهای فوق ،گام بعد شروع
نیمه وقت کسب و کار مورد نظرتان است .من
همیشه بر اهمیت این نکته برای کارمندان تأکید
میکنم .حقیقت این است که بسیاری از ما برای
برپا کردن کسب و کار خود برنامهریزی میکنیم
ولی همهی ما آمادگی برخواستن و راه افتادن
یکباره را نداریم.
 توصیه حرفهایمنتظر چراغ سبز نمانید.
 .۵صبر نکنید تا همه چیز تیره و ناامیدکننده
یا شیرین و کامل به نظر برسد! هرچه سریعتر
«شروع» کنید.
 نکتهبه اینکه اگر کسب و کارتان را شروع کنید چه
میشود یا اگر شروع نکنید چه اتفاقی رخ میدهد
فکر نکنید!
واقعیت این است که برای «شروع» فرآیند راه
اندازی کسب و کار کوچک نیازی به پول ندارید.
به گزارش دریک ،در واقع اص ً
ال به منابع مادی
احتیاج ندارید؛ تنها باید مصمم باشید و دارای
ذهنی مثبت .کسانی که این دو ویژگی را دارند
در کسب و کار خود پیشرفت میکنند.
اگر سرمایهی شما کافی نیست ذهنتان را درگیر
نکنید ،با آنچه دارید شروع کنید.
فراموش نکنید کارآفرینان مطرح دنیای اینترنت
مثل برایان کالرک ( ،)Brian Clarkدرن
روز ( ،)DarrenRowseبامیدل اونیبالوسی
( ،)Bamidele Onibalusiمایکل چیبوزور
( )Michael Chibuzorو جان چو (John
 )Chowوقتی کسب و کار آنالینشان را آغاز
کردند سرمایهی کافی و الزم در اختیارشان نبود و
با همان مقدار کمی که داشتند شروع کردند.
به یاد داشته باشیم کمپانیهای دِل ،فیسبوک،
گوگل و آمازون همه از خوابگاههای دانشجویی
شروع شدند؛ شما هیچ بهانهای ندارید!
 .۶تقسیم کار کنید
راهاندازی و پیگیری امور یک کسب و کار نوپا
میزان زیادی از وقت و انرژی شما را به خود
اختصاص میدهد و نیازمند کار و تالش بسیار
است.
قدم بعدی برای شروع کار ،تخصیص بهینهی
زمان است.
چند ساعت از روز را به کار کردن بر روی کسب و
کار شخصی خود اختصاص خواهید داد؟
آیا میخواهید کسب و کارتان را آخر هفتهها
بگردانید؟
باید به این سؤالها پاسخ دهید.
 توصیه حرفهایبه یاد داشته باشید اگر میخواهید کسب و کارتان

دوام داشته باشد ،باید برای ساختنش زمان
بگذارید.
اینجا جایی است که شرکای شما وارد
قضیه میشوند .اگر شریکی دارید وظایف
را تقسیم کنید و دائم به خودتان یادآوری
کنید که نسبت به موفقیت یا شکست هر
تکلیف مسئولیت آنرا بپذیرید.
 نکتهنگویید «کار روزانهی من وقتی برای
برپاکردن کسب و کار جدیدم نمیگذارد».
هرگز!
من کارآفرینانی مثل اوان چیا (Ewen
 )Chiaو اوبازو اوجیگبیس (Obazu
 )Ojeagbaseمیشناسم که روزها کار
معمولشان را انجام میدادند و شبها کسب
و کار شخصیشان را به پیش میبردند.
 .۷از کارتان استعفا دهید.
این قسمت ،بخش محبوب من است!
تبریک میگویم!
بعد از شروع کسب و کاری کوچک ،گام
بعدی ترک شغل فعلی است .حقیقت این
است که هیچ راهی برای انجام درست و
موفق دو کار به طور همزمان وجود ندارد.
برای دستیابی به حداکثر موفقیت ممکن
باید روی یکی تمرکز کنید.
اگر واقع ًا میخواهید کسب و کارتان در
مدت زمان کوتاه رشد کند باید تمام
تمرکزتان را متوجه آن کنید.
 توصیه حرفهایزمانبندی استعفایتان را درست تنظیم
کنید .در تصمیمگیری عجله نکنید ،قبل از
استعفا مطمئن شوید که کسب و کارتان
حداقل کمی پول روانهی حساب بانکیتان
میکند!
 .۸افسرده نشوید؛ مقاوم باشید!
راهاندازی کسب و کاری نوپا مثل آب
خوردن نیست! واقع ًا محتاج کار سخت و
سنگین است .اما به یاد داشته باشید که هر
چقدر مسیر ،پراسترس و دشوار شد تسلیم
نشوید.
تسلیم نشوید و کوتاه نیایید.
اگر احساس کردید که از نظر روحی تحت
فشار و دچار اضطراب هستید ،شرایط
سخت و پراسترسی که کارآفرینانی
همچون لری پیج (،)Larry Page
دیوید فولی ( )David Filoو مایکل دل
( )Michael Dellکارشان را در آن آغاز
کردند به یاد آورید.
از این آدمها برای خودتان مدل و الگو
درست کنید.
از اشتباهاتشان درس بگیرید و مطالبشان
را بخوانید .این سریعترین راه موفقیت و
توسعهی کسب و کار نوپای شماست.
اینکه کجا هستید مهم نیست ،اینکه به
«کجا میروید» تعیین کننده است.
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شادترین ،ثروتمندترین ،سالمترین و
امنترین کشورهای دنیا
موسسهی لِگِیتِم ،تاالرفکر واقع در لندن ،گزارش جهانی
شاخص رفاه ساالنهاش را منتشر کرد؛ نظرسنجی گستردهای
که به رتبهبندی کشور های مرفه دنیا میپردازد.
 شاخص رفاهیکی از عوامل رفاه مقدار پولی است که یک کشور دارد ،ولی
موسسهی لِگِیتِم در رتبهبندی خود به عوملی بیش از این
توجه داشت ه است.
این سازمان برای تهیهی فهرستاش  ۸۹متغیر را مقایسه
کرده است .این متغیرها شامل نماگرهای مرسومی میشود
مثل؛ سرانهی تولید ناخالص داخلی و شما ِر آدمهایی که شغل
تمام وقت دارند ،ولی آمار و ارقام جالبتری را هم در بر
میگیرد از جمله تعداد سِ رورهای ایمن اینترنتی یک کشور و
میزان احساس رضایت کاربران از این سِ رورها.
و بعد این متغیرها به هشت شاخص فرعی تقسیم میشوند:
اقتصاد ،کارآفرینی و فرصت شغلی ،حاکمیت ،آموزش،
سالمت ،امنیت و ایمنی ،آزادی فردی ،و سرمایهی
اجتماعی.
این شاخص  ۱۴۲کشور دنیا را که بیشترین دادهها دربارهی
آنها موجود بوده بررسی کرده است که نتایج به قرار زیر
است:
 .۲۶جمهوری چک
کشوری در اروپای مرکزی که امسال سه پله صعود کرده
است .در شاخص فرعی اقتصاد رتبهی بسیار باالیی(سیزدهم)
را کسب کرده است -ولی در رتبهبندی شاخص سرمایهی
اجتماعی عملکرد بدی داشته است.
 .۲۵اسلوونی
اسلوونی هم مثل جمهوری چک ،در آموزش امتیاز باالیی
گرفته است .ولی در میان  ۱۴۲کشور در شاخص اقتصاد
۵۸اُم شدن ،یعنی سقوط یک پلهای اسلونی در امسال.
 .۲۴اسپانیا
محبوبترین مقص ِد تعطیالت و مسافرتِ بریتانیاییها ،درکل
رتبهی خوبی کسب کرده است ،ولی داشتن رتبههای عالی
در آموزش و آزادیهای فردی است که اسپانیا را در بین ۲۵
کشور برتر دنیا قرار داده است.
 .۲۳مالت
هرچند نظام آموزشی مالت رتبهی  ۴۲شد ،کسب نمرات باال
در تمام شاخصهای فرعی دیگر برای مالت به معنی حفظ
مقام سال گذشتهی شاخص رفاه اش بود.
 .۲۲فرانسه
فرانسه در رتبهبندی امسال یک پله سقوط کرده است.
رتبهی کلی سالمتاش هشتم بود ،ولی رتبهی سرمایهی
اجتماعی پایین برای سومین بار ظرف چهار سال گذشته،
این کشور را از فهرست  ۲۰کشور برتر خارج کرد.
 .۲۱تایوان
این قوم جزیرهنشین ،پس از جهش بزرگی که با عملکرد
قوی در زمینهی امنیت و ایمنی داشت و رتبهی ششم را
کسب کرد ،اکنون فقط یک پله تا قرار گرفتن در میان ۲۰
کشور برتر فاصله دارد.

 .۲۰هنگکنگ
وقتی صحبت از امنیت و ایمنی میشود مردم
هنگکنگ از این که در صدر فهرست و جزو ۱۰
کشور برتر در زمینهی کارآفرینی و فرصت شغلی
هستند لذت میبرند.
 .۱۹ژاپن
بر اساس شاخص رفاه ژاپنیها هفتمین سالمترین
آدمهای کرهی زمین هستند ،ولی در زمینهی
آزادیهای فردی در رتبهی  ۳۳هستند که این امر
بندی کلی ،پایین میآورد.
مقام ژاپن را در رتبه ِ
 .۱۸بلژیک
بلژیک ،که در تمام شاخصهای فردی در بین
 ۲۵کشور برتر قرار دارد ،بهترین رتبه( )۱۰را در
شاخص فرعی سالمت کسب کرده است .بهرغم
این موفقیت ،این کشور امسال در شاخص رفاه یک
پله سقوط کرده است.
 .۱۷سنگاپور
سنگاپور در شاخص امسال جای خود را با بلژیک
عوض کرده است ،که اول شدن این کشور در
شاخص فرعی اقتصاد کمک بزرگی در این موفقیت
بوده است.
 .۱۶اتریش
در دو بخش -سالمت ،و امنیت و ایمنی -جزو
 ۱۰تای برتر قرار گرفتن ،نتوانست جلوی افت یک
پلهای اتریش را در رتبهبندی امسال بگیرد.
 .۱۵بریتانیا
بریتانیا امسال دو پله سقوط کرده است ،این سقوط
تا حدودی به اینخاطر است که در شاخصهای
آموزش و ایمنی جزو  ۲۰کشور برتر قرار نگرفته
است.
 .۱۴آلمان
بر مبنای شاخص رفاه آلمان پنجمین اقتصاد برتر
دنیا را دارد ،که این کمک میکند برای چهار سال
متوالی در رتبهی چهاردهم باقی بماند.
 .۱۳لوگزامبورگ
مردم این کشور از سطح باالی آزادیهای فردی و
سالمت ،و همچنین از حاکمیتی مقتدر و اقتصادی
خوب برخوردار هستند ،که این امر کمک میکند
لوگزامبورگ از رتبهی  ۱۶در  ،۲۰۱۴به رتبهی ۱۳
در امسال برسد.
 .۱۲ایسلند
کشوری در آتالنتیک شمالی که در سه شاخص
فرعی در بین پنج کشور برتر جای گرفته است:
آزادیهای شخصی ،امنیت و ایمنی ،و کارآفرینی و
ایجاد فرصتهای شغلی .ولی اینها برای جلوگیری
از سقوط یک پلهای ایسلند در فهرست شاخص رفاه
 ۲۰۱۴کافی نبود.

 .۱۱ایاالت متحده
قدرتمندترین کشور دنیا ،در بخش سالمت از همهی کشورهای فهرست
موسسهی لِگِیتِم رتبهی باالتری کسب کرده است ،ولی شهرونداناش
در میان کمامنیتترین و ناامنترین ملتها قرار دارند .در این شاخص
امریکا در رتبهی  ۳۳است.
 .۱۰ایرلند
ایرلند ،به لطف چهارم شدن در بخش امنیت و ایمنی ،در شاخص امسال
دو پله صعود کرده است.
 .۹فنالند
فنالندیها در زمینهی عملکرد حکومتی پنجمین کشور برتر دنیا هستند،
ولی اقتصاد نسبتا ضعیفشان ،با رتبهی  ،۳۳موجب شد این کشور از
رتبهی هشتم در سال گذشته به رتبهی نهم سقوط کند.
 .۸هلند
با صعود یک پلهای در شاخص امسال ،هلند در زمینههای آموزش،
سالمت ،و آزادیهای فردی رتبههای بسیار باالیی کسب کرده است.
 .۷استرالیا
این کشور برای سومین سال متوالی رتبهی هفتم را کسب کرد ،و گزارش
امسال شاخص رفاه  ،هلند را به لحاظ داشتن بهترین نظام آموزشی در
رتبهی اول قرار داده است.
 .۶کانادا
بر اساس گزارش شاخص رفاه  ،کانادا سرزمینی واقعا آزاد است ،چون
مردم آن نسبت به تمام کشورهای مورد بررسی از باالترین سطح
آزادیهای فردی برخوردار هستند .کانادا نسبت به سال قبل یک پله
سقوط کرده است.
 .۵سوئد
نعمت داشتن باالترین سطح کارآفرینی و ایجاد فرصتهای
سوئدیها از ِ
شغلی برخوردار هستند ،که این امر کمک کرد در گزارش شاخص امسال
یک پله سعود کنند.
 .۴نیوزیلند
عمومی قوی نشان میدهد نیوزیلند
مشارکت
و
اجتماعی
همبستگی
ِ
بهترین سطح سرمایهی اجتماعی دنیا را دارد .این کشور مقام مرفهترین
کشور غیراروپایی را کسب کرده است.
 .۳دانمارک
دانمارکیها از حاکمیت عالی ،آموزش سطح باال ،و رتبهی باالی سرمایهی
اجتماعی برخوردار هستند .اگر بهخاطر رتبهی نسبتا ضعیف( )۱۶بخش
سالمت نبود ،این کشور در شاخص کل رتبهی اول را کسب میکرد.
امسال دانمارک یک پله صعود داشته است.
 .۲سوئیس
سوئیس برای سومین سال متوالی در زمینهی شاخص رفاه رتبهی دوم
را کسب کرده است .این کشور که در دامنهی رشتهکوه آلپ واقع است
نخستین رتبه را در شاخص فرعی حاکمیت ،و دومین رتبه را در شاخص
فرعی اقتصاد دارد.
 .۱نروژ
این کشو ِر واقع در حوزهی اسکاندیناوی یک بار دیگر در  ۲۰۱۵رتبهی
نخست شاخص رفاه را از آن خود کرده است .در تمام هفت سال گذشته
نروژ رتبهی اول را داشته است .نروژ تنها کشوری است که در تمامی
شاخصهای فرعی در بین ده تای برتر قرار دارد.

شغلهای آینده
و دو مهارتی که باید آنها را
دریافت کنید

آیا یک ربات می تواند کار شما را انجام دهد؟ میلیون ها نفر که باوری به
فرارسیدن اتوماسیون ندارند ،به زودی تبعات دردناک آن را حس خواهند
کرد.
مطالعه انجام شده از سوی مجمع جهانی اقتصاد درباره آینده فرصت های
شغلی پیش بینی می کند که  ۵میلیون شغل تا قبل از  ۲۰۲۰میالدی
از دست خواهد رفت ،با توجه به جایگزین شدن هوش مصنوعی ،ربات
ها و فناوری نانو و سایر عوامل اقتصادی اجتماعی که می تواند موجب
جایگزین شدن کارگران شود.
خبر خوب این است که فناوری های جدید موجب ایجاد  ۲.۱فرصت
شغلی خواهد شد .ولی کارگرانی که شغل خود را به خاطر پیشرفت
فناوری از دست می دهند ،نمی توانند مهارت های الزم را برای رقابت در
دستیابی به فرصت های شغلی جدید ،کسب کنند.
اکثر شغل های جدید در زمینه های تخصصی مثل محاسبات ،ریاضیات،
معماری و مهندسی خواهد بود .از دولتها و کارفرمایان در هر بخشی
خواسته شده است تا مهارتهای الزم را به نیروهای کار آموزش دهند تا از
این بحران جلوگیری شود.
کالوس شواب پایه گذار و مدیر اجرایی مجمع جهانی اقتصاد در این
باره گفت :بدون اقدام هدفمند و فوری ،برای مدیریت گذار کوتاه مدت
و ایجاد یک نیروی کار با مهارت های آینده ،دولتها باید با رشد بیکاری
و نابرابری مقابله کنند.
 مهارت های جدید و اقتصادهای جدیدچه مهارتهایی را باید کارگران به دست بیاورند تا مطمئن شوند با وقوع
انقالب صنعتی چهارم ،همچنان ارزش الزم را خواهند داشت؟ برخی
شاید تعجب کنند که مهارت هایی که پیش از مدرسه آموزش داده می
شود ،ارزش بسیار زیادی دارد.
دیوید دمینگ استادیار آموزش و پرورش و اقتصاد دانشگاه هاروارد این
گونه استدالل می کند که مهارت های نرم ،مثل به اشتراک گذاری و
مذاکره مهم خواهد بود .وی می گوید ،محل کار مدرن جایی که افراد
بین نقش های متفاوت و پروژه ها حرکت می کنند ،شباهت زیادی به
کالس های درس قبل از مدرسه دارد  ،جایی که کودکان مهارت هایی
مثل همدلی و همکاری را می آموزند.
دمینگ نیازهای متغیری را که کارفرمایان نیاز دارند ،مشخص کرده و
به مهارت های اصلی که بازار کار در آینده نزدیک به آنها وابسته خواهد
بود ،اشاره کرده است .همراه با این مهارت های نرم ،توانایی ریاضی بسیار
مفید خواهد بود.
 شغل های تک مهارتی رو به کاهش استدمینگ نشان می دهد که در سال های اخیر بسیاری از شغل هایی که
تنها نیاز به مهارت های ریاضیاتی داشته  ،به صورت اتوماتیک درآمده
است .کارمندان آمار و بانک از این مساله متضرر شده اند .شغل هایی که
نیاز به مهارت های احتماعی دارد مثل کارکنان مهد کودک ،با توجه به
عرضه زیاد نیروی کار ،با کاهش پرداختی و دستمزد روبرو شده اند.
مطالعه نشان می دهد که کارکنانی که توانسته اند مهارت های ریاضیاتی
و فردی را در اقتصادهای دانش محور ترکیب کنند ،می توانند فرصت
های شغلی جذابی را کسب کنند.

هنگکنگآزادترین
اقتصاددنیا

بر اساس جدیدترین رتبه بندی موسسه فریزر ،هنگ کنگ در
حالی در رتبه اول فهرست آزادترین اقتصادهای دنیا قرار دارد.
اندیشکده بازار آزاد ( )EFWدر گزارشی به رتبهبندی آزادترین
اقتصادهای دنیا در سال  2014پرداخته است که بر اساس آن
در میان  159کشور ،هنگکنگ در صدر لیست اقتصادهای
آزاد دنیا قرار دارد .بعد از هنگکنگ ،سنگاپور ،زالندنو ،سوییس
و کانادا در رتبههای دوم تا پنجم این فهرست قرار دارند ..این
در حالی است که آمریکا برای دومین سال متوالی در ردیف
شانزدهم قرارگرفته است.
هنگکنگ ،باگذشت بیش از  20سال از جدا شدن اقتصادش
از انگلستان ،نشاط اقتصادی خود را همچنان حفظ کرده است.
فرد مک ماهون و مایکل واکر نویسندگان این گزارش تأکید
کردهاند« :آزادی اقتصادی منجر به رفاه و کیفیت باالتر زندگی
میشود درحالیکه کشورهایی که در این میان در رتبههای
پایین قرار میگیرند ،معمو ًال آزادی شهروندان و فرصتهای
موجود در کشور را از بین میبرند».
با خطرات متعددی که اقتصاد جهانی را تهدید میکند ،تعداد
کمی از اقتصادهایی که توسط موسسه فریزر معرفی شدهاند،
در واقع عملکرد خوبی دارند .در سهماهه دوم سال جاری اقتصاد
هنگکنگ رشدی حدوداً  1.7درصدی داشت که با فاصله
کمی اقتصاد ایاالتمتحده را با  1.2درصد رشد اقتصادی پشت
سر گذاشته است .بااینحال گمان نمیرود که سنگاپور در
همین مدت رشدی بیشتر از  2درصد داشته باشد.
سنگبنای آزادی اقتصادی ،انتخاب شخصی ،مبادله داوطلبانه،
آزادی برای ورود به بازارها و رقابت ،امنیت شخص و اموال
خصوصی بوده است .بر این اساس  42نقطه آماری برای ایجاد
یک شاخص کلی و اندازهگیری درجه آزادی اقتصادی در پنج
حوزه گسترده اندازه دولت (هزینهها ،مالیات و شرکتها)،
ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت ،دسترسی به پول پایدار،
آزادی برای مبادالت تجاری بینالمللی و مقررات اعتباری،
کسبوکار و نیروی کار استفاده میشود.
بر اساس گزارش موسسه فریزر ،سه کشوری که در میان
اقتصادهای آزاد دنیا در پایینترین سطوح قرار دارند عبارتند
از ونزوئال ،لیبی و زیمبابوه که پایینترین میزان رشد اقتصادی
ساالنه را نیز دارند .این آمار همچنین مشخص کرده است که
هرقدر که اقتصاد در کشوری آزاد باشد ،سطح رفاه مردم نیز
باالتر بوده است .برای مثال در کشورهای سنگاپور ،کانادا و
شیلی تولید ناخالص داخلی سرانه آنها معادل  41هزار و 228
دالر برای هر نفر در سال  2014بوده است که در مقایسه با
 5هزار و  471دالر برای کشورهای رتبهبندی شده در سطح
پایین این فهرست مانند لیبی ،ونزوئال ،ایران و زیمبابوه رقم
قابلتأملی است.
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میلیاردرها هویت خود را
فاشنمیکنند

سوزان کالتن ،سومین زن ثروتمند در آلمان ،با ثروت  20.2میلیارد
سیوششمین فرد ثروتمند دنیا نیز محسوب
دالر در حال حاضر 
میشود .وی که نام اصلیاش سوزانهانا اورسوال کواندت است ،دختر
هربرت و جوانا کواندت و متولد  28آوریل سال  1962در بدهامبورگ
آلمان میباشد.
سوزان کالتن پس از دریافت مدرک کارشناسی مدیریت مالی ،از سال
 1981تا  1983برای یک آژانس تبلیغاتی به نام یانگ اند روبیکام در
فرانکفورت مشغول به کار شد .وی همزمان با کار در رشته مدیریت
و بازاریابی در دانشگاه باکینگهام مشغول به تحصیل شد و پس از
آن نیز از  IDMدر الوسان با مدرک  MBAدر شاخه تبلیغات
فارغالتحصیل شد.
خانم کالتن سپس برای کسب تجربه کاری بیشتر در بانک درسدنر
در لندن ،شعبه مونیخ مشاوران مدیریتی مک کنزی و بانک روشل اند
کمپانی مشغول به کار شد .از آنجا که وی اعتقاد داشت ثروت برایش
باعث دردسر میشود ،همواره به شکل گمنام و با نام سوزان کانت
کار میکرد .پلیس در سال  1978از تالشی برای ربودن خانم کالتن
جلوگیری کرد.
خانم کالتن پس از مرگ پدرش سهام  50/1درصدی وی در شرکت
مواد شیمیایی و دارویی آلتانا را به ارث برد .وی در حال حاضر عضو

کدامکشورهامطمئنترین
بانکهای جهان را دارند؟

پایگاه خبری بیزنس اینسایدر در گزارشی به بررسی کشورهایی
پرداخت که مطمئنترین بانکها را در جهان دارند .این گزارش از
نظرسنجی رقابت پذیری جهانی که اخیرا از سوی مجمع جهانی
اقتصاد منتشر شد و شاخصهای متعددی را برای نشان دادن
سالمت موسسات یک کشور عرضه کرده بود ،بهره برد.
یکی از این شاخصها مطمئن بودن بانکهاست .بنابراین نظرسنجی
مجمع جهانی اقتصاد بیشتر از اینکه بر مبنای اهداف اقتصادی یا
حسابرسی بانکها باشد ،دیدگاه مردم عادی را مورد لحاظ قرار
داده است.
این نظرسنجی نشان داد که مردم در انگلیس و آمریکا پس از
بحران مالی سال  ،۲۰۰۸واقعا به سیستمهای بانکی خود اعتماد
ندارند .انگلیس در رتبه  ۶۲و آمریکا در رتبه  ۳۶قرار گرفت که
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هیات سرپرستی این شرکت است .تحت هدایت او این شرکت به
شرکتی در سطح جهانی تبدیل شده و در لیست  30شرکت برتر بازار
سهام آلمان قرار گرفته است.
شرکت آلتانا  AGیک شرکت محصوالت شیمیایی در وسل آلمان
است .این شرکت کار تولید ،توسعه ،بهبود و توزیع محصوالت خاص
شیمیایی برای تامین نیاز تولیدکنندگان را انجام میدهد .این شرکت
در بیش از  15کشور در سرتاسر دنیا ،آزمایشگاه ،زیربخشهای تولیدی
و فروش دارد.
این شرکت از سال  1977وارد بازار مبادالت سهام فرانکفورت شده
و تا سال  2007در فهرست  30شرکت برتر بازار سهام آلمان قرار
داشت .این شرکت همچنین از سال  2002تا ماه مه سال 2007
در بازار مبادالت سهام نیویورک حضور داشت .شرکت آلتانا در سال
 2008دارای بازگشت سرمایهای در حدود  1/34میلیارد یورو و بیش
از  4700کارمند بود.
گروه آلتانا شامل آلتانا فارما  AGو آلتانا شیمی (با دفاتر مرکزی شان
در وسل) بود .آلتانا  AGدر سال  2006بخش فعالیتهای داروسازی
شرکت را به شرکت نیکامد به مبلغ  4.5میلیارد یورو فروخته و تنها
بخش مواد شیمیایی برای شرکت باقی ماند .این  4.5میلیارد دالر بین
سهامداران شرکت تقسیم شد .مبادالت سهام آلتانا به قوت خود باقی
ماند و سوزان کالتن نیز همچنان سهامدار عمده شرکت بود .خانم
کالتن در سال  2009تقریبا تمام سهام آلتانا را که قبال نخریده بود،
خرید.
پدر خانم کالتن همچنین حدود  50درصد سهام شرکت  BMWرا
در اختیار داشت که برای خانم کالتن و برادرش به ارث رسید .خانم
کالتن به همراه برادرش استفان کواندت در سال  1997به عضویت
هیات سرپرستی این شرکت انتخاب شد.
خانم کالتن با همسر خود جان کالتن ،در زمانی که در  BMWدر
رگزنبورگ دوره کارآموزی خود را به عنوان مهندس میگذراند ،آشنا
شد .وی در ابتدا خود را کانت معرفیکرد و زمان زیادی طول کشید
تا هویت اصلی خود را فاش کرد .وی در سال  1990ازدواج کرده و
در حال حاضر در مونیخ زندگی میکند و سه فرزند دارد .وی همچنین
به بازی گلف و اسکی در کوههای اتریش عالقه دارد .او مثل اعضای
دیگر خانواده کواندت در خفا زندگی کرده و از انظار عمومی دوری
میکند.
خانم کالتن از سال  2005یکی از اعضای شورای دانشگاه فنی مونیخ
بوده است .وی در سال  2007جایزه نشان لیاقت باواریا را از سوی
نخست وزیر باواریا ،برای تقدیر از مشارکت شایان توجه وی در امور
ایالت مستقل باواریا و مردم باواریا اهدا شد ،دریافت کرد.

پایینتر از رتبههای گواتماال ،کلمبیا و هندوراس بود.
کشورهایی که مطمئنترین بانکها را دارند عبارتند از:
 فنالندبخش بانکی فنالند تحت نفوذ بانکهای پسانداز و تعاونی است که
به ریسک کمتری دست میزنند .اریکی لیکانن ،رئیس بانک مرکزی
فنالند یکی از حامیان پیشنهادات برای جداسازی بانکداری سرمایه
گذاری و فعالیتهای سپردهگذاری در وام دهندگان اروپایی بوده است.
بانکهای فنالند که در فهرست سال  ۲۰۱۵در رتبه چهارم قرار
داشتند ،امسال مطمئنتر هم شدهاند.
 آفریقای جنوبیچهار بانک بزرگ معروف آفریقای جنوبی شامل بانک استاندارد ،فرست
راند بانک ،ند بانک و بارکلیز آفریقا بخش مصرف کننده این کشور را
در دست دارند و کامال مطمئن به حساب می آیند.
 کانادابانکهای کانادایی همواره مثال ثبات بودهاند .این کشور در ۱۰۰

باهوشترینمیلیاردرجهان
باهوشترین میلیاردر جهانجیمز (جیم) هریس سیمونز ،میلیاردر
پنجاهمین جهان با ثروت  15.5میلیارد دالر ،یک ریاضیدان ،محقق
آکادمیک ،تاجر و فرد خیر آمریکایی است.
وی متولد شهر نیوتون در ماساچوست است .او در سال  1982شرکت
رنسانس تکنولوژیز را که یک بنگاه خصوصی در نیویورک است،
تاسیس کرد .سیمون همچنان مدیرعامل این شرکت است که در حال
حاضر یکی از موفقترین صندوقهای پوشش سرمایه و سرمایهگذاری
جهان محسوب میشود .سیمونز به همراه همسرش در منهتن زندگی
میکند و سه فرزند دارد.
جیم سیمونز فرزند مالک یک کارخانه کفش سازی در ماساچوست بود.
او در سال  1958از موسسه تکنولوژی ماساچوست ( )MITبا مدرک
کارشناسی ریاضیات فارغالتحصیل شد .وی همچنین در سال  1961و
در حالی که تنها  23سال داشت ،از دانشگاه برکلی کالیفرنیا با مدرک
دکترای ریاضی فارغالتحصیل شد .او بین سالهای  1964و 1968
عضو محققان بخش تحقیقات روابط عمومی موسسه تحقیقات دفاعی
( )IDAبود .سیمونز همچنین در دانشگاههای هاروارد و MIT
ریاضیات تدریس میکرد .او در سال  1968به عنوان رییس دپارتمان
ریاضیدانشگاه استونی بروک برگزیده شد.
سیمونز در سال  1976جایزه اوسوالد وبلن در هندسه را از انجمن
ریاضیات آمریکا دریافت کرد .اثرگذارترین پژوهش سیمونز شامل
کشف و به کارگیری اندازههای خاص هندسی که منجر به خلق
تئوری چرن -سیمونز شد ،بود .تئوری او که آن را به همراه یک
هندسهدان معروف به نام شی ینگ شن چرن تالیف کرده بود ،در سال

سال گذشته تنها دو مورد ورشکستگی مربوط به بانکهای منطقهای
کوچک داشته است و در دوران رکود بزرگ در دهه  ،۱۹۳۰هیچ
ورشکستگی نداشت .بانکهای این کشور سال گذشته مطمئنترین
بانکهای جهان بودند ،اما گویا اعتماد به این بانکها امسال اندکی
کاهش پیدا کرده است.
 نیوزیلندبخش بانکی نیوزیلند تحت نفوذ گروهی از پنج موسسه مالی است.
سودهای قابل قبول و رشد بدون رقابت شدید به شکوفایی این بخش
کمک کرده ،اما بخش بانکی نیوزیلند از رتبه دوم در سال گذشته به
رتبه چهارم در سال  ۲۰۱۶تنزل یافت.
 استرالیاگروه کوچکی از چهار بانک بزرگ بیشتر بخش بانکی استرالیا را میان
خود تقسیم کردهاند ،در حالیکه بانکهای خارجی تحت نظارت دقیقی
قرار دارند تا اطمینان حاصل شود خللی در عملکرد بانکی ایجاد نخواهد
شد.

 1974به چاپ رسید .این تئوری در فیزیک نظری و به ویژه نظریه
استرینگ مورد استفاده قرار گرفته است.
سیمونز در سال  1978پژوهشهای آکادمیک را رها کرد تا یک
صندوق سرمایهگذاری برای تجارت کاالها و ابزارهای مالی ،راهاندازی
کند .صندوق پوشش سرمایه رنسانس تکنولوژیز که در بازارهای زیادی
در سرتاسر دنیا فعالیت میکند ،به مدت بیش از دو دهه مدلهای
ریاضیاتی پیچیدهای (که بسیاری از آنها به طور خودکار عمل میکنند)
را برای تحلیل و اداره معامالت تجاری به کار گرفته است .رنسانس از
مدلهای کامپیوتری برای پیشبینی تغییرات قیمتی استفاده میکند.
این مدلها بر پایه حداکثر میزان دادههایی که بتوان جمع کرد ،تحلیل
انجام میدهند و سپس به دنبال حرکتها و تغییرات غیرتصادفی برای
پیشبینی بازار میگردند .رنسانس متخصصان بسیاری را با پیش
زمینههای غیرمالی ،شامل ریاضیدانان،فیزیکدانان و آماردانان ،به
کار گرفته است .جدیدترین صندوق این بنگاه صندوق سرمایههای
نهادی رنسانس ( )RIEFنام دارد RIEF .یک صندوق جداگانه
شامل پولهای شخصی مدیران شرکت است.
شرکت رنسانس تکنولوژیز با بیش از  300کارمند ،بیش از  15میلیارد
دالر سرمایه را در سه صندوق مدیریت میکند .جیمز سیمونز در سال
 1982این شرکت را راهاندازی کرد .از سال  1989صندوق  5میلیارد
دالری مدالیون این شرکت به بازگشت سرمایه ساالنه  35درصد
دست یافته است و گفته میشود صندوق مدالیون یکی از موفقترین
صندوقهای پوشش سرمایه جهان میباشد .تحلیلگران از اینکه
چطور صندوق درونی مدالیون شرکت رنسانس به راحتی توانسته است
در بازار سهام بسیار موفق ظاهر شود در شگفت هستند؛ چون حتی
صندوقهایی که راه را برای همکاری تمام سرمایهگذاران باز گذاشتهاند
نیز با مشکالت زیادی مواجه هستند ،اما این صندوق تنها به تعداد
محدودی از سرمایهگذاران عمده اجازه سرمایهگذاری میدهد.
سیمونز در سال  2006از سوی انجمن بینالمللی مهندسان مالی به
عنوان مهندس مالی سال انتخاب شد.
ثروت میلیاردریای که سیمونز طی این سالها جمعآوری کرده در
امور خیریه زیادی صرف شده است .جیمز سیمونز کمکهای زیادی
به علم ریاضیات کرده است .او همچنین حامی پروژههای تحقیقاتی
و کنفرانسهای مختلف در آمریکا و خارج از آن میباشد .سیمونز به
همراه همسر دومش مارلین سیمونز بنیاد پل سیمونز را که یک سازمان
خیریه حامی پروژههای علمی است ،راهاندازی کردند .آنها این بنیاد را
به یاد پسر سیمونز ،پل ،از همسر اولش که در سال  1996زمانی که
در حال دوچرخه سواری بود در تصادف با یک خودرو از دنیا رفت،
تاسیس کردهاند.

 هنگ کنگهنگ کنگ یک مرکز مالی جهانی دیگر است که مرکز استقرار
بزرگترین بانکهای جهان و بعضی از مطمئنترین موسسات مالی
جهان است.
 نروژنروژ به عنوان یک اقتصاد متکی به نفت با مشکالت جدی در سالهای
اخیر مواجه شده است و دورنمای سیستم بانکی این کشور در ماه اوت
از سوی مودیز به منفی تنزل یافت .با این همه طبق نظرسنجی مجمع
جهانی اقتصاد ،بانکهای این کشور در وضعیت خوبی قرار دارند.
 سنگاپورسنگاپور به عنوان یکی از مراکز مالی بزرگ جهانی ،معروف است
و وضعیت بخش بانکی این کشور ،منعکس کننده چنین جایگاهی
است.

بتنکورت،میلیاردرزیبایی
بتنکورت ،میلیاردر زیباییلیلیان بتنکورت ،متولد  21اکتبر سال 1922
در پاریس ،با ثروت  38.6میلیارد دالریاش ثروتمندترین فرد فرانسه و
دوازدهمین فرد ثروتمند دنیا میباشد.
او که ثروتمندترین زن در اروپا نیز محسوب میشود ،بزرگترین سهامدار
و تنها فرزند یوجین شولر ،موسس کمپانی لورئال ( ،)L’Oréalیکی
از بزرگترین شرکتهای پیشتاز در محصوالت زیبایی و آرایشی در
دنیا است .مادر لیلیان درسال  1927و زمانی که او تنها  5سال داشت،
از دنیا رفت.
در سال  1950او با آندره بتن کورت ،یک سیاستمدار فرانسوی ،ازدواج
کرد و تا زمان مرگ او در سال  2007در نویی-سوق -سن در فرانسه
با هم زندگی میکردند .دختر آنها فرانسوا بتن کورت میرز در حال
حاضر یکی از اعضای هیاتمدیره و لیلیان بتن کورت نیز رییس لورئال
است.
لیلیان در سال  1957ثروت و شرکت لورئال را از پدرش به ارث برد.
 30.5درصد از سهام شرکت متعلق به خانم لیلیان بنت کورت29.78 ،
درصد برای شرکت نستله میباشد و  37.76درصد باقی در بازار سهام
عمومی خرید و فروش میشود.
پدر لیلیان ،یوجین شولر متولد  20مارس  1881در پاریس بود .او
فرمولی نوآورانه برای رنگ مو ابداع کرد و این رنگ مو را au réale
نامید و به این شکل پایههای  L’Oréalشکل گرفت .یوجین شولر
خود فرمول محصوالتش را ابداع کرده و آنها را تولید میکرد و
سپس آنها را به آرایشگرهای پاریس میفروخت .وی در سال 1909
شرکتش را با نام «انجمن رنگ موی بیضرر فرانسوی» که بعدها
به لورئال تغییر نام داد ،به ثبت رساند .خطمشی شرکت او که باعث

جایگاه کنونی آن شده از همان آغاز بر پایه تحقیقات و نوآوری برای
خلق زیبایی بوده است.
کار لورئال از تولید رنگ مو شروع شد ،اما به زودی به شاخههای
دیگر محصوالت زیبایی هم وارد شد .این شرکت در حال حاضر،
هزاران محصول مختلف ارائه میکند .محصوالت شرکت توسط
کانالهای توزیع گستردهای مثل سالنهای زیبایی ،عطرفروشیها،
سوپرمارکتهای بزرگ ،فروشگاههای لوازم آرایشی ،داروخانهها و حتی
از طریق اینترنت ،به دست مشتریان میرسد.
این شرکت به مرور زمان حوزه فعالیتش را به دیگر محصوالت آرایشی
و با تمرکز بر محصوالتی چون رنگ مو ،محصوالت مراقبت از پوست،
کرمهای ضدآفتاب ،محصوالت آرایشی ،عطر و محصوالت مراقبت از
مو گسترش داده است .این شرکت در حوزه امراض پوستی و حوزه
دارویی نیز کارهایی را آغاز کرده است .لورئال دربرگیرنده برندهای
مختلف و معروفی است که بر اساس بازارهای مختلف محصوالت
مثل بازارهای عمده ،تخصصی ،کاالهای لوکس ،لوازم آرایشی
تقسیمبندی شدهاند .این شرکت با بیش از یک قرن تجربه در صنعت
محصوالت آرایشی و بهداشتی ،دارای  23برند معروف و جهانی چون
دیزل و جورجیو آرمانی است .لورئال بر این باور است که تمام افراد به
دنبال زیبایی هستند و ماموریتش را کمک به زنان و مردان در سرتاسر
دنیا برای یافتن و درک این زیبایی میداند و ادعا میکند ،این چیزی
است که به کسب و کار شرکت و زندگی کاری کارکنانش ارزش و
معنا داده است .درآمد لورئال در سال  2015در حدود  25.257میلیارد
یورو بوده است .این شرکت با بیش از  78600کارمند در  130کشور
دنیا فعالیت میکند .تعداد حوزههای انحصاری فعالیت لورئال در سال
 2009به عدد  674رسیده است.
لورئال مراکز تحقیق و توسعهای در فرانسه ،آمریکا ،ژاپن و چین دارد،
البته این شرکت به خاطر آزمایش محصوالتش روی حیوانات ،مورد
انتقاد گروههای معترض و حامی حیوانات قرار گرفته است .گرچه
شرکت اظهار داشته که از سال  89شرکت هیچ گونه آزمایشی بر
روی حیوانات نداشته و از روشهای جایگزین برای آزمایش ایمنی
محصوالتش استفاده میکند.
لیلیان کورت موسس بنیاد بتن کورت شولر نیز میباشد .این بنیاد
به محققان برتر اروپایی زیر  45سال «جایزه عمر علمی لیلیان بتن
کورت» را اهدا میکند.
به گفته بیبیسی ،دختر لیلیان ،فرانسوا بتن کورت -میرز در سال
 2009از دادگاه خواسته مادرش را تحت نظارت قانونی قرار دهند،
چون پولهای او و شرکت را هدر میدهد.

 شیلیآژانس اعتبارسنجی فیچ در ژوییه دورنمای سیستم بانکی این کشور را
به دلیل ضعیف شدن کیفیت دارایی و سودآوری ،به منفی تنزل داد ،اما
این مسئله مردم شیلی را به وحشت نیانداخت.

 لوکزامبورگتعجبی ندارد لوکزامبورگ امتیاز باالیی کسب کرده است ،زیرا این
کشور برای بخش مالی خود معروف است .بانک  BCEEاین
کشور یکی از مطمئنترین بانکهای جهان به شمار می رود.

 سوئداگرچه وام دهندگان سوئدی از سیاست نرخ بهره منفی بانک مرکزی
سوئد تحت فشار قرار گرفتهاند ،اما بانکهای سوئدی همچنان یکی از
مطمئنترین بانکهای جهان هستند.

 گواتماالاین کشور آمریکای جنوبی با جمعیت متراکم  ۱۵.۵میلیون نفر،
سه بانک بزرگ در سیستم بانکی خود دارد که طبق نظرسنجی
مجمع جهانی اقتصاد ،هر سه بانک از وضعیت خوبی برخوردار
هستند.

 پانامابه دلیل اینکه پاناما بانک مرکزی ندارد ،وام دهندگان پانامایی بسیار
محافظه کارانه اداره میشوند و میزان سرمایه آنها تقریبا دو برابر حداقل
سرمایه الزامی است .پاناما همواره یکی از بهشتهای مالیاتی به شمار
رفته و این کشور از زمان بحران مالی ،پیشرفتهایی داشته تا از این
شهرت فاصله بگیرد.

 جمهوری چکبخش بانکی جمهوری چک از این نظر غیرمعمول است که در
کنترل وام دهندگان خارجی است ،اما به نظر میرسد مصرف
کنندگان اهمیتی نمیدهند و به همین دلیل بخش بانکی این
کشور در رتبه چهاردهم مطمئنترین بانکهای جهان قرار گرفته
است.
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شهرک سرمایه گذاری خارجی

شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی تبریز در یک نگاه
■ شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی

طرح ایجاد و احداث اولین شهرک سرمایه گذاری خارجی کشور در
تبریز در تیر ماه سال  82به تصویب رسید و کار مطالعات و عملیات
اجرایی احداث آن در سال  83آغاز شد .شهرک سرمایه گذاری
خارجی در زمینی به مساحت  260هکتار در  168قطعه احداث
شده و در  17کیلومتری تبریز قرار دارد.
این شهرک با هدف اشتغال زایی ،انتقال فناوری ،توسعه صنعتی
استان آذربایجان شرقی و جلب سرمایه های خارجی طراحی و
احداث شده است .در این شهرک  142میلیارد و  494میلیون تومان
سرمایه گذاری انجام گرفته و تا کنون قراداد واگذاری  140قطعه
جمعا به مساحت  148هکتار امضاء شده و  55واحد صنعتی نیز به
بهره برداری رسیده است.
در شهرک سرمایه گذاری خارجی برای  4490نفر شغل ایجاد
شده است و با بهره برداری از دیگر واحد های صنعتی این میزان
افزایش خواهد یافت .فاصله شهرک تا فرودگاه تبریز  21کیلومتر
و تا راه آهن تبریز  24کیلومتر می باشد که یک مزیت و امتیاز
مهم سرمایه گذاری ،نسبت به سایر شهرک های موجود در کشور
محسوب می شود.
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■ اهداف ایجاد شهرک سرمایه گذاری خارجی

 -1ایجاد تسهیالت و زمینه های الزم برای جذب سرمایه گذاری
خارجی.
 -2بکار گیری امکانات و پتانسیل های موجود برای جذب سرمایه
گذاری خارجی.
 -3فعال نمودن امکانات راکد محل و بستر سازی برای فعالیت
های صنعتی -اقتصادی و بازرگانی در سطح بین المللی به ویژه در
ارتباط با کشورهای هم جوار و آسیای میانه.
 -4ایجاد خوشه های صنعتی و مجتمع های کارگاهی با استفاده از
فناوری های جدید و رشد توسعه ی صنایع کوچک.
 -5استفاده از مزیت نسبی موجود منطقه همانند جاده ی ترانزیتی،
گمرک و انبارهای بارگیری و تخلیه ی بار.
 -6تکمیل و بهبود زنجیره های تولید به منظور ارتقاء دانش و
فناوری صنعتی و به خصوص کار آفرینی و ایجاد زمینه های
اشتغال با استفاده از دانش و سرمایه خارجی.
 -7استفاده از منابع تولیدی و طبیعی منطقه در راستای سرمایه
گذاری خارجی.
 -8ایجاد تسهیالت صنعتی در مکانی مناسب برای سرمایه گذاران
خارجی.
 -9تجمع واحدهای فعال در قالب کارگاه های کوچک و خوشه
های صنعتی که می توانند در زمینه های سرمایه گذاری های
خارجی و انتقال فناوری و کاهش هزینه ها در ارتباط بوده و مفید
واقع شوند.

■ نتیجه انتخابات هیات مدیره در سال 95
ذیال نتیجه انتخابات هیات مدیره و بازرس شرکت خدماتی پس از
رای گیری و شمارش آرا به حضور شما تقدیم می گردد:
اعضای هیئت مدیره:
 -1شرکت آکپا ایران کیش به نمایندگی غالمرضا حکیمی
 -2شرکت پارمیس مبل تبریز به نمایندگی امیر نراقی
 -3شرکت پارال منسوجات به نمایندگی بولنت کیرپیچی
 -4شرکت آدوپن پالستیک پرشین به نمایندگی کاوه خداپرست
رسولی
 -5شرکت درب شیشه رشید به نمایندگی محمد حسین رشید
حسین زاده
بازرس:
شرکت میراب پروفیل به نمایندگی محمد حمیدیه

فضای بخش صنعت
رو به بهبود است
گفتگو با مهندس خداوردی تاری ،مدیر عامل شرکت خدماتی شهرک
صنعتی سرمایه گذاری خارجی آذربایجان شرقی

به خارج نیز صادر می کنند .اکنون در  82واحد
فعال این شهرک حدود  5000کارگر مشغول به
کار می باشند .در سال  93شهرک سرمایه گذاری
به شرکت خدماتی شهرک واگذار شده که بر اساس
طرح اجرای اصل  44قانون اساسی شهرک هایی
که  50درصد زمین هایشان واگذار گردیده و به 15
درصد واحدها پروانه بهره برداری صادر شده و در
مرحله تولید هستند به شرکت های خدماتی تحویل
داده می شوند .شهرک ما نیز جزو شهرک هایی
است که تحت مدیریت هیئت مدیره و شرکت اداره
می شود .عالوه بر این ،شهرک سرمایه گذاری
خارجی دارای زیر ساخت هایی از جمله خیابان،
آتشنشانی ،تصفیه خانه و حدود  30هکتار فضای
سبز است .از جمله کارهایی که در سال جاری در
شهرک انجام گرفته ،تکمیل نواقصات در حوزه
فاضالب است که در دو خیابان ایران و آذربایجان
انجام می شود که به وسیله آن تمام نواقصات و
مشکالت فاضالب شهرک حل خواهد شد .و نیز
تکمیل روشنایی شهرک و حفر یک حلقه چاه با
کمک استانداری و ستاد اقتصاد مقاومتی استان
انجام گرفته و ما مشکلی در رابطه با تامین آب
شهرک نخواهیم داشت .در ورودی شهرک از
طریق بخش خصوصی پل عابر پیاده ای تعبیه
خواهد شد تا از احتمال خطر جانی بکاهیم و به
کمک اداره راه وترابری و شهرک های صنعتی از
چند سال پیش طرح غیرهم سطح سازی شروع
شده که با اتمام این طرح در سال آتی تا  15کیلومتر
مسیر داخل شهرک و ورود و خروج آن کوتاه شده
و رفت و آمد تسهیل خواهد شد.
 با توجه به این که هدف از تاسیس اینشهرک ،جذب سرمایه گذاری های خارجی
بوده چرا فقط  40درصد سهام این شهرک
خارجی است و از ظرفیت آن به درستی
استفاده نشده است؟

 ابتدا نمایی کلی از شهرک سرمایه گذاریخارجی تبریز بگویید؟

مهندس تاری :شهرک سرمایه گذاری خارجی از
سال  1384از شرکت شهرک های صنعتی استقالل
یافت و سپس واگذاری واحدهای صنعتی آن آغاز
گردید که تا دو سال پیش تمام واحدها واگذار شد.
مجموعه مساحت شهرک  261هکتار است که
 180هکتار آن صنعتی می باشد 150 .هکتار آن
به  150شرکت واگذار شده و برای  110واحد آن
پروانه بهره برداری صادر گردیده که از این تعداد
 82واحد در مدار تولید می باشد .از کل این شهرک
صنعتی ،تنها  85درصد زمین صنعتی مورد استفاده
است زیرا در فاز اول و دوم تنها واحدهای بزرگ
صنعتی مشغول به کار هستند و  15درصد زمین
در مرحله ساخت و یا فونداسیون می باشد .ما در

 7زمینه مهم در شهرک فعالیت انجام می دهیم :از
جمله رشته شیمیایی ،سلولزی ،فلزی ،خودروسازی،
نساجی ،برق و الکترونیک و لوازم خانگی .حدود
 40درصد واحدهای شهرک به صورت مستقیم یا
غیر مستقیم دارای شریک خارجی می باشند و در
واقع این شهرک تنها شهرک خارجی در کل کشور
می باشد .به لحاظ موقعیت از ضلع غربی نزدیک
به مرکز استان بوده و در کنار جاده ترانزیتی قرار
دارد .همچنین این شهرک به خط راه آهن و منطقه
آزاد و ویژه اقتصادی نزدیک می باشد .درمورد
امکانات برق ،گاز ،تلفن و آب نیازهای شهرک را
برآورده کرده ایم اما با این حال در زمینه برق و
آب با پیشرفت شهرک باید برخی ضرورت ها را در
نظر گرفته و نواقصات آن رفع گردد .برخی شرکت
ها عالوه بر رفع نیازهای داخلی ،تولیدات خود را

مهندس تاری :در ابتدا برای واگذاری واحدها
به افراد اجبار می شد تا شریک خارجی بیاورند و
اگر هم یک شرکت داخلی باشند باید حتما شریک
خارجی داشته باشند ولی بعدها این اجبار از بین
رفت چرا که کشور مصادف با رکود اقتصادی بود و
این برای شهرک بستری آماده کرد تا واحدهایی با
قدرت باالی اقتصادی و تولیدی به شهرک بیایند.
در حال حاضر به علت محدود بودن زمین ،امکان
قبول واحد جدیدی وجود ندارد.
 زمانی که شهرک کار خود را شروع کردهمزمان با رکود اقتصادی بود و بازار سرمایه
گذاری خارجی و جذب آن نیز داغ نبود ،ولی
اکنون که تالش ها بر جذب سرمایه گذاری
خارجی معطوف شده برنامه شما چه می
باشد؟ آیا تغییراتی در برنامه های شهرک
خواهید داشت؟

مهندس تاری :در شهرک واحدهایی وجود دارند
که از واحدهای جنبی ایجاد شده اند و اکنون
توسعه می یابند .و یا برخی واحدها که صد درصد
خارجی هستند ،زمین هایی خریداری نموده و در
مرحله الحاق هستند .هیئت مدیره شهرک به چنین
واحدهایی تسهیالت می دهد تا توسعه یابند .در
ضمن در برخی موارد واحدهایی که فعالیتی ندارند

برایشان حکم خلعیت داده ایم تا به واحدهایی که
اهلیت دارند انتقال یابند.
 بیشتر واحدهای صنعتی خارجی در اینشهرک از کدام کشورهای خارجی هستند؟

مهندس تاری :عمده این شرکت ها از کشورهای
ترکیه ،آذربایجان و ارمنستان هستند .البته سهم
ترکیه بیش از دیگر کشورها می باشد.
 آیا این شهرک بهره ای از هیئت های خارجیکه به ایران و استان آذربایجان سفر می کنند
برده است؟ و یا شهرک برنامه ای برای جذب
این سرمایه گذاران خارجی دارد؟

مهندس تاری :طبیعتا به دلیل محدودیت شهرک
سرمایه گذاری خارجی ،این فرصت ها را به سمت
شهرک بعثت و منطقه ویژه اقتصادی سهالن سوق
می دهیم که این بستر در آنها آماده است .در حال
حاضر برخی واحدها اعالم آمادگی کرده اند که با
مشارکت های خارجی کار خود را شروع کنند .این
شرکت ها عالقه مند به توسعه می باشند که ما
آنها را با هم هماهنگ می کنیم تا زمینه موفقیت
شان فراهم شود .یکی از مشخصه های موفقیت
در واحدهایی که اکنون در شهرک سرپا هستند
شراکت آنها با شریک خارجی است.
 برای جذب سرمایه گذار خارجی باید بانکاطالعاتی ایجاد شود تا سرمایه گذار بداند در
کدام زمینه و با چه امکاناتی سرمایه گذاری
می کند .شما در شهرک چنین بانک اطالعاتی
دارید تا مشخص نمایید که شهرک چه
پتانسیل ها و ظرفیت هایی را دارد؟

مهندس تاری :ما از طریق اتاق استان و سازمان
صنایع با کشورهای مختلفی ا در ارتباط هستیم.
تمامی پتانسیل ها در آنجا مشخص می شود .یک
سری راه های قانونی برای تسهیل سرمایه گذاری
اتفاق می افتاد که هم از طریق اتاق بازرگانی و
هم از طریق سازمان صنایع همکاری انجام می
گیرد تا هم موانع برداشته شود و هم تسهیالتی
داده شود که این جریان به وسیله وزارت صنعت و
معدن مدیریت می شود .همچنین شهرک سرمایه
گذاری در نظر دارد کتابچه ای تهیه کند تا بتواند
تمام اطالعات دقیق را در آن درج نموده و راهنمایی
برای سرمایه گذار خارجی باشد.
 همانطور که اشاره کردید این شهرک اولینو تنهاترین شهرک سرمایه گذاری خارجی در
کشور است .حال با توجه به این موضوع ،این
شهرک در روند توسعه استانی چه تاثیری
دارد؟

مهندس تاری :بخشی از مشکالت وضع موجود
صنعت کشور ،عرضه محصوالت بازار است .اگر
واحدهایی که دست در دست سرمایه گذار خارجی
گذاشته اند موفق هستند ،به دلیل دست یابی آنها
به بازارهای خارجی است .دو مشکل بزرگ در تولید
و صنعت کشور وجود دارد ،یکی بحث نقدینگی
و دیگری بازار فروش است .بسیاری از تولیدات
هستند که بازار عرضه ندارند .واحدهایی که در
بازارهای جهانی مشتریانی دارند عقبه مطمئنی
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پیشنهاد می کنید؟

دارند .در چنین حالتی صنعت ما هم در ایجاد عرضه
و هم بازار می تواند پشتیبانی خوبی داشته باشد.
البته سیاست کلی کشور براین است که رابطه با
کشورهای دیگر را بهبود بخشد و این بحث در
سطح کالن باید اتفاق بیافتد که از نظر روانی،
قانونی و سیاسی این بستر فراهم باشد تا سرمایه
گذار مطمئن باشد .واحدهایی که به صادرات متصل
می باشند دوام بیشتری دارند.
 شهرک سرمایه گذاری خارجی تبریز نسبتبه بقیه شهرک های صنعتی از لحاظ زیر
ساختی و یا امتیازی چه فرقی با آنها دارد؟

مهندس تاری :از لحاظ زیر ساختی نمی تواند
تفاوتی داشته باشد ولی در امتیازات به لحاظ معافیت
های گمرکی و یا ایجاد تسهیالت در راه اندازی
واحدها و یا رفع مشکالت و برخی موانع قانونی
تمهیداتی در نظر گرفته شده که به دلیل حمایت از
سرمایه گذاری خارجی انجام شده است.
 بر همین اساس در اساس نامه این شهرکنیز بندی مبنی بر اصالح قانون و یا قوانین و یا
تسهیل برخی قوانین توسط هیئت مدیره آمده
است .تاکنون چه موارد قانونی برای اصالح و
تغییر ارائه داده اید؟

مهندس تاری :در واقع شهرک های صنعتی جلسه
ای دارند که در آن به مشکالت و نواقص شهرک
ها پرداخته می شود .از شهرستان ها و استان ها نیز
نظرخواهی می نماید .بنده نیز رابط شرکت شهرک
های صنعتی استان با مجموعه های مرکزی در
این جلسات می باشم .در سه رده این اصالحات
پی گیری می شود .اولی در سطح قانون می باشد
که چون این شرکت ها جدیدالتاسیس می باشند در
برخی قوانین نقص هایی دیده می شود .از جمله
این قوانین بحث مالیات می باشد که با آنان مانند

شرکت های انتفاعی رفتار می شود در حالی که این
شرکت ها باری از روی دوش دولت بر می دارند و
نباید هزینه دوباره ای از این شرکت ها اخذ گردد.
امیدواریم در قانون ششم توسعه این نقیصه اصالح
گردد .آخرین موردی که دولت و شرکت شهرک
های صنعتی درباره آن به بحث خواهند نشست،
مسئله مالکیت است .اداره امور شرکت ها فعال به
شرکت های خدماتی واگذار شده و برخی مشکالت
آن توسط وزارت صنایع پیگیری می شود تا اصالح
این قوانین در برنامه ششم توسعه به کمک مجلس
انجام گردد .همچنین در برخی آیین نامه های
اجرایی نیز در اساسنامه نواقص و مشکالتی وجود
دارد که این مشکالت منطقه بندی شده اند.
 آیا این موارد را به صورت مکتوب به اطالعنهادهای تصمیم گیری رسانده اید؟

مهندس تاری :طبق قانون ما از طریق وزارت
خانه این کارها را دنبال می کنیم .البته بخشی از
این مشکالت را در ستاد مقاومت اقتصادی مطرح
کردیم .البته از سال گذشته وزارت صنایع این
مسئله را در اولویت کاری خود قرار داده است .در
حال حاضر وزارت صنایع به دنبال راه حل مسئله
واحدهای مستقل صنعتی است.
 یکی دیگر از موضوعات مورد نظر شهرکهای صنعتی و به خصوص شهرک سرمایه
گذاری خارجی ورود فناوری و تکنولوژی های
جدید می باشد .آیا در این شهرک موفق به
ورود چنین فناوری هایی شده اید؟

مهندس تاری :طبیعی است زمانی که سرمایه
گذار خارجی وارد می شود به راحتی می تواند
ماشین آالت مورد نظر و جدید موجود را با خود وارد
کند .این یکی از امتیازاتی است که به واسطه وجود
شریک خارجی پیش می آید .در صنعت ما در زمینه
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های شیمیایی ،فوالد و خودرو سازی نیاز به فناوری
های جدید احساس می شود.
 یکی از چالش های این شهرک ،وقفی بودنمالکیت آن می باشد .عالوه براین ،چالش ها
و مشکالت عمده این شهرک سرمایه گذاری
خارجی چیست؟

مهندس تاری :ما در حال حاضر در زیرساختها
مشکلی نداریم ولی اگر قرار باشد که شهرک توسعه
یابد ،بایستی به نسبت آن زیرساخت ها هم افزایش
یابد .در مورد اوقافی بودن مالکیت این شهرک انتظار
می رود که شهرک های صنعتی در زمان استقرار
خود کارهای زیربنایی و توافقات را انجام دهند که
وقتی واحدها وارد شهرک می شوند در زمان انتقال
و عقد اجاره با مشکل مواجه نگردند .در طول سال
های اخیر عمده ترین مشکلی که واحدهای ما با آن
مواجه اند ،صدور سند و حق پذیره انتقال و همچنین
عقد اجاره بهای واحدها می باشد .اوقاف هر  3سال
عقد قرار داد می کند و قیمتش بسیار فزاینده است.
ما مدارکی داریم که سازمان اوقاف به جای بیست
درصد افزایش در یک سال  431درصد افزایشی
جهشی به قیمت داده است که طبیعتا این امر
اعتراض واحد ها را در برداشته است .در این رابطه
اخیرا اداره اوقاف تالش هایی را انجام داده ،از جمله
سفر به خراسان شمالی و الگو برداری از طرح های
آنها تا در آینده در مورد شهرک صنعتی بعثت نیز
دچار مشکل نشوند و بتوانند مشکل را ریشه ای حل
کنند .چرا که اوقاف بعد از سرمایه گذاری و ایجاد
زیرساخت ها توسط دولت و هجوم مردم به خرید و
ایجاد ارزش افزوده ،پا به میان می گذارد که در این
صورت مشکل های متعددی ایجاد می شود و نیز
موجب نگرانی واحدهای صنعتی می شود.
 -برای رفع این مشکل چه راهکاری را

مهندس تاری :این مشکل باید زیربنایی حل شود.
اوقاف باید از مرکز مجوز حل این مشکل را اخذ
کند .دو سال پیش مراحل قانونی حل این مشکل
طی شده بود و مسئله اوقافی بودن در شرف حل
شدن بود ولی صاحبان وقف بنابر ماده  18اعتراض
کردند و پرونده به بررسی اولیه بازگشت .اداره اوقاف
باید به دلیل ویژه بودن این منطقه با نظر تعامل به
این مسئله بنگرد .در حال حاضر واحدهایی که می
خواهند قرارداد شهرک را به سند قطعی تبدیل کنند
از طرف اداره اوقاف  15درصد حق پذیره انتقال
گرفته می شود که این درصد به نظر هزینه سنگینی
می آید و سرمایه گذار اطالعی از این ندارد .البته
به نظر می رسد مسئولین اخیر اوقاف نظر تعاملی
بهتری دارند و امیدواریم با صنعتگران -که اکنون
در شرایط سخت به سر می برند -تعامل خوبی
داشته باشند .با این وضعیت بسیاری از واحدهای
صنعتی ما در سطح قرار داد باقی مانده اند و هنوز
وارد مرحله انتقال سند نگشته اند چرا که بایستی
مبلغ کالنی به سازمان اوقاف بپردازند .تا اواخر سال
 93مبلغ به صورت عادی بود ولی کارشناسان اخیر
مبالغی را تعیین کرده اند که خیلی بیشتر از مبلغی
است که صاحبان واحدها برای خرید هر متر زمین
پرداخته اند.
 به نظر شما چه چیزی باعث شده کهکارشناسان چنین روندی را در افزایش قیمت
های کارشناسی پیش بگیرند؟

مهندس تاری :باید قبول کنیم که آنها صاحب
زمین ها هستند و اختیار زمین ها را دارند .ولی به
نظر می رسد که دلیل این افزایش تغییر تفکرات
مدیریتی بوده باشد.
 آیا دستگاه قضایی در این زمینه می تواندکمکی بکند؟

مهندس تاری :دستگاه قضایی در گذشته تا جایی
که توانسته به ما کمک کرده ،حتی آنها سعی کردند
که این شهرک را از حالت اوقافی خود در بیاورند
که این امر تا مرحلۀ اثبات نیز پیش رفت ولی بعد
از اعتراض سازمان اوقاف ،پرونده به مرحله اولیه
خود بازگشت.
 در بحث کالن ،سرمایه گذاری خارجینیازمند شفافیت سازی ،امنیت و ثبات سیاسی
و تسهیل مقررات است ،دولت نیز در ایجاد
چنین زیرساخت هایی کمک می کند .جنابعالی
روند اقتصاد کشور را چگونه می بینید؟

مهندس تاری :در کل حل این روند به مسئولین
رده اول کشوری و مدیران مرکزی کشور باز می
گردد ولی به نظر می رسد که در  6ماهه اول سال
جاری به لحاظ عملیاتی و روانی به صورت تدریجی
در این کار تسریع صورت گرفته است .به نظر من
در بخش صنعت این فضا رو به بهبود است و اراده
دولت به این بخش شکل گرفته است.

پای گفتگوی خلیل تهبازی ،مدیر عامل شرکت درنای بنیس

در اقتصاد ما زیاده خواهی را ترویج داده اند!

وقتی یکی از همکاران قرار مالقات را با مدیر عامل گروه صنعتی
درنای بنیس برای مدت دو ساعت هماهنگ نمود ،در فکر این بودم
که برای این مدت چه حرفی می توان برای یک دیدار ساده داشت!
مضافا این که این دیدار ،نه یک مصاحبه که تنها یک دیدار ساده برای
آشنایی بود .با این فکر بود که راهی قرار مالقات شدم .به محض
ورودم به محوطه کارخانه ،مدیر عامل شرکت درنای بنیس را دیدم
که در حیاط با کمری خمیده قدم می زد .بعد از معرفی خود ،وقتی
که حال ایشان را پرسیدم ،با کمال صداقت گفت که خوب نیستم.
کمردرد «خلیل تهبازی» شروع شده بود و او را مجبور می کرد که به
آرامی گام بردارد.
با هم وارد اطاق وی شدیم ،تهبازی سیگاری را روشن کرد و یک
راست سر صحبت را باز نمود و بدون این که من حرفی بزنم در باب
فرهنگ سخن راند .در ابتدا تعجب کردم که مدیر کارخانه ای این گونه
دغدغه فرهنگی دارد و از فرهنگ دفاع می کند .اگر بخواهم واقعیت را
بگویم ،باید اقرار کنم که تاکنون مدیر صنعتی ندیده بودم که این چنین
دغدغه فرهنگی داشته و به مشکالت صنعتی از زاویه دید فرهنگی
بنگرد .این نگاه برایم جالب بود.
تهبازی در همان ابتدا گفت :اگر وضعیت فرهنگی ما خوب باشد طبیعتا
روند توسعه صنعتی ما هم بهبود می یابد .در زمان ریاست جمهوری
آقای هاشمی ،وقتی که ایشان به تبریز آمده بودند ،قرار بود که بانک
جهانی وامی را به میزان  60میلیارد به ایران اختصاص دهد .وقتی در
مورد نحوه کارکرد این وام سخن رفت ،بنده در همان جلسه پیشنهاد
دادم که کل این مبلغ را صرف هزینه فرهنگی در زمینه های مختلف
بنمایید.
تهبازی در مورد علل وضعیت نابسامان جهانی می گوید :شما نگاهی
به وضعیت دنیا بیندازید! همه جنگ ها و نابسامانی ها نشانگر تصمیم
های غلط فرهنگی است .تمام دنیا گرفتار بی فرهنگی است و تمام
خروجی های دنیا موید همین امر می باشد .اگر در جامعه تمدنی،
فرهنگ احترام به انسانیت و بشریت وجود داشت دیگر این همه
جنگ و خونریزی معنایی نداشت .البته به نظر من دنیا نمی خواهد
که فرهنگ انسانی را متعالی کند چرا که در غیر این صورت نمی توان
حقوق شهروند آگاه و با فرهنگ را نادیده گرفت و او را به سمتی سوق
داد که باب میل سیاستمداران باشد.
از مدیر عامل شرکت درنای بنیس در مورد فاصله ای می پرسم که

مابین فرهنگ و اقتصاد افتاده است .این که در گذشته بازار به دنبال
حمایت از فرهنگ و حتی سیاست بود که نمودهای آن را می توان در
دوران مشروطیت و حتی انقالب اسالمی دید .می پرسم که چرا اکنون
مابین این دو فاصله عمیقی افتاده است؟ تهبازی با کمال صداقت می
گوید :در ایران اکثر سرمایه داران بیسواد هستند ،یعنی پول در دست
بیسوادان است .نبود این سواد فرهنگی تاثیر زیادی بر عرصه صنعتی
باقی می گذارد .زیاده خواهی بازار و نگاه سودگرایانه ،عوامل دیگری
هستند که باعث گریز فرهنگ از بخش اقتصادی شده است .فرهنگ
خیلی ظریف و زود رنج است و توقعات خاصی ندارد .فرهنگ بخشنده
است و هر آن چه را که خود دارد به سادگی می بخشد ولی امروزه
بخش بازار و اقتصاد ما اینگونه نیست .امروزه در بازار فرهنگ کسب
و کار از بین رفته و تنها سود گرایی است که حکم می راند .در اقتصاد
ما زیاده خواهی را ترویج داده اند و همین امر باعث گریز فرهنگ
شده است .به طور مثال در سرمایه گذاری کسی در واقعیت به فکر
اشتغالزایی نیست بلکه به دنبال سود خود و ارزش افزوده خویش می
باشد .خیلی ها به من پیشنهاد می دهند که برخی از خطوط تولید خود
را مکانیزه بنمایم تا از نیروی انسانی کمتری بهره برم ،ولی من قبول
نمی کنم .من مخالف تکنولوژی نیستم ولی نباید به هر بهانه ای سفره
تولید کننده کوچک گردد .برکت تولید به بزرگی سفره آن است .کم
کردن تعداد کارگران و تنگ کردن سفره تولید باعث ناهنجاری های
متعددی در جامعه می شود .وقتی که اشتغال نباشد طبیعی است که
ناهنجاری و بزهکاری در جامعه افزایش می یابد .تولید کننده باید چنین
نگاه فرهنگی داشته باشد ولی متاسفانه امروزه تکنولوژی ،فرهنگ و
انسان را در اختیار خود گرفته و به بیراهه می راند .برای اخراج کارگر
باید همه جانبه نگریست ،بخشی از بزهکاری جامعه را هم باید به
حساب تولید کننده گذاشت .اگر تولید کننده خوب رفتار کند می تواند
در کاهش بزهکاری سهیم شود .متاسفانه در تولید کننده ما چنین
تفکری وجود ندارد و خیلی ها می خواهند که حق کارگر را پایمال
کنند.
از مدیر عامل شرکت درنای بنیس سوال می کنم که نتیجه چنین
رفتارهایی در بخش تولید خود چه نتایجی داشته است؟ پاسخ می
دهد :بهترین نتیجه آن این است که کارگر خیانت زیرپوستی نمی کند
و در همه جا به مانند صاحب کارخانه عمل می نماید .همین نگرش
سبب جهش تولید شده چرا که کسی در چنین مجموعه ای با این

تفکر فرهنگی خیانت نمی کند .ما در اینجا به کارگران قبوالنده ایم
که این مجموعه متعلق به خود آنها است و اگر این مجموعه ضرر کند
خود آنها بیشتر از هر کس دیگری متضرر می گردند .نتیجه این تفکر
بهبود فضای تولید می شود .ما در این مجموعه حتی کارگری داشته
ایم که برای خودش توبیخ نوشته و در نامه خود قید کرده که به خاطر
مشکالت خانوادگی دچار کم کاری شده ام .وقتی چنین نگاهی و این
چنین فرهنگی در یک مجموعه تولیدی حکمفرما باشد ،بی شک آن
مجموعه پیشرفت می نماید.
تهبازی ادامه می دهد :زمانی در جامعه ما سخن از صدور انقالب بود
که تنش هایی در عرصه دنیا بوجود آورد .اما امروزه بهترین راه صدور
انقالب این است که ما بتوانیم کاالهای مان را به آن کشورها صادر
کنیم چرا که هر یک از کاالها ،نشانگر فرهنگ ،مدنیت و تمدن ما بوده
و به عنوان یک پرچم در فروشگاه ها و آن جامعه نمود پیدا می کند.
اگر تولیدات ما خوب باشد ،می تواند در قالب فرهنگی آن کشور را فتح
نماید .امروزه با چنین تفکری می توان دنیا را فتح نمود واال با تانک و
موشک نمی توان عمال کاری از پیش برد.
خلیل تهبازی در این باره مثالی از بازار کردستان عراق زده و می گوید:
شما به کردهای عراق نگاه کنید .در تمامی مدت ،ایران از این کردها
حمایت همه جانبه نموده ولی ترکیه همیشه بر علیه آنها بوده است.
اگر امروزه به بازار آنها نگاه کنید می بینید که همه کاالهای آنها از
ترکیه وارد می شود .در واقع ترکیه حتی در حالت دشمنی نیز توانسته
آنجا را فتح نماید ولی ما متاسفانه در این زمینه نتوانسته ایم کاری
انجام دهیم.
وی ادامه می دهد :من چندی پیش به کردستان عراق رفته بودم،
فردی که به دنبال من آمده بود در ماشین کیکی تعارف کرد .کیک
تولید ایران بود و من وقتی سر آن را باز نمودم دیدم کپک زده است.
نگاهی به روی پوشش کیک انداختم و متوجه شدم که تنها یک هفته
از تولید آن می گذرد .کیک را برداشته و در موقع بازگشت به ایران به
تولید کننده آن نشان داده و اعتراض کردم که چرا با آبروی کشور این
چنین بازی می کند؟ چرا که این نوع تولیدات در نهایت به ضرر کشور
تمام شده و فرهنگ ما را زیر سوال می برد.
خلیل تهبازی سیگاری دیگر روشن می کند ،هنوز من صحبت زیادی
نکرده و سوالی نپرسیده ام ولی او با بیان شیوا در مورد ارتباط فرهنگ
و صنعت سخن می گوید .تهبازی ادامه می دهد :من ایده آلیسم نیستم
و به مسایل نیز این چنین نمی نگرم بلکه من سخن از واقعیتهایی می
گویم که در جامعه ما وجود دارند .عدم دید فرهنگی باعث شده که ما
همه چیز را تنها از زاویه پول و سود بنگریم و همین نگاه باعث شکست
ما شده است .در ظاهر شاید می توانیم پولدار هم بشویم ولی در واقع
ما خیلی از چیزها را از دست می دهیم .متاسفانه در مملکت ما ،نه تنها
در زمینه اقتصادی و صنعتی ،بلکه در تمامی موارد بی اخالقی حاکم
است .البته همانطور که گفتم ،این تنها به کشور ما محدود نمی شود
بلکه یک اپیدمی جهانی است .شما نگاهی به طالبان و داعش بیندازید.
انسان امروزی به وضعیتی دچار شده که گذشته خود را نابود می کند.
گذشته انسان حاصل تفکری است که می توان با آن آینده را ساخت
ولی متاسفانه در دنیا آن را نابود می کنند .این نهایت بی فرهنگی است.
حال سوال این است که این چنین انسانی با این نوع نگرش خود به
کجا می خواهد برسد؟
وی ادامه می دهد :سیاستمداران هم در دنیا سعی می کنند که تفکرات
و ایدئولوژی های خود را القا کنند ،نه واقعیت های جهانی را .نتیجه
اش همین وضعی می شود که می بینیم .جنگ ،ترور ،کشتار ،تجاوز،
غارت ،و صدها عارضه دیگر که همگی فرهنگ انسانیت را نشانه رفته
اند .ما اکنون در دنیا دچار اضمحالل فرهنگی هستیم.
خلیل تهبازی در باب رابطه صنعت و فرهنگ سخن های جالبی می
گوید .در آخر از او می پرسیم که راه حل همه این مشکالت چیست؟
به آرامی جواب می دهد :هر کس باید به نوبه خود عمل کند ولی تا
زمانی که مدیران و مسئولین ما به مردم به صورت زیردست نگاه کنند
از این بن بست رهایی نمی یابیم .در دنیا مدیران و مسئولین مردم را
ولی نعمت خود می دانند ولی در جامعه ما ،گرچه در زبان چنین سخن
می گویند ولی در واقع بر مردم فخر می فروشند و به آنها نگاه پایین
دستی دارند .تا زمانی که چنین نگاهی حاکم است ما رهایی نداریم.
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اقتصاد تبریز

1

لزوم استفاده از نقدهای رسانه ای برای حل
مشکالت شهرک های صنعتی

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان
شرقی گفت :در کنار استفاده ای که از ظرفیت اطالع
رسانی رسانه ها می بریم باید از نقدهای رسانه ای نیز
بهره الزم را برای حل مشکالت ببریم.
نخستین نشست شورای اطالع رسانی شرکت شهرک
های صنعتی آذربایجان شرقی با حضور مشاور رسانه
ای وزیر صنعت،معدن و تجارت و مدیر روابط عمومی
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران
برگزار و موضوعاتی چون استفاده از ظرفیت های
رسانه ملی برای ترغیب مردم به استفاده از تولید داخل،
توجه به نقدهای رسانه ای برای حل مشکالت صنایع
و نیز موضوع راه اندازی شبکه تلویزیونی حمایت از
صنایع کوچک در آن بررسی شد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان
شرقی در این نشست اظهار کرد :اطالع رسانی جزو پر
اهمیت ترین کارهای هر سازمان به خصوص شرکت
شهرک های صنعتی است و ما نیز به دنبال حضور
پررنگ در رسانه ها هستیم.
سیدمرتضی نیرومند اسکویی گفت :در راستای ایجاد
ارتباط با رسانه ها نشست های صمیمی با اصحاب
رسانه ،تور رسانه ای و نشست های تخصصی خبری
با معاونت های مختلف را برگزار کرده ایم.
وی افزود :در کنار استفاده ای که از ظرفیت اطالع
رسانی رسانه ها می بریم باید از نقد رسانه ای نیز
بهره الزم را ببریم چرا که با انکار مشکالت راه به
جایی نخواهیم برد.

2

«تبریز  »۲۰۱۸نقطه آغاز شکوفایی شهر
است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت:
باید دقت کنیم که تبریز ۲۰۱۸نقطه آغاز رشد و
شکوفایی این شهر است نه نقطه پایانی بر آن و
باید در بهبود وضعیت توریسم قدم هایی اساسی
برداریم و نباید در سال  ۲۰۱۸از سرعت پیشرفت
خودمان بکاهیم.
زهرا ساعی نماینده مردم تبریز ،آذرشهر و اسکو در
مجلس شورای اسالمی در خصوص ارزیابی های
خود از سفر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به
استانمان اظهار داشت :حدود  ۱۵روز قبل دومین
سفر استانی اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس
به آذربایجان شرقی صورت گرفت و دیداری با
شهردار و اعضای شورای شهر تبریز داشتیم که در
آن جناب شهردار آمار و ارقام و اطالعات الزم از
مسائل حوزه شهری ارائه کرده و اطالعات خوبی
را در خصوص معضل حاشیه نشینی که یک سوم
تبریز با آن گرفتار است و دومین شهر کشورمان

را در این زمینه تشکیل می دهد ارائه کردند تا ما
نیز در مجلس تالش های الزم را برای حل این
مشکل انجام دهیم.
وی افزود :همچنین جلسه ای در محل اتاق
بازرگانی تبریز تشکیل شد و فعالین اقتصادی
موضوعات و مسائل مرتبط با تجارت و صنعت
را مطرح نمودند تا با کمک سایر کمیسیون های
مجلس این مشکالت حل گردد.
ساعی گفت :همچنین جلساتی را با خانه کارگر،
شورای هماهنگی اداره کار استان و مسئولین
منطقه استراتژیک آزاد ارس داشتیم که بسیار
مفید واقع شده و نسبت به سفر مشهد که نخستین
سفر استانی این کمیسیون بود ،مسئولین استانی
همکاری و تعامل بسیار خوبی را با ما داشتند و
ریاست کمیسیون جناب خدادادی نیز زحمات
بسیاری را در این بین کشیدند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین ادامه
داد :هدف ما از این سفرها ارزیابی وضعیت استان
هامی باشد و در بودجه دهی و تامین اعتبارات الزم
می توانیم تصمیمات درست تری را اتخاذ نماییم.
ساعی ابراز داشت :اکثریت اعضای کمیسیون
اجتماعی مجلس را نمایندگان شمالغرب کشورمان
تشکیل می دهند و می توانیم برای بهبود جایگاه
استانمان قدم های الزم را برداریم.
نماینده مردم تبریز در مجلس همچنین ضمن
اشاره به تبریز  ۲۰۱۸و کمک های الزم از سوی
دولت به ارتقای جایگاه تبریز اشاره و خاطر نشان
کرد :در دیدارمان با آقای نجفی عمده تمرکز ما و
ایشان تبریز ۲۰۱۸بود و باید در این زمینه کمک
های الزم به شهرداری صورت گیرد.
وی در خاتمه افزود :باید دقت کنیم که تبریز۲۰۱۸
نقطه آغاز رشد و شکوفایی این شهر است نه نقطه
پایانی بر آن و باید در بهبود وضعیت توریسم قدم
هایی اساسی برداریم و نباید در سال  ۲۰۱۸از
سرعت پیشرفت خودمان بکاهیم و روز به روز با
سرعت بیشتر از قبل برای بهبود جایگاه تبریز کار
کنیم.

3

هیچ دولتی برای برای مدیریت حاشیه
نشینی تبریز اقدام نکرده است

محمداسماعیل سعیدی ،عضو کمیسیون فرهنگی
مجلس ،با انتقاد از وجود  ۱۱میلیون حاشیه
نشین در کشور ،عمده علت شیوع حاشیه نشینی
در کالنشهر تبریز را مهاجرت بی رویه به دلیل
سوء مدیریت ها دانست و یادآور شد :هیچ دولتی
برای مدیریت این معضل هیچ گونه اقدام و تالشی
نکرده است.
نماینده مردم تبریز ،آذرشهر و اسکو در مجلس
شورای اسالمی با انتقاد از اینکه تاکنون هیچ گونه
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تالشی برای رفع ریشه ای معضل مهاجرت ها و
به تبع آن حاشیه نشینی در کالن شهر تبریز انجام
نشده ،تصریح کرد :نه تنها هیچ گونه اقدامی در
رابطه با مدیریت این موضوع و کاهش مهاجرت ها
صورت نگرفته بلکه مسئوالن همان روند گذشته
را با بی توجهی تمام ادامه داده اند.
وی از وجود نزدیک به  ۵۰۰هزار نفر حاشیه نشین
در کالنشهر تبریز خبر داد و گفت :در حالی هیچ
گونه اقدامی برای مدیریت معضل حاشیه نشینی
صورت نگرفته که تبریز به عنوان پایتخت
گردشگری کشورهای اسالمی در سال ۲۰۱۸
انتخاب شده است.
وی بر لزوم چاره اندیشی مسئوالن در جهت
ساماندهی و مدیریت معضل حاشیه نشینی
کالنشهر تبریز تا سال  ۲۰۱۸تاکید کرد و یادآور
شد :از آنجایی که حاشیه نشینان بر موضوع
گردشگری ارجحیت دارند بنابراین در وهله اول
باید هدف مدیریت در این شهر ،سروسامان دادن
به وضعیت حاشیه نشینان باشد و در مرحله بعد
در جهت رونق گردشگری این کار صورت پذیرد
که به این منظور مسئوالن باید گام های اساسی
بردارند.
سعیدی با انتقاد از اینکه جمعیت حاشیه نشین
کالنشهر تبریز در بیغوله ها و بافت های فرسوده
زندگی می کنند ،یادآور شد :این افراد در وضعیت
بسیار نامناسب و بدی زندگی می کنند و از نبود
امکانات بهداشتی و درمانی مناسب رنج می برند.
این نماینده مردم در مجلس دهم ،از بی توجهی
نسبت به مدیریت حاشیه نشینی در برنامه های
کالن اقتصادی انتقاد کرد و گفت :هر چند طبق
برنامه های چهارم و پنجم توسعه قرار بود دولت
ها هر ساله ده درصد از معضل حاشیه نشینی را
کاهش دهند اما متاسفانه نه تنها این کار عملیاتی
نشد بلکه با بی توجهی تمام این معضل در کشور
افزایش یافت.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دهم ،بر لزوم
ارائه تسهیالت مناسب به حاشیه نشینان برای
نوسازی بافت های فرسوده تاکید کرد و یادآور
شد :بافت فرسوده زمانی اصالح می شود که خود
مردم مشارکت داشته باشند البته در کنار این امر
باید به ارائه تسهیالت مناسب و ارزان قیمت هم
توجه کرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود :بهتر است
در مناطق حاشیه نشینان ،مجتمع های مسکونی
مناسب احداث شود و و تمامی بناهای در این
مناطق هم شناسنامه دار شده و در کنار این ،به
احداث و ایجاد مرکز اطالعات جامع و ویژه در این
مناطق توجه شود.
وی با بیان اینکه در سال های اخیر زندگی شهری
تاثیر بسیار زیادی بر زندگی روستایی گذاشته
است ،افزود :متاسفانه مهاجرت ها از روستاها به
طرز بسیار نگران کننده ای در حال افزایش است
این در حالی است که به دنبال مهاجرت ها معضل

حاشیه نشینی در شهرها روز به روز در حال افزایش
بوده که زنگ خطری جدی برای زندگی شهری
محسوب می شود.
سعیدی از بی توجهی تمامی دستگاه ها و مسئوالن
نسبت به اقتصاد و معیشت روستایی انتقاد کرد و
ادامه داد :البته خشکسالی ،نبود امکانات مناسب
و میل به زندگی شهری به دلیل نبود امکانات و
مراکز تفریحی و آموزشی هم از جمله دالیل شیوع
حاشیه نشینی است.

4

مشارکت آلمانی ها در مرمت ربع رشیدی

مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه
مجموعه تاریخی ربع رشیدی تبریز از مشارکت
موسسه باستان شناسی آلمان در مرمت و احیای
این مجموعه تاریخی و فرهنگی خبر داد.
مرتضی آبدار در بازدید از مجموعه ربع رشیدی
تبریز به همراه دکتر ژودیت تومالسکی مدیرکل
مؤسسه باستانشناسی آلمان گفت :همت و جدیت
الزم برای احیای ربع رشیدی در نزد محققان و
باستان شناسان وجود دارد ولی باید تالش ها با
انسجام بیش از گذشته باشد.
وی با اشاره به امضای تفاهم نامه سه جانبه میان
موسسه باستان شناسی آلمان با سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و دانشگاه
هنر اسالمی تبریز در زمینه انجام مطالعات میراث
فرهنگی ایران ،گفت :این موسسه در راستای طرح
های مطالعاتی تبریز  2018و بحث پروژه های
راهبردی مجموعه تاریخی ربع رشیدی با ارسال
کارشناسان متخصص و صاحب نظر در حوزه
باستان شناسی و زمین شناسی برای پیشرفت
روند مرمتی این پروژه این اداره کل را همراهی
می کند.
آبدار با اشاره به اهمیت احیای مجموعه تاریخی و
فرهنگی ربع رشیدی ،افزود :استفاده از روش های
نوین و فن آوری های روز و تجربه های کارشناسان
متخصص در امر احیا و مرمت آثار تاریخی ،موجب
تسریع در روند احیای این مجموعه به عنوان یکی
از زیباترین و باشکوه ترین آثار تاریخی به جا مانده
در ایران خواهد شد.
مدیر کل مؤسسه باستانشناسی آلمان در جریان
بازدید از مجموعه تاریخی ،فرهنگی ربع رشیدی
در جریان آخرین یافته های کاوش های باستان
شناسی محوطه ربع رشیدی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش ،مجموعه تاریخی و فرهنگی
ربع رشیدی به عنوان بزرگ ترین شهرک
دانشگاهی جهان حدود  700سال قبل توسط
خواجه رشیدالدین فضل اهلل همدانی وزیر دانشمند
غازان خان مغول در تبریز ایجاد شد.

5

ترانزیت ریلی406هزار تن بار بین ایران و
ترکیه

مدیرکل راه آهن منطقه آذربایجان از ترانزیت 406
هزار تن بار از طریق ریلی بین ایران و ترکیه در
 18ماه گذشته خبرداد.
میرحسن موسوی دیزجی با اشاره به نشست هفته
گذشته مدیران راه آهن جمهوری اسالمی ایران و
ترکیه در ماالتیای ترکیه گفت :از اردیبهشت ماه
سال  1394تا  18شهریور سال  1395در مجموع
حدود  286هزار تن بار توسط  8هزار و 940
دستگاه واگن از ترکیه به ایران و 120هزار تن
بار توسط  9هزار و  647دستگاه واگن از ایران به
ترکیه حمل شده است.

وی با اشاره به اینکه در این نشست راه های
تسهیل ،ارتقا و روانسازی حمل و نقل ریلی بین
دو کشور بررسی شد ،گفت :مدیران راه آهن ترکیه
در این نشست اعالم کردند که ظرف یکی دو ماه
آینده فری بوت (کشتی باری) جدیدی را به ظرفیت
 50واگن در دریاچه وان راه اندازی خواهند کرد.
موسوی اظهارکرد :با راه اندازی این کشتی
محدودیتی که در وان داشتیم مرتفع می شود و
تمام صاحبان کاال ،پیش برنده ها (فورواردرها)
و شرکت های حمل و نقل دیگر نگرانی از بابت
تاخیر واگن هایشان را نخواهند داشت.
وی به اقدام کشور ترکیه در زمینه افزایش سرعت
سیر قطارهای باری و مسافری اشاره کرد و افزود:
خطوط ریلی در قسمت های زیادی از منطقه ماالتیا
و خطوط منتهی به دریچه وان بازسازی و حدود
 216کیلومتر از مسیر بین ایستگاه های موش،
تاتوان و وان –کاپیکوی بهسازی شده است.
موسوی اظهارکرد :این اقدام باعث افزایش سرعت
سیر واگن ها و سرعت بازرگانی بین  2کشور شده

است.
مدیرکل راه آهن آذربایجان گفت :در این نشست
بر افزایش حمل و نقل بین  2کشور ایران و ترکیه
به یک میلیون تن در سال تاکید شد.
وی خاطرنشان کرد :با وجودی که از مرداد ماه
سال گذشته به واسطه ناامنی ایجاد شده در کشور
ترکیه ،تردد ناوگان مسافری بین ایران و این کشور
متوقف شده است ولی حمل و نقل بار انجام می
شود.
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سیستم بانکی آذربایجان شرقی ضعیف تر از
سایر استانها عمل کرده است

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی با
اشاره به اینکه دغدغه رهبری و دولت تدبیرو امید
تحقق اقتصاد مقاومتی در سال جاریست ،گفت:
سیستم بانکی آذربایجان شرقی ضعیف تر از بانک
های سایر استان های کشور عمل کرده است.
دکتر سعید شبستری خیابانی در جلسه ستاد اقتصاد
مقاومتی مراغه افزود :بانک ها نقش مهمی در راه
اندازی و احیاء واحدهای تولیدی و در نهایت تحقق
اقتصاد مقاومتی دارند و باید تنگ نظری را کنار
بگذارند.
وی با اشاره به اینکه محدودیت های اداری در کل
کشور یکنواخت است ،گفت :دیدگاه های بخشی
باید کنار گذاشته شود و همه ساکنان این استان
برای تحقق اقتصاد مقاومتی مشارکت کنند.
وی از دهیاران و شهرداران نیز خواست تا آستین
باال بزنند و با مدیریت جهادی و نیت خدمت
صادقانه برای تحقق اقتصاد مقاومتی تالش کنند.
وی افزود :در دوران دفاع مقدس جوانان این رمز
و بوم با دست خالی اما با قدرت ایمان توانستند
دشمن را زمین گیر کنند و امروز نیز تحقق اقتصاد
مقاومتی نیاز به ایمان و اعتقاد دارد و بدون شکل
دست یافتنی است.
وی معرفی آذربایجان شرقی به عنوان الگوی
اقتصاد مقاومتی کشور را یادآور شد و افزود :دولت
تدبیر و امید مدیر ترسو نیاز ندارد و مدیران باید
بدون محدودیت زمانی پای کار باشند.
وی با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید در وضعیت
نامناسب فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی و
با خزانه خالی کشور را تحویل گرفت ،گفت :دولت
در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش تسهیل کننده و
مرتفع کننده موانع را بر عهده دارد و مردم باید

منتظر نسخه خارجی نباشند و وارد صحنه شوند.
به گفته وی ساختار موجود کشور مبتنی بر سیاست
های اقتصاد مقاومتی نیست و شخص استاندار
آذربایجان شرقی و معاونان استانداری برای رفع
موانع در تالش هستند.
وی با اشاره به اینکه کشور در برخی زمینه ها در
دولت گذشته شخم زده شد و بازسازی آنها زمانبر
است ،افزود :تفکر تبلیغاتی نداریم و تا آخرین ساعت
دولت کار خواهیم کرد اما گذشته را فراموش نکرده
ایم و روشنگری می کنیم.
وی گفت :در دولت قبلی می خواستند ایران را در
عرصه بین المللی خشونت طلب معرفی کنند و
صهیونیست ها برای انزوای ایران در تالش بودند
اما امروز دولت تدبیر وامید به واسطه توافق برجام،
مشکالت و موانع بین المللی برای توسعه کشور را
مرتفع کرده است.
وی افزود :اگرچه بعضی ها در زمان حاضر از گفتن
این حرف ها ناراحت می شوند اما مردم باید بدانند
که دولت در وضعیت نامناسبی کشور را تحویل
گرفت و امروز در سایه عقالنیت کشور از فضای
رانت و اختالس خارج شده است.
وی گفت :کمر اقتصاد کشور در دولت قبلی شکست
و بهبودی کامل آن زمان بر است اما دولت با وجود
محدودیت های مالی موفقیت های چشمگیری در
زمینه های کشاورزری و بهداشت و درمان دارد.

7

کلیه اشخاص حقوقی مشمول اجرای قانون
مالیات بر ارزش افزوده شدند

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجانشرقی گفت:
براساس فراخوان هفتم سازمان امور مالیاتی ،تمام
اشخاص حقوقی مشمول اجرای قانون مالیات بر
ارزش افزوده شدند.
غالمرضا شریفی اظهار داشت :در مرحله هفتم
فراخوان ثبتنام مالیات بر ارزش افزوده ،تمام

اشخاص حقوقی باقیمانده که موضوع فعالیت آنها
عرضه کاال و خدمات و همچنین واردات کاال است،
برای ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و
اجرای این قانون از ابتدای مهرماه فراخوان شدند.
وی افزود :تمام اشخاص حقوقی فعال با هر حجم
از فروش و یا درآمد از کاال و خدمات که بهموجب
فراخوانهای قبلی تاکنون برای اجرای قانون
فراخوان نشدهاند ،در این مرحله مکلف به ثبتنام
در نظام مالیات بر ارزش افزوده و اجرای این قانون
از ابتدای مهرماه امسال هستند.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجانشرقی با بیان اینکه
براساس اختیارات حاصل از مقررات ماده «»18
قانون مالیات بر ارزش افزوده ،فعاالن اقتصادی
عرضهکننده کاال و ارائهدهنده خدمات مشمول
مرحله هفتم ثبتنام نظام مالیات بر ارزش افزوده
به منظور آموزش و اجرای مقررات موضوع این
قانون فراخوان شدهاند ،عنوان داشت :اشخاص
حقوقی که بعد از تاریخ اجرای فراخوان نیز ایجاد،
تأسیس و به ثبت میرسند و یا شروع به انجام
فعالیت میکنند ،در صورت فعالیت با هر حجم
از فروش و یا درآمد حاصل از کاال و خدمت ،از
نخستین دوره مالیاتی بعد از شروع فعالیت مشمول
اجرای این قانون هستند.
وی افزود :براساس ماده  12قانون مالیات بر ارزش
افزوده ،اشخاص حقوقی که در زمینه عرضه کاال و
ارائه خدمات معاف و همچنین واردات آنها فعالیت
دارند ،الزامی به ثبتنام در نظام مالیات بر ارزش
افزوده ندارند.
شریفی ،درباره زمان اجرای قانون توسط گروه
هفتم مشموالن فراخوان شده گفت :اشخاص
حقوقی مشمول این فراخوان ،از اول مهرماه سال
جاری ،مکلف به اجرای تمامی تکالیف مقرر در
قانون از جمله وصول مالیات و عوارض ارزش
افزوده از خریداران ،ارائه اظهارنامه و واریز مالیات
و عوارض بر ارزش افزوده به حسابهای تعیین
شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور شدهاند.

جناب آقای دکتر امیر شهشهی
بدین وسیله حسن انتخاب و انتصاب حضرتعالی به سمت معاونت خدماتی
شهری اجرایی شهرداری منطقه  12تبریز ،با توجه به تجارب ارزنده
و درخشان جنابعالی را از صمیم قلب تبریک عرض نموده و از درگاه
خداوند منان توفیق روزافزون برایتان خواهانیم.
مجله انجمن -احد حیدر اوغلی
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شهردار منطقه  12خبر داد :

تشکیل کارگروه مطالعات منطقه ای بر اساس
اولویت بندی در دستور کار منطقه قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  12تبریز ،مهندس حسن
گنجی از تشکیل کارگروه ویژه مطالعات منطقه ای و نیازسنجی
کارشناسی در سطح منطقه توسط کارشناسان منطقه ای خبر داد.
شهردار منطقه  12تبریز گفت :با توجه به جدیدالتاسیس بودن این
منطقه و لزوم برنامه ریزی های اساسی  ،امکان سنجی منطقه ای
جزء مقوله های اساسی توسعه منطقه ای بوده و برای ارائه خدمات
بهتر و بیشتر به شهروندان عزیزاین امر از اهمیت باالیی برخوردار
است.
مهندس گنجی ضرورت برنامه ریزی و نگاه کارشناسانه و مهندسی
را برای ارائه خدمات شهری و عمرانی و نیاز سنجی و خدمت رسانی
بیشتر به همشهریان گرامی مورد تاکید قرار داده و ایجاد کارگروه
مطالعات منطقه ای بر اساس اولویت بندی های منطقه ای در
راستای توسعه همه جانبه منطقه ضروری دانستند.
شهردار منطقه  12تبریز در پایان از ایجاد کارگروه های عمرانی-
خدمات شهری – شهرسازی و فرهنگی و بررسی نیازمندیهای
سطح منطقه خبر داده و برنامه ریزی و نگاه مهندس محور را اصلی
ترین شاخص مدیریت منطقه ای عنوان نمودند.
گفتنی است در راستای اجرای سیاست های کالن شهرداری و
پیش درآمد توسعه ای منطقه ای در شهرداری منطقه  12تبریز،
این جلسه با حضور معاونین و مدیران شهرداری و تعیین دبیران
کارگروه های مربوطه تشکیل و به صورت هفتگی ادامه خواهد
داشت و شهردار محترم منطقه نیز ریاست کارگروه های تخصصی
را به عهده دارند.

در راستای پیشبرد اهداف کارگروه مطالعات منطقه ای صورت گرفت

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  12تبریز،
دکتر امیر شهشهی معاون خدمات شهری و اجرائی
شهرداری منطقۀ دوازده کالنشهر تبریز و مدیران
واحدهای مختلف از سطح حوزه تازه تاسیس بازدید و
برداشتن موانع پیش روی خدمات دهی مناسب و حل
معضالت  ،اصالح و بهسازی پیاده راه خیابان شهید
بهشتی تا حدفاصل خیابان امام  ،حذف زوائد بصری
و زیباسازی معابر اصلی  ،بهسازی پیاده راه و کف
سازی معابر و رسیدگی جدی به فضای سبز و آسفالت
و لکه گیری خیابان و الیروبی آبروها و کانیوو ها در
این منطقه را بر اساس سیاستهای خدماتی شهرداری
مورد تاکید قرار داد و اظهار امیدواری نمودند با شروع
بکار منطقه جدید،تمام حل معضالت مبلمان شهری
و بهسازی معابر اصلی مرکزی و سطح حوزه خواهد

بود.
وی همچنین به بهسازی معابر خیابان امام به آبرسان
تاکید کرد و گفت :از آنجائیکه این منطقه جزء مراکز
مهم تجاری و اقتصادی شهر تبریز می باشد ،لذا با
توجه به اهمیت موضوع توسعه محوری و بر اساس
سیاستهای کالن شهرداری در چشم انداز  2018و
ضرورت بازنگری در طراحی مبلمان شهری و ایجاد
المان های مناسب بصری  ،نیازمند تغییر جدی چهره
خیابان امام میباشیم و این امر جزء ضرورت های
اساسی در حوزه خدمات شهری این منطقه خواهد
بود.
ایشان رسیدگی و پیگیری همه جانبه به مطالبات
مردمی را از اصول مهم نظارتی دانسته و بر رعایت
دقیق ضوابط و قوانین شهری و رعایت دقیق
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حقوق شهروندی از سوی مدیران منطقه ای اشاره
و تغییر جدی بافت شهری در سطح حوزه منطقه
جدیدالتاسیس  12تبریز را از جمله اهداف اصلی
شهرداری دانسته و خواستار ایجاد سامانه ارتباطی
همشهریان عزیز و خادمین شهرداری گردیدند.
دکتر شهشهی در پایان این بازدید گفت :بازدید های
میدانی بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته
از سوی شورای معاونین منطقه ای در قالب کارگروه
مطالعات منطقه ای با حضور کلیه معاونین و مدیران
منطقه برای پیگیری جدی مسائل و مشکالت
مطروحه از سوی شهروندان بوده و بازدید میدانی از
تمامی محالت ،کوچه ها و معابر اصلی سطح منطقه
در اولویت اساسی قرار دارد و برای بررسی و ارائه
خدمات بهتر در روزهای آتی مورد بهره برداری قرار

خواهند گرفت.
گفتنی است در بازدید میدانی همراه معاونین و مدیران
منطقه  ،کل معابر اصلی و فرعی مسیر خیابان امام به
طرف آبرسان و کوی دانشگاه بررسی شده و اصالح
و کف سازی معابر  ،پیاده روها و نرده کشی و ایجاد
فضای سبز مناسب و گل کاری و حذف زوائد بصری
و زیبا سازی و تغییر مبلمان شهری و رفع مشکالت
اساسی مطروحه در دستور کار قرار گرفته کلیه مدیران
ذیربط ملزم به ارائه گزارش بازدید میدانی مناسب در
این موارد گردید و دفترچه مطالعات منطقه ای بر
اساس ضرورت ها و معضالت شهر بررسی و در اختیار
شهرداری قرار خواهد گرفت .و بر ضرورت تغییر بافت
مبلمان شهری و چهره مرکزی شهر تبریز به صورت
جدی تاکید گردیده است.

جلسه هم اندیشی مدیران واحدهای
صنعتی و معدنی با استاندار ناکورا

جلسه هم اندیشی مدیران واحد های صنعتی و
معدنی با استاندار ناکورا از کشور کنیا و هیئت همراه
ایشان در سالن مجتمع رفاهی پتروشیمی به میزبانی
خانه صنعت ،معدن و تجارت برگزار گردید .در این
جلسه محمد حسین باقری -رئیس هیئت مدیره
خانه صنعت ،معدن و تجارت -ضمن خیر مقدم به
میهمانان ،صحبت های کوتاهی در رابطه با کشور
کنیا مطرح کردند و این که کنیا به خاطر موقعیت
خوبی که درقاره افریقا دارد ،از جمله رشد اقتصادی
باالی  8.5درصد می تواند بازار بزرگی برای کاالهای
ایرانی باشد .
باقری در ادامه اظهار نمود :مجوز  420قلم کاالی
ایرانی جهت صادرات به کشور کنیا گرفته شده و از
تولیدکنندگان استان جهت همکاری و سرمایه گذاری
در بازار کنیا دعوت نمود .
استاندار کنیا نیز ضمن اشاره به موقعیت جغرافیایی و
اقتصادی کنیا به برخی از جاذبه های اقتصادی استان
ناکورا اشاره نمود و آنها را چنین برشمرد:
پیشرفت خوب کنیا از نظر مبادالت تجاری -معاف
بودن تولید کنندگان از مالیات بر ارزش افزوده -وجود
ضمانت نامه در مورد سرمایه آورده و سود آن -منابع
انسانی قوی -عضو بودن در بانک جهانی و مرکز بین
المللی حل اختالف.
وی همچنین در مورد زمینه های جذب سرمایه
گذاران ایرانی اظهار نمود :ما در زمینه های کشاورزی-
صنعت گردشگری -محصوالت باغی -ساخت و ساز
ساختمان -صنایع غذایی -احداث سردخانه برای نگه
داری غالت و لبنیات -احداث کلینیک های متحرک،
بیمارستان و تامین مواد دارویی -احداث نیروگاه های
بادی آماده جذب سرمایه گذار هستیم.
همچنین در این جلسه آقای فرج وند ،سفیر ایران در
کنیا ،گفت :از سال  2007در کنیا یک ثبات سیاسی
برقرار شده که این امر سبب ثبات اقتصادی این کشور
گردیده است و این ثبات می تواند سرمایه گذار را
مجاب به سرمایه گذاری در آن کشور بنماید.
سفیر ایران در کنیا در مورد کشورهایی که در کنیا
سرمایه گذاری نموده اند ،اظهار نمود :کشورهایی
همچون چین ،ترکیه ،و هند سرمایه گذاری های
زیادی در این کشور انجام داده اند .کنیا سرزمین
فرصت های بزرگ می باشد و الزم است کشور ایران
نیز به بازار کنیا ورود کند .
فرج وند خطاب به تولید کنندگان گفت :جهت سرمایه

گذاری موفق در کنیا باید به صورت تیمی متشکل از
تولید کنندگان و همچنین صادرکنندگان وارد کار شد و
تنها با کاتالوگ نمی توان در کنیا مشتری جذب نمود.
باید خودتان کاالهای خود را به کنیا آورده ،انبار کرده
و پخش کنید .
هیئت  5نفره متشکل از استاندار ،بازرگانان ایالت
ناکوروی کشور کنیا ،سفیر جمهوری اسالمی ایران
و همچنین رایزن بازرگانی ایران در کنیا از چند واحد
تولیدی و صنعتی استان بازدید نمودند .در این بازدید
«بوگوکینوتیا» استاندار ایالت ناکوروی کنیا پس از
بازدید از شرکت تراکتورسازی ایران ،گروه صنعتی
دونار و شرکت کاشی تبریز با ابراز خرسندی از سفر
به آذربایجان شرقی و شهر تبریز گفت :از دیدن توان
و تکنولوژی باالی صنایع تولیدی تبریز تحت تاثیر
قرار گرفتم .
وی افزود :کنیا یکی از بزرگترین مصرف کنندگان
لوازم خانگی بویژه یخچال فریزر و ماشین لباسشوئی
است و با توجه به کیفیت باال و قیمت مناسب لوازم
خانگی تولید شده ،مردم کنیا عالقمند به استفاده از
تولیدات این استان هستند.
وی یکی از بارزترین ویژگیهای محصوالت لوازم
خانگی تولید شده در تبریز را ،تولید برای مصرف
کنندگان با سالیق و درآمدهای متفاوت عنوان کرد
و اظهار داشت :با توجه به روند رو به افزایش ایجاد
مراکز اقامتی ،عمومی و تجاری در کشور کنیا نیاز به
تاسیسات برودتی و تهویه هوا و مخصوصا مصالح
ساختمانی بیش از پیش ضروری است .
استاندار ایالت ناکوروی کنیا از هیئت اقتصادی و
تجاری و بازرگانی تبریز برای حضور در کنیا و ایالت
ناکورو دعوت نمود و ابراز امیدواری کرد ارتباطات و
مبادالت تجاری هردو کشور ایران و کنیا افزایش
یابد .
گفتنی است در این بازدید ،غالمعلی راستی -جانشین
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت -و محمد
حسین باقری -رئیس خانه صنعت معدن و تجارت
استان آذربایجان شرقی و نیز صمد حسن زاده -رئیس
اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی تبریز ،به
تشریح موقعیت ممتاز استان آذربایجان شرقی در
صنایع مختلف بخصوص صنایع قطعه سازی و ماشین
آالت ،خودرو سازی ،صنایع غذائی ،مصالح ساختمانی
و لوازم خانگی و همچنین حمایتهای مالی و معافیتهای
سرمایه گذاری و صادرات پرداختند.

سالمندانبایددرپروسهتوسعهقراربگیرند

ده مهرماه روز جهانی سالمند نامگذاری گردیده
است و روزی است که به جهت آن حداقل یک
روز جهان متوجه این قشر از جامعه می گردد و
روزی است برای ارج نهادن به این طبقه ،سالمندانی
که مسئولیت ها و وظایف اجتماعی خود را به هر
نحو در جامعه انجام داده و اکنون باید آنچه را
که کاشته اند درو نمایند .اکنون وظیفه ارگان ها
و مسئولین و جوانان است که پاسخ تالش های
آنها را بدهند .جوانانی که آنها نیز روزی سالمند
خواهند شد و درک خواهند کرد که این قشر نیاز
به توجه و محبت بیش از دیگران دارند .احترام و
توجه به سالمند همان احترام و توجه به خود و نیز
اساس جامعه است .سالمند باید احساس کند که
زندگی برای او پایان نیافته و باز هم در این جامعه
سهمی دارد .بنا به این اصل مهم سازمان بهداشت
اقداماتی را انجام داده است که یکی از آنها برگزاری
مراسمات گوناگون در روزها و مناسبت های خاص
است .اکنون که روز جهانی سالمند فرا رسیده بهانه
خوبی است تا مرکز بهداشت استان تبریز و دانشگاه
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و اداره کل
سالمت و امور اجتماعی به کمک سازمان پارک
ها و فضای سبز مراسمی را برگزار کردند .در این
مراسم دکتر خسروشاهی رئیس مرکز بهداشت
شهرستان تبریز ،دکتر رهبری مدیر گروه سالمت
خانواده و جمعیت مرکز بهداشت استان آذربایجان
شرقی و دکتر رحیمی مدیر کل اداره کل سالمت
شهرداری تبریز به سخنرانی پرداختند.
در ابتدا دکتر خسروشاهی در این مراسم -که
با حضور تعداد زیادی از سالمندان محترم برگزار
می گردید -به دوران سالمندی و توجه ویژه به
سالمندان اشاره کرده و ادامه داد :طبق آمار سال
 95-94در کشور حدود  9/1درصد سالمند وجود
دارد که هم می تواند برای ما فرصت باشد و هم

تهدید ،فرصت از این جهت که افراد جامعه و
خصوصا قشر جوان از تجربه این افراد بهره ببرند
ولی از جهت تهدید باالخره مراقبت هایی فرهنگی
بهداشتی و سالمتی نیاز است .ما باید تالش کنیم
فرصت ها را خلق کنیم یکی از این فرصت ها که
پیشنهاد شده انجام دهیم این است که سالمندان
در پروسه توسعه قرار بگیرند .کانون های دوستدار
سالمند یکی از این موارد است و تالش خواهیم
نمود تا  20کانون در سطح شهر ایجاد گردد .یکی
دیگر از برنامه های ما بهبود وضعیت جسمی و
روحی سالمندان است .فرصتی که برای اولین
بار در حوزه سالمت در شهر تبریز انجام گرفته و
الگویی برای دیگر شهرها قرار گرفته ،مجتمع های
سالمتی و مراقبت از سالمندان است .هر مجتمع
سالمت  4یا  5مرکز سالمت دارد که به ازای هر
 4000نفر یک پزشک خانواده وجود دارد.
دکتر رهبر مدیر گروه سالمت و جمعیت مرکز
بهداشت استان آذربایجان شرقی در ادامه مراسم
گفت :این روز نیز مانند برخی روزها که نیاز است
تا بیشتر به آن پرداخت شود و حقوق آن را به جا
آورده و حرف خود را به گوش مسئولین برسانند
به هفته سالمند تبدیل گشته است .چند سال
پیش که ما طرح رسیدگی به سالمندان را شروع
کردیم تنها  8درصد سالمند داشتیم ولی اکنون
این درصد به بیش از این مقدار رسیده است .اگر
ما سالمند زیادی داریم این نشان دهنده توجه ما
به بهداشت است .بعد از بحث سالمندی بحث
جمعیت نیز پیش می آید .کانون سالمندی با هدف
تکریم سالمندان به بهره بری رسید .ما تبعیض
سنی نداریم و هیچ دیوار کشی بین افراد نداریم
و همگی یک خانواده هستیم .کانون ها تجربه
موفقی هستند که موجب شده سالمندان در یک
جا جمع گردند و فعالیت های مورد عالقه خود را
انجام دهند .اکنون طوری شده است که افراد و
همکاران ما به دنبال مردم عادی هست .ما باید
کانون های سالمندی را تا جایی افزایش دهیم
که در مقابل خانه های سالمندی قرار دهیم .ما
منزلت به سالمند را فقط در کارت های اتوبوس
قرار ندهیم و این کرامت را در سطح جامعه و در
همه موارد اشاعه دهیم.
در این مراسم برنامه های جنبی از جمله شعرخوانی
و طنزگویی و خاطره گویی ارائه گشت و همچنین
آقای استاد سرخی شاعر و صاحب چندین اثر ادبی
به شعر سرایی پرداختند.
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میزگردی با حضور نایب رییس شورای شهر و شهردار سابق تبریز:

زمان بازنگری اساسی در قانون شوراهای
اسالمی شهرها فرا رسیده است!
گفتگو :رضا عالی -کمال الدین نیک رفتار

با اجرای اصول فصل هفتم قانون اساسی در هفتم اسفند سال 1377
و برگزاری انتخابات ،اعضای شورای شهر برگزیده شده و شروع به
کار نمودند .بر اساس قانون برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی،
اقتصادی ،عمرانی ،بهداشتی ،فرهنگی ،آموزشی ،پرورشی و سایر امور
رفاهی از طریق همكاری مردم و نظارت بر امور شهرها ،شوراهایی به
نام شورای اسالمی شهر تشكیل میشود.
می توان گفت که شوراهای اسالمی طبق قانون دو وظیفه اساسی
را بر عهده دارند :قانون گذاری و نظارت بر عملکرد شهرداری .از
سوی دیگر اعضای شورای شهر وظیفه دارند تا بین مردم و دولت
ارتباط ایجاد نمایند ،لذا اهمیت شورای شهر در اداره و مدیریت شهرها
نهفته است.
در حال حاضر شاهد فعالیت چهارمین دوره از شورای اسالمی شهرها
هستیم .دوره اول از سال  ،۱۳۷۷دوره دوم از سال  ،۱۳۸۱دوره سوم
از سال  ۱۳۸۵و دوره چهارم از سال  ۱۳۹۲شروع شده اند .اکنون
که در دوره چهارم شورای اسالمی شهرها بسر می بریم مسائلی
نظیر تخلف و خروج اعضای شوراها در شهرهای مختلف و از جمله
شهرهای آذربایجان شرقی ما را بر آن داشت تا به این موضوع
پرداخت نماییم.
میهمانان این میزگرد شورای شهر آقایان مهندس پورشریفی ،عضو و
نایب رییس شورای شهر دوم ،و مهندس نوین ،شهردار سابق تبریز،
بودند که ضمن تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفته و در دفتر نشریه
حاضر شدند ،نظر خوانندگان محترم را به مشروح این گفتگو جلب
می کنیم:
 باتوجه به این که چند دوره از فعالیت شوراهای شهر میگذرد ،به نظر شما علت اینکه شاهد انحراف شوراها از وظایف
قانونی و ایجاد مشکالت متعدد در شوراهای شهرهای مختلف
هستیم ،چه می تواند باشد؟

پور شریفی :اینکه در دوره چهارم شوراها باید نسبت به دوره های
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قبلی عملکرد بهتر و فعالیت بیشتری داشته باشد درست است ،اما باید
بدانیم تعاریفی که قانون از وظایف شوراها دارد و هم اینکه اعضا تا چه
حد به وظایف خود واقف هستند و انتظار مردم از شوراها ،چیست؟ در
مقایسه شوراهای شهر کشورمان با شوراهای شهر کشورهای دیگر،
می بینیم که  3یا  4دوره زمان بسیار کمی برای ارتقای سطح عملکرد
شوراها می باشد .این کارها برای پخته شدن نیازمند زمان است ،باید
کارهای کارشناسانه نیز تفهیم و تحکیم قوانین شوراها انجام گیرد تا
جایگاه واقعی شوراها در جامعه مدنی تثبیت شود .برای مثال در شهر
گدبورگ آلمان ما شاهد  280سال سابقه برای شورای شهر هستیم.
برهمین اساس درکشور ما چهار دوره فعالیت شوراها درجهت اصالح
قوانین و حل امورات شهری کافی نمی باشد .اما در مقیاس بزرگتر
از شوراها چه در مجلس شورای ملی در زمان قبل از انقالب و چه
در مجلس شورای اسالمی که االن در دوره دهم آن هستیم ،شاهد
هستیم که برخی از اعضای کمیسیون های مجلس نیز به وظایف
خود به طور کامل آشنا نیستند .برای مثال درحال حاضر اختیارات
شوراهای شهر کمتر از اختیارات انجمن های ایالتی و والیتی دوره
مشروطه می باشد.
نوین :با نگاهی به تاریخ ایران ،می توان سه دوره را مشاهد کرد.
نقطه آغازین آن در دوره مشروطه است که حدودا به  110سال قبل
برمی گردد اما به دالیلی از جمله استبداد رضاخان فعالیت انجمنهای
ایالتی و والیتی منحل گردید .مرحله دوم فعالیت شوراها به زمان
محمد رضا پهلوی بر می گردد که با قانون نوشته شده دوره مصدق
شروع به کار کردند و تا زمان انقالب اسالمی فعالیت داشتند .آغاز
این دوره همزمان با ملی شدن صنعت نفت از سال  1328می باشد
که مجدداً فعالیت انجمنهای ایالتی و والیتی آغاز به کار کردند که
در واقع به شکل شورای شهر حال حاضر نبود و در واقع یک انجمن
هیئت امنایی بود که در تصمیم امورات و قوانین شهری نقش داشتند.
و در نهایت به تصویب قانون شهرداری ها خالصه شد و در واقع پایه
و اساس قوانین شهرداریهای فعلی نیز بر همین قانون بنا نهاده شده
است و در آن مرحله انجمن شهری مطرح شد اما این طرح فراگیر

نشد و در شهرهای محدودی به اجرا گذاشته شد که شهر تبریز یکی
از آن شهرها بود.
و دوره سوم پس از انقالب اسالمی و حضور امام خمینی در کشور و
تأسیس حکومت اسالمی است که خود امام نیز بر حضور و مشارکت
مردم در اداره امور شهری و کشوری تاکید داشتند .موضوع مهمی که
نباید از کنار آن بی تفاوت گذشت این است که مردم باید مطالبه گر
باشند و در این صورت است که فعالیت شوراها و علت تشکیل شوراها
به طور کامل معنی پیدا می کند .باید مردم از نهادهای حکومتی
مطالبه گر باشند و خواسته های خود را از شوراهای شهر مطرح
نمایند.
به نظر من این زمان چهار دوره ای تمرینی است برای تشکیل
شوراهای شهر و روستای قوی ،چرا که قانون شوراهای اسالمی شهر
قبل از قانون اساسی تصویب شده است .در تیرماه سال  1358این
قانون به تصویب رسید و در قانون اساسی نیز دراصول  6و  7و 100
تا  106نیز وظایف شوراها تکرار شده است ،علت عدم تشکیل شوراها
در اوایل انقالب ،فتنه های اول انقالب و جنگ تحمیلی بود که نهایت ًا
درسال  76استارت این کار زده شد و در طی این چهار دوره به نظر
من نقش مردم پررنگتر و مردم مطالبه گر شده اند و این جای بسیار
امیدواری است که ما گام به گام به سوی دموکراسی ومردم ساالری
دینی پیش می رویم.
در خاتمه باید بگویم که ما باید سیستمی تعبیه کنیم که مردم به
راحتی بتوانند نظراتشان را نسبت به شوراها ابراز کرده و از این روند
نیز حمایت کنیم تا شوراهایمان تقویت شوند.
 نقاط ضعف و قوت شوراها یک واقعیت انکار ناپذیر استو اتفاقاتی که درماههای اخیر رخ داده است طبیعتاً در یک
ساعت اتفاق نیفتاده است و در جریان و پروسه زمانی
مشخصی صورت گرفته است .به نظر شما آیا مردم در انتخاب
خود اشتباه کرده اند و یا از دوره اول تا دوره چهارم ما رفته
رفته با افت شوراها و کاهش نظارت ها بوده ایم؟ لطفا نظر
آسیب شناسانه تان را توضیح دهید؟

پور شریفی :ببینید ،در سال  94برای اولین بار یکسری بحث ها
مبنی بر بازداشت چند تن از اعضای شورای اسالمی شهر تبریز شنیده
شد .این حادثه ممکن است در ادارات دیگر نیز رخ داده و مدیری به
عناوین مختلف بازداشت شود ،اما از نظر انعکاس خبر و تأثیر گذاری
در اذهان عمومی متفاوت است .چنین موضوعاتی در جامعه هم از
سوی شهروندان و هم در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته و نشر
پیدا می کند .برای مثال برخورد سیستم قضایی با یک نماینده مجلس
مستلزم گذر و عبور از فیلترهای خاصی می باشد ،در شوراهای شهر
نیز باید نوعی فیلتر باشد ،که این فقط مختص خود فرد یا نماینده
نیست بلکه به خاطر حفظ وجهه مجلس است .قانون گذار برای
این موضوع قانونی را مصوب کرده است که رسیدگی به تخلفات
نمایندگان در چهارچوب آن صورت می گیرد .برای مثال در مجلس
ششم بود که یکی از نمایندگان را بازداشت کردند ،در آن زمان رئیس
مجلس وقت خطاب به قوه قضائیه گفت تا ظهر همان روز فرصت
آزادی دارید که قوه قضائیه نیز به احترام رئیس مجلس و طبق قانون
مصوب ،ایشان را تا ظهر همان روز آزاد کردند.
برای اعضای شورای شهر نیز این قضیه صدق می کند ،البته کسانی
که به این موضوع دخالت کرده و برخورد می کنند نیز ممکن است
متهم به برخورد جناحی باشند .این موضوع باید به خاطر سپرده شود
که از این به بعد هم کاندیداها وهم مردم باید دقت کافی داشته باشند
چرا که یک اشتباه چه سهوی یاعمدی نتیجه اش یکسان است و
آن آبروریزی و مخدوش شدن چهره های دیگر اعضای شورا است.
درهرحال با وضعیتی که به وجود آمده معتقدم که باید در قوانین
شوراها بازنگری و اصالحاتی انجام گیرد.
نوین :به نظر من هم باید در قانون شوراها یک بازنگری و اصالحاتی
صورت گیرد .باید کسی که کاندیدای شورای شهر می شود از فیلتر

جمعی از نمایندگان مجلس بگذرد .در مسائل اخیر هم شایعاتی مبنی
براین بود که مشکل از اول کار بوده و اگر دقیق بررسی می شد
این طور نمی شد .این درحالی است که همین افراد براساس قوانین
موجود تحقیق و بررسی شده و بعد به تأئید و صالحیت رسیده بودند،
اما به نظر می رسد باید فیلتر ورودی اعضای شوراهای شهر تقویت
گردد و این طور نباشد که هر کس بخواهد اعضای شورای شهر را
به راحتی دستگیر و زندانی کند .جالب اینجاست که بعد از سه ماه
دیگر نیز همان اعضای آزاد شده شوراها بیایند و بگویند من در مدت
حبس به غیر از احترام و عزت و زیبایی چیز دیگری ندیدم! این گفته
در اذهان عمومی این سئوال را به دنبال می آورد که آیا این افراد به
مسافرت توریستی رفته بودند یا قضیه چیز دیگری است!
اما ،آقایان در مصاحبه های خود اعالم می دارند که  4میلیارد تومان
از  4عضو بازداشت شده مسترد شده است .اگر چیزی نشده و اتفاقی
نیفتاده بود می توانستند بگویند که فالن نماینده باید یک میلیارد
مسترد کند؟ نکته قابل تأمل اینجاست که همان عضو شورا خودش
نیز اعتراف می کند که من یک میلیارد تومان مسترد نموده ام و
می گوید پولی که به صورت نامشروع به من رسیده بود مجبور به
بازگرداندن آن شدم و از سوی دیگر این اعضا درمظان اتهام هستند،
چرا که هنوز دادگاهی صورت نگرفته است .در اینجا یک تناقض
وجود دارد ،از یک سو می گویند مبالغ مسترد شده است و از سوی
دیگر می گویند هنوز دادگاهی تشکیل داده نشده است و پرونده در
شعبه بازپرسی درجریان است.
واقعیت این است که آدم احساس می کند که مدیران عالی و اجرایی
شهر واقعا کم ظرفیت و یا در مسئولیت خود کوتاهی می کنند .این
کار در شهرهای دیگر نیز اتفاق افتاده است از شهرهای کوچک مثل
مرند ،خوی و ...و دیگر شهرها شروع شده و به تبریز رسیده و متاسفانه
این فکر را به وجود می آورد که این اتفاقات در آذربایجان ریشه دار
شده است .بنابراین یک بازنگری اساسی در قانون شوراها ضروری به
نظر می رسد و به نظر من زمان آن رسیده است.
بنده هنگامی که شهردار تبریز بودم و افتخار خدمت گزاری به مردم
را عهده دار بودم بارها به اعضای شورای شهر اعالم می کردم که
وظایف و خواسته های قانونی خودتان را از من طلب کنید ،چرا که
امر نظارت ،خط مشی ،سیاست گذاری و هشدارهای به موقع به
شهردار جزو وظایف شوراهاست .اما شوراهای ما این وظایف را نمی
خواهند ،اعضای شوراهای شهر ما با سفر کردن به خارج از کشور و
بازدید از کشورهای مختلف تطمیع می شوند و وقتی که تطمیع شدند
به راحتی نمی توانند به شهردار بگویند که جناب شهردار در تفریق
بودجه انحراف از بودجه شما مثال  60درصد می باشد و یا دخالت
اعضای شورا در عزل و نصب کردن افراد و برخی مسائل دیگر نتیجه
اش این می شود.
به اعتقاد بنده اگر قانون رعایت شود طبق اصل  100یکی از وظایف
مهم شوراها این است که شوراهای عالی استانها می توانند برای
پیشبرد و توسعه مسائل منطقه و حوزه شهرها الیحه تنظیم و تقدیم
دولت نماید و طرح تصویب نماید و از طریق مجلس به تصویب
برساند -ما می توانیم الیحه و طرح طرح کنیم .چرا باید خودمان را
گرفتار و درگیر کارهای اجرایی بکنیم که ریشه و علت این کارها را
پیدا کنیم ،برمی گردد به اعضای شوراها ،اعضای شوراها باید بر محور
وظایف خود استوار و پایبند بمانند .متاسفانه در شورای چهارم هنگام
انتخاب شهردار این مساله وجود داشت که یک رای فالن کس تعیین
کننده شد .بعدها این فرد مدعی شده و می گفت رای من باعث
انتخاب شهردار شده و من مطالباتی دارم از شهردار و باید کمیسیون
فالن را بنده ریاست نمایم و مسئول برخی سازمانها و نهادها را باید
بنده انتخاب نمایم .جالب اینجاست که در بین اعضا نیز این قبیل
موضوعات نیز از قبل توافق شده بود .در واقع نامه نانوشته نبوده است
و امکان دارد روزی مکتوبات این تصمیمات هم منتشر گردد .بنده
معتقدم که نباید آبروی افراد بیش از این ریخته شود و با بازنگری
و تقویت قوانین شوراها باید از این رویه و روش ها جلوگیری شود.
قانون باید شفاف سازی شود چرا که اعضای شورای شهر نماینده
شهروندان به حساب می آیند و سوگند نامه نیز به عنوان مدافع حقوق

شهروندان سوگند یاد می کنند .مردم نیز نباید پس از انتخاب شوراها،
اعضا را به حال خود رها کنند ،باید مردم همواره عملکرد شوراها را
رصد کرده و مطالبات خود را از اعضا خواستار باشند .رسانه ها نیز
نقش مهمی در نشر و اشاعه اخبار و مسائل شورای شهر دارند.
 با توجه به اینکه شاهد افت عملکرد شوراها و نیز افزایشتخلفات اعضای شوراها در هر  4دوره بودیم و این تقریبا
شامل کل کشور می باشد و مختص تبریز نیست و با توجه
به ماده  134قانون شوراها مبنی برافزایش اختیارات شوراها و
تمرین دموکراسی و محول کردن بخش بزرگ امورات شهری
به شوراها ،شما به عنوان فردی که در مقطعی مسئول بوده و
در جریان کار شوراها بوده اید ،آیا شما با توجه به وضعیت
فعلی ،با نحوه انتخاب شهردار بصورت مستقیم توسط مردم
موافقید؟

پور شریفی :در دور اول انتخابات شوراها در تبریز حدود  1350نفر
کاندیدای شورای شهر داشتیم که از این تعداد  4نفر به علت نقص
مدارک و غیره رد صالحیت شدند و بقیه نامزد شده بودند که این
باعث تقسیم آرا بین افراد مختلف در محالت مختلف شد .در دور دوم
کاندیداها به  250نفر کاهش یافت .در دور سوم رد صالحیت قویتر
شد و عدم تایید برای صالحیت شروع شده و در دور چهارم هم به
همین منوال.
در اینجا مساله ای را که باید عرض کنم اینکه شهردار توسط شورا و

پورشریفی:
با مطالعه چند دوره عملکرد شوراها
متوجه می شویم که دوره های اول و
دوم کمی بهتر از سوم و چهارم بوده اند.
اگر دقت کنید این ناشی از آن است
که انتخاب های دوره های اول و دوم
به نوعی حزبی بودند حتی به صورت
تقلیدی هم بوده باشد و این رویه در
دور سوم و چهارم رفته رفته کم رنگتر
شد .با نگاهی به نحوه انتخابات و اداره
کشورهای دیگر از جمله کشور همسایه
ترکیه کامال شاهد نقش و عملکرد
احزاب در اداره امور کشور و شهر به
صورت ملموس می شویم .بدین ترتیب
من امیدوارم همه مردم دست به
دست داده تا در آینده های نزدیک
ما نیز با مشارکت و تشکیل احزاب روند
تکامل دموکراسی را بتوانیم نهادینه و
پیاده نماییم.

یا توسط رای مستقیم مردم انتخاب شود اگر نحوه انتخابات و گزینش
افراد در چهارچوب قانون صورت گیرد آن چنان فرقی باهم نخواهند
داشت اما مساله اصلی این است که برای انجام هر کاری ما نیاز به
ابزارهای الزم آن داریم .الزمه انتخابات و در مسیر صحیح قرار دادن
آن حزب و تحزب گرایی می باشد و در واقع انتخابات بدون تحزب
یک نمایش عالی ملی است و خروجی این کار تداوم نخواهد داشت
چرا که حزبی در کار نیست که سئوالگر و مطالبه گر باشد و در یک
و دو دور جایگاه خود را پیدا کند.
در این نوع انتخابات حزبها به خاطر حفظ آبروی خود مجبور به
کنترل افراد خود خواهند بود .در واقع آن طور که حزبها می توانند
افراد و کاندیداهای خود را کنترل کنند در انتخابات بدون حزبی
نمی تواند انجام گیرد .در واقع ملت برای کنترل افراد فاقد سیستم
و بسترهای مناسب هستند ولی در احزاب این امکان وجود دارد.
در واقع حزب هزاران گوش و چشم دارد برای کنترل افراد و ما
در کشور تا زمانی که به احزاب اجازه فعالیت ندهیم و انتخابات بر
اساس مشارکت احزاب صورت نگیرد خروجی کار نیز همانطوری
که امروز شاهد هستیم عملکرد شوراهای حال حاضر خواهد بود .در
واقع باید حکومت به احزاب قدرت دهد تا انتخابات سالمتر و در عین
حال استفاده افراد متخصص و تقسیم کار بر اساس تحصص افراد
در آن صورت پذیرد.
امروز اعضای شورای شهر نه تنها در قبال مسائل شهرداری بلکه
در برابر آسیبهای اجتماعی نیز مسئول هستند .باید اعضا با ورود
و بازدید از مراکز بهزیستی ،توانبخشی معتادین و شناسایی عوامل
موثر در شکل گیری آسیبهای اجتماعی و ارائه راهکارهای مناسب
پیشگیرانه ،مانع از سرایت این آسیب ها به دیگر بخشهای اجتماع
گردند .در مملکت ما طبق فرمایش حضرت امام(ره) بر اساس آرای
مردم کارها انجام میگیرد و این لزوم تحزب گرایی را در انتخابات
ضروری تر می کند.
با مطالعه چند دوره عملکرد شوراها متوجه می شویم که دوره های
اول و دوم کمی بهتر از سوم و چهارم بوده اند .اگر دقت کنید این
ناشی از آن است که انتخاب های دوره های اول و دوم به نوعی
حزبی بودند حتی به صورت تقلیدی هم بوده باشد و این رویه در دور
سوم و چهارم رفته رفته کم رنگتر شد .با نگاهی به نحوه انتخابات و
اداره کشورهای دیگر از جمله کشور همسایه ترکیه کامال شاهد نقش
و عملکرد احزاب در اداره امور کشور و شهر به صورت ملموس می
شویم .بدین ترتیب من امیدوارم همه مردم دست به دست داده تا در
آینده های نزدیک ما نیز با مشارکت و تشکیل احزاب روند تکامل
دموکراسی را بتوانیم نهادینه و پیاده نماییم.
نوین :به نظر من اداره برخی از مسائل برمی گردد به حاکمیت از
جمله امنیت و مسائل قضایی و آموزشی و غیره .حاکمیت باید به غیر
از مسائل حاکمیتی و امنیتی سایر اختیارات را به مردم واگذار نماید
و این آمادگی را دولتها باید داشته باشند .برای مثال االن در نهاد
دولت سازمانی برای کنترل و اداره سینماها وجود دارد که این باعث
تضعیف عملکرد و اداره مسائل اصلی می شود در صورتی که پول
سینما و حتی برنامه های ورزشی را شهرداریها پرداخت می نمایند یا
در حوزه مدیریت شهری سازمان ترافیک و بسیاری از کارهای دیگر
را شهرداریها متولی هستند اما در نهایت نهاد دیگری بر این مسائل
دستور داده و حکمرانی می نماید و در صورت بروز مشکل و تخلف
نیز به دنبال مقصر گشته و نهادها همدیگر را مورد اتهام قرار می دهند
و گاهی نیز کامال در مقابل و در تضاد با همدیگر قرار می گیرند.
به نظر من به غیر از وظایف حاکمیتی دولتها ،بقیه امور قابل واگذاری
هستند البته به دنبال فدرالیسم و این کارها نیستم .برای مثال در
بخش تامین و تقسیم درآمد شهرداری ها ،شورای شهر طرحی را
به تصویب می رساند اما استانداری آن را وتو می کند ،مثال تعرفه
های محلی را شوراها مصوب می کنند اما استانداری و وزارت کشور
آن را وتو می کنند .ما اگر وظایفی بر عهده شوراها قرار می دهیم به
تناسب آن اختیارات را نیز باید به شورا ها تفویض نماییم .برای مثال
درآمد مالیاتی که از جمله آنها مالیات بر ارزش افزوده است شهرداریها
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به سختی می توانند از اداره امور مالیاتی در یافت نمایند در حالی که
طبق تصویب این حق قانونی شهرداریها است .در بحث حمل و نقل
و افزایش بهای آن عمال دولت عاجز از پرداخت مابه التفاوت آن به
شهرداریها است اما در بحث انتخاب شهردار من هم موافق سیستم
حزبی هستم اما در کشور ما بستر برای این کار فراهم نیست.
چرا در انتخابات مردم به لیست و ائتالف رای دادند اما در عمل پس
از اتنخابات در جهت منافع حزبی عمل نمی شود؟ در واقع برخی از
وعده وعیدهایی که در ائتالفها داده می شود به انجام نمی رسد و
در بحث تقابل احزاب با هم ما شاهد مسائل حاشیه ای بسیاری می
شویم .برای مثال االن نزدیک به سه ماه از آغاز به کار مجلس دهم
می گذرد اما هنوز نتوانسته اند از مسائل حاشیه ای بیرون بیایند و به
پرداختن به مسائل اصلی بپردازد و فقط در حرف است.
عین این واقعیت در مسائل استانی نیز مصداق دارد و این نشان
دهنده این است که تفکرات و نگرش به صورت حزبی در مملکت ما
معنی و جایگاه خودش را پیدا نکرده .در واقع یک نگاه عدم اعتماد
به نماینده در بین مردم به وجود آمده و این رویه باید اصالح گردد.
به نظر من فرق بین کشورهای جهان سوم و یا در حال توسعه با
کشورهای توسعه یافته این است که در آنها دولتمردان و حاکمیت
قبول کرده اند که مردم باید در تصمیم گیریها نقش عمده داشته
باشند و مردم آنها نیز بر این قضیه کامال اشراف دارند ،ولی در کشور
ما هنوز نهادینه نشده است .باید در مردم قدرت و جسارت سئوال
کردن به وجود بیاید ،اگر این رویه نهادینه نشود ما در اکثر زمینه ها
شاهد پس رفت خواهیم بود.
در اینجا به نظر من نقش سازمان های غیر دولتی را نیز نباید نادیده
گرفت .بنده در حال حاضر هیچ مسئولیت دولتی به عهده ندارم ولی
تقاضای تشکیل یک انجمن غیر دولتی را داده ام تا در راستای اینکه
به نوبه خود برای شهرم کاری انجام داده باشم اقداماتی در این
انجمن به انجام رسانم .به نظر من انجمن های مردمی در شکل
گیری و ترویج تفکر تحزب گرایی و مشارکت مردم در امور بسیار
حائز اهمیت خواهند بود.
اگر اصالح قانون شوراها صورت بگیرد و شهردار نیز با انتخاب مردم
انتخاب شود دعواهای جزیی در مورد شهردار و غیره نخواهد بود ،اما
من از این نگران این هستم که دولتمردانی که این قبیل بحثها را
انتشار می دهند نقش خود را در شهرداری ها افزایش دهند در حالیکه
ما به دنبال کاهش نقش دولت در اداره امور شهری هستیم .به نظر
من با تصویب و اصالح قانون و اجرایی کردن آنها و پررنگتر کردن
نقش مردم این هدف قابل دسترسی خواهد بود.
 با توجه به اینکه برخی از مشکالت و معضالت درعملکردشوراها به وجود آمده به نظر می رسد که قانون شوراهای
ایالتی و والیتی به آرامی باید به اجرا گذاشته شود .نظر شما در
این باره چیست و روابط شورا و شهرداری را که اخیرا در بحث
ها مورد گفتگو بود را تشریح فرمایید؟

نوین :اگر منظور شما از پیاده شدن قانون ایالتی و والیتی ،کامل
بودن قوانین اجرایی است که یک مقوله دیگر است ،اما قوانین ایالتی
و والیتی اختیاراتی است که محول شده به شوراهای محلی .برای
مثال تعرفه های عوارض شهرداری هر شهر با شهر دیگر متفاوت
است که این بر اساس مصوبات شوراها به اجرا درمی آید .ولی در
برخی از مسایل وزارت کشور دخالت مستقیم دارد برای مثال برای
کالنشهرها یک تعرفه را در نظر می گیرند که در کل کالنشهرها
باید قابل اجرا باشد یا کرایه اتوبوس را و می گویند شورای شهر نباید
در افزایش و کاهش قیمت دخالت نماید در حالی که این قبیل کارها
جزو اختیارات شوراها به حساب می آیند و لذا دخالت دولت در اینگونه
مسایل معنی ندارد.
در بحث مالیات وقتی ما به بازار نگاه می کنیم و می بینیم که درآمد
بازار در یک سال کمتر بوده و ما می توانیم تعرفه مالیات و یا عوارض
را کمتر نماییم در حالی که دولت در اینگونه مسایل می گوید شورا
حق دخالت در امور بازار را ندارد و طبق تعرفه ای که دولت برای آنها
آبان  ■ 1395شماره 72 ■ 10

تعریف کرده باید اخذ گردد .اگر شورای شهر دارای اختیارات باشد می
تواند راسا بررسی و تصمیم گیری نماید .شورا باید بررسی امورات
شهری و نیز رسیدگی به شکایات و تخلفات شهرداری را در دستور
کار قرار دهد .برای مثال ممکن است در یکی از کالنشهرها شورا به
این نتیجه برسد که در این شهر به جای مترو از تراموا یا همان قونقا
استفاده شود ولی دخالتها در بسیاری از مسایل مانع از اجرای این
تصمیم می شود .االن اگر یکی از برادران شاغل در استانداری در این
جلسه بودند گفته های بنده را رد می کردند و می گفتند آقای نوین
حکم شما را در شهرداری ،استانداری تایید و صادر می کند و باید تابع
قوانین وزارت کشور باشید .من در جواب می گویم این ناشی از ضعف
قوانین است ،برای مثال طبق فرمایش مقام معظم رهبری شهردار،
سرباز در خط مقدم است و مردم پشتیبان او و در حقیقت منظور از
مردم منتخبین مردم که همان شورا می باشد هست و اگر حکم و
اتنخاب شهردار توسط شورا و رییس شورا ابالغ گردد بسیار راحت تر
و کارآمدتر خواهد بود چرا که انتخاب شهردار یکی از وظایف اصلی

نوین:
به اعتقاد بنده اگر قانون رعایت شود
طبق اصل  100یکی از وظایف مهم شوراها
این است که شوراهای عالی استانها می
توانند برای پیشبرد و توسعه مسائل
منطقه و حوزه شهرها الیحه تنظیم و
تقدیم دولت نماید و طرح تصویب
نماید و از طریق مجلس به تصویب
برساند -ما می توانیم الیحه و طرح
طرح کنیم .چرا باید خودمان را گرفتار و
درگیر کارهای اجرایی بکنیم که ریشه و
علت این کارها را پیدا کنیم ،برمی گردد
به اعضای شوراها ،اعضای شوراها باید
بر محور وظایف خود استوار و پایبند
بمانند .متاسفانه در شورای چهارم هنگام
انتخاب شهردار این مساله وجود داشت
که یک رای فالن کس تعیین کننده شد.
بعدها این فرد مدعی شده و می گفت
رای من باعث انتخاب شهردار شده
و من مطالباتی دارم از شهردار و باید
کمیسیون فالن را بنده ریاست نمایم و
مسئول برخی سازمانها و نهادها را باید
بنده انتخاب نمایم.

شوراها به حساب آمده و در واقع اولین وظیفه شورا انتخاب شهردار
است .در اینجاست که باید اعضای شورای شهر بتوانند جایگاه تبریز
را بشناسند و قانون و وظایف خود و شهردار را بدانند و در انتخاب
شهردار عجله نکنند .برای مثال ممکن است فردی انتخاب شده از
نظر جناحی و حزبی و حتی نوع تفکر متفاوت از من باشد ولی همان
فرد دارای تخصص و توانایی باشد که می تواند برای شهرداری بسیار
مثمر ثمر باشد .در انتخابات مجلس اخیر نیز شاهد این حرکات بودیم
نکته انحرافی این مسایل دخالتهای بی مورد دولتهاست که عرض
کردم برمی گردد به شب انتخاب شهردار و حرفها و قولهایی که داده
می شود و عواقب کار می شود حوادث اخیری که در شورای شهر
تبریز اتفاق افتاد.
از دیگر وظایف شوراها لوایح و کمیسیون ها و ...می باشد .انتظار
من این است که برای به جا آوردن خواسته های هریک از اعضای
شورا نباید شهردار را تحت فشار قرار داد و باید در جهت کنترل شورا
جلسات ماهانه یا فصلی کنترلی توسط نهادهای ذیربط انجام گردد.
پورشریفی :من بر می گردم به سال  1355و بایگانی شهرداری
تبریز که اسناد و مدارک مصوبات انجمن شهری در آن سال که
اینطور آمده است که اعضای انجمن می خواهند برای رسیدگی به
امورات شهرداری یک خودرو برای انجمن تهیه نمایند که مبلغ آن
 14هزار تومان بود و طی جلسات مختلف بر سرپرداخت پول خودرو
که از خود اعضا باشد یا از شهرداری ،نهایتا به این نتیجه رسیدند که
هر یک از اعضا  1200تومان گذاشته و خودرو را تهیه کنند .دلیل آن
هم این بود که بعد از اتمام کار همان خودرو اعضا را به خانه هایشان
می رساند و در واقع هدف اعضا ،صرفه جویی و استفاده نکردن از
بیت المال بود.
هر کشوری برای خودش اولویتهایی دارد و بر اساس این اولویت ها
برنامه ریزی می شود ،برای مثال ما در سال  76برای شرکت در یک
مناقصه راه سازی از طرف بانک جهانی اسالمی به کشور قرقیزستان
دعوت شده بودیم .در آنجا دیدیم که اتباع کشور ترکیه کارهای
رستوران داری انجام می دهند و نکته جالب توجه این بود که آنها
با تسلط کامل زبان روسی را حرف می زدند .وقتی علت را پرسیدم
گفتند در حدود  10سال پیش سازمان فنی وحرفه ای کشور ترکیه
طرح جامع آموزش زبان روسی را به طور رایگان به عالقه مندان
ارایه داده و ما در آنجا این زبان را یاد گرفتیم و االن موفقیت ما در
پخت غذا نیست بلکه بلد بودن زبان روسی است .در واقع می خواهم
بگویم که اولویت دولت ترکیه به دست آوردن بازارهای کشورهای
آسیای میانه بود و برای آن برنامه ریزی کرده بود .در کشور ما هم
نمی گوییم کاری صورت نگرفته اما خروجی کار ما نیز به طور آشکار
پیداست .به قول معروف از کوزه همان طراود که در اوست.
البته همه مقصریم تنها دولت و سازمانها و نظام نیست ،خروجی
ملت ایران است ،و ما از این به بعد امید به حرکت خوب داریم .اما در
حرکت خوب نیز باید از توهم و خیالپردازی بیرون آمده و واقع بینانه
به مسایل نگاه کنیم .خداواند متعال  7میلیارد انسان آفریده و هدف
از آفرینش هم هر چه هست ،یکی است و همه ما یک خالق داریم،
ما تافته جدا بافته نیستیم .ما در توهم جهانی شدن از مسایل داخلی
غافل مانده ایم و سر درگم می شویم .ما مسئول کارهای خودمان
هستیم و در جهت رفاه ملت ایران باید تالش کنیم.
در مسایل شورا نیز باید طبق قانون شورا و بر اساس عقل و منطق،
عمل کنیم چرا که این کارها از همان شوراها به وجود آمده است و
باید هم شهردار و هم اعضای شورای شهر به وظایف قانونی خود
عمل نمایند .وضعیتی که در شورای شهر تبریز بوجود آمده اهانت به
کل اعضای شورا وحتی به نظام است و در واقع جوی که به وجود
آمده کار را برای کاندیداهای دوره پنجم شورا بسیار سخت خواهد
کرد چرا که اصالح این جو و فضای حاکم بر شوراها و تاثیر گذاری
آن بر افکار عمومی در این دوره برای اخذ رای از مردم بسیار سخت
خواهد بود.

