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چگونه بانک مرکزی از شعبه میرداماد

به اقتدار قبلی بازگشت؟

چرا وعدۀ پرداخت یارانه بیشتر 
تخلف انتخاباتی

محسوب می شود؟



اگریککشــورمایلاستکهاقتصادپیشرفتهایداشتهباشد،اقتصادمستقّلیداشتهباشــد،رونقاقتصادیبهمعنایواقعیداشتهباشد،باید
بهقشــرکارگراهّمّیتبدهد؛چونکارگر،ستونفقراتاقتصادتولیدیوکاریدرکشوراست؛بالشکاینجوراست.اینکهماپرچمتولیدمّلی
رادراینبرههیاخیربهدســتگرفتهایمومدامتأکیدمیکنیمبرتولیدمّلی،یکبخشعمدهاشمربوطاستبهکارگران.مااگرمیخواهیم
جامعهیکارگریماازامتیازاتوحقوقیکهشایســتهیاواستبرخوردارباشــد،بایدرویمسئلهیتولیدمّلیتکیهبکنیم.اگرکارگردرجامعه
دلگرمبهکارشــدوآنلوازموالزاماتیکهوجوددارد-کهبندهقباًلهماشــارهکردهام،حاالهمیکمختصریعرضخواهمکرد-رعایتبشود،

وضعاقتصادکشوربهسامانخواهدرسید.
ازبیاناتمقاممعظمرهبریدردیدارکارگرانبهمناسبتروزکاروکارگر
برگرفتهازسایتمقاممعظمرهبری

بسم الله الرحمن الرحیم
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»یارانهها«درحالیدرمرکزتوجهکاندیداهایانتخاباتریاســتجمهوریقرارداشتهومحلیبرایبحثمیانمنتقدانوموافقانافزایشچند
برابریشدهاستکهدراینبیندولتقبلنیزحرفهایدیگریدارد.

دربیشازششســالیکهازاجرایهدفمندییارانههامیگذردشایدنقطهمشترکتمامیکارشناسان،نمایندگانومدیراناقتصادیدرباره
عملکرداینقانون،انحرافآنازقانونباشد.بااینحالاینروزهاودرجریانتبلیغاتکاندیداهایریاستجمهوریازمسائلیصحبتمیشود
کهاثریازآندرقانونهدفمندییارانههانیســتوبهنظرمیرسدتنهابرایاستفادهاهمیتیارانههاینقدیبرایعمومجامعهبهمنظورکسب
آرایبیشــتراســتکهبرآنتاکیدوجوددارد.اکنونکاندیداهایریاستجمهوریهدفشانرارشــدیارانهاز۴۵هزارو۵00فعلیبهبیشاز100تا
۲00هزارتومانوالبتهبدونهیچبرنامهایاعالمکردهاندوازســویدیگرشاهدیمکهدولتقبلهمبرموضوعاتدیگریتاکیددارد.رئیسدولت
دهمدرموضعگیریاخیرخوددررابطهبایارانههاینقدیعنوانکردهکه"چرامیگویندپروژههایعمرانیدررکوداســتاماپولبدســتآمده
درهدفمندیرابهمردمپرداختمیکنند؟درحالیکهاینبههمربطینداردوچندبرابراینپولازمردمگرفتهشــدهاســتبهطوریکهقیمت
حاملهایانرژیراتا10۵هزارمیلیاردتومانافزایشدادهاندامافقطتا۲۷هزارمیلیاردتومانآنرابهمردمپرداختمیکنند."البتهاحمدینژاد

خواستهتاسوالشودمابقیآنکجامیرود؟
دراینشــرایطوجداازتمامیشــعارهایانتخاباتی،مواضعدولتقبلوالبتهواکنشهایمســئوالنفعلیدرادامهمروریخواهدشدبرقانون
هدفمندییارانههاومفادتعیینشدهبرایدخلوخرجآن.قانونهدفمندییارانههاتاکیدداردکهدولتبایدقیمتحاملهایانرژیرااصالحکندبه
گونهایکهقیمتفروشداخلیبنزین،نفت،نفتگاز،نفتکوره،نفتسفیدوگازمایعوسایرمشتقاتنفتبالحاظکیفیتحاملهاوبااحتساب
هزینههایمترتببهتدریجوتاپایانبرنامهپنجسالهتوسعهایرانکمتراز90درصدوبیشترازقیمتتحویلرویکشتی)فوبخلیجفارس(نباشد.

درعینحالکهمیانگینقیمتفروشداخلیگازطبیعیوبرقنیزاصالحشود.
اماهمینقانونسهبخشاصلیرابرایخرجمنابعبهدستآمدهتعیینمیکند.اولدرماده)۷(تاکیدشدهتا۵0درصدخالصوجوهبهدستآمده
ازمحلافزایشقیمتحاملهایانرژیودرآمدهایتعیینشــدهدرقانوندرقالبپرداختهاینقدیوغیرنقدیهزینهشود.درعینحالکهاز
محلهمین۵0درصدبایدبرایاجراینظامجامعتأمیناجتماعیخرجشودکهسهمحلرادربرمیگیرد؛گسترشوتامینبیمههاوخدماتدرمانی،

کمکبهتامینهزینهمسکنواشتغالوهمچنینتوانمندسازیواجرایبرنامههایحمایتاجتماعی.
دومینمحلمصارفدرآمدهایناشیازاجرایاینقانونبهماده)8(برمیگردد.30درصدیاستکهبرایپرداختکمکهایبالعوض،یارانه
ســودتسهیالتویاوجوهادارهشدهبهمنظوربهینهسازیمصرفانرژی،اصالحســاختارتولیدوجبرانبخشیاززیانهایشرکتهایارائهدهنده

خدماتسوختوهمچنینگسترشحملونقلعمومیدرنظرگرفتهشدهاست.
امادرحالیمسئولارشددولتقبلعنوانمیکندکهچراحرفازنرسیدنمنابعهدفمندییارانههابهپروژههایعمرانیمطرحمیشود؟کههمین
ادعاخودبرخالفقانونهدفمندییارانههااســت،چراکهماده)11(قانونهدفمندییارانههاتاکیــددارد۲0درصدباقیماندهازمحلخالصوجوه

حاصلازاجرایقانونبرایجبرانآثارآنبراعتباراتهزینهایوتملکداراییهایسرمایهای)پروژههایعمرانی(خرجشود.
دراینشــرایطبایدیادآورشــداگرچهدولتقبلتاکیدداردکهیارانههــاینقدیمتعلقبهخودمردمبودهوبایدبهآنهاپرداختشــود،اماهمین
پرداختهاینقدیکهدولتدهماقدامبهپرداختآنبهتمامیافرادیکهبرایدریافتیارانهثبتنامکردهبودندکردهموجبشدتانهتنهامنابعی
برایپرداختهایغیرنقدیباقینماند،بلکهتمامیمنابعکسبشدهبههمراهمیزاناستقراضازبانکمرکزیوبرداشتازبودجهعمومیخرج
پرداختهاینقدیشــدهاست.درحالیعنوانشدهکهتنها۲۷هزارمیلیاردتومانازمنابعهدفمندیبهمردمپرداختمیشودکهبهاعالممدیران
دولتیدرحالحاضربیشاز۷۵میلیوننفردرماهیارانه۴۵هزارو۵00تومانیدریافتمیکنندکهدرمجموعماهانهتا3۴00میلیاردتومانوساالنهتا
۴۲هزارمیلیاردتومانهزینهدربردارد.درعینحالکهازابتدایاجرایقانونتاکنوندرحدودهفتادوچهارمرحلهتوزیعنقدی،بالغبر۲۴0هزارمیلیارد
تومانیارانه۴۵هزارو۵00تومانیپرداختشدهاست.دراینبینپروژههایعمرانیوسایربخشهایتعیینشدههمنفعینبردند.موضوعدیگری
کهبایدآنراموردتوجهقراردادمیزاندرآمدهایهدفمندیوآنچهکهازآنسازمانهدفمندییارانههامیشوداست.زمانیکهمحموداحمدینژاد
ازآغازاجرایقانوندرآذرماه1389خبرداد،قیمتحاملهایانرژیرابهیکبارهوتا600درصدافزایشدادهبود.تغییراتیکهکارشناســانومدیران
اقتصادیهمچنانازشوکهایاقتصادیوتاثیرخاصآنبرتورمسخنمیگویند.ایندرحالیاستکهدرمرحلهبعدودرحدودسهسالاخیردرادامه
اجرایقانون،قیمتحاملهاتا۷0درصدرشدکرد.امادرجریاناینرشدقیمتچندیپیشبودکهمیزاندرآمدهدفمندیبهچالشیبیندولتو
مجلستبدیلشــدهوبرخینمایندگانمعتقدبودنددرآمدهایهدفمندیارقامکالنیبیشاز۷0تا80هزارمیلیاردتوماناستکهمحلخرجهمه
آنمشخصنیست.بههرحالماجراتاجاییپیشرفتکهدیوانمحاسباتبرایاولینبارگزارشیرادراینبارهرسمامنتشرکرد.بنابراینگزارش،
منابعسازمانهدفمندییارانههامجموعهارقامیاستکهبهعنوانســهماینسازمانازسویشرکتهایپاالیشوپخشگازوهمچنینبهطور
اندکتوانیربهحساباینسازمانواریزمیشــود.مجموعا،رقمیبیشاز۴۲هزارمیلیاردتوماناستکهتاحدود36هزارو۴00میلیاردتومانآن
بابعدازکســرهزینههایموجودبهحسابسازمانهدفمندیواریزمیشود.برایشرکتملیگازبهعنواندیگرمحلدرآمدیهدفمندییارانهها
حدود1۵هزارو۴00میلیاردتومانپیشبینیشدهبودکهبایدواریزشود.ازاینمبلغحدود۵۲00میلیاردتومانبهعنوانهزینههایقانونیکسرشدهو
تا10هزارو۲00میلیاردتومانبهسازمانهدفمندییارانههاواریزمیشود.همچنینشرکتتوانیربرقراهرکیلوواتساعت6۷.6تومانبهمشترکان
خودمیفروشدکهکلیهوجوهبهخزانهواریزخواهدشــد،اماباتوجهبهاینکهبهایتمامشدههرکیلوواتساعت83.3توماناستقانوناموظفبه
پرداختهیچمبلغیبهسازمانهدفمندییارانههانیستبااینوجودبراساستوافقوآییننامهاجراییتبصرههدفمندییارانههادرقانونبودجه

امسالتا۲۲00میلیاردتومانبهحساباینسازمانواریزمیشود.

حرف های تازه از یارانه 

سرمقاله 
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نگاه روز

اقتصادایراندیرزمانینیســتکهپسازســالهارنجو
محدودیت،رمقتازهاییافتهودرحالبرخاســتندوباره
اســتاماآنچهاینرونــدراتداوممیبخشــدوانتخابات
ریاستجمهوری۲9اردیبهشتماهاست.نتیجهانتخابات
برایاقتصــادایران،تعیینکنندهاســت.باایننتیجهمی
توانآیندهاقتصــادایرانراحدسزدکهآیاروندیروبهجلو
داردیااینکهدرمسیربازگشــتبهگذشتهوقرارگرفتندر
محدودیتهاوتالماتداخلــیوخارجیقرارمیگیرد.با
نتیجهانتخابات۲9اردیبهشتمیتوانپیشبینیکردکه
تولیدوبهتبعآنبازارکارواشــتغالرونــقمیگیردیااینکه
سایهرکودوبیکارینهتنهابرسرکشورتداومیافتهوچهبسا
گســتردهترگرددکهنتیجهایجزگســترشفقر،فسادو

افزایشنارضایتیاجتماعیندارد.
درحالحاضرشــرایطوالزماتداخلــیوخارجیاجازه
وفرصتآزمونوخطارادرسیاســتهایکالنسیاســی
وامنیتیوبــهدنبالآناقتصادینمیدهــد.اقتصادایران
چنانکهدرســطورابتداییبیانشــدبهتازگیبسترضعف
وبیمــاریراترککردهاســتودرحالآمادهشــدنبرای
حرکتدرمسیررونقاست.درعرصهبینالمللینیزالزام
مهمرقابتگستردهدربهرهگیریازسرمایههاوبازارهای
بینالمللیاستآنهمشرایطبینالمللیومنطقهایایران
کهنگرانکنندهاست.بیکاریوســیلگستردهبیکاراندر
کشــور،پایینبودنقدرتخریدمردموگســترشفقرکه
همگیناشــیازتحریمهایاقتصادیوسومدیریتهادر
بروزومدیریتتحریمهابوده،الزاماتیاســتکهآزمونو
خطارابرنمیتابد.آنهــمآزمونوخطاییکهازقبلنتیجه
اشمعلوماســت.درواقعبایداذعانکردکهاقتصادایران
دیگرمنتظرنتیجهآزمونهاواجرایسیاســتهایجدید
نمیشــودودرهمــانابتدایکارواکنشخــودراکهمنفی
است،نشــاندادهودرگیرتالطماتوچالشهایفراوانی

خواهدشد.
واقعیتایناســتکهامــروزهرونقاقتصادی،رشــد
تولید،ایجاداشــتغالورفعبیکاریدرگروتعاملبااقتصاد
جهانیاســت.درحالحاضرباتوجهبهمجموعمتغیرهای
اقتصادیکهدردهههایاخیرفعالشدهاست،رونقورشد
اقتصادینمیتواندصرفادرچارچوبمرزهایسیاســیو
تکیهصرفبــرتوانمندیهاوظرفیتهایداخلیباشــد.
رونقورشــداقتصادیپایدارمســتلزمبرخورداریوبهره
مندیازفرصتهاوظرفیتهایسرمایهای،تکنولوژیکی

وتجاریبینالمللیوحرکتدرجهتســطحرقابتهای
اقتصادیواستانداردهایبینالمللیاست.بدونتعامالت
بیــنالمللیعمالتولیدرونــقنخواهدگرفــتودرپیآن
اشتغالیایجادنخواهدشدونهایتاقدرتاقتصادیخانواده

هاافزایشنیافتهوسطحفقرکاهشنمییابد.
ایرانبهلحاظظرفیتهایاقتصادیدرزمره10کشــور
اولجهاناســتامااینظرفیتهــاچنانکهتاکنونتجربه
شدهاســت،بهخودیخودایجادکنندهزمینهرشدوتوسعه
اقتصادینبودهونیســت.اینظرفیتهازمانیمیتواند
بسترسازوپشتوانهرشدوتوسعهاقتصادیپایداراستکه
همبتواندظرفیتهــایبینالمللیراجذبکردهوقدرت
رقابتیورشددهندهخودراافزایشدهدوهمبهبازارهای
مصرفیجهانیدسترســیداشتهباشد.اینشرایطتاکنون
بــرایاقتصادایرانفراهمنشــدهواینکشــورهموارهدر
حاشیهاقتصادجهانیقرارداشتهوبیشازآنکهبهرهمنداز
ظرفیتهایاقتصادجهانیباشــدعمدتادچارآسیبهاو
چالشهایآنبودهوهســت.آخرینمورداینآسیبها
وچالــشها،تحریمهایبیســابقهاقتصادیبودکهعمال

اقتصادایرانرابهشرایطسقوطکشاند.
اماتعاملبــااقتصادجهانیوبهرهگیــریازفرصتهاو
ظرفیتهایآندرخالشکلنمیگیردوایجادآنمستلزم
مقدماتوبســترهاییاســت.اینمقدماتوبسترهابه
طورطبیعیدرفضایسیاسیودیپلماسیشکلمیگیرد.
بدونروابطــیصلحجویانه،مســالمتآمیــز،همکاری
محــوروتعاملیبانظامبیــنالمللامکانایجــادتعاملبا
اقتصادجهانیممکننیست.سیاســتخارجیتنشزا،
ماجراجویانه،تقابلیوتخاصمــی،نتیجهایجزتردید،بی

اعتمادیوبیانگیزگیبرایفعــاالنوبازیگراناقتصادی
درعرصهجهانیندارد.درواقــعتعاملوهمکاریبااقتصاد
جهانیمستلزمقواعدسیاسیودیپلماتیکخاصاستکه

بدونرعایتآنها،امکانتحققآننیست.
بخــشعمــدهایازناکامیایــراندرتعاملبــااقتصاد
جهانیرابایددرسیاســتخارجیاینکشــوردردهههای
اخیرجســتجوکرد.سیاســتخارجیایکــهثمراتآن
درگیرکردناقتصادکشــوردربیسابقهترینوشدیدترین
تحریمهایاقتصادیبــود.تحریمهایاخیرعالوهبراینکه
دســتایرانراازظرفیتهایاقتصادیبینالمللیکوتاه
کرد،عمالاثربخشــیظرفیتهایداخلــیاقتصادرانیز
خنثــیوبیخاصیتکــردوزمینهبیاعتبــاریاقتصادی
ایراندرعرصهبینالمللینیزشــد.تدبیربرایرفعتحریم
هاوخروجاقتصادکشــورازمحدودیتهــایبینالمللی
دربرجــامتجلیپیداکردامابرجامصرفاآغازیدرمســیر
طوالنیبازکشتاعتبارایراندراقتصادجهانی،بهرهگیری
ازفرصــتهایبینالمللــیوفعالشــدنظرفیتهای

داخلیاقتصاداست.
برجامبهعنوانفرصتطالییایرانبرایتعاملبااقتصاد
جهانیوبهرهگیریازظرفیتهایآندرجهترونقتولید
واشتغال،درحالحاضربهمثابهنوزادیاستکهتازهمتولد
شدهاســت.ایننوزادبرایاینکهبهانســانیکاملتبدیل
شــودنیازمندمواظبتومراقبتاســت.مرگایننوزاد
درپیبیتوجهی،همهفرصتهاوهزینههاییکهکشــور
برایرسیدنبهآنپرداختکردهراازبینمیبردوکشورو
اقتصادآنرادوبارهدرشــرایطسختوتنگناوحتیسقوط
قرارمیدهــد.درحالحاضرتنهاراهکشــوربرایخروجاز
رکودورونقاقتصادواشــتغالحفاظتازبرجاموتالشدر
جهتاثربخشکردنآناســت.اینمهــمالبتهنمیتواند
بخشــیباشــدبلکههمهارکانوقوایکشــوربایدمتحدو
هماهنگدراینمســیرگامبردارند.تشکیکدراینمهم
وحرکتهایمــوازی،ناهماهنگوحتیتقابلینتیجهای
جزبیخاصیتشــدنبرجاموتداومشرایطرکودوفقردر

پیندارد.
انتخابــات۲9اردیبهشــت،انتخــابتنهــایکرئیس
جمهورنیســت،انتخاببیــنتوقفبرجامیــاادامهآن
اســت،انتخاببینتعاملوسیاســتخارجیمسالمت
آمیزاســتباافزایشتقابلوسیاســتخارجیتنشزا،
انتخاببینتعاملوهمکاریبااقتصادجهانیاستباقرار
گرفتندوبارهدرشرایطمحدودیتهاوتحریمهایدوباره
،انتخاببینخــروجازرکود،بیکاریوایجادوتقویترونق
اقتصادیاســتباتشدیدرکودوبیکاریودورشدنازرونق
اقتصادی.پسدرست،آگاهانهوعقالنیانتخابکنیم.

۲۹ اردیبهشت

 اقتصاد جان می گیرد؟
علیرضا سلطانی

کارشناس اقتصادی

برجام به عنوان فرصت طالیی ایران برای تعامل 
با اقتصاد جهانی و بهره گیری از ظرفیت های آن در 
جهت رونق تولید و اشتغال ، در حال حاضر به مثابه 

نوزادی است که تازه متولد شده است. این نوزاد 
برای اینکه به انسانی کامل تبدیل شود نیازمند 

مواظبت و مراقبت است . مرگ این نوزاد در پی 
بی توجهی ، همه فرصت ها و هزینه هایی که کشور 
برای رسیدن به آن پرداخت کرده را از بین می برد 

و کشور و اقتصاد آن را دوباره در شرایط سخت و 
تنگنا و حتی سقوط قرار می دهد. در حال حاضر 
تنها راه کشور برای خروج از رکود و رونق اقتصاد 

و اشتغال حفاظت از برجام و تالش در جهت 
اثربخش کردن آن است . این مهم البته نمی تواند 

بخشی باشد بلکه همه ارکان و قوای کشور باید 
متحد و هماهنگ در این مسیر گام بردارند
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برخیوعدههایانخاباتیکهبهتعبیریهمپوپولیســتی
نامیدهمیشــود،اینروزهابهکراتشنیدهمیشود،مثل
ایجاد۵میلیونشــغلیادوبرابرکردندرآمدمردم.این
وعدههایاشعارهااینسئوالرادرذهنایجادمیکندکهآیا
اقتصادایراندارایچنینظرفیتیدرشرایطکنونیهست
کهچنینوعدههاییرابتوانبهثمرنشــاند؟یاصرفاوعده

هاییبرایکسبرایبیشتراست؟
شماکهمیدانیداینوعدههاانجامشدنینیست؛حتی
آقاییهمکهچنینشــعاریمطرحمیکنــد،میداند
کهانجامشدنینیســت.بحثماسرایناستکهچرا
اینشــعارهامطرحمیشود؟مســالهمهمایناست
کهگویندهاینحرفیعنــیآقایقالیبافچندینباردر
انتخاباتمختلفشــرکتکردهوهیچاقبالینداشته
است.کاربهجاییرسیدهکهبهخوداجازهمیدهدکههر
حرفیرابزند.امااینبدانمعنانیســتکهمردمحرف
ایشــانرامیپذیرند.درآخرینانتخاباتیکهبرگزارشد
وایشــانکاندیدابودند،باسابقه8ســالشهردارتهران
بودنکهمدتزمانبســیارطوالنیاســت-ایشانجز
شهردارانبسیارپرعمردرتهراناست-توانستتنها13
درصدازآراتهرانیهارابدستآوردونفردومشد.جایی
اینصحبترامطرحکردم،یکنفربهمنگفت،کهاین
آراکمبهاینعلتبودهکهجناحموســومبهاصولگرایان
ازاوحمایــتنکردند.مــندرپاســخگفتم،بلــهازآن
کاندیداییهمکهحمایتشــدکهدرآخرینانتخابات

نفرسومشد!
اینشــعارهاازسویکســانیمطرحمیشودکهمطلقا
امیدیبــهاینکهبتوانندآراملتایرانرادرقالبکمپین

شــرافتمندانهوکارشناسیبدســتآورند،ندارند.خود
آقایاحمدینژاددرمسقطالراسخود،یعنیدراستان
اردبیــلبین۷کاندیدانفرششــمشــد.پساینافراد
کارنامههاییدارندکهچونجوابندادهومحصولمنفی
داده،مجبورمیشوندرویاییحرفبزنند.منبرسراین
حرفهســتمکهآقایاحمدینژاددردوانتخاباتقبل
همبابتشــعارهاییکهدادنتیجــهنگرفت.معتقدم
کهملتایرانآنقدرمطلعهســتندکهبداننداینمیزان
شغلفقطشــعاراست.۵میلیونشــغلحداقلهزار
تریلیونتومــانمنابعنیازداردکهچنیــنمنابعیاصال

وجودخارجیندارد.
اگرهموجودداشــتهباشــد،اختصاصاینمیزانپول
برایطرحهایرویاییمطرحشده،چنانتورمیایجاد
میکندکهکلدســتاوردهایاشــتغالراازبینخواهد
برد.اینتورمرامنپیشبینینمیکنمبلکهبراســاس
منحنیفیلیپسمیگویمکههموارهبیناقتصاددانان
مطرحاست.درکشورهایجهانسوماگرشمابخواهید
بهقیمتافزایشتورمبهاشــتغالبرسیدیابهقیمت
کاهشتورمرکودایجادکنید،کدامراانتخابمیکنید؟
مناینشعارهاراازنوعشعارهایپوپولیستیمیدانم
کهدیگردرایرانخریدارندارد.هیچمبنایکارشناســی
نداردوازســرناامیدیدرجذبوکسبرایمردمگفته

میشود.بهزودیهمثابتخواهدشد.
بعدازافزایشیارانهاقشــارخاصکهاخیراازسویدولت
اجراشــد،بحثیرادامــنزدکهاینکاردولتدرآســتانه
انتخاباتبوده،درحالیکهدرسالهایگذشتهوزرایدولت
یازدهمبارهانسبتبهپرداختاینیارانهابرازنارضایتی

کردهبودند.ازســوییآقایقالیبافهمازپرداختیارانه
۲۵0هزارتومانیبهبیکارانســخنگفته،آیااینپرداخت
هاامکانپذیراســت؟واصوالچهتبعاتیبــرایاقتصاد

دارد؟
اوالپرداخــتیارانهبهاقشــارخــاصروحهدفمندی
راتشــکیلمیدهد.اگربــهاصلهدفمنــدییارانهها
کهمصــوببرنامهچهارمتوســعهبــود،مراجعهکنید
درماده3قانــونبرنامهچهارمکــهدرجریانتصویب
حذفشد،پیشبینیشــدهبودکهبهمستمریبگیران
تحتپوششکمیتهامدادوسازمانبهزیستیمنابعی
اختصاصیابد.اصالبنانبودکهبــههمهیارانهپرداخت
شــود.اینقلبماهیتیبودکهآقایاحمدینژادانجام

دادوکشوررابهیکورطهکشاند.
ثانیادولتآقایروحانیاساساپولینداردکهبخواهدآن
راسیاســیکندوبخواهدبااغراضانتخاباتیوسیاسی
هدفمندیکند.اینپولیکهاخیرااضافهشده،براساس
تکلیفقانونبرنامهششــموبودجهســال96است.
کســانیکهبهاینموضوعاعتراضدارند،چرازمانیکه
قانونتصویبمیشــد،اعتراضنکردند؟تصویباین
قانوندراختیارآقایروحانینبود.براساسقانوندولت
حــقجابجاکردنیکریــالرانــداردوجابجاییمنابع
خارجازکنترلمجلسحکمتصرفغیرقانونیدراموال
عمومیاستکهمنجربهصدورحکمقضاییبرایکسی

کهاینکاررامیکند،میشود.
بنابرایناصلماجــرایاینافزایــشیارانه،اجرایروح
قانونهدفمندیاســت.میدانیدکهدوگــروهاینیارانه
رادریافتمیکنند:یکگروهتحتپوشــشســازمان
بهزیســتیهســتندوگروهیدیگرتحتپوششکمیته
امدادتحتریاســتآقایپرویزفتاحهستند.دولتاگر
یکریالیاصدمیلیونتومانهمبهاینمنابعاضافهکند،به
هیــچوجهدرســبدرایآقایروحانیاثــریندارد.یعنی
اگرآقایروحانیمیخواســتکارسیاسیکند،نبایداین
افزایــشیارانهرابهکمیتهامــداداختصاصمیداد،فقط

بایدبهسازمانبهزیستیاختصاصمیداد.
منخیلیمتاســفمکــهوزرایمحترمدولــتقادربه
توضیحاینواضحاتبهرســانههانیستند.اگرقراربود
کهکارسیاسیباشــد،ماهممثلدولتسابقروییک
بلندیمــیرفتیموپــولپخشمیکردیــم.درحالی
کهآنچــهدولتانجامدادهمطابقهمــانماده3قانون
برنامهچهارمتوســعهاست.ازســویکمیتهامدادامام
خمینی)ره(بهلحاظسیاســیاصالتحتکنترلدولت
نیست.ازهمهمهمترمنابعاینافزایشازکجاآمده؟

شــمااشــارهکردیدکهاینمنابعحاصلازپیشبینی

تحلیل سعید لیالز از مبب ساعتی در اقتصاد کشور

چگونه بانک مرکزی از شعبه میرداماد به اقتدار قبلی بازگشت؟
ســعید لیــاز مــی گوید:»شــعار ایجــاد 5 میلیــون شــغل و افزایــش 2.5 برابری درآمد مردم از ســوی کســانی مطرح می شــود 
که مطلقا امیدی به اینکه بتوانند آرا ملت ایران را در قالب کمپین رشافتمندانه و کارشناســی به دســت آورند،ندارند..« 
در آســتانه انتخابات ریاســت جمهوری و در حالی که نامزدهای انتخاباتی خود را برای ماراتن انتخابات دوازدهمین دوره 
انتخابــات ریاســت جمهــوری آمــاده مــی کنند،برخــی وعــده هــا و شــعارهایی که مشــخصا درحــوزه اقتصاد از ســوی برخی 
نامزدهــای انتخاباتــی مطــرح مــی شــود، بحــث محافــل کارشناســی اقتصادی مــی شــود.منونه آن ایجاد 5 میلیون شــغل از 
ســوی محمدباقر قالیباف  و دو برابر کردن درآمد مردم در یک دوره چهارســاله اســت.در کنار این وعده ها، نقدهایی هم 
به عملکرد دولت یازدهم وارد می شود که مهمرتین این نقدها بحران شبکه بانکی،افزایش نقدینگی و بدهی های معوق 
بانکــی  اســت.موضوعی کــه شــاید در ایــن روزهــا کمــرت از ســوی مســئوالن بانــک مرکــزی و سیاســت گــذاران پولــی کشــور 
پاســخ داده شــده باشــد. بــا ســعید لیــاز کارشــناس مســایل اقتصــادی کــه در حــوزه سیاســی هــم تحلیــل گری چیره دســت 
اســت، در کافــه خرب،خربآنایــن دربــاره مســایل یــاد شــده،گفت وگــو شــد.لیاز معتقداســت کــه عملکــرد بخــش پولــی و 
بانکی و سیاست گذاری های دولت یازدهم در این بخش های مهم از اقتصاد سبب شد، تا اقتدار بانک مرکزی بازیابی 
شــود،به گونــه ای کــه بــار دیگــر بانک مرکــزی از »بانک مرکزی شــعبه میرداماد « کــه اختیاری در نظارت و سیاســت گذاری 
در بــازار پــول نداشــت،یکبار دیگــر توانســت بــا اصاحاتــی کــه در 4 ســال گذشــته انجــام گرفت،بــه بانــک مرکــزی کل نظــام 
جمهوری اســامی ایران تبدیل شــود. گفت وگو با ســعید لیاز درپاســخ به نقدهای حوزه پولی و وعده های این روزهای 

برخی نامزهای انتخاباتی را بخوانید.
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ماده3قانونبرنامهچهارماســت،ولیآنافزایشهابا
افزایشهزینههادیگرهماهنگنیستوکفافهزینه

هارانمیدهد.
بایدازدولتیازدهمتشــکرکردکــهقانونکامالقلب
ماهیتشــدهوزیرپالهشــدههدفمندییارانههارابه
تدریجوآهستگیبهریلخودبرمیگرداند.درچهارسال
گذشــته۴میلیونو۷00هزارنفرازدورگیرندگانیارانه
حذفشــدند؛هرروز،هــرهفتهوهرمــاهگروهیدر
وزارترفاهنشســتند،وهمانندجراحانیکهتوموریرا
میخواهندازوســطمغزیکبیماربیرونبکشند،عمل
کردندبهطوریکهآســیبیبهآنمغزنرسد.اینافرادبا
احتیاطکاملجداکردند.اگرآقایروحانیمیخواست
سیاســیکاریکندنبایداین۴میلیــونو۷00هزارنفر
راناراضیمیکرد.ایشانازســبدرایخوداینتعدادرا
حذفکردهاســت.اینافراددارایدرآمدباالهستند.
اینحذفهاســببآزادشــدنروزانــه۲1۵میلیارد
تومانمنابعشــدکهدرماهرقمیدرحــدود۲هزارو600
میلیاردتومانمیشــود.یعنیدولتآقــایروحانیاز
طریقازبینبردنپایگاههــایرایخود-کهبهنظرمن
شرافتمندانهترینکاریاســتکهیکدولتمیتواند

انجامبدهد-ایناصالحراانجامدادهاست.
دولتقبلباکارگذاشــتنیکبمبساعتیدراقتصاد
ایرانقصدداشــتایناقتصادرامنفجــرکند.البتهدر
جاهــایدیگریهمبمبهایبزرگکارگذاشــتهبود.
وقتیآقایروحانیدولترادســتگرفت،گوییوارد
سرزمینیشدهکهازدستدشمنآزادشده؛بمبهای
بزرگیکارگذاشــتهشدهبودکهامروزخیلیازآنهاخنثی
شــدهاســت.مثلهدفمندییارانهها.خیلیهاهمدر
دستخنثیشدناست،مثلشــبکهبانکی.برخیها

همهنوزهستند،مثلصندوقهایبازنشستگی.
منابعالزمبرایافزایشیارانهاقشارخاصدرکمیتهامداد
وبهزیستیحدودهزارمیلیاردتوماندرسالبرآوردشده
اســت.درحالیکهآقایروحانیموفقشدهدرچهارسال
گذشتهبهاندازه۲هزارو600میلیاردتومانصرفهجوییدر
هزینهپرداختیارانهبدستآوردکهازمحلآسیبزدن

بهپایگاههایرایخودبودهاست.
بنابراینحــذف۴ومیلیونو۷00هزارنفــر،نهتنهایک
حرکتسیاســیبهنفعآقایروحانینبوده،بلکهچون
یکحرکتسیاسیبهضررایشــانبوده،بایدازایشان
تشکرکنیم.ایشانپایگاههایرایخودراناراضیکرده

کهبهمســتمریبگیراندونهاددیگرکمککند.ازهمه
اینهامهمتر،معموالمســتمریاینگروههاتا۲۵درصد
حداقلدســتمزددرقانونمصوبشدهاست.اینرقم
تاقبــلازمصوبهاخیردولتبه9درصدرســیدهبود..به
نظرمندولتآقایروحانیکاربســیارشرافتمندانهای

انجامداد.
دروعدههایانتخاباتیکاندیداهایریاستجمهوری،
معیشــتواشــتغالبیشازهمهموردبحثاست.با
توجهبهقیمتنفت۵0دالریواقعامنابعیوجودندارد.
آیابرایافزایشاشــتغالمیتوانجــزنفتبهمنابع

دیگریتکیهکرد؟
اساساموضوعاشتغالیکمسالهدموگرافی)جمعیتی
(است.دریکدههخاصازتاریخایران،رشدجمعیت
بهعددبزرگیرســیدبهگونهایکــهدردهه1360حدود
19میلیــونتولددرایرانصــورتگرفت.بنابراینیک
مســالهدموگرافیعجیبــیدرایرانرخدادهاســت.
اینعــدددردههبعدکاهشیافــتواالنبه10میلیون
رســیدهاست؛یعنیتقریبانصفشــدهاست.دروهله
دومیکمسالهاجتماعیرخدادهاست.یعنیهمزمان
باتحوالتبســیارژرفوعمیقدراقتصــادایران،خیل



فروردین و اردیبهشت 81396 شماره 3  

تحلیل روز

کثیریازبانــوانواردبازارکارشــدهاند.خانمیکه۲0تا
۵0میلیونهزینهتحصیلخوددردانشگاهکرده،قاعدتا
اینهزینهرابرایمنزلنشستنانجامندادهوبهبازارکار

رجوعمیکند.
ازسوییدرســالهایقبلچوننتوانستیمبرایورودی
هایجدیــدبهبازارکار،شــغلیایجادکنیــم،مقداری
ازورودیهایبــازارکارازطریقبرقراریرشــتههای

تحصیلیبهتعویقانداختهشد.
دروهلهسومبایددرنظرداشتکهریشهبحرانبیکاری
به8ســالماقبلدولــتروحانیبرمــیگردد.میزان
اشتغالایجادشدهظرفسالهای138۴تا139۲جمعا
معادلسال9۵بودهاســت.درهرماهازسال9۵بهطور
متوســطبهاندازهکل8سالقبلاز9۲درایرانکارجدید
دراقتصادایرانایجادشــدهاســت.بنابراینمااالنبا
بحرانتجمعیناشیازاینسهعاملروبروهستیم.

عاملاولدموگرافیک،عاملدوماجتماعیوعاملسوم
فقدانهرگونهظرفیتسازیبرایاشتغالمولدظرف
8ســالمنتهیبهسال9۲.اینســهعاملهمبراساس
آماررســمیمرکزآمارمطرحمیشــودکهمدیرآنهم

مدیرآقایاحمدینژادبودهاست.
درحالحاضرســاالنه1.۲تا1.۵نفربهنیرویکارجدیدبازار
کارایراناضافهمیشــود.اینمیزانتقریببین1.۲تا1.۵
همبراینمبناســتکهافراددرنظرسنجیممکناست
بگویندجویایکارنیستند،امابهمحضپیداشدنکاربهتر
اینافراددرصفکارقرارمیگیرند.بههمیندلیلاست

کهبهطورتجمعیبیشاز۷میلیونبیکارداریم.
اینعددوحشــتناکاســت.این3میلیوننفرکسانی
هستندکهرســماهرروزصبحدنبالکارهستند،مابقی
رســمادنبالکارنیســتند.اینبحرانباهیچســرمایه
گذاریوتدبیرخاصیحلشــدنینیست.تواناقتصاد
ایــرانایجادبیشاز۷00هزارشــغلدرســالراندارد.
فقطاقتصادهایبســیاربزرگتریازاقتصادایرانمثل
ایاالتمتحدهآمریکامیتوانندســاالنه۲میلیونشغل
ایجادکنند.ازطرفی،شــغلیهمکهایجادمیشودباید
مولدباشــد.ایجادشــغلهایوعدهدادهشدههمنباید
اقتصادایرانرابهطرحبنگاههایزودبازدهکهمظهرتباه
کردنمنابعملیوتجســمفسادکاملدرایرانبود،نباید

بکشاند.
پسشمامیگویید،راهکاریوجودندارد؟

حلاینبحراننیازبهطولزمانواتخاذسلســلهتدابیر
ترکیبیمثلرشدســرمایهگذاری،رشدبهرهوری،رشد
صدورنیرویکاربهخارجوبازکــردنبازارهایخارجی
بهسویایرانبرمیگردد.بخشمهمیازاقتصادایران
کهبهغلطاســمآنرارکودگذاشتهشــده،ناشیازمازاد
ظرفیتاضافیدراقتصاداســت.اینظرفیتمازاددر
صنعتکاشی،سیمان،فوالد،شیرآالت،ســاختمانیو

خودرووجوددارد.
دردراواسطدهه80بهدلیلفسادحاکمبرنصبظرفیت
ها،مازادظرفیتدراقتصادایرانایجادشــد.برایاین

ظرفیتهایجدیداصــالبازاریوجــودندارد.میزان
مصرفکاشــیدرایران،عراقوافغانستانمعادلیک
ســومظرفیتتولیدایجادشــدهدرایراناست.برای
صدورمحصولاینواحدهاالزماســتبازارهایجدید
ایجادشود.بازشدنبازارهایجهانبهصرفارادههیچ
دولتینیست.الزماســتایراندرروابطبینالمللبه
جاییبرسدکهایرانبتوانددربازارهایجهانیظرفیت
ادغامشــدنپیداکند.دراینصورتاستکهبازارهای

جهانیبهسمتاقتصادایرانبازمیشود.
درشعاع۲۵00کیلومتریمرزهایایران۵00میلیوننفر
زندگیمیکنند.ماازاینبــازار۵00میلیوننفربهدلیل
ژئوپولتیکوسیاسیقادرنیســتیمبهاندازه۵میلیون
نفرصادراتایجــادکنیم.بااینحالمنعملکرددولت
آقایروحانیرادراینزمینهمافوقانتظارمیبینم.من
فکرنمیکردمدولــتبتوانددریکســال۷00هزارنفر

جوانجویایکارراسرکارببرد.
منتقداندولتیکیازناکامیهایدولتیازدهمدرحوزه
اقتصادراافزایــشنقدینگی،افزایشبدهیهایدولت
وبحرانبانکیمیدانند،نظرشمادراینرابطهچیست؟

یکیازدرخشــانترینعملکردهادرتمامسالهایبعد
ازانقالبمتعلقبهدولتیازدهماست.بهایندلیلکه
اولینباربعدازانقالباســتکهبانکمرکزیمسلطبر
شبکهبانکیشدهاســت.زمانیکهدولتآقایروحانی
تشــکیلشــدهبود،حتییکیازبخشــنامههایبانک
مرکزیازدربانکهابهمدیریتبانکهانمیرســید.آقای
بهمنیدرواقعرییسکلبانکمرکزیشــعبهمیرداماد
بودوکاریدیگریازدستایشانبرنمیآمد.اصالبانک

مرکزیاقتدارینداشت.نظارتینبود.
درچهارســالگذشــتهبانکمرکزیموفقشــده،چند
بمبساعتیبسیاربزرگرادرلحظهانفجارخنثیکند.
یکیازآنهاموسســهثامنالحججاستکهدرآنحدود

6هزارمیلیاردتومانپولگمشــدهاستوتحتکنترل
بعضیازافرادبانفوذبودهاست.بهسختیبانکمرکزی
توانستاقتدارخودرابناکرد.تکلیفحدود1.۵میلیون
ســپردهگذارکه9۷درصدسپردهگذاراناینموسسهرا
تشکلمیدهند،امروزمشخصشدهاست.اگرهمین
تعدادواردبازارمیشدند،میدانیدچهاتفاقیمیافتاد؟
یامسالهکاســپینکهبانکمرکزیبااقتداردرحالحل

آناست.
درمــوردنقدینگیبایــدبگویم،اساســابانکمرکزی
میــراثدارتمــامفروپاشــیها،عدممدیریــتها،
سواستفادههاوغارتهایسازمانیافته8سالماقبل
دولتیازدهمبودهاست.شــایدبرایشمابایدجالب
باشــدکهبدانید،چرابایدمشــهدپایتختپولشوییدر
دولتهاینهمودهمشــود؟ثامــنالحجج،میزانو
پدیدهازکجاسردراورد؟آیااینبرایشماسئوالنیست
کهچراایناتفاقافتاد؟همزمانباافزایشاقتدارونفوذ
سیاســیاینموسســاتبیدروپیکردرمشهد،بانک
مرکزیتبدیلبهبانکمرکزیشــعبهمیردامادتبدیل
شد.نظامخلقپولایجادشد.کارکردایننظاماینبودکه
دولتآقایاحمدینژادازطریقسیاستهایانبساط
پولی،نرخرشــدنقدینگــیرابهحــدود۴0و۴۵درصد

درسالرساند.
اینسیاستانبســاطیپولییکتورملجامگسیخته
پدیدآوردکهاساســامربــوطبهدورانقبــلازتحریم
هاســت.ایندروغبزرگاستکهمیگویند،مشکالت
اقتصادایرانناشیازتحریمهاست.ایننوعفرافکنی
ناشیازبیسوادیاســت.اولینموجتورمدرایراندر
زمســتان138۷اتفاقافتاد.؛یعنیســالقبلازشروع
تحریمها.دراینمــدتنرختــورماز6ونیمدرصددر

فرودین138۵به30درصددربهمن138۷رسید.
درهمینزماندرحالیکهدولتمیبایستهمزمان
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بارشــدتورمنرخبهرهبانکیراباالمــیبرد،نرختورمرا
بهصورتمصنوعیپاییــنآورد.وقتیاینفاصلهاتفاق
افتاد،فاصلــه18درصدیایــنپیامرابهبــازارمیداد
کهاگرکسیموفقشــودازشــبکهبانکیوامبگیرد،به
ازایهریکمیلیاردتومــانماهانه1۵میلیونتومانبه
خرجســپردهگذارانوامدریافتکردهاســت.اینکار
تاســیسبانکراجذابکرد.درحالیکهدولتقبلاز
ظهورآقایاحمدینژادباخســتتمــامفقطبهبخش
خصوصیباکیفیتبارعایتهمهمقرراتدستگاههای
امنیتیمجوزتاســیسبانکرامیداد.امایکبارهبانکها
قارچگونهرشــدکردند.عمــدهاینبانکهــاینوظهور،
متعلقبهدستگاههایشــبهحکومتیبودند.شهرداری
تهرانازجملهایندســتگاههابود.ازلحاظسیاسیهم
اینبانکهــایمتعلقبهجناحراســتبودند،مثلبانک
انصار،قوامین،شهر،گردشــگری،حکمتایرانیــاناز
جملهبانکهاییهســتندکههمگیمتعلقبهتیمجدید

سیاسیحاکمبرکشوربودند.
درکنارانرخدادکهبانکمرکزیتبدیلبهبانکمرکزی
شــعبهمیردامادشد،موسســاتمالیواعتباریمثل
قارچافزایشیافت.موسســهثامــنالحججکههیچ
گونهمجوزینداشــت،درزمانانحــاللنزدیکبه600
شعبهدرسراسرایرانداشــت.درحالیکهامکانندارد
بتوانیدیــککافهکوچکدریکشــهردورافتادهبدون
اجازهنیرویانتظامیتاســیسکنید.اماتمامایرانپر
شدازموسساتمالیبدونمجوز.بهگونهایکهدرزمان
تشــکیلدولتآقایروحانی۲0درصــدکلبازارپولی
ایرانرابازارغیرمتشــکلپولیتشکیلمیداد.عنوانی
کهپرطمطراقاســت،امامعنیآنایناستکهخارجاز
هرگونهکنترلاست.این۲0درصدبهنرخاالنحدود۲۵0
هزارمیلیاردتومانمیشود.دولتآقایروحانیموفق
شده،درمدت۴ســالاین۲۵0هزارمیلیاردتومانرادر
حالیکهانجامآنمستلزمورودبهقدرتحاکمهبوده،به

زیر100هزارمیلیاردتومانبرساند.
انتقالبهسیستمبانکیهزینههمالبتهداشتهکهباالرفتن

حجمنقدینگیاست.
بله،کشــاندناینتعدادموسســاتغیرمجازبهداخل،

ادغاموانحاللحتماهزینهدارد.
۲۵0هزارمیلیــاردتومانازنقدینگیراســاماندهیاین
بازارتشــکیلمیدهد،مابقینقدینگی1۲00هزارمیلیارد

تومانیازکجاآمد؟
ســرعترشــدنقدینگیدردولتآقایروحانی8تا10
درصدکمترازدولتآقایاحمدینژادبودهاست.در8
ســالدولتآقایاحمدینژادنقدینگیبیشاز10برابر
شد.امادر۴سالگذشــته۲برابرشدهاست.اینبدان
معناســتکهاگرنقدینگیبازهمدوبرابرشود،سرعت
رشدنقدینگیدردولتآقایروحانینصفدولتآقای
احمدینژاداست.اینخودیکدستاوردبزرگاست.
متوسطرشدنقدینگیدر۴ســالگذشتهنصفشدهو
ثانیااستحضارداشتهباشیدکهترمزسیاستهایپولی

اصطالحادیرکشیدهمیشود.
نمیتواندیکشبه۲0تا۵0درصدنقدینگیتزریقکرد،اما
باهمانســرعتیاحتــییکدهمآنســرعتترمز
نقدینگیراکشــید.یادتانباشدکهدولتآقایروحانی
دربدترینشــرایطاقتصادیکهساختاراقتصادیایران
درحالسقوطبود،تشکیلشد.ایندولتنمیتوانست
سرعتکاهشرشدنقدینگیراپایینبیاورد،زیراثبات

اجتماعی-سیاسیکشوربهخطرمیافتاد.
منتقدانمیگویند،ســرعترشدنقدینگیایندولتباال
بوده،درحالیکهدربخــشدومانتقاداتآنهااینموضوع
موردتاکیداســتکهچرارشــداقتصادیپاییناســتو
اقتصاددررکوداســت.یعنیایندولــتهممتهمبهاین
استکهرشدنقدینگیراباالبودهوهممتهماستکهرشد

اقتصادیپایینآوردهاست!
چرارســانههابهاینموضوعاشارهنمیکنندکهایننقد
تناقضآشکاروروشــنداردومنتقداندرنقدهایشان
دچارتناقضهســتند؟درحالیکهدولتنمیتوانست
یکبارهرشدنقدینگی۴۵درصدیرابه1۲درصدبرساند؛
االناینرشدبه۲۴درصدرسیدهاست.ماهمازدولت
انتظارداریمکهاینرشــدراپایینتــربیاورد.امایادتان
هســتکهدرســئوالقبلیپرســیدیدکهچرااشتغال
ایجادنشــد؟پاسخآنســئوالایناســتکهبهلحاظ
علمیمهمتریندغدغهبانکهــایمرکزیوحکومتها
دردنیا،برقراریبهتریــنحالتتعادلبیننرخبیاریو
تورماســت.اینارتباطامروزاصطالحاشاخصفالکت

نامیدهمیشود.
بانکهــایمرکزیدردنیــادائمابرســر۲۵صدمدرصد
کاهشنرخبهــرهمطالعهمیکنند.مــنفکرمیکنم
امروزبهبهترینترکیبممکندرتاریخاقتصادایرانبه
لحاظسرعترشدنقدینگیورشداشتغالرسیدهایم.
فراموشنکنیداجرایتوافقهســتهایصادراتنفت

ایرانرادوبرابرکرد.
درحالــیکهدربهترینســالپــسازتحریمها،میزان
صادراتنفت۲۴درصدکمترازبدترینسالهایتحریم
بود.اینکهایندولتتوانستهبایکرشدنقدینگیساالنه
۲۴درصــدی،اقتصادراازرکودخارجکردهوکشــوررااز

پرتگاهخارجکند،۷00هزارشــغلایجادکند،صنعترا
احیاکند،کشــاورزیرااحیاکند،خدماترااحیاکند،من
ایناقداماراجزکارنامهبســیارموفقبانکیوپولیمی

دانم.
یادتانباشــددرتمامچهارسالگذشتهمیزانمعوقات
شــبکهبانکیکشــوریکریالافزایشنیافتهاست.از
ابتدایخلقــتبانکدرنظامپولیایرانتاپایانســال
83بهمیزان۴هــزارمیلیارددالربدهــیمعوقبانکی
داشــتیم،حالآنکهازاول8۴تااول90اینعدد۲۵برابر
شدهاست.اینافزایشناشــیازاینتناقضها،بازی
باعددهاومابــهاتلفاوتنرخبهرهرســمیبانرختورم
رسمیبودهاست.وقتینرخبهرهرسمییکسومتورم
میشود،عالمتیکهشبکهبانکیبهوامگیرندهمیدهد
ایناستکهبسیارســادهلوحهستیکهتسهیالتیکه
گرفتی،پسبدهی!وچونبیشــتراینافرادسادهلوح

نبودند،پسدرنتیجهپولیکهگرفتند،پسندادند.
دولتآقایروحانــیازطریقمعکوسکردناینرابطه
نهتنهابهنظرمنمعادل۲۵0تــا300هزارمیلیاردتومان
جلویدزدی،رانتخــواریوریختوپاشدرشــبکه
بانکیراگرفت.معوقاتبانکیهمبهصفررسیدهاست.
بنابراینمعتقــدمیکیازبهتریــنعملکردهایدولت
آقایروحانیدرحــوزهبانکیوپولیاتفاقافتاده؛مهمتر
آنکهبانکمرکزییکبــاردیگرازبانکمرکزیشــعبه

میردامادتبدیلبهبانکمرکزیکلایرانشد.
آقایلیــالزبحثدیگرایناســتکهدراینچهارســال
کفایتسرمایهبانکهابهخطرافتادوذخایرقانونیشانکم
شد،ریشهایناتفاقهاراناشیازچهتغییراتیمیدانید؟

ایرادیکهمنبهآقایروحانیواردمیدانمایناســت
کهخیلیزیاددربارهگذشــتهآبروداریکردهاست.این
خطــروجوددارد،امــااالناینخطربــهمراتبکمتراز
۴ســالپیشاست.روزبهروزوســاعتبهساعتدر
حالدورشدنازفروپاشیشبکهبانکیهستیم.مثال9۴
درصدازاختالسیکهدربانکسرمایهیاصندوقذخیره
فرهینگیــانرخداده،متعلقبهقبلازمــرداد9۲بوده

است.یعنیهمهمربوطبهقبلاست.
آثاراینفسادکهدرگذشتهرخداده،بازهمبرقرارخواهد
بود.میگویند،شــبکهبانکیدرحالفروپاشــیاست
امایادشــانمیرودبگویند،داراییهایمســمومیکه
ایجادکردند،اینخطرراایجادکرد.خطرفروپاشینظام
بانکیکهاینقدربررویآنمانوردادهمیشود،ناشــیاز
دودلیلاست:اولداراییهایســمیودوممطالبات
معوقاست.دلیلسومیوجودندارد.صددرصددارایی
هایســمیبانکهامتعلقبهقبلازتشــکیلایندولت
اســتومطالباتمعوق.همبهشــماثابــتکردمکه
یکریالافزایشنیافتهاســت.بااصالحاتیکهصورت
گرفته،اقتصــادایرانروزبهروزدرحــالفاصلهگرفتن
ازخطریاستکهبرایشــبکهبانکیایجادکردند.من
اطمینانمیدهــمکهباادامهتدبیرهــایکنونی،هیچ

بانکیمتالشینخواهدشد.

در چهار سال گذشته بانک مرکزی موفق 
شده،چند بمب ساعتی بسیار بزرگ را در لحظه 

انفجار خنثی کند.یکی از آنها موسسه ثامن الحجج 
است که در آن حدود 6 هزار میلیارد تومان پول 

گمشده است وتحت کنترل بعضی از افراد با نفوذ 
بوده است.به سختی بانک مرکزی توانست اقتدار 

خود را بنا کرد.تکلیف حدود 1.5 میلیون سپرده 
گذار که 97 درصد سپرده گذاران این موسسه 
را تشکل می دهند،امروز مشخص شده است.

اگر همین تعداد وارد بازار می شدند،می دانید 
چه اتفاقی می افتاد؟ یا مساله کاسپین که بانک 

مرکزی با اقتدار در حال حل آن است
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رئیسسازمانملیبهرهوریباتشریحنتایجتعیینسهم
بهرهوریدررشــداقتصادیســال9۵گفت:سهممیانگین
رشدساالنهبهرهوریازرشــداقتصادیدرسالهای93تا9۵

معادل6۲درصدبودهاست.
رویــاطباطباییباتشــریحســهمبهــرهوریدررشــد
اقتصادیســالهای٩١تا٩٥گفت:گزارشتغییراترشد
شــاخصهایبهرهوریکلعواملتولیدطــیدورهمذکور
نشــانمیدهد،اینشاخصدرســالهای139۲،1391و
139۴ازرشــدمثبتــیبرخــوردارنبودهوهمچنینرشــد
اقتصادیدراینســهســالبهترتیب)8-(درسال1391،
)صفــر(درســال139۲و)1,6-(درســال139۴گزارش

شدهاست.
رئیسســازمانملیبهرهوری،ســهمبهرهوریازرشــد
اقتصادیدرســال9۵را86درصدعنوانکردوافزود:براین
اساستغییراتشــاخصبهرهوریکلعواملتولید9.9۵
درصدبودهدرحالیکهرشداقتصادی11.6درصدبودهاست.
ضمناینکهسهممیانگینرشدساالنهبهرهوریازمیانگین

رشــداقتصادیساالنهطیســالهای93تا9۵نیز6۲درصد
بودهاست.

طباطباییگفت:مقایسهوضعیتشاخصبهرهوریکل
عواملتولیدنشــانمیدهدکهبیشــترینمیزانرشداین

شاخصمربوطبهسالهای1393و139۵بودهاست.
ویتصریحکرد:اینگزارشبااستفادهازآمارهایمربوط
بهرشــداقتصادیبرگرفتهازحســابهایملیبهقیمت
ثابتسال1390دریافتیازبانکمرکزیجمهوریاسالمی
ایرانوآمارمربوطبهنیــرویکاربرگرفتهازمرکزآمارایران
تهیهشــده؛ایندرحالیاســتکهآمارهایمربوطبهرشد
اقتصادیدرسالهای139۲،1391و1393محاسبهشدهاز
آمارحسابهایملیبهقیمتثابتسال1390دریافتیاز
بانکمرکزیجمهوریاسالمیایرانمیباشد،آمارمربوط
بهرشــداقتصادیدرســال139۴عینًاازآماراعالمشدهدر
گــزارشتحوالتاقتصادیدربخشواقعیایرانمنتشــر
شدهتوســطبانکمرکزیجمهوریاسالمیایراناستفاده

شدهاست.

بهگفتهطباطبایــی،همچنینبرایآمارمربوطبهرشــد
اقتصادیمربوطبهســال139۵،رشــداقتصــادی9ماهه
139۵منتشرشدهتوســطبانکمرکزیجمهوریاسالمی
درنظرگرفتهشــدهاست.الزمبهتوضیحاستکهآمارهای
مربوطبهشاخصهایبهرهوریدرسالهای139۴و139۵
مقدماتــیبودهاســتودرمعرضتجدیدنظرقــراردارد.
همچنین،آمــارمربوطبهنیرویکاربرگرفتــهازمرکزآمار

ایرانمیباشد.
ویاظهارداشــت:ازآنجاکهمفهومنرخرشــدبهرهوری
عبارتازتفاضلنرخرشداقتصادیازمیانگینموزوننرخ
رشــدنیرویکاروسرمایهمیباشددرســال1391کهرشد
اقتصادیمنفیبوده،رشددونهادهتولیدمذکور)نیرویکارو
سرمایه(هردومثبتبودهاست،لذارشدشاخصبهرهوری
کلعواملتولیدمنفیترازرشداقتصادیحاصلشدهاست.
دراینحالتمحاسبهسهمرشدبهرهوریازرشداقتصادی
امکانپذیــرنخواهدبــود.درواقعبهدلیلبیشــتربودنقدر
مطلقرشدشــاخصبهرهوریکلعواملازقدرمطلقرشد
اقتصادی،بهلحاظریاضیمفهومسهمموضوعیتنداردهر
چندکهباتوجهبهایناعدادمیتوانابرازداشــتسهمقابل
توجهیازرشداقتصادیمنفیدراینسالمیتواندناشیاز

رشدمنفیشاخصبهرهوریکلعواملباشد.
طباطباییگفت:دررابطهباعلتکاهشرشــدشاخص
بهرهوریکلعواملتولیددرســال1391میتوانبهایننکته
اشارهکردکهدرمفهومخاصآن،اینکاهشازتحریمهای
اقتصادیوعدمدردســترسبــودنمواداولیــهوارداتی،
علیرغمرشدنیرویکاروســرمایهبودهکهخودرابهصورت
رشدمنفیدرشــاخصبهرهورینمایانکرده؛اماازآنجاکه
کلاقتصادکشورازشرایطنرمالبرخوردارنبودهاست،این
عاملنشــاندهندهعدموجودبهرهوریدرکلاقتصادبوده
اســت.بنابراینتأثیراتمنفیهرعاملیمانندمشــکالت

اقتصادیدرشاخصهایبهرهوریمنعکسمیشود.
ویافزود:درســال139۴نیزعلیرغمرشدمثبتنیروی
کاروسرمایه،بهدلیلرکوداقتصادیناشیازادامهتأثیرات
تحریمها،رشــدشــاخصبهرهوریکلعوامــلتولیدنیز
منفیترازرشداقتصادیشــدهاست.بنابراینهمانطورکه
درباالذکرشدبهدلیلبیشتربودنقدرمطلقاینعددنسبت
بهقدرمطلقرشــداقتصادی،مفهومســهمازلحاظریاضی

موضوعیتخودراازدستخواهدداد.
طباطباییگفت:شاخصبهرهوریکاردرسال9۵معادل
9۵،شــاخصبهرهوریســرمایهدرســال9۵معادل96و

شاخصبهرهوریکلعواملنیز9۵بودهاست.

جزئیات سهم بهره وری از رشد اقتصادی ۹۵

شاغالن چقدر بهره ور بودند؟

گزارش تحلیلی

شاخص های بهره وری بر اس اس ارزش افزوده، تعداد جمعیت شاغل و موجودی سرمایه )۱۰۰=۱۳۹۰( در سال ۱۳۹۰

درصد تغییر نسبت سال قبل۱۳۹۰شاخص
ــ۱۰۰شاخص بهره وری کار

ــ۱۰۰شاخص بهره وری سرمایه
ــ۱۰۰شاخص بهره وری کل عوامل
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شاخص های بهره وری بر اساس ارزش افزوده، تعداد جمعیت شاغل و موجودی سرمایه )۱۰۰=۱۳۹۰( در سال ۱۳۹۵
درصد تغییر نسبت سال قبل۱۳۹۵شاخص

۹۵۸.۵۹شاخص بهره وری کار
۹۶۱۰.۸۶شاخص بهره وری سرمایه

۹۵۹.۹۵شاخص بهره وری کل عوامل

۲.۶۴میانگین رشد ساالنه شاخص بهره وری کل عوامل تولید طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ )درصد(
۴.۲۸میانگین رشد ساالنه اقتصادی طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ )درصد(

۶۲سهم میانگین رشد ساالنه بهره وری از میانگین رشد ساالنه اقتصادی طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ )درصد(

شاخص های بهره وری بر اساس ارزش افزوده، تعداد جمعیت شاغل و موجودی سرمایه )۱۰۰=۱۳۹۰( در سال ۱۳۹۱
درصد تغییر نسبت سال قبل۱۳۹۱شاخص

۸.۲۴-۹۲شاخص بهره وری کار
۱۰.۰۷-۹۰شاخص بهره وری سرمایه

۹.۳۳-۹۱شاخص بهره وری کل عوامل

شاخص های بهره وری بر اساس ارزش افزوده، تعداد جمعیت شاغل و موجودی سرمایه )۱۰۰=۱۳۹۰( در سال ۱۳۹۲
درصد تغییر نسبت سال قبل۱۳۹۲شاخص

۳.۶۸-۸۸شاخص بهره وری کار
۲.۱۷-۸۸شاخص بهره وری سرمایه

۲.۷۹-۸۸شاخص بهره وری کل عوامل

شاخص های بهره وری بر اساس ارزش افزوده، تعداد جمعیت شاغل و موجودی سرمایه )۱۰۰=۱۳۹۰( در سال ۱۳۹۳
درصد تغییر نسبت سال قبل۱۳۹۳شاخص

۹۱۳.۴۲شاخص بهره وری کار
۸۹۰.۹۹شاخص بهره وری سرمایه

۹۰۱.۹۵شاخص بهره وری کل عوامل

شاخص های بهره وری بر اساس ارزش افزوده، تعداد جمعیت شاغل و موجودی سرمایه )۱۰۰=۱۳۹۰( در سال ۱۳۹۴
درصد تغییر نسبت سال قبل۱۳۹۴شاخص

۴.۵۸-۸۷شاخص بهره وری کار
۲.۸۱-۸۶شاخص بهره وری سرمایه

۳.۵۲-۸۷شاخص بهره وری کل عوامل

سهم بهره وری از رشد اقتصادی طی دوره ۹۵-۱۳۹۱ )درصد( *

سهم بهره وری از رشد اقتصادی )درصد( رشد اقتصادی )درصد( تغییرات شاخص بهره وری کل عوامل تولید )درصد( سال
۱۳۹۱**-۹.۳۳-۸--

۱۳۹۲-۲.۷۹۰--
۱۳۹۳۱.۹۵۳۶۵

۱۳۹۴***-۳.۵۲-۱.۶--
۱۳۹۵۹.۹۵۱۱.۶۸۶
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 گپ وگفت

باتوجهبهاتفاقاتیکهدرگذشتهرخدادهوسیاستهایی
کهدردولتاتخاذشــده،تحلیلهایمتفاوتیازسال96
وجــوددارد.یکیازاتفاقاتیکهدرطولســهســالونیم
اخیررخداد،اینبــودکهدولتیازدهــم،دولتیراکهبا
رشــداقتصادیمنفیتحویلگرفتهبود،بارشــدمثبت
اقتصادیبهدولتبعدتحویلخواهــدداد.البتهنکتهای
کهوجوددارد،ایناســتکهاگرچهنرخرشــداقتصادی
مثبتشدهوافزایشیافته،امادرمقابل،بخشصنعت
هنوزتحرکآنچنانیپیدانکردهودررکودبهسرمیبرد.
باتوجهبهاینشــرایط،شماچشــماندازسال96اقتصاد

کشورراچطورمیبینید؟
ماابتدابایدعللوشــرایطیکهباعــثایجاداینرکود
شــدهرابررســیکنیم.بخشعمــدهایازرکــود،به
سیاســتوارداتانبوهبرمیگرددکهدردودولتقبل
صورتگیرد.وارداتانبوهباوجودشعارهایحمایت
ازتولیدداخلانجاممیشــدودولتخالفآنشعارها
عملمیکرد.ماتاکنونهیچدولتیراندیدیمکهبگوید
ازتولیدداخــلحمایتنمیکنم،امــادرعملآنچهکه
اتفاقافتاد،رشدوارداتدربخشهایمختلفبود.

ازســال8۴بهبعددرصنایعمختلــف،بهخصوصدر
صنعتنساجیکهماپیگیریمیکنیم،وارداتمنجر
بهایجــادروزنههاییشــد.اینمثللولــهایمیماند
کهمیترکدوبعدشــمااگررســیدگینکنید،ترکهاو
شــکافزیادمیشــودوکاربهجاییمیرسدکهدیگر
نمیتوانجلویآنســیلیکهناشــیازترکیدگیلوله

است،بهاینراحتیهاگرفت.
ایناتفــاقدراقتصــادماافتــاد.طبــقآمارهاییکه

مســووالنوســتادمبارزهباقاچاقکاالوارزمیدهد،
میزانقاچاقازسال8۴بهبعدرشدچشمگیریداشته
اســت.وضعیتبهجاییرسیدکه30،۲۵میلیارددالر
قاچاقصــورتگرفت؛اینوضعیتبــهخصوصدر
صنایعکوچکومتوسطهنوزهممتاسفانهادامهدارد.
اینباعثشــدکهبهمرورتولیدداخــللطمهببیندودر
شــرایطنابرابرقرارگیرد.درعینحال،بهخاطراینکه
شرایطرقابتیوجودنداشــت،بازارهایصادراتیرااز
دســتدادیم.یادماننرودمادربسیاریاززمینههادر
حالیکهبابرخیازکشــورهارفیقهستیم،امارقیب
همحسابمیشویم؛مثلکشــورترکیه.بهخصوص
اینکهدرصنایعکوچکومتوســطبهطورموازیعمل
میکنیــم.یعنیخیلیازاقالموکاالهاراهمکشــورما
تولیدکنندهوصادرکنندهاستوهمترکهاتولیدکننده
وصادرکننــدههســتند.بنابرایــنباآنهابایــدبهگونه
دیگریبرخوردکرد.ازســال8۴بهبعدقاچاقرشــد
کرد.بهموجبآمارهاییکــهوزارتصنعت،معدنو
تجارتاعالممیکندودریکی،دوسالاخیربحثهای
آماریآنهمشدهاست،قاچاقکاالباعثبستهشدن
کارخانههاشدودرعینحال،بسیاریازکارخانههازیر
ظرفیتتولیدکارکردند.معنایزیرظرفیتتولیدکار
کردنهمایناستکهقیمتتمامشدهتولیدافزایش

پیداکردهاست.
کاهشظرفیتتولیدچقدربودهاست؟

آخریــنآمارهاییکهبــهطوررســمیمقاماتاعالم
کردند،ایــنبودهکهبــرایمثالدرصنعتنســاجی
وپوشــاکبهطــورمیانگینوبــانگاهبدبینانــهاز3۵

درصدوبانگاهخوشــبینانهبیشتراز۵0درصدظرفیت
نمیتوانیمتولیدراباالببریم.البتهاینشــرایطدرمورد
صنایعکوچکومتوســطکشوراســتکهاشتغالزایی
رابایــددراینبخشپیــداکردورکــودباعثبیکاری
میشــود.افزایشبیکارینیزبهصندوقبیمهبیکاری
فشــارمیآوردکــههمیناالنهماینفشــاررویآن
است.اینوضعیتباعثکسریبودجههایعجیب
وغریبخواهدشــد؛ضمناینکهتبعــاتاجتماعی
ســوءداردکهاصالبارقموعددقابلبرآوردنیست.ما
همیشــهمیگوییماقتصادیکبعدروانــیداردویک
بعدآننیزاقتصادیاســتکهبرمبنایعرضهوتقاضا
وعــددورقمبایدصحبتکرد.گاهیاوقاتُبعدروانی،
اثریبهمراتببیشــترومخربتــرازبخشفیزیکی
اقتصاددارد.مثالشــایعهوبیثباتیدرموضوعیمثل
ارزکهازســال8۴بهبعدشــاهدبودیم،اثراتمخربی
رویاقتصادگذاشــت.ضمناینکهیــکعاملرکود،

تحریمهاییبودکهبهمروراتفاقافتاد.
البتــهمابعــدازانقالبتحریمهــاراداشــتیم،امادر
دولتهاینهمودهمتحریمهاتشدیدشودومتاسفانه
روزنههاوراههایعبورازتحریمکهقبالپیدامیکردیم،
دیگربهتنهاییبرایحلمشــکالتاقتصادیراهگشا
نبود.هنوزهماینمشکلبهخصوصدرسیستمپولی
وبانکیادامهدارد.یکیازمشــکالتیکهدردولتقبل
بهوجودآمد،رکودبود.شــمامیدانیدیکبخشهایی
درســبدمحاســباتیتورمبانکمرکزیوجــودداردو
برمبنایآنها،شــاخصتورماندازهگیریمیشــود.
طیســالهاقبل،یکیازبخشهاییکهرونقداشت
وباعثافزایشتورممیشــد،مسکنوساختوساز
بود.دولتهایقبلایناشتباهرامرتکبشدند،چون
بخشساختمانموتورمحرکبسیاریازصنایعدیگر

بود؛بهخصوصصنایعکوچکومتوسط.
طبقبررســیهایاقتصادی،وقتیبخشســاختمان
رونقداشتهباشــد،بیشاز۲00صنعتفعالهستند.
بخشســاختمانبهعنوانمحرکایــنصنایععمل
میکندکــهاینموضــوع،هــماشــتغالزاییورونق
اقتصــادیرابهدنبــالدارد.امــادولتقبــلیکیاز
تصمیماتیکهبهاشــتباهگرفت،اینبودکهخواستبا
رونقبخشساختمانمبارزهکندوبعدهممسکنمهر
رامطرحکردکهتولیدآنبیشازظرفیتوتوانکشــور
بود.درواقعبافشارهاییکهدولتقبلدرآنزمانوارد
کردومتاســفانهبهدلیلاینکهسیستمپولیمستقلی

نداشتیم،عمالپایهپولیافزایشپیداکرد.
ازطــرفدیگــر،وقتیکهرکــوددراثرمطرحشــدن

ماموریت ویژۀ اقتصاد در سال ۹۶

در عرصه اقتصاد، به افرادی مثل آقای ظریف را نیاز داریم

در رشایطــی دو مــاه از ســال 96 می گــذرد کــه بــه اعتقــاد مقامــات دولتــی، نشــانه هایی روشــن و امیدبخــش از آینــده اقتصاد 
ایران در حال پدیدار شــدن اســت. طی حدود چهار ســال فعالیت دولت یازدهم، نرخ تورم در ســال 95 تک رقمی و رشــد 
تولیــد ناخالــص داخلــی نیــز در 9 ماهــه ســال گذشــته بــه 11.6 درصد رســید. البته ســهم عمده ای از رشــد اقتصادی کشــور 
مدیون بخش نفت اســت، اما نکته ای که وجود دارد، این اســت که آهنگ رشــد ســایر بخش های اقتصادی بســیار آرام تر 
از بخــش نفــت اســت و بــه همیــن دلیــل در بخــش غیرنفتــی اقتصــاد تحــرک آن چنانــی دیــده منی شــود. در ایــن خصــوص، 
محمدمهــدی رییــس زاده، مشــاور بانکــی اتــاق بازرگانــی ایــران می گویــد: »بعــد از برجــام تولیــد و صــادرات نفــت افزایــش 
یافــت و اثــر آن را روی رشــد اقتصــادی دیدیــم. به همین ترتیب، نرخ رشــد اقتصادی که در ابتــدای دولت منفی بود، مثبت 
شــد. امــا نفــت یک بــار اثــر خــود را روی رشــد اقتصــادی می گــذارد.« بــه بــاور وی، »بایــد واقع بینانه نــگاه کنیم و تــا زمانی که 
نتوانیــم در بخش هــای دیگــر اقتصــاد ایجــاد درآمــد کنیــم، از درآمــد نفــت بایــد اســتفاده بهینــه داشــته باشــیم.« رییــس زاده 
تاکیــد می کنــد: »مــا در حــوزه سیاســی و دیپلامســی سیاســی خــوب عمــل کردیــم، امــا در عرصــه اقتصــاد نیــز افــرادی مثــل 
آقای ظریف را نیاز داشــتیم که مذاکره کننده قوی باشــند و کار را به ســامان و نتیجه برســانند.« آنچه در ادامه می خوانید، 

مرشوح گفت وگو با محمدمهدی رییس زاده است.

مریم فکری 
خبرنگار
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مســکنمهربهوجودآمد،دیگرنمیشدشتررکودرابه
اینراحتیهــابلندکردواینکارخیلــیزمانمیبرد.
اینباعثشــدکهرکودبــهتمامبخشهــایصنایع
دیگرتسریپیداکند.ایندرشرایطیبودکهتحریمها
تشــدیدوصادراتنفتکاهشپیداکردهبود.درکنار
آن،نوســاننرخارزنیــزهمراهاقتصادکشــوربودکه
هماثرروانــیوهماثرفیزیکیرویاقتصادداشــت.
نمیشــودنرخارزرانادیدهگرفت.برایناساس،این
عواملدستبهدســتهمدادکهرکودبیسابقهایرا

بهوجودآورد.
دراینشــرایط،اجرایبرجامچقدررویبهبودوضعیت
اقتصادیکشــورموثربودوتوانســتقفلوزنجیرهای

اقتصادرابازکند؟
بایــدبگویمیکســریاتفاقاتمثبتتوســطدولت
یازدهمرخداد.یکیازآنها،باوجودهمهصحبتهایی
کهمیشــود،برجامبــود.برجامرویبخــشروانی
اقتصــادخیلیموثربودوباعثشــدضربهگیریکندو
فضایمثبتــیرابهوجودبیاورد.البتهایننکتهاهمیت
داردکهوقتــیرویقضیهایکارمیکنیــمواثرمثبت
دارد،اگــربرنامهریزیهایبعدیرابهدرســتیانجام
ندهیم،بهســرعتمیتواندامیدواریوروحیهمثبتی
راکهپیداشــده،تبدیلبــهروحیهمنفیکنــد.درواقع
برعکسبهجــایاثرمثبترویاقتصــاد،اثرمخرب
داشتهباشد.یعنیدراقتصاد،انتظاراترابایدمتناسب
باواقعیتهاوظرفیتهایاقتصادباالبرد.اگربیرویه
ایجادامیــدواریدرمردمکنیدوانتظــاراترافراتراز
ظرفیتاقتصادباالببرید،باعثرخوتوتشدیدرکود
میشود.درکشــورمادربسیاریازبخشهاایناتفاق

میافتد.میگفتندبرجامکهاجراییشود،همهمسایل
حلخواهدشد؛درحالیکههمهمسایلحلنیست.
درواقعبهنظرشما،ظرفیتتولیدیکهکاهشیافتهبود،

بهاینراحتیهاوباسرعتقابلافزایشنبود؟
ببینید،وقتیکهظرفیتتولیدپایینمیآید،اشتغالی
کهدربخشتولیــدبهوجودآمدهبــود،ازبینمیرود.
بیکاریهماثرسوءاجتماعیدارد؛غیرازاثراقتصادی
وبودجهایکهپاسخگوینیازهانخواهدبود.االنهمدر
کشوراینچالشوجوددارد.یعنیاگرظرفیتهاراباال
نبریم،شرایطومحیطرقابتیسالمیرادربخشهای
مختلفاقتصادبهوجودنیاوریم،تشــدیدبیکاریآثار
زیانباریخواهدداشــت.امروزجوانــانتحصیلکرده
آمادهورودبــهبازارکارهســتندویاانتظارشــغلیرا
دارند.اینگروهوقتیشــغلیراپیدانکننــد،دواتفاق
میافتد:یــانخبگانآنهامهاجــرتخواهندکردوفرار
مغزهاراخواهیمداشــتویااینکهدچارافسردگیو

سرخوردگیمیشوند.
مهمتریــندغدغههردولتیدرشــرایطکنونی،ایجاد
اشتغالورفعبیکاریجامعهاســت.بنابرایندرابتدا
بایدظرفیتتولیدراباالببریم.بعدهمزیرســاختها
وچارچوبهــایاقتصــادیاصالحشــودکــهبرای

کارآفرینانانگیزهفعالیتاقتصادیایجادشود.
بهموجبآمارهــا،بعدازبرجامبهطــورطبیعینفت
ازتحریمخارجشــدوتولیدوصــادراتنفتافزایش
یافتواثرآنرارویرشــداقتصادیدیدیم.بههمین
ترتیب،نرخرشــداقتصادیکهدرابتدایدولتمنفی
بود،مثبتشــد.امانفتیکباراثرخودرارویرشــد
اقتصادیمیگــذارد.مابهدلیلاینکــهدراوپکقرار

داریم،ازیکحدیبیشــترنمیتوانیمتولیدوصادرات
نفتداشــتهباشیم.ســهمیهبندیوجوددارد.درحال
حاضردلیلثباتقیمتنفت،ناشیازرعایتسهمیه
توسطاعضایاوپکاســت.اینیکیازدستاوردهای
مثبتبرجامبودکهباوجودعضویمانندعربســتانبا
تولیدبیشاز10میلیونبشکهنفت،اماموافقتکردند
مابهسهمیهســابقبرگردیم.اینیکدســتاوردبود.
البتهبایدواقعبینانهنگاهکنیمکهتازمانیکهنتوانیمدر
بخشهایدیگراقتصادایجاددرآمــدکنیم،ازدرآمد
نفتبایداستفادهبهینهداشــتهباشیم.حرفاساسی

مادراینجاست.
دربحــثافزایشظرفیــتتولید،یکیازمشــکالت
واحدهایصنعتی،نقدینگیاســت.دولتیکســری
تسهیالتیرابرایصنایعکوچکومتوسطدرنظرگرفت.
مثال،سیاســتپرداخت16هزارمیلیاردتومانبهصنایع
کوچکومتوسط.بهنظرشما،آمارهاییکهامروزدررابطه
باپرداختتسهیالتعنوانمیکنند،تاچهاندازهبهبخش

تولیدواقعیبود؟
تــاآنجاییکــهمــناطــالعدارم،کارگروههاییدر
استانهاتشکیلشــدوبعدسایتیرابرایاینکارقرار
دادندکهثبتنامبرایدریافتتسهیالتکنند.دراین
ســایتواحدهایکوچکومتوســطثبتنامکردندو
حتیتعداددرخواستهابیشــترازحدانتظاربود.اما
دراجراآنچهکهاتفاقکهافتاد-اینحرفمنبرمبنای
مصادیقیبودهاست-،عدمموفقیتاینطرحبود.

استداللشمابرایاینعدمموفقیتچیست؟
یکیمشــکالت،نحوهاجرابــود.اوالاینتســهیالت
صرفنظــرازمعوقاتســابقبود.چــونطبقضوابط
بانکــیوقتــیبدهیمعــوقداشــتهباشــید،دیگر
نمیتوانیدتســهیالتجدیدیبگیریدتــابدهیقبلی
راتســویهکنید.نحــوهاجراوعملکردهــادربانکهاو
مناطقمختلفمتفــاوتبود.یعنییــکبانکواقعا
برمبنایمصوبهعملکردودراینبخشنتایجمثبتیرا
شــاهدبودیم.بهعبارتی،واحدیکهسرمایهدرگردش
نداشت،نقدینگیجذبکردوتوانستندظرفیتتولید
خودراافزایشدادند.امادرخیلیازمناطقضوابطیرا
برایتسهیالتگذاشتند.بهاینترتیب،بانکهافشار
آوردندوســعیکردندخودرادرنقطهامنقراردهندو

وثایقاضافیبگیرند.
ازســویدیگر،برخیواحدهاسعیکردندیکسریاز
بدهیهایمعوقخودرابااینتسهیالتپرداختکنند
واینکارراهــمکردند.اینکهبگوییماینتســهیالت
جوابندادهواثرنداشــته،ناشیازنحوهاجراوعملکرد
بودهاست.یعنییکواحدیقبالبدهیمعوقداشتهو
بخشیازبدهیمعوقخودرابااینتسهیالتپرداخت
کردهاســت.بهطورطبیعیپرداختاینتســهیالت
برایواحدهایتولیدیحالتُمســکنوارراداشــته
اســت.چوناگرقراربوده100واحدبگیرد،30واحدبه
دستشرسیدهاســت.وقتیسرمایهدرگردشبرای
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بخــشتولیدکافینباشــد،مثلُمســکنبرایمدت
کوتاهیعملمیکند.دوبارهدوسهماهبعددرپرداخت
اقساطتسهیالتدریافتیدچارمشکلمیشود،چون
آنقدرتولیدنداشتهتاازمحلحاشیهسودخود،اقساط

رابپردازد.اینیکواقعیتاقتصاداست.
بســیاریازواحدهارامیشناسیمکهبهدلیلشرایطی
کهبانکهاگذاشــتند،منصرفشدندوگفتنداصالمابا

اینشرایطتسهیالترانمیخواهیم.
ایندرشــرایطیاســتکــهدرحالحاضــربانکها
بهدلیلعدمافزایشســرمایه،عدمکفایتســرمایه
وعدمرعایتاســتانداردها،بامشکلروبهروهستند.
ماهماکنوناســتانداردهایبازلیکودوراداریم،اما
بانکداریمــدرندنیادرحالحاضربااســتانداردهای
بازلســهعملمیکند.ایندرحالیاســتکهماهنوز
بازلیکرااجــرانکردیموبازل۲راتازهترجمهکردیم.
اینهاســختگیرینیســت.اینمــوارداگررعایت
شــوند،همســهامداراندرنقطهامــنومطمئنقرار
میگیرندوهــماینکهتســهیالتگیرندگانازمحل
منابعیکهایجادشده،میتوانندنیازهایخودراتامین

کنند.
همانطــورکهگفتیــد،هماکنونقــدرتبانکهابرای
اعطــایتســهیالتومشــارکتمالیقابلمقایســهبا
کشــورهایخارجیوبخشهایتولیدیمــوردانتظار
نیســت.تاجایــیکهوزیــراقتصادهمگفتــهافزایش
سرمایهبانکهانیازعاجلوضروریاستوازهرمحلی

برایافزایشسرمایهبانکهابایداستفادهکنیم.
متاســفانهافزایشســرمایهبانکهــایدولتیرابه
مــواردیاحالهمیدهنــدکهیکمقــداریمحلابهام
اســت.مثالبهبانکهــایدولتیمیگوینــدازمحل
وصولمطالباتمعوق،بخشیصرفافزایشسرمایه
شود.خباگرشرایطاقتصادیدرستنشودوازرکود
خارجنشــویم،مطالباتمعوقنیزوصولنمیشودکه
صرفافزایشسرمایهشود.باوجوداینشرایط،شما

چشماندازسال96راروشنمیبینید؟
بهنظرمنســال96میتواندســالخوبیباشد.البته
یکابهامهاییفراترازمسایلداخلیبهوجودآمدهکه

آنهارویاقتصادکلدنیااثرمیگذارد.
منظورشــما،رویکارآمدنرییسجمهورجدیدآمریکا،

دونالدترامپاست؟
بله،درراساینابهامها،آمدنآقایترامپقراردارد.
اینموضوعرویاقتصادســایرکشورهامثلچیننیز
اثرگذاراســت.اتفاقاتیکهظرفدورهکوتاهایشانرخ
دادهودســتوراتترامپ،بهابهامهایمااضافهکرده
است.یادماننرودکههمیشــهبایدرویآمارقضاوت
کرد.هنوزهمکههنوزاســت،80درصدمبادالتپولی
دنیابادالرانجاممیشــود،یعنییورووســایرارزهای
جهانــرواکهموردقبولمااســت،بیــن1۵تا۲0درصد
بیشترراتشــکیلنمیدهد.بنابراینوقتیشمادریک
ســبدیبا80درصدیکطرفقرارداریــد،نمیتوانید

بهآنبیتوجهباشــید.ازســویدیگر،تمامکشورهای
همسایهوحوزهخلیجفارسکهدرآمدهاینفتیدارند،
ارزشاندالراســت.برایناساس،میبینیددرامارات
هریکدالر،3.6۷درهماســت.یااینکهدرعربستان
هــردالر،3.۷۴ریالاســت.ارزشدالردرهمینحد
نوســاندارد.ماهمقبالهمینشــرایطراداشتیم،اما
بعداازاینشرایطخارجشدیمکهراهآن،یکسبدارزی
بود.دریکدورهایآقایبهمنیاعالمکردکهسبدارزی
رایوروکردیموســودبردیم.درستهمبود.چونیورو
درابتــدادرمقابلدالرضعیفبودوبعدقویشــد.ولی
بعدهابااتفاقاتیکهافتاد،سودیکهگرفتیم،برعکس
شــد.یعنیدریکدورهایباعثضرروزیانماشــد.
البتــهیکمواردیالزاماتاســت.امــروزکهباوجود
مســایلیکهدرمقابلآمریکامواجههستیم،مجبوریم
راهکارهاییرابرایحفظمنابعاتخــاذکنیم.بنابراین
هیچچارهایجزایننداریمکهیکســبدارزیداشته
باشــیموبعدسعیکنیمروابطدووســهجانبهمانرابا

کشورهایاطرافافزایشدهیم.
یعنیدیپلماسیاقتصادیراتغییردهیم.

مادرحوزهسیاسیودیپلماســیسیاسیخوبعمل
کردیــم،امادرعرصــهاقتصادنیزافــرادیمثلآقای
ظریفرانیازداشــتیمکهمذاکرهکنندهقویباشــندو
کاررابهسامانونتیجهبرســانند.باتوجهبهاینکهاالن
درآســتانهانتخاباتقرارداریم،بهنظرمنبهطورقطع
وبهیقینآقایروحانیبــرایدولتبعدرأیمیآورد،
امابایددرتیــماقتصادیخودتجدیدنظــرکند.بانک
مرکزیبهعنوانسیاســتگذارپولیووزارتاقتصاد
بهعنوانسیاســتگذارمالیوســایرسیاســتهای
اقتصادیبایدبایکدیگرهماهنگباشندونمیشودهر
کدامفقطمسایلخودرادرنظربگیرند.ماازاینقضیه
خیلیرنجبردیم.بهخصوصدررابطهباسیاستهای
پولیومالی.وقتــیبودجهرامجلستصویبمیکند،
تفریغبودجهرانیزطبققانونداریم.انحرافهاوعدم
عملکردمناسبدرتفریغبودجهنشاندادهمیشود.

موضوعــیکــههماکنونمطــرحاســت،مالیاتها
اســت.دررابطهبــااصالحیــهقانــونمالیاتهاکه
ازابتدایســال9۵قابلیتاجراداشــتوســهسال
هــمنظامجامعمالیاتــیفرصتبرایانطبــاقبااین
اصالحیــهدارد،درهمینابتــدایکارکهنگاهمیکنیم،
اشــکالهایعدیدهایوجودداردومیبینیماصالحیه
قانونمتناسبباشــرایطروزدیدهنشدهاست.چرا؟
چونزمانیکــهاینقانونبهمجلــسرفتهوتصویب
شد،بســیارشــتابزدهعملکردندواالنهمهمتوجه
اشــکاالتبرخیازمــواداصالحیهقانونشــدند.گویا
موقعیکهاینقانونمیخواســتهتصویبشود،کسی
بهآنتوجهنکردهاســت.ازسویدیگر،دردورانرکود
مابهجــایحمایتازکارآفرینایرانــی،مالیاتهای
ســنگینازآنهامیگیریم.یکیازافتخاراتســازمان
امورمالیاتیایناستکهدرآمدهایمالیاتیدردوران

رکودافزایشپیداکردهاست.
پیشــنهادشــمادرشــرایطکنونــیبهسیاســتگذاران

اقتصادیکشورچیست؟
هماهنگیبینسیاســتهایمالیوپولیبایددرس
اولماباشــد.نــگاهبایدکالنباشــدودولــتخودرا
جایپــدرخانوادهببینــد.برایمثال،اگرقراراســت
سختگیریشــود،بدانددرکجاهابایدسختگیری
کند.اگرقراراســتمالیمتوانعطــافبهخرجداده
شود،مشخصباشددرکجاهابایداینرویکردراداشته
باشــد.بهنظرمنحوزهمالیمــتوانعطافدولت،در
بخشتولیداست.یعنیاگرمیخواهیمبیکاریراحل
کنیمورونقاقتصادیبهوجودآیدوسرعتبیشتریدر
خروجازرکودداشــتهباشیم،هیچچارهایجزحمایت
ازصنعــتنداریم.ماچرابهتجربهکشــورهمســایه،
ترکیهنگاهنمیکنیــمکهاگردراینکشــورمالیاتبر
ارزشافــزوده18درصداســت،امــادرموردصنعت
نساجیوپوشاک،مالیاترابه8درصدکاهشدادند.
چوناشتغالزاییاینصنعتبرایآنهامهماست.

مادرکنارتوجهویژهایکهبهصنایعمادرهمچوننفت،
پتروشــیمی،فوالدوخودروداریم،بایــداینتوجهرابه
صنایعکوچکومتوســطداشتهباشــیم.ایندرحالی
استکهبیتوجهیشدهاست.یعنیدرستدرجایی
کهباکمترینعددورقماشتغالرامیتوانیمتولیدکنیم
وباعثرونقشــویم،اینقســمتموردغفلتواقع
شدهاســت.اینجاستکهیکســریانتقادمیکنند
کــهوزارتصنعت،معــدنوتجارتفقــطبهخودرو،
پتروشیمیوفوالدتوجهمیکند؟!البتهایندولتهم
مقصرنیست.دولتهایقبلودراثرفشارنمایندگان
دورههایقبلاقداماتیراانجــامدادند.برایمثالدر
دورهایکهبابحــرانآبیروبهروهســتیموفوالدهم

آببراست،پروژههایسنگینفوالدیاجراشد.
همهاینهایکســریمشــکالتریشــهایهستند.
بنابرایناولویتاولمادرســال96بایدایجادیکتیم
اقتصادیمنسجمباشد.مانیازبهاستقرارسیستمهای
حمایتیواقعیازتولیدکنندگانوصادرکنندگانداریم.
چرایکتصمیمیکهمیگیریم،یکسالطولمیکشد
ودرنهایــتهماجــرانمیکنیمواینبهتولیدکشــور
لطمــهمیزند.درحالــیکهترکیهمیبینــدبهمحض
اینکهالیافایرانخوبصادرمیشــود،بهســرعت
عوارضآنتیدامپینگمیگذاردوبهمدت۵سالاز۵
درصد،۲۵درصدعوارضمیشود.بعد۵،۴سالطول
میکشدکهاینقضیهحلشود.بعدهماحتمالتمدید

اینتصمیممیشود.
برایناســاس،مادرکناردیپلماســیسیاســی،نیاز
بهدیپلماســیاقتصادیقویومنســجمداریمتاهم
تولیدکننــدهوهمصادرکنندهاحســاسکندکهحامی
وپشــتیبانواقعیدارد.بقیــهکارهابــاتولیدکنندهو
صادرکنندهاســتوبعدظرفیتسازیاستکهحرف

میزند.
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انفجارمعدنآزادشهربهانهایبرایواکاویمشکالتصنفی
کارگرانمعدنونارســاییهاییمانندبیمهنبودنآنهاســت،
چراکهبهگفتهدستاندرکاراناینبخشباتوجهبهاینکهحادثه
دردلمعدنکاریاســت،کســیکهبیمهنمیکنداصالدرک
فعالیتاقتصادیرانداردویکفعالمعدنیهمیشهبایدبرای

خودضمانتهایالزمراداشتهباشداما....
بیتردیــدکاردرمعدنیکیازمشــاغلبادرجهســختی
باالســتکهنیازبهامتیازاتویژهمشاغلســختدارد.این
درحالیاســتکهدرمواردیشــاهداینهستیمکهکارگران
معدنازبرخــیحقوقاولیهکارگریهمبیبهرههســتند؛به
طوریکهگاهیمواردیحیاتیمانندبیمهومحیطکارایمننیز
ازآنهاسلبمیشود.نمونهبارزاینبیانصافیدرحقکارگران
معدن،کاردرمعدنزغالسنگزمســتانیورتبودکهبعداز
انفجار،سیاهیتخلفاتکارفرمادرحقکارگرانآنجابیرونزدتا
خطراتیکهازسرقصورمدیریتیدرمحیطکار،امنیتجانیآنها
رانشانهگرفتهبود،اعماقزمینآزادشهرراتبدیلبهمدفنآنها
کند.گاهینیزکارگرانمعدنکهبهلحاظساختارقدرتدرگروه
اقشارضعیفقرارمیگیرند،نهفقطموردظلمازطرفکارفرما
هستندبلکهحتیتحتمظلومیتیقرارمیگیرندکهرانتهای
قدرتمندترمالکانباعثمیشودحتینهادهایقانونیوناظر
همبهســراغکارفرمابرایحسابکشینروندتااینچرخهبه

سودمالکانوبهضررکارگرانادامهداشتهباشد.
کامرانوکیــل-دبیراتحادیهصادرکننــدگانمحصوالت
معدنی-بااشــارهبهوضعیتکارگراندرایــنمعدندراین
بارهاظهارکــرد:اینمعدنمتعلقبهیکیازنهادهااســتکه
استانداردهایسختگیرانهازآنهاخواستهنشدهاست.آنهانیز
معدنرافقطباهدفاســتحصالموادمعدنیبهیکپیمانکار
ســپردندوپیمانکارمعموالپولخودرابابتهرتناستخراج

میگیردوســرعددیمثال100هزارتومــاندرهرتنبامالک
توافقمیکندوایننحوهتوافقباعثمیشودمالکدیگرکاری
بهچیزینداشتهباشدوپیمانکاربرایاینکهبرایخودصرفه
اقتصادیایجادکندممکناستازهزینههایمختلفبکاهد
یانســبتبهموضوعاتایمنیبیتوجهیکنــدوحتیحقوق

کارگرانخودراپرداختنکندتاحاشیهسودراباالببرد.
ویافزود:وقتیفعالاقتصادییــاپیمانکارعادیبارقمی
چندمیلیونیبهســازمانتامیناجتماعیبدهکارشود،نهتنها
حسابهایبانکیشمســدودمیشودبلکهممنوعالخروج
میشودوباهزارشیوهنظارتیبایدبدهیخودراپرداختکند.
درحالیکهاطالعاتواظهاراتمسئوالنمشخصکردهاست
پیمانکارمعدنزغالســنگزمســتانیورتآزادشهررقمی
معادلپنجمیلیاردتومانبدهیبهســازمانتامیناجتماعی
داشــتهوکارمیکردهکهفقطهمینموردنشانمیدهداین
مجموعهتحتنگاهخاصتریازجانبمســئوالنبودهواین

وسطبیشازهرچیزکارگرانمتضررشدند.
دبیراتحادیهصادرکنندگانمحصوالتمعدنیهمچنینبا
اشــارهبهاینکهسازماننظاممهندسیمعدنمتصدیایمنی
معادناست،گفت:ایمنیموضوعیاســتکهبایدازطرف
سازماننظاممهندسیمعدنوکارشناسانآنموردنظارتو
تاییدقرارگیردولیســازوکارنظارتیاینسازماننیزازنقص

هایاساسیبرخورداراست.
ویادامهداد:اشکالسیستماتیکسازماننظاممهندسی
طوریاســتکهوقتییککارشناسسازماننظاممهندسی
معدنبراینظارتبهیکواحدمعدنیمراجعهمیکندنهتنها
بایدپولشراکارفرماپرداختکندبلکهقبلازاینکهگزارش
وضعیتمعدنراارائهکندارزیابیکهکارفرمانسبتبهاوباید
بهوزارتصنعت،معدنوتجارتفرســتندراشخصاتحویل

میگیردوبهوزارتخانهمیببردکههمینموضوعباعثایجاد
محتوایغیرواقعیدرهردوگزارشمیشــودونشاندهنده

رخنههاییدراینسازوکاراست.

مهرفروشیناظراندرمعادن!
وکیلبااشــارهبهموضوعمهرفروشــینیزادعــاکردکرد:
حتیمســالهدیگریکهدرموردناظرانمطرحاســتبحث
مهرفروشیاست،چراکهمنبهشخصهمعادنیراسراغدارم
کهمهرناظــرانرادرکانکسهایخودآویــزاندارندوهرجا
بهمشــکلیبرمیخوردندخودشــاناقدامبهتنظیمگزارش
میکنند!ازطرفدیگرمحمدرضابهرامن-رییسخانهمعدن
ایران-بااشارهبهنحوهتقسیممسولیتبینمالکوپیمانکار
معدنگفت:قانونمعادنچیزیبهعنوانپیمانکارنمیشناسد
وتماممسئولیتازنظرقانونمتوجهبهرهبرداراست.زمانیکه
پروانهمعدنیبهنامیکشخصیتحقوقییاحقیقیباشدواگر
حادثهایپیــشآیدمتولیبخشمعدنفقطبهرهبرداررامی
شناســدواوبایدپاسخگوباشد.امادربرخیمواردبهرهبرداران
پیمانکارانوتناژکارانیراطیقراردادیدراختیارمیگیرندتا
فرایندتولیدرابرایبهرهبردارانجامدهد.ویادامهداد:دراین
حالتنیزپیمانکارومالکبراساسقراردادهاییکهبهصورت
فیمابینبستهمیشــودمیتوانندتقسیممسئولیتوتعهد
کنندواینروشیاســتکهخیلیازمعادنبهکارمیگیرندکه
ازجملهآنمیتوانبهمعادنبزرگــیمثلانگوران،میدوکو
سرچشمهاشارهکردکهآنهابهرهبرداردولتیدارنداماعملیات

جابجاییرابهشرکتهایخصوصیدادند.
اینفعالمعدنیدربارهمســئولیتهایایمنیدرمعادن
عنوانکرد:مسائلایمنیدراختیارصاحبپروانهاستوقابل
واگذاریهمنیستواگردرنظارتهایدورهایسازماننظام
مهندســی،وزارتصنعت،معدنوتجــارتودیگرنهادهای
ذیربطدرصورتمشــاهدهایراداخطارهــامتوجهصاحب
پروانهبهرهبرداریاستوحتیممکناستایناخطارهابسته
بهمیزانریسکیکهشناساییمیشودبهمنزلهتوقفموقتبا
تعطیلیباشدکهدرصورتتعطیلیکاملنیزبانظرنهادقانونی
تازمانایمنواســتانداردســازیهیچکستوانبازکردنآن
راندارد.رییسخانهمعدنایرانهمچنینبااشــارهبهسختی
فعالیتمعدنیواهمیتنیرویانسانیدراینحرفهتصریح
کرد:کاردرمعدنازجملهمشــاغلســختوزیانآوراستو
اعتقادداریمنیرویانسانیماقلبتپندههرواحدمعدنیاست
کهنمیتوانبدونآنهاکارکردمناســبیداشــتوبایدگفت
امروزنسبتبه3۵سالقبلوضعیتمعدنکاراناصالقابل
مقایسهنیست،چراکهدرآنزمانمالکانمعدندرایرانواقعا

استثمارگربودند.
ویباتاکیدبراینکهمعدنکارانبایدخودرانسبتبهداشتن
بیمهورعایتقانونملزمکنند،گفت:امروزهرکارفرماییکه
نیرویانسانیخودرابیمهنمیکنددیوانهاست،چراکهحادثه
دردلمعدنکاریاســت؛کســیکهبیمهنمیکنداصالدرک
فعالیتاقتصــادیرانداردویکفعالمعدنیهمیشــهباید
برایخودضمانتهایالزمراداشــتهباشدتاآسیبپذیری

اوکمترشود.

به بهانه وقوع انفجار در معدن آزادشهر

به کارگران معدن چه می گذرد؟
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کارورزی

وزارتکاردولــتیازدهممصمماســتبااجرایطرح
کارورزی،بخشاعظمیازنیروهایجوانجویایکاروفارغ
التحصیالندانشگاهیراکهدرآرزویداشتنشغلمناسب

هستند،پسازمهارتآموزیجذببازارکارکند.
آذرماهســالگذشــتهدرجلســهکمیســیونتخصصی
اشتغالشورایعالیاشــتغال،پنجدستورزیربرنامههای
ملیاشــتغالبررســیشــدکهیکیازآنهازیربرنامهملی
اشــتغالباعنــوان"طــرحکارورزی"بــود.ایــنطرحبه
منظورایجــادزمینههایالزمبرایبــهکارگیرینیروهای
تحصیلکردهباهدفمهارتآموزیوهدایتآنهابهسمت
بازارکاردردســتورکاروزارتتعــاون،کارورفاهاجتماعی

قرارگرفت.
چندیبعدشــورایعالیاشــتغالدرجهــتحمایتاز
توانمندســازیفارغالتحصیــالندانشــگاهیوافزایش
قابلیتجــذبواشــتغالدانــشآموختــگانازطریق
انتقــالمهارت،نســبتبهتهیــهپیشنویــسآییننامه
نظامهماهنگاجــرایطــرحکارورزیدانشآموختگان

دانشگاهیاقدامکرد.
ناگفتهنمانددرپنجمینجلســهشــورایعالیاشتغال
دولتنهمنیز،دســتورالعملیتحتعنوان"طرحکارورزی
دانــشآموختگاندانشــگاهی"بهپیشــنهادوزارتکارو
اموراجتماعیوقتبهتصویبرســیدهبودکهبراســاس
تعریفصریحایندســتورالعمل"کارورز"بهآندســتهاز

دانشآموختگاندانشــگاههاومراکزآموزشعالیگفته
میشــدکهدارایمدرککاردانییاباالتردرکلیهرشتههای

تحصیلیبهجزرشتههایعلومپزشکیبودند.
بهموجباینمصوبهحداکثر۵0درصدحداقلدســتمزد
تعیینشــدهازســویشــورایعالیکاربهعنــوانکمک
هزینــهکارورزیمجریطرحبرایپرداخــتبهکارورزان
بهواحدهــایپذیرنــدهپرداختمیشــدوچنانچهواحد
پذیرندهتمایلیبهاســتخدامکارورزنداشــت،موظفبود
۵0درصدهزینهپرداختشــدهبهکارورزرابهمجریطرح

پرداختکند.

همچنینبراســاساینطرح،تمامیواحدهایپذیرنده
موظفبهانعقادقــراردادباکارورزبودنــدوکلیهکارورزان
طیدورهکارورزیتوســطوزارتکارتحتپوشــشبیمه
حوادثقرارمیگرفتند.درنهایتبهمنظورسنجشمهارت
کارورزی،مجریطــرحموظفبودپیشبینــیالزمبرای
آزمونکســبمهارتفردرادرپایــاندورهازطریقمراکز
فنیوحرفــهایمرتبطبافعالیتواحدپذیرندهفراهمکند.
البتهبینطرحپیشگفتهوطرحکارورزیوزارتکاردولت
یازدهمتفاوتهایبســیاریازحیثمحتواورقمبهچشم

میخوردکهآنهاراازیکدیگرمتمایزمیکند.
ســالگذشــتهوزیرتعاون،کارورفاهاجتماعیازتدوین
دســتورالعملطرحکارورزیفارغالتحصیالندانشگاهی
خبردادواعالمکردکهاینطرحدرراستایبرنامهاشتغالو
تحققسیاستهایاشتغالزاییدولتیازدهمدردستورکار

قرارگرفتهاست.
درجریانتدوینالیحهبرنامهششــمتوسعهوبهپیشنهاد
وزارتکار،دولتطــرحکارورزیراتحتعنوانمعافیت
بیمــهایکارفرمایــاندرصورتجذبفــارغالتحصیالن
دانشــگاهیدرالیحهگنجاندونماینــدگانمجلسنیزدر
جلســهرســیدگیبهجزییاتالیحهبرنامهششمتوسعهو
دربخــشاصالحموادارجاعیازکمیســیونتلفیقبرنامه،
ماده86برنامهرابهشکلیبهتصویبرساندندکهبرطبقآن
برایترغیبکارفرمایانوکارآفرینانبخشخصوصی،آن

همه چیز درباره سامانه کارورزی دولت

عزم راسخ دولت برای مهار بیکاری
وزیر کار نیز در یک نشست خبری از آغاز اجرای 

طرح "کاج" )کارانه اشتغال جوانان( خبر داد 
و اعالم کرد که پرداخت کارانه با یارانه متفاوت 

است؛ این طرح در حقیقت بخشی از طرح 
کارورزی فارغ التحصیالن دانشگاهی است که 

به موجب آن جوانان تحصیلکرده دانشگاهی در 
سنین ۲5-۳۴ سال پس از طی کردن فرآیند 
اتصال به واحد کسب و کار و توافق با کارفرما، 
می توانند دوره کارورزی را به مدت شش ماه 

در کارگاهها بگذرانند که در این حالت مشمول 
پرداخت یک سوم حداقل دستمزد به عالوه 

پوشش بیمه حوادث از سوی دولت می شوند
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دستهازکارفرمایانیکهنســبتبهجذبفارغالتحصیالن
دانشگاهیبامدرکحداقلکارشناسی،بهصورتکارورزی
اقدامکنندازپرداختسهمبیمهکارفرمابرایمدتدوسال

ازتاریخشروعبهکارمعافمیشوند.

اماطرحکارورزیچیستوچههدفیرادنبال
میکند؟

معاونتوسعهکارآفرینیواشتغالوزیر عیسیمنصوریـ
کاردرگفتوگوباایســنا،درپاسخبهاینپرسشمیگوید:
درطــرحکارورزی،جوانانفارغالتحصیلدانشــگاهیکه
تمایلدارندبرایکســبمهارتهایالزمفنیوکارآفرینیو
شناساندنتواناییخودبهکارفرمایاندردورههایکارورزی

شرکتکنندازکمکهزینهبهرهمندمیشوند.
اومیافزایــد:دراینطرحمعافیــتبیمهایوجودندارد
بلکهبــرایکمکبــهتامینبخشــیازهزینههــایبیمه
نیرویکاروکاهــشهزینهبیمهنیــرویکارجدیدالورود

مشوقهاییپیشبینیشدهاست.
آنطورکــهمنصوریمیگویــددراینطــرحبیمهتامین
اجتماعیمدنظرنیســتبلکــهفردتحتپوشــشبیمه
حوادثقرارمیگیردامامیتوانددریکفرایندمشــخص
ودرصورتاســتمرارفعالیتدربنگاهاقتصادیورضایت

کارفرمابهمرحلهبیمهتامیناجتماعیبرسد.
بهگفتهمعاونتوســعهکارآفرینیواشتغالوزیرکار،در

بحثکارورزیفردکاررســمیانجــامنمیدهدوخدمات
کاملارائــهنمیکندبههمیندلیلپــسازاتمامکارورزی
ودرصورتاســتمرارکارنزدکارفرما،مشمولبیمهتامین

اجتماعیمیشود.
اودربارهپیشبینیحقوقومزایــایکارورزانمیگوید:
فــارغالتحصیالنیکهازطریقطرحکارورزیمشــغولکار
شوند،مبلغیبهعنواندستمزددریافتمیکنندکهبخشی
ازحقوقتوســطدولتپرداختمیشودومابقیراکارفرما
میپردازدکهپیشبینیشــدهمبلغیدرحــدود۴00هزار

تومانباشد.
وزیرکارنیزدریکنشســتخبــریازآغازاجرایطرح
"کاج")کارانــهاشــتغالجوانــان(خبــردادواعــالمکرد
کــهپرداختکارانهبــایارانــهمتفاوتاســت؛اینطرح
درحقیقتبخشــیازطــرحکارورزیفــارغالتحصیالن
دانشــگاهیاســتکهبهموجبآنجوانانتحصیلکرده
دانشگاهیدرسنین۲۵-3۴سالپسازطیکردنفرآیند
اتصالبهواحدکسبوکاروتوافقباکارفرما،میتواننددوره
کارورزیرابهمدتششماهدرکارگاههابگذرانندکهدراین
حالتمشمولپرداختیکسومحداقلدستمزدبهعالوه

پوششبیمهحوادثازسویدولتمیشوند.
ربیعیبااشــارهبهموفقیتاجرایآزمایشــیطرحکاج
دردوسالگذشــته،ازاختصاص۲۴0میلیاردتوماناعتبار
برایکارورزیجوانانخبردادوتاکیدکردکهشیوهپرداخت
کارانهبهاینشــکلاســتکهپولدراختیــارکارفرماقرار

میگیردوفردبعدازگذرانــدندورههایفنیوحرفهایدر
کارورزیشرکتمیکند.

طرحکارورزیازجملهطرحهــایوزارتکاربرایایجاد
اشتغالگستردهدرکشــوراستکهپسازمطالعهوتالش
بیوقفهوکارکارشناســیبســیارعملیاتیشدهاست.این
طرحسالگذشتهدرسهاستانگلستان،قزوینوکردستان
اجراشــدهرچندقبلازآنبهشــکلآزمایشــیدرهشت
استانکشــوربهاجرادرآمدهبود.تجربهاجرایاینطرحدر
سهاستانمذکورحکایتازآنداردکه۷0درصدافرادیکه
درقالباینطرحجذببازارکارشــدندتوسطکارفرمایان

درشغلخودماندگارشدند.
ســخنگویدولتچندروزپیشاعــالمکردکهپرداخت
کارانهبخشیازطرحکارورزیوزارتکاراستکهبهمنماه
سالگذشتهدرنشستشــورایعالیاشتغالبهتصویب

رسیدهاست.
بهگفتــهنوبخت،براســاسایــنطرحبــهکارآموزان
واحدهایصنعتیوتولیدی30تــا۴0درصدحداقلحقوق
پرداختمیشودوکسانیمیتوانندازکارانهاستفادهکنند
کهدریکواحــدتولیدیکارآموزیکردهباشــندلذادراین
طرحفردهمحقوقحداقلیدریافتمیکندوهمدرمحیط
کارورزیمهارتکســبمیکند.وزارتکارمصمماستبا
اجرایطرحکارورزیدســتکم۲00هزارجوانجویایکارو
فارغالتحصیلرادرگامنخســتوپــسازمهارتآموزی

راهیبازارکارکند.
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گفت وگو

بانزدیکشــدنبهموعدانتخابات،برخــیازنامزدهای
انتخاباتیبااتخاذرویکردیپوپولیستیودادنوعدههای
عوامپســندهمچونســهبرابرکردنیارانههــاینقدی،
اشــتغال۵میلیوننفرووعدههایمســکنیســعیدر
افزایشســهمخــودازســبدآرادارند.شــمافرجاماین

وعدههاراچهمیدانید؟
بهنظرمن،صحبتهایکاندیداهاراازدومنظرمیشود
موردتجزیــهوتحلیلقرارداد.یکنکتهایناســتکه
بهطورکلیدرکشــورمابرخیازحوزههایعلم،هنوزبه
عنوانعلمپذیرفتهنشــدهاندونگاهبهمسایلآنحوزه
هیچگاهعلمینبودهاســت،بنابراینکســانیکهدرآن
حوزههاحضورپیــدامیکنند،بهخوداجــازهمیدهند
راجعبههرمسالهای،هرچهبهذهنشانمیرسد،بیان
کنند.چونسخنشــانعلمینیستکهنقدپذیروقابل
راستیآزماییباشــد.همینطورییکسریوعدهها
رامیدهنــدوجلومیروند.چونفکــرمیکنندکهباید

بگویندوبروند.
شمااگردقتکنید،درحوزهپزشکیوجراحیهیچکس
همینطوریورودنمیکندوهیچکسیهمکارجراحی
رابهدســتیکپرســتاریاپزشــکیارنمیدهد.چون
میدانندجراحییکعلماســتوبرایخودچارچوب
وحســابوکتابدارد.یافرضکنید،بلندمرتبهسازی
درمعمارییکعلماست.هیچکسحاضرنیستپول
خودرابهدســتهرکسیبدهدکهبرایاوبرج30طبقه
بســازد.چونمیداندبرج30طبقهیکچارچوبهای
تعریفشــدهدارد.اینچارچوبهایتعریفشدهدر
قالبدانشــگاههاوکتابهایعلمیقابــلارزیابیو
بررسیاســت.امادرحوزهاقتصاد،کسیقبولنداردکه
اقتصادیکعلماســتوبههمیندلیــل،افرادبهخود
اجــازهمیدهندآرمانهایخــودرابگویند،درحالیکه
اصالدرآرمانهاوآرزوهابیناقتصادداناناختالفنظر

نداریم.کسانیکهدرحوزهاقتصادصحبتکردهاند،همه
گفتهاندبایداشتغالکمشــود،درآمدافرادباالرودوفقر
ریشهکنشود.همهایندیدگاههامشترکاست.آنچه
کهدرحوزهاقتصاد،بحثراعلمیمیکند،ایناستکه
بگوییدچگونهمیخواهیداشــتغالایجادکنید؟درچه

بخشی،باچهمکانیزمیوچهچارچوبی؟
حاالاگــرهمینبحثبهانتخاباتامــروزایرانمرتبط
بدانیم-البتــهنهتنهاانتخاباتکنونی،درگذشــتههم
اینچنینبــودهاســت-میبینیمهرکســیکاندید
میشــده،فکرمیکردهاقتصادیکحوزهعلمینیست
وهمینطــورییکچیزیمیگفتــهوخطابهایغراتر
ازدیگریبیانمیکردهوتماممیشــدهاســت.مثالی
میزنم.یکترمشــناختهشــدهدراقتصادوجوددارد
واینکهکســیکهقراراستبافســادمبارزهکند،یک
چارچــوبوضوابــطومکانیزمیرابایددنبــالکند.به
همیندلیلکشــورهاییکهتوســعهیافتههســتندو
اقتصادرابهعنوانعلمقبولدارند،بافســادمبارزهوآن
راریشــهکنکردهاند.اماکســیکهعلمیبهفسادنگاه
نمیکند،همینطوریدربارهآنصحبتمیکند.برای
مثال،میگویدمنفسادراریشهکنمیکنم،اسمهمه

مفسداندرجیبمناستو...
پسیکمنظرایناستکهبرخیازکاندیداها،اقتصاد
راعلمنمیدانند.بنابراینراجــعبهآنغیرعلمیحرف
میزنندوحرفهایغیرعلمیهمقابلنقدنیست.
یعنیشمامعتقدیدپشتاینوعدههاهیچتحلیلیوجود

ندارد؟
دقیقا.

پسمشاوراناقتصادیآنهاکجاهستند؟
شایدمشاوراناینکاندیداهایااحساسمیکنندنباید
درایــنحوزههادقیقواردشــوند،یامشــاورانخوبی
انتخابنکردند.ببینید،آقایقالیبافادعاکردهدرایران

جامعهایایجادشــدهکه۴درصدبرخورداروزالوصفت
هستندوازهمهامکاناتمتنعمشــدندو96درصدنیز

بیچارهوبدبختوحاشیهنشینهستند.
اصالقبلازاینکهاینگزارهرانقدوبررســیکنیمکهچه
اهانتبزرگیبهنظامجمهوریاســالمیاست،سوال
مهممنایناســتکهچگونهایــن۴درصدو96درصد
بهدســتآمدهاســت؟کدامکارپژوهشــیودرکدام

موسسهپژوهشیودانشگاهصورتگرفتهاست.
اینحرف،حتیموضوعدهکبندیهایجامعهراهمزیر

سوالمیبرد.
منمیخواهمبگویــماینحرفهیچپایــهایندارد.
حاالایشــانگفته۴درصدو96درصد.یکنفردیگرهم
میتواندبگوید۷درصدو93درصد.تفاوتیوجودندارد.
آقایقالیبافوتیممشاورایشانمیخواهدبگویداین
حرفغلطاســت؟ماهممیگوییمحرفشــماغلط
است.میخواهندبگویند۷و93درصدراازکجاآوردید؛
ماهممیتوانیمبگوییمایناعدادراازکجاآوردید.یعنی
میخواهمبگویموقتیبهموضوععلمینگاهنمیشود،
فکرمیکنیدمجازهستیدهمینطوریآماربدهید.

ایندرحالیاســتکهشــماوقتیپزشــکمیرویدو
پزشــکمیگویدچربیخونشماباالرفتهاست،تابهاو
بگوییدچرا؟میگویدچربیخونباالیشماراآزمایش
نشــانمیدهد.حاالمــابهدلیلاینکهاقتصــادراعلم
نمیدانیم،بهخودماناجــازهدهیمدراینحوزههرچه
دلمانمیخواهد،بگوییم.نتیجهاشاینمیشودکهدر
عملنیزهیچنتیجهاینمیگیریم.یعنیهیچگرهایاز
کاراقتصادبازنمیشــود.ماوقتیازاساسیکرویکرد
غیرعلمیداشتهباشیم،تاآخرهمنتیجههایغیرعلمی

راشاهدخواهیمبود.
ازســویدیگر،میگویند۵میلیونشغلایجادمیکنیم.
ســوالایناســتکهچطورفهمیدیداینقدرشغلایجاد
میکنید؟درچهبخشــی؟دربخــشخدمات؟دربخش

کشاورزییاپتروشیمی؟
عنوانشــدهباپتروشــیمییکمیلیونتنی،۲00هزار
شغلمســتقیمو۴00هزارشغلغیرمســتقیمایجاد

میشود.
خباگرقراراستهریکمیلیونتنتولیدپتروشیمی
اینقدراشــتغالایجادکند،پسپایهاشرابایدیکجا

ببینیم.امااینحرفهاغیرعلمیاست.
موضوعاینجاستکهاینافرادانتخاباترایکبازاری
تلقیمیکنندکهعدهایدراینبازارخریدارکاالهستند.
اینهــابهدلیلاینکهفکرمیکنندخریــدارکاالقدرت
تشخیصکاالهایاصلیراازبدلندارد،بنابراینمیشود

سعید شیرکوند، اقتصاددان

کشورداری را با عوام داری اشتباه گرفته اند
در میــان وعده هــای انتخاباتــی کــه ایــن روزهــا از نامزدهــای ریاســت  جمهوری شــنیده می شــود، افزایش چند برابــری یارانه  
نقــدی بیشــرتین توجه هــا را بــه خــود جلــب کــرده اســت. برخــی ایــن سیاســت را عوام گرایانــه و برخــی دیگــر، آن را ابــزار الزم 
بــرای برقــراری عدالــت در جامعــه می داننــد. جــدا از جدال هــای سیاســی، از نــگاه تحلیلگــران، ارائــه تحلیلــی اقتصــادی 
بــرای ایــن موضــوع ســاده اســت. بــه عبارتــی، اگــر ایــن وعده بــا توجه بــه رشایط جــاری اقتصــاد توجیه پذیر باشــد، سیاســتی 
عدالت خواهانــه و اگــر تنهــا بــرای کســب آرای نیازمنــدان بیــان شــود، سیاســتی عوام فریبانــه اســت. در ایــن خصــوص و بــا 
توجــه بــه رشایــط کنونــی اقتصــاد کشــور، ســعید شــیرکوند، اقتصــاددان می گویــد: »برخــی کاندیداهــا متوجــه نیســتند که 
می خواهنــد یــک کشــوری را اداره کننــد. ایــن در حالــی اســت کــه وقتــی یک فــرد می خواهد کشــوری را اداره کنــد، در زمان 
کاندیداتــوری و اعــام رســمی مواضــع خــود، بایــد برنامه های دقیقــی را عرضه و بیان کند.« به باور شــیرکوند، »متاســفانه 
کشــورداری با عوام داری اشــتباه گرفته  شــده اســت. دولت که بنا ندارد برای مردم دلربی کند، بنای دولت این اســت که 
وظایــف خــود را انجــام دهــد.« وی متذکــر می شــود: »رویکــرد دو کاندیــدای هم نظــر در ارتبــاط  بــا بحــث یارانه هــا، رویکــرد 

اعانه دادن و به نوعی پرداخت به مردم برای تامین زندگی است، اما اقتصاد را منی شود با اعانه اداره کرد.«
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هرجنســیرادراینبازارعرضهکرد.قانونکپیرایتو
برندهمکهحاکمنیست،چونکسیباشمابرایاینکه
برندراتقلبکردهاید،کاریندارد.پسشــمامیتوانید

نوعتقلبیبهترینبرندراهمدربازارببینید.
واقعیتانتخاباتنشــانمیدهدکهاصالوروددراین
انتخابات،عالمانهنیســتوبرخــیکاندیداهامتوجه
نیســتندکــهمیخواهندیــککشــوریراادارهکنند.
وقتییکفردمیخواهدکشــوریراادارهکند،درزمان
کاندیداتوریواعالمرســمیمواضعخودواســتفادهاز
ابزارهاییبرایاظهارنظرهــا،بایدبرنامههایدقیقیرا

عرضهوبیانکند.
بهنظرمیرســدبرخیازکاندیداهادنبالاینهســتندکه
بایکســریتعرفهها،رأیمردمرابخرنــد.اینرفتارچه

آسیبیدرحوزهاقتصادخواهدداشت؟
اینبههمانمسالهایبرمیگرددکهدربارهفروشکاال
گفتم.منالبتهچنینباورینــدارم.منمعتقدممردم
ایرانقدرتتشــخیصکاالیخوبازبدرادارند.منبه
ِجدمعتقدممردمایرانکاالیاصلراازبدلتشــخیص
میدهند.منیقیــندارممردمقدرتغربالگریدارند
ومیفهمنــدکدامحــرفعالمانهاســتوکدامحرف

عالمانهوعلمینیســت.قطعامردمایرانهرصحبت
اغواکنندهایرابهصرفاینکهیکبهشــتموعودیرا
میخواهنــدعرضهکنند،نمیپذیرنــد.بنابرایننتیجه
انتخاباتقطعانشانخواهددادکهاینگونهحرفهای
بدوناساسوتجزیهوتحلیلوحتیغیرعلمیموجب
نمیشودکهمردمایرانفریبصحبتهایغیرعلمی

رابخورند.
مــابههرحالبایــدموضعخــودرامشــخصکنیمکه
میخواهیمکدامکشورباشــیم.کرهشمالییامالزی؟
اصالحاتاقتصادیزمانمیخواهدوتمامبرنامههایی
کهتاکنونازســویبرخیکاندیداهااعالمشده،برنامه

بلندمدتینبودهاست.
ببینید،اصــالفرآیندایــنانتخاباتموجبشــدهکه
بازیگرانانتخاباتدچاریکتشــخیصنادرســتاز
واقعیتشوند.بهطورقطعدرکشورمافسادوجوددارد
وهمهمردمنیزازفســادناراضیهستند.همهمردمما
میخواهندفســادازبینرود.همهمردمایرانازرانت
ناراضیهستندومیخواهندرانتازبینرود.همهمردم
مامعتقدندکهبیکاریبنیــانخانوادههاراباخطرجدی
روبهرومیکند،اخالقرابهچالشمیکشاندوبایدبرای

اشتغالکاریکرد.ولیهمههممیدانندبایکدستمال
کثیفنمیشودشیشهراپاککرد.

شماامروزباهرکســیصحبتکنیدوبپرسیددرمیان
تمامنهادهاودستگاهها،بیشتریناتهامدرحوزهفساد
بهکدامدســتگاهوارداســت؛بهطورقطعانگشترابه
سمتشهرداریمیبرند.شــمااگربپرسیدبیشترین
رانتوثروتاندوزییابیشــترینویژهخواریوشکاف
طبقاتیدرکدامحوزههاایجادشــده،میگویندکسانی
کهدربخشمســکنوساختوسازشهریوشهرداری
کارمیکنند،بهاینثــروتبادآوردهرســیدندیاازاین
ویژهخواریهابرخورداربودند.یقیناکســیکه1۲سال
شــهردارتهرانبودهوبیشــترینحجمساختوسازها
وویژهخواریهاوارتباطاتشــائبهداردرموردفساددر
دورهاوصــورتگرفته،هیچگاهنمیتوانــدعلمداراین
باشدکهمنمیخواهمبافسادمبارزهکنم.ممکناست
ادعاکند،ولیقطعابهدلمردمنمینشــیند.قطعاتمام
کســانیکهدرتهرانویاشهرهایدیگرزندگیمیکنند،
درکیازمدیریتشهرداریونوعهزینهکردومدیریت
شهرداریدارند.بنابرایننمیتوانندبهراحتیبپذیرندکه
باصدایبلندترییککســیبگویدمیخواهمبافساد
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مبارزهکنم.چونهیچنشــانهایدرکارکرداودرمقابلبا
فساددیدهنمیشود.

البتهمبارزهبافســادهمیشهدرحدشعارباقیمیماند؛
همانطورکهدردورهاحمدینژاد،مبارزهبافسادفقطدر
حداعالماینکهاســامیمفسداندرجیبمنهست،

باقیماند.
بهخاطراینکهآقایاحمدینژادفسادرانمیشناخت.
اونمیخواســتبافســادعلمیبرخوردکند.اوازیک
ابزارفســادبرایفریبمردموبــرایدلبردنازمردم
اســتفادهکردهبودتامردمراباخودهمراهکند.اگرآقای
احمدینژادمیخواســتبافســادمبارزهکند،8سال
رییسجمهورکشــوربودوبهاندازهکافیاختیارداشت
ومیتوانستباتماماینمواردبرخوردکند.حتیامروز
اینســوالازآقایرئیســیبهعنوانیککاندیدامطرح
استکه10سالرییسسازمانبازرسیکلکشوربوده
وتماماختیاراتراداشــتهاند؛آنهمدردورانیکهنظام
اداریواجراییکشــورمتهمتریندورانبهفساداست.
اگرشــماواقعاقدرتمبارزهبافســادراداشتید،یااگر
توانمندیمبارزهبافســادراداشــتیدویااگرابزارهای
مبارزهبافسادرامیشــناختید،درآن10سالچهکسی
مانعشــمابود؟!ضمناینکهایشــاندرهماندورهدر
قوهقضاییههمصاحبنفوذبود.یعنیتمامابزارهارادر

اختیارداشتهاست.
اینجاســتکهمنمیگویمبااقتصــادعلمیبرخورد
نمیکننــدوفقــطفروشــندهکاالهایــیهســتندکه
فکرمیکننــدخریــداردارد.آقایرئیســیدریکیاز
صحبتهایخــودمیگفتیکیازمشــکالتجدی
حاشیهنشینهایشهرهاایناســتکهخانههایآنها
سندملکیندارد.صدورسندملکیدراختیارقوهقضاییه
بودهوایشــانمعاوناولقوهقضاییهبودهاست.دیگر
صدورســندملکیبهدولتارتباطیندارد.وقتیایشان
دربارهاینمشکلحاشیهنشینهاسخنمیگوید،این
سوالمطرحمیشودشماکهزمانیدرقوهقضاییهبودید
ومسوولیتداشتید،چرابااینمشکلبرخوردنکردید.
بهنظرمیرسدامروزتلقیهمهایناستکهخریداران
ایــنکاال،افرادفاقــدبینشوافرادیهســتندکهفقط
احســاسدردمیکنند.واینهابابیــاناینکهدرمان
دردتاندســتماســت،بهعرضهاینداروهابهعنوان
راهحلاعتمادمیکنند.ولیمنبهشعورمردمبیشتراز

اینهااعتماددارم.
بهنظرشماپرداختیارانه1۵0هزارتومانی،سیاستیضد

اقتصادمقاومتینیست؟
ببینید،اصالرویکردهردوکاندیداهایهمنظردرارتباط
بابحــثیارانهها،یعنیآقایقالیبافوآقایرئیســی،
رویکرداعانــهدادنوبهنوعیپرداختبــهمردمبرای
تامینزندگیاست.درحالیکهاصالاقتصادرانمیشود
بااعانهادارهکرد.حاالبهروشــینیزاشــتباههایزیادی
درآنوجــوددارد.هــردوکاندیداهامعتقدنــدکهمابه
ســهدهکاولمیخواهیمســهبرابریارانهبدهیم.به

ســهدهکاولکهمیخواهندیارانهبدهند،یعنیبه۲۴
میلیوننفــرمیخواهندیارانهبدهنــدوحداقلیارانه6

دهکراقطعکنند.
امانگفتندیارانهایراقطعمیکنیم.

وقتیکهقراراســتبهســهدهکاولیارانهســهبرابر
بدهید،بــرایمنابعآنبایدازیکجایــیپولبیاید.اگر
میخواهندیارانــه6دهکدیگرراقطعکنند،اعالمکنند
وبگویندبــه۴8میلیوننفریارانهنمیدهیموفقطبهآن
ســهدهکیارانهمیدهیم.اگرقرارباشدهمینسطح
ازیارانهبماند،ســوالجدیترایناستکهاصالدرایران
ودرشــرایطفعلیابزارتفکیکدهکهاوجوددارد؟با
چهمکانیزمیآقایقالیبافوآقایرئیسیمیخواهند
متوجهشــوندکهآقــایXیاخانمYجــزوکدامدهک
هستند.اصالدرکشــورمابانکاطالعاتیدقیقیدراین

زمینههاوجودندارد.
اگرقراراســتهمینمقداریارانهدادهشود،پسباید
بگوینــدیارانه۵0میلیــوننفرراقطــعمیکنیموبه۲۴
میلیوننفریارانهســهبرابرمیدهیم.اگرقراراستبه
گروهبیشــترییارانهبدهند،بایدبگویندپولآنراازکجا
میخواهندبیاورند.باالخرهوقتیقراراستیکپولیرا
پرداختکنید،بایدمنابعآنازیکجاییتامینشود.

امامحلتامینآنتاکنوناعالمنشدهاست.
محلتامینیندارد.محلتامینآن،درآمدهایعمومی
دولتاست.درآمدعمومیدولتدرسالهایگذشته
موجبشــدهکهدولتپروژههایعمرانیبسیاریرا
نتوانداجراکند.ماهــممخالفایننوعپرداختیارانه
هســتیم.نهتنهاما،هرفردیکهالفبایاقصادرابداند،
میداندیارانــهیعنیپرداختانتقالــی.یارانهدرهمه
کشورهایدنیاهمهســت.ازیکعدهیارانهمیگیرند
وبــهیکعــدهمیپردازنــد.چونهمهکشــورهاپول
نفتندارند.مگرانگلیسواســترالیاپولنفتدارند؟
دراینکشــورهانیزیــکدهکهایــیضعیفویک
دهکهاییغنیهســتند.ازدهکهایغنیمیگیرند
وبهدهکهایضعیفمیپردازند.اینهمحســابو
کتابوحدونصابتعریفشــدهایدارد.منتهااینجا
اصالقراربرایننیســتکهمتریوجودداشــتهباشد.
یکمسابقهاست،چونتلقیشانایناستکهشنونده
فاقدشعورودرکوقدرتتشــخیصاست.بنابراین
میگویندماهرچهاغواکنندهتروعدهبدهیم،نسبتبه
ماتمکینبیشتریخواهندداشت.البتهمناصالچنین
چیزیرادرشــأنملتایراننمیدانمویقینهمدارم
دراینانتخاباتتکلیفبهاینرویکردمردممشخص

میشود.
اینکهفکرکنیممردمقدرتتشــخیصوفهممسایل
راندارندوهرکهبههرترتیــبوهرترفندیقدرتاین
راداردکهمــردمرافریبدهد،بهنظرمناینانتخابات
تکلیفموضوعرامعلوممیکند.البتهاینراردنمیکنم
کهیکســریازدهکهادرجامعهماهســتندکهواقعا
بهیارانهنیازمندهســتند.واقعاحقایناســتکهاین

افرادیارانهبیشتریدریافتکنند.اینرااصالدولترد
نمیکند.اماسوالایناستکهیارانه۲۵0هزارتومانرا
باچهمنطقیمحاسبهکردهاند؟!ایناعدادمفقوداست.
همینطوریگفتهاندیارانه۲۵0هزارتومانیمیدهیم.
اتفاقامیشــوداینسوالراپرسیدشــماکهقراراست
۲۵0هزارتومانیارانهبدهید،چرا۵00هزارتومانیارانه

نمیدهید؟!
بهنظرشمااگروعدهایکهآقایقالیبافدادندوماهانه1۵0
هزارتومانیارانهبهیارانهبگیرانپرداختشود،آنزمانبا

چهاقتصادیروبهروخواهیمبود؟
اینازآنمواردیاســتکهاصالاتفــاقنمیافتد.اصال
شدنینیســت.مثلاینمیماندکهشــمابگوییدیک
فرد30کیلوییمیخواهد300کیلــووزنهبزند.باالخره
درآمدهایکشــورمعلوماســت.دولــتچندروش
درآمدیداردوازچندابزاربرایکســبدرآمداستفاده
میکند.یکراهدرآمدینفتاســتکهمقدارصادرات
نفتوقیمتجهانینفتمشــخصاســت.یکراه
درآمدینیزمالیاتاست.درآمدمابقیبخشهاعددی
نمیشــود.دولتبابتخدماتیکهبهجامعهمیدهد،
درآمدکسبنمیکند.اگرهمدرآمدکسبکند،عددی
نمیشود.پسکلدرآمددولتیامالیاتویاپولنفت

است.
نکتهدیگرایناســتکهمادراقتصــاد،افزایشدرآمد
وهزینهرابادرصدمیگوییــم.اینکهمیگویندیارانهرا
ســهبرابرمیکنیم،حرفغیرعلمیایاست.مابهطور
متوســطدرســالحدود۴0هزارمیلیــاردتومانیارانه
پرداختمیکنیم.اگراینرقمرادوبرابرکنیم،80هزار
میلیاردتومانمیشــود.اگرســهبرابرکنیم،1۲0هزار

میلیاردتومانمیشود.
وزیراقتصادیکزمانیازشبمصیبتعظمایدولتدر

هنگامپرداختیارانههاصحبتمیکرد.
ایشاندرســتمیگوید.ماهرماه3هزارو۲00میلیارد
تومانیارانهمیدهیم.شاید۵0درصداینرقمبههدف
اصابتمیکند.ازهمانابتدادولتگذشــتهیکمسیر
غلطیرادنبالکردوحاال۷۲میلیوننفریارانهمیگیرند.
ایننشانمیدهدکهمسیرگذشتهغلطبودهاست.حاال

ماهمبیاییمومسیرگذشتهراتکرارکنیم؟
برخیازدوستانمتاسفانهکشــورداریراباعوامداری
اشتباهگرفتهاند.کشوردارییکمقولهاست،عوامداری
یکمقولهاســت.دولتکهبنانداردبرایمردمدلبری
کند.بنایدولتایناستکهوظایفخودراانجامدهد.
مگرچنددرصدجامعهما،نــگاهعوامانهدارند؟اینیک

باورغلطاستکهفکرمیکنندمردمعوامهستند.
منزمانیگفتمیارانهمســیرغلطیراطیکردهاست.
مابایدیکمکانیزمــیراازرویخوداظهاریجلوبرویم
واعالمکنیمیارانهمربوطبهنیازمندانکشوراستوهر
کهنیازمنداست،بگویدمننیازمندیارانههستم.اماچرا
االنیارانههاتحملمیکنیموکســیهمحاضرنیست

دیواریارانههارابکشد؟

گفت وگو
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تحلیل جهانی

برنامهنویســیبرایتوســعهدرهنــد،تاریخیطوالنی،
اماعموماناموفقداشــتهاســت.بااینحــال،تجربههند
میتواندنکاتیبرایارتقایکیفیتقوانینبرنامهتوســعه
درایرانداشــتهباشد.بررســیهایمرکزپژوهشهای
مجلسنشانمیدهدکهدرکشــورهندنیزبهمانندچین
وژاپن،برنامهنویســیتوســعهازدهه19۵0آغازشــد.با
تاســیسکمیســیونبرنامهریزیدرســال19۵0،اولین
برنامهپنجســالهتوســعههنددرســال19۵1تدوینشد.
مشــخصکردننیازهاومنابعهند،دومحوراصلیبرنامه
اولتوسعه)19۵1-19۵6(بودند.هدفاینبرنامه،تمرکز
بربخشکشاورزیوسرمایهگذاری۴۴.6درصدازبودجه
کلبرنامــهدربخشکشــاورزی،کاهشعــدمتعادلدر
اقتصادکشــوربهدلیلجنگجهانیدوموحلمشــكالت

برجایماندهازدورهاستعماربریتانیابود.
بهدلیلتمرکزکاملدولتبرتحققاســتقاللکشــوردر
حوزهکشاورزیوسیاســتهایضدوارداتیدراینحوزه،
بخشصنعتجزواولویتهایسرمایهگذاریهایدولتی
نبود)اختصاصکمتراز۵درصدکلســرمایهگذاریهای
دولتیبهاینبخش(.بــااینكهدولتتنهادوســوممنابع
مالیبرنامهراتامینکرد،امادرســالپایانیبرنامه،درآمد
ملــیبهمیزان18درصدودرآمدســرانهبهمیزان11درصد

رشدکردهبود.
بــااینحال،بخشصنعتازبرنامهدومتوســعهبهبعد،
جزواولویتهایاصلیبرنامههایپنجســالهتوسعههند
قرارگرفت.هرچندالگویبرنامهنویسیتوسعهدرهندهم
تاحدیبرگرفتهازالگوییعدالتتوزیعیمحورکشورهای
سوسیالیســتیبــود،امابرنامههایتوســعهاینکشــور
هیچگاهمشــابهچیندردودههاولبرنامهنویسیتوسعه،
پروژهمحورنبودنــد.درالگویهند،بهغیــرازبرنامهاول،
مابقیبرنامههادارایویژگیهاییمشــابهسایرکشورهای
موفق،یعنیتعیینصنایعدارایاولویت،مشــخصکردن
میزانســرمایهگذاریدراینبخشهاوتخمینرشدمورد

انتظاربودند.
هدفبرنامهدومتوســعه)19۵6-1961(،رشــدسریع
صنعتیوتوزیعبرابرتردرآمدهاوثروتدرکشــوربود.این
برنامه،بــرتقویتصنایعســنگین،افزایشفرصتهای
شغلیبرابرورشــد۲۵درصدیدرآمدملیتاکیدداشت.
میزانســرمایهگذاریدولتدربخشهایدارایاولویت
معادل۴6۷۲کرور)تقریبادوبرابربرنامهاول(بود.برنامه
ســوم)1961-1966(نیزمشــابهبرنامــهدوم،برتقویت
صنایعپایــهایمانندفوالد،بــرقوموادشــیمیاییتاکید
داشــت.دراینبرنامه،توجهبیشــتریبهتمرکززداییاز
اقتصادکشــور)محلینگری(وتامیننیازهایالزمبرای

تداومتولیدمحصوالتکشــاورزیبااختصاص3۵درصد
ازکلســرمایهگذاریهایدولتدراینبخششــدهبود.
برطبقبرنامهســوم،بایددرآمدملیبهمیــزان30درصد
وســرانهدرآمدبهمیــزان1۷درصدافزایــشمییافت.
برنامههایتوسعههندبراینزدیکبهششدههبههمین
شــیوهبخشهایاولویتداراقتصادومیزانرشــدالزم

برایآنهارامشخصمیکردند.
باتوجهبهرکوداقتصادجهانیازسال۲008بهبعد،هدف
آخرینبرنامهتوسعههند،برنامهدوازدهم)۲01۲-۲01۷(
بازگشــتاقتصادکشوربهمداررشــدپایداروهمهشمول
)رشدعادالنه(بودهاست.اینبرنامهدرصددتوزیعبرابرتر
امكاناتوفرصتهایرشــددرهمهمناطقهنداســت.
بررســیاینبرنامهکههمچنانرویكردسوسیالیستیآن
قویاست،نشــانمیدهدکهسیاســتگذارانارشدهند
بهخوبیبهتغییراتاقتصادیهندوگرهخوردناقتصاداین
کشوربهاقتصادجهانیآگاههســتند.اینبدینمعناست
کهاقتصادهندبهیكیازاقتصادهــایتاثیرگذاربراقتصاد
جهانــیوطبعامتاثرازآن،تبدیلشــدهاســتوبنابراین،
تدوینبرنامههایتوسعهبهشــیوهگذشته،کمترمیتواند

اقدامیدرجهتدهیبهاقتصادکشورباشد.
درمقدمهبرنامهدوازدهمتوســعههنداشــارهشدهکه
باتوجهبهاینكــهامكانپیشبینیدقیــقازوضعیتآتی
اقتصادجهانیوجــودندارد،هدفبرنامــهرفعتنگناهای
داخلیاقتصادهندبرایدستیابیبهرشداقتصادیهشت
درصداست.برایناســاس،اولویتاولبرنامهدوازدهم
هند،رفعتنگناهایداخلیرشــداقتصادیکشــوراست.
بهدلیــلتاثیرپذیریاقتصــادهندازاقتصــادجهانی،این
ابتكارموردتوجهقراررفتهاســتکهسناریوهایمختلفی
برایرسیدنبهاهدافمشخصشــود.بهعنوانمثال،در
برنامهدوازدهمبهسهسناریویمحتملاشارهشدهاست:
بهترینسناریو،ســناریوی»رشدقویوهمهشمول«یعنی
وضعیتیکهدولتبتواندرشــدهشــتدرصــدیتولید
ناخالصداخلی،بهبود۲۵شــاخصمختلــفاقتصادیو
اجتماعیوبهرهمندیکلکشــورازرشــدمتوازنرامحقق
کند؛ســناریویمیانییعنیوضعیتتدوینسیاستهای
درســت،امااجرایناقصآنهــاودرنتیجــه،باقیماندن
درســطحرشدمحدود6درصدوســطحپایینتریازرشد
متوازن؛وبدترینســناریو،تدوینسیاستهایدرست،
اماپیشــرفتبســیاراندکهمراهبــاتصمیمگیریهای
متفاوتوبعضامتعارضوتحققرشــدپنجدرصدباسطح
بسیارپایینرشدمتوازن.درواقع،درابتكارسناریونویسی،
برمیزاناجراییشــدنسیاســتهاتمرکزشــدهاست.
اینشــیوهسناریونویسیبرایبرنامهتوســعه،میتواندبا

مشــخصکردنعملكرددولــت،پیامدهایهروضعیت
وراهكارهایالزمبرایاقدامدرهروضعیترابهروشــنی

مشخصکند.
همچنیــندرابتــكاریدیگــر،ســهبخــشجدیدبه
برنامههایتوســعهاخیرهنداضافهشــدهاست.اینسه
بخشکهدرمتنقانونبرنامهتوســعههندنیزبهآنهااشاره
شدهعبارتنداز:جمعبندیدرموردروندگذشته)باتاکیدبر
میزانموفقیتبرنامهقبلیبهلحاظآماری(،تعییندالیل
اصلیعدمموفقیتوارائهراهحلبرایتحققاهدافکمی.
بهعنوانمثــال،درمادهیکدوازدهمینبرنامهپنجســاله
توسعههند،بااشارهبههدفرشد9درصدیبرنامهیازدهم
)۲00۷-۲01۲(واینكهمیانگینرشــددرطولدورهبرنامه
قبلی،زیر9درصدبودهاســت،بحرانمنطقهیوروبهعنوان
عاملاصلیدرکاهشرشــداقتصادهندشــناختهشدهو
درنهایت،میانگینرشــداقتصادیبرنامهدوازدهمنیز9
درصداعالمشدهاســت.درواقعبرنامهتوسعهجدیدهند،
دربرگیرندهجمعبندینظامسیاسیاینکشورازروندهای
طیشــدهدربرنامهقبلیوتعیینکمیاهدافمیانمدت

کشوردربرنامهجدیداست.
اگرچهبرخیازاهدافتعیینشدهدربرنامههایتوسعه
هندمحققنشدند،امااینبرنامههایتوسعهباجهتدهی
بهرفتاردولــتوبهویژهتعیینبخشهایاولویتدار،نوع
ومیزانتقریبیالزمبرایســرمایهگذاریدراینبخشها
رامشخصمیکردند.بهعنوانمثال،برطبقبرنامهیازدهم
توســعه)۲00۷-۲01۲(دولتملزمبهســرمایهگذاریبه
مبلغ۲میلیونو۵6هــزارو1۵0کرور)معادل۵1۴میلیارد
دالرآمریــكا(درزیرســاختهایفیزیكــیماننــدبرق،
جادههاوپلها،راهآهنها،فرودگاههاو...شــدهبود.برای
هربخشاززیرســاختها،مقدارتقریبیسرمایهگذاری
مشــخصشــدهبود.بااینحال،ترجیحهایدولتهای
مســتقرباعثتغییــردرصدبودجــهاختصاصــیبههر
بخشمیشــد.بهعنوانمثال،مقررشــدهبودکهدرطول
برنامهیازدهم،30.۴۲درصدازکلســرمایهگذاریدولت
دربخشزیرســاختهابهصنعتبــرق،1۵.۲8درصدبه
جادهســازیوپلســازیو1۲.۷3درصدبهاحداثخطوط
راهآهنونوسازیوســایلحملونقلریلیاختصاصداده
شــود،امادولتوقتدرعمــل،3۲.06درصددرصنعت
برق،13.۵۷درصددرجادهسازیوپلسازیو9.۷8درصد
درحوزهراهآهنســرمایهگذاریکردهبــود.برطبقبرنامه
دولتنمیتوانســتهمینمبلــغرادربخشپروژههای
مســكنعمومیکهجزواولویتهایاصلیبرنامهنبودند،
ســرمایهگذاریکند.ضعفبزرگبرنامههایتوسعههند،

تعییناهدافکمترواقعبینانهبود.

هند؛ از شکست برنامه های توسعه 

تا طرح ابتکارهای جدید
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به روایت آمار

وزارتراهکهطی۴ســالاخیربرنامهموثروموفقیبرای
بهبودوضعیتمسکننداشته،درآستانهانتخاباتریاست
جمهوریازساخت100هزارواحدمسکناجتماعیدرسال

96خبردادهاست.
طرحمســکناجتماعیکهســابقهآنبهبیشازدودهه
قبــلودورهوزارتعبــاسآخوندیدروزارتمســکنو
شهرسازیدولتششــمبازمیگردد،دردولتیازدهموبا
بازگشــتویبهوزارتراهوشهرسازیبعنوانبرگبرنده
اینوزارتخانهبرایکمکبهخانهدارشــدنمردمارائهشده

است.
قائممقاموزیرراهوشهرســازیدرمســکنمهر،معاون
مسکنوساختماناینوزارتخانه،مدیرعاملسازمانملی
زمینومسکن،مدیرعاملشرکتشهرهایجدید،رئیس
بنیادمسکنانقالباســالمی،مشاوروزیرراهوشهرسازی
درتأمینمالیودیگرمدیرانردههــایمیانیاینوزارت
ودســتگاههایتابعهدرحوزهمســکندرطولچهارسال
گذشــتهبارهاوبارهاازاجرایطرحمســکناجتماعیدر
دولتیازدهمخبردادهانــد؛اماهرباربهبهانههاییکهمهم

ترینآن،تمرکزمنابعبخشمســکندراتماممسکنمهر
بوده،تعویقاجرایطرحمسکناجتماعیراتوجیهکردهاند.
ایندرحالیاستکهاینوزارتخانهدرطولچهارسالاخیر
نتوانســتپروژههایمسکنمهررابهســرانجامبرساندو
بســیاریازکارشناساننســبتبهاتمامآندرسال96هم

امیدوارنیستند.
مســکناجتماعیکهبهگفتهحامــدمظاهریان،معاون
مسکنوساختمانوزارتراهوشهرسازیطرحیمشترک
ازســویایــنوزارت،وزارتتعاونودســتگاههایتابعه

آنشاملســازمانبهزیستیوســازمانتأمیناجتماعی
وهمچنینبرخــینهادهایخارجازدولتشــاملکمیته
امدادامامخمینی)ره(،بنیادبرکت،ستاداجراییحساب
100اماموبرخینهادهایمردمنهاداســت،قراراستسه

دهکاولراهدفقراردهد.
بهگفتهمظاهریاندراینطرحدستگاههایمسئولقرار
استبهدوروشمسکنرادراختیارخانوادههایمشمول
دریافتمســکناجتماعیقراردهند:1.ساختمستقیم
مســکنازســویایننهادهاوبرداشتبخشــیازهزینه
ســاختازطریقتســهیالتبلندمدتوکسراقساطآناز
محلیارانهاینخانوارها؛۲.پرداختهزینهخریدمســکن
ازسویخانوارهایمشــمولدریافتمسکناجتماعیبه
صورتتســهیالتبلندمدتوارزانقیمتوسپسحذف

یارانهآنها.
گفتهمیشــوددراینطرحنقشبانکمســکنپررنگ
بودهوپرداختتســهیالتمربوطهازمحلاستمهالمنابع
مسکنمهرکهازسویبانکمرکزیدراختیاربانکمسکن
قرارداردوبازپرداختاقســاطوامگیرندگانمسکنمهر

مسکن اجتامعی

 از حرف تا عمل

محمدجواد حق شناس، معاون مسکن شهری 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی در گفت وگو با 

رسانه ها در مورد مصوبه دولت در زمینه مسکن 
اجتماعی گفته بود: مبلغی که بانک مرکزی به 

مسکن اجتماعی می دهد، ۲ هزار و 5۰۰ میلیارد 
تومان برای 5 میلیون خانوار مشمول دریافت 

مسکن و با ساخت، خرید یا اجاره 57۰ هزار واحد 
مسکونی تا پایان برنامه ششم توسعه خواهد بود
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تأمینمیشود.
البتهعلیچگنی،مدیرکلبرنامهریزیواقتصادمســکن
وزارتراهوشهرســازیدرســال9۴درگفتوگوباپایگاه
خبریوزارتراهوشهرســازی،یکیدیگــرازمنابعاجرای
طرحمســکناجتماعیراآوردههایســازمانهایطرف
قــراردادوزارتراهوشهرســازیازقبیلســازمانتأمین
اجتماعی،کمیتهامدادوســازمانبهزیستیعنوانواعالم
کرد:ایندســتگاههایخدماترســانعــالوهبرمعرفی
خانوارهایتحتپوششخودکهمشمولدریافتمسکن
هستند،بخشــیازهزینههایساختمسکناجتماعیرا

نیزپرداختمیکنند.

تغییرناگهانیهمهبرنامههایاعالمشده
پسازهمهاینوعدهووعیدها،هیاتدولتدرروزهای
پایانیســال9۵طرحمســکناجتماعیراکــهدرآذرماه
سالگذشــتهتصویبشــدهبود،ابالغکرد؛جالبآنکهدر
طرحیکهدولتتصویبکرد،منابعمالیموردنیازازمحل
بازگشتمنابعمســکنمهرنیستبلکهبانکمرکزیباید
مجددامنابعجدیدیبرایاجرایاینطرحدراختیاربانک
ووزارتخانهعاملاجرایآنقراردهد؛اینهمانانتقادی
اســتکهآخوندیبارهاوبارهابهپروژهمسکنمهرواردو
عنوانکردکهدولتدهمباتزریــقمنابعبانکمرکزی)که
دراقتصادبهآنپولپرقدرتگفتهمیشود(بهمسکنمهر،

باعثرشدتورمشدهاست.
محمدجوادحقشــناس،معاونمســکنشــهریبنیاد
مسکنانقالباســالمیدرگفتوگوبارســانههادرمورد
مصوبهدولتدرزمینهمســکناجتماعیگفتهبود:مبلغی
کــهبانکمرکزیبهمســکناجتماعیمیدهــد،۲هزارو
۵00میلیاردتومانبرای۵میلیونخانوارمشــمولدریافت
مسکنوباساخت،خریدیااجاره۵۷0هزارواحدمسکونی

تاپایانبرنامهششمتوسعهخواهدبود.
همچنیــندرایــنمصوبه،برایســال9۵نیــز۷0هزار
واحدمســکناجتماعیدرنظرگرفتهشدهبودکهباتوجهبه
تأخیردرابالغمصوبهمذکور،عمال۷0هزارواحدســال9۵از
برنامهمذکورحذفشدهاســت.اینمصوبهاگرچهاسفند
9۵بهدستگاههایذیربطابالغشــدوبطورطبیعیمیباید
اجرایآنازابتدایســال96کلیدمیخوردامابدلیلعدم
ابالغبودجهسال96بهدستگاههایاجرایی،گفتهمیشود

اجرایآنازخردادماهامسالکلیدخواهدخورد.

اختصاصواحدهایمازادمسکنمهربه
مسکناجتماعی

وزیرراهوشهرســازیازمنتقدانسرسختمسکنمهر
بودهوبارهابــاواژههاییتندوتیز،اینپــروژهملیرامورد
انتقادقراردادهاســت،قراراســتبرخیواحدهایمازاد
وبدونمتقاضیمســکنمهررابهاســممسکناجتماعی
وبعنواندســتاورددولتیازدهمبــهمتقاضیاناحتمالی
تحویلدهد.درهمینارتباطعلــیچگنی،مدیرکلبرنامه
ریزیواقتصادمســکنوزارتراهوشهرسازیدرروزهای

پایانیســال9۵درگفتوگوبارسانههاازواگذاریمسکن
هایمهربدونمتقاضیدرسراسرکشوربهمشموالنطرح

مسکناجتماعیخبرداد.
اینمقاممســئولدروزارتراهوشهرسازیهمچنینبا
تأییدکســر۷0هزارواحدمســکناجتماعیسال9۵ازکل
برنامهاینطرح)۵۷0هزارواحد(اعالمکرد:قراراستاین
طرحدرداخلشهرهااحداثشــدهوهرمسکنسازیکه
1۲واحدمیســازد،مثال3واحدازآنرابهمسکناجتماعی

اختصاصمیدهد!

تغییرمجددبرنامهها
ازآنجاییکهدرمصوبههیئتدولت،عالوهبرســاخت،
خریدیاکمکبهتهیهواحداستیجارینیزدرنظرگرفتهشده
بود،وزارتراهوشهرســازینیزبرنامهمسکناجتماعیرا
ازساختواحدمســکونیبهبرنامهمتنوعیازقبیلکمک
بهپرداختاجارهبهــا،کمکبهپرداختودیعهمســکن،
تســهیالتبهســازندگانمســکن،کمکهایبالعوضیا

حمایتیبهخانوارهایمشمولو...تغییرداد.
براســاسآنچهمظاهریانمعاونمســکنوساختمان
وزارتراهوشهرســازیچندروزقبلدرگفــتوگوبایکی
ازخبرگزاریهــااعالمکرده،تنها10هــزارواحداز100هزار
واحدیکهامســالقراراستدرطرحمســکناجتماعی
ســاختهشود،ازســویبنیادمسکنســاختهخواهدشدو
مابقــی90هزارواحدنیزبهصورتهــایمختلفیاجرامی

شود:
ggساخت10هزارمسکنحمایتی
ggخرید۲0هزارمسکنحمایتی
ggکمکبالعوضبرایخرید۵هزارواحدمســکنبدون

متقاضی
ggساخت10هزارمسکناستیجاری
ggپرداخت1۵هزارتســهیالتبهســازندگانمســکن

اجتماعی
gg۵00پرداخت1۵هزارکمکاجارهبهادرشــهرهایزیر

هزارنفر
ggپرداخت۲0هــزارکمکاجارهبهادرشــهرهایباالی

۵00هزارنفر
ggپرداختتســهیالتقرضالحسنهودیعهبرای۵هزار

واحد
ggمجموع:100هزارواحد

تردیددراجرایطرحمسکناجتماعیدرسال
96

باتوجهبهنقضمتعددوعدههایوزارتراهوشهرسازی
درخصوصاجرایمسکناجتماعی،بهنظرمیرسدبرنامه
اعالمشدهاخیرهمترفندیتبلیغاتیبرایاخذآرایاقشار
فرودستدرآســتانهانتخاباتریاستجمهوریدوازدهم
باشدواحتمالمیروداینطرحامسالهمیااجرایینشده

یاناقصاجراشود.
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نفت و انرژی

مدیرعاملشــرکتنفتخزرومشاوروزیرنفتدرامور
منابعانســانیبااشارهبهمذاکرهباشرکتهاییکهصاحب
دانشوتکنولوژیحفاریدرآبهایعمیقهستند،گفت:
شــرکتهایمختلفبینالمللیازکشــورهایمختلف
ازجملهکشــورنروژبرایتوســعهنفتخزراعالمآمادگی

کردهاند.
محســندالویزدرحاشــیهچهارمینروزازنمایشــگاه
نفت،گاز،پاالیشوپتروشــیمیبااشارهبهاکتشافنفت
دردریایخزراظهارکرد:درتاریخ۲0اردیبهشــتماهسال
1391درمیدانسردارجنگلدرعمق۲۵00کیلومتربهنفت
رســیدیم.باتوجهبهاینکهمنابعهیدروکربوریدرخشکی
روبهکاهشاســتپیشبینیمیشوددرپنجسالآیندهبا
رشد30درصدیسرمایهگذاریدردریایخزرمواجهشویم
ومیزانسرمایهگذاریازمرز۲60میلیارددالرفراتررود.

ویبابیاناینکه۷0درصدازمیادیننفتوگازدربخش
فراساحلیاست،گفت:خزربهعنوانبزرگتریندریاچهاز
حیثذخائرنفتوگازاهمیتبسیاریدارد.دراینمنطقه

سکوینیمهشناورامیرکبیرنصبشدهاست.
مدیرعاملشــرکتنفتخزرومشاوروزیرنفتدرامور
منابعانسانیازمذاکرهباشرکتهایمختلفبرایتوسعه
منابعهیدروکربوریخزرخبردادوگفت:باشــرکتهایی
کهدانــشوتکنولوژیحفاریدرآبهایعمیقراداشــته

باشــندوبتوانندازاکتشــافتاتولیدفعالیتکنندمذاکره
میکنیم.شرکتهایمختلفبینالمللینیزدراینزمینه
اظهارعالقهکردهاندکهکشــورنروژیکیازاینشــرکتها

است.
دالویزدرادامهبااشــارهبهانتقاداتمطرحشدهدرحوزه
نفتگفت:بااغلبمنتقداندرتماسهســتیماماانتظار
ماایناســتکهحداقلرعایتانصافرادرانتقاداتخود

داشتهباشند.
ویادامــهداد:باتــالشدولتیازدهــمآییننامهنظام
اداریواســتخدامیکارکنانصنعتنفتکــهبایددرآبان
1391ودردولتقبلتهیهمیشــددرایندولتابالغشد.
ابالغاینآییننامهنشــانمیدهدکهوزارتنفتخواهان

اجرایآناست.
مشــاوروزیرنفتبااشــارهبهاینکهحداقلپرداختهادر
نظامشایســتگیساالنهطیسالگذشــتههشتدرصدو
حداکثرآن۲0درصدبود،گفت:اینحداقلهشــتدرصد
درصدیازحداکثرمتوســطســاالنهدرطی۲0سالقبلنیز
بیشتراستبهگونهایکهازســال13۷3تا1393حداکثر
متوســطاضافاتشایســتگی۷.8درصدبود.درتالشیمتا
ایــنرقمباتصویبشــورایعالیحقوقودســتمزدبرای

امسالافزایشپیداکند.
ویبهاســتخدامدوهــزارو۵00نفــریدرصنعتنفت

اشــارهکردوادامهداد:اینبحثانتخاباتینیستوباتوجه
بــهاینکهدرســالهایاخیر6هزارنفــرازکارمندانصنعت
نفتبازنشســتهشــدهانداینتعدادجایگزینخواهدشد.
امیدواریمنیمیازاستخدامهامربوطبهنیروهایقراردادی
باشــدونیمیدیگرازرتبههایبرتردانشــگاههایمعتبر

کشوراستخدامشوند.
دالویزادامــهداد:ممکناســتبرایرفعحساســیتها
آزمونیجهتاســتخداماینافرادبرگزارشــودکهدراین
صورتنیزامتیازاتخوبیبــراینیروهایقراردادیقائل

خواهیمشد.
ویافزود:اضافاتشایستگیواضافاتعمومیسالهای
1393تا139۵ازتورمهرسالبزرگتربودهبنابراینمیتوان
گفتافزایشحقوقواقعیبــرایکارمندانصنعتنفت

اتفاقافتادهاست.
مشــاوروزیرنفتبهموضوعبازنشســتههااشارهکردو
افزود:دراینزمینــهنیزکارهایبزرگــیدرصنعتنفت
صورتگرفتهکــهازمهمترینآنهامیتــوانبهرفعتحریم

صندوقبازنشستگینفتاشارهکرد.
ویباتاکیدبراینکهصندوقبازنشســتگینفتازبهترین
صندوقهایبازنشســتگیکشــوراســت،اظهارکرد:این
صندوقبــاتماموجودصیانــتاموالبازنشســتههارادر
دستورکارداردوباســرمایهگذاریهایمطمئنوسودآور

توانستهخیالبازنشستههاراآسودهکند.
دالویزبااشــارهبهاینکهاقتصادکشــورتنهابــاتحولدر
صنعتنفتمحققمیشــودافــزود:نشــاطوپویاییدر

صنعتنفتمیتواندبهکلاقتصادبرسد.
ویبهمسئولیتهایاجتماعیوزارتنفتدرمناطقنفتی
اشــارهکردوافزود:شــعاروزیرنفــتزدودنچهرهفقراز
شهرهاینفتیاســتکهدراینزمینهکارهایخوبیانجام
گرفتهودرغربکارونمشــغولمطالعههستیم.بایدبرای
توســعهصنعتنفتبهبافتفرهنگیوشرایطاجتماعی
اینمناطقتوجهویژهشــودوکارهامتناسبباشرایطآنها

صورتگیرد.
مشــاوروزیرنفــتبهانجــامســههــزارو۵۵0پروژه
عامالمنفعهدرمناطقنفتیاشــارهکردوافزود:اینطرحها
13هــزارو۷69میلیاردریالســرمایهبردهاســت.۵۲3
پــروژهعامالمنفعهنیــزدرصنعتنفتدرحــالپیگیری
اســتکهارزشآنهاحــدود۲0هــزارو86۵میلیاردریال

میشود.
دالویزبابیاناینکهبرخیمنتقدانســهمنفترادررشد
اقتصادی8درصدیباالارزیابیمیکنند،اظهارکرد:شماکه
نفت1۴0دالریمیفروختیدچرارشــدمنفی6درصدیرا

درکارنامهدارید؟

متایل رشکت های بین املللی

برای توسعه نفت خزر
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نگاه تحلیلی

وعدهافزایــشمبلغیارانــهنقدییکــیازکاندیداهای
ریاســتجمهوریدورهدوازدهمکهاینروزهابســیاربر
آنتاکیدمیکند،درحالیاســتکهویهشتسالپیش

منتقداصلیپرداختیارانهنقدیبهمردمبود.
هنوزچندروزازارســالالیحــههدفمنــدییارانههابه
مجلسنگذشتهبودکهشــهردارتهرانبانوشتننامهایبه
رییسمجلس،بهشدتباآنمخالفتکرد.ویدرآننامه
تاکیدداشتکهاجرایاینسیاســتدرظاهربهنفعقشر
ضعیفجامعهاستولیدرواقعسببافزایشقیمتها
وسختیبرایسایراقشــارجامعهخواهدشد.اکنونبعداز
گذشتهشتسالواندی،نویسندهایننامهکهدرقامت
کاندیــدایدوازدهمیندورهانتخاباتریاســتجمهوری
ظاهرشــده،وعدهاصلــیاشافزایشمبلــغیارانهنقدی

است؛آنهمچندبرابر!
علــیطیبنیا-وزیراقتصاد–همدرپاســخگفتبرای
افزایشمبلغیارانههــایابایددرآمدنفتیایرانبایدســه
برابر،یاپرداختمالیاتســهبرابر،یاقیمتانرژیشش

برابریابدونپشتوانهاسکناسچاپشود.
ویحتیتاکیدکرد:"پرداختیارانهوکارانهنتیجهایجز
نابرابریبیشتروتحمیلتورمبرجامعهنداردومناطمینان
دارمکسانیکهچنینوعدههاییمیدهنداگرواقعازمانی
درموضعمســئوالنقــرارگیرند،بهوعدههــایخودعمل

نخواهندکرد."
طیبنیــاادامــهداد:"جالــباســتبدانیــدیکیاز
نامزدهاییکهچنینوعدههاییدادهاســتپیشترنامهای
بهرییسمجلــسدرانتقادبهپرداخــتیارانههاینقدی
ارســالکردهبود.خواهشمنایناستکهنامهایننامزد
محترمریاســتجمهوریبررسیشودتامشخصشودکه
ویدرمقطعقبلدربــارهیارانههاوپرداختهاینقدیچه
موضعیگرفتهاســت.بهنظرمنموضعایننامزدمحترم
موضعویدرشــرایطیخواهدبودکهاومسئولیتبهعهده

بگیردودرمقامانجامعملبرآید."
شهردارتهراندرایننامهکهاســفند138۷آنرانوشته،
بااشــارهبهضعفنظامتامیناجتماعیونبودشبکهمالی
ومالیاتیپیوســتهوجامعیتیافتهدرکشــور،میافزاید:
دراینشــرایطهرگونهتوزیعیارانــهایدرفضاییمبهمو
غیرشفافصورتمیگیردوبدینلحاظتنهاتوزیعبهعنوان
رانتتلقیمیشودومیتواندتبعاتیهمچونترویجاخالق
دروغگویی،فقرنماییوارایــهگزارشهایخالفواقعدر

پیداشتهباشد.
قالیبــافدرادامــهتصریــحکــردهاســت:پرداخت
اختصاصییارانههابهاقشــارفقیروکمدرآمدتنهایکروی
ســکهاســتورویدیگرآندراثراجرایاینسیاســت،

افزایشقیمتبرایســایراقشاراســت.بهعبارتیوقتی
یارانهبهافرادفقیراختصاصمییابدقیمتهابرایســایر
اشخاصواقشــارنیزناگزیرتغییرمیکندودراینحالت،
افزایشقیمتبرایکلجامعهبهوجودمیآیدوبهعبارتی
دیگردرسطحعمومیشاهدرشدشــاخصتورمدرکشور

خواهیمبود.
ویدرادامهبهطرحســهســوالپرداختهومیافزاید:اثر
افزایــشقیمتهرکاالبرگروههایفقیــروکمدرآمدچه
خواهدبود؟یعنیمصرفکنندگانکمدرآمد،خودآنکاالرا
چقدرگرانتربایدخریــداریکنند؟افزایشقیمتهرکاال
چهاثربرسطحقیمتهاکاالهاوخدماتوهمچنینسطح
عمومیقیمتهاخواهدداشــت؟کاالهایمختلفدارای

روابطوتاثیراتمتقابلیبایکدیگرهستند.
شــهردارتهراندرادامهبااشارهبهآثارروانیوتورمیاین
موضــوعمیافزاید:دراقتصادایرانتغییــراتدرنرخارز،
طال،خودرووحتینانوبنزین،تغییــراتقیمتیزیادیرا
درجامعهبــهوجودمیآوردکهاثراتروانیشــدیدیرادر

جامعهبهجامیگذارد.
شــهردارتهراندرادامهمیافزاید:جداولاعتباریقانون
بودجهسال8۷کلکشــور،حکایتازاینداردکهاعتبارات
مربوطبهحقوقودســتمزد،شــامل160هزارمیلیاردریال
اعتبارفصلاولحقوقودستمزدو110هزارمیلیاردریالنیز

اعتباراتفصلششمپیشبینیشدهاست.
همچنینبراساسدرآمداختصاصیبرآوردشدهمربوط

بهکارگرانمشــمولقانونکاردربخشغیردولتی،حداقل
حقوقودستمزدموردمبادلهدربخشغیردولتی300هزار
میلیاردریالبرآوردشــدهوحداقلحقوقودستمزدمورد
مبادلهدربخشهایدولتیوغیردولتیدرسالآتیبه۵۷0
هزارمیلیاردریالمیرسد،لذاجبرانکاهشقدرتخرید
۵۷هــزارمیلیاردتوماندریافتیحقوقبگیرانبهنســبت

تورمایجادشدهدرسالآتیامریضروریاست.
شــهردارتهراندرادامهایننامهاثــراتالیحههدفمند
کردنیارانههارابربودجهجاریوعمرانیشهرداریهایکل
کشوربررســیکردهوتاکیدمیکندکهبراساسمطالعات
صورتگرفتــه،تاثیرالیحــههدفمندکــردنیارانههادر
شهرداریهایکلکشــورمبلغیحدودهشتهزارو10۷
میلیاردتومانخواهدبودکــهاثراتجبرانناپذیریرابرای

مدیریتشهریبهوجودمیآورد.
ویدرادامهایننامهافزودهاســت:اجرایاینالیحهتنها
برایدوشهرتهرانومشهد،پنجهزارو۵۴۷میلیاردتومان
بارمالــیدارد.همچنیندرســایرکالنشــهرهااثرالیحه

مذکورمبلغ903میلیاردتومانپیشبینیشدهاست.
ویتاکیدکردهاستکهبرآوردهایمذکوربافرضتصویب
مــاده13الیحههدفمندکــردنیارانههامبنــیبر»موقوف
االجراشــدنافزایشحقوقکارکناناززمــاناجرایقانون
هدفمندکردنیارانهها«صورتگرفتهوایندرحالیستکه
افزایشقیمتهاازیکســووکاهشقدرتخریدپرسنل

شهرداریها،خودزمینهسازمشکالتیمیشود.

بازخوانی یک نامه بعد از 8سال

وقتی منتقد دیروز یارانه ها امروز طرفدار آن می شود
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دیدگاه کارشناس

دراخباربسیارشــنیدهایمکهنمایندهاییانامزدعضویت
درشورایشــهریبرایانتخاباتسوروســاتراهانداخته
باشــدتارایبخــردوالبتههمهمــردمایــنکارراتقبیح
میکننــد.مثالدر11آذر1386رســانههاخبرازآندادندکه
یکــیازکاندیداهایمجلــسباچلوکبابیشــهرخودوارد
مذاکرهشــدهوبرایشــشهزارغذاســفارشگذاشــته
است.یکیازرســانههااینخبرراباعنوان»چلوکباب۲۴
اســفندی«نشــرداد.درانتخابات139۴نیزانبوهیخبرو
کاریکاتورباعناوین»رایگیریچلوکبابی«داریم.یکشــنبه
۲اسفند139۴درسرویسخبریکیازشهرستانهابهقول
جانبازیمیخوانیمکهنوشــتهاند:»مردمخوب...،ارزش
ماباالترازایناســتکهخودمانرابهیکدستچلوکباب
بفروشــیم.بیاییمباخوردنیکدستچلوکبابخودمان
رامدیونکســینکنیم.بدانیمشــامخوردنورایندادنبه
میزبان،حقالناسنیستبلکهبدونشناختوباریبههر
جهترایدادن،حقالناساست.«همهمردمومسئوالن

رفتاراینگونهراتقبیحکردهاند.
درانتخاباتپیشرودرهمیناواخر)فروردین1396(،
آیــتهللانعیمآبادیامامجمعهبندرعبــاسدرنمازجمعه
ازنمازگــزارانمیخواهدکــهکبابکســانیراکهپولهای
فراوانیخرجمیکنندبخورندامابارایندادن،کبابشــان
کننــد.ویازهوادارانکاندیداهاخواســتتــاقانونرادر
نظربگیرندوخالفقانونعمــلنکنند،چراکهکارخالفدر
عرصهانتخاباتشرعاحراماســت.دریکمسیرتاریخی
میبینیمحتیمخالفانمشــروطهنیزعنوانمیکردندکه
مشــروطهازدیگپلویســفارتانگلیسدرآمده،یعنی
فارغازاشــتباهیکهمیکردند،ازاینجملهبهمثابهدشنام
علیهمشروطهخواهاناستفادهمیکردند.خریدرایتنهادر
ایراننیستکهعملیزشت،قبیح،غیرقانونیوغیرشرعی
شمردهمیشود،بلکهدرسطحملیدرهمهکشورهاوفراتر
ازآن،درســطحبینالملــی،ایناقدامتقلبودســتکاری
انتخاباتــیتلقیمیشــودودرهمهجاعملــیغیرقانونی
درفرآیندانتخاباتپنداشــتهمیشــود؛چنیــنحرکتی
فاسدکردنفرآیندمردمســاالریبهحسابمیآید.حتی
اگرچنیناقدامیبرنتیجهانتخاباتبیتاثیرباشــد،وقوع
آناثرآســیبزنندهایبرانتخابــاتداردچراکهبهاعتماد

رایهندگانآسیبمیزند.
درســطحبینالمللــیهمــوارهقولهــایانتخاباتی
وفاشــدهوتحققنیافتــهراتقبیــحکردهاند،امــامعموال

اینعهدهــایوفانشــدهعمدتابهعرصهسیاســتهای
اعمالنشدهوخطمشــیهابرمیگردد.مثال،اینکهجورج
بوشدرمبارزاتانتخاباتــی1998قولدادمالیاتراباال
نبرد،امامالیاتراباالبردیااینکهحزبکارگرانگلســتان
درســال19۴۵قولدادوزارتخانهجدیدمسکنرادائر
کندونکردراهمگاهیجزوتقلبهایانتخاباتیبهشمار
آوردهانــد.یکمرحلهبــهتقلبنزدیکتــر،اقدامیچون
اعالمسیلویابرلسکونیدرســال199۴بودکهدرآنسال
درتبلیغاتانتخاباتیخودقولدادبرایجلوگیریازتضاد
منافع،داراییهایشدرشــرکتیخاصرابفروشد،امابه
قولشعملنکرد.اگررشــوهرابهمثابــهپرداختپولیا
چیزهایدیگــربهافرادبرایجبرانتغییررفتارآنانتلقی
کنیم،بدترینشکلآنرادرحوزهخریدرایدرانتخابات،
آنهــمانتخاباتیبهاهمیتریاســتجمهوری،خواهیم

یافت.
امــاآنچهدرایرانرخدادهاســت،تقریبــاتجربهجهانی
ندارد.همهجایدنیاایــنمردمندکهبهدولتهاپرداخت
میکننــد،ونهاینکــهدولتــیبخواهدبههمهمــردمپول
پرداختکند؛چراکهخــوددولتهاچیزیبرایپرداختن
ندارند،وهمینکهمنطقیمصرفکنندبایدازآنهامتشــکر
بود.البته،پرداختیارانهبهاقشــارخــاصوباهدفهای
خــاصجهتتوانمندســازیآنانوبــرایدورهمحدوددر
چارچوببرنامهملــیتامیناجتماعیدرهمهکشــورها
رواجدارد.امااینکهدولتیبگویدبههمهمردمپولمیدهم
چیزینادراست.منابعپولیدولتدرایراننفت،مالیات
ویاازرویناچــاریچاپپول)تورم(اســت.قبلازاینکه
دولتچیزیبهمردمبپردازد،نخســتبایدآنوجوهرااز
خودمــردمگردآوریکند.بنابرایــن،پرداختیارانهنقدی

توسطدولتدرهیچکجامعمولنیست.
حاالاگرنامزدمحترمریاستجمهوریپرداختپولیرا
بهمردمقولدهدکهقطعًاازتوانبودجهکشورخارجباشد،و
محاسباتآنراانجامندادهباشد،وحتیپرداختآنوجوه
نقدبهمردمرامنوطبهمجوزمجلسشورایاسالمینکرده
باشــد،...آیااینکارمصداقپرداختپــولبرایخریدرای

تلقینمیشود؟
درشرایطیکهماازنامزدفالنشورایشهریاروستاایراد
جدیوبهحقمیگیریمکهبرایاخــذرایچلوکبابتوزیع
نکنــد،آیاچنینایرادیرانمیتوانیــمازنامزدیبگیریمکه
درســطحملیوبــرایاخذآرایریاســتجمهوریتالش
میکنــد؟بهویژهاگرآننامزدخودبــهپرداختیارانههای
نقــدیمعتقدنباشــد،آیاقــولپرداختمبلغبیشــتری
یارانههاینقدیتوســطخوداو،مصداقروشــنخریدرای
نیســت؟یعنینامزدمحترماعتقادیبهیارانههاینقدی

ندارد،ومامیدانیمکهحتماهمنخواهدتوانســتآنهارابه
مردمپرداختکنــد،امابرایخریدآرایمردمبهایناقدام

دستمیزند.
برایروشــنشــدنموضوعبهمتننامهایــنکاندیدای
محترمبهریاســتمحترممجلسشــورایاســالمیدر
تاریخ8۷/11/1۲)نامهشــماره۴1۲9۷۷/8۷10(مراجعه
میکنیم.درایننامهکهدرچارچوبطرحتحولاقتصادی
مطرحشده،نامزدمحترمانتخاباتدورهدوازدهمریاست
جمهوریمینویسد:»...درشــرایطیکهدرکشورمانظام
تامیناجتماعیباویژگی»بنگاهداری«آنشناختهمیشود
وهمچنینشــبکهمالیومالیاتیپیوستهوجامعیتیافته
درکشــوروجودندارد،طبعــابانکاطالعــاتدرآمدیدر
کشــورایجادنمیشــودوهرگونهتوزیعیارانهایدرفضای
مبهموغیرشــفافصورتپذیرفتهوبدینلحاظتنهاتوزیع
رانــتتلقیمیشــودومنجربهترویجاخــالقدروغگویی
وفقیرنمایــیوارائــهگزارشهایخالفواقــع،بهمنظور
دریافتصدقهدولتیخواهدشــد.عالوهبراین،پرداختو
اختصاصیارانههابهاقشــارفقیروکمدرآمدتنهایکروی
سکهاســت.رویدیگرســکهایناســتکهدراثراجرای
اینسیاســت،افزایشقیمتبرایســایراقشــاراتفاق
میافتد.یعنیوقتــییارانهصرفًابهفقــرااختصاصداده
شود،قیمتهابرایسایراشــخاصواقشار،ناگزیرتغییر
کرده،دراینحالتبرایکلجامعهافزایشقیمتبوجود

خواهدآمد.
پسبایدبررســیشــودکهعــوارضافزایشقیمتها
چیســت؟بهعبارتدیگر،رویدیگرسکههدفمندکردن
یارانههابرایاقشارآسیبپذیر،افزایشقیمتآنکاالها
درســطحعمومیوبهدنبالآنرشدشاخصتورمدرکشور
اســت.)بهنقلازروزنامــهدنیایاقتصادشــماره1۷۵۵،
8۷/1۲/۲0(.بنابراین،کامالروشناستکهنامزدمحترم
صددرصــدمخالفالیحهپیشــنهادیدولــتوقتبرای
پرداختیارانههابودهاست.پس،بایدپرسیدایشانبرای
چهمیخواهندسهبرابرآنمبلغراپرداختفرمایند؟آیادر
دولتآقایروحانیظرفچهارسالهمهآنزیرساختها
مهیاشدهاســت؟نقطهنظرهایایشــاندرموردعملکرد
دولتآقایروحانیحاکیازچنینامرینیســت.آیادیگر

پرداختنقدییارانهتورمزانیست؟
آیاباعثترویجاخــالقدروغگویــی،فقیرنماییوارائه
گزارشــهایخــالفواقعنمیشــود؟چهچیزدرشــرایط
محیطیاقتصادتغییرکردهاســتکــهکاندیدایمحترم
میخواهندعملتقبیحشــدهرادرحجمیسهبرابربزرگتر
انجامدهندوآنراشــاملبیکاراننیزکردهاندومیخواهند

۲۵0هزارتومانهمبهانبوهبیکارانپرداختکنند؟

چرا وعدۀ پرداخت یارانه بیشرت تخلف انتخاباتی محسوب می شود؟

قول چلوکباب

حسین عبده تبریزی
کارشناس اقتصادی
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تنهاچیزیکهعوضشــدهصرفًاکاندیداتوریایشــاندر
انتخاباتپیشرواســتواینکهفکرمیکننداعالمیارانه
نقدیوریالبیشــتررایمــیآورد.پــس،ناچاریمنتیجه
بگیریمموضوعیراکهنهعملیاستونهکاندیدایمحترم
بهاجــرایآناعتقادیدارند،ممکناســتصرفابهعنوان
ابزاراخذرایبرگزیدهباشــند،وبنابرایــنبایدچنینکاری
راتخلفانتخاباتیعمدهبهحســابآوریموامیدوارباشیم
شورایمحترمنگهبانحتماازاینزاویهبهموضوعبنگرند.
متاســفمکهبگویمطرحایننوعشــعارهایانتخاباتیو
بهبازیگرفتنشــعوررایدهندگانفقطدرکشورهاییبا
ســاختارقبیلهایواربابیچونپاکستانرواجدارد،وفرض

همهماایناســتکهجامعهایراننمیخواهددراینمسیر
پایگذاردیادرآنبماند.

دربخشاخباروبسایت»قندهارا«کهدر۲1فوریه۲01۵
بهقلمابوبکرصدیقیانتشــاریافته،میخوانیمکهسناتوری
باسابقهششدورهسناتوریدرمجلسسنایپاکستان،با
پرداخت9میلیوندالربرایخریدرایمیخواهدکرســی
خودراحفظکند.ســناتورهایدیگرمناطــققبیلهاینیزاز
همینروشاســتفادهمیکنند.دراینخبرمیخوانیمکه
یکیازاحزاباســالمیپاکســتانعلیهکسبوکارخریدو

فروشرایهشدارمیدهد.
روزنامهانگلیســیزبانDawnپاکستانگزارشمیکند

کهیکســوداگربزرگزمینمیلیونهــادالرصرفخرید
سهمدرانتخاباتســنامیکند.حمیدمیریکیازمجریان
شناختهشدهتلویزیونپاکستانگزارشمیکندکهبیشاز
سهمیلیوندالربهسرکردگانقبایلمختلفبرایخریدرای
پیشنهادشدهاســت.گزارشهایمشابهیدررسانههای
افغانســتانوهندازخریدرایدرقبالپرداختنقدیمی-
شنویم.حالسئوالآناستکهآیاجامعهایرانمیخواهد
همینمســیررابرود؟آیــااعالمپرداخــتیارانهنقدیبه
اقشــارمختلفکهخارجازتواناقتصادایراناستوصرفا
بــرایاخذرایصــورتمیگیرد،مصداقجــدیتخلفات

انتخاباتینیست؟
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مناظره

صفاییفراهانی:مــنخواهشمیکنم
دوســتان،باحوصلهبرونــدقراردادهای
پارسجنوبیرابررســیکننــد.صورت
وضعیتهــادروزارتنفــتدردوره
گذشــتهموجوداســت.بیشاز90درصدپــولواحدهارا
گرفتند،امابهترینواحدنزدیکبه6۲،61درصدپیشرفت
کــردهوبدترینواحــد،نزدیکبه38درصــد.ولیپولها
بیشاز90درصدپرداختشــدهاســت.پسچراهمان
زمانتمامنشــدهاســت؟پولکهبــود.شــمامیگویید
مجموعهپولهاییکهدردولــتقبلبابتاینهادادهبود،
۴6میلیارددالربــود.هرکدامازواحدهــایپارسجنوبی
حداکثردرگذشــتهبا۲میلیارددالرتمامشدهواالنکهباهم
صحبتمیکنیم،به۵میلیارددالررســیدهاست.مافرض

میکنیمفرمایششمادرستباشد.
چراوقتیکهامکانپولدادنوجودداشتوهمهپولها
راهــمگرفتهبودنــد،درزمانخودفازهــایپارسجنوبی
راتمــامنکردندکهبهقولدوســتان،عکــسیادگاریاش
راهمخودشــانبگیرند؟برایاینکهنتوانســتنددومرتبه
منابعاضافــهایبگیرندکهبعداازدولــتروحانیگرفتند.
واحدهایــیکهدردورهآقایاحمدینژادتمامشــدهبودکه
خبایشــانافتتاحمیکرد.ایشانکهپروژههاینیمهکاره
خودراهمافتتاحکردهبود،چهبرســدبــهپروژههایتمام

شدهخودرا.
دررابطــهبــاضریــبجینــیهــممــنمیخواهمبه
گزارشهایاقتصــادیمراجعهکنید.دردولتقبلســر
هرمزدهشد.درســال8۷و88نزدیکبه۲۵میلیارددالر
ازایرانفرارســرمایهشدهاست.گزارشهاموجوداست.
خبشماســرهرمرامیزنیدوفاصلهدومقطعهرمبههم
نزدیکمیشــود.ضعفاکهباالنیامدنــد،آنهاییکهپولدار
بودند،رفتند.بعدمــااینرابهعنواندســتاورددولتقبل
اشارهمیکنیم؟اینکهدستاوردنیست.دستاورداینبوده
کهدرمنحنیهــایاقتصادینشــانمیدادیدعمالدرآمد
عمومــیمردمباالرفتهاســت.گزارشهایبانکمرکزی
بیانگرایناستکهازســال8۷درآمدعمومیمردمپایین
آمــده؛برایهمهاقشــارجامعه،چهقشــرمتوســطوچه

دهکهایپایین.

میرزایی:برایدفاعیانقدعملکرددولت
بایدچارچوبیراداشــتهباشــیم.دریک
مقالهاینشــاندادهشدهآنچهدرونزوئال
اتفاقافتاده،نتیجــهعملکردآقایچاوز
نیست،بلکهنتیجهعملکردسیاستهایلیبرالیوتعدیل
قبلازچاوزاست.ببینیدچقدرسعیجدیدارندکهعملکرد
چاورراهمتطهیرکنند!چطــوردرونزوئالعملکردوآنچهدر
اینکشــورمیبینیم،نتیجهیکدورهتاریک1۵ســالقبل
اســت،اماآنچهکهامروزدراقتصــاداتفاقمیافتد،مربوط
بههمیندوره۴سالهاســت؟!اینچهمنطقیاستکهما
پیوستگیتاریخیرافراموشمیکنیم؟تعدادبسیارزیادو
بیشمارپروژههایعمرانیکهدرسالهایدورهاصالحات
انجامشدهواحمدینژادبهرهبرداریکرده،دیدهنمیشود.
پروژههایعمرانــیدرایــرانبین1۵تا۲0ســالدوره
ساختشــانطولمیکشــد.هیچدولتــیپروژههاییرا
کهآغازمیکنــد،نمیتواندتمامکند.کامالطبیعیاســت
کــهدولتاصالحــاتهــمازپروژههایدورهســازندگی
بهرهبرداریکردهاست.احمدینژادهمازپروژههایدوره
اصالحاتبهرهبرداریکردهاســت.دردولتیازدهمهم

پروژههایناتمامدورهقبلبهاتمامرسیدهاست.
پسیــکمبنایمهــمدرتحلیــلعملکرد،پیوســتگی
تاریخیاســت.آنچهکهامــروزاتفاقافتــاده،محصولو
نتیجهیکپیوستارازسال8۴بهبعداست.یکیپیوستگی
جهانیاســتکهاقتصادمابهشــدتازشــرایطبازارهای
جهانیبهخصوصبــازارنفتوگازتاثیــرمیپذیرد.یکی
همپیوســتگیهایسیســتمیاســتکهاقتصادرافقط
بــاچارچوباقتصــادینمیشــودتحلیلکــرد.یکیهم
پیوستگیخردوکالناســت.بهاینمعناکهآنچهدرسطح
خردیابنگاههــااتفاقمیافتد،فقطمربوطبهســطحخرد
نیست،بخشعمدهایمتاثرازآنچیزیاستکهدرسطح
کالناتفاقمیافتــد.برایمثال،میگویندچــرابنگاههابا

رکودمواجهمیشوند؟
بنگاههابا۴شوکمهمدردورهاحمدینژادمواجهشدند.

شــوکاول،حاملهایانرژیبودکهقیمتهــابین۴تا8
برابرافزایشیافــتوبخشزیادیازبنگاههابامشــکل
نقدینگیمواجهشــدند.درآندوره،قبضهــایبرقازدو
وســهماه،به۴۵روزکاهشیافت.شــوکدیگر،ارزبود.
تقریباقیمتارز۴برابرشــدوبنگاههاییکــهازمواداولیه
وقطعــاتوماشــینآالتخارجیاســتفادهمیکردند،با
مشکالتزیادیبرایتامیننقدینگیمواجهشدند.اززمان
جهشارزیسال91بهاینسمت،بخشبزرگیازبنگاهها

نتوانستندنوسازیصنعتیانجامدهند.
شــوکدیگر،تحریمهابود.شوکچهارمنیزاستخدامها
بود.دردوســالآخردولتاحمدینژادبرایاینکهکارنامه
اشتغالراپررنگکنند،بهصورتفلهایدربخشبزرگیاز
بنگاههااستخدامکردند.برایمثال،درزغالسنگکرمان
۴هزارنفرودربانکتوســعهتعاونهزارنفررااســتخدام
کردند.برایناساس،بنگاههاباتراکمنیرویانسانیمواجه

شدند.
شــوکپنجمنرخســودبانکیبود.بعضیازبنگاههایما
سالیهزارمیلیاردتومانسودوجرایموامهایبانکیخود
راپرداخــتمیکنند.اینکــهمیگویندآقــایجهانگیری
اشــتباهمیکنددررابطهبــا۷00میلیــارددالردرآمدارزی
احمدینژاد.منهمبایدبگویمبله،ایشــاناشــتباهکرده
اســت.درآمدارزیدولتآقایاحمدینــژاد۷00میلیارد
دالرنبوده،خیلیبیشــترازاینهابودهاست.8۲6میلیارد

دالرکلدرآمدارزیاحمدینژادبودهاست.

وقتینقدمیکردیم،شماکجابودید؟
عبدالملکی:مااینجــادربارهحقدولت
روحانــیصحبــتمیکنیموبــهباطل
ایشــاناشــارهنمیکنیم.عملکردیکه
دولتروحانیانجامداده،اینینیســت
کهمیگویید.اســمایندرادبیاترســانهایعوامفریبیو
پوپولیسماســت.االنافتتاحهایینشاندادهمیشودکه
۴بارقبالافتتاحشــدهبودوآقایروحانیبرایپنجمینبار
افتتــاحمیکندودوبارهصداوســیمانشــانمیدهد.االن
صداوســیماتبدیلبهســتادتبلیغاتآقایروحانیشــده

است.
منبــهعنــوانیککارشــناساقتصــادیبــاتوجهبه
صحبتهایدوستانپیشــنهادمیدهمکهدولت۴ساله
نباشد،8سالهباشــد.بهخاطراینکهدولتبعدیکهبیاید،
6ماهطولمیکشــدکهبرایمثالوزیرخودرابگذاردو....
هزینههایکشورباالمیروداگردولت۴سالهباشد.امامن
میگویمیکزمانییکدولتیدر۴سالخودکاریکردهکه

آدمآرزومیکندکهدولتعمرزیادینداشتهباشد.

صاحبنظران اقتصادی کارنامه دولت یازدهم را نقد کردند

جدال نابرابر
هــر چــه بــه روزهــای انتخابــات نزدیــک می شــویم، نقدهــا دربــاره عملکــرد دولت هــا داغ تــر می شــود؛ یکــی نقــد بــه دولــت 
احمدی نــژاد را بی انصافــی و دیگــری معتقــد اســت کــه منی شــود روحانــی را بدون اتفاقات گذشــته تحلیل کــرد. تحلیلگران 
اقتصادی عنوان می کنند برای دفاع یا نقد عملکرد دولت باید چارچوبی وجود داشته باشد و آنچه در اقتصاد رخ می دهد، 
نتیجــه یــک دوره تاریخــی اســت.این موضــوع در مناظره انجمن اســامی دانشــجویان دانشــکده اقتصاد دانشــگاه تهران نیز 
مطــرح اســت. در ایــن مناظــره، محســن صفایی فراهانــی، قائم مقــام وزارت اقتصــاد دولــت اصاحــات، حجــت میرزایــی، 
معاون اقتصادی وزیر کار دولت یازدهم، حجت الله عبدامللکی، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق و یارس جرباییلی، 

معاونت آموزش و پژوهش خربگزاری فارس حضور داشتند. آنچه در ادامه می خوانید، مرشوح این مناظره است. 
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مندردولتقبلدرســتادیکیازنامزدهــابودم.بعداز
اینکهآقایروحانیرأیآورد،پیامکبههمهاعضایستاد
دادندکهبچههادرسیســتمآقایروحانیمیرویموکمک
ایشانمیکنیم.بعدازمدتیاتفاقاتیافتادکهگفتیمباباما
یکچیزدیگریدربارهآقایروحانیوعملکردایشــانفکر

میکردیم،پسچرااینطوریشد؟
االنکهدوســتانازآقایاحمدینژادانتقادمیکنند،باید
بگویمآنزمانیکهمادرسال90و91دولتاحمدینژادرادر
حالیکهدررأسقــدرتبود،نقدمیکردیم،اینبزرگواران

معلومنبودکجابودند.
صفاییفراهانــی:مــنبــرایاینکــه
ایشــانبدانند،ســال89بهمجرداینکه
احمدینژادپرداخــتیارانههاینقدی
رااعالمکرد،ازمعاونســازماناطالعات
ســپاهخواهشکردمکهبهزندانبیایدوبرایایشــانیک
ســاعتونیماســتداللکردمکهایناقــدامچقدربهضرر

اقتصادایرانخواهدبود.
ایشانبعدازیکساعتونیمبهمنگفتاینحرفهایی
راکهمیزنی،حاضرهســتیبنویسی.گفتمبله.گفتندپس
بنویس،منمیبرمارائهمیدهم.منتماماســتداللهای
خودرامنظمنوشــتموبهایشاندادم.ایشانبعدازدوهفته
بهمــنگفتکهبهمــامیگویندبههمینخیالباشــیدکه
احمدینژاداشتباهکردهاست.احمدینژاددقیقترینکار
راانجامدادهاســت.پسماهمانموقعهــمانتقادمانرا

مطرحمیکردیم،ولواینکهدرزندانبودیم.
میرزایی:منخوشــحالمیشومآقای
عبدالملکــیگزارشــیازنقدهایــیکه
بــهاحمدینژادداشــتندرابدهنــد.اما
خاطرتــانهســتکــهســال8۴کهنه
روزنامهایونــهحزبیونههیچانجمــنعلمیجرأتنقد
احمدینــژادرانداشــت،۵0اقتصاددانباشــجاعتنامه
نوشــتندوآنچهراکــهدرپایاندورهاحمدینــژادرخدادرا

هشداردادند.
ســال8۵و86دوبارهنامهنوشتند.درواقع۴نامهنوشتند.
امایکســالبعدازنامهاول،ازآن۵0اقتصــاددان،۲۵نفریا
اخراجویابازنشســتشــدندکهیکیازآنهامنبودم.آقای
عبدالملکیهمانکسیهســتندکهوقتیمنراازدانشکده
علماجتماعیعالمهاخراجکردند،کالسهایاقتصادشهری
منرابرعهدهگرفتند.آنچهکهدرصنفبناهااتفاقنمیافتد
کهیکبنایی،کارگچکاردیگریرادستبگیرد،متاسفانهدر

صنفاعضایهیاتعلمیدانشگاهاتفاقافتاد.
اینکهایشــانمیگوینددوستانکجابودندزمانیکهمن
نقدمیکردم،6نامهنقدوجودداردکهحجمبعضیازنامهها
به۲۵تا30صفحهگزارشکارشناســیمیرسدکهخواندن
آنهمحوصلهآدمراسرمیبرد.ایننقدهاباآرامترینزبان
کارشناسیمطرحشدومتاسفانهپاسخیکهازسویبعضی
ازدوستانگرفتیم،اینبودهکهرانتخوارانبریدهدستاز
بیتالمال،امروزناراحتهستندکهدرمقابلاحمدینژاد

ایستادند.

آواربرداریشد؟
عبدالملکــی:پــسدرایــنزمینــهما
مشــترکهستیم.شــمانقدداشتید،ما
همنقدداشــتیم.پساالنبهتراســت
دربــارهآنچهکههمــهمادربــارهآننقد
داشــتیم،صحبتنکنیم.مــابیاییمدربارهآنچهکهشــما
مدافعآنهســتیدومابهآننقدداریــم،صحبتکنیم.ما
بیاییمدرباره۴سالروحانیصحبتکنیم.ماببینیمدولت

یازدهمچهکردهاستوبهاصلداستانبرسیم.
دولــتیازدهمادعامیکندکهآواربرداریکردهاســت.
وضعیتاقتصادکشــورچهبهلحاظمعیشــتمردموچه
بهلحاظســاختارهایکالناقتصادیدرسال96بهمراتب
ازســال9۲بدتراســت.درابتدادربارهمعیشــتصحبت
میکنم.معیشــتمردمسهشاخصاصلیدارد:بیکاری-

قدرتخرید-شکافطبقاتی.
وضعیتبیکاریدرســال9۲چهبهلحــاظدرصدوچهبه
لحاظادارهبیکارانازاالنبهتربودهاســت.درســال9۲نرخ
بیکاری10.۵درصدوتعدادبیــکاران۲میلیونو۲00هزارنفر
براســاسآمارهابودهاست.آمارتعدادبیکارانواقعیسال
9۲حدود۴میلیونو۷00هزارنفربودهاســت.امادرســال
96نرخبیکاری1۲.8درصداســت.تعدادبیکارانواقعینیز
از۴.۷میلیوننفربه6.۷میلیوننفررســیدهاست.بهاضافه
اینکهعمدهمشاغلیکهایجادشده،دربخشهاییبودهکه
بهرهورینداردومابهجایآن،شــغلهایپایدارراازدست
دادیم.درازایآن،مشــاغلیایجادشدندکهبهاذعانعیسی
منصوری،معاونوزیرکار،دربخشهایخدماتیغیربهرهور
بودهاست.درواقعدراین۴سالوضعیتبیکاریبهمراتب
بدترشدهاست.حدودیکمیلیوننفرسرکارهستندوحقوق
نمیگیرند.همینمعدنکارانکهآقایروحانیرفتبهآنها
سربزند،مهمتریندردیکهداشتند،اینبودکه۵ماهاست،

10ماهاستکهسرکاریموحقوقنمیگیرند.

صفاییفراهانــی:بگوییدآنمعدنبرای
کیست؟

عبدالملکی:پــسبیکاریافزایشیافته
اســت.قدرتخریــدمردمبهشــدت
کاهشپیداکردهاســت.میگویندنرخ
تورمتکرقمیشــدهاست.امانرختورم
خانوار۲۲درصدبودهاســت.حقوقکارمنداندولتیچقدر
افزایشپیداکردهاســت؟سالی10تا1۲درصد.چرا؟چون

نرختورمراکنترلکردیم.درحالــیکههزینههمانخانوار
کارمنداندولتبهشدتافزایشیافتهاست.

برایناســاس،نرخبیکاریافزایشیافته،قدرتخرید
مردمکمشــدهوشــکافطبقاتیافزایشیافتهاست.به
عبارتی،از0.36ضریبجیبیبه0.۴0رسیدیم.ایندرحالی
اســتکهدولتها۴ســالتالشمیکنندسیاستهای
عدالتیرااجراکنندتایکدرصــدضریبجینیراکاهش

دهند.
ازسویدیگر،سوالاینجاســتکهسرمایهگذارانیکه
رفتهبودند،آیابرگشتند؟سرمایهگذاریدرتمامسالهای
دولتروحانیمنفیبودهاســت.بعدماوامهاینجومیو
امتیازهاینجومیدادیمودوبــارهیکطبقهبزرگومرفه
شــکلگرفتندکهثروتهایباالیهزارمیلیاردیدارند.به

اینترتیب،ضریبجینیباالرفتهاست.
صفاییفراهانی:قبــولداریدکهتاپاییز
9۴رشــداقتصادیمنفــیبودهاســت.
براســاسگزارشهایبانــکمرکزی
رشداقتصادیدرزمســتان9۴ازبه۲.3
رسیدهاست.بهار9۵رشداقتصادیبه۷.۴درصد،تابستان
11.9،پاییز9۵به1۵.۷ورشــدمیانگینرشد9ماههبه11.6

رسیدهاست.

عبدالملکــی:فقطبفرماییــدچقدراین
رشدمربوطبهنفتخاماست؟

صفاییفراهانی:شمابهمنبگوییددلیل
نــزولدولتاحمــدینژاد۲ســالآخر
استکهنتوانســتنفتبفروشد.حال
آنکهایندولتبابشــکهای30دالردارد
کشــورراادارهمیکند.شــماآنجامیگوییددولتاحمدی
نژادبهدلیلتحریممشــکلپیداکرد،درمــوردایندولت
میگوییدکــهدرآمدخوبداشــته.فرضکنیــدکهاصال
درآمدهــاینفتیایندولتخــوببوده،آیانفتباتالش
ایندولتبهثمرنرســید؟اینکهتولیدنفتازیکمیلیون
بشــکهبه۲.۵میلیونبشکهرســید،کهباتالشایندولت
بهثمررسیدهاست.باالخرهدســتاوردیبرایمردمایران

است.اینکهنگرانیندارد.
شــمامیگوییداینرشدناشــیازنفتاست،منرشد
بخشصنعتراهماضافهمیکنم.زمســتان9۴بهمیزان
منفــی3.8درصد،بهار9۵بــه1.۷درصد،تابســتان9۵به
میزان۴.۴درصد،پاییز9۵هم11.3رســیدهاســت.این
آمارهاراازنماگرهــایبانکمرکزیببینید.اینگزارشها
همدرمرکزآماراستوهمبانکمرکزیارایهکردهاست.
بهمعنیواقعیاینکهدربحــراناقتصادیزندگیمیکنیم
وناشیازاین۴سالاستمربوطبهایندولتنیست.

متوسطرشــداقتصادیایرانوپیشــرفتاقتصادیاز
ابتدایانقالبتا93بهمیزان۲.1درصدبودهاســت.اینگونه
نیستکهتصویریارایهکنیمکهبگوییممادرگلستانبودیم
ولییکنفرآمــدهوهمهچیزرانابودکردهاست.شــرایط
بســیاربدیکهدولتاحمدینژادبرایاقتصادایرانایجاد

آنچه که امروز اتفاق افتاده، محصول و نتیجه یک 
پیوستار از سال 8۴ به بعد است. یکی پیوستگی 

جهانی است که اقتصاد ما به شدت از شرایط 
بازارهای جهانی به خصوص بازار نفت و گاز تاثیر 

می پذیرد. یکی هم پیوستگی های سیستمی 
است که اقتصاد را فقط با چارچوب اقتصادی 

نمی شود تحلیل کرد. یکی هم پیوستگی خرد و 
کالن است
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کرد،دولتیآمدهاینماشــینخــرابرادوبارهکارانداخته
اســت.داراییوزرایروحانیهمابتدایکاربهقوهقضاییه
اعالمشــدهاســت،پسدولتآقایروحانیباعثثروت
وزرانشدهاست.اگرســرمایهداریبودنایراداستکهما

غصهنخوریم.
جبرئیلی:جدولآقایصفاییجدولشما
اشتباهاست.اگرآنچهآقایصفاییاعالم
میکند،درستباشدمنبهآقایروحانی
رایمیدهمعکسرایامهمنشانمی

دهم.ماکهکینهشخصیباآقایروحانینداریم.
میرزایــی:براســاسگــزارشمرکــز
آمار،نرخرشــدبخشصنعتدر9ماهه
سال9۵بهمیزان10.۵درصدبودهاست.
جبرییلی:رشــدصنعــت۴.6درصددر
9ماهــهاولســال9۵بوده،ایــنآماررا
ازکجــاآوردهاید؟رشــدصنعتمنفی۴
بوده،سیبراباپارچهقاطینمیکنند.

عبدالملکی:رشــدصنعتیکدهمبوده
است.

جبرییلی:ایــرادیکــهدولــتروحانی
دارد،دولتنقاشبودناســت.درآمار
اشتغالدســتبردوآنراافزایشداد.
سال9۴رااعالمنکردچونبهمذاقدولتی
هاخوشنیامد.اینراآقــایپیمانیمعاوناقتصادیبانک
مرکزیجایــیگفت.آمارمیعاناتگازیرابهصادراتغیر
نفتیرااضافهکردندوگفتندصادراتمامثبتشدهاست.
اینهمازآننقاشــیهاســت.ماهممســتندداریمکه
همانآماربانکمرکزیاست.آقایصفاییگفتندکهبرای
کســیدربارههدفمندیصحبتکردموگفتاینکارغلط
است.شمااشتباهکردید،آقایصفایی.دولتآقایخاتمی
کهشمامسئولیتدرآنداشتیدخودشاعالمکردکهیکی
ازآرزوهایمــاهدفمندیبود.هدفمنــدییارانههایعنی
یارانهایکهدولتازابتــدایانقالببرکاالهاپرداختمی
کرد،ازرویکاالهابرداشتهشودتاکسیکهتواندارد،بخرد
واوکــهنداردبهصــورتنقدیاینپــولرادریافتکند.نه
دولــتآقایاحمدینــژاداینکارراکردونــهدولتآقای
روحانی.دولتآقایروحانیبســیارپوپولیستیتردراین
زمینهعملکرد.مردمپیامکمیزنندکه6ماهاستیارانه
ماقطعشــده،بهماپیامدادهاندکه۲6اماینماهیعنیسه
روزقبلازانتخاباتیارانهشماوصلمیشود.حتمااینکار
پوپولیستیاســت.حتمابایدیارانهکسانیکههزارمیلیارد

داراییدارند،قطعشود.
منازشــماســئوالمیکنــم،دولتیازدهــم80هزار
میلیــاردتومانازمحــلیارانههادرآمــددارد،درحالیکه
33میلیــاردآنرابهمردممیدهد،بقیــهاینپولراچکار
کردهاســت؟چرااینپولرابهخزانهواریزنکردهاید؟این
سئوالبســیارمهمیاســتکهاینپولکجاست؟ایشان
گفتند،قراردادهایپارسجنوبیخاتــماالنبیاموفقنبود.

مگرپاالیشــگاهخلیحفارسراقرارگاهخاتماجرانکردکه
شــمااالنمیخواهیدجشــنخودکفاییبگیرید.مااصلی
دراقتصادداریمبهنامآموزشحینیادگیری،پیشــرفت
صنعتیجــزازاینطریقدردنیااتفاقنیفتادهاســت.این
دوســتانلیبرالمامیگویندچونکاریکهداخلیهاانجام
دادهاندوهزینهداشــته،بهصرفهنیست.درحالیکهقطعا
بهصرفهاست.چرابهصرفهاســت،چونآنتواندرکشور
شــماایجادمیشــود.آمریکاییهاباطرحمارشــالمی
خواستندبهاتحادیهاروپاکمککنندکهرشدکنند.دهه19۷0
صنعتهواییآمریــکادراختیاربویینــگآمریکابود.آنها
کنسرســیومیبرایایجادایرباستشــکیلدادندوهمان
ســالاول3.۵میلیارددالرزیانخالصدادوکاربهپارلمان

فرانسهکشیدهشد.
آنهــامیگویندچــراهواپیمایــیکهمیتوانیــمبخریم
خودمانتولیدکنیــموزیانهــمببینیم.جمعبندیبحث
هامنجربهتصویبســندیمیشــودکهمیگوید:دراین
جنــگجهانیاقتصادیحیاتیاســتکهشــبهمونوپولی
هواپیماهایآمریکایــیدرهواپیماهایمیانبردودوربرد
شکستهشــود.فرانســهایاینرامیگویدکهداردباطرح
مارشالدرحالتوسعهاســت.شماهمهمینرامیگویید
کــهکاررابهتوتالبســپاریدواودرمنطقــهایکههرجاچاه
بزنید،نفــتفــورانمیزنــد،صاحبمنفعتشــودولی
شــرکتداخلیتوانمندنشــود.همینآقایانــیکهگفتند
قــرارگاهخاتمرقیببخشخصوصیشــود،درحالیکه۵
هزارشرکتخصوصیدرآنمنطقهکارمیکردوسازندگی
مــیکرد.آقایصفاییفراهانیاالنکهپــروژههایایرانی
ازبخشهایخصوصیگرفتهمیشــودبهخارجیهامی

دهند،چرانگرانبخشخصوصینیستید؟
صفاییفراهانی:دوستانبهعرایضبنده
ایرادگرفتند؛دردولتاصالحاتشرکت
هایمپناوفرآپرامنپایهگذاریکردم.
افتخاراینشرکتاینبودکهدرآندوره
نیروگاهبرقچهآبیوچهحرارتــیراداخلیکردم.نیروگاه
اراک1۲00مگاواتبرقتولیدکرد.۴ســالهانجامشــدهوبا
3۵0میلیوندالردرحالیکــهقیمتکانادایی6۵0میلیون
دالربود.شــمابهمنبگوییدازناحیهشــرکتهایجنوب

برایاجرایچنینپروژههاییاصالبوجودآمدند؟
جبرییلی:اگــرماتوانســاختنیروگاه
داریم،چرادرایندولتپــروژهنیروگاه
سازیرابهشرکتترکیهایدادید؟آقای
خاتمیآنبخشراتقویتکرد،دستش

دردنکند.
صفاییفراهانی:شــماجوابمنرانمی

دهید،یکچیزدیگریمیگویید!
منبــا3۵0میلیوندالرنیــروگاهاراکرا
ساختم،1۲00مگاواتبرقتولیدمیکند.
ســوابقشدروزارتنیرووجوددارد.اگرخالفگفتم،یقه
بنــدهرابگیرید.شــماعدددادیــد۴6میلیــارددالرپروژه
پــارسجنوبیرااجراکردید،منمیگویــمبا3۵0میلیون
دالرنیروگاهســاختم.کدامبخشخصوصیامروزتوانایی

ساختنیروگاهساختنرادارد،نامببرید؟
میرزایــی:اصطالحامــیگویندتخریب
نهادیبهســرعتاتفــاقمــیافتداما
بازســازینهادیبســیارتدریجی،بطئی
وآراماســت.یکیازبــیســابقهترین
تخریبهاینهادیدردورهپیشــیناســتوآثــارآنتا
نســلهایآیندهادامهمییابد.دلیلشایناستکهآقای
احمدینژادتمامنشدهوتمامقدپشتکاندیداهایموجود
ایستادهاند.رییسســتادآقایرییسیکیهستند؟آقای
میرکاظمیورهبردرکدامتساداســت؟بقیهوزرایآقای

احمدینژاددرکدامستادفعالند؟
عبدالملکی:ایــنهمیــکدروغبزرگ
اســت.اگرمابگوییمتعدادمدیرانفعال
احمــدینــژاددردولتآقــایروحانی

هستند،شماباورمیکنید؟

روایتسهنفربهیکنفر
میرزایی:آقایدکترعبدالملکیاســتاد
محترمدانشــگاهامامصادقکهدانشگاه
شمانماداخالقاســت،ازشماخواهش
میکنموسطصحبتدوستاننروید.من
معتقدمنهتنهاآقایاحمدینژادتمامقدپشــتکاندیداها
ایستادهاســتامروزاصولگرایانسهتاکاندیداندارند،بلکه
اصولگرایانیکقابکاملوتمــامعیارازموجودیتخود
رابهنمایشگذاشــتهاند.آقــایمیرســلیمنمایندهتمام
عیارمدیریتفرهنگــیبخشاصولگراییاســت.آقای
رییسینمایندهتمامعیارمدیریتبخشاجتماعیوآقای
قالیبافنمایندهتمامعیارمدیریتاقتصادیاصولگرایان
اســت.بنابراینآقایروحانیبایهکاندیداروبرونیســت،
بلکهمقابلهویتاصولگرایانیاستکهتجربهآنروبروی
ماستهمانرویکردیکهمنجربهصدورحکمشالقبرای

کارگرمیشود.

عبدالملکی:شاکیکهدولتبود.

مناظره

جبرییلی:ایرادی که دولت روحانی دارد،دولت 
نقاش بودن است.در آمار اشتغال دست برد و 

آن را افزایش داد.سال 9۴ را اعالم نکرد چون به 
مذاق دولتی ها خوش نیامد.این را آقای پیمانی 

معاون اقتصادی بانک مرکزی جایی گفت.
آمارمیعانات گازی را به  صادرات غیر نفتی را 
اضافه کردند و گفتند صادرات ما مثبت شده 

است.این هم از آن نقاشی هاست.ما هم مستند 
داریم که همان آمار بانک مرکزی است.آقای 
صفایی گفتند که برای کسی درباره هدفمندی 
صحبت کردم و گفت این کار غلط است.شما 

اشتباه کردید،آقای صفایی
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میرزایی:حکمراقاضیمیدهد.کارفرما
بخشخصوصیبود،نهدولت.مابیسابقه
ترینســقوطآزاددرشــاخصفسادرادر
دولتااحمدینژادداشــتیم.ازرتبه86به
168دردورهایشانســقوطکردیموتنها۲0کشوربیشترازما
فاسدتربودند.درشــاخصمحیطعمومیبا66رتبهسقوط
آزادکسبوکاراز88به1۵۲رسیدیم.دردولتآقایروحانی
درشــاخصنوآوریجهانیازرتبه113به۷8رســیدهایم.در
شاخصسهولتکســبوکارازرتبه1۵۲بهرتبه1۲0رسیده
ایم.درشاخصریسکاعتباریازرتبه8۲به۵۴رسیدهایم.
درشاخصادراکفســادازرتبه1۴۴به131رسیدهایم.در
شاخصرقابتپذیریجهانیوحقوقمالکیتجهانیازرتبه
111به101ودرســایرشــاخصهاینهادیبهشدتعملکرد
دولــتروحانیقابلدفاعاســت.ماشــاخصفالکتمی
شناسیمومیدانیمکهشــاخصفالکتشاخصیاستکه
بعدازجدلهایبســیارزیادیاستکهراستگراهاوچپ
گراهابعدازارزیابیکلیبدســتآمدهاســت.مابیسابقه
ترینشاخصفالکترابا۴۵تجربهکردیمواینشاخصاالن
به18کاهشیافتهاست.دردورهآقایاحمدینژادبراساس
گــزارشمرکزپژوهشجــدالهایمجلسکــهدراختیار
دوســتانآقایعبدالملکیبوده،نشانمیدهدکهبهازایهر
درصدرشد،۵برابرگذشــتهمنابعارزیمصرفشدهاست.
یعنیهمانرشــداندکیکهایجادشده،بســیاربسیارگران
تمامشدهاست.درگزارشدومتاکیدشده،نزدیک۷درصد
جمعیتبهدلیلهزینــههایباالیدرمانبــهزیرخطفقر
رسیدهاند.درابتدایدورهاحمدینژاد،دورهانتظاربرایخانه
دارشدنبرایدهکاول۵9ســالبوددرپایاندولتایشان

به1۲0سالرسید.
شاخصدسترســیمسکنبهیکششــمتنزلپیداکرد
ونرختورممسکن۵برابرشد.مســکندارشدنوبرخوردار
شــدنازداراییهابهیکآرزوتبدیلشــد.نمیشودکهبرای
شــاخصاشــتغالدرابتدایدورهروحانیرابهگزارشهای
مرکزآماراســتنادکنیمامادرپایانســالچهــارمدولتبه
گزارشهایموهومیاستنادکنیم.براساسهمانگزارش
مرکزآمارتعدادبیکاران3.۲میلیوننفراستونه۷میلیونی
کهایشاناعالممیکنند.یادتانباشدکهبیکاریواشتعالیک
پیوستارتاریخیوجمعیتیاست.همهمیدانیدکهعلتاین
جمعیتبیکاراندربازارکارچیست.بازمیدانیددردورهای
که8۲6میلیارددالردرکشورمصرفشده،براساسگزارش
مرکزآمارهماندولت،خالصایجاداشتغالدرسالهای8۴

تا93سالی1۴هزارشغلبودهاست.
درچندروزگذشــتهچندنامهازسویاقتصاددانانمنتشر
شدهاســت،1۷۵نفربدوناینکهازکسیحمایتکنند،تاکید
کردهاندکهوعدههایرقبایروحانینهتنهاشــدنینیســت
بلکهبسیارخســارتبار،پرهزینهوویرانگراست.نامهدیگر
با163امضااســتکهبهصراحتازآقایروحانیامضاکرده
وگروهــیهم۵0امضــاداردکهدرهمهایــننامههاازچپ
کالسیکتاراســتلیبرالوجوددارد.براساسقضاوتما
دولتــیلیبرالنمیشــود.لیبرالترینرویههــارادردولت

احمدینژادتجربهکردیم.میتوانمبهصراحتبگویمکهاز13
سیاستتعدیلساختاریکهشاخصدولتلیبرالاستدر

کدامبخشهاتجربهشدهاست؟

سئوالدانشجویان:بعدازافزایشیارانهچه
کسیمیخواهدافزایشیارانهمالیاتوتورمو

...راضمانتکند؟
صفاییفراهانی:اشارهکردندبههدفمند
کردنیارانهها.بــهبرنامهچهارممراجعه
کنیدکــهآخــرمجلسششــمتصویب
شــدومجلسهفتمبرگردانــدودوباره
تصویبشد.منبعدازمجلسششمرفتموزارتاقتصادو
بانمایندگانمجلسهفتمجلساتطوالنیداشتیمدوستان
اصالاعتقادیبهاجرایقانوننداشــتندوبرایهمینقانون
بودجهسال138۵رامراجعهکنیدمیگهنرخکلیهتولیداتیکه

وازرتنفتونیرومیدادراتثبیتکردند.
بعدازســهســالتوکلیگفتاینازاشــتباهاتبزرگما
بود.همانموقــعدولتروحانیاصرارداشــتبراینکهاگر
هدفمندیبایــداتفاقبیفتهقیمتراطــوریببریمباالکهبه
آسیبپذیرهاکمککنیم.قرارنبودکمیتهامداد۷۵میلیونی
راهبیندازیمنهاینکهپولمملکترابهثمنبخسبدیم.از89
تاآخرســال1393معادل۲80هزارمیلیــاردتومانیارانهدر
ایرانپرداختشدهامادرهمانمدتکلطرحهایعمرانی
اجرایشــدهدرایران110هزارمیلیاردبوده.واقعااشــتغال
مهمتربودیااینپول.هموارهتورمایراندورقمیبودپسدر
معناوقتیقدرمطلقپولیراثابتنگهداری،اونقدرتخرید
دارهکاهشمییابد.حاالسوییسراببیند.شایدبگوییدوضع

سوییسیهاخوبه.
درسوییسگفتندبههرنفر۲۲00یورومیدیم.جوابمردم
ســوییسنهبودوبعدهمنظرسنجیکردندوفرمفرستادند
8۵درصداعالمکردنــد"نه"گفتیمچوناحســاسکردیم
دولتبرایســرمایهگذاریامینترازماست.اینمنابعبی
نسلیاســتوحقنداریمبخوریموبقیهنگاهکنند.برگردید
سال91آخرســردولتازمحلمنابعیکهقراربودازفروش
محصوالتجایگزینکند،نتوانســتورفتسراغصندوق
ذخیرهارزیوبرداشتکرد.قرارنبودایناتفاقهابیفتدآنچه

قراربودهدفمندیباشــهچیزدیگریبود.اشــارهکردنداگر
دولتروحانیدرســتعملمیکردمــارایمیدادیم.من
همبارهاگفتمدولتروحانیبزرگتریناشــتباهشاینبود
کهجلوررانتهاراگرفت.مــندولتاصالحاتکارکردمو
عضوحزبیبودمکهطرفداراصالحاتاست.اگرامروزمیگم
رایمیدمایننیستکهنمیدانمروحانیاصولگراست.می
دانم.میگممملکترادستکســیبدهیمکهکمترصدمه
بزند.روحانیجلویرانتهاراگرفت.درآخردولتاحمدی
تژادمصوبهگذراندندراهآهنمشــهد-گرگانرابهچینیها
بدهندوباکمکآستانقدساینکارانجامگیرد.8۵درصد
پولرااینهابگذارندو1۵درصددولت.حاالمحاسبهکنید1۵
درصد۴هزارمیلیاردتومانچقدراست؟600میلیاردتومان.
آنچهتاامروزپسگرفتند1۲هزارمیلیاردتومانبهقیمتآن
روزاست.یعنیسهبرابرقیمتپروژهارداراییهایدولترا
واگذارکردندبهاینکنسرسیومودولتروحانیبهزورووکیل
بخشــیازپسگرفتهوبخشیدردادگاهاســت.دردولت
اصالحــاتهر9روزیکبحران،دولــتروحانیهرروزیک
بحران.بحرانسیاسینبود.اقتصادیهمبود.کسانیکهآن
رانتهاینفتیرابردهبودند.هزینهمبادالتایرانازسال93
بهبعد۵0درصدکاهشیاقته.اینهزینههاتوجیبکیمی
رفته؟آنهاکهمیبردنددلشونمیسوخته،نمیگویمفساد
تمامشدهاســت.منقبلانقالب10سالدراینمملکتکار
کردم.بعدارانقالبهمتاســال8۴دردولتبودم.منقبل
وبعدانقالبرادیدم.آنچهدر10ســالگذشتهدیدمدرهیچ
مقطعیندیدهبودم.بهرهفسادراچهکسیمیبرد؟بهجیب
کیرفته.قیمتپروژهروچراتوضیــحدادم.پروژهایکهبه
کانادادادند6۲0میلیوندالردرمپنابهقیمت3۵0میلیوندالر
اجراشد.۲۷0میلیوندالرزیرآنقیمتانجامدادیموتربیت
نیروکردیم.آنهاکه۲میلیاردراکردند۵میلیارددالرمنافعش
بهجیبکیرفته.برادرکیدرلندناینآهنآالتپروژههارا

تامینمیکردومیفرستاد؟
عبدالملکی:اگرنشــانبدیمکهروحانیبه
همانمیزانخرابکــردقبولمیکندنه
بهاحمدینژادرایبدیــنونهبهروحانی؟
رییسیبهتره!آقایرییســی،آقایرهبر
ونیکزاد.میرکاظمــیراازدولتاحمدینــژاددارهاماآقای
روحانی1۲نفــرراازدولتاحمدینژادمشــغولبهکارکرد.
پورمحمدی،صالحی،آقایهامانه،جنتی،اکبرترکان،حسین
دهقــان،دیناروند،ایوبیوشــهیدیمحالتــیو...اگرآقای
رییسیسهامتیازمنفیدارهروحانی1۲امتیازمنفیداردچون
ازآدمهایبدتردولتاحمدینژاداســتفادهکرده.حرفمن
ایناست.نظرمایناستبهاحمدینژادرایندیدوبهروحانی
همرایندید.بهرییســیرایبدیــن.جبراییلیتوضیحاتی
راگفت،شماگوشنکردید.رتبهســرمایهگذاریخارجیاز
۴9سقوطکردبه۷۴وزیانانباشــتهشبکهبانکیاز3۵هزار
میلیاردتومانشــد۷00هزارمیلیاردتومان.وابستگیریالی
بودجهنفتدوبرابرشد.متوسطحقوقمدیرانچهاربرابرشد
وتا۵0برابرهمداشتیم.بودجهجاریسهبرابروشاخصفساد

6.۵برابرشد.پروندهروحانیرامثلاحمدینژادببندید.

میرزایی: آقای دکتر عبدالملکی استاد محترم 
دانشگاه امام صادق که دانشگاه شما نماد اخالق 

است،از شماخواهش می کنم وسط صحبت 
دوستان نروید.من معتقدم نه تنها آقای احمدی 

نژاد تمام قد پشت کاندیداها ایستاده است امروز 
اصولگرایان سه تا کاندیدا ندارند،بلکه اصولگرایان 
یک قاب کامل و تمام عیار از موجودیت خود را به 
نمایش گذاشته اند.آقای میرسلیم نماینده تمام 

عیار مدیریت فرهنگی بخش اصولگرایی است.
آقای رییسی نماینده تمام عیار مدیریت بخش 

اجتماعی و آقای قالیباف نماینده تمام عیار 
مدیریت اقتصادی اصولگرایان است
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گفت وگو

تبلیغاتکاندیداهایریاســتجمهوریطبقهمحرومان
رابهشــدتهدفگرفتهاســت.بهنظرشــمااینوعده
هاییکهبرخــیکاندیداهامیدهندچــهمقداراجرایی

است؟
اصوالکســانیکهبرایریاســتجمهوریکاندیدامی
شوندبایدنیازهایمردمرادرشعارهایانتخاباتیخود
درنظربگیرند.اینازشــگردهاوترفندهایانتخاباتی
اســت.قشــرمتوســطوفرودســتجامعهبیشتر
مطالباتشازجنسمعیشــتیاســتیعنــیبتوانند
حداقلاشتغال،درآمدومسکنداشتهباشد.هرچقدر
بهسمتاقشاروطبقاتباالیجامعهحرکتشوداین
مطالباتمانندهرممازلوتغییرمییابد.یعنیتوقعات
مردمتوقعاتتوســعهیافتهتریمیشودوبحثهای
توجهبــهآموزش،تحصیالت،فرهنــگ،هنروویژگی
هایحکمرانیخوبوآزادیهایاجتماعیمطالبات

مردممیشود.
کاندیداهاباتوجهبهاینکهچهبخشــیرابیشــترمی
خواهندهدفبگیرنــدتمرکزشعارهایشــانرابهآن
ســمتســوقمیدهند.نگاهنامزدهــایانتخابات
ریاســتجمهوری96ایناســتکهطبقهفرودست
شــرایطخوبینداردوآنهابرایشعارهایمعیشتی
گوششانبازاســت.آنهابااینشعارهادرتالشاند
کهبتوانندحرکتوانگیزهایجادکنندتابهایشــانرای

بدهند.
اینتصویرکلیرادرکشــورهایدیگرهــممیتوانید
ببینیــدکهبراســاسوعــدههاییکهمــیتواندبرای
جامعهتحریککنندهباشــدشــعارهاتنظیممیشود.
امــاحقیقتایناســتکــهواقعیتاقتصــادبهاین
سادگیکهدرشــعارهابیانمیشودنیست.وضعیت
چهدولتفعلیوهــردولتیکهبعدازانبیایدازحیث
بودجهوامکاناتمالیبســیارضعیفاســت.بدهی
بسیارکالنیازدولتقبلیبهدولتمنتقلشدهوروند
افزایشــیبهخودگرفتهاست.اگرچهازنیمهدومسال
گذشــتهدولتتوانســتهازمحلافزایشدرآمدهای
نفتــیاینروندراکنــدکندوتعادلنســبیدرهزینهو

درآمدبهوجودآورد.کسریبودجهرابهحداقلبرساند
ومیشودانتظارداشتکهدرسال96نیزاینوضعیت
وجودداشــتهباشــد.امااینباعثمیشودکهدولت
جدیدنهایتٌابتواندترازیبینمنابعومصارفشبهوجود
آوردولیمنبعجدیدقابلمالحظهایطبیعتانمیتواند
خلقکندتابتوانــدوعدهجدیدیبدهد.پسهررییس
جمهوریکهوعدهجدیدیمــیدهدحداقلآنهاییکه
اطالعاتــیازاصولاقتصادیومالــیدولتدارندمی
دانند،متوجهمیشــوندکهاصالتحققپذیرنیســت.
فارغازاینکهاینوعدههابایدانعکاسشــاندربودجه
باشدومعناشایناستکهبهتصویبمجلسبرسدو
احتمالداردکهامسالهیچاتفاقینیافتدفارغازاینکه
چهکسیمیخواهدرییسجمهورشودامابهغیرازآن
هــمامکانیبرایتغییروتعبیهایــنوعدههادرقانون

بودجهوجودندارد.
بــههمیندلیلدولــتوقتوعدههــاییارانهاینمی

دهد؟

دولتمســتقرباواقعیتهاآشنااســتوطبیعتابه
جهــتاینکهبرنامهریختهشــدهوبودجــهایکهداده
دســترنجخوددولتاستبایدازآندفاعکندونمی
تواندخودشکارخودرازیرسوالببرد.مثالدولتنمی
تواندبگویدیارانهایکهتخصیصدادهشدهکماستو
بایدافزایشدهیم.اینرویکردمنطقیاستکهدولت
کاریکهانجامدادهرادرشرایطانتخاباتدفاعکند.

اماواقعیتنیزچندانتفاوتیباچارچوببودجهدولت
ندارد.آنچهدردولتباعثسوقدادنمنابعبهپروژه
هاوبرنامههایدیگرمیشــودفقــطامکانافزایش
مالیاتاســت.چوندرآمدهاینفتیدرســالهای
گذشتهنقصانیداشتهوتازهدر6ماهدومبهآنمیزانی
کهبودجهتصویبشدهمیرسد،تجربهنیزنشانداده
اســتکهاگربیشازاینبخواهیــمدالرهاینفتیرا
واردبودجهکنیمآنوقتآثارشدربقیهشاخصهای
اقتصادیبهنحومنفیظاهرمیشــود.بنابرایندولتی
کهواقعامیخواهدباسازوکاراصولیومنطقیکارکند
حتیاگردرآمدهاینفتیبیشازاینافزایشپیداکند
کهپیشبینینمیشــود،حتیاگرایناتفاقبیافتدهم
درستشایناستکهمیزانورودمنابعنفتیبهبودجه
خودرابیــشازاینافزایشندهد.زیراباعثافزایش
تورم،ســرکوبنرخارز،کاهشورقابتپذیریتولید
داخلمیشودوچرخهمعیوبیمیشودکهاینعوامل
تشــدیدپیداکند.درنهایتاینچرخهمعیوبباعث
افزایشسوداگریدراقتصادوکاهشتولیدمیشود.
نتیجهآندودشدوبارهبهچشمدولتوبیشترازهمه
بهچشممردممیرود.تنهامنبعیکهدرآیندهبصورت
تدریجیمیتواندافزیشپیداکندوآثارمنفینداشته

باشدمالیاتاست.
ازچهقشریاینمالیاتبایدگرفتهشود؟

بحثهمیناســت.وضعیتفعلیاقتصادماامکان
اینکــهبتوانددرآمدهایمالیاتیخودرادرکوتاهمدت
افزایشچشــمگیریدهدندارد.یکبخشــیداریم
کهمالیاتگریزبودندکهبااصــالحقانونمالیاتهاو
اســتقرارنظامجامعاطالعاتمالیاتیکهتایکســال
آیندهکاملمیشــودآنبخشاصطالحــٌااقتصادزیر
زمینیآشکارمیشودوطبیعتامالیاتهاازآنستانده
شــود.امابخشبزرگــیازاقتصادکمــاکانمعافاز
مالیــاتاســت.یعنیحتیبااســتقرارنظــامجامع
مالیاتــیانهامالیاتنمیدهنــدوالبتهدرمجلسو
دولتتالشهاییانجامشــدکهاینمیــزانراکمتر
کنندولیاینتالشهاناکامماند.متاسفانهامروزهمی
بینیمکهصحبتازفرارمالیاتیمیشــوددرحالیکه

پدرام سلطانی نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران

پرداخت بدهی  دولت  قبل ۲۰ سال طول می کشد
بــا نزدیــک شــدن بــه روز انتخابــات، پافشــاری کاندیداهــا بر وعده انتخاباتی شــان بیشــرت شــده اســت. این در حالی اســت 
کــه هشــدارهای کارشناســان و اقتصــاددان هــا دربــاره خطــر برخــی وعــده های اقتصــادی از جملــه افزایش یارانــه  و محقق 
نشــدن برخــی طــرح هــای اشــتغال زایــی بیشــرت شــده و همســو بــا آن انتقادهــا نیــز افزایــش یافتــه اســت.طیف وســیعی از 
اقتصــاددان هــا فــارغ از مکتــب فکــری اقتصــادی شــان هــم اخیــرا جمــع شــدند و هشــدارهایی در خصــوص اجرایــی شــدن 
برخــی وعــده هــا طــی بیانیــه هایی منترش کردنــد. اعضای بخش خصوصــی نیز به عنــوان کارآفرین معتقد بــه معجزه اعداد 
و آمارهــای ارایــه شــده از ســوی برخــی کاندیداهــا نیســتند،هم به این شــعارها واکنش نشــان دادند. در همیــن رابطه پدرام 

سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران به تحلیل وعده های انتخاباتی کاندیداها پرداخت. 

ضعیت فعلی اقتصاد ما امکان این که بتواند 
درآمد های مالیاتی خود را در کوتاه مدت 

افزایش چشم گیری دهد ندارد. یک بخشی 
داریم که  مالیات گریز بودند که با اصالح قانون 

مالیات ها و استقرار نظام جامع اطالعات 
مالیاتی که تا یک سال آینده کامل می شود آن 
بخش اصطالحٌا  اقتصادزیر زمینی آشکارمی 

شود و طبیعتا مالیات ها از آن ستانده شود. اما 
بخش بزرگی از اقتصاد کماکان معاف از مالیات 
است. یعنی حتی با استقرار نظام جامع مالیاتی 

ان ها مالیات نمی دهند و البته در مجلس و 
دولت تالش هایی انجام شد که این میزان 
را کمتر کنند ولی این تالش ها ناکام ماند. 

متاسفانه امروزه می بینیم که صحبت از فرار 
مالیاتی می شود در حالی که ان بخشی که معاف 
مالیاتی اند خیلی بزرگ تر از حتی بخشی است 

که مالیات گزیر است
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انبخشــیکهمعافمالیاتیاندخیلیبزرگترازحتی
بخشیاستکهمالیاتگزیراست.

حاصلایــنکارمیتوانــدافزایشحداکثــر1۵تا۲0
درصدیمالیــاتدریکرونددوســالهباقیمتهای
ثابتباشد.اینافزایشهمدرشرایطفعلیمیتواند
کمیبهدولتکمککندکهبدهیهایخودراپرداخت
کنــد،بدهیهاییکهدولتاگربخواهدبااینشــرایط
پرداختکندحداقل۲0ســالطولمیکشــد.دولت
بهدلیلسوءعملکردیکدوره8ســالهحداقل۲0الی
۲۵سالدراینباتالقگیرکردهاست.واقعبینانهمنبع
دیگریبرایاصالحاتجدیواساسیوجودنداردوآن
چهکهبایداتفاقبیافتدایناســتکهبــابهبودروابطبا
دنیاوبرداشتهشدنتحریمهامنابعخارجییاسرمایه

گذاریخارجیرابرایاقتصادفراهمکنیم.
پسچراتمرکزکاندیداهابهســرمایهگــذاریخارجی

نبودهاست؟
کاندیداهــااصوالشــعارهاییمــیدهندکــهعموم
مردمبیشــترمتوجهشــوند،بفهمندودرآنهاانگیزه
ایجادشــود.موضوعســرمایهگذاریخارجیموضوع
اقتصادیپیچیدهاســتودرشــعارهاینامزدهای

ریاســتجهورینمــیتواندتحرکــیرادرجامعرای
دهندهایجادکند.برایجامعهنخبگیاینحرفهاخوب
اســتودرکانوننخبگیمسئولینستادهاومشاوران
براینامزدهاایــنهارامطرحمیکننــدامادربرنامه
تلویزیونــیورادیوییخیلیمخاطبپیــدانمیکند.
اصوالبحثهاییکهدرشعارهایانتخاباتیمطرحمی
شودموضوعاتســادهوقابلفهمجامعهراهدفمی
گیردکهاکثرآنهامعلولهســتند،علتنیستند.در
بعددیگرتعاملباجامعهجهانییکتعاملگســتردهو
همهجانبهمیتواندفضایرقابترادراقتصادکشــور
ایجادکندوتوسعهدهد.خوداینفضایرقابتیفعالیت
هایاقتصادیکشوررابهسمتبهرهوریبیشترسوق
میدهد.برایافزایشرشــداقتصــادیازیکطرف
الزماســتکهازطریقجذبوتحققســرمایهگذاری
بتوانیمنرخرشداقتصادیراباالببریمومیزاناشتغال
رازیــادکنیموازطرفدیگربــاافزایشبهرهوریباید
اینکارانجامدهیم.بهرهوریدریکجامعهبستهاتفاق
نمیافتدچونانگیزهایبرایآنوجودندارد.بهرهوری
معلولرقابتاســت.اگردرهایکشــوردررقابتبا
شرکتهایحرفهایکهبرایسرمایهگذاریخارجی

میآیندبازباشــدمدیریتروزوتکنولوژیواردکشور
میشود.

بایدبااینشرکتهارقابتکنیمیاهمکاری؟
بالخرههمکاریهــمنوعیازرقابتاســت.ترکیبی
بینهمکاریورقابتبایدداشــتهباشــیم.دراقتصاد
کشــورهایتوســعهیافتهمیبینیدکهشــرکتهابا
یکدیگربهشــدترقابتمیکنندامــااینرقابتیک
رقابتهمافزاوسازندهاســت.یعنیجمعجبریآن
موجبایجاداشتغالمیشودپسیکهمکاریاست
کهبرایرشدتعالیجامعهدرفضایکسبوکارکشور

صورتمیگیرد.
دیریازوددرمعرضرقابتهــایبیرحمانهقرارمی
گیریم.طبیعیاســتکهاگربخواهیمدرهایکشــور
رابســتهنگهداریممسیرکرهشــمالیراطیخواهیم
کرد.فکرنمیکنمدرهیچمدیریتارشــدکشــوراین
نگاهباشــدکهاینمســیرراطیکنیم.مجبورهستیم
برایایجادرقابتدرکشورشرایطشرابیشترفراهم
کنیم.طبیعیاســتکهاینرقابتدرجریانتدریجی
انجامشــود،همانطورکهریزشداردرویشنیزدارد.
جمعجبریاینریزشورویشمثبتاســت.منجر
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بهاشــتغالورشــداقتصادیبیشترمیشــود.امااگر
جلویرقابتراباقطعروابط،تعرفه،باقانونومقررات
بگیریمبهیــکمرحلهغیرقابلکنترلمیرســدوآن

جاستکهواقعااقتصادرامتالشیمیکند.
مانندبحثنرخارزدرکشور؟

دقیقاهمانبحثنرخارزاســت.اقتصاددانهامکررٌا
گفتندکهنبایــدنرخارزرابهصورتمصنوعیپاییننگه
داشتموقعیکهایناتفاقمیافتدبهجاییمیرسیم
کهناگهاناینفنربازمیشــودودرظرفچندماهنرخ
ارزجهشمییابدوبهاقتصادکشــورلطماتاساسی
واردمیکند.هیچجریانپویاییرابادســتکاریبرای
مدتطوالنینمیتــوانمتوقفکردواثرمنفیآنرااز
بینبرد.اثراتمنفیانباشتهمیشودوباالخرهبهشکل
وخیمیبروزپیدامیکندوآثارجدیخواهدداشــت.
برایهمیناســتکهصاحبنظــران،اقتصاددانها
وبخشخصوصیازایناتفاقبزرگدراینچندســال
گذشــتهدرکشــوررخدادیعنیتعاملبادنیــاوانعقاد
برجامخوشــحالهســتنداگرچهدرادامهشــایدآن
انتظاراتیکهبودمحققنشــدولیروندروبهجلواست.
طبیعیاستکهرقباییداریمکهدرتحققاینکارمانع
تراشــیهاییانجاممیدهندواینطبیعیاســتکه
برایبیشینهکردنمنافعملیخودشانمیتوانندتقابل
یاتضادیباکشوردیگریداشتهباشندکهاثراتمثبت
یکاتفاقراتعدیلیاخنثیکند.امااینبستگیداردکه
خودمانچقدررویکردایجابیدراینکارداشتهباشیم.
منفکرمیکنمکهمابســیارتالشکردیمهمهکشور
بهغیرازیکگروهتندرووافراطیهمهاجماعداشــتند

حرکتکردندبهسمتیکهبرجامامضاشود.

امابهمحضیکهبرجاماجراشــدواگراییایجادشدکه
اینایراداساسیبود.عدهایازهمانافرادیکهاجماع
داشــتندبعدازبرجامناگهانتردیــدکردندیابعدازآن
سوظنپیداکردندیابدبینشــدند.شایدعامدانهاین

کارراکردند.
فکرمیکنیددلیلایناتفاقچهبودهاست؟

بایدازخودشــانپرســید.یکدلیلآنمیتواندسهم
خواهیباشــد.دلیلیدیگرمیتوانداینباشــدکهفکر
کردنددســتاوردتااینجاکافیاســتوبقیهآنراچرا
بگذاریمنصیبدولتشــود.ایناتفاقهادرکندشدن
نتیجهگیریوکسبنتایجازبرجاموهمینطورفراهم
شدنمیدانبراییکسریرقبایمادرمنطقهوتندرو
هایسایرکشــورهابرایاتهامزدنبهایرانتاثیرگذار
بــود.ماخودمانبهانهبهدســتدیگــراندادیمبرای

اینکهآنهاروندبرجامراکندکنند.
مقداریکهکاندیداهابرایاشــتغالزاییاشــارهدارند،
آیابخشخصوصیمیتواندبخشیازآنراتامینکند؟

ترکیباشــتغالدرکشورطوریاســتکه8۵الی90
درصدآنرابخشخصوصیایجادکردهاســت.ازاین

بهبعدهمتقریباهمهاشتغالرابخشخصوصیتامین
میکند.چوندولتنمیتوانددیگربزرگشودواتفاقا
بایدکوچکترهمشــود.اینوسطبخشعمومیغیر
دولتیمیمانــدکهماآنرابازبهدولتمنتســبمی
کنیم،حدود۵الــی10درصددرایجاداشــتغالنقش
دارداگردولتیبخواهدافزایشاشــتغالدهدبخش
عمومیغیردولتیبازدرمقایســهباســهم80الی8۵
درصدیبخشخصوصیخیلیکوچکتراثروآثارش
اســت.بخشعمومیدولتــی،بنگاههــایبزرگو
ســرمایهبررادراختیارداردواشتغالزانیستند.اتفاقا
مازاداشــتغالدارند.دردولتنهمودهمبهاینبنگاه
هااشتغالاضافهتحمیلشد.فوالدمبارکه،ذوبآهن
اصفهان،مسوپتروشیمیهایمانمونههاییهستند
کهبهصورتدستوریاســتخدامانجامدادند.درحال
حاضرفوالدمبارکهحدود۵هزارنفراشغالمازاددارد.
بنابرایــندردولتوبخشعمومیغیــردولتیتورم
نیرویکارداریمکهخوداینموضوعدرســالهایبعد
مخاطرهایاســتچــوناینتورمنیرویانســانیبه

شدتآنهاراازبهرهوریانداختهاست.
موتوراشــتغال،بخشخصوصیاســت.درسالهای
آیندهســهمبخشخصوصیازایجاداشــتغالجدید
شــایدباالی9۵درصدباشــد.اماواقعبینانهبهشرایط
نگاهکنیماینمیزاناشــتغالهاییکهبرخینامزدها
میگویند،دریکدورهچهارســالهقابلتحققنیست.
ظرفیترشداقتصادیکشــوروترکیباقتصادکشور
اصالایــنفرصترانمیدهدکهمــابتوانیم۵میلیون
اشــتغالبین۴الی۵ســالایجادکنیم.منظورایجاد
شغلبهصورتخالصاست.شاید۴میلیوناشتغال
ایجادکنیموازآنطرف۲میلیوناشتغالازبینبرود.

چراازبینمیرود؟
اقتصادکشــوردرحالحاضــربهمرحلهایازرشــدو
تحولخودرسیدهاســتویکسریازکسبوکارها
وفعالیتهابهپایانعمرخودرسیدند.دیگراینبنگاه
هایفعلیومحصوالتفعلیدربازارتقاضانداردوباید
ازچرخهاقتصادیخارجشــوند.مدلهایکسبوکار
تغییرکردهاســت.بهطوریکهکسبوکارهایسنتی
ازسویاستارتاپهاتحتفشارهستند.اینکسب
وکارهــاینوینودانشبنیانطبیعتابااتکایفناوریو
مدلهایجدیدبهرهوریبسیارباالییدارند.معنایش
ایناستکهکاریراکهدریکبنگاهسنتی۴نفرانجام
میدهنــددراینجایکنفرانجاممیدهد.پسطبیعتا
کسبوکارهایســنتیبهسمتتعدیلوتعطیلیمی
روندودرآنجایکمازاداشــتغالخواهیمداشــتکه
ایجاداشــتغالکلیکهدرکشورانجاممیشودباآناگر

جمعمیشوددیگربهایناعدادنمیرسد.
موسسهمککنزیسالگذشــتهگزارشیراازاقتصاد
ایرانمنتشــرکردهبودکهدرآنبرآوردموسســهاین
اســتکهاقتصادایرانتاســال۲03۵یعنی18ســال

دیگر9میلیونو۲00هزارشغلایجادمیکند.

گفت وگو

اقتصاد کشور در حال حاضر به مرحله ای از رشد 
و تحول خود رسیده است و یک سری از کسب  و 
کار ها و فعالیت ها به پایان عمر خود رسیدند. 

دیگر این بنگاه های فعلی و محصوالت فعلی در 
بازار تقاضا ندارد و باید از چرخه اقتصادی خارج 
شوند. مدل های کسب و کار تغییر کرده است. 

به طوری که کسب وکار های سنتی از سوی 
استارت اپ ها تحت فشار هستند



فروردین و اردیبهشت 351396 شماره 3  




