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گــروه اقتصــاد: روز گذشــته، مراســم معارفــه وزیر 
جدید امــور اقتصادي و دارایي با حضــور معاون اول 
رئیس جمهــور و جمعــي از نماینــدگان مجلــس و 
مســئوالن وزارت اقتصاد در محل این وزارتخانه برگزار 

شد. در این مراسم، سرپرست...

گــروه جامعه: محمدعلي افشــاني از شــوراي شــهر 
خواســته بود فرایند انتخاب شهردار به تعویق بیفتد و 
شــورا هم روز گذشــته با اکثریت آرا با این درخواست 
شــهردار موافقت کرد. این فرایند حداقل تا سه شــنبه 

منتفي خواهد بود تا نتیجه مذاکرات...

تعویق فرایند
 انتخاب شهردار

واردات دارو  راهم 
دریغ کردند

درخواست افشاني با موافقت شوراي شهر همراه شد اسحاق جهانگیري:

 واکنش اروپایي ها به دور جدید تحریم هاي آمریکا علیه ایران
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افرادي که بخواهند از 
ایران اینترنشنال جدا 

شوند، حمایت مى شوند 

پوشیدن لباس راحتی 
در خوابگاه ممنوع

جنگ براي 10 درصد

CFT قابل اجراست
مهلت شورای نگهبان تمام  شده 

خروج تولید
 از  کانال دالر

کار سخت تیم هاي بازنده دیدار رفت در مسیر قهرماني

۱۳ آبان و تحریم های آمریکا

از دوران حکومت شاهنشاهی 
تاکنــون، مردم ایــران خاطره های 
ناگــوار و تلخــی از روز ۱۳ آبــان 
دارنــد. امســال نیــز بــا اعمــال 
تحریم های جدید آمریــکا، بر این 

خاطرات تلخ افزوده خواهد شد. دولت ترامپ تالش 
می کند ذهنیت منفی مردم ایران از دولتمردان آمریکا 
همچنــان باقی بماند و بنابرایــن چنین روزی را برای 
تشــدید تحریم های همه جانبه ایــران انتخاب کرده 
است. او روند بهبودی را که در دوران اوباما آغاز شده 
بود تا مردم ایران رفتارهای نادرســت حاکمان آمریکا 
در دوره های مختلف را به ذهنیت تاریخی بسپارند، به 
کلی برهم زد تا همچنان ملت ایران، دولت آمریکا را 
شیطان بزرگ ارزیابی کند. ترامپ در تحریم های جدید 
دو برجستگی و دو نقطه قوت ایران را هدف قرار داده 
است؛ نخست آحاد «مردم» ایران را و دوم، «نفت» و 
منابع انرژی ایران را. او می خواهد فروش نفت ایران 
را به صفر برساند تا این نقطه قوت درآمدهای کشور 
به عامل تضعیف ایران تبدیل شــود و از ســوی دیگر 
می خواهد «معیشــت مردم» را در تنگنا قرار دهد تا 
مهم ترین عامل تداوم جمهوری اسالمی را به شورشی 
علیه نظام برخاسته از قیام مردم ایران علیه وابستگی 
نظام استبدادی شاهنشاهی به آمریکا تبدیل کند. ولی 
به این نکته مهم توجه ندارد که وقتی محمدرضاشاه، 
آیت اهللا روح اهللا خمینی را در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ به جرم 
مخالفت با «قانون مصونیت مستشاران آمریکایی» به 
ترکیه و ســپس به عراق تبعید کرد، مردم ایران او را 
پس از ۱۴ سال سرفرازانه در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ به ایران 
بازگرداندند و ایشــان رهبری انقــالب را ادامه دادند. 
همچنین وقتی حکومت شاهنشــاهی، دانش آموزان 
معتــرض بــه اختناق حاکم بــر کشــور و رفتارهای 
خشــن مأموران حکومتی را در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ جلوی 
دانشگاه تهران به رگبار بست و به خاک وخون کشید، 
مردم ایران، شــاه را در ۲۶ دی ماه همان سال از ایران 
فراری دادند. همچنین وقتی کارتر، شاه را پس از فرار 
از ایــران به آمریکا برد و برخی نگــران تکرار فاجعه 
۲۸ مرداد شــدند، بعضی از دانشجویان دانشگاه های 
تهران با رفتن به ســفارت آمریکا، امید ایاالت متحده 
را بــرای بازگردانــدان حکومت سرســپرده به خود، 
ناامید کردند. اما این بار آیا مردم و دولت ایران موفق 
خواهند شــد تا آمریکا را در رویارویــی با خود ناکام 
بگذارنــد؟ به نظر می رســد جواب مثبت باشــد، اگر 

اقدامات ذیل با سرعت انجام شود: 
تبدیل کردن «اقتصاد» به اولویت اصلی حکمرانی 
کشــور: دولت با تــالش برای انجــام «اصالحات 
عمیــق ســاختاری» در اقتصاد و ایجــاد «فضای 
کســب وکار» مناســب، می تواند تکیه بــر اقتصاد 
تقریبــا تک محصولــی را به یک اقتصــاد بالنده و 
پرتحــرک مردمی بــا توانایی صــدور محصوالت 
و خدمــات گوناگــون بــه بازارهــای بین المللی 
تبدیل کنــد. شــاید روی آوردن به سیاســت های 
«اقتصــاد آزاد رقابتــی» همراه با گســترش نظام 
تأمین اجتماعــی، بتواند فضای جدیــدی را برای 
«کاهش وابســتگی» دولت و مردم به درآمدهای 
صدور نفت خام پی ریــزی کند. «تقویت بنگاه های 
اقتصادی» بخش خصوصی، «کاهش هزینه های 
دولــت»، تعلل نکردن در «اصــالح نظام بانکی»، 
عدم «تثبیــت نرخ ارز» و خاتمــه دادن به «توزیع 
ارز دولتی» و البته تأمین حداقل «معیشت مردم» 
با شــیوه های کارآمد می تواند در این راه کارگشــا 
باشد. برای تحقق این امر نیاز است همه «قوانین 
و مقررات» کشــور و «رفتارهای حکومتی» به نفع 
اولویت یافتن اقتصاد اصالح شوند و همچنین قوه 
 قضائیه و دســتگاه های انتظامی و امنیتی پشیبان 

فعالیت های اقتصادی باشند. 
حــذف عوامــل ناراضی کننده مردم از سیســتم 
حکمرانی: توجه بــه مطالبات مردم در حوزه های 
مختلف، به ویژه در روابــط اجتماعی، می تواند بر 
میزان افزایش ضریب رضایت آحاد مردم بیفزاید. 
دولتمــردان و بخش هــای گوناگــون حاکمیــت 
می تواننــد در حوزه هــای مختلــف اجتماعــی، 
سیاســی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتــی و قضائی 
به توسعه مردم ســاالری پرداخته تا «همه باهم» 
بتوانند با همه وجود برنامه های تحریم ترامپ را 

به شکست بکشانند. 
تالش برای ایجاد آرامش بیشتر در سیاست خارجی 
و روابــط بین المللــی: رویکرد وزارت امــور خارجه 
می تواند بیشترین کمک را به توسعه اقتصادی کشور 
بکند. رایزن های اقتصادی در همه ســفارتخانه های 
ایــران می توانند فعال ترین افراد در حوزه سیاســت 
خارجی باشــند. درهرحال به نظر می رســد راه حل 
اساســی برای مقابله با اقدامات آمریکا علیه ایران، 
ساخت تصویری خوب و جذاب از ایران امروز در بین 

افکار عمومی مردم ایران و جهان است...

سرمقاله

حسین عالیى . تحلیلگر مسائل استراتژیک
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حرف اول

پیامدهاي منطقه اي قتل خاشقجي

قتل جمال خاشقجي که به طرز 
فجیع، هولنــاک و مظلومانه اي 
عربســتان  سرکنســولگري  در 
در اســتانبول رخ داد، حداقــل 
در  شــاید  و  کوتاه مــدت  در 
میان مدت تحولي اساسي در منطقه آسیاي غربي 
یا خاورمیانه به وجود خواهد آورد. شــاید محمد 
بن  ســلمان مغرور فکــر نمي کــرد ریختن خون 
بي گناهي نظیر خاشــقجي چنــان همه آرزوهاي 
این جوان ناپخته را به ایــن زودي درهم فروریزد 
و او تــن به کارهایــي بدهد که قبــال تصورش را 
نمي کــرد. بي شــک بزرگ ترین برنده ایــن حادثه 
اردوغــان، رئیس جمهور ترکیه اســت که با بازي 
بسیار ســنجیده و حساب شــده توانست موضوع 
را به خوبــي مدیریت کــرده و از یک  طرف حمیت 
داخلــي به وجود آورده و بــر ناکامي هاي داخلي 
خود غلبه کند و از ســوی دیگر خــود را قهرمان 
حقوق بشــر و دفاع از قتل یک خبرنگار و نویسنده 
بي گناه در رسانه ها و افکار عمومي جهان معرفي 
کــرده و موضوع بازداشــت کشــیش آمریکایي و 
دســتگیري خبرنگاران ترک را تحت الشــعاع قرار 
دهــد. از جهت دیگر آمریــکا را در تنگنا قرار داده 
تا بر ســر رفع تحریم هاي وارده به توافق برسد و 
از همه مهم تر محمد بن ســلمان، دشمن فکري 
و سیاســي خود را به زانو درآورد و زمینه را براي 
زندگي جدید به محوریت ترکیه در آســیاي غربي 
فراهم کند. هنگامي که ترکیه و عربستان در صحنه 
تقابل اندیشه هاي مذهبي یعني اخوان المسلمین 
در مقابــل وهابي گري و ســلفي گري بــا یکدیگر 
روبه رو شــدند، مصر، لیبي، سوریه، قطر، فلسطین 
و برخــي نقــاط دیگر موضــوع رقابــت آنها قرار 
گرفــت. در صحنه مصر، ترکیــه و قطر ابتدا پیروز 
شدند و محمد مرسي، رئیس جمهور این کشور شد 
اما عربســتان با حمایت از ژنرال سیســي توانست 

محمد مرسي را دستگیر کند.

سیدعلی خرم . استاد حقوق بین الملل
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مقام معظم رهبری به مناسبت روز  مقام معظم رهبری به مناسبت روز  ۱۳۱۳ آبان  تبیین کردند آبان  تبیین کردند  ::  
نشانه های آشکار  افولنشانه های آشکار  افول

 قدرت آمریکا قدرت آمریکا

پافشاری ترامپ
ایستادگی اروپا

دولت ژنرال محور 
بر  سر  کار

یادداشت

شیفتگان ساده سازى اقتصاد

جناب آقای دکتر مسعود نیلی مهرماه گذشته 
در مقالــه ای با عنوان «یک پاســخ به حمله های 
بی شــمار» مطالبی را فرموده اند (سرمقاله دنیای 
اقتصــاد مــورخ ۹۷/۷/۲۱) که در این یادداشــت 
در نظــر دارم نکاتــی را درباره آن ذکــر کنم. البته 
بخش قابل توجهی از مقاله ایشــان به نوعی دفاع 
دیپلماتیک از خود است. از آنجا که ایشان در اذهان 
بسیاری، محور تصمیمات اقتصادی دولت یازدهم 
و دوازدهم شــناخته می شوند، در این مقاله بدون 
برخورد صریح با دولت سعی کرده اند نشان دهند 
که حتی نظرات ایشــان هم مورد توجه و پذیرش 
دولت نبوده است. همچنین ایشان به  نوعی سعی 
کرده اند حساب خود را از اقتصاددانان نئوکالسیک 
خط دهنده به دولت های نهم و دهم جدا کنند. اما 
توجه بنده در این یادداشت به آن بخش از مطالب 
ایشان اســت که حاوی کنایه هایی به اقتصاددانان 
نهادگراســت و در این مورد فهرســت وار نکاتی را 

عرض می کنم: 
۱- آقــای دکتــر نیلی کنایــه زده اند کــه: «این 
اقتصاددانــان تحلیل هــای جالب تری هــم دارند. 
آنها معتقدند مصرف انرژی، آب، کاالهای اساســی 
و بســیاری از اقــالم دیگــر ربطی به قیمــت آنها 
نــدارد. بلکه ریشــه در عامل مبهمی بــه نام نهاد 
یا ســاختار دارد». البته ایشان ســندی در این مورد 
ارائه نکرده اند که کــدام نهادگرا منکر قطع ارتباط 
کامل میان ایــن اقالم و قیمت آنها در عالم خلقت 
اســت و اگر چیــزی می گوید در شــرایط ایران و با 
واقعیت هــای اقتصــادی و نهادی ایــران صحبت 
می کنــد یا گزاره جهان شــمول صــادر می کند. اما 
صرف نظر از دیدگاه نهادگرا خدمت ایشــان عرض 
می کنــم که حداقل دربــاره حامل های انرژی که تا 
حدودی در آن تخصص دارم، در چند دهه گذشته 

که در چرخــه باطل افزایش نــرخ ارز و به تبع آن 
افزایش یارانه های (ضمنی) انرژی، افزایش قیمت 
حامل های انــرژی و افزایش تورم و دوباره افزایش 
نرخ ارز قرار گرفته ایم (رجوع شود به: زمینه سازی 
بــرای تضعیف بیشــتر پول ملی؛ شــرق ۹۶/۱۰/۶، 
صفحه ۴)، بارها در نوشــته های مختلف و حتی با 
استناد به مدل های موردعالقه اقتصاد نئوکالسیک، 
نشــان داده ام کــه چگونه در شــرایط ایران قیمت  
حامل هــای انرژی بســیار بــر مصرف آنهــا کم اثر 
هســتند و ســال ها قبل از تجربه ســال های ۱۳۸۹ 
و ۱۳۹۰ در مقالــه ای بــا عنوان «مبانــی اقتصادی 
بهینه ســازی مصرف انــرژی: بررســی راهکارهای 
قیمتی و غیرقیمتی» (ماهنامه اقتصاد انرژی اسفند 
۸۴) نشــان داده بودم اگر به مســائل ســاختاری و 
نهادی توجه نشــود چگونه صرف افزایش قیمت  
حامل های انرژی در شرایط رکود تورمی، هم رکود 
و هم تورم را تشدید می کند و جالب است در تجربه 
افزایش قیمت ها در ســال های مذکور دقیقا همین 
اتفــاق افتاد. در اینجا بنا نــدارم همه آن مطالب را 
تکرار کنم و به ســادگی قابل مراجعه است. اما در 
اینجا فقط یک نکته را متذکر می شــوم. بعید است 
جناب دکتر نیلی عزیز اعتقاد داشته باشند که رابطه 
بین قیمت یک کاال و میــزان مصرف آن یک رابطه 
اهرمی و مکانیکی اســت و احتماال باورشــان این 
است که مثال وقتی قیمت باال می رود، مصرف کننده 
عقالیــی تصمیم می گیــرد که مصــرف آن کاال را 
کاهش دهد و احیانا کاالهــای جایگزین را مصرف 
کنــد؛ اینکه اگر امــکان جایگزینی وجود نداشــت، 
چه خواهد شــد؟ را در آن مقــاالت توضیح داده ام 
اما در اینجا فقط به یک نکته ســاده اشاره می کنم؛ 
در یــک اقتصاد با ســاختار تورمی کــه همه مردم 
بارها تجربــه کرده اند که افزایش ســطح عمومی 
قیمت ها به زودی افزایش نســبی قیمت یک کاال را 
جبران یا خنثی می کند و به عبارتی در جامعه ای که 
انتظارات تورمی و بی ثباتی اقتصادی وجود دارد، آیا 
مردم به فکر سرمایه گذاری برای جایگزینی خواهند 
افتاد یا منتظر تطبیق مجدد قیمت ها خواهند شد. 

یادداشت

نقطه عطف جهانی

دور تازه تحریم هاي آمریکا علیه ایران درحالي که 
هشت کشور از مهم ترین واردکنندگان نفت ایران از آن 
معاف شده اند، نشــان دهنده ناتواني ایاالت متحده در 
به اجراگذاشــتن «حداکثر فشار» بر ایران است؛ فشاري 
که دونالد ترامپ از ماه ها پیش فرارسیدن آن را وعده 
داده بــود. با این ناکامي، یک بار دیگر واقعیات، خود را 
بر آرزوها تحمیل کردنــد. با وجود این، تحریم ها هنوز 
دشــواري هایي پیــش روي اقتصاد و تجــارت ما قرار 
خواهــد داد؛ البته نه آن قدر کــه اقتصاد ملي ایران را 
زمین گیــر کنــد یا ایــران را وادار کند که بــه مذاکرات 
یک سویه و زورگویانه رضایت دهد. حتي اگر تحریم ها 
مي توانســتند صادرات نفت ایــران را به صفر نزدیک 
کنند، بازهم دلیلي وجود نداشت که ایران به مذاکراتي 
تن بدهد که عزت نفس و حیثیــت آن را به منزله یک 
کشــور مستقل پایمال مي کند. نهایتا اگر ایاالت متحده 
به هــدف تأثیرگــذاري تحریم ها بر وادارکــردن ایران 
به بازبیني سیاســت هاي منطقه اي و عقب نشــیني از 
مناطقي رضایت دهد کــه ایران به دلیل دفاع از خود 
در آنجا حضــور دارد،  باید همچنان منتظر شکســت 
در دســتیابي به این هدف هم باشد. مطالعه جدیدي 
از ســوي «گــروه بین المللي بحران» نشــان داده که 
هیچ گونــه ارتباطي میان نوســانات اقتصــادي ایران 
با سیاســت هاي منطقه اي ما وجود نــدارد. علت آن 
ساده است: جمهوري اســالمي ایران مانند هر کشور 
عادي دیگر در جهــان، مراقبت از امنیت ملي خود را 
که از طریق نظامي تهدید شود، بر هر موضوع دیگري 
مقدم مي داند و هنگامي که ایران به واسطه تحریم ها 
یا هر دلیل دیگري، تحت فشــار اقتصادي قرار بگیرد، 
نگراني بیشــتر ی خواهد داشــت که ترکیب شدن این 
فشارها با تنگناهاي نظامي، بقاي ایران را به مخاطره 
بیندازد. بنابراین ایاالت متحده باید انتظار داشته باشد 
که با تشــدید تحریم هاي اقتصادي، انگیزه هاي ایران 
نیــز بــراي تقویت اســتحکامات نظامــي در داخل و 
خارج افزایش یابد. این دقیقا خالف هدفي اســت که 
واشنگتن در نظر دارد. تحریم هاي ناموجه و یک جانبه 
در کنار لفاظي هاي گستاخانه و تحقیرآمیز علیه ایران، 
موجب تحریک ناسیونالیسم ایراني و باالبردن مطالبه 
براي همبستگي ملي است که براي مقاومت در برابر 
تحریم هــا ضــرورت دارد. در کارکــرد داخلي، تجدید 
حیات احساســات ملي گرایانه، اختالفات داخلي را در 
مقایســه با سال هاي گذشــته به حداقل رسانده و در 
کارکرد خارجي، حمایت هاي بیشتري از سیاست هاي 

منطقه اي ایــران براي مقابله بــا رفتارهاي مخرب و 
تبعیض آلود ایــاالت متحده به ارمغان آورده اســت. 
بــدون تحریم هاي قلدرمآبانه آمریکا، رســیدن به این 
دستاوردها آسان نبود. اطمینان از اینکه تحریم ها قادر 
نخواهنــد بود اقتصاد ملي را بــه زمین بزنند، مواضع 
سیاسي ایران را تغییر دهند یا سیاست هاي منطقه اي 
ما را متحول کنند، موجب نخواهد شــد که انتظارات 
ایران از اعضاي ۱+۴ تقلیل یابد. از نگاه ایران، برجام در 
یکي از دشوارترین چانه زني هاي سیاسي در دهه هاي 
اخیر به دســت آمده و بــه این دلیل کــه تحریم هاي 
شــوراي امنیت سازمان ملل متحد و سایر تحریم هاي 
چندجانبــه را ملغي کرده و از شــکل گیري یک اتفاق 
نظــر جهاني علیه ایران جلوگیــري مي کند، همچنان 
ارزشمند اســت؛ اما اگر در بدترین سناریو، تحریم هاي 
یک جانبه آمریکا به قدري اثرگذار باشــند که از دیدگاه 
ایران تفاوتي با تحریم هاي چندجانبه نداشــته باشند، 
ایــران دلیلي بــراي باقي مانــدن در برجــام نخواهد 
داشــت. اکنون نوبت این کشورهاست که نشان دهند 
از اراده واقعــي براي نجات برجــام برخوردارند. این 
آزموني براي چین است تا نشان دهد که ارزش در نظر 
گرفته شدن به عنوان یک قدرت نوظهور را دارد. روسیه 
مي توانــد از این فرصت بــراي ترمیم چهره مخدوش 
خــود در میان ایرانیان اســتفاده کند و بــدون آنکه با 
باالرفتن قیمت جهاني نفت وسوسه شود، شایستگي 
خود را براي شــراکت اســتراتژیک همه جانبه با ایران 
اثبات کند. مجموع رفتارهاي چین و روســیه در طول 
تحریم ها علیه ایران، تکلیف گرایش «نگاه به شــرق» 
را در سیاســت خارجي ما روشــن خواهــد کرد. براي 
اتحادیــه اروپا این به مراتب نبردي نفس گیرتر اســت. 
شکســت اتحادیه در جلب اعتمــاد و رضایت ایران، 
مي تواند به معناي خاتمه استقالل ژئوپلیتیکي اروپا از 
ایاالت متحده باشد؛ به اعتبار هر نوع چندجانبه گرایي 
که اروپا مبتکر آن است، پایان دهد و رؤیاي گام گذاشتن 
اروپا در جهان چندقطبي را حداقل تا ســال هاي آینده 
به تعویق بیندازد. در دنیایي که برجام به خاطر ناتواني 
اروپــا در عمل به تعهداتش از میان رفته اســت، ۲۸ 
کشــور اروپایي چیزي بیش از یک شــریک اقتصادي 
ضعیف و فاقد اســتقالل براي ایران نخواهند بود. ۱۳ 
آبان و بازگشت دور تازه تحریم ها، بیش از آنکه نقطه 
عطفي براي ایراني باشــد که دهه ها تحریم را تجربه 
کرده، نقط عطفي براي آمریکاست که شکست آنچه را 
سیاست حداکثر فشار از طریق تحریم ها نامیده است، 
تجربــه کند؛ همچنین نقطه عطفي براي اعضاي ۴+۱ 
و ســایر کشورهاي جهان تا جایگاه خود را در منظومه 
سیاست خارجي ایران و در نظم جهاني جدید تعریف 

کنند.
*مدیر مطالعات جهاني مرکز بررسي هاي استراتژیک

 سیدغالمحسین حسنتاش
 دیاکو حسینی* کارشناس ارشد انرژى

صفحه ۶صفحه ۸

ادامه در صفحه ۶

 وزارت امور خارجه: این چالش را نیز  با خرد و تدبیر  پشت سر مي گذاریم
   کوروش احمدي:عملي شدن کانال مالي با اروپا شکست بزرگ ترامپ

   واکنش ها به «تحریم ها در راه است»: جدال با ترامپ در توییتر 
   امیرعلی ابوالفتح: معمای ۴ نوامبر؛ انتقام ۴۰ساله  

به مناسبت هفتمین روز درگذشت
حاجیه خانم مهندس فاطمه غفارى
همسر مهندس محمد نعیمى پور 

مجلس بزرگداشتى در روز دوشنبه 14 آبان از ساعت 
18 تا 19:30 در مسجدالنبى واقع در انتهاى خیابان 

کارگر شمالى برگزار مى شود. 
از طرف خانواده

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
SHARGHLINE

@ SHARGHDAILY.IR

گفت وگو  با  محسن رنانی

 صفحات ۲ و ۱۵
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 تورم بی آبی

به طور تقریبی بیشــتر نقاط ایــران در پاییز تنی بــه آب خواهند زد.  �
شــنیده ها حاکی از پاییزی بارانی برای سال آبی جاری است. خبر خوبی 
اســت که پس از پشت سرگذاشتن تابستانی تشــنه، باران رحمت الهی 
شامل حال کشــور عزیزمان شده اســت؛ اما شــنیده ها حاکی از وجود 
زمســتانی کم فروغ و بی باران اســت که برای آن چاره ای باید اندیشید. 
منابــع آبی زیر زمینی خالی بوده و ســطح تراز آنها به شــدت افت کرده 
است. استان های جنوبی و جنوب شرقی کشور نیز ماه هاست خط قرمز را 
درنوردیده اند و همه ســدهای آنها خالی است. در سایر نقاط نیز مخازن 
ســدها کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت خود آب دارند. آمار بارش ها از ســال 
۱۳۸۶ تاکنــون نشــان می دهد ۷۰ درصد جمعیت ایــران در ۹۷ درصد 
سرزمینی زندگی می کنند که دچار خشک سالی انباشته و بلندمدت است. 
درصد تورم بی آبی کشــور در چند ســال گذشــته تک رقمی بود؛ اما 
متأسفانه از دو ســال پیش این تورم دورقمی شــده است! تورم امسال 
نســبت به ســال قبل بیش از۳۰ درصد افزایش یافته و این یعنی حجم 
بارش های سراســر کشور نسبت به ســال قبل ۳۰ درصد کمتر و حجم 
آب های تجدید پذیر کشور به کمتر از ۹۰ میلیارد مترمکعب رسیده است. 
این در حالی اســت که مصرف آب در سال آبی قبل، در همه بخش های 

شرب، صنعت و کشاورزی باالتر از ۱۱۰ میلیارد مترمکعب بوده است. 
در خوش بینانه تریــن حالت ممکن، اگر مقدار بارش های ســال آبی 
جدید به همان مقدار ۹۰ میلیارد مترمکعب برســد، باز هم کشور دچار 
تورم بی آبی خواهد شد؛ زیرا برای تأمین کسری آب باید از منابع زیر زمینی 

که تراز آب آنها مدام در حال پایین رفتن است، برداشت کند. 
دیگر اینکه با کمبود آب در تابســتان سال آینده و خالی بودن مخازن 
ســدها، قطعا با کمبود تولید برق در بخش برقابــی نیز مواجه خواهیم 
شــد.  در این برهه زمانــی باید از فرصت های موجود به بهترین شــکل 
ممکــن بهره برد. با عنایت به داده های هواشناســی، پاییزی بارانی مانند 
سال ۱۳۹۶ خواهیم داشت که شاهد مدعا همین بارش های پرباری است 
که این روزها در ســطح کشور با آنها مواجه هستیم. حدود۷۰ سال است 
که بشــر توانسته با دســت کاری در طبیعت آســمان، ابرها را در نقاطی 
بــارور و باعث افزایش بــاران، برف، ایجاد ســیل و در بعضی نقاط مانع 
از بارش باران و تگرگ شــود. باروری ابرها بــه معنی ایجاد تغییراتی در 
ساختار و هسته ابرها از طریق افزودن موادی مانند یخ خشک، یدیدنقره، 
یدیدســدیم، پروپان مایع و... اســت. از باروری ابرهــا در افزایش برف در 
ارتفاعات، آبیاری های منطقه ای زمین های کشاورزی، تأمین و افزایش آب 
رودهــا و همچنین ایجاد مه یا ازبین بــردن آن و در نهایت افزایش مقدار 
بارش باران و... اســتفاده می شــود. باروری ابرها بــه دو روش هوایی و 
زمینی انجام می شــود که در هر دو مورد باید به هســته ابر (ترجیحا ابر 
بارانی) موادی افزوده شــود تا پس از حداکثر نیم ساعت منجر به بارش 
شــود. به باور من، در این برهه زمانی بارور سازی ابرها یکی از سریع ترین 
و عملی تریــن راه های افزایش و تأمین آب اســت، بنابرایــن وزارت نیرو 
باید در همه نقاط کشــور و با شــیوه های مختلف، ابرهــا را بارور کند. از 
ایــن باروری نه با هدف مقابله با خشک ســالی و بی آبی، بلکه تنها برای 
افزایش میزان بارش ها در نقاطی که مستعد آن هستند، استفاده می شود. 
به طور مثال، اســتان چهارمحال وبختیاری که بانک برف ایران اســت، در 
چند ســال گذشــته با کاهش بارش ها مواجه بوده است که این امر روی 
مخازن سدهای احداث شده بر کارون بزرگ نیز تأثیر منفی گذاشته و باعث 
شده مخازن این ســد ها نیمه پر شوند. در نتیجه استان یادشده به منظور 
افزایش ضخامت برف در ارتفاعات خود که به طریق اولی تأثیر مستقیمی 
بر کم آبی اســتان های اصفهان، مرکزی، قم، خوزستان، لرستان و... دارد، 
باید به باروری ابرهای مســتعد بارش اقدام کنــد؛ زیرا این کار برای همه 
رودخانه هایی که از این اســتان سرچشــمه می گیرند، مؤثر است. نمونه 
دیگر، استان های شرقی کشور به خصوص سیستان وبلوچستان و هرمزگان 
است که بارندگی نســبتا خوبی در پیش بینی های پاییزی داشته اند. شاید 
زمانی که هوای ابرناکی بارانی در جو شکل گرفت، اقدام به باروری ابرها 
شــود، تا بتوان هم با افزایش بارش ها، مخازن سدهای این استان ها را پر 
کرد و هم منابع زیر زمینی  را که به علت برداشت های بی رویه در سال های 
گذشته، آسیب های جدی دیده اســت، ترمیم کرد.  همچنین در تهران و 
البرز نیز با بارور ســازی ابرها می توان به پهنه نشســتن برف روی کوه ها و 
ضخامت قشــر برف در ارتفاعات افزود. در کنار این مزایا، می توان مزیت 
ارزانی آب حاصل از باروری ابرها و ســهولت انجام عملیات بارور سازی 

ابرها را نیز اضافه کرد که استفاده از  این  روش را توجیه پذیر می کند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری: 
پروازها به ترکیه متوقف نمی شود

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد که با وجود مشکالتی  �
که در سوخت رســانی بــه هواپیماهای ایرانی در ترکیه بــه وجود آمده، 
پروازهــای ایرالین های ایرانی به این کشــور متوقف نخواهند شــد. رضا 
جعفرزاده در گفت وگو با ایسنا تأکید کرد: در تمام سال های گذشته رابطه 
هوایی ایران با ترکیه بسیار گسترده بوده و دو طرف همواره بر لزوم تداوم 
روند پروازهای مشترک تأکید داشته اند. درحال حاضر هریک از ایرالین های 
دو کشــور مجوز صد پرواز هفتگی به آسمان یکدیگر را دارند و این روند 
ادامه خواهد داشــت. به گفته او، ســازمان هواپیمایی کشوری ایران زیر 
ســایه همین رابطه مناسب با ترکیه بحث سوخت رسانی به هواپیماهای 
ایرانــی را پیگیری می کنــد و این امید وجود دارد کــه در کوتاه ترین زمان 
ممکن مشکالت به وجودآمده برطرف شود. سخنگوی سازمان هواپیمایی 
کشوری با اشــاره به موافقت نامه همکاری دوجانبه هوایی میان ایران و 
ترکیه اظهار کرد: در چارچوب این توافق نامه دو طرف موظف هستند که 
خدمات فرودگاهی مورد نیاز ایرالین های هر کشــور را ارائه کنند. از این رو 
همان طور که ایران به  طور کامل به این موافقت نامه پایبند بوده، مذاکرات 
به منظور اجرائی شــدن تعهــدات ترکیه در این زمینه نیــز ادامه خواهد 
داشت. به گزارش ایسنا، شــرکت ترکیه ای سوخت رسان به ایرالین ها که 
در فرودگاه های این کشور فعالیت می کنند، از روز نخست ماه نوامبر سال 
جاری به هواپیماهای ایرانی ســوخت  نداد و این مسئله ابهام هایی را در 
حــوزه تداوم برنامه های پروازی دو طرف به وجــود آورد. هرچند دولت 
ترامپ تحریم های جدید اقتصادی خود علیــه ایران را اجرائی کرده؛ اما 
ترکیه جزء کشــورهایی اســت که از تحریم های نفتی معاف خواهد شد. 
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی نیز با تأیید خبر ممانعت شرکت های 
ترکیه ای از سوخت رسانی به ایرالین های ایرانی از مشکالت به وجودآمده 

برای این شرکت ها در روزهای گذشته سخن گفته بود. 
ســاالنه حدود ۲٫۵ میلیون مسافر ایرانی به مقصد شهرهای مختلف 

ترکیه سفر می کنند.

یادداشت

خبر

مسعود فرزاد . کارشناس آب

یادداشت

گذر

پایه هاي پوشالي بازار ثانویه ارز

طبق چه دیدگاهي قیمت گذاري ارز به بازار سپرده مي شود تا صاحبان  �
آن با قیمت گذاري باالي ارز، قدرت قیمت گذاري باالتر محصوالت وارداتي 
خود را چند صد درصد افزایش دهند؟ در ســال هاي ۱۹۸۸ مجددا بســتر 
تاریخي ظهور فکري مکتب ســاختارگرایي در اقتصاد توسعه در آمریکای 
التین شــکل گرفت. اعضای مکتب ساختارگرایي هدف را تحول ساختاري 
بیان کرده و براي نیل به این هدف نه ســخن از سیاست جایگزیني واردات 
به میان آوردند و نه از افزایش پس انداز و غیره، بلکه از اعمال سیاست هاي 
پولي و مالي  ســخن گفتند و هدف گذاري خود را معطــوف این ابزارهاي 
سیاستي کردند. ظهور اقتصاد توســعه در دهه هاي ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ از سوی 
برخي اندیشــمندان بریتانیایي و آمریکای شــمالي آغاز شــد؛ آنجا که این 
اندیشمندان متوجه مسائل کشورهایي شــدند که بعد آن را توسعه نیافته 
خطاب کردند. با آنکه شــوپیتر در دهه هاي قبل (سال ۱۹۱۱) بیان کرده بود 
که توســعه همان رشد نیســت و تأکید به پس انداز و سرمایه براي توسعه 
اشــتباه است (شــوپیتر بیان مي دارد که از نظر او توسعه اقتصادي عبارت 
اســت از به کارگیري ترکیب هاي جدیدي از ابزار هاي تولیدي به گونه اي که 
شرایط تولید کاالهاي موجود دگرگون شود یا کاالهاي جدیدي ارائه شود) و 
روند سیاســت هاي پولي و مالي اروپا و آمریکا از همان دهه هاي نیمه قرن 
بیستم مبتني بر همان هدف شوپیتر قرار گرفته بود و نمي توان اندیشمندان 
توسعه خواه در آمریکا و بریتانیا را آشنا به اهداف و روش ها ندانست؛ بر پایه 
الگوي لوییس (الگوي هسته در حال گسترش سرمایه داري) هدف گذاري 
رشد اقتصادي و عامل تعیین کننده میزان رشد، میزان تشکیل سرمایه بیان 
شد. از سویي نظریه ساختار گرایي (نظریه ساختارگرایي دهه ۱۹۵۰) همسو 
با نظریه لوییس طبقه بندي شــد. این در حالي بود که سلســو فروتادو که 
مي توان او را یکي از بنیان گذاران ســاختارگرایي کالسیک دهه ۱۹۵۰ نامید، 
بین رشد و توســعه تمایز قائل مي شود و توسعه را با پویایي طرف اقتصاد 
مرتبط مي داند به گونه اي که بیان مي کند: «توســعه با پویایي طرف عرضه 
اقتصاد شــروع شــد؛ امري که از اواسط قرن بیســتم در اروپا و آمریکا آغاز 
شــده است». مسئله آنجاست که هدف گذاري رشد، زمینه اقتصاد وارداتي 
را فراهم مي کند و همین امر ســبب مي شــود که نظر افرادي مانند باران و 
فروتادو نســبت به توسعه نیافتگي، آن باشــد که توسعه نیافتگي را ناشي 
از تأثیر کشورهاي توســعه یافته بر کشورهاي توسعه نیافته بدانند. فروتادو 
کار را به جایي مي رســاند که سیاســت پولي وام دهي بدون بهره را مقدم 
بر افزایش نرخ بهره و افزایش پس انداز براي انباشــت سرمایه مي خواند با 
این همه ساختارگرایي کالسیک در طبقه بندي نظریه لوییس که محوریت 
ادبیات او انباشــت سرمایه، رشــد اقتصادي و نه سیاست گذاري هاي مالي 
و پولي و هدف گذاري شوپیتري اســت، قرار مي گیرد. براي این طبقه بندي 
فقط کافي بود با نگاه ظاهري نه ماهیتي به ساختارگرایي کالسیک نگریسته 
شود. در اواسط دهه ۱۹۶۰ که دیدگاه هسته در حال گسترش سرمایه داري 
(نظریه لوییس در اقتصاد توســعه) دیدگاه مســلط بر مطالعات نظري در 
قلمرو توســعه بود، جدا مورد تردید قرار گرفــت. برخي از منتقدان چنین 
اســتدالل مي کردند که پس از گذشــت بیش از یک دهه تأکید بر انباشت 
سرمایه و جایگزیني واردات، توده مردم کشورهاي جهان سوم از وضعیت 
چندان خوبي برخوردار نشــده و حتي وضعشان بدتر شده است؛ مشخص 
شــد که میزان رشد صنعتي برخي از کشــورها و نیز میزان تولید ناخالص 
داخلــي آنها رو به کاهش اســت و فرصت هاي آســان بــراي جایگزیني 
واردات دیگر از دســت رفته اســت. هم زمان مشــکالت دیگري نیز پدیدار 
شد که نشان مي داد هر گونه تشدید سیاست هاي موجود مي تواند عواقب 
ســوئي به همراه داشته باشــد و صرفا موجب کاهش بیشتر آهنگ رشد و 
کندشدن جریان تحوالت ساختاري شود. این انتقادها سبب نشد که رجوع 
به اهداف شــوپیتري و ابزار هاي آن که سیاست هاي پولي بود، شکل گیرد. 
با آنکه یکــي از ویژگي هاي مهم تحلیل هاي همه اقتصاددانان توســعه، 
مردوددانســتن الگوي نئوکالســیک بود (تقریبا همه آنان بر غیرواقع بودن 
دیدگاه هاي نظري نئوکالســیک تأکید داشــتند که در آن فرض مي شد هر 
اختاللــي در نظام اقتصادي واکنــش خاص خود را پدیــد خواهد آورد و 
متعاقبا نظام به وضعیت تعادلي جدید دســت خواهد یافت. دایانا هانت 
ص ۶۷)، مجددا زمینه هاي دیگر از مکتب نئوکالسیک، با حمایت هاي مالي 
صندوق بین المللي پول حول برنامه هاي تثبیت و تعدیل ســاختاري جان 
تازه اي یافت. اینها همه در شرایطي است که اهداف شوپیتري، روش مکتب 
ساختارگرایي ۱۹۸۰، ساختارگرایي کالسیک ۱۹۵۰ و نظریه حمایتي میردال از 
صنعت، همگي از نیمه قرن بیستم در کشورهاي توسعه یافته دنبال مي شد. 
اما در دهه ۱۹۸۰ روند احیاي مکتب نئوکالسیک شتاب بیشتري گرفت. در 
سال ۱۹۸۱ بانک جهاني گزارش توســعه شتابان در جنوب غربي آفریقا را 
منتشر کرد که از نفوذ گســترده اي برخوردار شد. در این گزارش بر اهمیت 
اصالح سیاست هاي قیمت گذاري و کاهش دخالت دولت در فعالیت هاي 
اقتصادي به مثابه دو عامل مهم افزایش میزان رشــد در آفریقا تأکید شده 
بود. هر چند تأکید بر بازار و موضوعیت دهي به بازار زده شد، خیل بسیاري از 
کشورها، عمل کننده استفاده از ابزار سیاست هاي پولي و مالي بالعوض در 
جهت اهداف شوپیتري شدند (برای مثال کره و چین، چین از سال ۲۰۰۰ به 
بعد). سیاست هاي کاهش نقش دولت در حمایت، ساختار اقتصادي برخي 
کشورها را از تولید ایستا به اقتصاد وارداتي سوق داد به گونه اي که مناسبات 
اقتصاد وارداتي علت اصلي شــکل دهي مناسبات سیاست گذاري افزایش 

قیمت گذاري ها و کاهش حمایت ها در پوشش بازار شد.

به صفررساندن واردات نفت ایران توهم است
رئیس هیئت مدیره شــرکت ایندیــن اویل در مصاحبه بــا «اس اندپی  �

گلوبال پالتس» گفت چشــم انداز اینکه پاالیشگاه های هندی خرید نفت 
ایران را به صفر برســانند، غیرواقع گرایانه اســت. به گزارش ایسنا، اگرچه 
ایندین اویل که بزرگ ترین پاالیشــگر نفت هند است، واردات نفت ایران را 
کاهش داده اســت؛ اما سانجیو ســینگ، رئیس هیئت مدیره ایندین اویل، 
اظهار کرد احتمال اینکه واردات نفت ایران به صفر برســد، بســیار اندک 
است. او افزود: این شرکت با وجود این حقیقت که تحریم ها از روز دوشنبه 
اجرائی می شوند، برای خرید محموله های نفت ایران در ماه میالدی جاری 
ثبت سفارش کرده است. سینگ به پالتس گفت: ما به شدت  بر این باوریم 
که اگر نفت ایران از بازار جهانی حذف شود، بازار حداقل برای مدتی دچار 
بی ثباتی خواهد شد. شخصا تصور نمی کنم هند بتواند خرید نفت از ایران 
را متوقــف کند. مدیر ایندین بیان کرد: این شــرکت واردات نفت ایران را از 
آغاز اکتبر اندکی کاهش داد؛ زیرا واشنگتن سرگرم بررسی اعطای معافیت 
از تحریم هــای نفتی به هند بود. پیش از اظهــارات او، اکونومیک تایمز به 
 نقل از منابع آگاه گزارش کرده بود که هند به شرط اینکه پاالیشگاه هایش 
میزان خرید نفت ایران را مجموعا ۳۵ درصد در سال مالی ۲۰۱۹-۲۰۱۸ در 

مقایسه با سال مالی گذشته کاهش دهند، معافیت دریافت خواهد کرد. 

محمدشهاب . کارشناس اقتصادي

در تقریبــا یک ســالي که از آغاز نوســانات نــرخ ارز مي گــذرد، اکثر 
قریب به اتفاق کارشناســان و صاحب نظران، این موضــوع را از زاویه یک 
بحران اقتصادي در حال وقوع و متأثر از تالش دولت ایاالت متحده براي 
اعمال فشار و منزوي کردن اقتصاد ایران تحلیل کرده  اند. همچنین با وجود 
تکرار نســبتا منظم رویه افزایش نرخ ارز، به ویژه در شش ماه گذشته که 
تناوب وقوع جهش هاي شدید در چند روز و سپس کاهش جزئي و چند 
هفته آرامش در بازار بوده اســت، تحلیل هاي ارائه شده هر بار از واکاوي 
در قالب یک روند کلي امتناع کرده و اصرار بر توضیحات تکراري مبتني بر 
عوامل و محرک هایي دارند که نه عمق تأثیرگذاري و نه تداوم آنها مي تواند 
با چنین نظم مکرري استمرار داشته باشد. از سوي دیگر، به نظر مي رسد 
که سیاســت هاي متعدد و بعضا متناقض مسئوالن، بیشتر جنبه نمایشي 
داشته و عمال تمایل جدي براي تغییر روند بازار ارز و مسیر تحوالت وجود 
ندارد. چنین رویکردي را مي توان این گونه هم تعبیر کرد که شاید باوجود 
تمامي آنچه گفته و انجام شــده، از دید سیاســت گذاران، مسیر تحوالت 
اخیر اقتصاد کشــور در واقعیت امر، تغییراتي (یا حتي اصالحاتي) الزم و 

ضروري براي مقابله با شرایط نامساعد و مصائب اقتصادي پیش رو است. 
با توجه به شــرایط، چنین تغییرات و تحوالتي حتي اگر لزوم  انکارناپذیر و 
اهمیت حیاتي هم داشــته باشــند، همچنان از نظر عموم جامعه بسیار 
ناخوشــایند و موجب نارضایتي مي شوند. از این رو، اعمال مستقیم چنین 
سیاســت هاي اقتصادي ای از طرف سیاست گذار، احتمال و شدت تبعات 
اجتماعي و سیاســي را افزایش داده و خــود مي تواند تبدیل به معضل 
جدي بشود. متعاقبا، هنگامي که بازار و به تبعیت از آن، رفتار و انتظارات 
اقتصادي عموم مردم، در مسیري قرار گرفته ا ند که خود به خود در جهت 
الزم هســتند، اینکه سیاست گذار عمال اقدام و دخالتي کار آمد براي تغییر 
این روند تدریجي و به ظاهر مبتني بر میل بازار انجام ندهد، منطقي و قابل 
درک اســت. به دلیل مرکزیت و اهمیت حیاتي درآمد ناشــي از صادرات 
نفت و گاز، اقتصاد ایران عمدتا ارزمحور اســت و تمامي بازارها به شکل 
مستقیم یا غیرمســتقیم تحت تأثیر بازار ارز بوده و از آن تبعیت مي کنند. 
همچنین، به دلیل ساختار اقتصاد ایران، دولت منبع اصلي در آمد و ذخایر 
ارزي بــوده و حتي صرف نظر از قدرت قانون گــذاري، صرف قدرت مالي 

بي رقیب خود، عمال تنها بازیگر اصلي اقتصاد است. به این ترتیب، دولت 
مي تواند با اهرم هاي مســتقیم یا غیرمستقیم، تأثیر موردنظر را بر بازار ارز 
اعمال کــرده و بازار ارز، رفتار دیگربازارها و مســیر کلي اقتصاد را تعیین 
کند. مي توان اذعان داشــت که پایین نگاه داشــتن مصنوعي نرخ ارز پس 
از برجام، از نظر سیاســي به دلیل وعده هاي انتخاباتي و از دید اقتصادي، 
با امید به سرمایه گذاري هاي کالن خارجي توجیه پذیر بود. از یک سو ثبات 
نرخ ارز که متعاقبا منتج به ثبات نسبي شرایط اقتصادي کشور بود، وجهه 
مثبتي در رابطه با برآورد ریســک در جذب ســرمایه گذاران خارجي ارائه 
داده و از ســوي دیگر، پایین نگاه داشتن نرخ باعث باالتربودن مبلغ ارزي 
سرمایه گذاري هاي خارجي مي شد که از هر دو جهت سودمند مي بود. ارز 
ارزان همچنین کاالها و محصوالت مصرفي وارداتي را در دسترس طیف 
گسترده  تري از جامعه قرار می داد که دست کم براي بخشي از جامعه که 
عمدتا از حامیان دولت بودند، انعکاسي بود از تحقق وعده هاي انتخاباتي 
ارتقای ســطح رفاه نسبي مردم.  اما از زماني که رویکرد متخاصم دولت 
جدید ایاالت متحده و تردید درباره آینده برجام و دستاوردهاي فرضي آن 

محرز شد، معادالت و پارامترهاي سیاسي و اقتصادي با توجه به واقعیات 
جدید تغییر کرد.

در شــرایطي که نه تنها امکان تحقق انتظــارات اقتصادي و مزایاي 
برجــام تا حد زیادي منتفي اســت، بلکــه ایاالت متحده و کشــورهاي 
تحت حمایت آن در منطقه تالش مســتمر براي تحمیل فشار اقتصادي 
همه جانبه بر ایران را دارند، دولت موظف است نقاط ضعف و آسیب پذیر 
اقتصــاد و تأثیرگذاري منفــي آنها را به حداقل برســاند. همان گونه که 
پیش تر به آن اشــاره شــد، یکي از مهم ترین اهرم هاي اقتصادي دولت، 
قابلیت هدایت بازار ارز اســت و از تدابیر الزم براي رویارویی با شــرایط 
جدید الزام تغییر سیاســت هاي ارزي و تطبیق رویکرد دولت نســبت به 

بازار ارز با واقعیات پیش رو اســت. با حذف مزایــاي برجام از معادالت 
اقتصادي، مي توان اذعان کرد که تأثیرات منفي حفظ نرخ ارز در رویکرد 
و تصمیمات سیاســت گذار اهمیت بیشــتري پیدا مي کنند. از جمله این 
تأثیرات مي توان به موارد حائز اهمیت ذیل اشاره کرد: - افزایش بي رویه 
واردات؛ از محصــوالت و کاالهاي مصرفــي تجمالتي مانند خودروهاي 
لوکس تا مواردي که باعث آســیب به تولیدکنندگان داخلي مي شوند. - 
افزایش شدید انتقال ســرمایه به خارج از کشور از طرف اقشار مختلف 
جامعه به منظور سرمایه گذاري، خرید ملک، تحصیل، گردشگري و ... که 
وجه مشترک تمام این رفتارهاي اجتماعي/ اقتصادي، خروج بي رویه ارز 
سوبسیدشده از طرف دولت و تزریق آن به اقتصاد کشورهاي دیگر است. 

با تالش ایــاالت متحده در ایجاد یک جنگ رواني به وســیله القای جو 
بي اعتمادي و حس عدم امنیت، مي توان انتظار داشت که تمایل خروج 
سرمایه به ممالک همسایه و غربي تشدید شود. این در حالي است که با 
سخت ترشدن نقل وانتقاالت مالي و حتي مطالبه دارایي هاي ارزي کشور 
در خارج و همچنین برآورد کاهش قابل توجه در آمد هاي ارزي دولت به 
دلیل تحریم هاي ایاالت متحده، اهمیت موجودي و حفظ ارز در کشــور 
به شدت افزایش مي یابد. رویکرد سیاســي ایاالت متحده درحال حاضر، 
تحمیل فشــار همه جانبــه اقتصادي علیه ایران اســت و با این هدف از 
هر ضعف بالقوه اي به منظور آسیب رســاندن و تضعیف اقتصاد کشور 
اســتفاده ابزاري خواهد کرد. شاید بتوان با قاطعیت اذعان کرد که یکي 
از تهدید آمیزترین معضالت اقتصاد ایران، حجم نقدینگي اســت. طبق 
برآورد بانک مرکزي، نقدینگي تا پایان تیرماه امسال، با ۲۰ درصد افزایش 
نسبت به سال گذشته، بیش از هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد ریال ارزیابي شده 
اســت. باید در نظر گرفت که ارزیابي معــادل ارزي این نقدینگي با نرخ 
دولتي کامال انتزاعي و غیرواقعي اســت، زیرا در حالت فرضي تمایل به 

تبدیل این ســرمایه به ارز، بخش اعظم آن باید از طریق بازار آزاد انجام 
شود و بنابر این معیار واقعي محاســبه معادل ارزي نقدینگي، نرخ آزاد 
اســت. در صورتي که نرخ ارز آزاد همچنان زیر چهــار هزار تومان نگاه 
داشــته شده بود، معادل ارزي این رقم نقدینگي در بازار آزاد، بالغ بر ۴۰۰ 
میلیارد دالر مي بود کــه به مراتب فراتر از تولید ناخالص داخلي و بیش 
از چهاربرابر در آمد ســاالنه دولت است. این در حالي است که به دلیل 
ساختار خاص اقتصاد ایران و نبود یک نظام جامع و کار آمد مالیاتي، تولید 
ناخالص داخلي انعکاس دقیقي از قــدرت مالي دولت نبوده و ارزیابي 
صحیح تر و واقعي تر باید مبتني بر ارزش ارزي در آمد ســاالنه آن باشــد. 
مرکز پژوهش هاي مجلس در گــزارش اخیر خود پیش بیني کرده که با 
بازگشــت تحریم هاي آمریکا، مشــروط به رویکرد اتحادیه اروپا و دیگر 
شــرکاي اقتصادي ایران، نرخ رشد اقتصادي سال آینده بین منفي ۰.۵ و 
منفــي ۲.۸ درصد خواهد بود و اقتصــاد بین ۳.۸ تا ۵.۵ درصد منقبض 
خواهد شد. همچنین انتظار مي رود که صادرات نفت از ۵۰۰ هزار تا یك 
میلیون بشــکه در روز کاهش یابد. با توجه به شــرایط ذکرشده، از منظر 

اقتصادي، اینکه نوســانات افزایشــي نرخ ارز تا چه زمان و چه حدودي 
ادامه پیدا کند، از طرفي وابســته به تحوالت ماه هــاي آتي و تأثیر آن بر 
چشــم  انداز در آمد دولت و از طرف دیگر بستگي به ارزیابي سیاست گذار 
در رابطه با نســبت قابل قبول ارزش ارزي نقدینگي بــه در آمد دولت و 
همچنین لحاظ کردن تأثیر بر دیگر بخش ها و کلیت اقتصاد خواهد بود. 
پارامتر مهم دیگر در سیاست گذاري، پیامد هاي اجتماعي و سیاسي تأثیر 
افزایش نرخ ارز در زندگي مردم است. افزایش شدید هزینه زندگي و فشار 
بر معیشــت مردم به همراه حس عمومي عدم امنیت اقتصادي ایجاد 
نارضایتي مي کند که موجب التهاب و تشویش در جامعه مي شود. چنین 
جــوي در جامعه، بســتر آماده اي براي سوءاســتفاده دولت ها و عوامل 
متخاصم، به منظور ایجاد اغتشاش و ناآرامي است، اما درحال حاضر از 
رفتار و عملکرد دولت این گونه به نظر مي رسد که همچنان تمایل جدي 
براي جلوگیري از روند افزایش نرخ ارز در آینده نزدیک وجود نداشته و تا 
رسیدن به آرامش پایدار و ثبات نسبي در بازار ارز، راه طوالني و پرمشقتي 

باقي مانده است. 

راه هاي پیش روي ارز 
سپنتا مسعود . کارشناس اقتصادي

مرضیه امیري: به عنوان اقتصاددان همیشــه منتقد شــناخته مي شود؛ 
خــودش مي گوید: «مــا روزي فقط نقــد مي کردیم و تــن به گفت وگو 
نمي دادیم. اشــتباه کردیم و حــاال هربار فرصتي به ما داده شــد، باید 
برویم و حرفمان را بزنیم، حتي اگر شــنیده نشــود». محســن رناني در 
میان اقتصاددانان نهادگرا تنها کســي بود که در نشســت رئیس جمهور 
شرکت کرد؛ نشســتي که به گفته خودش چند سال با تأخیر برگزار شد. 
بعد از جهش یک باره نرخ ارز و پدیدارشدن آثار تورمي آن، اقتصاددانان 
نزدیک بــه نحله فکري نهادگــرا چند نامه خطاب بــه رئیس جمهوري 
نوشتند و محورهاي بحران  اقتصادي ایران را شناسایي کردند. این نامه 
از ســوي رهبري نیز حمایت شد. محســن رناني مي گوید زماني که مقام 
معظم رهبري از ۲۰ محور پیشــنهادي اقتصاددانان که تعداد زیادي از 
آن به اصالح در ساختار سیاســي بازمي گردد و از اقداماتي که تمام قوا 
بایــد انجام بدهند، حمایت مي کند، دولت الزم بود با تشــکیل یک تیم 
با مشــارکت خود اقتصاددانان اقدامات الزم را براي اجراي بندبند این 
نامه انجام مي داد. رناني منشــأ اصلي بحران هاي اقتصادي را عواملي 
غیراقتصادي مي داند که ریشــه در اقتصاد سیاسي کشور دارد. او معتقد 
اســت مثال اینکه بگوییم سه نفر مفســد اقتصادي اعدام شدند، در باور 
مردم در اینکه نظام اداري فاســد اســت، تغییري ایجاد نمي کند اما اگر 
بگوییم تمام نهادهاي غیر اقتصادی از حوزه اقتصاد خارج شــوند، این 
یک تصمیم ســریع، بزرگ و باورپذیر اســت و افق ایجاد مي کند. او با 
اشاره به ســهم نهادهاي خاص در اقتصاد به تحقیقي اشاره مي کند که 
گویاي سهم این نهادها در اقتصاد است. براساس این مطالعه، مجموع 
سرمایه هاي شــرکت ها و بنگاه هایي که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به 
نهادهاي خاص وابسته هستند یا به بنیادهاي خارج از دولت متعلق اند، 
نزدیک به ۵۰ درصد کل ســرمایه اي است که در بورس فعال است. این 
آمار به این معناست که نصف ســرمایه بورس ایران توسط این نهادها 
اداره مي شود. رناني مي گوید: «این شاخص روشني است که ما از قدرت 
پنهان و شــبه دولتي در اقتصاد برآوردي داشته باشیم. طبیعي است که 
اگر چنین ســهمي از اقتصاد در دست اینها باشــد، به راحتي مي توانند 

بورس و بازار ارز را مدیریت کنند».

 اقتصاد ایران از ابتداي امســال روزهای پرتالطمي را تجربه کرد.  �
از اواخر سال گذشته نرخ ارز افزایش یافت و جهش ارزي در چند ماه 
اخیر شدت گرفت. هم زمان با نوســانات ارزي تحریم هاي یک جانبه 
آمریکا علیه ایران وضع شد و دور اول تحریم ها از مردادماه اعمال شد 
و دور دوم تحریم هاي حداکثري از آبان ماه آغاز مي شود. این تکانه ها 

چه تأثیري بر بخش هاي مختلف اقتصادي گذاشت؟
هر تکانه اي براي اقتصاد یک مصیبت است. اصال مهم نیست، ریشه 
تکانه اقتصادي مانند تالطم ارزي اســت یا ریشه آن تنش هاي سیاسي و 
وضع تحریم هاست. البته در اقتصادي که بنیادها و بنیان هایی قوي دارد، 
در صورت وقوع یک تکانه با سیاســت گذاري مي تــوان اقتصاد را از یک 
نقطه به نقطه تعادلي باالتری انتقال داد. در چنین اقتصادي این تکانه ها 
قابل دفاع است؛ مانند شوک مالي که در آمریکا در سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد 
و سیاســت گذاران در آمریکا هم خود تالش کردند این شوک تأثیرش را بر 
ارتقای فناوري و نظام تولید بگذارد و به این واســطه بنگاه هاي ناتوان و 
فرسوده از گردش اقتصاد خارج شــوند. پس در اقتصادي که بنیان هاي 
قوي دارد، تکانــه مي  تواند آن را ارتقا ببخشــد. مانند بدني که عضالني 
اســت و ســاختاری قوي دارد ولي در یک مرحله زمین مي خورد و بعد 
ســرپا مي ایستد، از نو شــروع مي کند و در مرحله بعد با آمادگي بیشتري 
در مسابقه شرکت مي کند اما در اقتصادي که فرسوده است، هر تکانه اي 
مي تواند انرژي هاي حیاتي آن را از بین ببرد. متأســفانه اقتصاد ما در این 
مرحله است. بنابراین اصال مهم نیست تکانه سیاسي است، نظامي است، 
ارزي است یا به واسطه تحریم شکل گرفته است. صرف وقوع تکانه براي 

اقتصادهایي مانند اقتصاد کشور ما مصیبتي آسیب زاست.
 به دنبــال جهش نرخ ارز، دولــت براي مدیریت نــرخ ارز و مهار  �

افزایش قیمت کاالهاي مختلف دو بســته ارزي تنظیــم و اجرا کرد. 
واکنش سیاست گذار پولي و دولت را نسبت به افزایش نرخ ارز و گراني 

روزانه کاالها و خدمات مصرفي چگونه ارزیابي مي کنید.
دولت دوازدهم دو ویژگي مشــخص دارد که براي پاسخ به این سؤال 
باید به این ویژگي ها توجه کرد. یکي اینکه سن مقامات این دولت باالست و 
یک دولت مسن محسوب مي شود و دیگر اینکه به نوعي دولت ژنرال محور 
است. مقاماتي که ۴۰ ســال سابقه فعالیت در نظام تصمیم گیري دارند، 
در این دولت مشــغول به فعالیت هستند. به علت وجود این دو ویژگي، 
این دولت یک دولت محافظه کار اســت و دست به عصا حرکت مي کند. 
به همین ترتیب حســن روحاني نیز به عنوان رئیس جمهور این دولت یک 
رئیس جمهور محافظه کار محسوب مي شود. سرعت تصمیم و اقدام در 
این ساختار بسیار کند است. البته در اقتصاد معموال به طور طبیعي ما با 
چند وقفه شــامل وقفه در شناخت بحران، وقفه در تصمیم گیري، اتحاد 
سیاست، سیاست گذاري و وقفه در اثربخشي مواجه هستیم. حاال زماني 
که یک دولت محافظه کار نیز بر سر کار باشد و در درون خود اجماعي بین 
مقامات اقتصادی اش نداشته باشد، تصمیم گیري هاي آن با تعلل و وقفه 
بیشتری اتفاق مي افتد. به همین علت واکنش دولت روحاني به تحوالت 

اقتصادي بسیار کند و متشتت بوده است.
 سال هاســت اصالح ساختاري از ســوي اقتصاددانان به رؤساي  �

دولت هاي مختلف توصیه مي شود و برخي دولت ها به ویژه دولت های 
یازدهم و دوازدهم در ظاهر امر بر اصالح ساختاري تأکید داشتند. اما 
ماجراهاي اخیر بعد از افزایش نرخ ارز نشــان داد ساختار فسادآلود 
اقتصاد تعمیق شــده و در برخي سطوح مدیریتي نیز نفوذ کرده است. 
مصادیــق خروجي هاي این ســاختار را در بازداشــت و پرونده هاي 
تخلف ارزي معــاون ارزي بانک مرکزي و همچنیــن معاونان وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و تخصیص ارز دولتي به شرکت هایي بدون 

احراز هویت شــاهد بودیم. آیا سیاست هاي ارزي منشأ این تخلف ها 
بود یا نمونه هاي اخیر فقط نشــانه هایي از چالش ســاختاري بود که 

سال هاست اقتصاد ایران با آن درگیر است؟
در هــر ســاختار نامناســب و فســادآلود هرگونه تغییر سیاســت، 
فرصت هاي تازه ای برای فساد مي  آفریند. تغییر سیاست ها فرصت  هایي 
بــراي افراد ســودجو ایجاد کرده اســت و البته محدود بــه این دولت 
نبوده و همیشــه درگیر این مســئله بوده ایم؛ اما دولت نمي تواند با این 
اســتدالل که سیاست گذاري هاي جدید موجب فساد مي شود، دست به 
سیاست گذاري نزند. حال اگر انسجامي در سیاست گذاری وجود داشت، 
مي توانســت فرصت هاي کمتري براي فســاد ایجاد کند. شتاب زدگي و 
تغییرات مکرر در سیاست ها فرصت هاي بیشتري براي کساني که دنبال 

فساد بودند، ایجاد کرد.
 درباره چرایي افزایش نرخ ارز در میان کارشناسان دو تحلیل وجود  �

دارد. برخــي معتقدند جهش یکباره ارز حاصل بحران حجم نقدینگي 
است؛ شبه پول (سپرده هاي بانکي) به نسبت پول پرقدرت بسیار بیشتر 
است و در واقع قفل شدن نقدینگي در بانک ها باالخره موجب افزایش 
نرخ ارز مي شــد. عده اي هم معتقد هستند دولت اگر نگوییم عامدانه 
موجب افزایش نرخ ارز شــده؛ اما با هدف پوشــش کســري بودجه 
خود اراده اي هم بر مهار و کشــیدن ترمز نرخ ارز نداشته است. شما با 

کدام یک از این دیدگاه ها همراه هستید؟
پیامدهاي یک جهش عظیم ارزي آن قدر هولناک است که هیچ دولتي 
جرئت نمي کند براي کسب یک سري منافع مثل تأمین کسری بودجه نرخ 
ارز را به صورت جهشــی باال ببرد؛ اما در یک روند طبیعي با باالرفتن نرخ 
ارز دولت مي تواند دالرهاي حاصل از درآمدهاي ارزي را گران تر بفروشد 
و کسري بودجه خود را پوشش دهد؛ اما ابتدا به ساکن براي هیچ دولتي 
باالبردن نرخ ارز خوشایند نیســت. شاهد این ادعا هم گفت وگویی است 
که من چند مــاه قبل از جهش ارزی با اســحاق جهانگیري، معاون اول 
رئیس جمهور داشتم. در این جلســه به ایشان گفتم ما احتماال به زودی 
جهــش ارزي خواهیم داشــت و اگر نــرخ ارز در همین روند شــروع به 
افزایش کند، دیگر مشــخص نیســت روي چه عددي بایستد و نمي توان 
آن را کنتــرل کرد؛ بنابراین پیشــنهاد کردم تا قبل از به اوج رســیدن روند 
صعودي نرخ ارز، دولت یک شــبه و بدون اعالم قبلي نرخ ارز را افزایش 
دهد. در این صورت اگر دولت نرخ ارز را که آن زمان حدود ۴۲۰۰تومان بود، 
یک شــبه و بدون اعالم قبلي مثال ۱۰ هزار تومان اعالم کند، بعد از چندین 
روز بازار به این تصمیم واکنش نشــان داده و نرخ ارز در کانال شش هزار 

تومان به  تعادل می رسد. حسن این کار این است که فرصتي به نقدینگي 
داده نمي شود که از بانک ها خارج شود؛ درحالي که اگر نرخ ارز به صورت 
پلکاني افزایش پیدا کند، انگیزه براي خروج ســپرده ها از بانک ها بیشــتر 
مي شــود و سپرده ها آرام آرام از بانک ها خارج شــده و به سمت بازار ارز 

حرکت مي کنند و قیمت ارز هم پی درپی باالتر مي رود.
ولی افزایش پلکاني ارز موجب مي شود سپرده هاي بانکي به نقدینه 
تبدیل شوند. تا زماني که سپرده در بانک ها ذخیره است، خطري ندارد؛ اما 
به محض اینکه سپرده ها در دست مردم به نقدینه تبدیل شد، تورم ایجاد 
مي کند و نرخ ارز مجددا افزایش پیدا مي کند و باز تورم تشــدید مي شود. 
این چرخه افزایش نرخ ارز و تورم شــروع مي شود و ممکن است کشور را 
درگیر تورم هاي خیلي باال کند. با اینکه این پیشــنهاد خیلي شگفت انگیز 
بود، اما براي دولــت پذیرفتنی نبود. نگران این بودند که افزایش نرخ ارز 
تورم ایجاد کند، تأمین کاالهاي اساسي به مشکل بربخورد و به خانواده ها 

فشار وارد شود و اعتراضات اجتماعی شکل بگیرد.
 بنابراین این نکته را من قبول ندارم که دولت عامدانه مي خواسته نرخ 
ارز را باال ببرد. نرخ ارز همواره در ایران بعد از دوره اي که متوقف شده، به 
دلیل شوک سیاسي، اقتصادي یا رواني جهش مي کرده و این جهش اخیر 
هم در ادامه این روند طبیعي بوده اســت؛ اما در حال حاضر که جهش 
ارزی رخ داده و هزینه اش به اقتصاد و خانواده ها تحمیل شــده اســت؛ 
یعنــی اکنون این جهــش ارزی، تورم خودش را آفریــده و فقرا را فقیرتر 
کــرده و توزیع ثروت را برهم زده  اســت؛ بنابراین جامعه دیگر بخواهیم 
یا نخواهیم هزینه افزایش نرخ ارز را داده اســت. االن انتظار این اســت 
که دولت این فرصت را از دســت ندهد و نــرخ ارز را آزاد کند؛ گرچه من 
معتقدم و قبال نیز بارها گفته ام که در زمان رکود نباید نرخ ارز باال برود؛ اما 
درحال حاضر که ارز خارج از کنترل ما باال رفته اســت و هزینه را داده ایم، 
دست کم منافعش را هم ببریم. منافعش این است که با آزادسازي نرخ 
ارز اقتصــاد ایران را از چرخــه ادواری جهش ویرانگر نرخ ارز که هر چند 
ســال یک بار اتفاق مي افتد و شــکاف فقیر و غنی را در جامعه ما بیشتر 
می کند، خارج مي کنیم. مخالفت با این پیشنهاد حول این استدالل است 
که اگر نرخ ارز را رها کنیم، بسیاري از کاالهاي اساسي گران خواهد شد و 
فشار معیشتي بر مردم تحمیل مي شود. این استدالل کامال درست است؛ 
اما اینجاســت که یک دولت کنشگر و فعال هم زمان با آزادسازي نرخ ارز 
باید برنامه هاي رفاهي و حمایتي براي قشــرهاي آسیب پذیر و کم درآمد 
را نیــز به طور جدي دنبال کند. نه اینکه به همه مردم یارانه بدهد؛ بلکه 
براي بخش هایي از جامعه که آســیب پذیر هســتند، حمایت هاي جدي 
در حــوزه رفاهي، تغذیه ای و حمایتی ارائه کند؛ بنابراین معتقدم جهش 
ارزي برنامه ریزي شده نبوده است. یعنی گرچه ما یک نقدینگی غیرعادی 

و منبــع الزم برای جهش تورمی را ایجاد کرده بودیم اما صاعقه و عامل 
روشن شدن موتور این جهش تورمی، فشارهاي رواني حاصل از نگراني ها 
درباره تحریم، بي ثباتي سیاســي و درگیري نظامي با غرب بوده است. در 
شرایط کنوني که رکود عمیق اســت، افزایش نرخ ارز بیشتر ریشه رواني 
و اجتماعي داشته اســت تا اقتصادي. به عبارت دیگر اگر شوک سیاسی 
حاصل از نگرانی مردم نبود، فعال آن نقدینگی  عظیم به صورت ســپرده 
در بانک هــا آرمیده بود و به بازار ارز نمی آمد، چرا که در شــرایط کنونی 
درآمدهاي ارزي دولت بیش از مخــارج ارزي آن و مجموع درآمد ارزی 
کشــورمان از نفت و صادرات غیرنفتی بیش از ارزش واردات بوده است؛ 
بنابراین نباید نرخ ارز باال می رفت؛ پس نتیجه مي گیریم ریشه جهش ارزي 
اخیر بیش از اینکه اقتصادی باشــد، رواني و حاصل نگراني های جامعه 

درباره ثبات اقتصادي و سیاسي آینده بوده است.
 در ماه هاي اخیر و به دنبال تحوالت اقتصادي، چند نامه از ســوي  �

اقتصاددانان خطاب به رئیس جمهور نوشته شد که شما نیز این نامه ها 
را امضا کردیــد. محوریت این نامه ها چه بود و بنا بر چه ضرورتي این 

نامه ها نوشته شد و چه اهدافي را دنبال مي کرد؟
در دو ماه اخیر سه نامه از سوي اقتصاددانان منتشر شده است. نامه 
اول با محوریت اقتصاددانان نهادگرا تنظیم و منتشــر شد و من هم جزء 
امضاکنندگان بودم. این نامه ۲۰ محور پیشنهادي داشت و مقام معظم 
رهبري هم رســما از این محورهــا حمایت کردند. البتــه این محورها، 
محورهایي نبود که فقط به تغییرات در دولت محدود باشــد. بخشي از 
این محورها در واقع اصالحاتي است که خود نظام سیاسي باید تصمیم 

به اعمال آنها بگیرد.
بــه نظــرم دولت این فرصت اســتثنائي را از دســت داد یــا در حال 
ازدســت دادن آن اســت، زماني که مقــام معظم رهبــري از ۲۰ محور 
پیشــنهادي اقتصاددانان که تعــداد زیادي از آن به اصالح در ســاختار 
سیاســي بازمي گردد و اقداماتي که تمام قوا بایــد انجام دهند، حمایت 
مي کند، دولت الزم بود از این نامه حمایت مي کرد و با تشــکیل یک تیم، 
اقدامات الزم براي اجراي بندبند این نامه را با مشارکت خود اقتصاددانان 
انجــام مــي داد؛ بنابراین این فرصتــي بود که اقتصاددانــان براي دولت 
آفریدند و حمایت رهبري هم فرصت مناســب را ایجــاد کرد، اما دولت 
بــه نحو مطلوبي از آن اســتفاده نکــرد. نامه دوم که بــا حمایت تعداد 
بیشــتري از اقتصاددانان نوشــته شــد و البته من امضا نکــردم، نامه اي 
بود که یک ســري توصیه هاي سیاستي مشــخص در حوزه پولي و بانکي 
داشت و نظر بنده این بود که توصیه هاي سیاستي را نباید ابتدا در فضاي 
عمومي منتشــر کرد، بلکه براي توصیه سیاســتي باید با سیاست گذاران 
مذاکره کرد و به جمع بندي رســید. ما نمي توانیم یک ســري توصیه هاي 

سیاســتي را در فضاي عمومي منتشــر کنیم و ذهن جامعه را به سمتي 
که الزاما معلوم نیســت درست باشــد، هدایت کنیم؛ بنابراین من معتقد 
بودم توصیه هاي سیاستي مستلزم جلسات کارشناسي است، درحالي که 
نامه اول توصیه هاي سیاســتي نبود، بلکه زنهارها و ضرورت هاي تحول 
در برخي حوزه های کالن اقتصادی و سیاســی بود، اما اینکه این تحول ها 
چگونه ایجاد شــود، خود نیازمند سیاست گذاري اســت. نامه سوم هم 
بین نامه اول و دوم اقتصاددانان منتشــر شــد. این نامه را تعداد زیادي از 
استادان در حوزه هاي علوم  اجتماعي، علوم سیاسي و اقتصاد و همچنین 
فرهیختگاني در حوزه هاي کنشــگري مدني امضا کردند. این نامه که من 
هــم جزء امضاکنندگان آن بودم، یک نامــه تحلیلي بود که علت بحران 
را ریشــه یابي و ریشه هاي تاریخي، فرهنگي و سیاسي را مشخص کرده و 

جهت گیري تحول در حوزه هاي مختلف را نشان داده بود.
 بعد از انتشــار این نامه ها دو جلســه حضوري هم تشــکیل شد؛  �

یکي نشست رئیس ســازمان برنامه و بودجه با نویسندگان نامه اول 
اقتصاددانان نهادگرا و دیگري هم جلسه رئیس جمهور با اقتصاددانان. 
در جلسه اول شما حضور نداشتید، چرا؟ جلسه با رئیس جمهور بر محور 

چه محتوایي گذشت؟
اکثریت نویسندگان نامه اول، در جلسه اول در سازمان مدیریت شرکت 
نکردند چون معتقد بودند مخاطب نامه اول ریاســت محترم جمهوری 
بود و انتظار می رفت ایشان از اقتصاددانان دعوت کنند و حرف های آنها را 
بشنوند. نویسندگان نامه اول معتقد بودند جلسه سازمان مدیریت بیشتر 

یک جلسه تشریفاتی است و نتیجه ای در بر نخواهد داشت. 
جلسه دوم با رئیس جمهور جلسه خوبی بود. باوجود اینکه دوستان 
نهادگرا در این جلســه شرکت نکردند و انتظار داشتند من نیز به جلسه 
نــروم، اما من حضور پیــدا کردم، به علت اینکه معتقــد بودم حاال که 
سیاست گذار و سیاســت مدار درهاي گفت وگو را گشوده است، ما نباید 
ایــن فرصت را از خود دریغ کنیم. من بعــد از دوره دولت هاي محمود 
احمدي نژاد همچنان افســوس مي خورم چرا ما نرفتیم بنشینیم پشت 
در اتاق هــاي سیاســت گذار و آنها را وادار به گفت وگــو کنیم و بگوییم 
در را بــاز کنید ما حرف داریــم. ما در آن دوره به جــاي گفت وگو فقط 
نقــد کردیم، ما با دولت احمدي  نژاد قهر کردیم. این اشــتباه بود. چون 
با قهر ما ناقدان، کســاني که مسئله شان کسب قدرت است، مي روند به 
سیاست گذار نزدیک مي شوند و توصیه هایي مي کنند که اقتصاد ایران را 
به آشــوب مي کشاند و چنین هم شد؛ بنابراین معتقدم ما دیگر نباید این 
خطا را انجام دهیم، هرگاه مقام ارشــدی در را گشود و از ما دعوت کرد، 
باید حضور پیدا کنیم. ما در این چند سال بارها و بارها تقاضاي مالقات 
با رئیس جمهور را مطرح کرده بودیم، اما موافقت نشــده بود. هرگاه به 

ما فرصت داده شد، باید برویم و حرفمان را بزنیم، حتي اگر به نظر برسد 
که حرف ما شنیده نمي شود. 

به هرحال جلســه با رئیس جمهور جلسه خوبي بود و به گمانم هم 
نگاه آقاي روحاني را به اقتصاددانــان تغییر داد و هم نگاه اقتصاددانان 
به رئیس جمهور را. در این جلســه من ضمن ابراز خشــنودي از برگزاري 
جلســه ابراز تأســف کردم که  اي کاش این جلسه در سال ۹۲، بالفاصله 
بعد از انتخاب حسن روحاني برگزار شده بود، اي کاش این جلسه قبل از 
تنظیم بسته هاي اول، دوم و سوم خروج از رکود برگزار شده بود، اي کاش 
این نشست در میانه اجراي بسته ها برگزار شده بود، اي کاش این نشست 
پیــش از آنکه مقامــات جدي دولت مانند دکتر طیب نیــا و دکتر نیلي از 
دولت بروند، تشکیل شده بود. من تمام این ابراز تأسف ها را مطرح کردم، 
اما همچنان معتقدم این جلســه و شرکت ما در آن بهتر از غیبتمان بود. 
در این جلسه نگاه دو طرف به یکدیگر تعدیل شد و یک گام به پیش بود، 
براي اینکه شــاید همکاري بین اقتصاددانان منتقد و دولت شکل بگیرد. 
من امیدوار هستم همان طور که آقاي رئیس جمهور در جلسه گفتند، این 
نشســت معارفه است و با کمیته هاي تخصصي و گفت وگوهاي جدي تر 
ادامه پیــدا مي کند، این قول و قرار محقق شــود و مــا بتوانیم در فضاي 
کارشناسي بحث هاي جدي را داشته باشیم؛ زیرا معتقدیم دولت و البته 
حکومت فرصت چندانی برای دســت زدن به اصالحات اساسی هم در 
حوزه اقتصاد و هم در حوزه سیاست ندارند و اگر چنین نکنند، از نقطه ای 
به بعد، وقتی بحران عمیق و فراگیر شد، دیگر مدیریت تحوالت اقتصادی 
ناممکن خواهد بود.  در این جلســه ما به کلیات پرداختیم و امکان ورود 
به بحث هاي تخصصي وجود نداشت، اما معتقدم جلسه پربار و مؤثري 
بود که اگر دو طرف عزم داشته باشند مي تواند به همکاري منجر شود و 

دولت بحران هاي جاري کشور را بهتر مدیریت کند. 
 در جلســه با رئیس جمهور چه پیشنهادهایي از سوي اقتصاددانان  �

براي مدیریت بحران هاي اقتصادي مطرح شد؟
هرکدام از اقتصادداناني که در جلسه با رئیس جمهور صحبت کردند، 
پیشنهاداتي را هم مطرح کردند. بحث بنده در این جلسه این بود که رکود 
کنوني دستپخت یک دولت نیست، دستپخت دولت هاي متوالي است. در 
ادامه صحبت هایم شــش عامل را براي رکود کنوني برشمردم، دو ریشه 
خارجي و چهار ریشــه داخلي. ریشه هاي خارجي شــامل رکود اقتصاد 
جهاني از ۲۰۰۸ به بعد و کاهش قیمت نفت در پنج سال اخیر بود. بعد 
از آن هم اگر قیمت نفت افزایش پیدا کرده ما به جاي آن با تحریم درگیر 
بوده ایــم. اما چهار ریشــه اصلي در داخل داریم؛ رکود ســاختاري، رکود 
نهادي، رکود سیاسي و اقتصاد کالن. سه ریشه نهادي، ساختاري و سیاسي 
حلشان در کوتاه مدت امکان پذیر نیست و دست دولت باز نیست و نیازمند 

عزم نظام سیاســي اســت. یک بخش از رکود مدیریتش در دست دولت 
اســت و آن اقتصاد کالن اســت و رکودي که ناشي از تصمیم گیري هاي 
سیاســتي پولي، مالي و هزینه اي دولت است. در این مورد هم در شرایط 
کنوني دســت دولت بسته اســت، چراکه ابزارهاي اقتصاد کالن در ایران 
کند و ناکارآمد شــده اســت؛ یعني دولت دیگر نمي توانــد با کنترل نرخ 
ارز، نــرخ بهره و عرضه پول اقتصــاد کالن را وارد رونق کند. بنابراین این 
ششمین ریشه رکود که انتظار داشتیم دولت آن را مدیریت کند، هم اکنون 
ابزارهایش بســیار کند شده است. براي خروج از رکود امروز نیازمند عزم 

نظام سیاسي و تحول در حوزه هاي متعدد هستیم.
نکته اصلی این اســت که اقتصاد ایران، امروز افق ندارد. رکود امروز 
به دلیل کمبود نقدینگي، مواد اولیه و تقاضا نیست بلکه به این دلیل است 
کــه ما افق نداریم. براي ایجاد افق در اقتصاد، دولت به تنهایي نمي تواند 
کاري کند. نظام سیاسي باید افق گشایي کند. براي اینکه مفهوم نبود افق 
در اقتصاد ایران روشن شود، براي رئیس جمهور و دیگر حضار جلسه این 
مثال را زدم که در زمان آقاي هاشمي رفســنجاني ســؤال سرمایه گذار از 
من به عنوان مشــاور اقتصادي این بود: «ســرمایه هاي خود را به استان 
سیستان وبلوچستان ببرم براي پرورش شترمرغ، چون براي سرمایه گذاري 
در این منطقه تسهیالت تبصره ۳ با سود اندک ارائه مي شود یا سرمایه ام 
را به اســتان اصفهان براي ایجاد کارخانه سنگ بري ببرم؟»؛ یعني در آن 
دوران ســرمایه گذار حاضر بود در همه جاي ایران ســرمایه گذاري کند و 
نگاه می کرد به اینکه کجا سودآورتر است.  در دوران آقاي خاتمي سؤال 
فعاالن اقتصادی این بود: «ســرمایه هایم را در اصفهان، تبریز یا مشــهد 
در فوالد ببرم یا روي پتروشــیمي یا خودرو ســرمایه گذاري کنم؟» در این 
دوره ســؤال سرمایه گذار حول شناسایي منطقه سرمایه گذاري در حاشیه 
کشور نبود بلکه مي خواست سرمایه خود را در مرکز متمرکز کند. در زمان 
دولت احمدي نژاد سؤال ســرمایه گذار این شد: «سرمایه خودم را صرف 
خرید دالر کنم یا طال یا زمین؟». درواقع دیگر کســی دنبال سرمایه گذاری 
در تولید نبود، دنبال به چنگ آوردن سودهایی بود که در بازارهای یادشده 
می شد کسب کرد. اما امروز سؤال سرمایه گذار این است: «سرمایه هایم را 
به امارات ببرم یا در ارمنســتان خانه بخرم یا در گرجستان سرمایه گذاري 
کنم؟». روند این ســؤاالت نشــان مي دهد افق اقتصاد ایران مسدود شده 
است. وقتي مي گوییم اقتصاد افق دارد، یعني سرمایه گذار احساس مي کند 
در۲۰ ســال آینده نگراني مبني بر برهم ریختن نظم اقتصادي و سیاســي 
در کشور ندارد. مي تواند براي ۲۰ ســال مطمئن باشد سرمایه گذاري اش 
آسیب نخواهد دید و یک حاشیه سود قابل قبول خواهد داشت، اما امروز 
ســرمایه گذار سؤالش این است که سرمایه خود را چگونه و کجا از کشور 
خارج کند. بخش بزرگي از افزایش قیمت دالر، ناشــي از ســرمایه هایي 

اســت که از کشور در حال خروج است. چون ســرمایه گذار نمي داند در 
تحریم یک مــاه دیگر، در انتخابــات بعدي و در اعتراضــات بعدي چه 
بالیي سر ســرمایه هایش خواهد آمد. اینها نشان مي دهد اقتصاد ما افق 
ندارد، ایجاد افق در دست دولت نیست. تا زماني که ما افق گشایي نکنیم 
(افق گشــایی را من در اینجا ترجمه پارادایم شــیفت آورده ام) و جامعه 
حس نکند ما تهدیدها را کاهش مي دهیم و بي ثباتي ها را مهار مي کنیم، 
وضعیت بهبود پیدا نمي کند. بنابراین در دیدار با رئیس جمهور از ایشــان 
درخواست کردم تالش خودشان را به سمت افق گشایي ببرند و گفت وگو 
در درون و پشــت پرده نظام سیاســي براي ایجاد افق در فضای سیاسی 
و اقتصادی ایران را در دســتور کار قرار دهند. مشــکالت مربوط به ارز و 
رکود مســائل قابل مدیریت اقتصاد ایران هستند اما عوامل غیراقتصادي 
و سیاســي و نگراني جامعه مي تواند این مسائل را غیرقابل مدیریت کند. 
بنابرایــن امروز براي اینکه از عمیق ترین رکــود تاریخ معاصر ایران خارج 
شویم، نظام سیاسي باید هدف خود را خروج از رکود قرار دهد و براي ۱۰ 
سال هدف اصلي نظام سیاسي ایجاد انباشت، خلق ارزش های اقتصادی 
و ایجاد اشــتغال شــود و اهداف بعدي در رتبه هاي بعدي قرار بگیرند. 
نمي گوییم اهــداف ملي را تغییر دهیم بلکه بازتعریف و بازاولویت بندي 
کنیم. براي اینکه براي ۱۲ میلیون بي کار رسمي و غیررسمي ایجاد شغل 
کنیم، هدف برنامه ریزي ۱۰ ســال آینده باید انباشت سرمایه باشد. اگر غیر 
از این باشد، حجم بي کاري ما که اکنون باالی ۱۰ میلیون نفر است، تشدید 

می شود و به یک چالش اجتماعی و سیاسی می انجامد.
 منظور شما از پارادایم شیفت یا همان افق گشایي چیست؟ �

پارادایــم شــیفت یعنــي تغییــرات ســریع، گســترده و باورپذیر در 
جهت گیری های کالن و در الگوهاي رفتاری حکومت به گونه ای که مردم 
باور کنند حکومت قرار است تغییرات جدی ایجاد کند، افق هایي بگشاید و 
فرصت هایي بیافریند؛ مثال اینکه به مردم بگوییم سه نفر مفسد اقتصادي 
اعدام شدند، در باور مردم در این مورد که نظام اداري فاسد است، تغییري 
ایجاد نمي کند اما اگر بگوییم تمام نهادهاي غیراقتصادی از حوزه اقتصاد 
خارج شــوند، این یک تصمیم ســریع، بزرگ و باورپذیر است و افق ایجاد 
مي شــود؛ یعنی مردم باور می کنند که قرار اســت زمینه های فســاد کم 
شود. یا اگر بگوییم تمام کسانی که مســئولیت دولتی دارند، باید حقوق 
و مزایای دریافتی شــان در یک ســایت اعالم شود و همه به آن دسترسی 
داشته باشــند. این یک تغییر باورپذیر در جهت فسادزدایی است. یا مثال 
اعالم کنیم تمامي ایرانیان خارج از کشــور که شــاکي خصوصي ندارند، 
مي توانند به ایران تردد کنند و عفو عمومي را اعالم کنیم، این مساله امید 

ایجاد مي کند و افقی در برابر جامعه می گشاید، ضمن اینکه چند میلیون 
ایراني خارج از کشــور نیــز مي توانند با تردد خود به ایران، در شکســتن 
تحریم و نقل وانتقال دالر، به ما کمک کنند. ما چهار میلیون ایراني مقیم 
خارج از کشــور داریم، اگر هر ایراني در سال یک بار به ایران سفر کند، در 
مجموع ۴۰ میلیارد دالر ارز وارد کشــور مي شــود. همچنین مي توانیم از 
آنها درخواست کنیم بخشي از جابه جایي پول را در زمان تحریم برعهده 
بگیرند و مسدودبودن انتقال پول در دوران تحریم را بشکنند. جمع بندی  
کنم: تا زماني که ما در اقتصاد افق گشایي نکنیم، حرکت اقتصاد همچنان 

به سمت خروج سرمایه و تعمیق رکود خواهد بود.
 در میان صحبت هایتان به مسئله اقتصاد سیاسي ایران اشاره  �

کردیــد. در دهه هاي اخیر و تقریبا در تمامي دولت ها با شــدت 
و ضعف هاي متفاوتــي ما در اقتصاد از خصوصي ســازي گرفته 
تا نظــام بانکي، بنگاه داري و پروژه هاي عمراني شــاهد حضور و 
چیرگي جریان ها و نهادهاي خــاص در این فعالیت ها بوده ایم. 
درحال حاضــر این جریان هــا چقدر نقش آفرین هســتند و چه 

سهمي در اقتصاد ایران دارند؟
من برآورد دقیقي از سهم نیروها و نهادهاي خاص در اقتصاد ندارم 
امــا اخیرا یکی از دانشــجویان من که در بورس فعال اســت، تحقیقی 
برای بنده انجام داد که نشان می دهد مجموع سرمایه های شرکت ها و 
بنگاه هایی که به طور مســتقیم یا غیرمستقیم به نهادهای خاص یا به 
بنیادهای عمومی خارج از دولت وابســته هستند، نزدیک به ۵۰ درصد 
کل ســرمایه ای اســت که در بورس فعال اســت. اگر این برآورد دقیق 
باشــد، به این معناست که نصف سرمایه بورس ایران توسط این نهادها 
اداره می شود. این شاخص روشنی است که ما از قدرت پنهان نهادهای 
شبه دولتی در اقتصاد برآوردی داشته باشیم. طبیعی است که اگر چنین 
ســهمی از اقتصاد در دســت اینها باشــد، به راحتی می توانند بورس و 
بازار ارز را مدیریت کنند. کمااینکه همین االن نیز که بخشی از نوسانات 
ارز کنترل شــده، تاحدی به دلیل برخوردهــای امنیتی بوده که خارج از 
دولت در بازار ارز صورت گرفته است. به نظر می رسد سهم این نهادها 
در اقتصاد ایران بســیار باالست و می توانند در بازارهای مختلف اعمال 

نظر و تغییر کنند.
 برگردیم به بحث آثار معیشــتی جهش ارز و تحریم ها. در روزهای  �

اخیر از سوی دولت چند برنامه تحت عنوان بسته های جبرانی مطرح 
شده و برخی از لزوم توزیع کارت خرید کاال یا بسته تأمین غذا صحبت 
می کنند و نمایندگان کارگری نیز به دنبال افزایش دستمزد برای نیمه 
دوم سال هستند. پیشنهاد شما برای کاهش فشارهای معیشتی و ایجاد 

پوشش های حمایتی رفاهی چیست؟

از ساختار اجزا و مکانیسم بســته های مطرح شده اطالعی ندارم. اما 
این را می دانم که در دولت دوازدهم چاره ای نیســت که سیاســت های 
بازتوزیــع جــدی به کار گرفته شــود. دولــت دوازدهم بایــد یک دولت 
تخصیصی-توزیعی باشد. اگر به تاریخ رجوع کنیم، دولت آقای هاشمی 
یــک دولت تخصیصی بود و در واقع مأموریــت خود را تخصیص منابع 
از طریق آزادســازی قیمت ها و تجارت گذاشته بود. تاحدودی موفق بود 
و پیامدهایی منفــی نیز برای اقتصاد ایران داشــت. دولت آقای خاتمی 
دولت تثبیت بود. به دلیل بی  ثباتی هایی که در دوره قبل ایجاد شده بود و 
خصوصا تورم های باالی بعد از ســال ۷۴، دولت آقای خاتمی تالش کرد 
تالطم ها را مدیریت کنــد. در این کار هم موفق بود و پایین ترین نرخ های 
تورم و باالترین نرخ های اشــتغال زایی بعد از انقالب را رقم زد. اما در این 
دو دولت، سیاست های تخصیص و تثبیت موجب عدم توازن و بی عدالتی 
در توزیع درآمد و ثروت شد. به طور طبیعی دولت بعدی باید دولت توزیع 
می بــود و دولت احمدی نژاد هم دولت توزیع شــد. به دلیل جابه جایی 
منابــع در دولت های قبلی، توزیع به زیان فقرا بود و به ویژه شــوک های 
ارزی که همواره به نفع ثروتمندان اســت، با هر شــوک ارزی ثروتمندان 
ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می شــوند. به ویژه شوک ارزی در دولت مرحوم 
هاشمی رفســنجانی موجــب عدم توازن شــده بود. آقــای احمدی نژاد 
مأموریت دولت خود را درست انتخاب کرده بود اما برای اجرای مأموریت 
خود از سیاست های غلط بهره گرفت. شیوه اجرائی آنها نیز بسیار بد بود. 
اما باید به نفع فقرا سیاست های دیگری را اجرا می کردند البته متأسفانه 
نه تنها سیاســت های دولت نهم و دهم در عمل به نفع فقرا نبود، بلکه 
تعداد فقرا در پایان دولت دهم، در مقایســه با تعداد آنها در ســال ۸۴، 

دو برابر شده بود.
به طور طبیعی دولت آقــای روحانی دولت تثبیت-تخصیص بود، 
ایــن کار را هم کــرد و در تثبیت یعنی کنترل تــورم موفق هم بود، اما 
این سیاســت چون به تعمیق رکود انجامیــد، وضعیت کارگران و فقرا 
را بدتر کرد. این شــوک ارزی هم مجددا باعث می شــود توزیع درآمد 
و ثــروت به نفع ثروتمندان بیشــتر تغییر کند و وضعیــت فقرا را بدتر 
می کند. دولت دوازدهم حتما باید یک دولت توزیع باشد که به سمت 
اعتــراض پابرهنگان و حاشیه نشــینان نرویم. اما اینکه چگونه، بســیار 
حساس است. یک سیاســت غلط توزیعی می تواند به ضرر فقرا ختم 
شــود. مانند هدفمندســازی یارانه که برخالف هدف اولیه تعداد فقرا 
را فزونــی بخشــید و رکود را تعمیق کــرد. این شــوک ارزی اخیر هم 
احتماال به چنین پیامدهایی منجر شــود بنابراین دولت باید به ســمت 
پوشــش های حمایتی بــرود. من توصیه می کنم به ســرعت از ذخیره 
کارشناســی اســتفاده کند و اجازه دهد در این زمینه از منتقدان کسب 
نظر شــود. از این منظر من انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را 
در شــرایط فعلی بســیار مهم می دانم. راهکارهای اصالحی در حوزه 
اقتصاد و صنعت تا حدودی مشــخص اســت اما جســارت الزم برای 
اجــرای این راهکارها وجود ندارد. همچنان کــه االن در حوزه پولی و 
بانکی هم تاحدودی اجماع کارشناســی وجود دارد اما جســارت الزم 
برای اجرای توصیه ها وجود ندارد. یکسان ســازی نرخ ارز در شرایطی 
کــه ما هزینه افزایش نرخ ارز را داده ایم، الزم اســت اما هنوز نه نظام 
سیاســی همراهی می کند و نه دولت جســارت الزم را دارد. ولی االن 
یکی از مهم ترین انتخاب ها، انتخاب وزیر رفاه است. رئیس جمهور باید 
بهترین گزینه را فارغ از جهت گیری های سیاسی انتخاب کند. اگر قانون 
اساســی ما اجازه مــی داد بهترین کار این بود کــه بهترین وزیر کاری را 
که در جهان فعــال بوده، در این برهه زمانی دعــوت کنیم، بیاید وزیر 
رفاه ما شــود. چون سیاســت  گذاری رفاهی و حمایتی یک کار بســیار 
حرفــه ای و دقیق و تخصصی اســت. دســت کم اگر نمی شــود چنین 
کنند، نباید به فشــارهای سیاســی و باندی تن بدهند. در شرایط فعلی 
و باتوجه به وضعیت معیشــتی و اقتصادی، بهترین وزیر با جســارت 
کافی و همچنین تجریه و خالقیت کافی باید به عنوان وزیر کار انتخاب 
شود. من نگران هســتم دوباره از وزرای قدیمی استفاده شود، کسانی 
که جز تجربه های منقضی شــده چیز دیگــری در چنته ندارند. بنابراین 
باید یــک وزیر تعاون بــا ویژگی هــای منحصر به فردی انتخاب شــود 
تا بتواند مانع فشــار بر فقرا شــود و زمینه های اعتــراض پابرهنگان را 

کمتر کند.
 برای سؤال آخر درباره راه های مقابله با تحریم ها و برقراری و ادامه  �

ارتباط مالی و تجاری با اروپا و آسیا توضیح دهید. آیا در شرایط فعلی 
امکان  دورزدن تحریم های آمریکا برای ایران وجود دارد؟

تجربه تحریم هــای قبلی به آمریکا آموخته اســت که ما از چه 
مسیرها و کانال هایی می توانیم تحریم ها را دور بزنیم. دانش تحریم 
در آمریکا یک دانش پیشرفته است و آمریکا تصمیم گرفته به جای 
جنگ نظامی به دلیل همبستگی اقتصاد جهانی، از طریق تحریم و با 
هزینه کمتر، یک کشــور را به زانو درآورد. بنابراین تحریم های آمریکا 
نوعی جنگ اقتصادی اســت و از ســال های پیش دانش تحریم ها 
در این کشــور شکل گرفته اســت. زمانی که ما داشــتیم می گفتیم 
قطع نامه ها کاغذپاره اســت، آمریکایی ها داشتند روی دانش تحریم 
کار می کردند. برخی حوزه های تحریم کامال در دســت آمریکاســت 
و حتی اگر اروپــا بخواهد به ایران کمک کند هــم نمی تواند؛ مانند 
حوزه مبادالت بانکی و دالر که اقتدار کامل آن دســت آمریکاست. 
پس در این حوزه ها ما نمی توانیم کاری کنیم اما در حوزه های دیگر 
می توانیــم با چین، هند و ترکیه کار کنیــم. البته آنها از ما امتیازها و 
رانت هایی خواهند گرفت اما ما باید هزینه و فایده کنیم و بکوشــیم 
برای رسیدن به تاب آوری ادامه دهیم. در عین حال فراموش نکنیم 
تمامی کشورهایی که در زمان تحریم ما را یاری می کنند تا تحریم ها 
را دور بزنیم، به وقت مقتضی، از ما امتیازهای جدی خواهند گرفت. 
بنابراین هر چه سریع تر زمینه های تحریم را از بین ببریم، زمینه فساد 

را از بین برده ایم.

محسن رنانی در گفت وگو با «شرق» از مختصات محافظه کاری در دولت دوازدهم مي گوید

دولت ژنرال محور بر سر کار
برای خروج از رکود چه کسی باید گام اول را بردارد؟ 

یک دولت کنشگر و فعال هم زمان با آزادسازي نرخ ارز باید 
برنامه هاي رفاهي و حمایتي براي قشرهاي آسیب پذیر و کم درآمد 

را نیز به طور جدي دنبال کند. نه اینکه به همه مردم یارانه 
بدهد؛ بلکه براي بخش هایي از جامعه که آسیب پذیر هستند، 

حمایت هاي جدي در حوزه رفاهي، تغذیه ای و حمایتی ارائه کند؛ 
بنابراین معتقدم جهش ارزي برنامه ریزي شده نبوده است

دولت دوازدهم حتما باید یک دولت توزیع باشد که به سمت 
اعتراض پابرهنگان و حاشیه نشینان نرویم. اما اینکه چگونه، 

بسیار حساس است. یک سیاست غلط توزیعی می تواند به ضرر 
فقرا ختم شود. مانند هدفمندسازی یارانه که برخالف هدف 
اولیه تعداد فقرا را فزونی بخشید و رکود را تعمیق کرد. این 
شوک ارزی اخیر هم احتماال به چنین پیامدهایی منجر شود
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