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پویش ملی #به_وقت_روشــنایی با مشــارکت ســازمان بسیج مهندسان
صنعتی کشور و مرکز بسیج وزارت نیرو بهمنظور مشارکت بسیجیان سراسر
کشور در مدیریت بارهای سرمایشی راهاندازی شد.
«میثــم جعفــرزاده» فرمانــده مرکــز مقاومت بســیج وزارت نیــرو گفت:
#به_وقت_روشــنایی پویشــی اســت که هدف اصلی آن مشــارکت گســترده
بســیجیان سراســر کشــور در طرحهای محرومیتزدایی اســت تا با خاموش
کــردن یک سیســتم سرمایشــی یا هر وســیله برقــی دیگر فقط بــه مدت ۱۵
دقیقــه در زمانی کــه به آنها اعالم خواهد شــد ،از پــاداش مدیریت مصرف
ایجاد شده ،در طرحهای مختلف محرومیتزدایی مشارکت داشته باشند/.
پایگاه اطالعرسانی وزارت نیرو

معافیت مالیاتی موجب رشد تجارت
در مناطق آزاد میشود

معــاون اقتصادی دبیرخانه شــورایعالی مناطق آزاد تجــاری ـ صنعتی
گفت :مقررات اداره مناطق ویژه اقتصادی با علم به توانایی ایجاد اشتغال
و رشــد تجــارت برای این مناطــق پیشبینی شــدهاند که یکــی از این موارد،
معافیت مالیاتی مناطق آزاد است.
«احمــد جمالــی» با اشــاره به حکــم دیــوان عدالــت اداری در خصوص
پرداخــت مالیــات کارکنــان مناطق آزاد ،تصریــح کرد :پیش از ایــن کارکنان
بنگاههای اقتصادی و واحدهای مشغول فعالیت در این محدودهها معاف
از مالیــات بودنــد اما پس از طرح یک شــکایت ،این مرجــع حکمی مبنی بر
کسر مالیات از حقوق کارمندان شرکتها صادر کرده است.
وی افــزود :ایــن حکــم دیــوان عدالــت اداری ،قوانیــن تصویــب شــده
پیشــین را نقــض کرده در حالی که شــورای عالی مالیاتی بــه عنوان باالترین
تصمیم گیرنده در این زمینه این حق را لغو نکرده اســت و بر همین اساس
بنگاههــا و دســتگاههای اجرایــی بــرای رفــع شــبهه رأی صــادره از معاونت
حقوقی ریاســت جمهــوری نظرخواهی کردهانــد تا درباره ایــن حکم دیوان
عدالت اداری تصمیمگیری شود.
به گفته جمالی ،در جلسه صدور حکم از سوی دیوان هیچ نمایندهای از
دبیرخانــه مناطق آزاد حضور نداشــته که به اعتقاد ما به دلیل شــرایط ویژه
و توســعه و رشــد این محدوده همه نهادهــای تحت تأثیر منطقــه آزاد باید
معاف از مالیات باشند.
معــاون اقتصــادی دبیرخانه شــورایعالی مناطــق آزاد با اشــاره به قانون
مصــوب شــورای عالــی امــور مالیاتی جهت کســر نشــدن مالیــات از حقوق
کارکنــان در مناطــق آزاد ،تأکیــد کــرد :در چارچوب قوانین و مقــررات دیوان
عدالــت اداری راه حلهایــی وجــود دارد تــا اگر دســتگاهی به احــکام صادر
شــده معترض باشد از طریق ریاســت قوه قضائیه یا سایر نهادهای ذیربط
موضوع را پیگیری کند و ما نیز برای رسیدگی به این موضوع اقدام کردهایم.
وی با بیان اینکه افزایش درآمدها ،رشد و توسعه اقتصادی و تالش برای
تولید و ایجاد اشــتغال ،مبنای اصلی فعالیت در مناطق آزاد است ،تصریح
کــرد :تــا پایان ســال  ۹۸یــک هــزار و  ۳۰۰واحد تولیــدی در ایــن محدودهها
فعالیــت کردنــد که موجب فراهم شــدن  ۳۰۰هزار اشــتغال در مناطق آزاد
شده است/.ایرنا

کاهش نرخ اجاره در پی اعطای وام ودیعه به مستأجران

نایب رئیس اتحادیه امالک اســتان تهــران ،گفت :درحالی که بازار اجاره
به واسطه اجرای مصوبه تعیین سقف قیمتها آرام شده است ،رونمایی از
برنامه دوم دولت برای اعطای وام  ۵۰میلیونی به مســتأجران یک بار دیگر
باعث تقویت ثبات و بازگشت آرامش به بازار اجارهبها شده است.
«حســام عقبایــی» ،در خصوص تخصیص وام اجــاره و تأثیر آن بر بازار،
گفــت :تنظیمگــری دولت در بازار اجاره توانســته تا حدود زیــادی جو روانی
را کنتــرل و از رشــد قیمتهای اجاره در تیرمــاه جلوگیری کند .دولت با ارائه
تســهیالت بانکی به مســتأجران درصــدد جبران خأل پولی و تطبیق شــرایط
مالی مســتأجران با نرخ تورم اســت .تا آنجا که از همان لحظهای که اعطای
قطعی وام به مســتأجران و رقم آن اعالم شــد تا امروز تأثیر مثبتی در بازار
اجــاره داشــته و یکبار دیگر جلو رشــد جهشــی را در ابتــدای مردادماه گرفته
است.
نایــب رئیس اتحادیه امالک تهــران ،گفت :اکنون مصوبه تعیین ســقف
اجــاره بهــا در حــال اجــرا اســت ،بســیاری از مســتأجران کــه بــرای تمدیــد
قراردادهــای خــود بــه بنگاههــای امالکــی مراجعــه میکننــد بــه موجــران
میگوینــد باید ســقف افزایــش را رعایت کنند کــه اثر مثبتی بر بــازار اجاره و
مقابله با پیشنهادات فضایی مالکان داشته و قیمتها را کنترل کرده است.
عقبایــی گفت :اکنون بــه عنوان طرحی مهــم برای کنترل بــازار اجاره به
دهکهای متوسط و پائین کمک میکند تا بتوانند از پس قیمتها بربیاند.
وی بــا بیــان اینکه شــرایط مســتأجران طوری اســت که دولــت مجبور به
اتخــاذ برنامههای فوری برای تنظیمگری بازار اجاره بود ،گفت :توقع داریم
اعطــای «وام اجــاره» ادامه دار باشــد و تنها برنامه دولت فعلی نباشــد .در
بودجــه کشــور بــه آن نگاه شــود و تبدیل به سیاســت کالن شــده و همچنین
جامعــه آمــاری گســتردهتری را تحــت پوشــش قــرار دهــد و فقــط شــامل
یارانهبگیران نشود/.ایرنا

اخبـــــــــار

پویش ملی#به_ وقت_روشنایی راهاندازی شد

editorial@irannewspaper.ir

فرشاد مومنی در گفت و گو با «ایران» پاسخ داد

بانکها به سایر متقاضیان کمک ودیعه مسکن
با نرخ  ۱۸درصد وام را بپردازند

رئیــس کل بانــک مرکزی گفت :افرادی که توانایی پرداخت اصل و ســود
وام کمــک ودیعــه مســکن به صــورت ماهانــه داشــته باشــند ،میتوانند به
انتخاب خود این وام را با اقساط  ۳۰ماهه و نرخ  ۱۲درصد دریافت کنند.
عبدالناصر همتی در یادداشــتی اینستاگرامی به بیان نکاتی درخصوص
وام ودیعه مسکن پرداخت و نوشت:
 -1این وام «ودیعه مسکن» نیست .بلکه« ،کمک ودیعه مسکن» است.
هــدف؛ کمــک به تأمیــن افزایش تحقق یافتــه در ودیعه اجارههای مســکن
اقشار کم درآمد و آسیب پذیر درسالجاری است.
 -2بــا توجه بــه محدودیت اعتبــار تخصیص یافته برای جبــران و کنترل
آثارشــیوع کرونــا بــرای سیســتم بانکی (حداکثــر  75هــزار میلیــارد تومان)
اختصاص بیش از  20هزار میلیارد تومان با نرخ  13درصد ،آن هم با موکول
کــردن برگردانــدن اصل وام به پایان دوره یک ســاله ،با درنظر گرفتن ســایر
تعهدات کرونایی ،مقدور نبود.
 -3افــرادی که با تأیید وزارت راه و شهرســازی واجد شــرایط اســتفاده از
ایــن وام باشــند ،اگر به جــای پرداخت ماهانه ســود وام و پرداخت اصل آن
در پایان ســال ،توانایی پرداخت اصل و ســود وام به صورت ماهانه را داشته
باشــند ،میتواننــد بــا انتخــاب خــود ،ایــن وام را بــا اقســاط  30ماهــه و نرخ
 12درصد دریافت کنند.
 -4محدودیــت منابع اختصاص یافته بــرای مقابله با آثار کرونا به علت
تأمین یک ســوم آن منابع ،از ذخیره قانونــی بانکها نزد بانک مرکزی و در
جهــت فراهمســازی امکان تعدیل نرخ ســود آن بوده اســت .بانک مرکزی
ضمن جهتگیری برای کمک به اقشارکم درآمد و آسیبپذیر ،تمام تالش
خود را بر کنترل نقدینگی و نیز آثار تورمی آن ،در شــرایط ســخت اقتصادی
کشور متمرکز کرده است.
 -5جامعه هدف این طرح ،اقشــار کم درآمد و آسیبپذیر جامعه است
از کلیــه بانکهــا میخواهم در کنار تالش خود بــرای تأمین مالی واحدهای
تولیــدی ،بــرای ســایر متقاضیــان محتــرم نیز با نــرخ مصوب شــورای پول و
اعتبار (18درصد) وام کمک ودیعه مســکن پرداخت کرده و اولویت الزم را
به آن بدهند /.روابط عمومی بانک مرکزی
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چگونه می توان اقتصاد ایران را نجات داد
مرجان اسالمی فر

خبرنگار

زمانــی که دولــت یازدهــم فعالیت
خود را آغاز کرد خیلی از کارشناسان
پیش ینی کردند که دولت با شرایط
ســختی فعالیــت خواهــد کــرد چــرا
که دولــت گذشــته سیاســت هایی را
اتخــاذ کــرده و منابــع مالــی بردوش
دولت جدید گذاشــته اســت که برای
اصــاح آن بایــد حداقل  8ســال کار
کــرد؛ نمونــه بارز آن پرداخــت یارانه
نقدی بــود .دولــت یازدهم بــه امید
برجــام و اصالحات ،فعالیت خود را
آغاز کرد اما با خروج امریکا از برجام
و فشــار بیشــتر تحریم ها بــر اقتصاد
ایــران ،روز بــه روز اقتصــاد ضعیــف
شــد بــه گونــه ای که فــروش نفت به
پایین ترین ســطح خود رسیده است
عالوه بر این شــیوع بیماری کرونا نیز
اقتصــاد را دچار مشــکالتی بیشــتری
کرد.
فرشــاد مؤمنی ،رئیس مؤسســه دین
و اقتصــاد و صاحبنظراقتصــادی
شــرایط به وجود آمــده را متفاوت از
دیگران برای ما ترســیم کرد و گفت:
قــوای مجریــه ،مقننــه و قضائیــه از
یکدیگر جدا نیســتند و تمام قوا باید
با هم همکاری کنند تا صدای بخش
تولیــد ،محرومــان و منافــع ملــی
شــنیده شــود .او می گوید :فروپاشــی
اقتصاد مثل زلزله یا ســیل نیست که
همه چیز را نابود کند؛ این به معنای
پس افتادگی بیشــتر است .به معنی
انحطاطــی اســت کــه در آن مرتبــاً
کیفیــت زندگی مــردم بیشــتر تحت
تاثیر قرار می گیرد.
در ادامــه ،مصاحبــه وی بــا روزنامــه
ایران می آید:

***

ëëچــه فرصــت هایــی بــرای دولــت
فراهم است تا وضعیت اقتصادی را
سر و ســامان و بتواند بهبود بهتری به
اوضاع دهد ؟
ما در شرایط کنونی یک امتیاز بزرگ
و منحصــر بــه فــرد داریم کــه آن در
کل ســاختار قــدرت ،اصــل تنــوع و
تعــداد بیــشاز حــد زیــاد چالشها،
گرفتاریهــا و بحرانهــا به رســمیت
شناخته شده است.
ایــن مســألهای اســت کــه در اقتصاد
سیاسی ایران به ندرت پیش میآید،
در اقتصــاد سیاســی رانتــی ،گرایــش
مســلط به تکذیب و انکار واقعیتها
و مشــکالت اســت امــا در شــرایط
کنونــی ایــن امر یــک نعمــت بزرگ
اســت کــه دیگر هیــچ مقام مســئول
کلیــدی و مهــم کشــور اصــل وجــود
چالشهــا را انــکار نمیکند .این یک
موقعیت و فرصت مناسب است که
بایــد قدر آن را دانســت و از آن برای
برون رفت از مشکالت کمک گرفت.
در این ماجرا ما یک سلســله مسائل
بنیــادی و اولیــه داریــم کــه ایجــاد
محدودیــت میکنــد ،لــذا ابتــدا باید
در مــورد این موضوعــات فکر کنیم.
بهعنــوان مثــال در ماجــرای برخورد
خشــن ،قهرآمیــز و خــارج از ضوابط
کــه بــا وزیر امــور خارجــه در مجلس
شــورای اسالمی شــد از جنبه اندیشه
حکومتی نشــان میداد که در سطح
ذهن تعدادی از نمایندگان مجلس،
گویــی قوه مجریــه ،مقننــه و قضائیه
هر کــدام یک جزیــره مجزا هســتند.
اگــر چنیــن بینشــی حاکــم باشــد از
ظرفیت ایجاد شده نمیتوان به نحو
بایســته اســتفاده کرد و طبیعتاً وقتی
که قوه مجریه از مسئوالن قوه مقننه
چنیــن برخــوردی را میبینــد بهطور
متناســب آن قــوه هــم واکنشهایی
نشــان میدهــد کــه در واقــع بیشــتر
منافع جزیــرهای را در نظر میگیرند
و محور قرار میدهند.
در دولــت احمدینــژاد هــم چنیــن
تجربهای را داشــتیم ،در دوره پایانی
مســئولیت او چنیــن شــکافی بیــن
مجلــس و دولــت البته در ســطوحی
پایینتــر از آنچــه اکنــون مشــاهده
میکنیــم ،پدیــدار شــد .بنابرایــن
واکنــش آن دولــت ایــن بــود کــه بــه
ســمت رویههــای ظاهرســازانه و
تعویق اندازانه بحران تمایل نشــان
داد.
منظور از به تعویــق انداختن بحران
در اقتصــاد سیاســی ایــن اســت کــه
اگــر دولتــی بــرای ظاهرســازی ،خود
شــیرینی و خرید محبوبیت به هزینه
ملــت و توســعه ملی متمایل شــود،

اقداماتــی کــه انجام میدهــد دولت
بعــدی را به گــروگان اقدامــات خود
میگیــرد .ایــن جملــه بــدان معنــا
اســت که دولت با اقدامات دوپینگی
و بهصــورت ضــد توســعهای تــاش
میکند درآمد کسب کند و آن درآمد
را در ماههای پایانی مســئولیت خود
چــه در قالــب پرداخــت حقــوق بــه
حقــوق بگیــران و چه ســایر روشها
تزریق کند.
ولیکن این یک مســأله حیاتی اســت
کــه باید بهصــورت ویژه مــورد توجه
اکیــد فراکســیونهای تأثیرگــذار و
پرقــدرت مجلــس جدید قــرار گیرد؛
یعنــی اینطــور نباشــد چــون مــا در
آســتانه یــک دوره سیاســی دیگــر
هســتیم و در یــک فاصله نــه چندان
دور بــا انتخابــات ریاســت جمهوری
ســروکار پیــدا خواهیــم کــرد ،برخــی
از نماینــدگان مجلــس بــه ســمت
ژســتهای رادیــکال و برخوردهــای
شــعاری تمایــل نشــان دهنــد و
تصورشــان این باشد که مردم در اثر
این نوع برخوردها با مسئوالن فعلی
قوه مجریه مرزبندی پیدا میکنند.
ëëدر این میان توصیه شما چیست؟
آنهایی که مســئولیت اداره کل کشور
و دغدغــه بقــای نظــام جمهــوری
اســامی ایــران دارنــد ،بایــد ایــن
هوشــمندی را تذکــر دهنــد کــه اگــر
مجلــس)
شــماها(نمایندگان
هــم بــه ســهم خودتــان ایــن انگیزه
(افزایــش رانــت) را ایجــاد کنیــد ،ما
مســائل خیلی حــادی پیــدا خواهیم
کــرد .از ســویی بایــد تأکیــد کنــم کــه
مــردم در تجربههــای عملــی و
مواجهههــای روزمــره خودشــان،
اصــاً ســهم جناحهــا را از یکدیگــر
تفکیــک نمیکننــد ،بلکــه داوری
هایشــان درباره برآیند کارنامه نظام
جمهــوری اســامی ایــران اســت.
بنابراین نمیشــود ژســت دلســوزی
بــرای نظــام جمهــوری اســامی
گرفــت و بعد با اقدامات نســنجیده،
احساســی وشــعاری مــردم را در
کلیات آن دچار تردید و چالش کرد.
ریــزه کاریهایی از این دســت خیلی
زیاد اســت و به گمانم ما باید خیلی
دقــت خــود را در ایــن زمینــه بیشــتر
کنیم چرا که این احتمال وجود دارد
که کوچکترین خطا یا ســهلانگاری
که در این حــوزه پدید بیاید میتواند
کشــور را در معــرض هزینههــای
غیرقابل جبرانی قرار دهد.
ëëبه نظــر می رســد در شــرایط فعلی
تصمیم گیری بــرای اقتصاد با چالش
های زیادی مواجه شده است ؟
در مواجهه با شرایط بحرانی اقتصاد
ایران از نظر اخالقی و انصاف درست
نیســت که تیغ تیز حملهها منحصراً
معطوف به یک قوه شــود و ســهم و
نقش سایر قوا در آن دیده نشود و اگر
ســران قوا صمیمانــه و صادقانه دور
هم مینشــینند و همفکری میکنند
بنابرایــن بــه همــان انــدازه که نقش
ایفا میشــود در شنیده شدن صدای
آنها ،نظرات آنها و مطالبههای آنها،
همــه باید بدانند که به صورت عینی
تمــام کارهایی که توســط قوه مجریه
عملیاتی میشــود ،ســایر قــوا هم در
آن نقش دارند.
مــا این را از نظــر اصولی در ســاختار
قانــون اساســی پذیرفتیــم و از نظــر
عینــی هــم به اعتبــار ایــن اختیاراتی
کــه بــه ســران قــوا داده شــده اســت
بهصــورت عریــان تــری بــه نمایــش
گذاشته میشود و نمایندگان گرامی
مجلس باید بــه این نکته توجه کنند
کــه بویــژه در دو الــی ســه ســال اخیر
تقریباً هیچ مســأله مهم و حیاتی در
حیطــه اقتصادی کشــور بــه تصویب
نرسیده است که امضای سران قوای
دیگر را نداشته باشد.
بنابرایــن ما از نظر طــرز برخورد نیاز
بــه ایــن داریــم کــه کل ارکان قــدرت
آمــوزش ببیننــد و متذکــر شــوند بــه
اینکه تفکیکی میــان قوا وجود ندارد
و همــه مســئول هســتند و راه نجات
کشــور هم از مســیر همدلی و صدق
ورزی میگــذرد ،نبایــد نقایــص و
کاستیهای موجود ابزار برخوردهای
فرصت طلبانه برای آنهایی شود که
انگیزههای انتخاباتی دارند.
آنهــا بایــد بداننــد کــه چــه چیزهای
را در حــال قربانــی کــردن هســتند،
اگــر خدایی نکــرده چنیــن چیزی به
نظرشــان برســد .مسأله بســیار مهم

دیگــری کــه در نهایــت خضــوع و
ادب چنــد بــار بــا خطاب قــرار دادن
رهبــر معظــم انقــاب مــورد توجــه
قــرار دادیــم ایــن اســت که بــا وجود
تغییراتــی کــه در ســطح ســران قــوا
طــی ســالهای اخیــر پدیــدار شــده
یــک ویژگــی مشــترک همچنــان
حفــظ شــده و آن ایــن اســت کــه بــا
همــه ویژگیهایــی کــه میتوانیــم
برای ســران قــوا از نظــر توانمندیها
و صالحیتهــا در نظــر بگیریــم امــا
ویژگــی مشــترک هــر ســه آنهــا چــه
اکنــون و چه گذشــته این بوده اســت
که به هیچ وجه صالحیت تخصصی
در حیطــه اقتصادی ندارند بههمین
خاطر ایــن نکتــه حیاتی را برجســته
کــردم که آن اختیاراتی که به جلســه
ســران قوا داده شده اســت از نظر به
رسمیت شناخته شدن مسائل حاد و

لذا پیشنهاد مشخص
من این است که سران
قوای مجریه ،مقننه و
قضائیه به اعتبار جایگاه
حقوقی خود حتماً
در شورای راهبردی
تصمیمگیری درباره
مسائل حیاتی کشور در
حیطه اقتصاد حضور
داشته باشند واشخاص
حقیقی صاحب
صالحیت که اشتهار
به صالحیت علمی،
پاکدامنی مالی و فارغ
از هر گونه جناحبندی
هستند (افرادی که
مسائل را ملی میبینند)
به جلسات سران سه قوا
اضافه شوند.

پیشنهاد مشخص من
این است که حکومت
و سیاستگذاران،
سیاستهای تورم زا
را بهعنوان خط قرمز
تلقی کنندو تمایلی به
سیاستهای تورم زا نشان
ندهند این یک قاعده
کلیدی است .آنچه تا به
امروز شاهدش بودیم
حاکی از این است که
در تصمیم گیریها به
این مهم توجه نشده
است و دائم و به سمت
سیاستهای تورم زای
جدید حرکت کردیم

بحرانی در حیطه اقتصاد قابل دفاع
اســت اما از نظر کیفیت خروجی این
جلسه از نظر کارشناسی مناقشههای
بسیار جدی وجود دارد.
لذا پیشــنهاد مشخص من این است
کــه ســران قــوای مجریــه ،مقننــه و
قضائیــه بــه اعتبــار جایــگاه حقوقی
خــود حتمــاً در شــورای راهبــردی
تصمیمگیری درباره مســائل حیاتی
کشور در حیطه اقتصاد حضور داشته
باشــند واشــخاص حقیقــی صاحب
صالحیــت که اشــتهار بــه صالحیت
علمــی ،پاکدامنی مالــی و فارغ از هر
گونه جناحبندی هســتند (افرادی که
مسائل را ملی میبینند) به جلسات
سران سه قوا اضافه شوند.
معتقدم که اکثریت شورای راهبردی
بایــد از اهــل علــم باشــند؛ اینگونــه
نباشــد کــه شــخصیتهای حقوقــی
فاقد ظرفیتهای کارشناسی بایسته
بتوانند تصمیمات کارشناســی را وتو
کنند.
بــه گــواه آنچــه در دو ،ســه ســال
گذشــته مشــاهده میکنیــم عمــاً
تصمیمات اتخاذ شــده نشان داده و
با آن منطق دهها مؤسسه تحقیقاتی
زیرمجموعــه وزارت علــوم و نهــاد
ریاســت جمهــوری و ســایر بخشها
وجود دارد ولی تصمیماتی که گرفته
میشــود به هیچ وجه بایسته شرایط
فعلــی نیســت وجنبههــای بســیار
حیاتــی و مهمی را نادیــده میگیرند
و این بههیچ وجه نافی حسن نیت و
دلسوزی آنها نیست.
این نشــان دهنده آن اســت که به هر
حــال گسســتها و کاســتیهایی در
پیونــد بیــن مجموعههای پژوهشــی
زیــر نظــر قــوا بــا کانونهــا اصلــی
تصمیمگیــری وجــود دارد .حــال تــا
زمانــی که این تنگنا برطرف شــود به
نظر من شــورایی باید تشــکیل شــود
کــه اکثریــت آن افــراد اهــل علــم بــا
ویژگیهای مطرح شده باشند.
آخرین نکتهای که در نهایت خضوع
مطــرح میکنم این اســت کــه بویژه
از زمــان خــروج امریــکا از برجــام که
شــرایط ایران با ســرعت بیشتری به
سمت پیچیده شدن و بهم ریختگی
حرکــت کرده ما شــاهد این هســتیم
کــه صــدای توســعه ملــی ،صــدای
منافع ملی ،صــدای تولیدکنندگان و
صدای محرومان و مســتضعفان در
تصمیمــات اتخاذ شــده در مواجهه
بــا مســأله ســقوط قیمــت نفــت و
بازگشــت تحریمها و شکلگیری غیر
مترقبــه شــیوع کرونــا رســا نیســت و
تصمیماتــی که اتخاذ میشــود نباید
خدای نکرده بهصورت غیرمتعارفی
منافــع بلندمــدت ملــی را قربانــی
گــذران روزمــره امور جــاریکند .این
مســأله بســیار حیاتی و مهمی است
که باید درباره آن چارهسازی شود.
ëëدر این بــاره چه پیشــنهادی دارید؟
آیا میتــوان از چنین معضلی فاصله
گرفت؟
پیشــنهاد میکنــم ،تــا زمانــی کــه
بســتری فراهم شــود کــه ما بــا توفق
بنیــه کارشناســی نســبت بــه ســایر
مالحظههای دیگر در تصمیمگیری
ســران قــوا برســیم ،ســران قــوا
پیشنویــس تصمیمــات اقتصــادی
خود را قبل از اینکه به تصمیمگیری
نهایــی منجر شــود بهصورت انتشــار
عمومــی یــا خصوصــی در اختیــار
مؤسســههای پژوهشــی و افــراد
صاحــب صالحیــت قــرار دهنــد وبا
ســازوکاری که تمهید میشــود مقید

باشــند کــه اگــر بــه ایــن ارزیابیهای
کارشناســی انتقاد دارند ،آن انتقادها
به زبان علــم و از طریق گزارشهای
کارشناســی پیوســت آن تصمیمــات
شــکل نهایی به خــود بگیــرد در غیر
اینصــورت اگر نقدهــا و توصیههای
کارشناســی قبــل از اعــام نهایــی
تصمیمــات محــرز شــد کــه درســت
اســت باید در چارچوب آن ســازوکار
تمهید و نســبت بــه آن اقدام شــود،
اگــر چنین چیــزی اتفــاق بیفتد همه
سود خواهند برد.
 ëëریشــه تصمیمهــای بــه روز گرفتن
در دولت چیســت؟ ایــن تصمیمها
ناشــی از محدودیــت منابــع مالــی
یا تحــت فشــار قــرار گرفتن از ســوی
جناحهای مختلف است؟
در حــال حاضــر زمان مناســب برای
مطــرح کــردن آن ریشــهها الاقــل در
ســطح عمومی نیســت ،چــون ما در
آســتانه یــک ســیکل سیاســی جدید
قرار داریم لذا ممکن است آن ریشه
یابیهــا ابزار دســت فرصــت طلبان
سیاســی بــرای به رخ کشــیدن شــود.
مــا باید اصــل کاســتی و نقــص را به
رســمیت بشناســیم و در چارچــوب
مقدورات کشــور راهی بــرای آن پیدا
کنیــم .واقعیــت این اســت بــا وجود
نیتهــای ســوءای کــه ممکن اســت
نباشــد تصمیمهــای اتخاذ شــده به
طــرز غیرمتعارفــی به ســمت منافع
غیرمولدها بوده است.
مســئوالن گرامی کشــور بــا قاطعیت
میتوانســتند بگوینــد کــه چنیــن
نیتــی نداشــتند؛ نیــت خــوب بــرای
تصمیمگیــری خــوب الزم اســت اما
به هیچ وجه کافی نیســت .صرفنظر
از آن ریشــهها اکنــون میفهمیــم که
کیفیــت تصمیم گیریهــای اتخــاذ
شــده هیــچ تناســبی بــا بایســتههای
شــرایط کنونــی کشــور نــدارد ،بدیــن
جهت این امر باید حل شود.
ëëچــرا ایــن امــر باعــث بحــران
میشود؟
برای اینکه انباشت ثروت در مسیری
اتفاق افتــاده که ثروتهای انباشــته
شــده جدیــد ،درصــدی کــه نصیــب
گروههــای با عالیق تولیدی میشــود
بسیار ناچیز شــده است و کشور را در
سراشــیبی خطرناکــی قــرار میدهد.
بنابرایــن ایــن هــم یک حیطــه مهم
و حیاتــی اســت کــه ارزش آن را دارد
که موضوع گفتوگوهای ملی جدی
قرار گیرد.
بــا کمــال تأســف تمایلــی بــرای
بهرســمیت شــناختن ایــن دو نقطه
عطــف تــا بــه امروز مشــاهده نشــده
است لذا صمیمانه هشدار میدهم،
نادیــده گرفتــن کارکردهــای منفــی
دو نقطــه عطف یــاد شــده را منتفی
نمیکند.
از ســویی با وجود تذکرات پرشماری
که در مــورد چشــم اندازهای بســیار
نگرانکننــده دامــن زدن افراطــی به
حبــاب بــورس داده میشــود تــا این
لحظه از ســوی ساختار قدرت تمایل
معنیداری بــرای بازنگری و اصالح
این اتفاق مشاهده نشده است.
اگــر نمایندگان مجلــس میخواهند
کاری انجــام دهنــد توصیــه میکنــم
بــر منابــع جمعآوری شــده از بورس
تمرکز داشــته باشــند تا معلوم شود
که منابع مالــی آن صرف چه چیزی
شده است؟
ëëآیا وضعیــت فعلی اقتصاد کشــور
را بحرانــی میبینید؟ یــا اعتقاد دارید
کشور با بحران فاصله دارد؟

خاضعانه از سیاســتگذاران کلیدی
تقاضا میکنیم که حواسشــون باشد
بحــران اقتصادی مثل ســیل و زلزله
نیســت ،نبایــد منتظر عواقــب عینی
بود .وقتی این موارد ظاهر شود دیگر
راه برگشتی وجود دارد.
امــا بــا توجه بــه نقطه عطفــی که در
ســال  98 ،97رخ داد و چشــمانداز
اینکــه از جهاتــی بســیار نگرانکننده
تــری بــا نقطــه عطفهــای در ســال
 99هم روبهرو شــویم به اندازه کافی
برای اهل علم هشداردهنده است.
موضوعی کــه میتوانیــم از مقامات
کشــور تقاضــا کنیــم ایــن اســت کــه
هشــدارهای اهــل علــم را قبــل از
شرایط غیرقابل برگشت به رسمیت
بشناســند و تمهیدات الزم را تدارک
ببینند.
ëëچــرا در تمــام دولتهــا در دوره
دوم فعالیتشــان شــاهد تنــش و
بحرانهــای اقتصــادی هســتیم؟ چه
اتفاقــی رخ میدهــد که در ایــن دوره
همه مخالف دولت میشوند؟
وقتی که اساس ساختار نهادی کشور
برخالقیــت و تولیــد فناورانه اســتوار
باشــد میان مالحظههــای معطوف
بــه حداکثرســازی منفعت شــخصی
و منافــع ملــی هــم راســتایی ایجــاد
میشــود .ایــن جزئیــات مبســوطی
دارد کــه وجوه نظــری و کارکردی آن
در کتــاب عدالــت اجتماعی آزادی و
توســعه در ایــران امــروز در ســال 96
منتشر شده است.
اما وقتی که مناسبات بیش از آنکه بر
خالقیت ،مشارکت ،همدلی ،اعتماد
و تولیــد محــوری باشــد ،بــر اســاس
رانــت باشــد در چارچوب مناســبات
معطــوف بــه رانــت همــکاری جای
خــود را بــه ســتیز و حــذف میدهد.
بنابرایــن ایــن ســتیز و حــذف،
جلوههــای پیــدا میکنــد کــه از یــک
طــرف آنهایی که در حال جدا شــدن
از کانونهــای توزیع رانت هســتند به
ســمت یک رفتارهای خاص هدایت
میکنــد و آنهایــی کــه پیشبینــی
میکننــد که بزودی جایگزین شــدند
را بــه ســمت رفتارهــای دیگــری
متمایــل میکنــد که در ایــن معرکه،
منافــع ملــی و فرودســتان ،قربانــی
میشــوند و بنیــه تولیــدی کشــور بــه
ســمت اضمحالل میرود و کشــور با
انبوه بحرانها مواجه میشود.
وقتی که رانت ناشــی از سیاستهای
نادرســت غلبــه بــر رانت نفتــی پیدا
کــرده اســت مشــکالت ناشــی از این
ناحیــه میتوانــد چشــم اندازهای
بســیار نگرانکنندهای داشــته باشــد؛
راه حــل اصولی این اســت که ما یک
مرزبندی بنیادی با مناسبات مشوق
رانــت ایجاد کنیــم و هیــچ چیزی به
انــدازه سیاســتهای تــورم زا در این
زمینــه نقــش آفرینــی بحــران ســاز
نمیکند.
ëëآیــا در مــدت باقــی مانــده از عمــر
دولت دوازدهم میتوان مشکالت را
حل کرد؟
پیشــنهاد مشــخص مــن ایــن اســت
کــه حکومــت و سیاســتگذاران،
سیاســتهای تــورم زا را بهعنــوان
خــط قرمــز تلقــی کننــدو تمایلی به
سیاســتهای تورم زا نشان ندهند این
یک قاعده کلیدی اســت .آنچه تا به
امروز شــاهدش بودیــم حاکی از این
اســت که در تصمیم گیریها به این
مهــم توجه نشــده اســت و دائم و به
سمت سیاستهای تورم زای جدید
حرکت کردیم.
دامــن زدن بــه تب بــورس ،افزایش
نرخ ارز ،افزایــش نرخ بهره ،افزایش
هزینههــای تولیــد و مــواردی از ایــن
قبیــل همگی باید بــر محور خصلت
تورم زایی و تشدیدکنندگی مناسبات
رانتی مورد ارزیابی مجدد و بازنگری
بنیــادی قرار گیرد در غیر این صورت
مســیر منتهی بــه انحطــاط میتواند
ســرعت و شتاب غیر قابل کنترلی به
خود بگیرد.
دولت نقــش و مســئولیتاش بویژه
در شــرایط کنونی از ســایر قوای دیگر
بیشــتر اســت و خوشــنامی و خریــد
محبوبیــت را بایــد در ایــن چارچوب
جســتوجو کنــد که هــم راســتایی با
منافع درازمدت ملی داشــته باشــد.
امیدوار هســتیم که ســایر قــوا هم در
این زمینه مشــوق قوه مجربه باشند
نه اینکه احســاس گسســتگی ،تضاد
منافع و ستیز ایجاد کنند.

