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روزنامهاقتصادیصبح ایران

واكنشوزارتخارجه
بهاظهاراتوزرايدفاععربستانوآمريكا؛

معاون گردشگري هشدار داد؛

زنگ خطر گراني
سفر به ایران

بيربطگويي
ناشي از استيصال

سال نو را تبریک میگوییم
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سال سیزدهم شماره3596

نگاه اكونوميست به آینده جهان در عصر پوپوليسم؛

رشداقتصادیدرمسيرامیدواری
4

نگاهی به ایران و جهان در سال 95
توگو با دکتر صالحالدین هرسنی
در گف 

اقتصاد ،چالش تعیین کننده
انتخابات96

 16صفحه قیمت 1000تومان

حمالتمحافظهكارانتندميشود؛

اصالحطلبان پاي روحاني ميايستند
یک میلیون و 588هزار تومان متوسط مخارج شب عید
یک خانواده 4نفره تهرانی؛

دو برابر عیدی دولت!
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12

امضاي قراردادهاي اقتصادي
 ۶۵ميليارد دالري رياض -پکن

4

قانون رفع موانع توليد در سال 95روی زمین ماند؛

ادامه مشکالت صنعت

سال  95در جهان رخدادهایی به وقوع پیوسته
که به طور قطع نسبت به پیامد آنها بر آینده دور و
نزدیک کره خاکی نمیتوان بیتفاوت بود.

گفتوگو با تنها مهندس پرواز زن ايران؛

6

برگزاری مراسم تشییع افشين يداللهي در تاالر وحدت؛

بدرقه شاعر ترانهها با پرچم ایران

پرواز بر فراز آرزوها

بررسي تحوالت بازار سهام در  95و دورنمای سال 96؛

روياي رونق بورس

ه�ادي مومن�ي -در يک جمل��ه ميتوان
ميت��وان گفت بورس در س��الي که گذش��ت
معامالت را با «نوس��ان» آغاز كرد و با «تعادل»
به پايان رساند.

تنظیفترینهای سال 95

نرمنرمک میرسد اینک بهار

شکستخصوصیسازی
بدون بخشخصوصی

مس�عود سلیمی -تا چش��م بر هم
زدیم ،به انتهای تونل رس��یدیم ،تونلی که
روش��ناییاش ،کم و کمتر و کمترش د تا
جایی که در آخرین قدمها ،به کورس��ویی
بدل شده اس��ت ،95.سال خوبی نبود ،به
عبارتی هر اندازه با خودم به قول قدیمیترها،
چرتکه میاندازم ،نمیتوان م ...

محمد هدایتی* -از سالهای آغازین دهه
 ،70مساله خصوصیسازی به یکی از مهمترین
مسایل اقتصادی و...

ادامه در همین صفحه

ادامه در همین صفحه

آرشیو

Asz9025@ gmail.com
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سخن نخست

یادداشت

علي سرزعيم -اين روزها در اقتصاد
ايران اتف��اق مهمي رخ داده كه به اعتقاد
نگارن��ده مهمتري��ن يا حداق��ل از جمله
مهمتري��ن كاره��اي دول��ت يازده��م در
جهت مقابله با فس��اد و ايجاد ش��فافيت
در اقتصاد اس��ت ام��ا مورد توج��ه افكار
عمومي ق��رار نگرفته اس��ت .اي��ن اقدام
دستور رييسجمهور به همه شركتهاي
دولتي مبني بر انتقال منابع مالي خود از
بانكهاي تجاري و خصوصي به حس��ابي
در بانك مركزي طي يك ماه اس��ت .اين
دس��تور چنان قاطع صادر شده كه خيلي
بعيد اس��ت ش��ركتي حاضر به ريس��ك
تخط��ي از آن ش��ود .اهميت اين مس��اله
در آن اس��ت كه بخش عمده فسادي كه
در درون دول��ت وجود داش��ته مربوط به
س��اختار وزارتخانهها نبوده بلكه در درون
شركتهاي دولتي و شبه دولتي رخ داده
اس��ت .اگر به كتاب بودجه ساالنه دولت
نگاه كنيم ،درمييابيم كه بخش عمده اين
كتاب مربوط به بودجه شركتهاي دولتي
اس��ت .به همين دليل بايد به اهميت اين
اقدام توجه و جامعه را نس��بت به آن آگاه
كرد .طي س��الهاي گذشته تمركز شديد
روي مس��ووالن وزارتخانهها حاشيه امن
عجيبي در شركتهاي دولتي ايجاد كرده
و باور بس��ياري از افراد باس��ابقه در حوزه
دولت و ماليه عمومي بر اين است كه چاه
ويل فس��اد در اين شركتهاس��ت .تعدد
حسابهاي اين ش��ركتها گاه به نحوي
اس��ت كه نظارت بر ميزان سود دريافتي
و نحوه هزينه كرد آن را با مشكل روبهرو
كرده است .به همين دليل ورود دولت به
ساماندهي وضعيت شركتهاي دولتي را
بايد به ف��ال نيك گرفت .قطعا اولين گام
در ساماندهي ش��ركتهاي دولتي ايجاد
ش��فافيت در وضعيت مالي آنهاس��ت .به
احتمال زياد خود دولت با اين ش��فافيت
با واقعي��ات جديدي مواجه خواهد ش��د
كه پيش از اين از آنها مطلع نبوده اس��ت.
روش��ن اس��ت كه باي��د گام اول اس��توار
برداش��ته ش��ود اما نبايد در گام اول باقي
ماند بلكه بايد حسابكشي از شركتهاي
دولتي را ادامه داد و شفافيت و قاعدهمند
ك��ردن اين مجموعهها را عمق بخش��يد.
تنها مالحظهاي كه وجود دارد ،اين است
كه اين كار اگر به طور دفعي موجب شود
منابع از ش��بكه لرزان بانكها خارج شود،
ميتواند مخاطراتي را براي برخي بانكهاي
ضعيف كه در معرض خطر هستند ايجاد
كند .بهتر اس��ت گذار از نظام پيش��ين به
نظام جديد با نظارت بانك مركزي و اتخاذ
تمهيدات الزم صورت گيرد.

8

تنظیف

5

گامي بلند اما بيصدا
براي مقابله با فساد

7

بازسازی اعتماد؛ نخستین دستور کار 1396

10

آنگالمرکلدرسفربهآمریکاگفتوگوهایدشواریبا
نالمللی،
دونالدترامپدارد.موضوعاتیهمچونتجارتبی 
ناتو ،بحران پناهجویی و اتحادیه اروپا در کانون مذاکرات
رهبران آلمان و آمریکا قرار دارند.
آن��گال مرکل ،صدراعظم آلما ن امروز قرار اس��ت با
دونالدترامپرییسجمهورآمریکا،دیداروگفتوگوکند.
موضوعات و مشکالت مختلفی در دستور کار رهبران دو
کشورقراردارندکهمیتوانندبرهمکاریآتیمیاناتحادیه
اروپا و آمریکا تاثیرگذار باشند.
دونالد ترامپ در دومین فرمان خود بار دیگر به مدت
دس��تکم سه ماه ورود شهروندان شش کشور به طور
عمده مسلمان به آمریکا را ممنوع کرد .این ممنوعیت
شامل شهروندان کشورهای ایران ،سودان ،سوریه ،لیبی،
یمن و سومالی میشود .دولت ترامپ دلیل این اقدام را
جلوگیری از ورود «تروریستها» به خاک آمریکا اعالم
کردهاست.صدراعظمآلما نمخالفچنیناقداماتیاست
و پیشاپیش از این تصمیم ترامپ انتقاد کرده است .آنگال
مرکلتصریحکردهمبارزهباتروریسمنمیتواند«توجیهی»
برای این اقدام باشد .به گفته صدراعظم آلمان مقابله با
تروریسم«نبایدانسانهاییراکهملیتیادینمشخصی
دارند بهطور عمومی و کلی در مظان اتهام قرار دهد».
ترامپپیشازپیروزیدرانتخاباتنیزازسیاستهای
مرکل در قبال پناهجویان به شدت انتقاد کرده و آن را
«اشتباهی کامال فاجعهبار» خوانده بود.
در پی امضای نخس��تین فرمان ترام��پ در مورد

 ...در می��ان انبوه��ی از آتش و توپ و تانک
و در خیل عظیم مش��کالت اقتصادی ،سیاسی،
فرهنگی و ...برآمده از خودبینی و یکسونگری و
عوامفریب��ی که جهان را دربرگرفته« ،خوبها»
را بشمارم ،در واقع به این نتیجه رسیدم که فقط
باید امیدوار بود که روزی عقل و خردورزی نزد
آدمیان به ویژه با ظهور سیاستورزان بزرگ ،آن
هم در شرایطی که نسل کوتولههای سیاسی بر
جهان حکوم��ت میکنند ،دوباره بر کره خاکی
 ...سیاس��ی کشور بدل شده است ،همراه با موجی
جهانی که بر کاستن از نقش دولت در تنظیم مناسبات
اقتص��ادی تاکید میکرد .خصوصیس��ازی به عنوان
راهحلی بنیادی برای حل مشکالت اقتصادی معرفی
شد .استدالل میشد که مدیریت دولتی به کاستن از
کارایی منجر میشود ،اتالف منابع را به همراه دارد و در
نهایترشداقتصادیراباخللمواجهمیکند.اینفکردر
سطحجهانیگسترشپیداکردوبهعنوانراهگریزناپذیر
رشداقتصادیمعرفیشد.هرچندبرخیمطالعاتتجربی
در سالهای اخیر نشان میدهد مساله رشد اقتصادی،
بیش از آنکه مربوط به بزرگی یا کوچکی دولت باشد ،به
کیفیت حکمرانی بستگی دارد و همچنین برخالف باور
رایج ،حتی در کشورهای غربی هم از حجم دولتها در
تمام این سالها آنچنان کاسته نشده است ،اگر حجم
دولتهارابانسبتمخارجدولتیبهتولیدناخالصداخلی
بسنجیم .با این حال تجربه حداقل دو دههای رواج این
برنامه در ایران ،نشان از ناکارآمدی و شکست آن دارد.
اگرچهدراینفاصلهتقابلهایگفتمانیمیانجناحهای
ت اما از اواسط دهه ،80
سیاسی فعال در کشور درگرف 

دیدار ترامپ و مرکل با اختالفنظر صد درصدی

آینده رابطه آمریکا -اتحادیه اروپا

ممنوعیت ورود ش��هروندان برخی کشورها به آمریکا،
مرکل اعالم کرد که این فرمان «در تناقض با اس��اس
نالمللیبهپناهجویانوهمکاریهای
ایدهکمکهایبی 
نالمللیاست».
بی 

 ناتو

گرچهترامپپسازانتقادهایشدیدازناتوتاحدودی
مواضع خود را تعدیل کرد اما هنوز در ذهن سیاستمداران
اروپایی عبارات ترامپ همچون کابوسی ترسآور نقش
بستهاند .ترامپ در زمان کارزار انتخاباتیاش مدعی شده
بود که پیمان نظامی ناتو «کهنه» شده و کارایی خود را
از دست داده است.
ولیاختالفواقعیمیانآمریکاوکشورهایاروپاییبر
سر تامینهزینههایاینپیماننظامیاست.کشورهای
عضوناتوداوطلبانهمتعهدشدهاندکهتاسال ۲۰۲۴حدود
دو درصد از تولید ناخالص ملی خود را صرف هزینههای
امنیتیونظامیکنند.
ایاالت متحدهآش��کارا بیش از این میزان صرف
هزینههای نظامی میکن د اما دولت آلمان در مقابل
بس��یار کمتر از این مق��دار به هزینهه��ای نظامی
اختصاص میدهد.
ترامپ در گفتوگوهایش با مرکل سعی دارد دولت
آلمان را ترغیب کند که هر چه زودتر به وعدههای خود

برای افزایش بودجه نظامی جامه عمل بپوشاند.
نگرانی و ترسهای اولیه در مورد نزدیکی ترامپ به
والدیمیر پوتین ،رییسجمهور روسیه اگرچه تا حدودی
ت اما هنوز تردیدهایی در مورد سیاست
رنگ باخته اس 
ترامپ در قبال روسیه وجود دارد.
چگونگیمناسباتآمریکاباروسیهتاثیریمستقیمبر
نالمللی همچون درگیریهای خونین در اوکراین
نزاع بی 
و سوریه دارد.
یکیدیگرازموضوعاتاصلیدرگفتوگوهایرهبران
دو کشور آلمان و آمریکا بر سر موضوع خروج بریتانیا از
اتحادیهاروپاست.
ترامپ اقدام بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا را
الگویی برای کشورهای دیگر این اتحادیه خواند و از
آن استقبال کرد.
اماخانممرکلبروحدتاتحادیهاروپاواتخاذسیاستی
مش��ترک در همه زمینهها ،بهویژه در حوزه اقتصادی
ی تاکید دارد .مش��اوران ارشد ترامپ تاکنون بارها
و مال 
اعالم کردهاند که مایلند اختالفات تجاری میان آمریکا
و کشورهای اروپایی را نه از طریق گفتوگو با اتحادیه
اروپا ،بلکه از طریق مذاکرات دوجانبه با این کش��ورها
حلکنند.
آلمان به ش��دت مخال��ف دور زدن اتحادیه اروپا و

نرمنرمک میرسد اینک بهار
حاکم ش��ود تا کورسوی انتهای تونل رفتهرفته
جای خود را به روش��نایی بدهد .سالهای دور،
فیلمی دیدم به نام بچههای برزیل ساخته جی
ش��افنر با بازی درخش��ان گریگوری پک که به
خوبی امروز جهان را پیش چشممان میگشود،
ماجرا در آمریکای التین میگذش��ت ،قهرمان
فیلم ،از طرفداران صدآتشه هیتلر بود که سعی

میکرد نسلی از تفکر نازیسم را بازتولید کند و
به سراغ دنیا بفرستد.
امروز با نگاه��ی به گردانندگان امور در جهان
دس��تکم بخش بزرگی از آنان ،گویی دستمایه
بچهه��ای برزیل از طرح و تئوری ،به واقعیت بدل
شده است ،به عبارت بهتر آنچه جهان را چهارنعل به
سوی نابودی میبرد ،ریشه در ناتوانی و سردرگمی

شکست خصوصیسازی بدون بخشخصوصی
نوعی اتفاق نظر درباره ضرورت اجرای این برنامه ایجاد
شده است .یکی از اساسیترین دالیل ناکامی این برنامه
درکشوراماعدمتوجهبهزمینههایساختاریاجرایاین
برنامهوهمچنیننادیدهگرفتنمتغیرهایدیگریاست
که حضورشان برای کارایی این برنامه الزم است.
برای اجرای موفقیتآمیز برنامه خصوصیسازی،
اساس��ا باید بخشخصوصی نهادینهش��ده و نسبتا
مس��تقلی وجود داش��ته باش��د که بتواند برکنار از
مداخالت بیش از حد دولتی ،س��رمایهگذاری کند
و چرخه��ای اقتصادی را به حرکت وادارد .در غیاب
این بخشخصوصی ،پدیده «ساختن» یکباره آن به
وجود میآید یعنی برخی عامالن یا نهادهای دولتی،
از طریق تاس��یس ش��رکتها و بنگاههایی -حتی
ص��وری -خود را به عن��وان بخشخصوصی جا زده
و به واس��طه روابط و رانتهایی نهچندان شفاف از
مزایای خصوصیسازی منتفع میشوند؛ پدیدهای که
در ایران با عنوان «خصولتی» از آن یاد ش��ده است.

تقریبا همه جناحهای سیاس��ی ،به درجات مختلف
تالش کردهاند از این مزایا بهرهمند شوند؛ اتفاقی که
تحقق یک بخشخصوصی مستقل را به تاخیر انداخته
است .اما مساله شاید مهمتر اینکه در کشورهایی چون
ایران ،خصوصیسازی برنامهای صرفا اقتصادی در نظر
گرفته ش��ده است در حالی که داللت و لوازم بسیار
جدی سیاسی و اجتماعی هم دارد یعنی برای اجرای
موفقیتآمیز خصوصیسازی ،در کنار آزادسازیهای
اقتصادی ،باید آزادیهای سیاسی ،مدنی و قانونی هم
حاضر باشند؛ متغیرهایی که میتوان مسامحتا آنها را
ذیل دموکراتیک شدن بیشتر امور صورتبندی کرد.
تا زمینه قانونی شفاف و عادالنه نباشد ،شرایطی که
امکان فعالیت و پیشبینی اجرای یک طرح را فراهم
کند ،خطر سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی بسیار باال
میرود .دیگر اینکه دموکراتیک شدن روند امور است
که سالمت واگذاریها را ممکن و مانع از اشاعه روابط
مبتنی بر رانت میشود و در نهایت امکان فاش کردن

تحلیل

نهادهایوابستهبهآنازسویآمریکادرمذاکراتمختلف
اقتصادی ،سیاسی و حتی امنیتی است.

  تجارت

به گزارش دویچ هوله ،دونالد ترامپ تاکنون بارها اعالم
ط مدافع منافع آمریکا و شرکتهای
کرده است کهفق 
نالمللیهمچون
اقتصادیاینکشوراست.اوپیمانهایبی 
( TPPپیمان همکاری کشورهای حوزه اقیانوس آرام)
و «نفتا» (پیمان تجارت منطقه آزاد میان آمریکا ،کانادا
و مکزیک) را زیر سوال برده و آنها را مانع تامین منافع
یداند.
کشورش م 
هنوز سیاست ترامپ در قبال پیمان همکاری میان
آمریکا و اتحادیه اروپا در زمینه ایجاد منطقه آزاد تجاری
ت اما آلمان به شدت مخالف انزوای
( )TTIPروشن نیس 
اقتصادی در عرصه بینالمللی است و آن را برای تجارت
یداند.
جهانیخطرناکم 
یکی از موضوعات مورد اختالف دیگر موازنه مثبت
تجاری آلمان است که همچون خاری در چشم دولت
آمریکامحسوبمیشود.دولتآمریکامدعیاستآلمان
از ضعف پول یورو بهره برده و کاالهای بیشتری به آمریکا
صادر میکند و به این دلیل ایاالت متحده قادر به ایجاد
توازن تجاری در معامالت خود با آلمان نیست .آلمان در
مقابل مدعی است که میزان حجم صادرات در حیطه
اختیاراتاتحادیهاروپاستوارزشمبادلهیورونیزازسوی
بانک مرکزی اتحادیه اروپا تنظیم میشود.
ادامه سخن نخست

آدمیان در دهه دوم از هزاره سوم میالدی دار د که با
توسل به رایجترین شیوه اعمال دموکراسی ،انتخابات
نابخردان را بر مسند قدرت مینشانند تا در نابودی
جهان نقش داشته باشند اما به قول زندهیاد مشیری،
نرمنرمک میرسد اینک بهار ،پس باید امید داشت و
امیدوار بود در سال  96سوسوی انتهای تونل ادامه
داشته باشد تا تاریکی بر جهان حاکم نشود.
massoudmehr@yahoo.fr
ادامه یادداشت

نادر کریمیجونی -آمار غیررسمی حاکی از وجود هزار هزار میلیارد
تومان پول سرگردان نزد ایرانیان است این به آن معنی است که هر یک
از شهروندان ایرانی حدود  15میلیون تومان وجه نقد در اختیار دارد که
یا در سیستم بانکی متوقف شده یا در بازار مالی در چرخش است .اگر
چنین باشد آنگاه پرسش آن است که چرا ایرانیان از جاری شدن سرمایهها
و ثروت خود در اقتصاد کشور احتراز میکنند.
همانگونه که برخی ناظران مسایل اقتصادی تاکید میکنند هنوز
اعتماد الزم میان سرمایهداران ایرانی و دولتها به آن اندازه نرسیده که
شهروندان پولهای خود را در رگهای اقتصاد کشور جاری کنند ،این
امر به ویژه بر اثر رفتار دولتمردان و بازیگران عرصه سیاسی ایران رخ داده
است .تا چند سال پیش و هنگامی که اصولگرایان بر مستند قدرت تکیه
زده بودند ،نه فقط انقالب اس�لامی برای ایجاد توس��عه اقتصادی و رفاه
اجتماعی به وقوع نپیوسته بود بلکه مردم ایران نیز رسیدن به آرمانها و
قرار گرفتن در خط مقدم استکبارستیزی را بر بهبود وضعیت معیشت
خود ترجیح میدادند .آن هنگام برخی از همین چهرهها میگفتند که
مردم ایران حاضرند نان و پیاز بخورند و با حداقل امکانات زندگی کنند
اما از جبهه استکبارستیزی خارج نشوند .ولی اکنون و در حالی که بنا به
اذعان همین چهرهها ملت ایران همچنان در جبهه استکبارستیزی قرار
دارد ،تما م اصولگرایان از ضرورت رفع فقر و بهبود معیشت مردم و برقراری
رفاه اجتماعی سخن میگویند .این تناقض آشکار ،البته تنها نمونه بارز در
رفتارهای بازیگران سیاسی و باالخص بازیگران جناح اصولگرا در حاکمیت
ایران نیست و در چنین صورتی چگونه میتوان اعتماد سرمایهگذاران را
جلب و پولهای ایشان را جذب کرد .روشن است که ترسوترین موجود،
سرمایه و ترسوترین فرد -سرمایهگذار -رغبتی برای وارد شدن به جریان
اقتصاد کشور ندارد .چه آنکه ممکن است با کوچکترین تغییر ،مواضع
دچار تغییر اساس��ی شود و فردی که هماینک محبوب است ،به فردی
مغضوب تبدیل شود.
در عین حال س��رمایهداران نسبت به دولتهای جمهوری اسالمی
ایران نیز بیاعتماد هستند ،در همین الیحه بودجه  96بارها موادی از
قوانین دائمی کش��ور با وجود اعتراض برخی نمایندگان و حتی هیات
رییسه مجلس و اخطارهای مکرر قانون اساسی تغییر کرد و با این تغییر
در واقع مبنای تصمیمگیری و برنامهریزی برای شهروندانی که به قوانین
دائمی اعتماد میکنند فرو میپاشد و آنان را دچار سردرگمی میکند.
این تغییرات گاهی با همراهی دولت و قوه مجریه صورت گرفته است.
عالوه بر این در مواردی اختالف س��لیقه و بخشینگری در دولت باعث
تغییر تصمیمهای اتخاذشده یا توقف اجرای تصمیمها شده است .برخی
از نمونه این اتفاقهای مکرر ،رسانهای شده و گمان میرود افکار عمومی از
آن مطلع باشد .افزون بر این فساد در ردههای گوناگون دستگاهها که گاهی
به برکناری یا استعفای اجباری مدیران و کارمندان انجامیده ،نگرانیهای
زیادی در میان شهروندان ایرانی ایجاد کرده است که باعث پرهیز آنها از
مشارکت در اقتصاد و همکاری با دولت شده است.
در چنین ش��رایطی قابل انتظار است که ایرانیان همچنان از اعتماد
و نزدیکی به سیس��تم اقتصادی کش��ور پرهیز کنند و درباره آگاهی از
ل
توان اقتصا دیشان سوءظن داشته باشند .به همین دلیل است که غو 
پولهای سرگردان همچنان گلوی اقتصاد ایران را میفشارد .آیا در سال
 ،96حکومت جمهوری اسالمی ایران تصمیم به بازسازی اعتماد میان
خود و هموطنانش خواهد گرفت؟

خطاها و اصالح روندها فراهم خواهد شد.
امروز دو دهه پس از آغا ِز هرچند نه منسجم این
برنام��ه ،در نتیجه فق��دان متغیرهایی که به صورت
خالصه به آنها اشاره شد ،هنوز نشانی از بخشخصوصی
ت یا اگر هم هست ،به واسطه
مستقل در کشور نیس 
فض��ای سیاس��ی و اقتصادی موجود ،ناچ��ار به اتکا
ب��ه نهادهای حکومتی برای ماندن اس��ت و نتیجه،
اقتصادی ش��ده که نه دولتی اس��ت و نه خصوصی.
زمینههای قانونی ب��رای فعالیت اقتصادی
هنوز ش��فاف و برانگیزاننده نیست و روابط
ناسالم غیراقتصادی و رانتی بر بخش بزرگی
از سیستم اقتصادی کشور حکمفرماست.
واگ��ذاری مس��الهدار ش��رکت مخابرات به
درگذشت پدربزرگ گراميتان را تسليت عرض نموده و
عنوان یک بنگاه اقتصادی عظیم تنها یکی از
از خداوند منان براي شما و خانواده محترمتان صبر جزيل
نمونههایی است که نشان میدهد در چنین
مسالت داريم.
زمینه و ش��رایطی نمیتوان انتظار اجرای
خصوصیسازی سالم و مناسب را داشت.
روزنامه جهانصنعت

سركارخانمسحرعابديني

hedayati.mohammad@yahoo.com

