
گفتـمان4 سه شنبه  26 تیر 1397  شماره 4792 
بحثی مطرح ش�د      ه اس�ت که آقای طیب نیا 2 بار اف ای تی اف 
را امضا کرد      ه اس�ت. آن زمان ش�ما به ایشان مش�اوره د      اد      ید       

یا نه؟
نهمنآنموقعمشاورهایدربارهاینموضوعنداشتم.

می گویند       بحث ش�فافیت مالی یا قوانین�ی مانند       اف ای تی اف 
یا پالرمو می تواند       به رفع فس�اد       اقتص�اد      ی کمک کند       به نظر 
ش�ما آیا باید       قوانینی از بیرون برای ما نوش�ته ش�ود       تا ما به 
ش�فافیت مالی برس�یم و آیا هد      ف کش�ورهای تد      وین کنند      ه 
چنین قوانینی کمک به ش�فافیت د      ر کشورهای د      یگر است؟! 
البت�ه با این پیش زمینه س�ؤالمان را پاس�خ د      هید       که همین 
اخیرا آقای رحمانی فضلی وزیر کشور نیز بحثی را مطرح کرد       
مبن�ی بر گرد      ش مال�ی مواد      مخد      ر د      ر اروپ�ا و اینکه این رقم، 
آن قد      ر باالس�ت که نمی ش�ود       با چمد      ان و کیف جا به جا کرد       
پس باید       د      ر ح�وزه بانکی آنها صورت گیرد       و اگر با وجود       این 
کنوانس�یون ها این اتفاقات آنجا روی می د      هد       چطور می توان 

انتظار د      اشت که این کنوانسیون ها کمکی برای ما کند      ؟ 
ببینی��دای��نهمیننکتهایاس��تکهدرابتدابهآناش��اره
داش��تهاموآناینکهمابایدیکساختاربندیاقتصادیداش��ته
باش��یمکههمدولتهممجلسوهمق��وهقضاییهپایبندبهآن
باش��ندوبراساسآنحرکتکنند،اش��کالیکهدرکارماوجود
داردآناس��تکهتع��ددنگاهبهحوزهه��اینظارتیسازمانهای
بینالمللیوجودداردبیشترباعثتحریکسازمانهایبرونمرزی
برایدخالتدرامورایرانمیشودتاجاییکهبرایاجرایقوانین
آنهاتحتفش��ارقراربگیریم.بحثمربوطبهبرجاموآثاریکهاز
آنداشتیمبویژهبرداشتنتحریمهامنجزونفراتیبودمکهاشاره
کردمکهاینروندتحریمهارابرنمیدارد.ایراداتبسیاریبهمن
گرفتهش��دکهچراچنینموضعیگرفتهام،منگفتمبرایاینکه
درسالهایاخیرقوانینیرابرنظامبانکیجهانحاکمکردهاندکه
باساختارنظامبانکیایرانهمس��ونیستولذابانکهایخارجی
نمیتوانن��دبابانکهایایرانکارکنندلذااینکهرویکاغذآورده
شودکهتحریمهابرداشتهشودمشکلیراحلنمیکندچراکهآنها
انتظاردارندشرایطبانکیگلوگاهشرادراختیاربگیردوتازمانی
کهچنینکارینکردهاندباایرانرابطهنخواهندگرفتوتحریمها
باقیمیماند.قاعدهاصلیایناستکهآنهامراوداتبانکیدیگران
رارص��دکننداماچهکس��یبرایآنهارارصدمیکند؟سیس��تم
نظارت��ییاسازمانینظارت��یکهبراینظارتبرآنه��اوجوددارد
یکساختارکاملنیستساختاریکهبایدسیاستگذاریشودو
نظارتشودامااینطورنبودهوصرفادرحدسیاستگذاریاست،

اینمشکلیاستکهدرافایتیافوجوددارد.
ونکت��هدیگرآنکههیأتاجرای��ی،نظامبانکیایرانراتحت
فش��ارقرارمیدهدحالآنک��هعماًلساختاربانکیکش��وریک
ساختارمنسجمودرستینیستایندرحالیاستکهمسئوالن
افایتیافک��اریبهساختارمعیوبداخلیم��اندارندوصرفاً
میگویندافایتیافراامض��اکنید.نکتهاینجاستکهاگراین
قوانینراحتیامضاکنیدبازهمباتوجهبهساختاربانکیدرون

کشورنمیتوانیدبابانکهایخارجیهمکاریداشتهباشید.
یعنی می گویید       وقتی ما خود      مان به صورت شفاف از سود       و زیان 
بانک های د      اخلی آگاهی ند      اریم و نظام بانکی مد      ون و د      رس�تی 
ند      اریم پس عماًل نمی توانیم د      ر ساختار اف ای تی اف رفتار کنیم؟
بله.براساسحسابرسیروزدنیاماهنوزسازمانبندیبانکی
نداریم،دراینش��رایطدرصورتامضایافایتیافبازهمآنها
ایرادات��یرابراس��اسساختاردرونیماخواهن��دگرفتوبااین
بهانههااجازههمکاریبانکهایشانرانمیدهنددرحالیکهدر
ای��نمیانماتماماطالعاتمال��یوبانکیخودرادراختیارآنها
قراردادهایمدرصورتیدفاعیهبایددراینقالبباشدکهبهآنها
بگویی��ممثاًلسرمایهفالنبانکمیش��ود200میلیارددالرآیا
شمااینراپذیراهستید؟قطعاآنهامخالفتمیکنندواینجاست
کهبهآنهابایدگفتهش��وداینمباحثراابتداحلکنیمبعدبه
دنبالتوافقاتافایتیافباش��یم.بایدازآنهایکفرصت5الی
10سال��هبرایدرستکردنساخت��اردرونبانکیخودبگیریم
بعدازایندورانبهاینقوانینبپیوندیم.ساختاردرونیبانکیما
ب��اقوانینیکهبرایارتباطبابانکهایدنیاوجودداردهمخوانی
ندارد،حتیاگرش��ماازکش��وریبخواهیدکهبابانکهایشما

همکاریکندعماًلچنینارتباطیامکانپذیرنیست.
پس با این تفاس�یر امضا اف ای ت�ی اف منجر به د      اد      ن اطالعات 
م�ا به آنها و البته ب�د      ون ارتباط بانکی و د      ر نهایت نیز افزایش 

تحریم ها به بهانه لزوم تغییر سیستم بانکی می شود      ؟
دقیقاًهمینطوراست.اینمس��ئلهبایدبیانشودبهطرف
مقابلوامیدواریمکهایرانتاش��هریورماهکهافایتیافبهآن
مهلتدادهاینرابرایآنهاروش��نکن��دکهمادربحثداخلی
بانکهامش��کلداریمونمیتوانیمدراینشرایطبهافایتیاف
بپیوندیموآنهابایدفرصتیچندسالهبرایرفعاینمسئلهبرای
ای��راندرنظربگیرن��دوبعدازاینسالهاای��رانبهاینقوانین
بپیون��دد.ببینیددربحثسازمانتجارتجهانیدرسالهایقبل
کهایرانبرایمذاکرهمیرفت)دورهدولتاصالحات(نکتهایکه
برخیازکشورهادرآنجامانندچینوهندواندونزیمیگفتند
وضعیتاقتصادیمابس��یارخ��راباستمانیازبهفرصتداریم
درآم��دسرانهخوبینداریمبایددرتعرفههابهماکمکش��ودو
دائمازکاستیهامیگفتنداماتیمایرانیدائماًازشرایطمناسب
ایرانمیگفتواینموجبتوقعاتزیاددرطرفمقابلمیش��د

ومطالباتآنهاازایرانراباالمیبرد.
چ��رابایداینطوررفتارکردکهموجبش��ودتاباانتظارات
باالباایرانبرخوردش��وددرحال��یکهخالفواقعاست.منبه
لح��اظکاریچندینباربههندرفتهامبویژهزمانیکهدربورس
مس��ئولیتداشتمچوناتحادیهفدراسیونهایبورسمقرشدر
هن��داستبهاینکش��ورسفرداش��تمازفرودگاهک��هدنبالما
آمدندمارابردندمراکزحلبیآبادبایکوضعیتیکهمثاًلفردی
گوشهخیابانحماممیگرفتویامویفرزندشراکوتاهمیکرد
ح��الوقتیهیاتیبهایرانمیآیدماآنه��ارابهبهترینمکانها
میبریموتش��ریفاتباالداریمایناقدامتوقعایجادمیکندکه
ایرانپذیرن��دههمهخواستههایآنهاباش��د.جالباستآنهابا
ای��نکارش��اندرمذاکراتباچان��هزنیوبیاناینمس��ئلهکه
وضعمردمماخوبنیستوبایدبهماکمکشودمساعدتهای
جهان��یمیگرفتند.امتیازمیگرفتندبااینرفتا،درحالیکهما
بارفتارهایمانامتیازنمیگرفتیمبلکهبایدامتیازمیدادیم.این
نگ��اهدراقتصادهمهس��تدروهلهاولدرون��یودروهلهدوم
بیرونی.دردرونیچهمیدانوفضاییرابرایمردمایجادکردیم

کهمردمبتوانندکسبوکارکنند؟
منظورتان اقتصاد       خانگی است؟

منظ��ورماقتصادکوچهوبازاراستیاهماناقتصادیکهدر
دس��تمردماس��توهنوزکههنوزپسازگذش��ت40سالاز
انقالبهمچنان80درصدازاقتصادکشوراقتصاددولتیاست.
با آم�د      ن خصولتی ها صرفًا به بد      تر ش�د      ن اقتصاد       د      امن زد      یم 
و مش�کالت حل نش�د      . چرا د      ر این میان از بخ�ش تعاونی که 
براس�اس قانون 33 د      رصد       از سهم اقتصاد       را باید       د      اشته باشد       

استفاد      ه نشد      ه است؟
ب��اوربهاینبخ��شوجودندارد.درحرفهس��تامادرعمل
نیست.مندروزارتتعاونکارکردهاممیدانمکهارادهایبرایامر
تعاونیوجودندارد.دردورانریاستجمهوریمرحومهاشمیمن
بههمراهآقایش��فیعیوزیرتعاونبرایارائهگزارشپیشایشان
رفتیم.دربابمس��ئلهتعاونیهابیشترنگاهشاناینبودکهبخش

تعاون��یبهامورتوزیعبپردازدتابهتولی��دوعمالواردحوزهتولید
نشود.تعاونبهچهصورتاستبهصورتسهامیکساناستیک
عدهایمیگویندایننگاهبرگرفتهازنگاهچپاستوسوسیالیستی
استباایناستداللازعملکردتعاونیهاجلوگیریشددرحالیکه
بهعنوانمثالمیشدخودروسازیرادرقالبتعاونیتعریفکردو
هربخشتولیدقطعاتآنرابهیکتعاونیمیدادیمونتیجهاین
تعاملیکخودرویکاملمیشد.ایننوعاستفادهازظرفیتهادر
کشورهایاروپاییبهکراتدیدهمیشوددرحالیکهدرایرانمااز

اینظرفیتهایمردمیاستفادهنمیکنیم.
بحث ه�ای اخی�ری که د      ر ب�اب تغیی�ر تیم اقتص�اد      ی مطرح 
می ش�ود       بگونه ای اس�ت که حتی آقای رئیس جمهور د      ر قبال 
برخی از وزرا از واژه ویلچری استفاد      ه کرد      ه است. د      ر این میان 
مشاهد      ه می شود       که به رغم مطالبات مرد      می و مباحثی که د      ر 
باب لزوم تغییرات د      ر کابینه مطرح می ش�ود       که عموما هم د      ر 
رابطه ب�ا تغییر تیم اقتصاد      ی اس�ت تغییری ص�ورت نگرفته 
اس�ت. به نظر شما آیا تغییر تیم اقتصاد      ی د      ولت می تواند       یک 
ش�وکی د      ر جامع�ه ایجاد       کند       و این تصور را به همراه د      اش�ته 
باش�د       که اقد      امی برای حل چالش های اقتصاد      ی انجام شود       تا 
این فضای س�نگین اقتصاد      ی تا حد      ود      ی شکسته شد      ه و بازار 

با امید       بیشتری به فعالیت اقتصاد      ی بپرد      ازد      ؟
ب��هنظرمندیدگ��اهرئیسجمهوروتی��مدولترویتغییر
تفکراقتصادینیس��ت.ب��هنظرمنتغییرتی��ماقتصادیزمانی
میتواندآثارمثبتداش��تهباش��دکهخوددولتدرمرحلهاول
تفکرشنسبتبهاقتصادتغییرکندوآننگاهیکهدرطولاین
5سالداش��تهاست،تغییردهد.اگرایناتفاقرویدهدتغییر
تیماقتصادیمیتواندمثبتباش��ددرغیراینصورتتغییرتیم
ت��امدتیمردمرادرانتظارق��رارخواهددادودرنهایتنیزآثار
مثبتیدیدهنخواهدش��د.یکسوالمطرحمیش��ودوآناینکه

چرادولتباشگاهاستقاللوپرسپولیسراواگذارنمیکند.
از د      ولت آق�ای احمد    ی نژاد       تا به امروز صحب�ت این واگذاری 

شد      ه است واقعا چرا واگذار نمی شود      ؟
ببینی��ددوتی��مپرطرف��دارک��ههواداران��شازجیبخود
هزین��همیکنندودرسرماوگرمابرایتیمش��انبهاستادیومها
میرون��دوهیچهزینهایهمب��رایدولتایجادنمیکندوخود
همههزینههارامیدهند.چرادرواقعباش��گاهرابههمینمردم
نمیدهی��م؟مکانیزمآننیزبرایسهمی��هبندیآنوجوددارد.
ایننوعرفتارغیرواگ��ذاریتفکردولتیاستکهدنبالانحصار
است.یادربابکس��بوکارچ��راجرأتاینرانداریمکهاعالم
کنیممحدودیتهایکس��بوکاربرداشتهش��دکههمهمردم
بتوانن��دواردکارش��وند.دلیلای��ننوعرفتارهاای��ناستکه
مافی��اینقدینگیاج��ازهچنینکاریرانمیده��دآنهابهخود
دول��تفش��ارمیآورندکهاینک��اررانکند.ش��ماوقتیاقتصاد
دان��شبنیانرامردمیکنیدوقت��یپروژههایبزرگرابهمردم
درقال��بتعاونیواگذارکنیدچراتعاونینمیتواندپاالیش��گاهو
پتروش��یمیداشتهباشد؟قطعاًمیشودکارهارابهاینتعاونیها
شفافومردمیسپرد.اماچرااینکارنمیشودبرایاینکهتفکر
اقتص��ادیایناستکهاقتصاددردستافرادیخاصقرارگیرد
نهمردم.اینکهگفتهمیشودبخشیازآندردستنهادهااست
واجازهنمیدهندکهدول��تکارکندنیزیکبهانهاستچراکه
باهمی��نواگذاریهامیتوانیدبهخوبیک��اراقتصادیراانجام
دهی��دمثاًلطرحمش��ترکمیانوزارتتع��اونباصنعتمعدن
وتج��ارتمیتوانتعریفکردبگونهایک��هبرخیپروژههامثل
پاالیش��گاههاوپتروش��یمیویاحتیطرحهایانتقالآبرابه
تعاونیهایمردمیواگذارکنددرقالبسهمهایمشخص.مردم
قطع��اًاستقبالمیکننداماپروژهه��اوسودهایکالنآنهابرای
افرادخاصیتعریفش��دهوبهدولتفشارهممیآورندوبهعمال
دول��تمیگویدکهخودرابهدردسرنیندازدوواگذاریهارانیز
انجامنمیدهد.بهایندلیلاستکهاقتصادجس��ارتمیخواهد
فردیکهدرتیماقتصادیاستبایدجسارتفردیداشتهباشد
یعنیدرابتداتفکردولتبایددرستباشدودرمرحلهدومتیم

اقتصادیبایدجسارتفردیهمبرایاجراداشتهباشد.
کد      ام عضو تیم اقتصاد      ی د      ولت را جسور می بینید      ؟

منهیچکدامراجسورنمیبینم.
از رئیس بانک مرکزی تا ...

هیچک��دام.بهنظرمناینتیماقتصادیتیمینیس��تکه
بتواندبرایاقتصادمردمیقدمیبردارد.

با همان تفکر د      ولتی که گفتید       اگر یک تیم اقتصاد      ی جسور بیاید       
می تواند       کمکی به حل بخشی از مشکالت اقتصاد      ی د      اشته باشند      ؟
بل��ه.البت��هبایدتفک��راقتص��ادیدولته��مدراینجهت
باش��د.نمیش��ودکهوزیراقتصادبیایدوبگویدمنایندوپروژه
رامیخواه��مبدهمبهتعاونیهادولتحمای��تنکند.زمانیکه
دیدگاهرئیسجمهوروکلکابینهاینباشدآنوقتتیماقتصادی
میتواندکارخودراانجامدهد.االنوزیراقتصاداولینمأموریتش
دروزارتخانهتنظیمروابطاقتصادیاست.روابطبرمیگرددبه
مکانی��زمبازارهایاقتصاد.وزیرکج��امیتواندارتباطبرقرارکند.
وزیرصنع��تمعدنوتجارتمیگویدتعرفهه��ابایداینطوری
باش��درئیسبانکمرکزیمیگویدبایدآنطورباش��ددرنهایت
وزارتاقتصادوداراییتبدیلشدهبهمرکزیکهبرایدولتپول
تولی��دکند.مالیاتچیهایشبرون��دازابتدایصبحبرایگرفتن
مالیاتب��دونهیچضابطهای.بهعنوانمث��البگویمرفتهانددر
ش��رکتهابرایگرفتنمالیاتارزشاف��زودهاز10سالقبلدر
صورتیکهحسابکتابشرکتهابستهشدهواصاًلوجودندارد
ای��ننوعرفتارخالفش��رعوقانوناست.نهمجلسوهیچکس
صدایشدرنمیآید.شرکتی10سالپیشفعالیتداشتهاکنون
آنشرکتتعطیلشدهویااصاًلهیآتمدیرهومسئوالنشتغییر
کردهاندبعدش��مامیآییدوخواستارمالیاتبرارزشافزودهآن
10سالقبلمیشوید؟!اینخالفهمهاصولاستبرایچهاین
کارانجاممیش��ودبرایاینکهدولتپولکمدارد.وارداتراچرا

کمنمیکنندچونمیخواهندبرایدولتپولایجادکنند.
هم�ان خود      روه�ای وارد      اتی ک�ه می گفتند       غیرقانونی اس�ت 
مگر س�وزن بود      ه که همین طوری بش�ود       وارد       کرد      ؟ ش�ما اگر 
بخواهی�د       به همی�ن د      ولت چند       فرد       جس�ور معرفی کنید       چه 

کسانی را معرفی می کنید      .
اجازهدهیدمناسمنیاورم.

حاال چند       نفری را نام ببرید       به هر حال بد       نیس�ت افراد      ی هم 
معرفی ش�وند       که صحبت هایمان صرفا جنبه حرفی و شعاری 

ند      اشته باشد      ؟
مثالآقایستاریفر،مظاهری،مش��اورفعلیآقایسیفکه
دربانکهایخارجینیزفعالیتداش��تهاست،یادرحوزهمعاون
ارزیبان��کمرکزیفردیراگذاش��تهاندک��هتاکنونکاربانکی
نکردهاستآیاواقعاًمافردشایس��تهایدراینعرصهنداریم؟ما
غوله��ایفکریبزرگیدربانکهایمختلفداریمکهمیتوانند

اینکاررابهخوبیانجامدهند.
آیا برای این افراد       منافع ملی هم مهم اس�ت چون برخی افراد       

هستند       که فقط فکر اقتصاد       خود       هستند      ؟
چرانباش��ند،هس��تندموردیندارند.چرابایدفکرکنیمکه

آنهاچنینتفکرملینداشتهباشند؟
گفته می شود       که سرمایه د      ار به د      نبال سود       و زیان خود       است؟

نهاینطورنیس��تاینفردحرف��هاشایناست.مثاًلگفته
میشودکهفالنبانکباایرانکارنمیکندراهنماییمیکندکه
چگونهمیشوداینارتباطرابرقرارکردحرفهاشایناستمثال
میگویددراروپابانکهاییداریمکهتمامسهامدارانآناروپایی
هس��تندوهیچآمریکاییدرآننیست.خبایرانمیتواندنفت
خ��ودرابفروش��دوپول��شرادراینبانکهابگ��ذارددرمرحله
بعدازهمانپولهاگش��ایشاعتبارصورتگیردوکاالبهایران
بیایدپولشازهمانمنبعپرداختش��ود.اینکارش��دنیاست.
مدلهاییدراقتصادوجودداردکهقابلاجراست.مثاًلمیگویند
پولنفتنمیتواندبهکش��وربازگرددخببازنگرددمیشوداز
همانجاگشایشاعتبارکردفقطنیازبهیکاصالحیهدرقانون
اساسیداریمچراکهمکانیزمکاریاکنونچنیناستکهش��ما

میتوانیدمثالبرایوارداتواگنازهمانمنابعاستفادهکنید.
آخر آنها می گویند       برای وارد      ات د      ر ازای پول ش�ما د      ر بانک ها 

باید       لیست خاصی از کاالها را برد      ارید      ؟
آنبخشیازفرآینداست،میتوانتعیینکردکهبخشیازآن
بافالنمکانیزمصورتگیردوبخشینیزبامدلدیگری.مدلهای
مختل��فوجودداردکهبایددانس��توآنراجهتداد.اماقانون
اساس��یچهمیگویدمیگویدتمامدریافتهاوپرداختهابایداز
طریقخزانهباش��د.یعنیاینکهابتداتمامپولهاواردخزانهشود
وبعداعتبارسنجیش��دهوپرداختیهاص��ورتگیرد.درفرآیند
کنونیپوله��ادربانکهایخارجیاستوب��هخزانهنمیآیدبا
اصالحقانونمیش��وداینمراحلراحذفوباهماناعتباریکه
دربانکه��ایخارجیاستکارهاراانجامداد.االنرونداینطور
استکهمثاًلش��رکتنفتپولنفترامیگیرد14ونیمدرصد
سه��مخودراب��رمیداردبقیهرامیدهدب��هبانکمرکزی.بانک
مرک��زیبراساسنرخدالریکهدربودج��هدیدهآنراتبدیلبه
ری��المیکندومیدهدب��هخزانهودرنهایتخزانهآنپولرادر
میانوزارتخانههادرقالببودجهجاریوعمرانیتقسیممیکند.
ح��االاینوزارتخانههااقداممیکنندب��رایوارداتدراینصورت
بایدگش��ایشاعتبارکنندوریالرابهدالرتبدیلکننددرحالی
کهاینارزدربانکخارجیاستونیازیبهاینهمهتغییروجود

نداردوبایکمکانیزممیشوداینمسائلراحلکرد.
اگر بخواهید       یک مسّکن موقت برای رفع چالش های اقتصاد      ی بد      هید       

و یک برنامه بلند      مد      ت چه برنامه ای می توانید       پیشنهاد       د      هید      ؟
االنمهمتری��نبحثدولتجدایازاص��الحساختاربحث

نقدینگیاست.نقدینگیرابایدجمعآوریکند.
 د      ولت خود      ش گفت مرد      م نقد      ینگی را از بانک ها خارج کنند      ؟ 

و با همین صحبت نیز نرخ سود       بانکی را کاهش د      اد      ند      .
آنتصمیمیکهشهریورسالقبلگرفتکهاشتباهدولتو
بانکمرک��زیبود.سودبانکیبایدکاهشپیدامیکردامانهدر
اقتصادبیمارما.سودبانکیراکاهشدادندمردمدیدندبازارهای
دیگرسودبیش��تریمیدهندرفتندسراغبازاریمثلارز.همان
زم��اننرخدالرویورورفتباال.دوماهقیمتسکهرفتباالاین
روندآرامآرامادامهیافتودولتهمواکنشینداشتوبازارهم
دیدکهدولتکارخاصینداردهجومبیش��ترشدومردمعادی
ه��مآمدندبهمیدانوب��هقولیگفتندماه��میکصددالری
بگیری��مازقافلهعقبنمانیم.حقه��مدارندوقتیقدرتخرید
م��ردمپایینمیآیدچهبایدانجامدهدچهمیزانبایداعتقادش

قویباشدکهوارداینعرصههانشود.
 ب�ر فرض مث�ال فرد       100 د      الر هم گرفت و س�ه برابر هم ش�د       
اما آیا این میزان می تواند       تاثیری د      ر زند      گی اش د      اش�ته باشد       
همی�ن خرید       ها تقاضا را می ب�رد       باال و موجب گرانی بیش�تر 

می شود       که قطعًا ضرر کنند      ه همین مرد      م هستند      ؟
نهمردمنگاهشانایناستکهاینکاالقیمتشباالرفتآن
کاالهمهمینط��ور.طرفبهاینفکرمیکندکهمثالیکیدوتا
سکهبخردبرایفرداییکهبهآننیازخواهدداشتچونمیگوید

همینراهمفردانمیتوانمبخرم.نمیشودبهمردمگفتنرو.
نکته اینجاس�ت ک�ه مرد      م د      یگر ب�ه حرف ها ه�م نمی توانند       
اعتماد       کنند      . مثال د      ولت می گوید       وارد       خرید       مس�کن نش�وید       
چن�د       م�اه د      یگ�ر ارزان می ش�ود       ناگه�ان گران تر می ش�ود      . 
رئیس جمه�ور د      ر بهمن ماه د      ر صحبت هایش گفت که بازار ارز 
آرام می ش�ود       و گران�ی ارز ند      اریم ظرف چند       ماه د      الر چند      ین 
هزار تومان افزایش د      اش�ته است. این روند       ها اعتماد       مرد      م را 

از بین می برد      . د      رست است؟
عام��لمهمدرموفقی��تبرنامهاقتص��ادی،اعتماداست.در
همهجایجهاناعتمادمردمزمینهسازتحققاهدافاقتصادی
است.منفکرمیکنمدرمقطعیایناعتمادبس��یارضعیفشده
استایناحس��اسبهمردمدستنمیدهدکهآنمس��ئولیکه
صحبتمیکندراستمیگوید.مثاًلسخنگویمحترمدولتآمد
گف��تدالروسکهوطالیخودرابهمادهیدآیامردماستقبال
کردن��د؟رئیسبان��کمرکزیاعالمکردبیایی��دارزهایخودرا
سپردهگذاریکنیدمگرگفتهنش��دکه19الی20میلیارددالر

درخانههااست،چهمیزانرامردمآوردند؟
خب مرد      می که از یارانه خود       نمی گذرند       و به رغم تبلیغات گسترد      ه 
صرفاً د      و سه د      رصد       انصراف د      اد      ند       چطور می توان انتظار د      اشت که 

اکنون سپرد      ه د      الری و یا سکه و طالی خود       را بیاورند      ؟
ببینیدزمانیکهبحثیارانههامطرحشدگفتندکههرکس
میتواندثبتنامنکندموردتقدیروتش��ویققرارمیگیرد.ش��ما
بررسیکنیدببینیدآیاازکس��انیکهانصرافدادندویاثبتنام
نکردن��دتقدیریبهعملآمدبهه��رحالیکفراخوانملیبود
وخ��وببودکهازای��نافرادبایکلوحتقدیرویابههرطریقی
تقدیریصورتگیردکهمش��وقیباش��دبرایافراد،امااینکار
انجامنش��د.ش��ماروندتوسعهایکرهجنوبیرابهخاطردارید.
ی��کمرحلهآناینبودکهمردمطالهایخودرابهدولتدادند
تابدهیخارجیخودراپرداختواقتصادرارونقدهدامامرحله
اولآنبس��یارجالبت��راست.سرمایهزنانک��رهایکهرویآن
بسیارحس��اسیتهمدارندموهایآنهاست.آنهابهداشتنموی
بلندش��هرتدارندواینهمبرایش��انخیل��یمهماست.درآن
دوراندرجهانکالهگیسبهشدتمدشدهبودوگفتهمیشود
کهکمبودموبرایتهیهاینکالهگیسهاوجودداش��ت.درآن
مقط��عزمانیمس��ئولینکرهایبامردمصحب��تکردهوعنوان
نمودندکهبرایتوسعهکشورنیازبهسرمایهدارندواینامرنیز
نیازبهرویکردملیدارد.آنهااززنانکرهایخواستندکهدراین
طرحملیمش��ارکتکنندودرروزیمشخصدرمراکزیمعین
حض��وریافتهوموهایخودرااه��داکنند.عکسهایآندوران
وجودداردزنانکرهایدرآنروزتعیینشدهبهآرایشگاههارفته
ودرحالیکهاشکمیریختندموهایخودراکوتاهکردندوآن
موهاتبدیلبهکالهگیسش��دهوبهخارجصادرودرآمدکالنی
نصیبکش��ورشدکهازمؤلفههایپیشرفتوتوسعهکرهجنوبی
ش��د.همیننوعکارهایملیمگردردورانجنگخودماننبود
کهانجاممیش��د.یکانگشترکوچکداش��تآنرابرایجبهه
میدادآیامردمفکرمیکردنداینطالخوردهمیش��ودنههرگز
اینمس��ائلنبود.امااالنآقایرئیسجمهورآمدوباخودگفت
ک��هاینتع��دادرأیداریمپسمیتوانیمچنی��نطرحیرااجرا
کنیمامااینطورنش��دوحتیآنهاییکهبهدنبالخریدطالو

ارزنبودندنیزتحریکشدندکهبروندخرید.
خیل�ی آد      م ها د      رباره یارانه می گفتند       که ما نیازی به این یارانه 
ند      اری�م اما ترجی�ح می د      هیم که آن را بگیری�م و خود      مان به 
نیازمند       بد      هیم د      ر حالی که اگر د      ر د      س�ت د      ولت باش�د       کاری 
انج�ام نمی د      هد      . این نوع رفتار می ش�ود       هم�ان عد      م اعتماد      ، 
د      رس�ت اس�ت؟ اد      امه راهکارها را می فرمود      ی�د       که اول بحث 

کنترل نقد      ینگی بود      .
اینتحتکنت��رلدرآوردننقدینگیبهموازاتشدوکارباید
ص��ورتگیردیکیاصالحنظامبانکیاستبهنفعتودههایمردم

کهاقتصادرابهسمتمردمیکردنببرندوباتعاونیویااقتصاد
دانشبنیانکهسرمایهکمیمیخواهد.دومفضایکس��بوکار
محدودیتهایشبرداش��تهش��ود.ایندوعاملکمکمیکندکه
نقدینگیمضاعفموجودرابهسمتاینامورهدایتکنداماالزام
اینامرچیستایناستکهفضایکسبوکاررابازکنید.امروزه

کسبوکارهایمردمیوجودداردکهحمایتیازآنهانیست.
ما مد      تی اس�ت که بحثی را د      ر روزنامه د      اریم با عنوان گفت وگو 
با کارآفرین ها و افراد      ی که روی پای خود       ایس�تاد      ه اند       اما وقتی 
می خواهیم با این افراد       گفت و گو کنیم می گویند       که اسم و جای 

ما را نزنید       چون اولین پیامد      ش آمد      ن اد      اره مالیات است.
درستمیگویدهمینموانعاستکهمانعکسبوکاراست.
ایناشکالدولتاستوقتیاقتصادرابهمردمبرسانیددیگراینکار
نیازینیست.دولتبرایادارهخودوکارمندانشنیازبهپولدارد
میگویدچهکارکنمهمینمیشودکهمالیاتهایافسارگسیخته
رااجراییمیکند.بهاصنافدراینیکیدوسالاخیرظلمکردند
کهموجبش��دتازیرزمینیشوند.سوالاینجاستکهچرادولت
هزینههایخودراکاهشنمیدهد؟هزینهدولت4برابرشدهاست
چرااینقدرهزینهچراهزینهسفرهایآنچنانیباهواپیماهایفالن
مدلصورتمیگیردک��ههزینهدولتباالرود.همینرامدیریت
کنیدمیتوانیدرویبازارفش��ارنیاورید.درش��رایطرکوددرهمه
جایجهانمیگویندکهبایدبامالیاتراهآمد،نگرفتکمترگرفت
بایدبهتولیدکنندهکوچکبایدفرصتومشوقداددرحالیکهدر
ایرانکاماًلبرعکساستممثاًلهمینفعالیتیکهگفتیدطرفباید

دلهرهمالیاتداشتهباشدبهجایتشویقشدن.
عض�و ناظر د      ر ش�انگهای که هس�تیم و قرار اس�ت که عضو 
آس�ه آن نیز ش�ویم این حضور د      ر مجامع جهان�ی می تواند       به 

اقتصاد       و صاد      رات غیرنفتی ما کمک کند      ؟
اوالکلی��اتآنخوباستک��هدرحلقههایاقتصادیجهان
قراربگیریماماکافینیس��تکافیشرایطیاستکهمااقتصادرا
بهمردمبس��پاریمدرعملونهدرظاهر.زمانیمیتوانموفقشد
کهدرسادهترینشکلمردمبتوانندآنرابچرخوانند.فردیکهدر
خانهترشیتولیدمیکندشهرداریگیرمیدهدبعدمحیطزیست
وبهداشتوکالفردزدهمیشود.چرااینموانعراایجادمیکنید؟
فردیکهتوانس��تهترشیخانگیدرستکندومشتریداردانگار
برایخودشترش��یدرستمیکند،تماماصولبهداش��تیآنرا
رعایتمیکنددیگرنیازیبهاینگیرهانیس��ت.مناینعضویت
درکلی��تراقب��ولدارمازجمل��هدراقتصادسیاس��یبینالملل
میتواندامتیازاتیبرایکش��ورداشتهباشد،همپوشانیبرایحل
مشکالتکشورداشتهباشداماکافینیستوبایدازدولتیفاصله
گرفتوایناقتصاددولتییکیازموانعیاستکهموجبفربگی
دولتش��دهوبهقولیچربیوفش��ارخوندولتباالستودچار
دیابتاست،بههمینخاطربایداینوضعیترامدیریتکندکه
راهکارشسپردنکارهابهمردماستکهبایدفضایکسبوکاررا
بازکرد،اصالحنظامبانکیرارقمزند.نظامبانکیدرخدمتمردم
نیستدرحالیکهباتأسفبایدبگویمپیشازانقالبدرخدمت
مردمبود.مناگرپشتبامخانهامدرزمستانآبمیداددوروزه
وامدادهمیش��د.ش��مابهبانکمحلمراجعهمیکردیدوزودوام
میگرفتی��د.منخودکوچکبودمرفت��مبانکمحلگفتمپدرم
صحب��تکردهبوددربارهوامپروندهرادیدوگفتدرستاستو

وامرابهمندادکهتعییراتخانهامانانجامشود.
این چیزها االن برای مرد      م عجیب است؟

درهم��هجایدنیاای��نطوراستکهاینط��ورراحتوام
میدهن��دبهمردم،دراروپاوآمریکاهمینطوراست.ش��مادر
بانکه��ایآمریکاییواروپاییدانش��جویانبایدحس��اببانکی
داش��تهباش��ندتمامورودیه��اوخروجیهایحس��اببررسی
میش��ودوبعدازمدتیرتبهبندیحس��ابمیش��ودوبراساس
آنبهفردخبردادهمیش��ودکهشمابراساساینمیزاناعتبار
میتوانی��داینمیزانوامدریافتکنیدواگرمدتدیگریبماند

شمامیتوانیدوامبیشتریبگیرید.
قباًله��مدرایرانهمینطوربودآنه��امیگفتندکهبیایید

وامبگیرید؟
این مس�ئله ربطی به جمعیت ند      ارد       به هر حال جمعیت ایران 

اکنون د      و برابر بیشتر از د      وران گذشته است؟
اینهاهمدرجمععاملهاهمهست.

آیا ظرفیت های کش�ور کفاف جمعیت 80 میلیونی که اکثر آن 
جوان هستند      ، د      ارد      ؟

نقدینگیمتناسبباسپردههاستاالنهزاروپانصدمیلیارد
توماننقدینگیپولکمینیست.

االن وام ازد      واج اجبار می شود       اما بانک ها می گویند       که اعتبار 
ند      اریم؟

90درصدپولهادراختیارازمابهترانقرارمیگیردچراکه
ف��النک��االراواردمیکنددرایناقالمببینی��دچهمیزانسود
دارند.وقتیبانکهااینمسائلرااصلمیداننددیگرپولیبرای

کارهایدیگرنمیماند.
ش�ما زمانی که د      ر بانک رفاه و مؤسسه توسعه بود      ید       به چنین 

افراد      ی که د      ر کار وارد      ات باشند       وام می د      اد      ید      ؟
ش��مامیتوانیدمراجعهکنیدببینیدکهحتییکموردهم

اینچنینوجودندارد.
آیا متوجه می شد      ید       که به چه کسانی وام د      اد      ه می شد      ؟

دلیلیب��رایدادنچنی��نوامهایینیس��تدربانکداری
اسالمیاینمواردکجاجایگاهداردهیچجا.

د      ر زمان گرفتن وام بانک ها بس�یار سخت می گیرند       که ضامن 
بی�اور و فالن م�د      ارک را اما پ�س از د      اد      ن وام د      یگ�ر نظارتی 

نیست که د      ر چه راهی خرج می شود      ؟ 
اینمدلهاییاستکهبایداصالحش��ود،امابهدلیلمیزان
ب��االیتس��هیالتعمالش��مانمیتوانیدچنیننظارتیداش��ته
باش��ید،هرچن��دکهدرساختاراسالمیبایدایننظارتباش��د.
ام��ایکفرم��یرادرنظرگرفت��هاندکهدرظاه��رمثاًلنظارت
صورتمیگیردامادرواقعچنیننیست.ازسال1362تاکنون
بانکداریاسالمیهیچاجرایینداش��تهاست.ببینیدوقتیوامی
برایوارداتاختصاصمییابدمعموالسهماههپولشبازگش��ته
وه��مفردسودشرابردهوهمپ��ولبانکرادادهواینموجب
میشودکهبانکهاازاینرونداستقبالکنندووامبعدیرابرای
وارداتدیگ��ربدهندوبعدازمدتیهمانبرگهوارداتمیش��ود
اعتبارفردونیازیبهوثیقهوسایرضمانتهانیس��تووامهادر
اختی��اراینافرادبهراحتیق��رارمیگیرد.درحالیکهبهبخش
تولی��دمیدهیدزمانبروطوالنیاستلذابانکهادوستدارند

کهباوارداتکارکنندتاباتولید.
آیا واقعًا یک میلیون شغل ایجاد       شد      ه است؟

ن��همنبانظ��راتکارش��ناسانعرصهاش��تغالموافقمکه
میگویندکاریصورتنگرفتهاستبلکهازمیزانش��اغلیننیز
کاستهش��دهاست.اینادعایایجاداش��تغالباواقعیتتطبیق
ندارد.درمازندرانبودمسوارتاکسی،رانندهتاکسیمیگفتکه
دریک��یازاینکارخانههایکوچ��کلبنیاتسازیکارمیکردم
اماباورودشرکتهایبزرگوالبتهوضعیتبداقتصادیتعطیل

شدیمومنمجبوربهمسافرکشیشدم.
ببینی��دهمینکهوزیراقتصادمیگوی��دمنبهعنوانوزیر
اقتص��ادنمیتوانمبگویموضعی��تاقتصادبداستخودشحرف

بزرگیاستکهعملچالشرانشانمیدهد.
نکته خاص د      یگری د      ارید      

نهنکتهدیگرینماندهاست.

معاون پارلمانی وزیر امور اقتصاد     و د    ارایی د    ولت اصالحات د    ر گفت و گو با سیاست روز:

تیم اقتصاد      ی د      ولت جسور نیست
نه تنها اشتغال زایی نشد      ه بلکه از میزان اشتغال هم کم شد      ه است

قاسم غفوری - مائد    ه شیرپور 
گ���و د      ر بخش د      وم مصاحبه ای که با حید      ر گفت و

مستخد      مین حسینی د      رباره مسایل مهمی چون اف ای تی اف، 
براساس  تعاونی ها  توسعه  د      ولت،  اقتصاد      ی  تیم  تغییر 
کنار  د      ر  کوتاه  و  گونه  مسّکن  حل  راه   و  اساسی  قانون 

چگونگی یافتن راهکار بلند       مد      ت برای د      رمان اقتصاد       با 
هم همکالم شد      یم. او که تقریبا د      ر د      ولت های اصولگرا و 
اصالح طلب د      ر مید      ان های اقتصاد      ی بسیاری کسب تجربه 
کرد      ه است، د      رباره این مسایل مفصل برایمان توضیح د      اد       

بخوانید       قسمت د      وم مصاحبه سیاست روز را.

نماینزدیک


