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لویي جرگه اقتصاددانان ایران
ﻟﻄﻔﻌﻠﯽ ﺑﺨﺸﯽ*
 کشــور ما در دشــوارترین دوران حیات اقتصادي
خویــش قــرار دارد .از ســوي دیگر به دلیل ســالها
ســرمایهگذاري در گســترش آمــوزش عالــي ،دهها
دانشــکده اقتصاد مستقل و مشترک با سایر رشتههاي
علوم انســاني ایجاد شده است که هزاران دانشجو در
سطح کارشناســي ،کارشناسي ارشــد و دکتري در آن
به تحصیل علم اقتصاد مشــغولاند .امــروزه تعداد
اســتادان رشــته اقتصاد در دانشــگاهها بیش از هزار
نفر برآورد ميشــود و تعدادي بیــش از آن با درجات
تحصیلي کارشناسي ارشــد و دکتري در رشته اقتصاد
در بخــش دولتي و خصوصي فعال هســتند.بیش از
صد نشــریه اقتصادي به صــورت روزنامه ،هفتهنامه،
ماهنامه و نشریات علمي -پژوهشي و علمي -ترویجي
در کشور انتشــار ميیابد و سایر نشــریات نیز معموال
بخش اقتصادي دارند .عــالوه بر آنها ،رادیو اقتصاد و
رسانههاي تصویري اقتصادي و صدها گروه اقتصادي
در شــبکههاي اجتماعي را باید به این جمع افزود .با
وجود چنین گستردگي در آموزش ،استادان ،کارشناسان
و نشریات و رسانههاي اقتصادي ،شاهد آن هستیم که
این ظرفیت عظیم کارشناســي براي چارهجویي و حل
مشکالت و معضالت اقتصادي کشــور کمتر به بازي
گرفته ميشوند.امروزه در نشریات و رسانههاي دیداري،
شنیداري و جلسات اقتصادي ،مباحث گوناگون و داغي
در همه زمینههاي اقتصاد کشــور از سوی کارشناسان
اقتصادي بــا دیدگاهها و نگرشهاي مختلف مطرح و
بحث ميشود که تنوع آن بسیار گسترده است...
ادامه در صفحه ۸

پدیده طبیعي ،فاجعه غیرطبیعي
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮي
ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺘﯽ
 ســیل اخیــر در نواحــي وســیعي از اســتان
سیستانوبلوچســتان نشــان داد آنچــه پدیدههاي
طبیعــي را در ایــران تبدیل به فاجعــهاي تمامعیار
در همــه ابعاد اقتصــادي و انســاني ميکند ،فقر و
توسعهنیافتگي عمیقي است که در الیهالیه مناطق
ایران با نسبتها و شکلهاي متفاوت گسترده است.
این استان در همه شــاخصهاي توسعهیافتگي در
مقایســه با دیگر اســتانهاي ایران در ردههاي آخر
قــرار دارد .برپایه برخي مطالعــات ،بالخیزي داراي
رابطه مســتقیم معنيداري با شــاخصها و رشــد
فقر و رشــد نابرابري اســت )بررســي تجربي نقش
بالیــاي طبیعي در بروز تله فقر ،علي ســعدوندي و
همکاران( .هرچه میزان فقر و عدم توســعهیافتگي
بیشتر باشد ،حجم و وسعت خســارات بیشتر و آثار
آن درازمدت اســت .اســتاندار سیستانوبلوچستان
گفته است :میزان شاخصهاي توسعه استان نسبت
به متوسط کشــوري فاصله زیادي دارد )ایسنا ،مهر
 .(۱۳۹۸طبــق آنچه در پژوهــش »ارزیابي و تحلیل
شــاخصهاي توســعه انســاني در مناطق شهري
کشــور« )مهدي زنگنه (۱۳۹۴ ،آمده ،نامطلوبترین
وضعیت در شــاخصهاي توسعه انساني :شاخص
آموزش ،شاخص بهداشت و سالمت ،شاخص تولید
ناخالص ســرانه ،شاخص ترکیبي توسعه انساني ،در
کشــور مربوط به اســتان سیستانوبلوچستان است
و نابرابري شــدیدي در مناطق شهري کشور بهویژه
در شــاخص اســتاندارد زندگي وجود دارد .شاخص
دسترسي به شــبکه آب در سیستانوبلوچستان ۷۰
است و در روستاها  ۴۶درصد؛ این در حالي است که
بنا بر آمارهاي وزارت نیرو ،میانگین شاخص دسترسي
به شــبکه آب میان  ۳۱استان ایران  ۹۰درصد و فقط
در روستاها  ۷۰درصد است که سیستانوبلوچستان
اختالفات فاحشــي بــا آن دارد )تســنیم( اینگونه
است که آب آشامیدني در بسیاري از روستاها منوط
به آبرســاني گاه نامنظم با تانکر اســت یا استفاده از
مانداب آلوده »هوتک«ها.
ادامه در صفحه ۹

ﺧﺒﺮ

شروط ثبتنام طرح ملي مسکن
سختتر شد
 در حالي وزارت راه چهار شــرط را براي ثبتنام
طرح ملي مســکن اعالم کرده بود که مدیرکل دفتر
اقتصاد مســکن از اضافهشدن چند شرط دیگر براي
پاالیــش متقاضیان از جمله اســتفاده از وام تعمیر
خبر داده اســت .به گزارش تســنیم ،پروانه اصالني
با یــادآوري اینکه بر اســاس پاالیش انجامشــده از
متقاضیان مرحله اول طرح ملي مســکن  ۵۸درصد
افــراد واجد دریافت مســکن شــناخته و  ۴۲درصد
حذف شدند ،اظهار کرد :این پاالیش بر مبناي بررسي
قانون ساماندهي صورت گرفته و متقاضیان نباید از
سال  ۱۳۵۷به بعد از تســهیالت بانکي براي تأمین
مســکن اســتفاده کرده باشــند .همچنین بر اساس
ســابقه مالکیت متقاضیان نباید از ســال  ۸۴به بعد
داراي مسکن باشند .وي با بیان اینکه متقاضیان اگر
از تسهیالت خرید ،مشــارکت یا تعمیر استفاده کرده
باشــند مورد پاالیش قرار ميگیرند ،افزود :در مرحله
اول  ۲۳۶هــزار متقاضــي براي طرح ملي مســکن
ثبتنام کردند که  ۵۸درصد آنها در مرحله فرم »ج«
تأیید شدند ۸۱ ،درصد سابقه مالکیت نداشتند.

چرا اخالق در سیاست مهم است؟
معرفي کتاب جدید جوزف ناي ) ژانویه (۲۰۲۰

پویش آبادانی و برکت
ییا پو
پویش آهن و بتون؟

ﮐﯿﻬﺎن ﺑﺮزﮔﺮ  .ﻣﺮﯾﻢ ﭘﺎﺷﻨﮓ
»آیا اخالق در سیاســت نقــش دارد؟«؛ این عنوان
جدیدترین کتاب جوزف ناي ،از اندیشــمندان آمریکایي
روابط بینالملل اســت .در این کتاب ،نای نقش اخالق
در سیاست خارجي دولتهاي آمریکا از زمان روزولت
تا ترامپ را مورد بررســي قرار داده و معتقد اســت که
آمریکایيهــا بهویــژه در تاریخ معاصر ،به شــیوههاي
متفــاوت از ابزارهاي قضــاوت اخالقي براي پیشــبرد
سیاســت خارجي خود اســتفاده کردهانــد و این خود
چالشهایي براي این کشور در صحنه سیاست جهاني
به همراه داشــته است .از نظر ناي ،معیارهاي استفاده
از این ابزارها اســتاندارد شــفافي ندارند .بر همین مبنا،
اخالق را نميتوان از سیاست خارجي آمریکا جدا کرد،
اما براي قضاوت صحیــح ،آمریکایيها باید یاد بگیرند
چگونه از معیارهاي اخالقي اســتفاده درســت کنند.
دونالد ترامپ هم از این جریان مستثنا نبوده و سیاست
»آمریکا نخست« او برگرفته از یك معیار اخالقي جدید
است که تنها شکل آن تغییر یافته است.
این اولین بار نیســت که جوزف ناي در مورد نقش
اخالق در سیاســت بینالملل صحبت ميکند .هرچند
ناي در کشورمان بیشتر با نظریه »قدرت نرم« و »قدرت
هوشــمند« شــناخته ميشــود ،اما ناي در مقالهاي با
عنوان»اخــالق و سیاســت خارجي« بــه رویکردهاي
هنجــاري مختلف در عرصه نظري سیاســت خارجي
پرداخت و چهار رویکرد را معرفي کرد :رویکرد بدبینانه،
رویکرد واقعگرا ،رویکــرد اخالقگراي دولتمحور و در
نهایت رویکرد جهانوطني.
رویکرد اول بر این باور است که در روابط بینالملل
نميتوان انتظار هیچگونه تعهد اخالقي و اخالقمداري
را داشــت .در رویکــرد واقعگرایــي و اخالقگرایــي
دولتمحور ،بر ارزشهاي ناشــي از نظم تأکید ميشود
و در نهایت در رویکــرد جهانوطني بر عدالت رفتاري
تمرکز دارد .البته ناي چهــار مناظره نیز در مورد نقش
اخالق در روابط بینالملل معرفي کرده اســت .مناظره
اول بین اخالقيبودن روابط بینالملل و غیراخالقيبودن
آن اســت .مناظره دوم بین غایتگرایــي و فایدهگرایي
است .در مناظره ســوم دولتگرایي در برابر فردگرایي
قرار ميگیرد و در نهایت مناظره چهارم بین نسبيگرایي
اخالقي در برابر جهانشمولي اخالقي است.
امــا جــوزف نــاي در کتاب جدیــد خــود رویکرد
جدیدي را نیز انتخاب کرده اســت .در مقدمه کتاب به
اخالقگرایي آمریکایي و ریشههاي سنت »استثناگرایي«
آمریکایي ميپردازد و لیبرالیســم ویلسوني و لیبرالیسم
انترناسیونالیســم بعــد از  ۱۹۴۵را مورد بررســي قرار
ميدهــد .وي مقدمه کتاب خود را با چند ســؤال آغاز
ميکند؛ رهبران باید چگونه منافع مردم را تعریف کنند
و آن را ارائه دهند؟ مــا ميخواهیم رئیسجمهورمان
چگونــه اخالقي را در سیاســت خارجي اعمال کند؟ و
این به چه معناســت؟ آیا ما در ماوراي مرزها وظایفي
داریم؟ و در واقع آیا ميتوانیم تالش کنیم که دنیا را به
جاي بهتري تبدیل کنیم؟
نویسنده در مورد ضرورت پرداختن به بحث اخالق
در سیاســت بینالملل ميگوید» :اینکه استدالل کنیم
اخالق نقشي در مناظرات و مباحث مربوط به سیاست
خارجي بازي نخواهد کرد ،بيمعني است .ما همواره از
استدالل و منطق اخالقي در قضاوت در مورد سیاست
خارجــي بهره ميگیریم .بااینحال ،ما باید یاد بگیریم تا
این کار را بهتر انجام دهیم« .وي دو رویکرد اصلي را در
زمینه نقش اخالق در روابط بینالملل در بخش نظري
ارائه داده اســت .وي ميگویــد درحاليکه تاریخدانان
در مــورد اســتثناگرایي و اخالقگرایــي آمریکا مطالب
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بسیاري نوشــتهاند ،دیپلماتهاي واقعگراي آمریکایي
مثل »جورج اف کنان« )پدِر دکترین سد نفوذ آمریکا در
دور جنگ سرد( ،بارها درباره نواقص سنت اخالقگرا و
حقوقي آمریکایي هشدار دادهاند.
از دیــدگاه آنهــا روابــط بینالملــل شــرایطی
هرجومرجگونه دارد و هیچ حکومت جهاني در عرصه
بینالمللي وجود ندارد تا بتواند نظم را در جهان برقرار
کند .دولتها باید ملزومات دفاعي خود را به قدر کافي
فراهم کنند و زماني که بقاي آنها تهدید ميشود ،آنگاه
هدف وسیله را توجیه ميکند؛ در شرایطي که هیچگونه
انتخــاب معناداري وجود نــدارد ،نميتوان صحبت از
اخالق کرد .بر این اســاس ،ترکیب اخالق با سیاســت
خارجي ،اشــتباه اســت .پس در زمینه قضاوت درباره
سیاســت خارجي یــک رئیسجمهور ،باید این ســؤال
مطرح شــود که سیاســت خارجي وي تــا چه میزاني
راهگشا بوده است؟ در این چارچوب ،این پرسش که آیا
سیاســت خارجي وي اخالقي بوده است یا خیر ،تا حد
زیادي بي معناست.
ناي بر این باور اســت که هرچند این رویکرد داراي
مزیتهایي اســت ،اما با وجود این ،تردیدهاي جدي را
نیز برجســته ميکند .فقدان دولتــي جهاني به معناي
نبود نظم بینالمللي نیست .برخي مسائل و موضوعات
سیاســت خارجي بــه بقاي دولتهــا ارتبــاط دارند.
بااینحــال ،اغلب آنها هیچ ارتباطــي با بقاي دولتها
ندارنــد .بهطور مثال ،از زمان جنگ جهاني دوم ،آمریکا
در جنگهاي مختلفي شــرکت کرده است ،درحاليکه
هیچکدام از آنها از منظر بقا براي ایاالت متحده آمریکا
ضروري نبودهاند.
از ســوي دیگر بسیاري از انتخابهاي مهم سیاست
خارجي در مورد موضوعاتي مثل حقوق بشر ،تغییرات
آبوهوایي یا آزادي اینترنت ،هرگز منجر به وقوع جنگ
نميشــود .ناي ميگوید بیشتر مسائل سیاست خارجي
شامل بدهبستان میان ارزشهایي هستند که باید در مورد
آنها انتخابهایي صورت بگیــرد و نیازمند بهکارگیري
فرمــول ســخت و انعطافناپذیر براي دسترســي به
مصالح سیاسي و اقتصادي دولتها نیست.
ناي در سراســر کتــاب ســعي در ارائــه تصویري
از عملکــرد هــر رئیسجمهــور در زمینه اســتفاده از
معیارهــاي اخالقي و در نتیجه ســیر تأثیــر اخالق در
سیاســت بینالملل آمریــکا دارد .او ميگویــد از نظر
عملي در زندگيهاي روزانه ما بیشتر مردم قضاوتهاي
اخالقي خود را از ســه بعــد ارائه ميدهنــد .نیتها،
ابزارها و پیامدها .نیت فقط رســیدن به اهداف نیست.

**

نیتهــا شــامل ارزشهــاي اعالمشــده و انگیزههاي
شخصي است.
دومیــن جنبه یا بُعد مهم قضــاوت اخالقي از نظر
نــاي ابزارها هســتند .وقتي ما دربــاره ابزارها صحبت
ميکنیــم در مورد اثربخشــي آنها در صورت رســیدن
بــه اهداف ميگوییــم .امــا اخالقيبــودن ابزارها به
کیفیت و اثربخشــي عملکرد آنها بســتگي دارد؛ اینکه
چه پیامدهاي مثبت و منفــي براي دیگران دارد .وقتي
بحث ابزار مطرح ميشــود به این موضوع اشاره دارد
که رهبران باید تصمیم بگیرند چگونه قدرت ســخت و
تهدید را همراه با قدرت نرم شــامل ارزشها ،فرهنگ و
سیاست استفاده کنند و از آن قدرت هوشمند بسازند.
در مــورد نتایــج و پیامدها نیز اثربخشــي اقدامات
مهم اســت و رسیدن به اهداف کشور را درپي دارد .اما
پیامدهــاي هر اقدام از منظر اخالقــي باید نهتنها براي
آمریکایيها مفید باشد ،بلکه باید براي دیگر کشورها نیز
سود داشته باشد .نکته قابل تأمل دیگري که ناي به آن
پرداخته ،این اســت که آیا ما باید رؤســاي جمهوري را
مانند شــهروندان عادي با یک استاندارد واحد قضاوت
کنیم؟ ناي در کتاب خود بهطورمفصل به این پرســش
پاسخ داده است .او اعتقاد دارد» :آمریکایيها بهندرت
درباره معیارهایي که ما براساس آنها سیاست خارجي
را قضاوت ميکنیم ،شفاف عمل ميکنند«.
ازنظر ناي ،آمریکایيها رئیسجمهوري مثل رونالد
ریــگان را بهدلیل وضوح اخالقي اظهاراتش ســتایش
ميکنند .مثل اینکه نیات خوب و سازندهاي که بهخوبي
و زیبا بیان ميشــوند براي انجام قضاوتهاي اخالقي
کافي هســتند .اما وودرو ویلســون و جرج دبلیو بوش
نشــان دادند که نیات خوب ،بــدون ابزارهاي کافي به
نتایجي منجر ميشود که از نظر اخالقي خوب و مناسب
نیســتند؛ برای مثال ميتوان به معاهده ورساي پس از
جنگ جهاني اول یا حمله دولت بوش پســر به عراق
اشاره کرد .او نتیجه ميگیرد که آمریکایيها درباره یک
رئیسجمهور صرفا براساس کارنامه نتایجي که کسب
کرده است ،قضاوت ميکنند .برخي ناظران براي ریچارد
نیکســون به این دلیل که به جنگ ویتنــام خاتمه داد،
اعتبار قائل ميشــوند .این در حالي اســت که او براي
ایجاد یک توقــف در روند جنگ بــا ویتناميها ۲۱هزار
آمریکایي را به کشــتن داد .حال آنکه بعدها مشخص
شــد این امر فقط توقفي زودگذر در مســیر شکســت
نیروهاي آمریکایي در ویتنام ایجاد کرده است.
بر همین اســاس ،جــوزف ناي در ادامــه کتاب به
بررســي نقش اخالق در سیاســت خارجــي آمریکا در

زمان ســه رئیسجمهور آمریکا به عنوان بنیانگذاران
سیاســت خارجي این کشــور بعد از جنگ سرد یعني
روزولت ،ترومن و آیزنهاور ميپردازد و عملکرد اخالقي
ســه رئیسجمهور دیگر آمریکا در جنگ ویتنام ،یعني
جانافکنــدي ،لیندون جانســون و ریچارد نیکســون
را بررســي میکند .ناي به این نتیجه رســید که مهارت
جانافکنــدي در حــل بحــران موشــکي  ۱۹۶۲کوبا
تحسینبرانگیز بوده و به او امتیاز باالیي در اخالقمداري
در سیاست خارجي ميدهد؛ به همین ترتیب ،ناي نقش
اخالق در سیاست بینالملل جرالد فورد و جیمي کارتر
را در دوره بعــد از جنگ ویتنام و نقش اخالق در دوران
پس از جنگ سرد را در دوره رونالد ریگان و جورج بوش
پدر بررسي کرده و معیارهاي استفاده از اخالق در دوره
کلینتون و جورج بوش پسر را تجزیه و تحلیل ميکند.
این دوره مصــادف با حمله به عراق اســت و ناي
اخالقيبودن سیاســت خارجي آمریــکا در این برهه را
مورد بررســي قرار ميدهد .ناي اعتقاد دارد بوش پسر
نیت خوبي داشــت ،امــا به علت آنکه ابزار مناســبي
نداشــت ،اقداماتش به نتایج بد از منظر اخالقي منجر
شــد .تغییرات قــدرت در نظام بینالملل بــا آغاز قرن
بیســتویکم مصــادف بــا ریاســتجمهوري اوباما و
ترامپ اســت و نقش اخالق در سیاســت خارجي این
دو رئیسجمهور نیز بررســي شــده اســت و افزایش
احساســات اســتثناگرایي در آمریکاي دوران ترامپ و
سیاســت »آمریکا نخســت« مورد تأکیــد او را از منظر
پیامدهایي که براي دیگران دارد ،مورد انتقاد قرار داده؛
هرچند باور دارد این شرایط در دورههاي قبل نیز وجود
داشته است.
ناي در بررســي نقش اخالق در سیاســت خارجي
رؤساي جمهوري آمریکا نشان داد که آنها بهطورکامل
ازســوی ساختار سیســتم محدود نشــدند و درواقع تا
حدودي قدرت انتخاب داشتند .او همچنین بر بيعملي
و انفعال رؤســاي جمهــوري آمریکا دربــاره تحوالت
سیاســت بینالملل نیز تأکید دارد و پیامدهاي مثبت و
منفي را براي بيعملي آنها تعریف کرده اســت .در این
زمینه بــه تمایل »هري ترومن« در پذیرش بنبســت و
مجازات سیاســي داخلي در جریان جنگ کره به جاي
دنبالکــردن توصیه ژنرال »داگالس مــک آرتور« برای
استفاده از سالحهاي هستهاي اشاره کرده است .ناي بر
این باور اســت که رؤساي جمهور باید براي اجراي یک
سیاست اخالقمدار فاکتورهایي را هم در زمینه سیاسي
و هم در زمینه دسترسي به منابع در نظر داشته باشند.
نهایتــا نــاي نتیجهگیــري ميکند که در سیاســت
خارجي ،نیت خوب باید با اســتفاده مناســب از ابزاري
که پیامدهاي ســودآوري براي همه دارد ،اتخاذ شــود.
او ميگویــد چگونــه ميتوان قضاوت بهتري داشــت
چون دنیا بــا تهدیدهاي بزرگي مثل جنگ هســتهاي،
تغییرات آبوهوایــي و ...مواجه اســت .او گزینههای
سیاســت خارجي آمریکا براي آینده را با توجه به نتایج
بهدســتآمده از بررسي عملکرد رؤساي جمهور قبلي
آمریکا تشریح کرده و در پایان توصیه ميکند که درباره
آینده نظام بینالملل نهتنها باید به رقابت آمریکا با چین
و روسیه توجه داشــت ،بلکه تهدیدهایي مثل تجارت
غیرقانوني مواد مخدر ،بیماريهاي عفوني ،تروریســم
و جرائم سایبري نیز باید مرکز توجه سیاست بینالملل
باشند.
 ترجمه این کتاب به فارسی بهزودی توسط نویسندگاناین مقاله منتشر می شود.
*استاد روابط بینالملل
**کارشناس امور بینالملل

ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﺎﺗﺮازي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ و رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ از ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮات ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل
امیر جعفريصامت ،کارشــناس اقتصــادي :الیحه
پیشــنهادي دولت براي بودجه ســال  ۱۳۹۹آذر ماه
سال جاري به مجلس شــوراي اسالمي تقدیم شد.
تداوم پرداخت ارز چهارهزارو  ۲۰۰توماني براي دارو
و کاالهاي اساســي )معادل  ۱۰/۵میلیون دالر( ،نرخ
ارز هشتهزارو  ۵۰۰توماني در بازار آزاد براي تعرفه
واردات ،صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت خام
و میعانــات ،قیمت ۵۰دالري براي هر بشــکه نفت
خــام ،نرخ تعرفه پنجدرصدي براي واردات کاالهاي
اساســي ،نرخ تعرفه ۱۰درصدي براي واردات ســایر
کاالها ،ســهم ۲۰درصدي صندوق توســعه ملي از
صــادرات نفــت و واردات  ۴۱/۵میلیــارد دالر کاال
بخشي از مفروضات اساسي الیحه پیشنهادي مذکور
است.
همچنین مجموع منابــع و مصارف براي بودجه
ســال  ۱۳۹۹نسبت به سال قبل معادل  ۱۸/۹درصد
افزایش یافته و مهمترین تغییر ایجادشده در ترکیب
منابــع و مصارف نیز کاهــش ۳۳درصدي واگذاري
دارایيهاي سرمایهاي )کاهش درآمد فروش نفت(
و افزایــش ۱۴۴درصدي واگــذاري دارایيهاي مالي
)افزایش انتشار اوراق مالي اسالمي( است.
میزان درآمدهاي دولت در ســال  ۱۳۹۹با رشــد
۲۵/۱درصدي نســبت به سال گذشــته به رقم ۲۶۱۰
هزار میلیارد ریال رســیده اســت .بــا توجه به آنکه
ســهم درآمدهــاي مالیاتي از مجمــوع درآمدهاي
دولت معادل  ۷۴/۷درصد اســت ،بررســي ترکیب
درآمدهاي مالیاتي ميتواند تصویر خوبي از ماهیت
رشد درآمد دولت براي سال آینده ارائه کند.
ترکیــب مالیاتهــاي دولــت براي ســال ۱۳۹۹
به شــکلي اســت که مالیات بــر ثروت بــه عنوان

کوچکترین رقم مالیاتي دولت رشد قابل مالحظهاي
داشــته و اصليترین دلیل رشــد آن نیــز مربوط به
افزایش مالیات بر نقل و انتقال ســهام )از هشت به
 ۲۲هــزار میلیارد ریال( بوده اســت .البته این تغییر
ناشي از افزایش نرخ مالیات بر معامالت نبوده و تنها
به دلیل افزایش ارزش معامالت )ناشــي از افزایش
قیمت سهام( است.
مالیــات بــر واردات تنهــا مؤلفه مالیاتي اســت
که براي ســال بعد کاهش یافتــه و احتماال به دلیل
کاهش نــرخ ارز مبناي محاســبات تعرفهاي )از ۱۰
به  ۸/۵هزار میلیارد تومان( و همچنین چشــمانداز
کاهــش میــزان واردات )بهدلیل مشــکالت تحریم
و کاهش تقاضــاي واردات( بوده اســت .مالیات بر
درآمد نیز براي ســال آینده رشــد نســبتا محسوسي
داشــته اســت اما توجه به اجزاي آن نشان ميدهد
این رشد به شــکلي بوده که مالیات کارکنان بخش
عمومي )شــش درصــد( ،مالیــات کارکنان بخش
خصوصي ) ۳۱درصد( و مالیات مشــاغل و اصناف
) ۵۱درصــد( افزایش یافته اســت .تغییرات مالیات
اشــخاص حقوقــي نیز بــه همین شــکل تغییرات
ناموزوني داشــته به شــکلي که مالیات اشــخاص
حقوقي دولتي )شــش درصد( ،مالیات شرکتهاي
دولتــي )منفي یــك درصد( و مالیات شــرکتهاي
غیردولتي ) ۲۷درصد( تغییر کرده است.
در گروه مالیات بــر کاالها و خدمات نیز تغییرات
به شکلي بوده که اصليترین بخش این گروه یعني
مالیــات بر ارزشافزوده با رشــد ۷۴درصدي مواجه
شده اســت .با توجه به عدم افزایش نرخ مالیات بر
ارزشافزوده ،به نظر ميرسد افزایش مقادیر اسمي
ارزشافزوده به دلیل تورم و کاهش فرارهاي مالیاتي
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مشــاغل )از طریق مواردي مانند افزایش استفاده از
ابزارهاي پرداخت الکترونیک و شناسایي حسابهاي
بانکي تجاري( به عنــوان اصليترین پایه مالیات بر
ارزشافزوده در سال آینده لحاظ شده است.
همچنیــن بررســي گزارشهاي آماري شــاپرک
نشــان ميدهد که ارزش تراکنشهاي صورتگرفته
از طریــق ابزارهــاي اینترنتي موبایلــي و کارتخوان
در هشــتماهه ابتدایي ســال  ۱۳۹۸نسبت به دوره
مشابه ســال قبل معادل  ۱۹/۹درصد افزایش یافته
اســت .نکته مهــم دیگر در زمینه مالیــات بر کاالها
و خدمات آنکــه ارقام مربوط بــه مالیات بر فروش
فراوردههــاي نفتي و بنزین براي ســال آینده با کمي
کاهش مواجه شده است.
در بخــش منابع حاصل از واگــذاري دارایيهاي
سرمایهاي که قســمت اصلي آن فروش نفت است
علت اصلي کاهــش منابع در بودجه ســال ۱۳۹۹
نسبت به بودجه سال  ۱۳۹۸انتقال  ۳۰۰هزار میلیارد
ریال ســهم صندوق توسعه ملي ) ۱۶واحد درصد از
ســهم ۳۶درصدي صندوق( از این بخش به بخش
واگذاري دارایيهاي مالي اســت و در مجموع تغییر
چنداني در این بخش از بودجه ایجاد نشــده است.
با توجه بــه آنکه فروش روزانه یک میلیون بشــکه
نفت براي سال  ۱۳۹۹شــبیه به سال  ۱۳۹۸چندان
محتمــل نخواهد بود انتظار عــدم تحقق منابع این
بخــش و در نتیجه افزایش میزان نیــاز به واگذاري
دارایيهاي مالي )انتشار انواع اوراق مالي اسالمي(
بسیار محتمل است.
در بخــش منابع حاصل از واگــذاري دارایيهاي
مالي نیز مهمترین تغییر ایجادشده در قانون بودجه
ســال  ۱۳۹۹رشــد قابل مالحظه فروش اوراق مالي

اسالمي است .با توجه به آنکه در کوتاهمدت امکان
افزایش درآمدهاي نفتي وجود ندارد ،به نظر ميرسد
که تنها راه ممکن براي تأمین مالي دولت در شرایط
جاري اســتقراض و بهتعویقانداختن بازپرداخت آن
اســت و همین موضوع ســبب افزایش اتکاي بیشتر
دولت به انتشار اوراق تأمین مالي شده است .هرچند
ایــن موضوع ميتوانــد تأمین مالي کســري بودجه
دولت را تسهیل و با توسعه بازار بدهي همراه باشد
اما باید توجه داشت که افزایش سریع سمت عرضه
اوراق باید با افزایش میزان تقاضا نیز همراه شود.
همچنین بند )م( تبصره  ۵الیحه پیشــنهادي بند
دیگري اســت که نــکات مهمي را در زمینه انتشــار
اوراق در بر دارد .بر اســاس این بنــد بانکها باید تا
پایان ســال اقدام به خریــد اوراق دولتي و قراردادن
آن به عنوان وثیقه بدهيهاي خود نزد بانک مرکزي
کنند .با توجه به آنکه بدهي بانکها به بانک مرکزي
در حال حاضر بیش از  ۱۵۰۰هزار میلیارد ریال است
این موضوع ميتوانــد حدود  ۷۵۰هزار میلیارد ریال
تقاضا در بــازار اوراق تأمین مالي ایجاد کند .اما باید
توجه داشت که بانکها در حال حاضر منابعي براي
این کار در اختیار ندارند .به این ترتیب انتظار ميرود
بانکها جهت خرید اوراق مذکور اقدام به برداشت
از منابــع بانک مرکزي کننــد و در صورت تحقق این
امر اثرات خطرناکي بــراي افزایش پایه پولي و تورم
متصور خواهد بود .همچنین بخش دوم تبصره )م(
این امکان را فراهم کرده کــه بانکها بتوانند اوراق
دولتي را به جاي بخشي از ســپردههاي قانوني نزد
بانک مرکزي قرار دهند .این موضوع بر ضریب تکاثر
خلق پول توســط بانکها اثر مثبت خواهد داشت و
منجر به رشد نقدینگي و تورم خواهد شد.

ﺳﯿﺪﺟﻼل ﻣﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ

*

 هماکنــون در چهاردهمین هفتــه از پویش
»هر هفتــه الف-ب-ایران« که بــه همت رضا
اردکانیــان ،وزیــر نیرو ،برای پاســخ به مســائل
حوزه آب کشــور کلید خورده است ،قرار داریم.
به گفتــه او ،میتوان از الف و ب تعابیر متفاوتی
داشــت ،مثل آبادانی و برکــت .پنجم بهمنماه،
آقای اردکانیان در برنامه تلویزیونی نگاه یک که
بــا هدف ارائه دســتاوردهای صنعت آب و برق
تنظیم شــده بود ،عنوان کرد کــه این پویش به
دنبال پیشبرد بدون وقفه پروژههای صنعت آب
و برق کشور است تا نشان دهد در شرایط تحریم،
ایران بدون هیچ توقفی میتواند در مسیر توسعه
حرکت کند .اما این توسعهای که در قالب پویش
مزبور پیش میرود چقدر با معیارهای توســعه
پایدار همســو اســت؟ برای اینکه توسعه پایدار
را بفهمیــم ،بد نیســت به برنامه ایشــان که در
جلســه رأی اعتماد مجلس ارائه شد و اکنون به
برنامه »کاغذی« وزارت نیرو مبدل شــده اســت
مراجعه کنیم.
اردکانیان در برنامه خود که ملهم از تفکرات
علمی اســت ،ملزومات گذار از شرایط فعلی به
ســمت پایداری را در چند مــورد ذکر کرده بود:
 (۱بازنگری انتقادی در گذشــته سیاســت منابع
آب و انرژی که باالخص متکی بر ســازهها بوده
اســت؛  (۲تقویت ســطح کمــی و کیفی دانش
مورد اســتفاده؛  (۳افزایش مشارکت ذینفعان
در فرایندهای تصمیمگیری؛  (۴تعامل نزدیک با
نیروهای سیاسی و اجتماعی به منظور جلوگیری
از انحرافات آتی در تصمیمات کارشناســی؛ (۵
تعامل گسترده با جامعه به منظور نهادینهکردن
ارزشهــا و هنجارهــای اجتماعــی و فرهنگی
متناسب با شــرایط خاص آب کشور؛ و نهایتا (۶
اجماعســازی در باالترین سطوح سیاسی نسبت
بــه ابعاد مختلف مخاطرات ناشــی از وضعیت
فعلی و ضرورت اتخاذ راهبردهای پایدارساز.
وزیر نیرو در توصیف پویش به مجری برنامه
گفــت» :ما به ســهم خودمان ســعی کردیم به
هموطنانمان نشــان دهیم که این چرخ توسعه
در شــرایط تحریم در حال گردش اســت  ...و ما
گفتیــم  ۲۲۷پــروژه بزرگ را در نیمه دوم ســال
 ۹۸بــا ســرمایهگذاری  ۳۳هزار میلیــارد تومان
افتتاح میکنیم؛ یعنی هزار و  ۱۲۴روستا را وصل
میکنیم به شــبکه پایدار آب ۲۹ ،...تصفیهخانه
فاضــالب را میآوریم در مدار ۱۰ ،ســد بزرگ را
افتتــاح میکنیم و حــدود چندده هــزار هکتار
شبکههای آبیاری و زهکشی را افتتاح میکنیم«.
اکنون که چرخ توسعه قرار است با این پروژهها
بچرخد ،بد نیســت به این فکر کنیــم که آیا این
پویش که بــه گواهی گزارشهای روابطعمومی
وزارت نیــرو ،حجــم اصلــی فعالیتهای آقای
اردکانیان را در این روزها برای حل مســائل آب
کشــور تشــکیل میدهد ،با رعایت ملزوماتی که
خودشــان دو سال پیش در جلســه رأی اعتماد
ارائه کردنــد همخوانــی دارد؟ آیــا این پویش
برای تأمین مالــی پروژههای »کمافیالســابق«
وزارت نیــرو که در بنــد اول ملزومات مورد نقد
قــرار گرفته بودند نیســت؟ آیا ایــن پویش برای
چرخاندن چرخ توسعه کشور با ریتم پایدار کوک
شــده یا قرار اســت افتخارات زرین برای ارزیابی
عملکرد دولــت در جهت مدیریت ســازهای را
بــه ارمغان آورد؟ در کنار تمــام این هزینههایی
که صــرف پروژههای تأمین آب میشــود ،برای
مدیریت تقاضا چقدر هزینه میشــود؟ کدامیک
از ملزومات ششگانهای که خود ایشان پیش از
انتخاب بهعنوان وزیــر نیرو مطرح کردند در این
پویش لحاظ شده است؟
آنچــه مجری برنامه تلویزیونــی باید از آقای
وزیر میپرســید ،اما آگاهانه یا ناآگاهانه نپرسید،
این بود :آقای وزیــر عزیز که از قضا متخصص و
مدرس مدیریت آب هســتید؛ با این پویش شما،
چقدر از دردهای آبی کشور قرار است دوا شود؟
همینطور خوب بود اگر از ایشــان میپرسید آیا
در بســتر حکمرانی فعلی که هرکس ساز خود
را کوک میکند ،شما فکر میکنید احداث  ۱۰سد
بــزرگ ۲۹ ،تصفیهخانه فاضــالب و چنددههزار
هکتــار شــبکههای آبیاری و زهکشــی ،موجب
کاهش مصرف آب میشــود یا چهبســا ممکن
اســت مصــرف آب را افزایش دهــد و دردی بر
دردها بیفزاید؟
کلمــه پویش را بایــد زمانی بــه کار برد که
قرار اســت یــک دغدغــه اجتماعــی در اذهان
عمومی پررنگ و زمینهساز کنشهای اجتماعی
شــود .اما در پویشــی که از جنــس آهن و بتون
اســت و قرار اســت قدرتنمایی یک وزارتخانه
در بریــدن روبانهــای متعــدد را نشــان دهد،
عمــال به آن مفهــوم جفا کردهایم .امید اســت
مشــاوران اجتماعی آقای وزیر بیش از گذشــته
فعــال شــوند و معانــی کلمــات را به ایشــان
تذکر دهند.
* پژوهشگر آب
و توسعه دانشگاه صنعتي شریف

