ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  25ﻓﺮوردﯾﻦ 1398

اﻗﺘﺼﺎد

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اول

نماینده دادستان خطاب به وکیلمدافع تنها زن پرونده پتروشیميگیت
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نفت و تغییر سیاست تحریمی آمریکا

 ۳۰۰میلیون یورو را چه کسي به شیخاالسالمی داد؟

محرومیت صادرکنندگان متخلف
ارزی از معافیت مالیاتی
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بر این اساس به احتمال زیاد معافیت تحریمهای
نفتی ایران را برای دومین دوره و البته با شرایط و شکل
متفاوتی نسبت به دوره قبل تمدید کند .کاهش تعداد
کشورهای مشمول معافیت نسبت به دور قبل ،کاهش
مدتزمان معافیت از شش ماه و تعیین حد معینی از
خرید نفت از ایران برای کشورهای مشمول معافیت از
جمله تفاوتهای احتمالی معافیتهای جدید است.
البته این ســناریو نیز مطرح اســت که دولت آمریکا
ممکن اســت تمدید معافیتها را بهصورت رســمی
و علنــی ،اعالم نکنــد؛ اما بهصورت غیررســمی این
تمدید انجام شود و در عمل مشکلی برای کشورهای
هدف ایجاد نکنــد .این تحرکات عمدتا با هدف القای
جدیــت دولت آمریــکا در مقوله تحریــم نفت ایران
به مشــتریان نفت ایران و جلوگیری از تضعیف روند
اســت؛ اما واقعیت این اســت که قدرت مانور آمریکا
در تحریمهای نفتی گســترده نیست و همین مسئله
ترامپ را وادار به تغییر روند سیاســتهای تحریمی
علیــه ایران و عبور از تمرکــز یکجانبه بر تحریمهای
نفتی و ورود به حوزههای جدید تحریمی کرده است.
این شیفت اصوال بهگونهای طراحی شده که بار روانی
تحریمها برای ایران دچار کاســتی و ضعیف نشــود.
در واقع دستگذاشــتن ترامپ روی سپاه و تحریم آن
یکی از حســاسترین نهادهای ایــران عمدتا با هدف
افزایش یا دستکم حفظ بار روانی تحریمها در داخل
ایــران بهلحاظ اقتصادی و القــای جدیدت آمریکا در
موضــوع تحریمهای ایران بــرای متحدان منطقهای
آن و همچنین کشورهای اروپایی است .موضوعی که
برخالف انتظار با استقبال بینالمللی و حتی منطقهای
مواجه نشد.

درسهاي سیل فروردین
یکي از علل ایــن جدينگرفتن اخطارها و ناباوري
مردم نســبت به اخطارهــا ،شــبههافکنيها و وجود
حمــالت دائمي و شــدید به دولت و نظام اســت که
در شــبکههاي مجازي ،صداوســیما و ســایر مراجع
رســمي ،از جملــه مجلس و حتي خــود دولت رایج
اســت .حمالتي که هرگونه خیرخواهــي و صداقت
دســتگاههاي دولتــي در انجام وظایف را زیر ســؤال
ميبــرد! این کاهش ســرمایه اجتماعي اثر غایي خود
را در نبود اعتماد به دولت و دستورالعملهاي دولتي
مينمایاند و یکي از مصادیق آن هم همین جانهایي
است که از دست ميرود ،امیدهایي که ناامید ميشود
و حتي خودکشيهایي که رخ ميدهد .فرمانده نیروي
انتظامي پلدختر ميگفت با تیراندازي هوایي بخشي از
مردم را از خانه خارج کردیم .در سایر مناطق لرستان،
کار به دســتور قضائي و حکم دادگاه و بازداشت افراد
متمرد هم کشید .به آثار اجتماعي انتقادهای بيمورد و
بيحاصل ،ترویج منفيگرایي و روحیهشکني اجتماعي،
حداقل این مسئولیت وجداني مشارکت منفيگرایان در
خونهاي ریختهشــده و اموال و دارایيهاي تلفشده
باید توجه کرد و اینها باید به همه ما بیاموزد و هشدار
دهد تا مراقــب آثار رواني حرفهــا و اظهارنظرهاي
خود باشــیم و عواقب اجتماعي آن را در نظر بگیریم.
به نظر نگارنده منطق »دیات« در اسالم ایجاب ميکند
که نهتنها دیــه صدمات فیزیکي بر عهده صدمهزننده
اســت ،بلکه دیه صدمات رواني به افراد و جوامع نیز
بــر عهده صدمهزنندگان به ســالمت رواني ،اعتماد و
سرمایه اجتماعي کشور خواهد بود؛ اما چون محاسبه
آنها با ابزار و امکانات فعلي ممکن نیســت ،این کار به
روز جزا و محکمه عدل الهي موکول ميشود.

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ 2

بالی بالیای طبیعی
ایــن امر کامــال مطابق تجارب جهاني اســت که
بیشــترین خطر تلفات جاني ســیالب در حوضههاي
کوچك کوهســتاني که زمان تمرکــز کمي دارند روي
ميدهــد .ســیالب  ۱۳۶۶گالبدره و دربنــد تهران با
حدود  ۳۰۰کشته نیز یك تندسیالب محسوب ميشود.
 -۸آمــوزش مردم نقش کلیــدي در کاهش تلفات
و خسارات ســیالب دارد :در برخي مواقع زمان واکنش
چند دقیقه یا چند ثانیه اســت و آگاهي مردم از خطرات
پیشرو ميتواند نقشی کلیدي در کاهش تلفات داشته
باشد؛ براي مثال در سونامي  ۲۰۰۴اقیانوس هند ،آگاهي
یك دانشآموز انگلیســي به پسروي دریــا در فاز اول
ســونامي و هشــدار او جان چندین نفر را نجات داد .در
ســال  ۱۹۵۹بزرگترین توفان ژاپن ،بیش از پنج هزار نفر
را به کام مرگ گرفــت .بهدنبال این توفان و برنامهریزی
مناســب تا  ۳۶ســال بعد و وقوع زلزله کوبه ،تعداد کل
تلفات این کشــور از تمامی بالیــای طبیعی کمتر از ۱۰۰
نفر در سال شــد .بهنحو مشابه توفاني با تلفات انساني
هزارو  ۸۰۰نفر در کشــور هلند در سال  ۱۹۵۹روي دارد
و بهدنبــال آن پروژه عظیم دلتا در یك دوره ۳۰ســاله با
هزینه بیــش از  ۱۲میلیــارد دالر با موفقیت اجرا شــد
)هزینه کل پروژه در سال  ۲۰ ،۱۹۵۹درصد تولید ناخالص
ملي این کشــور برآورد ميشود( .ســؤال اینجاست که
چــرا زلزلههاي بویینزهرا ،قیر و کارزین ،طبس ،رودبار و
منجیل ،بم ،آذربایجان و کرمانشاه با مجموع بیش از ۱۰۰
هزار کشته ،موج مدیریت ریسك بالیاي طبیعي در کشور
)مشابه ژاپن و هلند( را به راه نینداخت؟ آیا ما جامعهاي
کوتاهمدت بودهایم؟ آیا مهمترین چالش یك ملت ایجاد
توازن میان منافع درازمدت و کوتاهمدت نیست و آیا براي
ایجاد این توازن به عزم و همدلي ملي نیاز نداریم؟
*نماینده ایران و رئیس کارگروه بینالمللي مدیریت
تطبیقي سیالب )(ICID

شرق :مرجــان شیخاالسالمي ،متهم ردیف دوم پرونده پتروشیميگیت در
حالي در دادگاه حضور نداشت که وکیلش در اثبات چهره موجه او در بین
مسئوالن ،سنگتمام گذاشــت .چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام
مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳متهم دیگر در شعبه سوم
دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخاللگران و مفسدان اقتصادی به ریاست
قاضی مسعودیمقام ،در حالي برگزار شد که وکیل مرجان شیخاالسالمي
مدعي بود که موکلش چهره شناختهشــدهای بود و حتی از فیلتر شورای
نگهبان رد شــده و خود را ســپر بالي کشــور در دوران تحریم کرده و این
اتهامات ســزاوار او نیســت! به گزارش ایســنا ،او گفته» :شیخاالســالمي
بهعنوان کارشناس در مجلس و کمیسیون فرهنگی شرکت میکرد .او فرد
محجبهای بود« .این اظهارات در حالي مطرح شد که نماینده دادستان در
پاســخ به وکیل متهم گفت» :موکل )شیخاالسالمي( بااینهمه خدماتی
که وکیل ادعــا میکند انجام داده ،چطور متواری شــده و جرئت دفاع از
خود را ندارد؟«.
قاضــی مســعودیمقام از متهــم رضا حمزهلو خواســت تــا درباره
مشــارکت مرجان شیخاالسالمی و نحوه مشارکت خود با او توضیح دهد.
متهــم حمزهلو با حضــور در جایگاه گفت :در ســال  ۱۳۸۵از طریق اتاق
بازرگانی ،فراخوان همگانی برای تشــکیل شــرکتی بــه جهت حضور در
اصل  ۴۴داده شــد که در این خصوص شرکت سرمایهگذاری ایران تشکیل
شــد که آن شرکت از طریق  ۱۲۶شــخصیت حقیقی و حقوقی ایجاد شد.
موارد سازمانی که برای تشــکیالت طراحی شده بود ،این بود که شرکت،
هلدینگهای مختلفی داشــته باشــد و در معارفهای که در سطح کشور
انجام میشد ،گروههای مختلفی به شرکت سرمایهگذاری ایران مراجعه
میکردند که یکی از آنها خانم شیخاالسالمی و همسرش بود .در آن زمان
آنها در دو مقطع فرهنگی و تجاری فعالیت میکردند و در زمینه فرهنگی
خبرگزاری داشتند .البته تخصصی نیز داشتند که آن مربوط به  ITبود البته
ما در شــرکت خود و در داخل موضوع  ITرا داشــتیم .در چند نوبت که
رفتوآمد شــد ،تصمیم بر این شــد که در این دو زمینه همکاری کنیم که
حاصل آن منجر به تشکیل شرکتهایی مانند هترا و دنیز شد و مربوط به
تجارت کاغذ ،چاپ و بخشهای مربوط به رســانه بود .متهم ادامه داد:
علت اینکه شــرکت دنیز را ثبت کردیم ،این بود که ما نیز با تحریم مواجه
شدیم .این درحالی بود که تا پیشازآن خیلی راحت میشد  LCداد و خرید
کرد .بعد که این مشــکل اتفاق افتاد ،نیاز به شرکت خارجی شد ،بنابراین
شــرکت دنیز این نقش را بر عهده داشــت و نیازهای وارداتی که شرکت
هترا با طرفهای خــود باید تأمین میکرد ،تأمین ميکرد و این کار تا پایان
دورهای که من در بازرگانی پتروشــیمی بودم ،ادامه پیدا کرد و دو ،سه ماه
بعد هم از هترا و هم از دنیز خارج شدم و از اواخر سال  ۹۰دیگر ارتباطی با
ایشان نداشتم تا اینکه از سال گذشته به بعضی از مدارک برای دادگاه نیاز
پیدا کردم .اما هیچکدام از مراجع بهعنوان شــخص ثالث این مدارک را به
من تحویل نمیدادند .او در ادامه درباره عواید مالی برای شیخاالســالمی
گفــت :هر مبلغی بهمحض اینکه از طریق  PCCشــانگهای یا امور مالی
اعالم میشد ،سوئیفت آن بهسوی دنیز میرفت .من نمایندهای را از سمت
خود گذاشته بودم که بهصورت شبانهروز پیگیری و نظارت میکردند .عمال

خانم شیخاالســالمی حقوق دنیز را داشت که در آن زمان فکر میکنم دو
هزار دالر در ماه بود.
وکیل متهم :اتهام شیخاالسالمی بهدوراز عدالت است!
ازآنجاکــه مرجان شیخاالســالمی نه الیحــهاي به دادگاه فرســتاده
و نــه براي خود وکیــل انتخاب کرده بود ،دادگاه وکیل تســخیري براي او
برگزید .آنچه وکیل متهمه در دادگاه مطرح ميکند براساس آنچه قاضي
مســعودیمقام در جمع خبرنگاران گفت ،بیشتر براساس اظهارات متهم
حمزهلو است؛ زیرا ارتباطي بین متهمه و وکیلش برقرار نشده است .وکیل
متهمــه در دفاعیات خود گفت :موکل بنده نهتنها هیچ جرمی را مرتکب
نشــده است بلکه با سپر بال قراردادن خود و خانواده که ممکن بود تحت
تأثیر تحریمها قرار گیرند ،خدمات شایســتهای را به نظام داشــته اســت؛
بنابرایــن متهم کردن موکل بنده به اخالل در نظام اقتصادی کشــور و نیز
تحصیل مال نامشــروع خالف عدالت است .او افزود :در تاریخ ۸۹/۵/۲۵
اعضای هیئتمدیره شــرکت بازرگانی پتروشیمی تمامی اختیارات خود را
به شــخص مدیرعامل یعنی آقای حمزهلو تفویض کردند .بر این اساس،
آقای حمزهلو در سال  ۸۹با سرمایه شخصی خود شرکت دنیز را تأسیس
کرد که خانم شیخاالسالمی آلآقا در آنجا شراکت داشت همچنین شرکت
هترا هم با سهامداری آقای حمزهلو و خانم شیخاالسالمی به ثبت رسید.
حسب تراکنشهای ثبتشده در طول مدت همکاری بین این دو فرد یعنی
از بهمــن  ۸۹تا مرداد  ۹۰بالغ بر  ۶۵۰میلیون یــورو ارز حاصل از فروش
محصوالت پتروشیمی به حسابهای موکله در خارج واریز شده است که
عینا تمامی این ارزها و پولها به حســابهای اعالمشده از سوی شرکت
بازرگانی پتروشیمی واریز شده است.
اگر متهمه به کشور خدمت کرده ،چرا متواري است؟
این وکیل دادگستری در ادامه از نماینده دادستان خواست تا توضیحات
خود را درباره دفاعیات وکیل شیخاالســالمی ارائه دهد .حسینی ،نماینده
دادستان ،ضمن قرارگیری در جایگاه گفت :سؤالی که مطرح میشود ،این
اســت که موکل او با این همه خدماتی که وکیــل ادعا میکنند که انجام
داده است ،چطور متواری شدهاند و جرئت دفاع از خود را ندارد؟ دو ابهام
در ذهن من است که بخشــی از آن به آقای حمزهلو برمیگردد .اگر آقای
حمزهلو به خانم شیخاالســالمی اعتماد نداشــت و یک نفر را کنار دست
میگذاشــت تا تمام اقدامات را گزارش کنــد ،چرا همان فرد را مدیرعامل
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نگذاشــت از طرفی چه ضرورتی داشته است که در هر دو شرکت یک نفر
مدیرعامل باشد؟
نماینده دادســتان خاطرنشان کرد :اینکه آقای وکیل میگویند همه ارز
دریافتی از سوی دنیز به کشــور آورده شده ،اینطور نیست ،چراکه چیزی
معادل  ۳۰۰میلیون یورو ارز با منشــأ داخلی تســویه شده و همه اینها به
داخل کشــور نیامده است .موکل شما حداقل در  ۳۰۰میلیون یورو با آقای
حمزهلو نقش مستقیم داشتند.
 ۳۰۰میلیون یورو از کجا در اختیار شیخاالسالمي قرار گرفت؟
در این بخش از جلســه دادگاه متهم حمزهلو خواست تا برای توضیح
چند موضوع در جایگاه قرار گیرد .متهم حمزهلو گفت ۳۰۰ :میلیونیورویی
که مورد بحث است که هترا از مجموعهای در داخل کشور دریافت کرده،
مطلقا ربطی به کیفرخواست ندارد .ما آمدیم بخشی از اموالی که متعلق
به شرکت بازرگانی پتروشیمی است ،برای آن هزینه کردیم و این تصور که
این  ۳۰۰میلیون یورو از محل شــرکتهای تابع پتروشــیمی است ،مردود
اســت .او ادامه داد :شرکت ســرمایهگذاری ایران و شرکتهای تابعه آن
حدود  ۵۲.۵درصد ،کارکنان  ۲.۵درصد و  ۴۵درصد نیز متعلق به شرکت
پتروشیمی بوده اســت .اینکه گفته میشود من همه این کارها را مجانی
انجام میدادم ،درست نیست .من حقوقی که مصوب شده بود را دریافت
میکردم کــه ماهی  ۱۷میلیون تومان بوده اســت .وظیفهام نیز این بوده
است که بر اســاس حقوقی که دریافت میکردم مسئولیت خود را انجام
دهم.
سؤال مشکوك متهم احمدیان
در ادامه قاضی مســعودیمقام از متهم محسن احمدیان خواست تا
در جایــگاه قرار گیرد .رئیس دادگاه ضمن تفهیم اتهام به متهم احمدیان
گفت :آیا اتهام انتســابی را قبول دارید؟ متهم احمدیان ضمن ر ّد اتهامات
وارده ،گفت :من مدیر میانی بودم و مسئولیت من صادرات بوده است که
بدون تصمیم مدیرعامل انجام نمیشــد .حمزهلو دستور میداد که حتی
به کدام حساب واریز شود و اگر پول به دالیل مسائل فنی و تجاری وصول
نمیشــد ،من علت را جویا میشــدم .متهم احمدیان افزود :ما در PCC
دســتور  NPCرا کامال اجرا میکردیم و حتی اینکه یک جنس را چندروزه
بفروشــیم و به مزایده برویم و مذاکره کنیم ،مصوب مجمع بوده اســت و
بــدون تصویب مجمع کاری نمیکردیم و زمانیکه بخش خصوصی آمد
تنهــا کاری که کرد این بود که اختیــارات مدیرعامل را افزایش داد .همین
آقای حمزهلو به من دستور میداد که با فالن بانک چهکار کنیم که قسط
دولت را دهیم ۱.۵ .میلیارد در ســه سال بالغ بر  ۱۵بار به بانکهای درجه
یک اروپایی پرداخت شد .به ایشان دستور تلفنی میدادند که بدهی ریالی
فالن شرکت خصوصی به بانک پرداخت شود و در ازای آن صادرات کنید.
در اسفند یا بهمن سال  PCC ،۹۰یک هلدینگ بزرگ به اسم پترو میخرد
و پولش را هم نقدا پرداخت میکند ،اما سؤال این است مگر میشود یک
شرکت با سود  ۳.۵از هزار بتواند چنین شرکت بزرگی را نقدا خریداری کند
و در چند شرکت دیگر نیز سهامدار باشد؟ قاضی مسعودیمقام همچنین
دربــاره آخرین وضعیت پرونده بانک ســرمایه در جمع خبرنگاران گفت:
پرونده مدیران بانک سرمایه به شعبه اجرای احکام ارسال شده است.

وحید شقاقيشهري در تشریح سیستم رانتزا در گفتوگو با »شرق« تأکید کرد

ﻃﺮحﻫﺎي ﺷﻔﺎﻓﯿﺖزا ﻋﻘﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
شــرق :شــفافیت و اصالح ســاختارهاي اقتصادي
آرزویي اســت که سالهاســت ایرانیان بهدنبال آن
هســتند .با مروري بر قوانین و مقرراتي که در زمینه
شفافیت وضع شده اســت ،درميیابیم که شفافیت
اصل مهمي اســت که در قوانین هم به آن پرداخته
شــده اســت .اما چرا اجــراي این قوانیــن منتج به
نتیجه نشــده و هنــوز آنطور که باید شــفافیت به
اقتصاد ایران راه نیافته است؟ این پرسش را با وحید
شقاقيشهری ،کارشناس اقتصادي مطرح کردیم .از
نگاه او ازآنجاکه اقتصاد نفتي و رانتي در ایران داریم
و هیچ ســاختاري حاضر نیست دست به اصالحات
براي ایجاد شــفافیت بزنــد و در طول تاریخ هرکس
دســت به اصالحات ساختاري زده است ،به گونهاي
از عرصــه خارج شــده اســت .به همیــن دلیل هم
هست طرحهایي که شــفافیت در ساختار اقتصادي
ایجاد ميکنند یا در همــان ابتدا مانع از تصویب آن
ميشوند یا اگر تصویب شوند ،در مرحله عمل و اجرا
عقیم ميشــوند تا به نتیجه مطلوب دســت نیابند.
مشروح گفتوگو با این کارشناس اقتصادي در ادامه
ميآید.
 چطــور ميتــوان میــزان شــفافیت را در
ســاختارهاي اجرائــي کشــور افزایــش داد.
راهکارهــاي قابلاجرا بــراي بخشهاي اجرائي
چیست؟
یکــي از مهمتریــن حلقههاي مفقــوده اقتصاد
ایران بحث شــفافیت اســت .اعتقــاد دارم که یکي
از اصليترین ریشــههای آفت اقتصاد ایران به نبود
شــفافیت بازميگردد .اقتصاد ما  ۵۰ســال است که
یك اقتصاد نفتي-رانتي شده است .ما از سال ۱۳۰۰
در زمان ناصرالدینشاه ،نفت را کشف کردیم ولي از
دهه  ۵۰این اقتصاد نفتي پررنگتر شد زیرا قیمت هر
بشکه نفت ما از یك دالر به بیش از  ۱۰دالر افزایش
یافــت .بهاینترتیــب اقتصاد ما یــك اقتصاد نفتي-
رانتي شد .ویژگي اقتصاد رانتي نبود شفافیت است.
دولت-ملتهــای رانتي که به نفت وصل هســتند،
شفافیت را برنميتابند؛ زیرا همه درگیر رانت هستند
اما رانت هرگز عادالنه هم بینشــان توزیع نميشود.
من و شــما شــاید به میزان صد دالر در سال از نفت
رانت گیرمان بیاید اما در این ســاختار اقتصادي یك
نفــر دیگر  ۲۰۰دالر و دیگري هزار دالر رانت دریافت
ميکند .آن دیگري هزاران دالر رانت دریافت ميکند.
هرکس به نهادهاي سیاسي و قدرت نزدیكتر باشد،
در ایــن اقتصــاد نفتي-رانتي ،رانت بیشــتري دارد.
ذات چنیــن اقتصادهایي نبود شــفافیت را ميطلبد
و شــفافیت را برنميتابد .رانت ناعادالنه و نامساوي
توزیع ميشــود .همه خبردار از میزان رانت هستیم
اما مشخص نیســت که چه کساني چه میزان رانت

دریافت ميکنند.
 چه کساني بیشترین رانت را دریافت ميکنند؟
عمــوم مردم تصورشــان این اســت که هرکس
بــه نهادهــاي قدرت وصل اســت ،رانت بیشــتري
را ميبــرد .اقتصادهایــي که از نبودشــفافیت رنج
ميبرند ،در برهههایي که شــیر نفت کمتر ميشود،
ناگزیرند کمي شــفافتر عمل کنند ولي وقتي فلکه
نفت بازتر ميشــود ،دوباره اقتصاد به شــرایط نبود
شــفافیت رانتي بازميگردد .این ذات اقتصاد ایران
اســت و بزرگترین ضربه را از همینجا ميخوریم.
ادراك فســاد از بحــث نبــود شــفافیتها ایجــاد
ميشــود .همه دولتها هم از ایــن اقتصاد نفتي-
رانتي بهرهمند شــدهاند .رانت بیشتر هم به مفهوم
شــفافیت کمتر است .در این سالها هم تالش شده
اســت که اقداماتي انجام شــود اما نظــام بانکي،
مالیاتي و بیمه همچنیــن همه نظامهاي اقتصادي
ما بر فقدان شــفافیت بنا شــده است .این شفافیت،
آرمانشــهر ما است که همیشــه دنبال آن بودهایم
ولي نميتوانیم به این سمت حرکت کنیم.
 چرا نميتوانیم به ســمت شــفافیت حرکت
کنیم؟
در شفافیت اولین سؤالي که مطرح ميشود ،این
اســت که از کجا منابع مالي خــود را آوردهاید و این
سؤال ،سؤالي بنیادین اســت .خالصه باید گفت این
ثروتهاي افســانهاي از کجا آمده اســت .این نبود
شفافیت منجر شده است که نتوانیم ارزیابي درستي
از عملکرد دولتها و نظام اقتصاد ایران ،زیرنظامها
و جزءنظامها داشته باشیم.
 از سال  ۸۸قانون انتشار و آزادي دسترسي به
اطالعات را تصویب کردیم .به نظر شــما اجراي
این قانون کمکي به شفافیت ميکند؟
هیچکدام از این قوانین نوشــته شــده یا نانوشته
در چنین اقتصادي اجرا نميشــود .اصال مکان اجرا
وجــود ندارد .یا قوانین نوشــته نميشــوند یا وقتي
نوشــته ميشوند ،اجرا نميشــوند یا اگر اجرا شوند،
آن بخشــي که واقعا شــامل جزئیات است ،اجرائي
ميشــود .نهادهاي سیاســي ما برگرفته ،باالرفته و
ظاهرشده از رانت هستند .وقتي نهادهاي سیاسي ما
در حوزههاي مختلف از این رانت بهرهمند ميشوند،
منافــع و ذينفعان مختلف هم در درون این نهادها
بهوجود ميآید .حتي نهادهاي خصوصي ما هم به
نحوي وصل ميشــوند و حاضر نیستند شفافیت را
برتابند .مثال ساده آن این است که در کشور یك نهاد
بخش خصوصي مستقل نداریم .اتاق بازرگاني را که
تحلیل ميکنید ،اراده معطوف به قدرت در میان آنها
هم هســت و همه ارکان بخش خصوصي ما وصل
به نهاد قدرت هســتند .در اقتصادهایي که مبتني بر

منابع طبیعي بنا نهاده ميشــوند ،نباید دنبال بحث
شفافیت باشیم؛ مگر اینکه مقدرات تاریخي و شرایط
تاریخي به نحوي چیده بشــود که در یك برهههایي
ما را به ســمت اصالحات ساختاري و شفافیت ببرد.
تاریخ ایران را اگر مالحظه کنید ،اصالحات ساختاري
در برهههاي خاصي اجرا شــده است؛ اما توطئهها
باعث شــده اســت که اصالحات متوقف شود و به
نقطه اول بازگردیم .اگر زندگي امیرکبیر ،عباسمیرزا
و سپهســاالر قزویني را تحلیل کنید ،خواهید دید که
هر کسي که اصالحات ساختاري را به نفع شفافیت
انجام داده ،علیه او توطئه شــده است .نماد آن هم
امیرکبیر است که مادر شاه و اطرافیان توطئه ميکنند
کــه اصالحات مبتني بر شــفافیت و فســادزدایي و
رانتزدایي امیرکبیر اجرائي نشــود .در انتها رگ این
اصالحطلب زده ميشــود یا مثال وقتــي قائممقام
فراهانــي ثاني را کــه تحلیل ميکنیــد ،ميبینید او
هم ميخواســت همین کار را انجام دهد و کشــته
شــد .سپهســاالر قزویني از اصالحات کنار گذاشــته
ميشــود .ميخواهم بگویم اصالحات ساختاري کار
بسیار دشواري اســت .براي شفافیت باید اصالحات
ساختاري را انجام دهیم؛ اما سؤال این است که چه
کسي باید این اصالحات ساختاري را انجام دهد .من
و شما ،همه اعضاي کشور و نخبگان کشور معتقدند
که اگر ميخواهیم با فساد مقابله کنیم ،باید شفافیت
اجرا شــود .باید قانون نوشته شود .ساختارها مبتني
بر شفافیت باشد؛ اما ســؤال این است که چه کسي
ميخواهد این اصالحات ساختاري را انجام دهد .آن
ساختارهایي که خودشان فينفسه بر نبود شفافیت
بنا شــدهاند ،آیا حاضر هستند برگردند؟ در اقتصادي
که دولت-ملت رانتي داریم ،چه کسي حاضر است
دست به اصالحات ساختاري بزند؟ مقدرات تاریخي
و شــرایط تاریخي ممکن اســت منجر به این شــود
که در برهــهاي ،امیرکبیري زاده شــود و اصالحات
ساختاري را شروع کند؛ اما او هم سهسالو نیم بیشتر
دوام نميآورد.
امیرکبیرهــا بهندرت و آن هم براســاس مقدرات
تاریخي ظاهر ميشوند .ميخواهم بگویم چه کسي
ميخواهد این اقتصاد با رانت عجینشــده را اصالح
کند؟ کدام نهادهاي سیاسي و قانوني حاضر هستند
چنیــن کاري بکنند؟ آیا مجلس حاضر اســت تن به
شــفافیت دهد .آیا دولتي داریم که حاضر باشــد تن
به شفافیت دهد.
 اگر دولت حاضر بشــود تن به شفافیت دهد،
آیا با تعریف ابزارهاي مناسب در بدنه اجرائي ،به
شفافیت دست ميیابیم؟
سؤال من این است که آیا دولتي داریم که دست
بــه چنین کاري بزند؟ ســاختارهاي مــا همه از این

رانت منتفع شدهاند .شما و من از این رانت بهرهمند
هستیم .هرچه نهادها قويتر باشند ،میزان رانت آنها
بیشتر است .اصال کســي حاضر نیست به اصالحات
ســاختاري تن بدهد .فرض کنید در شــرایط خاصي
خود دولت حاضر باشــد به شفافیت تن دهد که در
چنین شرایطي سایر نهادها حاضر نیستند چنین کاري
بکنند .مقدرات تاریخي و شرایط تاریخي ممکن است
در برهههایي اصالحطلباني پاكدســت را بیاورد و
این افراد در شرایط خاص بخواهند اصالحات انجام
دهند؛ اما سرانجام آنها مشخص است .فعال اقتصاد
نفتي-رانتي ما  ۵۰ســال است چنین پیامدي برایمان
به همراه داشته است .ما نميتوانیم تن به شفافیت
دهیم .قوانیني مثل قانون بهبود فضاي کســبوکار
یــا قانون دولت الکترونیك یا گــردش آزاد اطالعات
مالي یا قانوني که حقوقها را شفاف کنند ،هم مؤثر
نبوده است .مثال قانون شفافیت حقوق ،کشور را دو
ســال درگیر موضوع دمدســتي حقوقهاي نجومي
کرد .این مسئله یك موضوع دمدستي بود .اینکه فرد
حقوقش را در ســامانهاي ثبت کند ،خیلي اهمیتي
نــدارد .هزاران میلیارد تومان رانت در کشــور توزیع
ميشــود و کســي از نحوه توزیع خبر ندارد؛ اما ما با
یك قانون کشــور را به ســمت حقوقهاي نجومي
بردیــم .نميخواهــم بگویم این موضــوع اهمیت
ندارد؛ اما مســئله حقوقهــاي نجومي یك موضوع
فرعي در مقابل مسئله رانت است .دیدیم که آخرش
هم مشــخص نشــد موضوع حقوقهاي نجومي به
کجا کشــید .یــك جاهایي قانون هم نوشــتیم .مثل
وصلشــدن ســامانههاي اطالعاتي به طرح جامع
مالیاتي که این قانون نوعي شــفافیت ایجاد ميکرد.
ميخواســتیم بانكهاي اطالعاتي به صورت آنالین
به طرح جامع مالیاتي وصل شوند تا سازمان مالیاتي
بتوانــد مالیات بگیرد .در این حوزه نیاز به شــفافیت
بود؛ اما همه اینها عقیم شــدند .زاده نشدند و وقتي
زاده شدند ،نتوانستند بزرگ شوند .سؤال این است که
چرا قانون بهبود فضاي کســبوکار اجرا نشد؛ چون
نیازمنــد مجوزهاي متعددي در نظــام بوروکراتیك
کشــور بودند .هرکــدام از این مجوزهــا ذينفعان
متعددي داشــتند که اگر ميخواســتیم آن را حذف
کنیم یا شــفاف کنیم ،منافعشان به خطر ميافتاد یا
قانــون گردش آزادانه اطالعات مالي که اجرا نشــد.
فهم من این اســت که در مقــدرات تاریخي خاصي،
ممکن است شفافیت ایجاد شود و زمینههایي پیش
بیاید تا افراد اصالحگري نظیر امیرکبیر ظاهر شوند و
دست به اصالحات ساختاري در راستاي شفافیت و
قطع دســتهاي آلوده به رانت بزنند؛ ولي آنها هم
ممکن اســت در توطئهاي کنار بروند و دوباره ســر
جاي اول بازگردیم.

 مدیــر کل دفتر رســیدگی و اســترداد ســازمان
امــور مالیاتــی تأکید کرد نــرخ صفــر مالیاتی برای
مالیــات عملکــرد ســالهای  ۹۷و  ۹۸در صــورت
بازنگرداندن ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشــور
اعمال نخواهد شــد .بــه گزارش تســنیم ،مدیر کل
دفتر رســیدگی و استرداد ســازمان امور مالیاتی در
بخشنامهای به ادارات کل امور مالیاتی ،تأکید کرد،
هرگونه نرخ صفر مالیاتــی و معافیت مالیاتی برای
درآمدهای حاصل از صادرات کاال و خدمات از جمله
کاالهای غیرنفتی ،محصوالت بخش کشاورزی ،مواد
خام و همچنین اســترداد مالیات و عوارض موضوع
مــاده  ۱۳قانون مالیات بــر ارزش افزوده در مواردی
که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات بانک مرکزی
بــه چرخــه اقتصاد کشــور بازگردانده نشــود ،برای
عملکرد ســالهای  ۹۷و  ۹۸قابــل اعمال نخواهد
بود .گفتنی اســت براســاس آمارهــا از بیش از ۴۳
میلیــارد دالر ارز حاصل از صادرات حدود دوســوم
آن به ســامانه نیما بازگردانده نشده است .همچنین
در این بخشنامه تأکید شــده است اعطای هرگونه
مشــوق و جوایز صادراتی برای صادرکنندگان ،منوط
به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات
به چرخه اقتصاد کشور براســاس قوانین و مقررات
)دســتورالعمل بانک مرکزی( اســت .در انتهای این
بخشنامه آمده اســت تا زمان ارســال بخشنامه و
ابالغ مقررات و دستورالعمل بانک مرکزی و رعایت
کلیه مقررات از ســوی مؤدیان ،از هرگونه اســترداد
مالیــات ارزش افزوده صرفا به صادرکنندگان کاال در
سالهای  ۹۷و  ۹۸خودداری شود.

افزایش  ۵درصدی واردات نفت
هند از ایران با وجود تحریم آمریکا
 با وجود محدودشدن خرید هند از تهران توسط
واشــنگتن ،پاالیشــگاههای هند حدود ۴۷۹هزارو
 ۵۰۰بشــکه نفت در روز در  ۲۰۱۹ - ۲۰۱۸از ایران
خریدند که نسبت به  ۴۵۸هزار بشکه در روز سال
قبل افزایش یافته اســت .به گزارش تسنیم به نقل
از رویترز ،هند در ســال مالی گذشته حدود پنج درصد
نفت بیشــتر از ایران وارد کرده است ،زیرا شرکتهای
هندی پیش از آغــاز تحریمهای آمریکا علیه ایران در
نوامبــر خرید نفت ایــران را افزایش دادنــد .با وجود
محدودشــدن خرید هند از تهران توســط واشنگتن،
پاالیشگاههای هند حدود ۴۷۹هزارو  ۵۰۰بشکه نفت
در روز در  ۲۰۱۹ – ۲۰۱۸از ایران خریدند که نســبت به
 ۴۵۸هزار بشکه در روز سال قبل افزایش داشته است.
آمریــکا در نوامبر تحریمهایی علیــه ایران وضع کرد،
ولی یک معافیت ششماهه به هشت کشور از جمله
هند داد که به آنها اجــازه واردات مقدار محدودی از
نفت ایران را میداد.

زنگنه :در موضوع انتقال آب به
هورها در کنار مردم هستیم
 وزیــر نفت با تأکید بر اینکــه در موضوع انتقال
آب بــه هورها در کنــار مردم هســتیم ،ادامه داد:
ما همســو بــا خواســت و اراده مردم و براســاس
تصمیم ســتاد مدیریت بحران عمل خواهیم کرد.
به گــزارش فارس به نقل از روابــط عمومی وزارت
نفت ،روز گذشــته بیــژن زنگنه ،وزیــر نفت ،پس از
نشســت با جمعی از نمایندگان استان خوزستان در
مجلس شــورای اســالمی و مدیران صنعت نفت
که در کمکرســانی به سیلزدگان فعال هستند ،در
جمع خبرنگاران گفت :در این نشست نمایندگان به
اقتضای مسئولیتهایی که بهطور قانونی عهدهدار
هســتند ،مشــکالت و درخواســتهای خــود را از
صنعت نفت مطــرح کردند .او درباره تصمیمهایی
که در این نشســت گرفته شــد ،افزود :ما این قول را
دادیم که کمــاکان همه امکانــات صنعت نفت با
اولویت کمک به مناطق ســیلزده استان خوزستان
بســیج باشــند .البته ازآنجاکه مــا در همه مناطق
ماشینآالت ملکی نداریم ،با تأمین منابع مالی برای
مناطــق نفتخیز این امــکان را فراهم میکنیم که
به تعدادی که الزم اســت تجهیزات ســنگین برای
ساخت ســیلبند و محصورکردن روستاها و مناطق
مورد نظر ستاد مدیریت بحران ،اجاره شود.
وزیر نفت با تأکید بر اینکه در موضوع انتقال آب
به هورها ما در کنار مردم هســتیم ،ادامه داد :ما در
جهت خواســت و اراده مردم و آنچه ستاد مدیریت
بحران تصمیم میگیرد ،عمل خواهیم کرد.
زنگنه در زمینــه اقدامهای صنعت نفت پس از
فروکشکردن ســیل نیز اظهار کرد :قرار بر این شــد
که ما نحوه بازســازی مناطق را پس از سیل بررسی
کنیم ،بهطوریکه یکی از مســئولیتهایی که من به
دوستان دادم ،دنبالکردن تأمین خسارتهای مردم
با اولویت و در اســرع وقت اســت که نظر دولت و
رئیسجمهوری نیز بر همین اســاس است؛ باز هم
بر این نکته تأکید میکنم که هرچهزودتر خســارت
مردم ســیلزده در دوران بازسازی تأمین شود ،البته
امور زیربنایی مانند بازسازی جادهها ،لولهها و  ...که
آسیب دیدهاند نیز باید انجام شود.
او با اشــاره به اینکه نیروهای صنعت نفت برای
کمک به دوســتان برای انجام امور مردم سیلزده از
تهران در این منطقه مستقر شدهاند ،تصریح کرد :ما
مجموعه کارهای کمک به مهار سیل و سیلزدگان را
در این دوره و بهویژه در دوران پس از فروکشکردن
سیل برنامهریزی میکنیم.

