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یحیی آل اسحاق در گفت و گو با «ایران» :

دارایی دولت ۷میلیون میلیارد است

کار با تحریم هم پیش می رود
مرجان اسالمی فر
خبرنگار

ëëآیــا  SPVمــی توانــد شــرایطی را
فراهم کند که تولیدکننــدگان و فعاالن
اقتصادی فعالیت خود را ادامه دهند؟
در اجرایــی شــدن ( SPVسیســتم
اروپایی جایگزین سوئیفت است) گویا
هیــچ همتی از ســوی اروپایی ها وجود
ندارد .اروپایی ها مدتی است که وعده
دادند که می خواهند جایگزینی برای
ســوئیفت داشته باشند تا ارتباط مالی
ایــران بــا اروپایــی هــا حفظ شــود .اما
مــدت ها ایــن موضــوع راکــش دادند
و هنــوز بــه هیچ ســرانجامی نرســیده
اســت .یکبــار گفتنــد قبــل از ســال نــو
میالدی ،بــار دیگر گفتند بعد از ســال
میــادی و اکنــون هــم اجــرای  SPVرا
به ( CFTکنوانســیون مقابله با تامین
مالی تروریســم) گره زدند و می گویند
تــا زمانیکــه ایــن امــر اجرایــی نشــود
نمیتــوان جایگزینــی برای ســوئیفت

ëëبا این تفاســیر شــما به اجرایی شــدن
 SPVخــوش بین نیســتند و ایــن امر به
طور قطع کار را بــرای فعاالن اقتصادی
ســخت می کند ،چرا که آنها به اجرایی
شدن آن امیدوار هستند.
اروپایی ها چه کاری انجام دادند که ما
دیدگاه مثبتی نسبت به عملکرد آنها
داشــته باشــیم؟! در رابطــه بــا فروش
نفت ،باز شــدن بانک های سوئیفت و
جایگزین هــای آن هیچ کاری صورت
نگرفــت و حتــی موافــق فــروش نفت
در برابر غذا و دارو هســتند .ما شنونده
حرف های شــیرین آنهــا بودیم .البته
سیاســت گــذاران بــرای تحقــق وعده
اروپایی ها مذاکرات متعددی داشتند
ولــی آنهــا اجرایــی شــدن موضوعات
عنــوان شــده از طــرف خودشــان را به
تعویــق مــی اندازند .مــا خودمان هم

ëëمی توان بــدون  SPVتولید و تجارت
را ادامه داد؟
به طور قطع مــی توان تولید و تجارت
را بــدون اروپــا و آمریــکا ادامــه داد.
تحریم ایران سابقه یک سال و دوسال
ندارد 40 ،ســال اســت که ما با تحریم
روبرو هســتیم و در تمام سال ها تولید
و تجارت حیات داشــت .درست است
که با نقصان و مشکالتی روبرو هستیم
ولــی ایــن چالــش ها بــه منزلــه صفر
شــدن تولیــد و تجــارت نیســت .به هر
ترتیــب تولید و تجارت راه خود را پیدا
مــی کنــد و تحریــم نمی توانــد جلوی
فعالیــت آنهــا را بگیرد .بــه هر ترتیب
هیــچ اتفاق جدیــدی در بــاب تحریم
هــا برای ایــران اتفــاق نیفتاده اســت.
همــان رخدادهــای کــه از قبــل بــوده،
اکنــون نیز ادامه دارد .آنها عزم کردند
که صنعت و تولید کشــور را با مشــکل
مواجــه کنند ولی ما بایــد با هماهنگی
و همــکاری یکدیگــر مانــع از خواســته
آنها شویم.
 ëëبا وجــود تحریم هــا چگونه صنعت
و تجارت کشــور می توانــد ادامه حیات
دهد؟
مهــم ترین نکته این اســت که ببینیم
درصــد اثرگذاری تحریم ها بر اقتصاد
کشور چقدر اســت .معتقدم بیشترین
اثرگــذاری تحریــم بر اقتصــاد بیش از
 30درصــد نخواهــد بــود 70 .درصــد
مشــکالت بــه موضوعــات داخلــی

ایرنا

 SPVسیســتم اروپایــی جایگزیــن
سوئیفت است که قرار بود در روزهای
اول سال  ،2019فعالیت خود را شروع
کنــد اما سیســتم مالــی هنــوز اجرایی
نشــده اســت .آخریــن خبــر در مــورد
سیســتم جایگزیــن ســوئیفت این بود
که مقر آن در فرانسه باشد و آلمان در
دور اول ریاســت  SPVرا داشــته باشد.
اما با گذشــت زمــان اروپایــی ها CFT
(کنوانســیون مقابلــه بــا تامیــن مالــی
تروریسم) را پیش شرط اجرایی شدن
این مکانیزم جدیــد و امکان مبادالت
مالــی دانســتند .تاخیر در اجــرای این
اتفاق باعث شــده کــه نگرانی ها بین
فعــاالن اقتصادی ایجاد شــود .در این
بــاره بــا یحیی آل اســحاق عضــو اتاق
بازرگانــی ایــران گفــت و گویــی انجام
دادیم که در ادامه می آید:

در نظــر گرفــت .اگــر به صحبــت های
رئیس جمهــوری ،وزیرامــور خارجه و
سایر سیاستمداران دقت کنید متوجه
می شــوید کــه آنهــا هــم از اروپایی ها
ناامید شــدند و مــی گوینــد آن چیزی
کــه از اروپایــی ها انتظار مــی رفت و یا
در حــرف هایشــان بــود بــه ســرانجام
نرســید و وعدههایــی دادنــد کــه هنوز
عملیاتی نشــده اســت .برخی که نگاه
بدبینانه به اروپایی ها دارند می گویند
اروپایــی هــا و آمریکایی بــا هماهنگی
یکدیگر موضوع  SPVرا مطرح کردند
و بــا طوالنــی کــردن آن بــرای اجــرا
میخواهند ایران را بیشــتر تحت فشار
قرار دهند .از آنجا که منافع اروپاییها
بــا آمریکاییها ارتبــاط تنگاتنگی دارد
نمــی تــوان بــه وعــده هایــی کــه آنهــا
میدهنــد ،دل خــوش کــرد .هــر آن
چیزی که از اروپایی ها انتظار داشــتیم
را با تعلل پشت سر گذاشتند و معلوم
نیســت رفتارهــای دوگانــه آنهــا تا چه
زمان ادامه خواهد داشت.

مــی توانســتیم در برابــر فــروش نفت
به غــذا و دارو برســیم ولــی از اروپایی
هــا بواســطه باقــی مانــدن در برجــام
انتظار داشــتیم که همکاری بیشــتری
داشــته باشــند .با این روند بعید است
که اروپایی ها بــرای ایران کاری انجام
دهنــد از اینــرو مــا بایســتی بــه فکــر
خودمان باشیم.

ëëبه طور قطع می تــوان تولید و تجارت
را بــدون اروپا و آمریکا ادامه داد .تحریم
برش ایران سابقه یک سال و دوسال ندارد40 ،
سال اســت که ما با تحریم روبرو هستیم و در تمام سال
ها تولید و تجارت حیات داشــت .درســت اســت که با
نقصان و مشــکالتی روبرو هستیم ولی این چالش ها به
مربــوط مــی شــود .مــا  70درصــد
مشــکالت را در حاشــیه گذاشــتیم و
بــه  30درصــد مشــکالت تحریــم می
پردازیــم .مــا از خیــر حــل مشــکالت
تحریــم گذشــتیم و تنهــا خواســته مــا
رفع مشــکالت داخلی اســت .موضوع
ارتبــاط بــا خارجی هــا بهانــه ای برای
اختــاف گــروه هــای مختلــف در
کشــورمان شــده اســت .ما می توانیم
بــه توان خودمان تکیه کنیم و با یکدل
شدن از چالش ها عبور کنیم .از طرفی
مســئوالن هــم بایــد یکــدل و همــراه
شــوند .اگــر مــردم ببینند که سیاســت
گذاران با هم هستند به طور قطع آنها

رئیس کل بانک مرکزی تشریح کرد

 5نکته درباره حذف  4صفر از پول ملی

بانک مرکزی

گــروه اقتصــادی /ابتدای هفتــه جاری
عبدالناصــر همتــی ،رئیــس کل بانک
مرکزی در دیدار با اعضای فراکســیون
والیــی مجلــس از ارائــه الیحــه حذف
چهــار صفر از پــول ملی به دولت خبر
داد .حــاال همتــی جزئیات بیشــتری از
این تصمیم اعالم کرده است .طرحی
که اگر اجرایی شــود ،هر  10هزار تومان
تبدیل به  10تومان خواهد شد.هرچند
که بــه گفته رئیــس کل بانــک مرکزی
حداقل دو ســال زمان بــرای اجرا نیاز
دارد .روابــط عمومــی بانــک مرکــزی
بــه نقــل از همتی این جزئیــات الیحه
پیشــنهادی حذف  ٤صفــر از پول ملی
را منتشر کرده ،که عبارت است از:
« -١الزمــه اجرایــی شــدن ایــن طــرح
تصویــب دولت و تایید مجلس اســت
که امیدوارم تحقق یابد.
 -٢یــک فرآینــد زمــان بــر بــه لحــاظ
حقوقــی و فنی دارد و بر مبنای برآورد
کارشناســان مــا اجــرای آن نزدیک دو

سال طول میکشد.
 -٣ایــن اقــدام در کنار ســایر اقدامات
اساســی بانــک مرکــزی بــرای اصــاح
نظام بانکی و بکارگیری ابزارهای نوین

سیاستهای پولی و شیوههای جدید و
کارآمد نظارت بــر بانکها خواهد بود
و عملیاتــی شــدن آن عمــاً متأخر بر
اصالحات بانکی خواهد بود.

 -4بعــد از قانونــی شــدن ،پولهــای
جدیــد به تدریــج و بــا جایگزینی آنها
با اســکناسهای فرســوده قبلــی وارد
چرخــه میشــوند و هزینــه آن قابــل
مقایســه بــا هزینــه چــاپ حجــم زیاد
اسکناسهای فعلی نخواهد بود.
 -٥اصــاح نــرخ برابــری پــول ملــی از
طریق حذف صفرها وجهه پول ملی را
در صحنه بینالمللی ارتقا میبخشد و
اقدامی اســت که در بسیاری از کشورها
در کنار ســایر اقدامات ،سرآغازی برای
اصالحات جدی اقتصادی است».
بیــش از  50کشــور دنیا حــذف صفر از
پــول ملــی خــود را تجربــه کردهانــد و
ایــران هــم از نیمــه دهــه  70شمســی
تالشهــای خــود را برای حــذف صفر
آغــاز کرد اما در دورههای گذشــته این
موضــوع مــورد موافقت قــرار نگرفت
بــه اعتقــاد کارشناســان این اقــدام به
اصــاح نظام ارزشــگذاری پول ملی و
تحول اقتصادی کمک خواهد کرد.

از اقدام حسابداری ،انتظار اقتصادی نداشته باشیم
تصمیــم بانــک مرکزی در حــذف صفرها از پول کشــور
یک اقدام حســابداری به حساب میآید .طبیعی است
یادداشت
میــان یک تصمیم حســابداری با یک اقــدام اقتصادی
فــرق و فاصلــه وجود دارد ،بنابراین حــذف صفر از پول
ملــی آثــار اقتصادی خاصی نــدارد بلکه تبعــات آن در
طراز مالی شــرکتها و دولت قابل مالحظه است چون
چهــار صفــر از جمــع درآمدهــا و چهــار صفر از ســمت
وحید محمودی
اقتصاددان هزینههــا کاهش مییابد .همچنان که اگر به حقوق یک
کارمنــد نــگاه کنیم چهار صفر از حقــوق کارمند و در آن
سو چهار صفر از هزینهها کم میشود.
امــا حذف چهار صفر در کشــورهایی کــه با کاهش ارزش پــول ملی مواجه
شــدهاند و بــه تبــع آن تــورم باالیــی تجربــه میکننــد قابــل درک اســت،
کشــورهایی که دچار تورم طوالنی یا در دورهای شــاهد بروز ابرتورم هستند
پــول ملی شــان دچــار افــت ارزش میشــود از ســویی کاهــش ارزش پول،
وجهــه عمومــی خوبی نــدارد و فهم تعداد زیــاد صفرها برای شــهروندان
عادی و گاه حتی برای کســانی که مســائل مالی بودجهای را رصد میکنند
دشــوار اســت و به خاطر تعدد صفرها و ظهور اعداد درشــت عده بسیاری
نمیتوانند بزرگی این اعداد و ارقام را درک کنند اما وقتی از تعداد صفرها
کم شود طبیعتاً اعداد از یک سو قابل فهم خواهند بود ،از سویی مبادالت
نیز راحتتر صورت میگیرد و صورتهای مالی ســبک میشود .همچنان
کــه امــروز افــراد زیــادی را میبینیم کــه در نوشــتن ارقام چکهــا و تبدیل

تومــان به ریال مشــکل دارنــد بنابراین کاســتن از تعداد صفرها احســاس
بهتری از درک ارقام را در فضای عمومی کشــور پدید میآورد و از آن ســو
ظاهر بهتری از پول ملی در فضای بینالملل شکل میدهد.
کاستن از تعداد صفرها در حالت کلی اثر مثبتی دارد اما هشیار باشیم این
اقدام را از روزنه یک تصمیم حســابداری در ســاده و روانســازی مبادالت
و ثبــت صورتهــای مالــی شــرکتها ببینیــم اما اینکــه آیا تصمیــم بانک
مرکــزی در کاهــش صفرهای پول کشــور در زمان مناســبی گرفته شــد یا نه
آنچه مسلم است معموالً این تصمیم در شرایطی گرفته میشود که نرخ
تورم در یک وضعیت پایدار و اســتیبل قرار دارد و آرامشــی در فضای پولی
کشور حاکم است.
از این نظر اگر این تصمیم در سالهای  94 - 95گرفته میشد خیلی بهتر
بــود با این حال کشــورهای دیگری هم این تجربــه را در نظام پولی و مالی
خود داشــتهاند ،تجربهای که موفق هم بوده اما از سویی متوجه باشیم اگر
نتوانیــم تــورم را کنترل کنیم چندین ســال دیگر اعداد فعلی هم درشــت
خواهــد شــد .در واقــع حذف صفــر از واحد پــول ملی باید با سیاســتهای
ثبات مالی و پولی همراه شود وگرنه به جایی نخواهد رسید ،بنابراین نباید
از یک اقدام حســابداری ،انتظار اقتصادی داشــته باشیم و تصور کنیم این
اقــدام به پیشــبرد اقتصادی کمک خواهد کــرد .امیدوارم مســئوالن بانک
مرکــزی در کنــار ایــن اقــدام ،تمهیدی جــدی برای کنتــرل تورم و نــرخ ارز
بیندیشــند چون کنترل نرخ ارز و تورم میتواند شــیرینی تصمیم کاستن از
تعداد صفرها را در کام ملت نگه دارد.

منزله صفر شدن تولید و تجارت نیست
ëëبیشــترین اثرگــذاری تحریــم بــر اقتصــاد بیــش از
 30درصــد نخواهــد بــود 70 .درصــد مشــکالت بــه
موضوعــات داخلــی مربوط می شــود .مــا  70درصد
مشــکالت را در حاشــیه گذاشــتیم و بــه  30درصــد
مشکالت تحریم می پردازیم

هم در کنار دولت قرار خواهند گرفت.
ëëبخشــی از  70درصد مشکالت داخلی
بــه اختــاف میــان سیاســت گــذاران
مربوط می شود؟
اختالف داخلی بایســتی کنار گذاشــته
شــود و دیگر جملــه "گفتیم کــه" را به
زبــان نیاوریــم .بــه جــای آنکــه از هم
خــرده بگیریــم و یکدیگــر را مقصــر
بدانیم بهتر اســت که در کنار هم قرار
بگیریم .این اختالف ها به کشــورهای
متخاصــم هــم کمــک مــی کنــد کــه
رفتارهــای خــود علیه ایران را تشــدید
کنند.
با افزایش کارایی و بهره وری می توان

از مشــکالت عبور کــرد و بــرای احیای
تولید و تجارت قدم برداشــت .توصیه
مــی کنــم ،فعــاالن صنعتــی هــم بــه
وعــده اروپایی هــا دل و امید نبندند و
برای ادامه تولید خود به فکر راهکارها
و گفتمان جدید باشــند .اقتصاد ایران
بــا توجــه بــه ویژگــی هایــی کــه دارد
میتواند ســرپا بماند .ما نباید دغدغه
این را داشــته باشــیم کــه تحریم مانع
از حرکــت تولیــد خواهــد شــد.توصیه
ام بــه سیاســت گذاران هم این اســت
کــه بــه فکر حــل  70درصد مشــکالت
داخلی باشند که سال ها است فعاالن
صنعتی با آن مواجه هستند.

محمدباقــر نوبخت ،رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور
گفــت :مــا میتوانیــم از ســال  ،۱۳۹۸بخشــی از اصالحــات
چهره ها
ساختاری بودجه را انجام دهیم .به گزارش مهر،محمدباقر
نوبخت در حاشــیه جلســه اقتصاد مقاومتی به دو موضوع
مهــم که در این ســتاد مطرح شــده بــود ،پرداخــت و اظهار
داشــت :اصــاح ســاختار بودجــه بــه نحوی کــه بــا اقتصاد
مقاومتــی هماهنگ باشــد ،مورد نظر این ســتاد و ســازمان
برنامه و بودجه است.وی افزود :برخی اصالحات بودجه با
مقاومت همراه است و با اراد ه جمعی محقق میشود .تالش کردیم در الیحه
بودجه  ،۹۸اصالح ساختاری را که در ابالغیه اخیر مقام معظم رهبری گنجانده
شــده بــود ،لحاظ کنیم.رئیس ســازمان برنامــه و بودجه و برنامهریزی کشــور با
اعالم اینکه در بودجه  ۲۶۷ ،۹۸هزار میلیارد مصارف بودجه را کاهش دادهایم،
گفت :عدد  ۴۳۳هزار میلیاردی بودجه را به  ۴۰۷هزار میلیارد تقلیل دادیم و با
توجه به ضرورتهای اقتصادی ســال  98با صرفهجویی ،بودجه تقلیلیافته را
عملیاتی میکنیم .وی در مورد اقدامات انجام شده برای ثبات اقتصاد کالن با
اصالح ســاختار بودجه بیان کرد :دو ســرفصل در این رابطه وجود دارد؛ در یکی
از ســرفصلها ،داراییهای دولت مطرح اســت که هماکنون  ۷میلیون میلیارد
تومــان داراییهــای دولت اســت کــه میتواند بــه جای رکــود ،در چرخــه رونق
کشــور به کار گرفته شود .رئیس ســازمان برنامه و بودجه و برنامهریزی کشور به
مقاومتهایی که در اصالح ساختار بودجه وجود دارد ،اشاره کرد و با ذکر مثالی
گفت :این مقاومتها مانند آن شــخصی است که میخواست طرح «یک شیر
را خالکوبــی کنــد و هر کجا که درد داشــت ،از انجام خالکوبی منصرف میشــد
درحالیکه نقش شیر بدون یال و ُدم نمیشود».

توزیعنهادههایدامیبینتولیدکنندگانافزایشیافت

محمود حجتی ،وزیر جهادکشــاورزی با اعالم اینکه کاالهای
اساســی مورد نیاز کشــور تأمین اســت ،گفت :حجــم توزیع
نهادههای صنعــت دام و طیور بین تولیدکنندگان افزایش
یافــت .حجتــی ،در جلســه رئیس جمهــوری بــا معاونان و
مدیران ارشــد این وزارتخانه افزود :در هفته گذشــته حدود
 ۴۰۰هــزار تــن نهــاده مــورد نیاز صنعــت دام و طیور کشــور
تأمین و توزیع شده که این میزان یک و نیم برابر هفته قبل از آن بوده است.
وی ادامه داد :اکنون نهادههای صنعت دام و طیور به میزان کافی در بنادر کشور
وجود دارد و به شرکتهای مباشر ابالغ شده که نسبت به توزیع نهادههای دام
و طیور از محل ذخایر خود اقدام کنند.
وزیــر جهادکشــاورزی گفــت :تولیدکننــدگان از نظــر تأمیــن نهادههــا اطمینان
خاطر داشــته باشــند .وی اظهار داشــت :بخش خصوصی و شرکتهای مباشر
دولتــی در خصــوص واردات نهادههــای مــورد نیاز اقــدام کردهاند بــه جز یک
ت خصوصی که مشــکل تأمین منابع داشــته ،اکنون در حال رفع اســت و
شــرک 
بقیه شــرکتها نیز مشــکلی ندارند .وزیر جهادکشــاورزی گفت :در دوره دولت
یازدهم و دوازدهم سرمایهگذاری بیسابقهای در حوزه آب ،خاک و آبخیزداری
صورت گرفته که در طول تاریخ بیســابقه بوده است که بیتردید آثار و ثمرات
بلندمدتــی بــرای کشــور دارد .وی اظهــار داشــت :ســرمایه بانک کشــاورزی در
دولتهای یازدهم و دوازدهم از  1700میلیارد تومان به بیش از  10هزار میلیارد
تومان افزایش یافته است.

