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یادداشت

تحریمها و نقش هند
محمد ارباب افضلی

سابقه «یاری رساندن به ایران در تحریم»
منفعتی بیبدیل را در تجــارت خارجی برای
هند به ارمغان آورده است و لذا بعید نیست در
دور جدید تحریمها نیز ترجیح سیاستمداران
هندی این باشد
حدود یک ماه از شروع مجدد تحریمهای
ایاالت متحده علیه ایران میگذرد .از آنجا که
در دور قبلی تحریمها یکی دیگر از شــرکای
تجاری ایران عالوه بر چین ،کشور هند بود ،در
این گزارش تالش میشــود ساختار همکاری
این کشور با ایران در گذشته و نیز شرایط پس
از خروج ایاالت متحده از برجام و بازگرداندن
تحریمها مورد بررسی قرار گیرد.
هند در دوره گذشــته تحریمها با توجه به
این که ایران در شــرایط اضطرار قرار داشت
و برای فروش نفت با کمبود مشــتری مواجه
بود ،خواســتار خرید نفت از ایــران با ارز ملی
خود شد که البته مورد موافقت مقامات ایرانی
واقع نشد و سرانجام دو طرف برای بازپرداخت
وجوه حاصل از صادرات نفت بر ســر مدلی به
توافق رسیدند که مطابق با آن هند  ۴۵درصد
از منابع را به روپیه و  ۵۵درصــد را به یورو به
ایران پرداخت میکرد .اما نکته حائز اهمیت در
این توافق این بود که هنــد اجازه بهرهبرداری
کامل ایــران از منابع روپیــهای را نداده بود و
تمایل داشــت تا روپیه موجود کــه عمدتاً در
حسابی مشخص نزد بانکی به نام «یوکوبانک»
قرار داشــت ،صرفاً برای صادرات محصوالت
کشاورزی هند نظیر برنج و چای به ایران مورد
استفاده قرار بگیرد .در حالی که هند عالوه بر
محصوالت کشاورزی ،تولیدات صنعتی بعضاً
با فناوریهای باال نیز دارد.
نتیجه همکاری دو کشــور تحت شــرایط
مذکور فروشهــای عمدتاً نســیه ،مدتدار
و اغلب توأم بــا تخفیف نفت ایــران به هند با
بازپرداختهای قطرهچکانی یورویی از طرف
هند و همچنین ســیل واردات برنج هندی به
کشور تحت عناوین متنوع با تبلیغات رنگارنگ
تلویزیونی در آن مقطع بود .این مکانیســم به
هند کمک کرد تا کسری تجاری خود با ایران
را از ۱۱/۳میلیارد دالر در سال  ۲۰۱۲به ۳/۵
میلیارد دالر در ســال  ۲۰۱۶کاهش دهد .از
این رو میتوان نتیجه گرفت که سابقه «یاری
رساندن به ایران در تحریم» منفعتی بیبدیل
را در تجارت خارجی برای هند به ارمغان آورده
است و لذا بعید نیست در دور جدید تحریمها
نیز ترجیح سیاستمداران هندی این باشد که
یاری از یاران ایران در برابر تحریمها باشند.
گرچه مقامات هند در اولین واکنش رسمی
خود به خروج ایاالت متحده از برجام و اعمال
تحریمها علیه ایران ،از توافق هستهای و ادامه
پایبندی دیگر طرفها به آن حمایت کردند .اما
باید به این نکته توجه داشــت که مواضع کلی
هند در یکی دو دهه اخیر در ارتباط با مناقشات
ایران و ایــاالت متحده ،عموماً بــر محوریت
سکوت و اجتناب از مواضع تند و تحریک هریک
از طرفین استوار بوده است .بدون شک هند در
عرصه بینالمللی خود را نیازمند حمایتهای
سیاسی و همچنین فنی و تکنولوژیکی ایاالت
متحده میبیند.
از این رو بــا توجه به این مــوارد و با در نظر
داشــتن ســابقه رفتار هند در دوره گذشته
تحریمهــا میتــوان نتیجــه گرفــت که در
شرایط پیش رو دهلینو تمایل خواهد داشت
همکاریهای دو جانبه خود با ایران را با همان
مکانیزم پیشــین روپیه -یــورو و با محوریت
یوکوبانک و یــا امثال آن پیش ببــرد .به ویژه
اگر تعهد اروپا به برجام استمرار داشته باشد،
انتقال منابع یورویی از طریق بانکهای کوچک
و متوسط اروپایی که به واسطه حجم محدود
ارتباطــات مالی با ایاالت متحــده در معرض
تحریمها قرار ندارنــد ،امکانپذیر خواهد بود.
بدون شک اســتمرار همکاری دو کشور تحت
مکانیزم یاد شــده مجــددا ً منجر بــه واریز و
بلوکه شدن منابع حاصل از فروش نفت ایران
در یوکوبانک و در نتیجه تقویــت روپیه و نیز
جلوگیری خروج ارز از هند شــده و سودها و
کمیسیونهای قابل توجهی را برای این بانک
به همراه خواهد آورد.
در مجموع با در نظر گرفتن سابقه رفتار هند
در دور نخست تحریمها به نظر میرسد چندان
نمیتوان به مقاومت آنها در برابر فشــارهای
ایاالت متحده دلخوش بود .لذا اگر قرار است از
هند به عنوان «یاری از یاران» در دوران تحریم
یاد شود ،بازنگری در ســاختار همکاری با این
کشور ضرورتی انکارناپذیر است.

چرتکه 3

چالشهای اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان آشکار کرد:

لزوم تغییر رویکرد سیاستگذار به قانونگذاری

محمد ماشینچیان

قانون ممنوعیــت بهکارگیری
بازنشســتگان یک بــار دیگر ثابت
کرد که در غیــاب حاکمیت قانون
و در شــرایطی که قانونگذار درک
درســتی از چیســتی و چهنیستی
قانون نداشــته باشــد ،نیات خیر
بــه تنهایی برای اصــاح رویههای
معیوب کافــی نیســت .برعکس،
در چنیــن شــرایطی هر تالشــی
برای اصالحات در کشــور میتواند
دردســرهای جدیدی ایجاد کرده
و ضمن تضعیــف نهادهای موجود،
فرآیندی را که در کشــور دور باطل
سیاستگذاری نام گرفته تکرار کند.
در ایــن گزارش ،قصــد نگارنده
تایید یــا رد این قانــون بهخصوص
نیســت .بر این باورم که در حاشیه
تصویب و ابالغ این قانون میشــود
درسهــای مهمی گرفــت و ثابت
کرد کــه رویکرد سیاســتگذار به
قانونگــذاری نیازمنــد بازبینــی
جدی اســت و در صورت ادامه رویه
فعلی ،فــارغ از تالشهای خالصانه
سیاســتگذار ،تغییر معنیداری
اتفاق نخواهد افتاد.
سالها اســت که امثال ما راجع
به اقتصــاد دولتــی و برنامهریزی
متمرکز و توزیــع فرصت و رانت در
این دستگاه گفته و هشدار دادهاند،
اما معموال این تحلیلها برچســب
لیبرال و بازار آزاد و نظایر آن خورده
و جدی گرفته نمیشود .اما واکنش
بازنشســتگان صاحب کرســی و

سمت در دســتگاه دولت به قانون
ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان
و رقابت و تالش ایشــان برای باقی
ماندن در مجــاری بیپایان اداری
هیچ شــبههای برای مــردم باقی
نگذاشت؛ آنچه را که ما سالها تالش
میکردیم با ذکر مثال و رسم نمودار
بیان کنیم بزرگــواران ظرف چند
روز عمال ثابت کردند .بعید میدانم
کسی در کشور باقی مانده باشد که
تصور کند عطش ســیریناپذیری
که این بزرگــواران ظرف چندوقت
اخیر برای ماندن در مســند قدرت
به نمایش گذاشــتند ،قرار است با
خدمت بیچشمداشت به من و شما
برطرف شود.
در اقتصــاد ،مکتــب انتخــاب
عمومی ،یــا به تعبیر قدمــا اقتصاد
سیاســت ،این موضوع را بررســی
میکنــد .مطالعات پژوهشــگران
انتخــاب عمومی ثابــت میکند و
البته دســتاورد و نتایــج عملکرد
سیاستمداران وطنی نیز گواه است
که مســووالن پس از تکیه زدن بر
کرسی همچنان انسان باقی میمانند
و به ناگاه به فرشتگانی خویشتندار
تبدیل نخواهند شد و بال در نخواهند
آورد .طبیعت آدمی به گونهای است
که در پی بیشینهســازی مطلوبیت
در زندگی اســت .البته این موضوع
از گذشتههای دور بر آگاهان معلوم
بوده اســت .پس از انقــاب آزمون
جالــب و ارزشــمندی ،هرچند به
بهایی گــران ،در ایران انجام شــد.
با در نظر داشــتن تجربه فســاد در

دســتگاه طاغوت ،انتخاب مدیران
و مسووالن پس از انقالب با در نظر
داشــتن تقوا و اهلیت ایشان انجام
میشد .در نگاه نخست انتخاب فرد
متقی که بر تمایالت انسانیش افسار
زده ،باید مشــکل را حل کند .اما در
عمل اینطور نشد .علت نخست این
بود که نمایش تقوا برای فرد ریاکار
خیلی سخت نیست ،بهخصوص اگر
پیشرفت شغلی و صعود پلکان ترقی
در گرو آن باشد .دوم آنکه حتی فرد
متقی نیز همچنان انســان است و
همــواره در معرض وسوســههای
انســانی اســت .وقتی منابع عظیم
برای مدت طوالنی در اختیار فردی
ولو پرهیزکار ،قــرار گیرد ،معموال
طبیعت بشری او راهی برای توجیه
اســتفاده از این منابع پیدا خواهد
کرد یا دستکم منتفع شدن از مزایا
و امکانات مفصل دســتگاه دولتی
برایش عادی خواهد شد .غرض در
اینجا فروکاستن از زحمات خالصانه
مدیران و مســووالن کشور در چند
دهه گذشته نیســت .صحبت این
اســت که همه ما انســان هستیم
و طبیعت انســان ،ایــران و اروپا و
کارمنــد و مدیرکل نمیشناســد.
مضافا درست است که ایمان و تقوا
میتواند مدیران را تا حدی از وسوسه
حفظ کند اما از آن طرف تمرکز منابع
عظیم در اختیار مدیــران ،آزمونی
ســخت در کمین ایمــان و تقوای
ایشــان خواهد بود .مهمتر از همه
آنکه ســنجههای درونی و غیرقابل
سنجشــی چون تقوی نمیتوانند

قانونممنوعیت
بهکارگیریبازنشستگان
یک بار دیگر ثابت کرد که
در غیاب حاکمیت قانون و
در شرایطی که قانونگذار
درک درستی از چیستی و
چهنیستیقانوننداشته
باشد،نیاتخیربهتنهایی
برای اصالح رویههای
معیوبکافینیست.
برعکس،درچنینشرایطی
هر تالشی برای اصالحات
در کشور میتواند
دردسرهای جدیدی ایجاد
کند
راهگشای سیاســتگذاری باشند.
بنابراین بایــد رمانتیسیســم را از
ســاحت سیاســت بیرون کرده و
با در نظر داشــتن واقعیــات برای
اصالحــات موثرتــر در کشــور
تالش کنیم.
حال اگر طبیعــت آدمی چنین
اســت پس تکیه بر بخش خصوصی
باید بهمراتب خطرناکتر باشد .خیر،
اقتصاد مدرن وقتی شــکل گرفت
که فهمیدیم تالش انســانها برای
پیجویی تعلقات خویش به خدمت
به جامعه میانجامد .آدام اســمیت
میگوید که« :بــه خاطر نازکدلی
قصــاب و نانوا نیســت کــه غذا در
سفره داریم .غذا داریم چون ایشان
در پی تعلقات خویش هســتند».

سوال اصلی آن است که چه تفاوتی
هست میان فعال بخش خصوصی و
دیوانســاالر بخش دولتی که تالش
اولی برای نفع شــخصی به خدمت
به خلق میانجامــد و تالش دومی
برای خدمت به خلق به برآوردن نفع
شــخصی؟ مکتب انتخاب عمومی
پاسخ میدهد :همان طبیعت بشری
و انگیزههای انســانی .کاسب برای
نفع شــخصی باید در بــازار رقابت
کرده و کاال و خدماتی ارائه کند که
زندگی مردم را بهتر کرده و نسبت به
رقبا از مزیتی نسبی برخوردار بوده
و حتیالمقــدور قیمــت ارزانتر یا
کیفیت باالتری داشته باشد.
دیوانســاالر خدمات انحصاری
ارائه میکند که هیــچ رقیبی حق
ارائــه آنها را نــدارد .فعــال بخش
خصوصی باید تالش کند با کاهش
هزینهها منابع محدود را به بهترین
شکل ممکن به اولویتها اختصاص
داده و همــواره در اصالح رویههای
قبلی بکوشد .در حالیکه مدیردولتی
برعکس همــواره در حــال تالش
برای تامین منابع بیشــتر و تعدیل
خدمات ارائه شــده متناسب منابع
موجود است .در یک رســتوران یا
فروشــگاه بهترین جای پــارک را
برای مشــتری نگه میدارند .اما در
یک اداره یا وزارتخانه بهترین جای
پارک همیشه برای عالیرتبهترین
دیوانساالر نگهداری میشود.
موضوع این نیست که کدامیک،
مدیر فروشگاه یا مدیرکل وزارتخانه،
از خصوصیــات انســانی واالتری
برخوردار هستند .موضوع این است
که اولی برای نفع شــخصی حاضر
است خودروی شخصیاش را چند
کوچــه آنطرفتر پــارک کند ،اما
دومی نه .فقط انگیزهای برای واگذار
کردن پارکینگش بــه ارباب رجوع
ندارد ،بلکــه هیچ انگیــزهای برای
رســیدگی بــه کار اربابرجوع هم
ندارد.
راه انداختن کار پنــج ،پنجاه ،یا
پانصد مراجع ،کار بیشتر به معنای
درآمد بیشــتر و زندگی بهتر نیست
بلکه بهمعنای خســتگی بیشــتر
است .حتی برای ســالمترین مدیر
دولتی ،خستگی ،این انسانیترین
خصوصیت مانعی بر سر راه خدمت
است .اما برای مدیر رستوران اینطور
نیست .نبرد کســبه با خستگی در
ماراتن شــب عید این ادعا را ثابت
میکند.
غــرض آنکه هرچنــد چگونگی
توزیــع فرصتها میان مســووالن

چگونگیتوزیعفرصتها
میان مسووالن جای تامل
دارد و قانون منع بهکارگیری
بازنشستگانتالشی
ستودنی برای اصالح روال
معیوب فعلی است .اما در
نهایتچیزی راحلنخواهد
کرد .در بهترین سناریوی
ممکنمدیران جوان همان
راهی را خواهند رفت که
مدیران پیش از ایشان
رفته بودند .این اقتصاد
برنامهریزیشدهمتمرکز
است که باید اصالح شود
جای تامل دارد و این قانون تالشی
ل معیوب
ســتودنی برای اصالح روا 
فعلی اســت .امــا در نهایت چیزی
را حل نخواهــد کــرد .در بهترین
سناریوی ممکن مدیران جوان روی
همان کرسیهایی خواهند نشست
که مدیران بازنشسته تا امروز نشسته
بودند و همان راهی را خواهند رفت
که مدیــران پیش از ایشــان رفته
بودند .ایــن اقتصــاد برنامهریزی
شــده متمرکــز اســت کــه باید
اصالح شود.
باری ،حتی اگــر نخواهیم اصل
بیماری را درمان کنیــم و به التیام
عوارض آن راضی باشیم ،شرط اول
قانونگــذاری در ســایه حاکمیت
قانون ،این اســت که اصــل برابری
مقابل قانون بــه معنی برابری مردم
مقابل قانونگذار نیســت .بلکه به
معنی برابری مردم ،اعم از قانونگذار
و سیاســتگذار و مجری و حاکم و
محکوم ،جملگــی در مقابل قانون
اســت .قانونــی که شــمولیت آن
متناســب دور یا نزدیــک بودن به
مناســبات و نهادهای قدرت تغییر
کند ،اصال قانون نیست.
اما مهمترین نکته در این معادله
جزئیات قانون مصوب نیست .قوانین
خوب در کشور کم نداریم .موضوع
اینجا اســت که این قوانین معموال
بهصورت گزینشی و دلبخواهی اجرا
میشوند یا نمیشوند.
با توجه به واکنشها از زمان ابالغ
قانون تا امروز بهنظر میرســد که
قانون منع بهکارگیری بازنشستگان
نیز قرار است به همان بال دچار شود و
پس از دورهای تالشهای غیرشفاف
به مرور به فراموشــی سپرده شود.
امیدواریم که اینطور نباشد.

خبر

سرنوشت درخواست  ۴۰میلیارد دالر وام ارزی
از حــدود  ۴۰میلیارد دالر درخواســت
پذیرفته شده از ســوی صندوق توسعه ملی
برای ارائه تسهیالت ارزی تا کنون حدود ۱۶
میلیارد دالر به بخشهای مختلف پرداخت
شده است.
از ســال  ۱۳۹۰که صندوق توسعه ملی
به طور رســمی شــکل گرفــت و در قانون
بودجه ســهم آن از منابع ناشــی از فروش
نفت و فراودههای آن مشــخص شد ساالنه
بنا به درصد تعیین شــده منابع به آن واریز
میشــود و منابع آن در محلهــای تعریف
شده در قانون در قالب تسهیالت بکارگرفته
میشود .تسهیالت صندوق توسعه ملی به دو
بخش ارزی و ریالی تقسیم میشود و مطابق
با اساسنامه صندوق اســتفاده کنندگان از
این تســهیالت را فعــاالن اقتصادی بخش
خصوصــی ،تعاونی و بنگاههــای اقتصادی
متعلق به موسســات عمومی غیــر دولتی
تشکیل میدهند.
آخرین گزارش از عملکرد صندوق توسعه
ملی در پرداخت تســهیالت ارزی نشــان

میدهد که مبلغ کل تسهیالت ارزی پذیرش
شده توســط صندوق (اعالم وصول شده) تا
پایان شهریور امسال حدود  ۴۰میلیارد ۳۹۵
میلیون دالر بوده است که از این رقم حدود
 ۳۷میلیارد و  ۷۴۷میلیــون دالر به مرحله
تخصیص رســیده و به عبارتی بانک مرکزی
نامه مسدودی آن را صادر کرده است.
از مجموع تســهیالت ارزی که مسدود
شده حدود  ۲۲میلیارد و  ۴۱میلیون دالر به
طرح های بخش خصوصی ۹۴ ،میلیون دالر
برای طرح های بخــش تعاونی و  ۱۵میلیارد
 ۴۴میلیــون دالر به طرح هــای بنگاههای
اقتصــادی متعلق بــه موسســات عمومی
غیردولتــی و تا  ۵۶۹میلیون دالر در ســایر
موارد تخصیص یافته است.
از کل مبلغ مســدود شــده یعنی از ۳۷
میلیارد و  ۷۴۷میلیون دالر که برای پرداخت
تسهیالت از طریق قراردادهای عاملیت ارزی
است حدود  ۱۶میلیارد و  ۸۶۰میلیون دالر
با همکاری بانکهای عامل و بانک مرکزی به
مرحله پرداخت قطعی به متقاضیان رسیده

اســت .اما عالوه بــر این تســهیالت حدود
۱۱میلیارد و  ۳۵۰میلیون دالر برای اعطای
تسهیالت در اجرای طرحهای ملی مربوط به
حوزه آب ،خاک و کشاورزی اختصاص پیدا
کرده است .بررسی عملکرد این بخش از این
حکایت دارد که هشــت میلیارد دالر برای
طرحهای مهار و تنظیم آبهای کشور ،یک
میلیارد  ۵۰۰میلیــون دالر برای طرحهای
احیا و توســعه اراضی کشاورزی استانهای
خوزســتان و ایالم ۵۰۰ ،میلیون دالر برای
طرحهای آبیاری تحت فشار ۵۰۰ ،میلیون
دالر برای آبرسانی به روســتاها و همچنین
 ۳۵۰میلیون دالر برای تکمیل طرح انتقال
آب به اراضی سیستان مسدود شده است.
همچنین سه میلیارد  ۲۰۸میلیون دالر
برای اجرای بنــد (د) از تبصــره ( )۴قانون
بودجه ســال جاری اختصاص پیــدا کرده
اســت که طبق این بند قانونی دولت مجاز
اســت حدود  ۱۴هزار و  ۳۸۰میلیارد تومان
از منابع صندوق را برداشــت کرده و به چند
بخش اختصاص دهد از جمله صدا و ســیما،

تقویت بنیه دفاعی ،بازسازی مناطق زلزلهزده
طرحهای آبرسانی روستایف تولید واکسن
ســینه پهلو و عفونت کودکان و رفع مشکل
برق و مقابله با ریزگردهای خوزستان.
همچنین در مجمــوع مبلغی معادل ۱۰
میلیارد و  ۸۳۰میلیون دالر براســاس سایر
تکالیف محوله به صندوق توســط مراجعه
قانونی ،به طرح های مربوط اختصاص پیدا
کرده و مســدود شــده اســت .در این بین
میتوان اشاره کرد به بخشــی از منابعی که
در ســال جاری دولت با توجه به مجوزهایی

که دریافت کرد توانســت منابعی از صندوق
را برای بکارگیــری در برخی بخشها مورد
استفاده قرار دهد.
تســهیالت دریافتی از صندوق توســعه
ملی بعد از مدت تنفسی که برای آن تعیین
میشود با ســود شــش درصد بازپرداخت
خواهد شد .این در حالی است که تسهیالت
دریافتی دولت با سود  ۳.۵درصد برمیگردد
و آنطور که رئیس صندوق توسعه ملی اعالم
کرده است تسویه بدهی دولت از سال آینده
انجام خواهد شد.

