به جــای اصلی خــود که خزانه
کشور بوده بازگشته است.
وزارت اقتصــاد اقدامهــای
مهــم دیگــری را نیــز در حــوزه
طــرح جامــع مالیاتــی ،حذف
مجوزهــای زائــد کســب و
الکترونیکیکــردن
کار،
فرآینــد اخــذ ایــن مجوزهــا،
الکترونیکی کردن استعالمات
دســتگاههای دولتــی ،طراحی
و اســتقرار خزانــهداری
الکترونیــک و ...انجــام داده
یــا در دســت اجــرا دارد کــه
اینهــا همگــی بــه شــفافیت
فرآیندهــا و ارتقــای ســامت
اداری و مبــارزه با فســاد کمک
میکننــد .خوشــبختانه مرکــز
اطالعرســانی وزارت اقتصاد از اوایل بهمن امسال در قالب یک
طــرح بزرگ اطالع رســانی که «صد روز ،صد اقــدام» نامگذاری
شــده یکایــک این نــوع اقدامها را به اطــاع مردم بزرگــوار ایران
رسانده و خواهد رساند.
نکته آخری که مایلم در پاســخ به این ســؤال به آن اشــاره کنم
این اســت که شــفافیت پاشنه آشیل فساد اســت و انقالب فناوری
ارتباطــات و اطالعات یک فرصت بینظیر برای بهره گیری از این
فناوری در جهت افزایش شفافیت ایجاد کرده است .اعتقاد دارم
بــرای مبارزه با ایــن پدیده که یــک تهدید بزرگ برای هر کشــوری
محسوب میشود ،باید از این فرصت حداکثر استفاده را کرد.
فســاد شــکل گرفتــه در برخــی از بخشهــای اقتصــادی
چه زیانی به اقتصاد ملی تحمیل کرده است؟
فســاد درهــر ســطح و انــدازهای و با هر وســعتی ،یــک تهدید
بــرای اقتصــاد و از آن مهم تر برای کل جامعــه و نظام اجتماعی
به حســاب میآید .فســاد به اعتماد مردم به دولت که پیشنیاز
ت سیاســتهای اصالحی در اقتصاد است لطمه میزند.
موفقی 
فســاد ،حاکمیــت قانــون را کــه الزمــه تحقــق رشــد اقتصــادی
بلندمدت اســت  ،مخــدوش میکند .فســاد ،بنیانهای اخالقی
هــر جامعه را کــه قوامبخش نظــم اجتماعی و اقتصادی اســت
متزلــزل میکنــد و راه را بــرای گــذار بــه ســطوح باالتر پیشــرفت
اقتصادی مسدود میکند.
متأسفانه شواهد نشان میدهد کشــور ما مواجه با این پدیده

صا

اقت

دی

www.iran-newspaper.com

با تــداوم رونــد نزولی نــرخ تورم امســال پس از  ۲۵ســال
تورم تک نرخی خواهیم داشــت.این دستاورد بزرگ چه
تأثیری در درآمد و هزینه خانوارهای ایرانی داشته است؟
یقیناً اســتمرار روند نزولی تورم در این ســه ســال و رسیدن به
نرخ تــورم تک رقمــی یک موفقیت بــزرگ برای دولــت و مردم
اســت .حتماً یادتان هســت کــه در ســال  ،92اقتصاد ایــران تورم
نقطه بــه نقطه  45درصدی و تورم ســاالنه  40درصدی را تجربه
کــرد و اکنــون هــر دوی این نرخهــا تک رقمی شــدهاند و امســال
دولــت در کنــار هــدف نرخ رشــد اقتصــادی حداقــل  5درصدی
بــه هــدف دیگر خــود که تورم تــک رقمی بــود نیز دســت خواهد
یافــت .همــه این موفقیتها در شــرایطی به دســت آمــده که در
بخش عمدهای از دوره خدمتگزاری دولت یازدهم تحریمهای
اقتصادی پابرجا بوده و اقتصاد ایران از نیمه دوم سال  93با یک
مشکل بزرگ دیگر ،یعنی کاهش شدید قیمت نفت ،نیز مواجه
بوده است.
بدیهی اســت که کاهش
تــورم بــه افزایــش نســبی
مگر میشود
قــدرت خرید مــردم کمک
کرده یا بهتر اســت دقیقتر
تحریمهایی
بگویــم از ســرعت کاهــش
که باعث کاهش شدید
قــدرت خریــد آنهــا کاســته
در صادرات
اســت .شــما اگر یک درآمد
و تولید نفت خام کشور
مشــخصی داشــته باشــید،
شده بود ،مبادالت
تــورم  40درصدی ،چنانچه
مالی بینالمللی
با افزایــش درآمدها جبران
ما را بشدت
نشــود ،قدرت خرید شما را
به همیــن میــزان یعنی 40
محدود کرده بود،
درصــد کاهــش میدهــد.
عملیات بیمه
االن کــه تــورم  8.6درصــد
و حمل و نقل
اســت یعنــی اثــر تــورم
محمولههای تجاری
برکاهــش قــدرت خریــد
کشور را دچار مشکل
مــردم از  40درصد در ســال
کرده ،لغو شود و هیچ
 92به  8.6درصد در شرایط
اثری بر اقتصاد نداشته
کنونی کاهش یافته است.
البتــه هنگامــی کــه ایــن
باشد .بخشی از رشد
دولــت بــر ســر کار آمــد،
اقتصادی سال 95
کاهش شدید درآمد سرانه
و بازگشت
واقعی کشــور در ســالهای
بهبود اقتصادی
 91و  ،92آســیب شــدیدی را
به بخشهای
به قدرت خریــد مردم وارد
مختلف کشور
کــرده بود کــه جبــران کامل
در نتیجه
آن تنهــا از طریــق ارتقــای
میزان تولید داخلی و رشــد
اجراییشدن
ن پذیر
اقتصــادی باال امــکا 
برجام بوده است
است لذا دولت در کنار مهار
تــورم و حتــی مقدم بــر آن،
ایــن هدف را نیز در کانون توجه خود داشــته و دارد .امیدمان این
اســت که بتوانیم با حفظ تورم در ســطوح پایین و تحرک بخشی
بیشــتر بخشهــای مختلــف اقتصــادی ،رفــاه بیشــتر و کیفیــت
زندگی بهتری را برای مردم عزیز ایران به ارمغان بیاوریم.
دولت یازدهم اقدام های گســتردهای در زمینــه مبارزه با
فساد و شفافیت انجام داده است .ضمن ارائه مهم ترین
اقدام ها بفرماییــد این اقدام ها تا چه حــد موفقیتآمیز
بوده است؟
دولت یازدهم هم اقدام های مهمی را برای ارتقای ســامت
اداری و مبــارزه با فســاد انجــام داده و هم برنامههــا و اقدام های
مهمــی را در دســت اجــرا دارد .مــن میخواهــم از ایــن فرصت
اســتفاده کنــم و به چنــد نمونه از آنهــا کــه در وزارت اقتصاد اجرا
شده یا در حال اجراست اشاره کنم.
یک اقدام مهمی که در سه سال اخیر در وزارت اقتصاد دنبال
شــد و خوشــبختانه اکنــون بــه نتیجه رســیده ،طراحی و اســتقرار
ســامانه جامع گمرکی است .ممکن است در نگاه اول ارتباط این
اقدام با مبارزه با فساد روشن نباشد .اما این تصور درستی نیست.
همین اقدام باعث شده تا با روزآمد و شفاف شدن فرآیند انجام
تشــریفات گمرکی ،امکان انجــام تخلفات گمرکــی و قاچاق کاال
بشدت محدود شــود و آمار کشفیات گمرکی در حوزه قاچاق کاال
و مواد مخدر رشــد چشمگیری داشته باشــد .همچنین ،به دلیل
الکترونیکیشــدن اســناد گمرکی در این ســامانه ،راه برای جعل

این اســناد که قبالً باز بود ،بسته شــود .از آن مهمتر با قطع رابطه
بیــن واردکننــدگان و صادرکننــدگان بــا ارزیابــان گمــرک ،اقدام
مؤثــری بــرای ارتقــای ســامت اداری در ایــن حوزه انجام شــده
اســت .اینها جدای از آثار مهمی اســت که این ســامانه بر کاهش
زمان و هزینه طی تشریفات گمرکی داشته است.
کار مهــم دیگــری کــه در وزارت اقتصــاد برای مبارزه با فســاد
انجــام شــده ،مجموعــه اقــدام هایی اســت کــه مرکــز اطالعات
مالی و مبارزه با پولشــویی انجام داده اســت .یکی از راههای مؤثر
مبــارزه با فســاد ،رصدکــردن و قطع جریــان مالی آن اســت .این
یک وجه مهم از مبارزه با پولشــویی اســت .مرکــز اطالعات مالی
درسه سال اخیر اقدام های مؤثری را برای اجرایی کردن قوانین و
مقررات کشور در این حوزه و پیاده سازی و بهره برداری از سامانه
الکترونیکــی طراحیشــده در ایــن عرصــه انجــام داده اســت.
نتیجــه این اقدام ها کشــف پروندههای بزرگ قاچــاق کاال و ارز و
فرارمالیاتــی بوده اســت .از این مســیر میلیاردها تومــان درآمد

در سطحی گسترده است لذا از ناحیه این پدیده یک تهدید بسیار
جدی متوجه اقتصاد ملی اســت .دولت تدبیــر و امید ،اهمیت و
خطیــر بــودن موضوع را بخوبی تشــخیص داده و همــان طور که
گفتم برنامهها و اقدام های خوبی را در این حوزه ســازماندهی و
اجرا کرده یا در دست اجرا دارد.
برجــام و لغو تحریمهــا چه آثاری بــر اقتصاد ملــی ایران
داشته است؟
تحریمهای اقتصادی ،یک ظلم آشــکار به ملــت ایران بود و
رفع این ظلم حق مردم ما بود .متأسفانه در مورد آثار اقتصادی
برجــام دو دیدگاه کامالً متفاوت وجود داشــت که تجربه این یک
ســاله نشان داد هر دوی آنها نادرست است .یک دیدگاه معتقد
بود برجــام هیچ ثمــرهای برای اقتصــاد ایران نخواهد داشــت و
دیــدگاه دیگر اعتقاد داشــت که برجــام و لغــو آن کلید حل همه
مشــکالت اقتصادی کشــور اســت .از ابتــدا هم مشــخص بود هر
دوی این دیدگاهها غلط است.
مگر میشود تحریمهایی که باعث کاهش شدید در صادرات
و تولیــد نفت خام کشــور شــده بود ،مبــادالت مالــی بینالمللی
مــا را بشــدت محدود کــرده بــود ،عملیــات بیمه و حمــل و نقل
محمولههــای تجــاری کشــور را دچار مشــکل کــرده ،لغو شــود و
هیچ اثری بر اقتصاد نداشــته باشــد .من در پاســخ به ســؤال اول
شــما هم اشــاره کــردم که بخشــی از رشــد اقتصــادی ســال  95و
بازگشــت بهبود اقتصادی به بخشهای مختلف کشور در نتیجه
اجراییشدن برجام بوده است.
پــس از برجام و لغو تحریمهای هســتهای بود کــه صادرات و
تولید نفت خام کشــور با ســرعت فوقالعاده و درخور تحســینی
به ســطح پیــش از تحریمها بازگشــت .این یعنی دو برابر شــدن
صادرات نفت خام .چطور ممکن اســت کســی ادعــا کند که این
اثری بر اقتصاد ملی ندارد؟ پس از برجام غالب محدودیتهای
اعمالشــده برمبــادالت مالی کشــور با کشــورهای دیگــر از میان
برداشــته شــده؛ مبادالت مالی کشــور تســهیل و کمهزینه شــده؛
مشــکالتی که در دسترسی به منابع ارزی کشــور و نقل و انتقاالت
درآمدهــای ارزیمــان داشــتیم مرتفع شــده؛ موانعی کــه برای
بیمــه کشــتیهای حامل محصــوالت ما بود برداشــته شــده؛ که
همه اینهــا هزینههــای تجاری و ریســکهای ســرمایهگذاری در
کشــور را بشــدت کاهش داده اســت .اقتصاد ما پیــش از برجام از
بابت ایــن محدودیتهــا ،هزینههای زیــادی را تحمــل می کرد
که با اجراییشــدن برجام دیگر ناچار به پرداخت آنها نیســتیم.
اینها منافع غیرقابل چشمپوشــی و بزرگی را برای اقتصاد کشــور
داشــته اســت .اما اینها به معنــای تأیید آن دیدگاهی نیســت که
برجام را کلید حل همه مشــکالت اقتصادی کشــور میدانســت.
راه حل مشــکالت اقتصــاد ایران درونی اســت .از ابتدای شــروع
مســئولیتم در وزارت اقتصــاد بارهــا و به مناســبتهای مختلف
گفتــهام و اکنــون نیــز تأکیــد میکنم که شــرایط بحرانــی اقتصاد
کشــور در ســالهای  91و  92و در زمــان شــروع بــه کار ایــن دولت،
ناشــی از ترکیب ســه عامــل ســاختارها و نهادهای نامناســب به
ارث رســیده از گذشــته دور ،سیاســتهای نامناســب اقتصــادی
دولت قبل و تحریمهای اقتصادی بوده اســت .روشــن اســت که
لغــو تحریمهای اقتصــادی ،در بهترین حالت ،تنهــا یکی از این
مشکالت سهگانه را رفع میکند و نمیتوانسته و نمیتواند حالل
تمامی مسائل اقتصاد ایران باشد.
در یــک ســال و انــدی کــه از برجــام گذشــته چــه تعــداد
تفاهمنامــه و قــرارداد میــان طرفهای ایرانــی و خارجی
منعقد شده است؟
واقعیــت آن اســت کــه بــا روی کار آمــدن دولــت یازدهــم و
پشــتیبانی مردم از رویکــرد متفاوت این دولــت در عرصه روابط
خارجی ،شــاهد تحول مهمی در این زمینه بودهایم .دیپلماسی
موفــق دولــت باعث شــد طــرح انــزوای ایــران با شکســت کامل
مواجه شــود .با پیگیری همکارانــم در وزارت اقتصاد ،این بهبود
روابط خارجی ،در روابط اقتصادی با کشورهای مختلف دنیا نیز
بازتاب داشت .دراین مدت تفاهمنامهها و قراردادهای متعدد
و مهمــی در حــوزه اقتصــاد بین ایــران و کشــورهای مختلف دنیا
منعقد شده است .برخی از آنها در حوزه سرمایهگذاری خارجی
در ایران یا در حوزه تجهیز ناوگان هوایی و توسعه صنعت خودرو
و ....پیشــرفتهای خوبــی داشــته و اجرایــی هــم شــده و برخــی
دیگــر هنوز فرآینــد پیش از اجرا را طی میکنــد .دولت با جدیت،
هــم به گســترش بیشــتر روابط اقتصــادی با کشــورهای مختلف
جهــان ادامــه خواهــد داد ،هــم افزایش ســرعت اجراییشــدن
تفاهمنامهها و قراردادها را دنبال خواهد کرد.
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