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حرف اول

 تهاتر نفتي؛ مزایا و معایب

یکــی از تازه هــا و بدعــت الیحه 
بودجــه ۱۴۰۱ کــه اولیــن الیحه 
بودجه دولت سیزدهم نیز به شمار 
می رود، بند ی تبصره یک است که 
در آن دولت مکلف است به میزان 
۴٫۵ میلیارد یورو محموله نفتی به صورت تهاتر جهت 
تقویت بنیه دفاعی تخصیص دهد. هرچند در این بند 
قید شــده که وزارت نفت با همکاری وزارت اقتصاد و 
وزارت دفاع آیین نامــه اجرائی آن را تهیه خواهد کرد 
اما ســازوکار اجرائی این تکلیف بــا ابالغ و تخصیص 
سازمان برنامه وبودجه و نظام پرداختی بانک مرکزی 
با قیمت روز صادراتی که توســط شــرکت ملی نفت 
ایران معین می شــود، تنظیــم خواهد شــد. این بند 
طبیعتا با فرض تداوم تحریم صادرات نفت و با توجه 
به شرایط تحریمی و در واقع با هدف دورزدن تحریم ها 
با اســتفاده از ظرفیت های خارجــی از وزارت نفت و 
شــرکت ملی نفت ایران طراحی و تنظیم شده که اگر 
این شرایط تحریمی حاکم باشد، می تواند به عنوان یک 
آلترناتیو مورد توجه باشــد اما بــا اخباری که از وین و 
مذاکرات احیــای برجام به گوش می رســد، احتمال 
تــداوم تحریم ها ضعیف اســت و دســت اندرکاران 
صنعت نفت نیز خود را برای بازگشــت به بازار نفت 
و رســیدن به ظرفیت پیشــین تولید و صادرات آماده 
می کنند. در واقع می توان این گونه اســتنتاج کرد که با 
توجه به چشم اندازی که برای مذاکرات احیای برجام 
و رفع تحریم های نفتی وجود دارد، فلســفه وجودی 

این تکلیف نیز از بین می رود.

علیرضا سلطانى . کارشناس اقتصاد انرژى
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صد سال اقتصاد در ایران

برندگان و بازندگان 
انقالب سفید

محرومیت پیش رونده

آنچه اقتصاد بر سر تئاتر آورد

نوسانات قیمت دالر    چه بر  سر  مردم  ایران آورد؟

علی ماجدی، معاون سابق وزارت نفت و وزارت خارجه:

یادداشت

قوه قضائیه فرهنگ «داوري» را رواج دهد

 دسترســی آســان و همگانی به عدالت، اولین و 
ساده ترین مفهوم و از مصادیق بارز حقوق شهروندی 
اســت که در قانون اساسی به آن اشاره شده است. به 
موجب قانون اساســی نیز  دادخواهی حق مسلم هر 
فرد اســت و هر کس می تواند بــه منظور دادخواهی 
به دادگاه های صالح رجوع کند. همه افراد ملت حق 
دارند این گونه دادگاه ها را در دســترس داشته باشند 
و هیچ کــس را نمی تــوان از دادگاهــی که به موجب 
قانــون حق مراجعه بــه آن را دارد، منع کرد؛ اما  باید 
اذعــان داشــت در عمل حجم دعــاوی مطروحه در 
دادگستری ها و عدم توازن بین تقاضا و عرضه خدمات 
قضائی راهکارهای بنیادیــن دیگری را فراروی ما قرار 
می دهــد. از آنجایی که شــرط داوری در قراردادهای 
روزمره و نیز آشــنایی با صالحیت های شوراهای حل 
اختالف موجــب کاهــش ورودی پرونده های جاری 
به دستگاه قضائی می شــود، قوه قضائیه می بایست 
در راستای فرهنگ ســازی مزیت های استفاده از شرط 
داوری و دادگســتری قانونی خصوصی اهتمام ورزد. 
امروزه حل وفصل اختالفــات از طریق مداخله فردی 
مورد وثــوق و در عیــن حال متخصــص و مطلع بر 
مراجعه بــه محاکم دادگســتری ترجیــح دارد. زیرا 
مــردم اصواًل از رفت وآمد به مراجع قضائی و دریافت 
اخطاریه و احضاریه به ویژه در فرض مخدوش شــدن 
اعتبار شغلی و خانوادگی، گریزان هستند. بدین جهت 

آنان ســعی دارند کــه حتی المقــدور از مراجعه به 
دستگاه قضائی امتناع کرده و در محیط های دوستانه تر 
و با آرامش بیشــتری به حل وفصل اختالف بپردازند. 
از جمله دالیل دیگر اینکه، کندی جریان رســیدگی در 
محاکم، هزینه دادرســی، حق الوکاله وکیل، کارشناس 
و اطاله دادرســی و نهایتا در برخی مــوارد مقاومت 
محکــوم در برابر اجــرای حکم قطعی با توســل به 
دعوی اعســار، ترجیح داوری بر دادرســی را به اثبات 
می رساند. قانون آیین دادرسی مدنی در فصل داوری 
مقرراتی وضع کرده که طرفین کلیه قراردادها را قادر 
می سازد از مداخله مراجع قضائی صرف نظر کرده و با 
انتخــاب داور و مراجعه به حکمیت، فصل خصومت 
در دعــوی را بــه فرد مورد انتخاب خویش ســپرده و 
تسلیم حکم اشخاصی شوند که یا از نظر معلومات و 
اطالعات فنی و یا از نظر شهرت شان به صحت عمل و 
امانت آنها ایمان بیشتری دارند. در نتیجه این امر اعم 
از اینکه حسب برخی قوانین مانند قانون پیش فروش 
آپارتمان ها اجباری باشــد، یا بنا به قــرارداد و تراضی 
اصحاب دعوا اختیاری باشــد، از کینه ورزی ها کاسته و 
غالباً دو طرف مناقشــه از نتایج آن رضایت کامل تری 
دارند، درحالی که چنین فضایی در محاکم دادگستری 
دیده نمی شود. عدم استقبال شهروندان از نهاد داوری 
عمدتا به دو دلیل اســت: اول اینکه بســیاری از افراد 
اصال از وجود چنین ســازوکار قانونی مطلع نیســتند. 
یعنی اینکه نســبت به رسمیت نهاد داوری در قوانین 
موضوعه مــا آگاهی ندارند، امــا در خصوص داوری 
دعاوی داخلی قانون آیین دادرســی مدنی و در مورد 
دعاوی بین المللی قانون داوری تجاری بین المللی به 

امر داوری وجاهت قانونی بخشیده است.

یادداشت

دست و دلمان به کارى نمى رود
 

می گویند افزایــش نرخ ارز یا به عبارتی خودمانی 
باالرفتن قیمت دالر می تواند با اقتصاد مقاومتی پیوند 
بخورد و حتی باعث گســترش تولیدات داخلی شود. 
برخی حتی بر این باورند کــه افزایش صادرات ملی 
را در پی خواهد داشــت. شــاید این نگاه هــا را بتوان 
روی کاغذ دنبال کرد. شــاید در جامعه ای با ثبات که 
در آن تحریمی نیست، سرمایه گذاری معنادار است و 
رشــد اقتصادی و تولید حرف اول را می زند، بتوان به 
چنین گزاره هایی دل خوش کرد؛ اما وقتی با هم زمانی 
تحریم، کاهش ســرمایه اجتماعی و شوک های باالی 
پولی مواجه شــده ایم، چنین دلخوشــی هایی راه به 
جایی نمی بــرد. افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول 
اسمی در جامعه ای که نسبت واردات و صادرات آن 
به ســبب تحریم به هم ریخته و حجــم واردات آن 
پیشــی گرفته اســت یا جایی که تولیدات داخلی آن 
هم به واســطه افزایش قیمت کاالهای واســطه ای 
(وارداتی که برای تولیدات داخلی مورد نیاز اســت) 
به نرخ ارز گره خورده، تأثیرگذار اســت. این گزاره دوم 
حتی در موارد خوراک و پوشــاک مــا نیز که به ظاهر 
تولیدات داخلی هستند، نقش بازی می کند. از همین  
رو اســت که می توان بســیاری از پیامدها را به دنبال 
باالرفتــن قیمــت دالر پیش بینــی کــرد. درواقع این 
تغییرات شاخص قیمت ها و تورم است که نقش بازی 
می کنــد تا تغییرات قیمت ارز. اما به راســتی جامعه 
چگونه با این تغییرات مواجه شده و مواجه می شود. 
تغییرات قیمت ارز آثار متعددی داشــته و بسیاری از 
تحلیلگــران اجتماعی و اقتصادی آن را محاســبه و 
عرضه کرده اند؛ اما اگر قرار باشــد به شــکل خالصه 
به برخی از آنها اشــاره کرد، می توان اثرات اقتصادی، 
اجتماعی، سیاســت گذارانه و فــردی آن را از یکدیگر 

تفکیک کرد.
آثار اقتصادی افزایش نرخ ارز

مهم تریــن اتفاق همان افزایش تورم و پایین آمدن 
سطح رفاه در جامعه است. هرچند که تورم به تنهایی 
برآمده از ارزش پول ملی نیست و انواع سیاست های 
داخلــی و خارجی یا انــواع اتفاقات و پیشــامدهای 
طبیعی، سیاســی، اجتماعــی و فرهنگی می تواند در 
آن نقش داشــته باشد؛ اما نقش تغییرات پولی را که 
خــودش برآمده از همان سیاست هاســت، نمی توان 
نادیده گرفت. اتفاقی که باعث کوچک تر شــدن سبد 
مصرفی خانوارها شــده و تعداد خانوارهای زیر خط 
فقر را افزایش می دهد. در حال حاضر شاید مهم ترین 

مســئله تعداد باالی خانوارهــای زیر خط فقر (طبق 
آمارهای رســمی بیــش از ۳۲ میلیون نفــر زیر خط 
فقر) به شــکل رســمی اســت؛ چیزی که پیامدهای 

جبران ناپذیری بر آینده خواهد داشت.
تــورم و افزایــش قیمت های پــس از آن روندی 
همواره افزایشــی بوده و حتی به شرط ترمیم ارزش 
پول ملی به جایگاه پیشین خود بازنمی گردد. از این رو 
حتی امید به بهبود از پی این افزایش ها نیز از دســت 
می رود. از طرفی تورمی که به جهت تغییرات قیمت 
ارز رخ می دهد، به شدت تحت تأثیر اطالعات از پیش 
به دســت آمده دربــاره قیمت دالر اســت. رانت های 
اطالعاتی در زمان هایی که تغییرات قیمت ارز باالست 
یا زمان هایی که ارزش پول رسمی به شدت پایین آمده، 

می تواند سرنوشت برخی را یک شبه تغییر بدهد.
از دیگر اتفاق های اقتصادی خروج ســرمایه ها از 
کشــور است. ســرمایه گذاری های اقتصادی به سبب 
ریســک باالی آنها کمتر نتیجه بخش اســت؛ از این رو 
عقالنی ترین کار گویا تبدیل پول به ســرمایه ای است 
که افزاینده باشــد. خرید دالر، خروج پول از کشــور و 
سرمایه گذاری در خارج از کشور برای ثبات بیشتر بسیار 
رایج می شود. تنها در سال ۱۳۹۹ که کشور با مشکالت 
ارزی هم روبه رو بوده، حدود شش میلیارد دالر ارز از 

کشور خارج شده است.
آثار اجتماعی افزایش نرخ ارز

پایین آمدن سطح رفاه مهم ترین اثرش را در تغییر 
پایــگاه اقتصادی خانوارها خواهد گذاشــت. درواقع 
تغییر پایگاه اقتصادی به این معناســت که بســیاری 
از محصوالت از ســبد مصرفی مردم خارج می شود. 
همین نیز اثرش باز بر افزایش قیمت این محصوالت 
خودنمایــی خواهد کــرد. مهم ترین محذوف ســبد 
مصرفی خانوارها در زمانه افزایش تورم، محصوالت 
هنری و فرهنگی اســت. کاهش چشمگیر مشتریانی 
که بتوانند برای فرهنگ هزینه کنند، باعث گران ترشدن 
محصوالت خواهد شد. نبود مشتری و افزایش قیمت 
اقالم مورد نیاز، قیمت هــای این محصوالت را چنان 
افزایــش می دهد که گاهی تولیدنکــردن و کار فاخر 
انجام نــدادن به صالح اهل فرهنــگ و هنر نزدیک تر 
می شــود. شــاید باید انواع محدودیت ها و ممیزی ها 
را به ایــن صرفه اقتصادی افزود. از همین  رو اســت 
که با مهاجرت گســترده اصحاب فرهنــگ یا انزوای 
ایشــان روبه رو هستیم. آن  کســی می تواند بماند که 
بتواند دکانی دیگر و ســودآورتر در جایی دیگر بیابد و 
از آن بــرای تولیدات فرهنگی بهره ببرد؛ اما نتیجه در 
بلندمدت کامال هویداست؛ کاهش تولیدات ارزشمند 
و فاخر فرهنگی و هنری، استفاده نکردن از محصوالت 
مانــدگار و پناه بــردن بــه فراغت های دم دســتی و 

کم ارزش تر. نیازی به اثبات نیست.

 معین شرقى
 سمیه توحیدلو* حقوق دان
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 قمر و مرکز

 بســیاری از کشــورها مسائلی 
مانند جرم و جنایت، خشونت، فقر، 
نابرابــری، تخریب محیط زیســت، 
نابسامانی های اقتصادی و... دارند. 
این مســائل پیچیــده و چندبعدی 

هســتند؛ بنابراین نظریه پردازی و ارائه راه حل برای حل 
یا کاهش آنها دشوار است. در چند دهه گذشته بحث 
سازمان های غیردولتی و مردم نهاد برای کاهش مسائل 
مورد توجه قرار گرفته اســت. برخــی دولت ها به این 
نتیجه رسیده اند که به تنهایی نمی توانند مسائل پیچیده 
را حل کنند؛ به همین دلیل زمینه و بستر مناسبی برای 
سازمان های غیر دولتی فراهم آورده اند. این سازمان ها 
که در ایران با نام سمن شناخته می شوند، در حوزه های 
مختلفی مانند اقتصادی و رفاهی، آموزشی، آسیب های 
اجتماعی، قضائی و... فعالیت می کنند. این سازمان ها 
غیر دولتی نامیده می شــوند، اما کامال مستقل از دولت 
نیســتند بلکه در ارتباط با دولت قرار دارند. بااین حال، 
قانون تشکیل سمن ها نشان می دهد که وابستگی این 
سازمان ها به لحاظ قانونی به دستگاه های دولتی زیاد 
اســت و نمی توان چندان از عنوان غیردولتی برای آنها 
اســتفاده کرد که باعث می شــود توســعه و اثرگذاری 

فعالیت های آنها کاهش پیدا کند. 

دوئل روسیه و آمریکا بر سر اوکراین

هــم  از  جهــان  در  همــه 
می پرســند آیا در اوکراین باالخره 
جنگ می شــود؟ آیــا اختالف بر 
ســر اوکراین تبدیل به یک جنگ 
تمام عیــار بین آمریکا و روســیه 

خواهد شــد؟ آیــا چنین جنگــی احتمــال دارد به 
جنگ سوم جهانی تبدیل شــود؟ برای پاسخ به این 
سؤاالت و سؤاالت مشــابه، باید به بررسی دیدگاه ها 
و مقاصــد رهبران روســیه و آمریکا از دعوا بر ســر 
اوکرایــن پرداخت. پوتین حدود ۱۵۰ هزار ســرباز به 
همــراه صدها تانک زرهی و جنگنده های پیشــرفته 
از گوشــه و کنار روســیه به کنار مرزهای اوکراین و 
بالروس انتقال داده اســت. آیا امکان دارد این همه 
سرباز و تجهیزات صرفا برای باج گیری از غرب و ناتو 
باشــد؟ یا اینکه اوکراین به ناتو نپیوندد؟ بدون شک 
باید عمیق تر به موضوع نگریست. از زمان فروپاشی 
اتحــاد شــوروی تاکنون، مــردم روســیه در آرزوی 
به دست آوردن مرزهای سابق لحظه شماری می کنند 
و اگر رهبری بتواند به این مهم دست یابد، دیکتاتور 
یا دموکراتیک، از ســوی مردم روسیه مورد استقبال 
قرار می گیــرد و نامش در کنــار امپراتورهای بزرگ 
تزاری در تاریخ روسیه به ثبت خواهد رسید. از زمان 
گورباچف تاکنون هیچ رهبری در روســیه نتوانسته 
بــه این آرزوی مردم جامه عمل بپوشــاند. والدیمیر 
پوتین تنها رهبر روســیه اســت که جرئــت کرده به 
گهگاه دست اندازی  جمهوری های سابق شــوروی 
کرده و نام و نشــانی از خود به جای بگذارد. روســیه 
به بخش هایی از گرجستان حمله ور شد و اوستیای 
جنوبــی به صــورت شورشــیان طرفدار روســیه در 
درون گرجســتان شــکل گرفت. همین سیاست در 
مورد آبخازیا پیاده شــد و غده ســرطانی دیگری در 
درون گرجســتان به وجود آمد. اولین دست اندازی 
رســمی به خــاک اوکراین، در ســال ۱۳۹۳ صورت 
گرفــت و در درگیری با اوکرایــن، جزایر کریمه را به 
خاک روسیه افزود. تا آن موقع، روسیه به عنوان یک 
قدرت منطقه ای تلقی می شــد و پوتین از این تلقی 
احساس خشــم بسیاری داشت و می خواست نشان 
دهد قدرتی جهانی است. از قضا با یک اشتباه، ایران 
از روسیه دعوت کرد با نیروی هوایی به خاک سوریه 
بیاید و خــودش نقش نیــروی زمینــی را بر عهده 
داشــته باشــد؛ با این تصور که فرماندهــی و برنده 
اصلی در جنگ، نیروی زمینی است و ایران می تواند 
هدایت امور ســوریه را در دســت خود نگه دارد. با 
بروز این اتفاق و برتری روســیه در صحنه ســوریه و 
توجه آمریکا، اسرائیل و اروپا به نقش روسیه، پوتین 
اعتماد به نفس چندانی پیدا کرد که به تکمیل نقش 
تاریخی خود در بســط و گســترش حدود و مرزهای 
روسیه بپردازد. اداره کردن ما در سوریه به ترتیبی که 
رضایت و شــعف اســرائیل و به تبع آن غرب را به 
همراه داشــت و به دنبال آن هدایت کالف مذاکرات 
هســته ای و برجام از ســوی سفیر روســیه در وین، 
جایگاه مطمئن تری برای روســیه در جهان رقم زد. 
پوتین احساس کرد وقت مناسب فراهم شده و باید 
برگی دیگر در راستای احیای مرزهای سابق به اجرا 
بگذارد. بی شــک هر رهبری قادر باشد در این راستا 
گام بردارد، آن قدر از ســوی مردم روســیه محبوب 
خواهد بود که هیچ معارض سیاسی ای در مقابل او 

یارای ایستادگی نخواهد داشت. 

سرمقاله

حمزه نوذرى . جامعه شناس و استاد دانشگاه

سیدعلى خرم*

ادامه در صفحه ۴

افتتاحیه رسمی کرسی یونسکوافتتاحیه رسمی کرسی یونسکو
 در مخاطرات زمین شناختی ساحلی در مخاطرات زمین شناختی ساحلی

 امروز در آب های نیلگون خلیج فارس، «همبستگی جهانی و حاکمیت خرد» را شاهد 
خواهیم بود. مراسم افتتاحیه رسمی کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی 
با همیاری پژوهشــگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، منطقه آزاد قشم و سازمان 
زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به صورت مجازی و حضوری بر عرشه کشتی کاوشگر 
خلیج فارس به صورت ویدئوکنفرانس با حضور همه اعضای شــورای علمی راهبری 
کرسی از کشورهای استرالیا، ژاپن، چین، روسیه، ارمنستان، آلمان، سوئیس، ایتالیا، فرانسه، 
انگلستان و ایران در ساعت ۱۳:۰۰ به وقت تهران را برگزار می شود. امکان حضور در وبینار
عالقه منــدان همــه  بــرای   (https://www.skyroom.online/ch/inioas/cgha)

 فراهم است.

 قرنی کهنه رفت و قرنی نو زاده شــد. یک قرن تجربه 
بشری، حی و حاضر پشت سر ما ایستاده است؛ نه سیل 
بنیان کن اســت و نه وادی فراموشی، تجربه ای حاصل 
از زندگی تک تک ماســت. بر این کره خاکی آمدگانی که 
رفته اند، نقش خود را بر تاریــخ زده اند و دیری نخواهد 
پایید که ما نیز جزء رفتگان تاریخ باشــیم. تاریخ آدمی، 
خانه تاریخ یک قرن، از آن جهت قابل تأمل اســت که 
بســیاری از آدم ها در مقاطعی از آن زیسته و تجربه اش 
کرده انــد. این قرن بــا انبوهی از تحــوالت اقتصادی، 

سیاســی، اجتماعی، فرهنگی و علمی همــراه بوده که 
سرمایه و دستاوردهای بشری اســت. برای یادداشت 
یک قــرن ماضی بر آنیم تــا در روزهــای پایانی هفته، 
چهارشنبه و پنجشنبه، حوادث یک قرن را در حوزه های 
مختلف از جمله اقتصاد، سیاســت، ادبیــات، حادثه، 
صنعت، جامعه و ورزش واکاوی کنیم و اثرات هر حوزه 
را بر حوزه های دیگر نشان بدهیم. در اولین قدم اقتصاد 
را برگزیده ایم. ببینیم حوادث مهم اقتصادی چه بوده و 

چگونه بر دیگر شئونات زندگی ما مؤثر بوده است.

خواست اقلیت  مجلس  برای محدود سازی اینترنت  به بار  نشست

 صیانت  از  اینترنت 
با چشمان بسته

دیوان عدالت اداری یکی از مستندات قانونی بودن حکم شهردار    را  باطل کرد

   چالش دوباره
 در حکم علیرضا زاکانی

از ملى شدن نفت
 تا حذف یارانه ها

اصالحات ارضى، مهاجرت 
 فقر و نابرابرى در روایت ادبى

تلویزیون را  از برق بکش!

دیپلماسى 
بیشتر هزینه داده است

ادامه در صفحه  ۲


