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مدیرعامل  بانک صادرات ایران در آیین گشایش
سومین نمایشگاه و همایش «حمایت از ساخت 

داخل در صنعت پتروشیمی» عنوان کرد
ظرفیت ساالنه ۲ میلیارددالری 

نظام بانکی برای تأمین مالی 
پتروشیمی ها

حجت اله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران  �
از ظرفیــت ســاالنه یک و نیــم تا دو میلیــارد دالری 
نظام بانکی برای تأمین مالی صنعت پتروشیمی خبر 
داد و گفــت: ظرفیت تولید ســاالنه ۲۵۰ میلیون تن 
محصوالت پتروشــیمی تا ۱۰ سال آینده با کمک نظام 

بانکی فراهم است. 
به گــزارش روابط عمومی بانک صــادرات ایران، 
حجت اله صیدی در آیین افتتاحیه سومین «نمایشگاه 
و همایــش تخصصــی حمایت از ســاخت داخل در 
صنعت پتروشــیمی» به نمایندگــی از نظام بانکی از 
زحمات همه تالشگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی 
قدردانی کرد و افزود: افتخار داریم که یکی از مهم ترین 
آرزو های مقام معظم رهبری و مردم و یکی از واالترین 
آرمان های انقالب اســالمی که همان استقالل کشور 
اســت و امروز با مفهــوم اقتصــاد مقاومتی تعریف 

می شود، در صنعت پتروشیمی متبلور شد. 
وی بــا بیــان اینکه جنبــه اقتصادی اســتقالل از 
اهمیت بسزایی برخوردار است، اظهار کرد: در صنعت 
پتروشــیمی مؤلفه های سیاســت های کلــی اقتصاد 

مقاومتی تبلور یافته است. 
اقتصــاد،  درون گرایــی  کــرد:  تأکیــد  صیــدی 
مردم بنیان بــودن، تعامــل با خارج و ابتنــا بر اقتصاد 
دانش بنیان به خوبی در صنعت پتروشــیمی محقق 

شده است. 
مدیرعامــل بانــک صــادرات ایــران با اشــاره به 
تأکیدات مقام معظم رهبری و مســئوالن عالی کشور 
در خصوص اقتصاد و انتظــارات از نظام بانکی برای 
هدایت اعتبار به سمت تولید، گفت: بانک ها اعتبارات 
و منابع را به سمت تولید هدایت می کنند و بر اساس 
اعداد و ارقام اعالم شده در صنعت پتروشیمی، سهم 

بسزایی در این خصوص دارند. 
وی با بیان اینکه بانک ها در این عرصه دو کار بزرگ 
انجام داده اند، افزود: یکی از این دو اقدام، تأمین مالی 
زنجیره پتروشیمی در بخش سرمایه ثابت و سرمایه در 
گردش است که طی آن سه بانک صادرات ایران، ملت 
و تجارت در سال های اخیر به طور متوسط ساالنه یک 
میلیارد دالر برای توسعه طرح های پتروشیمی هزینه 

کرده اند. 
صیدی دومین اقدام بزرگ نظام بانکی در صنعت 
پتروشــیمی را مدیریــت وجوه حاصــل از صادرات 
محصوالت این صنعــت خواند و افــزود: زمانی که 
درآمدهای ارزی کشور کسب شد، انتقال و تبدیل آن به 
کاال، کاالهای واسطه ای و زیرساخت در کشور، نتیجه 
فعالیت بانک هاســت که با بیش از ۲۰۰ هزار همکار 
خود در شبکه بانکی برای کسب این موفقیت تالش 
کرده اند.  مدیرعامل بانک صادرات ایران درون زابودن، 
قابلیت ارتقا و امتیــازات ایران در منطقه در صنعت 
پتروشــیمی را عاملی مهم برای افزایش تولید سرانه 
دو و نیم تا سه تن محصوالت پتروشیمی و رسیدن به 
قله موفقیت در بازه زمانی مشخص دانست و اظهار 
کرد: تولید ۲۵۰ میلیون تن محصوالت پتروشــیمی با 
دســت یابی به محصوالت نهایی قابل تحقق است؛ 
چراکه امــروزه فروش متانول و اتیلــن نیز که زمانی 
محصول نهایی بود، خام فروشی به حساب می آید و 
ایــن مواد باید به محصوالت نهایی مورد نیاز صنعت 
خودرو، لوازم خانگی، نســاجی و دیگر صنایع تبدیل 
شــوند.  صیدی بــا اعالم آمادگی نظــام بانکی برای 
تأمین مالی و مدیریت وجوه در صنعت پتروشــیمی، 
تأکیــد کرد: ســه بانک بزرگ صادرات ایــران، ملت و 
تجارت از ســال ۱۴۰۱ به بعد ساالنه به طور متوسط 
یــک و نیم تــا دو میلیــارد دالر به صــورت نقدی و 
اعتبارات اسنادی برای بخش ساخت داخل، سرمایه 
در گــردش و پیمانکاران مختلــف این صنعت تأمین 

مالی خواهند کرد. 

              

مفقودی
 به استحضار می رساند مهر دفتر مشاور امالک الوان

  به مدیریت  
 از تاریخ ۰۳ / ۱۲ / ۱۴۰۰ مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

سند کمپانی  خودرو  دانگ  فنگ  H30  رنگ سفید روغنی 
 مدل ۱۳۹۶ به شماره پالک ایران ۱۰ _ ۱۷۵ ل ۶۸ 

و شماره موتور FA173B0029202 و شماره شاسی 
 NAAE4CFZ1HX041910 مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو  سایپا  141SX  رنگ سفید روغنی 
 مدل ۱۳۹۰ به شماره پالک ایران

 ۵۵ _ ۳۱۳ ط ۲۲ و شماره موتور ۳۸۴۵۴۷۹ و شماره 
شاسی S3482289337226 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کارت خودرو دوو  ریسر  رنگ سفید روغنی مدل 
۱۹۹۴ به شماره پالک ایران ۳۳ _ ۸۹۶ ب ۵۴ و 

شماره موتور ۳۵۲۶۲۷ و شماره شاسی ۴۶۷۹۳۴ 
به نام  مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک شهررى در نظر دارد یک باب واحد 
تجارى در حیاط اداره و همچنین سالن ورزشى سعادت را جهت برگزارى فعالیت 
هاى قرانى در ایام ماه مبارك رمضان  از طریق مزایده به صورت اجاره واگذار 
نماید . متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر بازدید از ملک و رویت 
اسناد مزایده، ظرف یک هفته از تاریخ انتشار آگهى به نشانى : شهررى، خیابان 

فدائیان اسالم، خیابان پروین اعتصامى،خیابان گلشنى ، مدیریت آموزش و 
پرورش ناحیه یک شهررى، کارشناسى پشتیبانى مراجعه نمایند . بایسته است 

متقاضیان جهت شرکت در مزایده و اعالم قیمت پیشنهادى خود به آدرس 
تارنماى setadiran.ir  مراجعه نمایند.

«آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده شرکت کار و اندیشه
 (سهامى خاص) 

ثبت شده بشماره 47061 و شناسه ملى 10100922802»
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده  که در ساعت 8 صبح مورخ  17/12 /1400 روز سه شنبه در محل 
اصلى وقانونى  شرکت  به آدرس: تهران ، خیابان آفریقا، خیابان وحید دستگردى(ظفر)

 تقاطع خیابان ولى عصر(عج)، پالك 341 تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

-1تعیین و تکلیف سود سنواتى(انباشه) شرکت 
-2سایر

                                                                                      هیات مدیره شرکت

 محمــد آزاد: قــرن جدید در ایــران تصادفا با شــکل گیری 
به اصطــالح ایران مــدرن همراه اســت  و این ســرزمین از 
حالتی ملوک الطوایفــی و جدامانده از تحوالت آغاز می کند 
به تأســیس نهادهای یک کشــور مدرن  از جمله نهادهای 
اقتصادی. سال های منتهی به ســال ۱۳۰۰ و نیز سه، چهار 
سال پس از آن دورانی پرآشوب است که به انقراض دودمان 
قاجار و آغاز دودمان پهلوی ختم شــد. نخستین نهادهای 
مدرن اقتصادی در ایران در آغاز این قرن تأسیس شدند. جز 
این نهادها دیگر نهادهای دولــت مدرن مانند قوه  قضائیه 
ســکوالر و ارتش مدرن راه آهن و نیز در دهه بعد دانشــگاه 
نیز با مشــورت روشــنفکرانی مثــل داور، فروغــی و امثال 
این شــخصیت ها بنا شــد. اما ایران در دهه اول قرن از نظر 

اقتصادی چه وضعی داشت؟
۱۳۰۰-۱۳۱۰:  کودتای  اول  و   زایش  بوروکراسی

در این دهه اولین نظام بانکی سراسری ایران تأسیس شد. 
هرچند بانک ملی پیش از این دوره و در دوره قاجار تأسیس 
شد اما در این دهه است که به همراه بانک سپه نظام بانکی 
تبدیل به نظامی سراســری شــد. چهره برجسته اقتصادی 
این دوران حســن تقی زاده بود که هرچند با برآمدن پهلوی 
مخالف بــود، در مرداد ۱۳۰۹ به وزارت مالیه نخســت وزیر 
مخبرالسلطنه هدایت منصوب شــد و تا سال ۱۳۱۲ در این 
صمت باقی ماند. اما تقــی زاده پیش از این نیز در مجلس 
«کمیســیون اقتصادیات» را تشکیل داد و نمایندگی کرد که 
اولین برنامه  اقتصادی در معنای مدرن آن در این کمیسیون 
نگارش شد. برنامه هایی که در دهه های آتی به بخشی مهم 
از اقتصاد ایران بدل شدند. این دوره ۱۰ ساله را می توان دوران 
طفولیــت ایران مدرن از جمله در بخش اقتصاد و آغاز یک 
نظام دیوانی متمرکز دانســت. نفت را پیش از آغاز قرن در 
ایران کشف کرده بودند و چاه شماره یک مسجد سلیمان در 
سال ۱۲۸۷ بهره برداری شد. اما جنجال بر سر آن ماند برای 

دهه های بعد.
۱۳۱۰-۱۳۲۰: قــرارداد ۱۳۱۲، رشــد  نســبی  صنایع  و  

کودتای دوم
در اولین ســال این دهه ۱۳۱۱ رضاشــاه قرارداد دارسی 
را ملغی کرد؛ چرا که بریتانیــا به تعهدات مالی خود وفادار 
نبــود. به اعتراض بریتانیایی ها نیز توجهی نکرد که به الهه 
رفتند. اما قراردادی جدید امضا شد؛ قرارداد ۱۹۳۳ یا قرارداد 
۱۳۱۲ که در نهایت چیزی جز متمم دارســی لقب نگرفت، 
هرچند بزرگانی ماننــد داور   ، فروغی و باز تقی زاده در آن به 
رایزنی رفته بودند که در زمان خود چیزی جز ناسزا برایشان 
همــراه نیاورد. ســپس  و در دوره معاصــر تاریخ نگارانی از 
جمله محمدعلی موحد، تقی زاده را از اتهام وابستگی مبرا 
کردنــد. اصطالح معروف «آلت فعل» تقــی زاده در وصف 
نقش خود در قرارداد از همین مذاکرات آمده است. قرارداد 
در نهایت در سال ۱۹۳۳ در ۲۶ ماده به تصویب نهمین دوره 
مجلس شــورای ملی رسید. پس از آن رضاخان دستور داد 
دیگر نه از نفت و نه از قرارداد هیچ  بحثی در محافل دولتی 
و غیردولتی و در مطبوعات مطرح نشــود. در ســال ۱۳۱۷ 
راه آهن سراســری ایران تکمیل شــد که انقالبی بود در نوع 
خود. بودجه دولت در ایران در این دوره کم کم وابســته به 
نفت شد و ۲۰ درصد بودجه کشور را به خود اختصاص داد. 
سهم صنایع از بودجه به شدت افزایش داشت و کارخانجات 
مدرن در ایران تأســیس شدند. اما رضاشاه در پایان این دهه 
عاقبتی خوش نیافت و در کودتای سال ۱۳۲۰ و در گرماگرم 
جنگ  دوم  جهانی از ایران تبعید شد و رفت و فرزندش شاه 
کشــوری درهم ریخته و پرآشوب و فتنه شد؛ شرایطی ناگوار 

برای شاهی جوان و بی تجربه.
دهــه ۱۳۲۰-۱۳۳۰:  تورم، کمبود  ارزاق  و  زایش  ســازمان 

برنامه و بودجه
دوره ای که چنانچه مشــهور اســت دوره آزادی نسبی 
سیاســی است. اما نه به دلیل اعتقاد شــاه جوان به آزادی 
بلکــه به دلیل ناتوانــی او در کنترل شــرایط. در اقتصاد اما 
کاهش ارزش پول ملی، تورم افسارگسیخته و کمبود ارزاق 
عمومی نشــان این دهه اســت و البته پاگرفتن مناقشــات 
پردامنه ایران بر ســر نفت با کشورهای غربی و شرقی. توده 
می گفت امتیاز نفت شــمال را بدهیم به شوروی و در سال 
۱۳۲۷ به دلیل ســوءقصد به جان شاه ممنوع اعالم شد. اما 
مهم ترین اتفاق در حوزه نهادهــای مدرن اقتصادی در این 
دهه نیز در همین ســال روی داد و ســازمان برنامه و بودجه 
زاده شد و ایران نخســتین برنامه بلندمدت عمرانی خود را 
همگام با جهان نوشــت. دو برنامه عمرانی نخســت ایران 
به دلیل کمبود اعتبار موفقیت چندانی کســب نکردند. اما 
پیش از آن محمد مصدق در ســال ۱۳۲۲ دوباره به صحنه 
سیاســت بازگشته بود و مسئله نفت و ســهم ایران را زنده 
کــرد. زمزمه های لغو قرارداد ۱۳۱۲ در مجلس باال گرفت و 

زمینه ســاز یکی از بزرگ ترین بحران های اقتصادی ایران شد 
که ابعادی ملی و سیاسی نیز یافت.

دهه  ۱۳۳۰- ۱۳۴۰  کودتای  سوم،  رونق  و  سپس  بحران
مهم ترین اتفاق دوران را همه می شناسیم؛ کودتای سال 
۱۳۳۲ کــه چندان درباره آن ســخن گفته اند کــه از آن گذر 
می کنیــم. پیش از کودتا بریتانیا ایران را تحریم کرد و ایران و 
دولت مصدق در تنگنای اقتصادی گرفتار شد و برای نخستین 
بار معلوم شد نفت تا کجای اقتصاد ایران نفوذ کرده و به چه 
راحتی هم حذف می شود. همسایگان نفتی ایران از جمله 
عراق جای نفت ایران را پر کردند. مســئله ای که بســیار به 
شــاه همچنان جوان گران آمد تا جایــی که نزدیک دو دهه 
بعد و در جریان تشــکیل اوپک می خواست با این دلخوری 
ایــران را از همکاری با دیگران جدا کند اما در  نهایت راضی 
بــه همکاری نیم بندی شــد. در  نهایت در ســال ۱۳۳۲ و با 
کودتای طراحی شده آمریکا و بریتانیا با همکاری دربار بساط 
دولت مصدق برچیده شد و قرارداد موسوم به کنسرسیوم با 
غول های نفتی جهان منعقد شد. سیل کمک ها و تسهیالت 
آمریکایی به ایران ســرازیر شد و شاه جوان با از میدان به در 
کردن رقبا اقتداری یافــت و بلندپروازی و توأمان بدبینی به 
خارجی ها (که چنان راحت دولت ایران را ســاقط کردند) را 
آغاز کرد. در ســال های ۱۳۳۵ تا ۱۳۳۹ یعنی نیمه دوم این 
دهه درآمد دولت از فروش نفت به بیش از ۱.۲ میلیارد دالر 
رسید که ۲.۵ برابر بیشتر از کل عواید نفت در دوره ۳۰ ساله 
آغاز قرن چهاردهم تا آن زمــان بود. تولید نفت نیز از ۱۶.۲ 
میلیون تن در سال ۱۳۳۴ به ۵۲.۴ میلیون تن در سال ۱۳۳۹ 
افزایش یافت. اما عاقبت خوشــی نداشــت و اواخر دهه از 
سال ۳۹ و به خصوص سال ۴۰ را برخی تاریخ نگاران اقتصاد 
یکی از شــدیدترین رکودهای اقتصادی تاریخ ایران توصیف 
کرده انــد امــا حدفاصل ســال ۳۲ تا ۳۹ با افزایش شــدید 
ســرمایه گذاری خارجی و افزایش درآمدهای نفتی نویدی 
دیگــر داده بود. برنامه عمرانی دوم از ســال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۰ 
تدوین شد و بوروکرات برجسته، ابوالحسن ابتهاج، مسئولیت 
اجرای آن را بر عهده داشــت، اما تا پایــان کار دوام نیاورد و 
به دلیل اختالف با شــاه، در سال ۱۳۳۸ کنار رفت و حتی به 
زندان افتاد. شــاه نیاز به تغییرات اساسی در اقتصاد را الزم 
تشخیص داد، اما اساسا بحران را مانند اقتصادانان ناشی از 
رشد شدید حجم پول و افزایش اعطای تسهیالت داخلی و 
خارجی، افزایش کســری بودجه دولت و همچنین افزایش 
تقاضا بــرای واردات بیشــتر کاالهای مصرفی و گســترش 
ســفته بازی در بازار دارایی هایی همچون زمین و امالک که 
منجر به افزایش نرخ تورم شــد، نمی دانست یا مثل برخی 
دیگر ریشه بحران را در کم کردن مکرر سهم سازمان برنامه و 
بودجه از درآمدهای نفتی تعبیر نمی کرد. در گزارش اجرای 
برنامه هفت ساله دوم در سال ۱۳۴۳ آمده است: «در اثر دو 
فقره کاهش فوق، درآمد سازمان برنامه از محل نفت به ۶۰ 
میلیارد دالر تقلیل یافت و در نتیجه مســلم شد که اجرای 
برنامه ۸۴ میلیارد ریالی بدون استفاده از وام مقدور نیست». 
اما شــاه این بحران را «مصنوعی» و عامل آن را علی امینی 
می دانست که به اعتقاد رایج و از  جمله شاه، «مهره» آمریکا 
بود. باید ذکر کرد که آمریکایی ها نیز از اواسط این دهه فشار 
بــر ایران را افزایش داده بودند تا به موازات افزایش شــدید 
درآمدهای ارزی، انضباط مالی بیشتری در پیش گیرد. از سال 

۱۳۳۸ تا ۱۳۳۹ در ایران نرخ تورم ۲۱ درصد افزایش یافت.
دهه ۱۳۴۰-۵۰ ۱۳:  اصالحات  ارضی، غلبه  اقتصاد  دولتی 

و  قیام  ۱۵  خرداد
 دهــه ۴۰ در ایران به دالیل پیش گفته با سیاســت های 
انقباضی آغاز شــد به نخســت وزیری علی امینی که دیری 
نپایید و به جهت اختالف با شاه کنار رفت. اصالحات ارضی 
کلیدواژه این دهه است. همچنین سال ۴۱، سال آغاز برنامه 
ســوم توسعه اســت. درآمد نفتی ایران که در سال ۱۳۳۳، 
۲۲.۵ میلیون دالر بود، در سال ۱۳۴۱ به بیش از ۳۴۲ میلیون 
دالر رســیده بود؛ اما دولت به دلیل فوق الذکر و نیز کاهش 
وام هــای ارزی خارجی به همان دلیل (فشــار آمریکا برای 
انضباط مالی) محدود شده بود و از ۱۴۰.۴ میلیون دالر در سال 
۱۳۳۵ به ۶۱.۶ میلیون دالر در ســال ۱۳۳۷ رسید. همچنین 
دولــت باید این وام ها را مســترد می کرد که سیاســت های 
انقباضی در این دوره با وجــود افزایش درآمدهای نفتی را 
توجیه می کند. سیاســت های انقباضی و رکود ناشی از آن، 
سرمایه گذاری خصوصی را نیز به شــدت کاهش داده بود. 
برخی تحلیلگران چپ گرا اصالحــات ارضی را معلول این 
شرایط می دانند؛ چرا که معتقد بودند فئودالیسم مانع رشد 
بورژوازی کمپرادور شده و باید از میان برداشته شود. باید به 
این نکته هم اشاره کرد که در تمام این مدت، رشد اقتصادی 
کشــور کاهش نداشت تا ســال ۱۳۴۲ که به کمترین ماقبل 
رسید؛ ۵.۸ درصد (برای مقایسه رشد اقتصادی سال ۱۳۳۹ 

رقــم ۹.۴ درصد بود). دولت امینی هرچند در کنترل تورم و 
منضبط کردن دولت موفق بود، بااین حال در سال ۱۳۴۱ و به 
دلیل اختالف با شاه بر ســر هزینه های نظامی استعفا داد. 
امینی در تاریخ شــفاهی هاروارد این نکته را تأیید می کند و 
پس از ذکر اختالف نظر بر ســر هزینه های نظامی می گوید: 
به شاه گفتم «سیاست ریاضتی را که من فحشش را خوردم 
اگر ول کنید دوباره ســقوط به بحران اقتصادی است، چون 
وضع مملکت فوق العاده فراجایل (به انگلیسی شکننده) 
است. ســال ۱۳۴۲ سال به پاخاســتن قیام ۱۵ خرداد است 
که به باور بسیاری از مفســران نقطه آغاز پیروزی انقالب و 
سقوط شــاه بود. روستاییان و اقشار آســیب پذیر شهری در 
این دوران هرچه بیشــتر تحت فشــار بودند و به ناراضیان 
می افزودند. در این دوره برنامه ســوم عمرانی در مهر ۱۳۴۱ 
تصویب و برای اجرا تا ســال ۱۳۴۶ آماده شــد. در این دوره 
مشــاوران آمریکایی از جمله تیم هــاروارد در تدوین برنامه 
نقش و نفوذی اساسی داشتند. چهره برجسته اقتصادی این 
دوران ابوالحسن ابتهاج است که گرایشی به آمریکایی ها و 
ایرانیان تحصیل کرده  ایاالت  متحده داشــت، اما برنامه را به 
گفته تاریخ نویســان خداداد فرمانفرماییان تنظیم کرد که از 
مهم ترین خصوصیات این برنامه به جامعیت و نیز اولویت 
بخش کشاورزی در آن اشاره کرده اند. خود فرمانفرماییان در 
مصاحبــه ای می گوید «...در لزوم تغییر نظام ارباب و رعیتی 
در ایران همگی یک صدا و موافــق بودیم...». به تأثیر افکار 
چپ در میان دست اندرکاران نظام پهلوی در این دوران نیز 
اشاره شده است و مابازای آن جز اصالحات ارضی افزایش 
سهم دولت در اقتصاد بود. جمله ای از شاه درباره واگذاری 
ذوب آهن این تلقی را نشان می دهد که می گوید: «ذوب آهن 
از  جمله صنایع ملی ایران اســت و اعطــای اجازه درمورد 
صنایع ملی به بخش خصوصی برخالف فلسفه ما است». 
ایــن دهه که برخــی از اقتصاددانان از آن بــا عنوان «دهه 
طالیی» اقتصاد ایران یاد می کنند، طوالنی  ترین دوره رشــد 
اقتصادی را شاهد بودیم؛ رشدی شگفت انگیز و مستمر که از 
سال ۱۳۴۲ تا چند سالی پیش از انقالب بهمن ۱۳۵۷ تداوم 
یافت. اما رشــد اقتصادی مساوی ثبات سیاسی نبود. درباره 
این دوران و تناقضات آن بســیار می شود نوشت بدون آنکه 

از جذابیتش کم شود.
 دهه ۱۳۵۰-۱۳۶۰:  از  سرخوشی  تا  سقوط  و  سپس  جنگ

در ابتدای این دهه شــاهد سرخوشی از رشد اقتصادی 
مدام و درآمدهای سرشار نفتی هستیم که گسستی پدید آمد 
و انقالب ایران پیوستگی آن را قطع کرد و نظام پهلوی به کل 
و در کمال تعجب ناظران دود شد و به هوا رفت؛ تعجبی که 
هنوز هم دست از سر تاریخ نگاران و اقتصاددانان و مجموعه 
دانایان برنداشته است. جشن های ۲۵۰۰ساله، جشن پیروزی 
زودهنگامی بود که به شکســت منتهی شد. اما نباید از نظر 
دور داشــت که همه چیز رشــد اقتصادی نبود. آمار بانک 
مرکزی نشــان می دهد نرخ تورم از ســال ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۱ به 
ترتیب ۱۵، ۲۶ و ۳۵ درصد بود. در طول اجرای برنامه چهارم 
(۱۳۵۲-۱۳۵۶) متوســط رشــد نقدینگی بــه ۲۲.۶ درصد 
رسیده بود. مناقشات مرزی با همسایگان از جمله عراق و نیز 
عالقه شخصی، شاه را به خرید هرچه بیشتر تسلیحات سوق 
می داد. قیمت نفت و نیز همراهی با سیاســت های آمریکا، 
شــاه را در نقطه اوج خود نشــان می داد که در واکنش به 
گرانی و اعتراض به آن می گفت «مزخرفات عجیبی» است! 
تحلیل این دوره، آن هم از نظر اقتصادی، کاری بسیار دشوار 

است و حقیقتا از عهده این گزارش کوتاه برنمی آید و عجین 
با بی احتیاطی خواهد بود. مجموعه ای از عوامل سیاســی، 
اقتصادی و بین المللی تصویر ایــن دوران را تا حدی مبهم 
کرده است. در این دوران، شــاه کم کم می خواست قرارداد 
نفتی ایران با کنسرسیوم را لغو و نفت را خودش ملی کند. 
سفیر آمریکا در ایران در سال ۱۳۵۱ می نویسد این اقدام شاه 
می تواند منجر «به بحران در روابط کشورهای تولیدکننده و 
مصرف کننده شود». حتی نیکسون به شاه درباره این تصمیم 
نامه تندی نوشــت و خواست این اقدام را به تعویق بیندازد 
و البته جواب تندی هم گرفت و به نوشته اسداهللا علم، شاه 
در خلوت درباره این مطلب به او گفته است «ما از هیچ کس 
خرده فرمایش قبول نمی کنیم هر خری باشد(!)». به هرحال 
«بزرگ ترین اتفاق قرن» در سال ۵۷ افتاد و «شاه رفت». سه 
سال پس از آن به سختی تن به تحلیل می دهد. اما مصادره 
و مستضعفین شــاید کلیدواژه های آن در اقتصاد باشد. در 
قانون اساسی جدید بخش دولتی بسیار پررنگ بود و سپس 
جنــگ در گرفت و اقتصاد خالصه شــد به تأمیــن نیازهای 

جنگی، ارزاق و... فعال همین.
دهــه  ۱۳۶۰  تــا  ۱۳۷۰:  دولت  جنگ،  انقبــاض  و  ختم  به 

تعدیل   و   آزادسازی
در بخــش بزرگی از این دهه جنگ ادامه داشــت و در 
بر همان پاشــنه تأمین نیازهــا می چرخید و البته موفقیتی 
بی نظیر داشــت. در محاصره دشمنان جنگی و غیرجنگی 
هزینه ها تأمین می شــد، به نسبت شــرایط جنگی ارزاق در 
دسترس عموم بود؛ اما از برنامه بلندمدت طبعا خبری نبود. 
در دولت میرحســین موسوی، نخست وزیر وقت و در سایه 
سیاست های انقباضی و حمایتی او در سال ۱۳۶۵ تورم به 
رقم حیرت آور شــش درصد رسیده بود (تورم کنونی ایران 
در ماه دی به باالی ۴۲ درصد رســید)؛ اما فشــار جنگ این 
روند را تغییر داد و در ســال های پایانی جنگ گزارش های 
رسمی از کســری بودجه ای به بزرگی نیمی از بودجه خبر 
می داد. تورم به کانال ۳۰ درصد رسیده بود و نرخ بی کاری 
رســمی در حــدود ۱۶ درصد گزارش شــد. دولــت بعد از 
جنگ را هاشمی رفسنجانی تشــکیل داد و این بار با عنوان 
رئیس جمهور ریاست دولت را در دست گرفت و در جهت 
کامال خالف میرحسین رفت. درهای باز، تعدیل و آزادسازی 
کلیدواژه های دوران هاشمی اســت که دو سال آن در این 
دهه گذشت. حاکم شــدن این نگاه واردات را از سال ۱۳۶۸ 
تــا ۱۳۷۰ تقریبا دو برابر کرد و تا محــدوده ۳۰ میلیارد دالر 
افزایش داد و نرخ رشــد منفی اقتصــاد به محدوده مثبت 
بازگشــت. بار دیگر برنامه بلندمدت بــرای اولین بار بعد از 
انقالب برای ســال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ تدوین شــد. درباره 
آن برنامه نوشته اند «حرکت به سمت آزادسازی اقتصادی 
تدوین شــده بود، همه عناصر مؤثر در ایــن رویکرد را در بر 
می گرفت. کاهــش یارانه ها، واقعی کردن قیمت ها در بازار 
کاالهــا و بازار ارز، خصوصی ســازی و اســتقراض خارجی 
از جمله مهم ترین عناصر آزادســازی اقتصادی اســت که 
در برنامــه اول توســعه مــورد توجه قرار گرفته اســت». 
استقراض خارجی به شــدت افزایش یافت و سیاست های 
تعدیلی هاشمی مورد انتقاد شدید طیف چپ نظام سیاسی 
جمهوری  اســالمی از جملــه ســازمان مجاهدین انقالب 
اســالمی قرار گرفت که در نشریه خود عصر ما از آن با واژه 
روسی «پروســتریکا» یاد کردند. روندی که تا سال ۱۳۷۶ و 

تشکیل دولت اصالحات ادامه یافت.

دهه  ۱۳۷۰  تا  ۱۳۸۰: باز  هم تعدیل  و  خصوصی ســازی و 
اولویت  سیاست  بر  اقتصاد

بنــا بر یــک گــزارش «رشــد اقتصــادی در برنامه  اول 
نوسان هایی شدید داشــت. نرخ رشد اقتصادی در سه سال 
اول برنامــه به ترتیــب ۵.۵، ۱۳.۶ و ۱۲.۵ درصد بود؛ اما دو 
ســال آخر برنامه این ارقام به ۴.۷ و ۱.۸ درصد تقلیل یافت 
تا میانگین نرخ رشد برنامه اول که مجریان چندان به اجرای 
مفاد آن وفادار نماندند، به ۷.۴ درصد برسد». تورم ایران در 
نقاطی به ۵۰ درصد رسید و حاشیه نشینان و مستضعفان را 
تحت فشار گذاشت. فضای سیاسی نیز کمتر اجازه ای برای 
انتقاد از دولت هاشــمی حتی در جمع انقالبیون می داد. با 
وزیدن باد اصالحات سیاسی کمتر تغییری در سیاست های 
اقتصادی صورت گرفت. خصوصی ســازی با شدت هرچه  
بیشتر دنبال شد و نخســتین بانک خصوصی ایران در سال 
۱۳۷۷ تأسیس شد. زمینه برای حضور شرکت های خارجی 
از خــودرو تــا نفت فراهم شــد و سیاســت های اقتصادی 
اول انقالب کم کم به فراموشــی سپرده شــد. باالترین رشد 
اقتصادی در این دهه در سال ۱۳۸۱ حاصل شد، وقتی رشد 
اقتصادی ایران به ۸.۲ درصد با احتساب نفت و ۸.۸ درصد 
بدون احتساب نفت رســید. در سه سال بعدی نیز این رشد 
دوام آورد و ایران رشدی در محدوده شش تا هشت درصدی 
را در فاصله ســال های ۱۳۸۱ تــا ۱۳۸۴ تجربه کرد. هرچند 
سیاست تنش زدایی باعث رونق اقتصادی در ایران شده بود؛ 
اما با اهداف برنامه دوم توســعه فاصله داشت و به اعتقاد 
برخی به شکاف طبقاتی بیشتر دامن زد و زمینه ظهور دولت 
پوپولیست و راست گرای محمود احمدی نژاد را فراهم کرد.

دهه  ۱۳۸۰  تا  ۱۳۹۰:  انحالل  سازمان  برنامه،  بی برنامگی 
و   تنش زایی

محمــود احمدی نژاد در کمال نابــاوری معتقدان به 
اصالحات برگشت ناپذیر کابینه محافظه کار خود را در سال 
۱۳۸۴ تشکیل داد. با اینکه سخن از محرومان می گفت به 
باور برخی ناظران سیاست های اقتصادی لیبرالی را حتی 
شدت بیشتری بخشید. عجیب ترین کار از مجموعه کارهای 
حیرت انگیز احمدی نژاد انحالل ســازمان برنامه و بودجه 
بود و حذف تدریجی یا دفعی بســیاری از بدنه کارشناسی 
شــکل گرفته در دوران پس از انقالب. نفت صد دالری به 
کمــک او آمد تا ضعف سیاســت های اقتصــادی خود را 
ب پوشاند. سیاست های بین المللی مناقشه برانگیز او ایران 
را در معرض شــدیدترین تحریم هایی که شاید جهان جز 
در دوران آپارتایــد ندیده بود، فراهم کرد و سیاســت های 
فرهنگی او اقشار متوسط را نیز عالوه بر اقشار کم برخوردار 
که از سیاست های اقتصادی او از جمله حذف یارانه ها که 
با عنوان هدفمندســازی اجرا شد، آســیب دیده بودند، به 
مخالفان افزود. انتخابات مناقشــه برانگیز ۱۳۸۸ بار دیگر 
او را در مقام رئیس جمهور نشــاند و همین سیاســت ها 
ادامه یافت و همین نارضایتی ها. این بار احمدی نژاد چنان 
نارضایتی عمومی پدید آورد که مردم در ســال ۱۳۹۲ بار 
دیگر به چهره ای نزدیک به هاشمی رفســنجانی رو آورد و 

دولت روحانی آغاز شد.
 دهه  ۱۳۹۰   تا   امروز:   برجام،   کرونا   و   تحریم

دولت روحانی در وضعیتی تشــکیل شد که تحریم های 
بین المللی رشد اقتصادی سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ را منفی 
کرده بود. وضعیت بین المللی ایران در حالتی قرار داشت که 
رشد اقتصادی در برابر خطر تعرض نظامی خارجی به کشور 
بی اهمیت جلــوه می کرد. روحانی در دوره نخســت کاری 
اساسی در عرصه بین الملل انجام داد و تحریم های شورای 
امنیت را لغو کرد و خطر جنگ از ســر ایران گذشت. برجام 
امضا شــد و خیل سرمایه گذاران خارجی راهی ایران شدند: 
از هیئت صد نفره فرانسوی تا ۴۰۰ نفره هندی. امید به بهبود 
بار دیگر در میان مردم قوت گرفت. سازمان برنامه و بودجه 
احیا شــد و به نظر همه  چیز در مســیر درســت قرار گرفته 
بود. حتی منتقدان سیاســت های لیبرالی روحانی موفقیت 
او در عرصه بین الملل را احترام کردند و از انتقاد کاســتند تا 
تصمیم مردم آمریکا این بار سرنوشت ایران را به تحریم گره 
زد. ترامپ رئیس جمهور ایاالت  متحده شد و برجام را به دور 
انداخت و هر روز تحریم های ایران را سنگین تر از پیش کرد. 
هرچند پیــش از ترامپ نیز محافظه کاران داخلی در همان 
مســیر قدم می زدند. کرونا آمد و اقتصاد جهان را فلج کرد. 
همــه چیز در دوره دوم علیه روحانی شــد و می توان به او 
لقب بدشانس ترین رئیس دولت ایران را داد. اتفاقات پس از 
آن نزدیک تر از آن است که نیازی به بازنویسی داشته باشد. 

کلیدواژه این دوران تا همین امروز مشخص است: تحریم.
 در نــگارش این مقاله از محتــوای چندین گزارش تحلیلی، 
کتاب موج دوم تجدد آمرانه در ایران سعید لیالز و مجموعه 

تاریخ شفاهی هاروارد استفاده شده است.
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