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 دادنژاد و اهللابررسي چگونگي انتخاب كابينه اقتصادي در دولت دوازدهم در ميزگردي با حضور بهكيش، غني

 

 ساالري كند، در شرايط شيك نيستيمروحاني شايسته
  

 1396خرداد  27شنبه  - 2889شماره 

 
  

 آورند، البته با يك تفاوت كه نقد آنهانميپاي انتقاد كه در ميان باشد، مدافعان دولت در مقابل مخالفان دولت كم  :شرق
رود؛ همان انتقادي كه روحاني در مراسم افطاري با اصحاب رسانه از آن سازنده است و نقد مخالفان به تخريب مي

داد سه نژاد و مرتضي اهللاغني مهدي بهكيش، موسيمورد تأكيد قرار داد. محمد» الزامي«استقبال كرد و آن را با قيد 
حضور يافتند تا نكات كليدي را به روحاني يادآوري كنند؛ » شرق«ادداني هستند كه در كسوت منتقد در ميزگرد اقتص

كند. دولت را دوچندان مي 84همان نكاتي كه اگر در دولت دوازدهم به آنها توجه نشود، خطر احتمال تكرار انتخابات 
نبود و گاه بخشي از دولت، در تضاد با بخشي ديگر وارد  يازدهم برنامه منسجمي نداشت، تيم اقتصادي دولت هماهنگ

ها تردار هم بماند كه از روز اول مورد انتقاد بودند و هستند. حاال آقاي روحاني قول داده از جوانشد؛ وزراي سنعمل مي
نكته كه حاضران در ترين دهد. مهمهاي دولت را پوشش ميها بخشي از كاستيها در كابينه استفاده كند. اين قولو زن

كنند استراتژي است. استراتژي دولت در هيچ بخشي مشخص نيست كه اگر بود، هر وزير يا مي ميزگرد به آن اشاره
داد توصيف هاي مهم است. اهللادومين مشكل دولت، نداشتن شرايط احراز براي پست .كردمسئولي ساز خود را كوك نمي

خالصه كالم اين اقتصاددان اين » هاست.آيند و اين مشكل تمام دولتاتوبوسي مي وزرا گروهي و«خوبي از ماجرا دارد: 
 .ساالري استبودن وزرا و مسئوالن مهم نيست، آنچه مهم است، شايستهبودن و جواناست كه زن

س، مشكالت آقاي بهكيش مشكالت در حوزه اقتصاد زياد است و انتقادها هم به همان اندازه زياد. شما به عنوان كارشنا
    دانيد؟تر مياقتصاد ايران را در كجاها پررنگ

 
خواهد كارش را شروع كند كه اين هايي كه به جامعه داده، ميسري قولطور شروع كنيم كه دولت جديد با يكبحث را اين بهكيش:

لباتي را كه مردم دارند (انتظارات) هايي كه داده و مطاها همان مطالبات مردم است. بحث مهم اين است آقاي دكتر روحاني قولقول
خواهند سازماندهي كند. بخشي از روند ساماندهي مربوط به انتخاب افراد در مجموعه دولت است. به نظرم آقاي روحاني چگونه مي

قبل  در دوره تر شدند و اين جاي خوشحالي دارد. به نظرمدر اين دوره از انتخابات نسبت به دوره قبل به مطالبات مردم خيلي نزديك
الملل كه در قالب برجام اتفاق افتاد. ديگري هم ثبات جمهوري آقاي روحاني دو اقدام مهم رخ داد؛ يكي بهبود روابط بينرياست

ايد هاي اقتصادي باي كه به وجود آمد. هر دوي اين اقدامات بسيار ارزشمند بود. منتها اين دو اقدام زيربنايي بودند كه برنامهاقتصادي
هاي اقتصادي آقاي روحاني در دوره قبل به هر دليلي (يا نتوانست يا فرصت نكرد و...) به جز نفت و شد. برنامهر پايه آن ساخته ميب
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 خواهد چه كند وگاز روي اين دو مبنا ساخته نشد كه در اين دوره بايد اين كار انجام شود. دكتر روحاني بايد دقيق بگويد كه مي
اي كند، چه برنامهت يابد؛ از مسير آزادسازي يا از راه خودكفايي. درباره آزادي كه اين همه از آن صحبت ميچگونه به اهداف دس

پذير دارد. يك بخش از آزادي مورد اشاره ايشان، آزادسازي اقتصادي است. آزادسازي فرهنگي و سياسي بدون آزادسازي اقتصادي امكان
شده چه كاري انجام دهد تا براساس هاي دادهها و وعدهخواهد در قالب قولمشخص كند مي نيست. به نظرم ابتدا آقاي روحاني بايد

    .آن ابزار را تنظيم كند كه يكي از آنها همين تعيين وزراست

 
خوبي انجام دادند. منتها من هم معتقدم آقاي روحاني الزاماتي را كه الزم بود اقتصاد روي ريل درست قرار بگيرد، به نژاد:غني

خواهم بگويم مشكالت مربوط به دوره چهارساله آقاي روحاني است؛ چون اگر بخواهيم منصفانه مشكالت سر جاي خود باقي است. نمي
تر از آن است كه بتوان در چهار سال آنها را درست كرد؛ ي نهم و دهم به بار آمد، خيلي گستردههاهايي كه در دولتبگوييم، خرابي

أسفانه به شد كارهايي كرد كه متونيم گذشته تاكنون، ميسالويژه از يكرسيدن برجام و بهنتيجهاما شايد بتوانيم بگوييم بعد از به
كنفرانس  93كنم؛ يكي آزادسازي اقتصاد كه دكتر بهكيش به آن اشاره كردند. سال اندازه كافي انجام نشد. به چند مورد اشاره مي

اقتصاد ايران بود و ما سه نفر آنجا مقاله ارائه داديم. چارچوب تمامي مقاالت آزادسازي اقتصادي بود. آقاي دكتر بهكيش درخصوص 
داد هم درباره گذاري، آقاي دكتر اهللائه دادند. من درباره قيمتكردن بوروكراسي و موانع تجارت آزاد مقاله ارها و مجوزها و كمتعرفه

داد به دليل اينكه در معاونت اقتصادي اتاق ايران زمان با اين همايش اقداماتي هم آغاز شده بود. البته آقاي دكتر اهللاآزادسازي. هم
 اي نرسيده و آقايانگذرد آن اقدامات به هيچ نتيجهال ميهستند بيشتر در جريان امور قرار دارند. از آن زمان تاكنون كه حدود سه س

رود. دوم مسئله نظام بانكي و مشكالتش بود. با اينكه برجام اتفاق هنوز در حال احصاي مقررات هستند و كارها بسيار كند پيش مي
تر جي برقرار نشده است. البته مشكالت بزرگهاي خارافتاد، اما هنوز در نقل و انتقاالت بانكي مشكل وجود دارد و ارتباط كامل با بانك

كاري كردند. مؤسسات اعتباري بدون مجوز كه به معضلي براي بانك مركزي و داخل نظام بانكي ماست. در اين موارد به نظرم كم
نكته سوم درباره  .شد اما به داليلي كه برايم روشن نيست انجام نشدگردند به كارهايي كه بايد انجام ميبرميدولت تبديل شده، 

صنعت است. بخش صنعت و تجارت كه تبديل به يك وزارتخانه خيلي بزرگ شده، عملكرد خوبي نداشت و عمال رويكردش با فلسفه 
خواهند شرايط را پيش ببرند؛ اقتصادي آقاي روحاني مغاير بود. ايشان حداقل ديدگاهشان اين بود كه با اقتصاد رقابتي و آزاد مي

ها رفت كه چگونه آنها را حمايتي كند و حمايت از صنايع ناكارآمد داخلي، ارت صنعت، معدن و تجارت به سمت تعرفهكه وزدرحالي
هاي كوچك و متوسط ورشكسته و ناكارآمد كه هزار ميليارد تومان به بنگاه 15از جمله خودرو را در پيش گرفت. در سال گذشته 

انكي دستوري پرداخت شد؛ يعني نظام اقتصادي ما طوري عمل كرد كه در آن فعاالن توانايي ادامه فعاليت نداشتند، تسهيالت ب
اقتصادي كارآمد تنبيه و ناكارآمدها تشويق شدند. در بخش ماليات هم همين رويه تكرار شد. ماليات زياد از كساني گرفتند كه موفق 

و  شان را پس دهند، با بخشش مالياتتوانستند بدهيو نمي كردند و به كساني كه بد عمل كرده و بدهكار بودندبودند و فعاليت مي
وري و اصالح اقتصادي باشد، درست برعكس بايد اعطاي تسهيالت جايزه دادند. اين سيستم درست نيست. اگر هدف افزايش بهره

    .شدعمل مي

 
ك شود كه متأسفانه گامي در اين راستا برداشته نشد. تر و از بعد كارايي چابدولت آقاي روحاني قرار بود از بعد اندازه كوچك داد:اهللا

و  اندخلوت وزرا بوده و چندان تمايلي به واگذاري آنها نداشتهها حياطاي را در اختيار دارد كه اين شركتهاي گستردهدولت شركت
چند سال شاهد اقدام منسجم در زمينه  اند. در اينجمهور نيز دور نمانده و بعضا به اين امر اشاراتي داشتهاين موضوع از چشم رئيس

ضمن پرداخت حقوق، نسبت به افزايش كارايي  توان با كاهش تعداد كاركنان بخش دولتي،سازي دولت نبوديم. همچنين ميكوچك
روي ته نيآنان با آموزش علوم روز كاربردي، بر كيفيت نيروي انساني موجود، اقدام كرده و در بازار كار رقابتي عرضه كرد. اين دس

توان از تجربه كشورهاي موفق در اين زمينه بهره گرفت. يكي از مشاوران خوبي در بخش خصوصي جذب خواهند شد و ميكارآمد به
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درصد نيروي كار در  25عرضه شد، اعالم كرد  95المللي مديريت در سال اي كه در كنفرانس بينارشد آقاي دكتر روحاني در مقاله
   .دادن ندارنديچ كاري براي انجامسيستم دولتي عمال ه

سادگي قابل انتقال است و در ارائه خود به اين نتيجه رسيدند كه اي برعهده دارند كه بهدرصد هم در حد بسيار ناچيز وظيفه 15
يست، ولي درصد از نيروي دولت را كم كرد. پس چرا هيچ اقدامي نشده؟ مطمئنا كار ساده ن 40توان حاضر با اين حساب ميدرحال

 تواند منجر به افزايشحتما در مقطعي از زمان بايد شروع شده باشد. از اين دسته هر كارمندي كه از سيستم دولتي كسر شود، مي
ت. يكي زدايي اسكارايي در سيستم بوروكراسي پيچيده فعلي شود و شرايط را براي بخش خصوصي بهبود بخشد. بخش دوم مقررات

اره نژاد اشگونه كه آقاي دكتر غنيوكار است. در همين ارتباط همانمين مقررات انبوه براي شروع كسباز معضالت بخش خصوصي ه
ها در دترين عملكركردند، چگونگي كاهش مقررات را در چند كشور بررسي كرديم و نهايتا به اين نتيجه رسيديم كه يكي از موفق

توانيم از اين تجربه موفق الگوبرداري كنيم. مطالعه را با وزير مربوطه در ميان جنوبي بوده و ما مياين زمينه متعلق به كشور كره
ه زدايي مقايسزدايي را در كره با آخرين مصوبه مجلس خودمان در هيئت مقرراتگذاشتيم و چگونگي تركيب اعضاي هيئت مقررات

زدايي شركت كردم. ا در چند جلسه هيئت مقرراتكرديم؛ كامال مشهود بود كه با قانون جديد هم چندان موفق نخواهيم شد. شخص
بيني كرده، دو نماينده مجلس، معاون دادستاني، معاون بازرسي كل كشور، نماينده ديوان محاسبات و رؤساي در هيئتي كه قانون پيش

وده و وكار آشنا نبسبپاگير محيط كوهاي ايران، تعاون و اصناف عضو هستند. اكثريت اعضاي حاضر با پيچيدگي مقررات دستاتاق
 .گيرند. بنابراين بيراه نيست كه اقدامي اساسي در اين زمينه صورت نگيردزدايي تصميم مياز دور دستي بر آتش دارند و براي مقررات

 .بينيموكار نداشت و تفاوت معناداري در اين زمينه نميسري از مجوزها را كم كردند كه اثر مؤثري بر كسبآنها يك

بسياري از كارشناسان، اگر آقاي دكتر روحاني در امر اقتصاد؛ خاصه بخش توليد و اشتغال اندازه نيمي از بخش استراتژي  به زعم
الملل موفق بود، امروز پنج تا هشت ميليون از آراي رقيب را در سبد رأي خودش داشت. پس توصيه به جناب دكتر روحاني اين بين

شناسي كند. بايد بررسي شود كه مشكالت در بخش اقتصاد چيست. ر بخش اقتصادي را آسيباست كه موضوع عدم توفيق شايسته د
تر با غرب، نهادهاي نظارتي بر سيستم بانكي قوي 2007يكي از مشكالت بزرگ ما در حوزه بانك و بانكداري است. پس از بحران 

سيستم بانكي ما در دوره  .ع شد و توانستند از بحران درآيندمقررات منطبق بر شرايط بحران تنظيم و اجرا شد كه اين تدبير مؤثر واق
 الملل اقدام مؤثري را انجامهاي ما عمال در تطبيق با بانكداري بينقبل از آقاي روحاني كامال از دنياي بيرون فاصله گرفت و بانك

د قبول بسياري از كشورها مقررات بال است. اي داشته باشيم، يكي از استانداردهاي مورندادند. اگر بخواهيم در اين زمينه اشاره
هاي بانك در مخرج كسر اين را به ريسك دارايي 2گويد نسبت كفايت سرمايه بايد حداقل هشت درصد باشد. در بالمي 1مقررات بال
ررات جديد مق شود. درتر و نسبت كفايت بيشتر ميپذيرتر باشد، كار سختكنند و به اين معناست كه بانك هرچه ريسكموزون مي

شود؛ يعني تقريبا دار كسر ميهاي معوق از آورده سهامعملياتي شود، بدهي 2018كه قرار است از سال  3كميته بال موسوم به بال
ايه بخش توان گفت نسبت كفايت سرمالمللي شرايط غيرمطلوب دارند و ميشده بينهاي ما از بعد اين استاندارد پذيرفتهاكثريت بانك

ايم تا ها را باال بردهايم؟ چه ميزان سرمايه بانككار كردههم كمتر است. چه 1هاي كشور حتي از استاندارد بالوجهي از بانكتقابل
گذارد ريسك كمتري داشته باشد؟ بايد به نسبت كفايت سرمايه توجه بيشتري داشت و با افزايش كسي كه در داخل بانك سپرده مي

ايد گذار قرار نگيرد و بكند برعهده سپردها افزايش داد و اگر مدير بانك يا مؤسسه اعتباري ريسك ميسرمايه قدرت عملكرد بانك ر
كنند باشد. مؤسسات غيرمجاز اعتباري مديره را انتخاب ميداراني كه هيئتگو براي سهاممديره پاسخدار و هيئتريسك متوجه سهام

    .اند كه همه شاهدش هستيمود آوردهاي را به وجو پولي هم امروز دردسرهاي گسترده

 
    بينيد؟براساس موضوعاتي كه مطرح شد، بيشترين مشكل را در كدام وزارتخانه مي

 
ها و نهادهاي اقتصادي داراي مشكل هستند. به صورت ويژه من از وزارت صنعت و معدن نام توان گفت تمام وزارتخانهمي داد:اهللا
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 110شود كه در بخش كيفيت كاالي توليدشده چندان همتي نداشته است. ت از صنعتي ديده ميبرم. نمونه عيني آن در حمايمي
د كنبه صنعتي اختصاص يافت كه كااليي توليد مي توماني از طريق سيستم بانكي كه خود دچار مشكل است،ميليون 30هزار فقره وام 

برداشتنش با زمان كودكي تفاوتي نداشته و اگر كرده كه هنوز قدمسال است مورد حمايت دولت بوده و حالت پيرمردي را پيدا  50و 
درصد نسبت به سال قبل افزايش داشته، اما دريغ از صادرات  38گويند توليدشان حمايت نشود زمين خواهد خورد. امروز شجاعانه مي

شده وارد بازارهاي رقابتي شده و محصول عرضهاين توليدات داخلي. زماني توليد يك كاال مقبول است كه بتواند از نظر قيمت و كيفيت 
هاي توانيم در ساير كشورها عرضه كنيم؟ در غالب صنايع كشور آسيبدر اين بازار موفق باشد. چند درصد از توليد انبوه خودرو را مي

ايط در سطح كالن شر ها، مديريت و نگاه دولتي ناشي از اقتصاد سياسي، تكنولوژي قديمي و عدم ثبات تصميماتناشي از تحريم
  .قبولي كه بتواند اجرا شود، در اين وزارتخانه وجود نداردتر اينكه استراتژي توسعه صنعتي قابلنامطلوبي را ايجاد كرده و نكته مهم

 
ازحد تورم باعث ركود بيشتر شد. چقدر با اين گفته وزارت اقتصاد چطور؟ برخي از كارشناسان معتقدند كنترل بيش

   قبول است؟چقدر عملكرد اين وزارتخانه از نظر شما قابل موافقيد و

  

ار ها وقتي روي كجاي دنيا دولتقبل از پاسخ به اين سؤال، بايد بگويم در دولت سرگرداني بسيار جدي وجود دارد. در همه بهكيش:
 .ايمآورند كه در مناظرات اخير هم بعضي از كانديداها گفتند ما برنامه آوردهاي با خودشان ميآيند، برنامهمي

د، آورند، اگر رأي آوردنام. ولي معمول اين است كه با خودشان برنامه مييا نه، من كه نديده دانم كسي برنامه آقاي روحاني را ديدهنمي
ساله وجود دارد. اقتصاد مقاومتي هم اند. از يك طرف در ايران يك برنامه پنجشوند كه به مردم ارائه دادهاي ميمتعهد به اجراي برنامه

كنند از آن تبعيت كنند. اولين برداشت من اين است كه دولت در اينكه سعي ميكه مورد تأييد رهبري است و مطرح است و همه 
گويم دولت دكتر روحاني قرار بود به سمت آزادسازي برود. خواهد چه كار كند، سردرگم است. دوستان اشاره كردند و من هم ميمي

هاي متفاوتي وجود دارد، حتي از مقرراتي كه برداشتدر برنامه پنجم اين آزادسازي را به صراحت نداريم. در اقتصاد مقاومتي هم 
كنند كه صادرات بايد افزايش يابد كه متأسفانه در آيد. در مقابل همه تأكيد ميهاي متفاوتي به دست مياند، استنباطايجاد كرده

ي كنيم، در كدام بستر؟ در جمهور را ارزيابگوييد وزير يا رئيسدرصد كاهش داشته است. حاال مي 15سال گذشته صادرات صنعت 
اي كه خودش در ذهن داشته، يا در بستر اقتصاد مقاومتي كه اعالم شده و همه خود ساله ارزيابي كنم، در بستر برنامهبستر برنامه پنج

ي بايد داشته قتصاددانند، در كجا بايد ارزيابي كنيم؟ يا اينكه ببينيم با اين همه پتانسيل كه داريم چه نوع ارا مكلف به اجراي آن مي
باشيم تا بتوانيم اشتغال و درآمد و رفاه براي مردم ايجاد كنيم. در شرايطي كه هستيم به نظرم اگر يك اقتصاد باز داشته باشيم كه 

گاه، شمردم واقعا بتوانند استعدادهايشان را ظاهر كنند، موفق خواهيم بود. شما به عنوان خبرنگار، من به عنوان كارشناس و استاد دان
ها بايد در فضايي قرار بگيريم كه انگيزه هايش را ظاهر كند. براي ظاهرشدن قابليتهر كسي در هر جايي كه هست بتواند قابليت

ا ساله بايد ايجاد شود؟ برنامه دكتر روحاني يداشته باشيم. اين فضاي ايجاد انگيزه را چه كسي بايد ايجاد كند؟ در قالب برنامه پنج
المللي متي؟ چه كسي بايد اين انگيزه را ايجاد كند كه در اين جامعه با ايجاد انگيزه و كار، اشتغال ايجاد كند. در سطح بيناقتصاد مقاو

توانيم با آن ارتباط برقرار كنيم. چه كسي بايد اين مشكالت را حل كند؟ مسلما كار دولت است. دكتر مشكالتي وجود دارد كه نمي
كردند بعد از حل روابط سياسي، روابط اقتصادي هم بايد درست شود. بيني ميعد از حصول برجام بايد پيشروحاني و وزارت اقتصاد ب

هاي بزرگ با ايران كار نخواهند كرد. چرا؟ چون زير فشار تهديد آمريكا هستند و دو سال قبل يكي كردند كه بانكبيني ميبايد پيش
دانست اين مشكل پيش خواهد ريمه پرداخت كرد. وزارت اقتصاد و بانك مركزي بايد ميميليارد دالر ج 10ها نزديك به از اين بانك

ها بردارد. تا زماني كه سايه تهديد دادند كه آمريكا فشار تهديد را از روي بانكآمد و همان جا مذاكرات را بايد به نحوي انجام مي
نكي ما كار كنند. آمريكا گفته اگر با ايران كار كرديد، اجازه كاركردن در توانند با شبكه باها نميها باشد، بانكآمريكا روي سر بانك
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كردند چه اتفاقاتي بعد از برجام خواهد افتاد و در نتيجه بيني ميآمريكا را نخواهيد داشت. بنابراين وزراي ما و بانك مركزي بايد پيش
داند چگونه به اهداف دولت در شرايطي است كه نمي )1ه نظرم كدام متوجه اين موضوع نشدند. بنابراين بدادند. هيچاطالعات مي
اي مشخص نكرده كه خود را متعهد به اجراي آن بداند. براي مثال معاون اول ) خودش هم براي خودش برنامه2دست يابد. 

صاد مقاومتي است. اين گذاري كنم. اين خالف همه جريانات حتي اقتگويد بايد همه كاالها را قيمتجمهور در يك لحظه ميرئيس
بنابراين تصورم اين است كه دولت بايد اول تعيين  .روندهاي روز پيش ميخواهند چه كنند و با جرياندانند ميدهد نمينشان مي
خواهد خودش را در قالب اقتصاد مقاومتي طرح كند و كار ديگري انجام دهد، اين شدني نيست. اگر مي .خواهد چه كار كندكند مي

گرايي به نفع ايران نيست. به نظر من بايد آزادسازي صورت بگيرد در غير اين صورت نظرم اقتصاد مقاومتي با برداشت درون به
    .متأسفانه بايد بگويم تا آخر برنامه دكتر روحاني هم اتفاق خاصي نخواهد افتاد و شايد اوضاع بدتر هم بشود

 
اي است كه بارها به عنوان انتقاد از دولت مطرح چندصدايي هم نكتهيكي از مشكالت دولت نداشتن برنامه است اما 

  شده؟ نظر شما چيست؟

 
به  ايم.ساله داريم كه االن به برنامه ششم رسيدهاي پنجبه نظرم هر دو از مشكالت دولت در دولت يازدهم بود. ما برنامه نژاد:غني

ي هايكنند و ما جزء آخرين بازماندهه شوند. االن در دنيا از اين كارها نميساله جامع كال بايد كنار گذاشتهاي پنجنظر من برنامه
   .ايمها چسبيدههستيم كه به اين برنامه

ت بايد شود كاري كرد اما دولرفت از مشكالتي كه دارد، داشته باشد. قانون برنامه را نميدولت بايد يك استراتژي اقتصادي براي برون
دهد چهار و در همان چارچوب به آن عمل كند. يا اگر دولت اقتصاد مقاومتي را استراتژي خود قرار مياستراتژي خودش را مشخص 
شود، بايد گزارش دهد كه چه كار كرده است. به نظرم جاي اين استراتژي خالي است و دولت بايد سال بعد كه دولت تمام مي

خواهيم آنچه آقاي روحاني در مناظره سوم گفتند، اين بود كه بله؛ ما هم ميتر اين كار را بكند. فلسفه اقتصادي كلي دولت، سريعهرچه
كاران نيست، راه درست اين است كه اقتصاد را آزاد كنيم تا شكوفا شود، حل، پرداخت كارانه به بياشتغال و رونق ايجاد كنيم، اما راه

ن كنم بايد يك استراتژي تعييد. بنابراين باز هم تأكيد ميرونق ايجاد شود و اشتغال به وجود آيد و براساس آن صادرات شكل گير
گردم؛ چينش وزرا بايد در چارچوب اين استراتژي باشد و آنهايي ها شكل گيرد. به بحث اصلي برميشود تا براساس آن تمام چارچوب

    .كه با اين استراتژي هماهنگ هستند، بيايند و كساني كه نيستند، كنار گذاشته شوند

 
وزير اقتصاد بايد وزيري باشد كه قادر باشد اين مسئله را با كمك رئيس بانك مركزي حل كند. رئيس بانك مركزي بايد  :بهكيش

اساس اند، تعطيل يا تصحيح كند. بايد بررئيسي باشد كه قدرت كافي داشته باشد و مؤسساتي را كه بدون مجوز پدر اقتصاد را درآورده
اب شوند. در شرايط شيك و فرهيخته نيستيم كه چند نفر دانشگاهي را انتخاب كنند. بعيد نيست يك نيازي كه وجود دارد وزرا انتخ

دانم چه كسي اين قدرت را دارد كه اين مؤسسات بدون مجوز را تصحيح نظامي اقتصاددان بايد موقتا رئيس بانك مركزي شود. نمي
 .كند

يح آن اند كه تصحهاي كشور هم با مشكالت جدي مواجهباشد. البته بانكالبته بايد درك درستي از مسائل اقتصادي كشور داشته 
درصدي كه معموال 30شود. عالوه بر آن بايد متقاضيان تسهيالت نياز به تدبير و منابع دارد كه معموال از منابع خارجي استفاده مي

  .شودهست عرضه پيدا ميتا متقاضي براي پول گران  .شوند هم سروسامان يابنددر حيطه قاچاق تعريف مي
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توانند باشند. يكي از توان پاسخ داد كه چه كساني ميبايد چارچوب استراتژي روشن و منسجم باشد. در آن صورت مي نژاد:غني

كردند و كارهاي يكديگر را تا اش هماهنگ نبودند. هماهنگ عمل نميمشكالت دولت در چهار سال گذشته اين بود كه تيم اقتصادي
ك مركزي، وزارت صنعت و معدن با هم هماهنگ نبودند. براي نمونه يكي از وظايف مهم كردند. سازمان برنامه، بانحدي خنثي مي

اكنون در دستور هاي دولت باشد. اوراق بدهي كه همدار دولت اين است كه متولي تمام بدهيوزارت اقتصاد و دارايي به عنوان خزانه
و متمركز شود نه اينكه هر وزارتخانه براي خودش اوراق بدهي صادر ريزي داري برنامهكار دولت است، بايد در وزارت اقتصاد و خزانه

ها وجود دارد. تمام امور مالي دولت بايد متمركز داري هم اصال خبردار نباشند. در دنيا اين تجربهكند و دولت، وزارت دارايي و خزانه
بندي و هايي كه بايد پرداخت شود، زمانا و بهرهها احصا و براساس آن اوراق منتشر شوند، سررسيدهداري باشد. بدهيدر خزانه

زماني كه استراتژي مشخص  .هاي متعلقه هر سال در بودجه آن سال منعكس شود. همه اينها مستلزم يك استراتژي كلي استبهره
ها اوضاع بانك .ار را انجام دهدشد، بعد بايد ببينيم كدام وزير اين توانايي را دارد. اگر توانايي ندارد بايد كسي بيايد كه بتواند اين ك

هم موضوع خطيري است و بحث درباره آن صرفا اقتصادي نيست. يك آدم قوي از نظر نظام بايد باشد كه بتواند سياست را جلو ببرد. 
آقاي  . چونالبته به نظرم دكتر روحاني اگر درست توجيه شده باشد، اين توانايي را دارد كه افرادي با اين توانايي را انتخاب كند

تواند از روحاني تجربه طوالني در سطح باالي مديريتي در حوزه امنيت ملي دارد و متوجه عواقب اين مسائل است. بنابراين مي
نياز اوليه چارچوب استراتژي كلي است و هاي مختلف سياسي، امنيتي و اجتماعي متوجه عواقب اين امر باشد. بنابراين پيشجنبه

    .اقتصادي منسجمبعد چينش يك تيم 

 
عت، هاي مختلف صندر ارتباط با استراتژي توسعه اقتصادي الزاما دولت بايد اين استراتژي را تدوين كند كه شامل بخش داد:اهللا

هاي گذشته شاهد ركود سنگيني در اقتصاد بوديم. درآمدهاي معدن، تجارت و كشاورزي خواهد شد. آنچه مسلم است؛ در سال
كردن كسر درآمد ها با كاهش جدي مواجه شد. در اين رابطه دولت حجيم براي رفع كسر بودجه و جانشينر تحريممان به خاطنفتي

هاي وقع صورتمها افزايش پيدا نكرد بلكه عمقش زياد شد. يعني كساني را كه بهناشي از تحريم به وصول ماليات پرداخت. سطح ماليات
ليات پرداخت كردند. كسي كه امين بوده و دفاترش مرتب بوده، ماليات بيشتري پرداخت كرده خود را تنظيم و ارائه كردند، ما مالي

 10شود و كسي كه فرار كرده بعد از موقع به خدمت سربازي رفته، بخشوده نمياي است كه بهاست. اين همانند فرزند ذكور خانواده
ها، خاصه كارساز باشند. فشار مالياتي و بيمه تأمين اجتماعي بر بنگاهتوانند ها قطعا نميگيرد. اين روشسال با تخفيف معافيت مي

ها شگذاري را در اين بخكند و عمال سرمايهكاري است، تشديد ميترين مشكل كشور را كه امروز بيهاي كوچك و متوسط بزرگبنگاه
بخش  كاريالمللي كار اگر ميزان درصد بين بينكند. منطبق بر تعريف سازماهاي سوداگرانه را تشويق ميدهد و فعاليتكاهش مي

حاضر اين نسبت در كشور ما حالدر .شودكاري كشور شود، شرايط بحراني اعالم ميجوان نيروي كار بيش از دوبرابر درصد نرخ بي
هاست. عالوه بر اين، امروز التحصيل دانشگاهكرده و فارغبيش از دوبرابر است. متأسفانه بخش بزرگي از آن هم متعلق به طبقه تحصيل

كننده بوده ولي موفق كاري مزمن داريم به اين شكل كه كساني بيش از يك سال در بازار كار عرضهدر بخش بزرگي از جامعه بي
فته گ شود. بايد به اينها بپردازيم و فكر اساسي كنيم. بارهاگردند. هر روز هم بر اين جمعيت اضافه مينبوده و ديگر دنبال كار نمي

ويند شد پنج ساعت در يك صف بايستند كه بگبيني نمياصال قابل انتظار نبود، پيشارديبهشت حماسه آفريدند،  29شده، مردم ما در 
هايي كه در دوره قبل داشتيد، به نظرمان بهترين نامزد هستيد براي اينكه كشور را از اين شرايط آقاي روحاني ما با توفيقات و كاستي

هاي كوچك و متوسط بپردازيد چون اشتغال كه در ادي نجات دهيد. در اين راستا براي ايجاد اشتغال قطعا بايد به بنگاهخاص اقتص
به  ها اشتغال ايجاد كند. بايدخواست از طريق توسعه پتروشيميشود يا به زعم آقايي كه رقيب ايشان بود و ميخودرو ايجاد نميايران

هاي مختلف از جمله كار خوبي كه در مركز كوچك و متوسط كه تأمين مالي است، توجه شود؛ پژوهش هايمشكل اصلي امروز بنگاه
وكار ايران در ترين مشكل محيط كسبهاي مجلس انجام شد و اشاره به مشكل بزرگ تأمين مالي دارد؛ همچنين بزرگپژوهش
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هرچند بازار سرمايه  .ه منابع مالي مشكل اساسي دارندها براي دسترسي بدهد كه اين بنگاهنشان مي Doing Business شاخص
هاي بزرگ است كه از طريق آن براي خود منابع مالي به ها و شركتبازار بسيار اصولي براي تأمين سرمايه موردنياز مخصوصا كارخانه

وارد شده است. اين موضوع تبديل شده به نژاد اشاره كردند هر وزارتخانه به بازار سرمايه طور كه آقاي دكتر غنيدست آورند اما همان
بازار  ها با بازار سرمايه كه نرخ را برايها با افزايش نرخ بين بانكي از يك سو و از سوي ديگر بانكيك نوع رقابت شكننده ميان بانك

ها بنگاهي بخواهد با اين نرخ شود. حاال تصور كنيدهاي ديگري هم اضافه ميدرصد باال برده بودند. به اين نرخ هزينه 27سرمايه تا 
ها برآيد؟ كهاي باالي بانقدر كارايي داشته باشد تا از پس سودتواند اينوام دريافت كند و به امر توليد بپردازد. كدام بخش توليدي مي

چار مشكالت شرايط د هاي كوچك و متوسط در اينهاي سوداگرانه، فعاليت ديگري هست؟ به اين ترتيب بيشتر بنگاهآيا غير از فعاليت
 .دعديده شدند كه بايد به آنها پرداخته شود و شرايطي را برايشان ايجاد كرد كه بتوانند در فضاي نابرابر واردات غيرقانوني، سر پا بمانن

اي نكته ديگري كه براي من عجيب است، اصرار اين دولت در سركوب نرخ ارز است، همان كاري كه دولت دهم انجام داد. دولت آق
بر  91تومان نگه داشت و در سال  200تا هزارو  800هاي ناشي از فروش نفت خام اين ارز را در دامنه نژاد تا زمان وفور دالراحمدي

كننده اصلي با كمبود ارز مواجه و نرخ ارز بيش از آنچه در برنامه سوم توسعه مقرر شده اثر تحريم درآمدها كاهش پيدا كرد، عرضه
شوند امروز در دستور كار توليدكنندگان بزرگ دنياست و فت. توصيه محوريت صادرات براي كاالهايي كه توليد ميبود افزايش يا

هاي هاي مالي و پولي در حمايت از اين توليدكنندگان دارند؛ اما در كشور شاهد اتخاذ سياستها هم سعي در اتخاذ سياستدولت
ش كننده ما امروز با سياستي كه بانك مركزي در پيايم. صادريگر نرخ حقيقي منفي بودهپولي در تثبيت نرخ اسمي ارز يا به عبارت د

هاي طرف مبادله به دليل آنكه نرخ تورم داخلي باالتر است گرفته، تقريبا هرساله به اندازه تفاوت نرخ تورم داخلي با نرخ تورم دركشور
رخ شود يعني به نروني كه از مبادي قانوني و غيرقانوني به كشور وارد ميشود و قدرت رقابتش را با كاالي مشابه بيدچار زيان مي

ايم قانون برنامه سوم توسعه بود كه متأسفانه به نظرم بهترين قانوني كه ما براي نرخ ارز تدوين كرده .دهداش نيست، از دست ميواقعي
نرخ تورم داخلي و ميانگين وزني از تورم كشورهاي طرف مبادله گاه اجرا نشد و آن قانون شناور مديريت شده بود؛ با تركيبي از هيچ

ها سعي در كاهش نرخ سود ايم كه دولتكه بتوانند قدرت رقابتي توليدكننده داخلي را حفظ كنند. متأسفانه همواره شاهد بوده
وري شده. قطعا اگر آرشيوتان را مر مدت با تزريق منابع توفيق كوچكي نصيبشاناند و همواره فقط در كوتاهصورت دستوري داشتهبه

 بينيد شوراي پول و اعتبار چند بار نرخ سود بانكي را بدون مالحظه بازار، بدون درنظرگرفتن شرايط و ابزار در دست بانككنيد مي
هم دوام  درصد كاهش دادند كه حتي دو ماه 15ها، به صورت دستوري كاهش داده است. آخرين بار نرخ سود را تا مركزي و بانك

گيري شوراي پول و اعتبار به آن توجه نشد، وجود و عملكرد مؤسسات نياورد و دامنه هم پيدا نكرد و يكي از داليل اصلي كه در تصميم
كنند. مؤسسات پولي اعتباري كه مجوز مالي و اعتباري بدون مجوز در بازار پول است. اين مؤسسات در بازار پول اخالل ايجاد مي

هاي پردازند. سوددرصد نرخ سپرده قانوني را به بانك مركزي نمي 13تر است. حداقل شده پول برايشان پايينمت تمامندارند، قي
هاي باال رساني به مردم اقدام كرد. با اعالم نرخكنند و متأسفانه بانك مركزي هم خيلي كند در اطالعاغواكننده به مردم پيشنهاد مي

هاي داراي مجوز به سمت مؤسسات بدون مجوز هاي مختلف حركت پول از سوي بانكت فراوان در رسانهگذاري و تبليغابراي سپرده
هاي سوداگرانه شد. آخرين مثالي كه در نبود هماهنگي تيمي دولت يازدهم ها وارد فعاليتايم كه بخش زيادي از اين پولرا شاهد بوده

ئه اش را به مجلس ارارياست كه در مجلس طرح و به دليل اينكه دولت اليحه توانم عرض كنم مسئله طرح قانون بانكداري بدونمي
 .بردنكرد، نهايتا مجلس هم وارد عمل شده و همان طرح را در دستور كار كميسيون اقتصادي قرار داده و به جلو مي

طه افرادي تواند به واسنوني جايگزين شود نميخوبي به اين امر واقف هستيم اگر قرار باشد يك قانون مادر تغيير كند يا با قاهمه ما به
شود. پس بايد اليحه ازسوي كه متخصص امر نيستند طرح يا جايگزين شود و حتما ديري نخواهد گذشت كه در اجرا دچار مشكل مي

اگر  .كاري شودافراد كارشناس صاحب علم و تخصص كه خوشبختانه در بانك مركزي مشغول هستند، تهيه شود و در مجلس چكش
  .روي اين طرح كار جدي و كارشناسي نشود و كار علمي از آن به دست نيايد حتما در آينده مشكالت جدي را به بار خواهد آورد
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ابينه و سازي كدرباره دولت بارها گفته شده كه كابينه خسته و پير است. بعد از انتخابات و انتخاب دوباره روحاني جوان
    مطرح شده است. به نظرتان ضرورت در اين مورد چيست؟استفاده از وزراي زن در آن 

نيست  كنيم منظورمان اينبهكيش: قبل از پاسخ به اين سؤال الزم است بحث قبلي را بازتر كنم. وقتي در مورد استراتژي صحبت مي
خواهيم ه مشكالت اصلي كه ميها باقي بماند. به نظرم منظور از استراتژي اين است كجلد كتاب تهيه كند و در قفسه 10كه يك تيم 

بندي و چگونگي دسترسي به آنان را مشخص كنيم. اولين مورد اشتغال است. مسئله اشتغال با كمك حل كنيم را مشخص، اولويت
رسيد. اشتغال جديد زماني شود. اگر هدف اشتغال است از اين راه به هدف نميكنند حل نمينيمه كار ميهايي كه نصفهبه كارخانه

گذاري جديد و كار جديد شكل گيرد؛ بنابراين اگر هدف اول آقاي روحاني واقعا ايجاد اشتغال است بايد شود كه سرمايهيجاد ميا
درصد 20گذاري كرد؟ به نظرم تا زماني كه بهره گذاري جديد انجام شود. آيا در داخل كشور منابعي داريم كه بتوان سرمايهسرمايه

ان گذارهاي موجود سرمايهكند. با اطالعاتي كه از اتاق بازرگاني دارم سرمايهگذاري نميا صرف سرمايهدر بازار هست كسي پولش ر
آالت شده است؛ بنابراين منابع جديد زيادي در ايران آزاد شركت، دفتر يا ماشينها تبديل به كارخانه، روي زمين است؛ يعني سرمايه

كرد منابع جديدي ندارد كه اگر داشت گذاري ميداشته باشد. دولت هم كه سرمايه وكاري كه سودي باالترنخواهد شد مگر كسب
هاي باال ها هم ديگر پولي اضافي در بساط ندارند؛ عالوه بر اينكه كسي با نرخرسيد. بانكبودجه عمراني دولت تقريبا به صفر نمي

ك شده است؛ بنابراين سرمايه بايد از خارج به داخل كند. بخش خصوصي هم تواني كه داشت به نظرم مستهلگذاري نميسرمايه
هاي جديد تبديل به كاري شود كه اشتغال ايجاد كند و صنايع كوچك و متوسط ايدهكشور وارد شود. اين پول از كجا بايد بيايد كه 

نوعي مسدود كرديم. هرچند اگر  گذاري خارجي را بهها جلوي سرمايهبتواند راه بيفتد؟ با يك برداشت غلط از اقتصاد مقاومتي سال
گذار خارجي نخواهد آمد. بايد جاده را هموار كنيم كه بيايند. اولين كار براي ايجاد اشتغال راحتي سرمايهراه را مسدود نكنيم هم به
 ط در حوزه نفت وفقگذاري را جذب كرد، آن هم نهها به ايران بيايند و بتوان سرمايهها حل شود كه بانكاين است كه مسئله بانك

   .اي باشد كه بتواند اشتغال ايجاد كندگذاري بايد در زمينهگاز، سرمايه

اند. اين صنعت خيلي خوب است، صادرات بسيار گذاري شده ببينيد چند نفر شاغل شدهميليارد دالر يا بيشتر سرمايه 50در عسلويه 
كند. به نظرم استفاده از وزراي جوان كرده ايجاد ميال براي افراد تحصيلكند اما اشتغخوبي دارد و منابع ارزي مملكت را تأمين مي

هاي مربوط به جذب اي براي اداره كشور داريم. در وزارت اقتصاد و سازمانيا بانوان بستگي به لياقتشان دارد و اينكه چه برنامه
را جذب كرده و بياورند. واقعا بازاريابي نياز داريم. بايد كسي  بايد از افرادي استفاده كنند كه بتوانند اين پولگذاري خارجي، سرمايه

باشد كه بتواند اين ماركتينگ را انجام دهد. در رأس بانك مركزي بايد كسي باشد كه بتواند مؤسسات غيرمجاز را تعطيل يا تصحيح 
ز است است. ولي در شرايط فعلي به فردي نيا گذار اصلي بازار پوليكند. اصوال رئيس بانك مركزي بايد اقتصاددان باشد، چون سياست

ايم. نكته ديگر كه خيلي مهم است و در كه قادر باشد مسئله كشور را حل كند. االن با اين مؤسسات غيرمجاز به مشكل برخورده
ر را هم به اين شود. قاچاق مواد مخدميليارد دالر قاچاق وارد كشور مي 20تا  15مناظرات هم به آن اشاره شد اين است كه بين 

اي تواند با سرمايهمي )تواند حداقل سه دور در سال بگردد. يعني قاچاقچي (هر كسي كه هستميزان اضافه كنيد. جمع اين پول مي
تواند سود داشته باشد. كسي كه درصد مي90درصد سود كند، يعني در سال،  30كه دارد سه بار قاچاق بياورد و بفروشد. اگر هر بار 

درصد بهره را  30توانند ها نميدرصد بهره بدهد. ولي هيچكدام از كارخانه 30تواند به بانك بابت وام درصدي دارد مي 90سود 
ها ها عموما به صورت مستقيم يا غير مستقيم نزد قاچاقچيدرصد بهره بدهد. پس پول بانك 30تواند بپردازند. تجارت عادي رقابتي نمي

ك ماه كنند كه شايد بتوانند يگرفتن تصور ميگيرند و با قرضنشينند از بانك پول ميكه به خاك سياه مي هاييرود يا كارخانهمي
تواند دادن ندارند. اين حالت طبيعي اقتصاد نيست. براي اين نوع اقتصاد هر روز ميكه قصد پسديگر كارخانه را سر پا نگه دارند. يا آنان

گذاران كاسپين كه چندين بار تكرار شد از جمله اتفاقات خطرناك در اقتصاد است كه سپرده اي پيش بيايد. تجمعمشكالت عمده
تواند باز هم تكرار شود. وزرايي كه قرار است انتخاب شوند بايد استراتژي داشته باشند و ملزومات هر كار را مشخص كنند. مثال مي
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ها و نهادها هم بايد با هم ها، ارگانشود استراتژي همه وزارتخانهچند هدف را مشخص و ملزومات آن را هم تعيين كنند. اين مي
   .هماهنگ باشند

   .ها استفاده شود مهم نيست. مهم داشتن برنامه استپس اينكه جوان باشند يا از خانم

 
شان دارد و همه چشم قطعا بايد كساني باشند كه توان انجام آن كار را داشته باشند. يكي از وزيران ما سن خيلي بااليي بهكيش:

  .كرده بهتر باشند زيرا كه آنها با كسي رودربايستي ندارنددنبال ايشان است. شايد براي شرايط خاصي كه داريم بانوان تحصيل

 
  .آيد جدا از اينكه جوان باشد يا خانم، بايد كاربلد باشد و توان و جسارت هم داشته باشدكسي كه جاي افراد مسن مي نژاد:غني

 
به نظر من بايد شرايط احراز شغل و منصب را داشته باشد. آقاي روحاني بايد شرايط احراز براي مديران مياني و ارشد را به  داد:اهللا

صورتي شفاف تهيه و عرضه كند. مثال فالن مسئول در سمتي كه هست اگر بايد مهندس، دكتر يا متخصص كشاورزي باشد بايد 
ساالري را سرمشق انتصابات در دور دوم يشينه خود داشته باشد و خالصه اينكه شايستهتجربه و تحصيالت مرتبط را در پ

در اين شورا كه ركن اصلي بانك  .توان به شوراي پول و اعتبار اشاره كردجمهوري قرار دهند. اگر بخواهيم مثالي بزنيم ميرياست
رأي كه بيشتر دولتي هستند همگن نبوده و كمتر احبان ص نفره11هاي پولي كشور است، تركيب كننده سياستمركزي و تعيين

   .شودمتخصصان پولي در ميانشان ديده مي

 
تركيب شوراي پول و اعتبار حتما بايد تخصصي باشد. االن فقط متقاضيان پول در اين شورا هستند كه بانك مركزي را وادار  بهكيش:

ولت گوييم دخورد. از يك طرف ميفعلي و با اين تركيب به هيچ وجه به درد نميبنابراين شوراي پول و اعتبار  .كنندبه چاپ پول مي
ها قبل كه وزارت صنعت و معدن كه شامل سه كنم. سالاي را نقل ميكار كند. تجربهبايد كوچك شود، يعني بايد يك عده را بي

جمهوري آقاي هاشمي وزير معادن و فلزات بود و توزارت معادن و فلزات، صنايع سنگين و صنايع بود، آقاي محلوجي در دوره رياس
كنندگان فوالد زير نظر آن وزارتخانه بود. تصميم گرفتيم دولت را آهن، فوالد مباركه و تمام توليدمن مشاور اقتصادي بودم. ذوب

ديل كرد. افرادي كه از هزار نفر تب 11هزار نفر نيرو داشت. آقاي محلوجي اين جمعيت را به  35آهن كوچك كنيم. آن زمان ذوب
ارائه  آهن خدماتهايي تأسيس شد كه اين افراد در آن به كار مشغول شوند و به ذوبكار نشدند بلكه شركتآهن رفته بودند بيذوب

از  يكنند. آقاي محلوجي اين كار را تا دو سال براي آنها تضمين كرد كه خودشان را پيدا كنند. االن در اصفهان و تهران تعداد زياد
آهن. خواستند اشتغال ايجاد كنند و رفتند سراغ ذوبنژاد ميآهن درآمد دارند. زمان آقاي احمديها هست كه از قبل ذوباين شركت

كردند. كردند و محصول خوبي هم توليد ميهزار نفر به خوبي اداره مي 11آهن را آهن زياد شد. ذوببا اين اقدام دوباره جمعيت ذوب
  .خوابد به جاي اينكه افزايش پيدا كندهمه جمعيت به آنها اضافه شود طبيعي است كه توليد محصول هم ميوقتي اين 

 
هزار  500هزار نفر به پرسنل دولت اضافه شد. يعني كمتر از دو ميليون نفر شد دو ميليون و  500در دولت نهم و دهم  نژاد:غني
  .نفر
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آهن فشار بياوريم كه ها انجام دهيم كه به مديرعامل ذوببازيم نبايد از اين حقهخواهيم اشتغال ايجاد كنيوقتي مي بهكيش:

نيروهاي جديد زيادي را استخدام كند. بايد جامعه را از نظر فرهنگي، سياسي باز كنيم تا خالقيت افراد رشد كرده و راه را براي 
    .داري ايجاد كنندگذاري باز كنيم كه اين دو با هم هماهنگ شده و اشتغال پايسرمايه

    ها نياز به تغييرات كليدي دارند؟كدام وزارتخانه

 خواهيم مشكل را اصولي حل كنيم.طور بحث نكنيم بهتر است چون با كسي كه مشكل شخصي نداريم. ميبه نظرم اين نژاد:غني
حاني گفته بايد به دنبال اقتصاد طور كه آقاي رودر چارچوب منسجم استراتژي معين دولت، تصور شخص بنده اين است كه همان

بر بخش خصوصي واقعي بود. اگر اهداف استراتژي دولت مشخص شود، براي رسيدن به آن، مجموعه وزرا بايد از ميان رقابتي مبتني
كرد  دشود اشتغال ايجاكساني انتخاب شوند كه به اين فكر معتقد و متعهد باشند. كسي كه اعتقاد دارد از طريق كمك و حمايت مي

و صنعت داخلي را رشد داد با استراتژي ايجاد اقتصاد رقابتي خوانايي ندارد. رقابت و حمايت، دو مقوله متفاوتند. با تفكر حمايتي 
توان اقتصاد رقابتي ايجاد كرد. آقاي روحاني بايد با گروه مشاوران اقتصادي تشكيل جلسه بدهد و بگويد چارچوبي كه ما ترسيم نمي

شان توانند متصدي امور باشند كه در اين چارچوب فكر و عمل كنند و تجربهرقابتي و آزاد است، بنابراين كساني مي كرديم اقتصاد
    .آيدهاي انحرافي پيش ميمورد اگر وارد شويم بحثاند يا نه. چون موردبهتواند نشان دهد كه در اين زمينه عمل كردههم مي

 
گويم انجام دهد يا فكر خواهد آنچه من ميكار كند؟ آيا ميخواهد در وزارت اقتصاد چهني ميدانم دكتر روحامن االن نمي بهكيش:

ديگري در ذهن دارد. اگر هدف ايجاد فضاي رقابتي است، وزير فعلي، مناسب نيست زيرا اعتقادي به رقابت ندارد. رئيس كل بانك 
 رسد. البته خوب است ازهاي فعلي باري به منزل نمي، با روشمركزي بايد مشخصاتي كه عرض كردم داشته باشد. آنچه روشن است

هاي شنيدني بسيار زدن باشند، احتماال حرفخود آنان هم سؤال شود كه چرا نتوانستند مشكالت را حل كنند. اگر حاضر به حرف
  .دارند

 
 .زي است. فقط مؤسسات مالي مشكل نيستنداي در بانك مركافتادهها مقوله عقباما آقاي دكتر بهكيش نظارت بر بانك داد:اهللا

كنم كه نظارت بسيار ضعيف بوده. نظارت بانك مركزي بايد تا جايي پيش برود كه بتواند بهكيش: بله من هم همين را عرض مي
    .مؤسسات غيرمجاز را تعطيل كند

 
ها در امالك يك معضل ديگر در نظام بانكي است. مشكالت موجود فقط به مؤسسات غيرمجاز حبس بسياري از منابع بانك داد:اهللا

ها در سيستم بانكي تقريبا قفل است و هيچ گردشي ندارد. بخش بزرگي از درصد سپرده 50گردد. در مؤسسات قانوني بيش از برنمي
    .ها در يك دهه گذشته بوده استعملكرد بانكاين شرايط ناشي از عدم نظارت دقيق بر 

 
    .هاي قانوني هم دچار مشكل هستنددر شرايط فعلي بانك نژاد:غني

 
بازار سرمايه بسيار مهم است. از ابتداي انقالب تاكنون رئيسي كه بتواند بازار سرمايه را كارآمد كند نداشتيم. بايد كسي در  بهكيش:



 

١١ 
 

خواهند به ن را پياده و مسئوالن را قانع كند كه اين بازار بايد تغيير كند تا بتواند براي صنايعي كه ميرأس باشد كه بازار سرمايه مدر
تواند از طريق خواهند ايجاد شوند ميها و واحدهاي توليدي كه ميمورد نياز بنگاه بخشي از سرمايه .وجود بيايند، سرمايه تأمين كند

شود اين قابليت را ندارد. اميدوارم كاري حاضر اداره ميشود، ولي بازار سرمايه به شكلي كه درحالاوراق بدهي از بازار سرمايه تأمين 
    .طور شداينكه بگويد تا ما دلمان خوش باشد مثل دوره قبل كه اينگويد را انجام دهد، نهكه آقاي روحاني مي

 
انه كنيم و بر آن تأكيد داريم، متأسفساالري صحبت ميكه از شايسته قدرمن به شرايط احراز پست اصرار دارم. در كشور ما آن داد:اهللا

كل  ها تا سطح مديرانآمدن و رفتن در كابينهايم. مسئله اتوبوسيهاي سياسي واگذار كردهها را به گروهكنيم. پستبه آن عمل نمي
اظ شود. يك نكته هم در مورد كاركنان مازاد بخش شرايط احراز پست براي مديران ارشد و مياني بايد لح .ايمرا بعضا شاهد بوده

صيالني التحبينم اضافه كنم و آن تعداد زياد فارغاي هم الزم ميجمهور نقل كردم، نكتهدولتي كه در ابتداي صحبتم از مشاور رياست
ار در ايران بر اساس وكها هستند، ولي با نياز صنعت هماهنگ نيستند و يكي از مشكالت محيط كسباست كه خروجي دانشگاه

سال فرصت و هزينه همين مسئله است، به شكلي كه براي كارفرما حداقل بين شش ماه تا يك 2017پذيري در سال گزارش رقابت
م؛ آيا شويرو ميشده از دانشگاه مستعد محيط صنعتي شود. گاهي در جلسات فعاالن اقتصادي با اين سؤال روبهدارد تا نيروي خارج

وكار شده يا از يك فعال پرسيده شده سيالبسي بار وارد كارخانه يا فضاي كسبعلوم و تحقيقات، وزير يا معاون مرتبط يك در وزارت
خورد يا نه؟ يا فقط چند دانشگاه به اين امر شود به درد شما ميالتحصيل مييا عزيزي كه فارغ كه وزارت براي دروس تهيه كرده
آگاه كنيد. يكي از  خورد. اگر از چنين وزير علومي خبر داريد، ما را هموكار نميدرد فضاي كسبپرداخته كه خروجي كارشان به 

نعت ها با صهاي الزم را نديده است. ارتباط دانشگاهالتحصيل دانشگاهي است كه براي كار در صنعت آموزشوكار ما فارغموانع كسب
اي متعلق به اتاق بازرگاني تركيه است. دانشجوها دو ترم سر كالس و يك دانشكده تر باشد. در تركيه، كشور همجوار ما،بايد نزديك

شوند، مگر التحصيل نميشوند يك سال سابقه كاري مؤثر دارند. فارغالتحصيل ميشوند و وقتي فارغترم به تجربه كاري مشغول مي
هاي تعليم اين دانشجويان نيز برعهده دولت است، بنابراين با اين التحصيلي تأييد كند و برخي هزينهاينكه كارفرما آنها را براي فارغ

   .شودهاي كارفرما تا حد زيادي كم ميروش هزينه

ه بخش اي كتواند دريافتي ماهانه را تضمين كند، با برنامهدرصدي كه گفته شد نيروي مازاد دولت هستند، دولت مي 40در مورد آن  
ر كار بخش خصوصي مهيا شوند. به اين شكل كه كارمندي كه مازاد تشخيص داده شده، براساس بزرگي از آنها براي جذب در بازا
تواند به اختيار داوطلب ها ميهاي خاصي شركت و در صورت موفقيت حقوق دريافت كند. اين كالستحصيالتي كه دارد، در كالس

توانند جذب بازار كار شده و هزينه روزشدن ميا پس از بهههاي صنعت و خدمات قرار گيرد. بخش بزرگي از اين نيرودر همه حوزه
 .اضافي نيز بر دولت نداشته باشند
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