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طرح فرصت ۹روزه برای پیشنهادهای امانوئل مکرون
رئیـسجمهـور فرانسـه به ایـران مثل اینـستکس در نقـش
«آبنبات چوبی» برای جلوگیری از مسیر درست تهران است

آبنباتفروش
همه چیز درباره پدیده نارنجیرنگ این روزهای تهران

بیدود برای حل مشکل دود
کافی نیست
16

با وجود گسترده شدن تحریم دانشگاههای ایرانی ،آثار تولیدشده
با موضوع مقابله با تحریم افزایش یافته است

ادغامبانکهاوموسساتمالی
بررسی تجارب ادغامهای شکستخورده

سیستمیثبتشود.اینپدیدهباعثمیشدامکانردیابیمعامالتوافرادظهرنویس
ل شناسایی باشد.
وجود نداشته باشد و صرفا صادرکننده چک و دارنده آخر آن قاب 
بهعبارتیتنهاابتداوانتهایهرمعاملهقابلردگیریوشناساییاستوافراددخیل

چکیده :نایبرئیس مجلساخیرا پیشنهادخوبی راباعنوانFATF

دروسطاینفرآیندهمانندجعبهسیاهینامشخصباقیمیمانند.اینفرآیندامکان

داخلیراهکارواقعیمبارزهباانواعفساداست.دراینگزارشبهارزیابیروند

مجلسشورایاسالمیباتصویبالیحهاصالحقانونچکدرآبان 97اینمعضالت

لوایحوطرحهایمرتبطداخلیدرحوزهتصویبواجراپرداختهشدهاست.

مسعودپزشکیانکهازموافقانسرسختFATFبهشمارمیرود،درگفتوگوبا«خانه
ملت»پیشنهادخوبیراپیرامونحلمساله FATFدرداخلکشورمطرحکردهاست.
برئیسمجلسشـــورایاسالمیگفتهاست«:اگر FATFاینتواناییراداردکه
نای 

نقطهزنجریانپولیکشوررارصدکند،چراایران FATFداخلیایجادنمیکندکه
نقطهزنبدانیمچهکسیرانتورشوهگرفتهوزمینخواریکردهاست».

ارتکابجرمپولشوییرادرطیزمانفراهممیکند.

قانونیداخلیتعللمیکند؟ونهادهایاجراییکشوررادراجرایآنهاملزمنمیسازد؟

هماکنونطرحهایبسیاردقیقیدرحوزههایایجادشفافیت،مبارزهبافساد،رانت،
قاچاقو...تدوینشـــدهاســـت،کهدراینگزارشبهبررسیوضعیتآنهادرحوزه

تصویبواجرامیپردازیم.

عدماجرایسامانهشفافیتحقوقومزایایمسئوالن!

مرکزیبهکندیپیشمیرودونشانمیدهدارادهجدیبرایاجرایآنوجودندارد.
عدمتصویبواجرایطرحمالیاتبرعایدیسرمایه

سال  96مکلف کردند.

مالیاتبرعایدیسرمایهامالکدرکمیسیوناقتصادیوعمراناست،اماشواهد

پیشمیرود،انتظارازمجلسایناستکهباتسریعروندبررسیاینطرحوتصویب

بــا وجــود ایــن ،فشــارهای ســاختگی اقتصــاد کالن ممکــن اســت در

اطالعــات و ارتباطــات ،خریــد شــرکت خودروســازی روور ( )roverتوســط

فرصتهــای بــازار میاندیشــند بایــد خیلــی زود تصمیــم بگیرنــد .ســال

فرهنگــی دوشــرکت بــه شکســت انجامیــد و بیامدبلیــو مجبــور بــه فــروش

آن،گامبلندیرادرحوزهمبارزهبامفاسداقتصادیبردارد.
قاچاق،معضلویرانکنندهتولیدداخلی

ســال  2020رکــودی عمیــق را رقــم بزنــد؛ بنابرایــن ســازمانهایی کــه بــه

 ،2018ســالی نســبتا قــوی در زمینــه ادغــام ،بهطــور کلــی و ادغــام بخــش

تفحصازروندمبارزهباقاچاقکاالوارز،اینعددراقویاتکذیبمیکندومیگوید:

بــزرگ رســیده اســت و طبــق گزارشهــا حجــم معامــات ادغــام در ایــن برهــه،

کاالیقاچاقواردکشورمیشود.درحالیکهعلیاکبرکریمیعضوهیاتتحقیقو
«بررسیهایهیاتتحقیقحاکیازآناستکهآماردقیققاچاقساالنهکاالبالغ
بر 25/5میلیارددالراست».اینمیزانقاچاقآسیبیبسیارجدیبهپیکرهاقتصاد

جزیرهایعملکردننهادهایمتولیقاچاقدرکشور،صدوربیرویهکارتبازرگانی
انبارها،نقصهایموجوددرسامانهگمرک،عد ماتصالسامانههایفعالدرحوزه

تجارتوحملونقلکاالبهیکدیگر،عدمهمکارینیرویانتظامیباسامانهنظارتو

پایشهوشمندترددناوگانحملونقلجادهای،تصویبقانونافزایشمناطقآزاد
و ...رامطرح کرد.

در 26تیر 97با ارائه تفسیر جدیدی از قانون ماده 29و اعالم اینکه مردم به سامانه

قوهقضائیهومجلسشورایاسالمیرامیطلبد.

دستگاههابایداطالعاترادرپایگاهاطالعاتیخودشانبهمردمبرسانند».

نرخبهره و سطوح سرمایهای وسیع.

بانکــی ،بهطــور خــاص بــوده اســت .در  6ماهــه اول ســال  ،2018ادغــام

27دیماه96جمشیدانصاری،رئیسسازماناداریاستخدامیومسئولراهاندازی

حقوق و مزایای مسئوالن دسترسی نخواهند داشت ،گفت« :قانون میگوید کلیه

عوامــل متعــددی موجــب میــل فزاینــده بــه ادغــام شــده کــه عبارتنــد از:

بهگفتهعلیمویدی،رئیسستادمبارزهباقاچاقکاالوارزساالنه 12/5میلیارددالر

مبارزهباقاچاقسازمانیافتهعزمجدیمسئوالنودستگاههایمرتبطازجملهستاد

اینسامانهنسبتبهاجراییشدنآنتاپایانسال96اظهارامیدواریکرد،اماانصاری

بانکهــا و بازارهــای ســرمایه در ســال  ،2019درحــال بازشــدن بــوده و

مبارزهباقاچاقکاالوارز،اتاقبازرگانی،وزارتصمت،سازمانگمرک،پلیسراهور،

نتیجهگیری

در بازارهــای جهانــی بهســطح  11ســال پیــش یعنــی پیــش از وقــوع بحــران

معامــات کالن بــا حجــم پنــج میلیــارد دالر و باالتــر از آن ثبــت شــده و میــزان
کلــی آنهــا بــه حــدود  3/5تریلیــون دالر رســیده اســت .در جهــان در بخــش

بانکــی طــی ســال  2017در زمینــه ادغــام و جــذب 697 ،معاملــه بــه ارزش

 108میلیــارد دالر بــه ثبــت رســیده اســت .همچنیــن باالترین میــزان جذب و
ادغــام ،مربــوط بــه کشــورهای ایــاالت متحــده ،کانــادا و اســترالیا بــوده اســت

روندکنداجرایقانوناصالحچک!

یکی از ابزارهای جدی پولشویی در کشور چک بود ،درواقع چکهایی که در وجه

حاملیادروجهفردمشخصیصادرمیشد،گیرندهچکمیتوانستبایکامضا

برای حل معضالت اساســـی اقتصاد ایران -که برخی از آنها در این یادداشت اشاره
شد–بردارند.

ایــن شــرکت بــه کمپانــی فــورد شــد ،فقــط تعــدادی از ایــن ادغامهــای
شکســتخورده در حوزههــای مختلــف هســتند .در زمینــه بانکــی نیــز

داســتانهای مشــابهی وجــود دارد .ادغــام شــرکت ســرمایه کانتــری وایــد

در بانــک آمریــکا در ســال  2008کــه در اثــر ترکیــدن حبــاب مســکن و زیان

بخــش امــاک و مســتغالت بــه شکســت انجامیــد و والاســتریت ژورنــال
از آن بهعنــوان بدتریــن معاملــه در تاریــخ مالــی آمریــکا یــاد کــرد ،یکــی از
ایــن نمونههاســت .ادغــام دویچهبانــک و بانکــرز تراســت مثــال دیگــری در

ایــن خصــوص اســت .در اواســط دهــه  ،1990دویچهبانــک بــرای رقابــت
بــا بانکهــای والاســتریت ماننــد جیپیمــورگان و گلدمنســاکس

موسســه در آن زمــان دارای داراییهــای ســمی بــود .ســرمایهگذاریهایی

گامهــای نخســت آن نیــز برداشــته شــده اســت ،امــا بــرای توفیــق بیشــتر

دیگــر فعالیتهــا و معامــات انســان دارای دو جنبــه پیــروزی و شکســت

ادغــام قمارگونــه از دســت داد.

در ایــن تصیــم نیازمنــد واکاوی ابعــاد آن هســتیم .ادغــام نیــز بــه ماننــد

اســت ،بنابرایــن بایــد تجــارب ادغامهــای موفــق و شکســتخورده در
دنیــا را بهخوبــی تحلیــل کنیــم .وقتــی صحبــت از شکســت ادغــام بهمیــان

میآیــد ،ادغــام دو شــرکت  Time Warnerو AOLکــه جــزو بزرگتریــن

اســـت ،درواقع زیرساخت حقوقی -قانونی فراهم شده اســـت ،اما عزم اجرا در

توجه به اقدامات کارشناسی صورتگرفته در مراکز پژوهشی کشور ،گامی جدی

شــرکت بیامدبلیــو ( )BMWدر ســال  1994کــه بهخاطــر تفاوتهــای

تحتتاثیــر ایــن ادغــام بــرای مدتــی دویچــه بانــک بهعنــوان بزرگتریــن

بلکهباشفافکردناطالعاتاقتصادیایرانبرایبیگانگانمسیردورزدنتحریمها

دولت وجود ندارد.

و موتــورال ،زیــان بــاالی ناشــی از ادغــام آلکاتــل و لوســنت در زمینــه فنــاوری

در دســتورکار مجموعــه تصمیمگیــران اقتصــادی کشــور قــرار گرفتــه و

ادغــام بانکهــا و موسســات مالــی در کشــور مــا موضوعــی اســت کــه

میشــود کــه  98میلیــارد دالر زیــان بــه بــار آورد .محققــان ،دالیــل فرهنگــی

مسئوالنانتظارمیرودبهجایاصراربراجرایبیمالحظهاستانداردهای FATFبا

از ادغــام دو شــرکت «اچپــی» و اتونومــی ،ادغــام شکسـتخورده بیــن گوگل

بــا ریســک بــاال کــرده بــود و حسابرســی تقلبــی داشــت ،بههرحــال

کمپانیهــای رســانهای ایــاالت متحــده بودنــد ،قابــل ذکــر اســت کــه

راسختترازقبلمیسازدوسفرهمعیشتمردمراکوچکترخواهدکرد.بنابرایناز

دو شــرکت ،مهندســان گــوگل را تــرک کردنــد .زیــان  9میلیارد دالری ناشــی

و انگلســتان ،کانــادا و شــیلی مهمتریــن مقاصــد ســرمایهگذاری بودهانــد.

بهرغم گذشـــت بیش از  16ماه از مهلت اجرای ماده  29قانون برنامه توســـعه

نهادبینالدولینهتنهاهیچگرهیازمعضالتاساسیاقتصادکشوربازنمیکند

مشــکالت داخلــی شــرکت گــوگل و عــدم همخوانــی سیاسـتهای داخلــی

اقــدام بــه جــذب و ادغــام موسســاتی ماننــد بانکــرز تراســت کــرد ،امــا ایــن

واقعیت این است که برخالف ادعاهای حامیان ،FATFاجرای استانداردهای این

(پایان سال  ،)96هنوز حقوق و مزایای مسئوالن برای اطالع مردم منتشر نشده

از طریــق جــذب دو تــن از مهندســان ســابق اپــل انجــام داد .امــا بهدلیــل

اصالحــات مالیاتــی ،قوانیــن زیس ـتمحیطی ســازگار بــا تجــارت ،افزایــش

در گزارش خود در  15تیرماه  95پیشـــنهاد راهاندازی «سامانه حقوق و مزایای

راهاندازی سامانهای جهت انتشار کلیه دریافتیهای مسئوالن و مدیران تا پایان

بهنظــر میرســد از منظــر جهانــی ،درهــا بــرای افزایــش ادغــام و جــذب در

ســختافزاری ســاخت منــازل هوشــمند فعالیــت میکــرد کــه ایــن کار را

بســیاری از ســازمانها تمایــل دارنــد و آمــاده انجــام معامــات هســتند.

به نام افراد بیبضاعت و به کام قاچاقچیان حرفهای ،نقصهای موجود در سامانه

مسئوالن» را مطرح کرد ،به دنبال این پیشنهاد نمایندگان مجلس در تاریخ 14

جهانیشــدن ،باعــث شــده ادغــام و جــذب چیــزی بیــش از یــک گزینــه و

نبــود ،در ســال  2010در معاملـهای  3/2میلیــارد دالری ،اقــدام بــه خریــد

تصویب و اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه میتواند به کاهش پولشویی و فرار

ق نجومی برخی مدیران دولتی در سالهای اخیر
پس از افشـــای دریافت حقو 

اســـفند  95ماده  29قانون برنامه ششم توســـعه را تصویب کردند و دولت را به

بــا شــرکت نســت ( )nestبــود .گــوگل بــرای جبــران عقبافتادگــی خــود

بهعنــوان یــک ضــرورت ،پیــش روی شــرکتها ،بانکهــا و موسســات باشــد.

کشـــور و تولید داخلی وارد میکند ،ازجمله دالیل حجم باالی قاچاق میتوان به

کـــه اذهان و افکار عمومی جامعه را جریحهدار کرد ،مرکز پژوهشهای مجلس

دلیــل تکنولوژیکــی داشــت .ادغــام شکسـتخورده دیگــری ،ادغــام گــوگل

شــرکت نســت کــرد کــه در زمینــه ســاخت خانههــای هوشــمند و ابزارهــای

ازطریقابزارچکازبینمیرود،اماهمچنانفرآینداجرایاینالیحهازسویبانک

استانداردهای FATFازآنهاخواستارتصویبواجرایقوانینمشابهوکارآمدداخلی

تدوینمیشود،هموارهاصرارمیورزدوباتعجیلاقداممیکند،امانسبتبهچارچوب

در عصـر گــذار و تحــول ،خریــد ســریعتر از ســاختن میتوانــد ســبب

نیــروی انســانی شــرکت نوکیــا شــد .درواقــع اینجــا شکســت ،زمینــه و

راتاحدیبرطرفکرد،درصورتاجرایاینالیحه،بسیاریازمعضالتحوزهپولشویی

و قرائن نشان میدهد فرآیند بررسی این طرح در مجلس شورای اسالمی به کندی

ایناستکهچرامجلسنسبتبهتصویبکنوانسیونهاییکهتوسطنظامسلطه

سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی

عضو هیاتعلمی دانشگاه و دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران

اپــل و پلتفــرم اندرویــد باختــه بــود و مجبــور بــه کاهــش 15هــزار نفــری

پیشــرفت شــود .دینامیــک بــاالی رقابــت تحتتاثیــر تکنولــوژی و

درواقعپزشکیانحرفدلمخالفان FATFرامطرحکردهاست،چراکهکارشناسان

برئیسقوهمقننهپرسیدهشود،
شدهبودند.سوالیکهبایدازپزشکیانبهعنواننای 

نوکیــا بــه مبلــغ هفــت میلیــارد دالر در ســال  2014زد کــه جنــگ را بــه

در زمینــه ســختافزار کــه همپــای رشــد ایــن شــرکت در زمینــه نرمافــزار

مالیاتیدرکشورمنجرشود،باوجودآنکهمجلسمدعیتداومفرآیندبررسیطرح

مخالـــف FATFبارهـــادرنقداصرارمجلسودولتنســـبتبهتعجیلدراجرای

7

یادداشت

آنرابهفرددیگریمنتقلکند،بدونآنکهمشخصاتمعامالتوافرادظهرنویسدر

داخلیمطرحکردهاست،بررسیهانشانمیدهدکهقوانینکارآمد

پیام روسها درباره S-400

۵

تصویب و اجرای قوانین کارآمد داخلی ،راهکار اصلی مبارزه با فساد
روزنامه نگار

شعیب بهمن ،کارشناس مسائل روسیه
درگفتوگو با «فرهیختگان» تبیین کرد

ضدحمله دانشگاهها به تحریم

یادداشت

معین نصرتی

۲

بزرگتریــن اشــتباه تاریــخ کســبوکار و یــک شکســت کامــل محســوب
و عــدم هدایــت صحیــح فرآینــد ادغــام و نبــود تجربــه کافــی در مدیریــت

تغییــر و تحــول را از دالیــل اصلــی شکســت پــروژه ادغــام بیــان کردهانــد.
از دیگــر ادغامهــای شکس ـتخورده میتــوان بــه ادغــام مایکروســافت بــا

نوکیــا اشــاره کــرد .ایــن ادغــام زمانــی صــورت گرفــت کــه دیگــر دیــر شــده

بــود و مایکروســافت در یــک اشــتباه راهبردی-زمانــی دســت بــه خریــد

بانــک جهــان شــناخته شــد ،امــا بعدهــا میلیاردهــا دالر را بهخاطــر ایــن

در پایــان بایــد گفــت ادغــام و تملیــک ،هماننــد بســیاری از فرآیندهــا و

کسـبوکارهای مالــی دیگــر ،دارای ریسـکهای مخصــوص بــه خــود اســت
کــه بایــد بــه مدیریــت آنهــا پرداخــت .مــواردی مثــل انحصاریشــدن ،رشــد
کــردن و بــزرگ شــدن ،ریسـکهای بدهــی (اهــرم مالی) باال و ورشکســتگی،

مشــکالت مربــوط بــه ایجــاد انســجام و هماهنگــی بیــن شــرکتها ،اختــاف
در قوانیــن و مقــررات ،اختالفهــا و مشــکالت حاصــل از ترکیــب منابــع

انســانی شــرکتهای هــدف ،مســائل سیاســی ،مباحــث مالیاتــی و تغییــر
در ارزش ســهام ســهامداران ازجملــه ریس ـکهایی هســتند کــه در فرآینــد
ادغــام و تملیــک وجــود دارنــد کــه بایــد براســاس اصــول علمی ،به شناســایی

و مدیریــت آنهــا پرداخــت و ادغامــی موفــق خواهــد شــد کــه بــا تکیــه بــر

شــناخت دقیــق ابعــاد و جوانــب موضــوع صــورت گیــرد.

