ویژ ه پایان سال 1398

روزنامهاقتصادیصبح ایران

تاریخ انتشار بعدی  16فروردین 1399

www.jahanesanat.ir
سهشنبه     27اسفند 22   1398رجب   17   1441مارس     2020سال شانزدهم     شماره   16      4432صفحه     قیمت 2000تومان

نگاهی به رخدادهای سالی که گذشت

سختسالی
با آثار و گفتوگوهایی از :
محمود جامساز
حامد پاکطینت
محمد قلی یوسفی
احمد شیرزاد
عباس سلیمی نمین
مصطفی اقلیما
طرح :ثنا حسینپور

جیلدوگان
تیم بنتون

یادداشت

اقتصاد پیکانی

حامدپاکطینت*-برایپیشبینیدقیقترشرایط
اقتصادی سال پیشرو آنچه یک فعال اقتصادی باید به
آن بیندیشد و عمل کند ،الزم است عوامل و متغیرهای
گوناگون مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
رشد اقتصادی ایران به تخمین نهادهای بینالمللی
و ش��واهد گوناگون در کش��ور در سال آینده در بازه
صفر تا منفی یک خواهد بود .البته بر حسب اینکه نسبت به تورم که عدم
قطعیت بیشتری در مورد آن وجود دارد چه واکنشی از سوی سیاستگذار
نش��ان داده میشود نرخ رشد اقتصادی میتواند تغییر کند لیکن شرایط
برای رش��د اقتصادی مثبت به هیچوجه فراهم نیس��ت با این مفهوم که
اقتصاد ایران برای مردم ایران کوچکتر خواهد شد .آنچه از آن به عنوان
بودجه یاد میشود در این لحظه عاقبت مشخصی ندارد و حتی در صورت
تصوی��ب نهایی یا تصویب چنددوازدهم بیش��تر به ویترینی برای نمایش
به قدرتهای غربی تبدیل ش��ده است تا یک بودجه عملیاتی و بیتردید
فاصله زیادی با منابع قابل تحقق کشور دارد .بودجه کشور در سال آتی از
بابت فروش تخمین زده شده برای نفت و عواید مالیاتی بسیار دست باال
و دس��تنیافتنی گرفته ش��ده و بیشک به ارقام مدنظر نخواهد رسید و از
آن س��و هزینههای دولت همچنان قابل کاهش نیست یا به صالح نیست
که کاهش یابد! در نتیجه گلوگاه سیاس��تگذاری در اقتصاد ایران همانند
سالهای گذشته کسری بودجه خواهد بود و این کسری بودجه به صورت
تاریخی نتیجهای جز تورم مخرب ندارد.
چالش دیگری که دولت در سال پیشرو با آن مواجه است مجلس جدید
است .مجلس یازدهم شمشیر را برای دولت از رو خواهد بست و از بحث بودجه
آغاز خواهد کرد.
در ط��ول یک س��ال و اندی باقی مان��ده تا پایان عم��ر دولت ماجراهای
ی را شاهد خواهیم بود که لزوما به نفع شرایط اقتصادی کشور
سرگرمکنندها 
نیست.
باید توجه داش��ت ساختار اقتصادی ایران هرگز اقتصادی نبوده و حضور
و نفوذ دولت در تمام عرصههای اقتصادی به وضوح پرس��ابقه اس��ت لیکن
پیشبینی میشود با توجه به تحریمها و شرایط سیاسی بینالمللی حاکم بر
کشورمان و حاال مجلس جدید با ساختار فکری که در پیشینه منتخبان جدید
یافت میشود اقتصاد ایران متمرکزتر و به اصطالح دولتیتر خواهد شد .افراد
و گروههای جدیدالورود سیاسی به مجلس کمتر به اقتصاد آزاد اعتقاد دارند و
امکان وضع قوانینی که نتایج آن دخالت گستردهتر دولت در اقتصاد و حتی
اش��کال متنوعی از سهمیهای یا کوپنی شدن یا شمایلهای جدید یارانهای
است دور از ذهن نیست.
در ش��رایطی که س��رمایهگذاری خارجی تقریبا متوقف ش��ده و تمرکز
س��رمایهگذاریها به منابع داخلی محدود ش��ده است ،در شرایطی که تحت
فشار شدید اقتصادی هستیم ،در شرایطی که تعامل مناسب با دنیا را بعد از
ماجرای برجام به طور کامل از دست دادهایم ،در شرایطی که بیشتر از همیشه
از خودکفایی و خوداتکایی میگوییم آن هم در موقعیتی که دراغلب حوزههای
اقتصادی و صنعتی صاحب تکنولوژی و سبک نیستیم ،بهرهوری ،کیفیت و
مزیت نسبی از چندان جایگاهی برخوردار نیست ،اقتصادی خواهیم داشت که
من نام آن را اقتصاد پیکانی گذاشتهام.
اقتصادپیکانیاقتصادیاستنحیفبرپایهاصولفکریسنتیو تاریخگذشته
بدون کمترین ارتباط با دنیای امروزی .در یک دنیای غیررقابتی و نابهرهور و البته
با اتکای بیشتر بر منابع داخلی که یک دولت آن را راهبری میکند؛ تجربهای
مشابه تجربه اقتصادی که در دوران جنگ هشت ساله با عراق داشتیم.
یکی از اتفاقات مهم و کلیدی س��ال پیشرو انتخابات ریاس��تجمهوری
آمریکاست.
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پیامد عدم مدیریت بحران

مصطفی اقلیما* -بیاعتمادی یکشبه در جامعه رخ
نمیدهد بلکه ظرف 50سال گذشته به طور مستمر و مداوم
در جامعه ش��کل میگیرد .در بحرانهای فردی ،او با کمک
همنوعان خود مشکل را به راحتی حل میکند .اما زمانی که
در یک جامعه بحران اجتماعی به وجود میآید باید در بطن آن
به دنبال دلیل مشکل گشت زیرا اگر درباره آن موضوع صحبت
و اقدامی شود ،دیگر بحرانی پایدار نخواهد بود .در این سالی که گذشت در پس هر اتفاقی
مسووالن به هر نوعی بر واقعیت سرپوش نهادند .آنان هیچگاه پاسخگوی مردم نبودند.
در حال حاضر باالی  80درصد بیاعتمادی مردم به دولت وجود دارد .البته این عدم
اعتماد مختص به دستگاه دولت نیست حتی زن به شوهر ،فرزند به والدین و دوست
به رفیق هم اطمینان ندارند .مردم دیگر همانند سابق به رسانههای داخلی اطمینان
ندارند به همین دلیل به اخبار غیرموثق فضای مجازی پناه بردهاند .البته نباید فراموش
کرد اخبار فضای مجازی صرفا با منفعت شخص نشردهنده مطابقت دارد .بهطور مثال
در دوران بحران کرونا بیش از  100نفر بر اثر مسمومیت الکلی جان خود را از دست
دادند ،زیرا در فضای مجازی خواندند مصرف خوراکی الکل ویروس کرونا را در داخل
بدن از بین میبرد .در صورتی که چنین چیزی اصال امکان ندارد .هرقدر دولت در این
مورد به مردم اطالعرسانی کرد که الکل برای بدن مفید نیست مصرف نکنید اما گوش
کسی به این حرفها بدهکار نبود .حال اگر دولت به دنبال راهکاری برای آشتی دوباره
با ملت باشد باید حرف و عملش یکی شود .از دروغ بپرهیزد و صداقت را سرلوحه کار
قرار دهد.طبق آمارها مردم ایران در صدر افسردهترین مردم جهان هستند زیرا هیچ
امیدی به آینده خود ندارند .همچنین جامعهای که فعالیت نمیکند جامعه مرده است.
امروزه تمام تحصیلکردههای کشور با داشتن مدارک عالی بیکار هستند .حال در این
وضعیت یک ویروس کشنده در سرتاسر کشور شیوع پیدا کرده و دولت از ابتدای امر
تاکنون درباره آن با مردم شفافیت نداشته است .گرچه تمام مسووالنی که مدیریت
بحران را به دست گرفتند واجد شرایط مدیریت آن نیستند.هنگامی که این اپیدمی
فروکش کند بحرانهای دیگری مانند دمل سر باز میکنند ،زیرا با وجود این شرایط و
رکود اقتصادی تعداد کثیری از مردم بیکار و بیخانمان میشوند .دولت مدام میگوید
در خانه بمانید ،در صورتی که هیچ حمایت و کمک مالی به زنان سرپرست خانوار و
کودکان زبالهگرد نشده است .همین افراد در طول روز با  200نفر انسان مراوده دارند
حال اگر یک نفر از آنها مبتال به کرونا باشد به 200نفر انتقال میدهد و هرکدام از آنان
به  200نفر دیگر انتقال میدهند این یعنی شیوع مرگ بهطور ناخودآگاه ،مشخص
نیست مدیریت بحران در ایران چه میکند!
بارها برای مردم سوال شده که چرا از همان ابتدا دولت شهر قم را قرنطینه نکرد.
پاسخ این سوال با کمی تامل بسیار واضح است زیرا توانایی این امر را نداشت .اگر به طور
کامل یک شهر را قرنطینه میکرد باید طبق استاندارد بینالمللی برای تکتک خانهها
اقالم خوراکی و بهداشتی ارسال میکرد .در صورتی که دولت حتی نمیتواند ماسک را
بهطور صحیح در بین مردم توزیع کند .این همه ماسکهای احتکارشده پیدا میکنند،
معلوم نیست چرا آنها را به بازار تزریق نمیکنند.نباید فراموش کرد که در این بحران
خبرنگارانی صدای مردم شدند و خود در معرض آسیبهای روانی قرار گرفتند .آیا کسی
به آنان توجه میکند؟ آیا دولت برای آنها بسته تشویقی حمایتی در نظر گرفته است؟
دولت به جای رایگان کردن پول آب و برق از کیسه خلیفه صاحبخانهها میبخشد .در
صورتی که مگر پول برق هر خانه چقدر میشود که دولت حاضر نیست آن را دو ماه
رایگان کند .باید واقعبین باشیم ،مردمی که دوماه هیچ درآمدی ندارند ،اردیبهشت ماه
و حتی تا خرداد هم درآمدی نخواهند داشت .با این روشی که مسووالن پیش میروند
شکاف بین دولت و ملت روزبهروز عمیقتر خواهد شد.
بهترین کار برای مدیریت چنین بحران دهشتناکی این است که از رهبر عاجزانه
خواهش کنیم خودش زمام امور را به دست بگیرد ،زیرا تنها ایشان میتواند با امکانات
ویژهایکهداردظرف 48ساعتاوضاعراکنترلکند.امروزهرییسجمهورنمیتواندهیچ
کار مفیدی برای این مملکت انجام دهد زیرا دسترسی به امکانات ندارد و مشکالت را بر
گردن مسوول دیگری میاندازد .روحانی که تاکنون نتوانسته مسوولیت قوه مجریه را به
خوبی پیش ببرد صددرصد مدیریت چنین بحرانی را هم نمیتواند جلو ببرد .امیدواریم
روزی فرا برسد که مسووالن نسبت به اعمالشان در مقابل مردم پاسخگو باشند.
* پدر مددکاری اجتماعی ایران

کرونا در تعقیب و گریز با تجارت خارجی ایران

مجید سلیمیبروجنی* -شاید اگر چند ماه پیش از
ایرانیان سوال میشد که آیا روزهای پایانی سالشان با این
همه نگرانی و استرس گره خواهد خورد ،کمتر کسی جواب
مثبت میداد .اسفندماه همیشه برای مردم ایران ماه خرید،
جنب و جوش و رونق بازار و بساط دستفروشها بوده است
اما امسال انواع و اقسام حوادث سرنوشت دیگری را برایمان
رقم زده است .کمتر از یک هفته به پایان سال باقیمانده اما نه خبری از بهار است و نه
کسی دل و دماغ بازار و خرید شب عید را دارد.
اقتصاد کشور بهگونهای است که انگار چتر خاموشی بر سرش کشیدهاند ،وضعیت
بازارها طوری است که انگار نه انگار که شب عید در راه است .این روزها مردم حتی
دل و دماغی برای بیرون آمدن از خانههایشان ندارند .همه این مصیبتها سوغات یک
مهمان ناخوانده چموش و بدقلق است .کرونا ویروسی که بهیکباره سر از قم درآورد و به
سرعت پایش به شهرهای دیگر باز شد و شروع به قربانی گرفتن از میان هموطنانمان
کرد.بحرانکروناپدیدهایمثلزلزلهوحتیسیلنیستکهمناطقمحدودومشخصی
از کشور را دچار خود کند و سایر مناطق بتوانند با خیال راحت به زندگی عادی خود
ادامه دهند .کرونا در حال حاضر بسیاری از مناطق از شمال تا جنوب و شرق تا غرب
کشور را درگیر خود کرده و جدای از حوادث و مصائب دیگر است .عالوه بر اقتصاد ایران،
شیوع ویروس کرونا ،اقتصاد جهان را نیز تحتتاثیر منفی قرار داده و به تبع آن ایران نیز
که یکی از کانونهای اصلی آن شناخته شده ،دچار یک بحران و فاجعه اقتصادی شده
ی کشور به
است .جدای از رکود سنگین در بازارهای داخلی ،این ویروس بر تجارت خارج 
شدتسایهافکندهاست.بیشترهمسایگانطیهفتههایاخیربالفاصلهاقدامبهبستن
ی بازرگانی
مرزهای خود با ایران کردند و نتیجه این اقدام نیز چیزی جز تعلیق فعالیتها 
و صادرات نبود .در عین حال تکثر اخبار ضد و نقیض نیز موجب افزایش سردرگمی تجار
و نگرانی آنها از آینده تجارت خارجی کشور شده است .بسته شدن مرزها به جز مسائل
اقتصادی ،موضوعات اجتماعی را هم دربر میگیرد .این موضوع تنها ایران را دچار مشکل
نکرده است بلکه تجار کشورهای همسایه که این محموله را از ایران خریداری کردهاند
را نیز با مشکل مواجه کرده است.واقعیت این است که نگرانی از شیوع ویروس کرونا
نهتنها فضای جامعه را ملتهب کرده بلکه نگرانیهایی را برای تجارت خارجی کشور به
دنبال داشته است .قطع صادرات و حتی کاهش آن خسارت جدی به اقتصاد آن هم در
هفتههای پایانی سال وارد میکند.آلودگی ایران به ویروس کرونا به طور حتم بر صنعت
توریسم و هتلداری ،خدمات و حضور شرکتهای ایرانی در پروژههای فنی و مهندسی
کشورهای همسایه نیز تاثیر خواهد گذاشت و بخشهای خدماتی و صادراتی کشور را با
چالشهای جدی مواجه خواهد کرد .در صورتی که همه کشورهای همسایه هم درگیر
این ویروس شوند ،اقتصاد آنها هم درگیر رکود خواهد شد و به اجبار حجم واردات آنها از
ایران کاهش خواهد یافت.در این میان شاهد آن هستیم که بخش خدمات نیز به شدت
تحت تاثیر کرونا قرار گرفته است .صنعت هتلداری ،رستورانها ،مراکز تفریحی ،صنعت
هوایی و حملونقل و زمینی و هر آنچه که با گردشگر مرتبط است ،به شدت تحتتاثیر
این ویروس قرار گرفته به طوری که در صورت تداوم وضعیت موجود ،صنعت خدمات
کشورچهدربخشداخلیوچهدربخشخارجیمتحملخسارتهایسنگینخواهد
شد.خوشبختانه عراق به عنوان شریک مهم تجاری ایران ،واردات کاالهای ایرانی را به
صورت کامل ممنوع نکرده و با آزمایش گرفتن از رانندگان کامیونها و تایید سالمت
آنها ،اجازه ورود کامیونها به عراق را داده است .اما چگونگی گسترش این ویروس در
روزهای آینده ،نقش بسزایی در افزایش یا کاهش صادرات کاالهای ایرانی به کشورهای
همسایه خواهد داشت .اینکه در طول روزها و هفتههای آینده چه اتفاقی بیفتد ،بستگی
به افزایش یا کاهش گسترش ویروس کرونا در کشور و نحوه مبارزه با آن دارد .هر اندازه
که دولتمردان در کنترل و مهار این ویروس موفق باشند ،شرایط برای صادرات کاالها
ایدهآلتر خواهد بود.مردم و مسووالن باید بدانند چیزی که امروز تجربه میکنند و
چیزی که بعدا از این روزها به خاطر میآورند متفاوت است.بودجه  99امید زیادی به
ی دارد و به طور حتم دولت حسن روحانی وظیفه جدی دارد که با یک
صادرات غیرنفت 
برنامهریزی دقیق و سریع از ریزش صادرات غیرنفتی در بحران کرونا جلوگیری کند.
محکمتر کردن دیوار اعتماد بین مردم و دولت و بازگرداندن آرامش به بطن جامعه و
همچنین کنترل بحران از بدیهیترین وظایف دولتمردان است که در شرایط حساس
کنونی امیدواریم جدیتر گرفته شود.
* کارشناس اقتصادی

تبارشناسی منابع درآمدی دولت در بودجه 1399

سعید مس�گری* -بر کسی پوشیده نیست
که اقتصاد ایران در یکی از سختترین و مهمترین
دورهه��ای تاریخ خود قرار گرفته اس��ت .انباش��ت
چالشها و مش��کالت اقتصادی در بیش از نیمقرن
اخیر از یک س��و و تشدید تحریمها در دهه  90از
س��وی دیگر سبب شده این دهه تبدیل به دههای
خاص در اقتصاد ایران ش��ود به طوری که شاخصهای اصلی اقتصادی
حتی از میانگینهای بلندمدت خود نیز فاصله گرفتهاند و ش��اهد افت
شاخصهایی همچون رشد اقتصادی و خالص اشتغالزایی هستیم.
مشکالت اقتصاد ایران در سالهای پایانی دهه  90با بازگشت دوباره
تحریمها و تش��دید آنها مضاعف ش��ده اس��ت ب ه طوری که بسیاری از
کارشناسان بر این باورند که سالهای اخیر سختترین سالهای اقتصاد
ایران هستند .یکی از دالیل دشواری این سالها کاهش درآمدهای دولت
و محدودیت بودجه آن است .از یک سو با تحریم نفت درآمدهای ارزی
دولت به طور بیسابقهای کاهش یافته و از سوی دیگر رکود بر بخشی
دیگر از درآمدهای دولت تاثیر منفی گذاشته است .همین رکود سبب شده
امکان افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی نیز وجود نداشته باشد.
در این شرایط بررسی دقیق بودجه دولت و ارائه راهکارهای مناسب
برای کاهش کس��ری بودجه از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت .چه بسا
مهمترین اولویت فعلی اقتصاد ایران شناسایی مشکالت بودجه و یافتن
راهکارهای عملیاتی و قابل اجرا برای آن باشد .در این راستا قصد داریم
به بررسی وضعیت بودجه دولت از سمت منابع درآمدی بپردازیم .برای
این منظور صرفا نگاه کوتاهمدت نخواهیم داش��ت و ابتدا وضعیت کلی
درآمده��ای دول��ت و روند دو دهه اخی��ر آن را مرور میکنیم و در کنار
آن وضعیت فعلی درآمدها را بررسی خواهیم کرد .اطالعات مربوط به
عملکرد دولت در بودجه از سال  1380در دسترس است که در تحلیل
حاضر از این دادهها استفاده شده است.
 دستهبندی کلی منابع دولت
بودجه دارای دو سمت منابع و مصارف است؛ منابع همان درآمدهای
دولت و مصارف همان هزینههای دولت اس��ت .منابع عمومی دولت در
یک دستهبندی کلی دارای سه بخش است :دسته اول درآمدهای عمومی
است که دارای دو زیربخش اصلی مالیات و سایر درآمدهاست .دسته دوم
واگذاری داراییهای سرمایهای است که شامل فروش نفت ،گاز و اموال
دولتی اس��ت و دسته آخر واگذاری داراییهای مالی است که مربوط به
فروش اوراق اعم از اوراق خزانه ،مش��ارکت و ...است .در نمودار زیر روند
منابع دولت در دو دهه اخیر رسم شده است .شایان توجه است که این
ارقام مربوط به عملکرد بودجه است نه قانون بودجه .برای آنکه تحلیل
دقیقتر باشد عملکرد دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
ادامه در صفحه 3
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اقتصاد پیکانی

نس�یم س�وران -الیحه بودجه  99را الیحهای
خالی از واقعگرایی میدانند .به اعتقاد بسیاری دولت
در تدوی��ن اهداف بودجهای خود بلندپروازی کرده و
غیرممکن است بتواند درآمدهایی را که پیشبینی کرده
به طور کامل محقق سازد .خیالپردازی در ردیفهای
مختلف بودجه ،از فروش یک میلیون بشکه نفت در
روز گرفته تا 10برابر ش��دن فروش اموال دولتی قابل
رویت است .به گفته محمود جامساز ،خانواده بزرگ
دولت آنقدر هزینهبر است که حتی در پرداخت دستمزد
کارمن��دان و پرس��نل خودش نیز با مش��کل مواجه
میش��ود ،از این رو دولت مجبور است اقداماتی برای
کسری بودجه حدود 150هزار میلیارد تومانیاش انجام
دهد .این اقتصاددان میگوید عدمتحقق درآمدهای
بودجهای ،یقینا دولت را به استقراض از بانک مرکزی
میکشاند که نتیجهای جز افزایش پایه پولی ،نقدینگی
و تورم نخواهد داشت.
  یکی از مهمترین بنده�ای بودجه در تمام
دولتها مرب�وط به درآمدهای نفت�ی بوده که
اعم�ال تحریمها از اهمیت آن در این س�الها
کاسته است .شدت اثر تحریمهایی که از سال97
اعمال شد دولت را ناچار کرد سهم درآمدهای
نفتی در الیحه بودجه  99را تا  68درصد نسبت
به الیحه بودجه 98کاهش دهد .با این حال دولت
پیشبینی کرده که در س�ال آینده روزانه یک
میلیون بش�که نفت با قیمت  50دالر به فروش
برساند .فکر میکنید پیشبینی دولت از میزان
فروش نفت تا چه اندازه قابل تحقق باشد؟
عموم دولتها براساس سیاستهای کلی نظام و
در قالب برنامههای پنجساله توسعه اقتصادی هدف
کلی کاهش وابستگی بودجه به نفت را دنبال کردهاند.
ای��ن فرآیند اما هیچگاه اجرایی نش��ده و دولتها در
جهت عکس این هدف حرک��ت کردهاند ،به طوری
که وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی در طول زمان
بیش��تر شده است .روشن است وابستگی یک کشور
به یک محصول صادراتی آس��یبپذیری کشور را در
برابر شوکها و نامالیمات بینالمللی بیشتر میکند.
با وجودی که ایران همواره صادرکننده نفت بوده ،اما
هیچگاه نتوانسته قیمت جهانی نفت را به طور منطقی
پیشبینی کند و دولتها همواره قیمت نفت را با دید
خوشبینی تخمین زده و در این خصوص خیالپردازی
کردهاند .در عین حال دولتها همواره تولید و صادرات
نفت را نیز بیش از آنچه که در توان و ظرفیت کشور
ب��وده پیشبینی کردهاند به ویژه آنکه در زمان دولت
آقای محمود احمدینژاد که درآمدهای سرشار نفتی
که مورد اتالف قرار گرفت ،اعمال شش تحریم از سوی
شورای امنیت سازمان ملل موجب شد در اواخر دوران
ریاستجمهوری ایشان درآمدهای نفتی و تولید نفت
به میزان زیادی کاهش یابد.
زمانی که براساس قطعنامه  2231شورای امنیت
سازمان ملل توافقنامه برجام امضا شد ،میزان تولید نفت
ایران در مدت زمان کوتاهی به دو میلیون و  300هزار
بشکه در روز رسید که از این میزان ،یک میلیون و 900
هزار بش��که خوراک داخلی بود و بقیه آن به خارج از
کشور صادر میشد .اما بعد از خروج ترامپ از برجام
و اعمال تحریمهای شدید نفتی در دو مرحله ،دچار
افت شدید صادرات نفت شدیم .با وجود اینکه مقامات
رسمی دولت از فروش حدود نیممیلیون بشکه نفت در
روز خبر میدهند ،اما گزارشهای مختلف بینالمللی
حداکثر میزان فروش نفت ایران را  200هزار بش��که
در روز پیشبینی کردهاند.
ما عالوه بر تحریمها ،در لیست سیاه  FATFنیز
قرار گرفتهایم .لیست سیاه  FATFپرونده ایران را به
شورای امنیت سازمان ملل میبرد .در آنجا هیچیک از
شرکتهایی که برجام را امضا کرده بودند حق مخالفت
ندارند و هر کشوری میتواند به تنهایی شکایت کند
و پرونده ایران را به جریان بیندازد تا علیه کشورمان
قطعنامه صادر شود .از سوی دیگر بر شدت تحریمهای
آمریکا افزوده شده و باید منتظر بازگشت تحریمهای
اتحادیه اروپا نیز باشیم که این مسائل ایران را در تنگنای
اقتصادی و انزوای سیاسی قرار میدهد.
ای��ران دو مدل ص��ادرات نف��ت دارد؛ اول اینکه
نفتخام را از طریق راههای غیرقانونی یعنی از طریق
دور زدن تحریمها صادر میکند که مقدار آن بس��یار
ناچیز اس��ت .دوم اینکه نفتخام را در مقابل دریافت
کاال از کشورهایی چون روسیه و چین تهاتر میکند.
در وضعیت فعلی و با توجه به اقتصاد شکنندهای که
داریم و با وجود کاهش ش��دید ص��ادرات نفت ،باید
پرسید سیاس��تمداران و بودجهنویسان براساس چه
منطق عقالیی میزان فروش نفت در س��ال آینده را
یک میلیون بش��که در روز با قیمت  50دالر تعیین
کردهاند .این موضوع به معنای خوشخیالی ،بلندپروازی
و ناآگاهی نسبت به سیاستهای جهانی و دیپلماسی
بسیار ضعیف سیاستمداران ایران است .یکی از اهداف
اصلی دیپلماسی خارجی بهبود و تعالی تجارت خارجی
یک کشور است .به هر میزان که تجارت خارجی بیشتر
ش��ود ،به نفع تولیدات داخلی یک کشور خواهد بود،
به طوری که ارتباط با دیگر کشورها بیشتر میشود،
کاالهای با کیفیت باال ،با هزینه کمتر و رقابتیتر تولید
میشود و میزان صادرات کشور افزایش مییابد.
براس��اس آمارهای رس��می که چندان قابل اتکا
نیس��ت ،در ده ماهه سال  ،98حجم تجارت خارجی
ایران نزدیک به  72میلیارد دالر بوده که از این مقدار
 35/5میلیارد دالر س��هم صادرات و  36میلیارد دالر

محمود جامساز در گفتوگو با «جهان صنعت» از بودجه  99میگوید

منابع پیشبینیشده بلندپروازانه و غیرمنطقی است

سهم واردات کشور است .از کل صادرات ایران ،حدود
 8میلیارد و  300میلیون دالر آن به کشور چین انجام
شده است .بنابراین میتوان گفت که یکچهارم حجم
تجارت ایران با جهان متعلق به چین است .اما این مقدار
حجم مبادالت برای ایران با سطح نیازها و وسعتی که
دارد کافی نیس��ت .با توجه به ش��یوع ویروس کرونا،
بازرگانان چینی و همسایگان ما که با ایران معامالت
تهاتری داشتند ،خریدهای خود از ایران را کم کردند و
مرزهای هوایی و زمینی خود را به روی ایران بستند تا از
ورود این ویروس به کشورشان جلوگیری کنند.
 بنابراینفروشیکمیلیونبشکهنفتقطعا
امکانپذیر نیست؟
بله .اینکه ایران در این شرایط خطیر که کرونا آن
را وخیمتر کرده بتواند یک میلیون بشکه نفت در روز
صادر کند جزو محاالت است ،چون ایران پیشرفتی
در دیپلماس��یاش با اروپا نداشته ،گام پنجم خود را
در برجام برداشته ،سانتریفیوژهایش را افزایش داده
و تولید هستهایاش را باال برده است .چنین مسائلی
برجام را از ذهنیت جهان خارج کرده و کشورها بدون
صالحدید و مش��ورت آمریکا کاری از پیش نخواهند
برد .چه آنکه همه این کشورها وابستگیهای زیادی
به لحاظ اقتصادی و سیاسی با آمریکا دارند و میلیاردها
دالر حجم تجارت خارجیشان را فدای تبادالت اندک
خود با ایران نخواهند کرد.

 ما عالوه بر تحریمها ،در لیست
س��یاه  FATFنیز قرار گرفتهایم.
لیست سیاه  FATFپرونده ایران
را ب��ه ش��ورای امنی��ت س��ازمان
مل��ل میب��رد .در آنج��ا هیچیک از
شرکتهایی که برجام را امضا کرده
بودن��د حق مخالف��ت ندارند و هر
کشوری میتواند به تنهایی شکایت
کن��د و پرونده ای��ران را به جریان
بیندازد تا علیه کشورمان قطعنامه
صادر شود .از سوی دیگر بر شدت
تحریمه��ای آمریکا افزوده ش��ده
و باید منتظر بازگش��ت تحریمهای
اتحادی��ه اروپا نیز باش��یم که این
مسائل ایران را در تنگنای اقتصادی
و انزوای سیاسی قرار میدهد
تبادالت بانکی ایران نیز تقریبا به صفر رس��یده و
تم��ام بانکهای جهان با ایران قط��ع رابطه کردهاند.
قب��ل از برجام بانکهای معروفی چ��ون  HSBCو
 STANDARD CHARTEREDکه از طریق
داللها با ایران مراوده داشتند حدود  18میلیارد دالر
جریمه ش��دند و در وضعیت فعلی هیچ بانکی حاضر
نیست خود را با این ریسک مواجه کند .بنابراین ایران
از نظ��ر تبادالت مالی با دنیا نیز در انزوای کامل قرار
گرفته است.
ع�لاوه بر پیشبینی دولت از فروش یک میلیون
بشکه نفت در روز ،قیمت  50دالر تعیین شده برای
فروش نفت نیز با اما و اگر همراه است .شیوع ویروس
کرونا تاثیر عظیمی بر بازارهای جهانی گذاش��ته ،به
طوری که برخی از شرکتها همچون جنرالموتورز
که در شهر ووهان چین قرار دارد تعطیل شده و حدود
 750میلیون دالر از ارزش این ش��رکت کاسته شده
است .شرکت بزرگ والتدیزنی در چین نیز حدود سه
میلیارد و  800میلیون دالر در بازار سرمایه دچار زیان
شده است .همچنین گفته میشود بورسهای جهانی
ریزش حدود سه تریلیون دالری را تجربه کردهاند .به
همین دلیل قیمت جهانی نفت نیز به دلیل کاهش
پیشبینیها از رشد اقتصادی جهان سقوط کرده چه
آنکه با کاهش رش��د اقتصادی تقاضا برای انرژی نیز
کاهش پیدا کرده و تنزل تقاضا باعث شده قیمت نفت
ریزش داشته باشد.
اگرچه صادرات نفت ایران به سایر کشورها چندان
زیاد نیست و شاید کاهش قیمت نفت تاثیر چندانی
روی درآمدهای نفتی کشورمان نداشته باشد ،با این
حال همان مق��دار ارزی که از بابت صادرات نفت به
دست میآوردیم در این شرایط رو به کاهش میگذارد
و از آنجا که فروش نفت ایران در شرایط تحریمی با
اعمال تخفیفهای  20تا  30درصدی انجام میشود،
دول��ت از محل فروش نفت دچار زیان بس��یاری نیز
خواهد شد.
 راه�کار کوتاهمدت�ی ب�رای جایگزین�ی
درآمدهای نفتی وجود دارد؟
از آنجا که کاهش توان کشور در صادرات نفتی و
غیرنفتی دولت را در تنگنای ش��دید ارزی قرار داده،
کاهش قیمت نفت بر درآمدهای ارزی دولت تاثیرگذار
خواهد بود ،اما در کل نمیتواند بر اقتصاد ایران تاثیرگذار
باشد چون اقتصاد ایران آنقدر شکننده و ضعیف شده

که هیچ چیزی جز تحرک و پویایی در داخل کشور به
لحاظ تحریک بخش خصوصی مولد و کمکهای دولت
و حاکمیت به افزایش رشد اقتصادی ،کشور را نجات
نمیدهد .در موقعیت خطیر کنونی هم دولت امکانات
الزم ب��رای حمایت از اقتصاد را ندارد ،به دلیل اینکه
دولت خود بدهکار بزرگ سیستم بانکی ،بانک مرکزی،
صندوقهایبازنشستگی،صندوقهایتامیناجتماعی
و پیمانکاران و طلبکاران بخش خصوصی است ضمن
آنکه به گفته مسوولین 52 ،درصد شرکتهای دولتی
نیز زیانده هستند .بنابراین بزرگترین منبع درآمدی
دولت در وضعیت کنونی مالیاتهاست که حدود 195
هزار میلیارد تومان درآمد از این محل برای سال آینده
پیشبینی شده است .درآمدهای دیگری چون فروش
خدمات دولتی ،افزایش ع��وارض ،افزایش مالیاتها
در حوزهه��ای جدید چون مالیات بر ثروت و مالیات
بر خانههای خالی و یا سایر درآمدها از جمله درآمد
گردشگری (که در سال آینده منفی خواهد شد) نیز
میتوانند منابع درآمدی دیگری برای دولت باشند.
اما حتی اگر دولت همه این درآمدها را جمع کند
تنها به رقمی در حدود  330هزار میلیارد تومان خواهد
رسید که کفاف هزینههایش را نمیدهد .دیوانساالری
دولت آنقدر هزینهبر است که حتی در پرداخت دستمزد
کارمندان و پرسنل خودش نیز با مشکل مواجه میشود.
دولت هم باید حقوق پرس��نل را پرداخت کند و هم
حقوق بازنشستگان کش��وری را تامین کند که رقم
بزرگی است .هزینههای جاری دولت آنقدر زیاد است
که درآمده��ای واقعی و قابل تحقق دولت نمیتواند
پاسخ این هزینهها را بدهد .دولت مجبور است اقداماتی
برای کسری بودجه که حدود  150هزار میلیارد تومان
پیشبینی شده انجام دهد که به نظر میرسد چارهای
جز استقراض از بانک مرکزی که با افزایش پایه پولی،
افزایش نقدینگی و تحریک تورم همراه است ،ندارد.
راه برای استقراض خارجی نیز به دلیل کاهش اعتبار
اقتصاد ایران در جهان بسته شده است.
از آنجا که فاصله دولت و مردم بیشتر شده ،شدت
فقر در حال گسترش است ،فاصله طبقاتی بیشتر شده
و رفاه اجتماعی نیز کاهش یافته ،معلوم نیست دولت تا

  اما حت��ی اگر دول��ت همه این
درآمدها را جمع کند تنها به رقمی
در حدود  330هزار میلیارد تومان
خواهدرسیدکهکفافهزینههایش
را نمیدهد .دیوانس��االری دولت
آنقدر هزینهبر اس��ت که حتی در
پرداخ��ت دس��تمزد کارمن��دان و
پرسنل خودش نیز با مشکل مواجه
میش��ود .دول��ت هم بای��د حقوق
پرسنل را پرداخت کند و هم حقوق
بازنشستگان کشوری را تامین کند
که رقم بزرگی است
چه اندازه بتواند از محل فروش اوراق مشارکت و اوراق
مالی اسالمی درآمد به دست آورد.
ما در زمینههای درمان و بیمه نیز مشکالت زیادی
داریم .اغلب داروها مشمول بیمه خدمات اجتماعی
نیستند و  70درصد هزینههای تامین دارو باید توسط
بیمار پرداخت شود .بیمههای تکمیلی نیز که ماهها
زمان میب��رد تا هزینههای بیمار را به آنها برگرداند.
ما از نظر نظام مالیاتی نیز بسیار عقبافتاده هستیم

و مالیاتدهندگان ما طیفهای ضعیفی هستند .شاید
بهتر باشد طیف مودیان مالیاتی تا شرکتهای بزرگ
فرادولتی و بنیادها و نهادهای دولتی و حاکمیتی نیز
گسترش یابد تا دولت بتواند حداقل  80درصد از فرار
مالیاتی 75هزار میلیارد تومانی را وصول کند و مقداری
از بار هزینههایش را کم کند .اما نه تنها کسی پاسخگو
نیست ،بلکه مسووالن همواره آمارهای متناقضی ارائه
میدهند که بس��یاری از کارشناس��ان نسبت به این
آمارهای رسمی شک و تردید دارند.
  به درآمدهای مالیاتی اشاره کردید و اینکه
دولت بخش�ی از کاه�ش درآمدهای نفتیاش
را از ای�ن مح�ل جبران کند .ب�ه اعتقاد برخی
پیشبینی درآم�د  195هزار میلیارد تومانی از
محل مالیاتها منطقی نیس�ت .فکر میکنید
دولت میتواند به این حجم از درآمدهای مالیاتی
دست پیدا کند؟
مناب��ع پیشبین��ی ش��ده در بودجه  99بس��یار
بلندپروازانه ،خوشخیاالنه ،غیرمنطقی و غیرعقالیی
اس��ت .از آنجایی که پیشبینی شده رشد اقتصادی
ایران در سال آینده منفی باشد که به معنای کوچکتر
شدن اقتصاد و کاهش درآمد ملی است ،چگونه میتوان
انتظار داشت درآمدهای مالیاتی تا این میزان افزایش
یابد .این موضوع غیرممکن به نظر میرس��د .دولت
زمانی میتواند مالی��ات اضافه بگیرد که درآمد ملی
افزای��ش یابد و درآمد بخش خصوصی واقعی اقتصاد
باال رفته باش��د .در ش��رایطی که درآمد ملی کاهش
یافته دریافت مالیات بیش��تر تنها با اجبار و سرکوب
امکانپذیر خواهد بود .مغازههایی در خیابان  15خرداد
قرار دارند که سالهاس��ت درهای آنها بسته شده اما
کماکان ملزم به پرداخت مالیات هستند .باید پرسید
چرا دولت از بنیاد مستضعفان ،آستان قدس رضوی،
بنیاد 15خرداد و شرکتهای سپاه و خاتماالنبیا مالیات
نمیگیرد .فرارهای مالیاتی که حدود  75هزار میلیارد
تومان تخمین زده ش��ده مربوط به بخش خصوصی
نیست ،چون داراییهای مالی بخش خصوصی آنقدر
زیاد نیست که بتواند تا این میزان فرار مالیاتی داشته
باش��د و به نظر میرس��د بخش اعظم آن مربوط به
شرکتهای دولتی و نهادهای حاکمیتی باشد .در یک
کالم میتوان گفت که دولت نه میتواند استقراض کند
و نه در فروش اوراق مالی موفق خواهد بود ،تنها کاری
که میتواند انجام دهد این است که از بانک مرکزی
اس��تقراض کند ،پول چاپ کند ،پایه پولی را افزایش
دهد که اثرات تورمی این موضوع را مردم یقینا حس
خواهند کرد.
  دولت عالوه بر افزایش درآمدهای مالیاتی
خود در سال آینده ،پیشبینی کرده که از محل
مولدسازی داراییها نیز حدود  50هزار میلیارد
تومان درآمد کس�ب کند .این میزان تقریبا 10
برابر رقمی اس�ت که در الیحه بودجه سال 98
پیشبینی ش�ده ب�ود .در حالی که دولت حتی
نتوانس�ته درآمد پنج هزار میلی�ارد تومانی از
این محل را در سال جاری محقق سازد ،چگونه
میتواند به درآمدی  10برابر آن در س�ال آینده
دس�ت پیدا کند؟ چه مسائلی موجب میشود
که واگ�ذاری داراییه�ای دولت موفقیتآمیز
نباشد؟
اوال داراییه��ای دول��ت داراییهایی اس��ت که
ارزش واقعی آنها قابل سنجش نیست ،چون ارزش
این داراییها با توج��ه به رانت و ارتباط خریدار با
منابع قدرت و ثروت ارزیابی میش��ود .برای مثال
دولت  24هزار هکتار از زمین نیشکر هفتتپه را با
یکدهم قیمت واقعی آن به فروش رس��اند .دولت

تمام ش��رکتهای زیرمجموعهاش را زیر قیمت به
فروش میرس��اند و در تمام آنها از رانت اس��تفاده
ک��رده اس��ت .بخش خصوصی واقع��ی نیز تمایلی
ب��ه خرید اموال دولتی ندارد و ای��ن اموال تنها به
رانتخواران و افرادی میرس��د که انباش��ت ثروت
کردهان��د .بانکها هم قادر به ف��روش داراییهای
مسموم خود نیستند ،چون داراییهای مسموم آنها
تا چندین برابر قیمت واقعی آنها ارزشگذاری شده
ت��ا ترازنامه مالی آنها را تراز جلوه دهد .برای مثال
مغازهای که در خیابان ولیعصر شش سال پیش با
قیمت شش میلیارد تومان خریداری شده ،اکنون با
نرخ سرسامآوری ارزشگذاری شده تا ترازنامه بانک
متوازن جلوه کند .جالب اس��ت که این داراییهای
مسموم هر سال نیز بر مبنای قیمت غیرواقعی آنها
تجدیدارزیابی میشوند.

  اگرچه صادرات نفت ایران به
سایر کشورها چندان زیاد نیست
و ش��اید کاهش قیمت نفت تاثیر
چندان��ی روی درآمده��ای نفت��ی
کش��ورمان نداشته باش��د ،با این
ح��ال همان مقدار ارزی که از بابت
صادرات نفت به دست میآوردیم
دراینشرایطروبهکاهشمیگذارد
و از آنج��ا که فروش نفت ایران در
شرایط تحریمی با اعمال تخفیفهای
 20تا  30درصدی انجام میشود،
دول��ت از محل ف��روش نفت دچار
زیان بسیاری نیز خواهد شد
این تجدیدارزیابی بر قیمت مسکن و ساختمان
نی��ز تاثیر میگ��ذارد و باعث رک��ود در این حوزه
میشود .بنابراین یکی از دالیل اصلی رکود در بخش
ساختمان هم به این موضوع برمیگردد .برای مثال
بانکها دست به ساختوساز فروشگاه میزنند و در
زم��ان قیمتگذاری آن اعالم میکنند که اگر این
فروشگاه را میتوان چهار میلیارد تومان ارزشگذاری
کرد ،آن را شش میلیارد تومان ارزشگذاری کنید
و دو میلیارد اضاف��ه آن را نیز به بانک بازگردانید.
نتیجه این میشود که قیمت شش میلیارد به عنوان
قیم��ت پایه در آن خیابان تعیین میش��ود و این
موضوع منجر به افزایش قیمت در حوزه ساختمان
میشود .در کشوری که فساد همه جای آن را گرفته
باید ذهنیت عقالیی جای خود را به ذهنیت سودجویی
بدهد تا کش��ور بتواند جایگاهی پیدا کند .دولت باید
در خدمت مردم باش��د زیرا مالکین اصلی این کشور
مردم هستند .دولت از مردم مالیات میگیرد تا به آنها
خدمت کند نه اینکه آنها را در مضیقه قرار دهد و از
پول مردم سوءاس��تفاده کند و آن را در جاهای دیگر
اس��تفاده کند .پول مردم باید در داخل کشور و برای
رفاه مردم و آموزشوپرورش و باال بردن سطح زندگی
آنها استفاده شود .مردم باید به همراه توسعه اقتصادی
شادمانی و خوشبختی را حس کنند .ممکن است در
برخی موارد رشد اقتصادی هم ایجاد شود ،اما به هیچ
وجه انصاف و عدالت در کنار آن وجود نداشته باشد.
مردم باید عدالت را با تمام وجود حس کنند و بدانند
که حقوق آنها نقض نمیشود و از حقوق آنها صیانت
میشود .اما ما میبینیم که حقوق مردم توسط خود
دولت نقض میشود.

ادامه یادداشت

هرچند همچنان احتمال انتخاب ترامپ نسبت به کاندیداهای دیگر
بیش��تر است اما به نظر میآید به دالیل گوناگون تصمیم نظام ،صبر و
مقاومت تا زمان معلوم شدن نتیجه انتخابات است و مشکل اینجاست
که در صورت انتخاب مجدد ترامپ مذاکره دو کشور به مراتب دشوارتر
خواهد شد چون ترامپ نگرانیهای این دوره برای انتخابات دوره بعد را
نخواهد داشت و با سیاستهای تهاجمیتری عمل خواهد کرد که حتی
میتواند بس��یار خطرناک باش��د و در صورت انتخاب کاندیدای دیگر از

حزب دموکرات تا زمان سر کار آمدن کابینه جدید و حصول نتیجه در
مذاکرات ،حداقل مس��تلزم زمان دو ساله هستیم و اقتصاد ایران تحمل
گذشت این مدت زمان را ندارد یا بسیار دشوار دارد .در سال پیشرو به
علل تحریمهای بانکی و تجاری با محدودیتهای بیشتری در صادرات
و واردات مواجه خواهیم شد که این میتواند بر حاشیه سود شرکتهای
بورس��ی ما تاثیر بگذارد .حتی با عنایت به درآمدهای پیشبینی ش��ده
حاصل از واردات در بودجه س��ال آتی ش��اهد این پیام خواهیم بود که
ش��رایط تجاری بینالمللی منقبض خواهد ش��د .شرکتهای صادراتی
احتماال مجبور به انتخاب بازارهای داخلی و تمرکز بیش��تر بر بازارهای

داخلی خواهند بود و البته این میتواند به گسترش یک بازار غیررقابتی
منجر شود مشابه همان شرایطی که صنعت خودرو در  40سال گذشته
داشته است و به مرور در صنایع دیگر مانند صنایع لوازم خانگی ،لوازم
برقی و ...ش��اهد خواهیم بود .همان ش��مایلی که نام آن اقتصاد پیکانی
گذاش��ته شد .در سال آتی مانند ادوار گذشته اولویت سیاستگذاری در
ساختار سیاسی ما اقتصادی نخواهد بود و بیشتر حول مسائل سیاسی،
امنیتی و ایدئولوژیک خواهد چرخید و این خطر وجود دارد که هرچه
شرایط بدتر شود تصمیمات اتخاذ شده هم بدتر شود .دولت روحانی در
سال پیشرو مجبور به تسلیم شرایط سیاسی داخلی بیشتری خواهد شد

که بسیاری از آنها میتواند ماهیت اقتصادی نیز داشته باشد .تحریمها
از یک طرف منابع در اختیار اقتصاد را کاهش میدهد و از طرف دیگر
منابع در اختیار دولت را با شدتی بیشتر تقلیل میدهد .افزایش نقدینگی
در مقی��اس بزرگ همراه با رکود و نظام چندقیمتی به طور طبیعی به
گسترش فساد و رانتجویی و افزایش نابرابری خواهد انجامید .بروز این
پدیده همراه با دسترس��ی گس��ترده عموم به اطالعات از طریق فضای
مجازی زمینه مساعدی برای شکلگیری و تشکیل یک دولت پوپولیست
جدید در سال بعد از آن را فراهم خواهد کرد.
* دبیرکل مجمع فعاالن اقتصادی

  فکر میکنید شیوع ویروس کرونا نیز بتواند
تحقق بندهای بودجه را ناممکن کند؟ چگونه؟
از زمانی که ویروس کرونا در کشور کشف شد ،دولت
به راحتی میتوانست جلوی گسترش آن را بگیرد ،چون
سالمتی مردم باید در اولویت دولت قرار داشته باشد.
ویروس کرونا در حال نابودی اقتصاد ایران است .این
ویروس  12روز قبل از  22بهمن در قم کش��ف شد،
اما برای اینکه مراس��م روز  22بهمن برگزار شود ،در
خصوص ش��یوع این ویروس مخفیکاری شد .دولت
میتوانست از همان ابتدا با قرنطینه کردن قم از شیوع
این ویروس جلوگیری کند ،اما سیاستمداران با اعتقاد
بر اینکه قرنطینه مربوط به جنگ جهانی اول اس��ت
مانع از اجرای آن شدند .این مسووالن باید در خصوص
وضعیت پیش آمده کنونی پاسخگو باشند که چرا تمام
استانهای ایران به این ویروس آلوده شدهاند.
ای��ن ویروس تمام جهان را به خود درگیر کرده و
نمیتوان با تحلیلهایی که مالحظات سیاستی دارد
آن را یک هجوم بیولوژیک دانست .چگونه ممکن است
این هجوم شکل بگیرد اما کشورهایی که این هجوم را
آغاز کردهاند خود نیز درگیر آن شوند .هر کشوری که
جلوی شیوع این ویروس را بگیرد و به دیگر کشورها
کم��ک کند ،در واقع جلوی ورود ویروس به کش��ور
خودش را گرفته اس��ت .االن زمان همکاری صادقانه
کشورهای جهان برای از بین بردن یک دشمن واحد
اس��ت و باید مالحظات سیاسی را کنار گذاشت .اگر
قرار باشد کمکی به کشورها صادر شود این کمکها
باید پذیرفته شود .آمریکا سازوکاری را به نام سازوکار
بشردوستانه سوییس به ایران پیشنهاد کرد تا کاالهای
ضروری و دارو و تجهیزات پزشکی به ایران صادر شود،
اما ایران آن را نپذیرفت .اگر کمکها میرسید بخشی
از نیازهای ما برطرف میشد .ضمن آنکه در کشور ما
فساد به گونهای نهادینه شده که سودجویان همواره در
صحنه حاضر هستند .با این حال باید بدانیم این افراد
نیز تنها زمانی جرات انجام فعالیتهای سودجویانه را
دارند که به رانت و قدرت وصل باشند.
به نظر میرسد کش��ور براساس عدالت و انصاف
اداره نمیشود ،بلکه براساس حفظ منافع شخصی و
گروهی و جناحی عده خاصی اداره میشود .تا زمانی
که تغییر و تحول کلی در اندیشه سیاستگذاران ایجاد
نشود منافع مردم در اولویت قرار نخواهد گرفت ،بلکه
حفظ منافع شخصی و انباشت ثروت تنها در اولویت
قرار خواهد داش��ت .نتیجه این میش��ود که بخش
خصوصی واقعی در مضیقه قرار میگیرد و معیشت
مردم آسیب میبیند.
عموم کش��ورها میلیاردها دالر برای جبران زیان
شهروندان و کسبه و تجاری که از کرونا زیان دیدهاند
کنار گذاشتهاند .به عنوان نمونه کرهجنوبی  9میلیارد
و  800میلی��ون دالر را ص��رف مقابله با ش��یوع این
ویروس کرده اس��ت .کشور آمریکا نیز سه میلیارد و
 700میلیون دالر برای کش��ف واکس��ن و تولید آن
و حدود هشت میلیارد دالر برای مبارزه با ویروس از
کنگره تقاضا کرده است .چنین کشورهایی مردم را در
اولویت قرار میدهند.
کشورهایی که مردم را در اولویت قرار نمیدهند
حتی اگر ادعای دموکراسی دارند ،یا معنای دموکراسی
را نمیدانند و یا اینکه اهداف شخصیش��ان آنها را از
تعریف دقیق دموکراسی دور کرده است .کشورهایی
چون ونزوئال ،مالدیو ،نیکاراگوئه کش��ورهای ضعیفی
هستند که برحسب اتفاق دوستان ایران نیز هستند.
در عین حال هیچ کش��ور قدرتمند و پیش��رفتهای
ادعای دوس��تی با ایران را ندارد .حتی کش��ورهایی
چون چین و روسیه نیز به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی
که ایران دارد دوستی خود با ایران را ادامه میدهند.
این کشورها اگرچه به ظاهر ادعای دوستی با ایران را
دارند اما در واقعیت دوس��ت ایران نیستند .از جمله
اینکه روس��یه نش��ان داده هیچ وقت دوست واقعی
ایران نبوده و همیشه ضربههای بزرگی به کشورمان
وارد کرده است.
به اعتقاد من دولت سال آینده باید در دریافت
مالیات تجدیدنظر کند .حتی باید در فروش خدمات
دولت��ی همچون آب و برق و گاز و غیره نیز تنفس
چندماه��های ت��ا زمان فروکش کردن ش��یوع این
ویروس بدهد و بعد از آن نسبت به دریافت حقوق
خود به صورت اقس��اط اقدام کند تا به مردم فشار
وارد نشود .ضمن اینکه تسهیالتی که سررسید شده
باید استمهال شود و آنهایی که قرار است تسهیالت
بگیرن��د باید ب��ه آنها تنفس داده ش��ود تا بتوانند
موجودی��ت خود را حفظ کنند ،در غیر این صورت
کسبوکارها و دس��تفروشها و سوپرمارکتها که
فروششان یکسوم شده نابود میشوند .اینها اغلب
قادر به تامین هزینههای خودش��ان هم نیستند و
احتمال افزای��ش بیکاری وج��ود دارد .حوزههای
تاکس��یرانی ،حمل و نقل هواپیمایی ،گردشگری و
صاحبان هتلها هرکدام صدها کارمند دارند که کار
خود را از دست میدهند.
مس��افرکشها و دس��تفروشها که به س��ختی
توانستهاند اجناسی را برای عرضه در شب عید تهیه
کنند در حال نابودیاند .به ندرت فروشی انجام میشود
و خریدی صورت نمیگیرد .تقاضا کاهش یافته و وقتی
تقاضا کم میشود اقتصاد وارد رکود میشود .یادمان
باشد کینز ،اقتصاددان برجسته قرن بیستم در بحران
اقتصادی اوایل دهه  1930تا  1933با افزایش تقاضا
توانست اقتصاد را نجات دهد.
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س��الی که گذشت بیش��ک یکی از سختترین
س��الها برای اقتصاد ایران بود .در این س��ال اقتصاد
آماج حمالت خارجی و داخلی قرار گرفت و ناامیدی
چهره ماتمزده آن را پوشاند .تحریمها نفس اقتصاد را
به ش��ماره انداخته و سالها زمان الزم است تا بتوان
ویرانههای ناشی از آن را بازسازی کرد .سیاستگذاری
ضعیف دولت اما کم از تحریمها نداشته و فرصتسوزی
به عادت دیرینه دولتها تبدیل شده است .دولتمردان
میگویند تحریمها راه را برای نجات اقتصاد ایران بسته
و اصالح ساختاری را باید به زمان دیگری موکول کرد.
کارشناسان اما معتقدند عبور از دوران گذار اقتصادی
تنها با تغییر اندیش��ه سیاستگذاری ممکن میشود.
آنطور که محمدقلی یوسفی میگوید این شرایط برای
مقاماتی که به راحتی از مسوولیتهای خود شانه خالی
میکنند بهشت تصمیمگیری است .این اقتصاددان
معتقد اس��ت تا زمانی که نظام تصمیمگیری اصالح
نشود و قانون اساسی تغییر نکند ،بحرانها یکی پس
از دیگری زاییده میشوند.
  در سالی که گذشت با چالشها و مشکالت
مختلف�ی در حوزه اقتصاد دس�ت ب�ه گریبان
بودیم .تحریمهای اعمال شده از سوی آمریکا
یکی از چالشهایی است که آثار سوء بسیاری
را بر بدنه اقتصادی کشور برجای گذاشته است.
به اعتقاد سیاس�تگذاران بحرانهای اقتصادی
ایران نتیجه مس�تقیم تحریمهاس�ت و منکر
ضعف سیاس�تگذاری و مدیریتی خود در نظام
تصمیمگیری میش�وند .تحریمها تا چه اندازه
در شکلگیری بحرانهای کنونی اقتصاد ایران
نقش داشته است؟
تحریمها از آسمان برای ایران نازل نشده و یک امر
طبیعی و خدادادی همچون س��یل و زلزله نبوده که
خارج از کنترل دولت اتفاق افتاده باش��د ،بلکه ناشی
از تصمیمات دولتمردان بوده است .موضوع تاسفبار
این اس��ت که تجربیات بحرانهای گذشته در ایران
برای مس��ووالن نه تنها بد نبوده بلکه خوب هم بوده
است .چالش اصلی ما این است که مسووالن منافع و
اهدافی را دنبال میکنند که به هیچ عنوان با منافع
و اهداف مردم یکی نیس��ت .قانون اساسی ما یکی از
معضالتی است که باید اصالح شود ،نظام تصمیمگیری
ما باید تغییر کند و شایستهساالری به معنای واقعی
آن حاکم ش��ود که این موضوع در گرو اصالح قانون
اساسی است .کشور ما نیاز به افراد شایسته ،توانمند
و دانایی دارد که برای حفظ منابع کشور آبرو ،اعتبار
و توان کشور و همچنین برای رفع مشکالت مردم به
نحو درستی تصمیمگیری کنند .نمیتوانیم فقط با دعا
و توسل انتظار داشته باشیم که خداوند مشکالتمان
را حل کند .متاس��فانه مس��ووالن ما به جای اینکه
نخبهپروری کنند سعی کردهاند از متحجرین حمایت
کنن��د .وقتی در جامعهای افراد متحجر پرورش داده
میش��وند درنهایت همین افراد هدایت امور کشور را
به دست میگیرند .اگر از همان ابتدا با افراد متحجر
برخ��ورد میکردند تا از حمایتهای مادی و معنوی
دولت محروم بمانند ،کش��ور ما توسط افراد شایسته
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منافع مسووالن با مردم همسو نیست

هدایت میشد.
یک��ی از مش��کالتی که مس��ووالن م��ا در طول
سالهای مختلف داش��تهاند این است که به معنای
واقعی به اثرات بلندمدت تصمیماتشان فکر نکرده
و تنها اثرات کوتاهمدت آن را مدنظر قرار دادهاند .آنها
همچنین به تبع��ات چنین تصمیماتی هم توجهی
نکردهاند ،بنابراین مشکالتی که در کشور با آن مواجه
هستیم بنیادی و اساسی است که تنها با اصالح قانون
اساسی و سمزدایی تفکرات سیاستگذاران کشور حل
خواهد شد و تا زمانی که نظام تصمیمگیری ما اصالح
نشود و قانون اساسی تغییر نکند ،بحرانها یکی پس
از دیگری زاییده میشوند.
هر بار در ش��رایط بحرانی ق��رار میگیریم مردم
هزینههای مادی و معنوی زیادی برای عبور از بحران
میپردازند ،اما از آنجا که افراد ناشایستی که از ضعف
مدیریتی رنج میبرند دست به تصمیمگیری میزنند،
نمیتوان پایانی برای مش��کالت و بحرانهای کشور
متصور بود ،چه آنکه چنین افرادی تنها بحرانآفرینی
میکنند و لطمات و زیانهای آن نیز همواره متوجه
جان و مال مردم خواهد بود.
در سالی که گذشت بحرانهای زیادی را پشت سر
گذاشتیم که برای مسووالن ایجاد این بحرانها یک
روش مدیریتی جدید است .به جای آنکه مقامات برای
مردم رفاه ،شادی و آسایش به ارمغان بیاورند ،تنها به
دنبال درگیر کردن مردم با مشکالت روزمره هستند

که این موضوع شاید زمان خریدن برای عدهای و تامین
منافع برای عدهای دیگر باشد .مشخص است در سال
گذشته مشکالت دیگری به مشکالت قبلی اضافه شد
که مهمترین آنها بیثباتیهای پولی و ارزی ،دخالتهای
گسترده دولت در اقتصاد ،کاهش ارزش پول ملی ،فقر،
بیکاری ،عدم س��رمایهگذاری خارجی ،نبود امکانات
تولیدی و نبود امید برای جوانان بود .اینها مسائلی است
که در گذشته وجود داشته و در آینده نیز ادامه خواهد
داشت .بنابراین مسائلی که اکنون با آن مواجه هستیم و
مشکالتیکهازتصمیماتمدیریتیناشیمیشودموید
ناتوانی مسووالن در اداره امور کشور است.
  بنابراین تنها بخش�ی از بحرانهای امروز
اقتص�اد ایران نتیجه تحریمها ب�وده و در اصل
این نظام تصمیمگیر است که نتوانسته عملکرد
درس�ت و قابل قبولی در حوزه سیاستگذاری
داشته باشد؟
وقتی میگوییم تحریمها باعث و بانی مش��کالت
امروز اقتصاد ایران هس��تند ،قب��ل از آن باید از خود
بپرس��یم که چه کسی تحریمها را ایجاد کرده است.
هنر سیاستگذاری این است که بتوانیم دیپلماسی فعال
و تعامل سازندهای با دنیا داشته باشیم تا بر مشکالت
کشور فائق بیاییم ،اما تفکر حاکم بر نظام تصمیمگی ر
ما برخاسته از تفکری است که خود را مخلوق برتر و
دیگر کشورها را دشمن جان و مال سرزمینش میداند.
چنین تفکری اجازه تعامل با این کشورها و بهرهمندی

از مواهب ،دانش و تکنولوژی آنها را نمیدهد.
اگر بپرسید فقر و فساد را چه کسی در کشور ایجاد
کرده ،جواب این است که ضعف مدیریتی مسووالن
به این مس��ائل دامن زده است .اینکه مسووالن تمام
توان خود را به کار بس��تند و نتوانس��تند نفعی برای
مردم و جامعه به ارمغان بیاورند نشان میدهد که این
مسووالن و این نظام تصمیمگیر نیازمند اصالح جدی
است .نمیتوانیم انتظار داشته باشیم افرادی که در نظام
تصمیمگیری اعم از شورای نگهبان ،مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،مجلس شورای اسالمی و دیگر نهادهای
حاکم قرار دارند دست به اصالحات بزنند .واقعیت این
اس��ت که اصالحات توسط افراد انجام نمیشود بلکه
برای انجام آن باید بر تغییر قانون اساسی تاکید بورزیم.
زمانی که بتوانیم قانون را اصالح و آن را حاکم کنیم،
آزادی فردی را در جامعه گسترش دهیم و به قوانین
جامعه مدنی تن بدهیم ،مردم خودشان مشکالتشان
را حل خواهند کرد.
اما ما دولتی داریم که به جای اینکه حالل مشکالت
باشد ،مشکلآفرینی میکند .بعد از شیوع ویروس کرونا
که اغلب کشورهای جهان را درگیر خود کرد ،مردم در
سایر کشورها تالش کردند جلوی شیوع این ویروس در
کشورشان را بگیرند ،اما واکنش ایران به این موضوع
با انکار مسووالن و پیروی از تفکرات نادرستی همراه
شد که مراکز دینی را دارالشفا میدانستند .خودداری
دولت از قرنطینه کردن مرکز شیوع این ویروس باعث

شد بحران ناشی از آن تمام شهرهای ایران را درگیر و
بوکارها را دچار زیان کند.
بسیاری از کس 
بحران عظیمی که اکنون کش��ور را درگیر کرده
س�لامت و آینده مردم را به خطر میاندازد .در پایان
بوکار مردم با مشکل مواجه شده و در عین
سال کس 
حال که حمایتهای دولت محدود شده ،در همان حال
دولت از درآمدهای مالیاتی محروم شده ،درآمدهای
حاصل از صادراتاش پایین آمده و نگرانیهایش نیز
افزایش پیدا کرده است .این مسائل نتیجه مستقیم
بحران مدیریتی اس��ت و تا زمانی که نظام مدیریتی
کش��ور تغییر نکند نه تنها بحرانها تمام نمیشوند،
بلکه وضعیت سال آینده را بدتر از وضعیت کنونی نیز
خواهد کرد .تجربه گذشته مسووالن در مدیریت کشور
و کمبود امکانات نیز شاهدی بر این مدعاست که سال
آینده نیز با گسترش فقر ،بیکاری ،بیاعتمادی و ناامنی
در کشور مواجه خواهیم شد.
 اش�اره کردید که اولی�ن گام اصالح قانون
اساسی و اصالح نظام تصمیمگیری است .بعد از
اصالح این دو مورد چه اصالحاتی باید در حوزه
سیاس�تگذاری اقتصادی انجام ش�ود تا شاهد
ترمیم اقتصاد کشور باشیم؟
قانون اساس��ی کنونی ق��درت را از مردم و بخش
خصوصی گرفته و باید کاری کنیم که قدرت به مردم
واگذار شود .اگر مسووالن بپذیرند قانون اساسی نیاز به
اصالح دارد و نظام تصمیمگیری اصالح شود ،افرادی
همچون ائمه جماعات که دست به شعار میزنند جای
خود را به افرادی که توان علمی باال و شایستگیهای
الزم دارند میدهند .این راهی است که در نهایت بر
مسیر آن حرکت خواهیم کرد ،اما بهتر آن است که
حرکت بر چنین مسیری با هزینههای کمتری انجام
شود ،چه آنکه اگر دیر بجنبیم هزینههای بیشتری بر
جامعه تحمیل خواهد شد .اکنون زمان آن است که از
فرصت پیش آمده استفاده شود و مسووالن از احزاب
سیاس��ی و تشکلها بخواهند در جهت اصالح قانون
اساسی گام بردارند که در نتیجه آن شورای نگهبان و
قدرتهای موازی حذف شوند ،نهادهای تصمیمگیری
اصالح شوند و کارها به مردم واگذار شود .در این شرایط
میتوانیم با صرف هزینه کمتر به وضعیتی دست پیدا
کنیم که در س��الهای آینده به طور ناخواسته با آن
مواجه خواهیم شد.
اگر مس��ووالن س��الها قبل به فکر میافتادند و
اصالحاتی که الزم اس��ت را انجام میدادند اکنون با
این حجم از مشکالت مواجه نمیشدیم .اما هنوز دیر
نشده و مس��ووالن میتوانند از خودگذشتگی نشان
دهند ،بخش��ی از منافع کوتاهمدت و زودگذر خود را
فدای مردم کنند و به اصالحات تن بدهند .مسووالن
باید این اصالحات را از قانون اساس��ی ش��روع کنند
و از اح��زاب و جناحها بخواهند دس��ت به راهاندازی
تشکلهای خود بزنند و برای تغییر نظا م تصمیمگیری
و همفکری کنند .این شرط اساسی و عاقالنهای است
که باید وجود داشته باشد .همچنین باید با دنیا تعامل
س��ازنده داشته باشیم و از مشارکت با دیگر کشورها
بهرهمند ش��ویم .به جای آنکه اداره امور کش��ور را به
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دست افراد متحجر بسپاریم ،باید مشارکت مردم را در
اداره امور کشور باال ببریم .این موضوع تنها با حذف
شورای نگهبان ،کاهش دخالتهای دولت در اقتصاد،
استقالل قوا و تفکیک قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی
شدنی است .عملی شدن این موارد نیز نیازمند اصالح
قانون اساسی و ایجاد یک همهپرسی ملی برای تغییر
نظام تصمیمگیری است و بدون اصالح این دو ،چیزی
تغییر نخواهد کرد.
  یکی از بحرانهایی که ناخواس�ته دولت را
گرفتار کرد ،شیوع ویروس کرونا بود .این موضوع
بر مش�کالت قبلی کش�ور افزود و چالشهای
جدیدی را پیش روی سیاس�تگذار ق�رار داد.
ای�ن اپیدمی تا چه ان�دازه میتواند مانع از حل
مشکالت اقتصادی کشور در سال  99شود و چه
راهکاری میتوان برای عبور آسانتر از وضعیت
کنونی ارائه داد؟
کار دولت این نیست که بخواهد وارد فعالیتهای
تولیدی شود و در مسائل و زندگی مردم یک جامعه
دخالت کند ،بلکه وظیفه اصلی دولت برقراری نظم و
قانون و امنیت برای مردم است .دولت باید شرایطی را
فراهم کند که افراد آزادانه بتوانند به طور خودجوش
با هم دادوستد کنند و در عین حال دولت نیز امنیت
و آزادی را ب��رای آنها فراهم کند .همچنین قانون نیز
باید پشتیبان مردم باشد .بحران ناشی از شیوع ویروس
کرونا که کشور با آن دست به گریبان است از جمله
موضوعاتی است که باید از سوی دولت مرتفع شود،
اما دولت از انجام این کار بازماند و قادر نبود از شیوع
این ویروس ممانعت کند.
بیم��اری کرونا یک بیماری اپیدمی اس��ت که در
سراسر جهان گسترش پیدا کرده و برای مردم ایجاد
ناامنی کرده است .بحران کنونی بحرانی است که با جان
مردم بازی میکند و بیشتر افراد مسن را درگیر میکند.
از آنجا که غالب افرادی که در نظام تصمیمگیری حضور
دارند افرادی مسن هستند ،شیوع بیشتر این ویروس
بحران را در کشورمان عمیقتر خواهد کرد.
از سوی دیگر این موضوع آسیبهای زیادی به
اقتصاد وارد آورده و آن را فلج کرده است .اما با وجود
آنکه دولت در داخل قادر به تامین امنیت برای مردم
نیس��ت و بر رعب و وحشت مردم افزوده است ،باز
هم اجازه مراودات با دیگر کشورها و بهرهمندی از
امکانات آنها را نمیدهد .پیشبینی میش��ود ادامه
این موضوع ،شش ماهه ابتدای سال  99را تحتتاثیر
قرار دهد و بعد از پاک ش��دن آثار این ویروس تازه
متوجه خواهیم شد که چه فرصتهایی را از دست
دادهایم .این نکته نیز قابل ذکر اس��ت کس��انی که
برای حف��ظ قدرت و ثروت خ��ود تالش میکنند
هیچگونه نگرانیای در این خصوص ندارند و مردم
را در وضعیتی قرار میدهند که خواسته جدیدی از
دولت نداشته باشند .بدیهی است این شرایط برای
مسووالن بهشت تصمیمگیری است ،اما نتیجه آن
عقبماندگی کش��ور و هدررف��ت منابع و عمیقتر
ش��دن بحرانهایی است که یکی از پس از دیگری
زاییده میشوند.

ادامه یادداشت

نمودار  -1ترکیب منابع عمومی دولت 1380-1397

تبارشناسی منابع درآمدی دولت در بودجه 1399

به نوسانات قیمت و صادرات نفت دارای نوسانات زیادی بوده است .از سوی دیگر
واگذاری داراییهای مالی روند کمنوسان و نسبتا باثباتی داشته که حاکی از عدم
توجه به این ابزار تامین مالی است .در واقع این روند نشان میدهد که برنامه خاصی
برای گسترش این ابزار در کشور تا سالهای اخیر وجود نداشته است اما درآمدهای
عمومی دولت با شیب نسبتا تندی افزایش یافته است .بخشی از این افزایش احتماال
به دلیل تورم بوده و درآمدهای دولت متناسب با تورم افزایش یافته و بخشی نیز به
دلیل توجه به مالیاتها و گسترش آن میتواند باشد .در ادامه این دو فرض را بیشتر
بررسی خواهیم کرد.
منبع :وزارت امور اقتصادی و دارایی
همانطور که در نمودار فوق مش��اهده میشود ترکیب منابع دولت در دو دهه
اخیر نوساناتی داشته است .در سالهایی که وفور درآمدهای نفتی بوده سهم واگذاری
داراییهای سرمایهای از منابع دولت افزایش و سهم درآمدهای حاصل از واگذاری
داراییهای مالی کاهش یافته است .سهم درآمدهای عمومی دولت نیز صرفنظر از
نوسانات آن ،صعودی بوده و به مرور در حال افزایش بوده است .در بازه زمانی مورد
بررسی به طور میانگین  62/9درصد از منابع دولت از محل مالیات و سایر درآمدها،
 28/7درصد از محل واگذاری داراییهای سرمایهای و  8/4درصد از محل واگذاری
داراییهای مالی حاصل شده است .بنابراین در دو دهه اخیر بودجه وابستگی کمی
به فروش اوراق داشته و به طور معمول یکسوم تا یکچهارم از منابع درآمدی دولت
از محل فروش نفت و گاز بوده است.
این روند در چند سال اخیر به مرور در حال تغییر بود و سهم فروش اوراق از منابع
دولت در حال افزایش و سهم واگذاری داراییهای سرمایهای در حال کاهش بود تا آنکه
با بازگشت تحریمها روند فوق سرعت بسیار بیشتری به خود گرفت به طوری که در
الیحه بودجه سال  1399سهم واگذاری داراییهای سرمایهای از منابع درآمدی دولت
به  20/4درصد کاهش یافته است .سهم واگذاری داراییهای مالی نیز به  25/7درصد
افزایش یافته است .این نخستینبار است که یکچهارم منابع دولت از محل فروش
اوراق تامین میشود .اگرچه اتفاق مثبتی میتواند باشد اما باید توجه داشت که حجم
باالی استفاده از اوراق نیز میتواند مخاطراتی به همراه داشته باشد که مهمترین آنها
ایجاد تورم انتظاری و ایجاد بدهی برای دولتهای بعدی است .بنابراین به نظر میرسد
دولت باید با احتیاط بیشتری از اوراق استفاده کند و بدون قید و شرط استفاده از این
ابزار تامین مالی به خصوص برای مخارج جاری را افزایش ندهد.
استفاده از اوراق زمانی میتواند مفید باشد که الزامات آن مهیا باشد و برای مخارج
جاری و روزمره مورد استفاده قرار نگیرد .در شرایطی که نرخ اوراق باال و شرایط اقتصاد
تورمی است انتشار گسترده اوراق میتواند به افزایش شدید بدهی دولت در میانمدت
منجر شود و دولتهای بعدی را با مشکل مواجه کند .از سوی دیگر برخی بر این باورند
که این امر سبب ایجاد تورم در آینده میشود .حال آنکه برخی از نظریات اقتصادی
به این نکته اشاره دارند که زمانی که فعاالن اقتصادی شرایط دولت را درک میکنند
با مشاهده گسترش انتشار اوراق دچار تورم انتظاری میشوند و از این طریق تورم در
زمان حال نیز افزایش مییابد .به زبان ساده انتشار گسترده اوراق نهتنها بر تورم آینده
بلکه بر تورم حال نیز تاثیر میگذارد .بنابراین گسترش بیش از حد آن در سالهای
آینده به هیچ عنوان توصیه نمیشود و باید محتاطانه با این ابزار برخورد شود.
  روند منابع عمومی دولت
پس از بررس��ی ترکیب منابع عمومی دولت ،الزم است نگاهی هم به روند آنها
داش��ته باشیم .در نمودار شماره  2روند منابع عمومی دولت در دو دهه اخیر رسم
شده است .همانطور که مشاهده میشود واگذاری داراییهای سرمایهای با توجه

نمودار  -2روند اسمی منابع عمومی دولت 1380-1396

منبع :وزارت امور اقتصادی و دارایی
از تقسیم مقدار اسمی این منابع بر شاخص کل قیمت مصرفکننده میتوان به
مقدار واقعی آنها دست پیدا کرد .به زبان ساده در نمودار زیر میخواهیم بررسی کنیم
که به قیمتهای ثابت سال  1395منابع عمومی دولت چه روندی را در دو دهه اخیر
طی کردهاند .با فرض قیمتهای ثابت ،روند واگذاری داراییهای مالی تقریبا باثبات
بوده و رشد خاص و قابلتوجهی را تجربه نکرده است .واگذاری داراییهای سرمایهای
با توجه به افزایش شدید درآمدهای نفتی در نیمه دوم دهه  80رشد قابلتوجهی
داشته اما پس از آن در دهه  90کاهش شدیدی یافته است .درآمدهای عمومی دولت
به قیمتهای ثابت روند پرنوسانی داشته اما روند کلی آن صعودی بوده است .بنابراین
تنها بخشی از افزایش درآمدهای دولت ناشی از تورم بوده و بخشی از آن نیز به دلیل
گسترش استفاده از این منابع شکل گرفته است.
نمودار  -3روند منابع عمومی دولت (به قیمتهای ثابت س�ال )1395
1380-1396

منبع :وزارت امور اقتصادی و دارایی
در الیحه بودجه سال  1399رشد منابع درآمدی دولت نسبت به قانون بودجه

سال  1398نیز حاوی نکات قابل تاملی است .درآمدهای عمومی دولت رشد 9/2
درصدی داشته است .با توجه به شرایط رکودی به نظر میرسد امکان رشد بیش از
این درآمدها وجود ندارد و افزایش زیاد آن میتواند به رکود دامن بزند .اما از اصالحات
ساختاری در این باب نباید غافل شد .با گسترش چتر مالیاتی و جلوگیری از فرار
مالیاتی میتوان به درآمدهای دولت رشد بیشتری داد .البته این امر به یکباره ممکن
نیست ولی باید به مرور آن را عملی کرد و به هر میزان که امکانپذیر است در سال
آینده چتر مالیاتی را گسترش داد.
درآمد حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای نیز کاهش  61درصدی داشته
است .این میزان کاهش در اقتصاد ایران بیسابقه است اما باید توجه داشت که
تحقق همین میزان درآمد نیز درهالهای از ابهام قرار دارد .یکی از مهمترین نقدها
به بودجه سال آینده غیرواقعی بودن درآمدهای واگذاری داراییهای سرمایهای
اس��ت زیرا از یکس��و صادرات یک میلیون بشکه نفت در نظر گرفته شده که با
توجه به روند سال  1398تحقق نیمی از آن نیز دور از ذهن به نظر میرسد و
از سوی دیگر حدود  48هزار میلیارد تومان برای مولدسازی داراییهای دولت
لحاظ ش��ده که رش��د حدود  10برابری آن در طول یک سال عجیب و دور از
دسترس به نظر میرسد.
با توجه به آنکه در زمان نگارش این مقاله هنوز الیحه بودجه در مجلس بررسی
نشدهاستانتظارمیرود نمایندگان محترمبهغیرواقعیبودنایندرآمدها توجهداشته
و آن را به روش مناسب اصالح کنند .در غیر این صورت دولت محترم در سال آینده
باید در همان ماههای ابتدایی سال اصالحیه بودجه را به مجلس ارائه و برای عدم تحقق
درآمدهای نفتی چارهاندیشی کند .از سوی دیگر باید برای تحقق حداکثری مولدسازی
داراییهای دولت برنامهریزی و کمیتهای تخصصی برای این منظور در دولت تشکیل
شود .در غیر این صورت تحقق این درآمد نیز غیرمحتمل به نظر میرسد .در سال
 1399واگذاری داراییهای مالی نیز رشد  144درصدی را تجربه کرده که در مورد
اثرات منفی این رشد بسیار باال در قسمت قبل توضیحاتی ارائه شد.
  درآمدهای عمومی
همانط��ور که گفته ش��د مهمترین بخش منابع عموم��ی دولت مربوط به
درآمدهای عمومی اس��ت .این درآمدها که شامل انواع مالیات و سایر درآمدها
میشود در شرایط فعلی و با توجه به کاهش درآمدهای نفتی از اهمیت دوچندانی
برخوردار شده است .با آنکه سهم این درآمدها همواره باال بوده اما از میزان مطلوب
فاصله زیادی داشته است .وجود منابع نفتی سبب شده در گذشته هیچگاه توجه
کافی به این درآمدها نشود و اقتصاد متکی به درآمدهای حاصل از فعالیتهای
مردم نباشد .روند و سهم این درآمدها از کل منابع در باال مرور شد و در ادامه
به ترکیب آن اشاره خواهیم کرد.
نمودار  -4روند و ترکیب درآمدهای عمومی دولت 1380-1397

منبع :وزارت امور اقتصادی و دارایی

سهم مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم و سایر درآمدهای دولت از درآمدهای
عمومی اگرچه نوسانات اندکی داشته اما نسبتا باثبات بوده و تغییرات محسوس
و قابلتوجهی نداش��ته اس��ت .این درآمدها با میزان نسبتا متناسبی با یکدیگر
رش��د کردهاند و در اکثر س��الها روند افزایشی داشتهاند .رشد نسبتا متناسب
و کمنوس��ان این موارد نیز میتواند حاکی از عدم وجود سیاس��ت مش��خص و
برنامهریزی برای گسترش آنها باشد .سایر درآمدها که شامل مواردی همچون
درآمد دولت از محل جرایم ،اجاره امالک و فروش کاالس��ت تقریبا متناسب با
تورم افزایش یافته و برخالف مالیاتها ،تغییر و سیاستگذاری خاصی برای آن
قابل اعمال نیست .اکنون که درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافته زمان آن
است که با اصالح قوانین و زیرساختها به گسترش مالیاتها پرداخته شود و
پایههای مالیاتی جدیدی همچون مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی
سرمایه اجرا و جلوی فرار مالیاتی نیز گرفته شود.
انتظار میرود با توجه به شرایط جدید کشور ،در سالهای آتی سهم مالیاتها
از کل منابع عمومی دولت و درآمدهای عمومی افزایش قابلتوجهی را تجربه کند.
متاسفانه این اتفاق در الیحه بودجه سال آینده رخ نداده و رشد مالیاتها تنها
 13درصد بوده و سهم انواع درآمدهای عمومی تغییر قابلتوجهی نکرده است.
مجلس جدید که در سال آینده شکل خواهد گرفت باید همکاری مضاعفی با
دولت برای اصالح قوانین مالیاتی و تصویب قوانین جدید مالیاتی داشته باشد
تا در اسرع وقت پایههای جدید مالیاتی فراهم شود .دولت نیز باید از هماکنون
برای تقویت زیرساختهای مالیاتی همچون تکمیل پایگاه داده ،اجباری شدن
استفاده از کارتخوان و صندوقهای فروشگاهی برنامهریزی و اقدام کند تا در سال
آینده شاهد کاهش فرار مالیاتی نباشیم .تنها در این صورت است که میتوان
به تغییر ترکیب درآمدهای عمومی و منابع عمومی دولت در راس��تای تحقق
بودجه بدون نفت امید داشت.
 واگذاری داراییهای سرمایهای
در اقتصاد ایران همواره سهم درآمدهای نفتی از واگذاری داراییهای سرمایهای
بیش از  90درصد بوده است .به همین دلیل در بسیاری موارد واگذاری داراییهای
سرمایهای معادل فروش نفت و گاز در نظر گرفته میشود ،اما در سال آینده سهم
فروش نفت از واگذاری داراییهای سرمایهای به حدود نصف کاهش یافته و 50/1
درصد از واگذاری داراییهای س��رمایهای از محل فروش و واگذاری اموال منقول و
غیرمنقول دولتی تامین خواهد شد .این نخستینبار است که چنین اتفاقی رخ میدهد
و از یکسو میتوان آن را به فال نیک گرفت و از سوی دیگر هشدار کسری بودجه را
میتوان از آن دریافت کرد.
در حالی در س��ال آینده بیش از  48هزار میلیارد تومان از محل مولدس��ازی
داراییهای دولت در نظر گرفته شده است که در سال  1398این مقدار حدود 4/4
هزار میلیارد تومان بود .رشد بیش از  10برابری این درآمدها در حالی رخ داده که
شنیدهها حاکی از آن است که در سال جاری تحقق این درآمد بسیار کم بوده است.
بنابراین به نظر میرسد با ادامه روند فعلی امکان تحقق این درآمد وجود ندارد و باید
این مقدار را غیرواقعی دانست و بخش قابلتوجهی از آن را به کسری بودجه اضافه
کرد مگر آنکه دولت تالشی جدی در این راستا کند و برنامههای دقیق و جامعی
برای آن اجرایی کند.
از این نکته نیز نباید غفلت کرد که این مبلغ در قالب مولدسازی داراییهای دولت
در نظر گرفته شده است .مولدسازی معنایی گسترده دارد و فراتر از فروش و واگذاری
صرف است و نباید مولدسازی را به صرف واگذاری و فروش اموال تقلیل داد .از سوی
دیگر نباید به هر قیمتی در پی تحقق این مقدار بودجه بود و باید فقط اموال مازاد را
آن هم با قیمت کارشناسی واقعی به فروش رساند .فساد در واگذاریهای این اموال
خطری است که میتواند به ضایع شدن اموال دولتی منجر شود و باید برای مقابله
با این خطر تدابیر جدی و ویژه اندیشید.
*تحلیلگراقتصادی
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نس�ترن یوس�فبکیان -اقتص�اد ایران
در س�ال جاری با کلکس�یونی از مشکالت
رنگارن�گ روب�هرو بود ک�ه پرون�ده آنها با
اتمام س�ال  98نیز بسته نمیشود .تشدید
تحریمهای آمریکا علیه ایران و ورود کشور
به لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی در
حالی اقتصاد کش�ور را فلج کرده ه ش�یوع
ویروسکروناطیچندهفتهاخیر،بحرانهای
جدیدی را برای کشور به دنبال آورده است.
این وی�روس نه تنها از بعد اقتصادی خیلی
افراد را زمینگیر کرده بلکه سالمت و جان
م�ردم را نیز هدف گرفته اس�ت .این روزها
کرونا به کابوسی شبانهروزی برای مردم در
گوشهگوشه جهان تبدیل شده به طوری که
حتی اقتصاد جهانی نیز از آن تاثیر پذیرفته
است ،چه برسد به اقتصاد ایران که پیش از
شیوع این ویروس نیز با تحریمهای داخلی
و بینالمللی روبهرو بود .در واقع این ویروس
ناخوان�ده در ایران که درص�د درگیری آن
به نسبت دیگر کش�ورها باالتر است ،همه
چیز را تحتالش�عاع قرار داده است .مرگ
مردم و افزایش مبتالی�ان به این ویروس و
تعطیلی بیشتر واحدهای صنفی و تولیدی
تنها گوشهای از تبعات شیوع این ویروس در
کشور است .نگرانی کشورهای طرف تجاری
ایران از ش�یوع این ویروس در کشور ما کار
را به جایی رس�انده که بسیاری از کاالهای
صادراتی پش�ت مرزها باق�ی مانده و حتی
ام�کان تردد برای فع�االن اقتصادی و تجار
وجود ندارد؛ موضوعی که زنگ خطر بزرگی
برای اقتصاد کشور به حساب میآید.
در ح�ال حاض�ر بخ�ش قاب�ل توجه�ی از
درخواس�تهای ارزی با ارزه�ای حاصل از
صادرات پاس�خ داده میش�ود در حالی که
بحرانهای ناشی از کرونا در تجارت خارجی
میتواند اقتصاد نفتی ایران را که درگیرودار
فشارهای آمریکاست ،زمین بزند و صادرات
را که در شرایط فعلی از اهمیت قابل توجهی
برخوردار است ،دچار مشکل کند .از این رو
در شرایط فعلی کاهش آسیبهای اقتصادی
ناش�ی از کرونا به ش�دت مورد توجه است
چراک�ه آین�ده همه مردم در کش�ور به این
مساله بستگی دارد .از طرفی سیاستگذاری
و مدیریت دولت در این روزهای بحرانی بیش
از ه�ر زمان دیگری اهمی�ت دارد به طوری
که پیش�نهاد میشود دولت در این روزهای
حساس گوش شنواتری داشته باشد تا بلکه
بتوان با راهکارهای ارائه شده از سوی اهالی
ف�ن در حوزه تجارت و اقتص�اد ،تا حدی از
شدت ضربههای ناشی از کرونا به اقتصاد کم
کرد .بر همین اس�اس سراغ محمد الهوتی
رییس کنفدراسیون صادرات کشور رفتیم تا
نظر او را در مورد شرایط فعلی جویا شویم.
الهوت�ی که عالوه بر ریاس�ت کمیس�یون
تس�هیل تج�ارت و توس�عه ص�ادرات اتاق
ته�ران ،عضو کمیت�ه ارزی ات�اق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کش�اورزی ایران نیز است،
از کاهش  30درصدی صادرات به دلیل ورود
این مهمان ناخوانده به کشور خبر داد و ابراز
امیدواری کرد که با از بین رفتن این ویروس
در کشور ،صادرات و تجارت خارجی کشور
ب�ه روال ع�ادی بازگ�ردد .مصاحبه «جهان
صنعت» با این فعال بخ�ش خصوصی را در
ادامه میخوانید.

  با توجه به ش�یوع ویروس کرونا در کشور،
آینده تجارت خارجی و اقتصاد کشور را چطور
میبینید؟

شیوع ویروس کرونا یک بحث جهانی است که امروز
بالغ بر  100کش��ور درگیر آن هس��تند ،اما درصد
دربرگیری برخی از این کش��ورها از جمله ایران با
این بیماری بیشتر است .با اتفاقات ناشی از شیوع
ویروس کرونا در کش��ور ایران از جمله بسته شدن
برخی مرزها و همچنین توقف تردد اتباع کشورها با
ایران ،تغییرات قابل توجهی در آمار صادراتی کشور
به وجود آمده اس��ت .آمارهای گمرک حاکی از آن
است که صادرات کشور در دو هفته زمان شیوع کرونا
نسبت به دو هفته قبل از آن ،با کاهش  35درصدی
روبهرو شده است .همچنین صادرات در این دو هفته
در مقایسه با دو هفته مشابه سال قبل 20 ،درصد
کاهش داشته است.
بنابراین تاثیرگذاری کرونا نه تنها در ایران بلکه در
اقتصاد دنیا ،مسالهای عادی و اجتنابناپذیر است ،اما
از آن جهت که ایران جزو چهار کشور نخستی است
که درصد درگیری آن با این بیماری بیشتر است،
حساسیت خریداران کاال روی کاالهای ایرانی و رفت
و آمد به ایران بیشتر از سایر کشورهاست .البته در این
خصوصرایزنیهاییصورتگرفتهومشکالتبیشتر
مرزها همچون ترکیه برطرف ش��ده است .در واقع
دولت به کشورهای همسایه تضمین داده که با حفظ
اصول بهداشتی و کنترل جدی روی کیفیت کاالها،
مبادالت تجاری را انجام دهد .با این حال در شرایط
فعلی ،شاهد بسته شدن یکهفتهای مرز عراق به روی
ایران هستیم که این اقدام با توجه به حجم صادرات
کشور ما به عراق تاثیر قابل توجهی بر حجم صادرات
کشور خواهد داشت ،اما به طور کلی امیدواریم دولت
بتواند با دیپلماسی قوی اقتصادی ،مجددا همه مرزها
را بازگشایی کند تا صادرات و تجارت خارجی کشور
تحتتاثیر کمتری قرار بگیرد.
در حال حاضر کرونا عالوه بر اینکه بر اقتصاد ایران
سایه انداخته ،اقتصاد جهانی را نیز درگیر کرده و تا
زمانی که این مش��کل در کشور ما وجود دارد و به
تعداد مبتالیان اضافه میش��ود ،اقتصاد و صادرات
کش��ور از این موضوع تاثیر خواهد پذیرفت .این در
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صادرات زمین نمیخورد

شرایطیاستکهبهمحضاینکهاینشرایطمدیریت
شود و بتوانیم این ویروس را شکست دهیم ،قطعا
ش��رایط به حالت عادی برمیگردد و روند صادرات
در سال  98که با وجود همه پیشبینیهای قبلی،
مثبت پیش رفت ،بار دیگر روند مثبتی را در پیش
خواهد گرفت.

  پیشنهاد شما برای مقابله با کرونا در کشور
چیست؟

در این شرایط بحرانی ،هماهنگی و تعامل در تمام
سطوح دولتی و حاکمیتی با مردم و فعاالن اقتصادی
از اهمیت زیادی برخوردار است ،به طوری که باید این
همراهی به اوج خود برسد تا بتوانیم با یک وحدت
رویه و تالش مضاعف ،شرایط را مدیریت کنیم.
در حال حاضر کشور ما تحت سختترین تحریمها
قرار دارد و کسانی که در چنین شرایطی ،در حال
خدمترسانی هس��تند ،در واقع از خودگذشتگی
میکنند .برای تایید این جمالت نیز میتوان به بالغ
بر دو هزار نفر از افرادی اشاره کرد که با تالش بخش
پزشکی و پرستاری در ایران بهبود پیدا کردهاند که
این تعداد در دنیا بیسابقه است .بر این اساس ،در
شرایطفعلیعلیرغمتحریمها،شاهدجانفشانیبرخی
افراد هس��تیم که در پی آن توانستند با این پدیده
برخورد مناسب داشته باشند .در این میان مردم نیز
باید به توصیههای پزشکی توجه کنند تا بتوانیم این
ش��رایط را پشت سر بگذاریم ،اگرچه جان مردم در
شرایط حساس فعلی ،از اقتصاد با اهمیت تر است و
در درجه اول باید برای کمک به آنها فکری کرد اما
نباید از آنچه برای اقتصاد کشور هم اتفاق افتاده غافل
بود؛ به طوری که دستگاههای مجری باید تمهیدات
مناسبی را برای کمک به اصناف ،تولیدکنندگان و
در کل فعاالن اقتصادی که دچار ضرر و زیان شدهاند،
در نظر بگیرند .از طرف دیگر ،باید کسانی که توان
مالی دارند ،در این شرایط به دولت و نیازمندان برای
تامین تجهیزات پزشکی کمک کنند و دولت نیز از
مردم و فعاالن اقتصادی حمایت ویژه کند.

  آمارهای گمرک حاکی از آن است
که صادرات کشور در دو هفته زمان
شیوع کرونا نسبت به دو هفته قبل
از آن ،با کاهش  35درصدی روبهرو
شده اس��ت .همچنین صادرات در
این دو هفته در مقایسه با دو هفته
مشابه سال قبل 20،درصد کاهش
داشته است
  نظر ش�ما در مورد بسته حمایت از توسعه
صادرات که در روزهای پایانی س�ال ابالغ شد،
چیست و در نهایت این بسته به کجا رسید؟

نزدیک به س��ه سال اس��ت که دولت ردیفهای
بودجهای را به عنوان مشوق و حمایت از صادرات
در نظر میگیرد؛ اما متاسفانه بودجهای که برای این
منظور مصوب میشود ،به طور کامل تخصیص داده
نمیش��ود .از طرفی شاهد این هستیم که ابالغیه
الزم برای پرداخت مش��وقها ،بس��یار دیرهنگام
صورت میگیرد و به تبع آن ،بودجهای هم که در
نهایت اختصاص پیدا میکند ،بسیار ناچیز است.
به عنوان مثال ،سال گذشته با وجود اینکه1200
میلیارد تومان بودجه برای حمایت از صادرات در
نظر گرفته شده بود ،تنها  20میلیارد تومان از آن
رقم محقق شد .امسال هم از حدود  780میلیارد
تومان بودجهای که برای مشوق صادراتی در نظر
گرفته ش��ده ب��ود ،تا کنون حتی ی��ک ریال هم
تخصیص پیدا نکرده است.
واقعیت این اس��ت که امید زیادی به این بستهها
و حمایتهای دولت نیست ،چراکه هر اقدامی به
موقع خودش اثرگذار است؛ بنابراین این مشوقها

  دراینشرایطبحرانی،هماهنگی
و تعام��ل در تمام س��طوح دولتی و
حاکمیتی با مردم و فعاالن اقتصادی
از اهمیت زیادی برخوردار است ،به
طوری که باید این همراهی به اوج
خود برسد تا بتوانیم با یک وحدت
روی��ه و تالش مضاعف ،ش��رایط را
مدیریتکنیم

و حمایتها نیز باید تاثیر خود را در کاهش قیمت
تمام شده تولیدکننده و صادرکننده نشان دهد ،در
حالی که زمانی که این حمایتها به موقع پرداخت
نشود و یا عدد و رقمهای آن ناچیز باشد ،تاثیر خود
را از دس��ت خواهد داد و دیگر اثر مثبتی نخواهد
داشت .به عقیده بنده ،بیشتر این بودجههایی که
تخصیص پیدا میکند ،اتالف منابع است و به تحقق
ه��دف حمایت از صادرات هم منتهی نمیش��ود.
بنابراین به نظر میسد دولت باید در نهایت تکلیف
خودش را در رابطه با حمایت از صادرات مشخص
کند .کشور امروز نیازمند ارزآوری است و دولت باید
این واقعیت را بپذیرد که اگر ارز صادراتی میخواهد،
باید حمایت از صادرات را هم در اولویت نخس��ت
خود قرار دهد .اینکه هر س��ال ،مبالغ هنگفتی در
بودجه سنواتی برای صادرات در نظر گرفته شود
و در نهایت به اسم صادرات اما به کام هزینههای
جاری اختصاص یابد ،اقدام درستی نیست و دولت
باید از این سیاست فاصله بگیرد .در اقع ،دولت اگر
امیدوار اس��ت ارزهای صادراتی مایحتاج کشور را
تامین کنند ،باید حمایتها را نیز واقعی و جدی
انجام دهد.
البت��ه ای��ن صحبتها فارغ از اتفاق��ات مربوط به
کروناس��ت و صادرکنندگان قطعا شرایط فعلی را
درک میکنند و میدانند که در ش��رایط کنونی،
این اقدامات خیلی امکانپذیر نیس��ت .به عبارت
دیگر این مباحث مربوط به شرایط عادی است که
دولت باید به آنها ترتیب اثر دهد.

  در ح�ال حاض�ر بازگش�ت ارز حاص�ل از
صادرات چطور پیش میرود؟

همانطور که در جریان اخبار مرتبط هس��تید ،در
پایان س��ال  ، 97بازگش��ت ارز حاصل از صادرات
ب��ه موضوعی جدی ب��رای صادرکنندگان تبدیل
شده بود؛ به طوری که برخی از آنها به فکر توقف
صادرات بودند و برخی دیگر نیز به سمت استفاده
از کارته��ای یکبار مصرف پیش رفتند که البته
واحدهای غیرتولیدی و ب��ه طور عمده بازرگانان
غیرشناسنامهداربودنداماخوشبختانهباشکلگیری
کمیته ارزی و تعاملی که بین اتاق بازرگانی ،بانک
مرکزی ،وزارت صمت ،وزارت کش��اورزی ،وزارت
اقتصاد و همچنین سازمان امور مالیاتی به وجود
آم��د ،درک متقابلی در جلس��ات ایجاد ش��د .به
عب��ارت دیگر نمایندگان اتاق بازرگانی که در این
کمیته حضور دارند ،توانس��تند این موضوع را به
دولتمردان اثبات کنند که صادرکنندگان ،خواستار
بازگش��ت ارز به سیستم اقتصادی کشور هستند.
در واقع آنچه در این نشستها عنوان شد ،این بود
که صادرکنندگان به دنبال خروج سرمایه و ارز از
کشور نیستند ،اما برای اینکه بتوانند ارز حاصل از
صادرات خود را به کشور برگردانند ،نیازمند شرایط
و بس��ترهایی هستند .از این رو با تعاملی که بین
دو ط��رف به وجود آمد ،گوش دولت نیز ش��نواتر
ش��د و آنها به این موض��وع اذعان پیدا کردند که
روشهای پیش��نهادی از سوی فعاالن اقتصادی،
عملی و اجرایی است .در نهایت نیز با همراهی بانک
مرکزی شاهد این بودیم که  70درصد ارز حاصل
از صادرات به اقتصاد کشور بازگشت و همچنین به
درخواستهای نیاز ارز از طریق همین ارز حاصل
از صادرات پاسخ داده شد.

این در حالی است که این عملکرد صادرکنندگان
در ش��ش ماهه س��ال  98باعث شد تعامل بانک
مرکزی بیش��تر شود و مهلت در نظر گرفته شده
برای بازگشت ارز صادراتی تمدید شود ،همچنین
مش��وقهایی از سوی بانک مرکزی در نظر گرفته
شود .در این میان باید به این موضوع توجه داشت
 30درص��د ارز حاص��ل از صادرات که به کش��ور
برنگش��ته نیز به این معنا نیس��ت ک��ه این ارزها
برنمیگردد ،بلکه برخی کاالها هنوز تعیین تکلیف
نشده و صادرکنندگان این کاالها نیز برای بازگشت
ارز خود ،همچنان مهلت قانونی دارند.

  آیا صادرکنندگان در این خصوص گالیهای
ندارند؟

در ح��ال حاضر عدم تعیین تکلی��ف دو موضوع
برای صادرکنندگان مشکلآفرین شده است .یکی
استرداد مالیات بر ارزشافزوده و دیگری مباحث
مربوط به ورود موقت کاالها .البته س��از و کارهای
مرتبط با استرداد مالیات بر ارزش افزوده ،در اختیار
بانک مرکزی و س��ازمان امور مالیاتی نیست ،چرا
که مصوبه مجلس است و در قالب یکی از بندهای
قانون بودجه سال  98کل کشور ،استرداد مالیات
بر ارزش افزوده ،به رفع تعهد ارزی گره زده ش��ده
است؛ در حالی که این اقدام ،اشتباه بزرگی بود که
مورد انتقاد جدی فعاالن اقتصادی قرار دارد چراکه
برگشت مالیات بر ارزشافزوده نباید ارتباطی به رفع
تعهد ارزی داش��ته باشد .به هر حال این موضوع
باعث ش��ده حجم بزرگی از داراییهای واحدهای
تولیدی در قالب ارزشافزوده حبس ش��ود .نکته
بعدی هم در مورد ورود موقت کاالهاست که این
مساله با توجه به اینکه از اختیارات بانک مرکزی
است ،توافقاتی در مورد آن صورت گرفته و منتظر
مصوبات آن هستیم.

 وضعیت بودجه س�ال  99را چگونه برآورد
میکنید؟

یکی از اتفاقات نادری که امس��ال در حوزه بودجه
رخ داد ای��ن بود که کلیات بودجه س��ال آینده از
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مجلس رای اعتماد نگرفت و مجدد به کمیسیون
تلفیق برگشت .بر این اساس ،در آنجا نیز با حکم
مقام معظم رهبری ،بودجه مس��تقیم به شورای
نگهب��ان رفت ،اما با توج��ه به اینکه خروجی این
بودجه هنوز مش��خص نیست ،نمیتوان در مورد
آن اظهارنظری کرد.
نکت��ه حائز اهمیت اینک��ه بودجه  99در مورد
صادرات دو مصوبه در کمیس��یون تلفیق داشته
که امیدواریم در ش��ورای نگهب��ان نیز تصویب
ش��ود .یکی از ای��ن مصوبهها مربوط به معافیت
بخش کش��اورزی و خدمات فنی مهندس��ی از
پیمان سپاریارزی برای سال  99و دیگری نیز
معافی��ت صددرصدی فعالیته��ای صادراتی از
موضوع پرداخت مالیات است که دستاوردهای
مهمی به شمار میرود و به نظر میرسد هر دو
این بندهای مصوب ،به تایید شورای نگهبان هم
خواهد رسید .در هر حال امیدواریم کمیسیون
تلفیق بخش اس��ترداد مالیات ب��ر ارزشافزوده
صادرکنن��دگان را هم از رفع تعهد ارزی منفک
کند تا این امر ،کمک بس��یار بزرگی به مشکل
کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی نماید.
در واق��ع با وجود همه اس��تداللهای منطقی که
ما در کمیسیون تلفیق داشتیم ،موفق نشدیم در
این زمینه کاری انجام دهیم که استرداد مالیات بر
ارزشافزوده ،به رفع تعهد ارزی گره زده نشود اما
امیدوارم در این بررس��ی مجدد ،این موضوع هم
مس��تثنی شود و شورای نگهبان هم این مساله را
تایی��د کند که البته به نظر من ،این موضوع یک
مقدار بعید به نظر میرسد.

  ب�ا توجه به اینکه افزای�ش نرخ ارز به نفع
صادرکنندگان اس�ت ،آیا نوسانات ارزی اخیر
میتواند منجر به توسعه صادرات شود؟

باید این اصل را پذیرفت که نوسانات ارزی هیچگاه
باعث توسعه صادرات نمیشود بلکه این واقعی بودن
نرخ ارز نسبت به تورم است که میتواند باعث رونق
صادرات و ماندگاری صادرکننده در بازار شود .امروز
که صادرکننده با ارز  15هزار تومانی مواد اولیه خود
را تامین و کاال تولید میکند ،بین چهار تا شش ماه
زمان میبرد تا وجوه مربوط به فروش کاالهای خود
را دریافت کند اما مشکل اینجاست که این تضمین
برای او وجود ندارد که در زمان برگشت نرخ ارز ،نرخ
ارز همین 15هزار تومان باقی بماند .این موضوع یعنی
نوسان نرخ ارز ،ریسک صادرات را افزایش میدهد و
نهتنها حامی افزایش صادرات نیست بلکه مخل آن
هم هست .در واقع نوسانات یک ماه و نیم اخیر در
بازار ارز آنچنان زیاد بوده که این تضمین وجود ندارد
نرخ دالر روی این اعداد باقی بماند.

  به نظر ش�ما چرا دول�ت نمیتواند به بازار
ارز س�ر و س�امان دهد و فعاالن اقتصادی را از
بالتکلیفی خارج کند؟

در رابطه با نوس��انات نرخ ارز ،بانک مرکزی اعالم
میکند که نرخ دالر دوباره به روال سابق برمیگردد
اما متاسفانه دولت نتوانسته ثباتی که صادرکننده به
دنبال آن است را به وجود آورد .در واقع ثبات نرخ
ارز به این معناست که نرخ ارز متعادل و متناسب
با تورم باشد و متناسب با آن هم افزایش پیدا کند
و نه بیشتر از آن .این در حالی است که سرکوب نرخ
ارز از سوی دولت به صادرات و صادرکنندگان ضربه

میزند .به هر حال ،به هر حال در شرایط فعلی بانک
مرکزی تالش خود را میکند تا نرخ ارز را متناسب و
متعادل نگه دارد اما در این خصوص محدودیتهایی
هم دارد .به عنوان مثال با یک وقفه در عرضه ارز،
بازار ارز با نوسان مواجه میشود.

 برخیفعاالناقتصادیبراینعقیدههستند
که دالر دست کم تا اوایل سال آینده به  20هزار
تومان خواهد رسید .شما آینده بازار ارز را چطور
پیشبینی میکنید؟

اینکه نرخ ارز به مبالغ باالیی برسد ،آمال خیلی از
افراد است .حتی اعداد باالتر از آنچه گفته شد نیز در
سال گذشته برای دالر پیشبینی شد .اما به عقیده
بنده ،این پیشبینیها بیشتر جنبه سیاسی دارد
تا اینکه ارائه نظر کارشناسی و اقتصادی باشد .در
شرایط فعلی باید اجازه دهیم بانک مرکزی شرایط
را مدیریت کند و به این ش��رایط دامن نزنیم .در
واقع امیدواریم بازار به ش��رایط پایداری برس��د تا
اینکه هر روز با افزایش نرخ ارز روبهرو باشیم چرا
که این موضوع هم تولیدکننده و هم صادرکننده
و واردکننده را دچار مشکل میکند.

  عملکرد دولت در زمینه مسائل اقتصادی در
سال جاری را چگونه ارزیابی میکنید؟

با اینکه در س��ال  97کارشناس��ان معتقد بودند
ش��رایط سختی برای سال  98در انتظار اقتصاد
ایران است ،اما امسال شاهد بحرانهایی در کشور
بودیم که این بحرانها برای هر کش��وری اتفاق
میافتاد ،میتوانس��ت اقتصاد آن کشور را زیر و
رو کند .اما به عقیده بنده با وجود مشکالتی که
امسال کشور با آن روبهرو شد از جمله ترور سردار
سلیمانی ،شنیدن صدای جنگ ،حمله ایران به
پایگاههای آمریکایی ،انهدام هواپیمای مسافری بر
اثر یک اشتباه دولت توانست شرایط اقتصادی را
مدیریت کند به طوری که حتی اگر دولت دیگری
هم س��ر کار بود ،بهتر از این نمیتوانست عمل
کند .همچنین بانک مرکزی توانس��ت با تعادلی
ک��ه در بازار ارز ایجاد کرد ،تنشها را به حداقل
برساند .البته این موضوع به این معنا نیست که
عملکرد بانک مرکزی  100درصد قابل دفاع بوده
است اما اگر بخواهیم با توجه به شرایط تحریمی
و بحرانهای متوالی به عملکرد دولت نگاه کنیم،
تیم اقتصادی به هر حال توانس��ت س��ال  98را
مدیریت کند و تنشها را به حداقل برساند.

  به عنوان سوال آخر تعامل دولت با بخش
خصوصی در سال جاری چطور بود؟

واقعیت این است که تعامل بانک مرکزی و کمیته
ارزی با بخش خصوصی به نسبت پارسال بهتر بود.
این در حالی اس��ت که در سال  97بانک مرکزی
نگاه مثبتی به بخش خصوصی نداشت .اما در سال
جاری بخش خصوصی توانست خودش را به بانک
مرکزی اثبات کند .به عبارت دیگر صادرکنندگان
توانستند با بازگشت بخش زیادی از ارز حاصل از
صادرات به چرخه اقتصادی کشور ،نشان دهند که
به دنبال خروج سرمایه نیستند به طوری که نگاه
بدبینانه بانک مرکزی را اصالح کردند .به طور کلی
ش��کلگیری کمیته ارزی و تعامل دولت و بخش
خصوصی از اتفاقات خوبی بود که در ماههای گذشته
افتاد .همچنین پیشنهادات بخش خصوصی در سال
جاری نسبت به سال  97بیشتر شنیده شد.

آگهی مناقصه عمومی
(یکمرحلهای)

س��ازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداري رشت
به اس��تناد مصوبه ش��ماره  229941ش��ورای محترم سازمان
عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری رشت از ردیف
کد اعتباری  120200بودجه س��ال  1399در نظر دارد مناقصه
عموم��ی یکمرحل��های خرید خدمات مرتبط ب��ا تولید مصالح
دانهبندی ،تولید و اجرای آس��فالت و تولید فرآوردههای بتنی
(ش��امل امور اپراتوری و عملیات تولید) و نگهداری ،س��رویس
و تعمیرات درونکارگاهی دستگاهها (تمامی خدمات تعمیراتی
اعم از دمونتاژ کلیه دستگاههای معیوب و دمونتاژ جزیی قطعات
معیوب و مونتاژ دس��تگاهها و قطعات س��الم و در جای آنها در
دستگاههای تولید مصالح دانهبندي ،آسفالت و فرآوردههاي بتني
برعهده پیمانکار میباشد) و تولید و اجرای آسفالت و نگهداری
و سرویس و تعمیرات ماش��ینآالت راهسازی (تمامی خدمات
تعمیراتی اعم از دمونتاژ کلیه ماش��ینآالت راهسازی و دمونتاژ
جزیی قطعات معیوب و مونتاژ دستگاهها و قطعات سالم در جای
آنها در ماشینآالت برعهده پیمانکار میباشد) به صورت حجمی
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد
مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR:انجام
خواهد شد و الزم است مناقصهگران واجد شرایط دارای تاییدیه
از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در صورت عدم عضویت
قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1398/12/27میباشد .
تاريخ چاپ آگهي :آگهي نوبت اول  1398/12/27و آگهي نوبت
دوم 1399/01/16
مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت 1399/01/16:لغایت

نوبت اول

1399/01/24
مهلت ارس�ال پیش�نهاد 1399/01/24 :لغایت پنجشنبه مورخ
 1399/02/04تا ساعت 13:30
تاری�خ بازگش�ایی :راس س��اعت  14:00روز پنجش��نبه مورخ
 1399/02/04دردفترکارمديريتماليشهرداریرشتبهنشانی
رشت ،بلوار امام خميني ،جنب بنياد مسكن ،شهرداري رشت قرائت
میشود.حضورشرکتکنندگاندرجلسهمزبوربالمانعاست.
* پیشنهاددهندگان میبایست مبلغ 1/712/288/114ریال (يك
ميليارد و هفتصد و دوازده ميليون و دويست و هشتاد و
هش�ت هزار و يكصد و چهارده ريال) را به عنوان س��پرده
شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی (كه از تاريخ تحويل
پاكات به دبيرخانه سه ماه اعتبار داشته باشد) یا به شماره حساب
 0104858268000سپرده بانک ملي شعبه شهرداري به نام
سپرده شرکت در مناقصه به نام شهرداري رشت واریز و ضمن
بارگذاری در س��امانه ستاد در پاکت الف قرارداده و در موعد
مقرر به دبیرخانه شهرداري رشت به نشاني بلوار امام خميني،
جنب بنياد مسكن ،شهرداري رشت تحویل نمایند ،الزم به ذکر
است که ارائه پول یا چکهای مسافرتی و یا چک تضمین به عنوان
سپرده قابل قبول نمیباشد.
* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد .
* شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است .
* سایر شرایط و اطالعات در اسناد مناقصه مندرج میباشد .
* بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول
شروط شهرداری رشت میباشد .
اطالعاتتماسدستگاهمناقصهگزارجهتدریافتاطالعاتبیشتردر
خصوصاسنادمناقصه:آدرسرشت-ميدانشهدايگمنام-ابتداي
بلوارشهيدافتخاري،كوچهشهيدطالقاني،سازمانعمرانوبازآفريني
فضاهاي شهري شهرداري رشت تلفن 013-33544873:
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جهان صنعت  -شرکت ملی صنایع مس ایران با
وجود چالشهای تحریمی و همچنین شیوع بیماری
کرونا نه تنها توانسته با تکیه بر دانش و ظرفیتهای
داخلی از برنامههای تدوین شده فراتر حرکت کند و
زمینه افزایش سودآوری را برای سهامداران خود رقم
زند بلکه با انجام مسوولیتهای اجتماعی و در حالی
که ویروس کرونا اکثر صنایع را تحتالشعاع قرار داده
توانسته نسبت به مقابله با این بیماری نیز اقدام کند
ب��ه طوری که اقدامات موثری برای رویارویی با این
بحران ملی در رفس��نجان و شهر بابک صورت داده
و نسبت به تقبل هزینه تامین اقالم بهداشتی مورد
نیاز بیمارستانهای این شهرستانها همچون ماسک،
مواد ضدعفونیکننده اقدام کرده است.
 افزایش سودآوری شرکت مس
اردشیر س��عدمحمدی مدیرعامل شرکت مس
گفت :با پیگیریهای متعدد و در نتیجه تعامل خوب
متولیان حوزه معدن در وزارت صمت با شرکت ملی
صنایع مس ایران حقوق و عوارض دولتی ش��رکت
مس سه درصد کاهش یافت.
س��عدمحمدی با بیان این مطلب و با اش��اره به
اینکه از ابتدای س��ال جاری بحث و بررس��ی درباره
کاهش این مصوبه در دستور کار شرکت قرار گرفت،
اظهار داش��ت :بر اساس مصوبه سال گذشته وزارت
صمت حقوق دولتی پرداختی از سوی شرکت مس
 12درصد ارزش کاتد بود که اکنون با مصوبه جدید
وزارت صمت به  9درصد کاهش یافت.
وی تصری��ح کرد :خبر خوب برای س��هامداران
فملی این اس��ت که این مصوبه برای بودجه س��ال
 1398اعمال میش��ود و سود و زیان حاصل از این
مصوبه در عملکرد مالی س��ال جاری ش��رکت مس
مشخص خواهد شد.
مدیرعامل ش��رکت مس با بیان اینکه قطعا این
مصوب��ه اثرات مثبتی بر بودج��ه  98دارد ادامه داد:
طبق بررسیهایی که پس از صدور این مصوبه انجام
و در کدال منتشر شد اثرات سود و زیانی این مصوبه
 3000میلیارد ریال مثبت است.
س��عدمحمدی با اشاره به اینکه تولید کاتد مس
ش��رکت تا پایان س��ال جاری حدود  250هزار تن
خواهد بود و برای نخس��تین ب��ار رکورد تولید این
محصول در تاریخ شرکت مس زده خواهد شد بیان
ی میش��ود در حوزه مالی هم فروشی
کرد :پیشبین 
بیش از  22هزار میلیارد تومان را به ثبت برس��انیم
که بیانگر عملکرد خوب شرکت در حوزه فروش در
شرایط سخت تحریم است .رکورد فروش از نظر تناژ
نیز امسال به ثبت خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت مس با بیان اینکه تمام تالش
ش��رکت از ابتدای س��ال جاری بر مبن��ای دفاع از
حقوق س��هامداران و خلق س��ودآوری بیشتر برای
فعاالن بازار س��رمایه استوار شده بود ،یادآور شد :در
کنار موفقیتهای شرکت ملی مس در سال 1398
در ح��وزه تولید ،فروش و توس��عه قطعا این مصوبه
تکمیلکنن��ده موفقیتهای مس اس��ت که باعث
افزایش سودآوری شرکت و سهامداران خواهد شد.
 ش�رکت مس در  ۱۱ماه س�ال  ۹۸فراتر از
برنامه عمل کرد
اردشیر سعدمحمدی گفت :شرکت ملی صنایع
م��س ایران تا پایان بهمنماه  ۱۳۹۸موفق ش��د در
حوزه تولید ،فروش ،اکتشاف و توسعه فراتر از برنامه
عمل کند و با فروش بیش از  ۲۰هزار میلیارد تومان
از آخرین تعدیل اعالمشده برای سال  ۹۸فراتر برود.
به گ��زارش روابطعمومی این ش��رکت ،مدیرعامل
ش��رکت ملی مس با بیان اینکه در سال  ۹۸تالش
ش��د تا پروژهها با سرعت بیشتری پیشرفت داشته
باش��ند گفت :در سالجاری بیش از  ۳۵۰۰میلیارد
تومان طرح توسعهای به اتمام رسیده است؛ ازجمله
ط��رح افزایش ظرفی��ت ذوب خاتونآباد از  ۸۰هزار
تن به  ۱۲۰هزار تن که نتیجه آن رس��یدن ظرفیت
ذوب کشور به  ۴۰۰هزار تن مس آندی برای اولین
بار در کشور شد.
وی اف��زود :همچنی��ن در س��الجاری واح��د
تولید اسیدس��ولفوریک سرچش��مه با اهداف کامال
محیطزیس��تی راهاندازی و افتتاح شد و واحد تولید
اسیدس��ولفوریک خاتونآباد در مراحل پایانی قرار
دارد و تا پایان سال بهرهبرداری خواهد شد .به گفته
سعدمحمدی طرح کارخانه اکسیژن و انبار کنسانتره
و طرح ذخیرهسازی اسیدسولفوریک در بندرعباس
نیز آماده افتتاح است .مدیرعامل شرکت مس با بیان
اینکه شرکت مس در سال رونق تولید در کنار تولید
حداکثری از اجرای طرحهای توسعهای غافل نشد،
گفت :برنامه ما در سال  ۹۹افزایش تولید است و برای
این منظور طرح کارخانه  ۱۵۰هزار تنی کنس��انتره
درآلو روند خوبی را طی میکند و کارخانه  ۱۵۰هزار
تنی کنسانتره درهزار نیز در حال اجراست.
وی با بیان اینکه در فاز س��ه تغلیظ س��ونگون با
ظرفیت  ۱۵۰هزار تن کنسانتره تا پایان تیرماه سال
 ۹۹س��ه میلیون مترمکعب تسطیح و خاکبرداری
عملیاتی خواهد شد ،اظهار کرد :همچنین طرحهای
جدید ب��رای احداث کارخانههای کنس��انتره فاز ۲
میدوک در ش��هربابک ،فاز  ۳سرچشمه و راهاندازی
کارخانه فرآوری سربارهها در سرچشمه در دستور کار
قرار دارد تا حجم قابلتوجهی از سربارههایی که دپو
شده بهعنوان خوراک برای تولید استفاده شود.
سعدمحمدی ادامه داد :همچنین طرحهای تکمیل
چرخه تولید در مجتمع مس سونگون در حال طی
کردن مراحل پایانی برای انتخاب پیمانکار و ورود به
فاز اجرایی است.
سعدمحمدی در ادامه با بیان اینکه شرکت مس
از تم��ام جوان��ب در حال طی کردن مس��یر خوبی
است ،گفت :شرکت مس تاکنون موفق شده بیش از
 ۲۰هزار میلیارد تومان فروش را به ثبت برساند .در
آخرین پیشبینیای که اعالم کردیم هدفگذاری ما
در حدود  ۱۹هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان بوده است،
عملکرد ما تاکنون از تمام تعدیلهایی که اعالم کردیم
فراتر رفته و ماه پایانی سال را نیز داریم .وی گفت:
در بخ��ش تولید خوب عمل کردیم و برای اولینبار
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بررسی روند فعالیتهای شرکت ملی صنایع مس ایران نشان میدهد

افزایش سوددهی همگام با تعهدات اجتماعی

  ج��داول آم��اری عملک��رد
ش��رکتهای ب��زرگ بخ��ش معدن
و صنای��ع معدنی و تابعه س��ازمان
ایمیدرو گویای تولی��د  ۲۲۴هزار
و  ۳۳۱ت��ن کاتد مس در دوره ۱۱
ماهه امس��ال است که در مقایسه
با دوره مشابه پارسال بدون تغییر
مان��د .تولید کاتد م��س واحدهای
پاالیشگاه و لیچینگ مس سرچشمه
و میدوک در بهمن ماه امسال به ۱۸
هزار و  ۹۴۶تن رس��ید که نسبت
به ماه مش��ابه در سال گذشته ۱۹
درصد افت دارد
حج��م فروش ما از تولی��د فراتر رفته و انتظار داریم
گزارش پایان دوره م��ا رکوردهای خوبی را گزارش
دهد .مدیرعامل شرکت مس درخصوص روند رشد
ارزش سهام نیز گفت :خوشبختانه شرایط سهام مس
خوب است و ارزش بازار ما از  ۳۰هزار میلیارد تومان
به بیش از  ۷۰هزار میلیارد تومان افزایش داش��ته و
بازدهی خوبی نصیب س��هامداران شده و با توجه به
برنامههای عملیاتی که در دست اجرا داریم شرایط
مس بهتر نیز خواهد ش��د .وی درخصوص نوسانات
قیمت سهام متاثر از نوسانات قیمت مس در بازارهای
جهانی در اثر شیوع ویروس کرونا گفت :قیمت مس
در محدودههای فعلی نخواهد ماند و با عادی شدن
ش��رایط افزایش تقاضا و رشد قیمت مس را شاهد
خواهیم بود.
 تولید کات�د مس به بی�ش از 224/3هزار
تن رسید
جداول آماری عملکرد شرکتهای بزرگ بخش
معدن و صنایع معدنی و تابعه سازمان ایمیدرو گویای
تولی��د  ۲۲۴هزار و  ۳۳۱تن کاتد مس در دوره ۱۱
ماهه امسال است که در مقایسه با دوره مشابه پارسال
بدون تغییر ماند .تولید کاتد مس واحدهای پاالیشگاه
و لیچینگ مس سرچش��مه و میدوک در بهمن ماه
امسال به  ۱۸هزار و  ۹۴۶تن رسید که نسبت به ماه
مشابه در سال گذشته  ۱۹درصد افت دارد.
همچنین آند مس (ذوب) در واحدهای سرچشمه
و خاتونآباد در دوره  ۱۱ماهه امس��ال بالغ بر ۲۷۴
هزار و  ۲۵۰تن شد که نسبت به دوره مشابه کاهش
چهار درصدی دارد.
جداول آماری مورد بررس��ی گویای آن است که
میزان اس��تخراج س��نگ مس در دوره این گزارش
ب��ه رقم  ۱۵۶میلیون و  ۷۴هزار و  ۴۷۴تن رس��ید
که نس��بت به  ۱۱ماهه  ۹۷کاهش س��ه درصدی را
ثبت کرد.
بهمنماه  ۹۸هم میزان اس��تخراج سنگ مس از
مجموعههای سونگون ،سرچشمه و میدوک رقم ۱۳
میلیون و  ۳۹۱هزار و  ۳۰۴تن را نشان داد که نسبت
به ماه مشابه پارسال چهار درصد کاهش یافت.
دادههای مورد بررس��ی حاکی اس��ت که میزان
کنس��انتره مس در واحدهای میدوک ،س��ونگون و
سرچشمه در  ۱۱ماهه منتهی به بهمن  ۹۸برابر با
یک میلیون و  ۸۵هزار و  ۵۵۴تن شد که در مقایسه
با دوره مشابه سال گذشته بدون تغییر ماند.
ع�لاوه براین بهم��ن ماه امس��ال مجموعههای
میدوک ،س��ونگون و سرچشمه  ۹۴هزار و  ۴۱۰تن
کنسانتره مس تولید کردند که در مقایسه با بهمن
 ۹۷رشد هشت درصدی را ثبت کرد.
آمارهای منتشر شده نشان میدهد مجموع فروش
ش��رکت ملی صنایع مس ایران ت��ا پایان بهمنماه
امسال بالغ بر  20هزار و  ۱۸۲میلیارد تومان شد که
در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۴۵
درصدی دارد.
همچنین میزان فروش بهمنماه شرکت مس حدود

هزار و  ۸۷۱میلیارد تومان شد .در واقع  ۱۱ماهه منتهی
به بهمن ۹۸شرکت مس۲۲۴هزار و۳۳۳تن کاتد مس
تولید داشت که نسبت به مدت مشابه پارسال حدود هزار
تن بیشتر تولید به دست آمد.
پیش از این اردش��یر س��عدمحمدی مدیرعامل
ش��رکت مس اعالم کرد :این شرکت امسال در کنار
تولید حداکثری از اجرای طرحهای توسعهای غافل
نشد و برنامه پیشبینی شده برای سال  ۹۹افزایش
تولید اس��ت و برای این منظور طرح کارخانه ۱۵۰
هزار تنی کنسانتره درآلو (کرمان) روند خوبی را طی
میکند و کارخانه  ۱۵۰هزار تنی کنس��انتره درهزار
(کرمان) نیز در حال اجراست.
 استفاده از ظرفیت شرکت ملی مس برای
مقابله با ویروس کرونا در شهربابک
علی اسدی کرم نماینده مردم شهربابک در مجلس
شورای اس�لامی گفت :مجموعه ش��بکه بهداشت
و درمان شهرس��تان تمام توان خود را در راس��تای
خدماترسانی مطلوب به بیماران به کار گرفته است
ضمن آنکه امکانات شرکت ملی مس نیز برای کمک
به بیمارس��تان شهربابک بسیج ش��ده ب ه طوریکه
شرکت ملی مس هزینه تامین اقالم بهداشتی همچون
ماسک ،مواد ضدعفونیکننده و ...مورد نیاز بیمارستان
شهرستان را متقبل شده است.
وی در خص��وص اقدام��ات ص��ورت گرفت��ه در
شهربابک برای پیشگیری از شیوع بیماری کووید ۱۹
گفت :خوشبختانه این بیماری در شهربابک به وخامت
ش��هر کرمان نیس��ت اما باید با رعایت توصیههای
بهداشتی از شیوع این بیماری پیشگیری کنیم.
وی با اش��اره به کنترل ورودیهای شهرس��تان
شهربابک ادامه داد :همه ظرفیت شهرستان مخصوصا
ش��رکت ملی مس در این منطق��ه را برای مقابله با
ویروس کرونا بسیج کردهایم.
نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسالمی
ضمن تقدیر از پرسنل بیمارستان شهربابک افزود:
مجموعه شبکه بهداشت و درمان شهرستان تمام توان
خود را در راستای خدماترسانی مطلوب به بیماران
به کارگرفته ،ضمن آنکه امکانات شرکت ملی مس
نیز برای کمک به بیمارستان شهربابک بسیج شده
ب ه طوریکه ش��رکت ملی مس هزینه تامین اقالم
بهداشتی همچون ماس��ک ،مواد ضدعفونیکننده
و ...م��ورد نی��از بیمارس��تان شهرس��تان را متقبل
شده است.
اسدی از همکاری همه دستگاههای شهرستان در
راستای مقابله با بیماری کروناویروس سخن به میان
آورد و بیان کرد :کمبود اقالم بهداشتی در شهرستان
وجود دارد که منابع مالی مورد نیاز جهت خرید اقالم
بهداش��تی فراهم شده اما کشور با کمبود این اقالم
روبهرو است و امیدواریم هرچه زودتر این کمبود اقالم
بهداشتی مرتفع شود.
 خدمات ارزشمند شرکت مس در توسعه و
آبادانی ورزقان
حسن یحیوی فرماندار ورزقان با بیان اینکه شرکت
ملی صنایع مس ایران و مجتمع مس س��ونگون در
س��ال جاری خدمات بس��یار خوبی را بهمنظور رفع
مشکالت یا تسهیل در زندگی مردم و ایجاد اشتغال
انجام داده اس��ت گفت :در سال جاری تعامل بسیار
خوبی بین فرمانداری و مجموعههای دولتی ورزقان
و مجلس با ش��رکت مس برقرار شد و این تعامل و
حسننیت شرکت مس موجب انجام خدمات شایسته
و ارزش��مندی در حوزه مسوولیتهای اجتماعی در
شهرستان ورزقان شد.
یحی��وی ب��ا قدردان��ی از حمایته��ای دکت��ر
س��عدمحمدی مدیرعامل ش��رکت م��س ،نماینده
محترم مجلس در ورزقان و مجتمع مس س��ونگون
در انجام طرحهای مس��وولیتهای اجتماعی گفت:
بزرگترین کاری که شرکت ملی مس در ورزقان در
حوزه مسوولیتهای اجتماعی انجام داده و در سال
جاری  80درصد آن به بهرهبرداری رسید جاده خواجه
به ورزقان به طول  45کیلومتر بود.
وی ب��ا بیان اینکه این پروژه با مش��ارکت مالی

و نظارتی مجتمع مس س��ونگون به انجام رس��یده،
گفت 20 :درصد باقیمانده این پروژه در سال آینده
به اتمام خواهد رس��ید و کارهای مربوط به قطعه 5
ای��ن پروژه با اختصاص  150میلیارد تومان در حال
پیشرفت خوبی است.
یحیوی افزود :این پروژه یک زیرس��اخت بسیار
خوب در منطقه است که موجب کاهش خسارتهای
ن موجب
جانی و مالی جادهای میشود و عالوه بر ای 
جذب س��رمایهگذاران برای ایجاد اش��تغال خواهد
شد.
فرماندار ورزقان به دیگر خدمات شرکت ملی مس
و مجتمع مس سونگون در شهرستان ورزقان اشاره
کرد و اظهار داش��ت :آبرسانی به  65روستا از طریق
پروژه انتقال آب از سد حاجیلرچای به بخش مرکزی و
بهسازی و تامین مصالح برای انجام طرحهای عمرانی
در روس��تاها از دیگر خدمات ارزشمند شرکت مس
در شهرستان است.
یحی��وی با تاکید بر اینکه ای��ن اقدامات خوب و
ارزش��مند موجب تغییر چهره شهرستان ورزقان به
لحاظ عمرانی و آبادانی شده و باعث مهاجرت معکوس
از شهرستان به روستا میشود ،اظهار داشت :باالی 80
روستا در بخش مرکزی ورزقان و خاروانا از خدمات
بهسازی و تامین مصالح برای انجام طرحهای عمرانی
بهرهمند شدهاند.
وی اف��زود :همچنی��ن هم��کاری مجتمع مس
س��ونگون با اداره راهداری شهرستان در مواقع بروز
مشکالت طبیعی برای بازگشایی جادهها و امدادرسانی
به خودروهای گرفتارشده در برف و کوالک در 200
کیلومتر راه جادهای از دیگر خدمات شایسته مجتمع
مس سونگون در سال جاری بود.
یحیوی ادامه داد :همکاری در الیروبی رودخانههای
شهرس��تان و بازگش��ایی دهانه پله��ا و رفع نقاط
حادثهخیز در ابتدای سال  1398و همزمان با وقوع
س��یل از دیگر اقدامات ای��ن مجتمع در زمان وقوع
بحرانهای طبیعی بوده است.
فرماندار ورزقان با بیان اینکه شرکت ملی صنایع
مس و مجتمع مس س��ونگون در س��الهای اخیر
خدمات فرهنگی و ورزشی خوبی انجام دادهاند گفت:
حمایت از برگزاری جشنوارههای فرهنگی ،اردوهای
فرهنگی مثل راهیان نور و تقویت ورزش همگانی و
همایشها از دیگر اقدامات خوب ش��رکت مس در
حوزه مسوولیتهای اجتماعی است.
یحی��وی اضافه ک��رد :یکی از پروژههای بس��یار
خوب مس در ورزقان ایجاد کمپ ورزشی است که
امیدواریم با حمایت مس سریعتر به انجام برسد.
فرماندار ورزقان به شیوع ویروس کرونا در کشور
اشاره کرد و اظهار داشت :از آغاز شیوع ویروس کرونا
مجتمع مس سونگون اقدامات خوب و پیشگیرانهای
در سطح مجتمع و در راستای افزایش سطح بهداشت
فردی پرسنل انجام داده است.
 ش�رکت مس موظف به نصب  ۴دس�تگاه
پایش کیفی هوا در استان شد
مدیرکل حفاظت محیطزیس��ت استان کرمان
گف��ت :بنا ب��ر مصوبه هیات دولت ،ب��ه منظور رفع
آالیندگی کارخانههای مس سرچشمه و خاتونآباد
مقرر شد شرکت ملی مس اقدام به نصب و نگهداری
چهار دستگاه پایش کیفی هوا در شهرهای رفسنجان،
شهربابک و خاتونآباد کند.
مرجان شاکری با اعالم این خبر افزود :همچنین
طب��ق مصوبه هیات دول��ت در مورد رفع آالیندگی
کارخانه مس سرچش��مه و خاتونآباد ،شرکت ملی
مس عالوه بر نصب دس��تگاههای پایش کیفی هوا،
نسبت به نگهداری از این دستگاهها نیز موظف شد
که اقدامی قابل تقدیر است.
وی به طرحهای احداث کارخانه اسید و روشهای
کنترلی برای کاهش آالیندگی توسط کارخانه مس
سرچش��مه و خاتونآب��اد نیز اش��اره و اظهار کرد:
«کارخان ه بازیابی اس��ید کارخانه مس سرچشمه تا
پایان سال  ۹۷احداث شد و عملیات اجرایی کارخانه
اسید خاتونآباد تا سال جاری طول کشید».

مدیرکل حفاظت محیطزیس��ت استان کرمان
افزود« :کارخانه مس سرچشمه موظف به راهاندازی
دس��تگاه پایش کیفی هوا در قالب دو ایس��تگاه در
حوزه شهرس��تان رفسنجان ش��د و همچنین مقرر
ش��د کارخانه مس خاتونآباد در ش��هر خاتونآباد
و شهرستان ش��هربابک این دس��تگاهها را نصب و
نگهداری کند».
وی گف��ت« :اداره کل حفاظ��ت محیطزیس��ت
اس��تان کرمان هماکنون در حال رایزنی و مشخص
کردن مکان مناس��ب برای اس��تقرار ایس��تگاههای
پایش کیفی هوا در مناطق رفس��نجان ،شهربابک و
خاتونآباد است».
شاکری با بیان اینکه هر دستگاه پایش کیفی هوا
حدود دو میلیارد تومان هزینه دارد ،افزود« :در این
طرح بخش خصوصی در راس��تای ایفای مسوولیت
اجتماعی ،متولی پایش کیفیت هوا با نظارت مستقیم
سازمان حفاظت محیطزیست شده است».
مدیرکل حفاظت محیطزیس��ت استان کرمان
یادآور ش��د« :دس��تگاه پایش کیفی آنالین هوا در
کارخانهها وجود دارد اما این دستگاهها در مکانهایی
نصب میشوند که شعاع آالیندگی کارخانه را مشخص
و با نصب تلویزیونهای ش��هری ،مردم را از سالمت
هوا آگاه میکنند».
 مدیرعامل شرکت مس :فروش شرکت مس
از  ۲۰هزار میلیارد تومان عبور کرد
اردش��یر س��عدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی
صنایع مس ایران گفت :مجموع فروش شرکت ملی
صنایع مس ایران تا پایان بهمنماه سال  ،۱۳۹۸به
 ۲۰هزار و  ۱۸۲میلیارد تومان رس��ید که نسبت به
مدت مشابه سال گذشته رشد  ۱۴۵درصدی فروش
داشته است.
مدیرعامل شرکت مس با اعالم این خبر و با بیان
اینکه فروش بهمن ماه ش��رکت مس حدود ۱۸۷۱
میلیارد تومان بوده اس��ت درباره تحقق برنامههای
تولیدی ش��رکت مس در  ۱۱ماهه منتهی به بهمن
 ۱۳۹۸گف��ت :ش��رکت مس طی این ب��ازه زمانی،
۲۲۴هزار و ۳۳۳تن کاتد مس تولید کرده که نسبت
به مدت مشابه سال گذشته در حدود هزار تن بیشتر
تولید کرده است.
وی افزود :همچنین طی این بازه زمانی ش��رکت
مس ۲۷۴هزار و ۲۵۰تن آند تولید کرده است که با
این میزان تولید برنامه  ۱۱ماهه امسال را با رشد ۲
درصدی محقق کرده اس��ت .وی ادامه داد :عالوه بر
این تا پایان بهمنماه سال جاری ،تولید کارخانه ذوب
مجتمع مس سرچش��مه  ۲۱۸هزار و  ۶۳۴تن بوده
است که نسبت به برنامه  ۱۹۷هزار و  ۴۳۴تنی رشد
 ۱۱درصدی و نس��بت به مدت مشابه سال گذشته
رشد  ۱۹درصدی داشته است.
سعدمحمدی اشاره کرد :تا پایان بهمنماه ،۱۳۹۸
تولید کاتد پاالیشگاه مجتمع مس سرچشمه ۱۴۸
هزار و  ۴۹۸تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال
گذشته رش��د هفت درصدی داشته است .به گفته
مدیرعامل ش��رکت مس ،طی ۱۱ماهه سال جاری

  در  ۱۱ماهه امس��ال ش��رکت
مس در مجموع  ۲۷۳هزار و ۷۱۹
تن مس محتوی معدنی تولید کرده
که در مقایسه با برنامه  ۲۶۵هزار
و  ۴۴۲تن��ی ،رش��د  ۳درص��دی
داشته است

در مجموع ۴۹میلیون و ۴۲۴هزار تن سنگ سولفور
برداشت شده که ۳درصد از برنامه در نظر گرفته شده
برای برداشت سنگ سولفور جلوتر است.
س��عدمحمدی همچنین گفت :تولید کنسانتره
مس نیز در این مدت رشد قابلتوجهی داشته است
ب ه طوریکه طی این مدت ،شرکت مس یک میلیون
و  ۹۳هزار تن کنسانتره مس تولید کرده که نسبت به
برنامه تعریفشده یک میلیون و  ۵۷هزار تنی ،رشد
۳درصدی نشان میدهد .مدیرعامل شرکت مس در
ادامه به میزان تولید مس محتوی معدنی شرکت مس
اشاره کرد و گفت :در  ۱۱ماهه امسال این شرکت در
مجم��وع  ۲۷۳هزار و  ۷۱۹تن مس محتوی معدنی
تولید کرده که در مقایسه با برنامه  ۲۶۵هزار و ۴۴۲
تنی ،رشد  ۳درصدی داشته است.
 مس�اعدتهای مالی و تجهیزاتی شرکت
مس برای مقابله با کرونا
مجید فصیحیهرن��دی فرماندار رفس��نجان از
مش��ارکت موثر ش��رکت ملی صنایع م��س ایران و
مجتمع مس سرچش��مه در عرصه مقابله با شیوع
ویروس کرونا در شهرستان رفسنجان خبر داد .وی
با قدردانی از اعالم آمادگی و مشارکت موثر شرکت
ملی صنایع مس ایران و مجتمع مس سرچشمه در
عرصه مقابله با ش��یوع ویروس کرونا در شهرستان
رفسنجان گفت :پیش از اینکه مقابله با شیوع ویروس
ی منطقهای ب��ه یک ضرورت ملی
کرونا از مس��الها 
تبدیل شود دکتر اردشیر سعدمحمدی مدیر پیشرو
و آیندهنگر مس دس��تور انجام اقدامات پیشگیرانه
را برای مقابله با ویروس کرونا در س��طح شهرستان
رفسنجان صادر کرد.
فصیحیهرندی افزود :ش��رکت مس و مجتمع
مس سرچشمه به ویژه در بخش بهداشت و درمان
با کارشناسی دقیق مبادرت به بررسی ،طراحی و اجرا،
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کنترل و بازخورد و انجام اقدامات اصالحی موفقیتآمیز
در مقابله با شیوع ویروس کرونا کردند که عالوه بر
حفاظت از پرسنل خدوم مس این دانش و تجربه نیز
سخاوتمندانه توسط مدیران حوزه سالمت مجتمع
مس سرچش��مه با مش��ارکت داوطلبانه در کمیته
واکنش س��ریع فرمانداری شهرستان رفسنجان به
کار گرفته شد.
وی تاکید کرد :اع�لام آمادگی و حمایت علمی
جناب آقای دکتر سعدمحمدی و دیگر همکارانشان
در تهران و رفسنجان در همه ابعاد و زمینهها به ویژه
حمایت از فعالیتهای ایثارگرانه پرس��نل درمانی و
مدیریت دانشگاه علوم پزشکی و شبکه بهداشت در
تامین مساعدتهای مالی و تجهیزاتی قابل ستایش
و تقدیر است.
فصیح��ی در پای��ان گف��ت :امید اس��ت با عبور
موفقیتآمیز از این مرحله حساس ،تشریک مساعی
آن مجموعه ارزشمند و راهبردی ،برگ زرین دیگری
بر صحیفه افتخارات این شرکت افزوده شود.
 «ملی مس» در مدار سودآوری
در حالی که نگاهها به چین و تاثیر ویروس کرونا بر
تولیدات صنعتی و صنایع معدنی این کشور معطوف
شده و روزبهروز قیمت محصوالت صنعتی این کشور
ب��ه دلیل کمبود تقاضا در بازارهای داخلی و جهانی
در حال کاهش است ،بزرگترین تولیدکننده مس
در ایران اعالم کرد در سال جاری موفق شده قیمت
تمامش��ده محصوالتش را کاهش دهد و همچنین
موفق شده تا پایان بهمنماه فروش  ۲۰هزار میلیارد
تومانی را پش��ت سر بگذارد .این در حالی است که
از س��وی فروشندگان چینی پیش��نهادهای جذاب
برای جلب مش��تری در این مقطع مطرح میشود و
تولیدکنندگان چینی مدام در حال کم کردن حاشیه
س��ود خود برای حفظ بازارهای جهانی هس��تند به
طوری که طی یک ماه گذشته قیمت مس از ۶۳۰۰
دالر به  ۵۷۰۰دالر در هر تن رسیده است.
فروش  ۱۱ماهه ش��رکت ملی صنایع مس ایران
در حالی  ۲۰هزار و  ۱۸۲میلیارد تومان را پش��ت
س��ر گذاشته که بر اساس اعالم این شرکت ،قیمت
تمامش��ده محصول کاتد و مس محتوی به ترتیب
 ۵۱۱و  ۲۴۹دالر در هر تن کاهش داش��ته اما این
کاهش قیمت تمامش��ده ناشی از افزایش در بخش
تولی��د نبوده بلک��ه بخش عمده رش��د فروش این
ش��رکت حاصل عملیات ارزی بوده اس��ت.گرچه بر
اساس گفتههای مدیرعامل این شرکت با تغییر در
تکنولوژی ساخت از ذوب شعلهای به ذوب فلش که
در کارخانه سرچشمه انجام شده و در خاتونآباد نیز
در دست اجراست در سالهای آتی شاهد رشد تولید
نیز خواهیم بود .براساس اطالعاتی که در سایت کدال
منتش��ر شده میزان تولید مس کاتد این شرکت در
 ۱۱ماه س��ال جاری به ۲۲۴هزار و ۳۳۳تن رسیده
که نس��بت به مدت مشابه سال گذشته حدود هزار
تن افزایش یافته است.
همچنی��ن طی این بازه زمانی ش��رکت مس به
می��زان ۲۷۴هزار و  ۲۵۰تن آند تولید کرده اس��ت.
ع�لاوه بر این تا پایان بهمنماه ،تولید کارخانه ذوب
مجتمع مس سرچش��مه  ۲۱۸هزار و  ۶۳۴تن بوده
که نسبت به برنامه  ۱۹۷هزار و  ۴۳۴تنی رشد ۱۱
درصدی و نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد
 ۱۹درصدی داشته است.
براساساعالممدیرعاملاینشرکتتاپایانبهمنماه
 ،۱۳۹۸تولید کاتد پاالیشگاه مجتمع مس سرچشمه
 ۱۴۸هزار و ۴۹۸تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال
گذشتهرشد ۷درصدیداشتهاست.ملیمسهمچنین
در سال جاری در زمینه صادرات نیز هدفگذاری رسیدن
به صادرات یک میلیارد دالری را در نظر دارد که با توجه
به روالی که در پیش گرفته به نظر میرسد این هدف
صادراتی محقق شود.
 حمای�ت ش�رکت م�س از موفقیته�ای
باشگاههای ورزشی صنعت مس
حیدر ضیغمی مشاور مدیرعامل شرکت مس و
مدیر گروه روابطعمومی در دیدار با اعضای کادر فنی
تیم فوتسال مس ورزقان با اشاره به سیاستگذاریهای
انجامشده از س��وی دکتر سعدمحمدی مدیرعامل
ش��رکت م��س در خصوص باش��گاههای ورزش��ی
ش��رکت مس گفت :از ابتدای س��ال جاری تمامی
سیاستگذاریهای انجامشده در جهت ارتقای سطح
حرفهای تیمهای ورزشی و درخشش آنها در سطح
ملی و بینالمللی متمرکز شده است.
وی تاکید کرد :با دس��تور دکتر س��عدمحمدی
شرکت مس در این مسیر پشتیبان باشگاهها خواهد
بود تا تیمهای ورزشی باشگاههای مس مایه سربلندی
ورزش کشور و شادی مردم استان کرمان و آذربایجان
شرقی شوند.
ضیغمی با اشاره به اینکه در این راستا مدیریت
ارش��د ش��رکت مس حمایت از رشد موفقیتها و
تقویت فنی باش��گاهها را اعالم کرده اس��ت گفت:
تیم فوتس��ال ورزق��ان در حال حاضر از ش��رایط
خوبی برخوردار است و با فاصله گرفتن از حواشی
و تمرک��ز بر بازیهای آینده انش��اءاهلل موفق به
کسب سومین قهرمانی پیاپی در رقابتهای لیگ
برتر فوتسال کشور خواهد شد.
ضیغمی با بیان اینکه باشگاه فرهنگی ورزشی ورزقان
تبدیل به نماد هویتی ورزش��ی و فرهنگی شهرستان
ورزقان شده است گفت :این باشگاه در کمتر از یک دهه
که از تاسیس آن میگذرد با افتخارآفرینی در سطح ملی
و آسیا موجب اعتبار و سربلندی جامعه ورزشی کشور و
شادی مردم استان آذربایجانشرقی شده است.
در ادامه این دیدار علی افضل سرمربی تیم فوتسال
مس ورزقان با تشکر و قدردانی از حمایتها و توجه
دکتر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت مس در فراهم
کردن شرایط مساعد برای باشگاه مس ورزقان گفت:
انش��اءاهلل با حمایت مدیریت ارشد شرکت مس و
تالش مضاعف کادر فنی و بازیکنان برای س��ومین
سال پیاپی در رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشور،
موفق به افتخارآفرینی دیگری برای کش��ور و مردم
عزیز استان آذربایجانشرقی خواهیم شد.
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آرزو فرش�ید -بعدها از سال  98به عنوان
یکی از مهمترین سالهای تاریخ معاصر ایران
ناممیبرند .این همه تلخی و بال از سر گذشت
اما فراموش نمیشود .مخصوصا آبان که معلوم
نیست با خون چند هموطن سرخ شد .اعتراض،
اغتش��اش ،درگیری ،ناآرامی یا هر اسم دیگری
که ب��رای این رخداد بگذاریم ،فرقی ندارد زیرا
آن چن��د روز کار خ��ودش را ک��رد و در آینده
سیاسی ایران اثرگذار ش��د .اعتراضات آبانماه
ک��ه با فاصله نهچندان زیادی از دیماه  96رخ
داد بهانه خوبی است برای بررسی سیر تحوالت
اعتراض��ات در یک دهه اخیر ،اعتراضاتی که به
لحاظ مطالبه ،شیوه ،شعارها و حتی نحوه برخورد
با آن متفاوت هستند.
برخی از تحلیلگران نزدیک ش��دن فواصل
اعتراضات ،خش��نتر ش��دن آن و درگیر شدن
طبق��ه کارگر را نش��انه انباش��ت نارضایتی در
جامعه دانس��ته و معتقدند ک��ه ادامه این رویه
میتواند موجب همس��ویی بین طبقه متوسط
و کارگر ش��ده و زمینه را ب��رای اعتراضاتی به
مراتب فراگیرتر مهیا کند .احمد شیرزاد ،نماینده
مجلس شش��م و فعال سیاسی اصالحطلب اما
بر این باور نیس��ت .او اصرار دارد که اعتراضات
طبقه فرودس��ت از سال  96به این سو بیشتر
به عصیان میماند و هیچ ثمری نداشته غیر از
بدتر کردن اوض��اع .وی در عین حال به ایجاد
گشایشهایی در حوزه اقتصاد و فرهنگ امیدوار
است و گمان میکند که این اعتراضات رضایت
نسبی را به طبقه یادشده هدیه میدهد .شیرزاد
چنین برخورد خش��ن با معترضان آبان  98را
دستپاچگی مجموعه حاکمیت خوانده و امیدوار
است که در موارد مشابه چنین شیوههایی مجددا
مورد استفاده قرار نگیرد.
  اعتراض�ات در ای�ران ط�ی یک دهه
گذشته با تغییر و تحوالتی همراه بوده که
بارزترین آن کم ش�دن فواصل اعتراضات
است .به نظر شما علت این امر چیست؟
توجه داشته باشید که ممکن است شاهد دو
نوع ناآرامی باشیم؛ نوع اول ناآرامیهای مقطعی
اس��ت که در ی��ک زمان��ی رخ میدهد و تمام
میشود و معلوم هم نیست که چه زمان دوباره
تکرار ش��ود .مثال وقایعی که در سال  78اتفاق
افتاد یک مساله خیلی خاص بود  -در ارتباط با
گروههای فشار و حمله به خوابگاه دانشجویان
و ...که بازگو کردن آن اکنون ضرورتی ندارد -و
با تمام شدن مساله زمینه تکرار نداشت .در سال
 88نیز همین طور بود .ما مس��اله انتخابات و
اعتراضات بعد از آن را داشتیم که بعد از فروکش
کردن و تمام شدن موضوعیت اعتراضات ادامه
پیدا نکرد .اما آنچه که در یکی ،دو س��ال اخیر
ش��اهدیم ناشی از یک زمینه نارضایتی است و
بیشتر هم مسائل اقتصادی ،معیشتی و مسائل
اقشار آسیبپذیر است .این دیگر یک سیاست
گذرا نیست .این دیگر انتخابات نیست که بعد از
مدتی تمام شود زیرا زمینه اعتراض وجود دارد و
هر وقت که یک اتفاقی رخ دهد و امکان شعلهور
شدن آن وجود داشته باشد ،چنین میشود.
به نظر م��ن نباید همه اعتراضات را در یک
مقوله دید و گفت ک��ه قبال فواصل اعتراضات
بیش��تر بوده و اکنون کم شده ،بلکه اصوال نوع
اعتراضات تفاوت دارد .بر این اساس اگر زمینهای
ایجاد شود در آینده نزدیک هم میتوانیم شاهد
تکرار اعتراضات از جنس دوم باشیم .البته ممکن
لهای امنیت��ی و یا حل و فصل
اس��ت با کنتر 
مشکالت وضعیت فرق کند .به عبارتی به نظر
ریشه تواتر اعتراضات اخیر به خاطر تفاوت نوع
آن با اعتراضات گذشته است.
  اعتراض�ات  88ی�ا  78را در گ�روه
اعتراض�ات مقطعی قرار دادی�د اما آیا در
بررس�ی تح�ول اعتراضات طی س�الیان
گذش�ته نمیتوان به این نتیجه رسید که
چون در آن مقاطع اعتراضات کنترل شد
و به آن پاس�خ مناس�ب داده نشد اکنون
ش�اهد نوعی انباش�ت نارضایتی هستیم
و همین س�بب کاهش فواصل اعتراضات
شده است؟
نه .این مسائل با هم فرق دارند .مثال مساله
در سال  78دانشجویی بود و در حول و حوش
دانشگاه تهران بیشتر شاهد اعتراضات بودیم .بعد
هم که دولت و مجلس اصالحات آمد و مسائل
تا حدی جبران ش��د بنابراین ما شاهد انباشت
عقدههای سیاسی نبودیم.
اعتراضات  88نیز موضوعیت خود را از دست
داد زیرا ما طی سالهای  88تا  92شرایط سخت
و تلخی را داشتیم.
میتوان گف��ت دوره دوم آقای احمدینژاد
دچار س��رخوردگی و کسالت بود .در این مدت
انباشتگی وجود داشت اما به خاطر آن شرایط
دلس��ردی و نومیدی خاصی که وجود داشت،
منجر به تکرار ناآرامیها نشد اما اگر خاطرتان
باش��د در سال  92و حتی در فاصله  92تا 96
همین انگیزههایی که از آن داس��تان سال 88
نش��ات میگرفت ،موتور محرکی برای جامعه
ش��د تا در انتخاب��ات  96 ،92و حتی انتخابات
مجلس دهم و ش��وراها شرکت کنند و شاهد
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نوعی جنب و جوش در فضای سیاس��ی بودیم
که روی نتایج سیاسی و روی کار آوردن دولت
روحانی ،روی کار آوردن ترکیب نسبتا متفاوت
مجلس دهم و شوراهای شهر چندین شهر مهم
کشور موثر واقع شد.
حرف من این است که آن نوع مسائل از یک
س��طح باالتر سیاس��ی برخوردار بود و اقشاری
که درگی��ر آن بودند ،فرهیختهتر بودند .اما در
اتفاقاتی که از س��ال  96به این س��و شاهد آن
هستیم ،اصوال سطح و نوع حرکتها به لحاظ
فرهنگی متفاوت است.
  اتفاقا س�وال بعدی من هم بررس�ی
تفاوت معترضان بود .پس شما معترضان را
نیز مثل نوع اعتراضات تفکیک میکنید؟
بله .ما در س��الهای  88و برخی اعتراضات
مدن��ی ک��ه در دوره اصالحات صورت گرفت و
اتفاقاتی در س��ال  78داش��تیم مسائل خیلی
فرهنگیتر ،سطح مطالبات سیاستیتر و شعارها
کمتر رادیکال بود .در این اعتراضات ش��عارها
ح��ول موضوعات خاص مس��ائلی مثل آزادی
احزاب ،مطبوع��ات و امثال این موارد متمرکز
بود .ضمن اینکه همه آنها چه در قالب کارهای
دولت اصالحات و چه در قالب مصوبات مجلس
ششم ،به نوعی در سطح سیاسی پیگیری شد.
یعنی آن اتفاقات درخواست مشخص و مطالبه
مشخص داش��ت .مثال در اعتراضات سال 88
مساله انتخابات بود که خیلی محوری و موضوعی
بود و همه خواس��تهها حول همین مساله بود
بنابراین درخواس��ت و مطالبه معترضان کامال
عینی بود به این معنا که ما خواهان تجدیدنظر
در نتیجه انتخابات هستیم  -فارغ از اینکه این
خواس��ته امکانپذیر بود یا نبود – در حالی که

  بیش از  50درصد جامعه ایران
خواهان برهم خوردن نظم موجود
نیس��ت و به هیچ وجه به فضاهای
عصیانگرایانه نخواهد پیوس��ت.
بنابرای��ن ای��ن عصیانها علیرغم
امی��دی ک��ه آمریکاییه��ا و برخی
غربیه��ا به آن بس��تهاند به هیچ
وجه موجب تحول ج��دی در ایران
نمیش��ود و حتی به تحوالت منفی
دام��ن میزند .طبقه متوس��ط هم
چارهای ندارد غیر از اینکه دوباره
مسیر را از سر بگیرد

از  96به این سو شاهد چند وجه در اعتراضات
هستیم.
یکی اینکه اعتراضات بسیار خشنتر است .هم
شعارها و هم رفتارهای معترضان بسیار خشن
و عصیانگرایانه است .ما این را به خصوص در
تخریبهایی که در آبانماه  98اتفاق افتاد دیدیم.
همینطور در ش��عارهایی که تقریبا به نفی هر
چیز و هر کس که رنگ و بویی در این سیستم
سیاسی دارد ،میپرداخت.
به نظر میتوان گفت که این اعتراضات بیشتر
یک نوع عصیان اجتماعی بود و از طرفی مطالبه
خیلی مشخصی نداشت .مثال در اعتراضات آبان
امس��ال اگر بحث بنزین ب��ود باید از راهی وارد
میشدند که به نتیجه برس��د .اما آنچه شاهد
بودیم بیش��تر شبیه یک بهانهجویی برای بیان
عقدههای فروخورده بود .دیدیم که نه تنها آن
خواسته تحقق پیدا نکرد بلکه حتی معلوم نبود
ک��ه معترضان از چ��ه مجرایی به دنبال تحقق
هدف خود هس��تند .آی��ا میخواهند به دولت
فشار آورند؟ به مجلس فشار آورند؟ مطالبه خود
را از طریق اعتصاباتی پیگیری کنند یا...؟ هیچ
برنامه مشخصی در کار نبود .صرفان عصیان بود
و عصیان بود و عصیان.
  ای�ن عصیان طبقه فرودس�ت چقدر
توانس�ت طبقه متوس�ط و فرهیخته که
در س�ال  88معترض بود را با خود همراه
کند؟
شاید این حرفی که میزنم خیلی تلخ باشد
و خیلیها به خصوص کس��انی که در خارج از
کشور تحلیلهای رادیکالتر از ما دارند ،به بنده
اعتراض کنند اما واقعا میخواهم حرف خودم
را بزن��م .به نظر من این نوع اعتراضات نه تنها
نتوانس��ت طبقه فرهیخته و متوسط را با خود
همراه کند بلکه ابزارها و روشهای آن طبقه را
هم از کار انداخت.
چند نمونه برجس��ته و مش��خص را عرض
میکنم .ما سالها تالش کردیم که بحث تنش
در روابط سیاسی ایران و دنیای خارجی را کم
کنی��م و ایران را از این حالت تخاصم با دنیای
غرب و انزوا در سطح جهانی خارج کنیم .کلید
مس��اله هم موضوع هستهای بود .بعد از حدود
یک دهه تالش به برجام رس��یدیم و در نهایت
پدیدهای به نام ترامپ واقع شد.
او تا یک س��ال و نیم بعد از روی کار آمدن
درباره ایران به یک استراتژی مشخص نرسیده
بود اما اعتراضات سال  96ناگهان ورق را برگرداند
و نتیج��ه یک دهه ت�لاش جامعه فرهیخته و
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اعتراض تا عصیان

چالشهای سیاسی آن را یکشبه برهم زد .یعنی
آن اعتراضات دولت آمریکا را در شرایطی قرار
داد که اصوال طبقه متوسط ،سیاسیون میانهرو
و همه را در ایران نادیده گرفت و زیر پا له کرد
و به کس��انی که ممکن بود در ایران شرایط را
زیر و رو کنند ،دل بست .البته این اشتباه مسلم
دولت آمریکا و مش��اوران آقای ترامپ است اما
واقعیت تلخ آن است که پیامد اساسی اعتراضات
 96برهم زدن نتیج��ه یک دهه تالش جامعه
روشنفکری ایران بود.
ی از دوستان در جریان
حتی شنیدم و خیل 
هستند که ما با همین دولت ترامپ و با وجود
همین تنگناها داش��تیم به یک توافق نزدیک
میشدیم و گفته میشد که به یک بسته توافقی
جدید نزدیک میش��ویم اما ب��ه محض اینکه
اتفاقات آبان  98رخ داد دوباره همه چیز برهم
ریخت و آمریکاییها پا پس کشیدند.
توجه داش��ته باشید که همین اتفاقات آبان
 98در ردصالحیتها و تنگناهای شدیدی که
اصولگرایان اقتدارگرا به وجود آورند اثرگذار بود.
به نظر من آنچه از اقدامات رادیکال در عرصههای
بیرهبری و صرفا اعتراضگونه که فقط توسط
رس��انههای آن س��وی مرزها تشویق میشود؛
حاصل میش��ود به هیچ وجه این نیس��ت که
مجموعه نظام را به سوی راهحلهای میانهروتر
ببرد بلکه شرایط را بدتر میکند.
  حاال که اعتراضات عصیانگونه طبقه
فرودست موجب افزایش تنگناها شده باید
بپرس�م که این اعتراض�ات چه تاثیری بر
اعتراضات طبقه متوسط و فرهیخته دارد؟
ش�ما گفتید که ابزارهای آنان را هم از کار
انداخته است ،بنابراین در شرایطی که طبقه
متوس�ط از نتیجهبخش بودن اعتراضات
خود ناامید ش�ده ،ابزاری ه�م ندارد و در
عین حال ش�اهد تکرار اعتراضات طبقه
فرودست است ،چه تصمیمی میگیرد؟ با
آنان همراه نمیشود؟
من فکر میکنم که بیش از  50درصد جامعه
ایران خواهان برهم خوردن نظم موجود نیست و
به هیچ وجه به فضاهای عصیانگرایانه نخواهد
پیوست .بنابراین این عصیانها علیرغم امیدی
که آمریکاییها و برخی غربیها به آن بستهاند به
هیچ وجه موجب تحول جدی در ایران نمیشود
و حت��ی به تحوالت منفی دامن میزند .طبقه
متوس��ط هم چارهای ندارد غیر از اینکه دوباره
مسیر را از سر بگیرد .این شبیه اتفاقی است که
در سال  88هم افتاد .یعنی رویکردهای تندروانه
دولت و مجل��س وقت دوباره جامعه فرهیخته
ایران را به این س��و کش��اند که به هر شکل از
فرآیندهای قانون��ی و دموکراتیک برای تحقق
مطالبات خود استفاده کنند.
از آن زمان تاکنون خیلی تفاوت ایجاد شده
است .شما زمانی را به خاطر بیاورید که کماندو
روی پشت بام میرفت و آنتن ماهواره را پایین
میآورد .این اتفاقات دیگر نمیافتد یعنی فضای
جامعه متفاوت ش��ده و ما شاهد رشد علمی و
فرهنگی هستیم.
به نظر من اکنون چارهای نیست غیر از اینکه
به دنبال راهحل رفته و با تشکلها و جنبشهای
کارآم��د مطالبات خود را پیگیری کنیم .یعنی
مجموعه تحولخواه��ان اعم از اصالحطلبان و
کس��انی که به هر نوع سیاس��ت اعتدالی قائل
هس��تند ،در عرصه تقابل سیاس��ی فاقد ابزار
تاثیر هستیم .ما باید به دنبال ابزار تاثیرگذاری

و رسیدن به خواس��تههای خود باشیم .دور از
دسترس نیست اما به هر حال سخت است.
  پ�س اصال پیون�د خ�وردن دو طبقه
معت�رض در صورت ادامه وضعیت موجود
را ممکن نمیدانید؟
بل��ه .اتفاقا فکر میکنم که االن زمان خوبی
است بعد از این دو سه سالی که از  96گذشته
مس��یر قبلی را از س��ر بگیریم .البته باید کمی
صبر کنیم تا جامعه طعم تلخ مجلس یازدهم
را بچشد و نتیجه سیاستهای تندروانه معلوم
شود بلکه کسانی که فکر میکردند اگر همه را
با یک چوب برانند به جایی میرس��ند ،متوجه
نتیجه کار خود شوند.
 وقتی درباره اعتراضات حرف میزنیم،
نمیتواننحوهبرخوردحاکمیتبامعترضان
را نادی�ده گرف�ت .در س�ال  96ب�ا وجود
اعتراضات خش�ن و شدید شاهد برخورد
صبوران�ه نیروهای انتظام�ی بودیم و این
نوید را داد که مجموعه حاکمیت نس�بت
به س�ال  88روش بهتری را انتخاب کرده
اس�ت .آبان  98اما این امید را نقش برآب
کرد .شما سیر تحوالت در نحوه برخورد با
معترضان را چطور میبینید؟
میخواه��م با خوشبینی نظ��ر دهم .قطعا
روشه��ای کامال اطالعاتی و مبتنی بر کنترل
اطالعاتی جامعه بیش��تر به کار گرفته خواهد
شد اما آن سرکوب خشونتآمیزی که در آبان
 98ش��اهد بود نوعی هول ش��دن مسووالن و
ناش��ی از خارج شدن کنترل از دست آنان بود.
به نظر من بنای اصلی همان روش��ی است که
در سال  96خودش را خوب نشان داد .من فکر
میکنم که ما مجددا همان سیاست را در برنامه
خواهیم دید و مسووالن به نوعی سعی میکنند
به تنشها دامن زده نشود و در اعتراضات کسی
کش��ته نشود .در عین حال طبیعتا دستگیری
زیاد خواهد بود و سیاستهای برخورد قضایی
و تنبیهاتی از این نوع نیز وجود خواهد داشت.
فکر میکنم و امیدوارم که از سرکوب خیابانی
و خون و خونریزی تجربه کسب کرده و دوباره
به کار گرفته نشود و روشهای خود را به لحاظ
تاکیکی تصحیح کنند.
  فکر میکنید ک�ه مجموعه حاکمیت
تبعات برخورد توام با خشونت را دریافته
است؟
بله ،چراکه هزینه آن بسیار باالست و سعی
خواهند کرد که تکرار نشود.
 گفتی�د مس�ووالن در آب�ان  98هول
ش�دهاند! اگر ی�ک بار دیگ�ر در مواجهه
ب�ا اعتراضات مردمی هول ش�ده و همان
سیاس�ت را در پیش بگیرند ،چه تبعاتی
خواهد داشت؟
قطعا خطرناک خواهد بود .اگر مجدد شاهد
دس��تپاچگی مس��ووالن امور انتظامی کشور
باش��یم برای همه خطرناک است .از این جهت
که پردهدری بیش��تر شده و حتی افرادی که
فیالنفس��ه آدمهای آرامی هستند را به صحنه
اعتراضات میکش��اند .از س��وی دیگر هر نوع
خونریزی میتواند اعتراضات را تش��دید کند.
همه به خوبی فهمیدهاند که باید از این ش��یوه
پرهیز کرده و با روشهای مدرنتری اعتراضات
را کنترل کنند.
در کنار آن مس��اله مهم ب��رای ما به عنوان
جامعه مدنی این اس��ت که به هر حال موازین
قانون��ی رعای��ت ش��ود .حتی اگر کس��انی در

صحنههای اعتراضات تخلفاتی داشتند هم باید
به آن به صورت قانونی رسیدگی کرد .ما در اینجا
با برخی کسانی که در حکومت هستند اختالف
تحلیل داریم و فکر میکنیم مجازاتهای شدید
و نامتناسب که به لحاظ حقوقی و قانون توجیه
ن��دارد ،میتواند نتای��ج نامطلوبی برای جامعه
داشته باشد.
  از صحب�ت ش�ما باید ای�ن نتیجه را
بگیریم که در مجموعه حاکمیت ارادهای
برای همراهی با جامعه مدنی و پاسخگویی
به مطالبات وجود دارد؟
نه متاسفانه ،به خصوص در بخش سیاسی.
پیشبینی من این است که در چهار سال آینده
که این مجلس س��رکار اس��ت و بعد که معلوم
نیس��ت چه دولتی س��ر کار بیاید ،شاید شاهد
برخی گشایشها در فضای اجتماعی و اقتصادی
باشیم اما در فضای سیاسی شاهد گشایشهایی
نخواهیم بود .برای برخی دولتمردان کشور الگوی
چینی الگویی مطلوبی است .به این معنا که آنجا
سیطره حزب کمونیسم و چارچوب تنگ سیاسی
اس��ت اما فضا در عرصه اقتصادی و اجتماعی
قدری باز شده است.
فکر میکنم این الگویی اس��ت که در برنامه
کاری برخی دولتمردان قرار دارد .به این معنی
که مدیریتها و مناصب سیاسی کامال قبیلهای

  در چن��د س��ال آینده ش��رایط
سختتری خواهیم داشت اما به هر
حال کسانی که همیشه فکر کردند
میشود از طریق سفره اصالحات به
تمتع رس��ید ،پراکنده میشوند و
به دنبال روشهای دیگر میروند.
به ای��ن ترتیب در مجموع اقش��ار
تحولخواه خلوص بیش��تری ایجاد
میشود .نیروهای جدیدتری ظهور
میکنند .یک پوستاندازی نسلی
خواهیم داشت و طبیعتا بخشی از
اصالحطلب��ان که اکنون در شش��م
و هفت��م زندگی خود هس��تند ،از
محوریت خارج میشوند و چهرههای
جدید پیدا خواهند شد

تقسیم خواهد ش��د و سعی میکنند کسی را
راه ندهن��د اما در جاهایی که به باز گذاش��تن
دس��ت بخش خصوصی در برخی فعالیتهای
اقتصادی مربوط میش��ود و یا شاید در برخی
بخشهای فرهنگی احتماال شاهد گشایشهایی
خواهیم بود و س��ختگیریهایی که در گذشته
در برخی رویکردهای فرهنگی وجود داش��ت،
کمتر میشود.
  این اتفاق میتواند طبقه فرودست که
اکنون با دغدغه معیشتی اعتراض یا به قول
شما عصیان میکند را راضی کند .واقعا به
این گشایشها امیدوارید؟
بله ،مساله این است که اکنون قدری دستشان
به لحاظ منابع اقتصادی بس��ته است .وقتی در
سیاست خارجی دچار تنش هستیم منابع الزم
برای ایجاد رضایت در اقشار فرودست را نداریم
و بدون پول نمیشود.
فکر میکنم که حاکمیت راست و اصولگرایان
که نبض امور در دستش��ان اس��ت دچار تنش
جدی خواهند ش��د .درست است که با ما کنار

نمیآیند و در عرصه سیاست فقط با قبیله خود
کار میکنند اما بحث درباره جامعه جهانی فرق
میکن��د .اگر کوتاه بیایند با بنیانهای خود به
مشکل میخورند و اگر کوتاه نیایند هم همین
اقشار فرودست ناراضی خواهند ماند .البته جریان
اصولگرا آنقدرها هم اصولگرا نیس��تند بنابراین
نمیتوان گفت که روی آن اصول ستیزهجویانه
تاکید میکنند یا اصولی که موجب حفظ نظام
و ش��رایط پایداری آن میشود .به هر حال اگر
بخواهند محرومین را راضی و شرایط پایداری
نظام را فراهم کنند با دالر  14و  15هزار تومانی
ممکن نیست و باید کاری کنند که در صحنه
سیاست جهانی وضع ما تغییر کند.
 گشایشهای فرهنگی و اجتماعی اما
خیلی پ�ول الزم ندارد و حتم�ا میتواند
موجب رضایت بخش�ی از جامعه شود .در
این بخ�ش هم برعکس پیشبینی ش�ما
شاهد تحولی نیستیم.
این گشایشها در گذشته هم شده و حتما
ادامه پیدا خواهد کرد .یعنی مسامحهها بیشتر
خواهد شد و در عمق تحلیلهای جناح راست
هم زمزمههایی میش��نویم که گش��ایشهای
فرهنگی را نوید میدهد.
 در این بخش اگر مثال بزنیم ،اصالحاتی
شبیه اصالحات بن سلمان در راه است؟
بله ،دقیقا به همین س��بک اس��ت .یعنی تا
حدی فش��ار به خانمها و جوانان کمتر خواهد
شد .امکانات تفریحی و سرگرمی بیشتر میشود،
کانالهای تلویزیونی در زمینههای غیرخبری
تغییراتی خواهند داشت .این به معنی آن نیست
که لزوما س��طح فرهنگی جامعه باالتر خواهد
رفت و حتی شاید از جهاتی نوعی بیبندوباری
غیراخالقی ایجاد کند.
  برگردیم به موضوع اعتراضات .گفتید
که طبقه متوسط با توجه به از دست رفتن
ابزارهایش باید از نو شروع کند .این قبیل
اصالحات آیا به موجب رضایت نسبی که در
سطح جامعه ایجاد میکند ،فرصت مناسب
برای از نو شروع کردن را در اختیار طبقه
فرهیخته خواهد گذاشت؟
از این جهت بدبینم .فکر میکنم که بندها و
گرفت و گیرها برای روشنفکران و کسانی که اهل
اندیشه هستند و حرفهای جدید و عمیق دارند
بیشتر خواهد بود اما برای کسانی که به دنبال
لودگی و نوعی آزادی رفتاری هستند ،کاهش
خواهد یاف��ت .البته ما هیچ وقت برخی از این
فشارها را نمیپسندیم و مثال روشهای اجباری
فرهنگی هیچ وقت جواب نداده اس��ت .در این
بخش چون ضرری برای حاکمیت ندارد ،کوتاه
میآیند و حتی پیشبینی میکنیم که شاهد
گفتمانی باشیم که خودشان مراجع و محافل
مذهبی را قانع میکنند که سخت نگیرید .اما
این به معنی آن نیس��ت که ما در حوزه احزاب
آزادیهای بیشتر داشته باشیم
  در ای�ن صورت طبقه فرهیخته تا کی
میتواند به این رویه خود ادامه دهد؟
ما در گذشته هم تجربه این را داشتهایم .باید
خودمان را پیدا کنیم .باید از تجربه طوالنیمدت
مبارزات سیاسی که نشان میدهد اگر قرار باشد
یک جنبش فکری جدی ایجاد ش��ود و حرفی
برای زدن داشته باشد ،مساله خیلی متفاوت و
البته ممکن است.
درست است که در چند سال آینده شرایط
سختتری خواهیم داشت اما به هر حال کسانی
که همیشه فکر کردند میشود از طریق سفره
اصالحات به تمتع رسید ،پراکنده میشوند و به
دنب��ال روشهای دیگر میروند .به این ترتیب
در مجموع اقش��ار تحولخواه خلوص بیشتری
ایجاد میشود.
نیروه��ای جدیدتری ظه��ور میکنند .یک
پوس��تاندازی نسلی خواهیم داشت و طبیعتا
بخش��ی از اصالحطلبان که اکنون در ششم و
هفتم زندگی خود هس��تند ،از محوریت خارج
میشوند و چهرههای جدید پیدا خواهند شد.
در واق��ع فکر میکنم یک کوچ گس��ترده و
قابل توجه از فعاالن اقتصادی به فعاالن سیاسی
خواهیم داش��ت .بحش زی��ادی از نیروهای با
استعداد اکنون در شرکتهای دانشبنیان و در
عرصه صنعت و ...فعالیت میکنند .اتفاقا فعالیت
اینهاست که نظام را سرپا نگاه داشته است .این
گروه بیش��تر از سی تا چهل سال هستند و به
مرور متوجه میشوند که در فعالیت اقتصادی
آنان در یک بستر ناسالم سیاسی آخر و عاقبت
ن��دارد و بنابرای��ن کوچی به عرصه سیاس��ت
خواهد داشت.
  ش�ما ب�ه نتیجه این ک�وچ خوشبین
هستید؟
آدم عاقل اگر خوشبین نباشد که باید پایش
را رو به قبله دراز کند .اینکه من و شما خوشبین
باشیم یا نه هم مهم نیست .مهم این است که
کسانی که ظرف چهار ،پنج سال آینده تجربه
مجلس یازدهم و دولت بعد از روحانی را خواهند
داشت ،به چه جمعبندیای برسند .این جامعه
به قدری هم که فکر میکنیم ،مایوس نیست.
این کوچها گاهی یکباره اتفاق میافتد.
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حسن روحانی رییس دولت تدبیر و امید در یک
س��ال گذشته وجوه مختلفی از شخصیت خود را به
نمایش گذاش��ت ،از آن چهره امنیتی که در آبانماه
دوربینهایش را به رخ میکشید گرفته تا آن روحانی
که در اجرای قانون اساسی سرسختی به خرج میداد.
او در همان زمانهایی که ردای حقوقدانی به تن داشت
به «جمهوریت» اشاره و تاکید کرد که این وجه از نظام
سیاسی در ایران نیازمند تقویت و توجه است .به گفته
آقای رییسجمهور این بخش از نظام با بخش اسالمیت
در موازات قرار دارد و تقویت یکی نباید موجب تضعیف
دیگری ش��ود( .نقل ب��ه مضمون) .از همی��ن رو در
گفتوگویی با عبداهلل ناصری ،عضو شورای هماهنگی
اصالحطلبان به ارزیابی بخش جمهوریت در ایران امروز
پرداختیم تا اگر خطری آن را تهدید میکند ،هرچه
زودتر آن را ش��ناخته و در چارچوب رسالت رسانهای
خود در جهت رفع آن تهدید بکوشیم.
تهدید که به گفته ناصری بس جدی است .او معتقد
است که تمرکز قدرت در ایران سبب شده طی یک دهه
گذشته از جمهوریت چیزی بیش از یک نام باقی نمانده
باشد و حاکمیت باید هرچه سریعتر با رفع شکاف میان
خود و جامعه مدنی زمینه تحقق مطالبات مردمی و
واقعی شدن جمهوری را فراهم کند .به گفته او ادامه
رویه موجود و بیتوجهی به این ضرورت ممکن است
تبعات سنگین و پرهزینهای داشته باشد.
آنچ��ه در ادامه میخوانید مش��روح گفتوگوی
«جهانصنعت» با عبداهلل ناصری است.
 وضعیت جمهوریت را در ایران چطور ارزیابی
میکنید؟ و براساس کدام مولفهها این ارزیابی
را دارید؟
واژه جمهوری��ت فارغ از معنای لغوی و ادبی یک
اصطالح مدرن اس��ت .جمهوری به نظام سیاسیای
گفته میش��ود که حاکمان مطلق آن مردم هستند
همچنان که در قانون اساسی ما آمده است .بنابراین
هر نظام سیاس��ی که در برابر مطالبه ،رای و خواست
مردم مقاومت کند ،قطعا جمهوری نیست حتی اگر نام
جمهوری را داشته باشد .ما در تاریخ جدید کشورهایی
مثل عراق ،سوریه ،لیبی و الجزایر را داشتهایم که در
عنوان رسمی سیاسی خود عنوان جمهوری را یدک
میکشند اما به واقع جمهوری نیستند .مثال در زمان
صدام هیچکس حق نداشت برخالف او فکر کند یا در
مورد حافظ االسد ،قذافی و  . ...بنابراین هرجایی که در

عبداهلل ناصری در گفتوگو با «جهانصنعت»:

تمرکز قدرت مانع جمهوریت است

برابر مطالبات مردمی انعطاف نباشد ،حتما جمهوریت
در کار نیست و من ایران را نیز از این قاعده مستثنی
یدانم.
نم 
اکنون بیش از یک دهه است که ایران نیز عنوان
جمهوری را یدک میکشد و جمهوری را به عنوان یک
اصطالح سیاسی مدرن به آن اطالق نمیکنم و از نظام
سیاسی به عنوان حکومت اسالمی ایران یاد میکنم.
  منظورتان این است که برگزاری انتخابات و
وجود نهادهایی مثل ریاستجمهوری و مجلس

در یک نظام سیاسی برای آنکه عمال جمهوری
برقرار باشد ،کافی نیست؟
دقیقا .رییسجمهور در نشست خبری اخیر خود به
صراحت اعالم کرد که اختیار بیان آمار کشتهشدگان
یک رخداد سیاسی (وقایع آبان  )98را ندارد و پزشکی
قانونی باید آن را اعالم کند .از طرف دیگر پزش��کی
قانونی هم گفت که دولت باید آمار را بگوید! این نامحرم
دانستن مردم از نشانههای آشکار لرزان و سست بودن
نظام جمهوری است.

  به نظر ش�ما عوامل تضعیف جمهوریت در
ای�ران چیس�ت و چطور میتوان ب�ا آن مقابله
کرد؟
مهمترین و اصلیترین عامل این است که قدرت در
بخش هرم حاکمیت متمرکز شده و عمال با وجود نام
جمهوری ،مردم قدرت چندانی ندارند .بنابراین اگر در
یک نظام سیاسی قدرت توزیع شده باشد و در جایی
متمرکز نشود ،ساختار جمهوری و دموکراتیک برقرار
میشود .مهمترین عاملی که مانع تحقق جمهوریت

در ایران میشود همین تمرکز قدرت است و ضعیف
شدن نهادهای انتخابی .تنها راه برونرفت از این وضع
نیز اصالح قانون اساسی است.
  ادامه رویه فعلی و تضعیف بیشتر جمهوریت
چه پیامدی دارد؟
اگر تجربه  200ساله تاریخ جهان را ارزیابی کنیم به
این نتیجه میرسیم که تمام کشورهای دموکراتیک و
واقعا جمهوری و متکی بر رای مردم ،ضروریات دنیای
مدرن امروز را رعایت کردهاند و هر کشوری که نتواند
این لوازم و ضروریات را تحقق بخشد ،محکوم به تنهایی
است .نمونه بارز آن کره شمالی یا در نهایت نظامهای
سیاسی مثال روسیه و چین هستند .یعنی اگر ما وارد
این گردونه اجتنابناپذیر دنیای مدرن و لوازم آن نشویم
حتما محکوم به شکست هستیم و در نهایت سرنوشتی
مثل کره شمالی خواهیم داشت.
  برای نج�ات خود از این سرنوش�ت چقدر
فرصت داریم؟
خیلیخیلی ک��م .به اعتقاد من فرصتی که ایران
در اختیار دارد کمتر از یک دهه تاریخی اس��ت .شما
جامعه ایران امروز را با قبل از  88مقایسه کنید .امروز
س��رعت تحوالت بس��یار باال رفته و اگر نتوانیم یک
نظام سیاسی واقعا متکی بر رای مردم و نه به صورت
تشریفاتی و تبلیغاتی محقق کنیم ،در کمتر از یک دهه
با شرایطی مواجه میشویم که از سوی جامعه مدنی
تحمیل خواهد شد.
  ارادهای در جمهوری اسلامی برای تحول،
تقویتجمهوریتیاتغییراینسرنوشتمشاهده
میشود؟
نه ،منظور این نیست که هیات حاکمه و نهادهای
ق��درت میخواهند با م��ردم مقابله کنند بلکه درک
آنان کامال درک ایدئولوژیک و ش��رعی اس��ت .یعنی
این هیات حاکمه معتقد اس��ت که مش��غول انجام
وظیفه الهی خود اس��ت و بر این باور است که آنچه
انج��ام میدهد مورد رضایت مردم قرار دارد .بنابراین
نیاز نیست که اصال چنین ارادهای را در مخیله خود
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بگنجاند بنابراین من ارادهای نمیبینم .اما معتقدم که
مردم مسیر خود را هرقدر هم که پرهزینه باشد ،پیدا
کردهاند و حکومت فقط باید کمک کند که این مسیر
مردم کمهزینهتر باشد.
  در ش�رایطی که مجموع�ه حاکمیت خطر
تضعیف جمهوریت را باور ندارد ،چطور باید این
خطر را رفع کرد؟ وظیفه شناس�اندن این خطر
به حاکمیت به عهده کیست؟ جامعه مدنی این
توان را دارد؟
در دو س��ال اخیر دوگانه جدیدی شکل گرفته و
همه جریانات سیاس��ی را تحت تاثیر قرار داده است.
دوگانه حاکمیت و جامعه مدنی به گونهای است که
اگر حاکمیت با جامعه مدنی همراهی نکند ،شرایط
سیاسی آن ضعیفتر و پرهزینهتر خواهد شد .بنابراین
معتقدم که مردم مسیری را که جامعه مدنی در دو
س��ال اخیر انتخاب کرده ،ادامه خواهند داد اما حتما
هزینه ملی باالیی خواهد داش��ت و سرمایههای ملی
مس��تهلک خواهد ش��د .به عنوان مثال ما در این دو
سال شاهد بودیم که سیر مهاجرت نخبگان نسبت به
تمام  38سال قبل افزایش پیدا کرده است ،بنابراین
این روند ادامه مییابد و هزینههای ملی را باال خواهد
برد اما مسیر قابل برگشت نیست.
هنر حاکمیت باید در این باش��د که در همراهی
با مردم این هزینه چرخش و دگردیس��ی سیاسی و
اجتماعی را پایین آورد که البته هنوز چنین ارادهای را
در حاکمیت برای این کار نمیبینم.
  به فرض اینکه این اراده ایجاد شود ،تقویت
جمهوریتدرساختارسیاسیفعلیممکناست
یا نیاز به تغییرات وجود دارد؟
اگر بخواهیم جمهوریت به معنای واقعی محقق
ش��ود ،تنها راهی که در پی��ش داریم تغییر قانون
اساسی است .ما با این قانون اساسی و با این رویه
حکومتگران نمیتوانیم جمهوریت را نمایش دهیم
و نمیتوانیم نیازها و مطالبات مردم را تامین کنیم.
خطر آنجا خواهد بود که این گسست بین حاکمیت
و جامعه مدنی به حد اعالی خود برسد .توجه داشته
باشید که جامعه مدنی ما جامعه مدنی کره نیست،
حتما حاکمیت در برابر روند اجتماعی دو سال اخیر
وادار به تصمیم خواهد شد اما در یک زمان طوالنی
و ب��ا هزینههای ملی فوقالعاده که هیچ راه گریزی
هم از آن نیست.

گفتوگو

توگو درباره دو وجه جمهوریت
گروه سیاس�ی -باب گف 
و اس�لامیت نظام را حسن روحانی گشود .آقای رییسجمهور
در نیمه دوم س��ال  98و هر چه به انتخابات نزدیکتر ش��دیم
از ض��رورت تقویت جمهوریت گفت و درس��ت همزمان که به
وظایف خود در زمینه اجرای قانون اساس��ی اش��اره داشت ،بر
ض��رورت توجه به اس�لامیت و جمهوری��ت در کنار هم تاکید
ک��رد .به گفته او (نقل ب��ه مضمون) تقویت جمهوریت موجب
تضعیف اسالمیت نمیشود و این سخن رییسجمهور با طرح
پرس��شهایی همراه بود .مثال اینکه مگر گروهی یا جریانی در
جمهوری اسالمی به دنبال تضعیف جمهوریت است؟ از آنجا که
فصل انتخابات بود و عملکرد شورای نگهبان زیر ذرهبین ،فعاالن
سیاسی اصالحطلب ،حرفهای روحانی را مقدمهای کردند برای
سخن گفتن از ضرورت تغییر قانون اساسی و توجه مضاعف به
رکن جمهورwیت .اصولگرایان اما این سخنان روحانی را ناشی از
زیادهخواهی روحانی و جریان حامی او یعنی اصالحطلبان تلقی
کردند .عباس س��لیمینمین ،تحلیلگر سیاسی اصولگرا یکی از
همین افراد است که نظراتش را درباره وضعیت جمهوریت در
ایران در ادامه میخوانید.
 اینکه آقای روحانی در چندین سخنرانی اخیر خود به
موضوع جمهوریت اشاره کردند سبب شد که بخواهیم در
سالنامه امسال وضعیت این رکن از دموکراسی در ایران را
بررسی کنیم .ارزیابی شما در این باره چیست؟
من معتق��دم که هرچه جلوتر میرویم جمهوریت در ایران
بیش از گذشته نهادینه میشود ،حاال اینکه این مدل جمهوریت
به ذائقه برخی ناسازگار است ،بحثی است که باید با خود آنان
طرح کرد و دلیل آن را جویا شد .برخی برخالف سایر الگوهای
جمهوریت بحثهایی را مطرح میکنند و به گونهای جمهوریتی
که پایههای آن در دیانت یا براس��اس شاخصهای دیانت باشد
را پذیرا نیس��تند .این نیز متاثر از الگوهایی است که در جهان
معاصر عرضه میشود .اما من فکر میکنم ما در طول این چهار
دهه توانستهایم پیشرفتهای موثری در ارتباط با نهادینه کردن
جمهوریت در کشور داشته باشیم.
 وقت�ی میگویید جمهوریت نهادینهتر ش�ده به چه
شاخصهایی غیر از برگزاری انتخابات نظر دارید؟
در کش��وری که حضور مردم در عرصههای سیاسی به هیچ
وجه معنا نداشته و طی سالیان متمادی مردم هیچ امکانی برای
تاثیرگذاری در امور مربوط به خود نداش��تند و آموزشی نیز در
این زمینه ندیده بودند طی چهار دهه توانس��تیم نخبگان را به
گونهای وادار کنیم که این مطلب را به رس��میت بشناسند که
مردم منشأ قدرت هستند یعنی اگر میخواهند در قدرت قرار
بگیرند یا در قدرت باقی بمانند حتما باید خود را به ملت عرضه
کنند .حتی اگر اعتقاد راس��خی نسبت به نقش تودههای مردم
ندارند ،باز هم باید خود را عرضه کنند .این مطلب کامال تثبیت
شده و در یک کشور تحت سلطه بیگانه که نخبگان خود را به
بیگانه عرض��ه کردند و قدرت خود را بیگانه میگرفتند چنین
تغییری کرده است .آیا این شاخص را نمیتوان به عنوان دستاورد
بزرگی قلمداد کرد؟ قطعا پاسخ مثبت است .کشوری با چنین
مختصاتی دچار این تحول شده و هر کسی در هر جریانی ناچار
به کرنش در مقابل مردم است .حتی شاید ناچار باشد از طریق
فریب وارد شود تا ثابت کند که جایگاه مردم را باور دارد .خود
این ،شاخص مهمی است که نشان میدهد دستاورد ما در امر
جمهوریت بسیار چشمگیر است.
 کس�ی منک�ر ای�ن نکته نیس�ت اما گروه�ی که به
جمهوریت در ایران انتقاد داش�ته و از این جهت با شما
اختالفنظر دارند معتقدند ک�ه عمال در ایران قدرت در
اختیار مردم نیست .این عده به نظارت استصوابی اشاره
میکنند .وجه تفاوت نگرش شما به جمهوریت با این گروه
چیست که سبب میشود در ارزیابی نهایی نظر متفاوتی
داشته باشید؟
وجه شاخص تفاوت این است که برخی تمامیتخواه هستند،
یعنی در واقع به آنچه قانون برای آنان رقم میزند ،راضی نیستند
و تمامیتخواهی آنان را در مسیر مخالفت با ساختار قرار میدهد.

عباس سلیمینمین در گفتوگو با «جهانصنعت»:

جمهوریت را کامال نهادینه کردهایم

اگر قبول داریم که این س��اختار توانسته در مدت کوتاهی این
تحول اساسی را ایجاد کند باید به آن تمکین کنیم .اما شاهدیم
که رییسجمهور محترم از ردصالحیت دامادش ناراحت است اما
نباید به خاطر تمامیتخواهی کل ساختار را زیر سوال ببرد.
 شما ساختار کنونی را بدون ایراد میدانید؟
نه ،من مدعی نیس��تم که این س��اختار ایراد ن��دارد اما اگر
اذعان داریم که این ساختار توانسته امروز افرادی که به قدرت
مردم معتقد هستند یا نیستند را وادار کند که خود را به مردم
عرضه کنند باید به این ساختار تمکین کرد .اکنون در تبلیغات
انتخاباتی هیچکس برای به قدرت رسیدن با لندن و واشنگتن
تبانی نمیکند بلکه مجبور هس��تند خ��ود را پایین آورند و در
ش��هر و روستا س��خنرانی و با مردم صحبت کنند ولو اینکه به
قدرت مردم معتقد نباش��ند .اگر این تحول را قبول داریم باید
بپذیریم که این تحول در همین ساختار صورت گرفته است .پس
چرا باید س��اختاری که سبب تحول شده را زیر سوال ببریم به
خصوص آنجا که این ساختار علیه زیادهخواهی و تمامیتخواهی
ما قرار میگیرد؟
 شما به سخنان رییسجمهور درباره جمهوریت اشاره
کردید اما دیگران نیز همین نگاه را دارند .برخی احزاب
اکنون دچار آفات شدهاند .آیا نباید بپذیرند که این آفات
به زیان جامعه و مردم است؟
من نمیگویم که عملکرد شورای نگهبان بدون ایراد است و
قطعا خطای انسانی در این زمینه ممکن است و باید پیگیری کرد
تا خطاها رفع شود .به هر حال بهترین ساختار نیز متکی به نیروی
انسانی است و میتواند دچار خطا ،کوتهنظری یا آفات مختلف
شود .اما این دلیل نمیشود که اگر یک نفر از اعضای حزب ما به
درستی ردصالحیت شد کل ساختار را زیر سوال ببریم.
 حاال که به خطای انس�انی اشاره کردید اجازه دهید
سوال دیگری را طرح کنم .خطراتی که جمهوریت را در
کش�ور تهدید میکند چیست؟ آیا این خطاهای انسانی
بخشی از همین خطرات نیست؟
بله ،میتواند باش��د .در واقع خطای انس��انی که ناش��ی از
کمتحملی باشد ،خطر محسوب شود یعنی مثال شورای نگهبان
افرادی را در هیات نظارت به کار بگیرد که در مورد موضعگیری
افراد ،تنگنظری داش��ته باش��ند و مثال یک انتقاد را به عنوان
مقابله با کلیت نظام تلقی کنند .در حالی که انتقادات باید بیان
ش��ود و ما باید بیان انتقادات حتی انتقادات تند و غیرموجه را
نیز به رسمیت بشناسیم .عدم تحمل این مساله میتواند برای
جمهوریت زیانآور باشد.

ممکن است افرادی انتقادات تند ،غیراصولی و غیروارد مطرح
کنند اما باید بیان کنند و باید به آنها پاسخ داده شود تا رشدی
برای جامعه حاصل ش��ود .اینکه ما فضا را محدود کنیم قطعا
کار درستی نیست .به همین دلیل تاکید میکنم که جریانات
سیاسی بیایند مواردی را که عملکرد شورای نگهبان باید مورد
پذیرش قرار گیرد بپذیرند بعد درباره خطاهای انسانی صحبت
کنیم .نکته اینجاست که تاکنون جریان اصالحات یک مورد را
هم نپذیرفته و نگفته که این مورد از ردصالحیت درست بوده
و ما تمکین میکنیم .هیچ وقت نگفته ردصالحیت یک فرد را
میپذیری��م و میدانیم دچار آفات ش��ده اما در مورد فالن فرد
نمیپذیریم و میدانیم که آفاتی در کار نیست.
 ای�ن میتوان�د به خاطر آن باش�د که اساس�ا وجود
نظارت استصوابی و ردصالحیت در منافات با جمهوریت
تلقی میشود.
نکته بسیار خوبی است .این یعنی طغیان علیه قانون .قانون
اینگون��ه مق��رر کرده و ما باید تمکین کنیم .این به معنای آن
نیست که مجری قانون دچار خطا نمیشود .مثال در برابر قانون
باید تمکین کرد اما این به معنای آن نیس��ت که قاضی دچار
خطا نمیش��ود .به همین دلیل مراحل باالتری در نظر گرفته
شده که فرد بتواند به رای قاضی اعتراض کند .این به معنای آن
نیست که اگر رای به زیان شما بود کل جایگاه قانونی دستگاه
قضا را زیر سوال ببرید .این غلط است و و دقیقا مسالهای است
که ما با آن مواجه هستیم .آقایان برای آنکه دستشان باز باشد
و زیادهخواهیهای خود را دنبال کنند یک جایگاه قانونی را زیر
سوال میبرند و برخورد مصداقی ندارند .در برخورد مصداقی اول
بای��د جایگاه قانونی را قبول کرد و بعد گفت چون امور اجرایی
این جایگاه توسط افرادی دنبال میشود امکان خطا دارد .اینها با
کلیت جایگاه قانونی مشکل دارند و آنجایی که با آن نظر مشکل
دارند کلیت آن را زیر سوال میبرند و هر جا هم که با نظر آن
موافق هستند کلیت آن را میپذیرند یعنی با یک پارادوکس هم
مواجه هستیم .وقتی کاندیدا دارند و کاندیدای آنان مثل آقای
خاتمی از آن مسیر عبور میکند و انتخاب میشود نمیگویند
که ما کل انتخابات را قبول نداریم زیرا کاندیدا از مسیری عبور
کرده که ما قبول نداریم یعنی ساختار را تایید میکنند .اما اگر
کاندیدایی را معرفی کنند که به لحاظ اقتصادی ،اخالقی ،سیاسی
و  ...دچار مش��کل باش��د و ردصالحیت شود کل ساختار را رد
میکنند در حالی که باید به صورت مصداقی وارد عمل شوند.
اعتراض من به ریاست محترم جمهور در آن سخنرانی که بعدا
هم اظهاراتش را اصالح کرد این بود که اگر شما از ردصالحیت

داماد خود راضی نیستید به صورت مصداقی بگویید که من اطالع
دارم دامادم صالح است و ناراحتم که حق او ضایع شده است .این
طور خیلی بهتر اس��ت و هم جامعه و هم شورای نگهبان رشد
میکند زیرا ش��ورای نگهبان نیز متوجه میشود که باید دقت
بیشتری به خرج دهد اما وقتی از کل کسانی که صالحیت آنان
رد شده دفاع میکنیم قطعا اصالحی نیز ایجاد نمیشود یعنی
جمهوریت مسیر پیشرفت را طی نمیکند .ما که با دفاع از فساد
و عناصر آفتزده نمیتوانیم جمهوریت را پیش ببریم و در این
صورت انحراف بزرگی در جمهوریت ایجاد میشود .افراد فاسد
جمهوریت را منحرف کرده و سرمایهس��االری را حاکم کرده و
آف��ات جدی را متوجه آن میکنند .اگر این را قبول داریم باید
رویه خود را تغییر دهیم .شما تغییری در رویه آقایان میبینید؟
اینکه حداقل یک مورد را بپذیرند و بگویند یک فرد به درستی از
سوی شورای نگهبان رد شده است؟ همین کاری که اصولگرایان
میکنند .مثال آقای دکتر توکلی به شورای نگهبان انتقاد کرد.
گفت که در مواردی ایراد داشته اما در مواردی نیز خیلی خوب
عمل شده و باید بیشتر از این نیز ردصالحیت میشدند .این رویه
و برخورد درس��تی است .اما اینکه اصال جایگاه شورای نگهبان
را قبول نداشته باشند طغیان علیه قانون است .به اضافه اینکه
دچار پارادوکس هس��تند و این نوعی بازی با جمهوریت است.
جمهوریت براساس قانون رشد میکند نه براساس سالیق من یا
دیگری .اگر ایرادی وارد میدانند دالیل خود را بگویند و جامعه
را قانع کنند که این جایگاه باید حذف شود.
 اتفاق�ا برخی از ضرورت تغییر قانون اساس�ی حرف
میزنن�د و ای�ن میتواند مقدمه حذف جایگاه ش�ورای
نگهبان باشد .بازنگری در قانون اساسی را چقدر محتمل
میدانید؟
از آنجا که مبنای آن غلط اس��ت ،بنده قانع نمیشوم و فکر
میکنم هیچیک از کسانی که اهل درد و صیانت از مصالح ملی
هس��تند با این رویکرد آقایان قانع نمیشوند که این جایگاه را
باید حذف کرد زیرا آدم منشأ نگاه آنان را منفعتطلبی میبیند.
میخواهند کشور را فقط براساس دیدگاه خود ارزیابی کنند.
ش��ما از برخورد دوگان��ه اصالحطلبان صحبت میکنید ومیگویید که پارادوکس دارند .نکته این اس��ت که اگر از منظر
آنان نگاه کنیم چارهای غیر از این ندارند .وقتی راه دیگری برای
ورود به عرصه قدرت وجود ندارد ناگزیر هستند از همین طریق
عمل کنند و به همان گزینههای تاییدش��ده رضایت دهند .از
س��ویی وقتی گزینه آنان رد ش��ود و انتقاد کنند گفته میشود
برخورد دوگانه داشته و منفعتطلبانه عمل کردهاند.
اینطور نیس��ت .اگر دالیل خ��ود را اقامه کنند قطعا ما که
دنب��ال راه بهت��ر هس��تیم ،میپذیریم .اگر واقع��ا راه بهتری را
ارائه میدهند که بتوان همزمان با عناصر فاس��د شده مقابله و
جمهوریت را تقویت کرد ،ما پذیرا هستیم .اگر فقط وقتی عناصر
آفتزده آنان متوقف میش��وند ،دنبال رشد آنان باشند در واقع
خالف مصالح ملی عمل میکنند .من خودم به عنوان فردی که
اهل سیاست است اگر یک مورد یافته بودم که آقایان بپذیرند
برخی از افراد همحزبی و همجریانی آنان مشکل دارند و شورای
نگهبان درس��ت عمل کرده ،میپذیرم که اینها دنبال حقیقت
هستند نه منفعتطلبی.
من به برخی دوس��تان اصالحطلب ه��م تاکید کردم که
ش��ما حتی در مورد آقای نجفی وقتی دستگاه اطالعاتی که
در اختیار شما نیز هست ،اعالم کرد که او مفاسد زیادی دارد
نپذیرفته و اصرار کردید که در قدرت باش��د ،این براس��اس
مصال��ح مل��ی و دغدغه جمهوریت نیس��ت .اتفاقا براس��اس
مصالح فردی و گروهی اس��ت .بنابراین م��ن نمیپذیرم که
دلیل مخالفت آنان با ش��ورای نگهبان خطا داش��تن شورای
نگهبان در برخی موارد باشد چون من هم معتقدم که گاهی
خطا وجود دارد .یک وقت اس��ت که شما میخواهید با خطا
مقابله کنید و گاهی میخواهید با ساختار مقابله کنید تا هر
کاری کردید باز هم در قدرت بمانید .این خیلی غلط و دقیقا
انحراف از جمهوریت اس��ت .جمهوریت براساس یک مبانی
میتواند رشد کند و به معنی ولنگاری نیست.

 ش�اید مقایسه جمهوریت در ایران با سایر نظامهای
جمهوری در دنیا این بحث بودن یا نبودن نهاد ش�ورای
نگهبان را باز میکند.
من معتقد نیس��تم ک��ه آنها فیلتر نظارت��ی ندارند .اتفاقا
فیلترهای نظارتی آنان گستردهتر از ماست و این طور نیست
که هر جریان و حزبی بتواند هر کاری دلش خواس��ت انجام
دهد .نخیر ،در خیلی از ساختارهای سیاسی حتی میتوانند
رای م��ردم را باطل کنند یعنی با اینکه مجلس با پش��توانه
رای مردم شکل میگیرد ،حق انحالل آن را در صورت مغایر
بودن با منافع ملی به یک دستگاه دیگر میدهند .به نظر من
این ضدجمهوریت نیست .ما در جمهوریت آفاتی را داریم که
باید کنترل شود .یک جا از طریق شورای نگهبان و یک جای
دیگر از طریق دستگاه دیگری کنترل میشود تا اگر مصالح
جریانی و گروهی بر مس��ائل ملی غلب��ه یافت ،رای مردم را
منحل کنند .بنابراین در مدلهای دیگر هم دستگاه نظارتی
قبل یا بعد از انتخاب وجود دارد.
 منظورتان از آفات جمهوریت دقیقا چیست؟
زیادهخواهی گروههای سیاس��ی .اینکه این سکو را گرفته
و میخواهند سکوهای دیگر را هم بگیرند .اشکالی ندارد اما
نباید برای این کار به ابزارهای ناس��الم متکی ش��ود .مثال با
بیگانه نسازد و جمهوریت را تضعیف کند .در کشورهای دیگر
نیز نس��بت به این مسائل حساسیت وجود دارد .االن برخی
جریانات سیاس��ی ما میخواهند هم با بیرون ارتباط داشته
باشند و هم در داخل .اینکه نمیشود هم مورد پسند بیگانه
باشند و از طریق رسانههای آنان تقویت شوند و هم در داخل
مورد پذیرش باشند .این نمیشود.
 آقای سلیمینمین با توجه به اینکه میخواهیم یک
بحث کالن درباره جمهوریت داش�ته باشیم و قصدمان
دفاع از یک جریان سیاس�ی یا محک�وم کردن دیگری
نیست اجازه دهید از این بحث عبور کنیم و سوال دیگری
بپرس�یم .برای جمعبندی بح�ث بفرمایید که خطرات و
تبعات تضعیف جمهوریت از نظر شما چیست؟
طبیعی اس��ت ک��ه وقتی مردم را از دایره تصمیمس��ازی
ح��ذف کنیم زمینه دیکتات��وری و انحراف ایجاد میش��ود.
صاحب��ان ق��درت در این ص��ورت به طرق مختل��ف خود را
مبن��ا قرار میدهند و مبنا ق��رار دادن مردم جای خود را به
صاحبان قدرت سیاسی ،اقتصادی و  ...میدهد و این با اساس
جمهوری اس�لامی ناسازگار است .جمهوری اسالمی منبعث
از نظام اس�لامی اس��ت که اساس را توجه به تودههای مردم
قرار میدهد و با آن در تقابل است.
جمهوری اسالمی یعنی جمهوریای که اسالم پایههای آن
را تش��کیل میدهد و شاخصها را مشخص میکند .اگر از این
منحرف شویم جمهوریای خواهیم داشت که جریانات میتوانند
مبانی آن را تغییر داده و آرامآرام ذائقه مردم را در مسیر منافع
خود تغییر دهند.
 شما هم معتقد هستید که وضعیت اکنون ما برخالف
این امر و در راستای نهادینه شدن جمهوریت است؟
قطعا .البته همانطور که عرض کردم چالشهایی داریم.
برخی طیفها در هر دو جریان اصالحطلب و اصولگرا خیلی با
جمهوریت سازگاری ندارند .حتی آنان که دم از مردمساالری
میزنند در خفا اعتقاد چندانی به جمهوریت ندارند و بیشتر
نخبهگرا هستند.
چه نهضت آزادی یا دیگران اعتقاد واقعی به مردم ندارند.
اعتقاد اینها صوری اس��ت .خودشان را از نظر عقلی باالتر از
مردم میدانند و به لحاظ تش��کیالتی نخبهگرا هس��تند .این
جریان��ات دم از جمهوری��ت میزنند اما در مواقع حس��اس
میت��وان دریافت که خیلی اعتق��ادی به جمهوری ندارند نه
به این معنی که مردم را هیچ بدانند بلکه خودش��ان را یک
س��ر و گردن باالت��ر از مردم میدانند و ای��ن را در برخی از
زیادهخواهیهای آقایان میتوان دید .برخی ترجیح میدهند
ک��ه مردم ذیل رای و نظر آنان حرک��ت کنند و نه برعکس.
رگههای آن را در اصالحطلبان و اصولگرایان هم میبینید.
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فاطمه رحیمی -س��ال  2019میالدی با همه فرازونشیبها و اتفاقات خوب و
بدی که داشت ،به پایان رسید و جهانیان به امید آغاز سالی بهتر به استقبال 2020
رفتند؛ سالی که از نخستین لحظات آبستن خبری هولناک بود که ناگهان تمام جهان
را بدون توقف درنوردید و حال بدون خستگی قربانی میگیرد؛ ویروسی مرگبار که
از ووهان چین در آستانه سال نو میالدی سر برآورد و مجالی برای ادامه بحرانهای
سیاسی در اقصی نقاط جهان نداد.
شیوع گسترده جهانی ویروس کرونا که از آن تعبیر به کووید 19-میشود چنان
کشورها و دولتها را درگیر خود کرده که دیگر نه خبری از جنبش جلیقهزردها و
اعتصابهای زنجیرهای در فرانسه که میانگاشتی پایانی بر آن نیست ،وجود دارد و نه
تداوم خیزش بهار عربی را در خاورمیانه به ویژه در عراق و لبنان شاهد هستیم.
دونالد ترامپ ،رییسجمهور آمریکا که در سالی که گذشت سردمدار بخش عمده
اتفاقات سیاسی بود ،با تمام لفاظیهایش در برابر این ویروس قدرت عرض اندام را از
دست داده و به گونهای به حاشیه رانده شده ،میتوان گفت کرونا گوی سبقت را از
بازیهای نمایشی برای مانور قدرت ربوده است ،حتی دیگر آزمایشهای موشکی کیم
جونگ اون ،رهبر کره شمالی هم تهدیدی برای جهانیان محسوب نمیشود چراکه
هر یک با بمب ساعتی کرونا که امکان خنثی کردنش محال به نظر میرسد دست و
پنجه نرم میکنند و هر لحظه مرگ را زندگی.
دیگر شاید چندان مهم نباشد که رییسجمهور بعدی آمریکا کیست ،انتخابات
درونحزبی به کجا میرسد و دوقطبی سندرز -بایدن چه سرانجامی پیدا میکند.
اروپای عاری از یک رهبر مقتدر و آینده بدون مرکل آن ،بیماری مرموزش و تنهایی
ماکرون در عرصه سیاست خارجی اکنون و در این لحظه محلی از اعراب ندارد .آینده
قاره سبز بدون بریتانیا یا فردای انگلیس جدا مانده از پرچم اتحادیه اروپا دیگر چه
اهمیتی دارد ،چه اهمیتی دارد یکهتازیهای بوریس جانسون و ژست پیروزمندانهاش
در شکست جرمی کوربین .مهم نیست حسن دیاب در لبنان هنوز درگیر بحران داخلی
بوده و از عهده پرداخت اوراق قرضه برنمیآید .مهم نیست آینده عراق با محمد عالوی
یا بدون او به کدامین سو میرود .دور افتخار رجب طیب اردوغان در کاخ سلطنتیاش
و دسیسهچینیهایش در لیبی و سوریه دیگر به چشم نمیآید.
کودتای محمد بن س��لمان در کنار زدن رقبا و حصر شاهزادگان و عموزادههای
خاندان سعودی برای تثبیت جایگاه خود بر اریکه قدرت آیا آینده او را تضمین میکند؟
چه ضمانتی برای ادامه حکمرانی ولیعهد سعودی که هنوز دستانش به خون جمال
خاشقجی آلوده است ،وجود دارد که کرونا پیش از شاهزادهها دست به کار نشود و
پایانی بر عصر اصالحات نباشد.
جنگ و تنش در افغانستان و یقهگیری اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل برای تشکیل
دولت حکایت دیگری است که زبان از بیانش قاصر است ،تشکیل دولت موازی و در
ابهام قرار دادن آینده این کشور با دامن زدن به بیثباتی سیاسی و اقتصادی در گرماگرم
اوجگیری کرونا به طنزی تلخ میماند.
تابلوی  2020ناقص اس��ت ،جای خیلی چیزها خالی اس��ت و وجود اتفاقات و
بحرانه��ای ادامهدار هم حتی نمیتوان��د رنگ و بوی بحران را از دامانش دور کند.
آنچه مسلم است اینکه با ادامه این روند رنسانسی در حال شکلگیری است که این
بار بشر را یارای مقابله قطعی با آن نیست ،تنها باید دور ایستاد و به نظاره نشست
این مرثیه را بر تن .2020

ثبات ژئوپلیتیکی خاورمیانه و آفریقا در خطر
فاطمه رحیمی

  جیلدوگان

مرثیهای برای سال 2020

توگو با کارشناسان «چتمهاوس»
واکاوی تاثیر تغییرات اقلیمی بر اقتصاد جهان و زیستگاه بشر در گف 

موضوع منجر به بحث و گفتوگو نه تنها در مورد چگونگی
کاهشتاثیرحوادثآینده،بلکهدرموردمحدودیتهاییبرای
جلوگیری از ساکن شدن برخی مناطق شده است.
تیم بنتون :با تغییر اقلیم ،ما شاهد تغییر شرایط آب و
هوایی هستیم و زمین به تدریج گرم میشود .مناطقی که در
حال حاضر به طور معمول خشک هستند ،خشک و گرمتر
میشوند .بنابراین ما انتظار داریم اکوسیستمهای مستعد
آتشسوزی گستردهتر و مکرر داشته باشند ،زیرا بیشتر در
معرض شرایطی هستند که آتشسوزیها را ایجاد میکنند.
بدیهی است که نسبت دادن هر رویداد واحد به تغییرات
آب و هوایی دشوار است اما مطالعات بسیاری وجود دارد که
نشان میدهد وقوع رویدادهای خاص با تغییرات آب و هوایی
محتملترهستند.واضحاستكهعواملدیگرنیزنقشدارند
(بهعنوانمثالمدیریتجنگل)اماشواهدكافیوجودداردكه
حتی در صورت وجود مدیریت جنگلهای فعال ،با تغییرات

اقلیمی آتشسوزی در آینده شایعتر خواهد شد.
ویلیامبیلیث:نسبتدادنعللوقایعخاصبهتغییرات
آب و هوایی دشوار است ،اگرچه علم انتساب در حال پیشرفت
است و تالش میشود این احتمال که تغییرات اقلیمی در
شدت آتشسوزی اخیر استرالیا نقش داشته ،محاسبه شود.
با این حال در حالت کلی پذیرفته میش��ود که شواهد و
مدارک برای دهها س��ال در حال افزایش اس��ت که نشان
میدهد تغییرات آب و هوایی فصل آتشس��وزی استرالیا
را تشدید میکند.
  پایان س�ال  2020آخرین ش�انس برای بهبود
شرایط آب و هوایی است .به نظر شما رهبران جهان
راهحلی برای حلوفصل این مشکل پیدا میکنند؟
جیل دوگان :تغییرات اقلیمی یک وضعیت اضطراری
جهانی است و نیاز به اقدام فوری رهبران جهان نیز دارد .در
این میان اقدام فوری از اهمیت زیادی برخوردار است و سال

 2020لحظهای است که باید در توافقنامه پاریس تجدیدنظر
شود .در حالی که اقدامات سریع و تشخیص اقدامات ناکافی
در  2020حائز اهمیت هس��تند ،اما دلیلی برای تس��لیم
ش��دن وجود ندارد ،بلکه باید ما را به تالش مضاعف سوق
دهد .تمام ارزیابیهای اقتصادی نشان میدهد که اقدامات
پیشگیرانه در مورد تغییرات آب و هوایی ارزانتر و همچنین
موثرتر است ،بنابراین رهبران جهان باید نسبت به این امر
پاسخگوباشند.
تیم بنتون :دولتها در سراسر جهان در حال پیشبرد
مسائل هستند .مشکل این اس��ت که برای «دزدزدایی»
اقتصاد نیاز به تغییر اساس��ی و معناداری دارد که همیشه
زمانی که دولتها موفقیت خود را در سرعت رشد اقتصاد
اندازه میگیرند ،انجام این کار دشوار است .با این حال اکثر
دولتها حتی در سطح محلی و همچنین دولتهای ملی
یدانند که همه چیز باید تغییر کند و با تغییر شرایط آب و
م

هوایی قابل لمس ،انگیزه تغییر تاحدودی توسط افرادی که
خواستار آن هستند ،افزایش مییابد.
ویلیامبیلیپ 2020 :سالبزرگیبرایمذاکراتاقلیمی
است و من واقعا امیدوارم که ما پیشرفت جدی داشته باشیم،
اما فشار برای یک دهه دیگر ،نه فقط برای سال آینده بلکه
الزم است حفظ شود بنابراین من نمیگویم  2020آخرین
فرصت است اما مطمئنا فش��ار زمان بر رهبران جهان در
حال افزایش است زیرا نشانههای تغییرات اقلیمی توسط
شهروندانشان با شدت بیشتری احساس میشود .اگرچه
جهان باید وارد عمل شود ،در نتیجه تغییراتی که باید ایجاد
شودعدهایشکستخواهندخورد،بنابراینهمیشهمخالفت
سیاسی وجود خواهد داشت .صدای کسانی که طرفدار تغییر
هستند بلندتر میشود .سوال اینجاست که رهبران تصمیم
میگیرند آنها را بشنوند یا نه.

  نظرشمادربارهارزیابیبرخیکارشناساننسبت
به آس�یبهای ویرانگر به اقتصاد جهانی در نتیجه
تغییراتاقلیمیچیست؟
جیل دوگان :بدون شک تغییرات اقلیمی آسیبهای
جبرانناپذیری بر اقتصاد جهان وارد میکند ،همانطور که
آتشسوزی استرالیا نزدیک به  4/4میلیارد دالر هزینه روی
دست اقتصاد این کشور گذاشته است .عالوه بر هزینههای
اقتصادی ،هزینههای انسانی نیز داشته؛ هزینههایی که تاثیر
مس��تقیم بر زندگی ،خانهها ،از بین رفتن حیات وحش،
میراث باستانی ،بیابان و همچنین اثرات مخرب بر سالمتی
در نتیجه استنشاق دود دارد .عالوه بر این ،تاثیر تصمیمات
سرمایهگذاری ضعیف نیز وجود دارد .سرمایهگذاری روی
سوختهای فس��یلی و محصوالت باالی کربن نهتنها به
آب و هوا آسیب میرساند بلکه احتمال آسیبپذیری این
س��رمایهگذاریها را نیز همانطور که در تصمیم رهبران

چالش

بیش از دو ماه اس��ت که جهان با شیوع ویروس کرونا
دست و پنجه نرم میکند .این ویروس برای نخستینبار از
شهر ووهان چین شیوع پیدا کرده و تاکنون به بیش از ۵۰
کشور در دنیا سرایت کرده است .در بحبوحه شیوع ویروس
کرونا ،وحش��ت و ترس در ش��بکههای اجتماعی مختلف
به مس��الهای غالب تبدیل ش��ده تا جایی که شرکتهای
فناوری مجبور ش��دهاند با آنچه سازمان بهداشت جهانی
 Infodemicیا همان پدیده رواج اطالعات نادرس��ت و
غلط خوانده ،مقابله کنند.
اکنون چین ،آمریکا را متهم میکند که این ویروس از
ایاالت متحده وارد ووهان شده و سالح بیولوژیک واشنگتن
علیه پکن است .به باور کارشناسان احتمال انتقال ویروس
کرونا توسط نظامیان آمریکا به شهر ووهان چین مقدمهای
برای آغاز جنگ جهانی سوم است.
رییس مرکز همگرایی روسیه و چین با تاکید بر اینکه
این رویداد پیامدهای غیرقابل پیشبینیای به دنبال دارد،
گفت :اگر آمریکا واقعا توانس��ته باشد ویروس کرونا را به
ووهان منتقل کن��د ،یک جنگ میکروبی تمامعیار علیه
چین به شمار میرود.
تاکنون بیش از  100هزار نفر در جهان به کروناویروس
آلوده شده و هزاران نفر نیز بر اثر ابتال به بیماری کووید۱۹-
ناش��ی از این ویروس سریعاالنتشار جان خود را از دست
دادهاند .در این ش��رایط ،همزمان با تالشهای مردم برای
جس��توجوی اطالعات صحیح در م��ورد ویروس کرونا
و ش��یوع آن ،امکان دارد آنها با س��یلی از اطالعات غلط،
گمراهکننده و حتی به طور بالقوه خطرناک روبهرو شوند.
س��ازمان بهداش��ت جهانی در این رابطه هشدار داده که
گسترش اطالعات نادرست در مورد ویروس کرونا موجب
بدتر ش��دن شرایط و اعمال برخی تبعیضها خواهد شد.
به عنوان مثال در ایاالت متحده آمریکا گزارشات متعدد و
رو به رشدی در مورد شیوع اطالعات غلط و نادرست که
نژادپرستی علیه آمریکایی -آسیاییها را تحریک میکنند،
منتشر میشود.
فیسبوک ،توئیتر ،یوتی��وب و تیکتاک همگی اعالم
کردهاند فعاالنه کار میکنند تا از طریق نرمافزارهایش��ان
اطالعات حقیقی و درس��ت منتش��ر شود .آنها همچنین
گفتهاند تا جای ممکن سعی دارند از مطرح شدن اطالعات
غلط توسط نرمافزارهای اجتماعیشان جلوگیری کنند .به
عنوان مثال ،توئیتر یک نشان هشدار را در قالب این شبکه
اجتماعی فعال ک��رده که وقتی کاربران از عنوان ویروس
کرونا اس��تفاده میکنند یا در مورد آن جستوجو کنند،
به آنها لینکی داده میشود که آنها را به وبسایت «مراکز
پیشگیری و کنترل بیماری ایاالت متحده آمریکا» متصل
میس��ازد .با این همه تالشهایی که از سوی شبکههای

بنابراین میتوان گفت که تغییرات اقلیمی تاثیر بسزایی بر
اقتصاد جهان و فراز و فرود آن دارد.
ویلیام بیلیث :تاکنون اگرچه برخی اتفاقات در محلی
ویرانگر مانند آتشس��وزی استرالیا رخ داده است اما اینها
همچن��ان با توجه به اندازه اقتصاد جهانی ،حوادث جدا از
همهستند.
ب��ا این حال ما فقط در مرحله آغاز گرم ش��دن زمین
هستیم که از انتشار گازهای گلخانهای که قبال در اتمسفر
ایجاد شدهاند رخ داده است ،در واقع یک مرحله تاخیر چند
دهه قبل از شروع گرم شدن وجود دارد.

  تیمبنتون

دیدگاه
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  ویلیامبیلیپ

گرمایش جهانی و تغییر اقلیم از چالشهای مهم حال
حاضر جهان به شمار میرود که میتواند باعث وقوع نوسانات
گسترده در شرایط آبوهوایی کره زمین شود .ناهنجاریهای
اقلیمیباعث افزایشدما،گسترشو تداوم خشکسالی،خطر
آتشس��وزی در مزارع و جنگلها ،فرس��ایش خاک ،وقوع
ریزگردها و تخریبهای زیستمحیطی شده است .بررسی
طوالنیم��دت وضعیت آبوهوا نش��ان میدهد که با گرم
شدن کرهزمین آتشسوزی در مناطق جنگلی در بسیاری
از کشورهای جهان شایعتر و محتملتر شده است.
تغییرات اقلیمی به عقیده بسیاری بزرگترین بحرانی
است که بشر تاکنون با آن مواجه شده و اگر از آن جلوگیری
نش��ود عواقب جبرانناپذیری در انتظار زمین خواهد بود.
تغیی��رات اقلیمی مهمترین دلیل تغییر در الگوهای آب و
هوایی در سراس��ر زمین بوده ک��ه به دنبال افزایش دمای
زمین به وجود آمده است.
در حال حاضر بیشتر تالشها بر جلوگیری از افزایش 2
درجهای دما نسبت به میانگینی که طی سالهای 1850تا
 1900ثبت شده متمرکز است .دانشمندان در بهترین حالت
امیدوارند دما از  1/5درجه بیشتر نشود و اگر جامعه جهانی
با انسجام و هماهنگی بیشتری تالش کند همچنان فرصت
برای دستیابی به این هدف مهم باقی است.
در س��ال  ٢٠١٨س��ازمان ملل هش��دار داد که بدون
اقدام��ات الزم و فوری ،دمای زمین تا پایان قرن حاضر٣ ،
درجه افزایش خواهد یافت بنابراینبا این وضعیت ،شرایط
به مراتب س��ختتری نسبت به افزایش  1/5درجهای دما
خواهیم داشت به طوری که بسیاری از شهرهای ساحلی به
زیر آب خواهند رفت و صدهامیلیون نفر به خاطر افزایش
س��طح آب اقیانوسها یا خشکسالی مجبور به مهاجرت
خواهند شد ،بسیاری ازگونههای گیاهی و حیوانی منقرض
خواهند شد چراکه نمیتوانند خود را با شرایط دمایی جدید
هماهنگ سازند.
تاثیری که تغییرات آب و هوایی روی کره زمین میگذارد،
بسته به میزان گرمایش زمین است .در سال ،٢٠١٨تحقیقی
از سوی PCC Iمنتشر شد که عواقب افزایش 1/5درجهای
دمای زمین را نشان میداد .این عواقب شامل شرایط آب
و هوایی ش��دیدتر ،افزایشسطح آب دریاها ،از بین رفتن
اکوسیستمهای س��احلی ،از بین رفتن گونههای گیاهی،
مهاجرت بخشی از جمعیت و آسیبهای اقتصادیشدید
جهانی اس��ت. در ی��ک نمونه کوچک تنها هزینه احیای
خسارات مادی وارد شده حاصل از آتشسوزی جنگلها،
مراتع و بیش��هزارهای استرالیا در ماههای اخیر بیش از ۲
میلیارد دالر برآورد شده است.
گرمای جهانی از سال  ۱۹۶۰تا امروز ،نابرابری اقتصادی
را افزایش داده است .تغییرات دمای ناشی از تراکم گازهای
گلخانهای در جو زمین ،به افزایش امکانات کشورهای خنک
مانند نروژ و سوئد و کاهش رشد اقتصادی کشورهای گرم
مانند هند و نیجریه منجر شده است .پژوهشگران دانشگاه
اس��تفورد در بررس��ی جدیدی نش��ان دادند که تغییرات
اقلیمی ،تاثیر بسیاری بر نابرابری اقتصادی میان کشورها
داشتهاست.
ت��ا چندی پی��ش یکی از ایرادهای اصلی ش��مار قابل
توجهی از فعاالن سیاس��ی هر دو طیف راس��ت و چپ به
فعالیت زیستمحیطی و مقابله با گرمایش زمین این بود که
این دغدغههای نخبهگرایانه و متعلق به طبقات فرادستتر
جامعه است .اما گزارشهایی که سالهای اخیر منتشر شد،
تصویر دیگری ترسیم میکنند .اکنون متخصصان سازمان
مللنسبتبهگسترشفقروقحطیومهاجرتهایاقلیمی
هشداردادند.کارشناساندیگریخطررابطهتغییراتاقلیمی
و ناآرامیها و نارضایتیهای اجتماعی را برجسته کردند .در
آمریکا ،نهادهای حکومتی تاثیر تغییرات اقلیمی را ویرانی

اقتصاد و گسترش فقر و بیکاری دانستند .به عبارت دیگر در
حال حاضر دغدغه مقابله با گرمایش زمین ،دغدغه مقابله با
فقر و افزایش نابرابری است.
تغییرات اقلیمی برنده و بازنده خلق میکند .نروژ در میان
برندگان است و نیجریه در میان بازندگان .کشورهای فقیر
جهان (جنوب جهانی) در این روند بازنده بودند .همزمان
کشورهای ثروتمند (شمال جهانی) ،بهویژه کشورهایی که
انتش��ار گازهای گلخانهای آنها در  ۵۰سال اخیر به شدت
افزایش یافت ،از گرمایش جهانی سود بردهاند.
این پژوهش نتیجهگیری میکند که نابرابری در میان
کشورها که در دهههای اخیر کاهش یافته است ،در صورت
عدم وجود تغییرات اقلیمی میتوانست به مراتب سریعتر از
این کاهش یابد .براساس تخمین پژوهشگران ،اختالف در
درآمدسرانهبینثروتمندترینوفقیرترینکشورها ۲۵درصد
بیشتر از شرایط فرضی نبو ِد گرمایش زمین است.
براساس یافتههای این پژوهش ،اغلب کشورهای فقیر
جه��ان امروز فقیرتر از حالتی فرضی هس��تند که در آن
تغییرات اقلیمی رخ نداده بود .اما کشورهای ثروتمند بهویژه
درکمربندشمالینیمکرهشمالی،ازوضعیتفرضیدرحالت
نبود گرمایش زمین ثروتمندتر شدهاند.
تغیی��رات اقلیمی بین س��الهای  1961ت��ا ،2010
درآمدهای سرانه کشورهای فقیر را بین  ۱۷تا  ۳۰درصد
کاهش داده است .هند ،دومین کشور پرجمعیت جهان بدون
تغییرات اقلیمی ۳۰درصد ثروتمندتر میبود .برای نیجریه،
پرجمعیتترین کشور آفریقا نیز این عدد ۲۹درصد است .اما
وضع نروژ که یک تولیدکننده بزرگ نفت و گاز است ،بهتر هم
شده :نروژ ۳۴درصد با وجود تغییرات اقلیمی ثروتمندتر شده
است .این پژوهش اما خاطرنشان میکند که این افزایش دما
در کشورهای قرار گرفته در نواحی معتدل ،همچون چین و
ایاالت متحده تاثیر قابل توجهی نداشته است.
اکونومیست نیز با بررسی متغیرهای کالن اقتصادی۸۲
کشور جهان دریافته است که تا پایان سال  ۲۰۵۰در نتیجه
تغییرات اقلیمی حدود س��ه درصد از رشد تولید ناخالص
داخلی جهان کاهش خواهد یافت.
در بین مناطق مختلف جهان ،قاره آفریقا بیش��ترین
آسیبپذیری و آمریکای شمالی کمترین آسیبپذیری را
از تغییرات اقلیمی متحمل خواهند شد به گونهای که رشد
اقتصادی آفریقا تحت تاثیر این تغییرات تا سال ۲۰۵۰حدود
 4/7درصد کمتر خواهد شد.
در بین کشورهای مختلف ،آنگوال بیشترین اثرپذیری از
تغییرات اقلیمی در جهان را داشته است به گونهای که رشد
اقتصادی این کشور تحت تاثیر این وقایع تا سال ۲۰۵۰حدود
 6/1درصد کاهش پیدا خواهد کرد .نیجریه با  5/9درصد،
مصر با  5/5درصد ،بنگالدش با  5/4درصد و ونزوئال با 5/1
درصد دیگر کشورهایی هستند که بیشترین آسیبپذیری
را از تغییرات اقلیمی خواهند داشت.
گفتنی است حجم تولید ناخالص داخلی جهان تا سال
 ۲۰۵۰به  ۲۵۰تریلیون دالر میرس��د .در بین کشورهای
مختلف ،آمریکا و کانادا کمترین تاثیر را از تغییرات اقلیمی
خواهنددید.بهباورپژوهشگران،کاهشرشداقتصادیجهان
دراثرتغییراتاقلیمیاکنونازحرفگذشتهوبهمرحلهعمل
رسیده است .کشورهای در حال توسعه نمیتوانند به تنهایی
از پس این ریسک برآیند و نیاز به کمک فوری دارند.
با توجه به اهمیت تغییرات اقلیمی بر زیس��ت بشر در
توگویی با کارشناسان «چتمهاوس» در حوزه انرژی،
گف 
محیطزیست و منابع طبیعی سعی کردهایم تا اندازهای به
دغدغه این روزهای جهان که البته محصول ویرانگری انسان
و به عبارتی ساخته دست اوست پاسخ داده باشیم.
در این گفتوگو از نظرات جیل دوگان مدیر سیاس��ت
انس��تیتوی رهبری پایداری کمبریج در  2018اس��تفاده

کردهایم .او در س��ال  2014بنیانگ��ذار و مدیر Carbon
 Policy Associates Ltdبوده و فعالیت گستردهای در
زمینه سیاستهای آب و هوایی و انرژی در دولتها از جمله
دولتانگلستانوکمیسیوناروپاداشتهاستواخیرابهعنوان
مدیر گروه رهبران شرکتهای شاهزاده ولز و همچنین به
عنوان مدیر بس��تر رشد سبز اروپا فعالیت کرده است .این
استراتژیس��ت آب و هوا و انرژی بر این باور اس��ت که اراده
سیاسی قدرتمندی برای مشخص کردن چگونگی انطباق
استراتژی صنعتی و اقتصادی هر کشور برای ایجاد جهانی با
کربن صفر تا اواسط قرن حاضر وجود دارد.
دراینرابطهنظریکیدیگرازتحلیلگرانارشدچتمهاوس
به نام پروفسور تیم بنتون ،مدیر برنامه جهانی مجمع جهانی
اقتصادی و استاد اکولوژی دانشگاه لیدز را نیز جویا شدهایم.
پروفسورتیمبنتونرهبریبرنامهانرژی،محیطزیستومنابع
را در چتمهاوس برعهدهدارد .او در سال  2016معاون ابتکار
تحقیقات استراتژیک در دانشگاه لیدز نیز بود .او با دولتهای
انگلیس ،اتحادیه اروپا و گروه 20همکاری داشته ،مدیر برنامه
جهانی مجمع جهانی اقتصادی بوده و نویسنده گزارش ویژه
 IPCCدر مورد غذا ،زمین و آب و هوا در  2019و ارزیابی
ریسک تغییر اقلیم انگلیس است .او تاکنون بیش از 150
مقاله آکادمیک منتش��ر کرده که بسیاری از آنها در مورد
واکنش سیستمها به تغییرات اقلیمی است.
تیم بنتون بر این باور است که تغییرات اقلیمی به اقتصاد
جهان آسیبهای جبرانناپذیری وارد کرده و باعث ایجاد
اختالل در رکود اقتصادی بسیاری از کشورها از جمله وقوع
بهار عربی شده و این موضوع به نوبه خود ثبات ژئوپلیتیکی
برای خاورمیانه و شمال آفریقا را تغییر داده است.
کارشناس بعدی که در این گزارش از نظرات و تحلیلهای
او استفاده کردهایم ،ویلیام بیلیث است که عالوه بر مقام خود
در چتمهاوس ،عضو همكاری در امپریال کالج لندن بوده و از
تحقیقات در مورد موضوعات پایدار انرژی حمایت میكند.
ویلیام پیش از این در آژانس بینالمللی انرژی در پاریس،
آژانس محیطزیست اروپا در کپنهاگ و برای محیطزیست
فن��اوری  AEAفعالیت میکرد .او در س��الهای اخیر با
بانک جهانی AfDB ،و  EBRDبرای بررسی جریانهای
مالی و نیازهای سرمایهگذاری بخش انرژی به طور کلی و
سازوکارهاییبرایپشتیبانیازمدلهایتجاریکهدسترسی
به انرژی به ویژه برای فقیرنشینان را به طور خاص پشتیبانی
کردهاند ،همکاری کرده است.
او اخیرا با طیف گستردهای از سازمانهای بینالمللی از
جمله بانک جهانی ،بانک توسعه آفریقا ،آژانس بینالمللی
ان��رژی تجدیدپذی��ر ،OECD ،آژانس بینالمللی انرژی،
موسسه تحقیقات انرژی الکتریکی ،بانک اروپایی بازسازی و
نالمللیتوسعهپایداروهمچنینبسیاری
توسعه،انستیتویبی 
از ادارات و نهادهای دولتی انگلیس همکاری کرده است.
ویلیام بیلیث بر این باور است که تغییرات اقلیمی ذاتا
سیاس��ی بوده و تاکید ویژهای بر سرمایهگذاری در بخش
توگوی
انرژیهای پاک و تجدیدپذی��ر دارد .در ادامه گف 
«جهانصنعت» را با این کارشناسان از نظر میگذرانید.
  علتاصلیحوادثزیستمحیطیمانندآنچهدر
استرالیاو کالیفرنیاشاهدبودیم،چیست؟
جی�لدوگان :نمیتوان هیچی��ک از این حوادث را به
تنهایی مس��تقیما به تغییرات آب و هوایی نسبت داد اما
میدانیم شرایطی که باعث میشود این حوادث شدیدتر
و شایعتر شوند ،نتیجه تغییرات آب و هوایی است -دمای
گرمتر و الگوهای آب و هوایی مختل که منجر به خشکسالی
یا سیل و طوفان میشود .انگلیس نیز در حال حاضر با سطوح
بیسابقهای تهدید در برابر سیل روبهرو است و جوامع در حال
تشخیص این واقعیت هستند که این اتفاقات نادر و ویرانگر
با افزایش در س��طح معمول رخ میدهد .در انگلستان این
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بهخاطر مصرف زغالس��نگ بوده اس��ت .در سالهای
 ۲۰۱۵و  ،۲۰۱۶تولید جهانی دیاکس��یدکربن اندکی
کاهش یافت اما در دو س��ال گذشته با رشد چشمگیر
مواجه بوده است.
  پیامدهای ادامه تغییرات آب و هوا روی گونههای
گیاهی و جانوری در طوالنیمدت چیست؟
جیل دوگان :هیات بیندولتی تغییر اقلیم ( )IPCCاخیرا
گزارشی را در مورد تاثیر گرم شدن 1/5درجه سانتیگراد باالتر
از سطح قبل از صنعتی شدن در مقابل  2درجه سانتیگراد
گرم شدن زمین منتشر کرده است .زمین در حال حاضر در
سطح یک درجه گرم شدن است .هر دو سناریو از بین رفتن
چشمگیر گونههای گیاهی و جانوری (و گونههای اقیانوس
نیز) را نشان داد .با این حال تفاوت معنیداری بین اثرات
این دو سناریو و بسیاری از گونههای دیگری که در شرایط
 1/5درجه گرم شدن زمین زنده ماندهاند ،وجود دارد .این
امر به منظور فراهم آوردن مقاومت در برابر انطباق با جهان
در حال تغییر ،بسیار مهم است.
تیم بنتون :خیلی دردناک است .بسیاری از گونهها در
حال حاضر رو به انقراض هستند زیرا منطقه آب و هوایی که
در آن میتوانند زندگی کنند در حال تغییر و بیثباتی است.
عالوه بر این ،عواملی چون کاهش زیستگاه و مواد غذایی
گونههای گیاهی و جانوری منجر به تخریب زمین شده که
این موارد به اضافه موارد ذکر شده یک پتانسیل بالقوه برای
انقراض دستهجمعی به شمار میرود .از دست دادن تنوع
زیستی به ما آسیب خواهد رساند ،نه فقط به دلیل از بین
رفتنگونههاینمادینمانندعناصربرجستهبلکهبهایندلیل
که بسیاری از حیوانات و گیاهان برای ادامه بقا مفید هستند
مانند زنبورهای کوچک که آفات گیاهان را نابود میکنند یا
گردهافشانی درختان میوه.
ویلیام بیلیث :نیمی از گونههای گیاهی و جانوری در
مناطق طبیعی جهان ممکن است ب ه علت تغییرات اقلیمی
از روی این کره خاکی ناپدید شوند .انقراض گونههای گیاهی
و جانوری مرزی نمیشناسد و تقریبا تمام کشورها و مناطق
جهان به نوعی درگیر و متاثر از این روند هستند .تعداد کل
گونههای حیوانی و گیاهی جهان حدود هش��ت میلیون
برآورد میش��ود .تازهترین گزارش سازمان ملل حکایت از
ن گونهها در معرض خطر جدی
آن دارد که یکهشتم ای 
نابودی قرار دارند .پژوهشگران سازمان ملل هشدار دادهاند
که تغییر رویکردها و سیاستها در حوزه کشاورزی ،مصرف
و محیطزیست ضرورتی عاجل دارد.
  به نظر شما راهحل این بحران چیست؟
جیل دوگان :اراده سیاسی شدیدی برای مشخص
کردن چگونگی انطباق اس��تراتژی صنعتی و اقتصادی
هر کشور برای ایجاد جهانی با کربن صفر تا اواسط قرن
حاضر وجود دارد .این امر مستلزم تغییر نحوه تفکر در
مورد به انجام رساندن کارهاست -تصاحب کمتر ،اشتراک
بیش��تر و الگوهای تجاری پایدار لزوما به معنای كاهش
استانداردهای زندگی در درازمدت نیست .گرچه انتقال به
دنیای کربن صفر هزینهای دربر دارد که کمتر از ویرانی
این انتقال نیست.
تیم بنتون :از دیدگاه من مقابله با تغییرات آب و هوایی و
زندگیبهترممکناست(فشارکمتراقلیم،محیطهایزیست
بهتر ،آلودگی کمتر ،رژیمهای غذایی بهتر) .ریشه تغییرات
اقلیمی ثروتمند شدن و مصرف هر چه بیشتر است اما این
چیزی نیست که ما را خوشحالتر کند.
ویلیامبیلیث:ترکیبیازانرژیپاک،فرآیندهایصنعتی
لونقل بدون گاز و بهرهوری انرژی ،زمانی که با
پ��اک ،حم 
سرمایهگذاری همراه شود در ارتقای انعطافپذیری در برابر
تاثیراتاجتنابناپذیرتغییراتاقلیمیکهماقادربهجلوگیری
از آنها نیستیم ،راهحل مناسبی است.

دموکراسی

واکاوی شایعات و اخبار جعلی در مورد ویروس کرونا

سالح بیولوژیک

اجتماعی انجام شدهاند ،نتوانستهاند از شیوع اطالعات غلط
و گمراهکننده در عرصه فضای مجازی در قالب پس��ت و
ویدئو که هزاران کلیک و الیک را به خود جلب میکنند و
مدام در حال به اشتراک گذاشته شدن هستند ،جلوگیری
کنند .در این گزارش ،به چهار شایعه بزرگ در مورد ویروس
کرونا که در عرصه فضای مجازی و ش��بکههای اجتماعی
منتشر شدهاند ،پرداخته خواهد شد.
 کشته شدن  65میلیون نفر
اکتبر س��ال  ،۲۰۱۹یک مرکز پژوهش��ی در دانشگاه
جانهاپکینز پژوهشی را انجام داد که در آن واکنش و پاسخ
جهانی به یک بیماری بالقوه اپیدمیک ،مدلس��ازی شده
است .بسیاری از افراد در فضای مجازی به شیوهای غلط،
این مطالعه را تفسیر کردهاند و به اشتباه ،پیشبینیهای
این مطالعه را به تلفات احتمالی یک اپیدمی ،نظیر آنچه
ما در ش��رایط کنونی (با ویروس کرونا) تجربه میکنیم،
مرتبط کردهاند .به عبارت دیگر باید گفت پژوهش انجام
ش��ده توسط مرکز پژوهش��ی دانشگاه جانهاپکینز هیچ
ارتباطی با شیوع ویروس کرونا ندارد .متن پیام توئیتری:
دانشمندان با انجام یک شبیهسازی گفتهاند ویروس کرونا
میتواند منجر به کشته شدن  ۶۵میلیون انسان شود .ما
باید خیلی از آن بترسیم.
این مس��اله ،به یک خط محب��وب و پرطرفدار از ارائه
اطالعات غلط در عرصه فضای مجازی تبدیل شده است.
ب��ه عنوان مثال در این زمینه ش��ماری از توئیتها وجود
دارند که یکی از آنها تا حدود  ۱۴۰۰۰۰الیک را به خود
اختصاص داده اس��ت .این پیام توئیتری ادعا میکند که
ویروس کرونا موجب کشته شدن دستکم  ۶۵میلیون نفر
خواهد شد؛ امری که به هیچ عنوان درست نیست .در این
ن هاپکینز به صراحت اعالم کرده است:
زمینه دانشگاه جا 
ما هرگز در شرایط کنونی پیشبینی نمیکنیم که ویروس
کرونا منجر به کشته شدن  ۶۵میلیون انسان شود.
 سالح بیولوژیک
هنوز به طور دقیق مش��خص نیس��ت منشأ حقیقی
ویروس کرونا چه بوده اس��ت .در ابتدا مقامهای بهداشت
و س�لامت در چین اعتقاد داشتند ویروس کرونا احتماال
از بازار مواد غذایی دریایی در ووهان نشات گرفته .با این
حال دانشمندان هنوز مطمئن نیستند که ویروس کرونا
دقیقا چگونه و کجا ظهور پیدا کرده است.
ب��ا این هم��ه در ش��بکههای اجتماع��ی ،نظریههای
اثباتنشده و غلطی در مورد ویروس کرونا وجود دارند که
شیوع این ویروس را به یک پژوهش در زمینه سالحهای

سیاسی جهان مشهود بوده – خروج ترامپ از توافق پاریس-
افزایشمیدهد.جایگزینیاقتصادازسوختهایحاویکربن
باال به کم و فاقد کربن ،نه تنها هزینههای متوسط را در پی
خواهد داشت بلکه مزایای بزرگی از قبیل معیشت پایدارتر
و کیفیت بهتر هوا نیز دارد.
تیم بنتون :تغییرات اقلیم��ی در حال حاضر اقتصاد
جهان را تغییر داده است :خشکس��الی ،طوفان ،سیل و...
همه آسیبهای محلی ایجاد میکنند و گاهی اوقات اثرات
میتوانند در فضا و زمان جاری شوند تا منجر به اثرات قابل
توجهی شوند .به عنوان مثال ،قیمت مواد غذایی از یک دهه
پیش در اثر خشکسالیهای شدید برانگیخته شده و احتماال
در اثر تغییر اوضاع افزایش یافته است و در نتیجه افزایش
قیمت مواد غذایی باعث ایجاد اختالل در بسیاری از کشورها
از جمله وقوع بهار عربی شده است و این به نوبه خود ثبات
ژئوپلیتیکی برای خاورمیانه و شمال آفریقا را تغییر داده است.

  مداخالتسیاسیتاچهاندازهدربحرانیترکردن
تغییرات آب و هوایی نقش دارد؟
جی�ل دوگان :در این میان باید از البیهایی س��خن
گفت که روی سوختهای فسیلی سرمایهگذاری کردهاند
و به دنبال آهسته کردن روند انتقال اقتصاد به یک مسیر
پایدار هستند .البته این شرایط در حال تغییر است ،اما هنوز
هم آثار آن به خوبی دیده میشود چراکه منافع البیهای
قدرتمن��د دلیل مهمی برای عدم اقدام سیاس��ی در مورد
تغییرات اقلیمی است.
تیم بنتون :اینکه رهبران برخی کش��ورها فعاالنه از
جاهطلبیهای بیشتر جلوگیری میکنند ،مسالهساز است
اما محافظت رهبران جهان از اقتصاد خود تا حدی نیز قابل
درک است .امیدوارم با افزایش فوریتهای اقلیمی ،چنین
کشورهایی نیاز به تغییر را به چشم ببینند ،همانطور که
تقویت اقتصادی کوتاهمدت منجر به پیامدهای بلندمدت

برای اقتصاد جهان میشود که ممکن است در آن مصونیت
نداشتهباشند.
ویلیام بیلیث :تغییرات آب و هوایی ذاتا سیاسی است
زی��را بدترین اثرات تغییرات اقلیم��ی طی چند دهه بروز
خواهد کرد ،بنابراین بر فرزندان و نوههای ما نیز تاثیر خواهد
گذاشت نه ما.
  تاچهاندازهمیتوانتوسعهجنبشهایسیاسی
 اجتماعی مانند تاثیر گرتا تونبرگ را در از بین بردنآسیبهای تغییرات آب و هوایی موثر دانست؟
جیلدوگان:تاثیرگرتاتونبرگباعثآگاهیبخشیشده
و به بسیج نسلی از جوانان که بیشتر تحت تاثیر تغییرات
آبوهوایی هستند ،کمک کرده است .این امر در بعضی از
کشورها از نظر سیاسی در عملکرد گالوانیزه دارای اهمیت
بوده اما هنوز تاثیر آن در سایر کشورها نیست.
تیم بنتون :ظهور و نفوذ چنین افرادی به هیچوجه از طریق
اقدام مستقیم موثر نیست ،اما در به دست آوردن مشخصات
مساله مطرح شده سیاسی بسیار تاثیرگذار است .هنگامی
که شهروندان برای ایجاد تغییرات اقلیمی و انتقال عادالنه
قدرت پای صندوقهای رای میجنگند ،اقدامات سیاسی
سریع اتفاق میافتد.
ویلی�ام بیلیث :جنبش جوانان و ظهور افرادی مانند
گرتا تونبرگ از نظر من در تغییر لحن بحث بسیار تاثیرگذار
بوده و نادیده گرفتن این موضوع را برای سیاستمداران بسیار
سخت کرده است.
 س�رمایهگذاری کش�ورها در ان�رژی پ�اک و
تجدیدپذیر چقدر به حل بح�ران آب و هوا کمک
میکند؟
جیل دوگان :هزینه سرمایهگذاری در انرژیهای پاک
و تجدیدپذیر بسیار زودتر از آنچه پیشبینی میشد ،ارزان
شدهاست.هزینهفتوولتائیک-سیستمتبدیلمستقیمانرژی
خورش��یدی به انرژی الکتریسیته -و باد فراساحل به طرز
چشمگیری کاهش یافته است .هزینههای ذخیره انرژی از
سال 2010تاکنون بیش از 80درصد نیز کاهش یافته است.
این مساله به سیاستمداران و تجار یک بسته اقتصادی بزرگ
برای دور شدن سریعتر از سوختهای فسیلی میدهد.
تیم بنتون :هر مقدار کاهش کمک میکند .اما انرژی
تجدیدپذیر بخشی از مساله است چراکه دیگر سوختهای
فسیلی وجود ندارد (در حال حاضر ،هر دو در حال افزایش
هستند  .)...گازهای گلخانهای غیرکربنی برای مقابله نیز
مهم هستند .به عنوان مثال در کشاورزی با کود نیتروژنی
کم و دام کمتر و متوقف کردن نابودی جنگلها این اتفاق
رخ میدهد.
ویلیام بیلیث :کل س��رمایهگذاریهای جهانی در
حوزه انرژی در س��ال گذش��ته  1/8تریلیون دالر بود و
اختصاص یکسوم از این رقم به انرژیهای تجدیدپذیر
و افزای��ش بهرهوری میتواند خبر خوش��حالکنندهای
باشد ،اما نکته اینجاست که میزان سرمایهگذاریها در
این بخشها طی دو سال گذشته رشدی نداشته است.
میزان رشد تولید ساالنه برق از منابع تجدیدپذیر شامل
انرژی بادی ،خورش��یدی ،آبی و ...در سال  ۲۰۰۰حدود
 ۲۵گیگاوات بود اما میزان رشد آن در سال  ۲۰۱۶هفت
برابر سال  ۲۰۰۰بود و از آن به بعد رشد چندانی نداشته
است .کشورهای جهان طی سال گذشته  ۷۲۶میلیارد
دالر در پروژههای نفتوگاز و حدود  ۸۰میلیارد دالر در
پروژههای زغالسنگ سرمایهگذاری کردهاند .از طرفی
 ۱۲۷میلی��ارد دالر نیز در نیروگاههایی که با س��وخت
فسیلی کار میکنند ،سرمایهگذاری شده است .این ارقام
به ش��دت برای دوستداران محیطزیست هشداردهنده
است و باعث اوجگیری گرمایش زمین خواهد شد .نیمی
از دیاکسیدکربن تولید شده در جهان طی سال گذشته
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بیولوژیک در «انس��تیتو ویروسشناسی ووهان» مرتبط
میکنند .این انس��تیتوی پژوهش��ی میزبان «آزمایشگاه
ملی ایمنی زیستی ووهان» است .در پستی که در شبکه
اجتماعی فیسبوک منتشر شده و بیش از چهار هزار مرتبه
نیز به اشتراک گذاشته شده ،آمده که اعتقاد بر این است که
انستیتو ویروسشناسی ووهان دقیقا همان مکانی است که
بیماری کرونا از آن نشات گرفته است .متن پیام توئیتری
به این نکته اشاره دارد که ویروس کرونا بخشی از برنامه
آزمایشگاهی چین برای تولید یک سالح بیولوژیک بوده که
به صورت غیرارادی به بیرون نشت کرده است.
این مس��اله ظاهرا مبتنی بر اظهارنظر یک افسر ارتش
اس��راییلی اس��ت که توسط واش��نگتنتایمز به اشتراک
گذاش��ته ش��ده اس��ت .واش��نگتنتایمز همان رسانهای
اس��ت که بیش��تر گفته بود باراک اوباما مسلمان است و
تئوریهای توطئه بس��یاری را ش��ایع کرده بود .بالفاصله
پ��س از انتش��ار این مطلب ،بس��یاری از کارشناس��ان و
متخصصان به واشنگتنپس��ت گفتهاند هیچ سندی دال
بر نشت ویروس کرونا از آزمایشگاههای چین وجود ندارد.
انستیتو ویروسشناسی ووهان نیز اعالم کرده« :شایعاتی
از این نوع صدمات زیادی را به کارشناسان و متخصصان
م��ا که در خط مقدم نبرد با ویروسهایی نظیر کرونا قرار
دارند وارد کرده است و پژوهشهای اورژانسی که ما طی
اپیدمی این ویروس در حال انجام آنها بودیم را با اختالل
مواجه کرده است».
 قاچ�اق کرون�ا از کانادا توس�ط جاس�وسهای
چینی
برخی پس��تها در ش��بکههای اجتماعی این گزاره را
نش��ر میدهند که ویروس کرونا که برای نخستینبار در
ووهان ش��یوع پیدا ک��رد ،از یک آزمایش��گاه در کانادا و
در چارچ��وب طرح محرمانه دولت چین جهت س��اخت
ی��ک س�لاح بیولوژیک ،قاچاق ش��ده اس��ت .این نظریه
توس��ط پایگاه  Politifactکه به راستیآزمایی ادعاهای
مختلف میپردازد ،ش��دیدا مورد تردید قرار گرفته است.
اینطور به نظر میآید که این نظریه به نوعی با شایعهای
ک��ه پیش از این ب��ه آن پرداخته ش��د و مرتبط با مرکز
ویروسشناسی دولت چین در ووهان بود ،در ارتباط باشد.
یک سیاستمدار حزب جمهوریخواه آمریکا با نام سولومون
یو (آمریکایی-چینی) که بیش از  ۱۰۰۰۰۰دنبالکننده
در ش��بکههای اجتماعی دارد گفته است« :ویروس کرونا
توسط جاسوسهای چینی از کانادا دزدیده شده و سپس به
ووهان ارسال شده تا برای ساخت سالح بیولوژیک و کشتن

دشمنان خارجی چین مورد استفاده قرار گیرد».
متن پیام توئیتری سولومون یو به این نکته اشاره دارد که
جاسوسان چینی برای ساخت یک سالح بیولوژیک توسط
چین ،ویروس کرونا را از کانادا قاچاق کردهاند.
اگرچه در شرایط فعلی یک پژوهشگر چینی که در کانادا
کار میک��رده به دلیل نقض احتمالی قوانین کانادا تحت
بازجویی قرار دارد (براساس دادههای پایگاه ،Politifact
او دو سال متوالی هر بار دو مرتبه به مرکز ویروسشناسی
ووهان دعوت شده است) ،با این حال ،هیچ سند و مدرکی
دال ب��ر اینکه او ویروس کرونا را از کانادا به س��رقت برده
و به ووهان منتقل کرده تا چین با آن س�لاح بیولوژیک
بسازد ،وجود ندارد.
 طرح چین برای کشتن مبتالیان به کرونا
در شبکههای اجتماعی اخباری در حال گردش هستند
که میگویند چین به دنبال کسب اجازه از دادگاه عالی این
کشور است تا مبتالیان به ویروس کرونا را بکشد .بسیاری از
پایگاههایی که به بررسی درستی و صدق ادعاها میپردازند
نظی��ر پایگاه حقیقتی��اب  Snopesگفتهاند این ادعاها
دروغ هستند و از پایگاهی نشات میگیرند که هشدارهای
زیادی در مورد نادرس��ت بودن ادعاهای آن به مخاطبان
داده شده است.
انس��تیتو مطالع��ات رس��انه  Poynterاع�لام کرده
حس��ابهای کاربری در شبکههای اجتماعی همچنان بر
این ایده پافشاری میکنند که چین طرحی مبنی بر کشتن
افراد مبتال به کرونا در سر دارد.
اضافه بر این ،برخی حس��ابهای کاربری این ایده را
مطرح کردهاند که سوزاندن اجساد افراد مبتال به ویروس
کرونا ،مقدار زیادی دیاکس��یدگوگرد تولید میکند که
این مس��اله به وضوح از طریق عکسهای ماهوارهای قابل
مشاهده است .هیچ سندی دال بر اینکه هیچکدام از این
موارد درست باشند وجود ندارد.
مت��ن پیام توئیتری به این نکته اش��اره دارد که چین
شمار جانباختگان ویروس کرونا را از افکار عمومی پنهان
میکن��د .تصاویر ماهوارهای حاکی از تجمع مقدار زیادی
دیاکس��یدگوگرد در اطراف ووهان هستند که میتواند
گواهی بر س��وزانده ش��دن ش��مار زیادی از مبتالیان به
کرونا باشد.
ب��ه طور کلی باید گفت فضای مجازی به خصوص در
شرایط خاصی نظیر شیوع ویروس کرونا ،میتواند تا حد
زیادی به محلی برای شیوع اطالعات غلط تبدیل شود که
عمده هدف آن نیز ایجاد ترس و وحشت در میان تودههای
مردم اس��ت .مردم به عنوان مخاطبان فضای مجازی باید
با این مساله آگاهانه برخورد کنند و فریب اطالعات غلط
را نخورند.

فاطمه رحیمی -هر چه به انتخابات  2020ریاستجمهوری
آمریکا نزدیک میشویم ،کارزار رقابتهای انتخاباتی نیز حساستر
میشود .انتخابات ریاستجمهوری آمریکا در تاریخ  3نوامبر (برابر
با  13آبان  )1399برای بار پنجاه و نهم برگزار خواهد شد و تکلیف
رییسجمهور جدید آمریکا و معاون اول او را مشخص خواهد کرد.
اما پیش از آن باید منتظر نهایی شدن گزینه حزب دموکرات برای
رقابت با ترامپ بود.
درانتخاباتهایریاستجمهوریآمریکا،حزبیکهرییسجمهور
به آن تعلق دارد معموال کاندیدای دیگری برای رقابتهای انتخاباتی
معرفی نمیکند .از همین رو و با توجه به ساختار انتخاباتی آمریکا و
رقابت بین دو حزب اصلی جمهوریخواهان و دموکراتها ،کاندیدای
اصلی جمهوریخواهان برای ریاستجمهوری شخص دونالد ترامپ
و برای معاون اول رییسجمهور «ویلیام ولد» خواهند بود .اما در
مقابل رقبای دموکرات او پیش از ورود به رقابت اصلی باید از فرآیند
انجمنهای حزبی و مناظرههای آن عبور کنند .با برگزاری برخی از
مناظرههای مذکور ،از بین  24داوطلب حزب دموکرات که برای
حضور در مناظره اول نامزدهای انتخابات  ۲۰۲۰ریاستجمهوری
آمریکا اعالم آمادگی کرده بودند ،تنها چند نفر در گردونه اصلی
رقابت باقی ماندهاند.
تا این مرحله از انتخابات درونحزبی ،از مجموع  ۲۹نامزد حزب
دموکرات در این دور از انتخابات ریاستجمهوری آمریکا فقط سه
نامزد باقی ماندهاند؛ جو بایدن ،برنی سندرز و تولسی گابرد نماینده
ت هاوایی .گابرد تاکنون با کس��ب نزدی��ک به دو رای هیات
ایال 
نمایندگان ،شانسی در کورس رقابت با دو نامزد نخست ندارد.
سناتور برنی سندرز که با شعار انقالبی وارد عرصه رقابتهای
درونحزبی آمریکا شده بود با پیشتازی در ایاالت آیووا ،نیوهمپشایر
و نوادا به نظر میرسید که فرد موردنظر و رقیب اصلی برای رقابت با
دونالد ترامپ خواهد بود ،اما با اوجگیری جو بایدن ،معاون پیشین
ریاستجمهوری آمریکا در کارولینای جنوبی با کسب  ۴۸درصد
آرا باالتر از رقیب همحزبی خود برنی سندرز ایستاد و این پیشتازی
را در انتخابات سهشنبه بزرگ نیز حفظ کرد .او در  10ایالت از 14
ایالت انتخاباتی موفق به کسب رای اکثریت شد آن هم به دلیل
حمایت دیگر نامزدهای حزب دموکرات که از ادامه رقابتها کنار
رفتند و او را نسبت به سندرز مورد تایید قرار دادند.
تا یک ماه پیش بایدن به دلیل عملکرد بس��یار ضعیفش ،در
آستانه خروج از رقابتها بود .اما بعد از انتخابات درونحزبی ایالت
کارولینای جنوبی که به پیروزی قاطع بایدن منجر شد ،ناگهان ورق
برگشت .اولین شکست سندرز در کارولینای جنوبی رقم خورد.
بعد از انتخابات کارولینای جنوبی ،دموکراتهای میانهرو حول
محور بایدن برای شکست دادن سندرز متحد شدند .در نتیجه و
در آستانه سهشنبه بزرگ ،تعدادی از نامزدهای میانهرو از جمله
پیت بوتجج ،از رقابتها کنارهگیری کرده و از بایدن حمایت کردند.
این حمایتها بعد از سهشنبه بزرگ نیر تداوم یافت .اندرو یانگ
آخرین کاندیدایی بود که به تازگی از بایدن حمایت کرد .افزون بر

فرازوفرود نامزدهای انتخابات درونحزبی دموکراتهای آمریکا

صعود بایدن ،سقوط سندرز

این ،سران حزب دموکرات مانند بیل کلینتون ،باراک اوباما و جان
کری همه به تلویح و تصریح از بایدن حمایت کردند یا پشت پرده
تحرکاتی به نفع او انجام دادند.
حاال به نظر میرسد که این تحرکات به ثمر رسیده و سندرز
را به حاشیه رانده است .بعد از پیروزی اخیر بایدن ،مشخص شد
که پیروزیهای اخیر او در کارولینای جنوبی و سهشنبه بزرگ،
تصادفی و از روی شانس نبود بلکه بایدن واقعا توانسته است طیف
گستردهای از رایدهندگان را به سمت خود جذب کند .از سوی
دیگر شکستهای پیدرپی سندرز نیز نشان داد که برنامه «انقالبی»
سندرز نتوانسته است اقشار مختلف جامعه ،از گروههای قومی گرفته
تا طبقات کارگر را جذب کند.
پس از سهشنبه بزرگ در دهم مارس شش ایالت آمریکا به طور
همزمان انتخابات مقدماتی درونحزبی برگزار کردند .برنی سندرز
بار دیگر نتوانست در این ایالتها پیروز شود .جو بایدن در چهار
ایالت میسیسیپی ،آیداهو ،میسوری و از همه مهمتر میشیگان
پیروز شد .برنی سندرز در دو ایالت واشنگتن و داکوتای شمالی با
فاصله اندکی از جو بایدن پیش افتاد.
جو بایدن در دومین سهشنبه بزرگ توانست با پیروزی در چهار
ایالت موقعیت خود را در برابر برنی سندرز تثبیت کند و به امید اول
دموکراتها برای رقابت نهایی با ترامپ تبدیل شود .با این پیروزی

اختالف امتیاز معاون سابق اوباما به عدد  ۱۶۰رسید .او در این روز
توانست عالوه بر سیاهپوستان ،از حمایت سفیدپوستان روستایی و
مردمان حومهنشین برخوردار شود و به این ترتیب میشیگان یکی
از ایالتهای کلیدی را از آن خود کند .در سال  ۲۰۱۶سندرز در
این ایالت توانسته بود به پیروزی دست یابد.
جو بایدن برتری خود را نسبت به برنی سندرز در رقابتهای
انتخاباتی اولیه در میسیسیپی و میشیگان با حمایت هر دو طیف
سیاهها و سفیدها افزایش داد .به نوشته روزنامه نیویورکتایمز ،جو
بایدن روز سهشنبه با پیروزی در چهار ایالت از شش ایالت توانست
فرماندهی ستاد انتخاباتی دموکراتها را بر عهده گیرد و شانس
خود را به عنوان نامزد نهایی افزایش دهد .او که در سه انتخابات
اول اوضاع اصال مس��اعدی نداشت ،حاال به امید اول دموکراتها
برای انتخابات عمومی در ماه نوامبر تبدیل شده است .با یک ائتالف
قدرتمندانه که از سوی میانهروها به وقوع پیوست ،بایدن توانست
ایاالت میانه غربی را فتح کند.
در پی��روزی بزرگ انتخابات دهم مارس ائتالف قدرتمندی از
رایدهندگان تشکیل شد که از میان آنها میتوان به حمایت زنان
و میانهروهای سفیدپوست اشاره کرد .همین امر شانس دریافت
رای بایدن از سوی جمهوریخواهان میانهرو را در انتخابات عمومی
افزایش میدهد .با این حال هنوز بایدن نتوانسته در کسب آرای

جوانان و افراد لیبرال موفقیتی بهدست آورد و این بزرگترین نقطه
ضعف کارزار انتخاباتی وی ب ه حساب میآید .لیبرالها و جوانان
حامیان سرسخت برنی سندرز به حساب میآیند .این در حالی
است که سندرز موفقیت چهار سال پیش خود را در ایالت میشیگان
در میان طبقه کارگر نتوانست تکرار کند و رایدهندگان روستایی
در حالی که چهار سال پیش وی را به هیالری کلینتون ترجیح
داده بودند ،اینبار به سمت معاون سابق ریاستجمهوری آمریکا
چرخیدند .البته بایدن نیز تاکنون نشان داده فاقد توانایی برای به
هیجان درآوردن رایدهندگان است.
این در حالی اس��ت که پیروزی بایدن در میش��یگان نش��ان
داد که س��ندرز در تاسیس یک ائتالف فراقومی از رایدهندگان
شکستخورده است .نتایج انتخابات ایالت میشیگان این شکست را
برمال کرد .این ایالت گروههای بزرگ و متعددی مانند دانشجویان،
کارگران سفیدپوست ،سیاهپوستان و مسلمانان را در خود جای
داده است .سندرز امیدوار بود همه این گروهها را به سمت خود
جذب کند و در این ایالت نمادین پیروز شود اما برخالف انتظار،
میش��یگان به بایدن رای داد .حاال بایدن میتواند ادعا کند که او
ائتالفی فرانژادی ایجاد کرده که س��ندرز در ایجاد آن ناتوان بود.
خصوصا که سندرز در روزهای اخیر ،به طرز آشکاری تبلیغات خود
را بر ایالت میش��یگان متمرکز کرده بود .او رویدادهای انتخاباتی
خارج از این ایالت را لغو و تیم خودش را به میشیگان اعزام کرد.
این در حالی است که بایدن در همه ایالتهایی که روز سهشنبه
انتخابات برگزار کرده بودند ،به طور یکسان تبلیغ کرده بود .افزون
بر این ،سندرز در انتخابات درونحزبی سال  ،۲۰۱۶در میشیگان
پیروز شده بود بنابراین شکست وی در آنجا میتواند نشانهای از
رویگردانی حامیان قدیمی از سندرز باشد.
انتخابات مقدماتی در آمریکا که نزدیک به پنج ماه زمان میبرد
از این نظر برگزار میشود تا شمار نامزدها پیش از برگزاری انتخابات
سراسری محدود شود .این انتخابات به عنوان ابزاری برای احزاب
سیاسی در آمریکا با هدف دست یافتن به یک وحدت نظر روی
یک نامزد پیش از انتخابات است.
انتخاب��ات مقدمات��ی آمریکا دربر گیرن��ده دو نوع انتخاب
نامزدهای ریاستجمهوری  ۲۰۲۰آمریکاست که ابتدا انتخابات
با عنوان انجمنهای حزبی و در پایان تشکالت حزبی برای دست
یافت��ن به وحدت نظر و انتخاب نامزد نهایی خود در همایش
حزبی -سیاس��ی که به نشست گزینش نامزد نیز شهره است،
برگزار میشود .طبق بند دوم قانون اساسی آمریکا ،فردی که
قرار اس��ت نامزد ریاستجمهوری آمریکا شود باید زاده خاک
آمریکا ،حداقل  ۳۵سال و دستکم  ۱۴سال در آمریکا اقامت
داشته باشد.
پس از پایان یافتن انتخابات مقدماتی که به مدت پنج ماه از
ابتدای سال میالدی  ۲۰۲۰تا ژوئن ادامه مییابد ،هر یک از احزاب
همای��ش حزبی خود را برای تعیین نامزد نهایی برگزار میکند.
حزب دموکرات همایش حزبی خود را بین  ۱۳تا  ۱۶ژوئیه (۲۳

تا  ۲۶تیرماه  )۱۳۹۹در شهر میلواکی ایالت ویسکانسین برگزار
میکند .البته دیگر شهرهای هیوستون ،تگزاس ،میامی و فلوریدا
نیز برای این منظور در نظر گرفته شده است .حزب جمهوریخواه
نیز همایش حزبی خود را قرار اس��ت در ش��هر شارلوت در ایالت
کارولینای جنوبی بین  ۲۴تا  ۲۷ماه آگوس��ت ( ۳تا  ۶ش��هریور
 )۱۳۹۹برگزار کند.
 وضعیت ترامپ در آستانه انتخابات ریاستجمهوری
بررسیهای میدانی و نظرس��نجیهای انجام شده در ایاالت
متح��ده نش��ان میدهد که محبوبیت دونال��د ترامپ در آمریکا
در حال افزایش اس��ت .طبق نظرس��نجی اخیر موسسه گالوپ،
محبوبیت ترام��پ  49درصد و میزان مخالفت با وی  48درصد
است .این نخستینبار است که در نظرسنجی ،میزان حمایت از
دونالد ترامپ بیشتر از مخالفانش از زمان آغاز ریاستجمهوریاش
در ژانویه  2017است.
به نظر میرسد با توجه به افزایش محبوبیت وی در این مقطع
حساس ،شانس وی برای پیروزی برای دور دوم ریاستجمهوری
و حضور در کاخسفید افزایش مییابد .همچنین طبق نظرسنجی
پایگاه اینترنت��ی  FiveThirtyEightدرباره محبوبیت ترامپ،
میزان محبوبیت وی از ماه سپتامبر که مراحل استیضاح وی آغاز
شد ،افزایش یافته است .ترامپ که از استیضاح در مجلس سنا تبرئه
شد ،اکنون میانگین محبوبیتش  43/3درصد و عدم محبوبیتش
 52/2درصد است.
به باور برخی تحلیلگران آمریکایی از جمله تحلیلگر سیانان،
میزان محبوبیت ترامپ در زمان مناسبی در حال افزایش است.
روسای جمهور با محبوبیتی بین  46تا  54درصد در این مرحله
معموال به انتخاب مجدد نزدیک میشوند .روسای جمهور با میزان
محبوبیت 45درصد و کمتر معموال در انتخابات شکست میخورند.
میزان محبوبیت ترامپ ممکن است تا جایی ادامه یابد که بار دیگر
در انتخابات پیروز شود.
ازطرفدیگربراساسنظرسنجیجدید«شبکهسیبیاسنیوز»،
 65درصد از آمریکاییها فکر میکنند ترامپ در رقابت تنگاتنگی
با یک نامزد دموکرات ،بار دیگر پیروز خواهد ش��د .گفتنی است
رییسجمهور در آمریکا به صورت غیرمستقیم و در واقع توسط
الکترالها انتخاب میشود .تعداد الکترالها  538نفر است و فرد
منتخب باید حداقل  270رای به دست آورد .در غیر این صورت،
مجلس نمایندگان این کشور رییسجمهور و سنای ایاالت متحده
معاون رییسجمهور را انتخاب خواهند کرد.
روند نامزدی در انتخابات آمریکا غیرمس��تقیم اس��ت ،به این
شکل که رایدهندگان به فهرستی از نامزدهای حزبی برای ارائه به
کنوانسیون رای میدهند (انتخابات مقدماتی) .پس از این مرحله و
مشخص شدن نامزدهای هر حزب برای ریاستجمهوری و معاون
او ،اسامی آنان از سوی احزاب به کنوانسیون ملی معرفی میشود
و رقابت انتخاباتی در زمانی حدود شش تا هشت ماه برای تصدی
پست ریاستجمهوری آغاز میشود.
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صبارضایی-چندیپیشحسنروحانی،رییسجمهور
کشورمان طی سفری به مالزی پیشنهاد ایجاد ارز دیجیتالی
اسالمی را داده بود تا از طریق آن تبادالت تجاری صورت
گیرد .بارها و بارها از مسووالن کشورمان شنیدهایم که عنوان
کردهاندتالشمیکنندبااستفادهازبیتکوینودیگرارزهای
دیجیتالی مرسوم در دنیا تحریمها را دور زده و تبادالت مالی
و تجارت با دیگر کشورها را از طریق رمزارزها انجام دهند .اما
به راستی تجارت در سطح کالن از طریق رمزارزها در عمل
ممکن است؟ کارشناسان بر این باور هستند که این گفتهها
تنها روی کاغذ و در حد تئوری قابل اجرایی شدن است و
در عمل غیرممکن است ،چراکه تبادالت مالی گسترده با
بیتکوین که مرسومترین و محبوبترین رمزارزها به شمار
رفته و بیشترین تراکنشهای مالی را دارد غیرممکن است.
از سوی دیگر تبادالت مالی در حجم باال سروصدای زیادی
به راه انداخته و توجهات را به خود جلب میکند و به راحتی
مشخص میشود ایران در حال انجام تبادالت مالی خود از
طریق ارزهای دیجیتالی است.
مشکالت و موانع تجارت از طریق ارزهای دیجیتالی
برخی از کارشناس��ان بر این عقیدهاند که تجارت یک
کش��ور از طریق بیتکوین و ارزهای دیجیتالی مشکالت
و موانع بسیاری دارد که در عمل میتواند تجارت از طریق
بیتکوین و دیگر رمزارزها را غیرممکن کند.
حامد حقبیان ،کارشناس حقوق بینالملل در رابطه با
تجارت از طریق بیتکوین در گفتوگو با «جهانصنعت»
اظهار کرد :به طور کلی چند عامل روانی در ش��کلگیری
هرگونه تجارت و داد و ستد موثر است .نخست آنکه هر دو
طرف تمایل و قصد معامله را داشته باشند .دوم ،معامله با
شخص مقابل فاقد ریسک تجاری باال و یا مخاطرات قانونی
باشد و دیگر اینکه شیوههای پرداخت نیز باید مورد تایید
طرفینمعاملهباشد.
حقبیان گفت :اگر قصد داشته باشیم بیتکوین را به
عنوان شیوه پرداخت انتخاب کنیم باید این مورد را در نظر
بگیریم که در برخی از کشورهای دنیا معامله با بیتکوین
ممنوعبودهودربرخیدیگر معامالتباارزهایدیجیتالبین
فعاالن و بازیگران اقتصادی مرسوم و محبوب نیست.
او با اشاره به اینکه نوسان قیمت بیتکوین بسیار زیاد
است بیان کرد :ریسک معامله با بیتکوین بسیار باال بوده و
به همین دلیل برای بسیاری از تاجران معامله با بیتکوین
مطلوبیتکافیندارد.
این کارشناس رمزارز با اشاره به تحریمهای شدید آمریکا
علیه ایران و قرار گرفتن کشورمان در لیست سیاه FATF
بیان کرد :در سال 2019نیز FATFتوصیهنامهای در رابطه
با مقرراتگذاری در حوزه رمزارزها ارائه کرد .بنابراین از یک
سو تحریمها و از سوی دیگر قرار گرفتن ایران در لیست سیاه

امکان صادرات و واردات با دیگر کشورها از طریق ارزهای دیجیتالی بررسی شد

ماموریتغیرممکن

 FATFمیتواند موانع بسیاری برای مبادالت تجاری حتی
از طریق رمزارزها ایجاد کند.
حقبی��ان در رابطه با بحث تکنیکال و فنی مبادالت
تجاری از طریق رمزارزها بیان کرد :اگرچه در تراکنشهای
مالیازطریقرمزارزهاییمانندبیتکوینکهمحبوبترینو
مرسومترینرمزارزبهشمارمیرود،تراکنشمخفیمیماندو
ردیابی آن بسیار دشوار است اما برای نقد کردن تراکنشهای
مزبور نیز مسائلی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
او اف��زود :فرض کنیم که محصوالت خود را از طریق
بیتکوین به فروش رساندهایم .حال اگر طرف مقابل بخواهد
بیتکوی��ن را به پول نقد تبدیل کند ،باید از صرافیهای
آنالین کمک بگیرد .اما بر صرافیهای ارزهای دیجیتالی
یک اصل و قاعده مهم تحمیل ش��ده که ب��ه (Know
 )Your Customer-KYCیا همان مش��تری خود را
بشناس ،معروف است.
حقبیان تاکید کرد :صرافیهای دنیای رمزارزها به دنبال
ریشه و منشأ پول تراکنش انجام شده هستند و میخواهند
بدانند این معامله با چه شخصی انجام شده است .متاسفانه
بس��یاری از صرافیهای مهم ارزهای دیجیتالی نیز از ارائه
خدماتبهایرانیهاامتناعمیکنند.اگرتاجریبخواهدباایران
از طریق بیتکوین معامله و پول خود را نقد کند با مشکالت
بسیاری مواجه میشود و این امر میتواند مقبولیت تجارت
از طریق رمزارزها را نسبت به شیوههای سنتی معامالت که
نوسانات و ریسک کمتری نیز دارند کاهش دهد.
او در ادامه گفت :در دنیای بیتکوین نمیتوان انتظار
انجام تراکنشات تجاری با مبالغ باال را داشت؛ برای مثال اگر
ما خواهان فروش محصوالت نفتی به ارزش  200میلیون
دالر باشیم ،انجام معامله مزبور از طریق بیتکوین با توجه
به ساختار شبکه و توزیع کوینهای منتشر شده تقریبا
بعید است .او افزود :اگرچه چندی پیش صحبت از انجام
تراکنش با بیتکوین به میزان یک میلیارد دالر بود اما این
امر شرایط خاصی را نیاز دارد و سروصدای بسیاری ایجاد
میکند که با ماهیت و ذات دور زدن تحریمها تناسب ندارد.
از سوی دیگر اشخاص ایرانی نیز بیتکوین به میزان کافی
ندارند تا بتوانند برای تجارتهای س��نگین از آن استفاده
کنند .در ایران تنها برای معامالت تجاری خرد ،مثال در حد
واردات 20گوشی موبایل میتوان از بیتکوین استفاده کرد.

حقبیان با اش��اره به اینکه  96درصد از دارندگان کیف
پولهای بیتکوی��ن در جهان تنها مالک چهار درصد
از ارزش بازار در این رمزارز هس��تند بیان کرد :این 96
درصد حداکثر یک بیتکوین در کیف پول خود دارند.
دنیای رمزارزها شفاف بوده و اطالعات شبکه به راحتی
در آن قابل مش��اهده اس��ت .به عنوان نمونه اطالعات
مزبور به راحتی از سایت  bitinfocharts.comقابل
دسترسی است .بنابر اطالعات موجود در این سایت چهار
درصد مابقی ،تمامی بازار بیتکوین را در اختیار دارند
که غالبا صرافیهای بزرگ ،دالالن و سفتهبازان اروپایی
و آمریکایی هستند.
او افزود :به بازیگران بزرگ بیتکوین که چهار درصد از
فعاالن این بازار را تشکیل میدهند اصطالحا نهنگ گفته
میش��ود .نهنگها به راحتی میتوانند در قیمتگذاری
بیتکوین و یا ایجاد نوسانات قیمتی نقشی تعیینکننده
ایفا کنند .اگر در ایران بخواهیم تراکنش سنگین بیتکوین
داشته باشیم به هزاران بیتکوین نیاز داریم اما در شرایط

اجرا شده و یا فسخ شود .از سوی دیگر پشتوانه این رمزارزها
قرار است پول ملی کشورمان باشد یا پول دیگری؟ اکنون در
شرایط بسیار دشواری از نظر اقتصادی قرار داریم و کشورها
تمایلی به تبادالت تجاری با ایران ندارند.

 رمزاسالمی میتواند راهگشا باشد

کارشناسان معتقدند ایجاد ارز اسالمی راهکار مناسبی
است اما بانک مرکزی گزینه مناسبی برای اجرایی کردن
آن نیست.
کاوه مش��تاق ،فعال در زمینه اس��تخراج رمزارزها به
«جهانصنعت» گف��ت :چندی پیش حس��ن روحانی،
رییسجمهوری کشورمان در سفر به مالزی پیشنهاد کرد
که کشورهای اسالمی رمزارز اسالمی ایجاد کنند .عدهای بر
این باور هستند که بیتکوین گزینه بهتری برای تبادالت
مالی مابین کشورها به شمار میرود اما کارکرد بیتکوین
کامال متفاوت بوده و رمزارز مشترک راهکار بسیار بهتری به
شمارمیرود.اوتاکیدکرد:بهنظرنمیرسدبانکمرکزینهاد

کنونی نه امکان استخراج این میزان بیتکوین وجود دارد و
نه دسترسی الزم برای خرید آن.
حقبیان گفت :بیشترین استخراج در مزارع بیتکوین
آمریکا انجام میشود .اگرچه به صورت تئوری و روی کاغذ
میتوان گفت با استفاده از بیتکوین میتوانیم تحریمها را
دور بزنیم اما در عمل مشکالت بسیاری در این زمینه وجود
دارد.او تاکید کرد :در دنیا میتوانیم  21میلیون بیتکوین
داشته باشیم که تاکنون  18میلیون آن استخراج شده و
تنها سه میلیون بیتکوین باقی مانده که این روند استخراج
بیتکوین بسیار زمانبر و طوالنی است.
حقبیان گفت :رمزارز پترو را ونزوئال به پش��توانه نفت
منتشر کرده و دولت این کشور اعالم کرد پترو ناجی اقتصاد
ونزوئال خواهد بود اما بالفاصله آمریکا این رمزارز را تحریم
کرد و تبدیل به یک افتضاح شد.
او در رابطه با ایجاد رمزارز اسالمی میان ایران و کشورهای
اس�لامی بیان کرد :اگر توافقنامهای را در خصوص رمزارز
مشترکمنعقدکنیمممکناستبهدلیلتحریمهاغیرقابل

  صرافیهای دنیای رمزارزها به
دنبال ریشه و منشأ پول تراکنش
انجام شده هستند و میخواهند
بدانند این معامله با چه ش��خصی
انجام شده است .متاسفانه بسیاری
ازصرافیهایمهمارزهایدیجیتالی
نی��ز از ارائه خدمات ب��ه ایرانیها
امتناع میکنند .اگر تاجری بخواهد
با ایران از طریق بیتکوین معامله
و پول خود را نقد کند با مش��کالت
بس��یاری مواجه میشود و این امر
میتواند مقبولیت تجارت از طریق
رمزارزها را نس��بت به شیوههای
سنتیمعامالتکهنوساناتوریسک
کمتری نیز دارند کاهش دهد
مناسبی برای اجرایی کردن رمزارز مشترک میان کشورهای
اسالمی به شمار برود .بهترین نهاد برای اجرای پیشنهاد
رییسجمهوری ،وزارت اقتصاد است چراکه رمزارز مشترک
میان کشورهای اسالمی در واقع به معنای دفتر کل تراز
تجاری بوده و با پول به مفهوم سنتی آن متفاوت است.
مشتاق گفت :بانک مرکزی رقیب به شمار میرود ،به
همیندلیلبانکمرکزینبایدنهاداجراکنندهرمزارزاسالمی

یادداشت

عدم پایداری شرایط برای استارتآپها
عادل طالبی* -س��ال  98س��ال دش��واری برای
استارتآپهای کشور بود با این همه همچنان امیدوار
به فعالیت خود ادامه میدهند .استارتآپها با مشکالت
بسیاری در حوزه فعالیت خود در کشور مواجه هستند.
یک��ی از مهمتری��ن و بزرگتری��ن مش��کالتی که در
فضای اس��تارتآپی کشور با آن مواجه هستیم مشکل
بوکارهای
سرمایهگذاری است .متاسفانه هنوز فرهنگ سرمایهگذاری در کس 
پرخطر مانند استارتآپها در ایران رواج نیافته است .به همین دلیل نیاز
به سرمایهگذاران خارجی داریم تا این فرهنگ را در کشور رواج دهند .برای
همین امر نیاز به دولتی داریم که به دنبال تحریم شدن نباشد.

مشکل دیگر نهادهای دولتی هستند .یکی از موانعی که نهادهای دولتی
برای استارتآپها ایجاد کردهاند ،دشواریهای جواز کسب برای راهاندازی
و ادامه فعالیت استارتآپهاس��ت .فعاالن و بنیانگذاران استارتآپها باید
پرونده مالیاتی ایجاد و کد ثبت کنند .این در حالی است که مشخص نیست
استارتآپ موفق شده به فعالیت خود ادامه دهد یا خیر .با این اقدامات دولت،
استارتآپها در همان ابتدای کار دچار مشکل میشوند .همواره گفته میشود
استارتآپ تنها یک ایده است و ایده در مرحله اجرا میتواند دچار چالش
شده و یا شکست بخورد.
مش��کل دیگری که اکوسیستم استارتآپها را دچار چالشهای فراوان
کرده ،منابع انسانی است .متاسفانه بخش قابل توجهی از نیروهای انسانی
ما مهاجرت میکنند و این امر خطر بزرگی را برای استارتآپها به همراه

دارد .در واقع یک بمب زماندار است که در آینده خطر آن مشخص میشود.
استارتآپها با کمبود شدید منابع انسانی و نیروی کار مواجه هستند و نیروی
متخصص و ماهر برای فعالیت در استارتآپها بسیار اندک است.
یکی از مش��کالت اصلی و بزرگ استارتآپها در ایران عدماطمینان از
فرداست .نمیدانیم فردا با چه بحرانهایی مواجه میشویم؛ هواپیما قرار است
سقوط کند؟ اینترنت قرار است قطع شود؟ اختالالت اینترنتی رخ میدهد؟
حمالت سایبری به زیرساختها انجام میشود؟ قوانین و تصمیمات جدیدی
اتخاد میشود؟ این امر توانایی برنامهریزی برای فردا را از ما گرفته است .در
بوکارها
واقع مهمترین مشکل ما در ایران عدم پایداری شرایط است که کس 
را با مشکالت بسیاری مواجه کرده است .این عدم پایداری شرایط شامل همه
بوکار ،وضعیت روابط بینالملل
مسائل میشود :قوانین و مقررات ،بازار کس 

و دیگر مسائل در کشور.
بوکار اینترنتی
به همین دلیل است که بسیاری به جای راهاندازی کس 
ترجیح میدهند دالر بخرند.
در این میان مطالبات استارتآپها بسیار ساده است .دولت اجازه نفس
بوکارهای اینترنتی بدهد و پایش را از روی گلوی استارتآپها
کشیدن به کس 
بردارد .با وجود تمامی ادعاهای دولت روحانی ،دولت بارها استارتآپها را
فیلتر کرده است .این در حالی است که دادستانی در مجموع دستور فیلترینگ
 10اس��تارتآپ را صادر کرده اس��ت .به طور کلی دادستانی پس از حضور
آقای جاویدنیا ،معاون دادس��تانی کل در امور فضای مجازی بسیار خوب و
مثبت عمل کرده است.
بوکارهای اینترنتی
*دبیر انجمن صنفی کس 

باشد .از سوی دیگر رمزارز مشترک میان کشورهای اسالمی
ارتباط چندانی با وزارت نیرو ندارد چراکه مصرف برق بسیار
کمی دارد و فرآیند اس��تخراج رم��زارز چندانی در آن رخ
نمیدهد .به هرروی این دفتر کل تراز تجاری میتواند در
تبادالت تجاری مابین کشورهای اسالمی کمک شایانی به
شمار رود .او تاکید کرد :بهتر آن است که رمزارز مشترک
گستردگیبیشتریداشتهباشدوتنهابهکشورهایاسالمی
محدود نشود بلکه میان کشورهایی مانند روسیه ،چین و
کشورهای اسالمی که تمایل به انجام تبادالت تجاری با ما
دارند مشترک باشد .در واقع نیاز است رمزارز مشترک میان
ایران و کشورهای دوست ایجاد کنیم.
ای��ن فع��ال در حوزه ماینینگ بیان کرد :بس��یاری از
کشورهای دنیا در حال اجرایی کردن رمزارز ملی هستند اما
به نظر نمیرسد اجرای آن برای ایران چندان مناسب باشد،
چراکه اگر قرار باشد هر زمان دوست داشتیم پول بیشتری
منتشر کنیم و کسی هم متوجه نشود ،حال و روز رمزارز
ملی نیز به ريال دچار میشود و کمکی به تبادالت تجاری
نمیکند.بنابرایناگرقرارباشدرمزارزیبرایتسهیلتبادالت
تجاری ایجاد شود ،رمزارز مشترک بهترین اقدام است .او
گفت:بهطورکلیرمزارززمانیایجادمیشودکههدفایجاد
اعتماد مابین چند نهاد باشد اما رمزارز ملی تنها برای بانک
مرکزی بوده و دلیلی برای ایجاد آن وجود ندارد .این در حالی
است که با رمزارز مشترک میان کشورهای اسالمی میان
ایران و چند کشور دیگر اعتمادسازی خواهیم کرد .در مقابل
عدهاینیزبراینعقیدههستندکهبیتکوینمیتواندبهدور
زدن تحریمها کمک یا صادرات و واردات ایران را تسهیل کند.
اگرچه با بیتکوین نیز میتوانیم تبادالت تجاری در سطح
کشورهای مختلف داشته باشیم اما نمیتوانیم برای انجام
تمامی تبادالت مالی توسط این رمزارز اعتماد کنیم.
مشتاقبیانکرد:اکنونمشکلاصلیآناستکهتاجران
کشورمان موظف هستند در سامانه نیمایی نوبت بگیرند و
با استفاده از دالر نیمایی فرآیند صادرات و واردات خود را
انجام دهند .به همین دلیل استفاده از بیتکوین در چنین
فرآیندیممکننیست.
او افزود :اگرچه بس��یاری از شرکای تجاری خارجی و
تاجران ایرانی تمایل دارند از بیتکوین برای تبادالت مالی
استفاده کنند اما به دلیل مقرراتگذاری کشورمان چنین
اقدامی امکانپذیر نیست بنابراین اگر قرار باشد از بیتکوین
برای دور زدن تحریمها و تبادالت تجاری استفاده شود باید
مقررات مخصوص به آن وضع شود.

 سخن آخر

با وجود خوشبینی عدهای به ارز اسالمی و استفاده از
رمزارزه��ا برای انجام تبادالت تجاری ،اما این کار در عمل
غیرممکن به نظر میرسد و شدنی نیست.

گزارش

سال 98اتفاقات بسیاری در زمینه اینترنت و فضای مجازی در کشور
رخ داد .از قطع��ی 10روزه اینترنت در آبانماه تا ایجاد رمزپویا و در پی
آن مخالفتها و کاهش فروش استارتآپها .در این میان شیوع کرونا
کلکسیون اتفاقات امسال را کامل کرد .البته این ویروس چندان هم به
ضرر استارتآپها و فضای مجازی نشد .بسیاری از استارتآپهایی
که در زمینه آموزش از راه دور فعالیت میکنند با استقبال چشمگیر
دانشآموزان و دانشجویان مواجه شدند چراکه مدارس و دانشگاهها از اوایل
اسفند ماه تا پایان سال تعطیل شد .از سوی دیگر بسیاری از کارمندان از
طریق دورکاری فعالیتهای خود را انجام میدهند که منجر به استفاده
از استارتآپهایی شد که در این زمینه خدماترسانی میکردند .البته
این استارتآپها خدمات چندان جذاب و مناسبی در اختیار کارمندان
قرار ندادند .از سوی دیگر وزیر ارتباطات ترافیک استفاده از شبکههای
 VODرا رایگان کرد و  100گیگابایت اینترنت رایگان به کاربران ارائه
داد .البته سرعت و کیفیت اینترنت نیز به دلیل افزایش میزان ترافیک و
مصرف کاربران به شدت کاهش یافت .در این میان شبکههای VOD
نیز با استقبال کاربران مواجه شدند.

 کالهبرداران ارزش افزوده

یکی از اقداماتی که وزارت ارتباطات به شدت برای توقف آن تالش
کرد ،مبارزه با کالهبرداران ارزشافزوده بود .اواسط آبان ماه بود که وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات با اعالم کد دستوری  *۸۰۰*۶#از اعالم
اسامی شرکتهای ارزشافزوده که در چند سال اخیر از مردم کالهبرداری
کرده بودند ،خبر داد.
محمدجواد آذریجهرمی در آخرین پس��ت توئیتری خود نوشت:
«امش��ب ،ش��ب تلخی برای کالهبرداران اس��ت! پولهایی که برای
ش��رکتهای ارزشافزوده در این چند س��ال از شما اخذ شده را با کد
دستوری  *۸۰۰*۶#میتوانید ببینید ».جهرمی در ادامه از مشترکان
اپراتورهای همراه درخواست کرد در صورتی که شکایتی دارند از طریق
پیامک به ۸۰۰۷اعالم کنند.
وزیر ارتباطات در انتها از مردم درخواست کرد که برای دریافت حقوق

عملکرد وزارت ارتباطات در سال  98بررسی شد

از قطعی اینترنت تا کرونا

خودشان به او کمک کنند و در نهایت در روز  ۱۲آبان ماه سال جاری
هشتگ پایان وس را در حساب توئیتری خود منتشر کرد .وی در حساب
اینستاگرامی خود نوشت« :امشب شب تلخی برای کالهبرداران است!
پولهایی که برای شرکتهای ارزشافزوده در این چند سال از شما اخذ
شده است با  *800*6#میتوانید ببینید.
همچنیناگرشکایتیداشتیدلطفابهشماره 8007پیامکبفرستید.
کامال رایگان! حتما این کار را برای خانواده خود نیز انجام دهید و کمکم
کنید که حقتان را پس بگیرم# .پایان_وس #حقالناس» .این پست
اینستاگرامی وزیر ارتباطات بود.
چندیپیشمجددوزیرارتباطاتدرصفحهتوئیترخودنوشت«:شاید
وقتش رس��یده باشد که به زودی «کل سرویسهای ارزش افزوده» را
برای همیشه تعطیل کنیم .دوستان دیگر به یقین رسیدهاند که در مورد
حقالناس هیچ خط قرمزی ندارم ،مخصوصا اگر از جیب مردم دزدی
شود! #پایان_وس».
محمدجواد آذریجهرمی از ابتدای وزارت خود همواره از ساماندهی
وضعیت  VASس��خن گفته اس��ت .این وزیر جوان تاکی��د دارد که
سرویسهای ارزشافزوده هزینههای گزافی را به مشترکان تلفن همراه
تحمیل کردهاند؛ هزینههای که بعضا مشترکان از آن بیاطالع بودهاند.
دالیل مقابله وزیر با وس
کاربران تلفن همراه به ویژه س��المندان همواره ش��کایت دارند که
ناخواسته در سرویسهای ارزشافزوده پیامکی عضو شدهاند .دلیل این
بیخبری از عضویتها این است که عضویت در این خدمات بسیار آسان
بوده و در زمان عضویت توضیحات شفافی به مخاطب داده نمیشود اما
بالعکس پایان دادن دریافت این خدمات پیچیده و دشوار است .به همین
دلیل این شبهه ایجاد میشود که صاحبان وس عضویت در این خدمات
را به عمد آسان درنظر گرفتهاند تا با افزایش مشترکان و کسر مبلغی

آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابر رای شماره 139860326001001016مورخ 1398/12/10هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان -ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فرح بختیاری فرزند يوسف
به شماره شناسنامه ۹۷۶صادره از بهار در یکباب خانه به مساحت 185/78مترمربع قسمتی از پالک ۱۳اصلی واقع در حومه بخش سه همدان
به نشانی شهرک ولیعصر ،ایستگاه سوم ،کوچه حسینیه خاتماالنبیاء ،خریداری از مالک رسمی آقای عباسعلی باشباغی محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از
تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/12/27 :
تاريخ انتشار نوبت اول1398/12/11 :
 1930مالف -علی زیوریحبیبی -رییس ثبت اسناد و امالک همدان
آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابر رای شماره 139860319012003307هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
یزاده سیرجانی با والیت پدر فرزند مجید به شماره
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهشید قرائ 
شناسنامه 3060764379صادره از سیرجان در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 241/35مترمربع پالک 5فرعی از 123اصلی واقع در بخش
یزاده
 36کرمان به آدرس سیرجان خیابان اما مزاده احمد(ع) جنب امامزاده ضلع غربی کوچه باغ خریداری از مالک رسمی آقای محمدحسین قرائ 
سیرجانی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي ميشود در صورتي كه اشخاص نسبت به
صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس
از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/12/27 :
تاریخ انتشار نوبت اول1398/12/12 :
 666مالف -محمد آرمانپور -رییس ثبت اسناد و امالک سیرجان
آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابر رای ش��ماره  1398603170070004674هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای الیاس سنائی فرزند هیبتاله به شماره شناسنامه  53و
شماره ملی  1861455208صادره از بهبهان در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت  143/49مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک
 5770اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری از مالک رسمی خورشید هویدائی احراز گردیده است .لذا مشخصات متقاضی مورد تقاضا
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرضحال ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم98/12/27 :
تاریخ انتشار نوبت اول98/12/13 :
 8/533م الف -کاظمی – رییس ثبت بهبهان

بابت هر پیام درآمد بادآوردهای به جیب بزنند و همزمان خدمات الزم
را نیز به مخاطب خود ارائه ندهند .قشر کمسواد و سالمند جامعه که با
این روند آشنایی الزم را ندارند ،با تبلیغات مکرر به ویژه از طرف صدا و
سیما به راحتی در دام وسداران میافتند و بدون اینکه بدانند متحمل
ضرر میشوند .در پی تبلیغات مکرر این خدمات از طریق رسانه ملی و
افزایش نارضایتیهای عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به این
موضوع ورود پیدا کرد.
سداران اخطار
حاال وزیر ارتباطات با تکیه بر تعدد شکایات مردمی به و 
داده است قصد قطع این خدمات را دارد .وزیر جوان چندی پیش اعالم
کرد که حاال وقت آن رسیده که بساط خدمات ارزشافزوده برچیده شود.
در پی این اظهارات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت
ارتباطات ،ابالغیهای را به تمام اپراتورها ارسال کرده و از آنها خواسته تا
توقف عملی سرویسهای ارزشافزوده را آغاز کنند .این عملیات نزدیک
به دو سال است که آغاز شده ،اما حاال آذریجهرمی گفته که میخواهد
عمر اختاپوسهای ارزشافزوده را به پایان برساند.

 وس به درخواست مشتری شکل میگیرد

سید بابک ابراهیمی ،معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم
مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتوگو با «جهان صنعت» اظهار کرد:
خدمات ارزشافزوده خدماتی هستند که پیام ،دانش و یا ارزش افزوده را
به مخاطب ارائه میکنند .این گونه خدمات ویژگیهای منحصر به فردی
دارند .این خدمات که با درخواست خود مخاطب شکل میگیرند ،شامل
هزینه هستند و به درخواست مخاطب نیز قطع میشوند.
وی افزود :به دنبال پایان خدمات ارزشافزوده سالم و فاخر در ایران
نیستیم .مشکل اصلی اینجاست که بس��یاری از افراد نمیدانند وارد
س��رویسهایی شدهاند و از آنها هزینههایی کسر شده است .این افراد
زمانیکهمطلعمیشوندبدوناطالعقبلییابااطالعرسانیغیرشفافیابا

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  1398603170070004675هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم محبوبه مطیع فرزند سیفاله
به ش��ماره شناس��نامه و ش��ماره ملی  1850170215صادره از بهبهان در شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 196/02
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک  5520اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری از مالک رسمی محمد و عطاء اله
ش��هرتین اجرتی احراز گردیده اس��ت .لذا مشخصات متقاضی مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید عرضحال ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول98/12/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/12/27 :
م الف -کاظمی -رییس ثبت بهبهان
 8/532
آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابررایشماره 1398603170070004593هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقر
در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مجتبی ظهرابی فرزند شمساهلل به شماره شناسنامه و شماره
ملی 1850092151صادره از بهبهان در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 81/90مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک4988/14
اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری از مالک رسمی شمساهلل ظهرابیاحدی از ورثه حیدرعلی که ذیل دفتر 72صفحه 371به نامش
ثبت گردیده است .لذا مشخصات متقاضی مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود در صورتی که
اشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضداشتهباشند.میتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابه
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم98/12/27 :
تاریخ انتشار نوبت اول98/12/13 :
 8/531م الف -کاظمی– رییس ثبت بهبهان
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی منطقه دو ساری
نظر به دستور مواد  ۱و  ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ،1390/9/20
امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی منطقه دو س��اری مورد رس��یدگی و
تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:
امالک متقاضیان واقع در آخورسر پالک اصلی  ۲۸بخش ۲
علیرضا قربانی آخور سری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 485/20
مترمربع با کسر سهم وقف.
امالک متقاضیان واقع در قرق پالک اصلی  ۳۱بخش ۲

استفادهازابزارهایتبلیغاتیعضوخدماتارزشافزودهشدهوازحسابآنها
هزینهکسرشدهاست،معترضمیشوند.ابراهیمیدررابطهبامشکالتیکه
شرکتهای فعال در حوزه خدمات ارزشافزوده ایجاد کردهاند تاکید کرد:
یکی از بزرگترین مشکالت این بود که متخلفان این حوزه ،کاربران را به
وسیله برخی از بدافزارها یا تبلیغات اغواکننده عضو سرویسهای خدمات
ارزشافزوده میکردند .حتی در مواردی کاربران گوشی هوشمند نداشتند
بیآنکه بدانند عضو سرویسهای خدمات افزوده شده بودند.
او تاکی��د کرد :حتی م��واردی وج��ود دارد که عمال هیچ خدمت
ارزشافزوده خاصی به کاربران ارائه نشده ،اما از حساب آنها پول کسر
شده است .البته مبالغ کسر شده از حساب کاربران و مبالغ اعمالی بر
قبوض آنها ناچیز بوده و کاربران ناچار برای جلوگیری از قطع ارتباطشان
قبض خود را پرداخت کردهاند و بدین ترتیب این کالهبرداران به تدریج
در مجموع پولهای کالنی را از حساب افراد کسر کردهاند.
سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات هک شد
یکی از اتفاقات مهم در سال  98هک شدن سایت وزارت ارتباطات
بوده است .وبسایت رسمی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات روز ۲۲
دی هک شده است .این هک به واسطه تحمل حمله سایبری به وقوع
پیوسته که روی سرورهای آن صورت گرفته و منجر به از دسترس خارج
شدنوبسایتشدهاست.البتهاگرهمینحاالبهوبسایتاینوزارتخانه
مراجعهکنیدمیتوانیدازخدماتوامکاناتآناستفادهکنید،چراکهبنابر
اعالمپیوست،ساعتیپسازوقوعحمله،وضعیتعملکردسایتبهحالت
عادی خود بازگشته است.پیگیریها نشان میدهد که این سایت 22دی
ماه با حمله سایبری از دسترس خارج شده و مسووالن وزارت ارتباطات
برای جلوگیری از هرگونه ضرر سرورهای خود را خاموش کردند .با این
وجود هنوز اطالعات دقیقی از این حمله سایبری منتشر نشده است.
این گزارش میگوید ظاهرا این هک به دنبال یک حفره امنیتی که
در پورتال اصلی وزارت فاوا وجود داش��ته اتفاق افتاده است .با توجه به
شناسایی این حفره امنیتی توسط هکر یا هکرها عالوه بر سایت اصلی
وزارت ارتباطات سایتهای استانی این وزارتخانه نیز هک شدهاند.

اداره کل کمیته امداد امامخمینی(ره) مازندران نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت 486/09
مترمربع
امالک متقاضیان واقع در پل گردن پالک اصلی  ۱۴۴بخش ۳
اداره کل آموزشوپرورش استان مازندران دبیرستان شهید ابوالقاسم دانش نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل
بر ساختمان به مساحت  2730/21مترمربع
قس��متی از پالک ۱۵۸۴فرعی ابوالقاس��م عباس��پور نس��بت به شش دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر ساختمان به مساحت
 112/50مترمربع خریداری بهمعالواسطه از اسمعیل وقلی فخرآوران مالکین رسمی.
قسمتی از پالک  ۲۱۴۰فرعی زلفعلی اکبری مزدی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 190/90
مترمربع خریداری معالواسطه از مهدی اسدی مالک رسمی.
قس��متی از پالک ۱۵۸۴فرعی ش��هرام ایرجی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 217/39
مترمربع خریداری معالواسطه از اسمعیل وقلی فخر آوران مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در نومل پالک اصلی  ۲بخش ۴
رونیکا احمدی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برساختمان به مساحت  98/48مترمربع
علیرضا نامدار باغینی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  157/89مترمربع
امالک متقاضیان واقع در آزاد گله پالک اصلی  ۳بخش ۴
محمدرضا حاجیاناسرمی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر انباری به مساحت  ۱۳۲مترمربع
محمد ذکریا قاس��میان س��وربنی نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر س��اختمان مسکونی به مساحت 110/90
مترمربع
امالک متقاضیان واقع در ذغالچال پالک اصلی  ۴بخش ۴
محمدرضا اسکندری نسبت به ششدانگ یک باب مغازه به مساحت  136/35مترمربع
امالک متقاضیان واقع در معلم کال پالک اصلی  ۹بخش ۴
شایس��ته آقابیگی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی (انباری) به مس��احت  209/85مترمربع با کسر سهم
وقف
امالک متقاضیان واقع در اسبوکال پالک اصلی  ۳۹بخش ۴
صاحب یاری اسبوئی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت  211/20مترمربع
امالک متقاضیان واقع در کاسگرمحله پالک اصلی  ۲بخش ۵
حجت اله افضلی نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  107/35مترمربع
قدرت محرمی کنگل آباد نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت  83/21مترمربع
امالک متقاضیان واقع در ماهفروز محله پالک اصلی  ۱۰بخش ۵
فاطمه مکانیک نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  ۲۹۰مترمربع
امالک متقاضیان واقع در فرحآباد پالک اصلی  ۲۳بخش ۵
میثم عرب خزائلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  216/18مترمربع
امالک متقاضیان واقع در قاجار خیل -کلمر پالک اصلی  ۲۵بخش ۵

 حمالت DDos

در بهمنماه نیز ش��اهد حمالت گس��ترده  DDosبه شبکه ملی
اطالعات بودیم که مدتها ادامه داشت و تقریبا 10روزی اینترنت کشور
به دلیل این حمالت مختل شده بود.
به طور کلی در سال 98حمالت سایبری بسیاری به اینترنت کشور
صورت گرفت.

 بازار موبایل

بازار موبایل امسال نیز با چالشهای بسیاری مواجه بود .تعرفه ثبت
رجیستری به ش��دت افزایش یافت و منجر به افزایش قیمت موبایل
شد .در کنار آن قیمت دالر نیز مجددا افزایش یافت و با اینکه نرخ ارز
گرانتر از سال گذشته نیست اما قیمت موبایل بسیار گرانتر از پارسال
است .با شیوع کرونا در چین ،واردات از این کشور به ایران متوقف شد.
نمایندگیهای سامسونگ و الجی نیز از کشور رفتند و این امر منجر به
افزایش قیمت موبایلهای سامسونگ شد .از سوی دیگر با شیوع کرونا
در کشور ،تقاضا در بازار موبایل نیز کاهش یافت ،اما این عوامل موجب
نشد مافیای موبایل در ایران ذرهای به افزایش قیمت کاال شک کند و
همچنان به گران کردن کاالها ادامه میدهد.
بازارکامپیوتر
پس از شیوع کرونا واردات کامپیوتر از چین متوقف شد .سپس کرونا
در ایران شیوع یافت و بازار کامپیوتر نیز کساد شد .با وجود رکود در بازار
ممکن است بسیاری از فعاالن این صنف ورشکسته شوند.
  وضعیتاستارتآپها
قطعی  10روزه اینترنت ،رمزپویا و سپس شیوع کرونا استارتآپها
را دچار چالشهای بسیاری کرده است .البته شیوع کرونا موجب رونق
بوکار فروشگاههای اینترنتی ،استارتآپهای آموزش از راه دور و
کس 
شبکههای  VODشده ،اما استارتآپهایی که در حوزه گردشگری
فعالیت میکنند دچار مشکالت اساسی شدهاند ،به طوری که عالءالدین
بیش از  180نفر از کارمندانش را اخراج کرد .این یک الگوی تکراری در
استارتآپهاست تا از دولت درخواست کمک مالی کنند.

آرمان رحمانیچراتی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  368/30مترمربع
لذا به موجب ماده  ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  ۱۳آییننامه مربوطه
این آگهی در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز از طریق این روزنامه محلی  /کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه
بر انتش��ار آگهی ،رای هیات الصاق تا در صورتی که اش��خاص ذینفع به آرای اعالم ش��ده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ
انتش��ار اولین آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم
و رس��ید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه
حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به
دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت مینماید و صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه
متضرر به دادگاه نیس��ت .بدیهی اس��ت برابر ماده  ۱۳آییننامه مذکور در مورد قس��متی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی
پذیرفت��ه نش��ده ،واحد ثبتی با رای هیات پ��س از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ،مرات��ب را در اولین آگهی نوبتی و
تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم میرساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود،
واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر مینماید.
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/12/27 :
تاریخ انتشار نوبت اول1398/12/12 :
م الف  - 12427-50-98حسن یوسفی -رییس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو ساری
آگهی ابالغ رای ماده  ۱۶۹پرونده اجرایی کالسه ۹۸۰۱۰۰۰
بدینوسیله به خانم اسما سلیمانی بستانکار پرونده کالسه  ۹۸۰۱۰۰۰ابالغ میگردد که برابر متعهد :حمید برقی قهستانی -متعهدله:
اسما سلیمانی برابر گزارش  1398/12/12مامور اداره پست شناخته نگردیدهاید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست
صدور اجرائیه و منجر به صدور رای در خصوص رسیدگی به اعتراض واصله به عملیات اجرایی وارده به شماره -۹۸۰۰۸۹۹۵
 1398/11/24موضوع پرونده اجرایی کالسه فوق ،نظریه رییس ثبت به شرح بينالهاللین به شما ابالغ میگردد .مقتضی است
در صورتی که به نظریه مذکور اعتراض دارید ،ظرف مدت  ۱۰روز از تاریخ ابالغ کتبا به شعبه /اداره اجرا اعالم نمایید .ضمنا به
اعتراضی که خارج از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد ش��د( .به موجب پرونده کالس��ه فوق آقای حمید برقی
قهستانی ،نام پدر :اصغر ،شماره شناسنامه ،۱۵۱۶۹ :شماره ملی ،۳۰۷۱۹۰۳۲۷۸ :متولد - ،1367/11/22 :متعهدله :اسما سلیمانی
مبلغ  ۶۵۳۹۰۰۰۰۰۰ریال بابت اصل طلب به انضمام  %5اجرایی متعلقه به صندوق دولت مدیون میباشد که مدیون به موجب
نامه  1398/11/24 -۹۸۰۰۸۹۹۵اعالم نموده خودرو توقیف شده پالک انتظامی  ۷۵ایران  ۱۸۸ص  ۲۳پراید مدل  ۹۷تنها خودرو
شخصی و وسیله ایاب ذهاب میباشد و تقاضای مستثنیات دین نموده لذا رای صادره بدین شرح اعالم میگردد .به استناد ماده
 61آییننامه اجرایی به جهت اینکه خودرو مذکور تنها خودرو شخصی مدیون میباشد رای به مستثنیات دین صادر میگردد)
نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح میباشد لذا طبق ماده  18/19آییننامه اجرایی
مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ میگردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه
رسمی چاپ و درج و منتشر میگردد ظرف مدت ده روز چنانچه اعتراضی دارید به شرح فوق اقدام و در غیر این صورت بدون
انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
 694مالف -محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک سیرجان
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نقدی بر آمایش سرزمین در ایران ،بایدها و نبایدها

دکتربهراموهابی*
-1مقدمه.آمایشسرزمینچیست
و چرا باید برای آن تالش کرد؟ در حال
حاضرتقریباتمامیدستگاههایاجرایی
بامحوریتسازمانمدیریتوبرنامهریزی
کشوروسازمانهایمدیریتوبرنامهریزی
استانها هر کدام به نحوی درگیر مبحث آمایش سرزمین در ایران
هستند.ازآنجاکهاینمفهومبهبرنامهریزیمنطقهای(استانها،شهرها،
شهرستانهاوهرگونهتقسیماتکشوریدرونکشور)،برنامهریزی
بخشی و برنامهریزی ملی میپردازد ،کلیه دستگاهها و سازمانهای
ملی،منطقهایوبخشیدرتدویناسنادآمایشمشارکتدارند.اسناد
آمایش در هر استان شامل صدها صفحه مطالعات برنامهریزی شده
براساسشرحخدماتابالغیاست.درهراستان،تکاپوییعظیمبرای
انجاممطالعاتآمایشسرزمینتوسطمشاوران،دستگاههایاجرایی
استانی و خبرگان این امر با محوریت سازمان مدیریت و برنامهریزی
هر استان به راه افتاده است .کاروانی از موضوعات از جنس اقتصادی،
شهرسازی،زیستمحیطی،اجتماعیو..بهراهافتادهاستتاهراستان
بتواندبهترینسندتوسعهاستاندرقالبآمایشسرزمینراتدوینو
ارائهکند.نقشههاییازهراستانکهنقاطیکوچکوبزرگبهمعنای
توزیعفعالیتها،نوعفعالیتها،کیفیتشاخصهاو..رویآنهاترسیم
شدهاست،نقاطبهمعنایمکاناستقراروخطوطبهمعنایمحورهای
توسعه.نقشههایمتعددتوپوگرافی،نمودارهایشماتیکبرایبیان
روابطبینصنایع،مناطق،فعالیتها،جمعیتوشاخصهایعمدهو
تحلیلهایمختلفایستاوپویابرایبیانهرچهدقیقتروتخصصیتر
موضوعاتزیرچترآمایشسرزمین.نقشههایپراکندگیجمعیت،
پراکندگیفعالیت،گیاهشناسی،عوارضطبیعی،توزیعشاخصهادر
نقاط مختلف جغرافیایی و مانند آنها که اطالعات ریز و درشتی از هر
موضوع را باز هم زیر چتر آمایش سرزمین ارائه میدهند .البته این
ابتدای کار است .در سطح ملی ،سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
نیزبامشارکتمشاوران،دستگاههایاجراییملیوخبرگاناینامربه
هدایتوجمعبندیمباحثاستانیومباحثکالنمیپردازد.حاصل
کل این فرآیند چیست؟ آمایش سرزمین اصوال به چه معناست؟
آمایشسرزمین،شهرهاوروستاها،شهرستانهاواستانها،بخشها
و وزارتخانهها و سطوح تصمیمگیری میانی و ملی را به کجا میبرد و
اصوال چه انتظاراتی از این فعالیت گسترده وجود دارد و تاکنون چه
دستاوردهاییداشتهاستوباالخرهرهیافتمناسببرایادامهمسیر
در سالهای آتی در این زمینه چیست؟ برای پاسخ به این سواالت،
مناسباستنگاهیتخصصیتربهاینموضوعداشتهباشیم.
-2مفهومآمایشسرزمین.ابتدابایددانستکهاینعبارت،یکی
از گمراهکنندهترین عباراتی است که در نظام برنامهریزی کشور مورد
استفادهقرارگرفتهاست.هنگامیکهمطالعاتمنطقهایدرایرانتوسط
یدانست که این اصطالح که
گروه ستیران آغاز شد ،کمتر کسی م 
برگرفتهازعبارتفرانسوی AMENAGARاست،تااینحدبتواند
موجب انحراف مسیر مطالعات منطقهای در ایران شود .در گزارش
گروه س��تیران که در سال  1355و در «مرکز برنامهریزی آمایش
سرزمین»(زیرمجموعهسازمانبرنام هوبودجه)تهیهشده،آمدهاست:
« ..نوسازی اقتصاد و جامعه خطر بههمریختگی ساختهای سنتی
را پیش خواهد آورد که گاه برای افراد و میراثهای ملی خالی از زیان
نیست.فکرآمایشسرزمینزاییدهآگاهییافتنبهحدتاینمشکلها
و فوریت راهحلی است که ضمن پیریزی پایههای رشد هماهنگ در
درازمدت ،ضرورتهای رشد و آمال افراد جامعه را با هم پاس بدارد».
اینتفکرناشیازآنچیزیبودکهکلودیوس(وزیربازسازیومسکن
فرانسه) در سال 1950گفته بود «آمایش سرزمین در جستوجوی
بهترینتوزیعانسانهابالطبعمنابعطبیعیوفعالیتهایاقتصادیدر
پهنهسرزمیناست..هدفاصلیصرفایکاقتصادشکوفانیستبلکه
بیشتربهدنبالزندگیخوبوشکوفاییمردماست»وهمینتفکردر
سطح ملی در کتاب «ایران در پایان قرن» توسط رابرت لونی در سال
 1355منتشرشد.تفکراولیهآمایشسرزمیندرایران،همانچیزی
بود که سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد اعالم کرده است یعنی
«آمایش به معنای رابطه انسان ،فضا و فعالیت به توسعه پایدار منجر
شود» ولی انحرافات مطالعاتی در دو سه دهه اخیر در این زمینه باعث
شده است که این مفهوم دچار استحاله معنایی شده و از اهداف اولیه
خود دور شود به طوری که در گزارش سال 1397مرکز پژوهشهای
مجلسآمدهاست«آمایشسرزمیندرکشورازسابقهنسبتاطوالنی
برخوردار است اما هنوز در میان اندیشمندان و مسووالن این حوزه
روی مفهوم آمایش سرزمین وفاق وجود ندارد .به عبارت دیگر آمایش
سرزمین از دیدگاه اقتصاددانان ،جغرافیدانان ،استادان حوزه معماری
و شهرسازی و سایرین تعاریف متفاوتی دارد .این مساله موجب بروز
اغتشاش در حوزه آمایش شد و به زعم برخی صاحبنظران ،کیفیت
مطالعاتآمایشحتینسبتبه 50سالپیشنیزافولپیداکردهبه
طوری که اکنون آمایش سرزمین شامل همه مسائل میشود و این
خود موجب کماثر شدن اسناد و برنامههای آمایش شده است» .اما
اصل موضوع چیست و چرا آمایش سرزمین در ایران دچار آشفتگی
و سردرگمی شده است؟ پاسخ در نظریه قطبهای رشد است که
فرانسواپرودرسال 1950درمقالهایباعنوان«فضایاقتصادی،نظریه
و کاربرد» آن را مطرح و دستنوشتههای او در همین زمینه در کتابی
با عنوان «مفهومی جدید در توسعه» در سال 1983منتشر شد .وی
در سادهترین حالت ،توضیح داد که «توسعه در مسیر خود منجر به
قطبی شدن فعالیتها میشود» و همین موضوع باعث شد که هر
چند مطالعات متعددی در زمینه برنامهریزی منطقهای پیش از آن
نیز وجود داشت (مانند نظریههای لوش و کریستالر) ولی ایده قطبی
شدنفعالیتها،باعثتغییرنگرشعمدهایدرمطالعاتبرنامهریزیو
سیاستگذاریشد.باتوجهبهنظریهفرانسواپرو،وقتیتوسعهدرکشوری
صورتمیگیرد،مناطقوصنایعجذابباعثمیشوندکهتوسعهبه
سمت این مناطق یا صنایع گرایش پیدا کند و در واقع همه مناطق
و صنایع به صورت یکسان رشد نمیکنند بلکه هر کدام با توجه به

امکانات و قابلیتهای خود از توسعه منتفع میشوند .به عبارت دیگر
وجودتفاوتهایساختاریمیانبخشهایمختلفاقتصادی،باعث
میشود که برخی از بخشها به صورت جاذب درآمده و باعث تمرکز
فعالیتهادربخشهایمزبـورشونـد.بخشمزبـوربهتدریجمسیـر
جداگانهایبرایتوسعـهدرپیشگرفتهوازسایربخشهاجدامیشود.
برخی مناطق نیز (که بخشهای جاذب را در خود جـای دادهاند) از
منـاطـق اطـراف خـود جـدا شده و نسبت به محیـط اطراف خود
تسلطپیـدامیکننـد.درنتیجـه،توسعـهدرمسیـرخودمنجـربه
قطبیشدنفعالیتهاوایجادتفاوتهایمنطقهایمیشود.درنتیجه
نرخ رشد ملی میان مناطق برابر نبوده و هر یک از مناطق متناسب با
قابلیتهایخودباعثمیشوندکهنرخهایرشدباالتریازنرخرشد
ملیراتجربهکنند.درموردفعالیتهاوصنایعنیزاینامرصادقاست
بهطوریکههربخشیاصنعتیافعالیتیکهقابلیتهایبیشتری
داشتهباشد،داراینرخرشدبیشترینسبتبهسایربخشها،فعالیتها
یا صنایع خواهد شد .در نتیجه ،ناهمگونی میان مناطق و صنایع در
مسیررشد،امریطبیعیاست.برایناساس،سیاستگذاراناقتصادی
بایدبهنحویبرنامهریزیکنندکههدایتگرنحوهتوسعهمیانمناطق
وبخشهاباشد.اینجانقطهاتصالمیانمفهومبرنامهریزیمنطقهای
و آمایش سرزمین (عبارت سلیقهای ساخته شده برای برنامهریزی
منطقهای) است .با دقت در موضوع فوق ،مشخص میشود که چند
مفهوم در این زمینه از اهمیت خاصی برخوردار است:
 مفهوم انسان (جمعیت ،تجمع جمعیت در مناطق ،توزیع وپراکندگیجمعیت)
 مفهوم فضا (آنچنان که فرانس��وا پرو در مقاله س��ال 1950خود بیان کرد)
مفهومفعالیت(فعالیتهایصنعتی،خدماتوسایرفعالیتهایاقتصادی)
حال باید دید که برنامهریزی منطقهای (یا به عبارت عامیانهتر،
آمایشسرزمین)درسادهترینحالتوفارغازپیچیدگیهایتخصصی
درموردچهچیزهاییصحبتمیکند.
-3مفهومبرنامهریزیمنطقهای.برنامهریزیمنطقهایبهبحث
درباره چگونگی روابط میان مناطق (در هر س��طح اعم از اس��تان،
شهرستان و شهر و روستا) میپردازد .عمدهترین نقاط و حوزههای
موردنظر در این عرصه عبارتند از:
 چگونگ��ی توزیع جمعیت و فعالیت در س��طح اس��تانها(درونمنطقهای)
 چگونگ��ی توزی��ع جمعی��ت و فعالی��ت میان اس��تانها(بینمنطقهای)
 چگونگی توزیع جمعیت و فعالیت در سطوح باالتر از استانهایادرسطحملی(فرامنطقهای)
موضوعاولباعنوانمباحثدرونمنطقهای،موضوعدومباعنوان
مباحثبینمنطقهاییاچندمنطقهایوموضوعسومباعنوانمباحث
فرامنطقهایشناختهمیشوندکههریکداراینظریهها،الگوهاوقواعد
خاص خود است .وقتی بحث ارتباط میان مناطق مطرح میشود،
موضوع مربوط به مفهوم تقابلهای منطقهای میشود که به معنای
نوعارتباطیانوعمقایسهمناطقبایکدیگراست.تقابلمنطقهاینیز
به نوبه خود یکی از دو حالت زیر را شامل میشود:
تجانسمنطقهایعدمتجانسمنطقهایو بحث برنامهریزی منطقهای و نظریههای مختلف آن دقیقا از
همین جا آغاز میشود.
اگر با مناطق متجانس در سطح مناطق مواجه باشیم (مانند دو
استان مازندران و گیالن که از نظر شرایط کشاورزی برابری نسبی
دارند)بایدبههمگراییمنطقهایبرسیمواگربامناطقغیرمتجانس
مواجهباشیمبهواگراییمنطقهایخواهیمرسیدولیدرهرحال(چه
تجانس و همگرایی و چه عدم تجانس و واگرایی) ،موضوع بررسیها
همانتفاوتهایمنطقهایخواهدبود.برنامهریزیمنطقهایباحذف
شاخوبرگهاوقواعدوفرمولهایمتعددوبعضاپیچیدهآن،بهبررسی
همینچندمفهومدرسطحمناطقمیپردازدوهرونهموضوعاضافی
کهمنتسببهبرنامهریزیمنطقهایشود،اینمفهومراازماهیتخود
خارج و به سمت عدم کارایی و آشفتگی نظری و کاربردی خواهد
برد .تمامی نظریهها ،قواعد ،الگوها ،موضوعات و مباحث مطروحه در
حوزهبرنامهریزیمنطقهای،بهنحویازانحابههمینچارچوبمربوط
بوده و هر گونه مبحث اضافه (البته نه با هدف تعمیق مباحث بلکه
اگر به معنای اضافه کردن مبحثی غیر از این امور باشد) ،حشو زائد
بوده و صرفا به یک بازی نظری یا دلمشغولی تجربی منجر خواهد
شد.برنامهریزیمنطقهایقرارنیستهمهچیزرادرسطحملیحل
کند ،قرار نیست مرهمی بر تمامی زخمها باشد ،قرار نیست تمامی
موضوعات را دربر گیرد و قرار نیست آن قدر وسیع و گسترده باشد
کهنتوانازآننتیجهایمشخصوعملیاتیگرفت.درمقدمهیکیاز
مستنداتآمایشسرزمیناستانتهرانآمدهاست«:آمایشسرزمین
برنامهایبلندمدتبرایسازماندهیبهینهزندگیانسانوفعالیتهای
او در فضای جغرافیایی است و یکی از اسناد پایهنیل به توسعه پایدار و
دربرگیرندهمجموعهاهداف،راهبردها،سیاستهاوبرنامههایاجرایی
است که توسط بخش دولتی ،خصوصی و تعاونی در ابعاد مختلف
طبیعی ،انسانی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و کالبدی مطابق با
جهتگیریهایکالنملیانجاممیگیرد.»..بدیهیاستکهچنین
وظایفسنگینیرانمیتوانبردوشبرنامهریزیمنطقهایگذاشتو
هرچهتعریفماازآمایشسرزمینگستردهتروعمومیترباشد(مانند
تعریفیدرمستندفوقآمدهاست)،بیشتروبیشترازمفهومبرنامهریزی
منطقهایجداشدهوبهدلیلپرمفهومی،نامفهومترمیشود.بههمین
ترتیب وقتی معنای بسیار گستردهای برای آمایش سرزمین در نظر
گرفتهمیشود،نمیتوانبرنامهمشخصیبرایآنتدوینکردزیراباید
در آن همه چیز را لحاظ و همه چیز را توسط آن حل کرد در حالی که
مفهومبرنامهریزیمنطقهای،تعریفیدقیقباحوزهایمشخصداردکه
در بخش بعد ،اهم موضوعات موردنظر در برنامهریزی منطقهای بیان

میشود.شرحخدماتابالغیآمایشسرزمیناستانهانشاندهنده
همینگستردگیوآشفتگیموضوعیاست.
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عبارتدقیقتروتخصصیتربرنامهریزیمنطقهای،شاملموضوعات
مهمیاستکهبرنامهریزانمنطقهای(یاکسانیکهباآمایشسرزمین
سروکاردارند)بایددرموردآنهابهبحثوبررسیوحصولنتیجهبرای
برنامهریزیمناسببپردازند:
تعریففضا.فضادربرنامهریزیمنطقهایبردوقسماست؛فضاکه همواره در مباحثی مانند توزیع فضایی ،تمرکز فضایی ،همگرایی
فضایی و مانند آن مطرح میش��ود ،میتواند در فضای جغرافیایی
(کالبدی) یا فضای اقتصادی تعریف شود .تاکید یکسویه روی فضای
جغرافیایی باعث میشود که در برنامهریزی روی مناطق ،از فضای
اقتصادیغافلشویم.
 تجم��ع جمعی��ت و فعالی��ت .موض��وع تجم��ع( )AGGLOMERATIONدر برنامهریزی منطقهای مفهومی
کلیدی و بسیار اساسی است .هرگاه تجمع جمعیت در منطقهای به
یدارصورتگیرد(مانندتجمعجمعیتدرکالنشهرها)
صورتمعن 
یدار صورت
یا تجمع فعالیت در منطقه یا محوری به صورت معن 
گیرد (مانند تجمع فعالیتهای صنعت��ی در محور تهران -کرج
یا تجمع فعالیتهای کش��اورزی در مناطق ش��مالی کشور) ،این
تجمعها به نوبه خود دارای آثاری بس��یار باالتر و قویتر نسبت به
غیرتجمعی جمعیت یا فعالیت خواهد بود .به این آثار ،آثار تجمع
( )AGGLOMERATION EFFECTSگفته میشود .در
این شرایط گردش اطالعات ،نوآوری ،جریانات درآمدی و ...در قالب
صرفههای تجمع (در برابر صرفههای مقیاس) بروز خواهد کرد.
 قطب رش��د میخواهیم یا مرکز رشد؟ در برنامهریزی براییک منطقه نس��بت به مناطق اطراف (در قالب فضای جغرافیایی
که همجواری فیزیکی مطرح میشود یا در قالب فضای اقتصادی
که تجانس یا عدم تجانس براساس روابط اقتصادی مطرح میشود)
باید توجه داشت که یک منطقه باید به عنوان قطب رشد در نظر
گرفته شود یا مرکز رشد .مالک تشخیص قطبهای رشد از مراکز
رشد ،در نوع آثار تجمع آنهاست .اگر یک منطقه با تجمع جمعیت
و فعالیت ،آثار درونی داشته و منافع تجمع را به سمت داخل منطقه
برده و آثار کمتری از تجمع به مناطق یا فضای اطراف (همجواری
جغرافیایی یا همجواری اقتصادی) منتش��ر ش��ود ،با آثار تراوش
( )TRICKLING DOWN EFFECTمواجه هس��تیم و
این آثار باعث به وجود آمدن قطب رشد ()GROWTH POLE
میشوددرحالیکهاگرآثارتجمعبهصورتبیرونیباشدوآثارتجمع
جمعیت یا فعالیت در مناطق همجوار (فضای جغرافیایی یا فضای
اقتصادی) نیز گسترده شود با آثار انتشار یا آثار پخش (SPREAD
 )EFFECTمواجه خواهیم بود و منطقهای که دارای آثار انتش��ار
باشد را مرکز رش��د ( )GROWTH CENTERمینامیم .در
بسیاری از موارد در نظام برنامهریزی در ایران ،این دو مفهوم به صورت
جابهجااستفادهمیشودوچهبسابراییکمنطقهآثارانتشاررامتصور
هستیم ولی از آن به قطب رشد یاد میشود .پارکهای علم و فناوری
از اینگونه مفاهیم هستند که دارای آثار پخش هستند ولی از آنها به
عنوانقطبهایعلموفناورییادمیشود.مراکزگردشگریازجمله
مواردیهستندکهآثارتجمعمکانهایگردشگریدرآنهاباعثایجاد
قطبرشدمیشودوبایدبهآنهاعنوانقطبگردشگریداددرحالی
که استفاده از عبارت مرکز گردشگری برای این مجموعهها چندان
مناسبنیست.مثالدیگردراینزمینه،کارکرددانشگاهتهراندربرابر
دانشگاهشهیدبهشتیاستکههرچندهردودرفضایاقتصادیبه
عنوانمرکزرشد(علمی،آموزشیوتحقیقاتی)هستندولیدرفضای
جغرافیایییعنیدرمجاورتجغرافیاییآنها،دانشگاهتهراننقشمرکز
رشدودانشگاهشهیدبهشتینقشقطبرشدراداردچراکهدانشگاه
یداریازمکانفیزیکیخود،توسعهکتابفروشیها،
تهرانبافاصلهمعن 
مراکزانتشاراتی،مراکزفروشکاالهایعلمیوفرهنگی،مراکزتایپو
تکثیر،شرکتهاوموسساتمطالعاتیو..راموجبشدهاستدرحالی
که دانشگاه شهیدبهشتی اینگونه توسعه را در فضای جغرافیایی در
اطراف خود ایجاد نکرده است .پس در این زمینه ،دانشگاه تهران به
عنوانمرکزرشدودانشگاهشهیدبهشتیبهعنوانقطبرشدعمل
کردهاند.مثالدیگر،صنایعخودروسازیدرمحورتهران-کرجهستند
کهدارایآثارانتشاردرفضایاقتصادیهستند(خدماتپسازفروش،
تولیدقطعاتوزنجیرهتولیدوتامینو)..وازاینلحاظبهعنوانمرکز
رشد تلقی میشوند ولی در فضای جغرافیایی ،به عنوان قطب رشد
بوده و آثار رشد را درونی کردهاند.
 انواع مناطق .مناطق عالوه بر اینکه میتوانند ماهیت قطبرش��د یا مرکز رشد را داشته باشند ،دارای کارکردها و خصوصیات
مهمدیگرینیزهستند:
 مرکز و پیرامونمناطقپیشروومناطقپیرومناطقحاکمومناطقوابسته مناطق جاذب و مناطق غیرجاذب مناطق مدرن و مناطق سنتیدربرنامهریزیمنطقهای(یاآمایشسرزمین)توجهبهماهیتهر
یک از مناطق در حوزه مفاهیم فوق بسیار مهم است و هر کدام دارای
چارچوبها ،قواعد و الگوهای رفتاری متفاوتی هستند در حالی که
این موضوع در نظام آمایش سرزمین در ایران در مورد مناطق بررسی
وبرنامهریزینمیشود.
تعادلوعدمتعادلمنطقهای.اینموضوعازمهمترینموضوعاتبرنامهریزیمنطقهایاستودربحثهایآمایشسرزمینوهمچنین
دربرنامههایتوسعهاقتصادی،اجتماعی،فرهنگیدرسطحملینیز
درایرانچالشهایبسیاریراموجبشدهاست.ایجادکمیتهتعادل
یا توازن منطقهای در برنامههای مختلف توسعه در ایران از این نوع
است.مفهوم تعادل یاتوازنمنطقهایچیستواگردرسطحمناطق
بهاینموضوعپرداختهمیشود،برنامههایآمایشسرزمیندرایراندر
این زمینه چه پاسخی به دست آوردهاند .به درستی میتوان گفت که
اینمفهومیکیازمهمترینموضوعاتیاستکهپاشنهآشیلآمایش
سرزمیندرایراناستچراکهنظریهودیدگاهروشنوصریحیدرنظام
آمایش سرزمین در ایران برای این امر وجود ندارد .در مباحث نظری
برنامهریزیمنطقهای،تعادلمنطقهایبهدوصورتقابلحصولاست؛
یک راه ایجاد برابری میان مناطق است که به دیدگاه سرانهای مربوط
میشود و دیدگاه دیگر به عدم برابری و بر پایه امکانات و قابلیتهای
هر استان یا منطقه اشاره دارد .در دیدگاه اول ،الزامی است شاخص
واحدی میان استانها به صورت برابر توزیع شود یا مناطق به سمت
مقداروعددمشخصیبراییکشاخصبهصورتبرابرحرکتکنند.
دردیدگاهدوم،الزامیبهبرابرینیستوهرمنطقهمتناسبباشرایطو
مشخصههایرفتاریخوددرزمینههایمختلف(مانندتوانکشاورزی،
توانصنعتیو)..بهسمتمقدارمطلوبخودکهالزاماباسایرمناطق
برابر نیست حرکت خواهد کرد .در برنامهریزی آمایش سرزمین در
کشور ،باید به این نکته اساسی توجه خاصی شود.

-5بهبودمطالعاتآتیآمایشسرزمیندرایران.باتوجهبهاینکه
آمایشسرزمیندرایرانمسیرنسبتانادرستیرانسبتبهمفهوماصلی
آنیعنیبرنامهریزیمنطقهایطیکردهاست،پیشنهادمیشودجهت
اصالحروندمطالعاتآمایشسرزمینوبهینهسازیفرآیندبرنامهریزی
منطقهای در ایران ،موارد زیر به صورت جدی مدنظر قرار گیرد:
 پرهیز از نگرش دولتی .هنگامی که مفهوم نوین برنامهریزیمنطقهای در دنیا مطرح ش��د ،جهان در حال گذار از وضعیت دو
جنگ جهانی مخرب و ویرانگر بود و دولتها هر چه بیشتر به سمت
برنامهریزیمتمرکزوحتیملیکردنصنایعوفعالیتهایکلیدیدر
حرکتبودند.بدیهیاستدراینشرایط،برنامهریزیمنطقهاینیزبا
همینشیوهنگریستهمیشدونگرشبرنامهریزیدولتیدراینزمینه،
نگرشغالببود.بافروکشکردنآثارجنگطیدوسهدههومشخصا
از اوایل دهه  ،1980دولتها به سمت خصوصیسازی فعالیتها و
ایجاد زمینه برای فعالیتهای بخش خصوصی رفتند و در همین
راستا ،برنامهریزی متمرکز و دولتی جای خود را به زمینهسازی برای
فعالیتهایبخشخصوصیداد.آمایشسرزمیندرایرانازایننظر
هنوزدرمراحلونقطهآغازیناستوهنوزنگرشدولتی(کارگروهها،
ساختارهای سازمانی ،جلسات و )...در تدوین طرح آمایش استانها
حاکماست.تغییرنگرشبهسمتنقشبخشخصوصیدرفرآیند
تدوینبرنامهآمایشسرزمینوهمچنینمبنابودنفعالیتها،الزامات،
نیازهاوتوانمندیهایبخشخصوصیازالزاماتآمایشسرزمیناست
وتدوینبرنامهآمایشدراتاقهایدربستهدولتی(هرچندکهمشاوران
تدوینآمایشازشرکتها،نهادهاومراکزپژوهشیخصوصیباشدکه
طبیعتادراینبحثمورداشارهنیستند)ونادیدهگرفتنعنصر«مردم»
و مشارکت اجتماعی در کنار بهرهمندی از توانمندیهای تخصصی
جامعه حرفهای در بخش خصوصی ،خطایی است که مسیر آمایش
سرزمین را به بنبست خواهد رساند.
 دیدگاه قیاسی و استقرایی .دولتی شدن فرآیند تدوین آمایشسرزمین منجر به برنامهریزی متمرکز و مرکزی و به عبارت دیگر
استفاده از دیدگاه قیاسی در تدوین برنامه آمایش سرزمین میشود.
از طرف دیگر دیدگاه قیاسی میتواند منجر به انحرافاتی در اجزای
تحلیلدربررسیوضعیتمناطقشود.هیچنظریهیادیدگاهعلمیدر
برنامهریزیمنطقهایوجودنداردکهدیدگاهصرفاقیاسیرادرفرآیند
آمایشسرزمینتاییدکند.ازطرفدیگرفرآینداستقراییباعثمیشود
توجهبهخصوصیاتهرمنطقهازقالبفرمهایابالغی،یکسان،دولتی
و صرفا مقایسهای خارج شده و امکان ایجاد دیدگاههای مختلف در
سطحمناطقفراهمشود-.استفادهازالگوهایریاضی.هرچندالگوهای
ریاضیبهتنهایینمیتوانندتمامیمسائلوچالشهایمنطقهایرا
حل کنند ولی از طرف دیگر آمایش سرزمین بدون الگوهای ریاضی
نیز نمیتواند بر برخی از چالشها غلبه کند .به عنوان مثال ،وقتی
صحبت از روابط میان مناطق (تحلیل بینمنطقهای) یا پیشبینی
فعالیتها و آثار آنها برای یک منطقه (تحلیل درونمنطقهای) پیش
میآید،الگوهاییماننددوگانگیفنیجورگنسون،الگویسرمایهگذاری
هیگینز و سایر الگوهای ریاضی میتواند در این زمینه موثر باشد .از
طرف دیگر پیشبینی مقادیر و شبیهسازی آثار فعالیتها در قالب
تحلیل سیاستی و تحلیل حساسیت از طریق الگوهای ریاضی به
سادگیامکانپذیراست.دراینجانیزدیدگاهقیاسیودستورالعملهای
همساندولتینمیتواندراهگشاباشدو شایداستفادهازفرآیندهایی
مشابه آنچه در پروژه عظیم لینک ( )LINK PROJECTمورد
استفاده قرار گرفته است بتواند موثر باشد چراکه در این پروژه که
به الگوسازی روابط اقتصادی در سطح جهان با استفاده از الگوهای
ریاضی ملی میپردازد ،فرض اساسی این است که هیچ دستورالعمل
و چارچوب یکسان و همسانی برای الگوهای کشورها قابل استفاده
نیست و هر کشور (برای بحث آمایش ،بخوانید هر منطقه) میتواند
الگوی خاص و متفاوت خود را داشته باشد و تلفیق الگوهای ملی (در
اینجا ،منطقهای) میتواند به گونهای باشد که هر الگوی منطقهای با
ساختار آزاد ( )FREE FORMATطراحی شود.
-جامعومانعبودن.منطقیونمیگویندکهیکتعریفبایدجامع

ومانعباشدیعنیازنظراینکهتمامیخصوصیاتموضوعموردنظررا
پوششدهد،جامعباشدوازنظراینکهخصوصیاتاضافیواردتعریف
نکند ،مانع باشد .اگر بخواهیم نسبت دو مفهوم آمایش سرزمین و
برنامهریزیمنطقهایرانسبتتساوی(دربرابرتباین،عموموخصوص
مطلق و عموم و خصوص من وجه) بدانیم و این دو مفهوم را یکی در
نظر بگیریم (که باید همینگونه باشد) باید هر چه در تعریف آمایش
است ،تصویر مشابهی در برنامهریزی منطقهای داشته باشد .به بیان
دیگر ،از یک طرف آمایش سرزمین نباید موضوعات حشو و زائد (که
مثالهای آن در صدر این مقاله آمده است) را دربر گرفته و از طرف
دیگر ،باید تمامی موضوعات مهم در برنامهریزی منطقهای را در خود
داشته باشد .میتوان چنین استدالل کرد که این دو مفهوم (آمایش
سرزمین و برنامهریزی منطقهای) در ایران در شرایط کنونی ،نسبت
عموم و خصوص من وجه دارند و اصالحات اساسی در این زمینه باید
صورت گیرد و به عبارت دیگر ،مطالعات آمایش سرزمین باید دقیقا
همان مطالعات برنامهریزی منطقهای باشد ،نهبیش و نه کم.
 نوع برنامه .همانگونه که پیشتر بیان شد ،آمایش سرزمینباید همان برنامهریزی منطقهای باشد ولی در این زمینه باید به
نوع «برنامهریزی» نیز توجه داشت .برنامهریزی میتواند در قالب
برنامهریزی سنتی یا برنامهریزی راهبردی تدوین شود و در واقع
این دو نگرش در زمینه «برنامهریزی» ،جانشین یکدیگر هستند
و نه مکمل یکدیگر .اس��تفاده از مفاهیم��ی مانند هدف و ابزار،
نش��اندهنده استفاده از نگرش برنامهریزی سنتی یا کالسیک
است در حالی که برنامه راهبردی به مفاهیمی مانند چشمانداز،

سیاست ،راهبرد ،اقدام و ...میپردازد .استفاده مشترک از مفاهیم
هر دو نگرش (سنتی و راهبردی) بدعتی است که برنامهریزی را
به سمت نامطلوبی میبرد که نه برنامهریزی سنتی خواهد بود
و ن��ه برنامهریزی راهبردی .با کمی دقت در چارچوب تحلیلی
آمایش س��رزمین در ایران ،به وضوح میتوان استفاده از هر دو
شیوه در آمایش س��رزمین را مشاهده کرد در حالی که الزامی
اس��ت برنامهریزان تکلیف خود با انتخاب یک نگرش خاص را
مشخص کنند و از میان برنامهریزی سنتی و راهبردی ،یک روش
را انتخاب کنند که پیشنهاد مشخص در این زمینه ،استفاده از
برنامه راهبردی و پاالیش چارچوب برنامه آمایش به سمت یک
نگرش واحد است.
برنامهریزیلغزان(غلتان).بهطورتقریبیمیتوانگفتکهنگاهصلبی به مفهوم زمان در برنامهریزی ،به طور جدی جای خود را به
نگاهمنعطفدادهودرنتیجهزمانبندیهایخشکوغیرقابلانعطاف
در برنامهریزی جایگاهی در فرآیند برنامهریزی ندارند .امروزه استفاده
از برنامههای سه ساله و پنج ساله و ...بدون ایجاد زمینههای انعطاف
در یافتهها و مواد برنامه ،محکوم به شکست است .استفاده از عناصر
ریسکونااطمینانیوهمچنینسرعتتغییراتدرزمینههایمختلف
باعث میشود که فروض پایهای برنامه به سرعت قابل تغییر باشد و
استفاده از فروض ثابت در یک بازه زمانی منجر به ایجاد انحراف در
نتایجبرنامهریزیمیشود.بهعنوانمثال،وقتیصحبتازیکبرنامه
پنجسالهمیشود،منظورایننیستکهفروضاولیه(ابتدایدورهپنج

ساله)درطولدورهثابتوبدونتغییربماندبلکهمیتوانبااستفادهاز
تغییراتساالنهفروضاولیهدرطولدوره،نتایجمطالعاتبرنامهریزیرا
بهصورتهرچهواقعیتراستخراجکرد.درنتیجهیکبرنامهپنجساله
به معنای برنامه قطعی برای سالهای یک تا پنج نبوده و این مفهوم
فقط برای سال اول صادق است و در سال دوم میتوان با تغییر فروض
و دادههای اولیه ،برنامه پنج ساله برای دوره سالهای دوم تا ششم و
در سالهای بعد هم به همین ترتیب برای دورههای سوم تا هفتم،
چهارم تا هشتم و پنجم تا نهم را تدوین کرد که این نوع برنامهریزی
همان ماهیت برنامهریزی لغزان یا غلتان را دارد.
 روابط منطقهای .با توجه به اینکه مناطق میتوانند ماهیتمتفاوتی در زمینههای مختلف داشته باشند (مانند آنچه در مورد
مناطق پیشرو و پیرو ،حاکم و وابسته ،جاذب و غیرجاذب و ...بیان
شد) ،توجه به نوع رابطه میان مناطق اهمیت خاصی دارد .انواع روابط
میان مناطق (استانها) میتواند به صورت زیر باشد:
روابطپیشینوپسینتولیدی انتشار دانش فنی و ابداعات جریانات درآمدی جریان اطالعات تبادل کاالییماهیت هر یک از این روابط نیز متناس��ب با اینکه انتشار آثار
میان مناطق متفاوت است ،میتواند در قالب مفاهیم زیر محاسبه
وتحلیلشود:
 موضوع انتشار (چه نوع ابداعاتی منتشر میشود)ماهیتانتشار(اهمیتنسبیمسیرهایمختلفتاثیرگذاری) مقیاس انتشار (چه مقدار از آثار تجمع یک منطقه منتشرمیشود)
 وسعت انتشار (حوزه نفوذ موثر انتشار) سرعت انتشار (انتشار با چه سرعتی به طور موثر در حوزه نفوذمنتشرمیشود)

سلسلهمراتبانتشار(آثارانتشارتاچهسطحیازنقاطدرسلسلهمراتبمناطقمنتشرمیشود)
ازآنجاکههریکازموضوعاتفوقدارایچارچوبهایتحلیلیو
نظریههایتخصصیمربوطبهخودهستند،توجهبهاینموضوعاتو
استفادهازنگرشعلمیدراینزمینهبهصورتجدیتوصیهمیشود.
در پایان باید متذکر شد که مهمترین موضوع برای مطالعات آمایش
سرزمین در ایران ،توجه به ماهیت اینگونه مطالعات و بازگشت به
اصولبرنامهریزیمنطقهایاست.هرعنصرتحلیلیکهبهچارچوب
آمایش سرزمین بخواهد اضافه شود ،باید ابتدا از آزمون همگنی با
مباحث برنامهریزی منطقهای سربلند بیرون آید وگرنه مطالعات
آمایش سرزمین ماهیت اصلی خود را از دست داده و شکلی به خود
خواهدگرفتکههیچگونهتوجیهعلمیوتخصصینخواهدداشت.
باباوراینموضوع،ورودعناصرتحلیلیمناسببهچارچوبمطالعات
آمایشسرزمیندرایرانمیتواندمسیراینمطالعاترادرریلواقعی
و علمی آن قرار دهد و پذیرش این امر ،مابقی کار را بسیار روان و
متناسبباساختارتحلیلیبرنامهریزیمنطقهایبهصورتصحیحو
موثر و به دور از اتالف منابع انسانی ،مالی و فکری برای رسیدن به یک
چارچوبمنطقیخواهدساختبهطوریکهبتوانباجراتگفتکه
«آمایشسرزمیندرایران،رنگبرنامهریزیمنطقهایبهخودگرفتهو
از هر آالیشی در این راه مصون مانده است».

BWurban7677 @gmail.com

آگهی مناقصه عمومی خدمات نصب و نگهداری
قفسههای انبارش شرکت بیایتی پارس

ش�رکت بیایتی پارس در نظر دارد نس��بت به برونسپاری
خدمات نصب ،تعمیرات و جمعآوری قفس��ههای انبارش خود در
شهرهایتهران،کرج،همدان،تبریز ،ارومیه ،رشت،چالوس،گرگان،
مشهد ،اصفهان ،قم ،ش��یراز ،اهواز و کرمانشاه از طریق برگزاری
مناقصهعمومیبهپیمانکارانوشرکتهایواجدصالحیتبابهترین
قیمتوکیفیتاقدامنماید.بدینوسیله:
 -1از متقاضی��ان محت��رم درخواس��ت میگ��ردد در صورتی که
واجد ش��رایط مندرج در این آگهی میباش��ند ،جهت شرکت در
مناقص��ه تصویر م��دارک ذیل را به ص��ورت خوانا و با کیفیت باال
تهیه ،نهایتا تا تاریخ یکشنبه 17فروردینماه 1399به آدرس ایمیل
 tender@bat.irبا ذکر عنوان این آگهی و یا شماره آن (مندرج در
صدر آگهی) ارسال نمایند .الزم به ذکر است به ایمیلها و مدارک
دریافتی پس از بازه زمانی در نظر گرفته شده و یا به صورت ناقص
ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-2مدارکواصلهظرفمدت 2روزازآخرینمهلتارسالباحضور
اعضای کمیسیون مناقصه بیایتی پارس ،قرائت و بررسی خواهد
شد .بدیهی است نقص هر کدام از مدارک خواسته شده منجر به
حذف متقاضی در مرحله بدوی مناقصه خواهد شد.
 -3شرکت در مناقصه و ارائه مدارک ،تضمین واگذاری خدمات
به متقاضی نخواهد بود و شرکت بیایتی پارس در قبول و یا رد
متقاضیانوپیشنهاداتارسالیهریکازشرکتکنندگاندرهریک
از مراحل مناقصه مختار خواهد بود.
 -4پس از پذیرش در مرحله اول ،شرایط شرکت در مراحل بعدی
منفردا به پذیرفتهشدگان مرحله اول اعالم خواهد شد.
شرایطکیفیموردنیاز:
تجربه(سابقهاجرايي)ودانشکافیدرزمینهارائهخدماتموضوعآگهی
 حسن سابقه در پروژههای قبلی -دارا بودن توان مالي کافي جهت ارائه خدمات

*پژوهشگر اقتصاد شهری

نوبت سوم

دارابودنتجهيزاتوامکاناتموردنيازوبهکارگیریپرسنلواجدصالحیت و کارآزموده
 توان فني و برنامهريزي دقیق دارا بودن مجوزهای الزم از مراجع مربوطه دارا بودن گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی
مدارک مورد نیاز:
شخصحقیقی:
یکنسخهتصویرکلیهمدارکهویتیاعمازکارتملی،شناسنامه،گذرنامه ،برگه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده حاوی کد
اقتصادیشخص
 یک نسخه تصویر مجوزهای مربوط به موضوع خدماتیکنسخهتصویرگواهینامهصالحیتایمنیپیمانکاران -رزومه کاری مرتبط
اطالعاتتماسونشانیالکترونیکیمعتبرشخصحقوقی:
 یک نس��خه تصویر اساس��نامه ،آخرین روزنامه رسمی معتبرحاوی نام کلیه س��هامداران ،هیاتمدیره ،آدرس ثبتی شرکت،
برگه ثبتنام در نظام مالیات بر ارزشافزوده حاوی کد اقتصادی
شخص
یکنسخهتصویرکلیهمدارکشناساییسهامدارانومدیرانمجازشرکت اعم از کارت ملی ،شناسنامه ،گذرنامه
در صورتی که سهامداران یا مدیران شخص حقوقی باشند ،کلیه
مدارک آن شرکتها و سهامداران و مدیران نیز به شرح این بند
باید ارسال گردد.
 -یک نسخه تصویر مجوزهای مربوط به موضوع خدمات
 یکنسخهتصویرگواهینامهصالحیتایمنیپیمانکاران رزومه کاری مرتبط-اطالعاتتماسونشانیالکترونیکیمعتبر

12

سال شانزدهم سهشنبه  27اسفند 1398شماره 4432

info@jahanesanat.ir
دریافت ایدهها ،اخبار و رویدادهای اقتصادی

تحوالت بازار مسکن در سال 98

محمدسعید حیدری -سال پرماجرای 98
به آخر خط رس��ید اما ریس��کها و ماجراهای
نگرانکنن��ده اقتصادی همچنان پابرجاس��ت.
نگاهی به آنچه رخ داد میتواند کمک کند تا بهتر
در مورد آنچه در سال  99امکان وقوع دارد بتوان
تحلی��ل و اظهارنظر کرد .پیش از ش��روع بحث
نگاهی بیندازیم به وضعیت تغییرات نرخ مسکن و
اجارهبها در شهر تهران طی سه سال اخیر.
 واقعی�ات در م�ورد نوس�انات قیم�ت
مسکن
برخی اعتقاد دارند پس از رش��د قابل توجه
قیمت مسکن در سالهای  96و  97افت مقطعی
رخداده در قیمت مسکن که همزمان بود با افت
بسیار ش��دید در معامالت عمال غیرواقعی بوده
و ای��ن افت ناش��ی از نوع معام�لات رخداده در
بازار مس��کن است ،همواره یک حداقل مقداری
از معام�لات در این ب��ازار قهری و اجباری بوده
(ناش��ی از احکام قضایی ،مش��کالت اقتصادی
و )...و تح��ت هر ش��رایطی باید ص��ورت گیرد،
طبیعتا در دورههای رکود فروشندگان مجبورند
تس��لیم خریداران شوند و قیمتهای پایینی را
پیشنهاد دهند.
در دوره افت شدید حجم معامالت ،عمال بازار
در تسخیر اینگونه معامالت بوده و همین باعث
شده که میانگین قیمت مسکن تحت تاثیر این
خرید و فروشه��ای اجباری به صورت تصنعی
دچار افت ش��ود در حالی که در سایر ماههایی
که حجم معامالت رشد و سهم اینگونه مبادالت
قهری از کل جامعه آماری مربوطه کاهش پیدا

کرده ،طبعا شدت اثرگذاری آن بر میانگین قیمت
معامالت نیز کاهش یافته است.
 رش�د ادامهدار نقدینگی در نبود رشد
اقتصادی
به صورت تئوریک رش��د نقدینگی تا زمانی
که تناس��ب درس��تی با رش��د اقتصادی داشته
باش��د ،خاصیت تورمزایی نداشته و عمال عامل
روان شدن هر چه بیشتر چرخهای اقتصاد و به
اصطالح روغنکاری آن میشود ،اما در شرایطی
که رشد اقتصادی نزدیک منفی  10درصد و رشد
نقدینگی نزدیک  30درصد است ،یعنی فقط به
واسطه تفاضل این دو عدد باید شاهد تورم 40
درصدی در اقتصاد باش��یم .در چنین شرایطی
عمدهتری��ن راهکار جهت ب��روز چنین تورمی،
کاس��تن از س��رعت گردش پول است و جز در
ش��رایط رکودی نمیتوان انتظار کاهش سرعت
گردش پول را داشت و این یعنی پذیرش رکود
تورمی به قیمت عدم مواجهه با تورم ش��دید و
خارج از کنترل.
در شرایط تورمی اش��خاص حقیقی و حتی
حقوقی معموال به س��راغ یک��ی از داراییهایی
میرون��د که در ای��ران به صورت س��نتی ابزار
محافظ��ت در براب��ر تورم تلقی میش��ود و آن،
ساختمان و مسکن است .به این ترتیب در تمامی
طول سال  98متناسب با رشد نقدینگی و تورم،
قیمت مسکن نیز افزایش یافت.
  زور پ�رزور ت�ورم و تناقض�ی ب�ا پای�ان
ناخوشایند

شدت تورم به قدری باالست که با وجودی که

حتی در همان ابتدای سال نیز قیمتها فراتر از
توان طبقه متوسط بود ،عمال قیمتها در انتهای
 98بیش از ابتدای آن ش��د ،از یک طرف رشد
تورم و افزایش قیم��ت نهادههای تولید در این
سال جای زیادی برای کاهش قیمت مسکن باقی
نگذاشته و نمیگذارد .از طرف دیگر توان کافی
جهت خرید ملک توسط خریداران بالقوه وجود
نداش��ت .این امر باع��ث کاهش حجم معامالت
ش��د و ای��ن کاهش حجم معامالت باعث ش��د
سازندگان و سرمایهگذاران این حوزه نتوانند از
مح��ل فروش تامین مالی کافی برای دور جدید
توس��ازهای خود داشته باشند که این در
ساخ 
کوتاهمدت باعث ضربه دیدن صنایع وابس��ته به
حوزه مسکن شده و در میانمدت و بلندمدت با
کاهش حجم عرضهها زمینه برای رشدهای آتی
و خارج از قاعده قیمت مسکن را فراهم میکند.
(نتیجه نهایی تناقض عدم توان خریداران بالقوه
و عدم امکان کاهش قیمت مسکن).
 رخدادهای سردرگمکننده
 افزای�ش قیمت برخی حاملهای انرژی
(از جمله بنزین)
در بره��های که موقتا خبری از رش��د قیمت
مس��کن نبود و بازار در حال سکون قرار داشت،
عمال با تش��دید جو تورم انتظاری ناشی از رشد
قیمت بنزین ،مجددا باعث تحریک هرچند اندک
قیمت مسکن شد.
در ش��هرهای بزرگ��ی نظی��ر ته��ران نیز در
مقیاس��ی محدودتر بحث س��کونت در مناطق
توآمد
حاش��یهای (نظی��ر اس��تان الب��رز) و رف 

 شکل  1روند رشد قيمت مسکن و اجارهبها در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل

فراخوان آگهی تجدید مناقصه عمومی یکمرحلهای شرکت گاز استان گیالن

شماره /۸۱م97/

شرکت گاز استان گیالن

 -1دستگاه مناقصهگزار:شرکت گاز استان گیالن
 -2نشانی دستگاه مناقصهگزار :رشت -پارکشهر ،خیابان
ملت ،خیابان شهید سیادتی ،شرکت گاز استان گیالن
 -3موضوع مناقصه :خدمات حمل و نقل
 -4مبلغ برآورد اولیه و مدت پیمان85/311/870/000 :
ریال به مدت یکسال شمسی
 -5نوع و مبلغ تضمین:ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی یا یکی
از تضامین معتبر در آییننامه شماره ت  50659/123402ه
مورخ  94/9/22به مبلغ  3/674/238/000ریال
 -6مدارک الزم جهت شرکت در مناقصه:پس از ارائه
تقاضانامهکتبی:
* تاییدیه معتبر وزارت کار در رشته حمل و نقل
* آگهی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت
* ارائ��ه گواهینامه صالحیت ایمن��ی و یا فرم ثبتنام از اداره
کار ضروری اس��ت( .دارن��دگان کارگاه فعال مکلف به ارائه
گواهینامه میباشند).
* متقاضیان میبایس��ت س��ابقه اجرای یک پ��روژه خدمات
عمومی به مبلغ حداقل  ۵۰میلیارد ریال با ارائه مفاصاحساب

شرکت مخابرات ایران
(سهامی عام)
منطقهگیالن

شماره مجوز1398.7924:

بیمه و حس��ن س��ابقه همان پروژه در س��ه س��ال گذش��ته
داشته باشند.
*دراینمناقصهدستورالعملتعییندامنهقیمتهایمتناسب
پیشنهادی صنعت نفت اجرا میشود.
 -7آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه98/12/28:
 -8آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهاد قیمت توسط
مناقصهگران:دوشنبه مورخ 99/1/18
 -9زمان بازگشایی پاکات مناقصه:ساعت  14/30عصر
روز سهشنبه مورخ 99/1/19
 -10مکان دریافت و تحویل اس�ناد پیمانکاران:مناقصه
در بس��تر س��امانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) انجام
میپذیرد.
 -11ش�ماره (تلفکس) تم�اس 013 -33369086 :دفتر
امور قراردادها
ای��ن آگه��ی در س��ایت ش��رکت گاز اس��تان گی�لان
  http://www.nigc-gl.irو shana.irو همچنین پایگاه ملی
اطالعرسانی مناقصات (معاونت راهبردی ریاستجمهوری)
 http://iets.mporg.irقابل رویت میباشد.

روابط عمومی شرکت گاز استان گیالن

آگهی مناقصه 98/39
(دومرحلهای)

موضوع :ایمنسازی کامل  ۱۵سایت  BTSمرحله ۲
شرکت مخابرات ایران «منطقه گیالن» در نظر دارد پروژه ایمنسازی کامل
 ۱۵سایت  BTSمرحله  2را از طریق برگزاری تشریفات مناقصه عمومی به
شرکتهای پیمانکاری واگذار نماید.
ب��رآورد کلی هزینه خرید و اج��راء جمعا :به مبل��غ  8/489/158/200ریال
میباشد.
هزینه تهیه و خرید اسناد مناقصه:
کلیه شرکتهای واجدالشرایط برای شرکت در مناقصه میتوانند مبلغ۲۰۰۰۰۰
ریال به حساب سپهر 0102521606005نزد بانک صادرات به نام شرکت مخابرات
ایرانواریزنمایندوسپسجهتدریافتاسنادمناقصهیاازطریقمراجعهحضوری
به واحد قراردادهای مخابرات منطقه گیالن به آدرس :گيالن -رشت -گلسار-
ساختمانمرکزی-طبقهسومویاازطریقمراجعهبهپایگاههایاینترنتیبهآدرس
 WWW.TCG.IR , WWW.TCI.IRو http://IETS.MPORG.IR
اقدام نمایند.
توجه:کلیهشرکتکنندگاندرمناقصهمیبایستینسبتبهتحویلویاارسالیک
نسخه تصویر فیش واریزی ۲۰۰۰۰۰ریالی برای تهیه و خرید اسناد مناقصه اعم از
حضوریویاغیرحضوریازطریقسایتهایمذکوررابههمراهمشخصاتکامل
شرکت تا قبل از اتمام آخرین روز تاریخ دریافت «خرید» اسناد مناقصه ،به واحد
قراردادها اقدام نمایند .ضمنا تحویل اصل فیش واریزی به همراه سایر مستندات
درخواستی در پاکت (ب) اسناد مناقصه هنگام تحویل به دبیرخانه مخابرات گیالن
توسطکلیهشرکتکنندگاندرمناقصهالزامیمیباشد.
سپرده ش�رکت در مناقصه :به مبلغ  340/۰۰۰/000ریال میباشد که به
صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی و در وجه شرکت مخابرات
ایران میباشد« .ضمنا به پیشنهادهای فاقد سپرده ،مخدوش و یا کمتر از

نوبت دوم

نوبت اول

میزان مقرر ،چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد».
آخرین تاریخ دریافت «خرید» اس�ناد مناقصه :از تاریخ نش��ر آگهی
حداکثر تا ساعت  ۱۴روز شنبه مورخ  99/01/16میباشد.
آخرین مهلت تحویل پاکات مناقصه تا پایان وقت اداری روز سهشنبه مورخ
 99/01/26تحویل به دبیرخانه خواهد بود.
تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات مناقصه :پاکتهای شرکتکنندگان در
مناقصه راس ساعت  14/00روز چهارشنبه مورخ  99/01/27میباشد.
مکان بازگشایی پاکات مناقصه :سالن کنفرانس مخابرات منطقه گیالن
واقع در طبقه پنجم ساختمان مرکزی بازگشایی خواهد شد.
حد نصاب بازگشایی پاکات مناقصه :حداقل دو پاکت رسیده و تحویل
داده شده به دبیرخانه مخابرات گیالن.
زمان اجرای پروژه :به مدت  ۷۵روز کاری میباشد.
رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور
الزامی است
توجه:
الف» به پیش��نهادهای فاقد امضاء ،مش��روط ،مخدوش و پیشنهادهایی که
بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ،مطلق ًا ترتیب اثر داده
نخواه��د ش��د .در ضمن مخابرات منطقه گی�لان در قبول یا رد هر یک یا
تمام پیشنهادها مختار بوده و در صورت رد پیشنهاد دالیل آن را به صورت
مکتوب به پیشنهاددهنده اعالم خواهد کرد.
ب» ضمن��ا حضور نماینده تاماالختیار ش��رکت با ارائه معرفینامه معتبر در
جلسه روز بازگشایی پاکت مناقصه بالمانع میباشد.
تلف��ن32132348 -32132370 -32132371 -32132330 :
فکس33132325 :

شرکتمخابراتایران منطقهگیالن

t.me/jahansanatpress

بین محل کار و س��کونت نیز هزینهزاتر از قبل
ش��د و باعث ش��د عدهای این افزایش در هزینه
لونقل را قابل انعکاس در قیمت مسکن نقاط
حم 
مرکزی شهر تهران بدانند.
 تنش نظامی میان ایران و آمریکا
این رخداد به وضوح ریسکهای بالقوه موجود
را برای بسیاری ش��فاف و شرایط جنگ هشت
س��اله بین ایران و عراق و س��ایر بیثباتیهای
ویرانگر را برای آنان تداعی کرد؛ شرایطی که از
یک طرف باعث کاهش قیمت مس��کن میشود
و از ط��رف دیگ��ر ام��کان ف��روش و نقد کردن
سرمایههای قرار گرفته در بازار مسکن و انتقال
س��رمایه به مناطق و کش��ورهای امنتر بسیار
کاهش مییابد.
در چنین شرایطی عالوه بر آنکه در کوتاهمدت
باعث تامل بیش��تر صاحبان نقدینگی در مسیر
تبدیل آن به امالک و مستغالت شد و حتی در
بازار فروش فوری و نقد نیز فرصتهایی را برای
کس��انی که تاب تحمل ریس��کهای موجود را
نداش��تند فراهم کرد ،در میانمدت نیز اهمیت
گزینه مسکن به عنوان ابزار سرمایهگذاری (خرید
خانه و  )...را تحتالشعاع قرار داد.

 تشدید تحریمها و ورود به لیست سیاه
FATF
این دو رویداد اولین اثری که بر جا گذاشتند،
رش��د قیمت ارز و تضعیف ریال و ایجاد تورم از
کانالی تقریبا مس��تقل از کانال رش��د نقدینگی
اس��ت و این تورم باعث رشد قیمت مصالح و در
نتیجه قیمت مسکن شده است .کاهش پیدرپی
ارزش ریال باعث شده همه به دنبال تبدیل ریال
ب��ه کاال و دارایی باش��ند و در طرف مقابل نیز
صاحبان داراییهایی نظیر مسکن به هر قیمتی
حاضر به فروش ملک خود نباشند.
ملکی که تا دیروز با فروش آن میش��د 20
دستگاه پراید خرید ،طبیعتا اگر امروز به قیمت
 15دس��تگاه پراید قیمتگذاری شود جذابیت
برای مالک آن ندارد .در واقع در بسیاری موارد
بیش از آنکه صاحبان امالک به رش��د اس��می
و درص��د قیمت مس��کن توجه کنن��د ،ارزش
جایگزین��ی آن را مدنظر قرار میدهند ،طبیعتا
وقتی بسیاری داراییهای دیگر رشد کرده ،اگر
قیمت مسکن رشد نکند ،عمال ارزش جایگزینی
آن دچار تنزل ش��ده و این یعنی کاهش عرضه
ملک به بازار و افزایش قیمت آن.

 وی�روس کرونا و ضربه نهایی به بازار آخر
سال

در ایران نیز مانند سایر نقاط جهان ویروس کرونا
باعث کاهش سفرها ،کاهش فعالیتهای تجاری و
در یک کالم نوعی رکود موقتی شد .در شرایطی که
شهرها به واسطه این ویروس در شرایط نیمهتعطیل
بوده و افراد تمایلی جهت حضور در اماکن عمومی
نداشته و ذهنها درگیر خطرات این ویروس و اخبار
مرتبط با آن است همه بازارها از جمله بازار کاالهای
غیرحیاتی (کاالهای سرمایهای و )...تحت تاثیر قرار
گرفته و ترکیب آن با مشغلههای ذهنی آخر سال
باعث افت بیشتر معامالت مسکن شد و عمال حسن
ختامی بود نامناسب برای سال .1398
 کالم آخر
س��ال  98در ادامه سال  1397شاهد واگرایی
ج��دی بین قیمت مس��کن و نرخ اج��اره بودیم؛
واگرای��یای که دیر یا زود اثر قاطع خود را بر این
بازار خواهد گذاش��ت ،چرا که مسکن یک دارایی
س��رمایهای بوده و ارزش این دارایی س��رمایهای
الجرم توسط عوامل بنیادی نظیر قدرت درآمدزایی
بالقوه (که مهمترین آن درآمد ناشی از اجاره است)
تعیین میشود.

سال شانزدهم سهشنبه  27اسفند 1398شماره 4432
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یادداشت خبر

از توسعه تا تحریم
محس�ن حائرین�ژاد* -صنعت نف��ت ایران
به عن��وان یکی از پیش��رانهای اقتصادی کش��ور
سالهاس��ت نقشی اساسی را در اقتصاد ایران دارد.
نفت ،این طالی س��یاه با گذش��ت س��الها و عبور
از مراح��ل گذار تاریخی و تحوالت��ی که بر ایران و
منطقه خاورمیانه گذش��ته ارزش خود را از دس��ت
نداده و پس از گذش��ت یک س��ده هنوز هم نفت ،نقش اصلی خود را
حفظ کرده اس��ت .از طرفی نهضت ملی شدن صنعت نفت را باید یکی
از رویداده��ای تاریخ��ی مهم ایران معاصر به حس��اب آورد که تاثیرات

بیش��مار بر تحوالت سیاسی -اجتماعی ایران در سالهای بعد از خود
گذاش��ت.صنعت نفت ایران در سال  99همانند گذشته میتواند نقش
مهمی در توسعه صنعتی کشورمان ایفا کند .صنعت نفت محرک اصلی
ایجاد زیرساختهای ملی و توسعه بخشهای بزرگ و کوچک صنعتی
ایران نیز بهشمار میرود تا جاییکه در بسیاری از موارد از این تعبیر یاد
میشود که حرکت لوکوموتیو صنعت نفت ،قطار صنعت و توسعۀ کشور
نیز به حرکت درخواهد آمد و میتواند س��بب رونق کسبوکار شود به
شرط آنکه توانمندیها و فناوری روزآمد دنیا را دارا باشد.
هرچند فشار تحریمهای یکجانبه آمریکا وخروج از برجام مانع از حضور
شرکتهای بینالمللی در توسعه صنعت نفت کشورمان شد اما آهنگ توسعه

در صنعت نفت متوقف نش��د و امید اس��ت در سال  99با شتاب بیشتری
حرکت کند .به جرات میتوان گفت در فرآیند توسعه و چشمانداز صنعت
نفت کشور ،تکنولوژی  ،High technologyیکی از کلیدهای مهم توسعه
این صنعت است .دستیابی به تکنولوژیهای جدید و تثبیت آنها به عنوان
تاثیرگذارترین عامل در تولید ،نیازمند انجام تحقیقات متناسب و هدفمند
است .به این منظور نقش و جایگاه امر تحقیق و توسعه در توسعه صنعت
نفت امری بدیهی و انکارناپذیر است .در سال  1398مجموعه صنعت نفت
اقدامات در خصوص حمایت از شرکتهای دانشبنیان و استارتآپی انجام
داده است که در سال جدید میتواند افق روشنتری برای استفاده از ایدههای
نوآورانه این شرکتها در راستای حل چالشها و نیازهای فناورانه صنعت

نفت برشمرد .از سوی دیگر جذب سرمایهگذاری از نیازهای مهم این صنعت
در سال جدید است.
آنچه مش��خص اس��ت بیش��تر میادین ایران در نیم ه عمر خود به سر
میبرند ،در نتیجه کاهش تولید در مخازن نفتی و گازی قابل پیشبینی
است .جلوگیری از کاهش تولید از میدانهای یادشده مستلزم سرمایهگذاری
و بهرهمندی از تکنولوژی روزآمد در جهت نگهداشت توان تولید ،صیانت
از مخازن ،بهکارگیری روشهای ازدیاد برداش��ت  IOR\EORو توس��عه
میدانهای جدید نفتی و گازی است.
* رییس مستندسازی تجربیات و مدیریت دانش شرکت
راهاندازی و بهرهبرداری صنایع نفت ()OICO

نگاهی به وضعیت مخازن نفتی کشور

افزایش ضریب برداشت پاشنهآشیل توسعه میادین

الهام بیگی  -ایران به عنوان سومین کشور
دارن��ده ذخایر نفت دنیا و ب��ه نوعی بزرگترین
کشور دارنده ذخایر نفت و گاز در جهان شناخته
میشود .براساس آخرین گزارشات رسمی ،ایران
 18/2درصد از ذخایر شناختهشده گاز جهان را
به خود اختصاص داده است.
البت��ه پیش از اکتش��اف اخیر ب��ا الیه نفتی
نامآوران ،ذخایر نفتی ایران در حدود  156میلیارد
بش��که معادل  9درصد کل ذخایر نفت دنیا بود
و از این حیث ایران پس از ونزوئال ،عربس��تان و
کانادا در رتبه چهارم قرار داشت.
با اکتشاف این الیه جدید و اضافه شدن 22
میلیارد بشکه نفت ،ایران با تقریبا  178میلیارد
بش��که نفت و دارایی بر بیش از 10درصد ذخایر
نفت جهان ،یک پله ارتقا یافته و به رتبه س��وم
رسیده است.
از س��وی دیگر در فهرست  20میدان بسیار
بزرگ دنیا ،ایران با شش میدان بسیار بزرگ نفتی
از جمله میدان گچس��اران ،آغاجاری ،اسفندیار،
اهواز ،مارون و آزادگان بیش از هر کشوری دارای
میادین فوقعظیم است.
البته این پایان ماجراجوییهای اکتشاف نهتنها
در ایران بلکه در سراسر دنیا نیست .در سالهای
اخیر ای��ران با وج��ود تحریمهای سرس��ختانه
آمری��کا و غرب در ح��وزه ان��رژی ،فعالیتها و
س��رمایهگذاریهای زیادی در حوزه اکتشافات
نفت و گاز داش��ته است .اگرچه محدودیتهای
مالی و عدم دسترس��ی ب��ه فناوریهای الزم به
ویژه در بخش فراساحل مشکالت زیادی را برای
متخصصان کشور ایجاد کرده است.
از سوی دیگر ایران نزدیک به  28میدان مشترک
با کشورهای همسایه خود دارد و طرفهای مقابل
در دو دهه اخیر سرمایهگذاریهای گستردهای
را ش��روع کردهان��د .از قط��ر در می��دان گازی
پارسجنوبی و الیه نفتی آنکه در سمت قطریها
میدان الشاهین نام دارد تا عربستان که با آرامکو
یکهت��ازی میکند و عراق ک��ه در غرب کارون
میادین مشترک بسیاری با ایران دارد و در یک
دهه گذشته با ورود سرمایهگذاران و پیمانکاران
بزرگ نفتی هجوم بیس��ابقهای به ذخایر نفتی
مشترک برده است.
در این شرایط کارشناسان معتقدند به منظور
تحقق این هدف ،باید موانعی که در عمل و طی
سالهای اخیر برداشت صحیح از میادین کشور
به ویژه میادین مشترک را ناممکن کرده است،
شناس��ایی و راهکارهایی ب��رای برونرفت از آن
اجرایی شود.
به اعتقاد بس��یاری از کارشناس��ان ،افزایش
ضریب برداشت ،بزرگترین چالش فناوری صنعت
نفت ایران است.
این سخن بارها از زبان مدیران قدیم و جدید
صنعت نفت بر زبان رانده شده است ،اگرچه این
چال��ش بزرگ هیچگاه مرتفع نش��ده و با وجود
پیش��رفت قابل قب��ول ش��رکتهای داخلی در
بس��یاری از زمینهها ،متاسفانه در حوزه افزایش
ضریب بازیافت پیشرفتی حاصل نشده است .در
نتیجه بعد از گذشت چندین سال از اکتشاف و
تولید نفت در ایران همچنان در این زمین ه نیازمند
شرکتهای خارجی بوده و از سطح رقابتی دنیا
فاصله دارد.
این در حالی است که اکنون با ادامه تحریمهای
آمری��کا علیه ایران دسترس��ی ب��ه فناوریهای
بینالمللی برای کشور نیز محدود شده است .
براساس آخرین بررس��یهای به عمل آمده،
ضریب بازیافت کنونی میدانهای کشور ،حدود
 ٢٥تا  ۲۷درصد اس��ت که البته میتواند تا ٤٠
درصد نیز افزایش یابد .حجم بسیار زیاد مجموع
ذخایر درجای نفت ایران به قدری اس��ت که در
صورت افزایش حتی یک درصدی توان بازیافت،
میلیاردها بش��که نفت به تولید کش��ور افزوده و
صده��ا میلیارد دالر به درآمده��ای ارزی اضافه
خواهد شد.
به این نکته نیز باید توجه داشت که در حال
حاضر بس��یاری از میادین بزرگ نفتی کشور به
نیم��ه دوم عم��ر تولید خود رس��یدهاند و تولید
طبیعی از آنها در معرض کاهش چشمگیری قرار
دارد که در مقایسه با میانگین  34درصد ضریب
بازیافت جهانی فاصله زیادی را نشان میدهد.
بنابراین ازدياد برداشت و بهبود ضريب بازيافت
از مخازن يکي از مباحثی است که الزم است با
جدیت دنبال شود .

در همی��ن راس��تا در
توگویی با ناصر حس��نی
گف 
کارش��ناس ارش��د مهندسی
مخ��ازن هیدروکرب��وری به
بررسی وضعیت مخازن نفتی
کش��ور و راهکارهای��ی برای
ازدی��اد برداش��ت از میادین نفت��ی پرداختیم که
مشروح آن را در ادامه میخوانید .

مخزن یا نمونههای کم و در چندین چاه تزریق آب،
تجارب دیگری نداشتهایم .علت آن نیز همانطور
که ابتدا به آن اش��اره کردیم عدم دسترس��ی به
فناوری روز دنیاست.
  ب�ه نظر ش�ما چه میزان در اس�تفاده
از روشه�ای ازدیاد برداش�ت نفت موفق
بودهایم؟
بگذارید به عقبتر بازگردیم .جدا از روشهای
ازدی��اد برداش��ت نفت تحت عن��وان  IORیا
 ،EORما در بح��ث افزایش تولید روشهایی
در نحوه تکمیل چاهها داریم که سبب افزایش
میزان تولید به مقدار قابل توجهی خواهد شد.
از تکمیل دوگانه ()Dual Completion
یا روشهای انگیزش چاه که با اسید یا ترکیبات
ش��یمیایی دیگر انجام میش��ود به دلیل عدم
دسترس��ی به فن��اوری روز دنیا بس��یار بدوی
به عملیاته��ای حفاری و تکمی��ل چاه روی
آوردهایم.
در مبح��ث انگی��زش چاه نظیر ش��کافت
هیدرولیکی یا اسیدی که برای مخازن کربناته
در ای��ران که اتفاقا ضری��ب بازیافت در عمده
مخازن کمتر از 5درصد اس��ت و ذخایر بسیار
بزرگ و فراوانی داریم ،بسیار ضروری و حیاتی
اس��ت ،به دلیل محدودیتهای فناوری و عدم
دسترس��ی به تکنولوژی روز دنیا ،نتوانستهایم
اقدامات مناسبی انجام دهیم .همچنان به سبک
سنتی حجمی از اسید و ترکیبات شیمیایی را
از س��رچاه تزریق میکنیم به امید اینکه اتفاق
ویژهای بیفتد ،این در حالی اس��ت که در دنیا
سالهاس��ت از این روشها عب��ور کردهاند و با
تکنولوژی پیشرفته در ساخت تجهیزات و اقالم
درونچاهی و تکمیل چاه ،روشهای نوینی را
به کار میبرند.
ای��ن روشها در تمام دنیا بس��یار جلوتر از
روشهای ازدیاد برداش��ت نفت تحت عناوین
 IORیا  ،EORمورد اس��تفاده قرار میگیرند
که ما در آنها بس��یار ضعیف بودهایم چه برسد
به روشهای . EORدر حقیقت میتوان گفت
م��ا امروز در صنعت نفت و گاز کش��ور به هیچ
وج��ه در موقعیتی نیس��تیم ک��ه بخواهیم در
مورد ازدیاد برداش��ت نفت و  IORیا EOR
صحبتی کنیم.
ام��روز تاسیس��ات نف��ت و گاز کش��ور در
میادین با مش��کالت عدیدهای روبهرو اس��ت و
بهطور عمده مربوط به  50تا  70سال قبلترند

  با توجه به مراحل تولید نفت و گاز ،به نظر
شما در چه مرحلهای از تولید مخازن نفت و
گاز کشور هستیم؟
در مقوله تولید نفت در تمام دنیا و در مخازن
معمول نفتی ،مرحله ابتدایی تخلیه یا تولید طبیعی
اس��ت که از این نظر مخازن نفتی و گازی کشور
در شرایط بسیار خوبی قرار دارند .به طور کلی در
خاورمیانه به دلیل عمق مناسب مخازن نفت و گاز
و فشار نسبتا زیاد مخازن ،تولید طبیعی به راحتی
انجامپذیر است و یک چاه نفتی با حداقل تجهیزات
تکمیل چاه میتواند تولید خوبی داشته باشد .این
موضوع در مقایسه با سایر کشورها بسیار متفاوت
اس��ت .در بسیاری از آنها ،تولید چاههای نفتی با
تجهیزات پیش��رفته و انجام فرآیندهای متفاوت
افزایش تولید گاه به  100تا  200بش��که در روز
و حتی کمتر میرسد ،این در حالی است که این
می��زان به طور مثال در ایران نرخ تولید ترکچاه
است ،بدین معنی که اگر تولید یک چاه نفتی در
ایران به این مقدار برسد ،آن چاه را بسته و دیگر از
آن تولید نمیکنند .مرحله بعد در تولید فرازآوری
مصنوعی است که یا با گاز انجام میشود یا از طریق
پمپهای درونچاهی .در این روش سعی میشود
با استفاده از تزریق گاز در ستون چاه یا استفاده از
پمپ ،به نفتی که در ستون چاه در حال باال آمدن
است کمک شود تا افت فشار تا حدی جبران شود
و نفت به تولید برسد .در حقیقت هیچگونه اتفاقی
در مخازن نخواهد افتاد.
یک قدم جلوتر ،روشهای بازیافت ثانویه است
که شامل تزریق آب تحت عنوان سیالبزنی با آب
یا روشهای حفظ فشار مخزن نظیر تزریق گاز در
کالهک گازی مخزن میشود .اگرچه در تعاریف
علمی و حتی در کتابهای درسی ،اختالف نظر
وج��ود دارد ،اما به واق��ع این روشها را نمیتوان
 EORیا ازدیاد برداشت نفت دانست.
در مرحل��ه بع��د که بازیافت ثالثیه ن��ام دارد،
روشه��ای واقعی  EORنظی��ر تزریق امتزاجی
گاز ،تزری��ق مواد ش��یمیایی ،روشهای حرارتی،
تزریق مواد نانو و پلیمری
با ترکیب آب یا ترکیبات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده
دیگر اتفاق میافتد .ما در
شرکت بصیرپردازش قشم به شماره ثبت 1784
ایران در افزایش برداشت
بدینوسیله از کلیه اعضا و سهامداران دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی به طور
به معن��ای عام آنچه پس
فوقالعاده شرکت بصیر پردازش قشم به شماره ثبت  1784در روز دوشنبه مورخ 99/01/18
در محل شرکت واقع در جزیره قشم ،مجتمع پردیس ،پالک C7راس ساعت  10صبح حضور
از تولید یا تخلیه طبیعی
به هم رسانند.
بوده است مشکالت بسیار
دستور جلسه:
داش��تهایم .غیر از تجارب
 -1اتخاذ تصمیم در خصوص انتخاب اعضای هیاتمدیره
 -2اتخاذ تصمیم در خصوص انتخاب بازرس هیاتمدیره
انگشتش��مار در تزریق
 -3سایر مواردی که در صالحیت مجمع میباشد.
گاز به منظور حفظ فشار

و نیازمند توجه جدی هس��تند .بنابراین با این
روند نمیتوان در خصوص موفق بودن یا نبودن
در ازدیاد برداشت نفت سخن گفت.
  آیا به طور مشخص در روشهای ازدیاد
برداشت نفت تجربه موفقی داشتهایم؟
در ش��رکت نفت فالت قاره ایران ،تزریق آب
انجام میش��ود ،اما بروید بررسی کنید و ببینید
با آنچه که در دنیا از آن به عنوان تزریق آب نام
میبرند چقدر فاصله داریم.
در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب هم در
سه چهار میدان تزریق گاز با هدف تامین فشار
مخزن انجام شده است.
متاسفانه به دلیل ساختار نامناسب و همچنین
مالکیت دولتی و محافظهکاری مدیران این شرکتها
و حتی در ردههای باالتر نتایج علمی و مهندسی از
این اتفاقات نیز چندان شفاف و مشخص نیست و
بعضا به غیر از تیم مهندسی درگیر در این پروژهها
نمیتوان از مدارک مستند و مستدل این عملیاتها
مطلع بود و به آنها دسترسی داشت.
در حقیقت به نوعی سیس��تم بسته دولتی و
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سازمانهای به ش��دت بزرگ ،کند و با راندمان
پایین هم در این مسائل تاثیرگذار خواهند بود.
  چرا پس از گذش�ت بی�ش از یک قرن
هن�وز در ای�ن زمینه تولید نف�ت و به طور
مش�خص ازدیاد برداش�ت دچار مش�کل
هستیم؟
متاسفانه نفت از زمان استخراج تا به امروز برای
تمام حاکمان چه در ایران و چه در منطقه ابزاری
برای قدرتطلبی و منافع شخصی و گرایشات خاص
بوده .به جای اینکه از آن به عنوان ثروتی محدود و
موقتی در گذر زمان نگاه شود ،همیشه و در همه
دولتها برای سرپوش گذاشتن بر مشکالت استفاده
شده است و در حقیقت استفاده ابزاری از آن بیشتر
اتفاق افتاده است .نفت و گاز در منطقه خاورمیانه
شاید در نگاه کالن نهتنها خوشبختی و آرامش به
ارمغان نیاورده ،بلکه منشأ و موجبات ناآرامیهای
منطقه نیز بوده است.
به غیر از چند کشور عربی منطقه خلیجفارس
ک��ه به دلیل تعامالت با غرب در رفاه نس��بی و
البته ش��کننده به س��ر میبرند ،باقی کش��ورها
هم��واره دچار تالط��م ،ناآرامی ،انقالب یا جنگ
داخلی بودهاند .ایران نیز از این قضیه مس��تثنی
نبوده و نیست.
در ای��ران نیز هیچگاه نه در پیش از انقالب و
نه پس از انقالب آنچنان که باید و شاید به این
موضوع پرداخته نش��د .اکن��ون پس از این همه
س��ال ،ما تجهیزات بسیار س��اده و ابتدایی را در
داخل توان س��اخت داریم .در بحث فناوریهای
روز دنیا از ساخت تجهیزات دکلهای حفاری به
ویژه در دریا و فراساحل ،لولههای مناسب برای
س��یاالت ترش و فش��ار باال ،تجهیزات شکافت
هیدرولیکی و اس��یدی ،تکمیل چاه ،تجهیزات
هوشمندس��ازی چاهها و میادی��ن ،و روشهای
ازدیاد برداشت نفت بسیار فاصله داریم.
علت اصلی به نوع��ی تحریمهای بینالمللی
بوده اس��ت .عدم حضور شرکتهای ارائهدهنده
خدمات فنی چاههای نفت و گاز نظیر شلمبرژه
وهالیبرت��ون خ��ود دلی��ل این ماجراس��ت .در
حقیقت تالش��گران صنعت نفت و گاز در داخل
کشور این فناوریها را اصال ندیدهاند که بخواهند
بومیس��ازی کنن��د ،چراکه مهندس��ان ایرانی
توانمندیهای خوبی دارند.
موضوع بعدی عدم سرمایهگذاری خارجی بوده
است .جدا از سرمایهگذاری در پارس جنوبی ،ما
در میادین نفتی به ویژه در جنوب و میادین فوق
عظیم مورد اشاره و مخازن کربناته ،هیچگاه موفق

نشدیم از توانمندیهای شرکتهای بزرگ نفتی
دنیا استفاده کنیم.
ب��ه هرحال ب��ه کارگیری روشه��ای ازدیاد
برداش��ت نفت  EORمش��کالت و ریسکها و
مس��وولیتهای خودش را نی��ز دارد .ابتدا باید
آزمایش��ات زیادی در مقیاس آزمایش��گاه انجام
شود .س��پس آزمایشات میدانی و نمونه پایلوت
انجام میشود .پس از آن نتایج در یک منطقهای
از می��دان تحت عنوان س��کتور اتف��اق میافتد
و در ص��ورت موفقی��ت در ای��ن مراحل ،روش
مدنظ��ر در مخ��زن و در مقی��اس میدانی انجام
میش��ود .کمتر مدیری حاضر شده است چنین
ریسکهایی کند و به توان داخلی در این زمینه
اعتماد کن��د .کمااینکه آنقدر صنعت نفت دچار
مش��کالت اساسی و ریشهای اس��ت و آنقدر جا
برای سرمایهگذاری هست که شاید پرداختن به
این مس��ائل در فضای نفت و گاز امروز کشور به
نوعی فانتزی محسوب شود.
  در پایان چه پیشنهادی برای شکوفایی
صنعت نفت و گاز کشور دارید؟
امروز با وجود داشتن توان خوب مهندسی و
س��رمایه انسانی و پرسنل زحمتکش در مناطق
عملیات��ی ،دکلهای حفاری خش��کی و دریا و
همچنین تاسیسات پاالیشگاهی و پتروشیمی در
گوشه و کنار کشور ،بیشتر از هرچیز در صنعت
نفت و گاز کشور به عنوان موتور محرک اقتصاد،
نیازمند ورود سرمایهگذار خارجی در وهله اول و
در کنار آن تکنولوژی روز دنیا هستیم.
ب��ه قطعیت میتوان گفت صنعت نفت و گاز
کشور امروز همچون بیابانی ،تشنه این دو عنصر
برای شکوفایی است .به جرات میتوان گفت بیش
از  100میلیارد دالر فضا برای سرمایهگذاری در
صنعت نفت و گاز کشور و تنها در بخش باالدستی
وجود دارد.
در این بازه زمانی که س��رمایه انسانی جوان
و تحصیلک��رده و آم��اده به کار در کش��ور موج
میزند ،قطع��ا رونق صنعت نفت و گاز میتواند
موجب ش��کوفایی ،رش��د و رون��ق اقتصادی و
اشتغالزایی باشد.
باید به یاد داشته باشیم که مخازن ما همچون
صد سال گذش��ته ،جوان نیستند و با تنها حفر
یک چاه ،روزانه صدها هزار بشکه نفت استخراج
نخواهد شد ،اما هنوز هم جای کار بسیار زیادی
وجود دارد ،اگر چارهای بیندیش��یم و در فرصت
مناس��ب دس��ت به کار ش��ویم و فرصتسوزی
نکنیم .قطع به یقین این ثروت خدادادی دائمی
و همیشگی نیست و زمان تاثیر فراوانی در میزان
استخراج ذخایر نفت و گاز خواهد داشت.
انتظار میرود ابتدا ریش��ههای صنعت نفت و
گاز ترمی��م ش��ود و پس از آن ب��ا تمرکز بر ورود
سرمایهگذاریهای خارجی و بهکارگیری روشهای
نوین به س��مت شکوفایی و توس��عه شتابان این
صنعت و متعاقبا کشور حرکت کنیم.

آگهی مناقصه عمومی یکمرحلهای شماره  98 -47ق
شماره فراخوان سامانه ستاد2098005117000030 :

 -1نام دس�تگاه مناقصهگزار :ش��رکت آبوفاضالب اس��تان
گیالن
-2ش�رح مختصر موضوع مناقصه :تکمیل رینگ آبرس��انی
آستارا فاز دوم
 -3مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ستاد :از
تاریخ  98/12/28الی 99/1/20
مهلت زمانی ارائه پیش��نهاد تا س��اعت  ۱4روز سهشنبه مورخ
99/2/2
زمان بازگش�ایی پیشنهادها :س��اعت  ۹صبح روز چهارشنبه
مورخ 99/2/3
 -4تاریخ انتش��ار مناقصه در س��امانه از مورخ��ه 98/12/28
میباش��د .کلیه مراح��ل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد
تا ارائه پیش��نهاد مناقصهگران و بازگش��ایی پاکتها از طریق
س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دول��ت (س��تاد) ب��ه آدرس
( )www.setadiran.irانج��ام خواه��د ش��د و الزم اس��ت
مناقصهگ��ران در ص��ورت عدم عضویت قبل��ی ،مراحل ثبت
نام در س��ایت مذکور و دریافت گواه��ی امضای الکترونیکی
را جهت ش��رکت در مناقصه محقق سازند( .ضمنا پیمانکاران
مکلف هس��تند پاکت ال��ف را به صورت فیزیک��ی نیز تحویل
دهند) اطالعات تماس دس��تگاه مناقصهگ��زار جهت دریافت
اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه -معاونت مهندسی
و توس��عه  01333368166و برگ��زاری مناقص��ه -دفت��ر
قرارداده��ا  -01333368482اطالعات س��امانه س��تاد جهت
انجام مراحل عضویت در س��امانه :رش��ت ۰۱۳۳۳۲۵۱۱۳۶
تهران ۰۲۱۴۱۹۳۴
 -5قیمت اسناد و نحوه واریز وجه:
قیم��ت اس��ناد مناقص��ه  500/000ریال (پانصد ه��زار ریال)

نوبت اول

اس��ت که به حس�اب ش�ماره  0108102328005بانک ملی
ش�عبه محتش�م رش�ت کد ش�عبه  ۳۷۲۰ش�ماره شبا
 IR 020170000000108102328005به نام شرکت آبوفاضالب
استان گیالن فقط به صورت الکترونیکی از درگاه سامانه ستاد
واریز گردد.
 -6میزان سپرده شرکت در مناقصه 1/675/256/972:ریال
(نوع تضمین صرفا ضمانتنامه بانکی معتبر یا اصل فیش واریز
وجه نقد یا اوراق مشارکت بینام براساس آییننامه تضمین برای
معامالت دولتی شماره /123402ت  50659ه مورخ 94/9/22
میباشد).
مبلغ ب�رآورد 33/505/139/442 :ریال مبنای برآورد اولیه:
فهرست بهاء پایه سال  ۹۸نوع فهرست بها :ابنيه ،خطوط انتقال
آب ،شبکه توزیع آب
 -7رشته پیمانکار :آب
 -8ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی ( )HSEدر هنگام عقد
قرارداد الزامی است.
 -9محل تامین اعتبار :عمرانی طرح ش��ماره 1307002003
وسایر طرحهای دارای اعتبار و پرداخت به صورت اسناد خزانه،
اوراق مشارکت یا وجه نقد در صورت تخصیص.
 -10دستگاه نظارت :معاونت مهندسی و توسعه
 -11سایت ملی مناقصات کشورhttp://iets.mporg.ir :
س�ایت ش�رکت آبوفاضلاب ش�هری اس�تان گیالن:
www.abfa-guilan.ir
 -12مهلت اعتبار پیشنهاد :سه ماه (برای مدت سه ماه دیگر
قابل تمدید میباشد).
 -13هزینه دو نوبت آگهی مندرج در روزنامه کثیراالنتشار کشور
به عهده برنده مناقصه میباشد.
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در حال��ی که طی دو س��ال اخیر اقتصاد و
بخش صنعت کش��ور متاثر از ش��رایط تحریم
فرازونش��یبهای متع��ددی را تجربه کردهاند
برخ��ی کارشناس��ان معتقدن��د در نهایت این
تحریم به خودکفایی صنایع کشور منجر شده
و تاثیرپذی��ری صنایع کش��ور از تحریم نیز به
عدم اجرای کامل سیاستهای اقتصاد مقاومتی
در س��الهای قبل بازمیگ��ردد .این بخش از
کارشناس��ان ب��ر این باور هس��تند که تحریم
زمینهای را فراهم کرد که در نهایت سیاستهای
اقتصاد مقاومتی در کشور اجرایی شود و همین
امر نیز زمینه رشد و نوآوری در صنایع را فراهم
کرد که به خودکفایی منجر ش��د .اما در نقطه
مقابل برخی دیگر از تحلیلگران میگویند تحریم
نهتنها به خودکفایی منجر نشده که سبب شده
بنگاههای تولیدی از گردونه رقابت خارج شوند.
این کارشناسان معتقدند سیاستهای اقتصادی
دولتها در س��الهای گذشته نادرست بوده و
همین امر نیز وضعیت آشفته اقتصادی کشور
و ش��رایط نامطلوب بخش صنع��ت را رقم زده
اس��ت .در واقع انتظار موفقیت بخش صنعت و
تولید در زمان تحریم امری غیرواقعی اس��ت و
نتایج تحریم و سیاستهای اقتصادی ایران بر
شاخصهای کالن اقتصادی کشور و همچنین
وضعیت صنایع واضح بوده و نیاز به اثبات ندارد.
در واق��ع در دنیای ام��روز خودکفایی به معنی
بینیازی به دنیا مفهومی ندارد .در این شرایط
حتی اگر بخش��ی از صنایع ایران نیز بتوانند تا
مدتی بدون تبادل و ارتباط با دنیا به فعالیت خود
ادامه دهند ،این امر در بلندمدت شدنی نیست
و این صنایع نیز برای ارتقای تکنولوژی ،تولید
رقابتی و همچنین کسب سهم بیشتری از بازار
به ارتباط با دنیا نیاز دارند .در چنین ش��رایطی
استمرار سیاستهای اقتصادی و سیاسی موجود
تنها به بدتر ش��دن اوضاع منتج میش��ود و با
ادامه این روند بقای بنگاههای تولیدی کش��ور
در بلندمدت امکانپذیر نخواهد بود.

 تحریم به خودکفایی منجر شد

س��یدجواد حسینیکیا،
نماین��ده مجلس ش��ورای
اس�لامی در خصوص تاثیر
تحری��م بر صنایع کش��ور
ب��ه «جهانصنعت» گفت:
اگرچه تحریم ،فش��ارهایی
را ب��ر اقتص��اد و حوزه صنعت و معدن کش��ور
وارد ک��رد اما در نهایت زمینه رش��د این حوزه
را فراهم کرد .همانگونه که بیان میشود نیاز،
مادر اختراع است .افزایش نیاز با شدت گرفتن
تحریمها باعث ش��د صنایع کش��ور بهسمت
خودکفایی پیش روند و در نهایت نیز بخشی از
سیاستهای اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم
رهبری را محقق کنند.

بررسیتاثیرشدتگرفتنتحریمهابربقایبنگاههایاقتصادیکشور

خودکفاییبهقیمتتعطیلی

دبیر کمیس��یون صنایع و معادن مجلس
ش��ورای اس�لامی ادامه داد :در حالی که در
سیاس��تهای اقتص��اد مقاومتی نی��ز که از
سالهای قبل از س��وی رهبری مطرح شده
بود ،کاهش وابس��تگی مطرح شده بود اما از
آنجا که سود عدهای در این وابستگی بود ،در
این س��الها به درستی در این مسیر حرکت
نشده بود اما تحریم با تمام مضرات خود این
زمینه را فراهم کرد که بنگاههای تولیدی به
درستی در این مسیر قرار گیرند.
وی افزود :اگرچه تحریم در مقطعی کوتاه
باعث رکود و کاهش تولید برخی محصوالت
به علت عدم تامین مواد اولیه شد اما این اتفاق
طوالنیمدت نب��ود و فعاالن عرصه تولید در
کشور دست روی دست نگذاشتند و فرزندان
جهادی ایران با عزمی راسخ توانستند بخش
عم��دهای از موادی که پیش از این از طریق
واردات تامی��ن میش��د را در داخل کش��ور
تولید کنند و از وابس��تگی کشور به بیگانگان
کاستند.
حسینیکیا به وضعیت صنایع خودروسازی
کشور اشاره کرد و گفت :خودروسازان از جمله
صنایعی بودند که با ش��دت گرفتن تحریم به
علت وابستگی در تامین قطعات به واردات ،به
مشکل برخوردند اما این روند به این صورت

ادامه پیدا نکرد .هر خودرو به طور متوس��ط
ب��ه حدود  1200قطعه نیاز دارد که پیش از
افزایش تحریم به صورت میانگین  471قطعه
از طریق واردات تامین میشد .شدت گرفتن
تحریم باعث ورود قطعهسازان داخلی و وزارت
دفاع به این عرصه ش��د و بسیاری از قطعات
همچون آیسیها ،ایربگ و ...در کشور تولید
ش��د و به این ترتیب ای��ران تا حد زیادی در
تولید خودرو به خودکفایی رسید.
وی افزود :رشد خودکفایی صنایع در دوران
تحریم نشان از آن دارد که هر جا به جوانان
و نیروی فکور و توانمند کش��ور میدان داده
شود ،این نیروها بدون نیاز به بیگانگان امکان
تامین نیاز داخلی کشور را دارند.
حس��ینیکیا در ادامه ب��ه مافیای واردات
اشاره کرد و گفت :سود برخی افراد در واردات
است و اینگونه افراد برای حفظ منافع خود
میخواهند صنعت کش��ور وابسته به واردات
باقی بماند و سیاس��تهای اقتصاد مقاومتی
در کشور اجرایی نشود در حالی که با اجرای
این سیاستها بسیاری از مشکالت اقتصادی
ایران و مردم برطرف میشود.
نماینده مجلس ش��ورای اسالمی به عدم
اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در کشور
اشاره کرد و گفت :اجرای کامل سیاستهای

اقتص��اد مقاومتی راه برونرفت از مش��کالت
فعلی اقتصاد کش��ور و بهبود وضعیت صنایع
است .در سالهای گذشته با توجه به اهمیت
اج��رای این سیاس��ت ،رهبر معظ��م انقالب
س��الهای مختل��ف را نیز با همی��ن عنوان
نامگذاری کردند اما این سیاستها به معنی
تام کلمه اجرایی نش��د و همین هم آس��یب
جدی به صنایع کشور وارد کرد.
وی اف��زود :عدم تحقق و اجرایی نش��دن
کامل سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سویی
ب��ه خألهای قانونی و از س��وی دیگر به عدم
وجود جرات میان مدیران بازمیگردد.
دبیر کمیس��یون صنایع و معادن مجلس
شورای اس�لامی در خصوص راهکار افزایش
اجرای سیاس��تهای اقتصاد مقاومتی گفت:
مجلس شورای اس�لامی میتواند تاثیر قابل
توجهی در اجرای این سیاستها داشته باشد.
اگ��ر مجلس آینده در ح��وزه وظایف نظارتی
خود قوی عمل کند و ش��فافیتی را بهوجود
آورد ک��ه مردم عملکرد دولت را همانند آینه
مشاهده کنند ،وارداتچیها ،گروههای معاف
از مالی��ات و افرادی ک��ه ارز دولتی دریافت
میکنند شناخته شوند ،رانت و فساد از میان
میرود و زمینه رش��د تولی��د داخل افزایش
پیدا میکند.

 بیمفهومی ،واژه خودکفایی در دنیا

پیم��ان مولوی ،دبیرکل
انجم��ن اقتصاددان��ان در
خص��وص تبدیل تحریم به
فرصتی برای خودکفایی در
کش��ور به «جهانصنعت»
گفت :واقعیت آن است که
تحریمه��ا بیش از آنکه فرصتی برای توس��عه
صنعتی کش��ور باش��د تهدیدی بود که تبعات
آن بر شاخصهای کالن اقتصادی کشور واضح
بوده و نیاز به اثبات ندارد .نتیجه روند توس��عه
کشورهای آسیای شرقی همچون کرهجنوبی،
چین ،ژاپن و ...بهطور کامل مورد بررس��ی قرار
گرفته و هاجون چانگ نویسنده اهل کرهجنوبی
نتای��ج این تحقیق��ات را در کتابی با نام تجربه
توسعه آسیایشرقی منتشر کرده که به فارسی
نیز ترجمه شده است ،مطابق بررسیهای صورت
گرفته در این کتاب اصلیترین عامل توسعه در
تمامی این کشورها سیاستگذاری مناسب داخلی
و ایجاد روابط بینالمللی مناسب با دنیا و حفظ
بازارهای صادراتی است.
وی در ادامه به استدالل برخی افراد مبنی بر
شرایط حمایت از تولید داخل در زمان تحریم
اش��اره کرد و گفت :چنین استداللی نادرست
است .کشوری همانند کرهجنوبی در یک دوره
زمانی با ه��دف حمایت از صنایع داخلی خود
تصمیم گرفت در یک بازه زمانی با وضع تعرفه،
واردات به این کشور را ممنوع کند و حتی خروج
ارز از این کشور را نیز ممنوع کرد اما همچنان
در همین بازه زمانی روابط بینالمللی این کشور
با دنیا برقرار بود و همین نیز تفاوت شرایط کره
جنوبی در این دوران با ش��رایط ایران در دوران
تحریم است.مولوی ادامه داد :توسعه و شکوفایی
صنعت در دوران تحریم مغلط ه است و در چنین
ش��رایطی نمیتوان به توسعه رس��ید .ایران از
سال  1335و تقریبا همزمان با کرهجنوبی روند
توس��عه صنعتی را آغاز کرد اما در حال حاضر
تفاوت فاحشی با این کشور در این زمینه دارد.
ایجاد توسعه صنعتی نیازمند سیاست تعرفهای
مناس��ب ،اخذ سیاستهای درس��ت در قبال
صنای��ع نوبنیاد و ایجاد ب��ازار صادراتی قوی و
همچنین توجه به ایجاد زیرس��اخت است که
در این س��الها در کشور اقدام مناسبی در این
زمینهها انجام نشده است.وی ادامه داد :توسعه
صنعتی کشورهایی همچون کرهجنوبی و چین
بدون دسترس��ی به بازار کش��ورهای اروپایی و
آمریکایی امکانپذیر نبود .کش��ور چین نیز با
هدف توس��عه صنایع داخلی کشور خود اقدام
ب��ه ورود به بازارهای دنیا کرد و دسترس��ی به
همین بازارها بود که سبب شد سرمایهگذاری
در جهت رشد تولید در این کشور افزایش پیدا
کند.مولوی گفت :رشد صنعتی نیاز به دسترسی

یادداشت

امین مالکی* -در حال حاضر در خصوص کاالهای غیرنفتی تقسیمبندی
توزی��ع منابع صادراتی به ترتیب  50درصد به س��امانه
«نیم��ا» 20،درصد به س��امانه «س��نا» و  30درصد به
«واردات در مقاب��ل ص��ادرات» خود ی��ا «واگذاری» به
دیگران اس��ت .در عمل سیاستگذار مجاز برشمرده که
چنانچ��ه برای  20درصد «س��نا» ام��کان تامین برای
صادرکننده فراهم نشد ،به انتخاب خود آن را در اختیار
«نیما» یا «صادرات در برابر واردات» و «واگذاری» قرار دهد .بنابراین در عمل
در س��احت تجارت خارجی کش��ور از محل منابع کاالهای غیرنفتی (به جز
پتروشیمی) شاهد واگذاری  50درصد به سامانه نیما و  50درصد واردات در
برابر صادرات یا واگذاری هستیم .مساله این است که تعدادی از شرکتهای
صادراتی (به عنوان مثال ش��رکت کاله) بیش از نیاز  50درصدی خود برای
واردات در قبال ارز صادراتی ،نیازمند ارز هس��تند و پس از واگذاری ارز 50

درصدی حاصل از صادرات خود به سامانه «نیما» ،برای آن میزان از ارز مورد
ن کنند به سامانه «نیما» رجوع کرده
نیاز که نتوانستهاند از محل صادرات تامی 
و مشمول صف و کارمزدهای بیشتری در دستیابی به ارز مورد نیاز واردات خود
میشوند .این مهم گرانتر شدن ارز مورد استفاده در واردات و تورم بیشتر از این
محل را به همراه داشته است .مساله دیگر این است که برخی صادرکنندگان با
تمام ارز صادراتی خود واردات انجام دادهاند و در حال حاضر موارد متعددی از
این موضوع مشاهده میشود .بانک مرکزی به میزان حداکثر  50درصد مجوز
قانونی ،صرفا در آمار خود بازگشت  50درصد ارز صادراتی را ثبت کرده و برای
 50درصد دیگر ،صادرکنندگان را متعهد س��اخته است .صرفنظر از روال و
ضرورتهای حقوقی مترتب بر صادرکنندگان در این فقره ،مساله اصلی این
اس��ت که به این شکل ،میزان آمار ارز بازگشتی کمتر از میزان واقعی نشان
داده میش��ود .مساله دیگر وجود کارتهای بازرگانی یکبارمصرف است که
تمامی تعهدات آتی مترتب بر صادرکنندگان را از بین میبرد و البته به خراب
ش��دن بازارهای صادراتی به لحاظ کیفی ،کمی و قیمتی نیز میانجامد .در

حال حاضر سهم صادرکنندگان با یک بار صادرات در تجارت خارجی کشور
افزایش قابل توجهی یافته است .مساله آخر نیز اصالح نظام اولویتبندی فعلی
به نفع صنایع صادراتی است .در زمینه ارزی تا آنجا که مشوقهای صادراتی
بازمیگردد ،شناسایی همپوشانیهای صادرات ،واردات و تخصیص هدفمند ارز
به سمت اقالم وارداتی مورد استفاده در فرآیند تولید صادراتی با اصالح نظام
اولویتبندی فعلی یکی از ضروریترین سیاستهای موجود است.
نكات كليدي
به منظور اثرگذاری بهتر منابع ارزی صادرات غیرنفتی در تامین کاالهای
داخلی از محل واردات ،اصالح هر دو سیاستهای صادراتی و وارداتی امری
ضروری اس��ت .در این زمینه اعطای س��همیه بیش از  50درصد به صنایع
صادرات��ی دارای نی��از منطقی واردات به میزان بی��ش از  50درصد صادرات
خ��ود ،تنه��ا برای واردات در قب��ال صادرات و نه واگذاری توصیه میش��ود.
همچنین بانک مرکزی باید محاسبات واقعی را از محاسبات قانونی و حقوقی
به شکلی مجزا انجام دهد تا آمار واقعیتری از بازگشت ارز صادراتی به دست

آید .براس��اس آخرین برآوردها 60 ،درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به
کشور بازگشته است که با اصالح پیشنهادی ،آمار بهبود قابل توجهی خواهد
یافت .در خصوص صادرکنندگان یکباره و استفاده از کارتهای یکبارمصرف،
سیاستگذار باید حداکثر مقابله را در استفاده از کارتهای اینچنینی و این روال
صادراتی به عمل آورد .همچنین اصالح اولویتبندی وارداتی به نفع صنایع
صادراتی میتواند در میانمدت به پایداری صادرات و ارتقای ارز بازگش��تی
صادرات کمک شایان توجهی کند .در شرایطی که دولت با محدودیتهای
زیادی در اعطای جوایز موثر صادراتی مواجه است ،اعطای ارزهای خوب به
واردات صنایع صادراتی مشوقی موثر به حساب میآید و به افزایش صادرات و
دسترسی بیشتر به ارز الزم جهت واردات کمک میکند .بنابراین باید ترتیبی
اتخاذ شود تا صادرکنندگان نمونه در فرآیند واردات به ارزهای مناسب صادرات
پتروشیمی ( 40درصد خارج از پیمانسپاری) و دیگر کاالها ( 50درصد خارج
از پیمانسپاری) دسترسی بیشتری یابند.
* عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

ب��ه تکنولوژی روز دنیا دارد و این امر با تحریم
ش��دنی نیس��ت .تحریم باعث میشود چرخه
تولید در کشور نیمهکاره بماند .چرخه منطقی
تولید زمانی رخ میدهد که تولیدکننده بتواند
با شرکتهای صاحب تکنولوژی در دنیا ارتباط
داشته باشد ،محصول موردنظر را تولید کرده و
در بازار جهانی عرضه کند .اما اگر ارتباط با دنیا
بسته شود و به تولیدکننده بازار محدود داخلی
داده شود در میانمدت تولیدکننده به مشکل
برمیخورد .در واقع اکتفا به بازار داخلی ش��اید
در یک بازه زمانی کوتاهمدت شدنی باشد اما در
بلندمدت اثرات سوء در پی دارد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به کاهش
واردات در زمان تحریم اشاره کرد و گفت :بسته
شدن واردات بهطور قطع به رشد صنایع منجر
نمیش��ود .سالها ایران این تجربه را در زمینه
صنعت خودروسازی خود داشته است .در واقع
ایران با ممنوعیت و تعرفههای باالی واردات در
تمام س��الهای قبل بازار انحصاری در اختیار
خودروس��از داخلی گذاش��ت اما هیچگاه این
صنعت رش��د پیدا نکرد.وی افزود :در ش��رایط
رقابت ،تولیدکنندگان به فکر تحقیق و توسعه و
حفظ بازار میافتند و برای رشد و بهبود شرایط
کاری تالش میکنند .بنابراین با این تجربه نباید
انتظار داش��ت که ش��رایط تحریم به یکهتازی
صنایع داخلی منجر شود.
مولوی گفت :کسانی که مدعی هستند تحریم
نهتنها برای کشور زیانبار نبوده بلکه به توسعه
اقتصادی منجر ش��ده باید نگاهی به روند رشد
تولید ناخالص داخلی ایران در س��ال گذشته و
جاری بیندازند تا با واقعیت تحریم روبهرو شوند.
هدف نهایی توسعه افزایش رفاه و سرانه درآمد
مردم است که چنین اتفاقی در ایران رخ نداده
و مقایسه میزان تولید ناخالص داخلی کشورهایی
همانند ترکیه و کره جنوبی با ایران درک بهتری
از عدم توس��عهیافتگی کشور را به ذهن متبادر
میکند .در حال حاضر درآمد سرانه هر فرد در
کش��ور ترکیه حدود دو برابر س��رانه درآمد هر
ایرانی شده است.
وی افزود :کاهش درآمد ملی نش��ان از عدم
موفقیت در خودکفای��ی دارد .در واقع کاهش
تولی��د ناخالص داخلی نمایانگر آن اس��ت که
سیاستگذاری مسووالن امر در مسیر نادرستی
بوده است .بدون داشتن ارتباطات بینالمللی،
استفاده از سرمایهگذاران خارجی و تبادل علم
و تکنولوژی و استفاده از پتانسیلهای بازارهای
بینالمللی ،تحقق توس��عه صنعتی غیرممکن
است .برای آنکه صنایع کشور بهدرستی پیشرفت
کنند باید نیروهای ایرانی در شرکتهای بزرگ
بینالملل��ی دنیا حضور داش��ته باش��ند و این
ش��رکتها به بازار ایران وارد شوند .در غیر این
صورت تبادل علم و تکنولوژی شدنی نیست.

یادداشت

مه�دی رضایی*-بند الف ماده
« 1قانون تشدید مجازات محتکران
و گرانفروش��ان» بیان میدارد که
احت��کار ،عب��ارت اس��ت از جمع و
نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری
عام��ه مردم (گندم ،جو ،کش��مش،
خرم��ا ،روغن حیوانی و نباتی) به قصد افزایش قیمت.
همچنین «طرح تش��دید مبارزه با احت��کار و اختفا»
ابالغی��ه مردادماه  1396وزارت صم��ت ،احتکار را به
 11گروه کاالیی تس��ری داده اس��ت :غالت ،کاالهای
اساس��ی (روغن نباتی ساختهش��ده ،روغن خام ،شکر
خام ،ش��کر س��فید و کره) ،مواد پروتئین��ی ،نهادهها
(جوجه یکروزه ،تخممرغ نطفهدار ،ذرت دامی ،کنجاله
س��ویا ،س��بوس گندم و دانههای روغنی شامل سویا،
آفتابگ��ردان ،کلزا و کانوال) ،مواد اولیه تولید ،حبوبات،
لوازمخانگی ،لوازمیدکی و الس��تیک سبک و سنگین،
کاغ��ذ چاپ ،تحری��ر و روزنامه ،انواع پودر ش��وینده و
مصالح ساختمانی.
براس��اس ادبی��ات و تعاریف اقتص��ادی ،احتکار به
معن��ای خری��د و انبار کردن مناب��ع در بخش اقتصاد
واقع��ی (بخش کاالها و خدمات) ب��هقصد نفعبری از
افزای��ش قیمت آن در آینده اس��ت .براس��اس همین
ادبی��ات ،اگ��ر ش��رایط کمیابی و افزای��ش قیمت رخ
ده��د ،احتکار بهتمامی محصوالت ،اعم از مواد خام و
نهادهها ،محصوالت واس��طهای و کاالهای سرمایهای و
کاالهای نهایی و مصرفی ،قابل تس��ری است .احتکار

نگاهی بر «طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفا»
باعث میشود تخصیص منابع ب ه درستی صورت نگیرد،
زیرا با وضعیت شکست بازار مواجهایم .در این حالت یا
دولت در بازار دخالت ندارد یا اینکه به دالیل گوناگونی
قادر نیست از شکست بازار جلوگیری کند بنابراین در
چنین شرایطی سازوکار فعلی بازار قادر نیست تا منابع
را ب��ه نحوی تخصیص دهد تا رفاه کل جامعه حداکثر
ش��ود .در نتیجهغیر از آثار اجتماعی ،با کاهش رش��د
اقتصادی و ناکارایی مناب��ع تولید از جمله نیروی کار
مواجه خواهیم بود.
مکانیسم عمل احتکار بدینصورت است که بازیگران
قدرتمن��د و با نفوذ در عرصه اقتصاد ،با ایجاد کمیابی
مصنوعی ،اولین نشانههای افزایش قیمت را به جامعه
ارسال میکنند
 .در حالت کمیابی مصنوعی تمام شرایط برای تولید
و عرضه ،نظیر فناوری و سایر عوامل تولید و تقاضا برای
محصول وجود دارد ،اما احتکارکننده از عرضه محصول
سر باز میزند.
در مرحل��ه بع��د ،س��رمایهگذاران از این نش��انهها
برای تصمیمگیری اس��تفاده میکنند یا موج جدیدی
از کمیاب��ی ب��ه راه میاندازن��د و یا اینک��ه احتکار در
س��طح جامعه تلطیف خواهد ش��د اما در صورتیکه
سیاس��تگذاری مناسب صورت گیرد ،این امکان وجود
دارد که اثرات ثانویه ،به تلطیف احتکار منجر شود.
در هر صورت اگر احتکار تش��دید ش��ود ،این اتفاق

بازخوردی به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان خواهد
داد تا رفتار خود را برای تعمیق احتکار ش��کل دهند.
مصرفکننده در این حالت خود نیز وارد بازی احتکار
میشود ،یعنی به اندازه توان خود کاال خریده و به وسع
خود کاال انبار میکنند.
تولیدکنن��ده نی��ز که افق س��ودآوری ب��رای خود
میبیند ،به احتکار ادامه میدهد اما اگر سیاستگذاری
دولت مناسب باشد ،احتکار تلطیف شده و بازخوردی
را ب��ه مصرفکننده و تولیدکننده میدهد تا از احتکار
دس��ت بکشند .از اینرو ادامه وضعیت احتکار در یک
جامعه ،تماما به سیاستگذاری و شکل و اندازه دخالت
دولت برای مبارزه با احتکار بستگی دارد.
در فهرست «طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفا»
بهغیراز ارزاق مصرفی ضروری که قانون تشدید مجازات
محتکران و گرانفروشان و فقه ما بر آن صحه میگذارد،
مواد اولیه و واس��طهای نیز دیده میشود اما مالحظه
میش��ود ک��ه سیاس��تگذار کمبود تصنع��ی کاالهای
سرمایهای و کاالهای نیمهتمام را (که هر دو در تشکیل
سرمایه ناخالص کش��ور طبقهبندی میشوند) احتکار
تلقی نمیکند اما براس��اس تعریف ،محصوالت به این
شرط در زمره تشکیل سرمایه ناخالص قرار میگیرند
ک��ه بتوانند بهعنوان عام��ل تولید به کار روند بنابراین
در صورتیکه ای��ن محصوالت نتوانند به تولید منجر
شوند ،طبقهبندی آن در زمره تشکیل سرمایه منتفی

است .نظریات اقتصادی در اینباره میگوید این وضع
ناش��ی از قدرت انحصاری در تولید است یعنی انحصار
یا انحصارگرانی هس��تند که احتکار اولیه در کاالهای
سرمایهای را شروع کرده (بازیگران قدرتمند و بانفوذ)،
اث��رات ثانویه احتکار وضع را بدت��ر کرده و در نهایت،
انحصارگران منفعت اصلی را در قبال کاهش رفاه کل
جامعه به دست میآورند.
 نكات كليدي
در حال حاضر ،کشور با انبوهی از مسکنهای خالی
مواجه اس��ت که نه فروخته و نه اجاره داده میشوند.
این موضوع باعث افزایش اجارهبها و قیمت مس��کن بر
اساس نظریه احتکار شده است.
همچنین بعضا مش��اهده شده اس��ت که برخی از
بنگاههای قطعهس��ازی ،خود جزو س��هامداران برخی
کارخانههای خودروسازی کشور (و یا بالعکس) هستند
که با انبوه خودروهای نیمهتمامی که با کمترین قطعه
قادرند کامل شوند ،مواجه میشوند.
آنچه نظریه اقتصادی میگوید این اس��ت -1 :حتما
قدرت انحصاری ،احتکار را شروع کرده و نفع نهایی را
میبرد .افزایش قیمتها موجب نگرانی مصرفکنندگان
خواهد شد و این نگرانی به هر چیزی ممکن است ختم
شود نظیر س��رایت رفتار احتکاری بهتمامی جامعه و
حتی جنبشهای ضداجتماعی.
 -2رفاه جامعه به دلیل تخصیص نادرس��ت منابع

مصروف در بخش خودروسازی و مسکن ،رشد اقتصادی
را کاه��ش خواه��د داد .این کاهش رفاه نتایج س��وء
اجتماعی را نیز به همراه خواهد داشت.
از این رو دولت به اجبارباید در طرح تشدید مبارزه
با احتکار ،تجدیدنظر کرده و حداقل برخی از کاالهای
س��رمایهای را نیز در طبقهبندی احت��کار لحاظ کند.
همچنین توجه به نکات زیر ضروری است:
 -1الزم اس��ت دولت در بخش مس��کن ،مالیات بر
خانهه��ای خالی وضع کند .این اق��دام برخالف آنچه
تصور میش��ود ،موجب کاهش قیمت مس��کن خواهد
شد زیرا در این حالت ،مالیات بر مسکن اجارهای و یا
مس��کن در حال فروش وضع نمیشود تا موجب شود
قیمت مسکن افزایش یابد.
 -2الزم است دولت در بخش خودروسازی ،با وجود
برخی منافع انحصاری و بنگاههای بزرگ ،انحصارشکنی
کند .این انحصارش��کنی میتواند از طریق مجزا کردن
س��هام بنگاههای قطعهسازی از خودروسازی نهایی (و
اجتناب از ایجاد س��هام ضربدری که نتیجه آن کسب
منافع مشترک از انحصار و احتکار است) صورت گیرد.
همچنین رصد وضعیت تولید ،موجودی انبار و واردات
قطعههایی که موجب کمیابی مصنوعی خودرو توسط
خودروس��ازان میش��ود نیز برای پیشگیری از احتکار
خودرو به شکل کاالی نیمهتمام ،کارساز است.
*عضو هیات علمی موسسه مطالعات و
پژوهشهای بازرگانی
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امین بیگانی * -بورس میتازد اما
سوال اساسی از اذهان سرمایهگذاران
این اس��ت که این رشد تا کی ادام ه
دارد و پارامترهای مختلف اقتصادی،
نقدینگی ،ارزش دالری ،سودس��ازی
و ...با این رشد چقدر همخوانی دارد؟
س��ال  98ب��رای بازار ب��ورس ایران ن��ه تنها یکی از
بهترین سالها که در اصل بهترین سال آن بوده است.
افزای��ش ضریب نفوذ کلمه ب��ورس در بین آحاد مردم
خود نش��انهای از رش��د برای این بازار است .بازاری که
همین چند سال قبل یکی از مظلومترین و مغفولترین
بازارهای سرمایهگذاری ایران به شمار میرفت حاال مورد
توجه توده اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی قرار گرفته و
تیم اقتصادی دولت روی آن حس��اب ویژهای باز کرده
اس��ت .کدهای فعال در عرضههای اولیه از  50هزار کد
در دو سال گذشته حاال به باالی یک میلیون و ششصد
و پنجاه هزار کد رسیده است .یک رشد  3200درصدی
در استقبال از عرضه اولیه شرکتهای پذیرفته شده در
بازار سرمایه که خود میتواند نشاندهنده رشد عجیب
توجه به این بازار باش��د .شاخص کل در سال  98ابتدا
در محدوده حدودا  179هزاری کار خود را آغاز کرد و
اسفند تا باالی  552هزار رشد کرد ،یعنی رشدی بیش
از  208درصد را شاخص کل بورس در سال  98به ثبت
رساند ،اما این رشد تا کجا ادامه خواهد داشت؟
   P/Eمیانگین و ارزش دالری بازار بورس
از پارامترهای مهم مورد بررسی تحلیلگران میتوان
به مقایس��ه ارزش دالری بازار و پی برای میانگین طی
سالهای گذشته اشاره کرد .ارزش کل بازار بورس ایران
با لح��اظ کردن دالر  15هزار تومان��ی در حدود 156
میلیارد دالر اس��ت .این رقم نس��بت به میانههای سال
 98حدودا  50میلیارد دالر رشد داشته ،البته هنگامی
که دالر در حوالی  11هزار تومان بود ارزش دالری بازار
تا رقمی نزدیک به  172میلیارد دالر نیز رشد کرد اما با
رشد دالر به کانال  15هزار تومان عقبنشینی در رقم
ارزش دالری بازار آن اتفاق افتاد .ارزش دالری بازار در
دی ماه  92به رقم  180میلیارد دالر رسیده بود ،یعنی
عم�لا ما یک پیک قیمتی و مقاومت در محدوده 180
میلی��ارد دالر داریم؛ مقاومتی که هن��وز با االن فاصله
 24میلی��ارد دالری دارد؛ فاصل��های که هر چند وقت
یکبار با رش��د دوباره دالر بیش��تر میشود و البته رشد
بازار هم بخش��ی از آن را جبران میکند .البته مقایسه
با س��ال  92در حالی ص��ورت میگیرد که از آن موقع
تا االن بس��یاری از ش��رکتها در ب��ازار بورس پذیرش
ش��دهاند .نمودارها اما نشان میدهند که ارزش دالری
بازار در یک کانال صعودی در حال حرکت است که در
بلندمدت میتواند آن را به س��مت عدد محدوده 250
میلیارد دالر سوق دهد.
نس��بت پی بر ای ( )P/Eمیانگین بازار که به نسبت
قیمت به مقدار س��ود شرکتها اشاره دارد در سه دهه
گذشته دستخوش تغییرات و نوسانات زیادی شده ،اما
همیش��ه چراغ راهنمایی برای اهالی بازار سرمایه بوده
است .در بازار بورس ما تریدرها در اکثر اوقات آینده یک
س��هم را میخریم ،یعنی با توجه به تغییرات احتمالی
سودسازی شرکت طی چند ماه یا چند سال آینده روی
آن سرمایهگذاری میکنیم که  P/Eاحتمالی را با توجه
به مفروضات اقتصادی ،سیاس��ی و ...محاسبه میکنیم.
مسیر پرفرازونشیب  P/Eچراغ راهنمایی برای بلندمدت
بازار است .روندها همیشه تکرار میشوند ،جملهای که
ب��ه زیبایی در بلندمدت بازارهای مالی به عینه دیده و
لمس شده است P/E .میانگین بازار در اواسط سال 82
و در اوج دولت خاتمی به محدوده باالی  14واحد رسید،

نمودار  P/Eمیانگین بازار سرمایه طی  27سال گذشته

رشد بورس تا کجا ادام ه دارد

بورس در دوران بلوغ
خوشبینیها به وضعیت اقتصادی و سیاسی جامعه باال
رفته بود و ش��رکتها رونق تازهای گرفته بودند و هنوز
اول آش��نایی و ورود پول ب��ه بورس در حال اتفاق بود.
ای��ن موج کوتاه را میتوان فصل اول ورود نقدینگی به
بازار دانست .بعد از این رشد خیرهکننده که از محدوده
چهار واحد شروع شده و تا محدوده  14واحد ادامه یافته
بود با ریزش به محدودههای قبلی خود بازگش��ت .حاال
این پارامتر در محدوده  11واحد ایس��تاده اس��ت P/E
میانگین بازار در دی ماه  92و در اوج بازار به رقم 8/5
واحد رسیده بود .در مهرماه  97هم عددی در نزدیکی
 10/2واحد را لمس کرده بودیم.
نمودار نش��ان میدهد که به نظر  P/Eمیانگین بازار
در حال شکس��تن سقف کانال رو به باالست و احتمال
تکرار روند صعود تا محدوده  14واحد وجود دارد .البته
در نظر داش��ته باش��ید با آم��دن گزارشهای 12ماهه
تا پایان فروردین  99و افزایش سودس��ازی ش��رکتها
ش��اهد اصالح عددی در این پارامتر خواهیم بود .یعنی
با رشد س��ودآوری شرکتها و ثبات احتمالی قیمتها
این پارامتر عدد کمتری را ثبت مینماید .احتمال تکرار
رون��د و صعود  P/Eمیانگین بازار تا محدوده  14واحد
در بلندمدت دور از انتظار نیست.
 نمودار پی بر ای میانگین بازار سرمایه طی 27
سال گذشته
 ارزش معامالت ،مانند خون در رگهای بازار
بورس در سال  98با ورود نقدینگی شدیدی مواجه
شد .آمارها نشان میدهد سیر صعودی ورود نقدینگی
و افزایش ارزش معامالت از دالیل اصلی رش��د شاخص
بورس طی یک س��ال گذش��ته بوده است .در فروردین
میانگی��ن ارزش معامالت روزانه در حدود هزار میلیارد
تومان در روز بود .این عدد به مرور و با ورود نقدینگی
توسط حقیقیها در مرداد ماه به نزدیکی  2500میلیارد
تومان در روز رسید و در هفته اول شهریور در نقطه اوج
خود به عدد باالی  3200میلیارد تومان دس��ت یافت،
اما بعد از کمی کاهش تا اواخر ش��هریور ،ش��اهد رشد
دوباره آن در مهرماه بودیم به طوری که رکورد 4500
میلیارد تومان ثبت ش��د .بعد از این نقطه پیک باز هم
متعادل شدن ارزش معامالت در بازار در حوالی دو تا سه

شاخص کل بورس تهران سال 71-98

هزار میلیارد تومان ادامه یافت تا دوباره در آذرماه ورود
نقدینگیهای جدید و رشد قیمتها در سهام و شاخص
باعث شد ارزش معامالت به اعداد باالی پنج هزار میلیارد
تومان برود و رکورد بیسابقه هشت هزار میلیارد تومان
شکسته شود .حاال ارزش معامالت روزانه شش تا هفت
هزار میلیارد تومانی برای بازار عادی شده است.
بیش��ترین ارزش معامالت ماهانه در اسفندماه رقم
خ��ورد و عددی باالتر از  118هزار میلیارد تومان برای
کل ماه ثبت ش��د .حقیقت این اس��ت که دلیل اصلی
رشد قیمتها در بازار افزایش تقاضا یعنی افزایش ورود
نقدینگی به بازار است .پول و ارزش معامالت مانند خون
در رگهای بازار باعث ادامه حیات بازار سرمایه میشود
و پویایی و شادابی بازار را حفظ میکند .پولهای بزرگ
همیشه به سمت بازاری میروند که قدرت نقدشوندگی
باالیی داش��ته باشد تا هم بتواند به راحتی ورود کند و
هم راحت خروج داش��ته باش��د .روند رو به رشد ارزش
معامالت در چهار ماه پایانی س��ال شتاب باالیی گرفت
به طوری که اس��فندماه نس��بت به آبانماه شاهد رشد
 345درصدی ارزش معامالت بودیم.
ورود نقدینگی توس��ط کدهای حقیقی نیز طی 12
ماه روندی صعودی داش��ت ب��ه طوری که در فروردین
تنها  865میلیارد تومان ورود نقدینگی توسط کدهای
حقیقی داشتیم اما این مقدار در شهریور به حدود 2250
میلیارد تومان رسید و در آبان با کاهش مواجه شد و به
 477میلیارد تومان رسید و از آذر سیر صعودی شروع
شد و در بهمنماه به  7360میلیارد تومان افزایش پیدا
کرد و در اس��فند رکورد آن شکسته شد و به باالی 10
هزار میلیارد تومان رس��ید یعنی یک رشد باالی 900
درصدی نس��بت به شروع س��ال  98در فروردین ماه،
اتفاق افتاد.
 بورس باالتر از مسکن ،دالر و حتی طال
در بازاره��ای مال��ی تعصب نداش��تن و انعطافپذیر
بودن یک اصل مهم سرمایهگذاری و سود کردن است.
انعطافپذیری میتواند به یک سرمایهگذاری هوشمند
کمک کند تا در مواقعی با لحاظ مدیریت سرمایه ،درصد
سرمایهگذاری در س��بد خود را از بازاری به بازار دیگر
شیفت دهد .طی سه سال گذشته که التهابات اجتماعی،
اقتصادی و سیاس��ی ایران به اوج خود رسیده ،برخالف
تصور عموم که بهترین س��رمایهگذاری را در بازارهایی
مثل دالر ،طال و مسکن میپنداشتند ،بازده بازار بورس
ایران یک س��ر و گردن از همه ای��ن بازارها باالتر بوده
است .از ابتدای سال  96تاکنون بازندگان بازارهای مالی،
س��رمایهگذاران در بانکها و اوراق درآمد ثابت بودهاند،
کمترین بازدهی طی این سه سال با حساب سود مرکب
در حدود  75درصد بوده است .این حوزه سرمایهگذاری
معموال مورد استفاده قشر کمریسک جامعه است .بعد از
آن مس��کن تهران با رشد نزدیک به  218درصدی قرار
گرفته است .از دالیل عدم رشد مسکن همراستا با دالر
میتوان به کاهش توان خرید جامعه و اش��باع مسکن
اشاره کرد .سکه با رشد نزدیک به  321درصد در میانه
این سبد سرمایهگذاری قرار گرفته ،سکه و طال در ایران
از نرخ دالر و اونس جهانی طال تاثیر میگیرد.
دالر طی این س��ه سال در س��ایه تحریمها ،افزایش
ش��دید نقدینگی و بیکفایتی مس��ووالن حدودا 441
درصد رش��د کرد .رش��د دالر عمال باعث رش��د تورم و
صعودی کردن قیمتها در س��ایر جنبههای اقتصادی
کش��ور ش��د .رش��د قیمت محصوالت فروش داخلی و
صادرات��ی به م��رور باعث افزایش فروش ش��رکتها و
سودس��ازی آنها شد .اما بورس طی این سه سال عمال
در رتبه یک بازارهای مالی ایران قرار گرفت و با سودی
بیشتر از  569درصد توانست نقش خود را پررنگتر کند.
اگرچه بسیاری اهالی بازار سرمایه طی سه سال گذشته،
عمال در س��بدهای خود و بسیاری از سهمها رشدهایی
بیشتر از این درصد را تجربه کردند.
همین مقایسه ساده نشان میدهد که پول هوشمند
بعد از چندین دهه به سمت بازار بورس تمایل پیدا کرده
و برای کس��ب سود بیش��تر با انعطاف بیشتر و تصمیم
درست به سمت این بازار حرکت کرده است.
 بورس در سال 99
حقیقت این اس��ت که اگر بازار س��رمایه ایران را به
انسانی تشبیه کنیم ،این فرد االن در حال گذر از سن

بلوغ خود و ورود به دوره جوانی اس��ت .دوره جوانی به
لح��اظ زمانی میتواند بهتری��ن و پویاترین و کاراترین
زمان یک انس��ان باش��د .بازارها هم مانن��د موجودات
زنده هستند که بر اثر گذر زمان میتوانند واکنشهای
سنی مختلف را به نمایش بگذارند و با تغییرات اتفاقات
اط��راف خود ،از آن تاثیر بگیرند .بازارهای مالی همانند
همان موجودات زنده غیرقابل پیشبینی هس��تند ولی
تحلیلپذیرند ،تحلیلها بر پایه احتماالت شکل میگیرند
و وزن درص��دی خود را با توجه به پارامترهای مختلف
به دست میآورند.
آمارها نشان میدهد مقدار سود خالص شرکتهای
حاضر در بازار بورس در ابتدای سال  97برابر با حدود
 50هزار میلیارد تومان بوده و این در حالی اس��ت که
این مقدار در اوایل سال  98به باالی  100هزار میلیارد
تومان رسیده است .با فرض میانگین رشد سود خالص
بازار طی دو س��ال گذشته و گزارشهای احتمالی 12
ماهه  ،98جمع س��ود خالص شرکتها به عددی باالتر
از  220هزار میلیارد تومان خواهد رسید .یعنی رشدی
بی��ش از  336درص��دی را ط��ی این دو س��ال تجربه
کردهای��م .حال با احتس��اب دالر  14هزار تومانی برای
نرخ نیمایی و عرضه اولیههای بزرگ احتمالی در س��ال
 99میتوانیم در حالی محتاطگونه ،مقدار سود خالص
شرکتها در سال بعد را حدودا  320هزار میلیارد تومان
در نظر بگیریم.
با مفروضات باال پی بر ای میانگین بازار در سال 99
در محدوده  7/5واحد قرار میگیرد و این در حالی است
 P/Eمیانگین بازار در سال  98به محدوده  11/5واحد
رسید و این میتواند به معنی حرکت احتمالی برای پر
کردن این مقدار از فاصله باشد.
کسری بودجه دولت در سال  99از همین االن مشهود
است و متاسفانه کاهش قیمت نفت و فرآوردههای نفتی
و تحریمها ش��دت این کس��ری را افزایش خواهد داد،
اگرچ��ه تمهیدات رییس بان��ک مرکزی در حفظ ثبات
بازار ارز کشور قابل تقدیر است اما پارامترهای اقتصادی
نشان میدهند که در سال  ،99اگر شاهد اتفاق خاص
سیاسی نباشیم ،دالر در بازار آزاد به سمت عددهای 18
تا  20هزار تومان میتواند حرکت کند .شناور ماندن نرخ
دالر یکی از پارامترهای مهم در ثبات رونق بازار بورس
اس��ت که هم به شرکتهای صادراتی کمک میکند تا
محصول خود را با رقمی باالتر به فروش برسانند و افت
قیمته��ای جهانی را جبران کنند و هم ش��رکتهای
فروش داخل توان رقابت با کاالهای وارداتی را داش��ته
باشند .سیاست بانک مرکزی در شناور نگه داشتن نرخ
دالر و رشد آرام آن با توجه به تورم ،برای جلوگیری از
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فشرده شدن فنر ارز در حال اجراست.
از طرفی دولت به خاطر همین کس��ری بودجه روی
ف��روش داراییهای خود در بورس حس��اب ویژهای باز
کرده است .تیم اقتصادی دولت از اوایل سال  97حمایت
خود از بازار سرمایه را شدت بخشید و عمال در سال 98
آن را ب��رای همه عیان ک��رد .تیم اقتصادی دولت برای
جبران کس��ری بودجه ،کنترل افزایش نقدینگی شدید
(نقدینگ��ی  70هزار میلیارد تومانی س��ال  84حاال به
باالی دو میلیون میلیارد تومان در س��ال  98رسیده) و
جلوگیری از ورود نقدینگی به بازارهای مخرب موازی،
نیاز به رونق بازار سرمای ه دارد و این مهم طی دو سال
گذشته به آرامی انجام شده و البته در مواقعی ترمز آن
توسط خود این تیم کشیده شده تا این مسیر آرامتر اما
در بازه زمانی بیش��تر ادامه پیدا کند .سه پارامتر شناور
ماندن نرخ دالر ،حمایت دولت از بازار سرمایه و کاهش
آرام بهره بانکی عمال رشد بازار سرمایه در بلندمدت را
تسهیل مینماید.
دول��ت در بودجه کل س��ال  99در قس��مت بودجه
عمومی و در بخ��ش واگذاری داراییهای س��رمایهای
خود با رش��د  11برابری آن نسبت به بودجه  ،98عدد
 4450میلیارد تومان را به باالی  50هزار میلیارد تومان
رسانده که البته با توجه به کسری شدید بودجه احتمال
افزایش این رقم نیز وجود دارد.
 شاخص کل بورس
شاخص کل بورس تهران -سال 71-98

شاخص کل بورس در تایم ماهانه نشان میدهد که
این ش��اخص از ابتدای سال  71در یک کانال صعودی
در حرکت اس��ت و س��یر صعودی خود را در  27سال
گذشته در بازه بلندمدت دنبال کرده .این نمودار نشان
میدهد که شاخص کل دو بار به خط میدالین این کانال
صعودی واکنش نشان داده :یک بار در سال  1383و بار
دیگر در دی ماه معروف سال  92که باعث شروع اصالح
چندساله در بازار شده است ،اما با شروع روند صعودی
جدید در س��ال  ،97اتفاق تازهای در شهریور  98روی
میدهد و شاخص کل خط میدالین کانال صعودی خود
را رو به باال میشکند و بعد از پولبک در مهر  98به مسیر
صعودی خود ادامه میدهد .دوستان توجه کنند که این
نمودار دید بلندمدت ماهانه و ساالنه را مدنظر دارد و این
مهم نشان میدهد که با همه نوسانات کوتاهمدت منفی
و مثبت ،شاخص کل بورس توانایی رسیدن به سقف این
کانال و ورود به محدوده یک میلیون واحد را طی سال
پیشرو دارد .اما در این راه طوالنی مقاومتهای سنگین
زیادی در وسط راه خود دارد که میتواند باعث اصالح
زمانی و قیمتی متفاوتی شود .محدوده  700هزار خود
یکی از مقاومتهای مهم پیش روی شاخص کل است
ام��ا دید بلندمدت بازار ب��ورس میتواند با تمام جوانب
بنیادی ،اقتصادی و تکنیکالی رو به باال باشد.
بازارهای مالی مانند موجودات زنده هستند که عوامل
مختلف میتوانند بر آنها تاثیرگذار باش��ند و بازارها هر
لحظه خود را با آنها وفق میدهند .سرمایهگذاری مانند
کاش��تن بذری در داخل خاک است که نیاز به آگاهی
اولیه از موقعیت خوب کاشت و نوع بذر دارد (شناسایی
ش��رکتها و عوامل بنیادی آنها و زمان و مکان درست
خریدن) و در ادامه نیاز به مراقبت و صبر درست دارد.
صبر در س��هامداری میتواند ش��یرین باشد زمانی که
ش��ما با آگاهی کامل (افزایش آگاهی مساوی با کاهش
ریسک اس��ت) نس��بت به س��رمایهگذاری خود اقدام
میکنید .فراموش نکنید که س��رمایهگذاری در بورس
یک کار تخصصی اس��ت که نیاز به مش��اوره ،مطالعه و
شناخت کامل دارد.
* تحلیلگر بازار سرمایه
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جعبه سیاه

محمدرضاستوده-طبیعتا
باید خوشحال باشم که موفق
ش��دم زن��ده بمان��م و آخرین
یادداش��تم را در س��ال  98در
روزنامه «جهانصنعت» بنویسم
ولی خوشحال نیستم .االن که
به این کلمات زل زدهاید و آن را میخوانید من دارم
صورت شما را میبینم و کامال مشخص است که شما
هم خوش��حال نیستید .این در حالی است که من و
ش��ما خواننده عزیز از اینکه توانستهایم در سال 98
نمیریم باید خوشحال باشیم .خیلی دردناک است که
یک انسان در یک کشور به جایی برسد که بابت زنده
ماندن خوشحال باشد اما قسمت ما هم این بود .البته
هنوز حدودا سه روز از سال  98باقی مانده و همچنان
برای مردن فرصت باقی است .ممکن است در همین
لحظات که مشغول خواندن این یادداشت هستید یکی
از هواپیماهای ماهان که در حال برگشتن از چین است،
در حوالی ش��ما با یک فقره موشک مورد اصابت قرار
گیرد و در نهایت با صورت شما برخورد کند .در این

موقعیت شما باید همزمان نگران دو موضوع باشید؛
اول اینکه یک هواپیما دارد با ما برخورد میکند ،دوم
اینکه هواپیمایی که دارد با شما برخورد میکند از چین
برگشته و به احتمال زیاد آغشته به ویروس کروناست.
مثل زمانی که میشد با خریدن یک بلیت دو فیلم دید!
فرجام این موقعیت این خواهد بود که ابتدا به دلیل
برخورد هواپیما کشته میشویم و بعد از اینکه ُمردیم
کرونا هم میگیریم که مبادا مو الی درز مرگمان برود
مثل کسانی که دوبار به اعدام محکوم میشوند که مبادا
خوششانسیشان باعث خوشحالیشان شود.
بگذریم ...درست نیست در این روزهای پایان سال
اینقدر تلخ باشیم .به نظر من برای اینکه حق مطلب
ادا شود باید تلختر بود!
من یک س��وال دارم؛ کسانی که در ابتدای سال
 98وقتی ما را میدیدند دس��ت میدادند ،روبوسی
میکردند و آرزوی سال خوبی را میکردند االن چه
توضیح��ی دارند؟ دقیقا به یاد دارم که وقتی چنین
افرادی به پستم میخوردند با سردی به آنها میگفتم
خیلی امیدوار نباشید .بهتر است برای یکسال افتضاح

بگذرد این روزگار تلختر از زهر؟
خودتان را آماده کنید .اگر س��ال خوبی شد که چه
بهت��ر اما اگر افتضاح بود حداقل خودتان را برای آن
آماده کردهاید .اما شما سالهای سال است که در ایام
نوروز دلتان را صابون میزنید که یک سال خوب در
پیش دارید و قرار اس��ت به همه آرزوهایتان برسید
ولی انتهای سال ،دست از پا درازتر وارد سال بعدی
میشوید! یک حرفی هم دارم با کسانی که هر سال
آرزو میکنند که در سال جدید به همه آرزوهایشان
برس��ند .اما تا به حال با خودشان فکر نکردهاند که
ما یک عمر اس��ت نتوانس��تهایم به دوتا از آرزوهای
خودمان برس��یم ،چطور میخواهیم طی یک سال
به همه آنها برسیم!
آخرین حرفم یک توصیه اس��ت به شما خواننده
گرامی!
اگر احیانا با ویروس کرونا روبهرو ش��دید یا آن را
درون خودتان احساس کردید ،خودتان را نبازید .ابتدا
حس��ابی سرفه کنید و بعد در چشمانش زل بزنید و

کریستال و کراک و چیزهای دیگری هم هست

بگویید :ما چگونه مردن را بلدیم ...اگر میتوانی چگونه
زیستن را به ما بیاموز!
در انتها میخواهم شما را با شعری از رحیم رسولی
تنها بگذارم و سال خوبی را برایتان آرزو کنم!
دل ما تا ابد در حسرت دوری نمیماند
همیشه رنج این ایام مهجوری نمیماند
نگاه برکه بیخود نیست بر آب گلآلود است
عروس ماهیان در پرده توری نمیماند

همیشه شخص وافوری که وافوری نمیماند

به هر چیزی اگر مانند شیطان شک کند آدم
جهان اینگونه در وضعیت صوری نمیماند
به محشر هم اگر آزاد بگذارند مردم را
کسی عالف یک یا چند تا حوری نمیماند

خالصه پرده میافتد تو میمانی و من ،اما

کسی که کرده باشد کار آن جوری نمیماند

من از افتادن یک گربه از دیوار فهمیدم
که چیزی روی چیز دیگری زوری نمیماند

زمانی میرسد...اما نمیدانم دقیقا کی

تریبون را مگیرای روزگار از من که این فرصت
زمانی چند با گلهای شیپوری نمیماند

که پاالن روی خر از زور کیفوری نمیماند

و لحن فحشها هم جور دیگر میشود یعنی

خزان پیر از حال خراب و خستهاش پیداست
دو هفته بیشتر در باغ انگوری نمیماند

فقط در حد فحش مار و خواخوری نمیماند

بیا تا گل برافشانیم و می...را بیخیالش شو
که جای بحث با مشتی گریگوری نمیماند

برای مدتی میسوزد آنجایش ولی دائم
که کتری زیر بار منت قوری نمیماند

جهان متن هرگز بیممیز نیست با این حال
گلوی واژه زیر تیغ سانسوری نمیماند
به آش کشک خاله مردم از مردی نمیافتند
همیشه درد این دوران کافوری نمیماند
حکایت همچنان باقی ست اما حاکی از آن است
که نامی در جهان بینام جمهوری نمیماند
میان پیلههای مرگ حتی زندگی جاری است
خالصه مطمئن باشید اینجوری نمیماند...

سینمای ایران

از ویروس کرونا میتوان به عنوان بزرگترین بحرانی که در
ح��ال حاضر جهان را به خود گرفتار کرده ،یاد کرد؛ بحرانی که
خیلی زود گریبانگیر ایران شد و تبعات آن به اصناف و مشاغل
مختلف کشور رسید.
س��ینماها هم ب��ه عنوان محفلی برای تجمع اف��راد از اولین
مراکزی بود که برای پیش��گیری از ش��یوع کرونا تعطیل شدند.
هرچند این اقدام در کلیت یک حرکت عقالنی و قابل دفاع بود
اما آنچه سینماگران را نگران کرده ،تبعات ثانویه این تعطیالت
است.
اقتصاد ش��کننده سینما در این سالها همواره موضوع بحث
اهالی سینما بوده و پیشنهاداتی برایش مطرح شده تا این هنر-
صنعت در کش��ور ما بیش از آنچه که در قامت هنر ظاهر شود،
در مقوله صنعت هم حرفی برای گفتن داشته باشد و مانند دیگر
کشورها به یکی از صنایع ارزآور هم تبدیل شود .اما این ،فقط یک
«رویا» طی این سالها بوده و هنر تصویری به اذعان بسیاری از
کارشناسان بیشتر به «پولهای نفتی» متصل بوده که اتفاقا در
بزنگاهها نتوانسته گلیم خود را از آب بیرون بکشد.
این حرف امروز و دیروز س��ینماگران نیس��ت بلکه سابقهای
طوالنی دارد .حاال هم با ش��یوع کرونا چرخهای س��ینما به لرزه
درآمده و آن را آسیبپذیرتر کرده تا آنجا که برخی از سینماداران
از آن به عنوان زنگ خطری یاد میکنند که دیر و دور نیس��ت
منجر به تعطیلی برخی سینماها شود.
شیوع بیمار کرونا درست با زمانی تقارن پیدا کرد که به آن
طالییترین زمان اکران و س��ینما اطالق میش��ود .پیش از این
توصیفهای زیادی درباره اکران نوروزی شده و به نظر میرسد
نیاز چندانی به تشریح ندارد .هر سینمادوستی این روزها میداند
اساسا اصلیترین بخش اقتصاد سینما به این فصل از سال گره
خورده که میتواند ضررهای ناش��ی از فصلهای کمرمق مانند
م��اه مب��ارک رمضان ،مح��رم و صفر را جبران کن��د اما حاال با
وضعیت پیش آمده عمال این فرصت طالیی از دس��ت رفته که
به نظر میرس��د برای جبران مافات باید یارانهای در نظر گرفته
ش��ود تا سینما بتواند خود را از این سراشیبیای که در آن گیر
کرده ،نجات دهد.
این اما تنها یک بخش کوچک از تحوالت سینمای ایران در
نیمه دوم سال پرفرازونشیب  ۹۸بود .در این گزارش سعی داریم
طبق سنت هرساله به مرور پنج رویداد مهم که در سال گذشته
بر سینما حادث شد ،بپردازیم.
 روایت اول؛ چالش بیپایان «ردهبندی سنی»
حس��ین انتظامی چه در زمانی که به عنوان سرپرس��ت در
سازمان سینمایی مشغول به کار بود و چه حاال که سکان هدایت
آن را برعهده دارد ،واقعیتی عینی به «شفافیت و دسترسی آزاد
به اطالعات» بخشیده که اساسا با شعارش وارد این عرصه شد.
این را میتوان از انتش��ار ریز هزینههای موسسات تابع سازمان
س��ینمایی متوجه ش��د اما اعمال درجهبندی س��نی روی آثار
س��ینمایی را میتوان از کلیدیترین اقدامات حس��ین انتظامی
دانست که البته حاصلی نداشت.
اعمال درجهبندی س��نی فیلمهای س��ینمایی از آنجا ناشی
شد که مجموعه سازمان سینمایی معتقد بود با توجه به سطح
گسترده تماس و استفاده مردم از محصوالت سینمایی ،ضرورت
دارد با مالحظه موازین تربیتی و اخالقی و نیز باورهای اجتماعی
به منظور پیشگیری از هرگونه آسیب به کودکان و نوجوانان ،نظام
ردهبندی سنی برای انتخاب و تماشای آثار تصویری در سینماها
و نمایش خانگی تبیین و ابالغ شود.
هرچند اعمال درجهبندی سنی فیلمها طرحی منطقی است
و در اکثر کشورهایی که صاحب صنعت سینما هستند و درآمد
زیادی هم از این مسیر عایدشان میشود ،اجرا میشود اما آنچه
انجام این طرح را در سینماهای کشور با چالش مواجه میکرد،
نبود زیرساختهای مناسب برای عملیاتی کردن آن بود.
از همان روزهای نخست ابالغ این دستورالعمل ،سینماداران
که اصلیترین بازوی اجرایی این طرح هستند ،اعالم کردند انجام
این موضوع نش��دنی اس��ت .دو مساله جدی که در این باره هم
مطرح میشد عدم ممانعت از ورود افرادی که سنشان تناسبی
برای تماشای آن فیلم نداشت و فرهنگسازی نکردند برای این
طرح بود .ضمن اینکه بخش اعظمی از خرید بلیت سینماها ،از
بسترهای سایبری و به صورت مکانیزه انجام میشود که به خودی
خود نفس اعمال درجهبندی را بیتاثیر میکرد چراکه در فرآیند
خرید اینترنتی به سن افراد توجهی نمیشود.
حس��ین انتظامی اما در اولین نشست رس��انهای خود ابالغ
این دس��تورالعمل را یک کار فرهنگی به منظور باال بردن سواد
رس��انهای افراد خواند نه یک قوه بازدارنده .او عنوان کرد« :این
نظام میخواهد کمک کند سواد رسانهای باال برود و مردم با توجه
بیشتری ،فیلمها را انتخاب کنند .طبعا این نظام محدودیتهایی
هم خواهد داش��ت و آثاری که به نحوی گروههای آس��یبپذیر
را تهدید میکند ،محدود میش��وند ام��ا رویکرد کلی این نظام
فرهنگی است».
تراکم فیلمهای ردهبندیشده در اکران پاییز امسال خبرساز
ش��د .در این میان اما برخی کارشناسان به وجه دیگر این نظام
پیش��گیریکننده پرداختند و عنوان کردند با ابالغیه جدید هر
فیلم مشکل داری با زدن یک برچسب ( )+۱۲( ،)+۹و ( )+۱۵در
گوشه اقالم تبلیغاتیاش میتواند این قاعده و قانونها را دور بزند
و به راحتی وارد چرخه اکران شود که رییس سازمان سینمایی
همان زم��ان اعالم کرد با توجه به اینکه دو مرجع مختلف این
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مجوزها را میدهند و درجهبندی س��نی را گروهی متش��کل از
روانشناسان و ...انجام میدهند ،نمیشود گفت که هر فیلمی با
این توجیه میتواند اکران شود.
پیشبینی سینماداران اما درست بود؛ قاعده تازه متولدشده
تنها در حد یک قاعده ماند .نه سینماداران توانستند مانع از ورود
افراد شوند و نه فرهنگش در میان خانوادهها جا افتاد .البته باید
به این نکته توجه داشت که عملیاتی شدن و فرهنگسازی هر
طرحی نیازمند گذر زمان و تبلیغات اس��ت تا خانوادهها از ابعاد
مختلف آن آگاه ش��وند .به هر حال ردهبندی س��نی فیلمهای
سینمایی یک نیاز فرهنگی برای هشدار به خانوادههاست.
اما این فقط بخش��ی از ماجرا بود .بحث تا جایی پیش رفت
ک��ه دیوان عدالت اداری در مهرماه و به فاصله تنها چهار ماه از
اجرایی شدن آن ،با شکایت دادستان کل کشور حکم به توقف
ردهبندی سنی فیلمهای سینمایی را داد .داستان از این قرار بود
که دادستانی کل کشور درخواست ابطال دستورالعمل ردهبندی
س��نی فیلمهای سینمایی را به دیوان عدالت اداری داد و دیوان
هم دستور توقف اجرای آن را صادر کرد که طبق قانون یکی از
دالیل��ش این بود که «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از
طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».
خیلی زود اما مشخص شد ابالغیهای که دادستان برای توقف
اجرای آن ورود کرده همان ابالغیهای است که سازمان سینمایی
پیشتر با انتشار پیشنویسی از یک قانون تازه آن را ملغی کرده
بود .مهمترین ویژگی پیشنویس تازه هم ش��ورای کارشناسان
غیرس��ینمایی بود که عهدهدار اعمال نظر کارشناسی در زمینه
ردهبندی فیلمها شدند.
با همه اینها در جشنواره سی و هشتم ،چهار فیلم با قید درجه
سنی در گوشه بلیتها به نمایش درآمد .بنابراین باید دید سرانجام
کلی اجرای این طرح در سال آینده چه میشود.
 روایت دوم؛ بیدار شدن غول قاچاق فیلمها
«رحمان  »۱۴۰۰به عنوان یکی از فیلمهای اکران نوروزی نام
خود را به عنوان اولین فیلم توقیفی سال  ۹۸ثبت کرد؛ فیلمی
که به فاصله  ۲۰روز از اکران ،پخش��ش به دلیل رعایت نکردن
برخی از اصالحیهها و اکران نس��خه اصالحنشده متوقف شد تا
زمینهای برای ارائه نس��خه قاچاق این فیلم در مجاری اینترنتی
فراهم شود که البته شائبههایی درباره قرار گرفتن این فیلم در
بستر اینترنت توسط سازندگان این فیلم وجود داشت به طوری
که محمدمهدی طباطبایینژاد ،معاون ارزشیابی و نظارت سازمان
سینمایی اشارهای تلویحی به این موضوع کرد و گفت« :نسخهای
که از این فیلم منتش��ر ش��ده با کیفیت و بدون آرم است و این
موضوع برای اهل فن به اندازه کافی گویاست».
ام��ا «رحم��ان  »۱۴۰۰تنه��ا فیلمی نبود که در س��ال ۹۸
قاچاق شد.
«متری شیش و نیم» ساخته سعید روستایی و از فیلمهای
پرفروش سال  ۹۸در حالی که هنوز روی پرده بود به یکباره از
فضاهای اینترنتی سر درآورد .نسخه منتشر شده اما یک نسخه
بیکیفیت و فیلمبرداری ش��ده از روی پرده س��ینماها توس��ط

مخاطبان نبود.
در گوش��ه نسخه قاچاق شده عنوان «جهت بازبینی شورای
پروانه نمایش» قید ش��ده بود که نش��ان میداد عوامل سازنده
برای حضور در س��ی و هفتمین جشنواره فیلم فجر این نسخه
را به سازمان سینمایی ارائه داده بودند .به عبارتی فیلم از درون
سازمان سینمایی به بیرون درز کرده و در اختیار مخاطبان قرار
گرفته بود .جمال ساداتیان تهیهکننده این فیلم همان زمان ارشاد
را محل قصور این امر خواند که در مقابل وزارت ارش��اد از او به
دلیل صحبتهای بیپردهاش شکایت کرد که البته سرانجام این
شکایت مشخص نشد.
«رس��تاخیز» از مهمترین فیلمهایی بود که عرضه غیرمجاز
آن خبرساز شد
دوبله عربی «رس��تاخیز» س��اخته احمدرضا درویش نیز در
یوتیوب منتشر شد؛ فیلمی که گفتنیها بسیار دارد« .رستاخیز»
در س��ال  ۹۱ساخته شد و در سال  ۹۴اکرانی نیمروزه را تجربه
کرد که از همان موقع تا امروز به محاق توقیف رفته ،تالشهای
چهارساله سازندگان نیز تاکنون نتیجهای نداشته ،اصلیترین دلیل
توقیف این فیلم نمایش چهره حضرت عباس است؛ موضوعی که
نه کارگردانش برای حذف یاهاله انداختن روی چهره کوتاه میآید
و نه مراجع با اکران بدون اصالحش کنار میآیند.
هرچند در زمان ارائه نسخه غیرقانونی فیلم ،درویش عنوان کرد
که به زودی نسخه قانونی آن در اختیار مخاطبان قرار میگیرد
اما هنوز خبری از انتشار این نسخه نشده است.
«سرخپوس��ت» ساخته نیما جاویدی و «شبی که ماه کامل
شد» به کارگردانی نرگس آبیار از دیگر فیلمهایی بودند که پیش
از ورود به ش��بکه نمایش خانگی ،نسخهای بیکیفیت و پردهای
از آنها منتشر شد.
نیما جاویدی همان زمان ،قاچاق این فیلم را دزدیای علنی
خواند و محمدحس��ین قاسمی تهیهکننده «شبی که ماه کامل
شد» این اقدام را به عدهای باجبگیر منتسب کرد که از او مبالغی
کالن میخواستند و لینک تماشایش را در یک کانال تلگرامی قرار
دادند .او در ادامه مردم را به صبوری و تماشای نسخه باکیفیتتر
این فیلم فراخواند.
از «خانه پدری» س��اخته کیانوش عیاری میتوان به عنوان
عجیبترین مورد اکران یاد کرد؛ فیلمی که شمار توقف و اکران
مجددش از دس��ت در رفته و فرازونش��یبی جدی را پشت سر
گذاشته اس��ت .نسخه با کیفیت و بدون آرم «خانه پدری» هم
س��رانجام از فضای مجازی سردرآورد که در توضیح این مساله
محمدمه��دی طباطبایینژاد دبیرکل س��تاد صیانت و مبارزه با
تکثیر و عرضه غیرمجاز آثار س��ینمایی عنوان کرد« :این نسخه
تنه��ا در اختیار تهیهکنن��ده و نهاد فنی آن یعنی البراتوار بوده،
ارشاد اساسا این نسخه را در اختیار نداشته و بنابراین فیلم یا از
مجرای تهیهکننده یا البراتوار قاچاق ش��ده است .همانطور هم
که دیدهاید نسخه منتشر شده ،نسخه کامل و بدون هیچ نشانی
از س��وی وزارت ارشاد است .بنابراین نه شما میتوانستید آن را
منتشر کنید نه ما! چرا که این نسخه تنها در اختیار تهیهکننده

و البراتوار بوده است .ضمن اینکه «رحمان  »۱۴۰۰هم درست
همینطور قاچاق شد».
فارغ از کیفیت نسخههای قاچاق شده و شکایتبازیهای ارشاد
و سینماگران از یکدیگر و متهم کردن هم ،آنچه قابل تامل است
بیدار شدن غول قاچاق فیلمهاست که اگر از حق نگذریم سازمان
سینمایی در این سالها برای کنترل آن تالشهای جدیای کرده
بود اما ناگهان در س��الی که گذشت مجدد از خواب بیدار شد و
چند فیلم را به محاق کشاند.
در این میان وظیفه ستاد صیانت و مبارزه با تکثیر و عرضه
غیرمجاز آثار س��ینمایی بیش��تر عیان میشود که اتفاقا باید در
بزنگاهها مس��وولیت خود را به درستی انجام دهد چون تداوم و
استمرار این امر چیزی جز متضرر شدن گیشهها ،صاحبان آثار
و در نتیجه نحیفتر شدن قامت سینما را در پی ندارد.
 روایت سوم؛ بحران اکران ،افول تماشاگران
در ابت��دای این گزارش به وضعی��ت اکران نوروزی به عنوان
طالییترین فرصت عرضه و فروش فیلمها اشاره کردیم که چگونه
با بروز بیماری کرونا از دست رفت .اما بحران اکران مسالهای نبود
که در انتهای سال سر برآورده باشد بلکه بعد از اکران نوروزی ۹۸
گریبان سینما را فشرد .نقطه اتکای این بحران اتفاقا همین اکران
نوروزی  ۹۸بود یعنی زمانی که ش��ورای صنفی نمایش تصمیم
گرفت به یکباره چند فیلم پرفروش و پرمخاطب را به طور همزمان
ب��ه نمایش بگذارد به طوری که این تصمیم حتی به شکس��ت
فیلمهایی که انتظار میرفت پرفروش باشند ،منجر شد.
«ژن خوک» و «غالمرضا تختی» در همان ابتدای س��ال در
فهرس��ت شکس��تخوردهها قرار گرفتند؛ فیلمهایی که برخی
س��ینماگران و سینماداران عنوان میکردند اگر در بازه دیگری
به نمایش درمیآمدند ،میتوانستند چیزی بیشتر از آنچه که در
نوروز فروختند ،به دست آورند .این البته فقط ناشی از تصمیم
ش��ورای اکران نبود بلکه اشتباه محاسباتی صاحبان فیلم را هم
باید در آن دخیل دانس��ت .عمده دلیلش این است که صاحبان
فیلمها میپندارند همه فیلمها در فرصت طالیی نوروز میتوانند
به فروش��ی قابل توجه برس��ند اما بهنظر میرس��د توانایی کم
فیلمهای خود در قبال فیلمهای قدرتمندتر و ناتوانی در رقابت
را فراموش میکنند.
چنین س��ازوکاری ضمن اینکه سبب میشود فیلمها آسیب
ببینند در ادامه س��ال ب��رای س��ینماداران در زمینه فیلمهای
«بفروش» مس��اله ایجاد کند چون نبود چنین فیلمهایی باعث
میشود حتی نتوانند هزینههای جاری خود را مرتفع کنند.
بحران اکران تا جایی پیش رفت که به شکست نامها در گیشه
منجر ش��د به طوری که هرچند تا پیش از این چهرهای مانند
شهاب حسینی متضمن گیشه فیلمها بود اما «نبات» با بازی او
حتی نتوانست به فروش یک میلیاردی برسد ،یا فیلم پرهزینهای
مثل «ما همه با هم هس��تیم» که اکثر س��تارهها و کمدینهای
مش��هور سینمای ایران را در ترکیب بازیگرانش داشت ،حتی با
برخورداری از سالنها و تبلیغات زیاد باز هم نتوانست به فروش
موردنظر برسد .یا در مثالی دیگر میتوان به فیلم «دختر شیطان»
ساخته قربان محمدپور اشاره کرد که پیش از آن «سالم بمبئی»
را با یک اکران موفق پش��ت سر گذاشته بود و سرمایهای به نام
«س��ابقه ذهنی مخاطب» را داشت اما «دختر شیطان» هرچند
المانهای مخاطبپسند مثل رقص و آواز را داشت اما نتوانست
اقبال مخاطبان را به همراه داشته باشد و به گفته کارگردانش به
صف فیلمهای شکستخورده پیوست.

از این موارد در س��ال گذش��ته در سینمای ایران کم نبودند
ک��ه حتی نتوانس��تند در مجموع  ۱۰هزار مخاط��ب را هم در
سالنهایشان تجربه کنند .البته ضلع مشترک همه ناکامان اکران،
نبود تبلیغات مناسب هم بود که نمیتوان از تاثیر فوقالعاده آن
در فروش به راحتی صرفنظر کرد.
نمیش��ود دالیل شکست فیلمها در سال گذشته را فهرست
کرد و به حوادث ملتهب این س��ال اش��اره نکرد .گرانی بنزین،
اعتراضات آبانماه و سقوط هواپیمای اوکراینی از جمله حوادثی
ب��ود که جامعه ایرانی را در ش��وکی بزرگ فرو برد و طبیعتا در
چنین بازههایی انتظار نمیرود رمقی در تماشاگران برای رفتن
به سینماها مانده باشد به ویژه اینکه با قطعی اینترنت در آبانماه
عمال امکان خرید بلیتهای سینما محدود شد.
تمام این عوامل دست به دست هم داد تا سازمان سینمایی
اعالم کند« :بررس��ی آمار فروش فیلمها در یازده ماه س��ال ۹۸
نشان میدهد که میزان فروش سینما نسبت به مدت مشابه در
سال  ۹۷افزایش داشته ،ولی تعداد مخاطبان ،اندکی کاهش یافته
است ».البته به نظر میرسد در این آمار افزایش قیمت بلیتها
به نسبت سال  ۹۷لحاظ نشده که اگر محاسبه میشد ،ضررها
آماری بیش از این را نشان میدادند.
 روایت چهارم؛ درخشش سینمای مستند
تا همین چند س��ال پیش بحث اصلی مستندس��ازان فراهم
آوردن شرایطی برای اکران عمومی فیلمهایشان بود تا کارکردی
بیش از حضور در جشنوارههای داخلی و خارجی داشته باشند
و بتوانند با اصلیترین صاحبانشان که همان مخاطبان هستند،
ارتباط برقرار کنند.
اما حاال یکی دو س��الی میش��ود که به لطف گروه «هنر و
تجربه» این امر مسجل شده و مستندها هم رنگ پرده به خود
دیدهاند به طوری که «ترور سرچش��مه» ساخته محمدحسین
مهدویان« ،مهین» س��اخته محمدحسین حیدری« ،بهارستان
خانه ملت» ساخته بابک بهداد و ...در سال  ۹۸توانستند اکرانی
موفق را پشت سر بگذارند.
اما ش��اید در همان زمانی که مستندس��ازان خواهان تحقق
اولیتری��ن و طبیعیترین حق خود یعن��ی فراهم آمدن امکان
نمایش فیلمهایش��ان بودند کمتر کسی حتی فکرش را میکرد
روزی برس��د که مس��تندی به عنوان نماینده سینمای ایران به
اسکار معرفی شود.
«در جستوجوی فریده» مستندی که به نمایندگی سینمای
ایران به اسکار  ۲۰۲۰معرفی شد.
سال گذشته مستند «در جستوجوی فریده» ساخته آزاده
موسوی و کورش عطایی به عنوان نماینده سینمای ایران در اسکار
 ۲۰۲۰معرفی شد که میشود از آن به عنوان اقبال بلند سینمای
مس��تند یاد کرد .این انتخاب البته به سادگی صورت نگرفت و
حاش��یههایی هم داشت به طوری که ابهامات حول محورش نه
تنها رفع نشد که سر به مهر هم باقی ماند.
نیمه ش��ب  ۲۷مردادم��اه بود که به یکب��اره و در حالی که
کس��ی تصور نمیکرد کمیته انتخاب نماینده سینمای ایران به
این زودیها برای این امر دس��ت به کار شود ،نماینده سینمای
ایران به اس��کار  ۲۰۲۰را معرفی کرد تا رکوردی بیسابقه را در
«ابهام یک انتخاب» بر جا بگذارد .به ویژه اینکه فهرس��ت اولیه
ای��ن کمیته به گونهای بود که هر یک رقیبی َق َدر برای دیگری
محسوب میشد.
انتخاب «در جستوجو فریده» از میان فیلمهای «مغزهای
کوچک زنگزده» ساخته هومن سیدی« ،بمب ،یک عاشقانه»
س��اخته پیم��ان معادی« ،س��رو زیر آب» س��اخته محمدعلی
باش��هآهنگر« ،آش��غالهای دوست داش��تنی» ساخته محسن
امیریوس��فی« ،قصر شیرین» س��اخته رضا میرکریمی« ،عرق
سرد» ساخته سهیل بیرقی« ،متری شش و نیم» ساخته سعید
روستایی« ،سرخپوست» ساخته نیما جاویدی و «شبی که ماه
کامل شد» ساخته نرگس آبیار صورت گرفت.
براس��اس همین انتخاب بود که بعدها زمزمههایی مبنی بر
این شنیده شد که رای هیات انتخاب از میان گزینش دو فیلم
داس��تانی به تساوی رس��یده بوده و در نهایت در پی باالگرفتن
بحثها ،برای رسیدن به اجماع و آرامش ،به یکباره رای اکثریت
به سمت «در جستوجوی فریده» چرخیده است؛ موضوعی که
هرگز پاسخ روشنی درباره حاشیههایش داده نشد .در اینکه «در
جستوجوی فریده» فیلمی ارزشمند و پرافتخار بوده تردیدی
نیست اما همین حاشیهها از حالوت انتخابش کاست.
هرچند «در جستوجوی فریده» بعدها به فهرست اولیه اسکار
ه��م راه نیافت اما همین انتخاب زمین��های برای جدی گرفتن
سینمای مستند شد تا بیش از پیش به آن بها داده شود.
در کنار مسیر رسمی اکران فیلمهای مستند اما سال گذشته
مس��تندهای خبرساز دیگری هم بودند که از مرحله رونمایی یا
عرضه اینترنتی مورد توجه رس��انهها قرار گرفتند .قسمت سوم
مستند «انقالب جنسی» به کارگردانی حسین شمقدری ،مستند
«ایکسونامی» به کارگردانی محسن آقایی و مستند «اختاپوس»
ب��ه کارگردانی مهدی انصاری از جمله همین آثار بودند که هر
یک در مرحله رونمایی و عرضه اینترنتی توانستند مخاطبان را
با خود همراه کنند.
همه این موارد نشان از آن دارد که جریان سینمای مستند
ایران فارغ از طیفبندی حاکم بر مستندسازان فعال در این حوزه،
ظرفیت باالیی برای حضور جدیتر دوشادوش سینمای داستانی
ایران در سالهای پیشرو پیدا کرده است.

