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نقشه راه 1401

مدیر مسوول

چند سالی است که وقتی به روزهای پایانی
س��ال میرسیم ،تعبیر اکثریت مردم این است
که س��ال سختی را پشتس��ر گذاشتیم .شمار
سالهای سخت در ایران کم نیستند خصوصا
که در سالهای اخیر بر تعداد آنها افزوده شده
است .هرچند تغییر دولتها و کمکاری روسای
جمهور و وزرا در س��ال آخر همیشه مصیبتزا
بوده اما دولت روحانی با مصیبت عظیم دیگری
به نام تحریمهای آمریکا در سالهای آخر دوران
ریاستجمهوری خود روبهرو شد که شرایط را
هم ب��رای دولتش و هم برای مردم س��خت و
عذابآور کرد و متاسفانه آن حجم از گرفتاری
را هم به دولت کنونی انتقال داد.
س��الی که رو به پایان است و به زودی وارد
قرن جدید میشویم ،اگرچه هنوز هم این تعبیر
پایدار است که این سال هم در شمار سالهای
سخت قرار گرفته ،اما تنها تفاوت  1400این بود
که با وجود س��ختیها ،با تغییر دولت در میانه
س��ال امیدهایی برای بهبود شرایط ایجاد شد
که سختیها را قابل تحملتر کرد.
بخشی از این امیدواری البته برای حامیان
س��یدابراهیم رییس��ی بود و مردمی که انتظار
داش��تند« ،س��ید محروم��ان» بار مش��کالت
اقتص��ادی را از دوشش��ان کم کن��د .گروهی
ه��م امی��دوار بودند که مذاک��رات نفسگیر و
طاقتفرسای احیای برجام که از دولت روحانی
شروع شد در نهایت با یکدست شدن گروههای
سیاسی حاکم به ثمر بنشیند.
در واکاوی آنچه در یکسال گذشته بر مردم
و اقتصاد ایران گذشت ،شاید مهمترین موضوعی
که جامعیت پیدا میکند ،احیای برجام باشد.
تقریبا یکس��ال از وقت مردم ایران در س��ال
 1400ب��ه مذاک��رات احیای برجام گذش��ت.
ق��راردادی که مذاکرات احیای آن گاهی آنقدر
اقتص��اد را هیجانی کرد ک��ه بورس کمرمق را
س��بزپوش و قیمت دالر را تا حوالی بیس��ت و
پنج هزار تومان کاهش داد .مسالهای که نشان
میدهد این اقتصاد چقدر به «امید» برای بهبود
ش��رایط نیاز دارد .در عی��ن حال که حاکمیت
هم به روشنی میداند که احیای برجام چقدر
میتوان��د ب��رای اقتصاد کش��ور حیاتبخش و
راهگشا باش��د ،اما در کشاکش سیاستورزی
و گاه ق��رضورزی گروههایی که نفعش��ان در
تحریمهاست ،این قرارداد با آینده و سرنوشت
بیش از  85میلیون ایرانی گره خورده است.
ج��دا از موضوع احیای ق��رارداد برجام ،در
س��ال  1400موانع و مش��کالت موجود امروز
اقتصاد ایران نگرانکنندهتر ش��د .مسائلی که
به روش��نی پیداس��ت حتی با وج��ود احیای
برج��ام ،مدیریت آنها و یافت��ن راهکاری برای
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مهار و حل آنها کار آس��انی نیس��ت .آشفتگی
در ش��اخصهای اقتصادی مسالهای نیست که
بت��وان ب��ا برجام برای آنها مرهم��ی پیدا کرد.
نگاهی به شاخصهای کالن اقتصادی در سال
 1400از رش��د اقتصادی گرفته تا تورم و نرخ
بیکاری همگی گواه آن اس��ت که برای درمان
این اقتصاد باید به دنبال راهحلهای ریش��های
بود .با ش��عار و دس��تور ،تن رنجور این اقتصاد
درم��ان نمیش��ود ،چه اگر درمان��ش این بود
روس��ایجمهور قبلی به کرات هم شعار دادند
و هم دس��تور ،ولی جز از دس��ت رفتن امید و
سرمایه اجتماعی و کوهی از مشکالت اقتصادی
چیزی عاید کشور نشد.
این اقتصاد آش��فته ام��روز ،بیش از هرچیز
نیازمند یک نقش��ه راه است ،البته نه از جنس
برنامههای توس��عهای که هر پنج سال نوشته
ش��دند و اجرایی نش��دند .برنامههایی که گاه
آنقدر آرمانگرایانه و دستنیافتنی بود که حتی
دولتها به خود زحمت ندادند که گزارش��ی از
عملکردشان به مردم ارائه کنند.
نقش��ه راه ،نه مث��ل برنامهریزیهای متمرکز
کپیبرداریشده از برخی کشورهاست و نه باید
قانون جدیدی به قوانین کشور اضافه کند .نقشه
راه ،همان برنامهای است که رییسجمهور و تیم
اقتصادی او باید طراحی کنند تا دست کسانی که
خواهان ماندن تحریمها در اقتصاد ایران هستند،
کوتاه ش��ود .همانها که کاسبان تحریم خوانده
میشوند و در تمام سالهایی که اقتصاد ایران در
رنج و عذاب بود ،آنها با دمیدن بر آتش تحریمها
کاسبیهایش��ان را گس��تردهتر کردند .نقشه راه
باید به روش��نی به مردم بگوید که چطور بعد از
برداشته شدن تحریمها ،فرصتهای کسبوکار
یکس��ان در اختیار همه ق��رار میگیرد و چطور
رقابت عادالنه از سوی دولت برای بخش خصوصی
ایجاد میشود.
واقعی��ت امروز اقتصاد ایران این اس��ت که
بخش خصوصی در س��ایه تحریمها رنجورتر و
کوچکتر از گذشته شده است؛ نه توان رقابت
دارد ،ن��ه انگیزه حرکت .وقتی س��رمایهگذار و
تولیدکننده میبیند ،رقیب او نه ش��رکتهای
خارج��ی ،بلکه صنای��ع نظامی داخل کش��ور
اس��ت ،با چ��ه امی��د و انگی��زهای کار خود را
وسعت ببخشد؟
واقعیت این اس��ت ک��ه با وجود منع حضور
نظامی��ان در اقتص��اد در دههه��ای گذش��ته،
نظامی��ان هم��ه اقتص��اد ایران را با واس��طه و
بیواسطه در اختیار گرفتهاند.
آنها نه خود را مقید به ارائه گزارش به مردم
و مطبوعات میدانند و نه کس��ی به درس��تی
میداند که چه تصمیماتی پشت درهای بسته

برای اقتصاد ایران میگیرند .نتیجه این سکوت،
تبدیل به ترس مطلق برای س��رمایهگذاران و
تولیدکنندهها شده است .به این دلیل که آنها
نمیدانن��د حضورش��ان در بخشهای مختلف
اقتصاد دقیقا با مناف��ع کدام بخش نظامی در
تعارض است .براساس استراتژی اقیانوس آبی
که حاصل پژوهش  20ساله پروفسور چان کیم
و پروفس��ور رنه مابورنیا است ،فضای رقابت در
اقتصاد به اقیانوس س��رخ و آبی تش��بیه شده
اس��ت .در اقیانوس سرخ ،تعداد رقبا زیاد است
و رقابت بر س��ر ایجاد کسبوکاری نو و ایجاد
نوآوری باالس��ت .در اقیان��وس آبی نیاز وجود
دارد ،اما باید چارچوبهای مشخصی در اختیار
ش��رکتها قرار بگیرد تا بتوانند رقابت کنند و
ب��ازار جدیدی ایج��اد کنند؛ اتفاق��ی که باید
برای کسبوکارهای ایران بیفتد .امروز شرایط
کسبوکارها در اقتصاد ایران نهتنها قرمز و آبی
نیس��ت ،بلکه باید گفت متاس��فانه سیاه است.
بخش خصوصی که میخواهد و میتواند موتور
محرکه ش��اخصهای کالن اقتصادی شود ،در
میان انحصارگرایی نظامیان و ذینفعان آنان در
همه بخشهای اقتصاد گرفتار شده است .دولت
آقای رییس��ی برای  1401باید به دنبال نقشه
راهی برای رهایی از این مشکل باشد.
مساله دیگر ،مهار غول نقدینگی است .دولت
ابراهیم رییسی در ش��رایطی به قرن تازه وارد
میشود که بیش از هر چیزی در اقتصاد ایران با
معضلی به نام رشد نقدینگی روبهرو است .چند
سال پیش خیلی از اقتصاددانان به دولت قبل
هشدار دادند که فنر تورم در میرود و نقدینگی
جمعشده پشت سیاستهای دستوری ،تبدیل
به س��یالبی میش��ود که اقتصاد ایران را دربر
میگیرد ،اما کسی به این هشدارها توجه نکرد.
نتیجه امروز تورم باالی  50درصد و نقدینگی
 4500هزار میلیارد تومانی اس��ت و متاسفانه
شاهدیم که کماکان چاپخانه بانک مرکزی در
حال ثبت رشد نقدینگی است.
موج رش��د نقدینگ��ی بعدی با آزادس��ازی
برخی از منابع بلوکهشده در راه است و این بار
اگر دولت نقش��ه راه نداشته باشد ،آسیبهای
اقتص��ادی و اجتماع��ی جبرانناپذیری در پی
خواهد داش��ت .خاصه آنکه ،برنامه مالی دولت
ب��رای  1401برنامهای مبتنی ب��ر مالیاتها و
حذف ارز ترجیحی است .از همین االن پیداست
که مهار تورم ناش��ی از این تصمیم به آس��انی
امکانپذیر نیست.
آقای رییس��ی شرایط سختتری را در سال
جدید پیشرو دارد .اگر از همین امروز به فکر
ساماندهی این اقتصاد نباشد ،باید منتظر تبعات
سنگین اجتماعی و سیاسی باشد.
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سختترین روزها و دستاوردهای ما

رییس شورای سیاستگذاری

حال ایران در سال  1400نهتنها خوش نبود
بلکه ناخوش��یاش چندس��ویه و چندالیه شده
و روان همه ایرانیان را پریش��ان و آش��فته کرد.
در این س��ال ش��گفتانگیز بدون چون و چرا،
چرخهای کسبوکار شهروندان ایرانی ،بنگاهها
و اقتصاد کالن س��ختتر چرخید و کمشتابی و
بیراههروی را بار دیگر تجربه کرد .با این وضعیت
انتظار اینکه رسانههای ایرانی و نیز رسانهنگاران
به مثابه بازتابدهنده واقعیتهای این سرزمین
ریال روز و روزگار خوشی داشته باشند انتظاری
بیهوده بود و هس��ت .رسانههای ایرانی در سال
 1400از زاویهها و گوشهوکنارهای گوناگون زیر
تیغ بودند و هس��تند .رسانههای ایرانی که باید
بازتابدهنده واقعیتهای مهمترین مساله کشور
باشند در این سال با دیوارهایی از ننوشتنهای
گفت��ه و ناگفته از س��وی ادارهکنندگان جامعه
روبهرو شدند و تندوتیزی عرفی را نیز باید کنار
میگذاشتند .مساله اصلی ایران در سال 1400
همانند س��الهای پی��ش ،داس��تان و ماجرای
پیچیده و گرهخورده و پررمزوراز پرونده هستهای
بود .ش��وربختانه درایران بر اساس اراده مدیران
و گردانندگان کش��ور در اینب��اره با پراکندگی
اطالعات و نیز با بریده ش��دن سروته گزارشها
روب��هرو بودیم .رس��انههای ای��ران در این باره
دس��ت بازی برای دریافت و انتشار گزارشهای
پژوهش��ی و میدانی نداشتند و به همین دلیل
ش��اید اقب��ال ایرانیان به رس��انههای مکتوب و
رس��انههای دیجیتال که باید چارچوب عرف و
قان��ون و دس��تورالعملهای گوناگون را رعایت
میکردند کم و کمتر ش��ده است .مساله بزرگ
دیگر ایران نرخ رشد شتابان تورم و دالیل اصلی
آن بود که به گران ش��دن کاالهای اساسی نیز
رسیده و تهیدستان را در بدبختی معیشت فرو
برد .رس��انههای ایران این واقعیت را نیز به طور
کامل واکاوی نکردند زیرا باید در ریشهیابی این
موضوع به نکاتی میپرداختند که نمیشد و دیوار
کشیده شده است.
 رسانههای تهیدست
رس��انههای ایران��ی ب��ه ویژه رس��انههای با
کارنامه روش��ن در نقد قدرت از دوسو زیر فشار
بوده و هس��تند .این رس��انهها که دلآرامی در
روزگار ناآرامی زندگی و کس��بوکار ایرانیان را
برنمیتابند از یک س��و زیر فشار بودند که نباید

هر خبر و تحلیلی را منتش��ر کرد و در بسیاری
از هنگامهه��ای خبری که میش��د نقطه عطف
و س��کوی پرش رس��انهها از نظر اقبال بیش��تر
خوانندگان شود ،مهر خاموشی و لب دوختن و
قلم در غالف ک��ردن را ناچار قبول کردند .این
رفتار سخت با رسانههای اصیل و رسانههایی که
قدرت را نقد کردند با دور شدن مخاطبان همراه
شده است .از سوی دیگر رسانههای ایرانی همانند
هر بنگاه دیگر اقتصادی با هزینههای سرسامآور
روبهرو بوده و ب��ه دلیل نگهداری همین میزان
خریدار وفادار نمیشد قیمت فروش را افزایش
دهند .از س��وی دیگر رکود اقتصادی و ناامیدی
بنگاهه��ا از ف��روش با وجود ت��داوم رکود راه را
ب��رای هزینههای تبلیغات��ی بخش خصوصی و
دولتی باریکتر ک��رده و درآمدهای این بخش
نیز کم و کمتر ش��ده اس��ت .توزیع نامناس��ب
همین می��زان یارانههای باقیمان��ده دولتی نیز
ای��ن بخ��ش از درآمدها را کاهنده ک��رده و بر
تهیدس��تی بیشتر رسانههای اصیل اضافه کرده
اس��ت .رسانههایی مثل «جهانصنعت» که نقد
قدرت در بخشهای گوناگون به ویژه نقد دولت
و شرکتها و س��ازمانهای دولتی را در دستور
کار دارند و آن را وظیفه اصلی خود برگزیدهاند
از بخش��شهای دولت و شرکتهای دولتی نیز
محروم ماندهاند.
 راه روشن ما
روزنامه «جهانصنعت» از روز تولدش تا امروز
بدون لکنتزبان و بدون ترس از نهادهای قدرت
و البته با لحاظ کردن مس��اله امنیت ملی و نیز
اتحاد ایران و دفاع از کیان س��رزمین در 1400
نیز پیشتاز نقدهای کارشناسانه سیاست داخلی
و سیاس��ت خارجی و نیز منتقد سیاس��تهای
ناکارآم��د اقتصادی دولتهای حس��ن روحانی
و س��یدابراهیم رییس��ی بوده و هست .در سال
 1400روزنامه «جهانصنعت» با نقد سیاس��ت
خارجی تندروها و روشنگری درباره مقوله تحریم
به مثاب��ه آزاردهندهترین و آس��یبزنندهترین
عنص��ر در زندگ��ی ایرانیها دهها یادداش��ت و
سرمقاله و نقد روز و گفتوگو با کارشناسان در
این باره داش��ت و هرگز در راه روشنگری گامی
عقبنشینی نکرد.
سیاس��تگذاری و خ��رد جمع��ی روزنام��ه
«جهانصنعت» و درک دقیق از پیامدهای ادامه
تحریم اقتصادی که بازدارنده پیشرفت ایران و نیز
فروبرنده ایرانیان در باتالق زندگی سخت بوده و
هست بیشترین روشنگری را در این باره انجام
داد .روزنامه «جهانصنعت» در سیاست داخلی
نیز نقدهای جان��دار و مهمی درباره پیامدهای
افراطیگری در این زمینه تهیه و منتشر کرد و
به خوانندگان و ناظران آگاه نشان داد سیاست

داخل��ی کودکان��ه سیاس��تمداران ایران��ی چه
آسیبهای بزرگی بر زندگی ایرانیان زده است.
بررسیها و واکاویهای پرشمار در گزارشهای
همکاران و نیز کارشناسان و سیاستمداران ایرانی
در این باره بسیار روشنگر بوده است.
روزنامه «جهانصنعت» ب��دون چون و چرا
در روشنگری و توصیف وضعیت موجود اقتصاد
کالن کش��ور و نیز تح��والت بازرگانی داخلی و
خارج��ی و نیز سیاس��تهای صنعتی کارآمد و
ناکارآمد نقش و س��هم قابل اعتنایی در اندازه و
بضاعت خود داشته است .شفافسازی و فریب
نخوردن و نترسیدن از اینکه آن بنگاه و یا فالن
وزارتخانه با روزنامه لج میش��وند ویژگی اصلی
روزنامه در س��ال 1400همانند همه سالهای
انتشار این روزنامه بود .بسیاری از روشنگریهای
روزنامه توانست راه را بر بیراههسازان ببندد و به
مدیرانی که هنوز دل در گرو کار ملی دارند جرات
داد .نقدهای کارشناس��انه و حمایت از سازوکار
اقتص��اد رقابتی با همه محدودیتهایی که دارد
هرگز در روزنامه «جهانصنعت» کمرنگ نشده
و حمایت از رشد فزاینده قدرت بخش خصوصی
در دستور کار بوده است .روزنامه در صفحه انرژی
نیز بیشترین گزارشهای کارشناسانه را در نقد
سیاستها و روشنگری درباره سختیهای فعالیت
بنگاههای نفت و گاز داشته است.
روزنامه اقتصادی و صنعتی «جهانصنعت»
در صفحههای خود که در حوزه امور اجتماعی و
فرهنگی بود نیز نسبت به همتایان خود بیشترین
روشنگری را در دستور کار داشت .گزارشهای
پرش��مار از آسیبهای اجتماعی در ایران و نیز
روش��نگری درب��اره دارو ،درمان و نیز مس��ائل
خانوادگی بیشترین بازتاب را داشته است.
 به امید سالی بهتر
انسان به امید زنده است و اگر این عنصر را از
زندگی آدمی حذف کنیم او تنها نفس میکشد و
زنده است اما این امید است که به زندگی جان
میدهد و با ترس��یم چشمانداز روشن آیندهای
دوستداش��تنی را ترس��یم میکن��د .روزنامه
«جهانصنعت» نیز از این قاعده مستثنی نیست
و به امید روزهای بهتر در سالهای پیشرو کار
خود را دنبال میکند.
«جهانصنع��ت» ب��ه مثابه روزنام��های که
بیه��راس تیغ نقد کارشناس��انه و منصفانه در
دست دارد امید دارد روزهای سخت  1400در
همه سوهای زندگی ایرانیان به روزهای خوش و
شاد منتهی شود .روزنامهنگاران «جهانصنعت»
امیدوارن��د ایرانی��ان بردبار و ایرانی��ان مداراجو
روزهایی با زندگی عادی و آسان و بدون دغدغه
و تش��ویش را تجربه کنن��د و از موهبت آزادی
بیشتر لذت ببرند.
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یادداشت

سربلندی منطق فردگرای بازار آزاد در آزمون جنگ

سردبیر

واکن��ش مردم جهان به حمله نظامی روس��یه به
اوکراین صرفنظر از اقدامات سیاسی دولتها نشان
داد ارزشهای انس��انی در بازار آزاد همچنان حرف
اول را میزند؛ ارزشهایی که چه بس��ا دولتمردان را
مجبور به اعمال واکنشهای سختتر مقابل خشونت
جنگی کرده است.
واکنشهای تندی که امروز از سوی رهبران نهچندان
مصلح جهان علیه خشونت جنگ میبینیم نتیجه فشار
دست نامرئی بازار یا همان اراده جمعی مردم صلحطلبی
است که متهم به فردگرایی میشوند.
ش��اید اگر جنگ رخ نمیداد ای��ن ارزشها هیچ
وقت امکان بروز و ظهور پیدا نمیکرد چرا که تصور
غال��ب این بود که در منطق ب��ازار آزاد «فردگرایی»
و تمایالت بازار مهمترین رکن تصمیمگیری اس��ت
و م��ردم ای��ن جوامع نیز در درگیریه��ا تنها منافع
شخصی خود را میبینند .یکی از اصلیترین انتقادات
جامعهگرای��ان به منطق بازار آزاد ،تاکید بیش از حد
به ارزشهای فردی اس��ت ام��ا واکنشها به فجایع
انسانی اوکراین در عمل نشان داد که حسگرهای یک
جامعه «بازارمحور» نسبت به «منافع جمعی» اتفاقا
و در کمال تعجب همگان ،بسیار دقیقتر از تصورات
جامعهگرایان است .در بازار هر چیز بهایی دارد و این
بار دست نامرئی بازار ،شمشیر را به سمت خود نشانه
گرفته با پرداخت «خون» خود ،تثبیت ارزشهایش
را قیمتگذاری کرد.
نکت��ه حائ��ز اهمیت دیگر این اس��ت ک��ه اعمال
تحریم بر روس��یه بیشترین فشار را بر همین جوامع
تحریمکنن��ده وارد خواهد کرد و معایب زیادی برای
آنها دارد؛ معایبی که اتفاقا از جنس اقتصاد اس��ت و

محمد بلوری

ضربه س��نگینی را بر «بازار» وارد میکند .به عبارت
بهتر این بار «منطق بازار» به ظاهر علیه خود عمل کرد
و وقتی ارزشهای انسانی را در خطر دید این شجاعت
را داش��ت که با چشمپوشی از مضرات مالی دستاورد
بزرگتری به نام پاسداش��ت «آزادی» و انسانیت را به
دس��ت آورد .در این وقایع دیدیم که واکنش دسته
جمعی یک جامعه «فردگرا» به امری انسانی ،بسیار
«اجتماعیتر» از آرمانهای جامعهگرایان بود؛ آرمانی
که تنه��ا روی کاغذ مان��ده و در بزنگاههای تاریخی
خبری از آن نیست.
صحت چنین ادعایی را میتوان در نظرسنجیهای
مستند و معتبر نیز ردیابی کرد .نظرسنجی ایپسوس
آمریکا نشان میدهد  74درصد شهروندان خواستار
برقراری منطقه پرواز ممنوع در اوکراین هستند و 62
درصد مردم تورم ناش��ی از افزایش قیمت حاملهای
ان��رژی پ��س از تحریم روس��یه را به��ای حمایت از
دموکراس��ی میدانند .نظرس��نجی مرکز تحقیقات
روابطعمومی نورک -آسوش��یتدپرس هم نشان داد
که بیش از  78درصد شهروندان آمریکایی میگویند
ای��االت متحده باید در تن��ش اوکراین نقشآفرینی
(جزئی ی��ا فعاالنه) کند .همچنین در نظرس��نجی
جدید موسسه «یوگاو»  42درصد از آمریکاییهای
مورد پرسش گفتند که ایاالتمتحده باید کمک مالی
به اوکراین بفرستد.
همی��ن واکنشه��ای جمعی مردم ک��ه در قالب
راهپیمایی و فشار رسانهای صورت گرفت دولتمردان
غربی را که در ابتدا سکوت پیشه کرده بودند مجبور
به اعمال تحریم علیه روس��یه کرد چراکه در ابتدا به
نظر نمیرسید در کشورهای اروپای غربی و آمریکای
تضعیفش��ده بایدن ،اراده واح��دی برای محکومیت
جنگ به صورت عملی وجود داشته باشد .رهبران اروپا
به خوبی میدانستند که با قیمت فعلی گاز که در کنار
سیاست انبساطی پس از پاندمی کرونا یکی از عوامل
اصلی تورم محس��وب میش��ود نمیتوانند به روسیه
فش��ار وارد کنند .از طرف دیگر قیمت کامودیتیها
در س��الهای گذشته به شدت افزایش داشته و قطع

واردات از روس��یه که یکی از منابع اصلی کامودیتی
در جهان اس��ت ،میتواند ضربه اقتصادی شدیدی به
اروپای تورمزده و درگیر بحران اقتصادی وارد کند .در
چنین شرایطی رهبران اروپا در روزهای آغازین جنگ
واکنش چندان سختی به این اقدام روسیه نشان ندادند
اما در ادامه فش��ار افکار عمومی بود که این رهبران
منفعتطلب را پیرو خواس��ت و اراده جمعی کرد .به
همین دلیل بود که سختگیریها نه در شروع جنگ
بلکه از روزهای دوم و س��وم به شکل فزایندهای اوج
گرفتند .حاال همان رهبرانی که در موضع ضعف بودند
سختترین مواضع را در مقابل جنگ و خونریزی اتخاذ
میکنن��د .به عنوان مثال وزیر خارجه لیتوانی گفته
اس��ت که نباید با خون اوکراین هزینه خرید نفت و
گاز را بپردازیم.
اقتص��اد رنگپریده اروپا که در ح��ال تیپرینگ
سیاس��تهای انبس��اطی پ��س از کرونا ب��ود با این
تحریمها به شدت آسیب میبیند .از زمانی که تحریم
س��وییفت برای روسیه اعمال شده ،نرخ برابری یورو
نس��بت به اکثر ارزهای دیگر دس��تکم شش درصد
افت کرده اس��ت .تغیی��ر ارزش جفت ارزهای کراس
نیز همگی نشان از تضعیف اقتصاد حوزه یورو دارد .با
اعمال تحریمهای بیشتر قیمت نفت و گاز همچنان
رکوردزن��ی میکن��د .گندم و مواد غذایی به ش��دت
گران ش��ده و داراییهای م��ردم اروپا و آمریکا ارزش
خود را از دست میدهند .تحریم روسیه شاخصهای
بورسی آمریکا را تحت فشار قرار داده و ممکن است
به تش��دید تورم باالتر و رشد اقتصادی کمتر در این
کشور کمک کند .بازدهی اوراق قرضه دهساله آمریکا
بع��د از خبر جنگ به  1/78درصد رس��ید و اختالف
بازدهی این اوراق با دو ساله به زیر  30واحد رسیده
است .این ضربات اقتصادی هنگفت هیچ نفعی برای
اقتصاد کشورهای تحریمکننده ندارد جز پاسداشت
ارزشهای انسانی که آن هم حاصل اراده و فشار مردم
آنها اس��ت نه دولتمردانشان؛ ارزشهایی که اساس و
بنیان شکلگیری ایده بازار را تشکیل میدهد و آزمون
جنگ اوکراین نشان داد که همچنان زندهاند.

روزها و سالهایی که رنج فراوان بردهایم

عضو شورای سیاستگذاری

بهار با ش��کوه تولد جوانهها به شاخس��ار درختان
بیدار از خواب زمس��تانی و رقص دلانگیز ش��کوفهها
در نس��یم بهاری از راه میرس��د .در آس��تانه سال نو،
در حالی که فقر و تنگدس��تی در میان اقشار جامعه،
ش��دت و گسترش روزافزونی پیدا میکند و دغدغه و
اندوه فراوانی در زندگی مردم س��ایه گسترده است به
استقبال نوروز میرویم تا پای سفرههای عید که خالی
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است این آیین شکوهمند ،میراث بازمانده از نیاکان را
زنده نگه داریم و امیدوار به رفع مشکالت توانفرسای
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در عرصه جهانی باشیم
که به گفته حافظ:
دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت
دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور
تحت تاثیر تحریمهای مختلف هرچند از چرخش
روزگار رن��ج فراوان بردهایم در حال��ی که برای پایان
مصائب اقش��ار جامعه ،روزهای پرتالش��ی را از سوی
دولتمردان میطلبد و هرگاه روزهای عقیم و بیتحرکی
که در راه خواس��تهها و نیازهای بحق مردمی به پایان
برسد ،به تعبیری همچون دانههای تسبیحی هستند
که بیهوده و بیهیچ نیتی بر سر انگشتان سالخوردگان

میچرخند .در این میان آنگونه که در ش��هرها شاهد
بودهایم از اقش��ار و طبق��ات مختلف جامعه معلمان،
کارگران و بازنشس��تگان سالخورده بارها به خیابانها
آمدهاند و ضمن برگزاری اجتماعات و راهپیماییهای
اعتراضی خواستار ترمیم حقوق و دستمزدها برای نجات
از تنگدستیها و عسرت در زندگی شدهاند اما نه مجلس
و نه دولت اعتنایی به این خواستههای برحق نکردند .در
حالی که تنها دغدغه مجلس و دولت افزودن چندین
میلی��اردی به جمعهای فراوان تحت حمایتی بود که
با حضور چند نفر در یک هیات بینانگذار بودجههای
کالنی هم داشتند .در پایان ضمن شادباش و تهنیت
نوروزی آرزوی نیکبختی و پایان رنجهای این دوران
را برای هموطنانم دارم.

یادداشت
الهه بیگی

امید در تاریکی

دبیر ویژهنامه

ای��ن روزه��ا ،ح��ال و روز مردم تعریفی ن��دارد .امید به
زندگی رنگ باخته و نس��ل جوان دهههای  60و  70در بیم
آینده روزگار را نه به شیرینی ،اما میگذرانند .این حال و روز
محصول اوضاع نابسامان اقتصادی ،مدیریت نادرست و سلسله
اقداماتی است که طی سالها ،شکاف میان مردم و مسووالن
را سبب شده است.
اما نکته قابل تامل این است که در اوج تحریمها و استثمار
ش��رق ،اوضاع نابسامان منطقه و جنگ در نزدیکی مرزهای
کش��ور ،با تدبیر و اجرای سیاس��تهای درست میتوان به
آینده امید داشت؛ فقط باید آستینها را برای اصالح اقتصاد
ایران باال زد و چکمه همت به پا کرد .فارغ از جناحبندیهای
سیاسی که بزرگترین لطمه را در این سالها به بخشهای
مختلف وارد کرده اس��ت ،دولت به عنوان متولی اصلی امور
مملکت مخاطب خواهد بود و مطالبه مردم از دولت ضروری
و انکارناپذیر است.
البته که در حال حاضر انتظارات از دولت رییسی بیشتر
هم ش��ده است چرا که پس از س��الها نزاع سیاسی ،امروز
تمام ارکان رس��می و غیررس��می حکومت و تمامی قوا به
همراه تمامی نهادهای قدرت به یک طیف خاص و یک تفکر
مشترک برمیگردند .از این رو انتظار میرود دولت سیزدهم با
هماهنگی با این نهادها و قواهای دیگر بتواند اوضاع اقتصادی
را سر و سامان دهد .همانطور که میدانیم همیشه دلیل عدم
تحقق وعدههای بسیاری از دولتها سنگاندازی جناحهای
مخالف و از این قبیل بهانهجوییها بوده اس��ت .خوب یا بد،
درست یا غلط ،جمهوری اسالمی پس از نزدیک به چهار دهه
از انقالب ،تصفیه حداکثری را در بدنه حاکمیت و در سطوح
مختلف داشته است .بنابراین این بهانهجوییها از دولت گرفته
شده و انتظار مردم بیش از پیش است.و اما مهمترین «باید»،
تطبیقپذیری است .تطبیقپذیری به معنای انعطافپذیری
بر اساس شرایط روز و در راستای منافع مردم است .دولت
رییسی باید از گذشته و عملکرد دولتهای گذشته درس
بگیرد و بر اساس شرایط روز دنیا ،مناسبات سیاسی ،روابط
بینالملل��ی و همچنین تکیه بر ظرفیتهای داخلی برای
بهبود شرایط اقتصادی مردم گام بردارد.مهمترین «نباید»،
دخالت در امور اقتصاد به معنای وارد شدن در حوزه اجراست.
اگرچه برای مدیران دولتی شیرینترین موضوع ،ورود به این
مساله است ،اما بدون شک تجربه بزرگترین اقتصادهای دنیا
نشان داده است آنجا که دولت در اقتصاد دخالت نکرده و آن را به
دستمردمسپردهوتنهاوظیفهبسیارمهمنظارتوقانونگذاری
صحیح را همراه با سایر قوا پیگیری کرده است ،اقتصاد شکوفا
شده است .البته ساختار اقتصاد ایران نه با وعدههای انتخاباتی
و نه با سیاس��تهای دستوری اصالح نمیش��ود و گرهای از
مشکالت مردم بازنمیشود.از طرفی اولین قدم ،فهم درست
مشکل است .بنابراین دولت ابتدا باید مشکالت را بپذیرد و بعد
برای بهبود اوضاع ،برنامهریزی کند.در بررسی چالشهای سال
آینده قطعا بزرگترین نگرانی اقتصادی ،حذف ارز دولتی است
که مجلس به الیحه آن رای مثبت داد .مقابله با این شرایط
و تامین اقالم ضروری در ش��رایطی که ارز  4200تومانی از
برنامههای دولت حذف ش��ود ،نگرانی بزرگی اس��ت که باید
دید تیم اقتصادی دولت چگونه آن را مدیریت خواهد کرد .آیا
اختصاص 66هزار میلیارد تومان در قالب کارت خرید کاالهای
اساسی میتواند راهکار مناسبی برای این موضوع باشد! اینکه ارز

 4200تومانی در دولت قبلی مطرح شده است ،نباید به تنهایی
مبنای مخالفت دولتمردان و نمایندگان مجلس باشد .بهتر بود
ابتدا راهکار مناسب و سازوکار قابل اجرای پیشنهاد جایگزین
بررسی و سپس اقدامات الزم انجام میشد .این موضوع و عدم
شفافیت در چنین موضوعات مهمی ،بدون شک موجب تورم
و افزایش بیرویه گرانی در جامعه خواهد شد.
چالش بعدی که سالهاست گریبان اقتصاد ایران را گرفته،
فساد سیستماتیک است و برای مقابله با فساد ،سیاستهای
دستوری و شعارهای نخنما دیگر کارگشا نیست .برای مقابله
با فساد بهترین کار ،حذف تبصرهها و بندهایی است که شبانه
در قوانین وزارتخانهها و سازمانها وضع میشود .بهترین راهکار
شفافیتکاملدرهمهحوزههاست؛درحوزهقانونگذاری،نظارت
و در گزارشهای مالی و مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی.
بدون شک آنچه در گوشه و کنار ،هرازچندگاهی از اختالس
چند هزار میلیاردی و پروژههای مشکوک و امثال آن به گوش
میرسد ،ناشی از ضعف در قوانین و استثنا قائل شدنهاییاست
که بر خالف آییننامهها و دستورالعملهای رسمی است.
واقعیت انکارناپذیر این است که سهم نفت را در بودجه باید
کمرنگتر از گذشته دید .شاید از نظر اقتصادی این موضوع
بزرگترین نتیجه تحریمهای غرب باشد ،اما میتوان و باید این
تهدید را به فرصتی بدل کرد که سالهاست آرزوی بسیاری از
اقتصاددانان است .به عنوان یک ابرقدرت در منطقه خاورمیانه،
چنانچه بخواهیم اقتصادی پایدار داشته باشیم ،میتوانیم با
پررنگتر کردن سهم مالیات نظیر بسیاری از کشورهای پیشرو
اروپای غربی ،اقتصادی بر پایه مالیات داشته باشیم .برای این
هدف الزم است تا سیستمهای مالی ،بانکی و مالیاتی کشور و
زیرساختهای الزم را در سطح مورد نیاز گسترش دهیم و با
شفافیت حداکثری و بیقید و شرط و بدون مالحظه نهادهای
قدرتی که بخش بزرگی از اقتصاد کشور را در اختیار خود دارند
بتوانیمسیستمیدرستبرایاینموضوعبناکنیم.الزماستتا
باکارگروههایتخصصیبرنامهایمشخصبرایمالیاتپلهایو
متغیر بر اساس میزان درآمد افراد حقیقی و حقوقی طرحریزی
شودونظارتکاملبرحسابهایبانکیاعمالشود.بدونشک
میتوانازاینطریقاوضاعاقتصادیطبقهفقیرومتوسطکشور
را به صورت تدریجی بهبود بخشید .نکته مهم در این خصوص
رانتزدایی ،برخورد یکسان و بدون مالحظه و شفافیت کامل
است.اینکه بسیاری ،از توافق و برداشته شدن تحریمها سخن
میگویند بزرگترین سمپاشی در راستای این مسیر درستی
است که دیر یا زود و خواه یا ناخواه باید در کشور طی کرد .تکیه
بر منابع طبیعی مختلف از جمله نفت و گاز نه اینکه بد باشد،
اما وابستگی به آنها ضعف بزرگی است .با امید به بهبود روابط
بینالمللی و فضای سرمایهگذاری خارجی ،باید توجه داشت
که پول حاصل از این منابع تنها در پروژههای زیرساختی کشور
هزینه شود و خرج امورات روزمره و جاری نشود تا در بلندمدت
شکوفایی اقتصاد را شاهد باشیم.
با این تفاسیر برخی اوقات و در کمال تعجب به این نتیجه
میرسیم که در تصمیمات غلط در سطوح کالن کشور عمدی
در کار اس��ت وگرنه نمیشود به صورت سهوی این حجم از
اشتباه در بخشهای مختلف تکرار شود .پذیرش یکسری از
واقعیتها در دنیای مدرن اجتنابناپذیر است .مفهوم اقتصاد
دیجیتالی در س��الهای آخر هزاره دوم در دنیا مطرح شده
است .اینکه دیجیتالی شدن و انقالب صنعتی نسل 4همچون
تحوالت دیگر در حوزههای مختلف از جمله اقتصاد ،جوامع را
دربرگرفته موضوعی نیست که ما در ایران بخواهیم تافته جدا
بافتهای باشیم و با مطرح کردن «طرح صیانت» و موضوعاتی
از این دست ،بخواهیم در مقابل آن ایستادگی کنیم .مقاالت
متعدد در مجلههای معتبر دنیا در این حوزه به چاپ رسیده
است و تحقیقات نشان میدهد که موج جدیدی از تغییرات به
شکل بسیار وسیعتری در صنایع تولیدی و زندگی اجتماعی و

اقتصادی انسانها در راه است و ما اکنون در ابتدای عصر انقالب
صنعتی جدید قرار داریم.
مرور سالهای دور و نزدیک پس از انقالب نشان میدهد،
همواره با ظهور پدیدههای نوی اینچنینی ،موجی در مخالفت
با آن در جامعه به راه افتاده است و رفته رفته تمام آن مخالفان،
خود به کاربران فناوریها و ابزارهای جدید تبدیل ش��دهاند.
اقتصاد دیجیتال ،موضوعی است که اتفاقا دولت باید آن را جدی
بگیرد و با فراهم کردن زیرساختهای الزم ،از کسبوکارهای
مبتنی بر اینترنت و فضاهای مجازی حمایت کند .طبیعی
است نه تنها در فضای مجازی بلکه در دنیای واقعی مشکالت،
ناهنجاریها ،فساد و اتفاقات متعدد و گوناگون منفی همواره
بوده و خواهد بود ،اما راهکار مقابله با چنین پدیدههایی انکار
و یا محدود کردن آنها نیست .بلکه ما باید در حوزه آموزش
هزینه کرده و با آگاهی دادن به اقشار مختلف جامعه از جمله
نسل جدید بتوانیم از انرژی و پویایی آنها در مسیر درست و
در راستای منافع کشور بهرهمند شویم .رشد اقتصاد دیجیتال
در شرایط کرونا برخالف درجازدن کلی اقتصاد کشور ،شاخص
بسیار خوبی است که نشان میدهد این حوزه به عنوان یک
ضرورت ،نیازمند توجه ویژه است.
بهدنبالتوسعهاقتصاددیجیتال،شاهدظهوراستارتآپهای
فراوانی بودهایم که اگر شرایط تحریم اجازه میداد به طور قطع
میتوانستندخودرادرمنطقهودرسطحبینالمللیمطرحکنند
و جذب سرمایه قابلتوجهی را رقم بزنند .با این حال و با شرایط
فعلی ،دولت باید بتواند با قانونگذاری صحیح نقش رگوالتوری
خود را به درستی در قبال این نوع کسبوکارهای نوپا ایفا کند
و با ایجاد بستری رقابتی اکوسیستم استارتآپی کشور را رونق
دهد.جای بسی تاسف است که در کشور پهناور ایران با شرایط
آب و هوایی مناسب و چهارفصل و با وجود منابع طبیعی فراوان،
راهاندازی کسبوکارهای مختلف با موانع بسیار روبهرو است و
روندی کند و طاقتفرسا را طی میکند .در شرایط تحریم آنچه
تجربه نشان داده است این بوده که شرکتهای کوچکتر بهتر
و راحتتر توانستهاند خود را با شرایط تطبیق دهند .از سوی
دیگر عدم س��رمایهگذاری خارجی مانع از شروع و راهاندازی
پروژههای بزرگ در کشور شده است .در این شرایط توجه به
کارآفرینیهای خرد و تسهیل هرچه بیشتر در صدور مجوزها
سبب خواهد شد تا اقتصادهای محلی رونق بیشتری داشته
باشند و اشتغالزایی مناسبی نیز رخ دهد .امروزه در دنیا شاهد
آن هستیم که کشورها راه ورود و ثبت شرکت حتی برای اتباع
خارجی را به کمتر از یک روز رساندهاند و این روند در ایران
به چندین هفته و ماه در بهترین حالت خود میرسد .چنانچه
عزمی برای بهبود شرایط باشد ،استفاده از پلتفرمهای مبتنی بر
اینترنت و استفاده صحیح از اقتصاد دیجیتالی کمک میکند با
ایجادشفافیتدردستورالعملهایاداراتوسازمانهایمربوطه
و ایجاد ثبات نسبی در قوانین و مقررات و همچنین عدمدخالت
در حوزههای مختلف توسط نهادهای قدرت و عدم ایجاد رانت،
شاهدشکوفاییوظهورشرکتهاینوپاوکسبوکارهایمحلی
و ارزشمندی در حوزههای مختلف باشیم که محرک و مولد
اقتصاد کشور باشند.
با این اوصاف اگرچه تحریمهای شدید علیه ایران و عدم
س��رمایهگذاری خارجی ،تاثیرات شدید مخربی را در اقتصاد
ایران داشته است ،اما مشکل اصلی و ریشهای در درون کشور
است؛ آنجاکه دولتمردان طی سالها ،سرمایههای عظیمی را
به هدر دادند و به جای تمرکز بر بخشهای مولد ،بیشتر به
دنبال طرحهای پوپولیستی بودند .اکنون اما انتظار میرود،
درست در زمانی که تمام بدنه حاکمیت یکدستتر از گذشته
است ،مسووالن با تکیه بر ظرفیتهای داخلی ،مبارزه با فساد
سیستماتیک و رانت و انحصار ،تصمیمات صحیح و نظارت
درس��ت ،رونق را به اقتصاد ایران بازگردانند و بذر امید را در
دل ایرانیان بکارند.
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برآوردهای آماری نشان
از آن دارد ک��ه ظرف 12
سال گذشته  180میلیارد
دالر سرمایه از کشور خارج
ش��ده است ،یعنی به طور
متوسط ساالنه  15میلیارد
دالر .برای درک بزرگی این عدد کافی اس��ت بدانیم
که سال  99و در بهترین حالت دولت قادر به فروش
پنج میلیارد دالر نفت بوده است .به این ترتیب سه
برابر نفتی که ظرف یک سال فروش رفته ،سرمایه از
کشور خارج شده است .یعنی حتی اگر همه راههای
ممک��ن را ه��م امتحان کرده باش��یم ،تنها به اندازه
یکچهلم سرمایه خارجشده از کشور ،درآمد نصیب
دولت شده است .اما رقم  180میلیارد دالر سرمایهای
که ظرف  12س��ال اخیر از کشور خارج شده معادل
مجم��وع کل درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران
طی س��الهای  92تا  95است ،یعنی سالهایی که
هم بهای نف��ت در بازارهای جهانی باال بود و هم از
فش��ار تحریمها علیه کشورمان کاسته شده بود .اگر
کمی به عقب برگردیم متوجه میشویم که در فاصله
سالهای  85تا  ،95ساالنه  13میلیارد دالر از حساب
سرمایه کشور کاسته ش��ده اما گزارشهای رسمی
تاکید میکنند که روند خروج سرمایه اقتصادی در
این فاصله زمانی نسبت به گذشته بیشتر شده است.
عدد خروج سرمایه در سال  96به حدود  30میلیارد
دالر رس��ید و با روند تحوالت داخلی در دیماه 96
و خروج تدریجی آمریکا از برجام و تحوالت سیاسی
آن زمان ،این ع��دد احتماال از  30میلیارد دالر هم
بیشتر بوده است .شاهد این ادعا آماری است که نشان
میدهد سرعت فرار سرمایه در بهار سال  97نسبت
به بهار سال  96چهار برابر شده است.
بررسیها اما نش��ان میدهد طی سالهای اولیه
انق��الب و جنگ نیز فرار س��رمایه رقم قابلتوجهی
داش��ته است .بیش��ترین رقم خروج سرمایه در این
دوره مربوط به س��الهای  58 ،55و  59بوده است.
در س��ال  58ای��ن رق��م  14میلی��ارد دالر بوده که
بیس��ابقهترین رقم فرار سرمایه را در این بازه زمانی
به خود اختصاص داده اس��ت .این امر نش��اندهنده
اثرگذاری مستقیم بیثباتی سیاسی برای فرار سرمایه
اس��ت .در انتهای دهه  50روند خروج ارز و سرمایه
اما کاهش مییابد ،به طوری که در س��ال  60میزان
خروج س��رمایه به دلیل وارد کردن قسمتی از وامها
در ترازنامه بانک مرکزی قبل از سررسید ،با کاهش
 32درصدی همراه میشود.
در این سال از سوی دیگر ،افزایش شکاف نرخ ارز
رس��می و ارز بازار آزاد انگیزه بخش خصوصی برای
خروج ارز را بیش��تر میکند اما کنترلهای دولتی و
کاهش خروج رسمی ارز تا حدی موجب جلوگیری
از فرار س��رمایه میش��ود .در سال  62اگرچه خروج
خصوصی ارز کاهش داش��ته ،اما به واسطه افزایش
بازپرداختهای سرمایهای ،میزان خروج ارز تا سال
 63نیز رشد میکند.
در فاصله سالهای  64تا  67یعنی سالهای پایان
جنگ ،ب��ه دنبال کاهش نرخ به��ره ،کاهش خروج
خصوصی ارز ،کنترلهای ارزی و کاهش سطح فروش

ارز مس��افرتی ،فرار س��رمایه تا حدی تحت کنترل
درآمد .از سال  64تا  ،69رقم فرار سرمایه منفی بوده
و کمترین این رقم نیز مربوط به سال  69بوده است.
هرچن��د کاهش خروج ارز در س��ال  69پیرو بحران
جنگ خلیجف��ارس و ایجاد ش��رایط عدم اطمینان
اتفاق افتاد ،اما با اجرای برنامه تعدیل در س��ال ،70
اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز و تسهیل ورود
و خروج ارز به کش��ور در سال  ،71بار دیگر فرآیند
خروج س��رمایه آغاز شد به طوری که طی سالهای
 70تا  72این روند کماکان ادامه داشته است.
طی س��الهای بعد از آن ،رقم فرار س��رمایه بین
مثبت و منفی در نوسان بوده با این وجود ارقام منفی
در این سالها چندان زیاد نبوده و این روند به طور
کلی تا به امروز حفظ شده است .در کل دوره مورد
بررسی ،بیشترین میزان فرار سرمایه مربوط به سال
 90و کمترین آن نیز مربوط به سال  76بوده است.
همچنین میتوان ادعا کرد که با گذش��ت زمان و با
وجود نوساناتی که در آمارها وجود داشته ،میزان فرار
سرمایه دارای رشد صعودی بوده است.
روایته��ای رس��می نیز حکای��ت از آن دارد که
در دهه  90بیش از  96میلیارد دالر پول از کش��ور
خارج ش��ده ،حال آنکه موجودی سرمایه کشور تنها
حدود سه میلیارد دالر شارژ شده است .ابعاد مختلف
موجودی س��رمایه در دهه  90نشان میدهد که در
هشت سال از این دهه ،کشور با افول جدی حساب
سرمایه روبهرو بوده و بدترین سطح از خروج سرمایه
ب��ا حدود  20میلیارد دالر مربوط به س��ال  96بوده
است .همچنین شواهد نشان میدهد بیش از هفت
ه��زار باب منزل در س��ال  2020میالدی در ترکیه
توس��ط ایرانیها خریداری شده و حجم عظیمی از
س��رمایهگذاری احتیاطی ناشی از بیثباتی پیوسته
اقتص��اد ایران در ده��ه  90و  17درصد از خانههای
فروشرفته در ترکیه در س��ال  2020نیز متعلق به
ایرانیان بوده است.
نکته قابل توجه آنکه طی یک دهه اخیر که اقتصاد
ایران در انتظار حل پرونده هس��تهای بوده همزمان
شاهد افت شاخص کسبوکار و عدم پیشبینیپذیری
اقتص��ادی نیز بودهایم .هرچه به س��مت جلو پیش
میرویم نیز سرعت تحوالت سیاسی بیشتر و امکان
پیشبینیهای اقتصادی دش��وارتر میشود .در این
دوران انتظار ،به احتمال زیاد بس��یاری سرمایههای
خ��ود را از چرخه اقتصادی خ��ارج میکنند ،برخی
آنها را ب��ه صندوقهای امن خود منتقل میکنند و
گروهی نیز در پی خارج کردن این سرمایهها به خارج
از مرزهای کشور برمیآیند.
از س��وی دیگر ایران چند سالی است که با روند
فزاینده مش��کالت اعم از تحریمهای خارجی و افول
سرمایه اجتماعی روبهرو است .سرمایه اجتماعی به
پایینترین سطح خود رسیده و دولت نیز نشان داده
که میتواند کوچکترین مش��کلی را به یک معضل
بزرگ و اساسی تبدیل کند .انباشت مشکالت از یک
سو حل آنها را دشوار و از سوی دیگر فضا را مبهمتر
از گذشته کرده است .فضای مبهم موجود نیز همان
مسالهای است که به خروج سرمایههای اقتصادی و
انس��انی به خارج از کش��ور انجامیده است .بنابراین

خروج س��رمایه از کش��ور عالوه بر ریشه اقتصادی،
ریشه سیاسی هم دارد و ناپایداری سیاسی به تنهایی
میتوان��د یک اهرم محرک برای خروج س��رمایه از
کشور باشد.
بدیهی اس��ت که نبود چشمانداز مطمئن و وجود
ریس��کهای سیاس��ی و اجتماع��ی میتواند تالطم
اقتصادی به همراه داش��ته باش��د و مجموع اینها در
کنار هم نیز آینده کشور را مبهمتر از گذشته میکند.
اگر آینده تیره و تار و پر از ابهام و التهاب روزافزون
باشد طبیعتا سرمایهگذار به خروج سرمایه از کشور
روی میآورد .خروج همزمان سرمایه مالی و انسانی
نوعی بیآیندگی را متجلی میکند و به ناامیدی دامن
میزند .در این حالت سرمایههای کشور از هر نوعی،
چ��ه اجتماعی ،چه انس��انی و چه مالی یا خارج و یا
زائل میشود و افراد باقیمانده احساس میکنند که
کشور از نیروی متخصص و سرمایه اقتصادی خالی
ش��ده و نه توان کارشناس��ی برای اداره کشور وجود
دارد و نه منابع مالی برای حل مشکالت .این دست
مسائل سرمایه اجتماعی را کاهش میدهد و کشور
در همه حوزهها گرفتار فقر میشود و دیگر نمیتوان
به بهبود اوضاع در آینده امیدوار بود.
با همه این تفاس��یر ،ای��ران در یک دوراهی بین
توافق هس��تهای و عدم توافق هس��تهای قرار گرفته
اس��ت .در صورتی که توافقی صورت نگیرد ،ایران با
س��قوط آزاد سرمایه اجتماعی ،بالتکلیفی سیاسی و
تورم افسارگسیخته مواجه میشود .در این حالت با
بودجهای که دولت برای س��ال آینده تدوین کرده،
دالر عدد شش رقمی را هم به خود خواهد دید .اگر
نتوانیم با غرب توافق کنیم ،قادر به فروش نفت و ورود
ارز به کشور نباشیم ،به چاپ پول روی میآوریم که
در این حالت دالر به سرعت فزایندهای شش رقمی
خواهد شد .همگان هم آگاهند که تورم و عدم ثبات
سیاس��ی مهمترین دلیل برای توقف سرمایهگذاری
و خروج سرمایه اس��ت .بنابراین اگر سناریوی عدم
توافق اتفاق بیفتد ،مردم و س��رمایهگذاران از ترس
جان و مالش��ان به لحاظ تورمی و سیاسی به خروج
س��رمایه از کش��ور روی میآورند .اگر توافق صورت
بگی��رد ،با پترودالرهایی که وارد بازار میکنیم لنگر
دالر را ب��ر روی عددهای پایینتر از ارزش ذاتی آن
قرار میدهیم .به بیانی ،دولت با دالرهای سرش��اری
که به دلیل فروش نفت وارد کش��ور میشود ،ارزش
دالر را در ب��ازار پایین نگه میدارد .در این ش��رایط
نیز هیچ تصمیمی پرسودتر از تبدیل دارایی ارزان و
خارج کردن آن از کش��ور نخواهد بود .به ویژه آنکه
دولت س��یزدهم برنامه منس��جمی برای اداره امور
اقتصادی کشور ندارد و خط سیاستگذاری دولت در
شش ماه گذشته نشان داده که چندان نمیتوان به
آینده روشن اقتصادی امیدوار بود و این یعنی تصمیم
دوباره سرمایهگذار به خروج سرمایه .بنابراین در هر
دو سناریوی توافق و عدم توافق ،خطر فرار سرمایه از
کشور جدی است و این زنگ خطری است برای تهی
شدن کشور از سرمایه پولی و انسانی که در این حالت
نیز رشد اقتصادی معنای خود را از دست میدهد و
فقر و بیکاری در کشور فراگیر میشود.
* اقتصاددان

احمد شیرزاد*

مجلس یازدهم در مقایسه با مجالس گذشته
مجلس ضعیفی است بهطوری که شاید از ابتدای
انقالبتاکنونضعیفترینمجلسمحسوبشود
که البته فرآیند انتخابات آن نیز چنین چیزی را اقتضا میکرد.
درواقع اغلب نمایندگانی که به این مجلس راه پیدا کردند ،تجربه کافی
ب��رای نمایندگی ندارند و تنها تعداد محدودی از نمایندگان باتجربه و از
بهترینهای مجلس هس��تند که همین تجربه را نیز عمدتا در دولتهای
نهم ،دهم و دولت آقای احمدینژاد کسب کردند.
عالوه بر موضوع نمایندگان ،متاس��فانه مجلس بس��یار درگیر فضای
ش��عاری است که این مساله در اس��می که برای خود انتخاب کردند نیز
دیده میش��ود .عنوان «مجلس انقالبی» و چنین اسمگذاریهایی حاکی
از همین فضای ش��عاری اس��ت و گویا که مجلسهای سابق ،ضدانقالبی
بوده و یا از یک کره دیگر آمده بودند .درواقع متناظر با همین اس��م نیز
ش��اهد عجلههایی در ایجاد تغییر و تحوالت هستیم که گاه ممکن است
فرآیندهای قانونی الزم را بهطور پخته و دقیق طی نکنند.
درمجموع در س��ال گذش��ته ما قانون ،ش��اخصه ویژه و یا تحرکی که
حاکی از قدرت این مجلس در قانونگذاری و تبیین قوانین باشد را شاهد
نبودیم .ولی به نقل قول از خودش��ان درحال تقویت بعد نظارتی هستند
که درخصوص همین بعد نظارتی نیز حرفهای بسیاری وجود دارد .ولی
درکنار این نقاطضعف میتوان گفت که این مجلس بس��یار با انگیزه ،پر
انرژی ،عالقمند و وقتگذار است .بااینکه داشتن انگیزه برای یک عملکرد
خوب کافی نیست ولی بهطور کلی مجلس خستهای نیست.
ام��ا درخصوص طرحها و لوای��ح و اتفاقاتی که در مجلس رخ میدهد
باید بگویم که برخی از اینها صرفا در سطح نخبگان سیاسی و یا اجرایی
قابل درک اس��ت ولی طرحهایی مانند طرح صیانت از فضای مجازی که
م��ن آن را بازی با دمش��یر تلقی کردم ،برای مردم آزاردهنده اس��ت .در
جامعه کنونی که حتی ضعیفترین اقش��ار آن نیز برای دالیل گوناگونی
مثل کس��ب و کار و یا کسب اطالعات ساعتی از روز را در فضای مجازی
س��پری میکنند ،دس��ت بردن به این فضا و یا محدود کردن کانالهای
اطالعاتی به شدت روح و روان مردم را آزار میدهد .حتی اگر قرار است
فضای مجازی را سامان دهند ،بهگونهای باشد که توام از تنگنا و محدودیت
برای مردم نباشد.
درمجموع کش��ور ما نیازمند تصمیمگیریهای بسیار بزرگ است .در
حالی که سطح پرواز این مجلس اجازه چنین کاری را نمیدهد .مثال یکی
از مش��کالت ما س��ازمانهای موازی هستند که هر یک از این سازمانها
بودجه خاص خود را دارند که نیازمند یک نظارت بسیار کارشناسی شده
هس��تند تا بتوانند آنها را ادغام و یا کوچک کنند .به عنوان مثال یکی از
حیاتیترین کارهایی که در مجلس شش��م صورت گرفت ،یکی کردن دو
وزارتخانه جهاد و کش��اورزی بود که نتیجه آن همس��و شدن دهها هزار
نیروی کاری بودند که به طور موازی کار میکردند و همچنین این ادغام
کمک کرد تا دستگاه دولتی پاسخگوتر باشد.
موضوع دیگر ،موضوع توزیع کاال اس��ت که همانطور که دولت قبلی
نیز به تشکیل وزارتخانه بازرگانی تاکید داشت ولی چنین اتفاقی صورت
نگرفت و اکنون یکی از بزرگترین نقطه ضعفها ،وزارتخانه صمت است
چ��را که توان پاس��خگویی به ب��ازار مصرف و تولید را ن��دارد .از این رو
در س��ازماندهی خدمات دولتی نیازمند بازنگری و یک رس��یدگی جدی
هس��تند چراکه مسائل بنیادی و مبنایی در کشور ما بسیار زیاد هستند.
در بخ��ش محیطزیس��ت و ی��ا در بحث آب نیز ضعفهای��ی وجود دارد.
اجتماع کش��اورزان اصفهانی و اعتراضات در سایر شهرها از نتایج همین
نقطهضعفها است.
همه این مش��کالت و نقطهضعفه��ا نیازمند تصمیمگیریهای بزرگ
هس��تند که قد و قواره مجلس در حد چنین تصمیمگیریهایی نیست.
این مجلس حتی در نقاطی که وارد میش��ود تا تصمیمات بزرگی بگیرد
نیز بس��یار بیاحتیاط و نسنجیده مانند همان طرح صیانت عمل میکند
که تنها باعث آزار دیگران میشود.
* تحلیلگر مسائل سیاسی و نماینده سابق مجلس

هدایتاهلل آقایی*

مجلس یازدهم؛ از شعارزدگی تا عملگرایی

عملکرد دولت در یک نگاه

قب��ل از پرداختن به عملکرد دولت س��یزدهم
واقعی��ت ش��کلگیری این دولت را م��د نظر قرار
میدهیم .در واقع دولت سیزدهم برخاسته از اجماع
مقامات اصولگرا ،چه جریانات پش��ت پرده و چه احزاب و گروههایی که رس��ما کار
میکردند و یا چه کسانی که به عنوان شاخصهای آنها در انتخابات ریاستجمهوری
نامزد بودند و چه نمایندگان اصولگرای مجلس که بیش از  220نفر هم هستند همه
اینها نمایانگر این اس��ت که یک اتحاد کامل و یکپارچه از اصولگرایان پش��ت آقای
رییسی هستند که در واقع آقای رییسی به عنوان چهره شاخص اصولگراها شناخته
شد .این مساله از این جهت اهمیت دارد که اصولگراها آقای رییسی را در کنار تمامی
حواشیای که انتخابات ریاستجمهوری داشت انتخاب کردند .در واقع در انتخابات
ریاستجمهوری از چهرههای مقابل آقای رییسی فردی وجود نداشت و آقای رییسی
در واقع بدون رقیب برنده شدند به گونهای که حتی نامزدهای اصالحطلب از ابتدای
انتخابات وجود نداشتند .تنها آقای همتی بود که او نیز به طور تقریبی با این جریان
همسو بود بنابراین موضوع و ابزار اصلی که هر رییسجمهوری به آن نیازمند است را
آقای رییسی داشتند که به دلیل همین پشتوانه امروز آقای رییسی در حال اجرای
تئوریهای اصولگرایان است حتی اکنون اصولگرایان نیز نمیتوانند بگویند که اشتباه
کردند و شناختی روی آقای رییسی نداشتند چراکه آقای رییسی فردی شناختهشده
بودند و در دستگاههای مختلفی در گذشته کار میکردند .اکنون درباره عملکرد این
دولت که چند ماه دیگر یک سال از آغاز کار آن میگذرد شاید گمان کنیم که قضاوت
زود است ولی شاخصهایی را که میتوانیم قضاوت کنیم همگی ضعیف بودهاند .اولین
شاخصه مهم ،انتصاب مدیران است که نقطه اتصال تمام جریانات داخلی اصولگرایان
شده به طوری که میتوانیم بگوییم در دستگاه اجرایی چهره شاخص و برجستهای
به لحاظ تجربه و داشتن تئوری نداریم .افرادی که اکنون در دستگاه اجرایی مشغول
به کار هستند در گذشته حتی تجربه مدیرکل بودن هم ندارند .عدهای دیگر نیز که
در دستگاههای اجرایی در گذشته مشغول به کار بودند عملکرد قابل دفاعی ندارند
بنابراین در ارزیابی دولت سیزدهم میتوان به همین انتصاب مدیران اشاره کرد که
بسیار ضعیف عمل شده که نتیجه آن ایجاد یک بالتکلیفی در دستگاه اجرایی است.
اینکه هر لحظه امکان تغییر هر یک از این مدیران هست نشان میدهد که طبیعتا این
مدیران نمیتوانند عملکرد خوب و درستی داشته باشند و قادر به تصمیمگیریهای
کالن در حوزه کاری خود نیستند .موضوع دیگر بحث اقتصاد است که اکنون گریبان
مردم را گرفته است که گفته بودند برنامه چند هزار صفحهای دارند ولی عمال اقدام
خاصی را در این حوزه ندیدیم حتی با وجود شعارهایی مانند اینکه کار ما ارتباطی با
تحریمهاومذاکراتبرجامنداردولیاکنونشاهداینهستیمکهبیشترتصمیمگیریها
وابسته به مذاکرات برجام و رفع تحریمها شده است که این نشان میدهد در حوزه
اجرا نیز خطمش و ثابتی وجود نداشته است حتی در بحث سیاست خارجی نیز
آنطور که پیشبینی میشد رییسجمهور تصمیمگیر و تصمیمساز نیست .در واقع
تصمیمگیریها در دستگاه دیپلماسی ما از جریانات پشت پرده نشأت میگیرند.
بنابراین بهتر بود که آقای رییس��ی در انتخابات با قاطعیت از اقدامات در این
حوزه صحبت نمیکرد چراکه ایشان تصمیمگیرنده نیستند .در این بخش به نظر
میرسد که دولت در حاشیه قرار دارد و در حوزههای دیگر مانند حوزههای فرهنگی
و اجتماعی با اینکه اقدام خاصی را ندیدیم اما آقای رییسی و تیم همراه او نسبت به
سایر دولتهای اصولگرا نرمتر وارد عمل شدند ولی در این میان متاسفانه مجلسی
وجود دارد که بیتجربه بوده و طرحهایی مانند همین طرح صیانت از فضای مجازی
را مطرح میکند که باعث میشود دولت با چالش روبهروشود ولی در مجموع عملکرد
دولت یا همان عملکرد اصولگرایان بسیار ضعیف بوده است.
با این تفاس��یر از چالشهایی که دولت سیزدهم در آینده با آن روبهرو میشود
میتوان به چالشهای ساختاری از جمله در سیاست خارجی و تصمیمگیریها در
این حوزه اشاره کرد چراکه نهادهای تصمیمگیری در کنار دولت و یا جلوتر از دولت
هستند که تصمیمات را اعالم میکنند و دولت در واقع به عنوان مجری این بخشها
شناخته میشود .این موضوع همواره یک چالش بوده که اکنون نیز چالش بزرگی
برای آقای رییسی است .از دیگر چالشهای این دولت میتوان به چالش در حوزه
اجتماعی اشاره کرد .برخوردهای اجتماعی باید موجب افزایش محبوبیت خود در
جامعه شود ولی متاسفانه برخوردهایی که امروز با جامعه میشود مانند همین طرح
صیانت و یا طرحهای عفاف و حجاب طرحهایی هس��تند که مردم آنها را از چشم
دولت میبینند و دولت نمیتواند خود را جدا کند .این مثال یک چالش درونی است
که دولت سیزدهم با آن روبهرو خواهد بود .یک بحث دیگر بحث مافیای اقتصادی
است که با اینکه با بخشی از این مافیا در گذشته رو شده است ولی همچنان به نظر
میرسد فعال هستند و شاید در دولت آقای رییسی با توجه به بیتجربگی مدیران
اینگونه فعالیتها بیشتر شود.
* فعال سیاسی اصالحطلب
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یکیازویژگیهایاصلیگروههایتیزهوشرامیتوان
بهرهگیری از قدرت ارتباطی برای ارتقای میزان همرنگی
اجتماعی دانست .همرنگی اجتماعی میتواند زمینههای
الزم برای انس��جام نیروها و گروههایی را فراهم آورد که از پراکندگی برخوردارند .در دوران
ریاستجمهوری باراک اوباما نشانههایی از گسست در قالب فراموشی برتری آمریکا به وجود
آمد .دونالد ترامپ چنین خأل گفتمانی را احساس کرده و بخش قابل توجهی از ادبیات سیاسی
وانتخاباتیخودرابرایارتقاینشانههایهمبستگیاجتماعیوساختاریایاالتمتحدهآمریکا
به کار گرفت .به این ترتیب ،پیروزی ترامپ را میتوان انعکاس نقشیابی نیروهای ناراضی از
الیگارشی قدرت در نظام دوحزبی ایاالت متحده آمریکا دانست .با توجه به الگوی رفتاری و
نوع کنشهایی که از سوی دونالد ترامپ در فاصله سالهای  2016تا  2020دیده و مشاهده
شده است ،میتوان محور اصلی شخصیت و الگوی رفتاری او را طبق الگوی «پلیارشی» و
نخبگان و الیتهای در حاشیه ،در جلوهها و نشانههایی مانند :تیزهوشی و ادبیات تهاجمی
تحلیل کرد .هر یک از نشانهها و ویژگیهای یادشده ،بخشی از واقعیت کنش سیاسی ترامپ را
شکل میدهد.تیزهوشیدرفرهنگسیاسیایاالتمتحدهآمریکابیانگرویژگیهاییاستکه
فرد بتواند موقعیت اجتماعی ،سیاسی و ساختاری خود را ارتقا ببخشد .پدیدهای به نام ترامپ
نشان داد که نیروهای سیاسی جدید در قرن  21میتوانند به عنوان الیتهای دیده نشده از
فضای حاشیه وارد متن روند رقابتهای سیاسی شوند .جسارت ،اعتماد به نفس ،تحرک و
انگیزه کنش در شرایط رقابتی را میتوان به عنوان زیرساختهای ظهور پدیدهای مانند ترامپ
در جامعه و ساختار سیاسی ایاالت متحده دانست .واقعیت آن است که ترامپ از تیزهوشی
الزم برای نقشیابی سیاسی و جلب افکار عمومی برخوردار بوده است .در این ارتباط ،یکی
از ویژگیهای اصلی دونالد ترامپ را باید در پاسخگویی و اجرای برنامههای وعده داده شده
دانست .وبالگ شخصی ترامپ خود را موظف به پاسخگویی به مخاطبانی میداند که از او
درباره مسائل مختلف اجتماعی و راهبردی سوال میکنند .در دوران بعد از پیروزی انتخاباتی در
هشتم نوامبر ،2016ترامپ درصدد برآمد تا اصلیترین دغدغههای درونی و تصمیمهای خود
را با جامعه از طریق توئیتنویسی و وبالگ شخصی پاسخگو باشد .چنین رویکردی از سوی
ترامپدرقبالکارشکنیهایرسانههاییچون«:سیانان»و«فارنپالیسی»و«نیویورکتایمز»
و «واشنگتنپست» و «والاستریت ژورنال» بوده است که حمایت همهجانبه خود از هیالری
کلینتون را در انتخابات هشتم نوامبر  2016به انجام رسانده بودند .حاال و در عصر ارتباطات
و از آنجا که توئیتنویسی نقش تعیینکنندهای برای بسیج گروههای اجتماعی و حمایت از
سیاستهای عمومی دولت دارد ،ترامپ همواره یکی از سوژههای اصلی شبکههای خبری و
اجتماعی محسوب میشود و به همین خاطر است که سنگبنای یک شبکه اجتماعی به
نام « »Social Truthرا بنیان نهاده است .علت اصلی چنین بنیانی را باید در ویژگیهای
شخصیتی،ابتکارعملوتصمیمهاییدانستکهمبتنیبرنشانههاییازریسکوخطرپذیری
خواهد بود .ریسک و خطرپذیری ترامپ ریشه در قدرت سیاسی آمریکا و پیشینه اقتصادی
ترامپ داشته است .راهاندازی شبکه اجتماعی «سوشال تروث» آنگونه که ترامپ گفته است،
قصدداردشرکتهایرسانههایاجتماعیبزرگهمچونفیسبوکوتوئیترراکهمانعفعالیت
او در این شبکههای مجازی شدند ،به چالش بکشد .در این ارتباط ،شبکه خبری سیانبیسی
به نقل از بیانیه مطبوعاتی گروه رسانهای و فناوری ترامپ و شرکت دیجیتال ورلد اکویزیشن
اعالم کرد این برنامه را شرکت جدیدی که از ادغام دو شرکت یادشده تاسیس میشود ،ارائه
خواهد کرد .این اقدام ،همانگونه که نیل آرمسترانگ ،فضانورد معروف آمریکایی گام نهادن
انسان بر ماه را توصیف کرد ،گامی کوچک برای شرکتی جدید ،اما جهشی بزرگ برای کل
جهان است و این سخن به هیچوجه اغراق و مبالغه نیست .در واقع ،تصمیم این اقدام زمانی
گرفته شد که از رویکرد مغرضانه غولهای رسانههای اجتماعی و در راس آنها ،فیسبوک و
توئیتر پرده برداشته شد و برخورد جانبدارانه مدیران این شرکتها با ایدهها و برنامههای ویژه و
مخالفت آنها با کسانی که با این جریان موافق نیستند ،آشکار شد .البته حذف حساب کاربری
ترامپ در توئیتر گواه روشنی است از خطر روزافزون نفوذ این شرکتها بر جامعه و نشان
میدهد غولهای رسانهای جهان را به نوعی در کنترل دارند و عمال این توانایی را دارند که
فقط آنچه را میخواهند منتشر کنند و حتی در نحوه بازتاب مطالب ،مطابق میل و گرایش
خود عمل کنند .دونالد ترامپ در مورد این اقدام راهاندازی شبکه رسانهای «سوشالتروث»
گفت :برای انتشار حقایق از طریق رسانه سوشالتروث در آینده نزدیک اشتیاق زیادی دارم.
او در ادامه افزود :گروه اجتماعی رسانهای و فناوری ترامپ به گونهای طراحی شده است که
صدای همگان را به گوش جهانیان میرساند و مانع نشر پیام هیچ کسی نمیشود .هزینه
راهاندازی رسانه اجتماعی سوشالتروث حدود  1/7میلیارد دالر برآورد شده و قرار است در
ماه نوامبر ،به صورت آزمایشی در دسترس مهمانانی قرار گیرد که برای راهاندازی این رسانه
دعوت خواهند شد .سپس در سه ماهه اول سال ،2022این رسانه در سراسر آمریکا راهاندازی
میشود .این رسانه اجتماعی که برنامههای سرگرمی خبر و پادکست منتشر میکند ،با ارائه
امکان اشتراکگذاری ویدئو در صورت تقاضا ،از امتیاز ویژهای برخوردار خواهد بود .البته هنوز
زود است در مورد موفقیت این شرکت اظهارنظر کرد و اینکه آیا رسانه اجتماعی قادر به کسب
موقعیت اثرگذار در صحنه رقابت خواهد بود و توان به چالش کشیدن فیسبوک ،توئیتر و
سایر رسانههای اجتماعی بزرگ را خواهد داشت یا خیر .اما واقعیت مسلم این است که روند
کنونی فعالیت رسانههای اجتماعی برای همه خطرناک است و جامعه نباید بیش از این در
قبال رویکرد جانبدارانه رسانههای اجتماعی بزرگ سکوت کند .چنین رویکردی ،زمینه الزم
را برای ایجاد احساس اطمینان شهروندان به ترامپ فراهم میکند.
*کارشناسمسائلبینالملل
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سوشالتروث و آغاز به کار شبکه اجتماعی ترامپ

شبکه ملی اطالعات به زبان ساده

ب��ا توجه ب��ه اهمیت موضوع ش��بکه ملی
اطالعات در تمامی حوزهها و همچنین دغدغه
مردم و صاحبان کسبوکار ،در این مقاله قصد
داریم شبکه ملی اطالعات و مفاهیم مربوطه را با بیانی ساده و بدون بهکارگیری
مفاهیم و اصطالحات فنی ارائه کنیم.
در اولین قدم الزم است که با تعریف این مفهوم ،بحث را آغاز کنیم:
«ش��بکه ملی اطالعات ،شبکهای بههمپیوسته و متصل از سختافزارها و
نرمافزارها جهت تبادل اطالعات و همچنین ارائه خدمات و سرویسهای یکسان،
یکپارچه و عادالنه به تمامی کاربران در اقصی نقاط یک کشور با بیشترین کیفیت
و مناسبترین هزینه است».
لذا با توجه به این تعریف چهار مزیت برای ش��بکه ملی اطالعات متصور
خواهیم بود :پوشش کامل و یکسان در سراسر کشور ،بیشترین ضریب امنیت،
باالترین سرعت و کیفیت و البته ارزانترین قیمت .بنابراین بدیهی است با توسعه
شبکه ملی اطالعات در یک کشور شاهد رشد و ارتقای تمامی خدمات مبتنی
بر اینترنت در همه زمینهها از جمله اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی از
سطح کالن تا خرد خواهیم بود.
اما برای اینکه شبکه ملی اطالعات بتواند در حداکثر عملکرد خود قرار بگیرد
باید در تمامی الیهها و بسترهای خود با حداکثر توان کار کند .این الیهها و
بسترها به سه یا ششالیه تقسیم میشود؛ به تعبیری دیگر شبکه ملی اطالعات
از سهالیه زیرساخت ،خدمات و محتوا تشکیل شده که هر کدام از این الیهها
به دو زیرالیه تقسیم میشوند.
پایینترین سطح ،یعنی الیه زیرساخت شامل زیرساخت ارتباطی و زیرساخت
اطالعاتی است .الیه خدمات هم به دو بخش خدمات پایه و ابزارهای ضروری و
همچنین خدمات کاربردی عمومی تقسیم میشود و در نهایت الیه آخر که در
باالترین سطح قرار دارد الیه محتواست که به دو زیرالیه قالب محتوا و کاربرد
محتوا تقسیم میشود (برای آشنایی بیشتر با کاربردها و خدمات این الیهها
به تصویر توجه بفرمایید).
اما فارغ از بحث الیهها یا زیرساختهای اصلی سختافزاری و نرمافزاری که
در قالب موارد باال بیان شد الزامات دیگری هم برای اجرایی شدن شبکه ملی
اطالعات وجود دارد و آن در سطح حاکمیت یک کشور تعریف و تبیین میشود؛
مواردی مثل سیاستهای کالن در حکمرانی مجازی ،پیوستهای فرهنگی،
الزامات قانونی و حقوقی ،ترویج و فرهنگسازی و آموزش ،حفظ مالکیت فردی
و معنوی و موارد بیشماری که باید مورد توجه قرار بگیرد.
با این حال موضوع دیگری مطرح میشود که آیا در سایر کشورها هم ،نمونه
شبکه ملی اطالعات را داریم؟ بدیهی است که با شنیدن این سوال نخستین
پاس��خی که به ذهن متبادر میشود کشورهایی همچون چین ،روسیه ،کره
شمالی ،کوبا و حتی آمریکا خواهند بود ،اما باید به این نکته توجه کنیم که در
حالت کلی یا تمام کشورها برای تحقق سرعت و کیفیت باال در ارتباطات داخلی
خود اقدام به ایجاد شبکههای ارتباطی داخلی کردهاند یا اینکه همچون ایران
در حال ایجاد و توسعه این شبکه هستند ،اما به هر روی همانگونه که بیان
شد ،نحوه بهرهگیری و بهکارگیری از آن کامال به نگاه کالن حاکمیتی و دولتی
برمیگردد و اتفاقا درست در همین نقطه است که مفاهیمی همچون اینترنت
ملی ،اینترنت پاک و اینترنت حالل در کشوری مثل کشور ما مطرح میشود
و فارغ از کشور ما دغدغههایی نگرانکنندهتر از جنس کنترل کاربران توسط
دولتها ،ایجاد بازار انحصاری و رانتی در داخل شبکه برای عدهای خاص ،ارائه
خدمات تحمیلی با کیفیت نامطلوب یا گران و در نهایت قطع اینترنت بینالملل
مطرح میشود که دقیقا متضاد با اهداف و مزایای شبکه داخلی است.
اما در نهایت باید این موضوع را یادآور شد که تکنولوژی و فناوری به شکل
غیرقابل باوری در حال رشد و دگرگونی است به گونهای که هر لحظه امکان
دارد با پدیدهای جدید مواجه شویم که تمام معادالت قبلی را به هم بریزد لذا
پیشنهاد و راهکار برای کشورهایی مثل ما که تولیدکننده اینترنت نیستیم و
صرفا مصرفکنندهایم این است که اوال بر لبه تکنولوژی حرکت کنیم و ثانیا بر
آموزش ،فرهنگسازی و ارتقای فکری کاربران نسبت به تهدیدات و فرصتهای
فض��ای مجازی تمرک��ز کنیم تا مبادا با وزش یک فن��اوری جدید ،کاخهای
ساختهشدهمان بر باد رود.
* فعال حوزه فضای مجازی و مشاور اسبق شبکه ملی اطالعات
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«علی مطهری» در گفتوگو با «جهانصنعت» مطرح کرد

امیدی به تغییر نیست
در انتخابات اخير همه جريانهاي سياسي باختند
گروه سیاس��ی -اصولگرایان از اس��فند  98به بعد مرحلهبهمرحله پیش رفته و همه قوا و ارکان قدرت را
گرفتهاند .یکدستی سیاسی حاکم چیزی نیست که قابل انکار باشد و کسی هم چنین قصدی ندارد .تبعات این
یکدستی اما از جمله موضوعات مطرح در عرصه سیاسی است و تحلیلگران و کنشگران این حوزه نظرات مختلفی
درباره آن دارند .غالبترین تحلیل نیز آن است که این وضعیت تداوم نمییابد .کارشناسان و اهل فن معتقدند
که به مرور زمان ش��اهد افزایش درگیریها و اختالفات درون جریان هس��تیم و افش��اگریها و زیرآبزنیها و
تخریبها بیشتر میشود .پایداری به جان نئواصولگراها میافتد یا سنتیها و میانهروها آبشان در یک جوی
نمیرود و خالصه اینکه ماهعسل فعلی دیر یا زود تمام میشود .سوال اصلی اما این است که در پی این رویه چه
تغییری در فضای سیاسی کشور ایجاد خواهد شد؟ مردم به سوی جریان بازنده در انتخابات اخیر یعنی اصالحطلبان
برمیگردند؟ جریان سومی که به باور تحلیلگران رویکرد میانه خواهد داشت ،بروز و ظهور مییابد؟
سواالتی از این دست بسیار است ،اما پاسخ کم .آنقدر که چهرههای سیاسی هم تمایلی به گپ و گفت در این
باره ندارند .ترجیحشان نشستن و نظاره کردن روند پیشرفت اوضاع است .مثال علی مطهری نماینده پیشین مجلس
و فعال سیاسی اصولگرا که در سالهای اخیر به خاطر برخی مواضع سیاسی به اصالحطلبان نیز نزدیک شده است
فکر میکند که هیچ امیدی به تغییر نیست ،مگر آنکه این رویه شورای نگهبان و دستگاههای نظارتی تغییر کند و این
هم ممکن نیست مگر با دستور رهبری! آنچه در ادامه میآید ،گفتوگوی مختصر او با «جهانصنعت» است:
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 س�ال انتخابات ب�ود و دیدیم ک�ه جریان
اصالحطلب باخت ،فارغ از دالیلی که میتوان
ب�رای این نتیجه برش�مرد ،فک�ر میکنید این
وضعیت موجب به حاش�یه رفتن اصالحطلبان
میشود؟
در انتخابات اخیر همه جریانهاي سیاسي باختند،
نه فقط جریان اصالحطلب و اساس��ا کل نظام باخت
چ��ون در واقع انتخاب��ات آزاد و رقابت در کار نبود.
بنابراین بحث از به حاش��یه رفت��ن اصالحطلبان یا
اصولگرایان معتدل و غیره یک بحث انحرافي اس��ت
چون همه به حاش��یه رفتند غیر از یک اتاق فکري
ک��ه از زم��ان انتخابات مجلس یازده��م تا انتخابات
ریاست جمهوري تصمیم ميگرفت چه کسي تایید
ش��ود و چه کسي تایید نشود و کال هر دو انتخابات
را مهندسي کردند.
 این یکدستی در قدرت که اکنون شاهدیم،
چه تاثیری در آینده جریان اصولگرا دارد؟ با این

ایده که به مرور زمان شاهد افزایش رقابتهای
درونجریانی و احتماال ش�کاف بین طیفهای
مختلف اصولگرایی هستیم ،موافق هستید؟
بله ،این یکدستي موجب تفرقه میان آنها خواهد
شد چون محور وحدت آنها اصول فکري نیست بلکه
ش��ریک بودن در قدرت است ،لذا ميبینیم که علیه
همدیگر افشاگري ميکنند.
 ب�ه نظ�ر ش�ما انتخاب�ات  1400را میتوان
نقط�ه عطفی در وضعیت جریانهای سیاس�ی
در کش�ور دانست؟ برخی از ایجاد یک جریان
س�وم میگویند .نظر ش�ما چیست؟ مختصات
این جریان س�وم چ�ه خواهد ب�ود و چه وجه
تمای�زی از نظر نگرش سیاس�ی با اعتدالگراها
خواهند داشت؟
بله ،انتخابات  1400حتما یک نقطه عطف در روند
سیاسي کشور و وضعیت جریانهاي سیاسي است.
درباره جریان س��وم ،به نظر من تا زماني که شوراي

نگهبان به نظارت استصوابي با تفسیر خودش که در
دو انتخابات اخیر به اوج خودش رسید ادامه ميدهد
و از طرفي این روش مورد تایید رهبري هم هس��ت،
هیچ جریان سیاس��ي جدیدي نميتواند ایجاد شود.
فرضا جریان سومي از اعتدالگراها از دو گروه اصولگرا
و اصالحطلب بخواه��د به وجود آید ،همه افراد آنها
ردصالحیت ميشوند .بنابراین ابتدا باید روش شوراي
نگهبان تغییر کند.
 با توجه به رون�د ردصالحیتها در جریان
انتخاب�ات  ،1400قدرت گرفتن راس�تمیانه را
چقدر ممکن میدانید؟
امکان چنین چیزي نیس��ت .هم��ه چیز در یک
اتاق فکر تعیین ميش��ود ،مگر این که روششان را
تغییر بدهند.
 اخی�را و بع�د از انتش�ار اخب�اری درب�اره
دیدارهای ناطق نوری ،خاتمی ،علی الریجانی،
باهنر و چهرههایی از این دس�ت این گمانه در
رس�انهها ایجاد ش�د که دولت در سایه توسط
چهرههای میانهرو ش�کل میگیرد .به نظر شما
ای�ن چهرهها ظرفیت و ت�وان الزم را برای این
اقدام دارند؟ یعنی اوال از س�وی حاکمیت این
فرصت را خواهند یافت؟ دوما از س�وی جامعه
مورد پذیرش قرار میگیرند؟
آنها از ط��رف جامعه زمینه پذیرش دارند ولي از
سوي نظام زمینه پذیرش ندارند .وضعیت به گونهاي
ش��ده که شما باید تمام و کمال نظرات رسمي نظام
را قبول داش��ته باشید و آن را تکرار کنید .به مجرد
این که در موضوعي نظر مخالفي داشته باشید حذف
ميشوید .لذا بعید است که اینها بتوانند کاري کنند.
راهحل این مش��کل و راه خروج از این بنبس��ت این
اس��ت که مقام رهبري دستور بدهند این روش کنار
گذاشته شود ،واال امیدي به تغییر نیست.

«غالمحسين کرباسچی» در گفتوگو با «جهانصنعت» مطرح کرد

همصدایی با مردم یعنی اجتناب از بحرانآفرینی سیاسی
درباره «کارگزاران» فعال نمیگويم اما مسائل و حرفهايی وجود دارد
گروه سیاسی-انتخابات  1400تمام شد و اصالحطلبان هم باختند اما اختالف بین دو طیف چپ و راستشان
هنوز باقی است .دعوای قدرتمحوری یا جامعهمحوری انگار قرار است حاالحاالها ادامه داشته باشد .شاهدش
اینکه قدرتمحورها ،تکنوکراتها یا هر اس��م دیگری که داش��ته باش��ند ،با وجود مخالفت بخش عمده جبهه
اصالحات در انتخابات اخیر وارد شده ،شانس خود را با تتمه نامزدهایی که برایشان مانده بود ،امتحان کرده و
شکست خوردند اما هنوز مرغشان یک پا دارد .این را از مواضع و رویکرد کارگزارانیها که همیشه در اول صف
قدرتمحوری بودند میتوان دید .غالمحسین کرباسچی که حاال دیگر دبیرکل هم نیست و جایش را به حسین
مرعشی داده ،این باخت اخیر را اصال جدی نمیگیرد .او وضعیت فعلی اصالحطلبان را یک فرود ،رکود یا افت در
یک بستر تاریخی میبیند و معتقد است که از این فرازوفرودها زیاد باید تجربه کرد .جامعهمحوری و آنچه که در
منتهیالیه چپ جریان چپ گفته میشود را هم جدی نمیگیرد و معتقد است که شعارهای آرمانی به درد جامعه
روشنفکری و آکادمیک میخورد .او از توسعه و اهمیت توجه به آن میگوید و اصرار دارد که جریان اصالحات
برای انجام هر اصالحی باید در قدرت باشد .مثل خیلیهای دیگر در جریان اصالحطلبی هم امیدش به این است
که مردم بعد از مش��اهده حکمرانی جریان مس��تقر در قدرت به س��وی این جریان برگردند .این را به صراحت
نمیگوید اما کالمش مش��هودتر از آن اس��ت که نیاز به کنکاش داشته باشد .آنچه در ادامه میخوانید مشروح
گفتوگوی «جهانصنعت» با او است.

 اصالحطلبان در انتخابات ریاستجمهوری
اخیر باختند ،به نظر ش�ما این باخت موجب به
حاشیهرفتن جریان اصالحات میشود؟
این نگاه به مسائل اجتماعی ،سیاسی و تحوالتی
ک��ه پی��ش میآید را نگاه جامع��ی نمیدانم .در هر
جامعه که بنا باشد فضای سیاسیبازی شکل بگیرد و
رای مردم و انتخابات تعیینکننده باشد و جناحهای
سیاسی مختلف فعال شوند و نقشی در اداره کشور
داشته باشند باید این فرازوفرودها تحمل شود .همه
باید تحلیل درستی در این تغییرات پیدا کنیم و نگاه
سالمی به تحوالت داشته باشیم.
هم گروهها و جناحهای سیاسی و هم مطبوعات
و تحلیلگ��ران و ه��م حاکمان و مدی��ران .همه باید
بپذیریم که اگر مجموعهای از نیروهای سیاس��ی و
فنی مسوولیتی را برعهده بگیرند به عنوان نماینده
مجلس یا ش��ورای ش��هر یا در یک وزارتخانه یا در
ریاستجمهوری یا هر مسوولیت دیگری اگر عملکرد
قابل قبولی نداشته باشند یا احیانا نقاط ضعفی داشته

باش��ند ،مردم نگاهشان از آن مجموعه برمیگردد و
دیگر استقبالی از حرفهای سیاسی ولو جذاب آنها
نخواهند داشت.
به خصوص با این تحول جریان گردش اطالعات
و رشد فضای مجازی که مسائل اجتماعی ،سیاسی
و حتی فردی را تحت پوش��ش قرار داده ،نمیشود
فقط با شعار و سخنرانی و حرفهای جذاب در آرای
مردم تاثیر زیادی گذاشت.
جری��ان اصالحات یا اعتدال یا هر اس��م و عنوان
دیگری هم از این امر مس��تثنی نیست .اگر رضایت
مردم فراهم و مس��ائل زندگی آنها حل نشود مردم
ب��ه جریانات رقیب و نحلههای سیاس��ی دیگر روی
میآورند .گروه رقیب هم نباید دچار توهم شود که
با عنوان «انقالبی» و «جهادی» مردم همیش��ه آنها
را میپذیرند .آنها هم باید اراده و راهکار خوبی برای
حل مشکالت ملموس زندگی مردم داشته باشند.
اگر این جریانی که به اسم نیروهای انقالبی خود
را عرضه کردهاند خواستهها و مطالبات عینی مردم

را پاسخگو باشند میتوانند باز هم در دورههای بعد
رای مردم را در س��بد خود داش��ته باش��ند .اما اگر
روزی معلوم شود آنها هم ناکارآمدند و حرفی برای
گفتن ندارند یا با برخی ش��عارهای به ظاهر جذاب
مشکالت جدیدی برای کشور ایجاد میکنند ،مردم
به صورت طبیعی میگویند صد رحمت به قبلیها و
دوباره دنبال رقبای این گروه خواهند رفت.
حاال ممکن است آن گروه رقیب دیگر اصالحطلب
یا اعتدالی و امثال آن نباشند و عناوین دیگری داشته
باشند .افراد سیاسی و حتی گروهها و جناحها دچار
فرسایش طبیعی هس��تند و تغییرات طبیعی است
ولی گردش قدرت و مدیریت در بین نیروهای فعال
باید پذیرفته شود .باید همه در جهت حل مسائل و
مشکالت کشور و مردم تالش کنند.
 االن ک�ه رای م�ردم از جری�ان اصالحات
منصرف ش�ده و به ق�ول ش�ما در فرازوفرود
جریانات سیاس�ی امری عادی است ،میتوان
گفت که کدام اقدامها یا عدم اقدامهای جریان
اصالحات این نتیجه فعلی را رقم زده است؟
این بحث خیلی مفصل و چالش��ی اس��ت و بارها
هم درباره آن صحبت شده و همه کسانی که به این
جری��ان تعلق دارند تحلیل واح��دی ندارند .اما فکر
میکنم اجماال اگر به  20 -25س��ال قبل برگردیم
ای��ن جریانی ک��ه خود را اصالح��ات نامیده از آغاز
نتوانس��ته تعریف مش��خصی از اصالحات ارائه کند
نه ب��رای خودش و نه برای مردم معلوم نش��ده که
منظور از اصالحات چیس��ت؟ عموما کسانی هم که
به این جناح گرای��ش پیدا میکنند در هر مقطعی
توقع دارند که هر نارسایی را در جامعه مطرح کنند
و بخواهند که این گروه سیاسی برای حل و اصالح
آن قدم بردارد و این خیلی دامنه اصالحات را سیال
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و نامشخص میکند.
روزی ک��ه در س��ال  76آقای خاتم��ی کاندیدا
ش��دند اولین س��خن ایش��ان با جمعی از دوستان
م��ا که خدمتش��ان بودیم و در برابر این س��وال که
برنامه ش��ما برای اداره کش��ور چیست؟ این بود که
برنام��هام همان برنامههای آقای هاش��می و حرکت
س��ازندگی و برنامهه��ای توس��عه اس��ت و فقط در
بخش��ی از برنامههای اجتماع��ی -فرهنگی ممکن
اس��ت بخواهیم فضای بهتری را داش��ته باشیم .اما
این نگاه بعدها و توسط کسانی که از جناح چپ در
همراهی با ایش��ان بودند ثابت نماند و با ش��عارهای
دیگر آرماني و مبارزهمحور با نیروهای سیاسی رقیب
و یا حاکمیت فضا را تغییر دادند ،به طوري که محور
حرکت بعد از دوم خرداد را برای این جریان سیاسی
ب��ه «مبارزهمحوری و تقابل ب��ا رقبا» تبدیل کرد و
طبیعت��ا جریان رقیب هم از همه ت��وان و امکانات
برای این صحنه تقابل اس��تفاده کرد و تا امروز هم
این زد و خورد ادامه دارد.
هن��وز ه��م جریان اصالح��ات بعد از  25س��ال
نمیگوید کجا را میخواهد اصالح کند؟ هدف از به
قدرت رسیدن در مجلس یا دولت چیست؟ خطمشی
و اهداف مشخص چیس��ت؟ خوشبختانه در برخی
محافل دوستان این جناح اخیرا تمرکز روی توسعه و
ارائه برنامههایی برای حل معضالت اساسی اقتصادی
و اجتماع��ی و کارآم��دی و زیس��تمحیطی تمرکز
بیشتری دارد که تا حدی امیدوارکننده است.
ارائ��ه راهکارهایي برای حل مش��کالت ملموس
جامع��ه و پرهیز از تحلیلهای ذهني و ش��عارهای
آرماني سیاس��ی که به درد محافل روش��نفکری و
یا احیانا محیطهای آکادمی��ک میخورد ،میتواند
کمککننده باشد.
 پس معتقد هستید که این ریزش سرمایه
اجتماع�ی در جری�ان اصالح�ات کار امروز و
دیروز یا دولت روحانی و مجلس دهم نیس�ت.
با این نگاه ،اصالحطلبان که اکنون دچار فرود
شدهاند ،برای ترمیم و احیای جایگاه خود باید
چ�ه کنند؟ در ش�رایطی که س�همی از قدرت
ندارند چط�ور میتوانند در کمی�ت و کیفیت
زندگ�ی مردم اثرگ�ذار بوده و نظ�ر جامعه را
دوباره جلب کنند؟ آیا باید منتظر این باش�ند
که جریان رقیب آنها که فعال در ارکان مختلف
حاکم شده ،عملکرد مورد قبولی نداشته باشد
و موجب شود که مردم به سوی آنها برگردند؟
برخی اصالحطلبان از تمرکز بر مطالبات مردم
میگویند .آیا همصدایی با مردم کافی است؟
اینکه اصالحطلبان یا هر گروه سیاسی فعالی همه
تالش خود را متوجه ترمیم جایگاه سیاسی خود در
جامعه کند و یا اینکه بخواهد سهمی از قدرت را در
اختیار بگیرد یک انحراف جدی از همان ش��عارها و
ارزشهایی است که مدعی آن هستند.
امروز مس��ائل حاد کشور آنقدر بحرانی شده که
هی��چ گروه و فردی حق ن��دارد همت خود را فقط
صرف ترمیم جایگاه سیاس��ی خود یا گروهش کند.
باید مس��اله همه نیروهای سیاس��ی حل مشکالت
بحرانی کش��ور باش��د؛ مس��ائلی چون بحران رشد
اقتصادی که منشأ بس��یاری از معضالت حاد دیگر
است ،افزایش جمعیت بیکاری روزافزون به خصوص
نیروهای جوان ،فاصل��ه طبقاتی و دهکهای باال و
پایین ،بحران خطرناک زیستمحیطی و چالش آب،
ه��وا و خاک تقریبا در همه کش��ور و عقبافتادگی

مناطق زیادی از کشور و رشد نامناسب بخشهایی
از کشور پیچیدگی بحرانهای فساد اداری و بانکی
و ناکارآمدی و آسیبهای بسیار خطرناک اجتماعی
و چالشه��ای بزرگ در سیاس��ت خارجی و روابط
با قدرتهای بزرگ و حتی کش��ورهای همس��ایه و
بس��یاری مس��ائل پیچیده دیگر که به قول یکی از
اساتید دانشگاه با توجه به آنها باید اذعان کرد «ایران
بر لبه تیغ» قرار گرفته است.
در چنین شرایطی هر نیروی سیاسی ایراندوست
و ب��ا احس��اس مس��وولیتی باید هم��ه انگیزههای
ش��خصی و سیاس��ی را مس��کوت بگذارد و با همه
نیروهای موجود و فعال برای نجات ایران و حل این
مشکالت تالش کند .این تالش هم باید با راهکارهای
امکانپذیر و شدنی همراه باشد.
شعارها و خواستههای خیلی رویایی که از مسیر
دگرگونیهای بزرگ ميگذرد و برخورد با حاکمیت
و تفس��یر و تغییر قانون اساس��ی (که به نظر من در
شرایط کنوني نتیجه هر تغییري تضعیف جمهوریت
نظام اس��ت و به فرض عدم رأي اکثریت هم غیر از
تشدید چالشهاي سیاسي موجود حاصلي ندارد) و
مقابله با نیروهای تمامیتخواه یا اقتدارگرا اگر هم با
توجیهات قابل قبولی ،منطقی و معقول به نظر برسد
الاقل روش��ن است که به سادگی در جامعه کنونی
ش��دنی نیست و حتما بحرانزاست و همه معضالت
موجود را تشدید میکند .امروز هدف نیروی سیاسی
باید نجات کشور و اثرگذاری روی زندگی مردم باشد
حتی جریان سیاس��ی رقیب را هم باید کمک کرد
که کشور از این مرحله پیچیده بحران عبور کند یا
الاقل از بحرانیتر شدن جلوگیری شود.
همراهی واقعی با مردم این اس��ت و فکر میکنم
اگر نیروی سیاس��ی صادقان��ه در این جهت حرکت
کند جامعه آنها را درک میکند.
اصالحطلب��ی واقع��ی ب��ه عقیده من این اس��ت.
اصالحطلبي فقط مبارزه برای کس��ب قدرت نیست.
هر کجا بتوان کوچکترین اصالحی را در هر فس��اد و
نابسامانی پیشبرد قدم در مسیر اصالحات است .من
تجربه این کار را از دوران استانداری و شهرداری در حل
بحرانهای مدیریت شهری و محلی خوب به یاد دارم.
همین اصالحات کوچک به تدریج گسترده و تاثیرگذار
در حل بسیاری از مسائل دیگر میشود.
قدرت سیاسی و نفوذ اجتماعی از کارآمدی واقعی
و حل مش��کالت زندگی مردم به دس��ت میآید که
از هر کجا و در هر س��طحی شروع کنیم همان قدم
اول خواه��د بود .مطالبات مردم امروز نجات زندگی
در بح��ران آنهاس��ت و همص��دا با آنه��ا اجتناب از
بحرانآفرینی سیاسی جدید است.
 از نظ�ر س�اختاری و تش�کیالتی وضعیت
اصالحطلبان را چطور میبینید؟ شکافی که در
جریان انتخابات اخیر بین طیف قدرتمحور و
جامعهمحور اصالحطلبان ایجاد شد ،قابل ترمیم
است؟ در این شرایط رهبری جریان اصالحات
چقدر حائز اهمیت است؟ قبال انتقاداتی به نقش
و جایگاه آقای خاتمی داشتید .اکنون که به نظر
میرس�د خاتمی هم به اندازه قبل بین مردم و
سیاس�یون اصالحطلب محبوبی�ت ندارد ،چه
فکری باید برای لیدری این جریان کرد؟
متاس��فانه س��اختار تش��کیالتی اصالحات مثل
بقیه جریانهای سیاس��ی موجود کش��ور انسجامی
ن��دارد و پراکندگی و اختالفات ش��خصی و گروهی
ه��م به این مس��اله دامن میزن��د .اقدامات وزارت

کش��ور و کمیسیون ماده  10احزاب هم که هر روز
به هر مجموع��ه کوچک و بزرگی یک پروانه جدید
میدهد که فعالیت سیاس��ی جدیدی را شروع کند
این پراکندگی را تش��دید کرده است .وجود سیصد
حزب و گروه سیاسی مجاز و پروانهدار نشانه حمایت
و تحکیم فعالیت احزاب و گروههای سیاسی نیست
بلکه فقط آمار و گزارش��ات تبلیغاتی بخش سیاسی
وزارت کش��ور را ب��اال میبرد و یک لیس��ت بلندباال
را میس��ازد .طبعا بخش��ی از این اشکال ساختاری
هم به عدم وجود ی��ک رهبری عملیاتی در جریان
اصالحات برمیگردد و جن��اب آقای خاتمی ضمن
اینکه شخصیتی محبوب و مورد احترام هستند ولی
عمال همانطور که قبال هم گفتهام نقش یک رهبر
عملیاتی در جریان سیاسی خود را برعهده ندارند.
رسیدن به انتخاب تعیین یک رهبری واحد مورد
قبول و تایید همه گروههای موس��وم به اصالحطلب
امر س��ادهای نیس��ت و بعید میدانم در این نسل و
نیروهای موجود امکانپذیر باش��د .شاید در آینده و
با حضور نیروهای جدید و پوس��تاندازی نسلی که
در این جریان سیاسی اتفاق بیفتد بشود به این امر
امیدوار بود.
 طیف�ی از اصالحطلب�ان مث�ل کارگزاران
همیش�ه اص�رار ب�ه حض�ور در انتخاباته�ا
داش�تهاند و اهل تحریم انتخابات نبودهاند .در
ش�رایط موجود ،حاال که دیدیم حتی چهرهای
مثل علی الریجانی که راهکار کارگزاران برای
حضور در قدرت بود ،رد صالحیت شد ،تکلیف
چیس�ت؟ همان راه را باید ادامه داد یا راهکار
دیگری باید یافت؟
اگر یک جریان سیاسی بخواهد داخل حاکمیت
رویه اصالحطلبی داش��ته باشد در هر شرایطی باید
حض��ور و صدایی در نهادهای رس��می (بهخصوص
مجلس و شورای شهر) داشته باشد.
به فرموده جناب آقای کروبی همیشه میگفتند
و میگویند ما باید الاقل یک نفر را داشته باشیم که
خبره��ای داخل مجلس را برای ما بیاورد .هر چقدر
آنها در ردصالحیت اصرار ورزند نیروهای سیاسی باید
بر حضور خود و نیروهای متفاوت سیاسي مصممتر
ش��وند و براي جلوگی��ري از یکپارچگی مدنظر آنها
تالش بیشتری کنند.
ای��ن رویهای اس��ت که ه��م مرحوم هاش��می در
انتخابات داش��تهاند و حتی جن��اب آقای خاتمی که
به ه��ر حال گروههای اصالحطلب خود را به ایش��ان
منسوب میکنند در هیچ شرایطی از انتخابات غایب
نش��دهاند .جالب اس��ت که برخی نیروهای موسوم به
اصالحطل��ب در مقابل این اس��تدالل به همان روالی
که برخی نیروهای افراطی جناح راست در مقابل این
سوال که چرا برخالف حرفهای رهبری عمل میکنند
میگویند ما به منویات ایشان و آن حرفهای رهبری
که محذوراتی را در بیان آن دارند عمل میکنیم!! این
طرف بعضی دوس��تان اصالحطلب عین این استدالل
را ب��رای مخالف��ت با روش سیاس��ی آق��ای خاتمی
مطرح میکنند!!
 بعد از اینکه آقای مرعش�ی دبیرکل ش�د،
برخ�ی رس�انهها اینطور گمانهزن�ی کردند که
همراهی کارگزاران با جبهه اصالحات بیش�تر
میش�ود .فکر میکنید ک�ه رویه کارگزاران از
این پس تغییر میکند؟
در م��ورد حزب کارگزاران م��ن فعال نمیخواهم
قضاوتی بکنم مسائل و حرفهایی وجود دارد.

«آذر منصوری» در گفتوگو با «جهانصنعت» مطرح کرد

تا اطالع ثانوی دندان قدرت را میکشیم
«اتحاد ملت» را راديکال میخوانند تا گوشه رينگ باشد
آرزو فرشید -ماههاست که سیدابراهیم رییسی رییسجمهور شده ،اما از انتخابات  1400به این راحتیها
نمیتوان گذشت .مقصود ،باز کردن حرف درباره نظارت استصوابی و کم و کاست حضور کاندیداها و از این دست
حرفها نیست؛ حرف از اثر عمیقی است که این انتخابات بر جریانهای سیاسی موجود در کشور گذاشت .تا جایی
که بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این انتخابات و آنچه پشت سر گذاشتیم ،نقطهعطفی در سپهر سیاسی
ایران است .درباره تبعاتش البته اختالفنظرهایی وجود دارد مثال برخی معتقدند که کار اصالحطلبی تمام است
و این یکدستی موجود در حاکمیت تداوم خواهد یافت .گروه دیگری دل به بروز اختالفات بین طیف حاکم بسته
و گوشهچشمی هم به ناکامیهای احتمالی آنان دارند ،لذا بر این باورند که روزی دوباره سرمایه ریزش کرده از
جریان اصالحات بازیابی میشود .برخی دیگر از بروز و ظهور جریان سومی با گرایش میانه میگویند و عدهای نیز با
اشاره به ردصالحیتها در جریان انتخابات اخیر برای میانهروها نیز سرنوشتی بهتر از اصالحطلبان متصور نیستند.
خالصه که درباره آینده حرف و اختالفنظر زیاد دارد؛ مخصوصا در جریان اصالحطلبی که حاال دیگر سهمی از قدرت
نداش��ته و وقت برای اینطور حرفها زیاد اس��ت .مثال آذر منصوری دبیرکل حزب اتحاد ملت از لزوم تمرکز بر
مطالبات مردم میگوید؛ رویکرد جامعهمحور در جریان اصالحات را دارای دست برتر میداند و امیدوار است که
طی سالهای آتی و با مشاهده عملکرد جریان حاکم بر قدرت ،زمینه احیای سرمایه اجتماعی اصالحطلبان فراهم
شود .آنچه در ادامه میخوانید مشروح گفتوگوی «جهانصنعت» با وی درباره آینده جریان اصالحات است:

 جریان اصالحات به دالیل مختلف ،انتخابات اخیر
را باخت و سهمی از قدرت ندارد .این وضعیت یعنی دور
ماندن از قدرت ،در آینده این جریان چقدر نقش دارد؟
وقتی صحبت از برد و باخت میکنیم یعنی یک رقابتی شکل
گرفته و در دل این رقابت جریان اصالحات نتوانسته از رقیب
پیشی بگیرد ،درحالی که در انتخابات سال  98و  1400اساسا
رقابتی شکل نگرفت و روند نظارت استصوابی به نحوی پیش
رفت که آن حداقلهای قبلی هم وجود نداشته باشد و در یک
طراحی حساب شده ،آقای رییسی پیروز انتخابات باشد.
اما این را شاید بتوانم قبول کنم که این رویکرد باعث شد
اصالحطلبان از صحنه خارج شوند .به این خاطر که اساسا آنچه
از انتخابات 88به این سو در کشور اتفاق افتاد ،همین رویکرد بود
و شاهد تالش برای حفظ و استقرار یکدستی در حاکمیت بودیم.
البته در کنار این تالش (نظارتاستصوابی) مشارکت حداکثری
مردم در انتخابات مهم بود و همین مهم بودن موجب میشد
که یک رقابت حداقلی در انتخابات شکل بگیرد .اما در انتخابات
 98و  1400این اتفاق نیفتاد و فیلترها به قدری محدود و تنگ
شد که اساسا امکانی برای رقابت نماند.
 منظورم از دالیل مختلف همین مس�ائل و سوالم
درب�اره نتیجه این رویکرد بود .فکر میکنید موجب به
حاشیه رفتن جریان اصالحات بشود؟
اینکه جریان اصالحات به حاشیه خواهد رفت و یا همچنان
میتواند در عرصه سیاسی کشور و در سیاستگذاری و مناسبات
قدرت ایفای نقش کند ،تابعی از رویکرد اصالحطلبان نسبت به
جامعه و مناسبات قدرت است .پیرامون این مساله بارها صحبت
شده و قطعا یک جریان سیاسی بدون توجه به فرصت انتخابات
یکوجهی از امکان سیاستورزی را از خود سلب میکند .بنابراین
درست است که اصالحطلبان تاکید میکنند که انتخابات باید
معنا و مفهوم داشته باشد تا در آن شرکت کنند ،این به معنی
نادیده گرفتن فرصت انتخابات و کنشگری برای طرح مطالبات،
نقد سیاستها ،رویکردها و برنامه و ساختار قدرت نیست.
از طرفی ،اصالحطلبان برای اینکه بتوانند در این سطح اثرگذار
باشند باید نگاه به سمت جامعه داشته باشند .من میبینم که
برخی اصالحطلبان در سخنان خود حاکمیت را مخاطب قرار
میدهند ،در حالی که باید مخاطب حرف و سخنان اصالحطلبان
از این پس ،مردم باشند ،به خصوص با توجه به رویکردی که برای
یکدستی قدرت در حاکمیت شکل گرفته است .به دلیل اینکه
اساسا در هر شرایطی بدون ایجاد یا شکلگیری جامعه قدرتمند
امکان شکلگیری دولت دانا و توانا وجود ندارد .بنابراین هر قدر
که تاکید اصالحطلبان بر اصالحات جامعهمحور باشد و هر قدر
که مخاطب حرفها ،گفتمان و نوع سیاستورزی جامعه باشد،
امکان اینکه بتوانند در سیاستگذاری و مناسبات قدرت اثرگذار

باشند ،هم بیشتر است.
اصالحطلبان محکوم به اصالحطلبی هستند و باید از این
محکومیت اس��تقبال کنند چون وقتی صحبت از اصالحات
است ،اجتناب از رفتارهای خشونتآمیز و تالش برای اصالح
شیوه حکمرانی در یک مسیر قانونی و با استفاده از ظرفیتهای
قانونی مطرح است .این شرایط برای اصالحطلبان خیلی سخت
است و شاید با هیچیک از ادوار قبلی که سیاستورزی کردهاند
شباهت نداشته باشد و به نظر من هم شباهت ندارد اما برای
اینکه اصالحطلبان بتوانند اوال خودشان را بازیابی کنند و ثانیا
بر جامعه و حاکمیت اثرگذار باشند ،به اعتقاد من باید تا اطالع
ثانوی دندان قدرت را بکش��ند .اگر فرصتی هم برای اینکه در
مناسبات قدرت اثرگذار باشند ،فراهم شود این فرصت باید متاثر
از خواست جامعه و قدرتی که اصالحطلبان از جامعه میگیرند
باشد .ممکن است ساختن این همزمان بر و هزینهبر باشد اما
راه دیگری پیشروی جریان اصالحات نیست .ضمن اینکه باید
بر گفتوگوهای بیشتر با جامعه  ،با نخبگان و با حاکمیت  -اگر
امکان و ظرفیتی برایشان وجود داشته باشد -تاکید کنند.
 ازمخاطبقراردادنمردممیگوییدامااصالحطلبان
با چالش دیگری به نام ریزش سرمایه اجتماعی مواجه
هستند که به نظر بزرگتر و جدیتر از سهم نداشتن از
قدرت میرسد .در شرایط موجود امکان ترمیم سرمایه
اجتماعی را چقدر و چطور میبینید؟
بله ،اصالحطلبان بعد از انتخابات س��ال  96با یک ریزش
سرمایه اجتماعی مواجه شدند که در همان مقطع هم گفتم
که پایان سیاستورزی نیابتی اصالحطلبان بود .به این خاطر
که سرمایه خود را روی حداقلها گذاشتند؛ حداقلهایی که در
نهادهای انتخابی نتوانست از پس دولت پنهان و دولت موازی
برآید و همان مطالبات حداقلی که روی آن تاکید میشد نیز
از نگاه مردم برآورده نشد .این امکان حداقلی انتخابات نتوانست
برای اصالحطلبان از جهت همراهی سرمایه اجتماعی دستاورد و
آوردهای داشته باشد .این مساله قطعا خیلی مهمتر است .عرض
کردم که اگر اصالحطلبان بتوانند سرمایه اجتماعی خود را احیا
کنند ،تالششان برای قدرتمند کردن جامعه ایران باشد ،قطعا
در سیاس��تگذاری و مناسبات قدرت جامعه ایران هم اثرگذار
خواهند بود .تنها راهی که به نظر میرسد وجود دارد همین است؛
نزدیکتر شدن اصالحطلبان به مردم و مخاطب قرار دادن مردم
و توجه به خواست و مطالبات قاطبه ملت ایران .این مستلزم آن
است که اصالحطلبان برای نزدیک شدن به جامعه ،اول مطالبات
جامعه را بشناسند و بتوانند سخنگوی این مطالبات بوده و پیگیر
آن باشند .همچنین برمبنای این مطالبات در وهله اول خودشان
برنامه داشته باشند و در وهله دوم بتوانند با تاکید بر این برنامه و
مطالباتتالشکنندتاسیاستگذاریهااصالحشود.اینبهمعنی

حضور در قدرت به هر قیمتی نیست .این به معنی داشتن حرف،
برنامه و اشراف کامل به همه مسائلی است که در کشور میگذرد.
اتفاقاخوداینمسالهدربلندمدتکمکمیکندکهاصالحطلبان
بتوانند پایگاه اجتماعی خودشان را احیا کنند.
 جریانی که سهمی از قدرت ندارد چطور میتواند
نظر مردم را جلب کند ،آن هم در صورتی که وقتی قدرت
داشت ،موفق به این کار نشد؟
به نظر من این نگاه صرف تکنوکرات که حتما باید در قدرت
حضور داشته باشی ،حتما باید صندلی قدرت ،ماشین و راننده در
اختیار داشته باشی تا بتوانی برای مردم کاری انجام دهی ،درست
نیست و این اتهام باید از اصالحطلبان دور شود و این هم مستلزم
آن است که آستینهای خود را باال بزنند و قدری بیشتر به مردم
نزدیک بش��وند .چه به لحاظ نوع ،شیوه و سبک زندگی و چه
نوعا کاری که نیاز است برای تقویت جامعه مدنی و ساماندهی
مشارکت مردم و ترغیب مردم به مشارکت بیشتر در راستای
تحقق حقوق شهروندی ،انجام دهند .بنابراین فکر میکنم با
این اتفاقی که افتاده اتفاقا فرصتی در اختیار اصالحطلبان قرار
گرفته تا بتوانند با بازیابی و بازبینی خود و آسیبشناسی و نقد
بیرحمانه خود بتوانند سرمایه اجتماعی خود را احیا کنند و
این حس جدایی که بین این جریان و مردم ایجاد شده را رفع
کنند .به نظر من این مساله خیلی برای ادامه فعالیت جریان
اصالحات مهم و حیاتی است .این صدا اگر بلندتر و رساتر باشد
یعنیهمراهیمردمرابههمراهداشتهباشد،دربلندمدتمیتواند
اثرگذاری خود را هم داشته باشد.
 از نظر ساختاری و تشکیالتی وضعیت اصالحطلبان
را چطور میبینید؟ شکافی که در جریان انتخابات اخیر
بین طیف قدرتمحور و جامعهمحور اصالحطلب افتاد،
چطور قابل ترمیم است؟
این دو نگاه همچنان در تشکیالت جمعی اصالحطلبان وجود
دارد .البته با توجه به تصمیمی که در جریان انتخابات 1400
گرفته شد ،انسجام اصالحطلبان تداوم پیدا کرده یعنی تشکیالت
جمعی یا همان جبهه اصالحطلبان به جلسات هماندیشی خود
ادام��ه میدهد و در خصوص اتفاقات و رخدادهای مختلف در
کشور نیز اعالم موضع میکند .با این حال درباره انتخابات ،آن دو
تحلیل همچنان وجود دارد .درباره اینکه کدام تحلیل بر دیگری
غلبه یابد اما من فکر میکنم که بعد از انتخابات سال  1400و
با توجه به تحلیلی که قبل از آن وجود داشت و باعث شد بخش
قابلتوجهی از احزاب آمده و به این انتخابات رنگ و لعاب رقابتی
داده و به انتخاباتی که به نظر من اساسا در سال  1400وجود
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نداشت ،تن دهند ،همچنین با توجه به آنچه در این انتخابات رخ
داد و نتیجهای که حاصل شد میتوان گفت که در پساانتخابات
 1400آن تحلیل دیگر در بخش قابلتوجهی از کسانی که در
این نهاد جمعی حضور پیدا کردند ،وجود ندارد.
من بر اساس برداشتی که از جبهه اصالحات ایران دارم فکر
میکنم که در شرایط فعلی رویکرد اصالحات جامعهمحور بر
اصالحات دولتمحور غلبه دارد .گفتوگو و هماندیشیها ادامه
دارد ام��ا با توجه به برنامههایی که جبهه اصالحات در پیش
گرفته ،به نظر میرسد که رویکرد اصالحات جامعهمحور غلبه
دارد و تجربه انتخابات 1400هم این نهاد جمعی را به این نتیجه
رسانده که انتخابات باید حتما معنا و مفهوم خود را پیدا کنند تا
اصالحطلبان بتوانند به عنوان یک سر رقابت در این انتخابات و یا
هر انتخابات دیگری حضور پیدا کنند .البته باید صبر کرد و دید
که در فاصله بین امروز و انتخابات آینده ،حاکمیت یکدست به
چه شیوهای عمل کرده ،نگاه مردم به چه سمت و سویی میرود،
آیا انتخابات بازتر میشود یا محدودتر و ...همه اینها در کنش
اصالحطلبان اثرگذار است .با توجه به همه این موارد اما تحلیل و
تصور من این است که رویکرد اصالحات جامعهمحور در شرایط
فعلی در جبهه اصالحات ایران ،غلبه پیدا کرده است.
 یعنی امیدوار هس�تید که این حاکمیت یکدست
عملکردی داش�ته باش�د که آن س�رمایه ریزش کرده
از س�بد جریان اصالحطلب�ی را برگرداند؟ فرض کنیم
که اصالحطلبان بر خواس�ت مردم تمرکز کنند ،آنها را
مخاطب قرار دهند و با آنها همصدا ش�وند ،در آن سو،
حاکمیت یکدست عملکرد خوبی نداشته باشد و شور
اصالحطلبی دوباره در مردم احیا ش�ود؛ بعد از آن ،چه
خواهد ش�د؟ اصالحطلبان وقتی ق�درت را میگیرند
امکان پاسخگویی به مطالبات مردم را دارند یا هرچه تا
حاال تجربه شده ،تکرار میشود؟
طبعا هر قدر حاکمیت یکدست در راستای تحقق خواست
مردم حرکت کند ،اقتصاد را سامان ببخشد و معیشت و رفاه مردم
را بهبود ببخشد ،نتیجه آن بزرگتر شدن طبقه متوسط است و
این در درازمدت به نفع توسعه کشور و جنبش دموکراسیخواهی
است .اما اگر شرایط رو به وخامت برود ،تحریمها رفع نشود و فشار
بر مردم بیشتر شود ،طبعا کار اصالحطلبان هم سختتر خواهد
شد .رشد طبقه متوسط به نفع جریان اصالحات است.
اگر شرایط به سمتی رفت که انتخابات معنا و مفهوم پیدا
کرد و امکانی برای حضور اصالحطلبان در انتخابات فراهم شد،
باید دقیق و روشن برای مردم توضیح دهند که با حضورشان
در قدرت قرار اس��ت چه اهداف و برنامههایی را دنبال کنند و
بعد از یک دوره چهار ساله در حزب یا تشکیالت جمعی خود
امکان و سازوکار پایش ،ارزیابی و پاسخگویی ایجاد کنند .افرادی
که مورد حمایت قرار میگیرند تا در نهادهای انتخابی راه پیدا
کنند طبعا در این چارچوب باید مورد حمایت قرار گیرند .اگر
قرار اس��ت این ضمانتها وجود نداشته باشد ،طبعا حضور در
انتخابات هیچ آوردهای برای جریان اصالحات نخواهد داشت.
به بیان دیگر اصالحطلبان دقیقا باید بگویند با حضورشان در
قدرت کدامیک از اجزا و رفتارهای حاکمیت را اصالح کنند و
چه تضمینی برای این اصالح وجود دارد؟
 برگردیمبهبحثساختاری.مسالهرهبریدرجریان
اصالحات همیش�ه مورد توجه ب�وده و آقای خاتمی با
ظرفیت کاریزماتیک خود این نقش را ایفا کردهاند .در
سالهای اخیر اما به نظر میرسد که به تبع اصالحطلبان،
از محبوبیت ایش�ان هم کاسته ش�ده است .دعوت به
مشارکت در انتخابات اخیر و نتیجهای که دیدیم شاهد
این مدعا است .به نظر شما اصالحطلبان غیراز خاتمی،
ظرفیتی برای رهبری این جریان دارند؟
آقای خاتمی هیچوقت ادعای رهبری جریان اصالحات را
نداشتهاند بلکه این اصالحطلبان بودند که همواره از آقای خاتمی
استمداد طلبیدهاند .تاکید ایشان این بوده که اصالحطلبان باید
خودشان بتوانند به یک ساختار رهبری تشکیالتی برسند و خود
را از این قائم به فرد بودن رها کنند .به خاطر همین هم همواره
در هر دوره از انتخابات اصرار کردهاند که این نهاد جمعی شکل
بگیرد و کار مدیریت انتخاباتی اصالحطلبان درقالب این نهادهای
جمعی اداره شده و ادامه پیدا کند .در این سه دوره اخیر نهادهای
جمعی شکل گرفت .در سال 92هم آقای خاتمی تصمیم فردی
نگرفتند و در قالب شورای مشورتی که تشکیل داده بودند و همه

دبیران کل احزاب عضو آن بودند ،سازوکاری طراحی شده بود
و برمبنای آن تصمیم گرفته شد که از بین نامزدهای موجود،
یکی انتخاب شود و همه از آن حمایت کنند .این رویکرد آرام
آرام ادامه یافت و به همین جبهه اصالحات ایران که االن وجود
دارد ،رسیده است.
بنابراین اصالحطلبان باید به فکر یک تش��کیالت جمعی
باشند که بتواند دربرگیرنده ،دموکراتیک و فراگیر باشد .در عین
حال امکان نظارت ،شفافیت و پاسخگویی را هم فراهم کند .به
خص��وص اگر میخواهد از آن وجاهت الزم در خود مجموعه
اصالحطلبان و پایگاه اجتماعی آنان برخوردار باشد .این نکته
را هم بگویم که آقای خاتمی در همین انتخاباتی که پشت سر
گذاشتیم،خودشانکاندیداتعییننکردند،بلکهایناصالحطلبان
بودند که در قالب نهادهای جمعی به لیست رسیدند و از آقای
خاتمی درخواست کردند که از لیست آنها حمایت کند .آقای
خاتمی هم از همه توان خود مایه گذاشت؛ نه برای منافع فردی
بلکه برای اینکه بتواند به جریان اصالحات در کشور کمک کند
و در انتخابات اخیر هم به همین شیوه عمل شد؛ چون تصمیم
جبهه اصالحات ایران ،نداش��تن کاندیدا بود .همه کاندیداها
ردصالحیت ش��ده بودند ،اعالم رسمی شد و بیانیه داده شد،
من هم به عنوان سخنگو توئیت کردم .جبهه اصالحات فقط به
برخی احزاب که مخالف بودند ،مجوز داد که اگر مایل هستند
از کاندیداهای موجود با نام خود حمایت کنند .آقای خاتمی
رسما از هیچ کاندیدایی حمایت نکرد و دلیلش همین مصوبه
جبهه اصالحات ایران بود .فارغ از اینکه اگر حمایت رسمی و
علنی داش��ت چه نتیجهای حاصل میشد ،میخواهم بگویم
که تصمیمات آقای خاتمی در این چند انتخابات ،همراهی با
تصمیمات نهاد جمعی جبهه اصالحات بوده و این نشان میدهد
ک��ه او نه ادعا و نه تمایلی به رهبری جبهه اصالحات دارد .او
به عنوان یک شخصیت موثر در فضای سیاسی کشور هرجایی
که احساس میکند کمک کند ،خالصانه و بدون هیچ انتظاری
حمایت کرده است.
بعد از انتخابات  1400نیز تاکید او بیشتر بر این است که
هیچوقت این تلقی ایجاد نشود که او رهبر جبهه اصالحات است.
تاکید او بر بازسازی و نوسازی همین تشکل و اولویت داشتن
اصالحات جامعه محور است.
 گفتید ک�ه اکن�ون در جبهه اصالح�ات رویکرد
جامعهمحور غلبه دارد .به نظر شما بخش قدرتمحور
اصالحطلبان و گروههایی که عموما معتقدند تحت هر
شرایطی باید در انتخابات شرکت کرد و ...مثل کارگزاران،
همچنان دنبال ائتالف و همراهی با نیروهای راست میانه
خواهندبودیاردصالحیتچهرههاییمثلعلیالریجانی،
آنها را از ادامه رویه خود منصرف میکند؟
اینک��ه تحلیل بدنه کارگزاران از تداوم رویکرد قدرتمحور
چیست را نمیدانم چون به هر ترتیب آنچه در مواضع دبیرکل
و س��خنگویان این تشکیالت اس��ت ،همچنان اصرار بر تداوم
رویکردی است که در انتخابات  1400در پیش گرفتند اما از
رویکرد بدنه کارگزاران خبر ندارم.
همانطور که گفتم این تحلیل همچنان در بخشی از جبهه
اصالحات که کارگزاران هم بخشی از آن است ،وجود دارد اما
بعد از آن گفتوگوهایی شکل گرفته که اصالحطلبان ببینند
میتوانند به یک تحلیل واحد برس��ند یا نه .این گفتوگوها
همچن��ان ادامه دارد و من امیدوارم که در آینده بتوان به یک
تحلیل واحد رس��ید .طبعا به نظر میرسد که آنچه در جبهه
اصالحات ایران غالب است ،این است که انتخابات باید معنا و
مفهوم پیدا کند تا اصالحطلبان بتوانند یک سر رقابت باشند.
 جری�ان حاک�م ب�ر ق�درت عموم�ا اصالحطلبان
جامعهمحور و ب�ه خصوص اتحاد ملتیه�ا را رادیکال
میدانند و آنها را با طیف تحولخواه یا اصطالحا برانداز در
یک کفه ترازو قرار میدهند .دلیلش هم همین تن ندادن
به حضور در انتخابات در هر شرایطی یا مواضعی مثل این
است .در صورتی که فضای سیاسی برای اصالحطلبان
بازترازآنچهدرانتخابات 1400تجربهکردیم،نشودیاحتی
تنگتر شود ،در رویه این طیف از اصالحطلبان تغییری
ایجاد خواهد شد؟ یعنی به مواضعی که به آنها برچسب
رادیکال بودن میزند ،ادامه میدهند و خواست مردم را
پیگیری میکنند یا ناگزیر به پذیرش وضع موجود شده
و چارچوبهای خود را جابهجا میکنند؟

اراده غالب تحقق حاکمیت یکدست بود .در راستای تحقق
آن ه��م بهترین حالت این ب��ود که اصالحطلبان در انتخابات
حضور داشته و یک سر این رقابت باشند .حزب اتحاد و جمعی
از احزاب دیگر ،این باور را نداشتند و تاکید کردند که انتخابات
باید معنا و مفهوم داشته باشد .به هیچوجه از ابتدا نگفتند که
ما در انتخابات ش��رکت نمیکنیم؛ مخصوصا حزب اتحاد که
اتفاقا یکی از جامعترین و کاملترین برنامهها را برای انتخابات
 1400تحت عنوان «جامعه قدرتمند ،دولت توانا» نوشت و آن
را به چند نفر از افرادی که فکر میکرد کاندیداهایی هستند که
میتوانن��د در عرصه رقابت حضور پیدا کنند ،ارائه داد و از آن
رونمایی هم ش��د .کاندیداهای خود را مطرح کرد اما نهایتا به
نقطهای رسید که وقتی همه کاندیداهای لیست رد صالحیت
شدند ،اعالم کرد که ما کاندیدا نداریم .این نه به معنای عدم
شرکت است و نه بیتفاوتی نسبت به انتخابات .اتفاقا ،هم در
تشکیل جبهه اصالحات و هم در مسیری که طراحی شد تا
ما بتوانیم به کاندیدای واحد در جبهه اصالحات برسیم ،حزب
اتحاد فعال بود و مش��ارکت جدی داشت .اما رادیکال دانستن
این حزب توس��ط بخش تندرویی که در حاکمیت هم اتفاقا
نقش قابلتوجهی دارد ،از این جهت است که میخواهند این
شکاف را در مجموعه جریان اصالحات بیشتر کنند یا حزب
اتحاد را گوشه رینگ قرار داده و بگویند که رادیکال است یا به
سمت تحولخواهی میرود که البته من واقعا نمیدانم منظور از
تحولخواهی چیست .اتفاقا همین برنامه حزب اتحاد ملت برای
انتخابات  1400نشان میدهد که چقدر کار شد و حزب انرژی،
نیرو و وقت گذاشت برای اینکه بتواند برنامهای را برای اداره کشور
ارائه دهد .برنامهای که اگر دولت ،دولت عاقلی باشد از آن استفاده
میکند تا خطاهای کمتری داشته باشد و شیوه حکمرانی خود را
متناسب با شرایط ،اقتضائات و مسائل روز اصالح کند.
دلیل دیگر این اتهامزنی اما همین رویکرد جامعهمحور
حزب اتحاد است .اینکه حزب اتحاد یکی از مخاطبان جدی
خود را جامعه مفروض کرده و معتقد است که باید با جامعه
ارتباط بیشتری برقرار کرد .اگر قرار است که راه و مسیر ما
در راس��تای تحقق خواست این جامعه باشد ،جامعه محور
ن��ه تنها نمیتواند یک مورد اتهامی باش��د ،بلکه باید مورد
استقبال قرار بگیرد.
ما یا برای احزاب جایگاه قائل نیستیم یا وقتی که بپذیریم
ساختار و تشکیالتی به نام حزب در کشور ما وجود داشته
باشد .باید بدانیم که حزب نمیتواند زینتالمجلس حاکمیت
باش��د و باید بتواند رقابت سیاسی را در کشور معنادار کند.
ای��ن حزب و احزاب باید بتوانند کمک کنند که خواس��ت
مردم تحقق یابد.
ای��ن نه تنها در مخالفت با حاکمیتی که میخواهد مردم
ولینعمت آن باشند نیست بلکه کمک میکند که حاکمیت
ببیند نواقص ،خطاها و اشکاالتش کجاست و در راستای آن بتواند
قدرت خود را بیشتر کند .این قدرت باید ناشی از مشروعیت
حاکمیت باشد .هرقدر که این مشروعیت افت پیدا کند ،تبعا
قدرت حاکمیت هم تنزل پیدا میکند.
آنچ��ه ما در بحث جامعه قدرتمند گفتی��م باید در تداوم
اصالحات جامعهمحور تحقق یابد و اصالحات جامعهمحور هم
چیزی نیست غیراز تئوریزه کردن کامل دخالت مردم در تعیین
سرنوشت خودشان؛ نه فقط انتخابات بلکه در همه حوزههایی
که کشورهای توسعهیافته از مردم و مشارکت و ظرفیت مردم
اعم از زنان و مردان کمک میگیرند تا جامعه رش��د و پویایی
داشته باشد و به سوی توسعهیافتگی حرکت کند .این جامعه
قدرتمند ،رو به رشد ،پویا و فعال است که میتواند کمک کند
تا یک حکمرانی قدرتمندی در کش��ور شکل بگیرد .اتهامات
همواره بوده و ممکن است که در آینده هم باشد اما وقتی یک
تشکیالتی به نام حزب ،اعالم موجودیت میکند تالش میکند
که در مسیر قانون حرکت کند و این در مسیر قانون حرکت
کردن یعنی پرهیز از هر رفتاری که بخواهد جامعه را به سوی
رفتارهایخشونتگرایانهپیشببرد؛بلکههدایتوآگاهیجامعه
است برای باال بردن تواناییهایی که به حرکت کشور در مسیر
حکمرانی خوب کمک میکند.
این مس��یری که عرض کردم انشاءاهلل با قدرت ادامه پیدا
خواه��د کرد و م��ا اصراری به حضور در ق��درت نداریم ،بلکه
مجموعه تالش ما در ادامه ،در راستای تحقق خواست و مطالبات
مردم ایران است.

سمتوسوی حمله نظامی روسيه به اوکراين در گفتوگو با افشار سليمانی سفير سابق ايران در آذربايجان بررسی شد

باتالق پوتین
فاطمه رحیمی *

بامداد  24فوریه ( 5اس��فند) ،جهان با خبر هجوم ارتش روس��یه به اوکراین
چشم گشود .والدیمیر پوتین ،رییسجمهوری روسیه با ادعای کمک به جمهوریهای
خودخوانده لوهانسک و دونتسک فرمان حمله تمامعیار به خاک اوکراین را صادر
کرد .در مقابل چشمان بهتزده مردم جهان ،ابعاد فاجعه جنگ در اوکراین هر روز
وسیعتر میشود .از تخریب شهرها گرفته تا آواره شدن یک میلیون نفر در کمتر
از دو هفته و کشته شدن هزاران نفر .آنچه مردم اوکراین را در این تراژدی بزرگ
انسانی تحتالشعاع قرارداده است ،حضور پررنگ دو ابرقدرت در این غائله ،یعنی
روسیه و ایاالتمتحده آمریکاست.
امروز جنگ اوکراین برای والدیمیر پوتین ،رییسجمهوری روسیه ،ابعادی بزرگتر از مهار ناتو در مرزهایش
یافته است .برای پوتین ،این جنگ حفظ ابهت ،قدرت و اعتباری است که در  20سال گذشته کسب کرده و برای
نگه داشتن این اعتبار که اینک حیثیتی شده ،در این جنگ از هیچ تالشی دریغ نمیکند و اما برای ایاالتمتحده
آمریکا نیز در س��وی دیگر میدان ،فرصتی پیش آمده اس��ت تا نقش رنگپریده رهبری خود را که در سالهای
گذشته با چالشهای بیشمار روبهرو شده بود ،بازسازی و برای این کشور اعاده حیثیت کند.

ناکامیهای پیدرپی ایاالتمتحده آمریکا در 20سال گذشته،
لطمههای جبرانناپذیری به اعتبار آن وارد کرده است .آمریکا
در جنگ علیه تروریسم ناکام ماند .چین به دنبال اشغال تایوان
است.کرهشمالیوآزمایشهایموشکهایبالستیکباقابلیت
حمل کالهکهای هستهای و برنامه سالحهای هستهای این
کشور ،هرگز مهار نشد و رهبران کرهشمالی با وجود تمامی
تحریمها ،برنامه نظامی هستهای خود را رها نکردهاند.
با تمام شکستها و ناکامیهایی که قدرت سیاسی و راهبردی
ایاالتمتحده را به چالش کش��یده بود ،به نظر میرسد که
بحران اوکراین ،فرصتی برای دولت بایدن فراهم کرده باشد که
ضعفهای پیشین را جبران و برای خود اعاده حیثیت کند.
اما ادامه جنگ قربانیان بیشتری از مردمی خواهد گرفت که
با جان و مال خود تاوان این برتریجویی دو قدرت بزرگ در
شرق و غرب را میپردازند .مردم روسیه نیز قربانی دیگر این
منازعههستند.خانوادهسربازانیکهدراینجنگجانباختهاند،
از این تهاجم و اقدام نظامی پوتین حمایت نمیکنند و باید
هزینه حفظ حیثیت پوتین و اعتبار وی را با جان فرزندانشان
و فشارهای بینالمللی از همه سو بپردازند.
پوتین باید برای حفظ آنچه به آنها ش��هرت دارد؛ قدرت،
شکس��تناپذیر بودن ،رویای احیای ق��درت و توانایی اتحاد
جماهیرشورویسابقواعتبارخویش،باتمامتوانبهاینجنگ
حیثیتیادامهدهد.بایدننیزبایدنهتنهاناکامیهایآمریکادر

جنگهای منطقهای و مبارزه با تروریسم را جبران کند و اعتبار
و حیثیت پیشین را به آمریکا بازگرداند ،بلکه باید برای خود نیز
محبوبیت کسب کند .مقابله با روسیه همواره خوشایند مردم
آمریکا بوده است و اقدامات بایدن ،میتواند او و حزب دموکرات
را بر این موج سوار کند .سرعت کند پیشروی ارتش روسیه در
این میان ،ابهاماتی ایجاد کرده که سرنوشت جنگ اوکراین چه
خواهد شد؟ تا پیش از این با توجه به امتناع ناتو از درگیری
مستقیم نظامی و ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز آسمان
اوکراین تصور میشد روسیه کار سختی برای تصرف اوکراین
و ساقط کردن دولت زلنسکی نداشته باشد ،اما حال شرایط
دگرگونشدهاست.البتههنوزسناریویتسخیرکاملاوکراین
توسطروسیهممکناستاماقطعیتآنمشابهگذشتهنیست.
تقاضاهای ظاهری دولت روسیه برای خاتمه جنگ بیرحمانه
علیهاوکراینشاملمواردیچونبهرسمیتشناختنحاکمیت
روسیه بر شبه جزیره کریمه ،بیرون راندن نازیها از کییف،
تضمینوضعیتبیطرفاوکراینبینناتووروسیهوخلعسالح
اوکراین است .والدیمیر پوتین تهدید کردهاست که اگر دولت و
مردم اوکراین به مقاومت خود ادامه بدهند آن گاه موجودیت
کشور اوکراین به خطر میافتد .این سخن بدین معنی است
که شاید روسیه به سمت الحاق سرزمین اوکراین به قلمرو
خود حرکت کند .اما آنچه در محاسبات پوتین درنظر گرفته
نشده بود و اکنون به چالشی برای ارتش روسیه تبدیل شده

است ،مقاومت گسترده مردم و عملکرد خوب ارتش اوکراین،
برخورد یکپارچه و متحد غرب ،مخالفت و عدم همراهی مردم
روسیه با تجاوز به اوکراین و بروز خشم گسترده در بین مردم
جهان هستند .بس��یاری از معادالت و روندها آنطور پیش
نرفتهاند که کرملین تصور میکرده است .مقاومت و انسجام
ملی در اوکراین و اعتراضات و اقدامات بینالمللی با تصورات و
محاسباتکرملیننمیخواند.
در این میان ،اقتصاد روس��یه زیر بار تحریمهای س��نگین
کشورهایدموکراتیکوجهانآزادبابحرانبزرگوبیسابقهای
مواجه شده است .جنگ اوکراین در سطحی فراتر رویارویی
نیروهای حافظ نظم دنیای پساجنگ سرد با نیروهای مخالف
آن و خواهان بازسازی دنیای دو قطبی شرق و غرب را بازتاب
میدهد و همچنین تقابل دموکراسی با اقتدارگرایی در دنیا .در
عین حال رویارویی قدرت نرم با قدرت سخت متکی به توان
نظامینیزدرپرتوآندیدهمیشود.افکارعمومیدنیاباتوجهبه
نفوذواثرگذاریباالیشبکههایاجتماعیمجازینقشفعالی
در شکلگیری قدرت نرم به نفع اوکراین ایفا کرده است.
در این راستا با توجه به اهمیت بحران اوکراین برای جهان و
ایران« ،جهانصنعت» در گفتوگویی با دکتر افشار سلیمانی،
سفیر سابق ایران در آذربایجان و پژوهشگر و تحلیلگر مسائل
روسیهومنطقهبهبررسیسمتوسویاینبحرانوچشمانداز
جنگ پرداخته است که در ادامه میخوانید.

 چرای�ی حمله پوتین ب�ه اوکراین با توجه به
هشدارهای بینالمللی به ویژه غرب چیست؟

پوتین دالیلی را برای این تهاجم مطرح میکند از جمله بحث
گسترش ناتو به شرق و درخواست اوکراین برای عضویت در
ناتو ،دلیل دیگری که والدیمیر پوتین برای تهاجم خود مطرح
میکند ،حمایت از زبان روسی و روس زبانهاست .دلیل دیگر
پوتین نازیستهای اوکراینی هستند که گویا بر علیه روسیه
بوده و پوتین باید مانع آنها شود.
پوتین یک دیکتاتور س��لطهطلب است که در داخل کشور
دیکتاتوری میکند و در خارج از آن سلطهگری .تصور او این
بود که با توجه به تضعیف شدن آمریکا در عرصه بینالملل
پس از خروج ایاالتمتحده از افغانستان و رو کردن روسیه به
چین میتواند به اوکراین حمله کند .از سوی دیگر پوتین بر
این باور اس��ت که مردم اوکراین خودی هستند و بخشی از
روسیه به حساب میآیند ،در واقع تفکر او این بود که از آنجا
که اوکراینیها اسالو هستند پس با آغوش باز از روسیه در
این تهاجم استقبال خواهند کرد ،اما این اتفاق رخ نداد و تمام
محاسبات پوتین اشتباه از کار درآمد .یکی از مواردی که پوچ
بودن ادعاهای پوتین را نشان میدهد ،این بود که او در ابتدای
امر برای حمله به اوکراین اعالم کرد که روسیه و اوکراین یک
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ملت هستند ،در صورتی که هیچ گاه کسی ملت خود را مورد
تهاجم قرار نمیدهد.
در این میان نهتنها مردم روسیه از این تهاجم استقبال نکردند
و در اکثر شهرهای روسیه دست به اعتراض زدند ،بلکه مردم
اوکرای��ن هم برخالف تصورات پوتی��ن تا به امروز مقاومتی
همهجانبهازسرزمینشاننشاندادند.پوتینباادعایپیوستن
اوکراین به ناتو این تهاجم را رقم زد ،در صورتی که اعضای ناتو
با این پیوستن مخالف بودند و به احتمال زیاد هرگز این امر
عملینمیشد،بنابراینباتوجهبهقوانینبینالمللتنهابایک
ادعا نمیتوان به یک کشور حمله کرد و تمام چارچوبها را
زیر پا گذاشت .گرچه هر کشوری مختار است برای سرنوشت
خود تصمیم بگیرد و عضو هر ائتالف و نهادی شود ،دلیل واهی
پوتینبرایحملهمنطقینبود.ایناقدامپوتینبرخالفحقوق
بینالملل و حقوق انسانی بوده و محکوم است.

 آیا حمله روس�یه به اوکراین ،جنگ جهانی
سوم خواهد بود؟

واریانتهایمختلفیرامیتوانبرایاینبحثمتصوربود.تمام
این موارد به چگونگی پایان این جنگ بستگی دارد ،اگر این
جنگ طوالنیتر و گستردهتر شود سرمنشاء اتفاقات جدید و
متفاوتی خواهد بود .تا این مرحله که آمریکا و ناتو اعالم کردهاند
که از جنگی بزرگتر پرهیز میکنند و وارد میدان نمیشوند،
همانطور با درخواست رییسجمهور اوکراین مبنی بر اعالم
منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین مخالفت و به نظارهگر بودن
بسنده کردهاند.
آنچهمسلماستاحتمالوقوعجنگسردجدیدوجوددارد،اما
نه به شکل جنگ سرد نظام بینالملل دوقطبی .تهاجم پوتین
به اوکراین باعث نزدیکی بیشتر اروپا به آمریکا شده است ،به
عبارتی اروپاییها به ویژه شرق اروپا مانند لهستان و رومانی از
بیم حمالت مشابه روسیه به کشورشان گرایش بیشتری به
غرب پیدا کردهاند ،آنها برای ماندگاری و تحکیم ناتو تالش
میکنند و در نتیجه وحدت بین اروپا و آمریکا افزایش مییابد.
این روند برعکس تصورات پوتین است که فکر میکرد با این
کار بین اروپا و آمریکا شکاف ایجاد خواهد کرد.
پسازفروپاشیاتحادجماهیرشورویوبهتعبیریاتحادبلوک
شرق و پایان جنگ سرد آن دوران و پایان نظام دوقطبی در
جهان ،این اتفاق نقطه عطف دیگری در تاریخ روابط بینالملل
در ی��ک قرن اخیر خواهد بود که میتواند تبعات مختلفی
را دربر داشته باشد .این تبعات میتواند نظام بینالملل را با
توجه به نتایج برآمده از آن به سمت تکقطبی یا چندقطبی
شدن ببرد.
صحبتازجنگجهانیسوموسرایتاینجنگبهکشورهای
دیگر در حال حاضر امری بعید به نظر میرسد .حتی صحبت
از رویارویی هستهای نیز محتمل نیست چراکه بیشتر بحث
بازدارندگی مطرح است ،به این معنا که اقدام یک طرف در
زمینه هستهای باعث نابودی خودش هم میشود .اما احتمال
اینکه روسیه ،اوکراین را اشغال کند یا حتی دولتش را تغییر
دهد و یک دولت دستنشانده را بر سر کار آورد ،یا در شرق
این کشور مستقر شود ،یا اینکه کریمه همچنان جزو خاک
روسیه باقی بماند ،دور از ذهن نیست و در ردیف واریانتهای
محتمل برای این جنگ قرار میگیرد .میتوان گفت آخرین
مرحله از این جنگ شاید الحاق اوکراین به روسیه باشد که
چندان نمیتوان روی این موضوع مانور داد.

 با توجه به نتایج برآمده و ارزیابیها در سطح
جهان آی�ا در نهای�ت بازنده ای�ن جنگ پوتین
است؟

20

هدف روسیه نظامیگری و سلطهگری است و او میتواند به
راحتی تمام اوکراین را تحت تصرف نظامی خود درآورد؛ چراکه
به لحاظ امکانات و تجهیزات نظامی دست برتر را در این جنگ
دارد ،اما این اقدام نه تنها منافع خاصی برای روسیه ندارد ،بلکه
پوتین با تحمیل شرایط اقتصادی سخت بر مردم کشور خود
ضرر خواهد کرد و این جنگ باتالقی برای روسیه خواهد بود
و بازنده اصلی این جنگ پوتین است.
بر فرض که به واسطه این جنگ اوکراین ضمیمه خاک روسیه

شد ،اما نکته قابل توجه در این میان این است که پوتین که با
ادعاینگرانینسبتبهگسترشناتوبهشرقوعضویتاوکراین
در این نهاد به این کشور حمله کرده ،عمال خود به سمت ناتو
و همسایه شدن با این نهاد سوق پیدا کرده است .لهستان و
رومانی به عنوان همسایگان اوکراین عضو ناتو هستند ،پس
پوتین برخالف ادعای خود به سمت ناتو در حرکت است.
اگرچهوالدیمیرپوتیندراینجنگازلحاظسختافزاریبرنده
محسوبمیشود،امادرمیدانجنگرسانهای،جنگتبلیغاتی،
بحث افکار عمومی و اقتصادی بازنده بزرگ این جنگ است.
همان طور که 141کشور به قطعنامه شورای امنیت سازمان
ملل رای دادند و روسیه را محکوم کردند و تنها چهار کشور از
آن حمایت کردند ،در اکثر کشورهای جهان نیز مردم دست
به اعتراض زده و این اقدام روسیه را محکوم کردهاند .حتی در
داخل روسیه هم برخی از الیگارشها مخالف اقدام پوتین بوده
و تهدیدی برای او محسوب میشوند ،شوروی با آن عظمت از
هم فروپاشید ،روسیه که قابل قیاس با آن نیست.
در نهایت روسیه با ضعیف شدن و عقب ماندن در عرصههای
مختلف تبدیل به یک کشور درجه دوم خواهد شد ،به این
معنا که دیگر بازیگر قدرتمند جهانی نخواهد بود ،حتی اگر
این حمله ادامه پیدا کند احتمال دارد که سایر جمهوریهای
اطراف روسیه هم علیه دولت شوند ،زیرا پوتینی که خواهان
استقالللوهانسکودونتسکاست،درقفقازشمالیکهمانند
آتش زیر خاکستر بوده و مدتهاست خواهان خودمختاری،
دست به سرکوب و کشتار میزند.

 آیا مذاکرات روسیه -اوکراین نتیجهای را دربر
خواهد داشت؟

محاسبات پوتین براساس پارامترهای عینی نیست و بیشتر
براساس توهمات ،تخیالت و آرزوهایش است .این اقدام پوتین
نشاندهنده این است که او به واقعیات نظام بینالملل توجه
نکرده اس��ت .مورد دیگر اینکه او خواهان خلع سالح کردن
اوکراین بوده که در نظام بینالملل این امر ممکن نیس��ت،
چراکه یکی از پایههای حاکمیت ملی ،قدرت دفاعی آن کشور
است ،طبیعتا این موضوع پذیرفته نیست.
به شرطی که روسها نیروهای خود را از اوکراین خارج کنند
ای��ن احتمال وجود دارد که اوکراین با صلح موافقت کند .از
طرفی با توجه به ناامیدی رییسجمهور اوکراین از ناتو و غرب،
اگر اوکراین دور عضویت در ناتو را خط بکشد ،میتوان برای
صلح دورنمایی متصور بود .شاید یکی از اشتباهات ولودیمیر
زلنسکی این بود که تاکید بیش از حدی بر عضویت در ناتو
داشت ،گرچه این دلیلی برای حمله روسیه به اوکراین نیست،
اما به نظر میرسد در نهایت اگر به طور واقعبینانه وارد مذاکره
شوند و خودشان مسائلشان را حل کنند ،اوکراین این آمادگی
را خواهد داشت که عضویت در ناتو را کنار بگذارد و مانند فنالند
یک کشور بیطرف شود ،در نهایت به نظر میرسد اگر روی
حداقلهاتوافقکنندوبهیکمخرجمشترکبرسند،احتمال
اینکه مذاکرات به نتیجه برسد ،وجود داشته باشد.
اگر غیر از این باشد ،حمالت ادامه پیدا میکند و این به ضرر
هر دو طرف روسیه و اوکراین است .در این میان این اتفاقات
به نفع آمریکا تمام خواهد ش��د .این موضوع جنگ جهانی
دوم را ب��ه ذهن متبادر میکن��د؛ در حالی که اروپا در آتش
میسوخت ،آمریکا مانند شرایط امروز ،دور از منطقه آتش بود
و به زندگی عادی خود و پیشرفت اقتصادی مشغول بود ،اما
در اروپا کشتار مردم ادامه داشت و اقتصاد نابود شد .در این
میان آمریکا از آن جنگ بهره برد .در واقع اگر جنگ جهانی
اول و دوم رخ نمیداد ،آمریکا تبدیل به ابرقدرت نمیشد .در
شرایط حاضر به نظر میرسد آمریکا با این تفکر که روسیه
در این جنگ تضعیف میشود و دیگر بازیگر قبلی در عرصه
بینالملل نیست ،به ایجاد این جنگ دامن زده است .با پایان
این ماجرا نفوذ ایاالتمتحده در جهان افزایش یافته و اتحاد
بین اروپا و آمریکا هم تقویت خواهد شد.

 ارزیابی شما از تبعات اقتصادی این جنگ برای
روسیه چیست؟

این جنگ از نظر اقتصادی برای اروپا و روس��یه تبعاتی را به

دنبالدارد.سقوطنرخروبل،سقوطسهاموتعطیلیبازاربورس
این کشور تنها بخش کوچکی از ضربههای اقتصادی در آغاز
ماجراست .از طرفی اعتراضات و اعتصابهای مردم روسیه در
کارخانهها نیز به تدریج در حال نمایان شدن است.
تحریمهای بینالمللی ،بسته شدن فضای هوایی و لینکهای
حملونقل به دلیل جنگ و محدودیتهای مالی در سوئیفت
و کنترلهای س��رمایهگذاری ،تامین قطعات ،پرداخت پول
و تحویل کاال از مبدا یا به مقصد روس��یه را برای بسیاری از
ش��رکتها دشوار یا به عبارتی غیرممکن کردهاند .به عالوه،
احتمال خشم جهانی مصرفکنندگان علیه شرکتی که به
نظر برسد به دولت والدیمیر پوتین کمک میکند ،باعث به راه
افتادن سیل خروج شرکتها از روسیه شده است .نتفلیکس،
تیکتاک ،سامسونگ و اپراتورهای کارت اعتباری به فهرست
بلندباال از شرکتهایی پیوستند که ارتباط با روسیه را قطع
کرده یا به دنبال افزایش ریسکهای اعتباری و مالی ،در حال
بازبینی فعالیتهایشان دراینکشورهستند.
در بحث تحریمها ،انرژی جایگاه خاصی دارد ،این موضوع چوب
دو سر است ،به این معنا که روسیه گاز برای صادر کردن دارد
و در آن سوی ماجرا اروپا به این انرژی نیاز دارد .گرچه اروپا در
تالش است بخشی از انرژی خود را از الجزایر ،قطر ،آمریکا و
جاهای دیگر تامین کند و وابستگی خود را به گاز اروپا کم کند،
اما در نهایت با توجه به موضوع تحریمها روسیه نمیتواند مانور
چندانی داشته باشد و این امر به نفع آمریکاست.
نورداستریم 2در زمان مرکل یک پروژه اقتصادی -امنیتی بود،
به این معنا که یک پیوند ژئواکونومیک -ژئواستراتژیکی بین
اروپا و روسیه برقرار میشد و این موضوع به نفع آمریکا نبود و
ایاالتمتحده به دنبال این بود که اروپا به روسیه نزدیک نشود،
اگر اروپا و روسیه از طریق این پیوندهای ژئواکونومیکی به هم
نزدیک شوند ،طبیعتا از طریق امنیتی نیز با یکدیگر همکاری
خواهند داشت و نگرانیهای امنیتی اروپاییها از این طریق
کاهش خواهد یافت ،اما در نهایت به نظر من آمریکا این بازی
را راه انداخت تا این اتفاق رخ ندهد .در واقع میتوان گفت این
جنگ ،اسب تروای آمریکا برای روسیه و اروپاست تا از همگرایی
بیشترآنهاجلوگیریکند.

 -تاثیر بح�ران اوکراین بر ب�ازار انرژی ایران
چیست؟

ازآنجاکهکشورمافاقدیکسیاستخارجیمتوازناست،اکثر
اوقات در زمینه ژئواکونومیک ضرر کردهایم .در حالی که ایران از
طریقشمال،جنوب،شرقوغربیکشاهراهبینالمللیاست
ومیتوانستیمهابانرژیباشیم،اماازاینموقعیتبهرهچندانی
نبردهایم.ماهمیشهاینفرصتراداشتیمکهصادرکنندهگازبه
اروپا باشیم ،اگر صادرکننده گاز به اروپا بودیم ،فرصت اقتصادی
عظیمیدراختیارداشتیموهمزمانامنیتکشورمانهمبرای
آنها در اولویت بود .اما سیاست خارجی ما در این راستا گامی
برنداشته و شرایط تنشزا فرصتهای زیادی را از ما گرفته و
تحریمها هم مزید بر علت شده است .بهتر است که ایران از
این فرصت به دست آمده استفاده کند و به سمت منافع ملی
حرکت کرده و مذاکرات مستقیمی با آمریکا داشته باشد.

 نظرتان درب�اره چهره جدی�د اروپا در قبال
پناهجوی�ان اوکراین�ی در مقایس�ه ب�ا آوارگان
خاورمیانه چیست؟

اروپاییها با هم منافع مشترک دارند و اوکراینیها را از خودشان
میدانند،هممسیحیهستندوهماسالو،امابرایمسلمانانو
آوارگانخاورمیانهایچنینآغوشگشودهایراندیدیم،تبعیض
آشکار اروپا در قبال پناهجویان بسیار آزاردهنده است .مرزهای
گشوده لهستان در برابر پناهجویان اوکراینی ،همان مرزهایی
هستندکهاواخرتابستانوپاییزسالگذشتهبهسویمهاجران
و پناهجویان خاورمیانهای از بالروس بسته بودند .صحنههای
رقتانگیز صفآرایی نیروهای نظامی و پلیس لهستان در مرز
بالروس در برابر پناهجویان خاورمیانهای در مواردی حمله
سگهای پلیس به سوی آورگان بیپناه و درمانده ،تازهتر از
آنهستندکهازحافظهجمعیشهرونداناروپاییوغیراروپایی
پاک شده باشند.

پارادایم روابط آمریکا و جهان در دولت بایدن در گفتوگوی«جهان صنعت» با کارشناسان «انستیتو میدل ایست»« ،کارنگی» و «چتمهاوس» بررسی شد

دیپلماسی در گوشه رینگ
فاطمه رحیمی -آتشافروزی و کشتار برای قدرتنمایی
ترجیعبند تلخ این روزهای جهان است ،چراکه دوباره درگیر
آشوبی دیگر در وسعت بیسابقهای پس از جنگ جهانی دوم
شده است .جهان به اصطالح متمدن امروز همچنان صلح
را در ویترین گذاش��ته و از آن در سازمان ملل تنها استفاده
تبلیغاتی میکند؛ صلح دیگر حتی روی کاغذ هم معنای خود
را از دست داده است .این بار دیپلماسی شکست خورد تا دوباره
شاهد جنگی خانمانسوز باشیم؛ جنگی که در آن میلیونها
آواره و بیخانمان ،هزاران کشته و زخمی بدون هیچ گناهی
قربانیقدرتطلبیصاحبانزروزورمیشوند،طمعبشرتمامی
ندارد؛ خونریزی آن نیز.
با صدور فرمان حمله پوتین به اوکراین ،برگ جدیدی در
روابط روسیه با کشورهای جهان به ویژه ایاالتمتحده آمریکا
ورق خورد .بایدن که از آغاز ریاستجمهوریاش با چالشهای
متعددیدرعرصهسیاستداخلیوخارجیمواجهبوده،اکنون
باابرچالشیروبهروشدهبهنامپوتین!تصمیماتبایدندرعرصه
بینالملل و نوع واکنش او به تهاجم روسیه برای آینده سیاسی
او در س��الهای باقی مانده از ریاستجمهوریاش میتواند
تعیینکنندهباشد.
دولت بایدن در حالی وارد دومین سال ریاستجمهوری
خود شد که با مشکالت بسیاری در حوزه سیاست داخلی و
خارجی در سال 2022مواجه بود .جو بایدن در عرصه سیاست
داخلی با چالشهایی همچون موج پایانناپذیر کرونا ،تورم
مداوم،چشماندازسختانتخاباتمیاندورهایبرایدموکراتها،
وقوع بحرانهای انسانی تراژیک و احتمال جنگ داخلی در
آمریکا در سال جدید میالدی مواجه است .به باور تحلیلگران
عرصه بینالملل ،با توجه به آنکه دموکراس��ی آمریکایی در
داخل تحت فشار قرار دارد ،اعتبار آمریکا به عنوان رهبر اتحاد
بینالمللی دموکراسیها در سال آینده تیره و تار خواهد شد.
اگر آمریکا نتواند انتخابات قابل اعتماد و مسالمتآمیزی را در
داخل برگزار کند ،پیروزی بزرگی را نصیب رقبا و دشمنان خود
خواهد کرد و از این رو ،توانایی بایدن در مدیریت چالشهای
داخلی بار دیگر در زمینه اثربخشی بینالمللی وی تاثیرگذار
خواهد بود.
چالشهای سیاس��ت خارجی بایدن در سال  2022نیز
رقابت با چین و روس��یه و تداوم تنش با آنها ،احیای برجام
و تهدیدهای احتمالی رژیم صهیونیستی و مساله بیاعتباری
جهانی آمریکا خواهد بود.
بایدن دوس��ت دارد بگوید «آمریکا بازگشته است» .اما
در مورد تجارت ،این ش��عار محقق نشده است .بایدن اکثر
سیاستهای تجاری ترامپ را ادامه داده است .در شرایطی
سال  2022آغاز شد که تعرفههای ترامپ بر کاالهای چینی
همچناناجرامیشوند.اینتعرفههاباعثایجادمشاغلبیشتر
در آمریکا نشده و برای مصرفکنندگان آمریکایی نیز هزینه
بیشتریداشتهاست.بایدنهمچنینبهسیاستترامپمبنی
بر مسدود کردن انتصابات در سازمان تجارت جهانی ادامه داده
و عمال این سازمان را بیاثر کرده است.
از سوی دیگر ،بایدن به شرکتهای دولتی آمریکا دستور
داده تا محصوالت داخلی بیشتری را خریداری کنند که این
اقدام واکنش مشابه شرکای تجاری آمریکا را به دنبال داشته
است.رییسجمهوریآمریکاهمچنینحاضربهعضویتدوباره
اینکشوربهمشارکتترانسپاسیفیک()TPPکهدرگذشته
از این توافق تجاری حمایت میکرد ،نشده است.
بایدن اس��تدالل میکند قبل از تغییر مسیر در تجارت،
ابتدا باید سرمایهگذاریهای عمدهای در داخل آمریکا و تغییر
وضعیت کارگران آمریکایی انجام شود که این رویکرد اشتباه
است .از هر پنج شغل در آمریکا ،یک شغل به تجارت بستگی

دارد ،در حالی که بخش فناوری بیشترین نابودی مشاغل را به
خود اختصاص میدهد.
به گفته ش��ورای روابط خارجی آمریکا ،شرکای تجاری
ایاالتمتحدهمنتظراصالحاتسیاستهایداخلیاینکشور
نمیمانند.آنهادرحالمذاکرهبرسرتوافقهایجدیدیهستند
که به زیان صادرکنندگان و کارگران آمریکایی است .تاخیر در
این زمینه همچنین اولویت اصلی سیاست خارجی بایدن
یعنی رقابت با چین را زیر سوال میبرد .پکن اکنون به دنبال
پیوستنبهموافقتنامهجامعوپیشرویپیمانتجاریاقیانوس
آرام ( )CPTPPاست .هدف این توافق مقابله با قدرت رو به
رشد چین است .نباید انتظار داشت که بایدن در سال 2022
سیاستهای تجاری خودباختگیاش را تغییر دهد.
شورایروابطخارجیآمریکابراینباوراستبانزدیکشدن
انتخابات میاندورهای در نوامبر  ،2022محاسبات سیاسی و
نه اقتصادی یا استراتژیک ،احتماال بر تفکر دولت بایدن تسلط
خواهند داشت.
جمهوریخواهانپسازانتشارگزارشهادرخصوصافزایش
دوباره هزینه زندگی در آمریکا در ماه نوامبر و افزایش نرخ تورم
آمریکا به باالترین حد در  40سال اخیر ،کاخ سفید را مورد
انتقاد قرار دادهاند .اما بایدن و دموکراتها بر طرح هزینههای
اجتماعی خود موسوم به «بهتر بسازیم» پافشاری کردهاند.
مهمترین وظیفه پیش روی بایدن در سال آینده ممکن است
تصویب طرح خود باشد.
ب��ه گفته تحلیلگران اگر بای��دن میخواهد دموکراتها
را از شکس��ت در انتخابات میاندورهای س��ال آینده نجات
ده��د ،باید اقدام بهتری در جذب افراد به س��وی برنامهاش
انجام دهد .جمهوریخواهان برای به دس��ت آوردن اکثریت
مجلس تنها به پنج کرسی دموکراتها نیاز دارند در حالی
که جمهوریخواهان برای کسب اکثریت در سنا فقط باید یک
کرسی به دست آورند.
بر اساس گزارش ماه دسامبر اداره آمار کار آمریکا ،نرخ ساالنه
تورم این کشور در ماه گذشته به باالترین سطح خود در نزدیک
به  40سال گذشته رسید .در ماه نوامبر ،قیمتها  6/8درصد
بیشتر از سال قبل بود .این جهش قیمت ،باالترین نرخ تورم
یک ساله از سال  1982را نشان میدهد.
بیشترتورمدرآمریکادربخشانرژیمتمرکزاست .قیمت
بنزین نزدیک به  60درصد افزایش یافته که باالترین افزایش
ساالنه در 41سال گذشته است .قیمت مواد غذایی نیز به طور
قابلتوجهیافزایشیافتهوقیمتگوشتگاو 20درصدگرانتر
از سال گذشته شده است .افزایش تورم در آمریکا در حالی اتفاق
میافتد که دولت بایدن اعتماد عمومی به مدیریت خود در

اقتصاد را از دست داده است .یک نظرسنجی در اکتبر نشان داد
که 62درصد از رایدهندگان آمریکایی نرخ باالی تورم ماههای
اخیر را به سیاستهای بایدن نسبت میدهند.
جمهوریخواهان اعالم کردهاند این گزارش نشاندهنده
سوءمدیریت اقتصادی بایدن و حزب دموکرات است .سناتور
تامکاتنازایالتارکانزاسمیگوید:بایدنواقعارییسجمهوری
تورم است .تورم بایدن مالیات بر کسانی است که توان مالی
پرداخت آن را ندارند.
با توجه به اهمیت روابط سیاسی ،اقتصادی و ژئوپلتیک
دولت بایدن با جهان در دومین س��ال ریاستجمهوری او و
از طرفی تغییر پارادایم روابط بینالملل زیر سایه تصمیمات و
کنشهای ایاالتمتحده نسبت به تحوالت نظامی -امنیتی و
اقتصادی ،در گفتوگویی با کارشناسان اندیشکده بریتانیایی
«چتمهاوس» ،اندیشکده آمریکایی «کارنگی» و اندیشکده
آمریکایی«انستیتومیدلایست»بهواکاوایچشماندازسیاست
داخلی و خارجی جو بایدن پرداختهایم.
در این گفتوگ��و از نظرات جرالد
مایکلفایراشتاینمدیرارشداندیشکده
آمریکایی«انستیتومیدلایست»استفاده
کردهایم .او سفیر ایاالتمتحده در دوران
ریاستجمهوری باراک اوباما در یمن در
خاللسپتامبر 2010تااکتبر 2013بود.
ازدسامبر،2013فایراشتاینبهعنوانمعاوناصلیدستیاروزیر
امور خارجه در امور خاور نزدیک در وزارت امور خارجه خدمت
کرده است .در ژوئن ،1975به عنوان مدیر دفتر امور منطقهای
در دفتر خاور نزدیک به خدمات خارجی پیوست .او متعاقبا به
عنوان مدیر دفتر امور پاکستان ،افغانستان و بنگالدش ،معاون
اداره امور عربستان و افسر میز نپال ،پاکستان و مصر خدمت
کرد .بین سالهای  2006و  ،2008فایراشتاین در واشنگتن
دیسیبهعنوانمعاوناصلیهماهنگکنندهومعاوندستیار
هماهنگکنندهبرایبرنامههادردفترهماهنگکنندهمبارزهبا
تروریسم خدمت کرد .جرالد فایراشتاین معاون ارشد «انستیتو
میدل ایست» است.
در ای��ن رابط��ه نظر یک��ی دیگر از
کارشناساناندیشکدهآمریکایی«کارنگی»
داگالس اچ .پ�ال مع��اون مطالعات
در بنیاد کارنگی را نیز جویا ش��دهایم.
او بین س��الهای  2002ت��ا  2006به
عنوان مدیر موسسه آمریکایی در تایوان
خدمت کرد و بین س��الهای  1986تا  1993در کارکنان
ش��ورای امنیت ملی روسایجمهور ریگان و جورج اچ دبلیو
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بوش به عنوان مدیر امور آسیایی ،مدیر ارشد و دستیار ویژه
رییسجمهور کار کرد .او از سال  2006تا  2008نایبرییس
 JPMorgan Chase Internationalبود .او همچنین به
عنوان یکی از اعضای هیات امنای بنیاد آسیا فعالیت میکند.
پال در س��تاد برنامهریزی سیاسی در وزارت امور خارجه ،به
عنوان تحلیلگر ارشد سیا و در سفارتخانههای ایاالتمتحده
در س��نگاپور و پکن سمتهایی داش��ت .او به طور مکرر در
مورد مسائلآسیایی وامنیتملیصحبتو مطالبی را منتشر
کرده است.
ماریان�و آگوئ�ر یک��ی دیگ��ر از
کارشناسانی است که در این گفتوگو
دی��دگاه او را جویا ش��دهایم .او یکی از
کارشناس��ان اندیش��کده انگلیس��ی
«چتمهاوس»است.اوتحلیلگرمستقل
سیاست بینالملل است .مشاور ارشد در
زمینهایجادصلحدردفترهماهنگکنندهمقیمسازمانمللدر
کلمبیا ( )2017-19بوده است .این کارشناس «چتمهاوس»
پیش از این مدیر مرکز نروژی برای حل منازعه NOREF
در اسلو ،2016-2009افسر برنامه صلح و امنیت با بنیاد فورد
(نیویورک)،مدیرمشترک( FRIDEمادرید)،مرکزتحقیقات
صلح مادرید و معاون موسسه فراملی آمستردام بود .او عضو
شبکه آمریکای التین امنیت پایدار و فراگیر (بنیاد فردریش
ایبرت) و عضو هیاتمدیره دفتر واشنگتن در آمریکای التین
( ،)WOLAبنیاد( Equitasشیلی) و موسسه حقوق بشر
(دانشگاه ( )Deustoاست.
در ادامه گفتوگوی «جهانصنعت» با این کارشناسان را
از نظر میگذرانید.
 آسیبهایخروجشتابزدهوغیرمسووالنهآمریکا
ازافغانستاندردورهبایدنبهسیاستخارجیوداخلی
ایاالتمتحدهچیست؟
جرالد مایکل فایراشتاین :مطمئنا در کوتاهمدت ،تاثیر
تصمیمگیری و اجرای ضعیف در خروج از افغانس��تان ،به
تالشهای دولت بایدن برای نش��ان دادن خود به عنوان
دولتی سازمانیافته و شایسته آسیب وارد کرده است .این
مس��اله به جایگاه داخلی رییسجمهور آمریکا نیز آسیب
رسانده و در عین حال اعتماد به تعهدات ایاالتمتحده در
سطح بینالمللی را تضعیف کرده است .با این وجود ،این
حس گسترده نیز وجود دارد که دولت در پایان دادن به
درگیری که در آن انتظار منطقی مبنی بر دس��تیافتنی
بودن اهداف ایاالتمتحده وجود نداشت ،درست عمل کرد.
بنابراین باید دید که آیا تاثیرات درازمدت بر جزئیات خروج
متمرکز خواهد بود یا بر تصمیم اصلی سیاست برای پایان
دادن به «جنگ همیشگی».
داگالس اچ .پ�ال :اگ��ر مانند تهدی��د اوباما به بمباران
سوریه ،در جامعه بینالملل این ظن به عدم اراده آمریکا برای
انجام تعهدات وجود داشته باشد ،عواقب آن میتواند پایدار
باشد .به این معنا که شاهد پیامدهایی در هشدارهای مکرر
جیک سالیوان بودیم که آمریکاییها باید اوکراین را قبل از
حمله روسیه ترک کنند .مقامات به وضوح نمیخواهند که
به خاطر به خطر انداختن آمریکاییها دوباره سرزنش شوند.
این بار آمریکا دست به تحریمهای گسترده اقتصادی شخص
پوتین ،الوروف و اولیگارشهای روسی زده و دیگر نمیخواهد
منفعلعملکند.
 تاثیر سقوط محبوبیت جو بایدن و کاماال هریس،
معاون اول او ،بر انتخابات می�اندورهای دموکراتها
چیست؟
جرالد مایکل فایراشتاین :احزابی که از لحاظ تاریخی
کاخ س��فید را در اختیار دارن��د در انتخابات میاندورهای
ضعیف عمل میکنند و انتظار میرود که در سال 2022
نیز چنین باشد .با این وجود ،عوامل زیادی در این زمینه
هنوز در حال ایفای نقش هستند و قضاوت در مورد اینکه
آمری��کا در ماه نوامبر در کجا قرار خواهد گرفت ،بس��یار
زود است.
داگالس اچ .پال :کامال بدیهی است که هر دو اکثریت

دموک��رات در کنگره در معرض خطر هس��تند ،همان طور
که در نخستین دوره میاندورهای در دوره کلینتون و اوباما
چنینبود.
 باتوجهبههمهگیریکرونااقتصادجهانفلجشدهو
تورمدرآمریکابهنقطهاوجرسیدهاست،آیااینمساله
عاملی برای تکدورهای شدن ریاستجمهوری بایدن
میتواندباشد؟
جرالد مایکل فایراشتاین :باز هم خیلی زود است که در
مورد انتخاباتی که هنوز نزدیک به سه سال به آن باقی مانده،
گمانهزنی کنیم .جهان میتواند در سال  2024مکانی بسیار
متفاوت به نظر برسد.
داگالس اچ .پال :تورم همیش��ه در مقایسه با سیاست
خارجی یا مسائل دیگر ،تاثیر سیاسی بزرگی دارد .عالوه بر
این ،تورم این بار نتیجه مس��تقیم محرکهای بیش از حد
کنگره و دولت است که به عزم ریاستجمهوری یکدورهای
میافزاید.
 آینده روابط چین و آمریکا در دوره بایدن را چگونه
ارزیابیمیکنید؟
جرالد مایکل فایراشتاین :در میان جمهوریخواهان و
دموکراتها عالقه شدیدی برای افزایش رقابت ایاالتمتحده
با چین وجود دارد .قانون از طریق سنا و مجلس نمایندگان
در ح��ال حرکت اس��ت ت��ا دس��ت دول��ت را در ترویج
سرمایهگذاری داخلی ایاالتمتحده در بخشهای کلیدی
اقتص��اد تقویت کند تا موقعیت چی��ن در زنجیره تامین
کاهش یابد .چالش در واش��نگتن و پکن این خواهد بود
که اطمینان حاصل شود رقابت سالم اقتصادی و سیاسی
به یک رویارویی تهدیدآمیز و خطر درگیری تبدیل نشود.
در حال حاضر ،هیچیک از طرفین نمیخواهند شاهد این
اتفاق باشند ،بنابراین بزرگترین خطر ،اشتباه محاسباتی
یک طرف یا طرف دیگر است .در این میان تقویت تعامل
دیپلماتیک و ارتباطات یک ضرورت است.
داگالس اچ .پال :برای سال آینده ،رهبران ایاالتمتحده و
چین روی مسائل داخلی و اجتناب از بحران متمرکز هستند.
در سال آینده و پس از آن ،بیشتر نگران این خواهم بود که
هیچ دلیل مشترکی برای تعدیل انتخابهای سیاستی آنها
وجود نداشته باشد.
ماریانو آگوئر :آمریکا و چین در یک رقابت طوالنیمدت
اقتصادی و ژئوپلیتیکی قرار دارند .به عنوان یک تفاوت بزرگ با
جنگ سرد ،آنها رقابت خواهند کرد و در عین حال به شدت به
هم مرتبط خواهند شد ،زیرا در داخل همان سیستم اقتصادی
سرمایهداری عمل میکنند .این روندها در دوره بایدن وجود
دارد و پس از آن نیز ادامه خواهد داشت.
ب�ا توجه به بحران اوکراین ،آینده روابط آمریکا و
روسیه در دوره بایدن را چگونه ارزیابی میکنید؟
جرال�د مایکل فایراش�تاین :در این مقطع ،تا زمانی
که والدیمیر پوتین رهبری روس��یه را برعه��ده دارد ،دیدن
چشمانداز بهبود قابل توجه در روابط ایاالتمتحده -روسیه
یا روس��یه -غرب دشوار است .همانطور که پس از تهاجم
روسیه به اوکراین ،ایاالتمتحده تحریمهای گستردهای علیه
اشخاص و نهادهای روسی وضع کرد و رابطه دو کشور سردتر
از گذشته شده است.
داگالس اچ .پال :این چشمانداز چندان مطلوب به نظر
نمیرسدوبهدلیلوابستگیفزایندهروسیهبهچینپیچیدهتر
هم خواهد شد .تیم بایدن پیامدها را نادیده میگیرد ،اما ممکن
است این اشتباه باشد .حمله تمامعیار روسیه به اوکراین پس از
هشدارهایآمریکاتماممعادالتجهانیدرعرصهبینالمللرابه
هم ریخت ،چشمانداز این رابطه مبهم و تاریک است.
ماریانو آگوئر :در اولین سال حضور بایدن در کاخ سفید،
روسیه در اولویت نبود .بایدن سعی کرد با مسکو رابطهای مانند
رابطهایکهایاالتمتحدهبااتحادجماهیرشورویسابقداشت
برقرارکند.یعنیرابطهایمبتنیبربازدارندگیهستهای،کنترل
تسلیحات (با تنشها و مذاکرات مداوم) و مدیریت بحران .در
همان زمان ،واشنگتن میخواست تا حدی از تعهدات خود با
متحدان اروپایی ناتو عقبنشینی کند .اوکراین یک چالش

بزرگ برای این مدل اس��ت .بایدن باید رهبری نشان داده و
با پوتین مقابله کند و اولویتها را دوباره تنظیم کند .اکنون
دشمنان ،چین و روسیه هستند و هر دو به سمت ایجاد اتحاد
پیش میروند.
 ائتالفشیجینپینگووالدیمیرپوتینعلیهجو
بایدن میتواند آغازگر یک جنگ سرد جدید باشد؟
جرالد مایکل فایراش�تاین :با وج��ود افزایش رقابت
دوجانبه ،ایاالتمتحده ،تقریبا به طور قطع ،بزرگترین بازار
و شریک اقتصادی چین است و خواهد ماند .روسیه در این
زمینه در موقعیتی نیست که بتواند جایگزین ایاالتمتحده
شود .بنابراین ،در حالی که شی جین پینگ ممکن است به
دنبال مثلثبندی روابط خود با ایاالتمتحده و روسیه باشد،
او نمیتواند اجازه دهد که روابط با ایاالتمتحده به س��مت
رویارویی همهجانبه برود.
داگالس اچ .پال :من در برابر فرمول «جنگ سرد جدید»
مقاومت میکنم .جنگ سرد بیمانند بود و مرحله بعدی نیز
منحصربهفرد خواهد بود .اما برخی از شباهتهای سطحی
وجود خواهد داش��ت که با تاثیرات جهانی ش��دن تضعیف
خواهد شد.
ماریانو آگوئر :مطمئن نیس��تم که نام این وضعیت را
«جنگ سرد» بگذاریم ،اما وارد دوره تنشها ،تسلیح مجدد،
مذاکرات و حوادث خطرناکی میشویم که در آن برداشتهای
نادرس��ت ،اشتباهات انسانی یا تصمیمهای اشتباه میتواند
شعله درگیریهای مسلحانه باش��د .جنگ سرد دو بازیگر
اصلی داشت.
وضعیت جدید دارای سه قدرت به اضافه سایر بازیگران و
اتحادهای اقتصادی و نظامی و مناطقی مانند خاورمیانه است
که نه آمریکا ،نه چین یا روسیه نمیتوانند رویدادهای محلی را
کنترل کنند .این دنیایی متفاوت از دوران جنگ سرد است.
 آینده برنامه هس�تهای ایران در دوره بایدن چه
خواهد شد؟ در صورت توافق این موضوع چه تاثیری
بر آینده ریاستجمهوری بایدن خواهد گذاشت؟
جرالد مایکل فایراش�تاین :به نظر میرسد در حال
حاضر احتمال توافق در وین باال باشد .بدون در نظر گرفتن
جزئیات ،مطمئنا نظرات قوی و منفی در مورد معامله وجود
خواهد داشت .ت
اثی��ر آن بر دولت بایدن به نحوه انج��ام روابط با ایران در
س��الهای آینده بستگی دارد ،اینکه آیا توافق ،تنشها را در
منطقه کاهش میدهد و آیا توافق در کاهش سرعت پیگیری
ایران برای دستیابی به سالح هستهای موفق خواهد بود.
داگالساچ.پال :تیم بایدن برخالف دولت ترامپ خواهان
یک توافق اس��ت ،اما زمان برای خصومت کنگره تحت نظر
جمهوریخواهان کوتاهاست.
ماریانو آگوئر :دشوار است که بدانیم آیا توافق جدیدی
حاصل خواهد ش��د یا خیر .اگر تهران و واشنگتن به توافق
برسند،تاثیرمثبتیبررایدهندگاندموکراتخواهدداشت.اما
جمهوریخواهان و حلقه کارشناسان آن به شدت از آن استفاده
خواهند کرد تا بایدن را متهم کنند که ایاالتمتحده را کمتر
امن و شکنندهتر کرده است.
 احتم�ال بازگش�ت ترام�پ ب�ه می�دان رقابت
ریاستجمهوریراچقدرپیشبینیمیکنید؟
جرالد مایکل فایراشتاین :همان پاسخی که در مورد
برنامههای بایدن در س��ال  2024باید داده شود .قضاوت در
مورد آن بسیار زود است .ترامپ عالقهمند است که احتمال
نامزدی مجدد خود را زنده نگه دارد تا از بیاهمیت ش��دن
جلوگیریکند.
اما سه سال زمان زیادی است او تعدادی مسائل حقوقی
و چالشبرانگیز دارد ،او در اواخر دهه  70زندگی خود است و
اگر باور نداشته باشد که میتواند برنده شود ،تقریبا به طور قطع
نامزدنخواهدشد(نظرسنجیهادرحالحاضرنشانمیدهند
که او در یک رقابت مجدد مقابل بایدن شکست خورد).
داگالس اچ .پال :متاسفانه بدون در نظر گرفتن بحران
س��المت ،ترامپ به احتمال زیاد کمپین قدرتمندی برای
ریاستجمهوری خواهد داشت.
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عزتاهلل اکبری تاالرپشتی رییس کمیسیون صنایع مجلس در گفتوگو با «جهانصنعت»:

کار وزرا از جمله وزیر صمت کند است
روحانی کشور را به حال خود رها کرده بود
محمدرضا ستاری
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عزتاهلل اکبریتاالرپشتی از ابتدای مجلس یازدهم مسوولیت کمیسیون صنایع
مجل��س را برعهده دارد .وی با انتقاد از دولت قبل تاکید میکند که رییسجمهوری
سابق امور مملکت را رها کرده بود که فقدان و عدم معرفی وزیر صمت به مدت شش
ماه یکی از نشانههای این موضوع است .وی همچنین در گفتوگوی پیشرو عالوه بر
مانعتراشیهایی که در دولت قبل وجود داشت ،معتقد است که دولت فعلی اراده
زیادی جهت حلوفصل مشکالت دارد.
ازجملهدیگرصحبتهایرییسکمیسیونصنایعبهبحثخودروسازان،دخالتهای
دولت در این صنعت و طرحی بازمیگردد که به واسطه آن فعاالن اقتصادی زندانی نشوند و از تعطیلی واحدهای
تولیدی جلوگیری شود .اکبریتاالرپشتی همچنین در آخر این گفتوگو در مورد طرح استیضاح وزیر صمت میگوید
که هر چند برای این کار اندکی زود است اما نمایندگان به واسطه اختیارات قانونی خود حق دارند که اگر از عملکرد
یک وزیر ناراضی باشند ،او را استیضاح کنند و کسی هم نمیتواند با این کار آنها مخالفت کند.

 آمارها حاکی از این است که از تیرماه امسال
روند افت تولید در صنعت آغاز شده و این موضوع
تاآخرامسالهمتداومداشتهاست.البتهبیشترین
میزان این رکود در ش�رکتهای تولیدی بورسی
به ثبت رسیده و در صنایعی مثل صنایع فلزی و
دارویی بسیار محسوس بوده است .در این میان
وزیر صمت در نشستی که با اعضای اتاق بازرگانی
داش�ت ،هدفگذاری برای رش�د  12درصدی در
صنعت را اعالم کرده اس�ت .به نظر ش�ما دلیل و
ارزیابی کلی شما از این موضوع چیست؟
در مورد ش��رکتهای بورسی این نکته حائزاهمیت
اس��ت که بورس دارای تعدیل یا تغییر ش��اخص است،
عالوه بر این تمامی شرکتهای تولیدی ما نیز در بورس
نیستند .طبق بررسیهای میدانی که به شخصه به عمل

آوردهام در بسیاری از بخشها مانند لوازم خانگی شاهد
رشد تولید بودهایم.
 در لوازم خانگی و خودرو کمی رش�د صورت
گرفته ،اما در صنایع فلزات اساسی و دارویی اساسا
وضعیت مناسبی را شاهد نیستیم.
در واقع در یک مقطعی بحث سوخت واحدهای بزرگ
فوالدی مطرح بود که مربوط به سیاستهای دولت قبل
بوده و آثار آن امروز نمایان شده است .دولت قبل سوخت
خانوارها را ترجیح داده و در نتیجه سوخت کارخانجات را
قطع کرد .البته برای رفع این مشکالت تدابیری را اتخاذ
کردیم ،اما به طور کلی بسیاری از واحدهای فوالدی ما
دچار مشکل شده و حتی بعضا تعطیل شدند .به عنوان
مثال یکی از مدیران فوالدی در خراس��ان به من گفت
که چهل روز است تعطیل کردهایم .در دولت قبل آقای

روحانی امورات را رها کرده بوده و هر جا هم که میرفتیم،
شاهد بودیم که مدیریت صورت نگرفته و مسائل به حال
خود رها شده است .اما امروز آن مقطع گذشته و دولت
سیزدهم مستقر شده است.
الزم است خاطرنشان کنم که ما با یک بدشانسی هم
مواجه شدیم ،به طوری که وقتی مجلس یازدهم تشکیل
و مس��وولیت کمیسیون صنایع برعهده من واگذار شد،
شش ماه بود که در وزارتخانه صمت وزیر نداشتیم .البته
آقای روحانی در آن زمان عمدا وزیر را معرفی نمیکرد
تا اینکه یک روز با رییس دفتر ایشان یعنی آقای واعظی
تماس گرفتم و به آنها هشدار دادم .شما دقت کنید که
یک وزارتخانه کلیدی شش ماه بدون وزیر بوده و تازه به
ما میگفتند که شما همکاری کنید تا وزارت صنعت و
بازرگانی تفکیک شود تا ما بعد از آن وزیر را معرفی کنیم.
پاسخ من این بود که در طول این هفت سال کجا بوده
و چه میکردید که حاال ظرف کمتر از یکسال مانده به
عمر دولت ،میخواهی��د وزارت بازرگانی و صنعت جدا
باشد؟ مجلس همسو با شما به وزارت بازرگانی رای نداده،
حاال از مجلس انقالبی که چندان هم شما را قبول ندارد،
انتظار همکاری در این زمینه را دارید؟ سرانجام پس از
چانهزنیهای فراوان وزیر صمت معرفی شد ،ولی باز هم
دیدیم که در ابتدا آقای مدرس خیابانی رای نیاورد .بعد هم
آقای سرقینی را خواستند معرفی کنند که پشیمان شدند
و در نهایت آقای رزمحسینی معرفی شد که ما همکاری
کرده و مجلس هم در نهایت به ایشان رای داد.

آقای رزمحس��ینی به عنوان وزیر دولت دوازدهم در
سه حوزه ورود کرد .حوزه نخست ،فوالد بود که شخص
رییسجمهور عمال مانع کارش شد .یعنی در حالی که
ما قصد داشتیم در این رابطه قانون وضع کنیم ،بالفاصله
آقایان نهاوندیان و واعظی به موضوع ورود کردند و گفتند
که ما ش��یوهنامه داریم و ش��ما هم با همین شیوهنامه
کار کنید.
حوزه دوم ،بحث خودرو بود که باز هم به وی اجازه کار
ندادند .من یک روز در دفتر آقای رزمحسینی با ایشان
جلسه داش��تم و گفتم که چرا شما در بحث تخممرغ،
گوشت و سایر موارد اینچنینی دخالت میکنید؟ من به
وزرای قبلی هم این موضوع را گوشزد کرده بودم که گوش
ندادند ،اما شما حرف ما را گوش کنید .حداکثر نهادهایی
که باید در بحث گوشت و مرغ و تخممرغ دخالت کنند،
اتحادیهها هستند .آنها کار خودشان را بلد هستند .این
وظیفه را به آنها محول کنید .اگر کم بود ،وارد میکنند
و اگر مازاد داشتند صادر میکنند .شما به عنوان دولت
چرا در این موضوع دخالت میکنید؟ ایشان لبخندی به
من زدند و گفتند که اتفاقا سه روز قبل با وزیر کشاورزی
جلسه داشتیم و من این امور را با یک صورتجلسه به وی
محول کردهام .جالب است بدانید بر حسب اتفاق همان روز
غروب من با وزیر جهاد کشاورزی جلسه کوتاهی داشتم
و گفتم کار خوبی کردید که با آقای رزمحسینی در این
مورد هماهنگ بودید .حاال قصد دارید چکار کنید؟ نظر
ما در کمیسیون صنایع این است که این قضیه را به مردم
محول کنید .وزیر جهاد کشاورزی سرش را پایین انداخت
و گفت ،موضوع منتفی شد .گفتم چه کسی آن را منتفی
کرد؟ خودش پاسخی نداد اما معاونش که کنارش نشسته
بود ،گفت :آقای رییسجمهور .من همان روز در مجلس
نسبت به این موضوع تذکر داده و گفتم ،آقای روحانی
درست است که شما رییسجمهور هستید و اختیارات
داری��د ،اما وقتی توافق میان دو وزیر را ملغی میکنید،
راهحلجایگزینشماچیست؟تبعاتاینمسالهراهمشما
مشاهده کردید که از عید همان سال کل گفتمان مملکت
مربوط به گوشت و مرغ و تخممرغ شده بود.
 در ای�ن خصوص در دولت جدید چه اقدامی
صورت دادید؟
دولت س��یزدهم چند ماهی است که مستقر شده و
نمیتوان از وزرای آن انتظار کارنامه چندساله داشت .اما
از همان ابتدا وزرا را دعوت و از برنامههای آنها سوال کردیم.
ابتدا وزیر نیرو به کمیسیون دعوت شد .به ایشان گفتیم
که واحدهای فوالدی در حال تعطیل شدن هستند و از
آنجا که این صنعت یک زنجیره است ،زیان این واحدها
به کلیت صنعت خسارت میزند ،لذا مطالبه ما در مجلس
این اس��ت که به سرعت نسبت به این موضوع تدابیر و
برنامههای الزم را بیندیشید.
اقدام دیگر ما این بود که فعاالن صنعت پتروشیمی
اعالم کردند که آمادگی دارند گاز مورد نیاز خود را تولید
کرده و مازاد آن را به دولت بدهند .خود من به شخصه
این مساله را مدیریت کرده و قول دادم که از وزیر نفت
تضمین الزم برای تحقق این موضوع را بگیرم .همان شب
نیز با وزیر نفت تلفنی صحبت کردم و ایشان هم اعالم
آمادگی کرد .در نهایت چند هلدینگ پتروشیمی مانند
ستاره خلیجفارس و ...طرح خود را برای تامین گازشان
که حدود هفت میلیارد دالر سرمایه نیاز داشت ارائه داده
و در نهایت نیز تفاهمنامه را با وزیر نفت امضا کردند .همین
مدل را هم برای فوالدیها اجرا کردیم .در واقع گفتیم با
برقی که شما مصرف میکنید و سیاست دولت نیز ترجیح
خانوارها به واحدهای تولیدی است ،تامین برق مورد نیاز
توس��ط خود واحدهای فوالدی به نفع خودتان و کشور

است ،امری که در نهایت قصد داریم آن را در حوزههای
مختلف نیز توسعه دهیم.
 یعنی در نهایت شما این مشکالت را مربوط به
اقدامات دولت گذشته میدانید؟
ما دولت قبل را اصال قبول نداش��تیم .سیاس��ت آن
عمال رها بود .وقتی از وزیر سوال میکردیم که چرا نفت
نمیفروشید ،عمال پاسخی نداشت که به ما بدهد .اما امروز
میبینیم که رییسجمهوری از وزرای نفت و نیرو تشکر
کرد بابت اینکه اجازه قطعی برق را ندادند تا به واحدهای
بزرگ صنعتی کش��ور آس��یب وارد ش��ود .لذا معتقدم
سیاستها در همین کوتاهمدت نیز موفق بوده است.
 شمابهاختالفنظرهامیاندولتقبلومجلس
اشاره کردید ،اما در این دولت هم به نظر میرسد
که اختالفنظرهایی وج�ود دارد .نمونه آن بحث
خودرو و آزادس�ازی واردات آن است که مجلس
مصوب کرده اما دولت و مجمع تشخیص مصلحت
با آن مخالف هستند .یا سال گذشته کمیسیون
صنایع طرح عرضه خودرو در بورس را مطرح کرد
ک�ه این موضوع هم با مخالف�ت مواجه و امروز از
دستور کار خارج شده است.
ببینید وقتی که ما کار خود را در کمیسیون صنایع آغاز
کردیم ،طرح مجلس قبل از شورای نگهبان برگشته و به
ماده  4آن ایراد وارد شده بود .ما در همان زمان گفتیم
که به عنوان مجلس انقالبی دلی��ل ندارد دنبالهروی از
طرحی داشته باشیم که رنگ و بوی واردات دارد .به من
ایراد وارد کردند که نمیتوانید قانون را نادیده بگیرید و
طرح را مسکوت بگذارید .من هم گفتم طرح را مسکوت
نمیگذارم ام��ا از اولویت آن را خارج میکنم .در همان
زمان آقای ایزدخواه در بحث خودرو اعالم آمادگی و ابراز
عالقه جهت کار و بررسی کرد ،ما هم دیدیم که ایشان
جوان است و انگیزه دارد .در نتیجه فضا را برای فعالیت
ایشان مهیا کردیم .آقای ایزدخواه در این زمینه مطالعات
و بررسیهای مختلفی را صورت داد و طرح را پیش من
آورد .من به ایشان خسته نباشید گفته و از گزارش خوبش
نیز تشکر کردم ،اما همزمان هم تاکید کردم که این گزارش
در زمینه توزیع پررنگ است ،در حالی که وظیفه مجلس
توجه به بحث تولید بوده و توزیع در حوزه ما نیست .در
مورد عرضه خودرو در بورس نیز دولتیها آن زمان به این
طرح ایراد گرفتند و رییس ایدرو در کمیسیون به ما گفت
که روی این طرح مانور ندهید.
در دولت سیزدهم هم وزیر صمت در کمیسیون به ما
گفت که تا نوروز  5تا  15درصد قیمت خودروها را کاهش
خواهیم داد .من در همان جلسه به ایشان گفتم که این
مسائل را مطرح نکنید چون برای شما امکانپذیر نیست.
اوال که زنجیره باالدستی در اختیار شما نیست و ثانیا ارزش
پول ملی در حال کاهش و نرخ ارز در حال افزایش است
که این موارد هم از دست شما خارج است.
 ولی به صراحت چند بار این موضوع را مطرح
کردند و حتی قولهایی هم در مورد افزایش تیراژ
تولید به  1/1میلیون دستگاه دادند.
بله ،اتفاقا پیش از یکی از جلسات سران قوا که آقای
قالیباف ما را به همراه برخی از روسای کمیسیون و وزیر
صمت دعوت کرده بودند ،باز هم آقای فاطمیامین در این
جلسه اعالم کرد که تا پایان امسال میزان تولید را افزایش
داده ،قرعهکشی را حذف کرده و قیمتها را نیز کاهش
خواهیم داد .صحبت ایشان که تمام شد آقای قالیباف به
من نگاه کرد و من نیز گفتم که نمیدانم ایشان از روی
چه مالحظهای این صحبتها را مطرح میکند .پیش از
این نیز گفته بودیم که چنین حرفهایی را مطرح نکنند.
این قولها مبنایی نداشته و در اختیار ایشان هم نیست.

دقیقا یک هفته پس از این جلسه بود که شاهد بودیم
قیمت خودروها افزایش پیدا کرد .با ایشان تماس گرفتم
و گفتم وقتی بانک مرکزی شاخص تورم را اعالم میکند،
خودروسازان مجاز به تغییر قیمت هستند ،حاال شما از
کجا میخواهید کاهش قیمت داشته باشید؟
 جوابشان چه بود؟
جوابی نداشتند بدهند ،لذا از ایشان باز هم خواهش
ک��ردم که این صحبتها را دیگ��ر مطرح نکند ،چراکه
برخی از مهمترین مولفههای آن در اختیارش نیس��ت.
در واقع معتقدم از دیدگاه کارشناسی ،مشکل اصلی دو
خودروساز ما در ساختار آنهاست .بنابراین بحث کردن در
مورد معلولها نتیجهای دربر نخواهد داشت .کمااینکه
پیش از این هم نتیجهای نگرفتهایم .دولت اگر قصد دارد
که خودروساز داشته باشیم ،باید سهام هر دو کارخانه را
به مردم واگذار کند.
 ش�ما بارها مطرح کردید که خودروسازان به
حیاطخلوت دولتها تبدیل شدهاند.
اگر سهام و مدیریت دو خودروساز همچنان در اختیار
دولت باشد ،تمامی عیب و ایرادها نیز متوجه دولت خواهد
بود .امروز دولت در ایرانخودرو پنج تا شش درصد سهام
داشته اما دخالت صد درصدی میکند .من از همان ابتدای
مجلس هم بارها در مصاحبههای مختلف تاکید کردم که
شما باید از این مساله فاصله بگیرید ،زیرا اکنون با این کار
تبدیل به رقیب مردم شدهاید.
امروز باید کلیت صنعت خودروی ما در نظر گرفته شود.
بخش خصوصی هم در کشور ما خودرو تولید میکند ،اما
دولت دست روی دو کارخانه ایرانخودرو و سایپا گذاشته
و در حال دخالت است .در واقع سوال اصلی من این است
که چطور میشود فرزندان این مملکت در حوزههای علم
و تکنولوژی مانند نانو ،بیو ،انرژی هستهای و سلولهای
بنیادی در حال فتح قلهها هستند ،اما همین بچهها قادر
نیستند یک خودرو با چهار چرخ تولید کنند؟ این مساله
برای من باورپذیر نیست ،به همین دلیل هم هست که
معتقدم نقص در جای دیگری است .در واقع نقص اصلی
در ساختار و دخالتهای دولتی است .خودروسازان حیاط
خلوت تمام دولتها بودهاند .یعنی برای دولتیها تبدیل
به مکانی شدهاند که دوستان خودشان را بر سر مناصب
مدیریتی بگذارند .یکی از مدیران عامل ایرانخودرو به من
گفت که این دو خودروساز  136شرکت تشکیل دادهاند.
ب��رای چه این کار را کردهاند؟ برای اینکه هیاتمدیره و
مدیرعامل منصوب کنن��د و کاری هم به خروجی کار
ندارند .به این میگویند ساختار؟
ما با دولت گذشته همفکر نبودیم ،اما در این زمینه آن
راراهنماییکردیم؛باایندولتهمفکرهستیمومیگوییم
بای��د س��اختار را اصالح کنید .البت��ه این دولت چنین
موضوعی را قبول دارد .یعنی شخص آقای رییسی و معاون
اول ایش��ان تاکید دارند که دولت نباید در خودروسازی
باشد .آقای مخبر در جلسهای مشترک با من اعالم کرد
که نمیدانم دولت در خودروسازی چه میکند؟
در واقع نتیجه چنی��ن دخالتهایی این بوده که در
یک کشور و یک منطقه خودروسازانی مانند گروه بهمن،
شرکت ماموت و ...فعالیت کرده و مشکلی از بابت زیاندهی
ندارند ،اما دو خودروساز بزرگ ما همیشه دارای مشکل
ب��وده و امروز در ح��دود  100هزار میلیارد تومان زیان
انباشته دارند.
س��وال ما از خودروس��ازان این است که شما خودرو
پیشفروش ک��رده و برای محصول خود قیمت تعیین
میکنید ،کف ماجرا این است که نقد میفروشید؛ یعنی
شما کاالیی در دست دارید که قیمت برایش تعیین شده
که قیمت تمام شده به اضافه سود است ،حاال چرا پول
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قطعهساز را نمیدهید و یا زیان میکنید؟ سرنوشت این
پول چه میشود؟ معتقدم که این ضرر یک بنگاه اقتصادی
نیست و این پول گم میشود .خودروسازان هزینه سربار و
پرسنل اضافه دارند ،قبول .اما هزینه سربار مشخص است.
عددی که ارائه میدهید نیز دارای ابهام بوده و از طرف
دیگر محصولی هم که تحویل میدهید ،این چنین است.
شما همین بحث قرعهکشی خودروها را نگاه کنید .ظرف
چند ثانیه درخواستها پر میشود .اینها که همگی مردم
و مصرفکننده نیستند ،بلکه دالالنی هستند که مدیریت
فروش خودروها را برعهده داشته و ما هم نمیدانیم چه
کسانی هستند .دولت قبل گوشش به این حرفها بدهکار
نبوده و مسائل را رها کرده بود ،اما این دولت قصد دارد
که چنین بس��اطی را جمع کند .اگر خودرو به دس��ت
مصرفکنندهبرسدماشاهدچنینولعونوساناتینخواهیم
بود .کما اینکه امروز هم مشاهدات میدانی ما نشان میدهد
تولید خودرو رشد داشته است.
 شما میگویید که تولید خودرو از زمان روی
کار آمدن دولت س�یزدهم رش�د داش�ته است؛
اما خودروس�ازان همچن�ان گالیه میکنند که با
قیمتگذاری دستوری ،دچار زیاندهی هستند.
در این خصوص و مساله قیمتگذاری چه نظری
دارید؟
مساله قیمتگذاری برای یک واحد و بنگاه اقتصادی
به نظر من هم موردی نامفهوم است .نظارت باید وجود
داشته باشد .مثال ش��ما بگویید قیمت تمامشده 10
تومان است و دولت هم بگوید دو تومانش را سود بگیر.
این موضوع خوب است ،ولی اینکه تولیدکننده را ملزم
کنید که به قیمت پایینتر بفروشد ،از کجا قرار است
که هزینه آن را پرداخت کند؟ من اکنون قصد ندارم
به بحث اختالفنظرهایی که با فرمول شورای رقابت
وجود داش��ت و اینکه اکنون این شورا کنار رفته وارد
ش��وم ،اما به طور کلی معتقدم که حمایت از مردم و
ملت باید در نظام جامع تامین اجتماعی تعریف شود.
بارها مطرح کردهام که ما الزم است نظام جامع تامین
اجتماعی ،نظام جامع بانکی ،مالی ،بیمه ،حملونقل و...
داشته باشیم که همگی دست در دست هم به مردم
خدمات بدهند .در نظام جامع تامین اجتماعی دولت
از ش��ما س��وال میکند آیا نیاز به خودرو داری؟ شما
هم پاسخ میدهید بله .کارمند هستم و میتوانم یک
مبلغ مش��خص قسط پرداخت کنم .فرم را پر کرده و
میروید به صورت اقس��اطی خودرو خرید میکنید و
به قیمت آن هم کاری ندارید .در اینجا چه کسی باید
برای دفاع از مردم این ریسک و هزینه را قبول کند؟
دولت .اینکه اکنون به بنگاه اقتصادی دستور میدهی
کاالیی که برایت  10تومان تمام ش��ده را باید هشت
تومان بفروش��ی در هیچ کجای دنیا معمول نبوده و
قابل قبول هم نیس��ت .ضرر و زی��ان این اقدام را چه
کسی قرار است برعهده بگیرد؟ هر کس این دستور را
میدهد باید مابهالتفاوت آن ضرر را به بنگاه اقتصادی
و تولیدی پرداخت کند.
ش��ما شاهد بودید که در دولت قبل مردم را تشویق
کردند در بورس سرمایهگذاری کنند .اصل سیاست اقدام
خوبی بود برای جمع و مدیریت کردن نقدینگی .امروز
با شرایطی مواجه هستیم که به واسطه حجم نقدینگی
به رکود تورمی رس��یدهایم و از ط��رف دیگر وقتی هم
میخواهیم پروژهای اجرا کنیم ،پول و منابع نداریم .در این
شرایط بود که دولت قبل مردم را تشویق به سرمایهگذاری
در بورس کرد .من اشخاصی را میشناسم که ماشین خود
را فروخته و وارد بورس ش��دند ،اما به ناگهان دیدیم که
رییسجمهوری و وزیرش به مردم هشدار دادند که مراقب

باشید .چه اتفاقی افتاد؟ بورس ریخت و سرمایه مردم نیز از
بینرفت.یعنیبهجایاینکهبهمردمبگویندنگراننباشید
و مردم هم احساس کنند که دولت پشتوانه آنهاست و هر
ریسکی را تقبل میکند ،اینگونه رفتار کردند.
اما ما در همین دولت هم شاهد هستیم که اختالفات
وجود دارد .فارغ از بحث واردات خودرو ،شما طرح حمایت
از کارخانجات را نیز ارائه کردید و در کمیسیون نیز تصویب
شد .اما حتی کمیس��یون قضایی و مرکز پژوهشهای
مجلس هم با آن مخالفت کرده و در نهایت نیز با وجود
تصویب اولیه در صحن علنی ،دوباره خبر آمد که تصویب
نشده و به کمیسیون صنایع بازمیگردد.
ببینید اختالفات هیچگاه تمامی ندارد و اساسا در حوزه
کارشناسی اختالف همیش��ه وجود دارد .در مورد طرح
حمایت از کارخانجات صنعتی هم به اشتباه با آن مخالفت
میکنند .طراح این مساله خود من بودم .زمانی که آقای
رییسی ،رییس قوه قضاییه بود در جلسهای مشترک به
ایشان گفتم که طرحی داشته و نیاز به حمایت شما داریم.
طرح هم این است که آیا عقالنی است به واسطه بدهی
بانکی ،بیمهای ،چک و سایر مسائل ،یک واحد تولیدی
که چرخ اقتصاد کشور را میگرداند تعطیل و پلمب شود؟
آیا عقالنی است که به واسطه مسائل اقتصادی ،یک فعال
اقتصادی را به زندان بیندازیم؟ آقای رییسی فورا پاسخ
دادند خیر .در نتیجه درخواس��ت ک��ردم که در جامعه
قضات کشور بسترسازی برای این زمینه صورت بگیرد تا
به مجلس آمده و تبدیل به قانون شود .دو فوریت این طرح
نیز رای آورد تا اینکه من بیمار شدم و مدتی در بستر بودم
و اتفاقاتی که میدانید در مجلس به وجود آمد .امروز هم
براساس ماده  130آییننامه ،باالی  50امضا جمع کرده
و قرار است این موضوع را در دستور کار قرار دهیم .به ما
ایراد میگیرند که بانک چگونه قرار است مطالبات خود را
وصول کند؟ میگوییم تا امروز چگونه وصول کرده است؟
طلبتان را وصول کنید اما کارخانه را تعطیل نکنید .به
جای این کار ،سهامش را در اختیار بگیرید .اصال کارخانه
مال شما ،اما چرا باید آن را تعطیل کنید؟ بانکها عینا
سیاست آمریکا را در کشور ما پیاده میکنند .بیمه و سایر
دستگاهها نیز همینطور عمل میکنند .اگر حق یا طلبی
دارید آن را بردارید ،اما فعال اقتصادی را زندانی نکنید.
زندانی کردن یک مدیرکارخانه و فعال اقتصادی یعنی
تعطیلی بنگاه .ما در این طرح تاکید کردیم که قاضی به
جای زندان ،مجازات جایگزین تعیین کند .مثال فرد برود
و یک کارخانه دیگر راهاندازی کند .این بهتر اس��ت ،یا
زندانی کردن فرد؟ 43سال از انقالب ما گذشته و مشاهده
کردهایم که این اقدامات جوابگو نبوده و هزینهزاست .بحث
ما که در اینجا ،مسائل و جرایم امنیتی نیست.
 در این رابطه ما اکنون هم ش�اهد بروز برخی
مش�کالت قضای�ی و امنیتی ب�رای کارآفرینان
هستیم .مانند شرکت کروز یا مشکالتی که برای
شرکت شیرینعس�ل در دشت مغان پیش آمد.
شما چه برنامهای برای حمایت از این قبیل فعاالن
اقتصادی دارید؟
من دو طرح را اکنون در دس��تور کار دارم .یکی الزام
دولت به دیپلماس��ی اقتصادی و دیگری همانطور که
توضی��ح دادم ،عدم پلمب واحده��ای تولیدی و زندانی
کردن فعاالن اقتصادی .آقای محس��نیاژهای زمانی که
رییس قوه قضاییه شدند ،گفتند که وقتی راجع به کسی
بررسی میکنید ،اگر پنج کار اشتباه داشته ،شاید هشت
کار درست هم انجام داده باشد که باید آن را در نظر بگیرید.
اینکه بخواهید فورا طرف را به زندان بفرستید که درست
نیست .شخصی را میشناسم که به ناحق به زندان افتاده و
از درون زندان سه کارخانه مدرن توسط برادر و همسرش

راهاندازی کرده است .زندانی کردن چنین شخصی چه
فایدهای برای کشور دارد؟ ما به عنوان قانونگذار باید دلسوز
مردم بوده و به فکر رشد و پیشرفت کشور باشیم .به اعتقاد
من این رویه به هیچ عنوان صحیح نیست.
البته در اینجا خوشبختانه سایه رهبری بر سر ما قرار
داش��ته و ایشان دید بسیار بازی دارند .در مالقات اخیر
ایش��ان با تولیدکنندگان هم اش��اره کردند :اینکه شما
میگویید دولت دخالت نکند ،ما هم قبول داریم .بحث
دیگر ایشان هم ابراز نارضایتی از خودروسازان بود.
 به بحث خودروسازی اشاره کردید .ماجرای
آزادسازی واردات خودرو اکنون در چه مرحلهای
قرار دارد؟
در این مورد طرح مجلس دهم به دس��ت ما رسید و
آقای ایزدخواه به همراه سایر همکاران با حضور نماینده
شورای نگهبان به دنبال اصالح ماده چهار رفتند .در این
رابطه شرط این بود که قانونگذاری جدید صورت نگیرد
که طرح دوبار به صحن رفت و اعتراض شد که قانونگذاری
جدید است .یکی از شروط اساسی این طرح واردات در
ازای صادرات خودرو و قطعه است .یعنی فراز اصلی این
طرح صادرات بوده و بحث واردات در مرحله آخر قرار دارد.
اکنون هم هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت
معتقد است که این طرح برخالف قوانین باالدستی است،
امری که ما زیر بار آن نرفتهایم ،چراکه معتقدیم بحث اصلی
ما صادرات است که از سوی آنها دیده نمیشود .در سومین
جلسهکارشناسیهمنمایندگانکمیسیونرفتهونظرات
خود را ارائه کردهاند که به نظر میرس��د اعضای مجمع
متقاعد شده باش��ند .در این طرح وقتی گفته میشود
آزادس��ازی واردات ،در واقع محور اصلی واردات نیست،
بلکه اول ش��رط کردهایم باید ص��ادرات خودرو و قطعه
صورت بگیرد .اگر قرار است که روزی به یک خودروساز
بینالمللی تبدیل شویم ،باید دو ویژگی صادراتمحوری
و فناوری را داشته باشیم تا تولید ما قابلیت عرضه به بازار
جهانی را داشته باشد .اگر در بازار جهانی حضور نداشته و
صادرات هم نداشته باشیم ،کاالی ما همین میشود که
اکنون مورد قبول هیچکس نیست.
 اکنون مدتی اس�ت که بحث استیضاح وزیر
صمت از سوی نمایندگان مطرح شده و حتی در
این زمینه با محوریت نماینده قزوین امضاهایی نیز
جمعآوری ش�ده است .نظر شما در این خصوص
چیست؟
نمایندگانمجلسبنابراختیاراتقانونیشانحقطرح
استیضاح وزرا را دارند .هر چند که ما از ابتدا هم عنوان
کردیم که دولت تازه مستقر شده و برای طرح استیضاح
اندکی زود است ،اما به طور کلی همیشه برای استیضاح
زود نبوده و آقایان وزرا باید بکوشند در حد انتظار مردم
ظاهر شوند .اگر مردم ناراضی باشند ،نمایندگان نیز به
عنوان وکالی ملت حق دارند اس��تیضاح و س��وال را در
دستور کار خود قرار دهند و کسی هم نمیتواند جلوی
آنها را بگیرد .در واقع وقتی بیش از ش��ش ماه است که
یک دولت مستقر ش��ده ،جهتگیریها اکنون باید به
صورتی باشد که رضایت مردم را تامین کند .اینکه یک
وزیر قولهایی بدهد که هیچکدام عملی نشود ،مورد قبول
نمایندگان نیس��ت و وقتی هم که تصمیم به استیضاح
بگیرند کاری در این زمینه نمیتوان صورت داد.
 نظر شما در مورد عملکرد آقای فاطمیامین
در طول این مدت چیست؟
من در این رابطه با یکی از خبرگزاریها مصاحبه کرده
و گفتم که مجموعا کار دولت و وزرا ،از جمله وزیر صمت
کند است .یعنی آنطور که نمایندگان و مردم انتظار دارند،
جهش قابل مالحظهای صورت نگرفته است.

بیوک علیمرادلو مدیرعامل گروه بهمن در گفتوگو با «جهانصنعت» تشریح کرد

با تفکری کامال خصوصی جلو رفتیم
بزرگترين خودروساز تجاری کشور خواهيم شد
نسترن یوسفبکیان

صنعت خودرو به دلیل عملکرد ضعیف دو خودروسازی بزرگ و دولتی کشور اگرچه
بارها در سال جاری در تیررس انتقادات کارشناسان و حتی مقام معظم رهبری قرار
گرفتامادراینبینشاهدکمکهایقابلتوجهمجموعههایینظیرگروهبهمنبهنوسازی
ناوگان حملونقل کشور بودیم که به باور بسیاری از کارشناسان ،این مجموعه یکی از
بزرگترین و پرافتخارترین شرکتهای تولیدکننده خودرو در کشور و حتی خاورمیانه
محسوب میشود که در زمینه تولید خودروهای سواری و تجاری عملکرد قابل دفاعی
را از خود ارائه داده است .در واقع گروه بهمن از زمانی که به بخش خصوصی واگذار
شده است ،با رویکردی جدید و کامال خصوصی فعالیت کرده و در حوزه طراحی محصول ،کیفیت مناسب و خدمات
پس از فروش اقدامات ارزندهای را انجام داده است .در واقع ماموریت اصلی این شرکت ،پوشش نیازهای بازار
ترابری با رویکرد تولید وسایل نقلیه از دوچرخ تا  18چرخ ،در قالب شرکتهای ایران دوچرخ ،بهمنموتور ،سیبا
موتور و بهمندیزل اس��ت و نقش موثری در صنعت خودرو به ویژه در بخش خودروهای کار و تجاری ایفا کرده
است که بارها مورد تقدیر نمایندگان مجلس و دولتمردان قرار گرفته است.
نگاهی به گوشهای از اقدامات گروه بهمن در ماههای گذشته نشان میدهد که این گروه در سال گذشته با
راهاندازی خطوط تولید و انجام تستهای الزم ،آماده تولید و عرضه دو خودروی شاسیبلند جدید با نام فیدلیتی
و دیگنیتی شد و قرار است در زمستان  ،1401دیگنیتی و فیدلیتی پرستیژ با امکانات بیشتر و قوای محرکه
قدرتمندتر را به بازار ارائه کند .همچنین در ماه جاری شاهد افتتاح خط تولید وانت کارا در کارخانه بهمندیزل
قزوین و همچنین رونمایی از کشنده امپاور در این کارخانه بودیم که میتواند کمک شایانی به سیستم حملونقل
کشور کند .در این میان عرضه سدان جدید رسپکت از تابستان  1401آغاز خواهد شد و همچنین خودرو برقی
بهمنموتور نیز در سال  1402عرضه خواهد شد چرا که آزمایشهای آن حدود یک سال تا  18ماه به زمان نیاز
دارد و توس��عه و بهس��ازی آن همچنان ادامه دارد .اما برای بررسی دقیقتر اقدامات این گروه خودروسازی در
سالهای گذشته با مهندس بیوک علیمرادلو مدیرعامل گروه بهمن گپ و گفتی داشتیم که در ادامه میخوانید.

 آقای مهندس لطفا در مورد دستاوردهای گروه
بهمن بعد از خصوصیسازی توضیح دهید .در چند
سالاخیرچهتغییراتیدرعملکردگروهبهمنایجاد
شده است؟
حدود پنج سال از زمانی که بخش خصوصی برای خرید
سهامسهامدارانتقریباغیرخصوصیدرمجموعهبهمناقدام
کرد ،میگذرد .از آن زمان گروه بهمن با رویکردی جدید
آغ��از به فعالیت کرد و تح��والت تازهای در این مجموعه
ش��روع شد .به عبارتی میتوان گفت که با تفکری کامال

خصوصی با مسائل و موضوعات برخورد کردیم و در پنج
سال گذشته ،همه با هم و به صورت تیمی کارها را جلو
بردی��م .حتی خود بنده که از ابتدا عضو هیاتمدیره این
گروه بودم ،در این مشارکت تیمی شرکت داشتم و در واقع
میتوان گفت که مشارکت و همکاری به صورت گروهی
و هماهنگ یکی از ویژگیهای بارز مجموعه بهمن پس از
خصوصیسازی است.
در گذش��ته و پیش از خصوصیس��ازی در مجموعه
بهمنموتور کمتر از  200هزار متر مربع فضا داشتیم که

حدود دو تا سه کارخانه در آن محیط فعالیت میکردند
اما با توسعه این فضا و زیرساختها ،این کارخانهها را به
خودروسازی تبدیل کردیم به گونهای که در شرایط فعلی،
تنها فضایی  360هزار متر مربعی در اختیار بهمنموتور
قرار دارد.
طی این سالها و در ابتدای امر با حفظ خودروی مزدا،
بسترن B30را وارد بازار کردیم و بعد شرایط ورود خودروی
هاوال به عنوان خودروی شاسی بلند قدرتمند و مجهز را به
بازار مهیا کردیم که با استقبال باالیی هم روبهرو شد .در این
بین اما تحریمها آغاز شد و به ناچار تا حدی کند شدیم.
به عقیده بنده ،آمریکا از قصد بزرگترین خودروساز بخش
خصوصی را نی��ز در زیر چتر تحریمهای خاص خودش
قرار داد و در س��ال  ،97وزارت خزانهداری آمریکا به بهانه
مبارزه با تروریسم ،گروه بهمن را نیز به لیست تحریمهای
خود اضافه کرد.
در نتیجه در آن زمان فعالیت برای ما بسیار سخت شد
ولی با وجود تمامی این مشکالت ،با تالش شبانهروزی که
همکاران ما داشتند و همچنین نقش پررنگ و مثبتی که
سهامداران مجموعه ما ایفا کردند ،توانستیم برای مقابله
با تحریمها و همچنین توسعه صنعتی که در اختیارمان
قرار دارد ،راهحل پیدا کنیم .در این فاصله زمانی در سال
 1400و در اوج تحریمها و فش��ارها ،دو محصول سواری
خیلی خوب را وارد بازار کردیم .در این بین طی ماه جاری،
از محصول کارگو ون اینرودز رونمایی کردیم که محصولی
کامال جدید برای حملونقل شهری است و در یک سایز
جدید انتخاب شده که با توجه به مطالعات خوبی که در
رابطه با آن انجام شده است ،میتواند نیازهای جامعه هدف
را تا حد قابل توجهی تامین کند.
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ویژگی دیگری که گروه بهمن در اختیار دارد این است
که ما محصولی را برای ورود به بازار انتخاب میکنیم که به
لحاظ کیفیت بتواند رضایت کامل مشتری را تامین کند.
در این بین عالوه بر مواردی که سازنده اولیه خودرو رعایت
کرده اس��ت ،سعی میکنیم تا در صورت نیاز محصول را
آپگرید کنیم به طوری که گاهی تعاریف خودرو را تغییر
میدهیم و نوع موتور ،نوع گیربکس و هر بخشی که بتواند
منطبقبرنیاز بازار و افزایش سطحکیفی مورد انتظار بهمن
باشد را بهروز میکنیم.
 عملکرد گروه بهمن در حوزه اش�تغالزایی چه
تغییراتیداشتهاست؟
واقعیت این اس��ت که تعداد نیروهای کاری ما بعد از
خصوصیسازی و رویکرد جدید که اتخاذ شده ،به شدت
باال رفته است و در حال حاضر تنها در بهمنموتور بیش از
 1700نفر مشغول به کار هستند .همچنین در بهمندیزل
که حدود 300نفر نیروی کار داشت ،در حال حاضر1400
نفر فعالیت میکنند .به همین ترتیب در ش��رکتهای
قطعهسازی مجموعه بهمن تعداد نیروهای کاری افزایش
یافته است و به عنوان مثال در شرکت موتورسازی تیوان
که یکی از مدرنترین شرکتهاست ،همین اتفاق افتاده و
شرکتهایقطعهسازیراکهپیشازورودبخشخصوصی
به این مجموعه ضرر میدادند را به سودآوری رساندیم.
ازهمهاینمواردمهمتراینکهنقشگروهبهمندربورس
کامالمشخصاستوتنهاخودروسازیهستیمکههرسال
سودآوری داشتیم و سود را نیز تقسیم کردیم.
 در بح�ث خودروهای تجاری ،طی س�الهای
گذشته چه اقداماتی انجام دادهاید؟
دربخشخودروهایتجاری،واقعاتوسعهبزرگیرابنیان
گذاشتیم.دراینراستافضایهشتهکتاریکارخانهایکه
در قزوین در اختیار داشتیم را به 32هکتار افزایش دادیم و به
زودی این فضا را به 40هکتار افزایش خواهیم داد به طوری
که میتوان گفت این مجموعه بزرگترین خودروسازی
تجاری کشور خواهد شد .ما در بحث خودروهای کامیونت
بیش از 50درصد بازار را در اختیار داشتیم و حتی در برخی
مواقع ،این سهم  50درصدی به  75درصد نیز رسید .در
شرکت بهمندیزل ،همچنین کار خودروهای سنگین را در
کنار کامیونت شروع کردیم به طوری که حدود دو هفته
پیش خودروی سنگین امپاور را به بازار عرضه کردیم که
قویترین و مدرنترین کشنده کشور خواهد بود و تمام
استانداردهای ایمنی در آن رعایت شده است .در این میان
کابین بسیار خوب و با آسایش باال برای راننده در این خودرو
پیشبینی شده است.
این در حالی است که سال آینده در ِرنج متوسط امپاور را
توسعهخواهیمداد.ازسویدیگرهرسالورژنهایمختلفی
از مینیبوس را به بازار ارائه دادیم که در این زمینه نیز نقش

خوبی داریم .ما امسال در تبریز و در بخش کامیونهای
 FAWنیز دو کش��نده جدید با قدرت باالتر و امکانات
خیلی بهتر به بازار ارائه خواهیم داد و در این حوزه توسعه
محصول و ظرفیت مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین در قالب همکاری با اسنا و در زمینه تولید
اتوبوسهای ش��هری ،در سال جاری مدرنترین اتوبوس
شهری 12متری و پس از آن  18متری که بسیار مجهز
و از تکنولوژی روز دنیا برخوردار هس��تند را وارد ناوگان
حملونقل عمومی خواهیم کرد .در این اتوبوسها حتی
سیس��تم ضد باکتری و تغییر هوا نیز تعبیه ش��ده تا در
شرایط کرونایی ،آلودگی را برای حفظ سالمت مسافران
به حداقل برسانیم.
 در حال حاضر اخبار خوبی از مذاکرات به گوش
میرسد.درصورتیکهتحریمهابرداشتهشود،باچه
شرکایتجاریجدیدیمیتوانیدهمکاریکنید؟
اولویت نخس��ت ما این است که همکاری با شرکای
قدیمی خود را ادامه دهیم .در این سالها نیز سعی کردیم
ارتباطمانبااینشرکاراقطعنکنیم.دراینراستاشماشاهد
بودید که در این سالها حتی یک کامیونت ایسوزو در بازار
دچار کمبود قطعه نشد و ما با همکاری با شرکای قدیمی
تاجاییکههمکاریهایمشترکبهلحاظشرایطتحریمی
مشکلسازنشود،ادامهدادیموهمچناننیزکامیونتایسوزو
را تولید میکنیم .در واقع ما شرایط را به گونهای مدیریت
کردیم که همواره جوابگوی نیازهای بازار حملونقل تجاری
کشورباشیم.البتهتولیدخودروهاییهمچونمزدا 3راکهتا
سال گذشته تولید میکردیم ،متوقف کردیم و این موضوع
ارتباطینیزبه تحریمهانداشتبلکه قرار است ما تولید مزدا
را با رویکرد جدید و با محصوالت جدید آغاز کنیم.

در این میان تولید گریت وال هاوال را طبیعتا ادامه
خواهیم داد .در بخش تجاری همکاری با  FAWرا در
سیباموتور تا حدی حفظ کردیم و در بحث سواری نیز
امیدواریم که بتوانیم همکاریها را ادامه دهیم .در رابطه
با شرکای تجاری جدید هم به طور حتم گروه بهمن به
عنوان یکی از بازیگران و تولیدکنندههای اصلی صنعت
خودروی کش��ور ،مورد توجه بسیاری از خودروسازان
بنام دنیا قرار دارد و دوس��تان من در صنعت خودروی
جهانی و همینطور دوستان شرکای تجاری و سهامداران
گروه ما در صورت برداشته شدن تحریمها ،به همکاری
با گروه بهمن تمایل دارند .به طور کلی مجموعه بهمن
حرفهای زیادی برای گفتن دارد و میتواند محصوالتی
در ِرنجهای عالی را به بازار ارائه دهد .در واقع هدف ما
این است که این موضوع را به اثبات برسانیم که صنعت
خودرو مورد اعتماد اس��ت و ما توانایی این را داریم که
محصوالت خوبی تولید کنیم.
 در سال گذشته شاهد این بودیم که سه شرکت
بهمنموتور ،بهمندیزل و سیباموتور با رشدی قابل
توجه موفق به کس�ب جایگاه برتر خدمات پس از
فروش ش�دند .در سال جاری چه اقداماتی در این
زمینهانجامشد؟
همانطور که ش��واهد نیز نش��ان میدهد ،رضایت
مشتری برای ما بسیار اهمیت دارد .یکی از اقداماتی که
ما به عنوان بخش خصوصی انجام میدهیم و بنده به
شخصه به آن افتخار میکنم ،تعریف و افتتاح واحدی به
نام رضایت و خشنودی مشتری است که در سال جاری
اقدامات مورد نیاز برای راهاندازی آن از سوی مجموعه
بهمن انجام ش��د .این در حالی است که همه همواره
محصوالت ارائهشده به بازار را میبینند اما واقعیت این
است که راهاندازی این واحد نیز کم زمان و زحمت نبرده
است .به طوری که میتوان گفت هیچ شرکتی در ایران
این واحد را ندارد .به عبارتی اولویت ما همیشه رضایت
مشتری است و همواره در این راستا نیروهایی داریم که
تمامی بخشها را ارزیابی میکنند تا منافع مشتریان
رعایت شود .در این بین بخش  CRMو مدیریت ارتباط
با مشتری را توسعه خواهیم داد تا هیچ یک از مشتریان
گروه بهمن شکایت و درخواستی که به آن پاسخ داده
نش��ده باشد نداشته باشند .این در حالی است که ارائه
چنین خدماتی به صورت واقعی در کمتر شرکتی وجود
دارد و اینها همه حاصل زحمات همکاران من است که
با عش��ق کار میکنند .کاری که در آن عشق باشد نیز
همراه با کیفیت خواهد بود که امروز گروه بهمن در این
زمینه خودش را ثابت کرده است.

اصغر خسروشاهی نایب رییس انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو ایران درگفت و گو با «جهانصنعت» تشریح کرد

دخالت به جای حمایت
محمدرضا ستاری -این روزها دامنه انتقادات به صنعت خودروی کشور آنچنان افزایش یافته که حتی مسووالن
ارشدکشورنیزدرخصوصوضعیتاینصنعتبهصورتعلنیزبانبهانتقادگشودهاند.صنعتیکهاکنونهمزمان
با افزایش شدید قیمتها در بازار با رکود مواجه بوده و خودروسازان بزرگ نیز در حال زیاندهی هستند .در
مورد زیان انباشته این دو شرکت خودروسازی آمارهای مختلفی منتشر میشود ،اما آنچه مسلم است زیان انباشته
آنها اکنون به باالی  100هزار میلیارد تومان رسیده و مبلغی بیشتر از این نیز بدهی دارند .از سوی مقابل اما
فعاالن صنعت خودرو وضعیت امروز را حاصل دخالتهای دولت در این صنعت میدانند ،دخالتهایی که یکی از
موارد مهم آن قیمتگذاری دستوری است که سبب زیانده شدن محصوالت تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور
شده است .آنها میگویند در شرایطی که هزینههای تولید روزبهروز افزایش یافته و قیمت مواد اولیه بعضا باالتر
از نرخ جهانی توسط شرکتهای دولتی عرضه میشود ،برای محصول تمامشده به اسم حمایت از مصرفکننده
سیاست سرکوب قیمت دنبال میشود .سیاستی که باعث شده قیمت خودروهای درب کارخانه تا بازار تفاوت
معناداری پیدا کرده و سود آن نصیب دالالن شود و از طرف دیگر خودروسازان را با زیان مواجه سازد .به همین
دلیل هم هست که شاهد هستیم در طول سالهای اخیر نه تنها سیاستگذاریها برای برونرفت صنعت خودرو
و قطعهسازی جوابگو نبوده ،بلکه روزبهروز نیز بر دامنه مشکالت فعاالن این صنعت افزوده میشود .نمونه این
مساله در شعارهای افزایش تیراژ خودروها نمایان است .حداقل دو وزیر صمت فعلی و سابق روی این مساله
تاکید کرده و قول دادهاند که در یک بازه زمانی مشخص تولید را افزایش داده و قیمتها را ساماندهی کنند،
اما آنچه از سال گذشته تاکنون رقم خورده این است که نه تنها تولید خودروسازان افزایش جدی نداشته ،بلکه
زیان انباشته آنها تشدید شده و قیمتها نیز باالتر رفته است .حال سوال این است که برای افزایش تولید
چه کسانی غیر از قطعهسازان میتوانند چنین هدفگذاری را به واقعیت تبدیل کنند؟ به همین دلیل است که
با اصغر خسروشاهی نایب رییس هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودروی کشور گفتوگو
کرده و شرایط امروز فعاالن قطعهساز را مورد بررسی قرار دادهایم.

 اخیرا آماری منتشر شد مبنی بر اینکه از1200
قطعهساز کوچک و متوسط کش�ور در حدود 400
واحد به واس�طه مش�کالت مالی و عدم پرداخت
مطالباتشانتعطیلشدهاند.نظرشمادراینخصوص
چیست؟ امروز قطعهسازان کوچک و متوسط ما در
چه شرایطی به سر میبرند؟
ما در حدود  1200قطعهساز در کشور داریم ،اما از نظر
آماری اطالع دقیقی ندارم که چه میزان از آنها به واسطه
مش��کالتی که گفتید تعطیل ش��دهاند .البته الزم است

تاکید کنم قطعهس��ازان کوچک در شرایطی که مشکل
نقدینگی به وجود میآید ،بیشترین لطمه را میخورند و
از آنجا که صدایشان به جایی نمیرسد ،طبیعتا به سمت
تعطیلی کشیده میشوند .در واقع تا پایان امسال همچنان
مشکلنقدینگیقطعهسازانپابرجابودهواینمشکلبرای
قطعهسازان کوچک نمود بیشتری داشته است .به همین
دلیل به واسطه اینکه نمیتوانند جوابگوی هزینهها باشند
و خرید مواد اولیه نیز برایشان دشوار میشود به تعطیلی
کشیدهمیشوند.

 اکنون برخ�ی از آمارها حکایت از آن دارد که
قطعهسازان حدود  36الی  37هزار میلیارد تومان
از خودروس�ازان طلبکار هستند .اکنون وضعیت
مطالبات معوق مانده شما چگونه است؟ آیا اقدامی
جهت رفع این مانع صورت گرفته است؟
به صورت کلی خودروسازان به واسطه زیاندهی ،هر
س��ال از حجم نقدینگیشان کاسته میشود که بخشی
از این فشار بر دوش قطعهسازان وارد میشود .به همین
دلیل عالوه بر قطعهس��ازان ،به خودشان نیز لطمه وارد
میشود ،زیرا نمیتوانند در این شرایط به اهداف تولیدی
خود دست پیدا کنند.
ریشه این مسائل نیز به خاطر زیانده بودن دو شرکت
بزرگ خودروسازی است .این موضوع سبب شده که سال
بهسالمشکالتنقدینگیآنهاافزایشیابدوازآنجاکهزیان
انباشته خودروسازان اضافه میشود ،طبیعتا ناچار هستند
که از نقدینگی جاری خود خرج کنند .به همین دلیل یا به
بانکهابدهکارمیشوندویااینکهقادربهپرداختمطالبات
قطعهسازاننیستند.
 در م�ورد ارق�ام بدهی خودروس�ازان و اینکه
پرداختی آنها به شما به چه صورتی رقم میخورد،
اکنونوضعیتچگونهاست؟
رقم  36تا  37هزار میلیارد تومانی که ش��ما در مورد
مطالبات قطعهسازان از خودروسازان ذکر کردید درست
است.بااینحالقطعهسازانقبولکردهاندکهمطالباتخود
را در  120روز دریافت کنند که متاسفانه این مساله هم با
توجه به مشکالت نقدینگی خودروسازان با موانعی روبهرو
شده است .دلیلش هم این است که هزینه جاری آنها زیاد
بوده و ظرفیت تولیدشان نیز به حدی نرسیده که بتوانند
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این هزینهها را پوشش دهند .فکر میکنم دو خودروساز ما
حدود 1/8میلیون دستگاه در سال ظرفیت تولید دارند که
امروز تقریبا 50درصد آن فعال است .به همین دلیل عالوه
بر هزینههای جاری و ثابت ،مشکل زیاندهی فروش که به
واسطه قیمتگذاری دستوری رقم خورده ،مشکالت آنها
را تشدید کرده است.
 ش�ما به بحث زیاندهی دو خودروس�از اشاره
کردید .اکن�ون با این وضعیت تولید غیررقابتی و
انحصاری ک�ه وجود دارد ،چرا باید خودروس�ازان
زیانده باش�ند؟ آیا این زیاندهی صرفا ناش�ی از
قیمتگذاری دستوری دولت است؟
شما اگر دهه 80و اوایل دهه 90را در نظر بگیرید ،این دو
خودروساز زیانده نبودند .اوال تولیدشان را به قیمت حاشیه
بازار میفروختند و بحث قرعهکشی نیز مطرح نبود .حتی
در بعضی از مواقع تیراژ تولید به میزانی بود که خودروسازان
محصوالتشانرابهصورتلیزینگوتسهیالتبهمشتری
عرضه میکردند .حاال چرا آنها امروز با این وضعیت مواجه
شدهاند؟ در این رابطه چند اتفاق صورت گرفت .نخست
اینکه این دو شرکت آمدند و با یکسری از سرمایهگذاریها،
نقدینگیخودرابیرونکشیدند.بهعنوانمثالآمدندوسهام
خودشان را خریدند که باعث کاهش نقدینگی آنها شد .یا
اینکه در زمان دولتهای نهم و دهم به صورت دستوری در
کشورهایی مانند ونزوئال ،سوریه ،سنگال و آذربایجان خط
تولید راه انداختند که بهصرفه نبود .یا حتی در استانهایی
سرمایهگذاری کردند که این مساله لزومی نداشت .همین
موضوع باعث ش��د که از نقدینگی خودروسازان کاسته
ش��ود ،زیرا این س��رمایهگذاریهای صورتگرفته عمال
سوددهی نداشت.
اتف��اق بعدی در این زمینه بح��ث آغاز قیمتگذاری
دس��توری بود .یعن��ی از طریق فرمول ش��ورای رقابت،
قیمتگذاری روی محصوالت تولیدی صورت گرفت که
به واسطه تورم به مرور شکاف میان قیمت کارخانه و بازار
افزایش یافته و به زیاندهی خودروسازان منجر شد.
 *در این رابطه یک سوال مهم مطرح میشود.
اینکه زمس�تان سال گذش�ته آقای رزمحسینی
وزیر س�ابق صمت گفته بود که تا خرداد امس�ال
میزان تولید را  50درصد افزایش خواهیم داد .بعد
از آن آق�ای فاطمیامین هم روی این نکته تاکید
داشت که تا پایان سال تولید خودرو به 1/1میلیون
دستگاهمیرسدوقیمتهاکاهشمییابد.اخیرانیز
رییسجمهوری در بازدید از خط تولید ایرانخودرو
روی افزایش تیراژ تولید تاکید کرده است .اساسا
سوال این است که وقتی میگوییم دو خودروساز
اکنون در حال زیاندهی هس�تند ،با کدام منطق
اقتصادی قرار است تیراژ تولید محصوالت زیانده
خود را افزایش دهند؟
ببینید اشکال وارده این است که در بحث اقتصاد ،تولید
و صنعت ،نمیتوان دستوری عمل کرد .تولید باید مبنای
اقتصادی داشته و سودده باشد .اگر قرار بود با دستور کاری
پیش میرفت که در طول چند سال گذشته مشکالت ما
حل شده بود .بنابراین بدون اینکه یک برنامه اجرایی مدون
برای رسیدن به اهداف داشته باشیم ،نمیتوانیم مشکالت
را حل کرده و به هدفگذاری خود برسیم .نکته جالب این
است که از زمان وزارت آقای نعمتزاده تاکنون که آقای
فاطمیامینهستند،پنجوزیرقصدداشتندباحذفشورای
رقابت ،قیمتگذاری را حذف کرده ،دست هیات مدیره را
برای قیمتگذاری باز گذاشته یا قیمت را بر اساس حاشیه
بازار تعیین کنند ،اما هیچکدام موفق نشدند ،زیرا که این
فرآیندبیشتریکتصمیمگیریسیاسیاستتااینکهمبنای
اقتصادیداشتهباشد.درنتیجهطبیعیهمهستکهنتوانید

به اهداف خود دست پیدا کنید.
اساسا یک شرکت تولیدی باید سودده باشد تا بتواند
سرمایهگذاری کرده ،ارز خود را تهیه کند و سپس با تامین
نقدینگی الزم به س��مت اهدافش گام بردارد .وقتی شما
سوددهی نداشته و به موازات آن مشکالت ارزی و نقدینگی
داشته باشید و توان پرداخت پول قطعهساز را نیز نداشته
باشید ،مطمئنا به اهداف خود دست پیدا نخواهید کرد.
متاسفانه شواهد نشان میدهد در کشور ما بیشتر از اینکه
بخواهندراهکارهارابهصورتکارشناسیبررسیکردهوارائه
دهند ،به دنبال طرح شعار و اهداف بلند هستند ،امری که
به همه از جمله دولت و خودروساز لطمه زده است .بنابراین
معتقدم قبل اینکه بخواهیم اهداف را تعریف کنیم در ابتدا
باید بررسی کنیم قرار است مشکالت به چه صورت رفع
شوند .بعد بیاییم و با یک کار کارشناسی هدفگذاریهای
خود را تبیین کنیم.
 آق�ای خسروش�اهی ما اکن�ون با یک هجمه
گس�ترده رس�انهای علیه خودروس�ازان روبهرو
هستیمکهالبتهدربسیاریازمواردمنعکسکننده
واقعیتهای موجود در این صنعت است .اما در این
میان مواردی هم دیده میش�ود که به شائبههایی
دامن زده است .مثال وزارت صمت اعالم میکند که
خودروسازان در مورد حادثه تصادف جاده بهبهان-
رامهرمز مقصر نیستند ،اما باز هم پلیس راهنمایی
و رانندگی تقصیر اصلی را به گردن آنها میاندازد.
یا اینکه شاهد هستیم مدیران شرکتهای بزرگی
مانند کروز ،به دادگاه فراخوانده شده و با اتهام فساد
اقتصادیمواجهمیشوند.آیااینکهبرخیمیگویند
چنیناقداماتیبرایبرچیدنشرکتهایقطعهسازی
است ،به واقعیت نزدیک است؟
حرفشمارادرموردهجمهسنگینعلیهصنعتخودرو
قبول دارم .خودرو صنعتی است که به واسطه فراگیر بودن و
نیازی که آحاد مردم به آن دارند ،مورد توجه تمامی اقشار از
مردمعادیگرفتهتاعالیرتبهترینمسووالناست.بنابراین
هر مشکلی هم که پیش میآید ،اولین جایی که انگشت
اتهام به سمتش نشانه میرود ،همین صنعت خودرو است،
در حالی که اگر ما بررسی کنیم در بسیاری از مسائل واقعا
ایراد از فعاالن این صنعت نیست .به عنوان مثال در بحث
ایمنیجادهها،فرهنگرانندگیوسایرموارد،دیگرتقصیری
به گردن خودروسازان و قطعهسازان نیست .در واقع اکنون
شرایطی پیش آمده که سایر مسائل نادیده گرفته شده و
هجمه سنگین تنها متوجه صنعت خودرو میشود.
این موضوع به اعتقاد من نادرست است .مسووالن کشور
بایدبدانندکهصنعتخودروبهعنوانصنعتیمادر،قابلیت
رشددهی و ارتقای سایر صنایع را داراست .اگر هم صنعت
خودرو اشکال دارد که به اعتقاد من اشکال هم دارد ،باید
بررسی ریشهای در آن صورت گرفته و راهکارهای خروج از
آن استخراج شود ،نه اینکه بخواهیم با هجمه سنگین تنها
به این صنعت لطمه وارد کنیم.
از سوی دیگر من این مطلب را قبول ندارم که به واسطه
هجمه رسانهای و متهم کردن صنعت خودرو ،قصد بر این
استکهیکانحصاربرایگروهخاصیدربخشقطعهسازی
ایجاد ش��ود ،زیرا این کار در کشور ما امکانپذیر نیست.
بازار ایران به طور طبیعی ساالنه نیاز به  1/5تا  2میلیون
دستگاه خودرو دارد که به واسطه شرایط نقدینگی امکان
واردات این حجم از خودرو امکانپذیر نیست .لذا بازار به این
بزرگی را هیچکس حاضر نیست به خودروسازان خارجی
یا واردات تحویل دهد .ما پیش از هر چیز الزم اس��ت در
سیاستگذاریهای خود تجدید نظر کرده و اشکاالت را به
صورتساختاریحلوفصلکنیم.متاسفانهاکنونبهبحث
سیاستگذاریکسیایرادیواردنمیکند،اماتمامایراداتبه

صنعت خودرو و تولیدکننده گرفته میشود.
این صنعت بالذات ،صنعت بد و زیاندهی نیست ،اگر
هماکنون وضعیتش به این گونه رقم خورده به واس��طه
مشکالتیاستکهسیاستگذاریهایغلطمنجربهآنشده
است .همه میدانیم که مدیریت دو خودروساز بزرگ ما در
دست دولت است که هم هیاتمدیره را انتخاب کرده و هم
بررویآننظارتمیکند.اگربهعقببازگردیممیبینیمکه
در دهههای 1370و 1380صنعت خودروی ما رشد خوبی
داشتوپسازامضایتوافقبرجامنیزیکتحولمهمدرآن
صورتگرفت.امادرطولاینچندسالبهواسطهتحریمها،
دخالتهای دولت در روند تولید و سرمایهگذاریهای غلط،
وضعیت صنعت خودروی ما به این روز دچار شد .بنابراین
اگر میخواهیم این صنعت اصالح شود باید با برنامهریزی
و سیاستگذاری اصولی پیش برویم ،در غیر این صورت با
شعار دادن و تعیین اهداف بلند ،بدون اینکه مسیری اصالح
شود به جایی نخواهیم رسید.
 با این شرایط اگر وضعیت به همین منوال پیش
برود ،ش�ما چه دورنمایی را برای صنعت خودرو و
قطعهسازیمتصورهستید؟
معتقدم که وضعیت به این شکل ادامه نمییابد .آقای
فاطمیامین که به عنوان وزیر صمت انتخاب شد در بحث
قیمتگذاری و اصالحات ،اقداماتی انجام داد که در نوع خود
مناسب است .طبیعتا اگر این اصالحات ادامه پیدا کند و
خودروسازان بتوانند محصوالت سودده خود را گسترش
داده و محصوالت زیانده را از دور خارج کنند ،باید به بهبود
شرایطامیدوارباشیم.مابایدقبولکنیمکهمطابقتورمباید
قیمت خودرو نیز افزایش یابد .نمیشود که از یک طرف
قیمتمواداولیه،سوخت،دستمزدوسایرهزینههاراافزایش
دهیم و از طرف دیگر انتظار داشته باشیم قیمت خودرو باال
نرود .به همین دلیل است که معتقدم باید مطابق با تورم
موجود به هیات مدیره خودروسازان اجازه تصمیمگیری
در مورد قیمت محصوالتشان داده شود .همچنین امیدوارم
تجربه این چند سال باعث شود تا وزارت صمت و مجلس
هر چه زودتر به فکر حل مشکل باشند و به مسیر صحیح
بازگردند تا صنعت خودرو بتواند به ظرفیت تولید واقعی
خود برسد .اگر این اصالحات صورت بگیرد و مسائلی مانند
خصوصیسازی و تقویت بخش خصوصی در قطعهسازی و
خودروسازیجدیگرفتهشوندبهطورحتممیتوانیمانتظار
رشد از این صنعت را در سالهای آتی داشته باشیم.
 شمابهعنوانیکفردباتجربهدرصنعتخودرو
وهمچنینقطعهسازیاگربخواهیدمهمترینمشکل
این صنایع را بیان کنید و یک راهکار هم برای آن
ارائهدهید،پیشنهادتانچیست؟
بزرگترینمشکلمادخالتدولتاست،دخالتیکههم
در بحث قیمتگذاری وجود دارد و هم در بحث مدیریت.
بنابراین هر چقدر از دخالتهای دولت کاسته شده و اجازه
تصمیمگیریبهبخشخصوصیبراساسمبانیاقتصادی
و صنعتی داده ش��ود ،به نفع ما خواهد بود .شما خودتان
مالحظهبفرماییدصنعتفوالدوپتروشیمیچرادرشرایط
بهتری قرار دارند؟ آیا دولت در این صنایع قیمتگذاری
دستوری اعمال میکند؟ خیر .این صنایع در بورس کاال
حضورداشته،صادراتخودرادارند،سرمایهگذاریمیکنند،
سود هم میبرند و کسی هم کاری به کار آنها ندارد .اما از
طرفدیگردرصنعتخودرومیبینیمدخالتهاییصورت
میگیرد که بیشتر جنبه سیاسی دارد تا اقتصادی .در واقع
دولتومجلسبایدازصنعتخودروحمایتکنندنهاینکه
بخواهند به روند دخالتی خود ادامه دهند .اگر این اتفاق
صورت بگیرد و صنعت خودرو به بخش خصوصی واگذار
شده و دست از قیمتگذاری دستوری بردارند به طور حتم
این صنعت به مسیر اصلی خود بازمیگردد.

حمداهلل محمدنژاد رییس هیاتمدیره گروه صنعتی سدید در گفتوگو با «جهانصنعت» اعالم کرد

زنجیره صنایع نفت و گاز
محور اصلی فعالیتهای گروه صنعتی سدید
«جهانصنعت» -مهندس حمداهلل محمدنژاد رییس
هیاتمدی��ره گروه صنعتی س��دید ط��ی گفتوگویی با
«جهانصنعت» ضمن تبریک مبعث رسول اکرم(ص) اظهار
کرد :هلدینگ سدید در سال 1342تاسیس شد و پس از طی
دو دهه از فعالیت خود ،با جهتگیریهای کالن اتخاذشده،
کس��بوکارهای خود را با تاس��یس شرکتهای مختلف،
گستردهتر کرد به طوری که هماکنون با دارا بودن چندین
شرکت زیرمجموعه در صنایع نفت ،گاز ،پاالیش ،پتروشیمی،
آب ،انرژیهای تجدیدپذیر ،ساخت کارخانجات تولید فوالد
و شکر و بازارهای مالی فعالیت کرده و در پروژههای مختلف
ملی نیز نقشآفرینی کرده است.
وی ادامه داد :س��دید در ابتدای تاسیس ،تمرکز اصلی
خود را روی صنعت ماشینس��ازی قرار داد و در این زمینه
نیز موفقیتهای مختلفی را کسب کرد .به مرور زمان و به
دلیل نیاز کشور به ایجاد و توسعه خطوط انتقال نفت ،گاز و
آب هلدینگ سدید با خرید ماشینآالت و تجهیزات بهروز از
برندهای مطرح جهانی ،در حوزه تولید لولههای قطور فوالدی
خطوط انتقال مزبور ورود کرد و در این راستا هماکنون دو
ش��رکت لوله و تجهیزات س��دید و لولهسازی ماهشهر به
عنوان شرکتهای زیرمجموعه گروه صنعتی سدید در این
بخش فعالیت میکنند .بهرهمندی از نیروهای متخصص،
ماشینآالت مدرن ،آزمایشگاههای تخصصی ،استفاده از مواد
اولیه مرغوب و در نهایت کیفیت باالی لولههای قطور فوالدی
تولیدشده ،سبب شده است در طی سالهای مختلف سدید
نقش موثری در تولید ،تامین و پیشبرد اجرای پروژههای مهم

ملی در این خصوص داشته باشد به گونهای که سدید در
حال حاضر انواع لولههای مورد نیاز کشور در بخش خشکی
و دریایی در دو حوزه نفت و گاز ترش و شیرین و همچنین
خطوط انتقال آب را تولید و تاکنون چندین هزار کیلومتر
لوله را روانه اس��تفاده در پروژههای صنایع نفت ،گاز و آب
کرده است.
وی اضافه کرد :به موازات حضور در کس��بوکار تولید
لولههای قطور فوالدی ،سدید با ایجاد شرکتهای پیمانکاری
و نیز حضور در ترکیب س��هامداری این شرکتها از جمله
ش��رکت توسعه سازههای دریایی تس��دید ،شرکت فوالد
گسترشوشرکتفالقصنعت،انجامفعالیتهایپیمانکاری
به شیوههای مختلف از جمله  EPCو  GCدر صنایع نفت،
گاز ،پاالیش ،فوالد ،معدن ،آب ،انرژیهای نو و ...را در دستور
کار خود قرار داد .به گونهای که شرکت تسدید با برخورداری از
انواع گواهینامههای مورد نیاز طی سالهای اخیر موفق شده
است با طراحی ،ساخت و نصب انواع سازههای دریایی شامل
جکت و سکوهای دریایی مرتبط با اکتشاف و استخراج نفت
و گاز همچون جکت  P4با وزن  3800تن به عنوان یکی از
بزرگترین جکتهای منطقه ،اجرای چند صد کیلومتر خط
لوله انتقال نفت زیردریایی در میادین نفتی ،پلهای ارتباطی
و فلر در میادین مختلفی مانند رشادت ،ایالم ،سلمان ،فروزان،
هنگام ،ابوذر و نوروز و فعالیت در پروژههای بخش ساحلی
( )ON Shoreو فراساحلی( ،)OFF Shoreنقش موثری
در این حوزه ایفا کند .ضمن اینکه بهرهگیری از یارد تخصصی
در خرمش��هر و امکان ساخت و طراحی سازههای مختلف

میادین نفتی و گازی ،از جمله دیگر مزایای این ش��رکت
باسابقه است.رییس هیاتمدیره هلدینگ سدید گفت :عقد
قراردادهای مرتبط با حوزه تعمیرات و نگهداری(، )O&M
در پاالیشگاههای مهم کشور و نیز جهتگیریهای اتخاذشده
در راستای ورود به کسبوکار اکتشاف و استخراج ( )E&Pاز
جمله دیگر فعالیتهای شرکت تسدید است.
محمدن��ژاد که خود یکی از مدیران ارش��د و باتجربه
مجموعه نفت و گاز کش��ور است و به عنوان مدیرعامل
شرکت ملی گاز ایران در سالهای گذشته ،نقش مهمی
را در توسعه صنعت گاز و گازرسانی در کل کشور ایفا کرده
است ،در خاتمه اظهار کرد :طراحی ،تولید و نصب پمپهای
بهروز ،پیش��رفته و حجیم مورد نیاز زنجیره صنایع نفت،
گاز ،پتروشیمی و پاالیشگاهی توسط شرکت دانشبنیان
پمپ و توربین پتکو ،به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو
در این عرصه در کشور و استفاده از محصوالت این شرکت
در مگاپروژههای مختلف طی دو دهه اخیر نیز خود بیانگر
حضور موثر شرکتهای زیرمجموعه گروه صنعتی سدید
در زنجیره صنایع نفت و گاز کشور به عنوان فعالیتهای
محوری این هلدینگ عظیم صنعتی است.
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«جهان صنعت» در گفتوگو با محمدرضا کالهیصمدی رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران بررسی کرد

مشارکت و بازارهای خارجی؛ شاهبیت توسعه صنعتی در ایران
محمدرضا ستاری -سال جاری در حالی به پایان میرسد که در بخش صنعت با وجود تمامی شعارها ،برنامهها
و منابعی که صرف شد ،شاهد تداوم چالشها ،موانع تولید و حتی رکود بودیم .آمارهای رسمی نشان میدهد
ک��ه ب��ه موازات افزایش ت��ورم و باال رفتن هزینههای تولید ،همزمان قدرت خرید کاهش یافته و در این میان
تولیدکنندگان کشور همچنان با مشکالتی نظیر تامین مواد اولیه ،افت شاخصهای کسبوکار و نیز کاهش ظرفیت
تولید روبهرو بودهاند.
در این رابطه به گفته کارشناسان موانع تولید در ایران به سلسله عواملی بازمیگردد که در میان آنها ،دخالتهای
دولتی ،انحصار ،بسته بودن مسیر دستیابی به بازارهای خارجی و عدم تمایل به سرمایهگذاری از جمله علتهای
کلیدی محسوب میشوند؛ اموری که به اقتصاد کالن کشور وابسته بوده و نمیتوان انتظار داشت مادامی که این
مسائل همچنان تولیدکنندگان کشور را درگیر میکند ،بخش صنعت قادر به شکوفایی و توسعه باشد.
در این رابطه با محمدرضا کالهیصمدی رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران به گفتوگو پرداخته و
مهمترین مسائل پیشروی صنعتگران کشور را مورد بررسی و تحلیل قرار دادهایم.
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 امروزوقتیبررسیمیکنیم،شاخصهاوآمارهای
موجودبیانگروضعیتمناسبیازتولیدوصنعتکشور
نیس�ت .به عنوان نمونه شاخص تولید شرکتهای
بورسی که توسط پژوهشکده پولی و بانکی ارائه شده
رقم منفی  1/1درصد را ثبت کرده است .به نظر شما
چرا با وجود وعدهها ،برنامهها و منابعی که برای رونق
تولید کش�ور اعالم و صرف شده ،اکنون در وضعیت
رکود قرار داریم؟
این ش��اخص موضوع جدیدی نیس��ت و شاید روند آن
نزدیک به  10س��ال باشد که آغاز شده است .در این میان
مشکالت ما رفتهرفته عمیقتر از گذشته شده که معتقدم
ریشه آن به مساله رقابتپذیری بازمیگردد .در طول دو ،سه
سال اخیر در اتاق بازرگانی بحث بهبود فضا و شاخصهای
کس��بوکار مطرح ش��ده ،ام��ا من معتقدم که ش��اخص
رقابتپذیری از این موضوع مهمتر است .در این رابطه شاخص
راهبریکهتوسطمجمعجهانیاقتصادتهیهشدهوکشورهای
مختلف را از منظر رقابتپذیری مقایسه میکند ،نشاندهنده
این است که رتبه ما نسبت به قبل نزولی بوده است .در واقع
این ش��اخص ورژن جدید و پیچیدهای است که  136آیتم
را از  12منظر مورد س��نجش قرار داده و نشان میدهد که

الزامات رقابتپذیری در جهان در حال تغییر است؛ امری که
بسیار عمیقتر و گویاتر از سایر شاخصها به فضای کسبوکار
میپردازد .الزم است خاطرنشان کنم که فضای کسبوکار
عمدتا به سهولت راهاندازی کسبوکار نگاه میکند و به واسطه
اینکه قابلیت دس��تکاری در اعداد و ارقام در آن وجود دارد،
گزارشها معموال چندان دقیق از کار در نمیآید .در اینجا
باید سه شاخص در مدیریت بنگاهها به درستی ارزیابی شود
و مورد پیگیری قرار بگیرد ،یعنی برای ارزیابی عملکرد یک
بنگاه ارتباط درست و نزدیکی به اهداف ،قابلیت اندازهگیری و
دقیقبودنسهفاکتورمهموتعیینکنندهمحسوبمیشوند.
در این راستا ،مساله افت رقابتپذیری در کشور ما که طی
تحقیقات رسمی موسسه پژوهشهای مطالعات بازرگانی
و ات��اق بازرگانی ایران مورد مطالعه قرار گرفته بر روی این
موضوع صحه میگذارند .خود من نیز در سخنرانیها به این
موضوع اشاره و تاکید کردهام که ما در طول سالهای اخیر
افتی محسوس در عموم رشتههای صنعتی را شاهد بودهایم
وتقریباتمامیرشدیکهصورتگرفتهدریکسریرشتههای
صنعتیمنابعمحورمانندصنایعفلزی،پتروشیمیوپاالیشی
خالصه شده است .در واقع این صنایع منابعمحور به لطف
یارانهها ،رانت و کمکی که کل اقتصاد به آنها میکند ،چنین

رشدی را تجربه کردهاند .شما شاهد بودید که فعاالن صنعت
پتروشیمی بارها در پاسخ به فشارهای آقای زنگنه وزیر سابق
نفت جهت افزایش بهای گاز تصریح کرده بودند که اگر قیمت
گاز در ایران همقیمت قطر باشد ،کدام انسان عاقلی حاضر
میشود در ایران سرمایهگذاری کند؟
این وضعیت در س��ایر رشتهها نیز حاکم بوده و باید از
خودمان س��وال کنیم که چه مزیت نس��بی برای ایران در
صنعت وجود دارد که من متقاعد شوم یک کارخانه جدید
راهان��دازی کنم؟ در واقع من به عنوان یک فعال صنعتی و
تولیدی اگر بخواهم یک کارخانه دیگر راه بیندازم ،چرا نباید
به ترکیه ،امارات یا عمان بروم؟! واقعیت این است که برای
این سواالت هیچ پاسخی نداریم؛ چراکه این مساله از نظر
ارتباط با بازار جهانی ،سرمایهگذاری مشترک و دسترسی به
بازارهای خارجی قابل طرح و بررسی است.
کش��ور ترکیه امروز به  95بازار دنیا دسترسی دارد؛ اما
شما اگر بخواهید فقط یک مدیر خارجی را به ایران بیاورید
با هزار و یک دردسر مواجه خواهید شد .شخص من در رابطه
با فعالیتم در عرصه صنعت ،پس از استفاده از ارتباطات و
البی شخصی توانستم یک مدیر بازنشسته از یکی از بهترین
شرکتهای منطقه را شناسایی کرده و او را متقاعد کنم که
به ایران بیاید .البته در ابتدا قصد داشتم یک فرد انگلیسی را
دعوت کنم که گفت به ایران نمیآیم .شخصی هم که راضی
به آمدن شد یک مدیر هندی است که گذرنامه کانادایی دارد.
اوال که فرآیند ویزای وی بسیار طوالنی شد و بعد گفتند چون
تابعیت کانادایی دارد باید یک اسکورت دائمی داشته باشد
و تنها جایی نرود .وقتی این موضوع را با این شخص مطرح
کردیم ،بالفاصله گفت نمیآیم .این مثال را بیان کردم که
بگویم ما در سایر آیتمها مانند مباحث بانکی ،نرخ سرمایه و
ریسکهای سرمایهگذاری نیز همین وضعیت را داریم.
وقتی ما بعد از برجام ،شعار ایران به عنوان هاب منطقه
را مطرح کردیم ،این موضوع اتفاقا با عالقهای جدی از سوی
شرکتهای خارجی مواجه شد .در این رابطه در بسیاری از

نشستها و سمینارهای بینالمللی هم که حضور داشتیم
هفتهای نبود که ش��رکتی طراز اول و خارجی در دفتر ما
حضور نداشته باش��د .در واقع شاهبیت توسعه صنعتی ما
همینمشارکتهاست.اگرامروزترکیهدرآمدیقابلتوجهدر
صادرات دارد ،هسته اولیه ،همین مشارکتهای خارجی برای
شرکتهای این کشور است که شاید برخی از آنها مدیران
خارجی هم داشته باشند .یا در مورد صنعت خودروسازی
کرهجنوبی که به دنبال جهش کمی ،پیشرفت کیفی داشته و
بازارهای جهانی را فتح کرده است ،تنها و تنها خود کرهایها را
نمیبینیم.آنهابهاینجمعبندیرسیدهاندکهاگرمیخواهند
در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند ،باید از
آلمانیها هم کمک بگیرند .به همین دلیل است که یک مرکز
تحقیق و توسعه مهندسی در آلمان تاسیس کرده و مدیران
ارشد آئودی را در این مرکز استخدام کردهاند .در واقع بحث
من این است که اقتصادی بزرگ ،توانمند و پیشرفته مانند
کرهجنوبی هم نهایتا به این نتیجه رسیده که برای تحقق
رشد و پیشرفت در خالء نمیتواند کارش را پیش ببرد و باید
به بازارهای جهانی دسترسی داشته باشد.
در مورد ترکیه هم دقیقا این موضوع صادق است .امروز
ترکه��ا یکی از تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان بزرگ و
جدی قطعات یدکی و لوازم خانگی هستند .امروز کارخانه
لوازم خانگی بکو ،شرکت گروندیک آلمان را خریده و لوگوی
برندش هم در بازیهای بزرگ اروپایی روی پیراهن تیمها
وجود دارد .در واقع این شروع یک روند است ،زیرا هر چند
که یک تیم اروپایی درجه دوم لوگوی بکو را روی پیراهن
خود دارد ،اما وقتی این تیم در مقابل تیمی مانند چلسی
مس��ابقه میدهد این لوگو در کنار لوگوی سامسونگ این
ذهنیت را در بیننده ایجاد میکند که یک ارتباط همطراز
جهانی میان این دو شرکت وجود دارد.پس تبلیغات موثر،
ارتباطات بینالمللی و همکاری با مدیران باتجربه ،مواردی
است که امروز در صنعت جهان رخ میدهد .ما نمیتوانیم در
را روی خودمان ببندیم و انتظار رشد و توسعه داشته باشیم.
در اینجا انتقاد من تنها متوجه دولت نیست .اکثر کارآفرینان
و صنعتگران ما هم افق دید بسیار بستهای دارند؛ چراکه در
تعامل با بازارهای جهانی نبودهاند .در واقع آنها فقط در برکهای
بودهاندامافکرمیکنندکهنهنگهستندوشایدحتیمتوجه
نباشند که نیاز به چه کارها و بهبودهایی دارند .لذا به اعتقاد
من اولین گام برای تغییر و بهبود این است که بدانیم چه
نیازی داریم .صنعتگران ما امروز این مساله را حس نمیکنند،
زیرا در تعامالت بینالمللی نبوده و افق دید آنها همین بازار
داخلی یا نهایتا فروش در عراق و افغانستان است.
 همی�ن مواردی که ش�ما مطرح کردید به بحث
عدم سرمایهگذاری در ایران نیز کامال مرتبط است.
یک صنعتگر باید چه انگیزهای داشته باشد تا تمایل
به سرمایهگذاری پیدا کند؟
مشکل ما در ابعادی مانند زنجیره تامین ،رقابتپذیری و
نیروهای متخصص است و اخیرا هم مواردی به چالشهای
اخیر اضافه شده که نور علینور است .همچنین ناپایداری،
تنشهایاقتصادیونبودچشماندازبلندمدتهمکهقسمتی
از آنها ساختاری است ،اموری هستند که روزانه آنها را لمس
میکنیم و ما را از گامهای بلند میترساند .مقصر عمده این
وضعیت هم مسووالنی هستند که معموال با تعیین آییننامه،
قانون و چارچوبهای ناپایدار و کوتاهمدت ،باعث میشوند که
هیچکس توان اتکا و حساب باز کردن روی آنها را نداشته
باشد .نمونه این موضوع در بحث قراردادهای انرژی خورشید
واضح و مشخص است .هدف ما پنج هزار مگاوات نیروگاه
تجدیدپذیر بود و در قرارداد و روی کاغذ هم نرخهای بسیار
جالبی حتی تا 9و 10سنت برای خرید تضمینی انرژیهای
تجدیدپذیر ذکر شده بود؛ اما امروز رقم سهم ما از انرژیهای
تجدیدپذیر چقدر است؟ فکر میکنم انرژی خورشیدی به
صد مگاوات هم نرس��ید؛ در صورتی که شاهد هستیم در
ابوظبی این موضوع دنبال شد و از آنجا که پایداری وجود
دارد ،وقتی سرمایهگذار به آنجا میرود ،میتواند برای مدت
 20سال روی قراردادها حساب کند.

 اخیرادیدیمکهرییسجمهوریبهمعاوناولخود
دستور داد که سند راهبردی توسعه صنعتی را تدوین
کند .ما تاکنون با چهار سند توسعه صنعتی مواجه
بودهایم که هیچکدام از آنها عمال اجرایی نشده است.
در واقع اکثر سیاستگذاریهای ما مانند برنامههای
پنجسالهتوسعهنیزبهاینسرنوشتدچارشدهاست.
ارزیابی شما از این اقدام جدید چیست؟ آیا میتواند
گشایشی در برنامه توسعه صنعتی ما داشته باشد یا
اینکه به سرنوشت سایر برنامهها دچار خواهد شد؟
ما برنامه خوب مینویس��یم ول��ی در اجرا موفق عمل
نمیکنیم .تحقق این موضوع هم شروطی دارد .چند سال
قبل در شرکت تولید کابل ،زمانی که جوانتر و خوشخیالتر
بودم ،هدفگذاری بلندپروازانهای را برای تولید و کسب سهم
بازار تدوین کردم .منتها بعد از پنج سال متوجه شدم که در
حال درجا زدن هستیم.
یعنی یک س��ال باال و یک سال پایین میرویم و روند
مشخص برایمان وجود ندارد .لذا به این جمعبندی رسیدم که
هر چند اهداف کلی را ترسیم کردهایم ،اما این اهداف کلی به
درستی با سازمان تطبیق پیدا نکرده و مجموعه نمیداند که
چطور باید در این زمینه گام بردارد .در همین رابطه بود که
با تیمی قوی نشسته و اهداف را بازبینی کردیم ،به طوری
که آنها را خرد کرده و برای هر مدیر ارشدی یک بخش و
قسمت مشخص تعیین شد .این مثال را بیان کردم که بگویم
برای دست یافتن به یک هدف ،تعیین چشمانداز تنها گام
اول است .تازه پس از آن است که هدف باید خرد شده و هر
دستگاه اجرایی دقیقا وظایفش تعریف شده و مشخص باشد.
در واقع وقتی هدف را به شاخص میرسانید ،این شاخصها
باید س��اده ،قابل اندازهگیری ،مرتبط و دقیق باشند .حال
س��وال این اس��ت که ما تاکنون کدامیک از این اقدامات را
انجام دادهایم؟ اگر هدفی ترسیم میشود باید همه از باال و
تا پایین کشور آن را درک کرده و الزام به اجرای آن داشته
باشند.گفتنمسالهایکلیکافینیست.اینکهمیگوییمقصد
داریم اولین تولیدکننده فوالد در منطقه باشیم ،چطور باید
این هدفگذاری محقق شود؟ چطور باید هدف خرد شده،
جوانب آن سنجیده شده و تامین انرژی آن مورد بررسی قرار
بگیرد؟ ما در حالی بخش فوالد و پتروشیمی را برای خودمان
هدفگذاری کردهایم که کوچکترین توجهی به توسعه منابع
گازی کشور نداشتهایم؛ حتی امروز برای تامین گاز منازل
مسکونی هم دچار مشکل هستیم.
 ش�ما روی مساله رقابتپذیری تاکید کردید .از
نظر شما بازار در کشور ما چگونه رقابتی میشود؟ از
آنجا که شاهد هستیم دولت در عرصههای مختلف
اقتصادی ما در حال تصدیگری است ،چگونه از عامل
انحصارمیتوانیمتوقعداشتهباشیمکهمحیطرقابتی
برای ما ایجاد کند؟
امکانپذیر است ،ولی زمان میخواهد .آنچه من در مورد
مسووالن کشور مشاهده کردم به نحوی سادهانگاری است.
یعن��ی به طور کلی ما در بحث علت و معلوم درگیر نوعی
س��ادهانگاری هستیم و فکر میکنیم موضوعی پیچیده و
مهم در اقتصاد کشور را میتوان با تغییر یک یا دو پارامتر
مدیریت و حل و فصل کرد .غافل از اینکه مسائل پیچیدهتر
از این حرفها بوده و درهمتنیدگی خاصی دارند .بنابراین
در ابتدا الزم است از مساله ارزیابی درستی داشت ،بعد آن
را به روی کاغذ آورد و سپس با ترسیم اهداف ،آنها را مورد
پایش دائمی قرار داد.
به عنوان مثال در سازمان خود ما که نسبتا در ایران
موفق اس��ت از همان روز اول ،حسابداری مدیریتی را به
جای حس��ابداری س��نتی لحاظ کرده و مورد توجه قرار
دادهایم .حسابداری سنتی به شما میگوید در آخر سال
این مقدار سود کرده و یا این میزان ضرر کردهاید .خب
این موضوع یعنی چه و حاال من باید با این مس��اله چه
کار کنم؟ در حالی که حسابداری مدیریتی به شما یک
دیتای زنده ارائه داده و تمام عوامل اجرای مس��یر را نه
تنها نسبت به عملکرد شما حساس کرده ،بلکه آن را مرتبا

پایش میکند تا مشخص شود آیا اساسا موفق شدهاید به
هدف برسید یا خیر؟ اگر موفق شدهاید ،چرا موفق شده یا
اگر ناموفق بودهاید نیز دلیل آن چه بوده است؟ حاال بحث
من این است که ما چه زمانی چنین فرآیندی را در کشور
اجرایی کرده و در پیش گرفتهایم؟ هیچ زمان! ما یک عدد
و رقمی را مش��خص کرده و بعد از پنج س��ال میآییم و
میگوییم محقق نشد .بعد هم میرویم سراغ تعیین یک
مدیر دیگر .راه این نیس��ت و ارزیابی دقیقی الزم است.
مطمئن باش��ید با سادهانگاری مسائل به جایی نخواهیم
رسید .اهداف باید تقسیم شده و سهم هر واحد ،مدیر و
مسوولی در تحقق آن نیز باید مشخص باشد.
 آق�ای کالهیصم�دی ش�ما به عن�وان رییس
کمیس�یون صنایع اتاق بازرگانی ،تا چ�ه میزان در
خص�وص این موارد و مس�ائلی که ذک�ر کردید در
اتاق پیش رفته و س�عی در محقق ش�دن این موارد
داش�تهاید؟ همچنین به عن�وان یک مدیر صنعتی
مهمترین معضل بخش تولید را چه میدانید؟
اختی��ارات م��ا در اتاق و کمیس��یون صنایع آنقدر
نیس��ت تا بتوانیم از ابتدا تا انتها برنامهریزی کنیم .اما
همچنان تاکید میکنم که باید به شاخص رقابتپذیری
توجه کرده و نباید برای خودمان عددسازی کنیم ،زیرا
این مساله یک کار پخته جهانی است که دارای وزن و
تجربه بوده و براساس علم طراحی شده است .بنابراین
اگر بخواهم به صورت کالن پاس��خ شما را بدهم ،الزم
است اش��اره کنم که در کمیس��یون صنایع اتاق طی
شش ،هفت س��ال اخیر ما این موضوع را مورد تاکید
قرار دادهایم که در مس��یر توس��عه صنعتی به بیراهه
رفته و توجه بیش از حدی را به صنایع باالدس��تی و
مادر داش��تهایم .البته هر چند که تمام صنایع ما مهم
هستند ،اما توجه بیش از حد باعث یک رشد نامتوازن
ش��ده که تنها در صنایع باالدستی محقق شده است.
به عنوان نمونه در پتروش��یمی تولید بسیار زیادی با
مواد با ارزشافزوده پایین مثل متانول ،اوره و آمونیاک
داریم ،ولی مواد پتروشیمی پیچیدهتر تولید نشدهاند.
در واقع از آنجا که زنجیره ارزش در کشور ما به درستی
تش��کیل نشده تا گامهای بعدی شکل بگیرد ،ما دچار
ارزشافزوده و اش��تغالزایی پایینی میشویم .به همین
دلیل هم هست که ش��اهدیم متوسط بهای صادراتی
پتروشیمی ایران کیلویی  45سنت است ،در حالی که
این رقم برای عربس��تان  65سنت و برای کرهجنوبی
 1/2دالر اس��ت.
میت��وان روی چرای��ی این موض��وع بحث کرد .ما
ش��ش س��ال اس��ت که میگوییم صادرات مواد اولیه
و خام از کش��ور نباید معاف از مالیات باش��د .در واقع
معافیت مالیاتی ،مش��وقی است برای صادرات که این
نباید به صادرات مواد خام با ارزشافزوده پایین تعلق
بگیرد .باالخره بعد از سی سال این موضوع امسال در
مجلس به قانون تبدیل ش��د .این پیش��نهادی بود که
من در جلس��ه با رییسجمهوری و وزیر صمت مطرح
کرده و تاکید کردم که الزم است منابع حاصل از این
مالیات که حدود  10میلیارد دالر اس��ت به درس��تی
هزینه شود .یعنی حداقل یکچهارم آن وارد صندوق
توسعه حمایت صنعتی شده و به جای حمایتهای کور
مانن��د ممنوعیت واردات که عمدتا نیز نتیجهای در بر
ن��دارد و عوارض جانبی نظیر انحصار ،باال رفتن قیمت
و قاچاق ایجاد میکند ،الزم است از رشتههای صنعتی
استراتژیک و مهم خود حمایتهای مستقیم به عمل
آوری��م .در اینجا بحث اصلی این اس��ت که حمایت از
صادرات باید هدفمند و متناسب با ارزشافزوده باشد.
در واقع الزم نیست در این مرحله چرخ را از اول اختراع
کنیم ،زیرا کشورهای همسایه ما مانند ترکیه که سهم
موثری در توس��عه صنعتی و حمایت از صادرات خود
داشتهاند میتوانند در این مسیر به عنوان یک الگوی
مناس��ب مورد نظر قرار بگیرند.
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«جهانصنعت» سیاستهای راهبردی چادرملو در مسیر خلق ثروت را بررسی کرد

ثبت رکوردهای بینظیر در تولید و فروش
«جهانصنعت» -در طول دو سال اخیر که کشور
ما درگیر چالشهایی همچون تشدید تحریمهای آمریکا،
مب��ارزه با ویروس کرونا و مش��کالت ناش��ی از کمبود
حاملهای انرژی ،آب و برق بوده است ،واحدهایی نظیر
واحد معدنی و صنعتی چادرملو موفق به ثبت رکوردهای
بینظیر در تولید و فروش ش��دهاند و از آنجایی که این
موفقیتها در شرایطی چنین دشوار کسب شده  ،دارای
مباهات زیادی است.
نگاهیبهدرآمدهایعملیاتیشرکتصنعتیومعدنی
چادرملو به عنوان یکی از اعضای گروه پیشرانان پیشرفت
ایران نش��ان میدهد که این شرکت در دوره  12ماهه
منتهی به اسفند  ،99معادل  157میلیارد تومان درآمد
عملیاتی داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل از
آن یعنی س��ال  74 ،98درصد افزایش داشته است که
این مقدار  20درصد از درآمد عملیاتی شرکت از طریق
فروش صادراتی و  80درصد از درآمد عملیاتی شرکت
از طریق فروش داخلی بوده است .همچنین این شرکت
در  12ماهه منتهی به اسفند  99مبلغ  26110میلیارد
تومان هزینه پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه سال
قبل  167درصد افزایش پیدا کرده است.
 س�ال  99از تمام�ي برنامهه�ا جلوتر حرکت
کردیم
بر اساس آنچه مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی
چادرملو میگوید ،این ش��رکت در س��ال 99از تمامي
برنامهها جلوتر حرکت کرده است.
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مهندس ناصر تقیزاده بر این باور است که سال گذشته

سال بسیار خوبی برای شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
بوده به طوری که  22درصد تولید کنس��انتره ،هشت
درصد گندله 10/5 ،درصد آهن اسفنجی و  8/2درصد
شمش فوالدی تولید این شرکت در سال  99بوده است.
چادرملو همچنین توانس��ت در سال گذشته با کسب
رکورد در تولید آهن اسفنجی با تولید  1602843تن،
به رتبه ششم کشور در تولید آهن اسفنجی دست پیدا
کند و به رشد یک درصدی در تولید آهن اسفنجی در
س��ال  99در مقایسه به سال  98برسد .همچنین این
شرکت در سال گذشته در تولید کنسانتره خشک رکورد
زده و رش��د  19درصدی نس��بت به سال  98را تجربه
کرده است.
تقیزاده اعالم کرد :این ش��رکت توانس��ت در سال
گذشته در تولید شمش فوالدی به رکورد دست یابد و
یک میلیون و  25هزار تن شمش فوالدی تولید کند و
در واقع باید گفت از تمامي برنامهها جلوتر حرکت کردیم.
در واقع این شرکت در حوزه سودآوری رشد بسیار خوبی
داشته است .سودآوری دارای فاکتورهای بسیاری است
که از جمله فاکتورها افزایش تولید ،دقت بیشتر در مواد
اولیه و افزایش قیمت محصول است.
 ثبت نخستین رکورد تولید در سال 1400
این در حالی است که چادرملو سال  1400را نیز با
ثبت نخس��تین رکورد تولید آغاز کرد به طوری که در
س��الروز والدت حضرت ولی عصر(ع) و با تالش فعاالن
این مجموعه در راستای بهرهبرداری از کارخانجات فوالد
و احیای مستقیم ،میزان تولید روزانه آهن اسفنجی (سرد
و گرم) از مرز  5169تن گذشت و باالترین رکورد روزانه
تولید در کارخانه احیای مستقیم چادرملو ثبت شد.
در اردیبهشتماه سال جاری اما عالوه بر عملکرد قابل
قبول در حوزه تولید ،با اقدام موثر دیگری از سوی چادرملو
روبهرو بودیم که به شفافسازی قیمتها در زنجیره فوالد
و واقعی شدن قیمت سنگآهن کمک شایانی کرد .در
این راستا بورس کاالی ایران در روز  12اردیبهشتماه
امسال برای اولین بار میزبان عرضه  50هزار تن کنسانتره
آهن معدن چادرملو با بهای  24هزار و  30ریال به ازای

هر کیلوگرم بود که با ثبت تقاضای  75هزار تنی ،این
محصول در نهایت با رقابت  0/4درصدی به قیمت 24
هزار و  101ریال فروخته شد.

در پی پذیرش عرضه محصول سنگآهن و کنسانتره
سنگآهن چادرملو در بازار اصلی شرکت بورس کاالی
ایران ،حسین اطمینان مدیر امور بازرگانی شرکت معدنی
و صنعت��ی چادرملو با بیان اینک��ه با موافقت مدیریت
پذیرش و بازاریابی شرکت بورس کاالی ایران 50 ،هزار
تن کنسانتره و  50هزار تن سنگآهن در این بازار عرضه
خواهد شد ،خبر داد :تا پایان سال جاری نیز حداقل 150
هزار تن سنگآهن و 200هزار تن کنسانتره آهن از سوی
چادرملو در بورس کاال عرضه میشود.
وی ضمن تاکید بر اهمی��ت این ماده معدنی برای
اقتصاد کش��ور ،گفت :س��نگآهن به عنوان ماده اولیه
کارخانههای فوالدس��ازی همواره ب��ه عنوان یک ماده
استراتژیک شناخته میشود .طی سالهای اخیر با توجه
به کاهش ذخایر معادن سنگآهن فعال به ویژه معادن
بزرگ ،شرکتها برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود به
خرید سنگآهن از سایر معادن و بازار رو آوردهاند.
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو همچنین در اواخر
اردیبهشت ماه و در دومین عرضه خود پس از پذیرش
کنس��انتره در بازار اصلی بورس کاال ،با عرضه  25هزار
کنسانتره سنگآهن بار دیگر به بورس کاال رفت.
 رکورد تولید روزانه در گندلهسازی چادرملو
شکستهشد
در مرداد سال جاری نیز شاهد این بودیم که رکورد

تولید روزانه در گندلهس��ازی چادرملو شکسته شد .بر
اس��اس آمارهایی که روابط عمومی این شرکت منتشر
کرده است ،رکورد  13249تن تولید گندله در یک روز که
از ابتدای راهاندازی کارخانه گندلهسازی تاکنون بیسابقه
بوده است ،ثبت شد که به طور حتم نشان از همت واال
و عزم جدی همه کارگران و مدیران در تمامی سطوح و
تالش همه شرکتهای تابعه است.
 عملکرد بینظیر طی  6ماه
در این میان همچنین شاهد این بودیم که در شهریور
ماه ،میزان تولید کنسانتره از مرز شش میلیون تن عبور
کرد و افتخار جدیدی که در تاریخ فعالیت این مجتمع
بینظیر است به ثبت رسید .در این باره مدیر مجتمع
صنعتی چادرملو اعالم کرد :در ش��ش ماه ابتدای سال
جاری موفق به ثبت رکوردهای مختلف در تولید گندله
شدیم و همچنین در تولید آهن اسفنجی و تولید برق
نیروگاه س��یکل ترکیبی با برنامهریزی به عمل آمده از
برنامه پیشبینی شده جلوتر گام برداشتیم.

مهندس وحید خلیلی گفت :در بخش گندلهسازی،
در پایان شش ماه ابتدای سال موفق شدیم یک میلیون
و  714هزار و پنج تن تولید کنیم و طی ماههای مرداد
و شهریور رکورد تولید ماهانه را نیز ارتقا دادیم چنانچه
کارخانه گندلهسازی اردکان توانست با تولید  368هزار
و  523تن گندله در ش��هریور م��اه  ،1400به باالترین
میزان تولید ماهانه گندله از ابتدای راهاندازی این کارخانه
تاکنون دست یابد.
مدیر مجتمع صنعتی چادرملو ادامه داد :همچنین
طبق برنامه پیشبینی شده در شش ماه ابتدای سال باید
 729هزار و  839تن آهن اسفنجی تولید میکردیم ،در
صورتی که همکاران ما در این کارخانه  814هزار و 607
تن آهن اسفنجی تولید کردند و موفق شدند  2/7درصد
از برنامه پیشبینی شده جلوتر گام بردارند.
وی همچنی��ن در رابطه با میزان تولید برق نیروگاه
سیکل ترکیبی نیز عنوان کرد :طبق برنامه پیشبینی
شده باید یک میلیون و  491هزار و 600مگاوات ساعت
تولید کنیم ،اما موفق به تولید یک میلیون و  717هزار
و  503مگاوات ساعت تولید برق شدیم و  15/1درصد از
برنامه جلوتر پیش رفتیم .وی دستیابی مجتمع صنعتی
چادرملو به رکوردهای تازه در تولید را با کمترین توقف
اضطراری ،کیفیت باال و بدون محصول نامنطبق مرهون
کمک و تالش جدی کارگران و مدیران این مجتمع و
رهنمودهای مدیرعامل محترم چادرملو دانست.
 بازدهی مثبت  33درصدی در بازار سرمایه
در این میان بررسیها نشان میدهد در حالی که بازده
کل بازار سهام طی سال جاری منفی دو درصد بوده است،
شرکت چادرملو طی  10ماهه گذشته با  20هزار میلیارد
تومان سود بازدهی مثبت  33درصد داشته است.
در حال حاضر شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با
ارزش بازاری  164هزار میلیارد تومان ،ششمین شرکت
بزرگ بازار سرمایه کشور است که توانسته در سال 1399
با بهینهس��ازی خطوط تولید ،شاهد رشد  11درصدی
تولید و طی  9ماهه سال جاری نیز با وجود قطعی برق

و گاز نسبت به مدت مشابه شاهد رشد چهار درصدی
تولید باش��د .همچنین از نظر سودآوری در سال  99با
رش��د  270درصدی و طی  9ماهه سال جاری با رشد
 93درصدی سود خالص مواجه بودهایم.
 کس�ب رتب�ه دوم از نظ�ر ارزش ف�روش
محصوالت
بر اس��اس بررسی ارزش فروش شرکتها در بخش
داخل��ی بازار فیزیکی بورس کاالی ایران در بهمن ماه،
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو پس از شرکت فوالد
مبارکه اصفهان ،رتبه دوم از نظر ارزش فروش محصوالت
را کس��ب کرد .به این ترتیب شرکت معدنی و صنعتی
چادرملو با فروش  75هزار تن کنس��انتره سنگآهن و
ش��مش بلوم ب��ه ارزش  4503میلیارد ریال در جایگاه
دوم ایستاد.
 کس�ب رتبه اول بهرهوری کل در همایش 100
شرکت برتر
چادرملو همچنین در بیس��ت و چهارمین همایش
شرکتهای برتر  ، IMI-100رتبه اول از نظر بهرهوری
کل عوامل را در بین شرکتهای گروه اکتشاف ،استخراج
و خدمات جنبی کسب کرد.
چادرملو این رتبه را براس��اس  32ش��اخص ارزیابی
کسب کرده است .از جمله شاخصهای ارزیابی ،تولید و
فروش ،توجه به مسوولیت اجتماعی ،حرکت به سمت
اقتصاد سبز ،ایجاد زیرساختهای توسعه پایدار ،توجه
به توس��عه مناطق کم برخوردار ،می��زان اثرگذاری در
اقتصاد ملی ،بهرهوری تولید و نیروی انس��انی ،صادرات
و اشتغالزایی بود.
 آغ�از عملی�ات اج�رای  10پ�روژه صنعتی و
زیرساختی
همزمان با ایاماهلل دهه فجر با آغاز عملیات  48پروژه
بزرگ صنعتی کشور که با حضور رییسجمهور برگزار
شد ،شاهد این بودیم که عملیات اجرای 10پروژه صنعتی
و زیرساختی چادرملو نیز آغاز شد.
مدیرعامل این مجموعه صنعت��ی و معدنی در این
خصوص گفت :همزمان با ایاماهلل دهه فجر شاهد آغاز
عملیات اجرایی  10پروژه با حجم س��رمایهگذاری یک
میلیارد و  700میلیون یورو هس��تیم که این پروژهها
شامل گن�دلهسازی پنج میلیون تنی ،کنس�انتره چهار
میلی�ون تنی بهاباد ،بهرهبرداری از معدن (آریز ،)D19دو
نیروگاه سیکل ترکیبی هر کدام به ظرفیت  546مگاوات،
کارخانه ذوب سرمد ابرکوه و کارخانههای تولید فرو آلیاژها
و واحد بازیافت باطله است.
به گفته ناصر تقیزاده ،اس��تراتژی شرکت معدنی و
صنعتی چادرملو ارتقای ارزش ش��رکت و افزایش توان
خلق س��ود پایدار برای س��هامداران ،با تامین خوراک
پایدار برای سالهای آتی از طریق طرحهای اکتشافی،
افزایش ظرفیت تولید و اس��تفاده حداکثری از خطوط
موجود و تکمیل و توسعه زنجیره ارزش از طریق انجام
پروژههای توسعهای ،افزایش اشتغال ،کمک به توسعه
زیرساختهای اساسی استان و منطقه به ویژه برطرف
کردن معضل آب از طریق انتقال آب خلیجفارس به استان
یزد و همچنین مشارکت و توسعه در صنایع پاییندستی
فوالد در این استان با مشارکت عمومی مردم است.
 سرمایه چادرملو بیش از  2برابر شد
بر اساس آنچه گفته شد ،استراتژی شرکت معدنی و
صنعتی چادرملو ارتقای ارزش شرکت و افزایش توان خلق
سود پایدار برای سهامداران است .در این راستا سرمایه
شرکت چادرملو به عنوان یکی از اعضای مهم پیشرانان
پیشرفت ایران که قرار است  48طرح بزرگ صنعتی و
معدنی در کشور را عملیاتی کنند ،دو برابر شد.

مهن��دس ناصر تقیزاده با اش��اره به ظرفیت باالی
س��رمایهگذاری و تجهیزاتی شرکتهای بزرگ معدنی
و صنعتی کشور تاکید میکند که حمایت و مشارکت
در عملیات اکتشاف و استخراج پهنههای معدنی جدید،
فارغ از شرایط انحصار و مالکیت آنها برای سرعتبخشی
ب��ه حل چالش کمبود مواد اولیه اعم از عناصر فلزی و
غیرفلزی ضروری است.
در مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت
معدنی و صنعتی چادرملو که در اسفند ماه برگزار شد،
س��رمایه چادرملو بیش از دو برابر اعالم شد .همچنین
با مجوز افزایش س��رمایه ش��رکت از  55ه��زار و 500
میلیارد ریال به مبلغ  119هزار میلیارد ریال در تاریخ
 1400/11/18از سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور
اجرای بخش��ی از مخارج سرمایهای پروژه گندلهسازی
شماره ( )2به مبلغ  12هزار میلیارد ریال ،مشارکت در
افزایش سرمایه شرکتهای تابعه که افزایش سرمایه آنها
ثبت شده است به مبلغ  27هزار میلیارد ریال و مشارکت
در افزایش سرمایه شرکتهای تابعه که افزایش سرمایه
آنها در جریان ثبت است به مبلغ  15هزار و  858میلیارد
ریال موافقت شد.
 خرید هشت دستگاه حفاری تا عمق  2هزار
و  700متر
مدیرعامل ش��رکت چادرملو میگوید ،حوزه معدن
کشور در زمینه اکتش��افات معدنی بسیار عقب مانده
اس��ت و بوروکراس��ی اداری ،بهروز نبودن دانش و نبود
سختافزارهای الزم باعث عقبماندگی ایران در زمینه
اکتشافات معدنی شده است .در همین راستا مهندس
تقیزاده عالوه بر ارائه پیش��نهاد تشکیل کنسرسیومی
متشکل از شرکتهای بزرگ معدنی و فوالدی به منظور
برونرفت از مش��کل س��رمایهگذاری در امر اکتشاف و
اس��تخراج و تامین پایدار مواد اولیه ،همواره بر اهمیت
اکتشاف تاکید میکند و معتقد است که دسترسی به
ذخایر جدید س��نگآهن باید در اولویت دولتمردان و
شرکتهای معدنی و فوالدی قرار گیرد.
این در حالی اس��ت که ش��رکت چادرملو نسبت به
خرید هش��ت دس��تگاه حفاری تا عمق  2هزار و 700
متر اقدام کرده که مشغول به کار هستند و یک دستگاه
از آن برای انجام مهندس��ی معکوس و داخلیسازی در
اختیار یکی از ش��رکتهای بزرگ ماشینسازی کشور
قرار گرفته اس��ت .همچنین با توجه به تقاضای باال از
چادرملو برای تامین ماده اولیه ،این ش��رکت در س��ال
جاری خواس��تار اخذ پهنههای معدنی از سازمانهای
ذیربط شد تا پهنههای اکتشافی مناسبی را در اختیار
مجموعه چادرملو قرار دهد.
 اقتص�اد مقاومت�ی مس�تلزم ورود بخ�ش
خصوصی
مهندس تقیزاده اما معتقد اس��ت برای پیادهسازی
اقتصاد مقاومتی و ایجاد تحول و دگرگونی در ساختار
توسعه ،مهمترین اصل اصالح تفکر مدیریت اقتصادی از
دولتی به بخش خصوصی است.
وی میگوید :با متمرکز کردن توان س��رمایهگذاری
ش��رکتهای ب��زرگ اقتص��ادی و برداش��تن موانع و
بوروکراس��یهای اداری بازدارنده و نیز ارائه تسهیالت
حمایتیمیتوانشاهدتحولیچشمگیردرزیرساختهای
توسعه از جمله تامین آب ،برق ،گاز ،جاده ،راهآهن و سایر
نیازهای اساسی بود .مدیرعامل چادرملو بر این باور است
که اکنون زمانی اس��ت ک��ه بخش خصوصی به عنوان
بازوان عملیاتی به یاری دولت برخیزد و در جهت توسعه
و آبادان��ی ،محرومیتزدای��ی و ایجاد اش��تغال حرکت
شتابندهای را آغاز کند.

35

jahanesanat.ir

 عزم چادرملو برای اشتغال  20هزار نفر
در حال حاضر ش��رکت معدنی و صنعتی چادرملو
با بیش از هفت هزار نفر نیروی کار مس��تقیم و بالغ بر
 42هزار نفر بهطور غیرمستقیم ،نقش قابلتوجهی در
تولیدات اقتصاد کش��ور ایفا میکن��د .در این خصوص
برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس اعالم میکنند
که در چادرملو با تکمیل زنجیره تولید کارهای بزرگی
صورت گرفته و عالوه بر اشتغالزایی قابل توجه ،بخشی
از مشکالت اقتصاد کشور نیز مرتفع شده است.

این در حالی است که مهندس حمید جهانی مدیر
مجتمع معدنی چادرملو در آذرماه سال جاری با اعالم
اینکه چادرملو برای اش��تغال مس��تقیم  20هزار نفر و
غیرمستقیم و  100هزار نفر با اجرای طرح توسعه خود
برنامهریزی کرده اس��ت گفت :صنعت فوالد کش��ور با
اجرای طرح توسعه این شرکت سطحی دیگر از توسعه
را تجربه خواهد کرد.
 تالش برای اس�تفاده حداکث�ری از ظرفیت
ساخت داخل
ب��ر همین اس��اس میبینیم که ش��رکت معدنی و
صنعت��ی چادرملو در راس��تای اش��تغالزایی ،در تالش
برای استفاده حداکثری از ظرفیت ساخت داخل برخی
تجهیزات است.
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در همی��ن خصوص فرهاد آذرینفر معاون امور مالی و
سرمایه انسانی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با اعالم
اینک��ه چادرملو در تالش برای اس��تفاده حداکثری از
یدکی مصرفی
ظرفیت ساخت داخل تجهیزات و قطعات
ِ
در مجتمعهایِ معدنی و صنعتی خود اس��ت ،گفت در
س��ال گذش��ته بالغ بر هزار و  446قلم قطعات و لوازم
مصرفی جدید در بخشهای استخراج ،کارخانه فرآوری،
گندلهسازی ،احیاء مستقیم و فوالدسازی ،ساخت داخل
انجام شده و تا پایان سال  1399در مجموع تعداد 28
هزار قلم قطعات و لوازم یدکی ،از منابع داخلی تامین و
جایگزین قطعات مشابه ساخت خارج شده است.
وی افزود :تنها در سال  1399مبلغ  19میلیون یورو
از محل اس��تفاده از قطع��ات داخلی صرفهجویی ارزی
حاصل شده است که در مقایسه با سال  1398به مبلغ
 11میلیون و  700هزار یورو حدود هفت میلیون و 300
هزار یورو افزایش داشته است.
آذرینفر با اش��اره به طرحها و برنامههای مطالعاتی،
تحقیق�اتی و پ�ژوهشی چادرملو افزود :ب�ا هدف ک�اهش
مصارف و هزینههای تولید ،افزایش بهرهوری ،بهینهسازی
و کاهش مصرف انرژی ،استفاده از فناوریهای جدید،

انجام اصالحات در خ�طوط ت�ولید و بومیسازی و ساخت
داخل قطعات صنعتی و ماشینآالت طرحها و پروژههای
تحقیقاتی متعددی در حال اجراست ،به طوری که تا پایان
سال گذشته تعداد  77پروژه تحقیقاتی و پژوهشی انجام
شده و خاتمه یافته که اثرات آن در بهینهسازی و کاهش
مصرف انرژی ،افزایش تولید کنسانتره سنگآهن و گندله،
کمک به کنترل و کاهش آالیندههای زیستمحیطی،
کاهش زمان توقفات و هزینههای تعمیرات ،بومیسازی
و ساخت داخل به خوبی مشهود است.
وی گفت :طب��ق برنامهریزیهای صورت گرفته در
س��ال جاری نیز تعداد  25پروژه پژوهشی و تحقیقاتی
در مجتم��ع معدن��ی و تع��داد  34پ��روژه در مجتمع
صنعتی شامل  14پروژه در گندلهسازی 13 ،پروژه در
فوالدسازی و هفت پروژه در احیای مستقیم به مرحله
اجرا درآمده است.
آذرینف��ر تصریح ک��رد :از توانمندی مراکز علمی و
پژوهشی ،نخبگان دانشگاهی و شرکتهای دانشبنیان
غاف��ل نبودیم به همین جهت اقدام به تاس��یس مرکز
نوآوری ،تحقیق و توس��عه چادرمل��و در برج فناوری و
نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران کردیم .معاون
مالی و سرمایه انسانی چادرملو در ادامه افزود :در سال
گذشته دورههای آموزشی کارکنان امانی و پیمانکاران،
به تعداد دو هزار و  710نفر به میزان  28هزارو 615نفر
ساعت با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی برگزار شده
و برنامههای آموزشی برای کارکنان به منظور پیشگیری
و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا هم اجرا شد.
 عضویت در انجمنهای انرژیهای تجدیدپذیر
داخلی و خارجی
چادرملو همچنین در حوزه احداث نیروگاههای سیکل
ترکیبی و تجدیدپذیر وارد عمل شده و در حال حاضر
به عنوان یکی از پیشگامان صنعت در این حوزه مطرح
اس��ت .در این راس��تا چادرملو به عضویت انجمنهای
انرژیهای تجدیدپذیر داخلی و خارجی درآمد .پذیرش
عضویت این ش��رکت در انجمن انرژیهای خورشیدی
(،ISES )International Solar Energy Society
با توجه ب��ه برنامههای بلندمدت چادرملو در خصوص
احداث نیروگاههای خورشیدی مگاواتی و احداث چرخه
تولید پنلهای خورش��یدی در داخل کشور بوده و این
عضویت ،میتواند در پیشبرد این امور و همکاری فیمابین
واحد  R&Dشرکت سیپیجیپارس (به عنوان عامل
اجرایی) و انجمن مذکور در جهت شناسایی فناوریهای
نوین و ایجاد ساختارهای مشارکت بسیار موثر باشد.
همچنین عضویت در انجمن انرژیهای تجدیدپذیر
کش��ور به عنوان ی��ک انجمن فعال در داخل کش��ور
نقش قابلتوجهی در رفع موانع و مشکالت پیش روی
نیروگاهداران خورشیدی و بادی ایفا میکند .مسیر ایجاد
زیرساختهای مورد نیاز پروژههای نیروگاهی چادرملو را
هموار میسازد.
الزم به ذکر است شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
به عنوان یکی از پیش��گامان صنع��ت در حوزه احداث
نیروگاههای سیکل ترکیبی و تجدیدپذیر در سطح کشور
و در راستای سیاستگذاریهای کلی دولت در برنامههای
توسعهپنجسالهواستراتژیهایتعیینشدهدرتصمیمات
هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین همکاری و
همیاری با س��ازمانهای ذیربط در جهت تامین نیاز
مبرم کشور به انرژی در پیکهای تابستان و مشکالت
کمبود گاز مصرفی در پیک زمستان از یک سو و تامین
حاملهای ان��رژی چرخه تولیدات محصوالت فوالدی
مجتمع چادرملو در اردکان و معدن چادرملو در بهاباد ،در
طول یک سال گذشته به بحث سرمایهگذاری و احداث و

مالکیت پروژههای تجدیدپذیر ورود کرده است.
مجموع��ه معدنی و صنعتی چادرملو در یک س��ال
گذشته نیروگاه 10مگاواتی خورشیدی شهید فخریزاده
را به شبکه برق سراسری متصل کرده و این نیروگاه با
تولید بیش از  20میلیون کیلووات ساعت انرژی پاک در
تولید پیک روز استان یزد مشارکت کرده است.
به همین ترتیب و با توجه به موفقیت اجرای اولین
پروژه خورش��یدی  10مگاواتی مجموعه ،س��ه پروژه
خورش��یدی مجموعا به ظرفیت  120مگاوات در قالب
ش��رکت اصلی و شرکتهای زیرمجموعه تعریف شده
و به قید فوریت در حال پیش��برد و شروع فعالیتهای
اجرایی اولیه هستند.
 تهیه و توزیع سبد معیشتی
چادرملو همچنین در سال جاری از توسعه مناطق
کمبرخوردار غافل نبوده اس��ت به طوری که در آستانه
دهه فجر و س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی در تداوم
حمایتهای مادی و معنوی و در راستای ایفای مسوولیت
اجتماعی و کمک به اقشار آسیبپذیر ،اقدام به تهیه و
توزیع س��بد معیشتی مشتمل بر ارزاق و اقالم مصرفی
خانوادهها در بین خانوارهای کمبرخوردار کشور کرد.
واقعیت این اس��ت که ش��رکت چادرملو توانس��ته
دستاوردهای چشمگیری در عمل به اقتصاد مقاومتی،
مسوولیت اجتماعی ،اش��تغالزایی و جهش تولید و در
نهایت توس��عه پایدار منطقه از خ��ود برجای بگذارد و
نقش��ی بیبدیل در راستای کمک به اقشار ضعیف در
اس��تان ،محرومیتزدای��ی و همچنین مقابله با بحران
ویروس کرونا ایفا کن��د و اجرای این امور در آینده نیز
ادامه خواهد داشت.
عمل به مسوولیتهای اجتماعی شرکت چادرملو این
روزها موجب دلگرمی اقشار آسیبپذیر شده ،به نحوی که
با توجه به اهمیت اقدامات انجامشده حائز کسب نشان
عالی مس��وولیت اجتماعی شده و نشان سفیر و مروج
مس��وولیت اجتماعی به پاس خدمات موثر به شرکت
معدنی و صنعتی چادرملو اهدا شده است .این شرکت
همچنین با هدف توسعه مناطق کمبرخوردار تاکنون
حمایتهای گس��تردهای به برخی روس��تاها و مناطق
محروم شهرهای اردکان ،عقدا ،خرانق و بهاباد در استان
یزد کرده است.

ناگفتهنمانددرهفدهمینسمپوزیومبینالمللیروابط
عمومی که در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار شد،
از حسین طالبی به عنوان مدیر برتر روابط عمومی 1400
به دلیل طراحی نظام ارتباطی شایسته و اهتمام در توسعه
کمی و کیفی فعالیتهای روابط عمومی تجلیل و لوح
سپاس اهدا شد .امروزه در تمام دنیا سازمانهای موفق
سازمانهایی هستند که مدیران و کارکنان روابط عمومی
آنها بدانند که چگونه باید به شکلی شفاف و آگاهانه به
تجزیه و تحلیل امور مبتالبه سازمان خود و رفع و رجوع
مسائل بپردازند .در رابطه با مجموعه چادرملو نیز شاهد
این هس��تیم که تمامی عناصر این مجموعه به صورت
قوی در جایگاه خود ظاهر شدهاند و عملکردی موفق و
قابل تقدیر را طی دو سال اخیر رقم زدهاند.

سیفاهلل امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در گفتوگو با «جهانصنعت» اعالم کرد

افزایش تولید آهن اسفنجی با حل مشکل گاز
منیر حضوری

بیشتر از  50درصد نیاز
داخلی کش��ور به شمش
فوالد توس��ط حدود 110
واح��د ذوب القایی تامین
میشود اما متاسفانه این
ش��رکتها ب��ه تدری��ج با
مش��کل تامین مواد اولیه مواجه ش��دند .طوری که
گفته ش��د در ص��ورت تداوم این وض��ع ،مجبور به
کاهش تولید و تعطیلی خواهند شد که پیامدهای
نامطلوبی هم برای تولید و هم صادرات فوالد کشور
را ب��ا خود ب��ه همراه م��یآورد .در ادامه نمایندگان
واحدهای القایی باور داشتند که نحوه تعیین قیمت
پایه مواد اولیه زنجیره فوالد همچون کنسانتره ،گندله
و آهناسفنجی در بورس کاال به گونهای است که به
آشفتگی این حوزه دامن میزند و تنها عدهای از این
وضعیت سود میبرند.
امابنابهگفتهمخالفان،اعضایانجمنتولیدکنندگان
فوالد ،مدافع ورود محصوالتشان به بورس کاال طی
سالهای اخیر برای رهایی از قیمتگذاری دستوری
بودهاند و حاال معلوم نیس��ت که چرا از حرف خود
برگشتهاند .گفته میشود که طی چند سال گذشته
انواع و اقسام نامههای این انجمن به مراجع مختلف
برای دوری سیاستگذاران از قیمتگذاری دستوری
موجود است .ضمن اینکه آهن اسفنجی مواد اولیه

مورد نیاز آنها نیست و بر اساس تعهد بسیاری از این
واحدها در زمان دریافت پروانه بهرهبرداری ،ملزم به
تامین قراضه بودهاند و نه آهن اس��فنجی .مخالفان
باور دارند ،القاییهایی که براساس دریافت مواد اولیه
رانتی و دستوری ،مدل سرمایهگذاری و توسعه خود را
چیدهاند ،امروز فریاد میزنند که چرا میخواهید رانت
سالهای گذشته را از ما بگیرید! گفته میشود که اگر
امسال هم به شرکتهای القایی ،آهن اسفنجی ارزان
داده شود ،این چرخه معیوب و عادت این واحدها به
بازار بیرقابت همچنان ادامه پیدا میکند.
س��یفاهلل امیری در خصوص اعتراض واحدهای
ذوب القایی به کمبود آهن اسفنجی گفت :با توجه
به روند تولید و مصرف آهن اس��فنجی در کشور از
ابتدا مش��خص بود که این واحدها امکان اس��تفاده
طوالنیمدت از آهن اسفنجی ندارند و حتی در برخی
پروانههای بهرهبرداری آنها آهن قراضه به عنوان ماده
اولیه درج ش��ده است .البته اگر آهن اسفنجی مازاد
در کش��ور وجود داشته باشد ،امکان تهیه برای آنها
فراهم میشود.
مدی��رکل دفتر صنای��ع معدن��ی وزارت صمت
درباره ش��رایط بازار آهن اسفنجی گفت :مشکالت
تولیدکنندگان القایی ناش��ی از قطع گاز واحدهای
تولیدکننده آهن اس��فنجی به دلیل افزایش بسیار
زی��اد مصرف خانگی اس��ت .او با بی��ان این مطلب

افزود :ب��ا وجود اعالم لیس��ت تولیدکنندگان آهن
اسفنجی به وزارت نفت ،گاز این واحدها قطع شد و
به دلیل افزایش شدید مصرف خانگی ،گاز واحدهای
تولیدکننده آهن اسفنجی نظیر قائنات ،میانه و سبزوار
با وجود جلس��ات و پیگیریهای بسیار زیاد وزارت
صمت قطع شد و در مواردی نیز شاهد کاهش 70
درصدی گاز تحویلی به واحدها بودیم.
وی تصری��ح کرد :قطعا با وص��ل مجدد گاز این
واحدها ،تولید آهن اس��فنجی افزایش خواهد یافت
و مش��کل تامین م��اده اولیه واحده��ای القایی نیز
حل میشود.
امیری با بیان اینکه وزارت صمت در تالش است
عرضههای آهن اسفنجی حداقل  80هزارتن در هفته
باشد ،گفت :تمام عرضه این کاال هم الزاما در بورس
کاال باید انجام ش��ود تا با افزایش عرضه ،قیمت در
بازار تعدیل شود.
 اعتراض به نحوه قیمتها
از جمله موارد دیگری که فعاالن بخش معدن از آن
گله داشتند نحوه تعیین قیمت پایه مواد اولیه زنجیره
فوالد از جمله کنسانتره ،گندله و آهن اسفنجی در
بورس کاال بود .آنها باور داشتند که قیمتها به گونهای
تعیین میشود که به آشفتگی بازار دامن میزند .این
مساله تاحدی موجب دلنگرانی واحدهای فوالدی
کشور شد که بنا شد مقابل وزارت صمت در خیابان

37

jahanesanat.ir

س��میه دس��ت به اعتراض بزنند اما با نامه مدیرکل
دفتر صنایع معدن��ی وزارت صمت نگرانیها رفع و
این اعتراض هم لغو شد.
در این رابطه مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت
صمت با اش��اره به حذف محدودیت خرید ش��مش
فوالدی ،از آزادسازی صادرات شمش فوالدی تولیدی
این واحدها ،بدون نی��از به عرضه در بورس کاال در
جه��ت حمایت از این واحدها خبر داد و اظهار کرد:
حذف محدودیت خرید شمش فوالدی که محصول
این واحدها است و اجازه دادن به عموم برای خرید
ش��مش ،از دیگر تصمیمهای اخذشده متناسب با
سیاس��تهای جدید وزارت صمت در مسیر حذف
سهمیهبندی بوده است .امیری همچنین تاکید کرد:
هماهنگی با بورس کاال برای اصالح قیمت پایه شمش
انجام شده است.
 قطع دست دالالن
مدی��رکل دفتر صنای��ع معدن��ی وزارت صمت
همچنین به ساماندهی صادرات مواد معدنی اشاره
کرد و گفت :هدف این است که دست دالالن را کوتاه
کنیم .بازرگان کسی است که شغلش بازرگانی است
و در کنار سود خود به منافع کشور هم فکر میکند
اما دالل بههیچوجه به س��مت منافع کشور حرکت
نمیکند و فقط جیب خود را میبیند .او تصریح کرد:
به واحدهای تولیدکننده اجازه صادرات میدهیم.
او در پاس��خ به این پرس��ش که چ��ه پیامی به
تولیدکنندههای م��واد معدنی داری��د ،اظهار کرد:
امیدواریم بیشتر از مصرف داخلی تولید کنند چراکه
در این صورت میتوانند بهراحتی دست به صادرات
بزنند.
 ظرفیت  1۸0میلیون تنی سنگ در کشور
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت درباره
این پرس��ش که وضعیت حوزه سنگ چگونه است،
گفت :صنعت س��نگ وضعیت بس��یار خوبی دارد.
خوش��بختانه تحریمها هم نتوانسته تاثیر چندانی
روی صنعت سنگ بگذارد و آن را از رونق نینداخته
است.
امی��ری درباره توانمندیها ،س��اخت ابزارآالت و
ماش��ینآالت داخلی مرتبط با این حوزه نیز اظهار
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کرد :در حال حاضر تمام ماش��ینآالت و تجهیزات
سنگبری را در کشور میسازیم و خوشبختانه مشکلی
از نظر ساخت آن نداریم .تا جایی که در توانمان بوده،
شرکتهای دانشبنیان را تشکیل دادهایم تا به سمت
خودکفایی و استقالل حرکت کنیم.
او با اش��اره به فرصتی که پس از تحریمها برای
کش��ور و تولیدکنندههای داخلی ایجاد شده ،گفت:
ما تحریمها را به عنوان فرصت میبینیم تا مشکلی
برایمان پیش نیاید.
به طور مثال در گذشته ،سنگآهن را به طور خام
از کشور خارج میکردیم سپس شرایطی پیش آمد
و مجبور شدیم واحدهای فرآوری را تشکیل دهیم.
به جایی رسیدیم که درحال حاضر سنگآهن خام
را خیل��ی کم صادر کرده و هم��ه موجودی خود را
فرآوری میکنیم.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت ادامه
داد :درباره س��نگ هم وضعیت همینگونه است .ما
برای سنگ عوارض گذاشتیم که به صورت کوپ از
کشور خارج نش��ود بلکه فرآوری شده ،ارزشافزوده
باالیی پیدا کند سپس از کشور خارج شود.
 واحده�ای پاییندس�تی را فرام�وش
نمیکنیم
مدی��رکل دفتر صنای��ع معدن��ی وزارت صمت
همچنین با بیان اینکه تولیدکنندهها س��عی کنند
واحدهای پاییندستی را فراموش نکنند ،گفت :اگر
به واحدهای فرآوری آنطور که باید توجه نشود در
نتیجه کاال و مواد معدنی ما را با نرخ خیلی پایینتر
از اینها میخرند و ضرر میکنیم .در نتیجه انتظار از
تولیدکنندهها این است که هوای پاییندستیها را
داشته باشند.
امی��ری با تاکید بر اینکه مجموعههای مختلف
مراقب باشند که صنایع پاییندستی خود را فراموش
نکنند ،اظهار کرد :کسانی که میخواهند سنگآهن
صادر کنند مواظب کس��انی که به کنسانتره نیاز
دارند باشند ،کسانی که میخواهند کنسانتره صادر
کنند مواظب کسانی که تولیدکننده گندله هستند
باش��ند ،صادرکنندههای گندله مراقب کسانی که
شمش تولید میکنند باشند و تولیدکننده شمش

هم مراقب صنایع پاییندس��تی آن مثل میلگرد و
تیرآهن باشد.
او با اشاره به اینکه اگر صنایع پاییندستی نباشند،
صنایع باالدستی به طور حتم دچار مشکل میشوند،
گفت :صنایع پاییندستی ارزشافزوده بسیار باالیی
نس��بت به مواد اولیه ایجاد میکنند .یک درخت را
در نظ��ر بگیرید که پایه آن معدن اس��ت ،از لحاظ
ارزشافزوده زمانی که به ش��اخهها میرس��د ارزش
بیش��تری ایج��اد میکند .در مع��دن هم به همین
صورت اس��ت؛ هر چه صنایع پاییندستی بیشتری
داش��ته باشد و به سمت مواد با ارزشافزوده باالتری
برود ارزآوری بیش��تری ایجاد میکند .به طور مثال
مواد اولیهای که در س��نگآهن با یک نرخ مشخص
میفروشند وقتی فرآوری میشود و به میلگرد تبدیل
میشود ارزشافزوده چندین برابری پیدا کرده و با نرخ
بیشتری فروخته میشود.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت درباره
اهمیت صنایع پاییندستی در رونق اشتغال نیز گفت:
اشتغال حرف اول را برای ما میزند .اگر این معضل
حل شود خیلی از مشکالت نیز در کشور حل میشود.
بنابراینهرچقدربهصنایعپاییندستیاهمیتبدهیم
اشتغال را حفظ کردهایم .او همچنین پیشنهاد داد:
اگر در هر استانی سوله درست کنند و یک دستگاه
کوچک در اختیار هر کس��ی بگذارند تا سنگهای
تزئینی درس��ت شود قطعا هم اشتغال ایجاد شده و
هم درآمدزایی شکل میگیرد.
امیری در پاسخ به این سوال که چقدر از ظرفیتهای
استان کرمان برای رشد صنایع پاییندستی استفاده
شده است ،بیان کرد :استان کرمان یکی از استانهای
معدنخیز ایران است که از لحاظ معدنی و صنعتی
به رشد خوبی رسیده اما هنوز به آن چیزی که مورد
انتظار است نرسیده است .درحالی که استان کرمان
استانی است که درآمدزا بوده و میتواند برای کشور
ارزآوری داشته باشد اما شرایط خوبی ندارد .او تاکید
کرد :اگر در این اس��تان واحدهای فرآوری بگذارند
و م��واد معدنی خ��ام را همانجا فرآوری کنند و بعد
دست به صادرات بزنند میتوانیم شاهد رشد اشتغال
و ارزآوری باال در کشور باشیم.

محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن ایران در گفتوگو با «جهانصنعت» تشریح کرد

نقش دستورالعملهای دستوپاگیر
در توقف بخش معدن
منیر حضوری -یکی از حوزههایی که توانسته است کشور را در مسیر توسعه قرار دهد ،معدن و صنایع معدنی
است که به طور عمده مدیریت آن برعهده بخش خصوصی است؛ چراکه این حوزه امروز سرمایه بزرگی بهشمار
میرود و باید مورد حمایت قرار گیرد .اما یکی از موضوعاتی که در حوزه معدن همواره با مشکل روبهرو بوده است،
اهمیت مسائل حقوقی است .متاسفانه برخی بخشنامهها و دستورالعملها شرایط را برای تصمیمگیری معدنکاران
به خصوص بخش خصوصی سخت کرده و پیامدش ایجاد معضالت جدی در این حوزه است.
این در حالی است که فضای تصمیمگیری در وزارت صمت بهگونهای نبوده که قبل از صدور بخشنامهها با
معدنکاران مشورت کنند .اما خانه معدن با تمامی تشکلهای معدنی به یک جمعبندی رسیده و درخواست مشخص
معدنکاران را میتواند به وزارت صمت برس��اند تا ش��اهد حذف بخشنامههای مختلف و تمرکز بر قانونگرایی
باش��یم .درواقع حذف قوانین و دس��تورالعملهای دست و پاگیر در حوزه معدن ،اقدامی در راستای برداشتن
محدودیتها و راهکاری برای ورود سرمایهها به بخش معدن است که با همکاری تشکلها و وزارتخانه میتواند
میسر شود« .جهانصنعت» در این رابطه با محمدرضا بهرامن ،رییس خانه معدن ایران گفتوگو کرده که شرح
آن را در زیر میخوانید.

 یک�ی از بزرگترین چالشهای بخش معدن
نبود قانون و گاهی ضعف قانونگذاری است ،نظر
شماچیست؟

همانط��ور که مط��رح کردید ضع��ف قوانین،
آییننامهه��ا و دس��تورالعملهای مختلف معدنی
در کش��ور یکی از مش��کالت بخ��ش معدن بوده
اس��ت .متاس��فانه بخش معدن با بخش��نامهها و
دس��تورالعملهای متعددی مواجه ش��ده اس��ت.
گاهی بعضی از بخش��نامهها ناقض بخشنامههای
پیش��ین هستند و همین مساله باعث میشود که
برای فعاالن معدنی سردرگمیهایی ایجاد شود .در
واقع ضعف سیاستگذاری و برنامهریزی دولتهای
قبلی از جمله حسن روحانی به ویژه در بهکارگیری
سیاس��ت یکپارچه تج��اری و صنعتی مناس��ب،

باعث بروز مش��کالت جدی در عرصه معدن شده
است .در کنار آن باید از دیربازده بودن طرحهای
معدنی و پایین بودن بهرهوری در بخش معدن و
زنجیره پاییندس��تی سخن گفت .با توجه به این
موارد باید گفت که بخش معدن به یک سیاس��ت
یکپارچه نیاز دارد و دولت سیزدهم برای این مهم
باید چارهاندیشی کند.
 برای توس�عه بخش معدن و ح�ذف قوانین
دس�توپاگیر چه انتظاری از دولت سید ابراهیم
رییسی دارید؟
فعاالن بخشخصوصی امیدوارند دولت سیزدهم
در حوزه معدن در سطوح مختلف استراتژی دقیقی
را پیاده کند .استراتژیهای بخش معدن را باید در
پنج حوزه اصلی و کالن از جمله محیط کسبوکار،

توسعه پایدار ،بهرهوری ،تامین و پشتیبانی و روابط
و تعامالت خارجی تعریف کرد .بهطور قطع جهت
بهب��ود وضعیت هر یک از ای��ن پارامترها مطالعه
و برنامهری��زی ش��اخصهای مختل��ف از جمل��ه
سرمایهگذاری ،مدیریت معادن ،جهانی شدن بخش
معدن ،منابع انسانی ،فناوری در معادن ،زیرساخت
در معادن از اهمیت خاصی برخوردار است.
 به طور خاص در باره شاخص سرمایهگذاری در
معادن چه مواردی باید مورد توجه قرار گیرد؟
ت��وان معدنی ایران ش��امل ذخایر اثباتش��ده
س��نگآهن به مقدار تقریبی س��ه میلی��ارد تن،
ذخایر س��نگ معدن مس به مق��دار تقریبی 3/2
میلی��ارد تن و همچنین ذخایر روی به میزان 11
میلیون تن است .با اینکه پتانسیلهای استراتژیک
موجود در بخش معدن کشور قابل توجه است اما
ای��ن غنای مواد معدن��ی بهتنهایی تضمینکننده
نقش موثر این حوزه در اقتصاد کش��ور نیست .با
وجود اینکه ایران در بین  15کشور مطرح معدنی
جهان جایگاه مناس��بی دارد و ارزش ذخایر بالقوه
آن بی��ش از یک هزار میلیارد دالر برآورد ش��ده
است ،اما بخش معدن و صنایع معدنی تنها حدود
ش��ش درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به
خود اختصاص داده اس��ت .این سهم ناچیز معدن
در تولید ناخالص داخلی کشور ،نشاندهنده ضعف
در نگاه توس��عهای به معادن کشور بهواسطه عدم
سرمایهگذاری کافی و به موقع در همه حلقههای
زنجیره در این حوزه اس��ت .حاال دولت سیزدهم
ب��ه همراه حمایتهای کامل مجل��س یازدهم ،با
حذف قوانین و دس��تورالعملهای دست و پاگیر
در حوزه معدن میتواند به اعتماد سرمایهگذاران
و ورود سرمایهها به بخش معدن کشور کمک کند.
در این راس��تا قوه قضاییه نیز باید از سرمایههای
سرمایهگذاران بهصورت تمامقد حمایت کرده و از
غصب عامدانه سرمایهها و ایجاد هراس در میل به
سرمایهگذاری سرمایهگذاران پرقدرت جلوگیری
کند تا بتوانیم با کمک این بخش مزیتی و کلیدی
در اقتصاد کش��ور در س��ال  ،1402ش��اهد رشد
اقتصادی شش درصدی باشیم.
 موضوع دیگری که بسیاری از معدنکاران از آن
صحبت میکنند بحث زیرساختسازی در جهت
توسعه معادن کشور است ،به نظر شما برای این
مهم چه باید کرد؟
کش��ورهای ش��رق آس��یا مواد معدنی را از ما
میخرند و با پرداخت هزینه حمل ،آن را به کشور
خود میبرند و در آنجا محصوالتی با قیمت بسیار
کمتر از محصول تولیدش��ده در کش��ور ما تولید
میکنند .این درحالی اس��ت که میتوان با جذب
سرمایه این کشورها ،سرمایهگذاری برد -برد ایجاد
ک��رد .میتوان با انتقال فرآین��د تولید به ایران و
اس��تفاده از زیرساختها ،همچون تامین انرژی و
نیروی کار فراوان و کافی ،ارزشافزوده قابلتوجهی
را در حلقههای زنجیره صنعت معدنکاری برای
کش��ورمان فراهم کرد .از ط��رف دیگر میتوان با
توج��ه به افزایش هزینه حمل و نقل در کش��ور،
در میانم��دت هزینه حمل مواد اولیه به کش��ور
س��رمایهگذار و هزینه استفاده از انرژی و نیروی
کار گرانتر را از دوش سرمایهگذار برداشت و در
نتیجه محصول نهایی با هزینه تمامشده ارزانتری

39

jahanesanat.ir

در بازاره��ای رقابت��ی عرضه ش��ود .همچنین از
آنجا که موقعیت ژئوپلیتیک ایران طوری اس��ت
که دسترس��ی آس��انی به کش��ورهای رو به رشد
منطقه دارد؛ بنابراین هزینه ارس��ال کاالی نهایی
برای کش��ور س��فارشدهنده نیز مقرون بهصرفه
خواهد بود.
با توجه به این موارد امروز باید اولویت نخست
دول��ت در سیاس��تگذاری ،کنترل ت��ورم و بهبود
وضعیت معیشت مردم باشد ،تا زمانی که به تورم
تکرقمی نرسیم ،آثار مخرب این تورم بر زندگی
مردم ادامه خواهد داش��ت و س��رمایهگذاری در
کشور انجام نمیش��ود و مردم برای حفظ ارزش
پولش��ان ت��الش میکنند تا سرمایههایش��ان را
تبدیل به داراییهای غیرمولد کنند .بر این اساس،
چنانچه قرار اس��ت اقتصاد کش��ور س��اماندهی
ش��ود و کش��ور در جهت توس��عه حرکت کند و
سرمایهگذاران داخلی و خارجی جذب شوند ،باید
جلوی رانت و فساد گرفته شده و ثبات اقتصادی
ب��ر بازارها از جمله ارز حاکم ش��ود .باید بتوانیم
اعتماد مخدوششده بخش خصوصی را با اصالح
ش��رایط در جهت بازسازی سرمایههای اجتماعی
و احی��ای امید در جامع��ه ،مجدد زنده کرده و از
وارد آمدن خس��ارتهای جبرانناپذیر به جامعه
جلوگیری کنیم.
ام��روز بخش صنعت و معدن نیازمند توس��عه
و پوس��تاندازی کام��ل در جه��ت ارتقا و جذب
سرمایههای جدید ،تصاحب بازارهای جدید و حتی
جلب سرمایهگذاریهای تازه به داخل کشور است.
فاطمیامین تجربهای در گذشته در وزارت صنایع
و معادن وقت در بخشهای مختلف اجرایی داشت،
بنابرای��ن فردی خارج از سیس��تم وزارت صنعت،
معدن و تجارت نبوده و درک باالیی از تولید دارد.
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مدیران توسعهای حتما باید تفکرات توسعهگرایانه
داشته باشند و آموزشهای الزم را حتی در دورانی
که بر مسند کار تکیه زدهاند ،داشته باشند.
 کمی در ارتباط با نقش دانشبنیانها در حوزه
مع�دن صحبت بفرمایی�د ،این ح�وزه امروز چه
جایگاهی دارد؟
متاسفانه در بخش معدن تکنولوژی الزم برای
پیشرفت را نداریم .بنابراین شرکتهای دانشبنیان
اهمیت پیدا میکنند و کار دانشگاه هم در ارتباط با
صنعت و شرکتهای دانشبنیان معنا پیدا میکند.
اگر نوآوری جدیدی را در بخشهای معدنی داشته
باشیم و از مجموعههای استارتآپی بهره بگیریم
ش��اهد آن خواهیم بود که این مساله به شدت به
کاهش قیمت تمامش��ده کمک میکند و ما را از
شرایط موجود به شرایط مطلوب میبرد.
ارکان جهش اقتصادی کش��ور در بخش معدن
مهیاست و برای نیل به این جهش اقتصادی باید
همه این امتی��ازات را با حلقه مفقوده فناوری در
ش��رایط کنونی به هم متص��ل کرد .در واقع تهیه
نقشه راه و توجه به مدیریت دانشبنیان و استفاده
از فناوریهای نوین در زنجیره صنعت معدنکاری
از اکتشافات تا بازارهای هدف و نیز اهمیت دادن
به مسائل زیس��تمحیطی و دوری از خامفروشی
میتواند منجر به رش��د چشمگیر اقتصاد معدنی
شده و کشور را از اقتصاد تکمحصولی وابسته به
نفت نجات میدهد.
توجه به فناوریه��ای نوین در بخش معدن و
صنایع معدنی باید در شاخههای متعددی مد نظر
قرار گیرد .سالیانه میلیونها تن سنگهای تزئینی
کش��ور به دلیل عدم اس��تخراج اصولی و درست
از معادن کش��ور و عدم س��رمایهگذاری در بخش
فرآوری نوین آن و شناخت بازارهای هدف مناسب،

بهعنوان سنگهای الشه و ضایعات به هدر میروند.
به دلیل نبود تکنولوژی بهروز و عدم وجود سرمایه
کافی در کش��ور در ش��رایط کنونی سالیانه حجم
بزرگی از انواع س��نگهای ساختمانی در این نوع
معادن انباش��ته شده است .این در حالی است که
کشورهایی مثل چین و ایتالیا با سرمایهگذاری روی
همین ضایعات سنگ ،مصنوعات بسیار ارزشمندی
را تولید میکنند که از لحاظ ارزشافزوده بس��یار
بیشتر از سنگ اولیه ارزش دارند.
امروزه در جهان شعار تولید در معادن با ضایعات
صفر مطرح شده که قاعدتا بدون توجه به مباحث
فناوری و سرمایهگذاری در این حوزه نمیتوان به
این مهم دست یافت.
بهعن��وان نمونه نیز در مورد باطلههای موجود
در معادن فلزی و غیرفلزی در کش��ورمان بهدلیل
ضعف در تکنولوژی بازیافت و عدم سرمایهگذاری
کاف��ی ،حجم عظیمی از ای��ن ثروت خدادادی در
معادن فعال موجود در کش��ور انباشته شده است
که س��رمایهگذاری در این مس��یر میتواند ثروت
بزرگی را عاید کشور کند .درخصوص ذخایر عناصر
نادر خاکی که منابع قابلتوجهی از آنها در کشور
با توجه به س��اختار زمینشناسی شناسایی شده
و موجود هس��تند ،در حوزه اکتشاف ،استخراج و
فرآوری آنطور که باید در حوزه انتقال فناوری به
این بخش تاکنون سرمایهگذاری صورت نپذیرفته
است.
قابل ذکر اس��ت که بهرهگیری از فناوریهای
نوی��ن در زنجیره بخش معدن اعم از اکتش��اف،
استخراج و فرآوری میتواند ضمن توسعه فعالیت
معادن کنونی و فعال کردن مجدد معادن متروکه
و غیرفعال موجود در کشور ،ظرفیتهای اشتغال
جدید زیادی ایجاد کند.

حسن حسینقلی رییس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی در گفتوگو با «جهانصنعت» بیان کرد

امنیت پایین سرمایهگذاری در بخش معدن
لزوم حذف مديران رانتی
منیر حضوری -برای اولینبار در سال  1400بیشتر
بخشهای معدن توانس��تند به بورس کاال وارد شوند.
اتفاقی که بسیاری از فعاالن معدنی آن را مثبت ارزیابی
کردند اما از حدود پنج هزار معدن فعال تنها تعداد بسیار
کمی در بورس کاال حضور پیدا کردهاند؛ آمار و ارقامی که
سوالهای زیادی را به ذهن میآورد.
با اینکه بورس کاال عرصهای است که افراد متخصص
و توانمند از نظر مالی میتوانند سرمایههای خود را در
آن وارد کرده و دست به فعالیت اقتصادی بزنند اما باور
کارشناسان بر این است که در این زمینه اطالعرسانی
به نحو درس��ت و شفافی انجام نمیشود ،بهطوری که
گفته میشود شرایط به شکلی عادالنه برای همه فعاالن
اقتصادی فراهم نیست .درواقع یکی از نقدهای مهم از
بورس کاال این است که عرضه و تقاضا واقعی نیست و
این روند از سوی شرکتهای دولتی و خصولتی بزرگ
مدیریت میشود.
درب��اره دالیل حضور کمرن��گ بخش خصوصی در
بورس کاال میتوان به مواردی اشاره کرد .گفته میشود
که حضور شرکتهای دولتی در بورس کاال باعث شده
امنیت س��رمایهگذاری در بخش معدن ضعیف شود و
دیگر کوچکترها جایگاهی نداش��ته باشند .این مساله
بخش معدن را به ش��دت ریس��کپذیر کرده و موجب
شده که معدنیها استقبال چندانی از بورس کاال نداشته
باشند .به این ترتیب شرکتهای بزرگ و خصولتی در
دشوار کردن شرایط برای شرکتهای معدنی کوچک
نقش دارند .برخی هم باور دارند که این مشکل بورس
کاالست که شرایط عضویت و خرید و فروش را دشوار
کرده است.

از طرف دیگر مطرح میشود که معدنیها عالقهای به
حضور در بورس کاال ندارند چراکه پیشزمینه ورود آنها
اعمال شفافیت است .در واقع بسیاری از فعاالن معدنی به
دلیل اینکه باید تمام اطالعات مالی خود را شفاف کنند
از ورود به بورس دوری کرده و تمایلی به این کار ندارند.
گاهی هم گفته میشود ترس معدنیها بیشتر به دلیل
سوءاستفاده از اطالعات مالی آنها در بورس است.
در این رابطه حس��ن حس��ینقلی ریی��س اتحادیه
صادرکنن��دگان فرآوردههای صنایع و معادن س��رب و
روی ایران به «جهانصنعت» گفت :متاس��فانه معادن
ما چندان در بورس کاال فعال نیستند .اگر هم شرکتی
در این عرصه فعال است بیشتر خصولتی و دولتی است
تا اینکه خصوصی باشد .او با اشاره به آمارها گفت :اگر
 11هزار و  500معدن داش��ته باشیم و با علم بر اینکه
تنها حدود پنج هزار و  500معدن فعال هستند ،از این
میان تنها تعداد بسیار کمی از آنها در بورس کاال حضور
پیدا کردهاند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای صنایع و
معادن سرب و روی ایران درباره دالیل این امر گفت :از
آنجا که ش��رکتها باید سهامی عام شده و سپس وارد
بورس کاال ش��وند ،بنابراین خیلی عالقهای به این روند
ندارند .در واقع مس��ووالن مربوط��ه آنقدر عدد و تراز و
سود و زیان و عملکرد و اطالعات از معدنیها درخواست
کردهاند که معدنکاران از پیشبرد چنین امری پشیمان
شدهاند .از طرف دیگر میتوان گفت بسیاری از معادن
فاقد سیس��تم مالی و حسابداری هستند که بخواهند
وارد بورس شوند.
حسینقلی با اشاره به اینکه ورود به بورس شرایطی

دارد که انجام آن بس��یار دش��وار اس��ت ،تصریح کرد:
شرکتها باید تمام اطالعات مالی خود را شفاف کنند که
بسیاری از دادن آن دوری میکنند و تمایلی به این کار
ندارند .به این ترتیب به دلیل مسائل مالیاتی ،بیمه و اینکه
رقبا به آن دسترسی پیدا نکنند ،شرکتها هم تمایلی به
این کار ندارند .درواقع ترس سوءاستفاده از اطالعات در
بورس باعث میشود که خیلیها وارد بورس نشوند و از
اوراق بهادار استقبال آنچنانی نکنند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای صنایع و
معادن سرب و روی ایران با اشاره به اینکه شرکتهای
فعلی در بورس بیشتر معادن بزرگ هستند ،گفت :آنها
هم که امروز در بورس حضور دارند بیشتر معادن بزرگ
و خصولتیاند که اغلب سهامی عام هستند.
 ضعف امنیت سرمایهگذاری
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای صنایع و
معادن سرب و روی ایران در پاسخ به این سوال که دالیل
دیگر برای عدم حضور کوچکترها در بورس کاال چیست،
گفت :اصوال امنیت سرمایهگذاری در بخش معدن بسیار
ضعیف است .بخش معدن هم مظلوم است و هم مورد
تهاجم تمامی ارگانها و سازمانهاست .برای همین هم
شاهدهستیمکهکوچکترهاجایگاهیندارند.حسینقلی
با بیان اینکه فعالیتهای معدنی به شدت نگرانکننده
و ریسکپذیر هستند ،گفت :امروز بخش خصوصی اگر
بخواهد در کاری سرمایهگذاری کند ،ترجیح میدهد در
معدن ورود نکند.
او یادآور شد :با اینکه شعار داده شد که معدن باید رشد
کند و مطرح شده بود که این بخش باید جای نفت را
بگیرد ،اما شاهد هستیم که نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه
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بخش معدن هم پسرفت داشته است .او با بیان اینکه این
مساله بیشتر دالیل مدیریتی دارد ،تصریح کرد :در واقع
مس��ووالن دولتی هیچ حمایتی از معدن نکرده و اغلب
اقدامات غیرقانونی انجام میدهند که با سیاستهای قبلی
بخش معدن تناسبی ندارد.
او با اشاره به اینکه کسی به داد معدنیها نمیرسد،
یادآور شد :اگر به دیوان عدالت اداری هم شکایت کنیم
راه به جایی نمیبرد .به طور مثال بعد از یک سال پیگیری
در موردی خاص ش��اهد بودیم ک��ه  95درصد به نفع
دولت رای داده شد .این نهاد بدون اینکه بررسی کرده
و ط��رف مقابل را مورد خطاب قرار دهد ،تصمیمگیری
کرده است .در این روند حتی معاونت معدنی هم از ما
حمایت نکردند.
حسینقلی تصریح کرد :رسیدگی غیرحضوری حرف
غیرمعقولی اس��ت که دیوان عدال��ت اداری باید از آن
دوری کند .در واقع باید شاکی را فراخواند اما این اتفاق
نمیافتد .در کل به این خاطر که امنیت سرمایهگذاری
در بخش معدن وجود ندارد از سهام شرکتهای معدنی
در بورس خیلی استقبال نمیشود .متاسفانه بستر قانونی
و فضای کسبوکار در بخش معدن بسیار ناامیدکننده
است؛ در نتیجه انتظاری نیست که شرکتهای معدنی
به بورس ورود کنند.
رییس اتحادی��ه صادرکنندگان فرآوردههای صنایع
و معادن س��رب و روی ایران با بیان اینکه شرکتهای
خصولتی در سیاست هم نقش بازی میکنند ،تصریح
کرد :متاسفانه خصولتیها در تعیین وزیر ،معاون وزیر
و مس��ووالن معدنی و… دخالت دارند .آنها در دش��وار
کردن ش��رایط برای شرکتهای معدنی نقش دارند .به
این صورت که برای کسی که میخواهد عضو اوراق بهادار
شود مانعتراشی میکنند .در واقع این مشکل بورس کاال
و اوراق بهادار است که شرایط عضویت و خرید و فروش
را سخت و طوالنی کرده است.
او درباره اینکه چه پیش��نهادی برای حل مش��کل
میدهید ،گفت :س��رمایهگذاری باید امنیت پیدا کند.
معدنکار باید حمایت شود تا مردم اطمینان پیدا کرده و
شرکتها را در بورس کاال ببرند یا سهام خریداری کنند.
این فعال معدنی با اشاره به نقش کلیدی بهره بردن از
نظرات فعاالن س��رب و روی کشور تصریح کرد :بدون
استفاده از نظر کسانی که دستاندرکار صنعت سرب و
روی کشور هستند و بدون توجه به واقعیتها نمیتوان
کاری از پیش برد .بنابراین باید در هر تصمیمی از نظر
فعاالن این حوزه بهره برد.
رییس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران با
ابراز تاسف از اینکه برای تدوین برنامههای راهبردی از
فعاالن بخش خصوصی سرب و روی هیچگونه نظرسنجی
نمیش��ود ،خاطرنش��ان کرد :بهعنوان رییس اتحادیه
صادرکنن��دگان فرآوردههای صنایع و معادن س��رب و
روی ای��ران با معدنکاران و واحدهای فرآوری زیادی در
ارتباط بوده و از ظرفیتها و مش��کالت این بخش آگاه
هستم ،این در حالی است که متاسفانه هیچ تماسی از
طرف مسووالن با ما گرفته نمیشود و تاکنون به نظرات
ما توجهی نشده است.
حس��ینقلی با بیان اینکه باید شرایط را برای حضور
س��رمایهگذار داخلی و خارجی در بخش معدن فراهم
کنیم ،گفت :با توجه به بخشنامهها و تصمیمگیریهای
متناقض از جمله تعیین قیمت صادراتی سنگآهن و...
سرمایهگذار خارجی رغبتی برای ورود به کشور ندارد .از
طرفی آنقدر مانعتراشی شده که سرمایهگذار داخلی هم
به دنبال فرار است .بنابراین انتظار میرود در این کمیته
بیشتر به فکر گرفتن تصمیمات تخصصیتر باشند.

 تک�رار مش�کالت و ضع�ف در عملک�رد
مسووالن
این فعال معدنی با اشاره به مشکالت زنجیره تولید در
بخش سرب و روی گفت :مشکالت از ابتدا مشخص بوده
و امروز هم همانهاست .بنابراین صنعت سرب و روی
کشور به عمل مسووالن نیاز دارد .حسینقلی با اشاره به
اینکه مشکالت صنعت سرب و روی تاکنون حلنشده
باقی مانده ،اظهار کرد :سال  98مطرح شد فعاالن سرب
و روی باید تا آخر سال عوارض صادراتی پرداخت کنند اما
هنوز هم این روند ادامه دارد .با اینکه انجمن سرب و روی
به وزارت صنعت ،معدن و تجارت نامه نوشته و شکایت
خود را اعالم کرده ،هیچ دردی دوا نشده و هیچکس به
مشکالت ما رسیدگی نمیکند.
 با آزادسازی معادن کاری پیش نمیرود
در ادامه رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای
صنایع و معادن س��رب و روی ایران با اش��اره به بحث
آزادسازی معادن گفت :زمانی که علیرضا رزمحسینی به
وزارتخانه آمد ،مطرح کرد که معادنی که فعال نیستند
باید واگذار ش��وند .در این بین یکسری از معادن فعال
شدند اما عدهای هم به دلیل وجود مشکالتی از جمله
وجود معارضین محلی ،بیپولی ،نبود بازار و ...نتوانستند
فعال ش��وند .باید در نظر گرفت که با آزادسازیها قرار
اس��ت معدن از یک فرد به فرد دیگری واگذار شود که
این مشکل را حل نمیکند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای صنایع و
معادن سرب و روی ایران تصریح کرد :اینکه معادن آزاد،
بالصاحب و ارزش��مند را به کسان دیگری بدهند کار
غلطی است .اگر میخواهند مشکل معدن را حل کنند
باید مسیر دیگری را پیش بروند.
 حذف مدیران رانتی
یکی از چالشهایی که بخش معدن با آن روبهرو است
و دولت فعلی باید به سمت اصالح آن حرکت کند ،حذف
مدیران رانتی است .شاید بهتر است بگوییم حذف راههایی
که مدیران میتوانند از آن سوءاستفاده کنند و بهرههای
شخصی کالن ببرند.
کارشناس��ان و فعاالن بخش معدن ب��اور دارند که
بوروکراسی اداری و ضعف قوانین و گاهی بیتوجهی به
اجرا ،مانعی بزرگ برای توسعه بخش معدن شده است .بنا
به گفته تولیدکنندهها ،فعاالن این حوزه سعی کردهاند که
انتظار خود را از دولت کاهش داده و حداقلها را بخواهند
تا بلکه امنیتشان تامین شود .اجتناب از داشتن اجرای
کامل قوانین و رش��د و توسعه از جمله این موارد است
اما در مقابل آنطور که باید دولتمردان در جهت بهبود
شرایط بر نیامده و از فضای بوروکراسی حاکم چیزی کم
نشده است .به این ترتیب موانع موجود برای تولیدکنندهها
و فعاالن بخش معدن کاهش پیدا نکرده است.
در این رابطه رییس اتحادیه صادرکنندگان سرب و
روی ایران گفت :بحث مدیران سفارشی یکی از مشکالتی
است که مدتهاست بخش معدن با آن دست و پنجه
نرم میکند .مشکل اساس��ی اینجاست که بسیاری از
ش��رکتهای خصولتی و دولتی و به خصوص کسانی
که در عرصه فوالد صاحب س��رمایه هستند ،عواملی را
در وزارتخانه داشته و در نتیجه توانستهاند منافع خود را
پیش ببرند .متاسفانه برخی از وزارت صمتیها هم تابع
قانون نیس��تند .در نتیجه تامین منافع عدهای خاص و
ضعف عملکرد وزارتخانه در صیانت از حقوق معدنکاران
شاهد آن بودهایم که همه چیز بر ضد معادن کوچک و
متوسط پیش رفته است چراکه آنها از هیچ آشنا و امتیازی
نتوانستهاند استفاده کنند.
حسینقلی درباره اینکه چه انتظاراتی در این خصوص

از دولت س��یزدهم دارید ،گف��ت :انتظار فعاالن بخش
خصوصی این بود که وقتی ابراهیم رییسی میآید مدیران
باتجربه را جایگزین مدیران رانتی کند .همچنین زمینه
جذب و استفاده از جوانهای تحصیلکرده در حوزه معدن
فراهم شود تا بیکار نمانند.
حسینقلی رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای
صنایع و معادن س��رب و روی ای��ران گفت :امیدواریم
مس��ووالن معدن روحیه فسادستیزی داشته باشند و
به توسعه بخش معدن کمک کنند .ما انتظار داریم که
بیشتر به دنبال اجرای قانون باشند و بخشنامههایی که در
گذشته صادر شده را با شهامت و بهره از نظر کارشناسان
و تشکلهای مربوطه اصالح کنند.
 عملکرد قابل توجه شرکت معادن سرمک
مدیرعامل شرکت معادن سرمک در ادامه درباره نحوه
فعالیت معادن سرب و روی شرکت سرمک در کشور گفت:
شرکت معادن سرمک دارای چندین معدن در مناطق
مختلف از جمله قیر طبیعی در قصرشیرین کرمانشاه و
سنگآهن هماتیت در مالیر است .در معدن قیر طبیعی
در قصرشیرین با تالش کارشناسان و فعاالن این عرصه،
قیر طبیعی به کارخانه بیستون کرمانشاه منتقل میشود
و به خارج و داخل کشور ارسال میشود .در معدن تکیه
اراک نیز ماده معدنی س��رب و روی استخراج شده و به
معدن آهنگران در نزدیکی مالیر منتقل میشود .در آن
منطقه کورهای س��اخته شده که به نوع خود در کشور
بینظیر است .به کمک آن کوره توانستهایم مصرف زغال
را از 35درصد به هشت درصد کاهش دهیم و صرفهجویی
زیادی را در این عرصه انجام دهیم .ضمن اینکه این روش
به محیطزیس��ت هم صدمه کمتری وارد کرده اس��ت.
مدیرعامل شرکت معادن سرمک با اشاره به برتریهای
کورهای که توسط این مجموعه برای اولینبار در کشور
ساخته شده ،تصریح کرد :با توجه به کوره پیشرفتهای که
در کشور ساختهایم ،عیار کنسانتره سرب و روی معادن
ما حدود  50درصد روی و  10درصد سرب است که در
کل  60درصد میشود .درحالی که در کورههای معمولی
آمارها حدود  35درصد را نشان میدهد .از نظر راندمان
نیز باید گفت که راندمان سرب و روی  85درصد است که
عددی قابل توجه در این عرصه است .او با اشاره به اینکه
در مالیر دو کارخانه فلوتاسیون وجود دارد ،گفت :خاک
سربی که در معدن آهنگران وجود دارد به وسیله لودر و
کامیون از تونلها استخراج شده و وارد کارخانه میشوند.
با استفاده از روشهای نوین توانستیم در شش سطح به
داخل کوه رفته و تونلهایی با قطر  10متر را به یکدیگر
وصل کنیم .در پنج سال اخیر توانستهایم بیش از 10هزار
متر تونل حفر کنیم .مدیرعامل شرکت معادن سرمک
همچنین با اشاره به اینکه سعی کردهایم از باطلهها هم
دوباره بهرهبرداری کنیم ،گفت :از مواد باطله کارخانههای
فلوتاسیون که در 50سال گذشته آنها را بهرهبرداری کرده
بودیم ،دوباره استفاده میکنیم.
باطلهها را وارد کارخانه کرده و با خاک جدید مخلوط
میکنیم .به این صورت که  80درصد از باطلهها و 20
درصد از مواد معدن را با روشهای نوین با یکدیگر ترکیب
میکنیم که به نوبه خود برای اولینبار است که در کشور
این اتفاق افتاده است.
او همچنین با اشاره به اینکه از بهترین مواد شیمیایی
در عرصه معدنکاری استفاده میکند ،گفت :با تحقیقاتی
که انجام دادهایم بهترین مواد شیمیایی را از کانادا وارد
میکنیم که ماده ش��یمیایی ضروری برای فلوتاسیون
است .این مهم باعث شده که راندمانمان هم افزایش پیدا
کند .به نوبه خود موفقیت بزرگی بوده که در کارخانجات
فلوتاسیون به آن دست یافتهایم.

امیرحسین نادری مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات در گفتوگو با «جهانصنعت» مطرح کرد

ضرورت هدایت سرمایههای خرد به حوزه تولید
«ومعادن» پيشرو در توسعه بخش معدن
«جهانصنعت» -تمرکز بر بخشهای مختلف زنجیره
تولید از اکتشاف و استخراج گرفته تا فرآوری و تولید شمش
از جمله مواردی است که در کشور با کموکاستیهایی روبهرو
اس��ت .به این صورت که کارشناسان از این مساله بارها گله
کردهاند که بخشی از زنجیره رها شده و بخش دیگر بیش از
حد مورد توجه قرار گرفته است ،اما حاال تمرکز بر کل زنجیره
معدن از جمله مواردی است که شرکت سرمایهگذاری توسعه
معادن و فلزات به آن پرداخته اس��ت .ومعادن با اس��تفاده از
توان تخصصی و به کار گرفتن مشاوران زبده در سطح ملی
و بینالمللی درصدد است تا به عنوان یک شرکت پیشرو در
حوزه معدن و بخش فرآوری با استفاده از روشهای بهروز و
جدید ،حداکثر استفاده از ذخایر معدنی کشور را در راستای
منافع سرمایهگذاران و همچنین تحقق اهداف معدنی کشور
داشته باشد.
ازآنجاکهشرکتسرمایهگذاریتوسعهمعادنوفلزاتیکی
ازپنجشرکتبزرگسرمایهگذاریدرعرصهبورسبودهوسهام
قابلتوجهیازشرکتهایبزرگگلگهر،چادرملو،گهرزمین،
صبانور ،فوالد خراسان ،ملی مس ،فوالد ارفع و ...را در اختیار
دارد ،به این ترتیب میتواند نقش موثری در حوزه معدن و
صنایع معدنی کشور و رونق اقتصادی ایفا کند.
 هدایت سرمایههای خرد به عرصه تولید
چندیپیشبودکهباحضوررییسجمهورووزرایصمت،
اقتصاد،نفتودستیاراقتصادیرییسجمهوربزرگترینپروژه
سرمایهگذاری صنعتی کشور کلید خورد .مدیرعامل شرکت
س��رمایهگذاری توس��عه معادن و فلزات با اشاره به ضرورت
هدایت سرمایههای خرد به حوزه تولید ،ایجاد شرکتهای
سهامی عام پروژه را راهی مناسب برای مردمیکردن اقتصاد
کشور دانست.
امیرحس��ین نادری با تاکید بر اینکه ایجاد شرکتهای
سهامی عام پروژه مسیری مناسب برای مردمی کردن اقتصاد
کشور است ،به تجربه موفق تاسیس شرکت تجلی اشاره و
اذعان کرد :با توجه به ظرفیت قانونی که این شرکتها دارند
میتوانند با جذب سرمایهها و ثروتهای خرد و کالن و هدایت
آنها به سمت فرصتهای اقتصادی که دولت ایجاد میکند،
میتوان فعالیتهای اقتصادی مهمی را در کشور اجرا کرد و
عالوه بر هدایت نقدینگی به سمت تولید ،مردم را نیز از منافع
آن منتفع کرد.
در ادامه مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و
فلزات با یادآوریتشکیلبزرگترینکنسرسیوم تاریخمعدنی
کشور گفت :این کنسرسیوم با توان مالی و فنی قویای که
دارد به دنبال فعال کردن معادن بزرگ و به ویژه طال و مس
در شرق کشور است .امیدواریم با توجه به سرمایهگذاری که
در این منطقه انجام میشود ،مشکالت اقتصادی این منطقه
خاتمهیابد.
نادری بر حمایت «ومعادن» از پروژههای شرکت تجلی
تاکید و عنوان کرد :پروژههای تعریفشده در شرکت تجلی
عمدتا در حوزه گندله ،سنگآهن و فرآوری فوالد است که
در موقعیتهای خوب کشور ایجاد شده و بازدهی خوبی دارند
و گزارش پیشرفت این پروژهها در بازههای سه ماهه به بازار
سرمایه ارائه خواهد شد.
 برنامه«ومعادن»درمناطقمختلفکشور
فعالیت شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات در
راستای سرمایهگذاری با استفاده از منابع و ثروتهای موجود
در کشور و هدایت این سرمایهها به حوزههای دارای ظرفیت
است .در این خصوص امیرحسین نادری با اشاره به وضعیت

منابع معدنی در غرب کشور تصریح کرد :از آنجا که منابع و
ذخایر بسیار غنی آهن و پلیمتال در غرب کشور وجود دارد،
شرکت «ومعادن» موفق شده است سرمایهگذاری خوبی در
حوزه فوالد در این منطقه و در استانهای کردستان ،همدان
و آذربایجانغربی داشته باشد.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات در
بخش دیگر صحبتهای خود در توضیح برنامههای اکتشافی
«ومعادن» با اشاره به تاسیس یک شرکت تخصصی در حوزه
اکتشاف نیز گفت :با توجه به نیاز زنجیره در بخش اکتشاف،
س��رمایهگذاری در این بخش در دستور کار قرار گرفت و با
تجمیع نیروی انسانی متخصص در کنار تجهیزات بهروز در
این ش��رکت ،بهزودی گزارشات خوبی در این حوزه منتشر
میکنیم.
وی با اشاره به آغاز عملیات اکتشافی در پهنه اردبیل از
احتمال شناسایی ذخایر مناسب پلیمتال و سنگآهن در این
منطقه خبر داد و اظهار کرد :اقداماتی که در صبانور انجام شد،
نشانداددرغربکشورذخایرقابلتوجهسنگآهنوجوددارد
ومنطقهمستعدکشفاینمادهمعدنیاست.برهمیناساسو
متناسببامطالعاتاولیه،عملیاتاکتشافدرحالانجاماست
و تا امروز نتایج قابل قبولی حاصل شده است.
نادری همچنین با تاکید بر موقعیت مناسب منطقه غرب
کشور از نظر دسترسی به بازار ،تامین آب و ماده معدنی اولیه،
خریدسهامعمدهفوالدکردستانرایکاقداماقتصادیتوصیف
کرد و ضمن توضیح اقدامات انجامشده در این منطقه ،نسبت
به س��اخت و بهرهبرداری از این پروژه در کمترین زمان ابراز
امیدواری کرد.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات
در بخ��ش دیگر صحبتهای خود به برنامههای «ومعادن»
برای سرمایهگذاری در استان سیستانوبلوچستان پرداخت
و از تش��کیل بزرگترین کنسرس��یوم معدنی کشور برای
س��رمایهگذاری در استانهای مختلف خبر داد و گفت :این
کنسرسیوممتشکلازمجموعه«ومعادن»،گلگهر،چادرملو،
گوهرزمین و سرمایهگذاری غدیر است و آمادگی الزم برای
س��رمایهگذاری در پروژه اعالمشده از س��وی دولت و وزارت
صنع��ت ،معدن و تج��ارت را دارد و با توجه به روش��ی که
شرکتهای پروژهمحور دارند ،مردم منطقه نیز سهامدار و بعد

از اجرای پروژهها منتفع میشوند.
درهمینراستاچندیپیشبودکهکنسرسیومیبههدایت
شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات شامل هلدینگ
صنای��ع و معادن غدیر ،چادرملو ،گلگهر ،تجلی ،گهرزمین
برنده مزایده معدن مس «جانجا» در سیستانوبلوچستان
شد .این کنسرسیوم برنده مزایده در خط انتقال آب دریای
عمان به سیستانوبلوچس��تان ش��ده و قرار است دست به
سرمایهگذاری بزند.
برای فعالسازی معدن «جانجا» قرارداد25ساله امضا شده
است .سال دوم تا پنجم (حداکثر تا انتهای  )1405احداث و
راهاندازی پروژه خواهد بود و بهرهبرداری از معدن تا حداکثر
ابتدای 1406پیشبینیشدهاست.معدنمسوطالیجانجا
که در شهرستان نیمروز واقع شده و از معادن کالس جهانی
محسوب میشود ،با ذخیرهای بالغ بر یک میلیارد تن به یکی
از بزرگترین معادن کشور تبدیل خواهد شد .گفته میشود
که ورود بنگاههای بزرگ صنعتی و معدنی به این استان باعث
تبدیل منابع به ثروت و توزیع متناسب سرمایه میشود.
نادری همچنین از س��رمایهگذاری و ساخت یک اسکله
در منطقه جنوب کشور و توسعه زیرساختهای حملونقل
ریلی توسط «ومعادن» خبر داد و افزود :با توجه به اینکه سهم
عمدهنقلوانتقالموادمعدنیمربوطبهحملونقلریلیاست،
برنامهریزی برای احداث سه هزار کیلومتر خط راهآهن جدید
به شبکه ریلی کشور در دستور کار قرار گرفته و با اجرای این
طرح سرعت حمل ریلی بازرگانی کشور از چهار کیلومتر به9
کیلومتر ارتقا پیدا میکند که اقدام مهمی در راستای توسعه
صنعتیکشوراست.
 فعالسازی طرحهای راکد
یک��ی از مواردی که رونق اقتصادی را به تعویق انداخته،
طرحهایراکدکشوراست.اینطرحهابنابهدالیلینتوانستهاند
ادامه پیدا کنند و در نتیجه سرمایه کالنی متوقف شده است.
در واقع س��الهای گذشته پروژههایی به اجرا درآمده که به
دالیل مختلف متوقف شده یا روند کندی در اجرا دارد .برای
پیشگیریازاتالفمنابع،شرکتسرمایهگذاریتوسعهمعادن
و فلزات اعالم کرده که اولویت نخست ،باید تعیینتکلیف این
طرحها و اجرای بهموقع و زودهنگام آنها در چارچوب منافع
سهامداران باشد.
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با توجه به این مساله «ومعادن » فعالسازی طرحهای راکد
معادن و فلزات را در دستور کار قرار داده است .راهکاری که در
این ارتباط پیشبینی شده ،تملک و فعالسازی یک شرکت
سهامی عام در هلدینگ بوده که برای اجرایی شدن سریعتر
آن این مجموعه با سازمان بورس به نتایج خوبی دست یافته
است.رفع موانع و تسریع در اجرای بهموقع طرحها و پروژههای
موجود ،ارتقای بهرهوری و س��ودآوری س��رمایهگذاریها به
وسیله استفاده بهینه از ظرفیتهای گروه و افزایش تعامالت
درونگروهی در چارچوب تامین منافع بیشتر سهامداران از
جمله مهمترین اولویتهای راهبردی در مدیریت این شرکت
معرفی شده است .در نهایت آورده این شرکت تعدادی طرح
و پروژه است که طرحهای بسیار خوب و دارای نرخ بازدهی
باالیی است.
 طرحهای در حال پیشرفت
از جمله مهمترین طرحها و پروژههای در حال پیشرفت
که شرکت توسعه معادن و فلزات در آن سرمایهگذاری کرده
میتوان به واحدهای گندلهس��ازی و فوالدسازی و افزایش
خطوط کنس��انتره ش��رکت گلگهر ،خط کنسانترهسازی
شرکت گهرزمین و گندلهسازی چادرملو اشاره کرد .همچنین
پروژه انتقال آب خلیجفارس و آبش��یرینکن بندرعباس،
گندلهسازی صبانور ،واحدهای فوالدسازی و آهن اسفنجی
فوالد کردستان و کنسانترهسازی شرکت مواد معدنی شرق
فوالد خراسان از دیگر طرحهایی است که «ومعادن» در آنها
به عنوان سرمایهگذار حضور دارد.
 تامین انرژی چالش اصلی بخش معدن
یکی از مشکالتی که فعاالن معدنی به خصوص فوالدکاران
در س��الجاری با آن روبهرو بودهاند ،قطعی گاز و برق بود .تا
جایی که گفته شد این مساله رونق تولید را به عقب کشانده
است.درهمینرابطهمدیرعاملشرکتسرمایهگذاریتوسعه
معادن و فلزات ،بهرهوری نامناسب را چالش اصلی در حوزه
انرژی اعالم کرد و گفت :بخش معدن و صنایع معدنی آمادگی
س��رمایهگذاری برای رفع مشکالت مربوط به تامین انرژی
را دارد.نادری با اشاره به محدودیتهای تامین انرژی بخش
تولید گفت :در حوزه انرژی ،چالش اصلی در بخش بهرهوری
نامناسب است .او با تاکید بر ضرورت اصالح جایگاه صنعت در
بینمسووالنومتولیانحوزهانرژیافزود:درحالحاضرتامین
انرژی به عنوان نهاده تولید ،یکی از چالشهای تولیدکنندگان
فوالد است.مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و
فلزات با یادآوری شرایط بازار بینالمللی فوالد ،به هزینههای
تولید اشاره کرد و گفت :برای استفاده از فرصتی که در بخش
صادرات وجود دارد ،باید وضعیت و میزان تولید خوبی داشته
باشیم .وی با اعالم آمادگی بخش معدن و صنایع معدنی برای
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سرمایهگذاری در حوزه انرژی برای حل مشکالت این حوزه ،به
تجارب موفق سرمایهگذاری در حوزه تامین آب و برق مورد نیاز
بخش معدن و صنایع معدنی اشاره و اظهار کرد :برای کمک به
تولید و رونق بخش معدنی الزم است مشکالت و چالشهای
اینبخششناساییوتعریفشوندوسپسدرراستایرفعآنها
سرمایهگذاری صورت گیرد.مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری
توس��عه معادن و فلزات تصریح کرد :شرکت «ومعادن» در
راستای حمایت و رفع چالشهای کشور در زمینه تامین برق
به ویژه برای بخش معدن ،سرمایهگذاری در این خصوص را
در دستور کار خود قرار داده است.نادری در ادامه افزود :تامین
انرژی به عنوان یکی از اولویتهای شرکت است و امیدواریم
با مدیریت و تالش گروه مپنا ،شاهد بهرهبرداری این پروژه در
زمان پیشبینیشده باشیم تا عالوه بر رفع چالشهای حوزه
معدن و صنایع معدنی ،گام موثری در جهت شکوفایی اقتصاد
کشور برداریم.
 عناصرنادرخاکی
عناصرنادرخاکی،عناصرشیمیاییهستندکهمقدارآنهادر
پوسته زمین کم است و تنها در برخی از کانیها وجود دارند.
در ایران  17نوع عنصر نادر خاکی از جمله سریم ،النتانیم،
نئودینیم ،اتریم و اسکاندنیم یافت شده که براساس مطالعات
کارشناسان ،این عناصر در آینده بیشتر هم میشوند .ایران با
اینکه ذخایر خوبی در این حوزه دارد ،در بخش استحصال و
جداسازی عناصر نادر خاکی با مشکل ضعف دانش و فناوری
روبهرو اس��ت .این موضوع باعث شده برخالف پیشبینیها
نتوانیم در این بخش به نتایج ارزشمندی دست پیدا کنیم.
هرچندجمهوریاسالمیازنظرتحقیقوپیجوییعناصرنادر
خاکیدربینکشورهایمنطقهوخاورمیانه ،رتبه نخست رابه
خوداختصاصدادهوسازمانهاییمثلسازمانزمینشناسیو
ایمیدرو در شناسایی عناصر نادر خاکی در کشور موفق بودهاند
اما کشور ما با کشورهایی مثل چین فاصله زیادی دارد.
این در حالی است که فعالیت و سرمایهگذاری در حوزه
عناصر نادر خاکی از دیگر مواردی بوده که «ومعادن» به آن
توجه کرده است .مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه
معادن و فلزات در سخنرانی خود به آن اشاره کرد و با توضیح
اینکه این عناصر در آینده صنعت نقش اساسی و استراتژیک
دارند ،افزود :س��رمایهگذاری در حوزه عناصر نادر خاکی به
خصوص در حوزه لیتی��وم ،نیکل و کبالت به عنوان فلزات
استراتژیک و نیاز آینده صنعت ضروری است و این مهم در
برنامههای شرکت «ومعادن» تعریف شده و با توجه به توانایی
دانشمندان ،جوانان نخبه و ظرفیت علمی کشور در آیندهای
نزدیک خبرهای خوبی را در حوزه فرآوری این عناصر اعالم
خواهیم کرد.

 آیندهنگری
ایجادحداکثرانطباقوهماهنگیاستراتژیدرشرکتهای
گروه،توجهبهمزیتهاینسبی،آیندهنگریوبرخورداریازنگاه
فراشرکتی و ملی از جمله مهمترین عوامل موفقیت مجموعه
«ومعادن» است .حاال تالش این شرکت بر این است که برای
حضور در عرصه رقابتهای جهانی ،هماهنگی شرکتهای
بزرگ را فراهم آورد .در این راس��تا «ومعادن» با شرکتهای
بزرگی چون س��رمایهگذاری امید ،س��رمایهگذاری غدیر و
ذوبآهناصفهانوسایر مجموعههایبزرگبهعنوانشرکای
استراتژیک خود حداکثر تعامل و همکاری را داشته است.
چندی پیش بود که مدیرعامل ش��رکت سرمایهگذاری
توسعه معادن و فلزات از برنامه هلدینگ «ومعادن» برای ورود
به عرصه سرمایهگذاری در فلزات استراتژیک آینده همچون
لیتیوم ،نیکل و کبالت خبر داد .به این ترتیب جلسهای میان
مدیران عامل تعدادی از شرکتهای گروه و مدیران و مشاورین
این مجموعه با هدف ایجاد وفاق و هماهنگی در نگاه مدیران
گروه نسبت به موضوع استراتژی برگزار شد .در این جلسه
که مدیران عامل شرکتهای صبانور ،تجلی توسعه معادن
و فلزات ،کک طبس ،کارخانجات تولیدی شهید قندی ،پرتو
تابان ،گس��ترش کاتالیست ایرانیان ،پویا انرژی و کاوشگران
صنایع معدنی راشا حضور داشتند ،فعاالن معدنی با یکدیگر
بهتبادلنظرپرداختند.
قرار است شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات
با استفاده از روشهای بهروز و جدید تبدیل به یک شرکت
پیشرو در حوزه معدن و بخش فرآوری شود .مدتی است که
توج��ه به حوزه فلزات غیرآهنی به خصوص طال و مس در
دستور کار قرار گرفته و قرار است بعد از تایید ذخایر و اتمام
مرحله راس��تیآزمایی ،مشارکت و سرمایهگذاری تا انتهای
زنجیره آغاز شود.
عالوه بر سرمایهگذاری در حوزه اکتشاف ،طرح جدیدی
ب��رای فعالیت در حوزه بهرهبرداری و در قالب یک ش��رکت
تخصصی پیشنهاد شده تا به عنوان بازوی اجرایی شرکت ،کار
را به بهترین شکل ممکن اجرا و دنبال کند.
تامینتجهیزاتمعدنیازطریقوارداتوهمچنینساخت
داخل ،ورود به حوزه مواد غیرآهنی و استحصال عناصر کمیاب
و استراتژیک و توجه به توسعه بازار فروش محصوالت از دیگر
اهداف سرمایهگذاری شرکت «ومعادن» خوانده شده است.
آثار و نتایج اقداماتی که در ش��رکت در حال انجام اس��ت و
اجرای سیاست توجه به کل زنجیره در ماههای آتی مشخص
میشود و این اطمینان وجود دارد که عالوه بر حفظ و ارتقای
منافع شرکت ،شاهد رونق در حوزه معدن و صنایع معدنی
کشور خواهیم بود.

یادداشت

فرآیند تجارت خارجی نیازمند بازنگری اساسی
مهرداد جمال ارونقی *

نتای��ج بررس��یهای
ص��ورت پذیرفت��ه و
پژوهش ه��ای متع��دد
اقتص��ادی بیانگ��ر آن
است که حضور فعال هر
کشوری در عرصه تجارت
بینالمل��ل ،نقش موثری در بهبود و ارتقای نرخ
رش��د تولید ناخالص داخلی آن کش��ور دارد .به
جرأت میتوان اذعان داش��ت طی سالیان اخیر،
خارجی
هیچ کشوری نتوانسته است بدون تجارت
ِ
روان و با ایس��تایی اقالم مورد مبادله در تجارت
خارجی در مبادی ورودی و گمرکات ،دستاورد
اقتصادی قابلتوجهی کسب کند و استانداردهای
زندگی بهتری برای شهروندانش فراهم سازد.
در ح��ال حاضر عوامل مختلفی مانند الزامات
قبل از اظهار کاالها به گمرک ،اقدامات صاحبان
کاال در راس��تای اظهارکاال به گمرک و ترخیص
آن ،فرآیند تش��ریفات گمرکی و ترخیص کاال از
گمرک ،سیستم حملونقل کشور و… در میزان
ایس��تایی و یا ماندگاری کاالها در بنادر ،مناطق
ویژه اقتص��ادی و مناطق آزاد تجاری ،تاثیرگذار
هستند.
در راستای بررسی دالیل ایستایی یا انباشت
کاالها در بنادر و گمرکات کشور ،به طور مکرر،
جلس��ات متعددی برگزار شده و در این جلسات
بر لزوم تعیین تکلیف و ترخیص کاالهای انباشته
شده در بنادر و گمرکات ،علیالخصوص کاالهای
اساسی تاکید شده و با اشاره به اهمیت جلوگیری
از رس��وب و انباش��ت کاال در بنادر ،گمرکات و
انبارهای متعلق به س��ازمان جمعآوری و فروش
ام��وال تملیکی ،بر س��ازماندهی الزم به منظور
تس��هیل در روند ترخیص کاال و تامین نیازهای
اساس��ی کش��ور در مقطع حساس کنونی تاکید
الزم ب��ه عم��ل میآید ولی مادام��ی که فرآیند
تجارت خارجی کش��ور مورد بازنگری دقیق قرار
نگرفته و تصمیمات الزم در این زمینه ،به صورت
اساسی اتخاذ و اجرا نشود ،برگزاری این جلسات
و اتخاذ تصمیمات مقطعی در این خصوص ،صرفا
به صورت مس��کن عمل کرده و در میانمدت و
بلندمدت تاثیر چندانی نخواهد داشت.
اولین موضوعی که در فرآیند تجارت خارجی
کشور مغفول واقع شده است توجه به این نکته
مهم اس��ت که برای ورود ه��ر کاالی تجاری به
کش��ور نیاز به اخذ و ارائه «مج��وز ورود و ثبت
س��فارش» میباش��د که قب��ل از خرید و حمل
کاال باید از مرجع مربوطه اخذ و س��پس نسبت
ب��ه خرید و حمل کاالی تج��اری مربوطه اقدام
ش��ود؛ در صورتی که این اق��دام در عمل اتفاق
نمیافتد و به دلیل بوروکراس��یهای س��خت و
زاید اداری ،صاحبان کاال از این فرصت استفاده
کرده و کاالهای خود را بدون اخذ ثبت سفارش

به بنادر و گمرکات کش��ور حمل و سپس برای
کاالی تج��اری وارده ،مبادرت به اخذ مجوزهای
ورود مینمایند و در این میان ،برخی نیز از این
فرصت ،سوءاس��تفاده کرده و کاالهای ممنوعه
مانند خودروی س��واری یا سایر اقالم ممنوعه را
در حجم باال وارد بنادر و گمرکات کشور کرده و
دولت را در عمل انجامشده جهت اتخاذ تصمیم
ب��رای واردات مقطعی و م��وردی این اقالم قرار
میدهن��د به طوری که اب��الغ مصوبات موردی
از س��وی دولت طی سالیان اخیر برای ترخیص
موردی خودروهای سواری و یا کاالهای ممنوعه
موید همین ادعا است.
همچنی��ن یکی از مهمترین م��واردی که در
بازنگ��ری فرآیند تج��ارت خارجی بای��د به آن
توجه ویژه کرد ،عدم وجود یک «س��امانه جامع
و فراگیر و هوش��مند» در این پروس��ه اس��ت تا
بتوان��د کلیه مراحل موجود در این فرآیند یعنی
از مرحل��ه اخ��ذ مجوز ورود و ثبت س��فارش تا
مرحل��ه فروش و توزیع کاال در داخل کش��ور را
رصد نموده و اطالعات الزم را جهت تصمیمگیری
در اختیار متصدی��ان امر قرار دهد بهطوری که
در ح��ال حاضر ،هیچ یک از مراجع ذیصالح و
دس��تاندرکاران تجارت خارجی کش��ور ،اطالع
دقیقی از می��زان کاالی وارده و موجودی بنادر
و گمرکات کش��ور نداشته و برای ارائه این آمار
باید به دستگاههای متولی مختلفی متوسل شد
و از هر یک آماری را استعالم و نهایتا موضوع را
جمعبندی ک��رد؛ به عبارت دیگر میتوان گفت
کلی��ه دس��تگاههای ذیمدخ��ل در امر تجارت
خارج��ی به صورت جزیرهای اداره ش��ده و این
امر باعث ایراد خس��ارتهای متعددی در فضای
کسبوکار میگردد.
یک��ی دیگر از مواردی که در پروس��ه تجارت
خارج��ی مورد توج��ه واقع نمیش��ود ،موضوع
ایجاد «محدودیتها و ممنوعیتهای مقطعی»
توسط برخی دستگاههای دخیل در امر تجارت
اس��ت که بدون هرگونه پشتوانه قانونی صورت
میپذیرد .کاالهای تج��اری برای واردات ،قانوناً
در سه دسته مجاز ،مجاز مشروط و ممنوعالورود
تعریف ش��دهاند و کاالهای ممنوعه ،خود به سه
دسته :شرعی (مانند مش��روبات الکلی)؛ قانونی
(مانند اسلحه و مهمات) و دولتی (مانند خودروی
س��واری) تقس��یمبندی و تصریح شدهاند اما در
عمل ،صاحبان کاال با ممنوعیتهای خلقالساعه
دیگری مانند کاالهای مش��مول گروه  27تحت
عن��وان اقالم دارای اولویته��ای ارزی غیرفعال
مواج��ه هس��تند (مثل پارچه رومبل��ی) که این
ممنوعیته��ا به ص��ورت م��وردی و بدون طی
مراحل قانونی مربوطه ،از سوی برخی از مراجع
اعالم و تجارت کش��ور را با مش��کالت متعددی
مواجه میکنند.

فارغ از موضوع اش��اره شده فوق ،عدم رعایت
«حقوق مکتس��به» افراد ،از دیگر مواردی است
که تجار و بازرگانان را دچار مش��کالت متعددی
مینمای��د .در حالی که ش��رع اس��الم ،قانون و
مق��ررات ،تصریح بر رعایت حقوق مکتس��به هر
ف��رد دارند و وفق اصول قانون اساس��ی ،اموال و
داراییهای هر فرد ،از تعرض ،مصون است و نیز
علیرغم اینکه رعایت حقوق مکتس��به افراد در
قوانین و مقررات تجاری و مدنی  -از جمله ماده 4
قانون مقررات صادرات و واردات و ماده  11آیین
نامه اجرایی قانون مذکور -تصریح ش��ده است،
در م��وارد متعددی ،از نادیده گرفتن این حقوق
توسط متصدیان امر باخبر میشویم و تا این افراد
بتوانن��د در مراجع رس��یدگیکننده و یا محاکم
مربوطه حقانیت خود را ثابت و از حقوق شرعی
و قانونی مکتسبه خود دفاع کنند ،خسارات مادی
و معنوی فراوانی را متحمل میشوند.
موض��وع دیگر عالوه بر تع��دد و تکرر صدور
بخشنامهها ،دستورالعملها و مصوبات؛ ابالغ آنها
از س��وی مراجع مختلف به دستگاههای اجرایی
و سازمانهای مربوطه جهت اجرا است .علیرغم
اینکه در قانون مقررات صادرات و واردات ،تصریح
شده کلیه بخشنامهها ،دستورالعملها و مصوبات
مربوط به تجارت باید منحصرا از س��وی وزارت
صنع��ت ،معدن و تجارت به کلیه دس��تگاههای
مربوطه ابالغ گردد اما مراجع ذیربط و یا فعاالن
تج��اری ،عم��ال با اب��الغ یا اجرای بخش��نامهها
و دس��تورالعملهای مختلفی از س��وی مراجع
متعددی مواجه هستند که هرکدام در راستای
شرح وظایف قانونی خود ،ادعای بُعد حاکمیتی
موض��وع را دارند و نکته جالب توجه اینجاس��ت
که گاهی ،یک دس��تگاه اجرایی با دو بخشنامه
یا دس��تورالعمل متضاد یا متناقضی مواجه است
که هر دو از س��ازمانهای تح��ت مدیریت یک
وزارتخانه صادر و ابالغ گردیده و هر دو سازمان
مربوط��ه نیز ب��ر اجرای بخش��نامه ابالغی خود
اصرار میورزند.
به صورت کلی ،تجارت خارجی در کش��ور ما
با ابهامات ،تناقضات و بوروکراسیهای متعددی
روب��هرو اس��ت و تا این پروس��ه عریض و طویل
و خوانه��ای متع��دد موج��ود ،م��ورد بازنگری
اساس��ی قرار نگیرد و اهتمام الزم در راس��تای
تس��هیل تجارت وجود نداشته باشد ،تصمیمات
خلقالس��اعه و مقطعی نخواهد توانس��ت نقش
مهمی را در راستای ارتقای نقش و جایگاه کشور
در فضای کس��ب و کار و تجارت بینالمللی ایفا
نماید و مش��کالت عدیده موجود در این عرصه،
جز سرخوردگی و یأس فعاالن تجاری و گرایش
آنان به سمت تجارت غیرقانونی ،نتیجهای را به
ارمغان نخواهد آورد.
* معاون فنی اسبق گمرک ایران
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آنوش رحام تحليلگر و پژوهشگر بازرگانی و تجارت خارجی در گفتوگو با «جهانصنعت» تاکيد کرد

تجارت خارجی ایران تشنه اصالحات عمیق
حملونقل و لجستيک دو اصل حضور به موقع در بازارهای صادراتی
نسترن یوسفبکیان -مراجع متعدد تصمیمگیر در تجارت خارجی و امور گمرکی اگرچه بارها مورد انتقاد فعاالن
اقتصادی و حتی برخی از مسووالن قرار گرفته و از نبود استراتژی اقتصادی به عنوان بالی تجارت خارجی یادشده
است اما گمان نمیرفت محمد قاسمی رییس مرکز پژوهشهای اتاق ایران در اظهارنظری قاطع اعالم کند که در حال
حاضر ایران اولویت تجاری هیچ کشوری نیست و برای افزایش تجارت مشترک با کشورهای همسایه ،باید تصویر
دقیقی از جایگاه خود پیدا کند؛ اظهارنظری که اگرچه برخی از کارشناسان چندان با آن موافق نیستند اما اعالم
میکنند که به خصوص در شرایط فعلی باید برای افزایش تجارت با همسایگان و سایر کشورها به پیشنیازهایی
همچون فراهم ساختن زیرساختهای بانکی و لجستیکی توجه کرد ،چراکه تاکنون این واقعیت به همگان ثابت
شده است که به علت نبود زیرساخت ،دانش کافی و همچنین عدم وجود شرکتهای لجستیکی قوی و چندوجهی،
در حوزه تجارت خارجی در ایران دستکم دو برابر هزینه میانگین استاندارد دنیا هزینه پرداخت میشود و تجار و
بازرگانان در کشور ناچار به پرداخت هزینههای نجومی میشوند که نهتنها کار را برای بخش صنعت و تولید دشوار
کرده بلکه بهای تمام شده را برای مردم باال برده به طوری که برای تامین نیازهای اساسی خود باید هزینههای
بیشتری را نسبت به همسایگان پرداخت کنند.
آنوش رحام تحلیلگر و پژوهشگر بازرگانی و تجارت خارجی در این گفتوگو تبعات و آثار فقدان نظام لجستیک
تجاری و سامانههای لجستیکی مدیریت و رصد کاال در کشور را بررسی کرده و در مورد موانع موجود در حوزه
تجارت به خصوص موانعی که در زمان ترخیص کاال و در گمرک ایجاد میشود ،توضیحاتی را ارائه داده است .به
گفته این کارشناس اقتصادی که سمت دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی ایران را در اختیار
دارد ،در حال حاضر تورم قوانین و مقررات در تشریفات گمرکی بسیار باالست و همین موضوع باعث شده است
که هزینه مبادله در بخش تجارت باال برود .این در حالی است که برای مقابله با کالف سردرگم قیمتگذاری در
کشور و همچنین حضور به موقع در بازارهای صادراتی ،توجه به نظام حملونقل و لجستیک پیشرفته از اهمیت
قابلتوجهی برخوردار است .در ادامه گفتوگوی «جهانصنعت» با این کارشناس زبده تجارت و امور گمرکی را
میخوانید.
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 ش�واهد نشان میدهد که در کشور ما هزینه
مبادل�ه در بخ�ش تجارت به ش�دت باالس�ت و
سازمانهایمتعددیبرایاینبخشتصمیمگیری
میکنند که موجب ایجاد قوانین متعددی در این
حوزه شده است .لطفا در این خصوص و همچنین
موانع موجود در حوزه تجارت توضیح دهید.
م��ا در زنجی��ره تامین ملی در بخ��ش تجارت و
ص��ادرات ،گلوگاههای متع��ددی داریم که در اصل

میتوان گفت این گلوگاهها در چهار بخش به شدت
اثرگذار هستند .نخست بخش حملونقل و ترانزیت
اس��ت که خدمات بازرگانی در آن ش��کل میگیرد.
بخ��ش دوم نظام لجس��تیک ملی و تجاری اس��ت.
بخش س��وم تشریفات و رویههای تجاری و گمرکی
و بخ��ش چهارم نیز قوانین و مقررات متراکم ارزی،
صادرات ،واردات و س��ایر قوانی��ن مرتبط با تجارت
اس��ت .در کشور ما متاسفانه تورم قوانین و مقررات

در تش��ریفات گمرکی بس��یار باالست به طوری که
بوروکراسی باال در زنجیره تامین ملی هم در بخش
تامی��ن ملی واردات و صادرات و همینطور ترانزیت
اثرات زیادی داشته و این اثرات باعث شده است که
هزینه مبادله در بخش تجارت باال برود ضمن اینکه
بخش خدمات بازرگانی ظرفیتهای بس��یاری برای
ایجاد اشتغال در کشور دارد.
این در حالی اس��ت که در کش��ورهای پیشرفته
70درصد اشتغال توسط بخش خدمات ایجاد میشود
و بخش صنعت و سایر بخشها بعد از بخش خدمات،
اشتغال ایجاد میکنند .از این رو در این کشورها به
صورت ویژه به بخش خدمات توجه میشود و اگر هم
آنها قصد داشته باشند که به نوعی اقتصاد کشور را
مقرراتزدایی و در بخش بازرگانی ریفرم ایجاد کنند،
ابتدا سراغ بخش خدمات میروند که این بخش در
کشور ما نیز اهمیت ویژهای دارد.
م��ا در ح��وزه خدم��ات بازرگان��ی و تش��ریفات
گمرک��ی و تجاری ،بیش از 40قانون مختلف داریم
که بر تجارت ،صادرات و زنجیره تامین ملی کش��ور
حاکم اس��ت .در این می��ان در حالی که گمرک در
اغلب کش��ورها ح��دود چهار یا پن��ج رویه از جمله
واردات ،ص��ادرات ،ترانزیت و ورود موقت را ش��امل
میش��ود اما در کش��ور ما  12روی��ه گمرکی وجود
دارد .رویهه��ای غیراس��تانداردی همچون کولبری،
ملوانی ،بازارچههای مرزی و ...که اینها باعث شدند
ورود کاال به ش��کل مویرگی در حجم گس��ترده هم
در کش��ور ش��کل بگیرد که به آنها در بعضی موارد
قاچاق گفته میشود و دولتها متاسفانه نتوانستند با
فراگیر کردن تجارت و کسبوکار در مبادی ورودی
و مرزهای گسترده جنوبی که به خلیجفارس اتصال
دارد و همینطور مرزهای غربی ،اقدامات مناسبی به
منظور ساماندهی مشاغل مرتبط با خدمات بازرگانی
انجام دهند .بلکه در مقابل رویههای غیراستانداردی
را به تجارت رسمی اضافه کردند که صرفا در کشور
ما تورم و مقررات را باال برده است.
همچنی��ن در ح��ال حاضر  33نوع ع��وارض از
تجارت رس��می اخذ میش��ود و  41ن��وع معافیت
در تج��ارت داریم .همچنین  42س��ازمان در نظام
بازرگانی مجوز صادر میکنند و به  15کنوانس��یون
مختلف هم پیوس��تیم و اینها را در مجلس تصویب
کردیم .این موضوعات نش��اندهنده این است که ما
دچار یک تورم ش��دید در بخش مقررات هس��تیم
و متاس��فانه ت��ا زمانی که این حوزه اصالح نش��ود،
صحب��ت از یک تج��ارت چابک ،توس��عه صادرات،
کاهش هزینه مبادله و هزینه تمامش��ده مواد اولیه
به راحتی مقدور نیست.
 گفته میشود فقدان نظام لجستیک تجاری و
سامانههایلجستیکیرصدکاالموجبشکلگیری
حلقههای متعدد واسطهگری مخرب و در نتیجه
افزایش  50تا  100درصدی قیمت کاالها و نهادهها
ش�ده اس�ت .از س�وی دیگر این چالش موجب
فراهم آوردن بستر عرضه خارج از شبکه کاالهای
اساس�ی ،مواد اولیه ساخت داخل و کاالی قاچاق
شده است .نظر شما در این خصوص چیست؟
یک��ی از زیرس��اختهای اصلی ک��ه میتوان به
عن��وان گام دوم بهبود و ریفرم نظام تجاری کش��ور
در نظر گرفت ،بخش لجس��تیک است .لجستیک به
مفهوم واقعی در کش��ور ما توس��ط بخش خصوصی
در بخشهای مختلفی ایجاد ش��ده اس��ت .برخی از
بخشه��ای دولتی هم به دلیل فقدان دانش و نظام

لجس��تیک ،متاسفانه هزینههای کالنی را در کشور
پرداخ��ت میکنند .به طور متوس��ط در دنیا حدودا
هزینههای لجستیکی به طور استاندارد پنج تا شش
درصد هزینه کاال در تجارت اس��ت .اما در کشور ما
هزینههای لجس��تیکی بین  10تا  12درصد متغیر
است و این نشان میدهد که ما در بخش لجستیک
به دلیل نبود زیرس��اخت ،نب��ود دانش کافی و عدم
وجود شرکتهای لجستیکی قوی و چندوجهی ،دو
برابر هزینه میانگین اس��تاندارد دنیا هزینه پرداخت
میکنیم.
همی��ن فق��دان لجس��تیک در بخ��ش دیگر که
س��امانههای لجس��تیک وظیفه رصد کاال را دارند و
باعث میش��وند در کش��ورهای دیگر کاال از مبادی
ورودی یا واردکننده مستقیما به سطح عرضه برود
و با کمترین میزان واس��طهگری هزینه کاال افزایش
نکند و همینطور رشد فزاینده قیمت نداشته باشد،
این س��امانههای لجستیکی هستند که کنترل الزم
را انجام میدهند .در واقع سرنوش��ت کاال از لحظه
ورود تا س��طح عرضه مش��خص میش��ود و اساسا
همین موضوع باعث ش��ده اس��ت که ما در مجموع
در نظ��ام بازرگانی کش��ورمان چیزی در حدود 50
درصد از قیمتها سهم واسطهها باشد .چراکه نظام
لجستیکی وجود ندارد و میزان اثرگذاری واسطهها
در نظام بازرگانی کشور ما و همینطور رشد فزاینده
قیمتها ،دستکم  50درصد است.
همین اتفاق باعث شد وقتی که در شرایط سخت
تحری��م قرار گرفتیم و درآمده��ا کاهش پیدا کرد،
میزان س��وداگری این واسطهها افزایش پیدا کند و
شما میبینید که هیچ کاالیی امروز براساس ارزش
ذاتی خود به فروش نمیرسد.
بنابراین گام س��وم بحث قیمت و ارزش است .ما
معتقدیم که در کش��ور ،مقوله قیمتگذاری تبدیل
به یک کالف س��ردرگم شده است و در سال 1401
باید این مقوله اصالح شود و به حالت منطقی خود
بازگردد که اساس��ا تعیین بهای کاال براساس میزان
عرضه و تقاضاس��ت .متاس��فانه امروز در کش��ور ما
عرضه و تقاضا قیمت را مش��خص نمیکند .دولتها
هم نتوانس��تند حتی با قیمتگذاری دستوری ،اثر

مش��خصی بر قیمت تمامشده کاال بگذارند و نهایتا
همین موضوع باعث شده است که در تجارت کشور
م��ا مقول��ه قیمت تبدی��ل به یک کالف س��ردرگم
شود.
همانط��ور که گفته ش��د ،در ح��ال حاضر هیچ
کاالیی با توجه به ارزش ذاتی خود عرضه نمیشود
به گونهای که امروز در بازار خودرو کاال با س��هبرابر
ارزش ذات��ی خود معامله میش��ود .در بس��یاری از
کاالهای دیگر هم ش��رایط به همین ش��کل است و
متاس��فانه این وضعیت به بخش بازرگانی و تجارت
کشور ما آسیب وارد کرده است.
بحث مهم دیگر در قس��مت لجستیک ،ضرورت
ایجاد ش��رکتهای طرف سوم و چهارم و همچنین
سامانهها و زیرساختهای نرمافزاری لجستیکی در
نظام بازرگانی کش��ور است .تعیین متولی واحد در
صنعت لجس��تیک و لجس��تیک تجاری و همچنین
بح��ث حملونقل در کش��ور از اهمیت قابلتوجهی
برخوردار اس��ت که بخش حملونقل هم به عنوان
یکی از پیش��رانهای تجاری در کش��ور اثر بس��یار
گستردهای در صادرات داشته است.
 اگرچه ایران از پتانسیلهای قابلتوجهی در
حوزههای مختلف اقتصادی برخوردار است اما در
موارد گوناگون شاهد از دست رفتن فرصتهای
طالیی صادرات بودهایم .به نظر شما کشور ما چطور
میتواند از این پس به موقع در بازارهای صادراتی
حضور داشته باشد؟
به عقیده بنده ،حملونقل گام س��وم و مهم در
نظام بازرگانی اس��ت .در واقع هر کشوری اگر قصد
این را داشته باشد که به موقع در بازارهای صادراتی
حضور داش��ته باشد و برد کاالهای صادراتی خود را
ارتق��ا دهد ،نی��از به نظام حمل ونقل و لجس��تیک
پیش��رفته دارد .حملونقل و لجستیک به عنوان دو
مولفه از زنجیره تامین ،هم در بخش ورود کاال و هم
در بخش صادرات کاال اثر بسیار مهمی دارند چراکه
این دو به شکل ماشه عمل میکنند و عمال لجستیک
با برنامهریزیای که دارد و حملونقل با برد مسافتی
که ایجاد میکند ،باعث میشوند کاالهای صادراتی
کشور در بازارهای بیشتری توزیع شوند و مشتریان

بیش��تری برای کاالهای صادراتی یافت شود .برای
همین است که ما میگوییم حملونقل و لجستیک
در نظام بازرگانی حکم ماشه را دارند .به عنوان مثال
ترکیه به دلی��ل توجه به این موضوعات و قدرتمند
شدن در نظام لجستیک و حملونقل ،خیلی سریعتر
از ای��ران میتواند وارد بازاره��ای صادراتی همچون
قطر ش��ود .این موضوع نشان میدهد که لجستیک
جایگاه خود را در تجارت کش��ورها پیدا کرده است
اما متاس��فانه در کشور ما این اتفاق نیفتاده است و
این ماشه برای تجارت ما وجود ندارد که ما بتوانیم
ب��رد ص��ادرات و پرت��اب آن را تعمیق ببخش��یم و
بازارهای صادراتی را به صورت کامال بالفعل و دقیق
و همینط��ور با برنامهری��زی و با کمترین هزینه به
وس��یله سریعترین سیس��تم حملونقل با کاالهای
ایران��ی تغذیه کنیم .م��ا معتقدیم که بس��یاری از
کاالهای ایرانی استعداد حضور در بازارها را دارند اما
نبود نظام لجستیک و حملونقل پیشرفته باعث شده
است که برد صادراتی ما کاهش پیدا کند.
 برخ�ی معتقدند س�امانه جامع تج�ارت در
دس�تیابی به اهداف خود ناموفق بوده است .نظر
شما در این رابطه چیست؟
در بخ��ش موان��ع تج��ارت ،باید اع��الم کرد که
متاس��فانه در کش��ور م��ا مجوزها و مق��ررات ارزی
ب��ه عن��وان دو مانع اصل��ی بخش تج��اری قلمداد
میشوند .در هر کشوری برخی سازمانها به عنوان
صادرکننده مجوز ،مسوول صدور مجوز ورود یا خروج
و صادرات و واردات برخی کاالها به کش��ور هستند.
در دنیا سیس��تم هماهنگ پنجره واحد را به عنوان
فصلالخطاب قرار دادهاند و همه دس��تگاهها موظف
هستند در آن پنجره واحد خدمات خود را به صورت
الکترونیک به بازرگانان ارائه دهند.
این در حالی است که در کشور ما به دلیل وجود
تفاس��یر مختلف از این موضوع ،به نتیجهای در این
رابطه دس��ت پیدا نکردهایم .در واقع برخالف رویه
جهانی که در تمام کش��ورها ای��ن پنجره در داخل
گمرک ش��کل میگیرد و در داخل کشور هم قانون
ب��رای آن وجود دارد و در م��اده  12قانون گمرکی
تصری��ح میش��ود همه دس��تگاهها بای��د با گمرک
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هماهنگ ش��وند و در محلی ک��ه گمرک میگوید
اقدام به صدور مجوز کنند ،متاس��فانه س��امانههای
موازی با پنجره واحد در کش��ور شکل گرفته است
که از جمله آن میتوان از س��امانه جامع تجارت نام
برد .س��امانهای که کارکرد آن میتوانست متفاوت
باشد و در بخشهای دیگر که نیاز به زیرساختهای
س��امانهای بود ،فعال شود .اما متاسفانه این موضوع
باعث شده اس��ت که دوگانگی و تداخل وظایف در
این وضعیت ایجاد ش��ود و در نتیجه هم ش��اهد آن
هس��تیم که این س��امانه اثرگذاری الزم را ندارد و
باعث میش��ود که حجم بزرگی از کاالها در کشور
رسوب کند.
 یکی از انتقادات پررنگ تجار در رابطه با تجارت
و ترخیص کاالهای وارداتی این اس�ت که فرآیند
رسیدگی تشریفات ارزی تجارت بسیار طوالنی
شده و دلیل عمده رسوب کاالها در مبادی ورودی
و در بنادر ،اخذ مجوزهای مختلف برای کاالست.
لطفا در این رابطه بیشتر توضیح دهید.
جالب اس��ت بدانید به طور میانگین یک کاال از
لحظه ثبت سفارش تا زمانی که گواهی ثبت آماری
در بانک عامل اخذ کند و س��پس به صف تخصیص
ارز برای تامین ارز برود ،حدود یک تا دو ماه درگیر
میش��ود .از طرفی وقتی کاال وارد کش��ور میشود،
دستگاههایی مانند سازمان استاندارد و بهداشت باید
از ای��ن کاال نمونهبرداری کنند تا مجوزهای کمی و
کیفی را صادر کنند.
این در حالی اس��ت که ام��روزه در دنیا با توجه
به اینکه س��امانههای برخط فعال هستند و با توجه
به اینکه هویت واردکننده مش��خص است و انبار او
نیز تحت نظارت قرار دارد ،برخی از این تش��ریفات
در زمان ترخیص کاال انجام نمیش��ود تا از رس��وب
کاال در بن��ادر جلوگیری کنند و مانع افزایش هزینه
تمامش��ده برای مصرفکننده شوند .در واقع انجام
چنی��ن اقدامات��ی را به بعد از زم��ان ترخیص کاال
موکول میکنند و با اخذ تعهدنامه از بازرگانان مبنی
بر اینکه این کاال تا زمان اخذ مجوز توزیع نمیشود،
کار را جلو میاندازند .به این ترتیب نمونهبرداریها
را نی��ز از انبار ب��ازرگان انجام میدهند .این رویه به
این دلیل اس��ت که زمان ترخی��ص کاالها کوتاهتر
شود و مدت زمان اخذ این مجوزها در طول فرآیند
با فرآیندهای دیگر ادغام ش��ود و خودش تبدیل به
یک فرآیند جداگانه و تازه نشود.
اما در تجارت کشور ما ،اخذ مجوزها و تشریفات
ارزی به رویهای زمانبر تبدیل شده است که باید زمان
جداگانهای را برای آن در نظر گرفت .در واقع میتوان
گفت که اخذ برخی از این مجوزها بین یک تا دو ماه
زمان میبرند و در نتیجه تجارت کشور ما ،مزیتهای
خودش را از دس��ت میدهد ،هزینه تمامش��ده کاال
برای تولیدکننده و واردکننده افزایش پیدا میکند
و در این بین بیش��ترین سود نصیب کسی میشود
که از این توقف کاال ،درآمد دارد .واقعیت این است
که شرکتهای حملونقل خارجی که بعضا صاحب
کانتین��ر هس��تند و حق توقف و دم��وراژ از صاحب
کاال دریافت میکنند ،بیشترین سود را از این تعلل
دریافت میکنند که در این راس��تا بخش بزرگی از
درآمدها درقالب ارز از کشور خارج میشود.
 برخی تجار از موضوعاتی همچون مانعتراشی
س�ازمان اس�تاندارد بر س�ر راه ترخیص کاال یا
سهمخواهی برخی سازمانها مثل وزارت کشور از
عوارض گمرکی گالیه میکنند .در این میان شاهد

این هستیم گمرک ایران از این پس موظف است
معادل  12در هزار ارزش گمرکی کاالهای وارداتی
که حقوق ورودی آن هر ماه وصول میش�ود را به
حسابتمرکزوجوهوزارتکشورواریزکند.تحلیل
شما در این خصوص چیست؟
موان��ع موجود در حوزه تجارت به خصوص حوزه
ترخی��ص کاال با اینکه بارها در ش��ورای گفتوگو،
ستاد تس��هیل و رفع موانع تولید و همچنین هیات
مقرراتزدای��ی گفته ش��ده و به صورت مکرر به آن
تاکید شده است ،رفع نشده و در واقع بهبودی در این
زمینه حاصل نشده است .چراکه سازمانهای موجود
در کشور از این محل درآمدهایی را دارند و چندان
به فکر حل این مش��کالت نیس��تند .بنابراین شاهد
این هستیم که دریافت عوارض به صورت یکپارچه
به محاق رفته و رعایت نمیش��ود به طوری که هر
دس��تگاهی یک درچندهزاری از قیمت تمامش��ده
کاال هزین��ه و عوارض دریافت میکند و برای اینکه
بتواند عوارض را بهتر دریافت و مدیریت کند ،کاالها
را در بن��در نگه میدارند و مجوزهای مربوطه صادر
نمیشود .به همین دلیل است که بعضا حجم بزرگی
از رس��وب کاال و هزینههای مازاد کاال به واردکننده
یا صاحب کاال و یا همچنین صادرکنندهای که مواد
اولیه وارد میکند ،تحمیل میشود.
 آنچه به وضوح در بازار کاالها مشخص است
این اس�ت که رویههای موج�ود ،افزایش قابل
توجه قیمت کاالهای تولیدی را به دنبال داشته
است .در این باره بیشتر توضیح دهید.
مطاب��ق آمار مس��ووالن وزارت صمت و گمرک،
 80درص��د می��زان واردات کاال به کش��ور معطوف
به کاالهای تولیدی و واس��طهای و مواد اولیه است.
بنابراین بخش بزرگی از این هزینه سرسامآور متوجه
کاالهای پیشنیاز تولید است .برای اثبات این موضوع
ما در چارتی که در ادامه خواهید دید ،از استاندارد
محاسبه  DWELL TIMEبه معنای زمان اقامت
اس��تفاده کردیم .در واقع این بررس��ی اینطور بیان
میکند که از زمان ورود کاال به بندر تا زمانی که از
بندر خارج میش��ود ،چه مدت زمانی در بندر بوده
است که عمدتا چون تشریفات گمرکی در بندر انجام
میش��ود و اکثر کاالهای واردشده به بنادر در آنجا
ترخیص میشوند ،این استاندارد زمانی به اصطالح
مولفه قابل اتکایی است برای اینکه نشان دهیم چقدر
بوروکراس��ی تجاری در کشور ما باالست و در طول
دوران تحریم به جای اینکه دولتها فرآیند تشریفات
گمرکی را تس��هیل کنند و اج��ازه دهند واحدهای

تولیدی که به زعم خودشان  80درصد واردات متعلق
به آنهاست بتوانند با رویههای راحتتری کاالی خود
را ترخیص کنند ،عمال این امکان را ندارند و متاسفانه
ش��ما میبینید با نوع مقرراتی که اصوال نگاه سلبی
ب��ه تجارت دارد و با بازرگانان برخورد میش��ود ،با
نتایجی همچون افزایش قابل توجه قیمت کاالهای
تولیدی روبهرو هستیم.
 به نظر ش�ما چرا ما در کش�ور اس�تراتژی
مشخصی برای تجارت نداریم؟
اگر بخواهیم به این س��وال پاس��خ دهیم که چرا
در کش��ور ما چنین اتفاقات��ی رخ میدهد و چرا ما
استراتژی خوب و مناسبی برای تجارت نداریم ،باید
اعالم کنم که متاسفانه در نظام حکمرانی کشور ما
بخشی از تجارت تقبیح شده است ،در حالی که در
دنی��ا تجارت دو بخش صادرات و واردات را ش��امل
میشود .امروزه هیچ کشوری نمیتواند ادعا کند که
از واردات بینیاز است به طوری که حتی دو کشور
آمریکا و چین که بزرگترین تولیدکنندههای کاال در
بازار جهانی هستند ،به شدت نیازمند واردات هستند
و اگر واردات بسیاری از کاالها به این کشورها قطع
شود ،عمال صادرات آنها نیز متوقف میشود.
بنابراین به بیان ساده میتوان گفت که واردات و
تامین نیازهای نظام تولید و صادرات از طریق واردات
انجام میش��ود .اما در کشور ما سالیان متوالی است
که مقوله واردات تقبیح و س��رزنش میشود بیآنکه
اثرات اش��تباه این کار و ایجاد موانع غیرتعرفهای در
جلوی واردات مورد توجه قرار گیرد .در واقع متولیان
امر اگر متوجه آثار شدید این مقررات و دیدگاههای
س��لبی در رابطه با واردات شوند و تبعاتی همچون
کاهش مزیتهای صادرات��ی و ضربه مهلکی که به
تجارت کش��ور وارد میش��ود را مد نظر قرار دهند،
از انج��ام چنی��ن اقدامات و رویکردهایی پش��یمان
خواهند شد.
 بارها شاهد این بودیم که از تعابیری همچون
حاکمیتوارداتچیهابراقتصاداستفادهشدهاست.
نظر شما در این خصوص چیست؟
ما در مناظرات انتخابات ریاس��تجمهوری بارها
دیدهای��م که کاندیداها وقتی میخواهند یکدیگر را
متهم کنند ،از انگ وارداتچی اس��تفاده میکنند .اما
آیا این اشاره درستی است؟ قطعا غلط است چراکه
ما وارداتچی نداریم .بلکه بازرگانانی داریم که کاال را
با مزیت بیشتر و با قیمت تمامشده کمتر برای نظام
تولید و ص��ادرات تامین میکنند .بنابراین میتوان
گفت که واردکننده و یا بازرگان یک عنصر و بخش

کلیدی از زنجیره تامین ملی اس��ت که شریانهای
حیاتی تجارت کشور را تغذیه میکند.
این در حالی است که اگر بازرگانان و واردکنندگان
نتوانند به درستی در یک فضای توام با آرامش با نگاه
و برخورد ایجابی و با حمایت دولت فعالیت خودشان
را انج��ام دهند ،قطعا در طرف دیگر یعنی صادرات
نیز اث��رات آن را لمس خواهیم کرد .اما متاس��فانه
سالهاس��ت که سیستم واردات و زنجیره تامین به
شدت دچار انس��داد شده است .در واقع بسیاری از
این شریانها تبدیل به گلوگاه شدهاند و با پدیدههای
دیگری که یکی از آنها بحث مبارزه با قاچاق است،
آسیبهای بزرگتری را به کشور وارد میکنیم.
در این راستا بد نیست به این موضوع توجه کنیم
در شرایطی که کشور تحریم است ،چه بخشیهایی
ه��دف گرفت��ه میش��ود .واقعیت این اس��ت اولین
بخش��ی که در تحریمها هدف قرار داده میش��ود،
بخ��ش تج��ارت ،زنجیره تامین و واردات اس��ت .به
واقع محال است کس��ی در مورد تحریمها صحبت
کند و این حقیقت را منکر شود که بیشترین فشار
رژیم تحریمها بر بخش حملونقل ،ترانزیت و تولید
مواد اولیه اس��ت .اما علت این کار دشمن چیست؟
این کار به این علت انجام میش��ود که کش��ورهای
تحریمکننده میدانند اگر سد راه زنجیره تامین ملی
و واردات کاالهایی که پیشنیاز تولید هستند شوند،
قطع��ا صادرات و تولید هم در کش��ور مورد تحریم
متوقف خواهد شد.
اما س��والی که در این رابطه مطرح میشود این
است که آیا در چنین شرایطی دولتها باید مقررات
س��ختگیرانهتری را اعمال کنند و یا اینکه مقررات
ارزی را به ص��ورت چندین برابری افزایش دهند و
در این می��ان زمان اخذ مجوزه��ا را نیز طوالنیتر
کنند؟ آن هم در ش��رایطی ک��ه تجربه ثابت کرده
اس��ت که چنین اقداماتی آس��یب جدی به اقتصاد
کشور وارد میکند.
 در رابطه با قاچاق کاال به کشور ،اعداد و ارقامی
از س�وی نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان
مطرح میشود که به ش�دت جای تامل دارد .آیا
میتوان به این آمارها اعتماد کرد؟
جای تاسف است که سالیان سال در کشور ما با
مقوله قاچاق به تجارت رسمی آسیب زده شده است.
بسیاری معتقدند ارقامی که به عنوان قاچاق مطرح
میشود ،ارقام دقیقی نیست و این امکان وجود ندارد
که قاچاق معادل یکس��وم تجارت خارجی کش��ور
باش��د و به ازای هر س��ه کانتینری که وارد کش��ور
میشود ،یکی از آنها قاچاق باشد چراکه چنین کاری
قابل انجام نیس��ت .اما متاسفانه برخی دیدگاهها و
اش��تباهات آماری در س��الهای گذشته باعث شده
است که در رویه محاسبه آمار قاچاق و تخمین ارزش
کل کاالی قاچاق به کشور دچار اشتباهات راهبردی
شویم و برای جبران آن اشتباهات ،تجارت خارجی،
شرکتها و اشخاص صاحب صالحیت ،شناسنامهدار
و خوشنام را درگیر کنیم.
در واقع به جای اینکه مزیتهای بخش تجارت
در حوزه تجارت رس��می را افزایش دهیم ،نظارتها
را ب��ه گون��های غیرهدفمن��د تش��دید کردهایم .به
عبارتی میتوان گف��ت که با این اقدامات ،عالوه بر
اینکه تجارت خارجی کش��ور خودمان را زمینگیر
کردیم ،کالفی س��ردرگم را نیز به وجود آوردیم که
همچنان پس از گذش��ت س��الها ،به راهحلها نیز
دست پیدا نکردیم.

با توجه به سیاس��تهای فعلی ،تجارت خارجی
ایران در سال آینده را چطور پیشبینی میکنید؟
امیدواریم در س��ال  1401با تغییرات مثبتی که
در بخشه��ای مختلف وزارت صمت و متولی حوزه
تجارت به خصوص س��ازمان توس��عه تجارت اتفاق
افتاده اس��ت ،ش��اهد تغییر در این رویهها باشیم و
پارادای��م موجود در این رابطه تغییر کند .از س��وی
دیگ��ر با توجه به اینک��ه برنامهریزیهای الزم برای
ش��کلگیری کمیس��یونهای تخصصی در سازمان
توس��عه تجارت به منظور پیش��برد صادرات ،بهبود
و ارتقای س��طح خدم��ات لجس��تیکی و تجاری و
همچنین کاهش بوروکراس��ی تجاری انجام ش��ده
است ،چشمانداز بس��یار مثبتی را برای سال آینده
متص��ور هس��تیم و امیدواریم ای��ن گامها هر کدام
منجر ب��ه نتیجه ملموس و ارتقای رش��د اقتصادی
کشور شود.
در واق��ع ضرورت دارد که ن��گاه ما به صادرات و
واردات در سال  1401تغییر کند و در کنار عناصری
مث��ل ص��ادرات و واردات ،به بخ��ش ترانزیت توجه
ش��ود چراکه ما معتقدیم با رشد ترانزیت در کشور،
میتوانیم درآمدهای غیرنفتی بس��یار مطلوبی را به
دست بیاوریم.
با توجه به اینکه ترانزیت هم بخش��ی از خدمات
بازرگانی و تجاری است ،با رشد این بخش میتوانیم
از موقعیتها و مزیتهای نس��بی کشور نهایت بهره
را ببریم و به س��مت اس��تفاده از مزیتهای رقابتی
حرکت کنیم.
این در حالی است که متاسفانه عواملی همچون
س��وخت ارزان ،عدم ورود ن��اوگان جدید ،قوانین و
مقررات دس��توپاگیر و عدم تش��کیل شرکتهای
لجس��تیکی چندوجهی باعث ش��ده است که بخش
بزرگی از ترانزیت کش��ور ما از دستمان خارج شود
و کریدورهای��ی که م��ا در آنها مزیت داش��تیم ،از
دست برود.
البته در گذشته بسیاری از مسووالن معتقد بودند
که با رس��م چند خط روی نقش��ه نمیش��ود ایران
را از صحن��ه ترانزیت حذف کرد ام��ا به واقع امروز
راهکارها ،راهبردها و نقشهها هستند که کریدورهای
بینالمللی و مسیرهای ترانزیتی را مشخص میکنند.
متاسفانه در این راستا شاهد بودیم که در این خواب
خرگوشی که برخی از مسووالن فرو رفته بودند ،چه
کریدورهای ترانزیتی در جوار موقعیت جغرافیایی و
ژئوپولتیکی ایران شکل گرفت که ما در آنها حضور
موثر نداش��تیم و میتوان گف��ت که عمال برای دور
زدن ایران هم شکل گرفته است.

 برخی معتقدند که در حوزه صادرات ،بیشتر
خامفروشیاتفاقمیافتد.نظرشمادراینخصوص
چیست؟
آنچه در بخش تراز تجاری از اهمیت قابلتوجهی
برخوردار است ،ارزشافزوده حاصل از تجارت است.
در واقع بررس��ی آم��ار واردات و ص��ادرات مطلوب
اس��ت اما موردی که باید بیش��تر به آن توجه کرد،
میانگی��ن ارزش کاالی وارداتی و صادراتی اس��ت.
متاس��فانه ارزش هر تن کاالی وارداتی در ایران ،به
طور میانگین س��ه براب��ر ارزش کاالهای صادراتی و
این موضوع نشان میدهد که ما در صادرات ،بیشتر
خامفروشی میکنیم.
به عنوان مثال میانگین صادرات هر تن کاال در
کشور ما بین  350تا  370دالر در هر تن است اما در
بخش واردات ،میانگین ارزش واردات هر تن کاالی
وارداتی بالغ بر  1200دالر است و این تفاوت فاحش
نش��ان میدهد که ما باید به سمت تعمیق زنجیره
ارزش و آن چیزی که صاحبنظران از آن به عنوان
منحن��ی لبخند ارزش یاد میکنند ،حرکت کنیم و
برای تعمیق بخشیدن به این منحنی ،باید به سمت
صنایع تکمیل��ی و صادرات کاالهای با ارزشافزوده
بیشتر برویم.
ات��کا و تمرک��ز دولتها بر محص��والت خام به
عن��وان نمونه فوالد خام ،محصوالت پتروش��یمی با
ارزشافزوده پایین و س��ایر فل��زات و کاالهایی که
کااله��ای اصلی صادرات ما هس��تند موجب ش��ده
میانگین هر تن کاالی صادراتی در کش��ور ما حدود
یکس��وم کاالهای وارداتی باش��د .بنابراین در این
بخش یک فضای گس��ترده ب��رای اصالح و تعمیق
ارزشها وجود دارد که در این راس��تا دولت باید در
رابطه با صنایع تکمیلی اهتمام ویژه داش��ته باش��د.
در بخ��ش فوالد ،صنای��ع تکمیلی همچ��ون نورد،
لول��ه ،پروفیل و در صنایع پتروش��یمی محصوالت
پتروشیمی پیشرفته و نهایی که ارزشافزوده باالیی
دارند ،باید در دس��تور کار دولت قرار گیرد .این در
حالی اس��ت که متاس��فانه دولته��ا در چهار دهه
گذش��ته تمام تمرکزش��ان را به ارتقای صنایع خام
و ف��والد خ��ام معطوف کردهاند به طوری که ش��ما
میبینید بیشتر سرمایهگذاریها در صنایع تکمیلی
توس��ط بخش خصوصی انجام ش��ده و این بخش از
س��وی دولت مورد بیمهری قرار گرفته است .با این
حال امیدواریم در سال  1401با رویکردی که دولت
سیزدهم دارد ،به صنایع تکمیلی توجه بیشتری شود
چراکه این بخش در اصل پیشگام ایجاد ارزشافزوده
در کشور هستند.
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محمود جامساز در گفت و گو با «جهان صنعت» از چگونگی سقوط رفاه خانوارها در سايه تصميمات دولتی گفت

اقتصاد مافیایی
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این روزها خانوارهای ایرانی از دست رفتن تدریجی قدرت خرید همزمان با رشد
خیرهکننده هزینههایشان را به تماشا نشستهاند .برای بسیاری از این افراد ،خانهدار
شدن و خرید خودرو به رویایی میماند که شیوه حکمرانی دولتها تعبیر آن را غیرممکن
و همه تالشها را به تامین حداقلهای زندگی معطوف کرده است .تلفیق تورم و بیکاری
از یک س��و خانوارها را به نقاط باالی نردبان فالکت س��وق داده و از سوی دیگر حرکت
موتور اقتصاد بر ریل توسعه را هم غیرممکن کرده است .اما آستانه فقر خانوارهای
ایرانی چقدر است؟ چه کسانی به نابرابریها و سقوط رفاه خانوارها دامن زدهاند؟ و آیا
فرمول مشخصی برای فرار از تله فقر و نابرابری وجود دارد؟ از نگاه محمود جامساز،
مقصر اصلی همه این نابسامانیها دولتی است که بر همه حوزههای اقتصادی چنبره زده و از دل آن گروههایی
شکل گرفته که فراتر از تصمیمات دولتی حکمرانی میکنند .برای همین است که سیاستهای دولت در اغلب
موارد به هدف اصابت نمیکند و جامعه در بحران سوگیری این گروههای خاص گرفتار میشود .مشروح گفتوگو
با این اقتصاددان را در ادامه میخوانید.

 با آنکه موضوع فقرزدایی همواره در صدر اولویت
حکمرانان ایرانی قرار داش�ته است ،اما طبقه فقیر
روزبهروز دایره وس�یعتری از جامعه ایرانی را دربر
میگیرد .دولتمردان نیز به طور مداوم تظاهر میکنند
ک�ه در حال صیانت از حقوق اقش�ار ضعیف جامعه
هستند و حتی دولت سیزدهم نیز از همان ابتدا خود
را حامی اصلی طبقات فرودست اعالم کرد .اما آنچه
در پس این وعدهها میبینیم چیزی جز گرانیهای
پیدرپ�ی و افزایش نابرابری نبوده اس�ت .تخریب
رفاه خانوارها محصول چیست و دولت سیزدهم چه
سهمی در این خصوص تا اینجای کار داشته است؟
یکیازاشکاالتبزرگدولتآقایرییسیسیاستگذاریهایی
است که در استمرار سیاستگذاری دولتهای پیشین انجام
میشود .با معضالت بسیار زیادی به لحاظ اقتصادی مواجه
هستیم که آثار و تبعات مخرب آن در الیههای اجتماعی نیز
مشهود است .از جمله این چالشهای اقتصادی تورم ،بیکاری،
رشداقتصادیکاهندهوکاهششدیدنرخسرمایهگذاریثابت،
افزایشگسترهفسادوبدترشدنشاخصآزادیاقتصادیاست.
بنیادهریتجکههر سالهدرجه آزادسازیکشورهارااندازهگیری
میکند 10 ،عامل را بدین منظور در محاسبات خود لحاظ
میکند که این عوامل عبارت اس��ت از ان��دازه دولت ،آزادی
کسبوکار ،حقوق مالکیت ،آزادی پولی ،آزادی مالی ،آزادی از
فساد ،آزادی نیروی کار ،آزادی تجارت ،آزادی مالیاتی و آزادی
سرمایهگذاری .به بیانی سادهتر شاخص آزادی اقتصادی برای
ارزیابی میزان حمایت نهادهای یک کشور از آزادی اقتصادی

طراحی شده است .به موجب آمارهایی که اخیرا از سوی این
موسسه منتشر شده ،ایران در شاخص آزادی اقتصادی سال
 2021جایگاه  168را در بین سایر کشورهای جهان داشته
است .رتبه ایران با کمترین شاخص اقتصادی در سال 2022
نیز از بین  177کش��ور به 170تنزل یافته است .به عبارتی
در این شاخص در میان  10اقتصاد انتهای جدول و باالتر از
زیمبابوه ،الجزایر ،لیبی ،سودان و ونزوئال قرار گرفتهایم .اینکه
شاخص آزادی اقتصادی ما تا این اندازه نامطلوب است نشان
میدهد که اقتصاد ایران هر روز دولتیتر میشود و نهادهای
دولتی بیشتر از گذشته بر کلیت اقتصاد چنگ انداختهاند .هر
یک از این نهادها نیز به دنبال سهمخواهی و افزایش منافع
شخصی و گروهی خویش هستند بدون آنکه منافع ملی را
در قالب منافع و مصالح یک کشور در نظر بگیرند .در چنین
ساختاری ،فساد اقتصادی و اختالس از فرط تکرار عادی جلوه
میکندکهالبته مسووالنافشایآنرابهتبلیغات سوءدشمن
نسبتمیدهند.اماشوربختانهبراساسجدیدترینآمارسازمان
شفافیتبینالمللی،ایرانازلحاظشاخصادراکفساددرسال
 2021نیز در میان 180کشور ،در ردیف 150یعنی در ردیف
کشورهای فاسدی همچون تاجیکستان ،گینه و گواتماال قرار
گرفتهاست .دومینمسالهنگرانکنندهنرخباالیبیکاریاست
که میتوان آن را یکی از معضالت بسیار بزرگ جامعه دانست
و بدون شک در آینده این چالش عمیقتر نیز خواهد شد .بر
اساس آمارهای رسمی ،در سالهای  85تا  90تنها  80هزار
شغل ایجاد شده است ،در صورتی که جمعیت در سن کار
در این پنج سال  7/3میلیون نفر رشد داشته است .این روند

کماکان ادامه دارد به طوری که وزیر تعاون ،کار و امور اجتماعی
جمعیتدانشآموختگانبیکاردکترا رادر سال 96حدود200
هزار نفر اعالم کرده است .طبق اعالم مسووالن ،ساالنه یک
میلیوننفربهجمعیتمتقاضیشغلاضافهمیشوندکهحدود
 800هزار نفر آنها فارغالتحصیالن دانشگاهی هستند .معاون
دانشگاهآزادنیز اعالم کردهکه تعدادبیکاران تحصیلکرده چهار
برابربیکارانیهستندکهتحصیالتندارند.بنابراینمابایکموج
جمعیت یک میلیون نفری جویای شغل در هر سال مواجه
هستیم که  800هزار نفر از این تعداد تحصیلکرده هستند.
جالبآنکهطبقآمار،تعداددانشگاههایموجوددرایرانازتمام
کشورهای جهان بیشتر است .برای مثال در ایران با جمعیت
 85میلیون نفری بر اساس دادههای وزارت علوم و تحقیقات
و فناوری ،تعداد 2680دانشگاه وجود دارد ،حال آنکه بر اساس
اعالمموسسهاسپانیایی،CISCچینباجمعیتیکمیلیارد
و 300میلیون نفری تنها 2480دانشگاه و هند نیز با جمعیت
یکمیلیاردو 60میلیوننفری،دارای 1420دانشگاهاست.باید
پرسید تعداد زیاد دانشگاههای کشور نسبت به جمعیت ایران،
آن هم در شرایطی که ارتباطی بین صنعت و دانشگاه وجود
ندارد و هیچ پیشبینی برای جذب تحصیلکردههای دانشگاه
در آینده صورت نمیگیرد ،چه توجیهی دارد؟ این عدم تعادل
با چه تعداد ایجاد شغل برطرف خواهد شد آن هم در شرایطی
که سیاستهای داخلی و خارجی ،تحریمها ،بحران کرونا و
کاهنده بودن روند رشد اقتصادی همگی بر اقتصاد ایران سایه
افکندهاند؟ فارغ از این مساله ،قیمتها نیز به طور افسانهای در
حالباالرفتناست.بااستمرارافزایشقیمتهامواجههستیم
و اقدامی برای حفظ قدرت خرید جامعه صورت نمیگیرد .از
زمانریاستجمهوریآقایمحموداحمدینژادپرداختیارانه
در ازای مابهالتفاوت افزایش فروش حاملهای انرژی به مبلغ
 45هزار و  500تومان در عین بیعدالتی برای همه جمعیت
کشور از دارا و ندار شروع شد که اکنون رقم این یارانه از نظر
قدرت خرید به واسطه رشد سریع قیمتها به شدت تنزل
یافته است .با این حال دولتها هیچگاه تصمیم نگرفتند که
رقم این یارانه را متناسب با افزایش تورم باال ببرند .البته باید
پذیرفت اعطای یارانه در شرایط تورمی هیچ معنا و مفهومی
ندارد و پولی که به مردم پرداخت میشود در تنور تورم ذوب
میشود .دولت با اعطای یارانه و قیمتگذاری موجب تخریب
رفاه خانوادههای متوسط و رو به پایین ،به ویژه در ارتباط با
کوچک شدن سفره معیشتی و گرانی مسکن و اجارهبها شده
است .به بیان سادهتر مردم از دسترسی به نیازهای اصلی و مبرم
خود محروم ماندهاند .با یک ژرفنگری درمییابیم که برخی از
کاالهای معیشتی در طول یک سال اخیر حتی بیش از200
درصدرشدقیمتیداشتهاند.اینراروسایاتحادیههایگوشت

و مرغ و سایر کاالهای اساسی گفتهاند .حتی در بخش کاالهای
بادوام نیز اعالم شده که 100درصد طی چند ماه قیمت لوازم
خانگی افزایش یافته است.
 همانطور که اشاره کردید به دلیل سیر صعودی
قیمته�ا ،پرداخت یارانه تاکن�ون کمکی به بهبود
وضعیت معیشتی خانوارها نکرده است .با این حال
دولت کماکان در تالش است با راههایی جلوی گرانی
را بگیرد که موفقیتی هم در این زمینه کسب نکرده
است .ریشه این مساله را در کجا میبینید؟
به نظر میرسد اتفاقاتی واقع شده و در حال وقوع است که
حتی دولت نیز قادر به کنترل آن نیست .در سالهای اخیر
واژه مافیا در اقتصاد ایران رواج زیادی پیدا کرده است ،از مافیای
برنج و شکر گرفته تا گوشت و روغن و لبنیات و خشکبار .در
گذشته مافیا تنها موضوع بسیاری از فیلمهای آمریکایی و
ایتالیایی بود که در قالب افرادی با تشکیالتی سازمانیافته در
فعالیتهای ممنوعه و در سطح وسیع و حتی بینالمللی به
تجارت و قاچاق کاال ،مواد مخدر و اداره کازینوها میپرداختند.
این گروهها قادر بودند در بس��یاری از الیههای بوروکراس��ی
دولتها نفوذ و آنها را خریداری کنند و اعمال خالف خود را
گسترش دهند و ثروتهای افسانهای کسب کنند و دست به
پولشوییبزنند.البتهاینکباتاسیسوقدرتگرفتنسازمانها
و موسسات بینالمللی شفافیت مالی از جمله FATFقدرت
مافیاها محدودتر شده است .اما تعبیر ورود این واژه در ادبیات
اقتصادیایرانرابایددرپسگرانیکاالهایمصرفی،معیشتی،
بادوام و اختالسها و تشکیالت منظم با سلسله مراتب خاصی
که پشت اینها قرار دارد و در ارتباط با برخی از الیههای نظام
تصمیمگیریهستندجستوجوکنیم.
برخی از عوامل دولتی و سرپرستی اتحادیهها از افزایش
قیمت تمامشده کاالها در مرحله توزیع خبر میدهند .طبق
گفته کارشناسان بازار ،کاالهایی چون برنج و لبنیات و گوشت
قرمز و مرغ در مرحله توزیع تا دو برابر رشد قیمتی را تجربه
میکنن��د .برای مثال رییس کانون انجمن صنفی دامداران
قیمت تمامشده یک کیلو گوشت گوساله بدون استخوان را
تا مرحله توزیع  99هزار تومان اعالم کرده که باید حداکثر تا
 116هزار تومان به دست مصرفکننده برسد ،اما این کاال در
بازار با قیمت 140هزار تومان و بیشتر به فروش میرسد .سوال
این است که این شکاف قیمتی به جیب چه کسانی میرود
که نهادهای نظارتی دولتی جرات دخالت در حوزه فعالیت آنها
را ندارند؟ چه کسانی هستند که افزایش شگفتانگیز قیمت
کاالها از تولید تا مصرف نهایی را در دست دارند؟ چه افراد یا
نهادهایی هستند که قادرند برخی کاالها را که قیمت وارداتی
آنها در جواز گمرکی ثبت شده و هزینههای حمل و گمرکی
آن نیز مشخص است را از مسیرهای قانونی وارد کشور کنند،
اما قیمت بازاری آنها را تا چند برابر باالتر تعیین کنند؟ سوال
این است که قیمت این کاالها چگونه و بر چه مبنایی تعیین
میشود؟ آیا این افراد بخشی از سیستم قیمتگذاری هستند
و عوامل قیمتگذاری را در اختیار دارند و یا دولت اختیار و
توان کافی برای قیمتگذاری و تنظیم بازار را ندارد؟ اینها همه
مسائلی است که جهتهای اقتصاد دولتی را نشان میدهد.
انتظار مردم از مسووالن این است که پاسخگوی این گرانیها
باشند .پاسخ معمول دولت این است که این گرانیها توسط
داللها صورت میگیرد ،اما سوال این است که این داللها
چهکسانیهستندکهقدرتیبهمراتبباالترازقدرتنهادهای
نظارتی دارند؟
در کشورهای توسعهیافته واسطهها باعث میشوند که
قیمتها برای مصرفکننده نهایی متعادل شوند ،اما وقتی
رانتخواری و انحصارگری وجود دارد داللها ،واس��طهها
و بنکداره��ا همه معیوباند و همگی در جهت تخریب و
سودآوری و بلعیدن منافع بخش خصوصی و مصرفکننده،
در راس��تای تامین منافع ش��خصی و گروهی خود عمل
میکنند .در یک اقتصاد س��الم واسطهها میتوانند برای
مردم ارزش ایجاد کنند و اگر غیر از این باشد دیگر نیازی
به حضور خود نمیبینند.

 هم�ه چالشها و معضالت اقتصادی و اجتماعی
مورد اش�اره ش�ما همان مباحثی اس�ت که دولت
کنونی نیز از ابتدا بر آنها تاکید داش�ت .تقریبا همه
اعض�ای اقتصادی دولت نیز به کرات اعالم کردهاند
که سیاس�تهای خود را وقف عبور از این چالشها
خواهن�د کرد .اما آنچ�ه در واقعیت دیدهایم چیزی
جز تکرار سیاستهای اشتباه گذشته نبوده و همین
مس�اله اس�ت که موجب ش�ده نه خبری از کاهش
تورم باشد و نه مقابله با گرانی .جالب آنکه در سایه
فش�ارهایی که به معیشت گروههای کمدرآمد وارد
میش�ود عدالتی که آقای رییسی از آن یاد میکرد
نیز مفهوم خود را از دست داده است .عملکرد دولت
سیزدهم را تا اینجای کار چگونه ارزیابی میکنید؟
هر دولتی که زمام امور را به دس��ت میگیرد در ابتدای
حضورش ناکارآمدیها و ضعفهای دولتهای پیش��ین را
برمیشماردونامطلوببودنشاخصهایکالناقتصادی،فقر
مردم ،عدم رفاه و بیکاری و مهاجرت نخبگان و همه مسائل
و مشکالتی که مردم با آن مواجهاند را ناشی از سیاستهای
ناکارآمد و نابخردانه دولتهای قبل اعالم میکند .در ادامه نیز
ش��عار میدهد که همه این مشکالت و معضالت را اصالح
میکنیم .آقای رییسی نیز تافته جدا بافتهای نبوده و از بطن
همین مجموعه س��اختار حکومتی بیرون آمده است .حال
اگر یکی اصالحطلب باشد و دیگری اصولگرا فرقی نمیکند
چون همه آنها محصول یک ساختار سیاسی هستند .جالب
اینکه همه این افراد به صورت چرخشی در مناصب مختلف
قرار میگیرند به نحوی که از قوه قضاییه به ریاستجمهوری
میرسند ،از شهرداری به ریاست مجلس ،از ریاست بورس به
ریاستبانکمرکزیو.. .مدیراندولتیهمگیمدیرانگردشی
پایدار و انتصابی هستند و در خصوص عملکرد ناکارآمد خود
مورد بازخواست قرار نمیگیرند .دیوان محاسبات عمومی به
عنوان مهمترین ب��ازوی نظارتی مجلس بر عملکرد دولت،
گزارش��ی از  2000تخلف بودجهای تنها در یک س��ال و در
دوران ریاستجمهوری آقای احمدینژاد به مجلس ارائه داد،
اما چه اتفاقی افتاد؟ چه کسی پاسخگو بود؟
دولت آقای رییسی نیز از همان ابتدا اعالم کرد که تورم
را به  22درصد میرساند و رشد اقتصادی را به  8/5درصد،
حال آنکه در طول دهه  90معدل رشد اقتصادی کشور صفر
بوده اس��ت .در سالهای آخر این دهه نیز رشد اقتصادی
منفی بوده است .بنابراین ما نه رشد اقتصادی داشتهایم و
نه تشکیل سرمایه ثابت .هرچند این مسائل را معطوف به
تحریمها میکنیم اما واقعیت این است که بسیاری از این
ناکارآمدیها متوجه سیاستهای داخلی دولتها از جمله
سیاستهای پولی ،ارزی و مالی و دیپلماسی خارجی بوده
است .آیا در سیاستگذاریهای اقتصادی اعم از پولی و مالی
و ارزی تغییرات بنیادینی ایجاد شده که اقتصاد به سامان
شود و رفاه و آسایش اقشار متکثر جامعه تامین شود؟ اینکه
دستمزد کارگران ما در مقایسه با تورم بسیار پایین است و
مردم مطالبات انباشتشده خود را به دلیل عدم پاسخگویی
مسووالن به صورت میدانی در کف خیابانها فریاد میکنند
و باز هم پاس��خی نمیشنوند را نباید به تحریمها نسبت
دهیم ،بلکه این شرایط نتیجه تصمیمات باند مافیایی است
که قیمتها را به صورت افسانهای باال میبرند.
بنابراین سوال این است که چرا نباید با این باند مافیایی
مقابله شود؟ چرا میزان اختالسهای سال  1400نسبت به
سال 99معادل 300درصد رشد داشته و شکاف بین فقر و غنا
را وسعت بخشیده است؟ عده قلیلی از آحاد جامعه در نبود قوه
قاهرهمبارزهبافسادبااستفادهازفرصتهایرانتیثروتاندوزی
کردهاند و کثیری از مردم از اقشار مختلف به سمت فقر ریزش
نمودهاند .در حال حاضر 60درصد مردم یا به خط فقر نزدیک
شده و یا به زیر خط فقر رانده شدهاند.
 ریش�ه این مس�ائل را باید در کج�ا بیابیم؟ آیا
ناکارآم�دی سیاس�تهای دولتها را باید س�بب
شکلگیری چنین وضعیتی بدانیم و یا وجود همان

باندهای مافیایی که روی کلیت اقتصاد و حتی نظام
تصمیمگیری چنبره زدهاند؟
از منظر مبناشناختی باید دلیل همه این نابسامانیها
و کاس��تیها را در ع��دم تخصیص بهین��ه منابع ،فقدان
سیاستگذاریهای درست در این خصوص و حرکت منابع
به سمت فعالیتهای غیرمولد و غیرقانونی و داللبازی و
سفتهبازی ،به سرکردگی مافیاهای قدرت و ثروت جستوجو
کرد .اینها نش��ان میدهد که ام��ر تخصیص منابع که از
مهمترین عوامل ایجاد تعادل در اقتصاد یک کشور است را به
صورت بهینه انجام ندادهایم .یعنی عامال و عامدا بودجهای را
تدوین کردهایم که منابع ناپایدار آن اعم از فروش نفت ،اخذ
مالیات و فروش داراییهای دولتی را به صورت توهمآمیز در
نظر گرفتهایم ،جالب آنکه هزینهها به قوت خود باقی است
و س��ال به سال نیز بر حجم آن افزوده میشود .حدود70
تا 80نهاد نیز که ماهیت حقوقی غیردولتی دارند در بودجه
صاحب ردیف هستند و تامین مالی میشوند و هر سال نیز
بر تعداد آنان افزوده میشود .این نهادها اما در تولید ناخالص
داخلی کشور هیچگونه مشارکتی ندارند.
یکی از اقداماتی که آقای رییس��ی قرار بود انجام ندهد
و اعالم کرد خط قرمز ماس��ت استقراض از بانک مرکزی
است .اما میدانیم که همه دولتها به منابع بانک مرکزی
مراجع��ه میکنند ،چراکه آس��انترین روش برای تامین
کسری بودجه اس��ت .از همان ابتدای امسال کارشناسان
و صاحبنظران اقتصادی کس��ری پنهان بودجه را حدود
 300تا  400هزار میلیارد تومان برآورد کرده بودند .آمارها
نیز نشان داده که تنها در چهار ماه ابتدای سالجاری 65
هزار میلیارد تومان برای تامین بخشی از کسری بودجه از
بانک مرکزی اس��تقراض شده که منجر به باال رفتن پایه
پولی و تورم ش��ده اس��ت .در حال حاضر حجم نقدینگی
کش��ور از  4500هزار میلیارد تومان عبور کرده و تورمی
افسارگسیخته را رقم زده است .گفته میشود که کسری
بودجه با افزایش قیمت خدمات دولتی ،مالیات ،درآمد نفت،
درآمد گردشگری ،عملیات بازار باز و فروش اوراق بدهی و
فروش داراییها و اموال دولت جبران خواهد شد .اما سوال
این است که این حجم از کسری بودجه چگونه قرار است
از چنین راههایی تامین شود؟ جالب آنکه وزیر اقتصاد در
ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم و در  100روز اول اعالم
کرد که تنها یک درصد از درآمدهای حاصل از فروش اموال
دولت تحقق یافته است .بنابراین ادامه این روند به معنای
تحقق فروش س��ه تا چهار درصد داراییهای دولت است.
طبق آمارهای منتشره از سوی رسانه نزدیک به حکومت
نیز ،در  9ماهه  1400تنها  31درصد از درآمدهای نفتی
محقق شده که معادل  7/81هزار میلیارد تومان است حال
آنکه مجموع درآمدهای نفتی در بودجه امسال  359هزار
میلیارد تومان مصوب شده است .آیا این فاصله در سه ماهه
آخر سال پر میشود؟
اما در مورد درآمدهای مالیاتی ،در شرایطی که رکود وجود
دارد ،تولید ناخالص داخلی و سرانه درآمد ملی پایین است
چگونه قرار است درآمدهای مالیاتی مصوبه بودجه محقق
شود؟ آیا طیف مودیان مالیاتی را گسترش داده و مودیان
جدید مالیاتی اعم از نهادها و کارتلهای بزرگ فرادولتی را
نیز وارد چرخه مالیاتی میکنند؟ نکته جالب اما این است
که اگر این شرکتها و نهادهای دولتی و فرادولتی مالیات
خود را بپردازند دیگر نیازی به اخذ مالیات از تولیدکنندهای
که از تامین سرمایه در گردش و تنخواهگردانش نیز بازمانده
و با سرکوب همیشگی قیمتها مواجه است نخواهد بود.
با این حال آنچه میبینیم افزایش چراغ خاموش مالیات و
عوارض اس��ت .بهای خدمات پست ،برق ،آب ،شهرداری و
همه خدمات دولتی بر طبق محاسباتی باال میرود که مردم
از درک آن عاجز هستند .اینها نشان میدهد که دولت در
تالش است از جیب مردم برای تامین مخارج و هزینههای
دولتی و حقوق کارکنان دولتی برداشت کند .دولت نه قادر
است که یارانهها را بپردازد و نه توان پرداخت حقوق کارکنان
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دیوانساالری عریض و طویل خود را دارد و در عین حال باید
به رقم یارانهها و حقوقها هم بیفزاید و مارپیچ دستمزد -تورم
را ایجاد کند .دولت هزینههای باالدس��تی زیادی هم دارد
ک��ه از پرداخت آنها نیز ناتوان اس��ت .عالوه بر هزینههای
بودجه ،هزینههای فرابودجهای بسیار زیادی نیز وجود دارد
ک��ه حتی اگر به توافق نیمبندی هم در مذاکرات برجامی
برس��یم و بخشی از داراییهای بلوکهشده ایران آزاد شود،
این منابع شاید در بخش فرابودجهای کشور هزینه شوند.
در بودجه آنقدر هزینههای باالدستی نهادهای حاکمیتی
وج��ود دارد که دیگر دول��ت نمیتواند برخی از وعدههای
خود از جمله همسانسازی حقوق بازنشستگان و معلمان
را هم به سرانجام برساند.
 به نظر میرسد کسری بودجه به دلیل نبود منابع
آنقدر بزرگ شده که دولت را مجبور کرده برای تامین
بس�یاری از هزینههایش دست در جیب مردم کند.
شاید یکی از ریشههای این مساله را باید در خاموش
بودن موتور اقتصادی کش�ور و بسته شدن جریان
ورودی سرمایه به اقتصاد جستوجو کرد .همه اینها
نیز موجب شده که هیچ طرح توسعهای در کشور به
نتیجه نرسد و هر درآمدی از هر طریقی که به دست
میآید تنها صرف هزینههای دولتی شود .این مسائل
چه آسیبهای اجتماعی به دنبال داشته است؟
بگذارید این سوال را با طرح مثالی در خصوص جامعه
فرهنگی کش��ور پاسخ دهم .در ایران دریافتی معلمان که
شریفترین اقشار جامعه هستند و باید در رفاه و آسایش
کامل باشند تا بتوانند با خیال راحت به آموزش دانشآموزان
که سرمایههای کشور هستند بپردازند ،پایینترین حقوقی
اس��ت که در سطح دنیا پرداخت میشود .در ایران اساتید
ب��رای آنکه بتوانند هزینههای زندگی خود را تامین کنند
حداکثر واحدهای تحصیلی را در هر ترم اتخاذ میکنند تا
به امر تدریس بپردازند .بنابراین تمام وقت و زمان یک استاد
در ایران صرف تدریس میشود و دیگر زمانی برای مطالعه
و بهروزرسانی برای آنان باقی نمیماند .دلیل این حجم از
آس��یبهای اجتماعی این اس��ت که در اقتصاد ایران پلی
بین صنعت و مشاغل بازار و دانشگاه وجود ندارد .بسیاری
از نیروهای در س��ن کار بعد از فارغالتحصیلی از دانشگاه
به امید یافتن کار وارد بازار کار میش��وند اما شغلی برای
آنان وجود ندارد .بسیاری از این افراد به دلیل عدم یافتن
ش��غل مناسب سرخورده میشوند و در نهایت نیز به فکر
مهاجرت میافتند که همین مساله نیز مهاجرت را به یکی
از چالشهای پیچیدهای تبدیل کرده که در مقابل دولت
آقای رییسی قرار دارد.
دلیل این مس��اله نیز این است که اساسا ورود به دایره
بوروکراسی در رده تصمیمگیری و مدیریتی پروسه سختی
است که هر کسی نمیتواند در آن نفوذ کند .بالزاک اولین
کسی بود که در کتابی به نام «کارمندان» واژه بوروکراسی
را رواج داد .او میگوید که بوروکراسی ،آن قدرت هیوالیی
اس��ت که به دس��ت جماعت کوتولهها هدایت میش��ود.
فیالواقع بوروکراسی برای اداره امور مملکت و دیوانساالری
الزم است ،ولی این بوروکراسی که از آن حرف میزنم باید
یک بوروکراس��ی خوب مانند آن چیزی باشد که ماکس
وبر آن را طراحی کرد .از نگاه ماکس وبر ،بوروکراسی باید
بر اس��اس ضوابط و س��طح منطقی ایجاد شود به طوری

که افراد بر اساس شایستهساالری انتخاب شوند و ارتقای
کارکنان برمبنای توانایی عملکرد آنان صورت گیرد .از نظر
وبر ،قانون س��االری و شایستهساالری در بوروکراسیها از
مهمترین عوامل در راستای استخدام و انتخاب افراد برای
تصدی پستهای سازمانی از صدر به ذیل هستند ،چراکه
قوانین ،دس��تورالعملها و مقررات رفتار کارکنان را قابل
ارزیابی و فعالیتهایشان را ضابطهمند میکند .بیقانونی یا
قانونگریزی اما بینظمی را در همه ارکان جامعه نهادینه
میکند .شایستهساالری نیز به مفهوم استخدام افراد و ترفیع
آنان بر اساس صالحیتها ،تواناییها و استعدادهایشان است
نه بر اساس رفیقبازی و فامیلساالری و گروهگرایی .توزیع
اختیار بین پس��تهای سازمانی نیز باید علمی و براساس
منطق صورت گیرد و تقسیم کار و مسوولیتها نیز باید به
گونهای طراحی ش��ود که پاسخگویی از وجوه الینفک آن
باش��د .هیچیک از این موارد در ایران مورد اعتنا نیست به
همین دلیل بوروکراسی معیوب باز تولید میشود .لذا با این
سطح از بوروکراسی که ابزار کار دولت است چگونه میتوان
انتظار داشت دولت فعلی بر مشکالت فائق آید؟
 بااینسطحازچالشهاوبوروکراسیتحریفشده
در سیستم اداری و تصمیمگیری ایران ،چه افقی را
برای اقتصاد ایران پیشبینی میکنید؟ آیا راهی برای
خروج از بنبستهایی که اشاره کردید وجود دارد؟
با توجه به برخورداری کش��ور از حجم باالی ثروتها و
منابع طبیعی و سرمایههای انسانی ،باید یک اقتصاد بسیار
توس��عهیافته میداشتیم اما اقتصاد ما به حدی در آستانه
متالش��ی ش��دن قرار گرفته که مردم لنگ معیشتشان
قرار گرفتهاند.
دول��ت یکی از دالیل این وضعیت را تحریمها میداند.
ما در حال حاضر در دور هشتم مذاکرات برجامی هستیم
و مذاکرهکننده ارش��د ایران��ی اظهار خوشبینی کرده که
تمام مسائل تقریبا حلشده و پیشنویس نیز تهیه شده اما
طرفهای آمریکایی میگویند که این توافق باید به تایید
کنگره آمریکا برس��د و تحریمهایی که زیر عنوان SDN
قرار دارد و مربوط به نهادها و اشخاص حقیقی است نباید
برداشته شود .جمهوری اسالمی خواهان برداشته شدن همه
تحریمها و اخذ تضمین از آمریکا مبنی بر عدم خروج این
کشور از توافق در دولت فعلی و دولتهای آینده است که
واکنش منفی آمریکا را در پی داشته است.
ایران در پیش��نهادی تضمین آمری��کا را به امضای
رس��می یک بیانیه تقلیل داده اما برخی از سناتورهای
بانف��وذ ه��ر دو ح��زب از جمله تد ک��روز و باب منندز
موضعگیری کرده و اصوال مخالف هرگونه توافقی هستند.
برچیدن س��انتریفیوژها از جمله سانتریفیوژهای نسل
شش ایران قبل از رفع تحریمها از دیگر موارد اختالف
است .بنابراین مسائل حلنشده هنوز باقی مانده که زمان
برای حلوفصل آن بسیار کوتاه است .ضمن آنکه حمله
نظامی روسیه به اوکراین بر تنشهای موجود بین شرق و
غرب افزوده و آن را در صدر اخبار و دغدغهها و تصمیمات
جهانی قرار داده که قطعا مذاکرات برجام را تحتالشعاع
این تنش و مخاصم��ه بینالمللی قرار خواهد داد و آن
را کمرن��گ خواهد کرد و حتی فضای مذاکرات را برای
پافش��اری جمهوری اسالمی در اخذ امتیازات مساعدتر
خواهد کرد .با این وصف ،اینکه تا چه حد مسائل مورد

اختالف برجامی در چنین شرایطی قابل حلوفصل باشد
و ابعاد توافق در چه حدی خواهد بود مش��خص خواهد
ک��رد که ما در آینده ای��ران چه انتظاری از تغییرات در
حوزههای اقتصادی و سیاسی خواهیم داشت .البته ممکن
اس��ت در فاصله زمانی این مصاحبه تا نش��ر آن نتیجه
مذاکرات آشکار شود .در صورتی که توافقی صورت نگیرد
شرایط کنونی تداوم مییابد ،دسترسی ایران به بازارهای
جهانی محدودتر خواهد ش��د ،در انزوای اقتصادی باقی
میمانیم و تجارت خارجی ما رشد نخواهد کرد.
در همین حال نگاه به شرق به ویژه کشورهای چین و
روسیه تقویت شده اما تاریخ نشان داده که این دو کشور
چندان نمیتوانند قابل اعتماد باشند.
بنابرای��ن باید به فکر ایجاد تعادل و موازنه دیپلماتیک
بین کشورهای جهان باشیم نه اینکه تنها به یک بخش از
جهان متمایل شویم .سیاست جمهوری اسالمی نه شرقی،
نه غربی بود ،اما اکنون شاهد رویکرد به شرق هستیم .این
در حالی است که رمز موفقیت کشورها توازن تعامل با همه
کشورهای گیتی است .اگر توافق احتمالی صورت گیرد باید
ببینیم که ایران چه حجم از ذخایر مسدودشدهاش را نقدا و
چه میزان را در شکل تهاتر کاال دریافت میکند.
در نهایت نیز باید دید سیاس��ت دولت ایران در قبال
حجمی از داراییهای خود که قرار است به صورت نقد تحویل
کش��ورمان شود چه خواهد بود .آیا دولت ،دالرهایی را که
قبال پیشخور کرده به بانک مرکزی برمیگرداند یا آن را به
مصارف دیگر میرساند؟ یا اصوال در راستای تحقق برنامههای
ایدئولوژیک بخشی از آن در چرخه فعالیتهای منطقهای
هزینه میشود؟ و یا در حد اعالی خوشبینی ،در مالزمت
با هدایت بخش عظیمی از نقدینگی کشور صرف تقویت
تولید و سامانبخشی اقتصاد میشود .این نیز مستلزم آن
است که دولت اعالم کند که از تمام مواضع اقتصادی خود
دست میکش��د و بازار و اقتصاد را آزاد میگذارد و بخش
خصوصی را تقویت میکند .در عین حال باید اعالم کند
س��رمایههایی که تحت عنوان سپردههای مردمی و برای
تجهیز منابع از س��وی بانکها جمعآوری شده در شکل
تسهیالت ارزانقیمت ،در اختیار بخش خصوصی گذاشته
میشود و دولت از حقوق مالکیت و حقوق بخش خصوصی
پشتیبانیمیکند.
اگ��ر دولت دالرهایی که بع��د از تحریم وارد چرخه
اقتصادی کشور میشود با رویکرد توسعهگرایانه هزینه
کند ،رشد اقتصادی که منجر به توسعه پایدار که همه
ابعاد اقتصادی ،زیستمحیطی و فرهنگی و اجتماعی و
اقتص��ادی را دربر میگیرد محتمل اس��ت ،خواهد بود.
اگر دولت با نگاه توس��عهگرا حرکت کند و منابعاش را
به نیازهای واقعی اقتصاد تخصیص دهد و کمربندهای
مصارف دولتی را محکمت��ر ببندد و هزینههای مربوط
به برخی از نهادها را کاهش دهد ،انتظار میرود که در
آینده به س��مت رشد اقتصادی و ایجاد شغل و افزایش
درآمد سرانه و رفاه مردم و کنترل تورم و متعادل شدن
قیمتها حرکت کنیم .همه اینها نیز مس��تلزم آن است
که دولت از مداخالت خود در اقتصاد دست بردارد و به
وظایف و تکالیف عمومی خود بپردازد.
دولت همچنین باید بپذیرد که مکانیس��م اصلی بازار،
عرضه و تقاضاس��ت نه قیمتگذاری دس��توری .سیستم
قیمتگذاری ایران در کنار سیستم پرداخت یارانه موجب
تخریب رفاه عمومی شده و نیازمند تغییر است که الزمه
آن تغییر نگاه و اندیشه اقتصادی و سیاسی دولت نسبت به
بخش خصوصی است .به این معنا که سرمایهداری بخش
خصوصی برمبنای الزامات علم اقتصاد جایگزین کاپیتالیسم
دولتی شود .بنابراین نیازمند یک تغییر و تحول بنیادین در
ساختار اقتصادی کشور هستیم ،در صورت تحقق این امر،
میت��وان به بهبود امیدوار بود ،در غیر این صورت با ادامه
مسیر تصمیمسازیها و سیاستگذاریهای کنونی و استمرار
قدرت مافیاهای اقتصادی و تخصیص منابع با اهداف سیاسی
و گروهی و جناحی ،اقتصادمان به سامان نخواهد رسید.

حیدر مستخدمینحسینی درگفتو گو با «جهان صنعت» دالیل انحراف تصمیمات اقتصادی دولت از مسیر اصلی را تشریح کرد

وعدههای پوچ
گروه اقتصادی -مروری بر شاخصهای عملکردی سالهای اخیر ،از تورم گرفته تا تولید ناخالص داخلی و سطح
بیکاری نشان از وضعیت نگرانکننده و شکننده اقتصاد ایران میدهند .دولت تازهنفس کنونی اما با وعده بازسازی
اقتصادی پا به میدان سیاستگذاری گذاشت و وعده داد که جلوی گرانی را میگیرد ،فساد را ریشهکن میکند و
برای تغییر ریل اقتصادی و حرکت به سمت توسعه از هیچ تالشی فروگذار نمیکند .اما شیوه حکمرانی دستگاه
اجرا از همان ماههای نخست خود به بزرگترین مانع برای تحقق وعدههای خوشآب و رنگ اقتصادیاش تبدیل
شد .همین است که امیدها برای بهبود اوضاع و احوال اقتصادی به ناامیدی بدل شده و سیاستهای اقتصادی
دولت از مسیر اصلی منحرف شده و به هدف اصابت نکرده است .به باور حیدر مستخدمینحسینی ،دولت کنونی نه
الگوی مشخصی برای حوزه سیاستگذاری دارد و نه پیوندی بین اعضای اقتصادی آن دیده میشود .از این رو عدم
پیوستگی و بیتوجهی به ریشه مشکالت را میتوان یکی از اشکاالت بزرگ این دولت توصیف کرد .وی بودجهریزی
غیرعملیاتی ،انحصارگرایی و مالیاتستانی دولت از تورم در قالب خودرو و مسکن را سه پدیده نگرانکننده این
روزهای اقتصاد ایران میداند که میتواند به بحرانهای جدیتری در آینده دامن بزند .مشروح این گفتوگو با
اقتصاددان و معاون حقوقي و امور مجلس اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزي را در ادامه میخوانید.

 دولت سیزدهم از همان ابتدا با وعده کاهش تورم،
مقابله با گرانی ،تغییر شیوه مدیریتی و مبارزه با فساد
و ناکارآمدی پا به عرصه سیاستگذاری گذاشت .شاید
مهمترین وعده دولت ه�م کاهش مخارج بودجهای
و عدم اس�تقراض از بانک مرکزی بوده اس�ت .با همه
اینها به نظر میرس�د این وعدهها ب�ر زمین مانده و
سیاستهاییکهتااینجایکاراتخاذشدهاجازهتحقق
آنها را نداده است .دولت مرتکب چه خطایی در زمینه
سیاستگذاریشدهکهباعثشدهاینوعدههابهنقطه
مطلوبیاصابتنکنند؟
برایپاسخدادنبهاینپرسشبایدمهمتریننکتهرامتوجه
اینمسالهکنیمکهدراقتصادایرانپیوندیبیناجزایاقتصادی
که تصمیمگیریها در آن صورت میگیرد وجود ندارد .این
پیوند در حقیقت وضعیت اقتصادی را به یک نقطه مشترک
میرساندکهایننقطهمشترکمیتواندموجبرشداقتصادی
شود و برنامههای توسعه را عملیاتی سازد .اما در سالهای اخیر
و به خصوص در دولتی که با زمینه اصالح برنامه اقتصادی،
معیشتی ،بورس و تورم وارد میدان شده این پیوند ضعیفتر
شده و بر شدت چالشها افزوده است .برای مثال در بررسی
بودجه امسال از هیچ نماینده مجلسی و هیچیک از اعضای
دولت نشنیدیم که سیاس��ت کالن اقتصادی در حوزههای
فرهنگی و اقتصادی چه بوده تا برمبنای آن بودجه پیادهسازی
شود .بنابراین زمان زیادی صرف تدوین سیاستهای کالن

اقتصادی و مورد تایید قرار گرفتن آن میشود اما به سرعت هم
بهفراموشیسپردهمیشود.درمجموعبایدگفتکهبرنامههای
توسعه پنجساله و یا برنامههای بودجه ساالنه که باید در تداوم
سیاستهای کالن صورت بگیرد وجود نداشته است.
اولی��ن پیوندش��کنی بین اجزای اقتص��ادی اما با این
مس��اله آغاز میش��ود که بودجه در راس��تای برنامههای
توسعهای نیس��ت و برنامههای توسعهای نیز در راستای
سیاستهای کالن کشور اعم از امور فرهنگی ،اجتماعی،
سیاسی و اقتصادی قرار ندارد .مضاف بر آن ،اتفاقی که در
دولت سیزدهم پیش آمد این بود که با اصالح بسیاری از
زمینههای اقتصادی ،تصور میشد نارساییهایی که مردم
در معیشت و مسائل روزمره خود احساس میکنند برطرف
ش��ود .اعضای کابینه دولت و آنهایی که روزی کاندیدای
ریاستجمهوری نیز بودند درحقیقت پا به میدان گذاشتند
ک��ه اقدامات جدی انجام دهند .برای مثال یکی از ارکان
اقتصادی دولت که اکنون در سمت معاونت رییسجمهوری
فعالیت میکند اعالم کرد که مشکالت بازار سرمایه را ظرف
سه روز حل میکنیم و حتی خود آقای رییسی اعالم کرد
که اولویت اول من وضعیت بورس است ،اما دیدیم که این
وعدهها محقق نش��د .هنوز هم بعد از گذشت ماهها اعالم
میکنند که به وضعیت تورم رسیدگی میکنیم و قیمتها
در حال کاهش است اما آنچه مردم میبینند چیزی جز
روند رو به رشد قیمت کاالها و در راس آن افزایش قیمت

کاالهای اساس��ی نیس��ت .بنابراین دولت به هیچیک از
وعدههای اقتصادیاش پایبند نبوده و یک تیم منسجم و
دانا که بتواند مشکالت را درک کرده باشد و برای آن راهکار
نشان دهد وجود نداشته است.
 یکیازمواردموردانتقاددربارهدولتآقایرییسی
همانعدمپیوندیاستکهدرابتدابهآناشارهکردید.
ای�ن پیوند ضعیف بین ارکان تصمیمگیری و اعضای
تیم اقتصادی موجب ش�ده که اهداف دولت تنها در
حد وعده و شعار باقی بماند .آیا این مساله را میتوان
نتیجهبیبرنامگیدولتوعدممشخصبودنالگوهای
سیاستگذاریدانست؟
اگر از دولت و تیم اقتصادیاش بپرسیم که از چه الگوی
اقتصادی استفاده میکنید پاسخی دریافت نخواهیم کرد چه
آنکه دولتمردان نه از مدل و شیوههای قدیمی اقتصادی ،بلکه
از شیوههای جدید نیز برای حل مسائل و مشکالت کشور
استفاده نمیکنند .همانطور که اشاره کردید یکی از مسائلی
کهانتظارمیرفتدردولتآقایروحانیعملیاتیشودامادولت
سیزدهم مسوولیت آن را برعهده گرفت ،بودجه عملیاتی بود
اما در مدت زمانی که دولت برای تدوین بودجه فرصت داشت
نهتنها بودجه عملیاتی ارائه نشد بلکه مجلس نیز ارادهای برای
اینکارنداشت.بهاینترتیبهمانشیوههایسنتیکهسالیان
سال است در بودجهنویسی استفاده میشود را تداوم دادند ،به
طوری که تنها به کاهش و یا افزایش درصدی از بودجه نهادها و
سازمانهابسندهشد.بودجهریزیعملیاتیدرحقیقتپیگیری
حسابوکتابهاونحوهتخصیصبودجهبهنهادهایمختلف
وبررسینتایجتخصیصاینمنابعبهنهادهاست.بهاینترتیب
بودجهریزیعملیاتیجلویتخصیصهایبیموردوبیارزشرا
میگیرد .اما چنین مسالهای از سوی دولت فعلی بر زمین ماند
و از آنجا که دولت و مجلس یکدست شدهاند ،چنین موضوعی
بر سر زبان هم نمیآید.
بنابراین اگر بخواهیم به سیاس��تهای کالن کشور که
گزارههایدموکراتیکوبهروزوبسیارزیبادرقالبآنمیگنجد
تکیه کنیم باید آثار اولیه آن را در بودجه ساالنه با اجرایی کردن
بودجهریزیعملیاتیببینیم.اماجایخالیاینمهمدراقتصاد
ایران کماکان احساس میشود و این همان مسالهای است که
موجبمیشودبرنامههایپنجسالهتوسعهنارسوسیاستهای
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کالن نیز بر زمین بماند .این انتظاری بود که از دولت داشتیم
تا در سال آینده به عنوان قدم اول آن را عملیاتی کند با این
حال از این مساله غفلت شد .یکی از مسائل مورد بحث مقامات
این دولت سامان دادن به وضعیت بورس است اما مقامات باید
این نکته را بدانند که بهبود وضعیت این بازار تنها یک چیز
میخواهد و آن هم این است که دولت از مداخالت خود در
این بازار دست بکشد و منفعت مالی خود را در بورس نبیند.
اما به نظر میرسد که دولتها از سالهای گذشته بورس را
یکی از ابزارهای کارآمد برای تحقق منابع درآمدی و جبران
کسری تلقی میکنند .دولت باید دست از سر بورس بردارد،
حمایت پیشکش .در همه جای دنیا حمایتهای کالن از بازار
بورس به عمل میآورند اما دولتها در ایران پا وسط این بازار
میگذارند و در تمام اجزای آن دخالت میکنند.
 افرادی که به عنوان مس�ووالن اقتصادی گردهم
آمدهاند به طور مکرر اع�الم میکردند که دالر 4200
تومانیمعایبزیادیداردورانتهایزیادیدرسالهای
اخیر ایجاد کرده است ،اما سوالی که باید از مسووالن
دولت کنونی بپرس�یم این است ،حال که مسوولیت
پذیرفتهایدچراتصمیمگیرینمیکنید؟
نتیجه کار هم این شد که دالر  4200تومانی بردوام
ماند و تصمیمی در خصوص آن گرفته نشد اما مطرح کردن
این تصمیم که ارز ترجیحی باید حذف شود اثرات روانی
خود را بر کاالهای اساسی گذاشت و به افزایش قیمت این
کاالها دامن زد .بنابراین حال که هنوز تصمیمی برای این
ارز گرفته نشده اثرات روانی آن باعث رشد قیمتها شده
و بدون شک حذف آن اگر اتفاق بیفتد نیز تورم جدیدی
ایج��اد خواهد کرد .نکته مهم دیگر این اس��ت که دولت
دست از تورم برنمیدارد و دلیل این مساله هم این است
که دولت با تورم زنده است .در حقیقت دولت از تورم نفع
میبرد و بدهیهایی که دارد و کسری بودجهای که با آن
مواجه است را از محل افزایش تورم جبران میکند .در کنار
همه این بحثها ،موضوع تحریمها را هم داریم .دولت نیز
عالمتهایی را به اقتصاد میدهد که در سال 1401وضعیت
تورمی بهتر و قیمت کاالها با کاهش همراه خواهد شد اما
تکیه اصلی آنان به مذاکرات وین و اتفاقات بعد از آن یعنی
رفع تحریم و فراهم ش��دن زمینههای برقراری ارتباط با
کشورهای دنیاست که میتواند بر معیشت جامعه اثرگذار
باشد .اما تا زمانی که ساختارهای ریشهای در اقتصاد ایران
حل نشود این حرکت نیز یک حرکت موقتی خواهد بود.
 چ�ه راه�کاری ب�رای رهای�ی از روزمرگ�ی در
سیاس�تگذاری و خ�روج از بنبس�تهای اقتصادی
پیشنهادمیدهید؟
اولین ساختار ریشهای در اقتصاد به زمان بودجهریزی
برمیگردد ،به طوری که دولت بودجه را از وضعیت تدوین
س��نتی و قدیمی خالص کند و به س��مت بودجهریزی
عملیاتی واقعی کش��یده شود .ما جزو معدود کشورهایی
هس��تیم که کماکان از شیوه بودجهریزی سنتی تبعیت
میکنیم .دولت باید جس��ارت به خرج دهد و خودش را
از نقطهای که باعث کس��ری بودجه شده رهایی ببخشد.
بعد از گذش��ت سالها دولت هنوز در امر واگذاری که در
معنای اعتقاد به بخ��ش خصوصی میگنجد تردیدهای
جدی دارد .به نظر میرسد اعتقاد به بخش خصوصی در
ایران به بحث انحصارگرایی گرایش پیدا کرده است .برای
مثال تاکید بر حمایت از تولیدات داخلی موجب افزایش
چندین برابری قیمت لوازم خانگی ش��د که در سایه آن
تصمیم به ممنوعیت واردات لوازم خانگی نیز گرفته شد.
همین مساله نشان میدهد که پدیده انحصارگرایی توسط
دولت موجب بهبود معیشت مردم نمیشود .این وضعیت
هم در صنعت خودروس��ازی کش��ور و هم در بازار لوازم
خانگی وجود دارد به طوری که نگاه و بینش دولت برای
شکلگیری انحصار نتوانسته کیفیت محصوالت داخلی را
باال ببرد .برای مثال در بخش لوازم خانگی و یا خودروسازی
تنها مونتاژکاری صورت میگیرد و هیچیک از محصوالت،
ساخت کارخانجات داخلی نیستند.

بنابراین پدیده نگرانکننده دیگری که در کنار بودجهریزی
عملیاتی وجود دارد همان نگاه اقتصادی دولت است .مقامات
مسوولبایددرتمامیزمینههاتالشکنندکهانحصاریشکل
نگیرد چه آنکه انحصار در هیچ شرایطی به نفع مردم نخواهد
بود .این چالش در تمام زمینههایی که دست دولت در میان
باشد اعم از خودروس��ازی ،لوازم خانگی و برخی نهادههای
کشاورزی خود را در افزایش مستمر قیمتها نشان میدهد.
بنابراین رفع انحصارگرایی باید یکی از الزامات دولتها باشد.
نکته مهم مالیاتی نیز همان بحث مالیات بر عایدی سرمایه یا
اخذ مالیات از خودرو و خانههای لوکس است .زمانی که خودرو
واردکشورمیشود،مشمولتعرفههایشدیدوارداتیمیشود،
بنابراین دولت در زمان واردات ،مالیاتش را از خودروی وارداتی
دریافت کرده و حال به فکر این افتاده که خودروهای لوکس
و گرانقیمت وارداتی را مشمول پرداخت مالیات نیز کند .اما
سوال اینجاست که چه کسی مقصر باال بردن ارزش و قیمت
این دارایی است؟ آیا غیراز این است که دولت توانی برای کنترل
تورم نداشته و با باال رفتن قیمتها و رشد مستمر نرخ تورم،
بر ارزش و قیمت خودروها و امالک مسکونی افزوده است؟
در حالی که تورم موجب افزایش ارزش امالک و خودروهای
شخصی افراد شده ،صاحبان این داراییها باید جریمه افزایش
تورم را نیز از طریق مالیات بپردازند.
یکی از اشکاالت کار این است که دولت و مجلس برخالف
آنچه در سایر نقاط دنیا رایج است ثروت و دارایی افراد را یکی
فرض کردهاند حال آنکه چنین نیست .نکته جالب توجه در
ایران هم همین مساله افزایش قیمت داراییها در سایه تورم
است،نهافزایشارزشآنهابهصورتواقعی.بدیهیاستچنین
تصمیماتی اگر به مرحله اجرا برسد درگیری بین دولت و ملت
را موجب میشود و با بازتابهای گستردهای همراه خواهد
شد .بنابراین عدم توجه درست مجلس و دولت به سیاست
مالیاتی میتواند عوارض منفی را در اقتصاد شکل بدهد که
در این شرایط مردم نیز نسبت به امالک و خودروهای خود
تصمیماتدیگریخواهندگرفتکهمیتواندزمینهسازافزایش
تقلب و فرارهای مالیاتی شود.
 یکی از مباحثی که از سوی تصمیمگیران به کرات
تکرار میشود برنامهریزیهای اقتصادی کوتاهمدت و
تصمیمگیری برای رفع و رجوع ظاهری چالشهایی
است که از گذشته روی هم تلنبار شدهاند .چرا جای
خالی برنامهریزیهای بلندمدت اقتصادی در کشور با
وجود سالها خطای سیاستگذاری و شکستهای پی
در پی کماکان احساس میشود؟
بایدبهایننکتهتوجهکنیمکهسیاستهایکالناقتصادی،
فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی هریک مراحل مختلفی را طی
کردهاند و پس از صرف زمان و هزینههای زیاد و با عبور از سد
تصمیمات وزارتخانهها و نهادهای رسمی و قانونی به تایید
رهبری نیز رسیدهاند .به عبارتی سیاستهای هر حوزه از قبل
پایهگذاری شده و ما میدانیم که در هریک از حوزههای یاد
شده باید چگونه عمل کنیم.
بنابراین برنامههای پنجسالهای که دولت و مجلس تدوین
میکنند باید از دل سیاستهای کالن بیرون بیاید .به عبارتی
مواردی که در قوانین توسعهای درج میشود باید در راستای
همانسیاستهاییباشدکهازقبلپایهریزیشدهاست.برنامه
دخل و خرج ساالنه نیز باید به گونهای نوشته شود که در قالب
برنامههایپنجسالهتوسعهاقتصادیباشد.بسیاریازمسووالن
دولتفعلیعنوانمیکنندکهاشتباهاتدولتقبلزمینهساز
بسیاری از مشکالت در حوزههای اقتصادی شده است .به این
ترتیب هر مش��کلی در هر حوزهای را به گذشتگان نسبت
میدهیم .دلیل این مساله نیز این است که همین افرادی که
دست به انتقاد میزنند نه از تخصص کافی برخوردار هستند
و نه توانایی کار کارشناسی دارند .برای مثال وقتی وزیر رفاه و
تعاون اعالم میکند که هزار مدیر را برکنار میکنیم که از این
تعداد  350مورد آنها اجرایی شده و  650مورد نیز باقی مانده
است ،چه مفهومی را به دنبال دارد؟ مردمی که نظارهگر این
صحبتهاهستندمحتمالبهاینمیاندیشندکههمهاینهزار
نفر خائن به کشور بودهاند.

بزرگترین اشکالی که دولتها دارند عدمپیوستگی و به
عبارتی ،بیتوجهی به ریش��ه مشکالت است .سیاستهای
کالن اقتصادی ایران به قانون اساس��ی وصل است و زمانی
که این سیاستها بررسی میشود ،شورای نگهبان میتواند
آن دست از سیاستهایی که مغایر این قانون است را اعالم و
آنها را پیش از آنکه به مرحله اجرا برسد اصالح کند .به طور
کلی در تدوین برنامههای کوتاهمدت کشور باید به برنامههای
میانمدت یا همان برنامههای پنجساله توسعه اقتصادی توجه
ش��ود و در عین حال برنامههای پنجساله نیز باید در قالب
برنامههای کالن سیاس��تهای اصلی کش��ور در حوزههای
مختلف باش��د .در صورتی که این سیکل برقرار باشد ،هیچ
دولتی نمیتواند مسوولیت مشکالت و چالشهای کشور را به
گردندولتهایقبلیبیندازد.برایمثالبسیارعنوانمیشود
کهسیاستهایکالناقتصادیکشورانحصارگراییدرصنعت
خودرو را نهی میکند با این حال انحصارگرایی در این صنعت
کامال عیان است .زمانی که در سیاستهای کالن نوشته شده
نباید انحصارگرایی در هیچ زمینهای وجود داشته باشد ،سوال
این است که چرا انحصارگرایی میکنیم؟ همین دولت در ابتدا
اعالم کرد که خودروی خارجی نباید وارد شود و بعد از آن هم
اعالم شد که مجوز واردات 50هزار خودرو صادر شده است .به
نظر میرسد این هم راهی برای اجرای سیاست کسب مالیات
از خودروهای لوکس خارجی و به عبارتی ،مسیری جدید برای
تامین مالی دولت است.
 بنابراین میتوان گفت که هالهای از فساد ،چهره
اقتصادی کشور را پوشانده است و گروههای ذینفع در
حال بهرهبرداری از وضعیت شکل گرفته هستند؟
به نظر میرسد به مرحلهای رسیدهایم که گروههایی خاص
که اقلیت جامعه را تش��کیل میدهند در حال نفع بردن از
وضعیتموجودهستند.بهعبارتیگروههاییتصمیممیگیرند
و نفع میبرند و رانتخوری میکنند و همین مسیر را نیز تداوم
میبخشند.برایبرونرفتازاینمسیربایدبرنامههایپنجساله
توسعهای که مغایر با سیاستهای کالن کشوری است را به
مرحلهاجرابرسانیموبودجههاییکهمغایربااهدافبرنامههای
توسعهاسترانیزتصویبنکنیم.درصورتیکهچنینبینشی
حاکم شود دیگر کسی پیگیر این مساله نخواهد بود که آنچه
میبینیم دستاورد دولتهای قبلی است .اما به نظر میرسد
که چنین نگاهی در این دولت وجود ندارد برای همین است
که دولت تصمیم گرفته از تورمی که خود بر تنور آن دمیده
است ،مردم را جریمه کند و برای آنکه جلوی اعتراضات مردمی
را بگیرد اعالم میکند که این سیاست تنها شامل حال آنانی
میشود که خودروی لوکس و گرانقیمت دارند .اگر همین
روند تورمی ادامه داشته باشد تا سه سال آینده 60درصد مردم
باید بابت امالکی که دارند مالیات بپردازند .واقعیت آن است که
تورم به جان زندگی مردم افتاده است .برخی گمان میکنند
با افزایش قیمتها ارزش خودروی پراید آنها باال رفته ،اما این
مساله برای رانتخوارانی خوشایند است که دست به تجمیع
خ��ودرو میزنن��د و از افزایش قیمت این خودروها نفعهای
کالنیمیبرند.
ما اگر نگاه کنیم میبینیم که حتی صنف طالفروش نیز
خ��ود را با قدرت خرید مردم تطبیق داده و وزن طالهایی
ک��ه در معرض فروش میگذارد را تا اندازه ممکن کاهش
داده است .اما در زمینههای واقعی اقتصادی مردم و برای
تامینکاالهایاساسیموردنیازآنهاچنینتصمیماتیگرفته
نمیشود و مردم از تامین بسیاری از کاالهای ضروری خود
بازماندهاند .تا زمانی که نگاه حاکم بر حوزه تصمیمگیری،
نگاه منفعتطلبانه آن هم برای عدهای قلیل باش��د ،مردم
روزبهروز ضعیفتر میش��وند و دست آنها از دسترسی به
این منافع روزبهروز کوتاهتر میشود .بنابراین اگر باز هم به
اصل موضوع یعنی وعدههای اقتصادی دولت از کنترل تورم
گرفته تا حل مساله بورس و کمک به معیشت مردم بازگردیم
به این نتیجه میرسیم که سیاستهای دولت امکان تحقق
این وعدهها را هر روز ناممکنتر میسازد و این یعنی تداوم
فشارهای اقتصادی برای اکثریت جامعه و فربهتر شدن اقلیتی
که بساط رانتخواری برای آنان فراهم است.

علی دینیترکمانی درگفتو گو با «جهان صنعت» آسیبهای نظام حکمرانی اقتصادی ایران را تشریح کرد

عارضه تودرتویی نهادی
نسیم سوران -یکی از مهمترین ابزارها برای سنجش عملکرد دولتها ،پارادایم حاکم بر تصمیمات اقتصادی
آنهاست .علم اقتصاد با تکیه بر این ابزار به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که استراتژی دولتها برای
تحقق اهدافی که در سر میپرورانند چیست؟ دستگاه اجرا چگونه میتواند عبور از چالشها و بحرانهای اقتصادی
را ممکن کند؟ آیا چربش همیشگی سیاست بر اقتصاد اجازه تصمیمگیری درست را به نهادهای اجرایی میدهد یا
سیاستگذاریها اساسا با هدف تامین منافع جناحهای سیاسی صورت میگیرد؟ به باور علی دینیترکمانی ،ساختار
نظام تصمیمگیری در ایران گرفتار تودرتویی نهادی شده و تعدد مراکز قدرت اجازه سیاستگذاری درست را به
دولتها نمیدهد .از نگاه وی ،حتی اگر دولتها اهداف و استراتژیهای اقتصادی مشخصی هم داشته باشند،
ناهماهنگی رخنه کرده در بنیانها و فونداسیونهای اساسی نظام اقتصادی -سیاسی ،مانع از تحقق آنها میشود.
از همینرو چالشهای اساسی اقتصاد ایران زمانی میتواند قابل حل باشد که مشکل اساسی تودرتویی نهادی
رفع ش��ود و در کنار آن ،نوع نگاه سیس��تم به الزامات حکمرانی در قرن بیست و یکم تغییر پیدا کند .مشروح
گفتوگو با این اقتصاددان و استاد دانشگاه را در ادامه میخوانید:

 از عمر دولت س�یزدهم زمان زی�ادی نمیگذرد،
ام�ا در همین مدت کوتاه بینش اقتصادی و اندیش�ه
سیاس�تگذاری تصمیمگیران بر همگان روشن شده
است .در اندیشه اقتصادی این دولت همهچیز به تامین
حداقلهای معیشتی مردم فروکاسته شده و استراتژی
مش�خصی برای حرکت بر ریل توسعه وجود ندارد .از
همینحیث،مقاماتاینباوررایجراپروراندهاندکهدولت
در حال آواربرداری از ویرانههای دولت قبلی است .ریشه
این تفکر را در کجا میبینید؟
در همه جای دنیا دولتهایی که بر سرکار میآیند و رقیب
دولتهای قبل از خودشان به حساب میآیند ،از همان ابتدا
به نقد دولتهای گذشته میپردازند تا با این کار ،هم خودشان
را متمایز نشان دهند و هم فضایی برای خودشان در صحنه
سیاستگذاری آماده کنند .به همین منظور در دوران انتخابات
و در زمان شروع به کار ،وعدههای زیادی برای عبور از چالشها
و مشکالت اقتصادی کشور ارائه میدهند .اما ایران یک تفاوت
بسیار مهم با سایر کشورها دارد و آن این است که ساختار قدرت
در آن به گونهای است که دولتها و به بیانی ،قوه مجریه نقش
بسیار کوچکی در پیشبرد سیاستهای اقتصادی و توسعهای
ایفا میکنند .به عبارتی ساختار قدرت اجزای مهم دیگری دارد
که تغییری نمیکند و در طول زمان ثابت است و آن چیزی
که دچار تغییر میشود تنها سکانداری قوه مجریه است .بسته
به اینکه چه کسانی پشت این سکان قرار میگیرند ،هریک
تالش میکنند دیدگاههایی ک��ه ارائه میدهند را متمایز از
دیدگاههایی که پیش از این ارائه شده نشان دهند ،اما واقعیت
این است که بازیگران اصلی نظام قدرت ،اجزای قوی و مسلطی
هستند که همواره وجود دارند و این همان چیزی است که از
آن ،تعبیر به تودرتویی نهادی میشود .اگر صحبت کردن در
خصوص دموکراسی ،درجه آزادی و میزان آزادی سیاسی را کنار
بگذاریموتنهاازمنظرسازماندهینظاماقتصادیواجتماعیبه
قضیه بپردازیم پی میبریم که سازماندهیها در ایران به دلیل

همین تودرتویی نهادی به درستی صورت نمیگیرد .به همین
دلیل است که آن عملکرد اقتصادی که در کشورهای دیگر دنیا
وجود دارد ،در ایران دیده نمیشود و درنتیجه فشارهای تورمی،
بیکاری شدید ،رشد ضعیف اقتصادی و بهرهوری منفی عوامل
تولید در ایران همیشه وجود دارد و در گذر زمان عمق بیشتری
نیز پیدا میکند .وجه مشخصه این مساله نیز این است که مراکز
قدرت و مراکز تصمیمگیری در ایران تودرتو و بیش از اندازه
است که موجب میشود ساماندهی نظام اقتصادی -اجتماعی با
حداقل کیفیت صورت نگیرد و همین است که موجب میشود
چالشها تداوم پیدا کند.
 بازیگران و اجزای اصلی س�اختار قدرت در نظام
تصمیمگیری که اشاره کردید ،چه کسانی هستند؟ آیا
اینها اجزای قوههای سهگانه هستند و یا فراتر از آنها ،به
تصمیمگیریوسیاستگذاریمیپردازند؟
اجزای نظام حاکمیت در همه جای دنیا شکل کالسیک
خود را دارد؛ به عبارتی این نظام متش��کل از سه قوه مجریه،
مقننه و قضاییه اس��ت .ارتش و نیروهای نظامی نیز جزئی از
این نظام حاکمیت به حساب میآیند که مسوولیت دفاع از
مرزها و تامین امنیت داخلی را برعهده دارند .در ایران در کنار
قوای س��هگانه مجریه ،مقننه و قضاییه ،نهادهای دیگری نیز
وجود دارند که جایگاه آنها در نظام تصمیمسازی بسیار قوی
است .این مساله موجب میشود که حداقلی از سازگاری که
میان اجزای نظام حاکمیتی باید وجود داشته باشد تا امور با
حداقل کیفیت پیش برود ،رخ نمیدهد .برای همین است که
ناسازگاریها باالست و تنشهای بیش از اندازهای در سیستم
وجود دارد و سطح شکست در هماهنگسازیهای سیاستی
در نظام اقتصادی و سیاس��ی ایران زیاد اس��ت .این مساله در
حقیقت برعکس آن چیزی است که حضرت سعدی در یک
مصرع به آن اشاره کرده« :صد درویش در گلیمی بخسبند و
دو پادشاه در اقلیمی نگنجند ».زمانی که مراکز تصمیمگیری
و قدرت بیش از اندازه باش��د ،ناهماهنگیها شدید میشود و

امکان اینکه تصمیمسازیها با درجهای از کیفیت طراحی و
اجرا شود ،فراهم نمیشود.
پیامد دیگر این مساله این است که دستگاههای مختلفی
که به مراکز قدرت و تصمیمسازی وصل هستند نیازمند بودجه
هستند و برای تحقق برنامهها و اهداف سازمانی خود باید تامین
مالی شوند .همین است که در طول زمان و از ابتدای انقالب
تاکنون س��هم هزینههای مصرفی از بودجه ،افزایش و سهم
هزینههای عمرانی با کاهش همراه بوده است .به عبارتی سهم
هزینههای عمرانی که  40درصد بوده به  10تا  15درصد در
دورهکنونیتقلیلیافتهوسهمهزینههایجاریویامصرفیکه
 60درصد بوده به 85تا 90درصد رسیده است .در برخی سالها
حتی کل بودجه صرف هزینههای جاری میشود و بودجهای
برای هزینههای عمرانی و انباشت سرمایه باقی نمیماند .نتیجه
این مساله را نیز در منفی شدن رقم سرمایه خالص در دو سال
گذشته میتوانیم ببینیم ،یعنی حتی سرمایهگذاری به اندازهای
که جبران استهالک سرمایه صورت بگیرد و موجودی سرمایه
کاهشپیدانکندصورتنمیگیرد.منفیبودنموجودیسرمایه
در دو سال گذشته در حقیقت به این معناست که ظرفیتهای
تولیدی به جای افزایش در حال کاهش است .پیام مهم این
مس��اله هم این اس��ت که اقتصاد ایران به صورت ساختاری
قدرت بازسازی و زایندگی خود را از دست داده است .یکی از
کارکردهای مهم دولت این است که بخشی از انباشت سرمایه در
حوزههای کلیدی و اساسی را تامین اعتبار کند و پیش ببرد ،اما
وقتی دولت توانایی انباشت سرمایه را از دست بدهد و بودجهای
برایهزینههایعمرانییاتشکیلانباشتسرمایهنداشتهباشد،
از انجام این وظیفه خطیر بازمیماند .خروجی این مساله نیز این
است که فشارهای تورمی تشدید میشود ،نرخ رشد اقتصادی
منفی میشود و بیکاری نیز افزایش پیدا میکند.
در کنار اینها مساله کسری بودجه که همه دولتها با آن
مواجه بودهاند نیز در میان است .دلیل تشدید کسری بودجه
در طول زمان وجود دستگاه بودجهخوار بزرگی است که ریشه
در همین تودرتویی نهادی دارد و ساالنه منابع کالنی را برای
تامین مالی خودش از دولت میگیرد .از سوی دیگر پایه تولید
نیز به دلیل تشکیل انباشت سرمایه منفی تضعیف شده و در
نتیجه مالیاتهای بسیار کمی شامل حال این پایه تولیدی
کوچک میشود .وقتی هم درآمدهای نفتی یا به دلیل تحریم
و یا به دلیل افت بهای جهانی افت شدیدی پیدا میکند کسری
بودجه بیشتر و در طول زمان ابعاد بزرگتری پیدا میکند .همه
دولتها و ازجمله دولت سیزدهم نیز اگرچه با اهداف و دعاوی
مختلفی وارد میدان شد اما به دلیل اینکه عوامل اساسی به
عنواندینامیکدرونیاقتصادایرانفعالهستندشرایطیپیش
نمیآیدکهبتوانچالشهاویاابرچالشهادرحوزهتورم،بیکاری،
مسائلزیستمحیطی،نرخرشداقتصادی،مسائلحاشیهنشینی
و مساله آب و تامین مسکن و غیره را رفع و رجوع کرد.
همانط��ور که اش��اره کردید تودرتویی نه��ادی و وجود
مراکز متعدد قدرت اجازه تصمیمگیری درست را به دولتها
نمیدهد.
 آیا این همان مس�الهای اس�ت که موجب ش�ده
دولت س�یزدهم نیز با وجود گذش�ت ماهها هنوز خط
سیاستگذاری خود را مشخص نکند و چارچوب نظری
مشخصی برای پیشبرد و تحقق وعدهها و شعارهایش
نداشته باش�د؟ در نبود یک استراتژی مشخص برای
سیاستگذاریاقتصادی،چهمسیریبرایآیندهترسیم
خواهد شد؟
گفته میشود که دولت سیزدهم انطباق بیشتری با سایر
مراک��ز قدرت دارد و به همین دلیل انتظار میرود که میزان
هماهنگیها بیشتر و چالشها قابل کنترلتر باشد .اما این نگاه
یک نگاه سطحی به مساله است .ناهماهنگی که من به آن اشاره
کردم نوعی از ناهماهنگی است که در بنیانها و فونداسیونهای
اساسی نظام اقتصادی -سیاسی وجود دارد .یک مثال ساده در
این خصوص نوع روابطی اس��ت که در یک خانواده میتواند
وجود داش��ته باش��د ،به طوری که عالوه بر والدین ،پدران و
مادران والدین نیز در امور خانواده دخالت کنند و به فرزندان
آنها امر و نهی کنند .این مساله بدون شک نظم خانه را از بین
میبرد و بچههای این خانه نمیتوانند تشخیص دهند که باید
از چه کسانی حرفشنوی داشته باشند .بنابراین زمانی که مراکز
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قدرت متعدد و بیش از اندازه باشند اصول اولیه سازمان مدیریت
نقض میشود .میپرسید که دولت سیزدهم اهداف سیاستی
مشخصی ندارد و آیا این ناشی از این تودرتویی نهادی است؛
باید بگویم که این دولت نیز از زمان شروع به کارش اعالم کرد
که یک میلیون واحد مسکونی در سال میسازد و دولت قبلی
هم اعالم کرده بود که به دنبال تکرقمی کردن نرخ تورم است.
دو نکته در اینجا مهم به نظر میرسد .اول اینکه صرف گفتن،
کفایت نمیکند .حتی اگر فرض کنیم که برنامه مدون و خوبی
هم وجود داشته باشد ،آیا این به معنای این است که مساله حل
شده و به چالشها پاسخ داده میشود؟ به اعتقاد من نه ،چرا که
دینامیسم اصلی و اساسی فعال است؛ دینامیسمی که موجب
میشود سهم بیشتری از بودجه صرف هزینههای جاری شود
و چیزی برای هزینههای سرمایهگذاری باقی نماند .بنابراین در
این حالت چگونه میتوان یک میلیون واحد مسکونی ساخت؟
اگر هم ساخته شود الجرم همراه میشود با افزایش کسری
بودجه .بنابراین مساله تنها این نیست که اهدافی تعیین شده
باشد یا نه .حتی اگر اهدافی هم مشخص شده باشد به معنای
این نیست که مسائل قابل حل است؛ مسائل زمانی میتواند
قابل حل باشد که مشکل اساسی تودرتویی نهادی رفع شود و
در کنار آن نوع نگاه سیستم به الزامات حکمرانی در قرن بیست
و یکم تغییر پیدا کند .برای مثال نمیتوان در شرایط جنگی
قرار داشت و در همان حال اقتصاد را هم به خوبی اداره کرد.
اقتصاد ایران یک بار و در سالهای اولیه انقالب به مدت یک
دهه درگیر جنگ بود و یک بار هم در  10س��ال اخیر که در
شرایط شبهجنگی در سایه تحریمها قرار داشته است .بنابراین
اقتصادی که بیست سال در شرایط جنگی قرار داشته باشد
حتی اگر اهدافی هم برایش تعریف ش��ده باشد نمیتواند به
این اهداف برسد.
 یکیازنکاتمنفیدردولتفعلیافزایشنظارتها
ب�ر روند قیمتگذاری و به عبارت�ی اداره امور اقتصاد
به شیوه دستوری است .از دستور برای تثبیت قیمت
در ب�ازار خودرو گرفته تا درج قیمت تولیدکننده روی
کاالهای مصرفی .با وجود ناکامیهایی که در استفاده از
این شیوه تجربه شده ،چرا دولت کنونی هم بر تکرار این
خطاهای سیاستگذاری اصرار دارد؟ به طور کلی هدف از
چنیناقداماتیچیست؟
در همه جای جهان نهادهای نظارتی وجود دارند که نقش
آنهاحمایتازمصرفکنندهاست.برایمثالاگرجنسیمعیوب
باشد و کیفیت پایینی داشته باشد نهادهای نظارتی این امکان را
به مصرفکننده میدهند که حق و حقوق قانونی خود را دنبال
کنند .اما اینکه زیرساخت اقتصادی یا زمینه اصلی اقتصاد به
گونهای است که تورم ایجاد میکند و انتظارات تورمی را تشدید
میکند ،بر بستر این موقعیت دولت نمیتواند با قیمتگذاری و
دستور جلوی افزایش قیمتها را بگیرد .حتی اگر قیمتها نیز
افزایش نیابد ،اتفاق دیگری میافتد که عمال به معنای افزایش
قیمتهاست و آن این است که از کیفیت و کمیت اجناس و
کاالها کاسته میش��ود .زمانی که تورم وجود دارد به صورت
عمومی سطح عمومی قیمتها اعم از قیمت مواد اولیهای که
کارخانجات برای تولید استفاده میکنند باال میرود .هر واحد
تولیدی و یا خدماتی نیازمند نیروی انسانی و تجهیزات برای
فعالیت است و در صورتی که قیمت تجهیزات تولیدی و یا مواد
اولیه مورد استفاده هر واحد تولیدی و یا خدماتی باال برود و
به دلیل تورمی که وجود دارد دستمزد نیروی کار نیز الجرم
با افزایش همراه باشد اولین تصمیمی که هر واحد اقتصادی
میگیرد باال بردن قیمت کاالیی اس��ت که ارائه میدهد .در
صورت��ی که دولت اجازه این افزایش قیم��ت را ندهد ،واحد
اقتصادی به ناچار دست به تعدیل نیروی انسانی میزند و یا
از کیفیت و کمیت کاالی تولیدیاش میکاهد .بنابراین افت
کیفیت و کمیت کاال در شرایطی که تولیدکننده از دستورات
قیمتگذاری دولت تبعیت میکند به معنای باال رفتن پنهانی
قیمت کاالیی اس��ت که ارائه میشود .بنابراین قیمتگذاری
دس��توری دولت هیچگاه نمیتواند جلوی رش��د قیمتها را
بگیرد .تنها راه کنترل گرانی این است که اقتصاد در شرایط
عادی قرار داشته باشد و تورم و انتظارات تورمی کنترل شده
باشد و طرف عرضه نیز رشد خوبی داشته باشد .در این حالت
اگر تولیدکنندهای بخواهد قیمت را باال ببرد به دلیل عدم تغییر

قیمت کاال از سوی سایر تولیدکنندگان از این مساله اجتناب
میورزد چون میداند که در این شرایط جایگاه خود در بازار را
تضعیف میکند و بازار را از دست میدهد.
 بدون ش�ک اقتصاد ایران با پیشرفت مذاکرات و
دستیابی به توافق یک پارادایم شیفت بزرگ را تجربه
خواهد کرد .اما آنچه اهمیت دارد نه فقط لغو تحریم و
بازشدنگشایشهاییازجنسفروشبیشترنفت،بلکه
بهرهگیری از فرصت رفع تحریم برای خروج از مسیر
پراشتباه گذشته است .از نگاه شما آیا برجام ،آخرین
س�نگر دولت در برابر نامالیمات اقتصادی است؟ و یا
تصمیمات داخلی نیز بر این امر تاثیر میگذارند؟
بدون ش��ک عوامل داخلی نیز در ترسیم مسیر اقتصادی
نقش مهمی دارند؛ اما تفاوت بسیار زیادی بین آنهایی که روی
عوامل داخلی تاکید دارند و عنوان میکنند تحریم تاثیری بر
اقتص��اد ایران ندارد با آنهایی ک��ه عوامل خارجی را هم برای
توسعه اقتصادی مهم میدانند وجود دارد .طبیعی است که اگر
تحریمها برداشته شود اقتصاد شرایط بهتری را تجربه خواهد
کرد؛ درست مانند سالهای  92تا  96که نرخ رشد اقتصادی
مثبت شد و نرخ دالر نیز در وضعیت باثباتی قرار داشت .حتی
در ش��رایط کنونی نیز که خبرهای مثبتی از روند مذاکرات
به گوش میرس��د بازار ارز واکنش مثبت نشان داده و شاهد
کاهش قیمت دالر هستیم .بنابراین رفع تحریم میتواند از نظر
اقتصادی به بهبود شرایط کمک کند اما این که بگوییم رفع
تحریم همراه است با پاسخی دقیق و روشن به همه چالشهای
اقتصادی،نگاهنادرستیاست.بسیاریمیگویندکهاقتصادایران
همواره در شرایط تحریمی قرار داشته این در حالی است که
در سالهای دهه  70و  80هیچگاه شاهد تحریمهایی مشابه
آن چیزی که در سالهای اخیر علیه اقتصاد ایران اعمال شد،
نبودهایم .تحریمهایی که در دهه  90اعمال شد صادرات نفت
را هدف گرفت و ش��بکه بانکی و نقل و انتقاالت مالی را قفل
کرد و این نوع از تحریمها هیچگاه در اقتصاد ایران سابقه قبلی
نداشته است .تحریمهای سالهای قبل بهگونهای بود که برای
مثال امکان خریداری قطعات هواپیمایی وجود نداش��ت که
این نیز در س��ایر بازارها و به گونهای دیگر خریداری میشد.
اگر تحریمهای کنونی برداشته شود تنها تحریمهای مربوط
به فروش قطعات هواپیما باقی میماند و شرایط اقتصادی به
سالهای قبل از تحریم و دهه  70و  80برمیگردد .در دهه 70
و  80و با وجود اندک تحریمهایی که وجود داشت ،نرخ رشد
اقتصادی در مجموع به چهار تا پنج درصد در سال میرسید
اما چالش بیکاری و تورم در آن سالها نیز وجود داشته است.
بنابراین نه خوشبینی محض به رفع تحریمها درست است و
نه استداللبرخیکهعنوان میکنند تحریمها تاثیریبراقتصاد
ایران نداشته است .این افراد با موضع غربستیزانه این فرضیه
را طرح میکنند که همه چیز بستگی به اقتصاد داخلی دارد؛
این در حالی است که هیچ کشوری نمیتواند برای مدت زمان
طوالنی درگیر تحریم باشد و بتواند اقتصاد را به درستی اداره
کند .این افراد بر این باورند که اگر تحریمها نیز ماندگار شد
تنها با تغییر سکاندار قوه مجریه و در دست گرفتن اداره امور از
سوی یک دولت خوب چالشها رفع خواهد شد .اشکال اساسی
و معرفتشناختی این نگاه و تحلیل این است که متوجه نیست
کیفیت مدیریت اقتصاد در داخل ،آن روی سکه تعامالت درست
با دنیای بیرون است.
به عبارتی اگ��ر تعامالت با دنیای خارج ضعیف و تنشزا
باشد و برای اقتصاد هزینههای سنگینی داشته باشد ،در داخل
هم مدیریت اقتصادی نمیتواند در سطح مطلوبی باشد چرا که
آبشخور فکری هردوی اینها یک چیز است و آن هم ستیز با
تمدن غرب است که بد یا خوب ،جزئی از هویت وجودی ما و
جامعهجهانیاستومانمیتوانیمآنرانقضکنیم.نظاماقتصاد
جهانی نیز خوب یا بد قدرتهای هژمونیک و سلسلهمراتبی
دارد که نمیتوان کلیت آن را زیر سوال برد .بنابراین باید همان
کاری را بکنیم که کشور ترکیه انجام میدهد ،به طوری که هم
با جامعه جهانی همکاری میکند و هم در جاهایی که الزم است
خواستههای آنان را نقض میکند و از منافع و امکانات نظام
اقتصاد جهانی نیز بهره میبرد .بنابراین تحریمها اگر برداشته
ش��ود از منظر اقتصادی و تحلیل بازارها و تحلیل درآمدهای
نفتی ،گشایشهایی ایجاد میشود چرا که در حال حاضر امکان

صادرات نفت در حد دو میلیون و 300هزار بشکه وجود ندارد اما
بعد از تحریم ،این امکان فراهم میشود .دالر هم در این حالت
واکنش نشان میدهد و میتواند در یک بازه زمانی چند ساله
در سطح باثباتی باقی بماند .بنابراین رفع تحریم باعث میشود
که میزان رشد تورم نیز نسبت به قبل ،قابل کنترلتر باشد و
حتی تا سطح  20تا  25درصد پایین بیاید .اما آیا اینها به این
معنی است که چالشهای اساسی ،یعنی چالشهایی که در
مسائل زیست محیطی ،بیکاری ،نابرابری شدید و توسعه نابرابر
منطقهای (مقایسه سیستان و بلوچستان با شهرهای بزرگ و
یا حتی در خود تهران بین مناطق حاشیهنشین و محروم و
غیرمحروم) قابل رفع خواهد بود؟ من میگویم با وضعیتی که
وجود دارد و با دینامیسم درونزایی که در سیستم کار میکند،
این چالشها برطرف نخواهد شد.
 به عنوان سخن پایانی ،افق اقتصاد ایران در دولت
سیزدهماززاویهدیدشماچگونهاست؟تکرارمکرراتو
یا باز شدن دریچههای توسعه و شکوفایی اقتصادی؟
تصور دولت س��یزدهم بر این است که میتواند مشکل
مسکن را حل کند ،تورم را کنترل کند ،بیکاری را کاهش
ده��د و حتی فقر را نیز به طور کلی ریش��هکن کند .اینها
افقهایی اس��ت که دولت س��یزدهم متصور شده است اما
وقتی اهداف و وعدههای دولت را تجزیه و تحلیل میکنیم
میبینیم که همه آنها بس��یار خام و نپخته هستند و هیچ
مبنای منطقی ندارند .حتی اگر منابع مالی برای س��اخت
یک میلیون مسکن وجود داشته باشد ،اما مساله اصلی در
ساخت این تعداد مسکن تنها فراهم شدن اراضی الزم که
آن هم در سالهای اخیر و با پیشروی شهرها به طور کلی
نابود ش��ده ،نیست؛ مساله اصلی این است که زنجیرههای
تولیدی که باید تامینکننده مصالح ساختمانسازی باشند،
به اندازهای ظرفیت داشته باشند که به افزایش تورم دامن
نزنند .بنابراین زمانی که یک پروژه سرمایهگذاری در سطح
کالن اجرا میشود تنها بحث مالی در خصوص آن مطرح
نیست بلکه باید این را نیز مد نظر قرار داد که آیا خطها و
ظرفیتهای دیگر تولیدی میتوانند پاسخگوی نیازهایی که
در اینجا ایجاد خواهد شد ،باشند؟ بنابراین مساله را باید به
صورت سیس��تماتیک و مجموعه اجزایی که در این پروژه
درگیر هستند اعم از زمین ،آب ،برق ،مصالح و غیره در نظر
آورد .اینکه میگویند فقر را ریش��هکن میکنیم نیز بسیار
سادهانگارانه است آن هم در شرایطی که هم تورم باالست
و ه��م بیکاری بیداد میکند .ت��ورم و بیکاری بزرگترین
عوامل ایجادکننده فقر و محرومیت هستند .بنابراین آیا کار
به اندازه کافی با دستمزد خوب و مناسب وجود دارد؟ و آیا
تورم کنترل شده است؟ ممکن است گفته شود که به همه
یارانه پرداخت میکنیم اما آیا پرداخت یارانه با هدف دیگر
دولت که کنترل کسری بودجه است ،ناسازگار نیست؟
بنابراین اقتصاد ایران با مجموعهای از چالشها درگیر است
که وقتی دولتها میخواهند در این س��اختار به دنبال رفع
و رجوع یکی از این چالشها باش��ند ،چالشهای دیگر عمق
بیشتری پیدا میکند .حل همزمان اینها زمانی ممکن میشود
کهاینساختارکلیکهدرگیرتودرتویینهادیاستوهمچنین
نوع تعامل با دنیای بیرون تغییر کند .ما باید بدانیم نوع الگوی
حامی پیرو ،یعنی اینکه درجه و میزان فراگیر بودن نهادهای
اقتصادی و سیاسی چقدر است؟ دولتها و مراکز قدرت پایگاه
اجتماعی خودشان را چگونه تعریف میکنند و منابع را چگونه
توزیع میکنند؟ هرچه این پایگاه وسیعتر باشد به نحوی که
از همه امکانات آحاد و افراد جامعه که عالقهمند به منابع ملی
هستند استفاده شود ،شرایط بهتری ایجاد خواهد شد اما هرچه
این پایگاه کوچکتر باشد ،از دل آن فرار مغزها بیرون میآید.
زمانی که فرار مغزها از حالت گردش مغزها خارج میشود و
راه ارتباطی مغزها با سرزمین مادری قطع میشود ،یعنی اینکه
جامعه و اقتصاد در حال از دس��ت دادن سرمایههای انسانی
و منابع انس��انی هستند و در شرایطی که جامعهای سرمایه
انسانیاش را از دست میدهد سرمایه اجتماعی که مولفه مهم
آن ،اعتماد اجتماعی اس��ت هم روز به روز افت میکند .اگر
تضعیف تشکیل انباشت سرمایه به دلیل ساختار بودجه را هم
به این موارد اضافه کنیم باید بپرسیم که چه امیدی میتوان به
آینده اقتصادی کشور داشت؟

دکتر بهرام وهابی*
بودجه س��ال  1400دولت در دو
س��قف  938و  1278ه��زار میلیارد
تومان تعیین شده است .پیشبینی
ش��ده که دولت در دو سقف فوق ،به
ترتیب ب��ا  224و  464هزار میلیارد
تومان کس��ری بودجه مواجه باشد .نکته اساسی در این
زمینه این است که دولت برای تامین سقف بودجه باید
اوال از سد بلند کسری بودجه عبور کرده و ثانیا با توجه به
محدودیتهای شدید تامین نقدی بودجه ،از سازوکارهای
غیرنقدی و غیرتورمی در تامین سقف بودجه استفاده کند.
دولت در سال گذشته توانست بخش مهمی از نقدینگی
خ��ود را از طریق رون��ق بازار ب��ورس و درآمد حاصل از
واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای قابل معامله ()ETF
به عنوان نهادهای مالی از یک طرف و انتشار اوراق مالی
در قال��ب اوراق بدهی به عن��وان ابزارهای مالی از طرف
دیگ��ر به دس��ت آورد .همچنین با توج��ه به مجوزهای
قانون��ی مذک��ور در تبصره  5ماده واح��ده قانون بودجه
سال  1399کل کش��ور ،دولت و واحدهای زیرمجموعه
دولت اجازه اس��تفاده از ابزارهای مالی را داشتهاند که از
آن جمل��ه میتوان به س��همیه  6/5هزار میلیارد تومانی
برای شرکتهای دولتی ،سهمیه  55هزار میلیارد تومانی
برای تامین مالی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای،
سهمیه  20هزار میلیارد تومانی برای انتشار اسناد خزانه
اسالمی ،س��همیه  3/5هزار میلیارد تومانی برای انتشار
اوراق مالی اس��المی ریالی یا ارزی ب��رای وزارتخانههای
نفت ،صمت و نیرو و سهمیه سهمیلیارددالری اوراق مالی
برای ش��رکتهای دولتی تابعه وزارت نفت اشاره کرد تا
در نتیجه از کل مجوز قانونی  230هزار میلیارد تومانی،
دول��ت بتواند  125هزار میلیارد تومان منابع نقدی برای
بودجه به دست آورد .هر چند انتشار اوراق بدهی به دلیل
جذب نقدینگی دارای آثار تورمی بس��یار کمتری نسبت
به س��ایر روشهای تامین نق��دی بودجه (از جمله چاپ
پول و افزایش نقدینگی مس��تقیم و آثار تورمی ناشی از
افزایش پایه پولی) داش��ته باش��د ولی باید توجه داشت
که کلی��ه اوراق بدهی که دولت یا ه��ر نهاد دیگری که
منتشر میکند ،باالخره دارای سررسید مشخص با سود
علیالحساب و قطعی مربوطه است که اگر میانگین وزنی
سودهای کوتاهمدت ( 19/74درصد با سررسید یک ساله)،
میانمدت ( 22درصد با سررس��ید دو ساله) و بلندمدت
( 22/7درصد با سررسید چهار ساله) را  21درصد نیز در
نظر بگیریم ،دولت باید در بودجه سال  1400و سالهای
بعد از آن ساالنه معادل  151هزار میلیارد تومان یا بخشی
از آن را به عنوان سهم سنواتی برای تامین تعهدات اوراق
بدهی خود ناش��ی از تامین نقدی بودجه سال  1399در
نظر بگیرد که این امر با توجه به مشکالت سقف بودجه و
همچنین کسری بودجه سال  1400و سالهای آتی ،بار
مال��ی علیحدهای بر بودجه دولت تحمیل خواهد کرد .با
دقت در قانون بودجه سالهای  1399و  1400میتوان
مالحظه کرد که قانونگذار در تبصره  5و همچنین تبصره
 12قانون بودجه راهکاری برای تامین غیرتورمی بودجه نیز
پیشبینی کرده است که با عنوان «مولدسازی داراییهای
دولت» ،به دولت اجازه تامین بخش��ی از منابع مورد نیاز
بودجه با تکیه بر داراییهای دولت را داده اس��ت .دولت
در مجموع دو سال مذکور و بر اساس بند (د) تبصره 12
بودجه ،اجازه مولدسازی تا سقف  10هزار میلیارد تومان
ب��ر پایه داراییهای خود در کنار  57هزار میلیارد تومان
فروش داراییهای خود را داش��ته است .سازوکار تحقق
مولدسازی در سال  1399استفاده از اوراق صکوک اجاره
خارج از سهمیههای مذکور در تبصره  5قانون بودجه بوده
و در سال جاری امکان استفاده از سازوکارهایی مانند اوراق
مالی اسالمی (اعم از اوراق صکوک اجاره و سایر اوراق مالی
مانند اوراق مش��ارکت ،اوراق صکوک اس��تصناع و اوراق
منفع��ت) ،ترهین و همچنین اج��اره بلندمدت حداکثر

چالشهای تحقق رکن سوم
بودجه دولت
 10س��اله داراییها بر اس��اس قانون بودجه و استفاده از
صندوقهای امالک و مستغالت ( )REITsدر آییننامه
اجرایی وجود دارد که تنوع سازوکارهای موجود در قانون
بودجه س��ال جاری میتواند دس��ت دولت را در انتخاب
ش��یوه مولدسازی داراییهای خود باز بگذارد تا متناسب
با ماهیت داراییها ،به انتخاب ش��یوههای مولدسازی هر
ی��ک از داراییها بپردازد .مولدس��ازی داراییهای دولت
از نظر مفهوم��ی زیربخش مدیریت داراییها (ASSET
 )MANAGEMENTتلق��ی میش��ود که در اغلب
کش��ورها به عنوان س��ازوکاری برای تامین غیرنقدی و
غیرتورم��ی بودجه تلقی میش��ود .ج��دا از موضوعات و
چارچوبهای نظری این موضوع ،دولتها همواره سعی
داشتهاند که بر پایه داراییهای (عمدتا غیرمنقول) خود
به تامین مالی بودجه کمک کنند .نکته دوم و مهمتر در
این زمینه ،اجازه تاس��یس نهاد مولدس��ازی داراییهای
دولت در قانون بودجه اس��ت .در جزء  5بند (ک) تبصره
 5قانون بودجه س��الهای  1399و  1400کل کشور ،به
وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده ش��ده که برای
مولدس��ازی داراییهای دولت نس��بت به تاس��یس نهاد
مولدسازی داراییها اقدام کند« :به وزارت امور اقتصادي
و دارایي اجازه داده ميش��ود نسبت به تاسیس نهادهاي
واسط با مدیریت و مالکیت دولت با استفاده از نهادهاي
واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جدید
با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت ،براي
انتشار اوراق بهادار ارزي و تاسیس نهاد مولدساز داراییهای
دولت برای انتشار اوراق مالی اسالمی مربوط اقدام نماید».
در واقع این مجوز میتواند در بلندمدت به امر نهادسازی
مدیریت داراییهای دولت کمک کند تا بر مبنای تشکیل
این نهاد ،مولدسازی داراییهای دولت به صورت نهادینه
و با سازوکارهای مشخص (فارغ از مجوزهای قوانین بودجه
سنواتی) و با استفاده از دستورالعملهای از پیش تعیین
شده ،مدیریت داراییهای دولت تحقق یافته و از این طریق،
بخشی از نیازهای مالی دولت برای رسیدن به سقف قانونی
و تعهد شده خود و همچنین گریز از تامین کسری بودجه
از طریق منابع نقدی و تورمزا تامین ش��ود .سقف تامین
مالی از طریق مولدسازی داراییهای دولت در بودجه سال
گذشته و سال جاری کل کشور مجموعا معادل  10هزار
میلیارد تومان بوده است در حالی که ظرفیت داراییهای
دولت در کنار ش��یوههای متنوع مولدسازی با استفاده از
ابزارها و نهادهای مالی بس��یار بیش از این بوده و دولت
میتواند سهم بسیار بیشتری از تامین بودجه خود در قانون

بودجه سال  1401را بر عهده این سازوکار بگذارد .در این
راه دو نکته از اهمیت خاصی برخوردار است:
 -1شناسایی داراییهای موضوع مولدسازی به عنوان
داراییه��ای پای��ه نقش کلیدی در اس��تفاده از ابزارها و
نهاده��ای مالی دارد که به عن��وان داراییهای مبنا برای
انتش��ار اوراق مالی اسالمی و همچنین داراییهای مبنا
برای تشکیل و مدیریت صندوقهای امالک و مستغالت و
همچنین نهاد مولدسازی داراییهای دولت تلقی میشوند.
تهیه سبد و پورتفوی داراییها بهویژه برای اولینبار در راه
انتش��ار ابزارهای مالی یا تش��کیل نهادهای مالی در بازار
سرمایه از اهمیت خاصی برخوردار است.
 -2نهادینه کردن موضوع مدیریت داراییها بهطور اعم
و مولدسازی داراییها به طور اخص برای دولت ،نیازمند آن
است که نهادهای الزم برای این امر تشکیل شود (مانند
صندوقهای امالک و مستغالت موضوع آییننامه اجرایی
بن��د (د) تبصره  12و نهاد مولدس��ازی داراییها موضوع
تبصره  5قانون بودجه) تا از این طریق بتوان در بلندمدت،
الگوهای مالی و اجرایی مناسب برای مدیریت داراییهای
دولت طراحی کرد .در بسیاری از کشورها ،تشکیل شرکت
مدیریت دارایی ( )AMCدر دس��تور کار دولتها بوده و
از این طریق نهادسازی مدیریت داراییها صورت گرفته
است و اگر نخواهیم در این مقطع به صورت بلندپروازانه
به موضوع بنگریم ،تشکیل صندوقهای امالک و مستغالت
ب��رای داراییه��ای خاص و تش��کیل نهاد مولدس��ازی
داراییهای دولت که پش��توانه مجوز قانون بودجهای نیز
دارد به صورت عام ،میتواند بس��یاری از مشکالت تامین
مالی بودجه دولت را حل کند.
سال  1400را میتوان سال آزمون و خطا برای مدیریت
داراییهای دولت تلقی کرد .سالی که تفاوتهای عمدهای
با سالهای پیشین در این زمینه داشته و توجه جدی به
این موضوع نهتنها در بدنه دولت بوده بلکه در کل نظام
توج��ه ویژهای به این موضوع صورت گرفته اس��ت .خیز
جدید برای توجه ب��ه مدیریت داراییهای دولت (اعم از
فروش یا مولدس��ازی داراییها) باید با عقالنیت و درایت
الزم صورت گیرد زیرا اکنون که میتوان موضوع مدیریت
داراییهای دولت را به عنوان رکن سوم بودجه دولت نامید،
باید این موضوع به صورت مرحلهای و با منطق خاص خود
در کل کشور پیاده شود .سال  1399موضوع مولدسازی
داراییهای دولت بر اساس تبصره ( )12قانون بودجه کل
کشور با مبلغ هشتاد هزار میلیارد ریال و در سال  1400با
مبلغ بیست هزار ریال در نظر گرفته شده بود که مجموعا
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در دو سال اخیر بالغ بر یکصد هزار میلیارد ریال بوده است
ولی این موضوع در الیحه بودجه س��ال آتی ( )1401به
تنهایی معادل دویس��ت هزار میلیارد ریال در نظر گرفته
شده است که طبیعتا نیاز به برنامهریزی ویژه برای تحقق
آن دارد و به همین دلیل اس��ت که اقدامات دولت در دو
سال اخیر به عنوان شرایط آزمون و خطا برای تحقق مبلغ
مذکور در الیحه بودجه سال  1401تلقی میشود .آنچه به
عنوان راهکارهای مولدسازی داراییهای دولت (به عنوان
جزء مهمی از مدیریت داراییها در کنار فروش مستقیم
آنها) در دو س��ال اخیر در نظر گرفته ش��ده است نشان
میدهد که در زمینه روشهای مولدس��ازی نیز تحوالت
فراوانی در قانون بودجه سال  1400نسبت به قانون بودجه
سال  1399صورت گرفته است.
بر اس��اس بن��د (د) تبصره ( )12قانون بودجه س��ال
 1399دولت تنها میتوانست از طریق ابزار مالی صکوک
اجاره اقدام به مولدسازی کند در حالی که تشکیل نهاد
مولدس��ازی داراییهای دولت نی��ز به عنوان یک راهکار
نه��ادی ،در ج��زء ( )5بند (ک) تبصره ( )5دیده ش��ده
بود .تش��کیل نهاد مولدس��از داراییهای دولت در قانون
بودجه سال  1400نیز با همان عبارت و در همان تبصره
دیده ش��ده که اقدامات در این زمینه توسط وزارت امور
اقتصادی و دارایی در حال انجام است ولی از نظر روشهای
مولدسازی ،راهکارهای زیر در نظر گرفته شده است که
نشاندهنده گسترش شیوههای مولدسازی در قانون بودجه
سال  1400نسبت به سال  1399است:
 -1استفاده از انتشار ابزارهای مالی اسالمی .در قانون
بودجه س��ال  1399تنها یکی از ابزارهای مالی با عنوان
صکوک اجاره برای مولدسازی داراییهای دولت آمده بود
و در نتیج��ه وزارت امور اقتصادی و دارایی تنها مجاز به
استفاده از این ابزار مالی بوده و که با توجه به شرایط موجود
و محدودیت در شناسایی داراییهای غیرمنقول «مازاد»
در دستگاههای اجرایی ،امکان انتشار اوراق صکوک اجاره
ب��ه صورت اجاره عادی (در مقابل اوراق صکوک اجاره به
صورت اجاره به شرط تملیک) بیشتر فراهم بود .در سال
 1400قانونگ��ذار اجازه اس��تفاده از کلیه ابزارهای مالی
اسالمی را برای مولدسازی داراییهای دولت داده است که
طبیعتا در این شرایط ،امکان انتشار اوراق مشارکت ،اوراق
صکوک اجاره ،اوراق صکوک استصناع (سفارش ساخت)،
اوراق منفعت و سایر ابزارهای مالی که دستورالعملهای
اجرایی آنها توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
(برای انتشار در بازار پول) و سازمان بورس و اوراق بهادار
(برای انتشار در بازار سرمایه) ابالغ شده است وجود خواهد
داش��ت .یکی از نکات مه��م در این زمینه ،توجه ویژه به
انتشار اوراق صکوک سفارش ساخت است که میتواند در
بسیاری از زمینهها بهویژه در برنامه تولید مسکن دولت
محترم (یک میلیون واحد مس��کونی وعده داده شده در
سال) کمک مهمی کند.
 -2اس��تفاده از صندوقه��ای امالک و مس��تغالت.
همانطور که میدانیم ،صندوقهای امالک و مستغالت
دارای اثربخش��ی در طرف تقاضای بازار مسکن هستند
و میتوانند نقش مهم��ی در بازار داراییهای غیرمنقول
و در واقع مدیریت داراییهای دولت داش��ته باشند .این
صندوقها در سطح جهانی نیز دارای عملکرد قابلتوجهی
ب��وده و دولتها توج��ه ویژهای به ای��ن صندوقها برای
مدیریت داراییهای خود داش��تهاند .تجربه تشکیل این
صندوقها در کش��ور محدود به تدوین و ابالغ اساسنامه
آنها در س��ال جاری شده و هنوز صندوقی با این کارکرد
در کشور تشکیل نشده اس��ت ولی تقاضاهای متعددی
برای تش��کیل این صندوقها وجود دارد که باید به آنها
با دید صندوقهای ابتدایی و در واقع در ش��رایط آزمون
و خطا نگریست.
اگر دولت هم میخواهد برای مولدسازی داراییهای
خود به سمت این صندوقها برود ،باید در ابتدا به تشکیل
سبد مناسبی از داراییها توجه داشته باشد تا اولین تجربه

دولت در این زمینه ،تجربه ناامیدکنندهای نباشد و بتوان
با ایجاد اعتماد میان آحاد مردم و جامعه حرفهای کشور،
تعداد بیشتری صندوق برای مدیریت داراییهای کشور
تشکیل داد و رسالت مدیریت داراییها را هر چه بیشتر
از طریق این صندوقها عملیاتی کرد .از طرف دیگر ،نهاد
مولدسازی داراییهای دولت که در قوانین بودجه سالهای
 1399و  1400و همچنی��ن در الیحه بودجه  1401بر
تشکیل آن تاکید شده است ،میتواند ماهیت صندوقهای
امالک و مستغالت را داشته باشد.
 -3ترهی��ن و توثیق .ترهی��ن و توثیق هنگامی موثر
است که دستگاه اجرایی مربوطه ملک مازاد خود را برای
اجرای یک پروژه یا اخذ تس��هیالت به ترهین گذاشته و
از آن به عنوان وثیقه برای پیش��برد امور مالی پروژههای
خود استفاده کند .این امر دارای محدوده عملکردی است
و معموال توسط دس��تگاههای اجرایی استانی به صورت
درون اس��تانی عمل میشود و در نتیجه راهکار عمومی
و ملی تلقی نمیش��ود ولی با تشکیل نهادهای مالی (از
جمله صندوق امالک و مس��تغالت و نهاد مولدس��ازی
داراییه��ای دولت) میتوان روی این روش نیز حس��اب
ویژهای باز کرد.
 -4اجاره بلندمدت .قانونگذار در س��الهای  1399و
 1400اجازه استفاده از داراییهای دولت برای مولدسازی
به صورت اجاره بلندمدت حداکثر  10ساله را داده است.
البته این امر نباید با روشهای مشارکت عمومی -خصوصی
( )PPPیکسان در نظر گرفته شود زیرا روشهای مشارکت
عمومی خصوصی ناظر بر اجاره (مانند  BLTیا BLOT
) معموال با دورههای مش��ارکت بیش از  20سال مواجه
بوده و دارای مدل مالی ()FINANCIAL MODEL
ویژهای هستند در حالی که مولدسازی داراییها بر اساس
قوانین بودجه ،حداکثر  10ساله بوده و برای همین ،نیاز
به ش��رایط قراردادی پیچی��ده از جمله  MOUیا FM
اس��تاندارد قابل استفاده در  PPPنیستند .همانند روش
توثیق و ترهین ،این روش نیز دارای محدوده عملکردی
است و معموال توسط دستگاههای اجرایی استانی به صورت
درون استانی عمل میشود ولی در این زمینه نیز با تشکیل
نهادهای مالی مناسب ،میتوان از روش اجاره به صورت
برنامهریزی شده و استاندارد استفاده کرد.
راهکارهای مولدس��ازی داراییهای دولت در قوانین
بودجه سالهای اخیر محدود به روشهای فوق بوده است
و در این زمینه جهت تحقق و تعمیق مفهوم مولدسازی و
مدیریت داراییهای دولت در سال آتی ،میتوان استفاده
از روشهای زیر را نیز پیشنهاد کرد:
 -1نهاده��ای مالی .طبیعتا نهاده��ای مالی محدود
به صندوقهای امالک و مس��تغالت و نهاد مولدس��ازی
داراییهای دولت نبوده و س��ایر نهاده��ای مالی در بازار
س��رمایه ازجمل��ه صندوقه��ای زمین و س��اختمان و
صندوقه��ای پروژه نیز میتوانند در زمینه مولدس��ازی
داراییهای دولت کمکهای شایانتوجهی داشته باشند.
صندوقهای زمین و ساختمان علیرغم برخی تجربههای
گذش��ته ،هنوز گزینه مهمی ب��رای برنامه جهش تولید
مس��کن هس��تند که با هماهنگس��ازی این صندوقها
ب��ا الزامات مدیریت داراییهای دول��ت بهویژه در بخش
مسکن ،میتوانند مدیریت بسیاری از داراییهای غیرمنقول
دولت در بخش مس��کن را برعهده گیرند .از طرف دیگر،
صندوقهای پروژه نیز که تجربه موفق ایجاد نیروگاه پرند
را در کارنام��ه خود دارند ،نقطه آغازین مناس��ب دیگری
برای مولدسازی داراییهای دولت میتواند باشد .در این
زمینه نیز برای استفاده از نهادهای مالی جهت مولدسازی
داراییهای دولت ،لزوم ارائه س��بد مناس��ب داراییها از
اهمیت ویژهای برخوردار است.
 -2روشهای مشارکت عمومی -خصوصی .روشهای
مشارکت عمومی -خصوصی بسیار پرتنوع بوده و طیف
وسیعی از روشها از جمله روشهای متکی بر انتقال (مانند
روش س��اخت -بهرهبرداری -انتقال یا  BOTو ساخت-

اجاره -بهرهب��رداری -انتقال ی��ا )BLOTتا روشهای
غیرانتقال دارایی مانند روشهای  BOOرا شامل شود .این
روش که توانسته توجه بسیاری از اعضای جامعه حرفهای
پروژهها (مانند تامینکنندگان مالی ،سازندگان ،طراحان،
تامینکنن��دگان و دولته��ا) را به خود جلب کند ،مورد
توجه ویژه بانک جهانی و سازمان ملل متحد بوده و حتی
دس��تورالعملهای ویژهای در این زمینه توسط نهادهای
مهم بینالمللی تدوین و دورههای حرفهای خاصی از جمله
دوره  CP3Pتوس��ط بانک جهانی با همکاری PPIAF
برای پیشبرد این موضوع طراحی و اجرا شده است .توسعه
روشهای مدیریت داراییها از طریق روشهای مشارکت
عمومی -خصوصی بهویژه ب��رای پروژههای نیمهتمام و
پروژههایی که از ابتدا برای این منظور طراحی میشوند،
میتواند بر اساس مفاد ماده ( )27قانون الحاق برخی مواد
به قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مالی دولت و با توجه
به راهاندازی پورتال مشارکت عمومی -خصوصی توسط
سازمان برنامه و بودجه ،گرهگشای تامین مالی و اجرای
پروژههای عظیم ملی با همکاری دولت و بخش خصوصی
در قالب  MOUو  FMبرای هر پروژه باشد.
اگر دولت بخواهد مدیریت داراییها را به عنوان رکن
بودجه تلقی کند ،باید تغییر پارادایم مش��خصی به این
س��مت داشته باشد و در این راه ،وزارت امور اقتصادی و
دارایی نیز نیازمند تغییر پارادایم برای تحقق این امر است.
اقدامات دولت در این زمینه باید شامل اقدامات بنیادی،
بسترس��ازی و اقدامات اجرایی باش��د .با توجه به این که
موضوع مولدسازی یا در حالت کلی ،مدیریت داراییهای
دولت تجربه نس��بتا جدیدی (بهویژه با این گستردگی)
اس��ت ،الزم اس��ت اقدامات بنیادی در این زمینه شامل
مفهومشناسی و مرور تجارب سایر کشورها صورت گیرد
تا بتوان با آگاهی و برنامهریزی مناسبتری در این زمینه
اقدام کرد .اصالح س��امانههای شناس��ایی و طبقهبندی
داراییهای دولت که در س��امانه موصوف به سادا صورت
میگیرد باید جنبه عمومیتر و مناسبتری به خود بگیرد
و در کنار آن ،تشکیل یک نظام جامع در قالب  MISبرای
این امر از ضروریات است.
از طرف دیگر هماهنگی میان دس��تگاههای اجرایی
حائز اهمیت فراوان اس��ت .تجربه تشکیل اتحادیه اروپا
نش��ان داده که قبل از آن ،به دو موضوع بس��یار مهم با
عنوان همسویی ( )COORDINATIONو همکاری
( )COOPERATIONمیان کشورهای اروپایی توجه
شده است و برای تحقق مدیریت داراییهای دولت نیز باید
به این دو جنبه میان دس��تگاههای اجرایی توجه داشت.
دستگاههای استانی و ملی بسیاری در این راه میتوانند
اثربخش��ی ویژهای داشته باشند که همراهی و همکاری
دستگاههای اجرایی با پذیرش مفهوم و ضرورت مدیریت
داراییه��ا آغاز و با تحقق امر مدیریت داراییها به عنوان
خروجی نهایی ،خاتمه مییابد.
در این راه نباید از نقش دانشگاهها و مراکز آموزشی
و پژوهشی نیز غافل بود زیرا به دلیل جدید بودن این
موضوع در سطح جامعه ،جامعه علمی کشور میتواند
نقش بسیار مهمی در طراحی شیوهها ،مفهومشناسی،
طراحی الگوهای برنامهریزی ،شناس��ایی مش��کالت و
پیشنهاد راهکارها و همچنین ارائه دورههای آموزشی
مناسب برای ترویج این امر میان جامعه علمی ،جامعه
حرفهای و جامعه مدیریتی کشور داشته باشد تا شاهد
شکوفایی هر چه بیشتر این موضوع در سالهای آتی بر
بستر دانش علمی مربوطه و تجربیات جهانی موجود در
این زمینه باشیم چرا که اعتماد به موضوع مولدسازی
داراییه��ای دول��ت در تامین غیرنق��دی و غیرتورمی
بودجه دولت و افزایش سقف تامین مالی از این طریق
در بودجه سالهای آتی کل کشور به عنوان رکن سوم
بودجه دولت ،میتواند راهگشای بسیاری از مشکالت
بودجهای دولت باشد.
* پژوهشگر اقتصادی

حمیدرضا صالحی دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته درگفتوگو با «جهان صنعت»:

بگذارید بخش خصوصی نفس بکشد
ندا کروکپور -برق امسال چالشبرانگیزترین صنعت بود .برای اولینبار بعد از خاموشیهای
دوران جنگ و سهمیهبندی دهه  ،70یکبار دیگر همه ایران شاهد قطع برق مکرر بود که
هم به مردم خسارت زد و هم به تولیدکنندهها .گزارشهای زیادی درخصوص نوسان و قطع
ناگهانی برق منتشر شد که باعث آسیبدیدگی لوازم برقی منازل مسکونی شده بود .حتی
این قطعیها گاهی بدون برنامه برای بیمارستانها و مراکز درمانی هم مسالهساز شد .هرچند
کمی بعد دولت اعالم کرد که به دلیل افزایش تقاضا و کمبود تولید ناچار به قطع برق است و
برنامه زمانبندی اعالم کرد ،اما این باعث نشد که اعتراضها فروکش کند.
عالوه بر کمبود برق مصرفی ،واحدهای تولیدی هم بیشترین آسیب را از این شرایط دیدند .چه بسیار واحدهای
تولیدی که ناچار شدند خط تولیدشان را تعطیل یا با نصف ظرفیت کار کنند و نتیجه این شد که از سود پیشبینی
شده سال مالی خود جا بمانند .درست در شرایطی که هم تولیدکنندهها به زحمت افتاده و هم مردم ناراضی از
قطع برق در روزهای داغ تابستان بودند ،خبر رسید که صادرات برق به پاکستان و عراق ادامه دارد؛ موضوعی
که البته مقامات جدید وزارت نیرو آن را تایید و تاکید کردند ،نمیتوان به دلیل شرایط موقتی بازار برق منطقه
را از دست داد.
شرایطی که در سال سخت  1400برای برق پیش آمد ،هنوز هم نگرانکننده است .اگرچه وعدههای وزیر
نیرو شرایط رویایی و آرمانی را برای برق در سال  1401ترسیم میکند ،با این حال واقعیتها نشان میدهد که
چندان هم شرایط رویایی برای تولید برق نیست و ممکن است شرایط  1400دوباره تکرار شود .با همین محور و
البته بازخوانی اتفاقهای سال  1400برای صنعت برق با حمیدرضا صالحی کارشناس انرژی دبیرکل فدراسیون
صادرات انرژی و صنایع وابسته و نایبرییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن تهران گفتوگو
کردیم .روایت حمیدرضا صالحی از افت و خیزها و چالشهای صنعت برق در سال  1400پیش روی شماست.

 در سالی که گذشت ،تولیدکنندگان انرژی با
مشکالت عدیدهای مواجه بودند؛ از کمبود سوخت
گرفته تا افزایش بار مصرف .به عنوان ش�روع این
گفتوگو ،س�والم این اس�ت که ارزیابی ش�ما از
چالشهای  1400چه بود؟
ریش��ه مشکل در کمبود س��وخت به تراز تولید و
مصرف برمیگردد .در س��الهای گذش��ته ما در تراز
تولید س��رمایهگذاری نکردیم تا میزان تولید را حفظ
یا بیشتر کنیم .بنابراین رشد در تراز مصرف همچنان
پا برجا بوده است .این کمبود رشد تولید باعث کمبود
برق و مشکالت در حوزه انرژی در تابستان شده است.
درس��ت ب��ه همین علت هم در زمس��تان کمبود گاز
مواجه هستیم.

طی سالهای گذشته دولتها یا بخش خصوصی باید
در صنایع نیروگاهی سرمایهگذاری میکردند که نکردند.
دولتبهدلیلاینکهبودجهعمرانیودرآمدنفتیاشکاهش
یافته بود نتوانسته سرمایهگذاری کند .از طرفی از دولت
آقای احمدینژاد به بعد ،قانون تغییر کرد و ورود دولت برای
سرمایهگذاری در ساخت نیروگاهها ممنوع شد .اگرچه در
همان قانون تاکید شده بود که دولت موظف است زمینه
سرمایهگذاری برای بخش خصوصی را فراهم کند ،اما این
بخش هم اجرا نشد.
مانیروگاههاییداریمکهبخشخصوصیساختهاست؛
یعنی دولت به بخش خصوصی گفته نیروگاه را بساز ،من
حمایت میکنم .طرف ،نیروگاه را ساخته اما باید برق را
همبهصورتدستوریوتحمیلیباقیمتهایتعیینشده

توس��ط وزارت نیرو به دولت بفروشد .در کنار آن ،همان
صندوق توسعه ملی یا بانک عامل فشار برای پرداخت و
تسویه اقساط بانک با نرخ  30هزار تومان است.
نیروگاهی را سراغ دارم که توسط بخش خصوصی و با
وام ساخته شده است .دولت ساالنه به ازای  500مگاوات
تولید برقی که از این نیروگاه میخرد 160،تا 170میلیارد
تومان پول پرداخت میکند .یعنی هر کیلووات برق را 60
تا  70تومان میخرد .مالک نیروگاه که  52میلیون یورو
وام دریافت کرده ،حاال باید وامهای خود را به قیمت ارز
روز تسویه کند .با این درآمد چطور میتواند هم حقوق
کارکنان خود را بدهد ،هم بدهی بانکها را تسویه کند و
هم گاز بخرد؟ طبیعی است که در این صورت هیچ بخش
خصوصیایسرمایهگذارینمیکند.درواقعاعتمادیبرای
سرمایهگذاری و ساخت نیروگاه برای سرمایهگذار نیست.
در نتیجه وقتی نیروگاه کمتر ساخته میشود ،خاموشیها
هم بیشتر میشود.
امسال که گذشت ،هرچند فشار زیادی به صنایع وارد
شد .اما باید راهکار اساسی را جستوجو کرد .اگر بنا باشد
سال آینده هم این مشکالت پیش بیاید ،بسیاری از صنایع
ازجمله صنایع فوالدی ،سیمانیها و پتروشیمیها دچار
مشکل میش��وند .عدد مصرفی برای فوالدیها چیزی
حدود 35تا 40میلیون مترمکعب در روز و برای نیروگاهها
 130تا  140میلیون مترمکعب در روز است.
اگر س��ایه اقتصاد دستوری و دولتی را از صنعت برق
و تولیدکنن��دگان انرژی برداری��م و از طرفی هم اجازه
سرمایهگذاری با ایجاد امنیت خاطر فراهم کنیم ،مشکالت
این صنعت خود به خود حل میش��ود .برای مثال اجازه
بدهیم صنایع نیروگاهسازی در بورس انرژی به فوالدیها
و سیمانیها به هر کسی میخواهند برق بفروشند .در این
صورت قیمت ،واقعی میشود و درآمد مناسبی از هم برای
صنایع نیروگاه ایجاد میشود .اگر تولیدکنندگان انرژی
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مستقیم با مصرفکنندگان انرژی در قالب بورس انرژی
قرارداد ببندند ظرف دو سال مسالهای به نام کمبود برق
در کشور نخواهیم داشت.
 همانگونهکهمستحضرهستید،دولتسیزدهم
درمیانهسالادارهکشوررادردستگرفت؛همزمان
با خاموشیهای سراسری ناشی از کمبود برق مرکز
پژوهشهای مجلس گزارش�ی منتشر کرد که بر
مبنای آن وزارت نی�رو مقصر کمبود برق معرفی
شد و مجلس اعالم کرد که قصد رسیدگی به این
کمکاریه�ای وزارت نیرو از طریق مراجع قانونی
را دارد ،به نظر ش�ما چنین برخوردهایی از سوی
نهاد قانونگذار تاثیرگذار است؟ مگر وظیفه مجلس
قانونگذاری و نظارت نیست؟ آیا این نوع برخوردها
سیاسیکاریمحسوبنمیشود؟
بعد نظارتی مجلس باید همیشه باشد .به هر حال ما
مجلسی میخواهیم که به عنوان نماینده مردم بر عملکرد
دولتها نظارت داشته باشد .ولی اینکه آیا با این نوع نگاه
مشکل ما حل میشود یا نه؟ بنده میگویم خیر .مجلس
ریشه این خاموشیها را میداند پس باید در بودجههای
سنواتیهمراهیکند.مجلسمیتواندکمککندکهدولت
از جایگاه قیمتگذاری خارج شود و این امکان را فراهم کند
که نیروگاهدارها و تولیدکنندگان انرژی مستقیم برق خود
رابهصنایعبفروشند.نتیجهسیاستگذاریقبلیکهدولت
را مکلف به فروش برق میکرد ،همین شرایط امروز است.
در واق��ع منابع را دولت میگیرد و برق را هم با کمترین
قیمت از نیروگاه میخرد .انتظار تولیدکنندهها این است
که حداقل مجلس این مشکل را حل کند .چون در دولت
کسی به دنبال حل مشکل نمیرود .از سویی ،وزارت نیرو
که صاحب  30تا  40درصد نیروگاه کشور است برق را به
صنایعمیفروشد،عمالنیروگاههایبخشخصوصیتوانی
برای رقابت در این بازار ندارند ،چون دولت خودش رقیب ما
است.یعنیدولتهمرقیباستهمتعیینکنندهقیمتو
هم بخشی از بازار را بر میدارد .از آن طرف دولت نمیتواند
نیروگاه بسازد .ما باید بسازیم و ما هم دستمان خالی است.
درآمد نداریم و همه اینها منجر به بروز خاموشیها در کشور
میشود .مجلس با اینکه در گزارش خود ،وزارت نیرو را
مقصر دانسته اما عدم توجه به مسوولیت نظارت هم از
کمکاریهای مجلس است .قانونگذار در جایی که منافع
عمومی در خطر است ،وظیفه دارد که قوانین را اصالح و
ریشه مشکالت را پیدا کند که اگر ریشه مشکالت قانون
بوده است اجازه ندهد تکرار شود نه اینکه سکوت کند .با
این سکوت قوانین و لواحی در مجلس تصویب میشود که
این قوانین و لوایح بعد از تصویب همان روند گذشته است.
اگر میخواهیم گذشته تکرار نشود ،باید رویکردها را تغییر
بدهیم .با متهم کردن دیگران مشکلی حل نمیشود.
 اخی�را آقای محرابیان وزیر نی�رو ،از افزایش
تولید برق با ورود نیروگاههای جدید به شبکه برق
کش�ور خبر میدهد و از سویی معاونان ایشان از
مردم درخواست میکنند کمتر برق مصرف کنند
و قانون جدید استفاده بیشتر مساوی با جریمه را
از ابتدای بهمن اجرایی کردهاند ،آیا این وعدهها که
تولید برق افزایش مییابد ،واقعی است؟ اگر به این
سرعتمیتوانیمتولیدبرقراباالببریمچراتابستان
شاهد خاموشیها بودیم؟
ایشان حتما این نکته را به طور نسبی بیان کرده است.
به طور نسبی میتوان گفت برخی از نیروگاهها که در مدار
نبودند ،تعمیرات داشتند .واقعیت این است که ما با کسری
 10تا  15هزار مگاواتی مواجه هستیم .سال آینده هم این
کسری برطرف نمیشود .البته قرار بود بخشی از کسری
برق با نیروگاههای خورشیدی به مدار بیاید و بخشی هم

با تکمیل طرحهای نیمهتمام نیروگاهها .مثال قرار است
نیروگاه زنجان تا عید به مدار تولید وارد شود .این نیروگاه
با سرمایهگذاری بخش خصوصی ساخته شده است .با این
حال ورود این نیروگاه هم کمبود برق در شبکه را پوشش
نمیدهد.اگرآقایوزیرتصمیمگرفتهکهقیمتبرقخانگی
را برای مشترکان پرمصرف افزایش دهد ،این الگوی مصرف
برای مصرف نصف خانوارها شاید جواب ندهد .از سویی،
براساس آمار وزارت نیرو ،یکسوم از مصرف برق کشور،
خانگی است و مابقی در بخش صنعت ،تجاری ،اداری و
عمومی مصرف میشود .پس ما نباید فشار را در یکسوم
بخشخانگیایجادکنیم.قیمتبرقخانگیطیچندسال
باید واقعی شود .یعنی اول حقوق و دستمزدها و قدرت
خرید مردم افزایش یابد ،بعد قیمت واقعی شود.
قیمت برق بخش صنعت هم باید با قیمتهای جهانی
هماهنگ شود؛ البته فوالدیها و پتروشیمیها مشکلی
ب��ا افزایش قیمت ب��رق ندارند .آنها فقط برق مطمئن و
پایدار میخواهند .گروه س��وم ،بخش تجاری ،دولتی و
اداری اس��ت که باید با یک شیب تند افزایش یابد .همه
جای دنیا این کار را انجام میدهند ،یعنی با یک شیب
مالیم قیمتها را هماهنگ با هزینههای تمامشده و تورم
محاسبهمیکنند.
همین صنایع فوالد ،مس ،سیمان و آلومینیوم که با برق
تولیدمیکنندومحصوالشانراصادرمیکنند،چهاشکالی
دارد پول انرژیشان را با قیمتهای جهانی بدهند؟ این
شرکتها درآمدهای صادراتی دارند .سودهای  20تا 25
هزار میلیارد تومان در بورس اعالم میکنند .برای آنها پول
برق اینقدرها هم مهم نیست.
اگر این ش��یوههای قیمتگذاری اصالح ش��ود ،روند
نیروگاهسازیهمتسریعمییابدچونسرمایهگذارمیبیند
که کاالیی که تولید میکند ،سودآور است .برای کشوری
مثل ایران ک��ه میتواند به لحاظ انرژی هاب منطقهای
ش��ود ،حتما صرفه اقتصادی دارد که سرمایهگذاران در
حوزه نیروگاهی تشویق شوند .حتی میتوان مردم را برای
مش��ارکت در تولید برق توسط نیروگاههای خورشیدی
تشویق کرد.
متاسفانه قانونگذار سیاستگذاری و برنامهریزی دقیقی
برای مشارکت مردم در تولید برق از طریق نیروگاههای
خورش��یدی انجام نداده اس��ت .درحالی که همین کار
میتواند برای خانوارها هم منفعت اقتصادی داشته باشد،
البته به شرط آنها اقتصاد برق واقعی شود.
 سال  1400به دلیل کمبود تولید برق در شبکه
سراسری بسیاری از تولیدکنندگان با کمبود برق
مواجه ش�دند و تولیدشان کاهش یافت و نتیجه
آن کاهش سودآوری تولیدکنندهها شد .در صورت
ادامه روند کنون�ی پیشبینیها در جهت کاهش
رشد تولید در سال آینده است ،راهکار پیشنهادی
شماچیست؟
بخش خصوصی در برآوردی که انجام داد ،در همین
سال  1400به میزان شش میلیارد دالر با عدمالنفع در
تولید مواجه شد .حاشیه سود هم کاهش یافت .زیان برخی
شرکتهای بورسی بسیار بیشتر هم بود و آثار بدی در بازار
سرمایه برجای گذاشت .این اتفاق زمانی رخ داد که کشور ما
در تحریمبودوچرخه تولید ماآنطورکهبایدنمیچرخید.
اگرتحریمهابرداشتهشودحتماتولیدبیشترمیشود،امادر
مقابل تقاضا برای انرژی افزایش مییابد .در این شرایط قطعا
این مشکل بیشتر آشکار میشود .بنابراین نیاز به ساخت
نیروگاه برای افزایش تولید برق بیشتر میشود.
در حال حاضر یک پروژه  10هزار مگاواتی را با صنایع
طی توافقنامهای امضا کردهاند و یکی دو تا از این پروژهها
استارت خورده است ،اما کافی نیست و باید سرعت کار

بیش��تر شود .از آنجا که ساخت نیروگاه حداقل دو سال
زمان الزم دارد ،باید از همین امروز کار را شروع کنیم .با
توجه به اینکه توافق هم نزدیک است ،اگر بخواهیم کار را
سرعتبدهیمبایدسایربخشهاهممثلتولیدکنندههای
گاز هماهنگ باشند .با برداشته شدن تحریمها درخواست
برق افزایش مییابد .در نتیجه ممکن است در تابستان
 1401هم همین مشکل را داشته باشیم .البته استفاده
از ظرفیتهای تجدیدپذیرها هم میتواند کمک خوبی
باشد به این دلیل که خیلی سریع به مدار تولید میآیند
و میتواند یک فرصت باشد .از سویی تامین منابع مالی
نیروگاههای نیمهتمام هم میتواند کمک بزرگی باشد که
برق تولیدی جدید به مدار بیاید.
دریکبخش پیشنهاداتیهمازسویبخشخصوصی
ارائه ش��ده مثل اینکه اگر صنعتی بیاید نیروگاه بسازد و
قرارداد امضا کند ،دولت قول همکاری داده که تا تابستان
آینده با قطعی برق روبهرو نشویم .این خود یک امتیاز است.
در حال حاضر بسیاری از صنایع آگهی مناقصه منتشر
کرده و پروژههای تجدیدپذیر را به مناقصه گذاشتهاند .اگر
دولت شرایط را فراهم کند ،برخی سرمایهگذاران میتوانند
در قالب کنسرسیوم ،نیروگاههای نیمهتمام را به نیروگاه
ترکیبیتبدیلکنند.یعنینیروگاههاییکهتیپگازیوباز
هستندتبدیلبهسیکلبستهبابخارشوند.اینکارراندمان
راافزایشمیدهدوازسوییباگازکمتر،برقبیشتریتولید
میشود .همه اینها ظرفیتهایی است که در کشور از لحاظ
مهندسی و توان داریم .فقط باید راه و مسیر را باز کنیم تا
اهل فن از این ظرفیتها ارزش افزوده و درآمد ایجاد کنند.
در این صورت است که صاحبان سهام هم خیالشان راحت
میشود.اینمواردمانندزنجیرهبههمپیوستههستند.هیچ
بخشی از صنعت ،چه بخش تولید برق ،چه بخش مصرف
برق و بقیه صنایع و خدمات ،صادرکننده و واردکننده نباید
به دنبال سود حداکثری برای خود به قیمت از بین رفتن
بقیه زنجیرهها اقدام کنند .
 در هم�ان دوره خاموش�یها ،برخ�ی انتق�اد
میکردند که در شرایطی که نیاز داخل به برق وجود
دارد،چراصادراتبرقمتوقفنمیشود؟بهخصوص
صادرات به عراق و پاکستان .برای مدیریت مصرف و
صادرات چه باید کرد؟
براس��اس تجربه میگویم که وزارت نیرو قراردادهای
صادراتی را به گونهای تنظیم میکند که اولویت با کشور
مبدا اس��ت .یعنی طرف خریدار چه برق و حتی گاز در
قرارداد میداند که اگر کمبودی در کش��ور صادرکننده
پیش آمد ،کشور مبدا میتواند نسبت به قطع گاز یا برق
اقدام کند .عمال این کار انجام شد .مثال در اوج پیک مصرف
برق ،صادرات برق به عراق کاهش بسیاری داشت .شاید در
بیشترین میزان هزار مگاوات صادرات بود ،ولی در کمترین
میزان صادرات حتی به  50تا  60مگاوات هم رسید.
در واقع ،این قرارداد دست ما را به عنوان صادرکننده باز
گذاشته است که زمانی که نیاز به تولید برق و گاز در داخل
داریم ،بتوانیم آن میزان برق و گاز را صادر نکنیم .مثال در
خصوص صادرات برق به پاکستان ،هیچ زمانی صادرات
ما از  100مگاوات بیشتر نشده است .این رقم هم چندان
خاص نیس��ت و حتی در زمان پیک مصرف ما کاهش
یافته و به  20تا  30مگاوات هم رسیده است .در کل این
حق اعتراض و نگرانی برای مردم طبیعی است .پس اول
باید به نیازهای خودمان پاسخ بدهیم.
اما باید توجه داشت که صادرات میتواند برای کشور
ما فرصت باشد ،اگر درآمدهای خوبی را برای کشور ایجاد
کند .اگر دولت اجازه ورود بخش خصوصی به صادرات برق
میداد ،درآمدهای ناشی از این صادرات صرف تولید بیشتر
میشد که به نفع اقتصاد کشور بود.

 وزارت نیرو همواره از بدهکارترین وزارتخانهها
ب�ه بخش خصوص�ی و پیمانکاران اس�ت .برای
پرداخت بدهیها هم امسال حرکت چشمگیری
صورت نگرفته و اینطور که خبر میرس�د منابع
چندان�ی هم ب�رای س�ال آینده نیس�ت و این
وزارتخان�ه تصمیم به تهاتر بدهیه�ای خود با
تولیدکنندهها گرفته .میزان بدهی این وزارتخانه
به پیمانکاران چقدر است و برای تسویه آن چه
باید کرد؟
ریش��ه این مش��کل در عدم تراز تولید و مصرف و
قیمت جهانی است .واقعیت این است که قیمتهای
دستوری باعث شده درآمد وزارت نیرو پایین بماند .عدم
توازن در تراز تولید و درآمدها وجود دارد .پولی که دولت
از فروش برق میگیرد ،بیشتر صرف هزینههای جاری
مثل حقوق و دستمزد میشود.
وزارت نیرو ،س��ه تا چهار دس��ته طلبکار دارد که
بزرگترین آنها تولیدکنندگان برق هس��تند؛ چیزی
ح��دود  40هزار میلیارد تومان طلب دارند .طلبکاران
بعدی ،شرکتهای سازنده هستند .سومین طلبکاران
هم شرکتهای پیمانکار هستند و در نهایت شرکتهای
مهندسین مشاور .
در می��ان این چهار گ��روه طلبکار ،تولیدکنندگان
نیروگاهه��ای بخ��ش خصوصی در گ��روه بزرگترین
طلبکاران قرار دارند .هر نیروگاه به طور متوسط هزار
میلی��ارد تومان از وزارت نیرو طلب دارد .پیمانکاران و
سایر گروهها هم حدود سه تا چهار هزار میلیارد از وزارت
نیرو طلب دارند که مجموعا  40هزار میلیارد تومان کل
طلب تولیدکنندگان برق از وزارت نیرو میشود.
میزان بدهی وزارت نیرو ،طی س��الهای گذش��ته
از طریق بودجه داخلی به تدریج در حال تس��ویه بود.
طبق ماده  6قانون صنعت برق ،مجلس باید بودجهای
را هر س��اله برای دولت در نظر میگرفت تا به عنوان
مابهالتفاوت قیمت تمامشده برق و قیمت فروش تامین
شود .حال آنکه چند سالی است که نه دولت این موضوع
را در الیحه بودجه به مجلس میبرد و نه مجلس قانون
حمایت از صنعت برق را اجرا میکند.
اگر این مابهالتفاوت در بودجه در نظر گرفته شود،
دولت میتواند سریعتر این بدهی را تسویه کند.
البته برخ��ی وزارتخانهها تصمیم گرفتهاند که این
بده��ی را تهاتر کنند .این هم روش خوبی اس��ت ،به
ش��رطی که طرفین بپذیرن��د .نه اینک��ه وزارت نیرو
بدهیه��ای خود را به بدهی از بازار عراق حواله بدهد.
یا بگوید به جای طلبتان حواله ارزی به طلبکار خود
بدهید که بروید و از عراق پولتان را بگیرید!
مگر چند درص��د میتوانند این بدهیها را تبدیل
کنن��د؟ از طرفی ب��ه دلیل عدم توازن در اقتصاد برق
این میزان بدهی هم در حال رش��د است .توان بخش
خصوصی و شرکتها تا یک حدی است.
 در ش�رایطی که وزارت نی�رو به پیمانکاران
بدهکار اس�ت ،بخش خصوصی را برای ورود به
انرژیهای تجدیدپذیر هم تشویق میکند .گفته
میش�ود که س�اتبا ارقام قابل توجهی بدهکار
اس�ت ،آیا فکر میکنید انرژیهای تجدیدپذیر
مثل نیروگاههای خورشیدی میتواند کمبود برق
را جبران کند؟ این در حالی است که قیمت پنلها
هم گران است و در توان خرید هر کس نیست.
ان��رژی تجدیدپذیره��ا در دنی��ا جای��گاه باالی��ی
پی��دا کردهاند .ام��روزه اگر  100واح��د در حوزه برق
س��رمایهگذاری میش��ود 80 ،درصد آن برای انرژی
تجدیدپذیر است .بنابراین اهمیت زیادی دارد.

برای مثال اسپانیا اعالم کرده که  50درصد انرژیاش
را میخواه��د از تجدیدپذیر تامین کند .بیش��تر این
انرژی هم انرژی بادی است .یا آلمان که تامین انرژی
از طریق تجدیدپذیرها را به بیش از  20درصد رسانده
است .ترکیه  17درصد انرژیاش از تجدیدپذیر تامین
میشود ،اما در کشور با وجودی که پتانسیل باالیی در
تولید انرژی خورشیدی داریم و جزو معدود کشورهایی
هستیم که با داشتن چهار فصل از شمال به جنوب و
 300روز خورش��ید باالترین پتانسیل را داریم .حتی
در زمین��ه انرژیهای بادی ،میتوانیم تونلهای بادی
بس��یار عظی��م با چگالی باد باال ایج��اد کنیم .میزان
تشعشع خورش��ید در کنار دریای خزر از آلمان بهتر
اس��ت .پیشبینی میش��ود با توجه ب��ه اطلس باد و
خورشیدی  80تا  90هزار مگاوات از پنل خورشیدی
و بادی تولید شود.
به اندازه همین برق حرارتی امروز میتوانیم نیروگاه
تجدیدپذیر داشته باشیم و یک کسبوکار بزرگ ایجاد
کنیم؛ کسب و کاری که میتواند در حدود  60تا 70
میلیارد دالر باشد .اما در این زمینه کمتحریک بودهایم.
با وجودی که شرکتهایی در این زمینه تشکیل شده
و عالقهمند هستند ،اما حمایت نمیشوند.
کشور ما جزو  10کشور اول تولیدکننده کربن دنیا
است و الزم است به سمت تولید انرژی از تجدیدپذیرها
برویم .دولت باید برنامه تولید انرژی از تجدیدپذیرها را
تقویت کند .به نظرم مردم هم عالقهمند هستند.
از نظ��ر قیمت هم ،اکنون ش��اهد کاهش قیمت
تکنولوژی خورشیدی و بادی و نزدیک شدن به قیمت
انرژیهای نیروگاههای حرارتی هستیم .اگر این روند
ادامه یابد ،انرژی تجدیدپذیر اقتصادیتر میشود .درست
است پنج ساعت در روز خورشید و برابر با  20درصد
انرژی خورشیدی داریم ولی قیمت تمامشده برای هر
مگاوات  500هزار یورو است .نیروگاه حرارتی هم چنین
است .هر مگاواتی  500هزار یورو است.
از سویی ایران تعهد داده که از میزان تولید کربن
خود س��الی هش��ت درصد کم کند .البت��ه در حالت
تحریمها چهار درصد بوده اما با برداشته شدن تحریمها
این تعهد سر جای خود باقی است .الزم است که هر
چه س��ریعتر س��رمایهگذاری در ساخت نیروگاههای
تجدیدپذیر در دستور کار سیاستگذاران قرار بگیرد.
 برای توس�عه انرژیهای تجدیدپذیر راهکار
ش�ما چیست و چطور باید چنین فرهنگی را جا
انداخ�ت که انرژیه�ای تجدیدپذیر میتوانند
جایگزی�ن خوبی ب�رای کمبود برق در ش�بکه
باشند؟
اولین قدم این است که قیمت تمامشده برای مردم
کاه��ش یابد .وام کمبهره و یا بالعوض پرداخت کنیم
تا مردم مش��ارکت کنند .ب��رای صنایع هم امتیازها و
تش��ویقهایی را در نظر بگیری��م تا صنایع هم از پنل
خورش��یدی استفاده کنند .حتی آنهایی که به دنبال
نیروگاه بزرگ هستند ،اجازه صادرات بدهیم .قیمت
برق آنها را تا چند سال باال بخریم تا پروژهها اقتصادی
شوند .ب
عد چند س��ال قیمت از طریق مناقصهها کاهش
یابد .همان کاری که عربستان و امارات انجام دادند.
امروز در دبی قیمت برق خورش��یدی به  2/5سنت
رسیده اس��ت ،حال آنکه زمانی هفت سنت بود .در
ابتدا هم الزم است یک سند جامع تجدیدپذیر تعریف
شود .مثال سندی 30ساله یا 40ساله تا مردم در قالب
این سند اطمینان و مشارکت کنند .نتیجه این کار
باعث کاهش گازهای گلخانهای خواهد شد.

 یکی از گالیههای تولیدکنندههای برق همواره
این بوده که بازار صادراتی مناس�بی دارند ولی به
دلیل موانع امکان صادرات نیست .سالهاست که
از هاب منطقهای شدن ایران در تولید برق سخن
به میان میآید .به نظر شما مانع اصلی این هدف،
سیاستگذاری است یا اجرا؟ شما مهمترین موانع را
چه میدانید؟
ای��ران چ��ارهای ندارد که در ب��رق تبدیل به هاب
انرژی شود .هم ظرفیت بزرگ دارد و هم منابع فراوان.
وقتی رتبه دوم گاز دنی��ا را داریم ،اقتصادیترین کار
این اس��ت که ای��ن گاز تبدیل به برق ش��ود .اگر در
حاشیه خلیجفارس نیروگاه احداث کنیم ،میتوانیم به
کش��ورهای همسایه که برق نیاز دارند ،صادر کنیم یا
ب��ه اروپ��ا و غرب صادر کنیم .این کار میتواند ما را به
هاب انرژی منطقه تبدیل کند ،ولی مشکل اینجاست
که اقتصاد دولتی مانع است.
تا زمانی که نگاه دولت به صادرات برق این باشد که
کسری بودجه خود را تامین کند ،اجازه نمیدهد این
امتیاز به بخش خصوصی برس��د .به دلیل عدم حضور
بخ��ش خصوصی ،ای��ده و راهکار جدی��د هم تعطیل
میشود .برق کاالیی اس��ت که ارزشافزوده بیشتری
از گاز دارد .صادرات برق از طریق خطوط انتقال برای
کش��ورهای واردکننده وابس��تگی ایجاد میکند .ما با
برق میتوانستیم قدرت منطقه بشویم و درآمد ایجاد
کنیم .با توجه به دانش ،تکنولوژی ،نیروی انسانی قوی
و ذخایر گاز باال میتوانستیم کشورهای همسایه را به
خودمان وابسته کنیم.
تا دوردستها از شرق به غرب میتوانیم شاهراه اتصال
دنیا باشیم .این هدف میتواند حتی درآمدهای خوبی هم
برایکشورایجادکند.پیشبینیهاازدرآمد 20تا 30میلیار
دالری برای ایران حکایت دارد.
 جنابصالحی،باشروعفصلسرماهموارهیکی
از معضالت شهرهای بزرگ ،استفاده نیروگاهها از
مازوت ب�وده که نتیجه آن آلودگی هواس�ت ،آیا
نیروگاهها از این تصمیمهای دولت راضی هستند؟
اصوال س�وخت م�ازوت به لحاظ فن�ی تاثیری در
بلندمدت بر نیروگاهها نخواهد گذاشت؟
نیروگاهها عالقهمند هستند از گاز استفاده کنند .ولی
به دلیل اینکه گاز در زمستان کم است یا باید نیروگاه از
گازوییل استفاده کند یا باید مازوت مصرف کند .مازوت
هم آالیندگ��ی باالیی دارد .وقتی هم به دلیل کمبود
گاز ،ناچار به مصرف مازوت میش��وند ،محیطزیست
وارد میش��ود و آنها را پلمب میکند .در نتیجه عمال
نیروگاهها اختیاری در دست ندارند .اگر گاز باشد بسیار
تمایل دارند گاز بسوزانند.
 کارشناسان سازمان برنامه و بودجه میگویند،
نیروگاهها خودش�ان به عمد (به دلیل ارزان بودن
قیمت مازوت) به سمت مازوتسوزی میروند ،آیا
چنین چیزی صحت دارد؟
خیر .برای نیروگاه گاز بسیار ارزانتر است .قیمت هر
مترمکعب گاز برای نیروگاهها  10تومان اس��ت .بیشتر
نیروگاهها نرخ تبدیل را میگیرند .مثال قیمت گاز هشت
سنت و مازوت نیم سنت است .سازمان برنامه هنوز بودجه
و قیمت گاز را با قیمت قدیم میبیند .اگر سازمان برنامه
قیمتها را واقعی ببیند ،باید قیمت برق را هم واقعی ببیند.
اینکه بگوییم نیروگاهدارها دستشان باز است که مازوت
مصرف کنند اینطور نیست .هر نیروگاهی مشخص است
که سوختش چیست .ما باید تعریف درستی از تولید و
مصرف بهینه داشته باشیم ،تا بهترین سود به کشور برسد
و امنیت و رفاه ایجاد شود.
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مسکن در سالی که گذشت
احسان نیازمند

بازار مسکن کشور در سالی که گذشت ،به طور عمده تحت تاثیر دو عامل بود؛ وعده
ساخت چهار میلیون خانه و مذاکرت احیای برجام.
دولت سیزدهم با وعده ساخت ساالنه یک میلیون مسکن بر سر کار آمد؛ وعدهای
به منظور ساماندهی وضعیت بازار و تسهیل خانهدار شدن مردم .با وجود آنکه وزیر
راهوشهرسازی چندین بار جزئیات وعده مسکنی رییسجمهور را دچار تغییرات کرد ،اما
این وعده همچنان به عنوان اساسیترین مطالبه مردم از دولت باقی ماند.
از طرف دیگر چشم امید متقاضیان مسکن به مذاکرات مسووالن کشور در سطح
بینالمللی بود؛ مذاکراتی به منظور احیای برجام .بیشک نمیتوان منکر تاثیرات تحریمهای اقتصادی بر بازار
مسکن کشور شد ،تحریمهایی که چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم در سرنوشت مردم از جمله افرادی
که رویای خانهدار شدن را در سر میپرورانند ،تاثیرگذارند.
تحلیل و بررس��ی تحوالت بازار مس��کن در سالهای گذشته نش��ان میدهد که از سال  96قیمت مسکن با
جهشهای متوالیای روبهرو بوده است .مقایسه قیمت مسکن در بهمن  96با بهمن  99نشان میدهد این قیمت
از  22درصد در بهمن  ،96به  97درصد در بهمن  99رسیده است .این عدد در بهمن  1400با کاهش  81واحد
درصدی به  16درصد رسید .با کنترل نسبی نرخ تورم ،در سال  1400قیمت مسکن نیز رشد کمی را تجربه کرد.
در مهرماه قیمت مسکن ،نسبت به شهریور  0/2درصد کاهش داشت .در آبانماه رشد قیمت نسبت به مهرماه
 1/2درصد ،در آذرماه  1/8درصد نسبت به آبان ،در دیماه  1/1درصد نسبت به آذر و در بهمن نیز  0/4درصد
نسبت به دیماه بود .به این ترتیب آهنگ رشد قیمت مسکن ،آهنگی کند و کاهشی تلقی شد.
در سالی که گذشت نمیتوان از تاثیر بسزا و سهم عمده وعده ساخت چهار میلیون خانه توسط دولت سیزدهم
در رکود بازار معامالت و کاهش نسبی قیمت واحدهای مسکونی چشمپوشی کرد .نگاهی به روند ساختوساز
در کشور نشان میدهد ،ساخت مسکن از سال  90تا  99رو به کاهش گذاشته و کاهش عرضه مسکن در بازار
نقش مهمی در افزایش جهشهای قیمتی داشته است .از سوی دیگر کاهش عرضه مسکن در چند سال پیاپی،
اثر منفی خود را در بازار اجارهبها گذاش��ته و کاهش س��اخت مسکن موجب رشد باالی قیمت اجاره شده است.
براساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ،نرخ تورم ساالنه اجارهبهای مسکن در نیمه اول سال 1400
به رقم  63/7درصد رسید که باالترین و شدیدترین جهش نرخ تورم اجارهبهای مسکن از سال  1362تاکنون
به شمار میرود.
در این گزارش به تفکیک فصل به بررسی فرازونشیبهایی که بازار مسکن در سال 1400تجربه کرد پرداخته
و در ادامه نظرات کارشناسان و صاحبنظران این حوزه را در خصوص پیشبینی از آینده بازار مسکن در سال
جدید با در نظر داشتن عوامل تاثیرگذار بر این حوزه مرور میکنیم.

بهار
ثبت رکورد در افزایش قیمت
قیمت مسکن نقاط شهری کشور به طور متوسط در بهار
 1400رشدی  100درصدی داشت .تفکیک مناطق شهری
در تغییرات این هزینه نشان میدهد شهر قم بیشترین رشد
س��االنه را در بهار امس��ال داشته که برابر با  140/9درصد
ثبت شده است.
بررسی قیمت مسکن در بهار  1400نشان میدهد این
متغیر در مقایسه با سال گذشته رشدی  100درصدی را
به ثبت رسانده است .این رشد به صورت متوسط در تمام

62

کشور به ثبت رسیده و نشان از دو برابر شدن این رقم در
کشور در عرض یک سال داشته است.
در گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ،تفکیک رشد
قیمت خرید و فروش مسکن به استانها در بهار 1400نشان
میدهد در بیست استان این افزایش بیش از  100درصد به
ثبت رسیده و در مسیری صعودی قرار داشته است.
هزینه یک متر مربع زیربنای مس��کونی در کل کشور
طبق دادههای مرکز آمار در بهار  1400تقریبا  12/2درصد
نسبت به زمستان سال  99رشد داشته است .در مقیاس
فصلی در کش��ور تعداد معامالت رش��دی  14/8درصدی
داش��ته که این امر میتواند بیانگر رفتار فصلی این قیمت

در کشور بوده باشد.
مقایس��ه آمار ساالنه در باب قیمت مسکن اما حقیقت
مهمتری را در بر دارد .این بررسی نشان میدهد رشد قیمت
در بهار  1400به طور متوسط برابر با  100/2درصد بوده
اما تعداد معامالت برخالف قیمت حدود  31/6درصد افت
داشته است .به عبارت دیگر کاهش عرضه فروش در این
بازار میتواند موجب رشد قیمتها در بازار مسکن شده و
در نهایت باعث شود تا تقاضای کمتری در این زمینه وجود
داشته باشد.
قیمت متوس��ط در تهران در به��ار  1400برابر با 37
میلیون و  665هزار تومان بوده است .این باالترین میزان
قیمت متوسط یک متر مربع زمین مسکونی در نقاط شهری
ایران بوده اس��ت .استان اصفهان نیز با  13میلیون و 280
هزار تومان در این رتبهبندی در رده دوم قرار دارد .در مقابل،
کمترین قیمت خرید و فروش زیربنای مسکونی به استان
یاسوج تعلق داشته که به طور متوسط برابر با یک میلیون
و  878هزار تومان ثبت شده است.
در بررسی رشد فصلی قیمت مسکن به تفکیک مراکز
استانهای کشور مش��اهده میشود هفت استان رشدی
بیش��تر از میزان متوسط رشد فصلی کشور داشتهاند .در
این میان خرمآباد با رش��دی تقریبا  22درصدی در صدر
بیشترین افزایش قیمت فصلی در بهار  1400قرار داشته
اس��ت .از سوی دیگر کمترین رشد را شهر یزد داشته که
تقریبا در مقایسه با زمستان  99تغییر قیمتی را ثبت نکرد.
اما با توجه به اینکه رفتار قیمت مسکن عموما از یک مسیر
فصلی تبعیت میکند ،رشد نقطهای میتواند نکته مهمتری
را دربر داشته باشد.
در همین رابطه در بهار امسال رشد نقطهای مسکن در
مناطق شهری به طور متوسط برابر با  100/2درصد بوده و
در این مقطع رشد قیمت شهر تهران هم ارز با متوسط کل
کشوری بود .بررسی دقیقتر مراکز استانها در ایران نشان
میدهد  20استان کشور رشدی فراتر از میزان متوسط را به
ثبت رساندهاند .یعنی در مناطق شهری بیست استان کشور
قیمت مسکن بیش از دو برابر شده است .در این میان استان
قم با رشد  140/9درصدی بیشترین رشد ساالنه را در بهار
امس��ال داشته اس��ت و در صدر این ردهبندی قرار دارد .از
طرف دیگر شهر کرج در بهار کمترین رشد نقطهای را در

حوزه قیمت خرید و فروش یک متر زیربنای مسکونی به
ثبت رسانده که در حد  63/2درصد بوده است .بررسی رشد
معامالت به تفکیک مناطق شهری نیز نشان میدهد شهر
سمنان در بهار  70درصد رشد معامالت داشته است.
در بررسی آمار ساالنه در این متغیر اما مشاهده میشود
ارومیه با  816درصد رشد معامالت در کشور بیشترین رشد
را در سال  1400ثبت کرده است .با وجود رشد معامالت
در این شهر اما قیمت مسکن نیز در ارومیه دو برابر شده
که میتواند عالمتی از رشد تقاضا در بازار مسکن در این
شهر داشته باشد.

تابستان
تعمیق رکود
رکود بازار مس��کن در تابس��تان  1400شدت گرفت.
ساختوس��از به کمترین سطح خود در پنج سال گذشته
رسید .این در حالی بود که در پایان سال 99تعداد پروانههای
ساختوساز شیب صعودی به خود گرفته بود.
تعداد پروانههای صادر شده برای ساخت مسکن در دهه
 90پ��س از ثبت دره خود دوباره روندی صعودی گرفت و
در پایان سال  99درشیب صعودی قرار داشت .به طور کلی
تعداد پروانههای صادر شده برای احداث مسکن نشاندهنده
آن اس��ت که در هر مقطع چه میزان پروانه ساخت برای
احداث ساختمان در اختیار سرمایهگذاران قرار گرفته است.
به نوعی میتواند این روند نش��اندهنده آن باشد که روند
سرمایهگذاری در بازار مسکن چه تغییراتی را در دهه 90
به ثبت رسانده است.
آخرین آمار منتشر شده از پروانههای ساختوساز مسکن
نشان میدهد پروانههای صادر شده برای ساخت مسکن
در تابستان امسال در نقاط شهری به  29هزار و  644عدد
رسید و نسبت به فصل اول امسال  14/7درصد کاهش پیدا
کرد .این در حالی بود که این ش��اخص در پایان سال 99
روندی صعودی به خود گرفته بود و در مسیر افزایش قرار
داشت .با شروع سال  1400دوباره تعداد پروانههای احداث
ساختمان در کشور در قاب فصلی کاهش پیدا کرده و در
نهایت در تابستان امسال به کمترین سطح خود در میان
تابستانهای پنج سال اخیر دست پیدا کرد.
تعداد پروانه برای ساختوساز مسکن در تابستان 1395
برابر با  28هزار و  152واحد ثبت شده بود .بنابراین میتوان
گفت در این فصل در نقاط شهری کشور شاهد رکود در بازار
مسکن در مقایسه با حداقل چهار سال گذشته بودیم .این
کاهش البته در تعداد واحدهای مسکونی در پروانههای صادر

شده نیز دیده شد .آمار واحدهای مسکونی در پروانههای
صادر ش��ده در شهرهای کشور حاکی از آن است که چه
تعداد واحدهای در دس��ت احداث س��اختمانها ،کارایی
مس��کونی دارد .در همین رابطه طبق دادههای مرکز آمار
تعداد واحدهای مس��کونی در تابستان  1400برابر با 93
ه��زار و  578عدد بوده که در مقایس��ه با فصل قبل خود
 9/5درصد کاهش داش��ته است .مقایسه این رقم نسبت
به موقعیت مشابه خود در سال گذشته نشان میدهد در
مدت یک سال از این رقم  32درصد کاسته شده است .این
در حالی است که در پایان سال  99روند این شاخص نیز
همانند پروانههای ساخت مسیری صعودی را اتخاذ کرده
و در زمس��تان سال  99به  137هزار و  190واحد رسیده
بود .از جهتی مقایس��ه تابستانهای سالهای اخیر نشان
میدهد این رقم در مقایسه با سالهای اخیر در کمترین
حد خود در چهار سال اخیر قرار گرفته است .پیش از این
تعداد واحدهای مس��کونی در س��ال  96برابر با  82هزار و
 262واحد بوده است.

پاییز
افزایش قیمت نهادههای ساختمانی

در پاییز  1400هزینه ساختوس��از مسکن در تهران
روندی صعودی پیدا کرد .در همین رابطه دادههای مرکز
آمار نشان میدهد ماسه شسته در مقایسه با تابستان امسال
با افزایش  30درصدی بیشترین رشد قیمت را در میان سایر
مصالح به ثبت رساند.
روند قیمتی بخشی از نهادههای ساختمانی شهر تهران
در پاییز  1400نشان از رشد قیمت فصلی در اکثر مصالح
ساختمانی در ساخت مسکن داشت .این افزایش میتواند
خود عاملی از ادامه رش��د قیمت مس��کن در این شهر در
فصول آینده باشد.
براساس گزارشی که مرکز آمار ایران در خصوص قیمت
مصالح ساختمانی در پاییز امسال منتشر کرد ،ورق بدون
موج اکریلیک در این مقطع به صورت متوسط قیمتی معادل
با یک میلیون تومان در هر ابعاد  1225180س��انتیمتر و
ضخامت سه میلیمتر داشته است .در این میان بتن آماده
با عیار  200کیلوگرم نیز هر مترمکعب  529هزار و 930
تومان بوده که رتبه دوم را داش��ت .در مقابل اما در میان
کاالهایی که مرکز آمار مورد ارزیابی قرار داده اس��ت ،آجر
ماشینی قالبی دو هزار تومان بوده که در این مقایسه رده
آخر را داشت.
این آمارها تنها نشاندهنده قیمت مصالح در این مقطع

بوده که البته برای بررسی دقیقتر باید قیمت هر کدام در
میزان مصرف آنها در ساخت مسکن ضرب شده و در نهایت
رقم حاصل در مصالح مختلف مورد مقایسه قرار بگیرد .البته
پوشش آماری برای این محاسبه از سوی مرکز آمار شکل
نگرفته اس��ت .نکته مهم دیگر در خصوص قیمت مصالح
میزان رشد آنها در مقایسه با فصل قبل است .این بررسی
نشان میدهد هر بخش چه رشدی را در مقایسه با فصل
قبل ثبت کرده و در نهایت چه میزان ساخت مسکن را در
مقایسه با تابستان  1400گرانتر کرده است.
بیشترین تاثیر در قیمت مسکن متعلق به گروه خدمات
است و پس از آن گروه آهنآالت ،گروه سیمان ،بتن و شن و
ماسه و گروه سنگ مهمترین اهمیت را در قیمت ساختمان
دارند .نگاهی به گزارشهای مرکز آمار نش��ان میدهد در
پاییز  1400قیمت نهادههای ساختمانی در مقایسه با پاییز
 99رشد حدودا  40درصدی داشته است .به دلیل افزایش
 54درصدی گروه س��یمان ،بتن ،شن و ماسه و رشد 77
درصدی قیمت گروه سنگ ممکن است حتی پس از احیای
برجام قیمت مسکن افت چندانی نکند اما احتماال رشد آن
متوقف میشود.
در میان مصالح ساختمانی در تهران ،ماسه شسته که
در ج��دول آماری به ازای هر تن به طور متوس��ط 180
هزار تومان ثبت ش��ده در مقایسه با تابستان رشدی 30
درصدی داش��ته است .بررسیها نشان میدهد در میان
این کاالها ماسه شسته بیشترین افزایش را داشته و فاصله
قابلتوجهی را با سایرین ثبت کرده است .تیرآهن نمره
 14نیز که به ازای هر کیلوگرم در تهران به طور متوسط
قیمتی معادل با  15هزار و  680تومان داشت ،در پاییز
 9/4 ،1400درصد افزایش پیدا کرد و دومین رتبه را در
میان رشدهای فصلی قیمت مصالح در سومین فصل سال
به ثبت رسانده است .در این میان اما تنها بتن آماده نسبت
به قبل کاهش قیمت داش��ت .بتن آماده که رتبه دوم را
در میان کاالهای گرانتر در س��اخت مصالح داش��ته در
این فصل افت قیمتی معادل با  8/6درصد را ثبت کرده
و به نسبت تابستان امسال ارزانتر شد .اما با این وجود
هشت کاالی منتخب دیگر که در ساخت مسکن کاربرد
بیش��تری داشتهاند ،تورم باالی سه درصد داشته که در
این حالت میتوان گفت هزینه ساخت مسکن هنوز در
مسیری صعودی قرار دارد .این اتفاق میتواند باعث شود
تا هزینه ساخت به هزینه خرید مسکن نیز انتقال پیدا و
بر قیمت اجاره و مسکن اثر فزایندهای بگذارد.
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قیمت مس��کن در تهران در دی  1400نسبت به
سال گذشته نزدیک به  20درصد رشد داشت ،اما بر
اساس گزارش بانک مرکزی آهنگ رشد آن نسبت به
سال  99کند تلقی شد.
قیمت مسکن در پنج ماهه نخست دولت سیزدهم
 14/2درصد افزایش یافت .اما گزارش بانک مرکزی از
تحوالت بازار مسکن در تهران به رشد  20/3درصدی
قیمت هر متر مسکن در دی  1400نسبت به مدت
مشابه سال قبل اشاره کرد .رشد نقطهبهنقطه قیمت
مسکن در دی س��ال  99معادل  98/3درصد بوده و
آهنگ رشد قیمت در سال  1400کند تلقی شد.
تعداد معامالت مسکن در میانه زمستان  1400با
کاهش همراه بود .بر اساس گزارش بانک مرکزی ،در
بهمن  1400تعداد کل معامالت خانه در شهر تهران
به  8532واحد رس��ید که در مقایسه با ماه قبل افت
 13درصدی را نش��ان داد .تعداد معامالت مسکن در
بهمن سال  3917 ،99واحد و در بهمن سال  98برابر
با  13264واحد بود.
نرخ مس��کن در بهمن  1400متوقف شد .قیمت
مس��کن معاملهش��ده در بهمن  1400در مقایسه با
م��اه قب��ل تقریبا ثابت ماند و تنها  0/4درصد رش��د
داشت .بهای هر مترمربع خانه در شهر تهران به طور
متوسط به  33میلیون تومان رسید .اما این قیمت در
نقاط مختلف شهر متفاوت بود .قیمت هر متر مسکن
در پایتخت در مقایس��ه با بهمن سال  16 ،99درصد
افزایش داشت .به نظر میرسد یکی از دالیل کاهش
معامالت و تثبیت قیمت مس��کن ،اف��ت نرخ ارز در
بهمن ماه باشد.
یکی از اتفاقات مهمی که میتوان در یک سال اخیر
به آن توجه کرد ،آن اس��ت که سهم خرید خانههای
نوساز کاهش یافت .بر همین اساس ،سهم خانههای
تا پنج س��ال ساخت از  39/4درصد کل معامالت در
بهمن سال قبل به  33/6درصد در بهمن  1400رسید.
این در حالی است که سهم خانههای باالی  15سال
ساخت افزایش یافت.
گزارش بانک مرکزی حاکی از آن بود که شاخص
کرایه مس��کن در ش��هر تهران نسبت به بهمن سال
 ،99با رش��د  48/4درصدی مواجه بوده است .افزون
بر این ،در کل مناطق ش��هری کشور میزان افزایش
اجارهبها  52/2درصد بود .در واقع ،میزان رشد اجاره
در ش��هرهای غیرپایتخت به طور متوس��ط بیشتر از
رشد تهران بود.
گ��زارش مرکز آمار نیز حاکی از آن بود که رش��د
اج��اره در کل کش��ور در بهم��ن  0/7 ،1400درصد
افزایش داش��ت .البته رشد اجارهبها در گزارش مرکز
آمار کمتر از بانک مرکزی برآورد شده و بر اساس آن
اجاره مس��کن در یک س��ال اخیر  28/5درصد رشد
کرده است.
بازار مسکن در اواخر سال  1400با رکود سنگینی
مواج��ه بود و معامالت و خرید و فروشها به ش��دت
روند نزولی داشتند.
به رغم اینکه بازار مسکن در فصل پاییز امسال با
رشد مواجه بوده و سیر صعودی داشت اما در زمستان
و نزدیکی به ایام عید که انتظار افزایش هرچه بیشتر
معام��الت را داش��تیم ،این بازار تغییر چش��مگیری
نداشت و میزان خرید و فروشها با همان روند پاییز
پیش رفت.

پیشبینی کارشناسان از وضعیت مسکن در 1401
بازار مسکن بر سر دوراهی

وضعیت مسکن در سال 1401ارتباط مستقیمی با مذاکرات احیای
برجام خواهد داشت .چنانچه برجام به نتایج مطلوب و مثبت برسد،
با ریزش قیمت در بازارهای ارز و طال مواجه خواهیم شد .در پی این
اتفاق ارز پول ملی نیز تقویت خواهد شد .این اتفاق منجر به قوت گرفتن اقتصاد کشور خواهد شد.
واضح است که به دنبال ریزش بازارهای موازی ،بازار مسکن کشور نیز دچار ریزش خواهد شد؛
امری که اجتنابناپذیر است .با وجود اینکه به نظر میرسد این ریزش طوالنیمدت نباشد ولی به
هر حال همزمان با این اتفاق ،قیمت مسکن مخصوصا در سطح متوسط رو به باالی قیمتها ،دچار
کاهش خواهد شد .اگر چنین اتفاقی نیفتد و روال فعلی حفظ شود ،شاهد افزایش قیمت مسکن اما
کمتر از نرخ تورم عمومی خواهیم بود.
اما اگر نتایج برجام نامطلوب و معکوس با حالت قبل باشد ،به طوری که منجر به کاهش ارزش پول
ملی شود ،به تبع آن تورم به وجود خواهد آمد .تورم قاعدتا عواقب بسیاری را به همراه خود خواهد
داشت و میتوان گفت که شاهد افزایش قیمت در بازار مسکن نیز خواهیم بود.
وجه دیگر ماجرا این است که از بحث برجام فاکتور بگیریم .در این صورت و با در نظر گرفتن شرایط
فعلی ،مسکن در سال جدید و با توجه به وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی توسط دولت ،با
وجود اینکه هنوز اتفاق خاصی در این خصوص نیفتاده و بعید است که این واحدها در سال آینده نیز
به مرحله آمادهسازی رسیده و تحویل متقاضیان شوند ،از آنجا که به عنوان یک روزنه امید برای افراد
کمدرآمد و فاقد مسکن تلقی میشود ،قاعدتا سمتوسوی عرضه و تولید باعث کاهش تقاضای موثر
خواهد شد ،کاهشی که باعث میشود شاهد افزایش قیمت مسکن نباشیم.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که با توجه به اینکه بخشی از مصالح ساختمانی تولید داخل و
بخش دیگر آن وارداتی است ،در صورت ایجاد نوسان و یا افزایش نرخ ارز ،شاهد تغییر قیمت حتی در
کاالهای تولید داخل خواهیم بود .دلیل این موضوع این است که چه بخواهیم و چه نخواهیم ارزش
پول ملی با ارزهای خارجی سنجیده میشود.
از طرفی دیگر بخش عمده منبع درآمد دولت از نفت ،پتروشیمیها و صادرات است ،منابعی که
بر ارزششان مبنای نرخ ارز تنظیم میشود .بنابراین کاهش نرخ ارز و یا ایجاد تغییرات در آن ،ارزش
پول ملی را تحت تاثیر قرار خواهد داد .در این صورت چنانچه پول ملی ضعیف شود ،قیمتها دچار
افزایش میشوند و چنانچه قوت بگیرد ،نه تنها قیمتها باال نمیروند ،بلکه احتمال کاهش قیمتها
نیز خواهد بود.
موضوع دیگر بازار اجاره است .همواره تعدادی از واحدهای مسکونی بازار در اختیار مستاجران است.
مالکین این واحدها نیز معموال بر اساس ارزش ملک خود اقدام به تعیین اجارهبها میکنند .قاعدتا
چنانچه وضعیت با روند فعلی پیش رود ،به نظر میرسد شاهد افزایش آنچنانی اجارهبها نباشیم.
اما چنانچه شاهد افزایش قیمتها باشیم ،با توجه به رابطه مستقیم قیمت ملک و اجارهبها ،امکان
افزایش قیمت در بازار اجاره وجود دارد.
مس��اله دیگری که در این خصوص باید در نظر داش��ت این است که زمانی اجارهبها یکششم تا
یکچهارم قیمت ملک را شامل میشد .از زمانی که قیمت مسکن دچار افزایش شد و با توجه به
اینکه مستاجران قدرت پرداخت پایینی دارند ،اجارهبها به یکدوازدهم تا یکدهم قیمت ملک رسیده
است .این بدان معناست که یک مالک به میزان سه تا پنج درصد قیمت ملک خود را میتواند به
عنوان اجاره دریافت کند.
این سهم با توجه به اینکه با تورم بیش از  30درصد در کشور روبهرو هستیم ،بدین معناست
که اجاره موجب پوش��ش س��رمایهگذاری ملک نمیش��ود .از نظر اقتصادی اگر قرار باشد برای
ملک ارزشافزودهای در نظر نگیریم ،توجیه اقتصادیای برای س��رمایهگذاری نخواهد داش��ت.
ارزشافزوده ناشی از تورم و تغییر قیمتها و کاهش ارزش پول ملی است که مالک را مجاب به
اجاره دادن واحد مسکونی میکند.
بنابراین چنانچه قرار باشد شاهد تغییر عمدهای از تغییرات به وجود آمده در ارزش پول ملی باشیم،
با توجه به تغییرات قیمت مسکن ،قیمت اجاره نیز دچار افزایش خواهد شد .البته این را نباید انتظار
داشت که اجارهبها به میزان نرخ تورم عمومی و یا بیشتر دچار افزایش خواهد شد .در واقع این به
خاطر این است که مستاجرینی هستند که امکان خرید مسکن برایشان میسر نیست و از آنجایی که
تقاضا وجود دارد ،طبیعتا موجرین سعی خواهند کرد که تا جای ممکن از یک اجارهبهای قابل قبول
برخوردار باشند .ولی نرخ اجارهبها به طور حتم به تناسب قیمت ملک باال نمیرود بلکه دچار افزایشی
به میزان بیشتر از آن خواهد شد .این موضوع یک باری است که بر سبد هزینه خانوار مستاجرین اضافه
میشود .این مساله به تیم اقتصادی دولت برمیگردد که اقتصاد کالن کشور را به نحوی برنامهریزی
کند تا مردم از یک درآمد کافی برخوردار باشند و بتوانند امکان پرداخت اجاره را داشته باشند.
* عضو هیات مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران

مهدی سلطانمحمدی *

سیدمحمود فاطمیعقدا *

آرامش نسبی ،تعادل و رونق
بازار مسکن تا حدودی به وضعیت برجام وابسته
است .چنانچه فرض را بر این بگذاریم که مذاکرات
احیای برجام به نتیجه برسد ،به نظر میرسد برای
سال آینده بازار از رونق بیشتری برخوردار خواهد
بود ،چراکه امیدواری نسبت به آینده بیشتر خواهد شد و سرمایهگذاری در صنعت
ساختمان نیز نیاز به یک امید بلندمدت دارد و اینکه خانوادهها بدانند که میتوانند
از پس تامین خرید مسکن برآیند و چشمانداز مثبتی نسبت به آینده و وضعیت
اقتصادی و درآمد خود داشته باشند.
به نظر من با توجه به ثبات نسبی قیمتها در طول سال گذشته ،در سال آینده
ضمن افزایش حجم معامالت ،قیمتها همچنان از یک آرامش نسبی برخوردار
خواهند بود .امید است چنانچه روند تورمی نیز رو به پایین باشد ،این انتظار میرود
که روند افزایش قیمتها به مانند سال گذشته ،روندی آرام باشد.
همچنین امید است تا حجم ساختوساز مقداری باال رود .به هر حال بعید
اس��ت حتی با وجود ورود دولت به این موضوع افزایش چش��مگیری پیدا کند.
اما چنانچه در طول ماههای آتی ش��اهد بهبود وضعیت اقتصادی باشیم ،امکان
افزایش میزان سرمایهگذاری در بخش ساختمان نیز خواهد بود .ولی با توجه به
شرایط فعلی بعید است که بتوانیم سالهای رونق ساختوساز مسکن را تکرار
کنیم ،سالهایی در اوایل دهه  90که بیش از  800یا  900هزار واحد مسکونی
در کشور ساخته شد.
امیدواریم در س��ال جدید از رقم  300تا  400هزار واحدی که در طول سه،
چهار سال گذشته ساخته شده بود ،رد شده و شاهد افزایش این میزان باشیم .اما
چنانچه بخواهیم واقعبین باشیم ،بعید است به چنین ارقامی دست پیدا کنیم.
یکی از مهمترین مس��ائل در خصوص بازار ،همچنان چرخهها و سیکلهای
مسکن هستند .ما پس از یک دوره افزایشی شدیدی که در طول سه ،چهار سال
گذشته داشتیم ،با وجود تمام مسائل این انتظار میرفت که شاهد توقف افزایش
قیمتها باش��یم .کمااینکه در بازارهای موازی نیز شاهد چنین اتفاقی هستیم.
مساله برجام باعث میشود چشمانداز تورمی تا حدودی کاهش پیدا کند و درآمد
خانوارها تا حدودی افزایش یابد .همین مساله تا حدودی منجر به بهبود میزان
ساختوسازها خواهد شد .همچنین دیگر شاهد وضعیت پیشبینیناپذیری که
در هزینههای ساخت وجود داشت ،به طوری که در طول یک دوره چهار ساله
(از سال  1396تا  ،)1400قیمت مصالح ساختمانی  5/5برابر شد ،نخواهیم بود.
موضوع چند برابر ش��دن و جهشهای نرخ نهادههای س��اختمانی به نوعی در
قیمت مسکن نیز منعکس شد و دچار افزایش قیمت واحدهای مسکونی نیز شد.
با توجه به اینکه در همین دوره رش��د قیمت زمین در ش��هر تهران بیش از 10
برابر بود ،منجر به کاهش حاشیه سود سازندگان و همچنین کاهش تمایلشان
برای ساختوساز شد.
چنانچه شاهد مهار تورم و فراهم شدن چشماندازهای بهتری برای آینده باشیم،
به طوری که سرمایههایی که به قصد سوداگری وارد بخش زمین و مسکن شده
بود بتوانند در حوزههای دیگر اقتصادی راههایی برای کسب سود پیدا کنند و
شاهد افزایش سرمایهگذاری در حوزههای دیگر باشیم ،باعث خواهد شد تا بازار
ساختمان نیز به تعادل بهتری برسد و آرامش بیشتری بر این بازار حکمفرما شود،
آرامشی که میتواند باعث افزایش تدریجی حجم ساختوساز شود .به طوری که
قیمتها نیز به نحوی باش��د که از تورم عمومی کمتر یا حداکثر اینکه همپای
تورم پیش رود .نه وضعیتی که در طول سالهای اخیر خصوصا  96تا نیمههای
 99شاهد بودیم.
بازار اجاره نیز متاثر از دو عاملی اصلی است .یکی افزایش قیمت مسکن و دیگری
تورم عمومی .این دو عامل بیشترین تاثیر را بر بازار اجاره دارند .معموال هنگامی که
رشد قیمت مسکن به میزان زیادی از تورم عمومی بیشتر میشود ،افزایش اجاره
چیزی میان تورم عمومی و قیمت مسکن خواهد بود .در طول سالیان گذشته
رشد قیمت مسکن همواره بیشتر از میزان تورم عمومی بوده است .اجارهبها نیز
دچار افزایش شد ولی نه به اندازه افزایش قیمت مسکن .همین امر سبب شد تا
در سال  1400میزان رشد قیمت اجاره از رشد قیمت مسکن بیشتر شود و فشار
سنگینی بر مستاجرین وارد شد.
نهایتا اگر میزان عرضه افزایش پیدا کند ،تا حدودی منجر به بهبود وضعیت
بازار اجاره نیز خواهد شد .در شرایط تورمی نمیتوان انتظار کاهش داشت ،حداقل
امیدواریم رشد قیمتها به میزانی باشد که از تورم بیشتر نشود .همین مساله در
چنین فضایی خود به عنوان یک موفقیت محسوب میشود.
*کارشناس اقتصاد مسکن

آینده روشن در پی پیشساختگی و تولید انبوه

با توجه به ش��روع برنامههای دولت س��یزدهم
در خصوص س��اخت چهار میلیون مسکن ،به نظر
میرسد میتوان به آینده بازار در سال جدید امیدوار
بود .حداقل اتفاقی که در این زمینه خواهد افتاد ،ثبات بازار مسکن خواهد بود.
چنانچه تحوالتی در حوزه اقتصاد کشور در پی مذاکرات احیای برجام رقم بخورد
و فشار از روی صنعت کشور برداشته شود ،زمینههای پایداری بیشتر بازار فراهم
میشود .همچنین با رونق بازار و ساختوساز شاید تا حدی شاهد کاهش قیمتها
نیز باشیم .بعید میدانم که نرخ ارز با کاهش آنچنانی روبهرو شود .اما چنانچه
تالشهایی در جهت کاهش نرخ ارز و یا افزایش ارزش پول ملی صورت بگیرد،
شاهد کاهش و واقعی شدن قیمتها ،توانمند شدن اقتصاد جامعه و حتی حل
مشکل مسکن تا حد زیادی خواهیم بود .در چنین شرایطی دهکهای ششم،
هفتم و هشتم اصال نیازی به حمایت دولت نخواهند داشت .دهکهای پایین نظیر
پنجم ،چهارم و حتی سوم نیز با بهبود شرایط مواجه خواهند شد .در این شرایط
شاید تنها دهکهای اول و دوم نیاز به حمایت داشته باشند .بهتر است اینطور
در نظر بگیریم که دولت اقدام به افزایش قیمت خدمات کند ،خدماتی نظیر آب،
برق و گاز .در این صورت شاهد بروز تاثیرات این افزایش قیمتها بر تولید خواهیم
بود .با این وجود امکان پایین آمدن قیمت تمامشده مصالح ساختمانی بعید به نظر
میرسد .مگر اینکه صنعت ساختمان به سمت پیشساختگی و تولید انبوه پیش
رود .در چنین حالتی قطعا با کاهش قیمت تمامشده مصالح مواجه خواهیم بود.
همچنین به دنبال حذف بسیاری از مراحل ساخت در محل ،با کاهش هزینههایی
مانند دستمزد نیز مواجه خواهیم شد .به طور قطع حمایت دولت از صنعتیسازی
و ورود آن به عرصه ساختوس��از انبوه قادر است روند فعلی را معکوس کرده و
قیمت مسکن را کاهشی کند.
بازار اجاره نیز رابطه مستقیمی با روند بازار مسکن دارد .چنانچه بازار مسکن
در پی ایجاد رونق اقتصادی به پایداری برسد و اقتصاد مسکن از حالت بالتکلیفی
بیرون آید ،بازار اجاره قادر است روزهای آرامتری را به خود ببیند .حداقل اثری از
جهش قیمتی که در دو سال اخیر با آن مواجه بودیم ،نخواهیم دید ،موضوعی که
بسیار محتمل است .فکر میکنم چنانچه دولت بتواند همین واحدهایی که روند
احداثشان آغاز شده و همچنین واحدهای مسکن مهر و اقدام ملی که در زمان
وزارت محمد اسالمی کلید خورد ،قبل از شروع فصل نقلوانتقاالت به سرانجام
برس��اند ،میتواند تاثیرگذار واقع شده و حداقل از افزایش شدید قیمت در بازار
جلوگیری کند .به نظر میرسد عزم دولت در خصوص ساماندهی بازار مسکن
جزم شده است .شهرداری تهران نیز با هدفگذاری احداث صد و هشتاد هزار واحد
و آغاز کار به طور جدی نوید آینده مثبت و روشنی از برای بازار مسکن میدهد.
طبیعی است که چنانچه بازار مسکن تهران از تالطم بایستد ،بقیه نقاط کشور
نیز تبعیت خواهند کرد .در این خصوص میتوان امیدوار بود به اینکه بازار اجاره
نیز به طور جدی کنترل شود.
*رییس پیشین مرکز تحقیقات راه و مسکن وزارت راه و شهرسازی
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ساماندهی بازار در گرو مشارکت بخش خصوصی

به اعتقاد من مدتی است که در یک سکوت عمرانی قرار
داریم ،هم در موضوع مسکن و هم در پروژههای عمرانی.
دولت نیز بودجهای برای پروژههای عمرانی تعیین کرده
تا بتوانند موفق به ساماندهی کارهای عمرانی ،طراحی و
پیشبینی موضوع مسکن در سرمایهگذاریهای دولت شوند .اینها تنها در حد صحبت بوده
و هنوز تعیین بودجهای در این خصوص صورت نگرفته است .بخش خصوصی نیز به دلیل
سکوت اقتصادی مملکت جرات سرمایهگذاری در حوزه مسکن را ندارد .صحبتهای زیادی
توسط دولت و شهرداری در این رابطه انجام میشود .قول و قرارهایی مبنی بر شروع پروژهها
داده و گذاشته میشود ولی شاهد عملی شدن پروژههایی که با حضور بخش خصوصی
دارای سرعت در پیشرفت کار باشد هنوز دیده نشده است.
کندی اقتصاد مملکت بر موضوعات بسیاری اثرگذار بوده است .موضوع مسکن نیز از
این قاعده مستثنی نیست .متاسفانه نرخ برخی مصالح ساختمانی مخصوصا آهن تغییرات
قیمتی زیادی را به خود دیده است ،نوسان قیمتی که کماکان پابرجاست .این نیز از عوامل
ایجاد مشکل در سرمایهگذاری حوزه ساختمان محسوب میشود .در حال حاضر متاسفانه
در رکود ساختمانی به سر میبریم.
زمانی مصالح ساختمانی با قیمتهایی که در مملکت ما تولید میشد ،قابل تهیه بود.
به عنوان مثال دو سال پیش نرخ آهن به ازای هر کیلوگرم  800تومان بود ولی در بازار
بینالمللی به قیمت حدودا نیم دالر به ازای هر کیلوگرم قیمتگذاری میشد .همین امر
سبب شد تا باالجبار در بازارهای ایران نیز با نرخ دالری قیمتگذاری شود .این در حالی
است که معادن آهن در کشور ما وجود داشته و تولید میشود .تعیین نرخهای جهانی
برای آهن منجر به این شد که از  800تومان به ازای هر کیلوگرم به پانزده هزار تومان به
ازای هر کیلوگرم برسد .این تغییر قیمت که در عرض یک سال و نیم به وجود آمد ،منجر
به افزایش هزینههای ساختمانی شد .مصالح دیگری مثل سیمان که معادن مواد اولیه
آن نیز در کشور موجود بوده ،کارخانجات آن فعال شده و حتی اقدام به صادرات آن نیز
میکنیم ،با افزایش قیمت مواجه شد .مصالح اصلی ساختمان آهن و سیمان است .زمانی
که این دو دچار افزایش قیمت شدند ،مصالح ساختمانی دیگر نیز به تبع این دو گران
شدند .در نتیجه قیمت تمامشده ساختمان در یک سال و نیم گذشته دچار تغییرات بسیار
زیادی شد ،موضوعی که برای عدهای از مردم قابل تحمل نبود ،افرادی که به واسطه میزان
سرمایهشان امکان خرید مسکن را نداشتند.
چنین تغییرات قیمتی موجب ایجاد نگرانی در مردم شد .آنها در رویارویی با این موضوع
تصمیم به صبر کردن به امید بازگشت قیمتها گرفتند .موضوعی که نه تنها محقق نشد،
بلکه قیمتها دچار افزایش نیز شدند .نرخ آهن تا کیلویی  25هزار تومان نیز پیش رفت.
این موضوعات سرمایهگذاری مردم عادی برای خرید مسکن را با مشکل مواجه میکند.
دولتهای گوناگونی آمدند و رفتند .ما همواره شاهد دادن وعدههایی از جانب آنها بودیم،
قول و قرارهایی که هیچگاه به آنها عمل نشد .اکنون نیز صحبتهایی مبنی بر مشارکت
شرکتهای دولتی با وزارت راهوشهرسازی برای ساخت واحدهای مسکونی مطرح میشوند.
این کار عملی نبوده ونتیجه درستی نخواهد داد .تا زمانی که بخش خصوصی به نحو صحیح
در این زمینه شریک نشوند ،حوزه مسکن ساماندهی پیدا نخواهد کرد .نکته قابل توجه
در این خصوص این است که اجرای تمام پروژههایی که دولت در آن سرمایهگذاری کرده
است ،پنج یا شش برابر برآوردها طول کشیده است .مردم نیز در رابطه با سرمایهگذاری
در پروژههای دولتیساز ابراز نگرانی میکنند .تمام صحبتهای دولت مبنی بر مشارکت
ش��رکتهای دولتی با خود وزارت راهوشهرسازی است .این امری بیمعنی است .دولت
چگونه میتواند با خود شریک شده و کار کند؟
مسکنسازی از قدیم تا به حال در اختیار بخش خصوصی بوده است .به جرات میتوان
گفت  90درصد مسکن کشور را تاکنون بخش خصوصی ساخته است .چنانچه دولت با
کمک بخش خصوصی این کار را شروع کند ،متقاضیان به راحتی وارد فاز سرمایهگذاری
خواهند شد .شرکتهای زیادی در بخش خصوصی وجود دارند که واحدهای مسکونی
فراوانی در شهرهای مختلف ساخته و به راحتی در اختیار متقاضیان قرار دادهاند .در نقطه
مخالف ،پروژههایی که با سرمایه دولتی ساخته شدهاند همگی با تطویل مدت در اجرا و
بهرهبرداری همراه بودهاند ،پروژههایی که اکثرا با نواقص و گرفتاریهای زیادی در پایان
کار همراه بودهاند.
این نکته را باید در نظر داشت که هرگاه بخش خصوصی اقدام به ساخت مسکن کرده ،به
تعهدات خود تا 90درصد پایبند بوده است .بخش خصوصی برای آنکه بتواند سرمایهاش را
پسبگیرد،سعیمیکندتاپروژهراباسرعتبسازدوتحویلمردمبدهد.چنانچهدولتاجازه
ورود بخش خصوصی را با تضامین الزم در پروژههای عمرانی بدهد ،میتوان آینده روشنی
را برای بازار مسکن کشور متصور بود .هنگامی که مسووالن کشور عوض میشوند-امری
که به طور طبیعی هر چند سال یک بار اتفاق میافتد -تعهدات دولت زیر سوال میرود.
در نتیجه بخش خصوصی به عنوان سرمایهگذار صدمه میبیند.
دولت چنانچه میخواهد کاری برای مردم انجام دهد ،باید س��عی بر درس��ت انجام
دادن ضوابط و تعهدات داشته باشد .به نحوی که موجب مشارکت بخش خصوصی با
دولت شود.
* عضو هیات مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی

تورم و رکود همزمان

تولید مس��کن همانطوری ک��ه از عنوانش
مشخص است ،یکسری ملزومات دارد .در این رابطه
بحث زمین ،مصالح ،دستمزد و بستههای خدمتی
که سازمانها و نهادهای مختلف در حوزه صنعت
ساختمان ارائه میدهند ،سازمانهایی مانند شهرداریها ،نظام مهندسی ،شرکتهای
توزیع نیروی برق و دستگاههای خدماترسان مختلفی که ارتباط مستقیمی با این
صنعت دارند،مطرح است.
مسالهای که در خصوص دستگاههای خدماترسان کامال بدیهی است ،پیشبینی
یک افزایش قیمت شدید برای سال آینده است .در سالی که گذشت چیزی بیش از60
تا 70درصد افزایش قیمت در تعرفهها و بستههای خدمتی رصد شد .در خصوص بحث
دستمزد نیز جلسات کارگروهها در وزارت کار در حال پیگیری است .هر چند که در
فعالیتهای بخش خصوصی تولید مسکن تبعیت آنچنانی از آن اعداد و ارقام نمیشود،
اما پیشبینی من این است که  50تا  60درصد نیز در این حوزه شاهد افزایش قیمت
باشیم .الزم به ذکر است که در صورت افزایش دستمزدها ،کارخانجات تولیدکننده
مصالح ساختمانی نیز قطعا افزایش قیمت را در تولیدات خود لحاظ خواهند کرد.
در خصوص مس��اله زمین نیز ،باید گفت وقتی که همه عوامل دست به دست
هم میدهند تا در سال آینده شاهد افزایش قیمت باشیم ،قطعا زمین نیز از همین
موضوع تبعیت خواهد کرد.
به نظر من مهمترین اتفاقی که در سال آینده خواهد افتاد ،شاهد تورم در حوزه
مسکن خواهیم بود .اما باید دید که این تورم منتج به ایجاد ثبات در بازار خواهد شد
یا اینکه ایجاد رکود خواهد کرد .به زعم من رکود محتملترین گزینه در این رابطه
به شمار میرود .پیشبینی من برای سال آینده بازار مسکن ،وجود تورم و رکود به
صورت توامان است.
در این رابطه الزم است تا برنامهریزی مشخص و مدونی صورت گیرد .در خصوص
اینکه گفته میشود تورم و رکود به صورت همزمان خواهد بود ،باید گفت بخشی از
رکود نشات گرفته از شکافی است که به لحاظ افزایش قیمتها در حوزه مسکن رخ
خواهد داد .با توجه به بودجهای که برای سال آینده دیده شده و سیاستهایی که
مسووالن اتخاذ کردهاند ،به نظر میرسد کامال در راستای افزایش قیمت مسکن پیش
خواهیم رفت .حقوق و مزایای مردم هم که آنچنان افزایشی پیدا نمیکند .از طرفی دیگر
بستههای کمکی و تسهیالت بانکی هم با شرایطی بسیار دشوار اعطا میشود.
شرایط را خوب و مساعد نمیبینم .لزوم یک کالبدشکافی اورژانسی در این زمینه به
شدت حس میشود .در خصوص ساخت چهار میلیون یا هر تعداد دیگری مسکن نیز
باید بخش خصوصی صحبت کند ،نه دولت! امروزه شاهد آن هستیم که جای بخش
خصوصی و دولت با یکدیگر عوض شده است .نمایندگان مجلس و دولتیها از کمبود
مسکن و شرایط نامساعد مستاجران در سطح کشور صحبت میکنند ،در صورتی که
شأن و جایگاه دولت و مجلس ،حل موضوعات و معضالت است نه اعالم آنها!
در طول یک فرآیند دو ،سه ماهه فراخوانی در حوزه جهش تولید مسکن داده شد،
فراخوانی که با استقبال نزدیک به شش میلیون متقاضی روبهرو شد؛متقاضیانی که در
راستای خانهدار شدن به دولت اطمینان کردهاند .افرادی هم هستند که هنوز اطمینانی
به مسووالن ندارند .بسیاری دیگر نیز اساسا اعتقادی به این موضوع نداشته و مطمئن
هستند که در بازار آزاد میتوانند متناسب با درآمدشان صاحب مسکن شوند.
نکته قابل توجه دیگر این است که خرید و فروش مسکن و اجاره؛ با یکدیگر رابطه
تنگاتنگی دارند و باید در نظر داشت که اجارهبها تابعی از قیمت تمامشده مسکن است.
هنگامی که با افزایش قیمت مسکن در بازار مواجه باشیم ،قطعا نرخ اجاره نیز دچار
افزایش خواهد شد .یادمان باشد که نظم میزان عرضه و تقاضا در حوزه اجارهداری
بر هم خورده است .این برهمخوردن نظم به طور حتم موجب تشدید شرایط خواهد
شد .ما اکنون حدود هشت میلیون نفر مستاجر در کشور داریم .ما هیچگاه شاهد
چنین شرایطی نبودیم .طی یک فرآیند تقریبا 10ساله تعداد مستاجران نزدیک به
 40درصد افزایش داشته است.
مساله پروانههای ساختمانی موضوع مهم دیگری است که به افزایش قیمت در
بازار دامن میزند .این مساله مثل یک هدایتگر در بازار عمل میکند .متاسفانه در
شوراهای شهر و شهرداریها لوایح سنگینی برای شهر وضع میشود ،اتفاقاتی که
بدون شک تاثیر نامطلوبی بر بازار میگذارد .فرار سرمایه ،رکود تولیدات کارخانجات،
افزایش قیمت مسکن و اثرات نامطلوب بر بعد اشتغال از جمله این تاثیرات هستند .در
شرایطی که تولید در حوزه مسکن متوقف شود ،بسیاری از کارخانجات قادر نیستند
محصوالتشان را در بازار ارائه کنند .از طرفی درآمد بسیاری از کارگران ،استادکاران
و مهندسان به حوزه ساختوساز وابسته است .تولیدکننده مسکن نیز با لمس این
مساله که فعالیت در بازار توجیه اقتصادی ندارد ،قطعا از بازار خارج میشود؛ اتفاقی
که منجر به خروج یک زنجیره تولید از بازار میشود.
* دبیر انجمن انبوهسازان کشور

«جهانصنعت» در گفتوگو با فردین آقابزرگی بررسی میکند

کارنامه مردود بورس

زینب مختاری

شاخص کل بورس از ابتدای ریزشهای مرداد سال گذشته تاکنون بیش از 38
درصد اصالح کرده اس��ت .روند اصالحی شاخص کل اگر چه در ماههای میانی بهار تا
تابستان سال جاری رو به پایان مینمود اما با ورود به شهریور و آغاز دوباره سیاست
عرضه آبشاری اوراق دولتی ،از سر گرفته شد تا بازار سرمایه مجددا در مدار رکود
قرار گیرد .این روند همچنین با شدت خروج پول به محض ایجاد فرصتهای فروش
همراه شده است .بدین ترتیب بازار سرمایه طی  19ماه گذشته چالشهای زیادی را از
سر گذرانده و همچنان نیز در برخی از تلههای سیاستگذاری اقتصادی دولت و مجلس
گرفتار است .به گفته کارشناسان تنها ورود پول میتواند به عنوان محرکی قوی ،موتور معامالت بورس را مجددا
روشن کند اما این ورود پول نیز خود به اعتماد سرمایهگذاران وابسته است؛ اعتمادی که به نظر نمیرسد به
این زودیها مجددا ایجاد شود« .جهانصنعت» در گفتوگو با فردین آقابزرگی تحلیلگر بازار سرمایه و مدیرعامل
شرکت سبدگردان نیکان به بررسی کارنامه بورس طی ماههای گذشته پرداخته و چالشهای پیش روی بازار در
سال جدید را مورد ارزیابی قرار داده است که در ادامه میخوانید.

 بورس پس از 19ماه اصالح قیمتی همچنان عموما
منفی است و نتوانسته به مدار تعادل بازگردد؛ دالیل
ت�داوم این روند نزولی را در چه مواردی جس�توجو
میکنید؟
بازدهیمنفی 2درصدیشاخصکلبورسدستکمپس
از  11ماه از سال  1400در حالی که سایر بازارهای مسکن،
طال ،ارز و خودرو بین پنج تا 15درصد بازدهی داشتهاند کارنامه
خوبی برای بورس نبود و توجه اغلب فعاالن اقتصادی و بازار
سرمایه را به این نکته جلب کرد که چه دالیلی موجب چنین
وضعیتی شده است؟
پیشبینی روند کاهش��ی نرخ ارز ،تغییرات در فرمول
محاسبه نرخ خوراک گاز و سوخت صنایع ،کسری بودجه
دول��ت ،پیشنویس الیح��ه بودجه  1401و رش��د قابل
توجه ش��اخص و سطح عمومی قیمتها در سال 1399
مهمترین عوامل موثر بر وضعیت کنونی بورس اس��ت و
موجب سرخوردگی سرمایهگذاران شده است؛ به خصوص
کس��انی که در سال  99و در اوج قیمتها به بورس وارد
شدهاند .رکود نسبتا طوالنی توام با خروج نقدینگی 110
هزار میلیارد تومانی از ابتدای سال  99آمار مناسبی برای
بورس نیست.

 آیارفتارفعلیسرمایهگذارانواصرارآنهابهفروش
سهام هیجانی است؟ به ویژه اینکه این فروشها بعضا
با نگاه به ش�اخص کل صورت میگی�رد؛ از همین رو
این سوال مطرح میشود که آیا شاخص کل میتواند
نشاندهنده وضعیت واقعی بازار باشد؟

 نماگرشاخصکلبهتنهاییوضعیتکاملی
از فضای موجود در بورس را نشان نمیدهد؛
به خصوص ک��ه با مدیریت ش��اخص به طرق
مختلف و بعضا خالف جهت مسیر واقعی حرکت
قیمت سهام و شاخص -که منبعث از اثر منفی
متغیرهاییهمچوننرخبهرهبینبانکی،نرخموثر
اوراق بدهی در بازار ثانویه ،تغییر قابل توجه
قیمت تمامشده مواد اولیه شرکتها و صنایع
و سایر عوامل اثرگذار هستند -نه تنها شکل و
روند واقعی بازار را نشان نمیدهد بلکه موجب
عدم تعادل در ب��ازار و ایجاد رفتار هیجانی از
سوی اغلب سرمایهگذاران خواهد شد.

سیاست و سطح ریسکپذیری هر سرمایهگذار با احتساب
قیمت تمامشده پرتفوی با سایر سرمایهگذاران متفاوت است و
در یک لحظه از زمان برخی فروشنده و برخی خریدار هستند.
در این میان اما نماگر شاخص کل به تنهایی وضعیت کاملی
از فضای موجود در بورس را نشان نمیدهد؛ به خصوص که با
مدیریت شاخص به طرق مختلف و بعضا خالف جهت مسیر
واقعی حرکت قیمت سهام و شاخص -که منبعث از اثر منفی
متغیرهایی همچون نرخ بهره بین بانکی ،نرخ موثر اوراق بدهی
در بازار ثانویه ،تغییر قابل توجه قیمت تمامشده مواد اولیه
شرکتهاوصنایعوسایرعواملاثرگذارهستند-نهتنهاشکل
و روند واقعی بازار را نشان نمیدهد بلکه موجب عدم تعادل در
بازار و ایجاد رفتار هیجانی از سوی اغلب سرمایهگذاران خواهد
شد .در سال  1400تغییرات قابلتوجهی در برخی بازارها از
جمله کریپتو و بازارهای مالی کشورهای توسعهیافته رخ داد
که در کنار افت قابل توجه حداکثر طی چند روز کاری آنها
و بالفاصله متعادل شدن بازارها ،باید درس آموزندهای برای
مسووالنماباشدکهایجادتعادلدربازاربامکانیسماصالحخود
انتظام در بازار به دست میآید و مقاومت در برابر اصالح قیمت
نه تنها توجیهپذیر نیست بلکه بار مالی قابل توجهی نیز در بر
خواهد داشت .شاخص در صورتی که دستکاری نشود نماگر
مناسبی است اما تجربه گذشته نشان میدهد در حال حاضر
به تنهایی نش��اندهنده وضعیت واقعی در بازار نیست .حد
نوسان قیمت سهام در بازار 20سال قبل کارکردی متفاوت از
امروز داشته است و نمیتوان با همان نگاه تنظیمگر  20سال
قبل ،برای بازار امروز مقررات وضع کرد .همچنین الزم است
با بهروزرسانی قوانین مربوط به دستکاری قیمتی و معامالت
با اطالعات نهانی و با استفاده از ابزارهای جدید مبتنی بر علوم
داده ،نظارتی کارآمد ،متناسب با شرایط و بازیگران امروز بازار
به عمل آید.
 ازسالگذشتههربارکهشاخصکلدرروندنزولی
قرارمیگرفت،نمایندگانمجلسبحثضعفنظارتو
تخلفات در بازار سرمایه را مطرح میکردند و خواستار
ورود قوه قضاییه به مساله بازار سرمایه میشدند .این
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روند تا بدانجا ادامه یافت که اکنون مدتی اس�ت قوه
قضاییه به این پرونده ورود کرده است .فارغ از تغییر
نگرش نمایندگان مجلس همزمان با تغییر دولت ،به
نظر ش�ما بهترین شیوه نظارت و کنترل تخلفات در
بازارسرمایهچیست؟
فضای کسبوکار در بازار سرمایه به واسطه امکان کسب
سود آنی و در مقابل زیان برای سرمایهگذاران از حساسیت و
اهمیت باالیی برخوردار است؛ به خصوص که دسترسی به
اطالعات منصفانه و شفاف در لحظه میتواند چنین امکانی را
فراهمسازد.فرآیندوسازوکارمعامالتدربورسازسویمراجع
متعدد بازرسی درونی و بیرونی به گونهای نظارت میشود که
در برخی موارد آنچنان دست و پاگیر خواهد بود که بازدارنده
و عامل کندشدن معامالت میشود .اما ورود هر مرجع دیگر
به شرط عدم ایجاد مانع برای انجام امور جاری در بورسها
خالی از اشکال و مبراکننده تشکیالت سازمان بورس از وقوع
تخلفات خواهد بود.
 به نظر شما مهمترین چالشهای بازار سرمایه در
سال 1401چهخواهدبودوبهتراستدولتچهمسیری
را در پیش بگیرد تا آسیب کمتری به بازار سرمایه و
س�هامداران به عنوان یکی از بزرگترین بخشهای
اقتصادی کشور وارد شود؟
توج��ه اغلب فعاالن اقتصادی و فعاالن بازار س��رمایه
درحال حاضر متمرکز بر این موضوع است که آیا دولت
خواهد توانست نابهنجاریهای بازار سرمایه را که به واسطه
تاثیرپذیری از اقتصاد کشور که به طور ساختاری توام با نرخ
باالی تورم ،نرخ صفر رشد اقتصادی طی  10سال پیشین
است و به صورت ساختاری و متاسفانه نهادینهشده است،
به مدار تعادل و بهبود یافته تغییر دهد؟ اگر چه خواسته
تمام دولتها بهبود اوضاع اقتصادی و معیشت مردم است
اما مساله مهم برنامهها و سیاستهای اقتصادی این است
که میتواند این انتظارات بحق و شایسته را برآورده نماید.
تالشهای مقطعی دولتها طی س��ه دهه گذشته برای
بهبود وضعی��ت اقتصادی و اتخاذ سیاس��تهای پولی و
مالی کیفیت سیاس��تگذاری ،به دالیل مختلف ضعیف و
بعضا ناپایدار و ناکام بوده است .علت اصلی این ناپایداری
و ناکامی سیاس��تهای کوتاهمدت و مقطعی دولتهای
منتخب در حوزه متغیرهای اقتص��ادی مانند نرخ تورم،
نرخ رش��د اقتصادی ،حجم نقدینگی ،نرخ بیکاری و سایر
متغیرهای اثرگذار اقتصادی برای ارائه آمار و ارقام مناسب
از عملک��رد خود برای مخاطبان و عوام و حتی اخیرا نگاه
ابزاری به بازار سرمایه به عنوان قلک تامین کسری بودجه
و نقدینگی بوده است .راه برونرفت از چالشهای اقتصادی
ن��گاه بلندمدت ،پروژهای و منظومهای اس��ت .بازگش��ت
به اصول حکمرانی اقتصادی و اس��تفاده از تجربه س��ایر
کش��ورها در سیاستهای توسعه اقتصادی و بهکارگیری
تئوریه��ای علم اقتص��اد روز دیگر راه��کار برونرفت از
چالشهای اقتصادی کشور خواهد بود .چالشهای اقتصاد
ایران عمدتا ریشه در بحران تئوریک و نگرش سیستمی
دارد نه بحران مدیریتی .تبحر مدیران اجرایی کش��ور با
فرض گزینش و به کارگیری برترین تکنوکراتها نیز برای
مرحله پساسیاستگذاری کاربرد دارد که در خأل تئوریک،
اصال امکان ورود به این مرحله را نخواهد داش��ت .مرتفع
ساختن ریشه معلولهایی چون تورم ،بیکاری ،معیشت عامه
مردم و فساد ،صرفا در یک منظومه و با سیاستگذاریهای
مبتنی بر تئوری علمی امکانپذیر خواهد بود و به شرط
وجود اراده مصمم قطعا قابل دس��ترس است .با اشاره به
صحبتها و برنامههای ارائهشده توسط جناب آقای رییسی
به نظر میرسد امکان دستیابی به اهداف میسر خواهد بود.
فضای کنونی بازار سرمایه طی دو سال گذشته با افزایش
ضریب نفوذ س��هامداری از شش میلیون فعال بورسی به
بیش از  50میلیون نفر ،از تصمیمات سازمان بورس تاثیر
میپذیرد .چنانچه به هر دلیل مسووالن اقتصادی و دولت
بخواهن��د نظرات خود را بدون توجه به تاثیرات نامطلوب
آن بر منافع سایر سهامداران و فعاالن بازار سرمایه دیکته

کنند ،موجب ضرر و زیان اکثریت سهامداران خواهد شد.
با آسیبشناسی این وضعیت به این نتیجه میرسیم که
نگاه کوتاهمدت دولتها و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه
در جهت تامین منابع و کاستیهایی که ممکن است در تراز
عملیاتی آنها وجود داشته باشد با منافع و اهداف بلندمدت
سایر سهامداران متعارض است.
 به نظر شما با چه رویکردی میتوان بازار سرمایه
را به ریل اصلی خود بازگرداند؟
تالش در جهت حفظ استقالل سازمان بورس و شورای
عالی بورس مهمترین نکتهای اس��ت که میتواند موجبات
اثربخش بودن پیشنهادات حاضر را فراهم نماید و یا حداقل
درصد موفقیت اعمال این راهکارها را افزایش دهد.
افزایش نقدشوندگی ،تامین مالی بنگاهها ،ایجاد شفافیت
و افزایش کارایی بازار ،رئوس وظایف سازمان بورس هستند.
اهتمام در ایجاد استقالل سازمان بورس ،حمایت از آن سازمان
بااستراتژیحفظمنافعبلندمدتسهامداران،اصالحقانونبازار
اوراق بهادار با محوریت تصدی مسوولیت بخش خصوصی در

 حد نوسان قیمت س��هام در بازار 20
سال قبل کارکردی متفاوت از امروز داشته
است و نمیتوان با همان نگاه تنظیمگری20
س��ال قبل ،برای بازار امروز مقررات وضع
کرد.الزماستبابهروزرسانیقوانینمربوط
به دس��تکاری قیمتی و معامالت با اطالعات
نهانیوبااستفادهازابزارهایجدیدمبتنیبر
علومداده،نظارتیکارآمد،متناسبباشرایط
و بازیگران امروز بازار به عمل آید.
 راه برونرفت از چالشهای اقتصادی
نگاه بلندمدت ،پروژهای و منظومهای است.
بازگش��ت به اصول حکمران��ی اقتصادی
و اس��تفاده از تجربه س��ایر کش��ورها در
سیاستهایتوسعهاقتصادیوبهکارگیری
تئوریهای علم اقتصاد روز دیگر راهکار
برونرفت از چالشهای اقتصادی کش��ور
خواهد بود.

شورای عالی بورس و محدودیت در امکان جابهجایی رییس و
اعضای هیاتمدیره سازمان بورس ،اصالح و یا تغییر ترکیب
ش��ورایعالی بورس با محوریت اشخاص حرفهای و بخش
خصوصی ،اجرای اصل 44قانون اساسی و کاهش تصدیگری
و مدیریت دولت بر بنگاههای اقتصادی ،الزام به افزایش سهام
شناور آزاد کلیه شرکتها که نظام عرضه و تقاضا را متعادل
نماید ،حذف تدریجی دامنه نوسان قیمت در بورس ،کاهش
دخالت دستوری در امور شرکتهای بورسی و تحمیل قیمت
بدون توجه به مکانیسم عرضه و تقاضای بازار از جمله مواردی
است که میتواند بازار سرمایه را از وضعیت فعلی خارج کند.
چنانچه برنامههای عملیاتی و منسجمی در زمینه مرتفع
کردن ایرادات گذشته در وضعیت اقتصاد کشور به اجرا درآید
میتواند تصویری ش��فاف و رو به رشد برای بازار سرمایه و
بورس ایجاد نماید.
 بحث حاکمیت شرکتی یکی از چالشهای مهمی
استکههموارهموردبحثقراردارد؛بهنظرشماچگونه
میتوان این موضوع را در بازار سرمایه به نحو مطلوب
پیادهسازی کرد؟
زمانی که بین مالکیت و مدیریت یک س��ازمان جدایی
رخ دهد ،زمینه برای فعالیت خودمختار مدیران منفعتطلب
مهیا شده تا اقداماتی را در راستای منافع شخصی خود انجام
دهند .حاکمیت شرکتی از لحاظ تئوریک به عنوان یکی از
سیاستهایاجرایینظریهحکمرانیخوبشناختهشدهاست
و از این رو باید آن را از آموزههای اقتصاد نهادگرا به شمار آورد.
مطابق با توصیههای اقتصاد نهادگرای جدید ،مسیر گذار به

رقابتپذیری ،شفافیت و اقتصاد بازار برای کشورهای در حال
توسعه از خصوصیسازی نمیگذرد ،بلکه از حکمرانی خوب و
بهتبعآنپیادهکردنآموزههایحکمرانیشرکتیدربنگاههای
اقتصادی خواهد گذشت.
ایجاد بازارهای منصفانه ،شفاف ،منظم و کارآمد مستلزم
به اجرا درآوردن وظایف اصلی نهاد ناظر و قانونگذار در بازار
سرمایه است .حفاظت از منافع سرمایهگذاران -به خصوص
سرمایهگذاران خرد -تسهیل تشکیل سرمایه شرکتها و
تنظیم بازارهای منصفان��ه و کارآمد از دیگر وظایف نهاد
قانونگذار بازار س��رمایه است .در بخش حفاظت از منافع
سرمایهگذاران ،وظیفه نهاد ناظر ،ساده و مشخص است؛
با همه س��رمایهگذاران ،اع��م از خرد و کالن باید برخورد
منصفانهای صورت پذیرد و همگان دسترسی یکسانی به
اطالعات داش��ته باشند؛ بنابراین قوانین مربوط به افشای
دقیق و به موقع اطالعات شرکتهای بورسی ،صندوقهای
سرمایهگذاری و سایر نهادهای مالی در این راستا تنظیم
شده است .همچنین در راستای تسهیلگری تامین مالی و
تشکیل سرمایه شرکتها ،نهاد ناظر باید با تنظیم مجموعه
مقررات یکپارچه و ش��فاف ،راههای مختلف برای تامین
مالی را در اختیار شرکتها و کارآفرینان قرار دهد تا هم
موجب رونق اقتصادی و توس��عه نوآوری در کشور شود و
هم فرصتهای سرمایهگذاریهای متعدد و جذاب را برای
عموم مردم فراهم سازد.
نهادناظرهمچنینبایدنگهبانونگهداربازارهایمنصفانهو
کارآمدباشد.بازاریکموجوددینامیکوزندهاستوتحتتاثیر
شرایط و ابزارهای جدید ،پیوسته در حال تغییر و پیچیدهتر
شدناست؛بنابرایننظارتبربازارنمیتواندبهصورتاستاتیک
و مانا باشد و تنظیمگری موثر ،نیازمند نگاه تخصصی و پویا
به قوانین و مقررات و فعالیتهای نظارتی است .هر سازمان،
اعم از تجاری و غیرتجاری ،برای انجام ماموریت و دستیابی
به اهدافی تاس��یس شده است .از این رو تعیین ماموریت و
اهداف ،فعالیت در جهت دستیابی و پایش دستیابی به آنها،
سه جزء الینفک هر سازمانی محسوب میشود .این مساله
الجرم سازمان را به سه حوزه «تصمیمگیری»« ،عملیاتی» و
«نظارتی» تقسیم میکند .حکمرانی شرکتی ،در فهم کالن
آن ،مجموعه اصولی است که تالش میکند روابط بین این سه
حوزه را در یک سازمان بهگونهای سامان بخشد که دستیابی
به اهداف مطروحه با حداکثر بهرهوری ممکن صورت پذیرد.
حیطه دخالت حکمرانی شرکتی در سازمان ،کلیه حوزههای
مختلف مالکیتی و مدیریتی آن را شامل میشود .از جمله
این حوزهها میتوان به «ساختار و ترکیب ارکان»« ،فرآیند
تصمیمگیری»« ،تنظیم و تدوین برنامههای راهبردی ،مالی و
عملیاتی»«،کنترلهایداخلی»«،نظارتومدیریتریسک»،
«مدیریت ذینفعان»« ،مدیریت و ارزیابی عملکرد»« ،افشای
اطالعات» و «گزارشدهی» اشاره کرد .برای اجرایی شدن موارد
فوق،عالوهبرسازماندهیمتناسبباشرایطجدیددرنهادناظر،
توجه ویژه به یک بازوی تحلیلی در ساختار نهاد ناظر ضروری
است .الزم به ذکر است پس از بحران مالی در آمریکا ،بخش
تحلیل اقتصادی و ریسک (* )DERAدر کمیسیون بورس
و اوراق بهادار آمریکا به عنوان یکی از بازارهای مالی توسعهیافته
ایجادشدکهوظیفهآنمشارکتدرسیاستگذاری،وضعقوانین
و بررسی اثرات آن بوده است.
حفاظت از سرمایهگذاران در بازارهای مالی توسعهیافته
مانند آمریکا و تمرکز کمیسیون بر سرمایهگذاران خرد به
این دلیل است که خانوارهای آمریکایی بهطور مستقیم یا
غیرمستقیم از طریق صندوقهای سرمایهگذاری مشترک،
حسابهای بازنشستگی و سایر روشهای سرمایهگذاری
غیرمس��تقیم در بازار س��هام فعال هس��تند .قوانینی که
کمیسیون بر اجرای آن نظارت میکند ،بر اساس یک مفهوم
س��اده بنا نهاده شده است و آن عبارت است از برخوردی
منصفانه با همه سرمایهگذاران در جامعه و امکان دسترسی
یکس��ان همه به اطالعات مشخصی از سرمایهگذاریها و
فروشندگان آن.
*DERA: Devision of Risk and Analysis

علی سعدوندی اقتصاددان در گفتوگو با «جهانصنعت» تشریح کرد

رد پای دولت در تبدیل بورس به «نابازار»
گ��روه بورس -بازار س��رمایه در حالی س��ال  1400را به پایان میبرد که همچن��ان در تله بهرهبرداریهای
حداکثری سال  99گرفتار است .از فروردین سال  99تاکنون بازار سرمایه سه بار شاهد تغییر رییس سازمان
بورس بوده است؛ نکته حائز اهمیت آنکه هر بار نیز بهبود شرایط بازار سرمایه به نفع بازیگران این بازار اعم از
شرکتها و سهامداران به عنوان توجیه وزرای اقتصاد برای ایجاد این تغییرات ،ذکر شده است .با این حال اما
آنچه طی این دو سال هرگز مشاهده نشده ،اهداف اعالمی سیاستمداران یا به عبارت دیگر بهبود وضعیت در
راستای تامین منافع سرمایهگذاران بوده است .از رشد حبابی و فریبنده سال  99که محصول انجام بیچون و
چرای سیاستهای وزارت اقتصاد از سوی سازمان بورس بود گرفته تا سرکوب بازار سرمایه از شهریورماه سال
جاری تاکنون را میتوان نتیجه نگاه بهرهبردارانه دولتها به بازار سرمایه و اعمال سلیقه در جریان معامالت و
پذیرش شرکتها دانست .سیاستهایی که به رغم تغییر دولت ،تحول تیمهای اقتصادی و حتی جابهجایی مدیران
سازمان بورس همچنان ادامه دارند .در این میان اگر چه طی دو سال گذشته بازار سرمایه دستاوردهای بودجهای
امیدوارکنندهای داشته است اما این موفقیتها نیز تنها نتیجه افزایش دربرگیری و نفوذ بازار سرمایه در جامعه،
گسترش اعتراضات سهامداران خرد و رایزنیهای بیوقفه فعاالن بازار سرمایه بوده است و نمیتوان نام تغییر
نگاه دولتها را بر این موفقیتهای محدود نهاد« .جهان صنعت» در گفتوگو با علی سعدوندی -اقتصاددان -نقش
دولت در ایجاد وضعیت بحرانی بازار سرمایه و دورنمای این بازار در سایه سیاستهای آتی اقتصادی را بررسی
کرده است که در ادامه میخوانید.

 به نظر ش�ما دولت تا چه میزان در وضعیت
کنونی بازار سرمایه نقش داشته است؟
اگر وضعیت بازار به اینجا کشیده شد ،قطعا نتیجه
سیاستهای سیاس��تگذار بوده است .سیاست دولت
این بود که در س��ال  99کس��ری بودج��ه را از محل
بازار سرمایه تامین کند؛ بنابراین در آتش بازار دمید،
سیاست انبساطی پولی در پیش گرفت و منابع پولی
را به بازار تزریق کرد.
در همین حال به اندازه کافی اوراق و سهام جدید
عرضه نکرد! حتی در عرضه اولیه شرکتهای غیردولتی
نیز تس��ریع صورت نگرفت .در حالی که میتوانست
کس��ری بودجه را از محل اوراق تامین کند .این شد
که بازار سرمایه بیش از حد رشد کرد؛ یعنی شاخص
کل که در بهمن ماه سال  98کمتر از  500هزار واحد
بود تا مردادماه س��ال  99به بیش از دو میلیون واحد
رسیده بود .به عبارت دیگر شاخص کل چهار برابر شد!

هر جای دنیا هم که این اتفاق رخ دهد به یک فاجعه
میانجامد و کشور ما هم مستثنی نیست؛ خالف آنچه
برخی گمان و ادعا میکنند که باید یک مدل بومی از
بورس بسازیم ،این مدل بومی فقط به تخریب اقتصاد
کشور انجامیده و وضعیت را بدتر کرده است .بنابراین
رش��د س��ال  99در واقع یک حباب بود اگر چه همه
هم آن را انکار میکردند و مدعی بودند که حبابی در
بازار نیست .اما متاسفانه این حباب ترکید و هماکنون
عواقب آن را شاهد هستیم.
 بازار سرمایه در طول  19ماه گذشته نتوانسته
اس�ت به مدار تعادل بازگ�ردد؛ دلیل این در جا
زدن چیست؟
حاال حباب ترکیده اس��ت؛ اما نسبت اندازه بازار به
اندازه  GDPممکن اس��ت تا  50درصد کاهش پیدا
کند یا ممکن است حتی تا یک و نیم برابر یا دو برابر
معادل  150تا  200درصد  GDPهم افزایش یابد .این

رنج معقولی است اما بستگی به سیاست سیاستگذار
دارد که وقتی بازار فروریخت ،تا چه حد بتواند اعتماد
را جلب کند که شاخص بیشتر از آن پایین نیاید .یعنی
اگر یک زمانی شاخص حباب مثبت داشته است حاال
به حباب منفی نینجامد .متاس��فانه سیاستهایی که
در پیش گرفته ش��دند سیاستهای مناسبی نبودند
و ش��اخص کل بیش از حد کاهش پی��دا کرد .البته
ش��اید اکنون مس��ووالن بازار س��رمایه ادعا کنند که
حتی شاخص کل هم بیش از حد کاهش پیدا نکرده
است اما در واقع اغلب سهام بازار کاهش قیمت خیلی
جدی داشتهاند و بسیاری از سهام بازار به زیر قیمت
ذاتی خود رسیدهاند.
 همانطور که گفتید ما نتوانس�تهایم نمونه
بوم�ی موفق�ی از ب�ورس را ارائه دهیم؛ س�وال
اینجاس�ت ک�ه اکن�ون ب�ورس ای�ران چگونه
میتواند فاصله خود را با استانداردهای جهانی
کاهش دهد؟

 خالف آنچه برخی گمان و ادعا میکنند
که باید یک مدل بومی از بورس بسازیم،
این م��دل بومی فقط ب��ه تخریب اقتصاد
کش��ور انجامیده و وضعیت را بدتر کرده
اس��ت .بنابراین رشد س��ال  99در واقع
یک حباب بود اگر چه همه هم آن را انکار
میکردند و مدعی بودند که حبابی در بازار
نیست .اما متاس��فانه این حباب ترکید و
هماکنون عواقب آن را شاهد هستیم.
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ما یک سیاس��ت کامال مخرب داشتهایم که منجر
به بیعدالتی و حرامخواری در بازار سرمایه شده است
ک��ه در دنیا معمول نیس��ت .یعنی اگ��ر در بازارهای
جهانی قرار باش��د دزدی هم بش��ود ،به صورت علنی
انجام نمیش��ود .در بورس ،دامنه نوسان و حجم مبنا
باعث سرخطیگذاری شده است .حاال مسووالن بورس
حاضر نیستند این مقرره مخرب را لغو کنند؛ در حالی
که در بورسهای جهانی ما چنین وضعیتی را شاهد
نیستیم .در بورسهای دنیا ما یکسری مقررات داریم
تحت عنوان «جریانشکن» که باید در ایران هم اجرا
شوند .این مقررات البته وجود دارند اما در عمل اجرا
نمیشوند یا به عبارت دیگر به شرایطی که در قانون
تعریف شده نمیرسیم تا از جریانشکن استفاده کنیم.
ای��ن را هم توجیه میکنند و میگویند که بازار ایران
با سایر بازارها فرق میکند و در نتیجه حق مردم در
این بازار خورده میش��ود! اینها باید اصالح شوند و تا
زمانی که مقاومت و توجیه وجود داشته باشد اصالح
نمیش��ود .خیلی راحت توجیه میکنند .تا زمانی که
مقاومت وجود دارد و سیاستها به سمت کارایی بازار
نیست وضعیت به همین شکل باقی میماند و مشکالت
هم ادام��ه مییابند .فعال هم به رغم فش��ارهایی که
فعاالن بازار وارد آوردهاند و تقاضاهایی که متخصصان
و کارشناس��ان داش��تهاند ،به نظر نمیرسد سازمان
بورس بنا داش��ته باشد تغییراتی در جهت شفافیت و
افزایش کارایی و عدالت در بازار س��رمایه انجام بدهد.
بنابراین وضعیت بازار همین است که امروز میبینیم.
اگر آن سیاس��تهای مخرب تغییر کند ،بازار خیلی
راحت بازمیگردد.
 صحبته�ای زیادی درباره شاخصس�ازی
و دستکاری ش�اخصها در بازار سرمایه مطرح
میش�ود؛ آیا میتوانیم بگوییم که بازار سرمایه
ای�ران نوع�ی از کنت�رل دس�توری را تجرب�ه
میکند؟
بل��ه ،قطعا همین طور اس��ت .از یک طرف کاالها
و محصوالت ش��رکتهای بورس��ی را قیمتگذاری
میکنن��د که دخال��ت در مالکیت افرادی اس��ت که
صاحب سهام این شرکتها هستند و به عبارت دیگر
اجحاف در حق کس��انی اس��ت که ب��ه دولت اعتماد
کرده و در صنایع و شرکتهای بورسی سرمایهگذاری
کردهاند .طبیعی اس��ت افرادی که در بورس سهامدار
این ش��رکتها هستند به سمت فروش سهام هدایت
ش��وند زیرا دولت روی این ش��رکتها دست گذاشته
و قیمتگذاری دس��توری را اعمال میکند .از سمت
دیگر وقتی سهامداران فروشنده میشوند دولت تالش
میکند به صورت مصنوعی و دستوری قیمت برخی
از ش��رکتها را در سطوحی حفظ کند که در نتیجه
ش��اخص کل حفظ ش��ود .یعنی در واقع حفظ ظاهر
میکنند .حقیقت این است که در بازار سرمایه ایران
کس��ی به دنبال اصالح باطن نیست و فقط به دنبال
حفظ ظاهر هستند!
 ش�اخص کل تا چه میزان نمایانگر وضعیت
کلی بازار است؟
ش��اخص کل میتواند نمایانگر وضعیت بازار باشد
به شرط آنکه درست محاسبه شود! در عین حال باید
ش��اخصهای متعددی وجود داشته باشد که بتواند
وضعیت بازار را به خوبی نشان دهد .در بورسهای دیگر
هم همین طور است .مثال در بورس آمریکا ،هم شاخص
داوجونز وجود دارد و هم شاخصS&P500؛ همچنین
شاخصهایی مانند راسل  2000یا راسل  3000وجود
دارند که هر کدام کاربردهای خاص خود را دارند .در

بورس تهران هم نیاز به شاخصهای متعددی است.
ام��ا در واقع در بحث شاخصس��ازی در بورس ایران
باید گفت که شاخص کل اعتبار خود را از دست داده
و دیگر کس��ی به ش��اخص توجهی نمیکند .چه این
شاخص مثبت باشد چه منفی در واقع صالحیت خود
را از دست داده است زیرا در بازار دخالت صورت گرفته
است .شخص رییس سازمان بورس در شاخصسازی
دخالت میکند؛ در واقع شاخص را در بازار ایران رسم
میکنند! این جای تاس��ف اس��ت که ما امروز در این
مرحله از سطح تفکر و مدیریت قرار داریم.
 به نظر ش�ما بزرگترین چالش�ی که ممکن
است س�ال آینده بازار سرمایه با آن مواجه شود
چ�ه خواهد بود؟ اهالی بازار س�رمایه باید به چه
نکاتی توجه کنند؟

 وقتی سهامداران فروشنده میشوند
دولت تالش میکند به صورت مصنوعی و
دس��توری قیمت برخی از شرکتها را در
سطوحی حفظ کند که در نتیجه شاخص کل
حفظشود.یعنیدرواقعحفظظاهرمیکنند.
حقیقت این است که در بازار سرمایه ایران
کسی به دنبال اصالح باطن نیست و فقط به
دنبال حفظ ظاهر هستند!
 در بحث شاخصسازی در بورس ایران
باید گفت که شاخص کل اعتبار خود را از
دست داده و دیگر کسی به شاخص توجهی
نمیکند .چه این ش��اخص مثبت باشد چه
منفی در واقع صالحیت خود را از دس��ت
داده اس��ت زیرا در ب��ازار دخالت صورت
گرفته است .شخص رییس سازمان بورس
در شاخصسازی دخالت میکند؛ در واقع
شاخص را در بازار ایران رسم میکنند!
 این دیگر «بازار» نیس��ت بلکه باید
گفته ش��ود «ناب��ازار س��رمایه»« ،فعاالن
ناب��ازار» و «مدی��ران ناب��ازار»! ت��ا زمانی
ک��ه س��رخطی ،دامنه نوس��ان و حجم مبنا
وج��ود دارد و برای محصوالت ش��رکتها
قیمتگذاری دستوری صورت میگیرد ،تا
زمانی که ریاست سازمان بورس مستقیما
در تعیین قیمت س��هام مداخله میکند و
تا زمانی که رکن بیهودهای مانند صندوق
تثبیت بازار وجود دارد ،این بازار نیس��ت
بلکه «نابازار» است!

ابتدا این س��وال باید درست مطرح شود؛ در واقع
این دیگر «بازار» نیست بلکه باید گفته شود «نابازار
سرمایه»« ،فعاالن نابازار» و «مدیران نابازار»! تا زمانی
که س��رخطی ،دامنه نوسان و حجم مبنا وجود دارد
و برای محصوالت ش��رکتها قیمتگذاری دستوری
صورت میگیرد ،تا زمانی که ریاست سازمان بورس
مستقیما در تعیین قیمت سهام مداخله میکند و تا
زمان��ی که رکن بیهودهای مانند صندوق تثبیت بازار
وجود دارد ،این بازار نیس��ت بلکه «نابازار» است! این
ساختار باید اصالح شود و تغییر کند.
کجای دنیا با تفکرات لنینیستی و استالینیستی و
کمونیستی بازار سرمایه داشتهاند؟ متاسفانه این نوع
تفکرهای التقاطی مخرب بر مدیریت بازار حاکم است.
اگ��ر این افراد میخواهند در عمل چنین تفکراتی را
در اقتصاد اجرا کنند باید بازار سرمایه را منحل کنند!
بخش خصوصی را هم حذف کنند و به س��مت یک
اقتصاد سوسیالیستی-کمونیستی حرکت کنند.
االن بازار سرمایه مصداق یک شترگاوپلنگ است
که به هیچ کاری نخواهد آمد! نه به کار تامین کسری
بودجه دولت خواهد آمد و نه به کار تشکیل سرمایه
در اقتصاد ایران میآید.
در واق��ع نه برای س��هامدار نفعی دارد و نه برای
دولت و ش��رکتها .این نابازار در واقع به هیچ دردی
نمیخ��ورد! باید اصالحات جدی صورت گیرد و فعال
هم البته عزمی برای آن نیست.
 به نظر ش�ما وضعیت بازار به همین ش�کل
ادامه مییابد؟
در واقع نه رونق این بازار رونق است و نه رکود آن
رک��ود! نه عدالت��ی در آن وجود دارد ،نه معامالت آن
درست است و نه کارایی دارد!
این وضعیت اشکاالت زیادی دارد اما مسووالن از
این نابازار راضی هس��تند! هر روز هم یک دستکاری
جدید در بازار انجام میدهند که این دستکاریها هم
همیشه نتیجه منفی دارد! بازارگردانی یک نمونه آن
اس��ت؛ بازارگردانی چقدر به اقتصاد کشور صدمه زده
است؟ باید مشخص شود! سهام خزانه چقدر به اقتصاد
کش��ور صدمه زده است؟ باید مش��خص شود! دامنه
نوسان نامتقارن چقدر صدمه زد؟
حت��ی وقت��ی دیدند دامنه نوس��ان نامتقارن چه
آس��یبهایی ایجاد کرد ،از فرصت استفاده نکردند تا
دامنه را به کل��ی بردارند بلکه دوباره به همان حالت
اولیهای بازگرداندند که مشکالت زیادی داشت! اینها
باید اصالح شوند تا بازار سرمایه بتواند به مسیر درست
و اصلی خود بازگردد.

پیام الیاسکردی تحلیلگر بازار سرمایه در گفتوگو با «جهانصنعت» عنوان کرد

مرگ بورس در چهار سال نخست دولتها
گروه بورس -اهالی بازار سرمایه در حالی وارد قرن جدید میشوند که بورس با وجود وعدههای دولت سیزدهم
مبنی بر اصالح وضعیت بحرانی سرمایهگذاری در این بازار ،همچنان در جا میزند .طی ماههای گذشته نه تنها از
ورود پول به بازار خبری نبوده است بلکه در بیشتر روزها به ویژه در نیمه دوم سال شاهد خروج پول و کوچ
نقدینگی به بازارهای موازی یا در بهترین حالت ممکن صندوقهای با درآمد ثابت بودهایم .صندوقهایی که البته
کمترین میزان از سبد سرمایهگذاری خود را به سهام اختصاص میدهند .به نظر میرسد بحران اعتماد در بازار
سرمایه عمیقتر و پیچیدهتر از آن بوده است که با شعار و وعده حل و فصل شود .به ویژه آنکه این بیاعتمادی
به وعدههای مسووالن هم سرایت و اهالی بازار را نسبت به شعارهای حمایتی بیتفاوت کرده است .حتی دولت
سیزدهم هم که با شعارهای دست اول و وعدههای مستحکم حمایت از سهامداران خرد وارد میدان شده بود،
در عمل ثابت کرده که راهکار مناس��بی برای بهبود وضعیت بازار س��رمایه در چنته نداشته است .در این میان
همچنین ابهامات درازمدت و کشدار ناشی از سردرگمی اقتصادی دولت ،غوغای تنظیم و تصویب بودجه و فضای
مذاکرات وین سبب شده است بازار سرمایه بر سر دوراهی صعود و نزول متوقف شود .پیام الیاسکردی تحلیلگر
بازار سرمایه در گفتوگو با «جهانصنعت» به بررسی وضعیت بازار در دولت سیزدهم پرداخته و اثر متغیرهایی
همچون نرخ ارز و تورم را مورد ارزیابی قرار داده است که در ادامه میخوانید.

 به نظر شما تصویر متغیرهای اقتصادی موثر بر
بازار سرمایه در سال آینده چگونه خواهد بود؟
طی سالهای گذشته کلیت اقتصاد کشور همواره در
شرایط بستهای به سر برده و ما به ناچار تنها به داخل نگاه
کردهایم.طیاینسالهاتحریمهانیزدرمقاطعیاوجگرفته
و سپس از فشار آنها کاسته شده یا رفع شدهاند .در حال
حاضر هم بهرغم انجام مذاکرات ،تحریمها در اوج خود قرار
دارند اما با این حال ممکن است در کوتاهمدت رفع شوند.
تجربه سالهای گذشته نشان میدهد ما همواره با این روند
کلی روبهرو بودهایم که البته تورمهای بسیار سنگینی را هم
در کنار خود به اقتصاد تحمیل کرده است .در این میان اما
نگاهیبهدورههایچهارسالهروسایجمهورینشانمیدهد
عموما دوره نخست هر یک از روسایجمهوری (چهار سال
ابتدایی) بسیار آرام سپری و بازار ارز در کنار نرخ تورم کنترل
شده است .اصوال نگاه اقتصادی دولتها و متصدیان وزارت
اقتصاددردولتهایگوناگونازجملهدورهآقایاحمدینژاد
و دوره آقای روحانی این بوده است که با نرخ بهره باال تورم
را کنترل کنند که این روش همواره در بازار ارز هم تاثیر
داشته است .پیشبینی میشود این نگاه و شیوه در دولت
سیزدهم هم تکرار شود .در همین حال دولتها هر نوع
منبع ارزی به دستآمده را معموال در چهار سال اول هزینه
کردهاند؛ چرا که هر دولتی اصوال عالقهمند است حاکمیت
خود را طوالنی و دو دورهای کند .از همین رو دولتها در
دوره اول عموما اقتدارگرا هستند و این نمونهای است که
ما در دولتهای نهم و یازدهم آن را مشاهده کردهایم .اگر
اندکی فاصله بگیریم و از دورتر نمای کلی شرایط اقتصادی
را نگاه کنیم میبینیم که این سیکلها مدام تکرار شدهاند.

در این میان حتی قیمت نفت هم با این سیاست همراهی
ک��رده و بارها با افزایش روبهرو بوده اس��ت .به نحوی که
اقتصاد ایران با اختالف زمانی هشتساله قیمتهای باال و

 بازار ما در ح��ال حاضر در دوره مرگ
خود اس��ت .آیا توضیحی بهت��ر برای این
عب��ارت وج��ود دارد که میبینی��م ارزش
معامالت بازار نس��بت به دوران رونق ،به
 0/1درصد کاهش یافته است؟ این عدد
ب��رای ما پیغامی دارد مبنی بر اینکه دیگر
اتفاق ویژه و خاصی برای بازار دس��ت کم
در میان مدت ،رخ نخواهد داد.
 تا زمانی که دالر کنترلشدهتر رفتار
کند و دس��تکم همپای ت��ورم یا کمتر از
تورم رش��د کن��د و در کن��ار آن تورم نیز
کنترل شود ،نمیتوانیم رشد بازار سرمایه
را مد نظر قرار دهیم .واقعیت آن اس��ت
که ما اکن��ون در دوران رکود ب��ازار قرار
داریم؛ دورانی ک��ه بازار واکنش چندانی
به قیمتهای جهانی نشان نمیدهد و حتی
نسبت به قیمت ارز و نزدیک شدن توافق
هم بیاعتناس��ت .وقتی م��ا درگیر چنین
ب��ازار رکودی هس��تیم نمیتوانیم انتظار
داشته باشیم که بازار از قیمت ارز یا تورم
پیشیبگیرد.

تاریخی طالی سیاه را هم تجربه کرده است؛ نمونه بارز آن
هم دوره آقای احمدینژاد بوده است .اکنون هم در دولت
آقای رییسی نفت در کانالهای باالی قیمتی قرار گرفته و
با توجه به شرایط حال حاضر دنیا احتماال افزایش بیشتری
را تجربه خواهد کرد.
 آیا میتوان اثر این سیاستها را در بازار سرمایه
بر اساس دورههای رونق و رکود تفسیر کرد؟
در واقع به تبع سیاس��تهای اقتصادی دولتها در
بازهه��ای زمانی مختلف ،بازار س��رمایه هم دورههای
متنوعی را تجربه کرده است .به عنوان مثال ،سال 84
را میتوان یک دوره رویایی برای بازار سرمایه دانست که
توانست در این سال رشد  900درصدی را تجربه کند.
همچنین در مقطع طالیی دیگری ،در س��ال  92بازده
بازار مجددا نزدیک به  1000درصد بوده است .در سال
 99به دلیل آنکه بازیگران بازار بیشتر شده بودند و دولت
هم گویی به چشم دیگری به این بازار نگاه میکرد ،بازار
س��یکل بسیار رویایی و ویژهای را آغاز کرد که البته به
ریزش مردادماه ختم شد .اما نکته حائز اهمیت در این
میان این فرضیه است که گویی این سیکل همواره در
بازار سرمایه تکرار میشود و به طور خودکار بعد از پایان
این سیکلها بازار برای مدتی وارد روندی میشود که من
به جای اصالح به آن «مرگ بازار» میگویم.
 بر این اساس نظر شما این است که بازار سرمایه
اکنون دوره مرگ خود را سپری میکند؟
ب��ازار ما در حال حاضر در دوره مرگ خود اس��ت .آیا
توضیحی بهتر برای این عبارت وجود دارد که میبینیم
ارزش معامالت بازار نسبت به دوران رونق ،به  0/1درصد
کاهش یافته است؟ این عدد برای ما پیغامی دارد مبنی
بر اینکه دیگر اتفاق ویژه و خاصی برای بازار دستکم در
میانمدت رخ نخواهد داد .بر همین اساس احتماال ما در
سال  1401حتی اگر شرایط اقتصادی بهتری هم داشته
باشیمرشدهایآنچنانینخواهیمدید.درهمینحالحتی
اگر شرایط اقتصادی بدتر هم باشد همچنان ما افتهای
شدید را تجربه نمیکنیم.
 در نتیجه این تفس�یر میت�وان گفت که بازار
همچنان روند نزولی را طی میکند؟
بررس��ی بازار نشان میدهد هنوز هم شاخص کل در
ی��ک روند نزولی قرار دارد و در همین روند نزولی مجددا
در یک کانال نزولی قرار گرفته است .یعنی این دو اتفاق
موجب ش��ده اس��ت که بازار نتواند به روزهای اوج خود
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بازگردد .اگر این وضعیت را در کنار سیکلهای کلی که در
ابتدا گفته شد در نظر بگیریم احتماال در  4ساله نخست
آقای رییسی ما افزایش ملموس نرخ ارز و تورم را تجربه
نخواهیم کرد و این نرخها بسیار کنترل شده خواهند بود.
در این میان قاطبه کارشناسان اقتصادی به یک نکته مهم
اشاره میکنند و آن میزان نقدینگی است که طی سالهای
گذشته افزایش یافته و در واقع گلوله برف نقدینگی هر چه
جلو آمده بزرگ و بزرگتر شده است .در این باره باید این
نکته را در نظر گرفت که قیمت نفت در حال حاضر روی
عددی قرار دارد که احتماال برای شکستن سقفها هجوم
خواهد برد .از لحاظ تکنیکال این فرضیه مطرح است که
احتم��اال نفت برای ورود به ارقام ب��االی  100دالر آماده
میشود .زمانی که قیمت نفت افزایش یابد ،درآمدها و منابع
ارزی کشور شرایط بهتری را تجربه خواهند کرد .نکته دیگر
اینکه تمامی طرفهای درگیر در برجام از احتمال توافق
حتیبرایکوتاهمدتسخنمیگویندکهاحتماالزیربنایی
برای توافق بلندمدت خواهد بود؛ توافقی که طرف مقابل از
طریق آن موارد بیشتری را مد نظر قرار دهد .در هر صورت
اما توافق منجر به افزایش فروش محصوالت خواهد شد و
بدین ترتیب درآمد اصلی ارزی کشور که از طریق فروش
نفت است احتماال باالتر میرود؛ در نتیجه دولت میتواند از
این مسیر دالر را کنترل کند .بر این اساس تا زمانی که دالر
کنترلشدهتر رفتار کند و دست کم همپای تورم یا کمتر از
تورم رشد کند و در کنار آن تورم نیز کنترل شود ،نمیتوانیم
رشدبازار سرمایهرا مدنظر قراردهیم.واقعیتآناستکه ما
اکنون در دوران رکود بازار قرار داریم؛ دورانی که بازار واکنش
چندانیبهقیمتهایجهانینشاننمیدهدوحتینسبت
به قیمت ارز و نزدیک شدن توافق هم بیاعتناست .وقتی ما
درگیر چنین بازار رکودی هستیم نمیتوانیم انتظار داشته
باشیم که بازار از قیمت ارز یا تورم پیشی بگیرد .در نتیجه
من برای 1401دورنمایی رکودی را پیشبینی میکنم که
در عین نوسانات مقطعی ،درجا خواهد زد.
 در این صورت آیا میتوان گروههایی را در بازار
سرمایهبهعنوانصنایعپیشرودرسایهاینتحوالت
معرفیکرد؟
باید تاکید کرد که پیشبینی آینده کار بسیار دشواری
است؛ به ویژه در کشورهایی که متغیرها به صورت روزانه
تغییر میکنند .بر این اساس اگر بخواهیم برخی صنایع
پیش��رو را توصیه کنیم و بگوییم که سهام این گروهها
مشخصا در وضعیت بهتری قرار خواهند داشت باید با
توجه به متغیرهایی که تکلیف آنها تا حد زیادی مشخص
ش��ده اس��ت س��خن بگوییم .در حال حاضر توافق در
دسترس است .در همین حال بر اساس تجربه تاریخی
احتماال در چهار سال اول دولت آقای رییسی قرار است
دالر و تورم کنترل ش��وند .بر این اساس باید به دنبال
س��رمایهگذاری در صنایعی برویم که به نظر میرسد
احتماال بیشترین نفع را از توافق خواهند برد .در این میان
همواره سه گروه در دورههای توافقات ایران و غرب برای
ما بسیار حائز اهمیت بودهاند؛ گروههای بانکی ،خودرویی
و پاالیشی این سه گروه صنعتی بازار هستند که از میان
آنها معموال گروههای بانکی و خودرویی منفعت بیشتری
را نسبت به پاالیشیها کسب کردهاند .این دو گروه در
سیکلهای قبلی بازار نشان دادهاند که به توافق زودتر
واکنش نش��ان میدهند و به نظر میرسد این بار هم
این بازی دوباره تکرار میشود .اما واقعیت این است که
در بازار رکودی تر و خشک با هم میسوزند .با توجه به
متغیرهای گفتهشده ،انتظار میرفت که بازار بیشترین
واکنشها را نسبت به اخبار توافق نشان دهد اما میبینید
که بازار دچار بیحسی شده است و چون پولی در آن
نیست واکنش آنچنانی به توافق نشان نمیدهد.

 همانگونه که گفته ش�د اکنون پولی در بازار
نیست تا بتواند به معامالت تحرک بخشد؛ سوال
اینجاست که چقدر زمان میبرد تا سرمایهگذاران
مجددا به بازار سرمایه بازگردند و شاهد ورود پول
به بازار باشیم؟
واقعیت این است که ما در سالهای  84و  92هم این
روند را در بازار تجربه کردهایم؛ تجربه نشان داده است که
در واقع زمان زیادی طول میکشد تا این روند طی شده و
سرمایهگذاران مجددا به بازار بازگردند .بازار طبعا طی سه
الیچهارسالآیندهرشدخواهدکردامانهرشدهایعجیب
و غریبی که در سال  99شاهد آن بودیم .با این حال اما
احتمال آن میرود که این دس��ت از رشدهای شارپی در
چهار سال دوم دولت رخ دهد .رشدهایی که بازده واقعی و
ملموسی ثبت کند و سبب شود سرمایهگذار از تورم و نرخ
ارز پیشی بگیرد نه اینکه فقط رشد اسمی داشته باشد و
بگوییم به عنوان مثال شاخص کل دو میلیون شد! اگر تورم
و قیمت اجناس و نرخ دالر بیش از دو برابر شود اما شاخص
کل فقط دو برابر شده باشد این رشد برای سرمایهگذار چه
فایدهای دارد؟

 بایدبهدنبالسرمایهگذاریدرصنایعیبرویم
کهبهنظرمیرسداحتماالبیشتریننفع راازتوافق
خواهن��د ب��رد .در این میان همواره س��ه گروه در
دورههای توافقات ایران و غرب برای ما بسیار حائز
اهمیتبودهاند؛گروههایبانکی،خودروییوپاالیشی
این سه گروه صنعتی بازار هستند که از میان آنها
معموال گروههای بانکی و خودرویی منفعت بیشتری
رانسبتبهپاالیشیهاکسبکردهاند.ایندوگروه
درسیکلهایقبلیبازارنشاندادهاندکهبهتوافق
زودتر واکنش نشان میدهند و به نظر میرسد این
بار هم این بازی دوباره تکرار میشود.
 ما با محدودیت دامنه نوسان ،فرصت تخلیه را
از سهمها گرفتهایم؛ شاید اگر دامنه نوسانی وجود
نداشت مردم به راحتی میتوانستند از این بازار
کسب سود کنند و بازار زودتر به مدار بازمیگشت.
در نتیجه این همه ابهامات پش��ت صفهای خرید
و فروش انباش��ته نمیش��د و آن هیجانات تخلیه
میشد.
 م��ردم در کنار بیاعتمادی به بازار س��رمایه
نسبت به پیامدهای توافق هم بیاعتماد هستند.
برآورد آنها این است که قرار نیست فردای توافق
شرکتهایخارجیبازگردند.همچنینروشناست
کهنتیجهبخشیتوافقهمبهرفتارماباجهانبستگی
دارد و هم به رفتاری که جهان پس از دولت آقای
بایدنباماخواهدداشت.درنتیجهبرخیباایننگاه
به سرمایهگذاری در بازار سرمایه نگاه میکنند.

 بر این اساس میتوان گفت رکود بازار طوالنی
خواهد بود؟
بله؛ نظر من شاید مقداری با نظر همکارانم متفاوت
یا مخالف باشد یعنی رکود این بازار طوالنی خواهد بود.
واقعیت آن است که ما با محدودیت دامنه نوسان ،فرصت
تخلیه را از سهمها گرفتهایم؛ شاید اگر دامنه نوسانی وجود
نداشت مردم به راحتی میتوانستند از این بازار کسب سود
کنند و بازار زودتر به مدار بازمیگشت .در نتیجه این همه
ابهامات پشت صفهای خرید و فروش انباشته نمیشد و
آن هیجانات تخلیه میشد .اکنون حدود یک سال است
که ما در «چه کنم»ترین حالت ممکن قرار داریم! یعنی
هیچ کدام از فاکتورهای ما مشخص نیست و در بالتکلیفی
به سر میبریم .در نتیجه نباید انتظار داشته باشیم بازار
سرمایه به این شرایط روی خوش نشان دهد .بازاری که
بسیار حساستر از دیگر بازارهاست؛ میبینید که مثال بازار
دالر اصالح  20یا  25درصدی را در مقاطع چندروزه به
پایان رسانده است؛ بازارهای طال و خودرو و مسکن هم
همین طور .اما بازار سرمایه به شدت نوسانپذیر و حساس
است .این بازار به رغم این ویژگی و احتمال ثبت زیانهای
بزرگ اما میتواند سودهای بسیار جذابی هم در بلندمدت
و میانمدت نصیب سهامداران کند.
 یکی از مهمترین موانع بازگشت پول به بازار
س�رمایه ،بیاعتمادی س�رمایهگذاران است؛ این
بیاعتمادی را چگونه میتوان از بین برد؟
باید به این نکته توجه داشته باشیم که این بیاعتمادی
تنها به نگاه مردم نسبت به بازار سرمایه محدود نیست.
این بیاعتمادی در واقع در مورد نتیجه توافق برجام هم
خودنمایی میکند ،در واقع مردم به عنوان سرمایهگذار
شاهد آن بودهاند که یک بار برجام امضا شده و به مرحله
اجرا رسیده است اما رییس جمهوری تازهای در آمریکا
به قدرت رسیده و برجام را نقض کرده است .همزمان ،در
آن دوران در داخل هم چندان صدای موافق همگانی به
گوش نمیرسید .یعنی مردم شاهد چندصدایی بودهاند و
این چندصدایی هماکنون نیز همزمان با مذاکرات وجود
دارد .در واقع هر چه به توافق نزدیکتر میش��ویم این
چندصدایی بیشتر میشود .گروههایی که البته بررسی
دالی��ل آنها در بحث ما نمیگنجد با این توافق مخالف
هستند .در نتیجه مردم در کنار بیاعتمادی به بازار سرمایه
نسبتبهپیامدهایتوافقهمبیاعتمادهستند.برآوردآنها
این است که قرار نیست فردای توافق شرکتهای خارجی
بازگردند .همچنین روشن است که نتیجهبخشی توافق
هم به رفتار ما با جهان بستگی دارد و هم به رفتاری که
جهان پس از دولت آقای بایدن با ما خواهد داش��ت .در
نتیجه برخی با این نگاه به سرمایهگذاری در بازار سرمایه
نگاه میکنند.

در گفتوگوی «جهان صنعت» با کارشناسان بررسی شد

چشمانداز آینده بازار رمزارزها
علی حسینی -دوسال اخیر برای رمزارزها بازار سبزی را به ارمغان داشته است.
بیتکوین از ابتدای س��ال  67 ،2021درصد بازده را تاکنون ثبت کرده اس��ت .بازار
آلتکوینها بس��یار داغتر از بیتکوین بوده اس��ت .برای مثال توکن  GALAبا 57
هزار درصد بازده از ابتدای سال  2021تاکنون بیشترین بازده را بین توکنهای بازار
رمزارزها داشته است .رشدی که توانست زمینههای جدیدی را در حوزه تکنولوژی به
جهان معرفی کند که مهمترین آن حوزه  NFTو  Metaverseبود .همچنین از زمان آغاز
فعالیت بازار رمزارزها ،بارها این بازار شاهد به سرقت رفتن دارایی افراد و هکهای
بیسابقه بوده است .معموال دلیل اصلی بیشتر این هکها باگهای نرمافزاری و برنامهنویسی بوده است .در دو
سال گذشته و بعد از پایان رکورد سال  2017بازار رمزارزها ،افراد زیادی به این حوزه روی آوردهاند .بازاری
که فرصتهای سود بینظیری در اختیار افراد قرار میدهد ولی با این وجود ،مشکالت امنیتی و احتمال به سرقت
رفتن دارایی در این بازار ریسکی به نسبت دیگر بازارها بسیار بیشتر است.
بیتکوین از همان ابتدای کارش در سال  2009تا امروز که به دنبالش ارزهای رمزنگاری شده دیگری ایجاد
شده ،همواره در جهان بحثبرانگیز بوده است .در حالی که کارشناسان ،بیتکوین را به دلیل نوسان شدید بها ،رد
و بدل شدن در معامالت کثیف و مصرف بیرویه برق برای استخراج آن مورد انتقاد شدید قرار میدهند ،برخی
افراد به ویژه در کشورهای در حال توسعه این رمزارز را به عنوان یک ساحل امن در طوفانهای اقتصادی قلمداد
میکنند .اما با توجه به اینکه روزبهروز افراد بیشتری خواه به چشم سرمایهگذاری ،خواه به چشم طناب نجات به
رمزارزها روی میآورند ،مجموعهای از قوانین و محدودیتهای مختلف برای استفاده از آنها پدیدار شده است.

در همین راستا امید علوی رییس هیاتمدیره انجمن
بالکچین ایران در گفتوگو با
«جهانصنعت» گفت :با توجه
به س��ودی که در یک سال و
نیم گذشته ،بازار رمزارزها به
سرمایهگذاران خود داده است
و همچنین بخش اس��تخراج
هم که روی قیمت دستگاهها
و درآمد ماینرها تاثیر بسزایی داشته است ،پیشبینی
من این است که سالهای  2022و  ،2023قیمتهای
عجیب و غریبی را از بیتکوین نبینیم.
او افزود :قیمت بیتکوین به احتمال زیاد در همین
رنج قیمت نوس��اناتی را به همراه دارد .شاید بعد از این
دوسال قیمتها افزایش پیدا کند.
از س��وی دیگر در مورد بحث سرمایهگذاری در این
بازار ،افرادی که در این بازار قصد س��رمایهگذاری دارند
باید دقت کنند و دید بلندمدت داشته باشند و همچنین
مطالعه و تحقیق��ات الزم را انجام دهند و بعد اقدام به
سرمایهگذاری کنند.

امید علوی در پاسخ به این سوال که آیا برنامهریزیای
برای کاهش هک و سرقتها در این بازار صورت گرفته
اس��ت یا خیر ،گفت :هک همیشه در فضای سایبری و
فعالیتهای مرتبط با کامپیوتر وجود دارد .این کاربران،
صاحبان پلتفرمها و برنامهنویسان هستند که باید نکات
امنیتی را رعایت کنند تا از خطرات احتمالی مثل هک
در امان باشند.
وی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد :در ح��ال حاضر
رمزداراییها مثل بیتکوین قابلیت اینکه پول رسمی
یک کشور بشوند را ندارند .به این دلیل که نوسانات بسیار
زیادی را به همراه دارند و پول رسمی یک کشور نباید
به این شکل نوسانات داشته باشد .رمزارزها بیشتر یک
وسیله ذخیره و انتقال ارزش هستند و به عنوان پول رایج
کشورها نمیتوانند مورد استفاده قرار بگیرند .وی در ادامه
گفت :بیتکوین هنوز وقت زیادی را الزم دارد تا بتواند
تبدیل به پول رسمی یک کشور شود .همچنین با توجه
به اینکه یکی از قابلیتهای پول رسمی یک کشور انجام
پرداختهای خرد است ،بیتکوین تعداد تراکنشهای
در لحظه آن کم اس��ت و تاخیرهایی که در تراکنشها

وجود دارد ،نمیتواند پرداختهای خرد را مدیریت کند.
اگر این قابلیتها در بیتکوین توسعه پیدا کند و حتی
در کنار آن ،سرویسها و خدماتی رشد پیدا کند تا بتواند
پرداختهای خرد را مدیریت کند ،شاید بیتکوین به
عنوان پول رسمی یک کشور مورد استفاده قرار بگیرد.
رییس هیاتمدیره انجمن بالکچین ایران در ادامه افزود:
به نظر من کشور چین به عنوان بزرگترین بازیگردان این
عرصه تا به امروز استفاده بسیار زیادی را در این حوزه برده
است .حتی آمریکا از یک سال گذشته هم وارد این رقابت
شده است .چه در بحث ماینینگ و چه در بحث خرید و
نگهداشت رمزداراییها رقابتی میان این دو کشور وجود
دارد .من فکر میکنم که در آینده اتفاقات جالبی خواهد
افتاد ،سیستم مالی غیرمتمرکز برای کشورها مخاطرات
بسیار زیادی را به همراه دارد و ظرفیتهای جذاب مالی
و اقتصادی را ایجاد میکند.
امی��د علوی در پاس��خ به این س��وال که وضعیت
س��رمایهگذاران ایرانی در این بازار به چه شکل خواهد
بود ،گفت :دولت باید هرچه سریعتر برای سرمایهگذاران
ایرانی ،قوانی��ن و چارچوبها و دس��تورالعملهایی را
مش��خص کند تا از دارایی این سرمایهگذاران در مقابل
کالهبرداریه��ا ،خطرات و مش��کالت محافظت کند.
همچنین باید بس��تری را فراهم کند تا اس��تارتآپها
و ش��رکتها و خدماتدهندههای ح��وزه رمزدارایی و
همچنین فعالیتهای تکنولوژی بالکچین در کشور ما
رشد پیدا کند تا کاربران ایرانی از پلتفرمهای داخلی برای
مبادالت و نگهداری از دارایی خودشان استفاده کنند تا
خطرات تحریم و بلوکه شدن داراییهای خود در خارج
از ایران در امان بماند .هرچه این اتفاق دیرتر رخ دهد،
ما سرمایههای بیشتری را از دست خواهیم داد و عمق
خطری که ما را تهدید میکند بیش��تر میشود .امروزه
داراییهای نیمی از کاربران ایرانی در پلتفرمهای خارجی
نگهداری میشود و این موضوع برای کشور ما خطرناک
است .وی در پایان گفت :در مورد بحث استخراج ،تشویق
و تولید رمزدارایی ،هم به صنعت برق کمک میکند و
هم از لحاظ اقتصادی نیروی محرکه است .رمزارزهایی
ک��ه مردم خریداری و ارز خود را با آن تامین میکنند،
اگر از محل استخراج و تولید داخل باشد صددرصد به
نفع اقتصاد کشور است و دولت نباید از چنین فرصت
مناسبی چشمپوشی کند و باید با جدیت از آن استفاده
کند و بهرهمند شود.
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همچنین عباس آشتیانی
مدیرعامل انجمن بالکچین
ای��ران در گفتوگ��و ب��ا
«جهانصنعت» گفت :روند
کلی بازار داراییهای دیجیتال
حاکی از آن است که این بازار
به عنوان یکی از بازارهای بزرگ و موازی در کنار بازارهایی
مثل بازار امالک ،سهام و فلزات گرانبها در سراسر جهان
شناخته شده است .اخباری مبنی بر پذیرش بانکهای
روسیه برای دارایی دیجیتال یا اخباری که از کشور اوکراین
در خصوص بازار رمزارزها شنیده میشود ،نشان میدهد
که کمکم کشورها و دولتها مجبور میشوند که از این
ابزار نوین مالی استفاده کنند و شکل جدید و توزیعشدهای
را مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیعش��ده از داراییها به
رسمیتبشناسند.
وی در ادام��ه گف��ت :ب��ا توجه ب��ه تنظیمگری و
قانونگذاری که ممکن اس��ت در کوتاهمدت اثر منفی
بگ��ذارد ،ولی در بلندمدت روند پذیرش تس��ریع پیدا
میکند و فکر میکنم که چهارسال آینده ،چهار سالی
اس��ت که این بازار به بلوغ بسیار مناسبی میرسد .او
افزود :همچنین بازار رمزارزها حجم بس��یار بزرگی از
اقتصاد جهانی را در برمی گیرد و آینده بلندمدت این
بازار را بسیار مثبت ارزیابی میکنم .ولی در کوتاهمدت
این بازار بس��یار حساس است .همچنین شرایط فعلی
برای س��رمایهگذاری را نه االن و نه هیچ زمان دیگری
بدون توزیع سرمایه ،پذیرش ریسک و بدون تسلط کامل
به هیچکس توصیه نمیکنم .هر فردی باید ریسکهای
متناسب با هر بازاری را شناسایی کند.
مدیرعامل انجمن بالکچین ای��ران در ادامه گفت:
س��رقتها و هکهایی که در این ب��ازار اتفاق میافتد
مشابه س��رقتهایی اس��ت که در سیستمهای پولی
و بانکی کش��ورها رخ میدهد .این س��رقتها ناشی از
ضعف تکنولوژی و سیستمها نیست .بلکه فرصتطلبی
افراد سودجو و همچنین بیتوجهی به حریم خصوصی
است که توس��ط افراد انجام میشود .وگرنه مکانیسم
کلید عمومی و خصوصی در الگوریتمهای رمزنگاریشده
همچنان یکی از امنتری��ن تکنولوژیها و روشهای
جهان هس��تند و هکهایی که اتفاق میافتد بیش��تر
ناشی از این موضوع است .بخش بزرگی از این سرقتها
را میتوان ضعف دانش دانس��ت و به عنوان مهمترین
عامل اسم برد .وی در ادامه گفت :امیدوارم با خروج از
رویکرد انفعال و بالتکلیفی در هر نقطهای به خصوص
کش��ور خودمان و گسترش دانش درست توسط افراد
متخصص و نخبه ،بتوانیم این ریس��کها را به حداقل
برس��انیم و برنامهریزی بهتری را ب��رای تقویت حوزه
آموزش در نظر بگیریم.
عباس آشتیانی در پاسخ به سوال اینکه آیا رمزارزها
میتوانند به عنوان پول رسمی یک کشور فعالیت کنند،
گفت :رمزارزها ،شکل جدیدی از داراییها هستند که
ویژگیهای تم��ام بازارهای قبلی و ب��اارزش را دارند.
ویژگیهای مثل تقس��یمپذیری ،فاسد نشدن ،قابلیت
انتقال ،س��ختالجعل بودن و ...باعث شده که در حال
حاضر به عنوان یک کالس جدید دارایی شناخته شوند.
با توجه به اینکه این داراییها نوسانات قیمتی بسیاری
دارد ،فکر نمیکنم به عنوان پول رس��می یک کشور
مورد استفاده قرار بگیرند .ولی به عنوان یک دارایی قابل
استفاده مثل طال ،میتوانند به عنوان تسویه ارزش در
حجمهای باال مورد استفاده قرار بگیرند.
آش��تیانی ادامه داد :همچنین کشور آمریکا قوانین
صحیح و مناسبی را نسبت به این بازار در پیش گرفته

و به طور کلی دید این کش��ور نسبت به بازار رمزارزها
منفی نیست و چند اصل را در مورد این قضیه میپذیرد؛
اص��ل اینکه این حوزه وج��ود دارد ،ماهیت این حوزه
دستورپذیر نیس��ت ،قابلیت فیلترکردن ندارد ،آینده
بسیار درخشانی دارد ،مشاهدهپذیر و قاعدهپذیر است.
وی افزود :این اصول را وقتی در مورد کالس داراییهای
دیجیتال در نظر میگیرند ،رویکرد مناسبتری نسبت
به آن دارند .ولی کشور چین رویکرد محتاطانهتری را
نسبت به بازار رمزارزها دارند .عباس آشتیانی در ادامه
خاطرنشان کرد :نکته بسیار مهم در رابطه با این موضوع
این است که ارزهای ملی تمام کشورها در حال حاضر
کامال بدون پشتوانه است و دکمه چاپ پرینت آنها در
اختیار بانکهای مرکزی خودشان است.
کش��ور آمریکا با چ��اپ دالر ،که منجر به افزایش
سطح عمومی قیمتها و منجر به گرانی و تورم در بازار
خواهد ش��د ،این هزینه چاپ بیرویه دالر را بر گردن
تمام دنیا تحمیل میکند .زمانی که سایر کشورها خلق
پول میکنند این هزینه را بین افراد کش��ور خودشان
سرش��کن میکنند ولی کشور آمریکا این هزینه را به
مردم سراس��ر دنیا تحمیل میکند .دلیل آن هم این
اس��ت که پذیرش دالر بسیار باالست .یکی از تبعاتی
که داراییهای دیجیتال دارند این است که میتوانند
پذیرش ارز رایج را تحت تاثیر قرار دهند .فلذا کش��ور
آمریکا ،با توجه به اینکه این بازار را میشناسد و میداند
ک��ه بازار رمزارزها میتواند پذیرش دالر را تحت تاثیر
دهد ،برعکس آن چیزی که تصور میشود ،سعی میکند
از این بازار حمایت کند .وی ادامه داد :نمود این نکته
را هم ما در صنعت اس��تخراج بیتکوین شاهد بودیم.
کمتر از یکس��ال پیش کشور چین با توجه به اینکه
حدود  80درصد شبکه پردازش بالکچین بیتکوین و
ماینرهای آن را میزبانی میکرد ،استخراج بیتکوین را
با محدودیت مواجه کرد .بعد از این محدودیت این سهم
به زیر ده درصد سقوط کرد .ایاالت متحده آمریکا سهم
زیر ده درصدی خود را به نزدیک  40درصد رس��اند و
میزبان بخش بسیار بزرگی شد که در حال حاضر این
درصد رو به رشد است.
مدیرعام��ل انجم��ن بالکچین ای��ران در خصوص
وضعیت سرمایهگذاران ایرانی در بازار رمزارزها گفت:
در حقیقت کشور ما ،اگر این چند اصل مشاهدهپذیری،
قاعدهپذیری ،وجود و عدم برخورد سلبی با این حوزه را
بپذیرد بهتر میتواند راجع به بازار رمزارزها به جمعبندی
برسد .این حوزه طبیعتا ریسکهایی را به همراه دارد
ولی هرگز این ریسکها به صفر نمیرسند.
بلکه میتوان این ریسکها را مدیریت کرد .کشور
م��ا اگر بتواند اندازه و ابعاد این ریس��کها را نس��بت
به اقتصاد و ش��رایط خاص خودش بسنجد ،میتواند
تصمی��م متفاوتی را اتخاذ کند .تمام کش��ورهای دنیا
شدت و اندازه ریسکهای این حوزه را به تناسب اقتصاد
خودش��ان بررس��ی و برخی از آنها مدیریت میکنند
برخ��ی را میپذیرند و برخی را خیر .او افزود :کش��ور
ما با توجه به ش��رایط خاصی که دارد بهتر است رفتار
بهتری داشته باشد و از مزایای خاص این حوزه بهرهمند
شود .همچنین پس از سنجش ریسکهای این حوزه
متوجه میشود که این حوزه خطر بزرگی برای اقتصاد
ما محسوب نمیشود .به شرطی که با دیدگاه مدیریت
ریسک این حوزه ،تنظیمگری آن را رو به جلو ببرد.
وی در پای��ان گف��ت :ب��ه نظر من افراد پیش��تاز و
ریس��کپذیر در این حوزه تا حدودی به این بازار وارد
ش��دهاند و س��رمایهگذاری کردهاند .ما سختی خاصی
را برای س��رمایهگذاران ایرانی مشاهده نمیکنیم جز

در ضع��ف آموزش که ناش��ی از ضع��ف انجمنهای
علم��ی و تخصصی در موضوع آم��وزش و قانونگذاری
در کش��ورمان است .ما همچنین شاهد مخلوط شدن
سوءاستفادهگران و فعاالن واقعی این حوزه هستیم و
خیلی از افراد با عدم شناخت کافی در این فضا و ضعف
آموزش ،دچار اشتباهاتی میشوند .هشدار بسیار مهمی
که به کاربران این حوزه میدهم این اس��ت که هرگز
سرمایههای دیجیتال خود را در سکوها و پلتفرمهای
خارجی نگهداری نکنند و خطر بلوکه شدن سرمایههای
خود را جدی بگیرند.
همچنین س��هیل نیکزاد
مدیرعامل ش��رکت اوپکس و
فعال ح��وزه ارزهای دیجیتال
در گفتوگو با «جهانصنعت»
گف��ت :بازار رمزارزها در آینده
بخش خوبی از صنعت پرداخت
را پوشش میدهد و در واقع به
حدکافی ابزار مناسبی است که بانکدارها و کسانی که در
سطح پرداخت فعال هستند بتوانند برای نسل بعدی به
آن اعتماد کنند .فارغ از بازار پرداخت ،بازار رمزارزها در
صنایع دیگری هم وارد شده است که در آینده گسترش
پیدا خواهد کرد .لذا پیشبینی شده تا سال  2035حدود
 20درصد ارزش داراییها که در دنیا وجود دارد مبتنی
بر بالکچین است .نیکزاد در ادامه گفت :این جمله را
از آق��ای رضا قربانی مدیر «ش��بکه راه پرداخت» نقل
میکنم« :کسبوکارهای اینترنتی دو دسته هستند:
یکی کس��بوکارهایی هستند که هک شدند ،دیگری
کس��بوکارهایی که قرار است بعد از این هک شوند».
به طور کلی کسبوکاری که هک نشود ،وجود ندارد.
مساله مهمتر این است که افراد متخصص باید مهارت
کافی را به دست آورند تا از این حمالت خسارتهای
کمتری را تجربه کنند و تا جایی که ممکن است باید
از آن جلوگیری کنند .اتفاقی که در این چند سال برای
این فناوری افتاده و روبه رشد است.
فعال حوزه ارزهای دیجیتال در ادامه گفت :رمزارزها
از نظر فنی این قابلیت را دارند که به عنوان پول رسمی
کشورها فعالیت کنند .ولی از نظر پشتوانه و پذیرش ،به
آن مرحله نرسیدهاند .زمانی که کشورها پیشنهاد بدهند
تا پول رسمی خود را با ابزارهایی که رمزارزها تراکنش
میکنند ،منتشر کنند در واقع این مهاجرت فناوری را
یک قدم نزدیکتر میکند .او افزود :کشورهای چین و
آمریکا تمام سیاستها و دیدشان را صریح و شفاف اعالم
نمیکنند .به نظر میرسد که کشور آمریکا تمرکز زیادی
روی داش��تن قدرت ماینینگ دارد .کشور چین هم از
سرمایهگذاری در حوزه ماینینگ ،تولید و تبادل دست
نکشیده است .هر دو کشور بسیار پرقدرت طرفدار این
بازار هستند و آن را دنبال میکنند.
س��هیل نیک��زاد در پای��ان گف��ت :راهح��ل اینکه
س��رمایهگذاران ایرانی در این بازار با خیال راحتتری
سرمایهگذاری کنند این است که دولت محدودیتها
را کاهش دهد .با وجود محدودیتهایی که دولت اعمال
کرده ،فعاالن این حوزه با سختی این صنعت را روشن
نگه داشتند و سرمایهگذاران ایرانی بخش قابل توجهی
از نیازهای خود را از بازار داخل تامین میکنند .یعنی
عمال نیازی به خارج از کشور ندارند .کمتر از نیمی از
سرمایههای ایرانی مشغول بازارهای خارجی هستند.
اگر دولت به فش��ارهای چشم بسته و غیرکارشناسی
پایان دهد امید است که بتوانیم سهم بسیار بیشتری
از سرمایههای ملی را که در بازار رمزارزها ،در خارج از
کشور وجود دارد به داخل کشور برگردانیم.
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ب��ا توج��ه ب��ه وضعیت
وخیم اقتص��ادی و وعدههای
بیثم��ر دولتم��ردان اعتماد
ملت نس��بت به دولت از بین
رفته اس��ت .جامعهشناسها
بر ای��ن عقیدهاند که کاهش
سرمایههای اجتماعی مقدمه
بحرانهای اجتماعی است و دولتمردان باید بیش از پیش در
راستای ترمیم این اعتماد از دست رفته گام بردارند .به باور
جامعهشناسها دولتها وظایفی دارند و چون به آنها عمل
نمیشود اعتماد عمومی از بین میرود .بنابراین اولین اقدام
دولتها این است که رابطه شفاف با مردم داشته باشند و در
دومین گام ،شناخت حقوق مالکیت معنوی مردم مهم است.
اقدام دیگر تامین امنیت داخلی و خارجی است .همچنین
دولتها باید استانداردها و معیارها را مشخص کنند و آخرین
اقدام این است که به عنوان دستگاه بیطرف حضور داشته
باشند تا اعتمادسازی انجام شود.
برای بررسی این موضوع به سراغ دکتر مصطفی اقلیما،
رییس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران و عضو هیات
علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی رفتیم و از وی
دالی��ل اصلی این بیاعتمادی و راهکارهای برونرفت از آن
را جویا شدیم.
متن کامل این گفتوگو در ادامه آمده است.
 همکار روزنامهنگاری چند سال پیش وضعیت ایران رابه  mobتشبیه کرده بود و نوشته بود در این حالت کلیت
جامعه نمیتواند سروته رویدادهای پرشمار پشت سرهم در
بخشهای فرهنگ ،امور اجتماعی ،سیاست داخلی ،سیاست
خارجی و نیز اقتصاد را به هم بچسباند ،زیرا آن شیرازه از هم
پاشیده است .با توجه به اینکه روزگار ایرانیان در قاب زمستان
 1400همین حالت را دارد ،ارزیابی ش��ما از وضعیت امروز
جامعه ایرانی چیست؟
مس��ائل اجتماعی در کوتاهمدت به وجود نیامده که در
کوتاهم��دت نیز حل و فصل ش��ود .این روزها آس��یبهای
اجتماعی به قدری زیاد شده که انباشت آنها روی هم کمی
نگرانکننده است .زیرا همانطور که گفتید پیامدهای انباشت
آسیبهای اجتماعی گوناگون باالخره از محلی خارج میشود.
در حال حاضر مسائل اقتصادی از جمله تورم ،تطبیق ندادن
درآمدهای مردم با تورم و گرانی بار سنگینی بر دوش مردم
گذاشته است .البته چند روز پیش رییسجمهور اعالم کرد

تا پیش از عید فقر مطلق را ریشهکن خواهد کرد ،اما مشکلی
که طی 50سال حل نشده است را چگونه دو هفتهای میتوان
حل کرد؟! به نظرم حل و فصل مشکالت این روزهای مردم
یکشبه حل نمیشود .وقتی میزان حقوق افراد در چنین
ش��رایطی تنها  10درصد افزایش پیدا میکند و در مقابل
 40درصد تورم زیاد شده است ،آیا چنین امری نشاندهنده
بهبود شرایط است؟! به طورکلی وضعیت این روزهای جامعه
ایرانی هشداردهنده است .از طرفی 80درصد تحصیلکردهها
بیکارند ،کارخانهها تعطیل شده است .تعداد سارقین روز به
روز در حال افزایش است .اکنون براساس آمارها  60میلیون
ایرانی در فقر مطلق به سر میبرند .بنابراین وضعیت امروز
جامعه ایرانی در حال فروپاش��ی است .متاسفانه این روزها
مشکالت سیاسی با مشکالت اقتصادی جمع شده است .اگر
دولت بودجه کم دارد به گردن مشکالت سیاست خارجی
میاندازد .بنابراین دولت برنامه منسجمی برای اداره کشور
ندارد .این روزها کارگران به ریال حقوق میگیرند و به دالر
خرج میکنند .به نظرم اگر به مشکالت مردم توجهی نشود،
به زودی جامعه از هم پاشیده میشود .چه بسا انفجار خشم
مردم گرسنه برای دولت بسیار خطرناک است .بدتر از آن عدم
پاسخگویی مسووالن نسبت به مردم است.
 یک ملت برای ش��اد زیستن نیاز به وضعیت مناسبو رف��اه مادی دارد .ایرانیان این رفاه را به ویژه مطابق آمار از
دست دادهاند .میتوانند سختیهای تهیدستی را برای دورهای
بر دوش بکش��ند به شرطی که چشمانداز روشنی پیش رو
داشته باشند .اما متاسفانه این چشمانداز نیز روشن نیست.
ارزیابی شما چیست؟
به نظرم در حال حاضر به مقوله شادی و رفاه مردم وارد
نشوید ،زیرا شادی وجود ندارد .تا چشم کار میکند خشم
فروخورده ناشی از مشکالت اقتصادی است .مردمی که امنیت
شغلی و اجتماعی ندارند ،چگونه میخواهند شاد باشند؟! چه
بسا بحث گرانی کاال ارتباطی با تحریم و جنگ با آمریکا ندارد،
مگر خانه از کشورهای دیگر وارد میشود؟! اجاره خانهها به
خاطر قیمت دالر گران شده است ولی این دو ارتباطی با هم
ندارند .گرانی و تورم در ایران غیرقانونی است ،زیرا وقتی دولت
دو درصد اجناس را گران میکند ،اصناف مختلف تا پایان سال
 60درصد اجناس خودشان را گران میکنند .اخیرا بیدلیل هر
روز قیمتها گران و مردم روزبهروز فقیرتر میشوند .بنابراین
به نظرم مشکالت اقتصادی داخلی ارتباطی با روابط خارجه
ندارد .اما به طورکلی ایرانیها به دلیل همین مشکالت مادی

چشمانداز روشنی برای آینده نمیبینند.
 با توجه به خلقوخوی ناآرامشده ایرانیان در سالهایتازهسپریشده ،آدمی احساس میکند درون ایرانیان سرشار از
سرخوردگی و درماندگی شده است .پیامد این سرخوردگیها
خود را در نمادهایی مثل مهاجرت گسترده از ایران ،در خود فرو
رفتن آدمها و گوشهگیری عمومی ،ناشکیبایی ،پرخاشگری،
بزهکاری و اعتیاد و جدایی خانوادهها خود را نشان میدهد.
شما هم باور دارید ایرانیان درمانده شدهاند؟
متاسفانه بله ،ایرانیها بسیار درمانده شدهاند .زیرا دولت
همانند پدر خانواده اس��ت ،هر زمان که اعتماد فرزندان از
پدر سلب شود ،آنها هر کاری که بخواهند انجام میدهند.
امروزه نیز جامعه به سخنان دولت توجهی نمیکند و افراد
هر رفتاری که بخواهند انجام میدهند که همین امر منجر
به بهمریختگی جامعه شده است .چه بسا این روزها مشاغل
مختلف از جمله معلمان ،کارکنان قوه قضاییه و کادر درمان
ب��ه دلیل درآمدهای پایی��ن اعتراض میکنند و در محیط
کار حاضر نمیشوند .جدای از اینکه پیگیری مطالبات حق
آنهاست اما در این بین عدهای همانند بیماران و دانشآموزان
ضرر میبینند .این در حالی است که کسی جرات ندارد به
آنها چیزی بگویید .این روزها هر فردی با قانون خودش در
جامعه زندگی میکند .به همین خاطر آسیبهای اجتماعی
در جامعه افزایش پیدا کرده است.
 آق��ای دکتر اقلیما به نظر میرس��د دره نابرابری کهسرچش��مه آن رانتهای سیاس��ی و فساد اقتصادی است،
اندوه و خشم ایرانیان را پدیدار کرده است .در این باره برای
خوانندگان «جهانصنعت» توضیح میدهید؟
همانطور که پیشتر بیان کردم ،جامعه امروزی با دو قدرت
اداره نمیشود ،بلکه باید یک قدرت در آن وجود داشته باشد.
این روزها در ایران نهتنها دو قدرت بلکه چندین قدرت وجود
دارد .نیروی انتظامی ،وزارت بهداشت ،وزارت کار ،صدا و سیما و
مابقیارگانهاهرکدامبا قانونخودشانپیشمیروند.همین
امر منجر به دره نابرابری میان ملت و دولت و گاه میان مردم نیز
شده است .در حال حاضر یک رییسجمهور در کشور وجود
دارد که وزرای آن به او پاسخگو نیستند .تا زمانی که قدرت
اصلی وجود نداشته باشد و آن قدرت به مردم پاسخگو نباشد،
همچنان رانت اقتصادی وجود دارد .اعتماد به سختی شکل
میگیرد اما به راحتی از بین میرود و پیامد کاهش اعتماد
اجتماعی از عملکرد دولت یا نهادی که خود دولت تشکیل
داده است ،نشات میگیرد؛ چرا که این عملکرد در برابر مردم
و نیازهای آنها پاس��خگو نبوده است .مهاجرت ،افسردگی و
نارضایتی عمومی در عرصههای مختلف پاسخهای مردم به
عدم کارایی دولتها و نهادهاست.
روانشناساناجتماعی براینباورندکهبیتفاوتیبیشترینخشونت را در دل خود پنهان کرده و برای کشتن بیدردسر و
بدون خونریزی شهروندان کافی است به آنها بیتفاوتی صورت
پذیرد ،یعنی خواستههای آنها نادیده گرفته شود .آیا جنابعالی
اینبیتفاوتیرادررفتارهاینهادهایادارهکنندهکشورنسبت
به شهروندان به روشنی میبینید؟
ای��ن روزها  80درصد بیاعتمادی ناش��ی از بیتفاوتی
در جامعه به وجود آمده اس��ت .به نظرم بیتفاوتی نسبت
ب��ه دولت و ملت دوطرفه اس��ت .جامعه متاثر از رفتارهای
مس��ووالن نسبت به دولت بیتفاوت شده است .دولت طی
 40سال اخیر به گونهای با مردم رفتار کرده است که مردم
حس رهاشدگی دارند.
م��ردم نی��ز به همین دلیل نس��بت به امور سیاس��ی،
اجتماعی و فرهنگی بیتفاوت ش��دهاند .اگر چه مردم بیراه
هم فکر نمیکنند ،اگر کمی به رفتارهای دولت نسبت ملت
تمرکز کنید ،متوجه میشوید که مردم برای دولت اهمیتی
ندارند .چرا که اگر مردم برای دولت مهم بود ،حداقل نیمی از
مشکالت مردم را حل و فصل میکردند .نه اینکه قیمتها هر
روز گرانتر از دیروز شود .با بررسی آسیبهای اجتماعی به این
نتیجهمیرسیمکهاینآسیبهانقطهمقابلسرمایهاجتماعی
هستندوبارشدصعودیآسیبهایاجتماعیدرواقعسرمایه
اجتماعی کاهش یافته و دچار فرسایش میشود.

گزارش «جهانصنعت» از بيماری کوويد 19در 1401

سال همزیستی با کرونا
سال 1400درمقیاسبرگههایتقویمکهچنددقیقهای
میگذرد ،امسال نیز همانند سال گذشته برای ما همانند
یک عمر گذشت .سال 1400برای تمامی مردم سالی پر از
استرسواضطراببود.بااینکهدومینسالمبارزهبابیماری
کرونابودامادغدغهتهیهوتزریقواکسنکرونانگرانیهاییرا
ایجاد کرده بود .از یک طرف قول و قرارهای تولید و واردات
واکسنوازسمتدیگرآغازپیکپنجمباواریانتدلتامنجر
شدخانوادههایزیادیعزادارشوند،کههنوزهمقصهسوگ
و فقدانهای کرونایی ادامه دارد.
 سال  1401پایان کروناست؟!
برخی از کارشناسان حوزه بهداشت بر این عقیدهاند
که س��ال  1401کووید 19کمی آرام میگیرد و شاید
همانند سرماخوردگی با ما زندگی کند ولی جانی نگیرد.
اما برخی دیگر بر این باورند که از سال آینده پاندمی کرونا
به اپیدمی تبدیل میشود .بنابراین در اپیدمیها هم به
واکس��ن نیاز داریم .زیرا براساس تجربه افراد باالی 55
سال اثربخشی واکسن بیش از شش ماه طول نمیکشد؛
بنابراین به احتمال زیاد به تزریق دوزهای بعدی واکسن
کرونا در سالهای بعد نیز نیاز خواهیم داشت .اگر این
اتف��اق رخ ندهد جانهای زیادی از دس��ت میرود .در
هر صورت کارشناس��ان سال آینده را سال پایان کرونا
نمیدانند بلکه سال همزیستی با کووید 19میدانند.
 سال اشکها و لبخندها
دکت��ر حمی��د س��وری،
رییس کارگروه بهداش��ت و
پیشگیری قرارگاه عملیاتی
ستاد ملی مقابله با کرونا سالی
که گذشت را سال اشکها و
لبخندها نامید و در ادامه به
«جهان صنع��ت» گفت :به
نظرم س��ال  1400را میتوان سال اشکها و لبخندها
نامی��د ،البته اش��ک آن از لبخندش بیش��تر بود .البته
س��ال  1400سالی پر از تاسف برای برخی مدیریتها،
عملکردهاوتصمیماتاجراییدولتهادرخصوصکنترل
کووید 19نیز بود.
ب��ا این حال لبخن��د آن نیز کم نبود زیرا باالخره با
تهیه واکسن کرونا جان عده زیادی از مردم نجات یافت،
اگر چه میتوانستند با تهیه به موقع واکسن جان افراد
بیشتری نجات پیدا کند.
بنابراین در سال 1400باید از تجارب سال 99استفاده
میکردیم تا بلکه درخصوص کنترل و مهار کرونا بهتر

عمل کنیم ولی کوتاهیها شد .این در حالی است که با
وجود تجربههای خوب همانند کنترل کرونا در استان
سیس��تان و بلوچستان که در سال گذشته داشتیم اما
مسووالن هیچ استفادهای از آن درخصوص کنترل کرونا
در سایر استانهای دیگر نکردند.
وی افزود :رویکردهای علمی و حضور دائمی که در
استانسیستانوبلوچستانشکلگرفت،منجربهکنترل
کرونا در مدت بسیار کوتاهی شد .چه بسا طی گذشت
چندین ماه هنوز آمار ابتال و فوتی در این استان بسیار
کم است .به همین دلیل بنده انتظار داشتم مسووالن از
آن تجربه موفق استفاده الزم کنند و در سایر استانها نیز
اعمال شود .کاش حداقل مسووالن از ما سوال میکردند
که چه شد در مدت زمان بسیار کوتاه کرونا در آن منطقه
کنترل شد ولی متاسفانه چنین اتفاقی رخ نداد.
دکتر سوری با اشاره به اینکه کرونا در سال آینده نیز
همراه ماست ،اظهار کرد :براساس تحقیقات علمی کرونا
سالهای طوالنی با ما همراه خواهد بود اما اینکه اپیدمی
به چه میزان کاهش پیدا کند مشخص نیست زیرا تمامی
موجها بستگی به رفتار مردم و مدیریت مسووالن دارد .اگر
تصمیمات خوبی گرفته شود ،طبیعتا اپیدمی بار کمتری
به مردم تحمیل میکند ولی اگر اشتباهی صورت بگیرد
قاعدتا شرایط اپیدمی بدتر میشود.
 ثبات نسبی کووید19
دکتر نادر توکلی ،معاون
درمان ستاد کرونای استان
تهران درخصوص چشمانداز
بیماری کووید 19به «جهان
صنعت» گفت :امسال درگیر
پیکهای کووید 19از واریانت
دلتاگرفته تااومیکرونبودیم.
اکنون از قله عبور کردیم و وارد ش��یب نزولی شدیم .اما
افزایش س��فرهای درونش��هری ،خریدهای شب عید و
چهارشنبهس��وری در نیمه دوم اسفند یک عامل تهدید
است .با این حال به نظرم سال سختی را از بابت موجهای
کروناییگذراندیمولیباوجودواکسیناسیونعمومیکمی
شرایط بهتر شد.
همچنین براس��اس مطالعات جهانی به نظر میرسد
واریانتاومیکرونپایانبحثکروناست.بنابرایناگرهمگان
درخصوص واکسیناسیون دوز سوم نیز همکاری کنند به
احتمال زیاد سال آینده اگر درگیر بحران جدیدی نشویم
شرایط بیماری خیلی بهتر و قابل کنترلتر خواهد بود.

 امسال پایان کرونا نیست
دکت��ر آمیتیس رمضانی،
دبیرانجمنمتخصصانعفونی
ایران نیز در مورد چشمانداز
کووید 19در س��ال آینده به
«جهان صنع��ت» گفت :به
نظرم بیماری کرونا در س��ال
آینده تمام نمیش��ود و سال
آینده به احتمال زیاد شاهد سویههای جدیدی خواهیم
بود اما به نظر میرسد در سویههای جدید ویروس کرونا
نیاز به اعمال محدودیتهای شدید نخواهیم بود .بیشتر
پیشبینیها موید این موضوع اس��ت که شرایط نسبتا
پایداری در دنیا حاکم میشود مگر اینکه سویه جدیدی
با شدت ذاتی بیشتری بروز پیدا کند .بنابراین سال آینده
تمام��ی جه��ان از جمله ایران از وضعی��ت اضطراری و
فوتیهای زیاد خارج میشود .زیرا امروزه به دلیل ابتالی
زیاد و واکسیناس��یون عمومی به ایمنی جمعی دست
یافتی��م .همین امر منجر ب��ه فاصله زیاد بین پیکها و
کاهش آمار و مرگ و میر کرونا میشود .البته اینکه برخی
میگویند واریانت بعدی از اومیکرون خفیفتر است هنوز
معلوم نیست ،چرا که براساس مطالعات واریانت بعدی
بسیار مسریتر از اومیکرون خواهد بود .بنابراین همچنان
به تزریق واکس��ن در سال آینده نیاز داریم .زیرا کرونا از
بین نمیرود و در کنار ما باقی میماند اما همانند بیماری
آنفلوآنزا خواهد شد .طبق مطالعات جهانی سراسر دنیا
سه تا پنج سال با کووید 19درگیر است ،حال سال آینده
سه سال از اپیدمی کرونا میگذرد ،اما هنوز خطر کرونا در
کمین است .با این حال احتماال سال آینده شرایط نسبتا
پایداری در دنیا حاکم میشود.
 کرونا تمامشدنی نیست!
دکترعلیجمالیان،رییس
بیمارس��تان شهید لواسانی
درباره چش��مانداز بیماری
کرون��ا ب��ه «جهانصنعت»
گفت :به نظرم از لحاظ علمی
کرونا تمامش��دنی نیس��ت.
روزهای ابتدای شیوع کرونا
همگان بر این عقیده بودند که هنگام تابس��تان کرونا
تمام میش��ود ،از همان روزهای آغازین تاکنون برای
پایان کرونا لحظهشماری میکنیم .این در حالی است
که کرونا نه تنها تمام نش��د بلکه با ش��روع موجهای
پیدرپی آن خانوادههای زیادی را داغدار کرد .بنابراین
حاالحاالها باید با بیماری کرونا زندگی کنیم .چه بسا
امکان دارد همگی سالی یکبار واکسن کرونا را تزریق
کنیم ،در نتیجه نه تنها سال آینده بلکه سالهای دیگر
نیز کووید 19تمام نمیشود.
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سیدمحمدکاظمخلدینسب،
مش��اور مع��اون گردش��گری
وزارت می��راث فرهنگ��ی،
گردش��گری و صنایعدس��تی
است .وی سالها در معاونت
گردشگری وزارتخانه فعالیت
داش��ته و با توجه به س��ابقه
فعالیت به عنوان دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات
سفر وزارتخانه بهتر از هرکسی با چالشهای سفرهای
نوروزی آشناس��ت .ب��رای ویژهنامه نوروزی امس��ال
از خلدینس��ب در خص��وص چالشه��ای س��فر در
نوروز  1401و تمهیدات اندیشیدهش��ده برای سفر
ایمن با وجود گس��ترش س��ویه اومیک��رون ویروس
کرون��ا پرس��یدیم .وی در این مصاحب��ه از چگونگی
دریافت خدمات ایمن گردشگری و حملونقل گفته و
توصیههایی در خصوص اقدامات پیش و حین س��فر
ارائه کرده اس��ت که با اطالع از آنها میتوان س��فری
کمدغدغهتر در تعطیالت نوروز را برنامهریزی کرد.
مشروح مصاحبه «جهانصنعت» با سیدمحمدکاظم
خلدینسب ،مشاور معاون گردشگری وزارت میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی در پی میآید.

 بس�یاری از پیشبینیها حاکی از این بوده که در
نوروزامسالسونامیمسافرتهاینوروزیدرتعطیالت
عید رقم میخورد؛ آیا از سوی وزارت میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایعدس�تی مواردی مثل لزوم همراه
داش�تن تست منفی کرونا در سفرهای نوروزی اعمال
شده است؟
اولوی��ت کاری برنامه وزارتخانه حفظ جان مردم اس��ت و
در این زمینه تابع سیاس��تهای س��تاد ملی مدیریت کرونا
هستیم .تمام پیشبینیهای الزم در خصوص بحث خدمات
سفر انجام میشود .پیشنهادات و مالحظاتی که در خصوص
نظارتهایبسیارشدیدستادکروناستدرقالبدستورالعملها
به استانداران و ستاد خدمات سفر ابالغ میشود و اینها را به
ارائهدهندگان خدمات گردشگری اعالم میکنند تا مد نظر قرار
گیرند .با ابالغ بخشنامههای مکرر این مساله را به همه ابالغ
کردیم .همچنین مالحظاتی در رابطه با رعایت و انجام اقدامات
در قالب س��امانه هوشمند امید تعریف شده است که تمامی
افراد و تاسیسات گردشگری میبایست عضو این سامانه شوند
تا نظارت الزم بر روی آن انجام ش��ده و رعایت پروتکلهای
بهداش��تی را داشته باشیم .این موضوع ابالغ شده است و در
دستورالعملها نیز محورهای نظارت را پیشبینی کردهایم .در
صورت تشدید همهگیری نیز فراهم کردن محیطی بهداشتی
مورد تاکید است.
براساس تجربهای که در سالهای گذشته و در نوروز 1398
داش��تیم در بازه زمانی  28اسفند  1397لغایت  16فروردین
 1398بالغ بر  78میلیون اقامت شب در تجهیزات اقامتی و
مراکز مختلف ارائه شده است.
تا پیش از گسترش سویه اومیکرون روند خوب بود یعنی
کشور در وضعیت سفید قرار داشت و همه بخشها هم برای
رعایت پروتکلها آماده بودند .لذا فکر میکردیم که در نوروز
 1401شاهد حجم گستردهای از مسافرتها باشیم.
 آیاخدماتویژهایبرایمعرفیاقامتگاهدرشهرهای
مقصد گردش�گری تهیه شده است؟ س�ایر امکانات
ارائهش�ده توسط معاونت گردشگری وزارت میراث به
چه شکل است؟
براساس رویه جاری در مبادی ورودی و خروجی هر شهری
یک ستادی را تشکیل میدهیم .فعالیت ستاد به این صورت
اس��ت که کسانی که وارد شهر مقصد میشوند و قبال محل
اقامت خود را تعیین نکردهاند اقامتگاههای مورد تایید به آنها
معرفی شود .همچنین سامانه  09629تمام اطالعات مربوطه
به جادهها ،رسیدگی به شکایات مردم و همچنین معرفی مراکز
اقامتی را انجام میدهد .کمیته خدمات اس��کان و رفاه ستاد
خدمات سفر نیز هست که به مردم عزیز کشور خدمترسانی
میکنند .البته خواهش ما از مردم این است که پیش از سفر
حتما محل اقامت خود را تعیین کنند تا بتوانند با آرامش خاطر
بیشتریسفرکنند.

مشاور معاون گردشگری در گفت و گو با «جهانصنعت»
از تمهیدات سفرهای نوروزی میگوید

خدمات ایمن گردشگری در نوروز
 در خص�وص وس�ایل حملونق�ل عمومی یعنی
هواپیما ،قطار و اتوبوس وضعیت به چه شکلی است و آیا
هماهنگیهایالزمبرایخدماترسانیبهینهبانهادهای
مربوطه صورت گرفته است؟
در وزارت راهوشهرسازی تمام ارکان مربوط به حملونقل از
جمله راهداری و فرودگاهها جزو ستاد خدمات سفر هستند و
کمیته حملونقل هم در ستاد خدمات سفر وجود دارد.
در سال 1399با ممنوعیت سفر در کشور مواجه شدیم و در
سال 1400نه تنها ما بلکه ستاد ملی مقابله با کرونا ابالغیههای
الزم را برای رعایت اصول بهداشتی و فاصلهگیری اجتماعی در
وسایل نقلیه منتشر کردیم .اخیرا بر اساس اطالعاتی که اعالم
شده در وسایل حملونقل عمومی پذیرش مسافران با 60درصد
ظرفیت انجام میشود در حالی که تا قبل از گسترش سویه
اومیکرون ظرفیت پذیرش صد درصد بود ولی االن گویا میزان
این پذیرش مسافر به  60درصد کاهش یافته است.
ب��ه ه��ر حال م��ا ش��رایط را بررس��ی میکنی��م و بر
اس��اس دس��تورات س��تاد کرونا و وزارت بهداشت نکات و
دس��تورالعملهای بهداشتی ابالغش��ده را اعالم میکنیم.
البت��ه ما قبال هم در نوروز  1400اعالم کردیم که ظرفیت
پذیرش در نوروز  1400میبایست  50درصد باشد و یک
فاصله 24ساعته بین اقامت افراد حتما پیشبینی شود و با
استفاده از مواد الزم محل اسکان را ضدعفونی کنند.
در غالب س��فرهایی که انجام میشود مردم تمایل دارند
به خانههای خویشاوندانش��ان مراجعه کنند و در طول سفر
در محیطهای خانوادگی اقامت کنند پس بخش عمدهای از
سفرها تحت کنترل وزارتخانه قرار ندارد اما آن چیزی که هست
ما اعالم کردیم آمادگی داریم تمام مراکز اقامتی گردشگری که
تحت نظارت خودمان هستند و یکسری کدها را به آنها ابالغ
کردهایم و رعایت میکنند را به کسانی که عالقهمند به استفاده
از اقامتگاهها هستند معرفی کنیم.
در نوروز  1400آمار اقامتها یک چیزی حدود دو میلیون
700هزار اقامت ش��ب بود و چیزی حدود  39درصد افزایش
اقامت در اقامتگاهها را نش��ان میداد .در نوروز  98این میزان

اقامت شب در مراکز اقامتی مجوزدار یک چیزی حدود  2و 9
دهم درصد بود .بنابراین ما خوشحال هستیم که در نوروز1400
مردم ما به مراکز اقامتی اعتماد کردند و خیالشان هم راحت باشد
که تمام اقدامات الزم برای حفظ جان مردم انجام میشود.
 برای کنترل و کاهش میزان تصادفات جادهای که
در این سالها تبدیل به یک مساله رایج در تعطیالت
نوروزی شده است چه برنامهای دارید؟
براساس تحقیقاتی که انجام شده پلیس راهور اعالم کرده
است عموم تصادفات جادهای در 30کیلومتری مقاصد اتفاق
میافتد چرا که رانندگان مدت زمان زیادی را در حال رانندگی
بودهاند و بعضا ترافیک و مسائل اینچنینی نیز در این فواصل
وجود دارد.
براساس همین نکته در سال قبل این پیشبینی را کرده و
اعالم کردیم که در نزدیکی شهرها پایگاههایی را دایر کنند و
بروشورها و تبلیغاتی ارائه دهند تا منجر شود مردم یک توقفی
داشته باشند و خدمات به آنها ارائه شود .این باعث میشود که
یک استراحتی کرده و بعد سفر خود را ادامه دهند و این اقدام
اثرات خیلی مثبتی داشته است .در سال 1401در اکثر مسیرها
به خصوص مسیرهای طوالنیمدت این رویه را خواهیم داشت
و تکلیف کردهایم تا قطعا نسبت به ایجاد پایگاهها اقدام کنند و
انشاءاهلل تلفات جانی کاهش پیدا میکند.
امیدواریم رس��انهها نیز که همیش��ه همراه ما بودهاند در
خصوص فرهنگسازی اقدام کنند تا مردم نکات ایمنی را در
هنگام سفر رعایت کنند و سفر ایمنی را در نوروز  1401در
پیش داشته باشند.
یادآوری میکنم که از رادیو خواستهایم اگر امکانش باشد
همچون س��ال  98رادیو سفر برای نوروز  1401نیز راهاندازی
ش��ود تا مرتب با مردم در ارتباط باشیم و پیامهای مربوط به
سفر را ارائه دهیم .در نهایت مردم در نظر داشته باشند که در
مبادی ورودی و خروجی شهرها پلیس راهور و سایر نیروهایی
که هستند از سوی ستاد خدمات سفر تالش دارند که سفر
خوبی را برای مردم فراهم کنند و امیدوارم که بتوانیم خدمات
خوبی به هموطنانمان ارائه دهیم.

عضو انجمن عکاسان ميراث فرهنگی کشور در گفتوگو با «جهانصنعت» اعالم کرد

غفلت ازگردشگری عشایر در ایران
نادر نینوایی -علیرضا رحیمی عضو انجمن عکاسان میراث فرهنگی کشور و خانه عکاسان ایران است و بیش
از دو دهه در حوزه عکاسی قومنگاری فعالیت داشته است .وی همچنین رییس روابطعمومی و امور بینالملل
سازمان امور عشایر ایران بوده و به سبب فعالیتش در سازمان امور عشایر فرصت این را داشته که همراه با
عشایر اقوام مختلف ایران به دورافتادهترین نقاط کشور سفر کند .سفر با عشایر و ثبت تصاویر منحصربهفرد از
جزئیات کوچ عشایر ایل بختیاری و قشقایی ،عکسهای رحیمی را خاص و بیمانند کرده است.
رحیمی عالوه بر مشارکت در چندین نمایشگاه گروهی ،نمایشگاه انفرادی عکس (عشایر؛ نسل امروز ،نسل
فردا) را در اردیبهشتماه  1393در گالری حوزه هنری وابسته به سازمان تبلیغات اسالمی برگزار کرد.
آثار وی برگزیده و برنده جشنوارهها و مسابقات عکاسی مختلفی از جمله جشنواره عکس خیام ،دو دوره جشنواره
عکس میراث فرهنگی ناملموس ،جشنواره عکس رشد و بسیاری جشنوارههای دیگر حوزه عکاسی بوده است.
در این مصاحبه سعی کردیم از خالل صحبتهای او نگاهی عمیقتر به زندگی عشایر ایران داشته باشیم و
امکان توسعه گردشگری پیرامون عشایر کشور را ارزیابی کنیم .مشروح مصاحبه «جهان صنعت» با علیرضا رحیمی
که از دریچه دوربینش ما را به سفری به قلب عشایر ایرانی میبرد در پی میآید.

 ش�ما س�الها به عنوان عکاس از اقوام و عش�ایر
مختلف ایران عکاسی کردهاید؛ فکر میکنید چه نکاتی
عشایر ایرانی را برای گردشگران داخلی و خارجی جذاب
کرده و باعث شده به دانستن فرهنگ این اقوام اینقدر
عالقهمندشوند؟
ش��یوه زندگی کوچندگ��ی در ایالت و عش��ایر ایران ،نوع
خاصی از شیوه زیست بشر است که امروزه این نوع از زندگی
را در کمتر کشوری در جهان میبینیم .این سبک زندگی به
نوعی منحصربهفرد بوده و شاید بتوان گفت از شیوههای اولیه
زندگی بشر است که تا به امروز ادامه داشته و مورد عالقه و توجه
بسیاری از مردم به ویژه گردشگران داخلی و خارجی است .عالوه
بر این ،زندگی شهرنشینی با تمام مزیتهای رفاهی و امکانات
و جذابیتهایی که دارد ،زندگی انسان امروز را دچار یکنواختی،
سردرگمی و شاید بیهویتی کرده است .بر این اساس یافتن
آرامش با حضور در دل طبیعت و همنشینی با مردمانی که از
دغدغههای زندگی شهرنشینی به دور هستند را نیز میتوان
از دالیل جذابیت گردش��گری عشایر ارزیابی کرد .این چیزی
است که برای خود من اتفاق افتاده و از همین نگاه عالقهمند به
ثبت تصویری این سبک منحصر به فرد از زندگی بشر امروزی
شدم که در ایران و تقریبا در تمام استانهای کشور وجود دارد.
اگرچه زندگی عشایر نسبت به گذشته دچار تغییراتی شده اما
همچنان دارای جذابیت است و گردشگران داخلی و خارجی
زیادی عالقهمند هستند برای چند روز هم که شده همراه با
کوچندگان زندگی کنند که نوعی ماجراجویی نیز برای آنان
تلقی میشود.
در هر صورت پایه و مایه اصلی بومگردی عش��ایر ،س��بک
متفاوت زندگی آنان است .عشایر کوچنده در مناطق کوهستاني،
دامنه کوهها و دشتها روزگار میگذرانند و نوع زندگي آنان اصیل
و بکر است و آمیختگی زندگي آنان با طبیعت ،باعث شده امروز
گردشگری عشایر یکي از پرطرفدارترین شاخههای گردشگری
برای عده زیادي از مردم و گردشدوس��تان باشد .در مجموع
میتوان چشماندازها ،همراه شدن با کوچ و آشنایی با فرهنگ،
صنایعدس��تی ،آیین و رسوم و سایر عناصر موجود در محیط
عشایری و در نهایت حضور در طبیعت بکر و دور شدن موقتی
از زندگی یکنواخت و شلوغ شهری را از دالیل عمده عالقهمندی
مردم به زندگی و گردشگری ایالت و عشایر عنوان کرد.

 می�راث ناملم�وس هر ق�وم و فرهنگ�ی از جمله
مهمترین شاخصههای آن محسوب میشود که حاوی
نکات ارزشمندی از گذشتگان است؛ آیینهای باستانی،
سنتها و حتی بازیها بخشی از این میراث ناملموس
هستند؛ در خصوص میراث ناملموس عشایر ایران کدام
یکبیشترنظرتانراجلبکردهاست؟فکرمیکنیدیک
عکاس قومنگار برای حفظ این میراث ناملموس چه کاری
میتواند انجام دهد؟
میت��وان گفت تمام یا بخش عم��دهای از زندگی ایالت و
عشایر ایران جزئی از میراث ناملموس فرهنگ بشری به شمار
میآید .شیوه زیست ،کوچ ،آداب و رسوم و آیینها ،بازیهای
بومی و محلی ،شیوه فرآوری محصوالت دامی و لبنی ،دانش و
مهارتهای بومی عشایر در قالب میراث ناملموس میگنجد .از
این منظر ثبت و ضبط تمام این موارد ،چه در قالب متن و چه
در قالب تصویر ،فعالیتی در راستای حفظ این میراث و انتقال آن
به نسلهای آینده محسوب میشود و کار یک عکاس قومنگار را
نیز میتوان در همین راستا ارزیابی کرد.
یک عکاس قومنگار ،شیوه زندگی اقوام و خردهفرهنگهایی را
ثبتوضبطميکندکهتحتتاثیرتغییراتفرهنگیواجتماعی،
آرامآرامدرحالتغییروحتیازبینرفتناست.ازاینمنظرفعالیت
عکاسقومنگاردارایاهمیتفراواناستوعکاسیقومنگارينقش
مهميدرثبتمیراثفرهنگیناملموسوجذبگردشگرداشتهو
دارد ،اما تاکنون فعالیتهاي صورتگرفته در این خصوص چندان
موردحمایتدستگاههایمتولیبهویژهدستگاههایفرهنگیقرار
نگرفته و متاسفانه کمترین سهم در انتشارات تصویری ،مربوط به
قومنگاری و عکاسی از ایالت و عشایر است.
 یک�ی از جنبهه�ای جالب توجه زندگی عش�ایر
این اس�ت که از گلی�م و فرش گرفته تا س�یاه چادر و
بس�یاری موارد دیگر را خود بافته و درس�ت میکنند.
جالبتوجهترینصنایعدستیساختهشدهتوسطعشایر
ایران از منظر شما چه هستند و برای حفظ و معرفی آنها
چه اقدامی باید صورت گیرد؟
تمامبخشهایصنایعدستیتولیدیعشایرونقشونگارهها
و طرحهای به کار رفته در آنها که عمدتا حاصل ذهن خالق
زنان و دختران هنرمند عشایری است به عنوان میراث ملموس
و ناملموس فرهنگی دارای اهمیت و درخور توجه است .برای

بنده هم که ثبت تصویری این شیوه از زندگی را انجام میدهم
دی��دن این همه ذوق و ف��رم و طرح و نقش و رنگ و نماد در
صنایعدستی عشایر ،هم از منظر زیباییشناختی و هم از منظر
فرهنگی و هنری ،جذاب و قابل تامل است .امروزه دستگاههای
دولتی و خصوصی و موسس��ات مردمنهاد دغدغههای حفظ
و معرفی صنایعدس��تی ایالت و عش��ایر را دارند و این صنایع
تاکنون هم حفظ شده و همچنان طرفداران خود را در داخل و
خارج از کشور دارد اما آن گونه که خود عشایر میگویند چندان
منفعتی از تولیدات خود نمیبرند .به نظرم یکی از راههای حفظ
این صنایعدستی ،کمک به بازاریابی بدون واسطه آنها و ایجاد
درآمد بیشتر برای عشایر است .این امر باعث باال رفتن انگیزههای
نسل امروز آنان به ویژه جوانان عشایر برای حفظ و معرفی این
میراث با ارزش فرهنگی میشود.
 یکیازمسائلیکهدراینسالهادرحوزهگردشگری
موردتوجهبودهاستارائهخدماتگردشگریدرییالقات
وقشالقاتودرکنارعشایراست.فکرمیکنیدایننوعاز
گردشگریچهجاذبههاییداردوبرایتوسعهگردشگری
پیرامون عشایر ایران چه اقداماتی باید صورت گرفت و
به چه مواردی توجه شود؟
کوچندگ��ی و ش��یوه زیس��ت عش��ایر دارای جذابیت
گردشگری است و دستگاههای متولی هم بر همین اساس،
بومگردی عش��ایر را ترویج و حمایت میکنند که میتواند
باعث شناساندن این بخش از فرهنگ کشور به گردشگران
داخلی و خارجی شود و برای عشایر نیز منبع درآمد بوده و
حتی میتواند باعث ورود ارز به کشور شود .البته تا رسیدن
به ایدهآل فاصله زیاد است اما فعالیتهایی که در سالهای
اخیر در حوزه گردش��گری عشایر آغاز شده مورد استقبال
گردشگران و خود عشایر قرار گرفته است.
هرچند با همهگیر شدن بیماری کرونا گردشگری عشایر
هم دچار رکود شد اما با توجه به موضوعاتی که اشاره شد آینده
روشنی را میتوان برای آن متصور بود .به مرور بر اثر تجربیاتی
که خود عش��ایر کسب میکنند و با ایجاد امکاناتی که الزمه
گردش��گری اس��تاندارد و حضور بدون دغدغه گردشگران در
مناطق عشایری به لحاظ شبمانی و سایر امکانات است ،به نظر
میرسد گردشگری عشایر در آینده رونق بیشتری پیدا خواهد
کرد .البته یکی از دغدغههایی که امروز وجود دارد این است که
گردشگریعشایرنبایدبهمعیشتجایگزینبدلشودبهگونهای
که سبک زندگی آنان را تحتتاثیر قرار دهد بلکه گردشگری
باید مکمل و در کنار دامداری که منبع اصلی تامین معیشت
زندگی کوچنشینان است ،قرار بگیرد .اما باید بپذیریم که در این
تعامالت زیس��تی و فرهنگی ،هر دو گروه از هم تاثیر خواهند
گرفت و حقیقتا قدرت فرهنگ غالب را نباید دست کم گرفت.
 عکاسي مستند قومنگاري را تا چه میزان در زمینه
معرفی زندگی ایالت و عش�ایر به مردم و گردش�گران
موثر میدانید؟
الفباي تصویر ،در همه جهان یکسان درک ميشود به همین
خاطر زبان عکس یک زبان بینالمللي است که درک آن براي
همه مردم جهان با هر فرهنگ و زباني میس��ر اس��ت .امروزه
موقعیت گردشگري کشورها تاحدود زیادي با استفاده از تبلیغات
و انتشار تصاویري از طبیعت ،آثار معماري و باستاني و فرهنگي
آن کش��ور صورت میگیرد به گونهای که ميتوان عکسها را
س��فیر فرهنگي یک کشور براي جذب گردشگر قلمداد کرد.
ایران نیز داراي جاذبههاي فراوان گردشگری و منابع ارزشمند
تاریخي ،معماري و فرهنگی ملموس و ناملموس است .یکي از
این منابع ارزشمند ،شیوه زندگي ایالت و عشایر کوچنده است.
بکر و دستنخورده بودن این نوع از زندگي ،پتانسیل و جذابیت
این را دارد که گردشگران زیادي را از کشورهاي مختلف جهان
راهی ایران کند .بنابراین عکاس��ی قومنگاري با ثبت و انتشار
تصاویري از زندگي ایالت و عشایر میتواند نقش تاثیرگذاري در
این خصوص ایفا کند .البته باید دقت کنیم که نباید به بهانه این
موضوع ،عکاسی کارتپستالی و توریستي که با نگاه مردمنگارانه
متفاوت است را در عکاسي مستند اجتماعي رواج دهیم .از این
رو مسوولیت و تعهد عکاسان قومنگار ایجاب ميکند عالوه بر
معرفي تصویري پتانسیلهاي فرهنگي کشور خود براي جذب
گردشگر ،به مقوالت انسانی و فرهنگي با زاویه دید وسیعتری
نگاه کنند تا روح نهفته در فرهنگ و آیینهاي فرهنگي براي
نسلهاي بعد محفوظ بماند.
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«جهانصنعت» صنایعدستی در حال فراموشی ایران را بررسی میکند

هنرهای سنتی در حال خاموشی
نادر نینوایی -ایران کشوری است با تمدن چند هزار ساله که هنر و فرهنگی غنی و پربار دارد .صنایعدستی
اقوام ایرانی بسیار متنوع بوده و در طول تاریخ توسط نسلهای گذشته حفظ شده و به ما رسیده است.
براساس آمار موجود از مجموع  300نوع صنایعدستی ایران که به تایید معاونت صنایعدستی وزارت میراث
رسیدهاند ،بیش از  60مورد آنها در خطر انقراض و نابودی قرار گرفتهاند.
برخی از این صنایعدستی ایرانی به دلیل واردات بیرویه نمونههای صنعتی مشابه دیگر مشتری نداشته و
کارشان کساد شده است و برخی نیز به دلیل نبود استادکار مربوطه و منتقل نشدن مهارت ساخت تولیدشان
دیگر تولید نمیشوند.
در این گزارش ویژهنامه نوروزی «جهانصنعت» سعی میکنیم با معرفی برخی از صنایعدستی در حال فراموشی
از ارغوانبافی و کلونسازی گرفته تا موجبافی شما را با برخی از هنرهای سنتی جالب توجه میهنمان که کمتر
معرفی ش��ده آش��نا کنیم .امید داریم با آشنا شدن ایرانیان هنردوست با این هنرهای سنتی و خرید آنها ،این
صنایعدستی در حال فراموشی کشور احیا شوند.

80

 موجبافیهنرعشایرکرد
موجبافییکیازهنرهایجالبتوجهعشایرکردنشینغرب
کشور است که این روزها به دلیل واردات نمونههای مشابه
چینی ،چندان طرفداری نداشته و در حال فراموشی است.
پارچههای خوشرنگ و ضخیم موج را در سالیان نهچندان دور
مادربزرگها به عنوان رختخوابپیچ استفاده کرده و یا برای
تزئین روی کرسی میانداختند .البته در فصول سرد سال از
این پارچههای ضخیم و رنگارنگ به عنوان روانداز نیز استفاده
میشده است.
موج معموال از پشم گوسفند بافته میشود و نقشهایی
از بز کوهی ،گنجشک ،انگور ،پروانه و طرحهای ترنجدار آن را
مزین میکند .از گوشههای موج منگولههایی آویزان میشود
که جلوهای زیبا به این بافتههای دستساز میدهد.
کرمانشاه یکی از معدود شهرهایی است که هنوز موجبافی
در آن به شکل بسیار محدود و توسط معدود اساتید کهنهکار
انجام میشود .بازار چال حسنخان و فیضآباد کرمانشاه جایی
است که اگر خوب بگردید هنوز هم میتوانید آثار دست این
هنرمندان موجباف را پیدا و خریداری کنید.
 کلونسازیهنرچهارمحالیها
کلونس��ازی یا آنطور که این روزها مورد خطاب قرار
میگیرد قفلسازی از آن دست صنایعدستی است که با
آمدن قفلهای جدید جنبه کاربردی خود را از دست داده
است .مطمئنا امروز هیچکس دوست ندارد در خانهاش را
با قفلی که تکنولوژی آن به چند صدسال قبل برمیگردد
قفل کند .با این وجود کلون و یا همان قفلهای قدیمی
جدای از جنبه کاربردیشان ،جنبه هنری و تزئینی جالب
توجهی نیز دارند.
قفلسازی از دوره ساسانی در ایران رواج داشته است و
در دوره صفوی این هنر به اوج شکوفایی خود میرسد .در
میان کلونهای ایرانی ،قفلهایی که با الهام از شکلهای
حیوانی ساخته میشوند معموال بسیار زیبا هستند .ایجاد
طرحه��ای اولیه این قفلها مربوط به قرون چهارم تا نهم
هجری میشود.
جالب اس��ت بدانید که یک��ی از قفلهای طالی درب
خانه خدا (کعبه) ،اثر «اس��تاد عبداهلل ریاحیچالشتری»
بوده که س��الها پیش (در دوران قاجار) در سفر خود به
مکه و هنگام اقامت یک ساله در جوار خانه خدا ،ساخته
و نصب ش��ده اس��ت .این قفل اکنون در موزه عربس��تان
نگهداری میشود.
شهرس��تان چالشتر در استان چهارمحالوبختیاری از
دوران صفوی مهد قفلسازی ایران بوده است و البته هنوز
هم معدود استادکاران خبرهای در این شهر به قفلسازی
اشتغال دارند .اگر در نوروز به چهارمحال سر زدید حتما
خرید قفلهای تزئینی که منقش به نوشتههایی با خطوط
اسلیمی ،مینیاتورهای تماشایی و طرحهای متنوع دیگر
هستند را از دست ندهید.

 ارغوانبافیهنرسازگاربامحیطزیست
سبدهایحصیریکهپیشترسبزیدرآنهامیگذاشتیمو
یاسبدهایبزرگتریکهبرایآبکشکردنبرنجازآنهااستفاده
میشده است برای ما ناآشنا نیستند ،ولی شاید کمتر کسی
باشد که بداند سبدهایی هست که از شاخههای حرصشده
درخت ارغوان بافته میشوند.
سبدهای ساختهشده از شاخههای ارغوان امروز با رو آوردن
مردم به ظروف پالس��تیکی منسوخ شدهاند و کسی از آنها
استفاده نمیکند .استادکاران ارغوانبافی که تعداد کمی از آنها
در کشور وجود دارند ،ترکههای ارغوان را در آب خیسانده و
سپسمیجوشانند.زمانیکهشاخههایارغوانانعطافپذیری
الزم را پیدا کرد این ش��اخههای نازک را هنرمندانه دور هم
پیچانده و بافتهای ریز و درشتی را برای ساخت سبدهای
ارغوانی به کار میگیرند.
اگرچه در گذشته ارغوانبافی در شهرهای مختلف کشور
رواج داشته است ،اما با منسوخ شدن این هنر حاال به سختی
میتوان استادکاری که این هنر را انجام میدهد یافت .با این
وجود در شهر طرقبه استان خراسانرضوی هنوز هم چند
استادکار قدیمی این صنعت دستی در حال فعالیت هستند
و با شاخههای ارغوان سبدهای زیبایی میبافند و به فروش
میرسانند.
توجه داشته باشید که استفاده از سبدهای ارغوانی به جای
پالستیکی افزون بر حمایت از هنر ایرانی میتواند اقدامی در
راستای کاهش مصرف پالستیک نیز باشد و انتظار میرود
دوستداران محیطزیست از آن حمایت کنند.
 ورشوسازی هنری وارداتی
درهمینابتدایکاربایدبگویمورشوسازییکهنروارداتی
به کشورمان است که در اواخر دوران قاجار از کشور لهستان
به ایران آمده است.
البته پیش از آنکه ورشوسازی در ایران رواج یابد هنری که
امروز روی ورشو به کار گرفته میشود ،روی فلز برنج به کار

گرفته میشد .بنابراین میتوان گفت قلمکاریهای صورت
گرفته روی فلز ورشو هنری کامال ایرانی است که با دستان
هنرمند استادکاران ایرانی انجام میشود.
در سالهای اخیر ورشوسازی نیز همچون بسیاری دیگر از
صنایعدستی کشورمان رو به افول گذاشته و در خطر فراموشی
قرار گرفته است.
در حال حاضر در ش��هر بروجرد در اس��تان لرستان و
در ش��هر دزفول در اس��تان خوزستان چند استادکار این
رش��ته باقی ماندهاند که همچنان به ورشوسازی مشغول
هستند .براساس اعالم وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایعدس��تی هنر فاخر ورشوسازی با خطر فراموشی
مواجه شده است.
 نقاشیقهوهخانهدرمعرضفراموشی
شاید باورش سخت باشد اما تعداد هنرمندانی که نقاشی
قهوهخانه میکشند خیلی کم شده است و همین موضوع
س��بب شده که این هنر اصیل و خاطرهآمیز نیز در معرض
فراموشی قرار گیرد.
نقاشی قهوهخانهای در دوران مشروطه در کشورمان رواج
یافت و خالقان آثار قهوهخانهای با ترکیبی از نمادهای رزم،
بزم و مذهب تصاویری داستانگو را خلق کردند که در غیاب
تلویزیون و فناوریهای امروزی داستانهای هیجانانگیزی را
برای مردم روایت میکرد.
داستانهایشاهنامهفردوسیوخمسهنظامی،وقایعکربال،
قصههایقرآنیوحکایتهایعامیانهموضوعهایاصلینقاشی
قهوهخانهای را تشکیل میدهند .با وجود محبوبیت مردمی
نقاشی قهوهخانهای در تاریخ معاصر ایران ،در طول تاریخ نه
روش��نفکران خیلی از آن حمایت کردهاند و نه سنتگرایان
تالشی برای حفظش داشتهاند و همین امر باعث شده این هنر
مهجور مانده و امروز نفسهایش به شماره بیفتد.
به هر روی نقاشیهای قهوهخانهای چه به لحاظ زیبایی
بصری و چه به لحاظ داستانهایی که روایت میکنند ،آثاری
فاخر و شایسته تقدیر هستند و میتوانند آذین خوبی برای
خانههایایرانیانباشند.بهعنوانجمعبندیبایدگفتنگاهی
به وضعیت نامساعد تولیدکنندگان و هنرمندان فعال در حوزه
صنایعدستی کشورمان از یکسو و فراموش شدن بسیاری از
هنرهایسنتیکشورمانازسویدیگر،اینموضوعرامشخص
میکند که صنایعدستی ایران نیازمند توجه بیشتر از سوی
دولت و مردم است.
یعن��ی از یک طرف وزارت میراث فرهنگی باید اقدامات
حمایتی خود را در خصوص صنایعدستی در حال فراموشی
ش��تاب بخش��د و از س��وی دیگر مردم باید ب��ا خرید این
صنایعدستی ایرانی از فرهنگ ،هنر و آداب و رسوم پیشینیان
خود پاسداری کنند.

