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ناکارآمــدی در بخشــی از بدنــه
امیر دیانی
دولــت که اتخاذ کننــده برخی از
مدیرمسئول
سیاســت های سیاسی و اقتصادی
کشــور اســت همچون پتکی محکم بر ســر کشور است.
تصمیماتــی کــه گاها آثار و عواقب آنها ســالها بر تارک
چهــره اقتصاد و سیاســت باقی مــی ماند و مرتفع کردن
آن زمانبر است.
اتخــاذ ایــن گونه تصمیمات اشــتباه و ربط آن به تحریم
از ســوی بعضــی افراد کارنابلد مــا را یاد پدیده ای به نام
«داروینیسم» می اندازد« .داروینیسم» که اولین بار توسط
جوزف فیشر در سال  1877مطرح شد به معنی این است
که افراد کارنابلد جای افراد شایســته را در امور کشــور به
دست گیرند .وقتی این اتفاق می افتد به یقین شاهد وقوع
تصمیماتی هســتیم که بدون کار کارشناســی و به دور از
مبانی اصولی علم اقتصاد به کار گرفته می شود .این اتفاق
ممکن اســت در سیاســت کشور نیز بیفتد .اظهار نظرهای
نابجایی که ممکن است در شرایط سخت تحریمی بهانه
به دست دشمن بدهد.
طــی مــاه های اخیر و خصوصا پس از لغو برجام توســط
ترامپ شــاهد نوســانات شدید اقتصادی در کشور هستیم
نوساناتی که اگر بخواهیم تمامی آن را به ترامپ و تحریم
نسبت دهیم نه منطقی است نه در علم اقتصاد جای دارد.
نمونــه بارز و کوچک ایــن تصمیمات که در زندگی اکثر
مردم کامال قابل لمس و مشاهده است نحوه مدیریت در
بازار پیاز و سیب زمینی است! ربط نوسانات اخیر بازار ارز
به تحریم شــاید کمی قابل هضم تر باشــد که صدالبته در
این بازار هم به دلیل به کارگیری سیاســت های اشــتباه
ربط آن به تحریم به دور از انصاف و منطق است اما وجود
نوسان در بازار پیاز و سیب زمینی جای تامل دارد .محصولی
که در داخل تولید می شــود و باید نیاز کشــور را مرتفع
ســازد ســر از کشورهای دیگر در می آورد .یعنی آقایان در
طول این همه ســال مدیریت اجرایی کشــور از برقراری
توازن و تامین کوچکترین نیاز اولیه مردم عاجز هســتند و
نمــی تواننــد صادرات و واردات را به نحوی مدیریت کنند
که پیاز هم بر ســر ســفره های مردم قدرت نمایی نکند!
اینجاست که پای موضوع «داروینیسم» به اقتصاد کشور
ما باز می شود و بیانگر این مهم است که ضعفی آشکار در
بدنه تصمیم گیری کشور وجود دارد .وقتی ما از برقراری
توازن در محصولی که به دســت خودمان تولید می شــود
عاجزیم چه گونه می خواهیم در شــرایط جنگ اقتصادی
به مصاف دشــمن برویم.به نظر بهتر است که دولتمردان
کمی از خواب غفلت بیدار شده و اجازه ندهند افراد صاحب
نفوذ و ناکارآ جای افراد شایسته را در راس هرم مدیریتی و
مراکز تصمیم ســاز کشور بگیرند .ما وقتی از عهده تنظیم
بازار پیاز برنمی آئیم چگونه می توانیم شــر دالر را از ســر
اقتصاد کشور کوتاه کنیم.
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ترامپ با عمل به خواسته های بولتون و پومپئو از مسیر خارج شده است

بن بست درمذاکره
رابینرایت

دونالــد ترامــپ ،رئیــس جمهــوری آمریکا در
نشســت مجمع عمومی ســازمان ملل متحد در
ســال  2017از امانوئل ماکرون ،رئیس جمهوری
فرانســه خواســت که پیامی خصوصی به حسن
روحانی ،رئیس جمهوری ایران برســاند .به گفته
مقامــات غربی و ایرانی ،ترامپ می خواســت در
خفا با رهبر ایران دیدار داشــته باشــد .ماکرون با
روحانــی تماس گرفــت و نظرش را در این مورد
پرسید .رهبر ایران و مقامات دولت متعجب شده
بودنــد .ترامپ اندکی پیش از این اتفاق در مقابل
بیش از  100رهبر جهانی علیه ایران ســخنرانی
کرده و گفته بود مقامات این کشور «آن را از اوج
ثروت به یک کشــور سرکش تبدیل کرده اند که
از خشــونت ،خونریزی و هرج و مرج حمایت می
کند ».ترامپ در ســخنرانی خود از همه جهانیان
خواســته بود در درخواســت از دولت ایران برای
پایــان دادن بــه مرگ و خرابی ،به ایاالت متحده
بپیوندنــد .روحانی در تماس تلفنی با ماکرون این
پیشنهاد را رد کرده و گفته بود در سال  2013نیز
باراک اوباما درخواست مشابهی را مطرح کرده و
موفق به دیدار نشده است.
یک سال بعد روسای جمهوری هر سه کشور بار
دیگر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد حضور
یافتند و ماکرون در پایان دیدار با ترامپ به او گفت
که قرار است با روحانی دیدار داشته باشد و پرسید
که آیا ترامپ می خواهد پیام دیگری برای روحانی
بفرســتد؟ اما پاســخ ترامپ منفی بود« :خیر .آنها
باید ابتدا زجر بکشند».
به گفته مایک پومپئو ،وزیر امور خارجه آمریکا ،این
کشــور در ماه گذشته تالش ها برای تحمیل درد

بیشتر به ایران را به شدت تسریع کرده است .دولت
ترامپ  8آوریل در اقدامی بی سابقه سپاه پاسداران
انقالب اسالمی را یک سازمان تروریستی خواند
که با واکنش متقابل مجلس ایران در تروریســت
خوانــدن فرماندهی مرکزی ایاالت متحده (واحد
مســئول رهبری عملیات در خاورمیانه و جنوب
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آســیا) مواجه شــد.در جدیدترین اقدام هم دولت
ترامپ کمپین «اعمال فشار حداکثری» بر ایران
را تشدید کرد .کاخ سفید اعالم کرده هر کشور یا
شرکتی که نفت ایران را خریداری کند ،تحریم می
کند 5 .خریدار بزرگ نفت ایران کشورهای چین،
هند ،ژاپن ،کره جنوبی و ترکیه هستند که در چند
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ماه گذشــته از تحریم ها معاف شده بودند .هدف
ایاالت متحده این اســت که فروش نفت ایران را
به صفر برساند و این کشور را از نظر اقتصادی فلج
کنــد .از مــاه مه که ترامپ از اعمال مجدد تحریم
ها خبر داده ،ایران دســت کم  10میلیارد دالر از
درآمدهای نفتی خود را از دســت داده است .هیچ
یک از تحریم های پیشین علیه ایران به قطع کامل
صادرات ایران منجر نشدند.پومپئو در زمان اعمال
این خبر گفت کشورش تا زمانی که مقامات ایران
رفتارهــای مخرب خود را تغییر ندهند ،به حقوق
مردم این کشــور احترام نگذارند و به میز مذاکره
بازنگردند ،به تشــدید فشــارها ادامه خواهد داد.
ترامپ که سال گذشته ایاالت متحده را از توافق
هســته ای خارج کرد ،مذاکره با ایران بر سر یک
بسته بزرگ تر را خواستار است که برنامه موشکی
ایران ،حمایت از جنبش های منطقه ای ،مداخله

در امور خاورمیانه و حقوق بشر را نیز شامل شود.
ایران در واکنش تهدیدهای آمریکا را بی اهمیت
خواند ،اما درباره احتمال اینکه تشدید تنش ها به
جرقه ای برای رویارویی نظامی تبدیل شود ،ابراز
نگرانی کرد .محمد جواد ظریف ،وزیر امور خارجه
ایران گفت« :رئیس جمهوری ترامپ فکر می کند
با اعمال فشــار اقتصادی می تواند ما را وادار کند
شــان و منزلت خود را بفروشیم .اما چنین اتفاقی
نخواهــد افتاد .مــا همانند آنها در کنگره یا دولت
ایاالت متحده نگاهی دو ،چهار و شــش ســاله به
تاریخ نداریم .ما به تاریخ به چشم یک هزاره می
نگریم .و منزلت ما فروشی نیست».
قدم برداشتن هر دو کشور در زدن برچسب گروه
تروریستی به نیروهای نظامی طرف مقابل ،گمانه
زنی در جامعه سیاست خارجی در واشنگتن در هر
دو حزب درباره درگیری نظامی عمدی یا تصادفی

را در پی داشــته اســت .سناتور ریچارد دوربین از
ایالت النوی و سناتور تام یودال از نیومکزیکو ماه
گذشــته هشدار دادند که لحن کاخ سفید در قبال
ایــران بــه لحن آن درباره عــراق در زمان صدام
حســین نزدیک شده اســت .آنها نوشتند که 16
ســال از جنگ عراق گذشــته و به نظر می رســد
ایــاالت متحده مجددا به ســمت یک جنگ بی
مورد در خاورمیانه پیش می رود.
ظریف اخیرا در نیویورکر نوشته است که باور ندارد
رئیــس جمهوری ترامپ به دنبال جنگ با ایران
باشــد ،اما دیگران در دولت او و همچنین برخی
از دیگر کشــورها ،ســعی دارند بر کاخ سفید تاثیر
بگذارند .اظهارات واشــنگتن به طور کلی اینطور
در میان دیپلمات ها و تحلیلگران در واشــنگتن
خوانده شد که ترامپ ،جان بولتون ،مشاور امنیت
ملی و پومپئو در اهداف در قبال ایران و چگونگی
دسترســی به آن اختالف نظر دارند .تحلیلگران
غربی که با کاخ ســفید در ارتباط هستند معتقدند
کــه ترامپ به رغــم اظهارات شــدیدالحنش،
خواســتار اعزام نیرو برای جنگ با ایران نیســت.
یــک دیپلمــات غربی به یــاد دارد که زمانی که
بولتــون روی کار آمده ،ترامپ با طعنه به او گفته
اســت« :تو که نمی خواهی مرا وارد جنگ کنی،
مــی خواهی؟» اما بولتون از دیرباز طرفدار تغییر
نظام در ایران و اســتفاده از نیروی نظامی برای
این کار بوده است .پومپئو هم زمانی که در کنگره
نماینده ایالت کانزاس بود ،از تغییر نظام در ایران
حمایــت کرده بود؛ اما از زمانی که به عنوان وزیر
امــور خارجــه فعالیت می کند بیشــتر به دنبال
تغییــر رفتار دولت ایران اســت .اگرچه  12بندی
که اخیرا برای مصالحه با ایران مشــخص کرده،
عمال درخواست برای تغییر نظام به شمار می رود.
ترامپ بارها از تمایل خود به مذاکره مســتقیم با
رهبر ایران ســخن گفته اما در مجموع ،در دولت
ترامپ چشم انداز گفت و گو با جمهوری اسالمی
در رابطه با بازداشــت شدگان ،مسائل دیپلماتیک
یا هر موضوع دیگری به شــدت دور و غیرممکن
به نظر می رســد و مخاطره افزایش تنش ها به
شدت افزایش یافته است.


منبع :نیویورکر  /مترجم :طال تسلیمی
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خیال پردازی های ناتمام
مهردادخدیر

در گیــر و دار تکاپــوی آمریکا برای «صفر کردن»
صادرات نفت ایران و درگرماگرم تالش برای ادامه
امکان فروش نفت به عنوان شریان حیات اقتصادی
محمود احمدینژاد گفته اســت« :اگر ارزش اولیه
منابعــی مانند انرژی را تقســیم کنیم به هر ایرانی
یک میلیون تومان در ماه میرســد و این به غیر از
ارزش اولیه معادن و دارایی بنیادهاست».
این تازهترین ســخن یا ایده را محمود احمدینژاد
روز نیمه شــعبان در جمع عالقهمندان و مستمعان
خود در تاکستان قزوین گفته است .درست یک روز
قبل از توییت صریح مایک پمپئو وزیر خارجه ایاالت
متحده« :نفت را به عنوان بزرگترین منبع درآمدی
دولت ایران به صفر میرسانیم».
رییس جمهوری پیشین و پرحاشیه البته تعبیر «منابع
انــرژی» را بــه کار برده و انگار نگاه او فراتر از نفت
است .اما اگر به منابع غیر نفتی توجه دارد ،آیا منظور
او  9گونه دیگر است؟ منابع انرژی  10گونه است:
خورشیدی ،باد ،زمین گرمایی ،هیدروژن ،جزر ومد،
موج ،برق آبی ،زیست توده ،هستهای و سوختهای
فســیلی .اگر نفت است که کدام نفت؟ همین را هم
بخرند کالهمان را هفت آسمان هوا میاندازیم و امید
بســتهایم کــه چین و هنــد و کره و ترکیه به عنوان
مهمترین خریداران نفت ایران به رغم لغو معافیت باز
به معامله با ایران ادامه دهند .اگر نفت نیست منظور
او کدام یک از این  10فقره است؟ در تقسیم ارزش
اولیه «منابع انرژی خورشیدی» فارغ از سوختهای
فســیلی برویم سراغ منابعی چون «زمین گرمایی»
یا «هیدروژنی»؟! روشن است که وقتی در ایران از
منابع انرژی می گوییم منظور ســوختهای فسیلی
یا همان نفت و گاز و زغال ســنگ اســت( .در ایران
البته اصل نفت و گاز اســت نه زغال ســنگ که در
ذخایر سیام ایم و در تولید چهل و دوم).
مطابق تازهترین گزارش رســمی بانک جهانی البته
ارزش میزان ذخایر ســوخت فســیلی در ایران 2.4
تریلیــون دالر اســت و در رتبه چهــارم جهان قرار

میگیریــم امــا این به معنی آن نیســت که نقد در
دست رس است .مثل فردی که درآمد او قطع شده
و خانــهاش ارزش قابــل توجهی دارد .نمیتواند که
آجرهــای خانه را به جای نــان بخورد! باید به فکر
درآمد باشد .ثروت و سرمایه همان درآمد نیست!
ارزش این منابع هم به معنی آن نیست که به نسبت
جمعیت قابل تقسیم است .کما این که ارزش میزان
ذخایر عربســتان سعودی  7.6تریلیون دالر ،روسیه
 9.4تریلیون دالرو چین  4.1تریلیون دالر اســت و
ایــران بــا  2.4در رتبه چهارم قرار میگیرد و پس از
ایــران ،عراق بــا  2.38و آمریکا با  2.37و امارات با
 2.36تریلیــون دالر قرار میگیرند .اما در هیچ یک
از این کشورها چنین محاسبهای صورت نمیگیرد.
 .2هفت سال و سه ماه پیش همین آقای احمدینژاد
و البته در جایگاه رییس جمهوری ایران به مجلس
شــورای اســامی رفت تا از طرح اقتصادی خود در
شــرایط تحریم رونمایی کند .در آن زمان اما نه از
منابع انرژی که از «بلوط» گفت! منتها چون دوران
او رو به پایان بود نه خودش جدی گرفت نه منتقدان.
اما در تاریخ ثبت شد.
او در آن روز ( 27دی  )1391در صحن علنی مجلس
شورای اسالمی و در حالی که همگان منتظر بودند
از طرح خود پرده برداری کند ،گفت« :ما  6میلیون
هکتار جنگل بلوط داریم که رها شــدهاند .ساالنه 6
میلیون تُن بلوط تولید میشــود اما زیر پای درختان
رها میشــود .اگر جنگلها را به دامداران بســپاریم
 400هزار شــغل ایجاد میشــود ».احمدی نژاد راه
حل مشــکالت اقتصادی را توجه به منطقه زاگرس
اعــام کــرد و گفت« :در دامنه زاگرس  45میلیون
هکتار قابل کشــت است اما فقط  14میلیون هکتار
زیر کشــت اســت .می گویند آب نیســت .اما مگر
میشــود خداوند زمین حاصل خیز خلق کند اما آب
خلق نکند؟» راهکار دیگر او تقسیم معادن به 250
هزار بلوک معدنی بود و از این دســت سخنان برای
مقابله با تحریم و دیدیم دست آخر چه شد و با توافق
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هســتهای قرار بود به جامعه جهانی و جلب سرمایه
خارجی برسیم که سر و کله ترامپ پیدا شد و دوباره
تحریم و حاال برای فروش نفتمان با مشکل روبه رو
هستیم و دولت برای تأمین خسارت  35هزار میلیارد
تومانی سیلهای اخیر بودجه پیش بینی شده ندارد
و به صندوق توســعه ملی نیاز پیدا کرده و احمدی
نژاد فارغ از همه اینها طرح تقســیم منابع انرژی را
میدهــد.او رییس جمهوری بود و ایده «بلوطهای
زاگرس» و «تقســیم معادن» را نتوانست عملیاتی
کند و کســی هم چندان جدی نگرفت و به حســاب
تکاپو برای ریاست جمهوری یار و مراد خود در سال
 92گذاشتند که البته وصال نداد.
حــاال کــه مقام و منصبی نــدارد و اصل نفت روی
هواســت چگونه میتوان این گونه خیال پردازیها
را در عالم واقع اجرا کرد؟
البته ممکن اســت که خیلیها از این گونه حرفها
خوششــان بیایــد .به ویــژه در وضعیت کنونی که
تحریمها بازگشته و گلوی اقتصاد ایران را میفشارد.
یا هر چه بگوییم کل صادرات نفت خام ما در وضع
عــادی هــم  50تا  60میلیارد دالر و به اندازه فروش
ســاالنه یک شرکت معتبر و مشهور در کره جنوبی
است بعضیها باور نکنند چون در ذهنمان رفته خیلی
ثروت مندیم و مشکل تنها در توزیع ثروت است.
مرحوم رجایی در مرداد سال  60با شعار توزیع ثروت
و اجرای اصل  44رییس جمهوری شــد .در دوران
نخســت وزیری اما به این موضوع نپرداخته بود و
دوران ریاست جمهوری او نیز بسیار کوتاه بود و به
دو ماه هم نرســید اما ســالها بعد همان اصل  44به
شکل دیگری تفسیر شد و از آن به خصوصی سازی
رســیدند آن هم به شــکلی که در التهابات سال 88
شرکت بازرگانی پتروشیمی را واگذار کردند و به اسم
دورزدن تحریمها چه اتفاقات که نیفتاد.دولت دنبال
آن اســت که فروش نفت به زیر یک میلیون بشکه
نفت ســقوط نکند و همین درآمد هم از کف نرود و
آقای احمدی نژاد از تقسیم منابع سخن میگوید تا
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خدای ناکرده تصور نکنیم واقع ًا تغییر کرده است.
البتــه اکنون انتقاد چندانی وارد نیســت .چون یک
شــهروند است و دوســت دارد یک ظرف ماست را
لب دریا ببرد و دوغ درست کند و شاید هم یک دریا
دوغ به دست آید.
ما که بخیل نیستیم .خدا کند یک دریا دوغ حاصل
شود .شاید هم بشود .شاید هم اگر منابع را بین مردم
تقسیم کنند بهتر از آن باشد که در این بوروکراسی
و بی برنامگی و شلختگی اداری ،بخشی از آن هدر
رود.نیــک می دانم خیلیها از اوضاع شــاکیاند و
بخشهایی از مردم هم از این گونه حرفها همچنان
استقبال میکنند و این را نیز نمیخواهیم انکار کنیم.
اما بد نیســت فکر کنیم آیا واقع ًا ارزش اولیه منابع
انرژی را میتوان بین مردم تقسیم کرد و ماهی یک
میلیون تومان پرداخت؟
خدا کند بشــود .اما چرا «بلوط» ها را از قلم انداخته
است؟
کافی است این گونه خیال پردازیها را مقایسه کنید
بــا آنچــه مقامات ترکیه می گویند :این که حاال 50
میلیون توریســت داریم و  35میلیارد دالر و هدف
جذب  70میلیون توریست و  70میلیارد دالر است.
این دیگر آرزو و خیال پردازی نیست.
برای  40میلیارد دالر به در و دیوار میزنیم حال آن
که معشوق همین جاست .اگر به جای بلوط و منابع
انرژی توریست جلب میکردیم درآمد کسب میشد.
این تصور که ثروت مندیم و مشکل در توزیع است
کار را به اینجا رسانده و طرحهایی چون تقسیم ارزش
اولیه منابع انرژی دلخوشکنکهایی است که شاید
عدهای را به وجد بیاورد اما در عالم واقع ثمری ندارد.
راهکار نجات اقتصاد ایران و بهبود زندگی و معیشت
مــردم اما نه در تقســیم منابع انــرژی و توزیع پول
است که نقدینگی را افزایش میدهد و تورم زاست.
درباره یارانه نقدی البته این توجیه وجود داشــت و
دارد که وقتی به کاال یا خدمات اختصاص میدهید
جفا در حق کســانی اســت که از آن کاال یا خدمات
استفاده نمیکنند و نقداًمیپردازند تا افراد خود درباره
نحوه استفاده تصمیم بگیرند اما در این فقره صدق
نمیکند.راهــکار در خروج از انزوا و بهبود روابط در
ســطح منطقه و جهان اســت و کاهش هزینهها و
ســبک کردن بار دولت با حذف ســربارها و موازی

کاریهــا و اختصاص بخش غالب بودجه نهادهای
شبه فرهنگی به تأمین کاالهای اساسی دست کم
در این دو سال که ترامپ هست و فشار میآورد نه
طرحهایــی که هنگام نفت  150دالری هم اجرایی

نبود چه رســد به حاال که اصل فروش نفت تهدید
میشود و البته گشودن فضای سیاسی و میدان دادن
بــه احــزاب تا با راهکار رقابت کنند و مردم برنامه را
انتخاب کنند.
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بررسی پشت پرده تصمیمات کاخ سفید
صابرگلعنبری*

این روزها عدهای از باشــندگان سیاسی و حتی مسئوالنی در
مواجهــه با تصمیمات اخیر ترامپ به ویژه تروریســت اعالم
کردن سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،به نوعی این تصمیمات
را به تیم کاری همراه وی نسبت داده و میگویند رئیس جمهور
آمریکا در دام اطرافیان تندروش افتاده و آنها او را به سمت
اتخاذ چنین اقداماتی ســوق داده و حتی به جنگ با ایران هم
ســوق میدهند.این که همفکران دیک چنی و نئوکانها هم
اکنون ســکان دار کاخ ســفید هســتند و همین خود برون داد
خاصی در ســطح تصمیمگیریها دارد ،جای شــک و تردید
نیســت ،امــا این که تصمیمــات دونالد ترامپ را صرف ًا به این
اطرافیانش نسبت بدهیم و او را در دام آنها بدانیم ،با واقعیت
ســازگار نیســت و احتما ًال ناشی از عدم شناخت کافی از خود
ترامپ اســت.این نگاه ،ترامپ را ســاده و رباتی فرض میکند
که به وســیله مایک پنس ،جان بولتون ،مایک پومپئو و جارد
کوشــنر به حرکت در میآید؛ در حالی که چنین نیســت.در
مواجهه با این خوانش این پرسش مطرح است که همین تیم

نئوکانی تندرو چطور به کاخ سفید راه یافته؛ مگر نه این است
که خود ترامپ ،پنس ،بولتون و پومپئو را برگزیده است و وقتی
دید چهرههایی چون مکمســتر و رکس تیلرسون نمیتوانند
یا نمیخواهند در راســتای رویکرد خاص او حرکت کنند ،به
سراغ تیم کنونی رفت؟واقعیت این است که تصمیمات ترامپ،
نه غیر منتظره اســت ،نه غافلگیر کننده ،بلکه دقیق ًا ترجمان
باورهای او و در راستای همان وعدههای انتخاباتیاش است
که در ســال  ۲۰۱۶بیان کرد .تروریســت اعالم کردن ســپاه
در راســتای همان وعده خروج از برجام و جهت تحقق همان
اهدافی است که به خاطر آنها از این توافق خارج شد .همچنین
واگذاری جوالن هم در راســتای همان وعده واگذاری قدس
به اســرائیل اســت که باز در جریان تبلیغات انتخاباتی وعده
داد و عمــل کرد.در واقع ،اســاس تصمیمــات ترامپ به نوع
شــخصیت و تفکر او باز میگردد و کســی نیســت که در دام
بیفتــد و تصمیماتــی اتخاذ کند که با تفکراتش تضاد داشــته
باشــد .اگر شخصیتی داشــت که به این سادگی در دام بیفتد
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که ســر مســاله دیوارکشــی با مکزیک در مقابل کنگره
نمیایستاد و تحت تأثیر فشارهای جمهوریخواهان قرار
میگرفــت و رکــورد تعطیلی دولت در دوران او به خاطر
همین مساله شکسته نمیشد و در نهایت هم حالت فوق
العاده اعالم نمیکرد.
اما آنچه گفته شد نافی تأثیرپذیری ترامپ از تیم نئوکانی
همراهش نیســت .بله این تأثیرپذیــری وجود دارد ،اما
کاربرد تعبیراتی که از ترامپ ســلب اراده میکند و او را
در دام افتاده فرض میکند ،با واقعیت ســازگار نیســت؛
حتی عامل آن تأثیرپذیری هم که گفته شد ،قرابت فکری
ویژه میان او و تیمش اســت ،نه چیز دیگری.
در کل میتــوان گفــت که با نظر به شــخصیت خاص
ترامــپ ،تصمیمــات وی برآیندی از الزامات و اقتضائات
دو فاکتور در وجود وی اســت :نخست ،باورها و تفکرات
راســت گرایی متعصبانه ،نئوکانی و پوپولیســتی و دوم،
رویکرد تاجر مســلکانه و باجخواهانه است.

هر دو فاکتور هم به شــدت او را به اتخاذ سیاســتی کام ً
ال
خصمانــه علیه ایران ســوق میدهد؛ به نحوی که اولی
اسرائیل را محور و جهت دهنده این سیاست قرار میدهد
و از این رو ،نتانیاهو به نزدیکترین دوست وی نه تنها در
خاورمیانه بلکه در کل جهان تبدیل میشود .از اینجاست
که تلآویو در طول هفتاد سال گذشته ،گوشی شنواتر از
ترامپ در کاخ سفید برای پیشبرد برنامههای خود نیافته
اســت .دومی هم تاثیرگذاری البی ســعودی و اماراتی
را که ولخرجترین البیها در آمریکا هســتند ،به شــکل
بیســابقهای افزایش میدهد .در واقع اگر این دو فاکتور
در شــخصیت ترامپ وجود نداشــت ،نه این تیم نئوکانی
اکنون پیرامونش بود و نه تاثیرگذاری این البیها هم به
این حد میرسید .به همین علت باید گفت که نقش خود
ترامپ در تصمیمگیریها تعیین کننده و نقش اطرافیانش
ثانوی و مکمل است.
*کارشناس مسائل بین الملل
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در گفت وگوی تفصیلی با دکتر مهدی مطهرنیا در آستانه اولین سالگرد خروج ایاالت متحده آمریکا از
توافق هستهای بررسی شد

عملکرد ترامپ در  ۱۱ماهی خروج از برجام
تقریب ًا  ۱۱ماه از تصمیم جنجالی دونالد ترامپ
برای خروج از توافق هستهای و صدور فرمان
بازگشــت تحریمها علیه جمهوری اسالمی
ایــران میگــذرد .آن گونه که ظواهر امر هم
نشــان میدهد بر اســاس مواضع و سخنان
ســران و مقامات آمریکایی در آســتانه اولین
ســالگرد آن اقدام (خروج از توافق هستهای)،
کاخ ســفید و وزارت خزانه داری این کشــور
برنامههــای جدی برای افزایش فشــارها بر
ایران را در دستور کار دارند .دیپلماسی ایرانی
پیــرو این مســئله ،گفت و گویــی را با دکتر
مهدی مطهرنیا ،آینده پژوه ،اســتاد دانشگاه و
کارشناس مسائل بین الملل ترتیب داده است
که در ادامه میخوانید:

 در آســتانه اولین سالگرد خروج دونالد
ترامپ از توافق هستهای برایان هوک اخیرا ً

در مواضعی از برنامههای جدی کاخ سفید
برای افزایش فشــارها بــر ایران و عدم

تمدید معافیتهای تحریمی سخن گفت؛
از نگاه شــما و با توجه به شــرایط کنونی

در بســتر تنش تهران  -واشنگتن آیا این

سخنان مسئول گروه ویژه اقدام ایران ،آن
هم یک ماه مانده به اولین ســالگرد خروج

آمریکا از توافق هســتهای ،از برنامههای

کاخ سفید برای افزایش فشارها بر تهران

نشــان دارد و یا این که تمام این مواضع را

باید یک نمایش سیاسی و بلوف دیپلماتیک

تلقی کرد؟

در راســتای سؤال مهم شــما باید چند نکته
مهــم را یادآور شــد؛ اول این که همان گونه
کــه همه میدانند ایــاالت متحده آمریکا در
ســاختار نظام بین الملل خود را به عنوان یک
ابــر قدرت نظامی و اقتصادی نشــان داده و

عبدالرحمنفتحالهی

کمابیش مناســبات بیــن المللی این واقعیت
را پذیرفتــه اســت .به عبــارت دیگر ایاالت
متحــده آمریکا از دو ســتون اقتصاد و قدرت
نظامی خود برای تداعی این مســئله نهایت
اســتفاده را میبرد .لذا در تقریب ًا یک ســالی
کــه از زمــان خروج دونالــد ترامپ از توافق
هستهای میگذرد ،کاخ سفید سعی کرده است
از ســیطره اقتصادی خود در قالب فشــارها و
تحریمهــا به عنوان یک ابزار به منظور تغییر
رفتار در جمهوری اســامی ایران متناسب با
نگاه خود اســتفاده کند ،ولی نکته مهم دیگر
اینجاســت که این ابزار یــک ابزار دینامیک
اســت و متناسب با اقتضائات مکانی و زمانی
میتواند تداوم ،تغییر و حتی تشدید پیدا کند.
یعنی ما نباید این گونه تصور کنیم که ایاالت
متحده تنها در دو مرحله تصمیم به بازگشــت
تحریمها از ماه می سال ( 2018زمان خروج
از برجام) تا به امروز گرفته است ،بلکه دونالد
ترامپ این توانایی را دارد که به عنوان رئیس
جمهــور آمریکا و باالترین قدرت اجرایی این
کشور ،شــرایط را برای افزایش تحریمهای
اقتصادی شکل دهد .پس نمیتوان این گونه
تصــور کرد که مواضع اخیــر مقامات آمریکا
یک بلوف سیاســی و یک نمایش دیپلماتیک
است ،بلکه تمام این سخنان ریشه در واقعیت
دارد و به احتمال بســیار زیاد در آستانه اولین
سالگرد خروج آمریکا از برجام دور جدیدی از
تحریمها اعمال شــود و به موازات آن امکان
عدم تمدید معافیتهای تحریمی وجود دارد.
چه بســا این که در همین تقریب ًا یک ســال
گذشــته با وجود معافیتهای تحریمی برخی
از همین کشــورهای مشمول معافیت خرید
نفت خود را از ایران به صفر رســاندهاند.
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پیرو همین مسئله یقین ًا ایاالت متحده آمریکا
به دنبال عملیاتی کردن پروسه محدود سازی
ایــران در منطقــه خاورمیانه و به خصوص در
میان همســایگان تهران اســت و به موازات
آن بــا افزایش تحریمها بــه دنبال پیگیری
فروپاشــی از درون از طریق فشــار از بیرون
اســت .پس میبینید که برنامههای جدی در
راســتای افزایش تحریمهای ایاالت متحده
آمریکا ،آن هم در آستانه اولین سالگرد خروج
واشــنگتن از برجام وجود دارد و نمیتوان آن
را در قالب بلوف سیاسی برای ارتقای جایگاه
آمریــکا در نظام بیــن الملل تصور کرد ،بلکه
بــه واقع دونالد ترامــپ به دنبال اهداف خود
در پرونده ایران اســت .از آن ســو در  ۱۱ماه
گذشــته بدون شک اقتصاد و معیشت کشور
تا حد بســیار زیادی از این دســت تحریمها و
فشارهای آمریکا آسیب دیده است و یقین ًا در
ســال پیش روی شمســی نیز احتمال بسیار
زیــادی دارد که دایره این معضالت و تبعات
منفی ناشــی از تحریمها افزایش پیدا کند.
 در تقابل با نکات شما در  ۱۱ماه گذشته
دونالــد ترامپ آن چنان که باید او مســیر

همواری را برای اجرایی کردن تحریمهای
خود نداشــته اســت و در این راستا شاهد

مخالفتهای جــدی دیگر اعضای حاضر

در توافق هســتهای ،به خصوص سه کشور
آلمــان ،فرانســه ،انگلســتان و در ادامه
اتحادیه اروپا که از متحدین سنتی آمریکا

به شــمار میروند ،بودهایم .آیا این مسئله

در تحقق اهداف کاخ ســفید بعد از خروج
از برجام اثر گذار نبوده است؟

اگرچه در تقریب ًا یک ســال گذشــته ما شاهد
عــدم همراهــی و حمایت اتحادیــه اروپا و
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ســه کشــور آلمان ،فرانســه و انگلستان به
عنــوان قطبهای سیاســی و اقتصادی قاره
ســبز از برنامه تحریمــی دونالد ترامپ علیه
جمهوری اســامی ایــران بودهایم و گاهی
تنــش دیپلماتیــک میان واشــنگتن با این
کشــورهای قاره ســبز در خصوص خروج از
توافق هستهای باال گرفته ،اما نکته اینجاست
که دونالد ترامپ در بســتر همین مخالفتها
یک تن توانســته تحریمهای ایاالت متحده
آمریکا را به گونهای علیه جمهوری اســامی
ایــران اعمال کند که حتی این کشــورهای
اروپایی در طول یک ســال گذشته نتوانستند
به جز حمایت دیپلماتیک و سیاسی ،آن هم در
حد مواضعی دلخوش کننده ،کارها و اقدامات
عملیاتــی را برای تداوم برجام صورت دهند.
این نکته نشــان از این دارد که کاخ ســفید در
به قول شــما مســیر ناهموار  ۱۱ماه گذشته
خروج ا برجام توانســته است برنامههای خود
را پیش ببرد .از شــما میپرسم آیا اینستکس
آن چیزی بود که جمهوری اســامی ایران و
حتــی خود اروپاییها قــول داده بودند؛ یقین ًا
خیــر .هر چند که مــن مخالف این تالشها
نیســتم و اعتقاد دارم باید ســطح مناسبات با
اروپا افزایش پیدا کند ،اما اگر ســؤال شود که

این میزان از تالش کافی بوده ،باید پاسخ داد
که نه ،کافی نبوده است؛ دلیل آن هم به همان
سیطره بسیار باالی اقتصادی و نظامی آمریکا
در مناسبات جهانی باز میگردد.
مضاف ًا بر آن تشکیل و برگزاری کنفرانس ضد
ایرانی ورشــو با حضور بسیاری از کشورهای
اروپایی و نیز ایجاد اختالف میان قاره ســبز
بر ســر حمایت از تهــران میتواند از عالئم
دیگر موفقیتهای نســبی کاخ ســفید در ۱۱
ماه گذشــته بعد از خروج کاخ ســفید از برجام
باشــد ،به اعتقاد من در آســتانه اولین سالگرد
خــروج ترامــپ از توافق هســتهای ،ایاالت
متحده برنامه جدی برای فشــار بر قاره ســبز
در خصــوص عدم حمایت از ایران و برجام را
در دســتور کار خواهد داشــت .حال باید دید
که تا چه اندازه این فشــارها میتواند اثرگذار
باشــد .هرچند تا اکنون هم به واســطه همین
فشارها قاره سبز نتوانسته است اقدامات الزم
را صورت دهد.
مضاف ًا باید به این نکته هم اشــاره کرد در طول
 ۱۱ماه گذشــته و در بســتر تالشهای ایاالت
متحــده آمریــکا ،آن هم در ســایه حمایتهای
برخی کشــورهای عربی حاشــیه خلیج فارس و
اســرائیل اکنون شرایط برای نزدیکی سیاسی و

دیپلماتیک تلآویو با جهان عرب شــکل گرفته
اســت و با مطرح کردن تهدیدات تهران در قالب
ایران هراســی به عنوان مســئله و معضل اول
خاورمیانه ،زمینه را برای عادی ســازی مناسبات
عربی  -عبری تا اندازهای آماده کنند .به رسمیت
شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت رسمی
اســرائیل و انتقال ســفارت آمریکا از تلآویو به
قــدس و یا حمایت همه جانبه از سیاســتهای
عربستان سعودی در منطقه ،مضاف ًا بر به رسمیت
شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندیهای جوالن
در راســتای همین ایرانهراســی شکل گرفته و
مسئله تشکیل ناتوی عربی هم با پررنگ کردن
تهدیدات نظامی و امنیتی ایران در حال پیگیری
اســت .پس میبینید که مسئله تنها تحریمهای
اقتصادی کاخ ســفید علیه ایران نیست ،بلکه به
موازات آن در دیگر ابعاد ،مسئله فشار بر جمهوری
اســامی در حال اجرا اســت .در همین  ۱۱ماه
گذشــته شــرایطی به وجود آمد اســت که حتی
منتقدیــن و مخالفین خــروج ترامپ از برجام در
ســاختار سیاسی ایاالت متحده آمریکا اکنون به
مشــوقین و موافقین این امر بدل شدهاند .افزون
بر آن اکنون آرزوی تقلیل گرایانه ای که در تهران
بــرای عدم پیروزی ترامپ در انتخابات  ۲۰۲۰به
وجود آورده است و کسی منکر آن نیست ،نشان
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از موفقیتهای نســبی واشنگتن در همین یک
سال بعد از خروج آمریکا از برجام دارد.

  ولی در سایه مسائلی که اشاره داشتید

عــدم موفقیت دونالد ترامــپ در پرونده

ونزوئــا و کره شــمالی علــی رغم تمام
تالشها و فشــارها نشــان از این دارد که
دونالد ترامپ یقینــاً در پرونده جمهوری

اسالمی ایران نیز چندان موفق نخواهد بود،

چرا که بسیاری معتقدند این شکستها تا

اندازهای که شــرایط را برای جوالن کاخ

سفید در این خصوص کاهش خواهد داد؟

بــه هیــچ وجــه ایــن گونه نیســت .من در
مصاحبههای پیش با دیپلماسی ایرانی عرض
کردم که موفقیت یا شکســت در سیاست ،به
خصوص سیاست خارجی یک امر بسیار نسبی
اســت و نمیتوان آن را به صورت صفر و صد
و یا ســیاه و ســفید دید .موفقیت یا شکســت
باید یک تعریف و تبیین درســت داشته باشد
و شــاخصها و معیارهای آن روشــن باشد.
از شــما میپرســم آیا وجود مشکالت متعدد
معیشــتی در ونزوئال ،اقتصاد نابود شده ،ثبت
بــی ارزشترین پول توســط ونزوئال و مرگ
تجاری ،سیاســی و دیپلماتیک کاراکاس در
سایه وجود دو دولت در این کشور و تشتتهای
سیاســی ،اجتماعی و فرهنگی بیشمار جامعه
آن نشــان از موفقیــت نســبی برنامههای
آمریکا ندارد؟ اذعان به شکســت برنامهها و
راهبردهای پنج دهه اخیر پیونگیانگ توسط
مقامات خود این کشور ،دیدار رهبر کره شمالی
و رئیــس جمهور کره جنوبــی در چند مقطع
و حضــور در چند نشســت بــه منظور گفت و
گو با دونالد ترامپ نشــان از موفقیت نســبی
فشــارهای آمریکا بر کره شمالی ندارد؟ پس
یقینــ ًا در خصــوص کاراکاس و پیونگیانگ
موفقیتهای حاصل شــده است ،همان گونه
که در خصوص جمهوری اســامی ایران نیز
فشــارها و مشکالت اقتصادی غیر قابل انکار
اســت و دایره آن به احتمال بســیار زیاد در
آســتانه ورود به دومین ســال خروج ترامپ
از برجام بیشــتر هم خواهد شــد؛ اما این که

ما در ســایه این تالشها شــاهد فروپاشــی
حکومت کمونیســتی کره شمالی و یا سقوط
دولت مادورو باشــیم و یا جمهوری اســامی
ایــران تن به تغییر رفتار بدهد ،یک مســئله
دیگر اســت .آن مسئله یک هدف غایی است
و برای رسیدن به آن برنامههای جدی از سوی
کاخ ســفید وجود دارد .اگر به مقایســه میزان
تولید ناخالص داخلی  ۵کشــور ایران ،ترکیه،
عربســتان ســعودی ،امارات متحده عربی و
اســرائیل مابین ســالهای  ۱۹۹۰میالدی و
 2019در فاصله  ۳۰ســال نگاه کنیم شاهدیم
کــه در آن ســال ( )۱۹۹۰میــادی ایران با
ثبــت رقمی در حدود  ۵۷۵میلیارد دالر تولید
 تــا دعوا و تنش به اوج نرســد
دیپلماســی و مذاکره شکل نخواهد
گرفت .همان گونه که تنش و گسل

دیپلماتیــک و سیاســی در پرونده
هستهای باعث شد که برجام شکل

بگیرد .اکنون شــرایط در راستای
عقالنیت معطوف به تفاهم و مذاکره

پی گرفته نمیشود

ناخالص داخلی در صدر قرار داشت ،اما امروز
در ســال  ۲۰۱۹میــادی تهران با رقم ۳43
میلیارد دالر در مقام پنجم قرار گرفته اســت.
آیا این مســئله نشان از موفقیت نسبی آمریکا
ندارد؟ پس میتوان همین معنا را برای پرونده
کاراکاس و پیونگیانگ در نظر داشت .نگاهی
که شما در سؤال مطرح کردید که البته در بستر
تحلیل بســیاری از آقایان قرار دارد ،یک نگاه
کالن و کلی است که برای آن مفروض وجود
ندارد ،بلکه توجیه وجود دارد .ما میتوانیم در
خصوص مسئله جمهوری اسالمی ایران ،کره
شــمالی و یا ونزوئال و شکست آمریکا در این
رابطــه توجیهاتی را عنوان کنیم ،اما یقین ًا این
توجیهــات بــدون مفروض و داده و یک نگاه
تقلیل گرایانه به واقعیتهاست.
 بــا خــروج آمریکا از برجــام و اعمال
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تحریمها و فشارها در  ۱۱ماه گذشته ،عم ً
ال
تهران در بســتر واقعیتها توانسته است
شــرایط را برخالف برنامههای واشنگتن
پیش ببرد و هیچ گونه نشانهای دال بر تغییر

رفتــار و یا تصمیم بــه آن نیز وجود ندارد.

پس دونالد ترامپ چگونه میخواهد با آغاز

دومین ســال خروج از برجام و پررنگتر

شــدن دایره تنشها عکس یادگاری خود

را با مقامات ایرانی بیاندازد؟

به ســؤال بسیار مهمی اشاره کردید .تا دعوا و
تنش به اوج نرســد دیپلماسی و مذاکره شکل
نخواهد گرفت .همان گونه که تنش و گســل
دیپلماتیک و سیاسی در پرونده هستهای باعث
شــد که برجام شکل بگیرد .اکنون شرایط در
راستای عقالنیت معطوف به تفاهم و مذاکره
پی گرفته نمیشود ،بلکه مناسبات در راستای
افزایش تنشها و رقابت برای وزن کشــی در
تقابل با یکدیگر از جانب تهران و واشــنگتن
پی گرفته میشود و حتی امکان دارد این تنش
دیپلماتیک به یک تنش فرسایشــی هم بدل
شود ،اما در نهایت زمانی که این تنش به اوج
برسد میتوان انتظار وقوع تفاهم و مذاکره از
داالن دیپلماسی را داشت.
 یعنی شما معتقد به دیپلماسی در نقطه جوش،
چیزی شــبیه به پرونده کره شمالی هستید؟

خیر .ایران تفاوت بسیار معناداری با پرونده کره
شــمالی دارد ،چرا که اقتضائــات ژئوپولتیک و
کدهای ژئواســتراتژیک و ژئواکونومیک تهران
و منطقــه خاورمیانه با پیونگیانگ و آســیای
جنوب شرقی بسیار متفاوت است .در این راستا
من معتقدم ایران در نقطه جوش به دیپلماســی
روی نخواهد آورد ،چون تهران الیهای افزونبر
پیونگ یانگ را با خود به همراه دارد که آن هم
مسئله نگاه ایدئولوژیک به تنش با آمریکاست.
همین نکته سبب میشود که جمهوری اسالمی
ایران در مقام قیاس با کره شمالی درجهای باالتر
از جوش را هم تحمل کند ،اما در عین حال این
نکتــه را هــم باید ذکر کرد کــه تهران زودتر از
پیونگیانگ پای میز مذاکره برای حل و فصل
مشکالت خود حاضر خواهد شد.
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دموکراتها میخواهند مانع جنگ ترامپ با ایران شوند

جنگ پارتیزانی در کنگره
مترجم:طالتسلیمی

 12سناتور ایاالت متحده پنجشنبه اعالم کردند که قانونی را در ممنوعیت
حمله دولت ترامپ به ایران بدون گرفتن تأییدیه کنگره تصویب خواهند
کرد .این الیحه توســط ســناتور دموکرات تام یودال از نیو مکزیکو و
بــا حمایت رهبر اقلیت دموکرات ســنا ،دیــک دوربین از ایالت النوی و
همچنین برنی ســندرز ،نامزد انتخابات ریاســت جمهوری سال 2020
تهیه و ارائه شده ،توانسته است حمایت یک جمهوری خواه مطرح یعنی
ســناتور رند پال از کنتاکی را به دست آورد.
این مســاله از آن جهت اهمیت دارد که این الیحه درســت نقطه مقابل
الیحهای است که یودال ابتدا در ماه سپتامبر ارائه کرده بود و به عالوه،
جدیدترین موضوع در جنگ فزاینده پارتیزانی بر ســر آینده سیاســت
خارجی ایاالت متحده در قبال ایران به شــمار میرود .گروه البی گری
لیبــرال «جی اســتریت» بالفاصله این الیحه قانونــی را مورد تمجید
قرار داد و این مســاله را مطرح کرد که «رویکرد مخرب» دولت ترامپ
«عامــل کلیــدی در اختالفات بین ایاالت متحده و متحدان آن» و آغاز
یک فاجعه خواهد بود.
با توجه به اینکه یودال و دوربین ماه گذشته در مقالهای در واشنگتن پست
دولت ترامپ را به تحریک به آغاز یک جنگ با ایران متهم کردهاند ،بعید
اســت که این الیحه قانونی بتواند حمایت گســترده قانون گذاران از هر
دو حزب را به دســت آورد .با این حال ،دموکراتها که کنترل مجلس
نمایندگان را بر عهده دارند ،دســت کم در یکی از مجلسهای کنگره
تصویب خواهد شــد و به مباحثات گســترده بر سر سیاست واشنگتن در
قبال تهران در آســتانه انتخابات سال  2020خواهد انجامید.
 12ســناتور در زمان ارائه الیحه نوشــتند« :اگرچــه نمیتوان ایران را
یک بازیگر تمام ًا بی گناه قلمداد کرد ،اما سیاســت گذاریها و اظهارات
دولــت ترامــپ صرف ًا به افزایش تنشهــا در منطقه میانجامد .از زمانی
که رئیس جمهوری ترامپ به طور جدی از توافق هستهای ایران عقب
کشید ،اظهارات شدید الحن و تحریک کنندهای را علیه ایران آغاز کرد

که تنها هدف آنها تســریع دشمنیها بوده است».
در حقیقت با نزدیک شدن سالگر خروج دولت ترامپ از توافق هستهای
سال  ،2015دولت ایاالت متحده از نیت اعمال تحریمهای بیشتر علیه
ایران خبر داده اســت .در چند روز گذشــته هم وزارت امور خارجه آمریکا
اعالم کرده که ایاالت متحده ایران را برای مرگ  603آمریکایی (یا 17
درصد همه آمریکاییهای کشته شده در زمان حمله عراق) مقصر میداند
و بدین ترتیب ،فضای عمومی را علیه ایران بیشــتر برانگیخته اســت.
جمهوری خواهان هم در برابر دموکراتها ایســتادهاند .اندکی پیش از
آنکه کنگره قطعنامهای را خطاب به ترامپ برای پایان دادن به حمایت
ایاالت متحده از ائتالف تحت رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن
در برابــر حوثیها تصویب کند ،مایک مک کال ،نماینده جمهوری خواه
از ایالــت تگــزاس (جمهوری خواه ارشــد در کمیته امور خارجی مجلس
نماینــدگان) ایــن الیحه را «در طرفداری از ایران» توصیف کرد.
در همین حال ،مخالفان ایران در واشنگتن که نگران این هستند که یک
رئیس جمهوری دموکراتیک از تحریمهای اعمال شــده توســط ترامپ
عقب نشــینی کند نیز دســت به کار شدهاند .مارک دوبوویتز ،مدیرعامل
موسسه مخالف ایران «دفاع از دموکراسیها» در مطلبی در وال استریت
ژورنال از دولت ترامپ درخواســت کرد تا تحریمها علیه بانک مرکزی
ایران را تشــدید کند و ســپاه پاســداران جمهوری اسالمی ایران را یک
سازمان تروریستی بنامد.
دوبوویتــز نوشــت« :از نظر سیاســی فراهم آوردن شــرایط برای لغو
تحریمهای اعمال شــده علیه ایران دشــوار اســت چراکه همه شواهد
موجود از اقدامات اشتباه ایران حکایت دارند ».اگر دولت بعدی از تسهیل
تحریمهای ایران باز داشته شود ،آنگاه هیچ گزینهای جز استفاده از اهرم
اقتصــادی ایــاالت متحــده و مذاکره بر ســر توافقی مجدد که در آن به
نقصهای اساســی توافق هستهای رسیدگی شده باشد ،نخواهد داشت.
 منبع :المانیتور
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مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت بهره برداری متروی تهران در گفت و گو با « افق تازه»:

متروی تهران کامال ایمن است
گفتوگو:امیردیانیومحیاساداتبهرهدار

بــا نیم نگاهی به رتبه متروی تهران در جهان
متوجه میشــویم که متروی تهران حرفهای
بســیاری بــرای گفتــن دارد و باید به دید یک
افتخــار ملی بــدان نگریســت .در کنار رتبه
از نظر تعداد و طول خطوط و ایســتگاه ،ارزانی
قیمت بلیتمتروی تهران در جهان نیز یک رکورد

محسوب میشــود.مهندس فرنوش نوبخت
نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت
بهره برداری متروی تهران وحومه معتقد است
که با افزایش تعداد خطوط و ایستگاهها میتوان
چشم انداز بسیار بهتری را برای مترو در آینده
متصــور بود.چالشهای پیــش روی متروی

تهران ،اقدامات توســعهای ،ایمنی ،طرحهای
ارتباطی با مردم از مهمترین موضوعاتی بود که
در گفت و گوی «ماهنامه حمل و نقل و توسعه»
با مدیر عامل شــرکت بهره برداری مترو بدان
پرداخته شده است.آنچه در پی میآید ماحصل
گفت وگوبا ایشان است.

 توســعه متــرو بــه عنــوان حمــل

بعضی شــهرها با کمبود منابع مواجه هستیم.
متاســفانه در وضعیت گرانی تأمین یک ســوم
هزینهها توســط شرکت بهره برداری متروی
تهران و حومه کمی ســختتر میشود .در هر
صورت ما به تعهدات خود مبنی بر ارائه خدمات
بــه مردم بنا بــر وظیفه خویش عمل میکنیم.
در صــورت عــدم ارائه این خدمات با  2چالش
مواجه میشــویم .اول اینکه به طور مســتقیم
از ســمت مردم مورد انتقاد قرار میگیریم که
نمیخواهیم این اتفاق بیفتد .دوم اینکه اگر واقع ًا
بشود کاری را برای مردم انجام داد و از آن غافل
شویم با رفتار حرفهای سازگار نیست .پس سعی
میکنیم تا جایی که میتوانیم خدمات مناسب
ارائه دهیم .طی یکســال گذشته ما ظرفیت جا
به جایی مسافران را بیشتر کردهایم به صورتی
که با اضافه کردن یک واگن به خط  5شــاهد
افزایش ظرفیت جابجایی نزدیک به  13درصد
بودیم .در خطوط  2 ،1و  4شاهد کاهش فاصله
حرکت قطارها از  5دقیقه به  4دقیقه بود ایم که
این کار خیلی بزرگی بود .در بعضی از روزهای
خــاص فاصله حرکتها به  2دقیقه نیز کاهش
پیدا کرده اســت .در روزهای پایدار نزدیک 8
ماه اســت که توانســتهایم فاصله را به  4دقیقه
کاهش دهیم .در خط  3ظرفیت مسافری قطعه
شمالی را از  18دقیقه به  9دقیقه رساندهایم .در
حــال حاضــر فاصله حرکت قطارها از  9دقیقه

به  7و نیم دقیقه کاهش دادهایم .از طرفی باید
به این نکته نیز توجه شــود که کاهش فاصله
حرکــت قطارها تنهــا به ورود یک قطار جدید
نیســت بلکه معیارهای دیگــر از جمله حفظ،
پایــداری ،کنترل ،برق ،قطعات یدکی و ....باید
لحاظ گردد.
در خــط  5متــرو نیز حرکت قطارهای ســریع
السیر از ایستگاه کرج به سمت تهران -صادقیه
نداشتیم اما به دلیل نیازی که در این خط وجود
داشــت  3حرکت ســریع السیر در صبح به این
خط اضافه کردیم تا مردم در زمســتانها و در
سرما با مشکل مواجه نشوند.
در نتیجه اینکه اگر ســهم دولت در این زمینه
پرداخت شود میتوان چشم انداز بهتری را برای
آینده متروی تهران متصور بود .به هر حال در
طی این مدت نیز کارهای خوبی انجام شــده
اســت و امیدواریم که مردم از خدماتی که در
حال حاضر و با شــرایط موجــود در حال ارائه
است راضی باشند.

و نقــل پــاک و کــم مصــرف و
پــر فایده در تهران مورد بهره برداری قرار

دارد و سهم دولت برای بهبود شرایط کنونی
پرداخت نشــده و انباشتی از بدهی دولت به
شــهرداری باقی مانده است ،شرکت بهره

برداری بــرای رفع این معضل چه تدابیری
اندیشیده است؟

در همه مصاحبهها بحثی مبنی بر میزان بدهی
دولت به شــهرداری و  ...مطرح میشــود من
فکــر میکنم این موضوع اذهان مردم را خیلی
درگیــر میکند .مردم احســاس میکنند چون
دولت بدهکار است ،مترو خدمات مطلوبی ارائه
نمیکند و باعث دلنگرانی در بین مردم میشود.
ولی واقعیت این نیست .به خاطر اینکه شهرداری
جور این موضوع را میکشد و هزینهها را تأمین
میکند .ما هم خدماتی که شایســته و بایســته
مردم هســت را باید ارائه دهیم .حال اگر سهم
دولت که حدوداً یک ســوم است پرداخت شود
خدمــات مطلوبتری را میتوان ارائه داد این
در حالیســت که به صورت عرف یک سوم این
هزینهها را خود شرکتها تأمین میکنند ،یک
سوم دولت و یک سوم شهرداری .در حال حاضر
شهرداری قسمت عمده یا تقریب ًا میشود گفت
دو ســوم این سهم را تأمین میکند .در بعضی
شــهرها امکان تأمین آن فراهم اســت ولی در
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 خیلی از مســافران خط متروی تهران -

کرج از شــلوغی ابراز نارضایتی دارند .برای
این موضوع تدابیری اندیشیدهاید؟

متاســفانه در خط  5شــاهد ترافیک مسافران
هســتیم .در ایــن زمینه قطارهای خط  5یکی
در میان ســریع السیرهستند هر چند این اتفاق
هزینــه زیادی به ما تحمیل میکند اما ناچاریم
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که برای کاهش حجم ترافیک این کار را انجام
دهیم .متاســفانه خط بیشتر از این ظرفیت و
کشــش را ندارد که بخواهیم در ســاعتهای
شــلوغی ســرویس دهی را افزایش دهیم .در
حال حاضر به دنبال این هســتیم تا در ایستگاه
کرج بتوانیم به صورت همزمان  2قطار دریافت
کنیــم .با ایــن روش ،پیک ترافیک بعداز ظهر
شکسته میشود .به هر حال امیدواریم که این
معضل را با برنامه ریزی به حداقل برســانیم تا
مردمی که در این خط تردد میکنند با مشکل
مواجه نشوند.

 مهمتریــن چالش پیــش روی متروی
تهران را چه می دانید؟

شــرکت بهــره بــرداری در انتظــار
تکمیــل  2خــط در دســت احــداث اســت.
انشــاهلل بــا تکمیــل ایــن  2خــط بتوانیم با
برنامــه ریزی مدون به ظرفیت نامی برســیم.
در حــال حاضــر بهــره برداریهــا همگون
نیســت و ایــن بــه دلیــل ضعف در شــبکه
اســت .انشــاهلل اگر این اتفاق بیفتد میتوانیم
برنامه ریزی کنیم و به ظرفیت نامی برســیم.
همچنین ســرفاصله حرکت قطارها در خط 3
مناســب نیســت و امیدواریم هر چه زودتر به
شرایط پایدار برسیم.
نکتــه دیگر اینکه در حالت پایدار برنامه ریزی

و کار کردن راحت است اما اینکه در حرکت به
سمت توســعه بتوان بخشی از نیروهای فعلی
را حفظ کرد و در هنگام حرکت به سوی توسعه
استفاده کرد بسیار مهم به نظر میرسد .در حال
حاضر حفظ این نیروها برای توسعه هزینه بردار
اســت و بــه هر حــال امیدواریم خطوط جدید
مــورد بهره برداری قرار گیرد و در این مســیر
بتوانیم پیمانکارهای مناســب را جذب کرده و
نیــروی کار و منابــع مالی مــورد نظر را تأمین
کنیــم .کــه بی صبرانه در انتظار آن هســتیم.
امیدواریم که موارد اشــاره شــده و مشکالت
پیش رو هر چه زودتر مرتفع گردد تا شــرکت
بهــره بــرداری متروی تهران و حومه بتواند به
سرمنزل مقصود و رسالت اصلی خود که همانا
خدمت به مردم اســت دست یابد.
 قطعاً نوســانات ارزی روی کار شما هم

تأثیــر دارد چون بخش اعظمی از قطعات و
زیر ساختهایی که شما نیاز دارید وارداتی
اســت .با این گرانی و نوســانات اخیر چه

میکنید؟

متاســفانه شــرایط موجود گریبــان گیر همه
بخشهاســت امــا بایــد ســعی کــرد که با
محدودیتهــای موجود بهتریــن انتخاب را
داشــته باشــیم .این محدودیتها برای همه
اســت و ما چارهای نداریم جز اینکه در شرایط

فعلی که متاسفانه دشمن متخاصم برای کشور
رقم زده اســت در حین محدودیتها بهترین
بازده ای را داشــته باشــیم .خوشــبختانه طی
هفتههــای اخیر بازار ارز با نوســاناتی که چند
ماه پیشتر دامن گیرش شده بود فاصله گرفته
و اوضاع بهبود نسبی پیدا کرده است .امیدوارم
که اوضاع روز به روز نیز بهتر شــود اما باز هم
تاکید میکنیم این شــرایط نباید باعث شــود
که ما از وظیفه اصلی خود غافل شــویم و باید
موانع را یکی پس از دیگری پشت سر بگذاریم.
متاســفانه قیمت تمام شده خدمات باالتر رفته
و ما به ناچار باید تناســبی بین قیمت بلیتها و
درآمدهای مترو ایجاد کنیم و حتی بخشــی از
هزینههــا را نیــز مدیریت کنیم .در حال حاضر
گریزی از این شــرایط فعلی نیست.
همچنین در این شــرایط بومی سازی قطعات
مصرفی مهم در شــرکت بهره برداری متروی
تهران و حومه در دستور کار قرار گرفت .شرکت
بهــره برداری متروی تهران وحومه نیز همانند
دیگر صنایع برای تأمین بخشــی از کاالها که
جــزء قطعــات پر مصرف و پر هزینه اســت با
مشــکالتی همراه بود اما با تالش متخصصان
داخلی و بومی ســازی آنها تالش کردهایم تا از
ایجاد اختالل در خدمت رســانی به شهروندان
و مســافران جلوگیــری کنیــم .همچنیــن

نخستین ماهنامه اقتصادی -اجتماعی دوزبانه /فروردین ماه  / 1398شماره 15 37

Bilingual Economic Monthly

گفت و گو

هندریل  ۸۲۲پله برقی در همین دوره توســط
متخصیصن داخلی بومی ســازی شده است ما
در حــال حاضــر کمترین خرابی پله برقی را در
ایستگاه های مترو شاهد هستیم.بومی سازی
سوزنها و بخشی از ترمزهای قطار نیز از جمله
اقدامات شــرکت بهره برداری مترو تهران بود.
بومی سازی تجهیزات کمک بزرگی در کاهش
هزینههای شــرکت داشته است اگرچه شرایط
موجود باعث باال رفتن قیمتهای تمام شــده
تأمین تجهیزات میشــود.هنوز هم بخشی از
تجهیــزات مورد نیاز باید از کشــورهای دیگر
تأمین شــود و نیاز به تهیه ارز دارد اما ســعی
کردهایم خریدهایمان را از ســامانه نیما انجام
دهیــم تا با تأمین بــه موقع تجهیزات بهترین
خدمات رسانی را داشته باشیم.
 آماری از جا به جایی مسافران مترو ارائه
میدهید؟

حداقــل روزی یک میلیون و هفتصد هزار نفر
مسافر ورودی داریم که طی مسیرهای مختلف
جا به جا میشــوند که بیش از  2و نیم میلیون
سفر رکورد داریم .که بستگی به روزهای خاص
فرق میکند و هر چقدر که شــبکه توسعه پیدا
کند این آمار انشــااهلل افزایش پیدا خواهد کرد.
 شــایعاتی مبنی بر ایمن نبودن متروی
تهران در برابر زلزله شنیده میشود .به نظر
شما ایمنی متروی پایتخت چگونه است؟

پارامترهــای مختلفی برای ســنجش میزان
مقاومــت مترو وجــود دارد که بنده متخصص
این موضوع نیستم بهتر است متخصصین نظر
دهند اما تا آنجا که من اطالع دارم مردم مطمئن
باشند که متروی تهران و حومه جزو سازههای
بســیار ایمن در تهران اســت .به طور مثال در
زلزله ســال گذشته شاهد بودیم که هیچ گونه
اتفاقی برای مترو نیفتاد .ما در آن زمان شــبکه
را فعال کردیم و حتی خود را آماده امدادرسانی
بیــن تهران و فرودگاه کرده بودیم.
 چــه اقداماتی پس از حضور جنابعالی در
متروی تهران در جهت توســعه و شکوفایی

این بخش ریلی انجام شده است؟

کارهــای زیادی از زمــان حضور بنده در مترو

انجام شــده اســت بطوریکه بخشــی از دیون
گذشــته را پرداخت کردیــم .در زمینه مباحث
پرســنلی کارهای بسیاری انجام شده است.
ســامانههای مدیریتی خیلی زیادی در بخش
اماکن تجاری یا بخش تأمین قطعات یدکی یا
چک لیستها شکل گرفته است .شاید یک کار
خیلی بزرگی که در شرکت مترو انجام شد و در
حال حاضر هم در حال انجام است بحث نمودار
سازمانی است که شاهد تغییرات عمدهای بوده
اســت.نمودار سازمانی را از  functionalبه
نمودار ســازمانی خطی تغییر دادیم .در نمودار
ســازمانی خطــی که خیلی کار ســنگینی بود
همکاران به صورت مســتقل خط خودشان رو
کنتــرل میکنند .ایــن مهم به دلیل نزدیکتر
کردن مدیریت به خطوط با افزایش بهره وری
بود .هر خط به صورت مستقل سیستم خودش
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را کنترل میکند .به خاطر همین موضوع الزم
نیســت وقتی بهینه ســازی یا افزایش ظرفیت
دریک خط انجام میشــود تمام خطوط تحت
تأثیر قرار بگیرند .این شــاید بزرگترین کاری
بود که انجام شــد.در حال حاضر خطوط مترو
بــه  200کیلومتر رســیده که در آینده به 258
کیلومتر و  165ایســتگاه ارتقا پیدا خواهد کرد.
این در حالی اســت که الزم بود در این زمینه
نــوع نگاه و عملکرد تغییــر پیدا کند .از طرفی
بســیاری از قطارها آماده نبودند و ما قطارها را
آمــاده کردیــم .در کنار این موارد بیش از 300
نفر از همکاران ما بازنشســته شــدند و در حال
حاضر با نیرویهای قبلی مجموعه پابرجاست.
به لطف خدا در کنار همه این موارد توانســتیم
پایداری را در شــرکت بهــره برداری که نمود
همه کارهاســت به ثبت برســانیم تا بتوانیم به
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پشت سر میگذارند .شبها پس از پایان فعالیت
مترو پرسنل روی قطارها کار میکنند .متاسفانه
صحبتهایــی که در رابطه با عدم ایمن بودن
واگنها دارد شــایعه و غیرتخصصی است.
 رتبه جهانی متروی تهران چند است؟

در حال حاضر با توجه به اینکه در حال توسعه
هستیم در رتبه  17قرار داریم .ولی بعد از توسعه
به  258کیلومتر و  165ایستگاه احتما ً
ال در رتبه
 14یــا  15جهانی قرار میگیریم.
تــا آخر ســال بخش عمــدهای از خط  7مورد
بهره برداری قرار میگیرد که امیدوارم به طور
کامل بهره برداری برســد .همچنین بخشی از
خط  6نیز راه می افتد .ما دنبال این هستیم که
در افق چشــم انداز آتی با  258کیلومتر خطوط
مترو و  165ایستگاه به رتبه  14یا  15در جهان
دست یابیم .خوشبختانه متروی تهران در وضع
خوبی به ســر میبرد و به یقیین میتوان گفت
که مترو تهران افتخار بزرگی برای کشور است.
 در مقایسه با سایر متروهای جهان قیمت
بلیت متروی تهران از همه جا ارزانتر است.

برای افزایش قیمت تدابیری ندارید؟

وظیفــه ذاتی خود به بهترین نحو عمل نماییم.

این اســت که مشکالت مردم را مرتفع کند.

 اخیرا ً طرحهایی مثل طرح گفتگو با مترو

 گفته میشــود بعضی از واگنهای مترو

طرحها چگونه بوده و چه موضوعی باعث شد

مترو افزایش پیدا میکند؟

اجرایی شــد .اســتقبال مردم از این قبیل
که به فکر اجرای چنین طرحهایی بیفتید؟

خوشبختانه طرحهایی که در مترو اجرا میشود
با استقبال شهروندان همراه است و این طرحها
بــرای این اســت که ما نقطــه نظرات مردم را
مســتقیم و بدون واسطه بشنویم .اینکه ببینم
خواسته مردم چیست و راجع به چه موضوعاتی
گالیــه دارند .مردم باید بدانند که صدایشــان
شنیده میشود .با جمع بندی این نقطه نظرات
درصدد رفع مشــکل برمی آییم .مشکالتی که
رفع شــدنی اســت در اولویت برطرف کردن
هســتند و بقیه موارد را به مرور رفع میکنیم.
مــردم نیز باید بداننــد که تمام تالش مترو در

فرسوده اســت و احتمال کاهش ایمنی در

خوشــبختانه همه واگنهای ما ایمن هســتند
و بــدون هیچ شــکی تمامــی قطارها که وارد
خط میشــوند ایمنی کامل دارند .همه قطارها
هر شــب بعد از اتمامکارشان بازدید میشوند.
سیستم قطار به صورتی است که اگر کوچکترین
خرابی داشــته باشــد خود را نشان میدهد .در
رابطــه با این ســئوال باید تعریفــی از ایمنی
ارائــه دهیم .ممکن اســت کولر قطاری دچار
مشــکل شــود که در این صورت هم قطار از
خــط خــارج و تعمیر میگردد .این دلیل بر این
نیست که قطارهای ما ناایمن است .قطارهای
ما ســرویسها و تعمیرات دورهای مختلفی را

شورای اسالمی شهر تهران متولی تعیین قیمت
حمل و نقل اســت .اما نوع نگاه ما به وضعیت
درآمــدی مردم نیز اســت کــه عالوه بر بحث
هزینههــا بــه مردم نیز نــگاه میکنیم .در هر
حال این موضوعی اســت که در شــورای شهر
رقــم میخورد و وظیفــه ذاتی ما ارائه بهترین
خدمات به مردم است.
 در پایان اگر نکتهای دارید بفرمایید؟

ما وظیفه خود می دانیم که مسافران را تکریم
کنیــم و بــه فکر حفظ جان و ســامت مردم
باشیم .در تالش هستیم که مشکالت را مرتفع
کنیم .بطور مثال خط  3یکی از پرمشکل ترین
خطهای مترو اســت و متاســفانه یک ســری
محدودیــت در این خط داریــم که امیدواریم
بــا حفظ ایمنی مشــکالت این خط را هم رفع
کنیم .به طور کامل خدمات رسانی شایسته به
مردم با توجه به نظرات و انتقادات شــهروندان
و مســافرین و پیگیری مطالبات آنها و اجرایی
کردن آن میسر میشود.
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ابوالقاسم سعیدی ،مدیر عامل شرکت ریل سیر کوثردر گفت و گو با «افق تازه»:

بسیاری از وعده های مسئوالن برای حمایت از
صنعت حمل ونقل ریلی عملی نشده است
گفتوگو:محمدخانی

صنعتحملونقلریلیطیاینسالهابافرازونشیبهایبسیاریروبروبودهاست.سیاستگذاریهاینامتناسب،عدم
ســرمایه گذاری کافی ،نرخ پایین بازگشــت ســرمایه و  ...بر مشــکالت این صنعت افزوده اســت.مهندس
ابوالقاســم ســعیدی مدیرعامل فعلی شــرکت ریل ســیر کوثر و مدیرعامل اسبق شــرکت مهتاب سیر جم در
گفت و گو با « افق تازه» معتقد اســت که «این صنعت از ســند چشــم انداز خود فاصله گرفته و نبود حمایت و
اجرایی نشــدن بعضی قوانین مصوب چالش های زیادی را برای فعاالن ریلی به وجود آورده اســت .شــرکت
ها حتی توان حفظ شــرایط موجود را ندارند و گام به گام ســهم ناچیز خود را از دســت رفته می بینند».مهندس
ابوالقاســم ســعیدی بــه عنوان یکی از مدیران برجســته و فعال ایــن صنعت چالشها و چشــم انداز صنعت
حمل و نقل را در گفت و گو با خبرنگار ما تبیین کردند .این مصاحبه درزمان مدیرعاملی ایشــان در شــرکت مهتاب
ســیر جم صورت گرفته اســت و آنچه در پی می آید ماحصل گفت و گو با ایشــان است که از منظرتان می گذرد.

 به عنوان ســئوال نخست بفرمایید اهمیت
تعمیر و نگهداری واگنهای مســافری تا چه

اندازه است؟

در راســتای سیاســت های شرکت از آن جائی که
باز ســازی و تعمیرات نقش بسیار پر اهمیتی دارد.
تعمیر و نگهداری واگنهای مسافری یکی از اصول
جدایی ناپذیر است که در حمل و نقل ریلی از اهمیت
خاصی بر خوردار است ،چراکه تأمین رفاه مسافران
و رسیدن به موقع آنان به مقصد رابطه مستقیمی با
نــوع عملکرد هر واگن و در نهایت مجموعه قطار
دارد .یک ســال اســت کشور با نوسانات نرخ ارز و
افزایش تورم دســت به گریبان است .با این وجود
تعمیــر و نگهداری ناوگان با جدیت و حساســیت
بیشتر ادامه یافت و با این که تأمین قطعات روز به
روز با مشــکالت بیشــتری مواجه و هزینه ها چند

برابر شــد ،اما ســعی شــده خللی به این مهم وارد
نشــده و از اســتانداردها عدول پیدا نکنیم اما ادامه
این وضعیت سخت خواهد بود.
پیش از این تعمیر و نگهداری واگن های مسافری
با سختی انجام می شد و امروز تورم و نوسانات نرخ
ارز و حتی تأمین قطعات ،سختی کار را دو چندان
کرده است .به دلیل سرمایه گذاری بسیار باال برای
هر رام قطار و همچنین جدانشدن ناوگان از ریل؛
تعمیرات در حوزه ریلی از اهمیت و حساسیت ویژه
ای برخوردار است.
حجم باالی ســرمایه گذاری و دوره عمر طوالنی
دارایی های فیزیکی دو عاملی هستند که حساسیت
تعمیــر و نگهداری در حمل و نقل ریلی را افزایش
میدهند .همچنین تعمیرات نباید باعث توقف قطار
شــود ،چون باعث تجدیدنظر مسافر در استفاده در
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حمل و نقل ریلی می شود.
بــدون تعمیر و نگهداری مناســب وضعیت خوبی
برای شرکتهای حمل و نقل ریلی تصور نخواهد شد
چرا که با توجه به باال بودن سن ناوگان حمل و نقل
ریلی فقط تعمیر و نگهداری می تواند یاری رسان
حمل و نقل ریلی کشورمان در شرایط فعلی باشد.
در برخی موارد ،عدم رسیدگی به موقع موجب می
شود که واگن ها زودتر از آن چه که باید فرسوده و
از رده خارج شده و به طور مثال حتی نتوانند تهویه
مناسبی را به مسافران ارائه کنند.
خوشبختانه در حوزه تعمیرات واگن های مسافری
با وجود مشــکالت و مســائل مختلف وابستگی
چندانی به کشورهای خارجی نداریم .در حال حاضر
 80درصــد قطعات یدکی در داخل کشــور تولید
می شوند و برای تأمین  20درصد باقی مانده راه های
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مختلفی وجود دارد ،مساله اصلی در رابطه تعمیرات
واگن های مسافری ،مشکل نقدینگی مالکان است
که نمی توانند از پس هزینه های تعمیر و نگهداری
واگن ها برآیند.
بــا توجه بــه هزینه قابل توجه تعمیرات واگن های
مسافری و با توجه به رکود صنعت ریل کشور و نبود
نقدینگی ،نارســایی های موجود در این زمینه دور
از ذهن نیســت .همچنین فضای تعمیراتی موجود
متناســب با نیازها نیست؛ اما مشکالت این بخش
از صنعــت ریلی کشــور به مراتــب کمتر از دیگر
بخش ها است.
به این ترتیب این نتیجه حاصل می شــود که حوزه
تعمیر و نگهداری واگنها نیز مانند دیگر بخشــهای
صنعــت حمل و نقل و اقتصاد کشــور با مشــکل
کمبــود نقدینگی مواجه اســت و در صورت تأمین
مالــی ظرفیــت انجام به موقع این امور از ســوی
شرکت های داخلی وجود دارد.
بــا وجــود تمام مشــکالت در تأمیــن قطعات و
هزینه های سنگین این مهم اما تعمیر و نگهداری
واگن های شــرکت ریل سیر کوثر با جدیت و دقت
باالی انجام می گیرد تا در حد توان بتوانیم خدمات
مطلوب تری را به مسافران عزیز ارائه کنیم.
 چه مشــکالتی پیش روی صنعت حمل و نقل

ریلی کشور وجود دارد؟

با توجه به مشکالت مالی فعاالن بخش مسافری،
سرمایه گذاری در بخش ریلی به خصوص مسافری
رقــم هایی باالیی را میخواهــد ،ضمن اینکه نرخ
بازگشت سرمایه خیلی پایین است.
همچنیــن نبود حمایت به ویــژه از جانب بخش و
اجرایی نشــدن بعضی قوانین مصوب چالشــهای
زیادی را برای فعاالن ریلی به وجود آورده اســت.
شرکت ها حتی توان حفظ شرایط موجود را ندارند و
گام به گام سهم ناچیز خود را از دست رفته می بینند.
پــس اگر مــی خواهیم حمل و نقل ریلی حداقل در
وضعیــت موجود باقی بماند باید دســت اندرکاران
چاره اندیشــی کنند .نســبت واگن ها در سیر حمل
و نقل ریلی مســافری به کل حمل و نقل کشــور و
رشــد جمعیت ،آمار بســیار پایینی است و تنها کمی
بیش از  1600واگن در سیر داریم که  400دستگاه
از آن هم عمر باالی  30سال دارند و نیاز به سرمایه
گذاری جهت بازســازی دارند و این شــرایط نشان
دهنده این واقعیت اســت که از اهداف ســند چشم
انداز فاصله زیادی داریم .البته شــرکت های ریلی
خود به خود از نظر مالی دچار مشکل هستند ،چراکه
سرمایه گذاری در بخش ریلی به خصوص مسافری
رقــم هایــی باالیــی را می خواهد ضمــن اینکه

نــرخ بازگشــت ســرمایه خیلی پایین اســت .در
مجمــوع در شــرایط کنونــی جاذبــه کافی برای
ســرمایه گــذاری در بخــش مســافری وجــود
نــدارد .سیاســت های ایــن چنینــی راه آهن نیز
به نظر می رســد مزید بر علت اســت .بخش ریلی
نیازمند مشــوق هایی برای جذب سرمایه است اما
متولیان با یک ســری سیاست ،بخش ریلی را دچار
مشکل می کنند .به عنوان مثال برنامه خروج حدود
 400دستگاه واگن مسافری با عمر باالی  30سال از
شبکه ریلی ،یک سوم ناوگان ریلی کشور از چرخه
بهره برداری خارج می شد .گرچه این برنامه در حال
حاضر متوقف است.
 چشم انداز صنعت حمل و نقل ریلی را چگونه
پیش بینی می کنید؟

طی چند سال اخیر برخی شرکت ها با فروش ناوگان
خــود از این حوزه خارج شــده انــد و حتی یکی از
شرکت های همکار که تا چند ماه پیش قصد داشت
نــاوگان جدید خریــداری کنند با توجه به وضعیت
اقتصادی کشور تصمیم گرفته است که تمام ناوگان
خود را بفروشد و در حوزه دیگری به فعالیت بپردازد.
البته با توجه به مصوبات داخلی راه آهن برای خروج
ناوگان با عمر باالی  30ســال اگر ناوگان مسافری
باز سازی نشوند تا چند سال آینده عم ً
ال شرکت ها
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تعطیل خواهند شد چون هزینه سنگین یک میلیارد
و  500میلیون تومانی تعمیر اساسی هر واگن در حال
حاضر هم بار سنگینی بر دوش شرکت ها خواهد بود
و هیچ کدام تأمین این حجم از نقدینگی را ندارند.
تداوم روند فعلی فعالیت این شــرکت در زمینه ارائه
خدمات مســافری ایمن و متناســب با سطح درآمد
آحــاد جامعه ،نیازمنــد تأمین به موقع قطعات مورد
نیاز به منظور تعمیر و نگهداری واگن های مسافری
با نرخ مناســب می باشــد .در صورت نبود حمایت
اما نمیتوان چشــم انداز مناســبی را برای آینده این
صنعت متصور شد.
 به نظــر جنابعالی چرا جاذبــه کافی جهت
سرمایه گذاری در این صنعت وجود ندارد؟

اواخر فصل بهار قیمت هر واگن مســافری داخلی
نزدیک به ســه میلیارد و  500میلیون تومان برابر
با  630هزار یورو بود ،با توجه به نوســانت نرخ ارز
و کاهــش ارزش پول ملــی؛ اگر قیمت هر واگن را
 650هــزار یــورو در نظر بگیریم ،قیمت هر واگن بر
اساس دالر سامانه نیما ،نزدیک به  8میلیارد تومان
است ،که با احتساب  9درصد مالیات بر ارزش افزوده
مبلغ نهایی افزایش می یابد .در نتیجه اگر ســرمایه
مورد نیاز برای راه اندازی یک رام قطار را در بانک
ســپرده گذاری کنیم بدون هیچ گونه دردسر ،بهره
ماهنامــه آن را دریافــت خواهیم کرد عالوه بر این
که این درآمد مشــمول مالیات بر درآمد شرکت نیز
نمیشود.اگرمیزاندرآمدوبازگشتطوالنیسرمایه
را در نظــر بگیریــم خرید واگن هایی به این گرانی
هیچ توجیه اقتصادی ندارد .این در حالی اســت که
شرکت های که در زمینه حمل و نقل ریلی سرمایه
گذاری کرده اند با چالش و مشکالت مختلفی رو برو
هستند .همچنین بسیاری از وعده های که مسئوالن
برای حمایت از این صنعت داده اند عملی نشده است.
بــه خصــوص در بخش مســافری هیــچ کدام از
و عده ها و حمایت ها محقق نشده اند .در نتیجه با
توجه به این که بازگشت سرمایه در این سرمایه بسیار
طوالنی اســت تمایل چندانی برای ورود ســرمایه
گذاران به این صنعت وجود ندارد.
  بــا توجه به تورم ماه هــای اخیر و افزایش
هزینــه هــا نرخ گذاری بلیت ها را متناســب با
وضعیت فعلی می دانید؟

شرکت های مسافری ریلی براساس اصول کلی بازار
سرمایه حق دارند در برابر میزان سرمایه گذاری که
انجام می دهند ،حاشیه سود مطمئن داشته باشند این
در حالی اســت که بعد از  30ماه با توجه به کاهش
ارزش پول ملی و افزایش هزینه ها تنها با ده درصد
افزایش نرخ کرایه حمل مسافری موافقت می شود
و ســازمان حمایت از مصرف کنند گان نیز مخالف
افزایش قیمت بلیت قطار بود.
بــه عنــوان مثال بعد از  30ماه شــرکتهای بخش
خصوصــی با اجــازه راه آهن ده درصد قیمت بلیت
قطارها را افزایش دادند .بخش خصوصی خواســتار
افزایش  20درصد قیمت بلیت قطارها بود تا بتوانند
بخشی از افزایش هزینه های خود را پوشش دهند
که در نهایت با همان ده درصد موفق شــد .با این
وجــود ســازمان حمایت از حقــوق مصرف کنند با
این افزایش قیمت مخالفت کرده اســت و متاسفانه
توجهی به افزایش هزینه خدمات یا تورم ندارند.
افزایش قیمت بلیت قطار باید در سالهای  95و 96
اتفاق می افتاد ،چرا که تورم و افزایش هزینه های
جانبی به ویژه پرسنلی در بخش خدمات سبب شده
تا تراز تجاری شــرکت های ریلی مسافری نزدیک
به صفر باشد.
شــرکت های مســافری ریلی حق دارند در برابر
میزان ســرمایه گذاری که انجام می دهند ،حاشیه
سود مطمئن داشته باشند؛ درحالیکه هم اکنون این
حاشیه سود کمتر از سه درصد است.
تأمین قطعات و ســهم نیروی انســانی در بخش
مســافری بیشــتر از باقی حوزه ها اســت .دســت
مزدها در حالی که ناچیز اســت ،ســال به ســال
افزایــش می یابد و با این کــه کارگران از افزایش
حقوق ها ناراضی هســتند اما برای شــرکتها هزینه
باالیــی بــه همــراه دارد از آذر  1394تا 97/4/1
افزایش قیمت نداشــتیم اما در ســه دوره دستمزده
مشــمول افزایــش قیمت بود .با وجــود مخالفت
ســازمان حمایت هنوز با کرایه تصویبی مورد قبول
راه آهن اقدام به فروش بلیت می کنیم.
سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده معتقد است
استفاده کنندگان از حمل و نقل ریلی طبقات متوسط
و کم درآمد جامعه هســتند و ما هم به عنوان فعال
ایــن بخش این موضــوع را قبول داریم .اگر طبقه
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خاصــی از جامعــه از حمل و نقل هوایی اســتفاده
می کنند و یارانه دریافت نمی کنند اما چرا از بخش
ریلــی هــم حمایتی صورت نمی گیرد؟ در وضعیت
کنونی طبق آمارها بخش مسافری روز به روز ضعیف
تر میشــود و نشانه آن هم کاهش تعداد مسافران و
فروش ناوگان توسط شرکت ها است.
  جهت شــکوفایی و توسعه بخش ریلی چه
انتظاری از دولتمردان دارید؟

بــا توجه به این که منابع شــرکت راه آهن محدود
اســت و خود با مشکل تأمین هزینه های نگهداری
شــبکه و ناوگان مقدماتی و ایستگاه ها و تاسیسات
مواجه اســت اما ،بخش خصوصی مسافری نیاز به
حمایت دولت دارد اما بر خالف شــعارهای دولت؛
متاسفانه اولویت ها جای دیگری تعریف شده است.
به عنوان مثال از ابتدای ســال  1397هزینه های
تأمین قطعات واگن های مسافری از خارج با ارز بازار
ثانویه موجب افزایش شــدید هزینه تعمیرات شده
است و دولت توجه ندارد که تأمین ارز دولتی برای
خرید قطعات فنی واگن ها اولویت بســیار باالتری
نســبت به پرداخت ارز دولتی برای خودرو سازها یا
وارد کنندگان تلفن همراه دارد!
دولت و متولی بخش که شــرکت راه آهن و وزارت
راه و شهرسازی هستند باید سیاست هایی بگذارند
تا سهم حمل و نقل ریلی در حمل و نقل کشور روزانه
کمتر نشود و با ادامه این وضع شاهد کوچکتر شدن
صنعت ریلی با وجود محاسن بسیارش خواهیم بود.
انتظار داریم متولیان حمل و نقل کشــور و تصمیم
گیران چاره اندیشــی کنند تا شــاهد خروج سرمایه
گذاران از این حوزه نباشیم.
یکــی از راه های جبــران هزینه ،اصالح قیمت ها
است .در قوانین و آیین نامه ها اشاره شده است که
آن دســته از خدمــات و کاالهــا که با نرخ تصویبی
هســتند اگر زیان ده باشــند ،دولت باید به شیوهای
زیــان وارده را جبران کنــد .پس دولت باید قیمت
تمام شــده را محاســبه کند و ما به تفاوت را خودش
جبران کند .یکی از مهمترین مشــکالتی که چند
ماه اســت گریبان بخش خصوصی را گرفته اســت
نبود قطعات به خصوص چرخ برای تعمیر واگن ها
اســت که با ادامه شــرایط فعلی بسیاری از واگنها
زمین گیر خواهند شــد پس پیشــنهاد می کنم بهتر
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گفت و گو

اســت دولت با در نظر گرفتن شرایط ،قطعات مورد
نیاز به خصوص چرخ واگن ها را همچون الستیک
کامیون ها ارز  4200تومانی تأمین و ما چرخ مورد
نیاز را از دولت خریداری کنیم.
وفق بند  12ماده  12قانون مالیات بر ارزش افزوده
حمل و نقل مســافری طبق قانون از پرداخت این
نوع از مالیات معاف است .این معافیت برای حمایت
از صنعــت حمــل و نقل ریلی و برای مصرف کننده
در نظر گرفته شــده بود و مربوط به شــرکت های
مالــک واگن نبود .امــا  19ماه پیش با تصویب
بند ب ماده  52برنامه پنج ســاله ششــم و وفق
بــه این مــاده قانونی مالیات بــر ارزش افزوده
بخــش مســافری می بایســت با نــرخ صفر
محاســبه شــود این در حالی است که با پیگیری
های یک ســال و اند انجمن صنفی ،راه آهن و
فعــاالن بخش خصوصی ،با گذشــت  19ماه از
تصویــب و ابالغ این قانــون هنوز به نتیجه ای
نرســیده ایم .نمایندگان خدمتگذار مجلس که
همیشــه ابراز عالقه به توسعه حمل و نقل ریلی
می کنند چرا از سازمان امور مالیاتی در خصوص
اجرای نشدن این بند از قانون سؤال نمی کنند؟
اگــر مالیات بر ارزش افزوده به بخش خصوصی
استرداد شود کمک بزرگی خواهد بود و شاید نیاز به

هیچ گونه حمایت دیگری نداشــته باشیم .جالب
اســت برای نوسازی کامیون ها تسهیالت ارائه
می شود اما با وجود این که هر واگن باری معادل
ســه کامیون بار حمل می کند چنین کمکی به
بخش ریلی اختصاص داده نمی شود.
همچنیــن قیمت بهترین اتوبوس در شــرایط
فعلــی حــدود  1میلیــارد و  500میلیون تومان
اســت اما بــا این که هر واگن مســافری بیش
از چهــار برابــر یــک اتوبوس قیمــت دارد اما
همــان تعداد مســافر را می توانــد جابه جا کند.
چــرا مراجــع ذی ربط بــا بانک هــا صحبت
نمی کنند تا حتی برای باز ســازی به شــرکت ها
وام اختصاص دهند .اگر واگن ها طبق استاندارد
ها بازسازی شود عمر هر واگن تا  15سال افزایش
می یابد اما تعمیرات اساسی یک تا  1و نیم میلیارد
تومــان به همــراه دارد .باالخره انگیزه ای با این
قیمت بلیت برای بازسازی باشد.
تداوم روند فعلی فعالیت این شرکت در زمینه ارائه
خدمات مســافری ایمن و متناسب با سطح درآمد
آحــاد جامعــه ،نیازمند تأمین قطعات مورد نیاز به
منظور تعمیر و نگهداری واگن های مســافری با
نرخ مناسب می باشد .هزینه های تأمین قطعات
واگنهای مسافری از خارج با ارز بازار ثانویه موجب

زیان هنگفت و غیر قابل جبرانی به صنعت ریلی
می شود .در این صورت باید قیمت بلیت قطارهای
مسافری مانند هواپیما آزاد شود.با توجه به اهمیت
موضوع و در راســتای تداوم خدمت رسانی ،برای
قطعاتی که در داخل کشور تولید نمی شوند ،الزم
است برای واردات آنها ارز دولتی تخصیص یابد.
سیستم حمل و نقل ریلی در حالت عادی نه فقط
از ارز دولتی بلکه باید یارانه نیز دریافت کند و این
موضوع در همه دنیا امری متداول است .با توجه
بــه اینکــه بیش از  80درصد هزینه های تعمیر و
نگهداری به صورت ارزی باید تأمین شود ،میزان
تأثیر نرخ ارز بیشــتر هویدا می شــود.از آن جا که
کاالهای مورد درخواست این شرکت آماده نبوده
و دارای دوره ساخت می باشند ،لذا اعتبار زمانی ارز
تخصیص یافته باید متناسب با دوره ساخت کاال
در نظر گرفته شده و امکان تمدید با نرخ دولتی را
داشته باشد.عدم تأمین ارز دولتی بابت قطعات فنی
واگــن هــا می توانــد منجر به توقــف تعدادی
از واگنهــای مســافری شــود.در هــر صورت
تأمیــن ارز دولتــی بــرای خرید قطعــات فنی
واگن ها اولویت بسیار باالتری نسبت به پرداخت
ارز دولتی برای خودرو ســازها و یا وارد کنندگان
تلفن همراه دارد.
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معضل پارکینگ در کالنشــهرها

گرد جهان میگردند!

معضل پیدا کردن جای پارک به ویژه در کالنشهرها واقعیتی تکرار
شدنی است ،معضلی که هر روز دامنه آن گستردهتر میشود و گویا
راه گریزی از آن نیست.
در مورد مشکل کمبود پارکینگ در کالنشهرها بارها و بارها صحبت
شده از زبان رسانه و کارشناس و مسئول گرفته تا صحبتهای عموم
مردم اما همچنان این مشــکل در جای خود باقی اســت و نه تنها
وضعیت بهتر نمیشود بلکه با گسترش شهرها و افزایش مهاجرتها

به کالنشــهرها ،وضعیت بد و بدتر میشــود .رعایت نکردن ضوابط
شــهری ،جلوگیری نکردن از مهاجرتهای مختلف به کالنشهرها
از جملــه عواملی هســتند که باعث بــروز چالش و معضل پارکینگ
در شــهرهای بزرگ میشــوند .یکی از مهمترین عواملی که ساختار
کالنشــهرها از جمله شــهر تهران را در حوزه پارکینگ به انحراف
برده و به معضل مبدل کرده است ،از رعایت نشدن ضوابط و قوانین
شهری ناشی میشود.

گزارش:معصومهنیکنام

بدون شک شماره گذاری اتومبیلها در کالنشهرها به ویژه شهر تهران
متوقف نشده و همچنان ادامه دار خواهد بود ،به طوری که وضعیت کنونی
در حوزه شــهری معضل پارکینگ در تهران و ســایر شهرها همچنان در
حال افزایش است.
ســردار« تقی مهری» ،رئیس پلیس راهور ناجا اعالم کرده اســت که
در ســال  1384حدود  10میلیون خودرو در کشــور وجود داشت و امروز
این رقم به حدود 22میلیون رســیده اســت .اکنون در کشور  28میلیون
نفر گواهینامه فعال دارند که نشــان دهنده افزایش اســتفاده شخصی از
خودروها است این در حالی است که ساالنه بیش از  1.5میلیون خودرو
به چرخه ترافیکی اضافه میشود که مشکالت خاص خود را رقم می زند.
بر اســاس عرف جهانی طبق حقوق شــهروندی که در بیشتر کشورهای
غربی به رسمیت شناخته شده است ،یک ساختمان باید پارکینگ مورد
نیاز ســاکنان خود را تأمین کند ،برای مثال اگر قرار اســت یک مجتمع
تجاری راه اندازی شــود نباید محل آن به گونهای باشــد که باعث ایجاد
ترافیک در خیابانهای اطراف شــود یا برای همسایگان مزاحمت ایجاد
کند ،داشــتن پارکینگ یکی از نخســتین نیازهایی است که هر مجتمع
باید آن را برآورده کند.
در بیشــتر شــهرهای پیشــرفته و مدرن هر ملک شخصی نیز عالوه بر
تأمین پارکینگ صاحبخانه ،چند پارکینگ دیگر (مث ً
ال  )4پارکینگ را نیز
برای میهمانان در نظر میگیرد ،این تعداد پارکینگ اضافه ممکن است
جلوی ســاختمان یا ملک شــخصی باشند و مدیریت شهری به گونهای
است که اگر محلهای ظرفیت ساخت خانههای چند طبقه را ندارد اجازه
این کار داده نمیشود.

نه تنها استاندارد و عرف جهانی در کالنشهرهای کشور رعایت نمیشود،
بلکه با این استاندارد بسیار فاصله دارد .حتی حداقل استانداردها را نیز در
شهرسازی ،انبوه سازی و ساخت پارکینگ رعایت نمیکنیم.
بر اســاس طرحهای باالدســتی توسعه شهری ،برای خودروهایی که در
سطح شهر تردد میکنند سرانه پارکینگ مشخص شده است اما به علت
تخلف در ساخت و ساز این سطح سرانه رعایت نمیشود.
در چند سال گذشته در شهر تهران و سایر کالنشهرها ،ساخت و ساز به
طرز اعجاب گونهای رو به رشــد بوده اســت .در مراکز شهر ،مجتمعهای
تجاری و رستورانهای زیادی ساخته شده است که بیشتر آنها پارکینگ
ندارنــد .تعــداد زیادی از مردم بــرای گذراندن اوقات فراغت خود به این
مکانها رو میآورند در حالی که سیستم حمل و نقل عمومی به درستی
رشــد نکرده اســت .این امر باعث میشود مردم با خودروهای شخصی
خــود تــردد کنند و عرض خیابانها برای پارک کردن خودروها اشــغال
شود و افراد ساعتها وقت خود را صرف پیدا کردن جای پارک میکنند.
از سوی دیگر به علت گرانی هزینههای ساخت و ساز ،گران بودن زمین،
شهرداری نمیتواند پارکینگ احداث کند .نتایج همه این مشکالت این
میشــود که شــاهد پارک کردن خودروها در عرض خیابان ،عدم رعایت
قوانین و مقرارت از سوی شهروندان ،به هم ریختگی پارکینگها ،پارک
دوبل و پارک در محلهای غیر مجاز باشیم.
  15تا  45دقیقه برای پارک کردن

مشــکل دیگر در این بین ،از بین رفتن زمان اســت چرا که بر اســاس
مطالعات انجام شــده ،روزانه بین  15تا  45دقیقه به طور میانگین برای
پــارک کردن خودرو در تهران زمان صرف میشــود .یکی از مهمترین
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مــوارد و معضالت پارک کردن ایجاد آلودگی
هوا است چرا که رانندگان برای پیدا کردن جای
پارک مناسب حداقل  225هزار لیتر بنزین هدر
میدهد و روزانه  4تا 5میلیون لیتر از ســوخت
کشور صرف پیدا کردن جای پارک میشود.
تقســیم بندی ناصحیح کاربریهای شهری،
تغییر کاربریهای مســکونی بــه خدماتی و
پزشــکی و توجه نکردن به شــرایط این نوع
کاربریهــا در احــداث پارکینــگ عمومی از
عوامــل کمبود پارکینگ و افزایش بار ترافیکی
در هسته مرکزی شهرها است.
از سوی دیگر با توجه به اینکه ساختمان بیشتر
ادارات و نهادها ،مطب پزشــکان و داروخانهها
و مراکز خدماتی در هســته مرکزی شــهر قرار
دارد ایــن امر موجب شــده تا در محدوده چند
کیلومتری این مناطق بار ترافیکی افزایش یابد.
نبود پارکینگهای عمومی در این محدوده نیز
موجب شــده اســت تا در آن انباشت خودرو به
وجــود بیاید و راننــدگان خودروهای خود را به
صورت دوبله و ســوبله در حاشــیه خیابانها یا
در کوچههــای اطراف پــارک کنند و این امر
موجــب نارضایی ســاکنان را فراهم میکند.
برخی کارشناســان حوزه شهری معتقد هستند
که لــزوم احداث پارکینگهای موقت و آماده
در مکانهای شلوغ ،نبود کنترل شلوغی شهر،

رعایــت نکردن ضوابط شــهری و جلوگیری
نکــردن از مهاجرت به کالنشــهرهایی مثل
تهران از جمله عواملی هســتند که باعث بروز
چالش و معضل پارکینگ میشوند.
ایجاد تمرکز کاری و شغلی در شهرهای بزرگ
باعث شده تا بسیاری از مردم از شهرستانهای
مختلف ایران به ســمت کالنشــهرها آمده و با
آمــدن خود به شــلوغیها بیفزاینــد .تا زمانی
امکانات درست و مطلوب حمل و نقل عمومی
در ســطح شــهر تهران ارائه نشــود ،از مردم
نمیتوان انتظار داشــت که خودروهای خود را
به خیابان نیاورند.
ازسویدیگربرخیکارشناساننیزمعتقدهستند
که افزایش تولید خودرو در سالهای اخیر و ورود
بــی رویه آنها به خیابانها ،کالنشــهرها را با
معضل ترافیک و کمبود پارکینگ مواجه کرده
است ،چاره حل این معضل احداث خیابانهای
جدیــد یا تعریض خیابانهای فعلی و ســاخت
پارکینــگ به ویــژه پارکینگهای طبقاتی در
هسته مرکزی شهر و مناطق پرتردد است.
  تهران پارکینگ میشود

در ایــن بین برخی کارشناســان با این عقیده
مخالف هســتند زیرا بــر این باورند که احداث
خیابانهــای بیشــتر در کالنشــهرها به ویژه
کالنشــهری مثــل تهران نه تنها مشــکالت

ترافیکی و نبود پارکینگ را حل نمیکند ،بلکه
موجب به اشغال درآمدن حاشیه خیابانها توسط
خودروها و وسایل نقلیه شخصی میشود.
کمبود پارکینگ در مراکز پرتردد شهرها موجب
شده عالوه بر حاشیه خیابانها ،داخل کوچهها
نیز به محلی برای پارک خودروها تبدیل شــود
و این مساله موجب بروز مشکل برای ساکنان
و ایجاد نارضایتی آنها شده است.
معضل نبود پارکینگ در کالنشــهرها ،کوچه
و خیابانهای شــهر را بــه پارکینگ عمومی
تبدیل کرده است ،به گونهای که طول و عرض
خیابانها پر شده از انواع خودروها.
ضعــف فرهنگ شهرنشــینی و به تبع آن نبود
فرهنــگ رانندگــی در کالنشــهرها ،در کنار
نبود خدمات و تاسیســات مرتبط ،مشکالت را
مضاعف کرده است .تولید هر خودرو و ورود آن
به شهر عالوه بر ایجاد ترافیک و آلودگی هوا،
مشــکالت دیگری را نیز به وجود آورده اســت
که از عمدهترین آن میتوان به نبود پارکینگ
اشاره کرد.
کم عرض بودن معابر محلی در کالنشهرهایی
مثــل تهران و پارک کردن خودروها در همین
معابر ،مشکالت بسیاری را برای شهروندان به
وجود آورده است که الزم است مدیریت شهری
با ایجاد پارکینگهای طبقاتی و عمومی در این
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زمینه چاره اندیشی کنند.
کارشناسان شهری معتقد هستند که اعتبار هر
شــهری بســتگی به خدمات و تأسیساتی دارد
که اســاس سکونتگاههای شهری را تشکیل
میدهند .هر چه کیفیت ارائه این خدمات بهتر
باشــد ،زندگی در آن راحتتر و هزینه زندگی
برای شهروندان کمتر خواهد بود از سوی دیگر
چنانچه این خدمات در مکانهای مناسب و به
انــدازه کافی باشــد ،از هزینههای اقتصادی و
زمانی ساکنان به نحو محسوسی کاسته خواهد
شد.
مشکل پارک خودرو ناشی از ناهمخوانی سرعت
سرسام آور تولید خودرو و روند تدریجی توسعه
زیر ســاختهای شــهری است که مشکالت
متعددی در شــهرهای پرجمعیت ایجاد میکند
که از جمله آنها ،معضل جای پارک است.
کارشناســان این حــوزه معتقدند کمبود محل
مناسب برای پارک خودرو ،فقط به شهر تهران
محدود نمیشــود و دغدغه مشترک مسئوالن
شــهری و مردم در بســیاری از کالنشهرهای
جهان اســت .بر این اســاس برخی کشــورها
عــاوه بر دریافت جریمــه ،هزینههایی برای
پارک خودرو از شــهروندان دریافت میکنند تا
به راحتی قانون را زیر پا نگذارند.
از آن جایــی کــه شــرایط فعلی ســکونت در
کالنشــهرها یک مشکل مهم برای شهروندان
است ،در سالهای گذشته روشهای گوناگونی
مثل اســتفاده از اپلیکیشــن تلفن همراه ،ارائه
نقشــههای راهنما و بسیاری دیگر برای کمک
به رانندگان به وجود آمده است.
این اپلیکیشــن ها معمو ً
ال از نمایش اطالعات
زنده اســتفاده میکنند و ممکن است برخی به
کاربــران برای افزودن اطالعات جدید و محل
پارکینگها وابسته باشد یا ممکن است تبلیغات
داشته باشند و به خاطر نمایش جای پارک پول
بگیرند .همچنین این نوع اپلیکیشنها میتوانند
اطالعات جای پارک را همانند هزینه و ظرفیت
را نیز نمایش دهند.
اما به نظر میرســد با وجود ورود این نوع نرم
افزار همچنــان معضل نبود پارکینگ در جای

خود باقی است ،این مشکل در طول هفته نمود
دارد اما در روزهای پایانی هفته و روزهای بیش
از روزهای دیگر خود را نشان میدهد.
شهروندان کالنشهرهایی از جمله شهر تهران
از ترافیک و نبود پارکینگ بسیار گله مند هستند
و به گفته بســیاری از آنها این گله مندی نه
تنها مورد توجه قرار نگرفته بلکه برخی از افراد
ســودجو ،برای دادن جای پارک از شهروندان
پول دریافت میکنند.

  برای جای پارک به افراد ناشــناس پول
میدهم

«علــی» یکی از شــهروندان تهرانی اســت
که شــغلش آزاد اســت ،میگوید با خودروی
شــخصیام در طول روز در مکانهای مختلف
مجبور به تردد هستم براین اساس برای تردد در
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محدودههایی که طرح ترافیک دارد روزانه طرح
میخرم ،در بســیاری مواقع مشکل جای پارک
دارم و این مســاله برای من تبدیل به دغدغه
شــده اســت بارها پیش آمده برای اینکه زودتر
به کارم برسم به افرادی سودجود که از معضل
پارکینگ در تهران ســوء استفاده کردهاند ،پول
دادهام تــا جای پارکی برای خودروام اختصاص
دهند .این افراد لباس شــخصی بر تن دارند و
معلوم نیست از کجا آمدهاند که اینگونه کاسبی
میکنند ،می دانم که نباید به چنین افرادی پول
بدهم اما به اندازی کافی وقت ما در ترافیکها
به هدر میرود و دیگر حوصله و وقتی برای پیدا
کردن جای پارک باقی نمیماند به همین دلیل
حاضر میشوم پول به این افراد سود جو بدهم
اما زودتر به کارم برسم.
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تهران تبدیل به پارکینگ شــده و رفت و آمد
عابران پیاده و خودروهای دیگر را دچار مشکل
کرده است.
وی ادامــه میدهــد :تصــور کنیــد بابت هر
خانوادهای که به جمعیت کالنشــهرهایی مثل
تهران افزوده میشــود ،حداقل یک خودرو نیز
افزوده میشود ،به نظر من باید فکری به حال
کنترل جمیعت تهران کرد ،باید تناســبی بین
جمیعت ،امکانات و خدمات وجود داشته باشد.
بارها شده که برای انجام یک کار کوچک یک
ســاعت دنبال جای پارک بودم اما جای پارکی
پیدا نکردهام.

  تبدیل شــدن کوچــه و پس کوچهها به
پارکینگ

  مهاجرت بی حسابو کتاب به کالنشهرها
مساوی است با کمبودیهایی مداوم

«زهرا» از دیگر شــهروندان تهرانی ،دلیل نبود
پارکینگ در کالن شهرها را مهاجرتهای بی
رویــه میدانــد و میگوید :مهاجرت بی رویه و
بدون حساب و کتاب مساوی است با کمبودهایی
مدام که هرگز مرتفع نخواهد شد از جمله کمبود
پارکینگ در کالن شــهرها .زمانی که جلوی
مهاجرتها گرفته نشــود وضعیت همین است،
هر چه پارکینگ احداث شود باز با نبود پارکینگ
مواجه هستیم ،به میزان هر جمعیتی که به کالن
شهرها وارد میشود ،ساخت و ساز و انبوه سازی
بی وریه ادامه دارد ،چون تقاضا برای ســکونت
باال است .یک زمانی در تهران ساخت وساز به
شــکل فعلی وجود نداشت چون مهاجرت زیاد

نبود و ســاخت وسازی انجام نمیشد  ،معضل
پارکنیگ به معنای امروزی وجود نداشــت ،در
هــر کوچهای که البتــه خانهها ویالیی بود نه
اپارتمــان ،و در هر کوچــهای  10تا  12خانوار
زندگی میکردند ،نهایت ســه یا چهار خودرو
وجود داشت و در کمتر خانهای پارکینگ وجود
داشت اما اکنون نه تنها در واحدهای مسکونی
با معضل کمبود پارکینگ مواجه هستیم بلکه در
سطح شهر و خیابانها نیز با این معضل دست
و پنجه نرم میکنیم.
وی میگوید :وضعیت شهری مثل تهران روز به
روز بدتر از گذشته میشود ،با افزایش جمیعت
پایتخت شــاهد افزایش خودرو هستیم ،هر چه
بر میزان وســائل نقلیه عمومی افزوده شــود،
گویــا فایدهای نــدارد ،کوچه و پس کوچههای

امین درویش شهروند یکی از محالت قدیمی
تهــران اســت ،میگوید :در هــر کوچه و پس
کوچه و خیابانی که سر میزنی ،میبینی مملو
از خودرو شده است چشم انسان از دیدن چنین
صحنهای آزار میبیند ،پارکهای دوبل و سوبل
هم وضعیت را بدتر کرده اســت .بارها از خودم
پرســیدهام چرا باید در زادگاه خودم حق بردن
خودروام را نداشــته باشــم و خیابانهای شهم
تبدیل به طرح زوج و فرد و طرح ترافیک شود
اما خیلیها که شاید مهاجر هم باشند به راحتی
با داشــتن طرح که به همه تعلق نمیگیرد در
خیابانها تردد کنند از ســوی دیگر اگر طرح را
برای جلوگیری از ترافیک گذاشتهاند دیگر نباید
تبصره و ماده داشته باشد باید برای همه اجرایی
شــود در حالی که بــا وجود طرحهای مختلف
همچنان شاهد ترافیک در خیابانها هستیم و
این ترافیک به عرض خیابانها رسیده اما خود را
به شکل پارک کردن خودروها نشان داده است.
 کســب درآمد از بخــش پارکینگ کنار
خیابانهای پایتخت

در حالی مردم از معضل شلوغی و نبود پارکینگ
و تبدیل شدن کوچه و خیابان و عرض خیابانها
به پارکنیگ گله دارند که «مسعود خوانساری»
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
تهران چندی پیس گفته بود ،میتوان  10هزار
میلیــارد تومان از بخش پارکینگ کنار خیابان
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در پایتخت درآمد کســب کرد اما به شرطی که
شهرداری ،موانع و کاغذبازیها را بردارد.
خوانســاری تاکید کرد :موضوع تراکم فروشی
تا ابد ادامه ندارد بنابراین باید به ســمت کسانی
که مالهای بزرگ و برج میســازند رفت تا در
پروژههای بزرگ شهر مشارکت کنند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت :شــهرداری
تهران ســاالنه هزار میلیارد تومان برای جمع
آوری زبالــه هزینــه میکنــد امــا اگر بخش
خصوصی بخواهد در این زمینه ورود کند ابتدای
کار تقاضای دریافت  700میلیارد تومان میکند
که این امر ممکن نیست.
به گفته وی اگر رویکرد شــهرداری تغییر کند
و کاســبکارانه نباشــد ،زمینه الزم برای حضور
بخش خصوصی مهیا شود.
 از برنامههای جهانی شهر هوشمند عقب

هستیم

برخی مســئوالن نیز براین باور هســتند که در
مــورد معضل پارکینــگ در عمل کاری انجام
نشــده است به عنوان مثال« ،محسن هاشمی
رفسنجانی» رئیس شورای اسالمی شهر تهران
در آیین افتتاحیه همایش تهران هوشمند گفته
بود در حوزه ترافیک ،پارک هوشمند و پارکینگ
اقداماتــی درپایتخت انجام شــده اســت ،اما
همچنان از بســیاری برنامههای شهر هوشمند
در جهان عقب هســتیم .کم کم مسائل مربوط
به شهر هوشمند در بخشهای مختلف مطرح
و به صورت شعاری در خصوص آن حرفهایی
زده شده اما در عمل خیلی موفق نبودهایم.
 پایتخت به پارکینگ ســیار تبدیل شده
است

«شــهربانو امانی» رئیــس کمیته حمل و نقل
کمیســیون عمران و حمل و نقل شورای شهر
تهران از اینکه پایتخت به پارکینگ بسیار بزرگی
بدل شــده است گالیه داشته و راهکار رفع این
معضل را اجرای ( todتوســعه مبتنی بر حمل
و نقل همگانی) دانسته است.
وی در نشســت امــکان و روش اجرای tod
در شــهر تهران که آبان ماه برگزار شــد ،افزود:
آلودگی هوا برای نسل آینده تأثیر منفی زیادی

دارد و بیش از  170ســال است که خیابانها را
ماشــینها از انسانها گرفتند و امروز پایتخت
در یوغ ماشــینها قرار دارد 154 .ســال قبل در
کشورهای دیگر مترو وجود داشت اما در تهران
ساخت آن کمتر از  50سال است که کلید خورده
است  .یک و نیم قرن از دانش روز بشری عقب
هســتیم و باید تالش کنیم این عقب ماندگی
جبران شود.
  شرایط احداث پارکینگهای عمومی

کالنشــهرهایی چون تهــران نیازمند احداث
پارکینگهــای عمومــی زیادی هســتند .در
این زمینه نیازمند مشــارکت بخش خصوصی
هســتیم .شهرداری شــرایطی را برای احداث
 مشــکل پارک خودرو ناشی از ناهمخوانی
ســرعت سرســام آور تولید خــودرو و روند
تدریجی توسعه زیر ساختهای شهری است
که مشکالت متعددی در شهرهای پرجمعیت
ایجــاد میکند که از جملــه آنها ،معضل جای
پارک اســت .کارشناسان این حوزه معتقدند
کمبود محل مناســب برای پارک خودرو ،فقط
به شــهر تهران محدود نمیشــود و دغدغه
مشترک مسئوالن شهری و مردم در بسیاری
از کالنشهرهای جهان است

پارکینگهای عمومی تعیین کرده است .به غیر
از اختصاص بخشی از سرمایه ،شرایط دیگری
نیــز برای احــداث پارکینگ عمومی مورد نیاز
اســت که شاید بســیاری از سرمایهگذاران ،به
دلیل ناآگاهی نسبت به آن از احداث این مراکز
سر باز میزنند.
قانونی که شهرداری برای صدور مجوز احداث
پارکینگهایعمومیبداناستنادمیکند،بدین
قرار است که تأمین و احداث تمام پارکینگهای
مورد نیاز طبق ضوابط مصوب کمیســیون ماده
( )5شــهر تهــران تعیین شــده در پروانههای
ســاختمانی هر یــک از کاربریها ،برای تمام
ســاختمانها و در همه پهنهها الزامی اســت و
صــدور هر گونه عدم خــاف یا گواهی پایان
کار ،منــوط به تأمین همه پارکینگهای مورد
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نیــاز ،در همان ســاختمان یا در پارکینگهای
مشاعی با فاصله حداکثر  250متر خواهد بود.
تبصــره ( )9ایــن قانــون میگویــد :تعــداد
پارکینگهــای مورد نیاز برای ســاختمانها
و مجتمعهایــی کــه از کاربریهای مختلف
برخوردارند ،بایستی برابر مجموع تعداد حداقل
پارکینگهــای الزم برای هر یک از کاربریها
طبق ضوابط ،محاسبه و تأمین شود.
همچنین بر اساس تبصره ( )10این قانون ،همه
ادارات ،ارگانها ،سازمانها ،نهادها ،مؤسسات و
شرکتهای دولتی و غیردولتی ،بیمارستانها،
فروشــگاههای بــزرگ و ســاختمانهای با
عملکردهــای گوناگون کــه مراجعان زیادی
دارند ،در زمان احداث یا تجدید بنا یا ساماندهی
فضاهای خــود ،ملزم به تأمین پارکینگ مورد
نیاز مراجعان بر اســاس ساعات و روزهای اوج
مراجعــات ،عالوه بر نیاز خــود طبق ضوابط،
و حداکثــر در یــک برنامه پنجســاله در همان
ســاختمان یا در پارکینگهای عمومی اطراف،
تا شعاع  250متر است.
بر اساس تبصره تبصره ( )11نیز احداث پارکینگ
مــازاد بر ضوابــط ،در قطعات و پالکهای همه
پهنههای شــهر تا ســقف دو برابر پارکینگهای
مورد نیاز هر واحد در طبقات زیرهمکف (منفی)،
بدون الزام به رعایت سطح اشغال و بدون محاسبه
در تراکم ســاختمانی مجاز و مشــروط بر حفظ
درختان موجود در ملک ،مجاز است.
در محــات ،بافتها یــا عرصههایی که به هر
علت ،امکان تأمین پارکینگ در ســاختمانهای
مسکونی موجود و احداثی وجود ندارد (و ضوابط
آن به تصویب کمیســیون ماده 5شــهر تهران
خواهد رســید) ،شــهرداری تهران موظف است،
ترتیبی اتخاذ کند تا در کنار عرصههای مذکور و
در فاصلههایی تا شــعاع  250متر ،پارکینگهای
عمومــی و ترجیح ًا به صورت مشــاعی و با حق
انتقال و واگذاری به اشــخاص جهت پالکهای
کــه طبق ضوابط قابلیت تأمین پارکینگ ندارند،
با مشــارکت بخش خصوصی و مصرفکنندگان
محلی ایجاد و احداث شود.
گفته میشود کالنشهری چون تهران به بیش از

Bilingual Economic Monthly

جامعه

هزار و  500پارکینگ نیاز دارد حال باید پرسید با
این حال آیا احداث پارکینگ با شــرایط ذکر شده
از سوی شهرداری ،شدنی است؟

 علت استقبال کم سرمایه گذران به ساخت
پارکینگ

«کامران اخباری» ،معاون اجرایی سازمان حمل
و نقل و ترافیک شــهرداری تهران پیش از این
در گفت و گو با ایرنا در مورد علل اســتقبال کم
ســرمایه گذاران عمومی به ساخت پارکینگ در
شــهر تهران گفته است :یکی از دالیل اصلی که
به شهرداری هم مرتبط است ،این است که قیمت
توقف در یک پارکینگ طبقاتی یا پارک حاشیهای
(پارکینگهای مرتبط با شهرداری) سالها است
که تغییر نکرده و خیلی کم است .این رقمها پایین
اســت و با وجود اینکه هر ســال به دلیل افزایش
کیفیــت خدمات به دنبال افزایش رقمها بودیم،
ولی به دالیل اجتماعی و سیاســی که در شورای
شــهر و شهرداری هم وجود دارد ،رقمها با تأخیر
افزایش پیدا میکند.
وی افــزود :بــا وجود مشــکالتی که در تصمیم
گیری وجود داشته و قیمت به موقع تغییر نکرده
اســت ،بخش خصوصی خیلی رغبتی به این کار
نداشته است .اگر در حال حاضر بخش خصوصی
بخواهد وارد شــود و پارکینگی بســازد ،شاید در
 50ســال هم بازگشت سرمایه نداشته باشد و در
نتیجه ،بخش خصوص ترجیح میدهد به سمت
کارهــای تجــاری برود تا در مــدت کوتاهتری
بازگشــت سرمایه داشته باشد .همیشه مشکالت
در تصمیــم گیری وجود دارد و شــهرداری باید
متناســب با وضعیت عمومی تصمیم گیری کند،
که همین مســاله موجب میشــود موانعی در راه
ساخت پارکینگها بوجود آید.
وی اضافه کرد :در گذشــته بخشــی از فضاهای
پارک حاشــیهای توسط پارکبان اداره میشد که
از سال  ،1394تقریب ًا سه سال است که شهرداری
پارکبــان را جمــع کرد و اگر کســی کنار خیابان
بابــت پارک پول میگیــرد ،برخورد با آن وظیفه
نیروی انتظامی است .در مابقی فضاها ،حدود 15
هزار فضای پارک در شهر تهران با دستگاههای
پارکومتــر با روش مکانیزه کنترل میشــود که

هزینه با کارت بلیت الکترونیکی پرداخت میشود.

  بی قانونی شهروندان

نبود پارکینگ در کالنشــهرها ســبب شــده تا
شــهروندان حق خود بدانند که خودروی خود را
«دوبل ،ســوبل حتی چوبل» در عرض خیابانها
پارک کنند ،بماند که این حرکت ،اقدامی مغایر با
فرهنگ شهرنشــینی و ترافیکی است ،مشکالت
بسیاری را برای شهروندان اعم از عابران پیاده و
کسانی که به صورت درست خودروی خود را در
عرض خیابانها پارک کردهاند ،بوجود میآورد.
ماموران راهور با دیدن چنین پارکهایی برخورد
قانونی کرده و حتم ًا چنین افرادی را جریمه خواهد
کرد.
 نبود پارکینگ در کالنشهرها سبب شده تا
شهروندان حق خود بدانند که خودروی خود را
«دوبل ،سوبل حتی چوبل» در عرض خیابانها
پارک کننــد ،بماند که ایــن حرکت ،اقدامی
مغایر با فرهنگ شهرنشینی و ترافیکی است،
مشــکالت بسیاری را برای شهروندان اعم از
عابران پیاده و کســانی که به صورت درست
خــودروی خود را در عــرض خیابانها پارک
کردهاند ،بوجود میآورد

«رحیم ســاعد» ،جانشین پلیس ترافیک شهری
پلیــس راهور در این زمینــه گفت :توقف دوبله
خودروهــا بــا حضور راننده یا بــدون حضور او و
سرنشــین ،مشــمول اعمال قانون میشود و با
تخلــف توقف در محل پــارک ممنوع ،برخورد
میشــود .مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی با
حضور در معابر اصلی و فرعی ،نســبت به اعمال
قانون خودروهای متخلفی که اقدام به توقف در
محلهــای ممنوعه همچون پارک ممنوع یا به
شــکل دوبل گاه ســوبله خودروی خود را پارک
میکنند ،اقدام خواهند کرد.
به گفته وی ،دستگاههای کنترل مکانیزه دوربین
دار که روی خودروهای پلیس راهور نصب شده با
گشت زنی در سطح شهر ،تخلف توقف حاشیهای و
ساکن (پارک دوبله و غیرمجاز) خودروها در سطح

کالنشــهرها را برای اعمال قانون ثبت و ضبط
میکننــد .این خودروهای مکانیزه عالوه بر ثبت
تخلف پارک حاشــیهای و دوبله خودروها ،توقف
غیرمجــاز در معابــر دارای پارکومتر را نیز برای
اعمال قانون ،ثبت میکنند و تخلفات ثبت شــده
توسط این خودروها از طریق پیامک به رانندگان
و مالکان خودرو اعالم میشــود .اســتفاده از این
خودروهای مکانیزه سرعت و دقت ثبت تخلفات
را نیز افزایش داده است.
وی تاکیــد کرد :توقف در حریم تابلوهای توقف
مطلق ًا ممنوع ،توقف در حریم تابلوهای ایستادن
ممنوع ،توقف در ابتدا و انتهای پیچها ،روی پلها،
حریم تقاطعها ،توقف غیرمجاز در ایســتگاههای
وسایل نقلیه عمومی (اتوبوس و تاکسی) ،توقفات
دوبله و هر نوع توقفی که باعث سد معبر یا اختالل
در عبور و مرور میشــود و توقف وســایل نقلیه
غیرمجاز در ایســتگاههای مخصوص بارگیری
و تخلیه بار از جمله تخلفاتی اســت که توســط
این سیســتم مورد اعمال قانــون قرار میگیرد.
ســرهنگ ســاعد ادامه داد :در سیســتم کنترل
مکانیزه پارک حاشــیهای با استفاده از خودرو ،از
دوربین پالکخوان منصوب بر روی خودرو برای
کنترل پارکینگهای عمومی ،کنترل خودروهای
ســرقتی ،خودروهای دارای خالفی یا نظارت بر
حرکت منظم در خیابانها در برخی کشــورهای
اروپایی استفاده شده است .مبنای قانونی سامانه
جدید کنترل مکانیزه پارک حاشــیهای ماده 15
قانون رسیدگی به تخلفات است که با بکارگیری
خودروهای مجهــز به دوربینهای ثبت تخلف،
اجرا شد.به گفته وی ،خودروهای کنترل مکانیزه
توان حرکت یکنواخت را در خیابانها دارند و ابزار
اصلی نظارت بر انواع پارکهای حاشیهای است.
این خودروها با میانگین سرعت  20تا 30کیلومتر
بر ساعت (با توجه به حجم ترافیک محل و توقفات
در تقاطعهــا) توان نظارت بر حدود  1400محل
پــارک مجهز به پارکومتر و  700پارک غیرمجاز
را در ســاعت دارا اســت .حرکت با این سرعت
ایــن امــکان را به دوربیــن میدهد که ضمن
تصویربــرداری ،پالک اتومبیل را شناســایی و
شماره آن را ذخیره کنند.
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تاکسیها؛ پیش به سوی فرسودگی

گزارش:ناهیدحاجیخانی

 360هزار تاکســی در شهرهای کوچک و بزرگ
پرسه میزنند ،ناوگان بزرگی که به علت گرانی
مداوم خودرو از مسیر نوسازی جدا شده است و هر
روز پیر و پیرتر میشود ،نیمی از این خودروهای
زرد و ســبز حاال فرســوده هستند و با ادامه توقف
نوســازی تا ســال  ،1400دو ســوم آنها خارج از
رده هستند.
نوســازی ناوگان تاکسیرانی بعد چند سال توقف
از سال  1394آغاز شد ،اما در مسیر اجرا به علت
برخی مشــکالت اقتصــادی دوباره نیز به دلیل
گرانی قیمت خودرو بســیار کند شــده و در حد
صفر است.
طرح نوسازی تاکسیهای فرسوده از بهمن سال
 1394طی یک همکاری مشترک میان سازمان
مدیریت و برنامه ،بانکهای عامل ،وزارت کشور
و گمرک آغاز شد.
در این طرح  200میلیون ریال تســهیالت ارزان
قیمتبهمالکانتاکسیهایفرسودهو50میلیون
ریال معادل ارزش ریالی دو گواهی اسقاط توسط
گمرک به حساب خودروساز پرداخت میشد.
همچنین 5میلیون ریال نیز بابت الشه خودرو به
عنوان آورده مالک تاکسی فرسوده لحاظ میشد.
به عبارتی حدود  25میلیون تومان تسهیالت به
آنان داده میشــد و بقیه وجه را مالک تاکســی
فرسوده پرداخت میکرد که در نهایت به تحویل
و جایگزینی خودروی جدید منجر شود.
این طرح از زمان اجرای خود چند مرتبه متوقف
شــد و دوبــاره به کارش ادامــه داد .اوج توقف
ایــن طرح بهمن ســال 1396بــود که دلیل آن
طلبکاری 110میلیارد تومانی خودروســازان به
گمرگ اعالم شــد .طرح نوســازی تاکسیهای
فرسوده پس از توقف چندماهه ،خرداد امسال با
حرکتی کند به جریان افتاد.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور
علت توقف این طرح را نبود تناســب اعتبارات و
انباشت فرسودگی دانست و گفت که این موضوع

باعث شــده تا گمرک معوقــات خود را به ایران
خودرو نپردازد و در نتیجه شرکت خودروساز نیز
پیــش فاکتور صــادر نکند و در حقیقت میتوان
گفت اعتباری که هرساله در قانون بودجه برای
نوسازی تاکسیها تخصیص داده میشود ،پاسخ
انباشت فرسودگی را نمیدهد.
این توقف تا اوایل سال  97ادامه داشت تا اینکه
در خرداد امســال زمزمههایی به گوش رسید که
قرار است شرکت خودروساز صدور پیش فاکتور
را برای تعویض تاکســیهای فرسوده آغاز کند
بنابرایــن این طرح در اواســط خــرداد دوباره به
جریان افتاد ،اما روند بسیار کندی را طی کرد.
ســایه مشکالتی که در زمینه تحریم و تغییرات
ارزی در چندماهــه اخیر پیش آمد بر ســر طرح
نوسازی تاکسیهای فرسوده نیز سنگینی کرد و
در عمل میتوان گفت ،طرح نوسازی تاکسیها
دوباره متوقف شده است.
گرانی قطعات خودرو و گرانی قیمت تمام شــده
خودرو که هر روز شــاهد باالتررفتن آن هستیم
موجب شــده اســت که خودروساز در نبود ثبات
قیمت و افزایش هرروزه قیمت آن برای تحویل
تاکســیهای نو کوتاهی کند و در عمل شــاهد
توقف این طرح باشیم .طرحی که در حمل و نقل
عمومی شهری ،نقش بسیار مهمی را ایفا میکند
و با نوســازی ناوگان تاکسیرانی به خصوص در
کالنشــهرها میتواند به کاهــش آلودگی هوا
کمک کند.

پژو  405داشتیم

مرتضی ضامنی ،مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی
شــهری کشــور به خبرنگار ایرنــا گفت :برای
نوســازی ناوگان تاکسیرانی بانکها ،گمرک و
شرکت خودروساز و همچنین اتحادیه تاکسیرانی
فرآیند اجرایی را برعهده دارند.
وی تاکید کرد :برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی
قرار شــد که 90هزار تاکســی نوسازی شود و در
ایــن زمینه بانکهای ملت ،تجارت و پارســیان

  خودروســازها برای نوســازی ناوگان

  قرار بود 90هزار تاکسی نوسازی شود
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عهدهدار واگذاری تسهیالت  20میلیون تومانی
شدند.
وی ادامــه داد :بــه مرور که این طرح نوســازی
جلوتر رفت ،در حوزه بانکی مشــکالتی به وجود
آمد که در نهایت به توقف طرح نوسازی تاکسیها
منجر شد.
ضامنی گفت :خدمات گمرک بســیار مهم است،
چرا که در فرایند نوســازی خودروهای فرسوده
مراکز اسقاط دو عدد گواهی اسقاط را که به ارزش
 5میلیون تومان محاســبه شــده است ،از محل
گمرک از بودجه کشــوری کارسازی میکند و 5
میلیون تومان هم از خود متقاضی کسر میشود.
به این ترتیب خودروساز هم میتواند از تخفیف
گمرکی در این زمینه برخوردار شود.
مدیرعامل اتحادیه تاکســیرانی شــهری کشور
گفت :طرح نوســازی ناوگان تاکسیرانی چندین
سال متوقف شده بود تا اینکه از ابتدای سال 95
دوباره این طرح شروع شد و قرار شد که با 186
هزار دســتگاه تاکسی که به سن فرسودگی 10
سال رسیدهاند با توجه به قوانین و مصوبه هیات
وزیران این نوسازی انجام شود.
ضامنــی تصریح کرد :در این مســیر انباشــت
فرسودگی تاکســیها و همچنین اعتباراتی که
بــرای بخش گمرک و نوســازی در نظر گرفته
شده بود با هم تناسب نداشت.
  11میلیون تومان افزایش قیمت ســمند و

ضامنــی گفت :در حــال حاضر وضعیت تحویل
تاکســیهای نو نســبت به چند ماه پیش هیچ
تغییری نداشــته اســت و در حال حاضر هم با
افزایش 11میلیــون تومانی قیمت خودروهای
ســمند و پژو  405احتمال توقف طرح نوســازی
تاکسیهای فرســوده قوت بیشتری میگیرد و
به رغم افزایش قیمت چشــم انداز روشــنی در
تولید نداریم.
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تاکسیرانی سهمیه بگذارند

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشوری با توجه به مشکالت پیش آمده
در روند نوســازی ناوگان تاکســیرانی به بیان پیشنهادهایی برای تقویت ناوگان
حمل نقل عمومی و تاکسیرانی پرداخت و گفت :بهتر است دولت برای کاربری
خودروهای شخصی ،تاکسیها و ناوگان حمل و نقل عمومی تفکیک قائل شود.
این تفکیک میبایست در مبحث خودروهای وارداتی و ثبت سفارشها نیز مود
توجه قرار گیرد.ضامنی ادامه داد :دولت باید شرکتهای خودروساز را ملزم کند
که ســهمی از تولید خود را به تاکســی و حمل و نقل عمومی اختصاص دهند .در
این خصوص نیز درخواســتی در کار گروه کاهش آلودگی هوا داشــتیم که قرار
شــد که خودروســاز و وزارت صنعت به این درخواست پاسخ دهند.وی ادامه داد:
همچنین با توجه به افزایش قیمت خودرو در صدد هستیم که تسهیالت را برای
نوســازی تاکســیهای فرسوده نیز افزایش دهیم.ضامنی اعالم کرد :اگر بتوانیم
این اقدمات را انجام دهیم میتوانیم نوسازی ناوگان را ادامه دهیم و در غیر این
صورت در عمل این طرح متوقف خواهد شد.
  شمار تاکسیهای فرسوده رو به افزایش است

وی خاطرنشان کرد :امسال 150هزار دستگاه تاکسی فرسوده داریم .این میزان
در ســال  98به  196هزار دســتگاه خواهد رســید و در سال  1400هم 245هزار

دستگاه تاکسی فرسوده در کشور خواهیم داشت که با توجه به اینکه هم اکنون
 360هزار تاکسی فعال در کشور داریم شامل  75درصد از تاکسیهای خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر روند تحویل تاکسیهای نو در طرح نوسازی
تاکســیها بســیار کند است ،اعالم کرد :از ابتدای امسال تا کنون 1500دستگاه
تاکســی نو تحویل داده شــده است که شامل سمند و پژو  405بود.ضامنی اعالم
کرد :همچنین از ابتدای امســال 500دستگاه خودرو برلیانس تحویل متقاضیان
تاکســی داده شــده اســت ،اما در حال حاضر تحویل تاکسی نو تابع شرایط تولید
خودرو است و تا شرایط به همین وضع باشد این طرح به سرعت به سمت توقف
پیش میرود.وی با بیان اینکه ثبت نام برای تحویل تاکســیهای نو زمانی معنا
دارد که در عمل طرح جاری باشــد ،تاکید کرد :اگر فراخوانی به این منظور داده
شــود بیش از 70درصد تاکســیهای فرسوده اعالم آمادگی میکنند که معادل
150هزار راننده تاکسی خواهدشد.
ضامنی گفت :تا پایان سال  96حدود  4500راننده تاکسی برای دریافت تاکسی
نــو ثبــت نام کرده بودند .آنها تمام فرآیندهــا را برای تحویل خودروهای خود
انجام دادند و منتظر صدور پیش فاکتور بودند .فقط 1500نفر آنها خودروهایشان
را تحویــل گرفتنــد و 3هزار نفر به رغم اینکه تمام فرآیند تحویل خودرو را انجام
دادهاند همچنان منتظر هستند.
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جنجال تونلهای پایتخت
گزارش:عاطفهنژادساالری

گویــا آقایان متوجه نیســتند در پایتخت با چــه جمعیت و میزانی از اهمیت
افکارعمومــی از نظــر کمیت و کیفیت (طیفهای مردمی و طبقات) مواجه
هستند که اگر باور داشتند ،اینطور ناپخته ،خبرهایی مثل پولی شدن برخی
تونلها و بزرگراهها ،شهروندان را به این شکل درگیر نمیکرد.
رســانهای ،براســاس برخی مســتنداتی که گفته میشــود از یکی از همان
مســئوالن حوزه مدیریت شــهری دریافت کرده ،خبری را منتشر میکند با
حاال و به دنبال رسانهای شدن این موضوع ،هرکدام
از متولیان شــهری به گونهای متناقض با یکدیگر
واکنش نشــان میدهند؛ برخی اعضای شورا توئیت
میکنند که این نیز شهرفروشــی اســت؛ دیگری
اصــل موضوع را تکذیب نمیکند بلکه میگوید که
حاال وقت رســانهای شــدن آن نبود زیرا موضوع در
دســت بررسی است و معاون حمل و نقل و ترافیک
شــهرداری پایتخت هم که متولی اصلی اینچنین
موضوعاتی محسوب میشود محکم اعالم میکند
که باید اینچنین طرحهایی اجرا شود.
محســن پورســیدآقایی که فعالیتهایش در حوزه
حمــل و نقــل و ترافیک پایتخت در هر بخشــی از
ابتدا خبرساز بوده  -از طرح ماجرای ترافیک گرفته
تا دیگر طرحها -امروز ابتدا رســانههایی که آن خبر
را منتشــر کردند را «دروغگو» خواند و گفت که آن
خبر حاوی حداقل ســه دروغ بوده و ســپس با بیان
اینکه تعرفههای اعالم شده برای هزینه تردد ،درست
نیست ،از این طرح دفاع کرد.
البته اســتدالل پورسیدآقایی در دفاع از پولی شدن
تونلها و بزرگراههای شــهری در تناقض و تضاد با
اســتداللهایی قرار دارد که برخی اعضای شــورا و
نیز کارشناســان شــهری در نقض آن برشمردهاند؛
زیرا معتقدند که چون از جیب مردم برای ســاخت
پروژهها به منظور استفاده عموم همان مردم ساخته
شده ،لذا دیگر نباید هزینه بپردازند.
اعضــای شــورا چه در ایــن دوره و چه دوره قبلی و

این محتوا که قرار است برخی تونلها و بزرگراههای پایتخت پولی شوند.
نام این تونلها و بزرگراهها به همراه هزینه تردد نیز اعالم میشود و همین
کافیســت تا افکارعمومی را درگیر خودش کند .رســانهایها می گویند خبر
دارای ارزش خبری «دربرگیری» اســت؛ یعنی طیف وســیعی از شهروندان
را متأثر و درگیر خود میکند زیرا میزان ترددها و ســفرهای درون شــهری
مسئوالن شهری اعالم میکنند نیز در حد چندین میلیونی است.
که خود
ِ

نیــز برخی کارشناســان حوزه شــهری می گویند
درســت است که پولی شــدن تردد در معابر برخی
کالنشهرهای دنیا امری عادی است ،اما آن معابر یا
تونلها در آن کشورها توسط بخش خصوصی ساخته
شده نه از جیب مردم؛ حال آنکه پروژههای شهری
تهران از پول مردم ساخته شده و در این شرایط درست
نیست که مردم باز برای تردد در آنها هزینه بپردازند.
اما پورسیدآقایی معاون کنونی حمل و نقل و ترافیک
شهرداری تهران اینطور استدالل کرده است :چون
این پروژهها با پول مردم ســاخته شده ،برخی از این
مردم بویژه در جنوب شــهر حتی نام این پروژهها را
هــم نشــنیدهاند و از آنها تــردد نکردهاند و چرا باید
هزینه طرحهایی را بدهند که از آن استفاده نکردهاند
و نمیکنند؟
  اصل موضوع چه بود؟

موضوع پولی شدن تعدادی از تونلها و بزرگراههای
پایتخت که طی روزهای اخیر با واکنشهای مختلف
افکار عمومی و مســئوالن همراه بوده،نخستین بار
نیست که مطرح میشود.
پیــش از این ،ســال  1393نیــز در زمان مدیریت
محمدباقــر قالیباف در شــهرداری تهران موضوع
اخــذ عوارض از معابر خاص شــامل برخی تونلها
و بزرگراههای پایتخت نیز مطرح شد.
آن زمان ابوالفضل قناعتی رئیس وقت کمیســیون
عمران و حمل و نقل شــورای اسالمی شهر تهران
در ایــن باره گفتــه بود که موضوع «اخذ عوارض از
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معبرهای خاص» پیشنهاد مطرح شده از جانب یکی
از اعضای شورای شهر است.
وی بــا بیان اینکه این موضوع تنها نظر شــخصی
و پیشــنهاد مطرح شــده از ســوی یکی از اعضای
شوراســت تأکید کرده بود :اجرای این طرح نیازمند
کار کارشناسی و مطالعاتی دقیق از جانب شهرداری
تهران است.
پس از طرح این مســاله در رســانهها واکنشهای
زیادی در این زمینه شــکل گرفت و فشار رسانهای
و افکار عمومی مانع ادامه پیگیری ،بررسی آن و در
نهایت موضوع ،منتفی شد.
 چرا طرح قبلی رد شد؟

به اعتقاد تعدادی از اعضای شــورای شهر از آنجاکه
معابر شهری با پول شهروندان ساخته شده است اخذ
عوارض از آنها درســت نیست و این موضوع زمانی
میتواند اتفاق افتد که بخش خصوصی نســبت به
ساخت این زیرساختها اقدام کرده باشد.
این موضوع مسکوت مانده بود تا اینکه دیماه جاری،
در ابتدای مدیریت جدید شهری ،پیروز حناچی معاون
وقت فنی و عمران شهرداری و شهردار کنونی تهران
گفت :دریافت عوارض تردد از بزرگراهها در بسیاری
از شهرهای دنیا انجام میشود و این موضوع (دریافت
عــوارض) درخصــوص پروژههایی که «در آینده»
احداث خواهد شد در دستور کار قرار میگیرد.
حناچی با اشــاره به اینکه درخصوص بزرگراههایی
که قب ً
ال ســاخته شــده و به بهره برداری رسیدهاند
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نیــز میتوان این اقــدام را انجام داد افزود :میتوان
هزینه نگهداری بزرگراهها را از محل همان بزرگراه
تأمین کرد.
«احمد مســجدجامعی» عضو شورای اسالمی شهر
تهران البته در صحن شــورا اعالم کرد :این الیحه
در شــورای چهارم تهیه شــده و در آن زمان اعضای
اصالح طلب شورای شهر با آن مخالفت کردند.
 کدام تونلها و بزرگراهها؟

با طرح مجدد این موضوع در رسانهها واکنشهای
مختلفی نیز به آن صورت گرفت اما مجدد موضوع
از پیگیــری بازماند تا اینکه انتشــار خبری مبنی بر
ارســال پیش نویس پولی شدن تعدادی از تونلها و
اتوبانهای پایتخت از ســوی معاونت حمل و نقل و
ترافیک به معاونت برنامه ریزی ،توسعه شهری و امور
شورای شهرداری تهران دوباره جنجال به پا کرد.
آنطور که در خبرهای اولیه این موضوع مطرح شد ،بر
اساس این الیحه تونلهای نیایش ،رسالت ،توحید،
شــهدای غزه ،امیرکبیر و بزرگراه صدر مشــمول
دریافت عوارض میشــوند و خودروها برای هر بار
عبــور باید رقمی را به عنوان عوارض پرداخت کنند
که حداقل آن عوارض حدود «سه هزار تومان»پیش
بینی خواهد شد.
در این خبرها طول تونل ،داشتن معاینه فنی و معاینه
فنی برتر و نیز ســاعت تردد از جمله شــاخصهای

تعیین میزان عوارض اعالم شده بود.
البته معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
این تعرفهها را امروز رد کرد.

 واکنشهای متولیان شهری چه بود؟

طرح چندباره این مســاله واکنش متولیان مختلف
مدیریت شهری پایتخت را نیز در پی داشت از جمله
آنکه «علی اعطا» سخنگوی شورای تهران در شبکه
اجتماعی «توئیتر» نوشــت :مرجع تصویب عوارض
و بهای خدمات شهر تهران ،شورای شهر است.
وی ادامه داد :الیحه تعیین بهای خدمات تردد وسایل
نقلیه در چند تونل و بزرگراه هنوز به شــورا ارســال
نشــده و بنابراین شــورا هنوز در رد و قبول آن نظری
نداده است.
اعطا افزود :پس از ارسال الیحه از شهرداری ،شورا
بــا رعایت جمیع جهــات و مصالح عمومی تصمیم
گیری خواهد کرد.
«حجت نظری» دیگر عضو شورای شهر تهران نیز
در توئیتــر اعالم کرد :اخذ عوارض از خودروها برای
تردد در تونلهای شــهری صرف ًا ایدهای اســت که
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار مطرح کرده و
الیحهای برای آن به شورا نیامده است.
وی اضافه کرد :مردم دستگاه پولسازی برای جبران
کســری بودجه نیستند و باشناختی که از همکارانم
دارم این پیشــنهاد در صورت ارائه به شــورای شهر

رد میشود.
بــه دنبال آن «الهام فخاری» عضو دیگر شــورای
اســامی شــهر تهران نیز در ادامــه واکنشها در
توئیتر نوشت«:شهرفروشــی فقط تراکمفروشی و
ساختوســاز بیرویه نیســت؛ شهرفروشی یعنی از
میانبردن حق مردم به شهر ،از میانبردن فضاهای
عمومی به بهانه تأمین هزینه ،شهرفروشــی یعنی
پولیکردن تجربه عمومی شــهر ،بوستانها ،راهها،
گذرگاهها».
وی عنوان کرد :در هیچ شــکل و با هیچ توجیهی،
شهرفروشی نکنیم.
 پای نماینده مجلس نیز به تونلها باز شد

در ادامه واکنشهای مدیران شــهری ،سیده فاطمه
ذوالقــدر نماینده مردم تهران در مجلس شــورای
اســامی نیز در مصاحبه با یکی از رســانهها اجرایی
شــدن تصمیــم معاونــت حمل و نقــل و ترافیک
شــهرداری تهران را موجب دو پاره شــدن شهر به
دو دسته پولدارها و بی پولها دانست و افزود :اولین
واکنش عموم مردم به تصمیم شــهرداری تهران،
ســرازیر شــدن موج ترافیک از این مسیرها به سایر
خیابانهای اصلی و فرعی شــهر و تشدید ترافیک
بویژه ترافیک صبحگاهی و شبانگاهی و قفل شدن
خیابانهــا و کوچههای اطــراف تونلهای نیایش،
رســالت ،توحید ،شــهدای غزه و امیرکبیر و اتوبان
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صدر خواهد بود و بی نظمی و ترافیک سنگین را به
شبکه خیابانهای اصلی و فرعی و کوچههای شهر
هدایت میکند.
 تازهترین موضع آقای شهردار

پیــروز حناچی شــهردار تهران کــه مدیریتش بر
کالنشــهر پایتخت را با دوچرخه ســواری و تاکید بر
توسعه حمل و نقل عمومی شروع کرده است ،تاکید
کــرد :این موضوع صرف ًا در حد بحث کارشناســی
است و در مرحله صحبتهای کارشناسی موضوعات
مختلفی بررسی میشود.
وی در حاشیه مراسم جشن پایش سالمت  17هزار
نفر از کارگران خدمات شــهری شــهرداری تهران
افزود :پولی شدن تونلهای پایتخت زمانی عملیاتی
میشود که در قالب الیحه توسط شهردار به شورای
شهر تقدیم و مورد پذیرش شورا قرار گیرد ،شورا نیز
بپذیرد و برای آن نرخ تعیین شود.
وی با بیان اینکه از «خبرگزاری مهر» (عامل انتشار
خبر پولی شــدن تونلهــای پایتخت) گله دارم زیرا
خبری را که از اســاس واقعیت نداشــته منتشر کرده
است ،گفت :این صحبتها دربحث های کارشناسی
مطرح میشود و لزومی ندارد در رسانهها در این مرحله
به آن پرداخته شود.
 سخنان پورسیدآقایی

اما متولی اصلی حوزه حمل و نقل شهرداری تهران
نیــز در این زمینه به دنبال افزایش واکنشها موضع
گرفت و ضمن انتقاد از برخی رســانهها که به گفته
وی چند دروغ در خبرهای قبلی این موضوع منتشر
کرده بودند ،ضمن بیان تعرفههای واقعی مورد بحث
در الیحه مذکور ،استدالل کرد که باید تردد از برخی
تونلها و بزرگراههای شهر تهران پولی شود.
وی این دروغها را شامل میزان تعرفه مربوط به هزینه
ترددازتونلهاوبرخیبزرگراهها،انتسابزمانتدوین
این الیحه به این دوره شورا و شهرداری و نیز انتساب
آغاز تدوین آن به معاون کنونی حمل و نقل و ترافیک
شهرداری تهران اعالم کرد.
پورســیدآقایی تاکیــد کــرد :در پیشنویس الیحه
پیشــنهادی رقم  400تومان برای تونل رســالت و
 800تومان برای تونلهای نیایش ،توحید ،شهدای
غزه و طبقه دوم بزرگراه صدر پیشــنهاد شــده است
که در صورت نداشــتن معاینه فنی برتر (و داشــتن

معاینه فنی عادی) به ترتیب به  500و  1000تومان
افزایش مییابد.
وی همچنین در خبری که برای رســانهها فرســتاد
خطاب به شهروندان تاکید کرد :بنده را مواخذه کنید
که چرا حمل و نقل عمومی کافی نیست و باید بخش
مالیشهرداریمنابعکافیجذبکندومابیشتروبهتر
تالش و مدیریت کنیم تا وضع اتوبوسرانی و ظرفیت
مترو افزایش یابد .اما از ما نخواهید که همچنان برای
خودروها و خودروسواران فرش قرمز پهن کنیم .من
شــرمندهام که با آنچه به ارث بردهایم و کمکهایی
کهازدولتنگرفتهایم،هنوزنتوانستهایماتوبوسهای
شهر را نو کنیم .اما افتخار میکنم تا جایی که خداوند
یاری کند اجازه نخواهم داد خودروهای دودزا هوای
شهر را کثیف کنند.
وی گفت :درباره اخذ بهای خدمات نگهداری معابر،
برخی گفتهاند مگر این تونلها تازه ســاخته شدهاند.
بنده میپرســم مگر آن زمانی که ســاخته شدند ،با
پول مردم همین شــهر ســاخته نشدند و اکنون مگر
هزینه نگهداری آنها از جیب مردم همین شهر تأمین
نمیشود؟ در همین سال 97بودجه مصوب شورا برای
نگهداری تونل نیایش و پل طبقاتی صدر بالغ بر 140
میلیارد ریال بوده است .این رقم را چه کسی و از چه
منبعی تأمین کرده؟ آیا جز این اســت که این پول از
عوارضی که همه مردم شــهر میپردازند ،پرداخت
میشــود؟ مردمی که خودرو ندارند و خودروســوار
نیســتند ،چرا باید هزینه خودروســواری دیگران را
بدهند؟ با این توضیح ،آیا عادالنهتر نیست که هزینه
نگهداری تونلها را فقط کســانی بپردازند که از آنها
استفاده میکنند؟
پورســیدآقایی تصریــح کــرد :ســؤال را صریحتر
میپرسم؛ مردمی که در جنوب شهر زندگی میکنند و
بهعمرشانپلصدرراندیدهاندونامتونلشهدایغزه
را نشنیدهاند چرا باید هزینه نگهداری آنها را پرداخت
کنند؟ از هزینه ساخت آنها صحبت نمیکنم که سر
به فلک میکشد .هزاران میلیارد تومان از جیب عموم
مردم تهران صرف ســاخت پل طبقاتی صدر شد که
هیچ توجیه علمی نداشت و ترافیک را هم بدتر کرد.
به گفته وی ،اگر پول ساخت آنها از جیب همه مردم اما
بهکامیکعدهخاصتأمینشد،آیاحقوعدالتحکم
نمیکند که الاقل هزینه نگهداری آنها به جای همه،
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فقط از ســوی خودروهایی که از آنها عبور میکنند،
تأمین شود؟ شهرفروشی کدام است؛ آن یا این؟
وی تصریح کرد :واضح اســت که آنچه بنده عرض
میکنم ،در نقطهای فراتر از عوامزدگیهای مرسوم
و متداول قابل بحث است .به اعتقاد من ،اینکه هزاران
میلیارد تومان از جیب عموم مردم شهر تهران به نفع
ســاکنان برخی مناطق شهر هزینه کنیم و بعد شعار
عدالت بدهیم ،عوامفریبی است.

 نظر کارشناس شهری

این درحالی اســت که اســتاد تمام دانشگاه تهران و
متخصص برنامه ریزی شهری و منطقهای میگوید
که با توجه به اینکه تونلهای شــهری با پول مردم
ســاخته شدهاند ،در شرایط کنونی با پولی شدن آنها
موافق نیستم.
دکتر کرامت اهلل زیاری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا
اســتان تهران افزود :در تمامی دنیا برای تونلها و
بزرگراهها مالیات و عوارضی در نظر گرفته میشــود
اما در ایران با توجه به اینکه این موضوع در فرهنگ و
اقتصادجا نیافتاده زود است که به این مسالهورود شود.
وی در عین حال تأکید کرد :باید در این زمینه فرهنگ
سازی و پیامدهای مثبت و منفی و جنبههای مختلف
آن سنجیده شود.
ایناســتاددانشــگاهبابیاناینکهبایدایننکتهرانیز
مدنظــر قــرار دارد که این تونلها و بزرگراهها با پول
مردم ساخته شدهاند تصریح کرد :بنابراین در شرایط
فعلی با این موضوع موافق نیســتم زیرا این معابر با
پول مردم ساخته شده است.
ویورودبهاینموضوعرانیازمندانجامکارکارشناسی
دقیق دانســت و گفت :با توجه به اینکه فرهنگ این
مســاله و پذیرش آن از ســوی مردم وجود ندارد در
شرایط فعلی که مردم مشکل ترافیکی و بزرگراهی
دارند عملی کردن آن به مصلحت شهرداری تهران
نیست.
به گزارش ایرنا حال با آشفته بازار کنونی که اعضای
شــورا می گویند مخالف پولی شــدن این تونلها و
بزرگراهها هســتند ،اما متولی اصلی این حوزه یعنی
معاون حمل و نقل و ترافیک اینقدر ســفت و سخت
موافق اجرای چنین طرحی است ،باید منتظر نشست
و دید که مدیریت شــهری سرانجام در این زمینه به
چه تصمیمی میرسد.
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بندی،دو نرخی شــدن یا نشدن ،افزایش قیمت سوخت و …باالست،
در شــرایطی که هر روزه اقدامات فراوانی برای ضربه زدن به اقتصاد
در دســتور کار اســت می توان این تعلل را توجیه کرد؟
خوشبینانهترین آمارها داللت بر آن دارد که روزانه نزدیک به  ۱۰میلیون
لیتــر و بدبینانــه ترین آمارها حکایت از قاچاق روزانه نزدیک به ســی
میلیون لیتر بنزین دارد ،به این ترتیب هر روز تاخیر در تصمیمســازی
به شــکل مســتقیم و غیرمســتقیم حداقل  ۷۰میلیارد تومان به جیب
مجرمان اقتصادی سرازیر مینماید.
زیانــی کــه پولهای کثیف متوجه اقتصاد ایران میکند بیتردید بیش
از افزایــش قیمت بنزین خواهد بود.
غرض اینجا حمایت از گرانی بنزین نیست بلکه پایان دادن به تعلیقی
که رنج اقتصاد ایران است ،میتواند دامنه مشکالت را جمع کند .بیراه
نیســت اگر حلقه مفقوده اقتصاد ایران را تصمیم ســازی بدانیم چرا که
کندی فرآیند تصمیمســازی ارکان اقتصاد را در تعلیقی کشــنده گرفتار
کرده است .سئوال اما همچنان این است؛آیا هنوز زمان تصمیم گیری
برای بنزین نرسیده است؟

بنزین چگونه پول کثیف تولید میکند؟
نگارنده:زهراعلیاکبری*

اقتصاد ایران امروز با مشــکالت متعددی روبروســت اما آنچه اهمیت
دارد طوالنی شــدن و فرسایشــی بودن بسیاری از مشکالت اقتصادی
اســت .مرور زمان در حقیقت تلهای اســت که اقتصاد ایران را ســالها
به خود مشــغول کرده است .
ســال گذشــته بود که بحث بر ســر بازگشــت کارت سوخت آغاز شد.
انتظار می رفت تا پایان ســال گذشــته با مانور ســنگینی که بر مساله
قاچاق ســوخت داده شــد ،تکلیف بنزین روشن شود اما یک ماه از سال
میگذرد و اما و اگرها در این حوزه ادامه دارد .اگر به آمارهای رســمی
و غیر رســمی قاچاق ســوخت بنگریم میبینیم که این وضعیت تنها
ســود قاچاقچیانی را حفظ میکند که هر روز از تفاوت قیمت بنزین در
داخل و خارج جیبهایشان را انباشته میکنند؛ آیا میتوان از کنار چنین
ســود غیرمنتظرهای برای خالفکاران اقتصادی به سادگی عبور کرد.
از پس پایان اولین ماه ســال ،همچنان بحث بر ســر موضوع ســهمیه 

سال تصمیمات سخت
نگارنده:مهدیتقوی*

یک ســال از خروج ترامپ از برجام می گذرد،حاال اخبار رســمی رسانه
ها حکایت از آن دارد صادرات نفت ایران صفر نشده و همچنان عمده
ترین خریداران آســیایی از ایران نفت خریداری می کنند.
از پس یک ســال از تشــدید تحریم ها می توان چنین نتیجه گرفت که
برنامه ترامپ برای صفر کردن صادرات نفت ایران محقق نشــد و در
آینده نیز نخواهد شــد اما نباید از کنار بحران های شــدید اقتصادی در
این یک ســال رخ داد،به ســادگی عبور کرد.افزایش شــدید قیمت ارز
و تنش تورمی میراث تلخ ســال  ۹۷بود که نصیب اقتصاد ایران شــد
؛حاال اما از پس این یک ســال الزم اســت نقاط قوت و ضعف تصمیم
گیــری های اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد.
بی تردید الزمه پیروزی درجنگ اقتصادی ،اتخاذ تصمیمات ســخت
اســت و حاال ایران باید در یک ســال پیش رو شــاهد اتخاذ این دست
تصمیمات در عرصه اقتصاد باشد
برخــی البتــه دولــت را متهم به اتخاذ تصمیمات نادرســت و عملکرد

* روزنامهنگار

ضعیف می کنند این در حالی است که دولت روحانی عملکردی مثبت
داشته و توانست اقتصاد را از بحرانی جدی که اوایل دهه نود گریبانش
را گرفته بود،رها ســازد.فراموش نکنیم برجام حاصل تالشــی جهانی
مبتنی بر عقالنیت بود،معاهده ای جهانی که برای حل سیاســی یک
بحران در دستور کار قرار گرفت اما در عمل با خروج ترامپ مشکالت
متعددی گریبان اقتصاد ایران را گرفت،به این ترتیب شاید اگر ترامپ
در آمریکا روی کار نمی آمد ،نه ایران که جهان تجربه ای درس آموز
از حل سیاســی یک بحران را شاهد بود.
حاال در ســال پیش رو و ســال های پیش رو الزم اســت دولت ورود به
تصمیماتی ســخت داشــته باشد تا از سخت تر شدن اوضاع پیشگیری
نماید.
بسیاری از اتفاقات اقتصادی رخ داده در ایران با زبان اقتصاد قابل تشریح
نیســت در نتیجه چاشــنی این تصمیمات الزم اســت سیاست و حقوق
بین الملل باشد .فراموش نکنیم که بسیاری از کشورها به اقتصادشان
باج می دهند در حالی که اقتصاد ایران تا کنون زیر ســایه سیاســت
روزگار گذرانده است ،به این ترتیب باید با نگاه سیاستمدارانه و حقوقی
تصمیماتی گرفت که بهترین دســتاورد را برای اقتصاد داشــته باشد اما
در ایــن میــان اصل موضوع بهبود وضعیت اقتصادی ایران خواهد بود.


* استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی
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امان از
تک سرنشــینان پایتخت

گزارش:امیرپرندآور

اگر در ترافیک کالنشهر تهران گیر کنید که درصورت
ســاکن بودن در پایتخت بــه طور حتم آن را تجربه
کردهاید،چشمتانبهخودروهایتکسرنشینزیادی
می افتد که رانندگان آنها یا با گوشــی خود ســرگرم
هستند یا زیر لب غرولند میکنند و از معطلی مینالند.
باوجود همین معطلی چندین ســاعته و دود شــدن
میلیونها لیتر سوخت در ترافیک پایتخت بدون اینکه
شــهروندان در زمان مدنظر به مقصدشان برسند ،باز
همان افراد ،صبح روز بعد خودرو شخصی را از منزل
خارج میکنند و توقفهای چندین ساعته در ترافیک
را حاضرند به جان بخرند و همان آش و همان کاسه.
براساس آمارهای پلیس تعداد خودروهای موجود در
پایتخت هشت برابر ظرفیت معابر آن است و روزانه
حدود  20میلیون سفر درون شهری در این کالنشهر
انجاممیشود.اینحجمباالیسفرهایدرونشهری
(عمومی و شخصی) در حالی رخ میدهد که استفاده
از خودروهای شخصی با فراگیری قابل مالحظهای
ارزیابی میشود چالشی را برای مدیران شهری پدیده
آوردهاست.استفادهبیشترازخودروهایشخصییعنی
افزایش ترافیک و آلودگی هوا و این درحالی است که
طی سالهای گذشته شاهد اعمال محدودیت ورود
خودروهای شــخصی به مناطق مرکزی پایتخت در
قالب دو طرح «زوج و فرد» و «ترافیک» و سختگیری
در تردد خودروهای فرســوده و معاینه فنی در معابر
تهران نیز بودهایم.
آلودگی هوا و ترافیک در بســیاری از نظرسنجیها و
نظرخواهیها به عنوان  2دغدغه اصلی شــهروندان
تهرانمطرحمیشــودوازســویدیگرکاهشتردد
خودروهای تک سرنشــین نیز به کاستن مشکالت
مذکــور کمک قابل مالحظــهای میکند؛ به عقیده
کارشناســان ،کاهش ترافیک مســتلزم مؤلفههای
مختلفی است که توسعه حمل و نقل عمومی از نظر
زیرساختی و فرهنگ سازی برای استفاده شهروندان

از وســایل عمومی و نیاوردن خودرو در خیابانها از
جمله مهمترین آنهاست.
موضوعی که شــاید ذهن هر کارشناس حمل و نقل
شهری را به خود معطوف میکند این است که با توجه
به محدودیتهای مذکور و اجرای طرحهای مختلف
چرا باز شهروندان اصرار دارند با خودروهایشان درون
شهر سفر کنند؟
برپایــه گزارشهــا با افتتاح خطوط 6و 7مترو میزان
اســتفاده شهروندان در پایتخت از همه خطوط مترو
نیز به افزون بر چهار میلیون سفر در روز خواهد رسید؛
اینک آمار سفرهای مترو حدود سه میلیون نفر است و
متولیان این بخش می گویند باهمین زیرساختهای
موجود و درصورت اضافه شدن واگن ،تاچندین برابر
میتوان ظرفیت جابه جایی مسافر در مترو را افزایش
داد.براساس آمارها تنها اتوبوسهای تندرو پایتخت
روزانه حدود دو میلیون نفر جابه جا میکنند.
 پای صحبت شهروندان

دلیل استفاده نکردن شهروندان از وسایل عمومی را بد
نیست از زبان خودشان هم بشنویم؛ «محمد» یکی از
شهروندانی است که هر روز صبح مسیر فردوس غرب
بهمیدانفاطمیراطیمیکندتابهمحلکارشبرسد.
وی به خبرنگار ایرنا میگوید :چند باری از تاکســی
و مترو استفاده کردم اما به دلیل نبود ساعت حرکت
مشخص و شلوغی بیش از حد برای سوار و پیاده شدن
به مشکل برخوردم و ترجیح دادم از آن پس هزینههای
مادی و غیرمادی استفاده از خودرو شخصی را به جان
بخرم.این شهروند پایتخت نشین میافزاید :می دانم
که تردد با ماشین شخصی باعث افزایش آلودگی هوا
میشود و این به ضرر خود و فرزندم است اما در شرایط
موجود به تمامی دردسرهای استفاده از ناوگان حمل
و نقل عمومی میارزد.شــهروند دیگری که خود را
«مهدی» معرفی میکند در خصوص تجربه استفاده
از مترو میگوید :در بعضی از خطوط مترو ،قطار آنقدر
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دیر به ایستگاه میآید که جمعیت زیادی در ایستگاه
جمع و مســافران برای ســوار و پیاده شدن با مشکل
زیادی روبه رو میشوند.
وی ادامه میدهد :چند باری که از مترو استفاده کردم
نزدیک بود دست و پایم بین در واگن گیر کند و آنقدر
فشار زیاد بود که نفس کشیدن بسیار سخت میشد؛
بــههمیــندلیلترجیحمیدهمبرایترددازخودرو
شخصی خود استفاده کنم.
در عین حال برخی شــهروندان هم هنوز هستند که
مشکالتاستفادهازوسایلعمومیرابهجانمیخرند
و خودرو را بیرون نمیآورند؛ شهروند دیگری که خود
را برای خبرنگار ایرنا «حســین زاده» معرفی میکند
میگوید معتقد به استفاده از مترو یا اتوبوس با وجود
همه سختیهایش است.
وی میافزاید :خودرو شخصی دارم اما اگر قرار باشد
همــه ،خودروهایمان را بیرون بیاوریم ســنگ روی
سنگ بند نمیشود؛ باالخره باید مراعات کنیم.
 همه تبعات تک سرنشینی

نمیتوان ادعا کرد همه شهروندان برای راحتی بیشتر
تمایل دارند با خودرو شخصی در شهر سفر کنند اما
آمار ســفرهای درون شهری با خودروهای شخصی
قابل مالحظه است؛ به عقیده بسیاری از شهروندان
نبود یا کمبود زیرساختهای مناسب در حوزه حمل
و نقل عمومی (مترو و اتوبوس) اجازه نمیدهد سیل
سفرهایدرونشهریبهطورکاملیابخشعمدهآن
به این سمت هدایت شود.از سوی دیگر گرفتاریهای
سفر با اتوبوسهای درون شهری و نیز مترو بویژه در
زمان اوج ترافیک یا هنگام بارش باران و برف سبب
میشود شهروندان به استفاده از خودروهای شخصی
گرایش و تمایل بیشتری پیدا کنند و انگار این معادله
همچنان باید بدون پاسخ و رها بماند.در این میان اگر
از افزایش ترافیک و آلودگی هوا هم بگذریم ،موضوع
جای پارک خودرو در ســطح شهر دغدغهای دیگر و
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البته مهم است؛ نگرانی که شهروندان دارای خودرو
تولید داخل که بر سر کیفیت آن حرف و حدیث بسیار
است یا خودروهای وارداتی را درگیر کرده است.
مصطفی موسوی الری مدیرکل نظارت و هماهنگی
معاونت امور مناطق شهرداری تهران معتقد است که
بهدلیلتصمیمهایسلیقهایطی50سالاخیرکوچه
و خیابانها در اختیار خودروها قرار گرفته و بوستانها
به تنها فضای حضور خانوادهها تبدیل شده است.
صرفنظر از موضــوع کلی تعداد خودروهای موجود
در شــهر ،گفته میشــود که روزانه بین سه تا چهار
میلیــون نفر نیز هر روز از اطراف تهران صبحها وارد
و عصرها از پایتخت خارج میشــوند که بیشــتر این
افــراد هم از وســایل عمومی اســتفاده نمیکنند و
خودروهایشــان را به تهران میآورند .اگر سهم این
افراد به اضافه شــهروندان ساکن در تهران که برای
انجام سفرهای درون شهری از خودروهای شخصی
استفاده میکنند را در کنار هم قرار دهیم میزان قابل
توجهی از خودروهایی را شــامل میشود که در نقاط
مختلفشــهرنیازمندجایپارکهســتندوبهعلت
کمبود پارکینگ ،بســیاری از آنها مجبورند در کنار
خیابانها و کوچهها حتی در مکانهای توقف ممنوع،
پارک کنند.
کشورهایتوسعهیافتهکهموفقشدهاندغولترافیک
شهرهایشان را مهار کنند اگر توفیقی داشتهاند ،غیر
از اقدامات نرم افزاری و توســعه فرهنگ ســازی و
رفتارســازی به علت ایجاد زیرساختهای موردنیاز

از نظر سخت افزاری نیز بوده است و امکان استفاده از
وسایل عمومی را براحتی برای افراد با رفاه و آسایش
نسبی فراهم کردهاند.
اگــر همین وضع ادامه یابدمازیار حســینی معاون
پیشــین حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در
جایی گفته بود :ترافیک ســنگین و آلودگی هوای
ناشیازآناگربههمینصورتادامهیابدشاهدنسلی
مریض خواهیم بود که چند برابر بیشتر از هزینهای
که قرار است برای حل معضل ترافیک صرف شود
بر دوش ملت هزینه بار خواهد کرد.
 مدیران شهری تاکید دارند اما ...

مدیــران شــهریدردورهجدیــدهم که از ســال
گذشــته مسئولیت گرفتهاند بارها بر توسعه حمل و
نقــل عمومی تاکیــد کردهاند و گفتهاند که ازجمله
اولویتهــای نخستشــان همین اســت اما بدون
اختصاص اعتبار مناسب این مهم حل نمیشود.
توســعه خطوط مترو و اتوبوســرانی و نیز نوسازی
اتوبوسها و تاکسیها نیازمند اعتباری ویژه است تا
عقب ماندگیهای ســالهای گذشته جبران شود و
سه شهردار منتخب دوره پنجم شورای اسالمی شهر
تهران همگی توجه به توسعه حمل و نقل عمومی را
از جمله اولویتهایشان اعالم کردهاند.
محمدعلی نجفی و ســید محمدعلی افشانی هر دو
بــا تاکید بر ضرورت تأمین اعتبارات موردنیاز بویژه
در حوزه مترو برای تکمیل خطوط باقی مانده تاکید
داشتند که سایر ارکان کشور هم باید برای حل این

مســائل که جنبه حاکمیتی و ملی پیدا کرده اســت
وارد میدان شوند.
پیروز حناچی شــهردار کنونی تهران هم که از 22
آبانماهامســالاینمســئولیتراگرفتهاســتبر
همین رویکرد تاکید کرده و در نخستین سخنانش
پس از دریافت حکم مســئولیتش در شــهرداری،
آلودگی هوا ،ترافیک و توسعه حمل و نقل عمومی
را چالشهای اصلی کالنشهر تهران دانست و گفت:
این مشکالت ،در سطح مسائل حاکمیتی است و از
صندوق توسعه ملی انتظار داریم رقم قابل توجهی
برای حل آنها اختصاص دهد.
 سخن پایانی

حذف مشــکالت مربوط به تک سرنشینی و ایجاد
محدودیت برای ورود خودرو به ســطح شهر ارتباط
مســتقیمی به توســعه زیرساختهای حمل و نقل
عمومی دارد ،بنابراین با توجه به هزینههای کالن
مادی و روحی و روانی که با تلف شدن میزان انرژی
و وقت شهروندان در ترافیک و نیز تاثیرات آلودگی
هوا ،ضرورت دارد همه نهادهای متولی در ســطح
کشــوری در این زمینه ورود کنند و توســعه حمل و
نقــل عمومی به اولویت نخســت همه این نهادها
تبدیل شود.
در آن صورت میتوان انتظار داشت برنامههای نرم
افزاری و رسانهای به منظور فرهنگ سازی باهدف
توســعه اســتفاده از حمل و نقل عمومی نیز بیش از
پیش تحقق یابد.
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وقتی اجزای تورم راهکار نشان میدهند
نگارنده:ایلنازابراهیمی

دقت در جزئیات نرخ تورم و کنار هم گذاشــتن
شــاخصهای مختلــف میتواند راهگشــای
اولویت تالشهای الزم برای کنترل آن باشد.
برای شاخص تورم طبقهبندیها ،زمانبندیها
و مکانبندیهای مختلفی وجود دارد .تورم نقطه
به نقطه ،ســاالنه ،ماهانه ،شــهری و روستایی،

اقالم خوراکی و غیرخوراکی ،کاالهای صادراتی
و وارداتی و نظایر آن را میتوان در انواع مختلف
گزارشها و خبرهای رسانهای مشاهده کرد .اما
تمام آنها یک ویژگی مشترک دارند و آن هم
اندازهگیری ســرعت و شدت رشد قیمتها در
طول زمان اســت .بسته به این که سبد کاالیی

 36نخستین ماهنامه اقتصادی -اجتماعی دوزبانه /فروردین ماه  / 1398شماره 37

که تورم برای آن محاســبه میشــود چه باشد،
پوشش جغرافیایی که برای آن تعریف میشود
چه گســتردگی داشــته باشد و این که دو سطح
قیمتی که مورد مقایسه قرار گرفته و رشد آنها
بررســی میشود در چه فاصله زمانی مورد نظر
باشند ،نام تورم عوض میشود.
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امــا باید توجه داشــت که هر چنــد تمام انواع
نرخهــای تورم ،نرخ رشــد قیمتها را نشــان
میدهــد ،محتوای اطالعاتــی آنها متفاوت
است .به عنوان مثال ،نرخ تورم سالیانه با وجود
آن که میانگین نرخ رشد قیمتها در طول یک
ســال را نشــان میدهد ولی لزوم ًا با احساسی
کــه عامه مردم در خصوص افزایش قیمتها و
شتاب آن دارند ،همخوانی کاملی ندارد چرا که
اطالعات مربوط به تنها یک ســال در آن جمع
نیست و به دلیل نحوه محاسبه آن که میانگین
رشد قیمتها را نشان میدهد ،پایین بودن نرخ
تورم در دو سال قبل نیز میتواند بر آن اثرگذار
باشــد .این در حالی اســت که نرخ تورم نقطه
بــه نقطه ماهانه که نــرخ افزایش قیمتها در

یک ماه نســبت به ماه مشابه سال قبل را نشان
میدهد ،بیشــتر با درک عموم مردم از سرعت
رشــد قیمتها سازگار است .یا در مثالی دیگر،
میتوان از تورم مواد خوراکی و غیرخوراکی یاد
کرد که نرخ تورم مواد خوراکی به دلیل ســهم
باالی این مواد در ســبد مصرفی اقشــار فقیر،
بیشــتر از نرخ تورم مواد غیرخوراکی توسط این
قشــر درک و احساس میشود.همچنین زمانی
کــه نرخهــای مختلف تــورم در کنار هم قرار
میگیرنــد تصویر بهتر و کاملتری از وضعیت
اقتصــادی کنونی و نیز چشــمانداز آینده ارائه
میکنند .به همین دلیل است که با وجود اینکه
نرخ تورم متوســط در پایان سال  ۱۳۹۷برابر با
 ۲۶.۸درصد گزارش شــده و نسبت به نرخهای
باالی تورم تجربهشــده در سالهایی همچون
 ۱۳۷۴و ( ۱۳۹۲به ترتیب با نرخهای تورم ۴۹.۴
و  ۳۴.۷درصد) هنوز پایینتر است ،ولی نگاهی
به نرخ تورم نقطه به نقطه نشــان میدهد که
قرار نیســت این نرخ متوســط همچنان پایین
بماند چرا که نرخ تورم نقطه به نقطه در اســفند
ماه ســال  ۱۳۹۷با افزایش  ۵.۳درصدی نسبت
به ماه بهمن ،به  ۴۷.۵درصد رســید که از قله
تاریخــی حدود  ۴۲درصد در خرداد ماه ســال
 ۱۳۹۲نیز باالتر اســت .به این ترتیب ،میتوان
انتظار داشــت که نرخ تورم متوسط در ماههای
آینده نیز روند صعودی داشته باشد و هر چند نرخ
تورم پایین ســالهای  ۱۳۹۵و  ۱۳۹۶همچنان
بر نرخ تورم متوسط سال  ۱۳۹۷اثر داشته و آن
را پایین نگه داشــته است ولی این روند در سال
 ۱۳۹۸ادامه نداشــته و خطر افزایش بیشتر نرخ
تورم ،به خصوص با توجه به اتفاقاتی که در زمینه
ســیل و تخریب زمینهای کشاورزی رخ داد و
نیز محدود شــدن بیشــتر امکان واردات ارزان،
در کمین اقتصاد ایران اســت .همچنین نگاهی
دقیقتر به آمار تورم و زیرشــاخههای آن نشان
میدهد که یکی از مهمترین دالیل افزایش نرخ
تورم در اسفند ماه  ۱۳۹۷از ناحیه تورم باالی مواد
خوراکی بوده اســت که شاید دلیل باالتر بودن
نرخ تورم روســتایی نسبت به نرخ تورم شهری
در اســفند ماه ســال گذشته نیز همین امر باشد،

چرا که سهم خوراکیها در سبد مصرفی خانوار
روســتایی و البتــه دهکهای پایینتر درآمدی
باالتر از ســهم آن در ســبد مصرفی خانوارهای
شــهری و نیز دهکهای باالی درآمدی است.
پــس هر چه مواد خوراکی گرفتار تورم باالتری
باشد ،اثر آن بر خانوارهای روستایی و نیز کمتر
برخوردار ،بیشتر است.
همیــن دقــت در جزئیــات نرخ تــورم و کنار
هم گذاشــتن شــاخصهای مختلف میتواند
راهگشای اولویت تالشهای الزم برای کنترل
آن باشــد به این معنی که بتوان  -۱گروههای
بیشــتر تحت فشــار از ناحیه تورم را شناسایی
کرد -۲ ،اجزای بیشــتر دخیل در باال بردن این
نــرخ را تعییــن کرد و  -۳با توجه به این واقعیات
آشکارشده ،بتوان به موقع از اقداماتی که منجر
به شتاب گرفتن رشد قیمتها شده و لذا از ضربه
بیشتر به اقشار تحت تأثیر اجتناب نمود.
به این ترتیب ،نگاهی به آمار و ارقام تورم نشان
میدهد که سیاستهایی که به هر نحوی منجر
بــه افزایش قیمت مواد خوراکی مورد اســتفاده
اقشار کمتر برخوردار میشوند ،میتواند با توجه
بــه باال بودن نرخ تورم نقطه به نقطه ،اقتصاد را
در معرض خطر تورم افســار گسیخته قرار دهد.
در نتیجــه هر نــوع صادرات مواد خوراکی مورد
اســتفاده روزمــره آحاد جامعــه ،با وجود آن که
منجر به باال رفتن درآمدهای ارزی کشــور شده
و میتواند ارز الزم برای واردات سایر کاالهای
ضروری را فراهم آورد ،ولی اقتصاد را در معرض
ریســک افزایش لجامگســیخته تورم قرار داده
و نیز بر قشــری بیشــترین فشار را وارد خواهد
کــرد که از قبل نیز ســطح رفــاه آنها به دلیل
تورم ،افت قابل مالحظهای پیدا کرده است .پس
شاید همانگونه که در برخی از سالهای فراوانی
درآمدهای نفتی ،از سیاستهای کنترل واردات
برای حمایــت از تولیدکننده داخلی صحبت به
میان میآید ،در ســال  ۱۳۹۸نیز با توجه به نرخ
تورم نقطه به نقطه و نیز ترکیب آن ،برای حمایت
از مصرفکننده بهتر است سیاستهای کنترل
صــادرات و در رأس آن کنتــرل صادرات مواد
خوراکی ،در سرلوحه اولویتها قرار گیرد.
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اقتصاد  ۹۸در گرو اصالح سیاستهای ارزی
نگارنده:سعیدمسگری

باتوجــه به عدم موفقیت کامل سیاســت ارز
ترجیحــی و محدودیــت درآمدهــای ارزی
ضروری اســت دولت ســریعتر برای اصالح
این سیاســت اقدام کنــد .ادامه تخصیص ارز
 ۴۲۰۰تومانی میتواند هزینههای زیادی برای
اقتصاد کشور داشته باشد.
در اقتصاد ایران با توجه به ویژگیهای خاص
آن ،اکثر بازارها به نرخ ارز حســاس هســتند و
هرگونــه تغییر قیمت در بازار ارز ،اکثر بازارها
را دستخوش تغییر و بیثباتی میکند .لذا ثبات
بازارهــا در گــرو ثبات بازار ارز اســت و برای
تحلیل وضعیت بازارها در سال جدید و وضعیت
کلی اقتصاد باید به سرنوشــت نرخ ارز توجه
ویژه داشــت.به دالیل مختلف ازجمله دالیل
اقتصادسیاســی ،قیمت ارز در ایران ســیکلی
خاص پیدا کرده اســت .نگاهی به روند قیمت
دالر در اقتصاد ایران نشان میدهد که نرخ ارز
چند سال با شیب مالیمی افزایش پیدا میکند
و سپس دچار جهش قیمتی میشود .بر اساس
این روند پس از جهش نرخ ارز در ســال ،۹۷
انتظار میرود که در ســال جدید قیمت دالر
باثبات باشــد و افزایش چشمگیری را تجربه
نکند .اما پیشبینی فوق برای شــرایط عادی
اقتصادی است .اکنون که تحریمهای گسترده
مالی و اقتصادی بازگشتهاند و مشکالت جدی
در حوزه درآمدهای ارزی و مبادالت ارزی در
کشور وجود دارد تحقق این روند در هالهای از
ابهام قرار دارد .برای مشــخص شدن موضوع
نگاهی به درآمدهای ارزی دولت در ســال ۹۸
میاندازیم.
با توجه به اعداد و ارقام بودجه در سال جدید،
دولــت حداکثر  ۲۱میلیــارد دالر درآمد نفتی
خواهد داشــت که  ۱۴میلیارد آن را باید با نرخ

ترجیحی به کاالهای اساسی تخصیص دهد.
یعنــی تنها  ۷میلیارد دالر برای مدیریت بازار
در اختیــار دارد .اما این رقم ،خوشبینانهترین
حالت ممکن اســت .امکان فروش یک و نیم
میلیون بشکه نفت در روز بسیار کم است و به
نظر میرسد در بهترین حالت ایران بیش از یک
میلیون بشکه نفت نمیتواند بفروشد .بنابراین
به نظر میرسد دولت کمتر از سه میلیارد دالر
ارز بــرای مدیریــت بازار در اختیار دارد.در این
شرایط محدودیت عرضه ارز میتواند خطری
مهم برای ثبات بازار ارز باشــد .روند افزایشی
نرخ ارز میتواند دوباره تقاضای ســفته بازی
در جامعه را تشدید کند و تقاضای خانگی دالر
را روانــه بازار کند .با کاهش عرضه و افزایش
تقاضا ،یک بار دیگر بســتر جهش قیمتی دالر
ایجاد خواهد شد و اقتصاد درمعرض بیثباتی
قرار خواهد گرفت.
بنابراین ضروری اســت دولت از منابع ارزی
محدود خود به نحو احســن اســتفاده کند و از
تجارب ســال گذشته برای تخصیص ارز بهره
ببرد .در شــرایطی که تخصیص ارز ترجیحی
بــه اهداف خود به طور کامل دســت نیافته و
نتوانســته تأثیر زیادی در کنترل تورم داشــته
باشــد نباید به این سیاســت ارزی ادامه داد.
بــا توجه به محدودیــت منابع دولت تعلل در
اصــاح این سیاســت میتواند هزینه زیادی
بــرای اقتصــاد ایجاد کند .لــذا دولت هرچه
ســریعتر و پیش از خروج بــازار از ثبات ،باید
در سیاســت ارزی خود تجدیدنظر کند و منابع
ارزی محــدود خــود را با نرخ  ۴۲۰۰تومانی از
بیــن نبرد.اصرار بر تخصیص این ارز خطایی
راهبردی و پرهزینه است و تعلل در آن میتواند
اقتصاد ایران را یک بار دیگر در مسیر بیثباتی
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و جهشهای قیمتی قرار دهد .اصالح سیاست
ارزی و عرضــه بخش عمده ارز با قیمتی بین
نرخ بازار آزاد و ســامانه نیما میتواند به تثبیت
نرخ ارز و افزایش حداکثر بیســت درصدی آن
در سال  ۹۸منجر شود .برای حمایت از اقشار
آسیب پذیر نیز میتوان صرف ًا به بعضی اقالم
خاص همچون دارو و گندم ارز  ۴۲۰۰تومانی
اختصاص داد .درنهایت به نظر میرسد حداکثر
یک سوم مبلغ مصوب باید با نرخ  ۴۲۰۰تومانی
تخصیص داده شود و مابقی آن را باید از شمول
این سیاست خارج کرد.
دولت نباید از آثار تورمی تعدیل سیاســت ارز
ترجیحی بیم داشــته باشــد .زیرا او ً
ال بسیاری
از کاالها با این ارز نیز تورم داشــتهاند و عدم
تخصیــص ارز به آنهــا افزایش قیمت باالیی
ایجــاد نخواهد کرد .دوما جهش احتمالی نرخ
ارز درنتیجه عدم اصالح سیاست ارزی میتواند
آثارتورمی شــدیدتری داشته باشد .لذا از ترس
تورم نباید مقدمات جهش ارز و تورم گسترده
را ایجــاد کرد .درواقع هزینههای عدم اصالح
سیاســت تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی بســیار
بیش از هزینههای اصالح آن است.
بنابرایــن در جمعبنــدی باید گفت دولت باید
هرچه ســریعتر برای اصالح اساسی سیاست
ارزی تصمیم بگیرد و فرصت را از دست ندهد.
ایــن اصالح اگرچــه هزینههایی دارد ولی برا
ایجاد ثبات در اقتصاد بســیار ضروری اســت.
بــرای کاهــش هزینههای ان نیــز میتوان
از برنامههــای مکملــی همچون اختصاص
درآمدهای حاصله برای گســترش حمایتها
از اقشــار آسیبپذیر ،اختصاص ارز دولتی به
کاالهــای خاص همچون دارو ،آگاهســازی
مــردم از نتایج این اصالح و  ...بهره برد.
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شناسایی
تولیدکنندگان
واقعی پیششرط
تحقق «رونق تولید»
نگارنده:ژالهزارعی

رویکردهایی که در سالهای گذشته برای حمایت از تولید در نظر گرفته شد به
نتیجه مورد نظر منتهی نشد .برای تحقق شعار سال  ۱۳۹۸یعنی «رونق تولید»،
در گام نخســت میبایست تولیدکنندگان واقعی شناسایی شوند.
رهبر معظم انقالب بنا به ســنت حســنه هر ســاله در آغاز ســال تحویل با رصد
کردن اتفاقات کشــور و با نگاه آینده بینانه و امیدآفرینانه ،افق کوتاه مدت یک
ساله کشور را تعیین میکنند و عنوان دقیقی را برای شعار سال انتخاب میکنند
تا هم ملت و هم دســتگاههای اجرایی برای تحقق آن گام بردارند .آغاز ســال
نو و بهار  ،۱۳۹۸همچون هر ســال با پیام رهبر انقالب و نامگذاری ســال جدید
بــا عنــوان «رونق تولید» همراه بود .پیامی که از یکســو ناظر به واقعیتهای
اقتصادی جامعه بوده و از ســوی دیگر ،بر تقویت موقعیت اقتصادی کشــور و
کاهش اثرات برخی محدودیتهای بینالمللی بر فضای کسب و کار تأکید دارد.
تحقق این شــعار میتواند ضمن فراهم آوردن بســترهای مناسب برای افزایش
تولید ملی ،اســتقالل اقتصادی برای کشــور را به ارمغان آورد« .رونق تولید»
مزایای فراوانی همچون توسعه صنایع بزرگ ،کوچک و متوسط ،افزایش اشتغال،
عدم وابســتگی به واردات ،تناســب عرضه و تقاضا و در نتیجه ثبات قیمتها،
افزایــش ارزش پــول ملی و… دارد که میتواننــد بهبود وضعیت اجتماعی ،رفاه
زندگی و رشــد و توســعه اقتصاد کشور را موجب گردند.
امــا بایــد توجه داشــت که «رونق تولید» صرف ًا در ســایه تالش و برنامهریزی
مناســب ،سیاستگذاری مطلوب برای فعالسازی بنگاههای تولیدی و استفاده
صحیح از ظرفیتها و پتانسیلهای موجود کشور امکانپذیر خواهد بود .تحقق
این امر صرف ًا نیازمند هماهنگی و همکاری مستمر نهادهای دولتی با بنگاههای
اقتصادی است.
برای دسترسی به این مهم یعنی «رونق تولید» ،اولین و مهمترین گام ،اصالح
و بهبود فضای کســب و کاراســت .برای تقویت و ارتقاء این فضا پارامترهایی
اســت که باید مورد توجه قرار گیرند .بررســیها نشان میدهد که شاخصهای
پایش فضای کســب و کار ایران که توســط مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اســامی و اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی ایران استخراج میگردند
بر تکتک مؤلفههایی که میتوانند بر فضای کســب و کار کشــور اثرگذار باشند
تمرکــز کرده و آنها را مورد ارزیابی قرار دادهاند.
به عنوان نمونه ،گزارشهای فصلی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی
ایران با عنوان «پایش ملی محیط کسب و کار ایران» ،از طریق انجام محاسبات
بر روی  ۷۰نماگر که از عوامل مؤثر بر اداره واحدهای تولیدی در ایران معرفی
شــده اســت حاصل میشود .در این یادداشت ،به اســتناد این گزارشها ،روند
شــاخص فضای کســب و کار ایران و ســه مؤلفه اولیه که اثرات نامطلوبی بر
این فضا داشــتهاند مورد ارزیابی قرار گرفته و در ذیل به آنها اشــاره خواهد شــد.
شاخص کل محیط کسب و کار ایران از زمستان سال  ۱۳۹۶تا تابستان ۱۳۹۷
روند صعودی داشــته که نشــان از نامســاعدتر شدن این فضا بوده و در این بین،
بخــش صنعت وضعیت نامطلوبتری در مقایســه با بخشهای کشــاورزی و
خدمات داشــته اســت .از این رو ،برای تغییر روند شرایط کنونی تولید به ویژه در
بخش صنعت میبایســت سیاســتگذاران مواردی را مد نظر قرار دهند که در
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ذیل پس از اشاره به مؤلفه اصلی اثرگذار بر این
فضا ،توضیحات مختصری در راستای بهبود آن
بیان خواهد شــد .تشکلهای اقتصادی در بهار،
تابســتان و پاییز سال  ۱۳۹۷معتقدند:
« -۱غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت
مــواد اولیه» به عنوان مهمترین مشــکل اداره
بنگاهها اســت که بر فضای کســب و کار آنها
تأثیر بهســزابی داشته اســت .فعالین اقتصادی
بــر این باورند که با کاهش نوســانات نرخ ارز،
کاهــش میزان دخالت دولت در قیمتگذاری و
ایجــاد فضای رقابتی ،بهبود تعامالت سیاســی
و تجاری با کشــورهای دیگر میتوان توانایی
پیشبینی قیمت محصوالت و نهادههای تولید،
توســط بنگاههای اقتصادی در دورههای آتی را
افزایــش داد و زمینــه برنامهریزی بلندمدت در
تولید را فراهم آورد.
« -۲بیثباتی سیاســتها ،قوانین و مقررات و
رویههــای اجرایی ناظر بر کســب و کار» یکی
دیگر از چالشهایی اســت که زمینه نامساعدتر
شدن فضای کسب و کار را موجب گردیده است.
وجود این شــرایط میتواند زمینه پیادهســازی
تصمیمهای ســلیقهای و خلقالســاعه برخی
مدیــران را فراهــم آورد و فرآیند تصمیمگیری

فعاالن اقتصادی بــرای برنامهریزی بلندمدت
و کوتاهمــدت را دچــار تغییــر نماید .از این رو،
در سیاســتهای کلی امنیت اقتصادی مصوب
بهمــن ماه ســال ( ۱۳۷۹بنــد  ،)۳برنامه پنجم
توســعه مصوب دی ماه سال ( ۱۳۸۷بند  )۲۱و
سیاســتهای کلی تولید ملی ،حمایت از کار و
ســرمایه ایرانی مصوب بهمن ماه ســال ۱۳۹۱
(بند  )۲۰بر اتخاذ رویکرد ثبات نسبی در قوانین
و مقــررات برای تســهیل فعالیت بخشهای
تولیدی اشــاره شده اســت که میبایست برای
عملیاتــی نمودن «رونق تولیــد» مورد تأکید
سیاستگذاران قرار گیرند.
 -۳مؤلفــه «دشــواری تأمین مالی از بانکها»
از جملــه موارد مهمی اســت کــه همواره اداره
بنگاههــا در ایــران را با مشــکل مواجه کرده
اســت .این چالش نشــان از وضعیت نامطلوب
میزان نقدینگی ســرمایهگذاران و تشکلهای
اقتصــادی و همچنین عــدم برنامهریزی برای
افقهــای بلندمــدت دارد .مهمتریــن اقدامی
که سیاســتگذاران میتوانند بــرای حمایت
تولیدکننــدگان ایرانی انجام دهند تقویت تعامل
بانکهــا با فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان و
تالش به منظور ســازگاری هرچه بیشــتر میان

منابع شبکه بانکی و نیازهای واقعی بخشهای
تولیــدی و توســعه بازار ســرمایه و نظارت بر
عملکرد آن است.
تجربه نشــان داده است که راهکارهایی که در
ســالهای گذشته برای حمایت از تولید در نظر
گرفته شــد به نتیجه مورد نظر منتهی نگردید.
از این رو ،برای تحقق شــعار ســال  ۱۳۹۸یعنی
«رونــق تولید» ،در گام نخســت میبایســت
تولیدکننــدگان واقعی شناســایی گردند .جهت
انجام این ضرورت ،کارشناســان وزارت صنایع
میتواننــد دســتورالعملها و قوانینی را برای
شناســایی تعریف و تبیین نمایند و سپس برای
آنهــا حمایتهایــی را در نظر بگیرند .به عنوان
نمونه ،تأمین نقدینگی آنها با ســود تســهیالت
پاییــن و یــا اختصاص بخشــی از یارانهها به
ایــن ســرمایهگذاران واقعی امــری ضروری
و اجتنابناپذیر اســت .در این راســتا ،سیستم
بانکی کشــور (با نظارت مستقیم بانک مرکزی
بهعنوان نهاد پولی کشــور) با همکاری وزارت
صنعــت ،معدن و تجــارت بتوانند با اولویت در
تأمین سرمایه در گردش این بنگاهها ،بسترهای
اســتفاده هر چه بیشــتر از ظرفیتهای تولیدی
کشور را فراهم نمایند.
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خانه تولید را بر مسیر سیالب بنا نکنیم!
نگارنده:وهابقلیچ

گام اول در رونق تولید ،مهار تورم دورقمی و ثباتبخشی به بازارها است تا
بتوان با اطمینان بیشتری زمینههای رونق و خروج از رکود را دنبال نمود.
امســال نیز رهبر معظم انقالب همانند ســالهای اخیر ،رفع مشــکالت
اقتصادی و معیشتی مردم را مهمترین برنامه کشور در سال پیشرو اعالم
کردند و بر همین اساس شعار «رونق تولید» را برای سال  ۱۳۹۸برگزیدند.
بدیهی است تالش برای رونق تولید صرف ًا به بخش تولید منوط نمیشود
و سایر بخشهای اقتصادی و حتی غیراقتصادی کشور (مانند نهادهای

اجتماعی و فرهنگی) نیز دارای مسئولیت بزرگ در این زمینه هستند .در
تبیین و تحلیل نقش نهادها و ســازمانهای مختلف در چگونگی تحقق
شــعار امســال سخن فراوان است .در این یادداشت صرف ًا به بیان دو نکته
مهم مرتبط با جایگاه نظام بانکی در این حوزه اشاره میشود و تحلیل سایر
مباحث ضروری به فرصتی دیگر موکول میشود .نکته اول به کارهایی
که «باید انجام شــود» پرداخته و نکته دوم به کارهایی که «نباید انجام
شود» اشاره میدارد.
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نکته اول آنکه بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر
و مقام سیاستگذار نظام پولی و بانکی کشور باید
با برنامهریزی مناســب در وهله اول از تالطم و
بیثباتی بازار ارز جلوگیری نماید و در وهله دوم
تصحیح فوری سیاســتهای ارزی که منتج به
ایجاد و توزیع رانت ناشی از مابهالتفاوت نرخهای

تولید ملی بهشمار میرود.
نکته دوم آنکه جناب دکتر همتی رییس کل بانک
مرکزی ،در جمع مدیران عامل و اعضای هیئت
مدیره بانکها و مؤسســات اعتباری به درستی
تاکید بر این نکته داشتند که «انتظار میرود نظام
بانکی در سال جاری با مدیریت صحیح به ویژه

چندگانه ارز شده است را در رأس امور خود قرار
دهد .تجربه گرانســنگ اعمال سیاستهای
ارزی در ســال  ۱۳۹۷چراغ راهی برای پیمودن
سال  ۱۳۹۸و پرهیز از تکرار خطاها است .بدون
شــک اقتصاد آمیخته با رانت ارزی و نوســانات
مخرب نرخ ارز از مهمترین موانع بر سرراه رونق

در بحث رعایت ســود بانکی و اضافه برداشــت
بهطور جدی در کنترل نقدینگی همراهی کنند
و بدانند بانک مرکزی در این زمینه به طور جدی
برخورد الزم را خواهد کرد».
تجربــه و منطق اقتصادی نشــان میدهد که
حرکت به ســمت خــروج از رکود و رونق تولید

چنانچه از مســیر کنترل نقدینگی و مهار تورم
نباشــد ،اثری معکوس برجــای خواهد نهاد و
ثمــرات کوتاهمدت را در میانمدت و بلندمدت
زائل خواهد ساخت.
با تمثیلی که این روزها بهتر به ذهن مینشــیند
میتوان چنین گفت که اگر ساختمان و سازه را بر
مسیر سیالبها بنا کنیم ،دیری نمیپاید که آنچه
از زحمــت و هزینهکرد فراوان برپا ســاختهایم،
رهزن سیل شده و آنچه در نهایت برجای باقی
خواهد گذارد حسرتی است که از اتالف زمان و
سرمایههای ملی حاصل شده است.
رونقبخشــی به تولید با دمیدن در تنور افزایش
حجم نقدینگی،تشدید ناترازیهای شبکه بانکی
و اجبار بانکها به اعطای تســهیالت تکلیفی و
دســتوری بدون آنکه مابهازایی برای آن متصور
شویم همانند همان بناساختن سازه زیبا بر مسیر
ســیالب است! چراکه نتیجه آن خواهد بود که
ســیل نقدینگی و تورم لجام گســیخته ،دیر یا
زود ماحاصل بخش تولید را با خود خواهد برد.
از اینرو میتوان چنین اذعان داشت که گام اول
در رونق تولید ،مهار تورم دورقمی و ثباتبخشی
به بازارها اســت تا بتوان با اطمینان بیشــتری
زمینههای رونق و خروج از رکود را دنبال نمود.
نیازی که در این بین به شدت احساس میشود
روشــنگری اقتصاددانان و سیاســتگذاران و
هدفگذاری زماندار برای تحقق شــعار ســال
درخشــان
اســت .تعجیــل در درج آمارهای
ِ
صعود شــاخصهای تولیــد در گزارشهای
دورهای جهــت ارائه به مقامات باالدســتی و
عمــوم جامعــه ،نباید متولیان امــر را از خطر
آســیبهای احتمالی غافل نماید .شــاید نیاز
باشد گامهای «رونق تولید» به شفافی تدوین
و اطالعرسانی عمومی شود .تا اگر در دورههای
ابتدایی سیاستگذار توانست به مهار نسبی تورم
دست یابد ،این رخداد یک دستاورد ارزشمند در
مســیر تحقق شــعار سال  ۱۳۹۸قلمداد شده و
بدان اعتنا شود ،حتی اگر شاخصهای مستقیم
رشــد بخش تولید در این گام ابتدایی چندان
درخشان نباشد.
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واردات کاالهای ضروری از تخصیص تا توزیع
نگارنده:محمدولیپورپاشاه

اگر واردکنندگان ظرف مهلت قانونی و مدت معین
برای ترخیص محصوالت وارداتی اساسی موجود
در گمــرک اقدام کنند ،ترخیص به موقع کاال در
تسریع فرآیند توزیع محصول نیز مؤثر خواهد بود.
حــوزه بازرگانــی خارجی با ســه عنصر کلیدی
واردکنندگان ،سیستم بانکی و نظام گمرکی سر
و کار دارد و بیشترین نقش را در شکلگیری تنوع
و سرعت عمل واردات کاال ایفاء میکنند در حالی
که ایجاد زیرســاختهای مطمئن و کارآمد نیز
گام مهمی در حوزه صادرات و واردات به شــمار
میرود ،اما با افزایش عرضه محصوالت ضروری
در مقایســه با سال گذشــته ،همان گونه که در
یادداشتهای پیشین اینجانب در ایبِنا منتشر شد،
انتظار میرفت که قدری از مشــکالت قیمتی در
این زمینه کاسته شود اما نه تنها قیمتهای نسبی
تعدیل نشد بلکه فرآیند توزیع همراه با ضعفهای
ساختاری و موقعیت جغرافیایی مزید بر علت شده
و دســت به دســت هم داد تا در ماههای اخیر نیز
شــاهد تشکیل صفهای طوالنی جهت خرید و
دریافت گوشــت قرمز برای تأمین نیاز خانوارها
باشــیم .در این یادداشــت ،به طرح دیدگاههای
مختلــف در خصوص تأمیــن و توزیع کاالهای
اساسی پرداخته میشود تا ضمن استنباط برخی از
مسائل و مشکالت تخصیص و توزیع محصوالت
اساسی وارداتی ،شناخت بیشتری ایجاد شود.
دیدگاه اول ،مربوط به تصور آحاد اقتصادی است
و به نظر میرسد این رویکرد عمومیت پیدا کرده
که سیستم توزیع به دلیل نبود نظارت مؤثر منجر
بــه افزایش قیمت محصوالت پروتئینی بیش از
قیمت واقعی آن شــده اســت و سوء مدیریت در
ســاماندهی بازار اقالم ضروری در کشور حتی
دســتاوردهای ســالهایی که بعضــ ًا موجبات
خودکفایــی و عدم وابســتگی بــه محصوالت
وارداتی را فراهم کرده بود ،را نیز زیر سؤال برده

اســت .وقتی کاالهای اساســی به دالیلی نظیر
احتــکار یا نگهداری در انبارها وارد چرخه توزیع
نمیشــوند نمیتوان تصور کرد که سوء مدیریت
سیستم تأمین و توزیع محصوالت تشکیلدهنده
سبد غذایی خانوار در وقوع چرخه تأمین و توزیع
کاالهای اساسی بیتأثیر بوده و نتیجه آن افزایش
قیمت محصوالت غذایی اســت تا ترکیب ســبد
مصرفــی خانوارهــا را از نظر کمی و کیفی متأثر
سازد.
دیدگاهدوم ،با تمرکز بر نگاه کارشناسی بر این نکته
تاکید دارد که در خصوص محصوالت پروتئینی و
به طور خاص معضل کمبود گوشت قرمز که منجر
به افزایش واردات آن در ســال جاری در مقایسه
با ســال گذشته بوده است ،باید قیمتگذاری به
گونهای باشد که امکان صادرات دام زنده ضمن
در نظر گرفتن محدودیتهای ایجاد شده به دلیل
نوسان نرخ ارز و رکود بازار که قیمتگذاری را با
مشکل مواجه میکند فراهم شود .نتیجه مستقیم
محدود کــردن صادرات در افزایش قاچاق بروز
پیدا میکند و کشــورهایی که به دنبال تأمین و
پاسخگویی به تقاضا برای محصوالت پروتئینی
در کشورهایشان هستند ،اقدام به خرید دام زنده
بــا نازلترین قیمت از مرزهــای ایران نموده و
محصوالت گوشــتی را پس از بستهبندی راهی
کشورهای خود میکنند .بنابراین ،به نظر میرسد
برداشتن محدودیتهای صادراتی و فراهم کردن
امکانات الزم برای صدور اینگونه محصوالت با
قیمتهای مصوب و کارشناسی شده در کنار اخذ
مجوزهــای قانونی و توجه به تأمین نیاز داخلی،
صادرات مازاد آن به کشــورهای متقاضی و حل
مشــکالت تنظیم بازار ،از خروج غیررسمی این
محصــوالت در قالب قاچاق جلوگیری به عمل
میآورد.
دیــدگاه ســوم ،ناظر بر عملکــرد نظام گمرکی
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از دیــد واردکنندگان به عنــوان یکی از عناصر
کلیــدی بازرگانی خارجی بــرای پیگیریهای
جدی چارچوبهای گمرکی و انبارها در ترخیص
کاالهای اساسی است تا با سرعت عمل بیشتر در
ترخیص کاالهای اساسی ،عرضه محصوالت در
بازار داخلی باال رفته و قیمتهای نسبی تا حدودی
تعدیل گردند .در واقع نگهداری هر گروه کاالی
اساســی در گمرک با توجه به اهمیت آن در سبد
کاالی مصرفی خانوار دارای محدودیت و مهلتی
است که قانون برای آن تکلیف معین کرده است.
در این راســتا ،در صورتی که واردکنندگان ظرف
مهلــت قانونی و مــدت معین برای محصوالت
وارداتی اساســی موجود در گمرک اظهار کنند،
ترخیــص به موقع کاال در تســریع فرآیند توزیع
محصول نیز مؤثر خواهد بود .با این اقدامات حدود
ده درصد کمبود عرضه محصوالتی نظیر گوشت
گرم و منجمد که وابسته به واردات بوده و از این
طریق تأمین میگردد را میتوان از طریق نظارت
بر عملکرد نظام گمرکی و ایجاد هماهنگی متقابل
با واردکنندگان در حوزه ترخیص بهبود بخشید.
از این رو طرح دیدگاههای مختلف نشان میدهد
با وجود این که تأمین امنیت کاالی اساســی در
شــرایط جنگ اقتصــادی کنونی دغدغه جدی
مســئوالن و آحــاد اقتصادی اســت ،اما به نظر
نمیرسد تحریمها و اعتبارات به طور مستقیم بر
این مسئله اثرگذار باشند بلکه مشکالت توزیع را
باید به عنوان اصلیترین عامل تأمین محصوالت
ضروری سبد خانوار به ویژه محصوالت پروتئینی
مد نظر قرار داد و به نظر میرســد حل مشکالت
تأمین و توزیع کاالهای اساســی نیز با توجه به
شناســایی این مشــکل از سوی دولت و نظارت
و قیمتگــذاری شــفاف در قالب اقدامات جدید
وزارت صنعت ،معدن و تجارت دور از دســترس
نباشد.
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شرط استفاده از منابع صندوق
توسعه ملی
نگارنده:ایلنازابراهیمی

انتظــار میرود صندوق توســعه ملی به عنــوان «آخرین وامدهنده» در
فضــای نیازهــای ضروری مطرح بوده و سیاســتگذاران تنها در صورت
نبود امکان بهرهگیری از ســایر منابع مالی موجود ،به ذخایر ارزی موجود
آن متوسل شوند.
زمانی که حســاب ذخیره ارزی در ســال  ۱۳۷۹به تصویب مجلس شورای
اســامی رســید و قرار شد بخشی از درآمدهای نفتی به این حساب واریز
شــود ،هدف اصلی آن مقابله با اثرات نوســانات درآمدهای نفتی و استفاده
از این حساب در مواقع اضطرار بود کما اینکه رییس جمهور وقت در توجیه
ضــرورت ایجاد چنین حســابی از نگرانیهای موجود در خصوص تأمین
کاالهای اساسی در گذر از سال  ۱۳۷۷به  ۷۸سخن گفت و استدالل این
بود که اگر چنین حسابی وجود داشت ،میتوانست به عنوان ضربهگیری
برای شــوکهای ناگهانی افت درآمدهای نفتی دولت عمل نماید.
اما این حســاب ،دارای عملکردی مطابق با برنامهریزیها نبوده و حتی
در ســالهایی که فراوانی درآمدهای نفتی وجود داشــت ،دولتها اقدام
به برداشــت بیرویه از این حســاب کردند به طوری که در برخی از سالها
مباحث و گمانهزنیهایی در خصوص خالی بودن این حســاب مطرح شــد.
شــاید به همین دلیل بود که حســاب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی
تغییر ماهیت داد و بر پایه ماده  ۸۴قانون برنامه پنجم توســعه ،تأســیس
صندوق توســعه ملی با اهدافی نظیر تبدیل بخشــی از عواید فروش نفت
و گاز و فرآوردههــای آن بــه ثروت ماندگار ،مولد و ســرمایههای زاینده
اقتصادی و نیز حفظ ســهم نســلهای آینده از منابع نفت و گاز صورت
گرفت .به عبارت دیگر ،این بار هدف تنها مقابله با نوســانات درآمدهای
نفتی نبوده و اهداف واالتری نظیر تقویت بنیه تولیدی کشور و نیز صیانت
از منافع نســلهای آینده نیز مطرح شد.
در حــال حاضــر بنا به مقررات ،منابع صنــدوق میتواند در چندین مورد
هزینه شود که عبارتند از مصارف ریالی ،مصارف ارزی از طریق اعطای
وام به بنگاهها برای واردات کاالهای واسطهای ،سرمایهای و تکنولوژی،
مصرف ارزی برای واردات تکنولوژی از طریق ســرمایهگذاری مســتقیم
خارجــی یا ســرمایهگذاری در بازارهای بینالمللــی ،واردات کاالهای
ســرمایهای از طریق اعطای وام ارزی و نیز اســتفاده از منابع صندوق
برای اجرای سیاســت پولی و ارزی مناســب .هر کدام از این هزینهکردها
اثــرات اقتصــادی مختص به خود را در اقتصاد ایران بر جای میگذارد به
عنوان مثال مصرف منابع ارزی این صندوق در قالب اعطای تســهیالت
ارزی به بنگاههای تولیدی ممکن اســت باعث وابســتگی شــدید آنها به

منابع صندوق و رانت همراه با آن شــود یا مصرف ریالی منابع صندوق،
که میتواند از طریق انباشــت منابع ارزی بانک مرکزی و گســترش پایه
پولی ،هر چند ممکن است در وهله اول رونقی در اقتصاد ایجاد کند ولی
در ادامه به دلیل ظهور آثار آنکه بســیار مشــابه با آثار یک سیاســت پولی
انبســاطی تمام عیار اســت ،موجب جهش شدید تورم خواهد شد.
این کار مشابه همان اتفاقی است که استفاده و برداشت از منابع صندوق
توســعه ملی برای جبران آسیبهای وارد به مناطق سیلزده در روزهای
اخیر میتواند در پی داشته باشد .از آنجا که برای کمک به سیل زدگان،
بخش اعظمی از منابع مالی باید صرف ساخت و ساز خرابیهای منازل،
راهها ،پلها ،مدارس و سایر زیرساختهای آسیبدیده از سیل شود ،در
صورت استفاده از منابع صندوق ،چارهای به جز تبدیل دالرهای اندوخته
در آن به ریال و تخصیص آن به هزینههای مربوطه نیســت که الجرم
این معادل ریالی به پایه پولی افزوده شده و از آنجا که در سال جاری بنا
به دالیل مختلف از جمله تحریمها انتظار بر منفی بودن رشــد اقتصادی
اســت ،اثر رشــد پایه پولی به طور مستقیم خود را در افزایش شدید سطح
عمومی قیمتها نشان خواهد داد .با توجه به تورم حدود  ۲۷درصدی در
سال گذشته و نیز شتاب تورم نقطه به نقطه که در اسفند ماه بیش از ۴۷
درصد بود ،هر گونه اقدامی که به نوعی باعث تحریک تورم شــود بســیار
مخاطرهآمیز بوده و میتواند همچون ســیل عظیمی بر نقش و توانایی
سیاستگذار پولی در کنترل تورم و مدیریت آن اثر منفی بر جای بگذارد.
از همین رو اســت که تأمل و درنگ در اســتفاده از منابع این صندوق
برای بازســازی مناطق ســیلزده و جبران خســارات ناشی از آن واجب
بوده و چنانچه مقام معظم رهبری پیشــنهاد دادهاند اســتفاده از راههای
جایگزین نظیر بهرهبرداری از پنج درصد مقرر در بودجه عمومی کشــور
برای جبران خســارت حوادث غیرمترقبه ،جابجایی در ردیفهای بودجه
عمرانی ،بیمهها و تســهیالت بانکی در اولویت است.
همچنیــن نبایــد از ایــن نکته حیاتی غافل شــد که یکــی از مهمترین
کارکردهای انتظاری حســاب ذخیره ارزی و به دنبال آن صندوق توسعه
ملی ،عملکرد مناســب آن به عنوان ضربهگیر در برابر شــوکهای منفی
به درآمدهای ارزی نفتی کشــور بوده اســت که در سال جاری با توجه به
تحریمهای ظالمانه ایاالت متحده و تالش این کشــور برای ضربه زدن
بــه اقتصاد ایران از طریق تهدید بیشــتر درآمدهــای نفتی ،حفظ ذخایر
ارزی صندوق برای ماههای آینده و مراقبت از منابع ارزشــمند ارزی آن
امری واجب به شمار میرود.
بنابرایــن ،همانطــور کــه بانک مرکزی به عنــوان آخرین وامدهنده در
نظــام بانکــی بوده و این کارکردش باعث آرامش در بازار پول اســت،
انتظار میرود صندوق توســعه ملی هم به عنوان «آخرین وامدهنده» در
فضای نیازهای ضروری کشــور مطرح بوده و تنها در صورت نبود امکان
بهرهگیری از ســایر منابع مالی موجود در کشــور ،به ذخایر ارزی موجود
در آن متوسل شد.
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الزامات تحقق بودجه عملیاتی
نگارنده:سعیدمسگری

یکــی از اصالحــات مهم در بودجه ،تغییر روش بودجهنویســی اســت.
بودجهریــزی بر مبنــای عملکرد میتواند آثار مثبت فراوانی برای اقتصاد
ایران داشته باشد اما اجرای دقیق و صحیح آن نیازمند تحقق الزاماتی است.
اخیراً رئیس محترم مجلس شــورای اســامی از دستور رهبر انقالب برای
اصالح ســاختار کشــور خبر دادند .این اصالحات ابعاد گستردهای دارد و
باید در حوزههای مختلفی انجام شود .اما یکی از آنها مستقیم ًا به مجلس
شــورای اســامی مربوط است و مجلس میتواند نقش مهمی در موفقیت
آن داشــته باشــد .اصالح نظام بودجهریزی در کشور امر مهمی است که
میتواند آثار مثبت بســیاری برای اقتصاد ایران به همراه داشــته باشد.
اکنون دیگر مشــکالت نظام بودجهریزی بر کســی پوشیده نیست و همه
کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی به نواقص و اشکاالت بودجه اذعان
دارند .دولتهای مختلف نیز در سالهای اخیر بر ضرورت تغییر در بودجه
کشــور تاکید داشــتهاند اما هنوز اقدام شایستهای برای این منظور انجام
نشده است .یکی از اقداماتی که برای اصالح بودجه باید انجام شود تغییر
در روش بودجهنویسی است.
بودجه بر مبنای عملکرد یا همان بودجه عملیاتی روشی است که میتواند
بســیاری از مشــکالت فعلی بودجهنویســی در کشــور را برطرف کند و
کارایی بودجه را به شــدت افزایش دهد .درباره محاســن این روش به
کرات صجت شده است و در اینجا قصد نداریم به این موضوع بپردازیم.
آنچه در این نوشــتار مورد توجه اســت دالیل عدم اجرای بودجهنویســی
بر مبنای عملکرد است
متاســفانه علیرغم تمام تالشهایی که در ســالهای اخیر برای اجرای
بودجهنویســی بر مبنای عملکرد شــده اســت و بارها گفته شد که بودجه
جدید برمبنای عملکرد اســت اما همچنان بودجه کشــور فاصله زیادی با
بودجه عملیاتی دارد و بیشتر ظاهر بودجه تغییر و شبیه به بودجه عملیاتی
شــده اســت .برای اثبات این مدعا میتوان دالیل مختلفی ذکر کرد که
سادهترین و روشنترین دلیل این است که هنوز هزینه تمام شده خدمات
دولتی در بسیاری از سازمانها و نهادها به صورت دقیق و شفاف مشخص
نیست تا زمانیکه هزینه تمام شده خدمات و کاالها مشخص نباشد و بر
اساس این هزینه تمام شده بودجه به سازمانها اختصاص یابد نمیتوان
از بودجهریزی عملیاتی صحبت کرد و ان را اجرایی دانســت.

حال ســؤال این اســت که چرا با وجود همه تالشها تاکنون بودجهریزی
عملیاتی در کشــور اجرایی نشــده اســت؟ چه موانعی بر ســر راه اجرای
این طرح وجود داشــته که ســبب عدم موفقیتان شــده اســت؟ به نظر
میرســد بودجهریزی عملیاتی نیازمند الزاماتی است که بدون تحقق آنها
بودجهریزی عملیاتی اجرایی نخواهد شــد .از مجموع الزامات مورد نیاز،
چهار مورد از اهمیت بیشــتری برخوردارند که در ادامه به بررســی اجمالی
آنهــا خواهیــم پرداخت.برآورد هزینه تمام شــده ،در روش بودجهریزی
برمبنای عملکرد ،تخمین هزینههای سازمان و هزینه تمام شده خدمات
ارائه شــده از اهمیت باالیی برخوردار اســت .زیرا برای تخصیص بودجه
ابتدا باید هزینه تمام شــده خدمات ارائه شــده محاســبه شود و متناسب با
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آن ،بودجه اختصاص داده شــود .این در حالی
اســت که ســازوکار مشــخصی در بسیاری از
دســتگاههای دولتی برای تخمین هزینه تمام
شــده خدمات و محصول وجود ندارد .بطوریکه
تخمیــن هزینه اجــرای برنامهها و فعالیتها به
طور دقیق و شــفاف مشــخص نیست .بنابراین
برای بودجهریزی عملیاتی ابتدا باید ســازوکار
دقیق و مشــخصی برای تخمیــن هزینه تمام
شــده تمام فعالیتهای مراکز دولتی ایجاد کرد.
برنامه اســتراتژیک و راهبردی ،بودجه عملیاتی
را میتوان محصول برنامهریزی اســتراتژیک
دانســت .بر اســاس برنامههــای جامع دولت،
اولویتهــا و اهــداف ســازمانهای دولتی نیز
تدوین میشــود .ســپس بر اساس این اهداف
و اســتراتژیها و نیز عملکرد گذشــته سازمان،
بودجه مورد نیاز تخصیص داده میشود .سازمان
بایــد وظایف و برنامههای خــود را به گونهای
تدویــن کند کــه درنهایت اهداف میان مدت و

اســتراتژیهای آن محقق شود .بنابراین یکی از
دالیــل عدم امکان بودجهریزی عملیاتی؛ عدم
وجود چنین برنامهها و استراتژیهایی در سازمانها
اســت .علیرغم آنکه اســناد باالدستی متعدد و
برنامههای توســعه پنج ســاله در کشور تدوین
میشــود اما برنامه مشخص و مدونی برای میان
مدت برای اکثر سازمانهای دولتی وجود ندارد.
درنتیجه امکان تدوین بودجه عملیاتی بر اساس
اولویتها و استراتژیهای سازمان وجود ندارد.
توجــه بــه تضــاد منافع ،هر تغییــری در نظام
بودجهریــزی میتواند میزان دریافتی گروههای
مختلفــی که از بودجه دولتــی ارتزاق میکنند
را تغییــر دهد و درنتیجــه منافع آنها را به خطر
بیاندارد .طبیعی اســت که دربرابر چنین تغییری
مقاومت نشــان دهند و بر سر راه آن مانع ایجاد
کنند .بــرای تحقق بودجه عملیاتی باید فکری
بــرای این موضوع کرد و راهکارهای مناســب
برای آن اندیشــید .یکی از راهکارهای مناسب

برای کاهش مقاومتهــا دربرابر تغییر بودجه،
تغییر پلکانی و مســتمر بودجه است .بدین معنا
که طی یک برنامه چند ســاله بودجه ســازمانها
تغیر کند و به مرور منطبق با عملکرد آنها شود.
تغییــر ســاختارهای مرتبــط ،در کشــور مــا
سالهاســت که بودجه ســازمانها متناسب با
تورم و براســاس چانهزنی ،افزایش پیدا میکند.
روشی که دهها سال از عمر آن میگذرد در فکر
و ذهن مدیران ،کارمندان و ســاختارهای کشور
رســوخ کرده است .درواقع ساختار نهادی ما بر
اساس این روش بودجهریزی شکل گرفته است
و تغییر آن به ســادگی و در کوتاه مدت ممکن
نیست .لذا باید توجه داشت که چنین تغییری نیاز
به صرف زمان و انرژی بسیاری دارد .باید موارد
مرتبط با این روش بودجهنویسی در ساختارهای
اداری و اجرایی کشور شناسایی گردد و بصورت
تدریجی اصالح شوند.
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تورم ما را میکشد
یا انتظار تورم؟

محمداربابافضلی

اســتمرار انتظارات آحاد اقتصادی به نحوی که شــکل گرفته و در آن
بیشــتر تریبونهــا نیــز بروز جهشهای قیمتــی و تورمهای باال را با
احتمالهای نســبت ًا زیاد مطرح میکنند ،ســال  ۹۸را بیش از آنچه که
هست سخت نشان میدهد.
سال  ۹۷با تمام فراز و نشیبهایش در عرصه سیاست و اقتصاد به پایان
رسید و سال  ۹۸که اکثر قریب به اتفاق کارشناسان و مسئوالن از آن
به عنوان «سال سخت» یاد میکنند آغاز شد .اما به راستی زنهار دادن
به این «سختی» از کجا ناشی میشود؟ مگر نه اینکه سال  ۹۷قیمت
کاالها و داراییها یکی پس از دیگری رکورد شکســت و شــرایط روز
به روز ســختتر میگردید؟ آیا شــرایط از این هم سختتر میشود؟
فــارغ از ایــن نکتــه که در عرصــه اقتصاد و در فضــای آمیخته با
نااطمینانیهای سیاسی پیش روی کشور چه مقدار باید برای سختی
بیشــتر آماده بود ،در این نوشــتار به دنبال تبیین این موضوع هستیم
کــه انتظار ســختی و یا به عبــارت علمیتر انتظارات آحاد اقتصادی
تحت اســتمرار نااطمینانیهای موجود بر عملکرد اقتصاد و سختتر
شدن اوضاع که یکی از معیارهای آن «سطح تورم» میباشد ،چگونه
اثر میگذارد.
واقعیــت آن اســت که انتظارات در تعیین تــورم نقش مهمی بازی
میکند .اگر آحاد اقتصادی پیشبینی کنند که قیمتها افزایش خواهد
یافــت ،قطع ًا این انتظــارات را در مذاکرات و چانهزنیهای مربوط به
تعیین دســتمزد خــود و تعدیل قیمت قراردادهــا (از قبیل افزایش
اجاره مسکن) لحاظ میکنند .این رفتار تا حدودی تورم دوره بعد را
تحت تأثر خود قرار میدهد .به محض اینکه قراردادها عمل شــوند
و دســتمزدها و قیمتها طبــق توافق افزایش یابند ،انتظارات محقق
میشــوند و تا آن حد که مردم انتظارات خویش را بر اســاس گذشته
اخیر قرار دهند ،تورم الگوهای مشــابهی را طی زمان دنبال خواهد
کرد و این منجر به ماندگاری تورم میشــود.
همچنیــن انتظارات فعاالن اقتصادی راجع به اهداف بانک مرکزی
به عنوان سیاســتگذار پولی نیز برای ثبات قیمتها مهم اســت .اگر
فعاالن اقتصادی مطمئن نباشــند که بانک مرکزی ،تورم پایینتر را
به تورم باالتر ترجیح میدهد ،انتظارات درباره اقدامات سیاستی آینده
و تورم آینده به شــدت نســبت به هدف تورم بانک مرکزی حساس

میشود و بنابراین منتج به بیثباتی در اقتصاد خواهد شد .افزون بر
این «اعتبار بانک مرکزی» بر روی انتظارات تورمی اثرگذار میباشد
و تغییر سیاســت بانک مرکزی به تغییر در ســطوح انتظارات تورمی
میانجامــد .به عبارت دیگر ،الگوهای متغیر شــکلگیری انتظارات
ممکن اســت ناشــی از فرآیند اطالعات درباره سیاســتهای پولی
جدید باشد.
از ایــن رو انتظــارات تورمی آیندهنگر ،تورم انتظاری شــکل گرفته
در ذهن فعاالن اقتصادی اســت که ناشــی از برآورد انتظارات آینده
میباشــد .به این صورت که هرگونه شــوک اقتصادی منفی ،تورم
واقعــی را افزایــش میدهد و باعث میشــود که عامالن اقتصادی
پیشبینیهــای خــود را از تورم آینده افزایش دهند .انتظارات تورمی
آیندهنگــر باالتــر نیــز تورم را افزایش خواهد داد .در این شــرایط،
سیاســتگذاران با اســتفاده از ابزارهای سیاســتی مناسب میتوانند
انتظارات را تثبیت کنند.
از نگاه برخی اقتصاددانان اگر بانک مرکزی ،یک هدف روشــنی را
برای تورم اعالم کند و هنگامی که شوکی در اقتصاد ایجاد میشود
اقداماتی را انجام دهد تا تورم را به مقدار هدف خود برگرداند ،احتمال
کمتری وجود دارد که بنگاهها و خانوارها ،انتظارات تورمی بلندمدت
خود را افزایش دهند .حتی اگر این شوک ،تورم را برای مدتی افزایش
دهد.نتیجه آنکه ،با انتظارات تورمی که به خوبی تثبیت شــده اســت،
هرگونه شــوکی (از طرف عرضه یا از طرف تقاضا) منجر به افزایش
تورم نخواهد شــد ،بلکه فقط به تغییر قیمتهای نســبی میانجامد.
اما انتظارات تورمی که به طور ضعیفی تثبیت شــدهاند ،دســتیابی به
ثبات قیمتها در بلندمدت را بسیار مشکلتر میکند و بدین ترتیب
توانایــی بانک مرکزی را برای برقراری ثبات تهدید میکند.
تجربــه چهــار دهــه تورم دو رقمــی در اقتصاد ایــران و خصوصاً
ماندگاری آن ناشی از مشکالت ساختاری ،هزینههای مبادله باال و
محدودیتهای اعمال شــده به بازار بخصوص بازار ارز اســت که بروز
انتظارات تورمی در ایران را انکارناپذیر میکند .لذا به نظر میرســد
که سیاســتگذاران نه تنها نتوانســتهاند به هدف کنترل تورم و تثبیت
قیمتها دســت یابند ،بلکه عالوه بر اعمال سیاســتهای نادرست،
با شــکلدهی انتظارات تورمی موجب شــدت یافتن این مســأله در
اقتصاد کشور شدهاند.
بنابرایــن در مجمــوع به نظر میرســد که اســتمرار انتظارات آحاد
اقتصادی به نحوی که در حال حاضر شــکل گرفته اســت و در آن
اکثریــت تریبونهــا نیز بروز جهشهای قیمتی و تورمهای باال را با
احتمالهای نســبت ًا زیاد مطرح میکنند ،شــاید تورم به خودی خود
بر ســختتر شــدن اوضاع در سال  ۹۸فشاری وارد نیاورد ،اما انتظار
آن قطع ًا فشــار مضاعفی را بر اقتصاد تحمیل میکند.
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گام بلند بانک مرکزی

در سیاستگذاری پولی
نگارنده:حسینمیثمی

در الگوی نوین سیاستگذاری پولی ،بانک مرکزی با تشکیل کریدور نرخ
ســود در بازار بینبانکی و اســتفاده گسترده از عملیات بازار باز ،به صورت
غیردستوری نرخهای سود موجود را به سمت نرخ هدف هدایت میکند.
خوشــبختانه دســتورالعمل عملیات بازار باز طبق وعده رئیس کل بانک
مرکزی در تاریخ  ۲۷فروردین ماه  ۱۳۹۸به تصویب شورای پول و اعتبار
رســید .بــه نظر میرســد این اقدام صحیح که نوعــی تحول بنیادین در
سیاســتگذاری پولی بانک مرکزی محســوب میشود ،میتواند در آینده
ابزارهای در اختیار بانک مرکزی جهت دســتیابی به اهدافی مانند کنترل
تورم را تقویت کند.
هر چند جزئیات این طرح هنوز به طور کامل اعالم نشده ،اما از اطالعات
موجود به نظر میرسد منطق اجرای این طرح فراهم نمودن امکان عملیات
بازار باز توســط بانک مرکزی از مســیر تشکیل کریدور نرخ سود در بستر
تســهیالت قاعدهمند ( )Standing Facilitiesاست« .تسهیالت
قاعدهمنــد» عبارتی جامع جهت توصیف کلیه روشهای ســپردهپذیری
بانک مرکزی با نرخ کف و ارائه تسهیالت در نرخ سقف محسوب میشود.
ســازوکار اعمال سیاســت پولی در این چارچوب بدین صورت اســت که
ابتدا بانک مرکزی بر اساس پیشبینیهایی که دارد ،تورم هدف خود در
میانمــدت را تعییــن نمــوده و آن را به عنوان هدف غائی به عموم اعالم
میکند .در ادامه مســیر نرخ ســود کوتاهمدت به نحوی تنظیم میشود که
در یک بازه زمانی معقول نرخ تورم واقعی به نرخ تورم هدفگذاری شده
نزدیک شود.
شــیوه کار در عمل به این صورت اســت که ابتدا نرخ ســود واقعی بازار
بینبانکــی (کــه اصطالح ًا نرخ بازاری نامیده میشــود) توســط بانک
مرکزی شناســایی میشود .در ادامه با استفاده از امکانات تسهیالتدهی
و سپردهپذیری بانک مرکزی (تسهیالت قاعدهمند)« ،کریدور نرخ سود»
شــکل میگیرد .نرخ کف کریدور ،میزان ســودی است که بانک مرکزی
به منابع سپردهگذاری شده بانکها نزد خود پرداخت میکند و سقف آن،
نرخی است که بانک مرکزی بابت ارائه تسهیالت از بانکهای متقاضی
درخواســت مینماید .بنابراین ،نرخهای ســود تسهیالت قاعدهمند عم ً
ال
بستری مناسب برای بانک مرکزی جهت هدایت نرخ رایج بازار بینبانکی
با اســتفاده از عملیات بازار باز را فراهم میکند.

به عبارت دیگر ،با توجه به اینکه نرخ ســود بازاری بین نرخ کف و ســقف
کریدور قرار داشــته و از طرفی نرخ ســود هدف بانک مرکزی نیز با توجه
بــه اهــداف نهایی (مانند کنترل تورم) مشــخص گردیده ،بانک مرکزی
قــادر خواهــد بود با ورود در بازار بینبانکی و تحت تأثیر قرار دادن عرضه
و تقاضــای ذخایــر در این بازار (از طریق خرید و فروش انواع اوراق بهادار
اســامی یا صکوک) ،نرخ بازاری را به نرخ هدف خود نزدیک کند.
در واقع در شرایطی که نرخ بازاری باالتر از نرخ هدف باشد ،بانک مرکزی
میتواند نســبت به خرید اوراق بهادار در بازار بینبانکی اقدام نموده و با
ایــن کار عرضــه ذخایــر افزایش و نرخ کاهش مییابد .در مقابل ،اگر نرخ
پائینتر از نرخ هدف باشــد ،بانک مرکزی با فروش اوراق بهادار در بازار
بین بانکی نسبت به جمعآوری ذخایر موجود در بازار بین بانکی و افزایش
نرخ کوتاهمدت اقدام میورزد.
در پایــان الزم بــه ذکر اســت که در الگوی نوین سیاســتگذاری پولی،
بانکهــای مرکــزی به جای تعیین دســتوری نرخ بــازار بینبانکی و یا
نرخهای ســود ســپردهها و تسهیالت بانکها (که خالف منطق بازار بوده
و تخصیــص منابــع بانکی را با چالش جدی مواجه میکند) به هدایت نرخ
ســود بر اســاس منطق بازاری میپردازند .در واقع با تشکیل کریدور نرخ
ســود در بازار بینبانکی و اســتفاده گسترده از عملیات بازار باز ،به صورت
غیردســتوری نرخهای موجود را به نرخ هدف نزدیک میکنند.
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در گفتوگو با کامران دادخواه بررسی شد

تاثیر تحریمهای نفتی بر اقتصاد ایران

کامران دادخواه میگوید :پیشبینی این است که تورم در دولت آقای
روحانی از این ســطح گذر کند .اینکه ایران به ســمت ابرتورم حرکت
میکند یا نه ،بســتگی به کیفیت سیاســتگذاری اقتصادی دارد .اگر
ساختار سیاسی در ایران وخامت اوضاع را درک نکند و به سیاستهای
غلط ادامه دهد ،در این صورت احتمال حرکت ایران در مســیر بروز
تورمهای شدید وجود دارد.
کامران دادخواه ،اقتصاددان میگوید افت صادرات و درآمد نفتی دولت،
امالمصائب اســت .چراکه اقتصاد ایران بر محور نفت میگردد و اگر
نفت نباشد هم بودجه با کسری شدید مواجه میشود ،هم درآمدهای
ارزی محدود میشــود و هم سرمایهگذاری اقتصادی.
به گفته این اقتصاددان از آنجا که مالیاتها در ایران نمیتواند خرج
گــران دولــت را بپردازد ،دولت در تامین هزینههای خود با مشــکل

مواجه میشــود و تنها چاره پیشرو را در انتشــار اسکناس و چاپ پول
میبیند .دادخواه اما تاکید میکند که چنین اقدامی نهتنها مشــکل را
حــل نمیکند ،بلکه میتواند اقتصــاد ایران را گرفتار ابرتورم کند .به
گفته این اقتصاددان همبستگی زیادی میان تحریمها و کاهش رشد
اقتصادی در ایران وجود دارد.
او میگوید کاهش ســهدرصدی رشد میتواند  50هزار میلیارد تومان
از ســطح درآمد اقتصاد ایران کم کند و معنیاش این اســت که هرماه
 50هزار تومان از درآمد هر ایرانی کاسته شود .در این شرایط متضرر
اصلی تحریمها نه دولت که مردم کمدرآمد جامعهاند که از یکســو
اســیر تورم میشــوند و از سوی دیگر تحت تاثیر کاهش سطح درآمد
اقتصاد ملی قرار خواهند گرفت.
مشــروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید.

  آمریکا در آخرین تصمیم خود معافیتهای

حملونقــل در آمریکا میتوانــد محبوبیت

که بســیاری معتقد بودند تحریم کامل نفت

دهد .اما با وجــود اینها معافیت نفتی تمدید

نفتی ایران را تمدید نکرد .این در حالی است

ایــران منجر به افزایش قیمت میشــود و

همیــن مانع جدی ،آمریکا را به تمدید مجدد
معافیتها تشــویق میکند .از ســوی دیگر

بســیاری معتقد بودنــد افزایش هزینههای

ترامــپ را بــرای دور دوم انتخابات کاهش
نشد .چه عواملی خیال آمریکا را آسوده کرده
کــه معافیت نفتی را ک ً
ال لغو کند؟

شــما دو نگرانی عمده را عنــوان کردید ،یکی
افزایش قیمت جهانی نفت به دلیل حذف ایران
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از بــازار و دیگری افزایش هزینه حملونقل در
آمریکا و ایجاد نارضایتی بین مردم این کشــور.
اما به نظر میرسد که این دو نگرانی حداقل برای
دولت آمریکا جدی نیست .چون همانگونه که
در بیانیه کاخ ســفید آمده و در نشســت خبری
وزیر امور خارجه آمریکا عنوان شــد عربستان و
امارات متحده عربی تعهد دادهاند حذف ایران از
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بازار نفت را جبران کنند و در صورت نیاز اقدامات
الزم و به موقع برای پاســخ به تقاضای بازار را
انجــام دهند .بنابراین آمریکا از این نظر نگران
کمبود بازار نیســت .از ســوی دیگر آمریکا به
تولید نفت شیل مشغول است و امید دارد که در
نیمه دوم ســال تولید این نوع نفت افزایش پیدا
کنــد .بنابراین به نظر میرســد که بازار جهانی
نفت از ســمت عرضه مشــکل چندانی ندارد و
نبــود ایران در این بــازار اثر چندانی بر افزایش
قیمتهــا نگــذارد .از طرف دیگر همانطور که
میدانید آمریکا و دیگر کشــورها از یکســو در
حال توســعه منابع انرژی غیرنفتی هســتند و
از ســوی دیگر مصــرف انرژی را بهطور مداوم
کاراتــر میکنند .بنابراین ســمت تقاضا هم در
حال کنترل و مدیریت است.
نگرانی دیگری که بســیاری عنوان میکردند،
مســاله افزایش هزینه تامین سوخت مورد نیاز
برای حملونقل در آمریکاست .چنین هزینهای
اگــر هــم اتفاق بیفتد چندان زیــاد نخواهد بود
و از طــرف دیگــر افزایش تولیــد نفت آمریکا
ایــن هزینه را جبــران میکند .به یاد آوریم که
کشورهای بسیاری در کار صادرات نفت هستند
و در این شــرایط تولید خود را افزایش خواهند
داد .البتــه قطع ًا دونالــد ترامپ نگران انتخابات
پیشرو است .اگر وضعیت اقتصادی ناگوار باشد،
ایشــان در انتخابات شکســت خواهد خورد .اما
به ســه نکته باید توجه کنیم .نخســت اینکه در
حال حاضر وضع اقتصادی آمریکا بســیار خوب
اســت .نرخ بیکاری بســیار پایین اســت (۳/ ۸
درصد برای افراد  ۱۶ســال و باالتر) و نرخ تورم
هم کمتر از دو درصد است (تورم مارس امسال
نسبت به مارس سال پیش اندکی کمتر از ۱/ ۹
درصــد) .تولید ناخالــص داخلی به قیمت ثابت
در ســال  ۲۰۱۸رشد ۲/ ۹درصدی داشت .البته
همه اینها ممکن است در سال جاری تغییر کند.
اگر وضعیت اقتصادی ناگوار باشــد ،مشکالتی
در مســیر انتخاب ترامپ پیش خواهد آمد اما در
چنیــن تغییری قیمت نفــت عامل تاثیرگذاری
نخواهــد بود .به این نکتــه باید توجه کنیم که
مســائلی که اکنون دونالــد ترامپ با آن مواجه

  نقطــه امیدوارکننده این بود که نگرانی از

تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت هستند و جز
منافع خودشان چیزی در نظر ندارند .اگر تاریخ را
بخوانیم ،میبینیم که کمتر کشــوری در گذشته
به اندازه روســیه به ایران آسیب و زیان رسانده
اســت .البته ایران در شــش ماه گذشته توانسته
حدود  200هزار بشکه به مقاصد نامعلوم بفروشد
و شاید هنوز هم بتواند چنین کاری را انجام دهد.
اما به نظر نمیرســد کشــورها ،میان همکاری
اقتصادی ایران و آمریکا ،طرف ایران را بگیرند.

اســت ،اقتصاد نیست .او از یکسو درگیر مساله
دخالــت روســیه در انتخابــات آمریکا و تماس
نزدیکان خود با روسهاســت .از ســوی دیگر
مســاله وضع مالی ایشــان در سالهای گذشته
و مالیاتــی کــه پرداخته یا معافیت گرفته مطرح
اســت .بنابرایــن افزایش یــا کاهش یک یا دو
درصــد قیمــت نفت اهمیتی در انتخاب او ندارد
و او درگیر نکات دیگری اســت.

نشــد .البته ایران هم مدام تکرار میکند که

تحریمها بر افت درآمدهای نفتی و شــرایط

افت تولید نفت مانع لغو معافیتها شــود که

اجازه نمیدهد صادرات نفت به صفر برسد و

چنین امری محال اســت .چقدر احتمال دارد

که ایران بتواند از طرق دیگری نفت بفروشد

و صادرات خود را در حد یکمیلیون بشــکه و
بیشــتر از آن حفظ کند؟ آیا مث ً
ال روســیه در
این میــان میتواند به ایــران کمک کند یا

کشــورهایی ماننــد هند و چیــن میتوانند
معافیت جدید بگیرند؟

اگر به آمارها توجه کنید از هشت کشوری که از
تحریم نفتی معاف شــده بودند ،تنها پنج کشور
به واردات نفت ایران ادامه دادند و ســه کشــور
یونان ،ایتالیا و تایوان از همان ابتدا صادرات خود
را به صفر یا نزدیک صفر رساندند .هرچند چین
بارها اعالم کرده که از تحریمهای آمریکا تبعیت
نمیکند و خواســتار ادامه روابط اقتصادی خود
با ایران اســت امــا در نهایت همه میدانیم که
مصلحت چین در تداوم ارتباط با آمریکاست نه
ایران .کشــورهای دیگری مانند روسیه و ترکیه
هم اینطور وانمود میکنند که میخواهند منافع
ایــران را حفظ کنند و تن به تحریمها نمیدهد.
اما آمریکا این بار در فشــار حداکثری بر ایران
جدی اســت .بارها اعالم کرده که شــرکتها
و کشــورهای همکار با ایــران را تنبیه میکند
و خواســته کشــورها یا با ایران همکاری کنند
یا با آمریکا .چین ســاالنه چندصد میلیارد دالر
کاال به آمریکا صادر میکند .عقل ســالم حکم
میکنــد قبول کنیم حتی چین هم رابطه خود با
آمریکا را برای  ۶۰۰هزار بشــکه نفت ایران به
خطر نمیاندازد .روسها هم خود از بزرگترین

  بعــد دوم تحریم نفت ایــران ،اثر این

اقتصادی ایران اســت .بر اســاس آمارها

ایران در ماه گذشــته میــادی بین  1/ 7تا
 1/ 9میلیون بشــکه در روز نفت صادر کرده

است .اما متوســط میزان صادرات حدود 1

 1/میلیون بشــکه در روز بوده و پیشبینیها
میگوید این میزان احتماالً پس از تحریمها

بــاز هم کاهش مییابد .چنین افت صادراتی
چه اثری بر اقتصاد ایران میگذارد؟

نفت در ایران نقش اساسی دارد و اقتصاد ایران
بــر مدار نفت میچرخد .میتوانیم نقش نفت در
اقتصاد را در ســه محور کلی دســتهبندی کنیم؛
نخســت اینکه مهمتریــن و عمدهترین بخش
درآمد دولت از محل فروش نفت است .از سوی
دیگر درآمد ارزی کشور در گرو صادرات نفت به
کشــورهای دیگر است و اگر ایران نتواند نفتی
صادر کند ،درآمدهای ارزیاش به شدت کاهش
خواهد یافت .سوم اینکه درآمد نفت منبع اصلی
پسانداز و ســرمایهگذاری در ایران است .افت
و کاهــش درآمــد نفت بر همــه ابعاد اقتصاد از
بودجــه گرفته تا درآمد ارزی و ســرمایهگذاری
تاثیر میگذارد .به عبارتی اگر درآمد نفت کاهش
یابد دولت باید از یکسو مخارج خود را کاهش
دهــد و از ســوی دیگر مالیاتهــا و تعرفههای
گمرکی را افزایش دهد .اما مشــکل این اســت
که هر دو این کارها رشــد اقتصادی را محدود
کرده و آن را کاهش میدهد .کاهش نرخ رشــد
اقتصــادی کیک اقتصــاد را کوچک میکند و
افــت ،به همراه کاهش پسانداز و درآمد دولت،
سرمایهگذاری در کشور را محدود میکند .افت
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ســرمایهگذاری هم به کاهش مجدد نرخ رشــد
اقتصادی منجر میشــود .از طرف دیگر ،دولت
برای ســرمایهگذاری ،نیازمنــد واردات کاال و
ماشــینآالت و تکنولوژی مدرن است و واردات
این همه نیاز به ارز دارد و با محدودیت صادرات
نفــت ،درآمد ارزی دولت هم محدود میشــود.
نتیجه چنین چیزی کاهش رشــد بیشــتر نرخ
رشــد اقتصادی و آسیب شدید و جبرانناپذیر به
اقتصاد اســت .آمریکا اعالم کرده این تحریمها
با هدف فشار حداکثری بر مردم اعمال میشود
و متاســفانه بایــد گفــت تحریمها بهخصوص
تحریمهــای جدید چنین فشــاری را بر اقتصاد
تحمیــل خواهــد کرد و رفاه مردم را به شــدت
کاهــش میدهد .اگر دولــت ،دغدغه افزایش
رفاه و پیشــرفت اقتصاد و ایجاد اشتغال را دارد،
در درجه نخســت باید مشــکالتش را با دیگر
کشــورها حل کند .چون هزینه این تحریمها را
مردم میپردازند.
  مهمترین دغدغه کنونی دولت در صورت
افت صادرات نفت ،مســاله بودجه و کسری

شدیدی است که ایجاد میکند .همه میدانیم

بودجه در کشور ما وابستگی عظیمی به فروش

و صادرات نفت دارد .کاهش درآمدهای نفتی
چه اثری بر کاهش بودجه میگذارد؟

بودجه ایران و اقتصاد ایران بهطور کلی به شدت
به درآمد نفت بســتگی دارنــد .قطع درآمد نفت از
یکســو درآمد دولت را بهشــدت کاهش میدهد
و از ســوی دیگر اقتصاد ایران که هماکنون دچار
بحران اســت ،آسیب بســیار خواهد دید .بر اساس
قانــون بودجه ســال  148 ،98هزار میلیارد تومان
از درآمــد دولــت از محل صــادرات و فروش نفت
است .اگر این درآمد قطع شود یا کاهش یابد دولت
در تامیــن هزینههــای خود میماند .از طرف دیگر
مالیاتها در ایران به حدی نیســت که پاســخ خرج
گران دولت را بدهد .از طرفی میدانیم که بسیاری
از نهادها و تولیدکنندگان از پرداخت مالیات معافند.
نرخ بیکاری باالست و مگر تا چه میزان میتوان از
حقوقبگیــران مالیات گرفت .افزون بر این کاهش
درآمد ارزی نفت ،واردات و در نتیجه درآمد گمرک
را کاهش میدهد .در این حالت دولت با کســری

شدید بودجه مواجه میشود .دولتها در این هنگام
اصو ًال یک راهکار دارند ،انتشار اسکناس و افزایش
حجــم پول .اما میدانیم کــه چنین اقدامی نهتنها
مشکل را حل نمیکند ،بلکه میتواند اقتصاد ایران
را گرفتار ابرتورم کند.

چند اثر مهم بر اقتصاد ایران داشــته باشد .اول

نیست و ایران اعالم کرده اجازه به صفر رساندن

به اعتقاد اقتصاددانان امالمصائب اقتصاد ایران

  آمــار دقیق صادرات نفت ایران مشــخص
صادرات را نمیدهد .تصویری که ترسیم میکنید
مربوط به صادرات چه میزان نفت است؟

در جایی خواندم که اگر فروش نفت ایران به محدوده
یکمیلیون بشــکه و کمتر برسد ،اداره کشور بسیار
مشــکل خواهد شد .بر اســاس بودجه امسال ،اگر
ایران روزانه یک و نیم میلیون بشــکه نفت صادر
کند ،میتواند بخشــی از هزینههای خود را تامین
کند .مشروط به آنکه سایر درآمدها از جمله مالیات
هم وصول شود .قطع ًا تحریمها اجازه صادرات 1/ 5
میلیون بشــکهای را نمیدهد .چون پیش از اعمال
این تحریمها هم صادرات نفت ایران بهطور متوسط
 1/ 1میلیون بشکه بوده .پس هر کاهشی به معنای
ایجاد کســری بودجه اســت .نفت مهمترین منبع
تامین ارز مورد نیاز دولت ایران اســت و زمانی که
این منبع مشکل پیدا کند ،ورودی ارز به اقتصاد ایران
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کاهــش خواهد یافت که این کاهش هم میتواند
منجر به اخالل در روند واردات شده و هم بازار ارز
را مستعد شوک نگرانکننده کند.

 کاهش درآمدهــای نفتی همچنین میتواند
اینکه باعث تشــدید کسری بودجه میشود که

اســت .چون باعث میشود دولت برای جبران
کســریها به روشهای خطرنــاک مثل چاپ
اســکناس و اســتقراض از بانک مرکزی روی
بیاورد که نتیجهاش تورم خواهد بود.

البتــه کاهــش درآمد میتواند دولــت را مجبور به
کاهــش مخــارج خود کند اما تجربه نشــان داده
کــه دولت در این شــرایط بهجای تمرکز بر حذف
معافیتهــای مالیاتی یــا انواع یارانه پنهان و ،...به
کاهش کیفیت خدمات عمومی روی میآورد .یعنی
احتما ًال یکی از نتایج تحریم ایجاد مشکل در عرضه
کاالی عمومی خواهد بود .این در حالی است که در
ســالهای گذشته بهطور مستمر از کیفیت کاالی
عمومی کاسته شده و این رویه میتواند کار دولت
را در راضی نگه داشتن طرفداران خود و عموم مردم
بسیار دشوار کند.
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گزارش

ما نمیدانیم برای چند ســال طراحی شــدهاند .به
عبارتی ما به درســتی نمیدانیم اثر تحریم موقت
است یا ماندگار.

  دولت بارها و بارها اعالم کرده که چند بودجه
برای شرایط سخت تحریم دارد و خود را آماده
کرده .نگاه شــما چیست؟ آیا چنین آمادگی در

اقتصاد ایران مشاهده میشود؟

اگر این اظهارنظرها را بهعنوان ســیگنال رسمی
در نظــر بگیریم ،من چنیــن آمادگی را نمیبینم.
متاســفانه دولت بســیاری اوقات حرفهایی زده
و بعــد خــاف آن را دیدهایم .حــاال باید ببینیم و
تعریف کنیم.

  تلقی عموم این است که تحریم زیان مطلق
است اما اقتصاددانان معتقدند تحریم میتواند
فرصت مناسبی برای اصالحات اقتصادی باشد.

به نظر شما تحریمها نعمتاند یا نقمت؟

اثر دیگر تحریم منفی شدن رشد اقتصادی در ایران
اســت .همبستگی زیادی میان تحریمها و کاهش
رشــد اقتصادی در ایران وجود دارد و مرور تجربه
تحریم ســال  91این موضوع را به خوبی نشــان
میدهد .کاهش سهدرصدی رشد میتواند  50هزار
میلیارد تومان از سطح درآمد اقتصاد ایران کم کند
و معنیاش این اســت که هرماه  50هزار تومان از
درآمد هر ایرانی کاسته شود.
مشــخص اســت که متضرر این وضع در درجه اول
اقشــار آسیبپذیر و کمدرآمد جامعه هستند .سفره
آنها از یکســو به خاطر تورم کوچکتر میشــود و
از ســوی دیگر ،درآمد آنها به خاطر کاهش ســطح
درآمد اقتصاد ملی کاسته خواهد شد .در مقابل آنها
کــه پول و قدرت دارند نیازی به کمک دولت برای
مخارج درمانی و آموزش فرزندان خود ندارند .دولت
نیز با انتشــار اسکناس برخی مخارج خود را خواهد
پرداخت و باز هم این افراد کمدرآمد هستند که آسیب
میبینند .این مساله میتواند نارضایتی را در جامعه
افزایش داده و شکاف دولت و مردم را بیشتر کند.
  نــرخ تــورم نقطهبهنقطــه در ایران به 50

درصد رســیده است و پیشبینیها میگوید در

ســال جاری افزایش بیشتری خواهد داشت .از

ســوی دیگر همانطور که اشاره کردید کسری
بودجه احتماالً دولت را مجبور به اســتقراض از
بانــک مرکزی و چاپ پــول میکند و این اقدام
میتوانــد به ابرتورم دامــن بزند .عدم تمدید
معافیت نفتی از این منظر (تورم) چه آثاری دارد؟

به هر حال در ســالهای گذشته اقتصاد ایران چند
دوره تورم را پشــت ســر گذاشــته است .در دولت
آقای هاشــمی باالترین حد تورم ساالنه  49درصد
بــود کــه به گمانم تورم نقطهبهنقطه در این دوره از
 54درصد گذشت .پیشبینی این است که تورم در
دولت آقای روحانی از این ســطح گذر کند .اینکه
ایران به سمت ابرتورم حرکت میکند یا نه ،بستگی
به کیفیت سیاستگذاری اقتصادی دارد .اگر ساختار
سیاســی در ایران وخامت اوضاع را درک نکند و
به سیاســتهای غلــط ادامه دهد ،در این صورت
احتمال حرکت ایران در مسیر بروز تورمهای شدید
وجود دارد .چنانکه در پاسخ به پرسشهای پیشین
عرض کردم در اثر کاهش درآمدهای نفتی و منفی
شــدن رشد اقتصادی ،قدرت خرید مردم به شدت
کاهش مییابد و متاســفانه مردم هزینه سنگینی
میپردازند و این هزینه سنگینتر خواهد شد .پس
نکته بســیار مهم درباره تحریمها این اســت که

ابتــدا بایــد بدانیم هدف تحریمکننــده از اعمال
محدودیتهای تحریمی چیســت .مشخص است
که تحریم کشور را به سمت انزوا از جامعه بینالملل
میرانــد و در مجامــع بینالمللی در غیاب ایران،
کشور را به اتهاماتی منتسب میکند تا کسی جرات
نکند برای ســرمایهگذاری یا تجارت با ایران قدم
پیش گذارد .تحریم با محدود کردن صدور نفت و
دسترســی به درآمدهای ارزی برای تامین واردات
مورد نیاز کشور ،صنایع را به سمت تعطیلی میراند
تا سیل بیکاری کشور را با بحران اجتماعی روبهرو
کند .تحریم بنیه اقتصادی کشور را نحیف و سفره
مردم را کوچک میکند و هدف این است که مردم
به ستوه آیند .اما واضح است که چاره کار در دست
سیاســتمردان است تا برای این فرسایش سیاسی
و اجتماعی چاره بیندیشند .اینها تهدیدهای تحریم
هســتند اما تحریم فرصتهایی هم ایجاد میکند
که به گمان من نباید از دســت برود .کاهش اتکا
بــه درآمدهای نفتــی میتواند برای اقتصاد ایران
فرصت ایجاد کند و دولت نباید فرصت اصالحات
اقتصادی را از دست بدهد .برای تصمیمات بزرگ
هیچ زمانی بهتر از روزهای سخت نیست .حال که
اقتصاد ایران تحریم شــده بهترین زمان است که
دولت دست به اصالحات واقعی بزند و اقتصاد را از
تله مشکالت و گرفتاریهای مزمن رهایی بخشد.
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اشتغال کاذب؛
گرایش روزافزون به
ِ

با دکتر  -مهندسهای بیکار چه باید کرد؟
گزارش:محمدجوادصابری

نرخ بیکاری باال و درآمد ناکافی باعث میشود
بســیاری به هیچ پیشــنهاد شغلی جواب رد
ندهنــد .آنها برای بیکار نماندن یا افزایش
درآمد خود حاضر به اشــتغال در حوزههایی
هســتند کــه هیچ شــناختی از آن ندارند یا
متناســب با تحصیــات و مهارتهای آنها
نیست .در ســالهای اخیر تحصیلکردگان
بیشتری به مشاغلی مانند مسافرکشی روی
آوردهاند .آنها در بهترین شــرایط ،کارگران
یقه ســفید تمام وقت و کارگاران ساده نیمه
وقت هستند.
«وقتــی ما توی دانشــگاه صنعتی شــریف
بودیــم ،آن وقتها که ما تــازه آمده بودیم
دانشگاه تهران و »...
راننــده خیلی از حرفهایش را با جملههای
اینچنینی شــروع میکند .الزم نیســت از
او بخواهیــم داســتان زندگیاش را تعریف
کنــد .آرزوهای بر باد رفتــه او آنقدر بزرگ
هســتند که بع ِد ســالها بیکاری ،حاال که
باالخــره خــودش را راضی بــه ثبت نام در
یکی از تاکســیهای اینترنتی و مسافرکشی
کــرده ،هنوز حسرتشــان را میخورد .بچه
درسخوان بوده ،ســال اول کنکور قبول و
در یکی از بهترین دانشــگاههای فنی کشور
پدیرفته شــده ،لیسانس گرفته و برای فوق
لیسانس بهتر دیده است به حوزه علوم انسانی
برود و علوم سیاســی بخواند .توانسته بازهم
در یکی از بهترین دانشگاهها ،یعنی دانشگاه
تهران قبول شود و خالصه همه چیزش عالی
بوده ،به جز وضعیت شــغل و امرار معاش.
میلیونها نفر در سراســر جهان مشــاغلی
دارنــد کــه برای آن به دانشــگاه نرفته و به
عبارتی شــغل غیرتخصصی آنها محسوب

میشــود .دالیل مختلفی برای اشتغال این
چنینی وجود دارد .بســیاری هســتند که بعد
از تحصیــل یا حتی اشــتغال بــه این نتیجه
میرســند که رشــتهای که انتخاب کردهاند
به شکوفایی استعدادهایشان منجر نمیشود.
آنها چارهای جز تغییر نمیبینند و در مواردی
این تغییر بسیار مؤثر واقع شده و زندگی آنها را
متحول میکند .با این همه ،اشتغال در حوزه
غیرتخصصی همیشــه خودخواسته نیست و
زمینههــای موفقیــت را فراهــم نمیکند.
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بســیاری از افراد در حوزهای غیرتخصصی
کار میکنند ،چون کاری مرتبط با مهارت و
تحصیالت خود نمییابند .آنها شاغل بودن
را به بیکار بودن ترجیج میدهند ،پس هرچه
پیش آید خوش آید و نباید دست رد به سینه
هیچ شــغلی زد .بسیاری از ایرانیها به ویژه
در دهههای اخیــر چنین موقعیتی را تجربه
کردهانــد .نرخ باالی بیــکاری در ایران ،به
عالوه کافی نبودن حقوق بسیاری از مشاغل
و جســتوجو برای شــغل دوم یا حتی سوم
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چشم انداز
باعث شــده صدها هزار شــهروند ایرانی در
جایی مشــغول به کار باشند که شاید اگر ۱۰
ســال قبل در موردش از آنها میپرسیدی با
تعجب نگاهــت میکردند و میگفتند :بعید
است من این کاره شوم!
 چاه ویل بیکاری

«ما هرچه شغل درست میکنیم ،بیکاری کم
نمیشود ».این اظهارنظر تلخ را ششم اسفند
سال گذشته رئیسجمهور در حالی انجام داد
کــه کارنامه دولت یازدهم و دوارده در زمینه
ایجاد اشــتغال به نســبت کارنامه دو دولت
قبل از خود ،بهتر بوده اســت .در ســالهای
اخیر با اجرای طرحهای متفاوت اشتغالزایی
افزایــش یافته ،اما نــرخ بیکاری نه تنها کم
نشــده که بیشتر هم شده است.
بــر اســاس اطالعــات مرکز آمــار ،نرخ
بیکاری در ســال  ۹۷بــا افزایش یک دهم

درصدی به  ۱۲درصد رســید .این در حالی
اســت که مانند ســالهای گذشته همچنان
جوانان ،زنان و فارغالتحیصالن دانشگاهی
صدرنشــین بیکاری در ایران هستند .شمار
بیکاران کشور در سال  ۹۷سه میلیون و ۲۶۰
هزار نفر اعالم شــد که  ۳۸/۵درصد آنها از
فارغالتحصیالن آمــوزش عالی بودند .این
تعداد در مقایســه با سال  ۱/۴ ،۱۳۹۶درصد
افزایش یافت ۲۶/۱ .درصد فارغالتحصیالن
بیــکار را مردان تشــکیل میدهند و ۶۵/۹
التحصیالن بیکار ،زنان هســتند.
درصد فارغ
ِ
ایــن آمــار به خوبی نشــان میدهد که چرا
ایران را باید ســرزمین دکتر و مهندسهای
بیکار نامید .کشــور ما رتبه ســوم جهان در
تولیــد مهنــدس را دارد و از پزشــکها که
بگذریم ،ســاالنه حداقل  ۲۰هزار نفر موفق
به اخذ مدرک دکتری در رشتههای مختلف

میشــوند .دو هزار و  ۵۶۹دانشگاه در کشور
وجود دارد و حدود چهار میلیون دانشــجو در
آن مشــغول تحصیل هستند .این دانشگاهها
ســاالنه دهها هزار فارغالتحصیل در مقطع
کارشناســی ،کارشناســی ارشــد و دکتری
تحویل جامعه میدهند که بســیاری از آنها
برای ورود به بازار کار یا الاقل کار کردن در
حوزهای که در آن تحصیل کردهاند ،شانسی
ندارند .با این همه ،این فقط فارغالتحصیالن
بیکار نیستند که از شغلهایی خارج از حوزه
تخصصی خود اســتقبال میکنند .بسیاری از
شــاغالن نیز دنبال شغل دوم هستند و برای
یافتن آن زیاد مته به خشــخاش نمیگذارند.
 تمایل عجیب به کار کردن

اشتغال نوعی هویتیابی است و بسیاری از ما
به واسطه شغلی که داریم ،تعریف میشویم،
اما بیشک کار کردن زیاد آن هم وقتی قرار
اســت صبح مشــغول کاری باشیم و بعد از
ظهر شــغل متفاوتی داشــته باشیم ،آنقدرها
هم جالب به نظر نمیرسد .با این همه ،برخی
ایرانیها این کار را میکنند و بسیاری از آنها
هم تمایل به داشتن شغل دوم و سوم دارند.
وقتی پای صحبت بســیاری از شــهروندان
مینشــینی در کمال تعجــب میبینی آنها
همانقــدر کــه داشــتن شــغل اول را الزم
میدانند ،داشــتن شغل دوم را هم ضروری
قلمداد میکنند .تردیدی نیســت که درآمد
ناکافی بسیاری از شاغالن ،آنها را به شغل
دوم و حتی سوم متمایل میکند .واقعیت این
اســت که حقوق حداقلی در ایران که برای
درصد باالیی از افراد پرداخت میشود ،نیمی
از هزینههای افراد را نیز پوشــش نمیدهد.
در چنین شــرایطی باید شــغل دوم یا حتی
سوم داشت.
تعداد دو شــغلهها در ایران مشخص نیست.
برخی آمارها حکایت از اشتغال  ۳۰درصدی
شــاغالن در شــغل دوم و ســوم دارد که به
این صورت باید تعداد کســانی را که بیش از
یک شــغل دارند ،بیشتر از هفت میلیون نفر
دانست .پیمایشی از طرف سازمان آمار نشان
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میدهد حدود یک میلیون فرد شاغل از اینکه
شغل دومی دارند ابراز خشنودی کردهاند .به
هر حال در ایران داشتن یا الاقل جستوجو
برای یافتن شغل دوم را نمیتوان انکار کرد.
در شرایطی که به سختی یک شغل برای یک
نفر پیدا میشــود و بســیاری برای رها شدن
از چنبره بیکاری تن به هر شــغل پیشنهادی
میدهند ،قطع ًا پیدا کردن شــغل دوم بسیار
ســختتر اســت و اغلب باید به فکر یافتن
شــغلی بیرون از حــوزه تحصیالت و حتی
مهارت خود بود.
 مسافرکشهای تحصیلکرده

مسافرکش تحصیلکرده؛ تیپ جا افتادهای
در ایــران اســت .کاربــران فضای مجازی
مــدام با رانندگانی شــوخی میکنند که هر
نــوع اطالعاتــی دارند و هــر کاری بلدند،
جز مسافرکشــی .خارج از شــوخیهایی که
میشود ،بسیاری از رانندگانی که به محض
گیــر آوردن گــوش مفت راجع به همه چیز،
از سیاســت و مســائل اجتماعــی گرفته تا
موضوعات اقتصادی و فناوری اطالعات و ...
حرف میزنند ،برخی از آنها واقع ًا تحصیالت
باال و اطالعات وســیعی دارند .آنها همان
خستهشــدگان از بیکاری یا جویندگان شغل
دوم هســتند .رانندهای که اول این گزارش
از او حرف زدیم ،جزء دســته اول اســت .این
کارشــناس مهندسی مواد و کارشناس ارشد
علوم سیاســی میگوید :گاهی فکر میکنم
من زرنگ نبودهام یا اینکه چون تغییر رشته
دادهام و از این شــاخه به آن شــاخه پریدهام
باعث شــده موقعیت مناســبی از نظر شغل
نداشــته باشم ،اما همه چیز این نیست .خود
اینکــه یک فــرد تحصیلکرده باید مدام پی
کار باشــد ،ارتباط ایجاد کند ،به هزار جا ســر
بزند و دم این و آن را ببیند ،نشــان میدهد
من مهندس مواد
که مشکلی وجود دارد .حاال ِ
و کارشناس ارشد علوم سیاسی ،مسافرکش
هســتم و فقط دلخوشــیام این است که با
درآمــدی که حاصل میشــود کمی خیالم
بــرای کتاب خواندن در حوزه مورد عالقهام

راحت است.
مســافرکش دیگری که در یک شرکت بیمه
کار میکنــد هم وضعیتی کمابیش مشــابه
قبلی دارد .او مدرکش را از دانشگاه آزاد تهران
مرکز کارشناســی معماری گرفته ،در رشته
خودش برای تحصیل در مقطع کارشناســی
ارشــد پذیرفته شده ،اما به دلیل شغلی که به
واســطه کار پدرش در یک شرکت بیمهای
برایــش پیدا شــده ،تحصیــل را نیمه کاره
گذاشــته اســت .میگوید :با افزایش حقوق
امسال ،دستمزدم دو میلیون و  ۵۰هزار تومان
میشــود .مشخص است که این رقم کفاف
نمیدهد ،بنابراین مجبورم مسافرکشی کنم.
او نــه به رشــته دانشــگاهیاش در مقطع
لیســانس ،نه به تحصیــل نیمه کارهاش در
دوره کارشناســی ارشد ،نه به شغل اولش در
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بیمه و نه به شــغل دومش یعنی مسافرکشی
هیچ عالقهای ندارد.

نداشتن مهارت
 بحث تکراری
ِ

مهارت نداشــتن تحصیلکردگان موضوعی
اســت که در سالهای اخیر بارها مورد بحث
قرار گرفته است.
یــک عضو کمیســیون اقتصــادی مجلس
معتقد اســت دلیل اشتغال افراد در حوزه غیر
تخصصی این است که بسیاری از افراد اساس ًا
با تحصیل دانشــگاهی مهارتی نمیآموزند.
معصومــه آقاپور علیشــاهی در جواب این
ســؤال که اگر افراد در دانشگاه یا مراکز فنی
تخصص پیدا کنند ،مشــکل بیکاری و قبول
هر موقعیت شــغلی حل میشــود؟ به ایلنا
میگوید :مشــکل عمده ما نداشتن تخصص
اســت .االن در دنیا آنقدر تخصصها خرد و

Bilingual Economic Monthly

چشم انداز
ریز شدهاند که دیگر نمیتوان با دانستههای
کلــی که معمــو ًال عمق کمی هم دارند ،کار
ویژهای انجام داد.
یــک اقتصــاددان نیز عنــوان میکند که
تحصیــل و آموختن یک تخصص به تنهایی
برای کاریابی کفایت نمیکند.
حمیــد دیهیم به ایلنا میگوید :اینکه فردی
در حــوزه غیر تخصصی خود کار کند امری
عجیب و غریب و ویژه کشــور ما نیســت .در
آمریکا و کشــورهای پیشــرفته نیز آدمهای
زیــادی در دانشــگاه در رشــتهای تحصیل
میکننــد ،امــا در حوزهای دیگر ســر کار
میروند.
او به یک مهارت الزم دیگر یعنی مدیریت و
آموختن شیوه معرفی تخصص خود نیز اشاره
میکند و میگوید :بسیاری از افراد تخصص

الزم را دارنــد ،اما نمیتوانند ارتباطات خوبی
بگیرند و جایی را که مناســب وضعیتشان
است ،پیدا کنند.
 خوب و بدِ کا ِر بیتخصصها

وقتــی بپرســیم آیــا کار در حــوزه غیــر
تخصصی خوب اســت یا بد ،قریب به اتفاق
افــراد میگوینــد این پدیده خوب نیســت.
آدمهــای زیادی از اینکــه دیگران موقعیت
شــغلی متناســب با تخصص آنها را اشغال
کردهاند ،گلهمند هســتند .پــای حرف آنها
که بنشــینیم میگویند اینجا هیچ چیزی سر
جای خودش نیســت .پزشک بساز بفروش
میشــود ،مهنــدس مســافرکش و دیپلمه
جراحــی زیبایی انجام میدهد .از منظر این
افــراد اگــر به موضوع نگاه کنیم قطع ًا کار در
حوزه غیر تخصصی زیانآور اســت ،اما اگر

بپذیریم که با لشکری از بیمهارتها روبهرو
هســتیم ،دیگر نمیتوان عنوان کرد که اگر
هر کســی در رشته تحصیلی خودش سر کار
برود ،اوضاع گل و بلبل میشــود .حوزه کار
در کشــور با مجموعهای از مشکالت دست
به گریبان اســت .بیــکاری فراگیر ،امنیت
شغلی کم ،دستمزد ناکافی و تخصصگرایی
فراموش شده است .هر چند دالیل مختلفی
برای ایجاد چنین وضعیتی وجود دارد ،اما به
نظر میرسد مشکل عمده را باید در ظرفیت
پاییــن اقتصاد یا کیک کوچک اقتصاد ایران
جستوجو کرد.
موسســه «درک پول» که موسســهای با
کارویژه شــناختن وضعیت اقتصاد کشورها
و مقایســه آنها با همدیگر است ،در گزارش
اخیر خود سهم ایران از کیک اقتصاد جهانی
را تنها  ۵۵/۰دانسته است.
این ســهم ناچیز از کیک اقتصاد روشــنگر
برخی مســائل اساسی است .اگر بیش از ۱۲
درصــد کارجویان در ایران بیکار هســتند و
مهمتــر از آن اگــر جمعیــت فعال چیزی در
حــدود  ۴۰درصــد و پایینتر از بســیاری از
کشورهاســت ،دلیل آن ظرفیت کم اقتصاد
کشور ماست.
با شــرایط موجود نه تنهــا نمیتوان انتظار
کاهــش بیکاری را داشــت ،بلکه با هجوم
شــاغالن به بازار کار برای یافتن شغل دوم
و سوم با سونامی قرار گرفتن بیتخصصها
در مناصــب مختلف نیز روبهرو میشــویم.
وضعیت اقتصادی کشور باعث شده ،اخالق
کاری ،انگیزه شــغلی و لذتجویی از شغل و
به تبع آن خالقیت و پیشــرفت جای خود را
به کســب درآمد بدهد .برای اکثر شاغالن،
پول مهمتر از کاری است که انجام میدهند.
آنها از نظر اخالقی مشــکلی با اشــتغال در
کاری کــه هیچ چیز دربــارهاش نمیدانند،
ندارنــد و البته نگران این هم نیســتند که از
پس کارشان برآیند ،چون اساس ًا بازده کاری
در مورد بســیاری از مشــاغل در درجه چندم
اهمیت قرار دارد.
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روبسپیر ،سیاستمداری وحشتانگیز
در سمت درست تاریخ
گزارش:بهناممنقولی

میلین روبِســپیِر ،حقوق دان و سیاست مدار فرانسوی در
ماکســی َ
ابتــدای انقالب کبیر یکی از مهمترین چهرههای تاریخی اســت
کــه دربارهــاو اختالف نظرهای زیادی در میــان مورخان و عامه
عالقمندان تاریخ وجود دارد .اگرچه غالب ًا او را «شــیطان مجســم»
خوانده و به عنوان نماد «حکومت وحشت و ترور» شناخته میشود،
اما در عین حال او با باقی گذاشــتن مجموعه آثاری که تا به امروز
به  ۱۲جلد رســیده و مکتوباتی که هنوز به صورت مدون به چاپ
نرســیده ،به عنوان یک فرد تحصیل کرده سیاســت و سیاستمدار،
آراء و اعمالی داشــته اســت که نیازمند بررسی جدیتری است.
 از اعدام شاه تا حکومت وحشت

روبســپیر که در شهرســتان آلزاس فرانسه متولد شده و رشد کرده
بود ،با کمک هزینهتحصیلی به پاریس آمد و حقوق خواند .کســی
به استعداد و نبوغ وی شک نداشت و با وجود اینکه از طبقه متوسط
به پایین بود بسیار از نظر فکری تربیت شده بود و مطالعات گسترده
و کالسیکی داشت از اندیشه یونان و حقوق رومی تا فلسفه دوران
روشــنگری؛ بســیار تحت تأثیر اندیشههای «ژان ژاک روسو» بود
و بــه اصالــت «فضیلت» و اخالق فردی و مدنی معتقد بود .پس از
پایان تحصیالت به زادگاه خود بازگشــت و در کار وکالت اســم و
رسمی به دست آورد.
در ســال  ۱۷۸۹به دنبال شــورشهای مردمی و انقالب هنگامی
که لوئی شــانزدهم تن به اصالحات داد و مجلس موسســان جدید
تشــکیل شــد (که پیش از این از سه گروه فرمایشی تشکیل میشد
یعنی اشــراف ،روحانیون و طبقه ســوم که طبقه متوســط بودند) او
نماینده طبقهچهارم بود که «بی طبقه» خوانده میشــدند و شامل
کارگران ،دهقانان و عوام بود .پس از رســوایی فرار شــاه و اثبات
توطئه علیه انقالب ،روبســپیر با نطقهای خود در تصمیم گیری
مجلس برای اعدام انقالبی شــاه بســیار مؤثر بود در حالی که سایر
نمایندگان هنوز دل به ســلطنت مشــروطه بســته بودند و از شتاب
انقالب مردمی و جمهوری خواهی هراســان بودند.
در  ۱۷۹۲روبسپیر در انتخابات عمومی به «مجلس ملی» راه یافت
در حالی که هنوز اســاس جمهوری بســیار ضعیف و شکننده بود و
چند دســتگی در میان انقالبیون حاکم بود ،از طرفی خطر توطئه و
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ضد انقالب رفع نشده بود به همین دلیل در « ۱۷۹۳کمیته نجات
ملی» تأسیس شد که روبسپیر مهمترین عضو آن بود .در این دوران
مهمترین گمان و ترس انقالبیون توطئه با کمک خارجی و داخلی
برای بازگشت سلطنت بود ،اما همین ترس راستین ،دوران «ترس
بزرگ» ،ترور و وحشت را آفرید ،ترسی که به «شیوهای جدید برای
درک واقعیت جدید» تبدیل شد.
روبســپیر در  ۱۶ماهی که در قدرت بود با وضع قوانین اضطراری،
تعقیب ضد انقالبیون و سخت گیریهای این چنین موفق شد خطر
ارتجاعیون ،تجزیه طلبان حامی ســلطنت و ضد انقالب خارجی را
رفع و تمامیت ارضی کشور را حفظ کند ،به تصویب قانون اساسی و
تثبیت جمهوری نوپا کمک کند اگرچه بنا به محاسبات دقیق حدود
 ۱۷هزار نفر در آن دوره اعدام با گیوتین یا تیرباران شدند و حداقل
 ۳۰۰.۰۰۰نفر زندانی .بدین ترتیب آن دوره را «حکومت وحشــت
و ترور» خواندند و این واژه وارد ادبیات سیاســی شــد و بعدها برای
سایر دولتهای پسا انقالبی به کار رفت .در نهایت در ژوئیه ۱۷۹۴
توسط همان کمیته که از توضیحات وی درباره موج سرکوب قانع
نشــده بود محکوم به مرگ و اعدام شــد و مردم با رقص و پایکوبی
پایان دوره وحشــت را جشــن گرفتند .وی در هنگام مرگ تنها ۳۶
ســال داشــت .کمتر چهرهای در طول تاریخ وجود دارد که تنها با
چند ماه فعالیت سیاســی به شــهرت وی دست یافته باشد!
 سیاســت مدا ِر فساد ناپذیری که «ترور» را آفرید

او را سیاست مداری گوشه گیر خواندهاند که بسیار وسواس داشت و
سخنرانیهایش فاقد لفاظی و ظرافت بود و فقط معطوف به اصول
و برنامه .از همان ابتدا لهجه وی و اصالت شهرستانیش را تمسخر
میکردند و او را نماینده عوام و «طبقه چهارم» میدانســتند .همه
مورخــان معتقدنــد او در زمانهای که دوران هوی و هوس و امیال
بود «فاســد نشــدنی» بود و از ثروت و زنان متنفر ،و فقط به اصول
خود وفادار بود .در اوج قدرت با سادگی در خانهای محقر میزیست
و همواره مراقب بود منحرف نشــود.
شــاید اصلیترین علت فســاد ناپذیری وی همین کشتن عالیق و
امیال انســانی در خود بود .مشــهور اســت که در جایی گفته حاضر
است  -فرانسویان تصفیه شوند تا حکومت تقوی و فضیلت برقرار
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گردد .به همین دلیل بدون ترس ،وسوسه
و ترحــم برنامهکاری خود را پیش برد و از
کوچکترین خطا و ســوء ظنی نمیگذشت.
در این راه حتی از پســتترین و فاسدترین
مردمــان که از اشــراف متنفر بودند برای
سرکوب استفاده میکرد.
رومن روالن ادیب مشهور و نویسنده منصف
فرانسوی که کتابی نیز درباره روبسپیر دارد
معتقد است «انقالب فرانسه هرچه بدست
آورد از کارهای روبســپیر بود» .مردی که
معتقد بود «هر تأسیسی باید بر این فرض
باشد که مردمان خوباند و حاکمان فاسد»
و دادگاه انقالب را برای مجازات دشــمنان
مــردم تأســیس کرد و یــک تنه به جنگ
اشــرافیت تاریخی رفته بود وقتی که گفت
«زمان آن رســیده اســت که سرها از تن
جدا شــود» و «انقالب ،جنگ آزادی علیه
دشمنان آزادی است» و «حکومت انقالبی
دشمنان مردم ،وظیفهای جز مرگ
در برابر
ِ
ندارد» ،سیاســت مداری که کمر به حذف
همه مخالفان انقالب بست و واژه «ترور»
با او شــکل گرفت ،اگرچــه دوران ترور و
«ترس بزرگ» نیز دیری نپایید و به دست
اعتدالیــون به پایان رســید ،اما هیچ کس
انــکار نمیکند که تغییر و تثبیت حکومت
جدید بدون روبسپیر ممکن نبود.

صادق باشد.
وکیل خرده پایی شهرســتانی اســت که
درکی از سیاست ندارد و هرج و مرج طلب
است ،ضد مذهب و شیطان مجسمی است
که روح خود را به شــیطان فروخته است و
«شــرعیات انقالبی» جدیدی وضع کرده
است .منحرفی است که بر افکار عامه غلبه
کــرده و انقــاب را مصادره و با وراجیهای
آرمــان گرایانه و وســواس در توهم توطئه،
موفــق شــده با تصفیههای خــود تمامیت
خواهی و حکومت ترور را حاکم کند.
حتــی رمانتیکهای ادبــی در قرن نوزدهم
از تصویــر وی در رمانهای بســیاری بهره
بردند و چپها در دهه  ۱۹۶۰از شمایل وی
برای تخریب مخالفان استفاده کردند .حتی
«آندره وایدا» کارگردان شــهیر لهستانی در
 ۱۹۸۳فیلمی ساخت به نام «دانتون» (فردی
 مخالفان روبســپیر بسیارند ،از مطبوعات
در همان دوران انقالب تا مفســران و مورخان
کنونــی؛ میگویند او یــک انقالب جمهوری
خواهانه و ضد اســتبداد را تبدیل به شرارتی
ضد دموکراســی نمود ،رادیکال و تندرویی بود
که از عوام در راه نیات سیاســی خود و حذف
مخالفان بهره برد ،نماینده خلقی بود متشــکل
از اراذل و اوباش و خطرناکتر از هر پادشاهی.

 منحرفــی که روحش را به شــیطان
فروخته بود

مخالفان روبسپیر بسیارند ،از مطبوعات در
همان دوران انقالب تا مفسران و مورخان
کنونی؛ میگویند او یک انقالب جمهوری
خواهانه و ضد استبداد را تبدیل به شرارتی
ضد دموکراســی نمود ،رادیکال و تندرویی
بود که از عوام در راه نیات سیاســی خود و
حذف مخالفان بهره برد ،نماینده خلقی بود
متشــکل از اراذل و اوباش و خطرناکتر از
هر پادشــاهی .در تحلیلهایی روانکاوانه،
او را روان پریشــی میخوانند که از خون
تغذیــه میکرد ،میگفتنــد او رنگ پریده
است و چنین آدم رنگ پریدهای نمیتواند

انقالبی که به فرمان روبســپیر اعدام شد) و
ســعی کرد با تصویر روبسپیر ،دیکتاتورهای
شــرق اروپایی و منطق استالینی را محکوم
کند.

 مردی که مخالف اشراف و امتیازات بود

روبســپیر از همان شــروع فعالیت سیاسی
به دلیل مقابلهشــدید با اشــراف و کلیسا و
امتیازات اشــرافی که مهمترین مانع در راه
به ثمر رســیدن انقالب و ســقوط سلطنت
میدانست برای خود دشمنانی ابدی ساخت
کــه در مطبوعــات و افــکار عمومی و حتی
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با مشــروطه خواهان و انقالبیون معتدل نیز
ســر ناسازگاری داشت و بسیاری از آنها را
سرکوب کرد .از آنجا که تا حدود یک قرن پس
از اعدام وی هنوز اشــراف و سلطنت طلبان
و مشــروطه خواهان قدرت زیادی داشتند (و
حکومت بارها میان جمهوری و ســلطنت و
حتی امپراطوری ناپلئونی جابجا شد) ،در عمل
مخالفان او قرنها توانستند با تحریفات خود
چهرهای کام ً
ال ســیاه و وحشــت انگیز از او
بسازند که زندگی نامههای جدید و تحقیقات
کنونی از جمله «انجمن مطالعات روبسپیر»
آنها را تأیید نمیکند.
این روایتهای جدید گرچه از ســنگ دلی و
سازش ناپذیری و وسواس او نمیکاهند ،اما
شهادت میدهند که او هرگز بلند پرواز و جاه
طلب نبوده است و اصو ً
ال از پذیرش نمایندگی
خودداری میکرده و به اصرار پذیرفته است،
امــا وقتی در قــدرت قرار گرفته (در دورهای
که انقالب نوپا را رو به تهدید و شکســت از
سمت طرفداران حکومت سابق که امتیازات
اشرافی خود را از دست دادهاند میدیده است)
معتقد بوده که نباید در مبارزه با آنان ســهل
انگاری کرد .بایســتی در نظر گرفت که در
آن زمــان گرچه فقط  %۱مردم را اشــراف
و وابســتگان فئودالیســم و کلیسا تشکیل
میدادند ،اما روبســپیر بــه خوبی به قدرت
بسیج و تبلیغاتی آنها علیه انقالب واقف بود.
وی بارها در ســخنرانیهای خود بر «حقوق
طبیعــی» عامــه تاکید کرد و معتقد بود همه
مردم «حق شــهروندی کامل» دارند حتی
اقلیتهایــی ماننــد یهودیــان .وی حامی
آزادی مطبوعــات بــود و در شــرایطی که
دیگر انقالبیون به دنبال سیســتم انتخاباتی
و حــق رأی بــر پایه توانایی مالی افراد بودند
از انتخابــات آزاد و عمومی حمایت میکرد.
سخت گیر بود ،اما دشمنی با نوع بشر نداشت،
وی «تقســیم قــدرت» را تئوریزه کرد پس
نمیتوانســت تمامیت خواه باشد اگرچه در
این تقســیم بندی معتقد بود دستگاه قضائی
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و نظارتی باید دســت باالیی داشــته باشد تا
جلوی انحرافات احتمالی نمایندگان را بگیرد
و بتواند قوانین اساسی را تفسیر کند (امری که
در فرانسه محقق نشد ،اما در آمریکا ظهور کرد)
وگرنه دموکراســی منجر به برابری نخواهد
شــد ،به همین منظور قضات غیر انقالبی را
پاکسازی کرد.
وی معتقد بود باید دشــمنان انقالب را درهم
کوبید و بســیار از جانب دسیسههای اشراف و
قدرت آنان نگران بود و به دنبال ســلب کامل
امتیازاتبود.فکرمیکردنهتنهااشرافیتزمین
دار هنوز منقرض نشــده است بلکه اشرافیت
جدیدی به دنبال آن در حال ظهور اســت که
برپایه پول و ســرمایه است (و زمان ثابت کرد
ترس و دور اندیش وی کام ً
ال درســت بود) به
نظر وی «مالکیت خصوصی» و ســرمایه باید
محدود به «حقوق طبیعی عامه مردم» باشد.
مردی که در سمت درست تاریخ ایستاده بود
انقالب فرانســه بــه آن دلیل «کبیر» خوانده
میشود که نخستین بار در تاریخ بود که ملتی
پس از قرنها نظام سلطنت را ساقط میکرد و
بر سرنوشت خود حاکم میشد (تنها نمونهآن
در قرن  ۱۷در انگلستان بود که پس از کشتن
شــاه و جمهوری مســتبدانه کِرام ِول ،مجدداً
ســلطنت بازگشت ).انقالب در دوره روبسپیر
در اساسیترین و ریشهایترین دوره بود ،مردم
قرنها فکر میکردند بدون شاه و اشرافیت و
مذهب نمیتوان زندگی کرد و حاال «سیاست»
به انبوه مردم رسیده بود و ساختارهای جدیدی
نیازمنــد ابداع بــود تا دخالت و نقش مردم در
سیاســت افزایش یابد و دموکراسی حاکم .در
 ۱۷۹۳قانون اساسی تازه نوشته بود و انقالب
هنوز تمام نشده بود ،روبسپیر و همراهانش به
دنبال تأسیس یک جمهوری متمرکز و اصیل
با تکیه بر دموکراسی و عدالت اجتماعی بودند
تــا بعدها ضد انقالبیون نتوانند آن را به عقب
برگردانند.
روبســپیر در اینجای تاریخ «مظهر انســانی
ســخت گیر است به دنبال مساوات و آزادی»
که نماد گســتردگی و ژرف اندیشــی و نوین

بودن انقالب فرانســه اســت .برای اولین بار
در تاریخ گفته میشد «سیاست ورزی» شغل
و حرفه نیســت که حاکم یا شــاه به این و آن
اهــدا کند و حقوق ابدی از خزانه بگیرند بلکه
باید مصالح عمومی و ملی بر منافع خصوصی
و شــخصی غلبه یابــد و طبیعت ًا این حرفها
و اقدامات دشــمنان زیادی داشــت که بعدها
متوجه شــدند پس از مرگ روبســپیر بهترین
راه برای کمرنگ شدن این گفتمان ،تخریب
روبســپیر و آن دوره وحشت به دلیل اقدامات
ســرکوب آمیز و ترور اســت تــا مردم دیگر
هوس دموکراســی نکنند .اگر انقالب فرانسه
را درگیــری طبقاتــی بدانیم ،اتفاق ًا بورژواها و
اشراف در خطر انقراض توانستند تا یک قرن
دیگر حداقل در قدرت بمانند.
انقــاب در واقع نه بــا حکومت ترس و ترور
روبســپیر که با بازگشــت سلطنت مشروطه
 او را سیاســت مداری گوشه گیر خواندهاند
که بســیار وسواس داشت و سخنرانیهایش
فاقــد لفاظی و ظرافت بــود و فقط معطوف به
اصــول و برنامــه .از همان ابتــدا لهجه وی و
اصالت شهرستانیش را تمسخر میکردند و او
را نماینده عوام و «طبقه چهارم» میدانستند.
همه مورخان معتقدند او در زمانهای که دوران
هوی و هوس و امیال بود «فاســد نشدنی» بود
و از ثروت و زنان متنفر

منحرف شد و از قضا روبسپیر با همهاقدامات
سرکوب گرانه اش در «سمت درست تاریخ»
ایســتاده بود وقتی که میگفت شــورشها
و تظاهــرات مــردم گرســنه را نباید به بهانه
«حکومــت نظامی» ســرکوب و ممنوع کرد
و بایــد به دنبال حل ریشــه آنهــا بود؛ یا به
ژیروندنهــای طرفدار صدور انقالب به خارج
از فرانسه میگفت «با مبلغان مسلح ،نمیتوان
آزادی را گسترش داد ».قطع ًا نمیشود از همه
اقدامات او دفاع کرد ،اما چه کســی میتواند
مدعی شود چنین مرد ژرف اندیشی از دورانی

مهم ،دیگر حرفی برای گفتن ندارد؟

 آیین بازگشت به فضیلت و خرد

بعد از گذشــت دو قرن و نیم هنوز «شرعیات
انقالبی» روبســپیر محل نزاع و مبهم است و
برخی ســاده انگارانه آن را تفسیر به برقراری
حکومــت دینــی میکننــد در حالی که وی
شدیداً ضد مذهب بود .پرهیزگاری و پارسایی
و فضیلتی که او از آن ســخن میگفت نوعی
بازگشــت به «فضیلتهای دوران باستان» و
یونان و روم بود که مقابل جاه طلبیهای فردی
و خصوصی بود.میگفت «مقدسترین همه
قانونها ،نجات مردم است» و معتقد بود ایجاد
جمهوری کاری است دشوار ،زیرا «جمهوری،
جایگاه فضیلتهاست و فضیلتها گاهی نادان
و خشــناند در حالی که رذیلتها انباشــته از
ثــروت و جذابیــت» .او انقــاب را محصول
روشــنگری میدانســت و خــرد را «مذهب
جدیــد» و عامــل رســتگاری .در دوران وی
کلیســای نوتردام «پرستشگاه خرد» شد .وی
بــه ایجاد وحــدت از طریق خرد بود و راه آن
را حرکت همهاجتماع به سوی اجرای عدالت
میدانســت که متضمن خوشبختی عمومی
و خصوصی اســت .او معتقد بود باید کیش و
آیین جدیدی را بر پایه حذف تعصب و خرافه،
جانشــین دیانت رســمی و سابق کرد تا خرد
پیروز شــود .میگفت «کاهن راستین ،وجود
متعالی طبیعت اســت و معبد او جهان ،کیش
او فضیلت و جشــن او شــادی ملت زیر سایه
بــرادری» از ایــن رو آموزش کودکان مهمتر
از آن اســت که به خانوادهها ســپرده شود و بر
عهدهمیهن اســت و اینها همه متأثر از ژان
ژاک روســو بود.وی قصد احیاء جشــنهای
دورهای ماننــد شــهرهای یونان و روم را در
ســر داشــت و میگفت که «اگر مردم را در
جایــی گرد هم آورید آنــان را بهتر خواهید
کرد ،زیرا کوشــش میکنند در نظر یکدیگر
خوب جلوه کنند» .در نهایت رقص و پایکوبی
مردم پس از اعدام وی نشان داد که فضیلت
در حکومت وحشــت و ترور ،برای مردمان با
فضیلت هم غیرقابل تحمل اســت!
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بیشــتر ما کودکی مشــابهی داشــتهایم و روزهای خوش آن را صرف
کارهایــی میکردیــم که هر کــودک دیگری هم میکنــد .تکالیف
مدرســهخود را مینوشــتیم ،همیشــه دنبال تنقالت خوشمزه بودیم،
بــازی میکردیم و تلویزیون تماشــا میکردیم .امــا در این مطلب از
کودکانی صحبت خواهیم کرد که شــاید بعضی از ما را از کودکیمان
شــرمنده کنند .موفقیتهای این کودکان میتواند منبع الهام همهما
باشــد تا فارغ اینکه  ۷ســاله هســتیم یا  ۷۷ساله ،دست از دنبال کردن
رویاهایمان نکشــیم .با پردرآمدترین کودکان دنیا آشنا شوید.
  -۱رایان ۷ -ساله

با پردرآمدترین

کودکان دنیا آشنا شوید

بچههای
میلیون
دالری
گزارش:گلریزبرهمند

این پســر  ۷ســاله را شــاید بتوان یکی از ثروتمندترین کودکان تاریخ
دانســت .رایان ،که والدینش به دالیل امنیتی نام فامیلی او را منتشــر
نکردهانــد ،به دلیــل موفقیت عظیم کانــال یوتیوبش به نام Ryan
 ToysReviewهر ساله  ۲۲میلیون دالر کسب درآمد میکند .در
حقیقت ،کانال یوتیوب رایان ،پردرآمدترین حســاب کاربری یوتیوب
در سال  ۲۰۱۸بود.
تمــام ویدئوهــای کانــال رایان ،به بازی او با اســباب بازیها و نقد و
بررســی آنهــا اختصاص دارد .اکانت رایــان  ۱۸میلیون دنبال کننده
دارد و مخاطبــان او میتواننــد رایــان را در حال بازی ،یادگیری الفبا و
حتی خواندن آواز تماشــا کنند .یکی از ویدئوهای رایان نزدیک به ۲
میلیارد بازدید داشته است.

  -۲جوئل جوئنی ۱۵ -سال

جوئل جوئنی  ۱۵ســاله ،معروف به جوجو ســیوا ،چند ســال قبل به
واســطهحضورش در یک برنامهتلویزیونی به نام Dance Moms
بــه همراه مادرش شــهرت پیــدا کرد ،اما حاال عــاوه بر بازیگری و
خوانندگی ،از چهرههای شاخص یوتیوب هم محسوب میشود .حساب
اینستاگرامی جوئل ۹/۷ ،میلیون دنبال کننده و کانال یوتیوب او۹/۸ ،
میلیون دنبال کننده دارد .عالوه بر این ،آهنگهای او در اســپاتیفای،
میلیونها بار شنیده شدهاند.
اما این دختر نوجوانشم تجاری خوبی هم دارد .او نام و چهرهاش را تبدیل
به یک برند کرده است .جوئل کالکشن پاپیون و اکسسوری خودش را
در برند معروف  Claire’sدارد و عالوه بر این ،یک کالکشن عروسک
هــم به نــام  JoJo dollsدارد .ارزش خالص ثروت این نوجوان ۱۵
ســاله ۱۲ ،میلیون دالر تخمین زده میشود.
  -۳موزیا بریجز ۱۷ -ساله

موزیا بریجز وقتی تنها  ۹ســال داشــت ،یک کســب و کار تولید پاپیون
به راه انداخت .او که حاال  ۱۷سال دارد و مالک برند Mo’s Bows
محســوب میشــود ،کماکان مشغول گسترش برند پاپیون خود است.
بریجز به طور رســمی ،رئیس و مدیر بخش طراحی کســب و کار خود
اســت که کار آن فروش پاپیون ،کراوات ،دســتمال کت و مواردی از
این دست است.
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در ســال  ،۲۰۱۸بیشــتر از  ۶۰۰هــزار مــورد از تولیــدات برنــد
 Mo’s Bowsبه فروش رســید.

  -۴مکنا کلی ۱۳ -ساله

کانال یوتیوب کلی ،که به ویدئوهایای اس ام آر اختصاص دارد۳/۱ ،
میلیون دنبال کننده دارد .ای اس ام آر به معنای واکنش ارادی اوجگیری
حســی اســت و به احساس آرامش بخش و خوشایندی اطالق میشود
که اغلب با حســی از مور مور شــدن همراه است و معمو ًال با صداهایی
مثل پچ پچ کردن یا صدای ضربات ناخن روی چیزی به وجود میآید.
کلی تنها از طریق تبلیغات کانال یوتیوبش ،روزانه هزار دالر کســب
درآمد میکند.
  -۵مارسای مارتین ۱۴ -ساله

مارسای مارتین عالوه بر حضور کوتاهش در سریال ،Black-ish
در فیلــم ســینمایی ( Littleمحصول  )۲۰۱۹هــم به عنوان بازیگر
جلوی دوربین رفت و هم در پشــت صحنهاین فیلم کمدی به عنوان
تهیــه کنندهاجرایی کار حضور داشــت .بنابراین ،مارتین جوانترین
تهیه کنندهاجرایی تاریخ هالیوود محســوب میشود.
این نوجوان بلند پرواز ،برنامههای زیادی برای آیندهاش دارد .مارسای
پیش از شــروع فیلمبرداری این فیلم ،در مصاحبهای گفته بود« :این
اولین فیلمی اســت که هم جلو و هم پشــت دوربین آن حضور دارم؛ و
قرار هم نیست آخریاش باشد».
طبق شنیدهها ،مارتین برای این فیلم  ۲۰۰هزار دالر دستمزد دریافت
کرده و عالوه بر آن یک پاداش تا سقف  ۳۰۰هزار دالر برای او درنظر
گرفته شده که به میزان موفقیت فیلم بستگی دارد؛ بنابراین با احتساب

مبلغ دستمزد و پاداش احتمالی او ،مارسای برای این فیلم نیم میلیون
دالر دریافت خواهد کرد و این عالوه بر دســتمزدی اســت که او برای
سریال  Black-ishدریافت کرده بود.

  -۶رایان کلی ۱۴ -سال

رایان کلی تنها  ۱۰سال داشت که یک الین تولید غذای سگ به نام
 Ry’s Rufferyراه اندازی کرد.
کلی به همراه مادرش در یک برنامهتلویزیونی شــرکت کرد تا ایدهای
که برای تولید نوع باکیفیتتری از غذاهای مخصوص سگها داشت
را مطرح کند .زن تاجری به باربارا کورکن سرمایهالزم برای این کار
را در اختیار رایان و مادرش گذاشــت و آنها حاال محصوالت خود را
به صورت آنالین به فروش میرســانند.
کلی حاال  ۱۴ســال دارد و ســودی که او و مادرش از کســب و کار خود
به دست آوردهاند از  ۸۰۰دالر اولیه به یک مبلغ  ۶رقمی رسیده است.

  -۷میکیال اولمر ۱۳ -ساله

اولمر تنها  ۴سال داشت که کار تهیهلیموناد و فروش آن در دکهخودش
در تگــزاس را شــروع کرد .لیمونادهای میکیــا از آن زمان تغییراتی
کردهاند و حاال عسل و بذر کتان هم در ترکیبات خود دارند .در حقیقت
کســب و کار کوچک اولمر حاال تبدیل به یک شــرکت واقعی به نام
 Me & the Bees Lemonadeشــده است.
در ســال  ،۲۰۱۵یعنی زمانی که میکیال  ۹ســال داشــت ،فروشــگاه
زنجیرهای معروف  ،Whole Foodsبه ســراغ شــرکت او آمد و
قــراردادی  ۱۱میلیون دالری برای فروش لیمونادهای این شــرکت
بست .از اینجا بود که شرکت میکیال اوج گرفت و شروع به پیشرفت کرد.
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حاال کسب و کار اولمر گسترش پیدا کرده و
شــرکت او عالوه بر انواع مختلفی از لیموناد،
محصــوالت دیگری مثل نرم کنندهلب هم
تولید میکند .میکیال حاال  ۱۳سال دارد و به
همراه دیگر مدیران شــرکتش که پدر و مادر
او هســتند ،به نقاط مختلف کشورش آمریکا
ســفر میکند و در کنفرانسهایی با موضوع
کارآفرینی و رهبری ســخنرانی میکند.
اولمر توانسته چندین سرمایه گذار مشهور را
هم برای ســرمایه گذاری در کسب و کار خود
جذب کند .عالوه بر سرمایه ۶۰هزار دالریای
که یک تاجر مشــهور بــه نام دیموند جان در
ابتدای کار در اختیار میکیال گذاشت ،تعدادی
از بازیکنان لیگ ملی فوتبال آمریکا هم ۸۰۰
هزار دالر به او سرمایه دادند.

  -۸کوری نیوس ۱۵ -ساله

نیــوس زمانــی که تنها  ۶ســال داشــت ،با
کمکهــای مــادرش وارد دنیــای تجارت و
کســب و کار شــد .او میخواســت پس انداز
خودش را داشــته باشــد تا با آن برای مادرش
یک ماشــین بخرد .کوری در محلهخودش،
شــروع به فروش هات چاکلت کرد ،اما طولی
نکشــید که تصمیم گرفت کارش را با فروش
شیرینیهای کوکی ادامه دهد.
از آنجــا بــود که شــرکت Mr. Cory’s
 Cookiesمتولد شــد .حاال شــرکت این
نوجوان  ۱۵ساله ،چهار نوع کوکی تمام طبیعی

تولید میکند و با بســیاری از فروشــگاههای
مشــهور هم برای فــروش محصوالت خود
همکاری داشته است.
در ســال  ،۲۰۱۷کوری و مــادرش با حضور
در یک برنامهتلویزیونی ،توانســتند  ۱۰۰هزار
دلار سرمایه دریافت کنند .تنها در سال ،۲۰۱۷
 ۵۰هزار عدد از کوکیهای شرکت نیوس ،به
مبلــغ  ۱۵دالر برای هر بســته ۱۲عددی به
فروش رفت.
  -۹ابی کرچر ۱۹ -ساله

ابی کرچر در  ۱۶ســالگی تصمیم گرفته بود
تغذیهســالمتری داشــته باشد ،اما متوجه شد
که محصوالت بسیاری از برندهای کرهبادام
زمینی ،قند و چربی خیلی زیادی دارند؛ بنابراین
او تصمیم گرفت که کرهبادام زمینی خودش
را بسازد.
برنــد Abby’s Better Nut Butter
تنهــا در ســال  ،۲۰۱۷بــه لطــف توزیــع
محصوالتش در فروشــگاههای مواد غذایی
سراســر کشــور آمریکا ،به یک رشــد ۴۰۰
درصدی رسید.
کرچر ،مدیر عامل این برند حاال  ۱۹سال دارد
و شــرکت او روند گســترش و پیشرفت را در
پیش گرفته است .برند Abby’s Better
 Nut Butterانواع مختلفی از کرهمغزهای
خوراکی را تولید میکند .درآمد شرکت کرچر
در سال  ۸۰ ،۲۰۱۷هزار دالر تخمین زده شد.
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  -۱۰شوبهام بنرجی

شــوبهام بنرجی زمانی که  ۱۲ساله بود ،برای
شــرکت در یک نمایشــگاه علمی به دنبال
یک پروژهمهندســی میگشــت که متوجه
شــد کمتــر از  ۱۰درصــد نابینایان در آمریکا
میتوانند خط بریل را بخوانند ،بیشــتر به این
دلیــل که پرینترهای خط بریل حدود  ۲هزار
دالر قیمت دارند.
شوبهام بعد از ماهها آزمون و خطا ،دستگاهی به
نام  Braigoاختراع کرد ،یک پرینتر-امباسر
خــط بریل که قیمت پایینی دارد .پرینترهای
 Braigoگرچــه هنــوز در مرحلهتکمیــل
هســتند ،اما قیمت آنهــا  ۳۵۰دالر تخمین
زده شــده ،یعنــی تقریب ًا یــک پنجم قیمت
پرینترهــای معمول بریل .بنرجی با همکاری
افــراد دیگــری ،یک شــرکت کوچک به نام
 Braigo Labsتأســیس کرده و برای آن
ســرمایهویژهکارآفرینی دریافت کرده است.
او درحقیقت جوانترین فردی اســت که این
نوع از ســرمایه در اختیارش قرار گرفته است.
آرویند ســودهانی مدیرعامل شــرکتی که در
آینده حامی تولید اختراع شوبهام بنرجی خواهد
شد ،دربارهاین دستگاه میگوید« :این پرینتر
طراحی شــد تا قیمــت پرینترهای بریل از ۲
هــزار دالر به  ۴۰۰دالر کاهش پیدا کند .این
اختــراع جای پرینترهای معمــول را در بازار
خواهد گرفت».
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امروزه اتکا به نفت برای اقتصاد ایران نهتنها کافی نیست بلکه پیدا کردن خریدار
نفت ایران در بازار تبادالت نفتی به امری مشکل تبدیل گردیده است.
دراینبیــن در محافل سیاســی و اقتصــادی جایگزینهای متعددی برای نفت
مطرح میگردد و حوزهای مختلف اقتصاد مورد واکاوی قرار میگیرد ،اما مسئله
مهم این است که میزان ظرفیت کشور در دستیابی به این اهداف و محقق شدن
برنامهریزیها باید مالک کار قرار گیرد ،واردکردن کشور به هر مسیری به صالح
اقتصاد کشور نیست و باید در فضای کنونی بسیار سنجیده اقدام نمود تا ثمرات
توزیع رفاه نصیب مردم با هر میزان درآمدی گردد.
گردشــگری حلقه مفقوده بخش خدمات در اقتصاد ملی اســت ،توجه و تمرکز به
امر گردشــگری امری اجتنابناپذیر اســت در طول دوران تحریمها فشارهای
زیادی به ســمت اقتصاد ایران هدایتشــده است که اگر برنامهریزی مناسبی در
جهت پاســخ مناســب به تحریمها اتخاذ نگردد بیشازپیش اقتصاد ایران درگیر
این مســائل خواهد شــد.توجه به گردشگری و برنامهریزی صحیح در این حوزه
میتواند منبع مناسبی جهت تأمین ارز موردنیاز کشور گردد .مسئوالن در حوزه
گردشگری در ایران معتقد هستند که ارزآوری مستقیم یک گردشگر رقمی در
حدود ۷۰۰دالراستوبهطورغیرمستقیمبرابربا ۱۴۰۰دالردرزنجیرهگردشگری
هزینه میکنند .بر اساس آمار استخراجشده از مرکز آمار ایران تعداد گردشگران
ورودی در ســال گذشــته بیش از  ۵میلیون نفر بوده اســت .اگر میزان ارز آورده
هر گردشــگر را در تعداد گردشــگران ضرب نماییم به مبلغ قابلتوجه ای دست
مییابیم که این میزان از ارز حاصله نصیب اقتصاد ایران گردیده اســت .تمامی
این رهیافتها خبر از اتفاقات خوبی است که در حوزه اقتصاد گردشگری ممکن
اســت اتفاق بیفتد .و باعث توجه و تمرکز بیشازپیش به این صنعت میگردد.
کشــور ایران از ظرفیتهای بســیاری در حوزه گردشــگری برخوردار است بر
اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری ،ایران رتبه دهم جاذبههای باستانی
و تاریخی و رتبه پنجم جاذبههای طبیعی را در جهان دارا اســت ،که با توجه به
این ظرفیت ،بهرهبرداری مناسبی از این صنعت در ایران صورت نگرفته است.
حال که تشدید فشارهای خارجی جهت به صفر رساندن فروش نفت ایران قوت

گرفته است باید به گردشگری نگاه ویژهای نمود و در زنجیره اقتصاد گردشگری
با برنامهریزیهای مناســب مسیر کسب درآمد را هموارتر نمود .همچنین نباید
از این مهم غفلت کرد که گردشــگری از پتانســیل ایجاد شغل فراوانی برخوردار
است که میتوان از آن بهعنوان یک راهکار برای پاسخ به افزایش نرخ بیکاری
در ایران نگاه کرد ،مســائل مرتبط به گردشــگری اعم از تسهیل در صدور ویزا،
تسهیل در امر انعقاد قرارداد با شرکتهای معتبر برگزاری تورهای گردشگری
توسط بخش خصوصی ،بازاریابی مناسب توسط بخش خصوصی درگیر در این
صنعــت در خارج از کشــور و حمایت بخــش دولتی از اینچنین اقداماتی ،توجه
به همه شــقوق گردشــگری اعم از گردشگری ســامت ،گردشگری ورزشی،
گردشگری تاریخی ،گردشگری طبیعی و سایر موارد دخیل در این امر ،احداث
هتلهای مناســب و تکمیل هتلهای که پیشــرفت فیزیکی مناسبی داشتهاند،
ارتقا سیستم حملونقل ،افزایش مقاصد پروازی از ایران ،بهبود زیرساختهای
موجود و تکمیل زیرساختهای برنامهریزیشده بر اساس سند چشمانداز ۱۴۰۴
در بخش گردشگری جهت جذب  ۲۰میلیون گردشگر در سال ،تقویت فرهنگ
نحوه رفتار با گردشگران با استفاده از آموزشهای عمومی و غیره باید موردتوجه
قرار گیرد و توســعه گردشــگری در اولویت اقدامت دولتمردان واقع گردد در
این صورت میتوان گفت پاســخ مناســبی به تقاضا گردشگری دادهشده است و
پتانسیلهای این حوزه نادیده نگرفته شده استافزایش اختالف نرخ ارز همچون
دالر در ازای ریال ایران باعث ایجاد یک مزیت رقابتی برای ایران گردیده است
که باعث انتخاب ایران بهعنوان مقصدی ارزان و ایدئال جهت گردشگری است
که باید از این ظرفیت به نحو احســنت در جهت گســترش گردشگری استفاده
کرد .دشمن دراینبین از راهکار ایران هراسی در جنگ نرم استفاده مینماید تا
نگاه مردمان دیگر کشورها را نسبت به ایران بدبین کرده و ترس از سفر به ایران
را در آنها ایجاد کند .باید ســازمانهای ذیربط در مقابل این جنگ از صالح
مناسب استفاده کنند ،چراکه تمامی گردشگران هنگام مراجعت به کشور خود به
کذب بودن تمامی تبلیغات ایران هراسی اذعان مینمایند و حتی گاهی در جهت
معرفی ایران جهت مسافرت و گردش قدم برمیدارند .درمجموع میتوان بیان
کرد آنچه در حوزه گردشــگری انجامشده بههیچعنوان موردقبول نیست ،شاید
کمتر از  ۱۰درصد از ظرفیتهایمان را استفاده کردهایم ،سؤال اینجاست چرا از
این ظرفیتها اســتفاده مناســب صورت نمیگیرد ،چرا همیشه به دنبال نفت و
فروش و سرمایهگذاری در این حوزه قدم برداشتهشده است .دولتمردان اشتیاقی
به گسترش حوزه گردشگری از خود نشان نمیدهند و یا اگر هم اشتیاقی باشد
در حد یک برنامهریزی بر روی یک کاغذ خالصه میشــود و هیچگاه به روند
اجرا نمیرسد ،موازی کاری نیز در امر گردشگری گریبان گیر این صنعت است،
بهطوریکهبراینمونهدرحوزهگردشگریسالمتباپتانسیلارزآوریباالوگاها
تا  ۷برابر گردشگری تاریخی هنوز مشخص نیست متولی این حوزه گردشگری
وزارت بهداشت است یا سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایعدستی که
باید این موضوع نیز موردتوجه قرار گیرد و در جهت برطرف نمودن موازی کاری
در این صنعت تصمیمات مطلوب اتخاذ گردد.
* کارشناس اقتصادی
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آیا مسکن امید ،امید متقاضیان را برآورده میکند؟

پایان بی مهری مسکن مهر
گزارش:مهدیمحسنی

در حالیکه وزیر راه و شهرســازی وعده ســاخت مسکن امید تا سال  ۱۴۰۰را
داده است ،اما به گفته انبوه سازان این طرح تا  ۳سال آینده به اتمام نمیرسد.
این روزها حال و هوای بازار مسکن در مقایسه با ابتدای سال گذشته وضعیت
نامســاعدی دارد به طوریکه خریداران و فروشــندگان بخش مســکن هیچ
تمایلی برای ورود به این بازار ندارند و به گفته بسیاری از کارشناسان ،همه
منتظر هســتند تا گره بخش ســاخت و ســاز باز شود ،در اواسط سال گذشته
اســامی وزیر راه و شهرســازی طرحی به نام مســکن امید را مطرح کرد تا
شاید نقطه امیدوار کنندهای در بین تمامی نا امیدان بازار مسکن ایجاد شود.
اسالمی در این طرح اعالم کرد که با همکاری و مشارکت بخش خصوصی
 ۴۰۰هزار واحد مســکونی خواهیم ســاخت و با عرضه این واحدها بخش
عمدهای از مشکل تولید مسکن برطرف میشود.در طرح مسکن امید۲۰۰ ،
هزار واحد از آن در شهرهای جدید ۱۰۰ ،هزار واحد در بافتهای فرسوده و
 ۱۰۰هزار واحد دیگر توسط بنیاد مسکن در مناطق روستایی و یا شهرهای
زیر  ۲۵هزار نفر ســاخته خواهد شــد .اســامی با مطرح کردن این طرح جو
امیدوار کنندهای در این بازار ایجاد کرد ،اما هنوز بعد از گذشــت چندین ماه
هنوز جزئیات این طرح اعالم نشــده و تنها در برخی از شــهرهای جدید از
جمله پرند ،پردیس ،هشتگرد ،سهند ،صدرا ،پوالدشهر ،بهارستان ،گلبهار،
ســیراف ،تیس ،امیر کبیر ۶۰ ،هزار واحد مســکونی کلنگزنی شــده است.
گزارشــات میدانی نشــان میدهد که تا به امروز با انبوهسازان و یا سازندگان
بخش خصوصی صحبتی برای ساخت این واحدها انجام نشده است و حتی
بســیاری از ســازندگان اعالم میکنند که نتیجه ســاخت این واحدها مانند
مســکن مهر خواهد شــد و به نظر میرسد که ساخت این تعداد واحد در طی
 ۳ســال امکان پذیر نباشــد .در حالیکه باید برای رفع نیاز متقاضیان مسکن،
ســاالنه یک میلیون واحد مســکونی در کشور ساخته شود اما طی چند سال
گذشــته همزمان با افزایش چشــمگیر مصالح ساختمانی و نبود آهنآالت و
ســیمان میزان ســاخت و ساز به صورت چشمگیری کاهش یافته است و به
گفته بسیاری از انبوهسازان تولید هر میزان واحد مسکونی چه در قالب خود
مالکی و چه در قالب مشــارکت با بخش خصوصی میتواند وضعیت بازار
مسکن را تغییر دهد ،اما به شرطی که عملی شود.
در زمســتان ســال گذشته حبیباهلل طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی
اعالم کرد که  ۲۰۰هزار واحد مســکونی از طرح مســکن امید تا سال ۱۴۰۰
با ســرمایه گذاری یک هزار و  ۲۰۰و  ۶۳میلیارد تومانی در شــهرهای جدید
پرند ،پردیس ،هشــتگرد ،صدرا ،فوالدشــهر و گلبهار ســاخته خواهد شد و
 ۲۶مرکزمحله در قالب این طرح با ســرمایه گذاری  ۲هزار میلیارد تومانی

بخش خصوصی ساخته میشود.
وی افزود :در شــهرهای جدید به طور معمول اقشــار متوسط ساکن هستند
بنابراین متراژ  ۵هزار و  ۲۰۰واحد مشارکتی بر اساس آورده سازنده خواهد بود.
معاون وزیر راه و شهرســازی یادآوری کرد :ســازنده این واحدها قرار نیست
کار اقتصادی انجام دهند و به دنبال ســود نیســت برای همین ســازندگان
محدودیتی از نظر اخذ قیمت تمام شــده در زمان ســاخت نخواهند داشــت،
ولی ما میتوانیم از سهم خودمان بکاهیم.وی تاکید کرد :عرضه  ۲۰۰هزار
واحد مسکونی میتواند رونق بسیار خوبی در بازار مسکن ایجاد کند.
 جای خالی انبوهسازان در ساخت مسکن امید

فرشــید پورحاجت دبیر انجمن انبوه ســازان کشــور در گفتوگو با خبرنگار
مســکن ،با بیان اینکه تا به امروز هیچ صحبتی با انبوهســازان و یا کانون
انبوهســازان کشــور درباره ساخت  ۲۰۰هزار واحد مسکن امید در شهرهای
جدید صورت نگرفته است ،گفت :ما به عنوان بزرگترین تشکل سازندگان
کشور امید داشتم که با ورود به این پروژه بتوانیم وضعیت بازار مسکن را تغییر
دهیم ،اما تنها سال گذشته طی دیداری که با وزیر راه و شهرسازی داشتیم
این طرح مطرح شــد و تا به امروز جزئیاتی از نحوه ســاخت و یا مشــارکت
بخش خصوصی در این باره انجام بیان نشده است.
وی با بیان اینکه هم اکنون شرایط اقتصادی کشور و همچنین شرایط تولید
مســکن برای بخش خصوصی سخت است ،گفت :در سیاست گذاریهای
بازار مســکن باید حضور بخش خصوصی دیده شــود ،زیرا هم اکنون تنها
نجات دهنده بازار مســکن بخش خصوصی اســت ،بنابراین برای ســاخت
 ۲۰۰هزار واحد مســکونی طرح امید در شــهرهای جدید باید صحبتهای
جدیتری با انبوهســازان انجام شــود.پورحاجت اظهار کرد :اقدامات وزارت
راه و شهرســازی برای مســکن امید در  ۳بخش مقرر شــده است که بخش
اول مربوط به شهرهای جدید ،بخش دوم مربوط به بافت فرسوده و بخش
سوم مربوط به بنیاد مسکن است.
 امیدی به اجرای طرح مسکن امید وجود ندارد

ایرج رهبر دبیر انجمن انبوه ســازان اســتان تهران در گفتوگو با خبرنگار
مســکن ،اعالم کرد که اگر طرح مســکن امید به مرحله عملیاتی برســد
میتواند بازار مســکن را به رونق جدی برســاند ،اما باید دولت مراقب باشــد
که تجربه مسکن مهر در این طرح تکرار نشود .وی افزود :در طرح مسکن
امید باید حضور بخش خصوصی جدیتر شــود و برای ســاخت این واحدها
باید برنامهریزی قبلی در هر شهری صورت بگیرد.
دبیر انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به اینکه باید تولید مسکن در
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کشور تقویت شود ،گفت :ساخت  ۱۰۰هزار واحد مسکن امید در بافتهای
فرسوده برای اقشار ضعیف جامعه میتواند بسیار امیدوار کننده باشد ،اما تا
به امروز هیچ صحبتی از ســاخت این واحدها به ویژه در بافتهای فرســوده
صورت نگرفته است.
رهبر افزود :باید منتظر باشــیم و ببینیم که آیا وزیر راه و شهرســازی قصد
دارد جزئیات یا دستورالعمل ساخت  ۴۰۰هزار واحد مسکن امید به ویژه در
بافتهای فرسوده را مطرح کند یا خیر؟
 قیمت زمین مهمترین عامل گرانی مسکن است

حســن محتشــم عضو انجمن انبوه ســازان تهران در گفتوگو با خبرنگار
مســکن ،با بیان اینکه متولی ســاخت  ۴۰۰هزار واحد مسکونی در شهرهای
جدیــد بخش خصوصی اســت ،گفت :بخش خصوصــی میتواند وضعیت
بازار مســکن را تغییر دهد و وزیر راه و شهرســازی هم اعالم کرده اســت که
ساخت  ۴۰۰هزار واحد مسکونی باید با مشارکت بخش خصوصی باشد ،اما
تا به امروز هیچ صحبت جدی با ما در این خصوص انجام نشــده و به نظر
نمیرســد که این طرح وارد مرحله جدی عملیاتی شــده باشد.وی افزود :اگر
این طرح به درســتی اجرا شــود میتواند نقطه امیدی برای اقشار کم درآمد
باشــد ،اما امیدواریم مشــکالتی که در مسکن مهر وجود داشته و ایجاد شده
بود در این طرح تکرار نشود.
محتشــم با بیان اینکه دولت برای کنترل قیمت در بازار مســکن باید قیمت
زمین را کنترل کند ،گفت :مهمترین عامل افزایش قیمت مسکن عالوه بر
نرخ دالر و ســکه زمین اســت و باید دولت مهمترین برنامه خود را برای این
حوزه در دستور کار قرار دهد.
 آغاز ساخت  ۱۵هزار واحد مسکن امید در شهرهای جدید

همچنین روز گذشــته مهدی هدایت مدیرعامل پردیس در نشســت خبری
خود از کلنگزنی و آغاز ســاخت  ۱۵هزار واحد مســکن امید در شــهرهای

جدید خبر داد و گفت :با ساخت این واحدها میتوانیم وضعیت بازار مسکن
را در شهرهای جدید مانند پردیس تغییر دهیم.
وی گفت :طی چند سال گذشته بجز مسکن مهر هیچ واحد مسکونی دیگری
در پردیس ساخته نشده بود ،اما ما هماکنون ساخت واحدهای مسکن امید را
آغاز کردهایم و بخش عمدهای از این واحدها هم در مرحله فنداسیون قرار دارد.
همچنین مسعود تارانتاش مشاور مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری درباره
مسکن امید اعالم کرده بود که قرار نیست در برنامه ملی بازآفرینی شهری،
مانند مســکن مهر به ســمت امضای قرارداد با پیمانکار و ساخت و سازهای
کالن برویم ،تنها چند پروژه محدود داریم که تعداد واحدهای مسکونی آن
نســبت ًا باالســت ،بعنوان نمونه در پروژه  ۳۲۴واحدی منطقه  ۱۸تهران که از
جنس پروژههای مسکن امید است ،نوع ساخت ،سایتهای  ۱۰۰۰واحدی
نیست بلکه بسیاری از آنها در بلوکهای  ۵تا  ۲۰واحدی ساخته میشود.
وی تصریــح کرد :نقش دولت در مســکن امیــد عمدت ًا نقش حمایتی مانند
اعطای تسهیالت ارزان قیمت و تخفیف در انشعابات است و واحدها توسط
بخش خصوصی و سازندگان واحدهای فرسوده انجام میشود.
طرح مســکن امید یا برنامه ملی بازآفرینی شــهری در برنامه ششــم توسعه
گنجانده شــده و بر اســاس آن برنامه بازســازی ساالنه  ۲۷۰محله طی ۱۰
ســال اجرا خواهد شــد ،از ســوی دیگر اســامی وزیر راه و شهرسازی هم
نوســازی  ۱۰۰هزار واحد مســکونی در بافتهای فرســوده را در دستور کار
خود قرار داده اســت ،اما تا به امروز از اجرای این پروژه و یا نحوه عملیاتی
کردن آن خبری نیست.
امیدواریم دولت امســال حداقل بخش کوچکی از مســکن امید را به مرحله
اجرایی برســاند و تنها به کلنگزنی واحدهای مســکونی اکتفا نکند ،زیرا که
بسیار از متقاضیان مسکن امید ،امید به اجرای این طرح دارند تا شاید بخش
کوچکی از مشکالت مسکنی آنها حل شود.
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درآمدهای مالیاتی

محرکهای برای خروج از

اقتصاد نفتی

گزارش:نرگسمعززی

ظرفیتهای بالقوه اقتصاد ایران از جمله درآمدهای مالیاتی ،بیانگر این است که
کشورمان با وجود تمام محرومیتها و تحریمها جهانی ،شکست نخواهد خورد.
نفت به عنوان یک کاال و یا منبع ســرمایه برای کشــورهای دارنده این ذخائر
ارزشمند ،نوعی امتیاز امنیتی و اقتصادی محسوب میشود .همین امر زمینه
ساز درگیریها و جنگهای بسیار زیادی برای تصاحب و سلطه بر این کشورها
توسط قدرتهای مستبد جهان میشود چرا که کشورهای دارای نفت برای
اَبَر قدرتهای جهان یک نوع هراس ایجاد میکنند.
اما طی سالهای گذشته این جنگ فیزیکی تبدیل به جنگ نرم و روانی شده
و کشــورهایی نظیر آمریکا با تحریم صادرات نفت برخی کشــورها همچون
ایــران ،ونزوئــا و لیبــی قصد برهم زدن طبیعت اقتصاد آنها را دارد .غافل از
اینکه این موضوع هم تقریب ًا منقضی شــده و اقتصاد هر کشــور تنها با دانش
و مهارت نخبگان و سیاست تجاری روسای آن جامعه مدیریت میشود.
تحریــم صــادرات نفت ایران خبری اســت که تنها در حیطه رســانهها قصد
برهم زدن ثبات داخلی کشــورمان را دارد ،موضوعی که سالهاســت از جانب
دولتهای ایاالت متحده آمریکا دنبال میشــود اما باز هم ثمرهای نداشــته
و تنهــا در میــان مدت کشــورهای وابســته به نفت ایــران را دچار التهاب و
سردرگمی کرده است.
از این رو مسئوالن ایران برای مدیریت صحیح کشور و جلوگیری از فشارهای
خارجی به معیشت داخلی ،وابستگی به نفت در بودجه امسال را به پایینترین
حد خود رساندهاند و بر پایه این هدف ،وابستگی نفت به بودجه تنها  ۲۷درصد از
فروش آن خواهد بود ،البته در الیحه بودجه امسال ،درآمدهای مالیاتی بعنوان
دومین بازوی درآمدی دولت با توجه به نرخ تورم ۲۰ ،درصد رشد داشته است.
درآمدهای مالیاتی محرکهای برای خروج از اقتصاد نفتی/فروش فرآوردههای
نفتی از درآمدهای نفت خام بیشتر میشود

کارشناسان اقتصادی براین باورند که برای رهایی از حربه آمریکا و متحدانش
در به صفر رســاندن صادرات نفت ایران ،دولت باید به گونهای برنامه ریزی
کند که وابســتگی بودجه خود را به نفت به صفر رســانده و بیشتر در زمینه
افزایــش درآمدهــای مالیاتی خود مانور دهد که برای تحقق این موضوع باید
تولید رونق یابد .اکنون که شعار امسال تحت عنوان رونق تولید نامگذاری شده
اســت فرصت مهیاســت که با تقویت پایههای تولید ،فصل افزایش وابستگی
درآمدهــای دولــت به مالیات و کاهش وابســتگی به فروش نفت با جدیت و
شتاب هر چه افزونتری آغاز شود.
بازار رقابتی تولیدکنندگان را برای تولید بیشتر مشتاق میکند
مجیدرضــا حریــری ،نائب رئیــس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت و گو با
خبرنگار اقتصاد و انرژی ،ایجاد یک اتاق شیشهای در جهت شفافیت عملکرد
دولتها در واقعی سازی رونق تولید را از ضرورتهای اقتصاد ایران دانست و
گفت :سالهاست اقتصاد کشور با بیماریهای مزمنی که از خارج تحمیل شده
اســت دســت و پنجه نرم میکند ،موضوعاتی مختلف که اقتصاد را به حاشیه
برده و منجر به کاهش رشد اقتصادی در جهان شده است.
وی افزود :برای بهبود شــرایط فعلی تولید و تجارت ایران با توجه به اعمال
تحریمها و محدودیت فروش نفت ایران ،باید ابتدا شفافیت در بازارها تعریف
شود ،سپس با تعریف این مقوله کارشناسان و مسئوالن به بررسی ظرفیتهای
اقتصاد کشورمان بپردازند ،بعبارتی باید مشخص شود که چه حجمی از اقتصاد
برای تولید کشش الزم را داشته و چه بخشی نیازمند فعالیتهای خدماتی است.
حریری ابراز کرد :قطع ًا در بســیاری از کشــورها برای توسعه شرایط اقتصادی
شفافیت تعریف شده ،اما در ایران هنوز نقشه راه کاملی برای فعاالن اقتصادی
تبیین و تدوین نشده است .رقابت محور بودن و فضای لیاقت سنجی یا همان
رتبه بندی اعتباری از عواملی است که در اقتصاد کشور تعریف نشده است تا
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با افزایش تعداد واحدهای تولیدی قطع ًا چرخ مالیات ســتانی نیز افزایش پیدا
بتوان رونق تولید را از قالب شعار به واقعیت تبدیل کرد.
خواهــد کرد ،اما به شــرطی که فاکتــور حمایتی و مالحظه گری تولید کننده
وی بیان کرد :اقتصادی که فعالیتهای آن برمبنای رقابت و لیاقت عملکرد
نیز لحاظ گردد.
تجار باشد قطع ًا تولیدات بهتر و بیشتری را شامل میشود .تولیداتی که عالوه
ّ
وی در پایان تاکید کرد :بخش خصوصی در کشــور نیازمند نظارت اســت و نه
بر تأمین نیاز داخلی ،مطابق با نیاز کشــورهای دیگر نیز تولید شــده است ،اگر
دخالــت ،یعنــی دولت با اعمال قوانیــن و تعریف چارچوب اجازه تخطی را به
ســهم هر یک از بخشهای کشــاورزی ،صنعتی و معدنی و سایر تولیدات در
کشور کام ً
بخش خصوصی ندهد ،ولی در نحوه عملکرد اعمال سلیقه نکند.
ال مشخص باشد میتوانیم برای درآمدهای مالیاتی از این بخشها
کشورهای دارای نفت ،لنگ محرومیتهای جهانی نمیمانند /فرآوردههای
نیز برنامه ریزی درستی را انجام دهیم.
نفتی از فروش نفت خام پیشی میگیرد
دولت برای افزایش درآمد مالیاتی با تولید کنندگان تفاهم کند
درآمدهای مالیاتی محرکهای برای خروج از اقتصاد نفتی/اقتصاد ایران لَنگ
درآمدهای مالیاتی محرکهای برای خروج از اقتصاد نفتی/فروش فرآوردههای
محرومیتهــای بین المللی نفتــی نمیمانندمحمدجواد عاصمی پور ،معاون
نفتی از درآمدهای نفت خام بیشتر میشودامیر عادل طاهرخانی عضو هیئت
اســبق وزیر نفت و مدیرعامل اســبق شرکت ملی حفاری نفت ایران و طراح،
نمایندگان اتاق بازرگانی قزوین در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه
مجری و مؤسس بورس نفت در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ،ابراز کرد:
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ،با اعالم این که برای تحقق شعار رونق تولید
اقتصاد نفتی تعبیر درستی نیست زیرا کشورهای دارای نفت قطع ًا این سرمایه
ضروری است در قوانین مالیاتی کشور بازنگری صورت گیرد گفت :متاسفانه
را برای کشور خود یک امتیاز میدانند و هر چقدر
در کشور ما هنوز چنین سازوکاری برای استفاده
 کشــوری کــه دارای منابع نفتی اســت کــه با راهکارهای مناســب بتوانند محصوالت
بهینــه از درآمدهــای مالیاتی در بخش تولید به
هیچگاه لنــگ محرومیتها و تحریمهای بی نفتی و میعانات را بفروشــند راه اقتصاد خود را
طور مناســب تعریف نشده و درآمدهای مالیاتی
منطق نمیماند بلکه با تبدیل خام فروشــی به هموارتر کردهاند .در واقع کشورهای دارای نفت
بخش عمدهای از درآمد دولت را تأمین میکند.
فروش تولیدات داخلی و افزایش محصوالت برای اَبَر قدرتهای جهان یک نوع هراس ایجاد
وی با اشاره به مشکالت عدیده تولید کنندگان
پتروشــیمی به چرخــش ارزش افزوده این میکنند.
و صنعتگران در ســال گذشــته افزود :همانطور
ً
محصــوالت از جمله دکل حفاری ،مته حفاری وی افزود :قطعا کشورها بدون انرژی نمیتوانند
که شرع مقدس در شرایط اضطرار و برای حفظ
و ســایر قطعات این صنعت حرکت میکند ،اقتصاد را مدیریت کنند ولی این به آن معنا نیست
بقاء برخی اعمال ممنوع را جایز شمرده است؛ در
بنابرایــن با افزایش تولیــدات داخلی چرخ کــه تحریم نفتی ،ایران را فلج خواهد کرد بلکه
شرایط فعلی اقتصادی کشور نیز برای جلوگیری
مالیات ســتانی آن هم در ابعاد بسیار گسترده این موضوع منابع نفتی را به سمت تولید صنایع
از مــرگ اقتصــاد و حفظ بقاء تولید باید از برخی
مشــمول نفت و فرآوردههای نفتی میبرد .پس
قوانین با تســامح و تفاهم عبور کرده و تجدید
افزایش پیدا کند.
از جنگ تحمیلی اگر نگاهی به پاالیشــگاهها و
نظر صورت گیرد و منظور از تســامح در برخی
همچنین پارس جنوبی با آن عظمت بیاندازیم،
قوانین ،اعمال مشــوقهای مالیاتی و یا تسهیل
درمی یابیم که صنعت تولیدات قطعات استخراج
در زمان دریافت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات
نفت و تبدیل آن به مواد پتروشیمی از فروش نفت خام پیشی میگیرد.
بر درآمد با تعریف فرجه زمانی برای تولید کنندگان است.
عاصمی پور بیان کرد :کشــوری که دارای منابع نفتی اســت هیچگاه لنگ
طاهرخانــی تاکید کرد :منظور تولیدکنندگان و بخش خصوصی از معافیتها
محرومیتها و تحریمهای بی منطق نمیماند بلکه با تبدیل خام فروشی به
لزوم ًا قطع ًا کامل دریافت مالیات از بخش تولید نیست بلکه در شرایط دشوار
فروش تولیدات داخلی و افزایش محصوالت پتروشــیمی به چرخش ارزش
کنونی انتظار میرود زمینه تســهیل شــرایط برای تولیدکننده در بخشهایی
افزوده این محصوالت از جمله دکل حفاری ،مته حفاری و سایر قطعات این
نظیر مالیات و حق بیمه کارفرما ایجاد شود.
صنعت حرکت میکند ،بنابراین با افزایش تولیدات داخلی چرخ مالیات ستانی
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی قزوین در ادامه ضمن انتقاد به افزایش
آن هم در ابعاد بسیار گسترده افزایش پیدا کند.
حق بیمه کارفرما گفت :میپذیریم که دولت نیز در شرایط اضطرار اقتصادی
اقتصاد ایران دارای ظرفیتهای بسیار زیادی است که تنها نفت گوشهای از
اســت و فشــار زیادی را متحمل میشود ،اما افزایش حدود  ۳۶درصدی برای
آن اســت ،اگر به ظرفیت بالقوه ســایر حوزههای تولیدی به اندازه نفت توجه
بخش تولید در کشور منصفانه نیست.
شود ،قطع ًا سودی چند برابر درآمدهای نفتی عاید کشور خواهد کرد .بهرحال
وی یکی از عوامل مؤثر در رونق تولید را حذف چند نرخی بودن ارز در کشور
برای پایان دادن به ســوء اســتفاده دشــمنان از نقطه ضعف خود (وابستگی به
دانسته و گفت :در اقتصاد هرگاه یک کاال و یا یک مؤلفه اقتصادی دچار بیماری
نفــت) اتــکا به درآمدهای مالیاتی بهترین و مثمرترین راهکار اســت که این
چند نرخی شود ،فساد و هرج و مرج را به دنبال خواهد داشت.
مهم نیز در سایه رونق تولید امکان پذیر است.
طاهرخانی در ادامه با اشاره به نقش دولت در افزایش درآمدهای مالیاتی گفت:
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مهمترین تکنیک دشمنان
برای تخریب بدنه اقتصادی ایران
گزارش:مهدیمحسنی

دشمنان نظام به موازات جنگ شدید اقتصادی علیه مردم و کشور،
هجمهای تبلیغاتی ســنگینی را در دستور کار قرار دادهاند.
بعد از گذشت  ۴۰سال از عمر پر خیر و برکت نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران ،دشمنان این مرز و بوم ،طراحیهای شوم بسیاری
را علیــه حاکمیــت و مردم این ســرزمین تدوین و تعریف کردهاند
و در بُرهههای زمانی گوناگون آن را به مرحله اجرا گذاشــتهاند.
در طول این چهار دهه ،با عنایت پروردگار ،مقاومت مردم و رهبری
داهیانه و حکیمانه امام راحل (ره) و سپس مقام معظم رهبری ،تمام
توطئههای شــوم معاندان کشــور خنثی و نقش برآب شده است.
در شرایطی که وارد دهه پنجم عمر نظام مقدس جمهوری اسالمی
ایران شــدهایم ،دشــمن در صدد پیاده سازی دسیسههای متعدد و
گوناگونی برای شکســت ایران اسالمی است.
سالهاست نظام سلطه به این واقعیت نائل شده که به دلیل نهادینه
شــدن روحیه جهاد و شــهادت طلبی امکان مقابله با ایران از طریق
جنگ نظامی وجود ندارد ،آنچنان که تجربه جنگ تحمیلی  ۸ساله
به آنها اثبات کرد در صورت همسویی و همگرایی نظامی قدرتهای
جهان علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران ،شکست ملت و
حاکمیت ایران ،امری محال خواهد بود .به واسطه این تجربه ،نظام
ســلطه ،جنگ اقتصادی را به عنوان یک دســتور کار ویژه تعریف و
طراحی کرده اســت ،در این جنگ فشــار اقتصادی جایگزین توپ،
تانک ،موشــک و ســاحهای جنگی شده و هدف اصلی و نهایی از
این جنگ به ایجاد شکاف و القای ذهنیت بی کفایتی مسئوالن و
کارگزاران نظام مقدس جمهوری اســامی ایران در افکار عمومی
جامعه و اذهان آحاد ملت معطوف شــده است.
ارتش دشــمن و نظام ســلطه در این نبرد ،کارشناســان کت و
شــلوار پوشــی هستند که تخصص اصلی آن به اعمال تحریمهای
اقتصادی و فلج ســاختن شــریانهای مالی و اقتصادی این مرز و
بوم متمرکز شده است.
چنــدی پیش ،یحیی آل اســحاق در گفتوگویی با رســانهها ،از
بهکارگیری  ۷۰۰کارشــناس و به تعبیر دیگر چریک اقتصادی در
اتــاق جنگ اقتصادی ایاالت متحده علیه ایران خبر داد.
بدون تردید ،دشــمنی و عداوت نظام ســلطه علیه کشــور ایران در
طول چند دهه و حتی بیش از یک قرن اخیر به بخشی از تاریخ این

ســرزمین تبدیل شــده است و با مطالعه تاریخ تحوالت ایران زمین
به روشــنی این واقعیت مبرهن و ملموس خواهد شــد که ســطح و
ضریب دشــمنیها علیه ایران اسالمی ،پس از پیروزی شکوهمند
انقالب اسالمی با عمق و شدت هر چه بیشتری همراه شده است،
در چنین فضا و بستری ،برای دستیابی به اهداف اقتصادی و شخص ًا
حصول و تحقق شعار سال (رونق تولید) ،به عنوان استراتژی اصلی
صنعتی و اقتصادی کشور ،باید به اتخاذ تدابیر هدفمند و هوشمندانه
مقتضی مبادرت ورزید.
فارغ از نظام حاکم بر این مرز و بوم ،اساس ًا برای نظام سلطه ،تحمل
کشــوری پهناور در قلب خاورمیانه و با چنین ویژگی جغرافیایی و
ســوق الجیشــی ،قابل هضم و تحمل نیست و دشمنان ایران زمین
همواره در صدد بوده و هســتند تا پایههای قدرت ایران را سســت
و متزلزل کنند.
با چنین اوصافی ،زمامداری حاکمیتی مستقل در ایران برای نظام
ســلطه قابل هضم نیســت و تمایل و عالقه قلبی آنها بر این امر
اســتوار اســت که حکومتی سرسپرده و ضعیف ،منافع و ثروت این
مرز و بوم را در راســتای تحقق و حصول اهداف شــوم امپریالیسم
جهانــی ،خــرج کند آنچنان که در دوران پهلوی ،رژیم طاغوتی به
ابزاری برای پیشــبرد اهداف اقتصادی ،سیاســی و حتی فرهنگی
نظام سلطه تبدیل شده بود.
تجربه تاریخی ایران و جنگهایی که در طول قرنها و سدههای
گذشته در این کشور به وقوع پیوسته ،همواره حاکی از تقابل تاریخی
میان غرب با ایران بوده و این ســیر تاریخی از ابتدا تا زمان فعلی
به انحای گوناگون در حال جریان بوده اســت.
در چنین شرایطی ،تبیین و واکاوی این واقعیات برای عموم مردم
جامعه یک ضرورت انکار ناپذیر اســت ،ضرورتی که تفهیم عمیق
و مبنایی آن در افزایش توان کشــور و مقاومت پذیری مردم این
ســرزمین در نبرد و مقابله با هجمههای اقتصادی دشــمنان نظام،
از حیــث روحــی و ورانی مؤثر و تعیین کننده خواهد بود.
شایعه سازی و متشنج ساختن فضای روانی جامعه از حیث اقتصادی
در اولویت اصلی نظام ســلطه قرار دارد
شــایعه ســازی یکی از تکنیکهای دشمن برای تحقق و حصول
اهداف مورد نظر خود به شمار میرود ،رویهای که در جنگ نظامی
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مورد اســتفاده قرار میگیرد و این رویکرد و دســتور کار در جنگ
اقتصادی فعلی در دســتور کار قرار گرفته است.
با رصد اخبار رسانههای معاند ،به خوبی این واقعیت محرز میشود
که بخش قابل توجهی از سرمایه ،هزینه و انرژی دشمنان نظام در
ایجاد شایعههای اقتصادی علیه کشور ایران تمرکز پیدا کرده است.
ســاختن تصویری تیره و تار از اقتصاد کشــور و آیندهای دشــوار،
پیچیده و منحوس ،هدف نخســت نظام ســلطه علیه نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران ،مردم و جوانان این مرز و بوم است ،زیرا
در چنین بســتر و شــرایطی ،روحیه مقاومت پذیری مردم سســت
خواهد شــد و در نقطه مقابل در صورت بی اعتبار ســاختن و خنثی
ســازی اهداف نظام ســلطه ،توطئههای دشــمنان ایران اسالمی
نقش برآب خواهد شد.
پمپــاژ اخبــار کــذب و دروغ ،کوبیدن بر طبل شــایعاتی همچون
ورشکســته شــدن بانکهای ایران و نهادهای اقتصادی حساس
و اســتراتژیک ایران اســامی در آیندهای نزدیک گواهی است بر
صحــت ایــن ادعا که دشــمن نهایت تالش و توان خود را برای از
هم پاشــیدن شیرازه این مملکت به کار بسته است.
در چنین شــرایطی ،تبیین هر چه بیشــتر واقعیات برای عموم مردم
جامعه ،مولفهای اعتماد ســاز محســوب میشود ،به تعبیر دیگر باید
این واقعیت برای مردم و کشــور عیان و ملموس شــود که دشمنان
و معاندان کشــور برای پیشــرفت ،توسعه و شکوفایی این مرز و بوم
گامی بر نمیدارند و تمام اهداف آنها در راستای تأمین منافع خود
بــه هر طریق ممکن خواهد بود.
بــدون تردیــد ،مواجهه با فراز و نشــیبهای گوناگون ،تجربهای

اســت که در طول تاریخ ،کشــورهای بسیاری با آن مواجه شدهاند
و جوامعی که در برابر این فشــارها و فرازها و فرودها ایســتادگی و
ُمصِ رانه اهداف مورد نظر خود را پیگیری و دنبال کردهاند به ســر
منزل مقصود رســیدهاند ،کشــورهایی همچون آلمان و ژاپن پس
از جنگ جهانی ،مصداق و نمونهای تاریخی از این ادعا به شــمار
میروند ،کشورهایی که به ویرانهای از خاک تبدیل شدند و با روحیه
مقاومت پذیری ،امروزه به قدرتهایی برتر در جهان مبدل شدهاند
و نقش و اثرگذاری آنها در تحوالت اقتصادی جهانی و بین المللی
غیر قابل کتمان و انکار ناپذیر اســت.
اگرچه انتظار تمام شــدن دشــمنی نظام ســلطه با نظام مقدس
جمهوری اســامی ایران امری خام و واهی محســوب میشود ،اما
بایــد ایــن واقعیت را در نظر گرفــت که کلید زدن جنگ اقتصادی
و اعمال تحریمهای شــدید و ظالمانه ،آخرین حربه دشــمن برای
شکســت مردم ایران زمین به شــمار میرود و در صورت مقاومت
مردم این ســرزمین (همچون گذشــته) و البته در دســتور کار قرار
دادن برنامههای اقتصادی هدفمند و هوشــمندانه و پیاده ســازی و
اجرای دقیق سیاســتهای اقتصاد مقاومتی و حصول رونق تولید
بــه معنــای واقعی کلمه ،این واقعیت برای دشــمنان نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران مسجل خواهد شد که حتی اگر آنها میلی
به بوســیدن دســتهای ایران نداشته باشند ،اما قادر به بریدن آن
نخواهند بود و باید ایران اسالمی را به عنوان یک کشور خاص و با
ویژگیهای منحصر به فرد بپذیرند و زیستن در کنار آن را فراگیرند.
دشمنی ایاالت متحده به معنای عداوت تمام جهان با ایران نیست
یکــی دیگــر از واقعیات امروز در نظــام بین المللی معطوف به این
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شمار میرود.
امر میشود که عداوت واشنگتن با تهران به معنای عداوت تمامی
بــه واقع تحرکات اینچنینی دشــمن در کنــار جنگ اقتصادی در
کشورهای جهان با ایران اسالمی نیست ،بنابراین باید برای تقویت
قالب جنگ رســانهای و جنگ روانی قابل تبیین و تعریف اســت.
روابط دوستانه با دیگر کشورهای جهان و ُد َولی که در صدد مناسبات
حجت االسالم و المسلمین غالمرضا مصباحی مقدم ،رئیس کمیته
برد  -برد با ایران هستند تالش فزایندهتری در دستور کار قرا گیرد.
فقهــی بــورس اوراق بهادار و از نمایندگان ادوار مجلس شــورای
چندی پیش ،حســین ســاح ورزی ،نایب رئیس اتاق ایران ،در
اســامی در این خصوص به رســانهها میگوید :دشمنان کشور در
گفتوگویــی ضمــن تأکید بــر لزوم درک واقعیــت تحریمهای
جنــگ روانــی ،توطئه چینی میکنند ،بنابرایــن باید در این حوزه
اقتصادی اظهار کرد :در چنین بســتر و فضایی باید از شــکل گیری
برنامهها ،اهداف و دســتورکارهای از پیش تعیین شدهای تعریف و
اجماع بین المللی علیه کشــور جلوگیری کرد.
طراحی شــود و با رصد اخبار دروغ و کذب و شــایعه سازی دشمن،
وی معتقد اســت در ســطح داخلی باید از هرگونه تصمیمی که به
نهایت تالش الزم برای خنثی ســازی و
التهابات اقتصادی دامن زند ،پرهیز شــود
 بــدون تردید ،مقابله با فســاد یک بی اثر ســاختن آن از ســوی رسانههای
و کاهش هزینههای جاری دولت ،کنترل
ضرورت برای هر کشــوری که سودای داخلی در دستورکار قرار گیرد.
نقدینگی ،حصــول انضباط مالی هر چه
توســعه و پیشــرفت اقتصادی را در بــه زعم مصباحی مقدم ،تشــکیل اتاق
بیشــتر به عنوان اولویتی جدی و ویژه در
ســر میپروراند محسوب میشود ،اما فکری از نخبگان رســانهای در شــرایط
اولویت قرار گیرد.
دشمنان نظام با پمپاژ جهت دار اخبار ،فعلی و در راســتای خنثی سازی عملیات
نایــب رئیــس اتاق ایــران مقابله بدون
این اقدام مثبت و سازنده دستگاههای روانی دشــمن ،امری ضروری به شــمار
اغماض با فســاد را از مولفههای بســیار
ذی ربط را بگونهای منعکس میکنند تا میرود.پدارم ســلطانی ،نایب رئیس اتاق
تعییــن کننده در جلــب اعتماد عمومی
رویکرد مذکور به عنوان یک نقطه ضعف ایران در گفتوگویی با رسانهها به این امر
قلمداد میکند.
تأکید میکند که نخبگان باید از سکوت و
چه
هر
تفهیم
راســتای
در
(با این وجود و
و پاشنه آشیل نظام جلوه داده شود
عافیت طلبی اجتناب کنند و به واقع نقش
بیشتر تالش دشــمنان نظام برای آلوده
آفرینی نخبگان در بزنگاههای حســاس
ســاختن فضای روانی حاکم بر جامعه با
تاریخی ،سیاسی و اقتصادی کشور امری
اتــکای به رســانههای تبلیغاتی و حتی
ســازنده و مطلوب اثر خواهد بود.
فضــای مجازی ذکــر این نکته ضروری
وی معتقد است در صورت غفلت از این امر مهم ،سرمایه اجتماعی
اســت که حتی در مقابله نظام با فســاد ،نظام سلطه به پروپگاندای
دچار آســیب میشــود و ریال به همان جایی میرود که ســرمایه
تبلیغاتی و پمپاژ اخبار دروغ متوســل میشود)
اجتماعی در حال حرکت است.
بدون تردید ،مقابله با فســاد یک ضرورت برای هر کشــوری که
در پایان نباید این واقعیت را از نظر دور داشــت که در حال حاضر
ســودای توسعه و پیشرفت اقتصادی را در سر میپروراند محسوب
کشــور ایران با تروریســم اقتصادی طرف اســت ،طبیعت ًا مقابله با
میشود ،اما دشمنان نظام با پمپاژ جهت دار اخبار ،این اقدام مثبت
تروریسم مذکور ،به موازات لحاظ کردن مولفههایی خاص همچون
و ســازنده دســتگاههای ذی ربط را بگونهای منعکس میکنند تا
هوشمندی ،برنامه ریزی شجاعت ،جسارت ،مستلزم آمادگی روحی
رویکرد مذکور به عنوان یک نقطه ضعف و پاشــنه آشــیل نظام
و روانی و انسجام فزایندهتر داخلی در میان آحاد مردم خواهد بود و
جلوه داده شــود.بنگاههای خبری نظام ســلطه ،بصورتی جهت دار
یقین ًا با لحاظ کردن این گزارهها ،تحقق رونق تولید و تأمین منویات
و هدفمند ،مقابله با مفســدان اقتصادی را به عنوان نشــانه فســاد
مقام معظم رهبری در این خصوص ،با ســهولت هر چه بیشــتری
حاکمیت القاء میکنند ،در صورتی که اصل و اســاس این اقدام و
انجام میپذیرد و نائل شدن به چنین توفیقی ،بخش قابل توجهی
رویکرد در راســتای زدودن آلودگی از جامعه و برخی از نهادهای
از نارساییها و مشکالت اقتصادی کشور را مرتفع خواهد ساخت.
فعال در کشــور در دســتور کار قرار گرفته ،امری که یکی از مبانی
بــه تعبیــر دیگر در کنار اقدامــات و برنامه ریزیهای خرد و کالن
و اصول اساسی مملکت داری در مکتب و نظام اسالمی محسوب
اقتصــادی ،تقویــت روحیه مردم در برابــر هجمههای تبلیغاتی و
میشــود و به واقع برای نائل شــدن به عدالت به عنوان یکی از
روانی دشــمن ،از الزاماتی اســت که نباید تحت هیچ شــرایطی
اهــداف واالی نظام مقدس جمهوری اســامی ایران ،برخورد با
نادیده انگاشته شود.
فســاد و مفســدان اقتصادی یک الزام و ضرورت اجتناب ناپذیر به
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نگاه

ترامپ،
خاورمیانه و
برجام؛

خرید
سیاستمداران
نگارنده:دکترعلیرضامیریوسفی*

«به عنوان یک تاجر و یک پشتیبان مالی (انتخاباتی) افراد مهم ،وقتی شما پول
میدهید ،آنها هر غلطی که بخواهید برایتان میکنند» .این سخنان جنجالی
ترامپ در مصاحبه با وال استریت ژورنال ،در اولین روزهای رقابتهای مقدماتی
ریاست جمهوری در جوالی  2015بیان شد و در ماههای بعد بارها و بارها تکرار
شــد .از جمله ترامپ در مارس  2016در یک مناظره انتخاباتی گفت« :حامیان
مالی نامزدهای انتخاباتی را به طور کامل کنترل میکنند .من بهتر از هر کسی
این را می دانم ،چون در هر دو طرف ماجرا بودهام .من بهتر از هر کســی با این
سیستم آشنا هستم و تنها کسی هستم که قادر است آن را اصالح کند».
با اینحالظاهراًوی از افعال معکوس استفاده میکردهوبر اساسگزارشهای
موثق ،خرید سیاستمداران در دوسال اخیر به مرزهای جدیدی رسیده است.
یک نمونه قابل اتکا در این رابطه ،گزارش مفصل و سیزده هزار کلمهای سال
قبل آدام انتوس در نشریه نیویورکر بود که با جزئیات نقش این حامیان مالی
را در تعیین تمام و کمال سیاستهای خاورمیانهای ترامپ نشان داده است:
از انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس تا تخریب توافق هستهای با ایران.
مطابق گزارش انتوس ،ترامپ بر خالف ادعاهایش که یک میلیاردر خودکفا
در انتخابات است ،به شدت محتاج کمکهای مالی انتخاباتی بوده و هست.
از جملــه در اوت 2016و چنــد هفتــه بعد از معرفی وی به عنوان نامزد نهایی
جمهوریخواهان ،محبوبیت وی در نظر سنجی به شدت افت کرد و به تزریق
فوری پولهای کالن به ستاد انتخاباتیاش در رقابت با نامزد دموکراتها نیاز
پیدا میکرد .به همین خاطر و علی رغم دلخوریهای قبلی ،از شلدون ادلسون،
کازینوداروحامیمالیمهمجمهوریخواهاندرخواستکمکمیکند.ادلسون
که تا قبل از آن حامی مارکو روبیو ،رقیب ترامپ بود ،یک شرط بیشتر ندارد:
انتقال سفارت در نخستین روز ریاست جمهوری .ظاهراً این درخواست مورد
اســتقبال مشــاوران ترامپ قرار نمیگیرد ،ولی چند هفته بعد و با وخیم شدن
بیشتر اوضاع نظرسنجیها ،ترامپ شرط را قبول میکند و کمک مالی سنگین

ادلسون جانی تازه به ستاد انتخاباتی وی میبخشد .به عالوه بعد از این کمک
مالی کالن ،دیگر ســرمایه داران جمهوریخواه مردد نیز تشــویق به کمک به
ســتاد انتخاباتی ترامپ میشــوند که مهمترین نقش را در پیروزی ترامپ در
انتخابات داشت .با این حال ترامپ پس از پیروزی در انتخابات و تحت تأثیر
هشــدارهای رکس تیلرســون و جیمز متیس ،وزرای امور خارجه و دفاعش از
انجام این کار ســر باز می زند که به شــدت ادلســون را آزرده میکند .با این
حال درگیری ترامپ با دیگر رهبران حزب جمهوریخواه و اهمیت انتخابات
کنگره در سال  ،2018باز هم ترامپ را محتاج ادلسون میکند و در معاملهای
جدید و در ازای کمک  110میلیون دالری ادلســون برای انتخابات ،2018
انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس در دسامبر  2017رسم ًا اعالم میشود؛
موضوعی که به معنی تغییر سیاست هفت دههای آمریکا در این زمینه بود.
قدم بعدی خروج ترامپ از برجام بود که پس از آشــتی کنان مجدد ترامپ و
ادلســون و با راهیابی جان بولتون به کابینه ترامپ و بنا به ســفارش ادلســون
وارد مرحله جدیدی میشود.
تفــاوت خــروج ترامپ از برجام با انتقال ســفارت به بیت المقدس ،همراهی
دوتن از ســران عرب خلیج فارس با ادلســون و نتانیاهو برای متقاعد کردن
ترامپ برای خروج از برجام بود .در این همراهی بازهم رد پای شــرکتها و
حامیان مالی انتخاباتی ترامپ به وضوح به چشم میخورد .از جمله با وساطت
اریک پرینس ،بنیانگذار و مدیر شرکت بالک واتر که از حامیان مالی ترامپ
و متحدان استیو بنون بود ،محمد بن زاید ،ولیعهد ضد ایرانی امارات متحده
عربی بالفاصله بعد انتخابات به نیویورک میآید و با جاردکوشنر ،استیو بنون
و مایکل فلین ،مشاوران ارشد ترامپ دیدار میکند و ضمن درخواست برای
لغو برجام ،همان حرف نتانیاهو را تکرار میکند مبنی بر این که «مشــکل
اصلی ایران است و نه اسرائیل» .بن زاید مقدمات اتصال محمد بن سلمان،
نائب ولیعهد وقت عربســتان ســعودی به مقامات دولت ترامپ را نیز فراهم
میکند و پس از ســفر ترامپ به عربســتان ،به عنوان اولین سفر خارجی وی،
عم ً
ال مثلث نتانیاهو ،بن ســلمان و بن زاید ضد ایران شــکل میگیرد؛ مثلثی
که در  9آوریل  2018و با انتصاب جان بولتون به عنوان مشــاورامنیت ملی
آمریکا تبدیل به تیم «ب» شــد و نتیجهاش اعالم خروج ترامپ از برجام در
هشتم آوریل  2018بود.
این روزها در آستانه سالگرد اعالم خروج آمریکا از توافق هستهای ،تیم «بی»
در حال تدارک توطئههای جدید علیه ایران هســتند .از ســوی دیگر ،با ورود
آمریکا به مرحله مبارزات مقدماتی انتخابات ،نیاز ترامپ به جلب کمکهای
مالی افرادی مثل ادلسون و پرینس ،افزایش مییابد و در محاسبات آتی باید
این واقعیتها را در نظر گرفت .شاید بد نباشد بار دیگر صحبتهای ترامپ را
در مناظره با دیگر رقبای جمهوریخواه در سال  2016این بار با دقت بیشتری
بخوانیم« :وقتی پول بدهی ،هر غلطی بخواهی برایت میکنند...بیشتر افرادی
که در این مناظره هستند قب ً
ال از من پول گرفتهاند ،پول زیاد».


* کارشناس مسائل بین الملل
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رمز جدول شماره قبل:
نوبهاران

حل جدول شماره قبل

به  3نفر از خوانندگان محترم که رمز درســت
جــدول را برای ما پیامک کنند مبلغ یک میلیون
ریال به صورت نقدی اهدا میشود
شماره پیامک02186022778 :

اسامیبرندگان

امیر حسن موالیی

جواد درمنکی فراهانی
لیال آذرفروش
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FM Zarif›s visit to Qatar, timely and important
Relations between Iran and
Qatar have always been politically
widespread and important, and as an
expert on Middle East affairs says
the visit of Iran›s foreign minister to
Doha is very important and timely in
.the current juncture
,s visit to Qatar;39#&FM Zarif[
];39#&timely and important;39#&
Foreign Minister Mohammad
Javad Zarif traveled to Doha on
Tuesday to participate in the Asia
Cooperation Dialogue (ACD)
Summit and took part at the Qatari
.Emir›s dinner party
Iran and Qatar have had
very close friendship from the
neighborliness point of view for
Saudi ,2017 a long time. In June
Arabia, Egypt, Bahrain and the
United Arab Emirates (UAE) cut
diplomatic ties with Qatar, on the
accusation of causing instability in
the region. These countries accused
Qatar of supporting terrorist groups,
.including those associated with Iran
The tensions between Qatar and
Saudi relations rose when Qatari
emir was quoted as saying by the
official news agency. The statement›s
attributed to Sheikh Tamim bin
Hammad Al Thani, who called Iran a
great power and guarantee of stability
in the region, and had considered
Hamas to be the Palestinian
.representative
After Saudi Arabia boycotted
Qatar, Iran also allocated one of its
own ports to facilitate the transfer of
goods and food to Qatar, and left its
.air space open to Qatari airlines
Considering the importance of
the issue and visit of Iran›s Foreign
Minister to Qatar, the Islamic
Republic News Agency (IRNA)
interviewed Mohammad Saleh
Sedqiani, director of the Arabic
Center for Iranian Studies and Middle
.East expert on this subject
Sedqiani said at the beginning
of the interview that Zarif›s trip is

timely and important at this juncture;
Qatar is considered a member of the
Persian Gulf Cooperation Council.
Now that there is a tension between
Qatar and Saudi Arabia, it has a
good relationship with the Islamic
Republic of Iran, and Tehran can
use this opportunity against Saudi
.influence in the region
Adding that Qatar is a rich
country with a strong potential in
the realm of economics, the expert
noted it can help Iran in the economic
sphere, given the hostile sanctions of
.the US government against Iran
The Middle East expert went
on to say, “At the time of Saudi
cruel sanctions against Qatar, Iran
stood beside Qatar, declaring that
we oppose sanctions imposed on
Qatar and that sanctions are not a
good option against nations, and that
governments can, in times of conflict,
›.use the dialog option
He noted that Qatari Emir
commended Iran’s stances on Saudi
Arabia’s sanctions imposed on
the country, and the dinner party,
which the Emir of Qatar itself was
attending, highlighted the importance
of the trip and the proximity of Iran.Qatar relations
Saudi effort to isolate Qatar **
and prevent ties with Iran
According to Sedqiani, Qatar
is a member of the Persian Gulf
Cooperation Council (PGCC), which
includes Arab countries of Kuwait,
Oman and Qatar, and since the day
Qatar has been banned, this council
has been overshadowed and the
absence of Qatar has weakened the
council in the political and economic
.field
Director of the Arabic Center
for Iranian Studies and Middle
East expert added that Qatar has
threatened several times to exit the
council and the council will not
be able to survive if Qatar leaves
because Oman and Kuwait also have
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good relations with Qatar and they
.raised their strong protests
The analyst also said that Saudi
Arabia is trying to isolate Qatar, and
if pressure and sanctions continue,
Qatar will have to withdraw from
this council, and Saudi Arabia will be
considered as the main sufferer when
.the PGCC is weakened
The Middle East expert also
said that Iran had a deep divide with
Qatar on the Syrian issue, but these
differences never made it possible to
.cut relations with Qatar
At that juncture, friendly ties‹
between Doha and Tehran remained
and the Islamic Republic and the
Qatari side managed these relations
and did not allow tense relations
to take place, despite the Saudi
›.government›s efforts to pour fuel
ACD Summit and Iran›s **
opportunity to withstand Sanctions
Sedghian, director of the
Arabic Center for Iranian Studies,
highlighted, ‹Given the holding
of the Asia Cooperation Dialogue
(ACD) Summit in Qatar, this could
be an opportunity for Iran to use it as
defense against the US government›s
”.sanction on Iran
The expert concluded, Iran›s
neighboring 15 relations with
countries and East Asian countries
are a good and friendly relationship
and our political relations have
become stronger with the Asian
countries than before, and I think that
while the majority of the organization
are from Asia, it helps our country›s
stances against sanctions in the
.region
The regional expert added,
‹Iran›s president has announced that
there are six options in the face of oil
sanctions against the United States,
and this is a strong message for the
United States, and preserving the
relationship with the Asian countries
›.is a positive sign for Iran›s economy

Bilingual Economic Monthly

and some of its global powers are
reflecting. On the other hand, the
process of financing projects in
other countries by Chinese banks
has also attracted the attention of
governments. There is doubt that
Beijing›s actions are planned and
aimed at making other countries
indebted.
Financing of 100$ billion
worth of projects, along with its
infrastructure, has raised concerns
in Western countries, particularly
the United States, about Beijing›s
real goals for increasing global
influence and putting aside the
United States as the superior
economic and political power of the
world.
Despite criticizing Beijing for
paying loan and making indebted
other countries, the justification of
Chinese officials is that Beijing, at
its expense, creates infrastructure
for countries that need it, so both
sides benefit from it and this is a

win-win initiative.
On the very day of the meeting,
with rise of criticism against
China on the trend of paying loan
to developing countries, Chinese
officials expressed that they
were committed to not imposing
conditions on lending in a way that
countries were facing difficulties
to repay. On the other hand, most
Western countries are still skeptical
about the project, and so many of
them were present at a low-profile
level. The Daily Telegraph reported
in a report on China›s new Silk
Road project that Washington will
be forced to accept Beijing and to
work on the project.
The Fortune also believes that
the United States should not turn
its back on this economic belt. The
two countries, the world›s largest
economies, have no choice but to
cooperate in this ambitious project.
The United States has now kept
itself out this project, and this has

deprived itself of the opportunities
created by the new Silk Road.
According to such an analysis,
the US action will leave the world
deprived of US industrial initiatives
and capabilities.
** The Silk Road is a ground
for communication, development
In general all views are positive
about the project, and if the
intentions that Beijing considers for
this initiative can be implemented,
it can make significant changes on
the path to the development of the
countries of the Road.
According to media analysis,
the key to success and popularity of
the initiative is that it has focused
on the issue of development.
The Chinese are well aware that
development is mother of all
country›s issues, and the first step
is to build roads and infrastructure.
That›s why they are focusing on
transportation.
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Hope and fear for New Silk Road
The three-day ‹New Silk Road›
conference ended in Beijing, with
some participating delegates raised
concerns on Beijing intensions
on large investments and trend of
financing and project management.
Dozens of countries have
sent their senior representatives
to Beijing to attend the second
comprehensive meeting on China›s
major and transatlantic initiative
to create the ‹New Silk Road›. The
delegations from 110 countries,
including Iran, participated in the
conference to explore ways to
collaborate in the ‹One Belt, One
Road› project, also known as the
New Silk Road.
Some have resembled this
conference a great deal to the
meetings of the UN General
Assembly. The meeting ended on
Saturday April 27, which according
to Chinese President Xi Jingping,
during a three-day talks, new
economic deals worth 64$ billion
were signed.
** China; main center of Silk
Road
From near 110 countries that
sent delegations to the meeting
more than 35 countries participated
at the level of the president and
prime minister. Although the
Russian president and the Italian
prime minister were among the
most important figures in the
meeting, Italy›s participation as
the first advanced country (Group
7 member) in this super-project

attracted more attention than other
issues.
Since 2013, Beijing has begun
the implementation phase of the
project, and over the past two years,
it has focused its foreign policy
on it. The completion of this great
project will cover more than 60
countries from East Asia to Western
Europe and will account for more
than half of the world›s economy,
given their major contribution to
the world economy and population.
In addition to Italy, Germany and
France have already begun to
participate in the project, and it is
said that in the end, 19 European
countries will be involved in this
project.
In its report, Agence FrancePresse (AFP) reported that the
project is highly in favor of China,
contrary to claims by senior Beijing
officials. It is said that since 2013,
China has invested about 80$
billion in plans of the projects,
and has lent about 200$ billion
to do so. In contrast, since the
implementation of the plan, China›s
trade with the countries in the belt
has risen to 6,000$ billion.
Fortune magazine has provided
similar statistics. Over the past few
years, Chinese companies have
taken over most of the projects.
With more than 2$ billion in
funding for the government, these
firms created tax revenue for the
government and 300,000 new jobs.
The sensitivity towards China’s
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commercial targets has increased
since China›s export volume, is
strongly different from imports to
China. Examining the trains running
on the Chinese rail link to Europe
shows that roughly %95 of the trains
running from China are full, with
only about %70 of trains heading for
China.
** Concerns about Beijing›s
goals
By building New Silk Road,
China is working to make its
communication paths with the
world easier by establishing a
communication link between Asia,
Europe and Africa. This large-scale
transnational project has been
criticized from to two dimensions;
the concern behind Beijing›s plans
to expand geopolitical influence
in the world is one of the most
important issues that Washington
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to neutralize US sanctions, there
would undoubtedly be a little
space for maneuvering and acting
by Trump. Europeans, every now
and then, publicize and maneuver
on a mechanism, but after several
postponements stages, the
mechanism gives way to a new
mechanism.
For example, the ‹Special
Purpose Vehicle› (SPV), which
was scheduled to enter into
the implementation phase by
November 2018 and simultaneous
with the second round of US
sanctions, after a few months delay
finally gave its place to INSTEX;
The mechanism first reflected on
the January 31 in the statement of
the three EU member states during
a meeting held on the sidelines of

the UN General Assembly, but has
not yet entered into an executive
phase, and the Europeans have
related it to the official accession
of Iran to ‹ The Financial Action
Task Force ‹(FATF).
Making excuse and buying
time by Europe has led some
experts and officials in our country
to conclude that Washington and
Brussels are taking steps on the
same road.
Therefore, Iran›s foreign
minister, Mohammad Javad Zarif,
in April criticized in his Twitter
page the European positions,
and wrote that one year after
the United States has illegally
abolished the JCPOA, Europe
has not been able to collect
political will to confront American

economic terrorism. Even by
creating a bank channel for
humanitarian assistance. Instead,
the three European countries
are satisfying Donald Trump by
exerting pressure on the United
Nations about Iran defensive
capabilities.
Iran›s disappointment over
Europe›s commitment to an
agreement negotiated for 13 years
has been the cause of the nonEurope›s establishment of the
INSTEX. Iran, along with Russia,
Iraq, China and Turkey, are trying
to set up a similar mechanism to
INSTEX in order to form a front
in the East in the silence of Europe
against the Trump unilateral
measures.
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Despite Tehran›s years-long
commitment to the JCPOA, EU’s
still support has remained at the
political level, while the Brussels
leaders are expected to pay the cost
to rescue this deal for getting rid of
the dangers of its termination.
The European Union has faced
a flood of migrants and asylumseekers in recent years due to its
proximity to the crisis areas of the
Middle East and North Africa.
Meanwhile, the rise of terrorist
movements has made the continent
unsafe for years and raised the voice
of protest among European citizens.
Therefore, if JCPOA vanished and
tensions escalated in the region, it
is mostly European Union that will
suffer from such a situation not the
United States.
It was in this regard that
a few days ago, the deputy of
Foreign minister for political
affairs, Seyyed Abbas Araqchi,
during the ninth round of political
consultations between Iran and
Norway, lambasted Europe›s lack
of commitment and emphasized,
“Political support is not enough
for JCPOA and Europe must pay
cost to maintain this agreement
otherwise JCPOA will not be able
to survive and the United States is
responsible for its consequences.›
Since the European Union
and the United States are regarded
as traditional partners, after US
President Donald Tramp’s decision
to withdraw the US from this
international agreement, more
are paying on the performance
of Brussels leaders. They have
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to fulfill the conditions that have
been accepted, especially in the
development of economic relations
with Iran, in the post-JCPOA space.
By contrast, Iran has also
embraced its promises; something
that even US officials have
endorsed in their reports. The
adherence of Tehran to JCPOA
can be seen in the frequent reports
of IAEA Director General Yukiya
Amano, who is required to submit
a report every three months on
Tehran›s collaboration on JCPOA
efforts.
Amano, in the 14th and his last
quarterly report on Iran›s nuclear
activities, reaffirmed Tehran›s
constructive cooperation and wrote,
‹The Islamic Republic of Iran has
complied with all commitments
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related to the Joint Comprehensive
Plan of Action,› a sentence made in
13 previous reports by Amano.
The IAEA›s reports on
confirmation of Tehran’s
commitment is published every
three months that the United
States is exerting more economic
pressure on Tehran in the face of
every day silence of Europe.
The abolition of oil exemptions
for eight major Iranian oil buyers
was America›s latest attempt to
undermine Iran, followed by a
‹maximum pressure› policy.
In such a situation, the Iranian
authorities are expecting for the
European practical steps to be
taken to save JCPOA. According
to observers, if Europe were to
implement the mechanisms used
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Saudi Arabia and costly honeymoon with
unreliable government
These days, Saudi Arabia is in
a honeymoon in its relations with
the United States; a honeymoon
which was planned by the money of
the wealthy rulers of Riyadh with a
partner who is not to be trusted for
guaranteeing the monarchs’ survival.
[Saudi Arabia and costly
honeymoon with unreliable
government]
Donald Trump›s recent remarks
among his supporters indicated
that he would remain a resolute
advocate of the Saudi government,
largely due to Riyadh›s purchases
from US companies, ‹They have
nothing but cash, right?› he told
the crowd. ‹They buy a lot from
us, 450$ billion they bought.›
‹You had people wanting to cut off
Saudi Arabia ... I don›t want to lose
them,› he said. These remarks once
again revealed the US President›s
opportunism toward Saudi Arabia.
Though this is a fact that is as clear
as daylight, it seems that Riyadh
rulers ignore it for various reasons.
In the present circumstances
where the president of the United
States has a long record of unilateral
withdrawal from the international
agreements, the question remains to
be answered why the Saudi rulers
invest so much on Washington. With
what hope and guarantee?
** America- Saudi Arabia
relations a matter of turbulence
When Trump took over the
US presidency in the beginning of
2017, it was almost 2 years since
the start of reign of Salman bin
Abdulaziz in Saudi Arabia. Because
of the Democrats› views and their
particular vision, the anti-Iranian
arena for the Saudis and the Zionists
was not at least provided against
2015 Iranian nuclear deal. The
failure of Riyadh and Tel Aviv
to advance the Iranophobia and

obstruction against the nuclear deal
showed that the situation was not
in favor of neither Salman›s family
neither Benjamin Netanyahu.
When Trump entered the US
presidential election, his slogans
especially those which were against
Iran were greatly welcomed by
Riyadh, and this was concurrent with
the Saudi’s fear of this controversial
candidate’s approach that the United
States would no longer provide
security for other countries in free.
After Trump›s entrance in the
White House, the hope of the young
Saudi crown prince was increased
for undermining Iran’s regional
power. Since then, the common goal
of confrontation with Tehran has
further strengthened the WesternArab-Hebrew axis.
Unlike the tradition of previous
kings, Salman and his son put
aside conservatism in the domestic
and foreign arena to restore their
legitimacy by trying to gain US
support and advance their excessive
goals in the region in an easier and
more frankly way than before.
The Saudis did not have
anything to attract American support
except for the great wealth gained
from oil revenues; the wealth that
was used to attract Trump as a
businessman.
‹It›s easier to get money from
the king of Saudi Arabia than rent
a property in New York,› said the
president of the United States with
a tone that many analysts see as
contemptuous. “You see, Saudi
Arabia is a very wealthy country,
and we defend them. We actually
cost them, and they have nothing
else but large amounts of cash ...
we cost them to defend them, and
they - on the contrary - make huge
purchases from us. They buy $ 450
billion from us. . »

Although Riyadh and
Washington are experiencing close
ties these days, it›s unclear how long
this honeymoon will last, given the
US record of breaking commitments
and withdrawal from international
treaties.
What Saudi leaders tend to
ignore is that this honeymoon
ends regarding the changing
nature and fluidity of international
developments, as soon as the cost of
the US’ support of Arabia increases
from its benefits.
The story of the killing of Jamal
Khashoggi and the cost for Trump
to support Bin Salman showed that
the deal could expire. However, this
belief especially exists for the Saudis
as long as the flow of oil dollars goes
to America, Riyadh and Washington
are on the same front.
Given the growing possibilities
of Democrats› victory in the
upcoming presidential election in
the United States, some say that
the period of Trump in office may
not last much longer, and soon the
Saudis will realize their strategic
mistake in spending vast amounts of
money on Trump.
** Trump; an unreliable partner
Trump announcement that
Washington imminently withdraws
from the ‹International Arms Trade
Treaty,› adding another page to his
breach of promises.
The breach of promises by the
Republican president of America
seems to have no end. In the view of
the president of the United States,
anything that is not in the interest of
Washington›s economic interests,
and limits its freedom of action, can
be revised, whether it is a bilateral
treaty or an international treaty.
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House of Khalifa in Bahrain follows
Saudi lead
Regarding to verbal tension
between Iran and Bahrain over
the Strait of Hormuz, an expert on
Middle East affairs says the House
of Khalifa follows the Saudi lead in
the region.
Chief of Staff of the Iranian
Armed Forces Major-General
Mohammad-Hossein Baqeri said
on the sidelines of the 23th Military
Commanders› General Conference
on April 28, in response to the US›
sanctions on Iran, that if Iran’s oil
does not cross the Strait of Hormuz,
oil from other countries will not also
cross the Strait.
Bahrain›s Foreign Minister
Khalid bin Ahmed Al Khalifa
said on May 2 that Iran would not
be allowed to close the Strait of
Hormuz for even a day.
The spokesman for the Ministry
of Foreign Affairs Abbas Mousavi
responded to Bahraini Foreign
Minister, saying, ‹The Islamic
Republic of Iran ensures security of
the Strait of Hormuz as the highway
for supply and transport of energy to
the world as long as the interests of
the Iranian people by this vital and
important strait are met”.
The spokesman warned Bahraini
officials no to threaten the great and
powerful country of Iran.
The Islamic Republic News
Agency (IRNA), in an exclusive
interview with the expert on Middle
East affairs Reza Kalhor has focused
on these developments.
** Bahrain not apart from S.
Arabia regional hegemony
The Middle East expert
underlined that Bahrain›s policy
cannot be separated from Saudi
hegemony in the region, so Bahrain
cannot be said to speak about the
Strait of Hormuz as a sole country,
but we have to consider the Persian

Gulf Cooperation Council (PGCC)
as well as Saudi Arabia as a whole.
‹The issue that Bahrain has
been talking about is not a new one,
and there is no need for the Islamic
Republic to take serious stance on
this issue. The Bahraini authorities
are repeating the words of Saudi
officials and this is not new on the
part of Bahrain,› the analyst said.
Kalhor also went on to say
elsewhere that the Al Khalifa
regime, given the majority of the
Shia population of Bahrain, is
feeling a threat by the positions
of Iran in the region and declares
its views in line with the Saudis,
and this is not important for the
Islamic Republic to take stance,
given Bahrain is being regarded as a
microstate.
** Threat of closing Strait of
Hormuz by Iran
Kalhor made the remark that
Bahraini officials say Iran cannot
close the Strait of Hormuz and cause
isolation of the Islamic Republic.
It is baseless that the Persian Gulf
states themselves are aware of Iran›s
missile power in the region.
The analyst expressed that
threat to close the Strait of Hormuz
does not lead to the isolation of
the Islamic Republic. On the other
hand, the whole world knows that
Iran can take this action, and the US
authorities are fully aware of Iran›s
power in this regard.
The Middle East expert said that
the Islamic Republic of Iran is taking
steps to enforce its rule in the region,
and there seems to be no other way.
The West and its allies should know
if they want to sanction the Islamic
Republic on the global scene, they
must pay the price and the threat of
closing the Strait of Hormuz may be
one of the possible reactions of Iran
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that the West may pay back for.
Kalhor noted that, according
to international statistics, about 30
percent of the world›s oil tankers
are passing through the Strait of
Hormuz. About 80 percent of the
oil shipments crossing the Strait of
Hormuz depart for Asia, especially
India and China, which are among
the greatest trading partners of Iran.
Europe also imports a small portion
of its oil from the Middle East. And
this is a strategic region in terms of
the global economy.
The expert on Riyadh’s positions
against Iran said that Saudi Arabia is
sending its oil mainly from the Red
Sea to Europe, and it is an American
ally in the region, taking a position
in line with American policies in
the region, and repeatedly against
the threat of closing the Strait of
Hormuz by Iran.
He added that the reality is
that Bahrain is considered one of
the provinces of Saudi Arabia. In
the entire region, if we consider,
Bahrain is a country that has the
most compliance with Saudi Arabia
in comparison to other states. Even
some Arab countries, like Qatar and
Kuwait, have taken a stance on the
position of Bahrain over Middle
Eastern issues..
Kalhor concluded that Bahrain
has sheer obedience from Saudi
Arabia, and it is expected that
when Riyadh takes a position, the
country will continue to follow
Saudi policies. The same situation
will continue in the future. Iran›s
relationship with Bahrain is tense
in the current situation and after
the attack on the Saudi embassy
in Tehran, Manama has cut off his
diplomatic ties with Tehran.
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