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پیش شرط  توسعه

شما هیچ وقت به مشارکت در کارزارها برای مخالفت با 
مسأله هایی نظیر طرح صیانت، نه  به پتروشیمی میانکاله 
یا موافقت با رفتن زنان به ورزشگاه یا هر کارزار دیگری 
که خودتان آن را مهم می دانید و اثراتش فکر کرده اید؟ 

آیا شما این گونه مشارکت ها در تالش جمعی برای پیش بردن 
یک مطالبه را مؤثر می دانید؟ بگذارید یک نگاه جامعه شــناختی 

مهــم به کارزارها را مختصر توضیح بدهم.
ادوارد بَنفیلــد در کتــاب مبانی اخالقی یــک جامعه عقب مانده 
بــرای توصیف یک جماعت روســتایی جنــوب ایتالیا از مفهوم 
»خانواده گرایی غیراخالقی« اســتفاده می کند. بَنفیلد فهمید که 
مردم این منطقه عالئق شان فقط محدود به خانواده شان است و 
بیرون از دایره تنگ خانواده، افراد به هم اعتماد نمی کنند و حسی 
از مســئولیت نســبت به گروه های بزرگ تر ندارند، خواه محله، 
کلیســا، روســتا یا ملت باشد. )فوکویاما، کتاب اعتماد، ص. ۸۰(

آلکســی دو توکویل، متفکر فرانســوی قرن نوزدهم در کتاب 
رژیم قدیم و انقالب فرانسه می نویسد »زمانی که انقالب آغاز 
شــد در اغلب مناطق فرانســه یافتن حتی َده مرد که عادت به 
عمل هماهنگ و دفاع از منافع شان بدون یاری جستن از قدرت 

متمرکز داشــته باشند، ناممکن بود.« )همان(
جامعه ای که نخواهد عقب مانده باشد بین خانواده )عرصه روابط 
و عالئق محدود گرم و عاطفی( و حکومت )حیطه روابط سرد و 
مبتنی بر قدرت متمرکز و اغلب منفعت طلبانه( به عرصه واسط 
و میانی نیاز دارد. جایی که شهروندان در کنار هم: مسائل شان 
را طرح می کنند؛ درباره منافع شان با یکدیگر گفت وگو می کنند؛ 
به اختالفات و تفاوت های شــان با دیگران می پردازند؛ احساس 
عاطفــی بــا هم بودن و فراتر رفتن از خانواده را تجربه می کنند؛ 
احســاس ملت بودن و نیروی جمعی برای حل مسائل شــان و 
ایستادن در برابر اقدامات مخالف منافع شان را به دست می آورند.
اگر از این منظر به »فراتر رفتن از خانواده و احساس ملت بودن« 
به عنوان یکی از پیش شرط های توسعه و گریز از عقب ماندگی 
نگاه کنیم، آن گاه مشــارکت در کارزارها برای مخالفت با آن چه 
نمی پســندیم و احســاس می کنیم به زیان منافع مردم و ملت 
است، و حتی تالش برای تعریف کارزارها و مطالبه گری مدنی، 

راهی برای گریز از عقب ماندگی اســت.
مشــارکت در کارزارها، تمرین کار جمعی کردن اســت، بیرون 
آمدن از تنهایی و احساس خفگی بدون اکسیژن حیات اجتماعی، 
و زیســتن در فضایی اســت که احساس می کنیم دیگران را در 

کنار خودمان داریم.
مشارکت در هر امر اجتماعی، چیزی از جنس کارزارها که به ما 
حس »ما بودن« بدهد، یا تشــکیل انجمن و ســازمان جمعی، به 
خودی خود امری مثبت، سازنده و از شروط ملت شدن؛ و قدرت 
یافتن برای خلق اعتماد و کار جمعی کردن برای توســعه اســت.
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یکــی از وعده هــای انتخاباتــی رئیســی، 
»شایسته ســاالری« در انتصابات بود اما هنوز 
چند ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم نگذشته 
بود که انتشــار خبرهای حاکــی از انتصابات 
فامیلــی - رفاقتی در قوه مجریه نیز شــروع 
شــد و به علت پرشــمار بودن خبرها و تداوم 
آن موردتوجــه افکارعمومــی قــرار گرفت و 
حساســیت مردم و کارشناسان را برانگیخت 
و حتی در مجلس یازدهم همســو با دولت نیز 
۳۶ نماینــده در تذکری کتبی از انتصاب های 
فامیلی انتقاد کردند. باوجود فشــار رسانه ها و 
افــکار عمومی این روند همچنان ادامه دارد و 
کمتر روزی است که خبری درباره انتصاب های 
فامیلی - رفاقتی تازه ای، رسانه ای نشود. ریشه 
این انتصاب ها چیســت؟ آیا به گفته رئیســی، 
»عملیــات روانی« منتقدان اســت یا واقعیتی 
که از مرحله انکار گذشته است؟. این موضوع 
گفت وگوی ما با چند فعال سیاســی اســت که 

باهم می خوانیم:
فاضــل میبدی، فعال سیاســی: فامیل   �

ساالری یاور فسادساالری است
حجت االسالم محمدتقی فاضل میبدی با بیان 
اینکه چنانچه در جامعه مدنی دموکراســی به 
معنای واقعی فعال نباشــد پا گرفتن و نهادینه 
شدن شایسته ساالری بسیار سخت است، ادامه 
داد: در چنین جامعه ای اغلب وزرایی که در رأس 
کار قرار می گیرند، ســعی می کنند فامیل های 
خود را روی کار بیاورد. این مسئله تازه ای نیست 
و از قبل هم چنین بوده اســت. وی با یادآوری 
وعــده انتخاباتی رئیســی در مورد نداشــتن 
انتصابات فامیلی ادامه داد: رئیســی نتوانسته یا 
نخواســته یا نشده که به وعده خود عمل کند. 
البتــه حتی اگــر خود رئیس دولت هم بخواهد 
قطــار انتصابــات فامیلی را متوقف کند، موفق 
نخواهد شــد زیرا این پدیده علت های بسیاری 

دارد کــه کنتــرل آن را از عهده رئیس جمهور 
نیــز خارج می کند اما انــکار واقعیت انتصابات 
فامیلی هم پسندیده و قابل دفاع نیست. میبدی 
با بیان اینکه در جامعه ما برانداختن دو چیز کار 
سختی اســت یکی فساد اداری که ساختاری 
شــده و دوم مســئله فامیل ساالری که آن هم 
ساختاری شده، افزود: حاال چه کسی می خواهد 
بیایــد و با این دو پدیــده تلخ مبارزه کند؟ من 
نمی دانم. این فعال سیاســی اصالح طلب ادامه 
داد: تا زمانی که مســئله دموکراسی به معنای 
واقعی، مشــق حاکمان سیاســی کشــورمان 
نباشــد، این دو پدیده تلــخ هم وجود خواهند 
داشــت. انتخابات بســیار آزاد و شفافیت بسیار 
خوب، حالل این مشــکالت بنیــان برافکن 
است. او گفت: فامیل ساالری یاور و همدست 
فســاد ساالری اســت. کسی بخیل نیست که 
کســی از فامیل خــودش آدم کاردان و خوبی 
را بیــاورد و بگــذارد ولی خطر اینجاســت که 
فردی را بیاورد که متخصص نباشد و بخواهد 
ثروتی به هم بزند و فسادی ایجاد کند که این 
خطرناک اســت. در کدام جامعه آمار اختالس 
مانند ایران باالست؟ چرا؟ چون کسی که مثاًل، 
رئیس بانک شــده، سعی می کند معاون خود را 
از فامیل خودش، مثاًل دامادش منصوب کند تا 
درنهایت پنهان کاری مشغول اختالس شوند و 
خبری بیرون درز نکند. فاضل میبدی با تأکید 
بر اینکه رســانه ها و خبرنگاران باید حواسشان 
باشــد که در این شبکه های فامیلی - رفاقتی، 
کاًل فســاد درونی وجود خواهد داشــت افزود: 
چــون به هرحال می خواهــد پرونده ای در کار 
نباشــد و شــفافیت وجود نداشته باشد و طبیعتًا 
فساد هم به وجود می آید. نتیجه فامیل ساالری 
در جامعه می شــود فساد ســاالری. در جامعه 
ما این موضوع سیســتماتیک شــده و کی حل 
می شود را فقط خدا می داند. وی در مورد گفته 

رئیســی در مورد جنگ روانــی نیز گفت: من 
نمی خواهم روی شخص خاصی انگشت اتهام 
بگذارم و بگویم این اتفاق افتاده، من می خواهم 
بگویــم این اتفاق دارد می افتد. چراکه کنترل 
بدنه دولت از دســت رئیس دولت خارج شــده 
اســت، شاید هم اطالعات و گزارش های غلط 

به ایشان می دهند.
اعظمــی ســاردویی، نماینده مجلس:   �

مستندات زیادی از انتصابات فامیلی منتشر 
شده است

ذبیــح اهلل اعظمی ســاردویی با بیــان اینکه 
انتصابــات فامیلــی - رفاقتی وجــود دارد و 
بــدون شــک بازهم خواهد بود، رســانه ها را 
موظف دانســت تا مستندات این انتصابات را 
پس از راســتی آزمایی، منتشر و اطالع رسانی 
کنند. این عضو کمیســیون کشــاورزی ادامه 
داد: نمی خواهم در مقابل رئیس جمهور بایستم 
ولــی این انتصابات اتفاق افتاده و مســتندات 
بســیاری از آن هم منتشر شده است. اعظمی 
ســاردویی با بیان اینکه از همان ابتدای دولت 
در وزارتخانه ها، اســتانداری ها و سازمان ها و 
ادارات مختلــف، کم وبیش، شــاهد انتصابات 
فامیلی - رفاقتی بوده ایم، تأکید کرد: کســی 
نمی توانــد واقعیت وجود این انتصابات را انکار 

کند.
نجــف زاده، نماینده محلس: دولت باید   �

پاسخگوی اعتراض ها و انتقادها باشد
عــادل نجــف زاده، عضو کمســیون عمران 
مجلــس نیــز تأکید کرد: انتظــار ما از دولت 
ســیزدهم، توجه به برنامه رئیســی در زمینه 
عدالــت ورزی در تمام حوزه های توســعه ای 
اســت و توســعه ای اتفاق نخواهد افتاد مگر 
اینکــه ما کار را به کاردان بســپاریم. او ادامه 
داد: درباره انتصابات فامیلی - رفاقتی باید دو 
بحــث را از یکدیگــر تفکیک کرد تا بتوان به 

سیاسیون تاکید کردند:

فامیل ساالری یاور فسادساالری
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نتیجه مطلوب رســید. نجف زاده توضیح داد: 
نخســت اینکه در چارچوب استراتژی استفاده 
حداکثــری از نیروهای فرهیخته کشــور، اگر 
فــردی دارای شایســتگی های الزم اســت، 
صرفــًا، به دلیل فامیل با رفیق بودن با مقام یا 
مســئولی، کنار گذاشته شود و جامعه از توان و 
خدمات او بی بهره بماند. از این نگاه، انتصابات 
فامیلی مغایر شایسته ســاالری نیست. نجف 
زاده تصریــح کــرد: اما اگر افــرادی، فقط با 
تکیه بر مناســبات فامیلی - رفاقتی منصوب 
شــوند و با اشــغال کردن پست ها، کشور را از 
خدمت رســانی بهترین ها وبرترین ها در پیکره 
مدیریتی محروم کنند، این اقدامی اســت که 
پیشــگیری و مقابله با آن ضروری اســت. او 
به عنــوان یک نماینده از دولت خواســت تا با 
کنترل و نظارت مناســب، مانع از لطمه دیدن 
شایسته ســاالری از سوی انتصابات فامیلی - 
رفاقتی شود و افزود: به صالحیت و شایستگی 
برخی کسانی که اآلن در جایگاه های مدیریتی 
کشــور نشسته اند، شک و شبهه جدی داریم و 
می گوییم مبادا گزینه هایی بهتر و شایســته تر 
از این افراد هم باشند که نادیده گرفته شده اند. 
این نماینده مجلس درباره ارزیابی رئیسی که 
انتقادهــا از انتصابات فامیلی را عملیات روانی 
خوانــده، گفت: این انتصابات اتفاق افتاده و از 
طرف مجلس هم رصد می شود. هدف انتقادها 
از انتصابات فامیلی هم خدای ناکرده، تخریب 
دولت نیســت بلکه برای شناسایی و مهار این 
آفت مدیریتی اســت که آســیب های فراوانی 
برایی نظام و مردم دارد. نجف زاده تأکید کرد: 
دولت باید پاســخگوی اعتراض ها و انتقادها 
باشد و شفاف سازی کند. اگر ادعا می شود فالن 
انتصاب فامیلی - رفاقتی بوده، بررســی کند 
و اگر انتصابی فقط براســاس نسبت فامیلی و 
بدون داشتن تحصیل و تجربه کافی و مرتبط 
انجام شــده، آن را منتفــی کند و اگر انتصاب 
براساس شایسته ساالری بوده به مردم توضیح 
مســتند دهد و اگر هم انتصاب فامیلی ادعایی 
منتقدان، مبتنی بر شایعه و خالف واقع است، به 
مردم اعالم کنند. به گفته او، اگر انتصاب های 
فامیلی - رفاقتی، موردی و مصداقی بررســی 

و نتیجه اطالع رســانی شــود، مردم هم اقناع 
می شــوند و حس تخطئــه دولت نزد مقامات 

از میان می رود.
قوامی، فعال سیاســی: اطالع رســانی   �

و حتی افشــاگری انتصابــات فامیلی، حق 
رسانه است

ناصر قوامی نماینده دوره ششم، سخن رئیسی 
دربــاره »عملیات روانی دانســتن انتقادها از 
انتصابات فامیلی - رفاقتی را قابل نقد دانست 
و گفت: وظیفه رسانه ها و انتظار جامعه از آنان 
این اســت که تخلفات و کاســتی ها را در هر 
حوزه ای رصد و به مردم اطالع رســانی کنند و 
انتصابات فامیلی - رفاقتی هم مشمول همین 
مأموریت رســانه ها است. او افزود: خبرنگاران 
و رســانه ها برای انجام وظیفه و اطالع رسانی 
حرفه ای به مردم، نه باید تحت فشــار یا اتهام 
زنــی مقامــات قــرار بگیرند بلکــه بالعکس 
بایــد از خبرنــگاران و رســانه ها حمایت کرد 
و همــکاری الزم را داشــت زیــرا نتیجه کار 
رســانه ها، پاالیــش نهادهای قدرت و جامعه 
از فســادها و نابهنجاری هاســت. این نماینده 
ادوار مجلس ادامه داد: ســوای اطالع رسانی، 
حتی افشــاگری در چارچوب قانون و اخالق 
حرفه ای، حق رســانه است و مقامات هم اگر 
خبری کذب یا تحریف شــده باشــد، تکذیب 
می کننــد یا توضیح می دهند و نهایتًا هم مردم 
بهترین قاضی در اختالف رســانه ها و مقامات 
هســتند و طبیعی اســت، طرح بحث عملیات 
روانی، بدون پاســخگویی، موردپذیرش مردم 
نیســت. قوامی با اشــاره به اینکه فردی که 
منصوب شده اگر شایستگی و تخصص الزم را 
داشته باشد اشکال ندارد که فامیل باشد، گفت: 
اما باید بررسی صالحیت کرد تا فردی که مثاًل 
به اســتانداری ی فرمانداری منصوب شده آیا 
شــرایط الزم برای تصدی این پست را دارد یا 
به دلیل فامیل بودن با فالن مقام توانسته حکم 
مدیریتی مهمی را بگیرد. این فعال سیاســی 
اصالح طلــب تأکید گرد: انتصاب ها را فقط به 
علــت فامیلی - رفاقتی بــودن نمی توان زیر 
ســؤال بر د. مبنای اصلی باید شایسته ساالری 
باشــد و اینکه فرد شایســته، فامیل یا رفیق 

باشــد و نباشــد، موضوع فرعی است باید دید 
فرد منصوب شــده شایستگی و تخصص الزم 

در مورد مســئولیت خود دارد یا خیر؟
علیرضــا بیگی، نماینده محلس: اکتفا به   �

انکار کالمی، گره گشا نیست
احمد علیرضا بیگی عضو کمیســیون شوراها 
و امــور داخلی مجلس هم با بیان اینکه دولت 
منتقدانــی در حوزه هــای مختلــف و ازجمله 
انتصابات فامیلی - رفاقتی دارد که مســتند و 
غیرمســتند، برخی انتصابات را فامیلی می داند 
و معترض هستند، افزود: راهکار مقابله با این 
چالش، فقط شــفافیت و اطالع رسانی مستند 
و بهنــگام اســت تــا اعتماد مــردم به دولت 
تقویت شــود. او ادامه داد: اگر پاســخگویی و 
شفاف ســازی دولت اجرایی شود، دیگر، کسی 
چرات نخواهد کرد که دولت را به ناروا، متهم 
به انتصاب فامیلی - رفاقتی کند چون می داند 
با شفاف ســازی بهنگام دولــت، اعتبارش در 
افکار عمومی تضعیف خواهد شــد. اگر کسانی 
بی دلیــل اتهاماتی ناروایــی را به دولت وارد 
می کنند اعتبارشان در نزد افکار عمومی کاسته 
شــود اما پاسخگو نبودن به منتقدان و اکتفا به 
انکار کالمی، گره گشا نیست و نهایتًا، به زیان 
دولت و به ســود ذینفعان این انتصابات است. 
علیرضــا بیگی افزود: امروزه، عصر ارتباطات 
است و همه اخبار در فضای مجازیی و جامعه 
منتشــر می شود و دولت می تواند از فراگیری 
فضــای مجــازی به عنــوان مزیتــی برای 
پاسخگویی درباره انتصابات فامیلی - رفاقتی 
اســتفاده کند. عضو کمیسیون شوراها و امور 
داخلی مجلس تأکید کرد: نظارت از اختیارات 
نماینــدگان مجلس اســت و آنــان می توانند 
مــوارد تخلف انتصابــات فامیلی - رفاقتی در 
هر وزارتخانه ای را شناسایی و در قالب سؤال 
از وزیر یــا تحقیق و تفحص، پیگیری قانونی 
کنند. او در مورد آســیب های این انتصابات در 
جامعه نیز گفت: ادعاهایی درســت یا غلط در 
جامعــه پیرامون رواج انتصابات فامیلی وجود 
دارد که اگر پاســخ قانع کننده و شــفاف به این 
ادعاها داده نشود، داده نشود بی اعتمادی مردم 

به دولت را گســترده تر و عمیق تر می کند.
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ســخنگوی کمیسیون مشترک طرح حمایت 
از حقــوق کاربــران در فضای مجازی آغاز به 
کار مجدد جلســات این کمیسیون را از امروز 
اعالم کرد. این در حالی اســت که نایب رئیس 
کمیســیون مشترک نیز گفته است: »مطابق 
پیش بینی ها مراحل بعدی بررســی و تصویب 
طرح در ماه جاری طی خواهد شد و ما امیدواریم 
که بتوانیم در عرض یک ماه، نســخه نهایی 
طرح را به شــورای نگهبان تقدیم کنیم«. از 
زمان روی کار دولت سیزدهم، طرح صیانت از 
فضای مجازی در مجلس یازدهم کلید خورده 
اســت. طرحی که حــاال روی کاغذ »صیانت 
از حقــوق کاربران و خدمــات پایه کاربردی 
فضــای مجازی« نــام گرفته و میان مردم به 
طرحی برای فیلتر و مسدودســازی اینترنت و 
دشوار شدن دسترسی به شبکه های اجتماعی 
شــناخته شــده است. ســوای این، داده های 
رســمی مرکز آمار حاکی از آن است که ۸.۱۹ 
درصد کاربران یعنی معادل ۱۱ میلیون ایرانی 
از طریق شــبکه های اجتماعی کســب درآمد 
می کنند. بنابراین، کارشناسان و فعاالن حوزه 
اینترنت محدودسازی اینترنت را عماًل محدود 
کردن بیشــتر کاربران از دسترسی به گردش 
آزاد اطالعات می دانند. اما با این حال باز هم 
تندروهــای مجلس یازدهم به دنبال تصویب 
این طرح هستند. طرح صیانت، مخالفان بسیار 
دارد اما صدای موافقان آن به مدد رسانه های 
پرشــمار اصولگرا چنان بلند اســت که مردم 
و کارشناســان را نســبت به فرجام نهایی آن 
و تصویــب آن بــا محتوایی بــه زیان کاربان 
فضای مجازی نگران کرده اســت. حاال باید 
دید در جلســات آینده این کمیســیون، آیا این 
طرح مغایــر حقوق مردم، دچار اصالح جدی 
خواهد شــد یا تندورهای مجلس همان طور 
کــه آقاتهرانی دیگر عضــو جبهه پایداری در 

مجلس گفته بود »ما کار خودمان را می کنیم«، 
مصوبه ای با محدودســازی حداکثری فضای 
مجازی تحویل مردم خواهند داد؟ طناب کشی 
مخالفان و موافقان صیانت، ظرفیت تبدیل به 
ســوژه جذاب خبــری و مردمی طی روزهای 
آینــده را دارد، البته اگر مخالفان تمایلی برای 
اطالع رســانی و شــفاف سازی روند تصویب 
این طرح را داشــته باشــند، شرطی که تحقق 

آن، بعید به نظر می رسد.
نوری قزلجه: مسدودسازی و فیلترینگ   �

را با عنوان دیگری در طرح آورده اند
غالمرضــا نــوری قزلجــه از مخالفان جدی 
طــرح فعلی صیانت از فضای مجازی و عضو 
کمیســیون مشترک است. او بر این باور است 
که طرح فعلی در کمیسیون رأی نخواهد آورد 
زیــرا ایرادات جدی دارد. از او جویای آخرین 

وضعیت طرح شدیم:
جلسات کمیســیون مشترک چه زمانی   �

برگزار خواهد شد؟
تا کنون جلســه ای نداشــتیم و آنگونه که اعالم 
شده، فردا، جلسه این کمیسیون برگزار خواهد شد.

برخــی نمایندگان از تغییرات مثبت 70   �
درصدی محتوای ایــن طرح خبر داده اند. 

این موضوع را تأیید می کنید؟
بــه صورت رســمی هیچ گونــه تغییراتی در 
کمیســیون مطرح نشــده و رأی گیری درباره 
تغییرا انجام نشده است. آخرین محتوای طرح 
هنوز باقی است. طرح به حدی ایرادات اساسی 
داشــت که به رأی گذاشــته نشــد و قرار بود 
اصالحاتی بر آن انجام شــود اما هیچ جلســه 

رســمی در مورد آن برگزار نشده است.
تــا چه حد موافقان طرح صیانت به نظر   �

مرکز پژوهش ها توجه می کنند؟
موافقان صیانت با نظر مرکز پژوهش ها کاری 
ندارند آنها با نظر هیچ کسی کاری ندارند. هر 

چیز زوری دیده بودیم جز قانون زوری. آن ها 
بــه نظرات بخش خصوصی، مرکز پژوهش ها 
و دولــت و مرکز فضای ملی اعتنا نمی گذارند، 

این قانونگذاری نیست.
آیا طرح به همان شــکل اولیه تصویب   �

خواهد شد؟
این که طرح به همان شکل اولیه تصویب شود 
بستگی به نظر اکثریت اعضای کمیسیون دارد 
ولــی آن چه که در مورد اصالح شــدن طرح 
صحبــت می کنند واقعی نیســت. اصالحات 
غیررســمی اســت و صرفًا بازی با کلمات و 
تلخیص آنها اســت. تا جایی که من در جریان 
هســتم و نســخه هایی که در دسترس ما قرار 
گفته اشــکاالت اساســی رفع نشده و احتمااًل 
کمیسیون مشترک به این کلیات پر از اشکال 

رأی نخواهد داد.
مسدودســازی پیام رســان ها هنــوز   �

پابرجاست؟
مسدودســازی و فیلترینگ در این طرح وجود 
دارد امــا بــا این عنوان در طرح آورده نشــده 
ولی نتیجه آن مسدودســازی است. ایرادات و 
اشکاالت اساسی را هنور نتوانسته اند برطرف 
کننــد و طرح جایگزینی وجود ندارد به همین 

دلیل مبنای ما همان طرح اولیه اســت.
عنابســتانی: مردم نظر خود را نداده اند،   �

نمایندگان مردم تصمیم می گیرند
علــی اصغــر عنابســتانی عضو کمیســیون 
اجتماعــی مجلس و کمیســیون مشــترک 
صیانت که پیشــتر انتقــادات منتقدات طرح 
صیانت را »بی اســاس« خوانــده بود، معتقد 
اســت که نظر مرکز پژوهش های مجلس هر 
نظری می تواند باشد اما تصمیم گیرنده نهایی 

نمایندگان مجلس هستند.
بررســی طرح صیانت در چه مرحله ای   �

قرار دارد؟

قانون زوری!
عضو کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران درباره طرح »صیانت« هشدار داد:

پرستو بیرانوند
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طرح صیانت براســاس مصوبه کمیســیون 
بــرای کارشناســی بیشــتر و بررســی همه 
جوانــب مســئله و بــه ویژه جلســه با بخش 
خصوصــی و صاحب نظران بخش خصوصی 
و همچنیــن تلفیقی با پیشــنهادات دولت به 
مرکز پژوهش ها رفت. ۲۰ روز این مرکز وقت 
داشــت که طرح را به جمع بندی برســاند. بعد 
از ایــن ۲۰ روز مرکزپژوهش گزارش کاملی 
ارائه نداد و تقاضای تمدید این وقت را کرد که 
۲۰ روز دیگر وقت داده شد. مرکز پژوهش ها 
چند جلســه کارگروهی و کارشناســی برگزار 
کرده بود که مقرر شــد این فرصت ۲۰ روزه 
داده شــود تا کار کاماًل کارشناســی و دقیق به 

صحن کمیسیون برسد.
در الیحه بودجه، بودجه وزارت ارتباطات   �

به نسبت سال گذشته افزایش چشم گیری 
داشته آیا به طرح صیانت مربوط است؟

سال ها اســت که به زیرساخت های ارتباطی 
کشــور توجهی نشده است و روستاها وضعیت 
اینترنت مناسبی ندارند. مقرر شد امسال برای 
شبکه ملی اطالعات و توسعه زیرساخت های 
ارتباطی کشــور بودجه در نظر گرفته شــود. 
همچنین قرار اســت فیبــر نوری را مانند آب 
و بــرق و گاز بــه خانه های مــردم ببریم تا به 
راحتی از اینترنت اســتفاده کنند. این موضوع 

هزینه کالنی می خواهد.
ایــن موضوع به طرح ملــی اینترنت یا   �

شبکه ملی اطالعات مربوط است؟
شبکه ملی اطالعات به معنای اینترنت بهتر و 
بیشتر و استفاده از فضای اطالعاتی بهتر است. 
جو مســمومی ایجاد شــده که آن را مخالفت 
با اینترنــت بین المللی می بینند اما این قضیه 

امکان پذیر نیست.
نامــه مرکز پژوهش ها در مورد مخالفت   �

با طرح صیانت چقدر مورد توجه کمیسیون 
مشترک صیانت قرار می گیرد؟

نامــه ای کــه داده شــد نظر مســتقیم مرکز 
پژوهش هــا نیســت. مرکــز پژوهش ها به 
هر نظری برســد نظر خود را به کمیســیون 
ارائه می دهد و این بحثی غیررســمی اســت. 
باالخــره مرکز پژوهش ها نظر خود را خواهد 

داد. نظر مرکز پژوهش ها نظری کارشناســی 
برای اعضای کمیســیون اســت و کسانی که 
تصمیم می گیرند نماینده های مجلس هستند. 
نماینده هــای مجلس بــرای زوایای مختلف 

طرح تصمیم می گیرند.
یعنی ممکن است نظر مرکز پژوهش ها   �

کنار گذاشته شــود و نمایندگان خودشان 
تصمیم بگیرند؟

چنیــن حرفــی را از جانب مــا نزنید که نظر 
مرکز پژوهش ها کنار گذاشــته می شود. مرکز 
پژوهش های یک نظر کارشناســی می دهد، 
ممکن است نماینده با آن نظر موافق یا مخالف 
باشــد. تمام طرح هایی که در مجلس تصویب 
می شود مرکز پژوهش ها در کمیسیون حضور 
دارد و نظر خود را بیان می کند. در بســیاری 
موراد نظراتــی که مرکز پژوهش ها می دهد، 
نماینــدگان به دلیل متقن و کارشناســی نظر 
را نمی پذیرنــد. اختالف نظر کارشناســی که 
عجیب نیســت. ممکن است مرکز پژوهش ها 
نظــری بدهد و نمایندگان براســاس تجربه 
و نظر کارشناســی خود، نظر دیگری داشــته 
باشند. تصمیم را نماینده مردم می گیرد. مرکز 
پژوهش ها و مراکز مختلف نظر کارشناســی 
می دهند اما نمایندگان هستند که بین نظرات 

متعدد و متفاوت کارشناســی، نظر صاحب را 
انتخاب و تصمیم می گیرند.

شــما می گویید نماینده مردم انتخاب   �
کننده نهایی اســت. نظر کارشناسی مرکز 

پژوهش ها نیز همســو با نظر مردم است..
مــردم نظــر خود را نداده اند شــما نمی توانید 
قضــاوت کنیــد. بگذارید نماینــدگان مردم 

نظرات خود را بدهند بعد شــما نظر بدهید.
راهکار نمایندگان کمیســیون مشترک   �

بــرای دریافت و اطــالع از نظرات مردم 
چیست؟

نماینده مردم یعنی مردم و اســمش با خودش 
اســت. شما نماینده مردم را کنار می گذارید و 
می گویید کســی دیگری نماینده مردم است؟ 
کاماًل واضح و روشن است که نماینده مردم از 
طرف مردم حرف می زند نه هر کسی دیگری. 
هر کسی نمی تواند بیاید ادعا کند از طرف مردم 
حرف می زنم. مردم پای صندوق رأی کســی 
را انتخــاب کردنــد که از طرف آنها حرف بزند 
و آن فــرد از طــرف مردم صحبت می کند. هر 
نماینــده راهکار متعدد خود را دارد. ارتباطات 
متعــدد دارد. نماینده ها دفاتر خود وحضور در 
بین مردم دارند. هر نماینده ســاختارارتباطاتی 

دارد کــه وظیفه مردمی خود را انجام دهد.
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اظهــارات ابراهیم رئیســی، رئیس جمهــور در تلویزیون در خصوص 
انتصابات فامیلی، انتقاد چهره های سیاسی و کاربران فضای مجازی 
را در پی داشــته اســت. برخی در واکنش به ادعای رئیسی درخصوص 
رد انتصاب فامیلی، اسامی برخی افراد که از طریق رانت و ... در دولت 
پســت گرفته اند، را منتشــر کرده اند. رئیســی گفته بود: »بعد از طرح 
موضوع انتصابات فامیلی درخواســت کردم ۵ نفر را اســم بیاورند تا به 
عنوان مسؤول دولت پی گیری کنم، اما گفتند رسانه ها گفته اند ما هم 
گفتیم. ما در این دولت کسی را اتوبوسی نیاوردیم. مالک انتصابات، 
شایسته ساالری بوده نه نسبت های فامیلی.« بالفاصله پس از سخنان 
سه شنبه شب سید ابراهیم رئیسی در رد انتصابات و انتسابات فامیلی 
در فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی مواردی مطرح و نام هایی 
برده شــده که قصد تکرار آن ها را ندارم، چون غرض، اشــاره به نکته 
دیگری اســت. آقای رییســی در تمام سال های بعد انقالب و طی ۴۰ 
ســال در مصدر کارهای قضایی بوده و به همین خاطر گفتار و رفتار 

او تا قبل از ریاســت جمهوری جز در مناظره های مشــهور به چالش 
کشیده نشده و به همین خاطر ادبیات او با ادبیات رایج سیاست مداران 
متفاوت است وگرنه صریح و قاطع »هر« انتصاب فامیلی را رد نمی کرد، 
چون کافی اســت تنها »یک« نمونٔه نقض ارائه شــود. ابراهیم رییسی 
هــم وقتــی به صورت مطلق می گوید »انتصابات فامیلی نداریم« و ۵ 
مورد نام ببرید کافی اســت یک مورد نقض ارائه شــود تا نه تنها این 
ادعای او زیر ســؤال برود بلکه مدعاهای دیگر نیز هر چند به لحاظ 
روان شناســی کاماًل روشــن بود این سؤال چقدر برای او سنگین بوده 
که بالفاصله از سفر خود به کرمان بعد از مسکو سخن گفت و این که 
»برای من زحمتی نیست بین مردم باشم«. البته خبرنگار می توانست 
بپرســد شــاید یک ســهام دار بورس که این صحبت ها را می شنود با 
خود بگوید استراحت نکردن و شما پس از سفر مسکو و بالفاصله به 
کرمان رفتن چه تأثیری بر وضعیت بورس و ارزش ســهام من دارد؟ 
کاش کمی اســتراحت کنید تا تصمیــم بهتری دربارٔه بورس بگیرید 

چه کسی به رئیس جمهور اطالعات دروغ داد؟

دولت دلدادگان!
مهرداد خدیر
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و بــه وزیــر خود ارجاع ندهید یا اگر تصمیم گرفته اید اعالم کنید. من 
خســتگی ناپذیری شــما را محک نمی زنم به دنبال حفظ ســرمایه ام 
هســتم. دغدغٔه همٔه مردم ایران ارزش ســهام و دوبرابر نشدن قیمت 
مرغ و تخم مرغ و دارو با حذف ارز ترجیحی و خواست اکثریت مذاکرٔه 
مستقیم برای مصالحه به جای تکرار شعارهایی است که اگرچه برای 
عده ای نان و منصب دارد )بی انتصاب و انتســاب فامیلی و از شــدت 
شایسته ســاالری(، ولی برای اکثریت مردم ایران آب نمی شــود و این 
نیست که آقای رییسی از مسکو برگشته به خانه رفته یا رفته کرمان. 
چون قاعدتًا در کرمان اســتاندار و فرماندار و بخشــدار و همان یک 
لشگر آدم که در هر سفر دنبال ایشان یا قبلی ها راه می افتادند همین 
مســؤولیت را دارند که اگر درســت انجام نمی دهند چرا هستند و اگر 
درســت انجام می دهند خوب دارند انجام می دهند دیگر! از منظری 

دیگــر، این ادعا که »انتصابات فامیلی نداریم« 
در حالی که مشــهورترین جامعه شناس فعال در 
شبکه های اجتماعی و شهره به ایران دوستی را 
کنار می گذارند تا اندک اندک نیروهای خودشان 
)فامیــل به معنــی بزرگ تر و قبیله( را جایگزین 

کنند تا چه حد قابل قبول اســت؟
گزارش دروغ به رئیسی داده اند  �

به نوشــته عصرایــران، وهاب عزیزی، دبیرکل 
حزب جهادگران ایران اسالمی که در انتخابات 
ریاست جمهوری از ابراهیم رئیسی حمایت کرده 
بــود، در واکنش به ســخنان اخیر رئیس جمهور 
گفت: انتصابات فامیلی و حزبی در همه دولت ها 
مورد سؤال بوده، ولی در دولت سیزدهم عریان تر 
و با شــیب تندتری صورت گرفت. اصولگرایان 
بعد از هشت سال دوری از قدرت چنان به زمین 

بــازی قــدرت هجوم آوردند، که انگار کشــور بیگانه ای را فتح کرده 
باشــند. وی ادامه داد: انکار کردن رسانه ای موضوع انتصابات فامیلی 
و حزبی از ســوی ابراهیم رئیســی، خود دلیل محکمی بر وجود داشتن 
پدیده انتصابات فامیلی در سراســر کشــور است. اگر چنین پدیده ای 
وجود واقعی نداشت، قطعًا رئیس دولت زحمت مطرح کردن آن را به 
خود نمی داد. چون رســانه ای شــدن یک موضوع از زبان رئیس دولت 
به آن رســمیت می دهد. پس اصل موضوع جای بحث ندارد در کم 
و کیــف آن می تــوان صحبت کرد. متاســفانه تب انتصابات فامیلی و 
شــراکتی در دولت ســیزدهم چنان باال گرفت که بخار آن از رسانه ها 
به مشام رئیس دولت نیز رسید. هر چند آقای رئیسی معتقد است که 
انتصابات بر اســاس شایسته ســاالری بوده، ولی سؤال افکار عمومی 
و اصحاب رســانه این اســت که آیا شایســته ها فقط از محیط خانواده 

دولت، دانشــگاه امام صادق و خراســان بیرون می آیند؟ عزیزی در 
پاســخ به سؤال رئیس جمهور از رسانه ها پیرامون مطرح کردن برخی 
از مصادیق انتصابات فامیلی و نام بردن از آن ها، گفت: متاسفانه تعداد 
انتصابات فامیلی و حزبی در مجموعه دولت خارج از شــمارش اســت 
لذا ما از رئیس جمهور محترم درخواســت می کنیم خودشان به عنوان 
نمونه چند انتصاب غیرفامیلی و غیرحزبی نام ببرند تا مردم امیدوارتر 
شــوند. البته ما ابراهیم رئیســی را به صداقت در گفتار می شناســیم، 
احتمــااًل بــه ایشــان گزارش دروغ و خالف واقــع داده اند و یا اینکه 
تمــام واقعیت را نگفته اند. من خاطرم هســت مقام معظم رهبری در 
ادوار گذشــته به دولتمردان توصیه می کردند به گزارش های رســیده 

اطمینان کامل نکنند.
انتقاد از پدیده مقدادیسم  �

پیش از این نیز، احمدی بیغش، نماینده شــازند 
و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس خطاب به رئیس جمهور گفته بود: وجود 
ضعف شــدید در ادبیــات گفتمانی جنابعالی در 
عرصه هــای مختلــف، به هیچ وجه قابل توجیه 
نبــوده و دســتاویز قرار گرفتــن این ادبیات در 
شبکه های متعدد اجتماعی و رسانه های داخلی 
و خارجی زیبنده کشــور نیســت و شایسته است 
هر چه ســریعتر نسبت به اصالح این روند اقدام 
نمایید. آنگونه که پیداســت در دولت شــما نیز 
پدیده مقدادیســم نقش غلطی را ایفاء می کند... 
مگر در کشــور قحط الرجال علمی و سیاســی 
داریم که در نهاد ریاســت جمهوری چهار نفر از 
اساتید برجسته دانشگاهی کشور دیده نمی شوند 
که حداقل در مناسبات رسمی چند خط بنویسند 
و به شــما بدهند تا این همه شــاهد گفتمان ضعیف و بحث برانگیز 
غیرعلمی و غیراستنادی از شما نباشیم؟! اتکای افراطی به مجموعه ای 
محدود از فارغ التحصیالن دانشگاه امام صادق )ع( در سطوح مدیریتی 
کالن کشــور، حتی نام این امام عزیز و معصوم را نیز در جامعه تحت 
الشــعاع قرار داده اســت، دولت شــما ظاهراً دولت دلدادگان است، به 
یک عزیز دردانه خاص که باید همه اتفاقات، انتصابات و استنادها به 
ایشــان ختم شــود. این همان پدیده پرهزینه ای است که در هر دولت 
وجود داشته و در نهایت به پاشنه آشیل تمام عیار تبدیل می شوند که 
دیدیم در گذشته این طور بود. انتصابات در وزارتخانه ها و سازمانهای 
تابعه دولت هم تقریبًا داِد همه دلسوزان را در آورده است، نفوذ برخی 
افراد در وزارتخانه ها برای انتصابات تا حدی اســت که تقریبًا وزیر یا 

وزرای مربوطه به بی اثرترین فرد در این انتصابات تبدیل شــده اند.

تب انتصابات فامیلی و شراکتی در دولت 
ســیزدهم چنــان بــاال گرفــت کــه بخــار آن از 
رسانه ها به مشام رئیس دولت نیز رسید. 
هــر چنــد آقــای رئیســی معتقــد اســت کــه 
اســاس شایسته ســاالری  بــر  انتصابــات 
بوده، ولی ســؤال افکار عمومی و اصحاب 
رســانه این اســت که آیا شایســته ها فقط 
از محیــط خانــواده دولــت، دانشــگاه امــام 

صادق و خراسان بیرون می آیند؟
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روز جمعه انتشــار خبر تفاهم عراق و عربســتان در خصوص صادرات 
بــرق بــه عراق، نگرانی هایی در خصوص ســایه انداختن این اتفاق 
بــر بــازار صادراتی ایران ایجاد کرد. عراق بــرای تأمین برق روزانه 
خود وابســتگی شــدیدی به واردات دارد و تنها ۶۰ درصد نیاز خود را 
می تواند تولید کند. بنابراین ۴۰ درصد از نیاز برق این کشــور باید از 
طریق واردات تأمین شــود.هرچند عراق و عربســتان تفاهمی برای 
واردات داشته اند اما این تفاهم بنا به دالیلی که در ادامه اشاره می شود 

نمی توانــد بازار ایران را تهدید کند.
مهم تریــن نکتــه در تبادالت انرژی کشــورها بویژه برق، ضرورت 

عدم وابســتگی کامل به یک کشــور است. از 
آنجا که هر گونه تنش در رابط سیاسی احتمال 
قطع روابط تجاری را به دنبال دارد؛ کشــورها 
سعی می کنند سبد واردات انرژی خود را متنوع 
کنند تا در صورت بروز مشــکل و قطع صادرات 
از ســوی کشــور مبدأ دچار بحران نشوند. این 
موضــوع در خصوص برق کــه اهمیت زیادی 
دارد و قطعی آن بحران آفرین می شــود از سایر 
انرژی ها مهم تر اســت. بر اساس این پروتکل، 
منطقی اســت که عراق به منظور متنوع شــدن 
ســبد واردات انرژی خود با کشورهای دیگر نیز 
وارد مذاکره شود. نکته دوم در خصوص مذاکره 
عراق و عربستان، عدم امکان اجرای این تفاهم 
در کوتاه مدت است. اول آنکه این دو کشور فعاًل 
یک تفاهم اولیه داشــته اند و هنوز توافقی بین 

آنها منعقد نشــده و دوم اینکه حتی با وجود عقد قرارداد و برقراری 
توافق تا انجام واردات از عربســتان در حالت خوشــبینانه دست کم ۲ 
سال زمان نیاز است. در حال حاضر هیچ خطوط انتقال برقی بین این 
دو کشــور وجود ندارد لذا برای واردات برق الزم اســت ابتدا سرمایه 
گذاری اولیه ای برای ایجاد شــبکه برق انجام شــود. شبکه ای که به 
گفته وزیر انرژی عربستان ساخت آن ۲ سال به طول خواهد انجامید.

شــاهزاده عبدالعزیز بن ســلمان، وزیر انرژی عربســتان سعودی در 
مراســم آنالین امضای این تفاهم نامه گفت: عربســتان سعودی که 
بزرگترین صادرکننده نفت جهان است، قصد دارد به سرمایه گذاری 
بهینه در اتصال برق با عراق دســت پیدا کند. عادل کریم، وزیر برق 
عراق نیز اعالم کرد این اتصال در مدت دو ســال تکمیل خواهد شــد 

با این حال جزییات نحوه اتصال این شــبکه ها یا میزان برقی که به 
عراق وارد خواهد شــد، منتشر نشد.

به این ترتیب حتی اگر عربســتان به منظور تصاحب بازار برق ایران 
در عراق نیز وارد مذاکره شــده باشــد؛ حداقل در کوتاه مدت توفیقی 
نخواهد داشــت. اما نکته ســومی که احتمال از دست دادن بازار برق 
عراق را کمرنگ می کند؛ هزینه انتقال برق از عربستان به عراق است. 
فاصله مراکز تولید برق این دو کشــور به قدری زیاد اســت که حتی 
با ایجاد شــبکه و خطوط انتقال برق نیز، برق مقرون به صرفه ای از 
عربستان به عراق نمی رسد و هزینه ها برای عراق بسیار باال خواهد 
بود.  بنابراین در رقابت عربستان و ایران در انتقال برق، برد با ایران 
اســت چرا که خطوط انتقالی کوتاه با عراق داشــته و برق ارزان تری 

به عراق می تواند بفروشد.
بــا توجه بــه نکاتی که ذکر شــد؛ کاماًل درک 
می شــود که ورود عربســتان به بازار برق عراق 
صرفًا یک بازی سیاسی برای کاهش نفوذ ایران 
و ایجــاد یک حفــاظ امن انرژی برای عراق در 

شرایط بحران است.
بازار ایران تهدید نمی شود  �

مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت 
برق کشور گفت: هر کشوری مختار است با 
کشــورهای همجوار خود برای تبادل انرژی 
مذاکره، گفت و گو کند. با توجه به اطالعاتی 
که از نیاز کشــور عراق به برق دارم توافق 
بــرای واردات برق از کشــورهای مختلف 
منطقــی به نظر می رســد. به گفته او عراق 
تــوان تولیــد بخش قابل توجهی از نیاز برق 
خود را ندارد و منطقی است که با کشورهای همسایه تبادالتی 

دراین حوزه داشته باشد.
رجبی مشهدی اظهار کرد: ایران در بازار برق عراق، حضور موثری دارد 
و صادرات برق به عراق در حال انجام است و در قالب چارچوب های 
موجود مبادالت انرژی انجام می شود. او با بیان اینکه نیاز برق عراق 
بیــش از ۲۵ هزار مگاوات اســت ادامه داد: قــدرت قابل تأمین برق 
در عراق یعنی تولید نیروگاه های این کشــور حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد 
نیــاز را تأمیــن می کنــد. او در خصوص میزان صادرات برق به ایران 
بــه عــراق گفــت: نمی توانم عدد دقیقی اعالم کنــد اما بخش قابل 
توجهی از نیازی که عراق به برق دارد از طریق شــبکه های موجود 
قابــل تأمیــن نیســت و نیاز به یک برنامه بلندمــدت دارد. به عقیده 

خطر حضور عربستان در بازار برق منطقه چقدر برای ایران جدی است؟

سایه سنگین عربستان بربازار صادراتی ایران

هم اکنون ایران به سه یا چهار کشور 
صادرات برق دارد. از ترکمنستان، 
ارمنســتان و آذربایجــان بــرق وارد 
می کنیــم و بــه کشــورهای عــراق، 
افغانستان و.. برق صادر می کنیم. 
پیش از این تبادل انرژی بین ایران 
و ترکیــه نیــز برقــرار بــوده که در حال 

حاضر این ارتباط قطع است.

شادی همایونی
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ســخنگوی صنعت برق، نکته مهم در ارتباط با دیپلماســی انرژی آن 
اســت که کشــورها نباید به لحاظ تأمین انرژی وابســتگی مطلق به 
یک کشــور داشــته باشند. از آنجا که هر گونه تنش سیاسی در روابط 
کشورها ممکن است به قطع صادرات انرژی منجر شود؛ در صورت 
وابســتگی مطلق، کشــور واردکننده دچار اخالل و زیان های جبران 
ناپذیری می شــود. این مالحظه بویژه در خصوص انرژی برق حائز 
اهمیت اســت. بر این اســاس، کشورها خود را به کشورهای همسایه 
وابســته نمی کنند و واردات برق کشــورها معمواًل کمتر از ۱۰ درصد 
انرژی مورد نیاز تعریف می شود. او متذکر شد: کشور ما به دلیل قرار 
گرفتن در موقعیت بســیار اســتراتژیک جغرافیایی قرار گرفته و از این 
جهت بحث ترانزیت انرژی در ایران به صورت جدی مطرح می شود.

رجبی مشهدی عنوان کرد: در زمان های پیک مصرف در کشورهایی 
کــه نیــاز به برق دارند، جابجایی انرژی از کشــورهای با تولید مازاد 
از طریق ایران امکان پذیر اســت. در حال حاضر با کشــورهایی که 
مــرز خاکــی داریم، در حال تبادل انرژی هســتیم. اما این تبادالت 
ســهم بزرگی از نیاز کشــورها نیســت و بین ۵ تا ۱۰ درصد نیاز برقی 

کشورها تبادل می شود.
او اضافه کرد: هم اکنون ایران به ســه یا چهار کشــور صادرات برق 
دارد. از ترکمنســتان، ارمنســتان و آذربایجان برق وارد می کنیم و به 

کشــورهای عراق، افغانســتان و.. برق صادر می کنیم. پیش از این 
تبــادل انــرژی بین ایران و ترکیه نیــز برقرار بوده که در حال حاضر 
این ارتباط قطع اســت. رجبی مشــهدی تاکید کرد: اولویت ما تأمین 
برق کشــور اســت. لذا زمانی صادرات برق صورت می گیرد که نیاز 

کشــور به طور کامل برطرف شده باشد.
انگیزه سیاسی عراق و عربستان برای همکاری در حوزه برق  �

حمید جاجرمی کارشناس حوزه برق نیز توضیح داد: از نظر ژئوپلتیک 
وابستگی به واردات برق آثار شدیدتری نسبت به وابستگی به واردات 
گاز دارد. از این رو کشــورها ســعی می کنند میزان وابستگی به برق 
را کاهش داده و بیشــتر روی واردات گاز و تبدیل آن به برق تمرکز 
کنند. نیروگاه ها نیز عمدتًا دوگانه سوز هستند و به جای گاز می توانند 
از سوخت مایع استفاده کنند. بنابراین در صورت قطع گاز می توانند از 
ســوخت جایگزین بهره ببرند. اما برق جایگزین ندارد و اگر کشــوری 
وابســتگی برقی داشــته باشد آسیب پذیری باالیی خواهد داشت. بر 
این اساس صادرات گاز و برق برای ایران به لحاظ میزان اثرگذاری 
روی کشــور هدف متفاوت اســت. به عبارت دیگر ایران از صادرات 
برق می تواند به عنوان یک اهرم فشار استفاده کند اما از صادرات گاز 
نمی تواند این بهره مندی را دست کم در کوتاه مدت داشته باشد؛ چرا 
که کشورها امکان جایگزینی و یا استفاده از ذخایر را خواهند داشت.
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تابوشکنی؟
تهراندرنگرشهایسیاستخارجیخودتغییرمیدهد

می شــد پیش بینــی کرد که ســفر 
»ابراهیم رئیسی« به مسکو به مثابه 
نقطه عطف تازه در سیاســت خارجی 
جمهوری اسالمی ایران خواهد شد.

این اتفاق نه در تغییر اصول انقالبی 
»سیاســت موازنــه منفی« میان دو 
بلوک شــرق و غرب کــه از دوران 
جنــگ ســرد باقی مانــده، بلکه در 
اجبارهایی است که به هر حال تهران 
را بــه برخی تغییرات در نگرش های 
سیاست خارجی خود واداشته است.

انــدک زمانــی پس از بازگشــت 

رئیســی از مسکو و گفت وگویش با 
»والدیمیر پوتین« که شــکل انجام 
آن پر از حاشــیه بود، به ناگاه تهران 
رویکرد جدید خــود را در مذاکرات 
ویــن تغییر داد. وزیــر امورخارجه 
برخــالف معمــول، بــا صراحت از 
آمادگــی تهران بــرای گفت وگوی 
مســتقیم با دولت ایــاالت متحده 
امریــکا در صــورت دســتیابی به 
یــک توافق خــوب و مطمئن خبر 
داد. او با اشــاره بــه »رویکرد جدید 
فعالیت هســته ای« که در آن نه تنها 

گفت وگوی مســتقیم با امریکا، بلکه 
»مشــورت با همه همسایگان ایران 
درباره برجام« را نیز شامل می شود، 
چشــم ناظــران داخلــی و خارجی 
را خیــره کرد. مهم تــر اینکه »علی 
شمخانی« دبیر شورای عالی امنیت 
ملی نیز اظهاراتی هم سو با »حسین 
امیر عبداللهیان« بیان کرد. او گفت: 
»تهــران زمانــی وارد گفت گــوی 
مســتقیم با امریکا می شود که یک 
توافق خوب در دســترس باشــد.« 
شــمخانی با اشاره به مبادله نوشتار 

جالل خوش چهره
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غیر رسمی با امریکا که در هفته های 
اخیر در وین جریان داشــت، تصریح 
کرده است: »این روش ارتباطی تنها 
زمانــی با روش های دیگر جایگزین 
می شود که توافق خوب در دسترس 

باشد.«
رویکرد تهران بدون پاســخ از سوی 
واشــنگتن نیــز نبوده اســت. »ند 
پرایــس« ســخنگوی وزارت امور 
خارجه امریــکا بالفاصله به مواضع 
تازه تهران پاسخ گفت. او تأکید کرد: 
»از گفت گوی مســتقیم با مقام های 
ایرانی در باره این موضوع )هسته ای( 
و نیــز موضوعــات دیگر اســتقبال 
می کنیــم.« جالــب اینکه برخالف 
دیگر ســخنگویان دســتگاه دولتی 
امریــکا، مبادله زندانیان میان تهران 
و واشنگتن را خارج از توافقی دانست 
که در وین درحال انجام اســت. او با 
هشیاری و تجربه آنچه در توافق سال 
۲۰۱۵ میــالدی رخ داد، از هم اکنون 
موضوعاتــی ماننــد مبادله زندانیان 
میــان طرفین را امری حاشــیه ای و 
دور از متــن مذاکــرات جاری اعالم 
کرد. در این حال ســخنگوی وزارت 
امور خارجه ایران نیز آزادی زندانیان 
دو تابعیتی را از سوی تهران، فارغ از 
توافقات و بلکه امری انسان دوستانه 

خوانده است.
حــال همــه در انتظار گشــایش ها 
و یــا نتایج مؤثــر در روابط خارجی 
ایــران هســتند. توافــق احتمالی 
آینده در چارچوب مذاکره مســتقیم 
»تهران و واشــنگتن« بســتر ساز 
ایــن مهم خواهد شــد. نکته مهم تر 
اینکه تصمیــم تهران با هواخواهی 
و یــا ســکوت معنــادار جریان ها و 

طیف هایی همراه شده که تا پیش از 
این، از گفت گوی مســتقیم ایران و 
امریکا تابو ســاخته و علیه آن جامه 
از تــن به در می کردنــد. به عبارت 
دیگــر، اکنون با نگاه به ســکوت و 
یــا روش های توجیهی ابراز شــده 
مخالفان فعال دیروز، روشــن است 
کــه مخالفت ها بــا مذاکراتی چنین 
خاستگاهی ایدئولوژیک و پای بندی 
بــه اصول نداشــته، بلکه ناشــی از 
گرایش هــای جناحی و رقابت های 
سیاسی بوده است؛ اینکه کدام دولت 
مســتقر، طرف گفت گوی مستقیم با 

امریکائیان باشد.
مثلی است معروف که می گوید؛ برای 
گفتن آنچه در گذشــته رخ داد، همه 
آینده را وقت هســت. حرف حاال را 
بایــد حاال زد. از این رو، مهم توافقی 
اســت کــه بتواند ایــران را با حفظ 
اعتبــار و کرامتش به جامعه جهانی 
بازگردانــد. بنابرایــن هرگونه نقد، 
مخالفــت و موافقت با آنچه در وین 
و در رویکرد تازه تهران به سیاســت 
خارجی الزم اســت را باید در کیفیت 

توافــق احتمالی در حال انجام دنبال 
کرد. توافقی که خبر آن را »میخائیل 
اولیانف« نماینده خبر ساز روسیه در 
وین اعالم کرده اســت. او در توئیت 
خــود با خوش بینی نوشــته اســت: 
»نماینــدگان گروه ۴+۱ و ایران در 
جلسه دوشنبه )چهارم بهمن ۱۴۰۰( 
به تدوین بخش مهمی از متن پایانی 
مذاکــرات وین ادامه دادند. این یک 

تمرین کم وبیش موفق بود...«.
بــه این ترتیب می توان پیامد ســفر 
پرحاشیه ابراهیم رئیسی را به مسکو 
در آنی ترین شکل درچند وجه، چنین 
خالصه کرد: نخست؛ پوتین نمایشی 
از تأثیــر گذاری مســکو بر مواضع 
تهــران را بــه رخ رقیبان غربی خود 
کشید. دوم؛ تهران سرانجام رویکرد 
تازه ای را در نه تنها فعالیت هسته ای، 
بلکه سیاست خارجی خود آغاز کرده 
است. سوم؛ تهران براساس اظهارات 
وزیر امورخارجه، پذیرفته است که با 
همه همســایگان خود درباره توافق 
هســته ای )برجام( آینده مشــورت 
کند. چهارم؛ نگرش ســنتی سیاست 
خارجی نه شــرقی و نه غربی، ممکن 
اســت در آینده دستخوش تغییراتی 
شود که برخی آن را گرایش به شرق 
و برخی دیگر شــروع رویکرد موازنه 
مثبــت در سیاســت خارجی ایــران 

پیش بینی می کنند.
پنجم؛ غالب مخالفت ها و هواداری ها 
از رویکردهای سیاســی دولت های 
مســتقر در داخــل، متأثــر از منافع 
جناحی است و نه الزامًا آنچه دغدغه 
منافــع ملــی و ارزش های اصولی و 
ایدئولوژیــک خوانــده می شــود. 

روزهای پر خبری در پیش اســت.

»تهــران زمانی وارد گفت گوی 

مستقیم با امریکا می شود که 

یــک توافــق خوب در دســترس 

باشد.«
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در هفته های اخیر عرصه سیاســت 
خارجی کشور با تحوالت گسترده ای 
روبــرو بــوده و فراز و نشــیب های 

مختلفی را تجربه کرده است؛
در کنــار مذاکــرات هســته ای در 
وین بــرای تعیین تکلیــف نهایی 
برجام، شــاهد سفر وزیر امور خارجه 
کشــورمان به عمــان، قطر و چین 
و ســفر رئیــس جمهور به روســیه 
نیز بوده ایم. ســفرهای متنوعی که 
نشان می دهد بازار رایزنی ها و چانه 
زنی هــای دیپلماتیک در ســطوح 
منطقــه ای و جهانــی همچنان داغ 

اســت و دولت ایران می کوشــد در 
بحبوحــه بحران هــا و چالش های 
داخلی و بیــن المللی، منافع ملی را 

حفظ کند و ارتقاء دهد.
بــا ایــن وجود مروری بر ســفرها، 
جهت گیری هــا و تصمیمات اتخاذ 
شــده اخیر نشــان از وجــود نوعی 
تداوم در رویکرد سیاســت خارجی 
کشــور دارد. در مذاکرات وین شاهد 
هستیم که با وجود تمایل تیم مذاکره 
کننده جدید ایرانی به ایجاد شــرایط 
و توافقــات جدید، در نهایت قرار بر 
این شــد تا ادامه مذاکرات بر اساس 

توافقات صورت گرفته در شش دور 
اخیر که در دولت قبل انجام شــده 
بود، صورت بگیرد و حتی سیستم رد 
و بدل کردن پیغام با آمریکا توســط 
سایر طرفهای برجام در صورت لزوم 
جای خود را به مذاکرات مســتقیم با 
این کشور بدهد. در عرصه منطقه ای 
نیز هر چند گفت و گوها با عربستان 
به روال قبل به صورت الکپشتی در 
جریان است، باز هم عمان و قطر به 
عنوان کشورهای عرب همسایه ای 
که مناســبات نســبتًا دوستانه تری 
بــا ایران دارند، میزبــان وزیر امور 

سیاست خارجی، خط قرمز تسویه حساب های سیاسی

محمدمهدی مظاهری
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خارجه کشورمان بودند تا بتوانند در 
صورت امکان کمکی به گشــایش 
اوضاع نابســامان منطقه بکنند. در 
ســفر به چین نیز آغاز اجرایی شدن 
توافق بیست و پنج ساله ای که قباًل 
مذاکــرات و بحث هــای نهایی در 
مورد آن صورت گرفته بود، با همان 
شــرایط و وضعیت سابق اعالم شد.

ســفر رئیس جمهور کشــورمان به 
روســیه نیز به نظر می رسد دستاورد 
ملموسی نداشته و صرفًا محل برخی 
رایزنی هــا بوده اســت. هر چند که 
این امر نیز مســبوق به سابقه است 
و پوتین بار دیگر نشان داد تا زمانی 
که نتواند با ورق ایران، دست باالیی 
در بازی هــای منطقه ای و جهانی به 
دســت آورد، نه تنها حاضر نیســت 
گامی مثبت به نفع کشورمان بردارد، 
بلکــه حتی در مــواردی آداب اولیه 
دیپلماتیک را نیز در برخورد با رئیس 
جمهور کشورمان رعایت نمی کند و 
با وقاحت به سخنگوی دولت آمریکا 
تبدیل می شود و سعی می کند گزینه 
»توافق موقت با غرب« را به بهایی 

گزاف به ایران بفروشد!
بنابرایــن عرصه سیاســت خارجی 
کشــور هــر چند پر رفــت و آمد و 
حاوی تحوالت بسیار بوده، اما مرور 
دســتاوردها و نتایج آن نوعی تدوام 
در سیاســت های ایران و طرف های 
مقابل ایران را نشــان می دهد. البته 
تشــابه سیاست خارجی دولت قبلی 
با دولت کنونی ایران فی نفســه چیز 
بدی نیســت و حتی می تواند نشانه 
شــکل گیری نوعــی بلوغ، رویکرد 
واقــع گرایانــه و مبتنی بر عقالنیت 
در عرصــه روابــط خارجی باشــد؛ 
با این وجود تأســف بار این اســت 

کــه برای برخی کــه بیش از منافع 
ملــی، دل در گرو منافــع جناحی، 
گروهــی و حتی فردی دارند، همین 
سیاســت ها زمانی که از سمت جناح 
مقابل اجرایی می شد، خیانت، وطن 
فروشی، وادادگی در برابر غرب و ... 
تلقی می گردید، اما حال که از سوی 
جناح خودی به کار گرفته می شــود، 
سراسر حکمت آمیز و در جهت منافع 

ملی تعبیر می شود.
 البتــه در مقطع کنونــی نیز برخی 
فعاالن جناح مقابل از پای ننشسته اند 
و با پررنگ کردن مشــکالت و نقاط 
ضعف ســفرهای خارجــی مقامات 
می کوشــند  کشــورمان  فعلــی 
ناکارامــدی، نابلدی و بی تجربگی 
آنها را به رخ بکشــند و دیپلمات ها و 
مذاکره کنندگان کشــور را ضعیف و 
غیــر قابل اعتماد جلوه دهند. غافل 
از اینکه در هر دو مقطع )دولت قبلی 
و دولت کنونی( کشــورهای رقیب و 
دشمن با چشم هایی کاماًل باز نظاره 
گر دعواهای درون گروهی و جناحی 
ما بوده و هستند، نهایت بهره را از آن 
می برند و با مشاهده این درگیری ها 
و خودزنی های داخلی، موضعشــان 
را قوی تــر کرده و بر ســخت گیری 
و شــروط غیر منطقی شان در قبال 
ایران می افزایند؛ معضلی که دود آن 
به طور مستقیم به چشم ملت ایران 
می رود و بار فشــارهای مضاعف بر 

آنها را سنگین تر می کند.
 نکته قابل تأملی که در اینجا وجود 
دارد و یکبار برای همیشــه باید سر 
آن به توافق برسیم این است که به 
دلیل حساســیت های خاص عرصه 
سیاســت خارجی و تأثیرات گسترده 
و مســتقیم آن روی منافع، امنیت و 

اقتصاد و معیشــت کشور، این حوزه 
بایــد در محدوده خط قرمز تســویه 
حساب های سیاســی قرار بگیرد و 
بــه هیچ عنوان بــه عرصه ای برای 
جوالن برنامه ها و بازی های سیاسی 
و جناحی تبدیل نشــود. کشور ما در 
ســالهای اخیر تحریم ها و مشکالت 
بی ســابقه ای را متحمل شده و این 
امر هزینه هــای زیادی برای مردم 
ایران داشته است؛ بنابراین در مقطع 
کنونی اولویت همه دلســوزان مردم 
و کشــور باید رفــع این تحریم های 
ظالمانــه و بازگــردادن کشــور به 
مســیر تعامل طبیعی با جهان خارج 
باشــد. این امر میسر نمی شود مگر 
اینکــه ما بتوانیــم در عرصه داخلی 
به نوعی اجمــاع گفتمانی پیرامون 
بســیاری از مسائل به ویژه در حوزه 
جهت گیری های سیاســت خارجی 
برســیم. در شــرایطی که توازن و 
سلســله مراتب قــدرت در عرصه 
بین المللی نســبت به سالهای اولیه 
انقالب اســالمی تا حدودی متحول 
شده و اصل »نه شرقی- نه غربی« 
نیــز با اما و اگرهــای داخلی مواجه 
گردیده، الزم اســت تصمیم سازان 
عرصه سیاســت خارجی کشــور با 
مشورت و همفکری عقالی جامعه 
و متخصصــان و کارشناســان زبده 
ودلســوز از همه طیف های سیاسی، 
پیرامون جهت گیری ها و ابزارهای 
سیاست خارجی و نحوه تعامل موفق 
با جهان به یک اجماع جدید برسند و 
اصولی را طراحی و مشخص کنند که 
هــم جوابگوی نیازهای ایران امروز 
باشد و هم ریشه جناح بازی در عرصه 

سیاست خارجی را بخشکاند. 
منبع: خبر آنالین
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از زمانی که دستگاه دیپلماسی کشور به شکل شفاف تری همگرایی 
با شــرق )روســیه و چین( را دنبال می کند و ضرورتش را در کســب 
منافع استراتژی »نگاه به شرق در تقابل با غرب« می داند طرفداران 
این دیدگاه از هرچه ابزار ممکن اســتفاده کرده اند تا به هموارســازی 
این تغییر، که ممکن اســت راهبردی هم باشــد، کمک کنند. البته که 
گاهی دفاع از یک دیدگاه آن چنان است که بجای کمک به ارتقای 

آن در عمــل نتیجه ای جز تضعیف و تخریبش ندارد.
سابقه نگاه به شرق  �

در آستانه چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقالب بار دیگر یکی از 
دو شعار اصلی انقالب مورد توجه و بحث قرار گرفته است. شعارهای 
»اســتقالل، آزادی، جمهوری اســالمی« و »نه شــرقی، نه غربی، 
جمهوری اســالمی« در حقیقت دکترین انقالب و چارچوب تشکیل 
جمهوری اســالمی بودند و دومی که مرزبندی سیاســت خارجی را 
تعیین می کند بر سر در وزارت أمور خارجه به شکل کاشیکاری برای 
همیشٔه تاریخ نقش بست. بررسی رسانه ها نشان می دهد که تا پایان 
دفاع مقدس هشــت ســاله هیچ نشــانه ای که با شعار نه شرقی و نه 
غربی انقالب زاویه داشــته باشــد پر رنگ نشده بود. اگر چه خصومت 
شرقی ها با انقالب در ظاهر به شدت و روشنی غربی ها نبود اما آن ها 
با تأمین ســالح دشــمن عماًل در جبهٔه متخاصم جمهوری اسالمی 
ایران قرار گرفته بودند. کافی است به یاد بیاوریم که بنابر اطالعات 
خبرگزاری دفاع مقدس، هشتاد و پنج درصد سالح هایی که عراق در 
جنگ استفاده کرده است را شوروی تأمین کرده بود. دانستن موضوع 
حمایت شــرق از عراق در جنگ موضوع پیچیده ای نیســت و سردار 
فدوی جانشین فرماندهی سپاه نیز در اظهارات دوروز پیش گفته بود 
که در جنگ بجز دو کشور سوریه و کره شمالی هیچ کشوری نبود که 
در جبهه دشمن قرار نگیرد و ۸۷ کشور از عراق حمایت کرده بودند. 
با این همه، دوستی ها و دشمنی ها در عالم سیاست خارجی کشورها 
بر أساس منافع ملی آنها تعریف می شود و قرار نیست یک موضع تا 
ابد ثابت بماند و اصواًل تعبیر پارسی »حرف مرد یکی است« در عالم 
سیاســت بین الملل جایگاهی ندارد. از ســوی دیگر بر خالف آن چه 
این روزها در گوشــه و کنار مطرح می شــود این دیپلماسی راهبردی، 
اگر تغییر در دیپلماســی هم باشــد، از دولتهای قبلی شروع شده است 

و محدود به دوره چند ماهٔه دولت جدید کشــورمان نیســت. فارغ از 
موضعگیــری های اخیــر، دولت احمدی نژاد به تعبیری اولین دولت 
پس از انقالب بود که در چارچوب توجه سیاست خارجی به گسترش 
روابط با کشورهای آسیایی در راستای سیاست نگاه به شرق، روابط 
بــا جمهــوری خلق چین در آن جایــگاه ویژه ای پیدا کرد و مجموعه 
عوامل و شــرایط مختلف به ویژه از نظر راهبردی و جهت گیریهای 
سیاست خارجی دو طرف، روابط تهران و پکن را در مسیری قرار داد 
که انتظار همکاری فراگیر میان آنها به ویژه از ســوی ایران چندان 
انتظاری بیهوده به نظر نمی رسید. اگرچه برخالف انتظار ایران، این 

روابط هیچگاه به همکاریهای فراگیر منجر نشــد.
موافقان نگاه به شرق  �

مانند بســیاری از دیدگاه ها، دیدگاه نگاه به شرق طرفدارانی دارد. در 
این میان سه گروه به جای بحث کارشناسی در رابطه با این موضوع 
حیاتــی که بر شــئون زندگی مردم تأثیــر می گذارد دفاع متفاوتی را 

در پیش گرفته اند:
- عده ای برای این که نشــان دهند همگرایی با شــرق با شــعار »نه 
شــرقی و نه غربی« که از شــعارهای بنیادین انقالب است مغایرتی 
ندارد، منظور از شــرق در آن شــعار را نه روســیه و چین بلکه دیدگاه 
و اردوگاه کمونیــزم معرفــی می کنند و بی آن که مرزبندی این دو را 
روشن کنند سعی دارند نشان دهند تعبیر »نه شرقی« در شعار انقالب 
بر علیه شوروی و چین آن زمان بوده است و ارتباطی با روسیه و چین 
فعلی ندارد. البته منطق این موضوع اگر به بحث گذاشته شود منطق 
قابل توجهی اســت، مشــروط بر آن که حامیان این دیدگاه قائل به 
بحث کارشناســی باشــند و بتوانند نشان دهند که رفتار سالهای اخیر 
چین و روســیه با رفتار اردوگاه کمونیزم در ابتدای انقالب تغییرات 
اساسی پیدا کرده است. حتمًا در اثبات این تغییر عملکرد روسیه هم 
در قبال حمایت واقعی از مواضع ایران در سطح بین الملل،َ  موضوع 
برجام، در منطقه )نظیر موضوع دریای خزر و داالن موهومی توران 
در ارمنستان( و بخصوص آن چه در سوریه می گذرد به بحث گذاشته 
خواهد شد. ضمن این که موضوعاتی نظیر عملکرد حمایت تسلیحاتی 
از ایران در فروش تسلیحات مدرن روسی همچون سامانه های ضد 
هوایی و پرنده های مدرن، تعامالت روســیه با دشــمنان قسم خورده 

نگاه به شرق

حمید حاجی زاده *
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انقالب و باالخره عملکرد روســیه در موضوع نیروگاه بوشــهر نیز مد 
نظر قرار خواهد گرفت.

- عده ای منتقدین را کاسبان غربگرایی و جریان شکست خورده ای 
در سیاست می دانند که مردم به آن ها پشت کرده اند. این ها نیز بی آن 
که توضیح دهند تحلیل گران سیاسی و اساتید دانشگاه چه وابستگی 
به غرب دارند، تالش در ذهن تحلیل گران، از نقد کارشناســی این 
استراتژی تابویی بسازند که هر کس وارد آن شد مزدور غرب است. 
البته که تحریم هم ممکن اســت منافعی برای عده ای در پی داشــته 
باشــد اما هرگز دســتگاه دیپلماســی در دام این اتهام قرار نمی گیرد. 
این عده یک پیش فرض مهم نیز دارند، این که به نظرشــان تحلیل 
گــران دو دســته اند: یــک بخش آن ها که با جریــان فعلی که به هر 
تقدیر برنده انتخابات مجلس و دولت بوده اســت همرای هســتند و 
بخش دوم آن هایی که با این جریان همرای نیســتند و به زعم این 
دوستان مطبوعاتی بخشی شکست خورده و کنار گذاشته شده اند. به 
نظر می رســد که این تحلیل، هنوز همه صاحب نظرانی که اصولگرا 

نیستند را اصالح طلب می داند.
- عده ای نیز از این فراتر رفته و با تحدید نقد، منتقدین این استرتژی 
را بــه تــالش برای بر هم زدن موفقیت های اقتصادی آینده، به انزوا 

بردن نظام، ایجاد مشکالت اقتصادی، جلوگیری از پیشرفت نظام و 
همراهی با دشــمنان متهم می کنند. بی تردید سالهاســت کشورمان 
در شــرایط جنگ اقتصادی به ســر می برد و به ســادگی می شود این 
را در رفتار نظام ســلطه و از آن مهمتر در ســفرٔه مردم جســتجو کرد. 
اما این که علت این جنگ چیســت، منافع این جنگ به کدام ســمت 
اســت، راههای مبارزه با آن و کاهش آثارش کدام اســت و از همه 
مهمتر این که آیا در مخالفت با غرب الزامًا باید به شــرق نگاه کرد 
و یــا راه هــای دیگری نیــز به موازات وجود دارد که می توان از آن ها 
برای چانه زنی دیپلماتیک اســتفاده کرد موضوعاتی هســتند که باید 
در تضارب اندیشــه ها و تحلیل های صاحب نظران به بحث گذاشــته 
شود. کوچک کردن فضای نقد و بحث برای رسانه های غیر دولتی که 
الزامًا دیدگاه های آن ها مترادف با مواضع رســمی دستگاه دیپلماسی 
کشــورمان نیســت نظام را از مشــاورٔه رایگان و بعضًا دلسوزانه و بی 
انتظــار صاحب نظرانی محروم می کند که در میان آحاد مردم حضور 
دارند و بعضًا فارغ از منافع شخصی، گروهی و جناحی فقط به منافع 
ملی و میراث آیندگان می اندیشند. متقاباًل از این حیث هر گونه تحدید 
فضای نقد با منافع ملی در تعارض و به همین دلیل قابل تأمل است.
* کارشناس اقتصادی
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نشریه فارن پالسی در گزارشی یه نوشته سجاد صفایی و تریتا پارسی 
نوشته است: شواهد تازه ای دال بر کمک چین به عربستان در ساخت 
برنامه موشــکی بالســتیک این کشــور نمایان شــده اســت. اگرچه 
گزارش های اولیه درباره این برنامه موشــکی در ســال ۲۰۱۹ منتشر 
شد اما قابلیت عربستان برای شلیک موفقیت آمیز موشک نامشخص 
مانده بود. پژوهشــگران موسســه پژوهش های بین المللی میدلبری 
آمریکا در این باره به سی ان ان گفته اند: »پکن در حال کمک به ریاض 
برای توسعه چنین پیشرفت هایی است و ما اکنون این نخستین شواهد 
روشــن و بی ابهــام را در اختیار داریم.« ایــن امر در واقع نقطه عطف 
انکارناپذیــری را نشــان می دهد که افزون بــر کمک نظامی چین به 
عربســتان, به مســابقه تســلیحاتی خاورمیانه نیز مربوط است. ایران 
مطمئنًا به خوبی تشــخیص می دهد که این پیشــرفت های عربستان، 
پیامدهای بالقوه ناخوشــایندی را برای موضع دفاعی آن در پی دارد. 
تهران نیز احتمال دارد متناســب با آن پاســخ بدهد. اما اگر چین به 
ســوق دادن منطقه به ســوی وضعیت دشوار، خطرناک و نامشخص 
کمــک می کنــد، مهم اســت کــه بدانیم این وضــع دهه ها در حال 
شــکل گیری بوده و سیاست های کوته بینانه غرب به هموار کردن راه 
برای ایجاد چنین شرایطی کمک کرده است. عربستان سعودی امروز 
مملو از پیشــرفته ترین تســلیحات جهان اســت. جریان ثابت ارائه 
تســلیحات - که بیشــتر از کشورهای آمریکا، فرانسه و انگلیس است 
– عربســتان را به بزرگ ترین واردکننده تســلیحات در سراسر جهان 
تبدیل کرده است. در فاصله سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، این کشور ۱۱ 
درصد از واردات تسلیحات جهانی را دریافت کرد. در حقیقت، به نظر 
می رسد عربستان صرف نظر از اینکه در وضعیت جنگ یا صلح باشد، 
واکنــش مــورد عالقه آن به هر چالش ژئوپلیتیکی، خریدهای نظامی 
است. در مقابل، مجموع واردات تسلیحات ایران در همین دوره زمانی 
به ســه دهم درصد از کل واردات جهانی رســید. بین سال های ۲۰۱۵ 
تا ۲۰۲۰، هزینه های نظامی ســاالنه عربســتان سعودی بین چهار تا 
هشــت برابر ایران در نوســان بوده اســت. اما این تنها اندازه زرادخانه 

عربســتان نیســت که زرادخانه ایران را تحت الشعاع قرار می دهد. از 
نظر کیفی نیز برتری هوایی عربســتان ســعودی بر ایران، جای تاکید 
و توجه دارد. گزینه های ایران برای محافظت از حریم هوایی خود به 
شــدت محدود شــده است. بیشــتر به علت تحریم ها، این کشور تنها 
می تواند رویای دســتیابی به سامانه های پدافند هوایی و هواپیماهای 
آمریکایی و اروپایی را که زرادخانه های عربســتان مملو از آنهاســت، 
در ســر داشته باشــد. افزون بر این تحریم ها، واردات یا تولید قطعات 
یدکــی مــورد نیاز ایران را برای عملیاتی نگه داشــتن ناوگان قدیمی 
هواپیماهای نظامی خود بسیار دشوار کرده است. با این حال در حالی 
که ایران تالش می کند ناوگان هواپیماهای خود را ســر پا نگه دارد، 
عربستان سعودی در فاصله سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ با اضافه کردن 
۹۱ فرونــد هواپیمــای جنگنده از آمریــکا و ۱۵ هواپیما از انگلیس به 
نیروی هوایی بزرگ تر خود، در واقع توانست به طور پیوسته قابلیت های 
حمله دوربردش را تقویت کند. در این مدت، عربســتان همچنین ۱۴ 
ســامانه پدافند هوایی بیشــتر نیز خریداری کرد. تا پایان سال ۲۰۲۰، 
خرید تســلیحاتی ریاض شامل هفت ســامانه موشکی ضد بالستیک 
آمریــکا نیــز بود. حتی پیــش از این خریدهای اخیر نیــز آنتونی اچ. 
کوردزمن, از تحلیلگران ارشــد نظامی در ســخنانی گفت که ”توازن 
هوایی در این منطقه به طور قطع“ به سود آمریکا و کشورهای عربی 
خلیج فارس است که از مزیت تعیین کننده ای به لحاظ کیفیت و کمیت 
موشک های هوا به هوا و سطح به هوا برخوردارند. کوردزمن در ادامه 
بر »محدودیت های عمده ایران در زمینه تقویت و نوسازی« نیروهای 
زمینــی و دریایــی خود تاکیــد کرد و افزود این نقاط ضعف کلیدی که 
بــه توضیــح تأکید ایران بر نیروهای موشــکی خود کمک می کند، در 
واقع بر نبود نیروی هوایی امروزی و موشک های سطح به هوا نهفته 
اســت. ایــران از زمان ســقوط شــاه تاکنون قادر بــه واردات عمده 
هواپیماهــای جنگنــده امروزی از آمریکا و اروپا یا اجرای هیچ یک از 
برنامه های نوســازی نبوده اســت که برای ارتقاء هواپیماهای ساخت 
آمریکای این کشور مهم حیاتی اند. این کشور تنها واردات محدودی 

عربستان به مسابقه تسلیحاتی خاورمیانه دامن می زند

پرستو بهرامی راد
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از موشک های سطح به هوا داشته و به سامانه های ارتقاء یافته آمریکا 
و اروپا و نیز سامانه های جدیدتر دسترسی نداشته است. ایران به دنبال 
هواپیماهای جنگی پیشــرفته و موشــک های ســطح به هوا از روسیه 
بوده اما موفقیت چندانی نداشته و ادعای آن درباره تولید جایگزین ها 
نیز تاکنون چیزی بیش از تبلیغ توخالی نبوده اســت. به عبارت دیگر، 
خودداری غرب از فروش تسلیحات متعارف به ایران، همراه با آمادگی 
غرب برای مســلح کردن رقیبان این کشــور، به تحریک ایران برای 
دســتیابی به موشک های بالســتیک کمک کرده است. این برنامه به 
طور اساســی، توازن قدرت هوایی را به ســود تهران تغییر نمی دهد اما 
دیــوار نازکــی از بازدارندگــی نظامی را برای ایران در برابر این قدرت 
هوایی بسیار برتر و تأمین شده از سوی غرب فراهم می کند که ایران 
را احاطه کرده است. در حالی که ”برنامه موشکی“ تقریبًا یک ضرورت 
وجودی برای ایران اســت، این اســتدالل که وجود چنین برنامه ای، 
کارکرد مشابهی در برابر ظرفیت دفاعی عربستان سعودی دارد، بسیار 
غیرقابــل باور اســت. در حقیقت حتی صداهــای جنگ طلب هوادار 
عربستان که به شدت مخالف برنامه موشکی ایران هستند نیز اذعان 
می کنند که ریاض به رقابت با ایران برای تولید یا تأمین موشک های 
بالستیک نیازی ندارد. این کشور در حال حاضر از یک برتری نظامی 
متعارف و چشمگیر برخوردار است. با این حال اگر سعودی ها ظرفیت 
شــلیک انبوه موشک ها را توسعه دهند؛ زمینه ای که ایرانی ها مدت ها 
است بر آن مسلط شده اند، ممکن است بتوانند بر پدافند هوایی ایران 
غلبــه کننــد؛ موضوعی که نــه آنها و نه اســرائیلی ها در حال حاضر 
نمی تواننــد بــه طور قابل اعتمــاد انجام دهند. از آنجا که هیچ خطری 
برای از دست دادن خلبانان در یک حمله موشکی موفقیت آمیز وجود 
ندارد، عربستان سعودی ممکن است تمایل کمتری به خویشتن داری 
در برابر توسل به چنین تسلیحاتی داشته باشد و عماًل در مؤلفه اصلی 
بازدارندگی ایران که چندین دهه در حال ساخت آن بوده است، خدشه 
وارد کند. برنامه موشکی بالستیک عملیاتی عربستان که بتواند ایران 
را با شلیک شمار فراوانی موشک در کوتاه مدت از پا درآورد، احتمااًل 
عــزم تهــران را برای گســترش بیشــتر برنامه موشــکی خود و رد 
درخواست های غرب برای محدود کردن یا حتی گفتگو درباره برنامه 
موشکی بالستیک این کشور تقویت خواهد کرد. اگر دورنمای دستیابی 
به توافق به منظور محدود کردن موشــک های ایران امروز کمرنگ 
به نظر می رســد، بخشــی از آن مدیون سیاســت های غرب است که 
منجر به عدم توازن گسترده تسلیحات و فناوری در خلیج فارس علیه 
ایران شــده اســت. برای بیش از چهار دهه، وجود یک حس وسواس 
گونه نســبت به ایران، دولت های اروپایی و آمریکا را بر آن داشــت تا 
از رقیبان و دشمنان تهران با تسلیحات تقریبًا تا حد اشباع، محافظت 
کننــد، در حالــی که به طور همزمان قابلیت های دفاعی ابتدایی ایران 

را انــکار می کنند. این رویکرد ناعادالنه، اکنون یک ســنت جا افتاده 
است که با جنگ ایران و عراق )۱۹۸۰-۱۹۸۸( آغاز شد. در طول آن 
هشت سال طوالنی، عراق از حمایت نظامی، اقتصادی و سیاسی بی 
وقفه غرب و بقیه برخوردار بود. در حالی که صدام می توانست شهرها 
و نیروهای ایرانی را با موشــک های بالســتیک و بمباران های هوایی 
هــدف قــرار دهد که اغلب با عوامل شــیمیایی و میکروبی همراه بود، 
ایران تحت تحریم، از منابع مالی، زیرســاختی و فناوری محدود برای 
دفاع کافی از خود یا بازداشــتن عراق از انجام حمالت آینده برخوردار 
بــود. اگــر این نابرابری نامتناســب در رویکرد غرب در طول این جنگ 
نبود، شــاید ایرانی ها هرگز ناچار به ســاخت موشک های بالستیک خود 
نمی شدند و بدون برنامه موشکی پیشرفته ایران، ممکن است سعودی ها 
هرگز نیاز به ساخت یک برنامه موشکی را احساس نمی کردند؛ برنامه ای 
که در آن واحد به صنعت تسلیحات چین کمک مالی و مسابقه تسلیحاتی 
بالستیک خاورمیانه را تسهیل می کند و تضیف کننده اهداف منع اشاعه 
تعیین شده از سوی واشنگتن و متحدان غربی آن است. اما اگر همکاری 
موشــکی بالســتیک چین - عربســتان آموزنده باشــد، توجه به آن نیز 
همینطور است. به علت وجود یک وسواس بیمارگونه در خصوص ایران 
- به قول مورخ سرشــناس اروند آبراهامیان، یک کشــور جهان سوم با 
ارتــش درجه چهارم - برنامه موشــکی آن مــورد توجه طوالنی مدت 
رســانه ای و سیاســی قرار دارد. هر پیشرفت کوچکی در برنامه موشکی 
ایران از ســوی تصمیم گیرندگان، کارشناســان و صاحب نظران به طور 
جامــع و دقیــق گزارش، بحث، تجزیه و تحلیل یا به ســادگی محکوم 
می شــود. در مقابــل، واکنش هــا به گزارش اخیر دربــاره انتقال چنین 
فناوری راهبردی به عربســتان ســعودی تا حد زیادی خاموش مانده 
اســت. اینکه ریاض خواهان کمک چین به ســاخت برنامه موشــکی 
بالستیک است، استدالل غلطی را آشکار می کند که بیشتر برای توجیه 
فروش تسلیحات آمریکا به هم پیمانان عرب این کشور استفاده می شود: 
اگر واشنگتن به ریاض سالح نفروشد، مسکو و پکن این کار را خواهند 
کرد. در حالی که بر اســاس مفاد رژیم کنترل فناوری موشــکی ســال 
۱۹۸۷، عربستان سعودی از خرید موشک های بالستیک از آمریکا منع 
شده، این کشور در حال حاضر از دسترسی به پیشرفته ترین سامانه های 
تســلیحاتی آمریکا و اروپا تا به امروز برخوردار بوده اســت. با این حال، 
به نظر نمی رســد که این امر عطش ســیری ناپذیر این کشور پادشاهی 
را حتی برای داشــتن تســلیحات بیشتر برطرف کند. برای بیش از چهار 
دهه دولت های غربی، رقیبان ایران را تا دندان مسلح کرده اند در حالی 
که بیشــتر آنها هیچ یک از نیازهای امنیتی تهران را مشــروع در نظر 
نگرفتند. اقدامات عربســتان ســعودی برای ســاخت برنامه موشکی 
بالستیک باید به عنوان یک یادآور قانع کننده از مشکالت این رویکرد 

ناعادالنه و کوته بینانه در قبال امنیت خاورمیانه در نظر گرفته شــود.
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در بیســت و چهارم ماه گذشــته حســین 
امیــر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، 
از اجرایی شــدن "سند همکاری های ۲۵ 
ســاله ایران و چین" خبر داد. موضوع سند 
همکاری ایران و چین به ســال ها قبل بر 
می گــردد، به زمانی کهشــی جین پینگ، 
رییس جمهوری خلق چین پنج سال پیش 
در دیدار رهبر معظم انقالب موضوع توافق 
ایران و چین برای روابط اســتراتژیک ۲۵ 
ساله را مطرح کرد. این دیدار ۱۱ روز پیش 
از توافق هســته ای ایران و ۱+۵ در تاریخ 

۱۱ تیر برگزار شد.
از ســال ۱۳۹۸، این ســند مورد بحث قرار 
گرفــت و چند متــن پیش نویس، میان دو 
کشور رد و بدل شد، اما دولت در روز ۳ تیر 
۱۳۹۹ به طور جدی به این ســند پرداخت 
و در جلســه هیات دولت به ریاســت حسن 
روحانی، پیش نویس نهایی برنامه ۲۵ ساله 
همکاری های جامع ایران و چین را بررسی 
و تأیید کرد. در این نشست به وزارت خارجه 
مأموریت داده شد که، طی مذاکرات نهایی 
با طــرف چینی، بر اســاس منافع متقابل 
بلندمــدت، این برنامه را به امضای طرفین 

برساند.
پیرو این جلسه، در هفتم فروردین ۱۴۰۰ در 
مراســمی در تهران سند مذکور به امضای 
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت ایران 

و وانگ ئی، وزیر خارجه چین، رســید.
بــا ایــن وجود جزئیات ســند ۲۵ ســاله 

همکاری هــای مشــترک ایــران و چین 
منتشــر نشــده اســت. مســئوالن دلیل 
ایــن پنهانکاری را مالحظات سیاســی و 
جلوگیری از سواســتفاده دشــمنان عنوان 

می کنند.
اما گفته ها حاکی از آن اســت که، این سند 
توافقی سیاسی، اســتراتژیک و اقتصادی 
میان جمهوری اســالمی ایران و جمهوری 
خلق چین برای ســرمایه گذاری در صنعت 
نفت، شرکت ملی صادرات گاز، شرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی، زیرساخت های ایران 
و همــکاری نظامی، امنیتــی، فرهنگی و 

قضایی است.
شــاید منشــأ این گفته ها، متنی باشد که 
۴ ســال و نیم قبل به زبان انگلیســی در 
وب ســایت رســمی رییس جمهوی ایران 
منتشــر شده اســت. تاریخ انتشار این متن 
۲۳ ژانویه ۲۰۱۶ )سوم بهمن ۱۳۹۴(، حدود 
۶ ما پس از ســفر رییس جمهوری چین به 

ایران است.
برخی گمانه زنی ها حاکی از آن اســت که 
عالوه بر موارد ذکر شــده، ایران و چین در 
حوزه هــای اینترنت و فضایی نیز همکاری 

خواهند داشت.
هــر چند وزیــر ارتباطات چند روز پیش در 
پاســخ به یکی از کاربران فضای مجازی، 
همــکاری با چین برای راه اندازی اینترنت 
ملی، را شــایعه ای بی اســاس دانست. اما 
برخــی نمایندگان مجلس از این همکاری 

بحث های به میان آورده اند.
از جمله نایب رئیس کمیســیون اصل ۹۰ 
در فروردین ماه امسال با اشاره به جزئیات 
سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین اعالم 
کرد: »با کمک چین باید بر فضای مجازی 

خود حاکمیت داشته باشیم«.
همچنین روز گذشــته یزدی خواه، نماینده 
مجلس نیز طی ســخنانی خواستار استفاده 
از تجربه چین در بحث توســعه شبکه ملی 

اطالعات شد.
کارشناســان معتقدنــد؛ بــا توجــه بــه 
توانمندی های کشــور چین در صورت ذکر 
بندهای در این حوزه در سند همکاری ۲۵ 
ســاله، این موضوع به نفع کشور ما خواهد 
بــود، چرا چین می تواند عالوه بر ســرمایه 
گــذاری، فناوری های نویــن خود در این 

حوزه ها را در اختیار کشــور ما قرار دهد.
در ادامــه گفت و گویــی با علی کیائی فر، 
کارشناســان حوزه فناوری، برای بررسی 
امــکان و زمینه های همکاری با چین برای 

توسعه فناوری در کشور داشته ایم.
 چیــن چــه توانمندی های در این حوزه ها 

برای ارائه به ایران دارد؟
کشور چین هم اکنون بعد از آمریکا تبدیل 
بــه قطب دوم فنــاوری اطالعات در دنیا 
شــده اســت و حتی در بعضی حوزه ها مثل 
هوش مصنوعی در ســالهای آینده آمریکا 
را پشــت سر خواهد گذاشت. چین با توجه 
بــه اینکه چندین برابر آمریکا جمعیت دارد 

کارشناســان: می توان از تجربه چین در توســعه شــبکه ملی اطالعات اســتفاده کرد

ســیطره غول شــرقی بر فضای مجازی ایران؟

 سپیده قاسمی



21 نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ فروردین ماه1401 / شماره 69

Bilingual Economic Monthly  

توانســته با سرمایه گذاری مناسب نیروی 
 IT انسانی در حوزه های مختلف تقریبًا در
خودکفا شود. شاید چین تنها کشوری باشد 
که در زیرســاختهای حساس و دولتی خود 
از هیچ تجهیز آمریکایی اســتفاده نمی کند. 
تنهــا ضعــف چین تا کنون این بوده که در 
موارد خاصی مثل سیســتم عامل موبایل و 
ســاخت CPU نتوانسته با آمریکا رقابت 
کند که البته برای آن هم در سالهای اخیر 
برنامه ریزی کرده و به آن دست یافته است.

ســرعت رشــد چین در فنــاوری و تولید 
آنقــدر زیــاد بــوده که برخــی از چین به 
 "The World's Factory" عنوان
یــاد می کنند. طبعًا در قرارداد ۲۵ ســاله با 
چیــن این امکان وجــود دارد که ایران در 
حوزه های زیادی از جمله هوش مصنوعی، 
رباتیک، علوم ارتباطات، امنیت و ... بتواند 
از تجربیات چین استفاده کند و انتقال دانش 

صورت بگیرد.
 اگر قرار به ســرمایه گذاری از ســوی چین 
در این زمینه ها باشــد، چه میزان ســرمایه 

باید جذب شود؟
متاســفانه مفاد قرارداد منتشر نشده است. 
به همین دلیــل نمی توان گفت چه میزان 
ســرمایه باید جذب شــود. اما فرصتهای 
سرمایه گذاری زیادی برای چین در ایران 
وجود دارد. بخصوص در برهه ای که آمریکا 
و غــرب در بازار ایران حضور مســتقیم و 
رسمی ندارند. چین می تواند از این فرصت 
نهایت اســتفاده را ببــرد و در ایران بدون 
حضور رقبای جدی خارجی سرمایه گذاری 

گسترده ای کند.
اساســًا برای چین صرفه و جذابیت سرمایه 
گذاری در این حوزه ها در ایران وجود دارد؟

چیــن، آمریکا را رقیب اصلی خود در حوزه 
فنــاوری اطالعات در بازارهای بین المللی 
می دانــد و از ســالها پیــش برنامه ریزی 
کرده اســت تا با فرهنگ ســازی و آشنایی 

متخصصان با محصوالت و توانمندی های 
چین بتواند سهم بیشتری از بازار کسب کند. 
به عنوان مثال در ســال های اخیر و تا قبل 
از شــیوع کرونا، دولــت چین بودجه ای را 
اختصــاص داده بود به متخصصان فناوری 
اطالعات در آســیا و آنهــا را در یک دوره 
یــک ماهه رایگان به چین دعوت می کرد 
تــا با محصوالت و توانمندی های چین در 
حوزه فناوری اطالعات آشــنا شوند. تمامی 
هزینه های رفت و برگشت و اقامت را دولت 
چیــن تقبل می کرد. حتی از ایران هم یک 
گروه ۴۰ نفره دعوت شدند و به چین رفتند و 
در یک دوره یک ماهه با فناوری های چین 
در حوزه ارتباطات و مخابرات آشــنا شدند.

عالوه بر این، چین و ایران هر دو با آمریکا 
درگیر تنشهای سیاسی و اقتصادی هستند. 
ایران به عنوان یک شــریک اســتراتژیک 
می توانــد برای چین بســیار حائز اهمیت 
باشــد. بنابراین ســرمایه گذاری در ایران 
برای چین جذابیت بســیار زیادی دارد و از 

آن استقبال می کند.
عــالوه بر حوزه های نام برده شــده حوزه 
دیگری نیز وجود دارد که نیازمند ســرمایه 

گذار خارجی مانند چین باشد؟
حوزه هــای همکاری و ســرمایه گذاری 

می تواند بســیار وســیع باشد و شامل همه 
انشــعابات فناوری اطالعات بشــود. چین 
در بومی ســازی محصوالت اســتراتژیک 
در زیرســاختهای حیاتی خود بسیار موفق 
بوده اســت. چین می توانــد این تجربیات 
را بــه ایــران انتقال دهد. مــا در ایران در 
موضوع مدیریت فناوری اطالعات بســیار 
ضعیف عمل کرده ایم. مراکز متعدد تصمیم 
گیری موجب شــده که در برخی از حوزه ها 
دچار آشــفتگی شــویم. انتقــال دانش در 
حوزه مدیریت فناوری اطالعات و آموزش 
نیروی انســانی هم می تواند از موضوعات 

مهم توافق ما با چین باشــد.
شــکل سرمایه گذاری چگونه باید باشد که 
منافــع بخش خصوصــی ایران نیز در این 

حوزه ها تأمین شود؟
هدف از این قرارداد قطعًا این نیســت که 
امورات مهم خود در حوزه فناوری اطالعات 
را بــه چینی هــا بســپاریم. از چین انتظار 
ســرمایه گذاری و انتقــال دانش و تربیت 
نیروی انسانی در حوزه های مهم را داریم. 
طبیعتــًا نقش بخــش خصوصی در توافق 
باید بسیار پررنگ باشد و انتظار می رود این 
توافق به قوی تر شدن بخش خصوصی در 

حوزه های همکاری منجر شود.
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ابهامات ناتمام تاالر شیشه ای
شاهنامه بورس آخرش خوش است؟

 پونه ترابی

 اگر آتش سوزی بود یا سیل و زلزله، با هر میزان خرابی پس از مدت 
مشــخصی تمام می شــد و مال باخته می توانست برای از نو ساختن 
ســرمایه خــود اقدام کند. اما ریزش بــورس بدتر از هر بالی طبیعی 
دیگر برای مدت نامشــخصی ادامه دارد و حتی ســهامدار نمی تواند 

تصور کند آخر این همه خســارت کجاست!؟
اگر آن همه صعود بازار ســرمایه غیرطبیعی بود، این همه ســقوط 
هم غیرطبیعی اســت. ســقوطی که عمر آن به ۱۹ ماه رسیده است در 
حالی که برخی مدعی بودند می توان مشــکالت آن را ســه روزه حل 
کرد! وعده بهبود وضعیت بازار سرمایه در سه روز، یکی از وعده هایی 
بود که کاندیداهای ریاســت جمهوری در روزهای پیش از انتخابات 
برای داغ کردن تنور قول و قرارهای خود با مردم به کار می گرفتند.

بایــد به بــورس عمق ببخشــیم تا بورس بتواند اســتخر   �
عمیق تری باشد

در همان روزها بود که ابراهیم رئیســی که در حال حاضر بر صندلی 
ریاســت جمهوری تکیه زده اســت، گفته بود: از وضعیت بورس متأثر 
بودم اما بعد از دیدار با برخی سهام داران متاثرتر شدم که چرا دعوت 
عمومی برای رفتن به بورس همراه با اقداماتی نیســت؟ طبیعتًا چون 
این دعوت مدیریت نشده بود مشکالت جدی برای مردم ایجاد کرده 
است. خصوصًا سهامداران خرد. راهکار چیست؟ راهکار این است که 
اواًل نظارت های درون سازمانی بورس فعال شود. دوم اینکه حتمًا باید 
صندوق توســعه و تثبیت برای جلوگیری از تکانه ها در ســهام مردم 
فعال شــود. حتمًا باید برای پوشــش دادن به مخاطرات، مخصوصًا 
برای سهامداران خرد ساز و کاری ایجاد شود که بتواند مخاطرات را 
پوشــش دهد. حتمًا دولت باید ســاز و کاری فراهم کند که سهام این 
عزیــزان از خطــر نجات دهد. وی بــر این نکته تاکید کرده بود که از 
نکاتی که حتمًا باید توجه شود موضوع عمق دادن به بورس است. چرا 
۵۰ تا ۶۰ شــرکت همیشــه پشت در بورس آماده هستند تا سهامشان 
را عرضه کنند اما کارهای اولیه اش ســریع انجام نمی شــود؟ در یک 
بروکراســی اداری گرفتار شــدند. حتمًا این کار باید سریع انجام شود. 
ما باید به بورس عمق ببخشــیم تا بورس بتواند اســتخر عمیق تری 
باشــد. وقتی عمیق تر باشــد، حتمًا تکانه ها کمتر خواهد شــد. به نظر 

مــن در ایــن قضیه نوعی بی تدبیری صورت گرفت. بورس که نباید 
محلی برای تأمین کســری بودجه یا قلکی برای این موضوع باشــد. 
باید یک طراحی کرد که مردم ما آســیب نبینند. بورس قلکی برای 
رفع مشکالت دولت نیست. در همه دنیا هم بانک هم بورس دو محل 
تأمین سرمایه برای تولید هستند. یعنی باید بورس محل تأمین سرمایه 
تولید باشــد و اگر اینطور باشــد مردم دیگر دچار مشکل نخواهند شد.

بورس، اولویت فوری  �
وی همچنیــن تاکیــد کرده بود که "رفع مشــکل هــم نیاز به انجام 
اقدامــات ســریع و هم نیاز به انجــام اقداماتی زمان بر دارد تا اعتماد 
را بــه بــازار برگردانیم. اگر توفیق پیدا کردم و رأی مردم به من تعلق 
گرفت کاری که در ابتدا انجام می دهم این است که اعتماد را به مردم 
عزیزم برگردانم و نواقص و ســومدیریت ها را جبران کنم. "رئیســی 
همچنین در ۲۵ خرداد ماه که به عنوان یکی از کاندیداهای ریاســت 
جمهوری و مقامات بلندپایه به تاالر بورس در ســعادت آباد رفت تا 
از نزدیک به صحبت های ســهامداران گوش کند، پس از شــنیدن 
حرف های مالباختگان بورس گفت: متاســفانه کار اشکاالتی داشت 
که ســهامداران به ویژه ســهامداران ُخرد را نگران کرده است. نباید 
مشــکالت را پشــت گوش انداخت بلکه باید در دل مشکالت رفت، 
راه حل ها را پیدا کرد و با کمک همه کسانی که می توانند نقش آفرین 
باشند، وضعیت را به سرعت اصالح کرد. بازار بورس و مسائل آن مثل 
نرخ گذاری و دامنه نوســان را نمی توان دســتوری اداره کرد بلکه باید 
ســازوکارهایی برای آن ایجاد شــود. مهم ترین عامل اعتماد مردم به 
بازار بورس را ثبات این بازار عنوان کرد. ثبات در مقررات از شــرایط 
مهم بازار ســرمایه اســت تا ســهام دار بتواند وضع بازار را پیش بینی 
کند. رئیســی در واکنش به گالیه های چند تن از مالباختگان بورس 
از عدم اجرای مصوبه شــورای هماهنگی اقتصادی ســران قوا برای 
تزریــق ۲۰۰ میلیــون دالری به بــازار بورس قول داد این موضوع را 
با جدیت پیگیری کند و اعالم کرد که مبلغ مصوب در جلســه ســران 
قوا باید زودتر به بازار ســرمایه تزریق شــود تا وضعیت بورس هر چه 

سریع تر سامان یابد.
وی در مراسم تنفیذ که ۱۲ مردادماه با حضور جمع کثیری از مقامات 
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لشکری و کشوری برگزار شد، ثبات بازار سرمایه و بورس را به عنوان 
اولویت فوری دولت اعالم کرد.

وعده های خاندوزی برای بهبود وضعیت بورس  �
پس از آن و زمانی که رئیسی به عنوان رئیس جمهوری دولت سیزدهم 
انتخاب شــد، ســید احسان خاندوزی را به عنوان وزیر اقتصاد برگزید. 
خاندوزی هم وضعیت بازار ســرمایه را نادیده نگرفت و رســیدگی به 
این بازار را جزو برنامه های وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم برشمرد. 
وی در همان روزهای نخست بعد از معرفی اعالم کرد هفت سیاست 
افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید با توسعه بازار بدهی، 
متنوع سازی ابزارها و محصوالت مالی در بازار سرمایه، حذف تنظیم 
گری های غیرضروری و مضر، تسهیل ورود شرکت ها به بازار سهام، 
کاهش هزینه انتشار اوراق با تسهیل مقررات مربوطه، لغو انحصارات 
و تســهیل مجوزدهی در ارائه خدمات مرتبط با بازار ســرمایه مانند 
سبدگردانی، بازارگردانی و کارگزاری و اصالح نظام حکمرانی شرکتی 
بــه منظــور مدیریت تعارض منافع میان ســهامداران عمده و خرد و 
ارائه مشــوق برای ســرمایه گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه 
را بــرای ایــن بازار به کار خواهد گرفت. در نهایت خاندوزی در تاریخ 
ســوم شــهریور رأی اعتماد مجلس را از آن خود کرد و طبق انتظار 
بخشی از دفاعیه خود را هم به بازار سرمایه اختصاص داد. خاندوزی 
در دفاع از برنامه های بورسی خود یکی دیگر از اهداف و برنامه های 
خود را بازگرداندن اعتماد به بازار ســرمایه برای تأمین مالی توســعه 
اقتصــادی و احیای اعتماد از دســت رفته مــردم به این بازار و ایجاد 
تجربه مثبت برای سهام داران خرد عنوان کرد و راهکارهایی را برای 
این مهم ارائه داد و گفت: با همکاری وزارت صمت و وزارت خارجه 
تالش می کنیم سرمایه های خارجی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور 
را مورد توجه قرار دهیم، البته بیش از سرمایه گذاران خارجی، ایرانیان 

آماده به ســرمایه گذاری مورد توجه خواهند بود.
از حرف تا عمل رئیس جدید ســازمان بورس  �

مجید عشــقی هم از این قاعده مســتثنی نبود و پس از صحبت های 
وزیر، در دهم ابان و حدود ۲۰ روز بعد از آنکه به عنوان رئیس سازمان 
بورس انتخاب شــد، در اولین اظهار نظر خود در مورد بازار گفت که 
قرمزی بازار ناگهانی ایجاد نشــده که ناگهانی هم از بین برود، بلکه 

وضعیت به مرور بهتر خواهد شــد.
پس از آن عشــقی در مورد حمایت از ســهامداران خرد، بازگرداندن 
اعتماد به ســهامداران خرد، تدوین طرح جامع ســهام عدالت، معرفی 
بازارگردان برای ETF ها و... وعده های زیادی داد که تقریبًا تاکنون 
هیچکدام از این وعده ها به مرحله عمل نرســیده اســت. البته به نظر 
می رســید عشــقی چندان متوجه عمق فاجعه بورس نشده است چرا 
کــه هفتــه قبل و در حضور نمایندگان مجلس اعالم کرد که تنها پنج 

یا ۶ میلیون نفر در بازار ســرمایه متضرر و مابقی با ســود از این بازار 
خارج شده اند!

10 بندی که روی ســر بازار آوار شد  �
البته هر فرد کارشــناس و غیرکارشناســی با یک نگاه سرســری به 
وضعیت بازار ســرمایه می تواند متوجه این موضوع شــود که هنوز 
وعده های دولت در مورد بازار ســرمایه که قرار بود اولویت اول باشــد 
محقق نشده است. تیر آخر دولت نیز قیمت گاز و سوخت گاز در الیحه 
بودجه بود. تعدد تصمیم در مورد این موضوع و در نهایت تغییر آن در 
دقیقه ۹۰، آخرین قطره های اعتماد مردم به بورس را هم خشــکاند. 
به طوریکه شاخص کل بورس در روز سه شنبه، پس از شش ماه کف 
خود را شکست و به کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد سقوط کرد.
در این راســتا، حســن کاظم زاده، تحلیلگر بازار سرمایه در گفت وگو 
بــا ایســنا، با بیان اینکه وعده هایی کــه قبل از روی کار آمدن دولت 
ســیزدهم از ســوی برخی مســئوالن فعلی ارائه شد بسیار کلی بود، 
اظهــار کــرد: زمانی که این وعده ها داده می شــد انتظار می رفت بعد 
از روی کار آمدن دولت جدید، وعده های کلی که داده شــده بود به 
وعده های عملیاتی تبدیل شــوند. اما برنامه عملیاتی با تأخیر زیادی 
رخ داد. از مردادماه که دولت ســیزدهم مســتقر شــد تا حدود یک ماه 
قبل که بســته حمایتی ۱۰ بندی از ســوی دولت پیشــنهاد شد شاهد 

هیچ اقدامی نبودیم.
وی ادامــه داد: امیــد می رفت ۱۰ بند بتواند شــرایط بازار را بهتر و با 
ثبات تر کند و از طرف دیگر اعتماد را به بازار برگرداند. زیرا مشــکل 
بــازار بحث اعتماد اســت. اما همین بســته ۱۰ بنــدی هم تبدیل به 
مبنایی برای عدم اطمینان و عدم اعتماد شــد. در ابتدا در مورد نرخ 
گاز و ســوخت شــایعاتی مطرح شد. بعد الیحه بودجه سال آینده ارائه 
شد که نرخ گاز و سوخت در آن بسیار گران دیده شده بود که مزیت 
رقابتی شرکت های پتروشیمی ایران را زیر سؤال می برد. این تحلیلگر 
بازار ســرمایه با اشــاره به برنامه حمایتی ۱۰ بندی که از سوی دولت 
ارائه شــد اظهار کرد: قرار بود مشــکل الیحه حل شــود اما در نهایت 
مشــخص نشــد نتیجه آن چه بود. االن هم مشــخص نیست سقفی 
برای گاز و خوراک در نظر گرفته شده است یا خیر! در حالی که قرار 
بــود ایــن برنامه عدم اطمینان را برطرف کند اما به آواری روی ســر 
بازار تبدیل شــده اســت. اصاًل هم مشخص نیست این مشکل ناشی 
از سازمان بورس است یا وزارت اقتصاد و یا دولت! هیچکس زیر بار 
ایــن موضوع نمی رود. در نهایت بایــد گفت قاعدتًا هیچکس انتظار 
ندارد وضعیت بورس مشابه ماه های نخست سال ۱۳۹۹ شود، حداکثر 
انتظار ســهامداران این اســت که حداقل بتوانند اصل سرمایه خود را 
از بــازاری کــه مانند چاه ویــل پول های انان را می بلعد، پس بگیرند، 
موضوعی که ابهامات پیش روی بازار آن را غیرممکن ساخته است.
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ابعادتکاندهندهازایمنیخودروهایداخلی
قصورپلیسدرتصادفزنجیرهایبهبهانچهبود؟

کشمکش درباره کیفیت خودروهای 
ایرانی بار دیگر با تصادف زنجیره ای 
حدود ۶۰ خــودرو در جاده بهبهان-

رامهرمز باال گرفته اســت و ماجرای 
ایمنی خودروهای ایرانی به باز نشدن 
ایربگ ها تقلیل داشته اما کارشناسان 
صنعت خودرو معتقد هســتند کیفیت 
خودروهای داخلی ابعادی هولناک تر 

از ایربگ ها دارند.

کیفیت خودروهای داخلی سالهاست 
کــه زیر تیغ انتقــاد مصرف کنندگان 
اســت اما البی و رانت خودروسازان 
در ایــران آنقدر قوی بوده اســت که 
نزدیــک به چهار دهــه انحصار بازار 
داخلی را در دست بگیرند و گوش شان 
به این حرف ها بدهکار نباشد. حاال اما 
تصادف زنجیره ای در محور بهبهان-

رامهرمز با واکنش گســترده رسانه ها 

در ایران مواجه شده است.
صبح روز ۲۰ دی ماه امســال حدود 
۶۰ خودرو با یکدیگر تصادف کردند و 
پنج نفر قربانی این تصادف زنجیره ای 
شدند. دو روز بعد سید کمال هادیان فر، 
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی در 
مصاحبه ای تکان دهنده اعالم کرد که 
»در همین حادثه بهبهان ایربگ هیچ 
خودرویی باز نشد. این چه خودرویی 

هادی احتشام
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اســت که ما داریم. چــرا ارابه مرگ 
تولید می کنیم؟ دستگاه های مسئول 
باید بر کیفیت خودروها نظارت کنند. 
چرا اســتانداردها رعایت نمی شود؟« 
افشــاگری پلیس موجی از انتقادها را 

علیه خودروسازان ایجاد کرد.
مهدی اســالم پناه، رییس ســازمان 
ملی اســتاندارد گفت که »استاندارد، 
کــف کیفیت اســت و همــه کیفیت 
نیســت. نظام ارزیابی کیفی خودرو، 
مجموعه ای از عوامل و مولفه هاست. 
مــا کِف کیفیت را در نظر گرفتیم، اما 

همان هم رعایت نمی شود.«
برخی نمایندگان مجلس هم شــروع 
به مصاحبه هایی علیه خودروســازان 
کردند و در این میان خودروســازان 
با روش های عجیب و غریب ســعی 
کردنــد ماجــرای تصــادف محور 
بهبهان-رامهرمــز را توجیــه کنند. 
بهانه هایی با این عنوان که رانندگان 
خودشان ایربگ ها را قفل کرده بودند! 
یــا مدل های خــودرو قدیمی بوده و 
برخی از این خودروها اساســًا ایربگ 
نداشــتند یا اینکه زاویه تصادف باید 
چقدر باشد تا ایربگ باز شود و ...این 
مساله دوباره واکنش پلیس را به دنبال 
داشــت و پلیس راهور در مصاحبه ای 
اعالم کرد که خودروســازان به جای 
اظهارات غیرمنطقی، به دنبال ارتقاء 

کیفیت خودروها باشند.
ایمنی خودروهــای ایرانی چقدر   �

است؟
حاال اما فربد زاوه، کارشناس صنعت 
خودرو می گوید تست باز شدن ایربگ 
خودرو ســاده ترین تست ایمنی است 
امــا حتی اگر ایربگ این خودروها باز 
می شد اســتحکام بدنه خودروهای 
ایران به حدی ضعیف اســت که باز 

شــدن ایربگ نه تنها کمکی به زنده 
ماندن سرنشــینان نمی کــرد بلکه 
ممکن اســت موجــب مرگ چند نفر 

دیگر می شد!
او ادامه می دهد: وقتی بر اثر استحکام 
ضعیــف بدنه کل صنــدوق عقب و 
کاپــوت جلوی خودرو جمع شــده یا 
خــودرو از نواحــی جانبی کاماًل له و 
مچاله شــده اســت و قفسه سینه و 
صورت افراد به شــدت آســیب دیده 
است، باز شــدن ایربگ می توانست 
بــه کاهش تبادل اکســیژن و مرگ 

سرنشینان دامن بزند.
او تاکید می کند: مساله استانداردهای 
تولید خودرو به این ســادگی نیست و 
نکات فنی و بسیار دقیقی دارد که در 
جهان هر چهار ســال یکبار بازنگری 
می شــود و ارتقا پیــدا می کند. مثاًل 
امریــکا زمانی متوجه شــد که حجم 
بزرگ ایربگ ها باعث تشــدید مرگ 
در تصادف ها شــده اســت و همین 
مســاله باعث بحران برای شــرکت 
سازنده کیســه هوای تاکاتای ژاپن 

شــد و بر اثر آن ۱۰۰ میلیون خودرو 
فراخوان شــدند و از بازار جمع آوری 
شــدند و یک میلیارد دالر خســارت 

برای خودروسازان به جا گذاشتند.
زاوه ادامــه می دهد: پس از این ماجرا 
حجم ایربگ خودروها به یک ســوم 
رســید. بنابراین تســت های ایمنی 
خودرو مدام به روزرســانی می شوند 
و در حــال حاضــر ممکن اســت بنز 
S۵۰۰ ســال ۲۰۱۵ در تست ایمنی 
فعلی مردود شــود اما خودروســازان 
ایران خودروی ۵۰ ســال پیش را در 
ایران تولید می کنند و با اضافه کردن 
چند آپشــن سطحی می خواهند آن را 

مدل جدید نشان بدهند.
قصور پلیس در تصادف زنجیره ای   �

بهبهان
این کارشــناس صنعت خودرو تاکید 
می کنــد کــه در این ماجــرا نباید از 
قصــور پلیس غافل شــد. او در این 
زمینــه توضیح می دهــد: ماجرای 
تصادف بهبهان از آنجا شــروع شــد 
که یک تریلی کنار جاده متوقف بوده 
و چراغ هــای آن معیوب بوده اســت 
و چون خــودروی جلویی متوجه آن 
نشده، تصادف شــکل گرفته است. 
زاوه تاکیــد می کند: در بســیاری از 
جاده هــا نه تنها نور کافی وجود ندارد 
کــه خودروهایی با چراغ های معیوب 
بــه راحتی از پلیس راه عبور می کنند 
یا در آزمــون گواهینامه رانندگی در 
ایران رانندگی جاده جز تســت های 
مهارت نیســت و افراد با یک تســت 
پــارک دوبــل و دور زدن گواهینامه 
رانندگــی دریافــت می کنند! این در 
شــرایطی است که خود پلیس اعالم 
می کند که عامــل عمده تصادف ها 

خطای انسانی است.

خــودرو  ایربــگ  شــدن  بــاز  تســت 
ســاده ترین تســت ایمنی اســت اما 
حتــی اگــر ایربــگ ایــن خودروهــا باز 
می شــد اســتحکام بدنه خودروهای 
ایــران بــه حــدی ضعیف اســت که باز 
شــدن ایربگ نه تنها کمکی به زنده 
مانــدن سرنشــینان نمی کــرد بلکــه 
ممکــن اســت موجــب مرگ چند نفر 

دیگر می شد!
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علــی رغــم درک این ضرورت که ســایه ارز 
ترجیحی باید هرچه ســریعتر از ســر اقتصاد 
ایران کم شود، مجلس هنوز نتوانسته تصمیم 
قاطعی در این خصوص اتخاذ کند. پیگیری ها 
از راهروهای بهارســتان حاکی است که تأخیر 
کمیســیون تلفیــق در این خصوص برآمده از 
رفتاری است که رییس سازمان برنامه و بودجه 
و برخــی دیگــر از چهره های اقتصادی دولت 
در پیش گرفته اند. بســیاری از نمایندگان در 
جریان گفتگو به این نکته اشــاره می کنند که 
هرچنــد دولت بر روی حــذف نامعادله حذف 
ارز ترجیحی جدی اســت، اما حاضر نیســت 
تدابیر مقابله ای الزم و مهمتر از آن مسئولیت 
اجــرای ایــن تصمیم را به عهــده بگیرد. این 
انفعال زمانی شــکل و شــمایل بارزتری پیدا 
می کنــد که رییس ســازمان برنامه و بودجه 
بدون استناد به آمارهای مستند اعالم می کند، 
تأثیــر حذف ارز ترجیحی بر نوســانات قیمتی 
تنهــا ۷.۵ الــی ۸ درصد خواهد بــود. این در 
حالی اســت که بســیاری از نمایندگان مبتنی 
بر آمارهای میدانی مســتند اعالم می کنند در 
زمان حذف ارز ترجیحی از اقالمی چون شکر، 
قند و برنج خارجی این محصوالت با افزایش 
قیمت های باال و چند برابری مواجه شدند. به 
عبارت ساده تر، نمایندگان اگرچه در خصوص 
ضــرورت حذف دالر ۴۲۰۰ تومانی با دولت و 
کارشناسان اقتصادی هم نظرند، اما معتقدند، 
دولت در وهله نخست باید تدابیر موثری برای 
مواجهــه بــا تبعات این تصمیم اتخاذ کند و در 
وهله بعدی، مسئولیت کامل اتخاذ یک چنین 
تصمیم را نیز بپذیرد. در همین خصوص، عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص 
چرایــی به طــول انجامیدن تصمیم گیری در 
خصــوص ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ گفت: 

ابهاماتــی در خصــوص حــذف ارز ترجیحی 
وجود دارد که به نظر می رسد برآمده از نوعی 
انفعال در تصمیم ســازی های اجرایی باشــد. 
به هر حال دولت رســمًا اعالم کرده که دیگر 
منابعــی برای تخصیــص دالر ۴۲۰۰ تومانی 
ندارد. طبیعی اســت که در این شرایط دولت، 
می بایســت با برنامه ریزی مناســب و اتخاذ 
تدابیــر الزم بــه گونه ای تدبیر کند که اقتصاد 
کشــور و معیشت مردم با کمترین تکانه های 
تورمی مواجه شــود. ارکانی ادامه داد: اما علی 
رغــم صراحتی کــه دولت در خصوص حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد به نظر می رسد، حاضر 
به قبول مســئولیت تبعات این تصمیم نیست 
و ترجیــح می دهد، تــوپ را در زمین مجلس 
بیندازد. این در حالی است که نمایندگان اعالم 
کرده اند تا زمانی که دولت و ســازمان برنامه 
و بودجــه راهبردهای مناســبی در حمایت از 
دهک هــای نیازمند جامعه، افزایش نظارت ها 
و... ارائه نکنند، مجلس زیر بار حذف ناگهانی 
ارز ترجیحی نخواهد رفت. نماینده نیشابور در 
مجلس افــزود: دولت از یک طرف می گوید، 
حاضر به تداوم تخصیص ارز ترجیحی نیست، 
اما از ســوی دیگر حاضر نیست مسئولیت یک 
چنین تصمیمی را بپذیرد. در واقع دولت قصد 
دارد ایــن تصمیم را اتخــاذ کند، بدون اینکه 
تبعــات احتمالی تصمیمش را بپذیرد. یعنی نه 
راهبرد و برنامه حمایتی مناســبی ارائه می کند 
و نه حاضر است، مسئولیت حذف دالر ۴۲۰۰ 
تومانــی را بپذیــرد. او گفــت: در ایــن میان 
تناقضات فراوانی نیز در ارزیابی های ســازمان 
برنامه و بودجه در خصوص تبعات این تصمیم 
مشــاهده می شود که باعث ایجاد نگرانی شده 
اســت. ســازمان برنامه و بودجه از یک طرف 
اعــالم می کند در صورت حذف ارز ترجیحی، 

بازار اقالم مصرفی حداکثر با رشد ۸ درصدی 
روبه رو می شــود، اما ارزیابی های دیگر حاکی 
اســت که نوسانات بازار اقالم مصرفی، بسیار 
شــدیدتر خواهد بود. این نماینده یادآور شــد: 
پیــش از ایــن و بعد از حــذف ارز ترجیحی از 
اقالمی چون شــکر، قند و برنج خارجی، نرخ 
این کاالهای مصرفی با تکانه های نوســانی 
باالی ۱۰۰ درصدی مواجه شــدند. اگر بدون 
برنامه ریزی هــای نظارتی، ارزی و یارانه ای 
این تصمیم اتخاذ شــود، ممکن اســت روند 
افزایــش قیمت ها، پیرامون ســایر اقالم نیز 
تجربه شــود. ارکانی در پاســخ به پرسش که 
بــرای مواجهه با ایــن تکانه های احتمالی چه 
باید کرد؟ گفت: در وهله نخست، قبل از حذف 
ارز ترجیحی باید راهبردهای مناســبی برای 
حمایت از دهک های پایینی جامعه اندیشــیده 
شود. از سوی دیگر باید انبارهای اقالم اساسی 
برای چند ماه تأمین شود. ضمن اینکه با توجه 
بــه انتقــال تقاضای ارز ترجیحی به بازار آزاد، 
دولــت باید از نظــر ارزی نیز آمادگی الزم را 
داشته باشد. اما به نظر می رسد، دولت با نوعی 
خوش بینی، موضوع را رصد می کند و متوجه 

حساسیت های مساله نیست.
راهبرد دولت بــرای افزایش یارانه ها   �

چیست؟
امــا تکلیف افزایش یارانه هــای پرداختی به 
ایرانیان چه خواهد شد؟ عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه با اشاره به اینکه دولت ابتدا اعالم کرده 
که یارانه های نقدی اقشار کم برخوردار را بین 
۹۰ تا ۱۱۰ هزار تومان افزایش می دهد، گفت: 
این تصمیم با مخالفت نمایندگان مواجه شــد، 
چرا که تناســبی میان تکانه های نوسانی بعد 
از حذف دالر ۴۲۰۰ تومانی و معیشــت مردم، 

وجود نداشت.

مجلس: دولت حاضر نیست مسئولیت حذف ارز 4200 تومانی را بپذیرد

کشمکش ارزی بهارستان - پاستور
مهدی بیک
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در هفته های اخیر علی رغم هشدارهای متعدد 
کارشناسان و حتی برخی مسئوالن ریلی، سوانح 
متعدد در این صنعت در حال اتفاق افتادن است 
که به نظر می رســد برخــی کم کاری ها علت 
بروز این ســوانح هســتند. در ۳ ماه اخیر تعدد 
ســوانح ریلی به یکی از معضالت تبدیل شــده 
اســت. این در حالی اســت که همواره حمل و 
نقــل ریلی ایمن ترین مورد صنعت حمل و نقل 
شناخته می شــود. به گفته برخی کارشناسان، 
تعداد ســوانح ریلی در هفته های اخیر از تعداد 

سوانح جاده ای پیشی گرفته است.
معاون وزیر راه )30 آذر(: ایمنی راه آهن،   �

خط قرمز دولت است
سید میعاد صالحی معاون وزیر راه و شهرسازی 
و مدیرعامل شرکت راه آهن ۳۰ آذر ماه امسال 
در مراسم الحاق ۵۲۶ دستگاه ناوگان به شبکه 
حمل و نقل ریلی با حضور رســتم قاسمی وزیر 
راه و شهرسازی اعالم کرد: در حال حاضر حوزه 
ایمنی ما خط قرمز دولت است و جان مردم در 
این بخش بســیار ارزشــمند است بنابراین باید 
تمرکز خود را بر افزایش ایمنی در مســیرهای 
ریلی افزایش دهیم. وی بیان کرد: به جای آنکه 
ماهی ۵ لوکوموتیو از ریل خارج شود ما در حال 
حاضر تعداد خروجی لوکوموتیو خود را به صفر 
رســانده ایم و در بــازه ای از زمان هم تعدادی 
لوکوموتیو اضافه شــده اســت. معاون وزیر راه 
و شهرســازی گفت: باید توجه جدی به حوزه 
مســافری شــود و نظارت خود در حوزه توسعه 
انســانی و مســافری را افزایش دهیم. صالحی 
گفت: در حال حاضر بســیاری از خط های ما با 
مشکالتی روبروســت سعی خواهیم کرد رفع 
ایــن مشــکالت را در اولویت برنامه های خود 

قرار دهیم.
انتقــاد مجدد مدیرعامل راه آهن از تعدد   �

سوانح ریلی در 19 دی ماه

سید میعاد صالحی ۱۹ دی ماه امسال بار دیگر 
از تعدد ســوانح ریلی انتقاد و در جلســه ســتاد 
ارتقــای ایمنی و مدیریت بحران شــرکت راه 
آهــن با یــادآوری اینکه حوادثی که در راه آهن 
رخ می دهند، اغلب دارای دالیل اصلی مشــابه 
و پرتکرار هســتند اظهار کرد: باید این ایرادها 
و علــل وقــوع آن ها به ســرعت و البته گام به 
گام و به طور کامل برطرف شــود. معاون وزیر 
راه و شهرســازی تصریح کرد: ایمنی مهمترین 
شــاخص راه آهن اســت و موضوعی مهم تر از 
ایمنی وجود ندارد و ایراداتی که از ادوار گذشته 
بر جای مانده اند، باید اصالح شــوند. وی تاکید 
کرد: باید خروجی تمامی تالش ها به نفع مردم 
باشــد و اقدامــات در جهت ایمنی و رفاه مردم 

صورت پذیرد.
برخی از مهم ترین سوانح ریلی سه ماهه   �

اخیر
طی روزهای ۲۸، ۲۹ و ۳۰ دی ماه ۳ ســانحه 
ریلی در منطقه راه آهن زاگرس به وقوع پیوست 
که خساراتی در پی داشت. صبح روز پنج شنبه 
۳۰ دی ماه یک واگن فله بر به شماره ۹۴۵۳۹۰۵ 
در ایستگاه شوش حد فاصل ایستگاه اندیمشک 
و اهواز از خط خارج و منجر به مســدودی ســه 
ســاعته خط شد. روز چهارشنبه ۲۹ دی ماه نیز 
به علت ورود واگنت ریلی )درزین د ۸۱( حامل 
مأموران به خط مســدود در ایســتگاه باالرود، 
منجر به برخورد شــدید با ماشــین آالت خطی 
متوقف شــده شد که منجر به خسارت شدید به 
هر دو دســتگاه شــد. همچنین در روز سه شنبه 
۲۸ دی نیز یک واگن باری لبه کوتاه در ایستگاه 
اندیمشک از خط خارج شد. هر ۳ حادثه مذکور 
در یــک منطقــه راه آهن و طی ۳ روز متوالی به 
وقوع پیوسته است. گزارش ها حاکی از خروج از 
خط یک واگن فله در راه آهن شمال در روز پنج 
شنبه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۰ حد فاصل ایستگاه های 
زرین دشــت به مهاباد در اســتان مازندران بود 
که به وارد آمدن خســارت به واگن و خطوط و 
همچنین مســدودی خط منجر شده بود. صبح 
۲۳ دی مــاه نیز در هنــگام مانور و جابه جایی 
قطار در ایســتگاه تهران یک واگن مسافری به 
علــت برخــورد دچار خروج از خط و وارد آمدن 

خسارت به آن شد.
مقام مســئول صنعت ریلی: سوانح ریلی   �

اخیر ربطی به تحریم ها ندارد
یک مقام مسئول صنعت ریلی درباره مشکالت 
اخیر و سوانح دو هفته گذشته در حوزه حمل و 
نقل ریلی اظهار کرد: نخســت باید یک تقسیم 
بندی از این ســوانح اتفاق بیفتد؛ ابتدائا در دو 
مرحله ترنســت آتش گرفت سپس در دو یا سه 
مرحله ریل بأس ها آتش گرفتند و ســه مرحله 
هــم لوکوموتیوها آتــش گرفتند؛ به طور کلی 
۱۰ مورد آتش ســوزی در شــبکه ریلی رخ داد. 
وی دربــاره آتش ســوزی لوکوموتیوها افزود: 
هم حادثه روز چهارم و حادثه آتش سوزی روز 
پنجم بهمن ماه امسال که در نزدیکی ایستگاه 
ارومیه بود، بر اساس بررسی ها، وقوع آتش اولیه 
در نزدیکی گیالس سوخت است؛ به لحاظ فنی، 
سوخت در مدار گازوئیل لوکوموتیو باید رفت و 
برگشت داشته باشد که در هر دو مورد به دلیل 
باال بودن فشار گیالس سوخت، این قطعه دچار 
ترکیدگی شده است. این منبع آگاه اظهار کرد: 
در یک دهه گذشــته تا کنون حادثه شکستگی 
گیالس ســوخت نداشــته ایم که احتمااًل ای 
ســوانح به دلیل پایین بودن کیفیت این قطعه 
بوده اســت. وی با بیان اینکه متأســفانه به نظر 
می رسد این سوانح در حال پنهان سازی است، 
درباره حادثه آتش ســوزی لوکوموتیو زیمنس 
در ایســتگاه زادمحمود گفت: آتش ســوزی به 
دلیــل آتش گرفتن قطعه ترکشــن موتور بوده 
اســت؛ همچنین ترنســت ها هم به دلیل گرم 
شــدن موتورها و سپس آتش گرفتن سوخت و 
روغنی که روی موتور ریخته بوده، دچار سانحه 
آتش سوزی شده بودند. این فعال صنعت ریلی 
با بیان اینکه ســو مدیریت در بروز این ســوانح 
رخ داده اســت، یادآور شد: در سال های گذشته 
همواره تحریم بوده ایم اما ســوانح با این حجم 
و شــدت رخ نمــی داد بنابراین نمی توان آن را 
گردن تحریم ها انداخت. وی خاطرنشــان کرد: 
وقتی آلودگی ســوخت و روغن در محیط کنار 
اگزوز، ســبب آتش گرفتن ریل بأس ها شــده، 
نشان می دهد یا پیمانکار کم کاری کرده یا ناظر 
پیمانکار به درســتی آن را بررسی نکرده است. 

تعدادســوانحریلیاخیر،در
حالسبقتازسوانحجادهای

صنعــتروبهافول
ریلی

برهان محمودی



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ فروردین ماه1401 / شماره 2869

Bilingual Economic Monthly  

با رخ دادن بحران بزرگ مالی ۲۰۰۸، انتقادات بســیاری نســبت به 
سبک متعارف سیاستگذاری اقتصادی مطرح شده است. وقوع این 
بحران منجر به شــکل گیری درخواست های بسیاری از محققان 
دانشــگاهی برای مطالعات پیرامون ارتباط بخش بانکی و واقعی 
اقتصاد شــده اســت. این امر از آنجا نشئت می گیرد که در چارچوب 
متعارف اقتصادی نگاه به پول صرفاً به عنوان تسهیل کننده مبادالت 
بوده اســت. تأثیر پول بر اقتصاد، در این دیدگاه، منفی و به شــکل 
خلق تورم است. بنابراین کارکرد مثبت پول آنست که تورم ایجاد 
نکند. در مقابل اما رویکردهای دیگری وجود دارد که به ظرفیت های 
توسعه ای پول اشاره می کند. در این راستا می توان به نظریه پولی 
تولید و نظریه مقداری اعتبار اشــاره کرد. ورنر در آثار مختلف خود 
به نقد و رد نظریه متعارف اقتصاد نئوکالسیکی و معرفی رویکردی 
جایگزین که قادر به توضیح نارســایی های نظریه متعارف اســت، 
پرداختــه اســت. از نظر وی در دهــه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ میالدی، 
ســه پدیده مهم در برخی از کشــورها به وقوع پیوست که توضیح 
آنها در چارچوب پارادایم مسلط و مبتنی بر رابطه معروف بین پول، 
فعالیت های اقتصادی و تورم، ممکن نبود. این ســه پدیده عبارت 
بودند از: ۱- کاهش سرعت پول که منجر به بی ثباتی یا شکست تابع 
تقاضا برای پول در برخی از کشورهای آنگلوساکسون، اسکاندیناوی 
و ژاپــن شــد. ۲- افزایش حباب گونه قیمــت دارایی ها به ویژه در 
کشــورهای انگلستان، اسکاندیناوی، تایوان، کره و ژاپن. ۳- موج 
عظیم خروج ســرمایه از ژاپن در دهه ۸۰ و ســقوط ناگهانی اقتصاد 
ژاپــن در اوایــل ۱۹۹۰ میالدی. از این رو ورنر به معرفی پارادایم و 
رویکردی بدیل همت می گمارد. بر مبنای این رویکرد: ۱- تعریف 
پول به عنوان ســپرده، مبتنی بر خلق پول بانکی جایگزین تعریف 
سابق از پول می شود. ۲- نظریه مقداری پول یک حالت خاص از 
یک نظریه مقداری تفکیک شــده اســت که بین خلق اعتبار برای 
بخش واقعی و مالی، تفکیک قائل شــده و خلق اعتبار به دومی را 
عامل شکل گیری حباب قیمتی می داند. ۳- خلق اعتبار بیشتر برای 
چرخه مالی، احتمااًل به شکل سرمایه گذاری خارجی از کشور خارج 
شده و شاهد جریان خروج سرمایه از کشور خواهیم بود. البته وی 
این رویکرد را در سایر آثار خود نیز به انحاء مختلف و با استفاده از 
شــواهد تجربی کافی مخصوصاً با اســتفاده از تجربه ژاپن، شرح و 
بسط داده است. از جمله این آثار می توان به »بحران های مالی در 
ژاپن در قرن ۲۰«، »بازنگری در منطق نظام های اقتصادی بانک 
محور و اثربخشــی سیاست های هدایت اعتبار در پرتو شواهدی از 
ژاپن« و »پارادایم جدید در اقتصاد کالن: حل معمای عملکرد اقتصاد 
کالن ژاپن« اشاره کرد. وی همچین در مقاله خود با عنوان »قرن 
گمشده در اقتصاد« به این سؤال پاسخ می دهد که بانک ها چگونه 

کار می کنند و خلق پول از کجا نشئت می گیرد؟ وی ضمن معرفی 
ســه نظریه واســطه گری وجوه، ضریب فزاینده و نظریه خلق پول 
با اســتفاده از شــواهد تجربی کافی به رد دو نظریه نخست و اثبات 
سومی می پردازد. نتایج مطالعه بیانگر آنست که تشویق کشورهای 
در حال توسعه به استقراض خارجی، اشتباه است. از نظر وی می توان 
به گونه ای خلق پول کرد که نه تنها رشد اقتصادی به همراه داشته 
باشــد بلکه به تورم نیز منجر نشــود. از نظر وی خلق پول بســته به 
محل اصابت آن، به نتایج متفاوتی منجر خواهد شد. در حالت اول 
انبســاط پولی اگر مصرف نهایی مردم را افزایش دهد، به افزایش 
ســطح عمومی قیمت ها منجر می شود. در حالت دوم که اعتبارات 
بانکی برای معامالت دارایی ها مورد استفاده قرار می گیرد، در نهایت 
منجر به شکل گیری حباب دارایی شده و با ترکیدن حباب دارایی، 
ثبات اقتصادی را به خطر می اندازد اما در حالت سوم که اعتبارات 
بانکی برای ســرمایه گذاری های مولد مورد استفاده قرار می گیرد، 
عالوه بر اینکه به رشد اقتصادی منجر خواهد شد، هیچ گونه تورمی 
نیز در پی نخواهد شــد. به این ترتیب معجزه های اقتصادی شــرق 
آســیا یعنی ژاپن، تایوان، کره و چین به ســرعت توسعه یافتند. در 
تجربه اجرای این سیاست در کشورهای فوق، شاهد نقش آفرینی 
گسترده دولت برای نیل به سطوح باالی توسعه اقتصادی هستیم. 
البته انقش دولت در اقتصاد، می تواند به انحاء مختلفی ایفا شــود. 
در حالت افراطی آن شاهد یک اقتصاد کاماًل دولتی و برنامه ریزی 
شده هستیم. اما رویکردهای هوشمندانه تری نیز وجود دارد. در واقع 
»ایــن امکان وجــود دارد، اقتصادی که ۹۹ درصد آن در چارچوب 
سرمایه داری است را به اقتصادی کنترل شده تبدیل کرد، اگر دولت 
بتوانــد یــک درصد آن را به درســتی کنترل کند؛ و آن یک درصد 
درست، تخصیص اعتبار به ویژه در ارقام کالن است«. از این رو اگر 
دولت بخواهد اقتصاد را به گونه ای کنترل کند که به رشد و توسعه 
اقتصادی منجر شود، باید مکانیسمی دقیق و هوشمندانه برای خلق 
اعتبارات بانکی تعریف کند؛ بگونه ای که اعتبارات جدید بانکی برای 
فعالیت های مولد اقتصاد خلق شوند. سیاست هدایت اعتبار همان 
بهترین مکانیسمی است که می تواند بخش پولی را با بخش واقعی 

اقتصاد پیوند داده و رشد اقتصادی را رقم بزند.
* کارشناس اقتصادی

عباس صابری *

مکانیسم هوشمندانه 

برای رشد اقتصادی
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فروشــگاههایزنجیرهایمنجربهگرانیکاالهامیشود؟

تولد فروشــگاههای زنجیره ای یا همان ریتیل اســتورها در اقتصاد 
ایران ظرف دهه های گذشــته توانســته سیستم توزیع مویرگی نسبتًا 
مدرنــی را پیــش روی مردم قرار دهد که نه تنها مکان هایی را برای 
عرضه مســتقیم کل ســبد مصرفی روزانه خریداران فراهم می کند؛ 
بلکه رقابتی که در سال های گذشته در میان آنها شکل گرفته توانسته 
فضایی رقابتی را برای بســیاری از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
فراهم نماید تا کاال ارزانتر و با قیمت مناسب تر به دست مردم برسد؛ 
هر چند این به معنای بی نقص بودن عملکرد آنها هم نبوده اســت. 
حاال فروشــگاههای زنجیره ای که با شــعب فراوان در سراسر کشور 
فعالیت می کنند به یکی از دماســنج های اصلی بازار برای بررســی 
قیمت ها تبدیل شــده و توانســته اند با فضایی که به وجود می آورند 
فرهنــگ جدیــدی را میان مصرف کنندگان ایجاد کنند که به راحتی 
هر قیمتی را از عرضه کنندگان کاال نپذیرند. تا همین چند سال پیش 
نه تنها محدودیت هایی در حوزه عرضه برخی کاالها وجود داشــت 
و تنوع به شــدت کم بود، بلکه بســیاری از مردم برای تهیه مایحتاج 
خود فقط می توانستند از سوپرمارکت ها و یا در نهایت عمده فروشان 
محله خرید کنند، هر چند که به مرور زمان چند فروشگاه زنجیره ای 
آن هم با شعبات محدود در کشور و عمدتًا پایتخت آغاز به کار کردند 
و پس از آن، تعاونی های مصرف محلی هم آنها را تکمیل کردند. اما 
اکنون در کوچکترین شهرستان های کشور ردپایی از فروشگاههای 
زنجیره ای و شــعبات برندهای مختلف آنها به چشــم می خورد و در 
بسیاری از مناطق شهری تهران نیز، آنقدر تعداد این فروشگاهها زیاد 
شده که تقریبًا در هر خیابان، یک یا دو شعبه فروشگاه زنجیره ای به 
چشم می خورد که البته برخی از آنها، مساحت باالیی ندارند؛ اما به هر 
حال پرچمدار برندی هستند که به اسم فروشگاه زنجیره ای مشغول 
به فعالیت اســت. البته به موازات آنها، ســوپرمارکت های محلی نیز 
برای خریدهای روزانه و فورس ماژور خانوارها دایر هستند و همچنان 
بــه کار خــود ادامه می دهند؛ اما به هر حال با حضور فروشــگاههای 
زنجیره ای در دور و بر خود، کاســبی آنها تا حدود زیادی کســادتر از 
قبل شــده اســت. در واقع، این فروشــگاههای زنجیره ای و شعبات 
آنها اگر به درســتی به فعالیت و مأموریت خود ادامه دهند، می توانند 
به ضربه گیرهایی برای افزایش قیمت تبدیل شــده و پتانســیل آن را 
دارند که به خوبی در فضای خرده فروشــی کشــور نقش آفرینی کرده 
و در مدیریت قیمت ها مؤثر باشند؛ هر چند ضعف هایی که در فعالیت 
آنهــا بــه دلیــل نوپایی وجود دارد، حضور برخــی از برندهای جدید 

فعال را در عرصه مدیریت بازار اندکی کمرنگ تر از فروشــگاههای 
قدیمی تــر کرده اســت. در این میان، ضعــف اصلی که می توان در 
عملکرد فروشــگاههای زنجیره ای خرده فروشی تازه وارد به عرصه 
اقتصاد ایران برشمرد، اتصال آنها به شبکه تولید است؛ به نحوی که 
بسیاری از تولیدکنندگان از طریق شرکت های پخش، کاالهای خود 
را در اختیار فروشگاههای زنجیره ای قرار داده و به نوعی یک واسطه 
را از کارخانه تا فروشــگاه برمی گزینند که به هر حال، این موضوع 
می تواند هزینه هایی را به نظام توزیع کشــور تحمیل کند. به همین 
خاطر است که در اتفاقاتی که در عرصه گرانی ها و گرانفروشی های 
قابل مشــاهده در ســطح خرده فروشــی رخ می دهد، تولیدکنندگان 
مدعی هســتند که قیمت درب کارخانه بســیار پایین تر از آن چیزی 
است که به دست مردم می رسد و در مقابل مردم هم کاالها را گرانتر 
از ادعای مطرح شده قیمتی از سوی تولیدکنندگان خریداری می کنند. 
البته معدود تولیدکنندگانی خود به صورت مســتقیم شــبکه توزیع و 
پخش ایجاد کرده اند که با نظارت دقیق، کاالهای خود را به دســت 
مردم در سراســر کشور می رســانند؛ اما به هر حال برای تولیدکننده 
نیز چنین ســرمایه گذاری با توجه به تغییرات و نوســانات قیمت ملک 
و امالک در سراســر کشــور و تورم هایی که ظرف سال های اخیر در 
حوزه امالک وجود داشته، ممکن است اندکی سخت باشد. از سوی 
دیگر، فروشــگاه های زنجیره ای نیز که گاهی در ســیبل انتقادات 
گرانفروشــی قرار می گیرند، دسترســی محدودی به تولیدکنندگان 
و خریــد از درب کارخانــه دارند که ایــن خود باعث باال رفتن قیمت 
تمام شــده برای آنها می شــود و برخی از آنها با واسطه ها قراردادهای 
کلــی منعقــد می کنند تا بتوانند برندهای مختلف و کاالهای متنوع را 
از طریق یک یا چند شرکت پخش خریداری کنند که به هر حال در 
این میان ممکن است افسار اصلی قیمتها به دست همین شبکه های 
پخش بیفتد. البته این موضوع در مورد تمامی شرکتهای پخش صدق 
نمی کند و نظارت هایی هم بر روی این شرکت های پخش هم صورت 
می گیرد؛ اما به هر حال هر چقدر که واســطه ها میان تولیدکنندگان 
و توزیع کنندگان یا همان فروشــگاههای زنجیره ای بیشــتر باشد، به 
طور قطع، کاال گرانتر به دســت مصرف کنندگان خواهد رســید، هر 
چند نباید در این میان حضور پررنگ دالالن و واســطه های متخلف 
را هم نادیده گرفت. بر این اساس است که فروشگاههای زنجیره ای 
در مقاطــع مختلفی که دولت از آنها برای توزیع مســتقیم کاالهای 
اساسی در اختیار خود کمک خواسته، این فروشگاهها به دلیل نظام 
توزیع مویرگی که در اختیار دارند، توانســته اند مناســب عمل کرده و 

در تنظیم بازار نقش آفرینی جدی داشــته باشند.

محبوبه فکوری
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اقتصاد رسمی و غیررسمی در ایران در دو 
مســیر متفاوت حرکت می کنند و ضمن 
اینکــه واگرایی دارند و اقتصاد رســمی 
نیز از بهره وری الزم برخوردار نیســت 
اما اقتصاد غیررسمی عماًل تشدیدکننده 
بحــران آب ایــران اســت و در خالی از 
ســکنه شــدن کالنشهرها و کوچ ۳۰ تا 
۵۰ میلیــون نفری از فالت مرکز نقش 
طراز اول را دارد. سازوکار این دوگانگی 
شدید در اقتصاد کشور به این نحو است 
که متولیان اقتصاد غیررســمی مستقل 
از اقتصاد رسمی عمل می کنند و همان 
طور که ماهیت آن عبارت از فرار مالیاتی 
گســترده اســت و در ظرف آن هرگز به 
دســتورالعمل های ســازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشــور عمل نمی شــود. 
درنتیجه با پرهیز از محاســبات مربوط 
بــه پیامدهای زیســت محیطی و آثار 
بازتوزیعی درآمدی پروژه های عمرانی و 
صنعتی بزرگ، عماًل به بحران آب دامن 
می زننــد. از زاویــه تحلیل های منفعت 
هزینــه، عملکــرد اقتصاد غیررســمی 
در ظــرف تحلیل مالــی اتفاق می افتد. 

در حالــی که به ســبب برخورداری این 
حــوزه کالن اقتصادی از ظرفیت های 
ســرزمینی و امکانات دولتی، الزم است 
عملکرد این بخش های غیررســمی در 
ظرف تحلیل اقتصادی مرور و بررســی 
شود. آشــکار است که در ظرف تحلیل 
مالــی عماًل بازدهی پروژه های عمرانی 
و صنعتی بزرگ گاهی تا چند هزار درصد 
می رســد که این بازدهی با چشم پوشی 
از زیان هــای این پروژه ها در حوزه های 
عدالت اجتماعی و زیســت محیطی به 
دســت می آید. در حالــی که در ظرف 
تحلیل اقتصادی الزم اســت پیامدهای 
یادشــده سنجش و ارزش گذاری شوند 
و در محاســبات و تحلیل منفعت هزینه 
دیده شــوند. در این صــورت از اجرای 
بسیاری از پروژه های عمرانی و صنعتی 
کشــور خودداری خواهد شــد. اکنون 
بســیاری از صنایع بزرگ دولتی به مرور 
و البتــه به صورت خاموش و تدریجی از 
ظرف اقتصاد رســمی خارج شده اند و با 
هوشــمندی و دقت بسیار زیاد به ظرف 
اقتصاد غیررســمی سوق داده شده اند. 

یک کارشناس مطرح کرد؛

اقتصاد 

غیررسمی 

عامل کوچ 

50 میلیونی!

داریوش مختاری *
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آنچــه با نام خصولتی می شناســیم، 
دقیقًا از یــک بافت کاماًل دولتی در 
یک گذار پنهانی زیر نام خصولتی به 
سمت خصوصی حرکت کردند. البته 
با اندکی دقت در می یابیم که متولیان 
اقتصاد غیررسمی به دنبال شخصی 
کــردن این صنایع هســتند. کاربرد 
عبارت شخصی کردن هم تراز همان 
ظرف اقتصاد غیررســمی است؛ چرا 
که عبــارت خصوصی کردن در هر 
حال در ظرف اقتصاد رسمی تعریف 
می شــود و متولیان بخش خصوصی 
خــود را متعهد بــه رعایت مقررات 
معمول بیمه، اعتبار، مالیات، مقررات 
گمرکــی و مقررات تصویب و انجام 
مناقصه هــای پروژه هــای عمرانی 
می دانند. ولی به محض وارد شــدن 
فعالیت های یادشده در ظرف اقتصاد 
غیررســمی یک تاریکی و کدری بر 
اقتصاد ســایه می انــدازد و دقیقًا به 
همیــن دلیل می تــوان گلوگاه ها و 
پرتگاه های بحران آب کشــور را به 
اقتصاد غیررســمی نسبت داد. حدود 
۳۰ و حتی با احتســاب خصولتی ها، 
شــاید حدود ۶۰ درصد اقتصاد کشور 
و یا بیشــتر، در سایه حرکت می کند 
و در کنــار اســتفاده از ظرفیت های 
ملی و ســرزمینی، از رعایت عدالت 
اجتماعی و ضوابط زیست محیطی، 
خودداری می کنند. این فعالیت های 
کور اقتصــادی دارای بازدهی چند 
هزار درصدی هستند که از آن با نام 
رانت اقتصادی یاد می شــود. اقتصاد 
غیررســمی لزومًا یک اقتصاد کور و 
یا اقتصاد ســیاه نیست ولی استعداد 
پدیدآوردن چاله های بزرگ اقتصادی 
را بــرای اقتصــاد ملی دارد. چنانچه 
بنگاه های اقتصــادی خصولتی که 

در حــال دگردیســی مصنوعی به 
ســمت بنگاه های خصوصی هستند 
را جــزو همان اقتصاد غیررســمی 
به حســاب بیاوریم، در پیوند با این 
اقتصــاد و بحران آب می توان گفت 
کــه اتفاقًا گلوگاه های اصلی بحران 
آب با عملکرد اقتصاد غیررســمی یا 
شــبه رسمی )خصولتی( گره خورده 
اســت. دقیقًا همان جایی که توسعه 
صنایــع آب بــر در فالت مرکزی و 
پروژه های های خطرناک شــیرین 
ســازی و انتقال آب از دریا در دستور 
کار بنگاه هــای بزرگ خصولتی قرار 
گرفته اســت. تأثیــر بعدی و فراگیر 
اقتصاد رســمی بر انباشــت جریان 
نقدینگی در کشــور اســت و رشــد 
چند ۱۰ برابری جریان نقدینگی که 
جذب اقتصاد غیررســمی و افزون بر 
آن جذب اقتصاد سوداگری می شود، 
بــه تورم دامن مــی زند و باال بودن 
نــرخ تورم انتظــاری زمینه گرایش 
به تخریب های زیســت محیطی را 
پدیــد می آورد. دقیقــًا همان جایی 
کــه آحاد جامعه احســاس می کنند 
می تواند ارزش حــال بهره برداری 
فعلــی از منابــع طبیعــی )به ویژه 
زمین های شــهری( را بیشــینه کند 
و بــه همین ســادگی بهره برداری 
شــتابزده امروز را به تأخیر نیندازند و 
افزایش قیمت های امالک و اراضی 
شــهری این گمان عمومی را تقویت 
می کنــد. همان جایی که دســتبرد 
امروز به منابع طبیعی، ارزش واقعی 
)نه حقیقی( این منابع را در یک بازه 
زمانی چند ســاله چند برابر می کند. 
اقتصاد غیررسمی در همان حال که 
گلوی اقتصاد رســمی را می فشارد، 
پــی در پی بــا زدودن فرصت های 

ســرمایه گذاری کــم بازده تر ولی 
بــا منفعت عمومــی باالتر که برای 
کاستن از بحران آب الزم است، فقط 
در مســیر تشدید بحران آب حرکت 
می کند. چشم انداز بازدهی چند هزار 
درصــدی برای این بخش اقتصادی 
ویرانگــر و خطرناک اجازه نمی دهد 
تصمیم های مربــوط به پروژه های 
عمرانی از مسیر معمول و کارشناسی 
حرکت کند. توســعه اراضی شهری 
بــا ایجــاد بزرگراه هــا و تونل های 
پیرامون شهرها، پروژه های شیرین 
ســازی و انتقال آب از دریا، توســعه 
بــی رویه صنعــت ناکارآمد خودرو، 
ساخت بزرگراه های اضافی و توسعه 
بــی رویه صنایع آب بــر در مناطق 
پرخطــر و کم آب فــالت مرکزی، 
از مصادیق اقتصاد غیررســمی و یا 
فعاًل یک اقتصاد شــبه غیررسمی و 
یــا در آســتانه تبدیل به یک اقتصاد 
کاماًل غیررســمی اســت که کشور 
را در آســتانه یــک کــوچ ۳۰ تا ۵۰ 
میلیون نفری قطعی قرار داده است. 
در نتیجه حرکت در مســیر شفافیت 
اقتصــادی و محدود نکردن اجزای 
اقتصاد غیررســمی به فعالیت های 
زیرزمینــی و یا قاچــاق کاال و ارز، 
می تواند در بازشناســی اجزای یک 
فروپاشــی محتمــل و پیــش روی 
فالت مرکزی ایران کمک بســیار 
بزرگی کند. در این میان نباید اســیر 
شــعارزدگی و تبلیغــات پروژه های 
بزرگ شد. تبلیغاتی که در یک رخداد 
خطرناک تاریخی، ســر و صدای آن 
هرگز کمتر از سر و صدای همان کوچ 

۳۰ تا ۵۰ میلیونی پیش رو نیســت.
 * کارشناس حوزه مدیریت 
منابع آبی
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تأمین امنیت غذایی با ترویج باغبانی شهری

 اکنون بیش از دو سال است که جهان درگیر بیماری 
کووید شــده اســت. تاکنون ویروس این بیماری 
چندین بار جهش داشــته و انواع خطرناکی از خود 
با مرگ و میر باال را نشــان داده اســت. به تازگی 
نوع جدید ایــن ویروس به نام اومیکرون در حال 
گســترش سریع در جهان است. این نوع ویروس 
مســری تر اما با خطر مرگ کمتر است. دانشمندان 

پزشکی معتقدند که گسترش سریع نوع اومیکرون 
ویروس کرونا ممکن است به نزدیک شدن بیماری 
همه گیــر کووید - 19 به مرحلــه آندمیک )بومی( 
کمــک کند، مرحله ای که در آن بیماری وجود دارد 
اما قابل کنترل اســت. بر همین اساس اگر جهش 
جدی و خطرناکی نداشته باشیم، ممکن است سال 
2022 به مرحله آندمی بیماری کووید - 19 برسیم.

بیماری کووید - ۱۹ ادامه داشــته باشــد یا نه، جهان پس از این 
بیماری جهانی متفاوت خواهد بود که نیاز به برنامه ریزی برای 

شــرایط بحران پاندمی بیماری های جدید پیش رو دارد.
در ابتدا که شیوع ویروس کرونا که به ابعاد پاندمی رسید زنجیره 
تأمین غذای شــهری به طرق مختلف مختل شــد. این پاندمی 
بــا کاهــش درآمد و افزایش ناامنی شــغلی توانایی مردم را نیز 
برای دسترســی به غذا محدود کرد. اســتراتژی های قرنطینه در 

سراسر جهان باعث افزایش وقفه هایی در حمل 
و نقل، کمبود نیروی کار و دسترسی محدود به 
بازار و مواد غذایی شد. یکی از تهدیدات اصلی 
این پاندمی برای کشــورهای در حال توســعه 
گرســنگی بود، زیرا اگر قرنطینه ادامه داشــت، 
افراد بیشتری به جای بیماری به دلیل گرسنگی 
جان خود را از دست می دادند. در شرایط قرنطینه 
تقریبًا ۴۰ درصد از جمعیت شــهری نمی توانند 
بــرای بیش از ۱۴ روز غذا ذخیره کنند. پاندمی 
کرونا موجب شــد بر اهمیت تولید محلی غذا و 
باغبانی شــهری افزوده شود و این روش تولید 
غذا به عنوان روشــی امن تر برای تأمین امنیت 
غذایی در شــرایط بحران مورد توجه و توصیه 

قرار گیرد.

اما باغبانی شهری چیست؟ و در ایران چگونه می توان این روش 
را به عنوان راهی برای افزایش امنیت غذایی به کار بســت؟

شکراهلل حاجی وند، عضو هیات علمی سازمان تحقیقات، آموزش 
و ترویج کشاورزی در تعریف »باغبانی شهری«، گفت: باغبانی 
شــهری کشــت میوه، سبزیجات، قارچ، سبزی و گیاهان معطر و 
زینتی است که به راحتی در یک شهر و اطراف آن رشد می کنند.

وی با اشــاره به پاندمی کرونا و قرنطینه اجباری شهرنشــینان، 
افــزود: قرنطینه اجباری کرونا مزایایی را برای 
شهرنشــینانی که در خانه ها میوه و ســبزیجات 
می کارند، ایجاد و فرصتی برای تقویت باغبانی 

شهری فراهم کرده است.
حاجی وند ادامه داد: بسیاری از محصوالت باغی 
برای تولید در باغبانی شــهری ایده آل هســتند 
زیرا فضای کمی را اشــغال می کنند و در واحد 
ســطح عملکرد مناسب، ارزش غذایی باالیی و 

چرخه های تولید کوتاهی دارند.
وی در توضیح به مثال هایی برای کشــت انواع 
گیاهــان در باغبانی شــهری پرداخت و عنوان 
کرد: به عنوان مثال در باغبانی شهری می توان 
به کشــت انواع ســبزیجات پرداخت چرا که در 
یک دوره زمانی کوتاه )۶۰ تا ۹۰ روز( یا حتی کمتر برای برخی 

پاندمی کرونا موجب شد بر اهمیت 
تولیــد محلــی غــذا و باغبانــی شــهری 
افــزوده شــود و ایــن روش تولیــد غــذا 
بــه عنــوان روشــی امن تــر برای تأمین 
امنیت غذایی در شرایط بحران مورد 

توجــه و توصیــه قرار گیرد.

سپیده قاسمی
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محصوالت سبزی برگی کافی است.
حاجی وند یادآور شــد: برنامه جهانی غذا مدعی شــده اســت که 
ناامنی غذایی شــدید به دلیل بیمارهای مشابه کووید-۱۹ افزایش 
خواهــد داشــت و تعداد افرادی که تحــت تأثیر ناامنی غذایی قرار 

دارند، دو برابر خواهد شد.
وی تاکید کرد: در این شــرایط باغبانی شــهری فرصتی را برای 
عرضه میوه و سبزیجات سالم و مطمئن به شهرها فراهم می کند.

حاجی وند بر این باور اســت که توســعه باغبانی شهری با کاهش 
نوســانات قیمت در بازارها تحت شــرایط همه گیری بیمارهایی 
ماننــد کوویــد - ۱۹ در تثبیت قیمت مواد غذایی مفید خواهد بود. 
وی تصریح کرد: ســبزیجات در باغبانی شهری عرضه مداوم مواد 
غذایی را با استانداردهای باالی ایمنی غذایی امکان پذیر می کند، 
ضمن اینکه این روش باغبانی در عملکرد روان سیستم های تأمین 

غذایی در طی شــرایط بحران مفید خواهد بود.
به گفته حاجی وند: برآورد شــده اســت که می توان ۳۵.۵ درصد 

از ســبزیجات مورد نیاز را باغ های پشــت بام خانه ها تولید کرد.
نتایج مطلوب باغبانی شــهری به شرط مدیریت صحیح آب

مســعود لطیفیان، یکی از اعضای هیات علمی موسســه تحقیقات 
باغبانی نیز باغبانی شهری را راهکار حفظ امنیت غذایی شهرنشینان 
در شــرایط بحران همه گیری بیماری ها عنوان کرد، اما دســتیابی 
به نتایج مطلوب را به شــرط مدیریت مناســب استفاده از فضاهای 
موجود، مانند فضاهای خالی، پشت بام، چمن و مکان های تجاری 

ارائه شده برای باغبانی شهری و همچنین ابتکارات فردی در تولید 
میوه و ســبزیجات وابســته دانست. وی استفاده از آب را از نگرانی 

کارشناســان در توسعه باغبانی شهری برشمرد.
لطیفیــان گفــت: البته مطالعه بازیافت آب خانگی نشــان داده که 
»آب خاکســتری« حاصل از سینک ها و دوش ها در خانه می تواند 

برای باغبانی شــهری استفاده اما باید فیلتر شود.
وی خاطر نشــان کرد: ۷۶ درصد از آب خاکســتری برای باغبانی 

شهری قابل استفاده است.
به گفته لطیفیان، پشــت بام ســبز ۹۵ درصد در کاهش گرما و ۲۶ 
درصد تلفات حرارتی را کاهش می دهد، همچنین پشــت بام های 
ســبز با محافظت از خانه ها در برابر اشــعه ماورای بنفش و استرس 
حرارتی، طول عمر غشای سقف را تا ۴۰ تا ۵۰ سال در مقایسه با 

سقف های معمولی افزایش می دهد.
وی اضافه کرد: عالوه بر این، باغبانی شــهری می تواند به مردم 
کمک کند تا از نظر جســمی قوی تر و از نظر روحی غنی تر شــوند.

به اعتقاد این کارشــناس، باغبانی شــهری را می توان یک مؤلفه 
کلیدی برای ارتقای سالمت عمومی جامعه در نظر گرفت. لطیفیان 
گفت: پتانســیل اســتفاده نشده زیادی در شــهرهای ایران برای 
زیرســاخت های سبز شهری در تولید ســبزیجات و میوه ها وجود 
دارد که در صورت برنامه ریزی صحیح برای توسعه باغبانی شهری 
ضمن تأمین غذای پایدار برای ساکنان شهری، حفاظت از محیط 

زیســت و افزایش امنیت غذایی را به دنبال دارد.
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»تداوم تورم، حیات طبقه متوســط در ایران را تهدید می کند«. 
این هشــداری اســت که یک کارشناسان اقتصادی می دهد و 
تاکید می کند موافقت ما با تک نرخی شــدن ارز مســتلزم مهیا 

شدن پیش نیازهاست.
 علی قنبری، عضو هیات علمی دانشــگاه با اشــاره به اینکه 
مهمتریــن کارویژه دولت در شــرایط کنونــی باید ایجاد ثبات 
اقتصــادی و مهــار تورم باشــد، گفت: دولــت درصدد اجرای 
سیاســت های اقتصادی اســت که پیش نیاز آنها ثبات اســت 
امــا متاســفانه بــدون در نظر گرفتن الزامات در کشــور چنین 
سیاســت هایی در حال اجراســت. او در توضیح این مطلب به 
برنامه دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشــاره کرد و ادامه 
داد: مــن شــخصًا به لحاظ اقتصــادی موافق حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی هســتم، البته موافقت بنده فراتر از ماجرای ارز ۴۲۰۰ 
تومانی است. در حقیقت باید اشاره کنم که تک نرخی شدن ارز 
مهمترین خواســته ماســت چرا که عدم شفافیت در اقتصاد را از 
میان می برد و ســبب می شــود که اقتصاد قابل پیش بینی باشد.

 او در گفتگو با خبرآنالین شرایط کنونی را مورد اشاره قرار داد 
و افزود: در این فضا اما شــاهد این نکته هســتیم که تورم باالتر 
از چهل درصد ایستاده و هر اقدامی که به تورم در کشور دامن 
بزند می تواند اقدامی مضر تلقی شــود. وی ادامه داد: موافقت 
ما با تک نرخی شدن ارز مستلزم مهیا شدن پیش نیازهاست. به 
عبارت دیگر تا وقتی ثبات اقتصادی ایجاد نشده چطور می توان 
به این اقدام دست زد و نامتعادلی بزرگتری را در اقتصاد ایجاد 
کرد، اقدامی که بی تردید می تواند زمینه را برای رشــد دوباره 
تورم مهیا نماید.  معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: 
اینکه تنها ارز ۴۲۰۰ تومانی در شــرایطی که ناتعادلی اقتصاد 
بسیار باالست، برداشته شود، کارکردی جز تهدید دوباره طبقه 
متوسط و فقیرتر شدن فقرا در سایه تورم فزاینده نخواهد داشت.

مالیات های جدید مفیدند یا مضر؟  �
وی در بخــش دیگری از ســخنانش به مســاله تالش دولت 
برای دریافت مالیات بیشــتر اشــاره کرد و گفت: سرفصل های 
مالیاتی جدیدی تعریف شــده اســت، به عنوان مثال دریافت 
مالیــات از خودروهــای لوکس، دریافت مالیــات از خانه های 

لوکــس و دریافت مالیات های دیگری که در این راســتا پیش 
بینی شــده اســت اما نکته مهم اینجاســت که تورمی که سبب 
افزایش شــدید قیمت ها شــده تا خوردویی باالتر از یک میلیارد 
تومان برســد و ســپس لوکس محسوب شود، خودش یک نوع 
مالیات اســت. وی با تاکید بر اینکه طبقه متوســط ایران را در 
معرض خطر بســیار جدی می بیند، گفت: من شــخصًا معتقدم 
همان نقل قول معروف را باید مداوم تکرار کنیم اینکه بهترین 
راه از بیــن بردن طبقه متوســط ایجاد تــورم و دریافت مالیات 
اســت، گفت: در این فضا نیز تورم فزاینده طبقه متوســط ایران 
را به شــدت تهدید می کند و زا ســوی دیگر می بینیم با تعیین 
ســرفصل های عجیب و غریــب در صدند از همین تورمی که 
ایجاد شده، مالیات دریافت شود.  او در وضیح این مطلب ادامه 
داد: مالیات یک بار در زمانی که فرد درآمدی را کســب کرده 
دریافت شــده اســت، وقتی فرد مالیات دراکدش را داده است، 
چرا باید از دارایی اش نیز مالیات بدهد؟ این نکته مهمی اســت 
کــه قانونگــذار باید بدان توجه کند که یک فرد نباید چندین بار 
مالیــات پرداخت کند.  قنبــری گفت: حقوق بگیر وقتی حقوق 
خود را می گیرد که مالیاتش کسر شده است، بعد چرا باید پس 
از چند ســال دوباره بیاییم و از دارایی وی به این بهانه مالیات 

دریافت کنیم.
وی اضافــه کرد: دولت از اصالحات اقتصادی صحبت می کند 
در حالی که وقتی قیمت ها لحظه ای تغییر می کند و تورم رو به 
افزایش است و اتفاقًا می بینیم که آینده اقتصاد قابل پیش بینی 
نیســت، چطور می توانیم اصالحات اقتصادی را در دســتور کار 
قــرار دهیــم؟ او گفت: اینکه دولت اعــالم می کند قصد دارد 
رشــد هشــت درصدی اقتصاد را ایجاد کند، کافی نیست، باید با 
بازگرداندن ثبات و ایجاد شرایط الزم برای سرمایه گذاری و به 
راه انداختن تولید، شرایط اقتصادی را برای فعالیت مهیا نماید.
به گفته وی تا زمانی که مشکل ایران در عرصه سیاسی و بین 
المللی حل نشــود، نمی توان امیدی به حل مشکالت اقتصادی 
داشت. مگر می شود با تمام جهان بجنگی اما در داخل فضایی 
امن و ارام برای سرمایه گذاری ایجاد نمایی و حل این تناقض 
مهمترین دغدغه کارشناســان و دلسوزان این مرز و بوم است.

تصمیمات تهدیدی!
علی قنبری: مالیات از دارایی در دوره تورم بحران زاست
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»خودروی الکچری علی دائی هم تصادف کرد و 
ایربگ آن باز نشد. آن خودرو که دیگر ایرانی نبود 
و تویوتای ژاپن بود!« این جمالت را محمدرضا 
نجفی منش، رییس انجمن قطعه ســازان همگن 
خودرو در واکنش به باز نشدن ایربگ خودروهای 
ایرانــی در تصادف زنجیره ای بهبهان می گوید! 
تصــادف زنجیره ای حــدود ۶۰ خودرو در جاده 
بهبهان در حالی اتفاق افتاد که کمال هادیان فر، 
ییس پلیس راهنمایی و رانندگی در مصاحبه ای 
اعالم کرد که »در همین حادثه بهبهان ایربگ 
هیچ خودرویی باز نشد. این چه خودرویی است 
کــه ما داریم. چــرا ارابه مرگ تولید می کنیم؟« 
این افشــاگری پلیس موجی از انتقادات را علیه 
خودروسازان راه انداخته و این جریان با گذشت 
بیشــتر از ۱۰ روز از آن تصادف همچنان ادامه 
دارد. امروز سهیل معمارباشی، مدیر کل صنایع 
حمــل و نقــل وزارت صمــت در مصاحبه ای با 
خبرگزاری صدا و ســیما گفته اســت: ما قبول 
داریــم کــه کیفیت خودروهــای داخلی پایین 
اســت، اما وزارت صمت درباره ایمنی خودروها 
کوتاه نمی آید و اگر مشکلی در ایمنی باشد قابل 
اغماض نیســت. او توضیح داد: وضعیت کیفی 
خودروهای داخلی ما آن طور که باید نیست و باید 
خودرو سازان ما در حوزه کیفیت بیش از این کار 
کنند و به طور جدی به بحث کیفیت وارد شوند. 
دو شرکت بزرگ خودرو سازی ما تاکنون هزاران 
میلیارد تومان ضرر کرده اند و همچنان در زیان 
هســتند، واحدی که در زیان باشد نمی تواند در 
حوزه کیفیت و توسعه محصوالت عملکرد خوبی 
داشته باشد. مدیر کل صنایع حمل و نقل وزارت 
صمت با اشــاره به تصــادف زنجیره ای حادثه 
بهبهان و باز نشــدن کیسه هوا افزود: کیسه هوا 
دارای جعبه سیاه است و باید این جعبه های سیاه 
به دقت بررسی شود و چنانچه مشکلی در کیسه 
هوای خودروها باشــد قابل اغماض نیســت، ما 

ساالنه گزارش هایی مبنی بر بازشدن کیسه هوا 
در تصادفات از خودرو ســازان دریافت می کنیم 
که این نشان می دهد ایراد کلی وجود ندارد، اما 
درباره حادثه بهبهان نیاز به بررســی دقیق تری 
داریم و چنانچه قصوری از خودرو ســازان ســر 

زده باشــد حتمًا تبعات آن را می پذیرند.
ایربگ خودروی علی دایی هم باز نشد!  �

در همین زمینه محمدرضا نجفی منش، رئیس 
انجمن قطعه ســازان همگن خودرو می گوید: 
خودروی الکچری علی دائی هم تصادف کرد 
و ایربگ آن باز نشد. آن خودرو که دیگر ایرانی 
نبود و تویوتای ژاپن بود! او در واکنش به اینکه آیا 
کیفیت پایین خودروهای داخلی را قبول ندارد، 
توضیح می دهد: باز نشــدن ایربگ خودروهای 
ایرانــی در تصادف زنجیره ای بهبهان می تواند 
عوامل متعدد داشته باشد و ماجرا باید به صورت 
فنی بررسی شود. بسیاری از ایرانی ها خودشان 
ایربــگ خودرو را قفــل می کنند. ضمن اینکه 
ایربگ خودرو در زوایای خاصی باز می شود و در 
تصــادف زنجیره ای بهبهان تصادف خودروها 
از ناحیه عقب خودرو بوده اســت. نجفی منش 
درباره نحوه تست ایمنی خودروهای داخلی هم 
توضیح می دهد: برخی از تست های تصادف در 
ایران وجود ندارد. به عنوان مثال تست ایمنی 
در جاده در ایران وجود ندارد و بارها به سازمان 
استاندارد و نهادهای متولی نامه نگاری شده که 
این تســت ها ایجاد شوند اما این نامه نگاری ها 

بی پاسخ مانده است.
توجیه خودروسازان قابل قبول نیست  �

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو اما این ادعاها 
را قبول ندارد می گوید: تســت ایمنی خودرو تنها 
در چند کشــور انجام می شود و نیازی نیست این 
تست ها در داخل کشور راه اندازی شود. به عنوان 
مثال امریکا دو مرکز تســت ایمنی خودرو دارد، 
چین دو یا ســه مرکز و آلمان هم دو مرکز تســت 
ایمنی خودرو دارد و خودروهای ســایر کشورها 
برای تست ایمنی به این مراکز ارسال می شوند. 
او ادامه می دهد: مسلمًا خودروهای با تکنولوژی 
۵۰ ســال پیش ایران در تست های به روز ایمنی 
نمره کافی نمی گیرد و خودروســازان نمی توانند 
و خسارت ادامه این وضعیت صنعت خودروسازی 

تنها از جان و جیب مصرف کنندگان می رود. این 
کارشناس صنعت خودرو پیش از این هم توضیح 
داده بود: تست باز شدن ایربگ خودرو ساده ترین 
تست ایمنی است اما حتی اگر ایربگ این خودروها 
باز می شــد اســتحکام بدنه خودروهای ایران به 
حدی ضعیف اســت که باز شــدن ایربگ نه تنها 
کمکی به زنده ماندن سرنشــینان نمی کرد بلکه 
ممکن است موجب مرگ چند نفر دیگر می شد! 
او ادامه داد: وقتی بر اثر اســتحکام ضعیف بدنه 
کل صنــدوق عقب و کاپوت جلوی خودرو جمع 
شده یا خودرو از نواحی جانبی کاماًل له و مچاله 
شده است و قفسه سینه و صورت افراد به شدت 
آسیب دیده است، باز شدن ایربگ می توانست به 
کاهش تبادل اکســیژن و مرگ سرنشینان دامن 
بزند. زاوه تاکید کرد: مساله استانداردهای تولید 
خودرو به این سادگی نیست و نکات فنی و بسیار 
دقیقــی دارد که در جهان هر چهار ســال یکبار 
بازنگری می شود و ارتقا پیدا می کند. مثاًل امریکا 
زمانی متوجه شد که حجم بزرگ ایربگ ها باعث 
تشــدید مرگ در تصادف ها شــده است و همین 
مســاله باعث بحران برای شرکت سازنده کیسه 
هوای تاکاتای ژاپن شد و بر اثر آن ۱۰۰ میلیون 
خودرو فراخوان شدند و از بازار جمع آوری شدند 
و یک میلیارد دالر خســارت برای خودروسازان 
به جا گذاشــتند. این کارشناس خودرو همچنین 
گفــت: پــس از این ماجرا حجم ایربگ خودروها 
به یک ســوم رســید. بنابراین تست های ایمنی 
خودرو مدام به روزرســانی می شــوند و در حال 
حاضر ممکن اســت بنز S۵۰۰ ســال ۲۰۱۵ در 
تســت ایمنی فعلی مردود شود اما خودروسازان 
ایران خودروی ۵۰ ســال پیش را در ایران تولید 
می کنند و با اضافه کردن چند آپشــن ســطحی 
می خواهند آن را مدل جدید نشان بدهند. گذشته 
از این مقایســه وضعیت ایربگ خودروی خارجی 
یک فوتبالیســت با تصــادف زنجیره ای بهبهان 
در شــرایطی انجام می شــود که در این حادثه 
ایربگ نزدیک به ۶۰ خودرو باز نشــده اســت! 
اما خودروســازان احتمال قفل کردن ایربگ ۶۰ 
خــودرو را مطــرح می کنند اما گویا این مالحظه 
را بــرای تصــادف یک خــودروی خارجی قائل 

نمی شوند!

خودروسازان: ایربگ خودروی 

الکچری علی دایی هم مشکل داشت!

مناقشه ادامه دار 
ایربگی خودروها

هادی احتشام
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 فرصت ها و شرط های مذاکرات اخیر ایران و روسیه در حوزه توسعه صنعت نفت و گاز؛

دیپلماسی انرژی ایران و روسیه

مذاکرات اخیر ایران و روســیه گامی بزرگ در حوزه توســعه 
صنعت نفت و گاز اســت، موضوعی که مقامات سیاســی نیز بر 
آن اذعان دارند، اما برخی کارشناســان بر این باورند که شــرط 
تحقق شرایطی ایده آل تنها با پیگیری و حمایت دولت محقق 
می شــود و اگر توجه دولت از این مســاله برداشته شود، اتفاق 
خاصی نخواهد افتاد. با توجه به نقش و جایگاه کشــور روســیه 
به عنــوان یکی از مهم ترین عرضه کنندگان نفت و گاز جهان، 
موضوع انرژی یکی از مهمترین محورهای مذاکره پایان هفته 
هیات ایرانی در مسکو بود و آنگونه که از اظهارنظرها برمی آید، 
دســتاوردهای خوبی در بخش های مختلف از جمله انرژی به 
همراه داشــته است. اگرچه جزئیات توافق های صورت گرفته 

میان ایران و روسیه در بخش های مختلف از جمله نفت و گاز 
هنوز منتشــر نشــده اما با توجه به اظهارات رئیس جمهوری و 
همچنین وزیر نفت، به نظر می رســد توافق های خوبی در این 

زمینه صورت گرفته است.
بــر اســاس اعالم مقام هــای نفتی، دو کشــور در حوزه های 
توســعه میدان های نفت و گاز و همچنین ترانزیت به نتایج و 
دستاوردهای خوبی رسیده اند، افزون بر این باید انتظار داشت 
کــه تهــران و مســکو در حوزه بازار جهانــی نفت و تعامالت 
بین المللــی انــرژی، همکاری هــای کنونی را بــه نفع خود و 
کشــورهای تولید کننده نفت و گاز گســترش دهند. در ســفر 
اخیر هیات عالی رتبه ایرانی به روسیه در حوزه های راهبردی 

سحر بابایی
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و اقتصای، همکاری های نفت وگاز دو کشــور اولویت باالیی 
در مذاکرات و توافق ها داشــته اســت و به نظر می رسد زمینه و 
بنیاد همکاری های راهبردی دو کشور در بخش نفت و گاز آنهم 
در ســطوح مختلف دوجانبه، چندجانبه، منطقه ای و بین المللی 
فراهم شده باشد. باید منتظر ماند و در آینده نزدیک آثار واقعی 

این توافق ها را مشاهده کرد.
مناســبات ایران و روســیه با توجه به مجاورت جغرافیایی و 
اشــتراک در بسیاری از مســائل بین المللی در سال های اخیر 
ماهیــت راهبردی پیدا کرده اســت. بــه طور طبیعی آنچه این 
مناسبات راهبردی را تقویت، پایدار و اثربخش برای دو کشور 
می کند، گسترش همکاری ها به حوزه های اقتصادی و به ویژه 
انرژی اســت که ما جلوه های این همکاری را در بازار جهانی 
نفت به خوبی می بینیم. منتها هنوز این شــکل از مناســبات 
راهبردی به حوزه همکاری های دوجانبه در نفت و گاز به صورت 
واقعی تبلور پیدا نکرده اســت. ایران و روســیه هر دو در زمره 
بزرگترین دارندگان و تولید کنندگان نفت و گاز هســتند. این 
مســئله نمی تواند تنها دو کشــور را در قامت رقیب قرار دهد. 
تهران و مسکو ظرفیت های بزرگی برای همکاری در طرح های 
مشــترک نفت و گاز و تبدیل شــدن به یک بلوک واحد تولید و 

عرضه انرژی تعریف کنند.
مذاکرات تا کجا پیش رفت؟  �

جــواد اوجی - وزیر نفــت در آخرین صحبت های خود ضمن 
تشریح مذاکره با مقام های روسیه گفت: جلسات بسیار فشرده 
و متعددی با مقام های ارشــد روسیه، معاون نخست وزیر، وزیر 
انرژی روســیه، همچنین شرکت های توانمند روسیه داشتیم. 
خوشــبختانه وزارت نفت در مجموعه چهار شــرکت اصلی از 
قبــل برنامه جامع و نقشــه راه کاملــی را تدارک و پروژه های 
مختلفــی در حوزه توســعه میدان هــای نفتی و گازی، احداث 
پتروپاالیشگاه ها، واحدهای ال ان جی و انتقال فناوری به ویژه 
برای ازدیاد برداشــت از میدان های نفتی و گازی آماده کرده 
بــود کــه به دولتمردان روســی ارائه شــد. وی درباره دیدار با 
شــرکت های روســی فعال در زمینه نفت و گاز گفت: در دو 
ماه گذشــته با شــرکت های توانمند روسی، مذاکرات متعددی 
صورت گرفت که در جلســات این ســفر برخی از آن مذاکرات 
به توافق های بسیار مهمی منجر شد. بعضی از تفاهم نامه هایی 
که در این سفر امضا شد، قطعًا می تواند تأثیر بسزایی در صنعت 
نفت داشــته باشــد، چراکه ایران و روسیه در عرصه انرژی در 
جهان بازیگران قوی هســتند و با ظرفیت هایی که در صنعت 
نفت داریم و توانمندی شــرکت های روســی، این همکاری با 

مشارکت فعال به طور قطع تأثیر گسترده ای برای کشور دارد.
او درباره مذاکرات برای سوآپ گاز روسیه از خاک ایران توضیح 
داد و گفت: در ســفر جاری بحث ســوآپ گازی روسیه از خاک 
ایران مطرح شد. در ماه های اخیر سوآپ گازی از ترکمنستان 
به آذربایجان از خاک ایران محقق شــد که همین پیشــنهاد به 
طرف روس برای سوآپ گاز این کشور از آذربایجان به جنوب 
ایران به منظور صادرات مطرح شــد که می توان این گاز را در 

قالــب ال ان جی به هر نقطه ای در جهان صادر کرد.
توســعه میدان های نفت و گاز با مشارکت شرکت های روسی  �

محســن خجسته مهر - مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز 
به تازگی در گفت وگوی تلویزیونی از توسعه میدان های نفت و 
گاز ایران با مشارکت شرکت های روسی خبر داد و گفت: ایران 
و روسیه از نظر ذخایر نفت و گاز در رتبه های اول و دوم جهان 
قرار دارند؛ روسیه از نظر توسعه میدان های نفت و گاز و تأمین 
تجهیزات مورد نیاز، توانمندی های بسیاری دارد و در این زمینه 
می تواند در زمینه ســرمایه گذاری مشترک، توسعه میدان های 
نفــت و گاز ایــران و افزایش تولید با ایران همکاری کند. وی 
یکی از مهم ترین ویژگی های ســفر رئیس جمهوری به روسیه 
را گســترش روابط اقتصادی به ویژه در حوزه انرژی برشمرد و 
افزود: به طور مشــخص حوزه نفت و گاز، عرصه بســیار مهمی 
برای تقویت همکاری های دو کشــور است، در شرایط کنونی 
که منافع اقتصادی ایران و روســیه در گرو یکدیگر است، سفر 
رئیس جمهــوری به تعمیق راهبردی روابط کمک خواهد کرد.

مسیر راه روشن است  �
محمد خطیبی - نماینده ســابق ایران در اوپک با اشــاره به 
همکاری ها و مذاکرات اخیر ایران و روسیه و تأثیر آن بر صنعت 
نفت ایران، به ایســنا گفت: قطعًا این مســاله می تواند به نفع 
ایران باشــد؛ ما در حداقل ســه سازمان انرژی پیمان بسته ایم 
و حضور در این ســازمان ها می تواند به توســعه روابط کمک 
کند، ضمن اینکه روس ها در بســیاری از شــرکت ها در بخش 
باالدســتی ســرمایه گذاری کردند و این شرکت ها توان این را 
دارند که هم در بخش باالدســتی و هم در بخش پایین دســتی 
توسعه را رقم بزنند. وی با تاکید بر اینکه روس ها شرکت های 
مقتدری در حوزه نفت دارند، تصریح کرد: بی شــک در حوزه 
نفت می توانیم با روس ها همکاری داشته باشیم اما به شرط آن 
که اسنادی که توسط مقامات سیاسی امضا می شوند، پیگیری 
مورد پیگیری قرار بگیرند و شــرکت ها مورد حمایت باشــند تا 
بتواننــد ایــن اهداف را دنبال کنند ولی اگر در حد امضا باشــد، 

شرایط مانند گذشته می شود.
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جذب ســرمایه گذار مســتقیم خارجی در هر کشور تابع زنجیره ای از 
عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی همچون هزینه تولید، 
میــزان و قیمت مــواد اولیه، نقش آفرینی دولت و بخش خصوصی، 
ریســک ســرمایه گذاری، آزادی اقتصادی، شرایط سیاسی و امنیت 
اجتماعی، سابقه تاریخی، موقعیت جغرافیایی و سرزمینی، ساختار و 
هرم جمعیتی، هندسه دیپلماسی، سیاست خارجی و روابط بین المللی 
است. بر پایه تازه ترین گزارش سازمان تجارت و توسعه ملل متحد 
)آنکتاد(، ارزش ســرمایه گذاری های مستقیم خارجی در جهان طی 
سال ۲۰۲۰ به ۹۹۹ میلیارد دالر رسید که فقط یک میلیارد و ۳۴۲ 
میلیون دالر آن معادل ۰.۱۳ درصد آن سهم ایران بوده است. این 
در حالی اســت که کشــور کوچک امارات ۱۵ برابر ایران یعنی ۲۰ 
میلیارد دالر، ترکیه ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دالر و عربستان سعودی 
۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر سرمایه مستقیم خارجی جذب کردند. 
آنکتاد ارزش کل ســرمایه های خارجی وارد شــده به ایران را از آغاز 
تا ســال ۲۰۲۰ در مجموع ۵۹ میلیارد دالر اعالم کرده اســت. این 
شــاخص در کشورهای عربستان سعودی ۲۴۲ میلیارد، ترکیه ۲۱۱ 
میلیــارد و امــارات متحده عربی ۱۵۱ میلیارد دالر بوده اســت. این 
آمار نشــان می دهد که فرصت از دســت رفته ایران در ناتوانی جذب 
ســرمایه و فناوری خارجی و شــکاف عمیق ســرمایه گذاری با این 
کشــورها چقدر عمیق شــده اســت. هر چند بعد از توافق برجام به 
گفته مسئوالِن وقت، ده ها شرکت بزرگ بین المللی برای حدود ۸۰ 
میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی اعالم آمادگی کردند اما آنچه در 
عمل اتفاق افتاد به ۵ میلیارد دالر هم نرسید. این در حالی است که 
برخی کشورهای توسعه یافته مانند فرانسه ۱۸ میلیارد، آلمان ۳۵.۶ 
میلیــارد،  ژاپن ۱۰.۲ میلیارد و انگلیس ۱۹.۷ میلیارد دالر ســرمایه 
خارجی جذب کردند که به علت شــیوع کرونا نســبت به سال پیش 
از آن کاهش چشــم گیری داشــته است. آنکتاد پیش بینی کرده بود 
که روند کاهش ســرمایه گذاری مســتقیم در سال ۲۰۲۱ نیز ادامه 
خواهد داشــت و جهان در این ســال با افت ۵ تا ۱۰ درصدی مواجه 
خواهد شــد؛ هرچند در ۲۰۲۲ این روند معکوس می شــود و به دوره 

رونق بازمی گردد. نااطمینانی های سال ۲۰۲۱ بیشتر ناشی از کرونا، 
بحران ســالمت و اقدامات سیاســتی مقابله با پیامدهای اقتصادی 
و ریســک های ژئوپلیتیک و مالی و تدوام تنش های تجاری میان 
غول های اقتصادی دنیا بوده اســت. محدودیت های بین المللی که 
سازمان های جهانی و دولت ها برای مهار این ویروس تعیین و اعمال 
کردند نه تنها موجب کندی اجرای پروژه های ســرمایه گذاری شــد 
بلکــه چشــم انداز نهادهای بین المللــی از اقتصاد جهانی را تاریک 
کرد و موجب تجدید نظر شــرکت های چندملیتی برای پروژه های 
ســرمایه گذاری آتی شد. سرمایه گذاری خارجی مصوب شامل کلیه 
درخواســت ها اعم از ســرمایه گذاری جهت ایجاد طرح های جدید، 
خرید ســهام شــرکت های موجود و همچنین سرمایه گذاری های 
خارجی در قالب ترتیبات قراردادی است. در سرمایه گذاری مستقیِم 
خارجی برخالف ســرمایه گذاری غیرمستقیم که اغلب در بازارهای 
ســهام صورت می گیرد، جابه جایی ســرمایه میان کشــورها برای 
ایجاد یا گســترش بنگاه تولیدی است. در این گونه سرمایه گذاری، 
سرمایه گذار با هدف حضور بلندمدت در کشور میزبان، کنترل بنگاه 
تولیدی را به طور کامل در دست دارد یا در کنار دیگر شرکای محلی 
و خارجــی، بــر مدیریت آن به گونــه ای مؤثر تأثیر می گذارد. بعد از 
جنگ جهانی دوم، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کنار بازرگانی 
بین المللــی، نقــش عمده ای در پیش برد مرحله تــازه ای از فرایند 
جهانی شدن اقتصاد داشته است. موج بزرگ جهانی شدن با تکیه بر 
اوج گیری سرمایه گذاری های خارجی و شتاب بازرگانی بین المللی، 
بسیاری از کشورهای در حال توسعه را در بر گرفت. شماری از این 
کشــورها با جذب انبوه ســرمایه و فناوری و صدور کاالهای صنعتی 
رقابتــی بــه بازارهای گوناگون جهان به ویژه در مناطق ثروتمند، به 
باشــگاه قدرت های نوظهور پیوســتند. چین که مهم ترین عضو این 
باشــگاه است، با تکیه بر شرکت های فراملیتی آمریکایی، اروپایی، 
ژاپنــی و حتــی تایوانی و صدور حجــم روزافزون کاالهای صنعتی 
به ویژه به ایاالت متحده، امروز در جایگاه نخست قرار گرفته است. 
متاســفانه ما از حدود ۴۰ ســال گذشــته به جای استفاده از تجارب 

امیرحسام اسحاقی *

جذب سرمایه گذاران خارجی از شعار تا عمل
رشد اقتصادی، تنها از طریق افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی ممکن است
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موفق این کشورها، به الگوهای اقتصادی منسوخ و ناشناخته روی 
آوردیم و شــعار خودکفایی را بدون هیچ راهبرد توســعه ای در صدر 
هدف های سیاستگذاری اقتصادی خود قرار دادیم و از پویایی عظیم 
حاصل از جهش ســرمایه گذاری های خارجی به ویژه شکل مستقیِم 
آن محروم مانده ایم. سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی 
و فنی ایران که در تیر ۱۳۵۴ به عنوان تنها نهاد رســمی و متولی 
سرمایه گذاری خارجی تأسیس شد، در چارچوب قانون جدید مصوب 
۱۳۸۱، مســئول دریافــت تمام تقاضاهــای پذیرش و صدور مجوز 
ســرمایه گذاری، هدایت امور، حفاظت از حقوق ســرمایه گذاران در 
طرح های مصوب و هم چنین ارائه خدمات مختلف به سرمایه گذاران 
از جمله هماهنگی و تســهیل کلیه امور مربوط به ســرمایه گذاری 
حتی پس از صدور مجوز ســرمایه گذاری خارجی، رسیدگی به امور 
مربوط به نقل و انتقاالت ســرمایه گذاری های خارجی، مدیریت و 
انجام مذاکرات مربوط به موافقتنامه های دو و چندجانبه، تشــویق 
و حمایت متقابل از ســرمایه گذاری با دیگر دولت ها و ســازمان های 
بین المللی است. این سازمان، صرف نظر از امضای چند موافقتنامه 
کم اهمیت دوجانبه با معدودی از کشــورها به ویژه آســیای جنوب 
شرقی، خاورمیانه، شمال و جنوب آفریقا و همسایه تاکنون دستاورد 
قابل توجهی نداشــته است. طبق تازه ترین گزارش وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( در ۹ ماهه امسال، ۱۷۵ مورد سرمایه گذاری 
خارجی به ارزش بیش از سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر در کل کشور 
تصویب شــده که گرچه به لحاظ تعداد ۳۵.۶ درصد رشــد داشته، اما 
از نظر ارزش ۲۴.۷ درصد نســبت به مدت مشــابه سال قبل کاهش 
یافته اســت. ۱۰۲ مورد از این طرح ها با حجم ســرمایه گذاری دو 
میلیــارد و ۸۰۴ میلیــون دالر )حــدود ۴۶ درصــد از کل( در بخش 
صنعــت، معدن و تجــارت بوده که ۴۳ مورد در حال بهره برداری و 
باقی در طی مراحل اجرایی اســت. از کل ســرمایه گذاری خارجی 
بخش صنعت، معدن و تجارت، ۳۹ شــرکت با ۱۰۰ درصد سهامدار 
 )J.V( خارجی، ۴۳ شــرکت به صورت مشــارکتی با شرکای داخل
و ۲۰ مورد به صورت مشــارکت مدنی، بیع متقابل و BOT اجرا 
می شود. بیشترین حجم سرمایه گذاری خارجی در گروه های ساخت 
مــواد و محصــوالت شــیمیایی یک میلیــارد و ۸۴۹ میلیون دالر، 
ســاخت فلزات اساســی ۴۸۳.۶ میلیون دالر، ساخت رادیو و ساخت 
ُکک فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و ســوخت های هســته ای 
۳۴۴.۸ و تلویزیــون و وســایل ارتباطــی ۲۲۳.۳ میلیون دالر بوده 
اســت. کشــورهای غنا با یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون دالر، امارات با 
۸۲۳.۵، افغانستان با ۲۱۳.۵، هلند با ۷۸.۴ و صربستان با ۵۵ میلیون 
دالر، پنج کشور اول به لحاظ ارزش سرمایه گذاری خارجی مصوب 
محســوب می شوند. ترکیه، چین، هنگ کنگ و آلمان نیز در بخش 

صنعت، معدن و تجارت ایران ســرمایه گذاری کرده اند. نزدیک ۷۰ 
درصد این ســرمایه گذاری ها در استان های سیستان و بلوچستان و 
باقی در استان های بوشهر، کرمان، تهران و البرز جذب شده است. 
مهم ترین این طرح ها، پروژه تبدیل گاز طبیعی به پروپیلن در استان 
سیستان و بلوچستان است که توسط سرمایه گذاران کشور غنا اجرا 
می شــود. آلمان که پیش تر در ردیف کشــورهای با بیشترین پروژه 
صنعتی در ایران بود، در این گزارش از فهرســت خارج شــده و جای 
خود را به عراق داده اســت. طی ســه ماه گذشــته فقط ۶۰۰ میلیون 
دالر از این قراردادها امضا شده که نشانگر فاصله زمانی مجوزهای 
تأسیس صادرشده با پروانه های بهره برداری صادره است که گویای 
تنگناهای پیش روی سرمایه گذاری خارجی است. این گزارش نشان 
می دهد که سرمایه گذاری خارجی در ایران به ویژه در بخش صنعت 
و معدن با چالش های فراوان مواجه است. ما ظرفیت جذب ساالنه 
حدود ۱۰۰ میلیارد دالر ســرمایه گذاری خارجی داریم. هرکدام از 
پروژه های بزرگ نفتی و پتروشــیمی کشــور می توانند ۲۰ تا ۳۰ 
میلیارد دالر سرمایه جذب کنند. بسیاری از پاالیشگاه های فرسوده 
را می توانیــم به کمک ســرمایه گذارهای خارجی ترمیم کنیم. طی 
ســال های اخیر، تحریم و محدودیت های بانکی ناشــی از سوئیفت 
و FATF مانع بزرگ جذب ســرمایه خارجی بوده و حتی برخی از 
شــرکت های معتبر بین المللی مانند توتال، سامسونگ و ال جی که 
در ایران ســرمایه گذاری کرده بودند، بعد از تحریم ایاالت متحده 
در میانه کار، پروژه را رها کردند و رفتند. در چنین شــرایطی تحقق 
رشــد ۸ درصدی با وجود ظرفیت های اقتصادی درون زا که کشــور 
دارد قطعــًا بــا چالش هایی مواجه خواهد بــود. تجربه قدرت های 
نوظهــور اقتصــادی همچون چین، مالــزی، اندونزی، برزیل و هر 
کشــوری که توانســت رشد اقتصادی خود را در کوتاه مدت افزایش 
دهــد، تنهــا از طریق افزایش جذب ســرمایه گذاری خارجی بوده 
اســت. نقش ســرمایه گذاری خارجی در اقتصاد کالن، نه فقط به 
خاطر جذب ســرمایه بلکه ورود تکنولوژی، برندهای بین المللی و 
ارتباطات جهانی اســت که از طریق شرکت های خارجی و افزایش 
صادرات حائز اهمیت اســت. امروزه تمام کشورها حتی کشورهای 
فاقد ظرفیت و امکانات زیرســاختی به دنبال جذب ســرمایه گذاری 
خارجی هستند؛ با این وجود کشور ما که از جایگاه نخست ذخایر گاز 
و منابع معدنی و رتبه دوم نفت برخوردار است، به رغم بهره مندی از 
نیروی کار جوان و تحصیل کرده و نیز بازار مصرف و تجارت پایدار 
که با احتســاب جمعیت کشــورهای همسایه و منطقه ۵۰۰ میلیون 
نفر برآورد می شــود، در ردیف آخرین کشــورهای سرمایه پذیر قرار 

گرفته است.
* استاد دانشگاه
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شکاف حقوقی
یک کارشناس اقتصادی هشدار داد

با تصمیم جدید اعضای کمیســیون تلفیق الیحه بودجه ســال 
آینده، رقم پیشنهادی حداقل حقوق کارمندان دولت، ۶۰ درصد 
افزایــش پیــدا کرد و به  ۵.۶ میلیون تومان رســید. این در حالی 
اســت که دولت ســیزدهم در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد 
کــرده بود حداقل حقوق پایه کارکنان خود را برای ســال آینده 
به صــورت پلکانــی از ۵  تا ۲۹ درصد افزایش دهد، به گونه ای که 
حداقل حقوق کارمندی از حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در 
ســال جاری، یک میلیون تومان افزایش پیدا کند و به ۴ میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان برســد. در این فرایند به طور میانگین حقوق 
گروه های مختلف به طور متوسط ۱۰ درصد افزایش پیدا می کرد، 
امــا میــزان این افزایش از ۵ تا ۲۹ درصد برای درآمدهای باال و 
پایین در نوســان بود. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ 
در نشســت خبری روز دوشــنبه اعالم کرد: براساس مصوبه این 
کمیسیون، حداقل حقوق پیشنهادی دولت در الیحه بودجه که 
۴ میلیــون و ۵۰۰ هــزار تومــان بود که با ۶۰ درصد افزایش به ۵ 

میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته اســت.
رحیم زارع همچنین از اعمال نظر کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 
۱۴۰۱ بر پیشنهاد حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده خبر 
داد و گفت: کف حقوق بازنشستگان دولت ۵ میلیون تومان تعیین 
شده و حقوق پرداختی به کارکنانی که بیش از ۵ میلیون و ۶۰۰ 
هزار تومان )حداقل حقوق مصوب در سال ۱۴۰۱( دریافت کنند 

نیــز »حداقل« ۱۰ درصد افزایش پیدا می کند.
افزایــش 60 درصدی حقوق با کســری شــدید بودجه   �

عملیاتی است؟
افزایــش ۶۰ درصدی حقوق کارمندان درحالی در کمیســیون 
تلفیق بودجه مصوب شــده که با توجه به کســری بودجه دولت، 
این سؤال مطرح است که آیا امکان اجرایی شدن آن وجود دارد؟ 

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار و فعال کارگری در این 
خصــوص می گویــد: اصالحات در الیحه بودجه زمانی معنا پیدا 
می کند و موجب حساســیت می شــود که منابع درآمدی دولت با 

محدودیت مواجه است.
وی می افزاید: ما چند ســالی اســت که با کسری بودجه باالیی 
مواجه هســتیم و برای ســال ۱۴۰۱ نیز کســری بودجه محرز 
اســت؛ هم خود دولت اعتراف به این موضوع دارد و هم مجلس 
و نخبگان و کارشناســان نســبت به این موضوع اذعان دارند که 
بودجه دولت کاماًل با کســری مواجه اســت. االن هم ما واقعًا با 
یک عدم قطعیت و شــرایط غیرقابل پیش بینی برای سال آینده 

روبه رو هستیم.
این کارشــناس بازار کار عنوان می کند: از طرفی دولت تالش 
می کند فروش مواد نفتی و نفت را از راه هایی غیر از شــرایطی 
که شفاف و قانونی است، انجام دهد؛ دلیل آن هم تحریم هاست. 
البته دولت مدعی است که مقدار فروش مواد نفتی و نفت افزایش 
پیدا کرده اســت. در بودجه نیز یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشــکه را 
برای سال آینده پیش بینی کرده اند که می تواند ۱۵ تا ۱۶ میلیارد 

دالر درآمــد خالص برای دولت ایجاد کند.
حاج اسماعیلی تصریح می کند: توجه کنید که دولت هنوز دنبال 
این است که از طریق مذاکرات بتواند منابع بلوکه شده کشور را 
آزاد کند و شــرایط ســخت تحریمی را تعدیل کند. این انتظاری 
اســت که هم دولت دنبال می کند و هم مردم چشــم انتظار چنین 
اتفاقی هســتند. بنابراین اگر اتفاقی نیفتد، به طور قطع شــرایط 
ســخت خواهد بود، چون هزینه ها افزایش پیدا می کند و شــاهد 
گرانی ها و تورم بیشــتری خواهیم بود و این می تواند بودجه را 

بیشــتر دچار مشکل و کسری کند.
وی متذکر می شــود: ما انتظار حمایت های بیشــتر را از مجلس و 

مریم فکری
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دولــت داریــم. در عوض، برخی از اقداماتی که در قالب حمایت 
انجام می شــود، می تواند عوارض بزرگ تری را در کشــور ایجاد 
کنــد کــه باز هم مــردم باید تاوان آن را بپردازند و از جیب مردم 

خسارت ها پرداخت می شود.
شــکاف دستمزد میان مدیران و حداقل بگیران باالست  �

ایــن کارشــناس بازار کار در ادامــه می گوید: از آن جایی که هم 
مجلس و هم دولت یک گروه سیاســی خاص هســتند، هر دو 
گروه تحت فشار افکارعمومی قرار دارند. باالخره دولت جدید با 
شعارهایی آمده که بدون حمایت جدی و اقدامات عملی امکان 

حمایت از مردم وجود ندارد.
حاج اســماعیلی می افزایــد: یکــی از اقدامــات عملی افزایش 
دستمزدهاست. درست است که هم دولت و هم مجلس از چند 
ماه قبل در این خصوص نوعی واکنش منفی نشــان داده بودند 
که ما افزایش نخواهیم داشت، ولی افکارعمومی آن ها را تحت 

فشار قرار داده است.
وی عنوان می کند: اعتراضاتی که طی ســال های گذشــته در 
کشــور شــکل گرفته و در ماه های اخیر نیز این اعتراضات را در 
بخش های مختلف کارگری، بازنشســتگی و کارمندی شــاهد 

بودیم. این خیلی تأثیر در تصمیم اخیر مجلس داشــته اســت.
این کارشــناس بازار کار تصریح می کند: این در شــرایطی است 
که توانایی های درآمدی دولت برای حمایت بســیار پایین است. 
این واقعیتی است که االن شرایط کشور ایجاب می کند که آنها 
امکان حمایت های جدی و عملی را ندارند و به خاطر تحریم ها 
در شرایط خاصی به سر می بریم و دست و پای دولت بسته است. 

امــا هیچ راهی جز افزایش حقوق ها وجود ندارد.
حاج اسماعیلی متذکر می شود: از طرفی، خود مجلس واقف است 
به این که مدیران در کشــور حقوق های بســیار خوب می گیرند و 
این شــکاف بین حقوق مدیران و حقوق عامه مردم قابل قبول 
نیســت. عــالوه بر این که نجومی بگیر در بیــن مدیران تا دلت 
بخواهد زیاد داریم و این افراد از چندین جا درآمد دارند که رقم 
درآمدهــای خیلــی از مدیران بین ۲۰۰ تــا ۳۰۰ میلیون تومان 

برآورد شده است.
وی ادامه می دهد: این انصاف نیســت که در کشــور افرادی زیر 
۴ میلیون تومان حقوق داشــته باشــند و مستمری بازنشستگی 

داشــته باشند. این شکاف وجود دارد.
این کارشناس بازار کار با اشاره به افزایش حقوق حداقل بگیران 
به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، می گوید: این یک اقدام عملی 
خــوب بــود و امیدواریم که در صحن علنی مجلس هم تصویب 
شــود و شــورای نگهبان بر آن صحه بگذارد. به شــرط این که 
گرانی ها کنترل شــود و تورم مهار شــود تا این رقم روی زندگی 

حداقل بگیران اثر داشته باشد.
مبنای تعیین دســتمزدها باید خط فقر باشد  �

حاج اسماعیلی عنوان می کند: مبنای تعیین دستمزدها چه برای 
بازنشستگان و چه برای حقوق بگیران، واقعًا خط فقر است. رقمی 
که وزارت کار در رابطه با خط فقر اعالم کرد، با واکنش منفی هم 
افکارعمومی و هم صاحبان فنی و تخصصی در کشــور روبه رو 
شــد. خط فقر در کالنشــهرها کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیست.

وی می افزاید: زمانی که خط فقر باالســت، ما باید دســتمزدها 
را افزایش دهیم. مالک تعیین دســتمزدها و مســتمری ها حتمًا 
خط فقر است. امیدواریم خط فقر به صورت شفاف تعریف شود 

تا بتواند در این تصمیمات اثر جدی و مســتقیمی داشــته باشد.
این کارشــناس بازار کار عنوان می کند: واقعًا تعیین دســتمزد در 
کشور چه برای کارگران و چه برای کارمندان و مستمری بگیران، 

از یــک روند منطقی و فرآیند قانونی تبعیت نمی کند.
بازار آینده از آن کیست؟  �

ایســنا به نقل از اینوســتور: شــرکت آی بی ام گزارش کرد که 
شاخص داو جونز با روند نزولی بیت کوین و سقوط تسال سقوط 
کــرد. بــا کاهش قیمت بیت کوین در آخر هفته، میانگین صنعتی 
داوجونز روز دوشنبه ۵۰۰ واحد کاهش یافت و سهام تسال بیش 

از ۳ درصد سقوط کرد.
در میان رهبران داو جونز، اپل روز دوشــنبه ۱.۵ درصد از دســت 

داد و مایکروســافت در بازار سهام ۲ درصد کاهش داشت.
سهام تسال، رهبر خودروهای الکتریکی بیش از ۴ درصد کاهش 
یافت و لوســید موتورز حدود ۲ درصد ســقوط کرد و لی آتو و 
اکســپنگ پایین تر بودند. پس از باز شــدن بازار ســهام در روز 
دوشــنبه، میانگین صنعتی داوجونز ۱.۶ درصد ســقوط کرد در 

حالی که اس اندپی ۵۰۰ ســقوط ۱.۹ درصدی داشت.
بازدهی ۱۰ ســاله خزانــه داری به ۱.۷۴ درصد کاهش یافت در 
حالی که روز جمعه، بازدهی ۱۰ ســاله خزانه داری به زیر ۱.۷۵ 
درصــد کاهش یافته بود. قیمــت بیت کوین در آخر هفته حدود 
۱۲ درصد کاهش یافت و صرافی ارز دیجیتال کوین بیس بیش 
از ۱۱ درصد سقوط کرد و به پایین ترین حد تاریخی خود رسید.
فروش بازار ســهام بدتر خواهد شــد زیرا بازار ســهام عملکرد 
ناامیدکننــده را بــه ثبت رســاند و نزدک با ۷.۵ درصد ســقوط، 
بدترین افت هفتگی از زمان شــیوع همه گیری در مارس ۲۰۲۰ 
را ثبــت کــرد. میانگین صنعتــی داوجونز نیز ۱.۳ درصد کاهش 
یافت. ســرمایه گذاران باید لیســت های پیگیری را با سهام های 
پیشرو که ثبات نسبی مشخصی از خود نشان می دهند، به جای 
خرید ســهام ارائه کنند زیرا احتمااًل می توانند طی روند صعودی 

قطعی آینده به رهبران بازار تبدیل شــوند.
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رویایی خانه دار شدن
»افق تازه« از وام مسکن تا حق ناچیز مسکن گزارش می دهد

»تعداد مســتاجران پایتخت از مالکان بیشــتر شد«؛ این زنگ اخطاِر جدی 
تیرماه سال گذشته به صدا درآمد؛ در همان زمان تمام شاخص های رسمی، 
نشــان از باال رفتن نرخ اجاره نشــینی و به تبع آن، افزایش حاشــیه نشینی 
در تهران و کالنشهرها داشت، در حالیکه تمهیدات دستوری دولت برای 
محــدود کــردن نــرخ افزایش اجاره بها به ۲۵ درصد، در عمل نتوانســت 
برای خیل عظیم مســتاجران پایتخت، »امنیت ســرپناه« به همراه بیاورد.

بر اســاس آمار رســمی، نرخ اجاره نشینی شهری در کل کشور از ۱۸ درصد 
در ســال ۱۳۶۵ طی ســی سال به ۳۸ درصد در سال ۱۳۹۵ رسید. در سال 
۱۳۹۸ در تهران ۴۲ درصد مردم مستأجر شدند و در نهایت در سال ۱۴۰۰ 

برای اولین بار تعداد مســتاجران پایتخت از مالکان بیشــتر شد.
دو هفتــه قبل تــر از اعالن این آمارهای سرســام آور، در اول تیرماه، یک 
عضو هیئت رئیســه مجلس اعالم کرده بود که بنابر آمار رســمی، »قیمت 
زمین در تهران، به طور میانگین، در ۱۰ ســال گذشــته حدود ۴۰ برابر و 
قیمت مســکن حدود ۲۰ برابر شــده و ســه دهک جامعه برای خرید یک 

واحد ۷۰ متری باید ۱۲۰ ســال انتظار بکشند.«
و امروز ۱۲۰ ســال انتظار برای داشــتن یک ســرپناه کوچک ۷۰ متری، 
بزرگ ترین دغدغه و رنج برای ۸.۵ میلیون خانوار مستأجر کشوراست؛ نه 
تنها »خانه دار شــدن« دیگر تبدیل به یک آرزوی دور از دســترس شــده، 
بلکه پرداخت اجاره خانه های سنگین، از توان حداقل سه دهک فرودست 
جامعه کاماًل خارج شــده اســت؛ تنزل عمودی در ســطح شهر و در مرحلٔه 
بعد، کوچ اجباری از متن به حاشــیه، به سرنوشــت ناگزیر خیل عظیمی از 
فرودستان از جمله مزدبگیران کم درآمد بدل شده است؛ در یکی دو سال 
اخیر، حتی الیه هایی از طبقه متوســط شــهری به ناچار به کلونی های کم 

درآمدها در خارج از شــهر مهاجرت کرده اند.
بیژن امیری )کارگر بازنشسته خودروسازی( که چند سال است در پردیس 
در حاشیه تهران زندگی می کند، تغییر بافت جمعیتی این منطقه را اینگونه 
توصیــف می کنــد: اوایل دهه ۹۰ فقط کارگران ســاده و افراد بی بضاعت 
در ایــن منطقــه زندگی می کردند اما به تدریج گروه های بیشــتری به این 

محدوده آمدند؛ معلمان، پرســتاران و حتی مهندسان…
به گفته وی، در همان محدودٔه خارج از شــهر با کمتر از ۲ میلیون تومان 
اجــاره ماهانــه و صــد میلیون تومان پول پیــش، نمی توان یک آپارتمان 

هفتاد متری اجاره کرد.

آذرماه سال گذشته، صعود نرخ اجاره بها در تهران رکورد زد؛ این شاخص 
که تا آن زمان حدود ۳۰ درصد بود، برای اولین بار از مرز ۵۱ درصد گذشت؛ 
همین مســاله، بحران مســکن را به یکی از جدی ترین بحران های زیستی 
دهک های پایین بدل کرد. این در حالیست که علیرغم تاکید روشن اصل 
۳۱ قانون اساسی بر لزوم تأمین مسکن رایگان برای همٔه مردم با اولویت 
کارگران وروستانشینان و تمهیدات ماده ۱۴۹ قانون کار برای ایجاد مسکن 
تعاونی یا خانه های سازمانی، در عمل در دهه های گذشته، تالش معنادار 

چندانی برای خانه دار کردن فرودســتان صورت نگرفته است.
طرح های رنگارنگ دولتی ها برای تأمین مســکن از مســکن ملی گرفته 
تا نهضت ملی مســکن، عمومًا آوردٔه ملموســی برای جامعٔه هدف یا ۸.۵ 
میلیون خانواِر فاقد مســکن نداشــته است؛ کلنگ برخی از این طرح ها در 
خارج از محدوده های شــهری تازه به زمین خورده اســت و برخی دیگر 
هنوز در محدودٔه اســتراتژی کالن اســت و به تاکتیک اجرایی بدل نشده 
است؛ شاید آخرین طرحی که هرچند با ایرادات بسیار، تا حدودی توانست 
برخی از جامعٔه فاقدان مســکن را صاحبخانه کند، همان مســکن مهر بود 
که پس از آن، صعود تورم مســکن، خانه دار شــدن را از لیست گزینه های 

در دســترِس اکثریت مردم خارج کرد.
تحلیــل چرایی عــدم موفقیت این طرح ها، بحث جداگانه ای می طلبد؛ اما 
در شــرایطی که هیچ یک از گزینه های جواب پس داده در جهان از جمله 
اجاره به شــرط تملیک یا تعاونی های مســکن، به درســتی پیاده نشده اند، 

از تســهیالت بانکی مســکن نیز آبی برای جامعٔه هدف گرم نمی شود.
یازدهم خردادماه سال جاری خبر آمد که شورای عالی پول و اعتبار با وام 
۷۰۰ میلیون تومانی خرید مســکن توســط زوجین موافقت نکرده اســت. 
بنابراین پرداخت این تسهیالت همچنان به نرخ سابق ۴۰۰ میلیون تومان 
برای هر زوج ادامه دارد. اما شــرایط این وام های مســکن هیچ تناســبی 
با اســتطاعت واقعــی جامعه هدف ندارد؛ برای نمونه، طبق محاســبات، 
اقســاط تســهیالت ۷۰۰ میلیون تومانی با نرخ ســود ۱۸ درصد و مدت 
بازپرداخت ۱۲ ســاله به حدود ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می رســد؛ 
ســؤال اینجاســت که چند درصد از ۸.۵ میلیون خانوار مســتأجر کشور که 
عموم آن ها کارگر و مزدبگیر و شاید بیش از ۷۰ درصد کمتر از ده میلیون 
تومــان حقــوق ماهانه دارند، می توانند فقط ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 

قسط وام مسکن بدهند؟!

نسرین هزاره مقدم
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فرامــرز توفیقــی )از نمایندگان کارگری شــورایعالی کار( در این 
رابطه می گوید: عموم تســهیالت ارائه شــده برای مســکن هیچ 
ســنخیتی با الزامات اصل ۳۱ قانون اساســی ندارند؛ هدف از این 
تسهیالت، خانه دار کردن طبقات کم درآمد نیست که اگر اینگونه 
بود، باید این تسهیالت، بدون بهره با بازپرداخت طوالنی و اقساط 
کــم به جامعه هدف داده می شــد؛ بــا قاطعیت می توان گفت هیچ 

قشری از جامعٔه فاقدان مسکن، داوطلبان این 
تسهیالت نیستند و توان بالقوه برای دریافت 
آن هــا ندارند؛ به ایــن ترتیب، بانک ها قصد 
دارند از معضل »بی خانگی« ســود ببرند و 
این وام ها عمومًا محملی می شود برای خرید 
و فروش در بازار آزاد و داللی عده ای خاص.

او ادامه می دهد: در شــرایطی که دولت هیچ 
اهتمامی برای اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی 
نــدارد، حتی حق مســکن ناچیز ۶۵۰ هزار 
تومانــی کارگران را امضــا نمی کند؛ امروزه 
بیشــتر کارگران حتــی کارگران متخصص 
و باســابقه، مســتأجر و فاقد مســکن ملکی 
هســتند؛ اما دولتی کــه خانه دار کردن این 
جمعیــت عظیم را جــدی نگرفته، برخالف 
قانون و راسًا، صد هزار تومان از حق مسکن 
ناچیز کارگران کسر کرده است؛ حق مسکنی 

که تعیین آن طبق قانون بر عهده شورایعالی کار است و این شورا 
در اســفند ۱۴۰۰ مبلغ آن را ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرده اســت. 
کارگران به ناچار به دیوان عدالت شــکایت کرده اند تا شاید بتوانند 
حق مســکن ۱۴۰۱ را احیا کنند.حق مســکن ۶۵۰ هزار تومانی، 
یک سوم اجاره خانٔه کارگران را تأمین نمی کند اما دولت صد هزار 
تومان از آن کســر می کند؛ تســهیالت ریز و درشــت مسکن نیز به 
کار کارگران و دهک های فرودست نمی آید؛ 
به همین دلیل اســت که حاشــیه نشــینی و 
تنزل اجباری فضای زیســتی، تبدیل به یک 
اپیدمــی فراگیــر می شــود، در حالیکه گویا 
مسئوالن توجه چندانی به عوارض اجتماعی 
و فرهنگــِی این خروج از متــِن اجباری که 
منجــر به تنــزل تمام شــاخص های کیفی 
زندگی می شــود، ندارند. مینو عبداللهی زنی 
سرپرست خانوار که با مستمری ناچیز همسر 
متوفــی اش زندگی می کند، در این رابطه به 
تلخی می گوید: »بعد از ســی سال زندگی در 
تهران، پارســال به اجبار به اسالمشهر کوچ 
کردم؛ حاال صاحبخانه در همان اسالمشــهر 
می خواهد یک میلیون تومان روی اجاره خانه 
بگذارد، به راســتی باید چه کنم؛ از تهران به 

اسالمشهر، از اسالمشهر به کجا…«

موفقیــت  عــدم  چرایــی  تحلیــل 
ایــن طرح هــا، بحــث جداگانــه ای 
امــا در شــرایطی کــه  می طلبــد؛ 
هیــچ یــک از گزینه هــای جــواب 
پس داده در جهان از جمله اجاره 
بــه شــرط تملیــک یــا تعاونی هــای 
پیــاده  درســتی  بــه  مســکن، 
نشــده اند، از تســهیالت بانکــی 
جامعــه  بــرای  آبــی  نیــز  مســکن 

هدف گرم نمی شــود.
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ساخت یک میلیون مسکن پروژه ای صرفًا فنی نیست و تاثیرات زیادی 
در اقتصاد کالن و صنایع مختلف دارد. صنایع فوالد و سیمان متناسب 
بــا ایــن پروژه باید تولیدات خود را تغییر دهند و از طرفی هزینه های 
زیادی برای کشــور ایجاد خواهد کرد. اشــتغال زایی به شکل پایدار 
شــکل نمی گیرد و برای تأمین مالی آن الزم اســت نقدینگی افزایش 
پیدا کند که منجر به تورم خواهد شــد. با گذشــت زمان ابعاد جدیدی 
از طرح ملی مسکن دولتی آشکار شده است. چگونگی ساخت، تأثیر 
آن بر بازار فوالد و ســیمان، میزان اشــتغال که تحت تأثیر آن ایجاد 
می شــود و شــیوه تأمین مالی این ابرپروژه، مسائلی هستند که مورد 
توجه مردم و فعالین اقتصادی کشور قرار گرفته است. باید توجه کرد 
کــه چنین پروژه ای به طور قطــع روی بخش های زیادی از اقتصاد 
ایــران تأثیــر می گذارد و می تواند فرصت اقتصادی ویژه ای در اختیار 

افرادی قرار دهد و یا برای گروهی زیان آور باشــد.
صنایع پایه توان تأمین منابع برای یک میلیون مسکن را دارد  �

برای ســاخت مســکن منابعی مختلفی الزم اســت که شیوه تأمین 
آن نگرانی هایی ایجاد می کند، بیش از ۳۵ درصد از هزینه ســاخت 
مســکن مربوط به محصوالت فوالدی اســت. برای ساخت هر متر 
مربع مســکن، حدود ۴۰ کیلوگرم فوالد الزم اســت و با توجه اینکه 
گفته شــده میانگین مســاحت خانه های ساخته شده ۱۰۰ متر مربع 
خواهد بود، بنابراین برای ساخت سالیانه یک میلیون مسکن، حدود 
چهار میلیون تن فوالد الزم است و با فرض تولید حدود ۳۰ میلیون 
تنی فوالد در کشــور به نظر می رســد تأمین آن فشاری برای صنعت 
فوالد وارد نمی کند. دیگر مواد الزم برای ســاخت این پروژه ســیمان 

است، برای هر متر مربع ساختمان حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم سیمان 
الزم اســت و در نتیجه برای انجام این پروژه ۱۰ تا ۱۵ میلیون تن 
ســیمان الزم اســت که با توجه به اینکه تولید سیمان در سال گذشته 
حــدود ۶۸ میلیــون تن بوده و تا ۸۰ میلیــون تن ظرفیت وجود دارد 
مشــکلی ویژه ای بوجــود نمی آید. اما نکته فراموش شــده، نادیده 
گرفتن زیرســاخت های الزم اعم از مدرســه، مراکز تجاری و مراکز 
بهداشتی است که با درنظر گرفتن سهم نیاز آن ها از فوالد و سیمان 
دیگــر نمی توان گفت که تأمین مواد اولیه به راحتی صورت می گیرد

زیرساخت ها، هزینه نامرئی  �
برای ساخت مسکن در چنین حجم عظیمی الزم است محلی خارج 
از شــهر یا در اطراف آن در نظر گرفته شــود؛ بنابراین وظیفه دولت 
اســت که امکانات زیرســاختی را برای این محل های جدید تأمین 
کند. براســاس پژوهشی که سال گذشته مرکز پژوهش های مجلس 
انجام داده اســت تنها تأمین آب و برق برای پروژه مســکن ســازی 
دولتــی بــه ازای هر واحد ۲۵ میلیون تومــان هزینه دارد، همچنین 
برخی گزارش های کارشناســی هزینه زیربنایی الزم را به ازای هر 
واحــد ۲۰۰ میلیــون تومان ارزیابی می کند که در مجموع برای یک 
میلیون مســکن ســاالنه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد که این 
مبلغ ۸۰ درصد بودجه عمرانی کل کشــور اســت. این مبلغ کســری 
بودجــه را شــدیداً افزایش می دهد و هزینــه آن از چاپ پول و تورم 
پرداخت می شــود. در ســال های گذشته که دولت بهار طرح مسکن 
مهر را آغاز کرد هزینه زیرســاخت، هزینه فراموش شــده بود و بعد از 
ســاخت خانه ها با مشــکل نبود امکانات مواجه شد و مراکز تجاری و 

اما و اگر های ساخت ساالنه یک میلیون مسکن
علی مسعودی *
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بهداشــتی در این محل ها کم بود، وســایل حمل نقل گســترش پیدا 
نکرده بود و به اندازه کافی مدارســه وجود نداشــت. این تصور که 
ساخت مسکن صرفًا تأسیس ساختمان است منجر می شود که خانه 

ســاخته شده نتواند محلی برای زندگی باشد.
اشتغال زا اما موقت  �

یکی از اهداف، دولت ها از اجرای ابرپروژه ها، ایجاد اشــتغال اســت، 
براســاس آمار جدول داده ســتانده در سال ۹۵، بر اثر ساخت هر ۱۰۰ 
متر مربع به صورت مســتقیم ۱ نفر و به طور غیر مســتقیم ۱,۵ نفر 
مشــغول به کار می شــوند اما نمی توان به ســادگی نتیجه گیری کرد 
کــه ایــن پــروژه یک میلیون نفر از دو و نیم میلیون بیکار کشــور را 
مشــغول به کار می کند. بخش زیادی از کســانی که در طرح مسکن 
دولتی مشغول به کار می شوند پیش از این هم مشغول به کار بودن 
و فقط از کار قبلی خود به سراغ این پروژه می آیند با این وجود چنین 
طرحــی در کاهــش بیکاری مؤثر خواهد بود اما موقت. می دانیم این 
امکان وجود ندارد که ساخت مسکن یک میلیونی برای مدت طوالنی 
ادامه داشــته باشــد و همان طور که گفته شــده انتظار می رود بعد از 
چهار ســال این پروژه به پایان رســد اما ســوالی که مطرح می شود 
این اســت که برای افراد شــاغل در این پروژه چه اتفاقی می افتد؟ 
کســانی که زندگی خود را بر اســاس این مشــاغل شکل داده اند بعد 
از چهار ســال شــغل خود را از دســت خواهند داد مشابه اتفاقی که در 
طرح مســکن مهر نیز اتفاق افتاد. کارگران و افرادی که در طی این 
سال ها متخصص یکی از شغل های ساختمانی شده بودند اکنون نیاز 
بود مجدداً به دنبال شــغل بگردند و این باعث شــد بعضی از آن ها به 

بزهکاری رو بیاورند.
هزینه زمین حذف نشده است  �

یکی از مهم ترین ایده های طراحان پروژه ساخت مسکن دولتی این 
است که در کالن شهر تا حدود ۸۰ درصد از هزینه ساخت یک خانه 
مربــوط به هزینه زمین اســت اکنون بــا اختصاص زمین به صورت 
رایــگان بخــش قابل توجه ای از هزینه هــا کاهش پیدا کرده و تهیه 
مسکن برای مردم بسیار راحت شده است اما این حرف درست نیست. 
در مناطقی زمین بسیار ارزش مند است که در صورت سکونت در آن 
دسترســی فراوانی به امکانات و موقعیت های کاری برای ســاکنان 
آن فراهم می شــود. برای تهران زمین هایی که برای مســکن دولتی 
اختصاص داده شده، عمدتًا خارج از شهر تهران است و در شهرهای 
حاشیه ای مانند پرند، هشتگرد و ایوانکی ساخته می شود. اگر آمارها 
به سهم ۸۰ درصدی زمین در هزینه های خانه اشاره می کنند منظور 
مناطق داخلی شهر تهران است که دسترسی الزم به امکانات شهر را 
دارند واضح اســت که ســهم قیمت زمین از هزینه در پرند و تجریش 
یکســان نیســت و در مناطق حاشــیه ای مانند مناطقی که قرار است 
مســکن ملی ســاخته شود سهم زمین از هزینه ها آنچنان زیاد نیست 
و از طرفــی بــرای مناطق داخلی شــهر تهران که عمده تقاضا آن جا 

اســت تغییر ویژه ای اتفاق نیفتاده است.
 تأمین مالی، مهم ترین مساله  �

در اظهارنظرهای رسمی برای ساخت مسکن دولتی به ازای هر متر 
مربع، مبلغ ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان هزینه برآورد شــده و مبلغ 
پیشــنهادی انبوه ســازان برای هر متر مربع ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومان اســت، این در حالی است که بنابر بررسی ها، هم اکنون هزینه 
الزم برای ساخت یک مسکن استاندارد در تهران حدود ۱۰ میلیون 
تومان به ازای هر متر مربع اســت. اگر فرض کنیم عدد پیشــنهادی 
از طرف انبوه سازان عدد نهایی باشد، ساخت یک میلیون مسکن در 
هر ســال نیاز به حدود ۵۲۰ همت )هزار میلیارد تومان( هزینه دارد 
که این حدود ۱۳ درصد از کل نقدینگی کشــور را شــامل می شود. با 
توجه به این باز پرداخت وام ها بیش چهار سال است پس تسهیالت 
اختصاص داده شــده برای چهار ســال باهم جمع می شود، یعنی بعد 
از چهار ســال بیش از ۴۰ درصد نقدینگی کل کشــور درگیر تأمین 
مالی مسکن ملی است که این اتفاق ممکن نیست مگر اینکه دولت 
حجم نقدینگی را شــدیداً افزایش دهد که به معنی افزایش تورم در 
ســال های بعد از اجرا پروژه می شــود همچنین بانک ها باید بخش 
زیادی از اعتبارات خود را از ســایر بخش ها قطع و به بخش مســکن 
تزریق کنند که این قطعًا باعث تأثیر منفی در تولید و صنعت می شود.

همراه با رشــد اقتصادی بدون توسعه اقتصادی  �
برخی از مدافعان طرح مســکن دولتی ادعا می کنند، ســاخت مسکن 
بخش موثری در رونق به سایر بخش ها است و در نتیجه رشد اقتصادی 
ایجاد می کند. هرچند این حرف درست است باید یادآور شویم که رشد 
اقتصادی به معنی توسعه اقتصادی و حرکت در جهت پیشرفته شدن 
نیســت. برای توســعه اقتصادی الزم است بخش تولید و صنعت رشد 
و از نظر تکنولوژیک بهبود پیدا کنند، درحالی که با ســاخت مســکن 
چنین اتفاقی نمی افتد و لزومًا وضع همه مردم بهتر نمی شود. یادآوری 
این موضوع بد نیســت که شــوروی در ســال های پایانی خود رشــد 
اقتصادی باالیی داشــت ولی این رشــد عمدتًا مربوط به بخش صنایع 
نظامی و منجر به توسعه و بهبود وضع مردم نمی شد در نتیجه منجر 
به نارضایتی مردم شــد.همان طور که توضیح داده شــد، ساخت این 
تعداد مســکن از نظر فنی غیر ممکن نیســت اما هزینه ها و فشارهای 
زیادی به بخش های مختلف وارد می کند. بخشــی هزینه ها به طور 
مســتقیم به بودجه دولت وارد می کند و بخش دیگری از هزینه ها به 
نظام مالی کشور وارد می شود. از طرفی دیگر انتظار می رود این طرح 
نقدینگی را شــدیداً افزایش دهد و تورم را شــدت ببخشــد. همچنین 
اشــتغال آنچنان که گفته می شــود به صورت پایدار شکل نمی گیرد و 
از طرفی مردم عمدتًا ترجیح می دهند خانه هایی داشــته باشــند که به 
امکانات شــهری و محل کارشان نزدیک باشد. ساخت خانه در جایی 
که فاصله زیادی تا شهر تهران دارد برای مردم مطلوبیت زیادی ندارد.
* کارشناس اقتصادی
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درســت در شــرایطی که دولت ســیزدهم مدعی است چین و روسیه 
می توانند برای اقتصاد تحریم زده ایران معجزه کنند، ادعاهای عجیبی 
از برخی فعاالن اقتصادی شــنیده می شــود. نمونه این ادعا از ســمت 
عالءالدین بروجردی، رییس انجمن دوستی ایران و چین مطرح شده 
است. او به ایلنا گفته، عباس آخوندی، وزیر اسبق مسکن مانع استفاده 
از ۵۰ میلیارد دالر فاینانس چینی در حوزه راه اندازی خطوط ریلی شد و 
در دولت روحانی افرادی حضور داشتند که معتقد به کار ایران با چین 
نبودند. او در این زمینه توضیح داده اســت: چینی ها در دولت روحانی 
می خواستند که با فاینانس خودشان، پروژه خط آهن را راه اندازی کنند 
و حتــی حاضــر بودند که ۵۰ میلیارد دالر فاینانس در ایران انجام دهد؛ 
ولی وزیر اســبق مســکن همراهی الزم را در این حوزه صورت نداد و 
حتی چینی ها حاضر شدند که ۱۵ درصد پیش پرداخت فاینانس را هم 
بردارند و ما بعد از یک سال تنفس پرداخت را انجام دهیم. بروجردی 
با بیان اینکه وزیر اســبق مســکن، بیست روز هیات چینی را برد و آورد 
و اراده اش بر این بود که این فاینانس انجام نشــود؛ گفته اســت: با این 
برخورد، نفر دوم هیات چینی به من نامه نوشت که اینگونه می خواهید 
از منافــع ملــی خود دفاع کنید، ما هم موضوع را با مقام معظم رهبری 
مطــرح کردیــم و رییس جمهور هم برای معاون اول حکم زد که این 
موضوع را پیگیری کنند؛ اما مشکل این بود که در دولت روحانی افرادی 

حضور داشتند که معتقد به کار ایران با چین نبودند.
رییس اتاق ایران و چین: آن ها شیاد بودند!  �

این موضوع در حالی مطرح شد که مجیدرضا حریری، رییس اتاق ایران 
و چین با اشاره به ادعاهای بروجردی در توییتی نوشت: »این فرمایشات 
همه قصه نیســت؛ افراد ذکر شــده در این ســخنان نه جایی بنام انجمن 
ثبت شــده بودند و نه مورد تأیید دولت چین بودند. در اصل عده ای شــیاد 
بودند که به همراه دالالن ایرانی به همه ســر می زدند.« ماجرا به همین 
جا خالصه نشد و اصغر فخریه کاشان، مشاور امور بین الملل اسبق وزارت 
راه و شهرســازی هم به این مســاله واکنش نشــان داد و گفت که عده ای 
بنا داشــتند قراردادهای چین را داللی کنند.  او در گفتگویی توضیح داد: 
معتقدم این حرف ها و ادعاهای بروجردی یا از سر بی اطالعی است یا اینکه 
دالل هایی بروجردی را احاطه کردند و به وی اطالعات غلط می دهند. او 
ادامه داد: انجمنی که بروجردی به عنوان ارائه کننده فاینانس به ایران و به 
وزارت راه و شهرسازی معرفی کرده بود انجمنی بدون سرمایه و حضور 
۸ الی ۱۰ بازنشســته چینی تأســیس شده بود و این انجمن حتی یک روز 
هم ســابقه کار نداشــت. قائم مقام وزیر راه و شهرســازی وقت ادامه داد: 
بروجــردی بــه ما اعالم کرد که انجمنی تحت عنوان فاینانس چین قصد 

دارد ۵۰ میلیــارد یــورو بــه ایران اعتبار بدهد و ما به ازای آن نفت دریافت 
کند و ما از این اعتبار برای پروژه های قطار ســریع الســیر اســتفاده کنیم؛ 
اواًل در همان زمان جواب ما به ایشان این بود که دولت چین مطلقًا این 
موضع را قبول ندارد چرا که ما بالفاصله در همان مقطع با سفارت ایران 
در چین هماهنگ کردیم و سفیر ایران در چین موضوع را با بانک مرکزی 
و دولت چین مورد بررسی قرار داد که نه تنها که این موضوع در دولت چین 
مطرح نبود بلکه اساسًا دولت چین این انجمن را هم قبول نداشت. فخریه 
کاشان تاکید کرد: دوم اینکه اگر چین قرار بود فاینانس ۵۰ میلیارد یورویی 
به ایران بدهد چنین اقدامی را با دالل و واسطه انجام نمی داد بلکه هزار 
و یک امتیاز از ایران می گرفت و بعد این فاینانس را در اختیار کشورمان 
قرار می داد. نکته مهم تر اینکه اساسًا در همان زمان فاینانس های مصوب 
شده با چینی ها برای پروژه برقی سازی قطار تهران – مشهد و قطار سریع 
الســیر تهران – قم - اصفهان هم متوقف شــده بود. هر چند که حتی آل 
ســی برای فاینانس قطار برقی تهران – مشــهد باز شــده بود و اقداماتی 
بــرای پیش پرداخت هــا و ضمانت نامه ها انجام داده بودیم، فاینانس این 
پروژه ها را هم متوقف کردند چه برسد به اینکه بخواهند ۵۰ میلیارد یورو 

فاینانس را از طریق یک انجمن در اختیار ایران بگذارند.
بدعهدی روسیه و چین  �

حاال این مســائل در شــرایطی مطرح می شود که چین بالفاصله پس از 
تحریم ها نه تنها پروژه های ریلی ایران و طرح قطار برقی را رها کرد که 
از آزادراه تهران- شــمال نیز خارج شــد و دولت برای جلوگیری از توقف 
پروژه قدیمی و مشمول زمان آزادراه تهران- شمال مجبور شد قراردادی با 
سرمایه گذاران داخلی امضا کند. از این گذشته روسیه نیز رفتار مشابهی با 
ایران داشت. قرارداد برقی کردن راه آهن گرمسار- اینچه برون در آذرماه 
۱۳۹۴ در حاشیه سفر حسن روحانی رئیس دولت یازدهم به مسکو بین 
محسن پورسیدی معاون وزیر وقت راه و شهرسازی و مدیرعامل اسبق 
شــرکت راه آهن جمهوری اســالمی ایران با سرگئی پاولوف مدیرعامل 
ســابق شــرکت دولتی راه آهن روســیه )RZD( به امضا رسید. این در 
حالی اســت که عباس آخوندی وزیر اســبق راه و شهرسازی ۲ ماه پیش 
از آن در ۳۰ مهر ۱۳۹۴ با الکساندر نواک وزیر وقت انرژی روسیه دیدار 
و تفاهــم نامــه مربوطــه را امضا کرده بود. بر اســاس اعالم خبرگزاری 
اینترفکس روســیه ۶ اســفند ۹۸ شرکت راه آهن دولتی روسیه از قرارداد 
سرمایه گذاری ۱.۲ میلیارد دالری برقی کردن راه آهن گرمسار- اینچه 
برون طبق آنچه این شرکت، »بیم تحریم های آمریکا« اعالم کرده بود، 
خارج شد و روس ها از زمان آغاز به کار پروژه در تیرماه ۹۷ تا زمان خروج 
از قرارداد در اسفند ۹۸ هیچ کاری برای پیشرفت پروژه انجام نداده بودند.

پشت پرده حضور چینی ها در پروژه های ایران
دالالنی که در دولت قبل به نام چین همه کار می کردند

پریسا شاکری
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در هیاهوی میان اعداد و ارقام اعالمی برای خط فقر، شورای عالی 
کار باالخره هزینه ســبد معیشــت کارگران را اعالم کرد؛ عددی که 
حدود ۳ میلیون تومان متفاوت از رقم پارســال اســت. روز یک شنبه 
بعد از برگزاری ۸ نشســت فشــرده در کمیته مزد شــورای عالی کار، 
شــرکاری اجتماعی روی رقم ســبد معیشت خانوارهای کارگری به 
توافق رســیدند و ســبد معیشــت را نزدیک به ۹ میلیون تومان تعیین 
کردند. براساس اعالم اعضای شورای عالی کار، شاخص سبد هزینه 
معیشت خانوار کارگری با ۳۰.۲ درصد افزایش نسبت به سال گذشته، 
۸ میلیون و ۷۹۷ هزار تومان بوده؛ عددی که براساس اطالعات مربوط 
به تورم دی ماه تعیین شــده اســت. آخرین گزارش بانک مرکزی از 
نرخ تورم حاکی از آن اســت که نرخ تورم ســاالنه برای خانوارهای 
کشــور در دی ماه به ۴۲.۴ درصد و نرخ تورم نقطه ای به عدد ۳۵.۹ 
درصد رســیده اســت. اما در شرایطی سبد معیشت خانوار کارگری در 
حدود ۹ میلیون تومان محاســبه شــده که این عدد در ســال گذشته 
۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان بوده اســت. این عدد در شــرایطی دیده 
می شد که دستمزد ۱۴۰۰ کارگران، تنها ۵۹ درصد هزینه های خانوار 
را پوشش می داد؛ چراکه حداقل حقوق پایه در سال ۱۴۰۰، ۲ میلیون 
و ۶۵۵ هزار تومان مشــخص شــده بود و این عدد با احساب مواردی 
مانند حق مســکن، بن کارگری و پایه ســنوات به رقم ۳ میلیون و 

۷۰۵ هزار تومان می رسید.
نحوه محاسبه سبد معیشتی خانوار  �

شیوه محاسبه هزینه معیشت در شورای عالی کار به این صورت است 
کــه ابتــدا هزینه خوراکی های موردنیاز یک خانوار ۳.۳ نفره کارگری 
محاسبه می شود و پس ازآن با درنظر گرفتن مختصات تورمی دهک 
چهــارم جامعه به عنوان دهک غالب کارگری، ســهم خوراکی ها در 
کل ســبد مصرفی کارگران مشــخص می شود. در ادامه نیز به تناسب 
افزایش هزینه خوراکی ها و سهم آنها در سبد خانوار، میزان افزایش 
مابقی هزینه های خانوار محاســبه خواهد شــد. بر همین اســاس در 
نشســت اخیر شورای عالی کار، ابتدا هزینه خوراکی های یک خانوار 
کارگری براساس جدول انستیتو تغذیه ایران، مطالعات کارشناسی و 
مذاکره شرکای اجتماعی ۳۲ میلیون و ۸۶۶ هزار و ۱۴۳ ریال تعیین 
شــد. با توجه به ســهم ۳۶.۶ درصدی اقالم خوراکی و ســهم ۶۴.۴ 
درصدی اقالم غیرخوراکی در سبد مصرفی دهک چهارم، رقم هزینه 
معیشــت کارگران ۸۹ میلیون و ۷۹۸ هزار و ۲۰۵ ریال تعیین شــده 
اســت. در این میان، آن طور که علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط 
کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح داده، ســبد معیشــتی 

کارگران بر اساس بررسی های انجام شده از مراجع رسمی ۸ میلیون 
و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شــد. این ســبد شــامل ۳۶.۵ درصد اقالم 
خوراکی و ۶۳.۴ درصد اقالم غیرخوراکی اســت. بر همین اســاس، 
به گفته وی، حداقل حقوق و دســتمزد با توجه به شــاخص های مرکز 
آمــار ایــران و بانک مرکزی با حضور شــرکای اجتماعی نمایندگان 
کارگری و کارفرمایی تعیین خواهد شد، بنابراین امیدواریم براساس 
کارشناســی های صورت گرفته و حضور فعاالنه نمایندگان کارگری 
و کارفرمایــی، حداقل حقوق کارگران در ســال ۱۴۰۱ تأمین کننده 

دغدغه ها و معیشــت زندگی کارگران باشد.
کارگــران: کاهش جبران خرید کارگران را می خواهیم  �

با توجه به تعیین رقم ۹ میلیون تومانی برای سبد معیشتی خانوار، در 
حال حاضر این ســؤال مطرح اســت که دستمزد کارگران برای سال 
آینده چقدر خواهد بود؟ فرامرز توفیقی، رییس کمیســیون دســتمزد 
شــورای عالی کار، می گوید: ســبد معیشتی تعیین شد و به طور قطع 
زمانی که به آخر اسفندماه برسیم، تورم بهمن ماه اعالم می شود. وی 
می افزاید: ماده ۴۱ قانون کار می گوید که دستمزد با توجه به تورم و 
ســبد معیشــت خانوار باید تعیین شود. این دو مؤلفه آماده است. تورم 
نمایندگان کارگری، پیاده شــدن و اجرایی شــدن ماده ۴۱ قانون کار 
اســت. رییس کمیســیون دستمزد شورای عالی کار تصریح می کند: 
امســال، اولین امتحان آقای رییسی، رییس دولت سیزدهم است که 
میزان تحقق شــعارهای انتخاباتی ایشــان در رابطه با حل مشکالت 
کارگــری را خواهیــم دید. توفیقی با بیــان این که هر گمانه زنی ای 
در حال حاضر در رابطه با دســتمزد اشــتباه اســت، می گوید: هیچ 
پس زمینه ای وجود ندارد که براساس آن بگوییم رقم دستمزد چقدر 
می شــود. با این وجود امیدواریم اتفاقات خوبی در جلســات شورای 
عالی کار بیفتد. وی متذکر می شــود: همین االن حداقل دســتمزد ۴ 
میلیون و ۵۰ میلیون تومان اســت. در حالی که هزینه ســبد معیشت 
خانوار ۹ میلیون تومان اســت، بنابراین ۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان 
عقب افتادگی وجود دارد. رییس کمیسیون دستمزد شورای عالی کار 
تاکیــد می کند: ما افزایش دســتمزد نمی خواهیم، ما کاهش جبران 

قدرت خرید کارگران را می خواهیم.
سبد معیشت 30 درصد رشد داشت  �

اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز می گوید: هر 
ساله سبد معیشت، ترکیبی میان هزینه های دستمزدی و هزینه های 
اجتماعی اســت که می توان گفت سبد معیشت خانوار در سال جاری 

حدود ۳۰ درصد نســبت به پارسال رشد داشته است.

کارگران در انتظار جبران قدرت خرید
حداقل دستمزد چقدر باال می رود؟

مریم فکری
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چرا بوش، یاماها و ... ایران را ترک نمی کنند؟!

عــدم تعییــن تکلیف کاالهای ممنوع الورود بخشــی از ماجرای این 
حدود ۸۰ میلیون دالر کاال از ســال ۱۳۹۷ اســت، اما بخش دیگر 
عدم اقدام برای کاالهایی است که حتی تکلیف شان مشخص است 
و باید مرجوع شــده و یا درنهایت به نفع دولت ضبط شــوند، ولی از 
مهلت های قانونی آن هم گذشــته و مشــخص نیست به چه امیدی 
همچنان در گمرک باقی مانده است.  چهار سال از اعالم ممنوعیت 
واردات بخشی از کاالها و به طور ویژه کاالهای گروه چهار با توجه 
به شــرایط ارزی و مصرفی بودن آنها گذشــته اســت اما تبعات یک 
تصمیــم یک باره برای اعــالم ممنوعیت این کاالها همچنان ادامه 
دارد، این در حالی است که قبل از ممنوعیت، بخشی از کاالها توسط 
واردکنندگان به گمرک و بنادر رسیده که حتی در مواردی دارای ثبت 

سفارش یعنی مجوز دولت برای واردات بود 
ولــی با توقف واردات، این اقالم در گمرک 
و بنــادر دپو باقی ماند. در همین رابطه طی 
مصوباتی که در هیات دولت گذشت زمانی 
برای تعیین تکلیف کاالهای گروه چهار در 
اختیــار صاحب کاال قرار گرفت ولی آنقدر 
موانــع در این بین وجود داشــت که بعد از 
پایــان زمان، باز هم بخش عمده ای از این 
اقــالم امکان ترخیص پیدا نکرد؛ به طوری 
که گزارش گمرک نشــان داده که از حدود 
۸۰ میلیــون دالر کاالی گــروه چهار دپو 
شــده،  بخش عمده ای تعیین تکلیف نشد 
و باید مرجوع شــود و یا درنهایت به ضبط 

دولت درآید.
وضعیت گــروه چهــار در دو گروه   �

خودرویی و غیرخودرویی
گــزارش ارونقــی- معاون پیشــین فنی 

گمــرک- در آبان امســال بــه وزارت اقتصــاد در رابطه با وضعیت 
کاالهای ممنوعه گروه چهار موجود در گمرک و بنادر از این حکایت 
داشت که در حال حاضر دو دسته شامل خودروهای سواری و کاالهای 
غیرخودرویی وجود دارد که در مورد خودروها که حدود ۲۲۵۰ دستگاه 

بود، پیش نویسی هم جهت تعیین تکلیف این اقالم به هیات وزیران 
ارائه شــد، اما در مورد کاالهای غیرخودرویی گروه چهار موجود در 
گمرک و بنادر نیز اعالم شده بود که باید زمانی دیگر از سوی هیات 
دولــت تعییــن تا بتوانند کاالی خود را تعییــن تکلیف کنند، هرچند 
که تاکید شــده بود تمامی این اقالم تحت عنوان متروکه در اختیار 
ســازمان اموال تملیکی قرار گرفته و باید براســاس ماده ۱۰۵ قانون 

امور گمرکی نســبت به آن اقدام شود.
برخی ممنوعه ها حتی تا پارســال اظهار شد!  �

امــا جــدای از خودروها کــه ماجرای خاص خــود را دارند، در کنار 
کاالهایــی کــه قبل از ممنوعیت ســال ۱۳۹۷ به بنادر رســیده و یا 
ثبت ســفارش شــده بودند، برخی اقالم هســتند که با وجود ثبت 
ســفارش قبلی،  زمان اظهار آنها به همین 
چند ماه تا یک ســال پیش برمی گردد که 
صاحب کاال خواســتار ترخیص آن اســت، 
نمونه آن می توان به محموله پرحاشیه ۴۲۰ 
کانتینری لوازم خانگی بوش اشاره کرد که 
حتی بعد از ممنوعیت واردات، صاحب کاال 
طی رایزنی های صورت گرفته توانسته بود 
مجوزهایی را برای ترخیص به دست بیاورد 
که در آبان ماه پارسال نسبت به اظهار کاالی 
ممنوع الورود خود به گمرک اقدام کرده بود 
ولی درنهایت به دلیل برخی موانع که اهم 
آن "منشاء ارز" بود، امکان ترخیص پیدا 
نکرد و دســتگاه های مربوطه به توافقی در 
این رابطه نرســیدند و باید بر اساس قانون 
امور گمرکی اقدام می شــد. محموله بوش 
تنها کاالی با این شــرایط نبود و کاالهایی 
دیگری نیز در بین اقالم گروه چهار هستند 
که چنین وضعی دارند مانند محموله آالت موســیقی برند یاماها که 
چندی پیش حاشیه ســاز شــد و حتی تا در خروج گمرک هم با وجود 
ممنوعیــت واردات پیش رفت اما ترخیص آن متوقف شــد، درحالی 

کــه امکان ورود این اقالم در حال حاضر وجود ندارد.

گمرک؛ پاتوق کاالهای ممنوعه!

محمولــه بــوش تنهــا کاالی بــا ایــن 
شرایط نبود و کاالهایی دیگری نیز 
در بین اقالم گروه چهار هستند که 
چنین وضعی دارند مانند محموله 
آالت موســیقی برنــد یاماهــا کــه 
چنــدی پیــش حاشیه ســاز شــد و 
حتــی تــا در خــروج گمــرک هــم بــا 
پیــش  واردات  وجــود ممنوعیــت 
رفت اما ترخیص آن متوقف شــد، 
درحالی که امکان ورود این اقالم 

در حــال حاضــر وجود ندارد

زهرا شکری
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شرط ترخیص گروه 4 را همه ندارند  �
 در این بین مصوبه ای در بهمن ماه پارســال صادر شــد که طبق آن 
کاالهای گروه چهار با ثبت سفارش بانکی که قبل یا بعد از ممنوعیت 
وارد شــده باشــد، امکان ترخیص دارد ولی ثبت سفارش بدون انتقال 
ارز چنین امکانی نداشــته و تنها مشــروط به مجوز هیات دولت برای 

تعیین مهلت است.
بخشــنامه حقوقی برای عدم مشمولیت ماده 105 قانون امور   �

گمرکی
امــا جریان اجرای مــاده ۱۰۵ قانون امور گمرکی در مورد کاالهای 
ممنوعه، در ماه های اخیر با صدور بخشنامه ای از سوی خدرویسی- 
مدیر کل دفتر حقوقی گمرک ایران- همراه بود که طی آن در مورد 
تشخیص نوع کاال از حیث ممنوعیت قانونی یا دولتی اعالم کرد که 
نمی تــوان مواردی که به موجــب صالحیت اختیاری هیات وزیران 
به تصویب می رســد، در شــمول کاالهای ممنوعه قانونی دانست و 
مشمول مجازات کیفری نخواهد شد. در این بخشنامه تاکید شده بود 
که "از مصادیق کاالهای ممنوع قانونی و تسری آن به کاالهایی که 
به صورت موقت و مقطعی برای رعایت مصلحت های دوره ای توسط 
مقامات اداری یا هیات وزیران ممنوع اعالم می شــود، خالف اصول 
و قواعد حقوقی و منطق قانونی اســت و این گونه کاالها در دســته 
ممنوع قانونی نبوده و مشمول مقررات کیفری قاچاق کاال نمی شود، 
براین اســاس با توجه به عدم وصف کیفری کاالهای ممنوع دولتی 
ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی و ۳۵ آن مشــمول مقررات کاالهای 

ممنوع قانونی نیست."
ماده 105 را اجرا کنید: اظهار شــده مرجوع شود  �

با این حال مدتی بعد و به دنبال دســتور معاون اول رئیس جمهوری 
برای بررســی و اقدام قانونــی الزم درباره کاالهای ممنوعه موجود 
در گمرک، طی بخشــنامه دیگر از ســوی معاون فنی وقت گمرک بر 
اجرای ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی در مورد کاالهای دارای اولویت 

گروه چهار تاکید شد. تاکید بر این بود که طبق ماده ۱۰۵ قانون امور 
گمرکی، هر گاه کاالیی که ورود آن ممنوع است با نام و مشخصات 
کامل و صحیح اظهار شــود، گمرک باید از ترخیص آن خودداری و 
به صاحب کاال یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار دهد که 
حداکثر ظرف ســه ماه نســبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کاال 
بــا رعایــت ضوابط اقدام کند. در صورت عــدم اقدام در زمان تعیین 
شــده، گمرک کاال را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده آن 
ابــالغ کــرده و صاحب کاال حــق دارد از تاریخ ابالغ ضبط تا دو ماه 
اعتراض را به دادگاه تسلیم و مراتب را حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ 
مراجعــه بــه دادگاه به گمرک اعالم کند، در غیر این صورت کاال به 
ضبــط قطعــی دولت در خواهد آمد. طبــق اعالم ارونقی کاالیی که 
وارد کردن آن جرم شــناخته می شــود، از این موضوع مستثنی بوده و 

طبق مقررات و قوانین با آن برخورد می شــود.
اظهار شــده ها مانده و مرجوع نشده است؛ بوش در اهم آن!  �

بر این اساس در حال حاضر اقالمی در گروه چهار هستند که از زمان 
اظهارشــان به گمرک حتی بیش از یکســال گذشته و باید تکلیف آنها 
مشــخص شــود، مثاًل اقالمی مانند محموله بوش که ثبت سفارشی 
بانکــی و تأمیــن ارز بانکــی آن هیچگاه به صراحت از ســوی بانک 
مرکزی تائید نشده که با مصوبه موجود قرار بر ترخیص آن باشد و از 
ســویی مدت ها از زمان اظهار آن گذشــته و اکنون مشمول ماده ۱۰۵ 
قانون امور گمرکی شــده اســت، در حالی که مدت هاست این کاالها 
در گمرک باقی مانده و هر بار رایزنی تازه ای برای ورود آنها به کشور 
صورت می گیرد و هنوز اقدامی در این رابطه صورت نگرفته اســت. 
در مجموع آنچه در این ســال ها گذشــته همواره با جنجال برای ورود 
کاالهایی همراه بوده که در حال حاضر واردات ممنوع هستند و دولت 
یکبار تکلیف آنها را مشخص نمی کند که در کنار برداشته شدن بساط 
رایزنی های خاص برای دور زدن قوانین و ورود کاال، صاحب آن نیز 
تکلیف سرمایه خود را دانسته و نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کند.
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درحال حاضر حدود ۴۵ درصد از بیمه پردازان، باالی ۵۰ ســال 
ســن دارند و با بازنشســتگی قریب الوقوع آنان نسبت پشتیبانی 
این صندوق نیز به زودی کاهش چشــمگیری پیدا خواهد کرد.
نسبت پشتیبانی شاخصی است که نشان دهنده وضعیت جریان 
مالی ورودی به جریان خروجی صندوق هاســت و برابر است با 
نسبت تعداد بیمه شدگان به تعداد پرونده های مستمری بگیران.
با این توضیح طبیعی اســت که هرچه اندازه این نســبت بزرگتر 
باشــد آن صندوق از نظر درآمــد وهزینه در نقطه مطلوب تری 
قرار دارد. بررسی آمارهای منتشر شده سازمان تأمین اجتماعی 
نشــان می دهد که روند تغییرات این شــاخص در ۱۰ سال اخیر 
برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۳۹۹ به زیر 
۴.۴ رســیده اســت. به عبارت بهتر، در ۱۰ سال اخیر به صورت 
مســتمر نســبت درآمد حاصل از دریافت حــق بیمه به هزینه 

پرداخت مستمری کاهش یافته است.
آمارهای منتشــر شــده نشــان می دهند که از این نظر ســایر 
صندوق هــا نیز وضعیت مناســبی ندارنــد و درآمدهای حاصل 
از دریافت حق بیمه در بیشــتر آنها کفاف پرداخت مســتمری ها 
را نمی دهد. به عنوان مثال طبق آخرین آمارهای ســال ۱۳۹۸ 

نســبت پشــتیبانی صندوق بازنشســتگی کشوری حدود ۰.۹، 
صندوق بازنشســتگی نیروهای مســلح حدود ۰.۸۵ و صندوق 
بازنشســتگی روســتائیان و عشــایر حدود ۱۲.۷ اســت. البته 
درخصــوص صندوق آخر بایــد توجه کرد که حدود ۴۵ درصد 
از بیمه پردازان، باالی ۵۰ ســال ســن دارند و با بازنشســتگی 
قریب الوقوع آنان نســبت پشــتیبانی این صندوق نیز به زودی 
کاهش چشمگیری پیدا خواهد کرد. رشد نامتوازن جمعیت یکی 
از عواملی اســت که در وقوع این وضعیت نقش مهمی داشــته 
اســت. باال بودن نرخ رشــد جمعیت در یک دوره )دهه شصت( 
و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شــده که به تدریج 

ترکیب جمعیتی کشــور از نظر سنی نامتوازن شود.
یکــی از مــوارد مهــم تأثیرگذار بــر پایــداری صندوق های 
بازنشســتگی، ســن بازنشســتگی و مدت زمان بهره مندی از 
حقوق و مســتمری بازنشســتگی است. همانطور که در نمودار 
نشــان داده شده است، با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی، 
نــه تنها متناســب با آن )و به دلیل افزایــش توان افراد جامعه 
برای اشــتغال( سن بازنشستگی افزایش نیافته است؛ بلکه این 
روند نزولی بوده و متوســط ســن بازنشســتگی نزدیک به پنج 

 زنگ خطر برای بازنشستگان تأمین اجتماعی به صدا در آمد!

اوضاع نگران کننده صندوق بازنشستگی
شادی همایونی
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سال کاهش یافته است.
بازنشســتگی های پیش از موعد کــه با قوانین مختلف تکلیف 
شــده اند؛ اصلی ترین دلیل این اتفاق هســتند. در این خصوص 
میت وان به بازنشســتگی های پیش از موعِد مشــاغل سخت 
و زیان آور اشــاره کرد که مهم ترین دســته از بازنشستگی های 

پیش از موعد هستند.
عالوه بر این ورود زودهنگام به صندوق های بازنشســتگی و 
امکان بازنشســتگی صرفًا براســاس سنوات حق بیمه پردازی 
)بدون در نظر گرفتن حداقل ســن( را می توان یکی از عوامل 
بازنشستگی در سن پایین عنوان کرد. ورود زودهنگام برخی از 
گروه های شغلی به صندوق های بازنشستگی و درنتیجه خروج 
زودهنگام آنان باعث می شــود تا ســنوات دریافت مســتمری 
افزایش یابد که بار مالی بســیاری به صندوق های بازنشستگی 
تحمیــل می کند. افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو ســوابق 
خدمتشــان محســوب می شــود، بخش مهمی از گروه های با 
ســن بازنشســتگی پایین را تشــکیل می دهند. کاهش ســن 
بازنشســتگی موضوعی اســت که به رغم آثــار مخرب آن بر 
پایــداری صندوق های بازنشســتگی، یکــی از موضوع های 
مورد عالقه گروه های مختلف شــغلی است و درخواست برای 
قرارگیری در زمره مشاغل سخت و زیان آور و دریافت سنوات 

ارفاقی، همواره ازســوی مشاغل مختلف ارائه می شود.
در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که درمجموع حدود 
۲۳.۶ میلیون مشترک و مستمری بگیر اصلی را تحت پوشش 
قــرار داده اند. چهار صندوق از این ۱۸ صندوق درحال حاضر به 
پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی 
قــادر نبــوده و در قوانین بودجه ســالیانه مبالغی برای کمک به 
آنها در نظر گرفته می شــود. از منظر بودجه ای نکته قابل تأمل 
در این خصوص، رشــد فزاینده مقدار این کمک ها در اثر اتخاذ 
تصمیمات هزینه ســاز برای صندوق ها و همچنین رســیدن 
تعداد قابل توجهی از شــاغالن فعلی به سن بازنشستگی است.
براســاس جداول بودجه، میــزان اعتبارات دریافتی صندوق ها 
از حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در ســال ۱۳۹۳ به حدود ۲۱۷ 
هزار میلیارد تومان در ســال ۱۴۰۱ رســیده است. این در حالی 
اســت که اعتبار کمکی به صندوق های دســتگاهی ورشکسته 
همچون صندوق بازنشســتگی کارکنان صداوســیما، صندوق 

بازنشســتگی کارکنان هما و... در این آمار لحاظ نشــده است.
 براســاس آخرین آمارهای منتشــر شــده )سال ۱۳۹۹( حدود 
۱۷.۸۹۴ میلیون نفر مشــترک اصلی سازمان تأمین اجتماعی، 

حدود ۲.۴۹۱ میلیون نفر مشــترک اصلی صندوق بازنشستگی 
کشــوری، حدود ۱.۵۰۹ میلیون نفر مشــترک اصلی صندوق 
روســتائیان و عشــایر و ۱.۱ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق 
تأمین اجتماعی نیروهای مســلح هســتند. از تعداد مشــترکان 
ســایر صندوق های بازنشستگی دستگاهی اطالعات دقیقی در 
دســترس نیست؛ اما براساس آخرین آمارها که مربوط به سال 
۱۳۹۶ اســت؛ تعداد مشــترکان آنها درمجموع حدود ۷۰۸ هزار 

نفر تخمین زده می شود.
از بین صندوق های بازنشستگی، صندوق بازنشستگی کشوری، 
سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی 
کارکنان فوالد و صندوق وزارت اطالعات از طریق منابع داخلی 

خود قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشســتگان خود نبوده 
و در بودجه ســالیانه به صورت مســتقیم مبالغ قابل توجهی به 
آنهــا اختصــاص می یابد که در ادامه به طور جزئی تر بررســی 
خواهنــد شــد. البته اکثریت صندوق های دســتگاهی نیز این 
وضعیــت را دارنــد، با این تفاوت که کمبود درآمد آنها از طریق 
دســتگاه مادر )مثل ســازمان صداوسیما، هواپیمایی ملی ایران 
و...( تأمین می شــود و لذا این ارقام به صورت شــفاف در بودجه 
عمومی ذکر نمی شود؛ به عنوان مثال تأمین اعتبار حدود ۱۲۰۰ 
میلیــارد تومان از هزینه های صندوق بازنشســتگی کارکنان 
صداوســیما در ســال ۱۴۰۰ از محل بودجه سازمان صداوسیما 

انجام شده است.

محمولــه بــوش تنهــا کاالی بــا ایــن 
شرایط نبود و کاالهایی دیگری نیز 
در بین اقالم گروه چهار هستند که 
چنین وضعی دارند مانند محموله 
آالت موســیقی برنــد یاماهــا کــه 
چنــدی پیــش حاشیه ســاز شــد و 
حتــی تــا در خــروج گمــرک هــم بــا 
پیــش  واردات  وجــود ممنوعیــت 
رفت اما ترخیص آن متوقف شــد، 
درحالی که امکان ورود این اقالم 

در حــال حاضــر وجود ندارد
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گزارش هــای اخیر نشــان می دهد اقدام بــه مهاجرت از ایران 
افزایش پیدا کرده است. زنان و مردانی که در جست وجوی یک 
موقعیت بهتر، برای همیشه ایران را ترک می کنند؛ از کشورهای 
خاورمیانه مانند امارات متحد عربی گرفته تا آلمان و انگلســتان 
و ایاالت متحده امریکا، مقصد نهایی همه کســانی می شــود که 
حاال به این نتیجه رســیده اند در ایران آینده ای ندارند، حتی اگر 
شیوع کرونا مانعی شد تا جست وجوی سرنوشت در جایی غیر از 
وطن برای آن ها با تأخیر مواجه شود اما مجدد صدور مجوزهای 
تردد شیب مهاجرت از ایران را صعودی کرد. بدون تردید تداوم 
مشکالت اقتصادی و اجتماعی در سال های اخیر از آن دست از 
عواملی هســتند که انگیزٔه مهاجرت کردن را افزایش می دهند، 
طوری کــه بهــرام صلواتی، مدیر رصدخانــه مهاجرت ایران به 
خبرآنالین می گوید: »هر زمان که شرایط اقتصادی و اجتماعی 
بهتر شــود ما شــاهد کاهش خروج ایرانیان از کشــور هستیم و 
برعکس وقتی فشارهای اقتصادی بیشتر می شود ما می بینیم که 
مهاجرت روند صعودی می گیرد.« او درباره این که زنان یا مردان 
بیشــتر تمایل به مهاجرت از ایران دارند، معتقد اســت: جمعیت 
بالقوه برای مهاجرت همان فارغ التحصیالِن بیکاِر دانشــگاهی 
هســتند، از آن جایی که ســهم زنان از این جمعیت بیشــتر است 
می توان حدس زد آن ها تمایل بیشــتری برای مهاجرت کردن 

دارند. متن کامل این گفت وگو در ادامه آمده اســت.
روند مهاجرت ایرانیان از کشــور ســیر افزایشی دارد یا   �

کاهشی؟

رونــد مهاجــرت معمــواًل در بلند مدت فــراز و فرودهایی دارد، 
مهاجرت ایرانیان به خارج از کشــور مواقعی رو به افزایش بوده 

و در موقعیت های دیگری کاهش داشــته است.
علت اصلی این کاهش یا افزایش مهاجرت چیســت؟  �

هر زمان که شــرایط اقتصادی و اجتماعی بهتر شــود ما شــاهد 
کاهش خروج ایرانیان از کشور هستیم و برعکس وقتی فشارهای 
اقتصادی بیشتر می شود ما می بینیم که مهاجرت روند صعودی 

می گیرد.
در یکی دو سال گذشته روند مهاجرت از ایران افزایشی   �

بوده است؟
بله، در دو سه سال گذشته با توجه به شرایط اقتصادی که پیش 
آمده مخصوصًا مســئله تحریم ها، میل به مهاجرت بیشــتر شده 
که در کنار آن، عوامل کششــی و جاذبه ای خارج از کشــور هم 
آن را تقویت می کند، در واقع به هم پیوســتن این دو مورد باعث 

صعودی شدن روند مهاجرت می شود.
منظورتان از جذاب بودن و کشش های کشورهای خارجی   �

که به مهاجرت کمک می کند، چه بود؟
این نکته خیلی مهمی است، وقتی کشوری تحت تأثیر تالطم های 
اقتصــادی و مخصوصــًا تحریم قرار می گیرد، نرخ برابری ریال 
در برابر ارزهای خارجی مخصوصًا دالر باعث می شــود که اواًل 
حقوق و دســتمزدهای که خارج از کشــور می دهند جذابیت پیدا 
کند. مثاًل در ایران کف و حداقل حقوق و دستمزد بین ۴.۵ تا ۵ 
میلیون تومان است درحالی که کف حقوق بازار کار جهانی را اگر 

زنان فارغ التحصیل بیکاِر دانشگاهی تمایل بیشتری برای مهاجرت دارند

زنان؛ بیشترین 

مهاجران ایران

مظاهر گودرزی
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به طور میانگین ۲ هزار دالر در ماه در نظر بگیریم با نرخ متوسط 
دالر در کشورمان نزدیک به ۵۰ میلیون تومان دستمزد می شود، 
یعنی یک اختالف ۱۰ برابری اینجا وجود دارد، این اختالف ۱۰ 

برابری بالطبع باعث ایجاد جاذبه خواهد شــد.
وجود فرصت شغلی هم جزو همین جذاب بودن و کشش   �

کشورهای خارجی برای مهاجرت است؟
کشــورهای خارجی مخصوصًا کشــورهای حوزه خلیج فارس و 
یا برخی از کشــورهای همســایه در بسیاری از بخش ها با کمبود 
نیروی کار متخصص روبه رو هســتند و از این فرصت اســتفاده 
می کننــد تــا برنامه های جذابی را بــرای جذب نیروی کار نیمه 
ماهر یا ماهر از ایران و بقیه کشــورها پیشــنهاد دهند. در این 
میان کشور ایران به خاطر تالطم های ارزی بیشتر مخاطب این 
وضعیت قرار می گیرد و فرصت های شــغلی جذابیت بیشــتری 
برای مهاجرت ایجاد می کند، برای همین اســت که ایرانی ها با 
داشــتن مهارت های فنی حرفه ای یا حتی نیروهای کم مهارت، 
نیمــه ماهــر و در مواردی با مهارت بــاال، برای مهاجرت جذب 
می شــوند. البته اینجا نکته ای وجود دارد و آن هم این اســت که 
معمواًل افراد برای مهاجرت به ســطح مخارج توجه نمی کنند و 
تنها به ســطح درآمد توجه می کنند. مثاًل اگر شــما با یک حقوق 
متوســط یا حداقلی در یک بازار کار بین المللی جذب شــوید، با 
برابــری نرخ ارز دســتمزدتان ماهانه بــاالی ۵۰ میلیون تومان 
می شــود، اما باید درنظر داشــته باشــید که سطح مخارج هم به 
همان میزان باال اســت. اگر ســطح درآمد را تبدیل می کنید باید 

ســطح مخارج را هم در نظر بگیرید.
شــیوع ویروس کرونا تاثیری در روند صعودی یا نزولی   �

مهاجرت داشت؟
ببینید، دو موضوع این وسط اتفاق افتاد که روند صعودی مهاجرت 
را کنترل و یا محدود کرد و باعث فشــرده شــدن فنر مهاجرتی 
از ایران شــد. اولین مســئله شــیوع ویروس کرونا بود که باعث 
کاهش یا توقف جابه جایی های بین المللی در دنیا شــد که ایران 
هم به طبع تحت تأثیر آن قرار گرفت، به این ترتیب روند صدور 
ویــزا، اجــازه اقامت و ورود ایرانیان به برخی از مقصدهای اصلی 
مهاجرت کاهش پیدا کرد چراکه برخی از قوانین مهاجرتی در دنیا 
سختگیرانه تر شد؛ نکته بعدی این است که افزایش نرخ ارز هم 
باعث افزایش هزینه هایی مانند اپالی یا درخواســت اجازه ورود 
و اقامت شــده اســت که هزینه های جانبی مهاجرت را افزایش 
داده، بنابراین ما فعاًل جهش خارق العاده ای در مهاجرت ندیده ایم 
و رونــد با یک شــیب آرامی دارد اتفــاق می افتد؛ اما نکته ای که 
در این بین وجود دارد این اســت که امکان دارد در آینده با یک 

جهش مهاجرت از طرف ایرانی ها مواجه شــویم.
آیا آماری در خصوص جمعیت مهاجر از ایران وجود دارد؟  �

در سالنامه مهاجرتی ۱۴۰۰ که همین سه چهار ماه پیش منتشر 

کردیم آمار مهاجرت ها آمده که قابل دســترس اســت، براساس 
منابع بین المللی جمعیت مهاجر ایرانی در دنیا در ســال ۱۹۹۰ 
میالدی، بالغ بر ۸۲۰ هزار نفر بوده اســت، که این رقم در ســال 
۲۰۲۰ میالدی به ۱.۸ میلیون نفر رسیده است، در واقع طی ۳۰ 
سال گذشته جمعیت مهاجران ایرانی ۲.۲ برابر شده است. البته 
براساس منابع داخلی ( دبیرخانه شورای عالی ایرانیان( جمعیت 
مهاجران ایرانی خارج از کشور ۴.۰۴ میلیون نفر برآورده شده که 
این آمار بر اســاس منابع بین المللی قابل راســتی آزمایی نیست.

مقصد مهاجرت ایرانی ها در سال های اخیر کدام کشورها   �
هستند؟

در همان ســالنامه مهاجرتی ۱۴۰۰ دقیقًا این بخش وجود دارد، 
جمعیت مهاجران در جهان بر اســاس دو معیاِر کشــور محل تولد 
و شهروندی، آمارهای متفاوتی دارد، بر اساس آمار سازمان ملل، 
چهار کشــور آلمان، ســوئد، هلند و فرانســه در اتحادیه اروپا در 
حال حاضر میزبان بیشــترین تعداد مهاجر متولد ایران هســتند. 
)انگلیــس بــه دلیل خروج از اتحادیه اروپا از این لیســت حذف 

شــده اســت(. براســاس این آمار در سال ۲۰۲۰، کشور آلمان با 
۱۵۲ هــزار و ۵۹۰ مهاجــر متولد ایران در جایگاه نخســت قرار 
دارد. همچنین در ســال ۲۰۲۰ بیشترین درخواست ویزای ثبت 
شده و همچنین تعداد ویزای شنگن صادر شده برای ایرانیان در 
اروپا، متعلق به کشورهای آلمان، فرانسه و ایتالیا بوده است. لذا 
کشــور آلمان اولین مقصد ایرانی ها برای مهاجرت به اروپاست. 
انگســتان دومین مقصد مهاجرت ایرانی ها در خارج از اتحادیه 
اروپــا اســت و در حال حاضر حدود ۸۳ هــزار و ۵۳۱ نفر ایرانی 
در این کشــور زندگی می کنند. همچنین اســترالیا همواره یکی 
از مقصدهــای اصلــی مهاجرت ایرانی ها در همه انواع مهاجرت 
از جملــه مهاجرت کاری بــوده و تعداد کل جمعیت ایرانی ها در 

اســترالیا در این سال ها روندی صعودی داشته است.

باعــث  هــم  ارز  نــرخ  افزایــش 
ماننــد  هزینه هایــی  افزایــش 
اپالی یا درخواست اجازه ورود و 
اقامت شده است که هزینه های 
افزایــش  را  مهاجــرت  جانبــی 
داده، بنابرایــن مــا فعــالً جهــش 
مهاجــرت  در  خارق العــاده ای 
ندیده ایــم و رونــد بــا یــک شــیب 

آرامــی دارد اتفاق می افتد؛

زنان فارغ التحصیل بیکاِر دانشگاهی تمایل بیشتری برای مهاجرت دارند

زنان؛ بیشترین 

مهاجران ایران
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پروفســور "یوســف ثبوتی"، فیزیکدان، منجم، دانشــمند و پژوهشگر 
برجســته اخترفیزیک، نزدیک به ۶ دهه از عمر خود را در راه آموزش و 
تربیت دانشجویان سپری کرده و شاگردانی مانند دکتر "سعداله نصیری 
قیداری"، رییس دانشگاه شهید بهشتی، دکتر "غالمعلی حداد عادل"، 
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، شهید دکتر "مجید شهریاری"، 
از دانشــمندان هســته ای ایران و دکتر "حبیب خسروشاهی"، از اساتید 
نجــوم رصدی و مجــری طرح رصدخانه ملی ایران را به جامعه تحویل 
داده اســت و همچنان، ارتباط و تعامل بســیار خوبی با دانشجویان دارد. 
یکی از مهم ترین ویژگی های شــخصیتی پروفســور ثبوتی، طرز تفکر و 
دیدگاه مثبتی اســت که نســبت به قشــر جوان و دانشجوی کشور دارد. 
پروفســورثبوتی درباره جوانان و علت مهاجرت آنها از کشــور، می گوید: 
تغییری در دانشــجویان دیروز و امروز نمی بینیم، جز اینکه دانشــجویان 
امروزی )سطح( آگاهی شان بیشتر شده و امکانات دسترسی به دنیا، بسیار 
بیشتر از دوران دانشجویی من است. دانشجویان )زیادی( عالقه مند علم 
هستند، اما با انبوه دانشجویی که داریم، لزومی ندارد از همه آنها انتظار 
داشــته باشــیم که همگی ُکشــته و ُمرده دانش باشند. آن ها در شرایط 
امروز کشــور، نگرانی های دیگری دارند و باید عقل معاش هم داشــته 
باشــند که فردا وقتی می خواهند وارد جامعه شــده یا مثاًل ازدواج کنند،  
به فکر خانواده و فرزندان باشــند. از همه که نمی توانیم انتظار داشــته 
باشــیم عالقه مند فیزیک یا ریاضی باشــند؛ اما هستند کسانی که هنوز 
به فیزیک و ریاضی ارادات می ورزند و فراوان )از این افراد( هستند؛ اما 
جامعه دانشــجویی حدود ۳۰۰-۲۰۰ هزار نفری قبل از انقالب درحال 
حاضر به بیش از ۳ میلیون نفر رســیده اســت و به همان تناســب، افراد 
عالقه مند به فیزیک را بیشــتر پیدا می کنید و در عین حال، افرادی که 

کمتر عالقه مند هســتند را هم پیدا می کنید؛ جامعه بزرگ شــده است.
توانایی نگهداری جوانان را نداریم  �

وی بااشــاره به تحصیالتش در کانادا و و آمریکا، ادامه می دهد: من هدفم 
از ابتدای تحصیل )در خارج از کشــور(، بازگشــت به ایران بود و هیچ وقت 
آرزو نداشتم که ای کاش )بتوانم( خارج از کشور بمانم. االن بچه ها را آزرده 
کرده ایــم و همــه می خواهنــد فرار کنند! چرا؟ ۶۰-۵۰ ســال پیش که من 
کارهایــم را در ایــران انجام می دادم، چنین تمایلی در خیلی از ایرانی ها نبود. 
وی گفت: با خون دل، جوان ها را در دانشگاه ها تربیت می کنیم، اما توانایی 
نگهداری آنها را نداریم و دو دســتی تقدیم بیگانه می کنیم. این من نیســتم 
کــه نمی توانم دانشــجویان را نگــه دارم. وظیفه اخالقی و اجتماعی من )به 
عنوان استاد( این است که خودم خوب یاد بگیرم و خوب هم به دانشجویان 
یاد بدهم. من این کار را انجام می دهم؛ بعد که دانشجو فارغ التحصیل و وارد 

جامعه شد، کجا کار پیدا کند؟ این دیگر وظیفه من نیست؛ در حد استطاعت 
و توانایی های نوِع من )اســتاد( هم نیســت که بتوانم این جوانان را در کشور 
نگه دارم. بروید ببیند کجاســت که باید به این مســائل رســیدگی کنند. نگه 
داشتن این جوان ها و کار پیدا کردن برای آنها، مسئولیت و توانایی من نیست!

اقلیــم آدم های ناتوان و نابخرد را حذف می کند  �
پروفسور ثبوتی که شخصیتی فراحوزه ای دارد و دل در گرو حفاظت از محیط 
زیست و توجه به مباحث تغییرات اقلیم دارد به گرمایش زمین نیز اشاره می کند 
و می گوید: تغییر اقلیم و گرمایش زمین موضوع بسیار مهم و البته خیلی ساده 
اســت. کربن دی اکســید که از ســوخت های فسیلی در طول ۵۰ سال گذشته 
بــه هوا فرســتاده ایم، مانند یــک لحاف بزرگ روی کره زمین، آن را گرم نگه 
می دارد و همه چیز را متأثر می کند. در ۲۰ هزار ســال گذشــته میزان کربن 
دی اکســید جو در حدود ۳۰۰ppm بوده اســت. تمدن یک جانشــینی بیشتر 
از ۱۲ هزار ســال عمر ندارد؛ اگر گربه و ســگی اهلی شــده و گیاهی در جایی 
روییده اســت، خودشــان را با آب و هوای ۲۰ هزار سال گذشته تطبیق دادند و 
ناگهان در طول ۵۰ ســال، این کربن دی اکســید به ۴۰۰ppm رســیده است 
که غیرعادی و ساخته دست بشر است که با فناوری و دانش اش، بدون اندیشه 
تعادل دنیا را بهم زده است که آثار مخرب به جای گذاشته است و باید با این 
آثــار مخرب بســازیم یا از این آثار جلوگیــری کنیم. وی ادامه داد: کربن دی 
اکســید و ســوخت های فسیلی مسئول اصلی این موضوع هستند. اگر مسئول 
اصلی مشــخص اســت، جواب هم روشن اســت: کمتر و بهتر مصرف کنیم و 
جایگزیــن بــرای آنها بیابیم. منتهی آگاهی وســیعی در بین تمام افراد جامعه 
مورد نیاز اســت که درحال حاضر وجود ندارد. ما در پژوهشــکده تغییرات اقلیم 
و گرمایش زمین نتوانسته ایم کار زیادی انجام دهیم، زیرا شکاندن مقاومت ها 
کار آســانی نیســت. به این فکر نیستم که انرژی کمتری مصرف کنیم؛  یا مثاًل 
اگــر روزانــه دوش می گیریم، آیا می توانیم میزان مصرف آب را یک دقیقه کم 
کنیم؟ موقع مســواک زدن آب را باز نگذاریم؟ از شــیرآب های مجهز به چشم 
الکترونیکی استفاده کنیم؟ این اشراف اطالعاتی اگر وجود داشته باشد، خیلی 
اثر دارد. پروفســور ثبوتی در پایان تاکید کرد: مســئله این اســت که همه این 
کارها )و آســیب ها( را بشــر انجام داده است، اما موجودات غیربشر چه گناهی 
داشتند که گرفتار شدند؟ اگر بشر می تواند خود را تطبیق بدهد و برود جایی که 
آب ندارد، درخت چکار می تواند بکند؟ درخت که نمی تواند یک روزه مهاجرت 
کند. این را باید متوجه باشیم که اگر ناتوان بودیم تا با این اقلیم بسازیم، اقلیم 
خــودش را تحمیــل خواهد کرد و آدم های ناتــوان و نابخرد را حذف می کند. 
شــما به حذف شــدن نئاندرتال ها نگاه کنید؛ آدم گنده ای بود که نتوانست خود 
را با مقتضیات اقلیمی وفق دهد. ما هم موجود مقدســی نیســتیم که زمین به 

مــا رحــم کند و در این صورت، زمین ما را حذف خواهد کرد.

پروفسور ثبوتی:

جوانان را آنقدر آزرده کرده ایم که همه می خواهند فرار کنند!
صادق کرمیان
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دریافتی های آخر سال یکی نیست

چالش عیدی!
دولــت در آســتانه پرداخــت اولین عیــدی خود، 
ســناریوهایی متفاوت از گذشــته پیش بینی کرده 
اســت اما توقع از تصمیــم نهایی، در تورم موجود 
باالی ۴۰ درصد کم نیست؛ عیدی که در این سال ها 
و در اوج تورم هم اغلب رشد ساالنه فقط حدود ۱۰۰ 
هزار تومانی داشــته است. برای امسال و براساس 
امتیاز و ضریب حقوق، رقم عیدی کارکنان به یک 
میلیون و ۵۲۴ هزار تومان می رســد ولی این رقم 
معادل عیدی اســت که دولت سال گذشته پرداخته 
بود. این در حالی است که در هفته جاری و احتمااًل 
تا امروز )یکشنبه ۲۴ بهمن( سازوکار و مبلغ پرداخت 
عیدی در هیات دولت نهایی خواهد شــد و سازمان 
برنامه و بودجه با تأمین منابع، پرداخت را در زمان 
واریــز حقوق بهمن ماه انجام خواهد داد ولی ظاهراً 

با جریانی متفاوت از گذشته.
برنامه چیست؟  �

بررســی ها نشان داده بود که برای عیدی امسال 
دو پیش بینی جدی وجود دارد؛ در یک مورد مبلغ 
عیدی را نسبت یک میلیون و ۵۲۴ هزار تومان، تا 
۵۰۰ هزار تومان افزایش داده و دو میلیون تومان 
به طور یکسان به تمامی کارکنان پرداخت شود و 
در سناریویی که با تاکید بر پرداخت عادالنه است، 
همان مبلغ یک میلیون و ۵۲۴ هزار تومان را برای 
همــه در نظر بگیرند، با این تفاوت که برای افراد 
دارای همســر و فرزند مبلغ اضافه پرداخت شود؛ 
به طوری که برای همســر یک رقم تعیین و به 
هر یک از فرزندان هم نصف آن. اما در پرداخت 
متغیر، چالش هماهنگی با قانون مدیریت خدمات 
کشــوری نیز وجود دارد و ظاهراً این هم مطرح 
بوده که می توان مازاد بر یک میلیون و ۵۲۴ هزار 
تومان را به جای نقدی، بن کارت برای خرید کاال 
ارائه کرد که این طرح چندان قابل اجرا نیســت.

دریافتی های آخر سال یکی نیست  �
این طرح ها هنوز نهایی و به تصویب دولت نرسیده 
و هر یک ســازوکار خود را می طلبد و ممکن است 

مصوبه نهایی متفاوت از این باشد، ولی در این بین 
اصل مبلغ پرداختی به کارکنان مطرح اســت که 
حتی اگر دو میلیون تومان ثابت هم تصویب شود، 
نســبت به شــرایط تورمی موجود، مورد نقد و گله 
کارکنان قرار دارد. این را هم باید مورد توجه قرار 
داد که برخی سازمان ها و دستگاه ها در آستانه نوروز 
تحت عناوین مختلف پرداخت هایی خارج از عیدی 
مصــوب دولت بــه کارکنان خود دارند ولی برخی 
دیگر که از مزایا و بودجه کمتری برخوردار هستند، 
این امکان را نداشته و درنهایت دریافتی های پایان 

سال کارکنان متفاوت رقم می خورد.
رشــد ناچیز ساالنه عیدی در 10 سال اخیر  �

مروری بر مبلغ عیدی در ۱۰ ســال گذشته نشان 
می دهد که ســال ها رقم پرداختی نسبت به سال 
قبــل تفاوت ناچیزی داشــته و در حد ۱۰۰ هزار 
تومان اضافه شــده است، آن هم در شرایطی که 
طی این ســال ها اقتصاد ایران نوســان زیادی در 
تورم داشــته و تا بیش از ۵۰ درصد را هم تجربه 
کرده اســت. روند تغییــر عیدی کارکنان در این 
سال ها نشان می دهد که در سال ۱۳۹۰ مبلغ ۳۵۰ 
هزار تومان، ۱۳۹۱، ۴۰۲ هزار تومان، ۱۳۹۲، ۵۰۳ 
هزار تومان، ۱۳۹۳، ۶۰۳ هزار تومان، ۱۳۹۴، ۶۸۸ 
هزار تومان، ۱۳۹۵، ۷۷۰ هزار تومان، ۱۳۹۶، ۸۵۰ 
هزار تومان و سال ۱۳۹۷ مبلغ ۹۳۲ هزار تومان در 
نظر گرفته شده است. اما در دو سال اخیر به این 
نحو بود که در ســال ۱۳۹۸ که طبق محاســبات 
عیدی به یک میلیون و ۸۰ هزار تومان می رسید، 
دولت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تصویب کرد 
و برای سال ۱۳۹۹ نیز رقم محاسباتی یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار تومان را با رشــد ۳۰۰ هزار تومانی 

بــه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش داد.
تورم کاهشــی شده ولی باالی 40 درصد   �

است
بــه هــر حال اگرچه تاکید بر روند کاهشــی تورم در 
ماه هــای اخیر اســت ولی همین تــورم نیز به طور 

متوسط باالی ۴۰ درصد در آمارهای رسمی ثبت شده 
و با توجه به هزینه های مردم در پایان ســال، با این 
ارقام عیدی، قدرت خرید نســبت به سطح قیمت ها 
باال نیست، از سویی پرداخت عیدی کارکنان در سطح 
پایین تری از عیدی کارگران که معمواًل معادل یک 
ماه حقوق است، قرار دارد، در حالی که برای کارکنان 

به حداقل حقوق پرداختی امســال هم نمی رسد.
انتقــاد از تأخیر در تعییــن میزان عیدی   �

بازنشستگان
در همین رابطه خبرگزاری ایلنا نوشت: حسن ایزدان 
)بازرس کانون بازنشســتگان کارگری تهران(، از 
تأخیر در تعیین میزان عیدی بازنشســتگان انتقاد 
کــرد. او گفت: چند میلیون بازنشســته کارگری 
کشــور در انتظار تصویب عیدی پایان ســال و 
پرداخت آن هســتند؛ در تماس های مکرر کانون 
با سازمان تأمین اجتماعی گفته می شود تا هیات 
دولــت تصویب نکند، ســازمان تأمین اجتماعی 
نمی توانــد عیدی را واریز کند و مبلغ آن نیز هنوز 
مشخص نیست؛ این در حالیست که هر سال در 
بهمن ماه، عیدی بازنشســتگان واریز می شــود. 
بــه گفته ایزدان، بازنشســتگان روزهاســت در 
انتظــار تعییــن رقم عیدی هســتند و این انتظار 
بســیار به درازا کشیده اســت. او ادامه می دهد: 
انتظار داریم هیات وزیران، مبلغ مناسبی را برای 
عیدی بازنشســتگان تصویب کند و پرداخت های 
ناچیز سال های گذشته جبران شود. بازنشستگان 
کارگــری انتطار دارند مبلغ عیدی بیشــتر از هر 
ســال و به عیدی دریافتی شاغالن نزدیک باشد. 
به گفته وی، یک خانواده بازنشســته برای تأمین 
نیازهای ضروری شــب عیــد، به چندین میلیون 
تومــان پول نیــاز دارد؛ با عیدی های ناچیزی که 
هیات دولت تصویب می کند و به بازنشســتگان 
تأمین اجتماعی نیز همان رقم پرداخت می شــود، 
حتــی نصف یا یک ســوم هزینه های خانواده در 

شب عید تأمین نمی شود.

زهرا شکری
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قانون »حمایت از اطفال و نوجوانان« اجرا می شود؟

ساماندهی »کودکان کار« شاید وقتی دیگر

عاطفه حسینی

اردیبهشــت سال گذشــته، قانون 
»حمایــت از اطفــال و نوجوانان« 
بــه تصویــب نماینــدگان مجلس 
یازدهــم رســید. بر اســاس ماده ۴ 
ایــن قانون دفتــر حمایت از اطفال 
و نوجوانــان قــوه قضائیه به منظور 
ایجــاد زمینه هــای همــکاری با 
ســایر نهادها، تهیــه گزارش های 
موردی یــا ادواری، انجام مطالعات 
و تحقیقــات آمــاری و اطالعاتی و 
پایش و ارزشیابی فعالیت های دفاتر 
اســتانی و شهرســتانی در خصوص 
اجــرای این قانــون در قوه قضائیه 
تشــکیل شــد. واحدی از این دفتر 
نیــز در حــوزه قضایی هر اســتان 
و تحــت نظر رئیــس کل آن حوزه 
تشکیل و مستقر شده است. به همین 
منظور و پس از گذشــت یک سال از 
تصویب قانــون »حمایت از اطفال 
و نوجوانــان«، به معاونت اجتماعی 
و پیشــگیری از وقــوع جــرم قوه 
قضاییه رفتیم. ارمیا ذوالریاســتین، 
رئیــس اداره حمایــت از اطفــال و 
نوجوانــان در گفت وگویی تفصیلی 
بــا اقتصادآنالین به تشــریح قانون 
»حمایــت از اطفــال و نوجوانان« و 
همچنین تبیین ساز و کار این اداره در 
خصوص حمایت از حقوق کودکان و 
نوجوانان و بویژه ساماندهی کودکان 
کار و متکدی پرداخت. ذوالریاستین 
با اشــاره به قانون حمایت از اطفال 
و نوجوانــان افزود: تدوین این قانون 
توســط معاونت حقوقی قوه قضائیه 

صــورت گرفتــه اســت. بــه دلیل 
چارچوب هــای حقوقــی و قضایی 
ایــن قانون، در معاونت پیشــگیری 
از جــرم قوه قضاییــه نیز پیگیری ها 
و تالش هــای زیادی برای تصویب 
آن صورت گرفت. در نهایت ســال 
گذشــته این قانون مترقی و نوآورانه 
به تصویب رســید. ایــن قانون که 
رویکــرد شــبکه ای و منســجمی 
بــه حمایــت از اطفــال و نوجوانان 
دارد بــرای دســتگاه های مختلف و 
همچنین عموم افراد جامعه تکالیف 
مشــخصی را در نظر گرفته اســت. 
تکلیف عموم افراد جامعه مشــخصًا 
معطوف به زمانی است که شخصی از 
کودک آزاری مطلع شده و بر اساس 
حکــم این قانــون چنانچه آن را به 
مراجع ذی ربط مانند دادســتانها و یا 
دفاتر حمایــت از اطفال و نوجوانان 
دادگســتری اســتانها اطالع ندهد، 
مجــرم تلقی می گردد. در این ارتباط 
گزارش هایــی از وضعیت مخاطره 
آمیــز اطفــال و نوجوانــان به دفتر 
حمایت از اطفال و نوجوانان رســیده 
که با نقش آفرینی این دفتر از مسیر 
قانونی و انعکاس به دادســتان های 
مربوطــه از کــودکان در وضعیــت 
مخاطــره آمیز رفع خطــر گردیده 
اســت و یکی از نتایج و برکات بسیار 
مطلوب این ســاختار به میدان آمدن 
عموم مردم و سازمان های مردم نهاد 
به منظور رفع وضعیت های مخاطره 
آمیز از اطفال اســت. وی با اشاره به 

موضوع ممانعت از تحصیل کودکان 
و نوجوانــان ادامه داد: در این قانون 
برای موضــوع ممانعت از تحصیل 
کــودکان و نوجوانــان جرم انگاری 
صورت گرفته اســت. شــهروندان 
می تواننــد موارد ممانعت از تحصیل 
را بــه مراجع قضایــی اطالع دهند. 
سرپرســت اداره حمایت از اطفال و 
نوجوانان با اشاره به تذکر جدی قوه 
قضاییه به شهرداری ها در خصوص 
کــودکان زباله گــرد، گفــت: در 
خصوص پیمانکارانی که از کودکان 
و نوجوانــان در بحــث زباله گردی 
سوءاستفاده می کردند در شهرهای 
تهران و کرج شــاهد ورود جدی قوه 
قضاییه بــه عنــوان مدعی العموم 
بــه ایــن موضــوع، پیگیری های 
صورت گرفته از سوی دفاتر حمایت 
و دادســتانی ها و همچنیــن تذکر 
جــدی به شــهرداری ها بودیم. در 
قانــون حمایت از اطفال و نوجوانان 
نیز تاکید شده افرادی که از کودکان 
سوءاستفاده اقتصادی می کنند مورد 
تعقیــب قضایی قرار خواهند گرفت. 
سرپرســت اداره حمایــت از اطفال 
و نوجوانان در پاســخ به ســوالی در 
خصوص اینکه چرا تا به حال اراده ای 
جدی برای ســاماندهی کودکان کار 
وجود نداشته است، گفت: در گذشته 
نیــز در ارتباط با کودکان و نوجوانان 
اقداماتــی صورت گرفته اســت اما 
خیلی پراکنــده و بدون هماهنگی. 
بــه همیــن دلیــل ایــن برنامه ها 
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اثربخشــی الزم را نداشته است. در 
ارتبــاط با ســاماندهی کودکان کار 
و خیابــان هــم تا به حــال با همین 
مشــکل روبه رو بوده ایم. مسئولیت 
ســاماندهی کــودکان کار و خیابان 
برعهــده وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی بوده است اما به دلیل عدم 
هماهنگــی و نبود ضمانت اجرایی، 
علی رغــم اتخــاذ تصمیماتی برای 
بازنگــری در آیین نامه ســاماندهی 
کودکان خیابانــی، اختالف نظرها 
بین دســتگاه ها به حــدی بوده که 
حتی نماینــدگان آنها با هم در یک 
جلســه حضور پیدا نمی کردند. وی 
ادامــه داد: بر اســاس این آیین نامه 
که در سال ۱۳۸۴ تصویب شد برای 
۱۲ دســتگاه وظایفی در نظر گرفته 
شــد اما به دلیل عدم وجود ضمانت 
اجرایی روشــن، اثربخشــی الزم را 
نداشــت. همچنین ایــن آیین نامه 
به لحــاظ حقوقی نیــز ضعف های 
بســیاری داشت و تکالیف، وظایف و 
نقش دقیق و روشن دستگاه ها در آن 
مشخص نبود. اما به دنبال ایجاد دفتر 
حمایــت از حقوق اطفال و نوجوانان 
در قوه قضاییه که وظیفه هماهنگی 
اقدامــات دســتگاه های مختلف، 
نظارت بر حســن اجــرای قانون و 
پیگیری تکالیف قانونی دستگاه ها را 
بر عهده دارد، دستگاه های مختلف با 
جدیت بیشتری به موضوع کودکان 
و نوجوانــان از جملــه کــودکان و 
نوجوان کار و متکدی ورود کرده اند. 
ذوالریاســتین افزود: از ســال ۹۵ با 
تصویــب طرح کار ملی به دســتور 
مقــام معظــم رهبــری در وزارت 
کشور، برای هر آسیب و جرمی یک 
دســتگاه مسئول در نظر گرفته شد. 
در حــوزه کودکان نیز به طور عموم 
وزارت کار، رفــاه و تعاون اجتماعی 

محور قرار داده شــد. همچنین یک 
کارگروه در سازمان بهزیستی شکل 
گرفــت که بر موضوع کودکان کار و 
خیابــان تمرکــز دارد و از این پس با 
توجه به بســتر حقوقی و قانونی که 
شــکل گرفته بهتــر می توان به این 
بحران اجتماعی پرداخت. سرپرست 
اداره حمایت از اطفال و نوجوانان در 
بخــش دیگــری از این گفت وگو به 
ملیت بســیاری از کودکان کار اشاره 
کرد و گفت: یک موضوع مهمی که 
در بحــث کــودکان کار از آن غفلت 
می شــود این اســت که به شهادت 
سازمان های مردم نهاد و شهرداری 
کــه در خط مقدم مواجهه با کودکان 
و نوجوانــان کار و خیابان هســتند، 
بخــش عمــده ای از این کودکان از 
اتباع بیگانه اند. درصد بســیار بزرگی 
از این کودکان اصلیت افغانستانی و 
پاکســتانی دارند. بنابراین نمی توان 
فقــط با مداخــالت ملی و بدون در 
نظر گرفتــن مالحظات بین المللی، 
ورود جــدی و نتیجه بخــش به این 
پدیــده داشــت. وی همچنیــن با 
تاکید بر مســئولیت های اجتماعی 
شــهروندان، هــر یــک از افــراد 
جامعــه را موظف بــه کمک برای 
حل این بحران اجتماعی دانســت. 
ذوالریاســتین در پاســخ به پرسش 
دیگری درباره ارتباط کودکان کار با 
باندهای تبهکار ابراز عقیده کرد: من 
می خواهم این گزاره را که »بسیاری 
از این کــودکان متعلق به باندهای 
تبهــکار و خالفکارند« زیر ســؤال 
ببرم زیرا بر اســاس شهادت افرادی 
که به طور مســتقیم با این کودکان 
کار می کننــد و همچنین اظهارات 
نماینده شــهرداری تهران در مرجع 
ملی کنوانســیون حقــوق کودک، 
بســیاری از این کودکان ارتباطی با 

باندهــای تبهکار و خالفکار ندارند. 
وی همچنین فیلم ها و ســریال های 
تولیدشــده در سال های اخیر را یکی 
از عواملــی ترویج دهنــده این تفکر 
دانســت و وابستگی کودکان کار به 
باندهای تبهکار را نوعی ساده انگاری 
و جفا در حق این کودکان دانســت. 
سرپرســت اداره حمایــت از اطفال 
و نوجوانــان با بیــان اینکه بحران 
اجتماعــی کــودکان کار یک پدیده 
چندوجهی و پیچیده اســت، گفت: 
اکنون مــا به عنوان دفتر حمایت از 
اطفال و نوجوانان قوه قضائیه بر آنیم 
کــه با بهره گیری از تجربیات موفق 
ملــی و بین المللی و بکارگیری یک 
الگوی اســتاندارد و علمی مواجهه 
صحیــح با کــودکان کار و خیابان، 
در بســتر ظرفیت های مرتبط قانون 
حمایــت از اطفــال و نوجوانان و با 
همکاری و مشــارکت دستگاههای 
ذینفــع از جمله وزارت تعاون، کار و 
رفــاه اجتماعی، مداخالت مؤثرتر و 
جامع تری در حمایت از کودکان کار 
و خیابــان به عمل آوریم. در بخش 
دیگــری از این گفت وگو، حجت اهلل 
نوروزی - کارشناس دفتر حمایت از 
اطفال و نوجوانان با اشاره به رویکرد 
شــبکه ای قانون حمایت از اطفال و 
نوجوانــان ادامــه داد: این قانون با 
ســاختار خــوب خود بــه یک حلقه 
مفقــوده یعنی وضعیت مخاطره آمیز 
کودکان و نوجوانان بدرســتی اشاره 
کرده اســت. این بدان معناست که 
قوه قضاییه بزه را دیگر نه به عنوان 
یک واقعه بلکه به عنوان یک فرایند 
نگاه می کنــد. در این فرایند عالوه 
بــر مقابله کــه حلقه آخر این فرآیند 
است بر پیشــگیری، توانمندسازی 
نتیجــه  پیگیــری  همچنیــن  و 

توانمندسازی تاکید شده است.
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هشدار یک پزشک؛

»اومیکرون« هم می کشد 
و هم عوارضش باقی می ماند

ویروس کرونا دست بردار نیست، هربار که جهش می کند زمینه 
شروع پیک دیگری فراهم می شود؛ ایران هم جزو کشورهایی 
اســت که پیک های متعدد شــیوع این ویروس را تجربه کرده، 
اما هنوز چند ماهی از فروکش کردن پیک پنجم نمی گذرد که 
حاال زمزمه های اوج گیری ششــمین حمله شنیده می شود، اما 
این بار خبری از ســویٔه آلفا و دلتا نیســت، بلکه جهشی موسوم 
به »اومیکرون« زمینه ســاز پیک جدید شــده است. ویروسی 
که در بررســی های اولیه نشــان داد ســرایت پذیری بیشتری 
از نوع دلتا دارد اما کشــندگی آن کمتر اســت، شــاید همین 
ویژگی سبب ساز نوعی سهل انگاری شده است، طوری که برخی 
عوارض آن را فقط با یک سرماخوردگی ساده مقایسه می کنند، 
این درحالی ســت که هادی یزدانی، پزشــک در گفت وگویی با 
خبرآنالین معتقد اســت اومیکرون نه تنها با یک سرماخوردگی 
تفــاوت دارد بلکــه عوارض بلند مدت آن می تواند مانند ســایر 
ســویه های کرونا مشــکالت زیادی را برای بیماران از جمله 
مشــکالت تنفســی، ریزش مو و حتی در مواردی بروز ســکته 

قلبی و مغزی ایجاد کند.
متن کامل این گفت وگو در ادامه آمده اســت.

آقای دکتر ویژگی بارز سویه جدید کرونا موسوم به اومیکرون   �
چیست؟

سرایت پذیری این ویروس نسبت به سایر سویه ها بیشتر است، 
اما نســبت موارد ابتال به بســتری و مرگ ومیر در اومیکرون، در 
مقایســه با ســویه های قبلی کم است، بنابراین چیزی که امروز 
درباره این ویروس گفته می شــود این اســت که افزایش موارد 

ابتال با اومیکرون ســبب افزایش موارد مرگ ومیر نمی شود.
آمارهــای اخیر در ایران هم نشــان می دهد علیرغم افزایش   �

مــوارد ابتال مرگ ومیرها زیر 50 نفر اســت، درســت برعکس 
کشــورهای اروپایی و آمریکا، دلیل این تفاوت چیست؟

در ایــن خصــوص چنــد نکته وجود دارد، یکــی این که آن ها 
واکسیناســیون خودشان را از ما سریع تر انجام دادند، مطالعات 

نشان می دهد عملکرد واکسن ها در مرور زمان افت می کند لذا 
به نظر می رسد بخشی از دالیل افزایش آمار مرگ ومیر در اروپا و 
آمریکا در مواجهه با اومیکرون این است که آنها واکسیناسیون 
را زود انجام دادند، به همین دلیل تعداد مبتالیان آن ها به سویه 
دلتا کمتر از ایران شد، لذا به طور طبیعی در برابر ویروس ایمن 
نشدند، حاال هم تأثیر خود واکسن کم شده لذا با افزایش موارد 
ابتال و مرگ روبه رو شدند. نکته دوم این است که در آن کشورها 
گروه های ضد واکســن وجود دارند که هنوز واکســن نزده اند. 
این ها جزو دالیلی اســت که ما شــاهدیم اومیکرون در ایران 
مانند اروپا و آمریکا فعاًل منجر به افزایش بستری و مرگ ومیر 
نشــده اســت. بنابراین انجام واکسیناسیون با تأخیر در ایران و 
ابتالی درصد باالیی از جمعیت به کرونا در پیک پنجم ســبب 

شــد عملکرد اومیکرون در ایران فعاًل مانند اروپا نشود.
آیا این وضعیت پایدار اســت یــا مرگ ومیرها افزایش پیدا   �

می کند؟
مــا نمی خواهیم هراس افکنی کنیم اما نباید ســاده انگاری هم 
داشته باشیم، این که گفته شود باالخره همه اومیکرون می گیرند 
و بی خیال شــویم خیلی خطرناک اســت، چراکه سبب می شود 
با حجم عظیمی از مبتالیان مواجه شویم که با همان درصد و 

نســبت می تواند آمار مرگ ومیرها را افزایش دهد.
تعداد این مرگ ومیرها می تواند شــبیه پیک پنجم شود؟  �

ما از حیث مرگ ومیر با چیزی که در پیک پنجم با ســویه دلتا 
مواجه شــدیم روبه رو نخواهیم شــد، با این وجود باید گفت یک 
اشتباهی که در مدیریت کووید در ایران انجام شد، این بود که 
درست تعریف نشد ما از چه چیز کرونا می ترسیم؛ اگر ما صرفًا 
از مرگ ومیر کرونا می ترســیم از یک جایی به بعد اثبات شــد 
آمار مرگ ومیر این ویروس بین ۱.۵ تا ۳ درصد متغیر اســت، و 
این اصاًل قابل مقایسه با ویروسی مانند مرس نیست. بنابراین 
آن چه اهمیت دارد قدرت انتقال ویروس اســت که در ســویه 
اومیکرون هم بیشــتر شــده است. اما ترجمه ما از کرونا این بود 

مظاهر گودرزی



59 نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ فروردین ماه1401 / شماره 69

Bilingual Economic Monthly  

کــه مــا باید از مرگ ومیر کرونا بترســیم، درحالی که اگر کرونا 
مرگ ومیر باالیی مانند مرس داشت شاید به سرعت این بیماری 
تمام می شــد چراکه بالفاصله ناقل ها و میزبان های خودش را 
می کشت و تعداد افرادی که می توانستند این بیماری را منتقل 

کنند کم می شــد چراکه فوت می کردند.
پس دلیل اصلی نگرانی شــما از شروع پیک ششم چیست؟  �

در کنــار افزایــش موارد ابتال من نگران اثراتی هســتم که بعد 
از بهبــودی در افــراد باقی می ماند، االن به اســتناد مقاله های 
معتبر افراد می توانند بعد از بهبودی بخش از کارکرد ریه شــان 

را از دست بدهند.
کمی بیشــتر توضیح می دهید؛ این عوارض احتمالی چیست؟  �

ببینید ما در مواجهه با ویروس کرونا با پدیده ای روبه رو شــدیم 
به نام )LONG COVID( عوارض طوالنی مدت کووید، 
این عوارض چند ماه بعد از ابتال به کرونا در افراد شروع می شود. 
مشــاهدات علمی نشــان داد بیمارانی که مبتال به کووید شدند 
چند ماه بعد از بهبودی عوارضی برای شان باقی می ماند، خیلی 
از بیمــاران بــا اختالل بویایی به ما مراجعه کردند یعنی مدت ها 
حس بویایی آن ها برنگشــته بود یا اگر برگشــته بود وضعیت 
خاصی داشــت، مثاًل دائمًا بوی بد احســاس می کردند یا بوها را 
به صورت اقرار شده احساس می کردند. از این قبیل از عوارض 
زیاد بود، مثل افت عملکرد دســتگاه تنفســی، وجود سرفه های 
ممتــد، ریزش موهای شــدید به طــوری که فرد دچار حراس و 
نگرانــی می شــود. حتی با عالئمی ماننــد افت عملکرد ذهنی 
مواجه شدیم، من بیماری داشتم که حسابدار بود و سروکارش 
با اعداد و ارقام بود، اما به من گفت بعد از ابتال به کرونا توانایی 
ذهنی اش برای محاســبه کم شــده است. شکایت از اختالالت 
خلقی، افســردگی و عدم تمرکز از دیگر عوارضی بود که با آن 

مواجه شدم.
یعنی االن یکی از نگرانی های شــما در مواجهه با اومیکرون   �

این اســت که این جهش ســبب می شود با تعداد زیادی از افراد 
بهبود یافته از کرونا روبه رو شــویم که عوارض جدی از بیماری 

آن ها را در آینده تهدید می کند؟
بله، اجازه بدید اینطور تعبیر کنم، ما االن وسط بحران هستیم، 
درســت مانند یک زلزله، االن فعاًل داریم کســانی که زیر آوار 
مانده اند را نجات می دهیم، اما بعد از مدتی تازه متوجه می شویم 
چه میزان از ویرانی و خرابی باقی مانده اســت. بنابراین اشــاره 
مــن بــه عوارضی اســت که از این حجم از مــوارد ابتال برای 
بیمــاران باقی می ماند، کســی که فکر می کند اومیکرون یک 
سرماخوردگی ساده است باید به او گفت عوارض زیادی با یک 

سرماخوردگی ساده برای انسان ها باقی نمی ماند اما در مواجهه 
با ویروس کرونا که سبب ساز این پاندمی شده است می دانیم با 
عوارض زیادی در آینده مواجه خواهیم شد، می دانیم یکسری از 
بیماران ممکن است ماه های بعد از ابتال به کرونا آمبولی کنند و 
با سکته های قلبی و مغزی بمی رند و هیچ وقت جزو آمار کووید 
محســوب نشــوند درحالی که این ها جزو عوارض کووید است. 
بنابرایــن بایــد گفت همه در اثر ابتال بــه کرونا فوت نمی کنند 
اما چند ماه بعد بخش از ســالمتی افراد به خطر می افتد، و این 
مســئله درخصوص اومیکرون با توجه به سرایت پذیری باالیی 

که دارد نگران کننده است.
آیا پیک ششــم شروع شده اســت، شما خودتان با افزایش   �

موارد ابتال در مراکز درمانی مواجه شده اید؟
امروز مواجهه ما با بیماران ســرپایی افزایش کاماًل محسوســی 
دارد، تازه دو هفته بعد است که نشانه های این بیماران سرپایی 
در موارد بســتری و البته مرگ ومیر خودش را نشــان می دهد. 
ضمن این که ردیابی بیماری به ما نشان می دهد سرعت انتقال 
ویــروس در مواجهــه احتمالی به شــدت باال و حدود ۴۸ تا ۷۲ 

ساعت قبل است.
در چنین شــرایطی بازگشایی مدارس تصمیم درستی است؟  �

طبیعتًا نظر من به عنوان یک پزشک که دغدغه ام درمان است 
با کســی که مســئولیت دارد و ســایر موارد را در نظر می گیرد 
متفاوت اســت، این را نیاید فراموش کنیم که دانش آموزان در 
آموزش آنالین با آســیب جدی مواجه شــدند، بیماران زیادی 
بــا اختالالت خلقــی و اضطرابی به ما مراجعه می کنند به ویژه 
زنان که بیشــتر بار تحصیل دانش آموزان به دوش آن ها است. 
از طرفی می دانیم یکی از مراکزی که به سرعت بیماری در آن 
منتقل می شــود مدارس و در میان دانش آموزانی است که سن 
و سال کمی دارند و نمی توانند موارد بهداشتی را رعایت کنند، 
لذا برای تصمیم گرفتن در این باره باید یک دید کلی داشت. با 
همه این احوال باید گفت برخی از کشورها برای حل این مسئله 
واکسیناسیون رده های سنی پایین را با واکسن های معتبر انجام 
دادند، یکی از کارهایی که می شد کرد واکسیناسیون افراد زیر 
۱۸ سال با واکسن های معتبرتر بود، اگر واکسن کارآمدتر باشد 
هم میزان ابتال و هم شــدت ابتال را کم می کند، از طرفی هم 
باید از قبل آموزش دقیقی به اولیای دانش آموزان داده می شد. 
بنابراین اگر آموزش آنالین موثرتر بود، آموزش بهتری به اولیا 
و دانش آموزان داده می شد و برای واکسیناسیون دانش آموزان 
از واکســن های معتبر استفاده می کردند امروز دیگر نگران این 

مسئله نبودیم.
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two countries, and important agreements in 
the fields of trade, politics and culture will 
be signed by both parties during the Iranian 
President's trip.
Given the importance of President Raeisi's 
visit to Moscow and meeting with Russian 
President Putin, many international media 
outlets reflected the news.  
Widespread media coverage of Raeisi's visit 
to Moscow
Financial Times in its Wednesday article 
pointed to Raeisi's visit to Moscow, saying, 
"Iran’s president Ebrahim Raeisi is to meet 
Russia’s Vladimir Putin on Wednesday as 
the Islamic republic seeks to expand rela-
tions with Moscow and Beijing to better 
withstand political and economic pressure 
from the US."
"Trade with Russia has also risen in recent 
months. The value of the two countries’ to-
tal trade stood at $1.6bn over nine months 
ending in late December, up 41 percent 
over the corresponding period of the previ-
ous year, Iran’s official figures show. Raei-
si said on Wednesday he hoped it would 
rise further," it also noted. 
In a report on the visit of the Iranian Pres-
ident to Moscow, AFP called it the most 
important official visit of Raeisi since he 
took office. "The meeting will be Raeisi’s 
most important official visit abroad since 
he took office in August, and the first vis-
it by an Iranian president to Russia since 
2017."
"Moscow and Tehran have strong political, 
economic and military ties, shared inter-
ests in Afghanistan, and are key allies of 
Syrian President Bashar Assad," it added. 
Al-Jazeera also covered the news of the 
Iranian President's visit, saying, "The two 
countries have been working to sign a new 
and improved long-term bilateral coopera-
tion agreement, but it is not expected to be 
finalised during Raeisi’s visit."
"The visit comes as talks are ongoing in 

Vienna to restore the 2015 nuclear deal 
with world powers, including the US. Rus-
sia has repeatedly said it supports the res-
toration of the landmark accord and the full 
lifting of US sanctions that are inconsistent 
with the deal," Al-Jazeera added.
Widespread media coverage of Raeisi's 
visit to Moscow
Zionist media, including the Haaretz and 
the Times of Israel, also reported the Ira-
nian President's visit to Russia, describing 
it as his most important foreign trip since 
taking office.
"This will be Raeisi’s third visit outside 
Iran — after Tajikistan and neighboring 
Turkmenistan — since he took over the 
presidency in August from Hassan Rou-
hani," Times of Israel wrote.    
Middle East Eye described Raieis's visit 
to Moscow and his consultations with his 
Russian counterpart as important for Iran's 
future. "Tehran is seeking economic and 
security ties and a way of circumventing 
US sanctions."
"Meeting with Raisi in Moscow will be 
an important occasion for Putin, too. The 
Russian leader needs serious behind-
closed-doors talks with the Iranian presi-
dent on Iran's future nuclear steps, foreign 
and economic policy directions after pos-
sible sanctions relief, and what economic 
opportunities Iran is ready to offer Russia 
and vice versa," Middle East Eye added.
S&P Global in this regard wrote, "On Jan. 
19, Iranian President Ebrahim Raisi will 
meet his Russian counterpart Vladimir 
Putin during his two-day visit to Moscow, 
where he will be accompanied by the for-
eign, oil and economy ministers."
"S&P Global Platts Analytics expects the 
sides to reach an interim deal to freeze 
Iran's nuclear development and offer some 
US sanctions waivers, increasing Iranian 
oil supply by an estimated 700,000 b/d 
from April to December," it added.
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The visit of Iranian President Ebrahim Raei-
si to Moscow at the invitation of Russian 
President Vladimir Putin has been reflected 
in international media outlets and received 
widespread media coverage.
Iran and Russia have experienced ups and 
downs in their relations in the last two centu-
ries. The victory of the Islamic Revolution in 
1978 and two decades later, the dissolution 
of the Soviet Union completely changed the 
nature of this relationship.
Russia, as the northern neighbor of the Is-
lamic Republic of Iran, has a good ground 
for developing trade relations with Iran, 
which has not been operational for various 
reasons. Iranian President Ebrahim Raeisi's 
visit to Russia is an opportunity to expand 
and deepen relations between the two coun-

tries in various fields, especially in the field 
of economy. 
Heading a high-ranking political and eco-
nomic delegation, Iranian President Ebra-
him Raeisi left for Moscow on Wednesday 
at the official invitation of Russian President 
Vladimir Putin to deepen economic, political 
and cultural interactions.
During his 2-day visit, he is set to meet and 
hold talks with Putin on bilateral relations 
between Iran and Russia and the JCPOA. 
Raeisi is also scheduled to attend and ad-
dress the plenary session of the Duma, hold 
a meeting with Iranians residing in Russia 
and participate in a symposium with Russian 
economic actors.
According to experts, his visit will be a 
turning point in the relations between the 

Widespread media coverage of Raeisi's visit to Moscow
By:Zahra Mirzafarjouyan
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It noted that much of Bei-
jing and Tehran’s coopera-
tion focuses on economic 
and diplomatic ties, saying 
Chinese investment will 
provide economic stimulus 
and revenue for Iran and 
increasingly mitigate the 
effectiveness of US sanc-
tions against Iran.
Agreement undermines 
US efforts to use economic 
warfare to put “maximum 
pressure” on Iran
The Washington-based 
think tank "The Center for 
Strategic and Internation-
al Studies" in its article 
published on March 29, 
2021, pointed to the 25-
year comprehensive stra-
tegic partnership agree-
ment, saying, "China may 
well have made a major 
new strategic gain in the 
Persian Gulf, and one that 
gives it great influence in 
the MENA region as well 
as major new leverage in 
competing with the United 
States."
"Even if the agreement has 
no immediate military im-
pact, it represents a major 
shift in strategic attitudes 
and lays the groundwork 
for such cooperation in the 
future," it added. "Even a 
purely economic agreement 
gives China a major new 
role in the entire Persian 
Gulf. It sharply undermines 
US efforts to use economic 
warfare to put “maximum 
pressure” on Iran, and it in-

stead turns such US efforts 
into ways that allow China 
to gain a steadily great-
er economic and strategic 
presence in Iran."
World media coverage of 
Iran-China strategic part-
nership
Revitalized Iran will raise 
blood pressure in Washing-
ton, beyond
Stating that the strategic 
partnership between China 
and Iran has serious ram-
ifications for the United 
States’ strategy of working 
with OPEC, China con-
tainment, and the West’s 
utilization of sanctions to 
pressure noncooperative 
nations, the American busi-
ness magazine "Forbes" 
in an article published on 
April 5, 2021, wrote, "The 
agreement has seen Pres-
ident Joe Biden propose 
a democratic counterpart, 
calling for the west to ri-
val Chinese spending in 
Central Asia, Africa, and 
developing nations."
"A revitalized Iran will 
raise the blood pressure in 
Washington and beyond. 
With the geopolitical back-
ing of China and a lifeline 
for its economy, we can 
expect to see a more em-
boldened Islamic Repub-
lic – one with newfound 
leverage in negotiations. If 
President Biden thinks he 
can renegotiate Obama’s 
deal, that task just became 
significantly more diffi-

cult," Forbes noted.
Closer alliance between 
two US rivals inspired 
alarm in US
Following the sign of the 
25-year partnership deal 
between China and Iran, 
Washington Post in its 
April article wrote that 
since news of the agree-
ment surfaced in 2016, 
the prospect of a closer 
alliance between two US 
rivals has inspired alarm 
in the United States. In 
March, US President Bid-
en told a reporter he had 
been “concerned for over 
a year” about the partner-
ship.
Sino-Iranian agreement 
timely reminder for US
Financial Times also 
pointed the 25-year strate-
gic partnership signed by 
China and Iran on April 3, 
2021, saying that the Si-
no-Iranian agreement is a 
timely reminder for Amer-
ica that the end of its long-
est wars will not — and 
should not — mean the 
end of its involvement in 
the region.
US-based Al-Monitor de-
scribed the 25-year part-
nership deal between 
China and Iran as an op-
portunity that gives China 
a stronger presence in one 
of the most populous coun-
tries in the Middle East 
and gives Iran a lifeline as 
it continues to battle the 
US economic sanctions
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The 25-year comprehensive 
strategic partnership agree-
ment which was signed by 
Iran and China in March 
2021 has been reflected in 
international media outlets 
and received widespread 
media coverage.
Since the United States 
began to reimpose sanc-
tions aimed at damaging 
the Iranian economy, Lead-
er of the Islamic Revolu-
tion Ayatollah Seyyed Ali 
Khamenei has stressed the 
need to press ahead with 
efforts to neutralize the 
sanctions imposed on the 
country. 
Iran has tried to boost its 
economic power by ex-
panding its ties with Asian 
countries and striving to 
become self-sufficient in 
key domains.
Under that strategy, Iran 
and China signed a land-
mark 25-year comprehen-
sive strategic partnership 
agreement in March 2021 
in defiance of the US unilat-
eral sanctions to strengthen 
the long-standing econom-
ic and political alliance. 
The deal officially doc-
uments the Sino-Iranian 
Comprehensive Strategic 
Partnership that had been 
announced during a visit 
by Chinese President Xi 
Jinping to Tehran in 2016 

to boost economic coopera-
tion between the two coun-
tries. It sets the outlines of 
the two countries’ cooper-
ation in political, cultural, 
security, defense, regional, 
and international domains 
for the next 25 years. The 
deal also paves the way for 
Iran’s participation in the 
Belt and Road Initiative, a 
massive infrastructure pro-
ject stretching from East 
Asia to Europe.
World media coverage of 
Iran-China strategic part-
nership
Iranian Foreign Minister 
Hossein Amir-Abdollahi-
an who traveled to China 
on Thursday as head of a 
high-ranking political and 
economic delegation at the 
invitation of his Chinese 
counterpart, Wang Yi said 
that a 25-year comprehen-
sive strategic partnership 
agreement signed with Chi-
na will be “win-win” for 
both nations since it serves 
the interests of both sides.
 “In this agreement, we 
have included anything that 
is in line with the interests 
of the two nations. Tehran 
and Beijing will benefit 
from the deal, which will 
today enter its implementa-
tion phase,” he told China 
Global Television Network 
(CGTN) on Saturday.

Meanwhile, China has re-
affirmed its opposition to 
unilateral sanctions im-
posed by the US on Iran as 
the Chinese and Iranian for-
eign ministers announced 
the launch of a 25-year co-
operation agreement aimed 
at strengthening economic 
and political ties.
To know more about the 
importance of the agree-
ment between Iran and 
China, here are some com-
ments published in world 
media about the impact of 
the deal since the agree-
ment has been signed by 
the two sides on March 27, 
2021. 
Sino-Iranian relations un-
dermine US, undercutting 
effectiveness of US sanc-
tions
In an article published on 
Thursday, the leading US 
magazine "Foreign Poli-
cy" argued that growing 
Sino-Iranian relations un-
dermine the United States 
and secure China’s access 
to Iranian oil and other im-
portant commodities.
 “For its part, Iran will get 
billions of dollars in Chi-
nese energy and infrastruc-
ture investment, undercut-
ting the effectiveness of 
US sanctions" against the 
Islamic Republic, the arti-
cle said.

World media coverage of Iran-China strategic partnership
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Syria is one of the biggest fields 
where the apex of coopera-
tion and convergence between 
Islamic Republic of Iran and 
Russia could be seen in years in 
spite of the foreign propaganda."
The year 2011 was the be-
ginning of the crisis in Syria. 
Western countries, led by the 
United States, with supporting 
terrorism and terrorist activ-
ities in Syria, imagined that 
they could overthrow the legit-
imate government in Syria in a 
very short period of time. Even, 
some Western officials also 
announced that the Damascus 
government will be overthrown 
within days or weeks.
However, the arrival of Syr-
ia’s allies into the battlefield 
changed the equation in favor of 
the Syrian government. As the 
main ally of Syria, Islamic Re-
public of Iran played a key and 
leading role in this country from 
the very beginning of the crisis. 
In fact, it was the discourse of 
Islamic Resistance that led Iran 
to enter Syria. Lebanon's Hez-
bollah Resistance Movement 
also fought against Takfiri ter-
rorism on Syrian soil in the ex-
tension of this  Islamic Resist-
ance discourse. 
In the meantime, Russia is con-
sidered as one of the parties 
that entered Syria alongside its 
allies. Russia's entry into Syria 
was due to the common inter-
ests between "Moscow" and 

"Damascus". In other words, it 
was these common interests that 
paved the way for Russia to en-
ter Syria. Its is noteworthy that 

the involvement of Russia in 
Syria took place at the official 
request of the Damascus gov-
ernment under President Bashar 
al-Assad.
Therefore, contrary to what the 
United States, Western countries 
and a number of Arab countries 
claim, Russia's presence in Syr-
ia is completely legal and in ac-
cordance with international law. 
Since the Russians entered the 
country at the official request 
of the Syrian government, their 
presence there is legitimate un-
der international law.
Therefore, contrary to what the 
United States, Western coun-
tries and a number of Arab coun-
tries claim, Russia's presence in 
Syria is completely legal and in 
accordance with international 
law. Since Russians entered the 
country at the official request of 
Syrian government, their pres-
ence there is legal and legiti-
mate under the international law.
With the entry of Russia into 
Syria, the triangle of power in 
this country was completed. 
The cooperation of Syrian Re-
sistance forces, Islamic Repub-
lic of Iran and Russia in the fight 
against terrorism led this pow-
erful triangle to gain numerous 
field achievements against the 
American-Zionist axis. In fact, 
the strenghth of the triangle 
strongly challenged US-spon-
sored terrorists and other West-
ern nations.
In the meantime, the outstand-
ing role of the Lebanese Hez-
bollah Resistance Movement 
as another pillar of power in 

the fight against terrorism in 
Syria cannot be ignored. Leba-
non's Hezbollah also participat-
ed alongside Syrian Resistance 
forces in the fight against Takfiri 
terrorists and now, it has played 
an important and undeniable 
role in achieving victories on 
the battlefield.
Syria 'scene of convergence of 
coop. between Iran, Russia'
According to what has been said, 
apart from unsparing supports 
of Syria's main allies i.e. Islamic 
Republic of Iran and Hezbollah, 
Russia's presence in Syria has 
also been influential over recent 
years.
The influential link between Is-
lamic Republic of Iran and Rus-
sia in Syria has led to the activa-
tion of think tanks in the United 
States, Western countries and 
also in Israel. In these Think-
Tank, the strategy of creating a 
rift between Tehran and Moscow 
was designed and the responsi-
bility for its implementation was 
delegated to the Zionists.
The Zionists employed all their 
media and propaganda activities 
to carry out the mission entrust-
ed to them by American-West-
ern Think Tanks. In the first 
place, Israeli officials induced 
and suggested that Russia has 
reached an agreement with the 
United States over expelling 
Iran from Syria. The Zionists 
raised the allegation that Russia 
is pressurizing Iran to leave Syr-
ian soil and territory and in re-
turn, it (Russia) is receiving con-
cessions from the United States 
under previous agreements.

Syria 'scene of convergence of coop.
 between Iran, Russia'

By:Morteza Ahmadi
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