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اقتصادیشدن تمام معادن
با تغییر قیمت دالر

ماجرای گمشدن یک میلیارد یورو

 ســازمان زمینشناســی بــرای تأمیــن
زیرســاختهای معادن کوچك چه اقداماتی
میتواند انجام دهد؟
توســعه معــادن کوچكمقیــاس که مطرح
شــده ،جزء کارهایی اســت که بر عهده شرکت
تهیه و تولید گذاشــته شــده اســت .آنها باید در
اینباره وارد عمل شــوند .ما در بحث اکتشــاف
همه معــادن ،صرفنظر از مقیــاس آنها نقش
داریــم و نقش اساســی خود را برای شناســایی
معادن پیگیری میکنیم.
 معادن کشور بیشــتر در کدام استانهای
کشور پراکنده هستند؟
معادن در سراســر کشــور پراکنده هستند .بر
اســاس موقعیت زمینشناســی ،تعداد معادن
در اســتان کرمان ،خراســان یا یزد نسبت به مثال
استان ایالم بیشتر اســت ولی اینگونه نیست که
در ایالم معدنی وجود نداشــته باشــد .آنجا هم
معادن خاص خود را دارد .معادن ســنگ گچ و
بیشــتر غیرفلزی در این منطقه وجــود دارد .اگر
معــادن هیدروکربورها را در نظر بگیریم ،بیشــتر
در خوزســتان وجــود دارد و در ایران مرکزی این
معادن وجود ندارد.
 کارشناســان بر این باورند برداشــت از
معادن کوچك گروهی صرفا بــه دلیل تغییر
قیمت دالر به مرز اقتصادیبودن رســیدهاند
در حالی که برخی از آنها عیار مناســب برای
اســتخراج ندارند .این مسئله صحت دارد .ما
به مرحلهای رسیدهایم که معادن با عیار پایین
استخراج میکنیم؟
اینگونه نیســت .ما معادن پرعیار زیاد داریم.
یكســری از معادن هم هست که کمعیار است.
برداشت از این معادن کمعیار در گذشته مقرون
به صرفه نبوده اســت .غیــر از بحث قیمت دالر
بحث فــراوری و پیشــرفت علم را هــم داریم.
در گذشــته ممکن بود به دلیل نبــود تکنولوژی
فراوری در عناصر کمعیار؛ برداشت از این معادن
غیراقتصادی باشــد اما در حال حاضر میتوانیم
اســتخراج انجام دهیــم .البتــه افزایش قیمت
ارز را نمیتوانیــم ندیده بگیریم و این مســئله بر
اقتصادیشــدن معادن تأثیر داشــته اســت اما
در حــال حاضر نمیتوانم ســهم بهبود فناوری
و افزایــش قیمــت ارز را در اقتصادیشــدن این
معادن اعالم کنم.
 برخــی بر این باورند معادن زغالســنگ
البــرز مرکزی بــا توجه به وضعیــت الیهها
غیراقتصــادی هســتند .بــا وجــود ایــن،
مجتمعهــای دولتی به دنبال اســتخراج این
معادن هستند .در اینباره چه نظری دارید؟
با توجه به اینکه ارزش جهانی زغال باال رفته
اســت ،در حال حاضر همه معادن زغالسنگ ما
اقتصادی هستند.
بــه همیــن دلیل ،بخش خصوصــی و حتی
افــراد به صورت محلی ،از معادن زغالســنگی
که در اختیار داشــتند و شــاید رها کــرده بودند،
بهرهبــرداری میکننــد .زغالســنگ جــزء مواد
معدنی اقتصادی اســت .با توجه بــه نیازی که
کشور برای خوراك فوالد دارد ،زغالسنگ ارزش
اقتصادی باالیی دارد.
 حجم ذخایر معدنی کشور چقدر است؟
در مواد معدنی مختلف فرق میکند .در گچ
رتبه دوم در جهان هستیم .در  ۳۰عنصر جزء ۱۵
کشور اول دنیا هستیم.
آنچه بهعنوان زمینشناسی ثبت شده ،ذخایر
مــا  ۵۵میلیارد تن اســت .از این مقــدار  ۳۷۰تا
حدود  ۴۰۰میلیون تن ســاالنه برداشت داریم .از
نظر معدنی در دنیا با توجه به اکتشافات تاکنون
جزء  ۱۵کشور دنیا هستیم.
 در معادن با ارزش باال جزء  ۱۵کشــور دنیا
هســتیم؟ مثال ذخایر طال در کشــور وضعیت
مناسبی دارد؟
بله مثال یكســری از استانها مثل کردستان،
آذربایجان ،خراســان و سیستانوبلوچستان جزء
اســتانهای طالیی ما هستند .معادن طال با عیار
خوب و مناسب در این مناطق وجود دارد.

ﻋﮑﺲ :ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﺮﯾﺰاد ،ﺗﺴﻨﯿﻢ

 شرق :تغییر دالر برداشت از همه معادن حتی
معــادن با عیار کم را هم اقتصادی کرده اســت.
علیرضا شهیدی ،سرپرست سازمان زمینشناسی،
در گفتوگو با »شــرق« ،این نظر کارشناسان را
تأیید میکنــد اما میگوید بهبــود تکنولوژی هم
در اقتصادیشــدن این معادن بیتأثیر نیست.
او بیان میکند :ســازمان زمینشناسی حدود ۱۷
تا  ۱۸سال اســت به بحث اکتشاف ذخایر پنهان
ورود کرده است .ذخایر پنهان ذخایری زیرزمینی
هســتند و هیچ اثری از آنها در سطح زمین دیده
نمیشــود .برای اکتشــاف این ذخایر از ابزاری
به اسم ژئوفیزیك هوایی اســتفاده میشود و بر
اســاس ژئوفیزیك هوایی ،به دنبال این هستیم
منابــع و معادن عمــق زمین را اکتشــاف کنیم.
اقدامــات خوب انجــام دادیم و در کردســتان
توانســتیم معادن آهن ،طال و مس پیدا کنیم .در
خراســان جنوبی ،سیستانوبلوچستان و خیلی
از اســتانهای دیگر که از این تکنولوژی استفاده
کردیم ،توانستیم به اکتشاف ذخایر پنهان برسیم.
مشــروح گفتوگو بــا علیرضا شــهیدی ،رئیس
سازمان زمینشناسی ،در ادامه میآید.

احسان سلطاني :ترویــج و اشــاعه فساد در راستای
توزیــع »یارانههــاي خاص« بین وابســتگان ائتالف
غالــب بــا ایجاد البيهــاي سیاســي و اقتصادي و
تشکیل سهوجهي آهنین بین دولت )بوروکراتها(،
مجلــس )قانونگــذاران( و بنگاههــاي اقتصادي
صنعتي و معدنــي رانتي ،اراده قدرت سیاســي در
ایجــاد و اداره واحدهاي صنعتــي و معدني رانتي،
نبود شــفافیت و نظارت الزم و کافي در دخلوخرج
بنگاههاي صنعتي و معدني شبهدولتي )خصولتي(
و تقســیم بخش مهمي از سودها و منافع کالن آنها
در شبکهاي از بنگاههاي تودرتو و وابسته از مصائب
پرداخت »یارانههاي خاص« است.
در ســه دهه اخیر ،هرگاه دولــت در تأمین منابع
مالي خود در تنگنا قــرار گرفته ،موضوع یارانههاي
انــرژي و بهویــژه افزایش قیمت بنزین بهشــدت و
بهقوت مطرح شده است .افزایش بیش از ۱۰برابري
قیمت بنزین در کمتر از  ۱۰ســال گذشته و اقداماتي
مانند پرداخــت یارانه نقدي بهجــاي یارانه انرژي،
در عمل جــز ایجاد چالشهــا و بحرانهاي جدید،
نتیجهاي در بر نداشته است .در شرایطي بر افزایش
قیمت بنزین تأکید ميشــود که بیــش از  ۱۰میلیارد
دالر یارانه سوخت به صادرات کاالهاي خام و اولیه
بيارزش و کمارزش تعلق ميگیرد و قاچاق سوخت
دیزل نادیده گرفته ميشود .نگاه تکوجهي ،سطحي
و ابزاري به مسائل اقتصاد ایران که بر افزایش هزینه
زندگي عامه مردم و در ســوي دیگر افزایش منافع
بخشها و گروههاي اقتصادي خاص متمرکز است،
نهتنهــا به حــل چالشهاي جاري کمــک نخواهد
کرد ،بلکه در ذات خــود خلقکننده مخاطرات آتي
نیز هست .در ماهیت موضوع براي کاهش و حذف
هرگونــه یارانه و رانــت هیچگونه اختــالف نظري
وجود نــدارد؛ اما بنــا بر روال مألوف ،با مهندســي
افکار عمومي تالش ميشود اذهان عمومي از اصل
موضوع منحرف و با اســتفاده گزینشــي و ابزاري از
اصالح نظام یارانهها ،نتیجهگیري نهایي در مسیر از
پیش تعیینشده خاص هدایت شود«.
یارانههاي عام و خاص
در اینجــا واژههاي کلیــدي »یارانههــاي عام«
و »یارانههــاي خــاص« را در اقتصــاد ایران مطرح
ميکنیم» .یارانههــاي عام« به عامه مردم پرداخت
ميشــود و حتي اگر اقشــار مرفه بیشــتر برخوردار
شــوند ،نســبت برخورداري آنهــا از ایــن یارانهها
بهمراتب کمتر از نســبت برخــورداري آنها از دیگر
منابع و امکانات کشور است» .یارانههاي خاص« به
بخشها و گروههاي خــاص تعلق ميگیرد و عامه
مــردم و دیگر بخشهاي اقتصاد ،به آن دسترســي
ندارنــد .بنگاههاي صنعتي و معدنــي خصولتي یا
متعلــق به وابســتگان ائتالف غالــب ،از رانتهاي
گســترده منابع خام )نفت ،گاز و معدن( و انرژي با
قیمتهاي ارزان )و معموال کمتر از مردم( استفاده
ميکنند .این رانتها بین صنایع پاییندستي و مردم
توزیع نميشــود و نظر به معافیتهــاي مالیاتي و
ارزانفروشــي صادراتــي ،در کنــار بنگاههاي رانتي
داخلــي ،صنایــع کشــورهاي خارجي نیــز از آنها
بهرهمند ميشــوند .منابع خام )نفت ،گاز و معدن(
و انرژي حق همه مردم ایران است؛ بنابراین گام اول
در اصالح نظام یارانههاي منابع خام و انرژي ،حذف
»یارانههاي خاص« است.
قرباني یا مقصر اتالف انرژي
اولیــن موضوع کلیــدي در توزیــع یارانهها ،این
اســت که مــردم )دریافتکننده یارانههــاي عام(
قرباني شــرایط اقتصادي کشــور هســتند و بخش
درخــور توجهــي از یارانههــا در نتیجــه شــرایط
تحمیلشده اتالف ميشود و منافعي براي مردم در
بر نــدارد .بخش اصلي یارانههاي عام برای بنزین و
گازوئیل )خودروهاي مســافري و باري( و گرمایش
)گاز طبیعي( و سرمایش )برق( مصرف ميشود که
مصرف باالي بنزین و گازوئیل ،نتیجه سیاســتها و
عملکرد دولت در راســتای حمایت از خودروسازان
و مصــرف باالي انرژي برای گرمایش و ســرمایش،
نتیجــه سیاســتگذاريها و اقدامــات دولــت در
حوزه مســکن و آزادي فعالیت مسکنسازان است.
بنگاههاي صنعتي و معدنــي متکي به رانت منابع
خام )نفــت ،گاز و معدن( و انــرژي )دریافتکننده
یارانههــاي خــاص( ،اقتصاد کشــور را قرباني خود
کردهاند .این بنگاهها در اصل زهکش و تله رانتها
هســتند و نقش اصلي آنها ،هدایت منابع کشور به
ســمت گروههاي منتخب و خاص و کســب منافع
و ســودهاي کالن از ســوی آنهاســت .بنگاههــاي
رانتــي صنعتــي و معدنــي در مقایســه بــا دیگر
بخشهاي صنعتي و اقتصادي ،بهشدت سرمایهبر،
مصرفکننده منابع آبي ،آلودهکننده محیط زیست و
با مصرف انرژي باال هستند.
تحریف مسیر توسعه
بنگاههــاي صنعتــي و معدني متکــي به رانت
منابــع و انرژي که ســهم غالب یارانههــاي عام را
دریافت ميکنند ،عامل اصلي انحراف مسیر توسعه
کشــور از »اقتصاد تولیدمحور« به ســمت »اقتصاد
رانتمحور« ،بهجاي اقتصاد نوآوريمحور« هستند.
تمرکز دولتها به توسعه اقتصادي معطوف به رشد
بنگاههاي صنعتي و معدنــي متکي به رانت منابع
و انرژي که تولیدکننده مــواد خام و اولیه کمارزش
و با ارزش افزوده پایین هســتند ،عامل اصلي رشــد
اقتصــادي پاییــن و بيکیفیــت و عقبماندگــي و
بحرانهاي اقتصادي به شمار ميرود.
فساد و رانت
ترویج و اشاعه فساد در جهت توزیع »یارانههاي

تشکیل ائتالف سهوجهي براي پرداختهاي رانتي بررسي شد

یارانههاي خاص
خاص« بین وابستگان ائتالف غالب با ایجاد البيهاي
»یارانههاي خاص« با وجود برخورداري از بیشترین
سیاســي و اقتصادي و تشکیل سهوجهي آهنین بین
مقدار یارانهها )رانتها( و کسب سود و منافع کالن،
دولــت )بوروکراتها( ،مجلــس )قانونگذاران( و
کمترین مالیات )هم در مقیاس ملي و هم جهاني و
بنگاههاي اقتصــادي صنعتي و معدني رانتي ،اراده
اعم از مالیات شــرکتي یا مالیات تأمین اجتماعي( را
قدرت سیاســي در ایجاد و اداره واحدهاي صنعتي
به اقتصاد ميپردازند.
و معدنــي رانتي ،نبود شــفافیت و نظــارت الزم و
توزیع یارانههاي خاص بین اقلیت منتخب
کافي در دخلوخرج بنگاههــاي صنعتي و معدني
بنگاههــاي بــزرگ صنعتي و معدنــي متکي به
شــبهدولتي )خصولتي( و تقســیم بخش مهمي از
رانــت منابع خام )نفت ،گاز و معــدن( و انرژي که
ســودها و منافع کالن آنها در شبکهاي از بنگاههاي
اصوال ســرمایهبر و انرژيبر به شمار ميروند ،سهم
تودرتو و وابســته ،از مصائــب پرداخت »یارانههاي
پاییني در ایجاد اشــتغال کشــور دارند .بر اســاس
خاص« است.
نتایج طــرح آمارگیري از معادن ســال  ۱۳۹۶مرکز
تحت عنوان خصوصيسازي بنگاههاي سودآور
آمــار ایران ،اشــتغال بخش معدن کشــور  ۹۶هزار
صنعتي و معدني متکي بــر رانت منابع ،به بخش
نفر و اشتغال صنایع فلزات اساسي و پتروشیمي در
بــه اصطالح خصوصي واگذار و در اصل شــرایطي
حدود  ۱۵۰هزار نفر است که در مجموع حدود پنج
فراهم شــد تا این بنگاهها توســط گروههاي تحت
درصد اشتغال صنعتي و کمتر از یک درصد اشتغال
کنتــرل )و بــه دور از هرگونه نظارت( اداره شــوند
کشور را پوشــش ميدهد .یارانههاي خاص نه تنها
و ضمــن برخــورداري از هرگونــه رانــت و بهویژه
بین اقلیت خاص تقسیم ميشود که حتي در سطح
»یارانههاي خاص« منابع و انرژي ،با کسب باالترین
اشتغال و پرداخت دستمزد نیز جمعیت کوچکي را
منافع اقتصادي ،کمتریــن میزان مالیات را پرداخت
پوشش ميدهد.
کنند .پرداخــت »یارانههاي خاص« بــه بنگاههاي
پرداخت یارانههاي کالن به بخش معدن و صنایع
صنعتي و معدني متکي بر رانت منابع و انرژي یکي
معدني و فلزات اساسي
از مهمترین عوامل فساد محسوب ميشود.
نحلههاي نئولیبرال بحث یارانهها را صرفا روي
»یارانه عام« بنزیــن متمرکز کردهاند و به یارانههاي
قیمت نهادههاي انرژي براي مــردم و بنگاههاي
بسیار کالن در بخشهاي دیگر اقتصاد مانند معدن
رانتي
توجهي نميشــود .در شرایطي که کل بهره مالکانه
قیمت نهادههاي انــرژي براي مردم »یارانههاي
معادن در بودجه ســال  ۱۵۰ ،۱۳۹۸هــزار میلیارد
عام« تا چندین برابر قیمــت نهادههاي انرژي براي
تومان اســت و مواد و محصــوالت معدني )بهویژه
بنگاههــاي صنعتي و معدنــي »یارانههاي خاص«
فلزات اساســي( از ارزش فروش داخلي  ۳۰۰هزار
اســت .نحوه قیمتگذاري نهادههاي انرژي )گاز و
میلیــارد تومــان و صادراتي ۱۰
برق( و آب بــراي مردم پلکاني
میلیارد دالر برخوردار هســتند،
تصاعــدي و بــراي بنگاههــاي
بنگاههاي بزرگ صنعتي و معدني
موضــوع »یارانههــاي خاص«
صنعتي و معدني عادي است،
متکي به رانت منابع خام )نفت ،گاز
معدنــي و صنایــع معدني در
هرچنــد قیمــت گاز در حالت
و معدن( و انرژي که اصوال سرمایهبر
بحــث یارانهها و رانت عامدانه
عــادي نیز براي مــردم حداقل
و انرژيبر به شمار ميروند ،سهم
مغفول و مسکوت مانده است.
 ۵۰درصــد بیــش از بنگاههاي
پاییني در ایجاد اشتغال کشور دارند
در کنــار »یارانههــاي خاص«
صنعتــي و معدني اســت .در
پیشین ،بیش از  ۱۰۰هزار میلیارد
فصل ســرما مصــرف گاز و در
یارانههاي خاص نه تنها
تومــان یارانــه جدیــد افزایش
فصل گرما مصــرف برق مردم
بین اقلیت خاص تقسیم ميشود که
دستوري نرخ ارز عاید بنگاههاي
بــه شــدت افزایــش ميیابــد
حتي در سطح اشتغال و پرداخت
دستمزد نیز جمعیت کوچکي را
معدنــي و صنایــع معدني در
و در عمــل قیمــت پرداختــي
پوشش ميدهد
ســال  ۱۳۹۷شد .ســود خالص
نهادههــاي انــرژي و آب براي
بزرگتریــن بنگاه رانتــي ایران
مــردم چندین برابــر بنگاههاي
)فوالد مبارکه( در ســال  ۱۳۹۷با  ۱۲۷درصد رشــد
صنعتي و معدني محاســبه و اخذ ميشــود .حائز
نسبت به سال  ،۱۳۹۶به  ۱۶۶۰۰هزار میلیارد تومان
اهمیت است که ضمن اعمال سیستم قیمتگذاري
بالغ شد که از بودجه عمومي  ۱۰استان بزرگ کشور
تصاعدي براي مــردم ،هیچ معیاري جهت افزایش
بیشتر و بیش از چهار برابر کل یارانه نقدي پرداختي
قیمت نهادههاي انرژي براي مصرف ناشي از اتالف
ماهانه به مردم اســت .در بخــش معدني و صنایع
یا مصرف غلط انرژي در واحدهاي صنعتي ناکارآمد
معدني بیش از صد گــروه محصول وجود دارد که
وجود ندارد.
همه آنها از »یارانههاي خــاص« مواد معدني ،گاز
درآمد به ریال ،هزینه به دالر
موضــوع کلیــدي دیگــر ایــن اســت کــه در
و برق ارزان بهشــدت بهره ميبرند .بخش معدن و
صنایع معدني به مراتب بیش از بخش پتروشیمي و
یکســالونیم کــه از شــوک ارزي اخیــر ميگذرد،
شیمیایي انرژي الکتریکي مصرف ميکند .به عنوان
میانگین درآمد مردم کمتر از  ۵۰درصد باال رفته ،اما
مثال ،بــرق مصرفي یک واحد تولید فروسیلیســیم
میانگین درآمد فروش بنگاههاي صنعتي و معدني
از واحدهاي پتروشــیمي باالتر و حتي از یک شــهر
متکي بــر رانت منابع خــام )نفــت ،گاز و معدن(
کوچک باالتر اســت .در سطح جهان دوسوم هزینه
و انــرژي بیش از  ۱۵۰درصد افزایش یافته که ســه
تولید فروسیلیسیم شامل انرژي الکتریکي ميشود و
برابر بیش از مردم اســت .بنابرایــن افزایش قیمت
فقط »یارانه خاص« انرژي الکتریکي دریافتي توسط
نهادههاي انرژي باید از بنگاههاي صنعتي و معدني
این گروه بیش از دو هزار میلیارد تومان است.
متکي بر رانت )یارانه( منابع آغاز شود که درآمد به
صادرات متکي به یارانهها
دالر یــا معادل آن دارند و نــه مردمي که درآمد به
در سال  ،۱۳۹۷سهم کاالهاي صادراتي غیرنفتي
ریــال دارند .در صورتي قیمت نفت ،گاز و مواد خام
برخوردار از رانت ،براي رانت نفت -گاز -انرژي ۵۷
معدني و انرژي بنگاههاي معدني و انرژيبر )مانند
درصد ،رانت معــادن -انرژي  ۱۹درصد ،رانت آب-
معادن ،فوالدي و پتروشــیمي( متناسب با افزایش
انرژي هشــت درصد و رانــت نهادهها چهار درصد
قیمت آنها از ابتداي شــوک ارزي اخیــر )به میزان
بــود .در ســال  ۲۰۱۸میــالدي ،بیــش از  ۷۰درصد
 ۱۵۰درصد( افزایش پیدا کند ،نه تنها کسري بودجه
صادرات جهاني شــامل کاالهاي غیرمتکي به منابع
دولت کامال جبران ميشود که حتي دولت ميتواند
نفت ،گاز ،معدنــي ،آب و انرژي بود که ســهم این
اقدام به جبران بخشــي از فشار ناشي از شوک ارزي
کاالها در صادرات ایران شــش درصد اســت .ایران
به مردم کند.
داراي سهم جهاني  ۱.۲۴درصد از صادرات جهاني
در شرایطي که در نتیجه شوک ارزي سال ،۱۳۹۷
کاالهاي متکي به رانت منابع و در مقابل سهم ۰.۰۴
ســود بنگاههاي صنعتي و معدنــي متکي بر رانت
درصدی از صــادرات کاالهاي غیرمتکــي به رانت
منابع در سال  ۱۳۹۷نسبت به سال قبل از آن بیش از
منابع اســت .درمجموع بیش از  ۹۰درصد صادرات
صددرصد افزایش یافت ،دولت به جاي اینکه اقدام
ایران حاصل کار ،تالش و نوآوري نیست و در نتیجه
به اخــذ مالیات از آنها کند ،عــالوه بر معافیتهاي
تأمین رانت از منابع اقتصاد حاصل ميشود .نظر به
گســترده مالیاتي قبلي )مانند معافیتهاي مالیاتي
برخورداري گســترده از منابع ملــي انواع رانتها و
صادراتي و بورسي( ،معافیت مالیاتي جدیدي تحت
بهویژه »نفت ،گاز ،معدني ،آب و انرژي« ،ارز حاصل
عنوان »معافیت ســود انتقالي به حساب سرمایه«
از بیش از  ۹۰درصد صادرات متعلق به عموم مردم
براي این بنگاهها قائل شــد .بنگاههــاي صنعتي و
اســت و نميتــوان آن را متعلق به گــروه خاصي
معدني متکي بر رانت منابع نظر به اشــتغال پایین،
دانست .در ســال  ۱۱۷ ،۱۳۹۷میلیون تن کاال صادر
در پرداخــت مالیات تأمین اجتماعــي )حق بیمه(
نیز ســهم ناچیزي دارنــد .گروههاي برخــوردار از
شــد که رانت حملونقل )سوخت و سایر( آن بیش

از  ۱۰میلیارد دالر برآورد ميشود.
مسیر انحرافي تأمین کسر بودجه
هماکنون که دولت با کســر بودجه مواجه شده
و از ســوي دیگر رشد غیراصولي بنگاههاي صنعتي
و معدني ماننــد واحدهاي آهن اســفنجي و تولید
فــوالد در کورههــاي الکتریکــي تقاضــاي مصرف
انرژي الکتریکي را باال برده اســت .هدف نحلههاي
اقتصــادي پشــتیبان بنگاههاي صنعتــي و معدني
رانتي این است که ضمن انحراف مسیر تأمین منابع
مالي دولت از ســمت بنگاههاي رانتي ســودده به
ســوي اخذ مالیات تورمي از عامه مردم ،با افزایش
هزینه نهادههــاي انرژي براي مردم )بهویژه بنزین(،
امــکان افزایش مصــرف انرژي و منابــع بنگاههاي
صنعتي و معدنــي رانتي را فراهم کنند .سیاســت
پشــتیباني از بنگاههاي صنعتي و معدني متکي به
رانت منابع و انرژي )بهویژه فوالدي( ،در دولتهاي
اخیر و بهخصوص از زمان ارائه طرح خروج از رکود
دولت در ســال  ۱۳۹۳تاکنون بهشدت تعقیب شده
است.
سهم اکثریت و اقلیت از یارانهها
بــا درنظرگرفتــن اتــالف انــرژي ناشــي از
سیاســتگذاريهاي صنعتي مانند خودروسازي و
همچنین اتالف شدید انرژي در صنعت برق )تولید
و توزیع برق( ،سهم واقعي مردم از مصرف انرژي
کشــور کمتر از  ۵۰درصد است .در سالهاي اخیر
مصرف گاز طبیعي یا انــرژي الکتریکي بنگاههاي
صنعتــي و معدني از بخش خانگــي فراتر رفته و
ارزش »یارانههــاي خاص« واحدهــاي صنعتي و
معدني متکي به منابــع خام )نفت ،گاز و معدن(
و انرژي از »یارانههاي عام« کشــور بیشــتر شــده
اســت .در صورتي که تمام رانتهاي )یارانههاي(
ناشــي از »منابــع مالي و ســرمایهاي«» ،ارز ارزان
براي ســرمایهگذاري و در همین شــرایط ارز گران
براي فــروش محصــوالت«» ،بازارهاي بســته و
انحصاري«» ،مالیاتي«» ،صادراتي«» ،حملونقل«
و مهمتــر از همه »قدرت« اعطایــي به بنگاههاي
صنعتي و معدني در نظر گرفته شود ،روشن است
که مجموعه این »یارانههاي خاص« از »یارانههاي
عام« پرداختي به مردم بیشــتر اســت .در کنار این
رانتها بایستي به رانتهاي سرمایه پولي ،ملکي و
تجاري اشاره کرد که »یارانههاي خاص« پرداختي
در این مســیر کمتر از بنگاههاي صنعتي و معدني
نیســت .به عبارت دیگر» ،اقلیــت ائتالف غالب«
دوبرابر بیش از »اکثریت عامه مردم« از یارانهها و
رانتهاي اقتصاد ایران برخوردار شــده است و در
اقتصاد بهشدت رانتي ایران اقلیت کوچکي بخش
اعظم رانتها را به خود اختصاص دادهاند .در این
اقتصاد که مزیتهــاي رانتي بر مزیتهاي رقابتي
غالب شــده ،نهتنها نــوآوري و خالقیت )اقتصاد
دانشبنیــان( که محــور رقابتپذیــري در جهان
امروز اســت نادیده ميماند که حتي رقابت بر سر
هزینه و قیمت نیز جایگاهــي ندارد .کانون اصلي
نزاع در اقتصاد ایران نحوه و چگونگي توزیع منابع
اقتصاد بین »اکثریت عامه مردم« و »اقلیت ائتالف
غالب« است و شوربختانه تســلط نئولیبرالیسم و
سیاستهاي اقتصادي نئولیبرال ،در یکي ،دو دهه
اخیر و بهویژه در شش سال گذشته ،بهشدت وزنه
را بــه نفع »اقلیــت ائتالف غالب« ســنگین کرده
است.
مسیر انحرافي افزایش قیمت بنزین
هماکنــون بحث یارانههاي انرژي در این راســتا
مطرح ميشــود که قیمت بنزین گران شــود .یکي
از عوامــل اصلي مصرف باالي بنزین سیاســتهاي
خودروســازي ســاخت داخــل اســت که توســط
تکنوکراتهــاي متحــد نئولیبرالهــاي داخلي به
اقتصاد ایران تحمیل شده و عامل مهم دیگر کمبود
و نبود وســایل نقلیه عمومي اســت که تــا این دو
معضل حل نشود ،افزایش قیمت بنزین اجحاف به
عامه مردم است .تکنوکراتهاي بنگاههاي صنعتي
و معدني رانتي ســخت در جهت مهندســي افکار
عمومي به نفع گروههاي برخــوردار از »یارانههاي
خاص« تالش ميکنند تا طبق روال و سنت سه دهه
اخیر ،با برخورد گزینشي و اســتفاده ابزاري ،شرایط
را به ســمت افزایــش قیمتهاي انــرژي مصرفي
مردم منحــرف کنند .این نئولیبرالها که در پشــت
نقاب اقتصــاد آزاد و رقابتي پنهان شــدهاند ،اصوال
بــه نظام بازار آزاد و رقابتپذیري اعتقاد ندارند ،زیرا
با نســخهپیچي و موجهســازي در جهت پشتیباني
از سیاســتهاي ضدرقابتــي و در تضــاد با اصول
اقتصــاد آزاد )بهویژه ثبات اقتصــاد کالن با آزادي
پولي( ،حمایت از بنگاههاي صنعتي و معدني رانتي
غیررقابتــي )مانند فوالديها( و حمایت یا ســکوت
در برابــر تضعیف بخش خصوصــي )حضور مردم
در عرصه اقتصاد( و اقتصاد رقابتي عمل ميکنند.
نجات اقتصاد
راهکار نجات کشور و اقتصاد آن در مردميکردن
اقتصــاد به واســطه توســعه و حمایــت از صنایع
اشــتغالزاي پاییندســتي و توقــف رشــد بيرویه
بنگاههــاي صنعتي و معدني زهکش رانت اســت.
راهکار کلیدي اصالح نظــام یارانهاي ،در اولین گام
افزایش قیمتهــاي فروش نهادههــاي معدني و
انرژي بنگاههاي صنعتي و معدني رانتي متناســب
به قیمتهاي فروش محصوالت آنهاســت .تعدیل
قیمت دستوري دالر متناسب با قدرت خرید مردم و
توان اقتصاد ،قدم کلیدي و مهمي اســت که شدت
تحریمها را کاهش ميدهد و مانع از ســقوط کشور
در ورطه رکود تورمي ميشود.

ﻫﺎﺷﻢ اورﻋﻰ  .اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ
 هفته گذشته رســانهها خبری مبنی بر گمشدن
یک میلیارد یورو ارز دولتی را منتشــر کردند و دولت
نیز به آن واکنش نشــان داد .اولیــن نکته دراینباره
آن اســت که واژه »گمشدن« در این مورد کامال غلط
است ،چون اینگونه نبوده که رئیس کل بانک مرکزی
یک میلیارد یورو از ذخایر ارزی کشور را در جیب خود
داشته و در تاکســی جا گذاشته باشد! واژه گمشدن
وقتی اطالق میشود که صاحب مال از محل کاالی
گمشده خبر نداشته باشد ،درحالیکه وقتی صحبت
از یک میلیارد یورو یعنی حدود ۱۵هزار میلیارد تومان
است ،نمیتوان ندانست که کجاست ،مثل این است
که بگوییم یخچال در آشــپزخانه گم شده و بهدنبال
آن بگردیم! پس آنچه مســلم است پولی گم نشده
است.
حالت دوم آن اســت که دزدی شــده باشد و این
یعنی سارقان مســلح به خزانه بانک مرکزی حمله
کرده و به فــرض آنکه یک میلیارد یورو وجه نقد در
خزانه وجود داشــته باشد که ندارد ،اقدام به سرقت
آن کنند که قطعا چنین اتفاقی نیافتاده اســت .خب
چنانچه گم نشده و دزدی هم نشده ،پس چه شده؟
قضیــه از این قرار اســت کــه این مقــدار ارز در
اختیــار شــرکتهای متعــدد دولتــی ،خصولتی و
خصوصی مورد تأیید دولت قرار داده شــده تا نسبت
به ورود کاالهای اساســی اقدام کنند .این هم که کار
پسندیدهای است .پس ایراد کار کجاست؟ اشکال کار
برمیگردد بــه وقتی که دولت یکی از اهداف اصلی
اقتصادی خود را یکسانســازی نــرخ ارز قرار داده و
ناگهــان معــاون اول رئیسجمهور نــرخ ارز برای
تأمین کاالهای اساسی را حدود یكسوم نرخ واقعی
آن اعــالم میکند و ادامه میدهد کــه به هر میزان
کــه الزم باشــد ،ارز با این نرخ در اختیــار متقاضیان
)البته که متقاضیان تأیید شده!( قرار خواهد گرفت؛
بنابراین اتفاقی که افتاده این است که ارز برای تأمین
کاالهای اساســی مورد نیاز مــردم در اختیار جمعی
قرار داده شــده و این عزیزان یــا کاالیی وارد نکرده یا
بهجای غذا و دارو ،اقالمــی مانند خودروی لوکس،
کابــل برق و کالهگیس وارد کردهانــد و در بازار آزاد
فروختهانــد .دفعــه قبل وقتی که در پــی درزکردن
خبر ثبت ســفارش چندین هزار خودروی لوکس در
دورانی که سایت ثبت سفارش وزارت صنعت بسته
بــود و ترخیص از گمرک در نیمهشــب و ورود آن به
بازار آزاد ،جامعه حساس شد و رئیسجمهور به وزیر
مربوطه دســتور داد که در چند روز گزارش جامعی
ارائه دهــد ،در نهایت گزارش به ملت داده نشــد و
مهمتریــن اتفاقی که افتاد این بــود که وزیر محترم
از پشــت یک میز به میز همعــرض تغییر مکان داد؛
بنابراین دراینباره نیز نمیتوان انتظار عکسالعملی
غیر از این داشــت .اصال فرض کنیم اینبار تعزیرات
بهشــدت برخورد کرده و سلطان ارز را اعدام کند ،آیا
واقعا مسئله حل میشود؟ جواب قطعا منفی است.
مقصر واقعی آن اســت که با اجرای سیاســتهای
اقتصادی غلط ،دانســته یا ندانسته ،مسیر انحراف و
فســاد را ایجاد میکند .مجازات سلطان ارز و سکه و
دیگر سلطانها فقط پاککردن صورتمسئله است.
ماجرای گمشــدن یک میلیارد یورو نمونهای دیگر از
فساد سازمانیافته است و ریشهکنکردن آن به دست
جمعی که خود شــرایط آن را فراهــم کرده و در آن
سهم دارند ،قطعا خیال باطل است .جان کالم اینکه
دراینبــاره هم نه ارزی گم شــده و نه دزدی صورت
گرفته اســت ،تنها مشــتی دیگر از خروارها فســاد
سازماندهی شده لو رفته و مثل موارد متعدد قبلی
و بعدی بهزودیاي به فراموشی سپرده خواهد شد؛
اما هزینه گزاف آن بهبادرفتن سرمایه اجتماعی است
که در نتیجه آن جامعــه اعتماد خود را به دولت از
دســت میدهد و وقتی ارزش آن را خواهیم دانست
که دیگر دیر شده است .افسوس.

ﺧﺒﺮ

قبوض کاغذی  ۳۶میلیون مشترک
برق از مهرماه حذف میشود
 مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر با
تأکیــد بر اینکه صدور قبوض کاغذی برای  ۳۶میلیون
مشترک برق کشور از مهرماه متوقف خواهد شد ،گفت:
شــماره تلفن همراه حدود  ۸۰درصد مشــترکان برق
برای ارسال قبوض پیامکی و دیجیتال جمعآوری شده
اســت .بهگزارش فارس به نقل از پایگاه اطالعرسانی
وزارت نیرو )پاون( ،هادی مدقق در گفتوگو با برنامه
»روی خط خبر« شــبکه خبر با اشــاره به اینکه چهار
روش بهمنظور دریافت شماره تلفن همراه مشترکان
برای ارســال قبوض پیامکی در نظر گرفته شده است،
عنوان کرد :در روش نخســت ،مأمــوران قرائت کنتور
پس از مراجعه به منازل شماره تلفن همراه مشترک
را دریافت و در سامانه ثبت خواهند کرد.
وی ادامــه داد :در روش دوم نیــز سرشــمارهای
اعالم شده است که مشترکان با ارسال شماره شناسه
اشتراک خود ،اطالعاتشان در سامانه ثبت خواهد شد
و پس از این قبوض خود را به شــکل پیامک دریافت
خواهند کرد.
مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر در
پایان گفت :هماکنون در دو اســتان کشــور این برنامه
کامال پیادهســازی شــده و در این مناطق تنها قبوض
الکترونیک صادر میشود.

