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ت نگرفتن دولت تدبیر و امید از مذاکره با غرب؛
گزارشی از دالیل عبر 

مرغ«مذاکره»یکپادارد…
معصومه پورصادقی -دبیر گروه سیاسی

ادامه از صفحه اول
مذاکرهحتیمیتواندبهمثابهجنگ،یامحصول«تنش»
باشدویانتیجهآنودرسطحیعالیتر،ا گرنتایجنهایی
مذا کرات در مورد یکی از طرفین بهگونهای نباشد که
انتظارداردوبههردلیلی،تنبهمذا کرهونتایجآندهد،
خود مذا کره و نتایج حاصل از آن میتواند حتی منجر
به«جنگ»همشود.نمونههایبسیاریرامیتواناز
موارد «جنگ» بعد از یک «توافق» برشمرد.
باید قوی بود
کامالبدیهیاست که«مذا کره»برایجمهوریاسالمی
ایراننیزیکیاز ابزارهاوروشهایدستیابیبهاهداف
خوددر حوزهسیاستخارجیباشد.اصوال آنچهدر 40
سالپیشتجربهشدهاست،جز«دیپلماسی»«،پرهیز
ازتنش»«،مقاومت»ودرصورتضرورت«مذا کره»برای
کشور نبوده است.ما نه به کشوری حمله کردهایم و نه
اقدامیخارجازاصولمرسومومعمولسیاستخارجی
نسبتبههمسایگانوسایر کشورهاانجامدادهایم.در
تمام این سالها هم این اتفاقنظر بین مقامات ارشد
کشور بودهاست که«بایدقویبود»ودر موقعیتیبرتر،
به سمت مذا کره رفت .این اصل ظاهر سادهای دارد
اما ،تمام آنچه در این  40سال پیموده شده است ،در
این عبارت خالصه میشود .جمهوری اسالمی ایران
بایددرتمامحوزههابتواندازظرفیتهاوپتانسیلهای
خودبهنحومطلوبیبرایتوانمندسازیبهرهبگیرد.در
این شرایط در هر زمینهای میتوان مذا کره را سرلوحه
و انتخاب اول و آخر کشور دانست.
پنج ادعای غربیها علیه ایران
با وقوع انقالب اسالمی بهتدریج ،کشورهای غربی به
بهانههایمختلفومرتبطباصلحوامنیتبینالمللی،
بهمرور لیستی از مثال نگرانیها در ارتباط با ایران را
ایجاد و آن را اشاعه دادند و در تمام این مدت ،مال ک
و معیار خود برای تعامل با جمهوری اسالمی ایران را
ایننگرانیهاقرار دادند«،برنامههستهای»«،حقوق
بشر»«،تروریسم»ودر سالهایاخیر «سیاستهای
منطقهای»و«برنامهموشکی».اینپنجعاملمتأسفانه
«شاهواژه» حرفها و ادعاهای مقامات ،رسانهها و
اندیشکدههای غربی و حلقههای متحدان آنها
در منطقه و علیه جمهوری اسالمی ایران شد و تمام
ی کنند به این پنج
آنچه در مورد ایران بر زبان جاری م 
موضوع برمیگردد.
عبرت از مذا کرات هستهای
مشخصادر حوزه«برنامههستهای»تجربهایحدودا
سه دههای از مذا کره بین ایران و چند کشور دیگر
وجود دارد که در این مطلب به سوابق آن پرداخته
نمیشود.در سال 92کهدولتتدبیروامیددر پاستور
روی کار آمد،محمدجوادظریف کهبهعنوانوزیرامور

خارجهمنصوبشد،ایدهایراباهدفمذا کراتجدید
هستهایبا6قدرتجهانیاعالم کرد،بهنام«حلیک
بحران غیرضروری »  .او طرحی را در قالب یک برنامه
اقدام تهیه و ارائه کرد و بر پایه همان ،فصل جدیدی
از مذا کرات هستهای بین ایران و  6قدرت موسوم به
5+1آغاز شد.مذا کراتدوسالهای کهنهایتابه«توافق
برجام»ختمشد.توافقی کهبهتدریجوبا گذشتزمان
مشخص شد ،آن گونه که دولت در افکار عمومی و
مسئوالنعالیرتبهانتظارایجاد کردهبود،تأمینکننده
منافع کشورمان در قبال تغییرات گستردهای که در
برنامه هستهای ایران داده شد ،نبود.
کوتاهیهای واشنگتن قبل از خروج از برجام
حتی قبل از خروج آمریکا از برجام ،بدعهدیها و
کوتاهیهای واشنگتن در عمل کامل به تعهداتش،
اجرایبرجامرابهدردسرهاییانداخت کهبهمرورنشان
داد این توافق از کاستیهایی رنج میبرد که به نظر
میرسد چیزی فراتر از متن و واژههایی است که بر سر
آنتوافقشدهاست،شرایطی کهتیممذا کرهکنندهدر
سال  1392براساس آن و به پشتوانه آن وارد مذا کرات
با قدرتهای غربی شد ،را ا گر به یکی از مهمترین
عناصر مؤثر در مذا کرات حساس در حوزه سیاست
خارجی،نگاه کنیمبهظرفیتهاوتوانمندیهایملی
پیمیبریم.برنامههستهایباوجودماهیتصلحآمیز
بودن آن و اعالمهای مکرر و کامال حقوقی مسئوالن
عالیرتبه کشور ازجمله مقام معظم رهبری مبنی بر
ن کهایرانتولیدوبرخورداریازسالحهستهایراحرام
ای 
میداند،دریکدورههشتسالهبهنقطهایرسید که
به استناد اسنادی که بعدها منتشر شد ،دولت وقت
آمریکا حتی قبل از دولت تدبیر و امید ،در دولت دهم
نیزآمادگیخودرابرایمذا کرهباایراناعالم کردهبود.
مبنای این رضایت و عالقه واشنگتن برای مذا کره با
ایران،همانپیشرفتهاییبود کهدربرنامههستهای
ایجاد شده بود .آنها بر مبنای یک «توهم و نگرانی»
خودساخته ،به این تحلیل رسیده بودند که ایران در
آستانهرسیدنبهتوانمندیتولیدبمبهستهایاست
و وقت آن رسیده است که حتی با پذیرش بخشی از
شروطایرانودادنمعافیتهایتحریمی،اینبرنامه
ن کننده نگرانیهای
را به نقطهای برسانیم که تأمی 
متحدانمنطقهایآنهادر خلیجفارسوخاورمیانه
هم باشد .بر اساس همان ،مذا کرات هستهای شکل
گرفتودرنهایتبهتوافقیمنجرشد کهدولتتمامی
برنامهریزیها و رویکردهای خود چه در سطح ملی،
چه سطح بینالمللی و منطقهای را بر پایه آن قرار
داد و کوشید آن ر ا الگویی برای جهان و رفع تنش با
همسایگان و جامعه بینالمللی معرفی کند.
برجامی که بر کاغذ ماند
ایراندرمقابلبرخیازمعافیتهایی کهعمرچندماهه

داشتوبهمروروباآغازتدریجیبدعهدیآمریکاودرنهایت
خروجاین کشور از برجام،صرفابرروی کاغذباقیماندو
برنامه هستهای را به دست خود ،دستخوش تغییرات
بنیادینی کرد که برای سالها آن را به خواست غربیها
در سطحیمشخصنگهداشتامادر مقابل،براساس
اخباررسمیوغیررسمیمنتشرشده،برخیاز کشورهای
همسایهایراندرآنسویخلیجفارس،نهتنهابرجامما
راالگویخودقرارندادندونهتنهابرجامتنشیرابینماو
همسایگاننزدود،بلکهآنهاراجسورترهم کردوبرنامه
هستهای بهظاهر مخفی خود را با سرعتی باورنکردنی
و با کمکهای تکنولوژیک کشورهایی که دارنده این
فناوریها بودند و یا حتی شاید رژیم صهیونیستی و
بهر ه گیری از منابع مالی خود ،به پیشرفتهای زیاد و
چشمگیریرساندهاند کهبدونتردیدمیتواندتهدیدی
برای کلمنطقهباشد.این کشورهانهتنهادر ایندوره
برنامههستهایخودراتقویت کردندبلکه،پارافراترهم
نهاده و طی دو سه سال گذشته بارها مدعی شدهاند
ا گرقرار استمذا کراتجدیدیبینایرانوقدرتهای
بزرگبرسرمسئلههستهایویاهرموضوعدیگریانجام
شود ،ما هم باید باشیم.
انتظار دوساله
دولتتدبیروامیدتمامدوسالاخیربعدازخروجآمریکا

فؤاد ایزدی ،کارشناس مسائل آمریکا:

اصرار دولت به مذاکره،خالف منافع ملی است
فؤادایزدی،عضوهیئتعلمی گروهمطالعاتآمریکاودانشکدهمطالعاتجهان
دانشگاهتهراندر خصوصعالقهدولتبهمذا کرهباآمریکاوایجادروابطباغربیها
ی گوید :حالت شیفتگی که دولت نسبت به مذا کره دارد و مدام در
به «رسالت» م 
ی کند نهتنها برای منافع ملی کشور بلکه
مورد مذا کره و فرصت سوزی صحبت م 
برای اصل مذا کره هم بد است.وی افزود :کسی که خواستار مذا کره باشد ،نباید
مداماز آنصحبت کند.صحبتزیاددربارهمذا کرهبهاینمعناست کهماوضعیت
خوبی نداریم و تمام فشارهایی که آمریکا قصد داشته با تحریمها برای ما ایجاد
کند ،مؤثر بوده است.این کارشناس مسائل آمریکا افزود :زمانی که زیاد از مذا کره
وفرصتسوزیصحبتمیشودیعنیماراهیجزمذا کرهنداریم.همچنینبرخی
ن کهبایدنمیتواندباسهامضاتحریمهارالغو کند،بیانمیشود کهغیرواقعی
حرفهایغیرکارشناسیمبنیبرای 
است متأسفانه از برخی مسئوالن و کارشناسان شنیده میشود.ایزدی یادآور شد :این صحبتها و اصرار به
ی کند که ایران بهشدت تحتفشار بوده و سیاست فشار حدا کثری جواب داده و
مذا کره این تصور را ایجاد م 
ی گویند و
جمهوری اسالمی مستأصل شده است و به همین دلیل مسئوالن کشور مدام از مذا کرات سخن م 
ا گر سیاست فشار حدا کثری جواب داده باید ادامه پیدا کند و هیچ عجلهای برای تغییر سیاست وجود ندارد
و نیازی هم به مذا کره نیست .زیرا فشار حدا کثری جواب میدهد!
ی کرد ،کشور وضعیت بهتری داشت
ا گر دولت به توصیههای رهبری ،گوش م 
عضو هیئتعلمی گروه مطالعات آمریکا گفت :همانطور که تأ کید کردم حرفی که در دولت بیان میشود هم
برای منافع ملی و هم برای موضوع مذا کره بد و به ضرر کشور است .از مسئوالن و افرادی که  ۴۰سال در حوزه
سیاست خارجی کار کردند انتظار میرود که متوجه صحبتهایشان باشند .اما متأسفانه گویا ا کنون متوجه
ی کنند.وییادآورشد:ا گردولتبهتوصیههایرهبری
نیستندوعلیهمنافعملیوحتیذهنیتخودشان کار م 
ی کرد هم برای کشور و هم برای خودشان وضعیت بهتری ایجاد میشد.ایزدی
در مورد آمریکاییها گوش م 
در انتها خاطرنشان کرد :دولتمردان درگذشته نشان دادند در بسیاری از مواقع به توصیههای رهبری توجه
ی کنند و این بار هم ممکن است همان رفتار را داشته باشند و توجهی به توصیههای رهبری ندارند.
نم 

خبر

تأکید ویژه رهبر انقالب بر روش فروش
اوراق و سهام دولت برای تأمین کسری بودجه

با فروش زمین  ٣٦٢٣متری دماوند:

گام نخست عرضه امالک وزارت دفاع
در بورس کاال محکم برداشته شد

مراسم عرضه ملک وزارت دفاع در بورس کاالی ایران صبح روز یکشنبه با حضور
رضا محتشمی پور قائممقام بورس کاالی ایران ،ایمان عسکری زاده دبیر هیئت
اجرای فروش امال ک وزارت دفاع ،امیر عالمی کارشناس بورس و تأمین مالی وزارت
دفاع و مدیران ارشد بورس کاالی ایران و چند شرکت کارگزاری برگزار شد که در پایان
نخستینملکوزارتدفاعباموفقیتموردمعاملهقرار گرفت.به گزارش کاالخبر،در
ابتدایاینمراسم کهبارعایتپروتکلهایبهداشتیبرگزار شد،رضامحتشمیپور
قائممقام بورس کاالی ایران شهادت دانشمند هستهای و رئیس سازمان پژوهش
و نوآوری وزارت دفاع جمهوری اسالمی ایران ،شهید محسن فخری زاده را تسلیت
گفت.محتشمی پور با بیان آنکه پیشگامی وزارت دفاع در جهت عرضه امال ک و
اراضی خود در بورس کاال آغاز حرکتی ارزشمند و مثبت برای آشنایی و ترغیب سایر
دستگاههای دولتی به شمار میرود ،گفت :همراهی و همکاری وزارت دفاع طی
هفتههای اخیر ،شرایط را برای عرضه نخستین ملک این وزارتخانه بر تابلوی بورس
کاال هموار کرد که با انجام نخستین معامله ،امیدواریم این عرضهها توسعه یابد و
خط راهنمایی برای بهر ه گیری سایر دستگاهها از این ظرفیت ایجادشده در بورس
کاال باشد.قائممقام بورس کاالی ایران با بیان اینکه برای عرضه امال ک در بورس
کاال دوفاز عملیاتیوجوددارد،اظهار داشت:نخستینفاز،تدوینمقرراتتاپذیرش
کاال است کهدر اینمسیرامکانبروزابهامهاییوجوددارد کهبورس کاال باهمراهی
عرض ه کنندهملک،اینبخشراپیشمیبرد.فاز دومنیزبهاقداماتپساز پذیرش
ی گردد که در این حوزه،موضوع بازاریابی با همکاری عرض ه کننده اهمیت
ملک برم 
دارد .درواقع ا گر شرایطی مهیا شود تا با همراهی عرض ه کنندگان ،تابلوی امال ک و
مستغالت بورس کاال به فعاالن بازار زمین و مسکن معرفی شود ،توسعه معامالت
امال ک در بورس کاال با سرعت بهمراتب بیشتری رقم میخورد.محتشمی پور در
ی کند که
پایانتصریح کرد:در آغاز راهاندازیهرمعامالتی،موانعو کندیهاییبروزم 
امریطبیعیاستامابهمرور وباتوجهبهاینکهظرفیتایجادشدهدر بورس کاال،بار
تمهیدات اجرایی فروش امال ک و اراضی را از روی دوش نهادهای دولتی برمیدارد و
ی کند ،در
یکروند آسان ،کوتاه و شفاف را جایگزین مزایدههای طوالنی و هزینهبر م 
آینده شاهد اقبال به این کانال و بستر جدید معامالتی امال ک خواهیم بود.

از سوی دیگر ،دولت با نگاهی به انتخابات سال 1400
به دنبال احیای مذا کرات هستهای است تا بتواند
فضای انتخاباتی سال آینده را به نفع جناح سیاسی
خود تقویت کند ،چراغ سبز دولت برای مذا کره دقیقا
در نقطهمقابلفرمایشاترهبریاست کهدر نشست
بافعاالناقتصادی«مذا کره»باآمریکارانفی کردندولی
دولت همچنان معتقد است که مرغ مذا کره یک پا
داردوبرخواستهخوداصراردارد.بهنظرمیرسددولت
تدبیروامیدبهفرمایشاتومواضعصریحمقاممعظم
رهبریدربابعدممذا کرهباآمریکاصرفابهعنوانیک
اهرم فشار بر طرفهای آمریکایی در مذا کرات نگاه
ی کند و نه مانند گذشته فصلالخطاب!
م 
دولتبهدنبالهمانبرجامیاست ،کهدر سال2015
به آن دست پیدا کرد و از سال  2016اجرایی شد .اما
دولتبایدناینپیامرامیدهد کههیچچیزمثلسال
 2016نیست و نمیتوان انتظار داشت که به همان
برجام برگردیم و این را میتوان از حرفهای صریح و
بیپرده «وندی شرمن» متوجه شد.
قطع شدن بازوی ایران در منطقه
چراآمریکاییهاباقاطعیتهمحرفازمذا کرهمیزنند
و هم درعینحال ،اصرار دارند که به همان برجام بر
نخواهند گشتچرا کهتحوالتمنطقهایوبینالمللی
تغییراتزیادی کردهاست.اتفاقاتیدر ارتباطباایران
افتاده است که آنها را جسورتر کرده است .برنامه
هستهای ایران در نقطه سال  1392نیست ،دولت
آمریکا در اقدامی جنایتکارانه سردار سلیمانی را در
بغداد به شهادت رساند و بهزعم واهی خود ،بازوی
ایراندرمنطقهراقطع کرد،روابطرژیمصهیونیستیبا
برخی از کشورهای عرب حاشیه خلیجفارس از حالت
عادیسازیعبور کردوبهمرحلهماهعسلرسیدهاست،
توانمندیهایهستهایبرخیاز کشورهایاینمنطقه
به نقطهای مهم رسید .درست است که تحریمهای

تسلیحاتی ایران در شورای امنیت تمدید نشد ،اما
در عمل مشخص است به دلیل فشارها و تحریمهای
آمریکا،ایرانقابلیتبهرهمندیازمزایایاینموضوع
مندرجدر برجامراهمندارد.دولتترامپ کهشکافی
گستردهبینآمریکاوجامعهبینالمللیبهویژهمتحدان
خود در غرب ایجاد کرده بود ،بهزودی کنار میرود و
دولتی بر روی کار خواهد آمد که ادعای «بازگشت
ی کند و به دنبال
رهبری آمریکا» بر جهان را مطرح م 
ایفای نقش رهبری خود در ایجاد اجماع بینالمللی
بر موضوعاتی همچون پرونده ایران ،خواهد بود.
همه اینها نشان میدهد که آمریکایی تمام این 4
سال دولت ترامپ را بهعنوان توانمندی مخفی خود
برای تثبیت سلطه بیشازپیش خود بر جهان و عقب
راندندولتهاییمانندایران کهاینسلط ه گریرابه
ی کشد ،در نظر گرفتهاند.
چالش م 
تفاوت تبلیغ و واقعیت در میدان
اصرار دولت تدبیر و امید از یکسو و آنچه از تیم جدید
دولتآیندهآمریکامشاهدهمیشود کامالنشانمیدهد
که اصرار بر مذا کره و فرستادن پیامهای صلحجویانه
ن کنندهمنافع
بهایندولت،آنچیزینیست کهتأمی 
ایران در دولت بایدن و در شرایط کنونی باشد .قرار
نیست پیامهای جنگ و تنش داده شود اما باید در
رویکرد نشان از اشتیاق و تعجیل در ورود به مذا کره
تجدیدنظر کرد.تجربهنشاندادهاست کهآنهابرروی
ذرهذرهشرایط کنونیمنطقهایوبینالمللیحساب
بازخواهند کرد و تمام عناصر را در محاسبات خود در
نظر خواهند گرفت .رویکرد جمهوری اسالمی ایران
نفی مطلق مذا کره نیست .اما ،بهعنوان شاهدی بر
مذا کراتهستهایدر ویندر دوسالاولدولتتدبیر
و امید ،میتوانم بگویم آنچه دولت در حال تبلیغ
آن است ،با آنچه در میدان واقعیتها وجود دارد،
فاصله زیادی دارد.

غربیها به دنبال تحمیل برجام دو سه الیه
به ایران
برایمذا کرهعجلهنکنید.پیامهایی کهدادهمیشود
مبتنی بر عزت نیست .ا گر مطمئن نیستید که به
چیزیبهمراتببیشترازامتیازاتبرجامبرایماراضی
خواهندشد،مطمئنباشیدچیزیبهمراتببیشتراز
هستهایاز شماخواهند گرفت.ا گرنتوانستندبرجام
دو و سه را عملی کنند ،همین برجام را دو سه الیه ،بر
شما تحمیل خواهند کرد.
از وا گذاری انتخابات آینده نهراسید
باوجود مشکالت اقتصادی که بخش زیادی از آن
متأثراز شیوع کروناستتاتحریمهایظالمانهآمریکا،
همچنان «دوراندیشیهای راهبردی رهبری»،
«نسخه اقتصاد مقاومتی» و «صبر راهبردی مردم»
در برابر فشارها را مال ک عمل قرار دهید و از اینکه
ا گر مذا کرهای شکل نگیرد ،انتخابات  1400را وا گذار
خواهید کرد ،نهراسید .ترور دانشمند کمنظیر حوزه
هستهای کشوردرروزجمعه7آذربسیاریازمعادالت
رادرمناسباتمنطقهایوبینالمللیدستخوشتغییر
خواهد کرد.شهادتفخریزادهبهدستموساددرروز
روشنوپایتختاتمامحجتیاستبرایدلنبستنو
ی کنندوامادر عمل،
دلخوشنکردنبهآنچهتعهدم 
هیچ پایبندی به آن ندارند .دانشمندی که بیش
از اینکه مردم ایران آن را بشناسند ،سرویسهای
اطالعاتیرژیمصهیونیستیازاهمیتوجایگاهونقش
ت گیریوتوانمندیهایموشکی
تأثیرگذار آندر قدر 
ایراناطالعداشتند.راهدانشمندانونخبگانیچون
شهید طهرانیمقدم ،دانشمندان شهید هستهای و
دانشمندارزشمندشهیدفخریزادهباحذففیزیکی
آنهامتوقفنخواهدشداما،بیشازهرچیزبایدبهاین
نکته توجه کنیم که این دستاوردها را به نام مذا کره و
برای اهداف سیاسی داخلی ،بیثمر نکنیم.

بررسی اثرات قرعه کشی های پی درپی شرکت های خودروسازی بر بازار داخلی

رئیسکل بانک مرکزی مطرح کرد:

همتی گفت:مقام معظم رهبری بر روی موضوع کنترل پایه پولی و نقدینگی و
همراهی دولت در تأمین کسری بودجه  ۸ماه اول سال عنایت ویژه داشتند.به
س کل بانک مرکزی در اینستا گرام
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،همتی رئی 
نوشت:رهبرمعظمانقالب،در دیدار ۴آذرماه۹۹بااعضایشورایعالیهماهنگی
اقتصادی،نکاتمهموراهبردیدرخصوصاقتصاد کشور بیانفرمودند.ایشان
در بخشی از بیاناتشان در مورد نحوه تأمین کسری بودجه دولت،روش فروش
اوراق و سهام دولت را مورد تأ کید قرار داده و استقراض از بانک مرکزی و انتشار
پول برای تأمین کسری بودجه را نفی کردند.از بابت عنایت ویژه ایشان به کنترل
ی کنم.همراهی
پایه پولی و نقدینگی در جهت مهار تورم صمیمانه قدردانی م 
دولت محترم در تأمین کسری بودجه  ۸ماه اول سال ،از طریق انتشار اوراق
بدهی و فروش سهام نیز قابلتقدیر است.امیدوارم با توجه به مجوزهای قانونی
اخذشده،این روند،در ماههای باقیمانده سال نیز،با جدیت ادامه یابد تا بتوان
بودجهامسالرابهصورتسالموبا کمتریناثراتجانبیبراقتصاد کالنومعیشت
مردم،تأمینمالی کرد.بانکمرکزینیزباتوجهبهآرامشموجوددربازاروچشمانداز
آن،ضمن تقویت اقدامات و جدیت برای ایجاد تعادل در بازار ارز ،از کلیه ابزارهای
ف گذاری شده استفاده خواهد کرد.
پولی در دسترس خود ،در نیل به نقطه هد 
سیاستهای احتیاطی کالن برای جلوگیری از ناترازی سیستم بانکی و اثر آن بر
متغیرهای پولی و تورم در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد در این راستا شورای
پول و اعتبار نیز پیشتر کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی را به تصویب رسانده و
همکاران من دستورالعملهای مرتبط با این مصوبه و سقفهای تعیینشده
برای میزان رشد دارایی بانکها را بهزودی اعالم خواهند کرد.

ازبرجامرامنتظرماندتاشایدترامپدردورهدومموفق
بهماندندر کاخسفیدنشودودموکراتهادوبارهبرروی
کار بیایند و بار دیگر بارقههای امید را به اردوگاه دولت
در پاستور ومیدانمشقبرگرداند.مصاحبههاوچراغ
سبزهایاخیری کهاز سویرئیسجمهور وتیمشبه
طرفهایآمریکاییبرایبازگشتبهمیزمذا کرهداده
شدهاست،همگیمؤیداینانتظار دوسالهاست.اما
بدعهدیهای سال آخر دولت اوباما در اجرای کامل
تعهدات آمریکا در برجام و پسازآن ،خروج ترامپ از
اینتوافقرا کامالمیتواندرراستاییکدیگردانست.
آنچه ترامپ از آن بهعنوان یک توافق بد یاد میکرد
امروز در مصاحبههایی که جستهوگریخته از مقامات
نزدیکبهدولتجدیدآمریکاشنیدهمیشود،بهزبان
ی که از تهران این
و واژگانی دیگر تکرار میشود .درحال 
پیامدر حالانتقالبهواشنگتناست کهایراندر برابر
بازگشت آمریکا به برجام ،مجددا و بهصورت کامل به
تعهدات خود در برجام پایبند خواهد شد ،دقیقا در
نقطه مقابل آن چیزی است که این روزها از آمریکا
دیده میشود .فار غ از اینکه آمریکاییها متوجه
ایننکتهشدهاند کهاز یکسودولتفعلیایرانتمام
امور اقتصادی و برنامهریزی خود را به برجام گره زده
است و انتخاب دیگری برای اداره کردن امور ندارد و

نفیسه امامی
گروه صنعتی ایرا نخودرو ثبتنام نهمین
مرحله از طرح فروش فوقالعاده محصوالت خود را از
طریق قرع ه کشی با عرضه پنج محصول به مدت سه
روز تا پایان سهشنبه  ۱۱آذرماه به اجرا گذاشته است؛
طرحی که به دنبال بهبود وضعیت در بازار خودرو
بود ،اما با وجود برگزاری چندباره قرع ه کشی از سوی
خودروسازان و وعده مسئوالن وزارت صمت مبنی بر
آرامشبازارپسازاجرایاینطرح،قیمتخودروبازهم
به رشد صعودی خود ادامه داد و رکوردهای تازهای را
از خود به ثبت رساند.
اردیبهشتماه امسال بود که بازار خودرو منحنی
شدید قیمتی را به خود دید و پای قرعهکشی در
روشهای فروش از خردادماه به میان آمد .طبق این
طرح قرار شد محدودیت زمانی ثبتنام در طر حهای
فروشخودروسازانبرداشتهشودومشتریاناز طریق
قرعه کشی انتخاب شوند .پیرو این تصمیم وزارت
صمت هم تأ کید کرد که با انجام قرعهکشی ،بازار
خودرو مدیریت خواهد شد.
راهکار قرع ه کشی خودرو نشان داد نهتنها از تقاضای
کاذب کاسته نشد و از التهاب آن کم نگردید ،بلکه
قیمت خودرو در این چند ماه ،روند غیرقابلتصوری
را در گرانی طی کرد .به اعتقاد کارشناسان ،ریشه
التهابات بازار خودرو در مسائلی مانند نر خگذاری
دستوری ،کمبود عرضه ،تورم انتظاری و نوسان
بازارهای ارز و سکه است.
علت اصلی وجود مشکل در بازار خودرو عدم تعادل
میان عرضه و تقاضاست ،بهطوریکه شرکتهای
خودروساز نتوانستهاند عطش مردم را به دالیلی
ت گذاری دستوری دولت ،عدم واردات
همچون قیم 
قطعاتدردورانتحریموعدمتناسبمیانهزینههای
تولید و فروش جوابگو باشند .درنتیجه عرضه در بازار
کاهشپیدا کردهوهمینمسئلهبهباال رفتنقیمتها
منجر شده است.
درحال حاضر مشکل اصلی متقاضیان خرید خودرو،
قیمت آن است و راهکار کاهش قیمت هم با فروش
خودرو به شیوه قرعهکشی محقق نمیشود .هرچند
این روش با هدف وا گذاری خودرو به متقاضی واقعی
عملیاتی شد ،اما تأثیری بر حل اساسیترین مشکل
آن یعنی قیمت نگذاشت و بازار به سمت آرامش
پایدار نرفت.

دردی از مردم دوا نشد

تا پیش از بابشدن روش قرع ه کشی ،ظرفیت فروش
خودروسازان با چشم بر هم زدنی پر میشد و بیشتر
متقاضیان بر این روند معترض بودند بهطوریکه
بسیاری این روش را صوری میدانستند .قرعهکشی
ف کنندگان واقعی
درواقع روشی بود برای اینکه مصر 
بیشازپیش فرصت عرضاندام پیدا کنند ،که البته تا
حدودیبهاینروند کمکشد،امادر شکستقیمت
حاشیه بازار ،موفقیتی کسب نکرد.
بهجای قیمتگذاری صحیح خودرو به سراغ
قرعهکشی رفتیم
امیرحسین کا کایی کارشناس خودرو در گفتوگو با
«رسالت» درباره اثرات قرعهکشی ثبتنام خودرو در
بازار گفت :تنها مزیت قرع ه کشی خودرو در این است
کهرانتهزارانمیلیاردتومانی کهدر پیقیمتگذاری
دستوری به مردم داده میشود ،بهطور عادالنه میان
ی گردد .قرع ه کشی برای فروش خودرو
مردم تقسیم م 
بهنوعی التاری ملی محسوب میشود ،زیرا چنانچه
اسم سرمای ه گذار در قرع ه کشی دربیاید ،سود باالیی
ی کند.وی ادامه داد :در طی دو سال و نیم
را کسب م 
گذشته کسانی که از خودروسازان ،خودرو خریداری
کردند ،بیش از صد هزار میلیارد تومان سود خالص
به دست آوردند .ا گر از ابتدا خودروساز همین سود را
ی کرد ،دولت میتوانست مالیات آن را از این
کسب م 
شرکتها دریافت کند یا همین پول را بهصورت یارانه
میان مردم پخش نماید .کا کایی قرع ه کشی را روش
عادالنه و منصفانه در یک بیعدالتی بزرگ قلمداد
کرد و افزود :ا گر ا کنون مردم کمتر در قرعهکشی شرکت
ی کنند،بهدلیلضوابط گنجاندهشدهدر آناستتا
م 
مصرفکنندهواقعیثبتنامکند.قیمتهایپایهافزایش
پیدا کردهاندوبازارهمدیگر کششنداردوحاشیهسود
هم کمتر شده است ،به همین علت تعداد افرادی که
ی کنند ،کاهش داشته است.
در قرعهکشی ثبتنام م 
بنابراین ا گر قیمتها در حاشیه بازار کمتر شود ،کمتر
فردی در قرعهکشی ثبتنام میکند.
این کارشناسخودروبهلزومافزایشتولیدتوسطقطعه
سازاناشاره کردوافزود:باوجودتحریمهادر دوسالو
نیم گذشته،قطعهسازانبایدبهتعمیقداخلیسازی
کمک میکردند که آنهم نیازمند سرمایه است.
چنانچهاینپولواردصنعتخودرومیشد،شرکتها
رشدمیکردندودرنتیجهتولیدباال میرفتوعرضهزیاد
میشد.دراینصورتصفیبرایخریدخودروتشکیل

قائممقام نظام صنفی کشاورزی:

ارادهای برای کنترل
نهادههای دامی وجود ندارد

قائممقامنظامصنفی کشاورزیمشکلاصلیبازارنهادههایدامیراناشیاز
سوءمدیریتدانستو گفت:تماممشکالتناشیازایناست کهدولتاراده
کافیبرای کنترلونظارتبرتوزیعنهادههاندارد.موسیرهنمایی،قائممقام
نظامصنفی کشاورزیومنابعطبیعی کشوردر گفتوگوباخبرنگارمهربااشاره
به وضعیت نامناسب دامداران کشور گفت :تولیدکنندگان بهشدت نگران و
معترض هستند که در سال جهش تولید ،شرایط ب ه گونهای رقم خورده که

نمیشدومیتوانستیما کنوناز کیفیتصحبت کنیم.
کا کاییقیمتگذاریدستوریخودروراباعثباال رفتن
قیمت خودرو عنوان کرد و افزود :بهجای آنکه روش
قیمتگذاریتصحیحشود،بهسراغقرعهکشیرفتیم.
ضمن اینکه هر بار قرع ه کشی هم هزینههای زیادی
برای حضور سازمانها برای نظارت و بازرسی دارد.
بهجای آنکه به دنبال جهش تولید باشیم ،به سراغ
ت گذاری غلط
سرکوب بازار رفتهایم .تا زمانی که قیم 
خودرو ادامه داشته باشد ،قیمتهای باال در حاشیه
بازار وجود خواهند داشت.
وابستگی به واردات قطعات خودرو
روحاهلل طالبی استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه علم و صنعت ،فروش اینترنتی و قرعهکشی
خودرورانهتنهاحل کردنصورتمسئلهمعضلخودرو،
بلکهپا ک کردنآندانستوبه«رسالت» گفت:عرضه
و تقاضای خودرو در بازار متعادل نیست و تا زمانی که
اینروندوجودداشتهباشد،بازارخودروملتهبخواهد

ً
تولیدآنهادرحالنابودیاستوایناتفاقاتقطعاوا کنشهاییرابهدنبال
خواهد داشت.وی با بیان اینکه یک دامداری با  ۳۰۰رأس دام مولد روزانه
به  ۴۵۰۰کیلوگرم غله نیاز دارد ،افزود :متأسفانه موجودی این دامداری در
حالحاضر کمتراز ۱۰هزار کیلوگرماست کهتنهابرای۲روز دامها کافیاست.
این فعال بخش خصوصی اضافه کرد :ذرتی که باید به قیمت کیلویی ۱۷۰۰
تومان به دست دامدار برسد با قیمت  ۴۶۰۰تومان توزیع میشود که دامدار
توان خرید به این قیمت را ندارد.رهنمایی مشکل اصلی بازار نهادههای
دامی را ناشی از سوء مدیریت خود دولت دانست و افزود :ردیابی چندین
محمولهبزرگ کار دشوارینیست کهدولتنتوانداین کار راانجامدهد.تمام
این مسائل به خاطر این است که مجموعه دولت اراده کافی برای کنترل و
نظارت در توزیع این نهادهها ندارد.وی با بیان اینکه بخشی از نهادههای
وارداتیباارز ۴۲۰۰تومانیدرگیرفساداقتصادیورانتشدهواز گردونهتوزیع

بود.مسئلهاصلیدر عدمافزایشتولیدخودرواستو
بایداستراتژیشرکتهایخودروسازبهسمتتولیددر
قطعهسازیحرکت کند.طالبیبهمشکلوابستگیبه
وارداتقطعاتخودرواشاره کردوافزود:اینوابستگی
باعث شد باوجود تحریمها ،تنوع محصوالت از بین
برود ،بهعنوان نمونه شرکتها در تولید خودروهای
اتومات دچار مشکل شدهاند ،زیرا به واردات قطعات
الکترونیکی نیاز باالیی وجود دارد و همین مسئله
باعث شده تعدادی از خودروها از چرخه بازار خارج
شوند .عالوه بر این در شرایط تحریمی قیدوبندهایی
گذاشته شد که باعث خروج بخشی از خودروها و باال
رفتن تقاضا شده است.
وی اظهار کرد :تولید شرکتهای ایرانخودرو و سایپا
به بیش از یکمیلیون و  700هزار عدد در سال رسیده
بود ،اما طرح قرع ه کشی به علت کاهش چشمگیر در
تولیدوتقاضاهایانباشتهشدهنتوانستجوابگوباشد.
ضمناینکهباتوجهبهفاصلهقیمت کارخانهتابازارآزاد،

عدهایبهقصدسرمایهگذاریورودمیکنندونیازهای
کاذب هم به آن اضافه میشود .البته در 6ماهه دوم
سال روند افزایشی در تولید ایجاد شده است ،اما هنوز
عرضه با تقاضا هماهنگی ندارد.
استاددانشکدهمهندسیمکانیکدانشگاهعلموصنعت
بااشارهبهاتخاذقوانینبرایجلوگیریازوارداتخودرو
و عدم وجود رقابت میان شرکتهای خودروساز بیان
کرد:ورودتعدادمحدودیازخودروهایوارداتیمانند
خودروهایدستدومباتعرفهمشخصمیتوانستاز
عطشسرشارتقاضا کم کند.وقتیمحصولیبا کاهش
عرضه در بازار مواجه شود ،قیمت آنهم بهصورت
غیرمنطقی باال میرود.
بازار رقابتی در کشور ما وجود ندارد
طالبی راه اصلی برای رسیدن به قیمت مطلوب و
منطقی که با نرخ ارز فعلی هم سازگاری داشته باشد،
تولید انبوه توسط قطعه سازان و خودروسازان عنوان
کرد و گفت :شرکتهای خودروساز باید تمرکز خود را بر

خارجمیشوند،افزود:شنیدههاحا کیاز ایناست کهبخشیاز نهادههانیز
توسط خود دولت وارد بازار سیاه میشود.
عدهای قصد نابودی تولید داخل را دارند
رهنماییبااشارهبهاینکهباادامهاینروندتولیدخودبهخودمتوقف
خواهدشد ،گفت:متأسفانهبهدلیلعدمتأمیننهادههایدامی،
گلههایمولددرحالحذفشدنهستند کهاینخسارتراهیچچیزی
نمیتواندجبران کندومعتقدم کسانی کهباعثاخاللدر سیستم
تأمینوتوزیعنهادههایشدهاند،خیانتبزرگیبه کشور کردهاند.
ویبابیاناینکهدرشرایطیقرارداریمکهنیازمندورودشخصرهبرانقالببه
ً
موضوعوحلآنهستیم،افزود:عدهایعمداقصدنابودیتولیدداخلرادارند.
رهنماییدربخشدیگریازسخنانخوددربارهاینکهدامدارانبانبود
ی کنند ،گفت:بخشی
غلهچهچیزیرادرجیرهغذاییدامجایگزینم 

خودروهایی کهسالهاآنراتولید کردهاند،بگذارندتا
قیمت تمامشده کاهش یابد .این روند در بازار رقابتی
رخ میدهد ،اما در شرایط فعلی بازار رقابتی در کشور
ما وجود ندارد.
این کارشناس خودرو اضافه کرد :نزدیک به نیمقرن
ی گذرد و شرکتهای
از فعالیت قطعه سازان در بازار م 
دانشبنیان هم در این زمینه فعال هستند .باید
با استراتژی بلندمدت خودروساز به نیاز بازار پاسخ
داده شود .خودروساز باید از گذشته مسیر خود را
ی کرد،امااین کارصورتنگرفت.ا گربتوانیم
مشخصم 
در بازار رقابتی ورود کنیم تا هم تولیدات و کیفیت
خودرو را باال ببریم ،میتوانیم بسیاری از هزینهها
را کاهش دهیم.
طالبیقرعهکشیخودرورا ُمسکنیبرایبازارمطرح کرد
وادامهداد:ا گرفاصلهقیمتمیانشرکتوبازارتشدید
شود،واسطه گرانمیتوانندقوانینرادوربزنندوخودرو
ف کنندهواقعینرسد.خودروسازانتولید
بهدستمصر 
قطرهچکانی دارند و این روش بازار را بیشتر ملتهب
کرده است .وی در ادامه گفت :همه خودروسازان
در دنیا حاشیه سود چهاردرصدی دارند و قیمتها
علمی هستند .شرکتهای داخلی دچار کمبودهایی
شدهاند که باید به آنها حق بدهیم تا نتوانند رقابت
تنگاتنگی داشته باشند ،اما این مسئله دلیل بر این
نیست که خودرویی را با چند برابر قیمت تولید کنیم
به بهانه اینکه قیمتها دستوری هستند.
طالبیتصریح کرد:خودروساز مامیتوانستباهمین
نر خهای ارز خودرو تولید کند ،زیرا در سالهای قبل
خودروساز با این بهانه که بیشتر قطعات خودرو
داخلی است ،تولید داشت ،اما بعدها خودرو با
قیمت دالری فروخته شد .فوالد و مواد اولیه تولید در
داخل تهیه میشود که این مزیت نسبی برای تولید
محسوب میگردد.
وی در پایان با انتقاد از باال بودن هزینه شرکتهای
خودروساز بیان کرد :به نظر میرسد تولیدکنندگان
خودرو را گران تولید میکنند و ازنظر مدیریت و
نیروهای انسانی مشکل دارند یا به بحث تحقیقات
بها نمیدهند .دستمزد کارگر و تکنسینهای ما کمتر
از آن چیزی است که بخواهیم با نرخ دالر آن را در نظر
بگیریم .در گذشته به علت وجود حاشیه بازار خوب
خودرو ،آن را رفع نکردهایم ،که ا گر آن موارد حل شده
بود ،مشکالت فعلی رفع میگردید.

از جیرهدامغلهوبخشیاز آنموادخشبیوعلوفهاست کهدامداران
بهحد کافیموادخشبیوعلوفهتهیه کردهاند کهبهدامهامیدهند.
ویدربارهاینکهحذفغلهاز جیرهغذاییدامچهتأثیریبرسالمت
دام و کیفیت محصول تولیدی آن دارد ،گفت :مصرف غله هم در
میزان تولید شیرخام و هم در میزان چربی و پروتئین آن تأثیرگذار
است .ضمن اینکه گاو ماده تنها دو ماه از سال را آبستن نیست و
حذف غله در بارداری مجدد دام تأثیرگذار است و باعث میشود
که دام به کشتارگاه فرستاده شود چرا که نگهداشتن آن با این
شرایط برای دامدار صرفه اقتصادی ندارد.رهنمایی به افزایش
قیمت علوفه نیز اشاره کرد و افزود :در حال حاضر ا گر گاوی کمتر از
 ۲۵لیتر شیر بدهد به کشتارگاه فرستاده میشود چرا که هزینهها
تولید جبران نمیشود.

