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توسعه شهرهای هوشمند در ایران و جهان: 
شهروند هوشمند

شهرها به مثابه موتوری برای رشد اقتصادی، نوآوری و تغییر هستند. 
در تاریخ زندگی بشر، تمدن های بزرگ در کنار شهرها بنا شدند تا تجارت، 
علم و هنر را تسهیل کنند، سه عنصری که امروز هویت ملی آنها را نشان 
می دهد. با کمک این ســه فرصت اقتصادی، فکری و فرهنگی است که 
جوامع شهری در دنیای توســعه یافته به وجود آمدند. بزرگ ترین مزیت 
شــهرها، بهره مندی از منابع - انسان، ســرمایه، زمین، آب و انرژی– برای 
بهبود کیفیت زندگی اســت و یک شهر هوشــمند شهری است که همه 
بخش های مرتبط با آن شــامل زیرساخت، مشارکت شهروندی، اقتصاد، 
انرژی، حکمرانی، محیط زندگی و حمل ونقل، متوازن و همگن توســعه  
یافته اند. ماهیت شهر هوشمند، دستیابی حداکثری از حداقل این امکانات 
است، یعنی ظرفیت های هر یک از این مؤلفه ها شناخته و از آنها استفاده 

حداکثری شود. 
بــه نظر می رســد با توســعه مفهــوم شــهر هوشــمند در جهان، 
پژوهش های این حوزه عینی، مشــخص تر و نظریات و راهکارها به دنیای 
واقعی نزدیک تر شــده اند. در حوزه توســعه شــهری، فلوریدا رویکردی 
را پیشــنهاد می کند که بن مایه آن پایداری، فناوری و اســتعداد اســت و 
دو عنصر از ســه عنصر آن به مردم و شــهروندان اشــاره دارد. شهروند 
هوشمند، بی شک قســمت مهمی از توسعه شهری را تشکیل می دهند 
و این مفهوم دایره گســترده ای را چون یادگیری مادام العمر، کثرت قومی 
و اجتماعی، انعطاف پذیری، خالقیت، پذیرابودن و مشارکت فعال مردمی 
(Citizen engagement) شــامل می شــود. «مشارکت شــهروندی» به 
معنای اشتراک اطالعات، قدرت و احترام متقابل بین دولت و شهروندان 
اســت. این مفهوم با مؤلفه «تعهد دولت» به همکاری با شهروندان به 
طریقی مطمئن و مستدام شــناخته می شود. این نوعی مشارکت رسمی 
است و منظور آن است که جرقه اقدام توسط دولت زده و از باال به پایین 
بــه جامعه منتقل می شــود و مردم ایده یا اقدام را در جامعه گســترش 
می دهند. در مقابل، مشارکت غیررســمی (participation) توسط خود 

مردم شکل می گیرد و نهایتا بر دولت اثر می گذارد. 
شاید در گذشته باور بر این بود که دولت تمام اقدامات الزم برای اداره 
جامعه و توســعه شهرها را بر عهده دارد و بار مسئولیت بر دوش اوست 
و نهایتا مردم بازوی اجرائی دولت ها هســتند؛ اما در جهان امروز اوضاع 
متفاوت شده است. دولت ها به این نتیجه رسیده اند که برای موفقیت یک 
کشور، مشــارکت فعال و پیوسته مردم نیاز است، چه در تصمیم گیری ها 
و چه در اجرا. لوکنســمایر و هاســلبالد نقش اصلی دولت را اســتفاده 
درســت از اختیارات خــود برای هدفمنــدی و افزایش تأثیر مشــارکت 
شهروندان می دانند. اما ســؤال اینجاست؛ چگونه دولت می تواند زمینه 
مشــارکت فعال و هدفمند شــهروندان را ایجاد کند؟ اولین اقدام، شاید 
شفاف سازی کامل عملکرد و تصمیم گیری های دولت باشد. آگاهی مردم 
از اتفاقات درونی در دولت، باعث ایجاد احساس مسئولیت و همکاری در 
شهروندان می شود. خوشبختانه، فضای مجازی در راستای شفاف سازی 
بسیار سودمند بوده است. امروزه برنامه ها، سیاست ها و اقدامات دولت ها 
در بخش های مختلف خصوصا توسعه شهری به زبان ساده به سرعت 
از طریق فضای مجازی منتشر می شود و مردم در جریان تصمیم گیری ها 

و سیاست های دولت قرار می گیرند. 
اقدام دیگر در فهم مفهوم مشارکت شهروندی، ایجاد فضایی باز و آزاد 
برای دریافت ایده های مردمی است. بهره گیری از سیستم های نظرسنجی 
و رأی گیری مجازی در امور مختلف با توســعه شهری از روش های نوین 
مشارکت مدنی است. بهره گیری از نظر شهروندان در ابتدای شکل گیری 
یک برنامه یا سیاســت شــهری، باعث افزایش احساس مسئولیت پذیری 
مردم می شود و کمک می کند تا مجریان تصمیم های بهتری اتخاذ کنند. 
در اصل، نگاه نوین به مشــارکت مدنی شــهروندان این است که به طور 
مســتمر و گســترده نظر مردم دریافت شود و براســاس آن و راهنمایی 
کارشناســان متخصص به صورت مســتقیم از این نظرات استفاده شود. 
نمونه کوچک از این نوع نظرســنجی مستمر، پرسش از مردم یک محله 
یا روستا در مورد اولویت های آنها در توسعه محل سکونتشان است. اگر 
می خواهیم امکانات رفاهی را در یک محله و روســتا ایجاد کنیم، یک راه 
سنتی این است که خود دولت محلی تصمیم بگیرد که یک ورزشگاه در 
آنجا ساخته شود؛ اما رویکرد جدید آن است که از مردم آن محله و روستا 
بپرسیم که در حال حاضر در چه حوزه رفاهی احساس نیاز می کنند، شاید 

بیشتر از ورزشگاه، نیاز به یک مرکز خرید یا کتابخانه داشته باشند. 
روش های متعددی برای تشویق شهروندان به مشارکت در طرح های 
توسعه شهری وجود دارد و به جهت گستردگی جامعه مورد نظر، عموما 
تمامی ایــن روش ها بر پایه فناوری اطالعات و ارتباطات اســت. به بیان 
دیگر، گردآوری نظرات و پیشــنهادات مردمی از طریق ایجاد ســامانه یا 
اپلیکیشــینی تحت وب انجام می شــود تا مردم راحت تر بتوانند در مورد 
توسعه شهر یا محل سکونتشان تصمیم بگیرند. پژوهش های گسترده ای 
نیز تا امروز در این مورد انجام شده است و تمامی آنها به نقش تأثیرگذار 
فناوری اطالعات و ارتباطات در مشارکت شهروندی اقرار کرده اند؛ چراکه 
ایــن فناوری امکان دســتیابی به اطالعات مورد اطمینــان و بدون وقفه 
را فراهــم می کند. در واقع، فنــاوری اطالعات و ارتباطــات به دولت ها 
کمک می کند تا این ارتباط دوطرفه به راحتی و ســهولت ایجاد شــود و 
خدمت رســانی عمومی بهبود یابد. برقراری ارتباط بین الیه های مختلف 
دولت و مردم به آشنایی بهتر با نیازهای شهروندان می انجامد و اطمینان 

الزم را برای مشارکت فعاالنه ایشان فراهم می کند. 
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جمهورى اطالعات

وقتی اطالعات نداریم 
چگونه سیاست گذاری می کنیم؟! 

قریب به پنج ســال تمرکز بــر مطالعه حوزه سیاســت گذاری دولت 
الکترونیک و افتخار مشــاورت بزرگان سیاســت گذاری و تجربه حضور در 
حلقه های تصمیم ســازی، تصمیم گیری و سیاســت گذاری حوزه داده ها، 
اطالعات و دولت الکترونیک کشــور فرصت مغتنمی برای بررسی دقیق 
و از نزدیک فرایندهای مربوط به دولت الکترونیک و فعالیت های مستقل 
و پراکنــده دســتگاه ها در این موضوع بود. بدیهی اســت که ماده اولیه و 
پیش نیاز الکترونیکی کــردن خدمات عمومی و فرایندها، داده های مربوط 
به ذی نفعان، نقش آفرینان، شناسنامه خدمات و مختصات فرایندهاست.  
متأســفانه باید بدانیم که کشــور ما عمیقا از فقر داده هــا و اطالعات در 
حوزه ها و ســطوح مختلف رنج می برد و این را هرکســی که در این حوزه 
دســتی بر آتش داشته یا حداقل در جریان این امور باشد، تصدیق می کند. 
نتیجه ابهام و شلختگی خدمات موســوم به دولت الکترونیک در کشور، 
ســامان نیافتن آن بعد از ۲۰ ســال فعالیت با وجــود تخصیص و مصرف 
بودجه های کالن و سرسام آور بوده است. الزم به توجه است که اگر دلیل 
اصلی این نابســامانی ها و ناکامی های دامنــه دار، فقر داده ها و اطالعات 
نباشــد، قطعا یکی از مهم ترین موانع توسعه دولت الکترونیک در کشور 
اســت. هدف این یادداشــت صرفا طرح ســؤاالتی اســت که پیش روی 
سیاســت گذاران عمومی کشور قرار دارد و جوابش، به صورت بالقوه، نزد 
فعاالن حوزه داده ها، اطالعات اداری و متولیان دولت الکترونیک، سازمان 
فناوری اطالعات و واحدهای فناوری اطالعات دستگاه هاست. از آنجا که 
وضعیت داده ها و اطالعات پایه در کشور وخیم تر از تصور است، منطقا این 
سؤاالت در نهایت متوجه سیاست گذاران حوزه دولت الکترونیک و فضای 
مجازی کشــور می شود و شایسته است سیاســت گذاران حوزه اطالعات، 
داده ها و دولت الکترونیک کشور نقش و وظیفه خود را در تأمین اطالعات 
موردنیاز سیاســت گذاران عمومی و سیاست گذاران حوزه های مختلف در 
کشور بیشتر شناخته و جدی تر بگیرند. مسئله محوری که عنوان یادداشت 
هم به آن اشــاره دارد، عبارت اســت از اینکه، وقتــی داده ها و اطالعات 
موضوعی را نداریم یا نمی دانیم، چطور اقدام به سیاســت گذاری و تدوین 

اسناد سیاستی می کنیم؟! 
پیش از طرح این اســتفهامات انکاری ذکر چنــد نکته ابعاد بحث را 

روشن تر می کند. 
نخست اینکه هر نوع سیاست گذاری نیازمند داده ها و اطالعات دقیق 
موضوع مورد نظر و مطالعات بســیار دقیق تری از سوابق و ظرفیت های 
حقوقی و تحلیل ذی نفعان اســت که همگی به داده ها و اطالعات دقیق 

نیاز دارند. 
دوم اینکه داده ها و اطالعات زمانی ارزشمند هستند که در صحت آنها 
تردیدی وجود نداشــته باشد. به عبارت فنی باید راستی آزمایی شده باشد 

که روش شناسی راستي آزمایی اطالعات، محل نظر و دقت جدی است. 
ســوم، به روزبودن داده ها و اطالعات و امــکان روزآمدکردن اطالعات 

است که باید به آن دقت شود. 
چهارم، روش برداشــت و متدولوژی ثبت و ضبط اطالعات اســت که 

می تواند منشأ کیفیت یا باعث آلودگی اطالعات شود. 
پنجم اینکه باید بین مفهوم آمار که بیشتر از جنس تعداد و پایشگری 
اســت و داده ها و اطالعات که از جنس محتواست، تفاوت قائل شد. حال 
آنکه در بســیاری از موارد، از فقر آماری جدی هم رنج می بریم و آمارهای 
جدید براســاس محاســبات آماری از داده های آماری قدیمی اســتخراج 
می شــود. همه این موارد می تواند در فایده منــدی داده ها و اطالعات در 
فرایند سیاست گذاری های حوزه های مختلف اختالالت بنیادی ایجاد کند. 
مدیران، سیاست گذاران، پژوهشگران و نقش آفرینان حوزه های مختلف و 
آحاد جامعه باید از خود ســؤال کنند کــه وقتی اطالعات موضوعی را در 
دســت نداریم، چگونه می توانیم در آن موضوع سیاست گذاری صحیحی 
انجام دهیم؟ وقتی تعداد زنان کشــور و ترکیب بندی سنی آنها، اطالعات 
تأهــل و تجــرد و متارکه شــان، الگوهــای پراکنش جغرافیایــي و گراف 
تحصیلی شان را نمی دانیم، چطور می توانیم در حوزه زنان سیاست گذاری 
صحیحــی انجام دهیــم؟  وقتی تعــداد دانش آموزان و دانشــجویان و 
اطالعــات فارغ التحصیالن، وضعیــت فعلی شــغلی فارغ التحصیالن، 
نقشــه فارغ التحصیالن رشــته های مختلف و پراکندگی جغرافیایی ملی 
و بین المللــی آنان را نداریــم، چگونه می توانیم سیاســت گذاری علمی 
آموزشــی انجام دهیم؟ وقتی اطالعــات مربوط به شــهر، فعالیت های 
شــهری، نقش آفرینان حوزه شهر، بزه های شــهری، ظرفیت های شهری، 
تعداد ماشــین ها و مدل رفت وآمدشــان، تعداد خانه هــا و آپارتمان ها و 
متراژ و جمعیت ســاکن آنها و مدل پراکندگــی جغرافیایی، ترکیب بندی 
جمعیتی شهری، الگوی پراکنش آنها، اطالعات مربوط به کسب وکارهای 
شــهری، اطالعات مرتبط با حمل ونقل عمومی و حمل ونقل غیررســمی 
عمومــی و  هزاران شــاخص اطالعات دیگر شــهری را نداریــم، چگونه 
می توانیم سیاست گذاری شهری انجام دهیم؟  وقتی اطالعات مربوط به 
مقــدار الگوی مصرف حامل های انرژی، تعداد افراد ســاکن در یک واحد 
مسکونی و نســبت مصرف آن واحد به جمعیت، تعداد کنتورهای شهر، 
مدل پراکندگی کنتورهای پرمصرف، مقدار مصرف ســوخت خارج از رویه 
رسمی و الگوی مصرف های اشخاص حقیقی و حقوقی را نداریم، چگونه 
سیاست گذاری انرژی انجام می دهیم؟!  وقتی اطالعات مرتبط با جوانان و 
جمعیت شناسی شان، الگوهای شغلی، مهارتی، تحصیلی، قومی، سالمت، 
عالقه ها و دغدغه هایشــان، تجربیات کاری و ظرفیت هایشان و اطالعات 
مربوط به سرانه های حوزه های مختلف مرتبط با جوانان را نداریم، چگونه 
در امور مربوط به جوانان سیاســت گذاری های صحیح انجام می دهیم؟ 
پرواضح هســت دامنه این سؤاالت به حوزه های بســیار زیاد دیگری هم 
کشیده می شــود که از حوصله این یادداشت خارج است. مدعای اصلی 
نگارنده این است که سیاست گذاری حوزه داده ها و اطالعات و به خصوص 
دولت الکترونیک در کشور از آنجا که محل ساماندهی و تأمین اطالعات پایه 
در کشور است، تأثیر مستقیم در تمامی حوزه های سیاست گذاری عمومی 
کشــور هم خواهد داشت که شایسته اســت برای آن تدبیر اساسی اتخاذ 
شود. استفاده از ظرفیت دانشگاه ها، شرکت های دانش بنیان، شرکت های 
فعال در حوزه داده کاوی و ظرفیت های بســیار عظیم بخش خصوصی و 
استارت آپ ها از مهم ترین امکان های پیش روی سیاست گذاران در موضوع 
طرح شــده است. در انتها برای صحت سنجی اجمالی بحث مطروحه در 
این یادداشت، خوب اســت بدانیم دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای 
رشــته های مختلف که برای ســاماندهی و نــگارش پایان نامه های خود 
احتیــاج به داده ها و اطالعات دقیق دارند و عمر و ذهن و روانشــان را در 
راهروهای ادارات و دستگاه ها می گذرانند و دست خالی بازمی گردند و در 
نهایت به داده ســازی پناه می برند، از بهترین گزارشگران و شاهدان فقر و 

آشفتگی داده ها و اطالعات پایه در کشور هستند. 

یادداشت 

رشد ۱۷.۶درصدی پایه پولی در سال منتهی به 
بهمن ۹۶

پایه پولی در پایان بهمن ســال گذشــته به ۲۰۳هــزارو ۹۶۰ میلیارد 
تومان رســید که نسبت به بهمن سال ۹۵، ۱۷٫۶ درصد رشد داشته است.

به گزارش فارس، رشــد پایه پولی در سال های اخیر اغلب از ناحیه رشد 
بدهی بانک ها به بانک مرکزی ایجاد شــده است.بخش منابع پایه پولی، 
بدهی بانک ها بــه بانک مرکزی، بدهی دولت بــه بانک مرکزی، خالص 
دارایی های خارجی بانک مرکزی و ســایر دارایی هاست و بخش مصارف 
نیز شامل سپرده بانک ها و مؤسسات اعتباری نزد بانک مرکزی و اسکناس 
و مســکوک نزد بانک ها و در دست اشخاص می شود.نتیجه ارقام بخش 
مصارف نشان می دهد حجم پایه پولی در پایان بهمن به ۲۰۳هزارو ۹۶۰ 
هزار میلیارد تومان رســیده که نسبت به  اســفند سال ۹۵، ۱۳٫۴ درصد و 

در ۱۲ماه منتهی به بهمن سال گذشته، ۱۷٫۶ درصد رشد داشته است.

خبر

در اولیــن روزهــای بهــار ۹۷، مرکــز بررســی های اســتراتژیک 
ریاســت جمهوری، اولین قسمت از برنامه «جعبه سیاه» را  روی سایت 
خود قرار داد که هدف آن بررســی نقش فرهنگ در حرکت جوامع به 

سوی موفقیت یا شکست، عنوان شده بود. 
از آنجایی که خبر ســقوط هواپیمای شرکت آسمان هنوز داغ است 
و جســد چندین مســافر، کماکان بر فراز قله های دناســت و همچنین 
در گزارش مجلس درباره این ســقوط نیز، بیشــترین سهم، به کاپیتان 
این پرواز داده شــد، این ویدئو با سرعت و اثرگذاری بیشتری در فضای 

مجازی دست به دست شد؛ «داری اشتباه می کنی کاپیتان».
دکتر امیر ناظمی، آینده پژوه و محقق سیاست گذاری علم و تکنولوژی، 
در این ویدئو، توضیح می دهد که پدیده ســقوط در همه نقاط جهان رخ 
می دهد، اما در بعضی از خطوط هوایی و در بعضی کشورها بیشتر است 
و با اشــاره به مطالعات یک محقق بــزرگ به نام هلمریش و مطالعات 
دو زبان شناس به نام های فیشــر و اوراسانو و تحقیقات شرکت بویینگ،  

روی جعبه های ســیاه، توضیح داده می شود که مهم ترین عامل سقوط 
در برخی از خطوط هواپیمایی مثل کره جنوبی و کلمبیا، وجود مشــکل 
رودربایستی و تعارف بیش از حد است که باعث می شود دادن اخطار و 
هشدار کمک خلبان به خلبان، با اختالل مواجه شود. سپس به این نتیجه 
مهم می رســد که زیردستان و رده های پایین تر، بایستی آزادی کافی برای 

گوشزدکردن اشتباه باالدستان با صراحت تمام را داشته باشند. 
مطرح کننده اولیه این نظریه، نویســنده ای مشهور به نام «ملکوم تی 
گلدول» است که در ســال ۲۰۰۸ کتابی با عنوان «تافته های جدا بافته» 
نوشت که در ایران با ترجمه میترا معتضد و نشر البرز منتشر شد. کتاب، 
تحلیل دقیقی است از رازهای موفقیت افراد بزرگی همچون استیو جابز 
و ستاره های ورزشی و نوابغ تجاری، که چه چیز یا چه کس، الهام بخش 
زندگی این غول ها بوده اســت و آنها چه وجوه مشــترکی داشته اند. این 
کتاب درواقع، متدولوژی تشــخیص مشــکالت زیربنایــی و روش ایجاد 
تغییرات برای حل این مشــکالت عمده است که مانع موفقیت افراد یا 
جوامع بوده است. «نظریه قومی سقوط هواپیماها» نام فصل هفتم این 
کتاب است که براساس تفسیر مکالمات جعبه سیاه پروازهای ساقط شده 
معروف صنعت هوایی نوشته شــده است. این فصل، با نگاهی به سیر 
تحقیقات مختلف و آنالیز داده ها و یافتن علل ریشــه ای این ســقوط ها، 
روش های جلوگیــری از این تعداد ســقوط و چگونگی نجات یک خط 

هوایی از ورشکستگی را مرور کرده است. 
نویسنده کتاب، پس از مرور ریزبینانه و جامع این تحقیقات، سرانجام 
به مهم ترین بخش این فصل می رســد که در سال ۲۰۰۰ خطوط هوایی 
کره، مشــاوری بین المللی به نام «دیوید گرینبرگ» را برای اداره عملیات 
پــرواز و اصالحات اساســی بــه کار می گیرد و به صورتــی جدی در راه 

توسعه خطوط هوایی خود گام برمی دارد. 
پــس می بینیم که هدف کلی این فصل این اســت که نشــان دهد 
چگونه خطــوط هوایی کره، بــا کمک گرفتن از مشــاوران بین المللی 
و اصــالح و حذف زبان کــره ای از گفت وگوهای داخــل کابین، ضمن 
دریافت جایزه فنیکس ۲۰۰۶، در شــش ســال از بدتریــن خط هوایی 
جهــان به یکی از امن ترین خطوط هوایی تبدیل می شــود. درواقع این 
خط هوایی وقتی موفق شد که اهمیت فرهنگ نسبت به فناوری را به 

رسمیت شناخت و این یک درس ملی بود. 
فضای حاکــم بر محیط های آموزشــی و کاری ایران اما به طور 
کلی با کشــورهای فوق متفاوت اســت. در محیط های کاری ایران، 
روابط بین پرســنل و مدیران، یا مبتنی بر قرابت و رفاقت دوطرفه  یا 
مبتنی بر رقابت اســت که در هر دو حالت، مشــکل گفت وگوی دو 
طرفه شــفاف و بدون رودربایستی وجود ندارد. اگر مسئله و مشکل 
کره جنوبی، رودربایســتی و وجود فاصله قدرت و پرسشــگری کم 

بوده است، مشکالت موجود در ایران، ریشه ای تر است. 
* اولیــن مشــکل، در زمان مدیریــت حوادث و بحران هاســت که 
انتقــال اطالعات الزم و دقیق به باالدســتان برای تصمیم گیری الزامی 
است. در برخی از حوزه های جدید، زبان مشترک تخصصی و کارگاهی 
نداریــم و در زمینه هایی هم که وضع بهتر اســت، گاهی نگاه فردی و 
منفعت طلبی، باعث می شــود تا پایین دست ها از دادن آمار و اطالعات 
واقعی اما ناخوشایند، به باالدست ها طفره بروند و این محافظه کاری، 
تصمیم گیری را مشــکل می کند و باعث می شــود تا یک حادثه، به یک 

بحران غیرقابل کنترل تبدیل شود. 
** مشــکل عمده دیگر وجود همین منفعت طلبی در قوانین پنهان 
سازمان هاســت که بــه کاپیتان ها یا مهندســان کنتــرل صنعتی، اجازه 
نمی دهــد در شــرایط خطرناک، تصمیمــات ایمنی بگیرنــد که ظاهرا 
برای ســازمان هزینه آور است چراکه ایشــان می دانند در این صورت، با 
متهم شدن به ترســویی، جایگاه خود را از دست می دهند و امکان رشد 
در فضای پر از تشــویق های کاذب، برای تولید و ســود بیشتر را نخواهند 
داشــت. گران ترشــدن هر روزه قطعات مصرفی حساس، کاهش قدرت 

خرید خدمات از سوی مردم، ناامنی شغلی، وجود مدیران متعهد بدون 
تخصص و عدم پاســخ گویی این مدیران نیز کفه ایمنی را نسبت به کفه 

سود و تولید سبک تر کرده و هوا خواهد کرد. 
*** مشکل زیربنایی دیگر جاافتادن این نگاه است که مدیران ارشد 
برخی از شــرکت ها، به جز جهت گیری های سیاسی متناسب و آشنایی با 
اصول کلی مدیریت، دیگر نیازی به دانســتن مباحث تخصصی ندارند و 
اشراف بر کلیات، برای احراز پســت های مدیریتی کافی است و طبیعی 
است که در چنین جوی، اقتصاد و بهره وری، مأموریت اصلی ایشان بوده 
باشد. نگاهی به حوادث اخیر نشان می دهد که تقریبا تمام این حوادث، 
در حوزه های چنین شــرکت هایی رخ داده است. وقتی داشتن تخصص 

الزامی نیست، دانستن اصول ایمنی که جای خود دارد! 
رسیدن به خودآگاهی جمعی و رفع نگاه فردی و سودجویانه، برای 
جلوگیری از ســقوط فردی یا سازمانی ضروری اســت. تربیت نیروهای 
مسئولیت پذیر، بدون داشتن سازمان های قانون پذیر و قانون محور، امری 

فانتزی و خیالی است. 
در گزارش ســقوط هواپیمای خط یاســوج آمده اســت که کاپیتان 

علیرغــم اخطار کمک خلبان و گزارش وضعیت هــوا، اصرار به کاهش 
ارتفاع و فرود می گیرد. ســؤال اینجاســت که نقش پایش و تست های 
دوره ای جسمانی و روانی پرسنل کلیدی در تداوم کار خلبانان چیست؟ 
روابط و ضوابط پیدا و پنهان حاکم بر شرکت هوایی آسمان، تا چه اندازه 
در تصمیم کاپیتان برای انجام پرواز از تهران مؤثر بوده اســت؟ ســوابق 
ذهنی کاپیتان، از گزارش های هوایی گذشته که گاهی ناقص  یا متعلق به 
زمان قبل تر بوده اند، تا چه اندازه بر تصمیم کاپیتان مبنی بر فرود ناایمن 

در یاسوج اثر داشته است؟ 
فصــل هفتــم کتاب ملکــوم تی گلــدول، مبتنی بــر تحقیق و 
مطالعه بوده و ارائه ویدئویی آن از سوی یک نهاد مهم تحقیقاتی، 
امری قابل تقدیر و تأمل اســت، اما راســت این است که شبه نظریه 
مطرح شــده در ایــن ویدئو، نمی توانــد حوادث و اتفاقــات متنوع 

رخ داده در صنایع هوایی ما را توضیح داده و ریشه یابی کند. 
هواپیما فقط یک سیســتم هوشــمند شــامل تجهیزات برقی و 
ابــزار دقیق نیســت، بلکه یک مجموعه زنده و یکپارچه اســت که 
برای ســقوط آن، وقــوع هم زمان هفت خطا و وجود حداقل ســه 
پیش شــرط، الزامی اســت که عبارت اند از: وجــود یک نقص فنی 
تجهیزاتی اساســی، بدی اثرگذار آب و هوا، اشتباهات تصمیم گیری 

خلبان  یا خطای انسانی در اثر خستگی و... . 

ما نمی توانیم دو مورد از پیش شرط ها یا علت های الزم برای سقوط 
یک هواپیما را نادیده بگیریم و همه دالیل را به ســطح خطای انســانی 
اپراتورهــا تقلیل دهیم  یا بدتر اینکه، همه خطاهای انســانی را به نوع 
و جنس رابطه بین باالدســت و پایین دست مربوط کنیم. هیچ حادثه ای 
تک علیتی نیســت و الزم است تا ده ها علت، در طول زمان مانند اجزای 
یک پازل در کنار هم قرار گرفته و نهایتا با بروز علت آخر، که احتماال یک 
خطای انسانی است، زنجیره حوادث تکمیل شده و فاجعه رخ دهد که 
حاال دیگر، این خطای انســانی، صرفا یک رویداد ماشــه ای است. یعنی 
پیش از این، به وجود اسلحه و فشنگ و خشاب گذاری و کشیدن گلنگدن 
و نشــانه گیری و...  نیاز است. این یک واقعیت پذیرفته شده علمی است 
که در یک سیســتم ایمن دارای قابلیت باالی اطمینان، یک خطا نباید و 
نمی تواند منجر به بروز حادثه شود. طراحی مدرن هواپیما نیز به گونه ای 
اســت که باالترین سطوح خدشــه ناپذیری ایمنی را داشته باشد تا مانع 
بروز خطا و گســترش نقص منتهی به سقوط شــود. مقصر جلوه دادن 
افرادی که اتفاقا دست آنها از دنیا کوتاه شده است، خطاهای سیستمی را 
نمی پوشاند و هرگز ما را به سمت تغییرات اصالحی و سازنده در سیستم 

ایمنی پرواز سوق نمی دهد. 
حرکــت اصالحــی و انقالبی خطوط هوایــی کره در ســال ۲۰۰۰ و 
به کارگیری مشــاوران بین المللی برای شناسایی مشکالت، نشان داد که 

عمده مشــکالت کره ای ها، فرهنگی و گفتاری و احترامی است و اجرای 
جدی اصالحات توصیه شــده نیز نشان داد که کره مصمم است تا در راه 
توســعه گام بردارد. درس بزرگ این ماجرا برای مــا نیز لزوم انجام یک 
جراحی بزرگ در سیستم مدیریت ایمنی پرواز در شرکت های خصوصی 
و دولتی است. اغراق نیست اگر بگوییم علم ایمنی هوایی جهان، مدیون 
ســازمان ها و سیستم های هوایی کشور ماســت. کلکسیون سقوط های 
متنوع هوایی ما، باعث گسترش ســناریوهای واقعی می شود که ارزش 
مطالعاتی داشته و فرصتی را برای مدارس و مراکز ایمنی هوایی جهان 
مهیا می کند تا با بررســی و موشــکافی این حوادث و تدوین درس های 
گرفته شــده از این سقوط ها، رفته رفته نظام قانونی بین المللی را اصالح 

کنند. 
بــا تکرار حــوادث و نادیده گرفتن هربــاره علت ها و نشــنیده گرفتن 
پچ پچ های اجتماعی و تــالش برای معرفی یک مقصر، اعتماد مردم به 
متولیان امور کم رنگ می شود. محصول این بی اعتمادی نیز، رفتن مردم 
و مصرف کنندگان، به ســوی شــرکت های خدماتــی خارجی و کاالهای 
غیرایرانی است و خسارت های این بی اعتمادی، در سال حمایت از کاال و 

خدمات ایرانی، غیرقابل قبول خواهد بود. 
*سرممیز رسمی  QHSE و مدرس و مشــاور پیاده سازی مدیریت 

ایمنی فرآیند

نسخه ایرانى «دارى اشتباه مى کنى کاپیتان!»

شــکوفه حبیب زاده: بازي ارزي کماکان ادامه دارد. راهکارهاي موردنظر 
دولت براي مهار قیمت ها و کنترل بازار ســیاه، چندان تاکنون اثربخش 
نبــوده و بازار هم از آن تبعیت نکرده اســت. وضعیت بحراني کنوني از 
دید برخي کارشناســان، نیارمند فرماندهي اقتصــادي بود که در دولت 
دوازدهم به دلیل نامشخص، تضعیف  شــده و نتوانسته وضعیت را در 
حالت نرمال قرار دهد. وحید محمودي، اقتصاددان و عضو هیئت علمي 
دانشــکده مدیریت دانشگاه تهران، در گفت وگو با «شرق»، معتقد است: 
«داخل کشــور وحدت فرماندهی در حوزه مدیریــت اقتصادی نداریم 
و هرکســی حرف خودش را می زند. یک  بــار می گوییم اقتصاد مقاومتی 
اســت و فرمانده اش هم آقای جهانگیری است و یک  بار او را از گردونه 
تأثیرگــذاری و مدیریت اقتصــادی خارج می کنیم. معــاون اقتصادی، 
وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، ســازمان مدیریت، دســتیار ویژه 
رئیس جمهور و افراد مختلفی در سیســتم در حوزه اقتصادی هستند، اما 
وحدت فرماندهی نیســت. در شرایطی که بحران ها و محدودیت وجود 
دارد، امر فرماندهی بیشتر خودش را نشان می دهد. این شاید اشتباه بود 
که آقای جهانگیری را از این عرصه خارج کردند». محمودي معتقد است 
کلید افزایش نرخ ارز از اولین اظهارنظرهاي وزیر اقتصاد کنوني آغاز شد. 
آن زمان که تأکید کرد نرخ سود بانکي زیاد است و باید آن را کاهش داد، 
پیامي که از زبان این مقام مســئول به بازار منعکس شد، نااطمیناني بین 
فعاالن اقتصادي و حرکت نقدینگي سوي بازار ارز بود. همچنین او تأکید 
مي کند براي دولت هم چندان ناخوشــایند نبود که نرخ ارز براي جبران 
کسري بودجه با افزایش روبه رو شود، اما افسار این حمایت پنهان، پس 
از سال جدید، از دســت دولت در رفت. او این اتفاق را به نوعي همزاد 
رخداد دي ماه سال گذشــته مي داند. زماني که براي مخالفت با دولت، 
بســتري را براي تحریك مردم به اعتراض فراهم کردند، اما به ســرعت 
وضعیت از کنترل خارج شد. به گفته این اقتصاددان زمان، زمان سختي 
است: «از طرفی یک سری چالش های نهادی و ساختاری در اقتصادمان 
داریم و از طرف دیگر، امســال شــاهد اتفاقاتی مانند فعال شدن مثلث 
ترامپ- نتانیاهو- بن سلمان یا بحث خروج از برجام و استقرار تیم امنیت 
ملی ترامپ هســتیم که به همراه سایر مسائل، همایندی چالش ها و هم   
برایندی چالش ها را شکل داده است. درواقع سال ۹۷ سال همایندی و 
هم  برآیندی چالش هاست و اثر سینرژتیکی که روی هم می گذارند نگرانی 
را مضاعف می کند». با این همه او به دولت توصیه مي کند که در شرایط 
کنوني به اصالح تیم اقتصادي اش روي   آورد و براي پس از آن فکري به 
حال برنامه ریزي براي حل این بحران و با اتمام دوره ریاســت سیف بر 
بانك مرکزي، به فکر انتخاب رئیس کل بانك مرکزي هماهنگ با شــرایط 

بحراني کنوني باشد. 

  در شرایطي هســتیم که دالر از مرز شش هزار تومان گذشته  �
و نــرخ چهارهــزارو ۲۰۰ تومان دولتي اعالم شــده اســت که 
اظهارنظرهاي متفاوتي نســبت به آن مطرح شــده. برخي آن را 
راهکاري درســت قلمداد مي کنند و برخي آن را راهکاري بسیار 
دچار اشــکال زیرا تأکید دارند بازار از آن تبعیت نمي کند که این 
را به وضوح شاهد بودیم. این آشفته بازار ارز ریشه در کجا دارد؟

نــرخ ارز متغیر اقتصادي اســت و طبیعتا میــزان تغییراتش به طور 
طبیعي بایــد تابع قانون عرضه و تقاضا در بازار باشــد و انتظار منطقي 
این اســت که این نرخ بدون دســت کاري و با کارکــرد صحیحي که در 
بازار مي تواند داشــته باشــد، مشــخص شود. منتها در کشــورهایي که 
محدودیت هاي نهادي وجود دارد و این محدودیت ها و احیانا مدیریت ها 
باعث مي شود بازار نتواند آن طور که اقتضاي نظام بازار آزاد است عمل 
کند، بحــث مدیریت ارزي هم پیش مي آید. منتهــا مي توان به مدیریت 
ارزي، حداقلي و حداکثري نگاه کرد. مدیران اقتصاد کشــور باید ریشه ها 

و علل تغییر یا نوســان شــدید در متغیر اقتصادي 
را رصــد کنند تا اینکه منتظر افتادن اتفاق باشــند 
تا بــا آن برخورد کنند. شــما را ارجاع مي دهم به 
اولین صحبتي که وزیر اقتصاد فعلي بعد از اینکه 
مسئولیت وزارت را برعهده گرفتند، داشتند. اولین 
موضع ایشان این بود که نرخ سود بانکي باالست 
و باید نرخ ســود بانکــي تعدیل شــود و براي ما 
قابل قبول نیســت که نرخ تــورم ۹ درصد و نرخ 
ســود بانکي ۱۸ درصد و احیانا بیشتر باشد. اگر به 
تغییرات نــرخ ارز در این مقطع زماني رجوع کنید 
دقیقا از همان ســخنراني شــروع مي شود. گاهي 
این حرف را یک فعال اقتصادي مي زند، گاهي یک 
مرجع تقلید به نرخ بهره بانکي اعتراض مي کند یا 

تولیدکننده ها مي توانند نقد داشــته باشند. هر ذي نفع اقتصادي یا کسي 
که نسبت به این فضا احساس مسئولیت مي کند، مي تواند اظهارنظر کند. 
اما وقتي این صحبت ها از ســمت وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزي 
و مســئوالن ارشد اقتصادي مطرح مي شود، از نگاه سیاست گذاري دیده 
مي شود و طبیعتا آثارش متفاوت از آثار سایر افرادي است که در جامعه 
صحبــت مي کنند. وقتي چنیــن موضوعي از زبان وزیــر اقتصاد مطرح 
مي شود، یک پیام مشخص دارد. تصور کنید وقتي حجم قابل توجهي از 
نقدینگي در فضاي بانکي رفته و به صورت سپرده است، فعال اقتصادي 
که منابعش را سپرده گذاري کرده، احساس نگراني مي کند و دنبال بازار 
آلترناتیو مي گردد. بازار مسکن که در رکود است و نقدشوندگي اش پایین 
اســت. بنابراین وقتي نااطمیناني ها در فضاي سیاسي باال مي رود، تمایل 
به حضور در آن بخش کمتر مي شــود. بازار بورس هم محدود اســت؛ 
ظرفیت باالیي ندارد و عملکرد چهار، پنج سال اخیر در بازار سرمایه هم 
براي ســرمایه گذاراني که در بازار بورس بوده انــد، جذاب نبود. طبیعي 

است سیل نقدینگي یا به قول معروف اژدهاي نقدینگي حرکت کند. این 
حرکت باید به کدام ســمت برود؟ طبیعتا بازاري که مي تواند با توجه به 
مجموعه عوامل جذاب باشد؛ بازار طال، سکه و ارز. از آن مقطع مورد نظر 
شاهد بودیم که آرام آرام این انتقال نقدینگي رخ داد. حال آنکه در حال 
حاضر، بحث افزایش نرخ سود سپرده هاي مردم دوباره مطرح مي شود 
و حتي افزایش ســود ســپرده ها تا ۲۱ درصد هم اتفــاق مي افتد. عامل 
دیگري که طرف تقاضا را تهییج کرد، شکل گیري مثلث ترامپ- نتانیاهو- 
بن سلمان بود. در این کشــورها افراطي ترین سیاست مداران که در طول 
تاریخ وجود دارند، هماهنگ شــده اند و منسجم برنامه ریزي مي کنند که 
با ایران برخورد کنند. این برخورد مي تواند جنگ باشد یا شکل هاي دیگر؛ 
در عمل شاهدش خواهیم بود. از طرف دیگر، هیئت حاکم بر کاخ سفید 
تغییر مي کند؛ وزیر خارجه کنار مي رود و رئیس سیا جایگزینش مي شود، 
جان بولتون به عنوان دشــمن شماره یک ایران در رأس هرم امنیت ملي 
آمریکا قرار مي گیرد. همه اینها مي تواند پالس هایي نسبت به نااطمیناني 
در بازار یا بدترشدن شرایط اجتماعي، سیاسي و اقتصادي را داشته باشد 
یا حداقل پالس احساس ناامني نسبت به این شرایط وجود داشته باشد. 
در همین راســتا خروج از برجام تکمیل کننده عامل دوم اســت؛ ترامپ 
به شدت در ســخنراني ها و توییت هایش تهدید کرده در اردیبهشت ماه 
از برجام خارج خواهد شــد مگر اینکه برجام اصالح شود. اصالحي که 
مي گوید برنامه موشکي در برجام گنجانده شود. جمهوري اسالمي هم 
که مخالف هرگونه تغییر در برجام اســت. یکــي از آثاري که این اتفاق 
مي تواند داشــته باشــد، کاهش فروش نفت ایران است. یعني در طرف 
عرضــه ارز، این پیش بیني وجود دارد که ذخیره ارزي محدود شــود زیرا 
اگر نتوانیم حداقل به اندازه امسال در سال آینده نفت بفروشیم، طبیعتا 
درآمد نفتي مان هم کم خواهد شد. پیش بیني اي که وجود دارد این است 
که فروش نفت ما تا ۵۰۰ هزار بشــکه کم شــود. بدیهي است اگر چنین 
شــود، درآمد دولت را به میزان قابل توجهي کاهش خواهد داد. مطلع 
هســتید که امســال دولت به سختي توانســت بودجه خودش را ببندد 
و حتي به نظرم متوســل به روش هاي سلبي شــد که بتواند با افزایش 
جریمه هــا، عوارض خروج و راه هاي مختلف بودجــه را ببندد. بنابراین 
محدودیت روي عرضه ارز وجود خواهد داشــت. دامنه پیامد جوي که 
اشاره کردم مي تواند فقط فروش نفت نباشد. ممکن است سرمایه گذاري 
یا اعالم آمادگي ها براي ســرمایه گذاري در کشور با مشکل مواجه  شود. 
توتال در سرمایه گذاري  دست دست مي کند، بانک اوبر انصراف مي دهد. 
سایر سرمایه گذاراني که براي آمدن به ایران در صف بودند، عقب نشیني 
مي کنند و ســایر چالش هایي که در نظام مالــي مي تواند براي ما ایجاد 
شود و حتي مشکل سوییفت و سایر مشکالت دیگر که مي تواند در نقل و 
انتقال مالي در کشور به وجود بیاید. همه اینها انبوهي از نگراني است که 
مي تواند عرضه و تقاضاي ارز را تحت تأثیر قرار دهد. دولت عرضه کننده 
اصلي ارز اســت و به عبارتي نفت تأمین کننده ارز ماست. از طرف دیگر 
براي فعاالن اقتصادي با محدودیت هایي که به وجود مي آید، انتقال ارز 

به داخل یا خارج مشکل مي شود. بنابراین بازار فریز مي شود.
وقتي نگراني وجود داشــته باشد، تقاضاي انتظاري شکل مي گیرد و 
مــردم فراتر از چیزي که نیاز دارند ارز را به عنوان یک کاالي ســرمایه اي 
خریــداري مي کنند و به جایي مي رســد که میزان تقاضــاي ارز افزایش 
مي یابد. براســاس گزارش آقاي پورابراهیمي، رئیس کمسیون اقتصادي 
مجلس، در اســفندماه ۳۰ میلیارد از کشــور خارج شده و ۲۰ میلیارد در 
داخل کشور در داخل بالش ها قرار گرفته است که نشان مي دهد حجم 
قابل توجهــي از منابع موجود ارزي به این صورت از شــبکه اقتصادي 
خارج شده و براي تقاضاي واقعي در بازار ایجاد محدودیت کرده است. 
اگر به تقاضاهاي واقعي پاسخ داده نشود، افراد چگونه ارز موردنیازشان 

را براي دارو، مسافرت یا سایر نیازهایشان تأمین کنند؟ 
�  باز هم در این زمان، ظــن بازي دولت با بازار 

براي جبران کسري بودجه شد. نظر شما چیست؟
حداقل این نقد و ابهام به دولت وارد بود که 
بخش مهمي از عوامل افزایش نرخ ارز پیش از 
سال جدید، با نقش و اراده دولت بود یا حداقل 
تمایل دولت بر ایــن افزایش بود تا بتواند منابع 
ریالــي اش را تأمین کند منتها به نظر مي رســد 
در مقطعــي پس از ســال نو، کنترل شــرایط از 
دستش خارج شــد، درســت مثل آشوب هایي 
که در دي مــاه رخ داد و یک عده در مشــهد با 
حمایت هایی شــروع کردند بــه ایجاد تالطم و 
تخریب دولــت، اما کنترل اوضاع از دستشــان 
خارج شد. ارز هم دقیقا این شرایط را پیدا کرد. 

  نقش دولت در بازار در حد اتهام است یا واقعیت؟ �
نمي توانیــم صددرصد بگوییم. اما به تجربه که رجوع  کنیم احتمال 
اینکه واقعي باشــد بیشتر اســت، زیرا دولت هاي دیگر هم گاهي به این 
روش متوســل شــده اند و حداقل اینکه دولت به این اتفاق در مقطعي 
راضي بوده و اگر راضي نبود مي توانست همان زمان مدیریت کند. ناگفته 
نماند که مدیریت ارزي در کشــور ما در این بازه زماني از هر زمان دیگري 
ضعیف تر بوده و توان مدیریت این بازار در این شرایط پیچیده را نداشت. 

این هم یک عامل اثرگذار بود. 
  البته جو رواني هم بر بازار نقش جدي داشت؟ �

عوامل غیراقتصادي مؤثر بر بازار ارز هم زیاد هستند. در جامعه اي که 
سرمایه اجتماعي پایین مي آید یا رابطه دولت و ملت تضعیف مي شود، 
طبیعتــا هیجاني رفتار مي شــود و حتي ممکن اســت برخوردها براي 
حضور در بازار، افراطي به نظر بیاید یا واکنشــي که نسبت به یک کنش 
صورت مي گیرد. فعاالن اجتماعي و توده مردم تقریبا در یک ســال اخیر 

بعد از انتخابات، به واسطه مواضعي که آقاي روحاني و تیمش گرفت، 
فاصله شــان از دولت بیشتر شد. این فاصله در جریان نرخ ارز بیشتر شد، 
چــون آقاي روحاني در مصاحبه گفت نــرخ ارز افزایش پیدا نمي کند و 
دولــت بازار را کنتــرل مي کند و به مردم قــول داد، اما وقتي عکس این 
اتفاق رخ داد، فضاي بي اعتمادي بیشتر شد و کاهش سرمایه اجتماعي 
نقش خودش را بازي کرد. متغیرهاي اجتماعي- انساني نقش کمي در 
حوزه هاي انساني ندارند و باید به این مسئله توجه کنیم. به نظر مي رسد 
حکمراني توســعه اي یا نظــام تدبیرمان در کلیت سیاســت گذاري هاي 
داخــل و در حوزه بین الملل، نیازمند بازمهندســي اســت تا بتواند بهتر 
حوزه هــاي اقتصادي- اجتماعي را مدیریت کنــد، زیرا این دو بخش اثر 

متقابلي روي هم دارند. 
  و اینکه درک کند که اصال چنین چیزي وجود دارد. �

دقیقــا. از طرفي یک ســري چالش هاي نهادي و ســاختاري در 
اقتصادمــان داریم و از طرف دیگر، امســال شــاهد اتفاقاتي مانند 
فعال شــدن مثلث ترامپ- نتانیاهو- بن ســلمان یا بحث خروج از 
برجام و اســتقرار تیم امنیت ملي ترامپ هستیم که به همراه سایر 
مســائل، همایندي چالش ها و هم  برایندي چالش ها را شــکل داده 
اســت.  در واقع سال ۹۷ سال همایندي و هم برایندي چالش هاست 
و اثر سینرژتیکي که روي هم مي گذارند، نگراني را مضاعف مي کند. 
فــرض کنید وقتي ســیل خــروج تحصیل کرده هاي دانشــگاهي و 
نخبگان کشور افزایش پیدا کند به جز آنکه منبع اصلي که مغزشان 
اســت را مي برند، منابع ارزي کشور را هم با خود مي برند. خیلي از 
خانواده ها هستند که فرزندانشــان مي روند و خودشان هم تصمیم 
به رفتن مي گیرند. وقتي ســیل تقاضا براي خــروج از ایران افزایش 
مي یابــد، به طور طبیعــي بخش زیادي از منابع ارزي هم از کشــور 

خارج مي شود. منابع ارزي کشور هم محدود است. 
  عملکرد دولت در این شرایط بحراني را چطور ارزیابي مي کنید؟ �

دولت در ایــن فاصله طوري عمل کرد که چندیــن نرخ بیرون آمد. 
چند نوع نــرخ دولتي در این مدت اعالم شــد و نــرخ صرافي ها هم با 
یکدیگــر متفاوت بود. کاري که دولت کــرد، تک نرخي کردن ارز نبود، اما 
این اقدام یک گام رو به جلو بود. نتیجه اشــتباه سیاســت گذاري دولت 
باعث شــد نرخ هاي مختلفي شــکل بگیرد. این یک گام به جلو بود که 

حداقل ارز هایي که توســط دولت تعیین نرخ مي شود را یکي کردند، اما 
همچنان این شرایط متفاوت از شرایط دولت آقاي خاتمي است که نرخ 
ارز را تک نرخي کرد. آن زمان، ارزي که در بازار بود، هر فردي مي توانست 
مراجعه کرده و با همان نرخ متقاضي یا فروشنده ارز باشد. پس االن این 
تدبیر به عنوان مرحله اي کــه بتواند مجموعه نرخ هاي ارزي متفاوت را 
یکي کند، یک گام رو به جلوســت، اما مشکل بازار به صورت بنیادي حل 
نشــده و همچنان یک نرخ بازار آزاد داریم. اگر ارز آزاد را به عنوان قاچاق 
تلقي کنیم کار قابل قبولي نکرده ایم. باالخره یک ســري از مردم نیازهاي 
ارزي دارنــد. چطور باید این نیازها را تأمیــن کنند؟ این نیازها فراتر از این 
است که کسي بیمار باشد یا مي خواهد در سال یک بار به مسافرت برود 
و هزار یورو بخرد. اگر کســي خواست براي مســائل کاري چندین بار به 
مسافرت برود، ارز را باید از کجا تأمین کند؟ در قاچاق هم فروشنده و هم 
خریدار مقصر تلقي مي شــوند. به هر حال افراد باید نیازشان را به نوعي 
تأمین کنند. نســبت برابري ارزها هم خیلي شــفاف مطرح نشده است. 
سال هاست که مي گوییم دالر از نرخ مبادالت ارزي ما حذف شده و تنها 
نرخي که در موردش قیمت چهارهزارو ۲۰۰ تعیین مي کنیم، دالر است. 

باید نرخ سایر ارزها را هم شفاف اعالم کنند. 
  این اقدام و دالریزه شدن بازار، چه تبعاتي براي بخش هاي دیگر  �

اقتصاد به همراه خواهد آورد؟
آثار رواني و انتظاري باعث شــده نرخ ارز روي سایر حوزه ها و بازارها 
هم تأثیرگذار باشد. ما مي گوییم کاالیي که غیرقابل تجارت است و ارزبري 
ندارد، تحوالت نرخ ارز نباید در موردش تأثیرگذار باشد اما این طور نیست. 
این نتیجه همان نااطمیناني هایي اســت که وجود دارد. به همین دلیل 
افزایش نرخ ارز روي ســایر بازارها هم تأثیرگذار بود. آثار تورمي نرخ ارز 
مي تواند در بازارهاي دیگر هم تأثیر بگذارد و نهایتا عدد کل تورم را امسال 
متأثر کند. پیش بیني هایي از قبل بود که نرخ تورم مثبت مي شود. اتفاقي 
که در مورد نرخ ارز افتاده، مي تواند درصد افزایش را بیشتر کند. افزایش 
نــرخ تورم در نتیجه افزایش نرخ ارز به طور طبیعي قدرت خرید مردم را 
کم کرده و آثار توزیعي روي فقر و شــکاف درآمدي خواهد داشــت. در 
اقتصادي که به دلیل فشــار تقاضا و نیز فشــار عرضه قیمت ها افزایش 
مي یابد، مسلما درآمد واقعي مردم کاهش یافته و فقر گسترش مي یابد. 
نرخ ارز بر تورم ناشي از فشار عرضه (قیمت کاالها و خدمات) مؤثر است 

و عینا بر وضعیت قدرت خرید مــردم تأثیر مي گذارد. اگر در یک اقتصاد 
سیاســت هاي تنظیم بازار وابســتگي به واردات کاال داشته باشد، آن گاه 
افزایــش نرخ ارز تأثیر قابل توجهي بر قیمت کاالهاي مختلف مي گذارد 

که در نتیجه بر وضعیت تعمیق فقر مؤثر است.
  از ســوي برخي کارشناسان افزایش بین ۲۵ تا ۳۰ درصدي براي  �

کاالها به سبب رشد نرخ ارز، در ســه ماهه نخست امسال پیش بیني 
شده است. این نرخ را تأیید مي کنید؟

بله مي تواند براي برخي کاالها اتفاق بیفتد.
  بانک مرکزي راهکاري بــراي مردم ارائه کرده و گفته دالر تاریخ  �

انقضا دارد و دالرهاي قدیمي قاچاق محسوب خواهند شد تا مردم 
حتما حســاب ارزي باز کنند. در گذشته تجربه اي داریم. در سال ۹۱ 
وقتي دالر گران شــد، مردم براي دریافت دالرهایشــان به بانک ها 
مراجعه کردند. بانک هــا چندین ماه از ارائه دالرهــا امتناع کردند 
و پــس از آن، ریال با نــرخ پیش از گران شــدن در اختیار صاحبان 
حســاب ارزي قرار دادند. این اتفاق به صورت واضح کاله گذاشتن 
بر ســر مردم بود. چطور مردم دوباره به بانک مرکزي براي گشودن 

حساب هاي ارزي اطمینان کنند؟ 
مردم شــرایط فعلي و گذشــته را مي بینند. در زمان احمدي نژاد 
فضــاي التهــاب و محدودیت هاي ارزي شــکل  گرفــت، آن زمان 
حســاب هاي ارزي بــا نرخ ســود خوبي وجــود داشــت و افراد و 
مجموعه هاي اقتصادي زیادي ســپرده گذاري ارزي کرده بودند. پول 
نقد ارزي به حسابشــان گذاشته بودند و در مقطعي که نرخ ارز باال 
رفته بود، مي  خواستند پولشان را پس بگیرند. بانک ها مي گفتند پول 
نقد نداریم و ثانیا مي گفتند براســاس نرخ بانک مرکزي ریال به شما 
مي دهیم. مردم مي گفتند ما به شــما یورو و دالر داده ایم و همان را 
مي خواهیم؛ اگر هم ندارید براســاس نرخ بــازار آزاد برگردانید. این 
نبود بي اعتمادي از گذشــته هم بوده است. مثالي مي زنم که شاید 
جنبه شوخي دارد اما آثار مشــابهي دارد. زماني که فضاي ملتهب 
ارز و بازار بود، فردي عشایر در یکي از استان ها در بانک ۳۰۰ میلیون 
سپرده گذاري کرده بود. یک روز با همان لباس محلی به بانک رفته 
و خواهان پول هایش شــد. گفتند ما االن پول نداریم، اما اصرار کرد. 
بــا کمک گرفتن از بانک هــاي دیگر پولش را تأمیــن کردند. این فرد 

نگاهي به گونــي پول هایش کرد و گفت حاال پول هــا را برگردانید؛ 
مي خواستم مطمئن شــوم که پول هایم در بانک موجود است. این 
فرد از روي ســادگي به ســپرده اش این طور نگاه مي کرده. االن هم 
مــردم مي خواهنــد از پولي که در بانک دارند، صیانت شــود. بانک 
مرکــزي باید تضمین بدهد که ســپرده ارزي را با نــرخ متعارف باز 
مي کند و مردم پولشــان را بگذارند، اما باید این تضمین باشد که هر 
زمان خواســتار پولشان بودند، اصل و فرع پولشان را بتوانند دریافت 
کنند. اگر هم ارز مطرح نبود که پولشان را بگیرند، باید تضمین باشد 
کــه به نرخ بازار آزاد تســویه کنند. قول دادن کافي نیســت. تهدید، 
روش  حرفه اي بــراي مدیریت بازار ارز نیســت. طبیعتا دالر مربوط 
به هر زماني که باشــد، ارز معتبر است و اگر اینجا قبول نکنید، مردم 
پولشــان را دور نمي ریزند. تا تضمین ندهید هم پولشــان را به شما 
نمي سپارند و پولشــان را از کشور خارج مي کنند. کسي که مي تواند 
اینجا دالر تهیه کند اگر شــما راه را ببندید، مسیر دیگري پیدا مي کند. 

روش هاي تهدید و برخورد امنیتي هرگز جوابگو نیست. 
  اگر شما در دولت بودید، در شرایط وخیم کنوني چه راهکاري  �

ارائه مي کردید؟ 
چــرا باید اجازه دهیم وضعیت به اینجا برســد؟ چــه عواملي مؤثر 
بوده که این وضعیت پیش آمده؟ شــما به جایي مي رسید که یک سري 
برخوردها اجتناب ناپذیر مي شود. مثال پیمان سپاري ارزي که اتفاق افتاده 
یا مجبورکردن افراد براي اینکه در مقابل دریافت ارز، حتما کاال به خارج 
از کشــور صادر کننــد، اما در عمل ارز این کاال به کشــور برنمي گردد. در 
شــرایط محدودیت ارزي کشور منطقي است که بانک مرکزي رصد کند 
کساني که براي صادرات، ارز گرفته اند، وقتي کاال صادر شد، ارز به سیستم 
برگردد، مثال اخیرا پتروشــیمي ها را مجبور کرده اند که یک ســري منابع 
به بازار بیاورند. این تا حدودي اجتناب ناپذیر اســت. شــرایطي در حوزه 
بین الملل داریم که قابل درک است. نمي گوییم اگر ما در سیستم بودیم، 
این محدودیت ها را شــاهد نبودیم اما یک بخش از این مســائل دست 

مدیریت اقتصادي دولت و بخشي هم فراتر از دولت است. 
  نســبت به اظهارنظر برخــي دولتمردان مبني بــر آنکه عوامل  �

غیراقتصادي، افزایش شتابان نرخ ارز را به همراه آورده و پاي گروهي 
در میان است، نظرات متفاوتي وجود دارد. برخي آن را تأیید و برخي 

آن را رد مي کنند. در هر دو سناریو، نقش دولت چه مي توانست باشد؟
این روزها مي شــنویم که عوامل غیراقتصادي و همان کساني که در 
مشهد آن اتفاقات را رقم زدند، پشت این داستان هستند. من این گفته ها 
را رد یــا تأیید نمي کنــم؛ اما به هر حال دولت مخالفانــي دارد و طبیعي 
اســت. در کشورهاي در حال توسعه و توسعه نیافته نگاه توسعه مداري 
بر رفتار سیاست گذاران و فعاالن سیاسي کشور حاکم نیست و کساني که 
دلسوزي و نگاه توسعه اي دارند، مالحظات باندي و سیاسي خودشان را 
بر نگاه توســعه اي کشور اولویت نمي دهند. ممکن است بخشي از اینها 
واقعیت داشــته باشد؛ اما بحث این اســت که دولت چطور بتواند برای 
این بحث ها تدبیر کند. داخل کشور وحدت فرماندهي در حوزه مدیریت 
اقتصادي نداریم و هرکســي حرف خــودش را مي زند. یک بار مي گوییم 
اقتصاد مقاومتي اســت و فرمانده اش هم آقاي جهانگیري است و یک 
بار او را از گردونه تأثیرگذاري و مدیریت اقتصادي خارج مي کنیم. معاون 
اقتصادي، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزي، سازمان مدیریت، دستیار 
ویژه رئیس جمهور و افراد مختلفي در سیستم در حوزه اقتصادي هستند؛ 
اما وحدت فرماندهي نیست. در شرایطي که بحران ها و محدودیت وجود 
دارد، امر فرماندهي بیشتر خودش را نشان مي دهد. این شاید اشتباه بود 

که آقاي جهانگیري را از این عرصه خارج کردند.
  مگر االن فرمانده اقتصاد مقاومتي نیستند؟ �

در دولــت دوم آقــاي روحاني نقش آقاي جهانگیــري در این زمینه 
کمتر شــده. نمي خواهم اصراري روي فرد خاصي داشــته باشــم؛ اما 
این فرماندهي تضعیف شــده و این نکته اي اســت که بازار ارز و شرایط 

اقتصادي کنوني را رقم زده است.
  کارشناسان معتقدند به هر حال به ثبات در زمینه ارز و طال خواهیم  �

رسید؛ اما در شــهریور که سررسید سپرده هاي ۱۸ درصد سال گذشته 
مي رسد، اگر سود بانکي باال نرود، نقدینگي خارج شده و سودهاي بازار 
ارز هم که در دســت مردم است، در بخش مسکن هزینه خواهد شد. 

نظرتان چیست؟
چنین شرایطي رخ خواهد داد. اینکه بتواند بازار مسکن را ملتهب 
کند یا نه، به شرایط سیاســي ما در آن مقطع یا ماه هاي آینده بستگي 
دارد. اگر تنش و فشــار در فضاي بین المللي بیشتر شود و خطر جنگ 
و ناآرامي باشــد، با وجود اینکه ظرفیت نقدینگي وجود دارد که وارد 
بخش مســکن شــود؛ اما نااطمیناني ها مي تواند این بخش را باالنس 
کنــد و اجازه ندهد التهاب در بازار مســکن رخ دهد. االن نمي توان با 
قطعیت در این زمینه نظر داد؛ اما باید اشاره کنم در حوزه بانکي یکي از 
نگراني ها که آثارش را در فضاي اقتصادي و نرخ ارز گذاشته، این است 
که دولت در شرایطي است که توان پرداخت ۷۰۰ هزار میلیارد تومان 
بدهــي اش را ندارد. بدهي به پیمانکارهــا، بانک ها و تأمین اجتماعي. 
در این صورت بنگاه هاي اقتصــادي و طلبکاران و پیمانکاران همچنان 
در مشــکالت نقدینگي شــان باقي مي ماننــد و از طــرف دیگر تأمین 
مالي بین المللي با مشــکل مواجه مي شــود؛ بنابراین بخش تولیدي 
و بخش واقعي اقتصادي امســال با محدودیــت تأمین مالي از داخل 
و خارج بیشــتر مواجه خواهند شــد. از طرف دیگــر دولت نمي تواند 
بدهــي خودش را به بانک ها بدهد، در نتیجه نمي توانند نســبت هاي 
مالي شــان را اصالح کنند و نســبت کفایت سرمایه شــان باال برود که 
قدرت تســهیالت دهي بیشــتري پیدا کنند و طبیعتا به همین شــکل 
محدودیت ایجاد مي شــود. نمي تواند به تأمین اجتماعي بدهي اش را 
پرداخت کند و تأمین اجتماعي به بخش تولید فشــار مي آورد و همه 
اینهــا بر هم اثرگــذار خواهند بود. نگراني مــردم و فعاالن اقتصادي 
قول ها و وعده هاســت که با اوراق داده شده است. بدهي ها سررسید 
مي شود، نرخ ســود باالیي هم دارند و انباشت مي شوند. در نرخ رشد 
ســود، نرخ رشد اقتصادي را هم وارد مي کنیم، آیتم واسطه گري مالي 

را هــم آورده ایم کــه عمده اش از جنــس نامولد 
اســت. به نوعي این خطر وجــود دارد که بدهي 
دولت باال بــرود و درآمدش به خاطر تحریم نفت 
کاهش پیدا کند. در کنار اینها دولت در ســایه هم 
نقش و قــدرت خاص و دخالت هــاي خودش را 
در حوزه اقتصــادي، سیاســي و اجتماعي دارد و 
اثــر برایندي اینها بر هم بــازار را متأثر مي کند. این  
هم یک بخش نگراني است که تقریبا هیچ تمهید 
روشــني از ســوی سیاســت گذاران پولي و بانکي 
براي شبکه بانکي که اقتصاد ما بر آن پایه است و 
همه ظرفیت هاي تأمین مالي بر این شبکه استوار 
است، دیده نمي شود. اگر یکي، دو بانک با مشکل 
مواجه شــوند و نتوانند به تعهداتشان عمل کنند، 

نااطمیناني هجوم به بازار ارز به حوزه ریالي کشــیده مي شود و مردم 
تصمیم مي گیرند منابع مالي شــان را در مقیاس گســترده تري خارج 
کنند. این مسائل مشکالت و خطرات جدي را به همراه خواهد داشت. 

  در چند روز گذشــته شــاهد بودیم که یکي از پتروشیمي ها  �
۶۰ میلیــون دالر به بازار تزریق مي کنــد. در واقع به بانک مرکزي 

مي فروشد. این امر چه چیزی را نشان مي دهد؟
یکي از عواملي که نبود اطمینان را تشــدید کرده، این بوده که دست 
دولت تا حد زیادي رو شــده اســت. قبال محدودیت منابع ارزي محدود 
بــود و فعاالن و مدیران اقتصادي نســبت بــه آن آگاه بودند؛ اما اکنون 
عموم مــردم به این امر آگاهي دارند. به نوعــي در صحبت دولتمردان 
مي بینید که در مصاحبه هاي اخیر اشــاره مي شــود پول از دو، سه کانال 
وارد کشــور مي شــود. یکي از وجوه اصلي مدیریت ارزي بانک مرکزي، 
عرضه ارز در بازار اســت. واقعیت این است که دولت محدودیت منابع 
ارزي دارد؛ اما واکنشــي که نســبت به این واقعیت وجود دارد، فراتر از 

این واقعیت اســت. گاهي گفته مي شــود در هامبورگ درجه هوا منفی 
سه است؛ اما هواشناسي مي گوید منفي ۱۳ درجه احساس مي شود. این 
احســاس نســبت به محدودیت منابع ارزي، فراتر از واقعیت است و به 
همین خاطر آثار شــدیدتري را روي بازار مي گذارد. بخشي از مسئولیت 
سیاست گذاري باید این باشد که احساس نبود اطمینان کاهش پیدا کند. 
تیمي که براي مسائل اقتصادي کشور سیاست گذاري مي کنند، در شرایط 
بحراني باید جامعه شناسان و متخصصان را در کنار خود داشته باشند تا 
جامعــه را رصد کنند که چطور مي توان این التهاب را از بین برد. این کار 
فقط از عهده اقتصاددانان برنمي آید. از یاد نبریم که فاصله این احساس 

با واقعیت زیاد شده و نگراني ها و عکس العمل ها را تشدید کرده است 
  در شرایط بحراني، مشاور چه مشاوره اي به دولت باید بدهد؟ �

پاســخ به این سؤال سخت است. در این شــرایط شاید سخت باشد 
که بتوان تأثیرگذاري خاصي داشت. به این دلیل که اگر مسائل و اتفاقات 
رشــد پیدا کرده و به مرحله اي برســد، ممکن اســت هیچ فردي با هر 
تدبیر و تواني نتواند در آن شرایط تعدیل چشمگیری ایجاد کند یا جنس 
سیاست گذاري اش خیلي متفاوت با آنچه انجام شده، باشد؛ اما مي تواند 
در مقیاســي این تصمیم گــذاري را انجام دهد. اولین کار این اســت که 
دولت در سیاست گذاري اش شــفاف برخورد کند و برخوردهاي امنیتي 
و تند با موضوع ارز نداشــته باشد و تیم فعاالن و اندیشمندان اجتماعي، 
اقتصادي، جامعه شناسي را فرا بخواند که هرکدام برنامه هاي راهبردي 
ارائه دهنــد و چارچوبي را طراحي کنند که بــراي هرکدام از موارد باید 
چطور عمل کرد و وقتي این تصمیمات صورت بگیرد، شفافیت به خرج 
دهند. شاید یکي از کارهاي ضروري که مي توان انجام داد، این است که 
معموال در شرایط بحراني این چنیني تیم اقتصادي باید اصالح شود. اگر 
بخواهم جواب شما را بدهم، اولین کار این است که تیم اقتصادي اصالح 
شود و افرادي تعیین شوند که اقتصاددان باشند و بتوانند مدیریت بحران 
انجــام دهند و به آثار حرف ها و تصمیمات شــان در حوزه هاي مختلف 
آگاه باشند. بعد از اصالح، برنامه تنظیم مي کنید و به عنوان تیم اقتصادي 
براي اینکــه بتوانید بازار ارز را مدیریت کنیــد، تقاضاهایي از بخش هاي 
سیاسي خواهید داشت؛ بنابراین شفافیت در عمل ایجاد مي شود. خیلي 
از اتفاقات حاصل مدیریت اقتصادي نیست و مربوط به مدیریت سیاسي 
و نظام حکمراني کشور است. در آن زمان باید مطالباتي را مطرح کرد که 
بخش هاي سیاسي و نظام حکمراني کشور به مدیریت اقتصادي کمک 
کنند. نهادهاي عمومي و غیردولتي در کشور ظرفیت هایي دارند و اکنون 
باید کمک کنند. مي شــود کاري کرد؛ اما وقتي اجازه دادیم شرایط به این 
مرحله برســد، آثار و تبعاتش بیشــتر و تصمیم گیري سخت تر مي شود. 

مهم ترین جواب من به سؤال شما اصالح تیم اقتصادي است.
� دادســتان کل هم چند روز قبل همین پیشنهاد را مطرح کرد. 
هرچند این موضوع در قالب توصیه عنوان شد؛ اما مانند مسائل 
دیگري که از زبان این مقام مســئول مطرح شــد، بیشتر شمایل 
دســتوري به دولت داشــت. پیامد نادیده گرفتن تفکیک قوا در 

اقتصاد چه مي تواند باشد؟
نااطمیناني و نگراني را در بازار تشــدید مي کند. اصل تفکیک قوا یک 
اصل اصولي براي اطمینان بخشــي به حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي و 
سیاسي کشور اســت. اگر چنین ســخن هایي در بخش هاي مختلف که 
حوزه فعالیت شان از حوزه هاي دیگر مستقل است، تحکمي و به صورت 
دخالت مطرح شــود، باعث تشدید نااطمیناني خواهد بود. مصداقش را 
در قضیه تغییر شهردار تهران شاهد هستیم. دادستان کشور در مصاحبه 
به شوراي شهر تحکم مي کند و شوراي شهر هم سریع بر اساس این عمل 
مي کند که باعث ایجاد نگراني مي شــود. وقتي شهردار پایتخت این طور 
تغییــر مي کند، براي همــه حوزه ها پیام دارد؛ بنابرایــن توصیه ما به این 
دوســتان این است که دغدغه هایي که دارید، محترم است؛ اما مي توانید 
در مسیر درست توصیه کنید، نه دخالت. کمااینکه 
دولت و سایر حوزه هاي دیگر هم در حوزه قضائي 

نباید دخالت کنند. 
�  دوره پنج ســاله آقاي سیف به پایان مي رسد. 
به نظرتان عملکرد ایشــان در این مدت مناسب 

بوده؟ 
بهتر اســت به این ســؤال پاســخ ندهم؛ اما 
مي توانم در قالــب دیگري انتظارات از رئیس کل 
بانــک مرکزي آینــده را مطرح کنــم. به صورت 
کلي بایــد در نظر بگیریم که فــرد جایگزین، چه 
ویژگي هایــي باید داشــته باشــد. نقــدي که به 
تیم اقتصادي دولت وارد اســت، این اســت که 
اقتصاددان نیستند و این امر نقطه ضعف دولت 

است. در دنیا رئیس کل بانک مرکزي اقتصاددان است. 
کســي که بتواند در شــرایط بحرانــي مدیریت کنــد. اقتصادداناني 
هســتند که در سیســتم بانکي حضور دارند؛ ولي براي شرایط آرامش و 
ثبات خوب هستند، نه شــرایط بحران. کسي که تجربه کاري مناسب در 
حوزه اقتصادي داشــته و شــناخت خوبي از سیاست هاي پولي، مالي و 
بخش هاي مختلف اقتصادي داشــته باشــد و در عین حــال اقتصاددان 
خبره اي باشد که صرفا از دانشگاه نیامده باشد و بخش اقتصاد را تجربه 
کرده باشــد و فضاي بین المللي را هم بشناسد، شاید بتواند گزینه خوبي 
براي این پســت باشد. رئیس کل بانک مرکزي باید بتواند با دنیا تعامل و 
گفت وگو کند و مســلط به زبان انگلیسي باشد. در حوزه هاي بین المللي 
تســلط خیلي مهم اســت که بتواند نقش آفریني داشته باشد و فضاي 
بین المللي را به خوبي رصد کند. اقتصادداني که توان و دید بین المللي 
و تجربه داخلي و بین المللي را هم زمان داشــته باشد، در شرایط کنوني 

اقتصاد ایران، باید در این جایگاه قرار گیرد.

انتقاد وحید محمودي از کاهش قدرت مدیریت اقتصادي کشور در دولت دوازدهم در گفت وگو با «شرق»

فرماندهي اقتصاد تضعیف شد
دولت در اولین گام به فکر اصالح تیم اقتصادی باشد و افرادی را تعیین کند که بتوانند مدیریت بحران انجام دهند و به آثار حرف ها و تصمیماتشان در حوزه های مختلف آگاه باشند

در دنیا رئیس کل بانک مرکزی، 
اقتصاددان است. کسی که بتواند 
در شرایط بحرانی مدیریت کند. 

اقتصاددانانی هستند که در سیستم 
بانکی حضور دارند ولی برای شرایط 

آرامش و ثبات خوب هستند نه 
شرایط بحران. اقتصاددانی که توان 
و دید بین المللی و تجربه داخلی و 
بین المللی را هم زمان داشته باشد، 
در شرایط کنونی اقتصاد ایران، باید 

در این جایگاه قرار گیرد.

این نقد و ابهام وجود دارد که بخش 
مهمی از عوامل افزایش نرخ ارز پیش از 
سال جدید، با نقش و اراده دولت بود 
یا حداقل تمایل دولت بر این افزایش 
بود تا بتواند منابع ریالی اش را تأمین 
کند منتها به نظر می رسد پس از سال 

نو، کنترل شرایط از دستش خارج شد، 
همانند آشوب هایی که در دی ماه، 

یک عده در مشهد با پشتوانه ای شروع 
کردند به تخریب دولت، اما کنترل 

اوضاع از دستشان خارج شد

 حامد اکبري
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