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یادداشت

دریابیم چابهار، چهارراه ترانزیت بین الملل، محیط  زیست، گردشگری  و کشاورزی را 
 چابهار با آب و هوای همیشه بهاری و معتدل مشهور به شهر «چهار بهار» با مساحتی حدود 
۱۷۱۵۵ کیلومترمربع در منتهی الیه جنوب شرقی ایران، به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران، به 
دلیل نزدیکی به اســتوا از تغییرات دمای کمی در فصول ســال برخوردار است و معتدل ترین 

هوای جنوب ایران را دارد.
بایــد همچون نگارنده، به این قطعه جواهر خاک پاک میهن ســفر کــرد و باید در میان مردم 
مهربان و میهمان نواز بلوچ حضور داشت و زندگی کرد تا بتوان با پتانسیل های ارزشمند چابهار 

به طور خاص و بلوچستان به طور عام از نزدیک آشنا شد.
بندر چابهار در ارتفاع هفت متر از ســطح دریا و حدود ۳۰۰ کیلومتر مرز آبی با دریای مکران، در ۶۰ درجه و ۳۷ دقیقه طول شــرقی و ۲۵ درجه و 
۱۷ دقیقه عرض شمالی، هم عرض جغرافیایی بندر میامی در شبه جزیره فلوریدای آمریکاست و شرایط آب و هوایی آن هم کامال مانند میامی است! 

چابهار در ۲۲۸۶ کیلومتری تهران واقع است و فاصله آن تا زاهدان ۷۲۱ کیلومتر و تا بندر کراچی پاکستان، ۹۰۰ کیلومتر است.
بندر چابهار به دلیل موقعیت راهبردی اش، نزدیک ترین راه دسترسی کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه و قفقاز و روسیه به آب های آزاد 
است و از این روی توسعه بندر برای بارگیری کشتی های اقیانوس پیما و توسعه راه آهن و توسعه فرودگاه بین المللی آن در راستای اهمیت استراتژیک 
چابهار به عنوان یکی از مهم ترین چهارراه های گذرگاه (کریدور) شــمال-جنوب و شــرق-غرب بازرگانــی ژئوپلیتیک جهانی اهمیتی روزافزون دارد. 
ترانزیت تجاری بازرگانی از چابهار هم در کاهش وابستگی تجارت و ترانزیت کشورها به کانال سوئز می تواند مؤثر باشد و هم به عنوان دروازه ورودی 

و چهارراه گذرگاه های بین المللی شمال-جنوب و محور توسعه شرق کشور محسوب شود.
چابهار مزیت های عمده و اساسی نسبت به بندرهای پاکستان ازجمله گوادر دارد، به ویژه برتری از نظر عمق آبگیری اسکله و افزون بر آن به قول 

رئیس جمهور وقت افغانستان، هزینه انتقال کاال از چابهار به افغانستان، نسبت به بندر کراچی پاکستان، دوونیم برابر کمتر است!
نخستین طرح جامع راه اندازی بندر چابهار در سال ۱۳۵۲ خورشیدی آغاز شد. نکته کمتر شناخته شده ویژگی های چابهار، خنک بودن هوای تابستان 
آن اســت به شــکلی که هوای چابهار همواره در فصل تابستان از شهر تهران خنک تر است! گوادر پاکستان یا گواتر در شرق چابهار هم با وزش نسیم 
باد همیشــگی آن معروف اســت و واژه گوادر به بلوچی یعنی: جایی با وزش باد؛ (در زبان بلوچی به عنوان یکی از شاخه های زبان آریایی، به «باد»، 

«وا» می گویند دقیقا همانند واژه مازندرانی وا!)
چابهار از تیرماه تا اوایل شــهریور تحت تأثیر بادهای ســرد جنوبی است که در اصطالح محلی به آن بادهای ۱۲۰روزه گویند. یکی از جذابیت های 
گردشــگری طبیعی تابســتان های خنک چابهار هم جشنواره گردشگری مونسون اســت که در نیمه دوم امرداد هر سال برگزار می شود که از بهترین 

راه های آشنایی با فرهنگ زیبای بلوچی و ازجمله معرفی ده ها غذای خوشمزه و سنتی بلوچی و به ویژه غذای بسیار لذیذی به نام کراهی است.
پدیده مونسون در فصل تابستان روی اقیانوس هند تشکیل می شود و اثرات آن، استان سیستان و بلوچستان و به ویژه مناطق مرکزی و جنوبی 
آن را خنک می کند و نقش مهمی در تعدیل دمای هوای نوار ساحلی این استان در فصل تابستان دارد که این فصل را برای حضور گردشگران 

دلچسب می کند.
موسیقی زیبای بلوچی، تاالب لیپار یا دریاچه زیبای صورتی چابهار، خلیج چابهار با جلوه های طلوع و غروب خورشید در دریا، تپه زیبا و شگفت انگیز 
گل فشــان به ارتفاع حدود ۲۰ متر که مثل یک آتشفشــان فعال از دهانه آن گل سرد طوسی رنگی تراوش می شود، انواع بوته ها و درختچه های بومی 
نیمه گرمسیری ازجمله درخت انجیر معابد (لور لول، به زبان محلی «کرگ»)، گز، کلیر و چش و پرندگانی چون چنگر، فالمینگو، کشیم، انواع حواصیل، 
طاووســک، باقرقره، تیهو، عقاب دشتی و خوتکا، رودخانه باهوکالت در ۹۰ کیلومتری شرق چابهار به عنوان زیستگاه تمساح پوزه کوتاه ایرانی، گاندو، 
کوه های بســیار زیبا و شــگفت آور بدبوم یا مریخی یا کوه های مینیاتوری، مجتمع تفریحی -علمی نجوم، جزیره شیطان، ساحل شب تاب چابهار که با 
قدم گذاشتن در فصل های پاییز و زمستان، این پدیده شگفت آور قابل مشاهده است، محوطه باستانی کنارک از دوران پارینه سنگی میانی، قلعه تیس 
(قلعه پرتغالی ها) و قلعه پیروز گت از دوره اشــکانیان و ساســانیان، قلعه بلوچ گت، قلعه انوشیروان سنگان باهوکالت، قلعه باتل روستای گتیگ، 
کوه های پیل بند که به روایتی محل نگهداری فیل های شــاه بوده و مقابر جنانی گچ در دامنه پیل بند شــبیه دخمه های گورمانند سیراف بوشهر (که 
برخالف تصور عام برای ذخیره آب درســت شده اند)، محوطه باستانی دمب کوه باهوکالت با حدود ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تدفین، گورستان قدیمی دشتیاری 
دوره آهن پیشاتاریخ، غارهای بان مسیتی کوه شهبازبند، گودانگریز (گودال انگلیس) که به روایت مردم بومی، در اواخر دوره قاجار، انگلیسی ها در آن 
اقدام به حفاری کرده و سفال، اشیای برنزی، آهنی و سنگی زیادی را پیدا و غارت کرده اند، قدم گاه خضر، چاه باستانی آجری پالن دوره هخامنشی، چاه 
باستانی تیس کوپان، چاه باستانی مزن چات (چاه جن ها) در روستای اپکان و... تنها فهرستی از جاذبه های گردشگری چابهار هستند که باید بیفزاییم 

بازی های محلی، جشنواره های شادی، هنرهای دستی بسیار زیبای بلوچی از جمله سوزن دوزی و سفال های جهانی بلوچی را.
چابهار از پتانسیل ثروت بسیار غنی و کمتر استفاده شده شیالت و آبزیان کرانه های مکران برخوردار است که می تواند بسیاری از نیازهای پروتئینی 
کشور را تأمین کند. همچنین پتانسیل کشاورزی چهارفصله چابهار بی نظیر است و بهترین انواع محصوالت صیفی و باکیفیت ترین میوه های گرمسیری 
همچون موز و انبه را تولید می کند. از یاد نمی برم تأکید همیشگی دوست عزیز درگذشته ام، روان شاد پروفسور کردوانی را که بهترین پتانسیل گاوداری 
کشور را دشتیاری بلوچستان می دانست، بنابراین سرمایه گذاری راهبردی شایسته، علمی و تخصصی در شیالت، کشاورزی و دامپروری چابهار، ضرورتی 
اجتناب ناپذیر اســت. همچنین شایسته است با طراحی پروژه های راهبردی و بلندمدت مدیریت منابع آب و آبخیزداری بلوچستان و چابهار، به جای 
ســیالب های ویرانگر یا هوتک هایی که جان پاک کودکان بلوچ را در معرض خطر ســقوط و غرق شدن قرار می دهند، شاهد تغذیه منابع و سفره های 
آب زیرزمینی باشــیم تا افزون بر توسعه اقتصادی، کشاورزی، دامپروری، اشتغال زایی، فقرزدایی و ارتقای معیشت مردم بومی بلوچ، تأمین بسیاری از 

نیازهای شیالتی، کشاورزی و دامی کشور هم از سیستان وبلوچستان میسر شود.
کوتاه سخن اینکه توجه راهبردی و به فعل درآوردن پتانسیل های شگفت انگیز و بی بدیل ترانزیت بین المللی، گردشگری، محیط زیستی و کشاورزی 

چابهار می تواند بستری باشد برای توسعه پایدار و متوازن ملی و الگویی باشد برای تأمین حداکثری حقوق شهروندی ملت ایران.
* استادیار دانشگاه و پژوهشگر فرهنگی و ژئوپلیتیک

میرمهرداد   میرسنجری*

فرزند  مدرک فارغ التحصیلی
اصغر به شماره شناسنامه ۳۸۴ صادره از تهران در مقطع کارشناسی 

پیوسته رشته مهندسی صنایع (تولید صنعتی) صادره از واحد دانشگاهی 
تهران جنوب مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا 

می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب به 
نشانی تهران- خیابان کریم خان زند- خیابان ایرانشهر شمالی- نبش 

آذرشهر پالک ۲۰۹ و یا کد پستی ۱۵۸۴۷۱۵۴۱۴ ارسال نماید.

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند اسد اهللا به 
شماره شناسنامه ۱۴۹۳۶ صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته 

مترجمی زبان انگلیسی صادره از واحد دانشگاهی آزاد تاکستان 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود 

اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان به نشانی 
تاکستان، سه راه شامی شاپ ارسال نماید .

کارت کار، ویژه اتباع افغانستان به نام 
 فرزند خادم حسین به شماره خانوار 

۹۲۲۳۷۲۷۲۲  و تاریخ تولد۱۳۶۳/۱/۱  مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مدرک تحصیلی  فرزند علی 
اکبر کد ملی ۰۹۴۱۳۱۶۶۶۱ متولد مشهد در رشته مدیریت بازرگانی 
در مقطع کارشناسی از دانشگاه آزاد اسالمی مفقود گردیده است 
از  یابنده تقاضا می شود آن را به آدرس : مشهد .بزرگراه هاشمی 
رفسنجانی ۳۶ جنب انبار شهید محبت دار ارسال نماید یا جهت 

تحویل با شماره ۰۹۳۳۰۷۹۵۹۵۹ تماس بگیرد .

مدرک تحصیلی   فرزند علی 
اکبر کد ملی ۰۹۴۱۳۱۶۶۶۱ متولد مشهد در رشته مدیریت بازرگانی 
در مقطع کارشناسی  ارشد از دانشگاه آزاد اسالمی مفقود گردیده 

است . از یابنده تقاضا میشود انرا به ادرس : مشهد . بزرگراه 
 هاشمی رفسنجانی ۳۶ جنب انبار شهید محبت دار ارسال نماید 

یا جهت تحویل با شماره ۰۹۳۳۰۷۹۵۹۵۹ تماس بگیرد

برگ سبز خودرو  دنا  پالس  EF7  رنگ سفید روغنی 
مدل ۱۴۰۰ به شماره پالک ایران ۴۰ _ ۸۸۵ ل ۷۶ 

و شماره موتور 153H0044195 و شماره شاسی 
NAAW61HU7ME408164 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 ACCENT-AT  سند کمپانی  خودرو  هیوندای 
 رنگ نقره ای سیر - متالیک مدل ۱۳۹۷ به شماره موتور

  G4FCJU388441 و شماره شاسی 
 NAKNFH320JB102272 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز  و سند کارخانه سواری پژو 405GLX دو گانه 

سوز CNG مدل ۱۳۹۰ به رنگ سفید روغنی به شماره پالک 
۲۳ و ۶۸۹ ایران ۶۳ شماره موتور ۱۲۴۹۰۰۹۴۸۱۲و شماره 

شاسی NAAM11CA6BE090235 بنام 
  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

جایگاه  چابهار  در  برنامه  ۲۰۳۵  چین
چشــم اندازها و برنامه های اقتصادی چین، خبــری از ابراقتصادی در ســال ۲۰۳۵ می دهد که باالتر از 
آمریــکا، به  عنوان بزرگ ترین اقتصاد جهان دســت یافته اســت. بدون  تردید عنصر راهبــردی و بنیادی این 
برنامه ها و چشــم اندازها هم یافتن مزیت رقابتی و برتری جویی با تکیه بر در اختیار داشــتن «راه» اســت. 
رویکردی که برای اولین  بار در ســال ۲۰۱۳ با عنوان «ابتکار کمربند و راه» مطرح شد و از سال ۲۰۱۷ با هدف 
احاطه به مســیرهای دسترســی به بازارهای جهانی، چین اجرای این طرح بلندپروازانه را آغاز کرد. هسته 
مرکزی این طرح که کریدور اقتصادی چین و پاکســتان (سی پك) نام گرفته، غرب چین یا ایالت کاشغر را به 
بندر گوادر پاکســتان وصل می کند. چینی ها با این کریدور اقتصادی از شــمال پاکستان وارد شده و به گوادر 
می رســند. این کریدور در عین حال که چین را به سهولت به آسیای میانه و روسیه می رساند، مسیر دسترسی 
به بازار شــمال آفریقا و خاورمیانه را کوتاه می کند و امکان ادامه مسیر سهل و ارزان به اروپا را بدون گذر از 
کانال سوئز فراهم می کند؛ اما از منظر اقتصادی و سهل الوصول بودن، ادامه این مسیر از گوادر و تحقق همه 
این مزیت ها برای چین، یک راه بیشتر ندارد: چابهار. با این حال تعلل ما برای آزاد کردن ظرفیت های چابهار 
بــه منظور نقش آفرینی در این کریدور اقتصادی حیاتــی، پروژه بزرگ چین را با اخالل مواجه نمی کند؛ بلکه 

برنامه چین از طرق دیگری ادامه می  یابد و محتمل ترین  آن: افغانستان.
چابهار   و  سایه  سنگین  یک  مسیر  جایگزین

چابهار شــاید در حساس ترین نقطه از معبری قرار گرفته که می تواند چین را از طریق کریدور اقتصادی به 
آسیای میانه، روسیه و حتی اروپا برساند یا حتی مزیت هایی مانند تأمین انرژی ارزان و امکان ادامه مسیر زمینی 
به ســمت شــمال و غرب، کفه چابهار را نسبت به همسایه اش یعنی بندر گوادر پاکستان بسیار سنگین تر کند؛ 
اما تعلل در استفاده از ظرفیت ها و مزیت ها ممکن است چین را به سمت تغییر مسیر از چابهار به افغانستان 

هدایت  کند. چنان که نشــانه های این تغییر رویکرد نیز آشــکار شــده و در حاشــیه اجالس اخیر همســایگان 
افغانســتان که در چین برگزار شد، دولت چین موافقت خود با پیوستن افغانستان به مگاپروژه ابریشم را ابراز 
کرد. پیوســتن افغانستان به کمربند اقتصادی جاده  ابریشم از مسیر کریدور اقتصادی چین-پاکستان به  معنای 
تقویت مســیرهای ترانزیتی پاکســتان به ویژه بندر گوادر است که چین و پاکســتان را به آسیای مرکزی متصل 
می کند و طبیعی اســت که پیوستن افغانستان به مگاپروژه ابریشــم از مسیر کریدور اقتصادی چین- پاکستان 

می تواند به تضعیف موقعیت چابهار منجر شود.
چابهار   و   برنامه   «دروازه جهانی»  اتحادیه   اروپا

اتحادیــه اروپا هم طــرح کالن اقتصادی خود مبتنی بر مزیت راه را موســوم بــه «دروازه جهانی» 
کلید زده اســت. این طــرح کالن با هدف تقویت زنجیره های عرضه و رقابت مؤثر با مگاپروژه ابریشــم 
چین طراحی شــده و اجرای آن به زودی آغاز می شود. اواخر خردادماه سال گذشته در نشست رهبران 
گروه ۷ (آمریکا، ژاپن، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، کانادا و فرانســه) بر ســر یک چارچوب بازســازی و توسعه 
توافق شــد که مهم ترین بخش آن طرح «دروازه جهانی» اتحادیه بود و گفته می شــود گزینه جایگزین 
کشورهای درگیر در پروژه کمربند-جاده چین خواهد بود. در صورت اجرائی شدن این طرح چابهار نقش 
و ظرفیتی بســیار کلیدی و حیاتی خواهد داشت. بندر چابهار هاب لجستیک کلیدی در شمال اقیانوس  
هند محســوب می شود. هند به عنوان مهم ترین شــریک اتحادیه اروپا در این بندر حضور دارد؛ بنابراین 
امکان جلب همکاری شرکت ها و اتحادیه اروپا در چابهار را نمی توان نادیده گرفت. افزون بر این کریدور 
شمال-جنوب که هند و جنوب  شرق آسیا را به شمال اروپا متصل می کند، می تواند در ردیف پروژه های 

اولویت دار اتحادیه اروپا در قالب «دروازه جهانی» قرار گیرد.
مسیر   ایاالت   متحده   نیز   از   چابهار   می گذرد

در ماه های گذشــته، پس از مدت ها گمانه زنی درباره واکنش عملی ایاالت متحده به مگاپروژه ابریشــم 
چین، دولت بایدن ســرانجام طرح کالن چارچوب اقتصادی ایندوپاســیفیک را به عنــوان رقیبی برای پروژه 
چینی مطرح کرد. دولت بایدن مدعی اســت چارچوب اقتصادی ایندوپاسیفیک ۶۰ درصد جمعیت جهان و 
۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در بر می گیرد. از جمله اهداف این طرح که عینا در ســند طرح به 
آن اشــاره شده، طراحی مســیرهای جدید در زنجیره تأمین و جلوگیری از اختالالت احتمالی در زنجیره های 
تأمین از طریق مدیریت ترســیم نقشــه جهانی راه هاســت. این رویکرد همان نقطه تمرکز طرح روی مزیت 
راه هاســت. در گام نخست هم ایاالت متحده با ۱۲ کشور شامل استرالیا، هند، ژاپن، برونئی، اندونزی، مالزی، 
فیلیپیــن، ســنگاپور، تایلند، ویتنام، کــره جنوبی و نیوزیلند ایــن توافق را منعقد کرده و گفتــه گام دوم این 
طرح اتصال شــرق و غرب آسیاست؛ بدیهی اســت که بندر چابهار کوتاه ترین و در دسترس ترین معبر برای 
وصل کردن شــرق و غرب آسیاست؛ مسیری که به ســهولت از طریق اقیانوس هند، کشورهای جنوب شرق 

آسیا و هند را به خاورمیانه و آسیانه میانه می رساند.
آیا   چابهار،   مهم ترین   معبر  تجاری  جهان   است؟

حال دوباره بازگردیم به همان پرســش نخست: آیا چابهار، مهم ترین معبر تجاری جهان است؟ 
به اتکای آنچه مرور کردیم، اگر پاســخ  مان مثبت صد درصدی هم نباشــد، بدون شــک چابهار را در 
میان مهم ترین معابر تجاری جهان جای می دهیم که فراتر از یک ظرفیت محلی، می تواند در قواره 

اقتصاد ملی و بین المللی نقش آفرینی کند.
چه   باید   کرد؟

حال با این اهمیت و جایگاه که از چابهار گفته شــد، چابهار چگونــه می تواند نقش کلیدی ایفا کند. 
بله، توســعه زیرســاخت های حمل ونقلی چابهار برای رقابت و نقش پذیری است. ریل یکی از مهم ترین 
پروژه هایــی اســت که در تکمیــل آن نباید لحظه ای درنگ کــرد و حتی اگر همه پروژه های توســعه ای 
زیرســاختی را تعطیل کنیم و راه آهن چابهار به زاهدان و شبکه سراسری را به اتمام برسانیم، باز هم برد 
کرده ایم. فرودگاه، شــهر فرودگاهی که در زنجیره حمل ونقل، پازل دیگری اســت. داشــتن فرودگاهی که 
بتواند ظرفیت های حمل ونقل و کارگو را فعال کند. توســعه زیرســاخت های بندری در چابهار که بخش 
اعظم راه پیموده شده و با تجهیز بندر و توسعه پس کرانه ها و پارک های لجستیکی می تواند جذاب تر شود 
و ســپس راه ترانزیتی که در کنار موارد پیش گفته حلقه دیگر زنجیره زیرساخت های حمل ونقل است. در 
انتها توسعه منطقه استراتژیک ریمدان که در سال ۹۸ به عنوان یک نقطه منفصل به منطقه آزاد چابهار 
الحاق شد تا به بازار بزرگ پاکستان متصل شود. سرعت بخشیدن به تک تک این پروژه ها می تواند به چابهار 

در تبدیل شدن به یکی از مهم ترین معابر دنیا کمک کند.
* مدیر روابط عمومی و امور بین الملل منطقه آزاد چابهار

کوه یخ!
«اگر دقیقا مشخص نشود که هر چیزی متعلق به چه کسی است، آن گاه مبنای نهادی مبادله 
از بیــن خواهد رفت و در صورت نبــود این رابطه مبادله، قیمت های پولی در بازار شــکل 
نخواهد گرفت. بدون قیمت های پولی که ســنجش و مقایســه کاربردهــای احتمالی منابع 
کمیاب بر پایه آنها صورت می گیرد، ســیگنال های مربوط به سود و ضرر نخواهد توانست در 

تغییر کاربرد منابع مؤثر باشد».
پیتر بوتکه، اقتصاددان مکتب اتریش  
انتشــار گزارش تحقیق و تفحص از فوالد مبارکــه را باید به فال نیك گرفت و ضمن ضرورت 
مجــازات متخلفان در یك دادرســی عادالنه، اجتناب از برخورد جناحی و سیاســی با این پرونده 
را اصل قرار داد و بازشــدن چنین پرونده مهمی از فســاد را فرصت و دلیلی دانســت بر ضرورت 
اصالحات عمیق ساختاری در حوزه های مختلف اقتصادی و سیاسی، آن هم در زمانی که احتمال 
گشــایش گره پرونده هســته ای بیش از هر زمان دیگری احساس می شود، چراکه به اعتقاد تقریبا 
تمامی کارشناسان، احیای برجام اگرچه شرط الزم برای تحول توسعه ای کشور است، اما بی شك 
شرط کافی نیســت و اصالحات ساختارها و ســازوکارهای اقتصادی در داخل امری حیاتی برای 
تحقق این هدف اســت. یکی از مهم ترین بسترهای شکل گیری فساد و تخلفات گسترده در فوالد 
مبارکه طرح «ســهام عدالت» اســت. پروژه بزرگ اقتصادی که نقش مهمی در اختالل شدید در 
نظام مالکیت و مدیریتی بنگاه های اقتصادی کشور و از جمله این واحد عظیم فوالدسازی داشت 

و امــکان چنین سوءاســتفاده های مهیبی را فراهم کرد. این در حالی اســت که قرار بود واگذاری 
ســهام این بنگاه و ســایر بنگاه ها مشــمول این طرح به مردم موجب اصالح ساختار و مدیریت 
شــرکت ها و افزایش کارایی بنگاه های دولتی واگذارشــده و ترویج فرهنگ ســهام داری و... شود. 
از حدود ۴۹ درصد ســهام دولت در فوالد مبارکه حدود ۳۰ درصد آن متعلق به ســهام عدالت 
(شــرکت های سرمایه گذار استانی) اســت که هرچند در ظاهر متعلق به مردم است، اما در واقع 
توسط دولت اداره می شــود و به کام دولتی هاست (شایان ذکر است که بر اساس گزارش هیئت 
تحقیق و تفحص مجلس، ســازمان خصوصی سازی در پاسخ به اســتعالم این هیئت دراین باره، 
تأکید کرده که «مالکیت و مدیریت ســهام عدالت فوالد مبارکه تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ بر عهده 
ســازمان ایمیدرو است». به عبارتی عالوه بر ۱۹ درصد ســهام ایمیدرو در فوالد مبارکه، ۳۰ درصد 
سهام عدالت متعلق به مردم نیز توسط همین شرکت دولتی اداره می شود). پروژه عظیم «سهام 
عدالت» که بدون پشتوانه فکری و زیرساخت های الزم در سال ۱۳۸۷ آغاز شد، کل اقتصاد کشور 
را متأثر و ســاختار مالکیت و مدیریتی بزرگ ترین بنگاه های صنعتی و اقتصادی کشــور را دگرگون 
کرد (۴۹ بنگاه عظیم دولتی، «۳۶ شــرکت بورســی و ۱۳ شرکت غیربورسی» در حوزه های فوالد، 
مس، ســیمان، پتروشــیمی و پاالیش، بانك و مخابرات و...) و آســیب های جدی به تداوم حیات 
این بنگاه ها وارد کرد، چراکه ســهام آنها آن چنان خرد و کوچك شد که اهداف اصلی این پروژه از 
جمله «افزایش کارایی بنگاه های دولتی واگذارشــده» و «اصالح ساختار و مدیریت شرکت ها» را 

ناممکن کرد و سبب مشکالت و ابهامات بزرگی شد، همچون تضعیف ارتباطات آنها با حلقه های 
پیشین و پسین، دوگانگی در بنگاه های واگذارشده، مالکیت مردم، مدیریت دولت و در نتیجه عدم 
کاهش تصدی گری دولت و افزایش کارایی بنگاه ها، عدم امکان برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت 
در بنگاه ها، ضعیف شدن امکان نظارت بر عملکرد و فعالیت های بنگاه ها، عدم انگیزه کافی ورود 
بخش خصوصی واقعی برای ســرمایه گذاری در این بنگاه ها به واسطه نامشخص بودن مالکیت 
آنها و در نتیجه ناکارآمدی و زیان ده شدن احتمالی آنها و... . در مسیر تغییر این روند و اصالح فرایند 

موجود به نظر مهم ترین اقدامات ضروری عبارت است از:
- ایجــاد فضای آزاد و رقابتی و بهبود فضای کســب وکار و کاهــش مداخالت غیرضرور دولت و 
قیمت گذاری دستوری و ممنوعیت های سلیقه ای وارداتی و صادراتی و همچنین مقابله با توزیع 
انواع رانت ها و پول پاشی ها تحت عناوین مختلف حمایتی و... جهت تحقق ظرفیت های واقعی 

بنگاه های خصوصی (واگذارشده یا متعلق به فعاالن اقتصادی).
- شــفاف و نظام مندکردن هرچه بیشتر وضعیت هلدینگ ها و مجموعه های عظیم شبه دولتی و 
نظارت دقیق بر روند فعالیت ها و مدیریت آنها و تبعیت آنها از قوانین حاکمیتی و به ویژه جلوگیری 
از ایجاد فضای انحصاری و نیمه انحصاری توسط آنها. همچنین اصالح تعریف شرکت دولتی در 
قانون محاســبات عمومی و قوانین خدمات کشوری و حسابرســی از شرکت هایی که درصدی از 

مالکیت آنها متعلق به دولت است.

- خاتمه دادن به بالتکلیفی شرکت های سرمایه گذار استانی سهام عدالت و برگزاری مجامع 
آنها جهت اعمال حاکمیت ۳۰ میلیون ســهام دار بر دارایی شان که به سبب اختالف نهادها 
و ســازمان های ذی ربط بر ســر نوع مالکیت و مدیریت در این شرکت های سرمایه گذار معوق 

مانده است.
- ایجاد فضای مناســب و اعطای مشــوق ها و ترجیحات الزم برای افزایش میزان سرمایه گذاری 
بخش خصوصی واقعی جهت افزایش ســهم آنها در آینده اقتصادی کشور و اعمال محدودیت 
مؤثر در ســرمایه گذاری دولت و شــرکت های دولتی و شــبه دولتی، چراکه در غیر این صورت به 
میزانی که بنگاه های دولتی واگذار می شــوند، بنگاه های جدید دولتی جانشین آنها شده و فضای 

اقتصادی کشور در قالبی جدید و ترسناك تر از گذشته محدود و انحصاری می شود.
در مجمــوع آنکه ماجرای فــوالد مبارکه همچون کوه یخی اســت که فســادها و تخلفات 
واقع شده در آن قطعا محدود و مختص به این بنگاه نیست و بی شك در بسیاری دیگر از بنگاه های 
واگذارشــده و بنیادها و نهادهای اقتصادی دارای این شکل از مالکیت و مدیریت به درجاتی قابل 
مشــاهده و پیگیری است. دیگر آنکه وجود این تخلفات نباید موجب بازگشت از مسیر طی شده و 
تبدیل «خصوصی سازی» به «دولتی سازی» شود که نه مطلوب است و نه ممکن. آنچه امکان پذیر 
و مطلوب و معقول است، اصالح مسیر آینده به سمت اقتصاد آزاد و رقابتی با آسیب شناسی مسیر 

طی شده در چارچوب نگرشی علمی و منطقی و تجربه شده در الگوهای موفق جهانی است.

کارشناس  اقتصادی
حسین  حقگو

اقتصادهای بزرگ و پویا  به دنبال تصاحب راه ها

آیا چابهار مهم ترین معبر تجاری جهان است؟

چین برای گــذر از ایاالت متحده و تصاحب عنــوان بزرگ ترین اقتصاد 
جهان یک هدف بیشــتر ترســیم نکرده اســت: تصاحب راه ها از طریق 
مگاپــروژه راه ابریشــم. در کارآمدی این راهبرد چین برای اشــراف به 
تجارت جهان، همین بس کــه آمریکا نیز چاره ای جز مقابله به مثل نیافته 
و در تدارک تعریف مسیر جدیدی اســت در قالب طرح کالن اقتصادی 
ایندوپاسیفیک. قرار داشــتن چابهار در نقطه کانونی این دو طرح بزرگ 
و البته طرح «دروازه جهانی» اتحادیه اروپا، این پرســش راهبردی را به 

ذهن متبادر می کند که آیا چابهار، مهم ترین معبر تجاری جهان است؟

حسام الدین یوسفی*


