اﻗﺘﺼﺎد

ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﻤﺎره 3125

ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  28ﻓﺮوردﯾﻦ 1397

5

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ 4

پورابراهیمی در گفتوگو با »شرق« با انتقاد از کالهبرداری احمدینژاد در دولت نهم ،از دولت خواست حساب سپرده ارزی را تضمین کند

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ 4

بازي دو سر باخت
۱۰۰میلیوندالري

ردپای نهادها در خروج ارز از کشور

شکلگیري قدرت در نهادهاي
مدني مجازي

 شما پیشتر در مصاحبهای گفته بودید که در
ماههای اخیر  ۳۰میلیارد دالر ارز از کشــور خارج
شده؛ روند این خروج ارز چگونه بوده؟
در بحــث التهابــات بــازار ارز و تصمیمــات
غیرکارشناســی بانــک مرکزی ،شــاهد ایــن بودیم
که بخشــی از منابع ارزی یا از کشــور خارج شــدند
یــا منابعی که از کشــور خارج شــده بود به کشــور
بازنگشت .چون دو روش داریم؛ یک ،اینکه صادرات
توســط صادرکننده انجام میشــود بعــد ارز آن را
مــیآورد ،دوباره تولید میکند و دوباره صادر که این
یک فرایند است .بخشی هم هست که در آن افرادی
داخل کشور به روشهای مختلف ارز را برای واردات
خارج کننــد ،ولی واردات انجام ندهنــد .این گزینه،
موضوعی است که در قالب اطالعات اولیه به دست
ما رسیده اســت .البته تراز بانک مرکزی برای تاریخ
 ۲۹اســفند  ۱۳۹۶هنوز به دســت ما نرسیده است؛

ﻋﮑﺲ :اﻣﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪي

یک بررسی ساده نشان میدهد که ورود دکلهای
چینــی در اکثر موارد در چالــش خرید و انتقال دکل
از چین بــدون برنامه بلندمدت و حتــی بدون وجود
هیچ چشمانداز استراتژیکي صورت گرفت .بیخبری
و ارائه محاســبات غلط به سطوح ارشد سیاستگذار
نیز باعث اتخاذ استراتژیهای غلط بیشتری در صنعت
نفت شــد بهطوریکه گویا نفت صددالری همیشگی
اســت .برای مثال ایرنا در  ۹۱/۳/۳۱از قول وزیر نفت
وقت نوشت ۱۰۰ :دکل حفاری خشکی در ایران وجود
دارد و  ۱۰۰دکل جدید نیاز داریم .از  ۱۱۵دکل  ۳۱دکل
غیرفعال اســت و بهزودی با تمامشدن حفاری برخی
از میادین به دکلهای غیرفعال افزوده میشود .تصور
کنیــد اگر  ۲۰۰دکل در خشــکی داشــتیم ،چه تعداد
غیرفعال میشدند و چه کسی باید جوابگوی سرمایه
صرفشده بابت تأمین این دکلها میشد؟
مثالهایی از این دست بسیار است که بدون توجه
به بضاعت بازار حفاری ایــران و بدون توجه به فراز
و فرود قیمت نفت سطوح عالی سازمانهای دولتی
و خصوصی در مقطعی قصد داشــتند در یک فضای
رقابتی اقــدام به واردات دکل کنند کــه البته همین
رقابت شانهبهشانه باعث رونق بازار دکلسازان چینی
و افزایش غیرواقعی قیمت دکلهای فروختهشــده
بــه ایران شــد .تســنیم در  ۳۰فروردیــن  ۱۳۹۲و در
حاشیه هجدهمین نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی
مصاحبــهای از مدیرعامل وقت حفاری شــمال و با
عنوان )گله حفاری شمال از سازندگان داخلی دکل/
قرارداد ســاخت  ۱۴دکل ابهام دارد( منتشــر کرد که
در آن مدیرعامل حفاری شمال اعالم کرد که شرکت
حفاری شــمال به  ۱۴دکل دیگر ) ۱۰دکل خشــکی و
چهــار دکل دریایی( نیاز دارد که  ۸۰درصد پول مورد
نیاز آن از طریــق فاینانس خارجی و  ۲۰درصد وام از
صندوق توسعه ملی تأمین میشود .او اشاره کرد که
حفاری شمال  ۱۰دکل خشــکی و چهار دکل دریایی
در اختیار دارد ،اما مدتی بعد یعنی در ششــم بهمن
 ۱۳۹۳در یک نشست خبری مدیرعامل حفاری شمال
از ترخیص دکل ســحر یك توســط پتروپــارس )که
قرارداد آن به اتمام رســیده بود( بهشدت انتقاد کرد
و همین پایه اتفاقاتی شــد که سرانجام پس از هفت
ســال منجر به تعویض مدیریت این شــرکت حفاری
شــد .حال در این میــان تصور کنید اگــر واردات آن
 ۱۴دکل با فاینانس خارجی و وام از صندوق توســعه
ملی محقق میشــد ،آیا بازار گنجایش کار برای این
تعداد دکل را داشــت؟ فقط تصور کنید به مشکالت
حال حاضر حفاری شــمال ،بازپرداخت اصل و نرخ
فاینانس یکمیلیارددالری نیز اضافه میشــد .ریشه
بخشــی از این مشکالت از خصوصیســازی غلط و
بــدون مطالعه آغاز شــد و هرگز توجهــی به اینکه
ســازمانهای خریدار شــرکتهای نفتــی تا چه حد
با نفت و فضای آن آشــنا هستند ،نشــد .پیش از آن،
صنعت نفت متشکل از شرکتها و سازمانهایی بود
که فراخور نیاز فعالیت میکردند .برای مثال شرکت
عملیات اکتشاف که با تمرکز بر لرزهنگاری خصوصی
شــد ،اتفاقا شــرکتی با تجربه درون و برون مرزی با
نفراتی بســیار باتجربه و با دانش در لرزهنگاری دریا
و خشــکی بود که ابزار کارایی در اختیار داشــت ،اما
پس از خصوصیشدن این شرکت از آنچه در آن تبحر
داشــت ،فاصله گرفت و حتی رو بــه خرید و واردات
دو دســتگاه دکل از چین آورد کــه خیلی زود مجبور
شد آنها را واگذار کند .فاصلهگرفتن از مأموریتهای
اصلی ســازمان ،رخنــه دالالن بهعنوان مشــاور در
عالیترین ســطوح مدیریــت ،بیاطالعی و بیخبری
مالکان جدید ،همه و همه از جمله مشکالتی هستند
که باعث شــده اســت تا تمرکز و ازدحام در بعضی
از کســبوکارها افزایــش یابد و در عــوض بعضی
از خدمــات ضــروری توســط هیچ شــرکت داخلی
ارائه نشــود .بــرای مثال قصه خرید دکل ســاخالین
توســط شــرکت دانا یا فراینــد خریــد دکل فورچونا
توســط تأسیســات دریایی که در نهایت  ۸۷میلیون
دالر از بیتالمــال بر باد رفت ،اما این تنها بخشــی از
تراژدیاي بود که در تأسیسات دریایی در آن مقطع از
زمان اتفاق افتاد؛ پنج دکل خشکی که با قیمت بسیار
باال خریداری شــد و تا امروز استفاده نشده است و به
اصطالح در گوشهای خاک میخورد.
بدترین قســمت ماجــرا که تاکنــون اطالعاتش
رســانهای نشــده ،مربوط بــه قراردادی اســت که
تأسیســات دریایی بــرای خرید چهــار دکل دریایی
بــا شــرکت  CPTDCامضا کرده اســت .قیمت این
دکلهــا بیــش از  ۱۵۰میلیــون دالر توافــق شــده
اســت .یعنــی مبلــغ کل قــرارداد چیــزی بیش از
 ۶۰۰میلیون دالر است که  ۱۰۰میلیون دالر بهصورت
پیشپرداخت به طرف چینی پرداخت شده است که
احتماال به دلیل توقف پرداختها و گذشــت زماني
بســیار ،بخشــی از این پول بهعنوان غرامت توســط
طرف چینی مصادره شــده اســت .از سوی دیگر اگر
مســئله این قرارداد حلوفصل نشود ،بهدلیل اینکه
احتمال شــکایت بینالمللی از ســوی شرکت چینی
میرود ،ممکن اســت خسارتهای بیشتری دامنگیر
صنعت نفت ایران شــود .همه این مصائب به دلیل
نبود نقش تنظیم بازار و نظارت بر شرکتهای فعال
در نفت توسط بخش دولتی و کارفرما رخ داده است.
شاید باید از آن درس گرفته شود و ضمن حلوفصل
مسائل باقیمانده از دوران جوالن دالالن در نفت ،با
سپردن قلم تصمیم به دست متخصصان و استفاده
از دانش استراتژیســتهای متخصص در نفت و گاز،
از تکرار چنین تراژدیهایي جلوگیری کنند.

محمدحســن نجمــی :چنــدی پیــش محمدرضا
پورابراهیمــی ،رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس
در اظهارنظری گفته بود در اســفند ماه سال گذشته،
حدود ۳۰میلیارد دالر ارز از کشــور خارج شده است.
این اظهارنظر جنجالی او البته از ســوی برخی دیگر
از نمایندگان و کارشناسان نیز تأیید شد .حاال »شرق«
در گفتوگویــی ،جزئیات این رخــداد و البته طرح
پیشــنهادی مجلس برای مهار التهاب کنونی بازار ارز
را از او پرسیده اســت .پورابراهیمی میگوید اغلب
ارزهایی که از کشــور خارج شــده اســت ،در قالب
ارزهایی اســت که برای واردات به آن سوی مرزها
رفته که در قبال بخشی از آنها حتی کاالیی وارد کشور
نشده اســت .وقتی از او درباره گروههایی که دست
به این کار زدهاند میپرســم ،میگوید بخشی از آنها
بخش خصوصی هســتند اما اغلب ســهام ترکیبی با
نهادها دارند .او همچنین در قالب طرح پیشــنهادی
مجلس به دولت ،اشــارهای هم به گذشته و عملکرد
احمدینژاد در دولت نهم میکند که به بیاعتمادی
عمومی بهویژه بخــش خصوصی دامن زد ،زمانیکه
بانکها از پرداخــت ارزهایی که در حســاب ارزی
فعــاالن اقتصادی بــود ،امتناع کردنــد و پرداخت
ریالــی نیز به نــرخ مبادلــهای و نه نرخ بــازار آزاد
صورت گرفت .پورابراهیمــی میگوید)» :این اقدام
احمدینژاد( خطای فاحشی بود؛ این کالهبرداری و
لهکردن منافع بخش خصوصی در اقتصاد بود«.

چون تهیــه آن زمان میبرد اما طبق برآورد اولیهاي
که داریم ،حــدود  ۳۰میلیارد دالر از منابعی که یا از
طریق وارداتی که انجام نشــده یا از طریق صادراتی
که ارز آن در خارج بود و به کشور وارد نشد ،از کشور
خارج شــده اســت .دلیل اصلی آن هم این بود که
منابع بهواســطه التهاباتی کــه در اقتصاد ایران بود،
حساب ارزی که طرف بتواند ارز خود را در آن بگذارد
و هر زمان که بخواهد بگیرد ،نداشتند.
 این رقم در کل ســال  ۹۶خارج شده؟ در کل
سال که التهاب زیادی نبوده...
در همین ماههــای التهاب بازار ایــن میزان ارز از
کشور خارج شــد .خب این اقدامات به التهاب دامن
میزند .ما راهکارمان ساده بود .وقتی حساب سپرده
ارزی داشــته باشــیم که صادرکننده ارز خود را در آن
بگذارد و هر وقت که بخواهد آن را بگیرد ،مشکل رفع
میشود؛ این هم شرعی اســت و هم قانونی .اما این
نمیشــود که مثال من به شما یک گوشی تلفن بدهم،
بعد شــما چیز دیگری به من تحویل بدهید .به دلیل
اتفاقاتی که در سال  ۱۳۹۱در دولت آقای احمدینژاد
افتاد ،حساب ارزی دچار یک عدم اطمینان شده است.
االن هم حســاب ارزی داریم ،اما کسی ارز خود را در
آن نمیگذارد؛ در ســال  ۹۱وقتــی افراد برای دریافت
ارزی که در حساب ارزی خود گذاشته بودند ،به بانک
مراجعه کردند ،به آنها گفته شد که ارز نداریم و وقتی
با اصرار مواجه شــدند ،گفتند ریال میدهیم ،آن هم
ریال به رقم دالر مبادلهای .این خطای فاحشــی بود؛

وزیر جهاد کشاورزی در دولت نهم

اﺣﻤﺪىﻧﮋاد از ﻣﺴﯿﺮ اﻧﻘﻼب ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ
مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر امضای  ۴۶وزیر
ســابق کابینه در محکومیت رفتارهــای احمدینژاد
را قبول نداشــت ،اما تأکید کرد :احمدینژاد از مسیر
انقالب خارج شــده و راهی که طی میکند ،غیرقابل
بازگشت است.
محمدرضــا اســکندری ،مدیرعامــل ســازمان
اقتصادی کوثر ،در نشســت خبری ابتدای سال  ،۹۷با
تفکیک شــرایط دولتهای نهم و دهم ،افزود :برخی
از اعضای کابینه که در شکلگیری شرایط دولت دهم
نقش داشــتند ،امروز نامه مینویسند .با این رفتارها
موافق نیستم ،اما نظر شخصی من این است که امروز
احمدینژاد از مســیر انقالب خارج شده و در باتالق
ضد انقالب قدم برمیدارد .مســیری که طی میکند،
غیرقابل بازگشت است.
او اضافــه کــرد :حجتــی را بهعنوان فــردی که
میگوید »ما میتوانیم« قبول دارم ،اما عواملی هستند
کــه نمیگذارند او هم کار خود را انجام دهد .کمآبی
را بهانــه میکننــد و میگویند کشــاورزی نکنیم ،اما
نمیگویند چگونه بهرهوری را باال ببریم .در سالهای
بعــد از انقالب هرجا که افــراد معتقد به جمله »ما
میتوانیم« روی کار آمدند ،پیشرفت کردیم ،اما در این
سالها بیشــتر طرفداران تفکر »ما نمیتوانیم« روی
کار آمدهاند .اسکندری همچنین اجرای پروژه اصالح
نژادهای بز و گوسفند در مجموعه سازمان اقتصادی
کوثر را حاصــل حمایتهای وزیر فعلی کشــاورزی
یعنی محمود حجتی اعالم کرد.
او خواستار شرکت در مناظرهای با حضور سه وزیر
دیگر کشاورزی یعنی کالنتری ،خلیلیان و حجتی شد
تا این وزرا پاســخ بدهند که بــا توجه به طول دوران
مأموریــت و منابعــی که در اختیارشــان بــوده ،چه
عملکردی داشتهاند.
به گفته مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر کسانی
که  ۱۳ســال وزیــر بودند و نهضت تشتکســازی در
دوران آنها کلید خورد ،امروز منتقد سدسازی شدهاند،
باید پاســخ بدهند که چه کسی در زمان آنها تصمیم
گرفت سد ساخته شود .درحالیکه کل سدهای کشور
۱۶میلیارد مترمکعب آب در خود نگه میدارند و آب
ذخیرهشده در آنها هم در کشاورزی کاربردی ندارد.
او همچنیــن در بخــش دیگری از ســخنان خود
به تشــریح مجموعه فعالیتهای اقتصادی سازمان
متبوعــش پرداخت و گفت :ســازمان اقتصادی کوثر
وابســته به بنیاد شهید اســت .حدود  ۴۰سال است
که تشکیل شــده و در بخشهای مختلف کشاورزی،
صنعت و معدن ،بهداشــت و انرژی فعالیت میکند.
حتی گاهی برندهای این شرکت هم دزدیده میشود
و ما درگیر مسئله حضور در دادگاه میشویم.
اســکندری اضافه کرد :ســازمان اقتصادی کوثر

در واقــع اموال ولی فقیه اســت کــه در اختیار بنیاد
شهید قرار داده شده اســت .این سازمان یک مجمع
ســه نفره دارد .رئیس بنیاد شــهید ،رئیس ســازمان
برنامــه و بودجه و یکی از معاونتهای بنیاد شــهید
عضو مجمع هســتند .همچنین یک هیئتمدیره پنج
نفره ایــن مجموعه را مدیریت میکنند .بازرس ،ناظر
و حسابرس آن هم مؤسســه حسابرسی مفید راهبر
اســت که این مجموعه وابسته به دفتر مقام معظم
رهبری است.
او ادامــه داد :حداقل ســاالنه  ۳۵تــا  ۵۰درصد
ســود مجموعه اقتصــادی کوثر بــا تصمیم مجمع
بــه ســهامدار یعنی بنیاد شــهید واگذار میشــود و
بقیه منابع مالی صرف کارهای توســعهای شــرکت
میشــود .ایــن مجموعــه اقتصادی  ۲۱شــرکت در
بخــش کشــاورزی دارد و از زمان آغــاز فعالیت در
این مجموعه ،متوسط ســن مدیران را از  ۶۲سال به
 ۴۰سال رســاندهام .به گفته اســکندری شرکتهای
زیرمجموعه ســازمان اقتصادی کوثر هیچگاه مشکل
حاد اقتصادی نداشــتهاند ،ســودده بــوده و کیفیت
تولیدات آنها سالبهسال بهتر شده است.
او از ورود بخش معدن ســازمان اقتصادی کوثر به
زمینههای جدیــد خبر داد و افزود :در گذشــته بخش
معدن این ســازمان بیشتر در حوزه ســنگ ساختمانی
کار میکرد .امروز در حال حرکت به ســمت کانیهای
فلزی هستیم و پروژههای اکتشافی در این زمینه انجام
دادهایم و در انتظار کسب مجوز بهرهبرداری هستیم.
مدیرعامل ســازمان اقتصادی کوثر در پاســخ به
»شــرق« دربــاره حجم معــادن در انتظــار دریافت
مجوز بهرهبرداری ایــن مجموعه عنوان کرد :بخش
معدن ما عملیات اکتشــاف در هشــت هزار کیلومتر
مربع از منطقه نایین را انجام داده اســت .براســاس
قوانین کشــور ،پس از شناسایی عناصر و ذخایر ،به ما
اجــازه نمیدهند از تمام آنهــا بهرهبرداری کنیم ،اما
اولویت انتخاب با ماســت .نایین یــک منطقه  ۴۰۰تا
 ۵۰۰کیلومترمربعــی ذخایر مس و طــال دارد که آن
را برای بهرهبرداری انتخــاب کردهایم .این معدن به
کارخانه استحصال نیاز دارد که سرمایهگذاری آن به
هزار میلیارد تومان اعتبار نیازمند است .او با تأکید بر
اینکه معدن جدید از عیار و درصد باالیی نســبت به
تمام معادن بهرهبرداریشده کنونی برخوردار است،
به افزایش حجــم داراییهــای مجموعه اقتصادی
کوثر بر اثر استحصال معادن فلزی جدید اشاره کرد.
اســکندری پیشبینــی کــرد :با اســتحصال این
معادن ،داراییهای مجموعه اقتصادی کوثر اگر پنج
هزار میلیارد تومان باشــد ،به حدود دو برابر افزایش
خواهد یافت .در این معادن ســه تا چهار هزار نفر به
کار گرفته میشوند.

ایــن کالهبرداری و لهکــردن منافع بخش خصوصی
در اقتصاد بود .ما االن میگوییم چون آن تجربه تلخ
وجود دارد ،کسی حساب ارزی باز نمیکند و در خارج
از کشــور ارز خــود را نگه میدارد .ضمــن اینکه اگر
التهابات موجب افزایش قیمت شود ،برای آنها انتفاع
هــم دارد .چون بــا تأخیر ارز را وارد کشــور میکنند؛
مثال یکزمان نــرخ ارز چهارهزار تومان بود و بعد به
پنجهزار تومان رسید .این فرد به راحتی میتواند ارز را
زمانی که گران شد وارد کشور کند و منتفع شود .طرح
مجلس برای گشایش حساب سپرده ارزی ،تأکید دارد
که باید این حســاب با تضمین بانک مرکزی گشــوده
شود .در واقع ،هرکسی ارز خود را به بانکهای عاملی
که بانک مرکزی معرفی کند ،تحویل بدهد ،همان ارز
را در هر تاریخی که بخواهد تحویلش دهند.
 رقــم  ۳۰میلیارد دالر خیلی زیاد اســت .چه
تعــداد واردکننده یــا صادرکننده ایــن ارقام را
جابهجا کردهاند؟
گفتم که بخشی مربوط به واردات است .مجموع
واردات پارســال باالی  ۵۰میلیارد دالر بود که حدود
 ۳۰میلیارد دالر آن به کشور بازنگشت.
 همه بخش خصوصی هستند؟
قسمتی از آنها بخش خصوصی و بخشی ترکیب
نهادها هستند .مثال ممکن است ۱۰درصد سهام یک
شرکت پتروشیمی در اختیار یک نهاد عمومی باشد.
بیشــتر ترکیب هســتند .بخش دیگری از آن ناشی از
واردات اســت ،بخشی هم ناشــی از صادرات .آنالیز

آنها مستلزم اطالعات تراز بانک مرکزی است.
 ارزی به شیوه قاچاق هم خارج شده؟
نتیجه خروج به شــیوه قاچــاق ،همان واردات به
شیوه قاچاق خواهد بود .ما در حوزه رسمی صحبت
کردیــم .به نظر میرســد درباره قاچــاق ارز ،موردی
نباشــد که گزارشی نداریم .اما مبنای ما ،محاسبه تراز
رســمی واردات و صادرات است .از طرفی خروج ارز
بابت قاچــاق کاال را دولت اعالم میکند نیســت ،ما
میگوییم هســت! این سؤال شــما را کاملتر بگویم:
بخش زیادی از اعداد و ارقامی که ســاالنه بهصورت
غیررســمی به خارج از کشور میرود ،ناشی از قاچاق
کاالست .عددی که داشتیم  ۲۵میلیارد دالر بود که در
ایام انتخابات ســال گذشته آقای جهانگیری گفتند به
۱۳-۱۲میلیارد دالر کاهش داشــته است .ما موافقیم
که دولت این رقم را کم کرده ،اما اینطور نیســت که
نصف کرده باشــد؛ چیزی در حــدود  ۱۵یا ۱۷میلیارد
دالر منطقی به نظر میرسد .معادل این عدد ،میتوان
گفت ارز به صورت غیررســمی از کشــور خارج شده
اســت .فرضا من گوشــی تلفن همراه خود را از یک
جایی و به طریق غیررســمی وارد کشور میکنم ،خب
آن طــرف پول میخواهــد .این ارز از طریق ســامانه
اطالعاتی بانک مرکزی ،صرافیها و روشهای رسمی
که نمیرود ،غیرمستقیم با روشهای دیگری میرود.
این همان قاچاقی است که شما میگویید.
 انتقال پولی هم بوده که بــدون واردات کاال
باشد؟
بلــه بوده؛ بعضی اوقات با تأخیــر ثبت میکنند.
دالر کــه مــیرود آن طــرف ،میگویــد االن دالر در
ایران از چهارهزار تومان ،شده پنج هزار تومان؛ پس
میگــذارم پنج هزار و  ۵۰۰تومان بشــود بعد کاالیم
را بیاورم .اینکه میگوییم تراز نمیشــود ،بخشــی از
آن بابت تأخیر در تعهدات هم هســت .امکان دارد
هویت بخشــی از این رقم ،بــا واردات کاال همخوان
شــود .اعتقاد داریم میتوانیم با اتخاذ سیاستهایی
این مشکل را حل کنیم.
 امکان دارد پولی خارج شده باشد و کاالیی هم
وارد نشده باشد؟
بله میتواند.
 شما رقمی دارید؟
خیر؛ اطالعاتی نداریم ،اما میتواند بخشی از این
خروج ارز ناشــی از خروج ارز بــدون واردات کاال به
کشور باشد.

بودجههاي سرشــاري که بــه حوزههاي مختلف
تخصیص ميدادند ،دیگر نیست و نهادهاي مدني باید
تمرین کنند که روي پاي خود بایستند و با هم همکاري
و مدارا داشته باشند .نبود توان همکاري بلندمدت در
ایران یک معضل اساســي اســت که باید حل شود .او
تأکید کرد :هیچ توســعه و دموکراســي پایداري شکل
نميگیرد ،مگر اینکه نهادهاي مدني بالغ شکل بگیرند.
بلوغ وقتي اســت که نهادهاي مدني از بيشکلي به
سمت سازماندهي حرکت کنند ۱۰ .هزار سمن تشکیل
دادیم ،اما چون این حرکت هیجاني بود و به ســمت
عقالنیت نرفت ،ارتباطات مســتمر شــکل نگرفت و با
انــدک تغییري ایــن  ۱۰هزار ســازمان مردمنهاد محو
شــدند .رناني با اشاره به شــکلگیري نهادهاي مدني
مجــازي عنوان کرد :درحالحاضــر در ایران نهادهاي
مدني مجازي را شکل ميدهیم .یکي از قدرتمندترین
حوزههایی که دارد شکل ميگیرد ،این است که جامعه
مدرن به ســمت دولت مجازي ميرود .او افزود :شاید
 ۱۰ســال قبل پیشبیني کردم که تا  ۲۰سال دیگر پول
حذف ميشــود .امروز پیشبیني ميکنم در چند سال
آینده پول کاغذي از ساختار مبادالت حذف خواهد شد.
این اقتصاددان بیان کرد :نخستین کشور اروپایي در ماه
جــاري اعالم کرد پول کاغذي کامال حذف اســت و به
ســمت پول دیجیتال ميرود .این پــول را دولت تولید
ميکند ،اما به سرعت به سمت پول دیجیتالي ميرویم
کــه مردم آن را تولید کردهانــد .االن فضاهاي مجازي
مســتعد شــکلگیري نهادهاي مدني مجازي هستند.
او ادامــه داد :در گروههاي مجــازي فعلي ،انبوهي از
اطالعات وجود دارد ،اما چون سازماندهي ندارند ،هیچ
کاري نميتوانند بکنند .نیروي انســاني دارد ،اطالعات
ميچرخد ،قدرت اطالعرســاني دارد ،اما اقتدار ندارد.
اگر بخواهیم نهادهاي مدني مجازي بالغ شــوند ،باید
شروع به ســازماندهي کنیم .هر گروه تلگرامي که به
 ۱۰نفر رســید ،حتما هیئتمدیره تشکیل شود .در این
گروهها رأيگیري شــود .با تشکیل هیئتمدیره ،قدرت
ساماندهي دســت ما ميآید .ميتوانیم افرادي را که
قواعد بازي را رعایت نميکنند ،حذف کنیم و به تدریج
گروه تلگرامي تبدیل به نهاد مدني مقتدری ميشود.
رناني تأکید کرد :مهمترین آفتي که در ایران داریم،
این است که نهاد مدني بالغ نداریم .نهاد مدني در برابر
نهادهاي زیادي که در دنیاي مدرن شکل گرفته است،
بسیار کم داریم .همین نهادهاي کم نیز بالغ نشدهاند و
همچنان به صورت نابالغ فعالیت ميکنند.

