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 زهرا خواجویینژاد
مهدی عارفینسب شهردار اسبق سیرجان تبرئه شد .او روز
یکشنبه در تماس با پاسارگاد خبر تبرئه شدنش را داد و گفت:
در پرونده تخلفات شهرداری فقط من و یکی از کارمندان سازمان
اتوبوسرانی تبرئه شدیم و بقیه احکامشان صادر و به آنها ابالغ شد.
او که در این سالها هیچوقت حاضر به مصاحبه نشده بود این بار
میگویدهرسؤالچالشییاغیرچالشیداریبپرس.درنهایتهم
میگوید« :از روزی این پرونده تشکیل شده با هیچکس مصاحبه
نکردم و معتقد بودم ماه پشت ابر نمیماند و یک روزی همه چیز
مشخص میشود از کسانی که به ناحق حرف و قلم در رسانهها
بر علیه من زدند شکایتی ندارم اما اگر خانوادهام هنوز ناراحت
باشندبایدحتماعذرخواهیکنند.درستنبودوقتیچیزیهنوز
مشخص نبود یک عده باعث خدشه به آبروی من شدند و اینها
باید فقط و فقط شرمنده اخالق و وجدان خودشان باشند و من
میگذرمهرچندفراموشنمیکنم».
 درپروندهموسمبهتخلفاتشهرداری،نامشماهم
در بین متهمان دیده میشد ،شنیدهایم تبرئه شدهاید در
موردشتوضیحدهید؟
بنده در زمانی که شهردار بودم بعد از قضیه انتقال آب به
گلگهر ،با طرح استیضاح شورا ،مجبور به استعفا شدم درواقع
ترجیحدادماستعفابدهمتااستیضاحشوم.علیرغممخالفتآقای
فرماندارواستاندارکهمیگفتنداستعفاندهیدواستیضاحنمیشوید
من خودم احساس کردم شورا دیگر نهایتا به جایی رسیده که
کارکردن با آن سخت است و اسفند  91بود که استعفا دادم و
دوبارهبهدانشگاهبرگشتموبهکارهایخودممثلتولیدقطعهبرای
گلگهر پرداختم .تا اینکه سال  93از بازرسی به من زنگ زدند
و گفتند برای پارهای از توضیحات به کرمان بیایید و بنده زمانی
رفتمگفتنددردورهیشمااینمبلغتخلفشدهاست.ناگفتهنماند
مثل اینکه اینها از شش هفت ماه قبلش در شهرداری استقرار
پیدا کرده بودند و اسناد سالهای قبل از دوره شهردار وقت که آن
زمان آقای محبوب یزاده بودند را بررسی و اسناد را شخم زده بودند
و به یکسری اسناد رسیده بودند که فکر میکردند تخلف است.
بعضا هم تخلف بود و االن حکم در مورد افرادی که تخلف کردند
صادر شده است .بعد از اینکه من را خواستند گفتم بررسی کنید
من در خدمت بازرسی و دادسرا و همه جا هستم .علیرغم اینکه
دوستان دیگری که در این پرونده بودند دوست داشتند پرونده در
بازرسی خاتمه پیدا کند تنها کسی که مصر به ارسال پرونده از

بازرسیبهدادسرابود،بندهبودم.شاهداینقضیههمنمایندهشهر،
آقای حسنپور بود .در یک جلسهای با حضور ایشان دوستان دیگر
تقاضا داشتند که این قضیه جمع شود ،چون معتقد بودند آبروی
شهرداری و افراد در میان است اما بنده چون خبر فراگیر شده بود
تنها راهش را اتمام از طریق دستگاه قضا م یدانستم و اصرار کردم
تحت هیچ شرایطی به دلیل آسیبی که به آبرویم زده شده است
کوتاه نمیآیم و پرونده حتما باید به دادگاه برود .برای خودم هم
جالب بود که ببینم چه نوع تخلفی در سیستم انجام شده که من
متوجهاشنشدم.یعنیکنجکاوبودمببینماینتخلفاتچههستند.
رفتیمدادسراوآنجابهسؤاالتشانپاسخدادیموباآنهاهمهجوره
همکاریکردم.جاهاییکهمیگفتندتخلفاستثابتکردیمکه
تخلفنیستوجاهاییهمکهتخلفبودتاییدکردیمتخلفاست.
پرونده به دادگاه رفت و دادگاه هم رای داد و بنده تبرئه شدم و بعد
هم بچهها به حکمهایشان اعتراض زدند و سازمان بازرسی حکم
کلی را به دادگاه تجدیدنظر فرستاد و بعد از گذشت چندسال و
چندین جلسهی فشرده و پس از چندین مرحله بررسی و آوردن
کارشناس نهایتا بنده تبرئه شدم .حاال اینکه بقیه چه حکمهایی
گرفتندمربوطبهخودشاناست.
 حکم سایر افرادی که در این پرونده بودند قطعی
شدهاست؟
بله حکم همهی افرادی که در این قضیه بودند صادر شده
است.
فقطشماتبرئهشدید؟
سرانیبهنامآقای. .تبرئه
بندهویکیازکارمندانسازماناتوبو 
شدیم .اینکه داستانش چه بوده است را من نم یدانم اما ایشان هم
تبرئه شدند .در رابطه با بقیه افراد احکام اولیه دادگاه بدو ی با یک
تخفیفجزییتاییدشدهاست.
 طی این سالها چندبار برای پاسخ دادن احضار
شدید؟
از سال  93این پرونده به جریان افتاد و تا  16بهمن  98به
نتیجه رسید یعنی  6سال و خردهای .زیاد احضار شدم .مجموعا
 28-27نفربودیمکهمجموعابرای 15-10نفراحکامنهاییصادر
و دو نفر تبرئه شدند .بقیه هم مطابق قانون احکامشان را دریافت
کردند و بهشان ابالغ شد .پرونده در شعبه سه دادگاه تجدیدنظر
کرمانبررسیوکالقطعیوبستهشد.
 هیچکدام از مسئوالن ارشد شهری برای تبرئه
شدنتانکارینکردند؟
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تبرئه شدم
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نخیر ،هیچکس کاری نکرد و براساس مستندات ارائه شده
تبرئهشدم.
 چندسال پیش شهرداری یک حسابرس گرفته
بود یادم است در جلسات شورا چندین مورد را مطرح
کرد از جمله اینکه در زمان شهرداری شما هر هفته
 20میلیون تومان برای اتاقتان گل میخریدید ،یا در
بحث سیانجیها گفتند شما بدون طی مراحل قانونی
پیمانکاری آن را به برادرتان دادهاید ،یا تعدادی زمین
را بدون طی مراحل قانونی فروختهاید ،یا در زمان شما
بیشترینحجمنیروگرفتهشدهاستو...
از سال  91تا االن  8-7سال گذشته است طبیعتا شاید
جزییاتاینقضایارامندرستندانمولیهمهاینمواردغیرواقعی
است .اصال حقیقت ندارد که هفتهای 20میلیون گل بخریم ،شما
که سالهاست خبرنگارید در دفتر شهردار چه گلی بوده ،اصال
بابت چه نوع گلی این همه هزینه شده است .اگر همچین چیزی
اسنادش پیدا شده باشد حتما تخلف شده و بنده هم اطالع از این
قضیه نداشتم .در سیستم مالی شهرداری اگر تخلف نشده بود که
بازرسی وارد کار نمیشد .حتما تخلفی انجام شده است یعنی یک
کاریکردندکهاگرتخلفبودهبهآنرسیدگیشدهاست.بنابراین

بحث کردن در موردش بیفایده است .ولی اگر آقای عارفی مطلع
باشد و دستور بدهد و م یداند که هفتهای 20میلیون تومان گل
برایدفترشمیخرندوبیتفاوتبودهاست،ایندیگردورازذهنو
واقعیت است .دور از منش من است .چون بنده کسی بودم که افراد
کهبیتفاوتیمیکردندوجوابمردمراسرباالم یدادند،مثلآقای
 . .همه را کنار گذاشتم و نیروهای جوان را به کار گرفتیم .در مورد
خرید گل بنده بیاطالعام و در پرونده دوره بنده هم این موضوع
مطرح نشد و احتماال اگر هم بوده به من مربوط نمیشده است.
بنابراینهیچسوالیهمازمننشد.
در مورد سی انجیها هم باید بگویم ،یک شرکت مشهدی
قبل از من بود که سیانجیها را به صورت مناقص ه به ایشان داده
بودند .برادر من چهارسال قبل از اینکه من شهردار شوم کارمند
این شرکت بود یعنی برای این شرکت کار میکرد زمانی هم که
من آمدم ،قرارداد قبل از من کارهایش انجام و نهایی شده بود و
آن شرکت داشت کارها را انجام م یداد و برادر من هم اصال
پیمانکار نبود و فقط برای آن شرکت کار میکرد .یکی از نیروهای
تعمیرات آن شرکت بود .ما به دلیل عدم پرداخت فیشهای گاز
ضمانتنامه آن شرکت را به مبلغ یک میلیارد به نفع شهرداری
ضبطکردیموسیانجیهارایکطرفهگرفتیموبهسازمانعمران

شهرداریدادیم.حاالاگربرادرمنپیمانکاربودهاستمنمیبایست
پیمانکاری را از برادرم نگیرم و این در تناقض است با حرفهایی که
دراینزمینهمیگویند.
درمیانتخلفاتیکهبرایآنهاشمارااحضارکردند
ساختمانشهرداریمنطقهیکهمبود؟
به هیچ وجه در مورد ساختمان شهرداری منطقهی یک
هیچگونه سوالی از من تا به امروز نپرسیدهاند .اگر بحثی بوده در
حوزهیمعاونتفنیبوده،یعنیدرپروندهمنمسئلهیگل،زمین،
ساختمانشهرداریمنطقهیک،سیانجیاصالمطرحنشد.عمده
تخلفات و اتهاماتی که متوجه دوره مسئولیت بنده بود تخلفات
در حوزه کارپردازی ،مالی و حسابداری بود .یعنی تخلفات داخل
سرانی
شهرداری بود و ربطی هم به سازمانها مثل سازمان اتوبو 
نداشت.اگردراینزمینههاتخلفیهمبودهمرتبطبابندهنبودهواز
طریقخودشرسیدگیشدهاست.
 بسیاری معتقد بودند بیشتر توجه شما در زمان
شهرداریتان بر روی کارهای زودبازده مثل احداث
فضایسبزبودهاستتابهچشممردمبیایدوبودجهبیشتر
ازآنکهصرفکارهایعمرانیوزیربناییشودصرفچنین
کارهاییشدهاست.

نمایش «در انتظار آدولف» از روز جمعه در تاالر فردوسی روی صحنه رفته است

یک سال وقت گذاشتیم که کار مثل اجرای تهران نشود

 حسین اطمینان
«درانتظارآدولف»بیشترازآنکهبخواهد
ترسیمکننده انتظار منجی یا انتظار بشارت
مطلوب به عنوان یک موقعیت پوچ باشد،
نگران عواقبی است که این بشارتهای
گمراهکنندهوویرانگرمیتوانددرپیداشته
باشد .متن نمایشنامه «در انتظار آدولف»
به وضوح میخواهد خود را به تبار ادبیات
پوچیمتصلکندواینتمایلآشکار«ماتیو
دالپارته»و«الکساندردالپتلیر»نویسندگان
آن ،پیش از هر چیز در نامگذاری نمایش
به وضوح رخ نشان میدهد .البته کار به
همینجا ختم نمیشود و نویسندگان
باالخره در دقایق پایانی نمایش با یادآوری
«در انتظار گودو» ساموئل بکت این تمایل
راخاطرنشانمیکنند.
در ارتباط با اجرای نمایش «در انتظار
آدولف» وجوه مختلفی هست که باید به
آنها توجه داشت .پیش از هر چیز علیرضا
کوشکجاللی با ترجمه و معرفی این متن
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
امکان آشنایی با نمونهای از ادبیات نمایشی
امروز را که سودای یادآوری یکی از قدرتمندترین برعهدهدارد.
دالیلانتخابایننمایشنامه
جریانهای ادبیات قرن بیستم را دارد ،فراهم
تآبادی درگفتوگو با پاسارگاد در
مهدی نصر 
میکند.برایناساسکارکوشکجاللیازدوجهت
اصلی یعنی ترجمه و معرفی این اثر و از سوی دیگر مورد دالیل انتخاب این متن توضیح میدهد :باید
کارگردانی آن قابل بررسی است .این شروع مطلب به عقبتر و اجرای تئاتر «خدای کشتار» کار قبلی
بهروز فائقیان در سایت ایران تئاتر در مورد تئاتر گروهمان در آذر  96برگردم .من خودم را در سطح
«در انتظار آدولف» با ترجمه و کارگردانی علیرضا کارگردانی نمیدیدم و کار اول بیشتر شبیه تجربه
کوشکجاللی است .حاال این تئاتر که تاکنون بود،تجربهایکهآیامامیتوانیم؟
وی ادامه داد :با همین بچهها گروهی تشکیل
چند بار در تهران و دیگر شهرستانها روی صحنه
رفته و با استقبال هم مواجه شده ،در سیرجان با دادیم که بیشتر خودمان را محک بزنیم .اینکه از
تآبادی کارگردان پسش برآمدیم را باید تماشاگران بگویند .اما برای
طراحی و کارگردانی مهدی نصر 
همشهریمان از روز جمعه در تاالر فردوسی روی خود من تجربه خوبی بود .بعد از آن« ،در انتظار
صحنه رفته و قرار است 15شب ادامه داشته باشد .آدولف» را اسفند سال  96برای کار بعدی انتخاب
در این نمایش حمید موسوی ،ساناز احمدپور ،کردم ،یک سالی با متن بودیم و سعی کردیم
علیرضاخاکینژاد،سعیدبادیهنشینوشبنمبرفهای ایدههای متن برایمان برمال شود و آن را آنالیز
بازی میکنند و رضا امیرزاده مشاور کارگردان ،کنیم و اگر ایدهای وجود دارد به کار اضافه شود.
مسعود خراسانی و سعید بادیهنشین دستیاران گفتوگویی با متن در این مدت شکل گرفت.
کارگردان ،نگین اکبریفر منشی صحنه ،شبنم دغدغه کار خدای کشتار «انسان» بود ،کلمه انسان.
برفهای مدیر صحنه و امین شیبانی مدیرتولید خدای کشتار با ایدهپردازی خیلی زیبایی اجرا شده
هستند و سعید مهاج رانصاری تهیهکنندگی را بود« .در انتظار آدولف» برای من تایید و تثبیت کار

خدای کشتار بود و نمایش در همان فضاها سیر
میکرد .در انتظار آدولف در برگیرنده دو کتاب و
ایده است .فضاها به خدای کشتار نزدیک ،ولی
ایدهپردازیاش متفاوت است و به مفهوم تراژدی
تآبادی تجاربی که
انسانی میرسد .به گفتهی نصر 
ما در خدای کشتار به دست آوردیم و یک سری
ایدهها برایمان شکل گرفته بودکه سعی کردیم در
این کار آنها را اجرا کنیم .وی گفت :ما هر چه در
توانمان بود را انجام دادیم و مخاطب باید تشخیص
بدهد که این کار خوب از آب در آمده یا نه؟
 بلوغ گروه
تآبادیدرانتظارآدولفپسنیاز
بهگفتهینصر 
خدای کشتار برای گروه ما بود .ما از فضای خدای
کشتار نمیتوانستیم وارد فضای دیگری مثل یک
کار تجربی یا تراژدی یونانی بشویم .قرار بود تکرار
شود و گروه به یک بلوغ دستهجمعی و درکی از
اجرایی در یک رخداد برسد.
وی افزود :هم خدای کشتار و هم این کار به
آن معنا که در یک بازه زمانی ده ساله فشرده شده
و در یک صحنه ارایه میشود نیست .این اثر یک

رخداد از زندگی است ،لحظهای شروع میشود و
تا زمانی که پایان مییابد ،قطع و وصل نمیشود
و صحنه و اپیزود ندارد .یک رخدادی که در دو
ساعت برای بازیگران و تماشاگران در همان لحظه
به وقوع میپیوندد و به روابط بین آدمها میپردازد.
البته کار اصلی به رگههای فمینیستی و نامگرایی
هم میپردازد که ما به این موضوع درگیر نشدیم.
نمایشیجذاباماتلخ
وی ادامه داد ،نویسنده این نمایش یکی از
تاثیرگیرندگان یاسمینا رضا (نویسنده خدای
کشتار) است .در این کار تلفیقی از چند فضای
مختلفدیدهمیشود.ایننمایشتلفیقیازسهفضا
است .از دید من در انتظار آدولف یک درام جذاب و
سرگرمکننده و در عین حال تلخ است .در این متن
در حالی که لحظات شاد و کمیک دارد لحظاتی هم
تراژدی است و فرد را به تفکر وادار میکند و اگر
مخاطب با این موارد درگیر نشد ،قطعا یک جای
کارمامیلنگد.
تلفیقیازدوترجمه
این کار قبال در تهران روی صحنه رفته است

ـبت
ـه مناسـ
ـیرجان بـ
ـرق سـ
ـت بـ
بــه نقــل از روابطعمومــی مدیریـ
ـارک فجـ
ـه مبـ
دهـ
ـر چنــد طــرح برقرســانی بــه منظــور رعایــت رفــاه

حــال شــهروندان شهرســتان ســیرجان و حومــه توســط مدیریــت بــرق ایــن
شهرســتان در آســتانه بهرهبــرداری قــرار گرفــت.
از جملــه ایــن طرحهــا ،افتتــاح و بهرهبــرداری از  35کیلومتــر شــبکه بــرق جهــت برقرســانی
بــه  2200متقاضــی در ســطح شهرســتان اســت .همچنیــن  12دســتگاه ترانســفورماتور در ســطح
شــهر نصــب شــد .ایــن اقــدام بــه منظــور رفــع افــت ولتــاژ صــورت گرفــت .نصــب  910دســتگاه
چــراغ در نقــاط مختلــف شهرســتان بــه منظــور رفــع مشــکل روشــنایی از دیگــر اقدامــات
مدیریــت بــرق ســیرجان در ایــام دهــه فجــر اســت.
گفتنی است کلیه این طرحها با اعتباری بالغ بر  45میلیارد ریال انجام شده است.

تآبادی در مورد این موضوع
نصر 
میگوید :بله این کار با همین نام و
هم با یک ترجمه دیگر با نام «اسم»
در تهران روی صحنه رفته است که
فیلم این اجرا در بازار موجود است .این
دو اجرا با هم کمی فرق دارند و ما دو
ترجمه را کار کردیم و به نوعی آنها را
تلفیق کردیم که خط منحنی درام
درآمد .یک سری دیالوگها را تلفیق
کردیم که با فرهنگ ما همخوانی
نداشت .مثال خیلی جاها ادبیات
نوشتاری بود و ما آن را محاورهای
کردیم و هنوز هم در حال روتوش
هستی .م
 اجراییمتفاوتازتهران
تآبادی در پاسخ به این سوال
نصر 
که این کار قبال اجرا شده و فیلم آن
هم در بازار موجود است و این موضوع
باعث مقایسه نمیشود ،گفت :این
موضوع خیلی سخت است .مورد اول
اینکه من با متنهای ایرانی نمیتوانم
ارتباط برقرار کنم .خدای کشتار اولین کارگردانی
و یک متن سختی بود .این کار هم مثل خدای
کشتار در تهران اجرا شده است .طبق اطالعاتی که
من دارم این نمایشنامه در شهرهای مختلف دنیا
بالغ بر  600بار اجرا شده و یک نمایش بی نالمللی
است .پس اینگونه نیست که کاری که در تهران
اجرا شده را ما نباید اجرا کنیم .این که کار در تهران
روی صحنه رفته است اتفاقا کار ما را سختتر کرده
و من باید آن کارها را ببینم و بدانم چه اتفاقی آنجا
نمیافتدکهفضاییراکهبهوجودمیآورممتفاوتبا
آنباشد.البتهاینموضوعراهمیشهرعایتمیکنم
کهامضایکارگردانپاییکاثربایدمشخصباشد.
این موضوع برای من سخت بود که چگونه با این
اجرا برخورد کنیم که سوءتفاهم به وجود نیاید.
تآبادی ادامه داد :فضای این اجرا ،متفاوت از
نصر 
کارهای تهران است .ما این یک سال وقتگذاشتیم
که اجرای ما مثل اجرای تئاتر تهران نشود .حتی با
خودآقایکوشکجاللیمستقیمادرارتباطبودمو
ازآقایعباسجمالیکهبازیگرتئاتر«اسم»بودهم
مشاورهمیگرفتیم.

بندههیچگاهسلیقهایبرخوردنکردم.شمام یدانیدشهرداری
یکبودجهایداردکهتوسطکارشناسانشکارشناسیمیشودبعد
میرود شورا چکشکاری میشود و شهردار ملزم به اجرا میشود و
شورا هم باید نظارت کند .من خودم فعالیتهایی را که در دورهی
شهرداریام انجام شده است ،متناسب میبینم .یعنی در کنار
ایجادفضاهایسبز،شهرداریمنطقهیکراساختیم،آتشنشانی
ساختیم ،زیرگذر زدیم ،تابلوهای شهری ،هدایت آبهای سطحی
شهر ،نصب دوربینهای شهری و . .کارهای خیلی زیادی شده که
االن حضور ذهن ندارم .حتی در مورد سیستم داخل شهرداری از
اتوماسیون اداری گرفته تا جیآیاس و همه اینها موزون و از نظر
من مطابق بودجه و برنامه بوده است .حاال ممکن است فضایسبز
بیشتربهچشمبیاید.
شماکهمیگوییدتبرئهشدیددلیلاینهمههجمه
چهبودهاست؟
من همیشه سعی کردم دشمنی را برای خودم درست نکنم
البتهکسانیبودنددردورهمسئولیتبندهمنافعیازسالهایقبل
داشتندطبیعتااینمنافعازدسترفتمثالیکبخشجابهجایی
نیروها بود .نیروهایی که آنجا مدتهای مدیدی بودند و طبیعتا با
جابهجاییدوستدارندضربهبزنند.دلیلبعدیاینکهممکناست
بعضی از اعضا ی شورا دلشان میخواست نظرات شخصیشان در
اجرایفعالیتهایشهرداریدخالتدادهشودوبندههمیشهاینها
را میشنیدم اما آنچه که تصمیم میگرفتم تصمیم خودم و تیم
همراهمبود.بادرنظرگرفتننظراتاعضایشورامعجونیازاینها
را اجرا میکردم ،ولی نظر نهایی نظر خودم و تیم همراهم بود .خب
بعضی از اعضای شورا میگفتند اگر میخواهی موفق باشی باید
نظر ما را اجرا کنی که من قبول نمیکردم و یک عدهشان هم که
اصال دوست نداشتند موفق باشم .در مورد اینکه عارفی خورد و برد
به هرحال شما نتیجه را دیدید .اگر دستگاه قضا بعد از چندسال
نتواند حق بی تالمال و دولت را از شخصی به نام عارفی بگیرد که
وامصیبتاست.بطورکلیمعتقدمقطارتاحرکتنکندبهآنسنگ
نم یزننددرنهایتفص لالخطابقانوناستوقانونهمهمهچیز
را مشخص کرده است .این روال باید طی میشد تا حقیقتها
مشخص میشدند از تیم شهرداری که با من کار کردند از مدیران،
معاونتها و کارکنان شهرداری و اعضای شورای آن زمان ،از تیم
بازرسیودستگاهقضاتشکرمیکنم.
 چراآنزمان بااعضایشورامشکلداشتید؟
همیشه من این مشکل را داشتم و به اعضای شورا میگفتم

شما ناظرید و ناظر بودن با دخالت در کار اجرایی فرق میکند .به
آنها میگفتم یک بودجهای ما به شما دادیم که تصویب کنید
مثال گفتیم بلوار مک یآباد در سال  91روکش آسفالت شود شما
بایدنظارتکنیدباپارامترهایهزینه،زمانوکیفیت.اینمثلثرا
باید نظارت کنید اما اینکه این پروژه را ما به کی دادیم ،چه کسی
پیمانکاراست،چهجوریداریمپولشرامیدهیماینمیشوداجرا
وربطیبهشماهانداردومربوطبهحوزهاجراست.مثالیکپیمانکار
آمده بود کار کرده بود میگفتند چرا یکجا بهش پول دادی یا
چرا خرد خرد بهش پول میدهی یا چرا دیر پولش را میدهی،
و . .اینها اجرا است .آن زمان میگفتند آقای عارفی و پرواز با هم
اختالف دارند که اختالف نداشتیم اتفاقا ایشان را دوست داشتم و
هنوز هم دوستش دارم .ایشان دوست داشت بنده موفق شوم ولی
دخالتهایی در اجرا میکرد و بنده هم اجازه دخالت نم یدادم و
همینیکخوردهباعثزاوی هدارشدنشدکهالحمداهللدیگرتمام
شده و بحث کردن فایدهای ندارد.
پسازعملکردخودتانراضیهستید؟
 100درصد و این را مدیون بچههای شهرداری مخصوصا
حوزهمعاونتوکارکنانشهرداریهستم.دردورهقبلازمنحقوق
کارگرانشهرداریتوسطیکشرکتخصوصیدادهمیشدیعنی
آن شرکت پول از شهرداری میگرفت  20درصد سرانهاش را
برم یداشت و پول بقیه را م یداد یا نم یداد .ما این را گرفتیم و به
سازمان عمران دادیم و گفتیم این سود را سازمان عمران بخورد .تا
یک مقدار هم احساس امنیت شغلی برای بچهها ایجاد کنیم .در
کل ایرادی که به من میگرفتند میگفتند 150نیرو آورده وقتی
کسی 63تاپارکودههابلوارمیسازداینپروژههانیازبهنگهداری
و رفت و روب دارد ،اینها نیرو میخواهد پس من اگر نیرو اضافه
کردمچونفعالیتکردم.کسانیکهنیرواضافهنکردندقطعاکارهم
نکردند .نیروهای مهندسی که آن دوره گرفتیم از طریق آزمون و
مصاحبهگرفتیمواالنآننیروهادارندشهردریرامیچرخانند
 امابعضیمعتقدندخیلیازنیروهاکهدردورهشما
بیلبهدستگرفتهشدندوکیفبهدستشدند؟
اینهابازیباکلماتاستقطعااگرنیروییبابیلبیایدوبرود
تحصیالت کند و سپس خودش را نشان دهد حتما یک روزی
کیفبهدستمیگیرد.بندهدوستندارمنیروییکهبیلبهدست
میآید تا ابد بیل به دست باشد .کارمند باید رشد کند و حتما
شرایط رشد را داشته باشد آن موقع که بنده نیرو را گرفتم حتما
بیل به دست یا کیف به دست بوده است.

رانت در اقتصاد ایران

 اطالعرسانی :هر وقت صحبت از فساد ،تبعیض و
بیعدالتی میشود انگشت اتهام سوی رانت دراز میشود و
میگویند ردپایی از باندبازی و مافیا در میان است .لذا برای
روشن شدن این موضوع ،مسعود یاراحمدی کارشناس
ارشد علوم اقتصادی که دارای  13سال سابقه مطالعه،
پژوهش ،نگارش ،داوری مقاالت و کتب اقتصادی را در
توگوییانجامدادهایم.
کارنامهعلمیخویشدارد،گف 
 مختصری درباره مفهوم و معنای رانت توضیح
دهید.
رانتپدیدهایاستکهافرادنسبتبهعملکردشانعایدی
بیشتری دریافت میکنند و میتواند در فضای اقتصادی و
سیاسی و اجتماعی شکل بگیرد و عامیانه بگویم درآمدی
بیشتر از حق و تالش افراد میباشد.
 دلیلاصلیپیدایشرانتچیست؟
بهطورریشهای،دلیلاصلیوجودپیوندبینقدرتوثروت
است .صاحبان ثروت برای بقا دنبال نفوذ به قدرت هستند
تا بتوانند بر بازار ،حفظ منافع شخصی و گروهی خویش
مسلط باشند و از سوی دیگر بعضی از سیاسیون جهت
بقا در قدرت دنبال کسب منابع مالی هستند .لذا این
پیوند آغازگر رانت میباشد و یکی از راههای نفوذ رانت در
موعد انتخابات است ،افرادی با حمایتهای مالی و  ...پا به
عرصههای مختلف میگذارند و منافع ملی را فدای منافع
گروهی میکنند و با گذشت زمان شکاف نسلی را به وجود
میآورد .عالوه براین اشاعه و گسترش فساد فراگیر ،شاهد
ناتوانی در حل مشکالت عمومی جامعه از جمله تورم و
بیکاریو...خواهیمبود.
 از دیگر آثار مخرب رانت بگوید؟
توزیع ناعادالنه ثروت ،توزیع ناعادالنه فرصتها ،هدررفت
منابع طبیعی و ملی ،نابودی اخالق و وجدانکاری ،فساد
گسترده دستگاهها،گسترش قاچاق و واردات بیرویه،
نابودی تولید ،فساد گسترده در بخشهای اقتصادی و...
ازعملکردرانتدراقتصادبیشتربگویید؟
حمایتوپشتیبانیازفعالیتهایغیرمولد،مهمتریناثری
است که رانت در اقتصاد میگذارد و تفکر داللی را غالب
بر کارآفرینی میکند .بهطور کلی تولید زیر چرخ واردات
نابود میشود و منابع طبیعی و مالی به صورت غیر عادالنه
تقسیممیشود.
 برای جلوگیری از رانت چه تدابیری باید اتخاذ
شود؟
ابتدا جامعه باید سطح اطالعات و آگاهی خویش را ارتقا
دهد و مطالبهگری جزیی از رفتار اجتماعی شود .از سوی
سیاستگذاران وکارگزارانکشوربایدسهکارانجامدهند؛
اولاینکهجلویچاپاسکناسرابگیرندتانقدینگیوتورم
کنترلشود.دوماینکهجلویچاپمدارکآموزشیگرفته
شود و این همه آقای دکتر نظارهگر بر مشکالت کشور
نداشته باشیم و سوم اینکه جلوی چاپ قوانین و تبصرهها

رابگیرندتاازنظارتبرقوانینموجودغافلنشویموباوضع
قوانینجدیدنیازیبهتوجیهوپنهاننمودنسوءمدیریت
نداشته باشیم و با تبصرهها ایجاد تبعیض و نابرابری را در
تخصیصوتوزیعمنابعاعمالنکنیم.
 رفتار جامعه در برابر معضل رانت باید چگونه
باشد؟
مردم باید از افراد و عواملی که یکشبه به ثروت و
قدرت میرسند ،دوری کنند .مثال جنس قاچاق نخرند
یا افراد شایسته را برگزیند .به فرهنگ افراد احترام
بگذارند نه به ثروتشان و بطور کلی باعث جدایی بین
قدرت و ثروت شوند.
 دولت چه وظایفی در برابر رانت دارد؟
اصالحاتساختاراقتصادی،حمایتجدیازتولیدکننده،
شفافیت مالی،گردش آزاد اطالعات ،محدود نمودن
فعالیتهای غیرمولد و اقتصادهای زیرزمینی با اخذ
پایههای مالیاتی جدید ،توسعه دولت الکترونیک جهت
کاهشزمانوهزینه،واقعینمودنشاخصهاومتغیرهای
اقتصادیجهتتصمیمگیریصحیحفعاالناقتصادی.
 یکی از مواردی که سبب رانت در کشور شده
بود ارز  4200تومانی هست نظرتان در موردش
چیست؟
ارز  4200تومانی با واقعیتهای اقتصاد ایران همخوانی
نداشت و اصرار دولت به این امر سبب شد اجناس وارداتی
به چند برابر قیمت فروخته شوند .نرخ بازار با نرخ مصوب
فاصله داشت و متاسفانه باعث سودهای نجومی گردید.
نرخ ارز جهت ترخیص گمرگ همان  4200تومان بود.
متاسفانه واردکننده مجددا سود کالنی دریافت مینمود و
این همان رانت نرخگذاری است.
 بزرگترین رانتی که در ایران وجود دارد،
چیست؟
هر کجا یارانه انرژی باشد ،رانت هم به نوعی هست که در
حدود 60میلیارد دالر (معادل صادرات سه میلیون بشکه
در روز یا  50درصد نقدینگی موجود) برآورد میشود و
در عمل نصیب کسانی میشود که مصرف بیشتری دارند
و هزینه کمتری میپردازند .مثال صنایع فوالد  90درصد
یارانه انرژی میگیرند و در عمل محصولشان را 90درصد
قیمتجهانیبهمردممیفروشند.
 اخیرا با دادن یارانه کمکمعیشتی رانتی
در فضای اقتصادی شکل گرفته است ،نظرتان
چیست؟
طی دوماه اخیر یارانه کمکمعیشتی دولت از محل اصالح
قیمت بنزین است که به ازای نفرات هر خانوار رقمهای
مصوب پرداخت میشود و جالب این است که از حدود
 25میلیون خانوار در کشور حدود 11میلیون خانوار اصال
خودرو ندارند و رانتی که ایجاد میگردد 60 ،لیتر بنزین
برای خانوار صاحب خودرو میباشد .با احتساب اختالف
بین قیمت آزاد و سهمیهای  80/000تومان رانت در ماه
رقم میخورد.اگر دقیقتر به این موضوع نگاه کنیم برای
خانواری که مالک موتورسیکلت است با احتساب 25
لیتر سهمیه سوخت ،رانت  37/500تومان خواهد بود
و خانواری که دارای چند خودرو و موتورسیکلت باشد،
یارانه یکسان دارد .بنابراین شاهد رانت قیمت سهمیهای
به مالکان وسایل نقلیه هستیم .رانت دوم معافیت مالیاتی
هنرمندانوسلبریتیهااست.هنرمندانیکهدستمزدهای
چند صد میلیونی میگیرند ،معاف از مالیات هستند اما
کارگری که بیش از سه میلیون تومان در ماه دریافت
میکندبایدمالیاتبدهد.اینرانتازنوعسلبریتیهااست
و سبب میشود افرادی ثروتشان بیشتر از فرهنگشان
شود و خودشان و مردمشان را فراموش کنند.

