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زندگی با ضرب آهنگ نوسان
همــه ما می دانیم که ایران کشــوری اســت ثروتمنــد که با وجود 
ثروت هــای عظیــم خدادای اعم از نفت و گاز در بخش های دیگری 
همچون حوزه های گردشــگری و همینطــور بهره برداری بهینه از 
دیگر منابع خدادای  می توانیم حرف های بسیاری برای گفتن داشته 
باشــیم. اما متاســفانه با وجود این همه نعمت های خدادادی مردم ما 
هر روز با ضرب آهنگ های تورم و رکود موجه اند و با ســازهای هر 
روزه گرانــی می رقصنــد. به طور مثال در هفته های اخیر نوســانات 
ارزی، قیمــت تخم مــرغ، خبر گرانی نان، صحبت از افزایش قیمت 
بنزین نمونه های بارز رقص قیمتی در کشــور هســتند. به راستی چرا 

کشور ثروتمندی همچون ایران سالهاست که با این مشکالت دست به گریبان است.
عمر یازده دولت به سرآمد و اکنون در دولت دوازدهم به سر می بریم. دولت یازدهم 
تمــام هــم و غــم خود را برای رفع تحریم ها به کار بســت تا درب های جدید به روی 
اقتصاد ایران گشوده شود اما هنوز نگرانی از پابرجایی برجام وجود دارد. هنوز چشم ها 
به تصمیم ترامپ دوخته شده که آیا هرچند صباحی یکبار مهر تایید بر برجام می زند یا 
خیر. هر چند رئیس جمهور بارها اذعان داشته که برجام ماندگار خواهد بود و تالش های 
ترامپ برای برهم زدن آن بی فایده است اما در آخرین واکنش برجامی ترامپ شاهد 
بودیم که رئیس جمهور آمریکا اذعان داشــت که برای بار آخر اســت که تحریم های 

ایــران را همچنــان تعلیق می کند و در آینده به برجام پایبند نخواهد بود.
ایــن نــوع نگاه و چشــم انتظاری بــه آخر و عاقبت برجام قطعا همیشــه گریبان گیر 
اقتصاد کشور خواهد بود و زندگی مردم را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد. در اینکه 
برجام فرصت های بی شماری را نصیب اقتصاد کشور کرد شکی نیست اما ای کاش 
با گذشــت عمر یازده دولت آنقدر خودکفا می شــدیم که چشــم انتظار تصمیم ترامپی 
نباشیم.کشــور ما دارای ظرفیت های بالقوه ای  اســت که با تدبیر و مدیریت صحیح 
می توان چشــم انداز بهتری را برای کشــور متصور بود اما در این راه پرفراز و نشــیب 
نحوه مدیریت کالن کشــور و آماده ســازی زیرســاخت ها  می تواند برای توســعه و 
شــکوفایی نقش بســزایی را ایفا کند.  مردم ما نه تنها از نوســانات و شوک های قیمتی 
رنــج می برند بلکه از مســائل ابتدایی همچــون آلودگی هوا، ترافیک، گردو غبار و. .. 

نیز در رنج و عذابند.
دی ماه سال گذشته اتفاقی تلخ برای ساختمان پالسکو رخ داد که امسال در سالگرد 
این حادثه تلخ شاهد وعده های فراموش شده ای هستیم و بسیاری از کسبه همچنان 
از حجم وعده های عمل نشده برای جبران ضرر و زیان خود گالیه دارند. چرا با گذشت 
یکســال هنوز نتوانســتیم بخشی از انتظارات پالسکویی را رفع کنیم. با این اوضاع ما 
چگونه می توانیم نوســانات قیمتی را مدیریت کنیم که هر روز مردم با شــوک قیمتی 
جدید مواجه نباشند. چرا نمی توانیم به طول مثال یک قیمت را برای بنزین مشخص 
کنیم  و به مردم بگوییم تا 4 سال آینده قیمت بنزین مثال لیتری 2000 تومان است. 
هر چند ذکر این نکته نیز ضروریســت که بخشــی از متغیرهای تاثیر گذار بر اقتصاد 
اجــازه تصمیم گیری برای ســالهای آتی را نمی دهــد اما فراموش نکنیم که در حال 
حاضر بیش از 3 دهه از انقالب می گذرد و ما در بعد اقتصادی همچنان اندر خم یک 
کوچه ایم.چرایی هایی که امروز گریبان اقتصاد کشور را فرا گرفته برگرفته از بسیاری 
از تصمیمات غلطی اســت که بر تاروپود اقتصاد تنیده شــده و نحوه مدیریت منابع نیز 
خود مزید بر علت اســت که ما تا ســالهای ســال نیز انتظاری برای تغییر وضع موجود 
نداشــته باشــیم. مســئولین کشور باید به این مهم رسیده باشند که یک جای کار ایراد 
دارد که بدون رفع این ایرادها و بدون تالش برای بازســازی زیر ســاخت ها اقتصاد 
ایران رنگ رشد و توسعه را نخواهد دید از طرفی بسیاری از آسیب های اجتماعی که 
اکنون کشــور با آن دســت به گریبان است متاثر از وضعیت بد اقتصادی است. آقایان 
به جای جنگ و جدل های حزبی و سیاســی و متهم کردن یکدیگر و این دولت و آن 
دولت بهتر اســت که نگاهی به عملکرد و کارنامه خود بیاندازند که فرصت های بی 

شــماری از دســت رفته و ما همچنان به دنبال مقصر می گردیم.
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اصال�نمی�شــود�از�نفت�ســخن�گفت�و�یادی�از�احمدی�نژاد�نکرد؛�آوردن�نام�احمدی�نژاد�هم�بدون�نفت�شــاید�غیرممکن�باشــد��هرچه�باشد،�او�رییس�
دولتی�اســت�که�صاحب�درآمد�نفتی��700میلیارد�دالری�نفت�بود�و�در��8ســال�ریاســت�جمهوری�اش،��4وزیر�و��3سرپرســت�را�بر�مسند�نشاند��از�سوی�
دیگر،�پول�نفت�باید�ســر�ســفره�های�مردم�بیاید�و�مبارزه�با�مافیای�نفتی،�از�مهم�ترین�شــعارهای�او�بود،�اما�در�نهایت�به�باور�تحلیلگران،�عملکرد�نفت�

در�آن�دوران�نشــان�می�دهد�که�هیچ�پروژه�بزرگ�توســعه�ای�در�نفت�و�پتروشیمی�به�بهره�برداری�نرسید�
به�گفته�ســید�حمید�حســینی،�عضو�هیات�مدیره�اتحادیه�صادرکنندگان�نفت،�گاز�و�پتروشــیمی،�»از�آن�فرصت�طالیی�درآمدهای�نفتی�اســتفاده�بهینه�
به�عمل�نیامد�و�درآمدهای�نفتی�برای�توســعه�نفت�اســتفاده�نشــد�و�حتی�منابع�داخلی�نفت�در�ســایر�پروژه�ها�هزینه�شد�«�وی�عنوان�می�کند:�»در�دوره�
احمدی�نژاد،�به�قول�آقای�زنگنه�کارمندان�رســمی�و�قراردادی�شــرکت�نفت�از��80به��220هزار�نفر�افزایش�یافت�و�این�موضوع�بار�ســنگینی�را�بر�نفت�

تحمیل�کرد؛�شــاید�جالب�ترین�نکات،�استخدام�چوپان�ها�در�نفت�بود�«
آنچه�در�ادامه�می�خوانید،�مشروح�گفت�وگو�با�سیدحمید�حسینی،�عضو�هیات�مدیره�اتحادیه�صادرکنندگان�نفت،�گاز�و�پتروشیمی�در�کافه�خبر�خبرگزاری�

خبرآنالین�است�

عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی طی گفت و گوی تفصیلی مطرح کرد

پای بابک زنجانی چگونه به اقتصاد 
ایران باز شد

احمدی نژاد قصه گفتن را با نفت شروع کرد

مریم فکری 
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بررســی وضعیت صنعت نفت حاکی از آن اســت که در طول   �
یک دهه گذشــته با تحوالت بســیاری روبه رو بوده است؛ اتفاقات 
و تصمیماتــی که گاها حتی به ایجــاد رانت برای افرادی همچون 
بابک زنجانی ها منتهی شد و با اقدامات توسعه ای صنعت نفت کند 
شد. چه رفتارها و رویکردهایی باعث شد که چنین اتفاقاتی بیفتد؟

ببینیــد، افالطون معتقد اســت »آنهایی کــه قصه می گویند، بر جامعه 
حکومت می کنند.«

آقای احمدی نژاد هم قصه گفتن را با نفت شــروع کرد. اول از مافیای 
نفتی ســخن گفت و بعد هم این که نفت را ســر ســفره مردم می آورم. 
احمدی نژاد با این دو حرفی که زد، توانست کاری کند که مردم قصه او 
را باور کنند، اما به نظر من بدترین دوران نفت را برای کشور به ارمغان 
آورد؛ اگرچه از نظر قیمتی، نفت وضعیت خیلی خوبی را داشت، ولی در 
دوران احمدی نژاد هیچ پروژه بزرگ توسعه ای در نفت و پتروشیمی به 
بهره برداری نرســید و به عبارتی، از آن فرصت طالیی اســتفاده بهینه 
به عمل نیامد و درآمدهای نفتی برای توسعه نفت استفاده نشد و حتی 

منابع داخلی نفت در ســایر پروژه ها هزینه شد.
عمکرد آقای احمدی نژاد در حوزه نفت را از چند منظر می توان بررسی 
کرد: توسعه نفت، گاز و پتروشیمی - نیروی انسانی - مدیریت نفت - 
سازمان های بین المللی و حضور در اوپک - قراردادهای نفتی - مسایل 
جانبی نفت مثل ســوآپ. در بحث قراردادهای گازی و نفتی متاســفانه 
شاهد اتفاق هایی بودیم که تا سال های سال می تواند پندآموز دیگران 
باشــد. ســال های سال صنعت نفت را از منابع خارجی محروم کردند و 
شرکت نفت را یکی از بدهکارترین شرکت های نفتی دنیا تبدیل کردند 
)بیش از 50 میلیارد دالر شــرکت ملی نفت بدهکار اســت(. االن وقتی 
کــه شــرکت های اعتباری دنیا وزارت نفــت ایران را ارزیابی می کنند، 
بــه طــور قطع نمره قابل قبولی نخواهد گرفت و بنابراین هزینه تامین 

مالی افزایش خواهد یافت.
از آن طرف، به قول اقای زنگنه کارمندان رســمی و قراردادی شــرکت 
نفت از 80 به 220 هزار نفر افزایش یافت و این موضوع بار ســنگینی 
را بر نفت تحمیل کرد. شــاید جالب ترین نکات، اســتخدام چوپان ها 

در نفت بود.
 ایــن موضوع در کجا اتفاق افتاده بود؟  �

نفــت، بــرای مراقبت از خطوط لوله نفت وگاز در مناطق کوهســتانی و 
بیابان ها از نیروهای محلی از جمله چوپان ها استفاده می کرد و در ازای 
آن، مبلغی پرداخت می کرد. اما پس از تصمیم دولت احمدی نژاد مبنی 
بر سازماندهی نیروهای قراردادی، بعضی از این افراد هم به استخدام 

نفــت در آمدنــد. این کارها واقعا بدیع بود که رخ داد.
از سوی دیگر، در دوره اول آقای احمدی نژاد در رابطه با فرآورده های 
نفتی شاهد بودیم که مصرف فرآورده ها به شدت افزایش پیدا کرد، چون 
قانون تثبیت قیمت ها را اجرا کردند و از افزایش قیمت فرآورده های نفتی 
جلوگیری شد و نرخ ارز را نیز ثابت نگه داشتند. ساالنه شاید بیش از 5 تا 
7 میلیارد دالر برای واردات بنزین هزینه می شد و بخشی از پرونده ای 

که آقای احمدی نژاد در دیوان عالی کشور دارد، به خاطر واردات بنزین 
اســت که بدون مصوبه مجلس واردات صورت گرفته است.

چه رانتی در این واردات وجود داشت؟  �
رانتی وجود نداشــت. تصمیم غلط بود. در واقع نتیجه تثبیت قیمت ها، 
مصرف شدید حامل های انرژی و رشد قاچاق بود. در عین حال، به دلیل 
این که در پخش پاالیشــگاهی کار توســعه ای نکــرده بودند، مجبور 
بودنــد 5 تــا 7 میلیارد دالر بنزین وارد کنند؛ آن هم بنزین٦00 دالری. 
بــه عبارتی، نفت گران شــده بود و بنزینی هــم که وارد می کردیم، با 

قیمت های باال بود.
در دور دوم دولت احمدی نژاد قانون هدفمندی یارانه ها اجرا شد که به 
نوع دیگری واحدهای تولیدکننده برق و فرآورده های نفت و گاز فشار 
آورد و منابع آنها را برای هدفمندی یارانه ها مصرف کرد و این واحدها را 
فلج کرد و همزمان با تشدید تحریم ها، شاهد تولید بنزین پتروشیمی ها 
بودیم که آن هم یک فاجعه محیط زیستی بود. می خواستند نشان دهند 
که دیگر نیازی به واردات نداریم، اما از آن طرف، تشنج آفرینی ای که 
در فضای بین المللی کردند، نتیجه اش تحریم و کاهش فروش نفت و 
در مرحله بعد، تحریم واردات بنزین بود که اتفاق افتاد. به این ترتیب، 
مجبور شــدند به بنزین پتروشــیمی ها پناه ببرند که »بنزن« موجود در 
بنزین پتروشیمی در مراحل اول 50 برابر حد مجاز بود، ولی به خودشان 
جایزه می دادند، در حالی که هر کس در آن زمان در تماس مســتقیم 

با این بنزین بوده، با خطر ســرطان مواجه بوده اســت.
در دســتوری که به پتروشیمی ها دادند که بنزین تولید کنند، آیا   �

رانتی وجود داشــت که به شرکت خاصی بخواهند بدهند؟
خیر، به نظر من این ها بیشتر دنبال قصه گفتن و جا انداختن طرح های 

خود بودند.
یعنی داســتان بنزن و اثر آن بررسی نشد؟  �

چه کسی می خواست بررسی کند؟ من یک مصاحبه کوتاهی در آن زمان 

آقــای احمدی نژاد هم قصه گفتــن را با نفت 
شــروع کرد. اول از مافیای نفتی سخن گفت و 
بعد هم این که نفت را سر سفره مردم می آورم. 
احمدی نژاد با این دو حرفی که زد، توانســت 
کاری کند که مردم قصــه او را باور کنند، اما 
به نظر من بدترین دوران نفت را برای کشــور 
به ارمغان آورد؛ اگرچــه از نظر قیمتی، نفت 
وضعیت خیلی خوبی را داشت، ولی در دوران 
احمدی نژاد هیچ پروژه بزرگ توسعه ای در نفت 

و پتروشیمی به بهره برداری نرسید
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با یکی از روزنامه ها کردم که سازمان استاندارد به این بنزین رسیدگی 
کند و به مردم هم اطالع رســانی شــود که بنزینی که توزیع می شــود، 
غیراســتاندارد اســت. به خاطر این مصاحبه از من به دادگاه انقالب به 
بهانه تشویش اذهان عمومی شکایت کردند، ولی بعد که متوجه شدند 

مســتندات دارم، منصرف شــدند و شکایت خود را پس گرفتند.
تخریبی که در فضای نفتی و صنعت نفت آن زمان اتفاق افتاده بود، به 
نظر شما چقدر فضا را برای ورود بابک زنجانی فراهم کرد؟ با توجه به 
این که دولت دهم با جدی شــدن تحریم های نفتی، مجوز ورود بخش 

خصوصــی برای فروش نفت را صادر کرد.
ببینید، ستاد تدابیر ویژه ای تشکیل شده بود که یک راه حل هایی برای 
دور زدن تحریم ها پیدا شود. اما این ستاد کارش دور زدن قانون شده بود 
و ما به جای این که تحریم ها را دور بزنیم، قانون را دور می زدیم. روند 
حرکتی دولت احمدی نژاد به گونه ای بود که کشــور را به تحریم برد و 
عواقب تحریم هم این بود که روز به روز، هم وزارت نفت تحریم شد، 
هم نفت ایران تحریم شد و هم همه شرکت هایی که در رابطه با نفت 
بودند، تحریم شــدند. یعنی چاره ای نداشــتند جز این که گارد را باز کنند 
و اجازه دهند بخش خصوصی وارد شــود. بابک زنجانی را وارد کردند، 
زیرا با صندوق بازنشســتگی نفت معامله انجام داده بود و هواپیمایی 

قشــم ایر را خریده بود و برایشــان پول جابه جا کرده بود.
مــا بخش خصوصی توانمند داریم. اما چرا بابک زنجانی؟  �

آن زمان این طور تصور می کردند که توانمندی بابک زنجانی بیشــتر 
از بقیه اســت. احســاس می کردند که او بانک دارد و پول و روابط دارد. 
بابک زنجانی به نحوی نشان می داد که وضع مالی خوبی دارد و هزینه 

می کرد و خوب می گشت.
اما به هرحال پشتیبانی هم می شد.  �

بله، به هرحال حمایت هایی وجود داشت و این ها اعتماد و اطمینانی به 
او داده بود. ولی بچه های شرکت نفت و امور بین الملل با تجربه ای که 
داشتند، با وجود این که وزیر وقت دستور داده بود و کتبی نوشته بود که 
بــا بابــک زنجانی قرارداد ببندید، امور بین الملل زیر بار آن نرفت. امور 
بین الملل به بابک زنجانی گفت با شــرکت نیکو قرارداد ببند و من بار 
را به شــرکت نیکو می دهم و شــما بار را از نیکو بگیرید. به این ترتیب، 

امــور بین الملل زیر بار این موضوع نرفت.
در همین جریانات، چه اتفاقاتی افتاد؟  �

بابک زنجانی وقتی وارد شد، فکر می کنم اوایل سال 1389 بود. بحث 
ایــن بــود که یک نفر آمده و دارد نفت می خرد و می فرشــد. هم بحث 
نفت خام بود و هم بحث فرآورده بود. آن زمان کشور دچار مشکل بود 
و قرارداد گاز با ترکمنستان نیز دچار مشکل شده بود. آقای نعمت زاده 
مجبور شــد که دوباره قراردادهای ســوآپ را عملیاتی کند و از شــمال 
فــرآورده وارد کنــد. این کار در ســال1390 ادامه پیدا کرد. ما از یکی 
از شــرکت هایی که ســوآپ کرده بود، رفتیم محموله گرفتیم و وقتی 
وارد بازار شــدیم که بفروشــیم، دیدیم می گویند قیمت ها منهای 30 
و منهای 35 دالر اســت. اصال رســم و عرف نبود، همیشه قیمت های 

ایران 5 دالر باالتر از فوب خلیج فارس بود. ما متوجه شدیم یک مقدار 
زیادی محموله از ایران آمده و به شرکت فال داده شده و با قیمت های 
منهــای 50 دالر در تــن و فال هم با قیمت های منهای 30 دالر در تن 
می فروشــد. بنابراین شــما اگر بخواهید بار را بفروشید، مجبور هستید 
که طبق قیمت های بازار بفروشید. ما دیگر به هر شکلی بود، محموله 
را با قیمت منهای 15 دالر فروختیم و هر تن 10 دالر ضرر کردیم. اما 
این موضوع باعث شــد که پیگیر این جریان باشــیم که چه کسی وارد 
بازار شده است. در پرس وجوها به این اطالعات رسیدیم که فردی به 

نام بابک زنجانی وارد بازارشــده است.
قبــل از آن هیــچ فعــال اقتصادی یا تاجری بابــک زنجانی را   �

نمی شناخت؟
خیر، افرادی که در کار نقل و انتقال پول هستند، می دانستند که بابک 
زنجانی این کار را می کند، اما در بحث فرآورده ها اصال کســی ایشــان 
را جدی نمی گرفت. این باعث شــد که ما متوجه اتفاقات بازار بشــویم.

آن زمان اسم آوردند؟  �
اتفاقا دو ســه ماه قبل از این ماجرا، نمایشــگاه دستاوردهای مناطق آزاد 
بود. من داشــتم از جلوی غرفه قشــم رد می شدم، یکی از دوستان من را 
دید و گفت بیا بریم غرفه »سورینت« را ببینیم و آنجا اسم بابک زنجانی 
را شنیدم. وقتی بچه های شرکت نفت گفتند فردی به نام بابک زنجانی 
هســت، یاد ســورینت و نمایشگاه افتادم. کم کم تلفن ها از مالزی شروع 
شد که محموله این جا هست و ما خریدار محموله هستیم. تلفن از چین 
شــد که یک محموله از چین آمده و مالک آن بابک زنجانی اســت و ما 
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خریداریم. دیگر برای ما قطعی شد که بابک زنجانی هم نفت خام خریده 
و هــم فیول اویــل. حدود 1.5 میلیون تن مازوت )فیول اویل ( خریداری 
کرده و چند کشتی نفت و میعانات برده بود. تقریبا همه بازار را تحت تاثیر 
قرار داده بود و همه کســانی که به نحوی می خواســتند کار انجام دهند، 
بــه ایــن نتیجه رســیده بودند که با وجود بابــک زنجانی در بازار و از آن 
طــرف، نیروی انتظامی هیــچ کاری نمی توانند انجام دهند. عمال هم از 
بخش خصوصی نه کســی نتوانســت در نفت خام کاری انجام دهد و نه 
در میعانــات گازی/ تــا چند وقت بازار فرآورده ها در منطقه به هم ریخته 
بود تا زمانی که کل باری که بابک زنجانی خریده بود، فروخته شــد. به 

ایــن ترتیب، دوباره بازار فرآورده راه افتاد.
در این خصوص شــما به عنوان نماینده اتحادیه چند جلســه با   �

وزارت نفت برای فروش نفت توســط بخش خصوصی داشتید؟
من هیچ گاه خود را درگیر نکردم. در اتحادیه کنسرســیومی ایجاد شــده 
بود، اما من از ابتدا می دانســتم شــدنی نیســت. طبق قوانین و مقررات 
شــرکت نفت، امکان این که شــما بتوانید نفت خام بگیرید و بفروشید، 
در بازار وجود ندارد. اما با این حال دوســتان اصرار داشــتند که ما این 
کار را انجــام می دهیــم. بارها مذاکرات و جلســاتی برگزار شــد، ولی 
عمال مذاکرات به جایی نرســید و نشــد کاری انجام دهیم. فقط نیروی 

انتظامی و بابک زنجانی وارد کار شــدند.
مشــکل کجا بود که بخش خصوصی نمی توانســت در فروش   �

نفت ورود کند؟
ببینید، بابک زنجانی می توانســت با یک ال ســی قالبی بار را تحویل 

بگیرد، اما به بخش خصوصی می گفتند پول را به حســاب بریز و بعد 
بار را تحویل بگیر. کدام بخش خصوصی می توانست برای مثال، یک 
محموله نفتی را به قیمت 40 میلیون دالر خریداری و پول را به حساب 
بریزد؛ آن هم حســاب های شــرکت نفت که تحریم بود و نقل و انتقال 
پول مشکل بود. عمال بخش خصوصی نمی توانست کاری انجام دهد.

شما می گویید از همان ابتدا در اتحادیه معتقد بودید که فروش   �
نفت توســط بخش خصوصی ممکن نیســت. حتی زمانی هم که 

شــنیدید بابک زنجانی وارد شده، چنین تصوری را داشتید؟
سیســتم وزارت نفت از قدیم این گونه بود که نفت را به پاالیشــگاه ها 
می فروخت. من در صورتی می توانستم نفت بخرم که بتوانم در بازارهای 
آزاد بفروشم. به دلیل این که قوانین وزارت نفت اجازه نمی داد که نفت 
به صورت کاال معامله شود، عمال به این جمع بندی رسیدیم که بخش 
خصوصــی نمی توانــد این کار را انجام دهد. االن هم بخش خصوصی 
نمی تواند در نفت وارد شود. یعنی تا زمانی که ضوابط فعلی نفت حاکم 

اســت، عمال تجارت نفتی معنا ندارد.
شــما هیچ تماســی با بابک زنجانی در آن دوران نداشــتید؛ به   �

خصوص بعد از این که شــنیدید وارد بازار نفت شده است؟
خیر، خوشــبختانه من هیچ تماسی نداشتم.

فکر می کنید پول های بابک زنجانی کجاست؟  �
یک مقداری از پول های بابک زنجانی از بین رفته است. بابک زنجانی 
کندانست )میعانات گازی( را بشکه ای 107 دالر و در باالترین قیمت ها 
خریده بود. بعد یک سال و نیم و دو سال که کشتی هایش را به وزارت 
نفت برگرداندند، قیمت ها 85، 90 دالر شــده بود. 20، 30 دالر در هر 
بشــکه ضــرر کــرد. در مازوت برای مثــال 450 هزار تن بار او را اصال 
شــرکت فال پول نداد و اســناد نداشــت. به این ترتیب، بخشی از این 
پول دموراژ کشــتی ها و کاهش ارزش و موضوع فال شــد. بخش دیگر 
از پول او را دوستان خارج از کشورش خوردند. بخش دیگر پول را هم 
امالک و دارایی خرید به امید این که قیمت ملک دو سه برابر می شود. 
فکر نمی کرد که قیمت دالر ســه برابر می شــود، اما قیمت ملک نه تنها 

افزایش پیدا نمی کند، بلکه کاهش ارزش خواهد داشــت.
بابک زنجانی فکر اقتصادی داشت؟  �

بابک زنجانی فرد پیچیده ای نبود. امکان دارد در بحث نقل و انتقال پول 
فرد زرنگی بود، اما تحلیلگر مسایل اقتصادی نبود. به نظر نمی آید االن 
پولی داشــته باشــد، در حد یک سوم بدهی اش را شاید پول داشته باشد.

وکیل شــرکت نفت به تازگی گفت در حال شناســایی امالک   �
بابک زنجانی هســتیم و او همچنان 10 هزار میلیارد تومان بدهکار 
است. این 10 هزار میلیاد تومان بدهی ای که عنوان می شود، چه؟

اصل بدهی اش، 2، 3 میلیارد دالر اســت.
 پس عمال پولی وجود ندارد؟  �

آن طور که من شنیدم، بابت فرآورده ها یک میلیارد و 700 میلیون یورو 
اصل بدهی اش است که ٦00،700 میلیون یورو را برای خرید دکل ها 

داده اســت. حاال حدود یک میلیارد یورو مانده است.
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تقریبــا« در سراسرکشــور و عموم ملت ایــران ازهر طبقه 
اجتماعــی، کســی نیســت کــه بخشــی از نامالیمات و 
دشــواری های اقتصادی کشــور را تجربه نکرده  و نداند که 
بایستی برای درمان اقتصاد کشور،  نسخه ای شفا بخش با 
اثرگــذاری مانده گار پیچید، برای درک بهترمباحث مرتبط 
با لزوم و یا عدم لزوم جراحی اقتصاد کشــور، شــاید ذکر یک 

مثال ما را در فهم عمیق ترموضوع کمک کند. 
بیماری را فرض کنید که درسال های جوانی دچار یک عارضه  

خوش خیم گردید است و می توانست با یک عمل جراحی ساده،  به درمان 
قطعی رســیده و بهبود یابد،  اما بیماربه دلیل ترس و یا نبود پزشــک حاذق،  
حاضر نمی شــود که خود را به تیغ جراحی بســپارد.   دلیل هرچه که باشــد 
یــک موضوع قطعی اســت، به مرور زمــان بیماری عود کرده و حال بیمار 

وخیم تر و پروسه جراحی پرریسک و پرهزینه خواهد بود. 
واقعیت آنســت که اقتصاد ایران با دچارشــدن به عارضه جنگ تحمیلی،  
متحمل چند زخم کاری شــد،  اما آن زخم ها آنقدر کاری نبود که اقتصاد 
کشــوررا ازکار بیاندازد،  و شــاید به همین دلیل باشــد که بسیاری معتقدند 
اوضاع اقتصادی دوران جنگ وپسا جنگ به مراتب قوی تر ازدوران کنونی 
می باشد،  درک موضوع زمانی آسانتر می گردد که بدانیم که میانگین ارزش 
پول ملی زمان جنگ در مقایسه با حال حاضر بیش از50 برابرکاهش یافته 
است.   همین یک مدعا کافیست که بدانیم اقتصاد کشور درطول 30 سال 
گذشته برغم کسب درآمدهای نفتی بیش از 1000 میلیارد دالری به دلیل 

هدفمند نبودن برنامه های منسجم اقتصادی بیمارترشده است. 
اجازه دهید واکاوی و تحلیل چرایی ها را به زمان دیگری وا ســپاریم و به 
ماننــد یک مصلح و دلســوز، به جای کینــه ورزی و طرح مباحث باندی و 

گروهی،  درراستای منافع کشور، چاره کارکوک کنیم. 
در تحلیل و بررســی راهکارهای پیش رو،  جراحی اقتصاد کشــور، ابتدا 
مولفه های دخیل و اثرگذار در پروســه بهبود شــرایط اقتصادی کشــور را 

شناسایی کنیم :
)1(- حکومت)2(- دولت)3(- ملت

ملت : مردم فهیم ایران بایستی بدانند که،  عمل جراحی اقتصاد کشور،  دوره 
نقاهتی خواهد داشت که بایستی با صبوری و اطمینان به صحت عملکرد 
کارگزاران خود،  آالم این دوره مانند اشــتغال،  رکود توام با تورم،  درآمد 
کــم خانوارهــای ایرانی ،  معضالت عدیده فرهنگی،  اجتماعی و اقتصادی 
کشــور را به امید بهبود شــرایط  و پیشــرفت کشور،  تحمل و یک دوره ده 
ســاله ریاضت اقتصادی را به جان بخرند تا فرزندانشــان در ایرانی آبادترو 
پیشــرفته تر زیســت کنند و در غیر اینصورت با فرض بهبود نسبی شرایط،  

حصول نتیجه قطعی،  حســب تجربیات گذشته طوالنی و 
ازدوره ای به دوره ای دیگر واگذاشته خواهد شد. 

دولت : در بررســی وظایف دولت بایستی بپذیریم،  اموری 
هســت که دولت  به تنهایی توان و یا جرات انجام آنها را 
نــدارد.  و بــرای همه مبرهن و واضح می باشــد که نه این 
دولت و نه دولت های پس از آن به تنهایی توان و جرات آغاز 
یــک جراحی بزرگ اقتصادی فی المثل در حوزه یارانه ها، 
انــرژی، آغــاز ریاضت اقتصــادی و. .. را ندارد، چرا که هر 
دولت که دســت به اینکار بزند،  بالفاصله بخش عمده ای از پشــتوانه رای 
خود را ازدســت خواهد داد و احتمال ســاقط شدن دولت حاکم نیزمحتمل 
خواهد بود.  فلذا بدون همراهی ملت و ارکان حکومت تحقق آن منتفی و 
هیچ دولتی هیچ کارمفید و مانده گاری را نخواهد کرد.   بایستی بدانیم که 
بهانه مناســب نبودن شــرایط عمومی کشوربرای انجام یک جراحی عمیق 
اقتصادی،  ادعایی محافظه کارانه می باشد که مطرح کنندگان آن،  تاریخ 

معینی را در آینده دور و نزدیک ارائه نمی نمایند. 
اما اقداماتی هســت که دولت می تواند به جهت اطمینان بخشــی به بدنه 
عمومی جامعه،  زنگ آغاز آنرا ازهم اکنون بنوازد، مانند اصالح ساختار اداری 
جهت کوچک سازی دولت،  مبارزه هوشمندانه و هدفمند با مفاسد اقتصادی،  
شــفاف سازی هرچه بیشــتر امور اجرایی نزد تمامی دستگاه های دولتی و 
عمومی، برنامه ریزی موجه و منطقی برای خروج ازشرایط رکود و ورود به 
شرایط رونق اقتصادی،  اجرای فراگیر و واقعی  برنامه دولت الکترونیک. 
حکومــت : تمامی موثــران حکومتی مانند قوای قضاییه،  مقننه،  نهادهای 
انقالبــی،  نظامــی و امنیتی و..،  که خارج از چارچوب قوه مجریه قراردارند،  
می بایســتی بــا همراهــی ملــت،  دولت محتــرم را در تحقــق اهداف و 
برنامه هایش یاری دهند و  ندای رهبری را سرلوحه کار خود قراربدهند که 
در تمامی برهه های تاریخی  و انتخابات،  عموم آحاد ملت را بدون توجه به 
دین،  مذهب،  خواستگاه اجتماعی و تعلقات حزبی و گروهی تحت پیکره 
واحدی بنام ملت ایران و برای سربلندی کشور، دعوت به حضور می نمایند.  
و این چیزی جز ضرورت  اتحاد و همبســتگی را دراذهان متبادرنمی ســازد.
پس از هر گروه و دســته ای که هســتید و هســتیم،   چه برای رضای خدا و 
کسب توشه آخرت و چه برای سربلندی کشور،  فقط بایستی یک کارانجام 
دهیم و آن اینکه دســت به دســت هم دهیم ودولت را پیشــتیبانی نمائیم تا 
امورکشور سامان یابد و ازطرح موضوعات و،  اظهارات و اقداماتی که منافع 
عالی کشور را به خطر می اندازد  وموجبات مظلوم نمایی دشمنان و توسعه و 

ترویج سیاست ایران هراسی را دامن می زند پرهیزنمائیم. 
*عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران

زخم هایی بر پیکر اقتصاد
سعید پورفرهادی*
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اصوال منشا برابری نرخ ارز به دلیل اینکه تاثیر مستقیم 
بر واردات، صادرات و تراز تجاری و تولید بر کل اقتصاد 
می گذارد از اهمیت بسیار باالیی برخوردار بوده و هست. 
واقعیت این اســت که هیچگاه ما در این چند دهه اخیر 
نــرخ واقعــی ارز را تعیین نکرده ایم. اصال نمی دانیم که 
نرخ واقعی آن چقدر است. از آنجایی که دارای یک نظام 
اقتصادی نیستیم و صرفا مجموعه ای از دستورالعمل ها 
و مقررات به صورت دســتوری از باال به عوامل اجرایی 

دولت دیکته می شود و با توجه به اینکه بیش از هشتاد درصد اقتصاد 
در اختیار دولت قرار دارد، در مجموعه اقتصادی ما متغیرهای اقتصادی 
نتیجه فعل و انفعاالت درون سیستمی نیســت و ساختگی و غیرواقعی 
اســت.از همان زمانی که نرخ ارز در بودجه کشــور تعیین و تصویب 
می شــود و بــه صــورت قانون در می آید دیگــر ارتباط آن با بازار آزاد 
قطع می شــود.  چون زمانی که قیمت ارز با یک تلورانســی در بودجه 
تعیین می شود، دولت اجازه ندارد که قیمت ارز را بیش از آن افزایش 
دهد.یکی از دالیلی که ما با کسری بودجه، افزایش پایه پولی و رشد 
نقدینگی مواجه هســتیم همین مســاله اســت. در واقع وقتی بند ناف 
دولت به درآمدهای نفتی بســته شــده است و بخش اعظم درآمدهای 
تامین بودجه از درآمدهای نفتی اســت، وقتی که دولت دالر را برای 
واردات، مسافرها و یا تحصیالت عرضه می کند یک کشش مشخصی 
ایجــاد می کنــد. مثال اگــر ارز در بودجه به قیمت هزار و پنجاه تومان 
تعیین شود طبیعی است که تجار تا حدی کشش دارند که این قیمت 
را جذب کنند. از آن حد بیشتر دیگر کشش نخواهند داشت.دولت هم 
چون به لحاظ قانونی دستش بسته است و به موجب بودجه نمی تواند 
از قانون عدول کند متوسل به بانک مرکزی می شود و بانک مرکزی 
هم این دالرها را به عنوان پشتوانه نگه می دارد و پول چاپ می کند. 

این پول پر قدرت وارد چرخه پولی کشــور می شود.
از طــرف دیگــر دارایی های خارجی بانــک مرکزی باال می رود، پایه 
پولی نیز باال می رود و در نهایت رشــد نقدینگی باعث افزایش ســطح 

عمومی قیمتها می شــود که در نهایت هم به تورم می انجامد.
تورم عامل اصلی کاهش قدرت خرید اســت. یعنی دولت یک مالیات 
پنهانــی را از مــردم به عنوان کاهش قدرت خریدشــان اخذ می کند. 
اینجا اســت که ضرورت حفظ قدرت خرید پول ملی نمایان می شــود. 
چون در صورت کاهش قدرت خرید پول ملی ریال در مقابل ارزهای 
دیگر تضعیف می شود. درباره اینکه دولت چطور باید عمل کند تا بتواند 

قــدرت خریــد پول ملی را ثابت نگاه دارد باید نکاتی را عرض کنم.

اول اینکه الزم اســت دولــت در بودجه، تعادل ایجاد 
کند. ارتباط بودجه را با نفت به حداقل برســاند، رشــد 
اقتصــادی را افزایــش دهد و بهــره وری را باال ببرد. 
وقتی که ما صحبت از رشــد اقتصادی می کنیم منظور 
این است که تمامی ارزش کاالها و خدماتی که امسال 
تولید شده نسبت به پارسال افزایش یافته باشد. نتیجه 
این مساله ایجاد اشتغال و افزایش تولید ملی و عرضه 

محصول است.
زمانــی کــه عرضه کل زیاد باشــد، قاعدتا پاســخگوی تقاضای کل 
خواهد بود و قیمتها از این طریق پایین کشــیده خواهد شــد. وقتی که 
ســطح عمومی قیمتها پایین بیاید قدرت خرید باال می رود و پول ملی 
تقویت می شود.متاســفانه ما در ســالهای گذشته شاهد چنین وضعی 
نبوده ایم. سیاســتهای پولی ما از دولت مســتقل نبوده بلکه همیشــه 
دنباله رو سیاســتهای مالی دولت بوده اســت. هیچ گاه سیاست های 
بانک مرکزی در جهت تثبیت قدرت خرید پول نتیجه نداده است. اگر 
هم هدفشان این بوده به دلیل اجرای نامتعادل و متناقض همیشه در 
عمل اهداف به ضد خودشــان تبدیل شــده اند. به اعتقاد من همانطور 
که کینز میگوید تضعیف پول ملی یکی از ساده ترین راههای تخریب 
بنیان های اقتصادی اســت. اما متاســفانه ما همیشه در همین جهت 
حرکت و پول ملی مان را تضعیف کرده ایم. کســانی که می گویند ما 
بایــد دالر را تقویــت کنیم، پــول خودمان را تضعیف کنیم تا صادرات 
رشــد کند باید بدانند که این مســاله با ظرفیت های اقتصادی ما اصال 
ســازگار نیســت. به دلیل اینکه ظرفیت های اقتصادی ما و بهره وری 
عوامــل تولید اصال در حدی نیســت که بتوانــد جوابگوی اقتصاد ما 

باشــد و به افزایش تولید بیانجامد.
دلیل آن هم این اســت که حدود هشــتاد درصد واردات ما کاالهای 
ســرمایه ای، واســطه ای و مصرفی است. چنانچه خاطرتان هست ما 
نرخ ارز را از ســال هشــتاد به بعد دائما افزایش دادیم. اما کاالهای 
ســرمایه ای خیلی بیشــتر از کاالهای مصرفی افزایش یافت. این به 
معنای تضعیف تولید و از پای انداختن آن است.متاســفانه امروز هم 
شــاهد چنین وضعیتی هســتیم. در مجموع من معتقدم که دولت در 
وهله اول باید وضعیت بودجه را متعادل کند و ما باید حداکثر بتوانیم 
خودمان را به درآمدهای داخلی متکی کنیم. ارز باید به سرمایه تبدیل 
و به ســمت تولید حرکت کند تا از این طریق تولید کشــور و بنیانهای 

آن را متحول کنیم.
* کارشناس اقتصادی

فقدان نظام اقتصادی در کشور
محمود جام ساز*
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 بیش از ســه میلیون و 500 هزار وســیله نقلیه باری مســئول جابجایی 
کاالها در جاده های ایران هســتند. ســیمان، ترکیبات نفتی و شیمیایی، 
کاالهای فلزی، کاالهای ســاختمانی، کاالهای معدنی، مواد غذایی، مواد 
کشــاورزی، کاالهای دامی و انواع چوب به ترتیب بیشــتر سهم از بار و 
سیستم ترابری ایران را به خود اختصاص داده اند. اما به گزارش سازمان 
راهداری کشور، با توجه به تعداد خودروهای موجود و پتانسیل رشد این 
بــازار، چیزی حدود 45 درصــد از ظرفیت ناوگان حمل ونقل باری ایران 

بالاستفاده مانده است.
موقعیــت جغرافیــای ایران برای حمل بار یکی از مزیت های برجســته 
اقتصادی اســت که متاســفانه مورد توجه قانون گذاران و مسووالن این 
بخش قرار نمی گیرد. هر ســال بیش از 1.5 میلیارد دالر بابت شــرایط 
نامســاعد حمل بار و تردد یک ســره خالی کامیون ها در جاده های ایران 
به اقتصاد ایران زیان وارد می شــود و عوامل متعددی باعث شده است تا 

این شرایط رقم بخورد.
حــدود ۹0درصد از حمل ونقل بار در ایران به عهده کامیون هاســت؛ اما 
بازیگران اصلی این بازار سه گروه شرکت های باربری، رانندگان کامیون 

و دالل ها هستند که به طور مستقیم نه تنها بر سیستم حمل ونقل و ترابری 
موثرنــد، بلکــه بر قیمت نهایی کاالها و البتــه رضایت صنفی رانندگان 

کامیون هم تاثیرگذارند.
سیستم ترابری چگونه کار می کند؟

»شــرکت های حمل و نقل جاده ای به دو دســته تقسیم می شوند. اول، 
شــرکت های حامل که به نوعی مالک کامیون هســتند و نســبت به آن 
اختیار دارند. گروه دوم، شــرکت های گاراژدارها هســتند که با صاحبان 
بار و رانندگان در تعامل هســتند و واســطه انتقال بار خواهند بود. هریک 
از این شــرکت ها قوانین و تعهدات خود را در قبال راننده و صاحب بار 
دارند و چیزی به عنوان واســطه در این میان وجود ندارد.« این بخشــی 
از صحبت های ســیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رییســه اتاق بازرگانی 
تهران اســت. او معتقد است »واســطه اصلی شرکت های حمل و نقلی 
هســتند که تابع قوانین رفتار می کنند و قطعا فعالیت هر واســطه دیگری 

در این بازار غیرقانونی است.«
بــه عقیــده رییس کمیته حمل و نقل، گمــرک و ترانزیت اتاق بازرگانی 
تهران، خود رانندگان هســتند که به پدیده واســطه گری دامن می زنند. 
مقیمی می گوید: »راننده موظف اســت فقط از کانال شرکت خودش وارد 
بازار بار شود ولی این کار را نمی کند و با توسل به واسطه ها به این قصه 
دامن می زند. اگر راننده ها از واســطه ها استقبال نکنند، قطعا این ماجرا 

 ظرفیت بالاستفاده ناوگان 
حمل و نقل باری کشور

مقیمی: اگر رانندگان در چارچوب شرکت های حمل ونقل 
فعالیت کنند، پدیده واسطه گری رشد نمی کند
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نمی تواند ادامه پیدا کند.«
او معتقد است »اگر رانندگان در چارچوب شرکت های حمل و نقل فعالیت 
کنند، هم حقوق شــان حفظ می شود و هم پدیده غیرقانونی واسطه گری 

در این حد رشد نمی کند.«
دل خون رانندگان کامیون

اما رانندگان از شرکت های حمل و نقل دل پُرخونی دارند. به گفته آن ها، 
»توزیع ناعادالنه بار در برخی شرکت ها و دیر تسویه کردن سهم راننده 
است که زمینه نارضایتی راننده ها و در نتیجه رونق واسطه گری را فراهم 
کرده اســت.« عباس پرویزی، راننده تریلی می گوید: »اگر بخواهیم از 
قوانین پیروی کنیم و از طریق شــرکت بارگیری کنیم، باید چندین روز 
در پایانه بیکار بنشینیم و منتظر بمانیم. ما هم زندگی داریم و این ماشین 
وســیله امرار معاشمان است. نمی شــود همین طور بیکار نشست. بارها 
منصفانه توزیع نمی شــود و بعضی ها سهمشــان از بازار بیشــتر است. 
تازه کمیســیونی که شــرکت ها برمی دارند خیلی زیاد است؛ حتی بعضی 
شــرکت ها تا 50 درصد هم کمیسیون برمی دارند! کار کردن با شرکت ها 
برای ما صرف ندارد. ما از این جا رانده و از آنجا مانده ایم. دلمان نمی خواهد 
ســراغ دالل ها برویم، ولی وقتی شــرکت  هوای راننده را ندارد، چاره ای 

به جز واسطه ها نمی ماند.«
در چنین شرایطی، واسطه ها هم از آب گل آلود ماهی می گیرند. آن ها راننده  
را مجبور می کنند هر نرخی را قبول کند. هیچ قانونی هم وجود ندارد و نرخ 
بار به روش» چانه زنی« مشخص می شود. این عدم شفافیت قیمت ها هم 
به ضرر رانندگان تمام می شــود، هم به ضرر صاحبان بار، چون صاحبان 

باردقیقــا نمی دانند که قیمت واقعی چیســت و رانندگان هم با یک مبلغ 
کمیسیون توافقی روبرو هستند که همیشه در حال کم و زیاد شدن است. 
نتیجه این وضعیت نارضایتی دو ســویه صاحبان بار و رانندگان کامیون 
به عنوان بازیگران اصلی این بازار اســت. هرچند که واسطه ها که گاه در 
شــرکت های باربری مشــغول هستند و گاه در شرکت های صاحب بار از 

این وضعیت سود می برند.
طارمی می گوید هفته پیش، از یک بارنامه یک میلیون و 700 هزار تومانی، 
فقط یک میلیون تومانش به او رسیده و 700 هزار تومان را دالل برداشته 
است: » این عادالنه است که من شب و روز در جاده باشم و کسی که راحت 
سرجایش نشسته، معادل من، آن هم بی هیچ زحمتی و غیرقانونی، پول 
دربیاورد؟! اگر هم بخواهم اعتراض کنم می گوید ناراحتی برو جای دیگر!«
او و دوستان راننده اش همگی اعتقاد دارند شرایط آنقدر غیرمنصفانه است 
که اگر کامیون را بفروشــند و با پولش دکه ساندویچی بزنند، وضعشان 
بهتر خواهد شد. آن ها نه راه پس دارند، نه راه پیش. نه از شرکت ها دل 
خوشی دارند و نه از معامله با واسطه ها. درآمدی که از راه حمل و نقل به 
دست می آید، جوابگوی نیازهای این راننده ها و خانواده هایشان نیست. 

استهالک ماشین ها باالست و هزینه ها سرسام آور.
از ســوی دیگر، بســیاری از کامیون ها و تریلی های ناوگان حمل و نقل، 
فرســوده و قدیمی شــده اند. این ماشــین ها عالوه بر هزینه های باالی 
تعمیرات و خطراتی که در ایجاد ســوانح جاده ای ایجاد می کنند، ســهم 
عمده ای هم در آلودگی محیط زیست دارند. اما هدررفت سرمایه در این 
حوزه، فرصت بهبود ناوگان حمل و نقل را نمی دهد و تنها محل رد و بدل 

شــدن درآمدهای کالنی است که به جیب واسطه ها می رود.
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بــازار خــودرو ایران چند ماهی اســت که بــا ابهام و 
عالمت ســوال های بســیاری گره خودرو و خریداران 
ایرانی ناامیدانه تنها نظاره گر رشــد قیمت ها هســتند. 
خودرو در کشــور ما برعکس سایر نقاط جهان، کاالیی 
ســرمایه ای شــناخته شــده و به جرات می توان گفت 
محاسبات خریداران به نوعی متفاوت و منحصربه فرد 
است.خودروهای خارجی که تا همین دو سه ماه گذشته 
در دســترس طیف وســیع تری از جامعه قرار داشتند، 

بدون هیچ دلیل قانع کننده ای کمیاب و گران شــده اند تا رکود قبلی 
بازار خودرو باز هم تشــدید شــود. قصه نوسانات قیمتی بازار خودرو 
بــه دهه ٦0 و ســال های جنگ با عــراق بازمی گردد. روزگاری که 
صنایع کشور در خدمت تولیدات جنگی بود و تولید و واردات خودرو 
تقریبا به صفر رســیده بود.گاهی برای دسترســی به یک پیکان صفر 
کیلومتر، می بایســت دو تا سه سال انتظار می کشیدیم. در آن هیاهو 
نیز گروهی ســودجو با خرید و فروش حواله ها، ســودهای کالنی را 
به جیب زدند. تقریبا تا اواسط دهه 70، ثبت نام و تحویل یک خودرو 
صفر کیلومتر به مثابه یک گوهر باارزش بود و روز به روز به گسترش 
داللــی می انجامید. به بیان ســاده، عرضه و تقاضا با هم همخوانی 

نداشــتند و همین بهترین بهانه برای داغ شــدن بازار دالالن بود.
در دهه 80 همزمان با افزایش ســرمایه گذاری ها در صنعت خودرو، 
تولید افزایش چشــم گیری پیدا کرد و تحویل خودروها تقریبا به روز 
شد. بازار تقریبا ثبات نسبی پیدا کرد و افزایش قیمت چندان محسوس 
نبود و داللی کاهش یافت. اما به یک باره با تشدید محدودیت های 
بین المللی و چند برابر شدن نرخ ارز، بازار خودرو دوباره درگیر شوک 
و افزایش قیمت ها شــد. خریداران پراید در طول کمتر از یک ســال، 
قیــت 8 میلیونــی پراید را فرامــوش کرده و به قیمت های جدید 20 

میلیونی خیلی زود عادت کردند.
با روزی کار آمدن دولت یازدهم، بازار خودرو بار دیگر آرامش را به 
خود دید تا این که ســال 9٦ فرا رســید. ســال 9٦ را می توان به سال 
جنجالی و پر از ابهام بازار خودرو نامید. این بار دیگر بهانه ای به نام 
صعود قیمت ارز وجود نداشــت. با بســته شدن سایت ثبت سفارش، 
شــرایط برای سوءاســتفاده گروهی مهیا شد و قیمت ها تا 30 درصد 

و حتی بیشتر افزایش یافت.
صنعــت خــودرو ایران که پس از توافق برجــام و عقد چند قرارداد 
با خودروســازان بــزرگ جهانی در رویای آینده ای درخشــان بود، 
ایــن روزهــا انگار کــه رویاهایش را بر باد رفته می بیند. اســتدالل 

دولت برای آوردن نمایندگی های رسمی خودروسازان 
بزرگ دنیا به ایران درســت بود، ولی به دلیل فراهم 
نشــدن شرایط مناسب برای اجرای این پروژه، نه تنها 
به استانداردهای جهانی نزدیک نشدیم که این روزها 

شــاهد بازاری پر از تالطم و ابهام هستیم.
عامل دیگری که آینده بازار خودرو را متحول خواهد 
کرد، میزان داخلی ســازی خودروهای خارجی اســت 
که با ابالغ قوانین جدید تفاوت قیمتی بســیاری میان 
نمونــه فــولCKD با نمونه 20 درصد ســاخت داخل یا 40 درصد 
ساخت داخل وجود دارد. در حقیقت هر چه میزان داخلی سازی یک 
خودرو افزایش یابد، خودرو مذکور با کاهش قیمت تمام شده روبه رو 

شــده و می تواند دســت تولیدکننده را برای مانور در بازار بازتر کند.
هم اینک که انتقاداتی به قیمت باالی محصوالت پسابرجامی می شود، 
دلیلی جز داخلی ســازی پایین این محصوالت ندارد و متاســفانه به 
دلیل آن که شبکه یا زنجیره تامین قطعات در ایران نیازمند بازسازی 
و ســرمایه گذاری برای همگام شــدن با شرایط جدید است، احتماال 
کاهــش قیمت خودروهــای جدید پژو یا هیوندای و رنو در ایران به 

این زودی ها روی نخواهد داد.
نظــام تعرفــه ای جدید با تغییر به وجود آمده، حال و هوای بازار را به 
کلــی می توانــد دگرگون کند و به احتمال زیاد خودروهای کره ای و 
ژاپنی احتماال بیشترین تغییر را تجربه خواهند کرد. این نظام تعرفه ای 
جدید در واقع مسیر را به سمتی خواهد برد که محصوالت اقتصادی 
با افزایش قیمت چشم گیر به محصوالت نیمه لوکس نزدیک شده که 
این مســاله می تواند به عدم عالقه مندی خریداران ایرانی به خرید 

این محصوالت در این محدوده قیمت منجر شــود.
بــه نظر می رســد بــا تعرفه های جدید، بازار به ســمت خودروهای 
کوچک تر و اقتصادی تر خواهد رفت و شاید شاهد ورود کراس اورهای 
متوسط با موتورهای توربری کم حجم باشیم. به نظر می رسد دولت 
در چارچوب یک اســتراتژی مخفی می خواهد خودروســازان داخلی 
را به ســمت همکاری با خودروسازان بزرگ دنیا و تولید خودروهای 

ممدرن و به روز دنیا بکشــاند.
امــا ایــن اصــل را نباید فرامــوش کنیم که شــرایط اصلی حضور 
خودروسازان بزرگ جهانی در ایران، بهبود شرایط فضای کسب وکار، 
شــفافیت قوانین بانکی، گمرکی، مالیاتی و توســعه روابط بین الملل 

با دنیا خواهد بود.
* تحلیلگر اقتصادی

بازار پر از ابهام خودرو
مجید سلیمی بروجنی *
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24 دی ماه افتخار داشــتم که در جلســه کمیسیون 
تلفیق بودجه، در مجلس شورای اسالمی حضور یابم 
و به عنوان رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نظرات 
بخش خصوصی )بخوانید اتاق ایران و تشــکل های 

بخش انرژی( را ارائه کنم.
بحــث محوری دربــاره عقالئی کــردن مصارف 
منابــع حاصل از قانون هدفمندســازی یارانه بود. 
خوشــبختانه پیشنهادهای نمایندگان محترم، مبنی 

بــر حــذف بی نیازان جامعــه از دریافت یارانه نقدی و افزودن بر 
اعتبارات خدمات درمانی طبقات نیازمند و فقرزدائی، از پشتیبانی 

خوبی برخوردار بود.
دولــت محتــرم در تبصره 14 الیحه بودجــه کلیات این تحول 
ســازنده را ارائــه داده بود و کمیســیون تلفیق بــا ارائه بندهای 
اجرائــی به ویژه در زودودن یارانه نقدی گرفتن بی نیازان جامعه 
آن را اجرائی کرد. اصواًل دادن یارانه نقدی به بی نیازان از ابتدا 

قباحت عقلی و شبهه شرعی داشته و دارد؛ بودجه 
ای کــه حتی برای تعمیــر بخاری مدارس دولتی 
اعتبــار کافی ندارد، چگونه بــه ثروتمندان هدیه 

نقدی می دهد؟!
اکنون با مصوبه کمیسیون تلفیق حدود 40 درصد 
از یارانه بگیران حذف می شوند و منابع صرفه جوئی 
شده به فقرزدائی و ارائه خدمات درمانی تخصیص 
می یابد که از این محل از هرزروی حدود 14 میلیارد 

تومان در ســال 1397 جلوگیری خواهد شد.
امید آنکه برای ســاختن انســانها، یعنی ارزشــمندترین سرمایه 
ملی در ایجاد،  نگهداری و توســعه امکانات زیربنائی در مدارس 
و دانشــگاهها بیش از این هم اعتبار جدید تخصیص داده شــود.

حال باید همت کنیم تا مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی 
مجلــس با رای باال تصویب شــود. فقــط چند نکته و توصیه در 
تصحیــح یارانه هــای نقدی ارائه می دهم که در طرح اولیه اتاق 
ایــران پیرامون اجرائیات قانون هدفمندی یارانه ها آمده بود؛ اما 
دولــت قبــل عالمًا و عامداً به جای عمل به آن توصیه ها، رویکرد 
بــه هرزروی بــردن منابع ملی را انتخاب کرد و برخالف عقل و 

شــرع یارانه دادن به اغنیا را پیشه کرد.
عالوه بر راهکارهای شایســته که در کمیســیون تلفیق تصویب 
شــد و گــردش مالی یارانه بگیــران در بانک ها را مالک حذف 

شــمرد، پیشنهادهای زیر دوباره ارائه می شود:
1- کسانی که در 10 سال گذشته خودرو خارجی شماره گذاری 

کرده اند از لیســت یارانه بگیران نقدی حذف شوند.
2- کسانی که در واحد مسکونی خود دو برابر متوسط سرانه آب، 
برق و گاز مصرف کرده اند از گرفتن یارانه نقدی حذف شــوند.

3- کســانیکه در 10 ســال گذشته آپارتمان وسیع تر از دویست 
متر مربع خریداری کرده اند.

4- کســانیکه در کالن شــهرها در خانه بزرگتر از 400 متر مربع 
زندگی می کنند.

5-برای کاهش فقر نســبی بانوان در طبقات کم درآمد جامعه، 
یارانه نقدی خانم ها و فرزندان زیر هفت سال آنها به جای شوهر 
به خود خانم ها داده شود. چون عالوه از موارد اقتصادی و جامعه 
شناختی، از لحاظ شرعی اموال خانم ها مستقل از اموال شوهران 
آنها است و مصوبه دولت قبل، از ابتدا این شبهه را داشته است.

*رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران   

حل معمای یارانه بگیران
علی شمس اردکانی *
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آمارها حاکی از آن است که تسهیالت پرداختی 
از ســوی بانک ها به ســمت بنگاه های بزرگتر 
در حال حرکت اســت. گزارش بانک مرکزی 
از تســهیالت دهی شــبکه بانکی در سه فصل 
ابتدایی ســال جاری نشــان می دهد در قیاس 
با مدت مشــابه ســال قبل، تعداد تســهیالت 
پرداختی شــبکه بانکی بــه تمامی بخش های 
اقتصادی به جز خدمات، با افت مواجه شــده 

است.
اما این افت در مبلغ وام های پرداختی به چشم 
نمی خورد و مبلغ تســهیالت روند رو به رشدی 
را در ســال جــاری طی کــرد. در بخش هایی 
ماننــد بازرگانی و صنعت و معدن ســرانه هر 
وام پرداختی رشــد قابل مالحظه ای کرده  که 
گویای آن اســت که تسهیالت شبکه بانکی، 
در قالبی جدید به بخش های اقتصادی در حال 

پرداخت است.
قالبــی که در آن تعــداد وام ها کاهش یافته و 
مبلغ آن افزایش یافته است که می تواند هدف 
تسهیالت را به سمت بنگاه های بزرگ صنعتی 
تغییــر دهــد. اما این رفتــار در بخش خدمات 
بالعکس بوده است؛ یعنی در این بخش، حرکت 
به سمت تعداد وام بیشتر و با مبالغ خرد مشاهده 

می شود.
اولویت وام های کالن

بانک مرکزی گزارش تســهیالت دهی 9 ماهه 
شــبکه بانکی را منتشــر کــرد. در این مدت، 
رشــد حجمی وام های پرداختی به بخش های 
مختلــف اقتصــادی، به پای رشــد مبلغی آن 
نرســید. بنابــه گزارش بانــک مرکزی، تعداد 
تســهیالت پرداختی در فصل ابتدایی امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 8/ 1 درصد 
رشد کرد و این در حالی است که از نظر مبلغی 

رشــد به بیش از 5 درصد رسیده است.

بر اســاس آمــار و ارقام ارائه شــده، می توان 
این طــور نتیجه گرفت که افزایش تعداد وام ها 
بیشتر از جناح وام های کالن تر بوده است چرا 
که رشــد 1/8 درصدی تعداد آنها موجب رشد 
5 درصدی مبلغ کل وام ها شده است. میانگین 
هر وام پرداختی نیز گواهی بر این ادعا اســت، 
چرا که ســرانه هر وام پرداختی در ســه فصل 
ابتدایی سال نسبت به سال گذشته، بیش از 2 
میلیون تومان افزایش یافته و به 1/ ٦3 میلیون 
تومان رســیده اســت. این رفتار در گزارش 7 
ماهه تســهیالت دهی شــبکه بانکی نیز دیده 
می شــد. میانگین یا ســرانه وام های پرداختی 
از تقســیم کل مبلغ وام پرداختی به کل تعداد 

آنها به دست می آید.
نوسان سرانه وام ها

افزایــش در ســرانه وام پرداختــی در 9 مــاه 
ابتدایی امســال نســبت به ســال گذشته، در 
تمامی بخش هــای اقتصــادی بــه جز بخش 
خدمــات دیده می شــود. در حقیقــت تنها در 
بخش خدمات حرکت به ســمت وام های خرد 
بوده است. در بخش خدمات تعداد کل وام های 
پرداختی تقریبا نیم میلیون فقره افزایش یافته 
و بیشــتر این افزایــش در جهت وام های خرد 

بوده است.
میانگین هر وام پرداختی در بخش خدمات 
حــدود 10 درصــد افت را در 9 ماه ابتدایی 
ســال جاری نســبت به دوره مشابه قبلی 
پشــت سر گذاشته اســت. اما تسهیالت 
در بخش هــای دیگــر اقتصادی برخالف 
خدمات، به ســمت وام های کالن حرکت 
کرده اســت. بیشــترین رشد سرانه وام ها 
در بخش بازرگانی اتفاق افتاده اســت. در 
9 ماه ابتدایی ســال جاری نسبت به مدت 
مشابه سال قبل، هر وام پرداختی به بخش 

بازرگانی با رشد 40 درصدی به 83 میلیون 
تومان رسیده است.

آنچــه در بخش بازرگانــی این جهش را رقم 
زده، افت تعداد تســهیالت پرداختی به بخش 
بازرگانی در ســال جاری بوده اســت. از تعداد 
تسهیالت پرداختی به این بخش در سه فصل 
ابتدایی ســال نسبت به مدت مشابه قبلی، 25 
درصد کاســته شــده است. این اتفاق در حالی 
افتاده که ارزش تســهیالت بازرگانی افتی را 
تجربــه نکرده و با اندکــی افزایش نیز همراه 

شده است.
در واقع در ســال جــاری وام های کالن تری 
نســبت به سال گذشــته پرداخت شده و رفتار 
شــبکه بانکی تغییر کرده است. میزان افزایش 
وام ســرانه در بخش صنعت و معدن نیز قابل 
توجه اســت، طوری که با 27 درصد رشــد وام 
ســرانه در 9 ماه ابتدایی سال جاری، ارزش هر 
وام بــه بخــش صنعت و معدن به 592 میلیون 
تومان رســیده است. در بخش صنعت و معدن 
نیز از تعداد تسهیالت پرداختی کاسته شده اما 
مبلــغ کل وام های صنعت و معدن ارزش خود 

را ارتقا داده است.
در حقیقت در این بخش نیز تعداد تســهیالت 
گیرنــدگان کاهش یافتــه و در عوض میزان 
تسهیالت پرداختی به هر بنگاه اقتصادی رشد 
کرده است. در بخش های کشاورزی و مسکن 
و ســاختمان نیز چنین رویه ای طی شده است. 
در حقیقــت تعداد تســهیالت پرداختی تنها به 
بخش خدمات افزایش یافته و تعداد تسهیالت 
پرداختی به بخش های دیگر با کاهش روبه رو 
شده است. اما این کاهش مانع افزایش مبلغی 
وام ها نشــد و یک نوع تغییر چرخش به سمت 
بنگاه های بزرگتر در نوع تســهیالت دهی دیده 

می شود.

گزارش تسهیالت دهی ۹ ماهه شبکه بانکی منتشر شد

برندگان سیاست جدید پرداخت وام های کالن
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شتاب رشد خوابید
بانک هــا در طــول 3 فصل اول ســال جاری، 
بیــش از 403 هزار میلیارد تومان وام پرداخت 
کردند. این میزان تســهیالت نســبت به مدت 
مشــابه ســال گذشته 5/ 5 درصد رشد را نشان 
می دهد. کارنامه تســهیالت دهی شبکه بانکی 
در دهه 90 شمســی بیانگر آن است که میزان 
تســهیالت دهی بانک ها به سقف خود نزدیک 

شده است طوری که در بازه 9 ماه ابتدایی سال، 
کمترین رشد تسهیالت نسبت به مدت مشابه 
دوره قبل در سال جاری به وقوع پیوسته است.

بیشترین سرعت رشد تسهیالت در دهه جاری 
در دو ســال 1393 و 1395 اتفاق افتاده است. 
در ســال 93 میزان تسهیالت دهی بانک ها در 
ســه فصل ابتدایی سال، نسبت به دوره مشابه 
ســال قبلش بیش از 40 درصد رشــد را نشان 

می داد. در ســال گذشته نیز این عدد به 5/ 43 
درصد رسیده بود. اما ترمز این سرعت در سال 
جاری کشــیده شد و بانک ها تقریبا عملکردی 
مشــابه سال گذشــته از خود به جا گذاشتند و 
میزان تسهیالت پرداختی به رشد 5/ 5 درصد 
بســنده کرد.آرام گرفتن رشد تسهیالت به طور 
عادالنه بین گروه های اقتصادی توزیع شــده 
اســت. در واقع هیچ گروهی از کند شدن رشد 
تســهیالت در امان نماند. مثال تســهیالت به 
بخش صنعت و معدن که در بازه 9 ماهه 1395، 
رشــد 43 درصدی را نســبت به دوره قبلش 
نشــان می داد، در سال جاری تنها ٦/ ٦ درصد 
صعود کرده است. اما با این حال بیشترین رشد 
تســهیالت در بخش صنعت و معدن به چشم 
می خورد.بر اســاس گــزارش بانک مرکزی، 
کمترین شــتاب رشــد در بخش مسکن اتفاق 
افتاده اســت. میزان تسهیالت شبکه بانکی به 
بخش مسکن و ساختمان، در سال جاری رشد 
8/ 3 درصدی را نســبت به دوره مشــابه سال 
قبل ثبت کرده اســت. هر چند تسهیالت دهی 
به بخش مسکن و ساختمان در دو ماه انتهایی 
پاییز شــتاب بیشــتری گرفت چرا که در بازه 7 
ماهه، میزان پرداخت تسهیالت به این بخش، 

کمتر از سال گذشته بود.
هدف اول تسهیالت

گزارش بانک مرکزی نشان می دهد هدف اول 
ارائه وام، ســرمایه در گردش بوده است. بیش 
از ٦2 درصــد از کل وام هــای پرداختی جهت 
تامین ســرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی 
بوده اســت. این گزاره برای تمامی بخش های 
اقتصادی به جز مســکن و ســاختمان صادق 
اســت. در بخش مسکن و ســاختمان، هدف 
اول پرداخت وام ها خرید مســکن بوده که 41 
درصــد از وام های پرداختی این بخش را در بر 
می گیرد. بیشــترین وام پرداخت شــده جهت 
تامین ســرمایه در گــردش، متعلق به بخش 
صنعت و معدن اســت. در حقیقت 85 درصد از 
کل وام های پرداختی به این بخش جهت تامین 
سرمایه در گردش بوده که مقدار آن به بیش از 
100 هزار میلیارد تومان رسیده است. رتبه دوم 
تسهیالت ســرمایه در گردش در اختیار گروه 
خدمات با مبلغ 82 هزار میلیارد تومان اســت.
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آژانس بین المللی انرژی برآورد خود از رشــد تولید نفت در 
آمریکا در ســال جاری میالدی را ۲۳0 هزار بشکه افزایش 
داده و به 1/1 میلیون بشــکه در روز رســانده اســت. این 
درحالی اســت که در ماه گذشته میالدی آمریکا روزانه ۹/۹ 
میلیون بشــکه و عربســتان ۹/۹1 میلیون بشکه نفت خام 
تولید کرده اند. از این رو آژانس اعالم کرده تولید نفت ایاالت 
متحده آمریکا نه تنها به زودی از عربســتان سعودی سبقت 
می گیرد، بلکه تا پایان ســال این کشور به رقابت با روسیه 
برای کســب جایگاه برترین تولیدکننده نفت جهان خواهد 

رفت.
»تولید آمریکا« فصل مشــترک گزارش هایی است که این 
روزها درباره بازار نفت منتشــر می شود. آژانس بین المللی 
انــرژی)IEA( در جدیدترین گزارش خود، اعالم کرده که 
تولید نفت آمریکا امســال رشــد 1/ 1 میلیون بشکه ای را 
تجربه خواهد کرد و موجب می شــود رشد تولید کشورهای 

غیرعضــو اوپک به دوران طالیی خود باز گردد.
اما این همه ماجرا نیســت، اگر پیش بینی ها درســت از آب 
دربیایند، تولید نفت این کشور نه تنها به زودی از عربستان 
به عنوان بزرگترین تولیدکننده اوپک پیشــی  خواهد گرفت، 
بلکه احتماال تا پایان ســال روســیه را نیز پشت سر خواهد 
گذاشــت و آمریکا به بزرگترین تولیدکننده نفت جهان بدل 

خواهد شد.
اوپک نیز که در گزارش قبلی خود چشم انداز بسیار متفاوتی 
نســبت به آژانس بین المللی انرژی برای بازار نفت ترسیم 
کرده بود، سعی کرده در گزارش ماه ژانویه قدری این تفاوت 
دیدگاه را تعدیل کند. اوپک برآورد خود از رشد تولید آمریکا 
را 110هزار بشــکه افزایش داده و به ۸۲0 هزار بشکه در 
روز رســانده اســت. اما از آنجا که آژانس نیز در گزارش 
اخیر خود برآورد از رشــد تولیدات آمریکا را افزایش داده، 
مجددا فاصله بین برآورد دو سازمان از رشد تولیدات آمریکا 

افزایش یافته است.
 انفجار تولید نفت آمریکا

آژانس بین المللی انرژی در جدیدترین گزارش خود اعالم 
کرده، تولید نفت آمریکا امســال از مرز 10میلیون بشکه در 
روز عبور خواهد کرد و به بیشــترین ســطح خود ظرف ۳0 
سال گذشته خواهد رسید. اما نکته مهم در 1۲ ماه آینده رخ 
خواهد داد. بر اساس این گزارش، تولید نفت خام این کشور 
در 1۲ ماه آینده از عربستان، بزرگترین تولیدکننده اوپک و 
دومین تولیدکننده بزرگ جهان و روسیه، به عنوان بزرگترین 
تولیدکننده کنونی جهان، پیشــی خواهد گرفت و به جایگاه 

بزرگترین تولیدکننده نفت خام دنیا دســت خواهد یافت.
آژانس برآورد از رشد تولید آمریکا را نسبت به گزارش ماه 

آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرد

شمارش معکوس برای سبقت 
نفتی آمریکا از عربستان
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دسامبر افزایش داده و به 1/ 1 میلیون بشکه رسانده است. 
این سازمان در گزارش ماه قبل رشد عرضه آمریکا را ۸70 
هزار بشکه در روز پیش بینی کرده بود. متوسط تولید آمریکا 
امسال به 4/ 10 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. این در 
حالی است که این کشور در ماه گذشته ۹/ ۹ میلیون بشکه 

در روز نفت تولید کرد.
اوپــک نیــز در پیش بینی اش از رشــد تولیــد نفت خام 
آمریــکا تجدیدنظــر کرده و آن را افزایش داده اســت؛ با 
ایــن حال برآورد اوپک از رشــد تولید آمریــکا همچنان 
بســیار کمتر از بــرآورد آژانس  بین المللی انرژی اســت. 
طبق این پیش بینی، رشــد تولید نفت خام آمریکا در ســال 
جاری به ۸۲0 هزار بشــکه در روز خواهد رســید که این 
 رقم نســبت به گزارش ماه قبل اوپک 110 هزار بشــکه 

بیشتر است.
بــا این حال اوپک تاکیــد می کند، این بازبینی در رشــد 
تولیــد آمریکا به دلیل افزایــش تولید از منابع متعارف این 
کشــور اســت. اوپک پیش بینی  خود از تولید نفت شــیل 
را اندکــی کاهش داده و با اشــاره بــه افت 1/ 1 درصدی 
آن، تولیــد 4۲/ 5 میلیــون بشــکه در روز را بــرای این 
 بخــش از تولیدکنندگان نفت خام آمریــکا در نظر گرفته

 است.

 عرضه نفت غیرعضو اوپک
به گفته آژانس رشــد تولیــد آمریکا، کانادا و برزیل موجب 
می شــود رشد تولید کشــورهای غیر عضو اوپک در سال 
۲01۸ به 7/ 1 میلیون بشکه در روز برسد، هرچند شاهد افت 
تولید چین و مکزیک خواهیم بود. این رشــد تولید در حالی 
رخ می دهد که کشورهای غیرعضو اوپک در سال ۲016 با 
رکود و در ســال ۲017 با بهبود نسبی تولید مواجه بوده اند.

رشد تولید این کشورها امسال آنها را به دوران اوج ۲01۳ تا 
۲015 یعنی زمانی که رشد تولید آمریکا حدود ۹/ 1 میلیون 
بشــکه در روز بوده بــاز می گرداند. اوپک نیز در تازه ترین 
گزارش ماهانه خــود، پیش بینی هایش از عرضه نفت خام 
کشــورهای غیرعضو اوپک در سال ۲01۸ را افزایش داده 
و سعی کرده مقداری به پیش بینی آژانس از رشد تولید این 
کشــورها نزدیک تر شــود.این پیش بینی مشخصا به رشد 
قیمــت نفت و افزایش انگیــزه تولیدکنندگان آمریکا برای 
تولید بیشتر بازمی گردد. در این گزارش اوپک رشد عرضه 
تولیدکنندگان غیرعضو این سازمان در سال جاری میالدی 
را 160 هزار بشکه ای نسبت به گزارش قبلی خود افزایش 
داده و به 15/ 1 میلیون بشکه در روز رسانده است. این رقم 
در گزارش قبلی اوپک ۹۹0 هزار بشــکه در روز پیش بینی 

شده بود.
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آمارهای�بانک�مرکزی�نشان�می�دهد�حجم�تولید�ناخالص�داخلی�در�نیمه�نخست�
سال�جاری�نسبت�به�مدت�مشابه�سال�قبل��4�/5درصد�بیشتر�شده�است��این�خبر�
ابتدا�از�ســوی�رئیس�کل�بانک�مرکزی�در�نشست�مشترک�با�اعضای�فراکسیون�
امید�مجلس�اعالم�شــد��اما�پس�از�آن�بانک�مرکزی�نیز�جزئیات�رشــد�اقتصادی�

در�نیم�ســال�نخست�سال�جاری�را�منتشر�کرد�
جزئیات�این�آمارها�حکایت�از�اثرگذاری�مثبت�بخش�صنعت�در�رشــد�اقتصادی�
دارد��همچنین�آمارها�نشــان�می�دهد�رشــد�ارزش�افزوده�این�بخش�در�تابستان�
مثبت�و�به�فاز�رونق�وارد�شده�است��دیگر�آمارها�نیز�حاکی�از�رشد�مثبت�تشکیل�

ســرمایه�در�نیمه�نخست�سال�جاری�نسبت�به�مدت�مشابه�سال�قبل�است�

آنچه در شش ماهه اول سال 96 گذشت

اثرگذاری مثبت بخش 
صنعت در رشد اقتصادی

انبساط 5/ 4 درصدی اقتصاد
بر اســاس محاســبات بانک مرکزی رشــد 
اقتصادی در بهار سال جاری معادل 4/ 4 درصد 
و در تابستان رقم ٦/ 4 درصد بوده است. با این 
آمار می توان عنوان کرد رشد اقتصادی در نیمه 
نخست سال جاری 5/ 4 درصد ثبت شده است. 
همچنین بر اساس آمارهای بانک مرکزی رشد 
اقتصادی بدون نفت در نیمه نخست سال جاری 
نیز 1/ 4 درصد بوده اســت. این رقم در فصل 
بهــار معادل 4 درصد و در فصل تابســتان نیز 
3/ 4 درصــد بوده اســت.  پیــش از این بانک 
مرکزی، به شــکل رسمی آمار رشد اقتصادی را 
تنها تا پایان زمستان منتشر کرده بود. همچنین 
مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی نیمه نخست را 
٦/ 5 درصد اعالم کرده بود.  بر اساس آمارهای 
بانک مرکزی، در ســال گذشته، رشد اقتصادی 
فصل بهار معادل 5/ 7 درصد و رشد اقتصادی 
فصل تابســتان 9/ 12 درصد ثبت شــده بود. 
این آمارها نشــان می دهد که نســبت به سال 
قبل، از ســرعت رشــد اقتصادی کاسته شده 
است، اما این ارقام نیز با توجه به عبور اثر رشد 
نفتی عملکرد قابل قبولی اســت. کاهش رشد 
اقتصادی در سال جاری نسبت به سال قبل قابل 
پیش بینی بود زیرا در سال 1395، رشد اقتصادی 
دورقمی به دلیل استفاده از ظرفیت های بخش 
نفتی پس از لغو تحریم ها بوده اســت. طبیعی 
اســت که با توسعه صادرات نفتی، میزان تولید 
اقتصادی رشــد قابل توجهی در ســال 1395 
نســبت به ســال 1394 یابد، اما ادامه این رویه 
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در ســال 139٦ ممکن نبود، زیرا اثرگذاری بخش نفتی در رشــد اقتصادی 
تقریبا تمام شده و باید این افزایش در سایر بخش ها صورت گیرد.

مثبت شدن تمام گروه ها
بانک مرکزی پس از صحبت های رئیس کل بانک مرکزی جزئیات تولید 
ناخالص داخلی را نیز منتشر کرد. آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است 
که تولید ناخالص داخلی در نیمه نخســت ســال جاری به قیمت ثابت سال 
90، به حدود 354 هزار میلیارد تومان رسیده است. اگرچه آمارهای مرکز 
آمار نشــان می داد ســهم بخش نفت از رشد اقتصادی کاهش یافته است 
اما بر اســاس آمارهای بانک مرکزی، 3/ 1 واحد درصد از رشــد اقتصادی 
5/ 4 درصدی در نیمه نخست به دلیل فعالیت های بخش نفت بوده است.  
بر اساس گزارش بانک مرکزی، افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این گروه، 
به طور عمده ناشــی از افزایش نرخ رشــد تولید و صادرات نفت خام، تولید 
میعانــات گازی، تولیــد فرآورده های پاالیشــگاهی و نیز افزایش تولید و 
صادرات گاز طبیعی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است.  همچنین 
گروه حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات اثر 7/ 0 واحد درصدی در رشــد 
داشــته و پس از نفت در رده دوم قرار گرفته اســت.  »بازرگانی، رستوران و 
هتلــداری«، »صنعــت« و »بــرق، آب و گاز« هر کدام به اندازه 5/ 0 واحد 
درصد از رشــد اقتصادی را تشــکیل داده و نقش عمده ای در رشــد مثبت 

نیمسال نخست ایفا کرده اند.
آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن اســت که رشــد تمام بخش ها اعم از 
کشــاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات در نیمه نخســت ســال جاری 
مثبت بوده اســت. نکته قابل توجه در گزارش بانک مرکزی حاکی از آن 
است که تغییر قابل توجهی در بخش صنعت رخ داده و رشد ارزش افزوده 
بخش صنعت معادل 5/ 4 درصد بوده، این در حالی اســت که این رقم در 
مدت مشــابه ســال قبل منفی گزارش شده بود. پیش تر بانک مرکزی آمار 
شــاخص کارگاه های بزرگ صنعتی را در نیمه نخســت سال جاری منتشر 
کرده بود. این آمارها نشــان می دهد که رشــد این شاخص در نیمه نخست 
ســال جاری نســبت به مدت مشابه ســال قبل 9/ 4 درصد بوده است. این 

رشد در نیمه نخست سال قبل 8/ 4 درصد گزارش شده بود.
رونق ساختمان در سال ۹6

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در فصل دوم سال جاری رونق تولید 
به بخش ساختمان بازگشته است. این بخش که زیرگروه صنایع و معادن 
محسوب می شود، در فصل اول سال جاری رشد منفی 5/ 3 درصد را ثبت 
کرده که این رقم در فصل دوم ســال جاری به 1/ 3 درصد رســیده اســت. 
همچنین رشــد ارزش افزوده بخش مســکن در نیمه نخست سال جاری 
معادل ٦/ 0 درصد بوده اســت. در ٦ ماه نخســت ســال قبل رشــد بخش 
ســاختمان منفی ٦/ 14 درصد بوده اســت.  همچنین در بخش ســاختمان 
ارزش سرمایه گذاری بخش خصوصی مناطق شهری به قیمت های جاری 

نسبت به دوره مشابه سال قبل ٦/ 12 درصد افزایش یافته است.
رشد تشکیل سرمایه مثبت شد

بررســی ها از طرف تقاضای اقتصاد نیز حاکی از آن اســت که رشد گروه ها 
در نیمه نخســت مثبت بوده اســت. بر این اســاس، رشــد مخارج مصرف 
نهایی به 7/ 3 درصد و رشــد مخارج مصرف نهایی بخش دولتی به 5/ 3 
درصد رســیده اســت.  یکی از نکات قابل توجه دیگر این گزارش، مثبت 

شدن رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است.  بر اساس این آمارها رشد 
تشــکیل ســرمایه ثابت ناخالص در نیمه نخســت سال جاری 1/ 0 درصد 
بوده که این رقم در نیمه نخســت ســال قبل معادل منفی 5 درصد بوده 
اســت.  همچنین رشــد سرمایه ثابت در فصل تابستان 4/ 1 درصد بود که 
این رقم به دلیل رشــد 1/ 2 درصدی در بخش تشــکیل سرمایه ساختمان 
بوده اســت. با وجود رشــد مثبت تشکیل ســرمایه بخش ساختمان، رشد 
تشکیل سرمایه در نیمه نخست سال جاری منفی 9/ 0 درصد بوده است.   
بر اســاس گزارش بانک مرکزی، کاهش واردات کاالهای ســرمایه ای در 
نیمه نخســت ســال 139٦، نسبت به دوره زمانی مشابه گذشته، مهم ترین 
عامل درخصوص کاهش نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش 
ماشــین آالت بوده اســت.  همچنین در حوزه تجارت خارجی و بر اســاس 
برآوردهای اولیه، صادرات و واردات کاالها و خدمات در نیمه نخست سال 
جــاری به ترتیب از رشــد 3/ 4 درصــدی و 4/ 11 درصدی برخوردار بوده 
اســت. بر اســاس آمارهای بانک مرکزی عمده ترین منابع آماری محاسبه 
اقــالم هزینــه ناخالص داخلی را منابعی نظیر طرح آماری بودجه خانوار در 
مناطق شــهری، پرداختی خزانه داری کل کشــور و آمار صادرات و واردات 

گمرگ و تراز پرداخت خارجی کشور تشکیل می دهند.
پیش بینی مراکز معتبر از رشد اقتصادی

بر اساس پیش بینی های مراکز مهم، رشد اقتصادی در سال جاری در حد 4 
درصد خواهد بود. صندوق بین المللی پول در گزارشی که در آذر ماه سال 
139٦ منتشــر کرد، آورده اســت رشد تولید ناخالص داخلی در سال 139٦، 
به 2/ 4 درصد خواهد رســید. همچنین  بر اســاس آمارهای بانک جهانی، 
رشد اقتصادی ایران در سال 2017 میالدی ٦/ 3 درصد پیش بینی شده که 
البته در گزارش قبلی این نهاد، رشد اقتصادی رقم 4 درصد عنوان شده بود.

مقایسه آمار بانک مرکزی با مرکز آمار
پیــش از بانــک مرکزی، مرکز آمار ایران نیز آمار رشــد اقتصادی در نیمه 
نخست سال جاری را منتشر کرده بود. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، 
رشــد اقتصادی در نیمه نخســت ســال جاری، ٦/ 5 درصد بوده که بیش از 
یک واحد درصد از ارزیابی بانک مرکزی بیشــتر بوده اســت. همچنین بر 
اساس آمارهای این گزارش، رشد اقتصادی فصل بهار 2/ ٦ درصد و رشد 
اقتصادی فصل تابســتان معادل 2/ 5 درصد بوده اســت. در حالی که آمار 
رشد اقتصادی مرکز آمار نشان می دهد که رشد فصل بهار نسبت به فصل 
تابســتان بهتر بوده، اما بررســی مرکز آمار ایران حاکی از آن است که رشد 
اقتصادی در فصل تابستان نسبت به فصل بهار عملکرد بهتری را ثبت کرده 
است.  آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که رشد تمام بخش ها اعم 
از کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات در نیمه نخست سال جاری 
مثبت بوده اســت. نکته قابل توجه در گزارش بانک مرکزی حاکی از آن 
است که تغییر قابل توجهی در بخش صنعت رخ داده و رشد ارزش افزوده 
بخش صنعت معادل 5/ 4 درصد بوده، این در حالی اســت که این رقم در 
مدت مشــابه ســال قبل منفی گزارش شده بود. پیش تر بانک مرکزی آمار 
شــاخص کارگاه های بزرگ صنعتی را در نیمه نخســت سال جاری منتشر 
کرده بود. این آمارها نشــان می دهد که رشــد این شاخص در نیمه نخست 
ســال جاری نســبت به مدت مشابه ســال قبل 9/ 4 درصد بوده است. این 

رشد در نیمه نخست سال قبل 8/ 4 درصد گزارش شده بود.
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چشم انداز متغیرهای کالن 
اقتصادی در سال 97
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مختصات فعلی اقتصاد کالن
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس ابتدا متغیر های مهم اقتصاد کالن 
کشور در سال جاری مورد بررسی قرار گرفته اند. به منظور بررسی تولید و 
رشــد اقتصادی فصل اول ســال جاری از گزارش مرکز آمار استفاده شده 
که حکایت از رشد اقتصادی بدون نفت 7 درصدی و رشد ٦/ 5 درصدی 
بــا نفــت دارد. برای ســایر فصل ها نیز با در نظــر گرفتن جدیدترین آمار 
و اطالعات در دســترس وزارت جهاد کشــاورزی از تولید محصوالت 
کشــاورزی، برآورد هزینه های عمرانی و جاری دولت تا انتهای ســال 
139٦، تحــوالت مــورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای ســال 
جاری و برآوردهای شــرکت  ها و تشــکل  های مرتبط با صنایع مختلف 
راجع به میزان تولیدات محصوالتشــان در انتهای ســال 139٦، رشــد 
ارزش افزوده بخش های کشــاورزی در ســال 139٦ حدود 8/ 3درصد، 
نفــت 3 درصــد، صنعت 5درصد، ســاختمان منفی3/ 8 درصدو خدمات 
9/ 5 درصد خواهد بود. در مجموع رشــد اقتصادی برای کل ســال جاری 
حدود1/ 4 درصد پیش بینی شــده اســت. صندوق بین المللی پول و بانک 
جهانی نیز در آخرین گزارش های خود رشــد اقتصادی کشــور در ســال 

2017 را بــه ترتیــب 2/ 4 و 4 درصد پیش بینی کرده اند. 
وضعیت نامطلوب اشــتغال زایی در ســال های اخیر در بخش دیگری از 
این گزارش به تصویر کشــیده شــده اســت. آخرین نرخ بیکاری منتشر 
شــده حکایت از نرخ بیکاری 7/ 11 درصدی برای تابســتان سال جاری 
دارد. مهم ترین چالش های بازار کار در ایران افزایش جمعیت غیر فعال، 
افزایش میانگین سنی جمعیت شاغل، توزیع نامتوازن منطقه ای اشتغال 
و افزایش عدم تطابق شــغلی معرفی شــده اند. در حوزه تورم اگر چه این 
متغیر مهم از ابتدای سال 1394 تا پایان سال گذشته روند تقریبا کاهشی 
را طی کرده و به مقدار رضایت بخشی رسیده است اما این روند از ابتدای 

ســال جاری متوقف شــده و روند افزایشی خفیفی را در پیش گرفته است. 
مهم تریــن چالش های بالقــوه ای که تداوم تورم زیر 10 درصد را تهدید 
می کنند، وضعیت سیســتم بانکی، تغییر نســبت پول و شــبه پول و نرخ 
ســود از یک طرف و وضعیت بازار ارز از طرف دیگر اســت. در کنار این 
دو، وضعیــت قیمت گذاری حوزه انرژی هم عامل مهمی اســت که تاثیر 
مســتقیم بر شــاخص های قیمت دست کم برای یک دوره خواهد داشت. 
بی ثباتی هــای ارزی یکی از چالش هایــی بوده که همواره اقتصاد ایران 
را تهدید کرده است. اگر چه از سال 1392 تا پایان سال گذشته نرخ ارز 
روند کم نوســانی را طی کرده اما ســال 139٦ به خصوص در فصل سوم 
آن، نرخ ارز رشــد قابل توجهی را تجربه کرد. به طوری که در فصل ســوم 
سال جاری نرخ ارز حدود 8 درصد افزایش یافت. درخصوص بازار ارز در 
وضعیــت کنونی دو دغدغه اصلــی »جلوگیری از وقوع جهش ارزی« و 

»یکسان ســازی نرخ ارز« قابل طرح است.
کسری توام با انقباض

ســاالنه به ازای کل کسری بودجه دولت خالص واگذاری دارایی های 
مالــی دولت افزایش خواهد یافت؛ بنابراین بررســی خالص واگذاری 
دارایی های مالی روند کســری بودجه را روایت می کند. از ســال 1392 
اقتصاد ایران از منظر بودجه دولت شــاهد رشــد باال و مداوم کســری 
بودجه بوده اســت. این موضوع بیشــتر از اینکه ناشــی از کاهش منابع 
دولت باشــد، در نتیجه افزایش مصارف رخ داده اســت. اتخاذ رویکرد 
انبســاطی دولــت یازدهم در ســال اول خود از طریــق ارائه اصالحیه 
بودجه و اجرای طرح پرهزینه تحول نظام ســالمت از ســال 1393 در 
کنار تداوم افزایش مخارج رفاه اجتماعی دولت به واسطه پرداخت های 
بازنشســتگی، مهم ترین عوامل بروز کسری بودجه در این دوره بودند. 
ایــن عوامــل خود در کنار کاهش درآمدهــای دولت از طریق فروش 

مهم ترین چالش های بازار کار در ایران 
افزایش  افزایش جمعیت غیــر فعال، 
میانگین ســنی جمعیت شاغل، توزیع 
نامتوازن منطقه ای اشــتغال و افزایش 
عدم تطابق شــغلی معرفی شده اند. در 
حوزه تورم اگر چــه این متغیر مهم از 
ابتدای سال ۱3۹4 تا پایان سال گذشته 
روند تقریبا کاهشــی را طی کرده و به 
مقدار رضایت بخشــی رسیده است اما 
این روند از ابتدای ســال جاری متوقف 
شده و روند افزایشی خفیفی را در پیش 

گرفته است
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شرکت های دولتی، دولت را از سال 1393 در مسیر استقراض از بخش 
خصوصی به شکل فروش اوراق تعهدزا قرار داد که با توجه به نرخ باالی 
ســود آنها در ســال های بعد سهم مصارف دولت در تملک دارایی های 
مالی را به شــدت افزایش داد که خود افزایش بیشــتر کســری بودجه 
و اســتقراض را موجب شــد. در کنار کســری، نمود دیگری از بودجه 
طراحی شده برای سال بعد انقباضی بودن آن است. به طوری که ارقام 
مخارج عمرانی الیحه بودجه سال 1397 نسبت به قانون مصوب سال 
139٦، هم به قیمت های جاری و هم قیمت های ثابت رشد منفی داشته 
اســت. از طرفی دیگر، هزینه های جاری که وزن قابل توجهی در کل 
مخــارج بودجــه دولت دارد نیز بــا قیمت های ثابت کاهش 2 درصدی 
نسبت به قانون بودجه سال جاری داشته است. انقباض در هر دو گروه 
هزینه های جاری و عمرانی اگر برای ســال های بعد نیز پایدار باشــد 
می توان با اســتدالل کاهش حجم دولت به عنوان یک نکته مثبت به 
آن نگاه کرد. اما اگر این انقباض از ســر اســتیصال دولت در پرداخت 
هزینه های ضروری بوده و قرار باشــد در ســال های بعد افزایش یابد از 

نقاط ضعف بودجه ســال آینده قابل ذکر است.
زاویه اشتغالی بودجه

در الیحه بودجه سال 1397 بین اشتغال زایی، یارانه های نقدی و قیمت 
ســوخت ارتباط برقرار شــده است. در اولین مرحله یک بازنگری اساسی 
در توزیع یارانه نقدی در الیحه بودجه ســال آینده صورت گرفته اســت. 
پرداخــت یارانــه نقدی و غیرنقدی به خانوارها از 41 هزار میلیارد تومان 
فعلی به 23هزار میلیارد تومان کاهش یافته است که با توجه به پرداختی 
ماهانــه 5/ 45 هــزار تومانــی به هر نفر به معنــای حذف 33 میلیون نفر 
از دریافت یارانه اســت. بخشــی از منابع باقی مانده صرف کاهش فقر 
مطلق، بخشی صرف هزینه های طرح تحول سالمت و بخشی هم صرف 
یارانــه نــان و خرید تضمینی گندم خواهد شــد. تبصره 18 الیحه بودجه 
1397 منابع قابل توجهی را برای هدف اشــتغال زایی تعیین کرده اســت 
کــه جمــع آنها از منابع مختلف بیش از ٦4هزار میلیارد تومان خواهد بود. 
بــر اســاس این تبصره 4/ 17هزار میلیــارد تومان منابع از محل افزایش 
قیمت حامل های انرژی و 15 هزار میلیارد تومان هم به صورت برداشت 
از صندوق توســعه ملی برای هدف اشــتغال زایی در نظر گرفته شده   که 
با احتســاب پیش بینی همین میزان اســتفاده از منابع سیســتم بانکی به 
معنــای پرداخــت بیش از 8/ ٦4هزار میلیارد تومان تســهیالت با هدف 
ایجاد اشــتغال اســت. آمارها نشان می دهد کل تسهیالت پرداختی سال 
منتهی به شــهریور 139٦ ازسوی سیستم بانکی حدود 170هزار میلیارد 
تومان بوده اســت. به عبارت دیگر نســبت منابع در نظر گرفته شــده در 
تبصره 18 به تســهیالت ســال اخیر سیستم بانکی حدود 40درصد است 
که رقم قابل توجهی محســوب می شــود. به خصوص آنکه بســیاری از 
تسهیالت پرداختی بانک ها در واقع از نوع استمهال و تجدید تسهیالت 
قبلی اســت؛ بنابراین دســتیابی به اهداف اشــتغالی دولت در سال آینده 
اگر چه تا حدی در مرحله اجرا ســخت به نظر می رســد اما می تواند اثرات 

قابل توجهی داشته باشد.

پیش بینی رشد ۳ درصدی
به طور کلی سیاست مالی یکی از ابزار های سیاستی دولت برای تحریک 
تقاضا و اقتصاد اســت. در یک اقتصاد متعارف سیاســت مالی انبســاطی 
اثر مثبت و سیاســت مالی انقباضی اثر منفی روی ســمت تقاضا خواهد 
داشــت. در ایران، پس از رشــد 5/ 12 درصدی تولید در ســال 1395، 
عمدتا به خاطر گشــایش ناشــی از افزایش صادرات نفتی پس از اجرایی 
شدن برجام، شواهد موجود حاکی از رشد مثبت اقتصادی در سال 139٦ 
اســت. رشــد اقتصادی برای این ســال حدود 1/ 4درصد پیش بینی شده 
اســت. پیش بینی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد با توجه 
به شــواهد موجود از جمله خشکســالی کم سابقه و نبود امکان بهره مندی 
از ظرفیت هــای مازاد بخش های مهمی نظیر نفت و خودروســازی نظیر 
آنچه در دو سال اخیر در اقتصاد ایران مشاهده شده در کنار سطح پایین 
ســرمایه گذاری در ســال های اخیر، انتظار می رود رشــد اقتصادی سال 
1397 پایین تر از 139٦ باشــد. از دیگر عوامل موثر در این نتیجه گیری 
بایــد رویکــرد انقباضی بودجه ســال 1397 را نیــز در نظر گرفت. تاثیر 
مســتقیم سیاســت بودجه ای دولت را می توان در تعقیب حســاب های 
ملی دنبال کرد. بررســی های مرکز پژوهش های مجلس نشــان می دهد 
الیحه بودجه طراحی شــده برای ســال بعد از سمت بودجه جاری حدود 
منفی 1/ 0 درصد و از سمت بودجه عمرانی حدود 1/ 0 درصد اثر مثبت 
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داشــته اســت. در نهایت با در نظر گرفتن انتظارات از تولید بخش ها و 
همچنیــن لحاظ نقش بودجه، رشــد اقتصادی برای ســال بعد حدود 3 

درصد پیش بینی شده است.
پیش بینی متغیر های اسمی

نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ ســود بانکی ســه متغیر اسمی مهم هستند که هر 
کدام به طرقی از سیاســت بودجه ای دولت اثر می پذیرند. پیش بینی نرخ 
تورم برای ســال بعد بســتگی به اثرات بودجه ریزی روی نرخ تورم دارد 
که در دو قالب بررســی می شــود. اولین اثر بودجه روی تورم را می توان 
به تاثیر انبســاطی آن روی تقاضای کل با لحاظ تســلط سیاســت مالی 
بر سیاســت پولی دانســت. دومین اثر آن را می توان به افزایش قیمت 
حامل های انرژی نسبت داد که حداقل برای یک دوره اثر آنها روی تورم 
خواهــد نشســت. گزارش مرکز پژوهش ها بــرآورد اولیه از تورم با توجه 
به شــرایط فعلی شــاخص قیمت و عوامل مذکور نرخ حدود 5/ 11 درصد 
برای ســال 1397 را بدون لحاظ اثر افزایشــی تغییر قیمت حامل های 
انــرژی نشــان می دهد. پیش بینی میزان مصــرف روزانه بنزین و اثرات 
افزایشــی آن روی بخش های مختلف حاکی از آن اســت که افزایش 
قیمــت حامل هــای انرژی افزایش 5/ 2 درصدی دیگری در تورم ســال 
بعد را خواهد داشــت.  در پیش بینی نرخ ارز نیز باید از یک طرف نرخ ارز 
محاســباتی ضمنی بودجه در محاســبات ریالی مربوط درآمدهای نفتی 

دولت مورد پیش بینی قرار گیرد. از طرف دیگر سیاســت ها و روند های 
تجاری اثرگذار روی نرخ ارز در ســال آینده نیز باید لحاظ شــوند. به طور 
کلی اگر چه به این دلیل که برای سال 1397 سیاست های تجاری مثبت 
و برداشــت از صندوق توســعه ملی احتمال جهش های ارزی در سال بعد 
را کاهش می دهد اما پیش بینی شــده اســت که نرخ ارز اسمی رشد حدود 
8 درصــدی را تجربــه کند. این رشــد به معنای قــرار گرفتن نرخ ارز در 
کانال 4300 تا4450 تومان در ســه ماه پایانی این ســال اســت. این در 
حالی اســت که در ســال جاری اگر چه در یک دوره موقت، اما نرخ ارز 
خط 4400 تومان را نیز لمس کرده اســت.نرخ ســود بانکی سومین متغیر 
اسمی اســت که از کانال های مختلــف بودجه دولت اثر می پذیرد. عمده 
این کانال ها ابتدا عرضه و تقاضای تســهیالت بانکی را نشــانه گرفته و 
متعاقبا نرخ سود را متاثر می سازند. یکی از عوامل اثرگذار بر طرف عرضه 
تسهیالت بانکی که در الیحه بودجه ذکر شده، تسهیالت تکلیفی است. 
عمده پیش بینی های مرکز پژوهش ها از اثر الیحه بودجه روی نرخ سود 
در ســال آینده حکایت از چســبندگی رو به پایین نرخ سود دارند. افزایش 
تسهیالت تکلیفی عرضه تسهیالت بانکی به بخش خصوصی را محدود 
می کند که اثر بازدارنده روی کاهش نرخ سود دارد. انتشار اوراق مشارکت 
و سایر اسناد و اوراق بدهی دولتی از آنجا که رقیبی برای نرخ سود بانکی 

و جذب ســپرده ها بوده حکایت از چســبندگی رو به پایین نرخ سود دارد.
توزیع درآمد

بودجه عمومی دولت از زاویه های مختلفی روی توزیع درآمد اثر می گذارد 
امــا مهم تریــن کانال اثرگذاری آن را می تــوان توزیع یارانه های نقدی 
دانســت. براســاس تبصره 14 الیحه بودجه ســال 1397 به دولت اجازه 
داده می شود در سال 1397 از محل منابع سازمان هدفمندی یارانه ها تا 
مبلــغ 37 هــزار میلیارد تومان را صرف پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی 
به خانوارها، کاهش فقر مطلق در خانوارهای هدف، پرداخت هزینه های 
ســالمت، یارانه نان و خرید تضمینی گندم کند. به نظر می رســد رویکرد 
دولت در الیحه بودجه سال 1397 حذف یارانه حدود 40 درصد از جمعیت 
کشور است. عالوه براین دولت قصد دارد تا 7 هزار میلیارد تومان از منابع 
ناشــی از اجــرای قانون هدفمند کــردن یارانه ها را در جهت کاهش فقر 
مطلق هزینه کند. این مســاله نشــان می دهد دولت با لحاظ این حقیقت 
که پرداخت مســاوی یارانه نقدی به همه اقشــار اساسا سیاست اشتباهی 
است و امکان پرداخت دائمی و فراگیر آن وجود ندارد، تالش دارد بازنگری 
جدی در پرداخت یارانه نقدی صورت دهد و منابع حاصل از اجرای این 
قانون را در جهت کاهش فقر مطلق، پرداخت هزینه های سالمت و یارانه 
نــان و خریــد تضمینی گندم اختصاص دهد. این اقدام اگرچه گام مثبتی 
در جهت توزیع منافع ناشــی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به 
شــکل عادالنه تری اســت اما اجرای موفق آن منوط به شناسایی دقیق و 
درســت خانوارهای فقیر است. پیش بینی مرکز پژوهش ها نشان می دهد 
اگر دهک های کم درآمد به خوبی شناســایی و یارانه دهک های باالی 
درآمدی حذف شود نسبت درآمد دهک دهم شهری به دهک اول شهری 

از 5/ 11 واحــد بــه 23/ 11 واحد کاهش خواهد یافت.
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در�چند�ســال�اخیر،�آمار�اشــتغال�زایی�اقتصاد�ایران�ارقام�مناســبی�را�نشان�داده�و�به�نوعی�یک�رکورد�تاریخی�را�ثبت�کرده�
است��اما�به�نظر�می�رسد�این�آمار�در�جامعه�چندان�حس�نشده�است�و�لمس�بیکاری�حتی�تا�حدودی�شدت�نیز�یافته�است�
مهران�بهنیا،�آرش�علویان�و�امین�فارغ�بال،�پژوهشــگران�اقتصادی،�در�دومین�کنفرانس�اقتصاد�ایران،�این�تناقض�را�مورد�
بررســی�قرار�دادند��مطالعه�آنها�نشــان�می�دهد�که�به�رغم�اشتغال�زایی�مناسب�در�سه�سال�گذشته،�عدم�تطابق�تحصیلی�در�
بازار�کار�ایران�تشــدید�شــده�است،به�طوری�که�شــانس�پیدا�کردن�شغل�یک�فرد�تحصیلکرده،�تقریبا�نصف�یک�فرد�بدون�
تحصیالت�دانشــگاهی�اســت��در�واقع�شغل�ها�دارای�کیفیت�مناسبی�نبوده�اند��دلیل�دیگر�عمیق�بودن�حس�بیکاری،�توزیع�
نامتوازن�آن�در�کشــور�اســت��نرخ�های�بیکاری�نوسان�زیادی�در�استان�های�کشور�دارد��این�پژوهش�پس�از�ارائه�تصویری�

از�وضع�کنونی�بازار�کار،�سیاســت�های�اصالحی�را�پیشنهاد�کرده�است�

اشتغالزایی نامحسوس در کشور
 شانس پیدا کردن شغل یک فرد تحصیلکرده، تقریبا نصف یک فرد 

بدون تحصیالت دانشگاهی است
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اولین هشدار بازار کار
تلنگر اول در رابطه با موضوع بیکاری را سرشماری سال 1390 به صدا 
درآورد. سرشــماری ســال 1390 که منتشــر شد، نشان داد که نسبت به 
ســال 1385 بر تعداد شــاغالن کشور هیچ رقمی اضافه نشده است، یعنی 
خالص اشــتغال کشــور صفر بود اما تمام ماجرا به بیکاران ختم نمی شد. 
در این ســال ها در جمعیت فعال نیز تغییری ایجاد نشــد. جمعیت فعال، 
به گروهی از جمعیت در ســن کار اطالق می شــود که تصمیم به ورود به 
بازار کار گرفته اند که یا موفق به یافتن شــغل می شــوند)جمعیت شاغل( 
یا شــغل موردنظر خود را پیدا نمی کنند)جمعیت بیکار(. باقی جمعیت در 
ســن کار، به عنوان جمعیت غیرفعال در نظر گرفته می شــود. در نتیجه 
هنگامی کــه جمعیــت فعال ثابت مانــده، با توجه به افزایش جمعیت کل 
کشــور، بر جمعیت غیرفعال افزوده می شــود. این روند، موجب انباشتی 
در جمعیت غیرفعال می شود. در آن زمان، اقتصاددانان هشدار دادند که 
این جمعیت هر آن ممکن است تصمیم به ورود به بازار کار بگیرد و بازار 

کار باید آمادگی ورود یک جمعیت بزرگ را داشــته باشــد.
دوره ای متفاوت

پاییــز 93 تا تابســتان 9٦، ویژگی هــای متفاوتی از بازار کار ایران بروز 
کرد. بر خالف ســال های 84 تا 92، نرخ مشــارکت به صورت مداوم 
افزایش یافت. این افزایش به خصوص در جمعیت جوان و تحصیلکرده 
دانشــگاهی تبلور یافت. افزایش جمعیت فعال در 12 فصل منتهی به 
تابستان سال جاری یک رکورد استثنایی حداقل در یک دهه اخیر است. 
جمعیت فعال که از ســال 84 تا 92، در محدوده 23 میلیون نفر نوســان 
می کرد، طی ســه ســال اخیر به 27 میلیون نفر رســید. به طور متوسط 
3 میلیون نفر در طول این ســه ســال به بازار کار وارد شــده اند. تقریبا 
نصف این جمعیت را زنان تشکیل می دهند و این در حالی است که 20 
درصد جمعیت فعال کشــور، زنان هســتند. همچنین نزدیک 8٦ درصد 
این جمعیت، افراد دانشــگاهی هســتند، در حالیکه 20 درصد جمعیت 
فعال کشور، افراد دارای تحصیالت دانشگاهی هستند. ویژگی سوم این 
جمعیت فعال، متولدان دهه 70 هستند که ٦0 درصد جمعیت فعال سه 
سال اخیر را شامل می شوند. برای این دوره سه ساله می توان گفت که 
از نظر تحصیالتی، جنســیتی و گروه ســنی اتفاق متفاوتی در حال رقم 
خوردن اســت. این تداوم یک دوره جدیدی را در بازار کار ایران نشــان 
می دهــد کــه به عقیده محققان، اثرات آن می تواند در ســال های بعد 
روشــن  تر شــود. با این توضیحات، باید گفت که ساختار بازار کار ایران 
دچار تغییرات عمیقی شده است. در این دوره سه ساله حدود 2 میلیون 
نفر به جمعیت شاغالن کشور افزوده شده است، آن هم در شرایطی که 
سیاســت گذاری ویژه ای همچون تزریق منابع در این ســال ها پیگیری 
نشــده اســت. این عدد جزو رکوردهای اقتصاد ایران محسوب می شود. 
اما اتفاق منفی این بوده که بین ســمت عرضه و تقاضای نیروی کار، 
عدم تطابق تحصیلی تشــدید شــده است. 50 درصد افراد وارد شده به 
بازار کار، افراد تحصیلکرده هســتند اما چنین نیازی در ســمت عرضه 

وجود نداشته است.

احتمال بیکاری افراد
بهنیا و همکارانش در این تحقیق احتمال بیکار ماندن افراد را بر اساس 
ویژگی هایشان محاسبه کردند. در حقیقت این احتمال به افراد غیرفعال 
پاسخ می دهد که اگر تصمیم به ورود به بازار کار بگیرند، با چه احتمالی 
موفق به یافتن شــغل می شــوند. نتایج آنها نشان می دهد که اگر فردی با 
تحصیالت دیپلم یا زیردیپلم به جســت وجوی کار بپردازد، احتمال بیکار 
ماندنــش کمتر از 20 درصد اســت. یعنــی احتمال اینکه فردی با مدرک 
دیپلم، شــغل پیدا کند 80 درصد اســت. به زبان دیگر، شــغل های ایجاد 
شده در بازار کار در طول سه سال اخیر، عمدتا نیازمند تحصیالت نیست. 
اما در آن سو، اگر فرد دارای تحصیالت عالی باشد، احتمال پیدا نکردن 
شــغل 48 درصد اســت. یعنی احتمال اینکه فردی تحصیلکرده شغل پیدا 
کند کمی بیشتر از 50 درصد است. اما این عدد برای زنان شدیدتر است. 
اگر یک زن شــهری تحصیلکرده به دنبال شــغل باشــد، احتمال بیکار 
ماندنش بیشــتر از 5٦ درصد اســت. برای زن روســتایی، اوضاع وخیم تر 
اســت؛ چرا که شــانس بیکاری او پس از ورود به بازار کار، نزدیک به ٦2 

درصد برآورد می شود.
تحصیل کنندگان بیکار

در فصل تابســتان، تنها 23 درصد از شــاغالن کشور را افراد تحصیلکرده 
تشکیل داد. در آن سمت ماجرا، در بین بیکاران کشور، تقریبا نیمی از آنان 
تحصیلکرده هستند. اما باز هم این آمار برای زنان بدتر است. طوری که 
در بین بیکاران زن، 70 درصد آنان دارای تحصیالت دانشگاهی هستند. 
آمار و ارقام نشان می دهد که عدم تطابق تحصیلی به شدت در بازار کار 
وجود دارد. این نوع عدم تطابق، به مراتب یاس و ناامیدی بیشــتری را 
ایجاد می کند. چرا که فردی که چندین ســال از عمر و ســرمایه خود را 
صرف تحصیل می کند، هنگامی که به بازار کار می رســد شــانس پایینی 
برای او وجود دارد؛ او بعد از تحصیل انتظارات بیشــتری نیز از بازار دارد. 
اما آنچه در عمل می بیند این است که فردی که تحصیل نکرده از شانس 
بیشتری برای پیدا کردن شغل برخوردار است. در مطالعات به نیا، جمعیت 
شاغلی که پس از یک یا چند فصل به جمعیت غیرفعال اضافه می شوند 

نیز بررسی شده است.
 به زبان ســاده، یعنی شــاغالنی که پس از مدتی به طور کلی از بازار کار 
بیرون می آیند. در این مطالعه در دوره ســه ســاله اخیر، ســهم جمعیت 
شاغل غیرفعال شده از کل شاغالن محاسبه شده است. این سهم، برای 
زنان روستایی بیشترین عدد و برای مردان شهری کمترین است. به طور 
میانگین، 50 درصد از زنان روســتایی شــاغل در هر دوره نسبت به دوره 
قبل، به جمعیت غیرفعال پیوســته اند. وضعیت در بین زنان شــهری نیز 
تعریفــی نــدارد. طوری که 44 درصد از جمعیت شــاغل آنها، به جمعیت 
غیرفعال افزوده شــده اســت. این نســبت ها برای مردان، چه در روستا و 
چه در شــهر، بســیار کمتر است. از بین شاغالن مرد روستایی و شهری، 
کمتر از 10 درصد آنها به جمعیت غیرفعال اضافه شــده اســت و در واقع 
درصد کمی از آنها پس از یافتن شــغل غیرفعال شــده اند. این آمار نشان 
می دهد دوره ماندن زنان در بازار کار کوتاه اســت. در واقع تجربه کاری 
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زنان بسیار محدود شده است.
بیکاری استانی

رشد نرخ بیکاری در چند سال اخیر دقیقا به افزایش نرخ مشارکت مربوط 
اســت. در واقع با اینکه ســالی ٦50 هزار نفر به شــغل دست یافتند، اما با 
توجه به ورودی یک میلیون نفری، 350 هزار نفر نیز به جمعیت بیکاران 
اضافه شده است. در نتیجه در مجموع تعداد بیکاران، با وجود ایجاد شغل 
باال افزایش یافته اســت. اما وضعیت بیکاری در برخی مناطق کشــور 
نیز اوضاع وخیم تری پیدا کرده اســت. نرخ بیکاری دو فصل اول ســال 
9٦ به تفکیک اســتان ها برای مردان و زنان تحصیلکرده این فرضیه را 
تایید می کند. نرخ های بیکاری این بخش از جمعیت، در برخی استان ها 
تعجب برانگیز اســت. در اســتان های کردستان، کرمانشاه و کرمان، نرخ 
بیــکاری جوانــان تحصیلکرده زن، حــول 80 درصد می چرخد. این نرخ 
در اســتان های چهارمحــال و بختیاری، ایــالم، کهگیلویه و بویراحمد و 
خوزستان حول 70 درصد است. کمترین نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده 
زن، در اســتان های قزوین و هرمزگان وجود دارد که کمتر از 35 درصد 
است. این عدد در استان تهران، 41 درصد گزارش می شود. اوضاع برای 
مردان بهتر اســت اما رتبه بندی اســتان ها تقریبا به همین شــکل است. 
مثال نرخ بیکاری جوانان مرد کردســتانی تحصیلکرده، ٦0 درصد اســت 

که  جزو باالترین نرخ های بیکاری در کشــور است.
چارچوب سیاست گذاری

پژوهش مورد بررســی، چارچوب های سیاســت گذاری در بازار کار ایران 
را در قالب 5 دســته بررسی کرده است.

ثبات اقتصاد کالن و اصالح محیط ســرمایه گذاری: تجارب کشــورهای 
دیگر نشان می دهد که اصل و زمینه اصلی ایجاد اشتغال در کشور فراهم 
آوردن ثبــات در اقتصاد کالن اســت. در حــال حاضر، محدودیت اصلی 
اشتغال زایی مناسب در ابعادی که اقتصاد ایران نیازمند آن است، بی ثباتی 
اقتصاد کالن و شــرایط نامســاعد فضای کسب و کار است. کاهش نقش 
مداخلــه ای دولــت، ایجاد فضای جدی برای توســعه بخش خصوصی، 
برچیدن بوروکراســی های پیچیده و ثبات در قوانین داخلی، بســته فوری 
اســت که می تواند ثبات در اقتصاد کالن ایران را به ارمغان آورد. برای 
جبران بیکاری انباشت شــده، باید بیش از چند صد هزار شــغل در ســال 
ایجاد شود. کارشناسان معتقدند سیاست های اشتغالی و اصالحات نهادی 
نمی توانند در یک محیط سرمایه گذاری نامساعد، تقاضای نیروی کار را 
در ابعادی وســیع تحریک کند. در نتیجه کاری که اکنون دولت در حال 
انجام اســت، نمی تواند بدون تامین پیش نیاز اصلی به ثمر نشــیند. اتخاذ 
سیاست های خاص اشتغال زایی بدون اصالح نگاه دولت به اقتصاد، تکرار 
راهی است که پیموده شده است و اشتغال زایی پایدار را تضمین نخواهد 
کــرد. در یــک کالم باید گفت که هیچ راه میان بری برای اشــتغال زایی 
وجود نخواهد داشــت. بدون ایجاد بودجه متوازن، اصالح سیاســت های 
پولی، ارزی و نظام بانکی، اصالح محیط کســب و کار و ســرمایه گذاری، 
نمی توان با مداخله در بازار به ایجاد اشــتغال در ابعادی وســیع دســت 
یافت. محیط کســب و کار باید به یک فضای رقابتی برونگرا با حداقل 

مداخالت دولت تبدیل شود.
سیاست های فعال بازار کار: این سیاست ها به سیاست هایی گفته می شود 
کــه عمدتــا از طریق مداخله دولت در بازارهای مختلف اجرا می شــوند. 
این سیاســت ها به دنبال آنند که محدودیت های اشتغال زایی در گروه ها 
و مناطق هدف را از میان بردارند. در مقاسیه با سیاست های منفعل بازار 
کار، همچون بیمه بیکاری، سیاست های فعال تالش می کنند با افزایش 
عرضــه و تقاضــای نیروی کار و افزایش تطابق، بیکاری را کاهش دهد. 
»سیاســت های فعال بازار کار« ســه الزام را با خود به همراه دارد. اولین، 
منابع مالی قابل توجه اســت، طوری که یک تا 3 درصد تولید ناخالص 
داخلــی کشــورها به ایــن امر اختصاص می یابد. گام دوم، کارشناســی 
برای شناســایی مداخالت و محل های موردنظر اســت. سومین الزام نیز 
بانک های اطالعاتی وسیع است. با توجه به تجربه ای که در ایران وجود 
داشته، سیاست های فعال با چند مانع مواجه است. اولین مانع، هزینه های 
زیادی اســت که با ریســک نیز همراه اســت. چرا که ممکن اســت اثر 
چندانی نداشته باشد و اثربخشی آنها ممکن است به اندازه هزینه ای که 
می شــود، نباشــد. نقض دوم، نبود مطالعات کافی برای بررسی اثرات این 
اقدامات در کشــورهای در حال توســعه است. تجارب دنیا نشان می دهد 
که اثرگذاری این نوع سیاست ها بیشتر بر اشتغال نیروی کار غیرماهر و 
نه افراد تحصیلکرده بوده اســت. در ایران سیاســت هایی از این دست کم 
اجرا نشــده اما موفقیت چندانی را به دنبال نداشــته است. حمایت مالی از 
بنگاه ها و طرح های زود بازده یکی از معروف ترین آنها است. اختصاص 
یارانه اشــتغال و اســتخدام به بنگاه ها نیز در دولت فعلی در جریان است. 
این رویکردها زمینه را برای انحراف سیاســت گذاری به ســمت تجارب 
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گذشته را هموار می کند. مطالعات نشان می دهد سیاست های فعال بازار 
کار، راه حلی برای ایجاد اشــتغال در ابعاد وســیعی که اقتصاد ایران به آن 
نیازمند اســت، نیســت. بر مبنای تجربه جهانی، سیاست های فعالی که با 
هدف بهبود تطابق یا جورســازی در بازار کار پیاده شــده، موفق تر عمل 
کرده است. از این رو، به نیا و همکارانش با توجه به وضع مالی دولت سه 
قید را پیشنهاد داده اند. آنها معتقدند که با به روز رسانی آموزش های فنی 
و حرفــه ای، دولــت می تواند عدم تطابق مهارت ها را کاهش دهد. در گام 
دوم، باید نظام اعطای گواهینامه ها و مدارک حرفه ای با محوریت بخش 
خصوصی ایجاد شــود. در گام ســوم نیز جورسازی و تطابق تحصیالتی 
می تواند توســط سیاســت های فعال بازار کار تقویت شود. اصالح نظام 
اطالعــات بــازار کار و اصالح و بهبود عملکرد کاریابی ها می تواند به این 

هدف منجر شود.
اصالح نهادهای بازار کار: اصالحات نهادی بازار کار بخش مهمی است 
که دو حوزه اساســی را در بر می گیرد. اصالح قوانین بازار کار و اصالح 
سیاســت حداقل دســتمزد سراســری. مثال قانون کار برای یک بنگاه 
غیرشــرکتی با یک بنگاه خیلی بزرگ یکی اســت. یعنی بنگاهی که تنها 
چنــد کارگــر دارد، با قانونــی کار می کند که بنگاهی با 10 هزار کارگر یا 
مثال قاعده گذاری اســتخدام و اخراج می تواند بر اســاس گروه های سنی 
مختلف، متفاوت باشد. مساله دیگر نیز دارای اهمیت زیادی است. شاید 
تنها چند کشــور معدود در دنیا وجود داشــته باشــند که حداقل دستمزد 
سراســری بر آنها حاکم اســت. حداقل دســتمزد باید با توجه به موقعیت 
اقتصادی هر منطقه متفاوت از منطقه دیگر باشد. اینکه حداقل دستمزد 
کارگران در تهران همانند سیستان و بلوچستان است، چندان اصولی به 

نظر نمی آید. مثال در چین، ٦0 »حداقل دســتمزد« متفاوت دارد. حداقل 
دســتمزد باید متناســب با گروه های ســنی، مناطق زندگی و بهره وری 

افراد متفاوت باشد.
سیاســت های منفعل بازار کار: سیاســت های منفعل عمدتا قانون بیمه 
بیکاری را در بر می گیرد. این قانون در کشــور نیاز به اصالح دارد. باید 
با رعایت توازن بودجه بیمه و پوشــش مناســب بیکاران، بیمه بیکاری به 
جایگاه بهتری برسد. در آمریکا و آمریکای التین، کارگر و کارفرما برای 
دوره بیکاری، پس انداز اجباری منظمی را انجام می دهند. برای این کار در 
کشــور باید نرخ بیمه بیکاری تعیین شــود و با توجه به دوره اشــتغال فرد، 
مزایای معنی داری برای دوره بیکاری تعریف شــود. ســایر سیاست های 
اشتغال زایی:  سیاست های دیگر می تواند اشتغال برای گروه های خاص 
را مدنظــر قــرار دهد. مثال صادرات نیــروی کار یا صادرات خدمات جزو 
اینها به حساب می آید. همچنین دولت می تواند برای اشتغال در مناطق 

آزاد یا مناطق محروم، سیاســت های جداگانه و خاصی را در نظر گیرد.
تلنگر به تصمیم گیران و تصمیم سازان

برخی وقایع می توانند در عین ظاهر رعب آور، در نقش یک فرصت بازی 
کننــد. بــرای نمونه، زلزله تهران اگرچه در وهله اول تشــویش و نگرانی 
را به وجود آورد، اما توانســت عیار مدیریت بحران را در شــرایط طبیعی 
بسنجد. زلزله توانست تصویری واقعی از حوزه هایی که در آن نقطه ضعف 
وجود دارد، ارائه دهد. اعتراضات اخیر هم می تواند همین کارکرد را برای 
چالش های بازار کار داشــته باشــد که سال هاست به آن اشاره می شود اما 
مورد توجه قرار نگرفته است. به نظر تاکنون هشدارها و صحبت ها شاهد 
عینی نداشت اما اکنون این شاهد عینی نیز به وجود آمد. به خصوص که 
مهران بهنیــا و همکارانــش در این پژوهش گزارش دادند که المان هایی 
در بازار کار ایران وجود دارد که آن را شــبیه به کشــورهای منطقه منا از 
جمله مصر و تونس می کند. ســهم باالی جمعیت جوان، نرخ مشــارکت 
پایین، توســعه آموزش عالی و نرخ بیکاری باال برای افراد تحصیلکرده، 
نقاط اشــتراک این بازارها اســت. از طرفی دیگر، نظام بنگاه داری ایران 
نیز به کشــورهای منطقه »منا« شــباهت دارد. در آن کشورها نیز دولت 
نقش مداخله گر در فعالیت های اقتصادی دارد و توسعه بخش خصوصی 
با فضای بســته ای روبه رو اســت. تغییر پیوســته قوانین و مقررات، وجود 
انواع ممنوعیت ها و مجوزهای مختلف، المان های دیگری است که ثبات 
اقتصاد کالن ایران را با تهدید روبه رو کرده است. عدم ثبات باعث می شود 
که پیش بینی پذیری آینده محدود شود و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری 
بخش خصوصی را به دنبال آورد. اینها در کشــورهای منطقه»منا« نیز 
وجود دارد اما برخی مســائل در ایران، ضربه بیشــتری به ثبات اقتصاد 
کالن زده اســت، مانند وابســتگی به درآمدهای نفتی و مســاله بیماری 
هلندی. همه مسائل مذکور در نهایت تقاضا برای نیروی کار را کم کرده 
اســت. طبیعتا اکنون تصمیم گیران و تصمیم ســازان باید با توجه به این 
ویژگی هــای مشــترک و تجارب آنها، برنامه ریــزی خود را انجام دهند. 
باید ســعی شــود تا با هدف گذاری درست بر اساس کاستی های به وجود 

آمده، تصویر خشــن بیکاری کمرنگ شود.
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 پیــش از انقــالب بانکهــا به ســه دســته بانک های
 توســعه ای، تخصصی و تجاری تقســیم می شــدند. 
بانکهای توســعه ای بانک هایی بودند که برای اجرای 
یک یا چند پروژه خاص، مستقیما از سوی دولت منابعی 
در قالب بودجه دریافت می کردند و به ســرمایه گذاری 
در پروژه هــا می پرداختند و پس از اتمام طرح با عرضه 
در بــورس، منابع آزاد می شــد و به طرح های دیگری 

تخصیص می یافت.
بخش دوم، بانک های تخصصی بودند که برای توســعه حوزه هایی 
مشــخص فعالیت می کردند و بودجه آنها را نیز دولت تامین می کرد 
و وظیفه توســعه بخش های مختلف اقتصادی را برعهده داشــتند. 
که البته حاال هم بانک هایی مانند آنها هســتند، مثل بانک مســکن، 
کشاورزی و صنعت و معدن که به صورت اسمی، تخصصی هستند.
دســته ســوم هم بانک های تجاری بودند که نقش تامین سرمایه در 

گــردش و تامین نیازهای جاری جامعه را ایفا می کردند.
اتفاقی که بعد از انقالب براي بانک ها افتاد این بود که این سه نوع 
بانک از بین رفت؛ بانک های توسعه ای کنار گذاشته شدند و وظایف 
آن به بانک های تجاری محول شد، بانک های تخصصی هم چون 
رقمی بــه آنهــا تخصیص نمی دادند به مرور زیان ده شــدند و کاری 
کــه دولتهــا و بانک مرکزی برای ایــن بانک ها انجام دادند این بود 
که اجازه دادند بانک های تخصصی هم شــعبه بزنند و برای جذب 

منابــع، مانند بانک های تجاری عمل کنند.
 بنابراین در اقتصاد ما تمام تقسیم بندی های کلیدی 
حــوزه بانک، کــه در عرصه جهانی وجود دارد از بین 
رفــت و وظایفــی که هرکدام از این بانکها داشــتند 
 بیــن بانکهای تجاری تقســیم شــد. یعنی بانکهای

 توســعه ای و تخصصی به شــکل بانک های تجاری 
درآمدند و ماموریت بانک های توسعه اي و تخصصی 
بین همه بانکهای تجاری تقســیم شــد و هر سال نیز 
بانک مرکزی و دولت، سهمیه هایی برای بانکها قایل شدند که مثال 
هرکدام موظف هســتند 25 درصد از منابع خود را به حوزه مســکن 
و 25 درصد به کشــاورزی و خدمات تخصیص دهند. این تقســیم 
بندی های دســتوری را انجام می دادند و بعد با بانک هایی که آن را 
رعایت نمی کردند، برخورد می شد. این جهت گیری ها باعث شد که 

بانک های ما به مرور از وظیفه اصلی خود دور شــوند. 
اما به نظرمی رســدکه درچندســال اخیر،وضعیت بانک ها بســیار بد 
شــده اســــت به نحوی که ما با یک بحران بانکی درکشــورمواجه 
شدیم.  در واقع جهت گیری ها و تقســیم بندی های دستوری یکی 
از عوامل اصلی ایجاد این وضعیت است. این مسئله در همه دولتها 

وجود داشــت اما در دولت قبل بسیار پررنگ بود.
 دولت نهم و دهم، هر زمان با کمبود بودجه مواجه می شــد به دلیل 
دسترسی به پول ملت از طریق بانکها، دست در جیب ملت می کرد. 
از طرفی مدیران بانکها هم از ســوی دولت تعیین می شــدند و برای 
همین دولت در برداشــت وجوه مورد نیاز خود از بانکها با مقاومتی 
روبه رو نمی شد. برخی از بدهی هایی که دولت قبل برای دولت فعلی 
به ارث گذاشت نیز حاصل همین فرآیند است. دولت اوراق مشارکت 
منتشــر کرد، بانکها این اوراق را فروختند و پولش را به دولت دادند 
اما در زمان سررســید، دولت پولی نداشــت که اوراق را بازخرید کند 
و بانکهــا ماموریــت یافتنــد از منابع خود این کار را انجام دهند. یا در 
بحث خریدهای تضمینی که پول آن توســط بانکها پرداخت شــد و 

دولت نتوانســت آن را تسویه کند.
نکته مهم دیگری که در سرتاســر این دوره اتفاق افتاد این بود که 
دولت، نرخ سود بانکی را نیز که عامل شکل دهی به فعالیت بانکها 
و منبع اصلی درآمد آنها بود کامالدر اختیار خود گرفت و باعث شــد 
تا وضعیت خراب بانکها در چند ســال اخیر، بحرانی شــود و ضعفها 

خود را بســیار بیشتر از قبل نشان دهند.

تقسیم بندی های فراموش شده بانکی 
حیدر مستخدمین حسینی*
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مطالبات معوق بانکی، یکی از مشــکالتی اســت که 
سیستم بانکی ما، امروزه با آن مواجه است و به چالشی 
بزرگ برای سیســتم بانکی تبدیل شــده است، اما چرا 
تعویق بازپرداخت این مطالبات امروزه دراین سیســتم 

مشــهود است و روزبه روز افزایش می یابد؟
بخشــی از مطالبات بانکها ظاهرا و بخشــی دیگر باطنا 
معوق شــده اند، به این صورت که بخش آشــکار، در 
سررسید بانکها به ثبت رسیده و بخش پنهان در دفاتر 

بانکی ثبت نشــده اســت. این به آن دلیل است که گاهی بدهکاران 
بزرگ برای دریافت وام جدید به سیســتم بانکی مراجعه می کنند و 
از این طریق وام قبلی را تســویه می کنند بی آنکه قســطی پرداخت 
کرده باشــند.همین مســئله امروز به یکی از معضالت بزرگ سیستم 
بانکی تبدیل شده است. تنها راه حل برای رفع این مسئله، راه حلی 
قضایی مبتنی بر نظارت دقیق است چراکه تجربه نشان داده است، 
تا قوه قضاییه به این مبحث ورود نکند، این مســائل اســتمرار خواهد 
داشــت. هرچند گفته می شــود قوه قضاییه این مســائل را دردست 
بررسی دارد اما همچنان اقدام قابل توجهی برای رفع این مشکالت 

انجام نشــده و بررســی ها نیز به نتایج مطلوب نرسیده است.
در همــه جای دنیــا، برای مطالبات معوق بانکی راه حل هایی وجود 
دارد، اما این راهها در ایران مرســوم نیســت. درواقع راه حل سیستم 
بانکی دراین کشورها به این صورت است که اگر مدیران و سهامداران 

شــرکتی نتوانند به اداره امور شــرکت بپردازند، سلب 
صالحیت می شــوند و مدیران دیگری جایگزین آنها 
می شــوند. البته این انتخاب نیز مشــروط خواهد بود 
به اینکه مدیران و ســهام داران جدید در مدت زمانی 
دوســاله بتوانند ســاختار مالی را اصالح و با اتمام این 
مــدت نیز از مدیریت شــرکت موردنظر کناره گیری 

کنند.
عــالوه برایــن انتخاب مدیر باید به تایید بانکها و قوه 
قضاییه رســیده باشــد. به عنوان مثال، شرکت کیاموتورز که سازنده 
اتومبیل پراید است و یک امپراطوری عظیم صنعتی را اداره می کند، 
10 ســال پیش ورشکســته شد اما تولید پراید دراین شرکت متوقف 
نشــد، بلکه با تغییر مدیر و ســهامداران شرکت، ادامه یافت. اما این 

روش متاســفانه در ایران اجرا نمی شود.
زمانی که شرکتی در ایران ورشکسته می شود، تولید نیز متعاقب آن 
متوقف می شود، درحالیکه تولید نباید متوقف شود، بلکه باید مدیران 
آن شرکتها سلب اختیار و افراد دیگری که توانایی هدایت شـــرکت 
را دارند، جایگزین افراد بی کفایت شــوند. باید در مرحله اول قانون 
ورشکستگی اصالح شود یا تغییر کند و در وهله دوم، مدیرانی برای 
شــرکتها انتخاب شــوند که صالحیت و توانایی الرم را داشته باشند.
* کارشناس بانکی

راه حل هایی برای وصول مطالبات بانکی
احمد حاتمی یزد *
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 با تاکید دولت بر حمایت و دعوت از انبوه سازان به منظور مداخله گسترده 
در عرصــه نوســازی بافت های فرســوده و به دنبــال آن ایجاد رونق در 
تولید و عرضه مســکن در این محدوده ها، به نظر می رســد دوباره شاهد 
عقب گرد به گذشــته در نظام برنامه ریزی شــهری خواهیم بود. بنابراین 
با اجرایی شــدن این سیاســت ها، ظهور طرح هایی همچون پروژه نواب 

دور از انتظار نخواهد بود.
هر چند وزارت راه و شهرســازی به عنوان متولی اصلی بخش مســکن 
همواره تاکید بر الگوهای مشــارکتی و نهادســازی در حوزه نوســازی 
بافت های فرســوده را داشــته اســت، اما در مقابل از ورود انبوه ســازان 
مشــارکت ناپذیر به عرصه نوســازی و تولید مسکن در بافت های فرسوده 
نیز استقبال می کند. چنانچه به کرات توسط مسووالن دولتی و به خصوص 
مدیران وزارت راه و شهرســازی به حضور و مداخله گســترده انبوه سازان 

در این محدوده از شهرها اشاره شده است. اما باید توجه داشت که ورود 
انبوه ســازان بــه این عرصه، خالی از اشــکال نبــوده و با محدودیت ها و 

چالش های اساسی روبه رو خواهد شد.
از یک سو فعالیت انبوه سازان در عرصه تولید مسکن همواره بر واگذاری 
اراضی دولتی و یا تملک اراضی به صورت گســترده اســتوار بوده اســت، 
امــا تکــرار این الگو در بافت های فرســوده به دلیل محدودیت در تملک 
خانه هــای کلنگــی و کمبود اراضی دولتی در این محدوده ها امکان پذیر 
نیســت. از ســوی دیگر، ورود به عرصه نوســازی بافت های فرسوده به 
دلیــل ماهیــت خاص کالبــدی - اجتماعی این محدوده ها، وابســته به 
ایجاد فضای مشــارکت و تعامل دوطرفه بین ســاکنان و سرمایه گذاران 

و سازندگان محلی است.
از این رو، نا آشــنا بودن انبوه ســازان با ماهیت بافت های فرســوده و 

عقب گرد به گذشته 
در نظام برنامه ریزی شهری

اکبر رحمتی
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مشــارکت پذیری پایین آنان در مواجهه با ســاکنین این محدوده ها، عدم 
توفیق این گروه را در پی خواهد داشت. بنابراین مداخله در این محدوده ها 
از طریق ورود انبوه سازان، نمی تواند انتظارات مورد نظر دولت در عرصه 
نوســازی بافت های فرســوده و به دنبال آن تولید و عرضه مســکن را 

برآورده سازد.
از این رو، متولیان بخش مسکن باید در نظر داشته باشند که دستیابی به 
اهداف تعیین شــده در این محدوده ها، بدون حضور ســاکنین و مشارکت 
واقعی آنان امری ناممکن است. از طرف دیگر، ایجاد چنین بستر تعاملی 
و قابل اعتماد دو طرفه بین ساکنان و توسعه گران، تنها با اتکا به حضور و 
مشارکت نهاد توسعه گر و سرمایه گذاران محلی امکان پذیر خواهد بود. در 
این جا منظور از توسعه گران محلی، گروهی مشارکت محور و متشکل از 
نهاد حقوقی تســهیل گر و سرمایه گذاران حقیقی بخش مسکن است که 
سال هاست در سطح محله ای مشخص در محدوده بافت های فرسوده، 
اقدام به تولید و عرصه مســکن )در مقیاس کوچک یک یا چند پالک( 
می کنند و تاکنون اعتماد الزم را از طرف ساکنین محلی کسب  کرده اند.

در این میان، موفقیت توسعه گران محلی از دو جنبه حایز اهمیت است. از 
یک سو، این گروه از توسعه گران در مقایسه با مداخله صرف انبوه سازان 
مسکن در این محدوده ها، از پتانسیل باالیی به لحاظ مشارکت پذیری، 
ایجــاد حــس اعتماد و ارتباط متقابل با ســاکنین محلی برخوردارند. از 

ســوی دیگر، مداخله توســعه گران محلی نیاز به تملک گسترده نداشته 
و کوچک مقیاس اســت، بنابراین همخوانی بیشــتری با ماهیت و بافت 

کالبــدی - اجتماعی این محدوده ها دارد.
موضوع مقیاس مداخله همان طور که اشــاره شــد، از یک ســو به دلیل 
محدودیت کالبدی بافت های فرسوده جهت تملک و اجرای پروژه های 
بزرگ مقیاس توسط انبوه سازان اهمیت دارد. از سوی دیگر، بافت های 
فرســوده به جهت داشــتن ســاختار اجتماعی و سکونتی متفاوت با سایر 
محدوده ها، با مســایلی از قبیل عدم مشــارکت، همســویی و اســتقبال 
ســاکنین از ســاخت و سکونت در پروژه های بزرگ مقیاس همراه خواهد 
بود. از جنبه دیگر نیز اجرای پروژه های بزرگ مقیاس در سطح محالت 
بافت فرســوده، با رویکرد توســعه محلی و الگوی رایج کنونی در این 
محدوده ها )رویکرد بازآفرینی شــهری پایدار( همخوانی الزم را نداشته 
است و  نمی تواند توفیقات الزم از قبیل رضایتمندی ساکنان و انتظارات 

متولیان امر را فراهم سازد.
بر این اســاس، در راســتای رسیدن به موفقیت در این عرصه، الزم است 
اقدامات تشــویقی و حمایتی متولیان بخش مســکن و بازآفرینی شهری 
به سمت توسعه گران محلی سوق یابد. از سوی دیگر بسترها و ابزارهای 
الزم جهت شــکل گیری نهاد های مکمل، به منظور تســهیل در فرآیند 

اجرایی نوســازی بافت های فرسوده و بازآفرینی آن فراهم شود.
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پرونده

یک سال از ریزش ساختمان 53 ساله پالسکو گذشت، اما نه پالسکوی 
دیگری ساخته شد و نه وعده ای آنطور که باید عملی. فارغ از گشتن 
مقصر و قربانی شــدگان حادثه، آســیب دیدگان دیروز، امروز وضعیت 
بدتری دارند؛ چراکه نه تنها در تهران پراکنده شدند بلکه بدهی روی 
بدهی آورده اند و بسیارشــان هیچ چیزی از بیمه تا وام و اســتمهال 
معوقات بانکی  دریافت نکرده اند. دراین میان شــنیدن اینکه کاســبی 
با 50 کارگر پس از این حادثه، به مسافرکشــی روی آورده، تاســف 

را بیشتر می کند.
در دی ماه سال گذشته صبح اول وقت همه متوجه خبری شوکه کننده 
شــدند و آن هم آتش ســوزی در ساختمانی 53 ساله به نام پالسکو در 
قلب خیابان جمهوری تهران بود. چند ساعت از این حادثه نگذشته بود 
که با وجود تالش های آتش نشانان، همه چیز به خاطره ها پیوست؛ از 
ساختمان تا مغازه ها و اجناس و از همه تلخ تر آتش نشانان قربانی....
پس از اینکه پالسکو که به گفته مهندسان ساختمان با توجه طراحی 
U شکلش همه چیز را درون خودش ریخت و به ساختمان های اطراف 
آســیبی نرســاند، کســبه مال باخته و آواره ای به چشم آمدند که همه 
دارایی شــان را در پالســکو جا گذاشــته بودند و صندوق های آهنین 
مغازه های آن ها هم تاب این آتش هشت روزه را نداشت و از بین رفت.
اما با وجود گذشــت یک ســال از این حادثه و وعده های بســیاری که 
به پالسکونشینان آسیب دیده داده شد، خبری از این وعده ها نیست 
و می گویند »هنوز همه یا بســیاری از پالســکویی ها نتوانســته اند از 
تســهیالت و وعده های اقتصادی در نظر گرفته شــده استفاده کنند؛ 

البتــه هر یک تقصیر را گردن دیگری می اندازد«.
در هر حال با گذشــت نخســتین ســالروز فاجعه پالسکو،  وعده های 
بســیاری تلنبار شــده اند و مال باختگانی که امروز حال بدتری از آن 
روز دارند، همچنان منتظرند. البته به گفته علی فاضلی - رئیس اتاق 

اصنــاف - »در یــک فرآیند که همه تصمیم ســازان و تصمیم گیران 
حضــور دارنــد اگر مشــکلی به وجود می آید همــه مقصرند و مردم و 
بنگاه هــای کارآفریــن باید مورد توجه قرار گیرند و پالسکونشــینان 
آسیب دیده هم تاکنون آن طور که باید مورد تفقد قرار نگرفته اند. »

کارآفرین دیروز، راننده امروز!
مجتبی درودیان - رئیس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشــان 
- در نشســتی که به مناســبت سالگرد حادثه پالسکو برگزار شده بود، 
گالیه های بســیاری مطرح کرد؛ از وعده هایی که به پالسکونشینان 
دادند و عملی نشــد تا کســبه پالســکویی که دیروز 50 کارگر داشت 
و کارآفرین محســوب می شــد اما امروز به »اسنپ« رفته و رانندگی 

می کند.
وی درد دل هایــش را اینگونــه بــا خبرنگاران در میان گذاشــت که 
کســبه ساختمان پالسکو پس از آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان 
پالســکو مقرر شــد در ساختمان »نور« مستقر شوند که برخی از آنها 
از وضعیــت موجــود در این مجتمع راضــی نبودند و برخی از آنها نیز 
به بازار تهران، اطراف چهار راه اســتانبول و خیابان فردوســی رفتند. 
البته اکثر  آنها که بیش از 300  کسبه را شامل می شود، در ساختمان 
پاساژ تجارت جهانی واقع در میدان فردوسی مستقر شدند که عمدتا 
به دلیل نزدیکی به موقعیت جغرافیایی ســاختمان پالســکو و مناسب 

بــودن وضعیت بازار در آنجا بود.
البته باید گفت که پاساژ تجارت جهانی میدان فروسی که 300 کسبه 
پالســکو در آن پناه داده شــده اند هم ایمن نیست و شهرداری تهران 
چندین بار اخطار تخلیه و پلمب آن را داده است اما اتاق اصناف به دلیل 
استقرار پالسکونشینان در آنجا، در مقابل پلمب آن مقاومت می کند.

فقط یک نفر با شرایط اعالم شده وام گرفت!
درودیان ضمن گالیه از اینکه وعده های بسیاری که از روز اول درباره 

امیدهایی که مانند ساختمان پالسکو به ویرانه تبدیل شد

داغ وعده ها
کاسبی که با 50 کارگر در پالسکو مسافرکشی می کند!

روح اهلل رضایی مقدم



33 نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ دی ماه 1396 / شماره 24

Bilingual Economic Monthly  

پرونده

ســاختمان پالســکو داده شد، مشخص نیست که به کجا رسیده است 
و چه کســی مسئول پاســخگویی و رسیدگی به آن است، اظهار کرد 
که برای مثال مقرر شــد به کســبه آسیب دیده پالسکو 300 میلیون 
تومان تســهیالت بانکی ارزان قیمت با شــرایط مصوب در جلسه آن 
زمــان هیات دولت )یک ســال تنفس و 3٦ مــاه مهلت باز پرداخت( 
داده شــود؛ اما پس از یک ســال حتی یک نفر هم نتوانســت از این 
تســهیالت اســتفاده کند و نهایتا هفته گذشته یکی از کسبه باالخره 
پس از پیگیری های فراوان توانست از این تسهیالت با  شرایط مذکور  
استفاده کند. البته چند نفر دیگر نیز از این تسهیالت استفاده کرده اند 
که شــرایط آن با شــرایطی که در جلســه هیات دولت برای پالسکو 

نشــینان آسیب دیده به تصویب رسیده بود، متفاوت بود.
بــه گفته رئیس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشــان، از زمانی 
که پالســکو فرو ریخته تا امروز در مورد این ســاختمان و اتفاقاتی 
که باید می افتاد، صحبت و وعده بســیار داده شــده اســت، اما کاری 
صورت نگرفته و بسیاری از کسبه پالسکو از اتحادیه صنفی مسئول 

گالیــه دارنــد که باید به آن ها گفت  این اتحادیه قدرت اجرایی ندارد.
چرا دروغ می گویید و پالسکو را نمی سازید؟

او به عنوان نماینده کســبه پالســکو درباره ساخت این ساختمان هم 
گالیه داشت و گفت که مشکل اصلی در این زمینه، ساختمان پالسکو 
اســت که یک ســال از ســانحه آن می گذرد و بنیاد مستضعفان برای 
ســاخت دوباره آن امروز و فردا می کند. یک روز می گوید اردیبهشــت 
ماه ساخت پالسکو شروع می شود و روز دیگر می گوید که مرداد ماه 
جشنواره دارند و هر کسی طرح بهتری برای ساخت پالسکو بدهد آن 
را می سازیم؛ اما یک سال از آوار شدن این مجتمع 53 ساله می گذرد 
و هنوز کلنگی به زمین زده نشــده اســت. حاال هم که مسئوالن بنیاد 
مستضعفان می گویند که در سالروز آتش سوزی و تخریب ساختمان 
پالســکو - البته به صورت نمادین - کلنگ آن را می زنند و ســاخت 
آن را شــروع می کنند هیچ قراردادی با 28٦ کســبه ای  که مغازه های 
آنها ســالم مانده و می توانند از آن اســتفاده کنند، بســته نشده است، 
چراکه اگر بنیاد مســتضعفان به عنوان مالک اصلی بخواهد ســاخت 



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ دی ماه 1396 / شماره 3424

Bilingual Economic Monthly  

پرونده

پالسکو را شروع کند باید ابتدا با آنها قرارداد ببندد تا طی آن قرارداد، 
اجازه تخریب آن واحدها را داشــته باشــند و اگر این 28٦ واحد از نظر 
اســتحکام قابلیت ســکونت را دارند باید به صاحبان ســرقفلی یعنی 
پالســکو نشینانی که امروز در مناطق مختلف پراکنده شده اند، اجاره 

داده شــود تا در همان جا مستقر شوند.
مگر صاحبان ۲۸6 مغازه اجازه می دهند پالسکوی شمالی 

را تخریب کنید!؟
رئیس اتحادیه پیراهن دوزان با بیان این که چرا به مردم دروغ گفته 
می شــود که در روز ســالگرد پالسکو ساخت آن آغاز می شود؟ ادامه 
داد: مگــر صاحبــان آن 28٦ واحد اجازه می دهند که این ســاختمان 
تخریب شود و کلنگ احداث مجدد آن بدون انعقاد قرارداد با آنها بسته 
شــود؟ چرا برخی از مســئوالن پاسخگوی وضعیت پالسکو نشینان و 
وعده های عمل نشــده نیســتند؟ مگر نه اینکه مردم همه ارباب رجوع 

هســتند و مســئوالن نوکر مردم؛ پس چرا به آن ها پاسخگو نیستید؟
پالسکوی شمالی ایمن نیست؛ تخریب می کنیم

روز گذشــته بنیاد مســتضعفان طی اطالعیه ای، چشم انداز ساختمان 
جدید پالســکو را در پنج محور مختلف تعریف و اعالم کرد که برای 
پیشــگیری از بروز حادثه جدید، ساختمان پنج طبقه شمالی پالسکو، 
تخریب خواهد شد.علت اصلی این تخریب، آسیب پذیری شدید آن در 
برابر زلزله و نبود ایمنی کافی و همچنین نبود استانداردهای روز مانند 
پارکینگ، آسانسور و سیستم اعالم و اطفای حریق اعالم شده است.

اتــاق اصناف در معرفی پالســکویی ها به بانک کم کاری 
کرد

این ها در حالی اســت که علیرضا قیطاســی - دبیر شورای هماهنگی 
بانک های دولتی - در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد که برای استمهال 
بدهی پالسکونشینان آسیب دیده، تا 2٦ دی ماه حدود 74 نفر از سوی 
اتاق اصناف به شورای هماهنگی بانک های دولتی معرفی شده اند که 
البته در زمینه پالسکو همه بانک های دولتی، نیمه دولتی، خصوصی 
و موسسات اعتباری مجاز را شامل می شود. در این زمینه شورا برای 
آن ها تشکیل پرونده داده، بانک های عامل معرفی شدند و هر کسی 
که پرونده اش را در بانک عامل تکمیل کرده دو سال استمهال گرفته 
اســت. همچنین مقرر شــده تا 50 درصد از سود بدهی معوق آن ها را 
دولت تقبل کند و 50 درصد دیگر نیز از ســوی بانک ها و موسســات 

اعتباری عامل به عنوان تخفیف، بخشــیده شود.
فقــط ۲۹ پالســکویی بــرای وام ۳00 میلیونی معرفی 

شدند!
وی در خصوص وضعیت پرداخت تســهیالت 300 میلیون تومانی به 
کســبه آســیب دیده پالسکو نیز توضیح داد که در این زمینه بخشنامه 
بانک مرکزی در بهمن ماه ســال گذشــته برای پرداخت تســهیالت 
تا ســقف 300 میلیون تومان با این شــرایط به شــورای هماهنگی 
بانک ها ابالغ شــد که نرخ ســود آن 18 درصد، تنفس یک ســاله و 
مهلت بازپرداخت 3٦ ماهه اســت، اما تا 2٦ ماه فقط 29 نفر از ســوی 

اتاق اصناف به دبیرخانه شــورای هماهنگی بانک ها معرفی شــدند و 
همــان روز طــی  15 دقیقه معرفی نامه این افراد به بانک های عامل 
آماده شد و همه کسانی که معرفی نامه خود را دریافت کرده، تشکیل 
پرونده داده و مدارک مورد نیاز برای تســهیالت را ارائه داده و وام را 
دریافت کردند اما برخی از آن ها ممکن اســت پرونده شــان را تکمیل 
نکرده باشــند.به گفته قیطاســی، 27 دی امســال نیز 50 نفر دیگر از 
ســوی اتاق اصناف به شــورای هماهنگی بانک ها معرفی شــدند که 
البته همان روز تا حوالی غروب پرونده شــان تکمیل شــد و معرفی 
نامه به دستشــان رســید که ممکن است تاکنون برای دریافت وام به 
بانک نرفته باشد. طبیعتًا فرآیند پرداخت تسهیالت در صورت تکمیل 
مدارک وام گیرنده و ضامن و تاییدیه از سوی اتحادیه و اتاق اصناف 

حدود یک هفته طول می کشد.
دنبال مقصر نگردیم، همه مسئولیم

امــا علــی فاضلی - رئیس اتاق اصناف - در این باره به ایســنا گفت: 
از روزی که ســاختمان پالســکو به دلیل آتش ســوزی فرو ریخت، 
کمتر از یک هفته مکان مورد نظر با درخواســت اتحادیه ها در اختیار 
پالسکونشــینان آســیب دیده قرار گرفت و اگر اتحادیه ها در آن زمان 
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هماهنگی الزم را با یکدیگر نداشــتند، کسی مقصر نیست.
وی همچنین درباره وضعیت تسهیالت پرداخت شده به کسبه آسیب 
دیده ســاختمان پالســکو که به گفته رئیس اتحادیه پیراهن دوزان 
تنها یک نفر توانســته از آن بر اســاس مصوبه هیئت دولت اســتفاده 
کند، اظهار کرد که در این زمینه اتحادیه ها افراد را دیر معرفی کردند 
و معرفی این کســبه چهار یا پنج ماه پیش آغاز شــد، اما برخی که 
می گویند اتاق اصناف مقصر اســت که پالسکویی ها را معرفی نکرده 
اســت، این افردا باید بدانند که به عنوان مســئول یک مجموعه پولی 
و مالی و زمامدار موثر در نظام بانکی، معرفی افراد بر اســاس قانون 
و مصوبــه دولتــی هیچ ارتباطی با اتــاق اصناف ندارد و آن چیزی را 
که اتحادیه معرفی می کند، اتاق اصناف به بانک متعهد می شــود که 
البته این تعهد نیز بر اســاس قانون نبوده و تنها در راســتای حمایت از 
پالسکونشینان آسیب دیده بوده است که می خواهیم هرچه سریع تر 

مشکالتشان حل شود.
معرفی نامه هایی که از سوی بانک پذیرفته نشد!

رییــس اتــاق اصناف ادامه داد: تاکنون بیــش از 100 نفر به بانک ها 
معرفی شــدند که البته مســئوالن بانک ها اعالم کردند که باید به 

صورت فرد فرد تعهدنامه آن ها نوشــته و امضا شــود که مجددا مجبور 
شــدیم این تعهد نامه ها را به صورت جداگانه صادر کنیم. البته باید 
گفــت در یک فرآیند که همه تصمیم ســازان و تصمیم گیران حضور 
دارند، اگر مشکلی به وجود می آید همه مقصرند و مردم و بنگاه های 
کارآفرین باید مورد توجه قرار گیرند که در مورد پالسکونشینان آسیب 

دیــده بایــد گفت تاکنون آن طور که باید مورد تفقد قرار نگرفته اند.
بنیاد مســتضعفان نیازی به قرارداد با ۲۸6 پالســکوی 

تخریب نشده ندارد
فاضلی تصریح کرد که در مورد روند ســاخت ســاختمان پالسکو نیز 
بنیاد مســتضعفان هیچ نیازی به بســتن قرارداد با پالسکو نشینانی که 
28٦ واحد در ساختمان پالسکوی شمالی دارند و هنوز تخریب نشده 
است، ندارد؛ چرا که بنیاد مستضعفان در جلسه ای همه  مدارک موجود 
و مدارک ســوخته پالسکونشــینان آسیب دیده را پذیرفته و قرار شده 
آن ها را پس از ســاخت ارائه دهد. البته واحدهایی که هنوز تخریب 
نشــده اند از نظر فنی تاییدیه برای اســتحکام ندارند؛ بنابراین کسبه 

نمی توانند در آنجا به کســب و کار بپردازند.
وی تاکید کرد که اگرچه نمی خواهم تاخیر به وجود آمده در مطالبات 
کســبه آســیب دیده پالسکو و وعده های داده شده به آن ها را توجیه 
کنم اما چیزی که وجود دارد این است که در دوران تغییر و تحول در 
شهرداری تهران، مسئوالن دوره گذشته این مسئله را پیگیری نکردند 
و به دوره بعد واگذار کردند. در دوره کنونی نیز استقرار نمایندگان شهر 

در شــورای شهر تهران و شهرداری مقداری زمان بر شد.
به قول ریس اتاق اصناف، باید گفت که حاال هر کم کاری یا نقصانی 
هست، نباید دنبال مقصر بگردیم و زمان را بیش از این از دست بدهیم. 
در این میان وعده های عملی نشــده به پالسکونشــینان آواره مسئله 
اصلی اســت که همه باید دور هم بنشــینند و به دنبال راه حلی برای 
ســاماندهی وضعیت کارآفرینان آســیب دیده باشند که بتوانند گذران 

زندگی کنند و مجبور به مسافرکشــی و امثال آن نباشــند.

 اگرچــه نمی خواهم تاخیر به وجود آمده 
در مطالبات کســبه آسیب دیده پالسکو و 
وعده های داده شده به آن ها را توجیه کنم 
اما چیزی که وجود دارد این اســت که در 
دوران تغییر و تحول در شهرداری تهران، 
مسئوالن دوره گذشته این مسئله را پیگیری 
نکردنــد و به دوره بعد واگذار کردند. در 
دوره کنونی نیز اســتقرار نمایندگان شهر 
در شورای شهر تهران و شهرداری مقداری 

زمان بر شد
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انگار�ناف�دی�ماه�را�با�غم�بریده�اند!��دی�ماه�سال�گذشته�
خورشــید�توان�غروب�کردن�از�بلندای�ساختمان�پالسکو�
را�نداشت��دی�ماه�امسال�هم�اقیانوس�آرام�شاهد�غروب�
غمگین�بود��کشتی�»سانچی«�ذره�ذره�غرق�شد�و�تعدادی�
از�هموطنانمــان�بدون�هیچ�کور�ســوی�امیدی�در�اعماق�
اقیانوس�آرمیدند��هنوز�داغ�پالسکو�بر�سینه�هامان�بود�که�
یکسال�بعد�از�آن�سانچی�غم�دیگری�بر�دلمان�گذاشت�
در�یکی�از�نادرترین�اتفاقات�دریایی�شــنبه،��16دی�ماه،�
ساعت��20به�وقت�محلی�در�آب�های�ساحل�شرق�چین�با�
برخورد�یک�نفتکش�ایرانی�به�نام�سانچی�و�کشتی�فله�بر�
چینی�که�حریق�نفتکش�و�مفقود�شدن��32پرسنل�آن�را�در�
پی�داشت�رقم�خورد،�حریقی�که�همچنان�شعله�می�کشد�و�
�32پرسنلی�که��30ایرانی�و�دو�بنگالدشی�بودند�و�به�جز�سه�
پیکر�بی�جان،�همچنان�سرنوشت�نامعلومی�دارند�سانچی�
حامل��136هزار�تن�معیانات�گازی�متعلق�به�شــرکت�ملی�
نفت�ایران)معادل�حدود�یک�میلیون�بشکه�به�ارزش�حدود�
�60میلیــون�دالر�بر�مبنای�قیمت�های�کنونی�نفت�خام�در�
بازار�جهانی(�اســت�و�درحال�حرکت�به�سمت�کره�جنوبی�
بوده�اســت�اما�هرگز�با�پای�خود�به�مقصد�نرسید�و�آخرین�
اخبار�حاکی�از�آن�اســت�کــه�وزش�باد�باعث�حرکت�این�

نفتکش�به�سمت�مرزهای�آبی�ژاپن�شده�است�
آغاز ماجرای نجات دریانوردان

پــس�از�وقوع�این�حادثه،�کمیته�ویژه�اضطراری�با�حضور�
مدیران�ارشــد�شــرکت�ملی�نفتکش�ایران�در�محل�این�
شــرکت�در�تهران�تشــکیل�و�اطالع�رسانی�های�الزم�به�
سازمان�های�ذیربط�دریانوردی�و�امداد�و�نجات�بین�المللی�
انجام�شــد��مقامات�دفتر�شرکت�ملی�نفتکش�در�چین�با�
حضور�در�سازمان�امداد�و�نجات�شانگهای�و�شرکت�های�
Salvage،�هماهنگی�های�الزم�را�به�منظور�اعزام�ســریع�
کشــتی�های�تجســس�و�نجات�و�عملیات�امداد�از�طریق�

دریا�و�هوا�انجام�دادند��از�ســوی�دیگر�نماینده�شــرکت�
ملی�نفتکش�در�چین�همراه�با�سرکنســول�ایران�به�ماجرا�
ورود�کرده�و�هماهنگی�های�الزم�را�برای�نجات��32پرسنل�

نفتکش�انجام�دادند�
در�همان�ســاعات�نخســت�گمان�هایی�مبنی�بر�اینکه�
پرســنل�کشتی�فرار�کرده�اند�سر�زبان�ها�افتاد�که�با�نبود�
یکی�از�قایق�های�نجات�پررنگ�تر�می�شــد��دو�روز�بعد�
از�حادثــه�پیکــر�بی�جان�یکی�از�پرســنل�پیدا�و�به�بندر�
شانگهایی�منتقل�شد��لباس�نجاتی�که�تن�پیکر�بود�حاکی�
از�وقت�کافی�برای�فرار�پرسنل�بوده�و�کورسوی�امید�برای�
زنده�بودن�ســایر�خدمه�را�زنده�نگه�داشت�به�طوری�که�
محســن�بهرامی،�سخنگوی�شرکت�ملی�نفتکش�اعالم�
کرد�احتمال�دارد�پرســنل�کشتی�در�موتورخانه�محبوس�

شده�باشند�
این چشم بادامی های کارشکن

درحالــی�که�در�روزهای�اول�مســئوالن�بر�همکاری�چین�
در�اطفــای�حریق�تاکید�می�کردند،�عدم�همکاری�چینی�ها�
پنهــان�نماند�و�اختالف�نظر�ایران�و�چین�در�اطفای�حریق�
نمایان�شــد��ایران�که�احتمال�محبوس�شدن�پرسنل�در�
موتورخانه�نفتکش�را�می�داد�بر�تســریع�عملیات�اطفای�
حریق�تاکید�داشــت�اما�چینی�ها�که�به�بهانه�های�مختلف�
اعم�از�تاریکی�هوا،�نامســاعد�بودن�آب�و�هوا�و�حریق�های�
کوچکی�که�روی�عرشه�نفتکش�رخ�میداد�از�انجام�عملیات�

به�صورت�مداوم�خودداری�می�کردند�
البته�کارشکنی�چینی�ها�به�همینجا�ختم�نشد�و�با�اینکه�قرار�
بود�تحقیق�و�مصاحبه�با�پرسنل�کشتی�فله�بر�چینی�پس�از�
رسیدن�به�ساحل�آغاز�شود،�مسئوالن�ایرانی�اعالم�کردند�
از�آنجایی�که�بحث�بیمه�و�مقصر�تصادف�مطرح�است�ممکن�
است�چینی�ها�اطالعات�خود�و�همچنین�جعبه�سیاه�کشتی�

خود�را�در�اختیار�ایران�قرار�ندهند�

دی ماهی که غم بار است

تراژدی »پالسچی!«
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�ســیاه�بردار!�آیینی�اســت�برآمده�از�دل�ســوگ�واره�ها�و�
چمری�های�مردم�کوهســتان،��آیینی�که�ســیاهی�رخت�و�
عزای�داغ�دیده�ها�را�از�تن�به�در�می�کند�تا�مهیای�شادیانه�ها�

باشند�
این�روزها،�چشــم�به�در�دوخته�ایم�تا�کســی�رخت�نو�به�

دست،�عزای�مان�را�بردارد�و�دور�بیندازد�
بگویید�کسی�بیاید�که�یک�اتفاق�خوب�را�بدون�نوار�مشکی�
گوشه�کادر،��از�تلوزیونی�بگوید،�آن�قدر�سردرگم�شده،�که�
برنامه�طنزش�را�با�ربان�مشکی�عزای�عمومی�به�خوردمان�

می�دهد�
آن�قدر�پارچه�و�ربان�مشکی�توی�صدای�مان�ریخته�است�
که�فرق�صورتــی�کمرنگ�و�گلبهی�را�از�یادبرده�ایم�حتی�
می�ترسیم�بخندیم�و�از�کودکی�ما�را�از�همین�ترسانده�اند��
که�اگر�زیاد�بخندیم�عزایی�از�پی�می�آید��کســی�نیست�از�
او�بپرســیم،�تاوان�کدام�خنده�را�می�دهیم�که�تا�خرخره�در�

عزا�افتاده�ایم�
حاال�قرعه�فال�به�نام�ســانچی�زده�اند�تا�پالسکویی�باشد�
که�جوان�های�رشــید�و�دانش�آموخته�این�سرزمین�را،�که�
به�گفته�همسر�یکی�شان�هفده�سال�طول�خواهد�کشید�که�

تنها�یکی�از�این�سی�و�دو�نفر�فنی�به�بار�آید�
ما�از�مرگ�داریم�کپی�برابر�اصل�می�گیریم��در�حوالی�سال�
پالسکو،�ســانچی�را�سنجاق�کرده�ایم�به�جگرهای�مان،�
چــه�قدر�یک�خداداد�عزیزی�احتیاج�داریم�که�غزال�تیز�پا�
شــود�و�ما�یک�عصر�بی�دغدغه�قســط�و�عزا،�توی�خیابان�

هلهله�سر�بدهیم�

بوی�نفت�که�می�چسبد�به�دست�ها�می�خواهی�وقت�شستن�
از�جا�بکنی�و�دور�بیندازی،�تا�این�بوی�مرگ�فسیل�شده�در�

الیه�های�زمین،�دست�از�سرت�بردارد��
مــرگ�به�لباس�های�مان�چســبیده�اســت��بــه�جاده�و�
ســرباز�هایش،�به�اردوی�دانش�آموزان،�به�ســتون�های�
مســکن�مهر،�به�نقشــه،�به�جغرافیایی�که�برایش�بسیار�

خوانده�ایم:�دور�از�تو�اندیشه�بدان���
ایــن�مــرگ�برآمده�از�کدام�ماده�و�تبصــره�قانون�جاذبه�
انرژیســت؟�هرجا�می�رویم�ردمان�را�می�زند�و�شترهایش�

را�می�خواباند�جلوی�در�خانه�مان��
مرگ�را�آن�قدر�پا�داده�ایم�که�حاال�صاحب�خانه�شده�است�
و�هر�روز�برای�مان�زهر�توی�روزمرگی�های�مان�می�ریزد�
روزمرگی�ها،�مرگی�دارد�که�رفته�رفته�نفت�می�شــود�زیر�
فشار�بد�خواهی�های�خودمان،�صبح�تا�شب�دوست�داریم�

رقیب�بمیرد�تا�جا�برای�ما�باز�شود�
مرگ�کار�خودش�را�می�کند�این�ماییم�که�باید�سیاه�های�
مان�را�برداریم�و�بگذاریم�کمی�پنجره�احساس�مان�باران�
بخورد��همین�روزهاست�که�ارومیه�بمیرد�و�ما�دیده�های�
مــان�را�جیحون�کنیم�هم�بی�فایده�خواهد�بود�که�باران�

ببارد�
مرگ�حقیقتی�اســت�که�از�پی�می�آید�اما�چگونه�آمدنش�با�
مدیریت�می�شود�اندکی�قابل�تحمل�شود��اگر�بدانیم�سهل�

انگاری�ما�چه�نقشی�در�افزایش�دامنه�عزا�دارد�
کسی�نامه�ای�بنویسد�و�بگوید�واقعا�حال�مان�خراب�است�

اور�کنند�ماللی�نیست�جز�شادی���

قرعه فال به نام »سانچی«

روح اهلل صالحی
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چرا دنیا به داد ما نرسید؟

بغض های در گلو خفته

پونه ترابی
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چشــم انتظار نشســته اند تا ســمفونی آب و آتش تمام شود و بار دیگر در 
آغوش بگیرند عزیزی را که راهی آب کردند اما باید از دل آتش پیدایش 
کنند. داغ  اشــک بر چشم هایشــان نشسته و سردی انتظار بر صدایشان 

خش انداخته...گله دارند از صدای فریادی که به گوش نرســید.
گم می شــوی در نگاه مادری که چشــم انتظار پسرش یخ زده از غم و در 
شعله های آتش چشم های دختری که با گریه نام پدرش را فریاد می زند... 
نفس کم می آوری وقتی می گویند نفس های عزیزمان در آتش تمام شد...

می خواهی سهم هوایت را ببخشی که نفس شود، می خواهی امید شوی تا 
نگاهشان رنگ زندگی بگیرد... می خواهی دریا را به آغوششان بریزی...

نوشدارو بعد از مرگ سهراب
شــصت ســاله به نظر می رسد، دو عزیز در نفتکش داشته، پسرش حسین 
جهانی هل آباد، افسر دوم و عروسش ساغی فعال. گریه می کند و با هق 
هق می گوید: پسر من قهرمان ملت است. برای عروسم ناراحت هستم.

 گلــه دارد از عــدم همــکاری دولت چین، با گریــه ادامه می دهد: دولت 
چین به ما ســتم کرد، روز اول هیچ اقدامی نکرد؛ نوش دارو پس از مرگ 
ســهراب آوردن به چه درد ما می خورد؟ چینی ها دل بخواهی کار کردند. 
ژاپنی ها با جدیت کار را دنبال می کنند. اگر این کشــتی برای کشــورهای 

دیگر بود چه بالیی به ســر چینی ها می آوردند؟
پدر افسر دوم نفتکش سانچی ادامه می دهد: حسین فرزند من نیست بلکه 
فرزند 80 میلیون ایرانی اســت. متاســفانه این خبر به خوبی رسانه ای نشد 
و کمک رســانی هم خوب نبود. بعد از یک هفته اعزام کشــتی آتش خوار 
به چه درد  می خورد؟ اگر روز اول امدادرســانی می شــد بهتر از روز دوم 
جواب می داد.   30 نخبه و جوانی که برای کشورشــان صادقانه فعالیت 
می کنند چه شــدند؟ چین به ما ســتم کرده اســت، والسالم. ما آخر خط را 
خوانده ایم. اگر این اقدامات از ابتدا انجام می شد نتیجه اش بهتر از این بود.

نمی دانیم عزیزمان در آتش می ســوزد یا در آب خفه شده
بی قرار اســت، با گریه و گالیه می گوید: بابای من 30 ســال برای این 
مملکت زحمت کشید. حرف من این است که 30 نفر برای یک مملکت 

تــالش کرده انــد، االن برای 30 نفر یک مملکت باید تالش کند.
صدای فریاد دختر عبدالغنی ســامری _ ســرملوان نفتکش_ گوش 
آسمان را خراش می دهد...با گریه و فریاد ادامه  می دهد: یکی سرش 
را روی بالــش می گــذارد و می میــرد می گوییم تمام شــد و رفت. ما 
نمی دانیم عزیزمان در آتش می ســوزد یا در آب خفه شــده اســت. 
نمی دانیم اکسیژن در موتورخانه هست یا نه. اکسیژن چند روز می تواند 
در موتورخانه باشــد؟ می گویند بار کشــتی میعانات گازی اســت. من 
شــیمی خوانده ام، می گویم به من بگویید این میعانات گازی چیســت؟ 
می گویند فوم هماهنگ کرده ایم و از کل دنیا فوم می برند اما اگر فوم 
بریزیم کشــتی ســنگین  و غرق می شود. می گویم این شرایط فرقی با 
غرق شدن کشتی ندارد. نه فقط پدر من حتی بنگالدشی هایی که در 
نفتکش بودند برای من عزیز هســتند. آنها هم خانواده دارند و برای 

خانواده هایشان عزیز هستند.
صدای پر از گالیه اش بوی غم می دهد: تکلیف ما باید روشن شود. این 

همــه در ایــران از چین می گویند، همه درآمد چین از ایران اســت. همه 
جنس های ما چینی اســت یعنی هیچ کس حرف دل ما را به دولت چین 
نمی رســاند؟ فقط می گویند محیط زیســت نباید آلوده شود. من می گویم 
اگر چین پول می خواهد پول بدهیم. بابای من 30 سال برای این کشور 
زحمت کشــید. همه نفت کشــور را جابه جا کرد. حرف من این اســت که 
30 نفــر بــرای یک مملکت تالش کرده اند، اما برای 30 نفر یک مملکت 
نمی تواند تالش کند؟ االن هم که نفتکش به آب های ژاپن رفته اســت 
پس چه کار باید کرد؟ از ژاپن کجا می خواهد برود؟ فریاد کنان می گوید: 
مــن فقــط می گویم غنی صدای من را نمی شــنوی؟ صدای پســرت را 
نمی شــنوی؟ صدای مامان را نمی شــنوی؟ اگر قرار اســت بابایم بسوزد 

ای کاش من هم همراهش بســوزم.
من به زنده بودن برادرم ایمان دارم

برادر مهندس فرید محبیـ  ســرمهندس نفتکش ســانچیـ  قاطعانه بر 
زنــده بــودن بــردارش تاکید دارد و  می گوید: من خلبان هســتم و همه 
شــرایط اضطراری را می شناســم، واقعا از تیم چینی که به محل حریق 
اعزام شــده گله مند هســتم، چون به نظر من کوتاهی می کنند. امروز روز 
هشتم حادثه است. از دولت چین گله دارم که چرا در ابتدا به دنبال جعبه 
ســیاه رفتند. مگر جان عزیزان ما مهم نیســت؟ جعبه ســیاه به چه درد ما 
می خورد؟ االن که شرایط کشتی تثبیت شده چرا هیچ اقدامی نمی کنند؟ 
پس چرا در حادثه پالسکو به آتش رفتیم و این همه قربانی دادیم، مگر 

دریانوردان عزیزان ما نبودند؟
وی ادامه می دهد: برادر من 17 ســال برای کشــور زحمت کشیده است 
پس چرا این همه کوتاهی کردند؟ ما انتظار داشــتیم روز اول یا روز دوم 
پای صحبت های ما بنشــینند. تیم عملیاتی باید ســریع تر وارد موتورخانه 
شــود. مــن ایمان دارم برادر مــن هنوز زنده اســت. پیکرهایی که پیدا 

شده اند در آب بوده اند.
به سراغ همسر احسان ابولی قاسم آبادی– افسر دوم کشتیـ  می رویم. 

گم می شوی در نگاه مادری که چشم انتظار 
پسرش یخ زده از غم و در شعله های آتش 
چشم های دختری که با گریه نام پدرش را 
فریاد می زند... نفس کم می آوری وقتی 
می گویند نفس های عزیزمان در آتش تمام 
شد...می خواهی سهم هوایت را ببخشی که 
نفس شود، می خواهی امید شوی تا نگاهشان 
رنگ زندگی بگیرد... می خواهی دریا را به 

آغوششان بریزی...
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در ابتدا آرام است. می گوید »شیون بلد نیستم«. از آخرین تماسی که با 
همسرش داشته می گوید؛ از قول همسرش که سه هفته دیگر به خانه 
بازمی گردد... نگاهش در نگاهت گم می شود اما صدایش را می شنوی 
که می گوید: خواهشی که دارم این است که برای تجسس فقط کشتی 
را در نظر نگیرند، ممکن اســت به داخل کشــتی بروند و مشخص شود 
که در موتورخانه نمانده اند. قایق نجات کشتی به آن بزرگی کجاست؟ 
من خودم ســوار کشــتی شــده ام و می دانم قایق به آن بزرگی با رنگ 
نارنجی امکان ندارد گم شــود. خواهش من این اســت که بگردند و این 

قایق را پیدا کنند.
بــه گریــه می افتد و ادامــه می دهد: من تا کی باید انتظار بکشــم؟ من 
نمی توانــم داد و شــیون کنم فقط می گویــم بگردید و عزیزان ما را پیدا 
کنید. فقط به موتورخانه اکتفا نکنید. تا دیشب می گفتم امیدوارم همسرم 
در موتورخانه باشــد. امروز به من می گویند دعا کن در موتورخانه نباشــد. 
اگر باشــد خفه می شــود. دعا کن در قایق نجات باشــد. چرا دنیا به داد ما 
نرسید؟ هفت روز گذشت و دنیا صدای ما را نشنید بعد از هفت روز برای 

صحبت آمدند که چی بشود؟
نفس های عزیزانمان تمام می شود

توان ایســتادن ندارد، در میان هق هق هایش جمله »فقط خدا می تواند 
معجزه کند« را می شنوی...

با گالیه می گوید: من روز دوم به مســئولین گفتم اگر روز دوم، روز ســوم 
شود دیر می شود نفس های آنها تمام می شود. این افراد عزیزان ما هستند. 
احســان من مظلوم بود...هر ظلمی که بهش می شــد فقط نگاه می کرد... 
د. حق اش نیســت که نفس اش حبس شــود. پیش چه کسی باید التماس 
کنم که پیدایشــان کنند؟ باید قایق نجات پیدا شــود...من هیچ چیزی 
نمی خواهم فقط احســانم را پیدا کنید... د. احســان من معصوم و بی گناه 
است. من شش سال با احسان زندگی کردم و صدایش را نشنیدم. یکبار 
بــا مــن بحث نکرد. قبــل از حادثه به من زنگ زد و گفت عزیزم، دو روز 
دیگر به کره می رســم و بهت زنگ می زنم...  مبادا غصه بخوری... ی. 

تو را خدا به دادشــان برســید. انتظار ما را خسته کرده. ..
امیدم به که باشد؟

همســر ســرملوان کشتی اســت. رنگ به رخ ندارد اما گریه نمی کند، با 
لحنــی قاطــع می گوید: آیا با صحبت های ما کاری انجام می شــود؟ اگر 
قرار بود کاری انجام شــود در این هشــت روز انجام می شــد. یک فیلم از 
آتش کشــتی نمی توانید بگیرید؟   به داد ما برســید. هشــت روز است که 

نه روزمان روز اســت و نه شب مان شب است.
ادامه می دهد: شــوهر من در کشــتی ســرملوان است. امید ایران و چین 
به شــوهر من اســت. من امیدم به کی باشــد؟ مشخص نیست شوهر من 
در موتورخانه اســت یا آب یا آتش. هنوز هیچ خبری به ما نداده اند. یک 
هفته اســت اعالم کرده اند یک پیکر پیدا کرده اند، اما هنوز نتوانســته اند 
هویــت این پیکر را شناســایی کنند. امــروز خبر دادند دو پیکر دیگر پیدا 
شــده اســت، چرا خیال ما را راحت نمی کنند؟ خسته شدیم از انتظار. وزیر 

کار بــه مــن قول داد که ما را به چین ببرد.

اگــر آتش مهار شــود که مــن هم می توانم وارد کشــتی 
شوم

از وضعیــت عملیــات اطفای حریق و تجســس گالیه می کند و توضیح 
می دهد: می گویند کشــتی باید خنک شــود و آتش مهار شــود. اگر آتش 
مهار شود که من هم می توانم وارد کشتی شوم. عزیزان ما داخل کشتی 
هستند و نمی دانند چند روز گذشته. اگر اکسیژن هم داشته باشند تا حاال 
تمام شــده اســت. طاقت و صبر ما هم تمام شده است. خواهش می کنم 
به داد ما برســید. از دولت خواهش می کنم به داد ما برســد. 32 خدمه چه 
ایرانی چه خارجی مفقود شــده اند. آتش ســاختمان پالسکو با آن عظمت 
را خاموش کردید. یک کشــتی را می گویید باید خنک شــود؟ من بچه 
جنگ هستم. می دانم جنگ چه بوده است آتش آسمان را گرفته بود، اما 
باز هم توانســتیم خودمان را نجات دهیم. یک فیلم درســت و حسابی به 

ما نشــان نمی دهند. باید به چه امید داشته باشم؟
ما جوانان مان را می خواهیم...

مادر اســت و  هیچ چیز جز قامت بلند باالی پســرش را نمی خواهد...  از 
سکوت برخی وزرا گالیه می کند و می گوید: چرا برخی در این هشت روز  
در ایــن مــورد صحبت نکردند؟ چرا کوتاهی کردند، چرا نیروهای ایرانی 
به تازگی به محل اعزام شــدند؟ از ابتدا که می دانســتند فاصله ایران تا 
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چین چقدر زیاد اســت؟ چرا هیچ اقدامی نکردند؟ چرا ســه روز اول هیچ 
اقدامی نشد؟ صداوسیما از برف و باران خبر منتشر کرد، اما هیچ خبری از 
آتش گرفتن نفتکش منتشر نشد؟ جان این 32 نفر ارزش نداشت؟ به کدام 
دردمان بنالیم... ادامه  میدهد: فرزندان ما در آب و آتش گرفتار شــده اند. 
پســر من حامد بهاری در نفتکش بوده اســت. من 31 ســال برای پسرم 
زحمت کشیدم. رسانه ها اعالم می کنند که جنازه پیدا کرده اند عزیزان ما 
شهید هستند جنازه نیستند. هشت روز است که می گویند رایزنی می کنیم.

باید به چین فشار سیاسی وارد می شد
در این میان برادرخانم کاپیتان کشتی_ مجید قصابی عروجی_ از وضعیت 
پیگیری وضعیت نفتکش از ســوی مســئوالن گالیه می کند و می گوید: 
ســوال من از مســئوالن این است که در این چند روز نتوانستند تماسی با 
نخســت وزیر چین بگیرند؟ اگر تماســی گرفته می شد و فشار سیاسی وارد 
می شــد این مشــکل 100 درصد برطرف می شــد. همه مراودات سیاسی 
و اقتصــادی ایــران با چین اســت. دولت چیــن در این موضوع کم کاری 

کرده است.
جگر ما را آتش زدند

همچنین خواهرزن افسر سوم کشتی، میالد عنایتی_افسر سوم نفتکش_ 
می گوید: ما دیدیم که شرکت ملی نفتکش همه تالش خود را کرد، فاصله 
زمانی از ایران تا چین بسیار زیاد است. روز چهارم از ایران به سمت چین 

حرکت کردند تا مجوزهای الزم را بگیرند شــد روز ششــم. وقتی هم که 
رسیدند راهشان ندادند، یعنی در مملکت ما هیچ کس نمی داند چه کسی 

را برای پیگیری اعزام کند؟ جان این 30 نفر برایشــان اهمیت نداشــته؟
وی از عملکرد رســانه ها انتقاد می کند و توضیح می دهد: رســانه ها زمانی که 
پیکر یکی از پرسنل پیدا شد از واژه جسد استفاده کردند چرا؟ جگر ما را آتش 
زدند. صدا و ســیما در چهار روز اول هیچ خبری منتشــر نمی کرد. رسانه ها بعد 
از هشت روز کنار ما آمدند. زمانی که پالسکو آتش گرفت از روز نخست ثانیه 
به ثانیه از وضعیت آتش ســوزی خبر منتشــر می شد، اما دریانوردانی که داخل 
نفتکش هســتند چه شــدند؟ آنقدر وقت تلف کردند تا این افراد در آنجا خفه 
شــوند. امروز که چینی ها نیم ســاعت به داخل نفتکش وارد شدند دنبال اولین 
چیزی که گشــتند جعبه ســیاه بود. ما انتظار داشــتیم عزیزان ما را در کشــتی 
پیدا کنند. دو پیکر دم دست شان بود و همراه خود خارج کردند. چرا مسئوالن 
ما به دولت چین فشــار نمی آورند؟ ایران این همه نیرو دارد اگر نمی خواهند 
نیرو بفرســتند ما را بفرســتند خودمان داخل کشتی می شویم. یک هفته است 

فقط به ما می گویند منتظر باشــید. ما دیگر تحمل نداریم.
چرا از پرسنل کشتی مقابل سوال نشد؟

داماد میالد عنایتی – افســر ســوم کشــتی_ نیز از انجام نشدن اقدامات 
الزم گالیــه می کنــد و می گوید:ســوالی که از روز اول مطرح کردیم این 
بود که چرا یکبار از پرســنل کشــتی مقابل ســوال نشــد و با آنها مصاحبه 
نکردند؟ این افراد شــاهد عینی حادثه بودند. پس چرا از آنها ســوال نشــد 
که چه اتفاقی افتاده اســت. هیچ خبری از کشــتی چینی نیست. هیچ کس 

به این سوال جواب نمی دهد...
آنچه شرح شد خالصه ایی از قصه پر غصه مفقود شدن دریانوردان ایرانی 
در محلــی بود که همین قشــر از آن به عنــوان مثلث برمودا یاد می کنند. 
دریانوردانی که کم تر از آنان یاد شــده اســت و آخرین نگهبانان طالی 

سیاه کشور هستند.
خانواده این افراد سال هاست به چشم انتظاری خو کرده اند اما اینبار همه 

چیز متفاوت است...

آنچه شرح شد خالصه ایی از قصه پر غصه 
مفقود شدن دریانوردان ایرانی در محلی 
بود که همین قشــر از آن به عنوان مثلث 
برمودا یاد می کنند. دریانوردانی که کم تر 
از آنان یاد شــده است و آخرین نگهبانان 

طالی سیاه کشور هستند.
خانواده این افراد سال هاســت به چشم 
انتظــاری خو کرده اند اما اینبار همه چیز 

متفاوت است...
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تاریخ، کشتی شکســتگان زیادی به خود دیده اســت. از کشتی های مجلل 
مســافربری بگیر تا کشــتی های باربری و نفت کش. اما بعضی هایشــان 
پررمز و رازترند. با خودشــان یک دنیا قصه دارند. یکی شــان با یک بغل 
قصه عاشقانه غرق شده؛ یکی شان به دلیل نامعلوم به گل نشسته و یکی 

دیگر غرق در آب و آتش شــده.
دوساعت و نیم تا مرگ تایتانیک

»آر ام اس تایتانیک« کشــتی بخار بزرگی بود که در 15 آوریل 1912 در 
هنگام ســفر از بندر ســاوت همپتون انگلیس به نیویورک به علت برخورد 
با کوه یخی غرق شــد و 1514 نفر از مســافران و خدمه آن جان خود را 

از دست دادند.
۲۳:40 نیمه شب 14 آوریل 1۹1۲

دیده بان کشــتی حضور کوه یخ را اعالم کرد. به دســتور کاپیتان اسمیت، 

تایتانیک به ســمت چپ هدایت شــد. تایتانیک با ســرعت 29 کیلومتر بر 
ســاعت در حرکت بود و متوقف کردن آن با این ســرعت بیش از 800 
متر طول می کشــید و فرصت کافی برای چرخش به چپ و جلوگیری از 

برخورد قســمت راست خود با کوه یخ را نداشت.
۲۳:4۸

کاپیتان اســمیت ســریع به داخل کشتی سرک می کشد و میزان آسیب را 
برای اولین بار از نزدیک مشــاهده می کند. تنها در 10 دقیقه اول برخورد 

آب تــا ارتفاع 5/4 متر باال می آید.
00:00 بامداد 15 آوریل

خبرها به ســرعت به کاپیتان اســمیت می رسند که پنج محفظه در حال پر 
شدن است. او می داند تایتانیک ممکن است، بیشتر از 2 ساعت وقت نداشته 
باشــد. در نتیجه به افســران دستور می دهد 20 قایق نجات را آماده کنند.

کشتی شکستگانی که تاریخ به خود دیده است

از تایتانیک تا سانچی
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00:05 بامداد
عملیات تخلیه مســافران و خدمه از کشتی آغاز می شود.

00:45 بامداد
اولین قایق نجات روی آب های اقیانوس اطلس شــناور شــد. این قایق 
حدود ٦5 نفر ظرفیت دارد اما با 37 جای خالی کشــتی را ترک می کند 
به دلیل پیروی از قانون »اولویت با زنان و کودکان اســت« و کم بودن 
تعداد زن ها و بچه ها در کشــتی بســیاری از قایق های نجات به جای ٦9 

نفر ظرفیت کامل خود، تنها چند ده نفر ســر نشــین داشتند.
1:۳0 بامداد

110 دقیقــه پــس از برخورد تایتانیک اولیــن قربانی هایش را می گیرد. 
پنــج کارمنــد کــه نامه های آب گرفته را از اتاق پســت نجات می دهند، 

غرق می شوند.
1:45 بامداد

ملوانــان آخریــن قایق نجــات را به آب می اندازنــد. اکنون نجات جان 
بقیه مســافران به دســت خودشــان اســت. برق تایتانیک به طور کامل 

قطع می شود.
1:50 بامداد

کشــتی به تدریج به ســمت چپ می چرخید. حوالی ساعت 1:50 بامداد، 
آب وارد یکی از راهروهای ســمت چپ کشــتی شــد و در نتیجه چرخش 

شدت یافت.
۲:15 بامداد

با افزایش فشــار آب، دیگ های بخار متصل به دودکش شــماره یک از 
جا کنده شــد و دودکش ســقوط کرد. آب در مســیری جدید وارد کشتی 

شــد و غرق شدن کشتی شتاب یافت.
۲:1۸ بامداد

تفاوت شــدید وزن بین ســینه کشــتی که به دلیل ورود آب، سنگین شده 
بود و کشــتی دم نســبتًا ســبک، تنش عظیمی در بدنه کشتی ایجاد کرد و 
بدنه کشــتی در مقابل دودکش ســوم ترک خورد. چند ثانیه بعد و با به 
حداکثر رســیدن نیروی خمشــی، بدنه کشــتی دونیم شد. سینه کشتی و 
دم تنها از طرق اسکلت تقویت شده زیرین به هم متصل ماندند. کشتی 

دم به ســمت چپ چرخید و افراد روی کشــتی به بیرون پرتاب شدند.
۲:1۹ بامداد

ســینه کشــتی از دم که هنوز شــناور بود، جدا شد. کشتی دم سرو ته شده 
و آب از ســمت جلو وارد آن شد.

۲:۲0 بامداد
درحالی که ســینه کشــتی با ســرعت به سمت کف دریا می رفت، کشتی 
دم به حالت تقریبًا عمودی چرخیده و وســایل داخل آن به بیرون ریخته 
می شد؛ در همین حال کشتی دم از سطح اقیانوس ناپدید گشت. دیگ های 
بخار از جای خود خارج شده و مستقیمًا به بستر اقیانوس سقوط کردند و 

پس از آن دیگر تا چند مدت دیده نشــد.
۲:۲1 بامداد

جریان آب در اطراف ســینه کشــتی باعث از جا درآمدن دکل جلوی 
کشتی و برخورد آن با سکوی فرماندهی و دودکش ها شدند د ودکش ها 

از جا کنده شــد. به دلیل ظاهر مخروطی شــکل ســینه و کشتی دم، هر 
دوی آنها با کم شــدن ســرعت به کف اقیانوس سقوط کردند. چرخش 
ســاعت گرد کشــتی دم ســبب شد قبل از اینکه با کف اقیانوس برخورد 
کند، وسایل بیشتری از داخل آن به بیرون ریخته شود. سینه کشتی با 
ســرعت 5/55 کیلومتر بر ســاعت و با زاویه 20 درجه با بســتر اقیانوس 
برخورد کرد؛ در نتیجه بدنه شکســته شــد و عرشــه هایش خرد شدند. 
بقایای متالشی شده دم حاکی از برخورد بدتر آن با کف اقیانوس است.
از 1500 نفری که غرق شده بودند، فقط جنازه 333 نفر از آنها پیدا شد 
و از مابقی جنازه ها هیچ اثری پیدا نشد. همچنین گفته می شود، بیشتر از 
10 عروس و داماد در کشتی بودند که قصد سفر ماه عسل را داشته اند.

در ســال 1997 فیلمی حماســیـ  عاشــقانه با همین نام توسط کشور 
آمریکا ســاخته شــد که گفته می شــود، هزینه ســاخت این فیلم بسیار 
بیشــتر از هزینه ســاخت کشتی تایتانیک بوده است. البته این تنها فیلم 
با موضوع تایتانیک نیســت و از ســال 1912، ســال وقوع حادثه تا سال 
2015 حدود 45 فیلم و ســریال با این موضوع ســاخته شده است. بیش 

از 115 عنوان کتاب هم با این موضوع منتشــر شــده است.
کشتی یونانی وقتی به گل نشست

کشــتی یونانی حاال سال هاســت که به یکی از جاذبه های گردشگری 
جزیره کیش تبدیل شده و غروب که می شود گردشگران زیادی سراغ 
کشــتی یونانی می روند و با آن عکس می گیرند اما کشــتی یونانی چرا 

در جزیره کیش به گل نشســت؟
کشتی یونانی در واقع یک میهمان ناخوانده برای خلیج فارس است. این 
کشــتی در 4 مرداد 1345 در نزدیکی روســتای »باغو« به ِگل نشست. 
دربــاره دالیــل به گل نشســتن این کشــتی در خلیج فارس اطالعات 
رسمی و دقیقی نمنتشر نشده و به طور کلی هیچ گاه درباره کشتی یونانی 
مستندنگاری نشده است. گفته می شود این کشتی باربری در حال حمل 
ذخایر مهمی بوده که ارزش زیادی داشــته اســت. کشتی ناگاه از حرکت 
می ایســتد. خدمه مجبور به ترک کشــتی می شوند و بار آن را نیز تخلیه 
می کنند. تالش های بســیاری برای بیرون کشیدن کشتی از آب انجام 
دادند اما بعد از گذشــت هشــتاد روز و تالِش بی پایان یدک کش هلندی 

به نام اورینکو، هیچ نتیجه ای حاصل نشــد.
در نهایت کشتی همان جا باقی ماند چرا که هزینه سرسام آور برای حفظ 
آن اصــال مقرون به صرفــه نبود. بومیان جزیره می گویند که یونانی ها 

پس از ترِک کشــتی آن را آتش زده و شــاهد سوختن آن بوده اند.
بومیان کیش درباره کشتی یونانی افسانه ای هم روایت می کنند. آن ها 
می گویند کاپیتان کشتی عاشق یک دختر در این منطقه شده بود. برای 

همین کاری کرد که کشــتی همان جا ماندگار شود.
برخــی دیگــر هم می گویند حق بیمه زیاد کشــتی نزد شــرکت لویدز 
انگلســتان باعث این اتفاق شــده اســت. آن ها می گویند که صاحبان 
کشــتی بــرای گرفتــن این حق بیمه به عمد کاری کرده اند تا کشــتی 

یونانی به گل بنشیند.
حاال سال هاســت که مردم در کنار الشــه های کشــتی به گل نشسته 

عکس می اندازند و تفریح می کنند.
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بی آبی 
چه بر سر ایران می آورد

  تا 50 سال دیگر ۱2 استان ایران آبخوان های خود 
)سفره های زیرزمینی آب( را از دست می دهند

نیو صدر
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نیجریه، سوریه، سومالی و حاال ایران. در هر کدام از این کشورها 
بحران آب ترکیبی از ناآرامی، مهاجرت وســیع، شورش و یا حتی 

یک جنگ تمام عیار را به وجود آورده اســت.
در عصر تغییراقلیم، تجربیات این کشورها، درسی برای دیگران 
است. این ماه موسسه منابع جهانی هشدار داد که بحران آب در 
جهان افزایش پیدا کرده و ۳۳ کشــور در خطر روبرویی با بحران 

آب شدید تا سال ۲040 میالدی هستند.
کم آبی می تواند جرقه ای باشــد برای شروع تظاهرات خیابانی، 
برای مثال در هند وضعیت دسترسی به آب عامل ناآرامی های زیادی 
شــده است. همچنین خشکسالی می تواند منجر به بهره برداری 
برخی گروه هایی تروریستی از آن شود، گروه تروریستی الشباب 
به دنبال کنترل خشــک ترین مناطق در سومالی است و می تواند 
منجــر به مهاجرت مردم از حومه به داخل شــهرهای پرجمعیت 

شود.
ایران آخرین مثال از کشــورهایی اســت که بحران آب منجر به 
افزایش نارضایتی مردم در آن شده است، این موضوع مخصوصا 
در شهرســتان های کوچک و شــهرهایی که از گرمترین مناطق 
جهان هســتند، صدق می کند؛ مزارع خشــک شدند، تاالب ها به 
منابع گرد و خاک تبدیل شدند، میلیون ها نفر به شهرها مهاجرت 
کردند و بیکاری به یکی از مهمترین عوامل نارضایتی تبدیل شد. 

بعد نوبت خشکســالی شد که برای 14 سال طول کشیده است.
به طور خالصه، بحران آب چه از طریق سوءمدیریت به وجود آمده 
باشــد چه از طریق طبیعت هشــداری برای یک مشکل در آینده 
اســت. حدود یک ماه پیش پنلی توســط مسئوالن آمریکا ایجاد 
شــد و آنها هشــدار دادند که بحران کمبود آب شیرین در مناطق 

جنگ زده و گرم دنیا در حال افزایش اســت.
این مسئوالن بازنشسته در تحقیقی که توسط موسسه تحقیقاتی 
»ســی ان ای« منتشر شده نوشته اند: »با افزایش جمعیت جهان 
و تاثیــرات یــک اقلیم در حال تغییرچالش های بحران آب در هم 

افزایش پیدا می کند.«
انتظار می رود تغییراقلیم ایران را گرمتر و خشــک تر کند، عیسی 
کالنتری وزیر ســابق کشــاورزی ایران و رییس فعلی سازمان 
محیط زیســت در این رابطه گفته است که »اگر برای بحران آب 
فکری نشود، 50 میلیون ایرانی این کشور را با هم ترک می کنند.«

آیا آب عامل آخرین ناآرامی های ایران است؟
بــه طور کلی بی آبی به تنهایی ناآرامی هایی که در ایران رخ داد را 

توضیح نمی دهد اما همانطور که دیوید میشــل یک تحلیلگر گفته 
است، کمبود آب چه به صورت خشکی در برخی شهرها خودنمایی 
کند و چه به خاطر گرد و خاک های مثال ناشــی از خشک شــدن 
دریاچه ارومیه باشــد، یکی از متداولترین دالیل نارضایتی است.

او در ایــن رابطــه گفت: آب یک بخش و در برخی شــهرها یک 
بخش بزرگ از یک ناامیدی است. مدیریت آب یکی از مهمترین 

چالش های دولت ایران خواهد بود.
چه شد که وضعیت انقدر بد شد؟

مانند بســیای از کشورها از هند تا مصر، بعد از انقالب اسالمی در 
ســال 1۹7۹ ایران تصمیم گرفت که در غذا خودکفا شود، این به 
خودی خود هدف بدی نبود. اما همانطور که کاوه مدنی متخصص 
ایرانی آب و معاون فعلی ســازمان محیط زیست می گوید، دولت 
ایران از کشاورزان خواست تا محصوالتی بکارند که به آب زیادی 
نیاز دارد. دولت گامی فراتر از این هم برداشت به کشاورزان برق 
رایــگان داد و گندم آنها را با قیمت زیادی می خرید. این منجر به 
افزایش کشت گندم و استفاده بیشتر از منابع آب زیرزمینی شد.

حاال ایران یکی از باالترین سرعت های تخلیه آب های زیرزمینی 
را در جهان دارد، بر اساس محاسبات آقای میشل با ادامه این روند 
تا 50 ســال دیگر 1۲ استان ایران آبخوان های خود )سفره های 

زیرزمینی آب( را از دست می دهند.
آیا تغییراقلیم هم نقشی دارد؟

بر اساس اطالعات دولت ایران، انتظار می روند میزان روان آب ها 
در این کشــور تا ســال ۲0۳0، تا ۲5 درصــد کاهش پیدا کند. 
پیشــبینی می شود میزان بارندگی هم 10 درصد کاهش پیدا کند 

و تابستان ها گرمتر شوند.
بر اســاس تحقیقی که ســال ۲015 دو محقق دانشگاه ام آی تی 
انجــام دادنــد انتظار می رود افزایش دما در برخی شــهرها در 
خاورمیانه به حدی برســد که مردم نتوانند در آن مناطق زندگی 

کنند.
با این حال به نظر می رسد برای رهبران کشورهای درگیر با بحران 
آب، عاقالنه ترین درس از ســوریه گرفته شده است؛ خشکسالی 
این کشور از سال ۲006 تا ۲00۹ منجر به مهاجرت افراد زیادی 
به شــهرها شــد و بعد بیکاری جوانان. ناامیدی شکل گرفت و در 

ســال ۲011 مردم شروع به اعتراض در خیابان کردند.
منبع: نیویورک تایمز
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شورش�سال��2011اتخاذ�کرد�

تیپولوژی اعتراضات خیابانی

روزبه کردونی *
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شورش جوانان و نوجوانان در انگلستان بین روزهای ٦ تا 10 آگوست 
2011 از شــهر تاتنهام انگلســتان آغاز و به ســرعت به چندین شهر 
دیگر ســرایت کرد.  این شــورش فقط در لندن بیش از 300 میلیون 
پوند خســارت به بار آورد و طی آن بیش از 4000 نفر دســتگیر شدند 

و 3٦٦ اقدام به خشــونت اتفاق افتاد. 
مطالعات انجام شده پس از شورش نشان می داد، 70 درصد بازداشت 
شــدگان در قسمتهای حاشــیه ای و محروم شهر زندگی می کردند، 
بیش از ٦0 درصد مناطقی که دچار آشــوب شــدند در زمره مناطقی 
بودند که بیشــترین نرخ بیکاری و بیشــترین آمار جویندگان کار را 

نشان می دادند.
پس از این اتفاق کامرون نخســت وزیر وقت انگلســتان این اتفاق 
را یــک زنگ بیداری )Wakeup call( برای کشــورش خواند و 
اعالم کرد سیاست های ویژه حمایتی برای 120 هزار خانواده بسیار 

محروم و فقیر انگلســتان اجرا خواهد شد. 
اولین واکنش سیاســتی دولت کامرون پس از پایان یافتن ناآرامی ها 
واکاوی دقیق و نوع شناسی رفتاری شرکت کنندگان در اعتراض بود. 
ســوال مشــخص این بود که دالیل شرکت جوانان در این شورش ها 
چــه بود؟ برای پاســخ به این ســوال مصاحبه هــای عمیق فردی و 
گروهی با شــرکت کنندگان در تظاهرات ها انجام شــد، تیپولوژی 
شــرکت کنندگان تفکیک شــد؛ از آنها که فقط حاضر بودند، آنها که 
تماشــاچی بودند، آنها که در اعمال خشــونت نقش داشــتند، آنها که 
دلشــان می خواســت شــرکت کنند و نکردند و آنها که نمی خواستند 
شــرکت کنند جداگانه مصاحبه های کیفی انجام شــد. انگیخته های 

آنها برای حضور در شــورش احصا شــد و مبنای تحلیل قرار گرفت.
فاکتورهای تحریک کننده و تشــویق کننده به شــرکت در تظاهرات 
 ) situational . personal . contextual ( در ســه گروه
طبقه بندی شــد و وزن عواملی چون هیجان و ماجراجویی،  تمایل 
به خشــونت علیه پلیس،  فقر و عوامل اقتصادی،  احســاس تبعیض 
و. .. دقیقا بدســت آمد. تنها و تنها پس از بدســت آوردن تصویر و 
فهم دقیق ازتیپولوژی شــرکت کنندگان درشــورش و دالیل ورود 
آنها به تظاهرات های شــهری، سیاســت های واکنشی در قبال این 

حادثه تدوین شد.
تجربه شورش 2011 در انگلستان می تواند در برخی وجوه مورد توجه 
سیاست گذاران کشور برای اتخاذ سیاست های مناسب در واکنش به 
اتفاقات اخیر قرار گیرد. برای نمونه وقتی معاون وزیر کشــور اعالم 
می کند بیش از 90 درصد بازداشــت شــدگان زیر 25 سال داشته اند 
باید به این ســوال مهم و کلیدی پاســخ داده شود که جوانان شرکت 
کننده در ناآرامی ها چه کسانی بودند و چرا در این ناآرامی ها شرکت 
کردنــد ؟ آیا تهی دســتان بودند؟ جوینــدگان کار بودند؟ معترضین 

سیاســی بودند؟ فعالین قومی بودند؟ ماجراجویان بودند؟
باید توجه شود که هرگونه پاسخی که به این سواالت و پرسش های 

مشــابه بــدون تحقیق و مطالعه و مصاحبــه با خود این جوانان ارایه 
شود فاقد ارزش سیاستی است. برای ارائه تحلیل و واکنش سیاستی 
باید تیپولوژی جوانان شــرکت کننــده، وضعیت اقتصادی اجتماعی 
خانوادگی آنها، گرایش های سیاسی آنها احصا شود، وضعیت سیاسی، 
اقتصــادی، اجتماعی، قومی، فرهنگی مناطقی که ناآرامی ها در آنها 
رخ داده اســت تصویر شــود، انگیخته جوانان شــرکت کننده در این 
ناآرامی ها آن هم از منظر خودشــان ثبت و تحلیل شــود و آنگاه بر 
مبنای این یافته ها، سیاســت های مناســب تدوین شود. بی مناسبت 
نیســت در این جا اشــاره ای هم به کتاب »چرا انســان ها شــورش 
می کنند« نوشته تد رابرت گر داشته باشیم که در تبیین چرایی بروز 
ناآرامی های اجتماعی می گوید: »شــیوه هایی مانند مصاحبه و فنون 
تحلیل محتوا ابزارهای شــناخت عناصرتعیین کننده گسترده، شدت 

و جنس ناآرامی ها هستند.«
آنچه در دی ماه در کشور رخ داده است دارای ابعاد مختلف است؛ بی 
شــک در حوزه های مســائل امنیتی و امکان تحریک و نقش آفرینی 
عوامــل خارجی و نقش دســت های بدخواهان کشــور در بروز این 
مســائل حتما از ســوی مراجع مسئول پیگیری می شود. اما نکته مهم 
آن است که نباید نگاه تقلیل گرایانه و ساده اندیشانه به ناآرامی های 
اخیر وجود داشــته باشــد و ســطح آن به نزاع ها و تسویه حساب های 
سیاســی، موج ســواری احزاب و اشخاص تقلیل یابد. از سوی دیگر 
نباید و نمی توان واکنش های سیاستی را بر مبنای تحلیل های ذهنی 
افرادی بنا گذاشت که هیچ شناخت دقیقی از چرایی و چگونگی بروز 

ناآرامی های اخیر ندارند.
نکتــه دیگر اینکه احتماال یک دغدغه جدی مســئولین در روزهای 
آتــی واکنش سیاســتی مناســب در قبال حضور گســترده جوانان 
زیر 25 ســال )دهه هفتادی ها( در اعتراضات اخیر اســت. پیشــنهاد 
مشــخص این اســت که قبل از آنکه با آنها گفت و گو شود، پروفایل 
اجتماعــی اقتصادی و دالیــل و انگیزه های حضور آنها در خیابان از 
دیدگاه خود آنها مشــخص شــود، هیچ سیاســت و یا اقدامی تدوین 
نشــود. بــه عبارت بهتر گفــت و گو با این جوانــان مهمترین اقدام 
 سیاســتی اســت که در اولین گام باید به صورت ســاختارمند انجام 

شود.
جمع بندی اینکه، هرگونه واکنش سیاستی به اتفاقات دیماه 9٦ باید 
با شناخت و فهم دقیق از ناآرامی های اخیر آنهم متکی به اطالعات 
و یافته های جمع آوری شده از خود افراد شرکت کننده بویژه جوانان 
شرکت کننده در خیابان باشد. سخن مشترک اکثر مسئولین و فعالین 
سیاســی در روزهای اخیر ضرروت شــنیدن صدای مردم بوده است. 
برای شنیدن صدای مردم بویژه جوانان باید یک ساختار تعیین شود. 
ساختاری شنونده که بتواند گفت و گو با دهه هفتادی ها را پیش ببرد 
و سیاســت های مشخص متکی یافته های بدست آمده تدوین کند.

* پژوهشگر سیاست گذاری عمومی
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»زنانه شــدن اعتیاد و فقر« و واژه هایی از این دســت که آســیب های 
اجتماعی را منحصر به جنســیت افراد می کرد طی ســه-چهار سال اخیر 
بســیار مطرح شــد. واژه هایی که دائما از ســوی مسئولین تکرار می شد و 
همچنان می شــود و شــاید دلیل آن حساس شدن روی موضوعاتی است 
که فعاالن زنان بر آن تاکید داشــتند؛ تاکید بر حســاس کردن جامعه و 
سیاســت گذاران در برابر برخی موانع و مشــکالتی که موقعیت زنان را در 
حالــت تثبیت شــده باقی می گذارد. آمارهایــی که از افزایش اعتیاد میان 
زنان خبر می دهد و هر مسئولی به دنبال ریشه یابی و علت یابی آن است.
حــاال در شــرایطی که یکــی از بحث برانگیزترین اخبــار در خصوص 
آســیب های اجتماعی مربوط به اعتیاد زنان اســت، قائم مقام دبیر کل 
ســتاد مبــارزه با موادمخدر زنانه شــدن اعتیاد را تکذیــب کرده و گفته: 
»اعتیاد بین زنان در دهه اخیر افزایش یافته ولی زنانه شدن بحث اعتیاد 
را تکذیب می کنم.«پیش از این هم بســیاری دیگر از کارشناســان حوزه 
اعتیاد هم با وجود تایید افزایش آمار زنان مصرف کننده، زنانه شدن اعتیاد 
را رد کرده بودند. با فرض درست بودن آمار زنان مصرف کننده موادمخدر، 
حرف مویدی و دیگر کارشناســان مبنی بر این که اعتیاد زنانه نشــده،  
به نظر درســت می رســد؛ زیرا آمار اعتیاد زنان با وجود افزایش، در دو 
سال اخیر 10 درصد باقی مانده است.با این حال در این مورد دو فرضیه 
مطرح اســت؛ اگر صحبت از زنانه شــدن فقر و اعتیاد ناشی از جلب توجه 
عمومی به این معضالت است، می توان اظهارات مسئوالن در این مورد 
را دارای مصداق دانســت اما اگر این مســاله با تفکیک و محدود کردن 
آسیب های اجتماعی به یک جنس مطرح باشد، در این شرایط نمی توان 

آن را دارای مصداق اجتماعی دانســت.
سن مصرف مواد مخدر در زنان کم شده است

در این زمینه آمارهای رســمی از اعتیاد نشــان دهنده آن است که اعتیاد 
در میان زنان رو به افزایش اســت. در همین میان مویدی درباره اعتیاد 
بین زنان گفته اســت: »اعتیاد بین زنان در دهه اخیر افزایش یافته ولی 
زنانه شــدن بحث اعتیاد را تکذیب می کنم. از 2 میلیون و 800 هزار نفر 
مصرف کننده 10 درصد آن زنان هســتند.« علی مویدی شــهریور ماه 

ســال گذشــته هم آمار زنان مصرف کننده را 10 درصد اعالم کرده بود.
تیر ماه امسال نیز فرید براتی  سده، رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان 
اعتیاد ســازمان بهزیســتی کشــور به ایرنا گفته بود: »متاسفانه طی چند 
ســال گذشــته، متوسط سن شروع اعتیاد در دختران و پسران کمتر شده 
اســت و هرچند که ســن شروع اعتیاد در زنان در گذشته مشخص نبوده 

و باید منتظر مطالعات بعدی بود تا این آمار به طور دقیق اعالم شــود اما 
می دانیم که سن مصرف مواد اعتیادآور در زنان کمتر شده است. ممکن 
اســت اعتیــاد زنــان قبال هم به همین اندازه بــوده اما به دالیل مختلف 
مانند انگ اجتماعی یا نبود امکانات و مراکز درمانی، مراجعه نمی کردند 

اما اکنون زنان نیز به مراکز اعتیاد بیشــتر مراجعه می کنند.«
محمد بینازاده، پژوهشــگر اعتیاد نیز در تیرماه امســال در این باره به مهر 
گفته بود: »اگر بخواهیم درصد زنان معتاد در ایران را با میانگین جهانی 
که 33 درصد اســت بســنجیم، آن وقت متوجه می شــویم که این آمار از 
میانگین جهانی بســیار کمتر اســت و اعتیاد در ایران نه تنها »زنانه تر« از 
میانگین جهانی نیست بلکه می توان گفت که »مردانه تر« است؛ بنابراین 
اصطالح »زنانه تر« شدن یک مفهوم نسبی است. اگر به عنوان یک ناظر 
بیرونی به وضعیت اعتیاد زنان در ایران نگاه کنیم متوجه می شــویم که 
حتی با وجود سیر صعودی تعداد زنان مصرف کننده مواد در کشور مسئله 

نگران کننده ای وجود ندارد.
تریاک، بیشترین ماده مصرفی در زنان

نکته مهم دیگر این اســت که به نظر می رســد وقتی وقتی گروهی از 
مســئوالن صحبت از این نکته را به میان می آورند که اعتیاد زنانه شــده 
یا فقر زنانه شــده، ســعی دارند نشان دهند که ابعاد آسیب های اجتماعی 
فاجعه بار شــده اســت. در همین میان معاون پیشــگیری و درمان اعتیاد 
ســازمان بهزیســتی کشــور نیز در یک نشست خبری در تیرماه امسال با 
اشــاره به اینکه ســن شــروع اعتیاد در ایران به کمتر از 30 سال رسیده، 
گفتــه بود: »بر اســاس پیمایش ملی اعتیــاد فقط 3.8 درصد از مصرف 
کنندگان زن تحت پوشش درمان اعتیاد هستند که این مسئله نشان دهنده 
مالحظات فرهنگی و اجتماعی زنان در گزارش اعتیادشان است و نشان 
می دهد که باید درمان اختصاصی زنان را در جامعه افزایش دهیم. حدود 
2.3 درصد از زنانی که تجربه مصرف مواد داشته اند، تزریق را نیز تجربه 
کرده اند؛ این در حالی اســت که 75 درصد آن ها از ســرنگ نو و اســتریل 

اســتفاده کردند و 25 درصد تجربه تزریق مشترک داشتند.«
او درخصوص نوع ماده مصرفی در زنان نیز گفته بود: »تریاک بیشترین 
ماده مصرفی در زنان اســت و پس از آن شیشــه بوده و سوخته تریاک در 
رتبه ســوم قرار دارند. میانگین مصرف نیز در جامعه زنان تغییری نکرده 
و نمی توانیم بگوییم اعتیاد جوان تر شــده، بلکه ســن شروع مصرف مواد 
مخدر در دهه 15 تا 29 سال تغییر کرده و زنان در این گروه سنی بیشتر 
به مصرف مواد مخدر گرایش پیدا کرده اند. در واقع ســن شــروع مصرف 

جامعه ایرانی به کدام سمت می رود؟

رکورد شکنی زنان در 
مصرف تریاک

فاطیما فردوس
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در زنان کمتر از 30 سال، کاهش یافته است 
و میانگین کلی ســن شــروع مصرف مواد در 
کشور 24.3 سال است و تجربه افراد مصرف 
کننده در مردان 24.1 ســال و در زنان 2.2٦ 

سال است.«
هیــچ آمــار پنهانــی از مــردم 

نداریم
قائم مقام دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر 
نهاد ریاست جمهوری در ادامه نشست خبری  
دیروز خود عالوه بر پرداختن به اعتیاد زنان، 
در پاســخ به اینکه آماری که در زمینه اعتیاد 
ارائه می شــود چقدر بر اساس واقعیت است، 
گفته اســت: »ما هیچ آمــار پنهانی از مردم 
نداریم و یکی از دســتاوردهای 4 الی 5 ساله 
اخیر ســتاد مبارزه با مواد مخدر شفاف سازی 
آمــار، ارقام و اعداد معتــادان به مواد مخدر 
اســت. در گذشــته به دالیلی شاید بخشی از 
آمار کتمان می شــد ولی خوشبختانه امروزه 
این آمار به صورت شــفاف و واضح در اختیار 

رسانه ها قرار می گیرد.
مؤیدی درباره آمار مصرف کنندگان موادمخدر 
نیز گفته است: »بر اساس شیوع شناسی سال 
94 بیش از 2 میلیون و 800 نفر مصرف کننده 
داشــته ایم در صورتی که در شیوع شناســی 
قبلــی آمــار به دالیلی اعالم نشــده بود. در 
ســال 90 بیش از 3 میلیون نفر مصرف کننده 
داشته ایم که بر اساس شیوع شناسی سال 94، 
کاهش تعداد مصرف کنندگان را شاهدیم که 
جزو دســتاوردهای 4 الی 5 ساله ستاد مبارزه 

با مواد مخدر است.



 ایران خودرو پیشتاز در تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتي، تولید و اشتغال

گــروه صنعتي ایران خودرو که بزرگ ترین خودروســاز 
خاورمیانه و طالیه دار صنعت خودرو کشــور به شــمار 
مي رود، توانسته در شاخص هاي مختلف تولید،  کیفیت،  
خدمــات پــس از فروش و طراحي و توســعه محصول 
گام هاي مهمي را در مسیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي 

بردارد.  
آمــار و اطالعــات موجود از عملکرد این گروه صنعتي در 
9 ماه ســپري شــده از سال 9٦، حکایت از تحقق بخش 

زیادي از اهداف ترسیم شده ساالنه دارد.
در سال جاري گروه صنعتي ایران خودرو توانست با ایجاد 
پایگاه تولید محصول در شــهر ســمنان و کرمانشاه گام 
مهمــي را در ایجــاد اشــتغال در این مناطق و جلوگیري 
از مهاجرت نیروي کار جوان به ســمت شهرهاي بزرگ 

بردارد.
با بهره برداري از خط تولید در شــهر ســمنان 150 نفر 
به صورت مســتقیم مشــغول به کار شــدند که اشتغال 
غیرمستقیم در بخش هاي خدماتي را نیز باید به این رقم 
افزود. ســایت تولید در سمنان در فاز نخست تولید سمند 
را در دســتور کار داشــت که در پائیز سال جاری تولید پژو 
پارس نیز به آن اضافه شــد. همچنین با بهره برداري از 
کارخانه ایران خودرو کرمانشــاه با ظرفیت اسمی ساالنه 
تولید 30 هزار دستگاه و در دو شیفت کاري تعداد زیادي 
از جوانان جویاي کار این شــهر مشــغول به کار شده اند.. 
ایجاد کارخانه ایران خودرو کرمانشــاه از مصوبات ســفر 
مقام معظم رهبری به اســتان کرمانشــاه بوده است که 
در ســال جاري به بهره برداري رســید. در فاز نخست این 
 کارخانه و در یک شــیفت کاری، با ایجاد 300 شــغل به 
صورت مستقیم،  ساالنه 15هزار دستگاه پژو پارس تولید 
می شــود که این میزان در دوشــیفت کاری به ساالنه 30 

هزار دستگاه افزایش خواهد یافت.
تیــراژ تولیــد و عرضــه محصــوالت 

جدید
توسعه محصول و عرضه محصوالت جدید از رویکردهاي 

اصلي ایران خودرو است. در سال جاري محصوالت جدید 
تندر پالس،  دنا پالس،  دناپالس با موتور توربورشــارژ، 
پــارس اتوماتیک، 207i اتوماتیک و هایما اس.5 به بازار 
عرضه شده است. طراحي مجدد و تولید این محصوالت به 
صورت کامل با توان و تخصص کارشناسان گروه صنعتي 
ایران خودرو محقق شــده اســت. پژو 2008،  محصول 
مشترک ایران خودرو و پژو نیز در سال 9٦ روانه بازار شد. 
از دیگر گام هایي که گروه صنعتي ایران خودرو در ســال 
9٦ در مســیر خودروساز شدن برداشته امضاي قرارداد و 
تفاهم نامه ده جانبه بین المللي براي طراحي و تولید پلتفرم 
محصوالت جدید اســت. براســاس این قرارداد که میان 
ایران خودرو،  معاونت علمی-فناوری ریاست جمهوری، 
قطعه ســازان، دانشگاه های صنعتی شریف و امیرکبیر، 
شرکت پینین فارینا ایتالیا، پانچ بلژیک، هیوندای پاورتک 
کره جنوبی و بنتلر و ماهله آلمان امضا شد، تمامی مراحل 
طراحی و تولید پلتفرم و محصول اختصاصی ایران خودرو 
توسط برترین های صنعت خودروی جهان آغاز شد. پیش 
بیني مي شــود نخســتین محصول این قرارداد دو و نیم 
ســال آینده وارد بازار ایران شــود و در 10 سال آینده، 23 
محصول جدید روي دو پلتفرم طراحي شده تولید خواهد 
شــد که تکیه در تولید محصوالت جدید بر قطعه ســازان 
داخلي خواهد بود. در سال 9٦، به منظور پیگیري اجراي 
مفــاد قــرارداد بین المللي ایران خــودرو با طراحان برتر 
جهاني،  نخســتین نشســت طراحان پلتفرم جدید ایران 

خودرو نیز برگزار شد.
خدمات پس از فروش

خدمــات پس از فروش یکي از شــاخص هاي اصلي در 
تعیین میزان رضایت مشتریان از محصول است. ایساکو 
امسال در بین 40 شرکت خودروساز داخلی و خارجی برای 
هشــتمین دوره متوالی در ارزیابی های شــرکت بازرسی 
کیفیــت و اســتاندارد ایران که بــه نمایندگی از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت انجام می شــود، موفق به کسب 
جایگاه نخست شده است. از سویي دیگر،  طبق گزارش 

ارزیابي شرکت بازرسي کیفیت و استاندارد ایران،  ایساکو 
بر اساس برنامه ریزی یک ساله  در زمینه افزایش سرعت 
ارایه خدمات و کاهش زمان تعمیرات خودرو در شــبکه 
نمایندگي ها موفق شد، زمان تعمیرات در شبکه خدمات 
پس از فروش ایران خودرو را به 1.8 روز کاهش دهد و به 
رشد قابل توجهی در این حوزه دست یابد. بر اساس نتایج 
ارزیابي هاي شــرکت بازرسي کیفیت و استاندارد ایران، 
رضایت  مشتریان از خدمات پس از فروش ایران خودرو، در 
بهار 9٦ نسبت به مدت مشابه سال قبل، 25 امتیاز افزایش 
یافته است. طبق گزارش شهریور شرکت بازرسی کیفیت 
و استاندارد ایران، شاخص رضایت مشتریان ایساکو که در 
بهار ســال گذشــته عدد 711 را نشان می داد در سه ماهه 
ابتدای ســال 9٦ به 73٦ رســید و شرکت ایساکو با بهبود 
عملکرد خود باز هم موفق به افزایش چشمگیر رضایت 

مشتریان شد.
صادرات محصوالت

توســعه صادرات و کسب ســهم باالتر از بازار جهاني از 
جملــه اهداف و رویکردهاي اصلي ایران خودرو اســت. 
ایران خودرو درصدد اســت تا با توســعه و تنوع بخشــي 
به محصوالت و ارتقاي کیفیت بتواند ســهم مناســبي را 
در بازار جهاني کســب کند. برهمین اســاس، در سال 9٦ 
تعدادي از محصوالت ایران خودرو به بازار کردستان عراق 
معرفي شــد، با اخذ اســتانداردها و مجوز الزم براي ورود، 
بازار کردســتان به روي محصوالت ایران خودرو گشوده 
خواهد شــد. افزودن سمند به سبد تولیدات در اسکندریه 
نیز از دیگر اقدامات ایران خودرو در بخش صادرات است. 
در ســال جاري 1000 دســتگاه سمند در این خط تولید و 
روانه بازار عراق مي شود. عالوه بر سمند، در حال حاضر 
محصول پژو پارس در اســکندریه عراق تولید مي شــود. 
این محصوالت سهم قابل توجهي از ناوگان حمل و نقل 
عمومي کشور عراق را به خود اختصاص داده اند. از سویي 
دیگر؛ با توجه به اســتقبال مشــتریان در بازار کشورهاي 
هدف، آپشــن بندي به عنوان بخشــي از فرآیند فروش 
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خودرو در کشورهاي صادراتي ایران خودرو درآمده  که با 
همکاري شرکت تولید خودروهاي سفارشي ایران خودرو 
)آپکو( تامین نیاز و خواســت مشتریان به عنوان یکي از 
اهداف و اولویت هاي اصلي ایران خودرو در این کشورها 

دنبال مي شود.
قرارداد ایران خودرو و مرســدس بنز در 

قالب شرکت مشترک
یکــي دیگــر از اقدامــات ایــران خــودرو در عرصه 
مشــارکت هاي بیــن المللي در ســال 9٦ عقد قرارداد 
همکاري با مرســدس بنز در قالب شرکت مشترک بود. 
قرارداد ایجاد شرکت مشترک در حوزه فروش و خدمات 
پس از فروش خودروهای تجاری میان این دو شــرکت 
به امضا رسید. قرارداد خودروهای تجاری که امضا شده 
شامل ایجاد شرکت مشترک در حوزه فروش و خدمات 
پس از فروش خودروهای تجاری است. این شرکت، به 
صورت انحصاری مسئولیت فروش محصوالت تجاری 
مرسدس بنز را بر عهده خواهد داشت. همچنین شرکت 
دوم که قرار داد آن در ماه آینده نهایی می شود، مسئولیت 
تولید را برعهده دارد و نسل فعلی و آینده کامیون آکتروس 

از جمله تولیدات این شرکت خواهد بود.
ستاره هاي کیفي محصوالت

افزایــش کیفیــت محصــوالت تولیــدي از طریــق 
بهبــود مســتمر در فرآیندهــا و زنجیــره تامیــن و 

 تولیــد، رکن اصلــي فعالیت در ایران خودرو به شــمار 
مي رود. به ویژه در سال هاي اخیر با عبور از موضوع تیراژ 
تولید و دســتیابي به ســطح تولید یکنواخت و اقتصادي، 
ارتقاي کیفیت و توسعه محصوالت از محورهاي اصلي 
فعالیت هاي ایران خودرو بوده است. بعد از کسب ستاره 
براي محصوالت در ســال گذشــته، در ســال 9٦ نیز به 
طور میانگین در هر ماه ستاره اي به ستاره هاي کیفیت 
محصوالت ایران خودرو افزوده شده است. در فروردین 
ماه امســال سورن از یک ســتاره عبور کرده و دوستاره 
کیفیت را کسب کرده است. گزارش اردیبهشت ماه منتشر 
شــده از سوي شــرکت بازررسي و استاندارد ایران مبین 
افزایش ستاره هاي تندر اتوماتیک ایران خودرو بود. در این 
گزارش تندر اتوماتیک ایران خودرو از سطح کیفي 3ستاره 
به 4ســتاره ارتقا یافته اســت. در این میان شرکت ایران 
خودرو با ارائه طرح فیس لیفت تندر، موسوم به تندرپالس، 
رویکردي مســتمر و همه جانبه ایي را در استمرار مسیر 
ارتقاء کیفیت محصوالت رنو تولیدي خود در پیش گرفته 
است. تندر پالس در اولین ارزیابي خود توانست 4 ستاره 
کیفیت را از آن خود کند. محصول دناپالس نیز در اولین 
حضور در ارزیابي هاي شرکت بازرسي کیفیت و استاندارد 
ایران توانست سه ستاره کیفیت را کسب کند. پیش بیني 
مي شــود، در ماه هاي آینده و با اجراي پروژه هاي بهبود 
مســتمر کیفیت روي ایــن محصول جدید، جایگاه این 

خــودرو در رده بنــدي خودروهــاي تولید داخل، از رتبه 
فعلي نیز باالتر برود. درسال 9٦ محصولH30  کراس 

نیز موفق به کسب دوستاره کیفیت شد.
ورود محصوالت ایــران خودرو به بازار 

سرمایه
گــروه صنعتي ایران خودرو به منظور تنوع بخشــي در 
ابزار هاي تامین مالي خود، براي نخســتین باردر ســال 
جــاري، تعداد٦ هزارو 500 دســتگاه خودروي دنا را در 
بورس کاالي ایران عرضه مي کند. این تعداد 25 درصد 
از تولیدات دنا اســت. از اهداف عرضه دنا در بورس کاال 
استفاده از معافیت مالیاتي 10 درصدي مالیات بر درآمد 
حاصل از فروش،  شفافیت در قیمت و معامالت، انتشار 
اوراق سلف موازي استاندارد در مسیر تامین مالی جدید 
و آزاد سازی قیمت خودرو است.افزایش صادرات ارزآور، 
افزایش ســهم تولید داخل در محصوالت که منجر به 
خــروج ارز از کشــور مي شــود و آغــاز تولید و عرضه 
محصوالت جدید که باعث اشــتغالزائي در ایران خودرو 
مي شــود از جمله اقداماتي اســت که در سال هاي اخیر 
در گروه صنعتي ایران خودرو کلید خورده و در ســال9٦ 
با جدیت بیشــتري دنبال شده است.گروه صنعتي ایران 
خودرو در ســال 139٦ اهتمام خود را به کار بســته تا در 
جهت تحقق شعار اقتصاد مقاومتي، تولید و اشتغال نقش 

مؤثر و شایسته اي را ایفا کند.
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why some media outlets in Europe, 
mainly those of Britain, continue 
beating drums of war louder and 
louder, claiming that the third World 
War is potentially on the horizon as a 
result of the rising tensions between 
Moscow and Western Europe.
Despite all the rhetoric war, analysts 
maintain that a military confrontation 
is almost out of question.
Brussels and Washington are closely 
working on promoting internal 

reforms in the countries in eastern 
Europe.Three years ago, the United 
States withdrew its forces from 
Europe, but now it is mulling over 
deploying troops in the region again 
to allegedly ward off a probable 
Russian attack.Eastern Europe holds 
great interests both for the European 
Union and the US-led NATO military 
alliance.NATO’s eastward expansion 
primarily is meant to safeguard the 
US military and political interests and 

to deter Russia.
The United States considers Russia as 
the most important threat against its 
hegemony and global leadership.
Through creating tensions and crises 
between Moscow and its neighbors 
and allies, Washington is after weak-
ening Russia’s power and influence in 
Europe and other parts of the world.
By: Research Department of the 
Islamic Republic News Agency
Translator: Reza Bahar
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Despite speculations suggesting rising 
tensions in relations between Russia 
and Europe, experts believe that a 
military conflict between the two 
sides is not probable, as their interests 
are only guaranteed through continu-
ing cooperation.
The recent war rhetoric traded 
between Moscow and London tended 
to add fuel to the fire when the latter 
accused Kremlin of launching an 
information war against the EU coun-
tries aimed at undermining the bloc’s 
collective strength.
Russia ‘is seeking to weaponize 
information’ and ‘sow discord in the 
West and undermine our institutions’, 
British Prime Minister Theresa May 
said, addressing the 2017 EU 2017 
Eastern Partnership Summit.
‘We must be open-eyed to the actions 
of hostile states like Russia which … 
attempt to tear our collective strength 
apart,’ May said at the event, where 
the EU leaders met with their six east-
ern partners — Armenia, Azerbaijan, 
Belarus, Georgia, the Republic of 
Moldova, and Ukraine — to agree on 
the future priorities of their partner-
ship.
The hawkish approach by British pre-
mier made Moscow react soon with 
Russian Foreign Minister Sergei Lav-
rov cautioning London about trying to 
implant anti-Russian sentiments.
‘The overwhelming majority of the 

EU countries realize it will be another 
attempt made by improper means and 
that it is counterproductive and futile 
to implant anti-Russian sentiment 
within any contacts with the [Com-
monwealth of Independent States] 
CIS member countries,’ Lavrov said.
This is while the North Atlantic Trea-
ty Organization (NATO) is following 
its eastward expansion plan to include 
further former Soviet satellite states 
on the western flanks of Russia as 
well as other countries in the region, 
something Moscow pledges to 
confront.
Russian President Vladimir Putin has 
vowed military response to ‘eliminate 
NATO threat’ if Sweden joins the US-
led NATO military alliance.
‘NATO is building a new military 
security situation that we cannot ig-
nore, that we should address using our 
own military instruments,’ Russia’s 
Ambassador to NATO, Alexander 
Grushko said in Brussels, according 
to the Associated Press.
Following the opening of NATO’s 
Liaison Office in Moldova, some 
observers posited that it was the 
outcome of the rhetoric war between 
some European countries and Mos-
cow and now the landlocked country 
in eastern Europe is turning to be the 
field for the NATO-Russian informa-
tion battle.
‘NATO’s main goal is to further 

strengthen its borders in the context of 
the confrontation with Russia, which 
is unfolding primarily in eastern 
Europe,’ said Andrey Devyatkov, 
a research fellow of the Institute of 
Economics, Russian Academy of 
Sciences.
‘Therefore, it is not a coincidence that 
NATO announced about a special pro-
gram to improve the military potential 
of Moldova (as well as Georgia and 
Jordan) in September 2014 when the 
entire West was shocked by the events 
in Ukraine,’ Devyatkov said.
On the other hand, Russia is also 
trying to enhance its global military 
presence.
“Russia has massively invested in 
its marine capability, especially in 
submarines,” Jens Stoltenberg NATO 
Secretary General said, according to 
Frankfurter Allgemeine Sonntagsze-
itung.
“Russia’s submarine activity is now at 
its highest level since the Cold War,” 
Stoltenberg said, pointing to thirteen 
additional submarines since 2014.
Russian submarines are operating all 
over the Atlantic, as well as “closer to 
our shores,” he added.
This puts under threat the trans-At-
lantic military alliance by possibly 
undermining links between Euro-
pean and North American allies, he 
warned.
But the million-dollar question is 

Who benefits from 
EU-Russia tensions?
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On December 14th 2017, the US House of 
Representatives passed a legislation that 
if becomes law, it could impact the sale of 
passenger aircrafts to Iran, jeopardizing the 
Joint Compressive Plan of Action (JCPOA).
The bill, H.R. 4324, introduced by Republi-
can Representative Roger Williams, will put 
additional requirements for the Treasury De-
partment, to issue favorable licensing for the 
sale of passenger aircrafts. If passed in the 
Senate, and signed by President Trump, the 
legislation could make the sale of commer-
cial planes to Iran even more difficult, and 
the US could even refuse to issue licenses; a 
move that Iran will most likely interpret as a 
violation of JCPOA.
Following the signing of the Iran nuclear 
deal, Obama administration, began in 
January 2016, to issue licenses on a “case-
by case basis” to sell commercial aircrafts 
to Iran. Iran has since signed an agreement 
with US based Boeing for 80 commercial 
planes and with Europe based Airbus for 
another 100; Airbus has already begun 
delivering some of the aircrafts. The move 
by Congress to derail the sale of aircrafts to 
Iran could endanger Boeing’s $8 billion deal 
with Iran, despite reassuring statements that 
the deal is still safe.
Also known as Strengthening Oversight 
of Iran’s Access to Finance Act, the H.R. 
4324 will require the Secretary of Treasury, 
to certify, no later than 30 days after 
authorizing a transaction (and every 180 
days thereafter), that the transaction will 
not “benefit” an Iranian person that “has 
knowingly transported items used for pro-
liferation of weapons mass destruction…. 
And has knowingly provided transportation 
services or material support for any persons 
under Executives Orders 13224, 13882, or 
13572….”The language of text is vague and 

can raise further questions. For example, the 
word “benefit” can be interpreted in many 
ways, since it is not clearly defined in the 
text of the bill. It is further not clear whether 
the Treasury would stop issuing licenses to 
Iran Air if for example, it sells a domestic 
ticket to a person who is on the Treasury 
Department’s Specially Designated National 
(SDN) list. Richard Nephew, a sanctions 
expert for the US negotiations team argues 
“Just because a terrorist flies on United 
[Airlines], we don’t typically sanction 
United for those sorts of things.” This can 
complicate Treasury Department’s process 
for issuing licenses.
Given the strong international support for 
the JCPOA, Congress seems to be reluctant 
to take any direct action that could jeop-
ardize the Iran nuclear deal. After President 
Trump decertified Iran’s compliance to the 
Iran nuclear deal in October, Congress, 
according to the Iran Nuclear Review Act 
(INARA) had 60 days to decide whether to 
re-impose the previously lifted sanctions; 
nevertheless, it simply did not take any ac-
tion, in effect, throwing the ball in President 
Trump’s court. This came after European 
Union recently sent a delegation to Wash-
ington to dissuade congressional leaders 
from re-imposing the sanctions, which could 
have led to the collapse of the deal.

The fate of this bill remains to be unknown, 
since the Republicans have a fragile major-
ity in the Senate, and Democratic senators 
are reluctant to vote in favor of any bill that 
could endanger the JCPOA. Republican 
senators who currently have 52 seats in the 
Senate, would need eight Democratic sena-
tors onboard to pass the legislation, in order 
to be able to send it to the White House 
for President Trump’s signature. While it 
is unlikely at the moment that the bill will 
actually be enacted to a law, the H.R. 4324 
is significant in a sense that it is yet another 
attempt to torpedo President Obama’s 
landmark nuclear agreement with Iran. The 
move can further be interpreted as a strategy 
to dissuade Airbus and Boeing from doing 
business with Iran, in effect depriving Iran 
of the benefits envisioned in the framework 
of JCPOA. Further, if the bill is enacted to 
a law, it is possible that the European Union 
(EU) will enact countermeasures to protect 
its legitimate businesses with Iran; a move 
that can further distance the EU from the 
United States.
*Sina Azodi is an Iranian Ph.D. student 
in Political Science and a researcher at 
University of South Florida’s Center for 
Strategic and Diplomatic Studies. He focus-
es on Iran’s foreign policy and US-Iranian 
relations.

New House bill could 
endanger Iran nuclear deal

*By: Sina Azodi
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With the beginning of the Christian New 
Year (2018), the international arena dis-
tances itself from its violent and inhumane 
face; a wave of happy messages and 
congratulations is being exchanged be-
tween people, heads of countries, and the 
humanitarian content of messages from 
religious and political officials has created 
a glimmer of hope for changes in the pres-
ent situations in international relations.
Leader of the world’s Catholics Pope 
Francis, in his address at Christmas Eve, 
called on people of the world not to forget 
millions of people who have been forced 
to leave their countries. He urged more 
than one million Catholics all over the 
world to welcome refugees and treat them 
in a friendly manner.
The message was heart-warming and 
praise-worthy. It, however, was a remind-
er of the bitter events of 2017. The year 
was a strange one. In 2017, the inexperi-
enced selfish Donald Trump took office 
as the president of the United States, and 
further drove the world developments 
to despotism and lack of international 
cooperation.
He also withdrew from Paris climate 
accord (Paris Agreement) and the United 
Nations Educational, Scientific and Cul-
tural Organization (UNESCO), and tried 
his best to kill the biggest achievement of 
the international diplomacy, i.e. the Iran 
Nuclear Deal, better known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
The inventory of the US and its ally, 
Israel’s, moves didn’t finish here: in 
the last days of the strange year, Trump 
announced the Holy Quds (Jerusalem) 
as the capital of the Zionist regime and 
decided to move the US embassy to the 
Holy Quds. The decision was the final nail 
in the coffin of the international law and 
public opinion and separated the US’ path 
from that of other countries.

The only rebel of 2017, who was driven 
to isolation due to his own abnormal 
behavior, was not the US president; Nobel 
Prize winner and the leader of Myanmar 
Aung San Suu Kyi was harshly criticized 
internationally and lost her eminence, 
thanks to her meaningful silence against 
the Rohingya Muslims’ genocide and 
displacement committed by her fellow 
Buddhists.
Another bitter mishap of the year was the 
Saudi-led Arab coalition’s war against 
poor Yemen that has resulted in thousands 
of deaths, prevalence of cholera and other 
diseases. Yemeni President Ali Abdul-
lah Saleh’s death and Yemeni missiles 
launched into Saudi Arabia were among 
the crises of the region that changed the 
military and political equations in the war 
on Yemen.
The year was also the end of the self-
styled caliphate of Daesh and the isolation 
of extremist terrorist groups in Western 
Asia. But of course, it was not done with 
the help of the Western fictitious coali-
tions; Daesh was instead wiped off the 
region with solidarity and attempts of the 
Resistance forces and the triangle of Iran, 
Russia and Turkey.
Therefore, 2017 was the year of rein-

forcement of the national governments of 
Western Asia, in general, and the Islamic 
Republic of Iran, in particular, against 
terrorist groups. While the Arab countries 
of the region lost their status through pur-
chasing tons of weapons from the West, 
engaging in the inhumane war on Yemen 
and opening the door of their countries 
to the Zionist regime, Iran became the 
number-one power of the region through 
moderate policies, increasing interactions 
with the world, and countering terrorism 
based on its own native-made defensive 
power.
Nevertheless, policies of President (Has-
san) Rouhani’s administration have never 
been based on unilateralism or countering 
countries of the region and of the world; 
as President Rouhani announced in his 
Christmas message, the Islamic Republic 
of Iran’s policies in 2018 will include 
moving in the path of expanding peace, 
justice, equity, fraternity, and moderation, 
as well as paving the way for the authori-
ties and followers of different religions to 
turn 2018 to a year of spirituality and wel-
fare without violence and discrimination.
Writer: Mohammd-Mahdi Mazaheri
Translator: Hossein Abolqasemi
Editor: Fatemeh M. Safaei

2017; year of discredit 
for dictatorsHossein Mousavian
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tration to ban immigrants from Muslim nations.
Trump›s Muslim-ban policy has already caused 
outrage and discontent both inside the US and 
elsewhere and now the immigrants in America who 
have been given the right to work and study in the 
country based on DACA, are facing a far worse 
situation.
While Trump has proved unyielding in his bid to bar 
immigrants and refugees from entering to the United 
States and deporting them from the country, they on 
the other hand, want to step in at any price and the US 
president remains insulting them. Both the Ameri-
cans and other people in the world are still shocked 
at Trump›s ‹shithole› remarks.“Why are we having 
all these people from shithole countries come here?” 
Trump said at a meeting with US lawmakers on Jan-

uary 11, referring to countries like Haiti, El Salvador, 
as well as some African countries.
“Why do we need more Haitians?” Trump said, 
according to people familiar with the meeting. “Take 
them out.”But the Americans and the US public 
opinion are against Trump›s approach towards the 
Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA). An 
ABC News poll suggests that 86 percent of Ameri-
cans are supportive of DACA.Moreover, results from 
a recent poll by Pew Research Center revealed that 
Trump›s approval among African-Americans has 
dropped from 14 percent to 7.The approval of Donald 
Trump is expected to go into nosedive parallel to the 
increasing pace of pressures his administration put 
on the immigrants and the US religious and ethnic 
minorities in the US.
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The first anniversary of US President Donald Trump has 
been marred by a US government shutdown, the reason: 
failure of Congress and Trump administration to agree 
on a funding the deal.Despite attempts by Trump and the 
Republicans who control both the Senate and House of 
Representatives, they could not come to terms with their 
Democratic colleagues to kick start a US government clo-
sure and this is the 19th times over the past four decades 
the government in America is shutdown.
Similarly, in 2013, when former president 
Barack Obama was in office, the 
government was closed for 16 
days following a dispute between 
the Republican and their Dem-
ocratic peers over the funding of 
the 2010 Patient Protection and 
Affordable Care Act, often shortened 
to the Affordable Care Act (ACA) or 
nicknamed Obamacare, an act original-
ly aimed at expanding health insurance 
coverage for Americans.
The failure to agree on a funding deal means 
the US government has technically run out of money 
and has no way but to close all but essential operations 
nationwide.In October 2013 and under Obama, more than 
800,000 federal employees were furloughed, and now 
under Trump whose administration›s major and overrid-
ing slogan was ‹America First›, more than one million 
employees of the US public and service sectors have to 
stay at home; a negative mark on Trump administration›s 
credit record that will put under serious threat the future 
White House policies.There are different speculations 
about the reason behind the shutting down of the US 
government. But many observers are of the view that the 
dispute among US lawmakers over the Deferred Action 
for Childhood Arrivals (DACA) established by the Oba-
ma Administration in June 2012 is the real reason.
Based on the US immigration policy defined by DACA, 
the country allows some individuals who entered the 

United States as minors, and had either entered or 
remained in the country illegally, to receive a renewable 
two-year period of deferred action from deportation and 
to be eligible for a work permit.
As of 2017, approximately 
800,000 individu-
als—re-

ferred to as Dreamers after the DREAM Act bill—were 
enrolled in the program created by DACA.
However, Trump administration in September 2017 re-
scinded the policy, urging the Congress to work towards 
finding a substitute within six months.
Trump, over the past months have been critical of the 
immigrants living in the US and the country›s immigra-
tion policies. But not all his Republican colleagues have 
supported his ideas on the immigration policies. Paul 
Ryan, Republican Speaker of the United States House of 
Representatives and John McCain senior Senator from 
US state of Arizona, to name a few, are among those 
opposing the White House immigration policy.
It is the same policy that encouraged the Trump adminis-

 Trump›s shutdown 
government



The New York Times, in a recent article written 
by Sean Wilentz a professor of history at Prince-
ton, has compared Donald Trump with ‘bad’ US 
presidents, saying the current man in the White 
House is possibly worse than his predecessors.
True, Donald Trump, as mentioned in the ar-
ticle, has failed to ‘execute public duties with 
a commanding civility and poise befitting the 
nation’s chief executive, but without appearing 
aloof or haughty’ and he has acted contrary to the 
advice by George Washington, the ‘good guy’ US 
president between 1789 to 1797, not to “demean 
himself in his public character”.
True, there has been ‘a colossal failure’ on Pres-
ident Trump’s credit record as far as addressing 
the US internal issues are concerned.
The new US administration froze or withdrew 
hundreds of planned rules during the first year 
in office. The Patient Protection and Affordable 
Care Act, often shortened to the Affordable Care 
Act (ACA), nicknamed Obamacare was one of 
them.ACA was put together by former Democrat 
president Barack Obama in a bid to essentially 
provide insurance coverage and health care for 
millions of Americans who had been denied any 
health or insurance services.
“These rollbacks of critical public protections 
will leave American workers, consumers and 
children vulnerable on a daily basis,” said Amit 
Narang, regulatory policy advocate for Public 
Citizen’s Congress Watch division.
And again true, Donald Trump who is notorious 
for his bad rhetoric and crude early-morning 
tweets, has caused, and still is causing, fury both 
among the American people and even among his 
own colleagues.The recent ‘shithole’ remarks 
used by the president of a nation whose very 
foundation has been set by the immigrants, is a 
good example.“Why are we having all these peo-
ple from shithole countries come here?” Trump 

said at a meeting with US lawmakers on January 
11, referring to countries like Haiti, El Salvador, 
as well as some African countries.
“Why do we need more Haitians?” Trump said, 
according to people familiar with the meeting. 
“Take them out.”
History professors like Wilentz may be right in 
their assessments that Trump has reneged on all 
the American traditions and the so-called Ameri-
can values as the president of the United States.
But a close look at the so-called values harped 
by the US leaders over the past decades reveals 
that the values and traditions have not necessarily 
been to the benefit of the people.
The American leaders for years have been using 
the exaggerated idea of ‘America the land of 
dreams’ to encourage people from across the 
world to come to the country and in this way 
they have managed to accumulate an invaluable 
asset of people and properties used as fodder for 
the endless capitalist cycle to generate more and 
more wealth.And the wealth, needless to say, 
has been used to wage wars and expand the US 
hegemony in the world.
The real benefits of the American values go the 
civilians killed and their homes demolished in 
a high-risk! operation by the US soldiers in a 
so-called remote and hostile part of the globe! in 
a drone attack.The real benefits of the American 
values go to the same countries Trump bluntly 
describe as ‘shithole’, those destroyed and kept 
under poverty and famine by the US-sponsored 
capitalist trends.And finally, the real benefits of 
American values go to those nations whose econ-
omy has been devastated by the multinational 
companies, mainly established in the US.
These are the dark sides of the American dreams 
well played into the hands of the US rulers to 
keep busy the dreamers with the good guy, bad 
guy game.
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White House good 
guy, bad guy game
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assumption in imposing sanctions was that 
Iran would give up its nuclear program if 
the sanctions were sufficiently hard-hitting. 
During Obama’s first term, the United 
States was successful in winning support 
from other global powers to pressure Iran. 
But the Iranian reaction was shocking. 
Iran increased the capacity and level of 
its nuclear enrichment capabilities to the 
point of achieving a short breakout period. 
In doing so, it left the United States with a 
choice: either negotiate before Iran passed 
its game-changing short breakout window 
or respond to the reality of Iran as a nuclear 
threshold state. Unless it wanted to engage 
in another Middle East war, the United 
States was virtually compelled to negotiate 
before Iran passed the breakout threshold. 
Therefore, although the sanctions had 
harmed Iran and although a deal based on 
sanctions relief was attractive for Iran, the 
sanctions strategy failed to achieve its main 
purpose of dismantling the Iranian nuclear 
program.On the other hand, Iran’s growing 
role in the region and the spread of disorder, 
terrorism, refugees, civil war, sectarianism, 
and failed states forced the global powers 
to acknowledge that achieving stability in 
the Middle East without cooperating with 
Iran was impossible. A nuclear deal could 
open the door for diplomatic engagement 

with Iran on regional issues and could 
restore stability and peace in the war-torn 
region. All these factors contributed toward 
enabling the Iranian nuclear crisis to be 
resolved through diplomacy.The Iranian nu-
clear crisis and the factors that led to it were 
unique, but its resolution serves as a lesson 
for other nuclear crises, such as the current 
one in North Korea. Obviously, there are 
major differences between the two cases. 
Iran remained a member of the NPT, is a 
member of all weapons of mass destruction 
conventions, and never possessed a nuclear 
bomb; after 12 years of intrusive inspec-
tions by the IAEA, no evidence of any 
diversion of fissile material in Iran toward 
nuclear weaponization was ever presented.
Furthermore, Iran, at the highest religious 
level, opposes all weapons of destruction in 
principle, including nuclear weapons. None 
of this is true of North Korea. However, 
understanding the bottom lines of each 
party, defining the end state of a deal, drop-
ping maximalist demands, departing from 
threatening tactics and rhetoric, and being 
prepared to make a face-saving deal accept-
able to both parties are all lessons from the 
Iranian nuclear case that could be applied 
to averting disastrous conflict with North 
Korea.Since the nuclear deal represents the 
first major agreement achieved between 
Iran and the world powers after the 1979 
revolution, it is important to push for the 
proper and timely implementation of this 
agreement through multilateral and inter-
national pressure. Doing so would create a 
precedent for further possible deals between 
Iran and global powers. Iran is a stable, 
powerful, and very influential player in the 
region and in the Islamic world, one that 
cannot simply be neglected.US President 
Trump favors reverting to the traditional US 
policy of confrontation toward Iran, which 
was tried by every US administration since 
1979 and has failed. The aim of America’s 
coercive policies for 40 years was to isolate 
Iran and bring about regime change. Obama 
was the first US president to try diplomatic 
engagement as a means of resolving the 
nuclear issue. The JCPOA proves that 
diplomacy with Iran works. This is the key 
lesson that Trump needs to learn and use in 
Middle East crisis management.Today, after 
almost four decades of strained relations, 
the central concern of the United States 

is that Iran is the region’s most influential 
country, whereas US allies in the region are 
either in a state of collapse or extremely 
vulnerable. Since Trump is so unpredict-
able, it is important for Europe, Russia, 
China, and other world powers such as 
India to prepare for alternative and adverse 
short- and medium-term scenarios.
The JCPOA also serves as evidence of the 
success of multilateral efforts. The world 
has already experienced the failure of uni-
lateral US policies in Afghanistan and Iraq, 
which took the lives of thousands of Amer-
icans and hundreds of thousands of Afghan 
and Iraqi civilians, resulted in trillions of 
dollars of material costs and damage, and 
fostered the creation of extremist groups 
such as ISIS and al-Qaeda. We know that 
today’s regional and international crises 
cannot be resolved through American 
unilateralism; the failure of the Iran nuclear 
deal would suggest that they cannot be 
resolved through multilateralism either.
The JCPOA, containing the most compre-
hensive transparency measures on nuclear 
nonproliferation ever negotiated, represents 
a major diplomatic achievement. Because 
PresidentTrump supports business, he could 
encourage US companies to cooperate in 
pursuing peaceful nuclear projects with 
Iran. This collaboration would be the best 
assurance of the civilian nature of the 
Iranian nuclear program. While US hosts 
the world’s largest corporate operators of 
nuclear facilities, employing those same 
corporations to partner and cooperate with 
Iran on nuclear projects would secure trust 
between the two sides after the sunset provi-
sions of the deal expire. As the JCPOA was 
the first agreement created from multilateral 
and high-level direct US–Iran negotiations, 
the way forward for Washington and Tehran 
is (1) a full implementation of the JCPOA 
as the prerequisite for developing trust, (2) 
pursuing the long-term goal of eliminating 
the creation and proliferation of nuclear 
weapons and nuclear terrorism, and (3) 
collaborating to eliminate the risk of prolif-
eration in the Middle East.
The world must build on the JCPOA to 
eliminate nuclear weapons from the Middle 
East and beyond, using it as a model to 
manage other regional crises through 
diplomacy, embracing moderate rather than 
radical approaches to Iran.”
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The inflexible stance adopted by the United 
States led to 10-year delay to Iran nuclear 
deal, Former Iranian diplomat and Princeton 
University Professor said.“The Iranian 
nuclear negotiations experienced 10 years 
of failure from 2003 to 2013, followed by 
two years of progress and success. The 
main reason for the 10 years of failure was 
the in flexible US position, which included 
a maximalist demand for zero enrichment, 
zero centrifuges, and zero plutonium, with 
a refusal to acknowledge Iran’s right to en-
richment under the NPT, which transgressed 
Iran’s bottom line” Hossein Mousavian 
wrote in his article titled “Building on the 
Iran nuclear deal for international peace and 
security” which appeared in tandfonline.
com.He also referred to the Israeli Prime 
Minister Benjamin Netanyahu claims re-

ported by Jerusalem Post on 2014 as saying 
“I believe that means zero enrichment, zero 
centrifuges, zero plutonium, and of course 
an end to ICBM [Intercontinental ballistic 
missile] development.”“As Joseph Rodgers 
explains in Arms Control, the bottom line 
of the West was no nuclear weapons in 
Iran. This was the Obama administration’s 
ultimate policy but it was not mutually 
exclusive with Iranian demands for enrich-
ment. With a limited and highly monitored 
enrichment program, Iran cannot rapidly 
move toward nuclear weapons without 
being detected. Iran on its side could not 
negotiate toward a deal that banned enrich-
ment capabilities entirely,” Mousavian said.
“Conversely, the main reason for the suc-
cess of negotiations from 2013 to 2015 was 
the shift in US policy from zero enrichment 
to no nuclear bomb, that is, accepting 
Iran’s right to operate a nuclear enrichment 
program within the confines of the NPT. 
However, we cannot neglect other factors 
that also contributed to the nuclear deal’s 

completion.The Western powers, especially 
the United States, were not in a position to 
reach a compromise with Iranian President 
Ahmadinejad, due to the high political costs 
involved. The 2013 election of Hassan Rou-
hani changed the atmosphere, as Rouhani 
had a track record as a nuclear negotiator 
and was open to accepting a maximum level 
of transparency and all objective guarantees 
to demonstrate that Iran’s nuclear program 
would not be diverted toward weaponiza-
tion. For the world powers, these two fac-
tors were crucially important to concluding 
a deal. Moreover, Rouhani’s nomination 
of Javad Zarif as his foreign minister was 
another signal that pragmatism was return-
ing to Iranian foreign policy.However, the 
major changes in the Obama administra-
tion’s second term were another decisive 
factor. The arrival of John Kerry in place of 
Hillary Clinton and Rob Malley succeeding 
Dennis Ross in the White House put Under-
secretary of State William Burns in a strong 
position to negotiate a deal. The US’ main 

 US inflexible position causes 
10-yr delay to Iran deal

Hossein Mousavian
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Iran-Iraq ties intertwined: 
Political analyst

 

The close relation between adjacent 
Iran and Iraq is an inevitable reality but 
it is on a different track after the Iraq›s 
minority party of Baath invaded Iran 
and left irreparable damage, said an 
expert on International Relations.
Iraqi Prime Minister Haidar al-Abadi 
visited Iran, when the US and Saudi 
Arabia most explicitly disagreed with 
the Iran-Iraq close ties. However, US 
Secretary of State Rex Tillerson chose 
a more diplomatic tone; he conceded 
that the long border between the two 
countries makes close economic, 
political, cultural, and soil ties inevita-
ble, but he also warned against Iran›s 
leverage.
Considering the mutual animosity 
between the US and Iran, the advice 
is quite comprehensible; however, the 

main point here is that neither Iran nor 
the US is entitled to ask an independ-
ent country to be in sync with their 
tendencies and preferences, even if Iraq 
has perforce to have casual friendly ties 
with the US due to its role in toppling 
Saddam Hussein, the former dictator 
in Iraq, and even if Baghdad feels it 
is Iran›s debt thanks to its unrivalled 
supports for Iraq against Daesh.
Nonetheless, contrary to US and Saudi 
complaints against Iran›s undeniable 
leverage in Iraq, what is authentic is 
the great respect Iran has for Iraq›s 
national sovereignty and territorial 
integrity, and also Iraqi statesmen›s 
rights to set up their own foreign policy 
relations, whose proof can be Iran›s 
reactions to Baghdad-Washington ties, 
Iraqi authorities› visit to Riyadh and 
their agreement with the Saudis to 
create a coordinating committee.
Iran understands that, despite Saudi 
Arabia›s role in creation of Daesh and 
the damage to Iraq, Baghdad has the 
right to welcome the improvement in 

ties with Saudi Arabia, as one of the 
three influential Arab countries, and 
not to ask for the return of tensions in 
their ties.
Of course, al-Abadi visited Tehran 
after each visit to Riyadh, which sends 
out a clear message, i.e. to assure that 
Iraq will not form any special relations 
with the country that created Daesh and 
is presently opposing Iran, and what 
is going on between Iraq and Saudi 
Arabia just pertains to Arab solidarity 
and diplomatic and good-neighbor-
ly etiquette.While Iran and Iraq›s 
economy, politics, security relations 
are interwoven, and Saudi Arabia has a 
lower share of economic ties with Iraq, 
Tehran has never urged Baghdad to 
follow the former›s policies regarding 
bilateral relations with Saudi Arabia 
and the US.
Now, if this is called ‹influence›, it 
could be better that Washington and Ri-
yadh pursue a respectful interpretation 
of ‹influence› similar to Iran›s in their 
international relations.

Fereydoun Majlesi
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