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آنکه باید نگران باشد
آمریکایی ها و اخیراً دولت های اروپایی بعد از نقض عهد واشنگتن در 
توافق برجام، موضوع حضور منطقه ای و توان موشکی ایران را مایه 
نگرانی دانســته و خواســتار گفت وگویی تازه در این حوزه ها شده اند.
این کشــورها در شــرایطی که برجام برغم توافق صورت گرفته از 
ســال 2015 هنوز بطور کامل محقق نشــده بود، دوگانه موشــکی و 
منطقــه ای را مطــرح کردند تا بنابه اقوال قوی تر، بهانه ای برای فرار 

از تعهداتشان باشد.
درشــرایطی که ســعودی ها و اماراتی های نشســته بر دریای نفت، 
دالرها را صرف خرید تسلیحات کشتار جمعی می کنند، عربستانی که 

جنگنده هایش روزانه دهها پرواز مرگ بر فراز شهرهای یمن انجام می دهد، اسراییلی 
که زرادخانه ای مملو از بمب اتم و موشــک های با کالهک هســته ای دارد و درنهایت 
منطقه ای که پر شــده از نیروهای نظامی خارجی بویژه از آمریکا، حق کدام کشــور 
اســت که باید بیشــتر نگران باشــد؟آمریکایی ها و اروپایی ها در حالی وانمود می کنند 
نگران توان موشــکی ایران هســتند که در طول دو ســال 017 2 و 2016 میلیاردها 
دالر اســلحه به دولت های جنوب خلیج فارس فروخته اند و ســعودی ها تنها در اواخر 
بهار 2017 چیزی حدود 220 میلیارد دالر قرارداد تسلیحاتی با آمریکا بستند و اخیراً 
هم مقام های انگلیســی به صراحت گفته اند که از عربســتان در جنگ علیه یمن بی 

دفاع حمایت نظامی خواهند کرد.
این درحالی اســت که ایران توان موشــکی خود را بر پایه دکترین دفاعی بنا کرده و 
عماًل هم قرن هاست که ثابت کرده کشوری مهاجم نیست و به هیچ کشور همسایه ای 
حملــه نظامی نکرده اســت، اما در همین ســه چهار دهه اخیــر با یک تجاوز نظامی 
گســترده و تمام عیار از ســوی دولت بعثی صدام و حمایت عرب های خلیج فارس و 
دولت های غربی روبه رو شــده اســت و چندین تالش مداخله جویانه مانند کودتای 
نوژه و یا حمله نظامی به طبس از ســوی آمریکا را تجربه کرده اســت.بنابراین اگر 
قرار اســت نگرانی وجود داشــته باشد، این ایران است و اگر باید گفت وگویی صورت 
بگیرد، این رژیم های هجومی منطقه مانند ســعودی ها و اســراییلی ها هستند که باید 

درباره رفتارهایشان پاسخگو باشند.
اســراییلی ها این روزها ســخت به دنبال آتش افروزی هســتند و با حمالت روزانه به 
خاک ســوریه و هدف قرار دادن پایگاه های مقاومت در این کشــور، ســعی می کنند 

نیروهای ضد تروریســتی، بویژه حزب اهلل را تحریک کنند.
صهیونیســت ها که در تمام طول 7 ســال گذشــته در خدمت گروه های تروریســتی 
بوده اند، حاال در شــرایطی که این گروه ها در آســتانه شکســت نهایی قرار دارند، 
دســت بکار شــده اند تا با بحران آفرینی، جلوی نابودی نظامی تروریست ها را بگیرند.

با توجه به این وضعیت، اکنون دولت های اروپایی می بایســت به این ســؤال پاســخ 
دهند که کدام رژیم عامل بحران ها در منطقه و ناقض بزرگ حقوق بشــر اســت؟ 
آیا آنانکه در ســرزمین های فلســطینی هر جنایتی را مرتکب می شــوند، بدون آنکه 
نیازی به توضیح ببینند؟ تازه ترین این جنایات کشــتار بیش از 100 فلســطینی بود که 
در تجمعی غیر مســلحانه در مرزهای غزه شــرکت کرده بودند.در خصوص مســائل 
منطقه باید از اروپایی ها پرسید ›در تمامی سال های بعد از 2011 که سوریه به کانون 
تجمع تروریست ها تبدیل شد، فتاوای خشونت از کجا سرچشمه گرفته است؟، کدام 
کشورها حمایت های مالی و تسلیحاتی در اختیار گروه های تروریستی مانند النصره، 
القاعده و داعش قرار دادند؟ اساسًا تروریست هایی که بعضًا در پایتخت های اروپایی 
هم طی این ســال ها قربانی گرفته اند، ملیت کدام کشــورهای خاورمیانه را داشته اند؟

به عالوه، کدام دولت های منطقه بیش از همه به کشــورهای منطقه و همســایگان 
برای گفت وگو فرخوان داده و دعوت به مذاکره کرده اند و کدام کشورها به خشونت 
و عملیات تروریســتی و بریدن ســر و خوردن جگر اســرا تشویق نموده اند؟همه موارد 
گفته شــده، مربوط به پرونده خاورمیانه اســت و طبیعی اســت که جمهوری اسالمی 
ایــران هــم نگرانی های زیادی به دلیــل رفتارهای خرابکارانه آمریکا و متحدانش در 
منطقه داشــته باشــد، اما آنچه باید مد نظر قرار داد، اینکه هرگونه گفت وگو و مذاکره 
بایــد متضمن دو نتیجه مشــخص باشــد؛ اول اینکه، نگرانی هــای همه طرف ها را 
مرتفــع و دیگــر اینکــه منافع همه را تضمین کنــد.در عین حال اروپایی ها برای آغاز 
هــر نــوع گفت وگویی در خصوص پرونده های دیگر ابتــدا باید تکلیف توافق قبلی، 

یعنی برجام را روشن کنند.
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 ابراهیــم رییســی، محمدباقــر قالیباف، مصطفی میرســلیم و مصطفی 
هاشــمی طبا از جمله نفراتی بودند که تقابلشــان با حسن روحانی در کارزار 
انتخابات دیدنی بود. مناظراتی که در ســه نوبت برگزار می شــد، گویی از 
آنان مبارزانی ساخته بود که هر یک بدنبال خواباندن مچ مبارز دیگر بودند.

تولیت آستان و تریبون هایی که برای انتقاد از دولت برپاست
فردای 29 اردیبهشت ماه سال 96 که حسن روحانی یکبار دیگر به عنوان 
ســکاندار مدیریت اجرایی کشــور انتخاب شــد، می شد حدس زد که چه 
اتفاقاتی برای او بخصوص از ســوی جریان بازنده انتخابات در راه اســت.

ابراهیم رییســی، تولیت آســتان قدس رضوی و رقیب سرســخت حسن 
روحانی در انتخابات ریاســت جمهــوری دوازدهم، از جمله کاندیداهایی 
بــود که خیلی بدش نمی آمد همچون روزهــای تبلیغات انتخاباتی لباس 
رزم بــر تــن کنــد. او هنوز هم هرجا که فرصت را مناســب ببیند می تواند 
هرچه را که در طول مناظرات از یاد برده برای جبران بکار ببندد. رییسی 

گرچه تنها پس از 6 ساعت از اعالم نتیجه انتخابات، برای حسن روحانی 
آرزوی موفقیــت کــرد اما همین چند روز پیش بــود که طرح اخذ مالیات 
از آســتان قدس رضوی را بهانه کرد و گفت »خدا نگذرد از آن کســی که 

شــبهه مالیات آستان قدس را در ذهن ها ایجاد کرد«.
اما ابراهیم رییســی هرچند هم نخواهد بطور مســتقیم دولتمردان را آماج 
طعنه و کنایات خود قرار دهد، غیرمســتقیم مســائلی را مطرح می کند که 
کمتر کســی در اینکه مخاطب ســخنانش، دولت اســت، به خود شک راه 
می دهد. ماجرای غم انگیز غزه در روز انتقال سفارت امریکا به بیت المقدس 
از دیگر شــانس های او برای اظهارنظر درباره اقدامات دولت تدبیر و امید 
بود. او به کنایه به مذاکراتی که برای حل مشــکالت هســته ای انجام شد 
اشــاره کرد و گفت: میزهای مذاکره تاکنون هیچ کاری از پیش نبرده اند.

اظهــارات تهدیدگونه به رییس و معاون اولش!
هرچند بیان این انتقادات به گونه ای غیرمســتقیم بود، اما در واقع ابراهیم 

چند اپیزود از رقبای روحانی

تریبون هایی که برای انتقاد از 
شیخ دیپلمات باز است

رضوانه رضایی پور
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رییسی در جایی دیگر با زبانی تهدید گونه از رقبای انتخاباتی خود سخن 
گفت. او که در تمام روزهای انتخابات سال گذشته از سوی اصولگرایان 
»برنده اخالقی مناظرات« نام گرفته بود چون در برابر هجمه هایی که به 
سوابق قضایی او وارد شد، سکوت اختیار می کرد. اما خیلی بی میل نبود 
کــه گاهــی از روحانی و جهانگیری بگوید. کما اینکه ماهها بعد فیلمی از 
او منتشر شد که در آن عنوان کرد: »البد می دانید که من مسئولیت هایی 
داشــتم که اطالعات شــخصی از افراد زیاد دارم؛ منجمله آقای روحانی 
و آقــای جهانگیــری؛ همــان موقع هم در ذهنم بود«! او البته با اعتقاد بر 
اینکه این رأی ها گرفتن ندارد، هیچکدام از این اطالعات را مطرح نکرد 

تــا تنها در همان قالب تهدید باقی بماند.
وعده های سرقت شده رییسی

داستان انتقادات تولیت آستان قدس رضوی که پس از انتخابات فرصت 
کرده بود پاسخگوی حمالت به خود شود، با برخی از اقدامات دولت جان 
تازه ای به خود گرفت. او که خود را مبدع وعده ایجاد یک میلیون شغل و 
سه برابر کردن یارانه مستمندان می دانست، اقدامات دولت در این زمینه 
را برنتافت و بر طبل انتقادات خود محکم تر کوبید. »اما چه می شود که در 
ایام منتهی به انتخابات ناگهان مستمری مددجویان افزایش قابل توجه 
پیدا می کند، ســایت کارورزی راه می افتد، برای وصل یارانه افرادی که 
یارانه شــان را قطع کرده بودند، پیامک و حرکت تبلیغاتی می زنند، وعده 
یک میلیون شــغل در ســال را که ما داده بودیم، اول مسخره می کنند اما 
ســخنگوی دولت را پشــت تریبون می فرستند تا بگوید سالی 955 هزار 
شــغل ایجــاد می کنیم، وعده افزایش ۳ برابــری یارانه ضعیفان را که ما 
داده بودیــم، اول هجــو می کنند بعد خودشــان می گویند حتی تا 5 برابر 
امکان افزایش وجود دارد؟ البته االن شنیده می شود که بعد از انتخابات 
دارنــد زیــر برخــی از همان وعده ها می زنند. مثــاًل همان یارانه را که به 
قطع شــده ها پیامــک داده بودند، می خواهیم وصــل کنیم، االن پیامک 

داده اند که نه، باید بررســی کنیم!«
او همچنین عنوان کرد: رقیب، با مجموعه تبلیغات تخریبی بی سابقه ای، 
چنان فضای رعب و ترس آلودی ایجاد کرد که صدای ما به بخشــی از 
جامعه نرســید. به نظر شــما سخیف تر و خنده دارتر از این ادعا وجود دارد 

که می گفتند اگر فالنی بیاید در خیابانها و پیاده روها دیوار می کشــد؟
فضــای توییتر هم برای ابراهیم رییســی اتفــاق مبارکی بود تا انتقادات 
خود در عرصه دیپلماســی را در رســانه ای فیلترشده مطرح کند. او عنوان 
می کند: »دیپلماســی خارجی باید در جهت رونق اقتصاد کشــور باشــد، 
ایــن دیپلماســی باید برای تولیدات داخلی، بــازار عرضه در عرصه بین 
المللی بیابد. فســاد اقتصادی موجب ســلب امنیت از کار و سرمایه و مانع 
ورود ســرمایه گذاران و رشــد اقتصادی است. حمایت از بخش خصوصی 

به ســخنرانی نیســت! حمایت حقوقی، قانونی و اقتصادی الزم است«.
دو مصطفایی که خیلی اهل نبرد نبودند و نیســتند

در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، تنها حضور رییسی 
و قالیبــاف در برابــر روحانی و جهانگیــری تنور انتخابات را داغ کرد. دو 
کاندیــدای دیگــر این انتخابــات هرچند انتقاداتی را بــه دولت یازدهم 

وارد می دانســتند امــا باز هم جانب انصــاف را در برابر رییس جمهوری 
و معــاون اولــش رعایت می کردند.مصطفی هاشــمی طبا بیش از آنکه 
رقیب باشــد رفیق بود. او که خودش گفته بود به روحانی رأی می دهد، 
بــا پیــروزی روحانی در بیانیــه ای اعالم کرد که ملت با این انتخاب بلوغ 
خود را نشــان داد. قطعًا از رقیبی در این ســطح نمی توان انتظار داشــت 
کــه بخواهــد زحمتــی را به کابینه دوازدهم تحمیــل کند اما با این حال 
نمی شــد از انتقاداتی که حتی حامیان پر و پا قرص روحانی به عملکرد 
او داشــتند نیز گذشــت. او گرچه االن هم انتقاداتی به وضعیت اقتصادی 
کشــور دارد اما با اینحال خیلی اهل مصاحبه های جنجالی نیســت که از 
دل آن تخریب دولتمردان بیرون بیاید.مصطفی میرســلیم هم همچون 
هاشمی طبا رویکرد نسبتًا آرامی در مقابل دولت دارد. او که حزب ریشه 
دار موتلفــه را در انتخابــات نمایندگی می کرد، هرچند گاهی انتقاداتی را 
نســبت به عملکرد دولت یازدهم بیان می کند اما باز هم قابل مقایســه با 

دو کاندیدای دیگر اصولگرا نبود.
شــهردار تهــران که بجــای دولت به میــدان جنگ بــا اصولگرایان  

رفت
محمدباقر قالیباف هم برای حســن روحانی بیش از ســایر کاندیداها از 
خــود خاطــره برجای گذاشــت. جدل های او با اســحاق جهانگیری و با 
شــدت کمتر از آن با حســن روحانی و بکاربستن برچسب هایی همچون 
»زالو صفت« و »چهار درصدی ها« برای حامیان رییس دولت مســتقر 
انتظارات از شهردار سابق تهران را تا آنجا باال برد که از او منتقدی تمام 
عیار برای روزهای پســا انتخابات بســازد. قالیباف اگرچه عطای ریاست 
جمهــوری را چنــد روز پیش از برگزاری انتخابات به لقایش بخشــید اما 
بــرای روزهــای بعد از انتخابــات نیز همچنان در جایگاه یک منتقد باقی 
ماند. البته نباید از این واقعیت گذشــت که او نســبت به قبل کم فروغ تر 
شــده و پس از رانده شــدن از »بهشت«، کمتر در مجامع عمومی حاضر 
می شود تا فرصت انتقاد را بدست آورد. با این حال شهردار سابق تهران، 

چند باری انتقاداتی را نســبت به نحوه مدیریت کشــور بیان کرد.
او همیــن روزهــا کــه جمنا را به باد انتقاد می گیــرد کنایه هایی را هم به 
دولتمردان و نحوه اداره کشــور می زند. »مشــکل ما پول، بحران آب و 
ریزگردها نیســت بلکه بزرگترین مشــکل که کشــور ما رابه این عرصه 
رســانده اســت بحران مدیریتی و عدم پاســخ گویی نسبت به تعهدات و 

وظیفه است.«
او در ســخنانی شــبیه به رئیســی هم در موضوع اشتغالزایی دولت گفت: 
دغدغــه مــردم در زمان انتخابات گرانی و بیکاری بود. من در این زمینه 
تجربه و مطالعه ای داشــتم. درســت است که بعضی از رقبای انتخاباتی 
گفتنــد یــا معنای شــغل را نمی دانند یا معنای یــک میلیون را؛ اما بعد از 
انتخابات خودشــان همین یک میلیون شــغل را مطرح کردند، هر چند 
که توان این تولید را ندارند؛ می خواهند با این کار رفتار سیاســی کنند. 
شــهردار ســابق تهران در تازه ترین موضع گیری اش نیز گفته است »این 
روزها کار اقتصادی نمی کنم، با ایجاد شغل، صادرات می کنم«. البته این 
گفته وی با کنایه هایی در فضای مجازی روبرو شد که »این اشتغالزایی 
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ماجرای لوایح چهارگانه پرحاشیه مجلس چیست؟

FATF طومار نویسی بر سر

فائزه عباسی
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»جمــع کنیــد، این کارها چیه« ایــن را علی الریجانی گفت. آن هم 
وقتی که با پهن کردن طومار امضای مخالفان الیحه »الحاق ایران 
به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم« از سوی دلواپسان در صحن 
مجلس، عصبانی شــده بود. همــان وقتی که اصولگرایان مجلس از 
کریمی قدوســی گرفته تا ذالنوری و محمد دهقان میدان دار شــده 
بودند و یکی یکی بنرها را یا از دیوار ســکوی هیات رئیســه آویزان 
می کردنــد یــا کف زمین پهن می کردند. علی الریجانی که ریاســت 
مجلس را به عهده داشــت یکی از این بنرها را از روی ســکو به پایین 
انداخــت و بــه این رفتارها اعتراض کرد. هرچند الیحه پالرمو عاقبت 
به خیر شــد و تعیین تکلیفش موکول به نظر شــورای نگهبان گردید 
اما جنجال ها برای الیحه منع تأمین مالی تروریســم )CFT( به این 

ســادگی ها حل و فصل نشــد و تا دو ماه دیگر متوقف شد.

پیامک هایی برای رأی ندادن
بعد از تعطیالت یک هفته ای مجلس، درست یک روز مانده به بررسی 
الیحه منع تأمین مالی تروریسم، علیرضا رحیمی عضو هیات رئیسه 
مجلس دهم خبر از ارســال پیامک هایی منســوب به بسیج در جهت 
مقابله با تصویب این الیحه می دهد. او در صفحه توئیترش می نویسد: 
در آســتانه بررســی نهایی الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین 
مالی تروریســم در مجلس، موج دوم پیامک های هشــداری از سوی 
تشکل های منسوب به بسیج و جامعه دانشجویی برای اکثر نمایندگان 
از امروز به راه افتاده اســت. ســازماندهی پیامکی بسیج علیه مجلس 
از نظــر او در نــوع خــود بدیع بود. اتفاقًا مصطفــی کواکبیان هم این 
ماجرا را در صحن علنی مجلس فاش کرد. او گفت ظرف یک شــب، 
600 پیامک برای هر نماینده ارسال شده که معلوم نیست هزینه آن 
از کجا تأمین می شــود؟ او گفت: خوب اســت که تشــکل های بسیج 
دانشــجویی اینقدر دغدغه مند هســتند اما من هم جانبازم و دلم برای 
مملکت می ســوزد. چرا به ما می گویند به خون شــهدا خیانت نکنید؟! 
بدانید که شــهدا قطعًا از اینکه آمریکا چوب الی چرخ بانک های ما 
بگذارند، ناراحت خواهند بود. مخلص پیامک دهندگان هم هســتیم 
اما بدانید که اطالعات یک طرفه به شما داده اند؛ یک جلسه با آقای 

شــمخانی بگذارید و ببینید که اوضاع از چه قرار اســت.
البته رحیمی در تویئتی دیگر باز به جوسازی مخالفان لوایح چهارگانه 
اشــاره می کند و می نویســد: اکثریت مجلس پیوستن به کنوانسیون 
مقابله با تأمین مالی تروریســم را به نفع کشــور می دانند و مالحظات 
الزم در دولت و نیز مراجع مهم امنیتی کشــور بررســی و تمهید شده 
است. فضا سازی گسترده علیه مجلس و نمایندگان به تحریک کدام 

مراکز و پایگاه ها صورت می گردد؟!
فــرج اهلل رجبی نماینده شــیراز هم بــه خبرآنالین گفت برخی تمام 
تــالش خــود را کردند تا بــر تصمیم نمایندگان تأثیر بگذارند و از چند 

روز قبل با ارســال پیامک ها این پروژه را کلید زدند.

سکوت دوماهه
هــر چنــد در زمــان تصویب برجام هم این ســر و صداها در مجلس 
غوغایی به پا کرده بود اما این بار گویا ماجرا تفاوت داشــت؛ چراکه 
درســت در میان داد و فریادها، غالمرضا تاجگردون پیشــنهادی داد 
که علی الریجانی به سرعت با به رأی گذاشتن این پیشنهاد موافقت 
کرد. پیشنهاد تاجگردون مسکوت گذاشتن دو ماهه این الیحه بود تا 
در این مدت مشــخص شــود اروپایی ها در برجام چه رفتاری خواهند 
داشت. وقتی تاجگردون این پیشنهاد را ارائه کرد الریجانی هم سریعًا 
آن را به رأی گذاشــت و با موافقت نمایندگان رو به رو شــد. )اینجا( 
اینکه چطور شــد تاجگردون بدون هماهنگی با فراکسیون امید اقدام 
به جمع آوری امضا برای مســکوت گذاشــتن الیحه CFT می کند و 
الریجانی هم بدون هیچ مقاومتی آن را می پذیرد کمی سؤال برانگیز 
بود؛ مســئله ای که برخی نمایندگان آن را نوعی چراغ ســبز الریجانی 

به تاجگردون برای انجام این کار دانســتند.
فرج اهلل رجبی از نمایندگان شــیراز که مخالف مســکوت ماندن این 
الیحه بود، به خبرآنالین گفت: با توجه به جو ســازی ها این احتمال 
وجود داشــت که الیحه CFT در صحن رأی نیاورد و از دســتور خارج 
شــود. بنابراین این یک ترفند برای جلوگیری از این کار بود. رجبی 
می گفــت بــه نظرم باید اجازه می دادند تکلیف معلوم شــود. او معتقد 
بــود قطعــًا رأی مجلس به این الیحه با آنچه مخالفان به راه انداخته 

بودند متفاوت بود.
جلسه الریجانی با جامعه مدرسین

برخی از نمایندگان نیز تصیم دیروز مجلس را به جلسه علی الریجانی 
با جامعه مدرسین قم ربط می دادند و می گفتند شاید نتیجه این جلسه 
الریجانی را به اینجا رســاند که هدایت جلســه را به مسکوت گذاشتن 
الیحه CFT بکشاند. چراکه حجت االسالم محمود رجبی عضو جامعه 
مدرســین حوزه علمیه قم با اشــاره به این جلسه ویژه گفت: متاسفانه 
علی رغم توضیحات اعضای جامعه مدرســین درباره عواقب تصویب 

ایــن الیحه، آقای الریجانی موافق تصویب FATF بود.
اما پایگاه خبری جامعه مدرســین در خبری نظری متفاوت ارائه کرد 
و نوشــت: جلســه خوبی بود و قرار شد رییس مجلس شورای اسالمی 
اقدام های الزم جهت رفع نگرانی های مطرح شده را به انجام برسانند.

ماجرای لوایح چهارگانه چیست؟
اما ماجرای این لوایح چیســت که مخالفانش اســم لوایح »چهارقلو« 
و »اســتعماری« روی آن گذاشــتند و بر ســر تصویبش هم آنچنان 
جنجالــی در مجلــس به پا کردند که حتــی الریجانی هم برای اداره 
جلســه با چالش رو به رو شــد. هرچند صحن علنی بهارستان چندان 
هم با این رفتارها بیگانه نبود و پیش از این در بزنگاه تصویب برجام 
این فریادها را به خود دیده بود اما توضیحات علی شمخانی و عباس 
عراقچی در جلســه غیر علنی و بدون سانســور هم نتوانســت آبی بر 
آتش مخالفت مخالفان بریزد؛ مخالفانی که از چالش های امروز برجام 
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گویا به ســر منزل مقصود رســیده اند و صدایشان در گلو قدرت گرفته 
اســت حاال با پســوند برجام 2 و ۳ از لوایح دولت یاد می کنند و با هر 

ترفندی می کوشــند تا از تصویبش جلوگیری کنند.
 همه این قیل و قال ها بر ســر لوایحی اســت که زمزمه هایش از یک 
ســال پیــش آغاز شــد و دلیل طرح آن هم تغییــر وضعیت ایران در 
گروه اقدام مالی FATF اســت؛ همان ســازمان غیر دولتی که توسط 
گروه کشــورها G7 برای مقابله با پول شــویی تشــکیل شــد و بعد از 
حوادث یازده ســپتامبر مســئله تأمین مالی تروریسم )CFT( به عنوان 
مســیری تازه برای این ســازمان مطرح و این موضوع به عنوان یک 
مأموریت جدید به آنها محول شد. در سال 2008، مسئله تأمین مالی 
فعالیت های اشــاعه ای و تســلیحات کشــتار جمعی شیمیایی و اتمی 
به عنوان دیگر مأموریت های این گروه در فهرســت کارشناسی های 

FATF قرار گرفت.
ســال گذشــته وقتی حســن روحانی می خواست الیحه بودجه 97 را 
به مجلس ارائه کند در راســتای این شــفافیت مالی یک قدم عملی 
برداشــت و آن هم ماجرای حذف جدول شــماره 17 بود. اما اقدامات 
دولــت برای تغییر وضعیت خاکســتری ایــران در FATF به این یک 
گزینه ختم نشــد و چهار الیحه الیحه پالرمو یا همان »الیحه الحاق 
ایران به کنوانســیون مبارزه با جرائم ســازمان یافته«، »الیحه الحاق 
ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم«، »الیحه اصالح 
قانــون مبارزه با پولشــویی« و »الیحه قانــون مبارزه با تأمین مالی 
تروریسم« نیز برای اصالح قوانین راهی مجلس شد. همان لوایحی 
کــه بــا تصویبش می تواند راهی باشــد برای ورود ایــران به اقتصاد 

جهانی و مبادالت بانکی.
تصویب و ایراد شورای نگهبان

بهمــن 96 بــود کــه الیحه »پالرمو یا همان الیحــه الحاق ایران به 
کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته« پیش از سه الیحه دیگر در 
صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شد؛ هرچند همه فضاسازی های 
اصولگرایان مجلس دهم 80 رأی مخالف را توانست پای این الیحه 
ثبت کند، اما باز آرای موافق بر مخالف چربید. اما این بار برای تبدیل 
شــدن به قانون با مانع شــورای نگهبان روبرو شــد. شورای نگهبان 
ترجمــه ایــن الیحه را غیــر دقیق خواند و همین یک جمله کافی بود 
تا مخالفان در بهارســتان آن را تبدیل به پیراهن عثمان کنند و دم از 
خیانت و فریب کاری بزنند. موضوعی که دولت به آن واکنش نشان 

داد و ادعــای غیر دقیق بودن را رد کرد.
الیحه مبارزه با پولشــویی هم شــرایطی بهتر از پالرمو نداشــت و 
مــوج مخالفت نمایندگان اصولگرای مجلــس با محتوایش آنچنان 
شــدت گرفته بود که بر ســر آن هیاهویی در مجلس به پا شــد. احمد 
ســالک، حاجــی دلیگانی، ذالنوری و ادیانی در صــف منتقدان قرار 
داشــتند. اما نهایتًا سرنوشــت این الیحه و همینطور الیحه منع تأمین 
مالی تروریســم به فرجام رســید و نمایندگان کلیات این دو الیحه 

را تصویب کردند. البته بررســی جزئیــات و تصویب نهایی همچنان 
متوقف مانده است.

آیا رهبری مخالف این لوایح است؟
از هر 10 کلمه ای که مخالفان در جهت نقد این چهار الیحه به زبان 
می آورنــد؛ حتمــًا یکی از آنها این اســت که رهبری با تصویب چنین 
لوایحی مخالف اســت! و اساســًا این لوایح لوایحی استعماری هستند. 
موضوعی که مصطفی کواکبیان نسبت به آن واکنش نشان داد و در 
گفت و گو با خبرآنالین به جلسه سران قوا اشاره کرد و گفت: سران قوا 
در جلسه ای بر لزوم تصویب این لوایح تاکید داشتند پس بنا به ادعای 
این آقایان، سران سه قوه هم نعوذباهلل استعماری هستند؟!عبدالرضا 
هاشــم زایــی هم که دل پری از نــوع مخالفت منتقدان به این لوایح 
داشــت، درباره اســتعماری خواندن آن به خبرآنالین گفت: تا حرکتی 
می خواهد برای تلطیف فضای بین الملل به نفع کشــور شــکل بگیرد، 
فوراً عده ای شــعار می دهند که این اســتعماری است. او درباره اصرار 
مخالفــان بــر این موضوع که رهبری با تصویــب این لوایح مخالف 
اســت، گفت: رهبری اگر مخالف باشــند، این موضوع را شفاف مطرح 
می کننــد. مســلمًا وقتی هم چنیــن مخالفتی را بیان کنند این کار در 
مجلس انجام نمی شــود. اما عده ای هســتند -که در زمان امام )ره( 
هم اینگونه رفتار می کردند- که مدعی اند رهبری یواشــکی به آنها 
چیزی گفته اســت! من این را قبول ندارم، رهبری هیچگاه یواشــکی 

حرفی را مطرح نمی کنند.
بهــروز نعمتــی هم درباره مخالفت رهبری با این لوایح به خبرآنالین 
گفت: حتمًا اگر مخالفتی وجود داشــته باشــد رهبری این مخالفت را 
به گوش مســووالن می رســانند بعید می دانم چنین چیزی باشد؛ ولی 
اینکه چرا مخالفان این موضوع را مطرح می کند بی اطالع هســتم. 
البتــه کامــاًل اطمینان دارم که موضوعی به ایــن مهمی حتمًا مورد 

وفاق کلیت نظام است.

 همه این قیل و قال ها بر ســر لوایحی است 
که زمزمه هایش از یک سال پیش آغاز شد 
و دلیــل طرح آن هــم تغییر وضعیت ایران 
در گروه اقدام مالی FATF اســت؛ همان 
سازمان غیر دولتی که توسط گروه کشورها 
G7 برای مقابله با پول شویی تشکیل شد و 
بعد از حوادث یازده ســپتامبر مسئله تأمین 
مالی تروریســم )CFT( به عنوان مسیری 
تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع 
به عنوان یک مأموریت جدید به آنها محول 

شد
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 زمانی که ترامپ با آن موها و رفتار متفاوتش رییس جمهور آمریکا شد 
بسیاری در ایران او را با احمدی نژاد مقایسه کردند. مقایسه احمدی نژاد 
و ترامــپ چنــدان قابل پذیرش نبود چون خواســتگاه آنها با هم متفاوت 

بــود. یکــی به نداری اش افتخار می کرد و دیگری به دارایی های خود.
پیــروزی هــر دو آنهــا اما یک اتفاق ویژه بود. یک اتفاق که مردم ایران و 

حاال مردم جهان را تحت تأثیر خود قرار داده اســت.
احمدی نژاد و ترامپ اما یک شباهت بزرگ به یکدیگر دارند. آن ها وقتی 
پیروز شدند و کسی آنها را جدی نگرفت. همه گفتند آنها نمی توانند، چه 

می دانند سیاســت چیست و دنیا چه شکلی است.
ترامــپ و احمــدی نژاد برای اینکه این نگاه را بشــکنند تصمیم گرفتند 

تصمیمــات بزرگ بگیرند و کارهای عجیب کنند.
احمدی نژاد آنقدر می خواست متفاوت باشد که تاریخ انقالب را به بعد از 
84 و قبل از آن تقسیم می کرد. او بر این باور بود به اندازه همه دولت های 
ایران کار کرده اســت. کارهایی که فقط از او و دولتش برمی آمده اســت.

ترامپ هم حاال تصمیم گرفته است آمریکای جدیدی بسازد. او با خودش 
قرار گذاشته است هرچه اوباما تصویب کرده است لغو کند و تمام تابوهای 

سیاست خارجی آمریکا را بشکند.
رییس جمهور آمریکا برجامی را که همه جهان تحســینش می کردند را 
با یک امضا به پایان رســاند. توافق اوباما با کوبا را لغو کرد. از بســیاری 

توافق های مهم جهانی خارج شد. حاال هم با رهبرکره شمالی پشت یک 
میز نشســته و به دنبال رســیدن به یک توافق بزرگ است.

ترامپ به ایران هم پیشــنهاد داده اســت برای توافقی ورای برجام باید 
با او گفت وگو کند.

متفاوت ترین رییس جمهور ایاالت متحده می خواهد همه کارها را به نام 
خود سند بزند. ترامپ می خواهد همه مردم جهان اوباما، بوش، کلینتون 

و دیگر روســای جمهور آمریکا را فراموش کنند.
ترامــپ بعــد از دیدار با کیم جونــگ اون گفت: »باید جهان بداند رئیس 

جمهور آمریکا عوض شــده اســت. وزیر خارجه عوض شده است.«
احمدی نژاد می خواســت به کارهای خود نشــان دهد ایران دچار یک 
تغییر بزرگ شــده اســت. او می خواســت به همه جهان نشان دهد ایران 
دوران او با ایران هاشمی و خاتمی فرق می کند. ترامپ هم حاال با توجه 
بــه قدرت نظامی و اقتصــادی آمریکا می خواهد به همه جهان به جهان 
بفهمانــد اوســت که حرف اول و آخــر را می زند حاال می خواهد مرکل با 
اخم و دستان روی میز گذاشته با او برخورد کند یا رییس جمهور فرانسه 

دستش را به محکمی بفشارد.
در حال حاضر دنیای ترامپ شــبیه دنیای هیچ سیاســتمداری نیســت. 
ترامــپ می خواهــد خودش را بــه همه اثبات کند به ویژه آنهایی که او را 

جدی نمی گرفتند.

وجه تشابه احمدی نژاد و ترامپ

مصطفی داننده
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مجیدرضا حریری عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه رانت و سوبسید تولید را ورشکست کرد، گفت: مشکل 
تولید مالیات، قاچاق، بیمه و سود بانکی نیست، بلکه مشکل تولید فساد و ۳۰ سال رانتخواری است. اگر وضع 
تولیدکننده ها خراب است، از کجا برج می سازند؟مجیدرضا حریری چهره شناخته شده اتاق بازرگانی تهران و 
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگویی متفاوت تولید داخلی را به چالش کشید و مدعی شد که طی 
4۰ سال گذشته انواع رانت ها و سوبسیدها به تولید داخلی داده شده ولی تولیدکنندگان داخلی برای کشور هیچ 
عایدی نداشته اند.وی مدعی شده که مشــکل تولید داخل مالیات، قاچاق، بیمه و سود بانکی نیست، بلکه ۳۰ 
سال رانتی است که به تولید داده شده است.حریری با بیان اینکه سیستم تولید در کشور خراب است، مشکل 
تولید را فساد دانست و گفت: تولیدکننده همیشه می نالد و می گوید »وضعم خراب است.«، اما می بینیم که روز 
به روز برج می سازند. اگر وضع خراب است که نمی توان برج سازی کرد، این به دلیل عدم شفافیت است. البته 

عدم شفافیت »آن طرف« میز هم هست.

طی گفت و گویی تفصیلی با مجید رضا حریری مشکالت 
تولید در کشور بررسی شد

رانت و سوبسیدکشور 
را ورشکست کرد

گفت وگو: بهمن نظری

سیاســت های دولت برای حمایت   �
از تولیــد را چگونــه ارزیابی می کنید و 
این که این حمایت چه میزانی توانســته 
تولیدکننــدگان داخلی را برای حضور در 

بازارهای بین المللی توانمند کند؟
طی سالهای متمادی گذشته آنچه در حرف 
گفته ایــم همواره حمایت از تولید کننده و 
تولید داخل بوده اســت، به خصوص بعد از 
جنگ تا اآلن سه استراتژی توسعه صنعتی 
نوشــته شده است؛ یک بار در زمان دولت 
اصالحــات، یک بــار در زمان دولت آقای 
احمدی نژاد و سومین بار هم در دولت آقای 
روحانی. اگر به حافظه خودمان رجوع کنیم 
در زمان هــای مختلف ما آمده ایم یک نرخ 
ارز ترجیحی همیشــه برای تولیدکنندگان 

قائل شده ایم.
 زمانــی کــه نرخ دالر 16 تومان بود دالر با 
قیمــت 12 تومان به تولیدکننده می دادیم. 
یــک زمانی که دالر در بازار 90 تومان بود 
به تولیدکنندگان دالر 64 تومانی پرداخت 
می شــد. در زمان آقای هاشمی رفسنجانی 
کــه دالر 500 تومان بــود تولیدکنندگان 
دالر ۳00 تومانی می گرفتند، همیشــه این 

بازی بوده است.
غیــر از 10 ســال اخیر، نرخ ســود بانکی 
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این گونــه بوده که می گفتیم از بخش بازرگانی 12 درصد ســود بگیرید،  
به بخش تولیدی 8 تا 10 درصدی وام بدهید. همیشه از این حمایت های 
مالی، سوبسیدی، رانتی به جز 12 سال اخیر از تولید صورت گرفته است.

در طول ســه دهه اخیر بیشــترین حمایت تعرفه ای دنیا از تولید داخل 
انجام شــده، اآلن متوســط تعرفه 21 درصد است ولی این 21 درصد مبنا 
ندارد، چون اگر بخواهیم متوسط تعرفه را محاسبه کنیم باید روی کاالی 
ساخته شده حساب کنیم. حدود 85 درصد از واردات، یا مواد اولیه است یا 

کاالی واســط یا لوازم یدکی یا کاالی سرمایه ای است.
85 درصــد واردات رســمی ایــران از گمرک که بیــرون می آید می رود 
خطوط تولیدی. پس اگر قرار است بگوییم چه حمایتی از تولید می کنیم 
باید روی کاالهای ساخته شــده بگوییم. در این صورت متوســط تعرفه 
45 درصد اســت، به عبارت دیگر در برابر تولیدکننده پوشــاک 55 درصد 

حمایت تعرفه ای انجام می دهیم.
در لــوازم خانگــی 40 درصد حمایت تعرفه ای انجــام می گیرد، در واقع 

از حمایت سیاســت گذاری و حمایت رانت و سوبســید کم نگذاشته ایم.
نتیجه این حمایت ها چه بوده است؟  �

نتیجه این اســت که امروز ما حدود چهل و چند میلیارد دالر )40 تا 45 
میلیــارد دالری( ارز بــرای خطوط تولید در ســال اختصاص می دهیم. 
قــرار اســت این مواد اولیه در خطوط تولید بــا یک ارزش افزوده تبدیل 
به کاالی صنعتی شــود که می توان آن را در دنیا فروخت. حاال صادرات 
کاالی صنعتی ما چقدر اســت در مقابل 45 میلیارد دالری که ارز به آن 

اختصاص می دهیم.
چقدر است؟  �

مجموع صادرات غیرنفتی به طور متوسط 45 تا 50 میلیارد دالر است. از 
این رقم بر اساس آمار گمرک حدود 60 درصد میعانات، گاز و پتروشیمی 
یعنی هیچی، سوبسید انرژی است که صادر می کنیم، 40 درصد می ماند 
که تقریبًا 16 میلیارد دالر اســت. از این رقم هم بیش از 50 درصد مواد 

خام اســت؛ ســنگ، سنگ آهن، مس یا فوالد و سیمان است.
اگر امروز به کارخانه های ســیمان یا فوالد که انرژی در قیمت تمام شــده 
 ایــن دو کاال، نقــش تعیین کننــده ای دارد، چنانچــه انــرژی را با قیمت 
بیــن المللــی در اختیــار این کارخانه ها قرار دهیــم نمی توانند یک کیلو از 

محصوالت خود را صادر کنند.
آنچه به طور واقعی در ســال صادر می شــود رقمی 6 تا 7 میلیارد دالر 

کاالی صنعتی است.
صادرات صنعتی و کشــاورزی کشــور در سال 7 میلیارد دالر است که از 
این میزان حدود 2 میلیارد دالر مربوط به صادرات محصوالت کشاورزی 
است. معتقدم باز هم بر اساس سوبسید این میزان محصوالت کشاورزی 
صادر می شــود، چون به کشــاورز گازوئیل، برق و آب رایگان می دهیم و 

چیزی را که صادر می کنیم، این تولید نیســت.
مابقی صادرات ما به عراق و افغانســتان اســت. ایران به سایر کشورهای 
دنیا یک میلیارد دالر کاالی صنعتی صادراتی ندارد، به جز یکی دو کارخانه 

ماننــد بوتــان که محصوالت خود را به اروپا صادر می کند.

این نشــان می دهد ما داریم 45 میلیارد دالر واردات انجام می دهیم که 
عمدتًا یعنی بیش از 90 درصد آن در داخل مصرف می شــود، اگر همین 

کاال را وارد می کردیم شــاید ارزان تر به دســت مصرف کننده می رسید.
آیا تولیدات ما بر اساس استانداردهای دنیا صورت می گیرد، مثاًل   �

در شاخص مصرف انرژی یا نیروی کار؟
در دنیا یک سری استانداردها برای تولید داریم، مثاًل در مقابل هر کیلووات 
ساعت برقی که به صنعت می دهید، فالن قدر باید کاالی صنعتی تولید 
شــود یا این میزان ارزش افزوده داشــته باشد. صنعت داخلی هیچ کدام از 
اینها را ندارد. واقعیت آن است که تولید در مملکت فاجعه است. این ها نه 
به دلیل این که تولیدکننده ناتوان است یا اشکال از تولیدکننده است، خیر.

پــس دلیل این که تولیدات داخلی اســتانداردهای بین المللی را   �
ندارند، چیست؟

اشــکال از سیســتم تولید اســت. راحت ترین چیزی که به عنوان تولید 
کننــده طــی این ســال های یاد گرفته ایم این بوده که می گوییم ســود 
بانکی گران اســت، یا مالیات گران اســت و بیمه می گیرند. آیا شــما غیر 
از این چیزی شــنیده اید؟ ســود بانکی اگر در ایران گران اســت، به سود 
بانکی در حســابداری صنعتی هزینه تأمین مالی یک کاال می گویند. اثر 
ســود بانکی در قیمت تمام شــده کاال حداکثر 7 درصد می تواند باشد. اگر 
فنجانــی را تولیــد کردیــد به قیمت 100 تومان 7 تومان آن هزینه تأمین 
مالــی اســت. اآلن 20 درصــد به تولید کننــده می دهیم این را 5 درصد 

کنیم مانند میانگین دنیا.
در ایــن صورت چه اتفاقی برای تولید داخلی می افتد؟  �

اگر ســود بانکی 5 درصد شــود ســه چهارم از 7 درصد حذف می شــود، 
یعنی 4 تا 5 درصد در قیمت تمام شــده اثرگذار اســت. آیا گیر تولیدکننده 
همین 4، 5 درصد اســت وقتی 40 درصد تعرفه در برابر کاالی خارجی 

حمایت می شود.
تولید داخل در برابر واردات و قاچاق ضربه پذیر است. برای واردات حداقل 
40 درصد تعرفه اعمال می شــود، ضمن این که قاچاق هم مفت نمی آید؛ 

قاچاق ۳0 درصد هزینه دارد تا وارد کشــور شود.
با تولیدکننده صحبت می کنید بالفاصله می گوید ســود بانکی باالست یا 
این که بیمه تأمین اجتماعی باالست. هزینه بیمه تأمین اجتماعی در ایران 
با معدل دنیا فرقی نمی کند. هر کس خالف این را می گوید با عدد و رقم 
بیایــد تــا ثابت کنم. ولی نمی گویند در هیچ کجای دنیا حداقل دســتمزد 
200 دالر نیســت. کشــورهایی که در حال رقابت با ما هســتند از 500 تا 
2000 دالر در ماه به کارگر دســتمزد می دهند. هزینه دســتمزد کارگر در 
تولید چیزی حدود 7 درصد است؛ چرا این را فراموش می کنیم؟ بنابراین 
مــا می دانیم درد تولید چیســت، اما عالئــم و آالرمی که می دهیم غلط 
اســت. در نتیجه نمی توانیم این درد را درمان کنیم، مثاًل در ســرمان یک 
غده ای داریم می رویم دکتر می گوییم دســتمان درد می کند، نمی گوییم 

مثاًل سرمان درد می کند.
اقتصاد یک موجود زنده اســت. اگر در ناحیه گردن یکی از دیســک ها 
روی نخاع فشار بیاورد ممکن است دستت درد بگیرد، ولی پزشک ماهر 
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آن اســت که بفهمد دســت عیب و ایرادی ندارد و مهره گردن عیب دارد 
و باید درمان شود.

پزشــکان اقتصاد ایراناز آالرم مریض، تشــخیص درســت نمی دهند. در 
نتیجــه مــا همــواره به خطوط تولیدی رانت تزریق می کنیم و ســه دهه 

است که نتیجه ای نگرفته ایم.
راه حل این معضل چیست؟  �

بخشی از راه حل این مشکل به ساختار کالن اقتصاد برمی گردد، اقتصاد 
باید شــفاف، رقابتی و آزاد شــود. در اقتصاد غیرشــفاف وارد کننده و تاجر 
همیشــه ناله می کند که چیزی ندارد چون شــفافیت وجود ندارد. شفاف 
نیســت این کــه چقدر وارد می کنم، با چــه قیمتی وارد می کنم، چقدر در 
بازار می فروشــم و این که ســاالنه چه میزانی درآمد دارم، شفافیت وجود 
نــدارد، پس بنابراین می توانم دروغ بگویم، صادرکننده و تولیدکننده هم 

این گونه هستند.
تولیدکنندگان که همیشــه از روند کاری خود ناراضی هستند؟  �

تولیدکننده همیشه می نالد و می گوید »وضعم خراب است.«، اما می بینیم 

که روز به روز برج می سازند. اگر وضع خراب است که نمی توان برج سازی 
کرد، این به دلیل عدم شــفافیت اســت. البته عدم شــفافیت »آن طرف« 
میز هم هســت. سیاســت ها شفاف نیست، فساد مالی و اداری داریم. رتبه 
ایران در شفافیت دنیا 148 بین 170 کشور است، یعنی هرجایی می روید 
یــک میــزی وجود دارد که باید به تــو جواز بدهد،  امضای طالیی دارد و 
مجبورید رشوه بدهید تا امضای طالیی را بگیرید، آن ور میز کثیف است.

معتقدم فســاد در افکار ما نهادینه شــده اســت و همه ما در یک چرخه 
یک اقتصاد فاســد داریم دعوا می کنیم. این دعوا برای خشــکاندن فساد 
نیســت، این دعوا برای کم بودن ســهم اســت. همه افراد جامعه به نوعی 
درگیر این دعوا هســتند؛ کارمند به یک شــکل، دانشــجو به شکل دیگر، 
اســتاد به شکل دیگر و ...، پزشــکی که زیرمیزی می گیرد، مهندسی که 

امضافروشی می کند و... .
در واقع گام اول برای حل معضل تولید و اقتصاد شــفافیت است؟  �

بله، اگر شــفافیت وجود داشــته باشد، مشخص می شود منی که ۳0 سال 
در این مملکت مدیر یا معاون وزیر بوده ام امروز که بازنشســته می شــوم 
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چرا باید یک کارخانه چند ده میلیارد تومانی داشــته باشــم. اگر شفافیت 
باشــد پاســخ سؤال مشخص است. پس شــفافیت عالج اصلی است. در 
ادامه اقتصاد باید آزاد شــود تا همه انرژی های اقتصادی بتواند کار کند 

و رقابت پذیری ایجاد شود.
اگــر در کشــور رقابــت کردن را یاد نگیریم کمــا اینکه اآلن با تعرفه 40 
ـ فرض کنید واردکننده ای یک فنجان را به قیمت  درصدی بلد نیستیمـ 
100 تومــان خریــداری می کند، زمانی که آن را وارد گمرک می کند باید 
40 تومــان پرداخــت کنــد، به عالوه 9 درصد مالیات ارزش بر افزوده و 4 
درصد مالیات علی الحساب بدون احتساب هزینه های جانبی 15۳ تومان 
هزینه واردات یک فنجان اســت. این واردکننده نســبت به تولیدکننده 
داخلــی 50 تــا 60 درصد اضافه تر هزینه می کند. پس چرا این واردکننده 
ـ در  بــا ایــن هزینه ها می تواند در بــازار با تولیدکننده داخلی رقابت کندـ 
ایــن صــورت چه توقعی داریم که محصوالت داخلی را در کشــورهای 
دیگــر کــه حمایتی مانند تعرفه وجود ندارد، بفروشــیم؟ تولیدکننده یاد 
نگرفته که رقابت کند. پروســه تولید در مملکت، همیشــه الی پنبه بوده 

و معلول بار آمده است.
ایــن اتفاقاتی اســت که ما برای سیســتم تولید داخلــی فکر نکرده ایم، 

تصمیمات شــعاری بچه گانه، سیاسی و رأی جمع کن ارائه می دهیم.
نتیجه این شــده که بعد از چهل ســال تولیددر داخل اقتصادی اســت و 

تولیدکنندگان از رقابت می ترسند.
یک نمونه خودروســازان هســتند که با وجود حمایت همه جانبه دولت و 

مجلــس محصوالت آنها توان رقابت با خارجی ها را ندارد.
مــردم همــواره صبحــت اتومبیل را می کنند اما مگر در کدام رشــته 
می توانیم با کاالهای خارجی رقابت کنیم؟ در هیچ کدام از محصوالت 
نمی توانیم رقابت کنیم. چرا قیمت تمام شده تولید داخل ما بسیار گران 
است؟ چون تنبل هستیم، چند کارخانه در ایران می شناسید که صاحب 
سرمایه آن مدیریت را به عهده نداشته باشد؟ به تعداد انگشتان دست. 
در دنیا مدیریت یک علم است، وقتی پول دارم قرار نیست کارخانه را 
مدیریــت کنــم. از حجره داران بازار تا کارخانه داران می دانند کار مالی 
بلد نیستند و نمی توانند دفاتر خود را بنویسند، می روند یک مدیر مالی 
مجرب استخدام می کنند. اما برای مدیر کارخانه می گویند »من خودم 
هستم نه پسرم، نه دامادم.«، چون فکر می کنند این تخصص نیست، 

مگر می شــود مدیریت تولید تخصص نباشد؟
طرف می گوید »من خودم مهندســم پس مدیر خوبی هســتم.«، مثاًل 
مهندس مکانیک چرا باید یک کارخانه آجرســازی خوب داشــته باشد؟ 
دانش مدیریت نداریم در بخش دولتی و خصوصی، البته این مطلق نیست. 
بهره وری بسیار پایین است. می گویند کارگر ایرانی کار نمی کند. چگونه 

اســت که کارگر ایرانی در اســترالیا یا کانادا کار می کند؟
بهره وری مقوله کارگری نیســت و مقوله مدیریتی اســت. وقتی کارگر 
در خط تولید کار نمی کند یعنی این که مدیریت ضعیف اســت، یعنی بلد 

نیستید از کارگر کار بکشید.

تولیدکننده همیشه می نالد و می گوید 
»وضعم خراب اســت.«، اما می بینیم 
که روز به روز برج می سازند. اگر وضع 
خراب است که نمی توان برج سازی 
کرد، این به دلیل عدم شفافیت است. 
البته عدم شــفافیت »آن طرف« میز 
هم هست. سیاست ها شفاف نیست، 

فساد مالی و اداری داریم
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وقتی 16 سال قبل، مسووالن صنعت نفت ایران مهر موافقت خود را زیرمتن 
قــرارداد صــادرات گاز به امارات می زدند هرگز گمان نمی کردند صفحات این 
قرارداد نه برای اجرا، بلکه برای بازخوانی هزار باره به بهانه شناسایی مقصر بارها 
ورق بخورد.شنیده ها حاکی از این است که پس از مدت ها حکم نهایی دادگاه 
پرونده کرســنت به زودی امضا خواهد شــد؛ حکمی که تاکنون گمانه زنی های 
زیادی درباره سرنوشت آن مطرح شده و درحالی که پیش بینی می شد ایران به 
خاطر تصمیم مقامات دولت وقت برای انجام ندادن تعهدات بین المللی در نهایت 
جریمه خواهد شــد، خیلی از صاحب منصبان در داخل کشــور، پیش تر و بیشتر 
از مدعیان اماراتی پروژه ســعی در مطرح کردن اعداد نجومی به عنوان جریمه 
احتمالی ایران داشتند و اکنون با مروری بر همه گمانه زنی های مختلف ازسوی 
افراد عموماً غیرمرتبط با صنعت نفت، باید دید مذاکرات طوالنی سال های اخیر 
چقدر خواهد توانست فشارهای امارات و برخی ایرانی ها برای افزایش نجومی 
جرائم را خنثی کند و حکمی معقول تر برای این پرونده پرماجرا به همراه داشته 
باشد.قرارداد صادرات گازبه امارات بین شرکت اماراتی کرسنت و شرکت ملی 
نفت ایران در سال 1۳81 امضا شد. مذاکرات فروش گاز ایران به امارات از سال 
1997 آغاز و در نهایت این مذاکرات به امضای قرارداد کرسنت در سال 2001 
منجر شــد؛ بر اســاس مفاد این قرارداد، با ســاخت خط لوله ای از میدان سلمان 
به امارات، مقرر شــد گازهای همراه میدان نفتی ســلمان از مخزن مشترک با 
ابوظبی به میزان 500 میلیون فوت مکعب در روز به این کشــور صادر شــود.

یک روی ســکه امضای این قرارداد برقراری تعامل اقتصادی با امارات با افق 
وابسته کردن این کشور به گاز ایران و روی دیگر این سکه مخالفانی بودند که 
لوای ارزان فروشی گاز را از همان سال تا کنون به دست گرفته اند. موافقان و 
مخالفانی که مشت های خود را مقابل هم گره کردند؛ غافل از اینکه هدررفت 

و بی هدف سوختن گاز میدان سلمان آتش به جان ثروت ملی انداخته است.
در نهایت یکدســت نشــدن این مشت ها بود که باعث شکایت طرف اماراتی و 
گشــایش پرونده کرســنت در دادگاه بین المللی شد و زمزمه های جریمه شدن 
ایران نیز به گوش رسید. هرچند برخی مسئوالن وقت که مخالف اجرای قرارداد 

بودند ادعا داشتند که حتی اگر ایران با لغو این قرارداد نیز جریمه شود خسارت 
وارده به کشــور بســیار کمتر از خسارتی اســت که از جانب اجرای این قرارداد 
به کشــور می رســد.البته این مسائل صفحات نخستین این پرونده را تشکیل 
می دادند و زمانی که دو طرف پای میز مذاکره می نشستند و درمورد قیمت گاز 
صحبت می کردند کمتر کسی گمان می کرد این پرونده تا این حد قطور شود.

از اعمال تخفیف تا زمان دقیق برای صادرات
البته این پرونده خالی از شایعه و حاشیه نبود. حاشیه هایی که گاهی خبر از تخفیف 
20 درصــدی ایــران به امارت می داد و زمانی دیگر زمان دقیق صادرات گاز را 
اعالم می کرد و آنقدر تاثیرگذار بود که حتی متن را هم تحت تأثیر قرار می داد.

برای راه نجات یافتن از این هزارتو، پای اماراتی ها هم به ایران باز شد اما مذاکرات 
باز هم به نتیجه نرسید و در نهایت با عدم حصول توافق به پایان رسید و هیات 
اماراتی به کشورش بازگشت. هرچند بارها بعد از این سفر آمادگی خودشان را 

برای دریافت گاز ایران اعالم کردند.
شرکت کرسنت امارات حتی مدعی شد که باالترین قیمت منطقه ای را برای 
خرید گاز به ایران پیشــنهاد کرده اســت. این شرکت مدعی شد که با پیشنهاد 
قیمت 180 دالر به ازای هر هزار متر مکعب گاز در تالش است تا مساله صادرات 
گاز جمهوری اسالمی ایران به امارات نهایی شود. البته مخبر وقت کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اسالمی، به این ادعا پاسخ داد و با بیان این که مبلغ منتشر 
شده پیرامون صادرات گاز بر اساس قرارداد کرسنت مستند نیست، گفت: قیمت 

گاز صادراتی را دولت ایران باید اعالم کند نه طرف اماراتی.
پای ایران به دادگاه الهه باز شد

در نهایت در 27 تیرماه ســال 1۳88 شــرکت نفتی کرســنت امارات با صدور 
بیانیه ای رسمی اعالم کرد درپی اختالف با ایران برسر پرونده فروش گاز، به 
مراجع داوری بین المللی مراجعه خواهد کرد. کرســنت دلیل مراجعه به مراجع 
بین المللــی بــرای داوری در این پرونده را تأخیر ایران در صدور گاز براســاس 

قرارداد مورد توافق بین دو کشور اعالم کرد
دادگاه الهه در سال 201۳ اعالم کرد که این قرارداد از لحاظ قانونی الزم االجرا 

دلواپسانیکهآببهآسیابدشمنمیریزند

چالشکرسنت
ودایههای
مهربانتراز
مادر

پونه سادات ترابی
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است و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند. اما این اتفاق بازهم نیافتاد 
ودادگاه الهه تصمیم به جریمه کردن ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی 

گرفت.
آمار و ارقام از کجا آب می خورند؟

با اینکه مبلغ غرامت رســماً از ســوی دادگاه الهه اعالم نشــده است اما هر از 
چندگاهی مسئوالن ایرانی که شاید سمتی هم در صنعت نفت ایران نداشته اند، 
مبالغ مختلفی را برای جریمه اعالم می کنند. نخستین بار در 25 آذرماه سال 
92 علیرضــا زاکانــی نماینده تهران و رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی 
مجلس در آستانه پایان مهلت ارائه گزارش ایران در این باره گفته بود که این 
پرونده در الهه با موضوع فســاد در حال رســیدگی اســت و ما امروز در حال 
دست برداشتن از اعتراض به حق ضایع شده خود درباره فساد در این قرارداد 
هســتیم و در صورت محکوم شــدن ایران در داوری کرســنت، دولت باید بین 
8 تا ۳5 میلیارد دالر خســارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند.چندی 
بعد محمدرضا نعمت زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در خرداد ســال 
1۳9۳ رقــم 18 میلیــارد دالری را به عنــوان جریمه ایران اعالم کرد و گفت: 
احمدی نژاد دستور بازنگری در قرارداد کرسنت را داد اما این کار انجام نشد و 
در نهایت دادگاه ایران را به پرداخت 18 میلیارد دالر جریمه محکوم کرد. این 
اظهارات درحالی مطرح شد که حتی هنوز هم حکم نهایی دادگاه در این زمینه 
در دسترس نیست و اصاًل صادر نشده است.حدود یک سال بعد از اظهار نظر 
نعمت زاده، علی جنتی، وزیر وقت ارشاد در نشست علنی مجلس در 19 خرداد 
1۳94 درمورد کرســنت اظهار کرد: این موضوع قراردادی بوده که در گذشــته 
بین وزارت نفت و شــرکت کرســنت که این شــرکت توسط یک فرد عراقی با 
بعضی از مقامات شارجه در امارات متحد عربی تشکیل شده و قراردادی بین 
وزارت نفت ایران و این شرکت امضا شده که موضوع آن صدور گاز به امارات 
متحده عربی بوده و این مسائل و مشکالت زیادی را دارد. وی ادامه داد: بعضًا 
وزرای بعدی که بر ســر کار آمدند به تعهدات خود در قبال این قرارداد عمل 
نکردند و به دنبال این اقدام طرف اماراتی به دادگاه الهه شــکایتی را مطرح 

کرده و موضوع در حال حاضر در دادگاه الهه مطرح است. این پرونده، پرونده 
بســیار حساســی اســت و با ادعای آنان، ایران را در یک مرحله به 1۳ میلیارد و 
850 میلیون دالر محکوم کرده اند.در 19 مهرماه ســال 1۳95، مجدداعلیرضا 
زاکانی، در نشســتی خبری به تشــریح ابعاد تازه ای از فســاد در قرارداد نفتی 
کرســنت پرداخت و طبق یک حســاب سرانگشتی اعالم کرد که به طور کلی 
ایران در کرســنت 56 میلیارد دالر ضرر کرده اســت.یکی دیگر از عجیب ترین 
اظهار نظرات متعلق به مصطفی هاشمی طبا، نامزد انتخابات دوازدهمین دوره 
ریاســت جمهوری بود که در یکی از مناظره هایی که در تاریخ 15 اردیبهشــت 
1۳96 بین دیگر نامزدها برگزار شــد خبر از جریمه 14.5 میلیارد دالری ایران 
در این پرونده داد.در آخرین جریان ســازی درباره جریمه ایران در این پرونده 
حقوقی، چندی پیش محسن کوهکن، نماینده حوزه انتخابیه لنجان در دهمین 
دوره مجلس شــورای اســالمی در مجلس فریاد زد »ملت ایران بدانید که با 
رفتار وزیر نفت به پرداخت 18 میلیارد دالر محکوم شده اید«، ادعایی که البته 
بازهم مانند قبلی ها تکذیب شد. نماینده لنجان که در دفاع از آتش زدن برجام 
در مجلس ســخن می گفت، با تاکید بر اینکه ما دنبال عقده گشــایی نیستیم و 
نماینده ملت هستیم، ادامه داد: این صحبت ها نباید پوششی بشود برای اینکه 
اتفاق نامیمونی که علیه ایران انجام شــد و با اقدام وزیر نفت، ملت ایران به 
پرداخت 18 میلیارد دالر دالر محکوم شــد، مخفی بشــود. ملت ایران بداند که 
با رفتار وزیر نفت به پرداخت 18 میلیارد دالر محکوم شــده اید.این اظهارات 
درحالی مطرح شده است که همواره وزارت نفت میزان جریمه تعیین شده برای 
کرسنت را تکذیب کرده و بیژن زنگنه، وزیر نفت با اشاره به موضوع کرسنت 
تاکید کرد: هیچ چیزی قطعی نیســت؛ خبری از اعداد نجومی و فوق نجومی 
که مطرح می شــود، نیســت. ایران فعاًل جریمه ای نشده است و اصاًل خبری از 
این اعداد نیست. ما در موضوع کرسنت مدعی هستیم که چرا یک عده ای با 
بی تدبیری اینقدر کشور را در معرض خطر قرار دادند. زنگنه و دیگر مقام های 
وزارت نفت بارها تاکید کردند اعالم برخی رقم های نجومی برای جریمه ایران 
در کرسنت درحالی که هیچ حکمی نهایی نشده است، به طرف اماراتی کمک 
می کند در دادگاه با اســتناد به گمانه زنی های داخلی، ادعای خســارت خود را 
باالتــر ببــرد و عده ای در داخل نقش دایه عزیزتر از مادر را برای طرف اماراتی 
قرارداد ایفا می کنند.فراتر از این موضوع، نباید از این نکته غافل شد که حتی 
در صــورت صــدور حکــم محرومیت ایران در این پرونده که چندان هم دور از 
ذهن به نظر نمی رســد، آن چه عامل اصلی این جریمه اســت، نه خود قرارداد، 
بلکه نقض یک قرارداد ثبت شــده بین المللی اســت و شرایط به گونه ای پیش 
رفته است که منتقدان بیشتر تیر انتقادات خود را به سوی افرادی روانه کرده اند 
که این قرارداد را امضا کرده اند، نه کسانی که آن را نقض کرده اند!بر اساس این 
گزارش، پرونده قرارداد کرســنت هم اکنون در مراحل پایانی داوری قرار دارد 
و هنوز هم هیچ حکمی درباره این پرونده صادر نشــده اســت و از این رو بیان 
محکومیت ایران در این پرونده صحت ندارد و به طریق اولی ارقامی نیز که به 
عنوان جریمه ایران مطرح شده است مورد تأیید نیست. با این حال حتی اعداد 
و ارقامی که تأییدیه رسمی ندارند نشان از کاهش در نظر گرفتن جریمه های 
احتمالــی بــرای ایران دارد؛ یعنی حتی خود اماراتی ها و برخی مخالفان داخلی 

کرسنت نیز ناچار شده اند گمانه زنی خود از جریمه ایران را معقول تر کنند.
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مدیــرکل دفتر مبــارزه با قاچاق ارز گفت: وجــود امضای طالیی و نبود 
ابزارهای مبارزه با قاچاق باعث شــده اســت تا این پدیده همچنان به 

شکل معضل باقی بماند.
امیرمحمد پرهام فر مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز و پولشــویی ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز در گفت وگوی تفصیلی با خبرنگار اقتصاد و انرژی 
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ضمن تشریح آخرین وضعیت 
قاچاق در کشــور و معضالت موجود در این حوزه به ارائه راهکارهایی در 

این باره پرداخت.
برای مبارزه با قاچاق چه ابزارها و کارکردهایی در نظر گرفته 

شده است؟
امکان ورود اجناس خارجی به کشور از دو طریق واردات و قاچاق وجود 
دارد. گاهــی اوقــات با اجازه قانون کاالهایی بطور بی رویه وارد کشــور 
می شــود که در مورد این موضوع تخلفی صورت نگرفته اســت اما برای 
اصــالح ایــن امور بایــد قوانین موجود، تعرفه ها و غیــره مورد بازنگری 

قرار گیرد.
درمــورد برخــورد با پدیــده قاچاق که دارای ابعــاد اقتصادی، تجاری و 
انتظامی اســت، باید تمامی حلقه های مربوطه مورد تدبیر قرار بگیرد. در 
برنامه ششم توسعه در دو ماده مختلف از قانون، دولت موظف به کاهش 
ساالنه، 10 درصد از حجم قاچاق شده است که در متن صریح آن مقدار 
مشخصی از روال کاهشی حجم قاچاق هر سال تعیین و ابالغ شده است.

مطابق ماده 16 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، حجم قاچاق کشــور به 
طور ساالنه تخمین زده می شود و هر سال نرخ برآوردهای سال گذشته 

اعــالم و مورد اطالع عموم قرار می گیرد.
برآوردهای مربوط به حجم قاچاق سال 96 به زودی اعالم می شود که به 
واسطه حجم برآورد شده، محاسبات ساالنه را بابت کاهش ده درصدی 

مقدار اعالمی انجام خواهیم داد.
از چه ابزارهایی برای احقاق کاهش حجم قاچاق اســتفاده 

می شود؟
بــا اجــرای دقیق برنامه ها و راهبردهای تدوین شــده، پدیده قاچاق غیر 
ممکــن و یا به حداقل می رســد. اگر همــت کافی در اجرای برنامه ها به 

وجود بیاید شــاهد این دست آورد خواهیم بود.
یکــی از اقداماتــی که همیشــه در صــدر اعمال پیشــگیرانه از آن یاد 
می شــود مربوط به بحث هوشمندســازی فرآیند تجارت خارجه از طریق 
ســامانه های الکترونیکی اســت. به عبارت دیگر استفاده از سامانه های 
هوشــمند الکترونیکی موجب شــفافیت و حذف دخالت انسانی می شود و 

تخلف ها را به حداقل ممکن می رســاند.
با هوشمندســازی سامانه الکترونیکی، اطالعات میان تمام دستگاه های 
متولی حوزه اقتصاد، واردات، صادرات و دستگاه های معطی مجوز همانند 
ســازمان بهداشــت و استاندارد، بانک مرکزی به عنوان تأمین کننده ارز، 
ســازمان توســعه تجارت به عنوان مرکز ثبت سفارش و سیاست گذاری، 
گمرک به عنوان مجری قوانین و دروازه بان اقتصادی کشور به اشتراک 

گذاشته می شود.
بخش دیگری از وظایف ســامانه هوشــمند الکترونیکی مربوط به ارائه 
تمام اطالعات اقتصادی کشــور در یک قالب مشــخص و شــفاف برای 
اســتفاده تمام دستگاه هاست. به طور مثال اکنون کارت بازرگانی توسط 
اتاق بازرگانی و یک بخش خصوصی صادر می شــود اما برای آگاهی و 
اطــالع از اعطــا، تمدید و یا ابطال این کارت و جزئیات مربوط به آن باید 

سامانه یکپارچه ای وجود داشته باشد.
بنابراین یکی از اقدامات مهم در مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ایجاد فرآیند 
تجارت قانونی در سراسر کشور با وجود ویژگی های شفاف است. اقدامات 
دیگری همچون تشــدید قوانین کنترلی یکی دیگر از ابزارهای مبارزه با 
قاچاق محســوب می شــود. ابزار و وسایل کنترلی باید افزایش یابد و تمام 
حلقه هــای تجــارت از زمــان ورود کاال تا زمان ثبت ارزی قابل کنترل و 

ردیابی باشند.
یکــی از الزاماتــی که در رویه واردات و ورود اجناس خارجی به کشــور 
احساس می شود مربوط به حوزه حمل و نقل است، حمل و نقل، وضعیت 
انبارها و کنترل سطح عرضه است. پس از ترخیص کاال و ورود اجناس به 
کشور چالش های بسیاری در بحث حمل و نقل به وجود می آید. بنابراین 
باید از سطح شبکه حمل و نقلی کشور به طور کامل اطالع داشته باشیم 
تا به این واسطه از عبور و مرور کاالهای قانونی و یا اجناس تولید کشور، 

اطمینان پیدا کنیم.

پرهامفرطیگفتوگوییتفصیلیمطرحکرد

تداومقاچاقباامضایطالیی
برخیمدیران

زهرا فعله گری
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شــبکه حمل و نقل کشــور باید نســبت به کانال های ورودی حساسیت 
داشته باشد و این رویه در شبکه های مربوط دیگری همچون انبارداری 

و نگهداری اجناس هم ادامه دار شــود.
ســطح عرضه یکی از عوامل تأثیرگذار در واردات اســت چرا که از این 

طریق اقالم وارداتی به حلقه مصرف متصل می شــود.
مقابله با کاالی قاچاق چه اهمیتی دارد؟

دولتمردان و مسئوالن از شهروندان انتظار دوری از خرید کاالی قاچاق 
و خرید کاالی داخلی را دارند این مهم هدف نخســت ما در جلوگیری از 
خرید کاالی قاچاق و غیر قانونی اســت. در مرحله بعدی فرهنگ ســازی 
باید به گونه ای باشــد که شــهروندان میان کاالی وارداتی قانونی و تولید 

داخلــی ترجیح انتخاب خود را بر کاالی داخلی بگذارند.
اهمیــت نقــش مقابله بــا کاالی قاچاق و ایجاد مصرف کاالی داخلی در 
اجناســی همانند ســیگار به چشــم می آید. چراکه سیگار به خودی خود 
زیان بار تلقی می شــود اما ســیگار قاچاق شــده زیان بارتر از سیگارهای 
معمولی به شــمار می آید زیرا ســیگارهای قاچاقی فاقد اســتانداردهای 
الزم و رعایت نکات بهداشــتی اســت که مضرات این کاال را به چند صد 
برابر می رســاند.در بحث شــفاف سازی، کنترل مصرف و یا جلوگیری از 
ورود کاالی قاچــاق بایــد ابعاد اقتصــادی آن را مورد مطالعه قرار دهیم. 
بــه اعتقــاد بنــده قاچاق هیچ زمانی به صفر نمی رســد چرا که این عمل 
یک جرم محســوب می شــود و همانند جرم های رایج دیگر از جمله قتل، 
ســرقت و غیره در جوامع تمام نشــدنی اســت اما از طرفی معتقدم که اگر 
همه دســتگاه ها در جایگاه های خود به طور شــفاف و منظم انجام وظیفه 

کنند، وقوع این جرم تا حداکثر ممکن کاســته می شود.
بخشــی از مبارزه با قاچاق کاال به دســتگاه مجریه، مقننه و یا اجراییه 
مربوط می شود اگر تمام این دستگاه ها به طور وظیفه شناسانه و صحیح 
به انجام وظایف خود بپردارند، این جرم از حد معضل فعلی خارج شــده 

و قابل کنترل می شود.
چرا اقالم قاچاق به تولید داخلی ضربه وارد می کند؟

اکنــون در عمــل معتقدیم که قاچاق بــه تولید ملی ضربه وارد می کند و 
علت این امر در کم کاری برخی از دســتگاه ها اســت. نبود فاکتورهای 
مهمی همانند اطالعات کافی و شفافیت کامل، بخشی از معضل قاچاق 
را تشــکیل داده اســت امــا معضل های حوزه اقتصــاد کالن هم به این 

موضوع دامن می زند.
نمی توان درصد و یا میزان خاصی برای آثار منفی نقص های اقتصادی در 
انبسط این امر عامل اعالم کرد اما موضوع یادشده یکی از اثرگذارترین 

عوامل گســترش قاچاق به حساب می آید.
مقررات اقتصادی نیاز به اصالح و بازنگری دارند. در بخشــی از مقررات 

خألهایی احســاس می شــود که پدیده قاچاق را امکان پذیر می کند.
چرا با وجود ابزارهای کنترلی، کمابیش شــاهد پدده قاچاق 

هستیم؟
گاهــی اوقــات قاچاق به قــدری دارای صرفه اقتصادی اســت که فرد 
حاضر به دور زدن ابزارهای کنترلی و قوانین می شــود. بنابراین در کنار 

موضوع شفاف ســازی باید ابعاد اقتصــادی و صرفه پذیری اقالم قاچاق 
مورد بررسی قرار می گیرد.

 در بســیاری از اوقات امکان تولید انبوه کاالیی در کشــور وجود دارد اما 
با این حال مشــابه خارجی آن کاال، قاچاق می شــود. علت این پدیده در 
مشــکالت اقتصادی اســت چرا که کاالهای تولید داخلی گاهی از نظر 

قیمت و یا کیفیت قابل رقابت با اجناس خارجی نیســت.
اگر اجناس تولید داخل قابل رقابت با هم نوع خارجی خود نباشــد قطعًا 
امکان مقابله با قاچاق کامل آن هم وجود نخواهد داشــت چرا که قاچاق 
می توانــد هزینه تمام شــده کاال را کاهــش بدهد و یا اجناس را با قیمت 

کمتری به دســت مصرف کننده برساند.
بنابراین باید در مقررات و قوانین به طوری بازنگری شــود که شــاهد 
پدیده قاچاق و یا دور زدن ابزارهای کنترلی نباشیم باید با ایجاد تغییرات 

ســاختاری پدیده قاچاق را از عرصه اقتصادی دور کنیم.
آیا امکان قاچاق با ســوء اســتفاده از جایگاه اداری وجود 

دارد؟
در برخی موارد ســوء اســتفاده از جایگاه های اداری و سازمان هم یکی از 
عوامل قاچاق به شــمار می رود که در چنین حالتی حتی امکان نبود آمار 

قاچاق هم به وجود می آید.
امکان رخ دادن چنین سوءاستفاده هایی حتی در وزارتخانه ها و یا نهادهای 
نظارتی وجود دارد. البته سوءاستفاده از جایگاه سازمانی و اداری به معنای 
قاچاقچی بودن خود فرد مســئول نیســت بلکه تصمیمات اینگونه افراد 
به طوری اخذ می شــود که روزنه هایی برای سوءاســتفاده و ورود قاچاق 
به وجود می آید.برخی از کارمندها دارای امضاهای طالیی هســتند. به 
عبــارت دیگــر این افراد در یک بخش ســازمان، قدرت تصمیم گیری و 
اعمال صالح دید خود را دارند.گاهی این افراد دســتور خود را از طریق 
شــبکه ابالغ می کنند و چون دســتور به شــیوه سیستمی به فرد و یا نهاد 
مرجع رســیده اســت، مورد اجرای بخش های مربوط دیگر قرار می گیرد.
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 رشــد شــتابان مصرف ســوخت در کشور نشــان می دهد که بدلیل عدم 
اجرای طرح های مدیریت مصرف، رســیدن به خودکفایی پایدار در تولید 
بنزین علیرغم افزایش تولید این فرآورده در داخل، دور از دسترس است.

 شــمارش معکوس برای افتتاح رســمی فاز دوم پاالیشگاه میعانات گازی 
ســتاره خلیج فارس در حالی آغاز شــده اســت که نگاهی به روند افزایش 
مصرف سوخت کشور نشان می دهد با بهره برداری از این فاز و حتی فاز 
ســه این پاالیشــگاه که در مجموع ۳6 میلیون لیتر در روز به تولید بنزین 
یورو 4 کشــور اضافه می کند، رســیدن به خودکفایی در تولید بنزین به 
راحتی محقق نشده و و در صورت تحقق نیز، چندان پایدار نخواهد بود و 

بعد از مدت کوتاهی، کشــور دوباره نیازمند واردات خواهد شــد. 
مدیریت تولید به تنهایی کافی نیست

بررســی ها نشــان می دهد گام نهادن در مســیر صادرات بنزین برای 
کشــوری بــا جمعیتی بالغ بر 85 میلیــون نفر محدود به افزایش تولید 
نمی شود، چرا که همپای این افزایش تولید شاهد افزایش میزان مصرف 
در نتیجه افزایش تولید خودرو و واردات آن هستیم. این در حالی است 
که میزان مصرف ســوخت برخی از خودروهای داخلی همچنان باالتر 

از اســتاندارد بوده که این مشــخصه به تنهایی اثر شگرفی در افزایش 
مصرف بنزین دارد.

وزارت نفت به عنوان تأمین کننده سوخت باکیفیت مورد نیاز کشور 
طرح هایی را به منظور افزایش تولیدات طراحی و اجرا می کند؛ اما 
به گفته کارشناسان سیاست های اجرایی این وزارتخانه در بخش 
مدیریت مصرف سوخت چندان کارآمد نبوده است. به نحوی که 
چندی پیش محمدرضا موســوی خواه، مدیرعامل شــرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی درباره آهنگ مصرف ســوخت کشــور 
گفت: برای ســال جاری رشــد مصرف 8 درصدی را پیش بینی 
می کردیم در حالی که با رشد مصرف 11 درصدی رو به رو شدیم. 
در حالــی که سیاســت کنترل مصرف بنزین بــه کمک راهبردهایی 
 CNG نظیر ســهمیه بندی بنزین بر بســتر کارت سوخت، جایگزینی
با بخشی از بنزین مصرفی و نهایتًا هدفمند کردن یارانه ها، برای مدتی 
موجب نزدیک شــدن تولید و مصرف بنزین در کشــور شده بود، اما در 
سال های اخیر مجدداً تولید و مصرف بنزین از یکدیگر فاصله گرفته اند 
به طوری که اختالف مذکور طی سال های 95 و 96 به ترتیب موجب 

مدیریتمصرف؛سیاستیکهفراموششد

اسبسرکشمصرفبنزین
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واردات روزانه به طور متوســط  1۳.7 و 12 میلیون لیتری بنزین شــد.
صنعت ســی.ان.جی محدود به احداث جایگاه نشود

فرهاد محبی، کارشــناس حوزه انرژی با بیان اینکه یکی از بخش هایی 
که وزارت نفت به عنوان متولی امر می تواند وارد عرصه شــده و ایفای 
نقــش کند صنعت ســیان جی اســت، گفت: صنعتی کــه ایران به دلیل 
ذخایــر گازی و توانمنــدی مطلوب، پتانســیل قابل توجهی در آن دارد. 
انتظار می رود سیاســت های این وزارتخانه در بخش ســیان جی محدود 
به تأســیس جایگاه ســیان جی و تأمین قطعات و تجهیزات نشده و عماًل 
با به کارگیری سیاســت های جلب ســرمایه گذاری از محل صرفه جویی 
بنزین با تولیدکنندگان خودرو وارد مذاکره شده و هزینه تولید خودروهای 

باکیفیت گازسوز را کاهش دهد.
وی ادامه داد: منابع برای تولید ســوخت محدود بوده و در مقابل، نیاز به 
مصرف بی پایان و در حال رشــد اســت؛ بنابراین سیاســت های مدیریت 
مصرف که از جمله آن می توان به شــکل گیری ســامانه هوشمندسوخت 
رسانی اشاره کرد، اهمیت زیادی دارد و باید همگام با طرح های افزایش 

تولید، مورد توجه قرار گیرد. 
کارت سوخت در آهنگ مصرف مؤثر بود/ دولت سه سال وقت کشی کرد

ســعید عامل، کارشــناس حوزه اقتصادی انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر 
بــا بیــان اینکه ابزار قیمتی یکی از راهکارهای مؤثر بر کنترل و مدیریت 
مصرف سوخت بوده است، گفت: دولت یازدهم سه سال زمان داشت که 
طبــق قانــون هدفمندی یارانه ها نرخ بنزین را به طور پلکانی و تدریجی 

افزایش دهد، اما هربار به دالیل مختلف این قانون اجرایی نشــد.
وی با اشــاره به اینکه به نظر می رســد دولت مدیریت مصرف ســوخت 
را رها کرده اســت، ادامه داد: ارزش صادراتی بنزین نســبت به مصرف 
داخل به مراتب بیشــتر اســت، ضمن اینکه نوعی ارزآوری برای کشــور 
محســوب می شــود. این در حالی است که دولت در حذف تدریجی یارانه 
ســوخت کاهلی کرده تا حدی که اکنون با توجه به نرخ تورم و ســایر 
شــاخصه های اقتصادی تأثیر گذاری این قیمت بر مصرف، همانند ســه 

سال گذشته نیست.
به گفته کارشــناس حوزه ســوخت پیش از اجرایی شدن سامانه هوشمند 
ســوخت میزان مصرف باال بود به نحوی که این میزان در ســال 85 که 
هنوز ســامانه شــکل نگرفته بود، حدود 7۳ میلیون لیتر در روز بود که در 
سال 86 با وجود اینکه 100 روز از سال را بدون سامانه هوشمند سوخت 
ســپری کرده بودیم، مصرف ســوخت به 64 میلیون لیتر در روز رســید و 
این روند کاهشی ادامه یافت. از سویی دیگر این سامانه توانست قاچاق 
را تا حدی کنترل کرده و برخی واحدهای تولیدی که نیاز به حالل های 
صنعتــی داشــتند را مجبــور به خرید حالل کند. چــرا که پیش از آن به 
دلیل پایین بودن قیمت بنزین برخی واحدهای صنعتی که نیاز به حالل 

داشــتند از بنزین به جای حالل استفاده می کردند. 
عامل درباره اینکه گفته می شــود دو نرخی بودن بنزین عاملی  فســادزا  
اســت، اظهار کرد: تجربه نشــان می دهد عموم مردم که از قشر متوسط 
بودنــد در مصــرف خود صرفه جویی کردند، البته در آن زمان نیز مواردی 

بود که برخی جایگاه های ســوخت متخلف در کشــور با نفوذ در سیســتم 
تــالش می کردند کــه قیمت 400 تومانی دولت را به قیمت 700 تومان 
در آن زمان بفروشــند. اما سیســتم هوشــیار بود به طوری که در سال 90 
تا 94 طی سیســتمی که طراحی شــده بود به پرونده تک تک متخلفین 
رســیدگی شــد و مشخص شد طی 5 سال 50 میلیارد تومان تخلف شده 
اســت که توســط مســوولین ذی ربط پیگیری شد. این در حالی است که 
فروش حاصل از اســتفاده از ســامانه هوشمند سوخت در روز حدود 70 تا 
80 میلیارد تومان بود و این نشــان دهنده کمترین ضریب خطا در روند 

فعالیت این سامانه بوده است.
اولویت، مدیریت مصرف است

درســت اســت که بهره برداری کامل از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
موجــب خواهد شــد که ایران بــرای اولین بار پس از پیروزی انقالب 
اسالمی، در تولید بنزین خودکفا شود اما در صورتی که رشد مصرف 
بنزین کنترل نشود، خودکفایی و حتی امکان صادرات آن فقط برای 
1 یا 2 سال وجود دارد و بسیار ناچیز خواهد بود )شاید در حد 4 میلیون 
لیتر( که آن هم احتمااًل به پر کردن ذخایر اســتراتژیک خواهد رســید 
و ایــران اصاًل مازادی برای صادرات نخواهد داشــت. بنابراین طبق 
بررســی ها  ایران از ســال 1400 مجدداً نیاز به واردات بنزین خواهد 
داشــت؛ مگر در صورتی که سیاســت های کنترل مصرف به صورت 
جدی دنبال شود یا طرح های افزایش تولید بنزین در پاالیشگاه های 
کشور تا سال 1400 به بهره برداری برسد که کاماًل دور از انتظار است.
ناصــر آشــوری، دبیــر کل انجمن صنفی کارفرمایی شــرکت های 
صنعــت پاالیــش نفــت نیــز در همین راســتا گفت: بــرای تمام 
شــدن مســابقه بیــن تولیدکننــده و مصرف کننده بنزیــن، باید در 
 کنــار افزایــش تولید بنزیــن، کارخانه هــای تولید کننــده خودرو

 کیفی سازی شوند.

ایران از سال ۱4۰۰ مجدداً نیاز به 
واردات بنزین خواهد داشت؛ مگر 
در صورتی که سیاست های کنترل 
مصرف به صورت جدی دنبال شود 
یا طرح های افزایش تولید بنزین 
در پاالیشــگاه های کشور تا سال 
۱4۰۰ به بهره برداری برســد که 

کاماًل دور از انتظار است
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 در حالــی کــه وزارت صنعــت اعالم کرده که ثبت ســفارش 6481 
خودرو با تخلف واردکنندگان و ســامانه ثبت ســفارش انجام شــده، 
رئیس ســازمان بازرســی کشور از هک شــدن سایت وزارت صنعت 

در این رابطه خبرداد.
اواخر ســال 1۳96 موضوع ثبت ســفارش های فاقد اصالت از ســوی 
مرکز حراســت وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح و رســانه ای شد 
و برآن اســاس دفتر جرائم ســازمان یافته گمرک ایران در ابالغیه ای 
به گمرکات اجرایی، واردات بیش از 6481 خودرو را به دلیل استفاده 
از ثبت سفارش های جعلی مشمول مقررات کاالی قاچاق اعالم کرد. 
براین اســاس تمامی خودروهایی که ثبت ســفارش آنها در بازه زمانی 
28 تیرماه تا 9 دی ماه 96 یعنی درســت در زمان بســته بودن ســایت 

ثبت ســفارش واردات خودرو انجام شــده بود، به دلیل استفاده از ثبت 
ســفارش های شائبه دار مشمول مقررات قاچاق شده است. 

اما مجتبی خســروتاج رئیس سازمان توســعه تجارت، علیرغم تأیید 
ثبت ســفارش واردات 6481 خودرو در زمان بســته بودن سایت ثبت 
سفارش واردات خودرو، می گوید خودروهایی که در زمان ممنوعیت 
ثبت سفارش وارد شده، قاچاق نیست، زیرا برای واردات این خودروها 

تعرفه گمرکی پرداخت شده است. 
رئیس ســازمان توســعه تجارت به تخلف انجام شده در ثبت سفارش 
بیش از 6400 خودرو تاکید دارد و حتی بیان می کند که پس از مطلع 
شــدن از ثبت ســفارش های غیر مجاز خودرو  و گزارش هایی که از 
ســوی مرکز حراســت وزارت صنعت به ما رسید، مراتب را بالفاصله 

واردکنندگان۶هزارخودروباثبت
سفارشغیرمجازمتخلفندیاهکرها؟
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به نهادهای مربوطه از جمله گمرکات، تعزیرات، ســازمان حمایت و 
دستگاه های اطالعاتی اعالم کردیم. 

وی که تعداد خودروهای ترخیصی را 1900 دســتگاه عنوان می کند، 
اظهار داشــت: موضوع در مراجع مربوطه در حال پیگیری اســت. 

اما ظاهراً موضوع ثبت ســفارش های غیر مجاز برای واردات خودرو 
ابعاد گسترده تری دارد، چنانچه روز گذشته  قاضی ناصر سراج رئیس 
ســازمان بازرســی کشور از هک شدن سایت وزارت صنعت، معدن و 
تجارت خبر داد و گفت: حدود 5 هزار خودرو مدل باال و گران قیمت 
به دنبال هک شــدن ســایت وزارت صنعت  وارد کشور شد که از این 
تعداد حدود 4 هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شــده اســت و هزار 

خودرو همچنان در گمرک مانده اســت. 
ناگفته نماند که در پی اظهارات ناصر ســراج رییس ســازمان بازرسی 
کل کشور مبنی بر اینکه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت هک 
شــده اســت، وزارت صنعت معدن و تجارت با تکذیب این ادعا اعالم 
کرد که بررسی های انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مشــخص کــرد که در مجموع 6481 خــودرو با تخلف واردکنندگان 
و ســامانه ثبت ســفارش، به گمرکات کشــور وارد شــده است که از 
ایــن تعداد، 1900 خودرو ترخیص شــده و مابقی خودروها همچنان 

در گمرک مانده اســت و ســازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه های 
نظارتی و اطالعاتی در حال بررســی موضوع تخلف ترخیص 1900 

خودرو به کشور است.
مرکز حراســت وزارت صنعت، معدن و تجارت به جد پیگیر موضوع 
تخلف صورت گرفته اســت و پس از شناســایی و برخورد با متخلفان، 

نتایج را به اطالع عموم می رســاند.
 پیش از این نیز ولی ملکی ســخنگوی کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس به خبرنگار فارس گفته بود که این شائبه وجود دارد که سایت 
ثبتارش توسط فرد یا افرادی غیر از کارمندان وزارتخانه باز شده است. 
همچنیــن فرود عســگری رئیس کل گمرک ایــران گفت: از لحاظ 
گمرک اســناد برای ترخیص مشــکلی نداشته است، اما موضوع جعل 
ثبت ســفارش که برای ســازمان متولی ابهام دارد، ســازمان توسعه 
تجــارت بایــد جواب دهد. فرایندهای گمرکــی طبق ضوابط بوده و 
اســتعالم ها انجام و تأیید شــده و اقدام به ترخیص خودروها نمودیم. 
کل 6400 خودرو به داخل وارد نشده است و از این تعداد حدود 1900 
دســتگاه خودرو با اســتفاده از این ثبت سفارش ها به گمرک اظهار و 
 وارد شده اســت. گمرک مســئول رفع تردید و ابهام در ثبت سفارش ها 

نیست. 
معاون وزیر اقتصاد به ابعاد و جزئیات ماجرای خودروها اشــاره کرد 
و افزود: ســازمان توســعه تجارت در نامه ای به ما اعالم کرد که ثبت 
ســفارش 6481 دســتگاه خودرو ابهام دارد و صراحتًا اعالم کرد که 
صدور مجوز ثبت سفارش این تعداد خودرو در این سازمان غیر قانونی 
یا شائبه دار بوده و از این تاریخ تا اطالع بعدی هیچ خودرویی با ثبت 

سفارش های اعالمی ترخیص نشود.
رئیس کل گمرک بیان داشت:  مجبوریم طبق اطالع آنها در راستای 
مــاده 105 امــور گمرکی اقداماتی اعمال کنیم و به اســتناد نامه آنها 
پیگیری هایی انجام دهیم، اما انجام تشریفات گمرکی طبق مقررات 
بوده است. بنابراین  به گمرکات ابالغ کردیم از محل ثبت سفارش هایی 
که مورد ادعای سازمان توسعه تجارت است، خودرویی ترخیص نشود 
که بیش از 4 هزار خودرو وجود دارد که یا به گمرکات اظهار نشده یا 

اقدامی برای ترخیص نکردند و در گمرک متوقف هســتند.
وی تاکید کرد: در نامه ای به مراجع ذی صالح 1900 دستگاه ترخیص 
شــده و باقی مانده در گمرک را مرکز مبارزه با جرائم ســازمان یافته 
گمرک به اســتناد نامه ســازمان توسعه تجارت وفق قانون، مشمول 

قاچاق تشــخیص و اعالم جرم کرده است. 
صــرف نظــر از قاچاق بودن یا نبودن خودروهای وارداتی که بســیار 
حائز اهمیت اســت، موضوع اصلی در چگونگی انجام ثبت ســفارش 
6481 خودرو در زمان بســته بودن ســایت ثبت سفارش است و اینکه 
چرا علیرغم گذشــت چند ماه از آشــکار شدن موضوع هنوز ابعاد آن، 
این اتفاق بزرگ که ســود بادآورده ای را نصیب یک عده کرده اســت، 
برای افکار عمومی روشــن نشــده اســت و هیچ توضیحی در رابطه با 

این موضوع به مردم داده نشــده است؟!
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حواشی مختلف برج میالد از بستنی 400 هزار تومانی گرفته تا همین بلیت 
95 هزار تومانی، در حال تبدیل نماد تهران به نماد اختالف طبقاتی است.

 تهران شهری است با مردمانی با صدها مدل فرهنگ و گویش و لهجه 
که اغلب آن ها در جستجوی داشتن شغلی مناسب رهسپار این دیار شده 
و در حال حاضر بر اســاس آخرین سرشــماری، بیش از  1۳ میلیون نفر 

در این شــهر پر تاب و تب زندگی می کنند.
بخش قابل توجهی از مردم شهر تهران را مهاجران دیگر شهرها تشکیل 
می دهند و نکته قابل توجه اینجاست که اغلب این افراد پس از ورود در 
مناطق جنوب شــهر و نقاط محروم ســاکن می شوند؛ چرا که دخلشان با 
خرجشــان نمی خواند و به اجبار با یک زندگی بخور و نمیر کنار می آیند.

 مســئله فاصله طبقاتی از آن دســت معضالتی اســت که همواره مذموم 
بوده اســت و پیامبر اســالم )ص( در دین مبین اســالم نیز مردم جوامع 
اســالمی را از آن نهی کرده اند و ســفارش ایشان همواره بر ساده زیستی 

و پرهیز از تجمل گرایی بوده اســت.

در دنیای امروز هم جامعه شناســان و آســیب شناسان اجتماعی همواره 
حاکمان و مدیران جوامع را نسبت به گسترش فاصله طبقاتی میان طبقه 
فقیر و غنی هشــدار داده و از آن به عنوان یک آســیب جدی یاد کرده و 
یکی از مهمترین راه های نجات بشــر از مشــکالت ریز و درشت را دنبال 

کردن ســبک زندگی سالم اسالمی-ایرانی می دانند.
تجمــل گرایــی هر روز در پایتخت در یک لباس خودی نشــان می دهد؛ 
روزی آب معدنــی چند 10 هــزار تومانی و روزی دیگر ماجرای همبرگر 
250 هزار  تومانی جریان ســاز می شــود و گاهی نیز حکایتی مستمر مثل 

ماجــرای ترویــج تجمل گرایی از برج بلند میالد خودنمایی می کند.
 ماجــرای گرانفروشــی در بــرج میالد گویا تمامی نــدارد و از بدو افتتاح 
این برج هر از گاهی از ارائه محصولی گرانقیمت رونمایی می شــود و یا 
ســخن از ارائه خدماتی با قیمت باال به میان می آید که تنها مشــتریانش 
را بچــه پولدارهــای پایتخت و به عبارتی الکچری بازهای ســرخوش با 

پول بادآورده شامل می شوند.

برجمیالد؛
نمادتهرانیا
نماداختالف
طبقاتی؟
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شهریور ماه سال 90 بود که خبری در خصوص بستنی با طالی خوراکی 
در برج میالد در رسانه های خبری و شبکه های مجازی منتشر شد. بستنی 
که به گفته مســئول رســتوران گردان برج میالد بخشــی از ظروف ویژه 

ســرو آن از خارج از کشور وارد شد.
به گفته این مقام مســئول در بســتنی فوق 2 گرم و ۳0 ســوت طالی 
خوراکی مورد اســتفاده قرار می گرفت که تولید طالی خوراکی فوق نیز 
تنها در انحصار کشــور آلمان بود و باید از این کشــور وارد می شــد. با این 
اوصاف بدیهی اســت که مشــتریان این مدل بســتنی را نیز اعیان ها و 
تجمل گرایان تشــکیل می دادند. همان ها که نه طعم نداری چشــیده اند 

و نه می دانند ســفره خالی و دردهای بی پایان چیســت.
پس از بســتنی جنجالی، فروش و ســرو غذاهای گرانقیمت رســتوران 
گــردان در بــرج میالد برای مدتی در صدر اخبار رســانه ها قرار گرفت و 

البتــه هم اکنون نیز ادامه دارد.
 اگر ســری به منوی غذهای رســتوران گردان برج میالد بزنید، خواهید 
دیــد کــه فروش و عرضه غذاهای گرانقیمت همچنان برقرار اســت و از 
آن نمی توان با عنوانی جز پاتوق همیشــگی تجمل گرایانی که همیشــه 
دوست دارند خود را یک سر و گردن از بقیه باالتر نشان بدهند، یاد کرد.

حــال در اقدامــی جدید و بــا داغ بودن بازار بازی های جام جهانی 2018 
روســیه، برج میالد برای متقاضیان تماشــای فوتبال در این برج قیمت 
95 هزار تومانی تعیین کرده است و اتفاقًا مورد استقبال بچه پولدارهای 
پایتخت هم قرار گرفته است و توپ ثروت و تجمل و همچنان در زمین 

مایه دارهای تهرانی دســت به دست می شود.
برج میالد شیک است و خدماتش گران است

موضوع تقاضای وجه 95 هزار تومانی برای تماشــای مســابقات فوتبال 
جام جهانی در برج میالد مورد انتقاد رئیس و  اعضای شــورای شــهر 
تهران قرار گرفته اســت و هاشــمی رفسنجانی با لحنی کنایه آمیز علت 
ارائه خدمات گرانقیمت در برج میالد را شــیک بودن آن برشــمرده است.

هاشــمی رفســنجانی نیز در خصوص اخذ هزینه 95 هزار تومانی در برج 
میالد برای تماشــای فوتبال گفته اســت: طبق آنچه که روابط عمومی 
برج میالد اعالم کرده، این مجموعه در کنار پخش فوتبال خدماتی را به 
شهروندان ارائه کرده است و چون برج میالد محلی شیک است، احتمااًل 
هزینه 95 هزار تومانی به خاطر نشستن روی صندلی های آن بوده است!
حجت نظری عضو شــورای شــهر تهران نیز در هفتادمین جلسه شورای 
شــهر تهران با ابراز تأســف از اقدام مدیریت برج میالد در خصوص اخذ 
هزینه 95 هزار تومانی از شــهروندان برای تماشــای فوتبال جام جهانی 

در ایــن محل به مدیریت این مجموعه تذکر داد.
توضیحات مدیر روابط عمومی برج میالد درباره فروش بلیت 

۹۵ هزار تومانی!
لیدا دانشی مدیر ارتباطات و بین الملل برج میالد درباره حواشی نمایش 
بازی ایران - مراکش در این مکان توضیحاتی را به شرح زیر ارائه داد؛
»درباره پخش اولین بازی تیم ملی کشورمان در مسابقات جام جهانی، 
با مجوز از مراجع قانونی در سالن اصلی مرکز همایش های بین المللی 

و بر روی عریض ترین و بزرگترین پرده نمایش کشــور صورت گرفته 
است و ارتباطی با سینمای برج میالد ندارد.

نظام قیمت گذاری اماکن غیرســینمایی تابع تصمیمات شورای عالی 
اکران نیست و نسبت به خدمات ارائه شده کاماًل متفاوت است.

با توجه به امکانی که شــهروندان برای تماشــای بازی ها از تلویزیون 
خانگی دارند، تدارکی دیده شد تا مسابقات تیم ملی کشورمان و مسابقات 
فینال جام جهانی در شرایط ویژه ای برای عالقه مندان اکران شود. در 
این صورت مخاطب امکان انتخاب خواهد داشت که در چه فضایی و 

با چه خدماتی به تماشای بازی ها بنشیند.
در بازی ایران-مراکش تعداد محدودی بلیت به قیمت 95 هزارتومان 

متناسب با خدمات ارائه شده به فروش رسید.
با توجه به زمان کوتاه اخذ مجوز تا پخش مسابقات و عدم امکان اطالع 
رسانی به مخاطبان، بلیت ها با تخیف 70 در صد در اختیار سایت های 
معتبــر قــرار گرفت و برای مراجعه کننــدگان هم امکان تهیه بلیت از 

گیشه های فروش برج فراهم شد.
کارشناســی زنــده در بین دو نیمه و پایان بــازی با حضور چهره های 
مطرح ورزشــی کشــور و کارشناســان فوتبال و نیز ارتباط مستقیم با 
محل برگزاری مسابقات، اجرای موسیقی های ملی و حماسی، اهدای 
پرچم ایران به همه حاضران، قرعه کشــی و اهدای جوایز ارزنده بین 
حاضران، تولید و پخش آیتم های تصاویر اختصاصی از حواشی مسابقه 
از جمله خدماتی است که در سالن همایش های بین المللی برج میالد 

به عالقه مندان ارائه شد.
در شرایط فعلی و در آستانه بازی های دیگر تیم ملی کشورمان، دستور 
بازنگری در قیمت جهت رفاه حال شهروندان صادر شده و عالقه مندان 
می توانند بلیت بازی ها را با قیمت 55 یا 65 تومان )نســبت به تفاوت 

نمای دید( تهیه نمایند.«
در پایان بهتر اســت بگوییم که لحن کنایه آمیز مســئوالن و مجریان 
ناظر بر عملکرد زیر مجموعه های خود دردی از فاصله طبقاتی ایجاد 
شــده دوا نمی کند و مســئوالن باید با جدیت و قاطعیت پای کار بیایند 
و با عوامل ایجاد شــکاف طبقاتی در جامعه برخوردهای الزم را اتخاذ 

کنند و تالش خود را بر تبلیغ سبک زندگی سالم متمرکز کنند.
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 مثل این است که روی یک تابلوی الکترونیکی، اسم های مختلف، مرتب 
باال و پایین شــود.. ســتایش، آتنا، ندا، بهاره و دانش آموزان مدرسه ای در 
غرب تهران.. نامشــان را گذاشــته اند کودکان قربانی آزار جنسی... تکرار 
این اســمها، یعنی تکرار تمام ســرکوب ها، عقده ها و شکاف هایی که گره 
شده اند در گلوی آدم ها. آدم هایی که برچسب »متجاوز« ُمهر شده روی 
پیشانی شان. اصاًل چقدر برایمان مهم است که بدانیم، خیرآباد کجاست؟
امیرحســین پورجعفر 16 ســاله که قاتل ســتایش نام گرفت و باالی دار 
رفت که بود یا این آخری ها در خمینی شــهر چه مســایلی دست به دست 
هم دادند تا بهاره 6 ساله مورد آزار قرار گیرد. تکرار یک سویه این خبرها 
در ماه هــای اخیــر گمانه زنی در خصــوص باالرفتن آمار کودک آزاری و 
تجاوز را افزایش داده اســت. اما آیا به واقع چنین اســت؟! به باور ریس 
انجمــن مددکاری اجتماعی ایران »افزایــش آمار تجاوزها، قابل اثبات 
نیســت، چرا که تا پیش از این آماری در این خصوص وجود نداشــته که 

به ما نشــان دهد، وضعیت بدتر شده است.«
سرعت انتقال خبرها زیاد است

در پاســخ به گمانه زنی ها در خصوص باالرفتن آمار آزارجنســی و تجاوز 
به کودکان می گوید: گســترده شــدن اخبار مربوط به تجاوز و به ویِژه 
کودک آزاری جنسی الزامًا به معنای افزایش وقوع این پدیده نیست. به 

این دلیل که پیش از اینها هم آماری نداشتیم که با استناد به آن بگوییم 
قباًل آمارها این چنین بود و حاال به این تعداد افزایش پیدا کرده اســت. 
آمارهایی هم که پیش از اینها وجود داشــت بیشــتر بر اساس مواردی بود 

که به ســازمانهای مختلف خدماتی و حمایتی ارجاع شــده بود.
ریس انجمن مددکاری اجتماعی ایران تاکید می کند: آنچه باعث شــده 
اینگونــه بــه نظر بیاید که آمار تعرض و آزار جنســی افزایش پیدا کرده، 

مشــهودتر شدن وقایعی از این دست است.
موســوی چلک، دلیل این مســاله را سرعت رسانه ها در انتقال اخباری از 
این دســت می داند. او در این باره می گوید: حساســیت رســانه ها در این 
خصوص زیادتر شده و بیشتر به این موضوعات می پردازند و شبکه های 
اجتماعی هم ســرعت انتشــار چنین خبرهایی را بیشتر کرده اند.به گفته 
او ورود ســازمان های غیردولتــی در حــوزه کودکان به این موضوعات و 
دسترســی بیشــتر شهروندان به منابع اجتماعی از دیگر دالیلی است که 
باعــث می شــود بیــش از پیش در جریان خبرهــای مربوط به تعرض و 

آزارجنسی قرار بگیریم.
تسهیل دسترسی شهروندان به منابع اجتماعی

منظور از منابع اجتماعی، ارگان هایی همچون اورژانس اجتماعی هستند 
که به گفته موسوی چلک میزان دسترسی شهروندان به آنها بیشتر شده 

آمارآزارهایجنسی،درایرانقابلاثباتنیست
موسویچلک،رییسانجمنمددکاریاجتماعیایران:

لیال رزاقی



25 نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ خرداد ماه 1397 / شماره 29

Bilingual Economic Monthly  

جامعه

اســت. موســوی چلک که از موسســان ارگان اورژانس اجتماعی است، 
به خاطره ای در این باره اشــاره می کند و می گوید: 20 ســال پیش وقتی 
اورژانس اجتماعی را راه انداختیم سفری به ایالم داشتم. تا قبل از آن روز 
اصاًل گزارشی از ایالم در مورد کودک آزاری به ما نرسیده بود، بالفاصله 
فردای آن روز مراجعه کننده در این خصوص داشــتیم. به این دلیل که 
منابع اجتماعی نبود و وقتی آمد اطالعات و گزارشــها هم بیشــتر شــد. 
بنابراین منابع اجتماعی و گسترش آنها در این زمینه کمک کننده است.

او ادامــه می دهــد: تا همین چند ســال پیش اورژانس اجتماعی وجود 
نداشــت، مراکــز ارائه کننده خدمــات در حوزه کودک آزاری تا همین 
حد هم وجود نداشــتند و حساســیت اجتماعی تا این اندازه باال نرفته 
بــود کــه اکنون بــاال رفته. همه این موارد باعث شــده که آموزش و 
پرورش هم نسبت به این موارد حساس شده است.او در پاسخ به این 
پرسش که آیا فکر نمی کنید، فشار افکار عمومی باعث شده نهادهایی 
چون آموزش و پرورش هم روی موضوعاتی از این دســت حســاس 
شــوند، می گوید: نه من با این حرف چندان موافق نیســتم. به عنوان 
کســی که 24 ســال است روی این موضوع کار می کنم، می گویم که 
افکار عمومی به تنهایی عامل این حساســیت ها نبوده اســت. وقتی 
اورژانــس اجتماعی را 20 ســال قبل راه انداختیــم، ضرورت جامعه 
ایجاب می کرد که چنین نهادی ایجاد شــود. بخشــی از این مساله به 
گســتردگی آســیب های اجتماعی و بخش دیگری به فشارهای بین 
المللی برمی گردد. ما نمی توانیم نســبت به این واکنش ها بی تفاوت 
باشــیم. امــا در مجموع و فراتر از تمام اینهــا ضرورت های اجتماعی 
ایجاب کرد که رصد آســیب های اجتماعی بیشــتر شود. به همین دلیل 

اســت که در برنامه ششم مصوب می شود که 140 اورژانس اجتماعی 
دیگر هم اضافه شود.

لزوم تغییر سیاست رسانه ای و سیاست اجتماعی
موســوی چلک در خصوص سیاست رسانه ای و سیاست اجتماعی، رصد 
آســیب های اجتماعــی نکات ِویژه ای را طرح می کنــد. او می گوید: دو 
موردی که در حوزه سیاســت گذاری در کشــور ما خیلی روشــن و شفاف 
نیست، سیاست رسانه ای و سیاست اجتماعی، به ویژه در حوزه آسیب های 
اجتماعی است.او ادامه می دهد: هیچکس منکر نقش رسانه در چند مولفهٔ 
اصلی نیست. از جمله نقش رسانه در افزایش آگاهی مردم برای پیشگیری 
از آســیب های اجتماعی... به هر حال رســانه در معنای عام خودش امروز 
باعث شــده دسترســی به اطالعات ســریعتر، ارزان تر و فراگیرتر شود. 
همین امروز در دورترین نقاط کشــور هم مردم به تلویزیون، ســایت ها 
و شــبکه های اجتماعی دسترســی دارند و اجتناب ناپذیر است و شاید به 
همین دلیل اســت که امروز از رســانه به عنوان نهاد مستقل اجتماعی یا 
»نهاد ششم اجتماعی« نام می برند.او از رسانه در کنار پنج نهاد اقتصاد، 
خانــواده، حکومــت، آموزش و دین به عنــوان یکی از نهادهای مؤثر در 

سیاستگذاری اجتماعی نام می برد.
رسانه ها، منابع اجتماعی را معرفی کنند

موسوی چلک ادامه می دهد: نقش دیگر رسانه معرفی منابع اجتماعی است. 
یعنی همانطور که تبلیغ محصوالت خوراکی می کنیم، منابع اجتماعی را هم 
معرفی کنیم. اگر مثاًل همانطور که مسابقه فوتبال یا تبلیغات مختلف از تلویزیون 
پخش می شود، برنامه های تبلیغاتی پخش کنیم که مردم را با منابع اجتماعی در 
دسترس آشنا می کند، قدرت و سرعت خبررسانی و اقدام به موقع برای کمک به 
آسیب دیدگان اجتماعی هم بیشتر می شود. چرا که مردم نسبت به انواع آسیب ها 
آگاه تر می شوند.او پیشنهادی هم برای سایت ها و خبرگزاری های داخلی برای 
تبلیغ منابع اجتماعی دارد. موسوی چلک در این باره می گوید: مثاًل همین سایت 
خبرآنالین یا سایت های دیگر، می توانند در سایت خودشان یک بخش به نام 
معرفی منابع اجتماعی بارگذاری کنند و از این طریق مردم را آگاه تر کند.بخش 
دیگر به گفته او به معرفی قوانین و مقررات برمیگردد تا به این ترتیب مردم نسبت 
به قوانین مربوط به این حوزه آشنا شوند و با سازمانهای ارائه کننده خدمات 
ارتباط برقرار کنند. اما یکی از مهمترین موضوعاتی که ریس انجمن مددکاری 
 اجتماعی ایران از آن حرف می زند، نقش رسانه در ترویج مطالبه گری اجتماعی

 است.موسوی چلک می گوید: با وجود محدودیت هایی که بر سر راه خبرنگاران 
برای پوشش شفاف خبرهای این چنینی قرار دارد اما تقویت و ترویج مطالبه گری 
اجتماعی باید در الویت وظایف رســانه قرار گیرد. با این حال او معتقد اســت 
در انعکاس اخبار چند نکته باید لحاظ شود. اول صداقت در انتقال خبر، دوم 
نداشتن سوگیری ارزشی، احساسی و جناحی. هریک از این موارد باید رعایت 
شــود تا رســانه نقش یادگیری اجتماعی منفی را بازی نکند. »به جای اینکه 
بیاییم جزییات یک رابطه جنسی را توضیح دهیم، می توانیم این موضوع را 
دستمایه یک تحلیل بزرگتر قرار دهیم و موضوع را مورد پردازش قرار دهیم 
تا نقش رسانه به عنوان یک عنصر مؤثر در فهم آسیب های اجتماعی و کاهش 

آن به خوبی درک شود.«
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بحرانکمبوددارو
درکشور

نظامسالمتباتهدیدجدیروبرواست
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شرکت های دارویی به داروخانه ها و بیمارستان ها دارو می فروشند اما پول آن 
را ماه ها و حتی یک سال بعد دریافت می کنند. حاال این مطالبات جمع شده 
موجب شده که نقدینگی کارخانه های داروسازی به شدت کاهش یابد و این 

مساله زنجیره و چرخه تأمین دارو را با مشکل مواجه کرده است.
شــرکت های دارویی اگر نقدینگی نداشــته باشــد به ویژه در شرایط فعلی 
نمی توانند مواد اولیه دارو را وارد کنند. گفته می شود بیش از 90 درصد داروها 
داخل کشــور تولید می شــود اما نباید از یاد برد که بســیاری از مواد اولیه این 
داروها از خارج کشــور وارد می شــود و چه برای تولید و چه برای واردات به 
نقدینگی نیاز است.مطالبات شرکت های دارویی از داروخانه ها و بیمارستان ها 
سال هاســت به یکی از چالش های جدی نظام ســالمت تبدیل شده است. و 
شــرکت های دارویی به دنبال طلب خود از بیمارســتان ها و وزارت بهداشت 

هستند و به عنوان یک بنگاه اقتصادی با مشکالت زیادی مواجه شده اند.
در ماه های اخیر با وجود تمام تالش های انجام گرفته، سازمان های بیمه گر 
نیز فقط بخشی از مطالبات بیمارستان ها و داروخانه ها را پرداخته اند، چندین 
هزار میلیارد تومان از بدهی این مراکز از وزارت بهداشــت وصول نشــده و 
حدود ۳ هزار میلیارد تومان از این بدهی باقیمانده سهم تأمین کنندگان بازار 
داروســت و معلوم نیســت چه زمانی این مطالبات پرداخت شود.بسیاری از 
کارشناســان نظام دارویی درباره ورشکســتگی برخی شرکت های دارویی و 
اختالل در نظام تأمین دارو هشدار داده اند. این هشدارها همچنان ادامه دارد 

و هر روز ابعاد گسترده تری به خود می گیرد.
 مشکل پرداخت مطالبات بزرگ تر شده است

حسام الدین شریف نیا، عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد داروی ایران درباره 
مطالبات شرکت های دارویی به خبرنگار ایرنا می گوید: مشکل نظام دارویی، 
تعهد بیمه ها نســبت به پرداخت مطالبات در زمینه داروخانه های شــهری و 
بیمارستانی، مسبوق به سابقه است. اما این مشکل بعد از اجرای طرح تحول 
نظام ســالمت بزرگتر شــد چرا که بار مالی بیمه ها با اجرای این طرح بیشتر 
شــد و توان آنها به همان میزان افزایش نیافت.او می افزاید: تعداد زیادی از 
مردم )در قالب اجرای طرح بیمه سالمت( وارد سیستم بیمه شدند و از سوی 
دیگر میزان تعهدات بیمه ها در مورد برخی اقالم دارویی افزایش یافت. عدم 
کنترل تقاضا از سوی پزشکان و مردم یا به تعبیری همان افزایش تقاضاهای 
القایی و عدم کنترل هزینه های بیمه باعث شد تا بار بیمه ها افزایش پیدا کند.

داروخانه ها ماه هاست، پولی از بیمه نگرفته اند
عضــو هیــات مدیره انجمن اقتصاد داروی ایران ادامه می دهد: بار بیمه ها در 
زمینه خدمات پزشکی نیز زیاد شده چرا که بعد از اجرای طرح تحول سالمت، 
میزان تعرفه خدمات پزشکان بیش از 120 درصد افزایش یافت و این مساله 
بدهی بزرگی برای بیمه ها ایجاد کرد. اولین جایی که از این افزایش بار مالی 
بیمه ها آسیب دید، داروخانه های شهری و بیمارستانی بودند.به گفته شریف 
نیا، داروخانه های شهری حدود هفت ماه و داروخانه های بیمارستانی حدود 
14 ماه دریافتی از بیمه ها ندارند.وی تصریح می کند: این داروخانه ها حقوق 
و کارانه پرســنل را می پردازند و کارهای عمرانی را انجام دادند اما پرداختی 
به شــرکت های دارویی ندارند و در نتیجه نقدینگی شــرکت های تولیدی و 

وارداتی دارویی کاهش یافته است.

مطالبــات شــرکت های دارویــی 4 هزار میلیــارد تومان 
است

شــریف نیا که عضو هیات مدیره انجمن داروســازان تهران نیز هســت، 
خاطرنشان می کند: مطالبات شرکت های دارویی از بیمه ها بالغ بر چهار هزار 
میلیارد تومان است. بیمارستان ها به شرکت های پخش دارویی بدهکارند و 

شرکت های دارویی نیز به واردکنندگان و تولید کنندگان دارو بدهی دارند.
واردکنندگان حتی پول برای پوکه آمپول ندارند

عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد داروی ایران می گوید: بسیاری از واردکنندگان 
پولی برای خرید ندارند. تولیدکنندگان نیز برای آن بخشی را که باید از خارج 
وارد کنند، پولی برای پرداخت ندارند. حتی در مواردی پولی برای تأمین پوکه 
آمپول نیز وجود ندارد.شــریف نیا می افزاید: زمانی شــرکت های واردات دارو 
آل. سی- )LC( یا اعتبار اسنادی- باز می کردند و تأمین مالی راحت تر بود 
اما اکنون طرف خارجی به شرکت های ایرانی به صورت نقدی دارو می دهد.

به گفته وی، دوره بازگشت سرمایه در صنعت تولید داروی ایران به بیش از 
یک سال رسیده است. این مساله در نهایت منجر به این شده است که چرخه 

تأمین دارو با مشکل مواجه شود.
 افزایش قیمت ارز، مشکالت دارویی را بیشتر کرد

عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد داروی ایران می گوید: این مشکالت تازه 
قبل از افزایش نرخ ارز بود و با افزایش نرخ ارز، مشکلی به مشکالت اضافه 
شده است.وی در مورد این مساله که تسهیالت ارزی خاصی برای تأمین دارو 
در نظر گرفته شده است، تصریح می کند: چیزی که گفته می شود با چیزی 
که در واقعیت اتفاق می افتد، بســیار متفاوت اســت. گفته شــده بود که ما به 
التفاوت نرخ ارز را به واردکنندگان دارو، پرداخت می کنند اما در حال حاضر 
دارو از همان ارز با نرخ 4210 تومانی اســتفاده می کند که صنعت پوشــاک 
اســتفاده می کند و هیچ یارانه ای به عنوان ما به التفاوت به واردکنندگان و 

تأمین کنندگان دارو داده نمی شود.
 ممکن است با بحران دارو مواجه شویم

عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد داروی ایران می گوید: متاسفانه مدت هاست 
که برای جلوگیری از افزایش هزینه های نظام ســالمت، دســت روی قیمت 
دارو گذاشــته اند و اجازه داده نمی شــود قیمت دارو افزایش یابد.شــریف نیا 
می افزاید: موافقت شده است که امسال قیمت دارو 9 درصد افزایش یابد در 
حالی که این نرخ مربوط به مابه التفاوت افزایش نرخ ارز اســت؛ همچنین 
باید این نکته را در نظر داشــت که ارز قبل از بحران های پیش آمده نیز 20 
درصد افزایش یافته بود. اکنون این نگرانی وجود دارد که کشــور با بحران 
دارو رو به رو شــود.این عضو هیات مدیره انجمن داروســازان تهران ادامه 
می دهد: زمزمه هایی برای برطرف کردن مشــکل تأمین ارز دارو وجود دارد 
مبنی بر اینکه دو بانک مبالغ دالر و یورو را در بانک های خارجی برای دارو 
کنــار بگذارنــد که امیدواریم این امر محقق شــود.وی از نبود نقدینگی در 
شرکت های دارویی به عنوان »مشکل داخلی« در کنار تحریم های خارجی 
یاد کرد و گفت: این مشــکالت موجب می شــود که شــرایط از کنترل خارج 
 شــود و نظام دارویی در ســه ســال اخیر با مشــکالت جدی رو به رو بوده 

است.
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By HosseinZiaee*
In their interviews with FunkeMediengruppe, Germa-
ny’s third largest newspaper and magazine publisher 
headquartered in Essen, the heads of the factions of 
different parties of the German federal parliament 
(the Bundestag) have all acknowledged that a lack of 
self-confidence in foreign policy towards the US is the 
biggest obstacle to Berlin’s entry into the club of the 
world’s major powers.
When Germany, as the beating heart of Europe, main 
developer of the European Union’s policies and largest 
economy of the continent lacks sufficient self-confi-
dence, this means that Europe also fails to be an impor-
tant political player in the international community.
This increases the importance of the issue, as a weak 
Germany is in fact a weak Europe.
Among the German politicians who, in interviews with 
FunkeMediengruppe, have criticized Germany’s lack of 
pragmatism and self-confidence in its foreign policy are 
Volker Kauder (the parliamentary group leader of the 
ruling CDU/CSU faction in the German Bundestag), 
Christian Lindner (a member of the Bundestag and 
leader of the liberal Free Democratic Party of Germa-
ny), SahraWagenknecht (German left-wing politician, 
economist, author and publicist and a member of the 
Bundestag) and Anton Hofreiter (the co-chair of the 
Green Party’s parliamentary group).
They have also stressed the necessity of maintaining 
Germany’s national integrity and unity in the face of 
US President Donald Trump’s anti-Germany policies.
This comes as, according to the latest poll by Germa-
ny’s ARD broadcasting service, more than 80 percent 
of the country’s people describe Trump as a threat to 
global peace and, particularly, Europe and Germany.
At present, while Trump with his enormous self-con-
fidence overtly and flagrantly seeks to, by adopting 
different political plans (such as encouraging racism 
and supporting right-wing parties across Europe) and 
waging an international trade war, dissolve the EU and 
cripple Germany’s economy, Europe is in a state of 
complete passivity and inactivity and is solely taking 

ineffective retaliatory measures and issuing political 
statements condemning Trump’s moves and policies.
A few while ago, German Chancellor Angela Merkel 
as well as the country’s foreign minister, Heiko Maas, 
in response to Trump’s frequent interferences and 
contemptuous behavior towards Berlin, announced “We 
are not captives, neither of Russia nor the US. We are 
one of the guarantors of the free world and that will 
stay that way”.

However, recent developments, particularly those relat-
ed to Germany’s foreign policy, are still following and 
reflecting a different trend. The political and economic 
structures of Germany fail to be strong enough to ena-
ble the country to resist the US and Trump’s excessive 
demands.
The disdainful behavior displayed by the current US 
ambassador to Germany, Richard A. Grenell, toward 
German political and economic officials is in a way as 
if he views Berlin as a US state. This has been objected 
to several times by the German public opinion.
To prove that Germany, as mentioned by Maas, “is not 
US captive”, the German government is, more than 
anything else, required to adopt a pragmatic approach, 
which, so far, has not been the case.
The issue of preserving the Joint Comprehensive 
Plan of Action, signed between Iran and P5+1, in the 
aftermath of US May withdrawal from the deal, is a po-
litical arena where Europe and, particularly, Germany 
can assert their authority and power to chaos-creating 
Trumpism.
Unless Germany fails to dispel the fear of the US from 
the country’s cultural and political foundations and 
structures, it will not be able to enter the club of the 
world powers and, thus, the idea of Germany becoming 
a major world power will remain a pipedream.

Germany has to stop 
fearing US to join 

world powers’ club
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in Punjab province and seats of Punjab are very significant 
in forming the national government.
On the other hand Pakistan Tehreek-i-Insaf (PTI) which is 
slightly new party in Pakistan is very confidant to win the 
elections but still they are not very strong in Punjab and 
Sindh.
DrRasulBakhshRais Senior analyst and professor of Polit-
ical Science at Lahore University of Management Science 
(LUMS) talking to IRNA said though it is not possible to 
predict the elections but PTI will definitely will win more 
seats.
“PTI has more followers across the country as compared 
to other political parties thus in a better position to form 
the next government,” he said.
He went on to say that terrorists and enemies of Pakistan 
have tried to sabotage the election through some terrorist 
activities on election rallies but they have failed to sabo-
tage the election process in the country.
RasulBakhshRais said it is good that the democracy is 
continuing in Pakistan and elections are being held on 
time.
Despite all the unpredictability and uncertainty that still 
exists, one thing has become clear now that no party 
will be able to win enough seats to form its own govern-
ment and they would need help of smaller parties in this 
regards.
At least 137 seats will be required to win a simple major-
ity in the National Assembly. A hung parliament or a split 
mandate seems to be the mostly likely outcome.
Senior analyst RahimullahYusufzai told IRNA that 
there would be close contest between Pakistan Muslim 
League-N (PML-N) and Pakistan Tehreek-i-Insaf (PTI) 
in Punjab province which holds major share of seats of 
National Assembly.
“But we cannot underestimate PML-N,” he noted.
He went on to say that in Sindh Province PPP seems 
stronger, in Khyber-Pakhtunkhwa PTI has an edge over 
other parties and in Balochistan, BalochistanAwami Party 
(BAP) could form a coalition government along with 
some religious parties.
RahimullahYusufzai added that elections will be held on 
time but there would be a coalition government which 
means a week government.
The analyst expressing his views said that terrorists have 
failed to sabotage the election process though they have 
tried a lot.
He said that turn out in the elections would be low due to 
hot and humid weather in Pakistan. “This is the first time 
we are having elections in the month of July,” he said.

As the general elections are about to arrive the youth of 
Pakistan is being termed as a major influencer on election 

results. This election will be a watershed moment to 
decide the future of this country as 46 million youth is a 
registered voter out of total 105.95 million voters. The 
onus lies on political parties as how they utilize and mobi-
lize this huge vote bank.
Earlier, the ECP announced that a total of 105.95 million 
voters will use their right of vote to elect the new govern-
ment. Among them are 59.2 million male and 46.7 million 
female voters, showing a gender gap of over 12.5 million.
Meanwhile Chief of the Army Staff (COAS) General Qa-
marJavedBajwa has directed army troops to be deployed 
at polling stations during coming general elections to 
follow the code of conduct of the Election Commission of 
Pakistan (ECP) in letter and spirit.
The COAS said the army would assist the ECP strictly 
within the bounds of the given mandate. He said work-
ing in synchronisation with other elements of security 
apparatus; the army troops would put in place all efforts 
to ensure secure and safe environment enabling people to 
freely exercise their democratic right.
Earlier rejecting as baseless rumors about the army’s 
perceived efforts to influence the outcome of the elections, 
Major General Ghafoor spokesperson for army said the 
army was only working on the ECP’s directives to main-
tain law and order situation.
ECP Secretary Babar YaqoobFateh Muhammad has told 
media that 800,000 security personnel and 700,000 polling 
staff would perform election duties.
On the other hand the Election Commission of Pakistan 
(ECP) has barred major political party leaders from using 
indecent language during their election campaigns.
Prime Minister of Pakistan retired Justice NasirulMulk in 
a meeting has called for paying special attention to safety 
and security of political leadership and general public 
attending corner meetings during election campaign.
He stressed the administration should maintain a close 
liaison with political leadership to ensure strict compliance 
of election code of conduct and the security protocols.
In another development the ECP has issued directives to 
the National Database and Registration Authority (Nadra) 
for timely issuance of computerized national identity cards 
(CNICs) to the applicants so that the turnout of voters 
could be maximized during the general elections sched-
uled for July 25.
Production of original CNIC is essentially required for a 
voter to be enabled to exercise his right to vote.
Recently terrorists also targeted election rallies and were 
able to kill more than 150 people including election can-
didates in different parts of Balochistan and Khyber-Pa-
khtunkhwa provinces with an aim to sabotage election. 
However despite these acts the country is going towards 
the general elections without any fear. 
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As Pakistan is preparing to hold general elections on July 
25, it has become very difficult to predict which party will 
win the election to form next government in the country.
Analysts say that it is not easy to predict an election in 
Pakistan but the upcoming general elections have become 
even more difficult to predict as a lot has changed within 
a year.
Pakistani nation on July 25 will vote to elect the members 
of the National Assembly and the four Provincial Assem-
blies of the country. The Prime Minister of Pakistan is 
elected from the National Assembly who forms the federal 
government.
The National Assembly of Pakistan has 342 members 
out of which 272 are directly elected members and 70 
reserved seats for women and religious minorities.
A political party must secure 172 seats to obtain and 
preserve a majority.
Each National Assembly is formed for a five-year term, 
commencing from the date of the first sitting, after which 
it is automatically dissolved.
Currently there are three main political parties in Paki-

stan’s political arena namely Pakistan Muslim League-N 
(PML-N), Pakistan Tehreek-i-Insaf (PTI) and Pakistan 
Peoples Party (PPP) who are flexing their muscles for 
the next elections. Some small parties and independent 
candidates would also play an important role in forming 
the next government of Pakistan.
According to Election Commission of Pakistan (ECP) 
there are about 122 political parties in the race for upcom-
ing elections.
Pakistan Muslim League-N which ruled the country from 
2013-2018, is going through a difficult phase after their 
chief and former Prime Minister Nawaz Sharif and his 
daughter were sentenced for jail imprisonment in corrup-
tion cases.

Many of the strong PML-N members have already left 
the party and joined Pakistan Tehreek-i-Insaf (PTI) led by 
cricketer turn Politian Imran Khan.
Pakistan Peoples Party (PPP) who ruled Pakistan from 
2008-2013 is also facing problems. Though they are very 
strong in southern Sindh province but they look very week 

 Pakistan set to hold 
nationwide polls on July 25
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Abridged and translated by: Reza Bahar
US current treatment of North Korea’s nuclear issue and its 
alleged bid to denuclearize the southeast Asia nation shows 
very clearly that President Donald Trump has opted to with-
draw from his previous hard line stance.
All signs are indicative of the failure of Washington’s 
bullying strategies in its approach to North Korea’s nuclear 
activities.If the US bullying military approach were to bring 
Pyongyang to its knees, it should have happened two dec-
ades ago. But the language of coercion and bully used by the 
United States against North Korea never worked out, rather 
the world witnessed the country’s military nuclear program 
getting on a faster track after 1994.
That was why Americans returned to the negotiating table 
though, this time again, the nuclear talks between Washing-
ton and Pyongyang hosted by Beijing produced no fruits 
as a result of coercion strategy and military threats adopted 
by the latter.Began in 2003, the nuclear talks terminated in 
2009 when North Korea announced that because of enduring 
disagreements with the US the country could not engage 
in further talks with American officials and after the end of 
nuclear negotiations Pyongyang increased the number of its 
ballistic missiles and nuclear tests.
The White House in the run-up to the first meeting between 
Trump and North Korean leader Kim Jong Un in Singapore, 
took a hard line stance, saying denuclearization should start 
“without delay,” and after the meeting, it spoke of the pro-
cess beginning “very quickly.”Even Trump’s National secu-
rity Advisor John Bolton set a one-year time limit for the job 

to be completed, but officials in Pyongyang were very quick 
to react, warning against the US unilateral “gangster-like” 
demands.That maybe the main reason behind Trump’s with-
drawal from its hard line approach in dealing with the North 
Korean nuclear issue.Now President Trump says there is “no 
time limit” for Pyongyang to relinquish its nuclear arsenal.
“We have no time limit. We have no speed limit. … We’re 
just going through the process,” the US president said 
in Washington after his meeting with Russian President 
Vladimir Putin in Helsinki.Trump says the US sanctions 
against North Korea are still in place. On the hand, three 
American prisoners have been released by Pyongyang and 
North Korea has not testfired a new missile nor has it con-
ducted another nuclear test.But there are numerous rumors 
and news stories suggesting Pyongyang has done nothing to 
denuclearize, rather it has developed its nuclear arsenals.
It is believed that the United States has come to realize that 
by adopting a language of coercion or setting time limits it 
cannot deal with the North Korean nuclear issue. It is highly 
probable that the change in Trump’s stance and the resilience 
exercised by him are out of the US growing worries about 
failure of nuclear negotiations with North Korea.
Observers, on the other hand, argue that by putting pressure 
on North Korea or imposing sanctions on the country or any 
other countries by the US, no constructive results will be 
produced and that such measures are not going to help solve 
critical issues.Written by: MassoudAhmadi, the Islamic 
Republic News Agency (IRNA) Correspondent in Beijing, 
China
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پست بانک ایران در راستای حمایت از تولید، اشتغال و کاالی ایرانی، تسهیالت
ارزان قیمت )با نرخ 2 الی 12 درصد( به مشتریان فعال خود پرداخت می نماید.

1/000/000/000 ریال
تا سقف 

جهت کسب اطالعات بیشتر به  شعب و باجه های پست بانک ایران
در سراسر کشور و یا به وب سایت این بانک مراجعه نمایید.

2%تسهیالت ویژه با نرخ




