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آسیب های بی پایان
 اقتصاد نفتی

حرکت اقتصاد کشــورهای خاورمیانه به ســوی بهره برداری هر 
چه بیشــتر نعمت های خدادادی همچون نفت و گاز سالهاست که 
کشــور ما را نیز در این منطقه گرفتار کرده و باعث شــده اســتفاده 

از دیگر ظرفیت های موجود در کشــور به فراموشــی سپرده شود.
اقتصاد نفتی که پیش تر نیز بارها بدان اشــاره شــده است به لحاظ 
تاریخی از دهه 40 به بعد گریبان اقتصاد ایران را گرفت و مشکالت 
عدیده ای را به وجود آورد. گره خوردن اقتصاد و سیاست و از طرفی 
وابســتگی به نفت پیامدهای ناخوشایندی همچون بی توجهی به 
دیگرمنابع کشور، رکود تولید و رانت خواری را در کشور هویدا کرد. 

زمانی که از اواخر دهه 30 قیمت نفت روند افزایشی به خود گرفت این آسیب ها نیز 
بیشتر تشدید شد.اما طی سالهای اخیر نیز نتوانستیم از این نعمت خدادادی و اقتصاد 
نفتــی بهــره برداری کنیم بطوریکه در زمان افزایش قیمت نفت با مشــکل تحریم 
مواجه بودیم و کشورهای غربی از تحریم نفتی ایران به عنوان ابزاری برای اعمال 
فشــار اســتفاده می کردند و زمانی که تحریم ها نیز برداشــته شد قیمت نفت شیب 
نزولی پیدا کرد.  از طرفی تزربق قیمت نفت به اقتصاد آسیب های دیگری از جمله 
افزایــش تــورم، واردات بــی رویه کاالها، و عدم رقابت پذیری تولید داخل را متوجه 
کشور می کند. به نظر می رسد ساختارهای اقتصادی کشور باید از نفت محور بودن 
که سالها بر زبان مسئوالن جاری است تغییر کند و این تغییر ساختار باید در راستای 
عدم خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده و شکل گیری درآمدهای پایدار صورت گیرد. 
الگوبرداری از کشــورهایی همچون عربســتان که در راستای منافع نظام سلطه گام 
برمی دارند و در جهت ضربه زدن به منافع ایران از هیچ کوششی دریغ نمی کنند قطعا 
ما را در مســیر توســعه با مشــکالت فراوانی روبرو می کند بطوریکه هدف گذاری بر 
مبنای افزایش قیمت نفت و افزایش تولید، ما را در استفاده بهینه از دیگر نعمت های 
اقلیمی و جاذبه های گردشــگری ایران دور می ســازد. اخیرا قراردادی با توتال بسته 
شــد و فارغ از نوع نگاه های منتقد و حامی این قرارداد می بینم که همچنان اقتصاد 
ما به نفت وابسته است که بر سر استفاده و استخراج آن توسط شرکت های داخلی 
یا خارجی جنگ و دعواست. این در حالیست که ای کاش به جای این همه منازعه 
بر ســر اســتخراج منابع نفتی بر ســر اســتفاده بهینه از دیگر منابع کشور در راستای 
اشــتغالزایی و شــکوفایی تولید و صادرات گام برمی داشــتیم.  اما تکیه بیش از اندازه 
به منابع نفتی مشــکل دیگری را نیز طی ســالهای اخیر برای اقتصاد ایران به وجود 
آورده اســت و آن بحران بانکی اســت. اولین ســئوالی که به ذهن خطور می کند این 

اســت که چرا این بحران تا کنون نمود پیدا نمی کرده اســت.
جدا از بحث نحوه سیاســت گذاری و قوانین جاری در کشــور باید به این نکته مهم 
توجه داشــت که این بحران سالهاســت که در کشــور وجود دارد و به دلیل وفور 
درآمدهای نفتی و تورم های ایجاد شده مدت زمان آن به تاخیر افتاده است. اکنون 
که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده و تزریق پول های نفتی به اقتصاد کشــور به 
حداقل رسیده این بحران دامن اقتصاد نفت محور را نیز گرفته است.»اگر چشم ما 
به تصمیم بیگانه باشــد، به دســت بیگانه باشــد، به جایی نمی رسیم. نفت ما را امروز 
تقریبًا به یک پنجم قیمت رســانده اند... اگر چشــم انسان به دست دشمن باشد، این 
اتّفاقات زیاد می افتد. اینها تکانه های اجتناب ناپذیری اســت که انســان در مقابلش 
اختیاری ندارد؛ ما باید اقتصاد را جوری بکنیم که در مقابل این تکانه ها بتواند محکم 
بایستد و تحت تأثیر قرار نگیرد.« این جمله فرازی از بیانات رهبر معظم انقالب در 
تاریخ 1394/10/30 در دیدار دســت اندرکاران برگزاری انتخابات اســت. مسئولین 
برای اجتناب از این تکانه ها باید استفاده از ظرفیت های داخلی و حوزه های غیرنفتی 

را مد نظر قرار دهند تا امروز درگیر امثال بابک زنجانی ها نباشــیم.
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زیــادی�را�بــه�نام�خودش�ثبــت�کرد�و�یکی�از�آن�ها�ورود��18زن�در�مجلس�برای�
اولین�بار�بود؛�هرچند�به�فاصله�چند�هفته�یک�کرســی�از�زنان�گرفته�شــد�و�تعداد�
آن�هــا�بــه��17نفر�کاهش�پیدا�کرد�امــا�باز�هم�رکورددار�باقی�ماندند��در�حالی�که�
همه�جا�صحبت�از�این�حضور�بی�سابقه�زنان�در�خانه�ملت�بود�پچ�پچ�های�روزهای�
آخــر�مجلــس�نهم�چندان�دلگرم�کننده�نبود��چرا�که�اغلب�نماینده�ها�به�ویژه�آنها�
که�از�جناح�رقیب�مجلس�دهمی�ها�محسوب�می�شدند،�ادعا�می�کردند�نمایندگان�
ایــن�دوره�بــه�ویژه�زنان�فاقد�کار�اجرایی�هســتند�و�نمی�توانند�به�خوبی�از�اداره�
امور�برآیند��حاال�یک�سال�از�آن�زمان�می�گذرد�و�با�نگاهی�به�کارنامه�فراکسیون�
زنان�این�دوره�مجلس�می�توان�ارزیابی�کرد�آیا�گمانه�زنی�های�آن�مقطع�درست�

بوده�یا�خیر؟

نگاهی به کارنامه یک ساله 17 زن در پارلمان ایران؛

فراکسیونی با یک میز و چند 
صندلی شکسته

فائزه عباسي

عملکرد تشکیالتی
7 خرداد 95 مجلس دهم رسما کار خود را آغاز 
کرد و درحالی که فراکســیون هاي مجلس از 
سیاســی و غیر سیاســی هنوز در شش و بش 
اعالم هویت بودند؛ فراکسیون زنان 14 تیرماه 
هیات رئیســه خود را هم مشخص کرد و پا در 
رکاب گذاشت تا بتواند انتظاراتی را که به دلیل 
حضور شــش درصدی زنان در پارلمان ایجاد 
شده بود را پاسخ دهد. در انتخاباتی که برگزار 
شــد، پروانه سلحشوری ریاست فراکسیون را 
بــه عهــده گرفت و طیبه سیاوشــی و ناهید 
تاج الدیــن نیز به عنــوان نواب رئیس انتخاب 
شــدند. معصومه آقاپــور و فاطمه ذوالقدر نیز 
دبیران اول و دوم فراکســیون شــدند و زهرا 
ســعیدی نیز به  عنوان سخنگوی فراکسیون 
برگزیده شــد. تشــکیالت فراکسیون با تمام 
ارکان شــکل گرفت، موضوعی که پیش  تر یا 
حداقل در مجلس نهم چیزی فرا تر از اسم از 

آن نمی توان سراغ گرفت.
همه چیز را از بین برده بودند

»هیــچ چیــز باقی نگذاشــته بودنــد و همه 
مــدارک را برده بودنــد« این را هانیه گرائیلی 
دبیر فراکســیون زنان مجلس دهم در پاســخ 
به این ســوال که چه فراکســیونی را تحویل 
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گرفتید، می گوید. گرائیلی گفت: ما وقتی فراکســیون را تحویل گرفتیم 
حتی از نظر ظاهری هیچ چیزی نداشــت و یک میز بود با چند صندلی 

شکســته و وضعیتی که واقعا در شــان فراکسیون زنان نبود.
او ادامه داد: ما هیچ چیزی از فراکسیون قبل در دست نداشتیم که بدانیم 
آن هــا چــه کارهایی انجام داده اند که بتوانیم اگر کاری نیمه کاره باقی 
مانده، آن را پیگیری کنیم؛ جالب اســت بگویم حتی دفتر اندیکاتور را 
پــاره کــرده بودنــد. نمی دانم چرا چنین کردند اما وقتی از آن ها در مورد 
اســناد و مدارک ســوال کردیم گفتند رئیس فراکســیون از دبیر قبلی 

خواســته تا تمام مدارک را با خود ببرد.
سخت بود اما ادامه می دهیم

پروانه سلحشــوری در آستانه یک سالگی فراکسیون زنان مجلس دهم 
درباره فعالیت های این فراکســیون به خبرآنالین گفت: ما در طول این 
یک ســال با مشــکالت بسیاری رو به رو بودیم اما با همه موانع تالش 
کردیــم تــا آنچه را به نفع جامعه زنان اســت به پیش ببریم و در جهت 

استیفای حقوق زنان گام برداریم.
رئیس فراکســیون زنان افزود: شــاید برای گرفتن یک رای مثبت از 
مجلس در مورد یک ماده، تمام خانم ها بســیج می شــدند و یک لحظه 
روی صندلی نمی نشســتیم تا بتوانیم آن را به ســرانجام برسانیم. گاهی 
این تالش ها پاســخ می داد و مانند بحث عدالت جنســیتی یا توانمند 
ســازی زنان سرپرســت خانوار، به تصویب می رسید اما در خیلی موارد 
نیــز بــا وجود دوندگی هاي ما، آن همکاری الزم را نمی دیدیم و ماده یا 

طرح، رای الزم را کســب نمی کرد.
سلحشــوری ادامه داد: در طول این یک ســال جلسات متعددی برگزار 
کردیم که مهمترین آن جلســه با زنان ادوار مجلس بود که به منظور 

انتقال تجربیات برای بهبود شــرایط زنان برگزار شدند.
این نماینده مجلس شورای اسالمی گله هایی داشت از نوع همکاری ها. 
او گفت: در انتخابات هیات رئیســه دیدیم که مجلس به تنها کاندیدای 
زن برای حضور در هیات رئیسه رای نداد و این نشان می دهد ما راهی 
بسیار دشوار در پیش داریم. فراکسیون زنان در طول یک سال گذشته 
با تمام فراز و فرودهایی که ســر راهش بود، فراتر از انتظار ظاهر شــد 
و مــا بــرای اولین بار مصوبات مهمی را بــرای جامعه زنان به تصویب 
رساندیم. قطعا این راه ادامه خواهد داشت. هرچند پیش بینی می کنیم 

مشــکالت اگر اضافه نشود کم نخواهد شد.
حضور در هیات رئیسه کمیسیون ها

هرچند با وجود تالش های بسیار، زنان مجلس دهم نتوانستند کرسی ای 
در هیات رئیســه به دســت بیاورند اما نصیبشــان از کرسی های هیات 
رئیســه کمیســیون های تخصصی به نسبت گذشته رشد قابل توجهی 
داشت؛ البته این نکته را نیز باید در نظر گرفت که به لحاظ تعداد، زنان 

مجلس دهم به نســبت مجلس نهم دو برابر شــده اند.
با همه این تفاســیر در مجلس نهم تنها دو کرســی »نائب رئیســی« و 
»دبیر دوم« ســهم زنان مجلس نهم از هیات رئیســه کمیسیون ها شد. 
فاطمه رهبر به عنوان نایب رئیس کمیســیون اصل نود و الله افتخاری 

به عنوان دبیر دوم کمیســیون فرهنگی انتخاب شدند.
اما در مجلس دهم این تعداد به شــش کرســی افزایش پیدا کرد و چهار 
کرسی دبیری و دو کرسی نائب رئیسی سهم زنان مجلس دهم شد. بر 
این اســاس ســهیال جلودارزاده نائب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی و 
پروانه مافی به عنوان نائب رئیس اول کمیسیون شوراها انتخاب شدند؛ 
همچنین ناهید تاج الدین به عنوان دبیر اول کمیسیون اجتماعی، فاطمه 
سعیدی به عنوان دبیر دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات، فاطمه ذوالقدر 
به عنــوان دبیر اول کمیســیون فرهنگی و همچنیــن حمیده زرآبادی 

به عنوان دبیر اول کمیســیون صنعت و معدن ایفای نقش کردند.
مصوباتي برای زنان

وقتی مصوبات دو فراکســیون زنان در مجلس نهم و دهم در کفه های 
ترازو قرار می گیرند؛ اوضاع چندان به سود مجلس نهمی ها پیش نمی رود 
چراکه مجلس نهم چندان دستاوردی برای جامعه زنان نداشت و حتی در 
مواردی مانند تصویب الیحه ای در خصوص گذرنامه، اعتراضات فعاالن 
حقــوق زنــان را نیز برانگیخت. در الیحه »اصالحیه گذرنامه زنان« که 
در فروردین ماه 1391 از سوی دولت به مجلس ارائه شد و در آبان ماه 
به امضای کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس نیز رسید، 
خروج زنان مجرد زیر 40 ســال از کشــور منوط به اجازه رســمی »ولی 
قهری« یا حاکم شــرع شــد. البته این به معنای آن نیســت که اقدامات 
مثبتی در  فراکســیون زنان در مجلس نهم رقم نخورده باشــد بلکه در 
همین راستا می توان به برابری دیه زن و مرد در سوانح رانندگی اشاره 
کــرد؛ موضوعــی که فاطمه رهبر رئیس فراکســیون زنان مجلس نهم 
در آخرین نشســت خبری اش به آن اشــاره کرد. او در این مورد گفت: 
بســیاری از بانوان مســئولیت تأمین معاش خانواده را بر عهده دارند لذا 
مقام معظم رهبری در توصیه ای فرمودند قوانین بیمه را بررســی کرده 
و از آن طریــق موضــوع برابــری دیه زن و مــرد را که جزء احکام اولیه 
اســت مورد رســیدگی قرار دهید. با پیگیری هاي ما این قانون بعد از 5 
ســال دائمی شــد. او همچنین در مورد دیه مربوط به جنایات نیز گفت: 
در بحث برابری دیه مربوط به جنایت ها ازآنجایی که مقتول زن اســت، 
بایــد نیمی از دیه را پرداخت مي شــد تا قصاص صــورت گیرد. اما این 
موضوع دیگر اجرا نمی شــود و آن مبلغ از صندوق خســارت های بدنی 

پرداخت می شود.
هرچند محصول عملکرد فراکسیون زنان در مجلس نهم به چند مصوبه 
بیشــتر ختم نشــد اما در مقابل فراکســیون زنان در مجلس دهم اولین 
سال خود را با به تصویب رساندن یک ماده بسیار مهم در برنامه ششم 
توســعه آغاز کرد. این 17 نفر توانســتند عدالت جنســیتی را به تصویب 
برســانند؛ آن ها همچنین مجوزهای الزم برای محدود کردن کودک 
همســری را کســب کردند تا حداقل ســن ازدواج دختران را از 13 سال 
ارتقا دهند. حمایت از ورزش بانوان در برنامه ششــم توســعه از دیگر 

اقدامات این فراکســیون در اولین سال مجلس دهم بود.
فراکســیون زنــان همچنین بحث تابعیــت ایرانی فرزندان زنان ایرانی 

را به صحن بردند و رای مثبت مجلس را برای آن به دســت آوردند.
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�روحانی�این�روزها�متفاوت�تر�از�همیشــه�شــده�اســت؛�یک�کاراکتر�تازه�که�هم�جذاب�اســت�و�هم�تازگی�دارد��او�درست�در�
شــرایطی�که�مخالفانش�در�منحصرترین�شــکل�ممکن�نسبت�به�او�موضع�می�گیرند�ترجیح�داده�»سکوت«�کند�و�وارد�زمین�
بازی�آنها�نشــود��این�رویه�شــیخ�شاید�از�آن�جهت�غیرمنتظره�باشد�که�هنوز�خاطرات�مناظره�ها�و�سخنرانی�های�انتخاباتی�
اردیبهشت�ماه�و�نحوه�مواجهه�روحانی�با�مخالفانش�در�اذهان�عمومی�زنده�است��او�که�نشان�داده�در�انتخاب�استراتژی�در�
امور�مختلف�بســیار�هوشــمندانه�عمل�می�کند�اینبار�هم�گویا�تاکتیک�جدیدی�را�پیش�روی�خود�قرار�داده�اســت،�رویه�ای�که�

با�تکیه�بر�آن�می�توان�گفت�ســکوت�روحانی�یک�»ســکوت�استراتژیک«�است�نه�یک�»سکوت�محافظه�کارانه«�

چرا رئیس جمهور این روزها سکوت اختیار کرده است

صبر استراتژیک

فاطمه استیری
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مواجهه رقبا با نتیجه انتخابات
گام اول مخالفــان در مواجهه با شــیخ دیپلمات 
در همان روز اول بعد از انتخابات برداشــته شــد. 
حرف های عجیب زدند و ادعاهای غیرمنتظره را 
مطــرح کردند. آنها که در چند ماه اخیر امیدهای 
واهی به بدنه حامیان خود داده بودند برای توجیه 
شکست شان، حرف و حدیث هایی برای انتخابات 
درســت کردند.  شاید روحانی انتظار داشت آنها 
که همیشه مدعی قانونگرایی بودند و در این چند 
سال بر پذیرش قواعد دموکراسی اصرار داشتند 
در اولیــن واکنش به نتیجه انتخابات پیروزی او 
را تبریک بگویند. آنها اما روشی دیگر را انتخاب 
کردند.  نامزد آنها در انتخابات به شورای نگهبان 
نامه نوشــت و به نتیجه انتخابات اعتراض کرد.  
او در نامه اش نوشت :» همه ما در نظام مقدس 
جمهــوری اســالمی موظف و مکلف به حفظ 
جمهوریــت نظام و پاســداری از آرای مردم که 
مصداق حقوق شهروندی ایرانیان است می باشیم 
و اینجانب با وعده ای که به مردم قهرمان و نجیب 
ایــران داده ام، نمی توانــم در برابر ظلم به حقوق 
مردم سکوت کنم؛ لذا تقاضا دارم در اجرای قانون 
به موارد گفته شده توجه و رسیدگی جدی شود.«

او البته اســنادی ادعایی را هم ضمیمه نامه خود 
کرد. اسنادی که مورد پذیرش واقع نشد و شورای 
نگهبــان نتیجه انتخابات را تایید کرد.  مهمتر از 
آن اینکه ســخنگوی شورای نگهبان هم در این 
مورد گفت:» گرچه تخلفات جزئی صورت گرفته 
است، ولی خوشبختانه تخلف مهمی نداشتیم که 
نیاز باشــد روند انتخابات را متوقف کنیم. این که 
گفته می شود گزارش تخلفات زیاد بوده به منظور 
این نیست که تخلفی صورت گرفته است.برای 
مثال گفته می شود که در فالن شهر و فالن نقطه 
تعرفه کم اســت اما وقتی بررسی صورت گرفت 
مشاهده شد که تعرفه به اندازه کافی بوده است.«

این اما پایان بازی در این فاز نبود. پس از رییسی 
کســان دیگری از اصولگرایان حمله به روحانی 
را آغــاز کردنــد. یکی از واضح ترین واکنش ها را 
هم غالمعلی حدادعادل از خود نشــان داد. آنجا 
که گفت :» انتخابات خوب انتخاباتی اســت که 
همه مردم رییس جمهور منتخب را رییس جمهور 
خود بدانند مخصوصا وقتی که شــورای نگهبان 
تایید می کند. ولی خب یک قانون اســت و یک 

دل،  جواب دل مردم را چه می دهید، درست است 
که مردم در برابر شورای نگهبان سکوت کردند 
ولی باید دید در دل چه دارند؟« آیت اهلل موحدی 
کرمانی از همنشــینان قدیمی حسن روحانی در 
جامعه روحانیت مبارز هم در تقسیم بندی عجیب 
آرای مردم را به آرای حالل و حرام تقسیم کرد. 
آنهــا از این حرف ها زیاد زدند اما روحانی ترجیح 

داد پاسخی به این دست اظهارات ندهد.
پروژه بنی صدرســازی به بن بســت 

رسید
آنهــا وقتی از ایجــاد ابهام در مورد روز انتخابات 
برای حمله به روحانی به نتیجه نرسیدند یک رویه 
دیگر را آغاز کردند. آنها روحانی را زیر سوال برده 
و تالش کردند تا او را در موضع اپوزیسیون نظام 
قرار داده و ســپس با یک شــبیه سازی تاریخی 
رفتار او را به رییس جمهور سال های اول انقالب 
مشابهت دهند.  تالش ها زیاد بود اما روحانی وارد 
این بازی نشد تا آنها همچنان در مواجهه با رییس 

جمهور منتخب ناکام بمانند.
سیاست خیابانی

وقتی تالش ها در این سطوح به سرانجام نرسید 
آنها به سمتی دیگر شیفت کردند.  خواستند از جایی 
که نقطه قوت روحانی است به او ضربه بزنند.  به 
همین دلیل هم بود که تصمیم گرفتند تا در روز 
قدس یک پدیده جدید را خلق کنند :»شعار علیه 
رییس جمهور ؛ رخ به رخ او آن هم در یک مراسم 
بسیار مهم با بازخوردهای بین المللی « یک اتفاق 
غیــر منتظــره که البته باز هم با واکنش متفاوت 
روحانی مواجه شــد.  او وقتی شــعار میدادند به 
دوربین ها لبخند می زد و به مسیرش ادامه می داد.  
روحانی هرگز از این اقدام مخالفان عصبانی نشد و 
ترجیح داد با همان سکوت استراتژیک خود از این 
ماجرا عبور کند. آنها اما دست بردار نبودند.سه روز 
بعد در مراسم روز عید فطر باز روحانی شاهد یک 
اتفاق دیگر بود.  شعر خوانی علیه رییس جمهور 
منتخب آن هم در یک مراسم مهم دیگر با حضور 
مسئولین ارشد نظام و جمع زیادی از مردم و البته 
با پخش زنده از تلویزیون. حسن روحانی باز هم 
ترجیح داد ســکوت کند.  او هرگز شبیه روزهای 

انتخابات عمل نکرد. 
روحانی احمدی نژاد نشد

در فازی دیگر از این ماجرا تالش هایی از ســوی 

برخی رسانه ها و مخالفان روحانی صورت گرفت 
تــا او مانند روزهای آخر احمدی نژاد مانند او وارد 
فاز مقابله با قوای دیگر شــود. روحانی اما پاســخ 
جالبی به این تالش ها داد»هیچ وقت قوه مجریه،  
دنبال تخریب قوه قضاییه نبوده، قوه قضاییه به 
دنبــال تخریب قــوه مجریه نبوده، قوه مقننه به 
دنبــال تخریب قوه مجریه نبوده، قوه مجریه به 

دنبال تخریب قوه مقننه نبوده است.«
این ســخنان حســن روحانی فاز جدید اقدامات 
مخالفان را هم ناکام کرد. او ترجیح داد همچنان 
روابط قوا بر مدار همکاری و دوســتی و با حســن 
نیت باقی بماند. درســت خالف آنچه که رییس 

دولت نهم و دهم انجام می داد.
داستان یک سکوت

امــا چرا حســن روحانی سیاست»ســکوت 
اســتراتژیک«را برگزیده است ؟ پاسخ چندان 
پیچیده و دشــوار نیســت. او یک سیاستمدار 
تیزهوش است که نمی خواهد خارج از سیستم 
بازی کند. او دایره بازی را در مختصات درونی 
نظام طراحی کرده اســت و با شــناختی که از 
ساختارهای قدرت در ایران دارد بدون محافظه 
کاری بازی طراحی شــده خود را پیش می برد 
و چندان تمایلی ندارد بازیگر طرح هایی باشــد 
کــه مخالفانش تئوریزه کرده اند.او برای دولت 
دومــش کارهــای زیــادی را در ذهن دارد که 
نمی خواهد با هزینه کردن و هزینه دادن روی 
عملیات های طراحی شــده رقیب، انرژی تداوم 
مسیر را از دست بدهد.او بنا دارد رقیبی که قصد 
خســته کردنش را دارد، خســته کند. بنابراین 
سیاســت »ســکوت اســتراتژیک« بهترین 
راهکاری است که این شیخ سیاستمدار دوران 

ما برگزیده است.

روحانی  حســن  چــرا  امــا 
اســتراتژیک«را  سیاست»سکوت 
برگزیده اســت ؟ پاســخ چندان 
پیچیده و دشــوار نیست. او یک 
سیاســتمدار تیزهوش اســت که 
بازی  سیستم  از  خارج  نمی خواهد 

کند
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کم�کم�به�پایان�دوران�ماموریت�شــان�نزدیک�می�شــوند��ماموریتی�که�شــاید�برای�بعضی�هاشــان�چهار�سال�دیگر�تمدید�
شــود��مردان�راس��18وزارت�خانه�دولت�اول�روحانی�فارغ�از�هر�جناح�بندی�و�خط�کشــی،�کارنامه�ای�چهارساله�از�خود�به�جا�
گذاشته�اند�که�در�پایان�راه�باید�بررسی�شود�پس�از�آنکه�در��13مرداد��92حسن�روحانی�با�ادای�سوگند�در�مجلس�شورای�
اسالمی�دولت�یازدهم�جمهوری�اسالمی�ایران�را�تحویل�گرفت��18نفر�را�به�عنوان�وزرای�پیشنهادی�به�مجلس�معرفی�کرد�
که�از�این�میان�وزرای�پیشنهادی�سه�وزارت�خانه�)علوم،�تحقیقات�وفناوری،�آموزش�وپرورش�و�ورزش�وجوانان(�نتوانستند�
از�مجلس�نهم�رای�اعتماد�بگیرند�اما�در�مهر��92تکلیف�این�ســه�وزارتخانه�هم�مشــخص�شــد�تا�دولت�یازدهم�کار�خود�را�با�
تمام�قوا�آغاز�کند��در�میانه�راه�و�در�آبان��95بود�که�ســه�وزیر�)فرهنگ�وارشــاد�اسالمی،�آموزش�وپرورش�و�ورزش�وجوانان(�
از�قطار�کابینه�پیاده�شــدند�تا�دولت�با�آمدن�وزرای�جدید�یکدســت�تر�شــود�کار�اداره�این��18وزارتخانه�در�طول�این�چهار�
ســال�فراز�و�نشــیب�های�زیادی�داشــته�و�هرکدام�از�وزرا�نقاط�قوت�و�ضعفی�داشــته�اند��اما�به�هر�حال�نباید�فراموش�کرد�
هیچ�وزیری�دوســت�ندارد�در�دوران�مســئولیتش�وزارتخانه�متبوعش�با�چالش�و�مشــکل�اساسی�روبرو�شود��داستان�این�
�18وزارت�خانه�هم�از�این�قاعده�مســتثنی�نیســت�و�هریک�از�وزرا�در�دوران�فعالیت�شــان�تالش�کرده�اند�وزارت�خانه�تحت�

امرشان�به�نحو�احسن�اداره�شود�

بررسی عملکرد وزرای کابینه یازدهم دولت تدبیر و امید؛

ایستگاه یازدهم تحت تاثیر برجام

آرین افخمی
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برجام؛ میوه وزارت خارجه ظریف
محمدجواد ظریف که با ۲3۲ رای موافق به وزارت رسید به عنوان شخصی 
که با تحصیالت مرتبط و ســال ها ســابقه فعالیت در زمینه سیاست خارجی 
شایستگی حضور در راس دستگاه دیپلماسی کشور را داشت از همان روز اول 
کار خود ماموریت ویژه ای را به عهده گرفت. به سرانجام رساندن مذاکرات 
پیچیده هســته ای که بیش از 10 ســال بی نتیجه ادامه داشــت باری بود که 
بر دوش ظریف و همکارانش گذاشــته شــد. ظریف تمام تمرکز دو سال اول 
وزارت خود را روی مذاکرات هسته ای گذاشت و در طول این مدت مذاکره 
با آمریکا در طول برجام را به جریان انداخت )که قبل از آن مذاکره مستقیم 
بین وزرای دو کشور وجود نداشت( و سرانجام میوه برجام را به ثمر رساند.

بعد از برجام تعامل با اروپا مجددا از سر گرفته شد که حضور حدود 70 مقام 
خارجی از روســای دولت تا وزرای خارجه در مقطع زمانی کوتاه مدتی پس 
از برجام و حضور روســا و مقاماتی که بیش از 1۲ ســال به ایران ســفر نکرده 
بودند از اثرات آن به حساب می آید. دیدارهایی که منافع سیاسی و اقتصادی 
زیادی برای ایران به همراه آورد. از طرفی ورود ایران به مذاکرات ســوریه 
به عنوان یکی از محورهای گفت وگو، بازگشــایی ســفارت انگلیس که از 
ســال ۸۸ ارتباط با آن قطع شــده بود، ارتباط خوب با چین و روســیه، تمرکز 
در اقتصاد و سیاســت روی اروپا، بهتر شــدن روابط با کشــورهای آمریکای 
جنوبی و آفریقایی که به دلیل پررنگ شــدن برجام کمتر دیده شــد از جمله 

فعالیت های وزارت ظریف است.
از ســوی دیگر کم شــدن رابطه با عربستان و برخی کشورهای حوزه خلیج 
فارس آن هم به دلیل برخی سیاســت های کالن و همچنین دشــمنی این 
کشورها با ایران، رابطه پر فراز و نشیب با ترکیه که با شروع موضوع سوریه 
به ســمت منفی شــدن رفت اما گسســته نشــد و کم شدن ارتباط با شرق از 
جمله نقاط ضعف دستگاه دیپلماسی کشور در طول چهار سال وزارت ظریف 

محسوب می شود.

علوی؛ اطالعاتی مهربان
حجت االسالم والمســلمین ســیدمحمود علوی وزیر همیشه خندان کابینه 
یازدهم اســت که مهربانی اش زیاد بــه چهره های اطالعاتی نمی خورد اما 
در طــول وزارتش به خصوص با تهدیدات گروه های تروریســتی-تکفیری 
منطقه، اقدامات موثری صورت گرفته اســت. البته اقدامات اخیر تروریستی 
در تهران باعث انتقاداتی به علوی شــد که در مقابل فعالیت های گســترده 
وزارت تحت امرش کاهی در مقابل کوه به حســاب می آید. علوی با ۲۲7 

رای اعتماد از مجلس وزیر شد.
دستگیری عناصر تروریستی وابسته به داعش، دستگیری 41 نفر از عناصر 
گروهک وهابی داعش در کشور، دستگیری باسرعت عناصر تروریست مرتبط 
با اقدام تروریستی تهران، ضربه به توطئه های سازماندهی شده جریان های 
تکفیری تروریستی در آستانه دهه فجر، دستگیری اعضای شبکه های جعل 
ویزا و مانیفست کشور عراق، متالشی کردن تیم 1۲ نفره اشرار تروریست در 
شهرســتان سردشت، شناسایی و دستگیری باند بین المللی قاچاق پیش ساز 
مواد مخدر در اســتان هرمزگان، ضربه به تیم تروریســتی تکفیری در غرب 

کشور، ضبط وکشف مخفیگاه های گروه های تروریستی و محل دپوی مقادیر 
  M۶ قابل توجهی کیت و ریموت های الکترونیکی، سالح کالشینکف، سالح
آمریکایی، نارنجک، کمربند و جلیقه انفجاری، چاشــنی الکتریکی و لوازم 
ســاخت  بمب و وســایل مرتبط که برای اقدامات تروریستی در داخل کشور 
مخفی شده بود، کشف و خنثی سازی یکی از بزرگترین توطئه های تروریستی 
گروه هــای تکفیری وهابی در روزهای منتســب به حضرت خدیجه کبری 
)س(، کشف طرح جنایتکارانه سلسله بمب گذاری هایی در نقاط متعددی در 
عمق کشــور که مشــخصًا برای مناسبت های مختلف تدارک دیده شده بود 
و بازداشــت تروریســت ها و ضبط تعدادی از بمب های آماده انفجار و مقادیر 
انبوهی مواد اولیه انفجاری، ضربه زدن و انهدام یک تیم تروریستی در استان 
سیستان وبلوچستان با همکاری مرزنشینان در جدار مرزهای شرقی کشور که 
قصد داشتند با انفجار بیش از 150 کیلوگرم مواد منفجره در قالب 10 مورد 
بمب در مسیرهای مواصالتی مرزی در مناطق عمومی راسک-ایرانشهر را 
ناامن کنند، شناسایی و دستگیری یکی از سرشبکه های بین المللی قاچاق مواد 
مخدر با نام ر. ن با گذرنامه و اسناد جعلی در فرودگاه بین المللی امام خمینی 
)ره(، به هالکت رساندن هشام عزیزی معروف به ابوحفص البلوشی فرمانده 
سیاســی نظامی گروهک تروریســتی انصارالفرقان و دو نفر از همراهانش و 
بســیاری اقدامــات دیگر که به قول وزیــر اطالعات حتی صدای آن ها هم 
درنیامد از جمله فعالیت های وزارت سربازان گمنام امام زمان )عج( بوده است.

رحمانی فضلی و معضلی به نام انتخابات
وزیر اصولگرای کابینه روحانی با ۲5۶ رای موافق مجلس به وزارت رسید. 
نســبت به برگزاری انتخابات دهم مجلس شورای اسالمی و پنجم خبرگان 
رهبری )سال 94( از وزارت کشور عبدالرضا رحمانی فضلی بسیار تعریف شد، 
اما  در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری )سال 9۶(  نسبت به او انتقاداتی 
صورت گرفت؛ هرچند برگزاری انتخاباتی با این حجم از رقابت و مشارکت 

نمی توانست بدون حرف و حدیث باشد.
راه اندازی مجدد خانه احزاب، پیگیری حل مســاله شــرکت پدیده مشهد در 
معاونت اقتصادی وزارت کشور، پیگیری اجالس اقتصاد مقاومتی و مسئولیت 
شــخص وزیر کشــور در سه اســتان در این زمینه، پیگیری و جلسات درباره 
مسائل آسیب های اجتماعی که مورد تاکید رهبر انقالب بود و ایجاد تسهیالت 
برای فعالیت احزاب با دادن مجوز به احزاب جدید در کمیســیون ماده 10 
احزاب از جمله اقدامات چهارساله وزارت خانه زیر نظر رحمانی فضلی است.

دستاوردهای وزارت دفاع دهقان
ســردار حســین دهقان که از استادی دانشــگاه تا قائم مقامی وزارت دفاع را 
در کارنامه داشــت مثل ســایر وزرای دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح در این 
چهار ســال تالش کرد به تقویت بنیه دفاعی کشــور و ایجاد دســتاوردهای 
دفاعی جدید بپردازد. او با ۲۶9 رای موافق مجلس، ســیزدهمین وزیر دفاع 

جمهوری اسالمی شد.
وبگاه و اولین ژئوپرتال مکانی کشــور، طرح کالیبراســیون ارتفاع ســنجی 
ماهــواره ای، فــاز اول شــبکه ایســتگاه های دائمی مرزی، ســالح های 
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انفــرادی کالشــنیکف 133، ســالح تک تیرانــداز 7.1۲ میلیمتری نصر، 
رادیونرم افزارمالتی باند حمایلی واســع 1 و نصر ۲، ســامانه شبیه ساز میدان 
مین، رادار آتش یاب نوید، رادار تصویربردار شــاهد، رادار مراقبت ســاحلی 
 ،ADSB دریادار، ســامانه فرودگاهی تکن موبایل، ســامانه فرودگاهی
محصوالت پدافندی و لیزری جدید، جت آموزشــی بومی کشــور با نام کوثر، 
پهپاد تاکتیکی مراقبت شناسایی و مسلح مهاجر ۶، موشک کروز ضدکشتی 
نصیر، موشک هوابه هوای فکور، سامانه پیشرفته بازرسی کامیون و کانتینر، 
کرار نخستین تانک پیشرفته بومی کشور و بالگرد ملی صبا ۲4۸ تنها بخشی 
از دستاوردهای وزارت دفاع دهقان بودند که در این دوران از آن ها رونمایی 

و بهره برداری شد.

پورمحمدی و وزارت مجهول
حجت االسالم والمســلمین مصطفی پورمحمدی در دولت احمدی نژاد وزیر 
کشور بود و با ۲01 رای موافق مجلس به وزارت دادگستری دولت روحانی 
رســید. پورمحمدی وزیر وزارت خانه ای است که همچنان حوزه فعالیت اش 
برای خیلی ها مجهول اســت. وظیفه اصلی وزارت دادگستری داشتن نقش 
رابط بین دولت و قوه قضاییه اســت و اگر الیحه  قضایی وجود داشــته باشــد 
قوه قضاییه آن را تنظیم کرده و وزارت دادگستری آن را به مجلس می برد.

با این حال بهتر شدن وضع تعزیرات و مبارزه با قاچاق و پرونده های قاچاق که 
زیرمجموعه تعزیرات هستند، راه اندازی زیرمجموعه هایی از جمله معاونت 
حقوق بشر و بین الملل که یکی از وظایف اش رسیدگی به زندانی های ایرانی 
خارج از کشور است، ایجاد کمیته مبارزه با فساد و کنوانسیون حقوق کودک 
که با ســازمان ملل ارتباط دارد و گزارش ارائه می دهد و همچنین پیگیری 
لوایح قضایی توسط معاون پارلمانی وزارت خانه از جمله فعالیت های وزارت 

دادگستری پورمحمدی محسوب می شود.

قراردادهای نفتی زنگنه، بازگشت پرقدرت به اوپک
ژنرال نفتی کابینه هرچند تنها 1۶۶ رای موافق از مجلس گرفت اما نشان داد 
که با توجه به سابقه اش می داند چطور از پس ثروتمندترین وزارت کابینه بر 
بیاید. بیژن نامدار زنگنه به دلیل خاستگاه اصالح طلبی اش با مخالفت های 
زیادی روبرو شــد ولی پس گرفتن ســهم ایران از اوپک کاری نبود که هر 

کسی بتواند آن را انجام دهد اما زنگنه توانست.
با مشــخص شــدن آثار برجام فروش نفت ایران بیشــتر شد و تولیدی که به 
روزانه یک میلیون بشــکه رســیده بود در این مدت به نزدیک ســه میلیون 
بشکه رسیده است. با تحریم های بین المللی، اوپک سهم ایران را کم و دیگر 
کشورهای عضو را زیاد کرده بود اما زنگنه توانست در این مدت کشورهای 
نفتی عضو اوپک را راضی کند تا سهم ایران را پس بدهند. این کار با حضور 
عربســتان کار آســانی به حساب نمی آمد اما امروز ایران توانسته سهم سابق 
خود را از بازارهای نفتی جهان را داشته باشد. صادرات میعانات هم در اواخر 
سال 95 به 400 هزار بشکه رسید که قابلیت رسیدن به ۶00 هزار بشکه را 
هم دارد. برخورداری از میدان های مشــترک نفتی و تعامل با شــرکت های 
بزرگ دنیا )مثل حضور توتال و قرارداد بیست ساله 5 میلیارد دالری( همچنین 

رونمایی از قراردادهای جدید نفتی متفاوت با قبل که برای ســرمایه گذاری 
جذابیت بیشتری دارد و البته مالکیت مخزن به غیر داده نمی شود و مناقصه 
توســعه میادین نفتی )که اولین آن آزادگان( اســت، از دیگر اقدامات زنگنه 

به حساب می آید.
پیشــرفت پارس جنوبی و بهره برداری از پنج فاز مهم و برابر شــدن ســهم 
ایــران بــا قطر، بهره برداری از الیه هــای نفتی پارس جنوبی برای اولین بار 
و در فاز دوم اســتفاده از سیســتم های افت فشــار )مثال در قرارداد توتال در 
فاز 11 برای اولین بار از سیســتم افت فشــار اســتفاده می شود که اگر جواب 
بدهد تعمیم پیدا می کند(، ارتقای پاالیشگاه هایی که مازوت زیادی مصرف 
می کردند و نوسازی و بهسازی آن ها با سرمایه گذاری خارجی )مثل آبادان 
با حضور چینی ها(، افزایش تولید گاز، اســتفاده نیروگاه ها از گاز طبیعی )که 
باعث کاهش آلودگی هوا می شود( از اقدامات دیگر وزارت نفت زنگنه است.  
البته سهم کم ایران از بازار گاز جهان با توجه به ذخایر عظیم گازی موجود 
در کشــور انتقادی اســت که از وزارت نفت مطرح می شــود ولی با این وجود 
تالش برای بیشــتر شــدن ســهم کم گاز ایران از طریق سواپ گاز تالش 

صورت گرفته است.

چیت چیان آب و برق می رساند
حمیــد چیــت چیان با ۲7۲ رای موافــق دومین وزیری بود که مجلس رای 
اعتماد باالیی گرفت. تخصص او و وزارت خانه اش رســاندن آب و برق به 

خانه های ایرانیان است.
برق رسانی به کلیه روستاهای باالی 10 خانوار و برق دار کردن ۲15۲  روستای 
کشــور، آب رســانی به روستاها با هدف افزایش تعداد روستاهای برخوردار از 
شــبکه آب مطمئن و پایداری در تامین آب شــرب روستاها به میزان 5 هزار 
و ۲۲۶ روســتا با حدود چهار میلیون نفر جمعیت، مدیریت تامین آب شــرب 
مطمئن و پایدار برای شهروندان و کاهش تعداد شهرهای دارای تنش آبی 
از 570 شــهر در ســال 9۲ به 301 شــهر در سال 95، افزایش ظرفیت نصب 
شده نیروگاهی از طریق ساخت، نصب و راه اندازی 54 واحد نیروگاهی در 13 
استان با ظرفیت 7 هزار و 9۲۶ مگاوات، کاهش 4.5 درصدی تلفات شبکه 
توزیع برق،  مهار و تامین آب از طریق بهره برداری از ۲3 ســد در 1۶ اســتان 
و آبگیری هفت ســد در شــش استان، ساماندهی، احیا و تعادل بخشی منابع 
آب زیرزمینی به عنوان منابع استراتژیک آب کشور، احداث 1۸ تسویه خانه 
جدید آب با ظرفیت ۸50 هزار مترمکعب در شبانه روز در 1۶ استان، واگذاری 
و نصب ۲.۲ میلیون فقره انشعاب جدید آب شرب شهری، 1.۶ میلیون فقره 
انشعاب جدید فاضالت شهری و ۶۸0 هزار فقره انشعاب جدید آب روستایی، 
گشــایس ال ســی برای پنج طرح در حوزه های آب، برق و فاضالب از محل 
تســهیالت فاینانــس خارجی بــه ارزش ۶31 میلیون یورو و تعداد 10 طرح 
مهم با اســتفاده از تســهیالت بانک های توسعه ای بین المللی به ارزش 9۲۲ 
میلیــون دالر، جــذب ســرمایه گذاری غیردولتی در بخش آب و فاضالب با 
انعقــاد 99 قــرارداد بــه ارزش ۶۲ هزار میلیارد ریال، صادرات کاال و خدمات 
فنی و مهندسی صنعت آب و برق به میزان چهار هزار و ۲00میلیون دالر و 
صادرات برق به کشــورهای همســایه به میزان 3۲ میلیارد کیلووات ساعت 
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و به ارزش ســه هزار و 31۶ میلیون دالر تنها بخشــی از اقدامات چهارســاله 
وزارت نیروی چیت چیان به حساب می آید.

نعمت زاده؛ پدر کابینه
وزیر 7۲ ســاله برای وزارت اش از مجلس 199 رای اعتماد گرفت. از جمله 
انتقاداتی که به محمدرضا نعمت زاده مطرح می شود سن باالی او برای وزارت 
است اما پدر کابینه با پنج دوره سابقه وزارت به نوعی پدر صنعت ایران هم 

محسوب می شود و اشراف همه جانبه ای نسبت به حوزه فعالیت اش دارد.
کارگروه تخصیص تســهیالت به صنایع کوچک و راه اندازی صندوق برای 
پرداخــت وام بــه آن ها، کاهش جرایم نابخشــوده بانکی که باعث تعطیلی 
بســیاری از کارخانه های تولیدی شــده بود )شــش هزار که به کمتر از دو 
هزار رســید(، تعطیلی ســایت های سیاسی خودرو و راه اندازی سایت هایی با 
بهره وری باال، مشــارکت و ســرمایه گذاری در بخش خودرو از سوی طرف 
خارجی و حضور ایران خودرو و ســایپا تنها با اســتفاده از فناوری های روز، 
تهیه دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو )مثال در دولت قبل یک سری 
از واردات با ارز دارو انجام می شد( که با این آیین نامه هر کسی خودرو وارد 
می کند باید خدمات پس از فروش به مشتری ارائه دهد، امضای قرارداد پژو 
و پیش قرارداد رنو با ایدرو و ســیتروئن با ســایپا )که ســیتروئن تا فاز اجرایی 
هــم پیــش رفته( و اجازه واردات فقط به نمایندگی های رســمی از اقدامات 
نعمت زاده ای است که بسیاری از اتحادیه ها از نوع مدیریت اش رضایت دارند.

آرامش طیب نیا و کاهش تورم
وزیــر جــوان کابینــه با ۲74 رای موافق باالتریــن رای اعتماد را در کابینه 
یازدهــم از مجلــس گرفت. علی طیب نیا آرامش عجیبی دارد که شــاید با 
همین آرامش توانسته تورم باالی 40 درصد ابتدای دولت را به کمتر از 10 
درصد برساند. هرچند این کاهش تورم باعث افزایش رکود شد که البته در 
اقتصاد به خصوص در شرایطی که وزارت اقتصاد و دارایی به طیب نیا رسید 

یعنی شرایط رکود تورمی این اتفاق اجتناب ناپذیر بود.
شــاخص ترین اقدام وزارت طیب نیا کنترل تورم و رســاندن آن از 45 درصد 
به 9 درصد و رساندن رشد اقتصادی از منفی ۶.۸ به 1۲ درصد بود که البته 
بخشــی از این رشــد مربوط به نفت است. ســاماندهی بدهی های دولت و 
ایجاد بازار بدهی، افزایش چشــمگیر ســهم مالیات در بودجه و جایگزینی به 
جای نفت با اموری مانند پیش برد طرح جامع مالیاتی و گســترش پایه های 
مالیاتی و شناسایی برخی فراریان مالیاتی، بهبود فضای کسب و کار از طریق 
راه اندازی ســامانه و کشــف مجوزهای زائد )در حدود ۲ هزار و ۲00 مجوز 
که بیش از 500 مجوز لغو شــد(، رســیدن رتبه ایران از 15۲ در بانک جهانی 
به 11۸ و مبارزه با قاچاق کاال و ارز و رســاندن قاچاق از ۲5 میلیارد دالر به 
1۲.5 میلیارد )که پیش بینی تا آخر امســال زیر 10 میلیارد اســت( از اقدامات 
دیگری است که می توان از آن به عنوان فعالیت های وزارت طیب نیا نام برد.

نام آخوندی و هواپیما به هم گره خورد
وقتی نام عباس آخوندی مطرح می شــود ناخودآگاه نام هواپیما هم به ذهن 

می رسد. آخوندی از مجلس 159 رای اعتماد گرفت و نوسازی ناوگان هوایی 
ایــران از جملــه اقدامات مهم او به حســاب می آید کــه برای این کار خرید 
هواپیماهایی از غول های جهان مثل ایرباس، بویینگ، ای تی آر با ۲۶0 قرارداد 
نهایی )۲00 ایران ایر و  ۶0 آسمان( صورت گرفت و 73 تفاهم نامه امضا شد.
پیگیری وصل شــدن اســتان های باقی مانده به شــبکه ریلی )کرمانشاه و 
همدان وصل شد،  ارومیه، رشت و خط دوم پردیس در چند ماه آینده نهایی 
می شــود و کردســتان و اردبیل در دولت دوازدهم پیگیری خواهد شد(، وارد 
کردن فناوری های نوین ریلی مثل خطوط ســریع،  برقی ســازی، نوسازی 
خطوط قدیمی و راه آهن حومه ای اولویت  اصلی وزارت راه وشهرســازی در 

بخش ریلی بود.
در بخش بندر و دریا پیگیری طرح های توســعه بنادری مثل شــهید رجایی، 
امیرآباد،  امام خمینی )ره(، انزلی و پیگیری ویژه گســترش بندر چابهار )که 
بعد از ســال ها هند در آن ســرمایه گذاری نهایی کرد( صورت گرفت. با کنار 
رفتــن تمــام تحریم های دریایی بعــد از برجام بزرگ ترین الینرها در ایران 
حاضر شدند و حضور شرکت های خدمات رسان برای اپراتوری بنادر از دیگر 

اقدامات دریایی دوران آخوندی است.
در بخش راه پیگیری پروژه های آزادراه های مهم مثل تهران- شــمال بعد 
از ۲0 ســال )قطعه یک تا پاییز  و زمســتان و قطعه دو و ســه تا پایان ســال 
99 تکمیل می شود( صورت گرفت. سبک شدن بدهی چند هزار میلیاردی 
دولت به پیمانکاران راه ســاز با طرح مالی انتشــار اســناد خزانه هم در وزارت 

راه ادامه دارد.
مهم ترین انتقاد به آخوندی در بخش مســکن اســت که با توجه به فروش 
تراکم برای سال های طوالنی و اشباع بازار مسکن از نظر توزیع یک میلیون 
واحد خالی وجود داشــت و با وجود اینکه دولت وام های مســکن را افزایش 
داد، بورس مسکن را فعال کرد و سود تسهیالت را پایین آورد اما مشکالت 
ناشــی از گذشــته باعث باقی ماندن رکود در این بخش شــد که کارشناسان 

امید به رونق نسبی در آن دارند.

 آخوندی از مجلــس 1۵۹ رای اعتماد 
گرفت و نوسازی ناوگان هوایی ایران از 
جمله اقدامات مهم او به حساب می آید 
که برای این کار خرید هواپیماهایی از 
بویینگ،  ایرباس،  مثل  جهان  غول های 
ای تی آر بــا 26۰ قرارداد نهایی )2۰۰ 
ایران ایر و  6۰ آسمان( صورت گرفت و 

۷3 تفاهم نامه امضا شد
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واعظی؛ وزیر سیاسی در وزارت خانه اقتصادی
محمــود واعظــی که از موسســان حزب اعتدال وتوســعه اســت یکی از 
سیاســی ترین چهره های کابینه به حســاب می آید که با ۲1۸ رای اعتماد 
در راس یک وزارت خانه اقتصادی یعنی وزارت ارتباطات وفناوری اطالعات 
قرار گرفته است. موضع گیری ها و فعالیت های سیاسی واعظی به خصوص 
در این اواخر موجب انتقاداتی به او شــد. او این روزها هم عضو کارگروهی 

است که در حال بررسی اعضای احتمالی کابینه آینده هستند.
مهم تریــن اقــدام وزارت ارتباطات واعظی افزایش پهنای باند و ســرعت 
اینترنت بود. اتفاقی که با توجه به گســترش شــبکه های اجتماعی و انتقال 
سریع اطالعات حتی تاثیر خود را در انتخابات اخیر هم گذاشت.  رفع انحصار 
نســل های باالی اینترنتی )3 و 4(، ایجاد شــبکه ملی اطالعات و افزایش 
تعامل با بخش خصوصی از دیگر اقدامات واعظی در دوران وزارت اش است.

حجتی همیشه پرکار
محمود حجتی نجف آبادی یعنی کار و کار و کار. او که هشت سال خانه نشین 
بود و به پرورش شترمرغ می پرداخت با روی کار آمدن دولت روحانی دوباره 

به کابینه بازگشت تا مثل همیشه بی سروصدا فقط کار کند.
اولین اقدام او راســتی آزمایی آمارها و ارقام بخش کشــاورزی )که به دروغ 
ا عالم می شــد( و اصالح و نهایی کردن آن ها و برنامه ریزی بر اســاس این 
آمار به جای آمارسازی بود. اقدام دوم اش اجرای قوانین مصوب مجلس که 
بالتکلیف بودند یا ابالغ نشده بودند و یا ابالغ می شدند و اجرایی نمی شدند 

به حساب می آید.
خودکفایی گندم از فعالیت های افتخارآمیز وزارت جهاد کشــاورزی حجتی 
است. خرید تضمینی گندم از کشاورزان امروز از 4 میلیون تن ابتدای دولت 
به بیش از 11.5 میلیون تن در سال 95 رسیده و دوسال پیاپی ادامه داشته که 
برای سال آینده هم همین حدود پیش بینی می شود. از طرفی تراز بازرگانی 
کشــاورزی )نســبت واردات به صادرات( رو به بهبود است و از هشت میلیارد 
دالر به حدود سه میلیارد دالر رسیده یعنی پنج میلیارد بهبود پیدا کرده است 
که این اتفاق ناشی از قطع واردات بی رویه )گندم، برنج، شکر و روغن خام( 

و افزایش قیمت مواد غذایی صادراتی بوده است.
ســاماندهی آبیاری و تقویت و توســعه سیستم های نوین آبیاری و مدیریت 
منابع آبی )که باعث صرفه جویی در مصرف آب شده( اقدام دیگر حجتی در 
دوران وزارت اش است. یکی از مشکالت بحران آب ناشی از عدم مدیریت 
منابــع  آب بــود کــه در دولت قبل چهار برابر چاه غیرمجاز بدون حســاب و 
کتاب حفر شــد و باعث هدررفت ســاالنه ۲0 میلیارد مترمکعب آب بود اما 
در دولت یازدهم جلوی توســعه و افزایش چاه های غیرمجاز گرفته شــد و با 
هماهنگــی وزارت نیرو )هرچند با روندی کند( چاه های غیرمجاز مســدود 
شــدند. طرح احیای دشــت های 550 هزار هکتاری ایالم و خوزستان هم از 

دیگر اقداماتی است که در این مدت صورت گرفته است.

قاضی زاده هاشمی؛ محبوب الوزرا

وزیری که با ۲۶0 رای به وزارت رسید خیلی زود به یکی از وزرای محبوب 
کابینه بدل شد. چشم پزشک متول در وزارت خانه اش با طرح تحول سالمت 
بیشترین خدمت را به مستضعفین کرد تا محبوبیت اش در جامعه هم بیشتر 
شــود. هرچند این طرح به خصوص در جامعه پزشــکان منتقدانی دارد اما 
کاهش هزینه های درمانی و کم شــدن فشــار آن بر جامعه باعث شــده تا 

پشتیبانان پر و پا قرصی هم داشته باشد.
بعد از طرح تحول ســالمت و کاهش پرداخت از جیب مردم، جلوگیری از 
ارجاع بیمار به خارج از بیمارستان، نوسازی و هتلینگ بیمارستان ها، کاهش 
قیمــت داروها و افزایش دسترســی به آن ها، اصــالح تعرفه های  خدمات 
درمانی، تکمیل خانه های بهداشــت با تمرکز بر حاشــیه کالن شــهرها، 
افزایــش تخت های بیمارســتانی و برخــورداری بیش از ۸0 درصد مردم از 
پرونده الکترونیک سالمت از دیگر اقداماتی است که در طول دوران وزارت 

قاضی زاده هاشمی صورت گرفته است.

ربیعی و یک خروار کار
علی ربیعی در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی عالوه بر یک خروار کاری 
که بر ســرش ریخته با میلیون ها ایرانی ســر و کار دارد که هر کدام توقعات 
به حق خود را دارند. او که با 1۶3 رای وزیر شد هر بخش وزارت خانه اش را 

ساماندهی کند مشکالت در بخش دیگر سر بر می آورد.
اما با این وجود پوشش بیمه همگانی سالمت که 11 میلیون نفر بدون بیمه 
تحت پوشــش بیمه قرار گرفتند، برگزاری سلسله جلسات هم اندیشی برای 
کودکان کار که باعث شد تعدادی از آن ها ساماندهی شوند و تعدادی بازمانده 
از تحصیل به مدرسه بازگردند، ایجاد سامانه خدمات رفاهی، ثبت نام کارگران 
ساختمانی در تامین اجتماعی، ساماندهی نسخ پزشکی و تصمیمات خاص 
در شــورای عالی بیمه برای پوشــش بیمه ای برخی داروهای خاص از جمله 

اقداماتی بوده که ربیعی در وزارت خانه شلوغ اش انجام داده است.

خودکفایــی گندم از فعالیت های 
افتخارآمیز وزارت جهاد کشاورزی 
حجتی است. خرید تضمینی گندم 
از کشــاورزان امروز از 4 میلیون 
تــن ابتدای دولت به بیش از 11.۵ 
میلیون تن در ســال ۹۵ رسیده 
و دوســال پیاپی ادامه داشته که 
برای سال آینده هم همین حدود 

پیش بینی می شود
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سیاسی

فرهادی میراث خوار سرپرست ها
بــا رای عــدم اعتمــاد مجلس به جعفر میلی منفرد بعد از سرپرســتی جعفر 
توفیقــی ایــن رضــا فرجی دانا بود که با 159 رای موافــق به وزارت علوم، 
تحقیقات وفناوری رســید اما عمر وزارت اش به یک ســال هم نکشید و وزیر 
محبوب دانشــجویان، مغضوب نمایندگان و توسط مجلس نهم استیضاح و 
برکنار شــد. بعد از او محمدعلی نجفی به سرپرســتی وزارت منصوب شــد و 
محمود نیلی احمدآبادی و فخرالدین احمدی دانش آشتیانی هم نتوانستند از 
مجلس رای اعتماد بگیرند تا سرانجام میراث سرپرست ها به محمد فرهادی 
رسید و او با کسب 197 رای موافق توانسته تا کنون وزیر علوم باقی بماند.
تصویب و اجرای طرح آمایش آموزش عالی)کاهش ظرفیت مراکز آموزشی 
و عدم صدور مجوزهای جدید، بازنگری رشــته های آموزش عالی، تاسیس 
رشته های کاربردی، برنامه ریزی برای حرکت به سمت دانشگاه های نسل 
سوم(، ورود بخش خصوصی به حوزه تجهیز و ساخت خوابگاه های دانشجویی 
و افزایش ظرفیت خوابگاهی، افزایش ســقف انواع وام های دانشجویی )که 
شاخص ترین آن ها افزایش وام های دکتری از 3 میلیارد تومان به 110 میلیارد 
تومان بود(، گسترش ارتباطات بین الملل و قرار گرفتن 13 دانشگاه ایران در 
ســطح دانشــگاه های برتر دنیا، افزایش تعداد حضور دانشجویان خارجی در 
داخل کشور، افزایش میزان بورسیه های کوتاه مدت تحصیلی به دانشجویان 
دوره دکتــری یــا اعطای فرصت مطالعاتی از اقداماتی بوده که در این چهار 

سال در وزارت پرتالطم علوم، تحقیقات وفناوری صورت گرفته است.

دانش  فانی نشد
بــرای وزارت آموزش وپــرورش ابتدا محمدعلــی نجفی که هنوز هم میان 
معلمان محبوب است به مجلس معرفی شد اما نتوانست رای اعتماد بگیرد 
و این علی اصغر فانی بود که با 1۸5 رای موافق وزیر شد. دو سال بعد فانی 
به خاطر برخی انتصابات در وزارت خانه اش توســط نمایندگان مجلس نهم 
اســتیضاح  شــد امــا دوباره رای اعتماد گرفت تا بــه کارش ادامه دهد ولی 
باالخره اختالفات داخلی در وزارت خانه کار دســت اش داد تا یکی از ســه 
وزیــری باشــد کــه در پاییز تغییرات کابینه یازدهم کنــار می رود. پس از او 
فخرالدین احمدی دانش آشــتیانی که نتوانســته بود به وزارت علوم برســد 
با 157 رای موافق ســکان وزارت آموزش وپــرورش یعنی پرجمعیت ترین 

وزارت خانه کشور را در دست گرفت.
رتبه بنــدی معلمــان مهم ترین طرحی بود کــه در دولت یازدهم در وزارت 
آموزش وپرورش انجام شــد تا باالخره معلمان ســاماندهی شوند. پرداخت 
بخش عظیمی از مطالبات معوق معلمان )10 هزار میلیارد(، استقرار نظام ۶، 
3، 3 و پایــه دهــم، آوردن هدایــت تحصیلی از پایه 10 به 9، پرداخت حقوق 
حق التدریس ها در بند حقوق معلمان )که باعث پایان معوقات آن ها شد( از 

اقداماتی بود که در این وزارت خانه پرجمعیت انجام گرفت.

صالحی امیری به جای جنتی پسر
وقتی علی جنتی با ۲34 رای موافق وزیر فرهنگ وارشاداسالمی شد خیلی ها 
از تفاوت طرز فکرش با پدرش آیت اهلل احمد جنتی متعجب شــدند اما این 

تنهــا تفــاوت جنتی کوچک با بزرگ نبود بلکه بخش زیادی از کســانی که 
روی فرهنگ حساســیت و البته با بدنه فرهنگ فاصله داشــتند سیاست های 
علی جنتی را نپســندیدند و آن قدر فشــار آوردند تا در فصل تغییرات کابینه 
جنتی اســتعفا دهد. هرچند پا پس کشــیدن های پی در پی جنتی در مســائل 
مختلف یکی از عوامل کنار رفتن او بود. بعد از جنتی معاون اش سیدعباس 
صالحی به سرپرستی وزارت ارشاد رسید و سرانجام سیدرضا صالحی امیری 
با کسب 1۸0 رای موافق وزیر فرهنگ وارشاداسالمی شد. وزیری که زیاد از 

عمر وزارت اش نمی گذرد.
ساماندهی مطبوعات در کارگروهی با حضور مدیران مسئول و درجه بندی 
رسانه ها برای فعال تر شدن بخش خصوصی )که یارانه بر اساس آن پرداخت 
می شــود و نشــریات دولتی به عنوان رقیب بخش خصوصی یارانه کمتری 
می گیرند(، راه اندازی سیســتم توزیع نشــریات و اشتراک رایگان)که باعث 
افزایش مخاطب مطبوعات شــد(، راه اندازی ســینمای هنر و تجربه و رونق 
ســینمای مســتقل، برگزاری موفق جشنواره های فیلم و تئاتر فجر، افزایش 
چشــمگیر ســالن های ســینما )که باعث رونق سینما شــد(، تعویض گروه 
کارشناســی ممیزی های چاپ و آسان گیری در ممیزی ها برخی از اقدامات 
وزارت خانه عریض و طویل فرهنگ وارشاداســالمی بوده که البته به خاطر 

حاشیه های زیادش چندان به چشم نیامده است.

سلطانی فر؛ فعال هیچ
وزارت ورزش وجوانان از آن وزارت خانه هایی است که گویا گره ای در کارش 
وجود دارد و شاید به همین دلیل است که رئیس جمهور قصد دارد ورزش و 
جوانان را از هم تفکیک کند. در ابتدای دولت مسعود سلطانی فر، سیدرضا 
صالحی امیری و نصراهلل ســجادی نتوانســتند از مجلس برای وزارت رای 
اعتمــاد بگیرنــد تا محمود گودرزی با 199 رای موافق وزیر ورزش وجوانان 
شــود. گودرزی وقتی آمد اکثرا با او موافق بودند و وقتی اســتعفا داد اکثرا از 
استعفایش استقبال کردند! بعد از گودرزی معاون قهرمانی اش یعنی نصراهلل 
ســجادی به سرپرستی وزارت ورزش رسید تا سرانجام مسعود سلطانی فر با 

193 رای موافق به وزارت ورزش وجوانان برسد.
عمر وزارت سلطانی فر هم چون صالحی امیری و دانش آشتیانی زیاد نبوده تا 
بتواند چیز خاصی از خود نشان دهد اما به هر حال در مدت حضورش تنش 
نسبت به دوره وزیر قبل با فدراسیون های ورزشی کمتر شده و وزیر ارتباط 
خوبی روســای فدراســیون ها دارد و در این مدت وضع بودجه فدراسیون ها 
هم کمی بهتر شــده اســت. گرفتن مجوز لباس بسکتبالیســت های دختر با 
نامه وزیر از فدراســیون جهانی یکی از اقدامات جالب و موثر ســلطانی فر در 

این مدت بوده است.
به نظر می رسد با پایان یافتن کار کابینه یازدهم، رئیس جمهور روحانی  قصد 
دارد پس از بررســی نقاط ضعف و قوت وزارت خانه ها و البته تفکیک برخی 
از آن هــا اعضــای دولت دوازدهم را پرنشــاط تر و کارآمدتر از دولت یازدهم 
انتخاب کند تا مســیری که از ابتدای ســال 9۲ با ســکان داری خود روحانی 

آغاز شده در سال 1400 به سالمت و با موفقیت طی شود.
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 همه تالش ها بی ســرانجام ماند؛ این را می شود از صحبت اخیر 
معاون اول رییس جمهور نیز اســتنباط کرد. اسحاق جهانگیری 
در مراســم روز ملی صنعت و معدن عنوان کرد که »ما در دولت 
یازدهم تالش بســیاری کردیم که نرخ ســود بانکی به صورت 
دســتوری نباشــد، اما به جهتی برود که به تولید کمک شود. این 
نــرخ کاهش هم پیدا کرد. ما فکر می کردیم این نرخ می تواند با 

تورم کاهش پیدا کرده و به حدود ۱۵ درصد برســد، اما نشد.«
خردادماه ســال گذشته براســاس توافق بانک های خصوصی و 
دولتی، نرخ ســود بانکی به ۱۵ درصد کاهش یافت و قرار شــد 
ایــن مصوبه از ابتدای تیرماه اجرایی شــود. دلیل این اتفاق نیز 
کاهش نرخ تورم بود. نرخ تورم طی چهار ســال اخیر در مســیر 
نزولی قرار گرفته و از 3۵ درصد در سال 92 به زیر ۱۰درصد در 

خرداد سال 9۵ رسیده بود.
حاال یک ســال از اجرای مصوبه کاهش نرخ سود بانکی می گذرد 
و گزارش ها حاکی از آن اســت که برخی از بانک ها و موسسات 

مالی و اعتباری این مصوبه را رعایت نمی کنند و حتی پا را فراتر 
گذاشــته اند و نرخ هــای باالی 2۰ درصد و تــا 23 درصد را به 

مشتریان پیشنهاد می دهند.
در این شرایط، این سوال مطرح است که چرا کاهش نرخ سود 
بانکی شکســت خورد و آیا عدم پیروی نرخ ســود بانکی از نرخ 
تورم، مساله ای عادی است؟ اغلب همه فکر می کنند که نرخ سود 
بانکی به دلیل این که تابعی از نرخ تورم است، باید از کاهش نرخ 
تورم تبعیت کند و فاصله معقولی با آن داشته باشد، اما در دو سال 
اخیر این اتفاق نیفتاده و باعث شکل گیری فاصله غیرمنطقی بین 
این دو نرخ شــده است. این تصور اگرچه ظاهری صحیح دارد، 

اما گرفتار خطاست.
این که نرخ سود بانکی تابعی از نرخ تورم معرفی می شود، همان 
ظاهر صحیح داســتان اســت، اما خطا این جاست که نرخ تورم 
اثرگذار بر نرخ سود بانکی، تورم آینده یا انتظارات تورمی است، 

نه تورم موجود.
کاهش های مقطعی و ناپایدار

تحلیلگــران اقتصادی معتقدند دولت یازدهم اگرچه نرخ تورم را 
مهار کرده، اما در مهار انتظارات تورمی یا تورم آینده ناکام بوده 
اســت و برآیند انتظارات در بین فعاالن اقتصادی آن اســت که 

سود بانکی 
در بن بست تصمیم گیری
وحید شقاقی: اگر شکاف تورم و سود بیش از 1۰ درصد باشد، اوضاع بحرانی است

مریم فکری
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کاهش نرخ تورم مقطعی و ناپایدار است.
بر این اســاس، برای کاهش نرخ ســود بانکی راهی جز مهار 
انتظــارات تورمی وجود ندارد؛ زیرا راه جایگزین، همان راه حل 

همیشگی سرکوب مالی است.
در این میان، در تحلیل این شــرایط، دبیرکل کانون بانک ها و 
موسسه های اعتباری خصوصی گفته است؛ »بانک ها از کاهش 
نرخ ســود اســتقبال می کنند، اما در برابر این قانون و مصوبه 
تمکین نمی کنند. علــت تمکین نکردن بانک ها نیز رقابت چند 
گونه بانک ها با موسسات خصوصی و شرکت های دولتی است.«
به اعتقاد جمشــیدی، »وقتی شرکت هایی مانند خودروسازان 
به سپرده های مردم بیش از نرخ مصوب مجلس سود پرداخت 
می کننــد، بانک عمال از چرخه حیــات اقتصادی عقب می افتد. 
حتی خود دولت به اوراق مشارکت سود باالی مصوب پرداخت 
می کند.«از سوی دیگر، هم اکنون تنگنای مالی که بانک ها با آن 
مواجه بوده و تا ۵۰ درصد منابع آنها در دســترس نیست، خود 
عاملی شــده تا به رقابتی سخت برای جذب سپرده ورود کنند. 
بهمن ســال گذشــته نیز بانک مرکزی در تحلیلی گزارش کرد 
که دلیل اصلي عدم کاهش نرخ سود بانکی را مشکالت موجود 

در ترازنامــه بانک ها نظیر حجم باالي مطالبات غیرجاري و 
مطالبات از بخش دولتي و تنگناي اعتباري شبکه بانکي 

اعــالم کرد که در نهایت به چســبندگي رو به پایین 
نرخ هاي سود منجر شده است.

شکاف نگران کننده نرخ سود و تورم
این در شرایطی است که اکنون عمده درآمد بانک ها 
از محل سود تسهیالت تامین می شود که با توجه به 
اختالف حدود 3 درصدی که بین نرخ سود سپرده و 
تســهیالت وجود دارد، چندان پاسخگوی نیازها و 

هزینه های آنها نیست. در مقابل، راه اصلی درآمدزایی بانک های 
دنیــا یعنی دریافت کارمزد نیز بــر بانک های ایرانی از جایگاه 
چندانــی برخــوردار نبوده و خود بر ناتوانــی بانک ها در تامین 

هزینه از محل های دیگر افزوده است.
  رییــس کل بانک مرکزی چنــدی پیش موضوع تامین هزینه ها 
از طریق دریافت کارمزد در بانک ها را مورد اشــاره قرار داده و 
گفتــه بــود در صورتی که تمام هزینه های بانک از محل کارمزد 
خدمات بانکی تامین شود، می تواند نشان دهنده ثبات و پایداری 
آنها باشــد، اما متاسفانه در ایران نه تنها از ارائه خدمات بانکی 

ســودی به دست نمی آید، بلکه زیان نیز ایجاد می کند.
در چنین وضعیتی، کارشناســان اقتصادی معتقدند که شکاف 

بیش از ۱۰ درصد بین نرخ ســود و تورم نگران کننده است.
وحید شقاقی، کارشناس حوزه اقتصاد در مورد نرخ سود بانکی 
می گوید: »در اقتصاد اگر شکاف بین تورم و سود کمتر از 3 درصد 
باشــد، شرایط اقتصادی مطلوب است و اگر شکاف بین تورم و 
سود بیش از 3 درصد باشد، شرایط اقتصادی در وضع متوسط 
است. ولی اگر شکاف بین تورم و سود بیش از ۱۰ درصد باشد، 
یعنی اوضاع بحرانی اســت.«به باور وی، »اکنون در کشــور ما 
شکاف بین تورم و سود زیاد است و این کل اقتصاد ما را گرفتار 
کرده اســت. در کنار نرخ ســود، نرخ ارز و نرخ تعرفه هم کل 
اقتصاد را گرفتار می کند و تداوم آن در ســال های آینده ما 
را به یک بحران مالی و اقتصادی دچار می کنند و ادامه آن 

دولت را با مشــکل شدیدی مواجه خواهد کرد.«
بر این اســاس، تحلیلگران اقتصادی تاکید دارند اصالح 
نظام بانکی ما که بیمار است، باید هرچه سریعتر انجام 
 شود؛ وگرنه نظام پولی بیمار کارش از حالت بحرانی فراتر 

می رود.
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رازهای حذف صفر
محمدهادی مهدویان *

اگــر بپذیریــم که نظام پول و اســکناس موجود از بــاب ترکیب، واحد و 
حجم بسیار باالیي که نسبت به میزان متعادل دارد غیرعادي و ناهنجار 
است،در مقابل باید بپذیریم که هزینه هاي اجتماعي و اقتصادي این امر 
خیلي باالتر اســت.طرح حذف صفرها از پول ملي داراي ســابقه طوالني 
اســت،  بانک مرکزي از ســال هاي گذشته مطالعات وسیع و کارشناسي 
را در زمینه این موضوع انجام داده اســت. کارایي مبادله و اتخاذ ترکیب 
مناسب اسکناس و مسکوک در اختیار مردم و برنامه مناسب براي اجراي 

سیاســت مذکور همواره دو برنامه اصلي بانک مرکزي است.
 اجــراي طــرح حذف صفرها از پول ملي در شــرایط فعلي اقتصاد ایران، 
ضروري اســت،چرا که  وضعیت فعلي به قدري پرهزینه شــده که حذف 
صفرها باید بعنوان یکي از الزامات اقتصادي در ایران اجرا شود.از سویي 
چاپ اســکناس در داخل کشــور به دلیل حجم اسکناس در گردش فعلي 
بســیار بزرگ شــده و در نتیجه تشکیالت پشــتیباني مذکور توان تأمین 

نیاز فعلي چاپ اســکناس را ندارد.از آنجایي که 
اسکناس و مســکوک در امور جاري مردم 

هــر روز بــه کار مي رود، طبیعي اســت 
کــه مــردم از برنامه هاي مشــابه در 

زمینــه حذف صفرها نگران شــوند.
از همین رو، اطالع رســاني درست 
توسط مسئوالن امر و رسانه ها مي 
تواند یکي از راهکارهاي جلوگیري 
از اثــرات رواني حــذف صفرها از 
پــول ملي باشــد.ضمن آنکه باید 
توجه داشــت، هنگامــي که  این 
طــرح اجرایي مي شــود، اثر تورمي 

در مبــادالت مردم نخواهد داشــت. 
اگرچه  برخي نگراني هایي که از سوي 

کارشناسان مطرح مي شود، بر شرایط و زمان اجراي این سیاست تاکید 
دارد، امــا »زمــان » همواره یک مقوله کلیدي اســت. نکته اي که وجود 
دارد این اســت که  همواره از باب زمان مســائل اورژانســي وجود داشته 
که این مورد را زیر ســوال مي برد. حتي در برخي مواقع با اتخاذ تدابیر 
مناســب و بهینه و نگرش به کلیه جوانب امور مي توان بر مشــکل »زمان 
» نیز فائق آمد.   بنابراین زمان بندي اجراي این طرح باید گونه اي باشــد 
که در مدت و فرجه زماني مناســب قابلیت عملیاتي شــدن را داشته باشد. 
از سوي دیگر »پول » با هر تعداد صفر بعنوان یک قرارداد تلقي مي شود 
و تعــداد صفر هــاي واحــد پول هیچ آثاري در نحــوه دریافت و پرداخت 
مردم و تســویه مبادالت آنها نخواهد داشــت.باید توجه داشت که شرایط 
مناســب و مطلوب براي حذف صفرها از پول ملي از موارد با اهمیت به 
حساب مي آید، آزادسازي اقتصادي، خصوصي سازي، کاهش نرخ تورم و 
سیاست هاي تثبیت اقتصادي از جمله بایدهایي است که مي تواند در این 
سیاست مورد توجه قرار گیرد. ممکن است دیدگاهي که همواره رفرم را 
به کلیت تعادل عمومي موکول و مشــروط مي کند هیچ وقت به شــرایط 
مســاعد مورد نظر خود در اقتصاد نرســد؛ این نافي این نیست که نگاه به 
اصــالح و بهبود وضعیت به صورت غیرتعادلي باشــد.اگر همین لحظه 
کســي بخواهد بســیاري از عناصر سیاست هاي آزادسازي را به شرایط 
مناسبي که همه چیز سرجاي خود باشد، موکول کند، بازهم این سوال 
پیش مي آید که آن شرایط چیست و کجاست؟در مقابل حذف صفرها 
برخي دیدگاهها بر چاپ اسکناس درشت تاکید دارد،باید توجه داشت 
که بانک مرکزي در ســال ۸7 ابزار چک پول را از بانک ها گرفت و 
چک پول خود را منتشر کرد، درحالي که میراث این مساله بصورت 
بدهي ســنگین بانکها به بانک مرکزي در تراز بانک مرکزي باقي 
مانــد.  دلیل مورد مذکور این اســت کــه تمام این چک ها بعنوان خط 
اعتباري بانک هاي دولتي تبدیل شــد و بخشــي از مشکالت فعلي بازار 
پولي به این دلیل امروز ایجاد شــده اســت.  *اقتصاددان
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در آغاز قرن بیســتم؛ نفت یکی از عوامل موثر بر توســعه خاورمیانه بوده است. تا 
قبل از 1950 و قبل از پیدایش این طالی ســیاه خاورمیانه توســعه چشــمگیری 
نداشته اما بعد از کشف گسترده آن  پیشرفت قابل توجهی  را آغاز کرده و مشخصا 
اقتصاد کشــورهای ثروتمند نفتی را از اقتصاد کشــاورزی به اقتصاد رانتی سوق 
داده اســت. اقتصاد رانتی بخش بســیار زیادی از در آمد خود را از دنیای بیرون 
به دســت می آورد و منجر به در آمدهای خارجی نیز می شــود.از آنجایی که 
کشورهای ثروتمند عربی اقتصادی متکی به نفت دارند سود ناخالص ملی تقریبا 
تمام کشــورهای خاورمیانه ، وابســته به نفت و فعالیت های دولتی اســت و تنها 
0.1۶درصد از کل تولید ناخالص ملی از درآمدهای نفتی و غیردولتی به دســت 
می آید. به همین ترتیب ۸0 درصد از صادرات کل کشــورهای واقع در منطقه 
خاورمیانه  را صادرات نفتی تشــکیل می دهد. با وجود این میزان از وابســتگی 
کشــورهای نفت خیز به نفت؛ تعجبی نیســت که قیمت و بازار آن، اقتصاد این 

ناحیه را تحت الشعاع خود قرار دهد.
بین سالهای ۲014 تا ۲015 با کاهش تقاضای جهانی نفت و افزایش تولید نفت 
شیل آمریکا،  قیمت نفت از بشکه ای 115 دالر به بشکه ای 50 دالر  فرو ریخت. 

این نمودار بیانگر آن است که تا چه حد کاهش چشمگیر قیمت نفت بر ساختارهای 
سیاسی و اقتصادی کشورهای خاور میانه رعشه وارد کرده است. با تحلیل وضعیت 
اقتصادی کشورهایی مانند عربستان، عراق، ایران تا قبل از سال ۲014 به آسانی 
قابل نتیجه گیری است که در زمان کاهش قیمت نفت آسیب زیادی بر اقتصاد 
این کشــورها وارد شــده و اگر تغییرات سیاســی و اقتصادی چشمگیری در این 

مناطق اتفاق افتاده در همین دوره بوده است.
عربستان سعودی

عربستان سعودی به عنوان بزرگترین کشور صادر کننده نفت در جهان و دارنده 
منبع 1۸ درصدی از ذخایر نفتی، قویا وابســته به قیمت نفت اســت و اقتصاد ، 

سیاست های داخلی و خارجی آن در ارتباط مستقیم با نفت است. 

کاهش شــدید قیمت نفت در ســالهای ۲014 و ۲015 تاثیرات قابل توجهی بر 
سیاســت های داخلی این کشــور و تصمیمات آن در عرصه های سیاسی و بازار 

داشته است.
برای دهه ها ؛ عربســتان ســعودی هم به عنوان بخشــی از سازمان کشورهای 
صادر کننده نفت)اوپک( _که در آن سیاست های نفتی طوری اتخاذ می شود که 
قیمت جهانی نفت کنترل شود_ و هم به عنوان اجرا کننده تصمیمات، در مرکز 
توجه بازار جهانی نفت قرار داشــته اســت. کارشناسان بر این باورند که عربستان 
سعودی نقش ایجادکننده ی نوسان را بازی می کند و با تغییر میزان تولید نفت 
خود ســعی در تثبیت واکنش ها نســبت به قیمت بازار را دارد. بیش از چهل سال 

حضور عمده عربستان در بازار جهانی نفت در نمودار به نمایش در آمده است:

طبیعتا؛ نفت، نقش عمده ای در اقتصاد عربستان و بودجه دولتی آن بازی کرده 
است. حساب های نفتی ۸5 درصد از درآمد صادرات عربستان و تقریبا 31 درصد 

از تولید خالص ملی را تشکیل می دهند.
عربستان به وضوح از لحاظ اقتصادی وابسته به نفت است و هر چند  در سالهای 
گذشــته ســعی در ایجاد تغییر در اقتصاد خود داشــته اما با شکســت مواجه شده 
است. این وابستگی با قرارداد اجتماعی ضمنی میان خانواده سلطنتی سعودی و 
شهروندان عربستان سعودی نیز ترکیب می شود. در این سیستم ، دولت تقریبا 
تمام اقتصاد را کنترل می کند و نزدیک به دو ســوم  کارگران را اســتخدام می 
کند و در برابر یارانه ها و مشــاغل ســنگین نظام سیاســی مســتبدانه ای را مهیا 
می کند. ثروت نفتی گســترده تا زمانی به این قرارداد اجتماعی تن می دهد که 
قیمت نفت باال باشد. به عالوه ؛ این ثروت به عربستان این اجازه را می دهد تا 
اهداف سیاســت خارجی خود را ؛ خصوصا در کاهش نفوذ ایران در تاثیرگذاری 

در خاورمیانه تامین  کند.
بنابراین این افت شدید قیمت نفتی در سالهای ۲014-۲015 تاثیر بسیار عمیقی 
بر ساختار های اقتصادی و اجتماعی این کشور گذاشته است. در مقایسه با اقدامات 
پیشین عربستان در زمینه تثبیت بازار نفتی؛ این بار همراه با دیگر اعصای اوپک 
تصمیــم گرفت بــه منظور افزایش قیمت نفت تولیدات خود را کاهش ندهد. در 
واقع هدف این بود که با ادامه افزایش سطوح تولید خود دیگر تولید کنندگان از 

جمله تولید کنندگان امریکایی نفت شیل را مجبور به تولید بیشتر کند.
اقتصاد عربستان سعودی ، با یک دوره طوالنی قیمت های پایین نفت با چالش 
مواجه شــد به طوری که تا پیش از ســال ۲01۶ بودجه عربستان سعودی برابر با 
13.5 درصــد از تولیــد ناخالص داخلی بوده و نفت تقریبا 90 درصد از درآمدهای 

حرکت کشورهای ثروتمند نفتی به سوی اقتصاد رانتی

سیطره طالی سیاه برخاورمیانه

ترجمه: آذر افراز

publicpolicy.wharton.upenn.edu/ :منبع
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دولت را تشــکیل می داد. ســقوط قیمت نفت همچنین منجر به کاهش شــدید 
ذخایر ارزی عربســتان شــد و در نتیجه، افزایش وام های دولتی برای پرداخت 
کسری بودجه را در پی داشت. با این حال  کاهش به وجود آمده در قیمت نفت 
منجر به بروز تغییراتی چشمگیر  در برنامه های اقتصادی عربستان و همچنین 
سیاســت خارجی آن شــد. رویارویی با کسری بودجه شدید و یک پایه اقتصادی 
ضعیف دولت ســعودی را بر آن داشــت تا اقدام به کاهش هزینه های دولتی و 
تغییر در اقتصاد کشور کند هر چند موفقیت چندانی حاصل نشد. این اصالحات 
اقتصادی بخشــی از یک برنامه بلند پروازانه با نام چشــم انداز ۲030 اســت که 
عربســتان امیدوار اســت با انجام ترمیم های اقتصادی و افزایش ســهم بخش 
خصوصی در تولید خالص ملی از 40به ۶5 درصد و همچنین  افزایش صادرات 
غیر نفتی از 1۶ به 50درصد، یکی از 15 اقتصاد بزرگ جهان باشــد. این برنامه 
های ویژه شامل شناور کردن سهام عربستان در أرامکو السعودیة) شرکت ملی 
نفت عربســتان ســعودی و بزرگترین شــرکت نفتی جهان( و ایجاد بزرگترین 
صندوق دارایی های مســتقل در جهان برای ســرمایه گذاری در بخش های 
جدیــد اقتصــادی و افزایش نقش و تعداد زنان در اقتصاد اســت. این طرح با راه 
هایی برای کاهش هزینه های دولتی، از جمله کاهش یارانه برای بنزین، برق و 
آب، و اعمال مالیات بر کاالهای لوکس و نوشیدنی های شیرین همراه است. با 
این حال فشار زیادی از سوی روحانیون محافظه کار که چندان موافق افزایش 
حضور زنان نیســتند و شــهروندانی که مخالف کاهش یارانه ها و مشاغل دولتی 
هســتند وجود داشــته است. سیاست خارجی عربستان عموما دو هدف اصلی  را 
شــامل می شــود: اتحاد با ایاالت متحده و رقابت با ایران. اتحاد ایاالت متحده 
و عربســتان ســعودی اساسا بر اساس نفت است؛ چرا که ایاالت متحده تاکنون  
بزرگترین وارد کننده نفت در جهان بوده اســت. به نظر می رســید  ظهور تولید 
کنندگان نفت  شیل در ایاالت متحده بر این اتحاد خدشه وارد کند و ممکن است 
در آینده به این اتحاد آسیب بزند. با این حال، تحلیل های چندگانه بر خالف این 
ایده، تأکید دارند که ســلطه عربســتان سعودی در آینده نزدیک کاهش نخواهد 
یافت و عربستان سعودی همچنان نقش مهمی در بازارهای نفتی بازی خواهد 
کرد. همچنین احتمال دارد که عربســتان ســعودی هیچگاه به سلطه سابق خود 
دست نیابد ، زیرا رقبای جدیدی نظیر تولید کنندگان نفت شیل ایاالت متحده و 
ایران بدون مجوز جدید به بازارهای نفتی می پیوندند. بنابراین ممکن است که 
آمریکا در آینده به نفت عربستان نیازی نداشته باشد و  این امر بر روابط ایاالت 
متحده و عربستان تاثیر بگذارد. در خاورمیانه، اولویت سیاست خارجی عربستان 
سعودی، کاهش قدرت رقیبش، ایران بوده است. در مقایسه با سیاست اقتصادی 
و داخلی عربستان، که در آن کاهش قیمت نفت سبب شده است که جاه طلبی 
های این کشــور کاهش یابد و تغییرات سیاســی زیادی را تحمیل کند، سیاست 
خارجی عربستان سعودی طی چند سال گذشته تهاجمی بوده است. با توافقنامه 
هسته ای ایران) برجام(  و به دنبال آن عادی شدن روابط دیپلماتیک و اقتصادی 
بین ایران و غرب، عربستان سعودی تالش های خود را برای مقابله با نفوذ ایران، 
به ویژه در یمن، جایی که پیش از آن با شورشیان شیعه حوثی  وارد جنگ شده 
بودو همینطور در ســوریه، جایی که مخالفان در برابر رژیم اســد مسلح شده اند؛ 
ادامه داده است. تجزیه و تحلیل های  اخیر نشان می دهد که عربستان سعودی 
پس از توافق هسته ای ایران  با وجود کاهش قدرت اقتصادی خود، تالش های 
خود را افزایش داده و اقدامات شدیدتری را برای کاهش نفوذ ایران  انجام داده 
اســت. اما بعید نیســت واقعیت های اقتصادی عربســتان را مجبور به کاهش و 

تعدیل مداخالت خارجی خود کند.

ایران
سیاســت خارجی ایران و فعالیتهای اقتصادی ایران به طور غیر مســتقیم با نفت 
گره خورده است.بعد از عربستان سعودی، ایران دارای دومین ذخایر گاز طبیعی 
جهان اســت و در رده چهارم ذخایر نفتی ثابت شــده قرار دارد. در ســال ۲014 
ایران با اجاره نامه نفتی خود نزدیک به ۲0 درصد از تولید ناخالص داخلی ؛ یک 
ابرقدرت واقعی در زمینه انرژی اســت. اما همچنان هزینه های دولت به نفت 
وابسته بوده است. ایاالت متحده نقش بزرگی در بهره برداری از وابستگی ایران 
به نفت داشــته اســت. از دهه 1950، سیاســت خارجی ایاالت متحده در ایران، 
استفاده از بازارهای غنی نفت ایران بوده است. در سال 1953، با حمایت ایاالت 
متحده از کودتا  شاه را به قدرت و مهمتر از همه امنیت نفتی برای ایاالت متحده 
را بازگرداند. اگرچه تحریم های آمریکا علیه ایران از ســال 1979 برقرار شــده 
اســت، تحریم های جدید با کشــف برنامه هسته ای ایران به اجرا در آمده است. 
این برنامه برای جمهوری اسالمی بسیار پرهزینه بوده است. در واقع،  مشکالت 
پیش رو در مورد مســئله هســته ای ممکن بود بیش از 500 میلیارد دالر را به 
دلیل تحریم ها، هزینه ساخت و ساز، تحقیق و عملیات به در آمد از دست رفته 
منجر شود. در سال۲014  اقتصاد ایران از یک رکود اقتصادی ناشی می شد که 
برآمده از تحریم های ایاالت متحده آمریکا بود در آن ســال رشــد ناخالص ملی 
4.3 درصــد بــود. با کاهــش قیمت نفت و ضربه ای که به اقتصاد ایران وارد آمد 
رشــد ناخالص ملی به 0.4 درصد کاهش پیدا کرد. با وجود توافق هســته ای در 
ســال ۲015 ،به دلیل مشــاغل ناکافی و نبود سرمایه گذاران خارجی  شکوفایی 
اقتصادی ایران از آنچه که پیش بینی می شــد کمتر بود. بازار نفت، با این حال، 
وعده های مشــتریان را با خود داشــت. تولید در ســال ۲015 پس از تحریم ها به 
۶ ماه افزایش یافت و به 3.۸ میلیون بشکه رسید. شکل زیر تولید نفت ایران در 

طول تحریم های ایاالت متحده نشان می دهد.

همانند بسیاری از کشورهای غنی از نفت، برنامه یارانه ای ایران قوی است. 
پیش از توافق هسته ای ، ساالنه انرژی، سوخت، آب و غذا 40 تا 100 میلیارد 
دالر هزینه در بر داشــته اســت. تا ســال ۲009، کشور بزرگترین ارائه کننده 
یارانه های ســوخت در جهان بوده اســت اما  در ســال ۲010، رییس جمهور 
احمــدی نــژاد برنامه اصالحی را تصویب کرد کــه ۲0 میلیارد دالر یارانه ها 
را کاهــش مــی داد. احمدی نژاد همچنین از قیمــت های باالی نفت برای 
پرداخت نقدی جهانی ماهانه )حدود 1۲ دالر( اســتفاده می کرد اما ایران با 
کاهش قیمت نفت، دیگر نمی توانســت چنین برنامه ای را حفظ کند. اکنون  
سقوط قیمت نفت به کشور ضربه سختی زده است. برای اینکه ایران بودجه 
خود را حفظ و از کســری بودجه اجتناب کند قیمت هر بشــکه باید بیش از 
100 دالر باشــد. با توجه به قیمت نفت خام در حدود 50 دالر، اقتصاد ملی 
با مشــکل مواجه شــده بود. با کنار گذاشتن اقتصاد، سیاست خارجی ایران در 

دهه گذشته عمدتا وابسته به نفت است. 
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عراق
در اوایل ماه سپتامبر سال 19۶0، دولت عراق با برگزاری کنفرانس پنج روزه در بغداد 
میزبان مقامات ونزوئال و ســه کشــور خلیج-ایران، کویت و عربستان سعودی شد. 
این پنج کشور در واکنش به کاهش قیمت ایجاد شده توسط شرکت های نفتی بین 
المللی، اوپک را  با هدف یکپارچه سازی و هماهنگ کردن سیاست های ناظر بر نفت 
تاسیس کردند. با توجه به این ارتباط مستقیم بین قیمت نفت و نهادهای داخلی عراق، 
کاهش قیمت نفت در ســال های ۲014-۲015 به شــدت تاثیر سیاسی و اقتصادی 
را به همراه داشــت.تولید نفت عراق در ســال 197۲ ملی شــد. مدت کوتاهی پس از 
آن، در سال 1979، تولید نفت به اوج خود  و به 3.5 میلیون بشکه در روز رسید. آغاز 
جنگ با ایران در ســال 19۸0، ذخایر ارز خارجی عراق را از بین برد و این کشــور را 
با بدهی بیش از 40 میلیارد دالر بدهی روبرو کرد . متعاقبا، نفت عراق هنگامی که 
رژیم صدام حسین تصمیم به حمله به یکی دیگر از مؤسسان کویت را گرفت، ضربه 
های دیگری خورد. عراق با وجود داشتن سومین ذخایر نفت، عراق را به جایگاه 13 
در جدول تولید جهانی نفت قرار دارد. از آن زمان عراق تالش کرده اســت تا تولید 
نفت خود  را تا  قبل از جنگ خلیج فارس برســاند. در ســال ۲014، تولید نفت عراق 
به طور متوســط در حدود 3.4 میلیارد دالر بود. این میزان از رشــد تولید تقریبا ۶0 
درصد رشــد تولید را در میان کشــورهای عضو اوپک به خود اختصاص داده اســت.
درآمــد نفتــی 47 درصــد کل تولید ناخالص داخلی  و 95 درصد از درآمد دولت عراق 
را تشــکیل می دهد. به طور مشــابه، صادرات نفت بیش از 90 درصد کل صادرات 
را به خود اختصاص داده اســت. مهمتر از همه، ســال ۲014 مصادف با  آغاز حضور 
داعش در عراق بود.با حمله داعش به تاسیسات نفتی شمال عراق،عملیات تولید 
و پاالیشــگاه را کاهش پیدا کرد. با این حال، 95 درصد کل تولید نفت عراق به 
وسیله تاسیسات نفتی جنوب، که از این منازعات دور بوده اند، به دست می آید.
 بنابراین، دولت عراق با وجود تهدید امنیتی شدید توانست سطح تولید را افزایش 

دهد. نمودار زیر تولید نفت عراق را در طول چند دهه گذشته نشان می دهد..

با توجه به وابســتگی بســیار زیاد به نفت، افت شدید قیمت آن، تأثیرات شدید بر 
اقتصاد عراق داشــت. به ویژه، بر خالف دیگر کشــورها، عراق با شــوک دوگانه 
مواجه شــد. شــوک اول کاهش قیمت نفت بود. اقتصاد پایه به ما می گوید که 
کاهش قیمت بدون افزایش قابل توجه در فروش )یا صادرات در این مورد( باعث 
کاهش درآمد خواهد شد. در واقع، اگرچه عراق در مقایسه با سال ۲014 میزان 
صادرات نســبتا پایدار را به دســت آورد، در نتیجه کاهش قیمت ها، درآمدهای 
نفتی این کشــور در ســال ۲015 به میزان 35 میلیارد دالر کاهش یافت. شــوک 
دوم شــورش نیروهای  داعش در شــمال عراق بود. هزینه های مبارزه با دولت 
اسالمی فشار زیادی بر دولت عراق وارد می کند. مخارج امنیتی باال به سرعت  
کسری بودجه را افزایش دادند که در سال ۲015 به 13.5٪ تولید ناخالص داخلی 
منجر شــد. به طور مشــابه، در حالی که در ســال ۲014، تعادل حســاب جاری، 
مازاد ۲.7٪ از تولید ناخالص داخلی بود، در ســال ۲015، تعادل کســری بودجه 

با  ۶.1٪ تولید ناخالص ملی مواجه شــد. هزینه های نظامی بیشــتر موجب شــد 
دولت عراق منابع را از ســرمایه گذاری در زیرســاخت های نفت منصرف کند، و 
موجب تشــدید وضعیت اقتصادی پیش از آن شدســقوط قیمت نفت از بسیاری 
جهات بیداری دردناک برای نحوه ی انجام امور اقتصادی در عراق بود. ســود 
نفتی به یک سیســتم سیاســی فاسد مبتنی بر حامیان تغذیه می شد. درآمدهای 
نفتی بیشتر ازآنکه صرف هزینه خدمات عمومی شود صرف "افزایش بی ثباتی 
حقوق و دســتمزد دولتی و همچنین افزایش هزینه های مصرف کننده" میشــد. 
بنابراین، بهبود اقتصادی درازمدت در عراق، نیازمند تنوع اقتصادی و اصالحات 
ســاختاری اســت. در این زمینه، صندوق بین المللی پول در ســال ۲015 برنامه 
نظارتی کارکنان )SMP( را تأیید کرد که در راســتای اجرای سیاســت های 
اقتصادی و مالی برای کمک به کشــور در مقابله با شــرایط اقتصادی فعلی خود 
بود. همانطور که از نام آن مشــخص می شــود، SMP یک توافق غیر رســمی 
بین مقامات دولتی و اقتصادی مربوطه و کارکنان صندوق بین المللی پول برای 
نظارت بر اجرای برنامه های اقتصادی مقامات اســت. تحت SMP، مقامات 
ادغام مالی را  به گونه ای اجرا خواهند کرد که مخارج عمومی را درآمد و تأمین 
مالی موجود دربرگیرد. همچنین، SMP قصد دارد کسری بودجه اولیه غیر نفتی 
را با ۲0 میلیارد دالر یا 1۲ درصد از تولید ناخالص داخلی غیرنظامی کاهش دهد 
SMP برای تقویت مدیریت مالی عمومی، مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین 
مالی تروریسم تالش خواهد کرد. در ماه ژوئیه سال ۲01۶، صندوق بین المللی 
پــول وامــی به مبلغ 5.34 میلیارد دالر را برای حمایت و ایجاد این موافقتنامه به 
تأیید رســاند.با افزایش تولید نفت و همچنین اجرای برنامه صندوق بین المللی 
پول پیش بینی شــد که اقتصاد عراق در ســال ۲01۶ به میزان 7.۲ درصد و طی 
چند ســال آینده در حدود 5 درصد رشــد کند. رانده شــده به علت افزایش تولید 
نفت و همچنین اجرای برنامه صندوق بین المللی پول است. با وجود این پیش 
بینی ها، قیمت نفت نســبتا پایین و ادامه شــورش های داعش، خروجی اقتصاد 
کالن را در معــرض خطــر قابل توجهی قــرار می دهند. با وجود این پیش بینی 
ها، قیمت نســبتا پایین نفت و ادامه شــورش های داعش، خروجی اقتصاد کالن 
را در معــرض خطــر قابــل توجهی قرار می دهد. کاهــش اخیر قیمت نفت تا به 
حال تاثیرات بسیار متنوعی بر روی کشورهای تولید کننده عمده نفت، از جمله 
عربســتان ســعودی، عراق و ایران داشته است. هر سه کشور به شدت وابسته به 
صادرات و تولید نفت هستند و افت قیمت ها موجب ایجاد شرایط بسیار سخت 

اقتصادی برای دولت ها و شهروندان این سه کشور شده است. 
با این حال هرکدام از آنها نیز با چالش های منحصر به فرد خود مواجه هســتند 
که این، وضعیت داخلی و منطقه ای را پیچیده تر می کند. در عربستان سعودی 
کاهش قیمت نفت، هم قرارداد اجتماعی ســود دهی ها، مشــاغل و یارانه ها را 
در عوض سیســتم سیاســی مســتبدانه و هم سیاست خارجی فعال و ضد ایرانی، 
پیچیده تر می کند و هم موجب وارد امدن آسیب شدیدتر و رشد اقتصادی پایین 
تر می شــود. در ایران، تحریم ها و معاهدات هســته ای ایاالت متحده منجر به 
تولید نوسانات و چالش های بیشتر شده است، چرا که ایران تالش می کند دوباره 
به بازارهای جهانی رجوع کند، در حالی که تحت هجمه بســیاری از فشــارهای 
اقتصــادی داخلــی و خارجی قــرار دارد. در نهایت، در عراق، مبارزه علیه داعش 
باعث خسارات جدی از جمله بحران اقتصادی شده است،. سقوط قیمت نفت هر 
دو این فشارها را در هر سه کشور تشدید می کند و همچنین مشکالت اقتصادی 
را بــه خــود اختصاص مــی دهد و در نهایت امور محلی، منطقه ای و بین المللی 
به شدت تحت تأثیر رفتار این سه کشور است که چگونه بهان پاسخ می دهند.
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بررسی�ها�نشان�می�دهد�که�بی�انضباطی�های�مالی�دولت�های�مختلف�و�شیوه�تامین�مالی�غیرمتعارف�در�راستای�رفع�مشکالت�بودجه�ای�
و�غیربودجه�ای�موجب�انباشــت�ابربدهی�در�دولت�یازدهم�شده�است�

در�ســال��92ذولتی�بدهکار�تحویل��حســن�روحانی�داده�شــد�و�این�چالش�بزرگ�بدهی�ها�همچنان�الینحل�باقی�مانده�تا�شــاید�در�دولت�
دوازدهم�تعیین�تکلیف�شــود�اما�ســئوال�اینجاســت�که�این�بدهی�های�بزرگ�از�کجا�آمد�وچگونه�تبدیل�به�غولی�شد؟�پاسخ�روشن�است:�

بی�انضباطی�مالی�دولت�های�گذشته�
تجربه�اقتصاد�ایران�نشــان�مي�دهد�که�یکي�از�مهمترین�متغیرهاي�تاثیرگذار�بر�اقتصاد�کشــور،�بي�انضباطي�هاي�مالي�دولت�هاي�مختلف�
و�شــیوه�تامین�مالي�آنها�در�راســتاي�رفع�مشــکالت�بودجه�اي�و�غیربودجه�اي�در�کشور�بوده�اســت�که�خود�منجر�به�ایجاد�بي�انضباطي�

پولي�از�مســیر�افزایش�حجم�نقدینگي�شده�است�

 ابربدهی ها چگونه در اقتصاد ایران شکل گرفتند؟

بی انضباطی های مالی 
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عــدم هم تــرازي منابع و مصارف ســاالنه دولت، تعریــف تعداد زیادي 
پروژه هاي دولتي و اتکاي باالي بودجه به منابع ناپایدار، به طور پیوسته 
منجر به انباشــته شــدن بدهی های دولت در ســال های گذشته شده، تا 
جایي که در حال حاضر مساله بدهي هاي دولت به یکي از معضالت جدي 
نظام اقتصادي کشــور مبدل شــده است.در دهه های گذشته، دولت ها به 
 طور مداوم در تامین نقدینگی مورد نیاز خود به بانک مرکزی و شــبکه 
بانکــی وابســته بوده و مطالبات پیمانــکاران و فعاالن بخش خصوصی 
همــکار بــا دولت را به تعویــق  انداخته اند. انضباط مالي و پولي به عنوان 
اثرگذارترین عامل ایجاد تورم در اقتصاد ایران درســت برهمین اســاس 
اجرایي شد.نخستین گام در این مسیر، راه اندازي بازار بدهي و حرکت به 
سمت تسویه بدهي ها بود. تا قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم، تصویر 
روشــني درباره حجم و میزان بدهی هــای دولت به بخش های مختلف 
وجود نداشــت.در دولت یازدهم حل این موضوع در اولویت قرار گرفت.

برای رفع مشــکالت و تســویه بدهی های دولت به بخش های مختلف و 
ایجاد بخش مدیریت بدهی های دولت ابتدا پیشــنهاد اوراق بهادارسازی 
بدهی های دولت و توســعه بازار بدهی جهت خروج غیر تورمی از رکود 
در دســتور کار قرار گرفت.به دنبال آن اســناد خزانه اسالمی برای تسویه 

مطالبات طلبکاران غیردولتی معرفی شــد.
بدهي هایي که ۶۰ درصد رشد کرد

 بررســی ها نشــان می دهد فضاي سیاست گذاري دولت در نیمه دوم دهه 
هشــتاد مملو از بي انضباطي هاي مالي و عدم تقید به منابع و مصارف در 
حوزه تأمین مالي و دســت اندازي دولت به منابع نظام بانکي بود. بدهي 
بخش دولتي به شبکه بانکي در سال 13۸3 معادل 103/۶ هزار میلیارد 
ریــال بود که با افزایشــي قابل توجه به رقــم 59۶/1 هزار میلیارد ریال 
در پایان ســال 1391 رســیده بود.اگرچه برخــي منتقدان بدهي بخش 
دولتــي در دولــت یازدهم را عامل این افزایش مي دانند، اما بررســي ها 
نشــان مي دهد عمده افزایش صورت گرفته در بدهي بخش دولتي به 
شــبکه بانکي مربوط به تضمین ها و تعهداتي بوده اســت که دولت در 
نیمه دوم دهه ۸0 در قبال تســهیالت تکلیفي صریح و ضمني مختلف 
)دولتي و غیردولتي( ارائه شــده و به دلیل این که آنها را پرداخت نکرده 
اســت، جریمه هاي مرتبط با هر کدام از تســهیالت مزبور نیز به صورت 
مســتمر در ســرفصل بدهي دولت به شــبکه بانکي انباشته شده است.از 
این رو، افزایش قابل توجه بدهي هاي دولت در سال هاي اخیر نیز نتیجه 
رفتارهــاي دولت هــاي نهم و دهم در عدم تقید به منابع و مصارف و نگاه 
صندوق محورانه به منابع بانک ها  اســت که نتیجه آن بلوکه شدن بخش 
قابــل توجهــي از منابع بانک ها در قالب بدهي هاي دولت بوده اســت.به 
طــوري کــه از مجموع 14۸3/5 هزار میلیارد ریال بدهي بخش دولتي به 
شــبکه بانکي در پایان آذرماه 1395، رقمي معادل 410/4 هزار میلیارد 
ریال مربوط به اصل، ســود و جرایم اوراق مشــارکت بخش دولتي است 
که تا هشــتم اســفند 1395 در پورتفوي شبکه بانکي انباشت شده است.

براین اســاس بخش قابل توجهي از این اوراق در ســال هاي قبل از سال 
139۲ منتشــر شــده که به محض سررسید شدن، در ترازنامه بانک ها و 

موسسات اعتباري رسوب کرده است.
انضباط در درآمدهاي نفتي

با نگاهي تاریخي به ترکیب منابع بودجه دولت، ســهم باالي درآمدهاي 
نفتــي خودنمایــي مي کند. ایــن منابع نفتي به دلیل ماهیت نوســاني و 
تاثیرپذیري جدي از تحوالت قیمت نفت در بازار جهاني همواره دولت ها 
را در معــرض خطــر عدم امکان ایفاي تعهدات و ایجاد کســري بودجه 
قرار مي دهد. در مســیر حرکت به ســمت افزایش اتکا بودجه دولت به 
درآمدهاي پایدار )مالیات(، ســهم مالیات از منابع بودجه عمومي دولت 
از 33/5 درصد ســال 139۲ به 40/9 درصد در یازده ماه ســال 1395 
افزایش و در مقابل سهم فروش نفت و فرآورده های نفتی از منابع بودجه 
عمومي دولت از 41/3 درصد ســال 139۲ به ۲۸/5 درصد در یازده ماه 

سال 1395 کاهش یافت.
نمودار ســهم درآمدهاي مالیاتي و نفتي از منابع بودجه دولت )درصد(

   امید و تدبیر برای عبور از بحران بدهی ها
و در نهایت آنکه با شــروع به کار دولت یازدهم و شــکل گیري انتظارات 
مثبت نســبت به تحوالت سیاســي و اقتصادي آتي، روند صعودي تورم 
متوقف شد. همزمان با اجراي اصالحات سیاستي، تقویت سازگاري میان 
سیاســت هاي اقتصادي و برقراري ثبات در بازار ارز و صیانت از ارزش 
پول ملی - حتي در شــرایطي که قیمت جهاني نفت خام به شــدت افت 
کرد و درآمدهاي نفتي مطابق انتظار محقق نشد که خود از مصادیق بارز 
اقتصاد مقاومتی در مقابل شــوک های بیرونی در دولت یازدهم به شــمار 
مــی رود- زمینــه کنترل نرخ تورم طي ســال هاي فعالیت دولت یازدهم 
فراهــم شــد؛ تا جایی که نرخ تــورم در خردادماه 1395 در محدوده تک 

رقمي ) 9/7 درصد( محقق شــد.
 با اســتمرار این سیاســت تا پایان ســال 1395، پس از ۲۶ ســال بار 
دیگــر نــرخ تــورم ســال 1395 )9 درصد( در مقطع ســال تک رقمي 
 شــد.اگرچه نتیجــه اعمــال ایــن سیاســت ها هنــوز به حــل چالش
  ابربدهی هــا نشــده امــا کارشناشــان پیــش بینی می کنند بــا اعمال

  سیاست های انظباط پولی،بدهی های دولت در 4 سال آینده تسویه خواهد 
شد.
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رئیس�ســازمان�حفظ�نباتات�بابیان�اینکه�امکان�ریشــه�کن�کردن�آفات�قرنطینه�ای�وجودندارد،گفت:برای�جلوگیری�از�ورود�این�آفات�
باید�سیســتم�های�نظارتی��را�قوی�کنیم�وازمرزبانی�انتظار�همکاری�بیشتری�داریم�

ایران�با�داشتن�حدود��19میلیون�تن�محصوالت�باغی�و��2میلیون�و��684هزار�هکتار�باغ�یکی�از�بزرگترین�تولیدکنندگان�میوه�در�دنیاست؛�
با�این�حال�حضور�میوه�های�رنگارنگ�فرنگی�در�بازار�داخل�یکی�از�معضالتی�است�که�تولید�و�تولیدکنندگان�را�به�دردسر�انداخته�است�
یکی�از�مهم�ترین�خســارت�هایی�که�واردات�میوه�های�ممنوعه�خارجی�به�تولید�و�اقتصاد�کشــورمان�وارد�می�کند،�ورود�آفات�قرنطینه�ای�

و�درگیر�شــدن�باغات�کشور�با�این�بیماری�ها�و�آفات�است�
تاکنون�محصوالتی�مانند�لیموترش�از�آفت�جاروک�جادوگر��و�همچنین�زیتون�از�مگس�میوه�زیتون�که�از�طریق�واردات�به�کشــور�ما�راه�
یافته�اند،�به�شدت�خسارت�دیده�اند�و�ساالنه�دولت�و�کشاورزان��هزینه�های�هنگفتی�را��صرف�کنترل�و�مدیریت�این�بیماری�ها�می�کنند�
در�همین�زمینه�محمدعلی�باغســتانی،�رئیس�ســازمان�حفظ�نباتات�کشــورمان�در�گفتگوی�تفصیلی�به�خســاراتی�که�این�آفت�به�تولید�

کشــور�وارد�کرده�اند�اشــاره�کرده�و�راهکارهای�مقابله�با�این�مســاله�را�عنوان�نموده�است؛�مشروح�این�مصاحبه�از�نظرتان�می�گذرد:

گفت وگو با محمد علی باغستانی رئیس سازمان حفظ نباتات کشور:

بیوتروریسم درکمین تولیدات ایرانی

زهرا مهدوی
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آقای باغســتانی، قبال اعالم شــده بود که تاکنون  حدود ۱۵ تا 2۰ نوع   �
آفت قرنطینه ای از طریق واردات به کشور وارد شده است که از جمله آنها 
می توان به  مگس میوه زیتون، مگس مدیترانه ای، سوسک حنایی خرما، 
کرم ساقه خوار برنج و  بیماری های جاروک و گرینینگ اشاره کرد؛ بفرمایید 
آیا مشخص است  که چه تعداد از  این آفات از طریق واردات قانونی وارد 

کشور شده اند و چه تعداد  از  طریق واردات غیرمجاز و قاچاق؟
معموال از طریق واردات قانونی نباید چنین اتفاقاتی بیفتد و آفات وارد شود، مگر 
اینکه سهل انگاری در کار رخ دهد. چرا که طبیعتا در واردات قانونی کشورهای 
هم پیمان که در آی پی ســی ســی )کنواسیون بین المللی حفظ نباتات( عضو 
هستند موظف به ارائه گواهی بهداشت  کاالی خود هستند و بررسی های الزم 
را براســاس درخواســت کشور هدف انجام می گیرد؛ بنابراین یک گواهی اول  
روی هر محموله ای وجود دارد. همچنین وقتی محموله از مرحله قرنطینه عبور 
می کند، مامور قرنطینه بازرسی روی این مساله انجام می دهد،   بنابراین اگر روال 
قرنطینه ای به خوبی انجام شود معموال در این زمینه ها ما مشکل خاصی نداریم.

با این حساب این آفات از راه واردات غیرمجاز وارد کشور می شوند؟  �
آفاتی که وارد می شــود یا  بر اثر بی توجهی  نســبت به یک عامل اســت یا از 
طرقی اســت که واقعا نمی توان مانع ورود آنها شــد. به عنوان مثال آفاتی مانند 
توتا ابسلوتا )مینوز برگ گوجه فرنگی( که وارد کشور ما شد، شعاع پروازی این 
آفت خیلی زیاد است؛ این آفت از غرب اروپا به شرق اروپا آمد، بعد وارد ترکیه 

شد و از آنجا به کشور ما آمد.
برخی آفات این گونه وارد کشــور می شــوند، برخی هم از طریق محموله های 
وارداتــی می آینــد مانند مگس میوه زیتون که به دلیل وارداتی که روند قانونی 

آن طی نشده بود، وارد کشور شده است.
آفاتی که وارد می شــود یا  بر اثر بی توجهی  نســبت به یک عامل اســت یا از 
طرقی اســت که واقعا نمی توان مانع ورود آنها شــد. به عنوان مثال آفاتی مانند 

توتا ابسلوتا )مینوز برگ گوجه فرنگی( که وارد کشورشد
طی سالهای اخیر بحث درگیری با آفت سوسک حنایی خرما در منطقه   �

پارســیان هرمزگان مطرح شــد، این آفت چگونه وارد آن منطقه شده و 
درگیری ایجاد کرده بود؟

پارسیان یکــی دو ســال قبل ما درگیر سوســک حنایــی خرما در منطقه 
و هرمزگان شــدیم درحالی که ما این سوســک را در سیســتان 
بلوچســتان و ســراوان به عنوان آفت رسمی می شناسیم اما در 
هرمزگان با باغی مواجه شدیم که حدود 300 الی400 درخت 

داشــت و حدود 40 درخت آن به طور ناگهانی 
به این آفت آلوده شــد که خوشبختانه موفق 

شدیم آن را ریشه کن کنیم.
وقتی ما این مساله را پیگیری کردیم متوجه 
شــدیم توسط پاجوشی که از قطر به صورت 

غیر رسمی و از طریق لنج وارد شده بود. 
منشا واردات آفاتی مانند جاروک جادوگر که خسارت زیادی به   �

باغات لیمو وارد کرده است یا آفت مگس میوه زیتون؛ چه بوده است؟
اگر ما منشا این آفات را می دانستیم از ورود آنها جلوگیری می کردیم 

مشکل اینجاست که کسی متوجه نشد منشا واردات این آفات کجا بوده است؟ 
زمانی ما متوجه شدیم که این آفت وارد کشور شد و ایجاد خسارت کرد.

آیا مشخص است که این آفات)مگس میوه زیتون و جاروک جادوگر(  �
در چه سال هایی وارد کشور ما شدند؟

مگس میوه زیتون و جاروک جادوگر اوایل دهه ۸0 وارد کشور شدند.
در حال حاضر وضعیت باغات درگیر با این آفات به چه صورت اســت؟   �

دولت تا چه حد موفق شده این آفات را مدیریت کند؟  
جزو افتخارات ســازمان حفظ نباتات اســت که طی دو سه سال گذشته مگس 
میوه زیتون را در باغات کنترل کردیم، سال گذشته ما در این زمینه کمتر از 5 
درصد خسارت داشتیم. اما این کنترل، زحمات زیادی را برای دولت و کشاورزان 
ایجاد کرده است، درحال حاضر نیز یکی از مهم ترین دغدغه های بنده به عنوان 
رئیس سازمان حفظ نباتات کنترل و مدیریت این آفت است. در حال حاضر ما 
بین ۲0 تا 30 ایستگاه پیش آگاهی در 3 استان گیالن، زنجان و قزوین داریم، 

که همه این ها هزینه دارد.
این اقدامات چقدر هزینه برای دولت و برای کشاورزان دارد؟    �

 به طور میانگین در هر هکتار حداقل تا ۲0 تا ۲5 هزارتومان فقط مواد کنترل 
کننده  مصرف می شود؛ به جز هزینه کارگری و سایر اقدامات.

 در بحث کولبری اگر یک رایانه خراب وارد شود فقط شخص زیان می کند اما 
اگر یک آفت از طریق 5 کیلوگرم میوه وارد کشور شود، خسارت آن فقط کل 

کشور را دچار مشکل می کند
آقای باغستانی، بحث هایی وجود دارد در مورد اینکه گاهی اوقات برخی   �

بــا دور زدن قرنطینــه وارداتی انجام می دهنــد که منجر به ورود آفات به 
کشورمان می شود آیا چنین امکانی برای برخی افراد وجود دارد؟

بله، به طور فراوان این اتفاق رخ می دهد؛ قوانین ما بسیار محکم و قوی است 
اما عده ای این قوانین را دور می زنند؛ به عنوان مثال بحث کولبری و پیله وری 
برای کشــور معضلی اســت، در بحث کولبری اگر یک رایانه خراب وارد شــود 
فقط شخص زیان می کند اما اگر یک آفت از طریق 5 کیلوگرم میوه وارد کشور 
شود، خسارت آن فقط برای شخص نیست کل کشور را دچار مشکل می کند.

آیا احتمال ریشه کن کردن آفاتی که وارد کشور می شوند، وجود   �
مــا  و  تاکنون با این چنین موردی در کشــورمان دارد؟ 

برخورد داشته ایم که آفتی را ریشه کن کنیم؟  
متاسفانه آفات وقتی وارد کشور شدند برای همیشه 
می مانند و نمی توانیم آنها را ریشه کن کنیم چنین 
امکانــی برای هیچ کدام از آفات وارد شــده به 
کشور وجود ندارد. آفت وقتی در یک منطقه 
مستقر شد ریشه کنی آن محال است مگر 
دربــاره آفت قرنطینــه ای و زمانی که تازه 
بــه یک منطقــه ورود کرده اند مثل همان 
کاری که ما در منطقه پارســیان هرمزگان 

انجام دادیم.
با این حال ما هنوز آن منطقه را به حال خود رها نکرده ایم و هر سال 
آنجا را رصد و تله گذاری می کنیم تا ببینیم آفتی در تله هایمان 
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یافت می شود یا خیر؟ تا زمانی که ما زیتون کاری داریم مگس میوه زیتون هم 
در کشور وجود دارد و درگیری های ما در این زمینه ادامه دارد.

 بحث دیگری که در این میان مطرح می شــود و بحث مهمی نیز است   �
آن است که با توجه به شرایط ناامن منطقه، آیا  احتمال حمله بیولوژیک از 

این طریق به کشور وجود دارد؟
این سوال بسیار خوبی است، امروزه بحث جنگ بیولوژیک و بیوتروریسم یک 
بحث جدی و در دنیا مطرح اســت،   دغدغه های خاص خود را دارد، به همین 
دلیــل یکی از وظایف اصلی ســازمان پدافند غیرعامــل در زمینه  ورود آفات، 

بیماری ها و عوامل بیولوژیک به صورت عمدی است.
ما به عنوان سازمان حفظ نباتات وقتی مساله ورود آفات مطرح می شود بحث 
غیرعمــد بــودن آن را در نظر می گیریم اما وقتی بحث عمد بودن این موضوع 
مطرح می شود نقش سازمان های دیگر مانند سازمان پدافند غیرعامل به میان 
می آید. امروزه بحث جنگ بیولوژیک و بیوتروریسم یک بحث جدی و در دنیا 
مطرح اســت،  دغدغه های خاص خود را دارد، به همین دلیل یکی از وظایف 

اصلی سازمان پدافند غیرعامل در زمینه  ورود آفات به صورت عمدی است
تاکنون با چنین موردی برخورد داشته اید؟  �

فعال نمی توانیم به طور قطعی در این زمینه اظهارنظر کنیم، ریشه برخی موارد 
مشــخص نیســت ما خیلی از آفات را نمی دانیم عمدی وارد شده یا غیرعمدی 

آمده است؟ غیرقابل اثبات است.
آیا در صورت وقوع چنین اتفاقی آمادگی مقابله با آن در کشور وجود دارد؟  �

مشکل این است که وقتی آفت وارد کشور می شود، دیدن آن آفت خیلی مشکل 
است چون جمعیت آن پایین است. زمانی که ما متوجه حضور آفت می شویم تنها 
کاری که می توان انجام داد کنترل جمعیت آن است و ریشه کنی آن امکان ندارد.
معموال وقتی یک آفت قرنطینه  یا عامل بیولوژیک وارد کشــور می شــود، در 
سالهای اول در کشور مبدایی که استقرار پیدا کرده خسارت خیلی زیادی وارد 
می کند.   به عنوان مثال همین توتا ابســلوتا دو الی ســه ســال اولی که وارد شد 
خسارت های بسیار چشمگیری به محصول گوجه فرنگی کشور چه در گلخانه 

با و چــه در فضــای آزاد وارد کرد. ســپس آفت کم کم 
طبیعت ســازگار می شود و ما باید آن را کنترل کنیم. 
اتفاقی که االن برای مگس میوه زیتون و مگس میوه 

مدیترانه ای رخ داده است.
مگس میوه مدیترانه سال گذشته در برخی مناطق باغات 

انار کشور را درگیر کرد، موضوعی که تاکنون در هیچ کجای 
دنیا گزارش نشده است اما در ایران اتفاق افتاد

مگــس   � آفــت  بــه 
مدیترانه ای اشاره 
کردید، لطفا درباره 

آخرین وضعیت مگس 
میوه مدیترانه در کشور نیز توضیحاتی 

ارائــه کنید، درحال حاضر این آفت در چه وضعیتی 
قرار دارد؟  

کنترل مگس میوه مدیترانه در مازندران یکی از دغدغه های 

همیشگی ماست، تقریبا در تمام طول سال ما با این آفت درگیر هستیم آفتی 
است که به همه محصوالت نیز آسیب می زند و ما باید درباره تمام میوه های 
دانه دار، هسته دار، مرکبات و غیره نگران باشیم. حتی سال گذشته ما در این 
زمینه درباره میوه انار درگیر شــدیم، موضوعی که تاکنون در هیچ کجای دنیا 

گزارش نشده است اما در ایران اتفاق افتاد.
سازمان حفظ نباتات به دلیل مسئولیت ها و وظایف خود، همواره با کشف   �

محموله های آلوده سر وکار دارد، درباره آخرین محموله ای که سازمان حفظ 
نباتات آن را کشــف و ضبط کرده، توضیحاتی ارائه کنید که این محموله 
مربوط به چه محصولی بوده، از کجا وارد شــده و االن در چه وضعیتی به 

سر می برد؟
اخیرا، واردات نهال مو از یک کشــور اروپایی داشــتیم که این محموله به آفت 
فیلوکسرا آلودگی داشت که آفت بسیار خطرناکی است و کشورهایی که با آن 
درگیرند دچار محدودیت کشت مو شده اند. ما این آفت را شناسایی کردیم و در 
فرودگاه امام خمینی این محموله را آتش زدیم؛ حجم این محموله حدود 1500 
اصله نهال مو بود. این واردات قانونی بود و مامور قرنطینه متوجه آلودگی آن شد.
برای جلوگیری از ورود این آفات  باید سیستم های نظارتی مان را قوی کنیم؛ 

همچنین از مرزبانی میخواهیم که همکاری الزم را با ما داشته باشد
برخی کارشناســان معتقدند وزارت جهاد بــرای مبارزه با ورود آفت   �

قرنطینه ای به کشور باید واردات میوه را آزاد کند تا سازمان حفظ نباتات 
بتواند بر روند واردات نظارت کند و به این ترتیب شاهد ورود آفات کمتری 

به کشور باشیم، نظر شما در این زمینه چیست؟
  جواب دادن به این ســوال در حوزه کاری بنده نیســت، اما این بحث پیچیده 
ای اســت چرا که در این میان بحث حمایت از تولید داخل مطرح اســت و همه 
کشورهای دنیا برای تعادل بازار داخل و حمایت از تولیدات خود محدودیت هایی 
را در زمینه واردات ایجاد می کنند؛ بنابراین ما نباید مرزهای کشــورمان را به 
روی میوه های خارجی باز کنیم؛ اتفاقی هم که در سال گذشته درباره واردات 
مرکبات رخ داد به دلیل نیاز کشــور بود.حمایت از تولید داخل و جلوگیری از 
واردات بی رویه جز سیاست های حاکمیتی و مورد تاکید رهبر انقالب است.

 راهکار شما برای حل این معضل چیست؟  �
بنابراین اصل باید حمایت از تولید داخل باشد، ما باید راه های مرزی مان 
را درست کنیم؛ خیلی از مسیرهایی را که دور می زنیم، این مورد را 

آن همین بحث کولبری اســت. باید اصالح کنیم نمونه 
محکم تر کنیم، در گمرکات ایکس مرزها را باید 

ری را زیاد کنیم تا بتوانیم تشخیص 
دهیم. چرا که ما ســالهای گذشته 
موردی داشتیم که در یک  محموله 
وارداتــی،   روی آن مــوز که وارداتش 
آزاد است چیده شده بود و در زیر این موزها 

میوه های ممنوعه را پنهان ساخته بودند.
بنابراین باید سیستم های نظارتی مان را قوی کنیم؛ همچنین از 
مرزبانی میخواهیم که همکاری الزم را در زمینه با ما داشــته 

باشند.
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روز »صنعت و معدن« امســال به جای دهم تیر ماه 
که روز تقویمی و رسمی آن است، قرار است روز 17 

تیر ماه برگزار شود.
 علت این جابه جایی را وزیر صنعت، معدن و تجارت 
»برنامه های فشــرده رییس جمهوری« عنوان کرد. 
اینکــه حضور رییس جمهــوری، به عنوان باالترین 
مقام اجرایی کشــور و نفر دوم در سلســله مراتب 
قدرت، شأن و ارزش خاص و ویژه یی به هر مراسمی و 
در اینجــا »روز صنعــت و معدن« می دهد، شــکی 
نیست. آن هم رییس جمهوری که اخیرا در انتخاباتی 
تاریخی، پشــتوانه رای ۲4 میلیون ایرانی و ازجمله 

بســیاری از فعاالن اقتصادی و صنعتگران را با خود به همراه دارد. آنچه 
اما جای نقد و شــاید نگرانی دارد آن اســت که این ســنگینی حضور، این 
مراسم را به مراسمی »تک صدایی« تبدیل کند. تجارب سال های گذشته 
نشــان می دهد وقتی رییس دولت در مراسمی حضور دارد آنچه درنهایت 
برجسته می شود، سخنان وی است که از منظری خاص و عمدتا در حوزه 
سیاســی و اقتصاد سیاســی مطرح می شود. این درحالی است که بسیاری 
از مسائل و مشکالت حوزه صنعت و تولید کشور، مسائلی است از جنس 
»سیاست گذاری« و »برنامه ریزی« و »قانونی« و »اجرایی« که مخاطب 
اصلی آن عمدتا قوه مجریه است. این البته بدان معنا نیست که »سیاست« 
و منافع جریان های مختلف قدرت در شــکل گیری و تداوم این نگرانی 
از مســائل و مشــکالت نقش مهمی ندارند یا اینکه قوه مجریه و رییس 
آن صرفا باید پاسخگو و حالل همه این مسائل و مشکالت و تنگناهای 
تولید باشــند، بلکه مقصود آن اســت که این قوه باید در گام اول شــنونده 
جزییات مســائل و مشــکالت و راهکارهای پیشنهادی فعاالن اقتصادی 
و صنعتگران و معدنکاران کشــور باشــد و در چارچوب تحلیلی منطقی 
اقدام به دســته بندی و اولویت گذاری آنها و تخفیف و حل مشــکالت با 
همکاری ســایر قوا در گفت وگو یا چانه زنی با آنها نماید. بر این اســاس 
روز »صنعــت و معــدن«  باید فضایی برای »دیالوگ« و »گفت وگو« بین 
فعــاالن اقتصادی بخش خصوصــی و صنعتگران و معدنکاران به عنوان 

میزبانان از یک سو و مسووالن دولتی و باالترین 
آنان یعنی ریاست جمهوری به عنوان میهمان باشد 
تــا در جریــان این گفت وگــو و تبادل نظر امکان 
برون رفت از مسائل و مشکالت با طرح راه حل های 
ممکن و مطلوب و شــکل گیری اراده واحد میســر 
شــود. گره زدن این روز به عنوان روز گرامیداشت 
»صنعت و معدن« به حضور باالترین مقام اجرایی 
کشــور در مقام میزبان مراسم، طبعا تحت الشعاع 
قرار گرفتن این فضا به ســخنان و حضور ایشــان، 
آن هم با حاشــیه های تکراری هر ســال را سبب 
می شود. یعنی در مدت حضور شخص اول اجرایی 
کشــور مراســم رســمیت داشــته اما قبل از این حضور و با رفتن ایشان، 
مراســم از رســمیت خارج شده و بی نظمی بر آن حاکم و شنونده یی برای 
سخنان سخنرانان که عمدتا از فعاالن بخش خصوصی اند در سالن باقی 
نمی ماند! در واقع این مراســم مهم که ســالی یک روز برگزار می شود، به 
امــری تبلیغاتی و اعطــای چند لوح تقدیر و گرفتن عکس های یادگاری 
خالصه و تبدیل به »نماد«ی برای گرامیداشت روز »صنعت و معدن« و 
نه »نهاد«ی برای گفت وگوی ساالنه صنعتگران و معدنکاران و فعاالن 
اقتصادی با مسووالن و مقامات اجرایی می شود! به نظر می رسد با وجود 
انبوه شــعارها در محوریت بخش خصوصی و نقش و جایگاه این بخش 
در روند توســعه یی کشــور آنچه متاســفانه در عمل در این گونه مراسم 
واقع می شود، میدان داری دولتی هاست )از برنامه ریزی تا اجرا(. در واقع 
صنعتگران و معدنکاران نه میزبان مراسم و سخنگوی دردها و مشکالت 
بیان کننده راهکارهای پیشنهادی شان برای مسائل مبتالبه، بلکه شنونده 
ســخنان و راه حل های مقامات و مســووالن دولتی اند که صاحبخانه نیز 
شمرده می شوند. این رویکرد و تداوم این روند شاید سبب شده طی ۲0 
ســال برگزاری این مراســم )10تیر ماه 137۶ نخستین بار روز »صنعت« 
برگزار شــد( و صدور ده ها بیانیه کمتر گرهی از کار فروبســته صنعتگران 
گشــوده شــود. چه خوب می شد یک روز در سال مسووالن دولتی بیشتر 
*تحلیلگر اقتصادی شــنونده باشــند! 

روزی که دولتی ها بهتر است
 »شنونده« باشند

حسین حقگو*
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با�افزایش�1��11درصدی�شــاغالن�مرد�در�ســال�94نســبت�به�سال84،�تعداد�شاغالن�زن�با�کاهش�6��12درصدی�مواجه�بوده؛�بدین�
ترتیب�می�توان�گفت�با�پدیده�مردانه�شــدن�اشــتغال�و�زنانه�شدن�بیکاری�مواجه�هستیم�

طبق�نتایج�آمارگیری�نیروی�کار،�نرخ�مشــارکت�اقتصادی�و�نرخ�بیکاری�زنان�به�ترتیب�از��17درصد�و�1��17درصد�در�ســال��1384به�
3��13درصد�و�4��19درصد�در�ســال��1394رســیده�اســت�که�نشان�از�افزایش�شــکاف�جنسیتی�و�کاهش�شانس�زنان�برای�حضور�در�
بازار�کار�ایران�طی�سالهای�اخیر�دارد��از�طرفی�نتایج�بیانگر�این�نکته�است�که�علیرغم�کاهش�میزان�مشارکت�اقتصادی�زنان،�مشاغل�

زنان�به�ویژه�زنان�دارای�تحصیالت�عالی�کیفی�تر�و�تخصصی�تر�شــده�اســت�
اشــتغال�زنان�طی�دهه�های�اخیر�به�یکی�از�موضوعات�مهم�و�تأثیرگذار�در�تصمیم�گیری�ها�و�برنامه�ریزی�های�کشــور�تبدیل�شــده�است��
زنان�همانند�مردان�به�عنوان�منابع�ارزشمند�در�توسعه�و�پیشرفت�جامعه�نقش�تعیین�کننده�ای�دارند��ضمن�اینکه�بانوان�از�لحاظ�سطح�
دانش�و�وانایی�ها،�ظرفیت�بالقوه�ای�دارند�و�می�توانند�در�شــرایط�کنونی�و�تحوالت�اقتصادی�و�اجتماعی�کشــور�زمینه�ســاز�تحول�باشند�

خروج ساالنه 600هزار زن از بازار کار

مردانه شدن بازار اشتغال

محمد جندقی
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با بررســی روند اشــتغال بانوان طی 10 ســاله ۸4 تا 94 می توان به این نتیجه 
رســید که در کنار برخی عوامل نظیر مســائل فرهنگی، دستمزد پائین تر زنان 
نسبت به مردان، مردانه بودن برخی مشاغل، مسئولیت های خانه و فرزندآوری 
و...  ســایر موارد چون پرداخت یارانه ها که به نوعی موجب جبران بخشــی از 
هزینه های زندگی به ویژه در مناطق روســتایی شــده است و همچنین کاهش 
تمایل کارفرمایان در خصوص به کارگیری زنان به دلیل تصویب برخی قوانین 
و مقررات حمایتی از زنان شــاغل )مانند افزاش مدت زمان مرخصی زایمان( 
در کاهش نرخ مشاکرت اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری زنان طی این سالها 
بی تأثیر نبوده است.از طرفی برخی کارشناسان صاحب نظر در ارتباط با میزان 
مشارکت زنان در اقتصاد کشور بر این باورند که در اظهار و سنجش میزان فعالیت 
و مشارکت زنان، احتمااًل با کم گویی مواجه هستیم  و باورها بر این است که 

نرخ مشارکت  زنان باید بیشتر از میزان آمار رسمی موجود باشد.
نتایج طرح آمارگیری نیروی کار کشــور طی ســالهای 13۸4-94 حاکی از آن 
است که جمعیت فعال ده ساله و بیشتر کشور با ۶ درصد افزایش از حدود ۲3 
میلیون نفر در سال 13۸4 به بیش از ۲4 میلیون نفر در سال 1394 رسیده است.

از طرفی تعداد شاغلین ده ساله و بیشتر نیز طی این دوره با افزایش ۶.۶ درصدی 
مواجه بوده و از حدود ۲0 میلیون شــاغل در ســال 13۸4، به حدود ۲۲ میلیون 
شاغل در سال 1394 رسیده است.بررسی تعداد بیکاران ده ساله و بیشتر کشور 
در سالهای 13۸4 و 1394، نیز نشان می دهد که این تعداد با افزایش ۲ درصدی 
مواجه بوده است، یعنی کمی بیش از 50 هزار نفر به جمعیت بیکاران اضافه شده 
است. این افزایش برای مردان، ۲.1 درصد و برای زنان 1.9 درصد بوده است.

اما آمار بیانگر این موضوع اســت که در برابر افزایش 11.1 درصدی شــاغالن 
مرد در ســال 1394 نســبت به ســال 13۸4، تعداد شاغالن زن با کاهش 1۲.۶ 
درصد مواجه بوده اســت. در ســال 13۸4 نزدیک به 4 میلیون نفر از شــاغالن، 
زن بوده اند که این تعداد در ســال 1394 به حدود ســه میلیون و چهارصد هزار 
نفر رسیده است. یعنی تقریباً حدود ۶00 هزار نفر از زنان شاغل طی این دوره 
زمانی کاســته شــده است. به عبارت دیگر می توان گفت طی این دوره به طور 
متوسط در هر سال، نزدیک به پنجاه هزار زن از بازار کار خارج شده اند.با نگاهی 
به نســبت جنســی اشتغال طی سالهای مذکور می توان گفت این نسبت روند 
افزایشی داشته به طوری که از 4۲0 مرد شاغل در مقابل 100 زن شاغل در سال 
13۸4 به 534 مرد شاغل در مقابل 100 زن شاغل در سال 1394 رسیده است. 
همچنین نسبت جنسی بیکاری طی این سالها تقریباً بدون تغییر بوده است و 
۲۲۶ مرد بیکار در مقابل 100 زن بیکار وجود داشته است. بدین ترتیب می توان 

گفت که با پدیده مردانه شدن اشتغال و زنانه شدن بیکاری مواجه شده ایم.
 شکاف جنسیتی نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری

براساس آخرین آمارها نرخ مشارکت اقتصادی از 41 درصد در سال 13۸4 به 
3۸.۲ درصد در سال 1394 کاهش یافته است. این نرخ برای مردان و زنان در 
سال 13۸4 به ترتیب به میزان ۶4.7 و 17 درصد بوه است که با کاهش 1.5 و 
3.7 درصد این نرخ برای مردان و زنان، به ترتیب به عدد ۶3.۲ درصد و 13.3 
درصد در ســال 1394 رســیده است. از طرفی با محاسبه شکاف جنسیتی نرخ 
مشارکت اقتصادی، این شکاف از 47.7 درصد در سال 13۸4 به 49.9 درصد 
در ســال 1394 رســیده است. به این معنا که طی این دوره ۲.۲ درصد افزایش 

داشته است.همچنین نرخ بیکاری مردان و زنان به ترتیب از 10 و 17.1 درصد 
در ســال 13۸4 به 9.3 و 19.4 درصد در ســال 1394 رســیده اســت به طوری 
کــه ایــن نرخ برای مردان 0.7 درصد کاهش یافته اســت ولی برای زنان ۲.3 
درصد با افزایش مواجه بوده است. به عبارتی با محاسبه شکاف جنسیتی نرخ 
بیکاری می توان گفت که این شکاف با افزایش 3 درصدی از 7.1- درصد در 
سال 13۸4 به 10.1- درصد در سال 1394 رسیده است.به طور کلی آمارهای 
فوق، به عنوان مولفه های تأثیرگذار، بیانگر شکاف جنسیتی در بازار کار ایران 
هستند؛ همچنین روند شکاف جنسیتی تا سال 1393 تقریباً افزایشی بوده و از 

این سال تاکنون رو به کاهش هستند.
بیکاری زنان جوان!

بیکاری در ایران نیز همانند غالب مناطق جهانی، زنان جوان را بیش از مردان 
جوان تحت تأثیر قرار داده اســت. در ســال 13۸4 نرخ بیکاری جوانان ۲4-15 
ساله به ترتیب ۲0.4 و 3۲.۶ درصد بوده است که به میزان ۲۲.3 و 4۲.۸ درصد 
در ســال 1394 رســیده است. این آمار نشان از افزایش ۲.10 درصدی بیکاری 
زنــان جــوان در برابر افزایش 1.9۸ درصد ایــن نرخ برای مردان دارد. به بیان 
دیگر شــکاف جنســیتی نرخ بیکاری جوانان 15-۲4 ســاله نیز با افزایش ۸.3 
درصد مواجه بوده اســت و از 1۲.۲- درصد در ســال 13۸4 به ۲0.5- درصد در 
ســال 1394 رســیده است.بر اساس اعالم سازمان بین المللی کار، نرخ جهانی 
مشارکت اقتصادی زنان از 5۲.4 درصد در سال 1995 به 49.۶ درصد در سال 
۲015 کاهش یافته اســت و شــکاف جنسیتی اشتغال با 0.۶ درصد کاهش به 
۲5.5 درصد در سال ۲015 رسیده است. نتایج بررسی انجام شده حاکی از آن 
است که زنان در سطح جهان بیشتر در معرض بیکاری هستند و نرخ بیکاری 
زنان ۶.۲ درصد در برابر نرخ بیکاری 5.5 درصدی مردان، گزارش شده است.

بیکاری جهانی زنان
در عین حال در مقیاس جهانی نیز،  زنان در دوران اشتغال خود با موانع ویژه ای 
روبرو هستند. زنان در بسیاری از مناطق جهان فرصت کمتری جهت مشارکت 
در بازار کار دارند و یا مجبورند مشــاغل با کیفیت پائین تر را قبول کنند و یا از 
حقوق ومزایای پائین تری نسبت به مردان برخوردار هستند.نابرابرای بین زنان 
و مردان در بازار کار جهانی در زمینه فرصت های شغلی، درآمدها و رفتارها وجود 
دارد. در دو دهه اخیر، پیشرفت چشمگیر زنان در موفقیت های آموزشی، موجب 
بهبود قابل توجهی در موقعیت شــغلی شــان شده است. در بسیاری از مناطق 
جهان، در مقایسه با مردان، زنان احتمال بیشتری دارد که بیکار شوند یا بیکار 
بمانند. آنان فرصت های کمتری جهت مشــارکت در بازار کار دارند و چنانچه 

مشارکت نمایند مجبورند مشاغل با کیفیت پائین تر را قبول کنند.
نرخ جهانی مشــارکت اقتصادی زنان بین ســالهای 1995 تا ۲015 از 5۲.4 
درصد به 49.3۶ درصد کاهش یافته است که رقم مشابه برای مردان کاهش 
از 79.9 درصد به 7۶.1 درصد بوده است. در جهان فرصت برای مشارکت زنان 
در بازار کار تقریبا ۲7 درصد کمتر از مردان اســت. نرخ مشــارکت پائین زنان، 
به فرصت های شــغلی کمتر با اندک تغییر در طول زمان منجر شــده است، به 
گونه ای که تأثیر منفی بر سطح درآمد و امنیت اقتصادی زنان گذاشته است. 
در سال ۲015 شکاف جنسیتی اشتغال ۲5.5 درصد و تنها 0.۶ درصد کمتر از 

سال 1995 است که موجب بی میلی زنان شده است.
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بیش�از�یک�ســال�و�نیم�از�لغو�تحریم�ها�������������می�گذرد�و�ایران�تاکنون�میزبان�هیئت�ها������������ی�اقتصادی�زیادی�بوده�اســت��اما�برخی�اعتقاد�دارند�
که�ســرمایه�گذاری�خارجی�آن�طور�که�انتظار�می�رود�در�ایران�شکل�نگرفته�است�

در�ادامه�گفت�وگویی�با�دکتر�فریدون�وردی�نژاد�درباره�دســت�اندازهای�ورود�خارجی�ها�������������را�میخوانید��او�می�گوید�هنوز�اطالعات�کافی�از�
پروژه�ها������������ی�ایرانی�نداریم�ضمن�اینکه�بخش�خصوصی�هم�از�آمادگی�کافی�برای�شــراکت�با�خارجی�ها�������������برخوردار�نیســت�

گفت و گو با فریدون وردی نژاد پیرامون سرمایه گذاری خارجی در ایران؛

دست اندازهای ورود سرمایه به ایران
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پس از برجام با توجه به اســتقبال دنیا برای ورود به ایران به نظر   �
می رسد آن طور که مورد انتظار بوده، سرمایه خارجی وارد کشور نشده 

اســت. به نظر شما دلیل تاخیر در ورود سرمایه ها             چیست؟
چند عامل ســرمایه گذاری خارجی را تســهیل می کند. یکی از این عوامل 
مناســبات سیاســی بین دو کشــور اســت. یعنی دو دولت از نظر سیاسی 
تصمیم می گیرند که چگونه با هم هماهنگی و همکاری داشــته باشــند و 
در اصل یک سلســله تســهیالت ترجیحی در اختیار یکدیگر می گذارند. 
نکته دوم اینکه ســرمایه زمانی وارد کشــور می شــود که به راحتی بتواند 
سودش را خارج کند، همچنین اصل سرمایه در صورت ضرورت و پایان 
یافتن پروژه بتواند به راحتی خارج شــود. به نظر می آید که هنوز قوانین 
و مقررات کشــور ما، در زمینه ســرمایه گذاری روان و راحت نیســت که 
ســرمایه گذاران خارجی به ورود و خروج ســرمایه اطمینان داشته باشند. 
بنابراین باید قوانین و مقرراتمان بازبینی شــود. ســومین مسئله، ریسک 
و خطرپذیــری اقتصادی اســت. باید اطالعــات گردش مالی، تجاری و 
بانکی ما با دنیا به اندازه ای باشــد که بتواند شــفافیت وضعیت اقتصادی 

کشــور ما را به دنیا اعالم کند.
نبود این اطالعات و شــفاف نبودن اقتصاد، موجب باال رفتن ریســک 
ســرمایه گذاری در کشــور ما خواهد شــد. بنابراین یکی از نکاتی که ما 
بایــد دنبال کنیم این اســت که بتوانیــم در تعامل با بنگاه ها            ی اقتصادی 
و بنگاه ها            ی بررســی و ارزیابی میزان ریســک در کشــورها، اطالعات 
بانکــی کشــور را نیــز تبــادل کنیم. اگر این اتفاق نیفتد، ســؤال و ابهام 
نســبت به وضعیت اقتصادی ایجاد و مناســبات ســرمایه گذاری ما دچار 
خدشــه و مشــکل می شود. مســئله چهارمی که وجود دارد این است که 
بنگاه ها            ی اقتصادی و شرکت ها            ی ما، چه در بخش خصوصی و چه بخش 
دولتی، قادر نیســتند اطالعات پروژه ها             و وضعیت اقتصادی شــان را در 
قواره بین المللی           منتشــر کنند. یعنی وقتی یک ســرمایه گذار می خواهد 
در پروژه ای در ایران ســرمایه گذاری کند، دسترســی الزم به اطالعات 
مربوط به آن را درمورد مطالعات اولیه، زمان بازگشت سرمایه و چگونگی 
مناسبات بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر ندارد. در این زمینه اتاق بازرگانی 
تهران ســایتی راه اندازی کرده تا اطالعات پروژه ها            ی ســرمایه پذیر در 
آن قرار داده شــود و کشــورهای عالقه مند به سرمایه گذاری در ایران به 
آن مراجعه کنند. مهم ترین مشــکل در حال حاضر، جمع آوری اطالعات 
پروژه ها            ی داخل کشــور است. ما به شهرک ها            ی صنعتی مراجعه کردیم 
اما نتوانســتیم اطالعات الزم را دریافت کنیم. این امکان در بنگاه ها             و 

تشکل ها             هم فراهم نشد.
یعنــی پروژه ها            ی ســرمایه پذیر ایران با حداقل اطالعات روی ســایت 
قرار دارد. از طرفی بســیاری از بنگاه ها            ی بخش خصوصی در خصوص 
پذیرش ســرمایه مردد هســتند. زیرا زمانی که شما سرمایه می پذیرید با 
صاحب ســرمایه شــریک می شوید و باید بخشی از پروژه خودتان را با او 
به شراکت بگذارید. بسیاری از بنگاه ها            ی ما عالقه مند هستند که به جای 
سرمایه پذیری از فاینانس استفاده کنند. یعنی پولی به صورت نسیه وارد 
پروژه آنها شــود و بعد از محصول یا از خروجی آن پروژه بتوانند بدهی 

خود را پرداخت کنند. این هم عملی نیســت؛ به این خاطر که بســیاری از 
بنگاه ها             و شــرکت ها             و کشــورهایی که می خواهند پروژه خود را فاینانس 
کنند، نیازمند گارانتی بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد و دارایی هســتند. 
یعنــی دولــت باید فاینانس و برگشــت آن پــول را تضمین کند و طبیعتا 
ایــن بــرای پروژه ها            ی بخش خصوصی یا پروژه ها            ی کوچک امکان پذیر 
نیست. پروژه ها            ی محدودی می توانند دارای گارانتی دولتی باشند و برای 
ســایر پروژه هــا             باید از طریق بانک ها            ی عامــل این اتفاق صورت گیرد. 
بنابراین یک ســرگردانی در پذیرش ســرمایه خارجی وجود دارد. قوانین 
بانکی ما نیز روان و شفاف نیست. به عالوه مشکالت سیاسی و تبلیغات 
منفی علیه کشــور ما هم وجود دارد که ما را دچار مشــکل می کند. ایران 
در ســطح منطقه خاورمیانه باثبات ترین کشــور اســت؛ اما از نگاه کشور 
خارجی که می خواهد سرمایه گذاری کند، غرب آسیا و منطقه خاورمیانه 
ملتهب و ناامن اســت و در این فضا به ایران هم ظلم می شــود. مجموع 
ایــن مــوارد فضایی را ایجاد می کند که نتوانیم ســرمایه گذاری خوبی را 

در کشورمان جذب کنیم.
مســئوالن دولتی سازمان ســرمایه گذاری خارجی، روند ورود   �

سرمایه را معقول می دانند و معتقدند بعد از برجام بخشی از پروژه ها             
را عملیاتی کرده اند. شــما این روند را چطور می بینید؟

این روند را باید از دو زاویه مورد بررســی قرار داد. یکی نســبت به نیاز 
کشــور و شــرایطی که ما در آن هســتیم و عقب ماندگی اقتصادی که ما 
ظرف یک دهه گذشته به دلیل تحریم ها             و سیاست ها            ی دولت نهم و دهم 
داشــتیم. ما در یک انزوای بین المللی           قرار گرفته بودیم و در این زمینه 
دچار عقب ماندگی شدیم. کشور ما در سرمایه پذیری بسیار ضعیف عمل 
کرده است. اما اگر بخواهیم با واقعیت، شرایط خودمان را مقایسه کنیم، 
ســرمایه در جایی خواهد بود که اطمینان، امنیت، شــفافیت و پاسخ گویی 
وجود داشــته باشــد. اینها             زمینه جذب سرمایه را فراهم می کند. بنابراین 
اگر از این نگاه بخواهیم بررســی کنیم، بله حرف مقامات و مســئوالن 
دولتی درست است. پس از برجام روند و منحنی افزایشی برای پذیرش 
سرمایه داشته ایم. به خصوص سرمایه ها            یی که تعهد شده است. در مورد 
ســرمایه گذاری دو فاز تعهدات مربوط به ســرمایه گذاری و تصویب آنها و 
دیگری اجرایی شدن و عملی شدن آن وجود دارد. آنها            یی که در طرح و 
برنامه تعهد شــده اســت به نسبت شرایط بعد از برجام راضی کننده است. 
اما به نســبت نیازمندی وضع اقتصاد ما و عقب ماندگی ای که داریم باید 
تــالش بیشــتری در این زمینه صورت گیــرد و به خصوص برای جذب 
ســرمایه در بخش خصوصی، باید دولت و دســتگاه ها            ی مربوط اقدامات 

جدی انجام دهند.
اشــاره کردید که بخش خصوصی تمایل زیادی به شراکت ندارد.   �

فکر می کنید همین رویکرد مانع از ورود ســرمایه ها             به ایران شــده 
است؟

نمی توانم بگویم این رویکرد و عدم استقبال بخش خصوصی، مانع ورود 
ســرمایه خارجی شــده اســت. ولی می توانم بگویم بخش خصوصی، به 
دلیل ابهامات درونی خود، نتوانســته فضا و اتمســفر الزم را برای جذب 
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ســرمایه خارجــی فراهم کند. بخش خصوصی نگران ورود ســرمایه و 
شــراکت اســت و احساس می کند قدرت مدیریت و مانور خود را از دست 
خواهد داد. بنابراین می توان گفت که بخش خصوصی هنوز آمادگی الزم 
برای جذب ســرمایه خارجی ندارد. حتی آمادگی جذب ســرمایه داخلی را 
هم ندارد. یعنی وقتی بحث شراکت می شود احساس ضعف در مدیریت 
برایش پیش می آید. احســاس می کند که با ورود شــریک و سرمایه گذار 
بیرونــی چــه داخلی و چه خارجی، قدرت مدیریت و مانورش در اداره آن 

صنعت و کارگاه محدود می شود.
به مشــکالتی در خصوص کســب اطالعات کافی از پروژه ها            ی   �

ایرانی هم اشــاره ای داشتید. این مشکل از کجا ناشی می شود؟
من فکر می کنم باید در زمینه استانداردســازی شــیوه ها            ی جذب سرمایه 
اقداماتی در کشــور انجام شــود. یعنی بخش خصوصی باید بپذیرد که 
جذب ســرمایه به شــکل استاندارد شده است و فرم ها            ی اطالعاتی مورد 
نیاز کشورها و سرمایه گذاران، بنگاه ها             و بنیاد ها            ی سرمایه گذاری فراهم 
شــود. زیرا وقتی کسی می خواهد در کشوری سرمایه گذاری کند، عالوه 
بر اســناد مالی و اداری و گردش حســاب ها            ، بازگشــت سرمایه و فعالیت 
بنگاه ها             را بررسی می کند. همچنین میزان ریسک در آن کشور را بررسی 
می کند. وضعیت بیمه، واردات و صادرات، قوانین گمرکی، وضعیت مالی 
بانک هــا            ، روان بــودن مقررات بانکی و ورود و خروج ارز، وضعیت مناطق 
آزاد و مناطق ویژه اقتصادی و بســیاری موارد دیگر را مورد بررســی قرار 
می دهد. مجموعه این موارد برای اطمینان طرف مقابل به منظور آوردن 
سرمایه به کشور تعیین کننده است. به نظر من باید با تعاملی میان پارلمان 
بخش خصوصی، شــرکت ها             و بنگاه ها             و دولت، فعالیت مشــترکی برای 
استانداردسازی چگونگی ارائه اطالعات به بنگاه ها             و کشورهای خارجی و 
چگونگی جذب سرمایه به وجود بیاید. این استانداردسازی و فرمت کردن 
جمع آوری اطالعات می تواند روند جذب سرمایه را کوتاه و سریع تر کند.

فکر می کنید ســرمایه گذاری خارجی در کشور نهادینه شده است   �
یا خیر؟

به هیچ وجه؛ هنوز نگاه مشترکی بین بخش ها            ی مختلف و صنایع گوناگون 
به وجود نیامده اســت. همچنین عرصه ها            ی جذاب برای ســرمایه گذاری 
از عرصه ها            ی متوســط جداســازی نشــده اند، یعنی ما به شکل کلی همه 
عالقه مند به ورود سرمایه خارجی به کشور هستیم؛ اما شرایط را فراهم 
نمی کنیــم. بایــد صنایع خود را به صنایع دارای مزیت رقابتی برای جذب 
ســرمایه تبدیل کنیم. برای این کار باید صنایِع دارای شــرایط متوسط و 
صنایعی را که قادر به جذب ســرمایه از بیرون از مرزها نیســتند تفکیک 
کنیم و صنایعی که دارای مزیت رقابتی هســتند، شناســایی شوند. به نظر 
من در شــهرک ها            ی صنعتی، پروژه ها            ی خاص در مناطق آزاد کشــور و 
پروژه ها            ی خاص در داخل کشور نظیر شهرک فرودگاهی امام خمینی )ره( 
زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی را به شکل گسترده داریم. به خصوص 
در عرصه پتروشــیمی، گاز، نیروگاه ها            ، انرژی ها            ی نو، آب شــیرین کن ها            ، 
ســاخت و ســاز بنــادر و ترمینال ها            ، مایع کــردن گاز یا ال ان جی و غیره 
امکان جذب ســرمایه هســت و به نظر می رسد برای کشورهای خارجی 

هم جذابیت دارد.
روند جذب ســرمایه در کشــورهای توسعه یافته و کشورهای در   �

حال توسعه چگونه پیش می رود؟
در برخی کشورها مانند کشور چین روند اصالحات شروع شد و تغییرات 
ماهوی کرده اند. در آغاز این تحول، یعنی اوایل دهه ۸0  میالدی، برای 
چینی ها             سخت بود که سرمایه خارجی به کشورشان جذب کنند. بنابراین 
یک سلســله تســهیالت و شرایط آسان تر در اختیار چینی ها            یی قرار دادند 
که به دلیل جنگ جهانی دوم و انقالب کمونیســتی به خارج از کشــور 
رفته بودند. دولت چین ابتدا برای اینها             برنامه ریزی کرد و تســهیالتی را 
به طور ویژه در اختیار آنان گذاشت. به عنوان مثال اگر در چین آن روز، 
مالکیت وجود نداشت برای این افراد مالکیت قایل شدند و برای رفت و 
آمد، خرید ماشین و خانه و آوردن تجهیزات، امکانات، ارتباطات و نهایتا 
سرمایه شــان تســهیالتی را فراهم کردند. پس توانستند تعداد زیادی  از 
چینی ها            ی خارج را از تایوان، ســنگاپور و هنگ کنگ جلب و جذب کنند 
و به داخل کشــور بیاورند. اول هم از منطقه شــروع کردند. تعدادی هم 
از امریکا، اروپا و ســایر کشــورهای آســیا آمدند و در داخل کشور جذب 
شــدند. هر چینی در جایی کار می کرد و تعدادی از صنایع، کارآفرینان، 
صاحبان مشــاغل، ســرمایه دارها و... را می شــناخت. این چینی ها             سراغ 
خارجی ها             رفتند و تغییر شــرایط ســرمایه گذاری و سودآوری آن را تبلیغ 
کردند. بنابراین در اصل چین از چینی ها            ی خارج از کشــورش به عنوان 
کاتالیزور و واســط اســتفاده کرد تا آرام آرام کشــورهای خارجی به چین 
اعتماد کردند و دیدند که امکان ســرمایه گذاری و برگشــت ســرمایه به 
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شکل امن و راحت و با منفعت و سود وجود دارد. بنابراین خارجی ها             وارد 
چین شدند. در کشورهای اروپایی شرایط فرق می کرد. در یک مجموعه 
هم فرهنگ و هم جهت و با صنایع مشــترک این کار را کرده بودند و در 
حقیقت طرح مارشال توسط امریکایی ها             در اروپا پیاده شد و تسهیالتی در 
اختیار اروپا قرار داده شد که توانستند صنایع مشترک ایجاد کنند و صنایع 
مشترک، منافع مشترک و طبیعتا سرمایه گذاری مشترک را حاکم می کند. 
مالزیایی ها             هم از روش چین اســتفاده کردند. یعنی از مالزیایی ها            یی که 
در ســایر کشــورها بودند و چینی ها            یی که در مالزی حضور داشتند برای 
جذب ســرمایه اســتفاده کردند. سنگاپور هم به همین ترتیب عمل کرد. 
بنابراین شــاید یکی از تجربیاتی که در کشــور ما هم قابل پیاده کردن 
اســت این اســت که ما بتوانیم زمینه ای را فراهم کنیم تا ایرانیان مقیم 
خارج کشــور بیایند و مدیریت و تجربه، ســابقه، اطالعات، ارتباطات و 
همچنین سرمایه شــان را وارد کشــور خودشان کنند و راحت بتوانند رفت 
وآمد کنند. باید شــرایط امنی داشــته باشند، برایشان اعتبار اجتماعی در 
نظر گرفته شود، شخصیت و جایگاهشان تضمین شود و این افراد بتوانند 
بین اقتصاد داخلی کشــور و اقتصاد مقاومتی با سرمایه گذاران خارجی به 
عنوان یک رابط عمل کنند و آرام آرام کشــورهای خارجی را به امنیت، 
شــرایط اقتصادی کشور و جذابیت ها             و مزیت ها            ی اقتصادی مان امیدوار 

کنند و طبیعتا بتوانیم ســرمایه گذار خارجی جذب کنیم.
وضعیت جذب ســرمایه پیش از انقالب اســالمی چطور بوده اســت؟ آیا 
روندی که ما طی کرده ایم روند درســتی بوده اســت؟ آیا تجربه خوبی در 

این مسیر داشته ایم یا خیر؟

شرایط پیش از انقالب با بعد از انقالب فرق می کند. پیش از انقالب ایران 
کشوری بود که در  مدار یک اقتصادی غرب و امریکا تعریف می شد و هر 
نوع تعامل اقتصادی با آن شرایط و حمایت ها            ی سیاسی شکل می گرفت. 
چون ایران کشوری بود که از منابع نفتی و منابع معدنی به عنوان مواد خام 
اســتفاده می کرد، عمال در دهه ها            ی آخر حکومت پهلوی، تبدیل به یک 
کشور سرمایه گذار شده بود و مقدار زیادی وام به سایر کشورها می داد. در 
دهه ها            ی آخر عمر حکومت پهلوی به یاد دارم که شاه به کشورهای دیگر 
مثل سوئیس و شاید فرانسه وام می داد و سرمایه گذاری می کرد. حتی در 
آلمان سرمایه گذاری داشتیم. در آن زمان کمتر سرمایه پذیری مطرح بود 
و شرایط با شرایط امروز فرق می کرد. امروز ما یک کشور مستقل هستیم. 
درچارچــوب هیچ کدام از بلوک هــا            ی آن روزگار و بلوک ها            ی امروز قرار 
نداریم و طبیعتا حمایت ها             و ســرمایه گذاری ها            ی ترجیحی برایمان وجود 
ندارد. بنابراین باید جذابیت ها            ی ملی و مزیت ها            ی اقتصادی تعیین کننده 
جذب ســرمایه باشــد و نه مدارات سیاسی. شــاید یکی از راه ها             برای ما 
این باشــد که بتوانیم بازار و ســرمایه گذاری منطقه ای و مشــارکت ها            ی 
مــرزی ایجاد کنیم. ســرمایه ها            ی منطقه را بــا ایجاد فضای همکاری با 
همســایگانمان به ســمت خودمان جذب کنیم. امروزه ما در برخی صنایع 
مانند برق، نیروگاه ها             و انرژی توانسته ایم این کار را انجام دهیم. همچنین 
در سوآپ نفت توانستیم این تعامل و همکاری را با همدیگر انجام دهیم. 

ولی آن طور که باید و شــاید در امر ســرمایه گذاری موفق نبودیم.
تجربه ایران بعد از انقالب در مورد ســرمایه گذاری تجربه موفقی بوده 
است؟ وقتی تحریم ها             اعمال شد سرمایه ها             از ایران رفتند و این موضوع 

بنگاه ها            ی اقتصادی ما را در ســرمایه پذیری مردد می کند.
به هر حال فشــارهای سیاســی بر ایران بوده  که تغییر آن در اختیار ما 
نیســت. رقابت ها            ی بین المللی           که وجود دارد ما را در مدار تبلیغات بســیار 
ســنگین قرار می دهد. هرکســی بخواهد وارد ایران شــود با آن حجم 
تبلیغاتی ممکن اســت دچار تردید شــود. فضای منفی وجود دارد. شــاید 
بخشــی از آن هم به خاطر رفتارهای خود ما باشــد که باید اصالحاتی در 
ادبیــات و گویــش خود با کشــورهای خارجی و تعامالت خودمان از نظر 
تبلیغاتی ایجاد کنیم. باید بتوانیم این فضا و تجربه ناموفق گذشــته را با 
گردشگری و تقویت رفت و آمد بین کشورهای دیگر، اصالح کنیم. من 
فکــر می کنــم در کنار تــالش بنگاه ها            ی بخش خصوصی و دولتی برای 
جذب سرمایه گذاری خارجی، تقویت گردشگری و توریسم می تواند یکی 
از کانال ها            ی اصلی ایجاد شــفافیت و شناســاندن ظرفیت ها            ی کشورمان 
به دنیای خارج و آشــنا کردن دیگران با درون کشــور و تقویت چرخش 
اطالعات باشــد. وقتی گردشــگران خارجی زمینه ها            ی داخل کشــور را 
ببینند، به خصوص گردشــگران تخصصــی مانند اکیپ ها            ی بازرگانان، 
کارآفرینان، سرمایه داران، تجار، فرهنگیان و... زمینه خوبی برای گردش 
اطالعات مناسب بین کشور ما و خارج از کشور ایجاد می شود. همچنین 
باعث ایجاد ادبیات مشترک بین ما و کشورهای خارجی و شناخت بیشتر 
آنها نسبت به ظرفیت ها            ی ایران و طبیعتا کمک به جذب سرمایه گذاری 

و همکاری اقتصادی خواهد شد.
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سالهاســت که مســئوالن و کارشناســانان از ضرورت حمایت از تولید داخلی، ســخن گفته و واردات بی رویه را به عنوان یک چالش جدی 
برای تولیدات ملی مورد انتقاد قرار داده اند،واردات کاال های کم کیفیت و ارزانی که با ظاهری شــکیل موجب شــده، تولیدات داخلی به 

حاشیه رانده شوند.
قطعه ســازی خودرو یکی از صنایعی اســت که عالوه بر ارزآوری و کمک به رشــد اقتصادی تأثیر بســزایی در ایجاد اشــتغال و کاهش نرخ 
بیکاری دارد، اما با وجود اینکه واحد های قطعه ســازی خودرو در ایران کم نیســتند و کیفیت قطعات ایرانی نیز به گفته فعاالن این صنف 

قابل رقابت به نمونه های خارجی اســت، واردات چشــمگیری داشــته که مشکالتی را برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده است. 

چرا تولیدات داخل به حاشیه رانده شده است

 واردات کاالهای بی کیفیت 
با ظاهری شکیل

زهرا ابهری
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بــا نگاهــی گذرا به این صنعت در جهان در می یابیم که کشــور هایی که 
حتی در صنعت خودرو سازی نام و نشانی ندارند، اما در قطعه سازی جزء 
بهترین ها به شمارمی روند. نمونه بارز کشور هایی مثل ترکیه و هند که با 
وجود اینکه خودروساز نیستند، اما بسیاری از قطعات برند های برتر خودرو 
را تأمین می کنند و همین امر بیانگر اهمیت این صنعت در جهان اســت.

 بسیاری از فعاالن صنعت قطعه سازی معتقدند که اگر تأمین مواد اولیه 
و حمایت از تولیدکنندگان داخلی صورت گیرد، قادر به تولید محصوالت 
با کیفیت هســتند، لیکن واردات بی رویه با کیفیت نازل از کشــور هایی 

مانند چین، مانع از آن رونق تولید و اشــتغال شــده است.
در ایــن بین، اما مســئوالن بر این باورند کــه قطعه های داخلی کیفیت 
مناســبی ندارند، تا جائیکه وزیر صنعت بیان کرد که کیفیت پائین برخی 
خودرو ها بدلیل اســتفاده از قطعات بی کیفیت داخلی اســت و همین نوع 
نگاه به تولید داخل موجب توسل دست اندرکاران به قطعات بی کیفیت 
چینی و خارجی شــده و با ادامه این روند نباید به باالرفتن کیفیت تولید 

داخــل و کاهش واردات امیدوار بود. 

زیر پای تولید کنندگان علف سبز شد
حسن بشارت نیا عضو اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو در گفتگو با 
خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی  در این باره گفت: بسیاری از تولیدات 
داخلی از کیفیت مطلوبی برخوردار بوده و با نمونه های خارجی خود قابل 
رقابت هستند، این در حالی است که شبکه توزیع باید حامی تولید داخل 

باشــد تا از این طریق اشتغالزایی صورت گیرد.
وی تصریح کرد: بزرگترین آرزوی توزیع کنندگان لوازم یدکی این است 
که تنها قطعات داخلی را به فروش برســانند، اما اکنون واردات بی رویه 
موجــب شــده تا در بــازار قطعات بی کیفیت چینی و دیگر کشــور ها را 

شاهد باشیم.
بشــارت نیا افزود: برخی از قطعات خودرو را نمی توان در داخل از کشــور 
تولید کرد که البته این بخش کمتر از 10 درصد از قطعات است و اکنون 
بیــش از 70 درصــد توان بالفعــل و ۲0 درصد نیز توان بالقوه برای تولید 

در داخل وجود دارد.
عضو اتحادیه فروشــندگان لوازم یدکی خودرو با اشــاره به لزوم حمایت 
از تولیدکننــدگان داخلــی قطعــات خــودرو اظهار داشــت: تجهیزات، 
زیرســاخت ها، مواد اولیه، دانش و توان فنی برای تولید قطعات مختلف 
خودرو وجود دارد و اگر حمایت ها به خوبی انجام شــود شــاهد رشــد و 

شــکوفایی بیشتر این صنعت در کشور خواهیم بود.
وی با بیان اینکه جلوگیری از واردات یکی از اقدامات الزامی برای حمایت 
از تولید داخل است، گفت: سامانه ای برای کنترل واردات قاچاق قطعات 
خود راه اندازی شده که بر روی اقالم برچسبی با کد رهگیری چسبانده 
می شــود و شــرکت سازنده در قبال معیوب بودن آن پاسخگو خواهد بود.

بشــارت نیا در پایان تأکید کرد: در حال حاضر  مشــکل اصلی،  واردات 
کاال های کم کیفیت و ارزان با ظاهری شــکیل اســت که موجب شــده 

تولیدات داخلی به حاشــیه رانده شود.

واردات بی رویه مشکل اصلی تولید داخل
در همین راســتا محمد حاجیان یکی از تولیدکنندگان قطعات خودرو در 
گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی  اظهار داشت: ماهیانه ۶۲ 
هزار قطعه کوئل ماشین را تولید می کنیم که توان اصلی تولید به مراتب 
بیشتر از این مقدار است، اما مشکالت متعددی مانع افزایش تولید می شود.

وی افزود: واردات قطعه از چین و کشــور های دیگر که کیفیت و قیمت 
بسیار پائین دارند، موجب شده تا بازار لوازم یدکی و قطعات خودرو عماًل 
در دســت اجناس خارجی باشــد، چراکه قطعه با کیفیت ایرانی 50 درصد 

گران تر از نمونه بی کیفیت خارجی اســت.
حاجیــان تصریح کــرد: تولیدکننــدگان درصورت حمایــت می توانند 
اشــتغالزایی مناســبی را ایجاد کنند، ضمن اینکه نیاز های داخلی را تأمین 
کنند، اما اســتفاده از قطعات بی کیفیت موجب شــده تا تولیدکنندگان 

داخل انگیزه ای برای تولید نداشــته باشند.
وی ضمن برشــمردن مشــکالت تولیدکنندگان قطعات خودرو گفت: 
یکی دیگر از مشــکالت پرداخت های شــرکت های خودروســازی به 
تولیدکنندگان اســت که شــرایط مناسبی ندارد و پرداخت هزینه قطعات 
5 یا ۶ ماه به طول می انجامد که تأمین مواد اولیه را با مشکل مواجه می کند.

ایــن تولیدکننــده قطعات خودرو در پایان تأکید کرد: اگر به دنبال رشــد 
اقتصــادی و صنعتی هســتیم، باید به تــوان داخلی اعتماد کرد و حمایت 

همــه جانبه از تولیدکنندگان صورت گیرد.

ترویج میل خرید کاالی با کیفیت در مردم
محمدرضــا نجفــی منش یکی از تولیدکننــدگان قطعات خودرو و عضو 
اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشــاورزی  
در خصــوص وضعیــت  بازار لوازم یدکی گفت: حجم بازار قطعات خودرو 
بسیار باال است، به طوریکه کاال های متعدد زودمصرف و با دواِم زیادی 
در آن وجــود دارد کــه نشــان از اهمیت باالی ایــن صنعت بوده، این در 
حالی است که در سال های اخیر استفاده از لوازم وارداتی، بیشتر صورت 

گرفته است.
وی بــا تاکیــد بر لزوم مبارزه با قاچاق قطعات خارجی خودرو عنوان کرد: 
از آنجایی که بیشــتر قطعات وارداتی از کیفیت نازلی برخوردار اســت، 
باید توجه بیشــتری به کاالی داخلی کرده و در واقع میل خرید کاالی 

باکیفیــت در مردم را باال ببریم.
نجفی منش تصریح کرد: با توجه به نامگذاری امســال با عنوان اقتصاد 
مقاومتی، تولید و اشــتغال و با عنایت به اینکه ایجاد اشــتغال وابســته به 
افزایش تولید و حمایت از آن اســت، لذا کنترل واردات نقش مؤثری در 

اشتغال خواهد داشت.
وی بــا بیــان اینکــه اکنــون تنها ۲0 تا 30 درصد از تــوان داخلی مورد 
اســتفاده قــرار می گیــرد، افــزود: تغییــر این روند و حرکت به ســمت 
اســتفاده از 70 درصــد تــوان داخل الزامی بوده و بایــد تنها قطعاتی که 
 در داخــل تولیــد نمی شــوند و یا تولیــد صرفه اقتصادی نــدارد را وارد 

کنیم.
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شــنیدن و خواندن بعضی خبرها جرات می خواد، جرات می خواهد که 
بخوانی مادری فرزندانش را کشــته. ســرت تیر می کشــد و با ناباوری 
دلــت می خواهــد دوباره که صفحــه خبرگزاری را باز می کنی، خبری 
از آن اتفاق شــوکه کننده وجود نداشــته باشد. دلت می خواهد زمان به 
عقــب برگــردد و مادری را ببینی که به جای نقشــه قتل فرزندانش، 
همبازی شــان شــده و قربان صدقه خنده هایشــان می رود. اما گاهی 
حقیقت، تلخ تر از رویاهای ماست، نه زمان به عقب برمی گردد و نه آن 
خانه، شکل خانه ای می شود که همه در آن احساس خوشبختی کنند. 
تا آنجا که پدر می رود و مادر می ماند و ناکامی و سرنوشــت مبهمی که 
بــرای فرزندانــش پیش رو می بیند. این همان خبری اســت که چند 

روز پیش منتشــر شــد و هنوز اطالعات بیشتری از آن در کار نیست.
بعد از انتشــار خبر قتل فرشــته ۸ ســاله، لطیفه ۶ ســاله و محمدطاها 
3 ســاله که با چاقو و روســری به قتل رســیدند و خودکشــی نافرجام 

مادرشــان، گمانه زنی های زیادی مطرح شــد. هرکس دلیلی می گفت 
و هنوز هم مشــخص نیســت چطور شــده که آن روز، زنی جوان که 
فقــط ۲9 ســال دارد، نبودن خــودش و بچه هایش را به بودن ترجیح 
داده اســت. مدیرکل پزشــکی قانونی خراسان شمالی هم گفته هنوز 
نمی تــوان اظهارنظــر کرد. دکتر بابک سلحشــور اعالم کرده: تعیین 
علت فوت، تشــخیص زمان فوت و تشــخیص جنون احتمالی متهم یا 
متهمین در زمان ارتکاب بزه، کار کارشناسان پزشکی قانونی است که 
نیازمند بررســی های تخصصی، علمی و کارشناســی است و نتیجه آن 
فقط به مراجع قضایی اعالم می شــود. او درباره این که گفته می شــود 
این زن دچار جنون بوده هم اشــاره کرده: تشــخیص جنون فرایندی 
بســیار حســاس، پیچیده و طوالنی است و نیاز به انجام مصاحبه های 

تخصصی روانپزشکی با فرد دارد.
اما این خبر تلخ، اولین مورد از فرزندکشــی نیســت، موارد زیادی را به 

نگاهی به فرزندکشی و والدکشی  و دالیل آن

خشونت در ته خط! 
موسوی چلک: اگر آموزش های کنترل خشم داشته  باشیم، کمتر کسی دست به چاقو می برد

فهیمه حسن میری
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یاد می آوریم که هرکدامشــان خراشی به روحمان شدند و تنها سوالی 
که در ســرمان می چرخید »چرا«یی بود که جواب هایش مثل زنجیر 
به هم متصل بودند. ســال گذشــته بود که باز هم ناباورانه در خبرها 
خواندیم مادری در جنوب تهران، دخترش را برای ازدواج مجدد کشت؛ 
مادری ســی ســاله که سارای چهارســاله را با قرص متادون کشت و 
صبح که بیدار شــد، وانمود کرد نمیداند چرا دخترش نفس نمی کشــد. 
یا ماجرای مادری 3۲ ساله که در شهرک آزادی، بعد از قتل همسر و 

دو کودک چهار و یازده ســاله اش قصد خودکشی داشت.
این خبرها آنقدر تلخند که جزییاتشان را هم به یاد می آوریم، چه آنها 
که فرزندانشان را سر به نیست کرده اند و چه آنها که اقدام به قتل پدر 
و مادرشــان کرده اند. خبرهایی که رییس انجمن مددکاری اجتماعی 
ایران می گوید هر کدام پیام دارند و نباید به سادگی از کنارشان گذشت 

بلکــه باید علت ها را پیدا و برطرف کرد.
نشاط اجتماعی نباشد، خشونت زیاد می شود

سیدحســن موســوی چلک، درباره این فرزندکشی ها و والدکشی ها به 
خبرآنالین می گوید: یکی از موضوعاتی که این روزها دغدغه شــده، 
موضوع خشونت های خانوادگی مثل قتل، ضرب و جرح، کودک آزاری، 
همســرآزاری و ســالمندآزاری است. این موارد می تواند یک پیام را به 
جامعه منتقل کند و آن هم این است که »مدارا« تضعیف شده است. 
آمارهای پرونده قضایی و پزشــکی قانونی هم این را نشــان می دهد 
کــه بایــد روی چند مولفه کار کنیم که یکی از آنها باال بردن آســتانه 

صبر و تحمل و پذیرش دیگران و احترام به آنهاســت.
این کارشــناس اجتماعی، در پاســخ به این که گفته می شود بسیاری 
از ایــن قتل هــا بــه دلیل اختالالت روانی بــوده یا در حالت جنون رخ 

می دهــد، می گویــد: همین موضوع که چرا ایــن حجم از اختالالت 
روانــی داریــم یا این که چرا قتل های زیادی بر اثر مصرف مواد مخدر 
انجام می شــود، ما را به این رهنمون می کند که از ســالمت روانی و 
ایجاد شادی و نشاط در جامعه غافل بوده ایم چون جامعه ای که نشاط 

بیشــتری داشته باشد، خشونت کمتری دارد.
موســوی چلک درباره پیشــگیری از رسیدن خشونت به آخرین مرحله 
یعنی قتل معتقد اســت: اگر آموزش های کنترل خشــم، آموزش های 
فرزندپروری و ارتباط صحیح با والدین را داشته باشیم، کمتر می بینیم 
که اعضای خانواده بر ســر هر موضوعی روی همدیگر چاقو و اســلحه 
بکشــند یا در ذهنشــان نقشه ُآسیب زدن به همدیگر را طراحی کنند. 
ضمــن این که باید کاری کنیم دسترســی ها بــه منابع اجتماعی مثل 
ظرفیت هایی که اورژانس اجتماعی دارد بیشــتر شــود، این امکانات و 
خدمات روانشناســی و مشــاوره نباید فقط در شــهرهای بزرگ باشد، 
باید چنین خدماتی به دورافتاده  ترین روســتاها هم برســد و همانطور 
که می بینیم در تازه ترین مورد فرزندکشــی، مادری در یک روســتای 
دورافتاده اقدام به قتل فرزندانش کرده و شاید اگر امکانات اجتماعی 

و مددکاری مناســب در اختیارش بود، چنین اتفاقی نمی افتاد.
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، درباره این زن ۲9 ساله که بعد 
از قتل فرزندانش تصمیم به خودکشــی داشته می گوید: هنوز جزییات 
زیادی از این قضیه مشــخص نیســت ولی وقتی شخصی چنین کاری 
می کند و دســت به خودکشــی هم می زند، نشــان دهنده این است که 
دیگر خسته است، امیدی به کمک از کسی ندارد و درواقع برای ادامه 
زندگی کم آورده اســت. اینجاســت که حمایت های اجتماعی و شاید 
اقتصادی خانواده و اجتماع می توانســته او و فرزندانش را نجات دهد.
او همچنین می گوید: برنامه ششــم به خوبی به آســیب های اجتماعی 
پرداختــه و حتــی از برنامه چهارم هم بهتر به این موارد می پردازد، اما 
در کنار این برنامه، به عمل احتیاج داریم. شــرایط فعلی خیلی بهتر از 
گذشــته اســت چون می شود از آسیب های اجتماعی حرف زد در حالی 
که قبال فقط به سکوت دعوت می شدیم، اما در کنار این فضای آزادتر 
برای پرداختن به مســائل اجتماعی، الزم اســت در سیاســتگذاری و 
اجرا هم ببینیم که قدم هایی برداشــته می شــود. هنوز به اندازه اهمیتی 
کــه ایــن موضوعــات دارد، در اقدام برای کاهش آنها عمل نشــده و 
خدمات اجتماعی در کشــورمان، فراگیری، جامعیت، کفایت، استمرار 

و اثربخشــی را ندارد که پنج مولفه مهم به شــمار می روند.
این کارشناس آسیب های اجتماعی با اشاره به لزوم ارتقای شاخص های 
ســالمت روانی و اجتماعی می گوید: آمارهایی که از وزارت بهداشــت 
درباره اختالل روانی منتشر می شود حکایت از این دارد که حدود ۲5 
درصد از مردم حداقل یک نوع اختالل دارند، آمار اعتیاد هم باالست، 
بــا رونــد فزاینده طالق هم که مواجهیم، همه این شــاخص ها به ما 
می گوید اگر خدمات ســالمت اجتماعی در سبد خانوار قرار نگیرد باید 
نگران و منتظر عوارضی مثل انواع خشــونت و پرخاشــگری باشیم که 

در مواردی هم به قتل منجر می شــود.
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قســمت اول فصل دوم از مجموعه شــهرزاد در حالی آغاز شد که در آن، 
صحنه ای از یک بیمارســتان روانی در چند دهه پیش تهران به نمایش 

درآمد، صحنه ای که یک روانپزشــک نمی تواند بی اعتنا به آن بگذرد.
ماجــرا از ایــن قرار اســت که پیشــتر در صحنه هایــی از این مجموعه، 
رفتارهای نامتعارف و ســخنان هذیان گونه، از شــیرین دیده بودیم که 
منجر به خشــونت هایی نســبت به یکی از خدمتکاران منزل و نهایتا قتل 
او شــده بود. این بار، مباشــر خانواده، با پرداخت نوعی رشــوه به پزشک 
معالج او، متقاعدش می کند به بستری شیرین در یک بیمارستان روانی، 
توطئه ای که بتواند زمینه ســاز به قدرت نشــاندن قباد، همسرش، شود.

یکی از عالیم ناگوار در بیماری های روانپزشکی بدبینی مفرط و احساس 
ناامنــی مرتبــط با آن اســت که اجازه زندگی طبیعی و ســالم را به افراد 
مبتال نمی دهد. متاســفانه سناریوی »توطئه برای بستری در بیمارستان 
روانپزشکی« یکی از تظاهرات این نوع بدبینی بیمارگون است که مانعی 
جدی بر ســر راه درمان و دریافت مراقبت های مورد نیاز این بیماران به 
شمار می رود. سناریویی که در بسیاری موارد در مسایل اجتماعی ما هم، 
از مافیای سیب زمینی و زباله گرفته تا باند چشم پزشکان و واردکنندگان 
دارو و سیگار، به مذاق ما خوش می آید و چه درست و چه غلط، راه رفع 

این مســایل و گفت وگو بر سر آنها را می بندد.
در ادامه می بینیم که این توطئه چینی به مقصود رسیده و زن در بیمارستان 

روانی بستری می شود. بیمارستانی که در آن افراد با ظاهر کج و معوج و 
رفتارهای بسیار اغراق شده و نامتعادل رفت و آمد دارند و رفتار کارکنان 
نیز، قهرآمیز و نه از سر مراقبت و پرستاری است. تصویری تیره و خشونت 
بار که شاید به لحاظ تاریخی چندان بیراه نباشد، اما متاسفانه بازتاب آن در 
مجموعه ای پربیننده، می تواند حس منفی موجود نسبت به مراقبت های 
روانپزشــکی را، در زمان حاضر، تشــدید کند. مراقبت هایی که امروزه بر 
اساس شواهد علمی و با رعایت اصول اخالقی و احترام به کرامت انسانی 

و توام با شــفقت و همدلی با بیماران و خانواده هایشــان انجام می شود.
درســت است که ســازندگان این مجموعه می توانند ادعا کنند که صرفا 
اثری هنری ساخته اند و تعهدی به بازنمایی واقعیت )چه واقعیت تاریخی 
و چه واقعیت حال حاضر( ندارند، سخن من به بینندگان این مجموعه آن 
است که تصاویری را که از بیمارستان روانی مشاهده می کنند، همچون 
ادعــای احتمالی ســازندگانش، به مثابه آفریــده تخیل آنان و روایتی از 
گذشــته تلقــی کنند و به خود فرصت دهند تــا از منابع دیگر، تصاویری 

متعهدانه تر به واقعیت موجود بیمارســتان روانپزشــکی دریافت کنند.
شــکی نیســت که ساخت آثار مســتندتر و با واقع مداری بیشتر، می تواند 
به اصالح نگرش های منفی تحریف شــده نســبت به بیمارستان و درمان 
روانپزشــکی یاری برســاند و نهایتا سهمی اساســی در ســالمت روان 

جامعه مان داشته باشد.وان پزشک

شهرزاد؛ هذیان ها
در بیمارستان روان پزشکی

فرنوش صفوی فر
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در دنیا حقوق تمام اقشــار جامعه به ویژه معلوالن برای تردد آســان در 
مهندســی شهرســازی مورد توجه قرار می گیرد تا همه بتوانند از شرایط 
یکســان برای زندگی در شــهر برخوردار باشــند.  بهســازی معابر برای 
معلوالن و نابینایان یکی از حقوق شهروندی است که مسئوالن شهری 
و دســتگاه ها موظف به اجرای آن هســتند تا معلوالن بتوانند مانند افراد 
عادی از معابر و خیابان ها وحتی وســایل حمل ونقل عمومی اســتفاده 
کنند اما متاســفانه این حقوق در شهرســازی پایتخت رعایت نمی شود.  
شــهرداری تهران در یک دهه اخیر، برخی از معابر را برای عبور و مرور 
معلوالن و نابینایان بهسازی کرده اما هنوز نتوانسته در راستای بهسازی 
تمام  خیابان ها اقدام کند.بســیاری از معابر نه تنها بهســازی نشــده بلکه 
موانع طبیعی و غیرطبیعی باعث شــده تا معلوالن با مشــکالت بسیاری 

برای تردد در شــهر مواجه شوند.
 *مسئوالن کمبود امکانات رفاهی مترو را باور دارند

آذر ماه سال گذشته بود که مجتبی شاکری رئیس کمیته فرهنگی شورای 
اسالمی تهران در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره 
به کمبود امکانات رفاهی وی ژه جانبازان و معلوالن در ایستگاه های مترو 
تهران، گفت: به دلیل تماس های بسیاری که از سوی افراد جانباز و معلول 
داشتیم، در راستای ساماندهی ایستگاه های مترو برای دسترسی معلوالن 
و جانبازان اقدام کردیم  و با  معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران 
و همچنین مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه مذاکراتی 
داشــتیم تا شــرایط بهتری را برای تردد جانبازان و معلوالن فراهم کنیم.

رئیس کمیته فرهنگی شورای اسالمی تهران با تأکید بر اینکه مسئوالن 
مترو کمبود امکانات رفاهی معلوالن و جانبازان را در مترو باور دارند، گفت: 
مسئوالن مربوطه به دنبال ساماندهی  وضعیت موجود تمام ایستگاه های 
مترو هســتند.وی با اشــاره به مجهز نبودن برخی از ایســتگاه های مترو 
به پله برقی افزود: این موضوع باید به صورت جدی دنبال شــود چرا که 
عــالوه بــر جانبازان و معلوالن، بیماران قلبی و ســالمندان نمی توانند به 
راحتی از این ایســتگاه ها اســتفاده کنند.  ابوالفضل قناعتی عضو هیات 
رئیســه شــورای اسالمی شهر تهران ؛ با اشاره به مشکالتی که معلوالن، 
جانبازان و نابینایان در شــهر تهران با آن مواجه هســتند، گفت: در چند 
سال گذشته نسبت به رفع مشکالت معلوالن و جانبازان بی توجهی هایی 

شده، اما شورای شهر در برنامه سال 9۶ شهرداری تهران نسبت به این 
موضوع توجه بیشتری خواهد داشت.

 وی افزود: هم اکنون در شــکل هندســی شــهر تهران در بیشتر مسیرها 
شــرایطی برای ســهولت تردد جانبازان، معلوالن و نابینایان فراهم شده 
اســت که امیدواریم با برنامه ریزی و اقدامات گســترده،   شــاهد برطرف 
شــدن این مشــکل  باشیم.  قناعتی تأکید کرد:خوشبختانه فراهم کردن 
شــرایط برای ســهولت  تردد جانبازان، معلوالن و نابینایان در اولویت و 
دســتور کار مدیریت شــهری، ســایر نهادها و سازمان های دولتی و غیر 

دولتی قرار گرفته است.
*مناسب سازی شهر برای معلوالن یکپارچه نیست

علی صابری عضو شــورای اسالمی شــهر تهران در گفت وگو با باشــگاه 
خبرنگاران جوان با اشاره به اهمیت مناسب سازی شهر برای تردد معلوالن 
گفت:مناســب ســازی در شهر برای معلوالن ابعاد مختلفی دارد،از این رو 
نمی توانیم اقدامات کیفی شهرداری را با خط کش کمیت اندازه بگیریم.

 وی با اشــاره به اهمیت کیفیت مناســب ســازی در شهر افزود:مناسب 
سازی را نباید با کمیت و عدد و رقم در اقدامات شهرداری سنجید. عضو 
شــورای اسالمی شــهر تهران با بیان اینکه در سال گذشته مناسب سازی 
به طور کامل انجام نشــده اســت، گفت: این مناسب سازی ها یکپارچه و 
با اســتانداردهای ابالغی و نظارت یک مرکز خاص انجام نمی شــود، به 

همین دلیل معتقدم مناســب ســازی به صورت کامل انجام نشده است.
 صابری با بیان اینکه در ســال های گذشــته، برخی اقدامات مناســب 
سازی از سوی مناطق و با زیر مجموعه عمرانی انجام شده بود، تصریح 
کرد:مناســب ســازی از ســوی مناطق، از این جهت که به دنبال ردیف 
و بودجه برای این امر نیســتیم مطلوب اســت، اما تمرکز زدایی مناســب 
ســازی، از ابعاد چالشــی آن محسوب می شــود. وی گفت: ستاد مناسب 
ســازی شــهرداری تهران باید برنامه ریزی جدی در این موضوع داشته 
باشــد تا روند مناســب ســازی مطلوب پیش برود.معلوالن و نابینایان 
هم شــهروند همین شــهر هســتند و بایــد مانند دیگر افــراد از حقوق 
شــهروندی برخوردار و از حاشــیه کاری مسئوالن به متن شهری بیایند 
 تــا بتواننــد مانند ســایر افراد جامعه در توســعه و اعتــالی جامعه موثر 

باشند.

حقوقی که نادیده گرفته می شود

معلوالن؛ فراموش شدگان فضاهای 
عمومی شهر

مینا افسریان



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه  /  شماره 19 / تیرماه 381396

Bilingual Economic Monthly  

جامعه

 

در گفت و گوی تفصیلی با رئیس سازمان نظام روانشناسی مطرح شد

چرا ایرانیان عصبانی ترین 
مردم جهان هستند

موسسه افکار سنجی گالوپ در گزارش ساالنه خود ایرانیان را عصبانی ترین 
مردم جهان معرفی کرد

ناصر جعفرزاده
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موسسه افکار سنجی گالوپ در گزارش ساالنه خود ایرانیان را عصبانی 
تریــن مــردم جهان معرفی کرد. این گزارش با مطالعه از وضعیت ۱۴2 
کشور جهان تنظیم شده است. در این گزارش مردم ایران با ۵۰ درصد 
جمعیت عصبانی و عراق با ۴9 درصد و سودان جنوبی با ۴۷ درصد عصبانی 
ترین کشــورهای دنیا معرفی شــده اند. در این گزارش یونان نیز با ۶۷ 
درصد  پراســترس ترین کشــور دنیا معرفی شده است. در این گزارش 
همچنیــن ۷۰ درصد از مردم جهان گفتــه اند که لذت زیادی می برند و 

لبخند زده و احســاس آرامش و احساس احترام می کنند.
این آمار اگرچه در کشورمان با واکنشهای متفاوت کارشناسان مواجه شد 
و برخی به طور کلی نتایج منتشر شده را زیر سوا بردند، اما بدون توجه به 
این آمار و حتی مراجعه به تجربیات شخصی و تجربه زیسته، می توانیم 
در یابیــم که میــزان عصبانیت در جامعه ایرانی به هر دلیلی باالســت. 
برای بررســی این موضوع و راهکارهــای برون رفت از این وضعیت، با 
عباســعلی اللهیاری رئیس ســازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور 

به گفت وگو پرداختیم.

تحلیل شــما از آمار موسسه گالوپ در خصوص میزان عصبانیت   �
مردم ایران چیســت. آیا این آمار ما به ازای بیرونی در ســطح جامعه 

دارد؟
ببینید طبق نتایج نظر سنجی موسسه گالوپ در ۶ ماهه اول سال ۲017 
در رده بندی کشــورها براســاس بردباری اجتماعی  و عصبانیت متاسفانه 
این موسســه مردم ایران را عصبانی ترین مردم دنیا معرفی کرده اســت. 
هرچند که این آمار جای تامل دارد و ممکن است با این قطعیت درست 
نباشــد اما همانگونه که شــاهد هستید صحنه های پرخاشگری به کرات 
در سطح جامعه دیده می شود، مسئله ای که می تواند توسط پژوهشگران 

مورد بررسی قرار بگیرد. 
برخی کارشناســان دلیل این امر را به وجود شــرایط اســترس زا در حد 

بحران در جامعه مربوط می دانند.
بر فرض اینکه استرســورهای ســطح جامعه زیاد باشــد آیا افراد باید در 
مقابل این عوامل استرس زا رفتار پرخاشگرانه از خود نشان دهند؟ زندگی 
بدون اســترس امکان پذیر نیســت اما فرد باید یاد بگیرد که مشــکالت 
و اســترس های زندگی را مدیریت کند تا بتواند بر آنها غلبه کند، فرقی 
هم نمی کند که مشــکالت در چه ســطحی قرار داشته باشند فرد به دلیل 
عدم توانایی و آموزش ندیدن مهارتهای الزم در برابر اســترس آســیب 
می بیند. در اینجا به وضوح می توان به جایگاه مهارت آموزی در زندگی 
اشــاره کرد، یعنی همه رفتارهای ما تحت تاثیر مهارت آموزی و میزان 
دانــش مــا در آن زمینــه قرار دارد. به عنوان مثال همانگونه فرد که برای 
راننده شدن نیاز به مهارت آموزی دارد، نیاز به آموزش و افزایش دانش 
علمی و عملی هم در برابر مشــکالت و اســترس های زندگی دارد و  در 
مــورد فرزنــد پرری هم چنین می باشــد و مادر باید دوره فرزند پروری را 
بگذراند، مهارتهای کنترل اســترس، مهارتهای حل مســئله، مهارتهای 

کنترل و مدیرت خشــم نیز مســتثنی از این قاعده نیستند.

متاسفانه در جامعه ما همه مهارتهای ریز و درشت مانند رانندگی،  آشپزی، 
IT و غیره  آموزش داده می شــوند جز مهارتهای زندگی که نه در داخل 
خانواده، نه در مدرســه و نه در دانشــگاه  به آنها توجه نمی شــود. بنابراین 
ما معتقدیم همه افراد جامعه باید آموزش ببینند مخصوصًا آنهایی که در 
معرض خطر و آســیب قرار دارند. اگر فرد مهارتها را آموخته باشــد بهتر 
می توانــد اســترس های زندگی خود را مدیریــت کند، کمتر خودخوری 

می کند و کمتر به جســم و روح خود و اطرافیان آســیب می زند.
نمونه تحقیقات داخلی در خصوص عصبانیت و میزان استرس در   �

جامعه ایرانی وجود دارد؟ این تحقیقات چه نتایجی را نشان می دهند؟
بله پژوهشــهای خوبی در این زمینه انجام شــده اســت که می توانیم به 
آن اتکا کنیم. به عنوان مثال براســاس نتایج پژوهش های انجام شــده 
توســط دانشجویان دکترا نشــان می دهد مردم ایران معموال مشکالت 
اطراف را بیشتر از آن چیزی که هستند برآورد می کنند. هر کدام از ما به 
عنوان یک انســان دارای مشــکالتی در زندگی خود هستیم و نمی توانیم 
ایــن واقعیــت را انکار کنیم. گاهی آن چیزی که ما به عنوان مشــکل از 
آنها یاد می کنیم در واقع عواملی هســتند که موجب رشــد فرد می شــوند 
مانند مدرســه رفتن، دانشــگاه رفتن، ازدواج کردن، شاغل شدن و سایر 
اتفاقات روزمره زندگی که برای ســالمت فرد مهم هســتند هر چند که 

ممکن است استرس آور باشند. 
همچنین تحقیقات مشــابه نشــان می دهد که ما توانایی های خود را در 

برخورد با مشــکالت کمتر از آن چیزی که هســت برآورد می کنیم. 
متاسفانه ما آموزش های الزم را به جوانان نداده ایم و از این مهم غفلت 
کرده ایم و  این باعث مشــکالت عدیده ای برای جامعه شــده اســت که 
نتایج این پژوهشــها هم گواه همین موضوع اســت. به عبارتی این دو 
مشــکل نتیجه نبود آموزش مهارت های زندگی به افراد جامعه اســت 
یعنی فرد مشــکالت خود را بیشــتر از حد واقعی و توانایی خود را کمتر از 
حد واقعی برآورد می کند، بنابراین این افراد بســیار احتمال دارد که دچار 

افسردگی، سرخوردگی و پرخاشگری شوند.
آموزشــها دقیقا باید چه مســاله ای را نشانه بگیرند؟ به عبارتی   �

نخستین اقدام برای دور کردن جامعه از شرایط استرس زا چیست؟
مشــکل اصلی این اســت که تفکرات ما غلط هســتند و علت بیماری و 
مشــکالت را در بیرون از خود جســتجو می کنیم در حالیکه امروزه روان 
شناسان ثابت کرده اند که علت افسردگی، اضطراب و استرس در حادثه 
ای که فرد تجربه می کند نیست بلکه علت در فکر، اندیشه و باور فرد است.

براســاس نتایج پژوهش های انجام شــده توسط دانشجویان دکترا نشان 
می دهد مردم ایران معموال مشــکالت اطراف را بیشــتر از آن چیزی که 

هستند برآورد می کنند.
در صورتی که ما به جوانان، مهارتهای الزم را آموزش ندهیم نباید انتظار 
داشــته باشــیم رفتار سالمی داشته باشند. به همین دلیل است که سازمان 
نظام با الهام از رهنمودهای مقام معظم رهبری و با ورود مجلس، آموزش 
مهارتها را در دستور کار خود قرار داده است. مجلس شورای اسالمی در 
قانون برنامه ششم توسعه، ماده 117 بند ششم به وضوح بیان کرده است 
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که ارایه آموزش و مشاوره برای کودکان، نوجوانان و جوانان و همچنین 
مشــاوره قبل، حین و بعد از ازدواج برعهده ســازمان نظام روان شناسی و 
مشاوره کشور است البته با کمک دستگاه هایی همچون وزارت بهداشت، 
ســازمان بهزیســتی، وزارت ورزش و سایر دستگاهها؛ اما استاندارد های 

الزم را ســازمان نظام تعیین می کند.
از ســویی شــاهدیم مشــاوره ازدواج در برنامه ششم توسعه اجباری شده 
اســت یعنی دو نفری که قرار اســت با هم ازدواج کنند و فاقد مهارتهای 
زندگی، ازدواج، همســرداری، مهارتهای زناشویی و فرزندپروری هستند 
باید تحت آموزش قرار بگیرند و این مهارتها را بیاموزند. البته نباید آموزشها 
معطوف به مرکز باشــد بلکه عدالت آموزشــی اقتضا می کند همانگونه که 
افراد در تهران امکان دانش آموزی زیر نظر اســاتید خبره و بنام را دارند 
باید شــرایطی فراهم شــود که افراد در استانها و شهرستانهای محروم و 
دور افتاده مانند ایالم، دهلران و سیستان و بلوچستان نیز امکان استفاده 
و بهره برداری از این امکانات را داشــته باشــند و ما در صدد هســتیم با 
استفاده از فناوری های نوین و فضای مجازی این شرایط را فراهم کنیم.

به تازگی مباحث مشاور خانواده هم مطرح شده است. رابطه این   �
آموزشــها با کاهش عصبانیت در سطح جامعه چگونه است؟

بله خوشبختانه امروز مسئوالن ارشد نظام هم به این نتیجه رسیده اند که 
یک مشاور و روان شناس در کنار خانواده قرار داشته باشد همانگونه که 
ممکن اســت خانواده یک مشــاور حقوقی و وکیل داشته باشد؛ موضوعی 
که در کشــورهای خارجی مرســوم اســت و زمانی که یک کودک به دنیا 
می آید همزمان یک مشــاور حقوقی و یک روان شــناس برای او انتخاب 
می شــود تا در آینده با آنها مشــورت شــود و از آنها کمک گرفته شود زیرا 
قــرار نیســت کــه ما همه چیــز را بدانیم و همه مشــکالت را به تنهایی 
حــل کنیــم. در دهه چهارم انقــالب به دالیل مختلف، نیاز به وجود یک 
روانشــناس و مشــاور در کنار خانواده ها احساس می شود زیرا در بسیاری 
از مشــکالت دارو، پزشــک و جراحی نمی تواند پاسخگو باشد و حتما باید 
از روان شــناس و مشــاور کمک گرفته شــود. بنابراین باید بستر استفاده 
تمــام مردم از این خدمات فراهم شــود تا مــردم به رماالن و عرفانهای 

کاذب گرایش پیدا نکنند.
همچنین پیرو تعامالتی که با دولت انجام شده است که امیدواریم نتیجه 
بدهد هر دســتگاهی اعم از وزارتخانه ها، شــهرداری و سایر نهادها یک 
روانشناس و  مشاور رفتاری را در کنار خود داشته باشند. همچنین نسبت 
همه برنامه های کشور و عملکرد و سخنان شخصیت ها با سالمت روان 
کشــور ســنجیده شــود و در همین راستا سعی بر این است که برای همه 
طرحهای کشــور پیوســت سالمت روان وجود داشته باشد مسئله ای که 

خوشــبختانه به صورت جد و مثبت دنبال می شود.
باید یک نگاه ســاختاری به ســالمت روان داشــته باشیم. سازمان نظام 
روانشناسی و مشاوره کشور با اکثریت دستگاهها تفاهم نامه ی همکاری 
منعقد کرده است. بعنوان مثال مراکز مشاوره نیروی انتظامی دارای سطح 
باالیی از اســتانداردها هســتند، مراکز مشــاوره بنیاد شهید جزو بهترین 
مراکز دارای مجوز از سازمان نظام هستند، آموزش پرورش و دانشگاهها 

همگی دارای مراکزی هستند که استاندارد های سازمان نظام را پذیرفته 
اند و از وجود روانشناســان متعهد و با ســواد سود می برند.

به موضوع مشــاوره ازدواج اشــاره کردید. از نظر روانشناسان   �
سالهای نخست زندگی مشترک از سالهای پرتنش در زندگی است. 
چطور می توان این تنشها را مدیریت کرد تا کمترین آسیب به افراد 

و نظام خانواده وارد شود؟
ببینید در سطوح عالی و اجرایی کشور برنامه هایی قرار است برای مهارت 
آموزی و توانمندی شــهروندان در امر ازدواج در نظر گرفته شــود. یکی 
از مهمترین موضوعات در این زمینه مســاله انتخاب همســر اســت که 
اگر درســت انتخاب شــود تا حد زیادی جلوی مسائل و چالشهای بعدی 
را می گیــرد. آنچــه از آن به عنوان هم کفو بودن در انتخاب همســر یاد 
می شود باید همسانی در ویژگی ها و صفات شخصیتی زوجین باشد و نه 
ویژگی های بیرونی و ظاهری. به عبارتی باید صفات شــخصیتی طرفین 
مورد بررســی دقیق علمی قرار بگیرد. اگر قرار اســت دو نفر با هم ازدواج 
کنند باید ســه دســته اطالعات اساســی داشته باشند. اول خود آگاهی و 
همچنین شناخت از طرف مقابل داشته باشند که رسیدن به این شناخت 
بدون کمک روان شــناس و مشــاور سخت و مشکل است. در مرحله بعد 
آگاهی از تکالیف زناشویی؛ یعنی افراد تا حدودی به مهارتهای زناشویی 
تسلط داشته باشند. در نهایت هم انگیزش؛ براساس نتایج پژوهشها اکثر 
افرادی که دیر ازدواج می کنند معموال در بلوغ اجتماعی مشــکل دارند 
هرچند که به این معنا نیســت هر کســی که دیر ازدواج کند فاقد بلوغ و 

پختگی اجتماعی است.
امروز انگیزه جوانان برای ازدواج و پس از آن پایدار نگه داشــتن زندگی 
مشــترک کم شــده است. در این زمینه یکی از علل تاخیر و بی انگیزگی 
جوانــان در گرایــش بــه ازدواج، ترویج پیامهای ضــد زن و ضد مرد در 
خانواده ها است، موضوعی که از طریق تاثیر بر ساختار روان فرد موجب 
بی اعتمادی دختر و پســر نســبت به همدیگر شــده است. بنابراین برای 

ارشد  مسئوالن  امروز  خوشبختانه 
نظام هم به این نتیجه رســیده اند 
که یک مشــاور و روان شناس در 
کنار خانواده قرار داشــته باشد 
همانگونه که ممکن است خانواده 
یک مشاور حقوقی و وکیل داشته 
باشد؛ موضوعی که در کشورهای 

خارجی مرسوم است
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تحکیم بنیان های خانواده باید در درجه اول یک انتخاب درســت برای 
ازدواج صــورت گیرد و ســپس زوجیــن کارگاههای الزم را در خصوص 
مهارتهــای زناشــویی بگذراننــد، پس از آن و قبــل از فرزند آوری، فرد 
مهارت فرزند پروری را کسب کرده باشد و آموزش های الزم را دریافت 
کرده باشد، زیرا فراگیری مهارتهای فرزند پروری مخصوصا در سالهای 
اولیه زندگی بسیار مهم و تاثیر گذار است و بیش از 70 درصد شخصیت 
کودک تا قبل از رفتن به مدرســه شــکل می گیرد که در درون محیط 

خانواده  انجام می شود.
پس معتقدید تشــکیل یک زندگی مشــترک با آگاهی و آموزش   �

می تواند شرایط را برای کاهش میزان استرس در خانواده و در جامعه 
فراهم کند. می توان نتیجه گرفت که ســالمت روان در یک خانواده 
در مراحل بعد سبب پرورش فرزندان سالم تری می شود و در نتیجه 

فرایند کم شــدن شرایط استرس زا در جامعه هم آماده می شود.
بله درست است. یکی از مشکالت اساسی امروز ما نبود الگوهای مناسب 
در زندگــی اســت. بنا به اعتقاد روان شناســان قــوی ترین یاگیری ها، 
یادگیری مشــاهده ای اســت. به عبارتی می توان گفت باالترین نیاز ما 
نیاز به الگو اســت.  فرد در تمام دوران رشــد تحت تاثیر الگوهایی قرار 
دارد کــه در اطرافــش قرار دارند ماننــد پدر، مادر، خواهر و برادر، معلم و 
غیره که در سنین باالتر هم نیاز به الگوهای معنوی و اعتقادی احساس 
می گــردد بنابراین باید الگوهای دیداری مناســب برای فرزندان فراهم 
شــود چون بهترین یادگیری از طریق مشــاهده اتفاق می افتد در حالیکه 
امروزه الگوهای کودکان،ن وجوانان و جوانان بزرگســاالنی هســتندکه 
در مقابل اســترس و مشــکالت زندگی رفتارهای مقابله ای ناکار آمدی 
دارند و اغلب در مقابل اســترس فرو میپاشــند و به همین خاطر است که 
فرزنــدان ایــن الگو را یاد میگیرند؛ به همین دلیل ســریعا باید این روند 
را متوقــف ســازیم و به بزرگســاالن آموزش دهیم تــا هم خود در برابر 

 اســترس و عوارض آن واکســینه شوند و هم کودکان و نوجوانان الگوی 
کار آمد تری را مشــاهده کنند. 

امروز انگیزه جوانان برای ازدواج و پس از آن پایدار نگه داشــتن زندگی 
مشــترک کم شــده اســت و یکی از علل تاخیر و بی انگیزگی جوانان در 
گرایش به ازدواج، ترویج پیامهای ضد زن و ضد مرد در خانواده ها است.
در اوایل تولد، کودک دچار ناایمنی شود، ناایمنی که علت آن ترک محیط 
امن رحم و ورود به یک دنیای متفاوت اســت،  دنیایی که ممکن اســت 
اســترس و خطرات زیادی برای کودک به همراه داشــته باشــد. اما این 
ناایمنی باید با حضور مادر تبدیل به ایمنی شــود، مادری که خود نیز به 
این رابطه نیاز دارد، رابطه ای که تعاملی و متقابل اســت و مادر می تواند 
طی آن تمام نیازهای کودک را برآورده کند و یک رابطه دلبستگی ایمن 
را شــکل دهد. اگر رابطه دلبســتگی ایمن توســط مادر در کودک شکل 
نگیــرد قطعــا کودک در آینده، در روابط خود و  رفتارهای اجتماعی دچار 
مشــکل خواهد شــد چون کودک در شــکل دهی اولین رفتار اجتماعی) 
رابطه با مادر( دچار ناکامی شــده اســت. مادر باید آموزش دیده باشــد و 
مهارت فرزند پروری را آموخته باشــد تا بتواند به دور از افراط و تفریط 
پاسخگوی نیازهای کودک باشد. اینکه گفته می شود مسئولیت سالمت 
کودک به عهده خانواده و مادر اســت نشــان از جایگاه واالی خانواده و 
مخصوصا خانواده ایرانی دارد که به عنوان یک الگوی موفق جهانی در 
فرزندپروری شناخته می شود. اما متاسفانه امروزه وضعیت کلی خانواده ها 

در معــرض خطر و تهدید قرار دارد.
همانگونه که برای جســم به پزشــک مراجعه می شــود و در این زمینه 
پیشــگیری صورت می گیرد،  پیشــگیری در مورد بیماری های روانی هم 
یک ضرورت اســت، پیشــگیری باید به عنوان یک الویت در دســتور کار 
همــگان قــرار بگیرد و این پیشــگیری باید از طریق آموزش و یادگیری 

مهارتهای زندگی باشــد تا کنترل رفتار،درونی و خودگردان شود.
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 سال هاست که روال بر این است که نوآموزان از خرداد ماه تا پایان مرداد 
یا شهریور و پیش از ثبت نام در دبستان آزمایش های غربالگری متعددی 
را انجام می دهند تا ســطح آمادگی آنها برای ورود به مدرســه ســنجیده 
شود و اگر مانع و مزاحمی بر سر یادگیری دانش آموز و یا سالمتش وجود 

دارد به اطالع والدین برسد.
به این منظور سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور متولی برگزاری 
»طرح سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود 
به دبستان« شده است و در این کار بهزیستی و برخی دانشگاه های علوم 

پزشــکی کشور، آموزش و پرورش را یاری می کنند.
مرحله اول دریافت برگه معاینات و پرداخت هزینه

برای تهیه گزارش از روند طرح ســنجش ســالمت به یکی از 4۸ پایگاه 
شهر تهران آمده ام و با »امیر حسین« ۶ ساله و مادرش در مراحل مختلف 

سنجش همراه می شوم.
ابتدا وارد اتاق مدیریت می شــویم و مادر امیرحســین معرفی نامه ای که از 
دبســتان گرفته اســت همراه دو قطعه عکس به مسئول پایگاه می دهد و 
مســئول پایگاه از جهت قرار گرفتن در دایره جغرافیایی این معرفی نامه 

را بررسی می کند.
مســئول پایگاه مراحل ســنجش را برای مادر امیرحسین شرح می دهد و 
برگه مراحل معاینات را به او می دهد و ۲0 هزار تومان هزینه ســنجش 
را نقــدی دریافــت می کند. او می گوید: قرار بود دســتگاه کارتخوان در 
پایگاه ها نصب شــود اما فعاًل مبلغ را دســتی می  گیریم و بعداً مبلغ را به 

حســاب آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران واریز می کنیم.
مســئول پایگاه ادامه می دهد: روزانه حدود 40 دانش آموز از ســاعت ۸ 
صبح تا 11 نوبت دهی می شــوند که کار ســنجش آنها تا حدود ساعت 1۲ 

و نیم طول می کشد.
کم تحرکی و اختالل وزن شایع ترین مشکل نوآموزان 

همراه با امیرحســین و مادرش به اتاق منشــی می رویم و پس از ثبت 
مشخصات در سیستم به اولین مرحله سنجش که اتاق پزشک و کارشناس 

بهداشت است، راهنمایی می شویم.

کارشــناس بهداشــت که خانمی گشاده رو اســت، قد و وزن امیرحسین 
را می گیــرد و بررســی ظاهــری پوســت و مو را انجــام می دهد؛ قبل از 
امیرحســین، دختری را مشــکوک به شــپش سر به پزشک معرفی کرده 
بود که شــپش ســر او تأیید شــد؛ دخترک به خاطر خارش سر چند بار به 
پزشــک متخصص مراجعه کرده بود اما درمان نشــده بود و بعد از معاینه 

در این مرکز به راحتی مشــکلش تشخیص داده شد.
از دکتــر صفدریان شــرح کارهایــی که برای معاینه هــر نوآموز انجام 
می دهد می پرســم و او در حال معاینه امیرحســین مرحله به مرحله اش 

را برایم شرح می دهد.
او می گوید: اول از معاینات پوســت و مو شــروع می کنیم و مو را از نظر 
شــپش ســر و پوست را از نظر سالمت ظاهری معاینه می کنیم. آلرژی و 
قرمزی چشم و لمس بزرگی و کوچکی غده تیروئید مراحل بعدی معاینه 
است و سپس معاینه قلب از نظر میزان تپش ضربان قلب، معاینات ریوی 

و خس خس ســینه و تندی نفس انجام می شود.
صفدریان ادامه می دهد: معاینه بعدی مربوط به بررســی قرینگی اندام و 
انگشــت های دســت و پرشدگی به موقع ناخن ها برای بررسی کم خونی 
است. قوس زیاد و انحنای ستون فقرات، معاینه دست ها و پاها و شانه ها 

زانوی ضربدری و پرانتزی هم از دیگر مراحل معاینات اســت.
این پزشــک که ۲ ســال اســت که در فصل غربالگری نوآموزان به این 
مراکز می آید، در خصوص اقدامات پس از تشخیص می گوید: اگر مشکلی 
تشــخیص دهیم یا حتی شــک کوچکی هم داشــته باشیم به متخصص 

ارجاع می دهیم.
او شــایع ترین مشــکالت نوآموزان را مربوط به قد و وزن آنها می داند و 
توضیح می دهد: بر اســاس »بی ام آی« تعیین شــده نوآموزان و بررسی 
ظاهری بســیاری از آنها اختالل وزن دارند که بازهم بیشــتر آن اضافه 

وزن ناشی از کم تحرکی است.
صفدریــان، انــس کودکان با بازی های رایانه ای را عامل این اختالل نام 
می بــرد و می گویــد: کم تحرکی و اضافه وزن اختالل خطرناکی اســت 
که زمینه ســاز بیماری های متعددی در آینده می شــود و نشســتن مداوم 

خانواده های دانش آموز کالس اولی حتمًا بخوانند

کودکان طبقه مرفه در خطر ضعف بینایی

مریم ضیایی
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پای بازی های رایانه ای، مشــکالت اسکلتی را هم برای نوآموزان ایجاد 
می کند.

سنجش میزان آمادگی نوآموزان برای یادگیری
خانــم دکتــر فرم معاینات امیرحســین را تکمیــل می کند و توضیحات 
الزم را بــه مــادر او می دهــد و ما به طبقه باالی مرکز برای ادامه مراحل 
ســنجش راهنمایی می شویم.ســه اتاق »آزماینده شناختی« در کنار دو 
اتاق »شــنوایی ســنجی« و »بینایی سنجی« در طبقه باالی مرکز وجود 
دارد که دِر اتاق های آزماینده شناختی برخالف تمام اتاق های مرکز بسته 
اســت و نوآموزان بدون حضور والدین یا شــخص ثالث سنجش می شوند 

و امیرحســین هم این مرحله را به تنهایی می گذراند.
قبل از ســنجش امیرحســین با خانم چیت ســاز که کارشــناس ارشــد 
روان شناســی اســت و در این مرکز کار می کند، صحبت  می کنم؛ او از 
طرف آموزش و پرورش اســتثنایی یک دوره آموزش گذارنده اســت و 
بعد از آن در دو امتحان عملی و نظری شــرکت کرده تا برای حضور در 

این طرح انتخاب شود.
چیت ساز در خصوص کیفیت سنجش شناختی توضیح می دهد و می گوید: 
ابتدا برای ارتباط برقرار کردن با نوآموزان چند سؤال خودمانی می پرسیم 
و بعد سؤاالت معینی را شفاهًا از نوآموزان می پرسیم که البته این سؤاالت 

را نمی شــود لو داد، نتیجه را هم به والدین نمی گوییم.
او ادامه می دهد: هدف ما از سؤاالتی که می پرسیم سنجش حافظه های 
مختلف نوآموزان اســت که در دو حیطه شــناختی و زبانی بررسی صورت 
می گیــرد در این مرحله هوش اجتماعی و ریاضی ســنجش نمی شــود 
و فقــط نوآمــوز از جهــت تعیین آمادگی بــرای حضور در کالس درس 

بررسی می شود.
این روان شــناس با بیان اینکه این مرحله از ســنجش حدوداً یک ربع 
طول می کشــد، اضافه می کند: اکثر بچه ها مشــکلی ندارند و تعدادی از 

نوآموزان که مشکالتی دارند به آموزش و پرورش استثنایی برای تعیین 
تکلیف معرفی می شوند.

کودکان طبقه مرفه در خطر ضعف بینایی
حاال نوبت بینایی ســنجی اســت و خانم ناهید گوران با 4۲ ســال سابقه 
کار در کســوت معلم بهداشــت این معاینه را در این پایگاه انجام می دهد.
او می گویــد: ابتــدا نوآموز در مقابل تابلــوی »ای چارت« قرار می گیرد 
و بعــد دفترچــه دید رنگ را به او می دهیم و اگر ضعف بینایی مشــاهده 
شود، برگه ارجاع به دکتر متخصص برای دریافت عینک صادر می شود.

این مربی بهداشــت باتجربه ضعف بینایی بین کودکان در رفاه کامل را 
بیشتر می داند و بیان می کند: روزانه ۲ـ3 مورد ارجاع داریم و این مسئله 
در مناطق مرفه بیشتر است و دلیل آن هم به استفاده بیش از حد کودکان 

از ابزارهــای بازی رایانه ای باز می گردد.
اکثر نوآموزان شنوایی خوبی دارند

از امیرحســین جا مانده ام. او مرحله ســنجش شنوایی را انجام داده است 
و من بعد از او وارد اتاق شــنوایی ســنجی می شــوم که متصدی آن خانم 
حاتمی اســت که بعد از گذراندن دوره با توجه به مدرک دانشــگاهی اش 

به این پایگاه آمده است.
او می گوید: هر معاینه شنوایی حدوداً 5 دقیقه طول می کشد و با شنوایی 
نوآموزان با دســتگاهی به نام ادیومتر ســنجیده می شــود. فرکانس های 
دستگاه از 500 تا ۸000 تعین می شود تا حساسیت گوش کودک تعیین 
شود و تا امروز که در این پایگاه بوده ام موردی از ضعف شنوایی مشاهده 
نکرده ام، بعد از سنجش شنوایی، تلفظ کودکان به حروفی مثل »ژ، سین 

و شین« بررسی می شود.
با امیرحســین و مادرش دوباره به اتاق مدیریت می رویم که مرحله آخر 
کار اســت. مهر ســنجش بر روی معرفی نامه امیرحســین نقش می بندد 

و کار ما هم در پایگاه قاســم زاده خیابان شــهید عراقی خاتمه می یابد.
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ایران خودرو پیشگام در توسعه ارتباط با دانشگاه
ارتباط صنعت و دانشــگاه ضرورتي انکارناپذیري 
اســت که تقویت آن موجب رشــد و توسعه هر دو 
بخش خواهد شد. شکل گیري این ارتباط دو نیروي 
علــم و صنعت را کنــار یکدیگر قرار داده و موجب 
هم افزایي آنها مي شــود. ارتباط صنعت و دانشگاه 
در سراســر جهان داراي اهمیت اســت، از یک سو 
دانشــگاه مولد علومي مورد نیاز صنعت اســت و از 
ســویي دیگر بهره گیري از علوم دانشــگاهي در 
صنعت منجربه رشــد و بالندگــي و ارتقاي علمي 
کشور مي شود. آموزش کاربردي در دانشگاه هاي 
صنعتــي و تربیت نیروي کارآفرین از جمله اهداف 
دولت اســت که در ســایه ارتباط با صنعت محقق 
خواهد شــد. دولت یازدهم توجه ویژه اي به ایجاد 
و گســترش ارتباط میان صنعت و دانشــگاه داشته 
اســت. حمایت و پشــتیباني دولت از ارتباط نیروي 
فکري و فیزیکي صنعت و دانشــگاه منجربه عقد 
تفاهم نامه میان خودروســازان و دانشــگاهیان در 
دوره چهارســاله دولت یازدهم شده است.امضاي 
تفاهم نامه همکاري براي تولید خودروي هیبریدي 
و الکتریکي میان ایران خودرو و دانشگاه امیرکبیر 
نیــز از رویکردهاي اجرا شــده توســط دولت در 
راســتاي تقویت ارتباط صنعت و دانشــگاه است.

گــروه صنعتــي ایران خودرو به عنوان بزرگ ترین 
خودروســاز خاورمیانه،  خود در بهره مندي از علوم 
روز دانشگاهي پیشگام بوده و ظرفیت هاي موجود 
خود را براي ایجاد فضاي علمي میان این شــرکت 
و دانشــگاه و مراکز علمي به کار بسته است. ایران 
خودرو در جذب دانش آموختگان و نخبگان علمي 
و صنعتي نیز پیشــگام بــوده و براي همین منظور 
در فراخوانــي از نفــرات برگزیده علمي دعوت به 
همکاري کرده اســت. این شــرکت ارتباط خود با 
دانشــگاهیان را به جذب نخبگان محدود نکرده و 
در سرفصل هاي متعددي با مراکز علمي همکاري 

مي کند.

از دیگر رویکردهایي که به تازگي در ایران خودرو به 
اجرا گذاشته شده،  امضاي تفاهم نامه ده جانبه براي 
طراحي و تولید محصول اســت. در این تفاهم نامه 
که 5 طرف آن شرکت هاي معتبر خارجي هستند، 
دو دانشگاه شریف و امیرکبیر به عنوان ارکان اصلي 
مشارکت دارند.اجراي کامل این قرارداد به طراحي 
و تولید پلتفرم اختصاصي گروه صنعتي ایران خودرو 
منجر مي شود که محصوالت متعدد در مدل هاي 
مختلف ســدان، هاچ بک، کراس آور و شاسي بلند، 
هیبریــد و برقــي روي آن به تولید خواهد رســید. 
دانشــگاه صنعتي شــریف براي طراحي و توسعه 
خودروهاي الکتریکي و دانشــگاه صنعتي امیرکبیر 
براي طراحي و توسعه خودروهاي هیبریدي در این 

طرح مشارکت خواهند داشت.
ارتباط با دانشگاه در ایران خودرو

در جوامع پیشــرفته، ارتباط بین اصلي ترین ارائه 
دهنــدگان خدمات آموزشــي و پژوهشــي یعني 
دانشگاه ها و صنعت به صورت خودجوش و سازماني 
اســت، به نحوي که صنعت گر بدون دانشگاهي و 
دانشــگاهي بدون صنعت گر امکان رشــد و تعالي 
نخواهد داشت و براي جامعه سودمند نخواهد بود. 
گــروه صنعتي ایران خــودرو فرآیندهاي ارتباط با 
دانشــگاه را به صورت ســازمان یافته و نظام مند 
انجــام مي دهد. فعالیت هاي متنوعي در این طیف 
قرار دارند که در این نوشتار به مهم ترین آن اشاره 

مي شود.
ایران خودرو با اســتفاده از توان دانشــگاه ها براي 
کمک به مســائل و نیازهاي خود بهره برداري مي 
کند. این شرکت از ظرفیت دانشگاه ها و مراکز علمي 
براي آموزش و ارتقاي ســطح دانش کارکنان خود 
نیز استفاده مي کند که آشنایي کارکنان به مسائل 

علمي بخشي از آن است.
خلــق نــوآوري از طریــق حمایــت از ایده هاي 
دانشگاهي براي توسعه محصول و فرآیند، تجاري 

ســازي دستاوردهاي پژوهشي دانشگاه ها با هدف 
خلق ارزش و کمک به کوتاه کردن چرخه نوآوري 
ایران خودرو بخش دیگري از موضوعاتي است که 
ایران خودرو در ارتباط با دانشگاه دنبال مي کند. 

ایفاي نقش مســئولیت هاي اجتماعي ایران خودرو 
نیز بخش دیگري از عناوین ایران خودرو در ارتباط 
با دانشــگاه اســت. در این میان فراهم سازي فضا 
بــراي انجــام پژوهش هاي دانشــگاهي با هدف 
پاسخگویي به ســواالت و فرضیه هاي پژوهشي، 
حمایت از دانشــجویان برتر و نخبه، ارایه خدمات 
آزمایشگاهي و صنعتي به پژوهش هاي دانشگاهي 
و حمایت از انتشار دستاوردهاي پژوهشیي دانشگاه 
شامل کتاب، مقاله، پتنت و... رویکردهاي اصلي به 

اجرا گذاشته شده توسط ایران خودرو است.
در این راســتا و در قالب رویکردهایي چون انعقاد 
قراردادهاي پژوهشــي کاربردي، حمایت از پایان 
نامه هاي تحصیلي مقاطع کارشناسي ارشد و دکترا 
)تــا کنون بیش از 400 عنوان(، اجراي پروژه هاي 
پژوهشي در قالب طرح اینترنشیپ )تا کنون بیش از 
500 عنوان(، پذیرش کارآموزان بر اساس تعیین نیاز 
)ساالنه بیش از هزار نفر(، صدور گواهي همکاري 
براي تیمهاي دانشگاهي، ایجاد فرصت هاي حضور 
کارکنان در مجامع علمي و سمینارها با هدف ارائه 
محصوالت دانشي، عضویت در انجمن هاي علمي 
و اهداي تجهیزات فني و تخصصي به مراکز علمي 
و آموزشیاز سوي ایران خودرو انجام پذیرفته است.

پروژه هاي اینترنشیپ
میزباني پروژه هاي اینترنشــیب بخش دیگري از 
مقوالت مرتبط ایران خودرو با دانشــگاه ها است. 
این پروژه ها، قراردادي با دانشگاه ها است که اجراي 
چند پروژه در طول ســال با بازه زماني ســه ماهه 
و هزینه مشــخص را شــامل مي شود. پروژه هاي 
پژوهشــي طرح اینترنشیپ، برحسب بروز مسایل 
و مشــکالت ســازمان و با حضور اساتید مجرب و 
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مرتبط در حوزه هاي مختلف تعریف و شــروع مي 
شــود. تعاملي پیوســته در طول مدت 3 تا ۶ ماه 
میان یک تیم دانشــگاهي متشــکل از سرپرست 
علمــي و چندین دانشــجو در مقاطــع تحصیلي 
مختلــف و تیم هــاي اجرایي در واحدهاي مختلف 
شــرکت عالوه بــر یافتن راهکارهــاي عملي به 
منظور دستیابي به حل مسئله اولویت دار سازماني 
مطروحه در خالل پروژه، بســتري مناســب براي 
انجام فعالیت هاي پژوهشــي و آموزشي را نیز مهیا 
مي کند.هدف از حمایت از پروژه هاي اینترنشــیپ 
اســتفاده از قابلیت ها و توانایي هاي دانشگاه براي 
پاسخگویي به نیازهاي رو به رشد صنعت خودرو و 
حل مشــکالت واحدهاي شرکت با رویکرد توسعه 
فرهنــگ پژوهــش و کار تیمي در ایران خودرو در 
راستاي ارتقاي سطح دانش کارکنان و مرتفع کردن 
خالءهــاي کوتــاه مدت نیروي کار  با بهرمندي از 
پتانســیل و توانمندي موجود در دانشــگاه، از سال 

79 در این شرکت آغاز شده است.
حمایت از دانشجویان در پایان نامه هاي 

کارشناسي ارشد و دکتري
در این مقوله همکاري با دانشجویان براي تعریف 
و اجراي پروژه هاي کارشناســي ارشــد و دکتراي 
مورد نیاز شــرکت ایران خودرو با هزینه مشخص 
یکي از رویکردها است. این موضوعات با توجه به 
اهداف کسب و کار و کلیدي سازمان چون ارتقاي 
کیفیت، رضایت مشتري، توسعه محصوالت جدید، 
فــن آوري هــاي آینده و مدیریت هزینه ها تعیین و 
اجرایي مي شود.هدف از حمایت دانشجویان مرتفع 
شدن نیازهاي پژوهشي گروه صنعتي ایران خودرو 
از طریق ایجاد فرصت تحقیق و پژوهش در صنعت 
براي دانشــجویان در قالب تعریف پایان نامه هاي 

مقاطع کارشناسي ارشد و باالتر است.
پذیــرش دانشــجویان بــراي دوره 

کارآموزي
همکاري با دانشجویان مقطع تحصیلي کارشناسي 
بــراي اجراي پروژه کارآموزي در شــرکت ایران 
خــودرو نیز از دیگــر ســرفصل هاي ارتباط این 

شــرکت با دانشــگاه ها به شــمار مي آید. هدف از 
آن، انجــام رســالت اجتماعــي و الزامات قانوني، 
ایجاد بســتر و زمینه مناســب براي توسعه ارتباط 
صنعت و دانشــگاه از طریق حمایت دانشــجویان 
در کارآموزي، اســتفاده موثر از توانمندي دانشگاه 
در جهت رفع نیازهاي سازمان در قالب کارآموزي، 
توانمند ســاختن دانشجویان از طریق حضور موثر 

در فرآیندها است.
ایران خودرو به منظور تشویق دانشجویان و ایجاد 
انگیزه براي مشــارکت در طرح هاي دانشــگاهي 
ایران خودرو مدارک معتبر همکاري و گواهي نامه 

همکاري اساتید و دانشجویان صادر مي کند.
بازدید تیم هاي دانشگاهي

از دیگــر فعالیت هــاي ایران خودرو در ارتباط با 
دانشگاه، بازدید هیات هاي دانشگاهي از خطوط 
تولید ایران خودرو است. در این رویکرد اعضاي 
هیات علمي و مسئولین ارتباط صنعت و دانشگاه 
از سالن هاي تولیدي ایران خودرو دیدن مي کنند. 
ارتقاي تصویر ذهني دانشگاهیان از ایران خودرو، 

استفاده از نظرات دوجانبه صنعت و دانشگاه در 
راستاي پیشبرد اهداف ارتباط با دانشگاه،  معرفي 
حوزه هاي مختلف ارتباط صنعت و دانشــگاه به 
اعضاي علمي دانشــگاه ها و معرفي زمینه هاي 
مختلــف ارتبــاط با مراکز علمي از جمله اهداف 
این رویکرد اســت.معرفي زمینه هاي مختلف 
بــراي انجام پروژه هاي پژوهشــي با تمرکز بر 
حوزه هاي کلیدي چون ارتقاي کیفیت، رضایت 
مشتري، توسعه محصوالت جدید، فناوي هاي 
آینــده ومدیریت هزینه ها و همچنین اســتفاده 
از نظرات و دیدگاه هاي دانشــگاهیان به منظور 
بهبود ارتباط صنعت با دانشــگاه بخش دیگري 
از اهداف بازدید تیم هاي دانشگاه از ایران خودرو 
است.گروه صنعتي ایران خودرو استفاده از توان 
علمي دانشــگاه ها و مراکــز علمي را با جدیت 
زیادي پیگیري مي کند. طراحي و تولید محصول 
مســیر سخت و پرپیچ و خمي است که استفاده 
از ظرفیت هاي علمي دانشــگاه ها آن را هموار 

خواهد کرد.
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and some Asian clients. U.S. clients 
will however be looking at higher 
prices.Taking a bird’s eye view, the 
Saudi move could indicate a new mar-
ket approach in the coming months or 
years. After a full focus on Asian mar-
kets and investment opportunities, as 
also shown by Saudi King Salman bin 
Abdulaziz’s month long visit to Asia, 
and Aramco’s multibillion spending 
spree, a sudden reorientation of part of 
the company’s future approach appears 
to be underway.
Russia has always had a very com-
fortable position in the European oil 
markets, as it is the largest supplier 
(around 32 percent in 2016). Moscow’s 
dominance in European energy is un-
deniable. This is now under pressure if 
Aramco, in addition to Iraq and Iran, is 
really entering the European market in 
a serious manner. In a more stabilized 
oil market, this would not really have 
a direct impact on price scenarios, but 
looking at the current volatility, a con-
frontation between Russia and Saudi 
Arabia in Europe could destabilize not 
only the market but also lead to a new 
price war.
Until 2015, Russian oil supplies had 
been dominating European markets, as 
most OPEC producers had no interest 
in European demand. Due to new 
players entering Asian markets, and 
the lower demand in the U.S., the Oil 
Kingdom is now looking for a confron-
tation. The Aramco move indicates that 
times are changing, and Europe could 
be the first new battleground. The 
Kingdom has a lot to gain (in volumes 
and share) as it is currently ranked 
4th on feedstock supplies to European 
OECD countries in 2016, behind the 

former Soviet Union, Norway and even 
Iraq.
The Russian-Saudi oil war is already 
planned and partly implemented, as 
Russian oil company Rosneft indicated 
in 2015, accusing Aramco of dumping 
oil in Europe. The need for stabili-
zation in the market in 2015-2016, 
and Aramco’s IPO, were reasons not 
to proceed with the conflict. Rosneft 
lately indicated that a European price 
war could force parties not to extend 
the output cut agreement for another 
six months.
The conflict is brewing, but has not yet 
come to surface. Saudi Aramco’s first 
moves to re-enter Europe, however, 
clearly show that they are not willing 
to keep picking up the bill for others. 
Asia has been partly consolidated for 
Saudi Arabia. Money will talk as addi-
tional outlets (refinery projects) were 
acquired by Aramco the last month. 
Europe, a very stable and surprisingly 
growing crude oil market, is now the 
stage for a possible price war scenario. 
Riyadh’s decision to change its Euro-

pean price setting is, however, a clear 
signal that there is a red line for the Oil 
Kingdom. No more market share will 
be lost without being confronted by a 
more aggressive and powerful Aramco 
establishment.Both main parties, 
Russia and Saudi Arabia, are unwilling 
to risk a real price war. Putin’s future 
will be decided in the next 12 months, 
as elections are coming up, while the 
future of the young Saudi elite depends 
on an Aramco IPO. When taking a 
smarter approach, both nations could 
redirect their aggressive market strate-
gies to the new incumbents in Europe. 
Iraq and Iran have been very smart 
by attempting to sneakily take market 
share from both sides. Combining 
Moscow and Riyadh’s power, a price 
war against the Iran-Iraq axis would 
be both more sustainable and feasible. 
The latter would also have the added 
advantage of not threatening the OPEC 
and non-OPEC production cut.
Registration of Crude Oil Imports 
and Deliveries in the European Union 
(EU28) 2016
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International oil markets could be 
heading towards a new war, as leading 
OPEC and non-OPEC producers are 
vying for increased stakes. The unex-
pected cooperation between OPEC and 
non-OPEC countries, instigated by the 
full support of Saudi Arabia (OPEC) 
and Russia (non-OPEC) has brought 
some stabilization to the crude markets 
for almost half a year. The expected 
crude oil price crisis has been averted, 
it seems, leaving enough room when 
looking at the fundamentals to a bull 
market in the coming months. As long 
as Saudi Arabia, Russia and some other 
major producers (UAE, Kuwait), are 
supporting a production cut extension, 
financials will be seeing some light at 
the end of the tunnel.
The effects of the 2nd shale oil revo-
lution, as some have stated, have been 
mostly mitigated by a reasonably high 
compliance of OPEC and non-OPEC 
members to the agreed upon cuts, 
while geopolitical and security issues 
have prevented Libya, Iraq, Venezuela 
and Nigeria, from entering with new 
volumes. Stabilization in the crude oil 
market, as always, is not only funda-
mentals but also geopolitics and national 
interests. The latter now could also be 

the main threat to a successful extension 
of the OPEC production cuts in the 
coming months.
Fears are growing that OPEC’s leading 
producer, Saudi Arabia, is no longer 
happy with the overall effects it is 
generating by taking the brunt of the 
production cuts, while at the same time, 
other OPEC members, such as Iran and 
Iraq, are looking at production increases. 
Saudi Arabia’s other main rival Russia is 
also not sitting idle. Even if Moscow is 
still fully behind the official production 
cuts, Russian oil companies have been 
aggressively fighting for additional 
market share in Saudi Arabia’s main 
client markets, China, India and even 
Japan. Iraq and Iran, in contrast to what 
was expected, have been cutting away 
share in Europe.
Threatened by its own successful 
agreement, Saudi Arabia is now feeling 
the heat on all sides. Some analysts are 
even proponing a doomsday scenario, 
implying that Riyadh has lost its grip 
on the largest oil markets. U.S. shale 
oil is increasing its market share, while 
addressing European options at the same 
time. Russia, Iran and Iraq have been 
pushing for market share in Asia, while 
taking up Saudi share in Europe. Until 

now, Saudi officials such as minister of 
petroleum, Khalid Al Falih, and Aram-
co’s Nasser, have been keeping quiet. 
No real hardline stance has been pub-
licized until now by the OPEC leader. 
This could however change dramatically 
if recent indicators are correct.
 
In an unexpected move, Saudi Arabia 
has reported that it will try to regain 
some market share in one of its former 
main markets, Europe. In a move to 
increase the attractiveness of taking 
Saudi crude, the Kingdom has plans to 
change the way it prices oil for Europe 
from July. The new pricing plans could 
be effective from July 1, mainly to 
increase the appeal of Saudi crude by 
making it easier for customers to hedge. 
Media sources have stated that Aramco 
will introduce its European exports price 
against the ICE settlement for the Brent 
benchmark after years of pricing its oil 
against the Brent Weighted Average 
(BWAVE). Both price references are 
part of the Brent benchmark used to 
price much of the world’s crude. Clients 
at present find it difficult to hedge the 
BWAVE. This development has partly 
been snowed under as Aramco also has 
lowered prices for the Mediterranean 

 Saudi Arabia Vs. Russia:
The Next Oil Price War
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(Japanese eat an average of only 
2kg of cheese per person a year, but 
Camembert is produced domes-
tically. The website of its largest 
producer suggests spreading the 
melted cheese on rice balls seasoned 
with soy sauce.) This put the Japa-
nese government in a bind. Offering 
tariff concessions to the EU could 
scupper its efforts to revive TPP, as 
miffed Mozzarella producers from 
Australia could demand better 
terms too. So JEEPA ended up with 
a compromise: a duty-free quota.
Described in these terms, as a deal 
easing the flow of cheese in one 
direction and cars in the other, 
JEEPA sounds like an old-style 
trade haggle prey to national vested 
interests. In theory, both Japan and 
the EU have higher ambitions. They 
see trade deals as a way to shape 
globalisation by moving beyond 
tariff cuts to agreements on shared 
standards and procedures. But in 
practice, Japan and the EU may 
have different ideas about what this 
should involve. The agreement, to be 
signed after The Economist went to 
press, will include agreement neither 
on procedures for settling disputes 
between investors and governments, 
nor on data protection. Both will be 
dealt with separately.
The Japanese have so far refused 
to sign up to the EU’s proposed 

investor courts, which are supposed 
to settle trade disputes in a more 
transparent and accountable way. 
They are reluctant to pay for a new 
expensive structure, particularly 
since Japanese companies tend to 
shun such legal procedures. Hosuk 
Lee-Makiyama, director of the 
European Centre for International 
Political Economy, a Brussels-based 
think-tank, suspects that the Jap-
anese are also wary of adopting a 
system that could become a template 
for future deals, in which state-ap-
pointed judges might rule on claims 
by Chinese or Korean companies 
against Japan’s government.
The politics of JEEPA made it too 
important to be held up by such 
issues. But that means there are 
more details to be negotiated, as 
well as plenty more procedure to go 
through. Once the text is finalised, 
it will need to be ratified by both 
houses of the Japanese parliament, 
as well as each European national 
government. Depending on what 
the European Commission decides, 
it may also need the approval of 
regional and local European par-
liaments too—a requirement that 
almost scuppered the EU’s most 
recent trade deal, with Canada. 
It will take a while for the rounds 
of European Camembert to reach 
Japan.
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Jeepa’s creepers
 A new trade

 deal between the
EU and Japan

 FREE-TRADE agreements have 
seemed out of fashion as Presi-
dent Donald Trump has set about 
scotching some of America’s. But 
on July 5th Cecilia Malmström, the 
EU trade commissioner, and Fumio 
Kishida, the Japanese foreign min-
ister, announced they had achieved 
consensus on a Japan-EU Economic 
Partnership Agreement (JEEPA). In 
front of the cameras, they swapped 
Japanese Daruma dolls, talismans 
of perseverance and good luck, and, 
they hope, of a win-win agreement.
The timing of JEEPA was just 
as carefully co-ordinated. When 
negotiations started in 2013, it was 
neither side’s main priority. But 
now both want to show that they 
can fill the vacuum left by America’s 
withdrawal under Mr Trump from 
its role as the world’s trade leader. 
To highlight its political importance, 
they note that this is the first trade 
agreement to mention the Paris 
climate accord, another deal Mr 
Trump has spurned. Haste is handy: 
the EU wanted success before Brexit 
negotiations and national elections 
swamp its agenda.

The deal is about more than political 
symbolism, however. Average tariffs 
between the two sides are already 
low, but prizes are still there to 
be grasped. Exporters from the 
EU pay €1bn ($1.1bn) in export 
duties to Japan each year, and on 
agricultural products face average 
tariffs of 21%. JEEPA will slash 
Japanese tariffs on beef, pork and 
wine, eliminating 85% of the tariffs 
on agricultural food products going 
into Japan. European producers of 
Roquefort cheese or prosecco can 
cheer: their products become two 
of 205 protected “geographical in-
dications”. Similarly, only feta from 
Greece will be sold under that name.
Tariffs on European exports of 
textiles and clothing will also be cut. 
When the deal enters into force, 
Japanese tariffs on shoes will drop 
from 30% to 21%, and then to zero 
after ten years. The Japanese have 
won concessions, too. Tariffs on 
Japanese cars going into the EU are 
currently 10%, but will be lowered 
over seven years. An assessment of 
the impact of the deal (before the 
final details were agreed on) suggest-

ed that almost half of the benefit to 
Japan would be from these lower 
tariffs. It found the deal could raise 
the EU’s exports to Japan by 34%, 
and Japan’s to the EU by 29%.
For all the doll-swapping bonhomie, 
however, the deal bore the scars of 
a difficult negotiation. Both sides 
haggled fiercely. Japan had started 
the negotiation expecting to offer 
the EU a version of the Trans-Pacific 
Partnership (TPP), a 12-country 
agreement from which Mr Trump 
has withdrawn America but which 
Japan is still pursuing. But they 
found the Europeans were much 
more interested in lowering tariffs 
on cheese, chocolate and wine than 
on basic agricultural crops such 
as rice that were sticking-points in 
TPP.
Offering concessions on some 
cheeses was relatively straightfor-
ward in JEEPA as in TPP. Under 
both deals tariffs on cheeses like 
Cheddar and Gouda will be phased 
out. Other cheeses, like Camembert 
and Mozzarella, were trickier. A 
strong domestic Japanese lobby had 
resisted concessions even under TPP. 
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 Oil prices rebounded and stocks 
slumped after a Saudi-led alliance cut 
diplomatic ties with Qatar and moved 
to close off access to the Gulf country, 
raising tensions in the world’s biggest 
oil-producing region.
Saudi Arabia, Bahrain, the United 
Arab Emirates and Egypt have said 
they will suspend air and sea travel to 
and from Qatar, escalating a crisis that 
started over its relationship with Iran.
Oil futures rose as much as 1.6pc in 
New York, paring the biggest weekly 
loss in a month.
Qatar’s main stock index tumbled 
about 8pc during early trading.
The country has faced criticism from 
its Arab neighbours over its support 
of Islamist terrorists. The chief worry 
among them is the Muslim Brother-
hood, a Sunni Islamist political group 
outlawed by both Saudi Arabia and 
the UAE as it challenges the nations’ 
hereditary rule.

While the diplomatic spat has not af-
fected shipments, it raises the prospect 
of supply disruptions from the Middle 
East, including Organization of 
Petroleum Exporting Countries (Opec) 
members Saudi Arabia, Iran and Qatar.
The nations all use the Strait of Hor-
muz, through which the US Depart-
ment of Energy estimates about 30pc 
of seaborne oil trade passes.
 
The Doha skyline is shrouded in fog 
CREDIT: EPA/YOAN VALAT
Crude had slipped below $50 a barrel 
amid concern that an extension of 
Opec’s cuts will not be enough to 
shrink global inventories as U.S. 
output expands.
“On the face of it, it could present 
a risk, but I don’t think there is too 
much in the Qatar situation,” said 
Daniel Hynes, an analyst in Sydney 
at Australia & New Zealand Bank-
ing Group Ltd. “Geopolitical risks 

haven’t really been that influential in 
recent times and I don’t think that will 
change too much.”
West Texas Intermediate for July 
delivery climbed as much as $0.76 to 
$48.42 a barrel on the New York Mer-
cantile Exchange and was at $48.28 by 
12:41 pm in Hong Kong. Total volume 
traded was about 33pc above the 100-
day average. Prices lost $0.70 to close 
at $47.66 on Friday, capping a 4.3pc 
decline for the week.
Brent for August settlement add-
ed $0.66 to $50.61 a barrel on the 
London-based ICE Futures Europe 
exchange. Prices fell 4.2pc last week. 
The global benchmark crude traded at 
a premium of $2.10 to August WTI.
“The extension of Opec cuts has pro-
vided a fairly solid support level for 
Brent around $50 a barrel, so anytime 
it dips below that, I think we’ll see 
buying come back fairly quickly,” said 
Mr Hynes.

 Qatari stock market
 plunges and oil prices rise
 as Saudi Arabia cuts off

diplomatic ties with Qatar
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IN 2008 Ethiopia’s conservative central 
bank experimented: it authorised inter-
est-free banking. Interest is prohibited 
under sharia law, so the move was 
lauded as a step towards expanding 
financial services for the country’s large 
and often poor Muslim minority. But 
momentum soon stalled. An attempt 
to launch a fully-fledged Islamic bank 
foundered. Today most of Ethiopia’s big 
commercial banks offer a narrow range 
of Islamic financial products, but to few 
customers. Islamic finance in Ethiopia 
was stillborn.
Outside Africa, Islamic finance is in 
much healthier condition. Between 2007 
and 2014, the sector tripled in size (al-
though growth has slowed lately). Total 
assets are around $1.9trn. Sub-Saharan 
Africa accounts for less than 2% of this, 
yet it should be especially fertile territo-
ry. The continent’s Muslim population 
is 250m and growing. And according to 
the World Bank, as many as 350m Afri-
cans do not have a bank account.Several 
countries are vying to become African 
hubs for Islamic finance. Kenya, with a 
much smaller Muslim population than 
Ethiopia, has three Islamic banks, as 
well as an Islamic insurance company. 
A further five conventional banks offer 
sharia-compliant products through ded-
icated Islamic “windows”. In December 

Kenya joined the Islamic Financial 
Services Board, a Malaysia-based 
regulatory body.
It is also hopes to issue a sovereign 
sukuk, Islam’s answer to bonds, this 
year or next. This will raise funds for 
infrastructure (sharia requires sukuks 
to be linked to ownership of a physical 
asset), and help foster an Islamic capital 
market. Nigeria, which has one Islamic 
bank, plans to do the same. Senegal 
issued its first (oversubscribed) sukuk 
in 2014, raising $208m. The same year 
South Africa raised $500m in Africa’s 
first international Islamic bond issue. 
Total issuance in Africa in 2016 was 
$1.3bn, comprising issues from Senegal, 
Côte d’Ivoire and Togo.Sovereign 
sukuks are one thing, a sharia-compli-
ant industry serving the private sector 
quite another. In north Africa, where 
Muslims make up as much as 96% of 
the population, Islamic finance has long 
been held back by a fear that it means 
introducing sharia law though the back 
door.South of the Sahara the problems 
are more structural, says Thorsten Beck 
of City University in London. Islamic 
banks are mostly small; in Kenya they 
commanded less than 2% of the market 
in 2015. Though business lending in 
Africa suffers from punishingly high 
interest rates, giving Islamic lenders an 

apparent advantage, they face the same 
fundamental difficulties as conventional 
peers. “Many projects are simply not 
bankable,” Mr Beck notes, so few assets 
can easily be used as collateral. More-
over, Islamic banks’ sources of funds 
are mainly short-term, making it hard 
for them to offer long-term financing.
Islamic contracts are complex, requiring 
especially strong oversight. Regulators 
don’t yet know how to deal with the 
sector, says Khaled Al-Aboodi of the 
Islamic Development Bank. Despite 
issuing two sukuks Senegal has yet to 
introduce any specific regulations for 
Islamic finance. Onyango Obiero of 
Dubai Islamic Bank’s new branch in 
Kenya complains that Islamic transac-
tions still face double taxation, since 
they often involve the purchase and 
resale of an asset, taxed each time. That 
makes it hard to compete.The industry’s 
champions argue that there is pent-up 
demand among the continent’s Muslim 
population. Evidence suggests that 
some African Muslims shy away from 
conventional finance for religious rea-
sons. A World Bank study found that an 
African Muslim is less likely to have an 
account or save than a non-Muslim.It is 
less clear, however, that Islamic finance 
is the answer. “Islamic banks don’t tend 
to be geared towards the poor,” notes 
Rodney Wilson of Durham University. 
And the very poorest, however pious, 
are unlikely to pay a premium for peace 
of mind. Technological innovations, 
such as mobile money, will probably do 
much more to reach them. Saif Malik of 
Standard Chartered, a bank, notes that in 
Malaysia, Islamic banks are competitive 
enough to appeal widely to non-Mus-
lims as well. Islamic finance is, after all, 
still finance: it thrives when the price 
is right.

 Islamic banking in
 AfricaAfrica is Islamic
banking’s new frontier
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their view, decarbonising 80% 
of the electricity grid is possible 
at reasonable cost, provided 
America improves its high-volt-
age transmission grid. Beyond 
that is anyone’s guess.
Others take a wider view. Amo-
ry Lovins of the Colorado-based 
Rocky Mountain Institute, a 
think-tank, shrugs off the 100% 
renewables dispute as a side-
show. He takes comfort from 
the fact that it is increasingly 
common for renewables sustain-
ably to produce half a location’s 
electricity supply. He believes 
that the share can be scaled up 
with ease, possibly to 80%. But 
in order to cut emissions drasti-
cally, he puts most emphasis on 
a tripling of energy efficiency, 
by designing better buildings 
and factories and using lighter 

materials, as well as by keeping 
some natural gas in the mix. He 
also sees clean-energy batteries 
in electric vehicles displacing oil 
demand, as petroleum did whale 
oil in the 19th century.
Some sceptics raise concerns 
about the economic ramifica-
tions if renewables’ penetration 
rises substantially. In an article 
this month, Michael Kelly of 
Cambridge University focused 
on the energy return on invest-
ment (EROI) of solar PV and 
wind turbines, meaning the ratio 
between the amount of energy 
they produce to the amount of 
energy invested to make them. 
He claimed that their EROI was 
substantially lower than those 
of fossil fuels; using renewables 
to generate half of the world’s 
electricity would leave less 

energy free to power other types 
of economic activity.
Critics note that his analysis is 
based on studies of PV returns 
in Spain from more than half a 
decade ago. Since then solar and 
wind costs (a proxy for EROI) 
have plunged, raising their 
returns. What is more, other 
studies suggest returns from 
fossil-fuel-derived energy have 
fallen, and will decline further 
as they incur increased costs 
associated with pollution and 
climate change. A high share of 
renewables may be less efficient 
at powering economic growth 
than fossil fuels were in their 
20th century heyday. But if the 
climate doomsayers are to be 
proved wrong, a clean-energy 
system must be part of the 
solution
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A transition away from fossil 
fuels is necessary, but it will not 
be painless
 A WIDELY read cover story on 
the impact of global warming in 
this week’s New York magazine 
starts ominously: “It is, I prom-
ise, worse than you think.” It 
goes on to predict temperatures 
in New York hotter than pres-
ent-day Bahrain, unprecedented 
droughts wherever today’s 
food is produced, the release 
of diseases like bubonic plague 
hitherto trapped under Siberian 
ice, and permanent economic 
collapse. In the face of such 
apocalyptic predictions, can the 
world take solace from those 
who argue that it can move, 
relatively quickly and painlessly, 
to 100% renewable energy?
At first glance, the answer to 
that question looks depressingly 
obvious. Despite falling costs, 
wind and solar still produce only 
5.5% of the world’s electricity. 
Hydropower is a much more 
significant source of renewable 
energy, but its costs are rising, 
and investment is falling. 
Looking more broadly at energy 
demand, including that for 
domestic heating, transport and 
industry, the share of wind and 
solar is a minuscule 1.6% (see 
chart). It seems impossible to 
eliminate fossil fuels from the 
energy mix in the foreseeable 
future.

But all energy transitions, such 
as that from coal to hydrocar-
bons in the 20th century, take 
many decades. It is the rate of 
change that guides where invest-
ments flow. That makes greens 
more optimistic. During the past 
decade, solar photovoltaics (PV) 
and wind energy have been on 
a roll as sources of electricity. 
Although investment dipped 
slightly last year, the Interna-
tional Energy Agency, a global 
forecaster, said on July 11th that 
for the first time the amount of 
renewable capacity commis-
sioned in 2016 almost matched 
that for other sources of power 
generation, such as coal and nat-
ural gas. In some countries the 
two technologies—particularly 
solar PV in sunny places—are 
now cheaper than coal and gas. 
It is no longer uncommon for 
countries like Denmark and 
Scotland to have periods when 
the equivalent of all their power 
comes from wind.Ambitions are 
rising. The Senate in California, 
a state that is close to hitting 
its goal of generating one-third 
of its power from renewables 
by 2020, has proposed raising 
the target to 60% by 2030; 
Germany’s goal is to become 
80% renewable by 2050. But 
whether it is possible to produce 
all of a country’s electricity with 
just wind, water and hydro is a 
subject of bitter debate.

In 2015 Mark Jacobson of 
Stanford University and others 
argued that electricity, transport, 
heating/cooling, and industry in 
America could be fully powered 
in 2050-55 by wind, water and 
solar, without the variability 
of the weather affecting users. 
Forswearing the use of natural 
gas, biofuels, nuclear power and 
stationary batteries, they said 
weather modelling, hydrogen 
storage and flexible demand 
could ensure stable supply at 
relatively low cost.
But in June this year Christopher 
Clack, founder of Vibrant Clean 
Energy, a firm, issued a stinging 
critique with fellow researchers 
in the Proceedings of the Na-
tional Academy of Sciences, the 
journal in which Mr Jacobson et 
al had published their findings. 
They argued that a narrow focus 
on wind, water and solar would 
make tackling climate change 
more difficult and expensive 
than it needed to be, not least 
because it ignored existing 
zero-carbon technologies such 
as nuclear power and bioener-
gy. They claimed the models 
wrongly assumed that hydroe-
lectricity output could continue 
for hours on end at many times 
the capacity available today, and 
pointed to the implausibility of 
replacing the current aviation 
system with yet-to-be-developed 
hydrogen-powered planes. In 

At what cost?

Can the world thrive on 
100% renewable energy?
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show their own people, still outraged 
by the slaughter in Beijing, that cen-
sure was working.
By the mid-1990s China’s economy 
was booming and commerce con-
signed dissidents to the margins once 
again. In the eyes of Western officials, 
China was becoming too rich to annoy. 
The world’s biggest firms were falling 
over themselves to enter its market. 
America, Britain and other countries 
set up “human-rights dialogues”—use-
ful for separating humanitarian nice-
ties from high-level dealmaking. The 
global financial crisis in 2008 tipped 
the balance further. The West began 
to see China as its economic saviour. 
Earlier this month leaders of the G20 
group of countries, including China’s 
president, Xi Jinping, gathered in 
Germany for an annual meeting. There 
was not a peep from any of them about 
Mr Liu, whose terminal illness had 
just been made known.

Time to name names
Why complain? China retaliates 
against countries that criticise its hu-
man-rights record. It restored relations 
with Norway only last year, having 
curtailed them after Oslo had hosted 
the Nobel ceremony in 2010 at which 
Mr Liu got his prize (as China would 
not free him, he was represented by an 
empty chair).
Moreover, Mr Xi is unlikely to listen. 
Before he took power in 2012 he 
scoffed at “a few foreigners, with 
full bellies, who have nothing better 
to do than try to point fingers at our 
country.” In office he has ratcheted up 
pressure on dissidents and others who 
annoy the Communist Party, helped by 
new security laws .He is also embrac-
ing new technologies, such as artificial 
intelligence, which promise to monitor 
troublemakers more effectively .
Yet there are good reasons why West-
ern leaders should speak out loudly 

for China’s dissidents all the same. 
For one thing, it is easy to exaggerate 
China’s ability to retaliate—especially 
if the West acts as one. The Chinese 
economy depends on trade. Even for 
little Norway, the economic impact 
of the spat was limited. For another, 
speaking out challenges Mr Xi in his 
belief that jailing peaceful dissenters 
is normal. Silence only encourages 
him to lock up yet more activists. And 
remember that, for those who risk 
everything in pursuit of democracy, 
the knowledge that they have Western 
support is a huge boost even if it will 
not secure their release or better their 
lot.A vital principle is at stake, too. 
In recent years there has been much 
debate in China about whether values 
are universal or culturally specific. 
Keeping quiet about Mr Liu signalled 
that the West tacitly agrees with Mr 
Xi—that there are no overarching 
values and the West thus has no right 
to comment on China’s or how they 
are applied. This message not only 
undermines the cause of liberals in 
China, it also helps Mr Xi cover up 
a flaw in his argument. China, like 
Western countries, is a signatory to the 
UN’s Universal Declaration, which 
says: “All human beings are born 
free and equal in dignity and rights.” 
If the West is too selfish and cynical 
to put any store by universal values 
when they are flouted in China, it risks 
eroding them across the world and, 
ultimately, at home too.
The West should have spoken up for 
Mr Liu. He represented the best kind 
of dissent in China. The blueprint 
for democracy, known as Charter 08, 
which landed him in prison, was clear 
in its demands: for an end to one-party 
rule and for genuine freedoms. Mr 
Liu’s aim was not to trigger upheaval, 
but to encourage peaceful discussion. 
He briefly succeeded. Hundreds of 
people, including prominent intellectu-
als, had signed the charter by the time 
Mr Liu was hauled away to his cell. 
Since then, the Communist Party’s 
censors and goons have stifled debate. 
The West must stop doing their work 
for them. Mr Liu’s work is, sadly, 
done.
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 LIU XIAOBO, who died on July 
13th, was hardly a household name in 
the West. Yet of those in China who 
have called for democracy, resisting 
the Communist Party’s ruthless efforts 
to prevent it from ever taking hold, Mr 
Liu’s name stands out. His dignified, 
calm and persistent calls for freedom 
for China’s people made Mr Liu one 
of the global giants of moral dissent, 
who belongs with Andrei Sakharov 
and Nelson Mandela—and like them 
was a prisoner of conscience and a 
winner of the Nobel peace prize.
Mr Liu died in a hospital bed in 
north-eastern China from liver cancer 
(see article). The suffering endured 
by Mr Liu, his family and friends 
was compounded by his miserable 
circumstances. Mr Liu, an academic 
and author specialising in literature 
and philosophy, was eight years into 
an 11-year sentence for subversion 

(see our obituary). His crime was to 
write a petition calling for democracy, 
a cause he had been championing for 
decades—he was prominent in the 
Tiananmen Square protests of 1989. 
Though in a civilian hospital, he was 
still kept as a prisoner. The govern-
ment refused his and his family’s 
requests that he be allowed to seek 
treatment abroad. It posted guards 
around his ward, deployed its army of 
internet censors to rub out any expres-
sion of sympathy for him, and ordered 
his family to be silent. The Communist 
Party wants the world to forget Mr 
Liu and what he stood for. There is a 
danger that it will.
A cynical game
Western governments have a long 
history of timidity and cynicism in 
their responses to China’s abysmal 
treatment of dissidents. In the 1980s, 
as China began to open to the outside 

world, Western leaders were so eager 
to win its support in their struggle 
against the Soviet Union that they 
made little fuss about China’s political 
prisoners. Why upset the reform-mind-
ed Deng Xiaoping by harping on 
about people like Wei Jingsheng, then 
serving a 15-year term for his role in 
the Democracy Wall movement, which 
had seen protests spread across China 
and which Deng had crushed in 1979?
The attitudes of Western leaders 
changed in 1989 when Deng sup-
pressed the Tiananmen unrest, result-
ing in hundreds of deaths. Suddenly 
it was fashionable to complain about 
jailing dissidents (it helped that China 
seemed less important when the Soviet 
Union was crumbling). From time to 
time the government would release 
someone, in the hope of rehabilitating 
itself in the eyes of the world. Western 
leaders were grateful. They wanted to 

China’s conscience

Liu
 Xiaobo’s 

death holds a 
message for 

China
And for the West, too
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 Crude oil prices whipsawed on Wednesday and were bid 
coming into the North American session following a larger 
than expected draw in crude oil inventories reported by the 
American Petroleum Institute.  Some of the luster was off-
set by news that OPEC production was larger than expected 
in June, driven by increases from Saudi Arabia, Libya and 
Nigeria.  The Department of Energy reported that U.S. 
production would likely decline in 2018, but that production 
increased in the latest week. A larger than expected draw 
in total inventories reported by the Energy Information 
Administration initially helped crude rally, but it settled off 
its highs and moved lower into the close.
Technicals
Crude oil prices zipped higher but ran into resistance near a 
downward sloping trend line at $46.50.  Support on crude is 
seen near the 10-day moving average at 45.26. Prices will 
need to clear resistance to move out of the topping pattern 
that has been in place for the past 12-months.  Momentum 
is neutral as the MACD (moving average convergence 
divergence) index prints in the black, with a flat trajectory 
which reflects consolidation.
 OPEC Produces More than Expected
OPEC’s oil production increased in June, driven by produc-
tion output increases from Libya and Nigeria along with 
Saudi Arabia. The cartel said that total output jumped by 
about 393,500 barrels a day to a total of 32.6 million barrels 
a day last month. The increases came despite the producer 
group extending a deal to limit production in May until 
March 2018.
Saudi Arabia Produces More than Expected in June
Saudi Arabia has been a key player in reducing global 
stocks of oil, by reducing exports, and lowering production. 
In its most recent report, OPEC revealed that Saudi Arabia 
action increased production in June. While the number re-
leased by OPEC is production, it’s not clear if those barrels 
will show up in the United States, or consumed by another 
region.
Imports Slide
A decline in imports has helped heating oil prices stabilize 
after declining by nearly 20% since mid-May. The EIA re-
ported that U.S. crude oil imports averaged over 7.6 million 

barrels per day last week, down by 132,000 barrels per day 
from the previous week. Over the last four weeks, crude 
oil imports averaged over 7.8 million barrels per day, 3.0% 
below the same four-week period last year.
Inventories Dropped
The decline in imports has also helped reduced inventories. 
The EIA reported that U.S. commercial crude oil inven-
tories decreased by 7.6 million barrels from the previous 
week. Expectations were for a decline of 3-million barrels. 
Gasoline inventories decreased by 1.6 million barrels last 
week, while distillate fuel inventories increased by 3.1 
million barrels last week.On the demand front, total product 
demand over the last month averaged over 20.7 million 
barrels per day, up by 2.8% from the same period last year. 
Over the last month, gasoline demand averaged over 9.7 
million barrels per day, down by 0.3% from the same period 
last year. Distillate fuel demand averaged 4.1 million barrels 
per day over the last month, up by 8.8% from the same 
period last year. Jet fuel demand is up 10.7% compared to 
the same four-week period last year.While U.S. production 
increased in the prior week by 59K barrels, U.S. crude oil 
refinery inputs averaged over 17.2 million barrels per day 
during the week ending July 7, 2017, 103,000 barrels per 
day more than the previous week’s average. Refineries 
operated at 94.5% of their operable capacity last week. Gas-
oline production increased last week, averaging about 10.5 
million barrels per day. Distillate fuel production increased 
last week, averaging over 5.3 million barrels per day.
The API Reported a Larger Than Expected Draw
The API reported a huge draw of 8.133 million barrels, 
compared to expectations of a draw of 2.99 million barrels 
for the week ending July 7. Gasoline inventories for the 
week ending July 7 also fell by 801,000 barrels, after falling 
5.7 million barrels the week ending June 30. Analysts had 
expected a pessimistic 1.1-million-barrel build for the fuel 
this week. Distillate inventories rose again this week, this 
time by 2.079 million barrels compared to analysts forecast 
a 1.1-million-barel build.  Additionally, the Energy Informa-
tion Administration’s revised forecast that U.S. oil produc-
tion would produce 9.9 million barrels daily in 2018, down 
from its previous forecast of 10 million barrels per day.
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Venezuela and three Gulf Countries 
–Iran, Kuwait, and Saudi Arabia– for 
a five-day conference in Baghdad. 
Responding to a decrease in the posted 
prices by international oil companies, 
the five countries founded OPEC. [34]
In the decades since, Iraq has helped to 
lead OPEC as membership and output 
have expanded. Given this intimate 
link between the price of oil and Iraq’s 
domestic institutions, the decrease in 
oil prices in 2014-2015 had a severe 
political and economic impact.
Iraq’s oil production was nationalized 
in 1972. Shortly thereafter, in 1979, oil 
production reached its peak at 3.5 million 
barrels per day (mbd). [35] The outbreak 
of war with Iran in 1980 depleted Iraq’s 
foreign exchange reserves and left the 
country saddled with more than $40 billion 
in debt. [35]Subsequently, Iraqi oil took an 
additional hit when, under the regime of 
Saddam Hussein, the leader had decided to 
invade another founding member–Kuwait. 
Despite having the third largest reserves 
of oil, Iraq dropped to 13th place in the 
international oil production table. [36]
Since then, Iraq has tried to revamp 
oil production to pre-Gulf War levels. 
In 2014, Iraqi oil production averaged 
at 3.4 mbd. This production growth 
accounted for nearly 60% of the 
production growth among OPEC 
countries. [37] Oil revenues accounted 
for 47% of Iraq’s total GDP and 95% of 
Iraqi government revenue. Similarly, oil 
exports accounted for more than 90% 
of total exports. [1] More important-
ly, 2014 also marked the beginning 
of the Islamic State of Iraq and the 
Levant (ISIL) offensive within Iraq. 
ISIS terrorist group was successfully 
attacking northern Iraqi oil facilities, 
reducing both production and refinery 
operations. However, 95% of Iraq’s total 
oil output is accounted by the southern 
oil facilities, which are clustered away 
from the conflict. [37]Therefore, the 
Iraqi government was able to increase 
production and output levels despite the 
heightened security threat. The chart 
below documents Iraqi oil production 
over these past several decades. [44]

Image: Iraq Crude Oil Production | 
Source: Tradingeconomics.com, U.S. 
Energy Information Administration
Given the enormous dependence on 
oil, the drastic drop in its price had 
severe effects on Iraq’s economy. 
Particularly, unlike other countries, 
Iraq faced a double-shock. The first 
shock was a decline in the price of oil. 
Basic economics tells us that a drop in 
price without a comparable increase 
in sales (or exports, in this case) will 
reduce revenue. Indeed, though Iraq 
experienced relatively stable export 
levels, as a result of falling prices, 2015 
oil revenues decreased by nearly $35 
billion compared to 2014. [38]
The second shock was the ISIL 
insurgency within northern Iraq. The 
costs of fighting the Islamic State put 
enormous fiscal pressure on the Iraqi 
government. High security spending 
rapidly widened the budget deficit, 
which reached 13.5% of GDP in 2015. 
Similarly, whereas in 2014, the current 
accounts balance was a surplus of 2.7% 
of GDP, in 2015, the balance was a 
deficit of 6.1% of GDP. [38] Greater 
military spending further forced the Ira-
qi government to divert resources away 
from investment within oil infrastruc-
ture, further exacerbating an already 
difficult economic situation.
The fall in oil prices was in many 
ways a painful awakening for how Iraq 
has conducted its economic affairs. 
Prior to the drop in prices, oil profits 
fed a corrupt political system based 
on patronage. Rather than invest in 
public services, the money fed “an 
unsustainable expansion of government 
payrolls, and with it, a rise in consumer 
spending.” [40] Long-term economic 
recovery, then, will require economic 
diversification and structural reforms.
Within this context, the IMF approved 
Staff-Monitored Program (SMP) in 
2015, which focused on implement-
ing economic and financial policies 
to help the country cope with its 
current economic condition. As the 
name suggests, an SMP is an informal 
agreement between a country’s relevant 
governmental or economic authorities 
and IMF staff to monitor implemen-
tation of the authorities’ economic 
program. Under the SMP, authorities 
will implement fiscal consolidation that 
will contain public expenditure in line 

with available revenue and financing. 
The SMP will also aim to reduce the 
non-oil primary deficit by $20 billion, 
or 12% of non-oil GDP. The SMP will 
further take efforts to strengthen public 
financial management, anti-money 
laundering campaigns, and countering 
the financing of terrorism. [41] In July, 
2016, the IMF approved a $5.34 billion 
loan to support and build upon this 
arrangement. [42]
Driven in part by a projected ramp-
up in oil production as well as the 
implementation of the IMF program, 
the Iraqi economy is projected to grow 
at 7.2% in 2016 and hover around 5% 
for the next few years [43]. Despite 
these projections, the relatively low oil 
price and the continued ISIL insurgen-
cy place the macroeconomic output at 
significant risk.

Conclusion
The recent decline in oil prices has had 
a variety of extremely impactful effects 
on major oil-producing countries, most 
notably Saudi Arabia, Iraq, and Iran. 
All three countries are heavily de-
pendent on oil exports and production, 
and the fall in prices has caused very 
difficult economic situations for the 
governments and citizens of these three 
nations. Yet each also faces unique 
challenges which further complicate 
the domestic and regional situation. In 
Saudi Arabia, the fall in the prices of oil 
has complicated both the social contract 
of lavish perks, jobs, and subsidies in 
exchange for an authoritarian political 
system as well as an active, anti-Ira-
nian foreign policy, causing far more 
damage than simply lower economic 
growth. In Iran, US sanctions and the 
nuclear deal have led to fluctuating pro-
duction and further challenges as Iran 
attempts to rejoin world markets while 
suffering from a variety of internal and 
external economic pressures. Finally, in 
Iraq, the fight against ISIL has brought 
severe damages, including economic 
calamity. The fall in oil prices has both 
intensified these pressures on all three 
countries as well as causing economic 
hardship of its own, and ultimately 
local, regional, and international affairs 
will be greatly impacted by the way 
these three countries respond to these 
pressures. 
/publicpolicy.wharton.upenn.edu
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revenues. [11] The fall in the price of 
oil has also led to a sharp reduction in 
Saudi currency reserves and increased 
government borrowing to make up for 
the budget shortfalls.
However, the fall in the price of oil 
has led to substantial changes in Saudi 
Arabia’s economic plans as well as its 
foreign policy. Faced with severe budget 
shortfalls and a weakened economic 
base, Saudi Arabia’s government has 
responded by attempting to both reduce 
government spending and diversify its 
economy, so far with limited success. 
These reforms are part of an ambitious 
plan called Vision 2030. As part of this 
overhaul, Saudi Arabia hopes to become 
one of the 15th largest economies in the 
world, increase the private sector’s con-
tribution from 40 percent to 65 percent 
of GDP, and raise the share of non-oil 
exports in non-oil GDP from 16 percent 
to 50 percent. [12] Specific plans in-
clude floating a small stake in Saudi Ar-
amco, the world’s largest oil company, 
creating the world’s largest sovereign 
wealth fund to enable investment in new 
sectors of the economy, and increasing 
the role and number of women in the 
economy. [13] These plan to be coupled 
with ways to reduce government 
spending, including reducing subsidies 
for gasoline, electricity, and water, and 
imposing taxes on luxury goods and 
sugary drinks. [14] However, there 
has already been pushback both from 
conservative clerics, who have disliked 
the proposal for an increased role for 
women, as well as from Saudi citizens, 
who dislike reductions in subsidies and 
government-provided jobs. [15][16]
Saudi Arabia’s foreign policy, mean-
while, has generally involved two main 
objectives: an alliance with the United 
States, and a rivalry with Iran. The 
US-Saudi alliance is largely based on 
oil, as the US was until recently the 
world’s largest oil importer. [17] The 
rise of US shale oil producers seemed 
to threaten that alliance, and may do 
so in the future. Yet several analyses 
push back against this idea, arguing that 
Saudi oil dominance will not recede in 
the near future, and Saudi Arabia will 
continue to play an important role in 
the oil markets. [18] It is also likely that 
Saudi Arabia never reaches its former 
dominance, as new rivals such as US 
shale producers and a newly sanc-

tion-free Iran join the oil markets. [19] It 
is therefore possible that the US will not 
be quite so dependent on Saudi oil in 
the future, and it remains to be seen how 
that will affect US-Saudi relations.
Within the Middle East, the priority of 
Saudi foreign policy has been to reduce 
the power of its rival, Iran. [20] In 
contrast to its economic and domestic 
policy, where the fall in the price of 
oil has restrained Saudi ambitions and 
caused large policy changes, Saudi 
Arabia’s foreign policy has been aggres-
sive over the past few years. With the 
agreement of the Iranian nuclear deal 
and the subsequent normalization of 
diplomatic and economic ties between 
Iran and the West, Saudi Arabia has con-
tinued its efforts to counteract Iranian 
influence, most notably in Yemen, where 
it intervened to act against the Shia 
Houthi rebels, and in Syria, where it has 
been arming and training Sunni fighters 
against the Assad regime. Recent analy-
sis suggests that Saudi Arabia has been 
increasing its efforts and acting more 
aggressively since the nuclear deal, de-
spite its reduced economic power. [21] It 
remains to be seen if economic realities 
eventually force a re-adjustment of Sau-
di foreign intervention and engagement. 

Iran
Iranian foreign policy and economic 
activity is inextricably tied to oil. Fol-
lowing Saudi Arabia, Iran ranks second 
globally in natural gas reserves and 
fourth in proven crude oil reserves [22]. 
With oil rents making up nearly 20% 
of GDP in 2014 [23], Iran is a veritable 
energy superpower. Government 
expenditures, therefore, rely heavily on 
oil prices, which remain volatile to this 
day [24].
The United States has played a large 
role in exploiting Iran’s dependence on 
oil. Since the 1950s, US foreign policy 
in Iran has sought to take advantage of 
Iran’s oil-rich markets. Consider the US 
backed coup in 1953 that restored the 
Shah to power, and more importantly, 
restored oil security for the US [25]. 
Though US sanctions against Iran have 
been in place since 1979, new sanctions 
were introduced with the discovery of 
Iran’s nuclear program. In fact, Iranian 
leaders’ intransigence on the nuclear 
issue may have cost Iran over $500 
billion in lost oil revenues due to sanc-

tions, cost of construction, research, and 
operation [26].
In 2014, Iran’s economy made a turna-
round from the recession that was in part 
triggered by  US sanctions. GDP growth 
was 4.3% that year. With plummeting 
oil prices, however, Iran’s economy has 
taken a major hit. GDP growth in 2015 
dropped to 0.4% [27]. The landmark 
Iranian nuclear deal in 2015 produced 
less of an economic boost than was 
predicted, since jobs were scarce and 
foreign investors were still wary. The oil 
market, however, was full of promis-
es [28]. Production in 2015 soared to 
3.8 million barrels a day 6 months after 
sanctions were lifted. The figure below 
shows Iranian oil production during the 
period of US sanctions [45].

Image: Iran Oil Production | Source: 
Tradingeconomics.com | OPEC
Like many oil-rich states, Iran’s subsidy 
program is robust. Prior to the Iran 
deal, it cost an unsustainable $40-100 
billion per year in energy, fuel, water, 
and food [29]. By 2009, the country was 
the largest provider of fuel subsidies 
in the world [30]. In 2010, President 
Ahmadinejad enacted a reform plan that 
would cut $20 billion in subsidies [31]. 
Ahmadinejad also took advantage of 
the high oil prices to enact universal 
monthly cash transfers (about $12). 
With falling oil prices, Iran can no 
longer sustain such a program [32]. The 
oil plunge has hit the country hard. In 
order for Iran to balance its budget and 
avoid deficit, barrel prices need to be 
above $100 [33]. With crude oil prices 
at around $50, the national economy is 
taking quite the hit. Putting economy 
aside, Iranian foreign policy for the past 
decade has largely been dictated by its 
reliance on oil. With oil prices dropping, 
Iran is losing leverage in diplomatic 
negotiations with the United States. Any 
violations of the Iran deal will result in 
sanctions–ones that Iran cannot afford.

Iraq
In early September 1960, the Iraqi 
government hosted officials from 
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The early 20th century was a crucial 
point for the development of the Middle 
East. Prior to 1950, the region exhibited 
low levels of socioeconomic develop-
ment; however, the discovery of vast oil 
reserves catalyzed the rapid creation of 
wealth. In particular, the economies of 
oil-rich countries were transformed from 
largely agricultural to rentier economies. 
Rentier economies derive a substantial 
part of their revenue from the outside 
world, and the accruing of external reve-
nues (also called rents) are allocated and 
redistributed. Since then, modern Arab 
oil-exporting economies have become 
heavily dependent on oil. Hydrocarbon 
and government activities account for 
the majority of total GDP in nearly every 
Middle Eastern country. In Libya, for 
instance, non-oil and non-governmental 
activities account for just over 0.16% of 
the GDP. Likewise, oil accounts for 80% 
of total exports in half of the oil-export-
ing economies. [1]
Given this dependence, it’s not surprising 
that the economies of these oil exporting 
countries are significantly tied to the 
price of oil itself. Between 2014 and 
2015, caused by a combination of declin-
ing global demand and a rapid increase in 
the production of American shale oil, the 
price of oil collapsed. from $115/barrel 
to $50/barrel. [2]

Image: ICE Brent Price, $/barrel | 
Source: Reuters
This piece explores how the dramat-
ic reduction in oil prices affected the 

economic and political structures within 
the Middle East. To do so, this piece will 
analyze the effects of the 2014-2015 re-
duction in three countries: Saudi Arabia, 
Iran, and Iraq. In particular, the analysis 
will explore the pre-2014 economic con-
ditions, how the economies were affected 
during the period of low oil prices, and 
what political and economic changes 
have occurred since.
Saudi Arabia
Saudi Arabia, the world’s largest petro-
leum exporter and home of 18 percent of 
the world’s oil reserves, depends greatly 
on the price of oil. [3] Its economic, 
domestic, and foreign policies are all 
intimately connected with petroleum, and 
the drastic decrease in the price of oil in 
2014-2015 has had significant effects on 
the country’s domestic policies, as well 
as the future implications for regional 
politics and markets.
For decades, Saudi Arabia has been at 
the center of the global oil market, both 
as part of the Organization of Petroleum 
Exporting Countries (OPEC), which 
sets production targets for each member 
nation in an attempt to control oil prices, 
and as a recent paper argued, as an en-
forcer of the production targets. [4] Oth-
ers have argued that Saudi Arabia has 
played the role of a swing producer, 
changing its quantity of oil production 
in order to stabilize the price in response 
to market changes [5] Regardless, Saudi 
Arabia has been a major presence on the 
world oil market for over 40 years, as 
shown below: [6]

Image: Saudi Arabia Oil Production | 
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Naturally, oil has played a major role in 
Saudi Arabia’s economy and governmen-
tal budget. Oil accounts for 85 percent of 
Saudi Arabia’s export earnings, as well 
as about 31 percent of the GDP. Saudi 
Arabia is clearly economically dependent 
on oil, and in years past, the government 
has failed to diversify its economy, as 
a recent study on Saudi infrastructure 
spending has shown. [7] The dependence 
is compounded by the implicit social 
contract between the Saudi royal family 
and the Saudi Arabian citizens. In this 
system, the government controls nearly 
the entire economy and employs two-
thirds of the workers, providing lavish 
subsidies and jobs in exchange for an 
authoritarian political system. [8][9] The 
vast oil wealth of Saudi Arabia allows 
this social contract to continue as long as 
oil prices remain high. Furthermore, this 
wealth allows Saudi Arabia to finance 
its foreign policy goals; most notably its 
bid to contain Iranian influence in the 
Middle East.
The steep fall in the price of oil in 2014-
2015, therefore, had a massive impact on 
Saudi Arabia’s economy and social struc-
ture. In contrast to its action in previous 
periods of oil price drops, Saudi Arabia, 
along with the rest of OPEC, chose not to 
cut production in order to increase the oil 
price. In contrast, it aimed to maximize 
market share by continuing its produc-
tion levels in an attempt to force other 
producers, especially American shale 
producers, out of the market. [10] Facing 
a lengthy period of low oil prices, the 
Saudi economy struggled. As of 2016, 
Saudi Arabia’s budget deficit was 13.5 
percent of GDP, and oil still accounted 
for almost 90 percent of government 






