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گروه اقتصادي- حضور پررن��گ چيني ها در 
مبادالت اقتصادي ايران تبديل ب��ه ماجراي جالبي 
شده اس��ت. اين روزها اين حضور بر تمام بخش هاي 
اقتصادي كش��ور س��ايه گس��ترده اس��ت. محمود 
احمدي نژاد زماني در يكي از س��فرهاي استاني خود 
عنوان كرده بود كه » براي كنترل تورم در كش��ور از 
واردات اس��تفاده مي كنيم« اما عملك��رد دولت نهم 
در زمينه واردات موقعيتي ب��راي يورش همه جانبه 
كاالهاي چيني به ايران ايجاد كرد. اگر تا پيش از اين 
تنها كفش و كيف و لباس، ايراني ه��ا »چيني« بود؛ 
حاال جانماز و تس��بيح و مهر و پرچم موردنياز ايران 
را نيز چيني ه��ا توليد مي كنند. چش��م بادامي هاي 
پرتالش حتي ب��ه اين كاالها نيز قناع��ت نكرده اند و 
اكنون روي كاالي سنتي ما نيز دست گذاشته اند و كار 
به جايي رسيده كه سير و نمك چيني هم سر سفره 
ايران آمده اس��ت. چيني ها تا اينجاي كار تنها راضي 
به واردات كااله��اي خود به ايران نش��ده اند و مدتي 
است كه در محافل اقتصادي بحث بر سر جعل نشان 
استاندارد ايران از س��وي چين مطرح شده است. اين 
حجم گسترده حضور كاالهاي چيني و ورشكستگي 
توليدكنندگان ايراني و از دست رفتن هزاران فرصت 
ش��غلي قطعا ضربه هاي جبران ناپذيري را به پيكره 
اقتصاد ايران وارد كرده است. اين ضربه ها تا جايي بوده 
كه در برخي موارد خش��م مردم را نيز باعث شده و در 
افكار عمومي فعاليت هاي سياسي و اقتصادي چين 

در ايران منفي جلوه كرده است.

حضور چيني ها در صنعت نفت و گاز
چيني ها چندي اس��ت كه در صنايع مهم كشور 
نيز سايه گسترده اند. حضور چيني ها در صنعت نفت 
و گاز كشور و در دست گرفتن قراردادهاي مهم نفتي 
ايران همواره با نگاه انتقادي كارشناسان روبه رو شده 
است. كارشناس��ان معتقدند چيني ها اساسا توانايي 
الزم از نظر دانش و تكنول��وژي را براي چنين حضور 
پررنگي در صنعت نفت و گاز ايران ندارند. اين انتقادها 
تا جايي پيش رف��ت كه اكبر ت��ركان در اظهارنظري 
گفت: »چيني ها با پول اي��ران قراردادهاي نفتي ما را 
فاينانس مي كنند.«به نظر مي رسد تحريم هاي بين 
المللي و تيزبيني و هوش چيني ها براي اس��تفاده از 
موقعيت هاي جديد چنين ش��رايطي را براي حضور 
چيني ها در كش��ور به وج��ود آورده. البت��ه ايران نيز 
با اجراي سياس��ت غرب س��تيزي و نزديك شدن به 
كشورهايي مثل چين در ايجاد چنين موقعيتي براي 
استفاده چيني ها نقش موثري داشته است. هرچند كه 
برخي از مسئوالن نفتي معتقدند چين به دليل داشتن 
فعاليت هاي باالدستي، تا حدودي توانايي فني اجراي 

فعاليت هاي پروژه اي را دارد اما نكته مهم آن است كه 
پيمانكاران و مهندس��ان چيني هيچ تكنولوژي و فن 

باالتري نسبت به پيمانكاران ايراني ندارند.
توليد خاويار خزر در دست چيني ها

عالوه بر پوش��اك و صنعت نف��ت و گاز، چيني ها 
خاويار اي��ران را نيز در دس��ت گرفته اند.مديرعامل 
صنايع همگن شيالت اس��تان مازندران در رابطه با 
وضعيت فعلي توليد خاويار در اي��ران گفت: به دليل 
صيد بي روي��ه و قاچاق خاوي��ار در اي��ران اين توليد 
ارزش��مند در حال انقراض بود و پ��رورش دهندگان 
خاوي��ار در دو اس��تان و گي��الن و مازن��دران خوب 
حمايت نشدند و چين با اس��تفاده از بچه ماهي آن از 
درياي خزر به توليد و تكثير آن پرداخته است و طبق 
پيش بيني هاي انجام شده قراراس��ت طي 10 سال 
آينده حدود ش��ش هزار تن برابر با چهار برابر س��هم 
جهاني خاويار توليد كند. به نظر مي رس��د چيني ها 
قصد اين را دارند كه در تمام صنايع ايران رسوخ كنند.
ترديد چين در ترجيح منافع اقتصادي 

از طرف ديگر، خبرگزاري فرانس��ه در گزارش��ي 

ادعا كرده مقامات چيني در انتخاب ايران يا آمريكا به 
عنوان كشوري كه بيشتر از ديگري منافع اقتصادي 
آنه��ا را تامي��ن مي كند م��ردد هس��تند.به گزارش 
خبرگ��زاري نزديك دولت مس��كو و پك��ن تاكنون 
در برابر فش��ارهاي كش��ورهاي غربي ب��راي اعمال 
تحريم ه��اي تجاري جدي��د بر ضد اي��ران مقاومت 
كرده اند . كارشناس��ان و تحليل گران ب��ر اين باورند 
كه منافع تجاري و اقتصادي چين و روس��يه ممكن 
است بر تصميم آنها در قبال مس��ئله هسته اي ايران 
تاثير گذار باشد . فارس مي گويد: البته روسيه و چين 
داراي منافع زيادي در بخش نفت و گاز ايران هستند 
. ايران س��ومين صادر كننده ب��زرگ نفت به چين به 
ش��مار مي رود. حجم مبادالت تجاري ايران و چين 
طي س��ال 2008 به بيش از 28 ميليارد دالر رسيده 
است . با وجود تمام اين مسائل حمايت اين دو كشور 
از ايران س��وال هاي زيادي را به وجود آورده است. به 
هر حال آمريكا به عنوان بزرگ ترين قطب اقتصادي 
دنيا بي ترديد مبادالت تجاري بس��يار گسترده تري 
را به نسبت ايران با اين دو كش��ور دارد. سوالي كه در 
اين بين به وجود مي آيد اين اس��ت كه آيا در اين بين 
تنها منافع اقتصادي مطرح است؟ يا مسئله اي ديگر 
در اين بين در حال اتفاق است.عالوه بر ترديد مقامات 
چيني، در مهره چيني ديپلماس��ي ايران با روس��يه 
و چين در ش��رايط روز نيز از ديگر مباحثي است كه 
دغدغه كارشناسان سياسي از سويي و افكار عمومي 

از سوي ديگر را برانگيخته است.

گروه اقتصادي- به گفته مديرعامل ش��ركت 
كرسنت »اجرايي نشدن قرارداد كرسنت دو ميليارد 
دالر به ايران زيان رس��انده اس��ت.« قرارداد كرسنت 
به عن��وان يك��ي از قراردادهاي موف��ق گازي بود كه 
پس از چهار سال مذاكره فش��رده ميان شركت ملي 
نفت ايران و ش��ركت نفت كرس��نت امارات در سال 
2001 ميالدي بين دو كشور منعقد شد. اين قرارداد 
كه پيش از روي كار آمدن دولت نهم منعقد شده بود 
توسط احمدي نژاد دس��تور توقف آن صادر شد. اين 
توقف حدود پنج سال است كه ادامه دارد و مشكالتي 
را براي هر دو كش��ور ايجاد كرده اس��ت. كرسنتي ها 
معتقدند عدم اجراي اين قرارداد به ايران زيان رسانده 
و در مقابل مقامات نفتي ايران، امارات را متضرر اصلي 
اين وقفه مي دانند. مقامات ايران پرداخت »رشوه« در 
زمان انعقاد قرارداد را مهم ترين عامل توقف اين قرارداد 
اعالم كردند اما كرس��نتي ها اين اتهام را نپذيرفتند و 
حتي اعالم كردند كه در ص��ورت اثبات قانوني ماجرا 
حاضر به پرداخت غرامت به ايران هستند. مديرعامل 
كرسنت چندي پيش در مصاحبه  اي با سايت خبري 
»اديا« گاليه كرده بود كه مقامات ايران به جاي مذاكره 
رودررو از طريق رسانه با ما مذاكره مي كنند. در اين بين 
تعلل مقامات دو كش��ور در تعيين تكلي��ف قرارداد 
كرسنت به هر دليل كه باشد، مش��كالتي را براي هر 
دو كشور و بخصوص ايران ايجاد مي كند و مسئوالن 
بايد پذيراي اين واقعيت انكارناپذير باشند. مديرعامل 
كرس��نت ديروز در گفت وگو با خبرگزاري كار ايران 
گفته: اجرايي نشدن قرارداد كرسنت در طول 46 ماه 
گذشته زياني در حدود دو ميليارد دالر براي ايران به 
همراه داشت. مديرعامل شركت كرس��نت در ايران 

ضمن اعالم مطلب فوق افزود: متاسفانه قراردادي كه 
با شركت كرس��نت براي صادرات گاز به امارات بسته 
شده اجريي نشده است و همين امر زياني در حدود دو 

ميليارد دالر براي ايران به همراه آورد. 
حميد طاهري گفته: گذشته از اين زيان ملموس، 
با اين وضعيت در حال از دست دادن بازار نيز هستيم. 
قطر توانسته خودش را به امارات برساند و از آن طرف 
قصد دارد گاز را به عمان ببرد. اما ما فعال منتظر نتيجه 

هيئت داوري هستيم تا ببينيم كي تكليف اين قرارداد 
روش��ن خواهد ش��د. او گفته: نكته مهم اين است كه 
قرارداد ما با شركت كرسنت براي برداشت از گاز حوزه 
مشترك سلمان بسته شده و ما اگر اين گاز را برنداريم 
خود امارات در حال برداش��ت از گاز اس��ت حال آنكه 
ايران هيچ گازي از اين منطقه برداش��ت نمي كند. او 
ابراز اميدواري كرد كه مشكالت قرارداد هرچه زودتر 
حل شود و گفت: من از اينكه پرونده موضوع به هيئت 

داوري رفته متاسفم. 
ميدان گازي سلمان

ميدان گازي س��لمان يك ميدان مشترك ميان 
امارات و ايران است كه 70 درصد آن در محدوده ايران 

و 30 درصد آن در بخش اماراتي قرار دارد.
عدم برداشت قابل توجه ايران از اين ميدان گازي 
و برداشت ده ساله امارات از آن، موجب مهاجرت گاز 
به س��وي محل حفاري اماراتي ها ش��ده است.با اين 

حس��اب در صورت تعلل در اجراي قرارداد كرسنت 
رفته رفته گاز ميدان مشترك سلمان را هم از دست 
مي دهيم و اين ميدان نيز دچار مشكل ميدان گازي 
پارس جنوبي مي ش��ود ك��ه قط��ر را پرمنفعت تر از 
ايران مي كند.با توجه به اينكه منب��ع تامين گاز در 
قرارداد كرسنت مشخص نشده است، هرروز تاخير 
در برداشت از ميدان گازي سلمان و دير اجرا كردن 
قرارداد كرس��نت به ضرر ايران و به سود امارات تمام 

مي ش��ود.در اين صورت امارات ب��ه تدريج مي  تواند 
همه گاز سلمان را برداش��ت كند، در حالي كه ايران 
هنوز ب��ه اجراي قرارداد كرس��نت تعه��د دارد و گاز 
ميدان سلمان را نيز از دست داده است.كشور امارات 
مدت ده س��ال اس��ت كه روزانه 540 ميليون فوت 
مكعب گاز از اين ميدان برداشت مي  كند و برنامه   آن 
براي دو سال ديگر، برداشت روزانه 720 ميليون فوت 

مكعب است.
قرارداد کرسنت چه بود؟

قرارداد كرس��نت از زمان انعقاد )2001( تاكنون، 
تنها قرارداد گازي اس��ت كه اي��ران در منطقه خليج 
فارس به دست آورده اس��ت.در صورت اجراي قرارداد 
كرسنت، تراز تجاري گاز ايران مثبت مي شد، در حالي 
كه در وضعيت كنوني و با وجود حجم گسترده واردات 

نسبت به صادرات، اين تراز منفي است.
قرارداد كرسنت براي يك دوره 25 ساله با ظرفيت 
صدور ساالنه بيش از پنج ميليارد متر مكعب گاز امضا 
شد كه در حداكثر سقف به س��االنه 10 ميليارد متر 
مكعب افزايش مي  يابد.اين قرارداد كه بايد در دسامبر 
2005 مي��الدي اجرا مي  ش��د، به دليل مش��كالت 
فني كه مهم ترين آن تاخير ش��ركت صدرا در نصب و 
راه  اندازي سكو بود، اجرا نشد.پس از آن نيز رئيس وقت 
ديوان محاس��بات آن را با ابهام مواجه ساخت و از آن 
زمان تاكنون اين قرارداد اجرا نشده است.كرسنت يك 
شركت نفتي با سابقه است كه حداقل 35 سال اپراتور 
ميدان نفتي مبارك است و سال  هاست كه با شركت 
ملي نفت ايران همكاري  هاي فني دارد. اين ش��ركت 
نه تنها يك شركت واس��طه نيست، بلكه يك شركت 

عملياتي در حوزه نفت و گاز است.

زيان 2 ميليارد دالري براي اجرايي نشدن قرارداد کرسنت

تعلل ايران، گاز ميدان سلمان را نصيب عرب ها مي کند

توليد خاويار خزر هم به چشم بادامي ها رسيد

سيطره چين بر  اقتصاد ايران   
از سير و نمك گرفته تا جا نماز و مهر چيني در خانه هاي ايراني

اختالف مسئوالن بر تعيين سهم سبد سوختي خودروها 
سهم بنزين در سبد سوختي 30 درصد کاهش مي يابد 

گروه اقتصادي- ب��ه گزارش خبرگ��زاري نزديك به دولت »ف��ارس«، يك مقام 
مس��ئول از آغاز طرح توليد 48 ساعته بنزين از يكش��نبه آينده خبر مي دهد. از طرفي 
معاون برنامه ريزي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت از بررسي كاهش 30 درصدي 
سهم بنزين در سبد سوخت كشور س��خن مي گويد. امسال بحث سهميه بنزين داغ تر 
از س��ال هاي گذش��ته در محافل دولتي ها و غيردولتي ها شنيده مي ش��ود. زيرا غير از 
مقوله تخلف دولت بر واردات بنزين و تامين بودجه آن، صداي طبل تحريم اين سوخت 
جدي تر از گذشته از سوي جامعه بين الملل بلندتر نواخته ش��ده است. سال 86 وقتي 
دولت ها وعده اجراي تبصره 13 را قبل از سهميه بندي بنزين دادند مردم به فكر رفت و 

آمد راحتر با حمل و نقل عمومي افتادند. 
اما پس از سهميه بندي بنزين و به قول مسئوالن صرفه جويي در اين امر هنوز اقدام 
اساسي براي آمد و شد مردم صورت نگرفت به جز آنكه هر روز ترافيك سنگين و بيشتر 
در خيابان هاي تهران و شهرهاي بزرگ و هدر رفت س��وخت خودروها چيز ديگري به 
چشم نمي خورد. البته در حمل و نقل عمومي شاهد واگذاري اتوبوس هاي بليطي 20 
توماني به جاي 175 توماني هم بوديم اما ش��اهد كاهش ترافيك و گريز مردم از وسايل 

شخصي به وسايل عمومي نبوديم. 
اين بار نگراني از ترافيك و سوزاندن بنزين گذشته و به نداشتن بنزين رسيده است. 
هر چند كه مس��ئوالن دوباره قول داده اند كه مش��كلي وجود ندارد و از طرح توليد 48 
س��اعته بنزين از يكش��نبه آينده مي گويند، اما همزمان با اعالم رسمي اين خبر شاهد 

كاهش 30 درصدي سهم بنزين در سبد سوخت كشور هستيم. 
اين در حالي است كه در خبرهاي هفته گذش��ته اعالم شد كه بسياري از مسئوالن 
دولتي نسبت به تعيين سهم حامل هاي انرژي و س��بد سوختي خودروها اختالف نظر 

دارند. 
تصويب كاهش 30 درصدي س��هم بنزين در س��بد سوختي نش��ان از تالش براي 
افزايش سهم ساير سوخت ها از جمله گاز و گازوئيل در سبد سوختي كشور دارد. اين در 
حالي است كه پيش از اين طرح دوگانه سوز كردن خودروها با هدف افزايش سهم گاز در 

سبد سوختي و كاهش بنزين در اين سبد طرحي شكست خورده است. 
معاون برنامه ريزي ستاد مديريت حمل و نقل و س��وخت مي گويد: سهم بنزين در 
سبد سوخت كشور در حدود 88 تا 90 درصد اس��ت، اما پيشنهادهايي ارائه شده كه بر 

مبناي آن سهم بنزين در سبد سوخت به 55 تا 60 درصد كاهش پيدا كند.
عبد اهلل جاللي اظهار مي كند: به خودروسازان اجازه داده خواهد شد مصرف سوخت 
توليدات خود را بهينه سازي كرده و پس از آن سهميه بنزين خودروهاي پرمصرف قطع 

مي شود. 
جاللي خاطر نشان مي كند: اگر اليحه هدفمند كردن يارانه ها تكليف بنزين را روشن 
كند، تامين س��هميه هاي بنزين تنها از محل بنزين توليد داخ��ل خواهد بود و كمتر از 

بنزين وارداتي استفاده خواهيم كرد. 
وي مي گويد: دولت در زمان وقوع ه��ر گونه بحران احتمالي حتم��ا آن را مديريت 
خواهد كرد، اما اكنون هيچ بحراني در كش��ور رخ نداده و سهميه بنزين كاهش نخواهد 
يافت. جاللي با اشاره به سبد سوخت كشور مي افزايد: بحث هاي كارشناسي در خصوص 
نحوه تدوين سبد سوخت كشور انجام شده و تاكنون پيش��نهاد هايي مبني بر كاهش 

سهم بنزين در سبد سوخت مطرح شده است. 

درخواست نمايندگان براي احياي 
سازمان مديريت و برنامه ريزي

يك عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس از 
جمع آوري امض��ا براي احياي س��ازمان مديريت و 
برنامه ريزي خبر داد.حس��ن وناي��ي در گفت وگو با 
فردا تاكيد كرد: بيش��تر نمايندگان مجلس هشتم 
معاونت نظ��ارت و راهبردي رياس��ت جمهوري كه 
با انحالل س��ازمان مديريت و برنامه ريزي ش��كل 
گرفت را به رسميت نمي شناس��ند.نماينده مالير 
و عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس با تاكيد 
بر ض��رورت احي��اي مج��دد س��ازمان مديريت و 
برنامه ريزي گفت: با احياي مجدد سازمان مديريت 
و برنامه ريزي جل��وي انحرافات دول��ت در بودجه 
سنواتي گرفته مي شود.وي افزود: سازمان مديريت 
و برنامه ريزي قلب تپنده سيستم برنامه ريزي كشور 
بود و با انحالل آن ضررهاي جبران ناپذيري به كشور 
در حوزه برنامه ريزي و اجرا وارد شد.ونايي با تاكيد 
بر اينكه مجلس سازمان هايي نظير معاونت نظارت 
و راهبردي را به رس��ميت نمي شناسد، خاطرنشان 
كرد: در اح��كام بودجه مجلس با گذش��ت بيش از 
دو سال از انحالل س��ازمان مديريت و برنامه ريزي، 
چيزي به نام معاونت نظارت و امور راهبردي وجود 
ندارد و اين نشان مي دهد مجلس براي اين انحالل 

ارزشي قائل نبود.

 اعتراض نمايندگان به تبعيض
 در هدفمندي يارانه ها

در نهايت پيشنهاد احمد توكلي و قادري مطرح 
و عبارتي در متن تبصره حذف ش��د.اعتراض مكرر 
نمايندگان نسبت به قرار گرفتن يك عبارت در متن 
اليحه هدفمند كردن يارانه ها ب��ه حذف عبارتي از 
اين بن��د انجامي��د.در تبصره يك اليح��ه هدفمند 
كردن يارانه ها آمده دولت مكلف است قيمت تمام 
ش��ده آب را در هر يك از حوزه هاي آبريز بر اس��اس 
ارزش اقتصادي آن و با در نظ��ر گرفتن هزينه هاي 
تامين انتقال و توزيع با رعايت راندمان تعيين كند 
اما با اعتراض كواكبيان، جاني عباس��پور، انصاري، 
ونايي و... برخي نمايندگان ح��ذف كل تبصره را بر 
اساس مغايرت با قانون اساس��ي خواستار شدند اما 
رئيس جلس��ه اخطار نمايندگان معت��رض را وارد 
ندانست.در نهايت پيش��نهاد احمد توكلي و قادري 
مطرح و عبارتي در متن تبصره حذف شد.براساس 
مصوبه مجل��س دولت مكلف اس��ت قيم��ت تمام 
ش��ده آب را در هر يك از حوزه ها ب��ا در نظر گرفتن 
هزينه هاي تامين انتق��ال و توزيع با رعايت راندمان 

تعيين كند.

 1000 ميليارد تومان اوراق مشارکت
 براي طرح هاي استاني فوالد 

معاون اقتصادي و مالي س��ازمان توس��عه و نوسازي 
معادن و صنايع معدني ايران اعالم كرد: براي تامين بخشي 
از منابع مالي مورد نياز طرح هاي هشت گانه استاني فوالد 
در مجموع 1000 ميليارد تومان اوراق مش��اركت منتشر 
و به عموم مردم عرضه مي ش��ود.به گزارش روابط عمومي 
سازمان توسعه و نوس��ازي معادن و صنايع معدني ايران 
)ايميدرو(، ايرج اكبريه گفت: از اين مي��زان معادل 500 
ميليارد تومان در آبان ماه سال جاري و 500 ميليارد تومان 
آن نيز در سال آينده عرضه خواهد ش��د. وي افزود: مدت 
اعتبار اوراق ياد شده سه ساله اس��ت و با سود مناسبي كه 
براي آن درنظر گرفته شده، پيش بيني مي شود خريد اين 
اوراق از س��وي مردم و همچنين اهالي استان هاي محل 

اجراي طرح ها با استقبال زيادي مواجه شود. 

جامعه ايران اين گونه برنامه هاي توسعه اي الزم ندارد 
گفت وگو با دکتر حسن سبحاني 

مس�عود يوس�في- دکتر حسن س�بحاني 
تجربه چند دوره نمايندگي مجلس و بررس�ي 
برنامه هاي توس�عه را در کارنامه خ�ود دارد. او 
عضو هيئت علمي دانشگاه تهران نيز هست. با 
 او درباره فرآيندهاي نظارتي حاکم بر برنامه به
 گفت وگو نشستيم. اما نظر سبحاني بر اين است 
که اصوالما به چنين نوع برنامه هاي توس�عه اي 

که بعد از انقالب تجربه کرده ايم بي نيازيم و بايد طرح ديگر دراندازيم. 
***

  برنامه چهارم در حالي س�ال پاياني اجراي خود را پش�ت سر مي گذارد که 
بسياري از اهداف آن محقق نشده است. از ديدگاه شما چنين اتفاقي چه تاثيري 

بر تدوين و تصويب برنامه پنجم توسعه خواهد گذاشت؟
عدم تحقق اهداف برنامه چهارم به عوامل مختلفي برمي گردد. از جمله ساختار برنامه كه 
در بسياري از موارد قابليت اجرايي نداشته است. در عين حال مجريان نيز در مواردي به اجراي 
برخي از اصول و مواد اين برنامه باور نداشته اند. البته مقوالتي را هم مي توان در برنامه چهارم 
ديد كه اجراي آن آغاز شده اما عوامل فيزيكي و انساني براي دستيابي به تمامي اهداف كافي 
نبوده است. بنابراين ابتدا بايد به عوامل كندي تحقق اهداف توجه كرد. تعداد بسياري از مواد 
برنامه چهارم، اهدافي را نشانه گرفت اما امكانات پاييني براي دستيابي براي آن پيش بيني 
كرد. در مواردي نيز كلي گويي و غيرقابل سنجش بودن مواد برنامه چهارم به گونه اي بود كه 

اگر دولت آن كارها را انجام نمي داد نيز قابل بازخواست نبود. 
  چه مواردي از نظر شما قابل دستيابي نبوده است؟

آنچه به شكل قانون برنامه چهارم نهايي شد به لحاظ نداشتن قابليت اجرايي، مي توان 
به مواد مربوط به بهداشت و سالمت اشاره كرد. در اين مقوله شاخص هايي هدف گذاري شد 
كه دستيابي به آنها نياز بااليي به بودجه و نيروي انساني داشت كه اين امكانات طي سال هاي 
برنامه چهارم اصالدر حدود قدرت وزارت بهداش��ت نبود. يا مثالدر حوزه وزارت راه و ترابري 

اهداف بسيار ايده آلي طراحي شد كه امكان دستيابي به آن در اين سال ها وجود نداشت. 
  اما شايد نگاه برنامه چهارم براساس اين تدبير بوده تا شرايط قبلي پشت سر 
گذاشته شود ضمن اينکه مجلس هفتم نيز با طرح قوانيني مثل تثبيت قيمت ها 

اجراي برنامه را با مشکل مواجه کرد. 
اگر منظور شما اين است كه چون ماده 3 قانون برنامه چهارم حذف شد و منابع مالي الزم 
براي اموري كه گفتم تامين نشد من دو نكته را براي تكميل عرايض قبلي اضافه مي كنم. نكته 
اول اينكه يك برنامه وقتي به صورت قانون درمي آيد نظر اكثريتي در آن لحاظ مي شود. اين 
به آن معناس��ت كه هيچ دليلي وجود ندارد كه اگر مجموعه اي رسيدن به اهدافي مشخص 
را در نظر داش��ته مجموعه هاي بعدي هم لزومامانند آنها فكر كنند و همان اهداف و راه ها را 
بهترين و واقع بينانه ترين راه بدانند. ماده سوم برنامه چهارم توسعه وقتي حذف شد كه هنوز 
»برنامه چهارم«، »قانون« نشده بود. ماده سوم قيمت حامل هاي انرژي را از اول سال 1384 به 
قيمت فوب خليج فارس مي رساند. اين حكم، قابل اجرا نبود. افزايش چند برابري حامل هاي 
انرژي به اركان اقتصادي فشاري وارد مي كرد كه اكثريت مجلس به اين نتيجه رسيدند كه 
هدف گذاري اين موضوع قابل دستيابي نيست. البته دولت بعدي براي اجراي اين ماده بايد 
اليحه اصالح مواد برنامه را منطبق با اصالحيه ماده سوم ارائه مي كرد تا عدم تعادل حاصله را 
جبران كند ضمن اينكه من معتقدم عدم امكان اجراي اين برنامه فقط به منابع مالي بستگي 
نداشت. مثالدر اين برنامه، بيش از 100 سند مهم، ملي، اسناد توسعه بخشي و استاني بود كه 
قطعابه مشكل برمي خورد. هر كسي كه قدرت كارشناسي دولت را بداند مي تواند بفهمد كه 
امكان نوشتن 100 سند جامع و مهم براي هيچ دولتي وجود ندارد. حتي اگر ماده سوم حذف 

نمي شد دستيابي به اهداف حتي با پول هم ممكن نبود. 
  شما در صحبت هاي خود به عدم باورپذيري برنامه چهارم از سوي مجريان 
آن اشاره کرديد. ارزيابي ش�ما از نگاه نظام تصميم گيري کشور در مورد برنامه 

چهارم چيست؟
قانون گريزي كه اين همه »تقبيح« مي شود و متاسفانه قبح آن هم به دليل كثرت قانون 
گريزي از بين رفته، همين مسئله اي است كه شما به آن اشاره مي كنيد. هيچ كس حق ندارد 
اگر قانوني را قبول ندارد اجراي آن را متوقف كند. قانون برنامه هم يكي از همين موارد است. 
من حتي در مورد ماليات بر ارزش افزوده و دستور دولت نهم مبني بر توقف اجراي آن همين 
موضوع را در مجلس گوشزد كردم و گفتم در هيچ جاي قانون گفته نشده كه رئيس جمهور 

مي تواند قانوني را تغيير دهد يا متوقف كند. 
  آنچه شما مي گوييد از منظر اخالقي قابل بحث است اما جايگاه نهاد نظارتي 
کجاست. کشوري که قرار است تغييري در وضعيت خود ايجاد کند نياز به يک 
نهاد ناظر دارد. اين موضوع را قب�ول داريد؟ چه اتفاقي مي افت�د که دولت )هر 
دولتي( قانون گريزي را انتخاب مي کند و مجلس به عنوان نهاد نظارتي، از کنار 

آن مي گذرد؟
اگر بخواهيم به اين مسئله ريشه اي نگاه كنيم بايد به اين موضوع توجه كنيم كه كارهايي از 
قبيل نظارت بر قوانين، اجراي درست قانون و حتي قانون خوب نوشتن آيا جزء »علل« توسعه 
يافتگي است يا خود »معلول« توسعه يافتگي است؟ متاسفانه بسياري از اين قبيل مسائل 
را جزء »علل« توسعه يافتگي مي دانند در حالي كه من معتقدم اين مسائل جزء »معلول« 
توسعه يافتگي است. بسياري معتقدند اگر »حكمراني خوب« داشته باشيم به توسعه هم 
دست پيدا خواهيم كرد. من مي گويم اگر »توس��عه« پيدا كرديم واجد شرايط »حكمراني 
خوب« خواهيم بود. چون حكمراني خوب شرايطي را مي خواهد. مثالشفافيت يا قوه قضائيه 
كارآمد، كه همگي نتايج توسعه يافتگي اس��ت. اما از آنجا كه ايران يك كشور توسعه نيافته 
است شرايطي دارد كه امكان نظارت را آن طور كه از يك جامعه توسعه يافته انتظار مي رود، 
ندارد. قانون وجود دارد. قوه قضائيه وظيفه نظارت بر حسن اجراي قوانين را دارد و اين كار بر 
عهده سازمان بازرسي كل كشور گذاشته شده است. سازمان بازرسي قطعابايد گزارش هايي 
در مورد اجراي قوانين ارائه كند كه اين يا اتفاق نمي افتد يا اگر اتفاق مي افتد راجع به بعضي 

مواردي است كه در جامعه به آن حساسيت وجود دارد. 
  شما يکسري داليل را به عنوان »معلول« توسعه نيافتگي مطرح کرديد. از 

نظر شما »علت« توسعه نيافتگي در جوامعي با ساختار جامعه ايران چيست؟
به نظر من جامعه ايران اصالدر شرايطي نيست كه »برنامه توسعه اي« الزم داشته باشد. 
»توسعه« برآيند رفتارهاي معطوف به رشد اقتصادي است. جامعه اي را در نظر بگيريد كه طي 
سال هاي متمادي از نظر درآمد سرانه وضعيت مناسبي داشته و بعد از سال ها، تغييراتي در 
رفتارهاي اجتماعي، نگاه و طرز تفكرش نسبت به مسائل به وجود آمده. اين تغييرات، توسعه 
است. يعني تغييراتي نسبتاكيفي. بنابراين نمي توان در يك برنامه، توسعه را دنبال كرد. در اين 
برنامه ها بايد »رشد اقتصادي« را دنبال كرد. در رشد اقتصادي تمام اهتمام ما بايد مصروف به 
افزايش توليد در كشور باشد. يعني اگر نيروي انساني تربيت مي شود بايد در خدمت افزايش 
توليد باشد. اگر سرمايه داريم بايد به كار بيفتد، هر سرمايه اي كه باشد. جامعه اي كه توليد 
باال داشته باشد درآمد سرانه بااليي هم خواهد داش��ت و اين اگر به تدريج استمرار پيدا كند 
نخستين بذرهاي توس��عه را مي كارد. يعني حتي در بخش فرهنگ و هنر يا رسانه هم بايد 
اعتبارات را در خدمت زايش فرهنگ كار، تقبيح تنبلي و احساس اينكه بايد از ديگران جلو 
زد گذاشت. در واقع فرهنگ توسعه اي بايد توليد شود. فعاليت هايي كه وقتي بيننده مي بيند 
احساس كند »كار كردن« خوب است. اينكه ساعت كار در يك جامعه توسعه نيافته كاهش 

پيدا كند پسنديده نيست. 
  با اين فرآيندي که بحث کرديم برنامه پنجم توس�عه قرار است به زودي به 
مجلس تقديم شود. در اين شرايط و براي ورود به بحث برنامه پنجم فکر مي کنيد 

سرنوشت برنامه چهارم تکرار شود؟
من اطالع چنداني از مصوبات دولت در م��ورد برنامه پنجم ندارم. ام��ا با توجه به منابع 
موجودي كه براي كشور پيش بيني مي ش��ود و توان كارشناسي كشورمان حدس من اين 
است كه به صورت واقع بينانه در پنج سال آينده كارهاي جديدي رخ نخواهد داد. پيش بيني 
مي كنم دولت بيش از 100 بسته اجرايي كه ممكن است مسئله اي از مسائل كشور باشد مثل 
شغل، مسكن و ازدواج جوانان پيشنهاد كند كه چيزي شبيه احكام برنامه چهارم است. برخي 
از احكام برنامه چهارم را هم تنفيذ كند. من بعيد مي دانم كه مجموعه اي از مواد قابل سنجش و 
دقيق تر ارائه شود. رها شدن از وابستگي به نفت با روندي كه وجود دارد به نظر من بلندپروازانه 
است و عملياتي نخواهد ش��د چون مدام نياز و تقاضا توليد مي ش��ود. در مورد بهره وري هم 
فكر نمي كنم اتفاق خاصي بيفتد چون بهره وري به نوعي از توسعه يافتگي بستگي دارد كه 
با انضباط در خرج كردن توامان است. روند گذش��ته اين اميد را نمي دهد اما غيرممكن هم 
نيست. البته رشد اقتصادي بس��تگي به عواملي چون قيمت نفت در سال هاي آتي، شرايط 
جوي در بخش كشاورزي و از اين دست دارد. بعيد اس��ت رشد 5/5 درصدي فعلي به دست 

نيايد. يك مقداري بهره وري در اين ميان تعيين كننده است. 
  سوال آخر در مورد امنيت اقتصادي اس�ت. با توجه به شرايط کنوني 
فکر مي کنيد وضعيت و فضا براي توليد مس�اعد باش�د ي�ا در آينده اي نه 

چندان دور شاهد خروج سرمايه و رکود در سرمايه گذاري خواهيم بود؟
من تاثير مشكالت موجود در اقتصاد را قابل گذر مي دانم. فكر مي كنم شرايط با دنياي 
خارج و داخل عادي خواهد ش��د. آنچه پس از انتخابات رياس��ت جمهوري اخير رخ خواهد 
داد تالش براي اعتمادسازي اس��ت و بايد تالش كرد مردم به پاسخ س��واالت خود برسند. 
ما مشكالتي از قبل داشته ايم و اكنون از نظر سرمايه گذاري در داخل با شرايط فعلي، وضع 

سرمايه گذاري را بدتر نمي دانم.

ميدان گازي سلمان 
مشترك بين ايران و 

امارات است. ديرتر اجرا 
كردن قرارداد كرسنت 

موجب مي شود كه امارات 
متحده عربي همه گاز 
سلمان را برداشت كند

 Made      in
China
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多角形


