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ماشینی سنگین را در نظر بگیرید که در باتالقی
گیر افتاده است .سوختش رو به اتمام است ،موتورش
میزان نیســت ،مدتهاست کسی به روغنش نگاهی
نینداخته اســت .خودرو و سرنشینانش اندک اندک
در باتالق فرو میروند .صاحب شــرکت مســافربری
و مالک ماشــین که خوب از زیر و بــم خودرو آگاه
اســت در پاسخ به درخواســتها و برای رفع مشکل
به دنبال رانندهای هســت تا تکانی به ماشین بدهد،
هر از گاهی و فقط برای خاموش نشدن کامل خودرو
چند لیتری ســوخت به باک خودرو ریخته میشود.
مســافران داخل خودرو بدون آنکه متوجه باشند چه
اتفاقی در حال رخ دادن است ،نشسته بر صندلیهای
رنگ و رو رفته ماشین مشغول تکرار الفاظ و واژههایی
هستند که خود نمیدانند به چه کارشان خواهد آمد
و خــودرو همچنان در حال فرو رفتن اســت .زمانی
میگذرد ،رانندهای دیگر پشت فرمان مینشیند اما هر
چه که توانمند هم باشــد نمیتواند جز تکانی جزئی
و حرکتی میلیمتــری کاری از پیش برد .عدهای در

یادداشت

خارج از خودرو کارشناس مآبانه نظر میدهند ،شرکت
و مالک خودرو را زیر ســوال برده و سعی در معرفی
راننــده و کمکهای مورد نظر خود دارند .اما غافل از
اینکه باید دید آیا عزمی بــرای نجات این خودرو به
گل نشسته وجود دارد که اگر چنین باشد راه نجاتش
باید متفاوت از این باشد .خودروی سنگین نمادی از
نهاد عریض و طویل آموزش و پرورش کشــور است
که فرســودگی بخشهای مختلف آن از یک ســو و
مشکالت انباشته شده چندین دهه از سوی دیگر آن
را در باتالقی قرار داده است که جز با عزمی واقعی راه
نجاتی برایش متصور نیست .تغییر پی در پی وزرای
این نهاد همانند تغییر راننده همان خودرو است که
عمال توانایی حرکت از آن گرفته شــده است و قابل
تریــن و ماهر ترینها هم در این وضع کاری از پیش
نخواهند برد .این روزها با اســتعفای وزیر آموزش و
پرورش بازار گمانه زنیها و پیشنهادها برای جایگزین
وی داغ شده است .گروههای مختلف سیاسی در این
بین به دنبال تصاحب کرســی وزارتخانهای هستند

که به دلیل گســتردگی این نهاد بهترین محل برای
نمایش عزل و نصبهای جناحی شان است .اما سخن
معلمانــی که خود درون این خودرو به گل نشســته
تماشگر هیاهوی بیرون از آن هستند چیز دیگریست.
آنها میگویند که دولت قبل از مشــخص کردن وزیر
بعدی باید سیاست خود را در قبال آموزش و پرورش
مشخص کند و خیلی شــفاف بگوید آیا به توسعه از
مســیر آموزش و پرورش و سرمایه گذاری در این راه
اعتقادی دارد یا خیر .اگر آنگونه که در ظاهر میگویند
آموزش و پرورش ،نیروی محرکه توسعه کشور است
پس توجهی درخــور میخواهد و همه ارکان دولت
و نظام باید به کمکش بشــتابند ،همه آنهایی که به
دنبال سهم خواهی در این نهاد پر مسند هستند باید
که خواهان حضور متخصصان واقعی تعلیم و تربیت
در این نهاد شــوند تــا از درون و برون روحی تازه در
کالبدش دمیده شود و اما اگر اینگونه نباشد به یقین
بهترین گزینهها هم نخواهند توانست این کشتی به
گل نشسته را به سرمنزل مقصود رسانند.

نکاتی درباره حمله به زنگنه
هادی حقشناس

در اینکــه بیژن زنگنه یکــی از موفقترین وزرای
تاریخ جمهوری اســامی اســت ،تردیدی نیســت.
کسی که نهتنها در صنعت نفت ایران بلکه در سطح
کشورهای تولیدکننده نفت یا اوپک هم جایگاه ویژهای
دارد .چه به لحاظ شخصیتی و چه ازنظر دانشی که در
صنعت نفت از آن برخوردار است.
یادمان نرفته است که در شرایط پسابرجام زنگنه
در کمترین زمان ممکن ،ســهم ایران را از بازار نفت
پس گرفت .یادمان نرفته اســت که در همان شرایط
پسابرجام با افتتاح فازهای باقیمانده عسلویه توانستیم
ســهممان را از مخزن مشترک یا پارس جنوبی پس
بگیریم .یادمان نرفته اســت که آقــای زنگنه قبل از
دولتهای نهم و دهم سهم برداشت ایران را از مخازن
پارس جنوبی به ســقف  ۵۰درصد رســاند .اقداماتی
را که بیژن زنگنه در تولید و تأمین گاز پاالیشــگاهها
و منازل مســکونی انجام داد ،شــاید بتوان در حکم
شــاهکاری در صنعت نفت ایران دانست .امروز ما به
یمن پاالیشــگاه ستاره خلیجفارس میتوانیم بگوییم
که تولید بنزین ما بیشازحد نیاز اســت .آمریکاییها
که کاالهای زیادی را در فهرســت تحریم ایران قرار
دادند ،نتوانســتند ما را درزمینه مصرف بنزین دچار
مشکل کنند؛ چون بیژن زنگنه برای بنزین تمهیدی
اندیشــیده بود که نتیجه آن امروز بر همه ما آشکار
اســت .امروز نهتنها درزمینه بنزیــن بلکه در ارتباط
با ســایر فرآوردههای نفتی هم خودکفا هســتیم .در
زمســتان گذشته کسی احساس نگرانی نکرد که گاز
ایران قطع خواهد شــد یا ترکمنســتان به ایران گاز
نخواهد داد یا دیگر فرآوردههای نفتی کم خواهد شد.
خدمتی که زنگنه در صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی
به کشور کرد ،بسیار بزرگ و مهم است .سال گذشته
 ۴۳میلیارد دالر صادرات غیرنفتی داشتیم که بخش

عمده آن پتروشــیمی بوده اســت .اگر ایــران امروز
مشکل بنزین ،گاز و یا فرآوردههای پتروشیمی داشت،
حاشیهسازان امروز میتوانستند منتقد باشند و مدعی
شوند که زنگنه مقصر است؛ اما کدام عقل سلیم و آدم
آگاه و منصفی نمیداند که امروز صنعت نفت ،گاز و
پتروشیمی ما نهتنها کمبود ندارد و نیازهای داخلی را
تأمین کرده است بلکه مازاد برای صادرات هم دارد.
اگر امروز بیــژن زنگنه مورد حمله و جوســازی
گروهی خاص قرار میگیرد ،موضوع تازهای نیســت.
نهتنهــا در دولت آقای روحانی بلکــه در دولتهای
مختلف ،وزرایی که موفق بودند و دستاوردهای بزرگی
داشتند ،منشأ موفقیتها و دستاوردهایشان تن ندادن
به حاشیهها بوده اســت .آنها درنتیجه این مقاومت
در برابر حاشیهســازیها ،همواره مورد حاشیهسازی
واقعشــدهاند .موضوع وزیر نفت دولــت فعلی هم از
این قاعده بیرون نیست .شاخصهایی که ما امروز در
صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی داریم ،در هیچ مقطع
زمانی نداشــتهایم .امروز این بیژن زنگنه اســت که
میتواند ادعا کند اگر مجلس و سایر دستاندرکاران
قراردادهــای جدیــد نفتی یا همــان  IPCرا زودتر
مصوب کــرده بودند ،شــاید آن قراردادها در فضای
برجام عملیاتی شده بود و امروز به نتیجه رسیده بود.
آنوقت سهم اکتشاف و استخراج نفت و پتروشیمی
ایران بیش از وضعیت فعلی بود .اگر در روند تصویب
قراردادهای  IPCاخالل ایجاد نمیشد ،صنعت نفت
ما از اینکه امروز هســت ،شــرایط مطلوبتری هم
میداشــت .با همه این اوصاف حاشیههایی که برای
زنگنه ایجادشده ،نسبت به دستاوردهایی که صنعت
نفت در سالهای گذشته به دست آورده ،چیز مهمی
نیســت .بهویژه اگر موفقیتهای وزارت نفت در دوره
او را با بقیه بخشهای کشــور مقایسه کنیم ،قاطعانه

باید به این وزیر موفق نمره ممتاز بدهیم .حاشیههای
ایجادشــده برای ایــن وزیر موفق بهجــای اینکه از
دغدغههای صنایع نفت ،گاز و پتروشــیمی برآمده و
محرک آن نگرانی برای منافع ملی بوده باشد ،ناشی
از دغدغههای سیاسی و جناحی حاشیهسازان است.
بهعنوانمثال یکی از مــواردی که مطرح میکنند و
محلــی از اعراب ندارد ،موضوع اصــل  ۴۴در ارتباط
با ساخت پاالیشگاه اســت .وزارت نفت همواره آماده
صدور مجوز ساخت پاالیشــگاه به بخش خصوصی
بوده است .منتهای مراتب این خود بخش خصوصی
است که تمایلی به سرمایهگذاری در این بخش ندارد
و دلیل آنهم روشن است .بخش خصوصی در ایران به
دنبال سرمایهگذاری در بخشهایی است که بازدهی
کوتاهمدت داشته باشــد و بهاصطالح در کوتاهمدت،
اصل و ســود ســرمایه را بــه او برگرداند .ســاخت
پاالیشگاه ســرمایهگذاری زیرساختی تلقی میشود
و بازگشــت اصل و سود ســرمایه طی کوتاهمدت و
حتی میانمدت در آن میســر نیست .بنابراین بخش
خصوصــی تمایلی به ورود به آن ندارد .همانطور که
مث ً
ال مایل به سرمایهگذاری در ساخت آزادراه نیست
چون نهتنها تا پنج سال به سود نمیرسد بلکه حتی
بازگشت اصل ســرمایه او هم ممکن است  ۱۰سال
طول بکشد .به این دلیل آزادراه مانند پاالیشگاهسازی
جذابیتی برای بخش خصوصی ندارد .برعکس سکه،
ارز ،مسکن ،زمین و خودرو که همواره زمینه جذابی
برای ســرمایهگذاری بخش خصوصی در ایران است.
با این اوصاف انتقاد به وزارت نفت درزمینه ســاخت
پاالیشگاه نهتنها توجیهی ندارد بلکه باید آن را صرفاً
بهپای همان حاشیهســازیهایی گذاشت که بهجای
منافع ملی ،منویات دیگری را دنبال میکنند.
* اقتصاددان و نماینده اسبق مجلس

خبر خوب برای بانوان والیبالدوست

به سالن مسابقه بروید و لیگ ملتها را از نزدیک ببینید

مدیــر کل ورزش و جوانــان آذربایجان غربی
گفت :هیچ گونه مهندســیای درخصوص فروش
بلیــت و تعیین جایگاه بانــوان در بازیهای لیگ
ملتهای والیبال در ارومیه نداریم.
به گزارش خبرآنالیــن؛ عبداهلل چمن گلی در
نشســت خبری هفته سوم لیگ ملتهای والیبال
 ۲۰۱۹در مورد علت اینکه چرا تیمهای لهستان،
کانادا و روســیه با پــرواز مســتقیم وارد ارومیه
نخواهند شد و پس از حضور در تبریز عازم ارومیه
میشوند اظهار کرد :هر ســه این تیمها از طریق

شرکت هواپیمایی که اجازه فرود در فرودگاه تبریز
را دارند وارد ایران میشوند.
مدیــرکل ورزش و جوانــان آذربایجان غربی
ضمــن قدردانــی از تالشهای انجام شــده برای
میزبانی ارومیه در این دوره از بازیها با اشــاره به
اینکه در طول ماههای گذشــته جلسات متعددی
با ســازمانها و ارگانهای مرتبط و با امام جمعه
ارومیه داشتیم گفت :این میزبانی حاصل یک کار
تیمی بوده اســت اگرچه در برخــی موارد اهالی
رسانه به ما انتقاداتی را وارد میکنند اما باتوجه به

***
ایران یک  -کره جنوبی یک

اینک مسابقات جهانی است و اقدامات خاصی دارد
چینش تماشاگران و خبرنگاران کام ً
ال با دستورات
آنها انجام میگیرد.
چمنگلی در پاسخ به این سوال که آیا جایگاه
بانوان و حضور آنها در سالن گزینشی شده است،
گفت :به هیچ عنــوان چنین چیزی صحت ندارد
و هیچ کــدام از جایگاهها چه بــرای بانوان و چه
برای آقایان مهندسی شده نیست ،همچنین بلیت
فروشیها به همین منظور اینترنتی انجام میشود
که حق کسی پایمال نشود.

تیم ملی مدل ویلموتس هم به کره نباخت
دیدار دوســتانه ایران و کرهجنوبی در سئول با
تســاوی یک -یک خاتمه یافت .به گزارش ایسنا،
دیدار دوســتانه تیمهای ملی ایران و کرهجنوبی
از ســاعت  ۱۵:۳۰روز گذشــته در ورزشگاه جام
جهانی سئول برگزار شــد .این بازی در نهایت با
تســاوی یک  -یک خاتمه یافت .هوانگ در دقیقه
 ۵۸برای تیــم ملی کرهجنوبــی و یونگ (گل به
خودی) در دقیقه  ۶۲برای ایران گل زدند .ریوجی

ســاتو از ژاپن به همراه دو کمک داور هموطنش
قضاوت ایــن بازی را بــر عهده داشــت .مارک
ویلموتس در نشست خبری پس از بازی تیم ملی
مقابل کره جنوبی عنوان کرد :این مسابقه اگرچه
دوســتانه بود اما از نظر من یک دیدار در ســطح
بســیار باال بود .هر دو تیم قــدرت زیادی از خود
نشــان دادند .فکر میکنم تماشاگران از تماشای
این مســابقه که فرصتهای زیــادی را به همراه

داشت ،راضی باشــند .وی درباره تجربه رویارویی
با کــره جنوبی در جام جهانی  ۲۰۱۴و تفاوت دو
بازی گفت :من فکر میکنم شــرایط آن دیدار با
این بازی قابل مقایسه نیست .در حال حاضر چند
هفته اســت که لیگ ایران تعطیل است اما لیگ
کره جریان دارد .با ایــن وجود بازیکنان ایران در
این مســابقه توانستند نمایش بسیار خوبی داشته
باشند .آنها در این بازی جنگنده ظاهر شدند.

یادداشت وارده
ضرورت میدانداری بخش خصوصی در دوره تحریم
علیاصغر زبردست ،رئیس اتاق همدان

جنگ اقتصادی ایاالت متحده علیه ایران ادامه دارد و
دولت ترامپ در اواسط خردادماه ،صنعت پتروشیمی
ایران را مشــمول تحریم کرد .این سلســله تحریمها
البته انگیزههای آشکار و پنهانی دارد که سویه آشکار
آن تحت فشــار قرار دادن تهران بــرای بازنگری در
سیاســتهای منطقهای و ســویه پنهان آن برنامهای
کالن در قالب جنگی تجــاری علیه رقبای اقتصادی
واشــنگتن با هدف تقویت اقتصاد آمریکا است و ایران
صرفا تکهای از پازلی بزرگ محسوب میشود.
اینکه چرا ایران-الاقل به لحاظ رسانهای -در مرکز این
اقدامات قرار گرفته و به چه دلیل تحریمهای تحمیلی
علیه اقتصاد ایران به رغم مخالفت لفظی همه کشورها ،یک به یک اجرایی
میشوند نکات قابل تاملی اســت که کارشناسان مکررا به آن پرداخته و
میپردازند ،اما موضوع مهم از چشم انداز این یادداشت ،راهکارهایی برای
کاهــش آثار تحریمها اســت .در عین حال ،یــادآوری این نکته ضروری
اســت که کاهش آثار تحریمها لزوما به معنای دور زدن آنها نیست ،بلکه
منظور اتخاذ تدابیر و راهکارهایی اســت تا اساسا امکان تحریم موسسات
و بنگاههای اقتصادی و مالی ایران کاهش پیدا کند یا شــرکای اقتصادی
تمایل کمتری به تبعیت از تحریمهای یکجانبه داشته باشند.
از آنجاکه رهبران ایاالت متحده با بیان اینکه اقتصاد ایران عموما در دست
نهادهای حکومتی قرار دارد و درآمدهای آن نصیب مردم نمیشود تقالیی
مذبوحانه برای توجیه «رســوایی اخالقی» اعمال تحریم انجام میدهند،
میتوان اســتدالل کرد که اگر بخش خصوصی واقعــی میداندار عرصه
اقتصادی کشور شود و از نفت و گاز و پتروشیمی گرفته تا صنایع سنگین
و ســبک ،کشاورزی ،معادن ،خدمات و گردشــگری و ...اثری از حضور و
فعالیت و مشارکت نهادهای حکومتی اعم از نظامی و غیرنظامی به چشم
نخورد ،انگیزه و ارادهای برای اعمال و تشــدید تحریمها و اجرای تمام و

کمال آنها وجود نخواهد داشت.
بــا این وصــف ،اهمیت بخش خصوصــی واقعی
برای اقتصاد ایــران همانند اقتصاد کشــورهای
توســعهیافته و پیشــرفته به حــوزه اقتصادی و
اجتماعی محدود و منحصر نمیشــود ،بلکه واجد
دستاوردهای سیاسی و امنیتی است.
تصمیم به تقویت بخش خصوصی و بازگذاشــتن
دست صاحبان کســبوکار برای حضور در بازار
مســتلزم اجماع و ارادهای در میان تمام ارکان و
نهادهای حکومتی است تا با ریلگذاری صحیح و
قاعدهگذاری درست در اقتصاد این مسیر را هموار
کننــد .در عین حال ،بخش خصوصی و تشــکلهای آن نیز در این روند
نباید صرفا تماشاگران و ناظرانی منفعل باشند.
در این راستا ،نقش اتاق بازرگانی بهعنوان پارلمان بخش خصوصی و یکی
از معتبرترین و باســابقهترین تشــکل فعاالن اقتصادی در ایران و جهان
میتواند تعیینکننده باشد .اتاقهای بازرگانی سراسر کشور که در تالقی
و تعامل با یکدیگر و تشکلهای اقتصادی ،هیات نمایندگان اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی ایران را تشکیل میدهند ،ظرفیتهای فراوانی
بــرای ایجاد رونق اقتصادی از طریق تولید صادرات محور و تعمیق روابط
بازرگانی و تجاری ایران با ســایر کشورهای جهان دارند ،مشروط بر آنکه
اراده و حســن نیتی برای اســتفاده از آنها در نهادهای حاکمیتی وجود
داشته باشد.
این اراده البته در خأل شــکل نمیگیرد ،بلکه عالوه بر معادالت سیاسی
و اقتصادی ،متاثر از رویکرد هیات نمایندگان و هیات رئیســه اتاق ایران
است تا با اســتفاده از مجاری قانونی و ارتباطی موجود هم تصمیمگیران
را به واگذاری امور به بخش خصوصی ترغیب و تشــویق کنند و هم افکار
عمومی را با این تصمیمات همراه و همسو کنند.

