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نقش مدیریت شهری
در ارتقای سرمایه اجتماعی

ادامه از صفحه اول:

با گسترش سکونت در شهرها و پیدایش مسائل و
مشکالت بی سابقه اجتماعی مرتبط با این مسئله
از قبیل کاهش مشــارکت ،انسجام و همبستگی
اجتماعی ،مدیریت شــهری به عنوان مهمترین
نهادی که در حوزه اداره شــهرها با شهروندان در
ارتباطی مســتقیم میباشــند ،نقشی اساسی در
ارتقای ســطح ســرمایه اجتماعی شهروندان ایفا
مینماید.
از دیرباز در ســکونتگاههای شهری ،سرمایههای
گوناگونی از قبیل سرمایههای طبیعی ،فیزیکی،
انســانی و مالی مورد توجه جدی مدیریتی قرار
داشته و در حال حاضر سرمایه اجتماعی و نقش
آن در انســجام بخشــی میان روابط شهروندان
با یکدیگر و روابط میان شــهروندان با سازمانها
و نهادها نیز اهمیتی اساســی یافته است .ناگفته
پیداســت مدیریت شــهری ،وظیفــه مدیریت
سرمایههای شــهری را از تمامی جهات به عهده
دارد .علیرغــم آنکه در بســیاری از مواقع کمبود
ســرمایه فیزیکی به عنوان مهمترین عامل عدم
توسعه معرفی میگردد ،اما تجربه نشان داده وجود
یک سرمایه اجتماعی قابل اتکا ،در تمامی مواقع
بخصوص در شــرایط بحرانی میتواند بسیاری از
موانع توســعه را از میان بردارد .اینگونه است که
توجه به سرمایههای فیزیکی و اجتماعی به صورت
توامان در شهرها ،زمینه ساز تحقق عدالت شهری
اســت و این مسئله در مباحث نوین شهرسازی و
در ســاخت فضای شهری به عنوان یک محصول
اجتماعی مورد توجه جدی متخصصان این حوزه
قرار گرفته اســت .به عبارتی دیگر در یک حیات
مدنی شــهری که از ارکان اصلی شهروند ،فضای
شــهری و مدیریت شهری تشــکیل شده است،
حفظ و توسعه ســرمایههای اجتماعی ،عنصری
ضروری برای ارتقای ســامت جامعه به شــمار
میآید .چنین سرمایهای حاصل تعامل اجتماعی
متقابل ،اعتماد متقابل ،احســاس هویت جمعی
و گروههای اجتماعی اســت که مدیریت شهری
موظف به فراهــم آوردن زمینههــای تحقق آن
میباشد .ســرمایه اجتماعی زمینه ساز به وجود
آمدن قواعدی میان شهروندان و جامعه میگردد
که بر اســاس آن انتظارات و توقعــات خود را از
یکدیگر تنطیم میکنند و ضمن قاعده مند نمودن
رفتارهای فردی و اجتماعی ،مشــارکت پذیری و
مشارکت شهروندان را در جامعه باعث میگردد.
امروزه در جوامع توسعه یافته ،مدیریت شهرهای
بزرگ و کوچک مســتقل از هر نهاد یا ســازمان
غیرارگانیک اداره میشود .به عبارتی دیگر شهرها
بر اســاس نیاز و خواســت شــهروندان از جمیع
جهات ،توســعه یافته و اداره میشوند .در چنین
جوامعی ســرمایه اجتماعی به مثابه چسبی که
میان انواع سرمایههای جامعه ارتباط و چسبندگی
الزم را ایجاد میکند ،تمــام توان موجود را برای
رسیدن به رشــدی پایدار متمرکز مینماید .ارائه
آموزشهای حرفهای به کارکنان شهرداریها برای
اصالح روشهای تعامل با شهروندان در مراودات
مستقیم ،شفافسازی مالی و اطالعرسانی دقیق
در خصــوص نحــوه و چگونگــی انجــام اجرای
طرحهای شــهری به شهروندان ،ارتباط مستقیم
و رودرو در تمــام ســطوح مدیریت شــهری با
شــهروندان بهصورت منظم و پیوسته و نیز ایجاد
زمینه مشارکت کارکنان شهرداریها در تصمیم
گیریهای کالن مدیریتی از اصول اولیه و اجرایی
ایجاد سرمایه اجتماعی در شهرها میباشد.

رفتار شناسی مجازات

ادامه از صفحه اول:

بنابراین ســرعت عمل در اجــرای تنبیه یکی از
ضرورتهای بنیادی در تحقق روح پیشگیری در
فلسفه تنبیه است .اما باید دقت داشت که عدالت
وصداقت نباید قربانی ســرعت در تنبیه شــود.
از سوی دیگر طوالنی شــدن زمان بین تخلف و
مجازات موجب کمرنگ شدن تنبیه در بدنه افکار
عمومی خواهد شــد .دومین اصل اساسی؛ نسبت
مجازات با تخلف و بزه است .درهمین اختالسهای
براندازانه ،زندان مجازات مناسبی با بعضی از این
رفتارهای غیراخالقی و ضد ملی نیست .اگر یک
قاچاقچی مواد مخدر به جرم افســاد نســلها و
ایذای اجتماعی اعدام میشــود ،یک اختالسگر
هم باید به جرم تخریب ســرمایههای اجتماعی و
تضعیف اعتماد عمومی اعدام شــود .ممکن است
بعضی اســتدالل نمایند که اگر اعدام قاچاقچیان
و تولیدکنندگان مواد مخدر مشکل گشا بود امروز
نباید  ۶۵درصد از زندانیان در ارتباط مستقیم با
ایــن بالی قرن بودنــد و اینهمه معتاد در جامعه
حضور نداشت .درپاسخ به این عزیزان باید عرض
کنم ناقص وناتمام بــودن چرخه درمان و فقدان
برنامههای جامعهپذیری و خانوادهپذیری و بیکاری
و فقر درمانی در دوران پســا درمان از اصلیترین
دالیل عدم ریشه کنی مواد مخدر درکشور است.
در مورد اختالســگران از آنجا که آنها یاغیان بر
ملت ونظام هستند جرائمی به مراتب سنگینتر
وگناه آلودهتر از قاچاقچیان دارند و هرکس درهر
شکل از آنها حمایت نماید به آرمانها وارزشهای
فرهنگی و دینی ملی ما خیانت کرده است .یکی
از این افراد را به خاطر مســایل شغلی میشناسم
که به ابر بدهکار مشهور شده است چرا که وی با
اسناد جعلی و با همدستی یکی دونفر از مدیران
یک شــرکت ،میلیونها تن محصول را گرفته و
فروخته و زندگی فوق رویایی برای خود در داخل
وخارج ســاخته اســت .حاال اگر وی و یا امثالهم
باچند ســال زندان که آنهم برایشان هتل شش
ســتاره میباشد مجازات شــوند ،دردی از دردها
دوا نخواهد شد.همه میدانیم که مجازات سنگین
این افــراد که زالوهای اقتصادی وزامبیهای ملی
هســتند ،حداقل آبی بر آتش جگر تهیدســتان
ومادران وپدران داغدار و انسانهای دلشکسته از
تبعیضها و نابرابریها خواهند ریخت.
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سایه تورم بر هیئتهای عزاداری باعث شده که آنان از تنوع غذایی خود بکاهند

عدس پلو به جای چلوکباب
در آغــاز ماه محرم و با اینکه خرید هئیتها هنوز
آفتــاب یزد -گــروه اقتصادی :همه ســاله با
به صورت جدی آغاز نشــده است قیمت مرغ در
فرارسیدن ماههای محرم و رمضان انتظار میرود
خردهفروشیها کاهش نسبی داشت بهطوریکه از
قیمت برخی اقالم غذایی افزایش یابد .گوشت ،مرغ
 11هــزار تومان به کانال هشــت و نیم تا  9هزار
و برنج از جمله این اقالم هستند که قیمت آنها در
تومان بازگشته است.
این ماهها افزایش مییابد؛ چرا که تقاضا برای خرید
یوســفخانی با ابراز تاســف از این کاهش قیمت،
آنها به شدت باال میرود.
گفته اســت گرچه این کاهش قیمت بین 1500
گرانیهای افســار گسیخته امســال اما وضعیت
تا دو هزار بــوده اما این
نامشــخصی را در آستانه
رئیــس اتحادیه فروشــندگان امر تولیدکننده را متضرر
محرم در بازار مواد غذایی
حاکم کــرده اســت .در پالســتیک هــم تایید کــرده که میکند.
محافــل مردمی بحث بر سودجویان ،قیمت مواد اولیه ظروف وی گفت در حال حاضر
خردهفروشــیها مرغ را
سر این اســت که با روند
یکبارمصرف را تا ۱۰برابر گران کردهاند
بیــن  8900تــا 9700
افزایش قیمتها تکلیف
تومان بــه مصرفکننده
هیئتها و نذریهای آنها
قیمت مواد اولیــه ظروف یکبار عرضه میکننــد که این
چه خواهد شد؟
افزایش قیمتها در آستانه مصرف یــک و نیم برابر شــده اما کاهش قیمــت به علت
محرم همه ســاله وجود سودجویان سعی دارند سود  10برابری کاهش تقاضا بوده است.
داشته و بررسی وضعیت ببرند؛ ضمن آنکه مــواد اولیه تولید وضعیــت گوشــت هم
سالهای قبل نشاندهنده ظروف یکبار مصرف به پتروشیمیها چنــدان رضایتبخــش
تایید این موضوع اســت .باز میگردد که مســتقل هســتند و نیســت .قیمت گوشت
گوسفندی بین  48تا 65
اما طی چند ســال اخیر
وابستگی به خارج ندارند
هزار تومان و گوشت گرم
( از ســال  95به اینسو)
گوساله نیز بین  50تا 56
در آســتانه ورود بــه ماه
هزار تومان در نوسان است.
محرم ،مســئوالن از کاهش قیمت مرغ و گوشت
در همینباره حمید ورناصری مدیرعامل شرکت
خبر میدهند.
پشــتیبانی امــور دام ،چنــد روز قبــل گفت :با
برخی کارشناســان میگویند :دولت با تخصیص
برنامهریزیهای انجام شده حجم واردات گوشت
سوبســید به مواد غذایی در آســتانه محرم سعی
در آســتانه ماه محرم افزایش یافتــه و این کار با
میکنــد بازار آن را کنترل کند تا خللی در عرضه
شدت و سرعت بیشتری انجام خواهد شد؛ ضمن
اقالم مورد نیاز هئیتها و تکایا ایجاد نشود اما در
آنکه قیمت گوشت گوساله منجمد  29هزار تومان
عمل تاثیر افزایش قیمتها در بازار به وضوح قابل
تعیین شده است..
لمس است.
در بازار برنج هم عالمت مثبتی مشــاهده نشــده
> وضعیت روغن ،مرغ ،گوشت و برنج
است .برنج ایرانی را که حتی نمیشود به سمتش
رفت چرا که قیمت آن از  8500تا  16هزارتومان
دو ماه قبل از محــرم ،نگرانیها از افزایش قیمت
در نوسان است و تنها برنج هندی است که آن هم
مواد غذایی احســاس شــد اما گویا برای برطرف
با وجود افزایش قیمــت ،در مرز  7500تا 7800
شدن این نگرانی ،راهکاری از قبلاندیشیده شده
تومان بوده است.
بود .یکــی از اقالمی که دغدغه جدی ایجاد کرده
بود قیمت روغن بود .با این حال برای این مشکل
> جهش قیمت سفره و ظروف یک بار مصرف
گفته شد که دو کشتی بار روغن در راه ایران و بر
در آغاز ماه محرم طبــق اخبار واصله به خبرنگار
روی آبهای کشور است بنابراین تا قبل از شروع
آفتاب یزد بازار احتکار هم داغ است و گویا برخی
ماه محرم مشکل روغن در بازار حل خواهد شد.
بدشــان نمیآید اقالم مصرفی مربوط به عزاداری
این اظهــارات را محمد آقاطاهــر رئیس اتحادیه
حسینی را به قیمتهای گزافتر بفروشند تا از این
بنکــداران برنج و حبوبات مطرح کــرد که البته
نمد کالهی برای خود درست کنند.
اســتناد او به وعدههای وزارت صنعت بود .آنگونه
باال رفتن عجیب قیمت ظــروف یک بار مصرف،
که بررســیهای بازار روغن نشان میدهد یکی از
هیئت داران را نگران کرده است .این افزایش قیمت
کارخانهها به صورت قطره چکانی روغن وارد بازار
در دهه اول محرم محســوستر است ،در نتیجه
میکند اما این مقام مســئول گفته است که بقیه
احتمال دارد با گران شــدن نرخ این اقالم ،امسال
کارخانهها مرتب در حال تولید و عرضه هستند و
هئیتها مجبور شوند سفره نیندازند و غذاها را نیز
مشکلی از این بابت نیست.

در ظروف مسی یا مالمینی
به عزاداران بدهند.
رئیساتحادیه فروشندگان
پالستیک هم تایید کرده که
سودجویان ،قیمت مواد اولیه
ظروف یکبارمصرف را تا ۱۰
برابر گران کردهاند.
وی میگویــد :قیمت مواد
اولیه ظروف یک بار مصرف یک و نیم برابر شــده
اما سودجویان سعی دارند سود  10برابری ببرند.
ضمن آنکه مواد اولیه تولید ظروف یک بار مصرف
به پتروشیمیها باز میگردد که مستقل هستند و
وابستگی به خارج ندارند.
مقیمی اضافه میکند :البته افزایش قیمت فعلی
شش برابری است.
این افزایش قیمت در مازندران بیشتر بوده ضمن
آنکــه اخباری هم در خصــوص احتکار و کمبود
سفره و ظروف یک بار مصرف منتشر شده است؛
پدیــدهای که این روزها دامنه آن متنوع شــده و
احتکار در بیشــتر اقالم مورد نیــاز مردم را در بر
میگیرد.

>

گرانتر شدن طبل ،زنجیر ،عالمت و سنج

بازار اقالم دستهجات عزاداری نیز از افزایش قیمت
بینصیب نمانده است و همین امر موجب شده که
مطابق بررسیهای صورت گرفته ،وضعیت این بازار
در شرایط رکود باشد.
با وجودی که فعالیت تکایا و هیئتها آغاز شده اما
فروشندگان عالمت و طبل و سایر اقالم میگویند
فعال در شرایط کسادی به سر میبرند.
نکته جالب آنکه کاالهای تشریفاتی مراسم عزاداری
مثــل طبل و زنجیــر افزایش قیمــت  15تا 25
درصدی داشــتهاند و ظاهرا به نظر میرسد با این
افزایش قیمت ترجیح برخی این است که عطای
این اقالم را به لقایش ببخشند و امسال را سادهتر
عزاداری کنند.
فروشــندگان میگویند پارچهای را که پارســال
 2200تومان میخریدند امسال هفت هزار تومان
خریــداری کردهاند .در این بین قیمت عالمت که
بیشــتر اجزای آن از آهن است سرسام آورتر بوده
و از  450هــزار تومان تا  17میلیون تومان خرید
و فروش میشود.

>

غذای نذری هیئتها چه خواهد بود؟

امســال شــرایط برای هیئتهای عــزاداری که
غذای نذری میدهند تا حدی سختتر هم شده
بهطوریکــه از کمکهای نهادهای شــهری به
هیئتها هم خبری نیســت؛ اما با این وجود قرار
نیست نذریپزیها تعطیل شوند.

چ بنی به هیئتها برای خرید نمیدهد ضمن
هی 
یکی از هیئت داران معروف تهران در گفتوگو با
خبرنگار آفتاب یزد گفت :سال گذشته شهرداری
اینکه ردیــف بودجه برگزاری نمایشــگاه «عطر
در قالب «عطر ســیب»  400هــزار تومان بن به
ســیب» حدود هفت میلیارد تومان بود اما امسال
توانستیم با ســازوکارهایی کهاندیشیدیم و حذف
هیئتهای عزاداری میداد که امســال با مخالفت
بنهای خرید ،نمایشگاه را با حدود  700میلیون
شورای شــهریها ،این موضوع منتفی و محدود
شده است.
تومان برگزار کنیم که مثال گوشــت با  30درصد
«میثم .م» میافزاید :امسال فقط یک گونی برنج
تخفیف در آنجا عرضه میشود.
بازار احتکار هم البته این روزها داغ شــده است.
 10کیلویی هندی و دو عدد مرغ یخی میدهند
که این میزان برنج جوابگوی  60نفر هم نیســت،
مســئول یکی از هیئتهای مذهبــی در منطقه
در حالیکه سالهای قبل هشت گونی برنج به هر
جنوب شــرق تهران میگوید :برای تهیه اقالم به
چند فروشگاه محلی مراجعه کردیم اما گفتند فعال
هئیت میدادند.
وی دربــاره غذاهای نذری امســال بــا توجه به
فروش نداریم!
گرانیها گفت :هرچند قیمت مرغ پایین آمده اما
«مجتبی .د» هم میگوید :به ما میگویند قیمت
اصال برای هئیتها بهصرفه نیســت ،در حالیکه
برخی چیزها ارزان شــده اما ما قیمت گرفتیم و
در تهیه خورشت قیمه،
متوجه شدیم قیمتها باال
گوشتها خرد و کوچک
فروشندگان میگویند پارچهای را که رفته است البته اگر همین
میشوند و با سیب زمینی پارسال  2200تومان میخریدند امسال جنس گران را هم بتوانیم
و لپه و خورشت به میزان هفت هزار تومــان خریداری کردهاند .پیدا کنیم.
بیشتری میتوان عزاداران در این بین قیمت عالمت که بیشــتر بررسی بازار نشان میدهد
حسینی را اطعام داد.
افزایش تقاضا برای مرغ در
اجزای آن از آهن است سرسامآورتر
به گفته این بانی هیئت،
آســتانه محرم چشمگیر
طبــخ غذاهــای نذری بوده و از  450هزار تومان تا  17میلیون نبوده است اما هئیت داران
مثل عــدس پلــو ،لوبیا تومان خرید و فروش میشود
توجهــی به ایــن کاهش
پلــو و خورشــتها مثل
قیمت ندارند و ناچارا برای
قرمه ســبزی و بادمجان
«میثم» وضعیت امســال هیئتها تهیه اقالم نذری بیشــتر
مقرون به صرفهتر به نظر و تکایا را بسیار نگرانکننده میداند به سمت گوشت گوساله
میرســد گرچه آن طور و با اشــاره به گران شــدن اقالم و خورشــتی ارزانقیمــت
که شنیده شده خیلی از
خواهنــد رفــت .یکی از
خدمات میگوید :ســال گذشــته
هیئتها به خاطر مسائل
اعضای هئیت امنای یک
داربســت هیئت را با 400هزار تومان
اقتصادی ،امســال دیرتر
تکیه در شــرق تهران که
شــروع خواهنــد کرد و میبستیم اما امسال از ما یک میلیون هیئت او از قدمت زیادی
ایستگاههای صلواتی هم و 400هزارتومان گرفتند!
هــم برخــوردار اســت،
که هر ســال تا این موقع
بــه خبرنگار آفتــاب یزد
آماده شده بودند ،هنوز شروع بهکار نکردهاند.
میگوید :گرچه قیمت گوشــت گران است و مرغ
«میثم» وضعیت امسال هیئتها و تکایا را بسیار
ارزان شده اما زرشک پلو با مرغ یک غذای الکچری
نگرانکننده میداند و با اشاره به گران شدن اقالم
است که به هر حال صرف نمیکند؛ در نتیجه ارزان
و خدمات میگوید :ســال گذشته داربست هیئت
شدن آن تاثیری در تنوع سفره محرم ندارد؛ کباب
را با  400هزار تومان میبســتیم اما امسال از ما
هم که در سنوات قبل در سفره برخی تکایا حضور
یکمیلیون و  400هزار تومان گرفتند!
داشت با گران شدن گوشت صرفه اقتصادی ندارد
در همین خصوص ولیاهلل شــجاع پوریان معاون
ضمن آنکه امکان افزایش قیمت تا روزهای نزدیک
شــهردار تهران گفته اســت شــهرداری امسال
به عاشورا و تاسوعا هم وجود دارد.

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران در گفت و گو با آفتاب یزد:

آفتاب یزد -گروه اقتصادی :قیمت هر بشــکه نفت اوپک در
حــال حاضر بیش از  74دالر اســت و قیمت هر بشــکه نفت
برنــت با رقمی بیــش از  77دالر معامله میگــردد .در حال
حاضر هربشــکه نفت ســنگین ایران رقمی در حدود  72دالر
ارزشگذاری میشود .سال قبل در همین ماه این عدد  51دالر
به ازای هربشکه نفت بود که نشان از افزایش قیمت  20دالری
نفت ایران در بازار دارد .همچنین در مدت مشابه در سال قبل
(شهریورماه) دالر رقمی در حدود  3900تومان معامله میشد
که این عدد در حال حاضر در بازار آزاد با میانگین  14000تومان
برآورد میشود .در واقع هر بشکه نفت ایران اگر شهریورماه سال
قبل برای دولــت به مثابه قریب  200هزار تومان درآمد ریالی
بههمراه داشت ،در حال حاضر هر بشکه نفت ایران یک میلیون
تومان ارزش ریالی دارد .این اتفاقی است که در تاریخ صادرات
نفت ایران بیسابقه بوده است .با تو.جه به آنکه دولت نیز در انتها
یک شخص حقوقی صادرکننده محسوب میشود و ارز حاصل
از صادرات نفــت و فرآوردههای نفتی را به صورت ارز ،اعتبار و
کاال وارد کشور میکند حال پرسش این است با توجه به افزایش
 5برابــری درآمد ریالی دولــت از فروش نفت و با لحاظ کردن
تحریمهای نفتی آمریکا آیا این افزایش درآمد میتوان کاهنده
ضربه ناشی از کاهش تحریم نفت باشد .با سید مهدی حسینی
گفت و گو کردیم ،او برای مدت طوالنی در جریان تمام جزئیات
قراردادهای بین المللی صنعت نفت ایران قرار داشته است.

>

میدان جنگ نفتی

بــوی نفت از تمام نقاط جبهه جنگ اقتصــادی میان ایران و
ایاالت متحده به گوش میرسد .مایک پمپئو وزیر امور خارجه
ایاالت متحده از مذاکره با هندوستان که دومین مشتری بزرگ
نفت اســت برای کاهش خرید نفت از ایران آن هم « در رابطه
با جزئیــات و تمام موارد فنی » خبــر داد ،هر چند وزیر امور
خارجه هندوســتان اعالم کرد که آن کشور هرگز واردات نفت
از ایــران را قطع نخواهد کرد .هنــد اعالم کرد که واردات نفت
و میعانات نفتی از ایران را با اســتفاده از نفت کشهای ایرانی
و اعتبــارات بیمهای این کشــور در دســتور کار قرار میدهد.
همچنین وزیر راه و شهرســازی ایران پیش از این در راستای
توافقات دو کشــور اعالم کرده بود که اپراتوری بندر چابهار به
یک شرکت هندی واگذار میشود تا این بندر به عنوان دروازه
صادراتی هند به آسیای میانه به کار رود .طرحی که سالهاست
توگو شده است.
در مذاکرات تجاری دو کشــور بر سر آن گف 
ژاپن البته نتوانســت از آمریکا سند اوفک نفتی برای مثتثنی
شــدن از تحریمها بگیرد و اروپا نیز در تالش است تا نسبت به
واردات حداقل یک میلیون بشــکه نفت به ایران تضمین دهد.
هر چند موسســه محافظه کار و دست راستی گروه مشاوران
فکتــس گلبال انرژی( )FGEبا انتشــار تحلیلی اعالم کرد که
صادرات نفت ایران به میزان دو سوم رقم کنونی کاهش خواهد
یافت و به حدود  ۷۰۰هزار بشــکه در روز میرسد .با این همه
شــرکت ملی نفت ایران اعالم کــرده ،با آغاز تحریمهای نفتی
شــاهد حدا اکثر کاهش  500هزار بشــکه صادرات نفت ایران

دولت بیمیل نبود قیمت ارز افزایش پیدا کند

خواهیم بود .شمشــیر دو لبه تحریم نفت آنجاست که هر چه
ملکــی که در گروه بانکها اســت افزایش یابد و نتیجه آن در
فشارهای آمریکا برای کاهش سهم ایران از بازار افزایش یابد به
ترازنامه بانک انعکاس یابد .به همین جهت ممکن است بخواهند
تبع آن قیمت نفت نیز در بازار رشد خواهد کرد.
با تعدیل نرخ زیال در برابر دالر بخشــی از بحرانهای مالی که
در بخش بدهیهای بانکی .مسکن و بازنشستگی وجود دارد را
> دولت بی میل به افزایش نرخ دالر نبود
پوشش دهند که البته به زعم بنده دولت درست وارد این بحران
نشده است و مشــکالتی به وجود آمد .این مدیر صنعت نفت
سید مهدی حسینی رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی
کشور در ادامه افزود ،قطعاً افزایش قیمت دالر به معنای افزایش
ایــران در اینباره به آفتاب یزد گفــت :رابطه بین ریال و دالر و
درآمد دولت است و این نتیجه طبیعی
مبحث درآمد ارزی موضوعی متفاوت
است ،بی شک به میزانی که نرخ نفت ،ما بخشــی از کاهش درآمد ناشی از از این مسئله استنباط میشود ،دولت
فرآوردههــای نفتــی ،میعانات نفتی ،کاهش صادرات نفت خود را از طریق نیز مانند هر صادر کننده دیگری ممکن
فــوالد .فلزات و هر آنچه که صدورش افزایش قیمت نفت جبران خواهیم کرد است تمام یا بخشــی از دالر حاصل از
به صورت تام یا اکثرا ً در اختیار دولت و البته این به معنای آن نیســت که ما فروش نفت را در بازارهای داخلی عرضه
اســت در بازارهای جهانــی افزایش مشــکل و بحران نخواهیم داشت ،اما نماید ،دولت هــم درآمدش را به ریال
میبابد به تبع آن درآمدیهای ارزی بخشی از این موضع با افزایش قیمت تبدیل میکند و مانند هر صادر کننده
دولت نیز افزایش میبابد .اگر  50دالر نفت جبران خواهد شــد ،البته این دیگری از افزایش نرخ دالر سود میبرد.
نفت به  70دالر میرسد ،طبعاً دولت افزایش درآمد به شرطی کارساز خواهد صادرکنندگان مــا برنده اصلی افزایش
 20دالر به ازای هر بشکه نفت اضافه بود ،کــه هزینههای دولــت افزایش نــرخ دالر بودند مانند پتروشــیمیها،
درآمد خواهد داشــت .اما این موضوع پیدا نکند ،به هر حال درآمد و حقوق مانند فوالدیهــا و دولت نیز به عنوان
بزرگترین صادرکننده کشور در راس
که نرخ برابری ارز و ریال تغییر کرده
کارکنان دولت و همچنین هزینههای
این صادر کنندگان بیشترین نفع را برده
این مســئلهای مربوط به بازار داخلی
دولــت در بخشهای مختلف از جمله
اســت .این البته یک بعد قضیه است و
و جــدای از آن  20دالر اضافه درآمد
خدمات افزایش خواهد یافت و تورم نیز
ابعاد دیگر قضیه البته آثار این مســئله
حاصل شده است .اعتقاد بنده بر این
اســت که دولت خــودش نیز در این به تبع آن افزایش خواهد یافت .یعنی بر همه اعضاء و جوارح کشور است که
مسئله افزایش قیمت ارز نقش داشت به هر حال این نوع درآمدها به مثابه از مسئولیت آن بیش از همه برعهده دولت
و به نوعی شروع کننده افزایش نرخ ارز ریشکندن و به سبیل چسپاندن است است ،مهدی حســینی در ادامه افزود:
بود و ال اقل نسبت به آن بی میل نبود و راه حلی دائمی و موثر نیست
پیش از همه باید بگویم که این ادعای
آمریکاییها که میگویند که صادرات
و البته شاید کمی حساب نشده وارد
نفت ایران را تا حد صفر کاهش میدهند ،ادعای واهی است و
این مقوله شــد و شــاید به دلیل گرفتاریهای مالی که دولت
غیرممکن است .در اصل در بد ترین حالت در صورت همراهی
داشت و به دلیل کسری بودجه قابل توجه گوشه چشمی به این
تمــام جامعه بین الملل اتفاق زمان دولت قبل رخ میدهد که
اضافه درآمد ارزی نیز داشت .پیش از این هم چنین روشهای
علی رغم وجود تحریمهای سازمان ملل ایران قریب یک میلیون
مسبوق به سابقه بوده به عنوان مثال زمانی ممکن است بانکها
بشکه صادرات نفت داشــت ،در آن موقع تمام جامعه جهانی
از افزایش نرخ ملک اســتقبال کنند تا نرخ اموال مازاد و وثایق

تقریباً با آمریکا همراه بود ،اکنــون ابدا ً آن اجماع وجود ندارد،
اروپا در تالش است تا نظر مساعد ایران را جلب کند و مشتریان
بزرگ ما همچون چین و هند نیز هر کدام به روشــی در صدد
ادامه خریدهای نفتی خود از ایرا ن هســتند .ولی به هر حال
امروز کل صادرات نفت و میعانات ما رقمی در حدود 2میلیون
 600هزار تا  2میلیون و  700هزار بشــکه است ،البته در یک
ماه اخیر کاهشهای هم داشتیم ،کل نفت صادراتی نیز فارغ از
میعانات حدود 2میلیون و  200هزار بشکه است ،حال اگر این
 2میلیون و  200هزار بشــکه به  1میلیون و  200هزار بشکه
کاهش یابد بی شک قیمت نفت در رقم فعلی  70دالر نخواهد
ماند .البته این به شــرطی است که آمریکا بتواند تمام تهدیات
خود را عملی سازد ،آنها میخواهند ذخایر استراتژیک نفت خود
را وارد بازار کنند که این مسئله در نهایت شاید تنها شوکی به
بــازار وارد کند ،اما نمیتواند صــادرات نفت ایران را در آن حد
کاهش دهند .این ذخایر هم نمیتواند قیمت نفت را خیلی تکان
دهد ،اما اگر یک میلیون بشکه نفت ایران از بازار حذف شود به
هماناندازه بر روی بازار تاثیر خواهد گذاشــت و  70دالر فعلی
به ازای هر بشــکه به  80تا  90دالر خواهد رسید .ما بخشی از
کاهش درآمد خود ناشــی از کاهش صادرات نفت را از طریق
افزایــش قیمت نفت جبران خواهیم کرد و البته این به معنای
آن نیست که ما مشــکل و بحران نخواهیم داشت ،اما بخشی
از این موضع با افزایش قیمت نفت جبران خواهد شــد ،البته
این افزایش درآمد به شرطی کارساز خواهد بود ،که هزینههای
دولت افزایــش پیدا نکند ،به هر حال درآمد و حقوق کارکنان
دولت و همچنین هزینههــای دولت در بخشهای مختلف از
جمله خدمات افزایش خواهد یافت و تورم نیز به تبع آن افزایش
خواهــد یافت .یعنی به هر حال این نــوع درآمدها به مثابه از
ریش کندن و به ســبیل چسپاندن اســت و راه حلی دائمی و
موثر نیست .حسینی در مورد تزریق ارز پتروشیمیها به صورت
قطره چکانی و تالش آنها برای گران کردن کاالیشان که تاثیر
بسیاری بر بازار گذاشته است به آفتاب یزد گفت :پتروشیمیها
در حال حاضر درآمد ارزی بسیار خوبی دارند و این ارزها را باید
بیاورند در داخل کشور .خوراکی که پتروشیمیها میگی رند،
مســتقیم از وزارت نفت خریداری میشــود ،اگر قرار باشد که
پتروشیمیها با نرخ  3800تومان و  4000تومان خوراک بخرند
و آن را بــا نرخ دالر آزاد در بــازار عرضه کنند که این منطقی
نیســت ،وزیر نفت میتواند به جای عزل مدیران ،خوراک آنها
را با نرخ آزاد و یا ال اقل بیشــتر تامین نماید ،مستحضرید این
پتروشیمیها که در حال حاضر خصوصی شدهاند بعضاً بسیار
قوی و با نفوذ هستند و مبارزه بآ آنها کار کار راحتی نیست .این
رانت بزرگی که شامل حال صنایع پتروشیمی شده است ،آنها
به راحتی از آن نمیگذرند و وزارت نفت کار ســختی در پیش
دارد ،برخی پتروشیمیها گفتهاند که چه کسی گفته ما ارزمان
را عرضه نکردهایم ،باید بررســی کرد که اگر ادعای آنها درست
باشد که هیچ ،اما اگر آنها ارز خود را در بازار توافقی با نرخ بیشتر
میفروشند ،وزارت نفت میتواند با افزایش نرخ خوراک به آنها
فشار بیاورد.

