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گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از چشمانداز بازار جهانی نفت در سال  ۲۰۱۹نشان میدهد

ﺧﺒﺮ

اهمیت صادرات برق به عراق

بهار  ،۹۸پایان معافیت  ۸خریدار نفت ایران

جزئیات رشد گروههای مختلف
در نیمه نخست سال

جلساتي با  ۵سال تأخیر
علــت این بيتحرکــي و عدم بهکارگیــري این دو
بازو از ســوي رئیسجمهور و نیز عدم استقبال از این
کار از ســوی هر دو بازو آن اســت که اعضاي دولت
و این دو بازو و حتي مقام ریاســتجمهوري مایلاند
صلحي تلویحي بیــن اعضاي دولت برقرار باشــد و
چالش کمتــری وجود داشــته باشــد .در زماني که
نگارنده مسئولیت وزارت صنایع و معادن را عهدهدار
بودم ،چارت مدیریت ماتریســي را در وزارتخانه پیاده
کردم .ایراد اصلي منتقدان آن بود که این چارت ایجاد
ســروصدا و به عبارت خارجي نویز ) (noiseميکند و
باعث درگیري داخلي ميشود .هرگز نميگفتند حسن
آن شفافســازي عملیات اعضاي وزارتخانه اســت؛
درحاليکه سروصداي ایجادشده )نویز( باعث تحرک و
رفع اشکال ميشد .اتفاقا رئیسجمهور که امروز نقش
رئیسالوزرا دارد ،اگر حوصله داشته باشد و اگر واقعا
در پي اصالح امور باشد ،باید به نقش اصلي سازمان
مدیریت و برنامه و معاون اول توجه داشته باشد و از
اینان نظارت بر عملکرد وزارتخانهها را بخواهد و خود
نیز فعاالنه جلســات بررسي و حل مسائل با وزیران را
چه در دولت و چه در جلسات حضوري و خصوصي
پیگیري کند .رئیسجمهوري فقط یک نماد نیســت و
خود باید عمال تحرک ایجاد کند .دیدارهایي که تحت
عنوان گفتوگوهــاي اجتماعي با فعاالن سیاســي،
اقتصاددانان و جامعهشناســان و با محوریت یکي از
وزراي سابق همین دولت دنبال ميشد نیز اگر بیشتر با
سخنان حاضران پیش رفته باشد ،حتما نیازمند ادامه
اســت؛ درحاليکه به نظر ميرسد متوقف شده باشد.
باز هم ميگویم رقباي شکست خورده آقاي روحاني
خوشحال نباشند؛ چون با شرایط کنوني و عادت به در
باغ سبز نشاندادن همان کاري را ميکردند که امروز
در حال انجام است نه بیشتر و نه کمتر.

شــرق :آینده بــازار نفــت و نقــش راهبــردی آن
در سیاســتگذاریهای کشــورهای تولیدکننــده،
صادرکننده و مصرفکننده آن ،نشــان از اهمیت این
کاالی اســتراتژیک دارد؛ کاالیــی کــه برخالف آنچه
پیشتر برآورد شــده بود که تا ســال  ۲۰۳۰اهمیت
آن کاهــش خواهد یافت ،بر اســاس پیشبینیهای
اخیــر مراکز مطالعات انرژی جهانی ،این گمان رو به
افول گذاشــت و افزایش مصرف این کاالی راهبردی
و همچنین افزایش سطح رفاهطلبی و مطالبه زیست
اســتاندارد در جهان ،نشان داد تا سال  ۲۰۴۰این کاال
کماکان یکهتاز مصرف انرژی در جهان اســت .مرکز
پژوهشهای مجلس نیز در تحلیلی جامع و نگاهی
بــه تمام پیشبینیهــای نفتی در مراکــز مطالعات
انرژی جهانی ،گزارشــی منتشر کرده است که نشان
میدهد هرچنــد رویکرد بازار به نفت در یک ســیر
طوالنی روندی صعودی دارد ،اما در بهطور مشخص
در سال  ،۲۰۱۹با افزایش مازاد نفت در جهان ،دوباره
با کاهش قیمت نفت مواجه خواهیم شــد .در واقع
بررسی عوامل اثرگذار بر بازار نفت ،نظیر رشد اقتصاد
جهانــی و میزان عرضه و تقاضا ،نشــان میدهد در
ســال  ۲۰۱۹با درنظرگرفتن نااطمینانیها در ســطح
تولیــد و مصرف جهانــی نفت ،قیمــت نفت برنت
کمتر از ســال  ۲۰۱۸باشد .متوسط قیمت نفت برنت
در ۱۰ماهه نخست ســال  ،۲۰۱۸حدود  ۷۲٫۹۷دالر
در بشــکه بود که  ۳۴٫۷درصد باالتر از متوسط سال
 ۲۰۱۷قرار داشــته است .بهطورکلی ،برآورد میشود
در ســال  ۲۰۱۹اقتصاد جهانی رشــد باالیی نداشته
باشــد و بهتبع آن ،رشــد تقاضا کمتر از سال  ۲۰۱۸یا
در همان سطح سال  ۲۰۱۸باشد .مضافا اینکه جنگ
تجــاری چین و آمریکا و همینطــور ضعف اقتصاد
برخی کشــورهای درحالتوســعه مانند ترکیه و بیم

ﻋﮑﺲReuters :

در این راســتا ،نگارنده در ستون یادداشت روزنامه
وزین »شــرق« و پیــش از این ،در تحلیلی مســتند با
عنوان »بــرای نیرو ،قبل از واقعه نیــرو بگذاریم« ،به
تبیین ابعاد ،مبانی و دالیل خاموشیهای تابستان سال
 ۱۳۹۷پرداخــت که یکی از آثار آن ،توقف ناخواســته
صادرات برق و در برههای کوتاه ،به کشــور عراق بود.
اعالم برخــی نارضایتیهای مردمی در عراق از ناحیه
این مســئله ،منجر به تظاهرات محــدودی در نجف
اشــرف شــد که البته به همین مقدار نیز بسنده شد،
امــا در فاصلهای کوتاه پس از آن ،برخی دســتهای
خارجی با سوءاســتفاده از این اظهــار و ابراز ناراحتی
و نارضایتیها در شــهر نجف ،با حضور برخی عوامل
نشاندار ،یکســری تظاهرات محدود خشن و سپس
آشوبهای کامال هدفمندی را ترتیب دادند تاآنجاکه
با حمله به کنسولگری جمهوری اسالمی در بصره و
آتشزدن ســاختمان آن ،اموالی را نیز از آن محل به
ســرقت بردند .خوشــبختانه با حضور آگاهانه مردم
عراق ،در کنار درایت مسئوالن هر دو کشور ،آتش این
آشــوب ،در نطفه خفه شد .عربستان درصدد بود تا از
عواقب این تحوالت بهرهبرداری کند .ماجرا از این قرار
بود که عربســتان در همین برهه اعــالم کرد دو برابر
ظرفیت مورد نیاز فعلی عراق یعنی ظرفیت سه هزار
مگاوات را با قیمتی بهمراتب کمتر در اختیار دولت و
مردم عراق قرار میدهد .از آن زمان تا به امروز حتی ۱۰
مگاوات از توان برق مورد نیاز عراق را عربستان تأمین
نکرده است ،چرا؟! زیرا این حرف ،صرفا یک بلوف بود.
عربستان به دالیلی از قبیل هزینه گزاف ساخت نیروگاه
برای ایجاد ظرفیت سه هزار مگاوات ،زمانبربودن آن
و مالحظات امنیتی ،هرگز در داخل خاک عراق دست
به چنین کاری نخواهد زد .برای دراختیارگذاشتن حتی
نصف این ظرفیت از توان تولید برق خود عربستان به
عراق ،به هزارو  ۵۰۰کیلومتر خطوط انتقال نیاز است
که نه این خطوط موجود اســت و نه حتی با ساخت
پرهزینه و زمانبر آن ،امــکان انتقال بهینه برق با این
ظرفیت وجــود دارد .به غیر از تمــام این موانعی که
برشمرده شد ،عراق دارای ســه منطقه جنوب ،مرکز
و شــمال در انتقال و توزیع برق اســت و مانند ایران
دارای یک شــبکه سراســری بههمپیوســته نیست.
پس عربســتان چگونه با این موانــع میخواهد برق
تولیدی روی کاغذ را به سراســر عراق صادر و منتقل
کند؟! سؤاالتی که عربســتان برای آن پاسخی ندارد.
عراق ،کشــوری است که سه جنگ بزرگ و طوالنی را
در این چهار دهه پشتســر گذاشته است و بازسازی
زیرســاختهای نابودشده یا آسیبدیده این کشور ،به
حداقــل  ۱۲ســال کار مداوم تا ســال  ۲۰۳۰نیاز دارد.
عراق در حال سرمایهگذاری گسترده در بخش صنعت
برق است ،اما وجود خطوط انتقال مطمئن از ایران به
بخشهای جنوب ،مرکز و شمال این کشور با پشتوانه
بزرگ ظرفیت مازاد نصبشده برق در کشورمان ،یک
پشتوانه عظیم برای این کشــور در راه تکمیل مراحل
توسعه است که این توسعه خود ،دربردارنده افزایش
مستمر و قابلتوجه مصرف برق خواهد بود و احداث
نیروگاههای جدید برق در عراق تا دســتکم  ۱۰سال
آینده ،هرگز نمیتواند نیاز این کشــور به ایران را برای
بهرهگیری مســتمر از هزارو  ۵۰۰تا ســههزار مگاوات
ظرفیت تولید برق را تا  ۲۰۳۰برطرف کند .اجازه اخیر
آمریکا به عــراق در معافیت ۹۰روزه جدید دیگر برای
خرید برق از ایران ،یک بلوف از ســوی آمریکاســت.
آمریکا نمیتواند تبعات اجتماعی و امنیتی کمبود برق
مصرفی ناشــی از اعمال تحریم عراق را تحمل کند.
تأمین کمبود برق مورد نیاز عراق ،نه از سوریه و ترکیه
امکانپذیر اســت و نه از کویت و عربستان .تنها گزینه
عراق در تأمین حجم درخورتوجه برق مورد نیازش از
مسیر واردات ،یک پاسخ دارد :ایران.

سرایت آن به سایر کشــورها نیز وجود دارد؛ ازاینرو
نااطمینانی از رشــد اقتصاد جهانی و رشــد تقاضای
نفــت وجود دارد و از طرف دیگر رشــد عرضه نفت
بیش از تقاضا بوده اســت که باعــث افزایش مازاد
عرضه و همینطور افزایش ســطح ذخیرهســازیها
خواهد شــد .بهطورکلی ،پیشبینی میشود قیمت
برنت در ســال  ۲۰۱۹بهطور متوســط کمتر از ســال
 ۲۰۱۸شــده و در محدوده  ۶۲تــا  ۶۸دالر بهازای هر
بشکه قرار گیرد.
با توجه به اختالف حدودا ســهدالری متوســط
قیمت نفت ایــران با برنت ،پیشبینی میشــود به
دلیل شــرایط خاص کشــور ،قیمت نفــت صادراتی

ایران در ســطحی پایینتر از سطح بازار نفت نیز قرار
گیرد؛ البته در ایــن گزارش آنچه بیش از بخشهای
دیگر خودنمایی میکند ،اشاره به شش ماه معافیت
نفت ایران از هشــت کشوری اســت که پیشتر نام
کامل آنها در رســانهها منتشر نشــده بود .نام چین،
هند ،ژاپن ،کرهجنوبی ،تایــوان ،ترکیه ،ایتالیا و یونان
بین این هشت کشــور دیده میشــود .بهاینترتیب،
اگــر این معافیــت موقت تمدید نشــود ،در بهار ۹۸
تحریمها علیه ایران تشدید خواهد شد.
پیشتر گفتوگوهای »شرق« با کارشناسان نشان
مــیداد احتماال برای جذب مشــتریهای بیشــتر و
دورزدن تحریمهــا ،ایران درصــدد بازاریابی اقناعی

با تخفیف بیشــتر روی قیمتهای جهانــی یا تهاتر
کاال برآیــد که ایــن تحلیلها را مرکــز پژوهشهای
مجلــس نیز تأیید میکند .ناگفتــه نماند که همواره
در تحلیلهای کارشناســی بازار نفت ،نقش عوامل
ژئوپلیتیک نیز در کنار عرضه و تقاضا ،بســیار پررنگ
اســت .عالوه بــر آن ،عواملــی نظیر مطرحشــدن
توافــق اوپک و غیراوپک به کاهــش تولید و رویکرد
واردکنندگان نفت ایران پــس از تحریم ماه نوامبر و
همینطور نوسانات رشــد اقتصاد جهانی بهویژه در
هند و چین نیز میتواند بر شــدت این نااطمینانیها
بیفزاید.
پیشبینی عرضه و تقاضای نفت از سوی سازمان
اوپک
بر اســاس برآورد ماهنامه بازار نفــت دبیرخانه
اوپک )اکتبر  ،(۲۰۱۸پیشبینی میشود رشد تقاضای
جهانی در سال  ۱٫۴ ،۲۰۱۹میلیون بشکه در روز )صد
هزار بشــکه در روز( کمتر از ســال  ۲۰۱۸خواهد بود
و رشــد عرضه غیراوپــک ۲٫۱میلیون بشــکه در روز
و عرضــه میعانات و مایعــات گازی اوپک صد هزار
بشــکه در روز افزایش یابد؛ بنابرایــن تقاضای نفت
اوپک از  ۷٫۳۲میلیون بشــکه در روز در سال ،۲۰۱۸
به  ۳۱٫۸میلیون بشــکه در روز در سال  ۲۰۱۹تقلیل
خواهد یافت .این در حالی اســت که ســطح کنونی
تولید اوپک  ۳۲٫۸میلیون بشکه در روز است .تحلیل
برآوردهای ســازمان اوپک از منظر وضعیت عرضه
و تقاضا نشــان میدهد به دلیل رشــد باالتر عرضه
غیراوپک ،بهویژه در آمریکا ،کانادا ،برزیل ،روســیه و
قزاقســتان و عدم رشــد باالی تقاضای جهانی ،رشد
عرضــه بیش از تقاضا بوده و در ســال  ۲۰۱۹بازار با
مازاد عرضه مواجه خواهد شد.
ادامه در صفحه ۵

از ﻧﻬﻀﺖ ﺳﺪﺳﺎزى ﺗﺎ ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻨﺪﺳﺎزى
اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اول بااینحــال ،اگــر بخواهیــم ارزیابــی دقیــق و
واقعبینانــهای از نتایــج و پیامدهای این نهضت
داشته باشــیم ،باید گفت بدون شک سدسازی فینفسه سیاست غلطی
برای مدیریت منابع آب در ســرزمین خشــک و کمآب ایران نبوده است،
اما سدسازیهای بیرویه و پرتعداد بیتوجهی به مالحظات اکولوژیکی
و غفلــت از رعایت حقابه زیســتمحیطی ،ناتوانی در ایجاد چرخههای
مدیریت ارزش و مســتحدثات و تأسیســات مورد نیاز ،ســبب شده است
بهرهوری حاصلشــده از اتخاذ این سیاســت ،با انتظارات و پیشبینیها
ناهمسو بوده و نتوان از این طریق بحران منابع آب را در کشور مهار کرد.
شــاید بتــوان احداث »ســد گتونــد« با آن میــزان ســوءتدبیرها و
غفلتهــای جبرانناپذیر صورتگرفتــه در آن را یکی از فاجعهبارترین
نمونههای این نهضت دانســت .وقوع این ابرفاجعه و همزمانی آن با
تشــدید برخی بحرانهای زیستمحیطی در سراسر کشور ،سبب جلب
توجه به نتایج و پیامدهای نهضت سدسازی در کشور شده و گروههای
مختلف ،ازجمله فعاالن محیط زیست ،مجلس شورای اسالمی ،دولت
و طیف متنوعی از جامعه دانشــگاهی کشور را به صرافت تأمل بیشتر
در این مقوله انداخته است.
پرده دوم :نهضت سندسازی
نظام برنامهریزی و مدیریت توســعه هر کشــور باید باتوجه به شرایط
خاص آن کشــور و با مالحظه جمیع خصوصیات اجتماعی ،فرهنگی،
اقتصادی و سیاســی آن طرحریزی شــود و نمیتوان آن را با تقلیدی
کورکورانه از کشورهای دیگر طراحی کرد .باوجوداین ،در ایران از همان
ابتدای ورود برنامهریزی به کشــور در اوایل دهه  ،۱۳۱۰سنگبنای این
نظام درپی مسحورشــدگی بیچون و چرا از نظام برنامهریزی بلژیک و
فرانســه پیریزی شد .بررسی تجارب و آموزههای کشورهای پیشرو در
حوزه برنامهریزی ،بهویژه در اتحادیه اروپا ،حاکی از آن اســت که نظام
برنامهریزی و مدیریت توســعه در غالب کشورها یک »تم« و »بنمایه
اصلی« دارد که ســازماندهنده همه ارکان و فعالیتهای برنامهریزی
اســت؛ برای مثال در فرانسه رویه غالب برنامهریزی و مدیریت توسعه
ســندمحور اســت؛ بدین معنا که به تنظیم و تکمیل اســناد مدیریت
توسعه ،بهای بیشتری داده میشود .در آلمان رویه غالب برنامهریزی
و مدیریت توســعه ،نهادمحور است؛ یعنی بیشتر به تقویت و افزایش
کارایی نهــاد تصمیمگیری و برنامهریزی توجه میشــود .در انگلیس
رویه غالب برنامهریزی و مدیریت توســعه ،فرایندمحور اســت؛ یعنی
بدون تقید به اســناد مدیریت توســعه یا تشــکیالت نهاد برنامهریزی
و براســاس خصوصیات موضوعــات ،رویهها و فرایندهای مناســب
را بررســی ،انتخاب و برمبنای آنها ترتیبات تشــکیالتی و اســنادی را
مدیریت میکند؛ یعنی تشــکیالت و اســناد تابع روندها و فرایندهایی
اســت که خاص برخورد با مسئله ضروری تشــخیص داده میشوند.
تحلیل و ارزیابی تاریخی نظام برنامهریزی در ایران حاکی از آن اســت
که این نظــام در ایران بیتوجه به ویژگیها و مشــخصات اجتماعی،
فرهنگی،اقتصــادی و سیاســی و متأثــر از دیدگاههــا و رویکردهــای
مستشــاران خارجی به خدمت گرفتهشده ،ترکیبی ناسازوار و ناقص از
بنمایه سندمحور )رویکرد فرانســوی( و نهادمحور )رویکرد آلمانی(
بوده اســت .اگر بتوان تحوالت نظام برنامهریزی کشور را به دو بخش
»قبل از انقالب اســالمی« و »بعد از انقالب اســالمی« تقســیمبندی
کرد ،باید گفت در دوره اول بهســبب ضرورتهای پیریزی تشکیالت
بوروکراتیک نظام اداری که تســهیلکننده تحقق و پیشبرد برنامهریزی
اســت ،بهطور نســبی »رویکرد نهادمحوری« پررنگتر بوده و در دوره
بعد از انقالب اســالمی »رویکرد ســندمحور« ،غالبترین وجه ممیزه
نظــام برنامهریزی بوده اســت .نگاهــی انتقادی به  ۴۰ســال تجربه
نظام برنامهریزی پس از پیروزی انقالب اســالمی ،نشــاندهنده روند
تصاعدی و سرســامآور افزایش تعداد اســناد مختلف در این سالها
بوده اســت .اگر قبل از انقالب اســالمی مهمترین اسناد توسعه کشور
به برنامههای عمرانی هفتساله و پنجساله ،اسناد توسعه منطقهای
و مطالعات آمایش ســرزمین ســتیران محدود میشد ،اما امروزه ما با
انبوهی از انواع و اقسام اسناد گوناگون در سطوح و حوزههای مختلف
منطقهای ،بخشــی و فرابخشــی مواجهیم که تعارض و همپوشانی
میان آنان مصائب زیادی را درپی داشته است :الگوی اسالمی-ایرانی
پیشرفت ،سند چشــمانداز توسعه ۲۰ساله کشــور ،سیاستهای کلی

نظــام ،راهبردهای بلندمدت بخشها ازمنظر آمایش ســرزمین ،طرح
کالبدی ملی ،ســند ملی آمایش ســرزمین ،اســناد راهبردی توســعه
بخشها ،اســناد آمایش استانها ،سند ملی توســعه استانها نظریه
پایه توســعه استانها ،ســند راهبردی وزارت صمت )صنعت ،معدن
و تجارت( ،مطالعات آمایش آبمحور وزارت نیرو ،اســتراتژی توسعه
صنعتی کشــور ،ســند جامع سبک زندگی ،نقشــه جامع علمی کشور
و بسیاری از اســناد دیگر ،فهرست عظیم و گســترده از اسنادی است
که قرار است نقشــه راه تصمیمگیری متولیان امور و ریلگذاری مسیر
توسعه با تکیه بر یافتهها و خروجیهای آنها انجام شود.
از همین رو اســت که میتوان نام »نهضت سندســازی« را به دوره
نظــام برنامهریزی پس از پیروزی انقالب اســالمی نســبت داد؛ نهضتی
که جز ایجاد اغتشــاش و ســردرگمی نظری و عملی در پیشبرد توسعه
کشور ،قلمدادشــدن به عنوان یک امر »کتابخانهپرکن« و تخریب وجهه
برنامهریزی در بین عموم نتوانسته است در  ۴۰سال گذشته ،توسعه را در
معنای راستین خویش برای جامعه ایرانی به ارمغان بیاورد .عالوهبراین
معضل تحققپذیری پایین اســناد )برای نمونه برنامه چهارم توســعه
کمتــر از  ۱۵درصد ،برنامه پنجم توســعه حــدود  ۳۳درصد ،طرحهای
جامع شــهری بهطورکلی کمتــر از  ۱۰درصد در حــوزه پیشبینی افق
جمعیتی ،جهات توســعه شهر و تراکم ســاختمانی تحقق یافتهاند( از
دیگر پیامدهایی است که با وجود وقوع مستمر آن در این دوره ،هیچگاه
به جد مرکز توجه متولیان امور قرار نگرفته است؛ گویی تنها »سند برای
سند« تنظیم میشود نه »سند برای اجرا«.
پرده ســوم :نقدی بر عطش سیریناپذیر نظام برنامهریزی به تدوین
سند
امروزه در آســتانه هفتادمین سالگرد استقرار نظام برنامهریزی مدرن
در ایران که کشــور از یکسو با مشکالت و نارساییهای شدید اقتصادی،
بهویــژه رکــود تورمی و بــیکاری مواجه بــوده و از ســوی دیگر درپی
اضمحالل شــدید سرمایه اجتماعی و اخالق در جامعه ،با عمیقترشدن
شکاف میان حاکمیت و ملت مواجه است ،سؤال تاریخی عباسمیرزا از
ژوبر فرانســوی که بیش از دو قرن پیش پرسید »بهراستی ما چرا توسعه
نمییابیم؟« هنوز در اذهان تکرار میشود.
عالوه بر وجود زمینهها و بســترهای تاریخــی ،اجتماعی و فرهنگی
که دســتیابی به توســعه را برای جامعه ایرانی دشوار میکند ،نبود یک
الگو یا پارادایم مشــخص در حوزه توســعه ،تعریفنشدن نوع رابطه با
جهــان ،ناتوانــی در چارهجویی بــرای دوگانگیهای متعــدد مبتالبه و
امثالهم ،ســهم بزرگی از این ناکامی را باید ناشــی از »نظام برنامهریزی
و مدیریت توســعه کشــور« دانست؛ نظامی متشــکل از مجموعهای از
نهادها ،فرایندها و اسنادی که به طرحریزی و راهبری مسیر توسعه یک
جامعه میپردازد .همانطورکه ذکر آن رفت ،در حوزه »نهادســازی« و
»سندســازی« بهقدر کفایت در طول این هفــت دهه اقدامات متعددی
شده است؛ ولی با این حال یکی از حلقههای مفقوده اثربخشی این نظام
را باید در مغفولماندن »فرایند محوری« جستوجو کرد.
علتالعلل بســیاری از مصائــب و ناکارآییهای نظــام برنامهریزی
کــه بیتوجهی بــه »فرایندمحــوری« یکــی از نتایج آن اســت ،وجود
شکاف عمیق میان ســاحت »تصمیمســازی« و »تصمیمگیری« است.
پیشبینیناپذیربــودن وضعیت کشــور ،مســتعجلبودن عمر مدیریت
بهســبب تغییرات گســترده پیاپــی ،بیاعتمــادی و بدبینی بــه میراث
مدیران ســابق ،عدم انباشــت تجارب مدیریتی و انتقال آن و ...از جمله
عواملی اســت که منجر به ایجاد بروز شکاف و قطع پیوند میان ساحت
تصمیمگیری با ســاحت تصمیمســازی شده اســت؛ در چنین شرایطی
دیگر تصمیمات گرفتهشــده منتــج از خردورزیها و دوراندیشــیهای
توسعهخواهانه نبوده و بسیاری از تصمیمات و سیاستگذاری یا وابسته
به ویژگیهای شــخصیتی و منفرد مدیران )مانند میزان تجارب ،هوش،
فهــم ،منافع فــردی یا گروهی و نیــز تأثیرپذیری از نهادهــای قدرت( یا
ماحصل نشستها و جلســات متعدد کارگروهها ،کمیتهها ،کمیسیونها
و شــوراهای متعدد اســت )که صورتی کاریکاتوری از بهرهگیری از خرد
جمعی بوده و در واقع بســتری برای سهیمکردن ذینفعان در تبعات و
پیامدهای تصمیمگیری است(.
عالوه بر این یک گرایش مسلط در میان اغلب مدیران مبنیبر تنظیم
یک ســند جدید در حوزه تحت مســئولیت خویش )هر مدیر یک سند(

بــا هدف اوال نمایش علمــی و عقالییبــودن تصمیمگیریها ،اقدامات
و توجیه آنها و ثانیا نمایش میزان بصیرت و فراســت مدیران نســبتبه
حوزه تحت مســئولیت خویش و تعیین مسیر برای حرکت آیندگان قرار
میدهد ،یکی از مســائل کلیدی فراروی نظام برنامهریزی در ایران بوده
که در واقع سبب »کلنگیشدن« نظام برنامهریزی و تخریبها و نوسازی
مستمر اســت .یکی از وجوه تشابه میان »نهضت سدسازی« با »نهضت
سندســازی« در این اســت که هر دو این نهضتها با هدف دستیابی به
»منابع الزم توســعه« در دســتور کار قرار گرفته بودند .در »سدســازی«
هدف انباشــت حداکثری آبهای ســطحی و در شــرف خارجشــدن از
حوزه بوده و در »سندســازی« نیز یکــی از اصلیترین اهداف جمعآوری
حداکثــری منابــع مالی و اعتبــاری دولتی )و گاه خصوصــی( از طریق
تعریف پروژه و پروگراهامهای اجرایی اســت و درواقع این اسناد بهمثابه
سدی در برابر جریان بودجههای رانتی نفت در کشور هستند.
پرده آخر :خردمندی ،دلسوزی و شجاعت؛ رمز پیشرفت پروژه توسعه
در کشور
برای توســعهیافتگی ایران و دستیابی به رفاه و رضایت عمومی ،این
واقعیت را باید پذیرفت که ضروری است چشمها را شست و جور دیگر
دید .باید دست به تصمیمات بزرگ و جراحیهای پرریسک زد .باید قبول
کرد راه طیشده در  ۷۰سال اخیر اگر صحیح بود ما را به سرمنزل مقصود
میرســاند و حال که چنین نشده است ،باید دلسوزانه اندیشید ،شهامت
داشــت و دســت به اصالحات بنیادین زد و برای درانداختن طرحی نو
اهتمام ورزید .نباید منتظر بازنمایی رخدادی مانند فاجعه ســد گتوند در
ساحت تدوین اسناد بود )هرچند نگارنده اعتقاد دارد »الگوی اسالمی-
ایرانی پیشرفت« که ماحصل هفت سال تالش یک مرکز تخصصی برای
تدوین آن است یا »برنامه ششم توسعه« ،خود مصداق بازنماییشده سد
گتوند در حوزه سندســازی است!( تا ما را به صرافت تفکر و تأمل درباره
تداوم این نهضت یا تحول بنیادین در آن بیندازد.
هرچند نگارنده اعتقاد دارد در شــرایط بهشــدت متغیر زمانه حاضر
که ســرعت و شدت تغییرات به صورت چشمگیری افزایش یافته است،
بایــد نظــام برنامهریزی را از وابســتگی فعلی به رویههای ســندمحور
)که یک ســند را در یک نقطه زمانی مشــخص برای دوره زمانی پنج تا
۲۰ساله( رهانید و تالش کرد داناییمحوری ،دوراندیشی ،همهسونگری و
مصلحتگرایی را از طریق تقویت نهاد دولت ،بسط همدلی و همزبانی
میــان دولت و ملت ،ارتقــای ظرفیت کارشناســانه چابک و خوشفکر
در سراســر نظــام برنامهریزی کشــور نهادینه کرد .ســاالنه هزینههای
هنگفتــی برای تدوین و تصویــب انبوهی از اســناد در نهادها و مراجع
ذیصــالح صورت میگیرد کــه در خوشبینانهترین حالــت ،مهمترین
دســتاورد آن چیزی جز ایجاد شغل و درآمد برای گروهی از دانشجویان،
فارغالتحصیالن و استادانی که فرصت حضور در دولت یا عالقهمندی به
اشتغال تماموقت دولتی را ندارند ،نیست و بهزودی به فراموشی سپرده
میشــوند و چرخه تولید این اسناد با تعویض مدیران تداوم پیدا میکند.
کالم آخــر آنکه باید تالش کرد با ارزیابی دقیق و واقعبینانه از مختصات
فرهنگــی ،اجتماعی ،سیاســی و اقتصــادی ایران و بــا درک صحیح از
ساختارها و رویههای وضع موجود نظام دیوانساالرانه کشور ،طرحریزی
نظام برنامهریزی و مدیریت توســعه کشور را با هدف قراردهی »ساحت
تصمیمگیری« بر مدار »ساحت تصمیمسازی« و اصالح تدریجی رویهها
و ساختارهای ناصواب در دستور کار قرار داد.
از همین رو ،مهمترین پیشــنهادها بــرای اصالح وضع موجود موارد
زیر است:
 بازآرایی نظام سلسلهمراتبی تدوین اسناد توسعه و ایجاد هماهنگی وهمپیوندی در تدوین اسناد
 ترک عادت »سندزدگی« از نظام برنامهریزی و مدیریت توسعه کشور ایجــاد یک ســامانه تعاملی میان همــه دســتگاههای اجرائی برایهمافزایی در امور مطالعاتی و اجتناب از موازیکاری
 انتخاب سال  ۱۴۰۰بهعنوان ســال صفر نظام جدید برنامهریزی کشورو طرحریزی نظام جدید برنامهریزی مبتنی بر آسیبشناســی انجامشده،
زدودن کژیها ،نارساییها و مبناقراردادن الگوی توسعه بومی
 بازنگری قانون برنامهوبودجه )مصوب سال  (۱۳۵۱و مبناقراردادن آنبرای تحول در نظام برنامهریزی جدید کشور.
*کارشناس برنامهریزی و آمایش سرزمین سازمان برنامهوبودجه کشور

 بررســی گزارش مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی
نیمه ســال  ۹۷نشــان میدهــد در حالــی بخش
ساختمان رشــد منفی ۴٫۸درصدی داشته که گروه
خدمات  ۲٫۳درصد رشــد مثبت داشــته اســت .به
گزارش تســنیم؛ براســاس گزارش مرکز آمار ایران،
در نیمه نخست ســال جاری رشد بخش ساختمان
بر حســب قیمتهای ثابت با سال پایه  ۱۳۹۰منفی
 ۴٫۸درصد بوده اســت .از ســوی دیگر زیرگروههای
تأمیــن آب و بــرق و صنعــت از گــروه صنعت نیز
رشدهای منفی  ۲٫۱و  ۵٫۵درصدی را شاهد بودهاند.
همچنین رشــد کل گروه صنعت منفــی  ۱٫۲درصد
بوده اســت .گروه خدمات با زیرمجموعههای عمده
و خردهفروشــیها ،حملونقل؛ فعالیتهای بیمه و
بانکی و مستغالت رشــد ۲٫۳درصدی داشته است.
بررســی گزارش مرکــز آمار ایران نشــان میدهد در
تابستان سال جاری تشکیل ســرمایه ثابت ناخالص
 ۵٫۶درصد کاهش یافته اســت .به گزارش تســنیم،
براساس گزارش مرکز آمار ایران ،نرخ تشکیل سرمایه
ثابت ناخالص در حالی در نیمه نخست سال جاری
منفی  ۲٫۷بوده که این نرخ در تابستان به منفی ۵٫۶
درصد کاهش یافته است .گفتنی است نرخ تشکیل
سرمایه ثابت ناخالص در بهار امسال حدود  ۴ .درصد
مثبت بوده اســت .همچنین نرخ تشکیل سرمایه در
ســاختمان در نیمه نخست ســال  ۴٫۸درصد منفی
بوده است .این نرخ در تابستان به منفی هشت درصد
کاهش یافته است.

اصالحات ساختاری در الیحه
بودجه سال  ۱۳۹۸کل کشور
 سازمان برنامه  ۱۲اصالح ساختاری بودجه ۹۸
را اعالم کرد.
 کاهش اســتفاده دولت از درآمدهــای ارزی )از ۲۷میلیارد دالر به  ۲۱٫۷میلیارد دالر(
 رویکرد و برنامهریزی دوســاله درخصوص پایداریبودجــه ،سیاســتهای اشــتغالزایی و برنامههای
حمایــت از تولید و اشــتغال ،افزایــش نقش بخش
خصوصی در اقتصاد و کوچکسازی دولت و اصالح
نظام یارانهها و قیمتگذاری
 صندوقهــای بازنشســتگی کشــوری و لشــکریموظفانــد از ابتدای ســال  ،۱۳۹۸ضمــن افزایش
کارایــی و بازدهــی بنگاههای تحت پوشــش خود
اعتبار مورد نیاز برای مابهالتفاوت هزینه مســتمری
بازنشستگان را نسبت به اعتبار مصوب قانون از محل
منابع داخلی و ســایر منابع حاصل از سرمایهگذاری
خود تأمین کنند در غیر این صورت با برداشــت مجاز
از صندوق تأمین شود.
 ســاالنه  ۱۰درصــد از دانشآموزان تحت پوشــشوزارت آموزشوپــرورش را بهصورت خرید خدمات از
بخش غیردولتی واجد شــرایط و ذیصالح بهصورت
آموزش رایگان اداره کند.
 از سال  ۱۳۹۸وزارت آموزشوپرورش تعداد اداراتآموزشوپرورش را بهتدریج به  ۶۲واحد کاهش دهد.
 تعداد مراکز پژوهشی دستگاههای اجرائی در قالبواگذاری ،انحالل یا ادغام به یک واحد کاهش یابد.
 تخصیــص اعتبار بــه پروژههای فاقــد مجوز ماده) (۲۳قانــون الحاق ) (۲یا پروژههــای غیرحاکمیتی
که پیشــرفت فیزیکــی کمتر از  ۵۰درصــد دارند طی
سالهای  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹ممنوع است.
  ۵۰درصــد درآمد اختصاصی دســتگاه اجرائی کهاز محل فروش کاال و خدمات آن دســتگاه نباشد ،به
خزانه واریز میشود.
 مجــوز ایجاد هرگونــه واحد مراکز آمــوزش عالیممنوع و واحدهای کوچــک آموزش عالی در یکی از
دانشگاههای بزرگ استانی ادغام یا مجتمع شوند.
 دانشگاههای وابسته به دســتگاه اجرائی به وزارتعلوم منتقل شوند.
 ایجــاد واحدهــای اداری جدید در شهرســتانها وبخشها ممنوع است.
 شناســایی ،حــذف یا ادغــام نهادها/ســازمانها وفعالیتهای مــوازی در دســتگاههای اجرائی که از
بودجه عمومی استفاده میکنند.

ﺧﺒﺮ وﯾﮋه

از صادرات غیرنفتی در مقابل
تحریمها محافظت میکنیم
 مدیرعامل صنــدوق ضمانت صــادرات ایران در
مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان فارس ،از
خدمات جدید صندوق برای تسهیل صادرات غیرنفتی
رونمایی کــرد .دکتر افروز بهرامی با اشــاره به نقش
صندوق بهعنوان ســپر دفاعی صادرات در جنگهای
اقتصادی ،از پوشــش ریســکهای سیاسی و تجاری
صادرکننــدگان در قالب محصــوالت جدید بیمهای
و تضمینــی خبر داد .او با اشــاره به اینکه متوســط
پوشــشهای بیمه اعتبار صادراتی در ســطح جهان
 ۱۰درصد اســت ،عنوان کرد صندوق تــا پایان برنامه
ششــم این حدنصاب را پشــت ســر خواهد گذاشت.
بهرامی الگوهای موفق کشورهای شرق آسیا ازجمله
ژاپن ،چین ،هند و کرهجنوبی را در سیســتمهای اعتبار
صادراتی بهعنــوان الگویی برای کشــورمان معرفی
کرد و از دولت و مجلس خواست بنیه مالی صندوق
ضمانت صادرات ایران در ســطح مؤسســات رقیب
صادراتی تقویت شود.

