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اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اول

راز سایتهاي موشکي عربستان؟
یــا چیني که ضمــن تمایل به حفظ بــازار تقریبا
انحصــاري ایران ،خــود را از اجــراي پروژههاي نفتي
ایــران در حوزه آزادگان و پارس جنوبي بیرون کشــید،
تا چه اندازه مالحظه شــرکاي اســتراتژیک پاکستاني
و عربســتاني را کــرده اســت .آنچه مســلم اســت
موشــکهاي بالستیک حاصل صنایع و علوم پیشرفته
عربســتان نبوده اســت کــه مفتي وهابي پیشــینش
مرحــوم عبدالعزیز باز تا هنگام مــرگ در همین چند
سال پیش زمین را مســطح ميانگاشت و معتقد بود
چیزي را که با چشم ،مســطح دیده میشود ،چرا باید
کروي انگاشــت! اگر صنعت پاکســتاني بر پایه چیني
باشــد که هم نوع بالســتیکش را دارد و هــم نوع با
قابلیت بمب هســتهاي و هم بمب هستهاي را دارد،
باز این سؤال مطرح اســت که آیا انتقال دانش فني و
اجرائــي بدون اجازه چین بوده اســت یا با همکاري و
دخالت چین؟ آیا پاکســتاني که بمب هستهاي هم در
اختیار دارد ،اکنون فقط موشــک و تکنولوژي ساخت
آن را در اختیار عربســتان قرار داده اســت یا آش را با
جایش و موشــک را با بمبش معامله کرده اســت؟
اعتمادبهنفس و پشتگرمي عربستان به چنین قدرتي
تــا چه اندازه ميتواند در خصومتورزي آن کشــور با
قطر و ایران و تمایل به برقــراري امپراتوري وهابي ،با
آن لشکرکشــيهاي موتوریزه و زرهــي کارآزمودهاي
که به نام داعش به عراق و ســوریه و ســپس به یمن
انجام شد ،مؤثر بوده باشد؟ اما همزماني دوران کشف
ماجراي اعزام تیم براي قتل خاشــقجي به اســتانبول
و کشدارشــدن تبلیغات بعدي و در بنبست قراردادن
تبلیغاتي عربســتان تــا چه اندازه ميتواند به کشــف
ماجراي موشــکي مرتبط بوده باشــد؟ قتل مخالفان
حکومتها در خاورمیانه امري بيسابقه نیست؛ یعني
ميشد باالانداختن شانه و گفتن اینکه »حاال گیریم یک
نفر کشته شده!« تلقي شود .مگر دانشمند فیزیک پروژه
هستهاي عراق و طراح بمب دورزن صدام حسین را در
بلژیک نکشــتند؟ گیرم قتل بن الدن و ترورهاي مشابه
امــري جنگي تلقي شــود ،اما قتل خاشــقجي که با
تبلیغاتي وسیع همراه و منجر به برکناري عادل الجبیر
شــد ،موجب بروز نوعي کدورت آشــکار میان آمریکا
و غرب با عربســتان شــد که با آن همه وعده و وعید
»قــرارداد قرن« جور درنميآمد .مگر خاشــقجي چه
کرده بود که مستوجب چنان مجازاتي باشد؟ پرسش
جديتر اینکه مگر خاشــقجي که زمانــي از نزدیکان
حکومت و دربار عربســتان بود ،از چه رازي آگاه بود یا
چه رازي را لو داده بود که باید با آن خشونت مجازات
ميشد؟ آیا راز موشکي در میان نبود؟ آیا عربستان که
در این سالها پنهاني خود را آماده ميکرد ،نعل وارونه
ميزده و نزدیکياش با اسرائیل نیز بخشي از این نعل
وارونه بوده است؟ احتماال برنامهریزي عربستان تا آن
اندازه گسترده نبوده ،بلکه به اعتبار ثروت ميخواسته
در کنار انگلیس و فرانســه وارد باشــگاه اتمي شود و
ســروري امپراتوري منطقهاي خود را تســجیل کند و
نیز ظواهر توسعه اجتماعي را تا سطح مشابهتهاي
رفتاري با انگلیس و فرانسه و سایر بمبداران برساند.
اکنون باید دید غرب و بهویژه فرانسه که به بهانه برخي
تبلیغات مانند درج مطالبي بر موشــک ایراني واکنش
شدید نشان ميدهند ،در برابر کشف سایت و تجهیزات
موشکي بالستیک عربستان و احتماالت فراتر از آن چه
واکنشــي نشــان خواهند داد؟ ایران در این میان ،براي
ایجــاد تعادل قوا میان خصومتورزي عربها و آینده
روابطش با پاکستان و چین چه واکنشي نشان خواهد
داد؟ همچنیــن باید دید واکنش اســرائیل و متحدان
غربياش در برابر این سناریوي جدید چه خواهد بود؟
پاسخ به این پرسشها به کشف اطالعات بیشتر درباره
چند و چون و واقعیات پس پرده این ماجرا نیاز دارد.

ﺧﺒﺮ وﯾﮋه
در نشست مدیران ارشد »اروندان« تأکید شد:

رونقبخشي به کسبوکار حوزه
عملیاتي شرکت نفت و گاز اروندان
 مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان رونقبخشي
به کسبوکار حوزه عملیاتي ،بهویژه خرمشهر را بخشي
از مسئولیت اجتماعي این شرکت دانست و تأکید کرد:
در بخش تأمین کاال ،بازار خرمشــهر را رونق بیشتري
خواهیم بخشــید و این با برنامهریــزي خرید هرآنچه
از این شــهر یا مناطق مجاور قابل تأمین باشد ،محقق
خواهد شــد .به گزارش پایگاه اطالعرســاني شرکت
ملي نفت ایران ،در نشســتي که با حضور مدیرعامل،
اعضای هیئتمدیره و جمعي از کارکنان شرکت نفت
و گاز اروندان برگزار شد ،رضا عباسي و عبداالمیر بابایي
بهترتیــب به عنوان مدیر امور فنــي و مدیر امور مالي
این شــرکت معرفي و از زحمات فرهــاد صادقزاده
و فرشید ادهمي به پاس سرپرســتي این دو مدیریت
تقدیر شد.جهانگیر پورهنگ ،مدیر عامل شرکت نفت
و گاز اروندان ،ضمن ابراز خرسندي از وجود انسجام و
همدلي در میان نیروي انساني این شرکت ،بر ضرورت
جــذب و بهکارگیــري نیروهاي متبحــر و متعهد در
بخشهاي مختلف سازمان در راستاي پیشبرد اهداف
تولیدي شــرکت تأکید کرد و گفت :صنعت نفت یک
خانواده بزرگ است و انتقال تجربیات و تخصصها در
این صنعت یک الزام به حساب ميآید؛ بنابراین تالش
بر این بوده که بر حســب نیاز ،از توان صنعت نفت در
حوزه منابع انساني بهترین استفاده را کرده و نیروهاي
کارآمد را بهمنظور توسعه سازمان و در نهایت ارتقای
فرایند تولید جذب کنیم.

همتی در مخالفت با پرداخت مالیات از درآمدهای ارزی بانک مرکزی عنوان کرد

مالیات نمیدهیم
نتیجه عملکرد ارزی بانک مرکزی  ۲,۴۰۰میلیارد تومان منفی است
اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪاول همتــی ،رئیس بانــک مرکزی
میگوید برای بانک مرکزی واریز
این مبلغ امکانپذیر نیســت ،در جلسه امروز کمیسیون
تخصصــی ما از نماینــده دیوان محاســبات هم دعوت
کردهایم حضور داشته باشند و بررسی کنیم آیا با توجه به
افزایش نرخ ارز امســال نســبت به نرخ ســههزارو ۸۰۰
تومانی مصــوب آیا این درآمد بــرای دولت قابل احصا
هست یا خیر.
مالیات بانــک مرکزی ،پایه پولــی را  ۷درصد افزایش
میدهد
به گزارش »شرق« ،نمایندگان در نشست علنی امروز
مجلس در جریان بررســی بند شــش طرح یکفوریتی
اصالح قانون بودجه ســال  ،۹۷پس از استماع اظهارات
مخالفان و موافقان ،با این بند برای بررســی و اصالحات
بیشــتر با  ۱۴۸رأی موافق ،پنج رأی مخالف و چهار رأی
ممتنع از مجموع  ۲۰۶نماینده حاضر در صحن موافقت
کردند .در بند شش طرح مذکور اعالم شده بانک مرکزی
مانند دستگاههای دولتی و بانکها نسبت به واریز مالیات
علیالحســاب و سود ســهام بودجه مصوب بهصورت

یکدوازدهم در هر ماه اقدام کند.
عبدالناصر همتی با حضور در صحن علنی مجلس،
نسبت به الیحه اصالح بودجه سال  ۱۳۹۷که قرار است
درآمد محققنشــده برای بانک مرکــزی پیشبینی کند،
واکنش نشــان داد و گفت احتماال این کار باعث افزایش
شــش تا هفت درصدی پایه پولی میشــود.عبدالناصر
همتی در جلســه علنی روز گذشــته مجلس شــورای
اســالمی و در جریان بررسی طرح اصالح قانون بودجه
سال  ،۱۳۹۷اظهار کرد :در اصالحیه بودجه سال ،۱۳۹۷
۱۸هزارو  ۶۰۰میلیاردتومان سود بابت خرید و فروش ارز
برای بانک مرکزی پیشبینی شــده که اگر تصویب شود،
بانک مرکزی بابت سودی که برایش محقق نشده است،
مالیات پرداخت کند ،همین باعث افزایش شش تا هفت
درصدی پایه پولی و نقدینگی در پایان ســال میشود.به
گفته رئیس کل بانک مرکزی ،نتیجه عملکرد ارزی بانک
مرکزی  ۲,۴۰۰میلیاردتومان منفی است ،بنابراین ما اصال
چنین درآمدی نخواهیم داشت و گذاشتن چنین مبلغی
در بودجه بانک مرکزی اشــتباه است و منجر به افزایش
پایه پولی میشود.محمد حسینی ،عضو کمیسیون برنامه

و بودجه ،معتقد است این درآمد قابل احصا خواهد بود.
او در گفتوگو با »شــرق« توضیح داد :از نظر کمیسیون
درآمدهای پیشبینیشده در طرح اصالح قانون بودجه
 ۹۷برای بانک مرکزی قابل تحقق اســت .با تصویب بند
شــش این طرح در مجلس زمینه را برای احصاشــدن
این درآمدها و اعتبــارات فراهم میکنیم.او توضیح داد:
براســاس بودجه پیشــنهادی شــرکتها و بانک حدود
هســت سال است این درآمد که بهصورت علیالحساب
در یــک ردیف مجزا ثبت شــده ،دریافت میشــود .این
بهصورت یک قانون دائمی تکلیف شــده اســت .بانک
مرکزی هــم در زمره بانکها قلمداد شــده ،اما با توجه
به اینکه دارای قانون خاص اســت ،باید نام دقیق بانک
مرکزی قید شده باشد .بنابراین چون اسم »بانک مرکزی«
قید نشــده بود ۵۰ ،درصد سود ویژه و مالیات را پرداخت
نمیکرده ،بلکه براســاس عملکرد سال بعد در صورت
ســود مالیات را پرداخت میکرده است ،اما امسال قرار
شد مجموع درآمد همراه با نرخ محاسباتی ارز را در یک
ردیف ثبت کند .با توجه به اینکه امسال نرخ ارز نسبت به
نرخ محاسباتی افزایش چشمگیری داشت ،طبق برآورد

مــا بانک مرکزی بایــد  ۱۵هزارمیلیاردتومــان به دولت
پرداخت کند که پنج هزارمیلیــارد آن مربوط به مالیات
و بقیه ســود ویژه سهام شرکت اســت ،بنابراین هرگونه
افزایــش نرخ ارز مــازاد بر ارز محاســباتی بانک مرکزی
مشمول مالیات میشود.
دیوانمحاسباتبایدتوانبانکمرکزیرابسنجد
او اضافه کرد :در ۱۰ماه از ســال گذشــته تا به امروز
بانک مرکزی هیچ پولی پرداخت نکرده است .مسئوالن
گفتند ما مشــمول تسریع نام در ماده چهار قانون تنظیم
نمیشــویم و در پایان سال سود را حساب میکنیم ،بعد
مالیات را میپردازیم .درصورتیکه ما میخواســتیم در
طول ســال این مبلغ را بهصــورت یکدوازدهم دریافت
کنیم .در ادامه مصوبهای در طرح اصالح قانون بودجه
آورده شــد که بانک مرکزی را مشــمول ایــن پرداخت
میکــرد .حاال با توجه به اصــرار نمایندگان برای تحقق
درآمدهای دولتی این بحث به صحن علنی وارد شــده
و رئیــس کل بانک مرکــزی هم برای ارائــه توضیحات
دیروز در صحن حاضر شد .عبدالناصر همتی گفت ،رقم
خیلی زیادی است و ما چنین درآمدی را اخذ نکردهایم.
در جمعبندی نشســت علنی ،این موضوع ارجاع شــد
به کمیســیون و ما همان دیروز جلسه برگزار کردیم ،اما
چون نماینده بانک مرکزی در جلســه حضور نداشــت،
تصمیمگیری نهایــی به امروز موکول شــد .برای اینکه
بتوانیم با توجه به شرایط بانک مرکزی تصمیمی بگیریم
کــه هم درآمدهای دولت محقق شــود و هم فشــاری
بر دوش بانک مرکزی نباشــد ،با حضــور نماینده دیوان
محاسبات جلسه را برگزار میکنیم.
ایــن نماینده مجلــس ادامــه داد :در »قانون تنظیم
بخشــی از مقــررات مالی دولــت  «۲پیشبینی شــده
بــود که شــرکتهای دولتــی و بانکها کــه در بودجه
بــرای آنها ســود ویــژه پیشبینی میشــود ،موظف به
واریز مالیات علیالحساب و ســود سهام علیالحساب
مصوب بهصــورت یکدوازدهم در هر ماه هســتند که
در بند شــش ماده واحده طرح اصالح بودجه نیز بانک
مرکزی مشمول این قانون عنوان شده بود که البته پس
از اظهارات رئیس کل بانــک مرکزی ابقای این حکم در
اصالحیه بودجه سال  ۱۳۹۷به تصویب نرسیده و این بند
برای بررســی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع
شــد.مجید الماسی ،کارشــناس اقتصادی ،دراینباره به
»شرق« گفت :دولت کسری بودجه شدیدی دارد و برای
پوشش این کسری بودجه بهدنبال راهی برای تأمین مالی
اســت .تالش بر این است که این جبران کسری از طریق
افزایش نقدینگی نباشــد .اما تعریــف محلهایی مانند
دریافت مالیات از درآمدهای ارزی بانک مرکزی ،موجب
افزایش نقدینگی میشود و احتماال بههمیندلیل بانک
مرکزی با آن مخالف است.
حــال باید منتظر تصمیم مجلس ماند که آیا در برابر
گفتههای بانک مرکزی مبنی بر نداشتن شرایط مالی برای
پرداخت مالیات ،قانع خواهد شــد یا با توجه به افزایش
درآمدهای ارزی بانک مرکزی  ۱۵هزارمیلیاردتومان طلب
دولت از بانک مرکزی را وصول خواهد کرد.

شاخص توسعهپذیري ایران در ۳ماهه سوم ۴/۵ ،۹۷درصد صعود کرد

دوﭘﯿﻨﮓ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮلﺷﻮﯾﯽ
گروه توسعهپذیري اندیشگاه طرح هزاره پاسارگاد
توســعهپذیري روي امکان توســعه یا منع توســعه تأکید دارد؛ یعني
سیاســتها ،قانونگذاريها ،طرز اجراي قوانیــن و احتمال اجراي کارآمد
قوانین و مقررات ،مواضع سیاســي بینالمللي ،تدبیر امور ،توزیع دسترسي
بــه فرصتهــا و منابع ،انصاف و بيطرفي و شــیوه نظارت بــر قراردادها
ميتوانند موجب انگیزش کنشگران اجتماعي به سمت فعالیتهاي مولد
یا فعالیتهاي نامولد شــوند که در نتیجه آن ،سازمانهاي خالق تولیدي
یا ســازمانهاي مافیایي بازتوزیعي شــکل ميگیرند .نتیجه این انگیزش و
انتخاب متناظر با آن ،عملکرد توســعه است که در کیفیت رشد اقتصادي،
پیشرفت تکنولوژي ،کاهش نابرابري ،پایداري و ارتقاي قابلیتهاي انساني
انعکاس پیدا ميکند )انباشــت( .شــاخص توســعهپذیري درباره فرصت
توســعه و میزان اثرگذاري ســازمانهاي مختلف در انگیزش کنشــگران
اجتماعي به ســمت انتخابهاي توســعهاي یا غیرتوسعهاي است که بر
اساس هفت شاخص کنترل رفتار فرصتطلبانه ،یادگیري اجتماعي ،نظام
تدبیر ،کنترل نظامیان ،دسترسي به سازمان ،دسترسي جغرافیایي و شفافیت
اطالعات اندازهگیري و گزارش ميشــود .اعداد مثبت در گزارش به معناي
اثرگذاري منجربه افزایش پتانســیل توسعه یا توسعهپذیري و اعداد منفي
به معناي کاهش پتانســیل توســعه است که توســعهناپذیري را بهدنبال
دارد.در ســهماهه نخست ســال  ،۹۷شاخص توســعهپذیري ایران ،منفي
۱٫۰۸درصد بود و بزرگترین تنگناي توســعهپذیري آن در شــاخص رسانه
و اطالعات هویدا شــد اما اندازه شــاخص براي ترکیه و عربستان در همین
زمان ،به ترتیب برابر با  ۰٫۶۷۳و  ۱٫۳درصد بود .در سهماهه دوم سال ،۹۷
اندازه شــاخص توسعهپذیري هر سه کشــور منفي و به ترتیب برابر منفي
 ،۴٫۵۱۴منفي  ۰٫۶و منفي  ۰٫۶۱۰درصد شــد .در سهماهه سوم سال  ۹۷نیز
شاخص توســعهپذیري سه کشور ایران ،ترکیه و عربستان به ترتیب برابر با
 ،۰٫۰۱۸۷منفي  ۱٫۵۹۴و منفي  ۱٫۶درصد است .معناي این ارقام این است
کــه مجموع اثرگذاري بازیگران مختلف روي قوه توســعه ،منفي یا مثبت
بوده و انگیزه بروز رفتارهاي منجر به توسعه یا مضر براي توسعه را ایجاد
کرده اســت.تمایز اصلي شاخص توسعهپذیري با شاخصهاي بینالمللي
کیفیت نهادي ،رقابتپذیري ،توســعه فراگیــر ،رونق و حکمراني خوب در
برجستهســازي اثر بازیگران مختلف اجتماعي روي پتانسیل توسعه است
کــه تصویري پویا از توســعهپذیري یا ناپذیري ارائــه ميدهد .مزیت چنین
تصویر پویا و بازیگرمحوري از توســعه ،بهبود امکان ارزیابي سازوکارهاي
پیشنهادي یا طراحي سازوکارهاي توسعه بر اساس امکان اختالل یا تقویت
سازوکارها بهواسطه اثرگذاري محتمل بازیگران توسعه است.
تأثیر تصویب الیحه مبارزه با پولشویي بر شاخص توسعهپذیري ایران
ميتوان مهمترین تحول توســعهپذیرانه ســهماهه سوم  ۹۷در ایران
را تصویب الیحه الحاق ایران به کنوانســیون مقابله با پولشویي و تأمین
مالي تروریســم ،نپذیرفتن این مصوبه مجلس از سوي شوراي نگهبان و
ورود مجمــع تشــخیص مصلحت به این موضوع همــراه با پیامد اعالم
ضمنــي اعالم موضع مجمع تشــخیص مصلحت دربــاره جایگاه آن به
مثابه یک مجلس ســنا خالصه کرد .با توجه به جایگاه شــوراي نگهبان
و مجلس شــورا در حاکمیت کشــور ،تصویب  CFTتوســعهپذیري را به

انــدازه  ۰٫۴درصــد در هنگام تصویــب )اثر اولیه( بهبود ميبخشــد اما
نپذیرفتن آن از طرف شــوراي نگهبان ،از مجراي جلوگیري از شــفافیت
اطالعاتــي ۰٫۳۱۶ ،و از مجراي جلوگیــري از حاکمیت قانون ۰٫۴ ،درصد،
توســعهپذیري را ميکاهد .گذشته از موضوع تصویب  ،CFTزمزمه ورود
مجمع تشخیص مصلحت نظام به جایگاهي مانند مجلس سنا و نظارت
آن بر مصوبات مجلس شــورا موجب ميشود تا از مجراي نقض تقسیم
کار تخصصــي ســازمانهاي حاکمیتــي و کاهش اثرگــذاري نمایندگان
مستقیم مجلس ،توســعهپذیري به اندازه ۰٫۴۷درصد افت کند .تصویب
 CFTکه یک نهادسازي با اثر بلندمدت روي شفافیت و کنترل فساد است،
توســعهپذیري را به  ۰٫۴درصد ميافزاید ،اما نپذیرفتن آن ،شاخص را به
منفي  ۰٫۳۱۶درصد و مورد بيتدبیر آتشسوزي در مدرسه آن را به منفي
۰٫۴۵۱درصد ميکاهد .موارد بيتدبیر بهمعناي عدم آیندهنگري سازمانها
در دورههاي قبلي اســت که باعث توســعهناپذیري شده است .احساس
تبعیــض و محرومیت ناشــي از چنین رخدادهایي ،یک نهاد غیررســمي
بلندمدت است که خود را در زبان و روابط اجتماعي افراد دچار احساس
تبعیض نشــان ميدهد اما اعالم پذیرش میزباني سازوکار مالي ویژه اروپا
براي برجام ) (SPVاز ســوي ســوئیس نیز اثرگذارياي از جانب اتحادیه
اروپاســت که دسترســي جغرافیایي به منابع بینالمللي را باال ميبرد و
شاخص توسعهپذیري را به ۰٫۹۳۴درصد ميرساند .البته سوئیس ،عضو
اتحادیه اروپا نیست و تا حدي از نگراني آمریکا از بابت ایجادنشدن رقیبي
در آینده براي ســوییفت کاسته ميشود و براي همین آمریکا مخالفتي با
میزباني سوئیس ابراز نکرده است .البته دسترسي جغرافیایي از مواردي
است که اثر میانمدت دارند و رقم  ۰٫۰۱۸درصد براي نمایش برایند تمامي
آثار توسعهپذیرانه است که در سهماهه سوم  ۹۷تحقق یافت .رقم ۵٫۵۵
درصد نشــانگر حالتي اســت که همین موارد اثرگذاري سازمانها روي
توسعهپذیري ،همگي بهصورت مثبت یا گشایش در دسترسي به حقوق
مالکیت ایرانیان بود .البته میزباني سوئیس براي  SPVهنوز محقق نشده
اســت و براي همین در قسمت پتانسیلها قرار گرفته و در صورت تحقق
آن ،آســانکرد روابط تجاري ،در قسمت انباشت نشان داده خواهد شد.از
نظر قوه اثرگذاري ســازمانها )بازیگران توسعه( ،سازمانهاي حاکمیتي،
اجرائي ،قانونگذاري و خارجي ،پتانســیل اثرگذاري زیادي را آزاد کردهاند
کــه با دورههاي گذشــته ،تفاوت معناداري ندارد ،اما نشــان ميدهد که
هنوز مؤلفه دسترســي جغرافیایي در منطقــه خاورمیانه ،اهمیت باالیي
دارد ،اما اثر توســعهپذیرانه در مقایســه با کل اثر تحققیافته یا پتانسیل
آزادشده ســازمانها بهصورت ســازمانهاي قانونگذاري با صد درصد،
اجرائي با  ۸۲درصد ،اصناف با  ۱۲درصد و خارجي با  ۳۹درصد است .در
ســهماهه سوم سال  ،۹۷آثار موارد بيتدبیري نسبت به دورههاي گذشته
کمتر اســت ،اما بُرد بلندتري دارد؛ آتشســوزي مدرسهاي در زاهدان و
فوت چند دانشآموز ،یادآور آتشسوزي مدرسه شینآباد و موارد مشابه
دیگري اســت که احساس تبعیض و محرومیت را تقویت ميکند؛ بهویژه
هرچه فاصله مکان رخداد چنین حوادث ناخوشــایندي از پایتخت دورتر
باشــد ،به دیگر احســاس محرومیتها اضافه ميشود و چنین احساسي

روي ســازههاي ذهني و یادگیري اجتماعي ساکنان این مکانها اثر منفي
دارد و سرمایه اجتماعي را در بلندمدت ميفرساید .رویکرد غیردورنگر و
تخصیص بودجه به مواردي غیرضروري در مقایســه با تجهیز و نوسازي
مدارس ،مهمترین عامل بسترســاز براي اثرگذاري چنین موارد بيتدبیري
اســت.در مجموع ،بیشترین تنگنا در وضعیت شاخصهاي توسعهپذیري
در زمینــه یادگیري اجتماعي )تبعیض و نابرابري فرصتها( و بیشــترین
فراخنا در زمینه دسترســي جغرافیایي )دسترســي به منابع بینالمللي(
به چشم ميخورد.
ترکیه
در ســهماهه نخست سال  ،۹۷شاخص توســعهپذیري ترکیه به اندازه
 ۰٫۶۷۳درصــد بــود و بزرگترین تنگناي توســعهپذیري آن در شــاخص
حکمراني اتفاق افتاد؛ گذار از دوران کمالیســم آتاتورک به اردوغانیســم،
از مهمترین عوامل این تنگناي توســعهپذیري بود .البته شــاخص رسانه و
اطالعات ،بیشــترین فراخناي توســعهپذیري را ایجاد کرد ،اما در سهماهه
دوم سال  ،۹۷شاخص توسعهپذیري ترکیه به اندازه منفي  ۰٫۶درصد بود.
هرچند در دوره اول ،دولت ترکیه بیشترین اثر را روي شاخص توسعهپذیري
ميگذارد؛ اما در دوره دوم سال  ،۹۷سازمانهاي موقتي -موردي با حمله
تروریستي به سفارت آمریکا ،بیشترین اثر روي توسعهپذیري سهماهه دوم
 ۹۷را دارند .شــاخص توسعهپذیري ترکیه در ســهماهه سوم سال  ۹۷به
منفي  ۱٫۵۹۴درصد افت کرد ،بهطوريکه لغو مصونیت نمایندگان مجلس
در ترکیه ،اعالن جنگ اردوغان به کردهاي ســوریه پس از خروج آمریکا از
ســوریه ،افت لیره ترکیه در مقایســه با ارز اقتصادهاي نوظهور و گسترش
اختالفات بین اروپا و ترکیه بر سر ادامه حبس رهبر سابق حزب دموکراتیک
خلق ترکیه ،از مهمترین موارد توسعهناپذیري ترکیه در این دوره هستند.
عربستان
شــاخص توســعهپذیري عربستان در ســهماهه نخست ســال ۱۳۹۷
برابــر  ۱٫۳درصد بود و اعطاي آزادي بــه زنان در فعالیتهاي اجتماعي و
فرهنگي در کنار حق حضانت فرزند ،در آن نقش زیادي داشــت .اما اندازه
این شاخص در سهماهه دوم ســال  ۹۷به منفي  ۰٫۶۱درصد افت کرد .در
این دو دوره ،نقش خاندان ســعود بهعنوان مؤثرترین بازیگر توسعهپذیري
)بدون توجه به اثر منفي و مثبت و فقط بر اســاس اندازه مطلق اثر( حفظ
شــد .با وجود این ،شاخص توســعهپذیري عربستان در سهماهه سوم ۹۷
برابر با منفي  ۱٫۶درصد شــد که نشــانگر تنگناي توســعهناپذیري در این
کشور اســت .نظم اجتماعي عربستان بهصورتي است که توسعهپذیري یا
توســعهناپذیري آن به تصمیمات و سیاستهاي خاندان سعود وابستگي
باالیي دارد و به دلیل تمرکز ولیعهد این کشــور روي شــاخص دسترســي
جغرافیایي ،به نهادســازي کمتر توجه ميشود و مهمترین ضعف رویکرد
تمرکــز صرف روي دسترســي جغرافیایــي بینالمللي ،عدم ایجاد بســتر
درونزا و بلندمدت توســعهپذیرانه و توزیع برابر فرصتهاســت .یادگیري
اجتماعي بهترین عملکرد تطبیقي در ترکیه ،دسترســي جغرافیایي بهترین
عملکرد تطبیقي در ایران را داشــتهاند ،اما عملکرد یادگیري اجتماعي در
عربستان و ایران ضعیف است.

ﯾﺎدداﺷﺖ

دلبستگيهاي بندر چابهار را
به یأس تبدیل نکنیم
ﻋﻠﯽ درﺳﺘﮑﺎر  .ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻨﺪري
 راهاندازي بندر چابهــار یکي از آرزوهاي دیرینهاي
بود که باالخره ســال  ۹۷تحقق یافــت .این مهم در
ســه دهه در چندین دولت در دســتور کار قرار گرفت
و به هر دلیلــي در دولت دوازدهم به ثمر نشســت.
خوشــبختانه در دو هفته اخیر حدودا چهار کشتي در
بندر شهیدبهشتي پهلو گرفت و این طلسم باالخره در
دولت روحاني شکســته شد .اما واقعیتهاي دیگري
هم هســت که چنانچه جامه عمل پوشــانده نشود،
قطعا در ماههاي آینده با مشــکالت عدیدهاي مواجه
خواهیم شد چندان که همین امروز هم این مشکالت
درهمتنیده رونــد جابهجایي کاال را کند کرده یا مجال
تســریع به آن نميدهد .بنابرایــن چنانچه بخواهیم
بخشي از جابهجایي کاال را به این نقطه از کشور منتقل
کنیم ،راهي جز بهسازي و آمادهسازي زیرساختهاي
چابهار نخواهیم داشــت .این زیرســاختها نباید به
آینده موکول شود .آینده همین حاالست.
۱ـ بندر شهیدبهشــتي چابهار کــم و بیش همان
موقعیتي را پیدا کرده که در دهه  ۶۰بندر شهیدرجایي
تجربه کرده اســت اما امنیت راههاي مواصالتي و نیز
جادههاي منتهي به زاهدان و ایرانشــهر هم از حیث
ایمني و ســالمت و هــم از حیث امنیــت اجتماعي
زیر اســتانداردهاي ملي اســت .از سوي دیگر ،اتصال
ریلــي بندر چابهــار به زاهدان و ســرخس آنقدر به
در بســته خورده که بســیاري را مأیوس کرده است.
این پروژه ]راهآهن ســرخس ـ زاهــدان ـ چابهار[ قرار
بــود در دو قطعه انجام شــود .قطعــه اول چابهار
ـ زاهــدان ) ۵۸۰کیلومتــر( با مشــارکت هنديها و
فاینانــس ۱۰میلیــارددالري ژاپنيهــا و قطعــه دوم
زاهــدان ـ تربتحیدریه ) ۷۶۰کیلومتر( با مشــارکت
۸۵درصدي شــرکت عمران مســکن آســتان قدس
رضوي و بهرهگیري از دو فاینانس خارجي اما تاکنون
پیشرفت قطعه اول پس از هشت سال از شروع پروژه،
تنها  ۳۵درصد انجام شــده و در قطعه دوم هم هیچ
عملیاتي انجام نشده است .این در حالي است که این
پروژه در وضعیت کنوني اقتصاد کشور مهمترین پروژه
ریلي کشور است .از ســوي دیگر ،اهمیت این منطقه
از کشــور بهواسطه نقشي که همســایگان شرقي ما
در دریاي عمان ایفا ميکنند بر کســي پوشیده نیست.
از مزیتهاي اســتراتژیک این پــروژه ،ميتوان به بازار
۳۰۰میلیوننفري آســیاي میانه و تبادالت تجاري هند
و افغانستان اشاره کرد.
۲ـ بخشــي از کنــدي و پرهیز صاحبــان کاال و نیز
کشتيهاي خارجي مربوط به قوانین و البته مشکالت
اداري و اقتصادي سرزمین اصلي ماست که انتظار این
بود با توجه به ســرمایهگذاري و مشارکت هنديها و
اراده دولت براي راهانــدازي آن همزمان این بندر نیز
از امتیازات منطقه آزاد نیــز بهره گیرد .تعلل و تأخیر
در ایــن فرایند باعث شــده که روزنه رونــق این بندر
کمفروغ شــود .در نتیجه بســیاري از هزینهها مانند
ارزشافــزوده و مالیات بر درآمــد و هزینههاي دیگر،
بار مضاعفي بر دوش صاحبان کاالست که این منجر
به بيمیلي و بيرغبتي بســیاري از تجــار و صاحبان
کاال براي دادوســتد بیشــتر در این بندر است .بنابراین
بهواســطه اعمال تحریمهاي بینالمللي و تنگناهاي
موجود در دیگر بنادر اســتراتژیک کشور ،دولت براي
توســعه و ارتقــاي بندر چابهــار ،بدون فــوت وقت
باید چارهاي بیندیشد.
ادامه در صفحه ۵

ﺧﺒﺮ وﯾﮋه
برای اولین بار در بین تمام اپراتورهای کشور

آسیاتک موفق به دریافت
گواهینامه  ISO 20000شد
 آســیاتک اولین اپراتور ارتباطات و مخابرات اســت
کــه پــس از پیادهســازی  ITILدر یک پروژه دوســاله
موفق به اخذ گواهینامه  ISO 20000شــد.محمدعلی
یوسفیزاده ،مدیرعامل آســیاتک ،ضمن اعالم این خبر،
افزود :این شــرکت بــه جهت حفظ و ارتقای سیســتم
مدیریت کیفیت خدمات ،از ســال  ۱۳۹۶اقدام به اجرای
پروژه پیادهسازی  ITILکرد .وی ضمن اعالم این مطلب
که استاندارد  ISO 20000اولین استاندارد فراگیر جهانی
اســت که به طور مشخص به موضوع مدیریت خدمات
فناوری اطالعــات میپــردازد ،دریافت این اســتاندارد
بســیار حائز اهمیت است ،ادامه داد شــرکت آسیاتک
در ســالهای  ۱۳۹۵ ،۱۳۹۴ ،۱۳۹۲و  ۱۳۹۶بــه انتخاب
ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطــات رادیویی به عنوان
برتریــن اپراتور ارتباطات ثابت کشــور برگزیده و معرفی
شــده اســت .مدیرعامل آســیاتک گفت :این شرکت در
راستای حفظ و ارتقای کیفیت خدمات خود ،مجموعهای
از فرایندهــای مدیریتی یکپارچه را بــرای ارائه خدمات
مؤثر به مشتریان و کسبوکارهای مختلف به کار گرفت
و بــا بهرهگیری بهینه از بهتریــن روشها در فرایندهای
حــوزه  ITو  ICTبــا نــام کتابخانه زیرســاخت فناوری
اطالعــات ) (ITILراه را برای دســتیابی به اســتاندارد
 ISO 20000فراهــم کرد.محمدعلــی یوســفیزاده،
مدیرعامل شرکت آســیاتک ،تصریح کرد :ارتقاي کیفی
باعث ایجاد مزیت رقابتی در توسعه فعالیت شرکتها،
مدیریت منابع در جهت اهداف کالن و یک بازی برنده-
برنده برای اپراتور و مشترکان خواهد بود که همواره در
صدر اهداف شرکت آسیاتک قرار دارد.

