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مشکالت خانه سینما متوجه 
ساختار آن است

واکنش بانک مرکزی به گزارش «شرق»

پایگاه اطالع رســانی دفتــر مقام معظم رهبــری: رهبر معظم گفت وگوی «شرق» با ابوالحسن داوودی
انقالب اســالمی صبح دیروز در دیدار اعضــای مجمع جهانی 
اهل بیــت(ع) و میهمانان شــرکت کننده در هفتمین کنگره این 

مجمع، عظمت و محبوبیت اهل بیت...

جمهوری اسالمی با الهام از اهل بیت  
اژدهای هفت سر استکبار را عقب راند 

و پیشرفت کرد

رهبر انقالب اسالمی:

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۶۶ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۲ ســپتامبر   ۴     ۱۴۴۴ صفــر   ۷     ۱۴۰۱ شــهریور   ۱۳ یکشــنبه 
صفحه  ۱۱

صفحه  ۴

صفحه   ۵

در «شرق» امروز  می خوانید: نگاهی به احکام صادره برای متهمان پرونده متروپل آبادان، تداوم روزهای دشوار مهدی تاج در فدراسیون فوتبال  و یادداشت هایی از  مهدی زارع، عبدالرضا ناصرمقدسی

اینکــه چرا رئیس محتــرم مجلس را خطاب قــرار می دهم، به 
این دلیل است که در ســاختار تودرتوی نهادی کنونی در جمهوری 
اســالمی قدرت تغییر فرایندهای خسارت بار برنامه ریزی در ایران به 
سران قوای مجریه و مقننه محدود می شود. تغییر فرایندهای برنامه 
مهم اســت و به هر حال روزی باید در این کشور انجام شود؛ چرا که 

فرصت بسیاری از مردم و از نظام می گیرد.
یکم. فرایند تدوین قانون برنامــه و آیین نامه های آن را بنگرید تا 
ببینید که چقدر زمان بر و خسارت آور است. از دو تا چندین سال طول 
می کشــد. فرایند به  ترتیب این چنین است که ابتدا در یک وزارتخانه 
تمهید مقدمات می شود؛ ســپس در کارگروه های بخشی، سپس در 
بخش های مدیریتی سازمان برنامه، سپس در ستاد برنامه، سپس در 
دولت، سپس در کمیسیون های مجلس، سپس در کمیسیون تلفیق، 
ســپس در صحن مجلس، دوباره برای تدویــن آیین نامه های همان 
برنامه در دســتگاه ها، سپس در طی ســه مرحله در کمیسیون های 
دولت، ســپس در صحن دولت و درنهایت ابــالغ آیین نامه ها گذار 
دیوان ســاالری طی می شود؛ یعنی حداقل ۱۳ مرحله باید طی شود 
تا مصوبه ای برای اجرا آماده شــود. این فرایند حداقل از دو تا چهار 
سال طول می کشــد. البته در برخی موارد به ۱۰، ۱۵ سال نیز رسیده 
اســت. می بینید که این «مناســک دیوانی» چقدر فرصت کشــور را 
می گیرد. در این فرایند طوالنی چندین بار مسئوالن تغییر می کنند و در 
عمل بسیاری از برنامه ها اجرائی نمی شوند. گم شدن مسئولیت ها و 
وظایف، فراموشی دیوان ساالری، عدم مشروعیت فرایندی و... نتیجه 
قهری چنین فرایند طوالنی است. یک راه حل این است که برنامه های 
توســعه چهارساله باشــد و هر دولتی در ســه ماه اول خود برنامه 
توســعه را ارائه و تا شــش ماه برای تدوین آیین نامه ها و «سندهای 
اجرائی» سیاســت ها فرصت داشته باشد. این در صورتی امکان پذیر 

است که برنامه به چند محور اصلی کاهش یابد.
دوم. «سیکل سیاسی» و «ســیکل سیاستی» در نظام حکمرانی 
کشور با یکدیگر انطباق ندارد و سبب می شود که مسئولیت افراد در 
قوه مجریه و مقننه گم شود. تداخل دوره چهارساله ریاست جمهوری 
و دوره پنج ســاله برنامه به گونه ای  اســت که اغلِب افرادی که در 
مجلس قانون تصویب می کنند، در دوره بعدی نماینده نیســتند که 
برنامه های مصوب خود را دنبال کنند. به همین  شکل کسانی که در 
دولت برنامه می نویســند، مجری نخواهند ماند و گسست مفهومی 
و نظری بین تدوین کننده و مجری پدید می آید. راه حل آن اســت که 
همچنان که گفته شــد دوره برنامه ها چهارســاله باشد و هر دولتی 
مســئول برنامه ای باشــد که خود تدوین کرده اســت. هنگامی که 
رئیس جمهور وزرای خود را به مجلس معرفی می کند، باید برنامه 
توسعه چهارساله را ارائه دهد. نگویید که امکان پذیر نیست. تجربه 
ثابت کرده اســت که سرفصل برنامه ها شباهت بسیاری به هم دارد 
و اصطالحا «تفویضی»های برنامه های گوناگون توسعه بسیار است؛ 
بنابراین فرصت ســه ماهه کافی  است؛ چون کسی که رئیس جمهور 
می شــود، طبق اصول یکی از «رجال سیاسی» است که از وضعیت 
توســعه کشور و برنامه های اصلی آن آگاه است و باید از پیش خود 
را برای این مســئولیت مهم آماده کرده باشــد. البته این مستلزم آن 
اســت که یک بار مشکل تداخل حل شــود و مثال برنامه هفتم سال 
از ابتدای ســال ۱۴۰۲ به مدت شش سال دیده شود تا پس از برنامه 

هفتم برنامه ها چهارساله باشند.
ســوم. مواد قانون برنامه بســیار زیاد است و معموال همه آنها 
به اجرا درنمی آید. بســیاری از مصوبات برنامه توســعه در شــرح 
وظایــف قانونــی وزارتخانه ها مندرج اســت و نیــازی به تصویب 
دوباره آنها در مجلس نیســت. کافی  است در برنامه های اجرائی 
هر وزارتخانه قرار گیرد و در هنگام تصویب قانوِن بودجه منابع آن 
مصوب شود؛ بنابراین بهتر است بر چند محور اصلی تمرکز شود تا 
اجرا و پایش آن امکان پذیر باشد و مهم تر آنکه دست دستگاه های 
اجرائی براساس شرح وظایف قانونی آنها باز باشد تا انعطاف الزم 
را در برابر حوادث واقعه داشــته باشــند. هنگامه هایی پدید آمده 
اســت که ضرورتی برای رسیدگی به مســئله رانندگان کامیون ها، 
رمزارزهــا، فناوری های مالی، سیاســت های معطــوف به بحران 
آب و ده ها مورد این چنینی وجود داشــته؛ درحالی که دســتگاه ها 
درگیــر تکالیف برنامــه ای فرعی تر بوده اند و فرصت و مســئولیت 
الزم بــرای پرداختن به آنها را نداشــته اند. مثــال در هنگام تجمع 
کامیــون داران که به یک بحران عمومی تبدیل شــده بود، آنچه در 
دســتور کار کمیســیون اجتماعی دولت بود، موضوعات به مراتب 
کم اهمیت تری مانند اصالحیه های آیین نامه های آموزشــگاه های 

رانندگی، فدراسیون های ورزشی، بیمه شخص ثالث و... بود.
چهارم. پس از تصویب برنامه توسعه و در راستای «پروژه ای کردن 
سیاســت ها» هر وزارتخانه ســه تا پنج «پروژه» اصلــی خود را در 
«ســندی اجرائی» منتشــر کند. نیازی به تصویب ایــن «پروژه های 
سیاستی» از ســوی مجلس یا حتی هیئت وزیران نیست. این اسناد 
اجرائی شــامل مدل مداخله، بودجه و زمان بندی اجرائی هر پروژه 
باشد. به این شکل اوال، مدیران میانی و کارمندان هر دستگاه اجرائی 
به  صورت روشــنی می دانند که چه وظیفه ای دارند و ثانیا، مجلس 
نیز می داند که دقیقا هر وزارتخانه در حال انجام چه کاری باید باشد 
و به راحتی امکان نظارت مجلس فراهم می شود. در وضعیت کنونی 

به  دلیل عناوین کلی برنامه امکان نظارت مجلس فراهم نیست. 
ادامه در صفحه ۵

فــرض کنید نه ایران، نــه اروپا و نه آمریــکا، قصد عملی برای 
توافق برجام ندارند. یا چنین عزمی دارند؛ اما موانع موجود، آن قدر 
زیاد است که امکان هر توافقی را منتفی می کند.  در چنین شرایطی 
باید چه کرد؟ باید دســت روی دست گذاشت و عزا گرفت؟ و دائما 
به انتظار آینده نشســت؟ یــا اینکه هر روز بگوییم تــوپ در زمین 
آمریکاســت و آنها هم بگویند موضع ایران قابل  قبول نیست؟ این 

دندان لق تا کی باید یا می تواند بماند؟
حتــی ایــن فرض کــه اگر صبــر پیشــه کنیــم، همین طور 
کج دارومریــز مذاکــره را ادامه دهیم و مرتبــا دیپلمات های ما 
در پــرواز تهران به وین در تردد باشــند، چقــدر می تواند برای 

دیپلماسی اقتصادی ایران آورده داشته باشد؟
شــرایط امروز به هــر دلیل (ناتوانــی تیــم مذاکره کننده یا 
روشــن نبودن تکلیف مســئوالن دولت ســیزدهم با خودشان، 
یا مبهم بودن شــرایط پیــش رو و...) به نفع ایران نیســت و جز 

نابودکردن فرصت ها بهره ای ندارد.
پس چه باید کرد؟ فرض کنیــم اصال چیزی به نام برجام وجود 
ندارد و تحریم ها ماندنی اســت و از بین نمی رود. در چنین شرایطی 
چاره ای جــز پیداکردن راه های بومــی و غیرجهانی باقی نمی ماند. 
حداقل، این اســت کــه اقتصاد را با شــرقی ها (چین و روســیه) و 
همسایگان ببندیم. با سیستم بانک جهانی هم عجالتا کاری نداشته 
باشیم و با سیستم تهاتر، اقتصاد را پیش ببریم. خریداران نفت مان را 
به چین و یکی، دو کشور دیگر منحصر کنیم و برنامه ای برای توسعه 

بنویسیم که بیش از پیش به داخل متکی است.
الزمه چنین رفتاری شــاید این باشــد که در برخی موارد، از اول 
چــرخ را اختراع کنیم و بعضی کارها را از صفر شــروع کنیم. خوب 
چه اشکالی دارد؟ اگر همین را باید انجام دهیم، بهتر از آن است که 

روزها سپری شود و فرصت ها از دست برود.
از آن ســو، چین به عنوان یک قــدرت اقتصادی برتر که در رؤیای 
ایستادن بر سکوی اول جهان است، می تواند در زمینه های مختلف، 
کمک حال ایران باشد.  بدبینی تاریخی نسبت به چینی ها نیز در چند 
دهه اخیر، وجود ندارد. شــاید به  لحــاظ بنیان های تفکر اقتصادی، 
شــباهت هایی نیز با هم داشته باشیم. آنها سختکوش اند و مردم ما 
نیز از چنین خصوصیتی برخوردارند. به عالوه تقریبا صنعتی در جهان 
وجود ندارد که چینی ها از آن بی نصیب باشند. همچنین ریسک هایی 
که در تعامل اقتصادی -سیاسی با اروپا و آمریکا وجود دارد، بالفعل 
در ارتباط با چین متصور نیســت. چینی ها البتــه مدلی برای اقتصاد 
خود طراحی کرده اند که به سمت سرمایه داری میل می کند؛ اما آن 
را کنترل کرده اند. هنوز هم قیمت تمام شده به دالیل مختلف در این 
کشــور پایین اســت و این برای ما مغتنم است. در موضوع تهاتر نیز 
چین نیازمند به نفت است و شــاید ترجیح بدهد آن را از طریق یک 

شریک مطمئن تأمین کند.
اگر قرار اســت به برجــام برنگردیم، چه بهتر کــه از آن فاصله 
بگیریم، وقت مان را تلف نکنیم و کار را یکسره کنیم. این خودش یک 

مانیفست تازه برای اقتصاد، سیاست و شاید فرهنگ ما باشد.

رئیس مجلس و برنامه هفتم

ایراِن بی برجام

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

کیومرث اشتریان

محمد مهاجری

بغداد در هفته گذشته روزهای پرالتهابی را پشت سر گذاشت. اعتراضات خیابانی طرفداران مقتدی صدر 
و تنش های روی داده پس از آنکه با درگیری های مسلحانه خیابانی همراه بود، افزون بر کشته و زخمی شدن 
تعــدادی از اهالی، بیــش از هر زمان دیگری زمینه رویارویی جدی تر میان نیروهای رقیب شــیعی را فراهم 
کــرد. هرچند با بیانیه صدر مبنی بر خروج فوری هواداران وی از خیابان ها بحران به ســرعت فروکش کرد، 

اما همچنان عراق شاهد افزایش شکاف سیاسی میان نیروهای رقیب به ویژه میان جریان های شیعه است.
۱- انتخابات مهرماه ۱۴۰۰ یکی از چالش برانگیزترین انتخابات های سراسری در عراق پس از صدام حسین 
محســوب می شــود. ابتدا بر ســر نتایج انتخابات اعتراض های زیادی بروز کرد و سپس بر سر انتخاب دولت 
جدید مباحث بی پایانی درگرفت، به شــکلی که ۱۱ ماه از برگزاری انتخابــات عراق می گذرد اما هنوز دولت 
جدید عراق انتخاب نشده است. نه رئیس جمهوری عراق انتخاب شده نه نخست وزیر. پیروز نسبی انتخابات 
اخیر جریان صدر بود که توانســت از مجموع ۳۲۹ کرســی پارلمان ۷۳ کرسی کسب کند. در انتخابات اخیر 
عراق، کرسی های کسب شده توسط جریان صدر بیش از دو برابر کرسی های کسب شده ائتالف دولت قانون، 
یکی از ائتالف های گروه های شــیعی به رهبری نوری مالکی با ۳۴ کرسی است. ائتالف جریان صدر با حزب 
دموکرات کردستان عراق به رهبری آقای مسعود بارزانی و ائتالف السیاده، ائتالف حاکمیت اهل سنت، تحت 
عنوان ائتالف نجات میهن نتوانســت حد نصاب تشــکیل دولت در عراق را کسب کند و به این  ترتیب ائتالف 
شورای هماهنگی یعنی گروه های شیعی رقیب جریان صدر تالش خود برای تشکیل دولت عراق را آغاز کرد 
که این ائتالف نیز در میانه راه با موانعی از جمله اعالم استعفای نمایندگان حامی صدر از مجلس و سپس 

اعتراضات خیابانی هواداران صدر و حتی اشغال پارلمان عراق روبه رو شد.
۲- با وجود مخالفت برخی نیروهای سیاســی درباره طایفگی شدن انتخاب مسئوالن کشوری که موجب 
شــده شــبیه لبنان مسئوالن کشــور از میان شیعیان و ســنی ها و کردها انتخاب شــود، در توافقی نانوشته، 
رئیس جمهوری عراق از میان جریان های کرد، رئیس مجلس از میان اهل سنت و نخست وزیر از میان شیعیان 

انتخاب می شود؛ اما شرایط امروز عراق این روند را با چالش بسیاری روبه رو کرده است. 
ادامه در صفحه ۴

 طرح مســئله حضور ناظران شــرعی در بانک ها و توضیحاتی که از ســوی رئیس شورای فقهی بانک 
مرکزی داده  شــد، به بحث هایی درباره تعداد ناظران در رســانه ها دامن زد و شاید همین امر موجب شد 
رویه بسیار مهم تری از موضوع مغفول بماند. از سخنان آقای مصباحی مقدم می توان برداشت کرد که به 
نظر ایشــان موارد متعددی از فعالیت های شبکه بانکی از جمله سپرده گذاری اشخاص در بانک و مطالبه 
ســود بابت آن، گرفتار شبهه  ربا هســتند. در این یادداشــت بدون درنظرگرفتن نکات متعدد قابل بحث از 

سخنان ایشان، فقط به مبحث شبهه  ربا در حوزه سپرده گذاری می پردازم.
در یــک اقتصاد ســالم همواره بخشــی از نقدینگی کشــور در قالب پس انداز شــهروندان گردآوری و 
نگهداری می شــود. یکی از وظایف پول فراهم آوردن امکان ذخیره دارایی برای شــهروندان اســت. طبعا 
بــرای همــه صاحبان نقدینگی این امکان وجود ندارد که دارایی نقدی خــود را به  کار بیندازند و درآمدی 
کســب کنند و نیز در شرایط تورمی که برخالف قرون گذشته، مبّدل به پدیده ای رایج در اقتصادهای امروز 

شده، صاحبان نقدینگی برای جلوگیری از کاهش ارزش دارایی خود ناگزیر از اقداماتی هستند.
دولتمردان باید اقتصاد کشــور را در مســیری هدایت کنند که هم شهروندان صاحب نقدینگی بتوانند 
ضمن حفظ ارزش دارایی خود، از عواید آن بهره مند شوند و هم اقتصاد ملی با استفاده از این نقدینگی به 
درجات باالتر رونق اقتصادی برسد. تجربه نشان می دهد که در نبود این هدایت مدبرانه، تالش شهروندان 
برای حفظ ارزش دارایی شــان می تواند دشــواری های بزرگی برای اقتصاد کشــور فراهم بیاورد. افزایش 
بی رویــه قیمت امالک و دارایی هایی مانند خــودرو و فلزات قیمتی و پدیده دالرهای خانگی جلوه هایی از 

این تالش هستند که ضربات دردناکی بر پیکره اقتصاد ملی نواخته اند.
در چنین شرایطی اتفاقا تشویق شهروندان به سپرده گذاری در بانک ها کم خطرترین راه را برای نگهداری 
این نقدینگی پیش پای اقتصاد کشور می گذارد. در نبود چنین امکانی، این نقدینگی وارد بازارهای جایگزین 
شده و جریان تورمی را شدت خواهد بخشید که بی اغراق اثر مخرب آن بر معاش و معاد شهروندان بسیار 

سهمگین تر از تالش شهروندان برای کسب سود از محل سپرده گذاری در بانک هاست.
ادامه در صفحه ۴

یادداشتیادداشت

اقتصاد ملی، سپرده های بانکی و شبهه  رباضرورت ارزیابی سیاست های کشور در عراق

کارشناس اقتصادیاحسان هوشمند
ناصر ذاکری

این گزارش را در صفحه  ۴ بخوانید

گزارش تیتر یک را در صفحه ۶ بخوانید

«شرق» اختالل در سوخت گیری ناوگان ترانزیتی
 و مشکالت حمل ونقل کاال را بررسی کرد

وقفه در صادرات
 محصوالت کشاورزی 

حضور در کنار ۳ خانواده که  در یک مساحت ۱۵ کیلومتری زندگی  می کنند و هر کدام یک دخترشان خودسوزی کرده استآتش هایی  بدون دود 

 سوخت رســانی به کامیون های ترانزیتی خارجی متوقف شــده است و 
ناوگان زیادی در مرزهای ایران زمینگیر شده اند. شرکت های حمل ونقلی 
می گویند که وزارت نفت به بهانه مهار قاچاق ســوخت، کارت ســوخت 
جایگاه داران مناطق مرزی را جمع آوری کرده است و امکان سوخت گیری 

برای ناوگان ترانزیتی خارجی وجود ندارد.

 این موضوع ســبب شــده که بار صادراتی از جمله محموله های کشــاورزی و غذا روی زمین بماند 
و بســیاری از صادرکنندگان را نگران فســاد محصوالت و خســارت ســنگین کند. رضــا نورانی، رئیس 
اتحادیه ملی محصوالت کشــاورزی خبر می دهد که  «شــرکت های حمل ونقل یک هفته اســت که کار 
نمی کنند و صادرات مواد غذایی در آســتانه توقف اســت».  وزارت نفت ایران اخیرا اعالم کرده است که 
مصرف بنزین تقریبا با تولید سر به ســر شده و برای آنکه کشور مجبور به واردات بنزین نشود، ناچار است 
محدودیت هایی برای مصرف سوخت اعمال کند. بر این اساس این وزارتخانه نه تنها ۱۰۰ لیتر از سهمیه 
سوخت ســه هزار تومانی رانندگان خودروهای شخصی کم کرده است بلکه برای سوخت گیری ناوگان 
ســنگین هم محدودیت هایی اعمال کرده که جمع آوری کارت ســوخت جایــگاه داران مناطق مرزی از 
آن جمله اســت. این محدودیت تازه باعث شــده که ناوگان ترانزیتی خارجی که برای سوخت گیری در 

خاک ایران ناچار هســتند از کارت ســوخت استفاده کنند، با مشــکالت جدی مواجه شده و عمال امکان 
ســوخت گیری را از دســت بدهند. همین موضوع باعث شده بخش قابل توجهی از ظرفیت حمل ونقل 
بار شرکت های ترانزیتی تعطیل شود و سفارش صادرات را از صادرکنندگان نپذیرند. صادرکنندگان ایرانی 
می گویند این اختالل به صورت جدی صادرات بســیاری از محصوالت از جمله محصوالت کشــاورزی و 
تولیدات صنایع غذایی ایران را مختل کرده اســت. صادرکنندگان توضیح می دهند که بیشــترین مشکل 
ایجاد شده برای صادرکنندگان غذاســت؛ چرا که محصوالت آنها فسادپذیر است و صادرکنندگان امکان 
نگهداری محصوالت غذایی را در مرزها ندارند و همین موضوع خسارت سنگینی به آنها تحمیل می کند. 
برخی دیگر از صادرکنندگان هم از ترافیک ســنگین کامیون هــا در مرزهای ایران خبر می دهند و به طور 
مشــخص به ترافیک ســنگین در مرز ارمنستان اشــاره می کنند و می گویند که کامیون های زیادی روزها 
پشــت مرز متوقف مانده اند و روند صادرات کند شده اســت.  علی حسینی، رئیس کمیسیون لجستیک 
و حمل ونقل اتاق ایران هم با تأیید این اخبار به «شــرق» می گوید  اختالل در ســوخت گیری کامیون های 
ترانزیتی وضعیت آشــفته ای در مرزهای شمالی و شمال غرب ایران و برخی پایانه های صادراتی ایجاد 
کرده اســت و محموله های صادراتی بالتکلیف هستند. او می گوید اختالل در سوخت رسانی به ناوگان 

ترانزیتی تاکنون حل نشده و این موضوع برای شرکت های حمل ونقلی هم خسارت بار است.

«شرق» بهبود روابط ایران با کشورهای 
منطقه در یک سال گذشته را بررسی می کند

چرخش دیپلماسی
منطقه ای 

برجام توان دیپلماتیک
 وزارت خارجه را   گروگان گرفت

دولت ، سیاست خارجی 
منطقه ای را   مستقل تعریف کرد

سیدعلی سقائیان، سفیر سابق ایران
 در ارمنستان و برزیل

سیدجالل دهقانی فیروزآبادی
رایزن فرهنگی اسبق ایران در امارات

  عکس: مهدی حسین نژادی،  میزان

این پرونده را در صفحات ۲و ۳ بخوانید


