
۱۱۴ سال پس از کشف نفت در ایران

نفت؛ قربانی سوءمدیریت، اما در جایگاه متهم!
چرا مردم مرگ عبدالباقی را باور ندارند؟

انتقاد چین از اظهارات اخیر رابرت مالی:

 از اشتباهات درباره ایران دست بردارید

معیارهای جدید انتصاب مدیران دولتی!

صــد و چهارده ســال پس از کشــف نفت در 
ایران، ســوءمدیریت در اغلب ارکان تصمیم گیری 
ایــن  نفــت هــم در راس  و  بیــداد می کنــد 
سوءمدیریت هاســت. پنجم خرداد، سالروز کشف 
نفت در مسجدســلیمان، و فوران اولین چاه نفت 
ایران اســت. اما گاه این روز مهــم و تاریخی زیر 
ســایه رخدادهایی دیگر قرار گرفته اســت. مثل 
سوم خرداد که سالروز آزادسازی خرمشهر است، 
یا امســال که حادثه تلخ آبادان، مردم خوزستان 
و ایــران را دچار اندوه کرده اســت. اما مهمتر از 
این که آن رویداد تاریخی زیر ســایه رویدادهای 
دیگر قرار گرفته، تاثیری اســت که سوءمدیریت 
در کشــور ما در نوع نگاه به نفت داشــته است. 
در همین وضعیت خرمشــهر در سال های پس از 
آزادسازی که در پیام مهم »خرمشهر آزاد شد اما 
آباد نشد« خودنمایی می کند تا همین فروریختن 
ساختمان نوســاز در آبادان، و در مقیاسی کالن، 
نوع سیاســتگذاری درباره نفت و انرژی در کشور، 

سوءمدیریت بیداد می کند.
 کشــوری داریم که منابع نفت و گازش هنوز 
هم می تواند موتور محرکه اقتصاد باشــد اما چهار 
دهه اســت به جز دو مقطع خیلــی کوتاه، تولید 
نفتمان به روزی ۴ میلیون بشــکه هم نرسیده و 
به عنوان دومین منبع گازی جهان، گازمان کفاف 
نیاز داخلی را هم حتی نمی دهد. نفت در ایران از 
زمان کشــف تا امروز یک مشکل اساسی داشته و 
آن هم نگاه منفی روشنفکران به آن بوده است که 
به نفت، به چشم نفرین نگاه می کردند، نه نعمت. 

مشکل دوم هم در چهار دهه اخیر شکل گرفته و 
آن هم تحریم است.

 مشــکل اول موجب شــده بارها در راستای 
ضرورت کاهش اتکا به نفــت و درآمدهای نفتی، 
شعارهای عجیبی همچون ضرورت بستن چاه های 
نفت و مشابه آن شنیده شود؛ آن هم در شرایطی 
که به دلیل حرکت سریع دنیا به سمت انرژی های 
تجدیدپذیر، کشــورهای نفتخیز جهان ســرعت 
تولیــد نفت خود را افزایــش داده اند تا نفت خود 
را به ســرمایه مانــدگار تبدیل کننــد. گویا همه 
مشــکالت کشور ناشی از نفت اســت. درحالیکه 
نفت به خــودی خود، نعمت یا نفرین نیســت و 
نوع نگاه ما به نفت و سیاســتگذاری هایمان نقش 
و جایگاه نفت را مشخص می کند. کما اینکه نروژ 
چنیــن کرد و از نفت خود بهره برد اما ونزوئال که 
بیشــترین ذخایر نفت جهان را دارد در فقر دست 
و پا می زند. شــاید اگر ما نفت نداشــتیم، از این 
هــم فقیرتر بودیــم؛ چراکه وقتــی هنر مدیریت 
اســتفاده از نعمت نفت را نداریم، هنر استفاده از 
سایر داشــته هایمان را هم نخواهیم داشت. مگر 
همین حاال از ســایر داشته هایمان خوب استفاده 
می کنیم؟ مثال جزو ده کشــور اول جهان از نظر 
جاذبه های تاریخی و طبیعی گردشــگری هستیم 
اما درآمدمان از گردشــگری از کشورهای کوچک 

جهان هم کمتر است! 
پس مشــکل از نفت نیســت؛ مشــکل از نوع 
مدیریت ماســت که حتی نمی دانیم قرار اســت 
از نفت خود چگونه اســتفاده کنیم؟ چقدر تولید 
کنیم؛ چقدر صادر کنیم؛ چقدر تبدیل به فرآورده 

کنیم و ...
  اما مشــکل دوم، تحریم است. نتیجه تحریم، 
درجا زدن در تولید نفت اســت؛ چون نه می توان 

ســرمایه و تکنولوژی جذب کرد و میادین نفت و 
گاز را توسعه داد و نه می توان نفت صادر کرد. این 
که گفته می شــود با توان داخلی می توان میادین 
را توسعه داد، شــاید در ظاهر امکانپذیر باشد اما 
همه جا امکانپذیر نیســت و اگر هــم امکانپذیر 
باشــد، کیفیت کار کاهش می یابد. مثل فاز یازده 
پارس جنوبــی که به دلیل عدم بهــره مندی از 
فناوری سکوهای فشارافزایی، امکان توسعه آن را 
نداریم یا برخی میادین نفتی ما از جمله در غرب 
کارون که ضریب برداشــت ما بدون بهره گیری از 
تکنولوژی هــای روز جهان، در آنها بســیار پایین 

است.
 صد و چهارده ســال از کشــف نفت در ایران 
می گذرد اما وضعیت شــهرهای نفتی ما همچون 
مسجدســلیمان و آبادان، خود بهترین مصداق از 
سوءمدیریت ماست؛ شهرهایی که زمانی آباد بودند 
و اکنون پر از فقر و محرومیت هســتند. همانگونه 
که در حوزه کالن هم، در نوع سیاستگذاری برای 
اســتفاده از این نعمت خدادادی، آنقدر سردرگم 
هســتیم که چهار دهه است در تولید نفت درجا 
می زنیــم و در تجارت جهانــی گاز هم جایگاهی 

نداریم. 
ســوءمدیریت در اغلــب ارکان مدیریــت به 
چشــم می خورد و اتفاقا نفت، بیشترین آسیب را 
از این ســوءمدیریت متحمل شــده اما در کمال 
شــگفتی، نفت را که خود قربانی بوده، در جایگاه 
متهــم نشــانده اند! این که چه زمانی مســئوالن 
و سیاســتگذاران ما ارزش و جایــگاه نفت را در 
می یابنــد و از این ثــروت خــدادادی آنگونه که 
آفریننــده رفاه برای آحاد مردم باشــد اســتفاده 
خواهند کرد، پرسشــی اســت بی پاسخ و البته با 

چشم اندازی مبهم!

بعد از حادثه دردناک ســقوط ســاختمان ده 
طبقه متروپل در آبادان، موضوعی که حتی بیشتر 
از اصل حادثه مورد توجه افکار عمومی  قرار گرفت 
سرنوشت »حســین عبدالباقی« مالک ساختمان 

مزبور و ساختمان های مشابه در آبادان است. 
اخبار ضد و نقیض از حال و روز مالک ساختمان 
بخش اعظم از فضای رسانه ای را به خود جلب کرده 
اســت. در حالی که مسئولین جمهوری اسالمی  از 
طریق صدا و سیما می خواهند به انحای مختلف از 
مصاحبه و گفتگو با مقامات قضائی آبادان و نشان 
دادن جنازه ای پوشیده در کاوری سیاه در یکی از 
 DNA قفسه های سردخانه ای و اعالم آزمایشات
برای آحاد جامعه ثابت کنند او مرده، افکار عمومی 
 مقاومت می کند و  معتقد است نمرده یا در آبادان 

مخفی شــده تا در زمان مقتضی از کشــور خارج 
شود یا به دوبی و ترکیه رفته تا به کانادا برود. البته 
ناگفته نماند شبکه های مخالف جمهوری اسالمی 
 در ایجاد این شک و تردید در بین مردم و بدبینی 
به اظهارات مقامات بی تاثیر نیســتند. واقع قضیه 
اینکه، ناباوری در جامعه یک شــبه با یک حادثه 
ایجاد نمی شود و ناشی از موارد بیشماری است که 
از قبل به وقوع پیوســته و سبب شده تا به عنوان 
یک اصل پذیرفته شــده در بین اکثر مردم بوجود 
بیاید. علت اصلی ناباوری می تواند به دالیل فراوان 

از جمله زیر باشد: 
۱- بخشــی از ناباوری به زنده بــودن یا فوت 
عبدالباقــی ناشــی از اظهــارات متناقض مقامات 
مسئول استان خوزســتان است بطوریکه یک روز 
بعد از حادثه اعالم کردند بازداشت شده است. در 
همان روز درخواست عمومی  این بود اگر بازداشت 

شد چهره اش به نمایش گذاشته شود. 
در  روز بعد اعالم شد فوت کرده و مجددا مردم 

خواستند تا جنازه اش نشان داده شود. فقط جنازه 
پیچیده شــده در کاور با اشک های برادرش نشان 
داده شد همه این ها حتی برای افراد خوش باور هم 
ناخوشایند است و به صحنه سازی تعبیر می کنند.

۲- سوء نظر و بدبینی جامعه به اشخاصی نظیر 
عبدالباقی که در کوتاه زمان با رانت از هیچ به همه 
چیز می رسند و ترقی آسانسوری می کنند همواره 
وجــود دارد و این امر را متاثــر از روابط پنهان و 
آشکار این اشــخاص با مقامات شهری و استانی و 

کشوری می دانند. 
بر این اساس، برای مردم  سخت است وضعیت 
فعلی او را متاثر از همان روابط پنهان  ندانند و به 
این علت معتقد می شوند همان قدرت ها در حفظ 

او فعالند.
به هر حال دیر یا زود واقعیات مشخص می شود 
و اگــر روزی روزگاری عبدالباقی از نا کجا آبادی 
پیدایش بشــود مشــخص نیست مســئولین چه 

پاسخی خواهند داد؟

سخنگوی وزارت امورخارجه چین با انتقاد از اظهارات نماینده ویژه وزارت 
خارجه آمریکا در امور ایران گفت آمریکا اشتباهات خود را تکرار نکند. 

به گزارش روز جمعه ایرنا، »وانگ ون بین« ســخنگوی وزارت امورخارجه 
چین در واکنش به اظهارات رابرت مالــی نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا 
در امور ایران گفت: »جای تعجب اســت که طرف آمریکایی به رغم اذعان به 
شکست سیاست فشار حداکثری علیه ایران، همچنان اشتباهات خود را تکرار 

می کند و به تشدید تحریم ها علیه ایران ادامه می دهد.«
وی در ادامه خاطرنشــان کرد: این امر نه تنها کمکی به خروج از بن بست 
مذاکرات هسته ای ایران نمی کند، بلکه روند مذاکرات را تضعیف کرده و اعتبار 

آمریکا را بیش از پیش مخدوش خواهد کرد.
رابــرت مالی نماینده ویــژه آمریکا در امور ایران روز چهارشــنبه به وقت 
محلی در نشست استماع کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با تکرار ادعاهای 
واشــنگتن گفت: ما و همه شرکای اروپایی خود متقاعد شده ایم که می توانیم 
در ازای برداشتن گام های مهم ایران برای عقب نشینی و محدود کردن برنامه 
هســته ای خود، تخفیف محدودی از تحریم ها ارائه کنیم و همچنان از مخزن 
وســیع تحریم های باقی مانده و ابزارهای دیگری کــه در اختیار ما قرار دارد، 
برای تحت فشــار قرار دادن و هدف قرار دادن سایر فعالیت های خطرناک این 

کشور استفاده کنیم.
دولت بایدن که مدعی رویکرد دیپلماســی در قبال ایران و نیز تالش برای 
بازگشــت به برجام بوده، تاکنون گامی در جهت نشان دادن حسن نیت خود 

برنداشته اســت. قریب به اتفاق کشورهای مشــارکت کننده در گفت  وگوها، 
خواهان جمع بندی ســریع تر مذاکرات هستند اما دستیابی به توافق نهایی در 
انتظار تصمیمات سیاســی آمریکا درخصوص چنــد موضوع باقی مانده مهم و 

کلیدی است.
ایران می گوید: توافق خوب و قابل اتکا در دسترس است اگر آمریکا تصمیم 

سیاسی خود را گرفته و به تعهداتش پایبند باشد. طبق مصوبه جدید شــورای عالــی اداری که 
در تاریخ ۱۴0۱/3/۲ توســط آقای رئیسی ابالغ 
گردیده، معیارهای جدیدی برای انتصاب مدیران 
دولتی تعیین شــده که بسیار نگران کننده است. 
در این مصوبه به عنــوان جذب »نیروهای جوان 
بــا روحیه جهادی« در ســطوح مدیریتی دولت، 
سطح شــرایط عمومی  مدیران به شدت کاهش 

یافته است.
برای نمونه، برای یک مدیر عملیاتی فقط یک 
سال سابقه کار در داخل یا »خارج دولت« کفایت 
می کنــد. )یعنی حتی در یک شــرکت کوچک 
خصوصی !( درصورتی که در مصوبه ۱3۹۵، صرفا 
»ســابقه دولتی«، معیار انتصاب بود و نه سوابق 

غیر دولتی!

برای انتصاب یک مدیر ارشد دولتی، کال فقط 
۶ سال سابقه کار در داخل یا »خارج دستگاه های 
دولتی« و ۴ سال سابقه مدیریتی کفایت می کند. 
)توجه گردد این شرایط برای یک مدیر ارشد در 

دولت است.(
این سیاســت لطمــه بزرگی بــه نظام جذب 
شایســتگان در ســاختار دولــت زده که موجب 
ریزش بیش از پیش نیروهای متخصص و با تجربه 

از مجموعه دولت خواهد شد.
یک نکته منفی دیگــر در این مصوبه، حذف 
مراحل ارتقاء ســطح مدیران اســت، یعنی یک 
مدیر پایه می تواند بصورت جهشی به مدیر ارشد 
ارتقاء یابد!  در مصوبه ۱3۹۵ شورای عالی اداری، 
پیش شــرط تصدی مدیریت ارشد، ۶ سال سابقه 

مدیریت میانی بود.
تفکر حاکم در تهیه این مصوبه، به شــدت به 
بدنه نظام اجرایی لطمه می زند. نتیجه این روند، 
افزایش میزان تصمیمات ناپخته و غیرکارشناسی 

در حوزه هــای مختلف و حتــی افزایش احتمال 
تاثیرگــذاری افــراد فاســد و فرصت طلــب در 
تصمیمات ایــن مدیران بی تجربــه خصوصا در 
بخش های صنعتی و اقتصــادی و در مجموع به 

ضرر توسعه ملی است.
آیــا این مصوبه، موجب ارتقــاء دانش محوری 
دســتگاه های اجرایی خواهد شد یا به شدت در 
تقابل با آن اســت؟ آیا بــه اقتصاد دانش بنیان با 
مدیرانــی با اوصاف این مصوبه می توان رســید؟ 
قطعا یک مدیر بی تجربه در ارتباط انجام وظایف 
نمی تواند بهترین تصمیمات و تعامالت را داشته 

باشد. 
بنظــر می رســد حتــی ایــن رویکــرد،  بر 
سیاست های کلی نظام  در حوزه های مختلف نیز 
تاثیر منفی خواهد گذاشــت.  امیدوارم نهادهای 
نظارتی خصوصا مجلس و سازمان بازرسی تبعات 
ســنگین اینگونه تصمیمات، دولتمردان را آگاه 

کنند.

یادداشتسرمقاله

خبر

یادداشت

امام جمعه تهران:

حذف ارز ترجیحی
 امتحانی الهی است!

صفحه3صفحه2
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صفحه5

حمیدرضا شکوهی
سیف  الرضا شهابی 

رضا پاکدامن

ایران ششمین کشور دارای گرانترین برنج در جهان

قیمتهادالریمیشود،دستمزدهاریالیمیماند!
دو کارشناس اقتصادی: طبق تعاریف علمی، در اقتصاد ایران یارانه پنهان نداریم

معاون اول رئیس جمهور به آبادان رفت

امدادرسانیبهمتروپل،فریاداعتراضدرآبادانوخرمشهر
هویت جسد حسین عبدالباقی، مالک متروپل تایید شد اما مردم قبول ندارند

صفحه2

تکمیل کلکسیون مشکالت آماده سازی تیم ملی فوتبال در راه جام جهانی

بازی با کانادا لغو شد
 کاسه صبر اسکوچیچ لبریز شد

عربستان با کرواسی؛ ژاپن و کره جنوبی با برزیل
 بازی تدارکاتی برگزار می کنند

صفحه8

صفحه10

صفحه10

صفحه9

از امروز توسط بانک ها اجرا می شود

پرکردن مبلغ چک برگشتی
 از سایر حساب های صاحب چک

طرح قانونی مسدود کردن وجوه صادرکننده   چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک در حساب های بانکی 
از روز جاری )شنبه( آغاز می شود. مصطفی قمری وفا، مدیرکل روابط عمومی  بانک مرکزی با اعالم این خبر افزود: 
بانک مرکزی اجرای این طرح مهم قانونی را با همکاری مجلس شــورای اسالمی  از روز شنبه بصورت  تدریجی و 

با همکاری و مشارکت تمام بانک دولتی و خصوصی عملیاتی می کند....

پرستویی خطاب به رئیس سازمان صداوسیما: 

ظاهرا از شما هم آبی گرم نمی شود!

ابهامات حذف یارانه بگیران

 کم درآمدهایی که دهک دهم شدند!

گروسی:

مسائل هسته ای توافق با ایران 
حل شده است

پیام تسلیت سازمان زنان حزب مردم ساالری
  به مناسبت درگذشت بانو مریم کاظم زاده

برادر گرامي 
جناب آقای دکتر رضا جاللي

عضو محترم شوراي مرکزي حزب مردم ساالري

درگذشت مادر همسر گرامیتان را به شما 
و همسر مکرمه تسلیت گفته و علو درجات 
آن مرحومــه و بقاي عمــر بازماندگان را از 

درگاه احدیت مسألت داریم.
دبیرکل و اعضاي شوراي مرکزي

                     انا هلل و انا الیه راجعون
خبر درگذشــت بانو مریم کاظم زاده، خبرنگار و عکاس 
با سابقه جنگ تحمیلی و همسر شهید اصغر وصالی باعث تالم و 
تاثرمان گردید. ایشــان که اولین زن خبرنگار جنگی بود از اوایل 
جنگ در جبهه ها حضور داشــتند و دین خود را نسبت به جنگ 
و انقالب ادا کردند. سازمان زنان حزب مردم ساالری این مصیبت 

بزرگ را به خانواده و وابستگانشان تسلیت عرض می کند.
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