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آغاز ثبت نام جاماندگان یارانه
ثبت نام متقاضیان جدید یارانه شــروع شــد. سازمان هدفمندسازی 
یارانه هــا اعــالم کرد کــه ثبت نام از متقاضیــان دریافت یارانه شــامل 
افــراد جدید و جامانده را به صــورت الکترونیکی آغــاز کرد.به گزارش 
ایلنا سرپرســتان خانوارهایی که تاکنــون از گرفتن یارانه جا مانده اند و یا 
متقاضی جدید دریافت یارانه هستند، ابتدا الزم است برای کسب اطالع 
از آخریــن وضعیت ثبت نام خود کد دســتوری #کد ملی*۴۳۸۵۷*۴* 
را شــماره گیری کننــد و ســپس بــا مراجعــه بــه آدرس اینترنتــی
my.gov.ir نســبت به ثبت درخواست برقراری یارانه خانوار خود اقدام 
کننــد. متقاضیان برای ثبت نــام، نیازی به مراجعه حضــوری به هیچ 
ســازمانی ندارند. زمان ثبت نام از متقاضیان جدیــد یارانه و جامانده بر 
اساس آخرین رقم سمت راست کدملی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 
۲۷ و ۲۸ اردیبهشــت ماه ۱۴۰۱ بــرای اعــداد زوج و همچنین روز های 
پنجشنبه و جمعه ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ برای اعداد فرد از طریق 
این درگاه است. درصورتی که این متقاضیان به هر دلیلی موفق به انجام 
ثبت نام در روزهای یادشده نشوند، می توانند در روز شنبه ۳۱ اردیبهشت  

و یکشنبه ۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ نسبت به ثبت نام خانوار خود اقدام کنند.

پاسخ شرکت ملی گاز ایران به گزارش «شرق»
صادرات گاز ایران به عراق براساس 

فصول گرم و سرد سال انجام می شود
احتراما، عطف بــه درج مطلبی با عنوان «طلبکار گاز» در مورخ 
۱۴۰۱/۲/۱۹ در آن روزنامه محترم ،  توضیحات این شرکت جهت تنویر 

افکار عمومی ارسال می شود.
به اســتحضار مردم شریف می رساند صادرات گاز به کشور عراق 
تحت دو قرارداد مســتقل بغــداد (۲۰۱۳) و بصره (۲۰۱۵)، منعقده 
بین شــرکت ملی گاز ایران و وزارت برق عراق، به انجام می رسد که 
ایــن دو قرارداد به ترتیب در ســال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ اجرائی گردیده اند 
و طبق توافقات صورت گرفته بین دو کشــور، میــزان تحویل گاز به 
کشور عراق در فصول گرم سال به دلیل کاهش مصرف گاز در داخل 
کشور، بیشتر شــده و با توجه به رشد شدید مصارف به خصوص در 
بخش خانگی و تجاری در فصول سرد سال، کاهش می یابد؛ بنابراین 
افزایش میزان صادرات گاز در فصول گرم به معنی چهاربرابر شــدن 

میزان گاز صادراتی به عراق نمی باشد.
مزید اطــالع در حال حاضر هزینــه گاز صادراتی طبــق قرارداد 
دریافت می شــود و خوشبختانه با پیگیری های صورت گرفته بخش 
اعظمی از بدهی وزارت برق عراق به شرکت ملی گاز ایران که مربوط 
به سال های گذشته است، دریافت شده و طبق توافق صورت گرفته 
اخیر مقرر گردید مابقی بدهی مذکور طی چند ماه آینده به وســیله 
طرف عراقی تســویه گردد؛ لذا موضوع تقسیط بازپرداخت آن برای 
مدت سه سال مقرون به صحت نمی باشد. در پایان یادآور می شویم 
شرکت ملی گاز ایران همواره مساعی خود را با اتکا به توان داخلی و 
در جهت رشد و توسعه صنعت، کاهش آلودگی هوا و تأمین انرژی 
مــورد نیاز بخش های مختلف خانگی، تجاری، نیروگاهی و صنعتی 
به انجام رســانده و به رغم تحمیل تحریم هــای ظالمانه، موضوع 
صــادرات گاز طبیعــی و فراورده های جانبی به ویژه به کشــورهای 
همسایه همچنان در رأس اولویت های این شرکت قرار دارد و لذا از 
آن رسانه محترم تقاضا می شود از نشر مطالبی که منطبق با واقعیت 
نیست و موجب تشــویش افکار عمومی و تضعیف مواضع اصولی 

دولت است، خودداری نمایند.

بـازتـاب

برگ سبز خودرو پراید  صبا  جی تی ایکس  رنگ سبز 
 یشمی متالیک مدل ۱۳۷۹ به شماره پالک ایران 

۳۳ _ ۸۱۳ م ۵۵  و شماره موتور ۰۰۱۵۴۶۰۴ و شماره 
شاسی S1412279633787 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
دانشنامه فارغ التحصیلی  فرزند حسین به 

شماره شناسنامه ۶۸۰۳ صادره از کازرون در مقطع کارشناسی پیوسته رشته 
مامایی صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسالمی واحد کازرون با شماره تایید 

سازمان مرکزی ۱۷۸۶۱۵۲۰۱۸۶۱ و شماره الصاق روی دانشنامه ۲۲۳۹۴۹۳ 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل 
مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون به نشانی استان فارس ، 

شهرستان کازرون،  دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون ارسال نماید .

کارت پایان خدمت 
 به شماره ملی ۰۳۸۴۲۷۸۵۶۶ 

 متولد ۱۳۶۱/۰۶/۲۵ صادره از قم مفقود گردیده 
و فاقد اعتبار می باشد .

برگ سبز خودرو  بنز   رنگ خردلی روغنی  مدل ۱۹۷۵ 
به شماره پالک ایران ۶۸ _ ۲۶۳ ع ۳۴ و شماره موتور 

 ۱۰۷۰۷۶ و شماره شاسی ۱۵۶۶۸۶ به نام 
 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کارت خودرو  وانت نیسان  رنگ آبی  مدل ۱۳۸۵ به 
شماره پالک ایران ۲۶ _ ۴۵۴ ل ۳۶  و شماره موتور 

۳۳۷۴۹۳ و شماره شاسی ۰۲۵۹۸۶ به نام  
کار مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهی نامه ،بیمه نامه ،کارت سوخت و کارت خودرو پژو 
206TU3 رنگ خاکستری متالیک مدل ۱۳۸۷ به شماره پالک 
ایران ۸۸ _ ۶۶۹ و ۲۸ و شماره موتور ۱۴۱۸۷۰۳۲۲۸۰ و شماره 

شاسی NAAP03EDX9J028420 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو  پراید  131SE  رنگ سفید  
 مدل ۱۳۹۹ به شماره پالک ۵۵۹ س ۹۶ ایران ۴۰ 

و شماره موتور M13/6484648 و شماره شاسی 
NAS411100L3617125 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 برگ سبز خودرو  دنا  پالس  EF7  رنگ سفید 

 مدل ۱۴۰۰ به شماره پالک ایران ۴۰ _ ۳۵۴ ق ۳۵  
و شماره موتور 153H0040633 و شماره شاسی 

NAAW61HU8ME404673 به نام  
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  کیا  سراتو  رنگ سفید روغنی مدل 
۱۳۹۶ به شماره پالک ایران ۴۷ _ ۳۵۸ ط ۳۹ و 

شماره موتور G4KD/HH570246 و شماره شاسی 
NAS621200H1027766 به نام  

فراهانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کارت ماشین و برگ سبز خودرو  پراید  صبا  رنگ نقره ای 

 متالیک مدل ۱۳۸۶ به شماره پالک 
۴۸ ی ۵۴۳ ایران ۷۸ و شماره موتور ۲۰۳۱۱۱۹ و شماره 

شاسی S1412286351247 به نام
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی موتور سیکلت  یاماها  رنگ نوک مدادی 
 مدل ۱۴۰۰ به شماره پالک ایران ۱۴۵ _ ۵۶۱۴۸ 

  و شماره موتور ۱۰۶۶۵۱ و شماره شاسی ۱۳۲۵۴  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 توقف صادرات فوالد
جنگ روسیه و اوکراین برخالف ادعای برخی رسانه های داخلی 
نه تنهــا فرصتی برای اقتصاد ایران ایجاد نکــرد بلکه حاال بازارهای 

نیمه جان و تحریم زده کشور را یکی یکی به خطر انداخته است.

چنــدی پیش فعــاالن صنعت نفت از تخفیــف ۳۰ دالری نفت 
روســیه و اختالف ۱۰درصدی آن با قیمت نفت ایــران خبر دادند و 
گفتند که تزارها مشــتریان بزرگ نفت ایــران مانند چین و هند را به 
سوی بازار خود کشــانده اند. حاال خبر می رسد که بازار یکی دیگر از 

کاالهای عمده صادراتی ایران به دست روس ها افتاده است.
روسیه یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان فوالد جهان است و ذخایر 
عظیمی از سنگ آهن را در اختیار دارد. با این حال با آغاز تحریم  این 
کشــور صادرات روس ها کاهش یافت. این اتفاق در حالی رخ داده 
که روسیه هزینه سنگین جنگ را به بودجه کشور تحمیل کرده است 
و همین مســئله تزارها را به فکر قیمت شکنی و تخفیف های جذاب 

محصوالت صادراتی شان انداخته است.
آن قــدر که معدود بازارهای ایران را به ســمت خود جلب کند. 
هم زمان با این اتفاق، دولت ایران به بهانه ثبات بازار داخلی عوارض 

باالیی برای صادرات فوالد وضع کرده است.
رضا محتشــمی پور، معاون امور معادن و فــراوری مواد وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت دربــاره وضع عوارض بــاالی صادراتی 
برای فوالد ۳۱ فروردین امســال به صداوسیما توضیح داد که وضع 
عوارض ۱۷ تا ۲۲ درصدی برای تنظیم بازار داخلی بوده اســت؛ اما 
صادرکننــدگان فوالد زیر بــار این توضیح نمی رونــد و می گویند که 
ساالنه بیشتر از ۳۰ میلیون تن فوالد در ایران تولید می شود و مصرف 
داخلی فقط حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون تن اســت؛ بنابراین نگرانی برای 
بــازار داخلی هیچ توجیهی نــدارد و دولت با ایــن کار دغدغه بازار 
داخلی را نداشــته و به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی خود بوده 
اســت. نتیجه اینکه قیمت صادراتی فوالد ایران افزایش داشته و در 
مقابل روســیه برای فوالد خود تخفیف های بیشــتری در نظر گرفته 
اســت. احمد دنیانور، عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد، در این زمینه 
به «شــرق» توضیح می دهد: صنعت فوالد ایران در سا ل های اخیر 
با ســختی فراوان بازارهایی را در اقصانقاط دنیا به دست آورده بود 
و ســاالنه بین ۹ تا ۱۱ میلیون تن فوالد را صادر می کرد. به طوری که 
در ســال ۱۴۰۰ صادرات فوالد شــش میلیارد دالر درآمد ارزی برای 
کشور ایجاد کرد؛ اما حاال روسیه بازارهای ایران را یکی یکی تصاحب 
کرده و اقدام اخیر دولت بــرای افزایش عوارض صادرات فوالد هم 
به این مشکل دامن زده و تقریبا صادرات فوالد متوقف شده است. او 
با تأکید بر اینکه بازپس گیری این بازارها بســیار دشــوار است، ادامه 
می دهد: در حال حاضر صنعت فوالد ایران شــرایط وحشــتناکی را 
ســپری می کند و برنامه های صادراتی فعــاالن این صنعت به هم 
ریخته است. دنیانور همچنین توضیح می دهد: صادرات به بازاریابی، 
بازارسازی، جلب اعتماد مشتریان و ثبات قانون در کشور صادرکننده، 
ایفــای تعهدات صادرکنندگان و... نیــاز دارد. وقتی یک دفعه قانون 
نابجایی وضع می شود و تمام مکانیســم بازار را به هم می ریزد، دو 
اتفــاق می افتد، اول اینکه خریدارانی کــه نمی توانند معطل بمانند 
فورا به ســمت فروشــندگان دیگر می روند، دوم اینکه جلب اعتماد 
مجدد آنان کار بسیار دشواری خواهد شد؛ چون خریداران می گویند 
وضعیت کشــور شما معلوم نیســت و ممکن است شما نتوانید به 

تعهدات تان عمل کنید.

شرکت های فوالدی در حال کاهش تولید
رضا شهرســتانی، دیگر عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان 
فــوالد ایران، نیز تصاحب بازار فوالد ایران از ســوی روســیه را تأیید 
می کند و به «شرق» می گوید: صادرات دو ماهه فوالد تقریبا به صفر 

رسیده و بسیاری از شرکت ها تولید خود را کاهش داده اند.
بنا بر گفته او روســیه در حال حاضر بازارهای چین، افغانستان و 
کشــورهای خاور دور از جمله تایلند و کره جنوبــی را از ایران گرفته 
اســت. عضو انجمن فوالد توضیح می دهد که در حال حاضر روسیه 
قیمت فروش فوالد خود را بسیار پایین آورده تا معامله کننده حاضر 
شــود ریسک خرید را بپذیرد. این در حالی اســت که ایران در دوران 
تحریم هم قیمت های فوالد خود را به ۱۵ درصد کمتر از CIS رسانده 
بود؛ اما روسیه تخفیف های خود را به ۲۰ درصد رسانده است. این در 
حالی است که افزایش عوارض صادراتی، بهای فوالد ایران را گران تر 
از فوالد روســیه کرده است.شهرســتانی می گوید: بر اساس مقررات 
تولیدکنندگان فوالد محصول خود را در بورس عرضه می کنند و اگر 
محصول در بورس تقاضا نداشت، صادر می شود؛ اما ناگهان عوارض 
نجومی برای صادرات فوالد وضع می شــود و در حالی که بســیاری 
از کاالهــا از جمله فوالد در بورس خریداری نشــده بود، تصمیم به 
صادرات آن گرفته می شــود؛ اما وضع عوارض ســنگین صادراتی و 
قیمت شکنی روسیه سبب شده اســت که صادرات فوالد به حدود 
صفر برســد و این اتفاق هم در صنعت فوالد و هم در صنایعی مثل 

مس، آلومینیوم، روی، سرب یا پتروشیمی تکرار شده است.
او ادامه می دهد: فقط در بخش فوالد جلوی صادرات نزدیک به 
دو میلیون تن گرفته شد و اگر بخواهیم زیان سایر صنایع را به حساب 
آوریم، با نرخ روز بازار جهان بیشتر از پنج میلیارد دالر فرصت درآمد 
ارزی تا امروز از دســت رفته است. ضمن اینکه بسیاری از شرکت ها 
هم به دلیل اینکه دیگر تولید برای شــان توجیه ندارد، تولیدشــان را 

کاهش داده اند.
این اتفاقات در حالی رخ می دهد که با نزدیک شــدن به ماه های 
گرم سال و چالش تولید انرژی در ایران، تولیدکنندگان فوالد احتماال 

باید منتظر جیره بندی برق باشند.
تازه ترین گزارش وزارت نیرو نشان می دهد که در فروردین  امسال 
برای اولین بــار واردات برق ایران از صادرات برق آن پیشــی گرفته 
اســت. آمارهای وزارت نیرو نشان می دهد که در فروردین سال ۱۴۰۱ 
واردات برق ایران با افزایشــی ۷۲ درصدی نســبت به فروردین سال 

گذشته به ۳۴۱ میلیون کیلووات ساعت رسیده است.
صــادرات برق نیز در ماه گذشــته با افتــی ۵۴ درصدی به ۲۳۹ 

میلیون کیلووات ساعت سقوط کرده است.
به این ترتیب، ایران برای اولین بار به واردکننده خالص برق تبدیل 
شده است و با افزایش مصرف برق در ماه های گرم سال صنایع ایران 

از جمله صنعت فوالد باید منتظر قطع برق و کاهش تولید باشند.

روسیه پس از نفت، بازار صادراتی فوالد ایران را تصاحب کرد

شوک روسی به فوالد ایران
 مهفام سلیمان بیگی: روســیه پس از نفت، بازار فوالد را هم از چنگ ایران درآورد. با تهاجم روسیه به اوکراین، 
آمریکا تحریم های گســترده ای علیه این کشــور فعال کرد و حــاال آنها وارد بازار نیمه جان ایران شــده اند که 
سال هاست فشار تحریم بر شانه هایش سنگینی می کند. رضا شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان 
فوالد، به «شرق» می گوید که روســیه تخفیف های ۱۵ تا ۲۰ درصدی برای فوالد خود در نظر گرفته و با توجه به 
وضع عوارض سنگین صادرات فوالد ایران، قیمت فوالد صادراتی این کشور نسبت به ایران ارزان تر شده است 
و به همین دلیل چین، افغانســتان، تایلند و کره جنوبی که مشتریان بزرگ فوالد ایران بودند، این بار فوالد مورد 
نیاز خود را به روسیه ســفارش داده اند.  او تأکید می کند که با این اتفاق درآمد ارزی شش میلیارد دالری ایران 

به خطر افتاده است.

قوانین عینی (مناســبات تولید و مصرف) تعیین کننده نقشه راه 
پیشــرفت یا عقب  گرد جامعه هستند و بسته به منافع طبقاتی 
حاکمان، اقتصاد کشور را به سمتی هل می دهند. این قوانین آن چنان پایدارند که قوانین برنامه 
پنج ساله اگر هم بخواهند توانایی تغییر آن را ندارند و در بهترین حالت باید منطبق بر آن باشند؛ 
بنابراین این تصور که «برنامه های توســعه پنج ساله» می توانند مسیر تکامل اقتصادی کشور را 
برخــالف قوانین عینی حاکم بر اقتصاد هموار کند، کامال عبث اســت. این قوانین عینی جدا از 
اینکه حاکم بر مناسبات اقتصادی داخلی هستند، از جایگاه سرزمینی ایران در کاربست جهانی 
اقتصاد نیز متأثرند. بین المللی شــدن جریان گردش ســرمایه و منابع طبیعی تا حدی است که 
فشار مناسبات بین المللی بر مناسبات داخلی نیز می چربد؛ بنابراین با توجه به نقش پیرامونی 
کشور ایران در اقتصاد جهانی، برایند تضادهای داخلی نیز نمی تواند به  طور کامل مسیر انباشت 

سرمایه در ایران را به عنوان یک کشور پیرامونی تعیین  کند.
به بیان «پل باران» گســترش روابط ســرمایه دارانه از مرکز سرمایه داری به پیرامون، لزوما برای 
کشورهای پیرامونی توسعه ای در بر ندارد؛ زیرا سودهای حاصل از این سرمایه گذاری دوباره به 
مرکز برمی گردد. در واقع مســیر حرکت سرمایه و منابع طبیعی مسیر یک طرفه ای است که به 
فربه تر شدن کشورهای توســعه یافته و عقب گرد کشورهای توسعه نیافته می انجامد. اگرچه با 
تغییر مکانیسم چپاول ثروت کشورهای توسعه نیافته در دهه های اخیر، شرکت های چند ملیتی 
و الیگارشــی مالی جهانی بازی گردان اصلی فرار سرمایه از کشورهای توسعه نیافته شده اند و 
جای دولت های غربی را گرفته اند. این مکانیسم جدید بیشتر مبتنی بر پول شویی و فرار مالیاتی 
است و از ابزارهایی مانند تأسیس شرکت  و ثبت حساب ها در بهشت های مالیاتی بهره می گیرد. 
انتقال سود ها به بهشت های مالیاتی یا وام گیری از شعبه اصلی شرکت در این مکان ها از سوی 
یک شعبه در کشوری با نرخ مالیاتی باالتر (که منجر به کاهش سود مشمول مالیات در شعبه 
شرکت در کشور با نرخ مالیاتی باال می شود) بخشی از فرایند این حقه بازی مالی جهانی است 
و بیش از همه به ضرر کشــورهای توســعه نیافته تمام می شود. ریموند بیکر در پژوهش خود 
در ســال ۲۰۰۵ نتیجه گرفت به ازای هر یک دالری که در اختیار کشــورهای فقیر قرار می گیرد، 
حدود ۱۰ دالر از این کشــورها خارج می شــود (۵۰۰ میلیارد دالر خروجی در مقابل ۵۰ میلیارد 

دالر ورودی). 
درحالی که فقط چهار درصد از نیروی کار و هفت درصد از از سرمایه جهانی در بهشت های 
مالیاتی (ســوئیس، لوکزامبورگ، جزایر برمودا، جزایر ویرجین انگلیس و...) کارگذاری شده اند، 
نزدیک به نیمی از سود جهانی در این بهشت ها ثبت می شوند. براساس اسناد پاناما (منتشر شده 
در ســال ۲۰۱۶) بخش بزرگی از درآمد و دارایی ها و چپاول منابع در کشورهای در حال توسعه 
نیز به این مراکز منتقل می  شود. در یک روند رو به رشد مفسدان مالی کشورهای توسعه نیافته 
شــرکت ها یا حساب هایی در این بهشت های مالیاتی ثبت می کنند و دارایی ها را به این مکان ها 
منتقل می کنند. به بیان دیگر چگونگی اداره نظام اقتصاد سرمایه داری به گونه ای متحول شده 
است که این موضوع که خلق ارزش در چه کشوری است برای تعیین محل ثبت سودها اصال 
اهمیتی ندارد. مهم این اســت که پرداخت های الزم برای تکمیــل یک مبادله در بازار در کدام 

کشور ثبت می شود.
در شرایطی که حاکمان مالی کشــورهای توسعه نیافته میلیاردها دالر دارایی ثبت نشده در 
بیرون مرزها انباشــته اند، دولت این کشورها باید برای تأمین هزینه های خود میزان بیشتری وام 
بگیرند و در عمل کشور را گرفتار سیاست های مخرب تعدیل ساختاری صندوق بین المللی پول 
کنند. دارایی این کشــورها به واسطه همین نظام معیوب بانکداری بین المللی در حساب های 
مخفی و آشکار شمار اندکی از نخبگان و الیگارشی مالی جمع شده اند؛ درحالی که بدهی ها به 
حساب اکثریت مردم عادی منظور می شوند. سیستم بانکداری خصوصی نیز به کمک الیگارشی 
مالی کشــورهای جهان ســومی می آید تا این سرمایه سرقت شــده را به خارج از مرزها منتقل 
کنند. اجرای سیاست های تعدیل ساختاری اقتصاد و اختصاصی سازی دارایی های ملی نیز منبع 
درآمدهای باالیی برای حاکمان مالی جوامع توسعه نیافته ایجاد می کند تا به بانک های خارج 
از مرزها منتقل شــود. در این میان وقوع شرایط جنگی یا شوک تحریم های اقتصادی می توانند 
اهرم های نیرومندی برای اختصاصی سازی دارایی ملی، حذف یارانه های رفاهی و تخریب منابع 
باشــند. شرایط عینی کشورهای توسعه نیافته حکم به انتقال ســرمایه ها به خارج از کشور به 
قیمت تخریب منابع و فقر عمومی می دهد. درواقع ضعف اقتصادی این کشورها باید به ناتوانی 
در جــذب درآمدهای ســرمایه ای بینجامد تا منابع حاصل از فــروش منابع طبیعی و وام های 

خارجی صرفا به تأمین ارز واردات اختصاص   یابد و کسری تراز پرداخت ها تداوم یابد. 
این موضوع چرخه وام گیری و بدهکاری بیشــتر دولت ها و تصاحب بیشــتر وام ها از سوی 

حاکمان مالی و ســپس فرار ســرمایه را به روال معمول تبدیل می کند. مسلما ساختار 
سیاســی و اجتماعی نیز باید مکمل این تخلیه منابع و فرار سرمایه باشد. از طرف دیگر 
نرخ باالی بی کاری و سطح پایین درآمد سرانه ضامن بزرگ شدن ارتش ذخیره بی کاران، 
کاهش قدرت آنها در چانه زنی بر سر دستمزد و البته آماده سازی نیروی کار ارزان قیمت 
برای کشــورهای صنعتی پیشرفته اســت. فقر عمومی و نابرابری درآمدی نیز به تداوم 
روند فرمانبری از ماشین انباشت سرمایه می انجامد و بی کفایتی دولت و نبود دموکراسی 
هم فرایند تخلیه منابع را هموار می کند. در یک بیان دقیق ساختار کنونی اقتصاد ایران 

و جایگاه آن در انباشت سرمایه بین المللی وضعیت توسعه نیافتگی را طلب می کند.
گردونه دعای تبتی ها

بعد از گذشــت ۷۰ سال از تدوین اولین قانون برنامه توسعه کشور گره خوردن فرایند 
توســعه به تصویب و اجرای قوانین برنامه توســعه به کلیشــه  ای بی محتوا بدل شده 
است. هر پنج سال کارناوال پرسر و صدایی شامل کارگروه ها و کارشناسان به راه می افتد 
تا سرانجام به ثبت قوانین و آیین نامه هایی خنثی بینجامد که قرار است توسعه کشور را 
تضمین کنند. با این حال کار به جایی رسیده که عالوه بر بی خبری کامل مردم از محتوای 
قانون برنامه، حتی مجریان مســتقیم آن نیز چندان از چارچوب برنامه مطلع نیستند تا 

بخواهند قدمی برای توسعه کشور بردارند. 
البته این بی خبری چندان هم ناموجه نیست؛ وقتی که متن قوانین برنامه و ملحقات 
آن در ســایت های اینترنتی انباشت شده  و در شبکه های  فضای مجازی در حال گردش 

هستند و گه گاه برای زاییدن مقرره و آیین نامه جدیدی از بایگانی مجازی بیرون کشیده می شوند، 
این وضعیت به تعبیر «اســالوی ژیژک» به گردونه دعای تبتی ها شبیه است که تکه کاغذی که 
دعا روی آن نوشــته شده، در گردونه تعبیه می شود و گردونه با چرخش خود به جای تبتی ها 
دعا می  کند. به  طور مشابه اصال مهم نیست که مجریان قانون برنامه به چه چیزی می اندیشند 
و واقعا چه اتفاقی در کشــور در حال وقوع اســت؛ بلکه مهم این اســت که گردونه (قوانین و 
آیین نامه های برنامه) در حال گردش اســت. زمانی که به چالش کشیدن فضای عینی اقتصاد 
ممکن نباشــد، قوانین برنامه های توســعه با تکیه بر مدل های کّمی، سودای تحول نهادی را 
به تدریج کنار می گذارد. اسناد مزبور انتزاعیات مدونی هستند که در بهترین حالت در چارچوب 

نهادهای موجود به مدل ســازی کّمی می پردازند و هرازگاهی با برنامه های 
مقطعی مثل «سند تحول دولت مردمی» یا طرح هایی توخالی مانند «هدایت 
نقدینگی به ســمت تولید» تکمیل می شــوند.  در این شرایط قوانین بودجه 
مصوب که قرار اســت اهداف ساالنه برنامه توسعه را محقق کنند، نیز فارغ 
از هر انطباقی با یک برنامه مدون به تأمین مالی مقطعی هزینه ها می انجامد 
و سازمان برنامه و بودجه به جای ترسیم نقشه راه توسعه کشور به صندوق 
پولی تبدیل می شــود که هر روز بیشــتر آب می رود. بر اساس این برنامه های 
توســعه را می توان حرافی دانست که هدف آن نه تغییر در امور جاری بلکه 

اتفاقا جلوگیری از وقوع هرگونه تحولی است.

برنامه هفتم توسعه؛ ضرورت عقب ماندگی
ادامه از صفحه اول


