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یادداشت

پنجشنبه روز  توسعه بود!

پنجشنبه روز توسعه بود؛ ۲۰ دی. این افتخار  �
را داشــتم که اولین ســالگرد روز ملی توسعه را 
در جایی باشــم که مذبح اولین قدم های توسعه 
ایــران بود. در بــاغ فیــن کاشــان. در جایی که 
بزرگ مرد تاریخ، «امیرکبیر»، آخرین روزهای خود 
را ســپری کرده بود و چه بهتر که بگویم اندیشه 
توســعه ایران آخرین نفس های خــود را در این 
باغ کشید. هم زمان بزرگداشت بزرگ مرد دیگری 
نیــز بود به نــام «دکتر حســین عظیمی آرانی» و 
چه افســوس خوردم که چرا بایــد اکنون بعد از 
گذشت ۱٥ سال از مرگ ایشان، فرصت بازشناسی 
عمومی نســبت به او فراهم شــود. کشــورهای 
حــال  توســعه،  در   کشــورهای  توســعه یافته، 
کشــورهای توســعه نیافته، اینها از اولین کلمات 
ترکیبی هســتند که بعد از شــنیدن اسم توسعه 
خواه ناخواه به ذهن متبادر می شــوند و از دیدگاه 
اقتصادی، اجتماعــی، فرهنگی  ابعاد مختلــف 
و... کــه ارتباط مســتقیم با زیرســاخت کشــور 
دارد. هرچه زیرســاخت قوی تر و به روز تر، کشور 
توسعه یافته تر. در این مقوله نه صاحب نظرم، نه 
متخصص؛ هستند بسیار دیگرانی که اهِل فن اند. 
من تنها ناظر و شــنونده ای بودم که تالش کردم 
در روز ملی توســعه، بیشترین اســتفاده را ببرم 
از فرصت ایجادشــده در کناِر بــزرگان بودن، در 
راستای کمال گرایی شخصی؛ همیشه به دنبالش 
بوده و هســتم. صحبت زیاد شد از علم توسعه، 
از طــرف افرادی مانند دکتر رنانی، اینکه در ایران 
تئوری توســعه نداریــم، اینکه باید بــه گفتمان 
توســعه برسیم و اجماعی باشــد بین همه برای 
رســیدن به گفتمان. اینکه نیاز به اندیشــه نگاری 
ا ست، نوسازی و بازآفرینی و اینکه در برنامه های 
توسعه کشــور این مقوله مغفول مانده است. از 
اینها قبال هم شــنیده بودم، زیاد هم شنیده بودم، 
به هر محفل علمی که وارد شــوی، پر اســت از 
کلماتی مانند گفتمان نوسازی بازآفرینی و اجماع 
واحد؛ اما آنچه برای من در این میان جالب شد، 
خود توســعه نبود! بلکه تعاریفی بود از فضائل 
اخالقی و خصوصیات شخصی این دو بزرگوار که 
قدم های ابتدایی توســعه را در برهه زمانی خود 
برداشــته بودند. نه اینکه دکتر حســین عظیمی، 
امیر کبیر زمانه باشد و نه حتی اینکه امیرکبیر تنها 
بزرگ مرد ایران اســت؛ بلکه ویژگی های اخالقی 
مشــترکی بود میان شان که پرآوازه شان کرده بود 
که همچنان پس از قرن ها و سال ها به فراموشی 
سپرده نشــده اند که عالم بی عمل نمانده بودند 
و علم شــان در راســتای منافع عمومــی بود نه 
شخصی. هر دو مصداق بارز شعر سعدی بودند 
«تو آنگه شوی پیش مردم عزیز/ که مر خویشتن 
را نگیــری به چیــز». یکی وزیر دربــار و دیگری 
دکترای اقتصاد توســعه از فرنگ برگشته؛ ولی با 
یک اندیشه، اندیشه توسعه جامعه عقب مانده از 
زمانه خود، از آنچه باید باشد و نیست. ارجحیت 
جمع به فرد؛ که باید از «خود» گذشــته باشــی 
و درگیر منّیت نباشــی و این تنهــا زمانی حاصل 
می شود که توسعه درونی یافته باشی. اسمش را 
می گذارم «خودتوسعه یافتگی». هر دو «توسعه» 
را به معنای واقعی کلمه در خود به باور رسانده 
بودنــد و به دنبــال آن خواهــان تجلی یافتنش 
در محیــط اطراف شــده بودنــد، به ماننــد ُنِت 
موســیقیایی زیبایی کــه به دنبــال هم آواکردن 
دیگر نت ها برآید. چه بسا اجل فرصتشان نداد تا 
جامعه را هم آهنگ کنند؛ یکی به دست خودی، 

دیگری به جبر بیماری.
دکترای طراحی شهری
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محسن رناني در مراسم نمادین «روز ملي توسعه» تأکیدکرد
الزام گفتمان ملي توسعه

نگاه

آبخوان داری نیاز حال و آینده کشور 

شــرایط اقلیمــی و محیطــی حاکم بر کشــور با  �
بارش هــای کمتر از معــدل جهانی، تبخیــر بیش از 
متوســط دنیا، نوسانات و تغییرات اقلیمی، وقوع سیل 
و خشک سالی، تنگنای آب، برداشت بیش از ظرفیت از 
آبخوان های زیرزمینی، فرونشست زمین در دشت های 
مهم کشــور و در نهایت چالش جــدی به هم خوردن 
تعادل اکوسیستم های طبیعی، همه و همه، ضرورت 
پرداختن به آبخــوان داری در جهت افزایش بهره وری 
نزوالت جوی، نفــوذ آب به درون زمین به جای ذخیره 
آب در ســطح زمیــن، در راســتای کمــک بــه حفظ 
پایــداری آب در چرخه طبیعت و مرطوب ســازی کام 
تشنه این ســرزمین کهن، نه یک انتخاب، بلکه الزامی 
اجتناب ناپذیر اســت. ایران چهارمین کشــور سیل خیز 
دنیاست، به نحوی که فقط چهار درصد آن سیل خیزی 
ناچیز دارد و باقی پهنه کشور در درجاتی از سیل خیزی 
قرار می گیرند و در این میان ۲۸ درصد کشور با سیل های 
طغیانی و شدید مواجه است. در وضعیت کنونی ۴۵۰ 
شهر، هشــت هزارو ۶۵۰ آبادی، دوهزارو ۵۰۰ کیلومتر 
جاده های مواصالتی و بخش های وســیعی از اراضی 
کشــاورزی و تأسیسات زیربنایی کشور در معرض خطر 
ســیل قرار دارند. در این شرایط نه تنها نیازمند مدیریت 
ریسک سیل، کاهش خطرپذیری و ایمن سازی مناطق 
کشــور در مواجهه با ســیالب از طریق انجام اقدامات 
پیشــگیرانه در ســطح حوضه هــای آبخیز هســتیم، 
بلکه باید تهدید ســیالب را بــه فرصتی برای مدیریت 
خشک سالی و کم آبی کشور با اجرای برنامه های جامع 

آبخیزداری و آبخوان داری تبدیل کرد. 
ادامه در صفحه ۸

شــرق: جمعي از فعاالن توسعه روز تولد و شهادت 
امیرکبیــر را به صــورت نمادین به نام روز توســعه 
نام گذاري کرده اند. در مراســمي کــه در این روز در 
باغ فین کاشــان محل شــهادت امیرکبیر برگزار شد، 
محسن رناني اســتاد اقتصاد دانشــگاه اصفهان، از 
نبود برنامه براي توســعه در کشــور سخن گفت. به 
اعتقاد رناني، بدون گفت وگو و تعامل نمي توان براي 
کشور برنامه توسعه مناســبي نوشت. او بر این باور 
اســت که در غیاب نخبگان فکري توسعه، دولت ها 
براي خودشــان برنامه توسعه نوشتند اما هر دولت 
آرزوهــاي خود و منویات مقامات را به عنوان برنامه 
توســعه مطرح کرد. در چنین روندي منابع ملي به 
نام توســعه نابود شــدند و هنوز هم این روند ادامه 

دارد.
محســن رنانــي، عضــو هیئت علمي دانشــگاه 
اصفهان در ســخناني اظهار کرد: چــرا ما اینجاییم؟ 
چون باید اینجا باشــیم و البته نیم قرن دیر به اینجا 
آمده ایم. ما ۷۰ ســال اســت در حــال برنامه ریزي و 
اجراي برنامه هاي توسعه هستیم، اما هنوز مجمعي 
از نخبگان براي هم افزایي اندیشــه توســعه نداریم. 
ما همه حوزه ها را رونق دادیم؛ انواع جشــنواره هاي 
فرهنگــي و هنري و ورزشــي را راه انــدازي کردیم؛ 
جشنواره کتاب، جشــنواره سینما،  جشنواره صنعت،  
جشــنواره هاي ورزشــي و نظایر آنها را داریم، اما در 
حوزه توسعه که این همه براي آن هزینه کرده ایم و 
بخش اعظم منابع ملي خود را براي رســیدن به آن 
نابود کرده ایم، هیچ رویــداد ملي ای نداریم. بنابراین 
نتوانســته ایم مسئله توســعه را به مسئله ای ملي و 
دغدغه ای عمومي تبدیل کنیم. متأسفانه هم آگاهي 
و دانش عمومي جامعه ما درباره مفهوم و مؤلفه ها 
و پیش نیازهاي توســعه پایین اســت و هم اینکه ما 
در ســطح کالن، هیچ گونه گفتمان ملي توســعه و 
نظریــه ای اجتماعي درباره توســعه نداریــم و این 
ناشي از کم کاري یا نداشتن همکاري و گفت وگو بین 

نخبگان اندیشگي ما بوده است.
نویســنده کتــاب «چرخه هــاي افــول اخالق و 
اقتصــاد» گفــت: بنابراین در غیــاب نخبگان فکري 
توســعه، دولت ها آمدنــد و براي خودشــان برنامه 
توســعه نوشــتند، برنامه هایــي که تئوري توســعه 
نداشت و هر دولت آرزوهاي خود و منویات مقامات 
را در برنامه هــاي توســعه گنجانــد و مصوب کرد و 
منابع ملي را صرف آن کرد و حاصل این شــد که ما 
نه تنها هنوز داریم درجا مي زنیم، بلکه با توســعه اي 

نامتوازن و در هم ریخته روبه رو شده ایم.
دبیر علمــي «گفت وگوهاي توســعه» در ادامه 
ســخنان خود گفت: امروز ما اینجاییم تا اعالم کنیم 
که پراکنده اندیشي در حوزه توسعه بس است. براي 
توســعه نیازمند شــکل گیري گفتمان ملي توســعه 
هســتیم و براي این الزم اســت نخبگان فکري ما با 
یکدیگر همفکري و تعامل داشــته باشــند. نخبگان 
فکري مــا تک تــک حرف هــاي بســیاري در حوزه 
توســعه دارند، اما ما هنوز نتوانسته ایم به یک نظریه 
یــا چارچوب تحلیلي اجتماعي در توســعه دســت 
پیدا کنیــم و اتفاق نظري در حوزه توســعه حاصل 

نکرده ایم. بنابراین دولت ها هم دیدگاه هاي نخبگان 
را نادیــده گرفته و راه خــود را رفته اند. اما امروز که 
دیگر منابع نفتي کفــاف درآمد مورد نیاز دولت ها را 
نمي دهد، دیگر عمال دولت ها نمي توانند نقش خود 
را به عنوان متولي توســعه بازي کنند و این فرصتي 
اســت براي پژوهشگران،  کنشــگران و اندیشه ورزان 
حوزه توســعه که دســت در دســت هم بگذارند و 
جامعه را به سمت و ســوي فرایندهاي توسعه آفرین 

سوق بدهند.
رنانــي در ادامــه ســخنان خــود افــزود: بدون 
و  تعامــل و هم گرایــي روشــنفکران  و  گفت و گــو 
اندیشــمندان کشــور، ما همچنان در سرگرداني قدم 
خواهیم زد. ما دســتمان پر است از ادعا و اختالف و 
الگوهاي متعارض. ما باید به این ناتواني پایان دهیم 
و در فراینــد گفت وگوي بین نخبگاني به هم گرایي در 
حوزه توسعه دست یابیم. بدون شکل دهي گفتمان 
ملي توســعه، دولت ها همچنان به اســم توسعه و 
به نام برنامه هاي توســعه، منابع ملــي ما را  نابود 

خواهند کرد.
عضــو هیئت علمي دانشــگاه اصفهــان درباره 
انتخــاب روز ۲۰ دي به عنوان «روز ملي توســعه» 
گفت: گرچــه قاعدتا روز ملي توســعه باید یک روز 
اردیبهشــتي باشــد، اما با توجه به اینکه ســرحلقه 
تالشگران توسعه ایران، یعني امیرکبیر، در ۲۰ دي به 
دنیا آمده و در همان ۲۰ دي نیز به شــهادت رسیده 
اســت، ترجیح دادیم این روز را بــه عنوان روز ملي 
توسعه انتخاب کنیم و امروز اینجا در باغ فین کاشان 
گرد هم آمده ایــم تا با امیر پیمــان ببندیم که راه او 
را در مســیر تالش براي توســعه این سرزمین ادامه 

خواهیم داد.
در این مراســم همچنین دکتر نعمت اهللا اکبري، 
عضو هیئت علمي دانشگاه اصفهان و رئیس سازمان 
مدیریــت و برنامه ریــزي اســتان گفــت: وقتي خبر 
محاکمه دو پزشــک اصفهاني را از تلویزیون شنیدم 
که به ســبب کاربرد ایمپلنت تقلبي در ستون فقرات 
و بدن بیماران محاکمه شده بودند با خود گفتم «ما 

و جامعه شناســان چقدر  برنامه ریزان  اقتصاددانان، 
ایمپلنت تقلبي و پروتزهــاي غلط در  پیکره اجتماع 
گذاشــتیم که کسي متوجه نیســت و مابازاي عیني 

ندارد و بابت آن محاکمه نیز نمي شویم».
او بــا بیان ایــن مطلب کــه «تا دلتــان بخواهد 
ایمپلنت و پروتز تقلبي کار گذاشتیم و جایي محاکمه 
نمي شــویم»، افزود: مشــکلي که ما اقتصاددانان و 
سیاســت گذاران و برنامه ریزان داشتیم این است که 
به دســتاورد ها توجه نمي کردیم. ما دانشــگاهیان، 
و  سیاســي  عالمــان  جامعه شناســان،  نخبــگان، 

سازمان ها متهمان ردیف اول هستیم.
اکبــري بــا تأکید بر اینکــه بســیاري از چیزهایی 
که افتخار مــا به ویژه علوم اجتماعي هــا بود، امروز 
دردسرســاز شــده اســت، گفــت: همــه الگوهاي 
برنامه ریزي ما توســعه را نابود کــرد. وي با تأکید بر 
لزوم تقویــت «پویش فکري توســعه» که اکنون به 
همــت تعــدادي از دانش آموختگان جــوان علوم 
اجتماعي و انســانی راه اندازي شــده اســت، افزود: 
توســعه در گرو آینده پژوهي اســت. ما باید دست از 
آینده نگاري برداریم و به آینده پژوهشي روي بیاوریم.
در ادامه دکتر تقي آزادارمکي، عضو هیئت علمي 
دانشــگاه تهران نیز در سخناني از نقش روشنفکران 
در صد ســال اخیر انتقاد کرد و گفت:  روشــنفکران 
ما ناخواســته به جاي آنکه جامعه مدني را تقویت 
کنند، قدرت را تقویــت کرده  اند. آنان بدون توجه به 
اینکــه تا جامعه توانمند نشــود هیــچ اصالحي در 
حوزه سیاســت بادوام نخواهد بود و به جاي آن که 
همت خود را مصروف تقویــت جامعه مدني کنند، 
تمام توجه خود را معطوف بــه نقد قدرت کرده  اند 
و صاحبــان قدرت همواره در واکنش به نقد آنان، بر 
محدودیت افزوده  اند و بهانه اي براي بســتن بیشــتر 
پیــدا کرده اند. این اســتاد جامعه شناســي همچنین 
افــزود: امیرکبیر نه چنان قهرمــان بود که همه چیز 
را در او خالصــه کنیم و نه چنان ســرکوبگر بود که 
بخواهیــم او را مورد حملــه قرار دهیــم. امیرکبیر 
یک تالشــگر توانمند و خالق در مسیر توسعه بود و 

روشنفکران ما براي تبیین راه توسعه از امیرکبیر هم 
باید عبور کنند.

دکتر فریدون الهیاري عضو هیئت علمي دانشگاه 
اصفهان و دیگر ســخنران این جلسه، در سخناني در 
این مراســم گفت: برنامه امــروز پیوندي بین برخي 
مفاهیم و گزینش هاي جدید ســرزمینمان با گذشته 
تاریخي براي جست وجوي رگه هاي توسعه در کشور 
است. وي بیان کرد: دوران قاجار غروب دیوان ساالري 
ایران بود و در این دوره ناکارآمدي سیاسي نمود پیدا 
کرد که بازخوانــي تاریخ با نگاهي متفاوت، ضرورت 
جست وجوي توســعه نیافتگي کشــور را پس از آن 
زمــان مشــخص مي کند.الهیاري افزود: نوســازي و 
اصالحــات در کشــور از زماني آغاز شــد که متوجه 
شــدیم توانایي ایســتادگي در برابر توسعه یافتگي و 
فنــاوري را نداریم. همــان زمان گروهــي مخالفت 
با توســعه را به بهانه لطمه واردشــدن به سنت در 
پیــش گرفتند، گروهي الگوگیري از غرب و توســعه 
حتي به بهانه ازدســت دادن دیــن را پیگیر بودند و 
برخي اندیشه ها مانند امیرکبیر نیز فناوري و توسعه 
همراه با دین و ســنت را معني مي کردند. امیرکبیر با 
آگاهي از آماده ســازي بستر اجتماعي در راه توسعه 
گام برداشــت و راه انــدازي دارالفنــون از جمله این 
بسترسازي ها بود. وي با اشــاره به کم توجهي ها در 
شناســاندن شــخصیت ها افزود: امیرکبیــر جهان و 
ایران را مي شــناخت و این آگاهي دلیل دید و اندیشه 
توســعه یافتگي در وي بود؛ ما نیز بــا مطالعه تاریخ 
و شــناخت این شخصیت هاي برجسته مي توانیم در 
راه توســعه گام برداریم. از دیگر ســخنرانان مراسم 
معرفي و پرده برداري از لوح یادبود روز ملي توسعه، 
دکتر عبــاس عصاري، عضو هیئت علمي دانشــگاه 
تربیــت مــدرس بود. عصــاري در ســخناني گفت: 
محورقرارگرفتن توســعه، بسترســاز بــروز خالقیت 
و نبوغ بشــري اســت که این مهــم را امیرکبیر ۲۰۰ 
ســال پیش درک کرده بود.رئیس پژوهشکده اقتصاد 
دانشگاه تربیت مدرس افزود: دانایي و دانشي که در 
انسان تجلي پیدا مي کند، به خالقیت منجر مي شود 
و تمدن جدید ایجاد توســعه را به وجود مي آورد که 
در دو سده گذشــته در این مسیر تالش هاي بسیاری 
انجــام و حتي جان هایي نیز فدا شــده کــه یکي از 
بزرگ تریــن فداکاري ها و جوانمردي ها، حرکت میرزا 
محمدتقي خان فراهاني مشــهور بــه امیرکبیر بود.
وي بیــان کرد: مفاهیــم متفاوتي در این ســال ها از 
توسعه شــکل گرفته و حرکت هایي که در آن نقطه 
آغازین مشاهده مي شود، همچنان بر تارک این کشور 
مي درخشــد. براي پي بردن به اهمیت امیرکبیر، تنها 
راه انــدازي دارالفنون کافي اســت کــه ۲۸۹ نفر از 
دانش آموختگانش بر اثر نهالي که امیرکبیر کاشــت، 
به صدارت رســیدند که ۲۸ نفــر آنها وزیر آموزش و 
پرورش بودند.در این مراسم همچنین از «لوح یادبود 
روز ملي توســعه» که مزین به تمثــال امیرکبیر بود، 
بــراي نصب در موزه باغ فین، رونمایي شــد. پس از 
آن نیز آیین پرده برداري از «تمبر روز ملي توسعه» و 
امضاي تمبر توسط صاحب نظران و شرکت کنندگان 

برگزار شد. 

شــرق: آن گونه که معاون وزیر نفــت درباره اختالف 
ایران و عراق درمورد نحوه پرداخت پول گاز صادراتی 
از ایــران به عراق گفته تاکنــون پول گازی که به عراق 
صادر می شود، طبق ارز قراردادی با یورو دریافت شده 
است، اما اینکه در آینده با چه ارزی، پول گاز را دریافت 

کنیم، تصمیم بانک مرکزی ایران و عراق است.
 حســن منتظرتربتی، مدیرعامل شــرکت ملی گاز، 
افزود: شرکت ملی گاز، پول را از بانک مرکزی دریافت 
می کند و با هر روشــی که بانک مرکزی موافق باشــد، 
موافقیــم. تالش این بــوده که روش قــرارداد دنبال 
شــود. به گزارش ایســنا، مدیرعامل شــرکت ملی گاز 
ایــران همچنین از توانایی ایــران در زمینه تولید مواد 
بودار کننــده گاز (مرکاپتــان) خبــر داد. او اظهار کرد: 
به زودی واحــد تولید ماده بودارکننــده گاز با حضور 
رئیس جمهور افتتاح خواهد شد و ایران بعد از فرانسه 
و روسیه سومین تولیدکننده این ماده می شود که گاز را 

در زمان نشتی بودار می کند. 
طبیعــی  گاز  از  ایــران  جمعیــت  درصــد   ۹۳٫۶   

بهره مندند
منتظر تربتی در ادامه با اشــاره به ســابقه فعالیت 
شــرکت ملی گاز گفــت: قبل از انقالب، تنها هشــت 
شهر به شــبکه گازرسانی شهری کشــور وصل بود و 
گازرســانی به دیگر شــهرها موضوعیت نداشــت. او 
ادامه داد: تاکنون هزار و ۱۳۹ شــهر و ۲۷ هزار روستا 
گازرســانی شــده اند. به طورکلی ۹۷ درصد جمعیت 
شــهری و ۸۲ درصد جمعیــت روســتایی اکنون زیر 
پوشش شبکه گازرسانی هستند. به گفته منتظر تربتی، 
بخــش عمده نیاز صنعت گاز اکنــون در داخل تأمین 
می شــود. ۹٤ درصد جمعیت کشــور اکنون از نعمت 

گاز بهره می برند. 
  ایران آماده صادرات گاز به پاکستان است

او با اشــاره به صادرات گاز به پاکستان اظهار کرد: 
زیرساخت ها برای صادرات گاز به پاکستان مهیاست و 
ما آماده انتقال گاز به این کشــور هستیم؛ پاکستان باید 

دراین باره تصمیم بگیرد. 
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز افزود: ایــران فعال 

برنامه ای  برای مشــارکت در فراهم کردن زیرساخت ها 
در بخش پاکستانی خط لوله آی پی ندارد و امیدواریم 
بخش خصوصی پاکستان در این حوزه سرمایه گذاری 

کند. 
منتظر تربتــی دربــاره خط لوله صــادرات گاز تاپی 
گفت: عبور از مســیر ایران خط لوله صادرات گاز تاپی 
را امن تر و اقتصادی تر می کند و ایران آماده دریافت گاز 

ترکمنستان در شمال است. 
  بهای گاز  گران نمی شود

او درباره احتمال تغییر نرخ گاز در سال آینده گفت: 
مجلس باید در این زمینه تصمیم بگیرد. شــرکت گاز 

برنامه ای برای این موضوع ندارد.
  گازرسانی به مکران ادامه دارد

مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز درباره گازرســانی 
بــه مکران هــم توضیح داد: پــروژه تعریف شــده و 
۳۰ کیلومتر از خط لوله اجرا شده است. در این حوزه، 
نگرانی نداریم و توسعه خط لوله و صنایع این منطقه 
هم زمــان پیش می رود. منتظر تربتــی در ادامه درباره 
اختالف ایران و ترکمنســتان درباره اینکه ترکمنســتان 
شــیر گاز خــود را روی ایران بســت، گفــت: موضوع 
داوری مطرح است اما به دلیل توسعه روابط دو کشور 

مذاکرات هم دنبال می شود. 
او با بیان اینکه رشــد مصرف گاز در کشــور ساالنه 
شــش درصــد اســت، گفــت: روزانــه ۸۰۰ میلیون 
مترمکعــب گاز در داخــل کشــور تولید می شــود که 
معادل پنج میلیون بشــکه نفت اســت. حجم انتقال 
گاز روزانــه بیــش از ۷٥۰  میلیــون مترمکعب در روز 
اســت و با توســعه ای که در خطوط لوله انجام شده 
است، نگران افزایش تولید نیستیم. به گفته مدیرعامل 
شــرکت ملی گاز، پیش بینی می شود افزایش تولید به 

۷۰ تا ۱۰۰  میلیون مترمکعب برسد. 
مدیرعامل شــرکت ملی گاز در ادامه با اشــاره به 
توســعه مخزن شــوریجه اظهار کرد: در حال انتخاب 
ســرمایه گذار هســتیم که به محض اینکــه پیمانکار 
انتخاب شود، توســعه آن آغاز خواهد شد. این طرح، 

یک طرح ۶۰۰ میلیون یورویی است. 

آذرماه امسال ۶۵ میلیارد ریال 
پرونده تخلف در کشور تشکیل شد

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: آذرماه  �
امسال ۳۶هزارو ۱۱۴ مورد بازرسي از مراکز خرد و کالن 
در ســطح عرضه در سراسر کشور انجام شد که منجر 
به تشــکیل ۸۵۱ مورد پرونده تخلف به ارزش بیش از 
۶۵ میلیارد ریال و ارســال آنها به مراجع قضائي شد. 
به گــزارش وزارت صنعت، معدن و تجــارت، در این 
مدت اســتان تهران با پنج هزارو ۷۸۵ مورد بازرســي 
و ۱۲۷ مورد تشــکیل پرونده و اســتان البرز با بیش از 
۳۳ میلیــارد ریــال ارزش کاالي قاچاق کشف شــده 
باالترین عملکرد را در بین اســتان ها داشته اند. بر پایه 
این گزارش، بیشــترین ارزش ریالــي کاالهاي قاچاق 
کشف شــده با ۱۵ میلیارد ریــال در گروه هاي مرتبط با 
شیشه،  چیني و سرامیک به ثبت رسید. پس از آن انواع 
پارچه بــا ۱۲ میلیارد ریال، فلزات گران بها با ۹ میلیارد 
ریال، لوازم آرایشــي و بهداشتي با هشت میلیارد ریال 
و ســیگار، توتون و تنباکو و محصوالت دخاني با چهار 
میلیارد ریال بیشــترین ارزش ریالــي کاالهاي قاچاق 
مکشوفه را به خود اختصاص دادند. پیش تر «عباس 
تابــش» رئیس ســازمان حمایــت مصرف کنندگان و 
تولیدکننــدگان در گفت وگــو بــا ایرنا اظهــار کرد: در 
هشــت ماهه امســال بیــش از ۲۵۳ هزار بازرســي 
درخصوص کشف قاچاق کاال انجام شد که نتیجه آن 
تشکیل شش هزارو ۹۸ مورد پرونده به ارزش بیش از 

شش  هزار میلیارد ریال بوده است.

خبر

جزئیات عرضه ۳ میلیون بشکه 
نفت خام در بورس انرژي

مدیرعامل بــورس انرژي از آماده ســازي اطالعیه  �
ســومین نوبت عرضه نفت خام در بورس انرژي خبر 
داد. به گزارش ایلنا، ســیدعلي حسیني درباره آخرین 
اقدام ها براي عرضه نوبت سوم نفت خام سبک ایران 
در این بازار گفت: حجم عرضه نفت خام ســبک ایران 
در این مرحله معادل ســه میلیون بشکه خواهد بود 
که به صورت محموله هاي یک میلیون بشکه اي روانه 
میز فروش خواهد شــد. البتــه محموله ها همچنان 
۳۵هزاربشــکه اي خواهد بود. او افــزود: در اطالعیه 
عرضه جدید، براساس پیشــنهادهاي ارائه شده مدت 
دوره تســویه معامــالت نفت خــام از ۶۰ بــه ۹۰ روز 
افزایش یافته اســت. به گفته حســیني همچنین این 
امکان براي خریداران فراهم شــده که معامالت نفت 
خام به طور کامل براســاس ریال ایران تسویه شود. او 
درخصــوص زمان عرضه هاي آتي گفت: این مســئله 
منوط به تصمیم گیري شرکت ملي نفت است و قاعدتا 
شــرکت ملي نفت ایران با توجه به رویکرد سازنده اي 
که در این خصوص دارد متناسب با شرایط و صالحدید 
خود تصمیم الزم را اتخاذ خواهد کرد. حسیني از رشد 
قابــل تأمل کدهاي معامالتــي داخلي و خارجي پس 
از عرضه موفق نفت خام در نوبت اول و دوم ســخن 
گفت و افزود: در بازار سایر فراورده هاي نفتي نیز روزانه 
نزدیک به ۲۰ نوبت عرضه فراورده هیدروکربوري انجام 
مي شود. حسیني همچنین افزود: در بازار فراورده هاي 
نفتي بورس انرژي در حالي عرضه هاي گاز مایع فشرده 
(LPG) در محموله هاي پنج هزارتني معامله مي شد 
که هم اکنــون حجم این معامالت بــه محموله هاي 
۱۰ هزار تن افزایش یافته و پیش بیني ها حاکي از رشــد 

این معامالت در آینده است.

گذر

مدیرعامل شرکت ملی گاز با رد ادعای افزایش بهای گاز در سال آینده: 
پول گاز صادراتى به عراق با یورو دریافت شد

منتظر تربتی با اشاره به گازرسانی به زاهدان گفت: 
به طور کلی باید هــزارو ۳۵۰ کیلومتر شــبکه داخلی 
احــداث کنیم که تاکنون ۴۷۳ کیلومتــر آن اجرا و گاز 
تزریق شــده اســت و ۴۰۰ کیلومتر دیگر هم در دست 

اجرا قرار دارد. 
در این راســتا دو قرارداد ۲۵۰ کیلومتری در مرحله 
مناقصه قــرار دارد. با اجــرای این پروژه همه شــهر 

زاهدان تحت پوشش شبکه گاز قرار می گیرد. 

او در ادامه درباره حجم مصرف گاز در بخش های 
مختلف کشور بیان کرد: حجم مصرف گاز در بخش 
خانگی ۲۵ درصــد، در بخش نیروگاهی ۳۷ درصد، 
در بخش صنایع ۳۰ درصــد، در بخش CNG چهار 
درصد و بخش عمومی نیز چهار درصد بوده است. 
به گفته مدیرعامل شــرکت ملــی گاز، مقدار عرضه 
گاز بــه نیروگاه ها تا پایان اســفندماه بــه ۷۰ میلیارد 

مترمکعب می رسد. 

 ابوالقاسم حسین پور
 مدیر کل دفتر سیالب و

  آبخوان دارى سازمان جنگل ها

مونا جزى


