
زنگنه آب پاکی را روی دست همه ریخت

معاون اول رئیس جمهوری گفت: باید برای بهبود محیط 
کســب و کار و از بین بردن بوروکراسی در کشور چاره ای 
اساســی و جدی اندیشیده شود؛ باید محیط کسب و کار را 
در کشور بهبود ببخشیم و فعالیت بخش خصوصی را تسهیل 

کنیم.
به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در جلسه 
ستاد فرماندهی اقتصادی با تاکید بر ضرورت حذف مجوزها 
و مقررات غیرضروری و دســت و پا گیر بر ســر راه فعاالن 
اقتصادی و بخش خصوصی افزود: تا اراده ای جدی در راس 
دســتگاه های اجرایی در این خصوص شــکل نگیرد شاهد 
اقدامــات موثر در این جهت نخواهیم بود. وی با اشــاره به 
تالش ها و اقدامــات وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب 
طراحی و اســتقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب 
و کار، کارهای انجام شــده را مثبت و اثربخش ارزیابی و بر 
ضرورت تداوم و تکمیل این برنامه تاکید کرد. وی با اشاره به 
گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر رشد چشمگیر 
صادرات در برخی کشورها در سال های اخیر،  گفت: ارزیابی ها 
نشان می دهد که این میزان رشد صادرات ناشی از برطرف 
شدن موانع پیش روی ســرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی 

در این کشــورها بوده که این موضوع بیانگر اهمیت فراوان 
بهبود محیط کســب و کار اســت. در این جلسه که وزرای 
اموراقتصادی و دارایی، جهاد کشــاورزی، نفت، تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، نیرو،  صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، 
رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون حقوقی رئیس جمهور، 
رییس سازمان صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری،  
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، مشاور اقتصادی رئیس 

جمهور، رئیس هیات عامل صندوق توســعه ملی و رئیس 
اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، رئیس سازمان تامین 
اجتماعی گزارشی از جلسات شورای گفت وگو و تدوین پیش 
نویس مصوبه ای به منظور رفع مشــکالت فعاالن اقتصادی 
بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی در جهت بهبود 
فضای کســب و کار، امنیت سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال 
ارائه کرد که پس از بحث و تبادل نظر پیشنهاد نحوه عمل 
سازمان تامین اجتماعی جهت رسیدگی به لیست حقوق و 
 دستمزد ارســالی کارفرمایان و فعاالن اقتصادی به تصویب 
رسید. در ادامه این نشســت وزیر امور اقتصادی و دارایی و 
معاون اقتصادی وی نیز گزارشــی از ایجاد مرکز ملی پایش 
محیط کسب و کار ارائه کردند و به تشریح اقدامات صورت 
گرفته و برنامه های آتی برای اســتقرار و توســعه این مرکز 
پرداختند.  در این جلسه طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی 
با ارائه گزارشــی از تصویر وضع موجود محیط کسب و کار، 
گفت: در دولت یازدهم 400 مجوز غیرضروری حذف شد و 
سامانه ای نیز برای شناسایی مجوزهای موجود در کشور راه 
اندازی شــد و تدابیر الزم برای جلوگیری از خلق مجوزهای 

جدید غیرضروری اندیشیده شد. 

سیدحمید حسینی - تحلیل گر مسائل نفت و انرژی

قرارداد توســعه فاز 11 پارس جنوبی که بین شــرکت 
ملی نفت ایران و کنسرســیومی متشــکل از شرکت های 
توتال فرانسه، چینا پترولیوم و پتروپارس امضا شد، از منظر 
اقتصادی، بین المللی، سیاسی و امنیتي قابل بررسی مي باشد. 
در وهله اول امضای این قرارداد باعث می شــود که تعامالت 
وتبادالت اقتصادي بین ایران وکشــورهای اروپایی خصوصا 
فرانســه افزایش پیدا کند. این قرارداد اولین دستاورد نفتی 
کشور در حوزه ســرمایه گذاری در پسابرجام است که این 
امر باعث تحقق و تکمیل اهداف برجام می شــود. عالوه بر 
این، در پســابرجام ما موفق شــده ایم که با افزایش تولید و 
صادرات نفت، نفوذ و اعتبار خود را در اوپک و سایر بازارهای 
بین المللی افزایش دهیم. حال با امضای این قرارداد می توان 
گفت که برجام بیشترین دستاورد را برای حوزه نفت و گاز 
داشــته اســت. از نظر دیگر این قرارداد می تواند به افزایش 
تولید گاز، میعانات گازی و ســایر محصوالت جانبی کمک 
کند و راه را برای افزایش صادرات محصوالت فراهم ســازد. 
همچنین زمینه اشتغال زایی و بازگشت بسیاری از سازندگان 
و پیمانــکاران را به حوزه تولید فراهــم می کند. چرا که در 
مراحــل اجرای این پروژه براي تولید روزانه ٥0 میلیون متر 
مکعب گاز و٨0 هزار بشکه میعانات باید اقدامات متنوعي از 
قبیل  حفاری، ساخت و ساز ســکوي بهره برداري و احداث 
سکوي ٢0 هزارتني تقویت فشــار گاز ولوله گذاري انتقال 
گاز بــه فازهاي ، ٦، ٧ و٨ و صورت گیــرد که در اکثر این 
موارد از توان و امکانات داخلی اســتفاده خواهد شد وحدود 

ده هزار نفر به طور مســتقیم ویکصد هزار نفر غیر مستقیم 
مشغول کار خواهند شد و شور و نشاط به بازار کار و عسلویه 
بازخواهد گشت.  اگرچه قرارداد ایران و توتال هفته قبل به 
امضا رســید، اما پیش از این ها یعنی پس از برجام و قبل از 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انتظار می رفت که 
این مهم اتفاق افتد و قراردادهای موسوم به IPC به مراحل 
پایانی برسد. با این حال به دلیل اختالف دیدگاهی که داخل 
کشــور روی این قراردادهای بلندمدت وجود داشت، اجرای 
آن به تاخیر افتاد. نکته حائز اهمیت در امضای قرارداد ایران 
و توتال این است که انتظار مي رود پس از سد شکني توتال 
راه برای حضور سایر شرکت های بزرگ نفتی هموار  شود. در 
واقع این قرارداد پلی است که به مانند سابق که تحریم های 
داماتو را بي اثر کرد  عمل می کند. در آن زمان هم شــرکت 
توتال با حضور در فازهای ٢ و 3 پارس جنوبی سدشــکنی 
کرد. پس از آن شــرکت های دیگری نظیر  اِنی، شل ، استم 
پروجتي، اســتات اویل ، پتروناس و،،،،برای قرارداد با ایران 
به صف  شــدند و ده فاز پارس جنوبي و میادین ســروش ، 
نوروز ، سیري، درود ودارخوین توسعه یافت. اکنون نیز این 
قرارداد از این منظر اهمیت دارد و می تواند راه را برای ورود 
سرمایه گذاران به میادین غرب کارون و سایر حوزه های نفتی 
و گازی فراهم کند. البته روز دوشــنبه مســئوالن شرکت 
توتال اعالم کردند که همزمان در چند پروژه پتروشــیمی 
هم ســرمایه گذاری خواهند کرد. همه ایــن عوامل باعث 
می شود که پس از برجام و انتخابات با شکوه ٢9 اردیبهشت، 
امیدها بار دیگر برای شکوفایی اقتصاد زنده شود. اکنون همه 
دلسوزان نظام و عالقه مندان ایران از اینکه چنین قراردادی 

منعقد شده، ابراز خشنودی کرده و آن را قراردادی برد-برد 
می دانند. نکته جالب توجه این است که در زمان امضای این 
قرارداد ، دکترعلی آقامحمدی مسئول امور اقتصادي دفتر 
مقام معظم رهبري در محل حضور داشــت و این حضور را 
مي توان به حمایت همه مسئوالن کشور از این نوع قراردادها 
در جذب ســرمایه گذاري خارجي دانست. توسعه ظرفیت 
در حوزه نفت و گاز با توجه به شــرایط مالي کشور  ، جز از 
راه جذب ســرمایه  خارجی و تعامل با دنیا امکان پذیر نمي 
باشد .با این حال هنوز افرادی هستند که تالش می کنند با 
خالف قانون اساسي خواندان  این قراردادها در مسیر دولت 
سنگ اندازی کنند. متاسفانه منتقدان دولت و دلواپسان ، هر 
حرکتی که در جهــت تقویت برجام، تعامل با دنیا و جذب 
ســرمایه گذاری صورت می گیرد، آن را برنمی تابند و آن را 
مخالف اقتصاد مقاومتي قلمداد مي کنند ، به نظر حقیر آن ها 
به طور سنتی مخالف تعامل با دنیا هستند و تصور می کنند 
که با این کارشــکنی ها موفق خواهند شــد که دولت را از 
مســیری که در پیش گرفته است، بازدارند یا افکار عمومی 
را نسبت به مســیر دولت بي اعتماد کنند. ما یادمان نرفته 
است که در توسعه فازهای پارس جنوبی در دولت های نهم 
و دهم وزارت نفت حدود ٥0 میلیارد دالر به صندوق توسعه 
ملی  و بانک های کشور بدهکار شد که دولت همچنان توان 
بازپرداخت آن را ندارد. قطعا مدل جدید قراردادهای جدید 
نفتی کوچک ترین فشاری را بر دوش وزارت نفت نمی گذارد.  
در این شرایط از شرکت های نفتی داخلی انتظار می رود  با 
حضــور در مراحل تولید و بهره برداری از این میادین دانش 

فنی خود را افزایش دهند و تامین کننده منافع ملی باشند.

باید برای بهبود محیط کسب و کار چاره ای اساسی اندیشید
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وزیر نفت، گفت:پکیج و مجموعه ای از دکل های گمشده موجود بوده که پشت هر یک فسادی وجود دارد و تاکنون تعیین تکلیف نشده است.
به گزارش خانه ملت بیژن نامدار زنگنه، با اشاره به آخرین وضعیت مطالبات وزارت نفت از بابک زنجانی، گفت: هنوز هیچ رقم جدیدی از بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت پرداخت نشده است و 

هرچه که از سوی وی برای پرداخت بدهی مطرح می شود، یک بازی است.
وزیر نفت با بیان اینکه دکل های گمشده در زمان دولت گذشته هنوز پیدا نشده اند، افزود: هیچ چیز از پرونده دکل های نفتی عائد وزارت نفت نشده است و همچنان این پرونده به قوت خود باقی 

است.
عضو کابینه دولت یازدهم، تصریح کرد: پکیج و مجموعه ای از دکل های گمشده وجود دارد که پشت هر یک فسادی وجود دارد و تاکنون تعیین تکلیف نشده است.

دولت ترامپ باید همین حاال
 از برجام خارج شود

انتظار می رود روحانی فرصت حضور 
زنان را در کابینه دوازدهم فراهم کند
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    جان بولتون نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل: 

فاطمه ذوالقدر نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی:

افشای اطالعات جدید از پرونده دکل های گمشده توسط وزیر نفت
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بهزیستی محور مسئولیت و 
سالمت اجتماعی

شهردار جدید تهران و 
مؤلفه های سرمایه اجتماعی

 صفحه 2

 صفحه 2

سخن روزسرمقاله

در ایامی که افالطون بزرگ از »ُمُثل و ُصَور« 
سخن  می گفت در خواب هم نمی دید که روزی 
کسی به نام »حمید رضا جالیی پور« در گوشه ای 
از دنیــا بخواهد برای نیل به اهداف سیاســی و 
اقتصادی خود از منطق ثنویت گونه ی وی سوء 
استفاده کرده و صحبت از »لیست« اصل و بدل 
کند و خود را بیننده و راوی خورشــید حقیقت 

معرفی نماید.
شاید اگر افالطون می دانست جالیی پورهای 
زیــادی بعدها چنیــن کاری خواهند کرد برای 
همیشــه قید وبند هرچه متافیزیک و حقیقت 
قابل شــناخت را می زد و منطــق دیگری برای 
تفکر در خود و جهان ارائه می نمود. هرچند که 
بعدها بزرگان دیگری برای حل این مشکل تالش 
فراوانی از خود نشــان دادنــد اما جذابیت کالم 

افالطون کماکان به قوت خود باقی است. 
اگرچه سوء استفاده از منطق فکری افالطون 
همواره در طول تاریخ جریان داشــته و کســان 
بســیاری با داعیه شــناخت حقیقت بر واقعیت 
زندگی تسلط یافته بودند اما بزرگ ترین فاجعه به 
جنگ دوم جهانی باز می گردد. جنگ دوم جهانی 
حاصل تصوری بود که واقعیت قابل مشــاهده را 
منطبــق بر حقیقت ازلی و غیرقابل تغییر تعبیر 
می کرد. فاشیسم و نازیسم منادی تفکری بودند 
که فاصله ی ایجابی افالطون ما بین »حقیقت« 
و »واقعیت« را نادیده انگاشــتند. اگر تا پیش از 
جنگ دوم این فاصله موجب ایجاد شــک و در 
نتیجه امکان تکثر قرائت های مختلف از حقیقت 
را میسر می کرد، فاشیســم با حذف این فاصله 
تفاوت مابین حقیقت و واقعیت را کتمان نمود. 
نتیجه کار مشخص است؛ کشته شدن میلیون ها 
انســانی که به قرائت های دیگــری از حقیقت 
وابســته بوده و تن به اســارِت تنها قرائِت مورد 
پسند فاشیست ها ندادند. امروز کالم جالیی پور 
همان حال و هوای کشتار جمعی و نسل سوزی 
قرن بیســتم را به یاد می آورد. او مدعی اســت 
که حقیقتی به نــام اصالحات در گرو یک قرائت 
از این مفهوم آرمانی اســت. جالیی پور در پاسخ 
به منتقدین لیست موسوم به امید شورای شهر 
گفته که فقط آن لیســتی اصل است که توسط 
فالن شورا صادر شده و مابقی لیست ها بدلی یا 
تقلبی اســت. کالم جالیی پور به معنای واقعی 
رعب آور اســت. او شاید ندانسته همان راهی را 
در پیش گرفته که پیشــترها در قامت هیتلر و 

آیشــمن دیده شده اســت. رد وحذف هر گونه 
قرائت متکثر و ارجاع به شواهدی عینی مبتنی 
بر واقعیت محض یا همان حقیقت، راه و روشی 
است که بشــریت در اواسط قرن بیست تجربه 
کرده است. شاید نیاز است در این مورد توضیح 

بیشتری داده شود.
اصالحات یک مفهوم اســت. شاید بعضی ها 
ندانند که دلیل اســتواری و تــداوم یک واژه یا 
مفهوم سیاســی منوط به وجه انتزاعی آن است. 
مفاهیم انتزاعی تاریخ مصــرف ندارند. در ادوار 
مختلف تاریخی تعاریف و معناهای متفاوتی به 
این مفاهیم داده می شود و همین راز ماندگاری 
آن ها اســت. مادام که مفاهیم سیاسی همچون 
اصالحــات در عالــم انتزاعی باشــند و امکان 
قرائت های متفاوت از آن ها وجود داشته باشد باید 
به تداوم و حیات آن ها امیدوار بود. اما زمانی که 
این مفاهیم از عالم انتزاعی به ساحت انضمامی 
پرتاب شــوند و مصداقی عینی برای آن تبیین 
گردد، زوال و نابودی آن مفاهیم فرا رسیده است. 
واژه اصالحات در طول تاریخ 100 ساله اخیر ایران 
همواره معانی و قرائت های متفاوتی را به همراه 
داشته است. به همین منظور این مفهوم توانسته 
که حیاتی بیش یک قــرن را تجربه کند. اما از 
روزی که برای اصالحات مصداق عینی آورده شد 
و افرادی خاص را تنها روایان این مفهوم معرفی 
کردند باید مطمئن باشیم که تاریخ مصرف این 
مفهوم مهم و با ارزش سیاســی بــه پایان خود 
نزدیک شده اســت. حمیدرضا جالیی پور برای 
دفاع از لیست امید شــورای شهر پنجم تهران 
که مورد وثوق خود و دوســتانش اســت حاضر 
به چنین کاری گردید. ایشــان در متن تلگرامی 
خود نه تنها افرادی محدود و خاص را تنها راویان 
حقیقی این مفهوم ارزشی معرفی می کند بلکه 
برای تطبیق واقعیت با حقیقت از لیست جعلی 
و اصلی نام  می برد. به ظن وی لیســت مد نظر 
ایشان نمود واقعی حقیقتی به نام اصالحات است 
که طول عمری بیش از ســن جالیی پور دارد. 
گویا قرار بر این است که این مفهوم سیاسی برای 
همیشــه به تاریخ پیوسته و کاربرد رهایی بخش 
خود در تعامالت سیاسی ایران را از دست بدهد. 
شاید آیندگان بخواهند دلیل این اتفاق را بدانند. 
امید است دلسوزان و حامیان اصالحات اگر توان 
جلوگیری از این اتفاق را ندارند حد اقل در تبیین 

چرایی آن بیکار ننشینند.

جالیی پور و مرگ اصالحات

رحمت اله بیگدلی

عبدالرضا یوسفی میانجی

زنده بد، مرده خوب  ؛ زوال 
 و خیال پرستی ما

مهدی محبی کرد سفلی

سیدحمید حسینی

توتال؛ راهی برای ورود 
سرمایه خارجی

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصادی: 

راه حل سد سازی های 
آسیب زا در ترکیه و 

افغانستان همکاری های 
بین المللی است

حمید چیت چیان وزیر نیرو:

توتال؛ راهی برای ورود سرمایه خارجی

امیرمقدور مشهود-دبیر سرویس سیاسی

خبر اول
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