
بــه گفتــه عضو انجمن فــوالد، در خــواب طوالنی مدیران 
کشــور، بــازار فــوالد ایــران در عــراق و اربیل دو دســتی تقدیم 

رقیب تشنه یعنی ترکیه شد.
قطــع بــرق صنایع فوالد از یک طرف منجر به رشــد قیمت 
محصــوالت شــرکت های فــوالدی در بازار شــده و از ســوی دیگر 

روند تولید و درآمد زایی آنها را با مشکل مواجه کرده است.
افزایــش  و  بــرق  صنعــت  در  بحــران  بــروز  به دنبــال 
خاموشــی ها، بــرق شــرکت های تولید کننده فــوالد از روز ۱۵تیر 
قطــع شــد و تولیــد ایــن شــرکت ها یــا متوقف اســت یا صرفــاً با 

حداقل ظرفیت و صرفاً در یک شیفت شبانه انجام می شود.
اگرچــه قــرار بود برای تداوم تولید محدود، بخشــی از برق 
این صنعت تامین شــود اما تازه ترین گزارش ها نشــان می دهد 
به دلیــل کمبــود بــرق، قطع برق این صنعت فراتر از آنچه تصور 
می شد اتفاق افتاده است و همین موضوع روند تولید و عرضه 
ایــن محصــوالت را در بازار با مشــکل مواجه کرده و حتی منجر 

به افزایش قیمت فوالد در بازار شده است.

اطالعات موجود نشــان می دهد ایران ازجمله کشــورهایی 
اســت کــه به دلیــل دریافت گاز و بــرق ارزان، به ســمت احداث 
کوره های الکتریکی در صنایع فوالدسازی رفته و ۸۰درصد فوالد 
را از طریــق کوره هــای الکتریکی تولید می کند. این به معنای آن 
اســت کــه قطــع بــرق هزینه هــای زیــادی را بــه تولیدکننده های 
فــوالد تحمیــل می کند. برخی برآورد ها نشــان می دهد که قطع 
بــرق روزانــه بیــن ۱۰۰تــا 2۰۰میلیــارد تومان بــرای صنعت فوالد 

هزینه دارد.
رضا شهرستانی در گفت گو با مهر در مورد تأثیرات قطعی 
بــرق بــر صنایع فــوالد، اظهار کــرد: بازاریابــی صادراتی همچون 

کاشت درخت گردو، زمان بر و پرزحمت است.
عضــو انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد افــزود: ســال ها طول 
کشید تا بازار عراق به تسخیر شرکت های فوالدی ایرانی درآمد 
و این شرکت ها توانستند با صادرات خود ضرر و زیان انباشته 
خــود را جبــران و ســهم عمــده ای از نیــاز ارزی کشــور را تأمیــن 

کنند.

او ادامــه داد: متأســفانه تمــام اندوختــه ســال ها زحمت و 
مــرارت صنایــع فــوالدی در یــک مــاه اخیــر بــه دلیل قطــع برق و 
تعطیلــی واحدهــای تولیدی و عــدم توان کارخانجــات در تأمین 

نیاز مشتری دود شد و به هوا رفت.
شهرســتانی گفــت: در خــواب طوالنی مدیران کشــور بازار 
فوالد ایران در عراق و اربیل دودستی تقدیم رقیب تشنه یعنی 

ترکیه شد.
عضــو انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد افــزود: ایــن شکســت 
اقتصــادی اگــر بیشــتر از شکســت سیاســی و میدانــی نباشــد، 

هرگز کمتر از آن نخواهد بود.
او بــا یــادآوری اینکــه بــه جهــت جلــب رضایــت مــردم برق 
کارخانجــات را قطــع می کنند، اظهار کرد: لطمه وارده بر صنایع 
جبــران ناپذیــر و تأثیــر آن بــر زندگــی تــک تک مــردم را خواهید 
دیــد. ادامــه ایــن رونــد بیــکاری کارگــران صنایــع بــه خصــوص 
واحدهــای فــوالدی اســتانی کــه بیشــترین اشــتغال کارگــران را 

عهده دار است به همراه خواهد داشت.

عضو انجمن فوالد: بازار ایران در عراق تقدیم ترکیه شد

محمد ارفع

از ســال ۱۳۹۶ تــا کنــون برخــی نماینــدگان مجلس و حتی 
دولــت بــه دنبــال تفکیــک وزارت راه و شهرســازی و جداســازی 
حــوزه مســکن از راه هســتند کــه هنــوز ایــن موضــوع محقــق 
نشــده اســت؛ با این حال نمایندگان اخیرا در جلسه علنی روز 
چهارشــنبه بــا طــرح تفکیک وزارت راه و شهرســازی بــه  وزارت 
حمل و نقل و وزارت ســاختمان، شهرســازی و آمایش سرزمین 

موافقت کردند. 
در هیاهــوی » طــرح صیانــت از حقــوق کاربــران در فضــای 
مجــازی« کــه در روز چهارشــنبه طبــق اصــل ۸۵ قانون اساســی 
به کمیســیون مشــترک ســپرده شــد بدون اینکه خبرگزاری ها و  
روزنامه ها آنچنان حساسیتی نشان دهند وکالی ملت با کلیات 
طــرح تفکیــک وزارت راه و شهرســازی بــه دو وزارت راه و ترابــری 
و مســکن و شهرســازی با ۱2۰ رأی از ۱۹۷ رأی مأخوذه موافقت 
کردنــد تــا پــس از چندین بار رفت و برگشــت الیحه و طرح برای 
جداســازی این وزارتخانه دوباره بحث تفکیک آن در مجلس به 

صورت جدی پیگیری شود.
طرح انتزاع وزارت راه و شهرســازی از اواســط ســال ۱۳۹۶ 
کلیــد خــورد. در آن زمان کمیســیون های بودجه و عمران به این 
طــرح رای مثبــت دادند و کمیســیون صنایع بــا آن مخالفت کرد. 
ایــن موضــوع کــه بــا مخالفــت عبــاس آخونــدی وزیر وقــت راه و 
شهرسازی همراه شد در ادامه مسکوت ماند تا اینکه از تابستان 

سال گذشته مجددا روی میز بهارستان نشینان قرار گرفت.
اوایل امســال طرح تولید و  تامین مســکن با هدف احداث 
ســالیانه یک میلیون واحد به تصویب مجلس رســید. در ادامه، 
ســید ابراهیم رئیســی، رئیس جمهوری منتخب دوره ســیزدهم  
وعده داد که احداث چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال 
را محقــق می کنــد. ســپس 22 تیرمــاه ۱۴۰۰ اقبال شــاکری عضو 
کمیســیون عمــران مجلــس بــا بیــان اینکه تا ۸ ســال آینــده باید 
ســاالنه حداقل یک میلیون واحد مســکونی احداث شود، گفت: 
اقدام دیگر کمیســیون عمران مجلس برای کنترل بازار مســکن 
پیگیــری طــرح تفکیــک وزارت راه و شهرســازی بــه دو وزارتخانــه 

مسکن و شهرسازی و حمل و نقل و لجستیک است.

تاریخچه ادغام دو وزارتخانه
موضوع تلفیق وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن از جریان 
یک اســتیضاح در ســال ۱۳۸۹ در دولت احمدی نژاد شروع شد؛ 
زمانی که مجلس قصد داشــت حمید بهبهانی را اســتیضاح کند 
و او در مجلس حاضر نشــد. به دنبال آن مجلس به اســتیضاح 
وزیــر راه و ترابــری وقــت رای مثبــت داد و رئیــس دولت قبل نیز 
در واکنــش بــه این مســاله برای هر دو وزارتخانــه راه و ترابری و 
مسکن، یک سرپرست معرفی کرد و به نوعی این دو وزارتخانه 
در هم ادغام شــدند. ســپس عنوان »وزارت راه و شهرسازی« را 

به خود گرفت که این روند تا کنون هم ادامه دارد.
بــر اســاس طــرح جامــع مســکن بایــد ســالیانه حــدود یــک 

میلیون واحد مســکونی در کشــور احداث شــود؛ 
اما طی ســال های اخیر این میزان از ۳۰۰ تا ۴۰۰ 
هزار واحد فراتر نرفته اســت. برخی کارشناســان 
توجهــی  بــی  را  و ســاز  افــت ســاخت  دالیــل  از 
مســئولیت ها  تعــدد  شهرســازی،  و  راه  وزارت 
در حــوزه راه و تحــت تاثیــر قــرار گرفتــن حــوزه 
ایــن فرآینــد می داننــد. وزارت راه و  مســکن در 
شهرســازی ۱۵ معاونــت و زیرمجموعــه دارد کــه 
فقــط یکی از آنها تحت عنوان »معاونت مســکن 

و ســاختمان« به طــور مســتقیم در حوزه مســکن فعالیــت دارد. 
سایر زیرمجموعه ها یا به طور مشخص مربوط به حوزه های راه 
و ترابری اســت یا مثل شــرکت عمران شــهرهای جدید در هر دو 

حوزه راه و مسکن فعالیت دارد.
اما محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی نیز همانند عباس 
آخونــدی بــا تفکیــک مســکن از راه مخالــف اســت. او 2۷تیرمــاه 
۱۴۰۰ در این خصوص گفت: »افرادی که به تفکیک دامن بزنند 
خدمتــی بــه وزارتخانــه نخواهند کرد. هم اکنون زیرســاخت های 
حمل و نقل وعمران و شهرســازی با هم آمیخته شــده اند و در 
راســتای وظایف هم نقش آفرینی می کنند. تفکیک وزارتخانه ها 
ســبب بــه تاخیــر افتادن تمامی وظایف این بخش ها می شــود. 
بــا هــم  همچنیــن هــم اکنــون تمامــی زیرســاخت های شــهری 
همخوانی دارند و بنابراین ۱۰۰ درصد مخالف تفکیک وزارتخانه 

هستم.«
بــا این کــه گفتــه می شــود بعضــی افــراد در دولــت بــه طور 
جــد خــروج از رکــود بخــش مســکن را به عنوان بخش پیشــرو و 
اشــتغال زا دنبــال می کننــد و به همین دلیــل موافق بحث انتزاع 
دارد؛  هــم  مخالفانــی  مســکن  از  راه  پیکــره  جدایــی  هســتند، 
مخالفانــی کــه معتقدند بــه دلیل نگاه جزیــره ای در دو حوزه راه 
و مســکن کــه قبــال وجود داشــت، خطوط جــاده ای و ریلی بعضا 
ده ها کیلومتر با شهر فاصله داشتند که در این دوره آن رویکرد 

اصالح شده است.

  طرفداران و مخالفان تفکیک وزارتخانه
طــرح مذکــور موافقان و مخالفان بســیاری دارد و هر کدام 
از این دو گروه برای نظر خود دالیلی می آورند که ســید منصور 
محمــودی، کارشــناس حــوزه امــور زیربنائــی و مشــاور انجمــن 
شــرکت های حمل ونقــل ریلــی و خدمات وابســته در یادداشــتی 

این دالیل را گردآورده است. او در این باره نوشته است: 
الف- موافقان تفکیک وزارتخانه 2 گروه هستند:

۱- عــده ای بــه طرفــداری از مســکن و شهرســازی معتقدنــد 
که گران شــدن شــدید خانه های مسکونی)فراتر از میانگین نرخ 
تورم قیمت ها( تا حدود زیادی ناشی از این ادغام نامتجانس و 
شتابزده بوده است. آنها عنوان می کنند بر اثر بی توجهی وزرای 
راه و شهرســازی و ازدیــاد اجــاره بهــای منــازل، ســهم هزینه  های 
اجــاره ی منــازل از کل هزینــه  هــای خانوارهــای آســیب پذیــر در 

مناطق شــهری مســتمراً افزایش یافتــه و در عین 
حــال بــه مهاجرت عظیم اجاره نشــین ها از نقاط 
مرکــزی بــه حاشــیه  شــهرهای بــزرگ منجر شــده 
اســت. آنهــا هشــدار می دهنــد کــه تــداوم ادغــام 
موجــود ایــن 2 بخش در وزارتخانه، ممکن اســت 
که عواقب بســیار ناخوشــایندی را در پی داشــته 

باشد. 
2- عده ای به طرفداری از راه و ترابری اظهار 
می کنند که اگر قرار باشد که در برنامه  هفتم نیز 
هدف ساخت ساالنه  یک میلیون مسکن دنبال شود، 2 مشکل 
عمــده ایجــاد می گــردد: اوالً: بخــش بزرگی از وقــت و توجه وزیر 
آتی معطوف به ساخت مسکن شده و بالطبع امور راه و ترابری 
مــورد غفلــت قــرار می گیــرد. ثانیــاً: احیاناً بخش مهمــی از منابع 
مختص راهسازی کشور هم به سمت مسکن هدایت می شود. 

پس چه بهتر که این تفکیک حتماً صورت پذیرد.
ب- مخالفان نیز چند دلیل را مطرح می  کنند:

۱- موضوعــی کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد، تبعیــت بخــش 
مسکن از شهر سازیست و اینکه راهسازی یکی از عوامل اصلی 
مرتبــط با شهرســازی اســت. بدیــن ترتیب با وجــود راهبرد کامالً 
اشتباه انتخاب شده برای دستیابی به یک هدف سیاسی میان 
مدت در گذشته، پس از تغییر دولت و رفع فشار بخش مسکن 
بر بخش راه، هم اینک به دلیل متمرکز شدن امر سیاستگذاری 
در کارهای شهرســازی و راهســازی و هماهنگ شــدن آنها، جدا 

شدن 2 بخش مزبور را غیر ضروری می پندارند.
2- همــواره امــر گــران شــدن اجــاره  مســکن نــه بــه دلیــل 
بــی توجهــی وزرا یــا حتــی کمبــود عرضــه، بلکــه بــه ســبب گــران 
شــدن مصالح، وســایل و دســتمزد ســاخت و دقیقــاً هماهنــگ با 
رشــد نقدینگــی و تــورم صورت می پذیرد. در ایــن صورت به جای 

توجه به معلول باید عامل اصلی اصالح شود.
 ۳- بــه دلیــل ضعــف مزمــن اجرایــی دولــت، هدف گــذاری 

دســت نیافتنی ســاخت یک میلیون مســکن در سال طی برنامه  
هفتــم توســعه  کشــور، به معنی انتقال بخــش عظیمی از منابع 
مملکت از کانال بســیار محدود یک وزارتخانه  ضعیف، همچون 

بار قبل تالی فاسدهای زیادی را در بر خواهد داشت.
4- سیاســت درســت اینســت که دولت زمین شــهرک های 
مــورد نظــر را از محــل منابــع عمومــی طراحــی، افراز و تســطیح، 
خیابان بندی و محوطه سازی کند. همزمان امور زیربنایی نظیر 
گاز، تلفــن، بــرق، آب و فاضــالب )کــه به هماهنگــی های زیادی 
نیــاز دارنــد( را تأمیــن نمایــد. ســپس اراضــی مزبــور را همــراه بــا 
وام )دارای ســود بانکی اندک( به اقشــار آســیب پذیر ارائه کند. 
واگــذاری ســاخت و ســاز بــه مردم، بــار بزرگ اجرایــی را از دوش 
دولت بر می دارد و کارها به طرز بسیار بهتری پیش می رود. اما 
دولت از انجام سرمایه گذاری در امور آماده سازی اراضی مزبور 
طفره رفته و فقط به عقد قرارداد ساخت با انبوه سازان بسنده 

می کند که عواقب ناگواری به دنبال دارد.
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رایزنان بازرگانی ای که کشور نیاز دارد
سید محمدرضا طباطبایی

کارشناس بازرگانی بین الملل

جنگلی از فساد، پنهان در پس یک درخت
ترجمه: محمود نواب مطلق

بــرای  غریبــه ای  عبــارت  بازرگانــی  رایــزن 
فعاالن حوزه تجاری و به خصوص صادرکنندگان 
کشــورمان نیســت. بــه طــور عرفــی، ایــن افــراد 
اشــخاصی اند کــه در ســفارتخانه های جمهــوری 
اســتقرار  کشــورها  برخــی  در  ایــران  اســالمی 
می یابند و کم و بیش به دادن اطالعات تجاری و 
اقتصادی به عالقه مندان یا مرتبط کردن فعاالن 
دو کشور به یکدیگر و امثالهم فعالیت می کنند. 
در گذشــته و به طور خاص قبل از دوران 
شــیوع بیمــاری کرونــا تعــداد رایزنــان بازرگانــی 
کشــورمان در کشورهای مختلف بسیار بیشتر 
از تعــداد فعلــی بــود و مجمــوع رایزنــان طبــق 
اطالعات البته پراکنده موجود به حدود ۵۰ نفر 

هم می رسید.
اما اکنون، چه به دلیل بیماری کرونا چه به دلیل کمبود 
منابــع مالــی الزم و چــه بــه دلیــل فقــدان نــگاه اســتراتژیک و 
اهمیــت نــدادن به این حــوزه، به ندرت کشــوری را می یابیم که 
رایزنان بازرگانی فعال داشــته باشــیم؛ غافل از اینکه اگر رایزن 
بازرگانی در هر کشوری به درستی و شایستگی وظایف خویش 
را انجــام دهــد اثر قابل مالحظه ای بــر ارتباطات تجاری بین دو 
کشــور خواهــد گذاشــت و ایــن اثــر ده هــا و شــاید صدهــا برابر 
هزینه استقرار رایزنان بازرگانی کشورمان در آن کشور خاص 

خواهد بود.
 متاســفانه در طــی ســال های اخیــر حتی فرآینــد انتخاب 
رایزنــان بازرگانــی محصــور شــده اســت؛ صرفــا کارکنــان یــک 
وزارتخانــه و برگــزاری مصاحبــه و آزمــون و همــان فرآیندهــای 
جذبی که برای دســتگاه های دولتی دهه هاســت، اجرا می شود 

و آثار آن را می بینیم.
بــه نظــر نگارنــده ایــن ســطور، اگــر قــرار اســت در دولــت 
آینده درباره تجارت بین الملل و افزایش فرصت های اقتصادی 
کشــورمان در حــوزه صــادرات و ارزآوری اتفاقــی بیفتد، یکی از 
عوامل مهم قطعاً حضور رایزنان بازرگانی است كه اگر به روال 
قبــل باشــد کــه سال هاســت آن را دیده ایــم، همیــن اســت که 

هست و اتفاق خاصی قابل تصور نیست. 
آسیب شناســی آنچــه دالیــل توفیــق  انــدک این افــراد در 
ســنوات گذشــته بــود، بحــث مهمی اســت که به طــور اختصار 
و بــه دلیــل اینکــه به این جمع بندی برســیم که به چــه رایزنان 
بازرگانی ای در آینده نیاز داریم به صورت تیتروار ارائه می شود:
 ۱ -آشــنایی جامــع بــا زبــان، فرهنــگ و ادبیــات اقتصــادی 
و تجــاری یــک کشــور عامــل مهمــی در ایجاد ارتباط مناســب با 
فعاالن اقتصادی آن کشور است. به عنوان مثال درست است 
که زبان انگلیســی امروزه زبان بین المللی اول دنیا اســت؛ اما 
اگــر قــرار اســت یک تجــارت پویا و نزدیک داشــته باشــیم بهتر 
است با زبان همان کشور با بازرگانان ارتباط برقرار شود. نمونه 
آن کشــورهای عربی که اصوال مردمان آن کشــورها زبان عربی 
را نــه تنهــا یــک زبــان ارتباطی بلکــه یک فرهنــگ می دانند. این 
مثال ســاده را می توانیم بســط دهیم در حوزه فرهنگ و حوزه 
ادبیــات تجــاری هــر کشــور و نتیجه اینکه مقدمــه یک فعالیت 
اقتصــادی محکــم و پایدار ایجاد ارتبــاط موثر و کارآمد با اطراف 
مقابل است. به  رغم مفصل بودن این بحث به اختصار از آن 

می گذرم.
 2 - تســلط بــر نظام هــای مبادلــه پولــی بیــن دو کشــور 

خصوصــاً در دوره اعمــال تحریــم بــر نظــام مالی و پولی کشــور 
مــا و ارائــه راهکارهــای مشکل گشــا و خالقانــه و خصوصــا ارائه 
مشــاوره بــه فعــاالن اقتصــادی هــر دو کشــور که بتوانند شــبه 
ً طرف ثالث ایجاد کنند، از جمله  LC فــی مابیــن خود و احتماال

موضوعــات مهمی اســت که امــروزه به نحوی مانع بســیاری از 
مراودات تجاری ایرانیان با متقاضیان در خارج از کشــور شــده 
است. در این بین حتی می توان از بانك های داخلی كشورمان 
نیز بهره گرفت چه به منظور تاسیس بانك در كشورهای هدف 
و چه تاسیس شعبه و چه قرارداد همكاری فی مابین با برخی 

بانك ها.
 ۳ - ارائــه اطالعــات بــه روز و دقیــق در حــوزه تجــاری و 

اقتصادی کشور هدف که می تواند شامل آخرین 
تغییــرات قوانیــن مرتبــط در حوزه هــای مربــوط، 
نمایشگاه ها و همایش ها و سفرهای هیئت های 
تجــاری، مناقصه هــا و مزایده هــا، حــوزه حمــل 
و نقــل کاالی بیــن دو کشــور، مســائل گمرکــی 
و.... باشــد، اگــر به درســتی و در مقیاس وســیع 
از طریــق ســایت اینترنتــی به روز یا شــبکه های 
اجتماعــی کــه فعــاالن اقتصــادی بــه راحتــی از 
وجود آنها مطلع شوند، ارائه شود،  اثر مثبتی 
بــر روابــط تجــاری دو کشــور خواهد داشــت. از 
آسیب شناســی های مهم دالیل نبود اثربخشی 
دقیقــا  بازرگانــی  رایزنــان  فعالیــت  در  الزم 
همیــن موضوع این اســت. اطالعــات اقتصادی 
ارزشــمندی ممکن اســت ناشــی از رویدادی در 
کشور هدف اتفاق بیفتد اما متاسفانه یا رایزن بازرگانی مطلع 
نیســت یا اطالعاتش به درســتی و دقت انتشــار نمی یابد یا به 
صورت محدود منتشــر می شــود و بخش عظیمی از مشــتریان 

این اطالعات کال از آن بی خبر می مانند.
۴- ارتبــاط مســتمر و فعاالنــه چــه با بنگاه هــای اقتصادی 
عالقه منــد بــه تجــارت بــا کشــور هــدف در داخل و چه بــا افراد 
عالقه مند به ارتباط اقتصادی با کشورمان و ارائه لیست جامع 
شــامل مشــخصات کامــل ارتباطی بــه طرفین به منظــور ایجاد 
بســتر شــفاف و نزدیک ارتباطات از جمله موارد واقعا موثر بر 
گسترش روابط اقتصادی است. متاسفانه اگر سابقه چند سال 
اخیــر ارا مــرور کنیــم عمدتــاً رایزنــان بازرگانی بنا بــه هر دلیلی 
یــا ایــن ارتبــاط را نداشــتند یا تبــادل اطالعــات ارتباطی ضعیف 
ً اهمیتی به موضوع داده نمی شــد. امروزه  بوده اســت یا اصوال
حتی اگر یک تولیدکننده ایرانی برای فروش صادراتی خود در 
کشورهای همسایه بازاریابی کند، با فهرست فعاالن اقتصادی 
مرتبط کشور مدنظر خود که رایزن بازرگانی تهیه و تایید کرده 
باشــد، مواجــه نخواهد شــد و عمدتاً کانال های دیگــری را برای 
حــل مشــکل خــود انتخــاب خواهنــد کــرد. ایــن را در کنــار ایــن 
موضــوع بگذاریــم که حتــی برخی رایزنــان محتــرم بازرگانی در 
نمایشــگاه هایی که شــرکت های ایرانی در کشور هدف شرکت 
می کنند، حاضر نیز نمی شــوند و شــاید در افتتاحیه به همراه 
ســفیر جمهــوری اســالمی ایــران دوری بزننــد و ســپس ناپیــدا 

می شوند.
 ۵ - رایزنــان بازرگانــی بایــد در کنــار وظایــف معمــول و 

مرسوم خود به امکان فرصت سازی تجاری به هر شکل ممکن 
آن نیــز توجــه داشــته باشــند کــه ایــن فرصت ســازی می توانــد 
شــامل پیشــنهادها و بسترســازی هایی در خصــوص انعقــاد 
تفاهم نامه هــای تجــاری بین دو کشــور، فرصت های مشــارکت 
در پروژه هــای کشــور هــدف، تخفیفات در عــوارض گمرکی ولو 
کوتاه مدت و ده ها مصداق دیگر می شود. فرض بفرمایید کشور 
هــدف امتیــازی را بنــا بــه هر دلیلی به کشــور دیگــری در حوزه 
تجــارت می دهــد، بــه نظــر نگارنده ایــن از وظایف مهــم رایزنان 
اســت کــه بــا پیگیــری مســتمر و مجدانــه و حتی تبدیــل آن به 
یک مطالبه عمومی آن امتیاز را یا مشــابه آن را برای کشــور ما 

نیز اخذ کند.
 در پایان این نوشتار الزم به ذکر است که موارد متعدد 
دیگری در حوزه آسیب شناســی رایزنان بازرگانی می توانســت 
مطــرح شــود از جملــه لــزوم ثبات در پســت رایزنــی، اخذ نظر 
اتاق هــای بازرگانــی و تجاری در مورد موثر بودن عملکرد رایزن 
و فعالیت های علمی و آکادمیک از طریق دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالی کشــور هدف در حوزه های مرتبط با تجارت بین 
دو کشــور. هــدف این اســت که اگر خواهان تحــول بنیادین و 
مهــم در روابــط تجــاری خود با کشــورها خصوصاً همســایگان 
هســتیم، باید این تحول در جاهای مختلفی در درون کشــور 
مــا نیــز اتفــاق بیفتــد کــه از جملــه آن تغییــر مهــم و جــدی در 
انتخــاب، شــرح وظایــف، انتظــارات و پاســخگو بــودن رایزنــان 
بازرگانی است. امید که در عرصه های مختلف مرتبط با تجارت 
بین الملــل از جملــه این حوزه مورد بحث، به زودی شــاهد این 

تغییر و تحول باشیم.

تئودوریــن  فرانســه  قضائــی  دســتگاه 
گینــه  رئیس جمهــوری  معــاون  ابانــگ، 
اســتوائی را بــه دلیــل پولشــویی و تضییــع 
امــوال عمومــی محکوم کرد. ایــن تنها مورد 

از این دست در قاره آفریقا نیست.
پیــش، در ســال  همــه چیــز ۱۴ ســال 
ســال  ایــن  در  شــد.  آغــاز    )۱۳۸۶(  2۰۰۷
آنتــوان دولــن و ژان مرکائــرت مطلبــی تحت 

عنوان »اموال نامشــروع...منافع بســیار«  در مورد کمیته 
کاتولیــک مبــارزه بــا گرســنگی وحمایــت از توســعه منتشــر 
کردنــد. در ایــن مطلــب کــه اولین گــزارش در این خصوص 
اســت تمــام زوایای پنهان مالــی که به کمک وکال و بانک ها 
در ابهام قرار گرفته بودند، کامال آشکار و برجسته معرفی 
شــدند. البته آنتوان دولن، دســتیار این تحقیق، در همان 
وقت بر این امر پافشاری داشت که بررسی ازوایای پنهان  
ایــن ماجــرا تازه آغاز شــده اســت و کار ادامــه دارد.  در این 

ماجرا ۳۳ کشور دیگر به جز گینه استوائی درگیر بودند.
اکنــون از تحقیــق در مورد »کمیتــه کاتولیک مبارزه با 
گرسنگی وحمایت از توسعه- همبستگی سرزمینها« پانزده 
پرونده تفحص در مورد اموال نامشروع  در فرانسه جریان 
دارد و تنها قاره سیاه در گیر نیست؛ بلکه کشورهای عربی 
و خاورمیانــه نیــز در ایــن پرونده هــا برجســته شــده اند. در 
مورد دیگر کشورهای آفریقایی از جمله کشورهای صحرای 
جنوبی نیز دو پرونده برجسته در فرانسه در جریان دارند: 
یکــی در مــورد عمر بونگو و قبیلــه اش در گابن و دیگری در 

مورد ساســو انگه سو در کنگو.
 مجلس فرانسه هفته گذشته راهکاری برای استرداد 
امــوال نامشــروع بــه مــردم در ســایر کشــورها بــه تصویــب 
رســانده اســت. گینــه اســتوائی اولیــن کشــور بــرای اجــرای 
این راهکار اســت تا اموال نامشــروع کسب شده به وسیله 

رهبران آن به مردم بازگردانده شود.

ســارا بریــم بــف از ســازمان مردم نهــاد 
را  تصمیــم  ایــن  بین المللــی«  »شــفافیت 
ســتوده اســت و از طرفــی بــر ضمانــت اجــرا 
و شــفافیت در عملی شــدن اســترداد اموال 

نامشروع به مردم تأکید کرده است. 
مســئول جریانهــای مالی نامشــروع در 
بین المللــی  شــفافیت  مردم نهــاد  ســازمان 
معتقــد اســت: »۱۵۰ میلیــون  یــورو مربــوط 
بــه ماجــرای تئودور ابیانگ اســت. در ســایر ماجراها صدها 
میلیون یوروی دیگر مشــاهده می شــود. گام اول برداشــته 
شــده اســت. باید گام های دیگری از لحاظ فنی و بودجه ای 
برای اجرای این راهبرد برداشــته شــود. همچنین کشورها، 
اعم از فرانســه و کشــورهای هدف،  به درســتی مســئولیت  
خود را در اجرای شــفاف برنامه هایی که از اســترداد اموال 

نامشروع به تصویب رسیده است، انجام دهند.«
جیمــی کانــد، مدیــر شــبکه آفریقایی مبارزه با فســاد 
نیز بر شفافیت و مسئولیت پذیری تأکید دارد. او همچنین 
یــادآوری می کنــد خانــواده رئیس جمهــوری ســابق کنگــو، 
ایــن  فــراوان مالــی در  ژوزف کابیــال، ســوء اســتفاده های 
کشور داشته اند. گزارش های بسیار زیادی از قبیله کابیال 
مبنــی بــر مالکیت بیــش از ۷۳هزار هکتــار از اراضی کنگو 
و کســب ثــروت از ایــن راه را تأئیــد کرده انــد. در حالــی که 
قبــال ایــن اراضــی ۸هزار هکتار بود. قبیلــه کابیال همچنین 
شــرکت های بســیار تجــاری و معــادن فراوانــی را در اختیار 
گرفته اســت و ســوال اینجاســت کــه اینهــا را از کجا آورده 

است؟
بر اســاس برآورد دســتگاه قضائی فرانســه تئودورین 
ابیانــگ مبلــغ ۱۵۰ میلیــون یــورو پولشــویی کرده اســت که 
معادل همین مبلغ برای برنامه های توســعه گینه استوائی 

از اموال نامشروع مسترد خواهد شد.
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