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مبارزه با فساد از حرف تا عمل

سال 86 طرحی مبنی بر رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولین 
در مجلس هفتم به تصویب رســید که با اماو اگر های بســیاری  
همراه بود و این طرح بارها مســیر بهارستان و شورای نگهبان  را 
طی کرد و بعدها با ورود مجمع تشــخیص مصلحت نظام ایرادات 
آن رفع گردید. طی هفته های اخیــر مجددا اجرای طرحی مبنی 
بر اعاده اموال نامشــروع مسئولین در راهروهای بهارستان زمزمه 
می شود و بسیاری از نمایندگان خانه ملت خواستار تصویب و پیاده 
ســازی این طرح هســتند. اما اینکه طرح قبلی تا چه اندازه روند 
اجرایی به خود گرفت که پای طرح دیگر به میان آمده است جای 

بســی شگفتی و  سئوال دارد. با گذشت 10 سال از تصویب و تایید طرح قبلی که 
تنها بر روی کاغذ نقش بسته و به نوعی مغفول مانده  مطرح کردن طرحی مشابه 
 قبل چه ضرورتی دارد. مگر نه اینکه طی ســالهای جاری برخی مســئولین اموال 
بیــت المــال را بــه راحتــی از کشــور خــارج کردنــد و پرونده هــای آنهــا 
همچنــان در جریــان اســت. اگر طرح ســال 86 رونــد اجرایــی محکمی به 
خــود می گرفت و بــه اموال نامشــروع برخی مســئولین رســیدگی می شــد 
 در حــال حاضر بــه دنبــال بازگردانــدن امثال خاوری هــا به کشــور نبودیم. 
در حالیکه کشور با مشــکالت متعددی مواجه است چطور مسئولی بدون عبور از 
فیلترهای نظارتی مشــخص زمام امور را به دست گرفته و پس از سوء استفاده به 
کشور دیگر می گریزد. چرا با گذشــت نزدیک به چهاردهه از انقالب اسالمی باید 

شاهد فرار امثال خاوری ها از کشور باشیم.
بحث سوء اســتفاده از پســت و مقام ها تنها به حیف و میل بیت المال ختم 
نمی شود چنانچه طی سالهای اخیر شاهد حضور آقازاده هایی با ژن خوب در کشور 
هســتیم. این آقازاده ها به واسطه نقش مهم پدر،  بر مسندهایی قرار می گیرند که 

براساس شایسته ساالری نیست.
در حالیکه بســیاری از جوانان کشــور با مشــکل بیکاری دست و پنجه نرم 
می کنند چرا یک آقازاده باید چندین شــرکت تجاری داشته باشد. بدون شک اگر 
نهادهای نظارتی طی این همه سال براموال مسئولین و آقازاده هایش نظارت کافی 
و وافی داشتند فقر و بیکاری از کشور رخت برمی بست. اگر امروز نمایندگان مجلس 
به دنبال مبارزه با فســاد و ریشــه کن کردن آن هستند باید این بار پای این طرح 
بایســتند و با احدی مماشات نکنند. اگر قرار است این طرح نیز به مانند طرح قبلی 
مسکوت بماند پافشاری بر روی تصویب این طرح بی فایده است و جز اتالف وقت 

عایدی نخواهد داشت.
آقایانی که امروز بر مســند قدرت قرار دارنــد باید بدانند که با رای این مردم 
به روی کار آمده اند و منابع این کشــور حق طبیعی و مسلم مردمی است که سالها 
پای این انقالب ایستاده اند. ریشه کن کردن فقر و بیکاری و نیل به توسعه زمانی 
محقق خواهد شــد که مسئولین پاکدست بر مسند امور قرار گیرند. خبرهای فساد، 
اختالس و ویژه خواری فالن مسئول باعث فاصله گرفتن مردم از مسئولین خواهد 
شــد لذا اگر نمایندگان خانه ملت قصد در اجرای طرحی برای مبارزه با فساد دارند 
حتما به فکر این باشند که این گونه طرح ها روند اجرایی محکم به خود گیرد تا در 
آینده شاهد پروار شدن برخی از آقایان نباشیم که بها و تاوانش سخت خواهد بود. 

سرمقاله

ماهنامه

زیر نظر شورای سردبیری

امیر دیانی
مدیرمسئول



در گفت و گو با ناظم اردکانی چشــم انداز انتخابات بررسی شد 

4�������������������������������������������������� نحسی�13دامن�اصولگرایان�را�می�گیرد؟

نماز جمعه به عرصه انتقام گیری از رقیب تبدیل شــده است

تریبون�های�آغشته�به�سیاست������������������������������������������������������������������6

اعداد کلیدی در بازار نفت

فتح�قله��70دالری�توسط�طالی�سیاه��������������������������������������������������������8

یک شــرط برای کاهش تعرفه های خودروی هیبریدی

کدام�سری�از�هیبریدها�واقعی�هستند؟����������������������������������������������������12

50 هزار میلیارد از درآمدها محقق نشد

14���������������������������������������������������������������� وضع�مالی�دولت�چطور�است؟

روند توســعه با دیپلماسی هوشمندانه اقتصادی  تسهیل می شود

16������������������������������������������������������������� تنیدگی�حوزه�سیاست�و�اقتصاد�

تضمینی برای امنیت حضور ســرمایه گذاران خارجی در کشور وجود ندارد

تهدیدهای�اقتصاد�ایران�������������������������������������������������������������������������18

تأملی بر تســهیالت میلیاردی فرانسوی ها به ایران

تجارت�خارجی؛�فرصت�یا�تهدید������������������������������������������������������������20

چرا  امضا قراردادهای IPC با مشــکل مواجه است

هراس�از�افشای�قراردادهای�نفتی����������������������������������������������������������22

در گفت و گو با دانشــیار دانشگاه تهران بررسی شد

24���������������������������������������������������������������� چرا�بارش�های��ایران�کم�شده�؟

زندگی های زناشــویی تحت الشعاع مادیات قرار گرفته است

26������������������������������������������������������������ عبور�از�هفت�خوان�رستم��مهریه

ایران در رده های اول ترتیب مهندس در دنیاســت

28������������������������������������������������������������������������������������ مهندسین�بیکار!

6

12

20

26

تریبون های 
آغشته به سیاست

تجارت خارجی؛
 فرصت یا تهدید

عبور از 
هفت خوان رستم  مهریه

کدام سری از هیبریدها 
واقعی هستند؟



نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ بهمن ماه 1396 / شماره 425

اقتصادی
Bilingual Economic Monthly  

�تب�و�تاب�انتخابات�ریاســت�جمهوری�دوازدهم�آرام�شــد�اما�سیاســیون�کشور�اعم�از�اصولگرا�و�اصالح�طلب�دغدغه�دارند��
اصالح�طلبان�می�خواهند�بعد�از��8ســال�در��1400با�تابلو�اختصاصی�خود�به�میدان�بیایند�اما�برای�انتخاب�نامزد�حداکثری�

که�بتواند�تأیید�شــورای�نگهبان�را�هم�جلب�کند،�دلشوره�دارند�
اما�گویی�دغدغه�اصولگرایان�تنها�یافتن�نامزد�نیســت�آنهم�برای�انتخابات�1400،�دغدغه�اصلی�طراحی�ســازوکار�جامع�
االطراف�برای�رســیدن�به�همگرایی�در�انتخابات�مجلس�دوازدهم�و�به�دنبال�آن�ریاســت�جمهوری�ســیزدهم�است��گرچه�
سازوکارهای�تعریف�شده�در�انتخابات�مجلس�دهم�و�ریاست�جمهوری�دوازدهم�با�کلی�حرف�و�حدیث�باالخره�توانستند�فصل�
الخطاب�باشند�و�منتقدان�دم�بر�نیاوردند�تا�مبادا�مقصر�شکست�لقب�بگیرند�اما�سازوکارهای�یادشده�جامع�االطراف�نبودند�

در گفت و گو با ناظم اردکانی چشم انداز انتخابات بررسی شد 

نحسی13 دامن اصولگرایان 
را می گیرد؟

امید کرمانی ها
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امروز بعد از گذشت 8 ماه از ناکامی در انتخابات ریاست جمهوری، اصولگرایان 
به ظاهر در ســکوت روزگار می گذرانند اما از درون در غلیان و تکاپو هســتند 
تا هر طور شــده در رقابت های سیاســی ورق را به نفع خود برگردانند.سئوال 
مهم اما آن اســت که سرنوشــت جمنا، یعنی آخرین ســازوکار انتخاباتی 
اصولگرایــان چــه می شــود؟ مکانیزمی که با کلی تبلیغــات چند ماه قبل از 
انتخابات ســال 96 اعالم موجودیت کرد و می خواســت پرداختن به موضوع 
انتخابــات را در قســمت کوچکی از کارهای خــود تعریف کند اما بعد از 29 
اردیبهشــت 96 کرکره را پایین کشــید و اعضای شــورای مرکزی اش در 
یک وضعیت بالتکلیفی به ســر می برند و هیچ کس خبر از آینده ندارد. در 
ایامی که سیاســیون اصولگرا هر کدام مدلی را برای آینده کار تشــکیالتی در 
این جریان پیشــنهاد می کنند، محمدناظمی اردکانی وزیر دولت نهم و عضو 
شورای مرکزی جامعه اسالمی مهندسین معتقد است: جبهه مردمی نیروهای 
انقالب اسالمی )جمنا(، این ظرفیت را دارد که در انتخابات مجلس یازدهم در 
سال 98 محور وحدت و همگرایی تشکل ها و جریان های اصولگرایی شود.

مشــروح گفتگو با ناظمی اردکانی را در ادامه بخوانید.
جمنا در انتخابات ریاســت جمهوری دوازدهم ســازوکار وحدت   �

شد اما آیا می تواند برای انتخابات مجلس یازدهم در سال 98 محور 
همگرایی طیف های مختلف اصولگرایی قرار گیرد؟

جبهــه مردمی نیروهای انقالب اســالمی )جمنا(، این ظرفیت را دارد که در 
انتخابات مجلس یازدهم در ســال 98 محور وحدت و همگرایی تشــکل ها و 
جریان های اصولگرایی شــود. به جهت اینکه تجربه انتخابات 1396 را به 
خوبی پشت سر گذاشت و براساس هدف تعیین شده، به کاندیدای واحد رسید 
و تمامی جریان های اصولگرا را به اجماع رساند و آرای آنها در یک سبد رأی 
قرار گرفته شــد که رأی باالیی بود. این ســازوکار تجربه شده می تواند برای 
انتخابات های پیش روی 1398 و 1400 مجددا به کار گرفته شود. اینگونه 
نیســت. پس از انتخابات ریاســت جمهوری، فرصت مناســبی به دست آمد 
تا نســبت به آســیب شناســی رقابت های انتخاباتی و اینکه چرا دوقطبی شد 
و آرای شــناور به ســمت رقیب ســوق پیدا کرد، اقدام شود و همچنین آسیب 
شناســی نســبت به نقاط ضعف و قوت »جمنا« در به کارگیری سازوکارهای 
وحدت و همگرایی صورت پذیرد که با حضور نخبگان جریان ارزشی انجام 
شد و از طرفی برای فروکش کردن التهابات سیاسی حاصل از رقابت سخت 
انتخابات ریاست جمهوری و قرار دادن فرصت خدمت تام به رئیس جمهور 

منتخب، طبیعی بود که فعالیت های سیاســی »جمنا« کم رنگتر شــود.
پایداری، موتلفه و جبهه پیروان اعالم کردند به شــرطی به جمنا   �

می پیوندد که اصالحاتی در ســاختار این جبهه صورت گیرد، به نظر 
شــما پیش شرط گذاری برای همگرایی موجب منتفی شدن موضوع 

وحدت اصولگرایان در انتخابات آینده نمی شود؟
بعید می دانم که چنین شــرطی گذاشــته شــده باشد. تا آنجا که اطالع دارم 
بــرای پایداری، همگرایی حول محور »گفتمان انقالب« پر اهمیت اســت 
و بــرای جبهــه نیروهای خط امام و رهبری »وحدت حول محور جامعتین« 
اهمــت دارد. موتلفــه بعضا »گرایش های حزبــی« خود را پر رنگ می بیند. 
»جمنا« به خوبی این ظرفیت را دارد که بتواند نظرات و نگاه های این ســه 

جریان اصولگرایی را تأمین کند.
ورود سالیق مختلف اصولگرا با لیست مستقل در انتخابات چه سرنوشتی را 
برای آنها در انتخابات مجلس یازدهم رقم خواهد زد؟ به عنوان مثال موتلفه 

گفته لیســت حزبی می دهم و پایداری هم چنین موضعی دارد.

ســالیق و تشــکل های مختلف اصولگرایی به این نتیجه رســیده اند که در 
صورت ورود مستقل، موفقیت چندانی به دست نخواهند آورد و میدان رقابت 
را به رقیب خود واگذار می کنند. همانطور که در انتخابات ریاست جمهوری 
1392 کاندیدای یکی از تشــکل و احزاب، علی رغم اینکه مقرر شــده بود 
در صورتی که کاندیدای آنها نهایی نشــد، انصراف دهد، این اتفاق نیفتاد و 
تا آخر رقابت ها ماند اما آرای او کمتر از ســه درصد شــد و در انتخابات ســال 
1394 مجلس شــورای اســالمی هم اینگونه پیش آمد و افراد و تشکل های 

سیاســی که مســتقل وارد شدند آرای آنها بسیار کم و ناچیز بود.
طیف سنتی اصولگرا معتقدند باید همچنان با شیخوخیت به عرصه   �

رقابت های سیاســی ورود کرد اما پایداری و جمنا معتقدند جامعتین 
باید جایگاه مشــورتی داشته باشــد، آیا واقعا شیخوخیت به پایان 

خودش رسیده است؟
همواره در جریان اصولگرایی در فضای سیاسی و انتخاباتی محور همگرایی، 
جامعتین بودند و مواردی که موجب اختالف در مصادیق بروز می کرده است 
بــرای فصــل الخطاب، جامعتین ورود کرده انــد و تجربه موفقی برجا مانده 
اســت. در این خصوص از لحاظ فرایندی نقاط ضعف و مشــکالتی وجود 
داشــته که با تشــکیل »جمنا« و فراهم کردن سازوکار مشارکت چهره های 
موثر در بدنه جامعه اصولگرا و انقالبی و ایفای نقش تصمیم سازی، جایگاه 
جامعتین که در ســاختار »جمنا« نیز تجلی یافته اســت. جایگاهی فراتر از 
شــیخوخیت پیدا کرده و در حال حاضر همه جریان های اصولگرا، این نقش 

را برای جامعتین قائل هستند.
آقای رئیسی وقتی وارد صحنه انتخابات شد، همه اصولگرایان بعد   �

از چند دوره که اجماعی در انتخابات نداشتند روی نام او به اشتراک 
نظر رســیدند، آیا آقای رئیســی می تواند در انتخابات مجلس آینده 
محــور وحدت قرار گیرد. همچون کاری کــه آقای عارف در جریان 
اصالحات بعد از انتخابات ســال 92 بــرای انتخابات مجلس دهم 

انجام داد؟
آقای رئیسی، به جهت ظرفیت هایی که داشت در انتخابات ریاست جمهوری 
مورد اجماع جریان های ارزشــی، اصولگرا و انقالبی قرار گرفت و از طرفی 
منهای تخریب های شخصیتی که از سوی رقیب وی صورت گرفت، باعث 
شــد تا نام و چهره او به عنوان یک شــخصیت سیاســی-اجتماعی و فراگیر 
مطرح شود و مقبولیت او در طیف وسیعی از جامعه رقم بخورد. این ظرفیت 
ساخته شده می تواند در انتخابات 1398 آزاد شده و بسته به مقتضیات فضای 

سیاســی و رقابتی عامل همگرایی قرار گیرد.
برخی آقای رئیســی را نامــزد بالقوه اصولگرایان برای انتخابات   �

1400 توصیف می کنند و عده ای دیگر معتقدند بهتر اســت دیگر او 
وارد این حوزه نشــود و تمام تمرکز خود را برای رســیدگی به امور 

تولیت آســتان قدس رضوی بگذارد. نظر شما چیست؟
در خصــوص چهره هایی که برای انتخابات 1400 می توانند مطرح شــوند 
یک مقداری زود است که بتوان اظهارنظر کرد چراکه شرایط و مقتضایات 
زمــان نقــش تعیین کننده دارد. مانند موفقیت یا عدم موفقیت دولت فعلی و 
مســتقر در پیش برد برنامه هایش، مطالبات مردم، اوضاع و احوال جهانی، 
چهره هایی که از ســوی رقیب به میدان انتخابات می آیند و ده ها موضوع 
دیگر در این تحلیل پر اهمیت هســتند که در این میان چهره آقای رئیســی 
منهــای تخریب هایــی که در رقابت 1396 بعضا موثر واقع شــد چهره ای 

اســت که می تواند همچنان مطرح باشد.
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چهل ســال از عمر جمهوری اســالمی می گذرد. از همان روزهای نخســتین پی در پی در شــهرهای بزرگ و کوچک تریبون های نماز جمعه برقرار شــد. 
نمازهای شــکوهمندی که در راســتای رســالت راســتین، اصالت و ماهیت وجودی خویش به روشــنگری مردم می پرداخت و فارغ از گروهبندی ها و 

جناح بندی های سیاســی همان زمانه اوان انقالب همه طیف های سیاســی را به خود جذب می کرد.
صحبت از سیاســت، اخالق، زندگانی، جنگ و از ضرورت شــرکت در جبهه بود، از همه چیز ســخن گفته می شــد اما آنچه در ارزیابی عموم شــرکت 
کنندگان آن روزگار در معرض داوری قرار می گرفت این نکته بود که نماز جمعه یک ضرورت اســت و اگرچه از نظر فقهی یک واجب تخییری اســت 

اما برای بســیاری حکم وجوب فرضی را داشــت و با اشــتیاق در آن شرکت می کردند.

نماز جمعه به عرصه انتقام گیری از رقیب تبدیل شده است

تریبون های آغشته 
به سیاست

عبداهلل ناصری
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زمانه گذشت و گذشت. با روند توسعه گفتمان های سیاسی و پرفروغ تر 
شــدن ســپهر سیاست در ایران، آنچنان که بسیاری از تریبون های دیگر 
حتی تریبون های عمومی وعظ و خطابه و تریبون های مرثیه ســرایی و 
مدیحــه گویــی، رنگ و بوی سیاســی به خود گرفــت، مخصوصا بعد از 
جنگ، تریبون های ارزشــمند نماز جمعه هم که یک کانون دیدار رفاقت 

آمیز همه جریانات بود کم کم به این مســیر کشــیده شد.
تریبون هایی که روزگاری در آن بزرگانی چون آیات طالقانی، منتظری، 
صدوقی، مدنی، قاضی طباطبایی، دســتغیب و اشــرفی اصفهانی بر آن 
نماز می خواندند و خطبه می ســراییدند- و بســیاری از آنها از نماز جمعه 
به آســمان رســیدند- کم کم هیبت، عظمت و فروغ خود را از دســت داد 
و به مرور خطبا و ائمه جمعه ای جایگزین شــدند که بســیاری از اینها با 
هدایت یک شورای مرکزی هم جهت و همسو، سخنانی را می گفتند که 
بســیاری از آن بار و بوی سیاســت داشت. آن هم سیاستی که در ترازوی 

ارزیابی و قضاوت، سیاســتی یکسویه بود.
از آن زمــان بــه بعد نماز جمعه به جایگاهی رســید که کم کم یک جناح 
سیاســی که همان جناح تاریخی خط امام یا همان جناح چپ و به تعبیر 
امروز جناح اصالح طلب اســت، نتوانســت نشستن در تریبون های نماز 
جمعه و شنیدن خطابه های خطیب جمعه را در بسیاری از شهرها تحمل 
کند. مخصوصا زمانی که ائمه جمعه اکثرا از یک جریان سیاسی بودند و 
اگر احیانا در حوزه های دیگر انتخابی مثل ریاست جمهوی و یا قوه مقننه 
که نهادهای انتخابی هســتند جریان دیگری اکثریت را در دســت داشت 
بســیاری از اوقات با تندروی های غیرعالمانه در برابر مواضع مجلس و 
دولت موضعگیری می شــد آن هم یکســان و مشابه در سراسر کشور که 

معلوم بود از یک کانون مرکزی هدایت می شــود.
اولین دســتاورد طبیعی این مواجهه در تریبون نمازجمعه توســط خطبا 
و ســخنرانان ایــن بود که بخش قابل توجهــی از جمعیت نمازگزار با 
تریبون روز جمعه و نماز جمعه خداحافظی کرد. امروز دیگر در بسیاری 
از شــهرهای بــزرگ و کوچک کشــور آن انبوه جمعیــت که در دهه 
نخســتین انقالب- حتی تا حدودی در دهه دوم در ســالهای نخستین 
انقــالب - شــاهدش بودیم را دیگر نمی بینیــم. نمازها و تریبون های 
جمعه کم فروغ اما کماکان مصر بر اتخاذ رویکرد سیاســی اســت. البته 
انکار نمی کنم که در میان این همه شــهر در کشــور اســتثنائاتی هم 
وجود دارد. اما غالب تریبون های نمازجمعه به بازار سیاســت آمیخته 
شــده اســت و از نماز جمعه که هر چند فریضه ای هم عبادی و هم 
سیاسی است، سیاستی یکجانبه، جناحی، بی محتوا و غیرعالمانه ترویج 
می شــود و مهمتر از آن اینکه بســیاری از مواقع مرزهای اخالقی هم 
زیر پا گذاشــته می شــود و در قضاوت های یکطرفه و یکجانبه در مورد 

دولتها و یا مجالس اظهار نظر می شــود.
تاســف آنجاســت که طیف مقابل، جایگاهی در تریبون نمازجمعه برای 
دفاع از کارکرد و اندیشــه خود ندارد. بنابراین امروز هر کســی بدون هیچ 
تعارفی و بدون هیچگونه اتهام سیاسی زدن بر او، به خوبی می تواند این 
قضــاوت را بکنــد که تریبون های نمازجمعه اکثرا متعلق به یک جریان و 

گفتمان و یک اندیشه سیاسی از دو گفتمان و اندیشه رایج در کشور است. 
امــا ایــن نوع مدیریت در تریبون های نماز جمعه چه ضرر و زیانی دارد.

نخستین اثرش این است که شکوه گذشته نمازهای جمعه سال ها است 
که کســاد شــده و دیگر دیده نمی شــود. نمازهای جمعه ای که می تواند 
خطبه های آن راهگشــای دینی و اخالقی و پاســخگوی مقتضیات زمانه 
مخصوصا برای نسل جوان باشد به گونه ای شده که دیگر جمعیت قلیلی 
آن هم از ســر فریضه ســنتی به این بارگاه می آیند و بعضا هم برحســب 

عادت نه حتی وظیفه دینی.
در سالهای اخیر این روند تندتر شده است. انتخاب ائمه جمعه شهرهای 
بــزرگ مثــل پایتخت که اکثر آنها نه تنهــا متعلق به جریان اصولگرایی 
هســتند که متعلق به جناح رادیکال و افراطی جریان اصولگرایی هســتند 

تریبون را در دست دارند.
ســخنرانان مربوطه، آنچه را که می پندارند و به آنها دیکته می شــود در 
نقــد دولــت و یــا نقد مجلس بکار می بندند و درباره هر حرکتی که متعلق 
به جریان رقیب یعنی اصالح طلبی اســت، ســخن می گویند. آن هم بدور 

از هرگونه معیارهای عقالنی و ارزشــهای اخالقی.
امروز دیگر نمی توانیم تریبونهای نمازجمعه را حتی در شــهرهای بزرگ 
با سه دهه قبل یا سالهای نخستین انقالب و دوران جنگ مقایسه کنیم. 
به معنای دیگر می توان گفت تریبون های نماز جمعه خاصیت روشنگری 
و راهنمایی دینی و اخالقی و اجتماعی خود را از دست داده است و دیگر 
کانونی اســت برای تجمع انســانهایی محدود که بر حسب عادت و احیانا 
وظیفه به نمازهای جمعه می آیند اما دســتاوردی برای نســل جوانی که 
سکاندار این کشور است، دیده نمی شود. البته این نه به این معناست که 
در نمازهــای جمعــه جوانان حضور ندارنــد چرا؛ اندکی از جوانان آن هم 
ســازماندهی شــده در آن حضور دارند اما آنچه را که باید در نظر داشــت 
ســاخت و بافت علمی و اخالقی همه آحاد جامعه اســت که در نمازهای 

جمعه امروزه دیده نمی شود.
مساله دیگر اینکه در شرایط خاص سیاسی مثال در کارزارهای انتخاباتی 
یا در ایام مناظرات انتخاباتی و یا در زمان رخداد طبیعی و بروز یک حادثه 
حتی مثل زلزله، تریبون های نمازجمعه عموما عرصه انتقام گیری از رقیب 

در دولت یا مجلس می شــود و این بســی جای تاسف است.
در یک کالم من به عنوان کسی که دهه نخست انقالب در نمازهای جمعه 
شــرکت می کردم، امروز هیچ منزلتی و جایگاهی برای آن قائل نیســتم 
و هیچ وظیفه ای از جانب خود نمی بینم و از این بابت تاســف می خورم 
و آرزو می کنــم کــه این کانون هفتگــی، ای کاش همچون کانون گرم 
خانواده برای همه جریانات و طیف های سیاسی و اجتماعی کشور باشد.

نماز جمعه و تریبون های جمعه آن اگر مصداق و آیینه تمام نمای اخالق 
زیســتی انســان امروز و نماینده اســالم رحمانی و وحیانی باشد بهترین 
بلندگوی تبلیغاتی برای جذب جوانان و انســانهای بی هویت اســت و 
می تواند بخوبی آنها را به ســمت دین و جمهوری اســالمی جلب کند. اما 

افســوس که تا این مقصود فاصله های بسیاری دارند.
*فعال سیاسی اصالح طلب
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بازار�نفت�معامالت�را�با�تثبیت�در�قله��70دالر�پشــت�سرگذاشــت��نفت��70دالری�به�همان�میزان�که�برای�کشــورهای�عضو�
اوپک�)که�عمدتا�به�درآمدهای�نفتی�متکی�هســتند(�رقمی�جذاب�به�نظر�می�رســد،�به�همان�میزان�نیز�می�تواند�به�موتور�تولید�

نفت�شیل�آمریکا�سوخت�رسانی�کند�
چالش�رشد�قیمت�نفت�نیز�در�همین�نقطه�است��به�این�معنا�که�در�شرایطی�که�کشورهای�عضو�و�غیرعضو�اوپک�به�رهبری�
روسیه�برای�کاهش�ذخایر�جهانی�نفت�و�رشد�قیمت�ها�تالش�می�کنند؛�تولیدکنندگان�شیل�آمریکا�بدون�اینکه�در�این�ائتالف�
حضور�داشــته�باشــند،�نهایت�بهره�را�از�رشــد�قیمت�ها�می�برند��این�چرخه�در�نهایت�به�رشــد�تولید�جهانی�نفت�به�واسطه�
افزایش�تولید�نفت�شــیل�آمریکا�و�ریزش�قیمت�ها�منجر�می�شــود��به�همین�علت�اســت�که�طی�ماه�جاری�درباره�بهترین�

نقطه�ای�که�قیمت�نفت�می�تواند�در�آن�قرار�داشــته�باشــد،�بحث�هایی�در�جریان�است�

اعداد کلیدی در بازار نفت

فتح قله 70 دالری توسط 
طالی سیاه
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پیش از این بیژن زنگنه، وزیر نفت کشورمان به عنوان وزیری کلیدی در اوپک 
اعالم کرده بود »اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت نسبت به رسیدن 
قیمت نفت خام برنت به باالی 60 دالر بر بشکه مشتاق نیستند زیرا نگران رشد 
تولید شیل هستند.« به گزارش دنیای اقتصاد، زنگنه در اظهارنظرهای قبلی 
نیز محدوده ۵۵ دالری را رقمی اعالم کرده بود که هم می تواند کسری بودجه 
کشورهای وابسته به نفت را جبران کند و هم مانع ورود چشمگیر تولیدکنندگان 
شیل به بازار شود. در عین حال برخی از کارشناسان عقیده دارند محدوده ۵0 
دالری برای تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا بسیار مناسب است، زیرا آنها به 
واسطه رشد دانش و تکنولوژی استخراج، موفق به کاهش هزینه های تولید 
شده اند.اما با وجود اظهارنظرهای مختلفی که درباره سطح فعلی قیمت نفت 
وجود دارد؛ به راستی چه قیمتی برای تولیدکنندگان سنتی نفت مناسب است 
و می تواند هزینه های آنان را پوشش دهد و در مقابل، تولیدکنندگان نفت شیل 
در کدام ســطوح قیمتی می توانند تولیدات خود را با رشــدی چشمگیر همراه 
کنند؟ این ســوال در شــرایطی وجود دارد که سازمان ها و موسسات مختلف 
اعداد و ارقام متفاوتی برای پوشــش هزینه های کشــورهای تولیدکننده نفت 
خام و تولیدکنندگان شیل مطرح می کنند. این اعداد در حالی مطرح هستند 

که می توانند نقطه ای کلیدی برای تعادل بازار جهانی نفت باشند.
تالش کشورهای نفت خیز برای کاهش وابستگی

کشورهای تولیدکننده نفت در خاورمیانه و حوزه خلیج فارس، اگرچه در حال 
تالش برای فاصله گرفتن از اقتصاد وابسته به نفت هستند؛ اما واقعیت هایی 
همچون پرداخت یارانه های دولتی به شهروندان یا فراهم نبودن زیرساخت های 
صنعتی در این کشورها از جمله موانعی هستند که همچنان وابستگی آنها به 
درآمدهای سرشــار نفتی را ناگزیر می کند. به گزارش بلومبرگ، کشــورهای 
صادرکننده نفت عضو اوپک در سال 2018 برای پوشش هزینه های خود به طور 
میانگین نیازمند نفت 88 دالری هستند. کشورهای بحران زده نیجریه، لیبی و 
ونزوئال از سایر کشورهای عضو اوپک جدا شده اند زیرا این سه کشور به مراتب 
به نفت گران تری نیازمند هستند. کشورهای یاد شده به ترتیب 140، 1۷0 و 
223 دالر به ازای هر بشکه نفت نیاز دارند تا از وضعیت بحرانی خارج شوند.

با توجه به میانگین قیمت نفتی که کشورهای عضو اوپک برای تامین نیازهای 
خــود بــه آن نیاز دارند، می توان گفت قیمت فعلی نفت برای آنها محدوده ای 
مناسب است. اما با وجود تهدیدی به نام »شیل آمریکا«، طعم نفت ۷0 دالری 
برای کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی چندان شیرین نخواهد بود. از دیگر 
سو حبابی بودن قیمت های فعلی نیز نکته ای است که از سوی تحلیلگرانی 
چون جان کیلداف به آن اشاره می شود. این تحلیلگر قیمت ۵0 تا ۵۵ دالر بر 
بشکه را بر اساس عرضه و تقاضای فعلی بازار مناسب ارزیابی می کند و عقیده 
دارد »اگرچه بازگشت قیمت به پایین ترین نقاطی که در سال 201۵ تجربه 
کرد )یعنی محدوده 2۷ دالر( محال است اما قیمت های فعلی نیز حبابی بیش 
نیستند.«اما تقالی نفت خام برای لمس قیمت های باالتر، در حالی است که 
آژانس بین المللی انرژی در تازه ترین پیش بینی خود اعالم کرده »تولید نفت 
آمریکا در ســال جاری میالدی از مرز 10 میلیون بشــکه در روز عبور خواهد 
کرد و تا پایان امســال تولیدات این کشــور از عربســتان و روسیه به عنوان دو 

تولیدکننده بزرگ نفت پیشی خواهد گرفت.«

بازتاب نفت در بودجه کشورهای نفتخیز
 درعین حال نگاهی به یمت نفت در بودجه این کشــورها برای  2018 نشــان 
می دهد آنها بودجه خود را بر اســاس نفت کمتر از ۷0 دالر بســته اند. با این 
حال آن طور که آژانس بین المللی انرژی قبال بررســی کرده  اســت، برخی از 
این کشورها به اعداد و ارقامی بیش از آنچه در بودجه هایشان آمده است نیاز 
دارند تا بتوانند به واسطه آن هزینه های خود را پوشش دهند.عربستان یکی از 
این کشورها است. بر اساس گزارش های موجود، بزرگترین تولیدکننده نفت 
عضو اوپک، بودجه سال 2018 خود را بر اساس نفت 63 دالری تدوین کرده 
اســت. این قیمت در حالی در بودجه ســال جاری میالدی عربستان سعودی 
پیش بینی شــده اســت که صندوق بین المللی پول پیش از این در گزارشی به 
نیاز ســعودی ها به نفت ۷0 دالری در ســال 2018 اشاره کرده بود. این قیمت 
پس از گسترش اقدامات عربستان برای کاهش یارانه های دولتی و اقدامات 
این کشور در کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از سوی IMF اعالم شد. 
این سازمان بین المللی در گزارش  سال 2016، نفت 96 دالری را برای جبران 
کســری بودجه  این کشــور پیش بینی کرده بود. این نشان می دهد عربستان 
طی این مدت توانسته است وابستگی خود را به درآمدهای نفتی کاهش دهد 
زیرا در سال 2018 با نفت ارزان تری می تواند هزینه هایش را پوشش دهد. با 
این حال شــرکت خدمات ســرمایه گذاری آر بی سی قیمت 83 دالری را برای 
پوشش نیازهای عربستان اعالم کرده است.با توجه به پیش بینی های مختلف 
و با توجه به تالشــی که عربســتان ســعودی برای اجرای طرح کاهش تولید 
دارد، به نظر می رسد قیمت مد نظر این کشور برای هر بشکه نفت خام بیشتر 
از 63 دالری باشــد که در بودجه این کشــور به آن اشــاره شده است. در واقع 
نفت ۷0 دالری اگرچه محدوده ای خطرناک برای بازار نفت به شمار می رود، 
اما فروش ۵ درصد از سهام آرامکو که قرار است تا پایان سال جاری میالدی 
رقم بخورد باعث شــده عربســتان به این قیمت چشم دوخته باشد.عربستان 
سعودی در بودجه سال جاری میالدی، رشد 12 درصدی درآمدهای نفتی اش 
نسبت به سال گذشته را پیش بینی کرده است. در واقع به نظر می رسد انتظار 
کســب 131 میلیارد دالر درآمد نفتی از ســوی عربستان سعودی، در حالی که 
این کشــور به توافق اوپک پایبند اســت؛ به انتظار برای رشــد قیمت نفت باز 
می گردد.ســعودی ها همچنین انتظار دارند درآمدهای غیرنفتی شان در سال 
جاری میالدی، از 2۵6 میلیارد ریال سال 201۷ به 291 میلیارد ریال در سال 
2018 برســد. افزایش درآمدهای غیرنفتی و کاهش وابســتگی به پول نفت، 
یکی از مهم ترین چشم اندازهای اقتصادی عربستان است که ولیعهد جوان 
این کشور پیگیر اجرای آن در قالب چشم انداز طرح 2030 است. با این حال در 
میان کشورهای تولیدکننده نفت در خاورمیانه، عربستان در بودجه سال 2018 

باالترین قیمت را برای هر بشکه نفت خام در نظر گرفته است.
عراق و مشکل کسری بودجه

عراق دومین تولیدکننده بزرگ نفت خام در اوپک است. به گزارش بلومبرگ، 
این کشور قیمت هر بشکه نفت خام را در بودجه سال 2018 خود 46 دالر در 
نظر گرفته است. این میزان نسبت به آنچه در بودجه سال گذشته اعالم شده 
بود، چهار دالر رشد داشته است. با این حال از نگاه کارشناسان بودجه امسال 
عراق، بودجه ای شکننده است و به احتمال زیاد با کسری همراه خواهد شد. 
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بر همین اساس است که فعاالن اقتصادی این کشور به افزایش درآمدهای 
غیرنفتی این کشــور و کاهش هزینه های دولتی تاکید می کنند.اما آنطور که 
گزارش صندوق بین المللی پول نشان می دهد؛ عراق از جمله کشورهایی است 
که قیمت نفتی که برای رسیدن به نقطه سر به سری به آن نیاز دارد، پایین تر 
از قیمت بازار در میان مدت اســت. اما برآورد آر بی ســی چیز دیگری می گوید. 
داده های این شرکت خدماتی قیمت مورد نیاز عراق برای هر بشکه نفت خام 
را 86 دالر ارزیابی کرده اســت. عراق با هزینه های بســیار زیادی برای مبارزه 
با گروه های تروریستی و بازسازی خرابی های ناشی از حضور داعش در این 

کشور مواجه است.
بی نیازی ایران به رشد قیمت نفت

بر اســاس گزارش های موجود، ایران در بودجه ســال آینده درآمد 33 میلیارد 
دالری را از فروش نفت پیش بینی کرده و قیمت نفت را ۵۵ دالر در هر بشکه 
در نظر گرفته اســت. بر اســاس گزارش صندوق بین المللی پول، قیمت های 
سربه سری نفت برای ایران در کنار کشورهای عراق، کویت و قطر، کمتر از 
قیمت  جهانی نفت در سال جاری میالدی خواهد بود. طبق این گزارش، قیمت 
سر به سری نفت برای ایجاد تراز در بودجه ایران در سال 2016 معادل 4/ ۵8 
دالر در هر بشکه بوده است. این قیمت برای سال 201۷ برابر با ۷/ ۵4 و برای 
سال 2018 نیز از سوی صندوق برابر با 2/ ۵۷ دالر پیش بینی شده است. اما 
در گزارش آر بی سی نفت ۵2 دالری برای ایران مناسب ارزیابی شده است. در 
رده بندی این شرکت خدمات سرمایه گذاری، در میان تمام کشورهای عضو 

اوپک، ایران به کمترین قیمت نفت برای پوشش هزینه های خود نیاز دارد.
روسیه و نفت 40 دالری

روســیه که به عنوان رهبر کشــورهای غیرعضو اوپک در توافق کاهش تولید 
نقش آفرینی می کند؛ بودجه ســال 2018 را بر اســاس نفت حدودا 40 دالری 
تدوین کرده اســت. این میزان از محافظه کاری در حالی از ســوی روســیه 
قابل مشاهده است که به زعم کارشناسان، رشد اقتصادی این کشور با وجود 
پیشرفت های صنعتی، همچنان به درآمدهای نفتی وابسته است. اما به نظر 
می رســد روســیه برای اینکه در مقابل بدترین سناریوها برای قیمت نفت در 
ســال جاری آمادگی داشــته باشد، نفت حدودا 40 دالری را در بودجه خود در 
نظر گرفته است. در جریان تمدید توافق کاهش تولید در سال 2018 روسیه 
کشوری بود که بیشترین نگرانی را از ورود قدرتمند تولیدکنندگان نفت شیل 
در پی رشــد قیمت ها داشــت. نگرانی روســیه در این زمینه با نوسان نفت در 
محدوده ۷0 دالر بیشتر نیز شده و واکنش هایی از سوی تولیدکنندگان بزرگ 

نفت در این کشور به همراه داشته است.
شیل چگونه پیشران می شود؟

اما کشورهایی مانند ایران، عراق، کویت و قطر در حالی می توانند با قیمتی 
کمتر از آنچه حاال در بازار جهانی نفت جریان دارد، هزینه های ساالنه شان را 
پوشش دهند که با هزینه تولید چشمگیری برای تولید هر بشکه نفت مواجه 
نیســتند. در همین نقطه می توان چرایی نگرانی کشــورهای عضو اوپک از 
رشد قیمت نفت را دریافت. این کشورها در حالی می توانند با هزینه ای بسیار 
ارزان به تولید نفت و کسب سود بپردازند که تولیدکنندگان نفت شیل برای 
ادامه حیات و رشــد تولید از مخازن پیچیده شــان به قیمت هرچه باالتر نفت 
نیاز دارند. هرچند طی سال های گذشته رشد تکنولوژی به کاهش هزینه های 
تولیدکنندگان شیل منجر شده است، با این حال قیمت های فعلی همچنان برای 

 Hydraulic( بخشی از این صنعت، توجیهی ندارد.شکست هیدرولیکی
fracturing( یکی از مهم ترین پیشرفت های تکنولوژیک در حوزه نفت 
و گاز به شمار می رود. این تکنولوژی به شرکت های اکتشاف و استخراج این 
امکان را می دهد که در نقاطی به اســتخراج نفت و گاز بپردازند که به علت 
پیچیدگی مخازن، تا یک دهه گذشــته به آنها دسترســی وجود نداشــت. با 
این حال این تکنولوژی با هزینه های زیادی به دست آمده است و تمام این 
هزینه ها در قیمت تمام شده تولید اثر می گذارد. به این ترتیب واضح است که 
هزینه تولید هر بشکه نفت خام غیرمتعارف با نفت متعارف تفاوت هایی دارد. 
این تفاوت زمانی پررنگ تر می شــود که بر اســاس داده های شرکت مشاوره 
»ریســتاد انرژی« بدانیم عربســتان سعودی برای تولید هر بشکه نفت کمتر 
از 9 دالر هزینه می کند. این کشــور برای عملیات خارج کردن هر بشــکه 
نفت از زیر زمین تنها باید ۵/ 3 دالر بر بشکه هزینه کند. علت اصلی ارزان 
بودن هزینه سرمایه گذاری در تولید نفت در عربستان، به علت نزدیک بودن 
منابع نفتی این کشــور به ســطح زمین بازمی گردد. این در حالی است که در 
کشورهایی مانند نروژ یا انگلستان که دارای ذخایر فراساحلی هستند، هزینه 
ســرمایه گذاری برای تولید هر بشــکه نفت خام به ترتیب ۷6/ 13 و 6۷/ 22 
دالر ارزیابی شده است.بر اساس بررسی های این موسسه، ایران و عراق نیز 
می توانند با هزینه ای حدود 10 دالر بر بشــکه نفت تولید کنند. به طور کلی 
هزینه تولید نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا ارزان به شمار می رود. کشورهای 
نفت خیز در مناطق یاد شده می توانند نفت خام را با هزینه ای کمتر از 20 دالر 
بر بشکه به تولید برسانند و این در حالی است که در سراسر دنیا، هزینه تولید 
نفت های متعارف چیزی بین 30 تا 40 دالر بر بشــکه اســت.اما در حالی که 
خاورمیانه به عنوان قلب تپنده تولید نفت دنیا سرشــار از منابع متعارف نفت 
خام اســت، در آمریکای شــمالی چنین منابعی کمیاب هستند. در واقع وجود 
منابع غیرمتعارف نفت خام در آمریکا، هزینه های حفاری و تولید نفت خام را 
در این کشور نسبت به خاورمیانه افزایش داده است. هرچند توسعه تکنولوژی 
حاال دست شیل را برای افزایش تولید باز گذاشته است اما با این حال حفاری  
عمودی یا استفاده از دیگر روش ها، به معنای صرف زمان بیشتر برای دست 
یافتن به منابع اســت و زمان بیشــتر نیز افزایش هزینه ها را به دنبال دارد. بر 
اساس اطالعات موجود، گرچه ممکن است هزینه تولید در برخی چاه های 
نفت شیل در طول حیاتشان به رقم 40 دالر بر بشکه نیز برسد، اما بسیاری 
از منابع بر هزینه بیش از 60 دالری برای تولید هر یک بشــکه نفت خام در 
چاه های عمودی شیل تاکید دارند. این میزان در میدان های پیچیده تر تا 90 
دالر بر بشکه نیز می رسد.    به این ترتیب اگرچه گفته می شود نفت شیل با 
تکیه به پیشــرفت های تکنولوژیک می تواند در محدوده قیمتی ۵0 دالر به 
حیات خود ادامه دهد و رشد تولید نیز داشته باشد؛ اما واقعیت این است که این 
محدوده قیمتی همچنان برای بسیاری تولیدکنندگان شیل قابل قبول نیست 
و نمی تواند ورود قدرتمند آنها به بازار را به همراه داشته باشد. بر همین اساس 
است که با ورود نفت به محدوده ۷0 دالر، تولیدکنندگان شیل به آرامی جان 
دوباره ای می گیرند و به تعداد دکل های حفاری نیز افزوده می شود. در چنین 
شرایطی کارشناسان عقیده دارند تا زمانی که توافق کاهش تولید در حال اجرا 
باشد، افزایش تولید شیل آمریکا محسوس نخواهد بود اما باید دید اوپک و 
کشورهای همراه آن، تا چه زمانی قادر به ادامه توافق کاهش تولید و پوشاندن 

ریسک بازگشت شیل خواهند بود؟
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رئیس سازمان توسعه و تجارت، پیش شرطی را برای کاهش تغییر تعرفه 
واردات خودروهای هیبریدی اعالم کرد.

اعــالم تعرفه هــای واردات خودرو یکی از داغ ترین مباحثی بود که در 6 
ماه گذشــته نقل تمام محافل خودرویی کشــور بود و ســرانجام با اعالم 
قوانین جدید تعرفه، توســط وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظارها به 

پایان رسید.
 امــا یکــی از نکات قابل توجه در دســتورالعمل جدید دولت، افزایش 9 
برابری تعرفه خودروهای هیبریدی بود که صدای بسیاری از کارشناسان 

و متخصصان خودرو و محیط زیســت را در آورد.
با وجود اینکه آلودگی هوا در کالن شهرهای کشور بیداد می کند و تعداد 
روزهای پاک در تهران هر ســال رو به کاهش اســت، تعرفه های جدید 
اعالم شــده برای خودروهای هیبریدی، به طور عملی خریداران و بازار 
را به ســمت خودروهای بنزینی و افزایش آالیندگی ســوق می دهد و این 

اتفاق بسیار عجیبی است.
در دو ماه گذشته چند روز؛ تهران و کالن شهرهای دیگر به خاطر آلودگی 
هوا تعطیل شده و باید این سؤال جدی از مسئوالن وزارت صنعت، معدن 
و تجارت پرســیده شــود که با کدام اســتدالل و منطقی با دست خودتان 
مردم را به ســمت اســتفاده از خودروهای بنزینی و آالینده هل می دهید؟

میزان تعرفه  کمتر واردات خودروهای هیبریدی تا پیش از این مشــوقی 
در جهت فرهنگ ســازی و هدایت مردم به ســمت استفاده از 

خودروهــای پاک بود و باید از مســئوالن دولتی و به 
ویژه وزات صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد 

مبنــای تصمیم گیری بــرای افزایش 9 برابری 
تعرفــه  واردات خودروهای هیبریدی را اعالم 

کننــد؛ آن هم در شــرایطی که خودروهای 
بنزینــی تنها مشــمول افزایش حداکثر 30 
درصدی در حقوق گمرکی و ورودی شده اند.

کامال مشخص است که این نوع تعرفه بندی 
تنهــا خودروهای هیبرید را در بازار هدف قرار 

می دهد و شــرایط رقابتی این خودروها در 
بــازار عمال از بین خواهد برد. طبیعی 

اســت در چنین شــرایطی مردم 
دیگر تمایلی به خرید خودروهای 

هیبریدی نخواهند داشت.
در کنــار افزایش باورنکردنی قیمــت خودروهای خارجی و ایجاد حباب 
قیمتی، یکی از اصلی ترین دســتاورد های این تصمیم وزارت صنعت در 
توقف ثبت ســفارش واردات خودروهای خارجی، همین آســیب به بازار 

خودروهای هیبریدی است.
افزایش 9 برابری تعرفه خودروهای هیبریدی درســت نیست

در واکنش به اخبار منتشــر شــده از برخی رسانه درباره افزایش 9 برابری 
تعرفه خودروهای هیبریدی،  مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت 
صنعــت، معــدن و تجارت افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی را مربوط 
به آن دســته از خودروهایی که از موتورهای با حجم باالی 1۵00 ســی 
ســی اســتفاده می کنند، دانست.امیر حســین قناتی با اعالم این مطلب 
افزود: این تیپ از موتورها به صورت فول هیبرید نیســتند و در اصل از 
موتورهای فســیلی اســتفاده می کنند. این موتورها بیشتر توان خودرو را 

تامین می کنند و فقط در سرعت های باال و همچنین 
مســیرهای مســطح و کم شیب موتور 

الکتریکی وارد مدار می شود.
وی با بیان اینکه این 

یک شرط برای کاهش تعرفه های خودروی هیبریدی

کدام سری از هیبریدها واقعی هستند؟

سمیه عرب
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خودروها تقریبا خودروهایی با موتور ســوخت فسیلی محسوب می شوند، 
گفت: تاثیر این خودروها در کاهش آلودگی بسیار کم است و تنها خودروی 
هیبریــدی پایــه الکتریک و خودروی برقی بــرای کاهش آلودگی های 
زیســت محیطی مناســب هستند که تعرفه آنها نیز تغییری نکرده است .

قناتی با اعالم اینکه هیچ تعرفه ای 9 برابر نشــده اســت، تصریح کرد: 
بیشترین تغییر تعرفه مربوطه از ۵ به 2۵ بوده است و با این اصالح تعرفه، 
واردکنندگان به ورود خودروهای پاک و غیر آالینده ترغیب پیدا کرده اند.

مدیــرکل صنایــع خودرو و نیرومحرکــه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: تقریبا تمامی خودروهای هیبریدی وارد شده در سال گذشته )بیش 

از 8000 دســتگاه( با موتور باالی 2000 ســی سی بوده است.
افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی موجب آلودگی بیشــتر هوا می شود

علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران در گفتگو با خبرنگارصنعت،تجارت 
و کشاورزی نیز در خصوص 9 برابر شدن تعرفه های واردات خودروهای 
هیبریــدی، اظهــار کرد: وزارت صنعت معدن تجارت با بخش خصوصی 

در این رابطه هیچ مشــورتی نکرد.
وی در ادامه افزود: اتاق اصناف ایران با این موضوع به شــدت مخالف 

اســت، زیرا افزایش تعرفه این 
نوع خودروها به طور حتم 
موجــب کاهش واردات 
آنها در آینده خواهد شد.

فاضلی با اشــاره به وجود بحران آلودگی هوا در کالن  شــهرهای کشــور 
گفــت: در مجموع افزایــش تعرفه های واردات خودروهای هیبریدی در 
بلنــد مــدت به محیط زیســت صدمات جبران ناپذیری وارد کرده و آن را 

منفی ارزیابی می کنم.
رئیس اتاق اصناف ایران  تاکید کرد: در صدد انجام مذاکراتی برای تغییر 

تعرفه های خودروهای هیبریدی با وزارت صنعت هســتیم.
احتمــال تغییر تعرفه های خودرو وجود دارد

مجتبی خسروتاج مدیر سازمان توسعه تجارت در گفتگو با خبرنگارصنعت،تجارت 
و کشــاورزی اظهار کرد:  افزایش تعرفه های خودروهای هیبریدی را نباید 
به عنوان افزایش 9 برابر تعبیر کرد و هدف اصلی این امر فرهنگ ســازی 

خودروهای هیبریدی در جامعه بود.
خسروتاج گفت: کار کارشناسی الزم در این خصوص انجام شده و اهالی فن 

نسبت به آن نظر داده اند و پس از آن تعرفه ها مصوب شده است.
رئیس ســازمان توســعه تجارت ایران افزود: آماده شــنیدن انتقادات مرتبط 
با تعرفه واردات خودروهای هیبریدی در کمیســیون ماده یک هســتیم و 
اگر الزم باشــد و دالیل کافی ارائه شــود در تعرفه تجدید نظر می کنیم.وی 
تصریح کرد: انتهای ســال 9۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهادهای 
خــود در ارتبــاط بــا تغییرات تعرفــه ای را به دولت ارائه کــرد که به دلیل 
نگرانــی از برخــی آثار تورمی تصویب آن به تعویق افتاد تا اینکه امســال در 
 آذرماه هیات دولت تصمیم گرفت تا با لحاظ کردن همه شــرایط تغییرات 

تعرفه ای را اعمال کند.
به گفته خسروتاج؛ تعرفه ها در برخی اقالم کاهشی و در برخی اقالم افزایشی 

بود که تمامی این موارد به دلیل کنترل آثار تورمی آن لحاظ شده است.
رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران ادامه داد: تمام تالش ما بر این است 

که بتوانیم منطق را بر تعیین تعرفه کاالها حاکم کنیم.
وی در ادامه بیان کرد: متاســفانه در جامعه نقل قول ها و روایات نادرســتی 
از این موضوع بیان شد که موجب شده تا دید منفی نسبت به این افزایش 

تعرفه در کشور ایجاد شود.
خسروتاج در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد این تعرفه ها در آینده 
تغییــر کنــد یا خیر، افزود: هیچ امکانی را رد نمی کنم، هرچند آن را به 

طور کامل نیز نمی پذیرم.
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50 هزار میلیارد از درآمدها محقق نشد

وضع مالی دولت 
چطور است؟

زینب سادات موسوی
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عملکرد مالی دولت در 10 ماهه اول امسال نشان 
می دهد که در این مدت با اینکه با کسری بودجه 
مواجه نبوده ولی بخش قابل توجهی از درآمدهای 
آن و تا حدود ۵0 هزار میلیارد تومان محقق نشده 
است. در این شرایط در همین حد نیز قدرت هزینه 
و پرداخت بودجه به بخش های پیش بینی شده را 

از دست داده است.
منابع عمومی، بخش اصلی بودجه دولت در یکسال 
اســت که همراه با درآمدهای اختصاصی بودجه 
عمومی آن را تشــکیل می دهد. منابع عمومی سال 
جاری شــامل درآمدها )مالیات و ســایر درآمدها( 
1۷4 هــزار میلیارد تومان، نفت و فرآورده های آن 
)واگذاری دارایی ســرمایه ای( 118.9 هزار میلیارد 
تومان و واگذاری دارایی های مالی )انتشــار اوراق 
و واگذاری ســهام شرکت های دولتی( ۵3.۷ هزار 
میلیارد تومان می شود. براین اساس پیش بینی شده 

بود در 10 ماهه اول امســال 14۵.9 هزار میلیارد 
تومــان از درآمدها، 99.۷ هزار میلیارد از واگذاری 
دارایی های ســرمایه ای و 4۵ هزار میلیارد تومان 
از محــل واگذاری دارایی هــای مالی برای دولت 
کســب درآمد شــود که در مجموع به 290.6 هزار 
میلیــارد تومــان از کل منابع عمومی 346.۷ هزار 

میلیاردی می رسد.
بررســی روند بودجه در ســال جاری و براســاس 
آخرین آمار منتشــر شــده از سوی بانک مرکزی 
نشان می دهد که در مجموع از منابع عمومی حدود 
241.8 هزار میلیارد تومان محقق شــده اســت به 
طــوری که از درآمدها 109.8 هزار میلیارد، نفت و 
فرآورده های آن حدود ۷2.1 هزار میلیارد و واگذاری 
دارایی های مالی تا 60.۷ هزار میلیارد کسب درآمد 
شده اســت. بنابراین از محل منابع عمومی دولت 
برای 10 ماهه اول امســال که حدود 290.6 هزار 
میلیارد پیش بینی شده بود تا 49 هزار میلیارد تومان 

محقق نشده است.
امــا در مقابل بخش درآمــدی، هزینه های دولت 
شامل هزینه های جاری )عمدتا حقوق و دستمزد( 
2۵3.8 هــزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی های 
ســرمایه ای )بودجه عمرانی( ۷1.3 هزار میلیارد و 
تملک دارایی مالی )پرداخت ســود انتشــار اوراق( 
21.۵ هــزار میلیارد تومان می شــود که در کل به 
346.۷ هزار میلیارد تومان رســیده و با منابع پیش 
بینی شــده تراز می شود. برای مصارف پیش بینی 
شده بود در 10 ماهه ابتدایی امسال 212.1۷ هزار 
میلیــارد هزینه های جاری، ۵9.8 هــزار میلیارد 
در عمرانــی و 18 هــزار میلیــارد تومان در تملک 

دارایی های مالی هزینه شــود که در مجموع رقم 
290.6 هزار میلیارد تومان را در بر می گیرد.

اما عملکرد بودجه در 10 ماهه اول امسال نشان از این 
دارد که در هزینه های جاری 181.1 هزار میلیارد، 
عمرانــی 29.9 هــزار میلیارد و تملک دارایی های 
مالی 2۷.2 هزار میلیارد پرداختی انجام شــده که 
در کل به 238.1 هزار میلیارد تومان می رسد. این 
رقم در مقایســه با پیش بینی 10 ماهه که 290.6 
 هــزار میلیارد بود تا ۵2 هــزار میلیارد تومان عدم 

تحقق دارد.
براین اساس از درآمدهای دولت تا 49 هزار میلیارد 
تومان محقق نشده و در مقابل تا ۵2 هزار میلیارد 
تومــان از هزینه های خــود و در بخش مصارف 
کاســته اســت. بنابراین در این شرایط آمار نشان 
می دهد کسری بودجه وجود ندارد، چرا که کسری 
بودجــه هنگامی رقم می خورد که دولت در مقابل 
درآمدهایی که محقق نشده هزینه انجام دهد ولی 
وضعیت بودجه دولت نشــان دهنده عدم تحقق 
تــا ۵0 هــزار میلیاردی درآمدهای آن اســت که 
می تواند موجب بسته شدن دست آن به اختصاص 

منابع به بخش های مختلف شود.
در این میان با توجه به این که پرداخت هزینه های 
جاری که عمده آن را حقوق و دســتمزد تشــکیل 
می دهد باید انجام شود در نتیجه عمده صرفه جویی 
و عــدم تخصیص بودجــه به بخش های عمرانی 
می رســد کــه این اتفاق نیــز در 10 ماهه ابتدایی 
سال جاری افتاده و از حدود 60 هزار میلیاردی که 
باید پرداخت می شده فقط 30 هزار میلیارد تومان 

پرداخت شده است.

بررســی روند بودجه در سال جاری و براساس آخرین 
آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد که 
در مجموع از منابع عمومی حدود 2۴1.۸ هزار میلیارد 
تومان محقق شده است به طوری که از درآمدها 10۹.۸ 
هزار میلیارد، نفــت و فرآورده های آن حدود ۷2.1 
هزار میلیارد و واگــذاری دارایی های مالی تا 60.۷ 

هزار میلیارد کسب درآمد شده است
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نقش�دیپلماســی�در�توســعه�اقتصادی�کشورها�بسیار�نافذ�و�تعیین�کننده�است،�امری�که�به�اعتقاد�بسیاری�از�کارشناسان�با�
راه�اندازی�و�آغاز�به�فعالیت�معاونت�اقتصادی�وزارت�امور�خارجه�به�نحو�شایســته�و�اثرگذاری�محقق�خواهد�شــد�

موفقیت�و�حصول�توفیقات�اقتصادی�امری�اســت�که�دســتیابی�به�آن�مســتلزم�مجموعه�ای�از�اقدامات�به�هم�پیوسته،همسو�
و�هماهنگ�با�یکدیگر�در�بخش�های�متعدد�اســت�

یکی�از�این�مولفه�ها،به�حوزه�سیاســت�و�دیپلماســی�باز�می�گردد�و�به�تبع�در�صورتی�که�تمامی�بخش�های�مرتبط�با�عرصه�
اقتصادی،کارکردی�صحیح�داشته�باشند،قاعدتا�تعریف�و�اجرای�سیاست�های�هوشمندانه�در�مراودات�تجاری�و�بین�المللی،�

مکملی�اثر�بخش�و�راهگشــا�در�پیشبرد�نهایی�اهداف�اقتصادی�به�شمار�می�رود�

روند توسعه با دیپلماسی هوشمندانه اقتصادی  تسهیل می شود

تنیدگی حوزه سیاست و اقتصاد

ناصر رمضانی
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علیرغم چنین نقش تأثیرگذاری، برخی کارشناســان معتقدند متاسفانه 
در عرصه سیاست و دیپلماسی اقتصادی و مراودات تجاری با کشورهای 
دیگر نتوانسته ایم به نحو شایسته ای از ظرفیت ها و فرصت های موجود 
بهره برداری الزم را کسب کنیم.بدون تردید، تنیدگی حوزه سیاست و 
اقتصاد به میزانی پیچیده اســت که بســیاری از صاحب نظران شکاف و 
انفکاکی میان این دو عرصه قائل نیستند.به واقع، اثرپذیری و اثرگذاری 
دوسویه سیاست و اقتصاد آنچنان جدی است که با رصد تاثیرات متقابل 
این دو عرصه بر روی یکدیگر،می توان تا حدودی افق و چشــم انداز 
ارتباطات میان کشــورها در صحنه سیاســت خارجی را ترسیم و پیش 
بینی کرد.اگرچه طرح این موضوع به معنای قطعیت صحت و درستِی 
تمامی گمانه زنی ها و تحلیل های سیاسی نیست، اما با این وجود، نقش 
دو حــوزه سیاســت و اقتصاد بر روی یکدیگــر انکارناپذیر و غیر قابل 
کتمان به نظر می رســد.معصومه شمسیان،کارشناس اقتصاد سیاسی، 
در گفتگو با باشــگاه خبرنگاران جوان، با اشــاره به لزوم توجه هر چه 
بیشــتر به نقش سیاســت در اقتصاد، اظهار کرد: بدون تردید، اولویت 
نخســت در اقتصاد، به میزان ســود و منافعی باز می گردد که در ســایه 
فعالیت ها و مراودات تجاری حاصل می شود و در صورت مواجه شدن 
با ضرر و زیان،به تبع منطق اقتصادی حکم می کند رویه خســارت بار 
ادامه پیدا نکند.وی افزود: چنین قاعده ای در حوزه سیاســی نیز جاری 
و ســاری اســت و به تبع در صورتی که سیاســت های تعریف شده در 
تضاد با منافع ملی کشور باشد، استمرار رویه هایی که تضمین و تامین 
کننده منافع نباشد،سخت و دشوار خواهد بود.کارشناس اقتصاد سیاسی 
مطرح کرد: این وجه اشــتراک، یکی از نقاط همســویی و همنشینی دو 
حوزه سیاســت و اقتصاد اســت و به نوعی می توان دو مولفه اشاره شده 
را در جهان معاصر و صحنه سیاســی و اقتصادی حاکم بر آن،الزم و 

ملزوم یکدیگر قلمداد کرد.
وی افزود: یقینا توســعه تجارت خارجی، افزایش ضریب صادرات )بویژه 
محصوالت غیر نفتی( بازاریابی، هدایت نیروی کار مازاد و تسهیل شرایط 
بــرای حضــور فعاالن اقتصادی و نیروی انســانی برای نقش آفرینی هر 
چه مطلوب تِر کشــوِر مبداء در کشــور مقصد، انعقاد قراردادها و معاهدات 
تجاری و اقتصادی ســودآور که امکان اطالق عنوان برد-برد به معنای 
واقعی کلمه به آن وجود داشــته باشــد، از اموری اســت که تنها در سایه 

دیپلماســی توانمند و هوشــمندانه اقتصادی محقق و میسر خواهد شد.
شمسیان بیان کرد: به واقع، ارز آوری مطلوب، تقویت بنیه ارزی کشور،گره 
زدن امنیت ملی با منافع دیگر کشــورها در ســایه ایجاد ســرمایه گذاری 
ســنگین کشــورهای دیگر در خاک ایران)چارچوب و قواعد مصرح قید 
شــده در سیاســت های اقتصادی مقاومتی و تراز و جایگاه نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران(مســتلزم دیپلماســی کارآمد اقتصادی است و با 
نیم نگاهی به کشــورهایی که از اقتصادی قدرتمند و تاثیرگذار در جهان 
برخوردار هستند، این واقعیت عیان می شود که بدون استثنا، تمامی جوامع 
اینچنینی، در عقبه مراودات و مناسبات تجاری و اقتصادی خود،دیپلماسی 

توانمند و کارآمدی را در دســتور کار قرار داده اند.

رصد فرصت هــا، تهدیدات، ظرفیت هــا و توانمندی های 
تجاری، اقتصادی و صنعتی

مجید شــیخی کارشــناس مســائل اقتصادی،  با اشــاره به لزوم جمع 
آوری اطالعــات دقیق،کارآمد و منســجم از تهدیدات و فرصت های 
اقتصــادی کشــورهای دیگر و مقایســه و تطابــق آن با ظرفیت های 
موجود در کشــورمان، تصریح کرد: یقینا با در دســت داشــتن چنین 
آمــار دقیقی،می تــوان تدابیر مقتضی و اثر بخش الزم را برای هدایت 
هر چه مطلوب تر حوزه اقتصادی کشــور به ســمت و ســوی قله های 
پیشــرفت،اتخاذ کرد.وی افزود:در فقدان اطالعات و داده های دقیق، 
ضریب شکســت اهداف نیز افزایش می یابد و این پردازش و داده های 
اطالعاتــی بــا حضور عناصر و نیروهای توانمند در عرصه دیپلماســی 
اقتصادی در حوزه های داخلی و خارجی فراهم خواهد شد.شیخی گفت: 
در حال حاضر، مشــکالت و نارســایی های متعددی در مســیر فعالیت 
عادی و طبیعی فعاالن اقتصادی ایران در آنســوی مرزها وجود دارد 
که حداقل بخش قابل توجهی از آنها، با تدبیر و مدیریت هوشــمندانه 

دیپلماســی اقتصادی مرتفع خواهد شد.
کارشناس مسائل اقتصادی، بیان کرد: چنین رویکردی، باعث فرصت 
ســازی هر چه بیشــتری می شود و با اتکای به آن می توان ابتکار عمل 

اقتصادی را در مواقع حســاس در دست گرفت.
شیخی تصریح کرد: به واقع در سایه چنین رویکردی، کشوری همچون 
ترکیه در یک مدت زمان بسیار کوتاه، از اختالفات موجود میان قطر با 
برخی از کشورهای عربی)در جریان تحریم برخی دولت های عربی با 
محوریت ســعودی ها علیه دوحه( توفیقات اقتصادی بسیاری را کسب 
کرد.وی افزود: البته نباید این واقعیت را از نظر دور داشــت که صرفا 
بــا راه اندازی معاونت اقتصــادی وزارت امور خارجه،نباید و نمی توان 

حصول تغییری جدی در صحنه اقتصادی کشــور را انتظار داشــت.
شــیخی گفت:به واقع،دیپلماسی اقتصادی مکملی است برای پیشبرد 
اهداف اقتصادی و در صورت وجود نقصان ها و کاستی های فراوان،تکیه 
صرف و مطلق به ســاز وکاری همچون معاونت اقتصادِی دســتگاه 
سیاســت خارجی کشــور،نتیجه بخش نخواهد بود.کارشناس مسائل 
اقتصــادی عنوان کرد:به تعبیر دیگر،دســتگاه خارجــی به مثابه پلی 
ارتباطی و واســطه ای برای تســهیل،هموار ســازی و تسریع اهداف 
مــورد نظر اقتصادی در آنســوی آبها می باشــد و بــرای تحقق واقعی 
اهداف مورد نظر باید موانع داخلی نیز به موازات تالشی که در صحنه 
سیاســت خارجی در دســتور کار قرار می گیرد حل و فصل شود.وی در 
پایان یادآور شد: امید آن می رود در آینده با عملکرد مثبت و سازنده تر 
دســتگاه دیپلماســی کشور در بخش اقتصادی و فراتر از آن هماهنگی 
و همســویی کلیه دستگاه های اقتصادی کشور در حوزه های گوناگون 
اعم از تجارت، زراعت، معدن، صنعت، تولید با یکدیگر، شاهد حصول 
توفیقات اقتصادی موثرتری در کشــور باشــیم، ضرورتی که با افزایش 
صــادراِت غیر نفتی و ارتقای ســطح تعامالت تجــاری ایران با دیگر 

کشــورهای جهان، بیش از پیش قابل حصول خواهد بود.
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�جذب�سرمایه�خارجی�به�غیر�از�تامین�مالی�اثرات�مثبت�دیگری�دارد��انتقال�دانش�فنی،�توسعه�منابع�انسانی،�مهارت�های�
مدیریتی�و�رونق�صادرات�از�جمله�مهمترین�نتایج�ســرمایه�گذاری�خارجی�اســت،�اما�در�این�راســتا�برای�تحقق�آن�موانع�

مختلف�سیاســی،�اقتصادی�و�اجتماعی�وجود�دارد�
سال�های�گذشته�مانع�اصلی�جذب�سرمایه�خارجی�مربوط�به�تحریم�ها�می�شد��با�وجود�اینکه�برخی�تحریم�ها�برداشته�شده�

اما�در�حوزه�بانکی�مقاومت�ها�همچنان�پا�برجاســت�که�تبدیل�به�مانعی�ســر�راه�جذب�سرمایه�خارجی�شده�است��

تضمینی برای امنیت حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور وجود ندارد

تهدیدهای اقتصاد ایران

کیانوش صدری



19 نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ بهمن ماه 1396 / شماره 25

اقتصادی
Bilingual Economic Monthly  

بسیاری از اقتصاددانان همواره در مورد استفاده 
از فرصت های دوران پســابرجام تاکید داشته اند 
که این فرصت ها را آغاز دوره ای جدید در اقتصاد 
ایران عنوان می کردند. از آنجا که دربرنامه ششم 
توســعه جذب سرمایه 200میلیارد دالری پیش 
بینی شده، حتما الزم است که وزارت اقتصاد به 
عنوان بازوی دیپلماســی اقتصادی در این باره 
برای مذاکره با ســرمایه گذاران خارجی تالش 
بیشــتری داشــته باشــد.به گفته فعاالن اتاق 
بازرگانی ایران، تا ســال 1404 به 4۵0 میلیارد 
دالر سرمایه خارجی نیاز داریم اما اکنون در رده 
6۷ در میان کشورهای مختلف قرار گرفته ایم.

پس از اجرایی شــدن برجام، ســازمان سرمایه 
گذاری خارجی با برخی کشــورها وارد مذاکره 
شــد و به توافقاتی هم  رســید که می توان به 
فاینانس و خطوط اعتباری با کشــورهای ژاپن، 
چین، دانمارک، هلند، نروژ، آلمان، ایتالیا، روسیه 

اشاره کرد.
یکــی از موانــع جدی و مهم جذب ســرمایه 
گــذاری خارجــی وجود محیط کســب و کار 

نامطلوب مناســب است. چرا که به طور طبیعی 
فضای نامســاعد کسب و کار باعث پایین آمدن 
بهــره وری و قدرت رقابت پذیــری بنگاه ها و 
واحد های تولیدی می شــود.یکی از اصلی ترین 
شــعارهای دولت یازدهم بهبود محیط کسب و 
کار بود، شعاری که مورد توجه فعاالن اقتصادی 
قرار گرفت. اما آنچه در عرصه عمل مشــخص 
شــد این بود که در سال های اخیر رکود یکی از 
اصلی ترین معضــالت واحد های تولیدی بوده 
اســت واز طرفی رتبه کســب و کار ایران هم 
طبق آخرین آمارها چهار رتبه بدتر شــده است 
و بر اســاس آنچه شریعتمداری - وزیر صنعت، 
معــدن و تجارت - نیمی از واحد های تولیدی و 

صنایع با ۵0 درصد ظرفیت خود کار می کنند.
همچنین بر اساس آخرین اطالعات، نمره ایران 
در شاخص کسب و کار 0.26 رشد داشته است 

و از ۵6.22 به ۵6.48 رسیده است.
هرچنــد برخی تحلیلگــران معتقدند که دلیل 
کاهــش رتبه ایران کندی و رکود اقتصاد نبوده 
بلکه سایر کشورها بهتر عمل کرده اند.با این حال 
برآینده کلی نشان می دهد که وضعیت ایران در 
رتبه کسب و کار ایران چندان هم خوب نیست. 
یعنــی بــا وجود اینکه نمره  کســب و کار باالتر 
رفتــه، چــون یک رقابت جهانی وجود دارد و در 
این رقابت بقیه کشورها بهترعمل کرده اند رتبه 

مان پایین تر آمده است.
حکایت همچنان باقیست..

فضای نامطلوب کســب و کار باعث می شــود 
که ســرمایه گذارخارجی تمایلی برای حضور در 
اقتصاد ما نداشته باشد چرا که امنیت حضورش 

تضمین شده نیست.  
از طرف دیگر برخی از کارشناسان بر این باورند 
کــه عدم عضویت در ســازمان ها  و نهادهای 
جهانی مثل WTO  ) سازمان تجارت جهانی( 
و کنوانســیون های بین المللــی از جمله عوامل 
مهم دیگری اســت که در عدم جذب ســرمایه 
خارجی تاثیرگذار بوده اســت.امروز عضویت در 
سازمان تجارت جهانی یکی از مولفه هایی است 
که کشــورهای مختلف دنیا را به لحاظ تجاری 
بهم پیوند داده است و زمینه را برای جذب سرمایه 
به نحو مطلوب تری فراهم می کند. با این حال 
عضویت ایران در این ســازمان هنوز در هاله ای 

از ابهــام قرار دارد و با وجود تالش های صورت 
گرفته از طرف دولت هنوز این امر مهم محقق 
نشده است و به عبارتی شاید بتوان گفت اقتصاد 
ایران هنوز بین المللی نشده است و چرخه درهم 

تنیده اقتصاد جهانی نپیوسته است.  
مانــع جدی دیگــر موانع بانکــی و تعامالت 
مالی اســت. بخش عمده این مشــکل به نبود 
انطبــاق کامل ضوابط و مقررات داخلی به ویژه 
اســتانداردهای بانکی با شــرایط بین المللی بر 
می گردد. چرا که در ســال های اخیر بانک های 
داخلــی به دلیل وجــود تحریم های اقتصادی 
از اســتانداردهای بین المللــی فاصله گرفته اند 
و امــروز برای تعامــل و همکاری با بانک های 
معتبرخارجی با مشکل روبرو شده اند و از سوی 
دیگــر با وجود رفع بخش مهمی از تحریم ها به 
غیراز برخی بانک های درجه دو و سه اروپایی و 
آسیایی بانک های درجه اول و معتبر دنیا هنوز با 
ایران کار نمی کنند که یکی از اصلی ترین دالیل 

آن فشار های آمریکا عنوان می شود.
تورم پایین آمد اما...

در خصوص وضعیت نرخ تورم، دولت موفق شده 
طی پنج سال گذشته نرخ تورم را از 40 درصد به 
کمتر از 10 درصد برساند که این خود دستاورد 
مهمی است؛ اما باید به این نکته توجه داشت که 
در مقیاس جهانی این تورم، نرخ باالیی محسوب 
می شود و طبیعتا روی جذب سرمایه خارجی هم 
تاثیر منفی می گذارد چرا که کشــور های توسعه 
یافتــه تورمی بیــن 1 تا 3 درصد دارند و این خود 
عامل منفی در جذب ســرمایه خارجی است.در 
زمینه عوامل اجتماعی، کارشناسان بر این باورند 
که مهمترین مانع عدم احترام به حقوق ماکلیت 
است، چراکه حقوق مالکیت فردی و خصوصی 
خیلی به رســمیت شناخته نمی شود و این خود 
به مانعی برای سرمایه گذاری خارجی بدل شده 
اســت.در مجموع به نظر می رســد با وجود عزم 
جــدی دولت برای جذب ســرمایه خارجی این 
موضوع با موانع جدی اقتصادی و غیر اقتصادی 
مواجه است و شاید یکی از ابزارهایی که بتواند 
موانــع پیش روی جذب ســرمایه خارجی را از 
پیش رو بردارد اســتفاده از ظرفیت های بخش 
خصوصی باشد تا اهداف تعیین شده در این زمینه 

به عملی شدن نزدیک شود.
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بدون تردید، تهیه و تأمین تمامی محصوالت مورد نیاز یک کشور با 
تکیه بر تولید داخلی امکان پذیر نیســت و با نیم نگاهی به مناســبات 
تجــاری و بازرگانی دیگر کشــورهای جهــان، این واقعیت ملموس 
می شــود که در هیچکدام از کشــورهای جهان چنین وضعیتی جاری 
نیست، و به واقع حتی قدرتمندترین و صنعتی ترین کشورهای جهان 
نیز خود را از واردات بی نیاز نمی پندارد و به دالیل سیاسی و اقتصادی 
متعدد)کــه واکاوی دالیــل آن در این مجال نمی گنجد( بر این روند 
معمــول پایبند هســتند.طبیعتا ایران، اقتصاد و ضروریات این مرز و 
بوم نیز پیرو این قاعده نانوشته است و این واقعیت را نمی توان، جدا 

و مســتثنی از این روال و هنجار پذیرفته شــده، قلمداد کرد.
امــا در جایــی که محصــوالت و تولیدات خارجی با وجود نمونه های 
مشابه داخلی وارد کشور می شود، به تبع این رویکرد، مخرب و زیان 
بار خواهد بود و استمرار آن می تواند بنیه و زیرساخت های اقتصادی 

کشــور را مستهلک، ناتوان و منفعل سازد.
با طرح این مقدمه،تحلیل،ارزیابی و واکاوی طرح فرانسوی ها مبنی 
بر صادرات 1.۵ میلیارد یورو کاال به ایران به صورت دقیق تری ُمَیَسر 

خواهد شد.
اگرچه در نگاه اول، اینچنین به نظر می رســد که فرانســوی ها برای 
مصون ماندن از گزند تحریم های احتمالی ایاالت متحده این تصمیم 
را اتخاذ نموده اند اما با در نظر گرفتن این اصل که بیشترین سود از 
پس اجرایی شدن این طرح از آِن کدام کشور خواهد شد،می توان تا 
حدودی به پشت پرده اتخاذ این تصمیم و دالیل طرح آن،اشراف پیدا 
کرد.آنچنان که اخبار، اعداد و ارقام منعکس شــده در رســانه ها نشان 
می دهد، بیشــترین سود اقتصادی در دوران پسابرجام، نصیب کشور 
فرانسه شده و صحت این ادعا با میزان وارداتی که از سوی ایران در 
پنج ماهه نخست سالجاری)به نسبت مدت زمان مشابه در سال قبل(

انجام پذیرفته، ُمحَرز خواهد شد.بنابر آمار موجوِد در رسانه ها،میزان 
واردات کاال در ســال 96،)منظور نظر ۵ ماهه نخســت ســال است(

در مقایســه با ســال پیش،)139۵(بیش از 24 درصد و به نسبِت سال 
94 )دوران پیــش از توافق برنامه جامع اقدام مشــترک(10۷درصد 

رشد داشته است.
در این میان، برخی از کارشناســان،ضمن اســتقبال از طرح مذکور، 
نســبت به این واقعیت هشــدار داده اند که باید با هوشمندی، نسبت 
به انتخاب و خرید کاالها و محصوالت فرانسوی اقدام شود، در غیر 
اینصورت با واردات کاالها و محصوالت مصرفی، ضربات ســخت 

تر و عمیق تری به اقتصاد کشــور تحمیل خواهد شد.
واردات محصــوالت مصرفــی، اجرای دقیق سیاســت های اقتصاد 

مقاومتی را زیر سئوال می برد
یکی از الزامات قابل توجه در حوزه مناسبات تجاری و اقتصادی ایران 
با دیگر کشــورها، معطوف بر این امر می شــود که تالش شود کاالها 
و محصوالتی از آنســوی مرزها وارد ایران شــود که به روند تولید و 
ارتقــای کمی و کیفی آن کمک نماید و در چنین شــرایطی، واردات 

این ِقسم از کاالها،نه تنها مخرب نیست، بلکه می توان آن را منطبق 
بر سیاســت های اقتصاد مقاومتی نیز قلمداد کرد، البته َمنوِط بر این 
امر که همچنان تالش ها برای تولید تجیهزات مورد نیاِز کشور، هم 
راستا با تکنیک های روز جهانی در عرصه داخلی، استمرار یابد.نقطه 
مقابل این رویکرد، به واردات های بی رویه مصرفی باز می گردد که 
اقتصاد کشور در طول سالیان گذشته،کم از این سوراخ گزیده نشده 
است.دغدغه و نگرانی برخی کارشناسان در ارتباط با ارائه تسهیالت 
1.۵ میلیارد یورویی فرانسه به ایران معطوف بر این است که خرید و 
تهیه کاالها و محصوالت فرانسوی با انحراف مواجه شود و به جای 
خرید کاالهای پیشرفته و نوین و کارآمد برای کشور،تهیه و واردات 
محصوالت مصرفی در دستورکار قرار گیرد.طبیعتا سبقه غیر سازنده 
فرانســوی ها در مناســبات خود با ایران و انعقاد قرارداد در طرح های 
قدیمــی و از رده خــارِج )خودروی( پژو، بروز چنین نگرانی هایی از به 
خطر افتادن منافع اقتصادی ایران در مناســبات با فرانســه را اجتناب 

ناپذیر می سازد.
اســتقبال برخی از کارشناســان و مســئوالن از تسهیالت 

فرانسوی
البته موضوع مذکور مدافعانی نیز دارد و به تعبیری این طیف با نگریستن 
به نیمه پر لیوان،عنوان می کنند که این فرصت می تواند تجربه ای جدید 
در پیگیری شکل دیگری از مناسبات اقتصادی بدون وابستگی به دالر 
باشد و به زعم این طیف از صاحب نظران اقتصادی با تقویت و اتکای 
هر چه بیشــتر به این شــیوه از تعامالت اقتصادی می توان بخش قابل 

توجهی از طرح های اقتصادی آمریکا علیه ایران را خنثی کرد.
بدون تردید، این نظر نیز بُعد دیگری از ثمرات این مراوده اســت، اما با 
در نظر گرفتن پیشــینه تاریخی روابط فرانســه و ایاالت متحده و میزان 
تبادالت اقتصادی فی مابین دو کشــور،این واقعیت اثبات می شــود که 
ســطح روابط و منافع این دو کشــور به میزانی باال است که تسهیالت 
1.۵ میلیارد یورویی، آن هم برای خرید کاالهای فرانسوی، جزء بسیار 

کوچکی از آن به شمار می رود.
بــه تعبیر ســید بهادر احرامیان، عضو هیــات نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران، )ارزش پولِی( واردات مشــروبات الکلی از فرانسه توسط آمریکا 
از حیث اقتصادی، رقمی فراتر از تسهیالت مذکور میان ایران و فرانسه 
اســت، به تبع در نظام ســرمایه داری و سیاسی غرب،گذشتن از چنین 
جذابیت های تجاری و ســطح باالیی از منافع مشترک میان واشنگتن 
و پاریس، ریســک باالیی دارد و در صورت لزوم، فرانســه از همسویی 
هر چه بیشــتر با سیاســت های آمریکا علیه ایران نیز، دریغ نخواهد کرد 
آنچنــان کــه پیــش از این به کرات چنین رویکردی را در قبال ایران در 

پی گرفته است.
با همه این اوصاف، امید آن می رود با تدبیر و درایت دستگاه های ذی ربط 
از تفاهم ایجاد شده به نحوی استفاده شود که تولید کشور در سایه این 
مراوده،ارتقا یابد و قطعا با مبنا قرار دادن سیاست های اقتصاد مقاومتی 

در عقبه این مناسبات،  این امر مهم محقق خواهد شد.



چرا  امضا قراردادهای IPC با مشکل مواجه است

هراس از افشای قراردادهای نفتی
پس از برجام یکی از بخش های اقتصادی کشــور که به شکل محسوسی 
شــاهد تغییر و تحوالت زیادی بود بخش نفت و گاز بود که ظرف حدود 
یکســال تولید و صادرات نفت را به دو برابر افزایش داد؛ تحوالتی که در 
کنــار آن موضوع قرارداد با برندهای معتبر جهانی برای توســعه میادین 
نفتی ایران کلید خورد. اما بررســی ها نشــان می دهد کــه تا کنون تنها 
قرارداد با شــرکت توتال فرانســه منعقد شده است و سایر موارد هنوز در 
حال مذاکره باقی مانده اســت. قراردادهای نفتی موسوم به قراردادهای 
IPC از شروع دولت یازدهم و روی کار آمدن بیژن نامدار زنگنه به عنوان 
وزیر نفت کلید خورد. این قراردادها را که نســل جدید قراردادهای نفتی 
می نامند،ویژگی ها و جذابیت های زیادی را برای سرمایه گذاران خارجی 
ایجاد می کرد.برخی ها عنوان می کردند که شــبیه قراردادهایی است که 
عراقی هــا برای مذاکره با خارجی ها روی میز می گذارند.البته خیلی ها هم 
به این نوع قراردادها خرده  گرفتند و گفتند منافع ملی در آن لحاظ نشده 
است.زمزمه ها برای مخالفت درست از روزهای تدوین قراردادهای نسل 
جدید آغاز شد.هرچند در کنار تدوین این قراردادها وزارت نفتی ها بیکار 
ننشسته و مذاکراتی با برخی شرکت های خارجی آغاز کرده بودند،اما آنها 

منتظــر مدل جدید قراردادهای نفتی ایران بودند.
غول های نفتی در انتظار قراردادهای تازه

از آذر 94 که وزارت نفت طی کنفرانســی از مدل جدید قراردادهای نفتی 
رونمایی کرد،بیش از 2 ســال می گذرد.در کنفرانســی که به این منظور 
در ســالن اجالس سران در تهران برگزار شــد،نماینده اغلب غول های 
نفتی حضور داشــتند.حتی آن زمان اعالم شد که غول نفتی هالیبرتون که 
بخش بزرگی از ســهام آن در اختیار آمریکایی هاست هم برای حضور در 
پروژه های نفتی ایران ابراز تمایل کرده اســت.اگرچه مقامات نفتی ایران 
بارها اعالم کردند که برای حضور و مذاکره شرکت های آمریکایی مانعی 
نمی بیننــد اما آمریکایی ها هم بعد از تحوالت سیاســی و روی کار آمدن 

دونالد ترامپ پیگیر حضور در پروژه های نفتی ایران نشــدند.
پــس از رونمایــی از قراردادها،انتقادها آغاز شــد.مجلس در راس این 
مخالفان از دولت خواســت که قراردادهای تازه را به مجلس بفرســتد.

احمد توکلی با نوشــتن چندین نامه به اســحاق جهانگیری معاون اول 
رییس جمهور خواســتار توقف مذاکره وزارت نفت با شرکت های خارجی 
تا اصالح این قراردادها شــد.بیژن زنگنه بارها برای پاســخگویی درباره 
این قراردادها به مجلس رفت و اصالحات مجلسی ها در قراردادهای جدید 
اعمال شد. پس از طی این مراحل، قراردادها نفتی هم در مجلس و هم در 
هیات دولت مورد قبول واقع شد و در دستور کار وزارت نفت برای مذاکره 
قرار گرفت.براساس قراردادهای جدید در زمان ارائه اسناد به کمیسیون 
مناقصه، طرف های خارجی را به معرفی یک طرف ایرانی به عنوان شریک 
مکلف کرده اســت که در این میان ســهم شرکت ایرانی باید حداقل 51 
درصد و سهم شرکت خارجی 49 درصد باشد.بر این اساس شرکت های 
ایرانی با ســهم باالتر در پیشبرد طرح های حوزه اکتشاف و تولید  نیروی 
انســانی، امکانات کار و بخشــی از تجهیزات که در خود کشور تولید شده 
و در سامانه نفت ثبت شده را با خود می آورد و در عین حال، طرف خارجی 
نیز اجازه ندارد آن دســته از اقالم که در داخل تولید می شــوند و دارای 

اســتاندارهای متعارف بین المللی هستند را با خود بیاورد.
چالش های باقی مانده

به اعتقاد برخی از کارشناسان حوزه انرژی مجوز منع واردات بخش عمده 
ای از تجهیزات نفتی که در داخل کشــور تولید می شود گرفته شده است 
اما ساخت 100 درصدی کاالها اگر برای شرکت های داخلی سود نداشته 
باشد به هیچ وجه ضرورت ندارد. به عنوان مثال زمانی که ساخت کاالیی 
در داخل نسبت به تامین آن از خارج کشور هزینه بیشتری داشته باشد از 
این جهت شاید بهتر باشد پولمان را پس انداز کنیم و آن تجهیزات را با 
قیمت کمتر از خارج کشور تامین کنیم. اما در حال حاضر یکی از چالش های 
موجود در زمینه قراردادهای نفتی و توقف روند حضور شــرکت های معتبر 
خارجی در پروژها و میادین نفتی و گازی این باشــد که با وجود گذشــت 
حدود ســه ســال که ایران وعده داده بود با لغو تحریم ها درهای صنعت 
نفت خود را به روی شــرکت های خارجی باز خواهد کرد، شــرکت های 
خارجــی می گویند آنها هنوز اطالعات چندانی در مورد میادین نفتی ایران 
و شــرایط قراردادهای جدید ندارند و این مساله مانع از تصمیم گیری در 
مورد ســرمایه گذاری در بخش نفت می شود. مدیران شرکت های بزرگ 
نفتــی از جملــه بی پی، توتال، انی، رویال داچ شــل و لوک اویل بعد از لغو 
تحریم های اتحادیه اروپا و در آســتانه برگزاری مناقصه های نفتی همگی 
به تهران سفر کرده اند اما چندین تن از مدیران ارشد و اعضای تیم های 
مذاکره کننده این شرکت ها مطرح کردند که هنوز اطالعات کافی در مورد 
وضعیت زمین شناســی میادین نفتی ایران یا شرایط قراردادهای جدید 
ندارند. این سرمایه گذاران عنوان کردند افراد که برایشان روشن نیست 
که طی چه مدت زمانی می توانند شــاهد بازگشــت سرمایه گذاری انجام 
شده در ایران باشند. به نظر می رسد که آنها  نگران شرایط قرارداد هایی 
هستند که ممکن است منجر به گرفتار شدن شان در تحریم های پابرجای 
دولت آمریکا شــود.اگرچه به نظر می رســد که مسئله تحریم های آمریکا 
و ســنگ اندازی های این کشور بر ســر راه تعامالت شرکت های بزرگ 
با دولت ایران بزرگترین مانع بر ســر راه عملیاتی شــدن این قراردادها 

باشــد،اما همچنان مخالفان داخلی سد راه ایستاده اند.
ولی افتاد مشکل ها...

شــاید بعد از امضای قرارداد با توتال فرانســه در مرداد ماه سال جاری برای 
توســعه فاز 11 پارس جنوبی که از آن یکی از قراردادهای بســیار مهم بعد از 
برجام یاد شد انتظار می رفت که روند ادامه این قراردادها با سرعت بیشتری 
پیگری شــود اما عمال این اتفاق نیفتاد و صرفا در حد مذاکره باقی ماند و از 
امضا چند تفاهم نامه فراتر نرفت و طبیعتا همین موانعی که به آن ها اشــاره 
شــد مهمترین دالیل برای توقف این روند بوده اســت.اما بیژن نامدار زنگنه 
وزیــر نفــت اخیرا تصریح کرد مذاکرات برای امضای 10 قرارداد جدید نفتی 
ادامه دارد اما عوامل داخلی و خارجی ممکن است بر این جریان اثر بگذارد که 
خارج از اراده وزارت نفت است. صحبت های که نوعی عدم اطمینان را در مورد 
آینده قراردادهای نفتی به ذهن متبادر می کند.زنگه می گوید برگزاری مناقصه 
میدان نفتی آزادگان به خوبی پیش می رود و تاخیری صورت نگرفته اســت. 
قبــال هــم اعالم کردم اگر مناقصه طبق روال خود جلو برود نتایج آن زودتر از 
تابستان سال 1۳9۷ ارائه نخواهد شد.این نگرانی ها در صحبت های چند روز 
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پیش زنگه پر رنگ تر می شــود. وزیر نفت با بیان اینکه مذاکرات برای توســعه میادین با 
شرکت های داخلی و خارجی ادامه دارد تصریح می کند که جرات نمی کنیم اسم قراردادی 
که نزدیک به نتیجه گیری است را اعالم کنیم زیرا می ترسیم کاری کنند که امضا نشود.

از طرف دیگر نقش بخش خصوصی و فعاالن این عرصه در این قراردادها جای ســوال 
و ابهام اســت اینکه چقدر شــرکت های بخش خصوصی این امکان را خواهند یافت که با 
شرکت های بین المللی برای همکاری های مشترک طرف شود چندان مشخص نیست و 
با وجود آنکه دولت در این چند ســال ســعی کرده است که رابطه سازنده را با شرکت های 
بخش خصوصی در حوزه انرژی برقرار کند اما هنوز در این قراردادها حضور بخش خصوصی 
بسیار کم رنگ بوده است.آنچه تقریبا واضح به نظر می رسد تا پایان سال 96 تقریبا اتفاق 
جدیدی برای قراردادهای نفتی نخواهد افتاد و نتیجه مذاکرات با دیگر شرکت ها به سال 
آینده موکول خواهد شد که تا آن زمان باید چقدر موانع داخلی و خارجی برای منعقد شدن 

این قراردادها برطرف خواهد شد. 
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خشکترین�زمستان�نیم�قرن�گذشته؛�این�جمله�بی�فعل،�در�یک�ماه�گذشته،�روح�و�روان�
همه�ایرانی�ها�را�بهم�ریخته�اســت؛�فکر�بی�آبی�در�تابســتان�و�عواقب�خشکسالی�تشدید�
شده،�آرامش�را�از�بسیاری�ذهن�ها�گرفته�است��شاید�این�هشدار�باعث�شود�در��مصرف�
آب�در�هر�زمینه�ای،�صرفه�جویی�کنیم،�اما�واقعا�دوره�بدتری�شــروع�شــده�است؟�شاید�با�
برفی�که�در�ابتدای�بهمن��۹6بارید،�بگویید،�نه!�اما�ظاهرا�چنین�نیســت�علیرضا�مســاح،�
دانشــیار�دانشــگاه�تهران�و�مسئول�بخش�آسیب�پذیری�و�انطباق�تغییراقلیم�در�گزارش�
ســوم�ایران�به�ســازمان�ملل،�پیش�بینی�می�کند�شرایط�بدتری�هم�در�راه�است؛�مثال�برف�
ابتدای�بهمن��۹6آخرین�برف�ها�در�برخی�مناطق�ایران�است؛�از�جمله�تهران�مساح�دراین�
باره�می�گوید:�برای�فصل�بهار�و�تابســتان�قطعا��10درصد�کاهش�را�خواهیم�داشــت،�در�
اکثر�کشــورهای�اطراف�هم�این�اتفاق�می�افتد��البته�این�را�باید�بگویم�به�علت�افزایش�
دما،�میزان�تبخیر�هم�افزایش�پیدا�می�کند�و�باعث�می�شــود�که�کمبود�آب�داشــته�باشیم��
یعنی�به�دلیل�افزایش�تبخیر�ما�قطعا�با�کاهش�میزان�روان�آب�کل�کشور�روبرو�می�شویم�

مشــروح�گفتگو�با�استادیار�دانشگاه�تهران�را�در�ادامه�بخوانید؛

 در گفت و گو با دانشیار دانشگاه تهران بررسی شد

چرا بارش های  ایران 
کم شده ؟

در ابتدا از عواملی که منجر به تغییر میزان   �
بارندگی می شوند بگویید؟

2 دسته از عوامل هستند که می توانند روی تغییرات 
دما و بارش تاثیر داشــته باشــند، عوامل طبیعی و 
غیر طبیعی. عوامل طبیعی شــامل الگوهای دور 
پیوند هســتند، الگوهای دور پیوند پدیده های مثل 
الن نینو و ۷ مورد دیگر هســتند، به طور کلی این 
الگوهــا یعمی ارتباطاتی بین جو و اقیانوس اتفاق 
می افتد، مثال ال نینو در اقیانوس آرام اتفاق می افتد 
ولی می تواند روی کشورهای مختلف تاثیر بگذارد، 
پس این می تواند یکی از عواملی باشــد که منجر 
به کاهش بارندگی شــده. عامل دیگر فعالیت های 
خورشــیدی است، این فعالیت ها دوره ی 11 ساله 
دارند می توانند منجر به تغییر دما و بارش زمین باشد، 
بحث دیگر مدار گردش زمین به خورشید است وقتی 
فاصله ی زمین از خورشــید کم و زیاد شــود میزان 
دمــا و بــارش در جهان تغییر می کند و می تواند به 
ایجاد عصرهای یخبندان هم منجر شود، لبته این 
بسیار بسیار زمان بر است و صدها هزار سال طول 
می کشــد تا اختالف زمین و خورشــید تغییر کند. 
یکی دیگر از عوامل طبیعی بحث آتش فشان های 
بزرگ هســتند، وقتی آتش فشان های بزرگ فعال 
می شوند حجم زیادی از دی اکسید گوگرد وارد جو 
می شود و این باعث سرد شدن زمین هم می شود، 
ولی مقطع زمانی که تاثیرگذار است حداکثر 6 ماه 

تا یک سال است.
چه اقداماتی عوامل غیرطبیعی هستند؟  �
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فعالیت های انسانی عوامل غیرطبیعی هستند که می توانند بر میزان دما و بارش تاثیر 
بگذارند، من چند عامل از اصلی ترین موارد این عوامل را به شما می گویم، یکی از 
این عوامل بحث مربوط به انتشار گازهای گلخانهای ناشی از سوخت های فسیلی 
اســت، بحث توســعه کشاورزی و دامداری هم باعث افزایش گاز متان می شود که 
می تواند تاثیرگذار باشد. عامل دیگر فعالیت های صنعتی است که منجر به انتشار 
دی اکسید گوگرد و در نتیجه تغییر دما می شود، نکته دیگر که خیلی مهم است بحث 
تغییر کاربری اراضی اســت، این تغییر باعث تغییر ضریب بازتاب انرژی خورشــید 
می شود، مثال فرض کنید در مناطق برفی 90درصد انرژی خورشید دوباره منتشر 
می شود حاال اگر این مناطق به مسکونی تبدیل شود فقط 10 درصد انرژی خورشید 
منعکس خواهد شــد و 90 درصد جذب زمین خواهد شــد، این عامل باعث می شود 
کره ی زمین گرمتر شــود. اینها مجموعه عواملی هســتند که می توانند روی بارش 
هم تاثیر داشته باشند.با شرایطی که اکنون وجود دارد، کدام یکی از دسته عواملی 
که گفتید، چه طبیعی چه غیرطبیعی، تاثیر بیشتری روی بارندگی دارد چون مدتی 

است هر وقت بحث بارندگی کم می شود، بحث تغییراقلیم هم می شود.
برای دادن پاســخی قطعی به این ســوال باید بررسی کنیم ببینیم سهم هر کدام از 
عوامل طبیعی و غیر طبیعی )عوامل انسانی( در تغییرات دما و بارش کشور چقدر بوده 
است. اگر بتوانیم این عوامل را تفکیک کنیم و بفهمیم عوامل انسانی عامل اصلی 
تغییرات بوده آن وقت می توانیم بگوییم تغییراقلیم در این زمینه نقش داشته. ولی 
براساس اطالعات من و بررسی های که تا به حال انجام دادیم، تغییراقلیم در میزان 
بارش های کشور ما سهم کمتر از 10 درصدی داشته البته در آینده های نزدیک و 
آینده های طوالنی تغییراقلیم می تواند نقش خیلی زیادی در میزان بارش داشته باشد.

یکی از دالیلی که برای ارتباط وضع بارندگی کشور و تغییراقلیم به کار   �
می برند بحث بارش های ناگهانی در کشــور است، این چه توجیهی دارد؟

مــن در 4 عامــل طبیعــی از الگوهای دورپیوند گفتم، تغییراقلیم می تواند روی این 
الگوها تاثیر بگذارد، مثال ما در سال 201۵ پدیده ال نینو در اقیانوس آرام رخ داد و 
در کرمانشــاه در یک روز اندازه یک ســال منطقه باران آمد. میزان دما ســطح آب یا 
شاخص ال نینو در سال 2016 به 3 رسید این در حالی است که قبل از این شاخص 
این پدیده بیشتر از 2 نبود. در 60 سال اخیر ال نینو سال 201۵ بی سابقه بوده، دلیل 
شدت آن می تواند انتشار گازهای گلخانه ای باشد، البته من تاحاال ندیدم این موضوع 
به شکل علمی بررسی شود و اگر بخواهیم محکم صحبت کنیم باید این موضوع 
بررسی شود. اما نظر کارشناسی من این است که پدیده تغییراقلیم باعث شده ال نینو 

به این شدت رخ بده و وضع بارش در کرمانشاه به این شکل شود.
ایــن رونــدی کاهش بــاران و افزایش دما به علــت عوامل طبیعی و   �

غیرطبیعی در همه ی مناطق یکسان است؟
ما به تازگی یک بررســی انجام دادیم و میزان تغییرات دما و بارش کشــورهای 
مختلف در ایران و کشــورهای اطراف را از ســال 1983 تا االن بررســی کردیم، در 
این تحقیق ما میانگین دما و بارش  کشورهای همسایه را اندازه گرفتیم و به نتایج 
جالبی رســیدیم. درحوزه دما متوجه شــدیم تمام این مناطق افزایش دما را داشتند، 
البته مقدار ســاالنه این افزایش دما فرق می کرد، به طور کلی در کشــورهایی که 
غرب ایران بودند افزایش دمای بیشتری نسبت به کشورهای شرق ایران داشتند. 
اما نتایج مربوط به حوزه بارش مثل دما نبود، یعنی در برخی کشــورها روند بارش 
افزایشــی بود و در برخی کشــورها کاهشی،در شمال و شرق ایران میزان بارندگی 
افزایش پیدا کرده بود و در بقیه مناطق کاهش، البته این موضوع که چرا کشورهای 

شمالی و شرقی افزایش باران را داشتند باید بررسی شود.
یعنی واقعا چرایی این مســئله معلوم نیســت؟  چون این اختالف میان   �

ایران و کشــورهای شرقی و شــمالی آن باعث شده بسیاری بگویند این 
اتفاق دالیلی مثل باردار شــدن ابرها یا حتی پروژه هارپ دارد

اوال من با پروژه هارپ کامال مخالفم اصال چنین چیزی ممکن نیســت، ولی باید 
ببینیم سهم هر کدام از آن عوامل بارش که به شما گفتم در چند سال اخیر در این 

مناطق مختلف چقدر بوده است.
شما در جایی از صحبتتان گفتید در آینده تاثیر تغییراقلیم روی بارش های   �

ما بیشــتر می شــود، یعنی باید منتظر باشیم که میزان بارندگی در کشور از 
این هم بدتر شود؟

پاســخ به این ســوال به این بســتگی دارد که میزان انتشــار گازهای گلخانه ای و 
افزایش دما در آینده چگونه می شــود، ما 4 ســناریو در این رابطه داریم که اگر بر 
اساس سناریو متسوط افزایش دما بخواهیم به این سوال جواب بدهیم باید بگویم 
که وضعیت بارش چه خواهد بود. در سناریوهای متوسط برای سال 2016 تا 203۵ 
در  کشورهای ایران و غرب و جنوب آن دما 1 تا 1.۵ درجه افزایش پیدا می کند.برای 
بحث بارش در 6 ماه ابتدایی سال آبی، میزان بارندگی ما نسبت به گذشته بین 10 
درصد افزایش تا در 10 درصد کاهش متغیر خواهد بود، برای فصل بهار و تابستان 
قطعا 10 درصد کاهش را خواهیم داشت، در اکثر کشورهای اطراف هم این اتفاق 
می افتد. البته این را باید بگویم به علت افزایش دما، میزان تبخیر هم افزایش پیدا 
می کند و باعث می شــود که کمبود آب داشــته باشیم. یعنی به دلیل افزایش تبخیر 

ما قطعا با کاهش میزان روان آب کل کشور روبرو می شویم.
پس در 20 ســال آینده میزان بارش به شکل آنچنانی تغییر نمی کند؟  �

بله ولی فراموش نکنید که موضوع فقط بارش نیست و بحث تبخیر هم وجود دارد، 
تبخیر باعث می شــود دیگر میزان بارش قلبی را نداشــته باشیم. همچنین به دلیل 
افزایــش بــاران نــوع بارش های ما از حالت برف به باران تغییر می کند و این ذخایر 

آب زیرزمینی ما را تغییر می دهد.
بر این اســاس باید انتظار داشــته باشیم این برف ها آخرین برف های   �

پایتخت باشند؟
قطعا همینطور اســت، چون منابع ما دارد گرم می شــود و هر چه می رویم به سمت 
ارتفاعات باالتر انتظار برف های کمتری را خواهیم داشــت و نکته مهم دیگر این 
است که تغییراقلیم باعث ایجاد اتفاقات در مقادیر حدی می شود و در یک یا 2 روز 
برفی می بارد و یا بارش های ما سیل گونه شود. مثال شاید ممکن است النینو بعدی 

شدیدتر شود و این بار بارش در کرمانشاه خیلی شدیدتر باشد.
با این روند و با توجه میزان منابع آب ایران باید چه اقداماتی در حوزه   �

منابع آبی کشور انجام دهیم؟
این بحث عرضه و تقاضا است تا االن 90 درصد مدیریت کشورمان در زمینه مدیریت 
عرضه بوده، همیشــه دنبال مدیریت عرضه هســتیم و در این مدت مدیریت تقاضا 
و مصرف نداشــتیم و این دقیقا عامل مشــکالت ما اســت. ما برای یک بحرانی که 
در آینــده قطعــا گریبــان ما را می گیرد باید حتما مدیریت تقاضا و مصرف را در نظر 
بگیریم و البته نباید هم مدیریت عرضه را فراموش کنیم. معتقدم در آینده باید همه 
راهکارهای ممکن را روی میز داشته باشیم و بر اساس یک مدیریت اقتصادی از 
تمام گزینه ها بهترین ســود را ببریم. مدیریت عرضه مثل ایجاد یا باروری ابرها را 

کامل حذف کنیم.
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زندگی هــای عجیبــی با مهریه های عجیب تر در حال شــگل گرفتن 
اســت، مهریه هایی که نه می توان داد، نه می توان گرفت.

شاید این جمله به گوش ما آشنا به نظر برسد که گفته می شود، »مهریه 
را کی داده و کی گرفته؟« اگر قرار است مهریه را کسی نگیرد و کسی 
هم ندهد، پس چرا آنقدر عجیب و غریب تعیین می شود؟ مهریه هایی 

که برای دادن و گرفتن آن باید از هفت خوان رســتم رد شــد.
آنچه در طول سالیان طوالنی با آمدن نام ازدواج به ذهن تداعی می شود، 
مهریه و مســائل مربوط به آن اســت. مهریه نشانگر مهر و محبت مرد 
نســبت به زن اســت و در این پیوند عاطفی نقش فرعی را ایفا می کند.

آنچه از اهمیت برخوردار است برقراری یک پیوند عمیق بین دو انسان 
اســت. ازدواج یک قرارداد مالی نیســت. اما در سال های اخیر مهریه 
در آن نقش مهمی پیدا کرده و به همین دلیل در نظام حقوقی بیشــتر 

با آن ســر و کار داریم.
امروزه در برخی موارد مهریه به هدف پایبندی زندگی مشترک و ارتباط 
زناشــویی یا ضامنی برای حق طالق زن ها تعیین می شــود موضوعی 

که یک امر توافقی اســت و قانون ندارد.
در نوع مهریه نیز محدودیتی مشخص نشده است و هرچیزی که ارزش 
اقتصادی و اجتماعی داشته باشد، می تواند به عنوان مهریه بریده شود.

مهریه در ایران در بســیاری از اوقات بر مبنای ســکه های طال تعیین 

می شــود. از ســال تولد دختر گرفته تا شــمار ائمه یا سوره های قرآن 
کریم. حتی برخی نیز مهرشان را یک سکه تمام بهار آزادی به نشانه 

احدیت خداوند تعیین می کنند.
اما آنچه محور ازدواج است، برقراری پیوند و تشکیل خانواده ای سالم 
و رســیدن به آرامش اســت. با دقت در تعیین مهریه، می توان از تبدیل 

شــدن آن به بحران های آینده، جلوگیری کرد.
شاید همین نبودن محدودیت باعث شده است که مهریه هایی از جنس 
فرهنگی، دریایی و جانوری انتخاب شود. مهریه شاید بتواند برای زن 
پشــتوانه ای در مقابل حق طالق مرد باشــد، اما نباید وســیله ای برای 

سوء استفاده قرار بگیرد.
مهریه ای که قباٌل ســکه و طال و ملک بوده اســت، در برخی موارد به 
چیز هایی عجیب و غریب تبدیل شــده اســت، به طوری که 10 رأس 
آهوی وحشی، ۵ هزار مرجان دریایی و رونویسی از دیوان باباطاهر و 
همچنین حفظ کردن دیوان حافظ از جمله مهریه های عجیبی اســت 

که می توان به آن ها اشــاره کرد.
یکی از عجیب ترین مهریه های تاریخ ایران که در شــعبه 264 دادگاه 
خانواده به اجرا گذاشــته شــده بود، یک کیلو بال مگس بود. ســال 
1386 بــود کــه زنی با مراجعــه به دادگاه خانواده به قاضی گفت، تنها 
در صورتی حاضر به طالق می شود که همسرش یک کیلو بال مگس 

زندگی های زناشویی تحت الشعاع 

مادیات قرار گرفته است

عبور از 
هفت خوان 
رستم  مهریه
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مهریه او را بپردازد.
۵ هزار مرجان دریایی و دست چپ داماد، 19۷8 توپ ورزشی، 10 راس 
آهوی وحشی. از جمله مهریه هایی هستند که در سال های گذشته در 

دادگاه خانواده به اجرا گذاشــته شده اند.
ســمیرا یکی از دخترانی که معتقد اســت مهریه را باید همان ابتدا از 
شــوهر دریافت کرد به خبرنگار باشــگاه خبرنگاران جوان می گوید: 
دوســت داشــتن اصال برای من مالک نیست و در درجه اول مادیات 
مالک است. هرزمانی که بخواهم ازدواج کنم در مرحله ی اول مهریه 

ام را می گیرم.
اما در مقابل این همه انتظارات غیر معمول و نامتعارف، افرادی هستند 
که مهر و ارزش های انسانی را مالک زندگی خود قرار داده اند. افرادی 
هســتند که این مهم را وســیله ای برای نزدیک شدن به مهر و محبت 

زناشویی قرار داده اند.
دختری که مهریه خود را یک ســکه قرار داده بود به خبرنگار باشــگاه 
خبرنگاران جوان می گوید: مدتی که از زندگی مشــترکمان گذشــت، 
سکه را همراه همسرم به بارگاه امام رضا )ع( اهدا کردیم. اگر به این 
فکــر کنیــم زوجین تکمیل کننده هم هســتند و همدیگر را به عنوان 
وســیله نگاه نکنند، مطمئنا توقعات کامال نرمال و طبیعی خواهد بود.

مریــم نیز در واکنش بــه تعیین مهریه های عجیب و غریب می گوید: 
اصال قبول ندارم. فکر می کنم زمان طالق، فشــار روحی که به فرد 

وارد می شــود با هیچ مبلغی قابل جبران نیســت، شاید آن لحظه و آن 
زمان، فرد برایش مهم نباشــد، اما بعد آن آســیب پذیر می شود.

مقدار مهریه زمانی برای من لذت بخش اســت که تعیین مبلغ نباشــد، 
چون حس خوبی به آدم نمی دهد. بهتر است در زندگی، مرد با رضایت 

قســمتی از ملکش را به نام همسرش کند.
بستر زندگی همان است که قدیم بود، اما توقعات برخی ها سر به فلک 
گذاشــته اســت. این صحبت های مســعود بود که می گوید: باید بستر 
زندگی بر اســاس عشــق و عالقه باشد، دیگر مادیات مالک نیست و 

زندگی رشــد طبیعی خود را خواهد داشت.
مرد دیگری هم که کنار مســعود ایســتاده بود گفت: مهریه همســر 
بنــده ۵00 هــزار تومــان بود که این مبلغ را در همان ســال های اول 

ازدواجمان بخشید.
همســر این فرد که در کنارش حضور داشــت در پاسخ به سوال که آیا 
پشیمان نشده اید، گفت: بعد از گذشت 20 سال از زندگی مشترکمان 
اگر باز هم به عقب برگردم مهرم را می بخشــیدم. حتی اگر به زمان 

خواســتگاری برگردم مهرم را یک شاخه گل قرار می دهم.
مهریه یا ابزار؟

ســارا گلســتانی، کارشناس ارشد مشــاور خانواده در گفتگوبا باشگاه 
خبرنگاران جوان؛ با اشــاره به مشــکالت ازدواج جوانان و تغییر سطح 
توقعــات جوانــان اظهار کرد: رفتار های جدید بــه خاطر تغییرات روز 
اســت. اگر شــاهد رفتار های عجیب در مورد تعیین مهریه هســتیم 
بــه این دلیل اســت که مهریــه تبدیل به ابزاری شــده برای انتقال 
 مفهوم های مختلف »من خاص هســتم«، »من برتر هســتم« و امثال

 این ها.
گلستانی با بیان اینکه بیشتر به فکر این باشیم که آیا این رفتار خوب 
اســت یا بد؟، افزود: باید به فکر این باشــیم که دلیل ایجاد این رفتار 
چیســت و چطور می توانیم کمک کنیم این رفتار های نامتناســب با 

نیاز های انسان رخ ندهد.
وی تاکیــد کــرد: همه این موارد با مشــاوره و مشــورت خانواده حل 
می شــود، اما مســئولیت ارگان ها و مسؤالن، ایجاد فضای آموزشی در 
مدارس و فراهم ســاختن زمینه برای شــناخت کامل قبل از ازدواج 
اســت که این امر باعث می شــود افراد برای رفع نیاز های خود شناخت 

بیشتری پیدا کنند.
البته آبان ماه سال 90 امیری معاون اداره کل امور اسناد و سردفتران 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور درباره مهریه هایی که فاقد ارزش 
مالی هســتند افزود: مهریه باید ارزش معامالتی داشــته و بتوان آن را 
تبدیــل بــه ارزش ریالی کرد و هر چیزی را نمی توان به عنوان مهریه 
ثبت کرد به عنوان مثال بال مگس و پروانه یا اعضای بدن را نمی توان 
به عنوان مهریه ثبت کرد زیرا مالیت نداشــته و قابل معامله نیســت و 

ثبت اینگونه مهریه ها غیرقانونی اســت.
بــا این وجود هنوز مشــخص نیســت که برخی دختــران به چه علت 
عالقــه بــه اختصاص مهریه هایی دارنــد که حتی قانون نیز مانع ثبت 

آنها شده است.
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در�روزمهنــدس�پیامــی�در�گروه�هــای�تلگرامی�باال�و�پایین�می�شــود��تبریــک�روز�مهندس،�به�جمعیت�بســیار�زیادی�از�
تحصیل�کردگان�رشــته�های�صنعتی�و�مهندســی�که�بخش�زیادی�از�آنها�یا�درگیر�اشــتغال�در�حرفه�های�غیرمرتبط�هستند�و�

یا�درگیر�نرخ�اشــتغال�دو�رقمی�در�این�رشته�ها�
همینطور�دو�گوینده�رادیو�در�یکی�از�برنامه�های�پرطرفدار�رادیو�جوان�از�رشــته�های�تحصیلی�خود�در�گروه�های�مهندســی�و�
اشــتغال�در�رشــته�ی�غیر�مرتبط�یعنی�گویندگی�رادیو�می�گفتند�و�اعتراف�می�کردند،�خیلی�از�جوان�های�دهه�شــصتی�به�دلیل�

تصور�غلط�از�بازار�کار�رشــته�های�مهندســی�به�آب�و�آتش�می�زدند�تا�مهندس�شوند�

ایران در رده های اول ترتیب مهندس در دنیاست

مهندسین بیکار!

محمدحسین نجاتی
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بررسی های رسمی نشان می دهد ایران یکی 
از باالتریــن نرخ هــای بیکاری در میان فارغ 
التحصیالن را دارد و همزمان آمارها موید این 
واقعیت اســت، که در میان تمامی رشته های 
تحصیلــی در ایران، گروه های مهندســی و 
صنعتــی یکی از باالتریــن میزان بیکاری را 
دارند. عالوه بر این، نتایج یک بررسی مستند 
بین الملی نشان می دهد ایران در رده های اول 

ترتیب مهندس در دنیاست.
یعنــی ما به انــدازه ای که مهنــدس تربیت 
کرده ایــم بــرای آنها بــازار کار نداریم. این 
آمار خرداد ماه ســال 1394 منتشــر شــد و 
براســاس بررسی مجله فوربس، ایران پس از 
روســیه و آمریکا، سومین کشور جهان از نظر 
تعداد مهندســان است. روسیه ساالنه حدود 
4۵4 هــزار مهنــدس تربیت می کند و آمریکا 
ســالی 23۷ هزار و 826 مهندس. طبق آمار 
اعالمی فوربس، در ایران نیز سالی 233 هزار و 
69۵ مهندس از دانشگاه های فارغ التحصیل 
می شوند. پس از ایران، کشورهای ژاپن و کره 
جنوبی به ترتیب در رتبه چهارم و پنجم تولید 
مهندس جهان قرار دارند. ژاپن ســالی 168 
هزار و 214 مهندس و کره جنوبی سالی 146 

هــزار و 8۵8 مهندس تربیت می کند.
مســاله ای که به تایید، محمد شــریعتمداری 
وزیــر صنعت، معدن و تجارت نیز رســیده 

است و او می گوید: ایران سومین کشوری 
است که بیشترین مهندس را تربیت کرده 
اما به لحاظ نرخ بیکاری در وضع مطلوبی 

به سر نمی برد.
جدید ترین آمار بیکاری فارغ التحصیالن

براســاس گزارش های داخلــی در حال 
حاضــر، بیــکاری گریبان گیــر بیش از 
3 میلیــون و 200 هــزار نفــر از جمعیت 
کشــور است که طبق جدیدترین آمار یک 
میلیــون و 300 هزار نفر از این جمعیت را 
فارغ التحصیالن یا دانشــجویان تشکیل 

می دهند.
آمــار رســمی وزارت کار که بــه تازگی 
منتشر شــده، نشان می دهد نرخ بیکاری 
جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل 
دوره های عالی کشــور در سال 9۵ به 20 

درصد رسیده که نسبت به سال 1394 معادل 
1.۵ درصــد رشــد دارد. این نــرخ برای فارغ 
التحصیــالن یــا افراد در حال تحصیل نیز در 
گروه مردان 14.1 درصد و در گروه زنان 31.1 
درصد اعالم شد.همچنین بر اساس این آمار 
رسمی، در حال حاضر حدود 12 میلیون و 100 
هزار نفر از جعیت کشور، »فارغ التحصیل« یا 
»در حال تحصیل در دوره های عالی« هستند 
که 4۵ درصد از این افراد در جمعیت غیرفعال 
اقتصــادی قرار دارند به عبارتی بنا به دالیلی 
در هیچ یک از گروه شــاغالن و بیکاران قرار 

نمی گیرند.
امــا از جمعیــت 12 میلیون و 100 هزار نفری 
فارغ التحصیل یا دانشــجوی کشور، حدود 6 
میلیــون و 600 هــزار نفــر معادل ۵۵ درصد 
»جمعیت فعال« را تشکیل می دهند؛ به نوعی 
این افراد یا در جمعیت شــاغالن قرار دارند یا 
از قابلیت مشــارکت اقتصادی برخوردارند اما 
بنا به دالیلی بیکار هستند. با این توصیف، از 
جمعیت 6.6 میلیون نفری فعال اقتصادی، ۵ 
میلیون و 300 هزار نفر شاغل و یک میلیون و 
300 هزار نفر بیکار هستند که این آمار نشان 
می دهــد در بین جمعیت فــارغ التحصیل یا 
دانشجو، 80 درصد شاغل هستند و 20 درصد 

نیــز در زمره بیکاران قرار دارند.

بررســی آمار از مقایسه  وضعیت اشتغال فارغ 
التحصیالن دوره های عالی حاکی از آن است 
که در سال 9۵ نسبت به سال 94 بیش از 340 
هزار نفر به جمعیت شــاغالن و بیش از 200 
هزار نفر به جمعیت بیکاران افزوده شده است.

»علــوم کامپیوتر« بیشــترین گروه بیکاران 
فارغ التحصیالن

در عین حال در بین گروه های عمده رشــته 
تحصیلی، بیشــترین نــرخ بیکاری به ترتیب 
مربــوط به گروه های علوم کامپیوتر با 41.14 
درصد، حفاظت محیط زیست با 3۷.6 درصد، 
هنــر با 28 درصد و علــوم فیزیکی )طبیعی( 
بــا 2۷.8 درصــد و کمترین نرخ بیکاری فارغ 
التحصیالن نیز مربوط به گروه دامپزشــکی 
اســت.از کل جمعیت زنان فارغ التحصیل یا 
دانشجو در دوره های عالی کشور، 68.9 درصد 

شاغل و31.1 درصد بیکار هستند.
بر اســاس آمار رسمی به دست آمده از وزارت 
کار، باالتریــن نــرخ بیــکاری جمعیت فارغ 
التحصیــل یا در حال تحصیل دوره های عالی 
به ترتیب به اســتان های کرمانشــاه با 34.9 
درصد، کردســتان با 29.4 درصد، چهارمحال 
و بختیــاری بــا 28.۷ درصد اختصاص دارد؛ 
ضمــن اینکه کمترین نرخ بیکاری نیز مربوط 

به اســتان مرکزی با 12.۵ درصد است.
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challenges to the oil production cut 
deal.
According to the EIA outlook 
report, the average oil production 
in the US was at 9.2 mb/d in 2017, 
which will reach a record 9.9 mb/d 
in 2018. OPEC estimates show that 
the US will continue to boost its oil 
production. According to OPEC, the 
US will have increased its output by 
3.8 mb/d in 2022. The figure equals 
75% of total oil supply increase by 
14 non-OPEC oil producers that 
account for one-third of crude oil 
production.
Shale oil will be definitely instru-
mental in the US output growth. 
What strengthens speculation on this 
issue is the recent oil price hikes that 
could positively affect investments 
in shale oil fields. In fact, when 
prices are close to $60 a barrel, the 
US oil output could go beyond ex-
pectations because in most estimates 

about shale oil extraction, the new 
technologies used for recovery are 
forecast to cost $60 to $80 a barrel. 
Therefore, shale oil and gas produc-
tion in the future will have economic 
ground in case oil prices go beyond 
$100 a barrel.

Key Factors in Shale Oil Future
As far as the future of shale oil 
and its impact on world markets is 
concerned, several key factors must 
be taken into consideration:
1. There are no precise estimates 
about how much shale oil will be 
supplied on markets; most estimates 
vary between 500 tb/d and 2 mb/d
2. The raid growth of shale oil pro-
duction will remain an exclusively 
American phenomenon and other 
regions in the world do not have 
such a perspective for a significant 
growth rate.
3. Despite the increase in shale oil 
production over recent months, 
extraction and production of this 
source of energy remain costly, 
and high cost prices could push 
many major oil companies towards 
extracting and producing conven-
tional oil.
4. Oil price hikes in world markets 
are not unfavorable for shale oil 
producers because in light of high 
costs of shale production, low oil 
prices would not be cost-effective. 
Therefore, the US and other coun-
tries involved in shale oil production 
do not favor any significant drop in 
oil prices.
5. The OPEC non-OPEC deal on 
reducing oil output continues to 
remain an effective tool for regulat-
ing oil market and prices; however, 
the US is largely expected to use 
shale oil industry as a tool to control 
prices. Depending on circumstances, 
the US is likely to either increase or 
decrease its shale oil output.
6. In light of the regulatory role of 
shale oil and US energy policies, 
shale oil production could signifi-
cantly influence OPEC decisions in 
the future. For instance, the duration 
of extension of the OPEC-led quota 

cuts in the future may depend on the 
estimates about shale oil supply by 
the US and rival producers.
7. Estimates show that US shale 
oil production has seen an upward 
trend over the past decade. There-
fore, even periodical decline in oil 
prices could not prevent the US from 
pushing ahead with its plans for oil 
production increase. Nonetheless, 
despite the fact that Eagle Ford and 
Bakken shale oil fields can help the 
US boost its production capacities, 
shale oil production in other fields 
is largely difficult. Meantime, 
developed fields are likely not to 
be profitable forever as in the past 
Royal Dutch Shell put its assets in 
Eagle Ford for sales due to lack of 
profitability.
8. The US shale oil entry into global 
markets could trigger a “supply 
shock” which would engulf all mar-
kets. However, estimates provided 
by the International Energy Agency 
(IEA) show that this objective would 
be achieved only if it is supported by 
Canada’s crude oil supply. There-
fore, any increase in US oil output 
could not make this country inde-
pendent of world oil. Furthermore, 
it is still unclear if Canada would be 
able to carry oil to South America 
refineries in the Gulf of Mexico.

Conclusion
Many believe that shale oil and gas 
could change energy equations in 
the world; however, these changes 
would not be as important as many 
may imagine.The US energy strategy 
shows the most important objective 
sought by this country is to wean 
itself off oil imports. Therefore, 
even if shale oil extraction turns out 
to be uneconomical due to low oil 
prices, the Americans will continue 
to safeguard this industry through 
paying subsidies and applying tax 
exemptions. Consequently, even if 
the shale oil influence on global mar-
kets remains trivial, the Americans 
will go ahead with their strategy of 
enhancing shale oil output. 
by Shuaib Bahman
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- Shale oil and gas extraction in 
the United States has commanded 
headlines in recent years.
Thanks to its shale oil extraction 
technology and benefiting from 
shale resources, the US has sketched 
out a positive economic perspective 
for itself. Entering the oil market, 
the US is able to change global 
energy equations. That would leave 
significant political, economic and 
security impacts on the market and 
would affect the OPEC and non-
OPEC deal for cutting oil output. 
Therefore, it would be important to 
study the current conditions of shale 

oil production and make forecasts 
for its future in light of the impact of 
OPEC and non-OPEC decisions on 
world markets.
When OPEC and non-OPEC part-
ners like Russia reached a quota cut 
deal and extended it, they temporari-
ly realized their objective of causing 
reduction in the shale oil output.
The US Energy Information Admin-
istration (EIA) reports indicate that 
American oil production declined 
for some time. The major impact 
of the OPEC decision was seen in 
reduced investment in shale oil fields 
due to the decline in oil prices. That 

affected the oil production levels of 
the US, which is the most important 
producer of shale oil in the world.
Under such circumstances, some 
countries like Saudi Arabia felt the 
threat of increase in the shale oil 
production. They believed that when 
OPEC countries cut their produc-
tion, shale oil production will have 
to decline. However, the turn of 
time showed that such a thing had 
not happened because as soon as 
oil prices edged up, some idle rigs 
were reactivated in shale oil plays. 
That would not only drive oil prices 
further down, but also would pose 

Shale Oil Competition with 
OPEC, non-OPEC
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Economy - The third section of Tehran-Shomal (north) 
Freeway will be designed by the Chinese company Qing-
da, a senior official of the company said on Tuesday.
The preliminary estimates show that designing and 
constructing the third section of Tehran-Shomal Freeway 
requires a 2.2-billion-dollar investment, the representative 
of the Chinese company Saied Abolkheirian said.
The third section of the freeway is located in an impass-
able area, and the expertise of the Chinese company with 
70 years of experience is to construct giant projects of 
transportation infrastructure, including tunnels and bridg-
es, in mountainous areas. Qingda is now constructing the 
biggest bridge of the world in China.
The memorandum of understanding of the project was 
signed by Mostazafan Foundation one month ago, the 
representative said.

Abolkheirian said that the project is scheduled to be 
accomplished in four years in the mountainous area.
It is also stipulated in the preliminary MoU that 85 
percent of the work force of the project should be Iranian 
young people, he said.
The first section of the freeway is from interchange with 
Azadegan Expressway and Hemmat Expressway in 
northwestern Tehran city (Municipality District 21) to 
Doab, Shahrestanak, Alborz Province.
Section 2 is from Doab, Shahrestanak, Alborz to Pol-e 
Zanguleh, Kelardasht District, Mazandaran Province. The 
total length is 25 km.
The third section is 47 km from Pol-e Zanguleh to Dasht 
Nazir T-junction. It includes 92 tunnels and 38 bridges.
The fourth section of the Freeway is from Dasht-e Nazir 
to Chaloos with an estimated length of 20 km.

 China to design, construct 
3rd part of 

Tehran-Shomal Freeway
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