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هنوز چهار ماه  ازروزهايي كه نمايندگان مردم خوزستان 
در مجلس شوراي اسللامي در برابر معرفي »حبيب اهلل 
بيطرف« به عنوان گزينه پيشللنهادي وزارت نيرو موضع 
منفي گرفتند سپري نشده است كه نامه محرمانه »عيسي 
كانتللري« آه از نهاد نماينللدگان مردم و ديگللر ناظران 
محيط زيست خوزستان بلند كرد. شايد همان زمان كه 
همه بيطرف را مسوول سدسللازي ها و مشكات ناشي از 
تغييرات اقليمي در خوزسللتان و بي آبي مي دانسللتند، 
بايد نگران منصوب شدن »عيسللي كانتري« به عنوان 
رييس سازمان حفاظت محيط زيسللت مي بودند. حاال 
عيسللي كانتري در نامه اي محرمانه خطللاب به معاون 
اول رييس جمهور برنكته اي تاكيد كرده است كه بار ديگر 

برآتش زيرخاكستري دميده است. 

نمكبرزخمخوزستانيها
احتماال تا به حال به لطف شبكه هاي اجتماعي فيلم هاي 
منتشر شده از جلسلله اداري 20آذردر خوزستان كه در 
آن عيسي كانتري روي صندلي نشسللته و نمايندگان 
مردم خوزسللتان دوره اش كرده اند باخبرشده ايد. همان 
فيلم هايي كلله در آن نمايندگان خوزسللتان خطاب به 
رييس سازمان محيط زيست دولت دوازدهم مي گويند 
چرا آن نامه محرمانه را نوشته اسللت و او خونسرد پاسخ 
مي دهد: »فكللر كرده ايد مللن خانم ابتللكارم.«  گرچه با 
حرف هايي كلله نمايندگان خطاب به عيسللي كانتري 
مي زدند و در آن فيلم ها شنيده مي شد، مي توان دريافت 
كه رييس سللازمان حفاظت محيط زيسللت خطاب به 
اسللحاق جهانگيري چه نوشته اسللت.  غامرضا شرفي، 
نماينده مردم آبادان در مجلس شللوراي اسامي درمورد 
اتفاق 20آذر و چرايي عصبانيت نمايندگان خوزستان از 
عيسي كانتري به »اعتماد« گفت: من آن نامه محرمانه 
كه آقاي كانتري به معاون اول رييس جمهور نوشته اند 
را ديده ام. ايشان نوشته اند كه خوزستان بيش از حد مورد 
نيازش آب مصرف مي كند.  شرفي در پاسخ به اين پرسش 
كه اساسا چرا رييس سازمان حفاظت از محيط زيست بايد 
چنين نامه اي به معاون اول رييس جمهور بنويسد و در آن 
چنين اظهارنظري كند توضيللح داد: براي ما نيز عجيب 
است كه در استاني كه تا همين دو هفته قبل كولرگازي 
روشن بوده است و طول گرما طاقت فرساست، در استاني 
كلله ريزگردها امان مللردم را بريده اند و همه چيللز آنها را 
مندرس و غيركاربردي كرده اند و بايد مرتب همه چيز را 
شست تا بشود زندگي كرد چگونه آقاي كانتري معتقدند 
كه مردم خوزستان بيش از نيازشان آب مصرف مي كنند؟! 
اين عضو كميسيون انرژي مجلس دهم همچنين تاكيد 
كرد: در شللرايطي كه از يك دهه قبل قرار است در قالب 
طرح غدير آب شرب مردم آبادان و خرمشهر تامين شود 
اما هنوز مردم اين دو شهرستان آب شرب ندارند، چگونه 
است كه آقاي كانتري تشخيص داده اند كه خوزستاني ها 
بيش از نيازشان آب مصرف مي كنند؟ شرفي همچنين به 
قيمت تمام شده بشكه هاي 20ليتري آب شرب در آبادان 
و خرمشهر اشللاره كرد و افزود: جالب است كه در همين 
شرايط كه ما در آبادان و خرمشهر بايد يك 20ليتري آب 
را با 7 تللا 8هزارتومان بخريم همين حجللم آب در فات 
مركزي به قيمت 20 تا تك توماني عرضه مي شود و اين 
اصا عادالنه نيست.  اين در حالي اسللت كه مردم آبادان 
و خرمشللهر هنوز منتظرند تا رييس دولت نهم و دهم به 
قولش عمل كند؛ »اگر آب شرب آبادان و خرمشهر تامين 
نشود همين آقاي فتاح وزير نيرو كه اتفاقا مرد خوبي است 

را در لوله تبديل به آب مي كنم«. 
آياخوزستانواقعابيشازمصرفش

آبمصرفميكند؟
مشخص نيست آقاي عيسي كانتري با چه متر و معياري 
به اين نتيجه رسيده است كه خوزستان بيش از نيازش آب 
مصرف مي كند. چيزي كه غامرضا شرفي، نماينده آبادان 
هم بر آن تاكيد مي كند همين اسللت كه ما از معاون اول 
رييس جمهور خواسته ايم بدون عجله و با كار كارشناسي 

موضوع را بررسي و بعد قضاوت كنند.  اين در حالي است 
كه با وجود تاكيد مقللام معظم رهبري مبني بر عملياتي 
شدن طرح 550هزارهكتاري كشللاورزي در خوزستان 
اين طرح به دليل نبود آب كافي بللراي اجراي آن اجرايي 
نشده و معطل مانده است. دكترصديقه ترابي، متخصص 
آب و رييس سابق كميته تخصيص آب وزارت نيرو چندي 
قبل در گفت وگويي و در پاسخ به اين پرسش كه آيا شما با 
طرح هاي انتقال آب هم مخالفت كرده ايد؟ تاكيد كرد: ما با 
طرح كشاورزي 550هزارهكتاري در خوزستان مخالفت 
كرديم زيرا معتقديم آب كافي براي اين طرح وجود ندارد. 
دسللت كم نبايد اين طرح با اين شيوه كشللاورزي انجام 
شللود و حداقل نبايد آن را توسللعه دهند.  با اين توضيح 
چند پرسش مطرح مي شود؛ آيا عيسي كانتري بيش از 
اطاعات و آمار دقيق كميته تخصيص آب وزارت نيرو از 
ميزان استحصال و مصرف آب در خوزستان دارد؟ اينكه 
اگر قرار به بهينه سللازي مصرف آب به ويژه در كشاورزي 

باشد فقط خوزستان است كه بايد مصرفش را بهينه كند ؟
آياانتقالآبازخوزستانصرفاقتصاديدارد؟

در چهار سللال اخير كه موضوع آب به يكي از بحث هاي 
محوري تبديل شده است انديشللكده آب به همت اتاق 
بازرگاني كرمان نشست هاي مختلف كارشناسي در زمينه 
مديريت مصرف آب برگزار كرد. يكي از مقاصد طرح هاي 
انتقال آب نيز همين استان كرمان اسللت. كرمان به آب 
براي بخش كشاورزي و صنعت نياز دارد تا آنجا كه گفته 
مي شود شللركت گل گهر براي توليد فوالد آب چاه هاي 
كشللاورزي منطقه را خريداري كرده اسللت. اما اين كار 
همه نياز صنعت و كشللاورزي كرمللان را برطرف نكرده 
اسللت تا آنجا كه طرح انتقال آب از بندرعباس به كرمان 
مطرح شللد. طرحي كه براسللاس آن آب دريا شيرين و 
پس از پمپاژ به كرمان مي رسد. در اين شيوه برآورد شده 
است كه هر مترمكعب آب بين 10 تا 12هزارتومان براي 
مصرف كننده در كرمان آب مي خورد.  حال فرض كنيد 
قرار باشد از خوزسللتان و با وجود كوه هاي زاگرس با حفر 
تونل و كانال كشللي يا لوله گذاري آب به دشللت مركزي 
ايران منتقل شود. چه ميزان برق براي پمپاژ آب مصرف 
خواهد شللد و هر مترمكعب آب براي مصرف در كرمان 
چه مقدار براي دولت تمام مي شللود؟ اينجاست كه بايد 
به پرسش »غامرضا شللرفي« نماينده مردم خوزستان 
در مجلس شوراي اسامي انديشيد؛ »طرح انتقال آب از 
كرخه به آبادان و خرمشهر در قالب طرح غدير كه قرار بود 
در يك شيب مثبت آب شللرب مردم را تامين كند هنوز 
كامل نشده است حال آنكه مي خواهند آب را براي انتقال 
به فات مركزي ايران با شيب منفي و فاصله بسيار پمپاژ 
كنند.  به جز پرسش ديگري در مورد طرح هاي انتقال آب 
مطرح است؛ آيا به جز آب شرب انتقال آب براي كشاورزي 
و صنعت به صرفه و اقتصادي هسللت؟ اين پرسش وقتي 
تامل برانگيز تر مي شللود كلله به خاطر آوريم »محسللن 
جالپور« 30 شللهريور1393 به عنوان نايب رييس وقت 
اتاق بازرگاني، معادن و كشللاورزي گفت: جاي ناراحتي 
دارد از اينكه در 50 سللال گذشللته بر اساس قيمت هاي 
امروز حدود 80 ميليللارد دالر آب مصرف كرده ايم و تنها 

30 ميليارد دالر درآمد از محل صادرات پسته داشته ايم. 
اگرخوزستانيهانگرانانتصابكالنتريبودند

مرداد گذشته و به هنگام معرفي وزراي پيشنهادي چند 
جريان اعتراض اجتماعي شللكل گرفت. مهم ترين آنها 
فشللار سياسللي -  اجتماعي بر نمايندگان اسللتان هاي 
خوزستان و چهارمحال و بختياري در مجلس ايجاد كرد. 
اين حركت ها كلله با كانال هاي تلگرامللي و كمپين هاي 
تلگرامي نظير »صللداي پاي آب« ماجللراي طرح انتقال 
آب بهشت آباد و سدسللازي هاي مختلف بر كارون را نقد 
مي كردند »حبيب اهلل بيطرف« را هدف حمات انتقادي 
خود قرار دادند. گرچه نمي توان عدم راي اعتماد مجلس 
به بيطرف را ناشللي از فعاليت صرف اين حركت دانست 
اما كمپين »نه به بيطرف« فرصت طرح مسائلي درمورد 
مديريت وزارت نيرو در بحللث آب را فراهم كللرد. در آن 
زمان موضوع ديگري نيز مطرح بللودو آن اينكه وزير نيرو 
بايد وزيري محيط زيسللتي باشد. شللايد طرح كنندگان 
اين شللعار كلله از فعاالن محيط زيسللتي خوزسللتان و 
چهارمحالي بودند از اين نكته غفلللت كردند كه رييس 
سللازمان حفاظت محيط زيست هم بايد محيط زيستي 
باشد و چه بسا وزراي صنعت، نفت و جهادكشاورزي هم 
بايد روحيه اي محيط زيستي داشته باشند.  اينك بيش 
از هر زمان ديگري اقدام عيسللي كانتري نشللان دهنده 
آن اسللت كه چه خطري در مورد طرح هاي فاقد مطالعه 
كارشناسي اقتصاد ومحيط زيست را تهديد مي كند زيرا 
طرح هاي انتقال آب ساده ترين نسللخه ها براي حل يك 
مشكل است و عموما اقتصادي هم نيستند.  دكتر صديقه 
ترابي، رييس سابق كميته تخصيص آب وزارت نيرو كه 
اينك مشاور معاون وزير در امور آب است با اشاره به اينكه 
جغرافياي ايران به دو اقليم خشك و بياباني با 5/84درصد 
و اقليم 14/5درصدي مرطوب و نيمه مرطوب اين سوال 
را مطرح كرد و توضيح داد: آيا نخستين راهكار حل مساله 
85درصد از مساحت كشور انتقال آب بوده است؟ نياييم 
تصميم را صرفا در آب بسنجيم. آيا ما براي آن 85درصد از 
مساحت كشور كه آب نداريم راهكار ديگري براي معيشت 
و اشتغال نداشته ايم؟  رييس سابق كميته تخصيص آب 
وزارت نيرو در تشللريح اين موضوع افزود: تجربه مصر بر 
همين موضوع عدم انتقال آب اصرار داشللت و شكسللت 
خورد. در تجربه مصر 95درصد اقليم اين كشور بياباني و 
فقط 5درصد در جوار رود نيل غيرخشك بود. كشور مصر 
سللال ها در برابر انتقال آب بين حوضه اي مقاومت كرد و 
نتيجه تراكم جمعيت در جوار نيل بود. سال ها مصر دنبال 
اين بود كه جمعيتش را متمركز كنللد و اجازه انتقال آب 
را ندهد. اما بعد از اصللرار بر اين موضوع و تمركز جمعيت 
در كنار نيل باشرايطي مواجه شد كه مجبور شدند عاوه 
بر انتقال آب امتيازات ديگري بدهند تا جمعيت در نقاط 
خشك و بياباني هم ساكن شوند.  دكتر ترابي همچنين 
تاكيد كرده است: اتفاقا من هم معتقدم كه به اين پرسش 
جواب دهيم؛ چرا بايد بيشللترين توليدات و محصوالت 
كشاورزي در استان كرماني انجام گيرد كه كمترين بارش 
را دارد. اين موضوع به آب برنمي گردد به اين مربوط است 
كه ما مي خواهيم چه كار كنيم. اشكال ما اين است كه فكر 

اين اجاس اضطراري با ابتكار مشترك تركيه و ايران، 
پس از رايزني و مكالمه تلفني حسللن روحاني و رجب 
طيب اردوغللان، روسللاي جمهوري اسللامي ايران و 
تركيه برپا شللد. حضور گسترده كشللورهاي اسامي 
نشللان دهنده اهميت قدس شللريف و فلسطين براي 
امت اسامي اسللت. اين اجاس اضطراري كه درست 
به فاصله چند روز از اعام آن به سللرعت برگزار شللد، 
حكايللت از اهميت موضللوع قدس و سللرزمين هاي 
فلسطيني براي كشورهاي اسامي دارد. در عين حال 
عدم حضور چند كشور مانند عربستان سعودي، بحرين 
و مشللاركت نازل آنها در سللطح هيات هاي دون پايه، 
افشاكننده جهت گيري و نگرش مسووالن اين دسته از 
كشللورها از يك طرف در مخالفت با آرمان فلسطين و 
از طرف ديگر همسللويي با امريكا و رژيم صهيونيستي 
اسللت. اقدام نابخردانه دونالد ترامللپ، رييس جمهور 
امريكا در اعام پذيرش قللدس به عنوان پايتخت رژيم 

صهيونيسللتي و امضاي فرمللان جابه جايي سللفارت 
امريكا از تل آويو به قدس اشللغالي، موجب شد تا بيش 
از هر زمان ديگر، كشورهاي اسللامي به توطئه اي كه 
از سوي استكبار و رژيم صهيونيستي عليه آنها طراحي 
شده است پي ببرند. از سوي ديگر اين اقدام باعث انزوا 
و رسوا شدن كشورهايي مانند سعودي شد كه خود را 
پشت نقاب خادم الحرمين پنهان كرده اند. شرايط امروز 
منطقه خاورميانه بسيار سيال و ناپايدار است. چناچه 
كشللورهاي منطقه به اهميت اين موضوع و حسللاس 
بودن شللرايط توجه نكنند، به سللادگي در دام توطئه 
مشللترك مثلث امريكا، اسللراييل و سللعودي گرفتار 
خواهند شللد. امريكا كه خود را در عرصه هاي مختلف 
بازنده مي بيند، از يك سو بر حمايت بيشتر خود از رژيم 
صهيونيستي كمر همت بسللته و از ديگر سو با اجراي 
سياست اشللغال و تبعيض به گسللترش تروريسم در 
منطقه دامن زده است. در اجاس اخير امنيتي در رم، 

يك ژنرال بازنشسللته امريكايي اعام كرده  بود نگراني 
بزرگ »مراجعت داعشللي هاي اروپايي به كشللورهاي 
خود« است؛ معناي پنهان در اين جمات اين است كه 
امريكا و متحدان غربللي اش تاش مي كنند كه داعش 
همچنان در منطقلله خاورميانه بماند و داعشللي ها به 
خانه بازنگردند و به اقدامات تروريستي خود در منطقه 
خاورميانه ادامه دهند. در حقيقت تروريسم و حمايت از 
رژيم صهيونيستي دو روي يك سكه اند؛ دو سياستي كه 
امريكا و همپيمانانش مرموزانه دنبال مي كنند. مواضع 
قاطع كشورهاي شللركت كننده به ويژه رييس جمهور 
اسامي ايران، حسللن روحاني و رييس جمهور تركيه، 
رجب طيب اردوغان، حاكي از آن است كه امريكا بيش 
از هر زمان اعتبار نداشللته خود را از دست داده است و 
بيش از پيش منزوي شده اسللت. اقدام آقاي ترامپ به 
جز رژيللم صهيونيسللتي و يكي دو كشللور ديگر هيچ 
حامي در جهان نداشت. چنين سطحي از انزواي اياالت 

 نامه محرمانه رييس سازمان حفاظت محيط زيست
 به معاون اول درباره آب چه پيامدي داشت؟

انتقال هاي  پردردسر

بللدون ترديد چيللن بزرگ ترين 
اقتصللاد را از منظر گسللتردگي 
و تنوع به خللود اختصللاص داده 
و در بسللياري از مللوارد همتايي 
برايللش متصور نيسللتيم، تا آنجا 
كه كمپاني بللزرگ دنيا يا قطعات 
ايللن  در  را  محصوالت شللان 
كشور مي سازند يا به سللفارش آنها خود محصول نهايي 
شركت هاي شان در چين توليد مي شود؛ به همين دليل 
در منظر اقتصادي بسياري از اتفاقاتي كه در اين كشور رخ 
مي دهد براي كل جهان حايز اهميت بوده و اقتصاد هاي 
پيشرفته و نوظهور تحركات اقتصادي اين كشور را دنبال 
مي كنند. اضاع اقتصاد چين از هر منظر قابل بررسللي و 
كنكاش است و خوب اسللت كه فعاالن اقتصادي، به ويژه 
در حوزه سللرمايه گذاري با نگاه تيزبيني تمام مسائل اين 
كشور شرق آسيا را مورد بررسي قرار دهند تا در بسياري 
از معادالت خود با مشكل روبه رو نشوند. گفتم معادالت!؟ 
بله، از نظر بنده امروزه همه معادالت؟! اقتصادي در جهان 
يك سوي آن به چين ختم مي شللود و اگر اقتصادداني به 
اخبار و اطاعات اقتصادي چين آگاه نباشللد شايد بتوان 
گفت در گذشللته اقتصادي مانده و كمتريللن تحرك و 
به روزآوري را براي خود در حال رقم زدن است. پس براي 
آنكه از وضعيت كلي اقتصاد جهان عقب نمانيم هميشه 
نگاهي به وضعيت اقتصادي چين هم داشللته باشلليم تا 
بررسي هاي قدرتمند تري را در اقتصاد بتوانيم رقم بزنيم و 
مهم است بدانيم بخش مهمي از اخبار و اطاعات اقتصادي 
در كشور چين توسط دولت خود اين كشور رقم مي خورد 
و نشات غير دولتي ندارد و اتفاق مهمي كه اين روزها بسيار 
از اهميت ويژه برخوردار است كسري بودجه اي است كه 
به نظر گربانگير اين كشور خواهد شد. نكته قابل توجه و 
بسيار بااهميت اين اسللت كه چين بتواند كسري بودجه 
خود را براي سال 2018 حداكثر تا 3 درصد نگه دارد. يك 
مركز اطاع رساني دولتي در چين كه وابسته به كميسيون 
توسللعه و اصاحات آوانس برنامه ريزي اقتصادي چين 
اسللت، عنوان كرد: »در سللال 2017 چين توانسللت با 
كسري بودجه 3 درصدي توليد ناخالص داخلي را حفظ 
كند كه نسبت به سال 2016 بدون تغيير بوده است.« اين 

درحالي اسللت كه همه اقتصاددانان بر اين باورند همين 
روند بايد در اقتصاد چين ادامه پيدا كند و كسري بودجه 
اين كشللور نبايد از 3 درصد فراتر برود. زيرا در آن صورت 
براي تامين مالي بسللياري از طرح هاي و پرژه هاي عظيم 
دولت اين كشور به مشكل برخورد خواهد كرد. بسياري 
از دانشللمندان در حوزه فناوري بر اين باورند دولت چين 
سللرمايه گذاري بزرگي را در اين حوزه انجام داده و بدون 
شللك در صورت باال رفتن كسللري بودجه در اين كشور 
بيشترين آسيب را طرح هاي اينچنيني خواهند خورد زيرا 
طرح هايي براي آينده جهان هستند و مديريت نيازهاي 
امروز اين كشور. دليل بسلليار مهم ديگري را كه مي توان 
براي عدم اين رشد كسللري بودجه در سال 2018 چين 
در نظر گرفت آن باشد كه در سال آينده ميادي با افزايش 
12 درصدي تامين مالي اجتماعي در اين كشللور روبه رو 
هستيم كه براي به دسللت آوردن به يك حد نصاب ثابت 
در اقتصاد بايد ميزان كسري بودجه توسط دولت را مهار 
شود. در غير اين صورت با يك كسللري بودجه بيش از 3 
درصد و افزايش 12 درصدي تامين مالي اجتماعي دولت 
چين به يك مشكل اساسي برخواهد خورد كه نه تنها براي 
سال آينده ميادي بلكه به صورت جاري حداقل تا 5 سال 
آينده به دنبال سياست هاي اقتصادي اين كشور خواهد 
بود و به يك معضل بزرگ براي اين كشور تبديل خواهد 
شد. البته نبايد اين نكته بااهميت نيز فراموش بشود كه اگر 
چين بخواهد در پرداخت بدهي هاي خود دچار مشللكل 
بشود بسلليار مهم اسللت كه از 6/5 درصد توليد ناخالص 
داخلي عقب نماند. بله توليد ناخالص داخلي اتفاق بسيار 
مهمي است كه مي تواند به تنهايي بسياري از مشكات 
اقتصاد پيش روي چيللن را حل كند و اگر اين سياسللت 
اقتصادي را براي سال ميادي آينده به دست آورد بدون 
هيچ مشللكلي از كسللري بودجه عبور خواهد كرد. البته 
آمارهاي رسمي هم جز اين را نشان نمي دهند. چنانكه در 
سه ماهه سوم امسال چين توانسته رشد 6/8 درصدي را 
در توليد ناخالص داخلي رقم بزند كه اين رشد نويد دهنده 
آن است كه اين كشور بتواند به راحتي براي سال ميادي 
آينده به رشد 6/5 درصدي دست يافته و از معضل كسري 

بودجه عبور كنند. 
كارشناس اقتصادي 

 بهرام سللبحاني، مديرعامل فوالد مباركه اصفهان گفت: 
توليد محصوالت اين مجتمع صنعتي در پنج سال گذشته 
30 درصد رشد داشت و روند افزايش توليد در اين مجتمع 
صنعتي از سال 70 تاكنون همچنان صعودي بوده است. 
وي رشللد توليد محصوالت فوالد مباركه در سال جاري 
نسبت به سال گذشللته را 14 درصد اعام كرد. سبحاني 
گفللت: ظرفيت توليد مجموعلله فوالد مباركلله در حال 

حاضر 10 ميليون و 300 هزار تن اسللت كه با راه اندازي 
فوالد سپيد دشللت و توسللعه فوالد هرمزگان به بيش از 
13 ميليون تن خواهد رسلليد. وي با بيان اينكه ظرفيت 
توليد محصوالت مجموعه فوالد مباركه تا سال 1404 به 
25 ميليون تن مي رسد، افزود: برنامه جامع و مشخصي 
براي افزايش توليد و رسيدن از رقم 13 ميليون تن به 25 

ميليون تن وجود دارد. 

 به كارگيللري آمار هللا و داده ها در 
برنامه ريللزي در دنيللا از قدمتي 
و  اسللت  برخللوردار  طوالنللي 
امروزه بللا ورود به عصللر فناوري 
اطاعات و ارتباطات و همچنين 
پيدايي ابزار هللا و نللرم افزارهاي 
گوناگون بللراي انجام تحليل هاي 
آماري، كاربرد آمار در امر برنامه ريزي، سياسللتگذاري و 
تصميم سازي هاي ملي بيش از گذشته تجلي يافته است 
و در نتيجه توسعه اين علم، اطاعات و محصوالت آماري 
در حوزه هايي نظير اقتصاد، جامعه شناسي، روانشناسي، 
بازاريابي، بهداشت و درمان و بيمه براي شناخت و بررسي 
علمي پديده هاي مجهول و ناشناخته به اشكال مختلف 
خودنمايي كرده است. در عين حال محصوالت و توليدات 
آماري مختلف شامل آمار مربوط به نتايج سرشماري در 
خصوص جمعيت و مسكن، درآمد، توليدات ملي، ميزان 
شهرنشيني، نرخ طاق و وضعيت اشتغال همواره منتشر 
مي شود كه لزوم توجه بيشللتر به آمار و ارقام انتشار يافته 
و به كار گيللري آنها در تدوين سياسللت هاي توسللعه اي 
كشللور را مي طلبد. در حقيقت با بهره گيري از اين گونه 
آمارها از سللوي برنامه ريزان امكان تجزيه و تحليل دقيق 
وضعيت اجتماعي كشللور و همچنين مشللاهده تصوير 
كان اقتصاد كشور از رهگذر اسللتفاده از آمار و داده هاي 
رسمي توليدشده توسللط نهادهاي متولي آمار ميسر و 
فراهم مي شود. به طور نمونه با مشاهده روندهاي آماري 
گوناگون در حوزه آسيب هاي اجتماعي نظير آمار جرم و 
جنايت، تعداد پرونده هاي قضايي در كشللور و همچنين 
تعداد خودكشي و معتادان كشللور مي توان وضعيت در 
حال وقوع پديده هاي مختلف از نقطه نظر اندازه، شدت و 
حجم و پراكندگي آن در مقياس ملي و منطقه اي را رصد 
و پايش كرد و در حوزه اقتصاد و جمعيت هم با بررسللي 
دقيق و موشللكافانه اطاعات آماري در حللوزه نرخ تورم، 
تعداد شاغلين و بيكاران، نرخ زادوولد، حساب هاي ملي، 
ميزان صادرات و واردات، برنامه ريللزان قادر خواهند بود 
به پروفايلي دقيق از وضعيت اقتصاد كشللور دست يابند 
و پيداست شللاخص هاي اجتماعي و اقتصادي قادرند به 
مثابه ابزار جهت ياب و مسلليرياب روند هللاي اجتماعي، 
اقتصادي و فرهنگي از طريللق بازنماياندن واقعيت هاي 
مغفول مانده عمل كنند. امللروزه رويكردهاي جديد در 
سازمان ها و مراكز آماري پيشللرفته توليد كننده آمار در 
دنيا به سللمت گللردآوري، توليد، پردازش، اسللتخراج و 
تحليل حجم عظيمللي از اطاعات آماري با اسللتفاده از 
روش هاي داده كاوي و كان داده ها به منظور گسللترش 
پايگاه هاي داده كشللف دانش، تهيه و پردازش داده هاي 
باكيفيت و توسعه مدل هاي ويژه براي مديريت با كيفيت 
داده ها حركت كرده اسللت كه به نظر مي رسللد در آينده 
در كشللور ما هم بتوان براي پايش وضعيت توسعه علم، 
فناوري و نوآوري در كشللور، تحليل وضعيت بازرگاني و 
تجارت، سنجش وضعيت آموزش و مهارت دانش آموزان 
و دانش آموختگان دانشگاهي، انعكاس وضعيت توليدات 
بخش صنعت، آمللار كشللاورزي و خدمات در كشللور، 
سللنجش بهره وري و ارزيابي توسللعه انسللاني و توسعه 
پايدار، بررسللي وضعيت تللراز تجارت خارجللي و ميزان 
صللادرات و واردات، نماياندن وضعيت بهزيسللتي و رفاه 
جامعه و همچنين سنجش سللرمايه فكري، اجتماعي و 
فرهنگي از اين شيوها بهره جست كه در زمره كاركردهاي 
جديد شللاخص هاي برآمده از آمارهاي رسمي در دنياي 
پيچيده امروز به شللمار مي روند. در عين حال درراستاي 
تحقق راهبرد افزايش ظرفيت هاي پژوهشللي و تحليلي 
نظام آماري بر اسللاس راهبرد هاي 14 گانلله برنامه ملي 
آمار در برنامه ششم توسعه كشللور و به موازات پيدايش 
و گسللترش تكنيك هاي نويللن در آمار و ظهور شللاخه 
جديدي به نام »علم داده« ضرورت توجه بيشتر به كاوش 
و جسللت وجوي واقعيت ها و رويدادهاي قابل پيش بيني 
در حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي با شناسللايي و كشف 
الگوها و معناهاي نهفته و پنهان اجتماعي و اقتصادي از 

دل خيل عظيم آمارها و همچنين اسللتفاده از داده هاي 
غني و پربار براي نظام تصميم گير در كشور بيش از پيش 
احساس مي شود كه با ارايه تجزيه و تحليل هاي توصيفي و 
تجويزي و ارايه تفسير ها و استنتاج هاي روشنگرانه به اين 
امر جامه عمل پوشانده خواهد شد. از طرف ديگر با توجه 
به اهميت روزافزون آمارهاي رسمي ضروري است اعداد 
و ارقام و اطاعات آماري منتشللر شده با نگاهي عميق تر 
و ژرف تر از سوي مسووالن كشللور توجه شود تا بتوان در 
حوزه هاي اجتماعي و فرهنگي نيز يك سنجه درخوري 
براي تحليل نتايج طرح هاي آمللاري ارايه داد از همين رو 
نظر به اينكه در آستانه تدوين سللومين برنامه ملي آمار 
قرار داريم در سللال جللاري ضرورت دارد بللا به كارگيري 
تكنيك هاي آماري جديد در توصيف و تبيين تخصصي تر 
آمارها گام هاي جدي تر و اسللتوار تر برداشللت تا بتوان با 
كشف و شناسللايي روندهاي در حال تغيير اجتماعي و 
اقتصادي همراه با ارايه تفسير و تاويل هاي عيني، علمي 
و معتبر از سللوي صاحبنظران و پژوهشللگران مختلف 
نوزايشي آماري را در عرصه نظام آمار و برنامه ريزي كشور 
رقم زد كه به نظر مي رسد افزايش توان در ارايه تحليل هاي 
آماري توسط خبرنگاران و نويسندگان رسانه ها راهگشاي 
اين مسير باشللد.   در مقابل گهگاه اخباري به استناد آمار 
مركز آمار در خصوص موضوعات مختلف در رسانه هاي 
كشور انتشار مي يابد كه نمايانگر تفسير ها و تحليل هاي 
ناصواب از نتايج طرح هاي آماري اسللت بلله طوري كه با 
به كارگيري تكنيك هاي مختلف نظير اغراق و غلو، ايجاد 
ابهام و كلي گويي يللا بدون پرداختن دقيللق به جزييات 
آن و عدم ارايه اسللتدالل هاي مسللتند و همچنين خلق 
شللوك هاي آماري، موجي از ترديد و شللبهه نسللبت به 
صحت آمارها در جامعه به راه مي افتد كه طبيعي اسللت 
اين شللكل ناهمگون ظهور و بروز آمارها از عدم پردازش 
صحيح و دقيق آمارهاي منتشللره ناشي مي شود كه اين 
موضوع به كم اعتمادي و سخت باوري افكار عمومي نسبت 
به صحت آمارهاي تهيه و توليد شده توسط مراكز آماري 
منجر شده است كه قاعدتا نتيجه اين وضعيت به فقدان 
ساماندهي كافي و چندگانگي آمارها در كشور دامن زده 
است. رسانه هاي كشور مي توانند با تعمق و واكاوي بيشتر 
در محتواي سللاختاري آمارهاي منتشللره و همچنين 
پررنگ تر و برجسته كردن برخي از يافته هاي مهم آماري 
در بخش هاي اقتصادي، صنعتي، كشاورزي و اجتماعي در 
نيل به نظام آمار و برنامه ريزي پيشرفته در كشور كمك 

شاياني كنند. 
در طول اين سللال ها نظام آماري كشور با افت و خيزهاي 
فراواني در خصللوص تعيين مرجعيت آمللاري، تعاريف 
بيللكاري، موازي كاري هاي نهاد هللاي توليد كننده آمار، 
ادعاي محسللوس نبودن نرخ تورم و رشد اقتصادي افكار 
عمومي را تجربه كرده اسللت. اكنون و در اين برهه زماني 
حساس كه در آستانه تصويب سللومين برنامه ملي آمار 
كشور با همكاري دسللتگاه هاي اجرايي قرار داريم به نظر 
مي رسللد مركز آمار ايران با همكاري سللاير دستگاه ها و 
سازمان هاي توليد كننده آمار قادر خواهد بود با به كارگيري 
فناوري هاي نوين به سنجش سللطح پيشرفت و توسعه 
كشللور در موضوعات علم، فنللاوري و نللوآوري و پايش 
شللاخص هاي آموزشللي و سطح صنعتي شللدن و ساير 
اطاعات مورد نياز و مهم كشور را با همگرايي و همسويي 
ساير دستگاه هاي اجرايي كشور را با موفقيت انجام دهد 
همچنين درراسللتاي پياده سللازي و تحقق نظام آماري 
مدرن، رفع تناقضات و اختاف هاي آماري موجود ميان 
دسللتگاه هاي توليد كننده آمار در كشللور، توليد، ثبت و 
انتقال لحظلله اي اطاعللات و ايجاد سللامانه هاي آماري 
شبكه اي، دريافت داده هاي دسللتگاه هاي اجرايي كشور 
و ورود آن به ديتا سنتر مركز آمار از الزامات مهم به شمار 
مي رود كه با شكل گيري اين سامانه آماري يكپارچه ثبتي 
مبناي پيشرفته، در آينده اي نزديك شاهد نظام آماري با 
كيفيت مطلوب، پويا، كارآمد و مبتني بر داده هاي شبكه اي 

همساز و منسجم در كشور خواهيم بود. 
كارشناس   اقتصادي

بانك پاسارگاد براي دهمين سللال متوالي، از نفرات برتر 
آزمون سراسري سللال 1396 تقدير به عمل آورد.  در اين 
مراسللم به نفرات اول در هر پنج رشته تحصيلي 25 هزار 
سهم، به نفرات دوم 17 هزار و 500 سهم و به نفرات سوم 
12 هزار و 500 سهم بانك پاسللارگاد اهدا شد. همچنين 
برگزيدگان تا هر مقطعي كه در داخل كشور ادامه تحصيل 
دهند بورسلليه بانك خواهند بود و ماهانه مبلغ 660 هزار 
تومان دريافت خواهند كرد.  در اين مراسم حضرت آيت اهلل 
دكتللر سلليدمصطفي محقق داماد رييس هيللات امناي 
دانشگاه خاتم طي سخناني، ضمن تفسير آيات شريفي از 
قرآن كريم گفت: كار بزرگ براي انسان خشيت مي آورد. 
هر چه علم بيشتر باشد، انسان بيشتر در برابر عظمت خدا 
سر فرود مي آورد. عالمان خشلليت دارند، يعني دلي نرم 
پيدا مي كنند.  وي در خصوص اهداف واالي دانشگاه خاتم 
ادامه داد: دانشللگاه خاتم ايللده اي در دل مديريت محترم 
اين مجموعه اسللت و ان شللاءاهلل به اين اميد مي رسد كه 
استنفوردي در داخل كشور ايجاد شود. چراكه در تحقق 
اين هدف از هيچ كوششي فروگذار نمي كنند. وي تصريح 
كرد: نمونه اي از اين توجه، تقدير و حمايت از برگزيدگان 
كنكور سراسري است. در كشور، متاسفانه از استعدادها و 
توانمندي ها قدرداني نمي شود و اميدواريم همه افرادي كه 
در كشور توانايي دارند، به دنبال استعدادهاي برتر كشور 
باشند و در حد توان از اين استعدادها حمايت كنند.  وي در 
پايان افزود: پيامبر اكرم)ص( در آخرين روزهاي عمرشان 
فرمودند من براي فقر امتم در آينده نگران نيسللتم، بلكه 
نگران سوءمديريت هستم. اگر مديريت خوب باشد، فقر 
وجود نخواهد داشللت.  در ادامه مراسم، دكتر سهراب پور 
قائم مقام بنياد ملي نخبگان، ضمن تقدير از بانك پاسارگاد 
و دكتر مجيد قاسمي مديرعامل بانك به دليل حمايت هاي 
بي دريغش از علم در كشور گفت: دكتر قاسمي در مسير 
خوبي حركت كرده اند كه قدرداني و حمايت از برگزيدگان 
را در پي دارد. وي در خصوص دانشگاه خاتم و هدف رييس 
اين دانشللگاه تاكيد كرد: دكتر قاسللمي رييس دانشگاه 
خاتم، اين استنفورد را در ايران مي سازد. ايشان توانمندي 
بااليي دارند و خوش فكر هستند.  رييس كميسيون فني 

و مهندسللي فرهنگسللتان علوم ادامه داد: بنده 13 سال 
رييس دانشگاه شللريف بوده ام و پس از آن 7 سال در بنياد 
ملي نخبگان مشللغول بللوده ام. حمايت مللا در اين بنياد 
بيشتر در حوزه دانشللجويي بوده اسللت و اكنون وظيفه 
ما كمك به اشتغال اين نخبگان اسللت. تمام ارگان ها در 
حال تاش براي ايجاد شغل هستند. همچنين در مقاطع 
پايين تر هم، استعداديابي آغاز شللده است. خوشبختانه 
بسللياري از اين نخبللگان در حال حاضللر در بخش هاي 
مختلف كشللور مشغول خدمت هسللتند.  دكتر قاسمي 
مديرعامل بانك پاسارگاد نيز در اين مراسم ضمن تبريك 
به برگزيدگان كنكور سراسري گفت: هدف ما در دانشگاه 
خاتم، عبور از دانشگاه استنفورد است و اميدواريم پرچمي 
كه ما به دست گرفته ايم در دست عزيزان هيات علمي ما 
ادامه پيدا كند.  وي ادامه داد: در همين سللال ها، نگاه بلند 
اعضاي هيات علمللي در فعاليت هاي دانشللگاه نمود پيدا 
كرده است. دانشللگاهي كه با تغيير و تحول در سال 90، 
ظرف مدت 4 سللال از يك موسسلله آموزش عالي با تمام 
سللختگيري هاي وزارت علللوم در ارتقاي موسسللات، به 
دانشگاه تبديل شد.  دكتر قاسللمي در خصوص تقدير از 
نفرات برتر كنكور سراسري تصريح كرد: ما به ازاي تشويق 
و تكريم، هيچ گونلله تعهدي از اين عزيللزان نمي گيريم و 
ايشان آزاد هستند كه هر جا مايل باشند به اشتغال بپردازند.  
رييس دانشگاه خاتم با اشللاره به برخي از دوره هاي برگزار 
شده داخلي و بين المللي در دانشگاه خاتم افزود: در سال 
جاري ما با همكاري دانشگاه سللوربن فرانسه دوره بسيار 
تخصصي را برگللزار كرده ايم كه در اين دوره فشللرده 60 

واحد درسي در دانشگاه خاتم و 60 واحد درسي در فرانسه 
ارايه مي شود. همچنين رشته اقتصاد نظري را با همكاري 
نخبگان مان كه به كشور بازگشللته اند، آغاز كرده ايم.  وي 
تاكيد كرد: ما بايد زيرساخت هاي مناسبي را براي بازگشت 
نخبگان به كشور فراهم كنيم. مي توانيم با مديريت بهتر 
منابع محدود، امكانللات خوبي را در اختيللار اين عزيزان 
قرار دهيم. سرمايه هاي اصلي كشور، سرمايه هاي انساني 
هستند. ما در بانك پاسارگاد نيز به اين موضوع اعتقاد داريم. 
بنابراين از عزيزان نخبه با رتبه هاي باال حمايت مي كنيم.  
دكتر قاسمي در پايان با اشاره به گوشه اي از موفقيت هاي 
بين المللي بانك پاسارگاد تصريح كرد: كسب عنوان بانك 
برتر ايران، براي سومين سال متوالي طبق ارزيابي موسسه 
معتبر يوروماني، بانك برتر ايران در سال 2016 و همچنين 
بانك برتر اسامي در سللال 2017، طبق بررسي موسسه 
معتبر بنكر بخشي از موفقيت هاي بين المللي بانك پاسارگاد 
است. اين توفيقات با تاش شبانه روزي همكاران مسوول و 
متعهد ما به دست آمده است. شما فرزندان عزيز نيز با تاش 
بسيار، بايد پله هاي موفقيت را طي كنيد.  رتبه سوم كنكور 
سراسري سال87: در بانك پاسللارگاد گوش هاي شنواي 
بسياري براي شنيدن دغدغه هاي نخبگان وجود دارد در 
ادامه مراسم، ساناز يوسللفي، رتبه دوم رشته علوم انساني 
كنكور سال 87 گفت: در بانك پاسارگاد گوش هاي زيادي 
هست كه دغدغه هاي ما را بشنوند. حمايت هاي معنوي 
بانك هر ساله تداوم داشته است. اين بانك به عنوان نهادي 
كه هيچ منفعت و چشم داشللتي ندارد، به طور مستمر در 
تقدير و حمايت از برگزيدگان كنكور سراسري گام برداشته 

است. 
وي ادامه داد: تاسيس دانشللگاه خاتم با چنين كيفيتي 
نشان از آن دارد كه مديران اين مجموعه گام هاي بزرگي 
در جهت رشد و توسعه پايدار كشور برداشته اند. يوسفي 
تصريح كرد: ما قول مي دهيم كه هيچگاه فارغ از تحصيل 
نمي  شويم و تا جايي كه توان داريم براي رشد كشور گام 
برمي داريم. ما يللاد گرفته ايم كلله بايد دغدغلله مردم را 
داشته باشلليم و توفيق اين خدمت نصيب بندگان خاص 

خدا   مي شود. 

بانك پاسارگاد از نفرات برتر كنكور سراسري سال 1396 تقدير كرد
 اخبار اقتصللادي ديروز بللاز هم همچللون روزهاي 
گذشللته حول محور تحليل هاي مختلللف از اليحه 
بودجه گذشللت. اخباري كه از پيشنهادات مختلف 
براي قيمت بنزين شللروع شللده و تا شللرعي بودن 
گوشت روسي كه روز سه شنبه خبر آن منتشر شده 
بود ادامه يافت. با اين حللال در راس اخبار اقتصادي 
مي توان از درخواست رييس سابق سازمان مديريت 
و برنامه ريللزي در دولت اصاحللات صحبت كرد كه 
از دولت خواسللته است تا سللهم بخش خصوصي از 
اقتصاد را افزايش دهد. در عين حال پيش بيني رشد 
10 درصدي قيمت دالر نيز از اخبللار قابل توجه روز 

گذشته بوده است. 
دولتكمبودبودجهعمرانيرابامش�اركت

بخشخصوصيجبرانكند
 حميدرضللا بللرادران شللركا، 
اقتصللاددان و رييس سللازمان 
مديريت و برنامه ريزي در دولت 
اصاحللات درمللورد تاثيرات و 
داليل كاهش بودجلله عمراني 
كشور، گفت: معموال در سيستم 
بودجه بنللدي ايللران، در خصوص بودجلله عمراني، 
البي گري بيللش از هر مورد ديگللري كارآيي دارد. به 
عنوان نمونه يك نماينده مجلس، بر اساس توجيهاتي 
كه دارد، راه اندازي پروژه اي را در حوزه انتخاباتي اش 
مناسب ارزيابي مي كند. بر همين اساس بايد گفت كه 
دولت در برنامه عمراني خللود، معموال برنامه خاصي 
ندارد تا اولويت هاي عمراني را مشخص و معين كند و 
آن را در اليجلله بودجه اعمللال كند. وي با اشللاره به 
رويكرد كشللورهاي پيشللرفته در قبللال پروژه هاي 
عمراني و مقايسلله آن با ايران گفت: در حال حاضر، 
چند سللالي اسللت در دنيا ايللده جديللدي در مورد 
پروژه هاي عمراني به راه افتاده و از قضا موثر هم واقع 
شده است. وي در پاسخ به اين سوال كه چرا در حالي 
كه كل بودجه كشللور حدودا 6 درصد رشللد داشته 

است، اما شاهد كاهش 15 درصدي در بخش بودجه 
عمران هستيم، گفت: اين همان قسمت غم انگيز قصه 
است و نشان از اين دارد كه دولت در حال بزرگ شدن 
اسللت و بودجه هاي جاري در حال غلبلله بر بودجه 
عمراني هستند. در سللال هاي گذشته نيز اگر رقمي 
براي بودجه عمراني در نظر گرفته شده، دولت ناگزير 
شللده در پايان سللال، عمده اين بودجه عمراني را به 
سللمت بودجه جاري تغيير مسللير بدهد و آن را در 
بخش هاي جاري هزينه كند. در حقيقت اين بودجه 
بلله بخللش عمرانللي تخصيللص داده نمي شللد. 
برادران شركا با اشاره به ضعف بخش خصوصي و تاثير 
آن بر روال پروژه هاي عمراني ايران گفت: ما نياز داريم 
كه بخللش خصوصي خللود را تقويت كنيللم. در اين 
زمينه، چند كار مناسب بايد انجام دهيم. يكي اينكه 
بايد فضاي كسللب و كار و شللرايط اقتصادي كشور و 
روابللط بين المللللي را به نوعللي تغييللر بدهيم كه 

سرمايه گذار خارجي را جذب كنيم.  اعتماد آنالين
10ميليارددالرازدولتطلبداريم

عبللاداهلل عبداللهللي، فرمانللده قللرارگاه سللازندگي 
خاتم االنبيا از طلب 30هزار ميليارد توماني )10ميليارد 
دالر( اين قرارگاه از دولت خبرداد. ستاره خليج فارس 
از 10 روز پيش بنزين يورو 5 توليللد مي كند. قرارگاه 
خاتم در دوران دفاع مقدس در حوزه هاي مهندسللي 
رزمي نقشي بي بديل ايفا كرد و پس از جنگ تحميلي 
مقرر شللد از اين تجهيللزات و نيروي انسللاني قرارگاه 
اسللتفاده شللود. طبق اصل 147 قانون اساسللي،  اين 
مجموعه براي كمك به دولت و آباداني كشللور ايجاد 
شللد. وي با بيان اينكلله دوره حيات قللرارگاه بر چهار 
مرحله استوار اسللت، اظهار داشت: بازسللازي پس از 
هجمه دشمن، سازندگي، توسللعه مسووليت پذيري 
و تجربه انللدوزي، انحصارشللكني، رصللد گلوگاه ها و 
الگوآفريني، طراحي و اجللراي پروژه هاي بزرگ نظير 
پروژه هاي پااليشگاهي، سللد، راه آهن، بنادر و خطوط 

انتقال از اين موارد است. فارس

از نقش بخش خصوصي در اقتصاد تا بدهي دولت 

طي هفته گذشللته اروپا از مذاكرات با تركمنستان براي 
واردات گاز خبر داد. قزاقستان نيز كارگروهي مشترك با 
آذربايجان براي صادرات گاز به اروپا از مسللير آذربايجان و 
تركيه تشكيل داد. در اين ميان، صادرات گاز روسيه به اروپا 
ركورد تاريخي شكسته و در حالي كه مسكو روي دو پروژه 
خط لوله جديد به اروپا كار مي كنللد، يك كارخانه عظيم 
توليد گاز مايع براي صادرات افتتاح كرد.  در اين ميان آنچه 
ديده و شنيده نمي شود، حضور ايران در مذاكرات صادرات 
گاز به اروپا است؛ اگرچه مقامات جمهوري اسامي چندين 
بار گفته اند كه فعا تمركز كشور بر بازارهاي منطقه اي و در 

مرحله دوم بازارهاي آسياي شرقي است، نه اروپا. 
صادراتگازتركمنستانوقزاقستانبهغرب

هفته گذشللته نماينللده ارشللد اروپللا در امللور تركيه و 
تركمنسللتان اعام كرد كه مذاكراتي با دولت عشق آباد 
براي صادرات گاز بلله اروپا از طريق آذربايجان آغاز شللده 
است. روسيه و ايران به ترتيب در ابتداي سال هاي 2016 و 
2017 خريد گاز تركمنستان را متوقف كردند و اكنون تنها 
چين )حدود 30 ميليارد متر مكعب در سال( و آذربايجان 
به مقدار اندكي مشتري گاز اين كشور هستند. ماه گذشته 
سايت رسمي رياست جمهوري تركمنسللتان اعام كرد 
كه اين كشور آماده صادرات گاز به كشورهاي عضو سابق 

اتحاديه جماهير شوروي و اروپاي شرقي است. 
مراد آركايف، رييس شركت »تركمن گاز« نيز گفته كه اين 
كشور قبا نيز صادركننده گاز به روسيه و برخي كشورهاي 
عضو شوروي بود.  روسلليه در سال 2008 مشتري ساالنه 
40 ميليللارد متر مكعب گاز تركمنسللتان بللود كه طي 
سال هاي بعد اين رقم را به صورت چشمگير كاهش داد و 
در سللال 2015 به حدود 4/5 ميليارد متر مكعب رساند و 
نهايتا در ابتداي سال گذشته متوقف كرد.  ايران نيز ساالنه 
9 ميليارد متر مكعب از گاز تركمنستان را در سال 2016 
مي خريد كه از ابتداي سللال جاري به خاطللر بدهي 1/8 
ميليارد دالري به تركمنستان، دولت عشق آباد فروش گاز 
به ايران را متوقف كرد.  تركمنستان هم اكنون ساالنه 1/6 
ميليارد متر مكعب گاز در قالب سوآپ )معاوضه( به مناطق 
شللمال شللرق ايران تحويل مي دهد و ايران نيز به همين 
ميزان گاز تحويل آذربايجان مي دهد. بللراي صادرات گاز 
تركمنستان به غرب يا بايد ساخت خط لوله از درياي خزر 
به طول 300 كيلومتر آغاز شود، يا اينكه اين گاز از طريق 
خاك ايران حمل شود. در هر دو مورد ايران مخالفت خود 
را اعام كرده و روسيه نيز با ساخت خط لوله دريايي در خزر 
مخالف است.  راه سوم، صادرات گاز مايع »ال ان جي« يا گاز 
فشرده »سي ان جي« است. عمده توليد گاز تركمنستان از 
مناطق شرقي است كه با ساحل خزر حدود 700 تا 800 
كيلومتر فاصه دارد و بللا در نظر گرفتن عرض درياي خزر، 
بايد راهي 4500 هزار كيلومتري طي كند تا به بازارهايي 
مانند ايتاليا برسللد. در اين ميان هفته گذشته وزير انرژي 
قزاقسللتان اعام كرد كه گزينه صللادرات »ال ان جي« و 
»سي ان جي« از طريق آذربايجان به اروپا در حال بررسي 
است و در اين راستا كارگروه مشتركي با دولت باكو تشكيل 

شده است. 
قرار است خط لوله 3500 كيلومتري »دهليز جنوبي« 
از سواحل باكو تا ايتاليا در اواخر سال 2020 افتتاح شود 
و ظرفيت ابتدايي اين خط لوله براي انتقال گاز، ساالنه 
16 ميليارد متر مكعب است كه تمامي گاز توسط فاز دوم 
ميدان شاه دنيز جمهوري آذربايجان تامين خواهد شد.  
اما با نصب ايسللتگاه هاي تقويت فشار با هزينه چندين 
ميليارد دالر، قابليت حمل گاز ايللن خط لوله مي تواند 
به ظرفيت نهايي آن، يعنللي 31 ميليارد متر مكعب در 
سال برسد. براي راه اندازي فاز اول اين خط لوله نزديك 
40 ميليارد دالر سرمايه گذاري الزم است كه بيشتر آن 
انجام و تا قلب تركيه كشيده شده است. بخش اروپايي 

اين خط لوله نيز بيش از 50 درصد ساخته شده است. 
صادراتگازروسيهبهغرب

در اين ميان روسيه، به عنوان بزرگ ترين تامين كننده گاز 
اروپا، صادرات خود به اين اتحاديه را به شدت افزايش داده و 
به رقم تاريخي نزديك 180 ميليارد متر مكعب طي 11 ماه 
سال جاري رسانده است كه معادل كل صادرات گاز روسيه 

به اروپا در 12 ماه سال گذشته است. 
روسيه همچنين ساخت دو خط لوله موازي با ظرفيت 33 
ميليارد متر مكعب از درياي سللياه به تركيه را آغاز كرده و 
اخيرا ساخت اين خط لوله در آب هاي تحت مالكيت خود 
را به اتمام رسللاند و وارد آب هاي تركيه شللد. اين كشللور 
همچنين آماده ساخت »خط لوله دوم جريان شمالي« با 
ظرفيت 55 ميليارد متر مكعب انتقال گاز از طريق درياي 
بالتيك به آلمان مي شللود. هر دو پروژه قرار است تا سال 
2019 تكميل شللود.  در اين ميان، روسيه چند روز قبل 
فاز اول كارخانه توليد گاز مايع »يامللال« را راه اندازي كرد 
و فازهاي دوم و سللوم آن نيز سللال آينده يا اوايل 2019 
راه اندازي خواهد شد. ظرفيت توليد گاز مايع اين كارخانه 
16/5 ميليون تن در سال )نزديك 23 ميليارد متر مكعب( 
است.   اين پروژه بيشللتر براي صادرات گاز به آسيا در نظر 
گرفته شده اسللت. روسيه همچنين سللاخت خط لوله 
»قدرت سيبري« را تا نيمه تمام كرده و انتظار مي رود كه 
تا سال 2019 فروش ساالنه 38 ميليارد متر مكعب گاز به 

چين را از طريق اين خط لوله 4000 كيلومتري آغاز كند. 

صادراتگازايران
ايران فعا صادرات گاز به تركيه و عللراق را انجام مي دهد 
و بنا بر قراردادهللاي موجود، متعهد به صادرات سللاالنه 
28 ميليارد متر مكعب به اين دو كشللور است. البته فعا 
ايران نيمي از اين گاز را صادر مي كند و تا دو سللال آينده 
و تكميل خط لوله ششللم سراسللري در ايران و خط لوله 
بصللره در عراق، به ميزان ياد شللده خواهد رسللاند. به هر 
حال، ايران يك تفاهمنامه صادرات گاز به عمان به ميزان 
10 ميليارد متر مكعب در سال را نيز دارد كه فعا نه نهايي 
شده و نه مسللير دقيق خط لوله دريايي براي اتصال ايران 
به عمان مشخص شده است. خرداد ماه سال جاري مركز 
پژوهش هاي مجلس ايران گزارشللي منتشللر كرد كه به 
هزينه و سللود صادرات گاز ايران مي پرداخت. بر اسللاس 
اين ارزيابي، فعا صللادرات گاز ايران به اروپللا يا از طريق 
گاز مايع صرفه اقتصادي ندارد. اين گزارش هزينه توليد و 
صادرات گاز مايع را براي بازارهايي بللا فاصله 3 هزار تا 12 
هزار كيلومتر با ايران، حدود 13/3 تا 20/3 سنت براي هر 
متر مكعب برآورد كرده است. اين رقم براي صادرات گاز با 
خط لوله تا فاصله 4 هزار كيلومتري كمتر از گاز مايع و براي 

فواصل دورتر، باالتر از گاز مايع برآورد شده است. 
طبق اين گزارش، ميزان سود خالص صادرات گاز ايران به 
بازارهاي اروپاي شرقي در هر دو سناريو خط لوله يا »ال ان 
جي« حدود 3 تا 13 سنت به ازاي هر متر مكعب )بسته به 
قيمت 50 دالري يا 100 دالري نفت در بازارهاي جهاني( 
برآورد شده است.   اين گزارش مي افزايد كه در هر دو مورد، 
سود بسلليار اندكي به دست ايران مي رسللد و بهتر است 
كشور تمركز خود را به بازارهاي منطقه اي مانند خاورميانه 

و تركيه معطوف كند. البته اين گزارش نمي گويد چرا براي 
نمونه صادرات گاز نيجريه به تركيه با گذشللتن از مسير 
دريايي به فاصله بيللش از 10 هزار كيلومتر يللا صادرات 
گاز قطر به ژاپن با گذشللتن از همين ميزان فاصله توجيه 
اقتصادي دارد، اما براي ايللران ندارد.  با ايللن وجود، ايران 
اخيرا قرارداد 600 ميليون دالري با شللركت نروژي براي 
مايع سازي ساالنه 500 ميليون تن گاز فرآوري شده پارس 
جنوبي در عرشلله كشتي ال ان جي سللاز )FLNG( امضا 
كرد كه انتقادهايي را در داخللل ايران به خاطر عدم صرفه 

اقتصادي آن متوجه دولت كرد. 
تزريقگازبهمياديننفتي

گزارش مركللز پژوهش هاي مجلس به توجيهللي درباره 
عدم صرفه اقتصللادي صللادرات گاز اشللاره مي كند كه 
بسلليار معقول اسللت. اين نكته، نياز به تزريق ساالنه 90 
ميليارد متر مكعب گاز به ميادين نفتي براي جلوگيري از 
افت فشار مخازن و توليد نفت اسللت. حدود 85 درصد از 
ميادين نفتي فعال ايران در نيمه دوم عمر خود قرار دارند 
و سللاالنه حدود 8 درصد از توليد آنهللا به صورت طبيعي 
كاهش مي يابد. ايران براي جلوگيري از اين افت، سللاالنه 
تنها 25 ميليارد متر مكعب تزريق گاز انجام مي دهد. اين 
گزارش مي گويد كه سللود خالص ايران از صادرات گاز به 
بازارهاي منطقه با توجه به قيمت هاي فعلي نفت، معادل 
35 درصد از قيمت گاز در بازارهاي مقصد اسللت. اما سود 
خالص صادرات خود نفت حدود 80 درصد از قيمت نفت 

در بازارهاي جهاني است؛ لذا تزريق گاز به ميادين نفتي و 
افزايش توليد نفت بسيار سودمندتر از صادرات گاز است.  
توليد روزانه نفت ايران از حدود 6 ميليون بشكه در قبل از 
انقاب به حدود 3/8 ميليون بشكه در سال جاري رسيده 
است. ايران با تزريق گاز نه تنها ميزان توليد روزانه نفت از 
ميادين ياد شده را افزايش مي دهد، بلكه ضريب بازيافت 
)ميزان نفت قابل اسللتخراج( اين مياديللن را 6-7 درصد 
افزايش مي دهد. براي نمونه 17 ميدان عمده نفتي ايران در 
قبل از انقاب روزانه 3/7 ميليون بشكه توليد نفت داشتند 
كه اكنون به نصللف كاهش يافته اسللت. در قبل انقاب، 
متوسط بازدهي روزانه هر چاه نفتي ايران حدود 12500 
بشكه بود، اما اكنون به 1600 بشكه كاهش يافته است كه 
علت آن، افت فشار ميادين كهنه است.  اگرچه در گزارش 
مركز پژوهش هاي مجلس اشاره اي به اين ارقام و واقعيت ها 
نشده است، اما توجيه برتري تزريق گاز به گزينه صادرات 
بسيار معقول است.  نمودار باال اختاف ميان گاز مورد نياز 
براي تزريق و گاز تزريق شللده به ميادين نفتي ايران طي 
سال هاي گذشته )بر حسللب ميليون متر مكعب در روز( 
را نشان مي دهد كه بر اسللاس آمارها و ارزيابي هاي وزارت 
نفت انجام شده است.  اين آمارها نشان مي دهد كه ايران 
بايد طي دو دهه منتهي به سال 2015 كا 830 ميليارد 
متر مكعب تزريق گاز به ميادين نفتللي انجام مي داد، اما 
در عمل حدود يك سوم اين ميزان را تزريق كرده است. 
براي سللال هاي 2016 تا 2024 نيز ساالنه نياز به تزريق 
بيش از 94 ميليارد متر مكعب گاز به ميادين اسللت، در 
حالي كه طي سال گذشته و جاري اين رقم ساالنه حدود 

25 ميليارد متر مكعب بوده است. 

ايرانغايببازارهايگازاروپا كسري بودجه مشكل بزرگ چين

توليد فوالد مباركه اصفهان 30 درصد رشد كرد

بايدها و نبايد ها در نظام آماري كشور 

مي كنيم مسائل آب را بايد درون آب حل كنيم. ما مسائل 
آب را نمي توانيم درون آب حل كنيم. 

راهكارهاياقتصاديبهجايانتقالآب
احمدعلللي كيخا ناظللر مجلس در شللوراي اسللامي و 
متخصص اقتصاد آب نيز در مللورد انتقال آب به مناطقي 
چون اسللتان كرمان يا فات مركزي ايللران گفت: حلقه 
مفقوده در مديريت كان آب كشللور، اين اسللت كه طي 
سال هاي گذشته ما همواره به دنبال راه حل هاي فني بوديم 
و هستيم درحالي كه اين تنها راه حل نيست و بايد به دنبال 
راه حل هاي مبتني بر بازار و اقتصاد باشيم. كيخا تاكيد كرد: 
در فرآيند توليد محصول بايللد ارزش توليد نهايي حداقل 
برابر با قيمت يا هزينه آب باشد؛ اما آيا در شرايط موجود، 
بازدهي يك مترمكعللب آب مصرف شللده برابر با هزينه 
توليد يك مترمكعب آب هست؟ مسلما اين محاسبات در 
فرآيند توليد محصول در كشور ما هنوز جايي ندارد.  عضو 
ناظر مجلس در شوراي عالي آب به تجربه اش در سازمان 
حفاظت محيط زيسللت اشللاره كرد و افزود: در زماني كه 
مسووليت معاونت طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست 
را برعهده داشللتم در سللفري به كرمان درجلسلله اي كه 
استاندار كرمان هم حضور داشللت طرح هاي انتقال آب از 
خليج فارس و عمان و ساير حوضه هاي باالدستي به كرمان 
با هدف تامين آب صنعت مطرح شد؛ طرحي كه اجراي آن 
بنا به اعام مسووالن استاني 12هزار ميليارد تومان هزينه 
نياز داشت و انجام آن چند سللال طول مي كشيد قيمت 
تمام شللده هر متر مكعب آب هم از طريق اين طرح براي 
صنعت به گفته ايشان حدود 6هزار تومان برآورد شده بود. 
همانجا مطرح شد كه يك مترمكعب آب در زراعتي مثل 
گندم حدود 100تومان عايدي دارد. حتي اگر در بهترين 
شللرايط ارزش افزوده هر مترمكعب آب هزار تومان باشد 
يعني اينكه مقرون به صرفه اسللت كه اين آب را به بهاي 
بيش از يكهزار و تا سللقف 6هزار تومان نه چند سللال بعد 
بلكه همين االن خريد و در اختيار بخش صنعت گذاشت. 
كاري كه به راحتي با ايجاد بازار آب و بانك آب شدني است 

و نيازي به اين همه سرمايه و زمان ندارد. 
واكنشمعاونبهاعتراضنمايندگانخوزستان

غامرضا شللرفي نماينده مردم آبادان در مجلس شوراي 
اسامي در پاسللخ به اين سللئوال اعتماد كه آيا به اسحاق 
جهانگيري مسللاله برخورد عيسللي كانتري را گوشزد 
كرده ايد يا نه گفت: بله موضوع را گفته ايم. آقاي جهانگيري 
گفته اند كه حتما براي تصميم گيري اقدام حساب شده اي 
انجام مي شللود و همه را به صبر دعوت كرده اند.  اين عضو 
كميسيون انرژي مجلس شوراي اسللامي همچنين در 
پاسخ به اين پرسش كه آيا نمايندگان خوزستان استراتژي 
خاصي براي مذاكره با دولت در مورد طرح هاي انتقال آب 
و حفاظت از رودخانلله كارون دارند يا نه نيللز توضيح داد: 
پيگيري مستمر اين مسللاله در دسللتور كار ما هست. اما 
مشخصا ما خواستار آن هستيم كه اين روند نامه نگاري هاي 
محرمانه متوقف شود. چرا بايد نامه نگاري محرمانه صورت 
گيرد؟ شللرفي همچنين تاكيد كرد: ما خواستار كار بدون 
عجله و اقدامات كارشناسي هستيم زيرا نمي خواهيم يك 

سدگتوند ديگر روي دست جمهوري اسامي بماند. 

سينا   قنبرپور

رضا مهرآرا سيد علي عباسي

ويژه

چه خبر از اقتصاد
ويژه

ادامه از صفحه اول

دالغا خاتين اوغلو- كارشناس حوزه انرژي ايران 

خبرگزاري مهر

متحده امريكا تاكنون كمتللر به اين وضللوح در انظار 
ملت هاي جهان علني شللده  بود. اظهارات اردوغان كه 
تاكيد كرد امريكا صاحيت ميانجيگري ميان فلسطين 
و رژيم صهيونيسللتي را ندارد يا مواضع قاطع حسللن 
روحاني كه به صراحب بر غيرقابل اعتماد بودن امريكا 
و دشمني اين كشللور با كشورهاي اسللامي انگشت 
گذاشت، بيش از هر زمان افكار عمومي جهان اسام و 
حتي دولتمردان كشورهاي اسامي را به اين امر متوجه 
كرد كه سياست هاي امريكا در منطقه موجب انشقاق 
نزاع ناامني و تروريسم شده است. ناخشنودي مقامات 
امريكايي از آنچه در اين منطقه مي گذرد، نشانه واضحي 
از پيروزي كشورهاي منطقه و استيصال امريكا، رژيم 
صهيونيستي و سعودي است. آنچه در تركيه اتفاق افتاد 
را بايد به فال نيك گرفت و چنانچه كشورهاي اسامي 
به توانمندي و اهميت وزن خود در دنيللاي امروز آگاه 
شللوند، بيش از هر زمان مي توانند در تحوالت منطقه 
تاثيرگذار بوده و سرنوشت منطقه را به نفع امت اسامي 

رقم زنند. 

امريكا منزوي تر از هر زمان


