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توليد بنزين و گازوييل در كشور چه ميزان 
اس��ت؟ چه مي��زان از اين محص��والت را 
تهراني ها تقاضا دارند؟ قيمت اين دو نوع سوخت در ايران 
در مقايسه با كش��ورهاي اطراف و در كنار آن كشورهاي 
صنعتي و پيش��رفته جهان چگونه است؟ آيا بهتر نيست 
كه با كنار گذاش��تن يارانه هاي انرژي تاحدودي تقاضاي 
بنزين را در بخش هاي مش��مول اي��ن يارانه ها مديريت 
كنيم و در كنار هدف حمايت از محيط زيست، درآمدهاي 
دولتي را از اي��ن كانال خارج ك��رده و باتوجه به موقعيت 
كشور به س��مت فعاليت هاي مولد هدايت كنيم؟ بنزين 
و گازوييل همواره يكي از مهم ترين چالش هايي هستند 
كه اقتصاد ايران با آن دس��ت و پنجه ن��رم مي كند. دولت 
خود را موظف مي بيند كه براي رف��اه مصرف كننده اين 
حامل ها را با قيمت تثبيت شده و ارزان در اختيار آنها قرار 
دهد. اما اين كنترل قيمت توسط دولت از نظر اقتصادي 
چه تبعاتي مي تواند داشته باشد؟  توليد بنزين كشور در 
يك سال گذش��ته حدود 2۵ ميليون ليتر اضافه شده و از 
حدود 62 ميليون ليتر به حدود 90 ميليون ليتر رسيده 
است. اين درحالي است كه پيش بيني مي شود با تثبيت 
توليد در مسير كنوني ظرفيت توليد بنزين امسال حدود 
110 ميليون ليتر افزايش يابد. پيش بيني ها براي س��ال 
97، نش��ان مي دهند كه متوس��ط مصرف روزانه بنزين 
كشور به 80 تا 8۵ ميليون ليتر افزايش يابد كه با تثبيت 
توليد در فاز دوم پااليشگاه ستاره خليج فارس دست كم 
روزانه 7 تا 10 ميليون ليتر ظرفيت مازاد توليد بر مصرف 
داخلي ايجاد مي شود كه اين ظرفيت مازاد با بهره برداري 
فاز سوم پااليشگاه خليج فارس به بيش از 20 ميليون ليتر 
در روز افزاي��ش خواهد ياف��ت.  پيش بيني هايي كه براي 
1440 انجام شده است نشان مي دهد با ادامه روند قيمتي 
تا سال 1440 و با وجود رش��د ۵ درصدي توليد ناخالص 
داخلي تقاضاي بنزين 63 درصد افزايش خواهد داشت و 
به ميزان113ميليون ليتر در روز خواهد رسيد. البته اين 
پيش بيني بر ف��رض صفر بودن تغيي��رات قيمت و ثابت 
بودن آن در سطح كنوني انجام شده است. با همين فرض 
افزايش تقاضاي گازوييل در كش��ور با 69 درصد افزايش 
به 170ميليون ليتر در روز خواهد رس��يد. از طرفي طي 
ساليان گذشته قيمت بنزين روند باثباتي داشته است و 
دولت به داليل خاص نتوانسته است اين قيمت را مطابق 
با تغييرات جهاني و البته قيمت كشورهاي همسايه تعديل 
كند. در نتيجه مي توان گفت كه افزايش مصرف داخلي 
و همچنين قاچاق س��وخت دو پيامد بس��يار مهم عدم 
اصالحات قيمتي در بازار انرژي خواهند ب��ود. در واقع در 
صورتي كه قيمت ها اصالح شود مي توان بنزين آزادشده 

ناشي از كاهش مصرف را در بازارهاي جهاني با قيمت هر 
ليتر 2.21 - 2.07 دالر امريكا به فروش رساند. ولي عمال 
آنچه مشاهده مي شود افزايش مصرف در كشور افزايش 
قاچاق به ديگر كشورها اس��ت كه به نوعي به كشورهاي 

ديگر نيز در حال پرداخت يارانه هستيم. 
قيمت بنزين در جغرافياي كشورها

هر ليتر بنزين در ايران بين 1۵ تا 2۵ سنت قيمت دارد كه 
از اين نظر بعد از كش��ور ونزوئال كه هر ليتر خود را به يك 
سنت مي فروشد، ارزان ترين بنزين دنيا در ايران به فروش 
مي رسد. حال با نگاهي به كش��ورهاي همسايه مشاهده 

مي شود كه در تركيه هر ليتر بنزين 1.49 دالر يعني حدود 
6 برابر ايران فروخته مي ش��ود. به عبارتي قيمت هر ليتر 
بنزين در ايران و تركيه بيش از ۵ هزار تومان مابه التفاوت 
دارد كه اين مساله به راحتي مي تواند وجود انگيزه بسيار 
باال براي قاچاق در اين ح��وزه را توضيح بدهد. با نگاهي به 
ديگر كشورهاي همسايه در مي يابيم كه قيمت بنزين در 
پاكستان 74 سنت دالر و در عراق 62 سنت دالر براي هر 
ليتر است كه به ترتيب مابه التفاوت حدود 3 هزار توماني و 
بيش از 2 هزار توماني با قيمت در ايران را نشان مي دهند. 
در افغانستان نيز هر ليتر بنزين 68 سنت قيمت دارد كه 

حدود 2۵00 تومان بيشتر از قيمت در ايران است. 
ايران؛ بهشت گازوييل

 قيمت يك ليتر گازوييل در ايران 7 س��نت است كه اين 
ميزان گازوييل در عربستان 13 سنت، كويت 38 سنت، 
 قطر ۵۵ سنت به فروش مي رس��د. در افغانستان براي هر 
ليتر گازوييل ۵8 سنت پرداخت مي شود و پاكستاني ها 
براي هر ليتر از اين سوخت ۵8 س��نت هزينه مي كنند. 
اين درحالي است كه در كشورهايي چون اسپانيا، آلمان 
و انگليس به ترتيب مبلغ پرداختي براي هر ليتر گازوييل 
1.4۵، 1.۵1 و 1.74 دالر اس��ت.  اي��ن قيمت ه��ا براي 
كشورهاي روس��يه، امريكا نيز به ترتيب 68 و 83 سنت و 
براي كشور سوئد 1.83 دالر است. با توجه به قيمت نازل تر 
گازوييل در ايران اختالف قيمت ها براي اين كاال بين ايران 
و كشورهاي همسايه از بنزين هم بيشتر است كه اين خود 
وجود انگيزهي بيشتر براي قاچاق گازوييل به اين كشورها 
را در برخواهد داشت. شنيدن خبرهاي گوناگون از كشف يا 
شناسايي محموله هاي قاچاق سوخت در چنين شرايطي 
عجيب به نظر نمي رسد. تا وقتي چارهاي براي از بين بردن 
انگيزه هاي ق��وي موجود براي قاچاق بنزي��ن و گازوييل 
انديش��يده نش��ود، صرف هرگونه هزينه هاي ديگر براي 
مبارزه با آن نمي تواند از خس��اراتي كه ناشي از اين اتفاق 

نصيب كشور مي شود جلوگيري كند. 

انحراف انگيزه هاي سرمايه گذاري
يكي از عوام��ل آش��فتگي در اقتصاد ايران آن اس��ت كه 
جهت گيري هاي اقتصادي معطوف به مبارزه با پيامدهايي 
هس��تند كه خود برآمده از طيفي از علل س��اختاري اند. 
مثال دولت در ايران راه مبارزه با ت��ورم را در قيمت گذاري 
محصوالت بنگاه ها كه خ��ود نتيجه پديده تورم اس��ت 
و نه علت آن، مي بيند. حال دولت ب��راي اينكه توان اقناع 
توليدكنندگان براي تبعيت شان از قيمت گذاري دولتي را 
داشته باشد، خود را مقيد مي كند كه در جهت حمايت از 
توليدكنندگان عوامل توليد آنها از جمله انرژي را با قيمت 

ارزان در اختيار آنها قرار بدهد. 
قيمت ارزان انرژي س��بب مي ش��ود كه تولي��د در ايران 
به شدت به اين نهاده وابس��تگي پيدا كند و انگيزهي الزم 
براي ارتقاي تكنولوژي در جهت كاستن از مصرف انرژي 
براي بنگاه ها وجود نداش��ته باشد. به همين دليل فرآيند 
توليد در ايران بسيار انرژي محور است و مصرف اين عامل 
در صنايع كشور بسيار باال است. تا زماني كه دولت از محل 
بودجه يارانه هاي انرژي را به بنگاه هاي صنعتي اختصاص 
بدهد بنگاه ه��ا انگيزه��ي الزم براي س��رمايه گذاري در 
جهتي كه سبب اصالح و تغيير تركيب كنوني نهاده هاي 
توليدي شان بش��ود را پيدا نخواهند كرد و مصرف انرژي 
در اين بخش از اقتصاد، به مراتب بيشتر از وضعيت معمول 

مع��اون اول رييس جمهور در مراس��م بهره برداري از 
اولين كارخانه تولي��د انبوه فرآورده هاي س��لولي كه 
صبح ديروز برگزار ش��د، اظهار كرد: در شرايط عجب 
و غريبي قرار گرفتيم؛ بعد از گذش��ت هفتاد س��ال از 
اشغال سرزمين هاي فلس��طيني به مقطعي رسيديم 
كه ع��ده اي تصور كردند مي توان ب��ا گفت وگو جلوي 

خونريزي و اشغال را گرفت. 
اس��حاق جهانگيري با بي��ان اينكه بس��ياري از افراد 
انقالبي معتقد بودند كه تنها راه ايس��تادگي در برابر 
رژيم صهيونيس��تي فقط مقاومت است، تصريح كرد: 
رييس جمهور امري��كا صرفا براي نمايش��ي كه پرده 
كنس��ولگري را س��فارت اعالم كند تاكن��ون نزديك 
به 60 نفر انس��ان مس��لمان بي گناه را به كشتن داده 
است. معاون اول رييس جمهور تاكيد كرد: متاسفانه 
بي عرضگي و بي كفايتي برخي حكام كه سعي كردند 
با اسراييلي ها نمايش انسجام بدهند امروز نمايش هاي 
آنان در قلب مس��لمان به آتش كش��يده ش��د و بايد 
خجالت بكشند كه شاهد چنين صحنه هايي هستند. 

او تصريح كرد: م��ا انواع و اقس��ام دوران ه��ا از جمله 
تحريم امريكا، تحري��م اروپا، تحريم س��ازمان ملل و 
همراهي برخي كش��ورها با تحريم كنندگان را پشت 
سر گذاشتيم؛ براي ما هيچ دوره اي جديد نبوده است 
و ما از اينها س��خت تر را در دوره جنگ سپري كرديم 
كه همه قدرت ها پش��ت عراق بودند و ميلياردها دالر 
به آنان كمك كردند. وي با اش��اره به اينكه ملت ايران 
از همه آزمايشات با موفقيت بيرون آمده است، افزود: 
رييس جمهور جديد امري��كا كارهاي عجيب و غريب 
زيادي دارد و قبل از انتقال سفارت آن اقدام را در مورد 

برجام انجام داد.
جهانگيري گف��ت: رييس جمهور امري��كا در نهايت 
زش��تي به ملت بزرگ ايران انواع و اقس��ام اتهامات را 
زد و از نظر خودش از توافق برجام خارج ش��ده است 
و بعد از آن هم امضا كرد تا تحريم ه��ا برگردد. معاون 
اول رييس جمهور بيان كرد: خروج امريكا از برجام از 
جهات مختلفي براي امريكايي ها به عنوان كش��وري 
بزرگ بي آبرويي است. جهانگيري تصريح كرد: ساير 
اعضاي توافق هسته اي تالش مي كنند تا توافق را سر 
پا نگه دارند نه به خاطر ما، بلكه به خاطر خودشان است 
چرا كه اگر قرار باشد مذاكره صورت گيرد و بعد آن را 
نقض كنند ديگر ديپلماس��ي چه فايده اي دارد؟ وي 
تصريح كرد: در دولت يازدهم 18 ماه مذاكره فش��رده 
انجام ش��د و نمايندگان پنج كش��ور، س��ازمان ملل، 
س��ازمان انرژي اتمي و اتحاديه اروپا حضور داشتند، 
اگر اين راه بسته و گفته ش��ود كه مي توان نتيجه اين 
مذاكرات را آتش زد، چه دليلي براي مذاكرات بعدي 

وجود دارد و چرا بايد ديپلماسي ادامه يابد؟ 
معاون اول رييس جمهور اضاف��ه كرد: به همين دليل 
اس��ت كه اروپايي ه��ا مي گوين��د، مي خواهيم توافق 
پابرجا باش��د، نه به خاطر ما بلكه به خاطر خودش��ان 

است. 
جهانگيري گف��ت: امريكايي ه��ا با نهاي��ت پررويي 
مي گويند، م��ا مي خواهيم با ايراني ه��ا مذاكره كنيم 
و به توافق بهتر برس��يم؛ با چه اعتمادي اين حرف را 

مي زنند؟ 
وي با بيان اينكه ما روش خود را  ادامه مي دهيم، گفت: 
تالش مسووالن اين اس��ت كه راه هاي كم   زحمت تر 
را باز كنند و هيچ زحمتي بر ملت تحميل نش��ود اما 
تحريم هاي امريكا 3 يا 6 ماه ديگ��ر بر مي گردد و اين 
مشخص اس��ت. معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر 
اينكه توانمندي هاي ايران نس��بت به ش��ناختي كه 
امريكايي ها دارند، بسيار باالتر است، گفت: ما در داخل 
كش��ور عادت كرده ايم كه مش��كالت را بزرگنمايي و 

توانمندي هاي كشور را كوچكنمايي كنيم. 
جهانگيري ادامه داد: امريكايي ها فكر مي كنند اگرما 
را تحريم كنند ما نمي توانيم تجهيزات م��ورد نياز را 
وارد كنيم و اين ناش��ي از ناآگاهي آنها از توانمندي و 

موقعيت راهبردي ايران است. 
مع��اون اول رييس جمهور با اش��اره به همس��ايگي 
كشورمان با 1۵ كشور ديگر گفت: مگر مي توانيد ايران 
را كنترل كنيد؟ ش��ما فقط زحمت ما و مردم را زياد 
مي كنيد؛ ملت ايران از مسيري كه تصميم گرفتيد به 
توسعه ايران ضربه بزنيد، مسير رشد و توسعه ايران را 
شكل مي دهد. وي گفت: آنها هنوز عرق ايراني را درك 
نكرده اند و نمي دانن��د مردم ايران مقابل فش��ارهاي 
بيگانه چه عكس العملي نش��ان مي دهن��د؛ به فضل 

الهي هيچ آسيبي به توسعه كش��ور وارد نمي شود و با 
موفقيت اين دوره را هم پشت سر خواهيم گذاشت. 

جهانگيري ب��ا بيان اينكه آنچ��ه بيگانه را ب��ه زانو در 
مي آورد انسجام، وحدت و همصدايي در داخل است، 
تصريح كرد: نبايد وحدت و انس��جام به شعار جناحي 
تبديل ش��ود، بايد يكصدايي و همدل��ي را در مقابل 

بيگانگان به نمايش بگذاريم. 
معاون اول رييس جمهور تاكيد كرد: ما دش��من هم 
نيستيم و باهم اختالف س��ليقه داريم. در كشورهاي 
همسايه گروه هايي كه دشمن بودند دشمني را كنار 
گذاش��تند؛ هر كس تواني دارد بايد به صحنه بيايد و 

توان خود را در خدمت كشور قرار دهد. 
وي با تاكيد بر اينكه همه نخبگان يك بار ديگر خود را 
بايد در معرض كار و تالش قرار دهند تا كش��ور از اين 
مرحله عبور كند، بيان كرد: دوره جديدي آغاز ش��ده 
و با بي حالي و بي انگيزه بودن ، مشكالت حل نخواهد 
ش��د. همچنين محمد مخبر، رييس س��تاد اجرايي 
فرمان امام )ره( در مراسم بهره برداري از اولين كارخانه 
توليد انبوه فرآورده هاي سلولي كه برگزار شد، اظهار 
كرد: بهره ب��رداري از اين كارخانه س��ندي بر توانايي 

كشور و اتكا به جوانان و نخبگان است. 
وي با تاكيد بر اينكه در عمده مولفه هاي حكومتي در 
بهترين وضعيت قرار داريم و بي جهت يأس را در مردم 
ايجاد مي كنيم، افزود: بگ��و مگوهايي كه در جريانات 
سياسي اتفاق مي افتد، بيشتر ش��وخي است و برخي 
را مضطرب مي كند البته ممكن است دشمنان آن را 

جدي بگيرند. 

رييس س��تاد اجرايي فرمان امام)ره( با اش��اره به آمار 
بانك جهاني در س��ال۵6 در زمينه فقر در كشورمان، 
گفت: در سال ۵6 حدود 30 ميليون جمعيت داشتيم 
و ۵ ميليون بش��كه نفت هم مي فروختيم، براس��اس 
گزارش بانك جهاني آن زم��ان 46 درصد مردم ايران 
زير خط فقر مطلق بوده اند. وي تصريح كرد: براساس 
گزارش بانك جهاني در س��ال 93 ب��ا 80 ميليون نفر 
جمعيت و فروش روزانه يك و نيم ميليون بشكه نفت، 
9 و نيم درصد جمعيت كش��ور زير خط فقر هستند؛ 
يعني زماني كه 30 ميليون جمعيت داشتيم نزديك 
14 ميليون نفر زير خط فق��ر و اكنون كه 80 ميليون 
هس��تيم حدود 7 و نيم ميليون زير خ��ط فقر داريم. 
مخبر با تاكيد بر اينكه كشور پتانسيل هاي زيادي دارد 
و نبايد موج منفي به مردم بدهي��م، گفت: براي حل 
معضالت كش��ور از جمله بيكاري فقط يكي از نعمات 
و پتانسيل هاي بزرگ كشور كافي است و شرط تحقق 
اين امر شكل گيري نهضتي مبتني بر انسجام ملي در 
كشور اس��ت. رييس س��تاد اجرايي فرمان امام)ره( با 
اشاره به برخي پتانسيل هاي كشور، يادآور شد: 2700 
كيلومتر به دريا دسترس��ي داريم؛ 9۵ درصد زغفران 

دنيا در اختيار ما است و 8 ميليارد دالر بازار زعفران در 
جهان گردش مالي دارد كه سهم ما فقط ۵00 ميليون 
دالر اس��ت. وي گفت: در صنايع دستي به لحاظ تنوع 
رتبه اول را داريم و از نظر حجم توليد در جايگاه هشتم 
هس��تيم؛ حدود 30 ميليارد دالر هم گ��ردش مالي 
اين بازار اس��ت و ما فقط ۵00 ميليون دالر اس��تفاده 
مي كنيم؛ كشورمان اين همه نعمت دارد. چرا بايد در 
مردم براي ايجاد ۵ ميليون شغل اضطراب ايجاد كنيم. 

رانتي نيستم
رييس س��تاد اجرايي فرمان ام��ام)ره( ادام��ه داد: در 
تمام كش��ورهايي كه به رش��د خوبي در پيش��رفت 
دس��ت يافته ان��د، دو محور مش��ترك يعن��ي اتكا به 
ش��ركت هاي كوچك و دانش بنيان وج��ود دارد. وي 
تاكيد كرد: در س��تاد اجرايي فرمان امام از هيچ رانتي 
اس��تفاده نكرده ايم در هيچ مناقصه اي ه��م با عنوان 
اينكه ما س��تاد اجرايي هس��تيم، ورود نكرديم؛ هيچ 
حضوري ه��م در واگذاري هاي اص��ل 44 غير از يك 
مورد نداريم. مخبر با تاكيد بر اينكه در واگذاري هاي 
اصل 44 حتي يك س��هم خريداري نكرده ايم، افزود: 
تمامي فعاليت هاي اين ستاد جنبه تاسيسي دارند و 
رويكردمان هم غيرماندگاري بوده اس��ت؛ براي مثال 
در سال 93 صد و چهار ش��ركت داشتيم. در سال 94 
اين تعداد را به 8۵ ش��ركت در 9۵ به 6۵ شركت و در 
96 به 60 شركت رس��انديم، البته مصمم هستيم در 
س��ال 97 اين ش��ركت ها را به ۵0 عدد كاهش دهيم. 
وي با بيان اينكه در تمامي فعاليت ه��ا بهتر از بخش 
خصوصي مالي��ات را پرداخ��ت كرده اي��م، ادامه داد: 
براس��اس اظهارات مس��وول ماليات كش��ور يكي از 
بهترين دس��تگاه ها در مورد پرداخت ماليات، س��تاد 
اجرايي اس��ت. رييس س��تاد اجرايي فرمان امام)ره( 
گفت: در برخي از فعاليت ها از جمله س��اخت و سازها 
هم براساس قانون مي توانستيم هزينه ها را به حساب 
ماليات ها بگذاريم و ديگ��ر مالياتي ندهيم اما اينكار را 
نكرديم. وي تاكيد كرد: با بخش خصوصي هيچ رقابتي 
نداريم، آمادگي كامل داريم تا در همه فعاليت هاي مان 
هر بخش خصوصي كه خواهان آن فعاليت است، آن را 
واگذار كنيم. مخبر با تاكيد بر اينكه با دولت هم رقابتي 
نداريم و بهترين رابطه را با دول��ت داريم، اظهار كرد: 
از ۵ پروژه اي ك��ه با كمك آقاي جهانگيري مس��ائل 
آن در ش��وراي اقتصاد حل شده اس��ت، ال سي چهار 
موردش باز شده و آن يك مورد هم با ياري خداوند تا 
پايان خرداد حل مي شود. رييس ستاد اجرايي فرمان 
امام تاكيد كرد: هر بخش خصوصي ك��ه اين ۵ پروژه 
را مي خواه��د، آمادگي داريم تا از ي��ك درصد تا 100 
درصد آن را واگذار كنيم؛ ما در اين ستاد به دنبال نام و 

كار اقتصادي نيستيم. 
وي با تاكيد بر اينكه در ستاد اجرايي چارچوبي را براي 
خودمان تعيين كرديم، افزود: براساس اين چارچوب 
بايد فعاليت هاي مان در مح��دوده اقتصاد مقاومتي، 
محروميت زدايي و اشتغال زايي باشد و تاكنون بيش 
از 4۵0 هزار فرصت ش��غلي به ويژه در مناطق محروم 

ايجاد كرده ايم. 
مخبر با اش��اره به اس��تفاده از ظرفيت هاي جوانان در 
ستاد اجرايي فرمان امام)ره( اضافه كرد: بيش از 2۵0 
جوان تحصيلك��رده داراي مدرك دكتري، در س��تاد 
اجرايي مشغول به فعاليت هستند و هيچ كاري نبوده 

كه اراده كنيم و نتوانيم آن را انجام بدهيم. 

 در مراس��م افتتاح و رونمايي از پروژه هاي جديد همراه 
اول كه ع��الوه ب��ر محمدج��واد آذري جهرم��ي وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات، حميد فرهنگ مديرعامل 
و اعضاي هيات مديره همراه اول، حسين فالح جوشقاني 
رييس س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباط��ات راديويي، 
رييس س��ازمان فناوري اطالعات اي��ران، مديرعامل و 
اعضاي هيات مديره ش��ركت مخابرات اي��ران و جمعي 
از مديران و مس��ووالن صنعت ارتباطات كش��ور حضور 
داش��تند، پروژه هاي بزرگ همراه اول با سرمايه گذاري 
232۵ ميليارد تومان، توس��ط وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات به بهره برداري رس��يد.  به گ��زارش اداره كل 
ارتباطات شركت ارتباطات س��يار ايران، در اين مراسم 
»سامانه جامع خدمات مشتريان« به عنوان بزرگ ترين 
طرح در صنعت فناوري اطالعات كشور، »مركز كنترل 
و مديريت همراه اول براي پايش كيفي شبكه به عنوان 
پيشرفته ترين مركز مديريت شبكه كشور و بزرگ ترين 
مرك��ز مانيتورينگ و مديري��ت كيفيت س��رويس در 
 Service( خاورميان��ه ب��ه لح��اظ تع��داد مش��ترك
Quality Management( ، »مركز بومي عمليات 
امني��ت«  )MCI-SOC(  »مرك��ز بوم��ي مديريت و 
پاس��خگويي به رخداد« )MCI-CERT( و همچنين 
»مركز داده ش��هيد بابايي«، با حضور وزي��ر ارتباطات و 
فناوري اطالعات افتتاح ش��د.  همچنين سرويس هاي 
»همراه ي��ار«، »پارس رايت« براي جلوگيري از نش��ت 
اطالعات س��ازماني، »هوشمندسازي ش��بكه انرژي«، 
»خدمات دول��ت هم��راه«، »پلتفرم خدمات رس��اني 
ديجيتال به كس��ب و كارها«، »زيس��ت بوم بومي سازي 
شده امن گوشي هاي هوشمند«، توسط وزير ارتباطات 

و فناوري اطالعات به بهره برداري رسيد. 
همراه اول، پرچمدار ارتباطات كشور

وزير ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات در اين مراس��م با 
بيان اينكه ما امروز ش��اهد اتفاقات خوبي در همراه اول 
هستيم و اين موضوع نويد يك حركت جديد را به جامعه 
ارتباطاتي كش��ور مي دهد، گفت: هم��راه اول پرچمدار 
ارتباطات كش��ور ما اس��ت؛ اپراتوري كه در خاورميانه و 
تعامالت بين الملل��ي رتب��ه اول را دارد. پرچمداري كه 
به لحاظ كيفيت، امني��ت، تعامل با مش��تركين و ارايه 
سرويس مشخصات و شوون حمل پرچم را دارد. توسعه 
كمي س��نگيني در مجموعه همراه اول در ساليان اخير 
آغاز شده كه اين توسعه ها در دنيا ركورددار شده است.  
جهرمي با اشاره به اينكه در 6 ماه گذشته توسعه بسيار 
س��ريعي در همراه اول صورت گرفته است، گفت: با اين 
توسعه همه شهرهاي كشور تحت پوشش خدمات نسل 
3 و 4 قرار گرفتند؛ اين اقدامات، بسيار ارزشمند و نتيجه 
كار پرتالش��ي بود كه جا دارد از همه دست اندركاران و 
مديران س��ابق همراه اول كه تالش زيادي براي ارتقاي 
همراه اول كردند تشكر كنيم. از رويكردي كه تيم جديد 
پيش رو گرفتند و جوان گرايي شده در واقع و تيم خوب 
و چابكي هم هس��تند چه در مجموع��ه هيات مديره و 
چه مديرعامل محترم كه همگي خ��وب مفاهيم حوزه 
ICT را مي شناسند و اعتقاد به توسعه، حمايت از توليد 
داخلي، ارايه س��رويس با كيفيت و ارزان دارند، تقدير و 
تشكر مي كنم.  وزير ارتباطات با اشاره به اقدامي كه براي 
راه اندازي مركز عمليات ش��بكه و پايش ش��اخص هاي 
ش��بكه همراه اول انجام ش��د، گف��ت: آنچه ام��روز در 
مجموعه همراه اول به بهره برداري رسيد، به لحاظ كيفي 
موقعيت اين اپراتور را نشان مي دهد. همراه اول هرچند 
به لحاظ كميت، رشد بسيار قابل توجهي داشته است، اما 
طبيعتا به لحاظ پارامترهاي كيفي شبكه نيز بايد تالش 
بس��يار زيادي انجام دهد. همان ميزان كه براي توسعه 
كمي حركت و تالش ش��د، امروز براي توس��عه كيفي 
الزم اس��ت.  جهرمي در خصوص پروژه ارتقاي ش��بكه 
 همراه اول گفت:  اين اقدام كه درراس��تاي به روزرساني 
و جايگزيني سيستم مش��تركين انجام شد، زيرساخت 
بزرگي در كشور ايجاد كرد كه فعاليت همه شركت هاي 
ايراني را براي توس��عه پلتفرم و نرم افزار و خدمات بومي 
آماده مي كند. اين اقدام بس��يار مهم است كه مي تواند 

خدمات بسيار ارزشمندي را به مشتركين ارايه دهد. 
وزير ارتباطات ادام��ه داد: ما همواره م��ورد هجمه هاي 
س��ايبري قرار داريم. حمالتي صورت مي گيرد، سرقت 
اطالعاتي انجام مي ش��ود كه اختالالتي در فرآيندهاي 
خدمات دهي به مش��تركين ايجاد مي كن��د. ما وظيفه 
داريم امنيت ايجاد كنيم. امروز با اس��تفاده از توانمندي 
داخلي، ظرفيت و اين ام��كان در مجموعه همراه اول به 
وجود آمده ك��ه در مدت كوتاهي پس از تصويب س��ند 

هماهنگي اقدام مش��ترك در حوزه امنيت در ش��وراي 
عالي فضاي مجازي، مركز عمليات امنيت همراه اول با 
استفاده از توانمندي بومي راه اندازي و وارد حوزه خدمت 
مي شود كه بسيار باارزش اس��ت و اميدواريم با توجه به 
اينكه زندگي مردم م��ا در حال قرار گرفت��ن در عرصه 
فضاي مجازي اس��ت، اين امكان��ات و خدمات امنيتي 
بتواند فعاليت ه��اي اقتصادي كش��ور را تضمين كند و 
باعث ارتقاي كيفيت سرويس هاي فضاي مجازي كه در 

خدمت اقتصاد كشور هستند، شود. 
ثبت ركورد سرعت اينترنت همراه در كشور

جهرمي با بي��ان اينكه ماموريت جدي ب��ر عهده همراه 
اول مي گ��ذارم كه س��رآغاز تحول بزرگ اس��ت، گفت: 
همراه اول همه عزم خود را جزم كند تا در راستاي ماده 
69 برنامه ششم توسعه كشور كه بحث هوشمندسازي 
مدارس كش��ور را برعه��ده وزارت ارتباط��ات و وزارت 
آموزش و پرورش گذاشته اس��ت، ظرف يك سال همه 
108 هزار مدرس��ه كش��ور را به ش��بكه ملي اطالعات 
متصل كند تا در سال آينده يكي از برنامه ها، اعالم اتصال 
اين مدارس به شبكه ملي اطالعات باشد.  در اين مراسم 
 ،)MIMO( براي اولين بار در كشور در بس��تر فناوري
ركورد سرعت اينترنت همراه شكس��ته شد. در حضور 
وزير ارتباطات س��رعت يك گيگابيت بر ثانيه در شبكه 
همراه اول به ثبت رسيد كه بيشترين سرعت ارايه شده 

در نسل 4 و ۵ تلفن همراه كشور است. 
همراه اول؛ حامي توليد داخلي

در ادامه مراس��م حميد فرهن��گ، مديرعام��ل همراه 
اول با ارايه گزارش��ي كوتاه از فعاليت ه��اي اپراتور اول، 
ضمن بيان اينكه سال 1397 س��ال »حمايت از كاالي 
ايراني« نامگذاري شده اس��ت، اظهار داشت: همراه اول 
در راس��تاي حمايت از توليد داخل بيش از 7۵ درصد از 
مصارف هزينه اي خود را از منابع داخلي تامين مي كند. 
همچنين كسب رتبه اول در استفاده حداكثري از منابع 
و مهارت هاي ايراني در ارزيابي عملكرد اپراتورها توسط 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در دو دوره 

پياپي، نشان از اهميت همراه اول به اين موضوع دارد. 
وي افزود: در جشنواره ملي ارتباطات و فناوري اطالعات، 
امسال نيز همراه اول همچون چهار دوره گذشته موفق 
به كسب باالترين سطح امتياز در بين اپراتورهاي تلفن 
 CRM-CBS همراه شد.  فرهنگ با عنوان اينكه پروژه
كه اول ارديبهش��ت ماه امس��ال با حض��ور 700 نفر از 
همكاران داخلي و خارجي كليد خورد، بزرگ ترين طرح 
در صنعت فناوري اطالعات كشور از منظرهاي محدوده، 
ارزش پروژه و س��ازمان اس��ت، گفت: مناف��ع حاصل از 
اجراي اين پروژه توانمندسازي كس��ب و كار همراه اول، 
قابليت دستيابي به عمليات يكپارچه، استانداردسازي 
و creative rich offerings اس��ت. ب��ا اج��راي 
اين پروژه، مش��تركين دايمي و اعتب��اري همزمان و به 
صورت يكپارچه سرويس و خدمات دريافت مي كنند و 
سازي مي ش��ود. مديرعامل همراه  بهينه  در هزينه ها 
اول با بيان اينكه يك��ي از كاركردهاي بس��يار مهم اين 
پروژه حفظ امنيت اطالعات مش��تركين است، گفت: با 
راه اندازي اين پروژه و يكپارچه سازي، كنترل مكانيزه و 
نظارتي كه بر دفاتر و مراكز خدمات رساني داريم، برخي 
از مش��كالتي كه پيش از اين در شبكه مشاهده مي شد، 
از بين م��ي رود. همچنين ام��كان ارايه س��رويس هاي 
بهتر به مشتركين فراهم شده اس��ت. از مشتركيني كه 
در مدت اجراي اين پ��روژه اختاللي در س��رويس هاي 
ارايه ش��ده داش��تند، عذرخواهي مي كنيم. مشتركين 
خروجي اين پروژه را يك ماه ديگر با س��رويس هايي كه 
همراه اول ارايه خواهد داد، مش��اهده مي كنند. فرهنگ 
با اش��اره به اينكه اس��تانداردي كه همراه اول در پروژه 
CRM راه اندازي كرد به كس��ب و كاره��اي نوپا كمك 
مي كند، گفت: همراه اول در آينده فقط س��رويس ديتا، 
پيام كوتاه و مكالمه اراي��ه نمي دهد؛ تحول ديجيتالي را 
در كشور پياده س��ازي مي كند. بسياري از سرويس هاي 
پايه مبتني بر ش��ارژينگ و CRM را مي تواند از طريق 
اين س��رويس به بنگاه ها ارايه دهد. وي ادام��ه داد: نگاه 
همراه اول اين اس��ت كه يكي از رهبران منطقه در ارايه 
خدمات و راهكارهاي هوش��مند براي توانمندس��ازي 
اكوسيستم ديجيتال با ارايه س��رويس هاي ديجيتال و 
تمركز بر آن باشد و در كنار توسعه شبكه، در اين بخش 
هم سرمايه گذاري انجام مي ش��ود. همراه اول قصد دارد 
همزمان با تحوالت ديجيت��ال، عالوه بر به روزرس��اني 
سازمان و فعاليت دركسب و كار اصلي خود، در حوزه هاي 

ديگر نيز فعاليت كند. 

رواب��ط عموم��ي وزارت نفت، با ص��دور اطالعيه اي 
اعالم كرد: »هم اكنون، پرونده قرارداد كرس��نت در 
مراحل پاياني داوري قرار دارد و هيچ حكمي درباره 
اين پرونده صادر نش��ده. از اين رو، محكوميت ايران 
در اين پرونده صحت ندارد و ارقامي نيز كه به عنوان 
جريمه ايران مطرح ش��ده مورد تاييد نيس��ت.  طي 
هفته هاي اخير برخي رس��انه ها و صاحبان تريبون 
)در حالي ك��ه حتي ش��ركت كرس��نت در دعواي 
حقوقي ادعاي��ي چنين اعدادي را مط��رح نكرده( با 

تكرار ارقام بي مبنا، به عنوان جريمه ايران، عملكرد 
»ش��بهه ناكي« دارن��د. به نظ��ر مي رس��د ]برخي[  
پش��ت اين موضوع، بدون توجه به تذكرات مراجع 
عالي كشور، اغراض ش��خصي و جناحي را پيگيري 
مي كنند.« محس��ن كوهكن، نماين��ده اصولگراي 
مجلس، دو روز پيش تلويحا گفته ب��ود كه ايران در 
پرونده شكايت اماراتي ها بابت ماجراي كرسنت، به 
18ميليارد دالر پرداخت خس��ارت محكوم ش��ده و 

اين محكوميت قطعي است. 

 معاون اقتصادي شهردار مشهد 
گفت: فروش اوراق مش��اركت 
خط ٢ قطارش��هري مشهد به 
مبلغ ٧٠٠ ميليارد تومان كه از 
روز شنبه آغاز شده است، تا روز 
پنجشنبه ادامه خواهد داشت.   
رضا خواجه ناييني در حاشيه سمينار تخصصي بازار 
مسكن با توجه به تحوالت اخير در جمع خبرنگاران 
اظهار كرد: اين اوراق با سود ٢٠ درصد، پرداخت سود 
هر س��ه ماه يك بار، معاف از مالي��ات و قابل خريد در 
بورس در شعب منتخب بانك آينده عرضه شده است.  

وي افزود: در ده سال اخير شهرداري مشهد بيشترين 
س��ود قطعي اوراق را در بين ش��هرداري هاي كشور 
داشته است.  خواجه ناييني با بيان اينكه ۵٠ درصد از 
اصل و سود اوراق مشاركت توسط دولت تضمين شده 
است، افزود: با توجه به اينكه نرخ سود بانكي ١۵ تا ١6 
درصد است، اين اوراق از نرخ سود مناسبي برخوردار 
اس��ت و عالوه بر اين در امر توس��عه ب��ه افراد حس 
مش��اركت مي دهد. معاون اقتصادي شهردار مشهد 
اظهار كرد: 4٠٠ ميليارد تومان از اين اوراق مربوط به 
خط ٢ و ٣٠٠ ميليارد تومان هم مربوط به خط ٣ قطار 

شهري مشهد است. 

معاون اول رييس جمهور در مراسم بهره برداري از كارخانه توليد انبوه فرآورده هاي سلولي: 

حفظ برجام بيشتر از ايران به نفع اروپاست
ركوردزني همراه اول در اينترنت 

وزارت نفت: حكمي درباره »كرسنت« صادر نشده 

مشهد بيشترين سود اوراق مشاركت را پرداخت كرد

جهاني قرار خواهد داشت. همچنين با دادن اين يارانه ها 
فش��اري كه به بودجه دولت وارد مي شود سبب مي شود 
تا عامل اصلي ايجادكننده تورم، يعني خلق پول همچنان 
ادامه پيدا كند و دوباره چرخه قيمت گذاري مذكور از ابتدا 

آغاز شود و عمال اصالحي اتفاق نيفتاده باشد. 

مصرف انرژي در ايران، مشكالت محيط زيستي
آمارها نش��ان مي دهد مصرف انرژي در ايران به نس��بت 
توليد س��رانه اش بيش��تر از ۵ برابر متوس��ط كشورهاي 
توس��عه يافته اس��ت. بنابراين نمي توان اي��ن واقعيت را 
كه مص��رف ان��رژي در ايران ي��ك معضل اقتص��ادي و 
زيست محيطي است را ناديده گرفت. به تبع هزينه هايي 
كه اين مش��كل به محيط زيس��ت و س��المت مردم وارد 
مي كن��د را بايد به طور ج��دي مورد توجه ق��رار داد. اين 
مساله كه اين مصرف فوق العاده زياد انرژي در كشور ناشي 
از فاصله قيمت آن با قيمت جهاني است نيز كمتر نياز به 
تبيين دارد. بنابراين از اين نظر نيز نگاه به سياس��ت هاي 

جاري و پيامدهاي ادامه آنها ضروري به نظر مي رسد. 
نمودار زير رون��د افزايش حامل هاي ان��رژي در ايران رابه 
خوبي نشان مي دهد. روندي كه همان گونه كه  در باال بدان 
اشاره شد در صورت عدم اصالحات اساسي در بازار انرژي 

فزاينده خواهد بود.  
 

پيامدهاي احتمالي اصالح قيمت انرژي
در آغاز گفتي��م كه انگي��زه دولت ب��راي كنترل قيمت 
انرژي رف��اه مصرف كننده ب��ود و در ادامه به بخش��ي از 
تبعات اين تعيين قيمت در مق��داري پايين تر از قيمت 
جهاني پرداختي��م. حال بايد ديد در اي��ن فرآيند چقدر 
مصرف كننده در نهايت از اين سياس��ت متاثر مي شود 
و ني��ز اين تاثيرگ��ذاري در صورت اتخاذ سياس��ت هاي 
جايگزين، چگونه تغيير مي كن��د. تثبيت قيمت بنزين 
بودج��ه دولت را با فش��ار مواجه مي كند ك��ه تبعات آن 
مي تواند از طريق ايجاد تورم و بي انضباطي مالي رفاه مردم 
يا همان مصرف كننده  انرژي را تحت تاثير قرار دهد. دولت 
هزينه هايي را در جهت مبارزه با قاچاق س��وخت انجام 
مي دهد و در نهاي��ت نيز قاچاق در اين حوزه ريش��ه كن 
نخواهد ش��د. همچنين بخش مهمي از بحران آلودگي 
هواي كالنشهرها ناشي از مصرف زياد حامل هايي مانند 
گازوييل كه آاليندگي زيادي دارند اس��ت و ارزان بودن 
اين حامل ها الگوي حمل و نقل كنوني را حفظ مي كند. 
اصالح قيمت ان��رژي به عن��وان راهكار بس��يار موثري 
براي تغيير اين روندها كار خواهد كرد و منافع ناش��ي از 
اين تغييرها مي تواند به طور مستقيم متوجه رفاه مردم 
باشد. همچنين با توجه به مصرف زياد انرژي با قيمت هاي 
كنوني، اصالح قيمت آن مي تواند از طريق كاهش مصرف 
فرصت هاي زيادي براي صادرات و كس��ب درآمد از اين 
محل را فراهم كند.  اگر بتوان به واس��طه سياس��ت هاي 
كاه��ش در مصرف س��وخت، س��طح مناب��ع داخلي را 
افزايش داد، نه تنها به جهت كاه��ش در واردات بنزيني 
كه بخشي از آن به واس��طه واردات دارد در كشور تامين 
مي شود مي توان سطح منابع ارزي كش��ور را افزايش داد 
بلكه به سبب امكان صدور اين مازاد منابع به كشورهاي 
ديگر مي توان درآمدهاي ارزي كشور را افزايش داد. يك 
حساب سرانگشتي در اين رابطه نشان مي دهد كه اگر ما 
روزانه فقط 20 ميليون ليتر در مصرف بنزين صرفه جويي 
كنيم و با قيمت 1دالر كه كمتر از قيمت عرضه در تركيه 
است به آن بفروشيم به طور روزانه 20ميليون دالر درآمد 
ارزي خواهيم داشت. حال اگر آمار را براي 36۵ روز سال 
به دست بياوريم به رقمي معادل 7 ميليارد مي رسيم كه 
عدد قابل توجهي خواهد بود. با توجه به مسابل مربوط به 
محدوديت منابع ارزي و مشكالتي كه با خروج امريكا از 
برجام پيش رو خواهد بود. شايد بهتر باشد مسايل مربوط 
به آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي و به عبارتي حذف 
يارانه ه��اي انرژي ك��ه از طرف دولت اعمال مي ش��ود را 

جدي تر مورد بررسي قرار دهيم. 
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مهراناميرمعيني

برندينگ

ش��ركت هپكو كه روزي نماد توليد و نوآوري بخش 
صنعت كشور محسوب مي شد اين روزها حال و روز 
خوشي ندارد. اين شركت در س��ال 13۵3 در زميني 
به وس��عت 90 هكتار در ش��هر اراك با هدف مونتاژ 
ماشين آالت راه س��ازي تاسيس و از س��ال 13۵4 با 
همكاري ش��ركت هاي پوكلين، س��اكايي، دايناپاك 
و لوكومو از كش��ورهاي امريكا، فرانس��ه، ژاپن، سوئد 
و فنالند رسما ش��روع به فعاليت كرد. پس از پيروزي 
انق��الب اس��المي، توجه به س��اخت ماش��ين آالت 
راه س��ازي و معدني در دس��تور كار ق��رار گرفت و با 
همكاري ش��ركت ليبهر آلمان طرح توسعه هپكو با 
مجموع��ه اي از مدرن ترين ماش��ين آالت، با ظرفيت 
تقريبي 3 هزار دستگاه در س��ال 1363 آغاز شد. اما 
اين شركت تقريبا روبه احتضار رفته است. از اعتراض 
و اعتصاب كارگران گرفته تا لغو قراردادهاي توليد اين 
شركت از عمده مسائلي هستند كه اين شركت با آنها 

مواجه است. 
البته تاكنون براي حل مشكالت اين شركت جلسات 
و پيگيري هاي فراواني از س��وي مس��ووالن محلي و 

كشوري صورت گرفته كه هيچ يك تاكنون نتوانسته 
است مشكل از س��ر راه اين ش��ركت نامدار و پرآوازه 
ايراني بردارد. اين ش��ركت كه روزي با توليدات خود 
س��فره كارگران ايراني را رنگارنگ ساخته بود اكنون 
خود محتاج تالش هاي همان كارگران در راس��تاي 
احياي دوباره اس��ت. س��يدجعفر س��بحاني، مشاور 
رييس س��ازمان خصوصي س��ازي طي گفت وگويي 
كوتاه درباره مسائل و مش��كالت هپكو به »اعتماد« 

مي گويد: تمام اقدامات الزم در جهت رفع مشكالت 
پيش روي شركت هپكو از س��وي مسووالن ذي ربط 
در حال پيگيري است. به منظور رفع مشكالت هپكو 
اقدامات خوبي انجام شده و اميد است كه نتيجه اين 
پيگيري ها ارايه راه حل هايي باشد كه اين شركت را از 

وضعيتي كه دارد خارج كند. 
وي در پاس��خ به اين س��وال ك��ه چ��ه اقداماتي در 
ح��ال پيگي��ري اس��ت مي افزاي��د: به دلي��ل وجود 
حساس��يت هايي كه پيرامون اين شركت وجود دارد 
فعال نمي توان در مورد آن سخني به ميان آورد.  آنچه 
مش��خص اس��ت اين كه تمام مس��ووالن امر با تمام 
وجود و توان تالش خود را خواهند كرد تا مش��كالت 
هپكو هرچ��ه زودتر حل ش��ود و اين ش��ركت بتواند 
مسير توليدي خود را پيگيري كند. سبحاني تصريح 
مي كند: تمام تالش ما براين است كه به بهترين شكل 
ممكن اين مشكالت حل ش��ود و زماني كه راه حل ها 
سياس��ت هاي مناسب مش��خص معلوم ش��د، آنگاه 
مي توان در م��ورد جزييات آن به بح��ث و گفت وگو 
نشس��ت. فقط براي اينك��ه موضوع هپك��و وارد فاز 
حساسي شده اس��ت و نياز داريم تا با تدبير مشكالت 

آن را حل و فصل كنيم تا وضعيت بهتر شود. 

وزارت خزانه داري امريكا اع��الم كرد كه تحريم هاي 
جديدي را عليه بانك مركزي ايران اعمال كرده است. 

در بيانيه اي ك��ه روي وب س��ايت وزارت خزانه داري 
امريكا قرار گرفت اين وزارتخانه تحريم هاي جديدي 
را علي��ه ولي اهلل س��يف، رييس بانك مرك��زي ايران 
اعمال كرده اس��ت.  پ��س از خروج امري��كا از برجام 
وزارت خزانه داري امريكا در بياني��ه اي اعالم كرد كه 
تحريم هاي هس��ته اي ايران كه پس از امضاي برجام 
لغو شده بود طي دوره هاي 90 و 180 روزه بازگردانده 
مي ش��وند.  اين اولين بار اس��ت كه امريكا رييس كل 
بانك مركزي را تحري��م مي كند. پي��ش از آن بانك 
مركزي اي��ران نيز مورد تحريم ق��رار گرفته بود كه با 
توجه به برجام اين تحريم ه��ا از بين رفت اما با خروج 
امريكا از برج��ام به نظر مي رس��د تحريم هاي جديد 

وزارت خزانه داري اين كش��ور عليه  نظام مالي ايران 
گسترش يابد كه تحريم رييس كل بانك مركزي ايران 
مي تواند مقدمه اي بر اين تحريم ها باشد. در اين ميان 
بانك مركزي اروپا ممكن است هزينه خروج امريكا از 
برجام را برعهده گيرد و خود رأسا با بانك هاي  ايراني 

وارد همكاري شود. 

به راه ح��ل ديگ��ري بپردازيم؟ هدف اين يادداش��ت 
پاسخ به اين پرسش ها نيست، اما مي كوشد تبييني از 
محيط رفتاري سياستمداران كه آنها را براي سوگيري 
به س��وي گزينه خطا، به ش��دت مس��تعد مي سازد، 
ارايه دهد. اين يادداش��ت نش��ان مي دهد كه اگرچه 
راه حل هاي ظاهرا قهرمانانه، نس��بت ب��ه راه حل هاي 
بغرنج و بي قهرم��ان، براي سياس��تمداران محبوب و 
كم هزينه است اما غالبا براي كش��ور، مضر و پرهزينه 
اس��ت. به عالوه سياس��تمدار در انتخ��اب راه حل، در 
معرض خطاهاي شناختي، اسير خصلت هاي رواني و 
درگير هيجانات احساسي اس��ت و تنها بايد با آگاهي 
عميق از اي��ن محدوديت ه��ا و با نظ��ارت نخبگان از 
شدت تصميمات اشتباه بكاهد. سياست جايي براي 
تصميمات كامل و عالي نيس��ت، بلكه صرفا تالش��ي 
براي كم ك��ردن ش��دت خطاها، كاهش آس��يب ها، 
كنترل ريسك ها و كس��ب موفقيت هاي نسبي است. 
سياست به ويژه سياست خارجي، غالبا درگير انتخاب 
بين گزينه متوس��ط، گزينه بد و گزينه بدتر اس��ت و 
كمال گرايي سياستمدار در يافتن عيوب گزينه هاي 
متوس��ط و بد و رد آنه��ا، معم��وال او را در يك فرآيند 
احساسي براي انتخاب بدترين گزينه، مستعد ساخته 

و به آن سمت سوق خواهد داد. 
 Public( پاي دانش اقتصاد با نظريه انتخاب عمومي
Choice( به تحليل رفتار سياستمداران گشوده شد. 
اين نظريه، اين باور معمول كه سياستمداران به دنبال 
منفعت و خير جمعي هستند را به چالش كشيد و به 
سياستمدار به عنوان يك عامل اقتصادي كه در موقع 
تصميم گيري، منفعت و مصلحت ش��خصي و اعتبار 
فردي خود را مد نظر داش��ته و در حال حداكثر كردن 
آن است، نگريس��ت. در چارچوب اين نظريه بخشي 
از اشتباهات سياس��تمداران از اين رو رخ مي دهد كه 
تصميمات آنه��ا، در چارچوب مصلح��ت، منفعت و 
اعتبار شخصي سياس��تمدار، عقاليي است، هر چند 
هزينه هاي فراواني براي جامع��ه دارد و لذا از ديدگاه 

اجتماعي كامال غيرعقاليي است. 
از دي��د دان��ش اقتصاد، بخش��ي ديگر از اش��تباهات 
رفت��اري  اقتص��اد  چارچ��وب  در  سياس��تمداران 
داده  توضي��ح   )Behavioral Economics(
مي ش��ود. اقتص��اد رفت��اري ب��ه عن��وان تلفيقي از 
دانش هاي اقتص��اد و روانشناس��ي به ط��ور خالصه 
توضيح مي دهد كه انسان ها و منجمله سياستمداران 
ن��ه در چارچوب ي��ك عقالنيت كامل و خونس��ردانه 
 Bounded( بلكه در چارچوب عقالنيتي مح��دود
Rationality( تصميم مي گيرن��د، به نحوي كه به 
جاي محاس��بات خونس��ردانه و خردمندانه عقاليي، 
فاكتورهاي رواني، هيجان هاي احساسي و خطاهاي 
 psychological. cognitive.( ش��ناختي 
and emotional factors(، عام��ل بنيادي��ن 
ش��كل دهي به بس��ياري از انتخاب هاي آنها اس��ت، 
تا جاي��ي كه كس��اني از نا  معقوليت ذاتي سياس��ت و 
سياستمدار )Irrationality of Politics( سخن 
گفته اند. از نظر اين اقتصاددانان، تصميمات سياسي 
به ش��دت متاثر از خطاهاي ش��ناختي سياس��تمدار 
 ،)Overconfidence( بيش اطمينان��ي  نظي��ر 
خصلت هاي رواني سياس��تمدار نظي��ر زيان گريزي 
)Loss Aversion( و خصلت هاي احساس��ي نظير 
ميل مفرط به قهرمان��ي، نفرت از رقب��ا و طرف هاي 

منازعه، لجاجت و ديگر حاالت احساسي است. 
مثال اصوال اغلب منازعه ه��ا و جنگ ها به اين علت رخ 
مي دهد كه طرفين يا يكي از دوطرف منازعه، به علت 
بيش اطميناني )Overconfidence(، شانس خود 
را براي پيروزي در منازعه، بيش برآورد مي كنند. يعني 
در حالي كه طبق برآورد واقع بينان��ه، ناكامي هردو يا 
دس��ت كم يكي از دوطرف در منازع��ه، قابل تخمين 
است و لذا اساسا نبايد طرف در معرض باخت و زيان، 
وارد منازعه ش��ود، اما اين طرف ي��ا طرفين به دليل 
بيش اطميناني و بيش برآوردي از توان خود وارد نزاع 
مي ش��وند و لذا منازعه ش��كل مي گيرد. اقتصاددانان 
در بازاره��اي مالي از اي��ن پديده ب��راي تبيين ورود 
معامله گران به معامالت پرزيان و در سياس��ت براي 
تبيي��ن ورود بازن��دگان بالقوه به منازع��ات پرهزينه 

اس��تفاده مي كنند. مثال قطعا رژيم وقت عراق با اين 
بيش اطميناني كه مي تواند برن��ده جنگ و حمله به 
ايران باشد، وارد منازعه اي ش��د كه خسارات انساني 
وسيع و صدها ميليارد دالر خسارت مادي به كشورش 

تحميل كرد. 
از ديگ��ر ويژگي ه��اي ف��ردي ك��ه معم��وال باع��ث 
زيان گري��زي  مي ش��ود،  اش��تباه  انتخاب ه��اي 
)Loss Aversion( اس��ت. يكي از نتايج و مصاديق 
زيان گريزي، امتن��اع ف��رد از پذيرش زي��ان در يك 
انتخاب ب��د و كن��ار نرفت��ن به موق��ع از آن موقعيت 
نامس��اعد اس��ت. فردي كه در س��هامي معين يا طال 
س��رمايه گذاري كرده و با زيان مواجه ش��ده، معموال 
حاضر به ف��روش آن با قيم��ت پايين تر و خ��روج از 
موقعيت نيس��ت و س��ال ها در آن موقعي��ت به اميد 
بازگشت قيمت مي ماند، تا شكست و زيان را به لحاظ 
ذهني نپذيرد. يك سياستمدار نيز پس از يك انتخاب 
اشتباه و مواجهه با زيان از يك س��و و انتقادها از سوي 
ديگر، نه تنها نمي تواند با اعتراف به اش��تباه و پذيرش 
زي��ان، موقعيت را ت��رك كند، بلكه با جس��ت وجوي 
جنبه هاي مثبت واقعي يا خيالي در آن تصميم اشتباه 
يا تالش ب��راي اص��الح تاكتيكي در آن، مي كوش��د 
مصممانه آن موقعيت اشتباه را تداوم دهد، به اين اميد 
كه نهايتا به طريقي قبل از خ��روج از موقعيت، زيان را 
جبران و آن را تبديل به منفعت كند و منتقدان را نيز 
خاموش سازد. اين تالش عبث و سوگيري براي اثبات 
اشتباه نبودن تصميمات و سخنان قبلي، خود معموال 
باعث بقا و تداوم در موقعيت و سياست خطا و تشديد 
زيان براي كشور و ملت مي ش��ود چرا كه براي چنين 
سياستمداري دلخواه نيست كه بپذيرد كه در حال يا 

گذشته اشتباهي داشته است. 
منب��ع ديگ��ر خطاه��اي سياس��تمداران، هيجانات، 
احساسات و هوس ها است. تمايل افراطي به قهرماني 
و همه چيز دان��ي و درگي��ري با احساس��ات فردي در 
مورد رقبا ، از جمله اين قبيل هيجانات و منبع خطاي 
سياستمدار است. سياستمداران اسير اين تالش اند كه 
وانمود كنند كه همه چيز را به خوبي مي دانند و ديگران 
چيزي براي آموختن ب��ه آنها ندارند و اي��ن انگيزه اي 
قوي براي نپذيرفت��ن هر نكته اي مي ش��ود كه منبع 
الهام آن خارج از خود سياس��تمدار اس��ت. همچنين 
سياستمداران درگير احساساتي نظير تالش براي نيل 
س��ريع به آرزوها، نفرت از رقبا و طرف هاي منازعه و... 
هستند. از اين منظر سياست براي سياستمدار، نقش 
گوي بازي را براي بچه ها دارد. سياس��تمدار وارد يك 
بازي ش��ده و ممكن اس��ت در ميانه ميدان و هياهوي 
بازي و فرياد تماش��اگران، غرق در احساس��ات شده و 
هدف ها و عقالنيت خونس��ردانه براي نيل به آن را در 
بازي طوالني سياست، فراموش كند. في المثل بديهي 
است كه همواره سياست جسورانه، خالف مصلحت و 
منافع ملي نيست، اما براي سياستمداران، تحت تاثير 
احساس��ات بين يك سياس��ت ظاهرا ش��جاعانه كه 
هزينه اش را مردم بپردازند و يك سياس��ت و انتخاب 
معمولي و ساده كه سودش را مردم ببرند، ممكن است 

سياست جسورانه اولويت يابد. 
سياس��تمدار ديني نيز اكي��دا در مع��رض همه اين 
خطرات و خطوات اس��ت ك��ه ب��راي تصميم گيري 
عقاليي در حكم دش��مني آش��كار اس��ت كه صحنه 
را براي فريب و وسوس��ه مي آرايد. البت��ه راه حقيقي 
جلوگيري از اشتباهات سياس��تمداران، نظارت قوي 
و موشكافانه اجتماعي مردم و نخبگان بر مسووالن و 
سياستمداران است. اما سياس��تمداران خود نيز بايد 
بدانند كه سياست يك امكان و مكانيسم براي حفظ 
منافع جامعه و ارتقاي آن و همزمان عرصه اشتباهات 
است، آنها نبايد اداي قهرمانان افس��انه اي را درآورند، 
بلكه بايد اشتباهات ش��ان را مرتبا شناس��ايي كرده و 
بپذيرند و براي خروج از آن چاره جويي كنند. جامعه 
نيز بايد هم��واره در كنار نقد سياس��تمداران و ضمن 
آنكه به آنها مي آموزد ابرانس��ان نيس��تند، س��طحي 
از انتقاد را به كار ببرد كه منجر به اصرار سياس��تمدار 
به اشتباهاتش نباش��د و راه را براي خروج آرام آنها از 
موقعيت هاي اش��تباه با پذيرش رسمي خطا يا حتي 

بدون آن، باز نگه دارد.
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