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کسب عنوان نمونه پدافندغيرعامل کشور توسط شرکت پااليش گاز شهيد هاشمی نژاد
مهندس منبتی در گفتگو با دانش نفت: 

کسب اين افتخار مرهون تالش و سختکوشی پرسنل محترم 
شرکت پااليش گاز شهيد هاشمی نژاد است

شماره 699

دانش نفت سهمیه بندی بنزین در
 کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را بررسی کرد؛

اهداف بلند 
جراحی بنزینی

دانش نفت- احمد مددی: همه چیز از یک تصمیم 
دیرهنگام شــبانگاهی آغاز شد، ســاعت صفر بامداد 
جمعه 2۴ آبان ماه تصمیم بنزینی ای اتخاذ شــد که به 
موجب آن شــاهد اعتراض هایی در برخی نقاط کشور 
بودیم، اعتراض هایی که اهداف بلند و متعالی افزایش 
قیمت بنزین را به محاق برد و اجازه نداد این اقدام مهم 

به درستی تبیین گردد. 
هــر چند قیمت های جدید بنزیــن با توجه به وضعیت 
اقتصادی مردم ممکن اســت برای برخی خانوارها زحمت و 
ســختی ایجاد کرده باشــد، اما در پس افزایش قیمت بنزین 
نکات مهم و پیش برنده ای برای اقتصاد کشــور نهفته است 
که بی شک ارزش این »جراحی بزرگ« را داشته است. مهار 
مصــرف، افزایش صادرات و تخصیص یارانه انرژی به مردم 
تنها بخشی از اهداف ســهمیه بندی بنزین در کوتاه مدت و 
میان مدت است و در بلند مدت موجب ایجاد فرهنگ درست 
مصرف در مردم خواهد شد، البته به شرطی که لوازم و پیش 
نیازهای آن به درســتی پیاده ســازی و تدوین گردد. به هر 

حال، بامداد جمعه ۲۴ آبان، بنزین سهمیه بندی شد و قیمت 
این فرآورده استراتژیک نفتی به صورت سهمیه ای )۶۰ لیتر 
ماهانه برای خودروهای شخصی( در هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و 
به صورت آزاد ۳۰۰۰ تومان تعیین شــد که طبق اعالم وزیر 
نفت از محل اجرای این طرح در طول یک ســال آینده، ۳۱ 
هزار میلیارد تومان درآمد کســب خواهد شــد که همه این 
مقدار به مردم تعلق می گیرد. آنچه حاصل طرح اصالح قیمت 
انــرژی در کوتاه مدت و میان مدت اســت، پرداخت مبالغی 
تعیین شــده به ۱۸ میلیون خانوار متوسط و کم درآمد است 
که بر این اساس دو مرحله آن در تاریخ ۲۷ آبان برای حدود 
۷ میلیــون و ۸۵۰ هزار خانــوار و در تاریخ ۲۹ آبان برای ۴ 
میلیون و ۴۴۸ هزار خانوار وجوه مورد نظر پرداخت شــده و 
برای مابقی خانوارها نیز امروز شــنبه )دوم آذرماه( پرداخت 
شــد. این تعداد خانوار ۶۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی 

کشور را در بر می گیرد.
مشروح گزارش ها، تحلیل ها و گفتگوهای بنزینی را در 

صفحات امروز دانش نفت مطالعه بفرمایید.

حضور هلدینگ خلیج فارس در ششمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی

 مدیریت ۴۰درصد بازار پتروشیمی 
کشور در دست هلدینگ خلیج فارس
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گزارش دانش نفت از شمارش معکوس برای 
اعمال قوانین جدید سوخت کشتی ها  

کالف سردرگم تامین 
سوخت کم سولفور 

برای کشتی ها
مدیرعامل سازمان مدیریت 

صنعتی در همایش نقش جابجایی 
هوشمند در حمل و نقل شهری عنوان نمود:

لزوم توجه به تحول 
دیجیتال و موج 

چهارم صنعت
ریستاد انرژی گزارش داد؛

چرا غول های انرژی 
دارایی های قدیمی 

خود را 
می فروشند؟ 
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2
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

رئیس جمهوری:

ایران با تداوم رشد مصرف بنزین  دوباره 
واردکننده بنزین می شود

رئیس جمهوری گفت: مصرف بنزین  
پارسال و امســال با افزایش روبه رو بوده، 
با توجه به اینکه امســال مصرف بنزین ما 
روزانه 9۷ میلیون لیتر در روز بوده است، با 
اضافه شدن این رقم، باید در سال ۱۴۰۰ 

دوباره واردکننده بنزین باشیم.
به گزارش دانش نفت به نقل از پایگاه 
اطالع رســانی ریاســت جمهوری، حسن 
روحانی، عصر روز یکشنبه )۲۶ آبان ماه( در 
نشست هیئت دولت با بیان اینکه اساس 
و هدف دولت در طرح حمایت معیشــتی 
کمک به خانوارهای متوســط و کم درآمد 
در شــرایط تحریم اقتصادی و فشارها به 
معیشــت مردم بود، گفت: برای این کار 
سه راه بیشــتر نداریم یا باید مالیات مردم 
را افزایش و از محل آن پرداختی را انجام 
دهیم، یا باید نفت بیشــتری صادر کنیم و 
از پول نفت برای این امور اســتفاده کنیم 
یا از یارانه ها مقداری بکاهیم و آن مقداری 
که حاصل می شــود، در اختیار خود مردم 
قرار گیرد.وی افزود: مردم ما آگاه هستند 
که فــروش نفت ما بــا محدودیت هایی 
روبه روســت، اگر هم روبــه رو نبود، پول 
نفت برای این گونه مصارف خیلی مناسب 
نیســت؛ در ســال هایی همانند سال ۹۰، 
۱۱۰ میلیارد دالر در یک سال درآمد نفتی 
داشتیم و اکنون با آن شرایط خیلی متفاوت 
است، مالیات را نیز نمی توان افزایش داد. 
اوضاع اقتصادی جامعه شرایطی است که 
می شــود مالیات متعادلی از مردم دریافت 
کرد.رئیس جمهوری تصریح کرد: ماه های 
مدیــد این بحث در میان کارشناســان و 
متخصصان مطــرح بود که چگونه باید از 
قشور کم درآمد در سال ۹۸ حمایت کنیم تا 
زمانی که گشایش اقتصادی حاصل شود و 
چگونه باید از مردم حمایت کنیم که وظیفه 
ماســت. نکتــه دوم، در این دولت تالش 

کردیم، تولید بنزین را افزایش دهیم.
در تامین بنزین خودکفا شده ایم

روحانی ادامه داد: در سال ۹۲ مقدار 
تولید روزانه بنزین ۵۶ میلیون لیتر بود که 
اکنون در ســال ۹۸ به ۱۰۷ میلیون لیتر 
رسیده اســت، پس در تامین بنزین مورد 
نیاز کشور خودکفا شده ایم و توانستیم روی 
پای خود بایستیم زیرا پیش تر برای واردات 
بنزین میلیاردها دالر پول خرج می کردیم، 
افــزون بر اینکه خرید و واردات بنزین نیز 

مشکالت خاص خود را داشت.
مصرف بنزین ایران از میانگین 

کشورهای دیگر باالتر است
وی عنــوان کرد: مصــرف بنزین  
پارسال و امســال افزایش یافت، یعنی در 
سال ۹۸ به طور میانگین ۹.۷ دهم درصد، 
مصرف بنزین افزایش یافته است، رقمی 
حدود ۱۰ درصد و اگر این روند  ادامه یابد 
و سال آینده همین روند باشد، با توجه به 
اینکه امســال مصرف بنزین ما روزانه ۹۷ 
میلیون لیتر در روز بوده اســت، با اضافه 
شدن این رقم امسال و سال آینده، باید در 
سال ۱۴۰۰ دوباره واردکننده بنزین باشیم. 
ضمن اینکه مصرف در کشــور ما از حد 
میانگین کشورهای دیگر، باالتر و بیشتر 
است و این هم معضلی برای محیط  زیست 

و زندگی مردم به وجود می آورد.
بنزین تولیدی برای فروش در بازار 

هر لیتر ۵ هزار و ۵۰۰ تا ۶ هزار تومان 
است

وی گفت: نکته بعدی بی عدالتی در 
پرداخت یارانه اســت. مردم ما باید به این 
نکته توجه کنند، اگــر بنزین لیتری هزار 
تومان فروخته می شــد، یا اکنون لیتری 
هــزار و ۵۰۰ تومان فروخته می شــود، با 
قیمــت  واقعی اش متفاوت اســت. کاری 

ندارم در کشورهای دیگر چه مقدار است، 
در ترکیــه نزدیک ۲۰ هــزار تومان، در 
اروپا حدود ۲۵ هزار تومان، در افغانســتان 
حدود ۸ هزار تومان و پاکســتان حدود ۶ 
هــزار تومان اســت. کاری نداریم به این 
موضوع که کشــورهای منطقه وضعشان 
چطور اســت. بنزین تولیدی را هم اکنون 
بخواهیم در بازار بفروشــیم هر لیتر بنزین  
۵ هزار و ۵۰۰ تا ۶ هزار تومان است، پس 
قیمــت بنزین بین ۵۵۰۰ تا ۶ هزار تومان 
اســت. همین االن در بازار بخشی از آن 
را می فروشــیم.روحانی افزود: بنزینی که 
بــرای همه مردم و اموالــی که برای کل 
ملت ایران است، به جای اینکه به قیمت 
واقعی اش که ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان است 
۱۵۰۰ تومان می فروشــیم یعنی از جیب 
مردم پرداخت می کنیم به آنهایی که دارند 
بنزین  بنزین مصرف می کننــد. مصرف 
هم یکسان نیست که بگوییم همه مردم 
یکسان بنزین مصرف می کنند. شخصی 
ممکن است خودرو نداشته باشد و خانواری 
ممکن است یک تا سه خودرو داشته باشد، 
پس یکسان نیست. استفاده مردم از فروش 

بنزین به طور یکسان نیست.
سود اصلی ارزان بودن بنزین برای 

قاچاقچی ها بود
رئیس جمهوری تصریــح کرد: ناچار 
بودیم یک نوع تعادلی به وجود آوریم، ضمن 
اینکه بــه  دلیل ارزان بودن بنزین در داخل 
و ســایر حامل ها می بینیم که قاچاق بسیار 
شــدیدی به سمت کشــورهای اطراف ما 
انجام می شــود و در واقع سود اصلی ارزان 
بودن بنزین برای قاچاقچی ها بود. باید راهی 
را پیدا کنیم. می فهمم که در شرایط تحریم 
و فشــاری که روی مردم اســت، هرگونه 
فشــار ولو کم، برای مردم بسیار سخت و 
مشــکل است. این را متوجه هستیم که به 
مردم مــا از دی ۹۶ تا امروز گرفتاری هایی 
تحمیل شــده، اینها را آگاهیم، اما در عین 
حال این فشار به مردم هم یکسان نیست.

وی عنوان کرد: یعنی به بعضی از اقشــار 
فشار بیشــتری وارد می شود، برای بعضی 
از اقشــار فشــار یک مقدار کمتر است و 
آنهایی کــه درآمد ثابت دارند و حقوق بگیر 
هستند، این فشار روی آنها مضاعف است، 
بنابراین تعادلی بایــد ایجاد و خانواده هایی 
را که درآمدشــان کم و تقریبا ثابت است، 
یاری و کمک کنیم. در محاسبات به اینجا 
رســیدیم که ۶۰ میلیون نفر از جامعه ما، 
نیازشان از آن ۲۲ تا ۲۳ میلیون بیشتر است 
و الزم است به ۶۰ میلیون نفر که حدود ۱۸ 

میلیون خانوار می شود، ماهانه کمک کنیم.
روحانــی گفت: برای ایــن کار در دولت و 
کارشناسان اقتصادی بحث کردیم و به این 
نتیجه رسیدیم که موضوع بنزین در حدی 
اســت که یک قوه قــادر به تصمیم گیری 
نیســت و همه قوا باید همفکری کنند و با 
هــم این تصمیم را بگیرند. به همین دلیل 
در سال ۹۶ پیشــنهادهایی داشتیم، چون 
مجلس قبول نکرد کنار گذاشتیم، در سال 
۹۷ نیز پیشــنهادهایی بود که من به دلیل 
فشار اقتصادی نپذیرفتم و در سال ۹۸ هم 
اقدامی که می خواســتیم انجام دهیم الزم 
بود همه ارکان نظام، همفکر و سهیم باشند 
و به اتفاق نظر برسیم.رئیس جمهوری افزود: 
در جلســات متعدد با حضور سران سه قوه 
در شورای عالی هماهنگی اقتصادی بحث 
کردیم و در سه نوبت به مصوبه رسیدیم و 
تدوین کردیم و خدمت مقام معظم رهبری 
فرستادیم. البته آن مصوبات با این مصوبه 
اخیر کمی متفاوت بودند و در جلســات و 
بحث های بعدی اصالحاتی انجام شــد و 
به این جمع بندی رسیدیم که در روز جمعه 
اجرا و عملیاتی شد.وی تصریح کرد: طبق 
این طــرح، برنامه بنزین بــرای مردم هم 
ســهمیه بندی شــده که این برای ما کار 
ســختی بود. اصوال دو نرخی و سهمیه ای 
کردن، کار بســیار سخت و سنگینی است 
و ممکن اســت کنارش سوءاستفاده هایی 
بشــود، بنابراین همیشه طرفدار تک نرخی 
بودیــم و االن هم هســتیم. منتها در این 
شرایط نمی شد که به طور یکسان به همه 
مردم فشار وارد شود. معتقد بودیم این پول 
باید به زندگی مردم و اقشــاری که درآمد 
کمتری دارند، برگردد، از این رو در جلسات 
متعدد بحث بود که آیا بخشی از پول بنزین 
را به خزانه برگردانیم و بخشی  و یا همه آن 
را به مردم بدهیــم. روحانی ادامه داد: چرا 
االن در ایــن طرح به صاحبان تاکســی و 

خودروهای خدمات عمومی به جای ۶۰ لیتر 
مثال ۳۰۰ لیتر، کمتر و یا بیشتر می دهیم؟ 
به خاطر اینکه قیمت حمل ونقل باال نرود. 
این کار را کردیــم تا مردم از ناحیه قیمت 
حمل ونقل تحت فشار قرار نگیرند، بنابراین 
اطمینان می دهم همه دستگاه های دولتی 
به ویژه وزارتخانه های صمت و کشــاورزی 
تالش مضاعف خواهند کرد و خوشبختانه 
کاالهای اساسی انبارهای ما مطلوب و در 

بهترین شرایط است.
کاری که دولت انجام داده طبق قانون 

است
رئیس جمهــوری عنوان کرد: کاری 
که دولت انجام داده طبق قانون اســت. 
قانــون هدفمندی یارانه هــا و همچنین 
قانون برنامه پنج ساله، دولت را مکلف به 
اصالح در قیمت حامل های انرژی می کند 
تا زمانی که نزدیک به قیمتی برسیم که 
در بازار خلیج فــارس و فوب خلیج فارس 
اســت. پس ما این وظیفه قانونی را انجام 
دادیم و اگر کسی ســوال دارد باید به ما 
بگوید چرا دولت قیمت را در ســال های 
۹۵ و ۹۶ و ۹۷ بــاال نبــرد؟ و باید از آن 
طرف به ما اعتراض کند. پس طبق قانون 
عمل می کنیم و آنچــه ما تثبیت کردیم 
مورد نظر سران ســه قوه بوده است.وی 
گفت: همان نکاتی که رهبر معظم انقالب 
بیان فرمودند و بیانات ایشان شجاعانه و 
روشنگرانه و بسیار مهم بود، ایشان همین 
نکات را چند بــار به صورت خصوصی به 
من فرمودند. فرمودند در این مسئله شما 
باید بحث کنید، کارشناس ها را بخواهید 
و اگر طرحی را ســران ســه قوه امضا و 
تایید کنند من حمایت خواهم کرد. همان 
نکاتی هم که بیان فرمودند ما این کار را 
کردیم و حتی عالوه بر اینکه در جلســه 
شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به 
اتفاق آرا تصویــب کرده بودیم، من برای 
تاکید مجدد سه قوه، هر سه نفر به صورت 
دست خطی روی مصوبه نوشتیم و تاکید، 
تایید و امضا کردیم.روحانی افزود: بنابراین 
مصوبه، مصوبه سران ســه قوه، شورای 
هماهنگــی اقتصادی و به یک طرح ملی 
مربوط می شــود. به دولــت و یا تنها به 
مجلس مربوط نمی شــود، بلکه به همه 
ارکان نظام مربوط می شود. طرحی است 
که از قبل به خدمت رهبر معظم انقالب 
عرض کردیم و البته ایشان همین شرط را 
به من فرمودند که اگر سران سه قوه کامال 
موافق باشند من از طرح حمایت می کنم و 

همان طور حمایت و هدایت فرمودند.

هیچ وقت از نقد و اعتراض مردم ناراحت 
نمی شویم، بلکه وظیفه داریم گوش کنیم

رئیس جمهــوری تصریح کرد: نکته 
این است که اگر کاری می کنیم مشروعیت 
کار ما این اســت که به نمایندگی از مردم 
کار انجام می دهیم و هیچ وقت از ســخن 
و نقد و اعتراض مــردم نه تنها ناراحت و 
نگران نمی شویم، بلکه وظیفه داریم گوش 
دهیم. ممکن است در طرحی عده ای نظر 
دیگری داشــته باشــند و حتی بعد از این 
طرح برخی بیاینــد و به ما تذکر بدهند یا 
اینکه اصالح کنیم، کما اینکه امروز متوجه 
شــدیم کارت هایی که ما صــادر کردیم 
بعضی از خودروهای فرسوده طبق مقررات 
قبلی بــرای آنها صادر نمی شــد، دیدیم 
آنها گرفتار هســتند، گفتیم برای آنها این 
سهمیه پرداخت و کارت موقت صادر شود.

وی عنــوان کرد: بنابراین در عمل ممکن 
است با پدیده هایی مواجه شویم که پیش تر 
پیش بینی نشــده اســت. این پدیده ها را 
حل خواهیم کرد، اگر کســی کارت ندارد 
یا کارتش گم شــده یا مشکلی دارد، هیچ 
نگرانی نداشته باشد. ســهمیه این ماه و 
ســهمیه ۵ تا ۶ ماه در اختیار مردم است 
هر وقت خواستند می توانند استفاده کنند، 
بنابراین نگرانی وجود نداشــته باشد و اگر 
موردی هم باشــد، مشکل را حل خواهیم 

کرد.
از سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت 
و وزارت کشور برای تالش  در اجرای 

طرح تشکر می کنم
روحانی گفت: در اینجا از ســازمان 
برنامــه و بودجه، وزارت نفــت و وزارت 
کشــور برای هماهنگی ها و تالش هایی 
که کردند و به ویژه وزیر کشور که در این 
چند روز شــاهد بودم چگونه برای اجرای 
این طرح و همچنین امنیت جامعه تالش 
کردنــد، تشــکر می کنم.رئیس جمهوری 
افزود: می فهمم اجرای این گونه طرح ها در 
شرایط فشار اقتصادی بسیار سخت است 
و متوجه هستم به طور معمول دولت ها در 
این شرایط به این کارها دست نمی زنند و 
احتیاط می کنند، اما ما در این شرایط فشار 
جهانی باید اصالح ساختار اقتصادی را هم 
حساب شده، عاقالنه و با مشورت و تامین 
نظر مردم انجام بدهیم. هم اکنون مدنظر ما 
اداره کشور برای سال ۹۸ نیست، بلکه این 
کشور برای ســالیان دراز صدها و هزارها 
سال باید اداره شود و باید به فکر نسل های 
بعد باشیم، بنابراین اصالحاتی که ضروری 

است باید انجام دهیم.

یادداشت

مهار مصرف، افزایش صادرات و تخصیص یارانه 
انرژی به مردم؛ اهداف سهمیه بندی بنزین

مهندس بیژن زنگنه
وزیر نفت

 مهار مصرف، افزایــش صادرات بنزین 
و اختصــاص یارانه انرژی به مــردم از جمله 
مزایــای اجرای طرح ســهمیه بندی بنزین در 
کشــور است و برآورد ما این است که از محل 
اجرای این طرح در طول یک ســال آینده ۳۱ 
هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد شد که 
همه این مقدار به مردم تعلق می گیرد. سهمیه 

اختصاص یافته به خودروها براساس آنچه از تجربه و عملکرد تاریخی 
در دوره های پیشین سهمیه بندی به دست آمده، تعیین شده و به همان 
صورت عینا اعمال شــده اســت. هم اکنون نیز صادرات بنزین داریم، 
اگر ســهمیه بندی بنزین هم انجام نمی شد، تولید بنزین کشور در سال 
آینده مقداری نیز افزایش می یافت. مسئله اساسی در توازن بین عرضه 
و تقاضا این اســت که اگر ما به همین روال ســاالنه ۱۰ درصد یعنی 
حدود ۹ تا ۱۰ میلیون لیتر مصرف اضافه داشــته باشــیم، سال ۱۴۰۰ 
دوباره پس از تالش سنگینی که برای خودکفایی در تامین بنزین مورد 
نیاز کشور در این دولت شــد، باید واردکننده بنزین می شدیم، آمریکا 
در دوره پیشــین تحریم ها بیشترین فشار را  از این محل وارد کرد که 
ایران نتواند به واردات بنزین دسترســی داشــته باشد، اما در این دوره 
از تحریم کاری نتوانســتند بکنند. در واقع با اجرای طرح سهمیه بندی 
بنزین، توازن بین عرضه و تقاضا در کشور برای چند سال دوباره خوب 
خواهد بود و پس از آن هم ان شاءاهلل می توانیم صادرات بنزین بیشتری 
هم داشته باشــیم. براســاس برآوردی که داریم پس از اعمال کامل 
طرح سهمیه بندی بنزین، ســال آینده اگر مصرف بنزین حدود روزانه 
۹۳ تا ۹۴ میلیون لیتر باشد، ۶۷ درصد یعنی دو سوم بنزین عرضه شده 
ســهمیه بندی و یک سوم آن آزاد و با قیمت ۳ هزار تومان خواهد بود. 
دربــاره عواید حاصل از اجرای طرح ســهیمه بندی بنزین که به مردم 
بازگردانده می شود، بایستی گفت: در این شرایط روزانه ۶۴ میلیون لیتر 
و ســاالنه ۲۳.۵ میلیارد لیتر با کارت هوشمند سوخت عرضه می شود 
که در مقایسه با قیمت پیشین بنزین و مابه التفاوت لیتری ۵۰۰ تومان، 
ســاالنه ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بنزین سهمیه بندی افزایش 
درآمد حاصل می شــود و با مصرف حدود روزانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین 
آزاد و احتســاب ۲ هزار تومان مابه التفاوت با قیمت پیشین بنزین، ۲۰ 
هزار میلیــارد تومان نیز از این محل افزوده می شــود که در مجموع 
نزدیــک ۳۰ تا ۳۱ هزار میلیارد تومان از طریق اجرای این طرح درآمد 
خواهیم داشــت؛ البته این برآورد اســت، زیرا ما هنوز دقیق نمی دانیم 
رفتار مصرف کننده در بخشــی که مربوط به بنزین آزاد اســت چگونه 
خواهد بود. به این ترتیب در طول یک ســال حــدود ۳۰ تا ۳۱ هزار 
میلیارد تومان درآمد از طریق اجرای طرح سهمیه بندی بنزین خواهیم 
داشــت و تمام این درآمد همان طور که آقــای رئیس جمهوری تأکید 
دارند به طبقات متوســط و ضعیف بازمی گــردد و حتی یک ریال این 
درآمد صرف کار دیگری نمی شــود. در این طرح به خودروهای دولتی 
ســهمیه بنزین اختصاص داده نشده است و این خودروها باید از همان 
بنزیــن لیتری ۳ هزار تومان مصرف کنند و در مورد بقیه خودروها هم 
از قبیل تاکسی ها، آمبوالنس ها و  وانت ها سهمیه مورد نیاز اختصاص 
یافته است. برای تاکســی های اینترنتی هم چارچوبی توافق شده که 
ســهمیه الزم به آنها اختصاص یابد، برای خودروهای دیگر نیز مانند 
آژانس ها و خودروهای بین راهی شــهری و داخلی و امثال آنها، دولت 
تشکیل کمیته ای را در وزارت نفت با حضور معاون وزیر کشور، سازمان 
برنامه و بودجه و معاونان این ســازمان تصویب کرده است که در این 
موارد باید تقاضاهایشان را به وزارت کشور اعالم کنند و در این کمیته 
تصمیم گرفته می شود که در صورت لزوم به موارد درخواستی سهمیه 
بنزین اختصاص یابد یا اگر قرار شد سهمیه ای اصالح شود، آن کمیته 

اجازه دارد این سهمیه ها را اصالح کند.

رئیس دفتر رئیس جمهوری:
اصالح قیمت بنزین به نفع مردم طبقه متوسط 

و کمتر برخوردار است
رئیس دفتــر رئیس جمهوری گفت: حمایت ارزشــمند مقام معظم 
رهبری نشــان از این دارد که شجاعت و تدبیر در زمان تصمیم گیری برای 
انجام جراحی های اقتصادی با هدف حمایت از معیشت مردم و بهبود شرایط 

اقتصادی کشور یکی از مطالبات رهبری است.
به گزارش دانش نفت به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، محمود 
واعظی با بیان اینکه هدف اصلی اصالح قیمت بنزین، کمک معیشتی به 
طبقه متوسط و کمتر برخوردار است، گفت: دولت از سال گذشته همواره 
به دنبال منابع مورد نیاز برای کمک معیشتی به حدود ۶۰ میلیون نفر بوده 
که با اصالح قیمت بنزین همه درآمدها میان آنها توزیع می شــود. حدود 
نیمی از خانوارهای کشور خودرو ندارند و با این طرح بیشتر از درآمد بنزین 
بهره خواهند برد.رئیس دفتر رئیس جمهوری افزود: اکنون راه بهانه جویی 
و ایرادگیــری و مانع گذاری در راه دولــت که مجری این تصمیم بزرگ 
اقتصادی اســت بسته شده و امیدواریم همه مسئوالن و صاحب نظران با 
همدلی و وحدت بتوانیم به خوبی این طرح را اجرا کنیم.وی با اشــاره به 
بیانات رهبر معظم انقالب دربــاره قیمت دیگر کاالها تاکید کرد: دولت 
بدون شــک این موضوع را در نظر دارد و تالش خواهد کرد با نظارت و 
مدیریت بازار، اجازه برخی سودجویی ها و گرانی دیگر کاالها را ندهد و با 
حمایت های معیشتی، نگرانی های مردم را برطرف کند.واعظی با اشاره به 
اعتراضات مردم در برخی  شهرها تصریح کرد: دولت همواره تاکید کرده 
اعتراض امری عادی و از حقوق مسلم مردم و شهروندان است و همه ما 

باید در کنار مردم و شنونده دیدگاه ها و مطالبات آنها باشیم.

تک خرب

مصرف بنزین  پارسال و 
امسال با افزایش روبه رو 

بوده، با توجه به اینکه 
امسال مصرف بنزین ما 

روزانه 9۷ میلیون لیتر در 
روز بوده است، با اضافه 

شدن این رقم، باید در سال 
۱۴۰۰ دوباره واردکننده 

بنزین باشیم
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

یادداشت

مدیریت بهینه بدبختی با بنزین
علی سرزعیم
تحلیلگر اقتصادی

نقـــد  در  کتـــاب  مفصل تریـــن  احتمـــاال  مـــن  اول؛ 
ــوان  ــا عنـ ــژاد را بـ ــود احمدی نـ ــای محمـ ــت های دولت هـ سیاسـ
ـــت ها  ـــا پوپولیس ـــازگاری ب ـــر س ـــته ام. س ـــی« نوش ـــم ایران »پوپولیس
نـــدارم امـــا در همـــان کتـــاب نوشـــتم کـــه سیاســـت پرداخـــت 
ـــی  ـــه یک ـــژاد ب ـــود احمدی ن ـــه محم ـــود ک ـــتی ب ـــده درس ـــدی، ای نق
ـــرای  ـــان اج ـــا هم ـــرد، ام ـــراء ک ـــن اج ـــکل های ممک ـــن ش از بدتری
ـــدازه ای در  ـــا ان ـــه ت ـــان داد ک ـــداً نش ـــز بع ـــد نی ـــه و ب ـــه - نیم نصف

کاهـــش فقـــر و کاهـــش نابرابـــری مؤثـــر بـــوده اســـت.
دوم؛ اقتصـــاد ایـــران بیمـــار اســـت و سیاســـت های گذشـــته 
ـــا  ـــت، ام ـــده اس ـــر ش ـــی ناگزی ـــد. جراح ـــاری افزوده ان ـــدت بیم ـــر ش ب
ـــورت  ـــجم ص ـــتی منس ـــته سیاس ـــک بس ـــتر ی ـــر بس ـــد ب ـــی بای جراح
گیـــرد کـــه اصـــالح قیمـــت  حامل هـــا را هـــم شـــامل می شـــود.

ســـوم؛ افزایـــش قیمـــت بنزیـــن بـــه روشـــی کـــه انجـــام 
ـــت.  ـــع نیس ـــع مناب ـــت و بازتوزی ـــش قیم ـــرح افزای ـــن ط ـــد، بهتری ش
ـــد  ـــون بای ـــی اکن ـــود داشـــت ول ـــز وج ـــری نی ـــیار بهت ـــای بس روش ه

ـــت.   ـــی پرداخ ـــت فعل ـــه سیاس ب
ـــه بدبختـــی« توضیـــح دادم کـــه  مـــن در متـــن »مدیریـــت بهین
ـــورم  ـــده و ت ـــک ش ـــی کوچ ـــد منف ـــطه رش ـــه واس ـــاد ب ـــک اقتص کی
ـــی  ـــی را کاهـــش داده و بدبخت ـــای ایران ـــد خانواره ـــدرت خری ـــاال ق ب
در اقتصـــاد ایـــران بـــه وجـــود آورده اســـت. هنـــر سیاســـتگذاری 
در وهلـــه اول )میان مـــدت و بلندمـــدت( افزایـــش رشـــد و مهـــار 
ـــی  ـــت. فقرزدای ـــده( اس ـــر فزاین ـــار فق ـــدت )مه ـــورم و در کوتاه م ت
ـــت  ـــمت فقراس ـــه س ـــت ب ـــع دول ـــر مناب ـــص بهت ـــا تخصی ـــی ب زمان
امـــا در شـــرایط تحریـــم کـــه دولـــت بـــه زحمـــت حقـــوق و دســـتمزد 
می دهـــد و بـــا کســـری بودجـــه بـــزرگ مواجـــه اســـت، دیگـــر 

ـــت. ـــن نیس ـــود ممک ـــی موج ـــع دولت ـــر مناب ـــع بهت توزی
تـــداوم وضـــع موجـــود یعنـــی، بدبختـــی بیشـــتر بـــر روی 
بخـــش ضعیـــف جامعـــه منتقـــل شـــود کـــه تبعـــات ســـنگینی 
خواهـــد داشـــت. تنهـــا راه موجـــود بازتوزیـــع اســـت. مقصـــود از 
ـــا  ـــی کااله ـــت برخ ـــش قیم ـــا افزای ـــات ی ـــا مالی ـــی ب ـــع یعن بازتوزی
ـــته  ـــط کاس ـــاال و متوس ـــات ب ـــاه طبق ـــن، رف ـــل بنزی ـــات مث ـــا خدم ی
ــر  ــار پایین تـ ــه اقشـ ــت بـ ــه پرداخـ ــع حاصلـ ــا از منابـ ــود تـ شـ
صـــورت گیـــرد. ایـــن دقیقـــا همـــان مدیریـــت بهینـــه بدبختـــی 

ـــت! اس
ـــه  ـــد ک ـــودرو دارن ـــی خ ـــای ایران ـــی از خانواره ـــر از نیم کمت
ــن  ــد. ایـ ــکیل می دهنـ ــه را تشـ ــاالی جامعـ ــا ۵ دهـــک بـ دقیقـ
ــن  ــت بنزیـ ــش قیمـ ــطه افزایـ ــه واسـ ــدت بـ ــار در کوتاه مـ اقشـ
ـــودرو  ـــد خ ـــه فاق ـــه ک ـــن جامع ـــک پایی ـــج ده ـــتند و پن ـــده هس بازن
هســـتند از بازتوزیـــع، بیـــش از پیامدهـــای منفـــی و غیرمســـتقیم 

افزایـــش قیمـــت بنزیـــن منتفـــع می شـــوند.
بنابرایـــن مســـئله ایـــن اســـت کـــه سیاســـتمدار رضایـــت 
کـــدام قشـــر را دنبـــال کنـــد. اگـــر سیاســـتمدار بـــه کوتاه مـــدت 
سیاســـی خـــود نـــگاه کنـــد )یعنـــی عـــدم افـــت محبوبیـــت یـــا 
عـــدم تشـــدید افـــت محبوبیـــت(، بایـــد رضایـــت پنـــج دهـــک 
ـــدت  ـــدت و بلندم ـــت کوتاه م ـــر مصلح ـــا اگ ـــد ام ـــال کن ـــاال را دنب ب

اقتصـــاد را نـــگاه کنـــد بایـــد از خیـــر محبوبیـــت بگـــذرد.
پنـــج دهـــک بـــاالی جامعـــه ایـــران صـــدای بلندتـــری در 
ــانه های  ــایت ها و ...( و رسـ ــا، سـ ــمی )روزنامه هـ ــانه های رسـ رسـ
غیررســـمی )تلگـــرام و ...( و حتـــی بیشـــتر دســـتگاه های دولتـــی 
ــر از  ــتر و موفق تـ ــد و بیشـ ــری دارنـ ــع تصمیم گیـ ــی مراجـ و حتـ
ـــد  ـــار وارد کنن ـــئوالن فش ـــه مس ـــد ب ـــف می توانن ـــک ضعی ـــج ده پن
و آن هـــا را بـــه ســـمت سیاســـت های ناظـــر بـــر منافـــع خـــود 

ـــد. ـــوق دهن س
پنـــج دهـــک پایین تـــر چـــون در اســـتان های دورتـــر 
ــتگاه های  ــی و دسـ ــانه های جمعـ ــه رسـ ــتند و بـ ــز هسـ از مرکـ
ـــری وارد  ـــد، فشـــار سیاســـی کمت ـــری دارن ـــی دسترســـی کمت حاکمیت
می کننـــد تـــا سیاســـت های معطـــوف بـــه فقرزدایـــی و منافـــع 
ـــل  ـــی از دالی ـــئله یک ـــن مس ـــرد. ای ـــرار گی ـــتور کار ق ـــا در دس آن ه

اصلـــی عـــدم اصالحـــات اقتصـــادی در ایـــران اســـت.
تردیـــد نکنیـــم کـــه تـــداوم سیاســـت های اقتصـــادی 
موجـــود، ســـبب افـــت تدریجـــی و پیوســـته رفـــاه مـــردم ایـــران 
می شـــود. اگـــر نمی خواهیـــم بـــه ایـــن مـــرگ تدریجـــی تـــن 
بدهیـــم بایـــد بـــه جراحـــی تـــن بدهیـــم. روشـــن اســـت کـــه 
ـــه  ـــاری از جمل ـــر بیم ـــت ه ـــا منفع ـــزی دارد ام ـــی درد و خونری جراح
ـــده  ـــه نادی ـــت ن ـــادی اس ـــی اقتص ـــران در جراح ـــار ای ـــاد بیم اقتص
گرفتـــن، خـــود را بـــه نادانســـتن زدن یـــا بـــه جـــادو و جنبـــل 

متوســـل شـــدن.
روشـــن اســـت کـــه ایـــن اصالحـــات اقتصـــادی در بســـتر 
ــام  ــی نظـ ــود. یعنـ ــق می شـ ــی موفـ ــاد سیاسـ ــات اقتصـ اصالحـ
حکمرانـــی کشـــور بایـــد همزمـــان اصـــالح شـــود تـــا ســـرمایه 
ـــات  ـــن اصالح ـــا ای ـــی ب ـــرای همراه ـــی ب ـــاد عموم ـــی و اعتم اجتماع

اقتصـــادی ســـخت دوبـــاره ایجـــاد شـــود.
همراهـــی جامعـــه بـــا اصالحـــات اقتصـــادی مســـتلزم 
ـــام  ـــن در نظ ـــات بنیادی ـــا اصالح ـــی ب ـــای حکمران ـــی نهاده همراه
ـــک  ـــوان از ی ـــم می ت ـــت ه ـــت در دس ـــا دس ـــت. تنه ـــی اس حکمران
فرجـــام بـــد بـــه یـــک فرجـــام خـــوب منتقـــل شـــد. فرامـــوش 
ــاط  ــا انحطـ ــوری لزومـ ــچ کشـ ــا و هیـ ــر مـ ــه تقدیـ ــم کـ نکنیـ
ـــده  ـــیر آین ـــه مس ـــت ک ـــی اس ـــر جمع ـــه تدبی ـــت بلک ـــی نیس تدریج
مـــا را مشـــخص می کنـــد. اصالحاتـــی الزم اســـت کـــه راه 
بدبختـــی را ناگزیـــر نســـازند تـــا مجبـــور بـــه »مدیریـــت بهینـــه 

بدبختـــی« نشـــویم.

برگ زرین دیگری در دفتر افتخارات پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد به ثبت رسید؛

 کسب عنوان نمونه پدافندغیرعامل کشور توسط
شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد

مهندس منبتی در گفتگو با دانش نفت: کسب این افتخار مرهون تالش و سختکوشی پرسنل محترم شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد است
بــرگ زریــن دیگــری در دفتر 
افتخارات پاالیشگاه گاز شهید هاشمی 
نژاد به ثبت رســید و شرکت پاالیش 
گاز شهید هاشــمی نژاد به عنوان تنها 
شرکت تابعه صنعت نفت، عنوان نمونه 
ی کشــور در حوزه پدافند غیرعامل را 

کسب نمود. 
این  نفــت،  به گــزارش دانش 
عنوان مهم که در هشــتمین همایش 
ملی پدافند غیرعامل به دســت آمد، 
با حضور رئیس قــوه قضاییه، رئیس 
وزیر  غیرعامل کشور،  پدافند  سازمان 
نفت و جمعی از مسئوالن کشوری و 
لشــکری در مرکز همایشهای صدا و 

سیما برگزار شد. 
بر اســاس این گزارش، نظر به 
اجرای زیر ســاخت های الزم و تولید 
پایــدار گاز در شــرایط اضطراری و 
تســهیل مدیریت بحران در راستای 
کاهــش آســیب هــای احتمالی به 
تاسیسات و تداوم فعالیت های روزمره 
کارکنان، شــرکت پاالیش گاز شهید 
هاشــمی نژاد موفق بــه دریافت لوح 
تقدیر هشــتمین جشنواره ملی پدافند 
غیرعامــل گردید. گفتنی اســت: در 
این همایش که بــا حضور جمعی از 
مسئولین کشــوری و لشکری برگزار 
گردید مهندس ســید مجیــد منبتی 
مدیرعامل شرکت به عنوان مدیرنمونه 
کشــوری در ایجاد زیرســاخت های 
حوزه پدافند غیرعامل و پایداری تولید 
انتخاب و لوح تقدیر جشنواره را کسب 

نمود.
در همین حال، مدیرعامل شرکت 
پاالیش گاز شــهید هاشــمی نژاد در 
گفتگو با دانش نفت تاکید کرد: کسب 
پدافندغیرعامل کشــور  نمونه  عنوان 
توســط شــرکت پاالیش گاز شهید 
هاشمی نژاد حاصل تالش و همدلی 
همه ارکان شــرکت به ویژه کارکنان 
سختکوش پاالیش گاز شهید هاشمی 
نژاد است و من این افتخار بزرگ را به 
آنان تبریک می گویم. مهندس سید 
مجید منبتی، با تاکید بر اســتفاده از 
روش های نوین حفاظتی و پدافندی 
در حفاظت از تاسیســات صنعت نفت 
و گاز تصریح کرد: اهمیت تاسیســات 
پاالیشــگاه گاز شــهید هاشمی نژاد 
در تولید انــرژی پاک در خطه مرزی 
سرخس و خدمت رسانی به هموطنان 
در اســتان های شمال و شمال شرق 
کشــور بیش از پیش استفاده از روش 

های نویــن حفاظتــی و پدافندی را 
متذکر می ســازد. در همین حال، به 
نظر می رســد شــرکت پاالیش گاز 
شــهید هاشــمی نژاد در زمینه عمل 
بــه مســئولیت اجتماعــی و محیط 
پیرامونی نیز ســرآمد است. مهندس 
ســید مجید منبتی در این باره گفت: 
سهیم شــدن در توسعه و رفاه جامعه 
با فراهــم آوری انرژی پاک، مأموریت 
پاالیشگاه هاشمی نژاد به شمار می آید 
که مستلزم مسئولیت پذیری اجتماعی 
اســت. وی در ادامــه افــزود: درک 
مسئولیت های اجتماعی و استقرار آن 
در همه برنامه های ســازمان، تنها راه 
منافع سازمانی است.  حصول حداکثر 
وی تصریح کرد: یکــی از اهداف ما 
در ســال »رونق تولیــد« حمایت از 
کســب و کارهای نوپا و شرکت های 
داخلی اســت و وقتی مدیران شرکت 
های داخلی نســبت به تاسیس شعب 
خــود در ســرخس مبــادرت ورزند 
ســعی می کنیم بــا رعایت ضوابط و 
مقــررات، نیازهای پاالیشــگاه را از 
این شــرکت ها تامین کنیم تا شاهد 
رونق تولید در این شهرســتان مرزی 
باشــیم. مهندس منبتی با اشــاره به 
اینکه پاالیشــگاه خانگیران در ســه 
زمینه توریعــی، خدماتی و تولیدی از 
توان شهرستان سرخس و روستاهای 
اطراف آن اســتفاده می کند گفت: ما 
حتی لبــاس مورد اســتفاده کارکنان 
در محیط پاالیشــگاه را با حمایت از 

مردان شهرســتان سرخس  و  زنان 
در همیــن منطقــه تولیــد و تهیــه 
می کنیم. مدیرعامل شــرکت پاالیش 
گاز شــهید هاشمی نژاد درباره اجرای 
ســوی  از  اجتماعی  مســئولیت های 
پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد بیان 
کرد: توانمندسازی شرکت های محلی، 
دانش بنیان،  شــرکت های  از  حمایت 
آموزش کارآفرینــی و خالقیت برای 
جوانــان منطقــه، تهیه بســته های 
نوشــت افزار برای دانش آمــوزان و... 
از جملــه اقدام هــای پاالیشــگاه در 
این زمینه اســت. مدیرعامل شرکت 
پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد تاکید 
کرد: کل خرید و نیازهای پاالیشــگاه 
در حــد معامالت کوچک و متوســط 

طبــق مقــررات و ضوابــط اداری از 
سطح شهرستان سرخس صورت می 
پذیرد و این رونــد صعودی ادامه داد 
امســال مجموع خرید  امیدواریم  که 
کاال و خدمات از ســطح شهرســتان 
به حدود هزار میلیارد ریال برســد که 
گردش مالی بسیار خوبی برای جامعه 
پیرامونی ایجاد خواهد کرد. وی خاطر 
نشان کرد: شرکت های محلی برای 
حضور در معامالت کوچک و متوسط 
باید در ســامانه EP وزارت نفت ثبت 
گردنــد که طبق آمــوزش های ارائه 
در شهرستان  چندین شــرکت  شده، 
در این ســامانه ثبت نــام نموده اند.

مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز شهید 
هاشــمی نژاد در ادامه از تحقق ۱۰۰ 
درصــدی فعالیت هــای برنامه ریزی 
شده تعمیرات اساسی ۹۸ این مجتمع 
گازی خبــرداد و اظهار داشــت: برای 
آماده ســازی کلیه واحدهای عملیاتی 
برای تولید بی وقفــه گاز در ماه های 
سرد سال، تعمیرات اساسی پاالیشگاه 
در شــش ماهه اول ســال و روزهای 
گرم و طاقت فرســای تابستان انجام 
می شــود و برنامه تعمیرات اساســی 
امسال در دو واحد تصفیه گاز، دو واحد 
بازیافت گوگرد و واحد ذخیره ســازی 
و همچنین تعمیرات میــان دوره ای 
در ســایر واحدها صــورت می پذیرد. 
وی یادآور شد: تمامی عملیات مذکور 
توســط پیمانکاران و نیروی انســانی 
بومی منطقه به انجام رســیده است. 

مهنــدس منبتی در ادامــه افزود: با 
همدلی و تالش جمعی کلیه کارکنان 
شــرکت در همه رده های ســازمانی 
واحدهای عملیاتی در مدار تولید قرار 
دارد و اجرای تعمیرات کلی در زنجیره 
تولید گاز شمال شرق کشور همزمان 
در سه شرکت بهره برداری نفت و گاز 
شرق، پاالیشــگاه گاز شهید هاشمی 
نژاد و منطقه چهار عملیات انتقال گاز، 
نوید بخش تولید پایدار گاز در زمستان 
سال ۱۳۹۸ خواهد بود. وی نشان کرد: 
امیدواریم با تامین مناســب گاز برای 
صنایع و همچنین ذخیره مناسب گاز 
در تاسیسات ذخیره سازی پاالیشگاه 
در سال رونق تولید، وظیفه خود را در 
جهت عمل به فرمایشات مقام معظم 
رهبری به خوبی به انجام برســانیم. 
تأسیسات عظیم  اســت؛  ذکر  شایان 
پاالیش گاز شــهید هاشمی  شرکت 
نژاد در ۱۶۵ کیلومتری شــمال شرق 
شــهر مقدس مشــهد و در نزدیکی 
شهر مرزی سرخس واقع شده است. 
پاالیش گاز شــهید هاشمی  شرکت 
نژاد گاز طبیعی مشــترکین ۶ استان 
کشور شامل خراسان رضوی، جنوبی 
و شمالی، گلستان، مازندران و قسمتی 
از ســمنان را تأمین می نماید. چشم 
انداز شــرکت در یــک جمله کلیدی 
خالصه می شود؛ »سرآمدترین شرکت 
پاالیش گاز کشــور در افق ۱۴۰۴، با 
تولید پایــدار و ثروت آفریني از طریق 
ارایه محصــوالت و خدمات با ارزش 
افزوده«. اما ماموریت شرکت پاالیش 
)خانگیران(  نژاد  گاز شهید هاشــمی 
سهیم شدن در توسعه و رفاه جامعه با 
فراهم آوري انرژي پاک تبیین گریده 
است که این شــرکت توانسته است 
اهداف و دســتاوردهای خویش را به 

طور کامل محقق نماید. 

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز 
شهید هاشمی نژاد: اهمیت 

تاسیسات پاالیشگاه گاز شهید 
هاشمی نژاد در تولید انرژی 

پاک در خطه مرزی سرخس و 
خدمت رسانی به هموطنان در 
استان های شمال و شمال شرق 
کشور بیش از پیش استفاده از 

روش های نوین حفاظتی و 
پدافندی را متذکر می سازد

یکی از اهداف ما در سال 
»رونق تولید« حمایت از کسب 
و کارهای نوپا و شرکت های 
داخلی است و وقتی مدیران 
شرکت های داخلی نسبت به 

تاسیس شعب خود در سرخس 
مبادرت ورزند سعی می کنیم 
با رعایت ضوابط و مقررات، 
نیازهای پاالیشگاه را از این 

شرکت ها تامین کنیم تا شاهد 
رونق تولید در این شهرستان 

مرزی باشیم
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تحلیل
گفتمان

۱۰ نکته دربارۀ داستان بنزین
مهرداد خدیر

نرخی  دو  و  سهمیه بندی  دربارۀ 
عنوان  به  بنزین  قیمت  مجدد  شدن 
انرژی و سوخت  و حامل  مهم ترین کاال 
تعیین کننده در ایران، نه می توان ننوشت 
و  است  روز  موضوع  مهم ترین  چون 
چون  کرد  ادا  را  مطلب  حق  می توان  نه 

مالحظاتی را باید رعایت کرد.
را می توان  نکته  اما ۱۰  اختصار  به 

یادآور شد:
ایران،  در  بنزین  داخلی  تولید   .۱
است  روز  در  لیتر  میلیون   ۱۰۰ حداکثر 
و همین میزان توزیع و مصرف می شود. 
است  آن  معنی  به  این  از  بیش  مصرف 
از  ناگزیر  دولت  تحریم،  وضعیت  در  که 
یا  نمی خواهند  چون  و  می شود  واردات 
شده اند  آن  بر  کنند  واردات  نمی توانند 
را  نکته  این  بیاورند.  پایین  را  مصرف 
توضیح  روشنی  به  باید  مربوطه  مقامات 
دهند چون تصور غالب این است که این 
اقدام برای جبران کسری بودجه به خاطر 
صورت  نفتی  درآمدهای  فاحش  کاهش 

پذیرفته است.
این  به  ناُخرسندی  از  بخشی   .۲
کسری  جبران  فرض  با  که  است  خاطر 
بودجه، راهکارهای دیگر از جمله کاهش 
مورد  نیز  فرهنگی  شبه  نهادهای  بودجۀ 
می  مردم  دیگر  عبارت  به  است.  انتظار 
گویند اگر پول نیست برای همه نباشد. از 
این رو دولت در بودجۀ ۹۹ باید این نکته 

را لحاظ کند تا تشّفی خاطر مردم باشد.
هزار   ۳۰ شده  اعالم  چند  هر   .۳
میلیارد تومان درآمد ناشی از تغییر قیمت، 

به مردم بازمی گردد ولی مشخص نیست 
همه ماهه است یا نه و همراه یارانه نقدی 
مشخص  نوبت های  در  یا  می شود  واریز 
صورت می پذیرد. همچنین کسانی را که 
دربرمی گیرد  نیز  نمی کنند  دریافت  یارانه 

یا نه.
۴. این واقعیت که قیمت بنزین به 
نسبت قیمت جهانی و نه قدرت خرید در 
ایران، ارزان است )بود(  قابل انکار نیست. 
از  نمی توان  اقتصادی  نگاه صرفًا  با  پس 
اما  کرد.  انتقاد  بنزین  قیمت  افزایش 
است  انسانی  علوم  مجموعۀ  زیر  اقتصاد 
بود زیر مجموعۀ  اگر فقط عدد و رقم  و 
می شد.  تعریف  ریاضیات،  و  پایه  علوم 
و  امنیتی  سیاسی،  های  جنبه  بنا براین 

اجتماعی آن را هم البد لحاظ کرده اند.
۵. حساسیت به مقایسۀ قیمت بنزین 

و  همسایگان  خصوصا  کشورها  دیگر  با 
قانع نشدن به دو دلیل است: اول این که 
است  مانند هم  دستمزد ها  مگر  می پرسند 
که قیمت بنزین را مقایسه می کنید؟ دوم 
این که چون دالر ۱۰ هزار تومان شده این 
به عبارت  به نظر می رسد.  پایین  قیمت، 
دیگر اصل قضیه قیمت دالر است. با این 
حال واقعیت به صرفه بودن قاچاق بنزین 

با قیمت قبلی هم قابل انکار نیست.
توضیح  و روشن  قدر شفاف  ۶. هر 
داده شود که اصل داستان چیست امکان 
سوء استفاده کمتر می شود. خصوصا این 
که اگر مصرف از ۱۰۰ میلیون لیتر بیشتر 
شود امکان تأمین بنزین مورد نیاز وجود 
از تحریم ها  باید  واردات هم  برای  ندارد. 
دوران،  این  دهند  اطمینان  و  کرد  عبور 
دایمی نیست و مثال اگر دورۀ ترامپ، تمام 

شود امید به بهبود، متصور است.
داده  نشان  این  از  پیش  دولت،   .۷
بنزین  قیمت  کردن  نرخی  دو  به  بوده 
می داند.  فسادزا  را  آن  و  ندارد  اعتقاد 
رییس  توییِت  نیز  روز  سه  دو  این  در 
بازنشر می شود  جمهوری در سال ۱۳۹۵ 
دونرخی  بنزین  روحانی  آقای  آن  در  که 
رییس  دارد  جا  بود.  دانسته  فسادزا  را 
تلویزیون  دوربین  مقابل  جمهوری 
کند  یا مصاحبه  بگذارد  توییت  یا  بنشیند 
مخالف  نرخی  دو  بنزین  با  بله  بگوید  و 
بودم ولی اکنون دستور دو نرخی را امضا 
تا  نیست.«  کردم چون »وضعیت، عادی 
اندازه ای که تحریم کنندگان خارجی سوء 
چه  هر  جمهوری  رییس  نکنند،  استفاده 

شفاف سازی کند، خوب است.
بنزین  سهمیه بندی  تصویب   .۸

نیز  قوا  سران  هماهنگی  شورای  در 
مجلس،  نمایندگان  است.  محل تأمل 
سؤال  این  و  می کنند  بی اطالعی  اظهار 
نیاز به تصویب دارد  اگر  پدید می آید که 
چرا در مجلس نه و در جای دیگر و اگر 
نیاز به تصویب ندارد و در زمرۀ اختیارات 
دولت است چرا در شورای سران، به بحث 

گذاشته شده است؟
وجود  استدالل  این  مقابل  در 
می شد  سپرده  مجلس  به  اگر  که  دارد 
با  رو  انتخابات پیش  به خاطر  نمایندگان 
در  می کردند  مخالفت  قطعا  سهمیه بندی 
حالی که دولت دیگر قادر به تأمین مازاد 

بنزین مورد نیاز نبود.
۹. در سال ۱۳۵۹ و در آغاز جنگ 
رجایی  شهید  دولت  ایران،  علیه  عراق 
سه  به  تومان  یک  از  را  بنزین  قیمت 
چندانی  تورمی  بار  و  داد  افزایش  تومان، 
نداشت. اکنون نیز که از هزار تومان به سه 
هزار تومان افزایش یافته نباید نگران بار 
تورمی بود. نکته قابل توجه اما این است 
که ۳۹ سال قبل این همه خودرو نبود و 
قیمت بنزین، برای خیلی ها موضوعیت یا 
اقتصادی  اصطالح  در  و  نداشت  اهمیت 
امروز  که  آن  حال  نبود.  معیار«  »کاالی 
داستان تفاوت کرده و همین که مصرف 
گواِه  رسیده  لیتر  میلیون   ۱۰۰ به  روزانه 

همین مدعاست.
گونه  این  مقامات،  سخنان  از   .۱۰
برمی آید که دغذغۀ غالب، کنترل مصرف 
بنزین است نه کسب درآمد. اگر این گونه 
سهمیه  بنزین  قیمت  نبود  بهتر  آیا  است 

ای حفظ می شد؟

یادداشت

هرچه قیمت ها واقعی تر، قاچاق کمتر 
محمد رسولی
فعال اقتصادی

ــورهای  ــا کش ــران ب ــن در ای ــرخ بنزی ــه ن ــل توج ــه قاب فاصل
ــل  ــه شــکل قاب ــران ب ــوخت در ای ــاق س ــده قاچ ــث ش ــه باع منطق
ــن  ــرخ  بنزی ــالح ن ــرای اص ــر ب ــم اخی ــرود و تصمی ــاال ب ــی ب توجه
می توانــد بخشــی از ایــن مشــکل را برطــرف کنــد. برآوردهــا 
ــرخ بنزیــن در ایــران و بســیاری از  نشــان می دهــد فاصلــه میــان ن
کشــورهای منطقــه بســیار افزایــش یافتــه؛ تــا جایــی کــه در بعضــی 
کشــورهای اطــراف، قیمــت بنزیــن بــه مــرز لیتــری ۲۰ هــزار تومــان 
نیــز رســیده اســت. البتــه ایــن موضــوع بــه معنــی یکســان بــودن 
شــرایط اقتصــادی ایــران بــه کشــورهای مــورد مقایســه و لــذا لــزوم 
ــک  ــرای نزدی ــزی ب ــا برنامه ری ــت، ام ــا نیس ــه آن نرخ ه ــیدن ب رس
ــران  ــاد ای ــرای اقتص ــد ب ــی می توان ــای واقع ــه قیمت ه ــدن ب ش
نتایــج مثبتــی از خــود بــر جــای بگــذارد. در صورتــی کــه قیمت هــا 
واقعی تــر شــود، میــزان قاچــاق ســوخت نیــز پاییــن می آیــد. 
ــور  ــی را از کش ــروت مل ــتقیما ث ــه مس ــت ک ــدی اس ــاق فراین قاچ
خــارج می کنــد و بــرای عــده ای معــدود ســودآور اســت؛ از ایــن رو 
ــش  ــادی دارد. افزای ــیار زی ــت بس ــاق اهمی ــل قاچ ــتادن در مقاب ایس
درآمــد مــردم در جریــان اصالحــات اقتصــادی اهمیــت زیــادی دارد، 
ــش هزینه هایشــان  ــد نگــران افزای ــی دارن ــد ثابت ــه درآم ــی ک مردم
هســتند و بایــد ایــن نگرانــی بــا افزایــش درآمــد و حمایــت از آنــان 
ــد  ــت می توان ــی دول ــته حمایت ــه بس ــن رابط ــود. در ای ــرف ش برط
ــن روال را  ــد همی ــود و بای ــی ش ــیر تلق ــن مس ــت در ای گام نخس
در ماه هــای آینــده ادامــه داد. اشــتغال زایی مهم تریــن خواســته 
ــدت  ــود و در کوتاه م ــد ب ــش رو خواه ــای پی ــران در ماه ه اقتصــاد ای
ــا،  ــظ قیمت ه ــرای حف ــازار ب ــر ب ــارت ب ــی و نظ ــته های حمایت بس
ــرات  ــرای اث ــد ثبــات اقتصــادی کشــور را حفــظ کنــد امــا ب می توان
ــتغال زایی  ــرمایه گذاری و اش ــه س ــرد ک ــالش ک ــد ت ــدت بای بلندم
ــدن  ــی ش ــردم، واقع ــدی م ــطح درآم ــود س ــا بهب ــا ب ــد ت ــد کن رش

ــد. ــدا کن ــداوم پی ــادی ت ــد اقتص ــا و رش قیمت ه

اصالح قیمت حامل های انرژی باید سال ها قبل 
اجرا می شد

آلبرت بغزیان
کارشناس اقتصادی

اصـالح قیمـت حامل هـای انـرژی بایـد 
و  داشـتیم  کمتـری  تـورم  کـه  قبـل  سـال ها 
قـدرت خریـد بـاال بـود انجـام می شـد و دولت 
زمـان زیـادی در اختیار داشـت که حاشـیه های 
ایـن چنـد روز اجـرا و افزایـش قیمـت بنزین را 

کاهـش دهـد. همـه بـه خوبـی مـی دانیم کـه قیمت تمـام شـده انرژی 
باالتـر از آن عـددی اسـت که مـردم از آن اسـتفاده و پرداخـت می کنند. 
حـال اینکـه ایـن یارانـه باید پرداخت شـود یا خیر بسـتگی به آن کشـور 
دارد کـه هزینـه یارانـه را از چـه طریقـی تامیـن می کنـد. بـه هـر حـال 
ایـن اقـدام بسـتگی بـه تبعـات آن دارد که آیـا جامعه آمـاده پذیرش آن 
هسـت یـا خیـر، وقتـی صحبـت از اصـالح قیمـت حامل هـای انـرژی 
می شـود دسـتمزدها هـم باید اصالح شـود تا قـدرت خرید تقویت شـود. 
بایـد از طریـق خودروسـازها مصرف بنزیـن را کاهش دهیـم و اگر یارانه 
قـرار اسـت حذف شـود باید دیـد که آن هزینـه کجا مصرف خواهد شـد 
پـس اولویـت روی نـاوگان حمـل و نقـل شـهری و بین شـهری اسـت 
و درنهایـت بایـد در کارخانه هـا و مراکـز بـه صرفه جویـی ختـم شـود. 
اگـر دولـت تاثیـر روانی سـایر قیمت هـای را کنتـرل کند اصـالح قیمت 
حامل هـای انـرژی خـوب خواهـد بـود، بـه هـر حـال ابزارهـای نظارتی 
وجـود دارد تـا ورود کننـد و اگـر برخـی کاالهـا بـه صـورت غیـر واقعی 
افزایـش یافـت برخـورد شـود. تولیـد نهایـی یـک محصـول بـا افزایش 
قیمـت بنزین مشـخص اسـت کـه چقدر اسـت پـس باید با برخی سـوء 
اسـتفاده کننـدگان از ایـن موضوع برخورد شـود. نکته مهم آن اسـت که 
بـرای اصـالح قانـون حامل هـای انرژی بایـد زودتـر اقـدام می کردیم و 
بایـد زودتـر ایـن اقدامـات انجـام می شـد یعنی زمانـی که قـدرت خرید 
بـاال بـود و تورم پاییـن بود و ارز وقتی ۱۰۰۰ تومان بـود و االن ۱۲ هزار 
تومـان اسـت معلوم اسـت کـه قاچاق سـوخت انجام می شـود پس چون 
قیمـت سـوخت هنوز بـا قیمت اصلـی فاصلـه دارد قاچاق سـوخت ادامه 
پیـدا می کنـد. در همیـن حـال، تـک نرخـی شـدن بنزیـن می توانسـت 
مـردم را بیشـتر سـرگردان کنـد و تـورم ایجاد کنـد البته اگـر تک نرخی 
۳ هـزار تومـان بـود امـا اگـر تـک نرخـی ۱۵۰۰ تومـان بـود ایـن اقدام 

کمتـر تـورم ایجـاد می کرد.

مرکز بررسی های استراتژيک رياست جمهوری گزارش داد؛
5 هدف اصالح قيمت بنزين 

راهکارهای جديد برای فروش نفت خام در بورس

مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در 
گزارشی به اهداف اصالح نظام یارانه سوخت پرداخته است.

به گزارش دانش نفت، مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاست جمهوری در گزارشی مبسوط به زوایا و ابعاد اصالح 
نظام یارانه بنزین پرداخته و در مورد هدف از این اصالح را 
توضیح داده است.در این گزارش آمده است:  اهداف اصالح 
نظام یارانه سوخت در بخش قبلی پیامدهای منفی قیمت 
غیرواقعی سوخت که در بستر یارانه عظیم دولت شکل 
گرفته است، به اجمال بررسی شد و ضرورت اصالح یارانه 

بنزین مشخص شد.
در این بخش به اهداف کلی طرح اصالح نظام یارانه 

بنزین می پردازیم:
شد  گفته  که  همانطور  سوخت:  قاچاق  ۱-کنترل 
علت اصلی قاچاق سوخت، اختالف فاحش قیمت داخلی 
و جهانی بنزین است، انتظار می رود با کاهش هرچه بیشتر 
این اختالف، فرآیند قاچاق بنزین از صرفه افتاده و کاهش 

یابد.
۲ - توزیع عادالنه یارانه ها: اصالح نظام یارانه بنزین 
امکان استفاده  افرادی که  بین  باشد که  باید به گونه ای 
شخصی،  خودروی  )دارندگان  دارند  بنزین  از  بیشتری 
افرادی که حجم مسافرت بیشتری دارند و... ( و افراد دیگر، 
تبعیضی وجود نداشته باشد و یارانه به طور مساوی به همه 

برسد.
توزیع  با  ضعیف  خانوارهای  به  کمک  همچنین 
هدفمند و بهینه یارانه ها میتواند به عنوان یکی از اهداف 

جانبی اصالح نظام یارانه مطرح شود.
۳- جلوگیری از اسراف و مصرف بی رویه بنزین در 
کشور: دلیل اصلی مصرف باالی سوخت، سرکوب قیمتی 
نزدیک  با  بودن قیمت نسبی آن است.  پایین  سوخت و 
شدن قیمت بنزین به قیمت واقعی خود و حذف یارانه آن، 
به  غیرضروری(  از محل مصارف  )خصوصاً  مصرف کل 
مرور زمان کاهش می یابد. به عنوان مثال انتظار می رود 

تعداد خودروهای تک سرنشین کاهش یافته و استفاده از 
حمل و نقل عمومی افزایش یابد. نتیجه جانبی این فرآیند 

می تواند کاهش ترافیک باشد.
ساختاری:  اصالحات  برای  مالی  منابع  ایجاد   -۴
دیر  که  است  مواجه  متعددی  چالشهای  با  ایران  اقتصاد 
یا زود به آستانه بحرانی غیر قابل برگشت خود نزدیک 
خواهند شد. در صورت تداوم شرایط فعلی و منفعل بودن 
دولت، چالشهایی از قبیل بحران آب، بحران محیط زیست 
بحران  زیرساختها،  انرژی، ضعف  بحران  هوا،  آلودگی  و 
بانکی، ضعف نهادهای مرتبط با حکمرانی و... کشور را با 
مشکالت عمیق و حتی امنیتی مواجه می کنند.در این طرح 
عوایدی برای دولت ایجاد می شود که با توجه به مشکالت 
برای  آن  از  و می توان  بوده  مغتنم  بودجه کشور  کسری 
اصالحات ساختاری از قبیل مبارزه با آلودگی هوا و بهبود 

محیط زیست استفاده کرد.
۵- افزایش بهره وری: یکی از مهمترین متغیرهای 

قابل سنجش برای کارایی و بهره وری در کشورها، شدت 
مصرف انرژی است. این شاخص با تقسیم واحدی از انرژی 
بر واحدی از تولید ناخالص داخلی به دست می آید. ایران 

یکی از باالترین شدت های مصرف انرژی در دنیا را دارد.
 ،۱۳۸۹ سال  در  مرکزی  بانک  گزارش  اساس  بر 
شدت مصرف انرژی دنیا در سال ۲۰۰۸ معادل ۱.۴ بشکه 
ایران  در  حالیکه  در  بوده  دالر  هزار  هر  برای  خام  نفت 
این رقم ۴.۲ یعنی سه برابر متوسط دنیا بوده است. اما با 
افزایش قیمت سوخت، هزینه سوخت در تولید باالتر رفته 
و در نتیجه بنگاههای اقتصادی به سمت تکنولوژی های 
پیشرفته تر، جهت کاهش مصرف سوخت حرکت خواهند 
نیز بهبود  از نگاهی دیگر بهره ورِی توزیع  کرد.همچنین 
پیدا کرده و در یک سیستم عادالنه، همه ی افراد جامعه از 
یارانه برابر بنزین برخوردار خواهند شد، خصوصاً قشرهای 
آسیب پذیر جامعه با فروش سهمیه خود می توانند با کسب 

عایدی، کیفیت زندگی خود را بهبود ببخشند.

عرضه نفــت خام در بــورس انرژی 
بر اســاس شــیوه نامه ابالغی وزیر نفت از 
اردیبهشت امســال آغاز شده است اما نبود 
حضور خریدار ســبب شــده تا وزارت نفت 
به فکر اصالح این شــیوه نامه بیافتد و حاال 
به گفته نماینده شــرکت ملی نفت در بورس 
انرژی،  شیوه نامه جدید با اصالح در دو بخش 

آماده اجرا است.
وزیر نفت شــیوه نامه جدیدی را برای 
عرضه نفت خام و میعانات گازی در بورس 
انرژی ابــالغ کرد. در این شــیوه نامه نیز 
شــرکت ملی نفت مکلف است به صورت 
منظم و مســتمر، ماهانه حداقل ۲ میلیون 
بشــکه نفت خام ســبک، ۲ میلیون بشکه 
نفت خــام ســنگین و ۲ میلیون بشــکه 
میعانــات گازی پارس جنوبــی در رینگ 
صادراتی بــورس انرژی عرضه کند. با این 
حال تغییراتی در شــیوه نامه ایجاد شده تا 
بخش خصوصی برای حضور در معامالت 
نفت خام تمایل بیشــتری داشــته باشــد.

امیرحســین تبیانیان، نماینده شرکت ملی 
نفت ایــران در بورس انرژی با اشــاره به 
اینکه شیوه نامه جدید در دو بخش اصالح 
شــده، گفت: با توجه به شــرایط بازار و به 
روزرسانی آن، مواردی را جمع بندی کردیم 
تا اصالحاتی صــورت گیــرد و از این به 
بعــد عرضه نفت خــام و میعانات گازی بر 
انجام شود.تبیانیان  اساس این شــیوه نامه 
با بیان اینکه نخســتین مورد اصالح، تغییر 
در شیوه قیمت گذاری نفت برای عرضه در 
بورس انرژی اســت، ادامه داد: بر اســاس 
شــیوه نامه ای که وزیر نفــت عصر دیروز 
ابالغ کــرد، قیمتی که به عنــوان قیمت 
پایه اعالم می شــود کف قیمتی از ســوی 
فروشنده است و روی تابلو تخفیف دیگری 
داده نخواهد شد بنابراین آخرین قیمتی که 
مد نظر اســت به عنوان قیمت پایه ابالغ 
می شــود.به گفته نماینده شرکت ملی نفت 
ایران در بورس انرژی قیمت کف معامالت، 
نسبت به شاخص های قیمتی برنت و عمان 

– دبی تعیین می شــود. وی تغییر دیگر در 
شــیوه نامه عرضه نفت خــام در بورس را 
مربوط به نحوه تســویه دانست و افزود: از 
این به بعد خریدار پس از آنکه برای خرید 
اعالم آمادگی کرد، برای امضای قرارداد به 
شرکت ملی ارجاع داده می شود و قرارداد به 
صورت مســتقیم با شرکت ملی نفت بسته 
خواهد شــد. این در حالی اســت که پیش 
از این قراردادهای فروش از طریق بورس 
انجام می شــد.تبیانیان تاکیــد کرد: پیش 
از این تمام موارد و مفــاد قرارداد و موارد 
عملیاتی در اطالعیه عرضه اعالم می شــد 
اما اکنون که کشــور با پیچیدگی هایی رو 
به رو اســت و امکان اعــالم این موارد در 
اطالعیــه عرضــه وجود نــدارد،   تصمیم 
گرفتیم تا معامالت بر همان روال ســنتی 
قرارداد با شرکت ملی نفت انجام شود. وی 
با اشاره به اینکه در ۶ ماه گذشته بر اساس 
شــیوه جاری بورس برای انجام معامالت 
اقدام می کردیم،  گفت: همه جزئیات معامله 

در اطالعیه عرضه اعالم می شــد بنابراین 
ممکن بود طرف مقابــل به عنوان خریدار 
تقاضاهای به حقی داشــته باشد که در آن 
قالب قابل انجام نبود.نماینده شــرکت ملی 
نفــت ایــران در بورس انــرژی به عرضه 
حداقل ۲ میلیون بشــکه نفت خام سبک و 
ســنگین طی امروز و فردا در بورس انرژی 
اشــاره کرد و افزود: ایــن عرضه،  آخرین 
عرضه بر اســاس شــیوه نامه قبلی است و 
نخســتین عرضه شــیوه نامه جدید نیز در 
هفته های آینده انجام خواهد شــد.به گفته 
تبیانیان، شــرکت ملی نفــت تمام تالش 
خود را می کند تا همه مالحظات برای رفع 
موانع خرید نفت در بورس انرژی را در نظر 
بگیــرد تا خریداران با مشــکالت کمتری 
در این عرصه وارد شــوند.وی تاکید کرد:  
البته خریدار نیز باید شــرایط خود را با بازار 
وفق دهد و تنها با تغییر شرایط نمی توانیم 
ورود خریــدار را تضمین کنیم.الزم به ذکر 
اســت بر اســاس متن ابالغی وزیر نفت، 

 حداقل حجــم بارگیری برای حمل دریایی 
۳۵ هزار بشــکه و برای حمل زمینی هزار 
بشکه اســت. خریداران می توانند با تجمیع 
قراردادهــای خرید، نســبت به برداشــت 
کنند.همچنین  اقدام  بزرگ تر  محموله های 
محل و شــیوه تحویل محموله ها از سوی 
شــرکت ملی نفت ایران تعیین می شود و 
فروش محموله ها به صورت مقصد آزاد )به 
جز سرزمین اشغالی فلسطین( خواهد بود.بر 
اساس قانون، خریداران نفت خام و میعانات 
در بورس، می توانند تا سه ماه پس از انجام 
معامله، محموله را تحویل بگیرند و تحویل 
محمولــه در دیگر مناطق منــوط به تائید 
شــرکت ملی نفت ایران امکان پذیر است.

عرضــه نفت خام در بــورس انرژی ایران 
مقاومتی  اقتصاد  تحقق سیاست های  برای 
مبتنــی بر ایجاد تنوع در روش های فروش 
نفــت و اســتفاده از ظرفیت هــای بخش 
در  نفت خام  به منظور صــادرات  غیردولتی 

دستور کار قرار گرفته است.

یادداشت

يادداشت تحليلی
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تحلیل
گفتمان

چند سکوی پارس جنوبی از ابتدای امسال تاکنون نصب شده است؟

9۸؛ سال پایانی توسعه بخش فراساحل میدان مشترک پارس جنوبی
ســه ســکوی پــارس جنوبی از 
ابتدای امسال تاکنون نصب شده است 
و ســه سکوی دیگر نیز تا پایان امسال 
در موقعیــت خود در آب هــای خلیج 
فارس قرار می گیرند تا در عمل، سال 
۹۸ به عنوان سال پایانی توسعه بخش 
فراساحل میدان مشترک پارس جنوبی 

)به جز فاز ۱۱( در تاریخ ثبت شود.
ســکوی ۱۴B: سکوی B فاز ۱۴ 
پارس جنوبی نخســتین سکویی است 
که امسال )۲۲ تیرماه( در موقعیت خود 
در آب های خلیج فارس نصب شد. دو 
سکوی A  و C این فاز در سال ۹۷ در 
موقعیت خود قرار گرفته بودند. از چهار 
سکوی این فاز، تنها سکوی ۱۴D برای 
نصب باقی مانده اســت که بر اساس 
مجری  توسلی پور،  محمدمهدی  اعالم 
طرح توســعه فاز ۱۴ پارس جنوبی تا 
پیش از پایان امسال بارگیری و نصب 
خواهد شــد. با نصب این سکو، بخش 
دریایی فاز ۱۴ پارس جنوبی که شامل 
۴ سکو )دو سکوی اصلی و دو سکوی 
برداشــت  با ظرفیت  اقماری( هرکدام 
روزانــه ۱۴.۲ میلیون متر مکعب گاز از 
مخزن پارس جنوبی اســت، به پایان 

می رسد.
سکوی ۲۳: سکوی فاز ۲۳ پارس 
جنوبی نیز از دیگر ســکوهایی اســت 

که از ابتــدای امســال تاکنون نصب 
شده اســت. این سکو به عنوان دومین 
سکوی اصلی فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس 
جنوبــی ۲۱ آبان مــاه در موقعیت خود 
در آب های خلیج فــارس قرار گرفت. 
ســکوی فاز ۲۳، سومین سکوی گازی 
فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی اســت 
و مشــابه دو ســکوی فاز نخست این 
طرح که پارســال در مــدار تولید قرار 
تولیــد روزانه ۱۴.۲  گرفت، ظرفیــت 
میلیون مترمکعب گاز را دارد. علی اصغر 

صادقی، قائم مقام طرح توسعه فازهای 
۲۲ تــا ۲۴ پارس جنوبــی اعالم کرده 
اســت که حفــاری تکمیلــی و راندن 
لوله هــای CRA در چاه های موقعیت 
ســکوی ۲۳ به پایان رسیده و  انتظار 
می رود بــا تکمیل مراحــل هوک آپ 
و راه اندازی، این ســکو بــه زودی به 

بهره برداری برسد.
سکوی۲۴B: سه روز پس از نصب 
سکوی فاز ۲۳ پارس جنوبی،  سکوی 
B فــاز ۲۴ هم نصب شــد تا افزون بر 

ثبت  رکوردی جدیــد در فعالیت های 
فراساحلی پارس جنوبی، عملیات نصب 
سکوهای بخش دریایی فازهای ۲۲ تا 
۲۴ پــارس جنوبی به پایان برســد. دو 
ســکوی این فاز  پارسال در مدار تولید 
قرار گرفتــه بود. علی اصغــر صادقی، 
قائم مقام طرح توسعه فازهای ۲۲ تا ۲۴ 
پارس جنوبی گفته که عملیات حفاری 
و ســاخت خط لوله ۲۰ اینچ فرعی این 
سکو به سکوی اصلی ۲۳ تکمیل شده 
اســت و مطابق برنامه ریزی انجام شده 

پــس از پایان عملیــات هوک آپ و 
راه اندازی هم زمان دو سازه نصب شده، 
 ۲۴B ســکوی اصلــی ۲۳ و اقمــاری
بهره برداری  بــه  آینده  هفته های  طی 

می رسند.
با راه اندازی و بهره برداری این ۶ 
ســکو، روزانه ۸۵ میلیون مترمکعب به 
برداشت ایران از میدان مشترک گازی 
بزرگ ترین  به عنــوان  پارس جنوبــی 

تامین کننده گاز کشور افزوده می شود.
نصب  عملیات  عکــس:  توضیح 
ســکوی B فــاز ۱۴ پــارس جنوبی، 
نخستین سکویی که امسال در موقعیت 
خــود در آب هــای خلیج فــارس قرار 

گرفت.

یادداشت

گرانی بنزین؛ دولت چه کارهایی باید بکند؟
دکتر علی دینی ترکمانی
استاد اقتصاد

مردم یک تجربه ای پشت سر دارند و بر مبنای آن تجربه ارزیابی 
آن ها این اســت که این سیاســت روی وضع رفاهی آن ها تاثیر منفی 
می گذارد. درست است که بر اســاس سیاست اعمال شده درآمد قرار 
اســت به صورت یارانه نقدی به ۱۸ میلیون خانوار پرداخت شود، ولی 
ارزیابی مردم این اســت که تاثیر منفی این سیاست از طریق افزایش 
مستقیم قیمت بنزین و بعد افزایش غیر مستقیم قیمت های دیگر بیش 
از نفعی اســت که از دریافت یارانه نقدی می توانند ببرند. طبیعی است 
که مخالف هستند و به نظر می رسد این مخالفت و اعتراض قابل درک 
است. اقدامی که دولت در جهت سیاست تکمیلی می تواند انجام دهد، 
یک راهکار این است که دولت وعده یارانه خیلی بیشتری بدهد. فرض 
کنید دو یا سه برابر چیزی که از این طریق می توان به دست آورد. خب 
در این صورت مســاله تامین مالی و کسری بودجه پیش می آید. بنابر 
این راهکار قابل طرحی اســت، اما منطقی نیســت و طبیعی است که 
دولــت نمی تواند چنین کاری انجام دهد. یک راهکار دیگر که احتمال 
وقوع دارد و می تواند منطقی باشــد این است که نرخ را دولت تعدیل 
کند. واقعیت امر این اســت که سهمیه ۱۵۰۰ تومان و آزاد ۳۰۰۰ هزار 
تومان افزایش قابل توجهی اســت. بنابر این شاید منطقی تر این باشد 
که ۳۰ لیتر با همان قیمت ۱۰۰۰ تومان داده شــود و بقیه آزاد شــود. 
برای مثال بشود ۱۵۰۰ تومان. با توجه به اینکه دولت اعالم کرده کل 
منایــع حاصل را به خانوار بر می گرداند. بنابر این منطقی اســت که از 
طریق گفتگوی ملی قیمت را تعیین کند و ببیند نظر مردم چیست که 
خب در یکی دو روز گذشته مردم نظر خود را در قالب اعتراض ها اعالم 
کردنــد. اگر دولت هدف درآمدی ندارد می تــوان گفت هدف افزایش 
قیمت این اســت که جلوی قاچاق را بگیرد یــا از این طریق مصرف 
بیش از اندازه بنزین را کنترل کند. تجریه نشان می دهد افزایش قیمت 
تاثیرات ُمســکن مانند دارد. خیلی سریع تاثیر خود را از دست می دهد. 
برای مثال میزان مصرف بنزین در اتومبیل شــخصی ممکن اســت 
کاهش پیدا کند، ولی بعد وقتی قیمت آژانس و اســنب و حمل و نقل 
عمومی افزایش پیدا کند دوباره ماشــین شخصی صرفه پیدا می کند و 
مردم دوباره از ماشین شخصی استفاده می کنند. در مورد مساله قاچاق، 
بحث اصلی روی قاچاق سازمان یافته است که باید رسیدگی شود. آن 
قاچاقی هم که کسی برای تامین نان شب انجام می دهد بحث دیگری 
است که باید بازار کار درست شود. بنابر این با یک نظام سیستماتیک 
نظام مند این سیاســت قیمتی راهکار درســتی برای مواجه با قاچاق و 
کاهش مصرف نیست. این هم اگر در نظر بگیریم شیب افزایش قیمت 
باید منطقی باشــد. در مورد وضعیت تاکسی ها و تاکسی های اینترنتی 
نیز بایســتی گفت: مساله این است که اگر ســهیمه تاکسی ها هم به 
صورت یارانه ای پرداخت شــود متوسط قیمت حمل و نقل خصوصی 
افزایش پیدا می کند. بخشــی از حمل و نقل غیر از تاکســی ها است. 
افرادی که شغل ندارند و به خصوص در شهر های بزرگ از این طریق 
امرار معاش می کنند. طبیعی اســت وقتی آن ها قیمت را افزایش دهند 
تاکســی ها هم به رغم اینکه قیمت سوخت آن ها افزایش نمی یابد، اما 
تمایل وجود دارد که بــا آن قیمت خود را منطبق کنند بنابر این خواه 
ناخواه این قیمــت افزایش پیدا خواهد کرد. همین االن هم پیدا کرده 
اســت. بنابر این منطبق بر تجربه سال های گذشته است و لذا این که 
فکر کنیم با ســهیمه این اتفاق نمی افتد بحث درســتی نیست. ضمن 
اینکه بحث ســهمیه به خاطر اختالف قیمتی که وجود دارد راننده های 
تاکسی ممکن اســت درگیر مخاطرات اخالقی یا مالحظاتی بشوند و 
بخواهد بنزین ســهمیه ای را در بازار آزاد بفروشــد؛ لذا مشکل کمبود 
وسایل حمل و نقل عمومی پیش می آید. اگر تجربه گذشته را مبنا قرار 
دهیم معموال این اتفاقات رخ داده است و بعید نیست در روز های آینده 
باز رخ دهد. همین االن که اعالم شــده که کل پول به صورت یارانه 
نقدی پرداخت می شود مردم معترض بوده اند، اگر اعالم کنند این پول 
بر نمی گردد و می رود برای زیر ســاخت ها، نقد را به نسیه دادن است 
و طبیعی است که اعتراضات می توانســت خیلی بیش از چیزی باشد 
کــه در این یکی دو روز رخ داده اســت. بنابر این دولت چاره ای ندارد 
جــز اینکه این کار را انجام دهــد. دولت می خواهد از نظر خودش هم 
قیمت را تعدیل کند هم رضایت اجتماعی کســب کند. اما به این دلیل 
کــه عرض کردم یعنی تجربه تاریخی که مردم دارند یعنی هزینه های 
این سیاســت بیش از نفعی است که از یارانه نقدی عاید می شود، طبعا 
مخالف هســتند.دولت برای کاهش اثر افزایش قیمت بنزین بر مردم 

چه اقداماتی انجام دهد؟

راه حل جايگزين افزايش قيمت بنزين
دکتر جعفر قادری
کارشناس اقتصادی

سـران  دخالت 
سـهمیه  در  قـوا 
بنـدی بنزیـن همراه 
قیمـت  افزایـش  بـا 
بنزین سـهمیه بندی 
مصـرف  و  شـده 
التهاباتی را  اضافـی، 

در جامعـه بوجـود آورده و فضـای حقیقـی، 
بـا  مخالفـت  بـه  را  رسـانه ها  و  مجـازی 
در  بنـده  اسـت.  واداشـته  سـران  تصمیـم 
اردیبهشـت سـالجاری در یادداشـتی که در 
خبرگـزاری هـا، سـایت ها و روزنامه هـای 
مختلـف انعـکاس یافـت بـرای کمـک بـه 
تصمیـم گیـری بهتـر مسـئولین پیشـنهاد 
جدیـدی را بـه عنـوان جایگزیـن مطـرح 
در  کـه  اسـتدالل هایی  علیرغـم  کـردم. 
مخالفـت بـا افزایـش قیمت بنزین توسـط 
اینجانـب و دیگـران مطرح شـده اسـت، با 
اصـرار دولـت، متاسـفانه مصوبـه سـهمیه 
بنـدی و افزایـش قیمـت بنزیـن در شـب 
میـالد پیامبر )ص( و امـام صادق )ع( یعنی 
شـبی کـه همـه انتظـار عیـدی از دولـت 
داشـتند، بـه اجـرا درآمـد. کـج سـلیقگی و 
بـی تدبیـری در میـزان افزایـش قیمـت و 
زمـان اجـرای تصمیـم در حـدی بـود کـه 
موافقـان و مخالفان دولـت را برعلیه دولت 
التهابـات  کـه  شـرایطی  در  کـرد.  متفـق 
ناشـی از اعتراض هـای مردمـی در عـراق، 
کشـور های  از  برخـی  و  کویـت  و  لبنـان 
جرقـه  اسـت،  نکـرده  فروکـش  منطقـه 
زدن بـه هیـزم عصبانیـت مـردم بـه بهانه 
افزایـش قیمـت بنزیـن توسـط دولـت اگر 
از سـر غـرض ورزی نباشـد، نهایـت بـی 

اسـت. تدبیـری 
افزایـش  از  هـدف  اسـت  ممکـن 
قیمـت بنزیـن، افزایـش درآمـد دولـت و یا 
کاهـش مصـرف بنزیـن باشـد. تجربیـات 
گذشـته نشـان دهنده آن اسـت کـه تحقق 
دارد.  بدنبـال  را  مشـکالتی  اهـداف  ایـن 
نقـل عمومـی  و  در شـرایطی کـه حمـل 
توسـعه نیافتـه اسـت و امـکان جایگزینـی 
وجـود  بنزیـن  بجـای  دیگـری  سـوخت 
نـدارد، چـه درآمد هـای بدسـت آمـده بـه 
مـردم برگردانده شـده و یـا در اختیار دولت 

قـرار بگیـرد، افزایـش قیمت بنزیـن منجر 
بـه افزایـش قیمت سـایر کاال هـا و خدمات 
شـده و حتـی افزایـش چنـد صـد درصدی 
قیمـت کمکـی بـه کاهـش مصـرف بنزین 
ایـن  از  دولـت  درآمـد  صرفـا  و  نمی کنـد 

افزایـش می دهـد. را  محـل 
درآمـد  افزایـش  بـه  اتـکاء  اشـکال 
بنزیـن  قیمـت  افزایـش  از طریـق  دولـت 
ایـن اسـت کـه منجـر بـه افزایـش شـدید 
چراکـه  می شـود،  تـورم  نـرخ  و  قیمت هـا 
قیمـت بیشـتر کاال هـا بـه هزینـه حمـل و 
نقـل وابسـته اسـت. در ایـن شـرایط بهتـر 
اسـت دولـت روشـی را در پیـش بگیرد که 
هـم درآمـد مـورد نظـر را تامین و هـم آثار 
و پیامـد تورمـی را بهمـراه نداشـته باشـد. 
هرچنـد دولـت اعـالم کـرده کـه هدفـش 
درآمـد  کسـب  قیمـت  افزایـش  ایـن  از 
نیسـت و درآمـد حاصله را بیـن ۱۸ میلیون 
خانـوار توزیـع میکنـد، ولـی مـردم حاضـر 
بـه پذیـرش تبعـات منفـی افزایش شـدید 
قیمـت در قبـال دریافـت آب نبـات یارانـه 

نیسـتند.
یکـی از ایـن روش هـا تامیـن درآمـد 
مورد انتظـار از طریق وضع مالیات سـالیانه، 

روز خودرو هـا  ارزش  از  بصـورت درصـدی 
بجـای افزایش قیمـت بنزین اسـت. در این 
روز  ارزش  از  درصـدی  دولـت  اگـر  روش 
خودرو هـا )مثـال یـک درصـد( را بـه عنوان 
مالیـات در هـر سـال از مالکیـن دریافـت و 
از افزایـش قیمـت بنزیـن صرفنظـر کنـد، 
اثـرات توزیعی، تخصیصـی و تثبیتی بهتری 
نسـبت بـه افزایش قیمـت بنزیـن دارد. اگر 
تعـداد خانوار هـای کشـور ۲۵ میلیون باشـد 
و هـر خانـوار بطـور متوسـط کمتـر از یـک 
خـودرو داشـته باشـد و تعـداد خودرو هـای 
سـواری کشـور حـدود ۲۰ میلیـون در نظـر 
گرفتـه شـود و دولـت بطـور متوسـط از هر 
خـودرو ۲ میلیـون تومـان )خودرو هـای زیر 
هـزار   ۵۰۰ از  کمتـر  تومـان  میلیـون   ۵۰
تومـان و خودرو هـای بـاالی ۵۰۰ میلیـون 
تومـان بـاالی ۵ میلیـون تومـان( دریافـت 
کند در سـال حـدود ۴۰ هزار میلیـارد تومان 
از ایـن نـوع مالیـات درآمـد نصیـب دولـت 
دیگـر  اثـراث  بـه  اینکـه  بـرای  می شـود. 
این سیاسـت اشـراف بهتـری پیـدا کنیم به 
برخـی از ایـن اثـرات می تـوان اشـاره کرد:

۱- از ایـن نظـر کـه افراد کـم درآمد 
مالیـات  لـذا  دارنـد  ارزانتـری  خودرو هـای 

کمتـری می پردازنـد، عادالنـه اسـت.
۲- ایـن روش کارا اسـت. برخـالف 
روش سـهمیه بنـدی کـه مسـتلزم افزایش 
قیمـت بـرای مصـارف بیشـتر از سـهمیه 
اسـت و افراد را تشـویق به خریـد و احتکار 
خـودرو بیشـتر بـرای اسـتفاده از سـهمیه 
بنزیـن ایـن خودرو هـا میکنـد ایـن روش 
افـراد را تشـویق بـه داشـتن خـودرو کمتر 
و در نتیجـه کاهـش تقاضـا بـرای خودرو و 

کاهـش قیمـت خـودرو میکند.
شـدن  تبدیـل  از  روش  ایـن  در   -۳
سـرمایه ای  کاالی  یـک  بـه  خـودرو 
در شـرایط  متاسـفانه  جلوگیـری می کنـد. 
تورمـی، افـراد بـرای حفـظ قـدرت خریـد 
خود بخشـی از نقدینگی های خـود را برای 
خرید خـودرو اضافی اختصـاص میدهند. با 
اختصـاص سـهمیه بنزین برای هـر خودرو 
انگیـزه  ایـن  بنـدی،  سـهمیه  شـرایط  در 
بیشـتر و در نتیجـه تقاضـای اضافـی برای 
خـودرو، قیمت ایـن دارایی شـدیدا افزایش 
تـا  می شـود  باعـث  روش  ایـن  می یابـد. 
و  کاهـش  اضافـی  خـودرو  بـرای  تقاضـا 
قیمـت خـودرو نه تنهـا افزایش نیابـد بلکه 

کاهـش هـم داشـته باشـد.

۴-، چون قیمـت خودرو های وارداتی 
باالسـت افراد بـرای پرداخـت مالیات کمتر 
تقاضـای خـود را بـرای خودرو هـای ارزانتر 
کـه امکان تولید آن در داخل بیشـتر اسـت 
خودرو هـای  بـرای  تقاضـا  و  افزایـش  را 

وارداتـی کاهـش می یابد.
از  مالیـات  ایـن  امـکان وصـول   -۵
طریـق کارت هـای بانکی متصـل به کارت 
بنزیـن هـم بصـورت ماهیانه وجـود دارد و 
لـذا دریافـت تدریجی آن فشـار زیـادی به 

قشـر های کـم درآمـد وارد نمی کنـد.
۶- چـون امکان معافیـت خودرو های 
عمومـی و تاکسـی ها هـم از ایـن مالیـات 
وجـود دارد و قیمـت بنزیـن هـم افزایـش 
نیافتـه اسـت هزینـه حمـل و نقـل بـار و 
شـاهد  لـذا  و  نمی یابـد  افزایـش  مسـافر 

افزایـش نـرخ تـورم نخواهیـم بـود.
چـون  تکمیلـی،  روش هـای  بـا   -۷
کاهـش عرضه سـوخت و یا سـهمیه بندی 
مـرزی  مناطـق  و  در شـهر ها  آن  عرضـه 
می تـوان جلـو قاچـاق بنزیـن بـه خـارج از 

کشـور را هـم گرفـت.
اقتصـادی  اوضـاع  تثبیـت  بـا   -۸
امـکان تعدیـل قیمـت بنزیـن هـم بمـرور 

شـد. خواهـد  فراهـم 
۹- بـا اختصـاص گاز سـی ان جـی 
افزایـش  و  بار هـا  وانـت  و  تاکسـی ها  بـه 
تدریجـی قیمـت بنزیـن بـرای خودرو های 
افزایـش  از  جلوگیـری  ضمـن  شـخصی 
قیمـت بـار و مسـافر، اعتراضـات مردمـی 

داشـت. خواهیـم  کمتـری 
قاچـاق  از  جلوگیـری  بـرای   -۱۰
بنزیـن، میتـوان در مناطق مرزی گاز سـی 
ان جـی را جایگزیـن بنزیـن کـرد. عـدم 
امـکان قاچـاق سـی ان جـی بـه خـارج از 
کشـور، خیال دولـت را از بابـت قاچاق این 

سـوخت راحـت میکنـد.
از  حاصـل  درآمـد  اختصـاص   -۱۱
مالیـات بـر خودرو هـا بـه توسـعه حمـل و 
نقـل ریلـی درون شـهری و برون شـهری 
و نیـز تقویـت نـاوگان اتوبوسـرانی و مینی 
بوسـرانی، بـه دولـت امکان بیشـتری برای 
سـرعت دادن بـه افزایـش قیمـت بنزیـن 
نقـل  و  حمـل  از  تقاضـا  دادن  سـوق  و 
را  عمومـی  نقـل  و  بـه حمـل  خصوصـی 

داد. خواهـد 

سه سکوی پارس جنوبی از 
ابتدای امسال تاکنون نصب 
شده است و سه سکوی دیگر 

نیز تا پایان امسال در موقعیت 
خود در آب های خلیج فارس 

قرار می گیرند تا در عمل، سال 
9۸ به عنوان سال پایانی توسعه 
بخش فراساحل میدان مشترک 
پارس جنوبی )به جز فاز ۱۱( 

در تاریخ ثبت شود

ابطال کارت سوخت خودروها
و موتورسیکلت های فرسوده

 سخنگوی شرکت ملی نفت فرآورده های نفتی گفت: براساس مصوبه 
هیات دولت خودروهای باالی 2۵ سال و موتورسیکلت های باالی ۱۰ سال 

کارت سوخت به آن ها تعلق نمی گیرد.
 فاطمــه کاهی، با بیان این که براســاس آیین نامــه هیات دولت 
خودروهای دارای شرایط فرســودگی نه تنها کارت سوخت شان ابطال 
می شــود، اظهار کرد: برای این مســاله کارگروهی تشکیل شده بود که 
در نهایت هیات دولت در مورد آن تصمیم گیری کرد. براساس آیین نامه 
هیات دولت خودروهای سواری شخصی با عمر ۲۵ سال، سواری دولتی 
با عمر ۱۵ ســال، تاکســی با عمر ۱۰ سال، مینی بوس با عمر ۱۵ سال، 
اتوبوس درون شهری با عمر ۱۰ سال، اتوبوس برون شهری با ۱۵ سال، 
کامیون و کشنده با ۱۵ سال عمر، وانت با ۱۵ سال، موتورسیکلت با ۱۰ 
سال و سایر وســائل نقلیه با گذشت ۲۵ سال از تاریخ ساخت به عنوان 
خودروی فرسوده و از رده خارج محسوب می شوند.براساس این تصمیم 
که از ســال ۱۳۸۸ تاکنون جاری اســت تمام وسائل نقلیه ای که شامل 
این قانون می شوند امکان برخورداری از کارت سوخت را ندارند و باید از 

سهمیه آزاد بنزین استفاده کنند.

يادداشت تحليلی
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گاز

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران:

آمادگی ۱۰۰ درصدی شبکه انتقال گاز برای عبور از زمستان
مدیرعامــل شــرکت انتقــال گاز 
ــرکت  ــن ش ــل ای ــی کام ــران از آمادگ ای
ــر  ــتان خب ــل زمس ــور از فص ــرای عب ب
داد و گفــت: شــرکت انتقــال گاز هماننــد 
ســال های گذشــته آمــاده گذرانــدن 
فصــل ســرما همــراه بــا انتقــال پایــدار، 

ــت. ــی اس ــن گاز طبیع ــن و مطمئ ایم
نفــت  دانــش  گــزارش  بــه 
گاز  انتقــال  شــرکت  از  نقــل  بــه 
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــعید توکل ــران، س ای
فعالیت هــای انجــام شــده در مســیر 
ــی  ــی و آمادگ ــرات اساس ــرای تعمی اج
انتقــال پــاک، پایــدار، ایمــن و بهــره ور 
گاز گفــت: افــزون بــر انجــام تعمیراتــی 
کــه از پارســال تعریــف شــده بــود، 
ــر  ــی دیگ ــای تعمیرات ــی از اقدام ه بعض
بــه ســبب وقــوع برخــی حــوادث ماننــد 
بــه  امســال،  فروردین مــاه  ســیالب 
صــورت اضطــراری انجــام شــد.وی بــا 
بیــان اینکــه پرونــده تعمیــرات اساســی 
ســال ۹۸ شــبکه انتقال گاز ایران بســته 
شــده اســت، اظهــار کــرد: بــا تــالش و 
ــات  ــق عملی ــان مناط ــری کارکن پیگی
ــع  ــا به موق ــه برنامه ه ــال گاز، هم انتق
انجــام شــد و مــا اکنــون بــرای گذراندن 

مدیرعامــل  آماده ایــم.  زمســتان 
ــه داد:  ــران ادام ــال گاز ای ــرکت انتق ش
ــور و ۸۴  ــر ۳۰۵ توربوکمپرس ــزون ب اف
ایســتگاه تقویــت فشــار گاز، اکنــون 

ــه  ــط لول ــر خ ــزار و ۱۶۹ کیلومت ۳۷ ه
تــا  مهیــا هســتند  بهره برداری شــده 
انتقــال  را  تعریف شــده  گاز  ظرفیــت 
بــرای  را  آرام  زمســتانی  و  دهنــد 

ــور  ــار کش ــه و کن ــان در گوش هموطن
توکلــی،  گفتــه  بــه  کننــد.  فراهــم 
افزایــش قابــل توجــه میــزان تعمیــرات 
ــت  ــت و کیفی ــاظ کمی ــه لح ــی ب اساس

ــاس  ــل قی ــا ســال های گذشــته قاب ب
ــار  ــه آث ــا هم ــه تنه ــال ن ــت. امس نیس
ــه  ــا تکی ــا ب ــدید تحریم ه ــی از تش ناش
بــر تــوان متخصصــان مســتعد داخلــی، 
بخــش  و  دانش بنیــان  شــرکت های 
ــای  ــد و برنامه ه ــی ش ــی خنث خصوص
تعمیراتــی بــه ثمــر نشســت، بلکــه حتی 
تعمیراتــی کــه در برنامــه بلندمــدت 
ــیده  ــان رس ــه پای ــز ب ــود نی ــرکت ب ش
ــه  ــرای ورود ب ــال گاز ب ــاوگان انتق و ن
ــز شــده  ــا و تجهی فصــل زمســتان مهی

ــت. اس

یادداشت

یادداشت

اعالم غافلگیرکننده افزایش قیمت بنزین 
مهدی تقوی
اقتصاددان

بنزیـن  قیمـت  افزایـش  اجـرای   روش 
مناسـب نبـود و اکثـر مـردم را غافلگیـر کـرد 
و امیدواریـم رشـد قیمـت بنزین موجب رشـد 
نـرخ تـورم نشـود امـا بـه هر حـال ایـن اقدام 
فشـار اقتصـادی را بـر مـردم بیش تـر خواهـد 
تـا  بنزیـن  قیمـت  درصـدی  رشـد۵۰  کـرد. 
۶۰ لیتـر و بـرای دارنـدگان کارت سـوخت تـا 

حـدودی می توانـد قابـل درک و تحمـل باشـد و قطعـا بـرای فاقدین 
کارت سـوخت و کسـانی کـه بنزیـن بـا نـرخ ۳ هـزار تومـان دریافت 
ایـن ۲۰۰ درصـد  اقـدام غافلگیرکننـده بـود و  خواهنـد کـرد یـک 
افزایـش نشـان می دهـد کـه بایـد منتظـر تـورم  بیـش از ۴۰ درصـد 
باشـیم. اگرچـه در ایـن برنامـه جدیـد بـرای تاکسـی ها و آژانس هـا 
سـهمیه بنزیـن در نظـر گرفتـه شـده اسـت امـا قطعـا نـرخ کرایه هـا 
افزایـش می یابـد. ایـن روزهـا به دلیـل افزایش نـرخ بیـکاری و رکود 
در بـازار بسـیاری از مـردم بـه مسافرکشـی روی آورده انـد بنابرایـن 
ایـن دسـته از مسـافرکش ها مجبـور می شـوند نـرخ کرایـه خـود را 

ببرند. بـاال 
نباید بنزین به یک باره ۲۰۰ درصد گران می شد

کشـوری کـه بـر روی نفـت خوابیـده و خبـر از یـک میـدان 
نفتـی جدیـد می دهـد نبایـد بنزیـن را به یک بـاره ۲۰۰ درصـد گران 
کنـد. دولـت بایـد همزمان بـا افزایش قیمـت بنزین دسـتمزدها را نیز 
اصـالح و بـاال می بـرد تـا فشـار کمتـری بـه مـردم از بابـت افزایش 
سـایر کاالهـا بـه تبعیـت از افزایـش قیمـت بنزیـن وارد می شـود. به 
هـر حـال روش اجـرای دولت مناسـب نبـود و اعالم آن بـه یک باره 
موجـب غافلگیـری مـردم شـد و دولـت بایـد بـا مـردم صادق باشـد 
و اگـر قـرار بـود بنزیـن گـران شـود چـرا مـدام اعـالم می کـرد کـه 
سـهمیه بندی قـرار نیسـت انجـام شـود. ایـن اقـدام نشـان می دهـد 
کـه دولـت بـا مـردم چنـدان هـم صادقانـه عمل نکـرده اسـت چون 
واقعـا همـه بـه یـک بـاره غافلگیـر شـدند. دولـت می توانسـت اگـر 
کسـری بودجـه دارد مسـیر و روش دریافـت مالیـات بـه خصـوص از 
سـرمایه داران را اصـالح کنـد. پـس اگـر دریافـت مالیـات بـه خوبـی 
انجـام شـود دیگـر نیـازی بـه گـران کـردن یکبـاره بنزین نبـود.  این 
وظیفـه رئیس جمهـور اسـت که از سـوی مـردم انتخاب شـده با مردم 
صحبـت کنـد پـس باید بـه آنها احتـرام بگذارد. مسـائل را بـه راحتی 
و بـه درسـتی بازگو کنـد. رئیس جمهور می توانسـت بـه راحتی دالیل 
برنامـه افزایـش قیمـت بنزین را با مـردم در میان بگـذارد. البته تصور 
نمی کنـم گـران شـدن بنزیـن بـه نفـع مـردم باشـد چـرا کـه رشـد 
قیمـت بنزیـن به سـایر کاالهـا نیز تسـری پیـدا می کنـد و امیدواریم 
همانطـور کـه مقام معظـم رهبری فرمودنـد دولـت مراقبت های الزم 
را بـرای جلوگیـری از رشـد قیمـت سـایر کاالهـا را بـه خوبـی انجام 
دهـد. بـه هـر حـال ایـن تصمیم بـر اسـاس توافق سـران قوا شـکل 
گرفتـه اسـت امـا بـه هر حـال مجلس نتوانسـت بـه وظایف خـود به 
خوبـی عمـل کنـد و جلـوی آن را بگیـرد اما در این خصـوص ضعیف 
عمـل کـرد. مرکـز پژوهش هـای مجلـس کـه بـه عنـوان بـازوی 
مجلـس شـناخته می شـود بایـد در خصـوص شـبهات اقتصـادی این 

اقـدام ورود و گـزارش تهیـه کند.

یارانه بنزین یا کوپن؟
احمد توکلی
اقتصاددان اصولگرا

سیاست قیمتی به تنهایی نمی تواند جلوی 
قاچاق بنزین را بگیرد، اما سهمیه بندی سوخت 
و کارت هوشمند سوخت می تواند قاچاق بنزین 
را کنترل کند. افزایش قیمت در کاهش مصرف 
بنزین هم تاثیر زیادی نخواهد داشــت. بنزین 
همانند دارو و نان کاالیی کم کشــش اســت. 
کاالی کم کشش کاالیی است که تغییر قیمت 
تاثیری در تقاضا و مصرف آن ندارد و حساسیت 

متقاضی نسبت به تغییر قیمت کم اســت. یعنی افزایش قیمت، تاثیر 
کمی در کاهش تقاضا دارد. آقای احمدی نژاد زمانی می خواست یارانه 
را به ۲۵۰ هزار تومان افزایش دهد. ما از این فاجعه جلوگیری کردیم. 
اعتراض ما این بود که چرا به همه یارانه می دهید و چرا می خواهید آن 
را افزایش دهید. پرداخت یارانه ۲۵۰ هزار تومانی ناپایدار و برای تولید 
مرگبار بود. وقتــی با افزایش قیمت بنزین ، برای چند ماه به خانوارها 
یارانه بیشتری پرداخت می کنید این یارانه را مردم درآمد دائمی تلقی 
می کنند و قطع آن بســیار دشوار و نشدنی اســت. آن وقت با نوسان 
قیمت نفت، اقتصاد دولت زمین گیر می شود. در آن زمان همراه با چند 
اقتصاددان با نگارش نامه بــه رهبر انقالب با آن طرح مخالفت کرده 
و آن را »خیانت« دانســتند و به این ترتیب مانع از اجرای آن شــدند. 
حال دولت کنونی می خواهد همان کار آقای احمدی نژاد را انجام دهد. 
پیشــنهاد نگارنده این اســت؛ هنگامی که مردم تحت فشارند و دولت 
می خواهد کاالهای ضروری مانند گوشــت و شیر را به بدهد و مردم 
مصرف حداقلی داشته باشند، باید یارانه کاالیی داده شود نه نقدی. به 
نظر من حمایت نقدی از ۱۸ میلیون خانوار توسط دولت سیاست غلطی 
است و باید به جای آن حمایت کاالیی و کوپن غذا به این خانواده ها 
داده شود در غیر این صورت در آینده نزدیک هزینه سنگینی بر دوش 
جامعه برای برای جبران عقب ماندگی های ناشــی از سوء تغذیه این 

روزها می گذارد.

گزارش دانش نفت از نشست خبری مدير اچ اس يی شرکت ملی گاز ايران:
حوادث ناشی از مصرف نادرست گاز افزايش يافته است

سخنگوی دولت:
تا پايان دولت دوازدهم روستايی بدون گاز نمی ماند

ــی گاز  ــی شــرکت مل رئیــس اچ اس ی
ایــران از افزایــش ســاالنه حــوادث ناشــی 
ــر داد  ــی خب ــت گاز طبیع ــرف نادرس از مص
ــن حــوادث در شــهرها  ــداد ای ــت: تع و گف
نســبت بــه روســتاها بیشــتر شــده اســت.

بــه گــزارش دانــش نفــت، غالمرضــا 
بهمن نیــا در نشســت خبــری روز دوشــنبه، 
۲۷ آبان مــاه، بــه تشــریح وظایــف، نــکات 
ــن شــرکت  ــی و زیســت محیطــی ای ایمن
پرداخــت و گفــت: تولیــد، توزیــع، انتقــال 
ــبز  ــی س ــی ماموریت ــادرات گاز طبیع و ص
ــران اســت  ــی گاز ای ــده شــرکت مل به عه
ــرمایه  ــری س ــان دهنده به کارگی ــه نش ک
گاز  صنعــت  در  بــزرگ  دارایی هــای  و 
ــر در  ــی موث ــانی را گام ــت.وی گازرس اس
ــعه  ــت، توس ــط زیس ــظ محی ــتای حف راس
مصــرف  در  صرفه جویــی  و  پایــدار 
ســوخت مایــع عنــوان کــرد و افــزود: 
اجــرای وظایــف شــرکت ملــی گاز ایــران 
در توســعه پایــدار نیــز خــود را نشــان 
ــی  ــا جایگزین ــه ب ــی ک ــا جای ــد ت می ده
ــه  ــاک گاز طبیعــی، پایبنــدی ب ســوخت پ
اجــرای مســئولیت اجتماعــی و حفــظ 
ــود.رئیس  ــق می ش ــت محق ــط زیس محی
زیســت  محیــط  و  بهداشــت  ایمنــی، 
شــرکت ملــی گاز بــا بیــان اینکــه در پــس 
ــن بهــره ور و مســتمر ســوخت  ــرده تامی پ
دنیایــی  مصرف کننــدگان  بــرای  گاز 
تالش هــا  و  فعالیت هــا  برنامه هــا،  از 
ــه  ــرد: مجموع ــار ک ــت، اظه ــه اس نهفت
صنعــت گاز بایــد تــاب آور باشــد. بــه ایــن 

ــرای  ــد و ب ــیب ها را بشناس ــه آس ــا ک معن
توزیــع گاز تــالش  تولیــد و  پایــداری 
ــر شــرایط  ــد در براب ــن بتوان ــد، همچنی کن
اضطــراری توانمندی هــای خــود را نشــان 
دهــد کــه اکنــون شــرکت ملــی گاز ایــران 
ــه  ــور ک ــا را دارد، همان ط ــن ویژگی ه ای
فروردین مــاه امســال نیــز بــا وجــود آنکــه 
ــا  ــود، ام ــده ب ــیالب ش ــار س ــور دچ کش
فعالیــت شــرکت گاز در مقابلــه بــا بحــران 
ــزات  ــبکه و تجهی ــرا ش ــود، زی ــوب ب مطل
گاز از تــاب آوری الزم برخــوردار بودنــد.

ــدار مصــرف گاز،  ــا، مق ــه بهمن نی ــه گفت ب

اتفاق هــا و حــوادث ناشــی از مصــرف 
ــر  ــای ه ــی از دغدغه ه ــح گاز یک ناصحی
ســال شــرکت ملــی گاز ایــران اســت 
ــد و  ــم می زن ــیاری را رق ــوادث بس ــه ح ک
ــراد منجــر می شــود. ــوت اف ــه ف گاهــی ب

وی تعــداد حــوادث ناشــی از آتش ســوزی، 
انفجــار و گاززدگــی در ســال ۹۷ را ۲ هــزار 
و ۶۱ حادثــه اعــالم کــرد و ادامــه داد: ایــن 
رقــم نســبت بــه ســال پیــش از آن بیش از 
۴ درصــد رشــد داشــت کــه طــی آن ۳۴۸ 
نفــر فــوت شــدند.رئیس اچ اس یــی یــادآور 
شــد: بــا وجــود آنکــه همــواره اقدام هــای 

ــرف  ــازی مص ــرای فرهنگ س ــی ب مختلف
ــتانی  ــرکت های گاز اس ــح گاز در ش صحی
ــاهد  ــال ش ــر س ــا ه ــود، ام ــام می ش انج
و  حــوادث  درصــدی   ۴ تــا   ۳ رشــد 
ــتیم.بهمن نیا  ــی از آن هس ــای ناش فوت ه
ــرف  ــی از مص ــوادث ناش ــح داد: ح توضی
ــود  ــش نب ــه بخ ــوط ب ــت گاز مرب نادرس
دودکش هــای  از  اســتفاده  دودکــش، 
غیراســتاندارد و نصــب نادرســت آنهــا، 
انفجــار و آتش ســوزی، نشــت، پارگــی 
اســت،  گاز  شــلنگ های  پوســیدگی  و 
همچنیــن اســتفاده از وســایل گازســوز 

ــیر گاز در  ــدن ش ــاز مان ــتاندارد و ب غیراس
ــوادث  ــوع ح ــل وق ــر عوام ــزل از دیگ من
ــا اشــاره بــه  گاز محســوب می شــود.وی ب
ــس  ــوادث گاز پ ــده ح ــش عم ــه بخ اینک
می دهنــد،  رخ  ســال  هــر  آبان مــاه  از 
هــر  کــه  همان طــور  کــرد:  اظهــار 
ــانی  ــار گازرس ــد آم ــدود ۴ درص ــال ح س
ــز  ــوادث نی ــد ح ــد می کن ــور رش در کش
ــد،  ــش می یابن ــزان افزای ــن می ــه همی ب
ــه  ــت ک ــه آن اس ــل توج ــه قاب ــا نکت ام
تعــداد حــوادث شــهری از تعــداد حــوادث 
روســتایی بســیار بیشــتر اســت، بــا وجــود 
روســتاهای  در  مــی رود  انتظــار  آنکــه 
تجربــه ای  کــه  گازرسانی شــده  تــازه 
ــاهد  ــد، ش ــح گاز ندارن ــتفاده صحی در اس
وقــوع حــوادث بیشــتری باشــیم، امــا 
ــزرگ  ــهرهای ب ــت و در ش ــور نیس این ط
ــوند. ــی می ش ــار بی دقت ــردم بیشــتر دچ م

ــا از همــه مــردم و مشــترکان گاز  بهمن نی
ــا  ــاز بارندگی ه ــا آغ ــت ب ــی خواس طبیع
ــوا، از  ــای ه ــه دم ــل توج ــش قاب و کاه
ــب  ــرای نص ــای گاز ب ــان اداره ه کارشناس
صحیــح دودکــش و وســایل گازســوز 
ــه  ــد، نســبت ب ــی بگیرن کمــک و راهنمای
مصــرف صحیــح گاز توجه داشــته باشــند، 
از کالهــک H اســتفاده کننــد، نســبت بــه 
ــان  ــا اطمین ــیر دودکش ه ــودن مس ــاز ب ب
و  ورود  بــرای  را  پنجره هــا  درز  یابنــد، 
ــا پوشــیدن  ــد و ب ــاز بگذارن خــروج هــوا ب
لباس هــای گــرم و کافــی، در مصــرف گاز 

صرفه جویــی کننــد. 

ســخنگوی دولــت گفــت: طرح هــای راه ســازی، 
ــت در  ــا جدی ــتاها ب ــانی روس ــانی و گازرس برق رس
حــال پیگیــری اســت و تــا پایــان دولــت، روســتایی 

ــد. ــدون گاز نمی مان ب
افتتــاح  مراســم  حاشــیه  در  ربیعــی  علــی 
طرح هــای  مدیریــت  بین المللــی  آموزشــی  دوره 
اشــتغال روســتایی در جمــع خبرنــگاران اظهــار 
ــال های  ــه در س ــی ک ــی از نابرابری های ــرد: بخش ک
متعــدد به وجــود آمــده مربــوط بــه روســتاییان اســت 
و برنامه ریــزی دولــت نیــز در جهــت گســترش 
از  جلوگیــری  بــرای  روســتایی  زیرســاخت های 
و  یازدهــم  دولــت  و  گرفتــه  شــکل  مهاجــرت 
دوازدهــم روی جاده هــای روســتایی و دسترســی 

ریلــی کارهــای بســیار مهمــی انجــام داده اســت.وی 
ــواردی  ــم از دیگــر م ــی ه ــزود: ارتباطــات اینترنت اف
ــه  ــتاها ب ــیاری از روس ــت بس ــن جه ــه در ای ــود ک ب
ــن آب آشــامیدنی بیــش  ــت متصــل و همچنی اینترن
از ۹۰ درصــد روســتاها برقــرار شد.ســخنگوی دولــت 
تصریــح کــرد: در جهــت طــرح اشــتغال روســتایی نیز 
تــا کنــون ۱۱۵۰۰ میلیــارد تومــان وام بــه روســتاییان 
پرداخــت شــده و همچنیــن ۲ هــزار میلیــارد تومــان 
بــرای بهزیســتی روســتاییان اختصــاص یافته اســت.

ــز  ــایر نی ــتاییان و عش ــه روس ــه داد: بیم ــی ادام ربیع
ارزان شــده اســت و تاکنــون ۳ میلیــون و ۳۰۰ هــزار 
روســتایی بیمــه شــده اند تــا در دوره ســالمندی 

ــد. ــد نمانن ــدون درآم ب

افزون بر ۳۰۵ توربوکمپرسور 
و ۸۴ ایستگاه تقویت فشار گاز، 
اکنون ۳۷ هزار و ۱69 کیلومتر 

خط لوله بهره برداری شده 
مهیا هستند تا ظرفیت گاز 
تعریف شده را انتقال دهند 
و زمستانی آرام را برای 
هموطنان در گوشه و کنار 

کشور فراهم کنند
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

پرتوشیمی

۷۰ درصد کاتالیست های مصرفی پتروشیمی اروند ایرانی هستند
مدیرعامل شرکت پتروشیمی اروند 
با اشاره به رویکرد داخلی این شرکت در 
تأمین تجهیزات مــورد نیاز، گفت: بیش 
از ۷۰ درصد کاتالیست های مصرفی این 

شرکت از داخل تأمین می شود.
به گزارش دانش نفــت به نقل از 
پتروشیمی، حسن  شــرکت ملی صنایع 
نشــان زاده با اشــاره به اســتمرار تولید 
مجتمع پتروشــیمی اروند از ابتدای سال 
تاکنون با وجود برخــی محدودیت های 
بین المللی اعمال شــده، اظهار کرد: این 
شــرکت به عنوان یکــی از بزرگ ترین 
تولیدکنندگان زنجیره کلر دنیا، افزون بر 
تأمین بیش از ۹۰ درصد کاستیک ایران، 
۳۴۰ هزار تن پی وی ســی تولید می کند 
که بــا اولویت تأمین نیاز بــازار داخلی، 
بخشی از تولیدات خود را صادر هم کرده 
اســت؛ روند صادرات این شرکت امسال 
بهتر از پارســال بوده است.وی با اشاره 
به برنامه های در حال اجرای پتروشیمی 
اروند ادامه داد: این شرکت جهش بسیار 
خوبــی در تولیدات خود تا پایان ســال 
خواهد داشــت؛ جهشی که ضمن تأمین 
نیاز داخــل، ارزآوری خوبی نیز به همراه 
اروند  پتروشیمی  شرکت  دارد.مدیرعامل 
ادامه داد: شرکت پتروشیمی اروند افزون 
بــر کلر مصرفی خــود، تأمین کننده کلر 

پتروشیمی های بندرامام، کارون، غدیر و 
خوزستان نیز هست.نشان زاده با اشاره به 
اینکه ظرفیت نصب شــده پی وی سی در 
ایران ۷۳۰ هزار تن اســت، اظهار کرد: 
در میان پتروشیمی های بندر امام، آبادان 
و غدیــر، ۳۴۰ هزار تــن از این ظرفیت 
اروند  پتروشیمی  به  متعلق  پی وی ســی 
اســت.وی با بیان اینکه براساس برنامه، 
رســاندن مجتمع پتروشــیمی اروند به 
ظرفیــت ۱۰۰ درصــدی از اولویت های 

این شــرکت اســت، گفت: این شرکت 
همچنین برنامه هایی برای ادامه زنجیره 
ارزش در بحث کاســتیک و کامپاندهای 
پی وی ســی دارد که مطالعات اولیه آنها 

انجام شده و در حال پیگیری است.
تداوم پیگیری ها برای ورود پتروشیمی 

اروند به بورس
مدیرعامــل شــرکت پتروشــیمی 
اروند به ورود شــرکت پتروشــیمی اروند 
به فرابــورس در آینده ای نزدیک اشــاره 

کرد و افــزود: اقدام های اساســی برای 
ورود به بورس در حال انجام اســت. این 
شــرکت پارسال ســوددهی خوبی داشت 
و عالوه بر ســود اندوختــه، در خردادماه 
نیز داشــت، همچنین  افزایش ســرمایه 
هم اکنون در حال مدیریت ســاختارهای 
مالی خود اســت تــا برنامه ریــزی برای 
بازپرداخت بدهی های ناشــی از پروژه را 
انجام دهد.نشــان زاده با اشــاره به اینکه 
شرکت پتروشیمی اروند به دنبال استفاده 

داخلــی  توانمندی هــای  از  حداکثــری 
اســت، تصریح کرد: این شرکت استمرار 
کاتالیست ســازهای  مدیون  را  تولید خود 
داخلی اســت. این شــرکت هم اکنون در 
حال انعقاد قراردادهای چند ســاله با این 
سازندگان اســت.وی با بیان اینکه تقریبا 
عمده کاتالیست های جامد و مایع شرکت 
پتروشــیمی اروند از داخل تأمین می شود، 
افزود: این شــرکت برای داخلی ســازی 
بخشــی از تجهیزات کریتیکال مجتمع با 
بخش خصوصی رایزنی می کند، زیرا این 
تجهیزات بسیار با اهمیت می توانند پروسه 
تولید شــرکت را تهدید کنند. این شرکت 
با بخــش خصوصی  توافق هــای خوبی 
داشته اســت که به زودی قراردادهای آن 
منعقد می شود.نشان زاده با اشاره به اینکه 
پتروشیمی اروند در تأمین تجهیزات مورد 
نیاز خود رویکرد داخلی دارد، گفت: بیش 
از ۷۰ درصد کاتالیســت های این شرکت 
از داخل تأمین می شــود.وی بــه ارتباط 
تنگاتنــگ شــرکت پتروشــیمی اروند با 
شــرکت پژوهش و فناوری پتروشــیمی 
و مراکز دانشگاهی اشــاره و اظهار کرد: 
ایــن شــرکت همچنین با شــرکت های 
دانش بنیانی کــه در زمینه تأمین قطعات 
بسیار کلیدی و های تک فعالیت می کنند 

نیز همکاری گسترده ای دارد.

یادداشت

یادداشت

درباره اصالح قیمت بنزین 
علی مروی
مدیر اندیشکده حکمرانی شریف

دولت نه طرح مناســبی را انتخاب کرد نه شــیوه صحیحی برای 
اجرا در پیش گرفت. میزان عایدی دولت در اصالح نرخ بنزین بستگی 
به مصرف دقیق روزانه بنزین کشــور و تعداد خودروها دارد؛ اما به طور 
میانگین می توان گفت درآمد دولت از اجرای این طرح حدود ۳۰ تا ۳۵ 
هزار میلیارد تومان اســت. با توجه به تعهدی که دولت برای پرداخت 
کمک معیشــتی به ۱۸ میلیون خانوار برای خود ایجاد کرده است، بعید 
است که از این محل مازاد منابعی باقی بماند. یکی از مشکالت دولت 
کسری بودجه است و با پرداخت این مبلغ به مردم تورم دوباره افزایش 
می یابد و این یعنی مشــکل تازه برای دولت. بــه این ترتیب نه تنها 
مشکل کسری بودجه حل نشده باقی می ماند بلکه خطر افزایش تورم 
نیز اضافه می شــود. اقدام دولت تاثیری چندانــی در برقراری عدالت 
بیــن مردم جامعه و عادالنه کردن یارانــه ها به نفع دهک های پایین 
نیز ندارد، چرا که ســهمیه بنزین همچنان به خودروها تعلق می گیرد 
نــه افراد. افزایش قیمت بنزیــن از ۱۰۰۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان برای 
ســهمیه، و ۳ هزار تومان به صورت آزاد تاثیر کمی بر کاهش مصرف 
دارد. از آنجا که در اقدام تازه دولت، سهمیه برای مصرف در نظر گرفته 
شــده است تاثیر به ســزایی بر مدیریت مصرف سوخت ندارد. در عین 
حال چون سهمیه به خودرو تعلق گرفته است نه فرد، در اجرای عدالت 
نیز موفق نبوده اســت؛ از ســویی دیگر با توجه بــه اینکه نرخ ۳ هزار 
تومانی نیز با نرخ بین المللی و خارج از مرز کشــور تفاوت قابل توجهی 
دارد، در حوزه کنترل قاچاق نیز نمی تواند نقش موثری داشته باشد. تنها 
حسن این طرح دولت در زمینه قاچاق این است که اگر در گذشته بابت 
هر لیتر قاچاق بنزین هزار تومان به منابع عمومی واریز می شد اکنون ۳ 
هزار تومان واریز می شود. از سویی دیگر باید دید دولت به چه ترتیبی 
۱۸ میلیون خانواری که قرار است کمک معیشتی به آنها تعلق بگیرد را 
شناســایی می کند. البته درباره مبلغ اختصاص داده شده نیز باید گفت 
که ســرانه این رقم هر چه تعداد خانوار افزایش یابد کمتر می شــود، 
یعنی ســرانه برای یک خانواده یک نفره ۵۵ هزار تومان اما برای یک 
خانواده ۸ نفره ۲۵ هزار تومان اســت؛ که این یک رویکرد ضدجمعیتی 
اســت. دولت به دلیل تعلل چند ســاله ای کــه در افزایش نرخ بنزین 
داشــت، برای جبران کسری بودجه خود چاره ای جز افزایش قیمت در 
مقطع کنونی نداشــت. باید نظام بازتوزیع ظالمانه یارانه را اصالح می 
کرد. اما در شرایط مناسبی این تصمیم را اجرایی نکرد. چرا که در حال 
حاضر گســل های قومیتی فعال شده و اعتراضات کارگری اوج گرفته 
بود. حدود ۵۰درصد خانوارهای ۵ دهک پایین فاقد خودرو هســتند. به 
این ترتیب تخصیص سهمیه خودرو تاثیر مثبتی برای این اقشار ندارند 
چون خودرو ندارند که ســوختی استفاده کنند. دولت نه طرح مناسبی را 
انتخاب کرد نه شــیوه صحیحی برای اجرا در پیش گرفت. باید اجرای 
بخش حمایتی مقدم بر افزایش قیمت می بود اما دولت عکس آن عمل 
کرد. ضمن اینکه، به دلیل اطالع رسانی ناشیانه و تعامل ضعیف دولت 
با مردم، صرفا افزایش قیمت بنزین برجسته شد و خیلی از مردم از چتر 

حمایتی دولت بی خبر بودند

اصالح قیمت بنزین گامی مثبت برای جلوگیری 
از قاچاق سوخت

جمشید پژویان
اقتصاددان

اصالح قیمــت بنزین یکــی از الزام های 
اقتصاد کشور است و اصالح قیمت بنزین گامی 
مثبت برای جلوگیری از قاچاق ســوخت، اصالح 
مصرف و عدالت در دسترســی به منابع یارانه ای 
اســت و باید با گسترش سیستم تامین اجتماعی 
منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین در مســیر 
صحیح استفاده شود. چند سال است که اصالح 
قیمت بنزین در دستور کار بوده است و این مسئله 

از زمان مرحوم هاشمی رفســنجانی تا دولت دوم آقای احمدی نژاد نیز 
مطرح بوده است. متاسفانه رویه ای غلط وجود داشته است که اصالحات 
را بــه صورت مقطعی انجام می دهیم در صورتی که شــرط موفقیت آن 
اســتمرار و به صورت تدریجی اســت که آثار جانبی آن حداقلی باشــد. 
دولت ها در بسیاری از موارد یارانه بی معنا پرداخت می کنند به طوری که 
یارانه ها به جای تعلق به قشور نیازمند به جیب پولدارها می رود که بنزین 
یکــی از این موارد بود. ۳۰ تا ۴۰ درصــد مردم هم اکنون مصرف بنزین 
ندارند، روســتایی ها در زمره این افراد هستند و در چنین شرایطی هدف 
اصلی پرداخت یارانه که کمک به اقشــار آسیب پذیر است، تحقق نیافته 
و در مسیری برعکس قرار گرفته است. اصالح قیمت بنزین می تواند در 
کاهش قاچاق ســوخت موثر باشد و در شــرایطی که شکاف بین قیمت 
بنزین در کشــور و کشورهای همسایه وجود دارد فروش بنزین با قیمت 
یارانه ای به معنای هدررفت یارانه ها و اختصاص آن به همسایگان است. 
اصالح قیمت بنزین عاملی برای مدیریت مصرف ســوخت اســت و با 
توجه به مولفه های عنوان شده اصالح قیمت بنزین از منظرهای مختلف 
اقدامی موثر اســت و ضروری اســت تا دولت با گسترش سیستم تامین 
اجتماعی و اســتفاده از بدنه کارشناسی در آن، منابع یارانه ای را در مسیر 
صحیح قرار داده تا به نیازمندان واقعی برســد.دولت همســو با تصمیم 
سران سه قوه و مبتنی بر قانون برنامه ششم توسعه و با هدف حمایت از 
قشور تحت فشار جامعه، طرح اصالح قیمت سوخت را از ۲۴ آبان اجرایی 
کرد و بر این اســاس قرار بر آن شــد تا همه منابع حاصل از اجرای این 

طرح صرف حمایت از ۱۸ میلیون خانوار ایرانی شود.

ده توصيه به مردم برای دوران جديد اقتصاد ايران

ميدان جديد نفتی »نام آوران« چه تاثيری روی سفره مردم دارد؟

با آغاز سهمیه بندی و افزایش قیمت 
بنزین می توان گفت کــه دوران جدیدی 
برای اقتصاد ایران آغاز شــده است که در 
این دوران نرخ تورم ســاالنه ۴ درصد رشد 
پیدا خواهد کرد. افزایش نرخ تورم به کاهش 
ارزش قدرت خرید مردم منجر خواهد شــد 
هر چند که دولت وعده داده است تا بخشی 
از این کاهش قــدرت خرید را جبران کند. 
در ایــن دوران جدید اقتصادی، مردم برای 
فرار از آثار و تبعــات افزایش نرخ تورم چه 
کارهایی را می توانند برای مدیریت دخل و 

خرج خود انجام دهند؟
چند روزی اســت که ســهمیه بندی 
و افزایش قیمت بنزین آغاز شــده است و 
هر چند که برخی از مســئولین معتقدند که 
این طرح نمی تواند بر روی افزایش قمیت 
کاالها تاثیرگذار باشد اما به گفته عبدالناصر 
همتی رئیس کل بانک مرکزی اجرای این 
طرح طبق تحقیقات صورت گرفته، حدود ۴ 
درصد در ســال نرخ تورم را افزایش خواهد 
داد. بنابراین این افزایش نرخ تورم به نوعی 
موجب کاهش قدرت خریــد مردم خواهد 
شد. البته اشــاره به این نکته نیز ضروری 
است که دولت قرار است درآمدهای حاصل 

از افزایــش قیمت بنزیــن را به ۶۰ میلیون 
نفــر پرداخت کند که این موضوع می تواند 
اندکــی از کاهش قدرت خریــد ۱۸ تا ۱۹ 
میلیون خانــوار را جبران کند اما قطعًا همه 
این کاهش قدرت خرید را پوشش نخواهد 
داد.به طور کلی مــی توان گفت که از روز 
جمعــه مورخه ۲۴ آبان ماه ســال جاری با 
آغاز ســهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین 
دوران جدیــدی برای اقتصــاد ایران آغاز 
شده است. حاال پرســش این است که در 
این دوران جدید و با توجه به فشاری که از 
ناحیه افزایــش نرخ تورم حاصل از افزایش 
قیمت بنزین به مردم وارد خواهد شــد، چه 
توصیه هایی می توان برای مدیریت بودجه 
خانوارها داشــت؟ مردم چه کارهایی را می 
توانند برای تنظیم دخل و خرج خود انجام 

دهند؟
شاید ده توصیه کاربردی را به توان به 
مردم ارائــه کرد که این توصیه ها در ادامه 

ذکر خواهد گردید.
در گام نخست باید برای مدیریت بهتر 
هزینه ها ، آن ها را یادداشت کرد. این کار 
باعث خواهد شد تا شناخت دقیقی از هزینه 
های ماهانه خود پیدا کنید و سپس در صدد 

کاهش هزینه های غیرضرور برآیید. در یاد 
داشته باشــید که آدم   های اقتصادی دقیقا 
می  دانند که چقدر و کجاها هزینه کرده   اند.

در ابتــدای هر مــاه، نیازهای خود و 
خانواده را در ماه پیش رو، فهرســت و بین 
آن ها اولویت بندی کنید. مســلما پرداخت 
هزینــه قبوض آب، بــرق و تلفن، پرداخت 
شهریه مدرسه و دانشگاه و خرید گوشت و 
مرغ، اولویت بیشتری نسبت به هزینه برای 

سفر تفریحی و رفتن به رستوران دارد.
کاالهای مورد نیاز خود را سعی کنید 
با حذف واسطه ها و دالالن خریداری کنید. 
این کار باعث خواهد شــد تا شما کاال را با 
قیمت مناســب تر و با هزینه کمتری تهیه 
کنید. حتــی برای خرید یــک کاال نیازی 
نیســت که با اولین اســتعالم قیمت، کاال 
را خریداری کنید بلکه ســعی کنید حداقل 
از ســه مغازه، قیمت کاالی مورد نیاز خود 
را بپرســید و بعد در مورد خرید آن تصمیم 

گیری کنید.
در شــرایط فعلی و با افزایش قیمت 
بنزین ســعی کنیــد حتی المقــدور برای 
جابجایی از وســایل حمــل و نقل عمومی 
اســتفاده کنید. این کار هزینه ماهانه شما 

برای حمل و نقل را کاهش خواهد داد.
ســعی کنید همواره بخشی از درآمد 
خــود را هر چند اندک، پــس انداز کنید. با 
یادداشت هزینه ها شما می توانید به هزینه 
های ضروری پی ببرید و مابقی درآمد خود 

را پس انداز کنید.
با پس انداز خود سرمایه گذاری کنید 
چرا که اگر اقدام به سرمایه گذاری نکنید با 
وجود تورم از ارزش پول شما کاسته خواهد 
شــد و متعاقب آن قدرت خرید شما کاهش 
خواهد یافت. بهترین شیوه سرمایه گذاری 
ورود به بورس و خرید سهام شرکت هایی 
اســت که برای اولین بار ســهام آن ها در 
بورس عرضه می شــود )عرضه اولیه ها(. 
قطعــًا عرضه های اولیه دارای ســودهای 
هر چند اندک اما تضمین شــده برای شما 
می باشــند. پس انداز خــود را در بازارهای 
پرریســکی چون بازار ارز ســرمایه گذاری 
نکنید.حتمًا برای خرید، فهرستی از کاالهای 
مورد نیاز جهت خرید را داشــته باشید چرا 
که ایــن کار باعث خواهد شــد تا از خرید 
کاالهــای غیرضرور اجتنــاب کنید. ترفند 
برخی ســوپرمارکت ها برای خرید بیشــتر 
مشتریان این اســت که اجناس ضروری و 

پرطرفدار را در انتهای سوپرمارکت قرار می 
دهند تا مشتریان در مسیر رسیدن به آن ها 
با اجناس مختلفی رو به رو شــده و وسوسه 

شوند که آن ها را بخرند.
می توانید با راه اندازی صندوق های 
قرض الحسنه خانوادگی از وام های بدون 
بهره آن اســتفاده کنید. خوبی این صندوق 
ها این اســت که بر پایه اعتماد و اطمینان 
طرفین به یکدیگر بنا شــده اند و حتی می 
توان در صورت نیاز با تعامالتی به وام های 

آن، زودتر از وام بانکی دسترسی پیدا کرد.
از  به خاطر داشــته باشید بســیاری 
وســایلی که در خانه شما هستند اما درست 
کار نمی کنند، نیاز بــه تعویض ندارند و با 
صرف هزینــه ای اندک می توان آن ها را 

تعمیر و مجددا از آن ها استفاده کرد.
با ســایت های خرید و فروش ارزان 
در اینترنت آشــنا شوید؛ ســایت هایی که 
افراد می توانند اجناســی را که نیاز ندارند، 
بــه فروش برســانند و یــا کاالهایی را به 
قیمت ارزان تهیه کنند. خود شــما هم می 
توانید چیزهایی را کــه واقعا دیگر برایتان 
 اســتفاده ای ندارند، از این طریق به فروش

 برسانید.

میدان جدیــد نفتی »نــام آوران« که 
دومین مخزن عظیم نفتی کشــف شــده در 
تاریخ ایران اســت، ۵۳.۳ میلیارد بشــکه 
ذخیره درجا دارد؛ اما این اکتشاف چه اهمیت 

و تاثیری برای سفره مردم دارد؟
وزیر نفت جزئیاتی از میدان جدید نفتی 
نام آوران را برای خبرنگاران تشریح و اعالم 
کرد که میدان جدید نفتی »نام آوران« که 
دومین مخزن عظیم نفتی کشــف شــده 
در تاریخ ایران اســت، ۵۳.۳ میلیارد بشکه 
ذخیره درجا دارد. نفت قابل اســتحصال از 
مخزن تازه کشــف شده، با ضریب بازیافت 
۱۰ درصد معادل ۲.۲ میلیارد بشــکه است.

انتشــار این خبر که البته پیشتر نیز توسط 
مقامــات وزارت نفت و رئیــس جمهور به 
کلیات آن اشاره شــد، سواالتی را در افکار 
عمومی ایجــاد کرد.علیرضا بازارگان، عضو 
هیات علمی دانشگاه تهران طی یادداشتی 
در شــبکه های اجتماعی به برخی سواالت 
پیرامون اکتشــاف میدان جدیــد نفتی نام 
آوران پاسخ داده است که مشروح آن را  در 

ادامه می خوانید: 

قبل از کشف میدان جدید، ظرفیت مخازن 
نفتی ایران چقدر بود؟

 اندازه ذخایر نفــت موجود در میدان 
های هر کشور محل اختالف نظر است ولی 
به طور تقریبی می توان گفت که ذخایر قابل 
برداشت ایران قبل از این کشف حدود ۱۵۶ 
میلیارد بشکه بود که حدود ۹ الی ۱۰ درصد 
نفت دنیا را تشــکیل مــی دهد. این میزان 
 نفــت، ایران را در رتبه چهارم دنیا قرار داده 

است.
میدان جدید کشف شده، چقدر نفت دارد؟

ظرفیت جدید کشــف شده حدود ۲۲ 
میلیارد بشکه است که با چند میدان کشف 
شده قبلی اشــتراکاتی دارد. نهایتا مجموع 
ظرفیــت مخــازن در منطقه مــد نظر ۵۳ 
میلیارد بشــکه نفت است که البته همه آن 
قابل برداشت نیســت. این نفت در منطقه 
وســیعی قرار گرفته اســت به طوری که 

محدوده آن بزرگتر از کشــور لوکزامبورگ 
یا بحرین است.

آیا می توان از تمام نفت کشف شده در 
مخزن استفاده کرد؟

خیــر. از هیچ میــدان نفتی در دنیا 
نمی تــوان تمام نفت موجــود در آن را 
اســتخراج کرد. میانگین استخراج حدود 
یک ســوم هر مخزن است ولی با توجه 
به ویژگی هر مخزن و تکنولوژی به کار 
گرفته شده، این عدد بسیار متغیر خواهد 
بود. به عنوان مثال، میدان آزادگان حدود 
۲۵ میلیارد بشکه نفت دارد و بیست سال 
از کشف آن می گذرد، ولی فقط حدود ۵ 
میلیارد بشکه از این مخزن قابل استخراج 
خواهد بود، که آن هم هنوز محقق نشده 
اســت. پس با فرض اینکه بتوان حدود 
۱۰ درصد از نفــت موجود در میدان نام 
آوران را اســتخراج کــرد، چیزی حدود 
۲ میلیارد بشــکه از میــدان جدید قابل 
اســتخراج خواهد بود. البته ممکن است 
در ســال های آینده تکنولوژی استخراج 
 نفت پیشــرفت کند و این عدد افزایش 

یابد.
آیا پول نفت میدان نام آوران به زودی بر 

سر سفره مردم می آید؟
خیر. همانطور که گفته شــد، فاصله 
زمانی بین کشــف یک میدان و استخراج 
نفت موجود در آن چندین سال است. بعید 
است در دهه آینده نفت نام آوران استخراج 
شــود. هنوز میدان هــای دیگری در صف 

انتظار برای استخراج هستند.
 آیا کشف میدان نام آوران مهم است؟

 قطعــا بلــی. قبــل از تحریم های 
ظالمانــه، ایران روزانه حــدود ۳.۵ میلیون 
بشکه نفت از ذخایر خود استخراج می کرد. 
با فرض اینکه تحریم های ظالمانه برداشته 
شــود و ایران دوباره به این عدد بازگردد و 
حتی افزایش تولید هم داشته باشد، به این 
معنی اســت که ذخایر نام آوران )و اطراف 
آن( بــه تنهایی می تواند چند ســال نفت 
کل کشــور را تامین کند! به عبارت دیگر، 
بــا قیمت نفــت امــروز، ارزش نفت قابل 
اســتخراج از نام آوران و اطراف آن حدودا 

۳۰۰ میلیارد دالر خواهد بود.

يادداشت تحليلی
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گزارش گزارش

صفر تا ۱۰۰ سهمیه بندی بنزین

تغییرخواهـد بـود.
تکلیف بنزین سوپر

در ایـن میـان طبق اعـالم فاطمه 
ملـی  شـرکت  سـخنگوی   - کاهـی 
امـکان   - نفتـی  فرآورده هـای  پخـش 
کارت  بـا  سـوپر  بنزیـن  سـوخت گیری 
سـوخت شـخصی وجـود نـدارد و اگـر 
شـخصی بـرای سـوخت گیری از بنزیـن 

سـوپر از کارت سـوخت شـخصی خـود 
می دهـد  پیـام  دسـتگاه  کنـد،  اسـتفاده 
کـه کارت شـما غیرمجاز اسـت.به گفته 
وی، بـرای بنزیـن سـوپر سـهمیه ای در 
نظـر گرفته نشـده اسـت؛ لـذا متقاضیان 
سـوخت  کارت  از  بایـد  سـوپر  بنزیـن 
اسـتفاده کننـد؛ چـون در  جایـگاه داران 
غیـر ایـن صـورت امـکان سـوختگیری 

نخواهـد داشـت. افـراد فقـط می تواننـد 
بـا کارت جایگاه هـا بنزین سـوپر ۳۵۰۰ 

تومانـی دریافـت کننـد.
وزیر نفت چه می گوید؟

وزیـر نفت مهـار مصـرف، افزایش 
یارانـه  اختصـاص  و  بنزیـن  صـادرات 
انـرژی بـه مـردم را از جملـه مزایـای 
در  بنزیـن  اجـرای طـرح سـهمیه بندی 
کشـور خوانـد و گفـت: بـرآورد مـا ایـن 
اسـت کـه از محـل اجـرای ایـن طـرح 
آینـده ۳۱ هـزار  یـک سـال  در طـول 
درآمـد کسـب خواهـد  تومـان  میلیـارد 
شـد کـه همـه ایـن مقـدار بـه مـردم 
مـالک  دربـاره  می گیـرد.وی  تعلـق 
تعییـن مقـدار بنزین اختصـاص یافته به 
خودروهـا در طـرح سـهمیه بندی بنزین 
اظهـار کـرد: سـهمیه اختصاص یافته به 
و  از تجربـه  آنچـه  براسـاس  خودروهـا 
عملکـرد تاریخـی در دوره هـای پیشـین 
سـهمیه بندی بـه دسـت آمـده، تعییـن 
شـده و بـه همـان صـورت عینـا اعمال 
شـده اسـت.او دربـاره این کـه هم اکنون 
وضـع تولیـد و عرضـه بنزین در کشـور 
بـه چـه شـکل اسـت و آیا ممکن اسـت 
صـادرات  صرفه جویـی،  صـورت  در 
افـزود:  باشـیم،  داشـته  هـم  بنزیـن 
هم اکنـون نیـز صـادرات بنزیـن داریـم، 
انجـام  هـم  بنزیـن  سـهمیه بندی  اگـر 
نمی شـد، تولیـد بنزیـن کشـور در سـال 
آینـده مقـداری نیـز افزایـش می یافـت.

وزیـر نفـت در ادامـه با اشـاره بـه اینکه 
مسـئله اساسـی در توازن بیـن عرضه و 
تقاضـا ایـن اسـت که اگـر ما بـه همین 
یعنـی حـدود  روال سـاالنه ۱۰ درصـد 
۹ تـا ۱۰ میلیـون لیتـر مصـرف اضافـه 
داشـته باشـیم، سـال ۱۴۰۰ دوباره پس 
از تـالش سـنگینی که بـرای خودکفایی 

در تامیـن بنزیـن مـورد نیـاز کشـور در 
ایـن دولت شـد، بایـد واردکننـده بنزین 
می شـدیم، تأکیـد کـرد: آمریـکا در دوره 
پیشـین تحریم هـا بیشـترین فشـار را  از 
ایـن محـل وارد کـرد کـه ایـران نتواند 
داشـته  دسترسـی  بنزیـن  واردات  بـه 
باشـد، امـا در ایـن دوره از تحریم کاری 

نتوانسـتند بکننـد.
برنامه دولت چیست؟

رئیـس  نوبخـت،  محمدباقـر 
ارائـه  بـه  بودجـه  و  برنامـه  سـازمان 
و  سـهمیه بندی  دربـاره  توضیحاتـی 
اعـالم قیمـت جدیـد بنزیـن پرداخـت و 
گفـت: منابـع حاصـل از اصـالح قیمـت 
بنزیـن، بـه خانوارهـا پرداخـت می شـود 
وی همچنیـن از توزیـع درآمد حاصل از 
افزایـش قیمـت بنزیـن بـه خانواده های 
هـدف خبـر داد و اظهـار کـرد: تمام ۳۱ 
از  ناشـی  هـزار میلیـارد تومـان درآمـد 
افزایـش قیمـت بنزیـن بیـن ۱۸ تـا ۱۹ 
میلیـون خانـوار هـدف توزیـع می شـود.

وی بـا بیـان این کـه حـدود ۱۸ تـا ۱۹ 
میلیـون خانـوار در گروه هـدف پرداخت 
پـول حاصـل از افزایـش قیمـت بنزیـن 
قـرار دارنـد و ایـن پـول از هفتـه آینـده 
بـه خانوارها پرداخت می شـود. همچنین 
اگر کسـی خـودش را متقاضـی دریافت 
بـه  بایـد  ایـن کمـک هزینـه می دانـد 
وزارت رفـاه مراجعـه کنـد. اظهـار کـرد: 
حـدود یک سـوم بنزیـن مصرفـی روزانه 
سـهمیه  غیـر  قیمـت  مشـمول  کشـور 
خواهـد بـود، تصریـح کـرد: پیش بینی ها 
نشـان می دهـد درآمـد ناشـی از افزایش 
قیمـت بنزیـن حـدود ۳۰ هـزار میلیـارد 
تومـان خواهـد بـود و سـه هـزار میلیارد 
خواهـد  انجـام  صـادرات  نیـز  تومـان 
شـد.رئیس سـازمان برنامـه و بودجـه در 

ادامـه خاطرنشـان کـرد کـه در قانـون 
هدفمنـدی یارانه هـا ۱۴۰ تـا ۱۵۰ هـزار 
کـه  می شـود  حاصـل  تومـان  میلیـارد 
هشـت تـا نـه هـزار میلیـارد تومـان از 
آن بیـن مـردم پخـش می شـود و باقـی 
سـهم مالیـات، شـهرداری و بخش های 
دیگـر اسـت امـا سیاسـت طـرح جدیـد 
ایـن اسـت کـه همـه درآمـد ناشـی از 
افزایـش قیمـت بنزیـن بیـن خانوارهای 
هـدف توزیـع شـود.نوبخت همچنیـن با 
بیـان ایـن کـه مکانیـزم توزیـع درآمـد 
ناشـی از افزایـش قیمـت بنزین شـفاف 
و قابـل نظـارت اسـت، تصریـح کـرد: 
دولـت طـی شـش سـال گذشـته دو بار 
نسـبت بـه اصـالح قیمـت حامل هـای 
هیچکـدام  کـه  کـرده  اقـدام  انـرژی 
منجـر بـه رونـد افزایـش تـورم نشـده 
سوء اسـتفاده  اسـت  ممکـن  امـا  اسـت 
برخـی افـراد از افزایـش قیمـت بنزیـن 
کاالهـا  سـایر  قیمـت   افزایـش  باعـث 
شـود کـه در ایـن زمینـه سـازمان های 
و  کـرده  مقدمـات  تمهیـد  نظارتـی 
بـازار  تنظیـم  جمع بنـدی جلسـه سـتاد 
نیـز نشـان می دهـد که بـرای جلوگیری 
برنامه ریـزی شـده  از سوءاسـتفاده گران 
اسـت. ایـن مقـام مسـئول در ادامـه بـر 
لـزوم نظارت بـر واحدهـای تولید خودرو 
بـرای کاهـش میـزان مصـرف سـوخت 
و انـرژی تاکیـد کـرد. نوبخـت در پایان 
بـا اشـاره به ایـن کـه حمایت معیشـتی 
می توانـد منجر بـه افزایـش تقاضا برای 
کاالهـای داخلی شـود، اظهـار کرد: یک 
پیشـنهاد هـم این بـود که ایـن حمایت 
ایرانـی  کاالی  خریـد  بـرای  معیشـتی 
نظـر گرفتـه شـود کـه در صـورت  در 
تامیـن زیرسـاخت ها روش خوبـی برای 

حمایـت از تولیـد خواهـد بـود. 

بنزیـن  آبـان،   2۴ جمعـه  بامـداد 
سـهمیه بندی شـد و قیمت این فـرآورده 
نفتـی بـه صـورت سـهمیه ای )۶۰ لیتـر 
ماهانـه بـرای خودروهـای شـخصی( در 
هـر لیتـر ۱۵۰۰ تومـان و به صـورت آزاد 
۳۰۰۰ تومان تعیین شـد کـه طبق اعالم 
وزیـر نفـت از محـل اجرای ایـن طرح در 
طـول یک سـال آینـده، ۳۱ هـزار میلیارد 
تومـان درآمد کسـب خواهد شـد که همه 

ایـن مقـدار بـه مـردم تعلـق می گیرد.
و  بنزیـن  سـهمیه بندی  موضـوع 
نفتـی  فـرآورده  ایـن  قیمـت  افزایـش 
مدتـی بـود کـه مطرح بـود کـه باالخره 
مـورد تاییـد قـرار گرفـت و وارد مرحلـه 
در شـرایطی  ایـن  البتـه  اجرایـی شـد، 
هسـتند  افـرادی  هنـوز  کـه  اسـت 
دریافـت  را  خـود  سـوخت  کارت  کـه 
نکرده اند.بـر اسـاس آخریـن آمـار ارائـه 
شـده از وضعیت کارت های سـوخت، در 
حـال حاضـر بیـش از ۷۰۰ هـزار کارت 
سـوخت در باجـه هـای معطـل پسـت 
قـرار دارد که بـا توجه به سـهمیه بندی 
بـه زودی  نظـر مـی رسـد  بـه  بنزیـن 
تعییـن تکلیـف می شـوند.در ایـن بـاره 
امیـر وکیـل زاده، مدیـر عامـل شـرکت 
پخـش فراورده هـای نفتـی اعـالم کرد:  
بـه  افـرادی کـه هنـوز کارت سـوخت 
نگـران  اسـت،  نرسـیده  آن هـا  دسـت 
نباشـند چراکـه سـهمیه آن هـا تا شـش 
مـاه در کارتشـان ذخیـره می شـود و هر 
زمانـی کـه کارت خود را دریافـت کنند، 
سـهمیه وارد کارت آن ها می شود.وی در 
پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه از زمانـی که 
فـرد درخواسـت کارت سـوخت می دهد 
تـا زمانـی کـه کارت خـود را دریافـت 
کنـد چـه میـزان زمـان  می بـرد، گفت: 
بـا ترافیکـی کـه اکنـون وجـود دارد و 

حـدود ۲۴۰ هـزار کارت در نوبت اسـت، 
سـه هفتـه تـا یـک مـاه طول می کشـد 
کـه اگـر ایـن کارت ها را تحویـل دهیم 

زمـان ایـن امـر کمتـر خواهـد شـد.  
افراد فاقد کارت سوخت نگران نباشند

بر این اسـاس، کسـانی کـه کارت 
دریافـت  را  خـود  خـودروی  سـوخت 
 ۶ تـا  آنهـا  ماهانـه  نکرده انـد، سـهمیه 
مـاه در کارتشـان ذخیـره می شـود. اگـر 
شـخصی کارت سـوخت خـودروی خود 
راحتـی  بـه  اسـت،  نکـرده  دریافـت  را 
حتـی همیـن امـروز می توانـد بـه دفاتر 
پلیـس +۱۰ مراجعـه و درخواسـت خـود 
را اعالم کند. کارت سـوخت درخواسـت 
کننـدگان طبـق گفته مدیـر برنامه ریزی 
شـرکت ملی پخـش فرآورده هـای نفتی 
می شـود  تحویـل  سـرعت  بـه  ایـران، 
در  آن هـا  ماهانـه  بنزیـن  سـهمیه  و 
کارتشـان ذخیـره می شـود و نگرانـی از 
ایـن بابـت وجـود ندارد.به گفته شـهرام 
رضایـی افـرادی کـه درخواسـت کارت 
را  خـود  خـودروی  سـوخت  هوشـمند 
داده انـد و دریافـت نکرده انـد، می تواننـد 
EPOLICE. و یـا POST.IR در سـایت

IR پیگیـری کننـد کـه کارت سـوخت 
باجـه پسـتی  آنهـا در کـدام  خـودروی 
اینترنتـی  تاکسـی های  دربـاره  اسـت.او 
هـم  تصریـح کـرده بـا تمهیداتـی کـه 
وزارت کشـور اندیشـیده بـه آنهـا اطالع 
داده شـده اسـت که مابه التفـاوت قیمت 
نخسـت و دوم در مقـدار پیمایشـی کـه 
بـه  می دهنـد،  انجـام  تاکسـی ها  ایـن 
صـورت اعتبـار در کارت بانکـی راننـده 
ایـن تاکسـی های اینترنتی شـارژ خواهد 
ایـن  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  شـد.وی 
تمهیـدات را وزارت کشـور انجـام داده 
اسـت و پیمایـش آن را تأییـد می کنـد، 

اظهـار کـرد: به واسـطه همیـن موضوع، 
هـر دو تاکسـی اینترنتـی بزرگ کشـور 
کـه  کردنـد  اطالعیـه ای صـادر  امـروز 
افزایـش  را  قیمت هـا  وجـه  هیـچ  بـه 

داد. نخواهنـد 
هیچ سهمیه ای به خودروهای دولتی 

اختصاص داده نمی شود
رضایـی بـا بیـان این کـه در طـرح 
آمبوالنس هـا  بـه  بنزیـن  سـهمیه بندی 
لیتـر اختصـاص می یابـد،  ماهانـه ۵۰۰ 
افـزود: هیـچ سـهمیه ای بـه خودروهای 
نمی شـود  داده  اختصـاص  دولتـی 
پیشـین  مراحـل  در  کـه  همانطـور 
همیـن  بـه  نیـز  بنزیـن  سـهمیه بندی 
هـم  بـار  ایـن  و  اسـت  بـوده  شـکل 
و  ندارنـد  سـهمیه ای  هیچ وجـه  بـه 
در  اعتبـاری  بایـد  دولتـی  خودروهـای 
مصـرف  آزاد  و  باشـند  داشـته  بودجـه 
کننـد که ایـن موضـوع در بهینه سـازی 
مصـرف سـوخت نقشـی بسـزا دارد.بـا 
ایـن وجـود کارت سـوخت جایـگاه داران 
نیـز در اختیـار متقاضیـان بنزیـن قـرار 
دارد و هـر فـردی تـا هـر میزانـی کـه 
جایگاه هـا  در  می توانـد  داشـت  تمایـل 
از  پـس  کـه  چـرا  کنـد  سـوخت گیری 
سـوخت  کارت  سـهمیه  ایـن  اجـرای 
جایـگاه داران برداشـته شـده امـا افـراد 
بایـد مبلـغ ۳۰۰۰ تومـان را بـرای هـر 

کننـد. پرداخـت  لیتـر 
نرخ CNG بدون تغییر خواهد بود

روز  سـاعت صفـر  از  مجمـوع  در 
سـال  آبـان  مـاه  کامـل  سـهمیه   ۲۴
۱۳۹۸  همـه خودروها به کارت سـوخت 
شـخصی آن هـا واریـز شـده و سـهمیه 
خودروهـای شـخصی بـه مـدت ۶ مـاه 
قابـل ذخیره اسـت. اسـتفاده از سـهمیه 
کارت  از  اسـتفاده  بـا  صرفـا  سـوخت 

هوشـمند سوخت شـخصی میسر خواهد 
بود.نـرخ CNG بـدون تغییـر خواهد بود 
و بـرای مسـافربرهای بـر پایـه اینترنت 
)اسـنپ و تپ سـی( مشـروط بـرآن کـه 
نـرخ هـای خـود را از مقادیـر مصـوب، 
تغییـر  کشـور  وزارت  تشـخیص  بـه 
ندهنـد، اعتبـار معـادل سـهمیه مصوب 
تعلـق خواهـد گرفـت. بـه منظـور رفـاه 

اولویـت  بـا  خودروهـا  دارنـدگان  حـال 
وانت بارهـا مقـرر شـد تـا وزارت نفـت و 
سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور ظرف 
مـدت یک مـاه ضوابـط تشـویقی برای 
توسـعه مصـرف CNG در خودروهـا را 
تنظیـم و بـه تصویـب شـورای اقتصـاد 
گاز  نفـت  قیمـت  همچنیـن  برسـانند. 
بـدون  جایـگاه دار  سـوخت  کارت  بـا 

نگاه

 سود ۵ تا ۱۵ هزار تومانی قاچاق هر لیتر بنزین
 به همسایگان

ســود قاچاق بنزین به ترکیه ۱۵ هزار و ۶۰۵ تومان، ترکمنستان ۴ هزار 
و 8۰۵ تومان، آذربایجان ۵ هزار و ۳۴۵ تومان،  پاکستان 8۴۵۰ تومان، عراق 
۷۵۰۵ تومان، افغانســتان 9۱2۵ تومان و ارمنســتان ۱۴ هزار و 9۳۰ تومان 

است.
براساس پژوهشی در مورد اصالح نظام یارانه بنزین که از سوی مرکز 
بررسی های استراتژیک ریاســت جمهوری منتشر شد آمارها نشان می دهد 
هر لیتر قاچاق ســوخت از  ایران )تا قبل از تغییر قیمت بنزین در ۲۴ آبان( 
به کشــورهای همسایه چه میزان ســود دارد. طبق این گزارش سود قاچاق 
بنزین به ترکیه ۱۵ هزار و ۶۰۵ تومان ، به ترکمنستان ۴ هزار و ۸۰۵ تومان، 
بــه آذربایجان ۵ هزار و ۳۴۵ تومان،  پاکســتان ۸۴۵۰ تومان، عراق ۷۵۰۵ 
تومان، افغانســتان ۹۱۲۵ تومان و ارمنســتان ۱۴ هزار و ۹۳۰ تومان است. 
)آمار مهرماه ۹۷(. این مقایسه با بنزین هزار تومانی و نرخ بنزین کشورهای 
همســایه صورت گرفت است و حتی مقایسه با نرخ دالر و همچنین قیمت 

گازوئیل نیز مشخص شده است.

یکی از ضرورت های اصالح قیمــت بنزین در گزارش ها حجم باالی 
قاچاق عنوان شــده و آمده اســت به دلیل ثابت نگه داشتن قیمت بنزین در 
طول سالیان مختلف افزایش نرخ ارز و نوسانات قیمت جهانی بنزین،  قیمت 
نســبی بنزین ایران در مقابل کشورهای همسایه پایین بوده و این سرکوب 
قیمتی جذابیتی فراوانی برای قاچاق بنزین و فروش آن به قیمت های باالتر 
ایجاد کرده اســت. در شرایط فعلی که جهش ارزی در اقتصاد ایران رخ داده 
معادل دالری قیمت بنزین در ایران به شدت کاهش یافته و قاچاق آن بسیار 
جذاب تر شــده است. به گفته رئیس ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز حجم 
قاچاق ســوخت در یک استان مرزی در ۵ ماه ابتدایی سال ۹۷، ۵ برابر کل 
حجم قاچاق سوخت در سال گذشته بوده است.برآورد ها نشان می دهد حجم 
قاچاق بنزین از کشــور حدود ۲۰ میلیون لیتر اســت )مهر ۹۷( با ثابت نگاه 
داشتن قیمت بنزین و در عین حال افزایش نرخ ارز و وجود تورم روز به روز 
صرفه قاچاق بنزین افزایش یافته تا جایی که در ســال ۹۷ حدود ۲۲ میلیون 

لیتر بنزین از کشور قاچاق شد.  

درآمدهای جدید بنزینی 
به کدام حساب واریز می شود؟

آنچه که قرار است از محل درآمد ناشــی از افزایش قیمت بنزین برای 
حمایت از خانوارهای هدف توزیع شــود، به همان حســاب یارانه افراد واریز 
خواهد شــد و هیچ حساب دیگری از سوی دولت از خانوارها درخواست نشده 

است.
بــا اصالح قیمت بنزیــن، دولت طرح حمایت معیشــتی برای جبران 
افزایش قیمت بنزین را در دســتور کار قرار داده اســت که بر اســاس آن 
قرار اســت منابع حاصل از تغییر قیمــت بنزین بین ۱۸ تا ۱۹ میلیون خانوار 
هدف توزیع شــود.به دنبال این اعالم، برخی با سوء استفاده از فضای موجود 
پیامک هایی مبنی بر ارســال شماره حساب برای مردم ارسال کردند که این 
کار کالهبرداری بوده و از ســوی دولت هیچ پیامکی در این زمینه ارســال 
نشده است.پیگیری موضوع پرداخت کمک حمایتی دولت از سازمان برنامه 
و بودجه حکایت از آن داشت که هر مبلغی که قرار است به حساب خانوارها 
واریز شود به حساب سرپرستان خانوار و همان حسابی خواهد بود که ماهانه 
یارانه به آن واریز می شود. البته با این تفاوت که واریز یارانه نقدی و کمک 
حمایتــی همزمان نخواهد بود.پرداخت کمک حمایتی مانند یارانه نقدی، هر 
ماه انجام می شود؛ با این تفاوت که مبلغ یارانه نقدی ثابت و ۴۵ هزار و ۵۰۰ 
تومان اســت، امامبلغ واریزی در طرح حمایتی دولت برای خانوارهای تک 
نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، ســه نفره ۱۳۸ هزار تومان، 

چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان است.

یادداشت

فرصت بازارسازی سوخت! 
سید احسان خاندوزی

عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی 
سیاســت جدید دولــت در قیمت گذاری 
بنزین گرچــه از منظر تحلیــل اقتصاد خرد و 
اهمیت قیمت های نســبی، قابل دفاع است اما 
متأســفانه نحوه قیمت گذاری و بازتوزیع کور 
آن اصال شایســته تراز سیاست گذاری کشور و 
برازنده عقبه کارشناسی ایران نبود. دولت مثل 
۱۰ ســال قبل، فرصت بازارسازی را باز هم از 
دست داد. منظور از سیاست گذاری تراز کشور 

این اســت که گرچه به لحاظ تحلیل اقتصــادی موافق افزایش قیمت 
حامل های انرژی پس از بازارسازی هستم اما دولت می توانست با بهره 
گیری از تجربیات دهه اخیر در سیاســت هدفمندی یارانه ها، کشور را 
به ســمت اصالح » سازوکار «  قیمت گذاری بنزین و سازوکار حمایت 
هدفمند از فقرا هدایت کند، اما دولت با تکرار محض تجربه هدفمندی 

در سال ۸۹ فرصت سوزی کرد.
پیشنهادات خوبی داشتیم، دولت توجه نکرد

کشور ما ۱۰ ســال تجربه اجرای هدفمندی یارانه ها در ۲ دولت 
و سه مجلس را دارد. کارشناسان اقتصادی نیز در این ۱۰ سال  هم در 
بخش سیاست حمایتی و هم در بخش قیمت گذاری حامل های انرژی 
به بلوغ فکری رســیده بودند. پیشنهادات خوبی از سوی کارشناسان به 
دولت رســیده بود اما نه تنها دولت آنها را اجرا نکرد بلکه عینًا سیاست 
اصالح قیمت بنزین در ســال ۸۹ را تکرار کرد. در تابستان سال ۹۷ به 
همراه تعداد دیگری از اقتصاد دانان با اســحاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهور درباره ســازوکار تعیین بهینــه قیمت حامل های انرژی 
و ســازوکار عادالنه بازتوزیع درآمدهای حاصل از آن نشســتی برگزار 
کردیم. اما دولت متأسفانه هیچ توجهی به این پیشنهادات نکرد و صرفًا 
قیمــت بنزین را افزایش داد و اعالم کــرد منابع آن را بین ۶۰ میلیون 
ایرانی توزیع می کند در حالی که می توانستیم بسیار جلوتر از سیاست 
هدفمندی یارانه ها در سال ۸۹ عمل کنیم. ۴ قیمت کلیدی در اقتصاد 
کشورها داریم، این ۴ قیمت شــامل دستمزد نیروی کار، نرخ ارز، نرخ 
سود بانکی و قیمت حامل های انرژی است که اثرگذاری این ۴ قیمت 
در اقتصاد هر کشــور بسیار زیاد است؛ پس باید طراحی سازوکار آنها با 
وســواس انجام شود. مثال در سال گذشته اقتصاد کشور نتیجه سیاست 
های اشــتباه ثابت نگه داشتن نرخ ارز ترجیحی را مشاهده کرد و سبب 
شد هم تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دچار خسران شوند و هم رانت 

جویان ارزی فربه تر گردند.
لزوم به کارگیری قیمت گذاری بهینه

اما آنچه در قیمت گذاری این چهار نرخ کلیدی مهم است، ساز و 
کار بهینه قیمت گذاری آنهاست. مخالفت من با تعیین نرخ حامل های 
انرژی در این اســت که ساز و کار قیمت بنزین معیوب است. این نحوه 
تعیین قیمت نه پشــتوانه ِخرد کارشناسی دارد و نه پایه شرعی. در حال 
حاضــر نحوه قیمت گذاری به این نحو اســت که دولت و مجلس هر 
زمان صالح بدانند برای حامل های انرژی قیمت دلخواه تعیین می کنند 
بدون اینکه دولت به تعادل های اقتصاد کالن توجه داشــته باشد. این 
نحوه تصمیم گیری برای تعیین نرخ بنزین از منافع تصمیم سازان نشأت 
می گیرد و نباید دولت و مجلس تعیین کننده نرخ باشــند. به نظر من 
نرخ گذاری بنزین باید با کنارکشــیدن شــرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی به عنوان نهادی دولتی از تولید و تجارت حامل های 
انرژی انجام شود و دولت تنها یک رگوالتور)تنظیم کننده( کارشناسی 

و مستقل باشد و از محل مالیات این فعالیت ها، کسب درآمد کند.
سیاست های انرژی چسبنده است

سیاســت حامل های انرژی در کشور بسیار چسبنده است. به این 
معنا که دولت نه می تواند به سرعت قیمت ها را تغییر دهد و نه می تواند 
نحوه توزیع منابعــی که از محل این درآمدها به مردم می دهد را تغییر 
دهد. نتیجه چسبندگی سیاستگذاری یارانه حامل های انرژی این است 
که ۹ ســال است نمی توانیم ثروتمندان را از دریافت یارانه نقدی حذف 
کنیم. در دوره گذار تا رســیدن به وضع بهینه، دولت می تواند به مدت 
فقط ۵ ســال به هر فرد ۲۰ لیتر سهمیه بنزین یارانه ای فارغ از داشتن 
یا نداشــتن خودرو واگذار کند. از ســوی دیگر مردم باید بتوانند آزادانه 
در ســامانه مجازی که دولت آن را تعبیه می کند، ســهمیه خانوار را به 
فروش برسانند یا خودشان مصرف کنند. البته این سیاست برای دوران 

گذار و موقتی است.
روشی برای کاهش تصدی گری دولت

با کشــف قیمت بازاری، مردم و تولیدکنندگان زمان برای اصالح 
مدل مصرف انرژی دارند. مزیت این روش برای نرخ گذاری بنزین آن 
است که حامل های انرژی از محدوده اختیارات قیمت گذاری دولت و 
مجلس خارج شــده و در بازار توسط عوامل اقتصادی تعیین می شود و 
توزیع نقدی هم بدون اتکاء به بودجه و صالحدیدهای سیاســی تنها از 
درون اقتصاد انجام می شــود و مردم می توانند سهمیه خود را آزادانه 
خرید و فروش کنند. همچنین دولت و مجلس نمی توانند از ابزار یارانه 
به عنوان ابزار سیاســی اســتفاده کنند. در خصوص تدریجی و موقتی 
بودن این روش بایســتی گفت: در این روش ۲۰ لیتر سهمیه هر ایرانی 
به تدریج تا ۵ ســال کم شــده و نهایتا از بین می رود. دولت می تواند 
در پایــان دوره گذار با قطع ارتباط سیاســت انرژی و رفاهی و با حذف 
فرار مالیاتی، فقط جمعیت زیر خط فقر را پوشش دهد و توانمند کند. ما 
این پیشنهاد را توانستیم در اندیشکده حکمرانی دانشگاه شریف نهایی 
کرده و به دولت ارائه دهیم. دولت می توانســت اول دوره دوم خود که 
مقبولیت بیشــتر دولت و آرامش اقتصاد کالن را با هم داشت، با تجربه 
۱۰ ســال هدفمندی یارانه ها، یک گام به جلو بردارد و سیستم معیوب 
سیاست گذاری را تکرار نکند. ساز و کار مدنظرما می تواند یک بار برای 
همیشه با استفاده از پویایی درونی اقتصاد کشور، قیمت هارا اصالح کند 

و هزینه سیاسی و مخالفت اجتماعی نیز در پی نداشته باشد.

نگاهی به درآمد سرانه و هزينه بنزين در کشورهای جهان
قیمـت بنزیـن در کشـورهای مختلف 
بسـته بـه پارامترهـای گوناگـون متفـاوت 
اسـت. طبق آخریـن آمار ارائه شـده در این 
حـوزه، کشـور ونزوئال و سـودان ارزان ترین 
در  را  بنزیـن  گران تریـن  هنگ کنـگ  و 
دنیـا عرضـه می کننـد. در بیـن کشـورهای 
بنزیـن  گران تریـن  نیـز  ایـران  همسـایه 
متعلـق به ترکیـه و ارزان ترین آن همچنان 

متعلـق بـه ایران اسـت.
در سراسـر  بنزیـن  قیمـت  میانگیـن 
جهـان ۱.۱۳ دالر در هـر لیتـر اسـت. بـا 
ایـن حـال، تفاوت هـای قابـل توجهـی در 
ایـن قیمت هـا بیـن کشـورها وجـود دارد. 
بـه عنـوان یک قاعـده کلی، قیمـت بنزین 
در کشـورهای ثروتمنـد باالتـر اسـت، در 
حالـی که کشـورهای فقیرتر و کشـورهای 
تولیدکننـده و صادرکننده نفـت، قیمت ها را 
بـه طـور چشـمگیری کاهـش می دهند. در 
این بیـن، ایـاالت متحده آمریـکا علی رغم 
اقتصـادی  پیشـرفته  کشـور  یـک  این کـه 
اسـت امـا قیمـت بنزیـن را با قیمـت پایین 

عرضـه می کنـد.در ایـران ۸۰ میلیون نفری 
انـرژی  یارانـه  دالر  میلیـارد   ۴۵ از  بیـش 
پرداخـت می شـود و این در حالی اسـت که 
چیـن بـا ۱.۵ میلیـارد جمعیـت، ۳۷ میلیارد 
دالر یارانـه انـرژی پرداخـت می کنـد. ۱۵ 
درصـد یارانـه ای کـه در دنیـا و در حـوزه 
انـرژی پرداخـت می شـود، متعلق بـه ایران 
اسـت؛ یعنـی ۱۰ درصـد درآمـد ناخالـص 
داخلـی را بـه یارانـه اختصـاص می دهیـم 
و ۵۰ درصـد یارانـه انـرژی بـه سـه دهک 
ثروتمنـد جامعـه اختصاص می یابـد. این در 
حالی اسـت که کم تر از سـه درصـد هزینه 

ایـن دهک هـا بـه سـوخت مربوط اسـت.
ونزوئال ارزان ترین بنزین دنیا را دارد

بـر اسـاس آمارهـای سـایت گلوبـال 
پتروپرایـس، الجزایر، نیجریه، ترکمنسـتان، 
قزاقسـتان، مصـر و آذربایجـان در لیسـت 
ترتیـب  بـه  کـه  گرفته انـد  قـرار  بعـدی 
بنزیـن را در هـر لیتـر ۳۵،۴۰،۴۳، ۴۶، ۴۶ 
همچنیـن  می کننـد.  عرضـه  سـنت  و۴۷ 
اکـوادور و آنگـوال بنزیـن را ۴۹ سـنت در 

هـر لیتـر عرضـه می کننـد. پـس از ایـن 
ازبکسـتان،  بحریـن،  مالـزی،  کشـورها 
بولیـوی، قطر، عربسـتان سـعودی و عمان 
در ردیـف باالتـری از قیمـت بنزیـن قـرار 
دارنـد؛ به گونـه ای کـه بـه ترتیـب قیمـت 
بنزیـن در ایـن کشـورها در هـر لیتـر، ۵۰، 
۵۳، ۵۳، ۵۴،۵۵، ۵۶، و ۵۷ سـنت عرضـه 
و  افغانسـتان  دیگـر،  سـوی  می شـود.از 
قرقیزسـتان بنزیـن را در هر لیتر ۶۲ سـنت 
و کشـورهای برمـه و عراق هـر لیتر بنزین 
را ۶۳ سـنت عرضـه می کننـد. هم چنیـن 
امـارات متحـده عربـی قیمـت بنزیـن خود 
را ۶۴ سـنت، هائیتـی ۶۶ سـنت و تونـس 
۶۹ سـنت در نظـر گرفته انـد. در رده بعدی 
قیمـت بنزیـن شـاهد حضـور کشـورهای 
روسـیه بـا ۷۰ سـنت، اندونـزی ۷۱ سـنت، 
سـنت،   ۷۴ پاکسـتان  سـنت،   ۷۳ کلمبیـا 
اتیوپـی ۷۵ سـنت، بوتان ۷۷ سـنت، سـیرا 
لئـون ۷۸ سـنت و لیبریـا ۷۹ سـنت در هر 
کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  لیتـر هسـتیم. 
هرچـه بـه سـمت قیمت هـای باالتـر پیش 
افزایـش  نیـز  کشـورها  تعـداد  می رویـم 
 ۸۱ قیمـت  بـالروس  می یابد.کشـورهای 
سـنت، بنیـن ۸۱ سـنت، ایـاالت متحـده 
آمریـکا ۸۴ سـنت، ترینیـداد و توباگـو ۸۵ 
و  دومینیـکا  سـنت،   ۸۶ بوتسـوانا  سـنت، 
پانامـا ۸۷ سـنت، سـورینام، لبنـان و نامیبیا 
بنزیـن را در هـر لیتـر ۸۹ سـنت عرضـه 
می کننـد. در پورتوریکـو قیمـت بنزیـن در 
هـر لیتـر ۹۰ سـنت، سـریالنکا ۹۱ سـنت، 
 ۹۴ لسـوتو  و  ویتنـام  سـنت،   ۹۳ فیجـی 
سـنت، تگـو و گواتمـاال و السـالوادور ۹۶ 
سـنت، تایـوان، آرژانتین، تانزانیا ۹۷ سـنت 
و در کشـور کامبوج ۹۹ سـنت برآورد شـده 

. ست ا
قیمت بنزین در کدام کشورها بیش از یک 

دالر است؟
را  بنزیـن  قیمـت  کـه  کشـورهایی 
بیـش از یـک دالر عرضـه می کننـد، کـم 
نیسـتند اما کمتریـن قیمـت را در این بازه، 
نپـال بـا قیمـت یـک دالر در هـر لیتـر به 
خـود اختصاص داده اسـت و بعـد از آن نیز 
زیمبابـوه بـا قیمت یک دالر و یک سـنت، 
پاراگوئـه بـا قیمـت یـک دالر و دو سـنت، 
گینـه و گایانـا بـا قیمـت یـک دالر و چهار 
سـنت و کشـورهای بنـگالدش، نیکاراگوئه 
و اسـترالیا بـا قیمت یک دالر و پنج سـنت 
در صـدر کشـورهای یـک دالری بنزیـن 
و  هنـد  کشـورهای  از  گرفته اند.بعـد  قـرار 

فیلیپیـن کـه بنزین را در هـر لیتر یک دالر 
و شـش سـنت و کشـورهای غنـا، سـاحل 
در  را  بنزیـن  کامـرون  و  مراکـش  عـاج، 
هـر لیتـر یـک دالر و هفـت سـنت عرضه 
می کننـد، کشـوهای مکزیـک و موزامبیک 
بـا قیمـت یـک دالر و هشـت  را  بنزیـن 
سـنت در هـر لیتر عرضـه می کنند. کشـور 
کانـادا نیـز بنزیـن را در هـر لیتـر یک دالر 
و ۱۰ سـنت عرضـه می کند.در کشـورهای 
آفریقـای جنوبـی و ماداگاسـکار قیمت این 
حامـل انـرژی بـه ترتیـب یـک دالر ۱۴ و 
یـک دالر و ۱۵ سـنت اسـت. کشـورهای 
آروبـا و اوکرایـن نیـز قیمت هـر لیتر بنزین 

خود را یک دالر و ۱۶ سـنت و کشـورهای 
 ۱۷ و  دالر  یـک  پـرو  و  مـاالوی  تایلنـد، 
سـنت و همچنیـن کشـورهای کاسـتاریکا، 
لیتـر  را در هـر  بنزیـن  ترکیـه  سـنگال و 
یـک دالر و ۱۸ سـنت عرضـه می کننـد.در 
قبـرس و مجارسـتان با سـه سـنت بیشـتر 
و در اردن بـا قیمـت یک دالر و ۴۱ سـنت 
عرضـه بنزین صـورت می گیـرد. هم چنین 
در لوکزامبـورگ و لتونـی قیمت این انرژی 
یـک دالر و ۴۳ سـنت تخمین زده شـده و 
در جمهـوری چـک و مونتـه نگـرو قیمـت 
ایـن کاال یـک دالر و ۴۴ سـنت اسـت که 
در اتریـش بـا یـک سـنت بیشـتر عرضـه 

و  یمـن  کشـورهای  در  می شـود.همچنین 
نیوزلنـد قیمـت هـر لیتـر بنزین یـک دالر 
و ۵۸ سـنت بـرآورد شـده کـه ایـن عدد در 
ایرلنـد و سـنگاپور یـک دالر  کشـورهای 
و ۶۰ سـنت، آلبانـی یـک دالر ۶۲ سـنت، 
انگلسـتان و لیختـن اشـتاین یـک دالر ۶۳ 
سـنت، بلژیک یک دالر و ۶۵ سـنت است.
هنگ کنگ گران ترین بنزین دنیا را عرضه 

می کند
بنزیـن امـا در فرانسـه بـا قیمت یک 
دالر و ۷۸ سـنت و در ایتالیـا نیـز قیمـت 
ایـن حامـل انـرژی در هـر لیتـر یـک دالر 
و ۸۱ سـنت، یونـان یک دالر و ۸۵ سـنت، 

هلنـد یـک دالر و ۹۱ سـنت، و دانمـارک 
یـک دالر و ۹۳ سـنت ایـن فـرآورده نفتی 
را عرضـه می کننـد. امـا هنـگ کنـگ نیـز 
کـه گران تریـن بنزیـن را عرضـه می کنـد، 
قیمـت ۲ دالر و ۲۲ سـنت را انتخاب کرده 
اسـت.در ترکیـه قیمـت بنزیـن ۱۶ هـزار 
قیمـت  و  دالر(    ۱.۲۳  ( تومـان   ۶۶۰ و 
گازوئیـل ۱۵ هـزار و ۱۲۰ تومـان ) ۱.۱۲ 
دالر( اسـت. یعنـی بـر اسـاس بررسـی ها، 
کشـورهای  میـان  در  بنزیـن  گران تریـن 
اطـراف ایـران، در ترکیـه و ارمنسـتان بـه 
فـروش مـی رسـد. نرخ هـر لیتـر بنزین در 
ترکیـه برابـر با یـک دالر و ۲۳ سـنت و در 
ارمنسـتان برابـر بـا یـک دالر و ۱۸ سـنت 
اسـت. یعنی در ارمنسـتان قیمت بنزین ۱۵ 
هـزار و ۹۳۰ تومـان و قیمـت گازوئیـل ۱۴ 

هـزار و ۷۱۵ تومـان )۱.۰۹ دالر( اسـت.
وضعیت کشورهای همسایه ایران چگونه 

است؟
مقایســـه قیمت بنزین در کشـورها، 
نسـبت بـه درآمـد ســـرانه نشـان می دهد 
کـه قـدرت خرید مـردم برای بنزیـن چقدر 
اسـت. هرچنـد در برخـی کشـورها مـردم 
قیمـت باالیی بـرای خرید بنزیـن پرداخت 
می کننـد امـا در عوض این قیمـت با توجه 
بـه درآمـد ســـرانه آنهـا رقـم معقولـی به 
نظـر می آیـد و در نتیجـه قیمـت صـرف 
نمی توانـد مـالک مناسـبی بـرای ارزانـی 
یـا گرانـی بنزیـن در نظـر گرفتـه شـود. با 
تمـام ایـن اوصـاف، وقتـی بحـث گرانـی 
بنزیـن در سـایر کشـورها در مقایسـه بـا 
قیمـت آن در ایـران مطـرح می شـود، ایـن 
موضـوع از سـوی افـکار عمومـی مطـرح 
می شـود کـه قیمت هـا را بایـد نسـبت بـه 
درآمـد سـرانه آن کشـورها در نظر گرفت و 
سـپس مقایسـه کـرد کـه آیا قیمـت بنزین 

ر  ایـران ارزان تـر اسـت یـا خیـر. ایـن د
در حالـی اسـت که بـه اعتقاد کارشناسـان، 
بایـد توجه داشـت کـه درآمد سـرانه گرچه 
می توانـد نشـانگر میزان ثروت یک کشـور 
نسـبت بـه دیگـران باشـد، امـا نمی توانـد 
اقتصـادی  وضعیـت  از  دقیقـی  تصویـر 
کشـورها نسـبت بـه سـایرین ارائـه دهـد. 
بـه عنـوان مثـال اگـر درآمـد سـرانه ایران 
برابـر بـا ۴۰۰۰ دالر باشـد و درآمـد سـرانه 
بـر  نمی تـوان  باشـد،  دالر   ۶۵۰۰ آلمـان 
ایـن اسـاس تعییـن کرد کـه کـدام یک از 
کشـورها وضعیـت اقتصادی بهتـری دارند؛  
کشـور  دو  در  جـاری  هزینه هـای  چراکـه 
ایـن حـال آمـار  بسـیار متفـاوت اسـت.با 
مربـوط بـه درآمـد سـرانه در ایران نسـبت 
بـه کشـورهای همسـایه که قیمـت بنزین 
آن هـا بـا ایـران مقایسـه شـده، حاکـی از 
آن اسـت کـه در ترکیـه قیمـت بنزیـن ۱۶ 
هـزار و ۶۶۰ تومـان ) ۱.۲۳ دالر( و قیمـت 
 ۱.۱۲( تومـان  و ۱۲۰  گازوئیـل ۱۵ هـزار 
دالر( اسـت. یعنـی بـر اسـاس بررسـی ها، 
کشـورهای  میـان  در  بنزیـن  گران تریـن 

اطـراف ایـران، در ترکیـه و ارمنسـتان بـه 
فـروش می رسـد. نـرخ هـر لیتـر بنزین در 
ترکیـه برابـر با یـک دالر و ۲۳ سـنت و در 
ارمنسـتان برابـر بـا یـک دالر و ۱۸ سـنت 
اسـت. یعنـی در ارمنسـتان قیمـت بنزیـن 
۱۵ هـزار و ۹۳۰ تومـان و قیمـت گازوئیـل 
۱۴ هـزار و ۷۱۵ تومـان )۱.۰۹ دالر( برآورد 
شـده است.ترکمنسـتان ارزان تریـن بنزین 
همسـایگان  میـان  در  را  ایـران  از  پـس 
ایـن  در  بنزیـن  قیمـت  می کنـد.  عرضـه 
کشـور ۵۸۰۵ تومـان )۰.۴۳ دالر( و قیمـت 
گازوئیـل ۵۲۶۵ تومـان )۰.۳۹ دالر( اسـت. 
سـومین بنزین گـران در میان همسـایگان 
اطـراف در افغانسـتان به فروش می رسـد. 
نـرخ هـر لیتـر بنزیـن در این کشـور به ۷۵ 
سـنت می رسـد و قیمـت گازوئیـل ۹۵۸۵ 
تومـان )۰.۷۱ دالر( اسـت. قیمـت بنزیـن 
و  دالر(   ۰.۶۳( تومـان   ۸۵۰۵ عـراق،  در 
قیمـت گازوئیـل ۹۴۵۰ تومـان )۰.۷ دالر( 
برآورد شـده اسـت.اما در پاکسـتان - دیگر 
بنزیـن  قیمـت  ایـران-  همسـایه  کشـور 
۹۴۵۰ تومـان )۰.۷ دالر( و قیمـت گازوئیل 
۱۰ هـزار و ۸۰۰ تومـان )۰.۸ دالر( بـرآورد 
شـده اسـت. همچنین در آذربایجان قیمت 
بنزیـن ۶۳۴۵ تومـان )۰.۴۷ دالر( و قیمـت 
گازوئیـل ۴۷۲۵ تومـان )۰.۳۵ دالر( اعـالم 
شـده اسـت. این در حالی اسـت کـه درآمد 
سـرانه ترکیه در سـال ۲۰۱۷ برابر ۲۷ هزار 
و ۵۲۰ دالر بـود؛ یـا در ترکمنسـتان ایـن 
رقـم ۱۷ هـزار ۲۸۰ دالر، آذربایجـان ۱۶ 
هـزار ۷۷۰ دالر و در پاکسـتان ۵۵۴۰ دالر 
اعـالم شـده اسـت. امـا درآمـد سـرانه در 
کشـوری مانند عـراق، ۱۷ هزار و ۲۲۰ دالر 
و در افغانسـتان، ۱۹ هـزار و ۴۰، ارمنسـتان 
۱۰۰ هـزار و ۱۰ دالر و ایـران ۲۱ هزار ۵۰ 

دالر بـوده اسـت.

نگاه

طبق آخرین آمار ارائه 
شده در این حوزه، کشور 

ونزوئال و سودان ارزان ترین 
و هنگ کنگ گران ترین بنزین 
را در دنیا عرضه می کنند. در 
بین کشورهای همسایه ایران 
نیز گران ترین بنزین متعلق 
به ترکیه و ارزان ترین آن 

همچنان متعلق به ایران است
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درمانبهداشت و 

پزشک خانواده گامی مهم برای رسیدن به سطح باالی سالمتی جامعه 
نزدیک به دو دهه است که سازمان 
بهداشــت و درمان صنعت نفت در زمینه 
پزشــکی خانواده فعالیت می کند و این 
فعالیــت ها در چند ســال اخیر شــکل 
گســترده تری به خود گرفته و به اهداف 
سالمت محور ســازمان نزدیک تر شده 
فعالیت های پزشک خانواده یکی  است. 
از فعالیت های اصلی ســازمان است که 
با تمرکز بر پیشــگیری، سعی در کنترل 
بیماری ها و ارتقای سطح سالمت خانواده 

صنعت نفت دارد. 
در منطقه شــمال شرق به عنوان 
وســیع ترین منطقه سازمان بهداشت و 
درمان صنعت نفت که حدود ۴۳ درصد 
خاک کشــور را تحت پوشش قرار داده 
است، در چند ســال اخیر فعالیت های 
پزشک خانواده با جدیت بیشتری دنبال 
شــده و به منظورانســجام تیم پزشک 
خانــواده در این منطقه وســیع، برنامه 
ریزی هــا و هماهنگی های بســیاری 

لحاظ شده است.
دکتر غالمرضا پیرونذیری مسوول 
پزشــک خانــواده بهداشــت و درمان 
صنعت نفت شمال شرق دراین زمینه به 
خبرنگار ما مــی گوید: ازحدود ۳۳ هزار 
نفر جمعیت طبی منطقه شــمال شرق 
نزدیک به ۲۲ هزار نفر تحت پوشــش 
فعالیت های پزشک خانواده قرار دارند. 
و از آنجایی که در برخی از شــهرهای 
منطقه شمال شرق به دلیل پایین بودن 
جمعیــت طبی، صنعت نفــت درمانگاه 
ملکی ندارد، در حال حاضر فعالیت های 
پزشک خانواده درآن منطقه انجام نمی 
شود. البته  سازمان برای تحت پوشش 
قرار دادن مناطقــی که درمانگاه ندارند 

تمهیداتی را لحاظ کرده است.
وی مــی افزاید: یکی از مهمترین 
اقداماتی که پزشــک خانواده در صنعت 
نفت انجــام می دهد کنترل ریســک 
فاکتورهای قلبی عروقی شــامل فشار 
خون باال، افزایش چربی خون و دیابت 
است. بر اساس آمار و مستندات موجود، 

تیم پزشک خانواده منطقه شمال شرق 
توانســته در انجام این مهم به موفقیت 

های خوبی برسد.
دکتــر پیرونذیــری خاطرنشــان 
می کند: بر اســاس آماری که توســط 
اعالم شده،  بهداشــت  سازمان جهانی 
ریسک بروز انفارکتوس حاد میوکارد در 
کشور معادل ۷۳.۳ نفر در هر ۱۰۰هزار 
نفر جمعیت اســت. اما بر اساس آمار و 
اطالعــات موجود این مقدار در جمعیت 
شاغلین صنعت نفت مشهد ۱۶.۷ نفر در 
هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت با احتســاب 
تناســب جمعیتی بوده و نشان می دهد 
که بــروز انفارکتوس حادمیــوکارد در 
جمعیت طبی تحت پوشــش بهداشت و 
درمان صنعت نفت مشهد کمتر از یک 
چهارم بروز آن در جمعیت کلی کشــور 

است.
وی اظهــار مــی دارد: این مهم 
حاصــل نشــده مگــر اینکه ریســک 
فاکتورهایی که باعث ایجاد بیماری های 
قلبی عروقی می شوند تحت کنترل قرار 
گرفته باشند. عالوه بر این در چند سال 
اخیر بر روی ســایر بیماری های مزمن 
از جمله بیماری های تنفسی، اعصاب و 

روان، بیماری های سیستم گوارشی و... 
تمرکز بیشتری شده است.

انجام  اقدامات  پیرونذیــری  دکتر 
شــده در واحد بهداشــت خانــواده و 
همچنین غربالگری رده سنی نوجوانان 
و اختــالالت تکاملــی کــودکان را از 
دیگر فعالیت های تیم پزشــک خانواده 
برشــمرده و می گوید: از جمله فعالیت 
های قابل مالحظه که شــمال شــرق 
با جدیــت پیگیری می کند، بررســی 
اختالالت تکاملی کودکان و شیرخواران 
اســت. ایــن بررســی ها بســیاری از 
اختالالتــی را که می توانــد منجر به 
مشکالت وســیعتر و جدی تر در سنین 
بعد از طفولیت شود، شناسایی و کنترل 

می کند.
وی تصریح مــی  کند: این اقدام 
در پیشــگیری از بیماری های کودکان 
نقش مهمی دارد. این بررسی در جامعه 
عمومی کشــور در مراکز بهداشتی تنها 
در ســن یک ســالگی انجام می شود 
اما در منطقه شــمال شــرق بر اساس 
شــاخص های اســتاندارد جهانی این 
بررسی ها از سن ۲ ماهگی تا ۵ سالگی 
انجام می شود. در این راستا بسیاری از 

کودکانی که نقایص جزیی در سیســتم 
عصبی داشــتند و می توانست منجر به 
اختالالت گسترده تری شود، شناسایی، 

پیگیری و درمان شده اند.
رئیــس پلی کلینیــک تخصصی 
صنعت نفت مشهد خاطر نشان می کند: 
یکی از گام های موثر دیگر در سیستم 
پزشــک خانواده پیشــگیری از بیماری 
ها اســت که از موارد دیگــر می توان 
به غربالگری هــای بیماری ها ازجمله 
سرطان پستان اشاره کرد. بررسی های 
آماری نشــان می دهد که بســیاری از 
بیماران ما با ماموگرافی غربالگری پیش 
از بروز سرطان بالینی شناسایی و تحت 

درمان قرار گرفته اند.
وی درباره روند پیگیری های تیم 
پزشــک خانواده در منطقه شمال شرق 
می گوید: تمامی فعالیت های پزشــک 
خانواده در بانک های اطالعاتی ذخیره، 
پایــش و کنترل می شــود. در صورت 
نیاز بیماران از طریق پرستاران خانواده 
فراخوان شده و توسط پزشکان معاینات 

دوره ای می شوند.
دکتر پیرونذیــری اظهار می دارد: 
تیم پزشــک خانواده شــمال شرق در 

طی یک سال گذشته با همت و تالش 
بسیار چشمگیر توانســته به بسیاری از 
شاخص های مدنظر سازمان دست پیدا 
کند. و با توجه به وســعت منطقه شمال 
شــرق و به منظور انسجام تیم پزشک 
خانواده در یکسال گذشته پنج همایش 
منطقه ای با تمرکز در شــهر مشــهد 
برگزار شــده که هــدف از آن آموزش، 
همسان سازی و ایجاد رویه یکسان در 
اجرای دســتورالعمل های سازمان و به 
روزرسانی اطالعات تیم پزشک خانواده 

بوده است.
افزایــد: خوشــبختانه  وی مــی 
عملکــرد منطقه شــمال شــرق علی 
رغم برخی کاســتی ها، مورد تایید تیم 
پزشکی خانواده ستاد سازمان بوده و این 
امیدواری وجــود  دارد که با رفع برخی 
مشــکالت منطقه شمال شرق بتواند با 
تال همکاران ساعی و با تجربه به عنوان 
خانواده  پزشــکی  خدمات  ارایه  الگوی 

خود را معرفی کند.
مسوول پزشــک خانواده بهداشت 
و درمــان صنعت نفت شــمال شــرق 
درباره برنامه های آتــی این واحد می 
گوید: از برنامه هایی که تیم پزشــکی 
خانواده شمال شرق برای آینده مد نظر 
دارد تکمیل نرم افزار شــریک سالمت 
اســت که بانک اطالعاتی بسیار قوی 
در خصوص بیماری های مزمن اســت 
و همچنین توسعه فعالیت های پزشکی 
خانواده به شــهرهایی که از پزشــک 
معتمد اســتفاده می کننــد و تمرکز در 
بحث اقتصاد ســالمت در ارایه خدمات 
بهداشــتی درمانــی درحوزه پزشــکی 

خانواده است.
دکتر پیرونذیری خاطر نشــان می 
کند: به طور قطــع جدیت و تالش در 
تقویت و پیشبرد اهداف پزشکی خانواده 
باعث پیشــگیری از بروز بســیاری از 
بیماری ها و ارتقای ســطح ســالمتی 

خانواده صنعت نفت می شود.
گفت و گو: منور میرشجاعان 

گفتمان

۱۵۸۴مبتال به دیابت و پره دیابت در جمعیت 
تحت پوشش بهداشت و درمان صنعت نفت 

گچساران شناسایی شدند 
مسـئول تیـم پزشـک خانـواده بهداشـت و درمـان صنعت نفت 
گچسـاران گفـت : ۱۵۸۴ فـرد مبتـال بـه دیابـت و پـره دیابـت در 
جمعیـت تحـت پوشـش بهداشـت و درمان صنعـت نفت گچسـاران 
شناسـایی شـده انـد . دکتـر عبـاس بزرگـی در آسـتانه روز جهانـی 
دیابـت در گفـت و گـو با خبرنـگار پایـگاه روابط عمومی بهداشـت و 
درمـان صنعـت نفـت گچسـاران افـزود : از ایـن تعـداد ۹۴۰ مبتال به 
بیمـاری دیابـت بـوده و ۶۴۴ نفـر پـره دیابـت یعنی در معـرض خطر 
ابتـال بـه ایـن بیمـاری شناسـایی شـده انـد .وی گفـت : پـره دیابت 
بیمـاری نیسـت بلکـه افرادی هسـتند که قنـد خون ناشـتای آنان در 
مـرز خطـر )۱۰۱ تـا ۱۲۵( بـوده و در معـرض ابتال به بیمـاری دیابت 
و بیماریهـای قلبـی و عروقـی قـرار دارنـد .دکتـر بزرگـی افـزود : به 
زبـان سـاده به اختالل سـوخت و سـاز مـواد قندی در بـدن ، بیماری 
دیابـت مـی گوینـد . ایـن اختـالل بـه دلیل عدم ترشـح و یـا ناکافی 
بـودن ترشـح انسـولین ایجاد مـی شـود ؛ در نتیجه میـزان قند خون 
بـاال مـی رود . دیابـت سـه نوع اصلـی دارد که شـامل نـوع ۱، نوع ۲ 
و بـارداری اسـت .مسـئول تیـم پزشـک خانـواده بهداشـت و درمـان 
صنعـت نفـت گچسـاران ادامـه داد : از ۹۴۰ نفـر از جمعیـت تحـت 
پوشـش بهداشـت و درمان صنعت نفت گچسـاران مبتال بـه بیماری 
دیابـت تعـداد ۹۲۱ نفر باالی ۳۰ سـال سـن دارند . وی افـزود : ۵۵۵ 
نفـر از مبتالیـان بـه دیابـت را زنـان و ۳۸۵ را مـردان تشـکیل مـی 
دهنـد کـه از ایـن تعداد ۹۲۳ نفـر به دیابت نـوع ۲ و ۱۷ نفر به دیابت 
نـوع ۱ مبتـال هسـتند .این مسـئول با اشـاره بـه اینکه دیابـت نوع ۲ 

بیشـتر در افـراد بالـغ و بعد از ۳۰ سـالگی رخ می دهـد ، تصریح کرد 
: مبتالیـان بـه دیابـت نـوع دو ، عمدتا چاق هسـتند و سـابقه ابتال به 
دیابـت در اقـوام آنهـا وجـود دارد .دکتـر بزرگـی درصد شـیوع دیابت 
نـوع ۱را در جمعیـت تحـت پوشـش سـه دهـم درصـد اعـالم کـرد 
.وی گفـت : دیابـت نـوع ۱ بـه علـت از بیـن رفتن کامل سـلول های 
سـازنده انسـولین در بدن ایجاد می شـود ، در نتیجه ترشـح انسـولین 
متوقـف و یـا بسـیار کم مـی شـود . شـروع بیمـاری در دیابـت نـوع 
یـک بـه علـت نبود انسـولین بـا نشـانه هایی همـراه اسـت و معمواًل 
ناگهانـی و پر سـر و صداسـت .دکتر بزرگـی افزود : ۱۷۰ نفـر از افراد 
مبتـال بـه بیمـاری دیابـت از انسـولین اسـتفاده مـی کنند کـه از این 
تعـداد ۱۰۸ نفـر زن و ۶۲ نفـر مـرد هسـتند کـه ۱۵۳ نفـر بـه دیابت 
نـوع ۲ و ۱۷ نفـر بـه نوع ۱ مبتال می باشـند .دکتر بزرگـی در ادامه با 
بیـان اینکـه شـعار روز جهانی دیابت عنوان » از خانـواده خود در برابر 
دیابـت مراقبـت کنیـد » اسـت ، افـزود : با تغییـر شـیوه زندگی ، کم 
تحرکـی ، افزایـش مصـرف غذاهـای پر کالـری و پرنمـک ، افزایش 
مصـرف دخانیـات و اسـترس ، شـاهد افزایـش چاقـی ، بیماری های 
غیرواگیـر هماننـد دیابـت ، پرفشـاری خـون ، چربـی زیـاد خـون ، 
بیماری هـای قلبی ، عروقی و سـرطان ها در جامعه هسـتیم .مسـئول 
تیـم پزشـک خانواده بهداشـت و درمان صنعت نفت گچسـاران یکی 
از راهکارهـای پیشـگیری و کنتـرل بیماری های غیرواگیر را بررسـی 
هـای دوره ای سـالمت عنـوان کـرد و اظهـار داشـت : با شناسـایی 
زود هنـگام بیمـاران و افـراد در معـرض خطـر و پیشـگیری و درمان 
بـه موقـع ، می تـوان کیفیـت زندگـی و طـول عمـر آنهـا را افزایـش 
داد .دکتـر بزرگـی انـدازه گیـری قد ، وزن ، محاسـبه BMI شـاخص 
تـوده بدنی ، بررسـی اختـالالت روانشـناختی ، تغذیـه ، فعالیت بدنی 
، بررسـی اختـالالت قلبـی ، انـدازه گیـری فشـار خـون ، معاینـه پا ، 
ارجـاع بـه کلینیـک هـای قلـب ، چشـم و تغذیـه ، انجام آزمایشـات 
الزم بـه صـورت هـر ۳ مـاه یکبـار ، تشـخیص ، درمـان ، کنتـرل و 
پیگیـری را از جملـه اقدامات تیم سـالمت خانواده بهداشـت و درمان 
صنعـت نفت گچسـاران برای افراد مبتـال به بیماری دیابت برشـمرد 
وزارت  غیرواگیـر  بیماری هـای  مدیریـت  دفتـر  اعـالم  .براسـاس 
بهداشـت جمعیـت دیابتی هـای جهـان هم اکنـون ۴۲۵ میلیـون نفر 
اسـت کـه این رقـم تا سـال ۲۰۴۵ بـه ۶۲۹ میلیون نفر می رسـد .در 
ایـران ۱۱ درصـد جمعیـت باالی ۲۵ سـال یعنـی بیـش از ۵ میلیون 
نفـر مبتـال بـه دیابـت و ۱۸ درصـد جمعیـت نیز پـره دیابتی هسـتند 
کـه معـادل ۷ تـا ۸ میلیون نفر از جمعیت کشـور را شـامل می شـود 
.نامگذاری روزی به نام روز دیابت ، از سـال ۱۹۹۱ توسـط فدراسـیون 
دیابـت انجـام شـد و هر سـال متناسـب با شـرایط ، یک شـعار برای 
ایـن روز انتخـاب و توصیـه هایـی نیـز اعـالم مـی شـود . و امسـال 
شـعار« از خانـواده خـود در برابـر دیابـت مراقبت کنید » انتخاب شـد 
، زیـرا نقش خانواده در شناسـایی ، پیشـگیری و کنترل دیابت بسـیار 
اهمیـت دارد . دیابـت بیماری واگیر نیسـت ، اما یکـی از عوامل خطر 
دیابـت سـابقه خانوادگـی اسـت . زیـرا اگـر کسـی در خانـواده فردی 
دارای دیابـت نـوع ۲ دارد، احتمـال دیابتی شـدنش بیشـتر اسـت .۱۸ 
تـا ۲۴ آبـان مـاه بـه عنـوان هفتـه اطـالع رسـانی دیابـت و ۲۳ آبان 
 مصـادف بـا چهاردهـم نوامبر به عنـوان روز جهانی دیابـت نامگذاری 

شده است .

تالش امور اعزام برای کاهش دغدغه های بيماران مناطق 
درمان بیماران در  تمامی مناطق صنعت 
نفــت موضوعی پراهمیت اســت ، ازاین رو 
تعدادی از بیماران که امکان معالجه آنها در 
منطقه محل خدمت وجود نــدارد، به تهران 
اعزام می شــوند تا از خدمــات مرکز بهره 
مند شــوند .برای انجام این عمل هماهنگی 
هایی الزم اســت که تیم کارکنــان اعزام 
دکتر  ریاســت  با  تهران  نفت  بیمارســتان 
نکویی ، پیگیر انجام کارهــای این بیماران 
هســتند که مصاحبــه ای در این خصوص 
با وی انجام شــده اســت. لطفا توضیحی 
در خصــوص نحوه اعزام بیمــاران به مرکز 
بفرمایید؟روال اعزام بیماران این اســت  که 
ابتدا ،پزشک  متخصص منطقه  بررسی های 
الزم را انجام می دهد اگر بیماری  فرد درآن 
شهرستان  ویا  استان قابل درمان نیست  به 
کمسیون  پزشــکی  بهداشت  ودرمان نفت 
منطقه  معرفی می شــود. بیمار  بعد ازکسب 
مجوز کمســیون  پزشکی  با معرفی نامه  به 
بهداشــت  و درمان  تهــران  مراجعه  می 
کند  و توسط پزشــکان  واحد اعزام معاینه  
مجدد  می شوند و به کلینیک های مربوطه  در 

بیمارستان  ارجاع  داده می شوند .
برای بیمارانی که به بیمارستان مراجعه می  ��

کنند چه اقداماتی صورت  می گیرد؟
پزشــک   بیمارتــوس  دراینجــا    
متخصص مربوطه ویزیــت  و درصورت  
نیاز به آزمایشــگاه، رادیولــوژی و جهت 
انجام  دیگر اقدامــات  پاراکلینیکی مورد 
نیاز به واحد مربوطه معرفی می شود.  پس 
از جمع آوری  دوباره مدارک  توسط همان 
پزشــک  متخصص. ویزیت  وتشخیص 
نهایی همراه  با توصیه  های الزم  جهت 
ادامه درمان  درمنطقه  و یا مراجعه مجدد 
به تهران در فرم اعــزام بیماران درج می 

شــود  و این فرم به واحــد  امور بیماران  
اعزامــی عودت داده  می شــود .ســپس 
توســط  ایــن واحد  نظر پزشــک معالج 
متخصص همراه  با  گواهی  طول درمان 
و اقامت در تهران  جهت اطالع  بهداشت 
ودرمــان  مبدا  صادر می شــود.ضمنا در 
مواردی  هم که  درمان در بیمارستان نفت 
امکان پذیر نباشــد وفرد باید  از امکانات  
بیمارســتان  های طرف قــرارداد  یا غیر 
طرف قرارداد استفاده کند، با مجوز شورای 
عالی  پزشکی  برای این کاراقدام می شود 
و نتایج نیز  به  بهداشــت ودرمان  مناطق 

ارسال  می شود.
آیــا امکانات  خاصی جهت  درمان بیماران  ��

اعزامی در نظر گرفته شده است ؟
بله  در کلینیک  ها ســهمیه  خاص 
روزانه جهت  بیماران  اعزامی  از شهرستان 
وجــود دارد و کلیه بیمــاران در همان روز 
توسط پزشکان متخصص ویزیت می شوند  
و پیگیری این مســئله توســط  واحد امور 
اعزام انجام می شود.عالوه بر سهمیه روزانه  
کلینیک ، انجام خارج از نوبت  و روزانه کلیه  
اقدامات تخصصی و پاراکلینیکی جهت  این 
گروه از بیماران در نظر گرفته  شده  و واحد 
های پاراکلینیکی  بیمارستان  نیز  درتسریع 
ارایه  پاســخ  سعی  وافر داشــته  و زمان 
آماده ســازی نتایج  بسیار کوتاهتر از سایر 

بیماران است.
اطالع رســانی  برنامــه کلینیک ها چگونه  ��

صورت می گیرد؟
برنامــه  کلینیک ها با تصحیح روزانه  
در وب ســایت  بهداشــت ودرمان صنعت 
http.//the.piho.ir” “قرار می  نفت تهران 
گیرد، همچنیــن  برنامه کلینیک تخصصی  
از طریــق فکس نیز به بهداشــت ودرمان  

شهرســتان ها ارسال می شــود. در موارد 
خاص  هم با توجه بــه ارتباط  امور اعزام  
مناطــق  وتهران ، اطالع رســانی صورت 
می گیرد و برنامه مرخصی پزشــکان  هم 
در  وب ســایت  و هم بصورت   فاکس به 

شهرستان ها  اعالم می شود.
موارد اورژانســی  در پذیــرش واقدامات  ��

درمانی چگونه درنظر گرفته می شود؟
 بیماران دو دسته اند اورژانسی و غیر 
اورژانسی، پذیرش موارد اورژانس که قاعدتا 
شامل موارد بستری است به صورت فوریت 
در کمتر از چند ســاعت بــا اخذ پذیرش از 
دفتر پرســتاری بیمارســتان مرکزی نفت 
انجام می شــود. درموارد  غیر اورژانس نیز 
متوســط ورود بیماران در تهــران تا اتمام  
درمان ، حدود ســه  روز می باشــد. که در 
مورد  برخی بیماران  امورشــان یک روزه  
انجام می شود. تاکید می شود که کار اداری 
زمان بر نیست و در کمتر از یک ساعت  چه 
در  زمان ورود  وچه  خروج از تهران انجام 
می شود ولی بنا بر نیاز درمانی ممکن است  
بســتری  شوند  و اقامت های  طوالنی  در 

تهران داشته باشند.

بیشــتر مراجعات برای چه اقدامات درمانی  ��
است؟

عمدتا خدمات فوق تخصصی شــامل 
اعزام به تهران می شود. درمان های فوق 
تخصصی  چشــم )قرنیه ، شــبکیه، پروتز 
های چشــم و استرابیسم ( ودرمانهای فوق 
تخصصی ارتوپدی)درمان شانه ،مچ پا ونیز 
درمانهــای  جراحی زانو(  و در مواردی  در 
صورت کمبود امکانات  منطقه خدمات فوق 
تخصصی قلب )آریتمی، جراحی های قلب 
....( نیز شــامل اعزام به تهران  می شوند.

همچنیــن درمان های  مشــاوره ای  فوق 
تخصصی داخلی مثــل  نفرولوژی ، ریه و 
بیمارانی  که به شــیمی درمانی  نیاز دارند 

)هماتولوژی(  به تهران اعزام می شوند.
چند نفر نیرو در واحداعزام مشغول  فعالیت  ��

هستند؟
 درحال حاضر درواحــد امور اعزام ۶ 
نفر)یک نفرپزشک مســئول واحد بیماران 
اعزامی ، یک نفر پزشــک عمومی و ۴ نفر 
همــکار اداری  پذیرش( مشــغول به کار 

هستند.
آیــا با  ایجاد تله مدیســین  اعزام بیماران  ��

کاهش یافته است؟
 عمدتا  در مراکزی که تله مدیســین 
دارند ، اعــزام اولیه  بیماران و ادامه درمان 
بیمــاران )ویزیــت مجدد( توســط ارتباط 
پزشــک منطقه با متخصص بیمارســتان 
مرکزی نفــت تهران کنترل  می شــود و 
درصورت  نیازبه اعزام بیمار، با تایید شورای  
پزشکی  منطقه  به تهران اعزام  می شود .

بــا توجه به افزایــش  امکانات  مناطق،  آیا  ��
روند اعزام بیماران  کاهشی بوده است؟

 بله باتوجه  به سیاست  های  سازمان 
بهداشــت  ودرمان  صنعــت نفت  در ارتقا  
درمان مناطــق ،آمار بیماران اعزامی  بطور 
ســالیانه  کاهش داشته  است و سعی شده  
مناطق صرفــا بیمارانی که  نیاز به خدمات  
فــوق   تخصصی  و یا بعضا  تخصصی که 
در آن منطقه  موجود نیســت  را به تهران 
اعزام  کنند.  لذا آمار شــش ماهه سال ۹۸  
نسبت به سال ۹۷ حدود ۲۷ درصد  کاهش 

داشته است .

در مواردی که بیماران شهرســتانی  بدون  ��
اعزام  از شهرســتان  از خدمات بیمارســتان  

استفاده کنند چگونه  است؟
بیمارانی که  تحت پوشــش مناطق 
می باشند در صورتی که خودشان  بخواهند 
مستقیما و بدون امکانات اعزام، از امکانات  
مرکزی بیمارســتان  نفت  و یا مراکز طرف 
قرار داد اســتفاده کنند ، می توانند  با ارایه 
دفترچه درمانی خود به بیمارستان  مراجعه 
کنند . و در انجام کارهای درمانی آنها نهایت 
همکاری صورت می گیرد  ولی  قابل ذکر 
اســت  به این دســته از  بیماران، امکانات  
هتلینگ و رفت وآمد به  شهرســتان محل 

اقامت پرداخت نمی شود.



شنبه 2 آذر ماه 1398 
 شماره 699

11
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل

یادداشت

یادداشت

سهمیه بندی بنزین گامی برای عدالت اجتماعی 
سعید لیالز

اقتصاددان 
گرفتــاری و چالش های مــردم در جای 
دیگری است و صرفا در مورد این طرح نیست. 
اینکه اگر شــما مقدار مصــرف طبقات باالی 
جامعه در حوزه ســوخت را به شهرســتان های 
محــروم بدهید، خوب اســت و اعتراض مردم 
بــه دلیل این اســت کــه یک جریانــی را به 
صورت ســمبل بهانه کرده اند و از این موضوع 

می خواهند باقی معضالت و مشکالت را پیش بکشند. اما نمی دانند که 
این نتیجه فسادی اســت که بیش از ۱۵ سال است، گریبان کشور ما 
را گرفته و رها نمی کند و به انواع تبعیض ها واکنش نشــان می دهد در 
غیر این صورت وقتی یارانــه بنزین دهک اول جامعه ۲۳ برابر دهک 
دهم جامعه است- با توجه به این شکاف- می توانیم بگوییم که طرح 
ســهمیه بندی بنزین، بازگرداندن این مبلغ به افراد کم درآمد است. در 
ســال ۸۹ وقتی موج اول پرداخت یارانــه و واقعی کردن قیمت بنزین 
پیش کشــیده شد ما شــاهد تحول جدید در بهبود وضعیت اقتصادی 
بودیــم و اکنون من معتقدم این طرح می تواند به بهبود وضعیت بعد از 
مــدت کوتاهی بینجامد. معتقدم غیر از اینکه این وضعیت گام مثبت و 
رو به جلو است، اوضاع اجتماعی جامعه بهتر می شود و سبب باال رفتن 
قدرت خرید افراد کم درآمد می شــود. اکنون ما با بحران فرودســتانی 
روبه رو هســتیم که حتی برای خرید نان با مشکل مواجه هستند و این 
همه دالیل ناکارآمدی هایی اســت که می تواند با طرح جدید دولت در 
مــورد بنزین بهبود پیدا کند. اضافه کــردن یارانه ۱۸ میلیون خانوار تا 
چــه اندازه می تواند تبعات منفــی افزایش قیمت بنزین را کم کند؟ در 
پاسخ بایستی گفت: نکته جالب توجه همین است که ۱۸ میلیون خانوار 
می توانند از درآمد های این طرح بهره مند شــوند. این موضوع می تواند 
نقطه امید در طرح مورد نظر باشــد. وقتی ما به مردم بنزین می دهیم 
این امکان را به آن هایی که خودرو دارند، می دهیم که از آن اســتفاده 
کننــد. ولی هنگامی کــه پول بنزین را به مــردم می دهیم در واقع ۲ 
امکان را به مردم می دهیم: یکی اینکه می توانند برای رانندگی بنزین 
داشته باشــند و دیگر اینکه می توانند حق انتخاب داشته باشند. فرض 
کنید یک خانواده ۴ نفره که در ماه ۲۰۰ هزار تومان از یارانه اســتفاده 
می کند از ماه آینده می تواند حدود ۲۰۰ لیتر بنزین داشــته و حتی اگر 
یک خودرو هم داشــته باشــد با توجه به ۶۰ لیتر سهمیه ماهانه این 
خانوار در ماه ۲۶۰ لیتر بنزین خواهد داشــت. آن هایی هم که ماشین 
ندارنــد برای اولین بــار می توانند یارانه خود را از ســوخت به صورت 
مســتقیم دریافت کنند. پس این موضوع می تواند گام بســیار مهمی 
برای اقتصاد کشــور محسوب شده و ســبب کاهش شکاف طبقاتی 
شــود. هیچکس با اعتراضات مردمی مخالف نیســت، این حق مردم 
اســت که با این طرح مخالفت یا موافقت کنند، ولی اگر رســانه ها به 
خصوص رسانه ملی می خواهد این اخبار را پوشش دهد باید حداقل تا 
۲ هفته به دولت فرصت داده قولی که به مردم داده است و می خواهد 
یارانه نقدی دوســوم مردم را افزایش دهد، عملــی کند. اکنون زمان 
مناســبی برای اعتراض نیســت.  ثروت ملی یعنی- نفت- در ایران 
به عاملی در جهت آلودگی هوا و تخریب محیط زیســت تبدیل شــده 
اســت. حتی اگر ما این ثروت را در چاه بریزیم، بهتر از آن اســت که 
به اولین دلیل شــیوع سرطان مردم تبدیل شود! حاال دولت می خواهد 
در کاهش امراضی که به وســیله آلودگی هوا به مردم منتقل می شود 
هــم گام مثبتی بردارد. باید از او حمایت کــرد. به اعتقاد نگارنده، اگر 
برخی از نمایندگان مجلس بخواهند به این طرح اعتراض کنند، نهایت 
بی انصافی و بی مســوولیتی است. چراکه آن ها هم در قوانین مختلف، 
این طرح را قبول کرده اند و هم می دانند که اقتصاد کشــور چاره ای به 
غیر از اجرای این طرح ندارد. اصالح قیمت ســوخت ممکن بود که در 
دو سال پیش به عنوان یک طرح محسوب می شد، اما اکنون جز اجبار 
چیز دیگری نیســت. به هر حال دولت با این کار به همه اقشار کشور 
قدرت انتخاب خواهد داد با پول ســوختی که سهم شان خواهد شد چه 
کاری را انجام دهند. با این طرح به جای اینکه به اقشــار باالی جامعه 
توجه شــود به همه مردم توجه خواهد شد. این موضوعی است که اگر 
برای مراجع تقلید هم دقیقا بازگو شود به آن توجه خواهند داشت. این 

طرح می تواند برای همه مردم به خصوص افراد کم درآمد مفید باشد.

دفاع از سیاست افزایش قیمت بنزین 
عباس عبدی
فعال سیاسی اصالح طلب

»سیاســت اخیر بنزینی دولت گرچه منافــع محدودی دارد ولی 
مشکل سوخت و انرژی را حل نمی کند زیرا با وجود قیمت گذاری و دو 
نرخی بودن به تنهایی برای شکست هر سیاستی در انرژی کافی است. 
هر طرحی در زمینه انرژی باید معطوف به این هدف باشد که یک بار 
برای همیشــه مساله قیمت گذاری انرژی را حل کند. پیشنهاد نگارنده 
این است؛ برای هر خانوار سبد انرژی تعریف کرد و این ایده را از بنزین 
آغاز کرده سپس اقالم دیگر مثل گازوییل، گاز و برق را به مرور به آن 
اضافه کرد. براساس این سبد انرژی دولت حق افزایش درآمد از فروش 
آن ها را ندارد مگر در حد هزینه های تولید و ســهم هر خانوار یا فرد را 
از هرکدام از این انرژی ها و ابتدا از بنزین را به خانوار تحویل می دهد، 
این تحویل به همان قیمت لیتری هزار تومان اســت. هر خانوار مالک 
این سبد اســت و هر کاری که خواست با آن انجام می دهد. آن را در 
بازار انرژی می فروشــد یا خودش مصرف می کند. برای نمونه اگر به 
هــر فرد ۲۵ لیتر بنزین در ماه تعلق گیرد، روزانه حدود ۷۰ میلیون لیتر 

بنزین سهم این سبد می شود. 

گزارش دانش نفت از شمارش معکوس برای اعمال قوانین جدید سوخت کشتی ها  

کالف سردرگم تامین سوخت کم سولفور برای کشتی ها  
گلناز پرتوی مهر

کمتــر از یک ماه و نیــم دیگر تا 
آغــاز اعمــال قوانین جدیــد مربوط به 
سوخت کشــتی ها در جهان باقی مانده 
و پاالیشــگاه ها از این پس باید سوخت 
را با اســتاندارد جدیدی تحویل کشتی ها 
بدهند ولی تا به امروز هیچ راه حلی برای 
کاهش سولفور از ســوخت کشتی ها از 

سوی مسوالن امر ارایه نشده است . 
به گــزارش خبرنگار دانش نفت از 
اول ژانویه سال ۲۰۲۰ پاالیشگاه ها ملزم 
شده اند که سولفور ســوخت تحویلی به 
کشتی ها را به کمتر از ۰.۵ درصد کاهش 

دهند. 
داستان از آنجا شروع شد که نگرانی 
مجامع بین المللی نســبت بــه افزایش 
آلودگی هوا از دهه ۱۹۸۰، منجر به عزم 
جامعــه جهانی بــرای تدوین و تصویب 
مقررات ســخت گیرانه زیســت محیطی 
شد، که می توان به تصویب کنوانسیون 
تغییر اقلیم )UNFCCC( در سال ۱۹۹۲ 

توسط سازمان ملل اشاره کرد . 
ســازمان  گزارش  این  براســاس 
بین المللی دریانــوردی )IMO( به منظور 
جلوگیری از آلودگی هوا توسط کشتی ها، 
در سال ۱۹۹۷ ضمیمه ششم کنوانسیون 
بین المللی جلوگیری از آلودگی کشتی ها 
)کنوانســیون مارپــل( را تصویب نمود، 
اگرچــه عدم تمایل کشــورها به اجرای 
الزامــات ضمیمه جدیــد باعث گردید تا 
این ضمیمه ۸ سال بعد )در سال ۲۰۰۵( 

الزم االجرا گردد. 
این گزارش حاکی از آن است طبق 
مقرره ۱۴ ضمیمــه ۶ مارپل، حد مجاز 
میزان ســولفور در ســوخت کشتی ها تا 
m/m( ۴.۵( % مجاز شناخته شد. بعالوه 
الزام سختی تحت عنوان »منطقه کنترل 
انتشــار اکســیدهای گوگرد در ضمیمه 
مذکور برای مناطق دریایی شامل دریای 
بالتیک  کارئیب، دریای شــمال، دریای 
دیده شد که باید به سمت تولید سوخت 
پاک و عاری از ســولفور می رفت و حد 
مجــاز گوگرد در این مناطق نباید از ۱.۵ 

) )m/m  تجاوز می نمود. 
الزم به ذکر اســت بین سال های 

۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ ســازمان آیمو، شروع به 
بازنگری ضمیمه ششــم نمود و مقررات 
ســخت گیرانــه تــری را در قالب یک 
برنامه زمانی کاهش میزان سولفور برای 
کلیه مناطق جهان در نظر گرفت. طبق 
بازنگری انجام شده، کلیه مناطق جهان 
)غیر از مناطق ECAکه از ســال ۲۰۱۵ 
حد مجــاز گوگرد به  ۰.۱ می رســید( 
موظف شدند از سال ۲۰۱۲ میزان گوگرد 
سوخت را به  ۳.۵ و از سال ۲۰۲۰ آن 

را به نیم درصد گوگرد برسانند. 
این گــزارش مــی افزایــد کلیه 
کشــتی ها ملزم به اســتفاده از سوخت 
کم ســولفور نیم درصــد از اول ژانویه 
هســتند.   )۱۳۹۸ دی مــاه   ۱۱(  ۲۰۲۰
این امر بالطبع تأثیر بســزایی بر قیمت 
سوخت های دریایی، محصوالت فرآوری 
از نفــت خام و حمل ونقل دریایی جهانی 
 Sulfur خواهد داشــت. مقــررات جدید
Cap ۲۰۲۰  به عنــوان مســئله بزرگ 
زنجیره تأمین مطرح اســت، چراکه این 
مقررات و تبعات حاصل از آن بر زنجیره 
تأمیــن کاال و بهای تمام شــده کاال در 
مناطق تولید و مناطق مصرفی، می تواند 
تاثیرات ســوء بر فعالیت های کشتیرانی 

و اقتصــادی جامعه مالکان کشــتی ها، 
شرکت های کشــتیرانی، عرضه کنندگان 
خصوصــًا  و  دریایــی  ســوخت های 
تولید  پاالیشگاه های  صاحب  کشورهای 
شــرکت های سوخت رسان  و  ســوخت 

)صنعت بانکرینگ( برجای گذارد. 
کارشناســان در این حوزه معتقدند 
که بــرای اجرای قانون جدید ســوخت 
کم ســولفور، چنــد راهکار وجــود دارد 
که یکــی از آن راه حل ها اســتفاده از 
سوخت با ســولفور نیم درصد به صورت 
واردات و یا تولید توســط پاالیشگاه های 
کشوراست که البته واردات سوخت باعث 
وابســتگی صنایع کشــتیرانی و صنعت 
بانکرینگ به ســوخت خارجی شــده و 
با توجه به نوســانات قیمت سوخت، بر 
روی هزینه های حمل ونقل و بهای تمام 
شــده کاال تأثیر زیادی خواهد گذاشت ، 
بنابرین  تولید ســوخت در داخل کشور 

صرفه بیشتری خواهد داشت. 
بنابرایــن گــزارش راه حل بعدی 
نصب سیستم اســکرابر )سیستم تصفیه 
اکســیدهای گوگرد( اســت که در این 
روش میزان گوگرد سوخت کشتی مهم 
نیست ولی به علت نیاز به توان مصرفی 

باال و تخصیص فضای زیاد در کشــتی، 
به رغم اینکه بر روی کشتی های جدید 
و بزرگ قابل نصب است و همچنین باال 
بودن هزینه های نصب و نگهداری، این 
روش را چنــدان مقرون به صرفه نشــان 
نمــی دهــد . روش دیگری کــه از آن 
می توان نام برد اســتفاده از سوخت گاز 
طبیعی مایع )LNG( که کشــور از ذخایر 
طبیعی فراوانی از گاز مایع برخوردار است 
اشاره کرد ولی هزینه ساخت کشتی های 
سازگار با LNG و هزینه های نگهداری، 
انتقال و توزیع ســوخت LNG باال است 
و بعالوه از آنجایی که ۹۵درصد سوخت 
LNG حــاوی گاز متــان اســت، یک 
میزان هدر رفت ســوخت را در پی دارد 
و عدم احتــراق کامل گاز متان می تواند 
باعث انفجار و آسیب رســانی به شناورها 
و تأسیســات نگهداری و تخلیه سوخت 
فعالیتهای  اســت  گفتنی  LNG شــود. 
دریایی و کشــتیرانی مقادیر مختلفی از 
انتشارات ترکیبات گازی در جو را بهمراه 
دارند؛ ترکیبــات گازی که از فعالیتهای 
کشــتیرانی در حــوزه بنــدری، حمل و 
نقــل دریایــی و صنایع دریایــی تولید 
)دی  ای  گلخانه  شامل:گازهای  میشوند 

مونواکسیدکربن   ،)CO۲( اکســیدکربن 
)CO(، کربــن ســیاه )BC(( و گازهای 
غیرگلخانــه ای )اکســیدهای گوگــرد 
و   )NOx( نیتروژن  اکسیدهای   ،)SOx(

ترکیبات ذره ای )PM( کوچک( است. 
الزم به ذکر اســت بطورکلی بین 
 )GHG( انتشــارات گازهای گلخانه ای
و غیرگلخانــه ای )NON-GHG( تمایز 
وجــود دارد. گازهای گلخانه ای منشــا 
تغییــرات آب و هوایی اســت و با تاثیر 
بر الیــه ازن، گرمایش زمین و بارانهای 
اســیدی، به نوعی اثر جهانــی دارد، در 
حالیکه گازهــای غیرگلخانه ای عمومًا 
اثرات مخرب و ســوء بر روی سالمتی 
انســان و محیط زیســت پیرامون خود 

می گذارد. 
نکته حائز اهمیت این گزارش این 
اســت که حمل و نقل دریایی بیشتر در 
انتشــارات گازهــای غیرگلخانه  بخش 
ای تاثیر دارد و در این میان انتشــارات 
گوگرد بســیار حائز اهمیت است. بعنوان 
مثال اگر هر تن ســوخت کشتی حاوی 
ســه و نیم درصد گوگرد ، ۷۷ کیلوگرم 
اکســید گوگرد )SO۲( تولیــد کند، اگر 
همان ســوخت حاوی گوگرد نیم درصد 
باشــد، ۱۱ کیلوگرم SO۲ تولید میکند 
و در نتیجــه هرچه ســوخت عاری تر از 
گوگرد باشد، به حفظ سالمت انسان در 
پیشــگیری از بیماریهای تنفسی و قلبی 
و حفظ محیط زیســت کمک بیشــتری 

خواهد نمود. 
در پایان گفتنی اســت با توجه به 
شروع شمارش معکوس برای اجرای این 
قانون و با توجه به اینکه به گفته مقامات 
۲۰۰ فروند کشتی اقیانوس پیما در ایران 
وجود دارد ولی هنوز از ســوی مسئوالن 
امر چه در وزارت نفت و چه در ســازمان 
بنــادر و دریانــوردی و  علی الخصوص  
ســازمان محیط زیست اقداماتی صورت 
نگرفته و در هالــه ای ازابهام قرار دارد 
و به نظر می رسد ضمن تشریح وظایف 
هریک از سازمان های متولی ، سازمان 
محیط زیست کشور می تواند به عنوان 
اولویت اول و پیشگام این اقدام مهم قرار 

بگیرد .

از سوی وزير نفت؛
شيوه نامه نحوه عرضه نفت خام و ميعانات گازی در بورس انرژی ابالغ شد

اصالح قيمت بنزين و سفره سودجويان!

وزیــر نفت شــیوه نامه نحوه عرضه 
نفــت خــام و میعانــات گازی در رینگ 

صادراتی بورس انرژی را ابالغ کرد.
در متن ابالغیه بیــژن زنگنه، وزیر 
نفت آمده است: مستند به تکلیف مندرج 
در بند )و( تبصره )۱( قانون بودجه ســال 
عرضه  نحوه  شیوه نامه  بدینوسیله   ،۱۳۹۸
نفــت خــام و میعانــات گازی در رینگ 
صادراتی بــورس انرژی، به شــرح ذیل 

جهت اجرا ابالغ می شود.
۱( در ســال ۱۳۹۸، شــرکت ملی 
نفت ایران مکلف اســت به صورت منظم 
و مستمر، ماهانه حداقل ۲ میلیون بشکه 
نفت خام سبک، ۲ میلیون بشکه نفت خام 
سنگین و ۲ میلیون بشکه میعانات گازی 
پارس جنوبی، در ســقف بند )ب( تبصره 
)۱( قانــون بودجــه ۱۳۹۸، با رعایت این 
شیوه نامه در رینگ صادراتی بورس انرژی 

عرضه کند.
۲( در هــر عرضه، قیمــت پایه در 
اطالعیــه عرضه به صورت دیفرنشــیال 
قیمت نسبت به شاخص های معتبر قیمتی 
اعالم می شــود که قیمــت پایه اعالمی، 
کف قیمــت قابل اعمــال در روز عرضه 
بوده و روی تابلو تخفیفی نســبت به آن 
اعمال نخواهد شد. بر این اساس بهترین 
پیشنهاد از سوی متقاضیان در روز عرضه، 

برنده معامله است.
تبصره ۱: قیمت پایه در هر عرضه به 

دالر آمریکا اعالن خواهد شد.
۳( قیمت پایه موضوع بند ۲، توسط 
ایران تعیین  مدیرعامل شرکت ملی نفت 

می شود.
۴( متقاضیــان خرید بایــد پیش از 
انجام معامله در روز عرضه، نسبت به واریز 
۶ درصد ارزش سفارش )بر مبنای قیمت 

پایه اعالمی در اطالعیه عرضه( به عنوان 
پیش پرداخت به صورت ارزی یا ریالی به 
حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و تســویه وجوه یا خارج از بورس با 
تامین اعتبار از ســوی خریدار جهت واریز 
به حساب های معرفی شده از سوی شرکت 
ملی نفت ایران از طریق کلیه روش های 
ممکن از جمله مکانیزم های ارزی موجود 
و منوط به تایید شــرکت ملی نفت ایران 

اقدام کنند.
مبنــای تســعیر ارز، متوســط نرخ 
اســکناس در سنا برای دو روز کاری قبل 

از روز عرضه است.
۵( خرید توســط هر کد معامالتی، 
فاقد محدودیت اســت و از نظر صالحیت 
متقاضیان خرید، صرف توانایی تادیه پیش 

پرداخت طبق بند ۴، کفایت می کند.
۶( در صورت انجــام معامله در روز 

عرضه، خریــدار جهت عقد قــرارداد به 
شرکت ملی نفت ایران معرفی می شود.

۷( تســویه باقــی وجه المعاملــه بر 
اساس قرارداد منعقده، به صورت ارزی یا 
ریالی صورت می گیرد. برای پرداخت های 
ریالی، مبنای تســعیر ارز نرخ اسکناس در 
ســنا برای دو روز کاری قبل از پرداخت 

است.
توســط  عرضه  اطالعیه  مفــاد   )۸

شرکت ملی نفت ایران تهیه می شود.
بارگیــری برای  ۹( حداقــل حجم 
حمــل دریایــی ۳۵ هزار بشــکه و برای 
حمل زمینی هزار بشــکه است. خریداران 
می تواننــد با تجمیــع قراردادهای خرید، 
نسبت به برداشــت محموله های بزرگ تر 

اقدام کنند.
۱۰( محل و شیوه تحویل محموله ها 
توســط شــرکت ملی نفت ایران تعیین 

می شود.
۱۱( فــروش محموله هــا به صورت 
مقصــد آزاد )به جز ســرزمین اشــغالی 

فلسطین( خواهد بود.
۱۲( پرداخــت کلیــه کارمزدهــا و 
برعهده  بــورس  معامالتی  هزینه هــای 

خریدار است.
۱۳( در حالت تســویه حســاب به 
صورت ریالــی، با توجه به نرخ تســعیر 
در نظر گرفته شــده )اســکناس در سنا(، 
خریدار معاف از پیمان سپاری ارزی ارزش 

محموله صادراتی است.
۱۴( شــرکت ملی نفت ایران مکلف 
است در پایان هر فصل، گزارش عملکرد 
این شیوه نامه را به وزارت نفت ارسال کند.

۱۵( این شــیوه نامه از تاریخ ابالغ، 
جایگزین شــیوه نامه شــماره ۹۱- ۲/۲۰ 

تاریخ ۲۱/۲/۱۳۹۸ می شود.

رحمان سعادت 
عضو هیئت علمی دانشــکده اقتصاد دانشــگاه 

سمنان
اصالح قیمت ها الزمه اداره کشــور در مســیر 
درســت و مانع سوءاستفاده سودجویان است و از این 
رو، اصالح قیمت بنزین پس از چندســال موضوعی 
اجتناب ناپذیر و برای کشــور ســودمند است. اقتصاد 

امری دســتوری نیســت و پس از گذشت چند سال 
افزایش قیمت در اقتصاد اجتناب ناپذیر است. اصالح 
قیمت بنزین به عنوان بخشــی از قانون هدفمندی 
یارانه ها و بازگشــت اختالف قیمت به جیب مردم تا 
حــدی تورم را جبران می کند. در گذشــته حدود ۳۰ 
درصد مردم جزو قشــور آســیب پذیر بودنــد، اما در 
ســال های اخیر حدود ۶۰ درصد جامعه جزو قشــر 

آســیب پذیر هســتند و در قانون هدفمندی یارانه ها، 
همه افراد جامعه باید دیده شوند. اصالح قیمت بنزین 
با هدف اصالح الگــوی مصرف و برای جلوگیری از 
قاچاق و رانت خواری که تــورم را نیز به دنبال دارد، 
ضروری است، اما می توان با اجرای قانون هدفمندی 
یارانه ها و بازگرداندن تفاوت قیمت ها به جیب مردم، 
معیشت آنها را بهبود بخشــید. اکنون با طرح جدید، 

قیمت بنزین افزایش نیافته، بلکه به قیمت واقعی خود 
نزدیک شده اســت، اما همراه با واقعی شدن قیمت 
سوخت باید قیمت کاالهای مکمل و مرتبط با سوخت 
تغییر کند و حتی در مــواردی کاهش یابد. همراه با 
اصالح و افزایش قیمت بنزین باید کاالهایی مرتبط 
با آن مانند قیمت خودرو کاهش یابد و ضرورت دارد 

این مهم مدنظر مسئوالن قرار گیرد.

يادداشت تحليلی
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Arvand Petchem Plant Gets 70% 

of Catalysts from Local Suppliers

The CEO of Arvand Petro-

chemical Plant said the company 

supplied 70% of its need for 

catalysts from domestic produc-

ers.

According to the National 

Petrochemical Company (NPC), 

Hassan Neshanzadeh said 

production of items continued in 

his company despite the unjust 
US sanctions on Iran.“Our 

company, as one of the world’s 

largest producers of the chlorine 
chain, supplies over 90% of the 

country’s need for caustic and 
340,000 tons of PVC,” he said.

The official also said that the 
company’s exports had im-

proved in comparison with the 

preceding Iranian calendar year 

which began on March 21.He 

also added that the facility ex-

pected a major leap in its output 

by the end of the current calen-

dar year which would supply the 

domestic need for several items 
while generating hard currency 

for the country.The plant is also 

the supplier of chlorine for Ban-

dar Emam, Karoon, Ghadir and 

Khuzestan petrochemical plants.
Iran’s total PVC production 

capacity is 730,000 tons/year.

Last South Pars Phase 22-
24 Platform Installed

Platform 24B of phases 22 to 24 of the 

massive South Pars gas field was success-
fully installed in the Persian Gulf.
According to the Pars Oil and Gas Com-

pany (POGC), the offshore structure was 
installed only three days after installation 
of the third topside of the project which 

is a record by itself.The platform was 

installed by HL5000 barge in its offshore 
spot in the giant gas field.the 2,500-ton 
platform was full constructed by Iranian 
companies.

IGTC Fully Ready for Gas 
Supply in Winter

The Iranian Gas Transmission Company 

(IGTC) CEO said his company was fully 

prepared to ensure sustainable gas flow 
throughout the country during winter.

According to the IGTC, Saeid Tavakoli 

said besides repairing several gas pipeline 

throughout the country, IGTC had carried 

out certain other measures in order to en-

sure sustainable and secure gas supply to 
Iranian subscribers in the country during 

winter.He said the company had no over-

haul plans currently and had fully carried 

out its plans as scheduled, adding, “IGTC 

is fully prepared for gas flow in the 
winter.”Besides 305 turbo-compressors 
and 84 pressure stations, IGTC operates 
37,169 km of gas pipelines in Iran.

3rd Offshore Platform of 
Phases 22-24 Installed

Installation of the third offshore platform 
of Phases 22-24 project of South Pars gas 

field has completed.
According to the Pars Oil and Gas Com-

pany (POGC), the platform belongs to 

phase 23 of the supergiant gas field in the 
Persian Gulf and is the second main plat-

form of Phase 22-24 project.Ali Asghar 

Sadeghi, the deputy head of the project, 

said the platform weighs 2,500 tons and 
was installed by using the HL-5000 barge 
on Tuesday.He said the platform would 

operated with 14.2 mcm/d of gas produc-

tion capacity and was built at the yard of 

SADRA company.

NIGC Ready to Process 
900mcm/d of Gas  

The National Iranian Gas Company 

(NIGC) has the capacity to process 900 

million cubic meters of natural gas per 

day.

According to NIGC, the company oper-

ates over 362,000 km of gas pipelines in 

the urban and rural regions of the country 

and provides services to over 11.7 million 

subscribers throughout Iran.The company 

has also plans to ensure gas supply to all 

the villages with over 20 households in 

the country.

Air Compressor Restored 
after 20 Years in Lavan

Restoration of an air compressor after 
20 years has saved the Iranian Offshore 
Oil Company (IOOC) at least IRR7,000 
million.

According to the company, the opera-

tion took 2,000 man/hours which led to 

restoration of a broomwade compressor 
in Lavan, an island in the Persian Gulf. 
In the disassembly phase of restoring 
the item, all of its key parts including 

the rings, pistons, etc. were renovated or 
replaced by new ones. 

Iran Eyes Petrol Exports by Managing Consumption

Iran May Become Petrol Importer by 2021 if Consumption 
not Controlled: Rouhani

Offshore Section of South Pars 22-24 Complete by March

The spokesman of the Rouhani 

Administration said the office 
was planning to turn Iran into an 

exporter of petrol by managing 

domestic consumption.
Addressing reporters on Monday, 

Ali Rabiei said managing domestic 
consumption could make it possi-

ble for the country to export petrol.

He said the government initiative 

to raise petrol prices was aimed 

at curbing corruption, adding the 

heads of three powers had decided 

to raise the prices with the aim of 

supporting lower-income house-

holds.The price of petrol increased 

from Rls. 10,000 per liter to Rls. 

15,000/l on Friday. A quota of 60 
liters per month has been allocated 

to the Iranian citizens at this price; 
consumers of more petrol will be 

charged Rls. 30,000/l.The rev-

enues generated by the increased 

petrol prices are to be used for 

supporting lower-income house-

holds in the country.Iran is targeted 

by unjust US sanctions which have 
caused economic troubles for the 

nation.The increased prices have 

triggered unrest in several Iranian 
cities since Friday. In 2013, petrol 
production was at 56 ml/d which 
has reached 107 ml/d which means 

the country is self-sufficient in 
production of the item, said Iranian 

President Hassan Rouhani said 

earlier.The Iranian President also 

said that consumption of petrol 

in Iran was higher than the global 

average.

Iranian President Hassan Rouhani 

said the country would become 

a net importer of petrol by 2021 

if the current consumption trend 

continued.

According to President.ir, Dr. Rou-

hani, addressing the government 

cabinet on Sunday, said Iranian 

motorists had consumed an aver-
age of 97 million liters of petrol on 

a daily basis in the current calen-

dar year, which began on March 

21. This would render the county 

an importer of the strategic item 
by 2021 if not controlled, he said.

The price of petrol has increased 

from Rls. 10,000 per liter to Rls. 

15,000/l on Friday. A quota of 60 
liters per month has been allocated 

to the Iranian citizens at this price; 

consumers of more petrol will be 

charged Rls. 30,000/l.The presi-

dent said the revenues generated 

by the increased petrol prices 

were to be used for supporting 

lower-income households in the 

country.Iran is severely targeted 

by unjust US sanctions which 
have caused economic troubles 

for the nation.The increased prices 

have triggered unrest in several 
Iranian cities since Friday.In 2013, 
petrol production was at 56 ml/d 
which has reached 107 ml/d which 

means the country is self-sufficient 
in production of the item, Rouhani 

said.The Iranian President also 

said that consumption of petrol 

in Iran was higher than the global 

average.

The offshore section of the Phases 
22 to 24 of the supergiant South 

Pars gas field will be complete by 
the end of the current calendar year 

to March 20.

The operator of the offshore section 
of the project, Abdollah Mehrabi, 

during installation of the platform 
of Phase 23, said by completion of 

the topside of Phase 23 by Hl-5000 
barge, installation of connectors 
and launching of the platform 

would immediately begin.He said 

the satellite platform 24B would 

also been installed in its offshore 
spot soon, adding that the platform 

would be loaded parallel with the 

main Phase 23 platform.

This would be the last platform of 
the project, he said.

Once the last two platforms of the 
project become operational, the off-

shore section of the phases would 

be complete, Mehrabi said.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

ایدرو

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در همایش نقش جابجایی هوشمند در حمل و نقل شهری عنوان نمود:

لزوم توجه به تحول دیجیتال و موج چهارم صنعت
همایش نقش جابجایی هوشمند در حمل و نقل شهری با 
همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان 
مدیریت صنعتی با حضور صاحب نظران و کارشناســان این 

حوزه برگزار شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی سازمان 
مدیریت صنعتی، دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل 
ســازمان مدیریت صنعتی در ایــن همایش در خصوص 
»ســیر تحول صنعت خودرو همســو با تحــول دیجیتال 
در جهان« به ســخنرانی پرداخت.وی ضمن بیان مراحل 
تکاملــی صنعت خودرو گفت: پیش بینی نرخ رشــد تولید 
خودروهای ســواری و تجاری سبک طی سال های ۲۰۱۳ 
تا ۲۰۲۰ نشان می دهد که تولید این خودروها در بازارهای 
جهانــی ۳.۶ درصد، در بازارهای مناطق در حال توســعه 
۵.۷ درصد و در بازارهای مناطق توســعه  یافته ۱.۲درصد 
خواهد بود و پیش بینی می شود که ۴۲ درصد سهم مناطق 
توسعه یافته و ۵۸ درصد سهم مناطق در حال توسعه باشد.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی ضمن برشمردن برخی 
از تحوالت درخودروســازان از جمله روند فزاینده ادغام و 
تصاحب خودروسازان و قطعه  سازان و استفاده از پلتفرم های 
مشترک مقیاس جهانی گفت: خودروسازن در حال حرکت 
به ســوی بازارهای نوظهور از جمله برزیل، روســیه، هند، 
چین و آفریقای جنوبی هستند.وی تاکید کرد: شرکت های 
خودروســازی در حال چندملیتی شدن هستند و ۹۱ درصد 
تولیــد جهانی توســط ۲۰ خودروســاز اول جهان صورت 
می گیــرد که در این میان ۴ تا ۶ خودروســاز جدید عمدتًا 
چینی و هندی ظهــور کرده اند.کیانی بختیاری در بخش 
دیگری از ســخنان خود درخصــوص چالش های زنجیره 
صنعت خودرو در کشــور گفت: صنعت قطعه سازی کشور 

نیازمند ارتقای فناوری و به  روزرسانی تجهیزات به عنوان 
پایه صنعت خودروســازی اســت و با توجه به پایین  بودن 
سطح فناوری در صنعت خودرو ضرورت دارد برای ارتقای 
قابلیت ســاخت داخل و کسب توان صادرات به این مقوله 
توجه بیشــتری شــود.وی افزود: ضعف طراحی و توسعه؛ 

فاصله از اســتانداردهای موجود دنیــا؛ پایین  بودن کیفیت 
قطعه بــرای مرحله خدمات پس از فروش و فرســودگی 
ناوگان خودرو از دیگر چالش های زنجیره صنعت خودرو در 
کشور هستند که باید چاره اندیشی شوند.مدیرعامل سازمان 
مدیریت صنعتی در خصوص شــرط بقا در صنعت خودرو 

درازمدت تصریح کرد: صنعت قطعه ســازی از طریق ایجاد 
تولید مشترک با شرکت های صاحب برند باید کارآمد گردد 
که مستلزم به روزآوری ماشین آالت و تجهیزات این صنعت 
برای قرارگرفتن در زنجیره ارزش تولید جهانی خودرو است 
و در این مســیر باید ایجاد پلتفرم هــای جدید صادرات گرا 

برای کســب مزیت های رقابتی و توجه به مگاترندها 
از جمله تحــول دیجیتال و موج ۴ صنعــت و مولفه های 
بنیادین و ... مورد توجه قرار گیرد.وی در ادامه با اشــاره به 
فناوری ها در انقالب چهارم صنعتی، انواع هوشمند سازی را 
الزمــه پذیرش تحول دیجیتال و برنامه ریزی برای تحقق 
آن عنوان نمود.کیانی بختیاری اقدامات ســازمان مدیریت 
صنعتی در این زمینه را شــامل فرهنگ سازی، بسترسازی 
و جریان سازی؛ توانمندسازی؛ اعتباربخشی؛ شبکه سازی و 
ایجاد اکوسیستم تحول دیجیتال؛ طراحی مفهومی پلتفرم 
نوآوری باز و جمع سپاری و سازماندهی دانست و فهرستی 
از فعالیت های این ســازمان در خصــوص این موارد ارائه 
نمود.وی در پایان ابراز امیدواری نمود که مواجهه با تحول 
دیجیتال و ورود به موج چهار صنعت و جامعه ۵ با همکاری 
نهادهای دولتی و بخش خصوصی به نحو مطلوبی میســر 

گردد. 

علی ربیعی
سخنگوی دولت

 رئیس جمهوری دستور داد 
که کلیه منابع حاصل از افزایش 
قیمــت بنزین بایــد صرفًا برای 
معیشــت طبقات محروم هزینه 
شود و تحت هیچ شرایطی اجازه 
افزایــش قیمت بنزیــن و خرج 
منابع آن برای کسری بودجه را 

نمی دهد.
»اصالح قیمت بنزین باالخره پس از چند سال بحث 
و بررســی در دولت، پنجشنبه شب کلید خورد. من ترجیح 
می دهم اســم این سیاســت دولت را عادالنه سازی یارانه 
بنزین بنامم، زیرا قرار نیست از حجم یارانه پرداختی بنزین 
به مردم حتی یک ریال کم شــود. صرفًا قرار است بخشی 
از یارانــه بنزین که تابه حال تابع مصرف هر فرد بود، حاال 

به شکل مستقیم داده شود.
اقتصاددانان دهه هاست نســبت به ناعادالنه بودن، 
غیربهینــه بــودن و هزینه زا بودن یارانــه پنهان بنزین و 
حامل های انرژی در کشــور هشــدار داده و بارها و بارها 
خواســتار واقعی ســازی قیمت حامل های انرژی و بنزین 
شــده اند. اما دولت در چند سال گذشــته در حال بررسی 
طرح های مختلف مطرح شده در این حوزه بود و به دالیلی 
که در ادامه خواهم گفت با پیچیدگی های متعددی برخورد 
کرد. اما باالخره با بررســی جمیع جوانب و شرایط کشور، 
دولت پس از سال ها بررسی کارشناسی به این نتیجه رسید 
که بهترین راهکار، ســهمیه بندی بنزین برای هر خودرو و 
افزایش قیمت بنزین غیرسهمیه ای به ۳ هزار تومان است. 

این تصمیم بسیار سخت بود.
همه با اقتصاددانان همراه اند که بنزین ارزان موجب 
مصــرف بیش از حد، قاچاق گســترده، از بین رفتن منابع 
کشــور، کاهش منابع بودجه و در نتیجه کســری بودجه 
شــده و این یارانه نه تنها اثرات جانبی مثبت )مثل یارانه 
آموزش یا یارانه شــیر مدارس( نــدارد، بلکه اثرات جانبی 
منفی )هماننــد افزایش آلودگی، کاهش بهــره وری و...( 
دارد. همچنیــن غالب افراد متخصــص هم نظر بودند که 
بنزیــن ارزان نه تنها به عدالــت توزیعی نمی انجامد که به 
نفع ثروتمندان و دهک های باالی درآمدی تمام می شود. 
اما این همه ماجرا نبود، ســمت دیگر این حدیث مفصل و 
پیچیده هم دو اســتدالل و دو نگرانــی کلیدی بود: اولین 
نگرانی این بود که با افزایش قیمت بنزین، معیشت مردم 
خصوصًا آنهایی که با ماشــین کار می کنند یا خانوارهای 
کوچکــی که یک ماشــین دارند و در شــهرهای بزرگ 

به سختی ممکن است زندگی کنند به خطر می افتاد.

مــن بارها و بارها نگرانی رئیس جمهوری را از ضربه 
خوردن معیشت اقشار ضعیف که ممکن است خانوارهایی 
کوچک و یک ماشین داشته باشند و آن ماشین راه ارتزاق 
آنها باشد به چشم خودم دیدم. نگرانی دوم تبعات و اثرات 
تورمی ناشــی از افزایش قیمت بنزین بــود. به این پازل 
چندوجهی یک مســئله دیگر را هم باید اضافه کرد. در دو 
سال گذشته پس از بدعهدی رئیس جمهوری قلدر آمریکا، 
شــوک های متعدد و سهمگینی به معیشت مردم وارد شد. 
رئیس جمهوری همــواره دل نگران اثرات این شــوک ها 
بــر زندگی طبقات ضعیف جامعه بودنــد و بارها و بارها با 
پیگیری هــای جدی بر ایجاد منبعی بــرای کمک نقدی 
و کاالیی بــه مردم تأکید می کردنــد. اما محدودیت های 

بودجه ای اجازه چنین کمک هایی را نمی داد.
بارهــا نگرانــی و تأکید رئیس جمهــوری را در این 
موضوع دیدم که می گفتند باید برای معیشــت مردمی که 
از شوک ارزی آســیب دیده اند منابعی را فراهم کنیم، اما 
وزرای محترم نیز به درستی پاسخ می دادند که همین االن 
هم با کســری مواجهیم و هیچ راهی جز هدفمند ساختن 
یارانه های پنهان انرژی نداریم و دوباره همه پیچیدگی های 

قبلی که اشاره کردم در ذهن تصمیم سازان مرور می شد.
در نهایت کارشناسان دولت با بررسی های کارشناسی 
به این راه حل رســیدند، اما رئیس جمهوری قانع نشــدند. 
ایشان دستور دادند که کلیه منابع حاصل از افزایش قیمت 
بنزین باید صرفًا برای معیشــت طبقات محروم خرج شود 
و تحت هیچ شــرایطی اجازه افزایش قیمت بنزین و خرج 

منابع آن برای کســری بودجه را نمی دهند. برخی با این 
موضوع موافق نبودند و معتقــد بودند منبع دیگری برای 
جبران کسری بودجه نداریم، اما رئیس جمهوری هم مصر 
بودند که معیشــت مردم اولویت اول است و ابتدا باید این 
شــوک های واردشــده به مردم را جبران کرد. به همین 
جهت پس از جلســات بسیار، دولت قانع شد منابع حاصل 
از افزایــش قیمت بنزین صرفًا به طرح حمایت از خانوارها 

اختصاص یابد.
البته رئیس جمهوری مشکالت پرداخت یارانه نقدی 
به همه را می دانستند. بنابراین وزرا مکلف شدند تا طرحی 
را بــرای پرداخت یارانه بــه دهک های میانــی و پایین 
جامعه پیدا کنند. پس از مشــورت های گوناگون و شنیدن 
بحث های کارشناســی مختلف و بررســی ابعاد گوناگون 
طرح های جایگزین در نهایت طرح پرداخت سهمیه به هر 
خودرو همراه با بســته مشــخص و دقیقی شامل سهمیه 
برای حمل ونقل عمومی )چه تاکسیرانی و چه تاکسی های 
اینترنتی و چه انواع وانت( و پرداخت به ۱۸ میلیون خانوار 
ایرانی که شــامل حدوداً بیش از ۷ دهــک از خانوارهای 
کشــور یعنی ۷۰ درصد مردم می شــود به عنــوان راهکار 

سیاستی از سوی دولت انتخاب شد.
تا اینجا ســعی کردم به عنوان یکی از اعضای دولت 
کــه در جریان کلیه بحث هــا و بررســی ها و طرح های 
گوناگون برای افزایش قیمت بنزین در چند ســال گذشته 
بودم، روایتی صحیح و منصفانــه از تصمیم گیری در این 
خصوص بدهم. در ادامه ســعی خواهم کرد از نگاه خودم 

در دفاع از طرح دولت بــرای افزایش قیمت بنزین نکاتی 
را ذکر کنم:

۱- فــارغ از اینکه مصرف بنزین در ایران به شــدت 
باالســت، مصرف بنزین در کشــور ما به شکلی اساسی 
دچــار انحراف اســت. به صورتی که بر اســاس داده های 
هزینه - درآمد خانوار، باالترین دهک درآمدی بیش از ۱۱ 
برابر ضعیف ترین دهک درآمدی از یارانه بنزین اســتفاده 
می کند. در حالی که فلسفه پرداخت یارانه این است که از 
ثروتمندان گرفته شــود و به فقرا داده شود. در حامل های 
انــرژی از جمله بنزین این موضوع معکوس اســت. یعنی 
یارانه کوری به همه پرداخت می شــود، اما طبیعی اســت 
که خانواده های ثروتمندتر که ماشــین های بیشتری دارند 
به نســبت خانوارهای ضعیف تر که یا یک ماشین دارند یا 
اصاًل ماشین ندارند بیشــتر از این یارانه استفاده می کنند. 
بنابراین هرچه بتوانیم بخشــی از این یارانه را از این حالت 
خارج کرده و به صورت مســتقیم به مردم کمک کنیم به 
عادالنه تر شدن آن کمک خواهد کرد. به نظر بنده دولت با 

این تصمیم گامی در این جهت برداشت.
۲- در بنزیــن عماًل دولت در حال پرداخت یارانه به 
ازای مصرف بیشتر است، به طوری که مطابق بررسی های 
جهانی بیشــترین میزان سرانه بنزین در جهان با توجه به 
سطح توســعه یافتگی در ایران اتفاق می افتد. یعنی دولت 
مجبور شــده قیمت بنزین را ســرکوب کند تا بتواند این 
یارانه را به همه به صورت یکســان بدهد، اما این شیوه از 
پرداخت یارانه که با به هم زدن مکانیســم قیمت ها انجام 

می شود به شدت ناکاراســت و ناکارایی هم ایجاد می کند. 
اولین ناکارایی که در اثر این روش ایجاد می شــود مصرف 
باالتر و غیربهینه اســت. مصرف بیشتر بنزین به معنای از 
بین بردن منابع کشور و مصرف کمتر کاالهای دیگر است 
که می توانند برای سالمتی مردم، برای آموزش کودکان و 

برای بهداشت مفید باشند.
۳- بررسی های متعدد کارشناسی نشان می دهد که با 
احتساب سهم در نظر گرفته شده برای خودروهای عمومی 
در این طرح، عماًل حدود ۷۰ درصد از کل بنزین مصرفی 
روزانه با قیمت سهمیه ای )۱۵۰۰ تومان( و تنها ۳۰ درصد 
از آن با قیمت ۳۰۰۰ تومانی مصرف خواهد شد. از این رو 
بخش عمده بنزین به صورت سهمیه ای اعطا خواهد شد و 
مردم نباید نگرانی از ابعاد تورمی این افزایش داشته باشند.

از سوی دیگر اقتصاددانان با روش های علمی نشان 
داده اند که افزایش قیمت بنزین در سنوات گذشته در ایران 
و در کشــورهای مختلف جهان حتی بدون تدبیر برای در 
نظر گرفتن این تمهیدات یا اثر تورمی نداشته یا اثر تورمی 
آن ناچیز بوده اســت، بنابراین نگرانی از اثرات تورمی این 
طرح چندان صحیح نیســت. البته کســری بودجه ای که 
هم اکنون داریم می تواند به افزایش تورم منجر شــود، اما 
افزایش قیمت بنزین خصوصًا با این ترتیبات و تمهیدات، 
تورمی ایجاد نخواهد کرد، یا تورم ناشی از آن بسیار اندک 
خواهد بود. هرچند ما در ماه ها و ســال آتی تورم ناشی از 

کسری بودجه را خواهیم داشت.
۴- مصرف بیشــتر کاالی مضر برای محیط زیست 
همانند بنزین به معنای آلودگی بیشــتر چه در هوا، چه در 
آب و چه در خاک کشــور است. اســتفاده غیرضروری از 
خودروها همچنین ســبب افزایش حجم ترافیک ها شــده 
که خود عوارض بســیار دیگری دارد، بنابراین برداشــتن 
گام هایی برای کانالیزه کــردن یارانه بنزین و دادن آن به 
شکل مستقیم به مردم حرکتی مفید و مؤثر در جهت بهبود 

محیط زیست و آلودگی هواست.
۵- شــکاف قیمتی ایجادشده میان قیمت بنزین در 
ایران و کشورهای منطقه سبب قاچاق گسترده سوخت به 
خارج از کشور شده است. آمارهای مختلفی از میزان قاچاق 
وجود دارد که هیچ کدام به صورت کامل قابل اتکا نیست، اما 
منطق اقتصادی نشان می دهد حجم قاچاق بسیار گسترده 
باشد. سرکوب قیمت بنزین به شکل سابق سبب می شود 
منابع ملی کشور به کشورهای همسایه سرازیر شود و مردم 
کشــور کمترین نفع و باندهای قاچاق بیشــترین منافع را 
کســب کنند. افزایش قیمت بنزین قطعًا حرکت در مسیر 
به صفر رســاندن قاچاق بنزین، ایجاد بستر برای حرکت 
به سمت صادرات بنزین و کسب درآمد ارزی برای کشور 

است«.

صنعت قطعه سازی از طریق ایجاد 
تولید مشترک با شرکت های 

صاحب برند باید کارآمد گردد که 
مستلزم به روزآوری ماشین آالت 

و تجهیزات این صنعت برای 
قرارگرفتن در زنجیره ارزش 

تولید جهانی خودرو است 

عادالنه سازی يارانه بنزين
يادداشت تحليلی



شنبه 2 آذر ماه 1398 
 شماره 699

14
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

پخشپاالیش و 
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تشریح کرد؛

جزئیات بسته تکمیلی سهمیه سوخت ناوگان 
حمل ونقل شهری و بین شهری

مدیرعامــل شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران، جزئیات بســته 
تکمیلی سهمیه سوخت ناوگان حمل ونقل 
شهری و بین شــهری، مصوب کارگروه 
متشــکل از وزارتخانه های کشور، نفت و 

سازمان برنامه و بودجه را تشریح کرد.
به گــزارش دانش نفت به نقل از 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایــران، امیر وکیــل زاده گفت: مطابق 
بســته مصوب ســهمیه بنزیــن برای 
ناوگان آژانس شــهری )تاکسی تلفنی( 
بــرای آن دســته از خودروهایــی که 
تاکنــون توســط وزارت صنعت، معدن 
و تجارت یا ســازمان شــهرداری های 
کشور ســاماندهی شــده اند، به میزان 
۲۰۰ لیتــر برای خودروهای تک ســوز 
و ۱۲۰ لیتــر بــرای خودروهای دوگانه 
سوز تعیین شــده است. وی افزود: این 
ســهمیه طی دو ماه آینده در پایان هر 
ماه به صورت اعتباری و پس از معرفی 
کارت، در کارت بانکی رانندگان شــارژ 
می شود. مدیرعامل شرکت ملی پخش 
درباره سهمیه  ایران  نفتی  فرآورده های 
بنزین تاکسی های بین شهری هم اعالم 
کرد: سهمیه ســوخت ماهانه ۷۵۰ لیتر 
برای خودروهای تک ســوز و ۴۵۰ لیتر 
برای خودروهای دوگانه سوز به فهرست 
از سوی ســازمان راهداری و  اعالمی 
حمــل و نقل جــاده ای تخصیص داده 

فوق  سهمیه  افزود:  وکیل زاده  می شود. 
از ابتدای آذرماه با احتســاب یک هفته 
پایانی آبان ماه توسط شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی در کارت های سوخت 
خودروها اعمال خواهد شــد، همچنین 
ســازمان راهداری موظف شــده است 
ظرف ۲ ماه ســامانه پایش را برای این 

خودروها راه اندازی کند.
اختصاص سهمیه بنزین سرویس 
مدارس در قالب اعتبار و براساس 

پیمایش
مدیرعامــل شــرکت ملی پخش 

فرآورده هــای نفتی ایران با اشــاره به 
بینی شده برای سرویس  سهمیه پیش 
ایــن خودروها،  برای  مدارس گفــت: 
ســهمیه در قالب اعتبار و بر اســاس 
پیمایش انجام شــده، که در ســامانه 
ســپند ثبت می شــود، تخصیص داده 
می شود. وکیل زاده تاکید کرد: اداره های 
کل آمــوزش و پــرورش و مــدارس 
و شــهرداری ها موظف هســتند همه 
اطالعات را در سامانه سپند ثبت کنند و 
پس از تایید کارگروه، اعتبار پیش بینی 
شده بر اســاس پیمایش انجام شده در 

اعتبــاری ذینفعان  پایان ماه در کارت 
شارژ خواهد شــد. وی همچنین درباره 
ســهمیه وانت بار و موتور سیکلت های 
حمل بار شهری اعالم کرد: در صورت 
ســاماندهی و ثبت پیمایش این ناوگان 
با تایید وزارت کشــور، درباره افزایش 
ســهمیه آنها بر اســاس پیمایش ثبت 
شــده، اقــدام خواهد شــد. مدیرعامل 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
تاکسی های ون  ایران درباره ســهمیه 
شــهری گفت: ســهمیه این ناوگان به 
میــزان ۶۰۰ لیتر در ماه پس از دریافت 

اطالعات از وزارت کشور و صدور کارت 
جدید سوخت اعمال خواهد شد.

سهمیه 2۵۰ لیتری تاکسی های دوگانه 
سوز از آذرماه

مدیرعامــل شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران گفت: از ابتدای 
آذرمــاه ۱۳۹۸ ســهمیه تاکســی های 
دوگانه ســوز بــه ۲۵۰ لیتر می رســد. 
تاکسی های  درباره ســهمیه  وکیل زاده 
اینترنتی هم گفت: بــه همه رانندگان 
مورد تایید از ســوی شرکت های معتبر 
کــه دارای مجــوز از وزارت صنعــت، 
معدن و تجارت یا شهرداری ها هستند 
و وزارت کشــور آنهــا را تایید می کند، 
در صورتــی که در ماه بیــش از ۲۰۰ 
کیلومتــر پیمایش داشــته باشــند، در 
ابتدای ماه آینده، اعتبار ســهمیه معادل 
اختالف قیمت ســوخت آزاد و یارانه ای 
پیمایش، تخصیص داده می شــود. وی 
افزود: این اعتبــار به کارت های بانکی 
اعالم شده توسط شرکت های مسافربر 
اینترنتی با ســازوکار تعیین شده توسط 
این کارگروه به حساب ذینفعان )مالک 
خودرو و یا نماینــده قانونی وی( واریز 
خواهد شــد. بدیهی است در آینده هم 
تمهیدات الزم برای رفاه حال ناوبران و 
روان سازی ترافیک و خدمات رسانی به 
اندیشیده و  شهروندان در این کارگروه 

اعالم عمومی می شود.

گزیده
با صدور حکمی از سوی مدیرعامل؛

مدیر صادرات و واردات شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منصوب شد

مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران طی 
حکمــی مجتبی خادمی را به عنوان مدیر صــادرات و واردات این 

شرکت منصوب کرد.
بــه گــزارش دانش نفــت به نقــل از شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران، با صدور این حکم از سوی امیر وکیل زاده، 
برنامه ریــزی صحیح و هدفمند در جهت افزایش ســهم صادرات 
فرآورده به کشــورهای همســایه، بازاریابی برای فرآورده LPG با 
توجه به قابلیت صادرات، بررسی و ارائه پیشنهاد جهت انجام سوآپ 
فرآورده بر اســاس صرفه و صالح شــرکت و همکاری، تعامل با 
مدیریت امور بین الملل شــرکت نفت ایران و برخی موارد مرتبط، 
به مجتبی خادمی به عنوان مدیر صادرات و واردات شــرکت ملی 

پخش محول شده است.
افزایش قیمت بنزین، تورم ایجاد نمی کند

یک اقتصاددان به این پرســش که »آیا گران شــدن بنزین، 
تورم ایجاد می کند؟«، پاسخ منفی داده و عنوان کرده است: افزایش 
قیمت بنزین می تواند قیمت های نســبی را جابه جا کند، اما خودش 

عامل افزایش قیمت ها نیست.
اینســتاگرامی  اقتصاددان در یادداشــتی  ایمانی راد،  مرتضی 

نوشت:
»گران شــدن بنزین، تورم ایجاد می کند؟ نه ایجاد نمی کند!! 
افزایش قیمــت بنزین می تواند قیمت های نســبی را جابه جا کند، 
اما خودش عامل افزایش قیمت ها نیســت. عامل کلیدی افزایش 
قیمت هــا، افزایش در حجم پول و تغییر متغیرهای وابســته به آن 
است. در ضمن در ســال جاری و سال آینده تنگناهای مالی دولت 
می تواند چند برابر افزایش قیمــت بنزین، تورم ایجاد کند.افزایش 
قیمت ها در برابر افزایش قیمت بنزین تنها یک مسئله روانی است 
که اثرگذار هم هست، ولی اثر آن در کوتاه مدت است و در بلندمدت 
از بین می رود. معنی صحبت من این نیســت که تورم نمی شــود. 
قیمت ها بــاال می روند، ولی علتش افزایش قیمت بنزین نیســت. 
ضمنا مطالعات نشــان می دهد که افزایش سه برابری بنزین تنها 

کمتر از ۲۵ درصد بر کرایه حمل اثر دارد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران:
اختصاص سهمیه سوخت به خودروهای 

فرسوده در حال بررسی است

مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: 
نحوه اختصاص سهمیه سوخت به خودروهای فرسوده در کارگروهی 

در حال بررسی است و نتایج آن به زودی اطالع رسانی خواهد شد.
امیر وکیل زاده در نشســت خبری علی ربیعی، سخنگوی دولت 
که ظهر روز، )دوشــنبه، ۲۷ آبان ماه( با حضور نمایندگان رسانه های 
داخلی برگزار شد، در پاسخ به ســوالی در مورد اختصاص سوخت به 
خودروهای فرســوده افزود:  برخی قوانیــن از جمله قانون هوای پاک 
محدودیت هایی را برای این خودروها ایجاد کرده است، اما درصددیم 
کارت ســوخت برای ایــن خودروها نیز صادر شــود.وی تاکید کرد: 
هم اکنون حدود ۵۰۰ هزار خودروی فرســوده در کشور وجود داد که 
اختصاص سوخت به این خودروها در کارگروهی در حال بررسی است.

وکیل زاده همچنین درباره تعداد ثبت نام های انجام شده برای دریافت 
کارت هوشمند سوخت گفت: با وجود اطالع رسانی شرکت ملی پخش 
از مدت هــا قبل در این باره، ثبت نام در روزهــای اخیر افزایش یافته 
است و اگر ثبت نام های قبلی را نیز به این تعداد اضافه کنیم، هم اکنون 
۴ میلیون و ۱۵۰ هزار ثبت نام کارت ســوخت انجام شــده که از این 
تعــداد، برای ۳ میلیــون و ۸۰۰ هزار نفر کارت صادر شــده و صدور 
کارت های باقی مانده نیز در دســت اجراست.مدیرعامل شرکت ملی 
پخش تاکید کرد: ســهمیه افرادی که کارت ســوخت ندارند برای ۶ 
ماه قابل ذخیره اســت و این افراد به محض دریافت کارت ســوخت، 

می توانند از سهمیه خود استفاده کنند.

نگاهی به جزئيات سهميه  سوخت انواع وسايل نقليه در طرح مديريت مصرف سوخت؛
هر وسيله نقليه چه مقدار سهميه سوخت دريافت می کند؟

رئيس هيئت مديره انجمن صنفی سی ان جی:
شرايط دوگانه سوز کردن خودروها بايد تسهيل شود

طرح مدیریت مصرف ســوخت بــا هدف کنترل 
مصرف سوخت در کشــور، کاهش آالیندگی، افزایش 
توان صادراتی کشــور، اختصاص منابع حاصل از آن به 
صورت مســتقیم به مردم و نیز مبارزه با قاچاق سوخت 
اجرایی شــد که در قالب آن به انواع سواری شخصی، 
موتورسیکلت، وانت، تاکسی ها، آمبوالنس ها و سرویس 

مدارس، سهمیه  سوخت ماهانه اختصاص می یابد.
طرح مدیریت مصرف ســوخت کشور از ساعت 
صفر روز جمعه )۲۴ آبان ماه( در کشــور اجرایی شــد و 
بر پایه آن توزیع ســوخت بنزین در کشــور برای انواع 
وسایل نقلیه از طریق کارت سوخت شخصی و براساس 
سهمیه تعیین شــده انجام می شود. هدف از اجرای این 
طرح، کنترل مصرف سوخت با توجه به میانگین باالی 
مصرف سوخت در کشور، افزایش توان صادرات، مبارزه 
با قاچاق ســوخت و اختصاص منابع حاصل از مدیریت 
مصرف ســوخت به مردم به ویژه قشــور ضعیف و کم 
درآمد به صورت مســتقیم و نیز کاهــش آلودگی هوا 
در کالنشهرها و شــهرها است.بر اساس پنج اطالعیه 
صادرشــده از سوی شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی، در قالب این طرح برای انواع ســواری شخصی، 
موتورسیکلت، وانت، تاکســی ها )شهری، بین شهری، 
ون، تلفنی و اینترنتی(، آمبوالنس ها و سرویس مدارس 
سهمیه  ســوخت ماهانه )بنزین با قیمت هر لیتر ۱۵۰۰ 

تومان( در نظر گرفته شــده اســت که در این مطلب 
به شــرح جزئیات این ســهمیه شــامل میزان و نحوه 
اختصاص ســوخت پرداخته ایم.در این طــرح به انواع 
سواری شــخصی بنزین سوز ۶۰ لیتر و به انواع سواری 
دوگانه ســوز ۳۰ لیتر بنزین ســهمیه ای به نرخ ۱۵۰۰ 
تومان به صورت ماهانه اختصاص می یابد.بر اساس این 
طرح، سهمیه بنزین انواع موتورسیکلت ۲۵ لیتر، سهمیه 

بنزیــن وانت های کم مصرف بنزینــی ۲۰۰ لیتر در ماه 
و ســهمیه بنزین وانت های کم مصرف دوگانه سوز ۶۰ 
لیتر در ماه اســت، همچنین سهمیه ماهانه انواع وانت 
پرمصرف بنزینی ۳۰۰ لیتر و  وانت دوگانه سوز ۱۲۰ لیتر 
در ماه است.وانت مزدا، وانت پیکان و وانت تویوتا جزو 
وانت های کم مصرف هستند و وانت نیسان و کامیونت 
جزو وانت های پرمصرف به شــمار می آیند.تاکسی های 

شــهری بنزینی ماهانــه ۴۰۰ لیتر بنزین ســهمیه ای 
)۱۵۰۰ تومانی( و تاکســی های دوگانه سوز ماهانه ۲۰۰ 
لیتر بنزین ســهمیه ای دریافت می کننــد که البته این 
میزان برای تاکســی های دوگانه سوز از آذرماه به ۲۵۰ 
لیتر در ماه افزایش می یابد.بر پایه طرح مدیریت سوخت 
کشــور به هر آمبوالنس ۵۰۰ لیتر ســهمیه سوخت در 
ماه و به تاکسی های بین شــهری بنزینی ۷۵۰ لیتر در 
ماه و به تاکســی های بین شهری دوگانه سوز ۴۵۰ لیتر 
در ماه بنزین سهمیه ای اختصاص یافته است.همچنین 
تاکســی های ون شهری پس از صدور کارت می توانند 
ماهانــه ۶۰۰ لیتر بنزیــن ســهمیه ای و آژانس های 
شــهری بنزینی )تاکســی  تلفنی( ماهانــه ۲۰۰ لیتر و 
دوگانه ســوزها ماهانه ۱۲۰ لیتر بنزین دریافت کنند.در 
قالب طرح مدیریت مصرف ســوخت کشور همچنین 
برای تاکســی های اینترنتی نیز سهمیه سوخت در نظر 
گرفته شده است که این سهمیه به صورت مابه التفاوت 
اعتبــاری و در پیمایــش بیــش از ۲۰۰ کیلومتــر در 
کارت های بانکی دارندگان این تاکسی ها منظور خواهد 
شد.بر اساس جزئیات اعالم شده در قالب طرح مدیریت 
مصرف سوخت کشــور، سرویس مدارس نیز می توانند 
با ثبت نام در سامانه ســپند آموزش و پرورش در قالب 
اعتبار و بر اســاس پیمایش ســهمیه ســوخت ماهانه 

دریافت کنند.

رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن صنفــی ســی ان جی 
کشــور گفــت: اکنــون کــه قیمــت بنزیــن اصــالح شــده 
اســت، بایــد تــالش کــرد شــرایط اســتفاده از ســوخت 
ــردم  ــرای م ــا حــد ممکــن ب ــن )ســی ان جی( ت جایگزی

تســهیل شــود.
محســن جوهــری اظهــار کــرد: در نتیجــه تــورم 
ــای  ــل خودروه ــه تبدی ــر، هزین ــال اخی ــدید دو س ش
بنزینــی بــه دوگانه ســوز به شــدت افزایــش یافتــه کــه 
ضــروری اســت دولــت از محــل درآمــد اصــالح قیمــت 
بنزیــن، دوگانــه ســوز کــردن خودروهــا را تســهیل کند.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه نگرانــی اصلــی تنهــا در حــوزه 
تولیــد خودروهــای پایه گازســوز و تبدیل ناوگان اســت، 
گفــت: پیشــنهاد مــا حــذف تعرفــه واردات خودروهــای 
پایــه گازســوز خارجــی بــرای اســتفاده قشــرهای 
ــاک اســت کــه در  مختلــف کشــور از ایــن ســوخت پ

ایــن بــاره مکاتباتــی بــا کمیســیون صنایــع و معــادن و 
کمیســیون انــرژی مجلــس انجــام شــده و امیــد اســت 
بــا همــکاری آنهــا در آینــده ای نزدیــک محقــق شــود.

ــی ان جی  ــی س ــن صنف ــره انجم ــت مدی ــس هیئ رئی
بــه ســرمایه گذاری های  توجــه  بــا  کــرد:  تاکیــد 
ــب  ــازی های مناس ــی و بسترس ــده قبل ــم انجام ش عظی
ــتفاده  ــن، اس ــه جایگزی ــلم ترین گزین ــده، مس انجام ش
از ســوخت ارزان ســی ان جی اســت.وی تصریــح کــرد: 
هم اکنــون ۲ هــزار و ۴۷۲ جایــگاه بــا ظرفیــت اســمی 
عرضــه روزانــه ۶۸ میلیــون مترمکعــب ســی ان جی در 
ــه  ــخگویی ب ــت پاس ــی باب ــود دارد و نگران ــور وج کش
ــت،  ــه نیس ــن ناحی ــردم از ای ــای م ــش مراجعه ه افزای
امــا ضــروری اســت در ایــن بخــش کمــک بــه 
ــرار  ــر ق ــردار مدنظ ــرکت های بهره ب ــگاه داران و ش جای

گیــرد. 
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بین امللل

ریستاد انرژی گزارش داد؛

چرا غول های انرژی دارایی های قدیمی خود را می فروشند؟ 
غول های صنعــت نفت و گاز جهان 
به دنبال فروش دارایی هایی هســتند که 
ممکن اســت ارزش آنها به 2۷.۵ میلیارد 

دالر بالغ شود.
این شــرکت ها با جدیت به دنبال 
فروش دارایی های قدیمی خود هســتند 
تا بتوانند ســرمایه گذاری پرسود در نقاط 
دیگــر را تامین مالی کــرده و رضایت 
سهامدارانی که خواستار انضباط سرمایه 

سخت گیرانه هستند را جلب کنند.
رانجان ساکســنا، تحلیلگر شــرکت 
ریســتاد انرژی در این بــاره گفت: اقدام 
غول هــای انرژی به معنای آن اســت که 
آنها قرار اســت از برخــی از مناطق خارج 
شــوند و در نتیجه بازیگــران منطقه ای و 
مســتقل فرصت خواهند داشــت میادین 
مهــم را خریــداری کــرده و آنهــا را از 
طریق افزایش عمر تولید و توســعه جدید، 
ســودآور نگه دارنــد. وی در ادامه افزود: 
در حالی که غول هــای نفت و گاز تمرکز 
روی دارایی های اصلــی را افزایش داده و 
دارایی های قدیمی خود و اموال در مناطقی 
که از نظر ژئوپلیتیکی بی ثبات هســتند را 
واگذار می کنند، ناظــران به دقت واکنش 
اقدامات دیگر غول های  سرمایه گذاران و 
انرژی برای جلب رضایت ســهامداران در 
بحبوحه نگرانیهای فزاینده جوی و نوسان 
ژئوپلیتیکــی را دنبال می کنند. بر اســاس 
گــزارش اویل پرایس، ریســتاد انرژی در 
گزارشی به بررســی برخی از دارایی های 

مهمــی پرداختــه که به فروش گذاشــته 
شده اند. مهمترین این موارد عبارتند از:

دارد  قصــد  موبیــل  اکســون   -
دارایی هایی بــه ارزش ۱۵ میلیارد دالر 
را تا ســال ۲۰۲۱ واگذار کند زیرا روی 
توســعه میادین نفتی در گویان و منطقه 
پرمیان آمریکا و همچنین پروژه های گاز 
در موزامبیک و خلیــج مکزیکو متمرکز 

شده است.
- شــورون برای پروژه هایی مانند 
تنگیز در قزاقســتان، قرارداد در تایلند و 
مناطق شــیل در پرمیان باسین آمریکا 
به ســرمایه نیاز دارد. بعالوه این شرکت 

سرگرم بررســی فروشی دارایی هایی در 
نیجریه است که ممکن است حداکثر دو 

میلیارد دالر ارزش داشته باشند.
- شــرکت BP به دنبــال فروش 
برخی از دارایی های خود در شیل آمریکا 
اســت تا پول خرید ۱۰.۵ میلیارد دالری 
زیرمجموعه آمریکای شمالی شرکت بی 
اچ پی را تامین کند. این شرکت انگلیسی 
هفت دارایی را در بازار به فروش گذاشته 
که در راس آنها دارایی این شــرکت در 
ســن خوان در مرز کلرادو و نیومکزیکو 

قرار دارد.
-  توتال قصــد دارد دارایی هایی 

به ارزش پنج میلیارد دالر را تا ســال 
۲۰۲۱ واگذار کند. این شــرکت به دنبال 
فروش یک سوم از سهم ۱۶.۸ درصدی 
خــود در میــدان کاشــاگان در بخش 
قزاقســتان دریای خزر است با این حال 
احتماال پیشــنهادهایی بین ۳.۲ تا چهار 
میلیارد دالر را جذب خواهد کرد. - شل 
قصــد دارد دارایی هایی بــه ارزش ۱۰ 
میلیارد دالر را تا سال ۲۰۲۱ واگذار کند 
و به دنبــال خروج از پروژه LNG آبادی 
در اندونزی اســت که ممکن است بین 
یک تا ۱.۶ میلیارد دالر عاید این ابرغول 

انرژی نماید.
- کونوکــو فیلیپس دارایی خود در 
منطقه آستین چاک لوییزیانا را به فروش 
گذاشته اســت که ارزش آن پایین یک 

میلیارد دالر است.

یادداشت

اتکاء به شرکت های خارجی و عدم  النفع  های 
میلیارد دالری؟!  

محمدرضا اکبری
مدیر گروه نفت اندیشکده تحلیلگران انرژی

نمی توان توانمندی شــرکت های داخلی را در اکتشــاف میادین 
نفتی منکر شــد و اینکه شــوی تبلیغاتی دربیاوریم و بگوییم اکتشاف 
میدان جدید نفتی فقط بخاطر حضور خارجی ها بوده، صحیح نیست. 

در اکتشاف میدان جدید نفتی شــرکت مناطق نفتخیز جنوب و 
هم شــرکت های پیمانکار داخلی درگیــر بودند اما من منکر این نمی 
شوم که پیمانکارهای خارجی نیز حضور داشتند. براین اساس، شرکت 
هــای داخلی اطالعات اولیه را دادنــد ولی لزوما به این معنی نبود که 
اگر شــرکت خارجی حضــور پیدا نمی کــرد کار روی زمین می ماند 
زیرا شــرکت های داخلی هم با پردازش اطالعاتی که داشتند به این 
جمع  بندی رســیده بودند که احتمال وجود نفت در این سازه هست. در 
ناحیه ای که میدان نام آوران اکتشــاف شد؛ چند میدان گسسته وجود 
داشت از جمله میدان آب تیمور، میدان سپهر شرقی و میدان چاه های 
اکتشــافی ای که در منطقه برای مخازن مشابه زده شده بود. اینها فکر 
مــی کردند این مخازن از همدیگر جدا هســتند ولی بعد از اینکه چاه 
های اکتشافی بیشتری زده شد، به این جمع بندی رسیدند که مخزنی 
با الیه گســترده تری وجود دارد که بخشی از آن در میادینی است که 
قباًل اکتشــاف شده اســت. برای همین میزان ذخایر این میدان، عدد 
بزرگی در حد ۵۳ میلیارد بشــکه نفت محاسبه شــد. در مورد تفاوت 
تکنولوژی شــرکت های داخلی با خارجی بایستی بیان کرد: نمی توان 
توانمندی شــرکت های داخلی را منکر شد اما تفاوت تکنولوژی وجود 
دارد. اما اینکــه بگوییم اگر خارجی ها نبودند اکتشــاف صورت نمی 
گرفت، کم لطفی به شرکت های داخلی است. شرکت های داخلی یا با 
انتقال فناوری، گرفتن جوینت خارجی و یا استفاده از توانمندی خارجی 
ها در برخی بخش ها تا حدی می توانند مشــکالت را برطرف کنند. 
اما اینکه شــوی تبلیغاتی دربیاوریم و بگوییم اکتشــاف صورت گرفته 
فقط بخاطر حضور خارجی ها بوده، صحیح نیســت. در توســعه میدان 
آزادگان هیچ شرکت خارجی حضور ندارد و عمال همه کارها با شرکت، 
پیمانکار، تجهیزات و مدیریت داخلی انجام می شــود. پول هم داخلی 
است. در این میدان تقریبا حدود ۱۰۰هزار بشکه نفت روی زمین تولید 
می شود. اما در فاز ۱۱ پارس جنوبی که خواستیم کار را با مدل خارجی 
جلــو ببریم. در عمل این میدان هیچ توســعه  ای پیدا نکرد؛ علی رغم 
اینکه میدان فاز ۱۱ پارس جنوبی مشــترک اســت و عدم  النفع خیلی 
زیادی به کشــور وارد شد. یعنی نمونه هایی وجود دارد که شرکت های 
داخلی موفق تر از شــرکت های خارجی بودند. در واقع پروژه ای که به 
همین شــرکت توتال را با همه جذابیت  هایی که در قرارداد درج شــد 
دادند به سرانجام نرسید. زیرا ابتدا گفتند که این شرکت فقط با اعمال 
تحریم  های بین  المللی از ایران خارج می شود و به قرارداد پایبند است 
و نیاز به جریمه هم ندارد. اما دیدیم که با تحریم آمریکا میدان را خالی 
کرد. این کار به منزله قرار دادن تمام تخم مرغ ها در ســبد شــرکت 
های خارجی اســت که کار اشتباهی بود. البته به طور کلی تکنولوژی 
شــرکت های خارجی از داخلی ها بهتر است اما گاهی ارزیابی می شود 
ایــن تفاوت فناوری برای من فایده دارد، خب آن را قبول می کنم. اما 
در جایی به کشــور عدم النفع های میلیارد دالری تحمیل می شــود، 
مانند فاز ۱۱ پارس جنوبی که االن پنج سال است پروژه خوابیده است. 
در جایی مانند آزادگان با همه مشکالتی که داشت و ضعف تکنولوژی 
که هست، شــرکت های داخلی برای کشور از یک میدان مشترک با 
عراق نفت تولید می کنند. ما باید در شــرایط واقعی برنامه  ریزی کنیم 
و جلو برویم. درباره امکان واردات تکنولوژی در شرایط تحریم بایستی 
گفت: قطعا در این زمینه راه های ارتباطی برای شرکت های خصوصی 
وجود دارد. دنیا هم بزرگ اســت و محدود به چند شرکت بزرگ نفتی 
نیســت. مهم این است که با شرکت های مختلف تعامل وجود داشته 
باشد. ولی اینکه گفته شود چون شرکت های خارجی در کشور حضور 
ندارند کار روی زمین می ماند، سیاست اشتباهی است. حداقل به عینه 
ما در یکی دو میدان بزرگ نفتی این تجربه را داریم که منتظر شرکت 
های خارجی شدیم و ضربه خوردیم. اگر شرکت خارجی وارد نمی شود 

نباید کار متوقف شود؛ با توان داخلی هم می توان کار را پیش برد.

شبکه راشا تودی تحليل کرد؛
آيا عرضه سهام آرامکو می تواند اوپک را نابود کند؟

بازار جهانی نفت در چند هفته آینده به 
عرصه هایی ناشــناخته وارد می شود. پس از 
انقالب تولید نفت شــیل در آمریکا که قدرت 
اوپک و ثبات بــازار را تهدید کرد، یک خطر 

جدید در حال جان گرفتن است.
بــه گزارش شــبکه راشــا تــودی، 
عرضه ســهام شــرکت ســعودی آرامکو 
ســهام  عرضه  بزرگ ترین  که  عربســتان 
در تاریخ به شــمار می آید، هم بر سازمان 
کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( تأثیر 
می گذارد و هم برای عربســتان، محمد بن 
ســلمان، ولیعهد این کشــور و کل شورای 
پیامدهایی  فــارس،  خلیج  همکاری هــای 
خواهد داشت.بیشتر تحلیلگران اعالم کردند 
که درباره امور مالــی آرامکو، قیمت گذاری 
آن و درآمدهای احتمالی برای عربســتان، 
چالش های بزرگی وجــود دارد. بانک های 
خودشان  مختص  قیمت گذاری  بین المللی، 
را برای آرامکو ارائه کرده اند و این مســئله 
نشان دهنده طیفی گســترده از قیمت های 
متفاوت اســت و فضا را بــرای گمانه زنی 
بــاز می کنــد. هم زمــان، اعالمیــه اولیه 
عرضه ســهام آرامکو نشــان دهنده برخی 

تهدیدهاســت که به نظر می رسد در بیشتر 
تحلیل هــا گنجانــده نشــده اند. تأثیر کند 
شدن رشد تقاضای نفت، پیامدهای قانونی 
احتمالی عرضه سهام آرامکو در بورس های 
نهادهای  احتمالــی  غربــی و بی عالقگی 
سرمایه گذاری آمریکایی و اروپایی از جمله 
این تهدیدها هســتند. مســائل مالی تنها 
یکی از مســائلی هستند که تحلیلگران آن 
را مرور می کنند. خطرهای قانونی، از جمله 

الیحه غرامت حمله ۱۱ سپتامبر در آمریکا، 
رویکــرد کنگــره آمریــکا و الیحه نوپک 
)مقابلــه با اوپک( در آمریکا می توانند آینده 
آرامکو را تهدید کنند.احتمال سرمایه گذاری 
در شــرکتی نفتی که ممکن است به دلیل 
اقدام های تروریســتی یا خشونت آمیز افراد 
ثالث مورد تعقیب قرار گیرد، شــاید مسئله 
جدیدی باشد، اما شرکت های نفتی همواره 
بوده اند.عربستان  حقوقی  پرونده های  هدف 

بــه عنوان بازیگر اصلــی در اوپک، پس از 
واگذاری ســهام آرامکو و برای اینکه بتواند 
یک شرکت ســهامی واقعی باشــد، ناچار 
خواهد بود در برخورد با بازار رفتار متفاوتی 
داشته باشد. ســهامداران همچنان خواهان 
افزایش سودآوری آرامکو و پرداخت مستمر 
ســود ســاالنه خواهند بود. در این شرکت 
چالش برانگیز، آرامکــو باید همزمان منافع 
دولت عربســتان و ســهامداران جدید خود 
را تأمین کند.ســعودی آرامکــو برای رفتار 

همانند یک غول نفتی واقعی، نیازمند تغییر 
در رویکرد، مدیریت و اهداف خود اســت. 
اگرچه این شرکت به طور رسمی و مستقیم 
تحــت مالکیت دولت عربســتان نیســت، 
همواره یکی از ابزارهای راهبرد ژئوپولیتیک 
و اقتصادی این کشور بوده است. تولید نفت 
و ســرمایه گذاری آرامکو همواره به روشنی 
به آینده عربســتان و همپیمانان آن وابسته 
بوده است.شــرکت آرامکو پــس از عرضه 
ســهام خود در بازار، باید این راهبرد را کنار 
بگذارد و این مســئله ســبب می شود این 
شرکت در مســیر تعارض با اهداف اوپک 
قرار گیرد. ســهامداران آرامکو خوشــحال 
نخواهند شد اگر حجم تولید آرامکو از سوی 
اعضای اوپک تعیین شــود. از سوی دیگر، 
اگر آرامکو تصمیــم بگیرد از اوپک پیروی 
نکند، قدرت این ســازمان نابود می شــود. 
هم اکنون مسئوالن عربستانی به شدت انکار 
می کنند که عرضه ســهام آرامکو تهدیدی 
بــرای اوپک به شــمار می آیــد، بنابراین، 
سهامداران و ســرمایه گذاران احتمالی باید 
پیش از ســرمایه گذاری در این شرکت، از 

این مسئله آگاه باشند.

غول های صنعت نفت و 
گاز جهان به دنبال فروش 
دارایی های قدیمی خود 

هستند تا بتوانند سرمایه گذاری 
پرسود در نقاط دیگر را 

تامین مالی کرده و رضایت 
سهامدارانی که خواستار 

انضباط سرمایه سخت گیرانه 
هستند را جلب کنند

اکسون موبیل قصد دارد 
دارایی هایی به ارزش ۱۵ 

میلیارد دالر را تا سال ۲۰۲۱ 
واگذار کند زیرا روی توسعه 

میادین نفتی در گویان و منطقه 
پرمیان آمریکا و همچنین 

پروژه های گاز در موزامبیک 
و خلیج مکزیکو متمرکز شده 

است

بیشتر تحلیلگران اعالم 
کردند که درباره 

امور مالی آرامکو، 
قیمت گذاری آن و 

درآمدهای احتمالی 
برای عربستان، 

چالش های بزرگی وجود 
دارد

علیرضا سلطانی
کارشناس اقتصاد انرژی

حاکمیت  تصمیــم 
کشــور در تغییر قیمت و 
نحــوه عرضــه بنزین در 
خطیر،  تصمیمی  کشــور، 
بزرگ، اما دیرهنگام برای 
می شود.  ارزیابی  کشــور 
که  اســت  این  واقعیــت 
اقتصاد کشــور دیگر توان 
ادامــه شــرایط کنونــی 

پرداخت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه بنزین را نداشــت. 
اگرچه بــه اعتقاد بســیاری از کارشناســان و حتی افکار 
عمومــی، اقدام حاکمیت در اتخاذ ایــن تصمیم زمانی که 
مردم با مشــکالت عدیده اقتصادی مواجه هستند، اقدامی 
درســت نبود، اما باید پذیرفت که این تصمیم در شــرایط 

حاضر انتخاب بین بد و بدتر بود.
بد تشــدید فشــارهای اقتصادی مردم است و بدتر 

شــرایط غیرقابل تحمــل پرداخت یارانه های ســنگین به 
مصــرف بنزین و فراینــد غیرقابل کنترل مصرف بنزین در 
کشــور اســت که اتفاقا هزینه آن را به صورت پایدار مردم 
باید پرداخت می کردند. شــرایطی کــه باید زودتر از این ها 
برای آن تدبیر می شــد، اما این مهم تاکنون به تاخیر افتاده 
و تداوم آن می توانست هزینه های سنگین اقتصادی و حتی 
سیاسی و اجتماعی به همراه داشته باشد. یارانه پرداختی به 
مصرف بنزین از ۷۷۰۰ میلیارد تومان در ســال ۹۴ )با نرخ 
دالر ۳۴۵۰ و مصــرف روزانــه ۶۷ میلیون تومان( به ۱۳۰ 
هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ )با نرخ دالر ۱۱ هزارتومانی 
و ۱۰۰ میلیــون لیتر مصرف روزانه( رســیده که به معنای 
افزایــش ۱۶ برابری اســت، یارانه هایی که عموما ســهم 

دهک های باالی جامعه است.
اقــدام به موقع و دوراندیشــانه مدیریت صنعت نفت 
در افزایــش تولید بنزین با راه اندازی پاالیشــگاه ســتاره 
خلیج فارس و بهسازی برخی دیگر پاالیشگاه ها، مشکالت 
ناشی از واردات بنزین در سال های اخیر هم زمان با تحمیل 
تحریم ها را کاهش داد و کشــور را باوجود مصرف باال به 

حد خودکفایی و حتی صادرات بنزین رســاند، اما این اقدام 
با توجه به شرایط قیمتی و مصرف باال شکننده بوده و بیم 
آن می رفت که کشــور تا دو سال آینده به گردونه واردات 

مجدد بنزین بازگردد.
اقدام حاکمیــت در اصالح قیمــت بنزین و نزدیک 
کــردن آن به قیمت واقعی جدای از اینکه از بار یارانه های 
بی هدف ناعادالنه می کاهد، بــه کاهش مصرف بنزین در 
کشــور نیز کمک می کند. کاهش مصــرف، به معنای باال 
رفتن ظرفیت صادراتی کشــور خواهد بود. در حال حاضر 
روزانه بیش از ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین در کشــور که عمدتا 
با استانداردهای بین المللی مطابقت دارد تولید می شود. این 
میزان تولید ظرفیت بزرگی در راستای عبور از خام فروشی 
نفت و میعانات گازی اســت که در سال های اخیر محقق 
شــده و می تواند فرصت خوبی برای کاهش آسیب پذیری 
اقتصــادی و کاهش مخاطــرات و چالش های ناشــی از 
اعمال تحریم ها و محدودیت های خارجی باشــد. متاسفانه 
در دو دهــه اخیر به رغم آگاهی نســبت به دالیل قیمتی و 
غیرقیمتــی مصرف بی رویه بنزین، اقــدام قابل توجهی در 

حوزه بهینه سازی مصرف سوخت در قالب تولید خودروهای 
کم مصرف و توســعه مناســب حمل ونقل عمومی صورت 
نگرفته است. رشد قاچاق بنزین به خارج از کشور به دنبال 
افزایش ســه برابری قیمت ارز در یک سال و نیم اخیر نیز 
به مشــکالت بنزینی کشور افزوده است. قاچاق سوخت از 
هر نوع آن به خصوص بنزین موجب می شود ساالنه هزاران 
میلیارد تومان از منابع کشور در قالب یارانه سوخت به جیب 
دالالن و اتباع کشورهای خارجی برود در حالی که با تدبیر 
و اقدام مناسب می توان این شرایط را به نفع کشور از طریق 

صادرات بنزین تغییر داد.
در صورتی که اقــدام اخیر حاکمیت منجر به کاهش 
۲۰ درصدی مصرف بنزین در کشــور )از ۱۰۰ میلیون لیتر 
در روز به ۸۰ میلیون لیتر( شــود، روزانه ظرفیتی به میزان 
۲۰ میلیون لیتر صادرات برای کشــور فراهم می شود که با 
فروش آن به قیمــت حداقل ۵ هزار تومان )قیمت نزدیک 
به فوب خلیج فارس که هم اکنون هر لیتر تقریبا ۴۵ ســنت 
یا ۵۲۰۰ تومان اســت(، روزانه درآمدی به میزان ۹ میلیون 
دالر )۱۰۳ میلیارد تومان( به صورت ناخالص ایجاد می کند. 

این رقم با احتســاب دالر ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی در یک 
ســال بالغ بر ۳۷ هزار و ۷۰۰ میلیــارد تومان معادل ۳/۳ 
میلیارد دالر خواهد شــد که رقم قابل توجهی در توســعه 
صادرات فرآورده های نفتی و تامین منابع مالی برای کشور 
خواهد بود، بنابراین اصالح قیمتی نه تنها به قاچاق گسترده 
بنزین بــه خارج از کشــور پایان می دهــد، بلکه ظرفیت 
صادراتی و درآمدزایی با ارزش افزوده باال را برای کشــور 
فراهم می کند، اما توســعه ظرفیت صادراتی بنزین کشور 
نباید صرفا به سیاست های اصالح قیمت و کاهش شکاف 
قیمتی بنزین داخلی و خارجی محدود شود، بلکه مجموعه 
حاکمیت کشور باید بهینه ســازی مصرف سوخت با هدف 
کاهش مصرف بنزین را در دیگر حوزه ها به خصوص تولید 
و عرضه خودروهای کم مصرف، تولید و عرضه خودروهای 
گازسوز و توســعه حمل ونقل عمومی نیز دنبال کند. ایجاد 
و توســعه ظرفیت صادراتی بنزین کشور در گرو یک بسته 
سیاســتی جامع اعم از سیاســت های قیمتی و زیرساختی 
مصرف اســت که توجه به آن در شرایط حاضر بیش از هر 

زمان دیگری احساس می شود.

فرصت صادرات به جای هزينه قاچاق بنزين



هفته نامه رسارسی
 صاحب امتياز،  مد  ير مسوول  و سرد  بير: 

احمد   مد  د  ي طائمه
(madadi.ahmad1@gmail.com)

   د  بير تحريريه:قاسم مد  د  ي
  مد  ير هنري:هاد  ي قهرماني

  مد  ير بازرگانی: محسن آقايی شکيب

    نشاني: تهران- خيابان فاطمي-   خيابان يکم- كوچه سمند  ر - پالك 7 - واحد   سوم
     صند  وق پستي: 15875-3398   

    تلفن:88982228-88965531      فاكس: 88965408 
     چاپ: نشر چاپ اميد   ايرانيان

نشانی اينترنتی:
www.daneshenaft.ir 

 آدرس کانال تلگرامي: 
@daneshenaft

حضور هلدینگ خلیج فارس در ششمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی

 مدیریت ۴۰درصد بازار پتروشیمی کشور در دست 
هلدینگ خلیج فارس

معرفــی  نمایشــگاه  یازدهمیــن 
و  کشــور  ســرمایه گذاری  فرصت های 
ششــمین نمایشــگاه بین المللی بورس، 
ســازی  خصوصــی  و  بیمــه  بانــک، 
)kishinvex۲۰۱۹( از ۲۷ آبان مــاه بــا 
مشارکت ۳۰۰ شرکت داخلی و خارجی، 
در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش 
افتتاح شــد. در این نمایشــگاه »شرکت 
صنایع پتروشــیمی خلیج فــارس« نیز 
حضور داشت که طی ایام برگزاری، مورد 
توجه بســیاری از بازدیدکننــدگان قرار 
گرفت. همین امر کافی بود تا امســال، 
تندیس غرفه برتر »یازدهمین نمایشگاه 
معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور 
و ششمین نمایشــگاه بین المللی بورس، 
بانــک، بیمــه و خصوصی ســازی« به 
شرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس 

اهدا شود.
غرفه شــرکت صنایع پتروشــیمی 
خلیــج فــارس، طــی ایــن چنــد روز 
برنامه هــای مختلفــی را در داخــل و 
حاشــیه نمایشــگاه برگزار کــرد که با 
اســتقبال مراجعــان و اصحاب رســانه 
همراه بود. در ســومین روز از نمایشگاه 
kishinvex۲۰۱۹ جعفر ربیعی مدیرعامل 
شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، 
در یک نشست خبری میزبان خبرنگاران 
بــود و مدیرعامل هلدینگ پتروشــیمی 
ارائه آخرین فعالیت های  خلیج فارس به 
این شــرکت بزرگ بورسی پرداخت. وی 
ضمن اعالم وضعیت مطلوب این شرکت 
در زمینه تولید، فروش و صادرات گفت: 
در حال حاضر فارس، ۴۰ درصد صنعت 
پتروشیمی کشور را مدیریت می کند که 
این موضوع ســبب شــده تا ۴۰ درصد 

پتروشیمی  محصوالت  انواع  صادرات 
کشــور نیــز از طریــق شــرکت های 
زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس انجام 

شود. 
ربیعــی با اشــاره بــه تولید طیف 
وســیعی از محصوالت پتروشــیمی در 
از  افــزود:  هلدینگ  زیرمجموعه هــای 
آنجاکه شــرکت پتروشیمی خلیج فارس 
نقــش تعییــن کننــده ای در تامین نیاز 
صنایــع پایین دســت پتروشــیمی دارد، 
حضــور خــود را در بــورس کاال را نیز 
افزایش داده تا جایی که شــاهد فزونی 
عرضه محصوالت پتروشــیمی نسبت به 

تقاضای آن در برخی روزها هستیم.
صنایــع  شــرکت  مدیرعامــل 
پتروشیمی خلیج فارس با مناسب توصیف 
کردن روند تولید و صادرات در بزرگترین 
هلدینگ پتروشیمی کشور گفت: باوجود 
تحریم ها، امــور صادرات به خوبی انجام 
می شــود و بازگشــت ارز پتروشیمی ها 
به ســامانه نیما نیز ســبب شده تا شاهد 

آرامش در جو بازار ارز باشیم.

وی در خصــوص عرضــه ســایر 
زیرمجموعه هــای هلدینــگ در بورس 
گفت: خوشــبختانه در ســال گذشته و 
جاری دو شرکت سرآمد یعنی پتروشیمی 
پــارس و نــوری را در بــورس عرضه 
کردیم که هم برای بازار ســرمایه و هم 
ســهامداران خاطره خوشــی را برجای 
گذاشــت. ربیعی افزود: البتــه از آنجاکه 
اســتراتژی هلدینگ خلیج فارس حضور 
حداکثری در بازار ســرمایه است، در نظر 
داریم دو پتروشیمی دیگر را تا پایان سال 
وارد بورس کنیم. امور پذیرش پتروشیمی 
تندگویان و ارومیه، دو شــرکتی که قرار 
اســت وارد بورس شوند، به خوبی انجام 

شده است. 
ربیعی همچنین ابراز امیدواری کرد 
پتروشــیمی آریاساسول نیز تا  پایان سال 
جاری، به همراه دو شــرکت دیگر، وارد 

بورس شود.
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس در خصوص افزایش سرمایه 
این شــرکت نیز گفت: همانطور که در 
مجمع اخیر شرکت قول افزایش سرمایه 

طــی دو ماه آینده را دادیم، اکنون اعالم 
می کنم که این پــروژه قطعا تا یک ماه 
آینده انجام می شود و سرمایه شرکت از 
۹۱۵۰ میلیارد تومان به ۱۵ هزار میلیارد 
تومان افزایش می یابد. گفتنی است این 
افزایش سرمایه از محل سود انباشته بوده 
و تمام افرادی که در این زمان سهامدار 
شــرکت باشــند مشــمول این افزایش 
برنامه هایی که  از  می شــوند.یکی دیگر 
شرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس 
طــی این چنــد روز انجــام داد، برپایی 
پنل های تخصصی با حضور کارشناسان 
و صاحب نظــران حوزه های مختلف بود. 
یکــی از پنل هایی کــه در آخرین روز از 
این نمایشــگاه برگزار شد، »تامین مالی 
و مشارکت در توســعه پروژه های نفت، 
گاز و پتروشــیمی« بــود کــه با حضور 
جعفر ربیعی مدیرعامل شــرکت صنایع 

پتروشــیمی خلیج فــارس، حجت اهلل 
میرزایی معــاون اقتصادی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، ســیدعلی حسینی 
معــاون بورس انــرژی، رضــا عبادزاده 
مدیرعامل شــرکت تجارت صنعت خلیج 
فارس، قاسم محسنی مدیرعامل شرکت 
رتبه بندی برهان، روح اهلل حســینی مقدم 
مدیرعامل تامین ســرمایه ملت و محمد 
وطن پور مدیرعامل شرکت تامین سرمایه 
سپهر، برگزار شد. در این پنل تخصصی، 
جعفر ربیعی با اشاره به برگزاری پنل های 
مختلــف در این نمایشــگاه، بیان کرد: 
بحث تامین مالی برای پروژه های بزرگ، 
همیشــه یکی از دغدغه های کشور بوده 
است. در زمانی که همه پروژه های کشور 
دولتی بوده و تامین مالی از طریق بودجه 
دولت انجام می شــد. یعنــی دولت پول 
نفت را یا بخشی از درآمدهای خود را به 
اجرای پروژه های بزرگ کشور اختصاص 
می داد.به تدریــج محدودیت ها و مخارج 
دولت بیشــتر شــده و از طرف دیگر نیز 
تعداد طرح ها و پروژه هــا رو به افزایش 

اســت و وابستگی این پروژه ها به بودجه 
پروژه ها  بنابراین  دولت کمتر می شــود. 
باید منابع مالی خــود را از جای دیگری 

تامین کنند.
وی با تاکید بــر اینکه پروژه های 
نفــت، گاز و پتروشــیمی، پروژه هــای 
ســرمایه بری هستند و ســرمایه زیادی 
باید صرف این پروژه ها شــود تا به اتمام 
برسد که بخشــی از این منابع نیز منابع 
ارزی هستند، خاطرنشان کرد: این منابع 
ارزی از کجــا باید تامین شــود. این را 
هم باید یادآور شــد که سال هاســت ما 
در شــرایط تحریم قرار داریم. یعنی در 
شــرایط عادی می توانســتیم بخشی از 
ســرمایه را از خارج از کشور وارد کنیم. 
در شــرایط تحریمــی آن منابــع نیز با 
محدودیت های شدیدی مواجه می شود و 
از منابع خارجی محروم می شویم. سوال 
این است که آیا در این شرایط پروژه ای 
اجرایی می شــود؟ و اگر پاسخ این سوال 
مثبت باشد این ســوال پیش می آید که 
هزینــه آن چگونه تامین می شــود. این 
ســوال برای کسانی که متولی توسعه در 
کشــور هستند سوالی کلیدی است و اگر 
به این ســوال پاسخ ندهند شاید بخشی 
از کارشــان را نتوانســته اند انجام دهند. 
مدیرعامل شــرکت صنایع پتروشــیمی 
خلیج فــارس، گفت: اگــر در هلدینگ 
خلیج فارس نتوانیم به این ســوال پاسخ 
دهیم که آیا منابعی برای توسعه پروژه ها 
داریم، نمی توانیم وارد توسعه شویم و اگر 
ما وارد توسعه نشــویم یعنی کشور وارد 
توسعه نشده است و هیچ صنعتی توسعه 
پیدا نمی کند و کشــور کامال عقب افتاده 

می شود.

ورود پتروشيمی اروميه به بورس در ۶ماه آينده

 افزايش سرمايه 75درصدی در دستور کار پترول
مدیرعامل پترول از ورود پتروشــیمی ارومیه تا ســه ماهه ابتدایی 
ســال آینده و همچنین راه اندازی طرح اوره لردگان و پلی پروپیلن ایالم 

در بهمن ماه خبر داد.
رسول اشــرف زاده مدیرعامل پترول در حاشــیه نمایشگاه کیش 
اینوکس، با اشــاره به ســرعت بخشــیدن در راه اندازی سه طرح اوره 
آمونیــاک اردگان، PP ارومیــه و اولفین ایالم، گفــت: راه اندازی اوره 
لردگان در سه فاز تعریف شد که فاز اول در مدار قرار گرفتن تاسیسات 
جانبی بود که از پیش آماده شده بود. فاز دوم ایمنی است که مهمترین 
نقطه برای راه اندازی که در این مرحله نیز کوره ها روشن شده و نهایتا 

در مدار تولید قرار گرفتن آمونیاک تا ماه آینده است.
اشرف زاده با بیان اینکه در نتیجه ما در بهمن ماه سال جاری شاهد 
بهره بــرداری و راه اندازی این واحد خواهیم بود، ادامه داد: یک میلیون و 

۶۰۰ هزار تن به ظرفیت تولید این محصول در کشور می افزاید.
مدیرعامل پترول در ادامه به ورود پتروشــیمی ارومیه به بورس تا 
سه ماهه اول سال آینده اشاره کرد و گفت: در گذشته این واحد زیان ده 
بود اما قریب به چهار ســال است که به ســوددهی رسیده و امیدواریم 
با تالش های انجام شــده در سه ماهه ابتدایی ســال آینده سهام این 

پتروشیمی نیز در بورس عرضه شود.
اشــرف زاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت نیز گفت: در حال 
حاضر ســرمایه شــرکت بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان است که در نظر 
داریم تا پایان ســال این رقم را به ۳۵۰۰ میلیارد تومان افزایش دهیم. 

گفتنی است این افزایش سرمایه از محل مطالبات و سود انباشته خواهد 
بود.

وی بااشــاره به راه اندازی واحد اولفین ایــالم، ادامه داد: از آنجاکه 
خوراک اصلی واحد پلی اتیلن، اولفین است، ما در دستور کار خود تسریع 

در راه اندازی واحد اولفین را داشــتیم کــه این واحد نیز اخیرا در مرحله 
پیش راه اندازی قرار گرفته است.

به گفتــه مدیرعامل پترول، در بهمن ماه ســال جاری، این واحد 
پتروشیمی بصورت کامل در مدار تولید قرار خواهد گرفت که به میزان 

۵۰۰ هزار تن به ظرفیت تولید پلی اتیلن در کشور افزوده می شود.
مدیرعامل پترول به تکمیل طرح های پتروشیمی صدف عسلویه و 
الســتیک مصنوعی این مجموعه اشاره کرد و گفت: یکی از مهم ترین 
چالش های این دو مجموعه، تامیــن نیازهای ارزی و ریالی بود که در 
روزهای اخیر این مهم انجام شد و بالغ بر ۹۰ میلیون یورو تامین شد و 

البته ۲۸۰ میلیارد ریال نیز بصورت ریالی فراهم شد. 
اشرف زاده ضمن تاکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش در صنایع 
پتروشیمی، افزود: از ابتدا در تالش بودیم تا بحث تکمیل زنجیره ارزش 
در طرح های پترول دیده شود چراکه محصوالت پایین دست پتروشیمی 
از ارزش افزوده بیشــتری برخوردارند که این امر می تواند ســودآوری 

پترول را تحت تاثیر قرار دهد.
به گفته اشــرف زاده تکمیل زنجیره ارزش چهار مزیت دارد که از 
جمله آن ها می توان به ســرمایه گذاری پایین و رغبت بخش خصوصی 
در مشــارکت برای تامین مالی و عدم نیازمندی به نیروهای متخصص 
با سطح باال اشــاره کرد. همچنین ارزش افزوده باال و نرخ قابل قبول 
بازگشت ســرمایه در این طرح ها از دیگر مزایای تکمیل زنجیره ارزش 

صنایع پایین دست پتروشیمی است.

مدیرعامل شرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس: 
باوجود تحریم ها، امور 

صادرات به خوبی انجام 
می شود و بازگشت ارز 
پتروشیمی ها به سامانه 

نیما نیز سبب شده تا شاهد 
آرامش در جو بازار ارز  

باشیم

در این نمایشگاه، تندیس 
غرفه برتر »یازدهمین 

نمایشگاه معرفی 
فرصت های سرمایه گذاری 
کشور و ششمین نمایشگاه 
بین المللی بورس، بانک، 

بیمه و خصوصی سازی« به 
شرکت صنایع پتروشیمی 

خلیج فارس اهدا شد

مهندس ربیعی: همانطور که 
در مجمع اخیر شرکت قول 
افزایش سرمایه طی دو ماه 

آینده را دادیم، اکنون اعالم 
می کنم که این پروژه قطعا تا 

یک ماه آینده انجام می شود و 
سرمایه شرکت از 9۱۵۰ میلیارد 

تومان به ۱۵ هزار میلیارد 
تومان افزایش می یابد


