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سيستان ،امروز مشكل دارد

كه در تاريخ آن منطقه بيس��ابقه اس��ت اما مردم ،امروز
گرفتارند و نيازمندند .همان فرد روستايي ميگفت وقتي
س��ال  49خشكس��الي آمد ،خيليها مهاجرت كردند اما
خيليها هم اينجا ماندن��د و حكومت ،روزه��ا اين عده را
ميبرد كه رودخانهها را اليروبي كنند ،رودخانهاي كه آبي
هم نداشت .بعداز ظهر هم يك كيسه گندم به همين افراد
ميداد كه با آن ارتزاق كنند .امروز دقيقا شرايط  50سال
قبلراداريمويكيازمهمترينخواستههايمردمايناست
كه يك كيسه آرد داشته باش��ند كه حداقل ،از گرسنگي
نميرند .نيازها در منطقه سيستان فوقالعاده زياد است و
شرايط فوقالعاده سخت است .به وزير كشور هم گفتم كه
براي حل مساله زابل در دولت مرحوم آيتاهلل رفسنجاني،
كارخيليخوبيانجامدادندواگرچهبرداشتيازيكتجربه
بينالمللي بود كه بوميسازي شده بود .اينكه يك سازمان
عمران و توسعه سيستان ايجاد كردند كه حدود 8وزير هم
عضو اين س��ازمان بودند و قرار بود اين سازمان با توجه به
شرايطخاصآنمنطقهواكوسيستمسيستانبرنامههاي
توسعهايخودرااجراكندوليمتاسفانهاينسازمانمنحل
شد كه اقدام بس��يار بدي هم بود .امروز توسعه سيستان
راهي ندارد جز اينكه يك س��ازمان توسعهاي ،مانند يك
دولت در اينجا ايجاد ش��ده و باق��ي كار را به عهده بگيرد،
در غير اين صورت با اين پراكندهكاري دستگاهها و با اين
ظرفيتهاي مديريتي بعيد ميدانم گشايش��ي در حال
مردم انجام شود .بعد از وقوع زلزله كرمانشاه ،همه حكومت
بسيج ش��د و خود مقام معظم رهبري و نمايندگانشان
ورود پيدا كردند تا بتوانند گوشهاي از آالم مردم را تسكين
بدهند .سيس��تان امروز هم همين وضع را دارد .سيستان
امروز ،نيازمن��د توجه ويژه تمام اركان نظام اس��ت و همه
بايد توجه كنند كه كاري براي مردم انج��ام دهند .مردم
وقتي ناني براي خوردن نداشته باشند و جايي براي زندگي
نداشته باش��ند ،ايماني هم باقي نميماند؛ گورستان كه
سهلاستهرجايديگرهمميروندوميخوابند.

اروپا در مسير متفاوت

هر كشوري بايد سهم خود را در عرصه بينالملل بپردازد.
س��اير كش��ورها هم در مقابل احس��اس ميكنند ديگر
ضرورتي ندارد از سياستهاي امريكا پيروي كنند .مساله
برجام و همراهي كش��ورهاي اروپايي با ايران براي تداوم
و اجراي آن يك آزمون بزرگ در عص��ر ترامپ براي اروپا
است.قدرتهاياروپايياينكبايدنشاندهندكهتوانايي
گرفتن تصميمهاي مس��تقل و بدون توج��ه و تبعيت از
امريكا را دارند .با اينكه قيمت جهاني نفت هميشه به دالر
تعيين ميشده است اين كش��ورها براي اثبات حمايت
عملي خود از برجام ميتوانند نفت اي��ران را با ارزهايي به
غير از دالر خريداري كنند .چالش برجام فرصتي جديد
براي ورود به دوران پساامريكايي اس��ت كه اتحاديه اروپا
و س��اير قطبهاي نوظهور اقتص��ادي مانند چين و هند
بتوانند نظم جدي��دي را در غياب امريكا ش��كل دهند و
تصميماتيبهنفعهمهكشورهايجهانبگيرند.

بنگاهها

بودجه اتمام ۷۶هزار طرح نيمهتمام
چقدر است؟

صادق يزداني ،معاون منطقهاي انجمن بينالمللي مهندسي
هزينه ( )AACEگفت كه اتمام  ۷۶هزار طرح نيمهتمام در
كشور نيازمند  ۵۰۰هزار ميليارد تومان بودجه است كه اين
امر از توان دولت خارج است ۸ .ماه پيش انجمن بينالمللي
مهندسي هزينه دفتر خود با هدف ارايه راهكارهاي مديريت
كسب و كارها در شرايط عادي و غيرعادي در تهران گشود.
وي با بيان اينكه ،براساس تجربه  ۴۰ساله بينالمللي برنامه
ميان مدت و بلندمدتي را براي مديري��ت هزينهها در ايران
طراحي كردهايم ،اظهار داشت :در حال حاضر بيش از ۷۶هزار
طرح نيمهتمام در استانهاي ايران با سني باالتر از  ۱۳سال
وجود دارد؛ نكته مهم آن است كه با توجه به شتاب فناوري،
بسياري از اين طرحها ديگر توجيه روز اول را ندارند و نيازمند
بازنگري در اجرا هس��تند .معاون منطقهاي  AACEگفت:
دولت توان اتمام تمامي اين طرحها را ندارد؛ نكته مهم ديگر
اين اس��ت كه محصوالتي كه قرار ب��ود در اين طرحها توليد
شوندياواردميشوندياباكااليديگريجايگزينشدهاند.

فعاليت واحد صنعتي در ارس
موفقيت بزرگي است

استاندار آذربايجان شرقي در سومين نشست كميسيون
برنامهريزي ،هماهنگي و نظارت بر مب��ارزه با قاچاق كاال و
ارز اس��تان در ارس گفت :فعالي��ت  117واحد صنعتي در
ارس موفقيت بزرگي براي استان است .مجيد خدابخش
با تاكيد بر ل��زوم بهره من��دي از مزيته��اي مناطق آزاد
در رونق اقتصاد اس��تاني و ملي ،گف��ت :ارس طبق قوانين
مناط��ق آزاد فعاليت ميكن��د و هيچ منطق��ه آزادي اين
ميزان واحد توليدي ندارد .مناطق آزاد براي ايجاد اشتغال
و افزايش جذب س��رمايهگذاري داخل��ي و خارجي بايد از
ضوابط قانوني و بروكراس��ي داخل كش��ور دور شوند .وي
با بيان اينكه س��اير مناطق آزاد بيش��تر در حوزه تجاري
و گردش��گري فعال هس��تند ،تصريح كرد :تفاوت عمده
منطقه آزاد ارس با ساير مناطق ،فعاليت ارس در حوزههاي
مختلف از جمله صنع��ت ،توليد ،تجارت ،گردش��گري و
كشاورزي است .هماكنون جنگ اقتصادي به اوج رسيده
است و تجار ،بازرگانان و توليدكنندگان درخط مقدم اين
نبرد قرار دارن��د .تعطيلي واحدهاي توليدي و وابس��تگي
كشور به خارج ،هدف دش��من از تشديد تحريمهاست .در
اين جنگ اقتصادي با محتكران و سوءاس��تفادهكنندگان
برخورد جدي خواهد شد .خدابخش با اشاره به طرحهاي
جديد براي استخدام فارغالتحصيالن ،عنوان كرد :امسال
قانون كارورزي فرصت اس��تخدام و كسب مهارتآموزي
فارغالتحصي�لان در واحدهاي تولي��دي و قبول پرداخت
حق بيمه تا دو سال توسط دولت را فراهم كرده است .وي
در ادامه گفت :خوشبختانه واحدهاي توليدي با تكنولوژي
مدرنواشتغالزاييمناسبدراستاندرحالراهاندازيبوده
ونخبگاندانشگاهيدراينواحدهاجذبشدهاند.

نقشه امريكا براي نفت ،فوالد و
مس ايران

سهميهبندي و بنزين دونرخي بازميگردند؟

سناريوهايقيمتسوخت
اميرجديدي/اعتماد

گروه اقتصادي
آمارها از افزايش ميزان مصرف بنزين در كش��ور حكايت
دارد .رش��دي كه با افزايش گرماي هوا رابطه مستقيمي
دارد و اين روزها سرنش��ينان خودروهاي شخصي براي
خالصي از گرما با روش��ن كردن كولرخ��ودروي خود بر
ميزان مصرف بنزين افزودهاند .آمارهاي رس��مي شركت
ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران در خرداد ماه س��ال
ج��اري حكايت از رش��د  11.2درصدي مص��رف بنزين
نسبت به مدت مشابه س��ال قبل آن دارد .اين آمار نشان
ميدهد كه مجموع مصرف بنزين در خرداد ماه امس��ال
با ميانگين مصرف روزانه  ۸۳,۶ميلي��ون ليتر ،به بيش از
 ۲ميليارد و  ۵۰۰ميليون ليتر رس��يد .اين آمارها زماني
موردتوجهكارشناساننفتيقرارميگيردكهگزينههايي
همچون افزاي��ش گرماي هوا و س��فرهاي تابس��تاني را
به عنوان دو عامل افزايشدهنده مصرف در تابس��تان به
شتابدهندههايمصرفبهاراضافهكنيم.
آمار در سه ماهه بهار س��ال جاري با توجه به ركوردزني
مصرف بنزين در  13روز نوروز بهطور ميانگين روزانه ۸۵
ميليونو ۱۰۰هزارليتررسيدهاستكهبازهمدرمقايسه
با رقم ۷۷ميليون و ۴۰۰هزار ليتري مدت مشابه پارسال،
۱۰درصد رشد داشته اس��ت .آمارهاي كه نشان ميدهد
نبايد از كنار احتمال ركوردزني بنزين در تابس��تان سال
جاري به راحتي گذشت و همين ميزان مصرف است كه
برنامههاي مديريت مصرف بنزي��ن را ضروريتر از قبل
ميكند .كارشناس��ان نفتي عوامل ذكر ش��ده را دليلي
بر پيشبيني افزايش مي��زان مصرف بنزي��ن به حدود
100ميليون ليتر در روز در روزهاي گرم تابستان قلمداد
ميكنند و خواهان مديريت مص��رف بنزين از هماكنون
هستند .مديريتي كه تجربه سنوات گذشته را نيز با خود
همراه كرده اس��ت .اين گروه اگر چه افتتاح پااليش��گاه
س��تاره خليج فارس را به عنوان هاب اصلي توليد بنزين
كش��ور عاملي بر رفع نگرانيهاي مص��رف بنزين عنوان
ميكنند اما تاكيد ميكنند كه اي��ن نگرانيها تا زماني
كه بنزين توليدي اين پااليش��گاه طبق زمان اعالم شده
پاييز سال جاري  -به پيك خود رس��يده و وارد چرخهسوخت رساني ش��ود ،همچنان وجود دارد و گزينههاي
مديريت مصرف را علنيتر از هميش��ه به رخ ميكش��د.
روالي كه به نظر ميرس��د به خوبي روي ميز دولتمردان
نفتي قرار دارد و نخستين پالس آن با رونمايي كارتهاي
س��وخت جديدي كه روز گذشته از س��وي شركت ملي
پخش فرآوردههاي نفتي انجام شد ،منعكس شده است.
كارتهاي سوخت جديد طبق اعالم شركت نسل جديد
كارتخوانهاي عرضه س��وخت با هدف استفاده از كارت
سوخت خودروها ،تس��هيل در پرداخت هزينه از سوي
مش��تريان و كاهش هزينههاي دولت اس��ت اما برخي

از آگاهان نفتي گامه��اي اوليه ب��راي مديريت مصرف
سوخت و بازگشت به سهميهبندي سوخت است .البته
كارشناساننفتيهمچنانبرگزينههايخوداصراردارند
و به دولت پيشنهاد ميكنند تا اين روزهايي كه مصرف
سوخت هنوز به اوج خود نرسيده است با مديريت صحيح
كنترل مصرف بنزين را در اختيار خود گيرد .اين گروه
پيشنهاداتيراهمبرايدولتدارندوگزينههاييهمچون
بازگشت به دوران كارتهاي س��وخت و سهميهبندي
بنزين ،دونرخي شدن بنزين كه باز هم به مدد كارتهاي
سوخت امكان پذير اس��ت و قيمت سوخت در محدوده
مجاز هزار تومان و بعد از آن به هزار و 500تومان خواهد
رس��يد .گزينه دوم كه بنزين چند نرخي است و مجددا
ضرورت اس��تفاده از كارتهاي س��وخت را نيز در خود
مس��تتر دارد .در اي��ن روش ظاهرا قيمت س��وخت در
محدوده هزار و هزار و  500تومان و قيمت واقعي بنزين
تعيين و عرضه شود .راهكاري كه به نظر ميرسد برنامه
قبلي دولت براي رس��يدن قيمت به فوب خليج فارس
را ني��ز در خ��ود دارد .و در نهايت س��ومين گزينه بحث
آزادسازي قيمت بنزين است كه با واگذاري جايگاهها كه
ازبرنامههايقديميدولتاست،همراهيدارد.

ثبت ميكرد و دولت مجبور ب��ود براي ركوردزني مصرف
يارانه بيشتري را هزينه كند ،نخستين تصميم نفتي بعد
از وقفهاي طوالني دوب��اره به اجرا گذارده ش��د و افزايش
 15درصدي قيمت ساالنه بنزين كه از دولت ششم آغاز
شده و در اواخر دولت هشتم با دستور مجلسيها متوقف
شده بود ،به يكباره با اجراي هدفمندي يارانهها به شكلي
جديد آغاز شد .دولت وقت با توزيع كارتهاي سوخت و
سهميهبنديبنزينتصميمگرفتتامصرفرابهينهكرده
وبادراختيارگيريميزانمصرفبهصورتشفافگامهاي
بعدي مديريت اين فرآورده نفتي را فراهم كند .تصميمي
كه اگرچه اجراي آن فراز و فرودهاي زيادي داش��ت و بنا
به گفته عدهاي موفق نبود اما توانس��ت براي وزارت نفت
و ش��ركت پخش فراوردههاي نفتي ،دادههاي اطالعاتي
از ميزان دقيق مصرف در استانها و شهرهاي مختلف را
فراهم كند .هر چند اين اقدام در اجرا كاستيهاي زيادي
را به همراه داشت اما حداقل قيمت بنزين را به فوب خليج
فارس نزديك كرد و س��هميهبنديها هم توانست كمي
مصرف را مديريت كند .اين روال از خرداد ماه سال  94و
پس از اينكه قيمت بنزين معمولي در سطح هزار تومان
ثابت ماند و بنزين س��وپر نيز با قيمت هزار و  300تومان

مديرعامل شركتملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران:

دولتتعيين ميكند سوخت ،سهميهبندي يا دو نرخي شود

محمدرضا موسويخواه ،مديرعامل ش�ركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران در حاشيه
آغاز نصب نسل جديد سامانه هوشمند و كارتخوان در جايگاههاي سوخت كشور تاكيد كرد:
«اكنون بحث س�هميهبندي بنزين و عرضه 2نرخي آن مطرح نيس�ت و طبق قانون ،استفاده
از كارت سوخت الزامي اس�ت .ما فقط مجري قانونيم و دولت بايد در اين باره (سهميهبندي يا
عرضه سوخت با  2نرخ) تصميمگيري كند .براي هر خودرو شمارهگذاري شده ،كارت سوخت
صادرميشودو افرادي كه دريافت نكردهاند بايد ازطريق ادارههاي پست پيگيري كنند».
او همچنين گفت :درب�اره قاچاق گازوييل با ني�روي انتظامي مذاكره داش�تهايم و بطور دايم
همكاري ميكنيم .بيش از  30هزار كارت س�وخت مهاجر در اس�تان سيستان و بلوچستان
كشفشدهاست.
تجربههايگذشته
هر چند كه بنزي��ن يكي از فرآوردههاي نفتي اس��ت كه
شايد كمتر نقش��ي در اقتصاد بازي كند اما در كشور ما و
در سنوات گذشته توانسته اس��ت هر نوع تصميمگيري
در اين حوزه دماس��نج اقتصاد را حركت دهد .شايد يكي
از داليلي كه اين روزها نيز مس��ووالن نفتي كش��ور براي
تصميمگيري مديريت مصرف بنزين دس��ت به عصاتر
از قبل حركت ميكنند نيز تكيه بر تجربههاي گذش��ته
دارد و موجب ش��ده تا پيش از اعالم رسمي هر تصميمي
براي اين بخش ابتدا ميزان تاثيرپذيري اقتصاد از تصميم
نفتي دولت سنجيده شود .در سالهاي گذشته و زماني
كه مصرف بنزين دركشور ركوردزنيهاي كوتاهمدتي را

عرضه ش��د ،تغييري نكرد .رويهاي كه با كنار گذاش��تن
كارتهاي سوخت راكبان موجب شد تا مديريت مصرف
به يكباره رها ش��ده و مصرف دوباره روال افزايشي خود را
در پي بگيرد .شرايطي كه حداقل رشد  10درصدي را به
صورت س��االنه براي بنزين رقم زده است و شرايط فعلي
حتي افزايش همين رس��د دو رقم��ي را نيز پيشبيني
ميكند .البته پيش از اين و در روزهايي كه بودجه سال97
در سازمان مديريت و برنامهريزي تدوين ميشد ،برخي
اخبار از افزايش قيمت بنزين به  1500تومان خبر دادند
و اين رشد قيمت را نيز دليلي بر كنترل مصرف و كاهش
يارانه پرداختي دولت خواندند اما با مخالفت نمايندگان
مجلس شوراي اس�لامي اين افزايش قيمت روي نداد و

قيمت بنزين همچن��ان در حد همان ه��زار تومان براي
بنزين معمولي و هزار و  300توم��ان براي قيمت بنزين
سوپرحفظشد.
مديريتمصرفرويميزدولت
اگرچه اين روال در س��الهاي گذش��ته فش��ار زيادي بر
بودجه كشور وارد نكرد و به هر روي ميزان توليد و مصرف
روال خود را طي كرد اما در ماههاي گذش��ته و با افزايش
قيمت ارز يكي از مزيتهاي اجراي سهميهبندي بنزين و
قيمتگذاري فعلي بنزين زير سوال رفته است .مسووالن
نفتيكشوركهتوانستهبودندبااجرايسهميهبنديميزان
قاچاق س��وخت را كاهش داده و اين روال را غيراقتصادي
كنند ،با افزايش قيمت دالر و تفاوت قيمت س��وخت در
داخل و خارج از مرزهاي كش��ور مج��ددا جذابيتهاي
قاچاق سوخت مورد توجه قرار گرفته است و حتي برخي
مديران نفتي كشور افزايش ميزان مصرف بنزين در كشور
را هش��داري براي افزايش ميزان قاچاق ذكر ميكنند و
معتقدند كه دولت هماكنون بايد تصميمي براي مديريت
مصرف سوختدركشوربگيرد تاجذابيتهاي قاچاقاين
فرآورده را كاهش دهد .اين گ��روه دو راهكار را پيشروي
دولت ميگذارند .آنها معتقدند كه اين روزها زماني است
كه دولت بايد بين پرداخت يارانه به س��وخت و قاچاق آن
و مديريت هزينههاي دولتي يكي را انتخاب كند .ناگفته
پيداست كه دولت ميتواند تجربه ناتمام گذشته را مجددا
رويميزتصميمگيريبرگرداندوباپيگيريمجددجلوي
افزايش مصرف را بگي��رد .اين گروه حتي اعالم ميكنند
دولت ميتواند از مجلس مج��وز افزايش قيمت بنزين را
در حدي كه پيش از اين نيز اعمال ميشد كسب كرده و
همزمان با اجراي دور جديد سهيمهبندي قيمت بنزين
را نيز افزاي��ش دهد .اين گروه هرچن��د تبعات اقتصادي
و تورم حاصل از اين افزايش قيمت را نيز مورد توجه قرار
ميدهند اما تاكيد ميكنند هزينه و فاي��ده يارانهاي كه
دولت به س��وخت پرداخت ميكند ،ميتواند تورم ناشي
از افزايش قيمت را جبران ك��رده و اين تصميم مديريت
همهجانبهدولتراميطلبد.درهمينحالاگرچهتصميم
به بازگشت سهميهبندي و كارت سوخت مخالفاني دارد،
گروه ديگري نيز آزادس��ازي را گزينه اين روزهاي دولت
ميدانند و با اشاره به تصميم وزارت نفت براي آزادسازي
جايگاههايسوختاعالمميكنندكهشايدبهترينگزينه
اين روزهاي دولت آزادسازي قيمت بنزين است؛ تجربهاي
كه در كشورهاي ديگر هم انجام شده است .اگر اين روال
انجام ش��ود اگرچه ممكن اس��ت ش��اهد فروش بنزين
چندنرخيدركشورباشيماماحداقلاستانداردسازيهاي
جايگاهها را هم شاهد خواهيم بود .روالي كه اگر برنامه آن
در مجموعه نفتي كشور سابقهاي به طوالني پيادهسازي
سهميهبنديسوختندارداماكمترازآننيزنيست.

دنياي انرژي

نگاهاقتصاددان

به نام سهميهبندي

آماره��اي توليد و مص��رف بنزين
در كش��ور در حال��ي ركوردهاي
جدي��دي را ثبت كرده اس��ت كه
تازهترين اخبار از مي��زان افزايش
توليد بنزين كشور و يكسانسازي
عبدالحميدمعرفي توليد و مص��رف حداق��ل تا پنج
ماه ديگ��ر امكانپذير نيس��ت .در
همين حال فرا رس��يدن فصل گرما و سفرهاي تابستاني
نيز نويددهنده رشد مصرفي اس��ت كه اگر مديريت الزم
بر آن ص��ورت نگيرد ميتواند سيس��تم عرضه س��وخت
در كش��ور را دچار مخاطرات جديد كن��د؛ مخاطراتي كه
ميتواند با توجه ب��ه افزايش قيمت ارز ،قاچاق س��وخت
به خارج از كش��ور را نيز داراي مزيت كرده و مجددا شاهد
افزايش قاچاق سوخت در كشور شويم .به همين جهت به
نظر ميرسد دولت از هماكنون بايد براي مديريت مصرف
و جلوگيري از افزايش قاچاق تصميم بگيرد .پيش از اين
دولت با اجراي س��هميهبندي بنزين توانس��ت هم بانك
جديد اطالعاتي از مي��زان مصرف س��وخت را در اختيار
بگيرد و هم ميزان مص��رف را در بره��هاي از زمان كنترل
ش��د .اگرچه براي مديريت مصرف سوخت عالوه بر تكرار
مجدد س��هميهبندي بنزين گزينههاي ديگري همچون
چند نرخي شدن سوخت يا آزادسازي قيمت ،مورد توجه
گروهي از فعاالن است اما به نظر ميرسد در شرايط فعلي
دولت زماني براي آزمون و خطا كردن ندارد و بهتر است با

استنادبهتجربياتگذشتهاستارتدوبارهمديريتسوخت
را بزند و با شروع آن كمكم به فكر گزينههاي ديگر مديريت
مصرف باشد .هرگونه تغيير در قيمت بنزين به جهت تاثير
مستقيم آن روي تورم موجب ش��ده تا دولت براي اجراي
گزينههاي ديگر همچون آزادس��ازي قيمت بنزين تعلل
بيشتري از خود نشان دهد اما از آنجايي كه هر نوع تعلل در
مديريت ميتواند زيانهاي بيشتري را در آينده به اقتصاد
كشور وارد كند به نظر ميرسد اجراييترين گزينه در حال
حاضرسهميهبنديبنزينبهسياقگذشتهاست.گواينكه
درشرايطفعليمشكالتارزي،تورمونقدينگيجامعهنيز
گزينه سهميهبندي را اجراييترين گزينه ميدانند ،البته
دولت نبايد گزينه آزادس��ازي قيمت را فراموش كند .به
اين جهت به دولت پيشنهاد ميشود تا در ماههاي پيش
رو براي مديريت مصرف و جلوگيري از ركورد زني مجدد
مصرف بنزين سهميهبندي بنزين را در دستور كار خود
قرار دهد و پس از اينكه ميزان مصرف به يك روال با ثبات
نزديك شد به سمت آزادسازي يا ساير گزينههاي جديد
كارشناسي ش��ده پيش برود .بايد از دولت بخواهيم تا به
صورت فني نيز مديريت اين برنامهها را براي تداوم اجرا
مورد رصد قرار دهد چرا كه اقتصاد همواره عرضه و تقاضا
و تاثير آن بر بازارها را در نظر ميگيرد .به همين جهت در
شرايط حاضر سهميهبندي بر آزادسازي ارجحيت دارد
اما در كوتاهمدت و س��پس بايد به س��مت آزادسازي يا
گزينههايديگرپيشبرويم.

قيمت سوخت در دنيا 1/2 :در ايران  0/23دالر

جغرافياي قيمت بنزين

در شرايطي كه دوباره زمزمههايي از بازتعيين نرخهاي
بنزين و گازوييل شنيده ميشود ،نگاهي به بهاي منبع
انرژي در كشورهاي ديگر نشان ميدهد كه دالر دولتي
بنزين كشور را ارزان نگه داشته است ،در حالي كه بهاي
واقعي اين حامل انرژي ميتواند بيشتر باشد.
قيمت متوس��ط بنزين در جهان  1/17دالر در هر ليتر
(يكش��نبه) بود .با اين همه بهاي اين كاال در كشورهاي
گوناگ��ون بس��يار متفاوت اس��ت .در كل ،كش��ورهاي
ثروتمندتر قيمتهاي باالتر و كشورهايي با اقتصادهاي
ضعيفتر ،قيمته��اي پايينتري دارن��د .در اين ميان،
كش��ورهاي توليدكننده و صادركننده نفت قيمتهاي
بس��يار پايينتري براي بنزين در نظر ميگيرند .امريكا
در مورد بهاي نفت يك اس��تثنا اس��ت چراكه با وجود
اقتصادي پيش��رفته ،قيمتهاي پاييني ب��راي بنزين
مورد مص��رف جمعي��ت در نظر ميگي��رد .آنچه باعث
متفاوت بودن قيمتها در كش��ورهاي مختلف ميشود
عمدتا تفاوت نظامهاي مالياتي و يارانهاي اس��ت .تمام
كشورهاي واردكننده ،بنزين خود را از بازارهاي جهاني
تهيه ميكنند كه قيمتهاي مش��خصي دارد اما پس از
ورود ،عام�لان قيمتگذاري ش��اخصهاي خاص خود
را به كار ميگيرند .يكش��نبه همين هفته 52 ،كش��ور
بهاي بنزيني كمتر از  1دالر داش��تهاند .ايرانيان با دالر
 4200توماني ،بهاي  24س��نت را براي هر ليتر بنزين

ميپردازند ،گرچه موسس��اتي كه به��اي بنزين ايران را
بر اس��اس نرخهاي بازاري ميس��نجند ،هر ليتر بنزين
را در ايران  28سنت قيمت گذاش��تهاند .به اين ترتيب،
ايران اين هفته پس از ونزوئال كه بنزين  1س��نتي دارد،
دومين بنزين ارزان جهان را داش��ته اس��ت .بنزينهاي
ارزان بعدي را س��ودان ،كويت ،الجزاي��ر و اكوادور دارند.
اما «ارزاني» به درآمد نيز وابس��ته است .با مقايسه بهاي
بنزين نسبت به درآمد متوسط ،توان مالي خريد بنزين
مشخص ميشود .ونزوئالييها كه حداقل حقوق 16/14
دالري دارند ،باز هم در فهرس��ت تواناي��ي خريد بنزين
اولند .جايگاه دوم متعل��ق به كويت اس��ت و پس از آن
اياالت متحده ،لوگزامبورگ ،عربستان سعودي ،امارات
متحده عربي ،سوييس،استراليا ،كانادا و نروژ هستند.
جالب اينجاس��ت كه نروژ ،دومين بنزين گران دنيا را
در مقايس��ه دالري قيمتها دارد .بنزين  2/08دالري
نروژ  4س��نت ارزانتر از گرانترين بنزي��ن جهان در
روز يكشنبه بوده اس��ت .در اين روز بنزين در ايسلند و
هنگكنگ  2/12دالر بوده اس��ت .بدترين بخت براي
بنزين خريدن متعلق به هنديهاس��ت كه با حداقل
حقوق  4/77دالري ،براي هر ليت��ر بنزين  3/75دالر
ميپردازن��د .رتبههاي بد بعدي متعلق به پاكس��تان،
فيليپي��ن ،نيجري��ه (توليدكننده مهم نف��ت) ،مصر،
آفريقايجنوبي،تايلند،تركيهوبلغارستاناست.

مع��اون اول رييسجمهوري توقف ص��ادرات نفت ايران
توسط امريكا را ادعايي واهي و بيحساب دانست و گفت:
تالشوبرنامهريزيمابايددرنقطهمقابلاقدامهايامريكا
باشد و بايد تالش كنيم نفت مورد نياز كش��ور را توليد و
مازاد آن را صادر كنيم .اسحاق جهانگيري ،روز گذشته در
جريان سفر به استان اصفهان با اش��اره به اينكه بر اساس
اعالم امريكا ،وزارت خزانهداري اين كش��ور به اتاق جنگ
اقتصادي عليه ايران تبديل ش��ده است ،گفت :مهمترين
هدف امريكا اين اس��ت كه به اقتصاد ايران آسيب جدي
وارد كرده و ش��رايط زندگي را بر مردم ايران تنگ كند تا
دامنه نارضايتيهاي مردم گسترش يافته و امريكاييها
بتوانند اهداف ديگر خود را ني��ز دنبال كنند .وي با تاكيد
بر اينكه همه ما به عنوان مسووالن كشور و ملت ايران بايد
در مقابل راهبرد امريكا ،راهبرد مناسبي در پيش بگيريم،
افزود :ما بايد با مقاومت ،برنامهريزي دقيق و دقت نظر در
اجرا بتوانيم برنامههاي امريكا را با شكست مواجه كرده و
اقتصاد ايران را سرپا نگه داشته و زندگي مردم را از آسيب
مصون نگه داري��م .معاون اول رييسجمه��وري با بيان
اينكه امريكا ميخواهد صادرات نفت به عنوان مهمترين
درآمد ايران را تا آبانماه به صفر برساند ،تصريح كرد :البته
اين ادعايي واهي و بيحساب است و عملي شدن اين ادعا
نيازمند آن است كه كشورهاي ديگر ناچيز بودن خود را
در برابر امريكا بپذيرند و تس��ليم شوند .جهانگيري ادامه
داد :تالش و برنامهريزي ما بايد در نقطه مقابل اقدامهاي
امريكا باش��د و بايد تالش كنيم نفت مورد نياز كش��ور را
توليد و مازاد آن را صادر كنيم .معاون اول رييسجمهوري
عنوان كرد :هدف ديگر امريكا اين اس��ت ك��ه از صادرات
كاالهاي مهم صنعتي ايران جلوگيري كند و از صادرات
 ۴۵ميليارددالريكااليغيرنفتيكشورنظيرفوالد،مس
و صنايع پتروشيمي ممانعت به عمل آورد .وي با اشاره به
فشارهاي امريكا تصريح كرد :اگر موفق به صادرات شويم
هدف بعدي امريكا اين است كه اجازه ندهد به منابع مالي
حاصل از صادرات خود دس��ت پيدا كنيم و در اين مورد
نظام بانك جهاني را تحت فشار قرار دهد تا جابهجايي پول
براي ايران غيرممكن باشد كه البته ما براي اين مشكل نيز
راهكارهايي پيدا كردهايم كه با كشورهاي اروپايي ،چين و
روسيه مذاكراتي انجام شده تا بتوانيم جابهجايي پول را به
خوبيبهانجامبرسانيم.
جهانگيري با ابراز تاسف از كس��اني كه در اين شرايط به
دنبال سودجويي هستند ،گفت :متاسف ميشويم وقتي
كه ملت ايران در برابر دشمني مثل امريكا مبارزه ميكند،
عدهاي در داخل كش��ور به دنبال آن هستند كه چگونه
ميتوانند جيب ملت را غارت كنند ك��ه البته با اين عده
قليلهمبهشكلمناسببرخوردخواهدشد.پاد
راهكارمقابلهباتحريم،توليدباكيفيتاست
اسحاقجهانگيري،معاوناولرييسجمهوراظهارداشت:
راهكار مقابله با تحريم ،كار جه��ادي و توليد باكيفيت و
قيمت مناس��ب و جلوگي��ري از واردات كاالهايي كه در
داخل ايجاد ميكنيم .او از اصفهان به عنوان كانون اصلي
پيشرفت كشور در ادوار مختلف نام برد و گفت :هماكنون
استان اصفهان با اس��تقرار صنايع بزرگ فوالدي ،معدني
 tفلزي پتروشيمي ،پااليش��گاه ،صنايع كوچك و بزرگ
مهمتريناستانصنعتيكشوراست.كاهش ۷۵درصدي
برداش��ت آب در فوالد مباركه كار بسيار ستودني است و
من از تمام اقدامات و فعاليتهاي ش��ركت فوالد مباركه
به ويژه مديريت ش��ركت جناب دكتر س��بحاني تشكر
ميكنم .وي با درخواس��ت از مردم ،كشاورزان و صاحبان
صنايع جه��ت صرفهجويي در مصرف آب گف��ت :اگر در
بخش شرب ،صنعت و كش��اورزي كه بيشترين مصرف
آب را دارد 10 ،درصد صرفهجويي ش��ود ،كشور معضل
آب را نخواهد داشت و دش��تهاي كشور براي كشاورزي
حاصلخيزخواهدبود.
توليدفوالدايرانباالترازميانگينجهاني
محمد ش��ريعتمداري ،وزير صنعت ،معدن و تجارت در
آيين توسعه طرح فوالدس��ازي و نورد فوالد سبا ،گفت :از
سال  ۹۲تا به امروز ،توليد فوالد خام به  ۳۴ميليون تن در
كشور رسيده است .صنعت فوالد مباركه به صنعت سنگ
تارنگمعروفاستوزنجيرهوچرخهتوليدآنكاملاست
و وابستگي به خارج ندارد و امروز در فعاليتهاي صنعتي
 ۷استان فعال اس��ت .او با اشاره به فعاليتهاي اجتماعي
ش��ركت فوالد مباركه ،تصريح كرد :با وج��ود اينكه اين
شركت خود از كمآبي رنج ميبرد اما در بحثهاي مربوط
به آب منطقه نيز در حال كمك جدي است .از سال  ۹۲تا
به امروز ،سهم توليد فوالد خام به  ۳۴ميليون تن رسيده
است .اما تامين نيازهاي زيرساختي صنعت فوالد كشور
مهمترين چالش اين صنعت كشور است .شريعتمداري با
بيان اينكه در حوزه معدن خبرهاي خوشي در خصوص
شناسايي معادن جديدتر و مشخص شدن ميزان دقيق
ذخاير سنگ آهن كش��ور به زودي گوش خواهد رسيد،
يادآوريكرد:دركشور ۲۲درصدرشدتوليدفوالدراشاهد
بوديمكهنسبتبهميانگينجهانيبسيارباالتراست.
سهم ۵درصدي فوالدمباركه در صنعت
محمد ش��ريعتمداري ،وزير صنعت ،مع��دن و تجارت در
جريان افتتاح پروژههاي ش��ركت فوالد مباركه اصفهان
گفت :فوالد مبارك��ه اصفهان در زمينه اثرگ��ذاري حوزه
صنعت سهم  ۵درصدي دارد .فوالد مباركه زنجيره توليد
را تكميل كرده است .اين مجموعه به اقتصاد ملي خدمت
ويژه داشته و در  ۷استان حضور دارد .وزير صنعت ،معدن
و تجارت همچنين اظهار داش��ت ۴ :هزار شركت در كنار
اينمجموعهحضوردارندو ۲۸۰۰واحدصنعتيتجهيزات
مهندسي اين شركت را بوميس��ازي ميكنند .بر اساس
آمارها تاكن��ون  ۸۴درصد مجموعه دس��ت داخل بومي
ش��ده اس��ت .فوالد مباركه اصفهان قرار است به ظرفيت
 ۵۵ميليون تن در چشمانداز  ۱۴۰۴برسد .اين مجموعه
در ح��وزه فعاليتهاي اجتماعي س��هم ي��ك درصدي و
در بحث اثرگ��ذاري حوزه صنعت س��هم  ۵درصدي دارد.
شريعتمداري در ادامه با تاكيد بر نقش ارزنده شركت فوالد
مباركه اصفهان در مصرف بهينه افزود :تالشهاي خوبي
در حوزه ذخيره آب و اس��تفاده از پس��ماندها در منطقه
مباركهصورتگرفتكهميزانمصرفآبدراينمجموعه
رادرسالهاياخيربهيكهفتمكاهشدادهاست.

