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هدایت اهلل خادمی درباره اوضاع تولید و تامین 
دومین  ما  داشت:  اظهار  کشور  در  طبیعی  گاز 
در  و  هستیم  جهان  گازی  ذخایر  بزرگ  دارنده 
اول  رتبه  دنیا  در  هیدروکربوری  ذخایر  مجموع 
استفاده  درستی  به  سرمایه  این  از  ولی  داریم  را 
نکردیم، 28 مخزن مشترک با کشورهای همسایه 
عملکرد  آنها  توسعه  و  برداشت  برای  که  داریم 
خوبی نداشته ایم. مثال اگر عملکرد خودمان را با 
کشور کوچکی مثل قطر مقایسه کنیم این کشور 
را  ما  با  مشترک  مخازن  از  یکی  از  نیمی  فقط 
برای  فقط  مخزن  نصفه  همان  با  دارد  اختیار  در 
زیرساخت های مراسم جام جهانی فوتبال 2022، 
230 میلیارد دالر هزینه کرده است و بخش اعظم 
بازار گاز دنیا را نیز در دست دارد. این کشور تنها 
با برداشت از پارس جنوبی بازار ال ان جی دنیا را 
تسخیر کرده است، عربستان روی میادین مشترک 

از جمله فرزاد A و B کار می کند، عراق برداشت 
از مخازن غرب کارون را با جدیت دنبال می کند 

و ما همچنان لنگان لنگان پیش می رویم.
فقط  هم  نفت  فروش  در  ما  افزود:  وی 
منطقی  عملکرد  عدم  بنابراین  کردیم  خام فروشی 
بر اساس منافع ملی و حرفه ای و ناشایسته ساالری 
اکنون  و  کنیم  پیدا  اساسی  مشکالت  شده  باعث 

کشوری که دومین دارنده ذخایر گازی جهان را 
دارد نه تنها هیچ سهمی در بازار دنیا ندارد بلکه 
برای تامین نیاز خودش هم با مشکل مواجه است 
و باید کارخانجات و پتروشیمی ها را تعطیل و یا 

مازوت مصرف کند.
تصریح  مجلس  انرژی  کمیسیون  سابق  عضو 
توسعه  وارد  قطر  از  بعد  سال   21 ما  کرد: 
برابر  پارس جنوبی شدیم و این کشورها چندین 
ما برداشت داشته و اکنون ما فقط شعار می دهیم 
و پاسخگو نیستیم، به جای اینکه مشکل خودمان 
را حل کنیم، گفتیم اروپا امسال یخ می زند و تنها 
اسناد  طبق  کنیم.  سواپ  که  بود  این  برنامه مان 
باالدستی و برنامه هایی که وزارت نفت به مجلس 
سقف  به  باید  پیش  سال  چند  تا  بود  داده  ارائه 
تولید 5.5 میلیون بشکه تولید نفت می رسیدیم اما 

هیچ کار نکردیم.

وی با بیان اینکه مسئولین مطابق منافع ملی عمل 
بیهوده  فلرها  اکنون  کرد:  خاطرنشان  نمی کنند، 
می سوزند و باعث هدررفت منابع و آلودگی هوا 
می شوند، برای منازل هیچ انرژی دیگری غیر از 
گاز تعریف نکردیم و سبد انرژی را متنوع نکردیم 
فقط به منازل اعالم کردیم که گازرسانی را توسعه 
ایراد  مردم  به  دائم  دیگر  سوی  از  اما  می دهیم 

می گیریم که مصرف گاز باالست، سوال آینکه آیا 
باید هیزم و برق مصرف کنیم؟ در کشورهایی مثل 
هندوستان و چین و یا اروپا سبد انرژی را با برق 
آنها  با  را  خودمان  مصرف  ما  و  کرده اند  تعریف 
مقایسه می کنیم و می گوییم مصرف گاز در ایران 

باالست و مشکالت را گردن مردم می اندازیم.
کشوری  در  انرژی  مصرف  کرد:  تاکید  خادمی 
کارخانجات،  کند و  پیدا  توسعه  دارد  نظر  در  که 
صنعت و پتروشیمی احداث شود باید باال برود، 
انرژی ما مصرف  ما  برابر  همانگونه که چین 26 
از  منظور  و   نداریم  درست  مدیریت  ما  می کند، 
مدیریت در کشور ما افزایش برداشت از میادین 
نیست، منظور این است که در زمستان گاز و در 
کنیم.  را قطع  تابستان برق صنایع و کارخانجات 
در دنیایی که یک ساعت کار هم کشور را از رقبا 
جلو می اندازد ما به یکباره چندین ماه بخشی از 
کارخانجات را تعطیل و یا مازوت مصرف می کنیم 
و از سوی دیگر تنها راه ما این است که قیمت ها 

را پلکانی افزایش دهیم.
وی بیان داشت: پیک مصرف گاز در کشور ما 
حدود 850 میلیون متر مکعب در روز است، یعنی 
انرژی را  اگر سبد  برابر است و  تولید  با  مصرف 
میلییارد   2 به  نیاز  آینده  دهه  یک  تا  ندهیم  تغییر 
آینده  سال   16 و  داریم  گاز  روز  در  مکعب  متر 
این میزان به 3 میلیارد متر مکعب خواهد رسید و 
دومین دارنده بزرگ ذخایر گازی جهان باید گاز را 
وارد کند و این در حالی است که روسیه 19 درصد 
نداریم.  بازاری  ما  و  دارد  اختیار  در  را  دنیا  بازار 
برای  فرصت  بهترین  اوکراین  و  روسیه  جنگ 
استفاده  آن هم  از  اما  بود  گاز  زمینه  در  بازاریابی 
این  بود،  بحث سواپ  راهکارمان  تنها  و  نکردیم 

نشان از عدم پاسخگویی مجلس و دولت است.
اسناد  طبق  گفت:  مجلس  سابق  نماینده  این 
باالدستی ما باید در زمینه تولید برق به 100 هزار 
مشکل  به  تا  برسیم  شده  نصب  ظرفیت  مگاوت 
برنخوریم اما امروز هر تابستان با توجه به مصرف 
بخش  سراغ  دوباره  تامین  چالش  و  برق  باالی 
تولید و توقف فعالیت می رویم و این سیکل باطل 

هر سال ادامه دارد.

نفت و انرژی
راه حل ایران برای چالش انرژی

در زمستان قطع گاز و در تابستان گرفتن برق صنایع

دوشنبه 19  دی 1401      شماره  6450      سال بیست و پنجم 

تعرفه برق در فصول مختلف 
سال تغییر نمی کند

مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق 
ضمن اعالم عدم 
تعرفه های  تغییر 
تابستان  در  برق 
و زمستان گفت: 
الگوی  صرفا 
برق  مصرف 
و  تابستان  در 
متفاوت  زمستان 
است؛ به طوری که برای مناطق عادی در تابستان 
به سبب استفاده از وسایل سرمایشی و افزایش 
مصرف برق، 300 کیلووات ساعت است و در 
دوره غیرگرم الگوی 200 کیلووات ساعت تعیین 
مصرف  که  خانگی  مشترکان  یعنی  است.  شده 
باشد  ساعت  کیلووات   200 از  کمتر  برقشان 
این  بر  مازاد  مصارف  و  داشته  یارانه ای  تعرفه 
میزان مصرف به صورت پلکانی افزایشی محاسبه 
 80 موجود، حدود  آمارهای  اساس  بر  می شود. 
درصد از هموطنان کمتر از 200 کیلووات ساعت 
این  از  بیشتر  آنهایی که  برق مصرف می کنند و 
میزان مصرف دارند، در صورت کاهش مصرف، 

هزینه های قبض آنها کاسته خواهد شد.

ایران جزو ۵ کشور 
توربین ساز در جهان شد

اظهار  توانیر  شرکت  مدیرعامل  کردی  آرش 
کرد: جمعیت ما بعد از انقالب اسالمی 2.3 برابر 
شده و از 36 میلیون نفر به حدود 8۴ میلیون نفر 
بیش  برق  عرصه  در  خدمات  اما  است،  رسیده 

از 1۴ برابر در همه بخش ها رشد داشته است.
از  قبل  اینکه  بیان  با  توانیر  مدیرعامل شرکت 
ما ۷ هزار مگاوات  انقالب ظرفیت نصب شده 
بوده و امروز به 90 هزار مگاوات رسیده است، 
گفت: وابستگی مردم به این خدمت روز افزون 
تولید  رشد  برابر   13 حاضر  حال  در  و  شده 
داشته ایم و در منطقه و بین کشورهای خاورمیانه 

رتبه اول را داریم.
وی با اشاره به اینکه در مصرف برق 21 برابر 
سال  تابستان  کرد:  تصریح  داشته ایم،  افزایش 
داشتیم و خاموشی هایی  1۴00 محدودیت هایی 
استقرار  با  که  می شد  اعمال  خانگی  بخش  در 
محدودیت ها،  این  رفع  برای  سیزدهم  دولت 

برنامه ریزی خوبی صورت گرفت.
مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه ایران جزو 
5 کشور توربین ساز در دنیا است، افزود: قبل از 
انقالب برای تعویض روغن یک ترانسفورماتور 
می کردیم  استفاده  خارجی  کارشناسان  از  باید 
در  درصد   98 از  بیش  خودکفایی  به  امروز  اما 

ساخت تجهیزات رسیده ایم.
وی اظهار کرد: این رفع وابستگی شرایطی را 
با وجود تحریم های دشمنان و  آورد که  فراهم 
برق  صنعت  در  مشکلی  ما  اقتصادی،  محاصره 
نداشته باشیم و بتوانیم معضل 1۴00 را به نعمت 

1۴01 تبدیل کنیم.

صدور کارت سوخت 
غربالگیری می شود

هزار   35 روزانه  کرد:  اظهار  ساالری  جلیل 
کارت سوخت شخصی سازی می شود که هزینه 
باالیی دارد به همین منظور برنامه داریم تا برای 

صدور کارت سوخت غربالگیری کنیم.
پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
فرآورده های نفتی گفت: برخی دو یا سه مرتبه 
در زمان کوتاه درخواست صدور کارت سوخت 
نو  سوخت  کارت  صدور  در  اما  دارند،  المثنی 
شماره مشکلی نیست. ماهانه 300 تا 350 هزار 
در  جدید  سوخت  کارت  صدور  درخواست 

سامانه ثبت می شود.

چرا قیمت نفت در اوج 
زمستان سقوط کرد؟

روند نزولی بهای دو شاخص بین المللی بازار 
به گونه ای  کرد  پیدا  ادامه  گذشته  روز  در  نفت 
که قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا به ۷0دالر 

نزدیک شد.
مه  نا بر
ی  نک ها با
ی  کز مر
اعمال  برای 
ی  ست ها سیا
نه   ا سختگیر
و  ضدتورمی 
افزایش  همچنین 
برای  بازار  از  شیوع کرونا عمال تصویر جذابی 
معامله گران ترسیم نکرده است. در سمت عرضه 
نگرانی وجود ندارد؛ اعضای اوپک در ماه گذشته 
افزایش تولید قابل توجهی داشتند و بازار منتظر 
روانه شدن نفت آ مریکای جنوبی هم هست، اما 
تقاضایی وجود ندارد؛ در حالی چین از پیگیری 
آخرین  که  گفت  اقتصادی  بازگشایی  برنامه 
سهمیه صادراتی فرآورده های نفتی را لغو کرد. 
همچنین موج هوای گرمی که اروپا را درنوردیده 
سر پیکان نمودار قیمتی حامل های انرژی را به 
این حال سازمان  با  پایین چرخانده است،  سمت 
اطالعات انرژی آمریکا نفت برنت »92دالری« را 

برای نیمه 2023 پیش بینی کرده است.

ملی  شرکت  گازرسانی  امور  هماهنگی  مدیر 
ابتدای اجرای طرح پایش مصرف  گاز گفت: از 
گاز دستگاه های اجرایی و اماکن دولتی و عمومی 
کشور با هدف مدیریت انرژی و رعایت الگوی 
مصرف تاکنون، جریان گاز 1۴۴2 سازمان و نهاد 
صادرشده،  اخطارهای  پی  در  عمومی  و  دولتی 

قطع شده است.
با  همزمان  داشت:  اظهار  رحمانی  مسلم 
روزهای سرد سال و لزوم صرفه جویی مشترکان 
استانی  گاز  شرکت های  طبیعی،  گاز  مصرف  در 
همه  مصرف  پایش  به  اقدام  آذرماه،  ابتدای  از 
سازمان ها، اداره ها و مراکز دولتی، عمومی و .... 
کردند که در این ارتباط، از حدود 115 هزار و 
6۴9 پایش انجام شده تاکنون، بیش از 10 هزار و 
قطعی  مورد   1۴۴2 گاز،  قطع  اخطار  مورد   920
گاز صادر شده است و 129۴ سازمان از ورود به 

داخل سازمان ممانعت کردند که در صورت ادامه 
نظر،  مورد  دستگاه  با  برخورد  ضمن  روند،  این 
این  اعالم خواهد شد.  نیز  دستگاه ها  این  اسامی 
طرح همسو با اجرایی کردن بخش نامه صادره از 
سوی نهادهای حاکمیتی باالدست، وزارت نفت و 
نیز دستورعمل های ابالغی از سوی شرکت ملی 

گاز ایران انجام می شود.
ملی  شرکت  گازرسانی  امور  هماهنگی  مدیر 
ادواری  بازدیدهای  انجام  به  اشاره  با  ایران  گاز 
گاز  ملی  شرکت  کارشناسی  گروه های  سوی  از 
ایران، ضمن اعالم آغاز پایش مصرف گاز ویالها 
بعضی  در  از سکنه  خالی  ویالیی  و شهرک های 
در  درجه   18-21 دمای  رعایت  از  استان ها،  از 
راهروها  در  درجه   18 دمای  و  داخلی  فضای 
در  که  برد  نام  سرپوشیده  و  عمومی  فضاهای  و 
فرآیند بازدیدها مورد توجه و تأکید قرار می گیرد.

 قطع گاز بیش از ۱44۰ مرکز دولتی و عمومی پرمصرف

گمانه زنی هایی از افزایش نرخ حامل های انرژی 
بودجه  کسری  پوشش  برای  رسانه ای  فضای  در 
همگی  که  گمانه زنی هایی  است.  شده  مطرح 
قیمت  افزایش  گزینه  اگر  اما  شده اند.  »تکذیب« 
گزینه  نباشد؛  دولت  میز  روی  انرژی  حامل های 

جایگزین برای پوشش کسری بودجه چیست؟
کسری  از  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس 
۴00 هزار میلیارد تومانی بودجه امسال خبر داده 
و عنوان کرده که »در ناترازی بودجه انتظار داریم 
در  خوبی  احکام  دولت  آینده  سال  بودجه  در  تا 
نظر بگیرد تا بتوانیم این کسری بودجه را مدیریت 
کنیم.« پورابراهیمی اشاره ای به این »احکام خوب« 
از  گمانه زنی هایی  اما  نکرده،  مجلس  نظر  مد 
افزایش نرخ حامل های انرژی در فضای رسانه ای 
است.  شده  مطرح  بودجه  کسری  پوشش  برای 

گمانه زنی هایی که همگی »تکذیب« شده اند. 
عضو  مظفری،  رحیمی  عبدالعلی  مثال،  به طور 
اعالم  مجلس  انرژی  کمیسیون  هیات رییسه 
قیمت  افزایش  خصوص  در  بحثی  کرده»تاکنون 
بنزین  نفت،  آب،  گاز،  )برق،  انرژی  حامل های 
نشده  مطرح   1۴02 سال  بودجه  در  گازوییل(  و 
است. اگر تصمیم بر این باشد که توزیع عادالنه 
سرانه انرژی در کشور انجام شود باید در حوزه 
اقتصاد انرژی انقالبی صورت گیرد که کار بسیار 
انرژی  کمیسیون  عضو  این  البته  است.«  سنگینی 
مجلس گفته است:» اگر ما فشار عدالت انرژی را 
صرفا بر روی یکی از حامل های انرژی وارد کنیم 
است  ممکن  اما  شویم  موفق  حوزه  آن  در  شاید 
این بار به سمت سایر حامل های انرژی برده شود 

که خودش مشکل ساز خواهد بود.« 
مصرف  اعالمی  آمار های  آخرین  اساس  بر 
به  نسبت  درصدی   16 افزایش  با  بنزین  روزانه 
رسیده  لیتر  میلیون   111 به  پارسال  مشابه  مدت 
است. به گفته مسووالن مصرف بنزین کشور در 
در  تردد  پر  روز های  از  بعضی  در  فقط  گذشته 
فصل تابستان به این اعداد می رسید، اما ثبت این 
سفر های  و  خودرو ها  تردد  که  زمستان  در  ارقام 
پیدا  کاهش  مالحظه ای  قابل  نحو  به  شهری  بین 
است  سالی  تنها  امسال  و  بوده  بی سابقه  می کند، 
کاهش  زمستان  در  مصرف  گذشته،  برخالف  که 

نیافته است. 
این آمارها برخی شایعات را قوت بخشیده که 
مصرف  و  تولید  تعادل  حفظ  برای  دولت  شاید 
یکسو  از  بزند.  قیمتی  اصالح  به  دست  بنزین 
کسری  میزان  طرفی  از  و  کند  کنترل  را  مصرف 
بودجه دولت کاهش یابد. با این حال، مدیرعامل 
خصوص  در  نفتی  فرآورده های  پخش  شرکت 
شایعات افزایش نرخ بنزین در این باره گفته است 
که »هیچ گونه تصمیمی مبنی بر تغییر در سهمیه، 
سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین تاکنون اتخاذ 

نشده و این موضوعات مطرح نیست.«
قیمت  افزایش  اگر گزینه »شوک درمانی« و  اما 
گزینه  نباشد؛  دولت  میز  روی  انرژی  حامل های 
جایگزین برای پوشش کسری بودجه چیست؟ این 
سوال را با سه کارشناس اقتصادی مطرح کرده ایم. 
عزت اهلل یوسفیان مال، نماینده مجلس دوره دهم 

در این باره به »اعتماد« می گوید: همواره دولت ها 
در طول ۴3 سال گذشته در ایران با کسری بودجه 
سال  و  امسال  برای  قضیه  این  و  بوده اند  مواجه 
پیش و سال آینده هم نیست. به خصوص در دهه 
90 در ماه های آبان و آذر دغدغه اصلی دولت ها 
پرداخت حقوق فروردین ماه کارمندانش است و 
معموال ما شاهد اصالح بودجه در ماه های پایانی 

سال هستیم.
یوسفیان مال در ادامه گفت: بودجه به دو بخش 
سد سازی  و  ساختمان سازی  )راه سازی،  عمرانی 
و...( و بودجه جاری )حقوق پرسنل، هزینه های 
جاری و آبونمان و...( تقسیم می شود که معموال 
می دهد  رخ  جاری  بودجه  بخش  در  کسری ها 
اما  است.  بی زبان  عمرانی  بخش  که  حالی  در  و 
بخش مربوط به بودجه جاری زبان دارد و حتما 
باید در آخر هر ماه حقوق و مزایای پرسنل دولت 

واریز شود.
چگونگی  به  اشاره  با  مجلس  نماینده  این 
دولت  همتی   ۴00 تا   300 بودجه  کسری  تامین 
در سال 1۴01 خاطرنشان کرد: معموال در بخش 
اصالحات بودجه اینگونه است که بودجه مربوط 
آنجا  در  و  منتقل  جاری  بخش  به  را  عمرانی  به 
به  را  بی زبان  بودجه  اصل  در  می کنند.  مصرف 
دو  ایام  این  در  دولت  اغلب  و  می دهند  زبان دار 
از مجلس  با اخذ مجوز  یا می تواند  دارد  راهکار 
اینکه  یا  استقراض کند  بانک مرکزی  از خزانه و 
قانون بودجه سال 1۴01 را با اصالحی که انجام 

می دهد از عمرانی به جاری منتقل کند.
او در مورد احتمال افزایش قیمت بنزین در سال 
1۴02 نیز افزود: به هیچ وجه مردم و اقتصاد کشور 
ندارند. چرا که  را  قیمت ها  افزایش  بیشتر  تحمل 
افزایش سوخت در ایران منشأ گرانی هاست و در 
صورتی که چنین تصمیمی گرفته شود مشکالت 
عدیده ای برای کشور به وجود خواهد آمد و بعید 
 1۴02 سال  در  را  سیاست  این  دولت  که  است 

اجرایی کند.
اقدامات در  از  یوسفیان مال تصریح کرد: برخی 
متاسفانه  بنزین  سال های گذشته در بخش گرانی 
به صورت ناگهانی انجام گرفت که باعث تعجب 
به وجود  در کشور  هم  را  و مشکالتی  بود  همه 
که  دارند  آن  بر  سعی  دولت ها  همه  اما  آورد 
از خود  بنزین  در بخش  را  قیمت ها  افزایش  این 
که  نکته ای  اما  نگیرند.  گردن  را  آن  و  کنند  دور 
برخی  برداشتن  با  و   1۴01 سال  در  دارد  وجود 
از یارانه های ارزی و حذف دالر ۴200 تومانی و 
دالر نیمایی به اندازه کافی با گرانی های عجیب و 
امروز هم می بینیم مجددا  غریبی روبرو شدیم و 
این سیاست با نرخی جدیدتر و با نرخ 28 هزار و 
500 تومان اعمال شده است که باز هم حدود 12 

هزار تومان با ارز آزاد فاصله دارد.
او افزود: دولت هنوز نتوانسته مشکالت مربوط 
به گرانی ارز را جبران کند و هرگونه افزایش نرخ 
بنزین منجر به افزایش قیمت ها در تمامی حوزه ها 

خواهد شد.
عالمه  دانشگاه  اقتصاد  استاد  پازوکی،  مهدی 
بودجه  کسری  تامین  خصوص  در  طباطبایی 

مخارج  باید  دولت  که  است  باور  این  بر  دولت 
باره  این  او در  غیرضروری خود را کاهش دهد. 
اداره  گران  را  کشور  دولت  گفت:  »اعتماد«  به 
وجود  کشور  در  تحقیقاتی  موسسه  ده ها  می کند. 
عنوان  به  تنها  و  است  کارایی الزم  فاقد  که  دارد 
تحقیقاتی  موسسه  آن  نمونه  هستند.   دکان  یک 
دولت  اواخر  در  که  است  ریاست جمهوری  نهاد 
احمدی نژاد مجددا موسسه دیگری با نام موسسه 
بودجه  و  برنامه  سازمان  به  وابسته  که  نیاوران 
است را به نهاد ریاست جمهوری منتقل کردند و 
سوی  از  آینده نگری  موسسه  روحانی  دولت  در 
بنابراین  شد.  تشکیل  بودجه  و  برنامه  سازمان 
که  است  این  بودجه  کسری  کاهش  راهکار 

هزینه های غیرضرور برطرف شود.
دولتی  دانشگاه  یک  استان  هر  در  داد:  ادامه  او 
 ۷ قم  مانند  شهری  در  مثال  اما  می کند  کفایت 
مانند  شهری  یا   . دارد  وجود  دولتی  دانشگاه 
معنی  به  این  و  دارد  دولتی  دانشگاه  دو  گرمسار 
است.  کشور  در  مدرک سازی  کارخانه  گسترش 
بودجه  از کسری  برون رفت  برای  راه دولت  تنها 
در  صرفه جویی  و  غیرضروری  مخارج  کاهش 
منابع است تا دارایی های دولت مولد شود چرا که 
دولت ایران پس از دولت نروژ داراترین دولت بر 
روی کره زمین است و سوال این است که چرا 

این دارایی ها را نمی فروشند؟
شهرهای  در  اینکه  دیگر  مورد  افزود:  پازوکی 
اما  نیست  سازمانی  خانه های  به  نیازی  بزرگ 
هستند.  سازمانی  خانه های  این  دارای  نهادهایی 
این در حالی است که باید این خانه ها را بفروشند 

تا بخشی از کسری بودجه جبران شود.
قدرت اهلل امام وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه 
نیز معتقد است؛ نکته مهمی که در بخش افزایش 
بنزین وجود دارد در مورد حساسیت های  قیمت 
اجتماعی است که در جامعه نسبت به آن گسترش 
یافته و ما شاهد مسائل و مشکالت گوناگونی در 
خصوص افزایش نرخ بنزین در سال 1398 بودیم. 
با توجه به اتفاقات اخیر در کشور هرگونه افزایش 

قیمتی در حوزه بنزین ناپخته است.
میزان مصرف روزانه  افزود: در حال حاضر  او 
و  لیتر است  میلیون  بنزین در کشور حدود 100 
از  بنزین آزاد را  باشد که قیمت  این  بر  اگر قرار 
3 هزار تومان به 5 هزار تومان برسانند و 2 هزار 
حدودا  منابع  این  باشد  داشته  قیمتی  رشد  تومان 
200 میلیارد تومان به صورت روزانه بیشتر از قبل 
قیمت  افزایش  این  است  بعید  البته  شد.  خواهد 
بنزین صورت گیرد زیرا همه کسری بودجه سال 

آینده را جبران نخواهد کرد.
امام وردی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی تنها 
راهکار موجود کسری بودجه، تعامل با کشورهای 
بلوکه  پترودالر  یا  نفتی  ارز  بتوانند  تا  دیگر است 
شده ایران را که در بانک های خارجی وجود دارد 
کسری  هرگونه  آنکه  ضمن  بیاورند.  کشور  به 
و  نقدینگی  افزایش  به  منجر  کشور  در  بودجه 
افزایش حجم پول می شود و داستان تکراری تورم 
سال  هر  سیکل  این  متاسفانه  و  دارد  دنبال  به  را 

رخ می دهد.

تولید کسری بودجه با افزایش قیمت بنزین جبران می شود؟ شده  تمام  قیمت  مالحظه  قابل  تفاوت 
نهایی  برق و قیمت فروش آن به مصرف کننده 
بسیار  مالی  ناترازی  در سال های گذشته موجب 

جدی در صنعت برق کشور شده است.
از صنعت  قانون حمایت  ماده )6(  به  با توجه 
برق کشور )مصوب سال 139۴( و دیگر قوانین 
قیمتی  این اختالف  موجود، دولت مکلف است 
را بپردازد. با پرداخت نشدن مبلغ مربوطه، بدهی 
چشمگیر دولت به شرکت توانیر )متولی تولید و 
توزیع برق در کشور( افزایش یافته و در پی آن 
سرمایه گذاری های الزم در صنعت برق با اختالل 

مواجه شده است.
اعالمی  مبلغ  آمده  عمل  به  بررسی های  طبق 
اختالف  این  انباشت  از  ناشی  که  نیرو  وزارت 
انتهای  تا  قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق 
سال 1۴00، حدود 93 هزار میلیارد تومان بوده که 
پرداخت آن به شرکت توانیر بر عهده دولت است.
به گفته کارشناسان یکی از راه حل های کوتاه 
مدت برای حل قسمتی از اختالالت مالی ایجاد 
شده در صنعت برق، تسویه و تهاتر بدهی هاست.

بدهی های  از  بخشی  تسویه  و  اوراق  انتشار 
تاحدی  می تواند  توانیر  شرکت  به  دولت 
اختالالت ایجاد شده جهت تسویه بدهی بخش 

دولتی را برطرف کند.
و  توسعه  که  برق  مشکل صنعت  تنها  که  چرا 
اقتصاد  نبود  می شود،  مواجه  کندی  با  آن  رونق 
خصوصی  بخش  مطالبات  تسویه  است.  جذاب 
به  او  بدهی های  با  برق،  موضوع  در  دولت  از 
را  بنگاه  مالی  وضعیت  دولت  از  دیگری  بخش 
بخش  انگیزه  افزایش  موجب  و  بخشیده  بهبود 
خصوصی برای همکاری با دولت و شرکت های 
دولتی در جهت رونق تولید و توسعه صنعت برق 

کشور می شود.
نکته دیگری که همواره مورد تاکید متخصصین 
صنعت برق قرار دارد، امکان صادرات برق توسط 
که صادرات،  آنجایی  از  است.  بخش خصوصی 
چنین  کردن  فراهم  دارد،  پی  در  ارزی  درآمد 
انگیزه  می تواند  خصوصی  بخش  برای  امکانی 
قابل توجهی جهت تزریق سرمایه به صنعت برق 

کشور ایجاد کند.

بدهی ۹۳ هزار میلیارد تومانی دولت به توانیر

سوخت  حوزه  کارشناس  ابراهیمی،  اهلل  حمید 
اینکه  به  اشاره  با  آنا  خبرنگار  با  گفتگو  در 
زمستان  ماه  نخستین  در  بنزین  مصرف  میزان 
ثبت  حدودی  طور  به  روز  در  لیتر  میلیون   116
برای  بنزین  مصرف  رقم  این  گفت:  است،  شده 
زمستان، در حالی که تعطیالت ویژه ای نیز وجود 
این  در حقیقت  است.  باالیی  رقم  است،  نداشته 
تابستان مشاهده می شود.  در  اغلب  رقم مصرف 
میزان تولید روزانه بنزین کشور حدود 99 میلیون 
لیتر است. به این ترتیب اگر میانگین مصرف را 
نیز حدود 100 میلیون لیتر در روز بدانیم، باز هم 
شاهد ناترازی بنزین هستیم که مدیرعامل شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی نیز به تازگی به این 

موضوع اعتراف کرده است.
به گفته اهلل ابراهیمی احداث پاالیشگاه یا اضافه 
کردن یک واحد اضافه برای تولید فرآورده بنزین، 
منهای هزینه بر بودن، زمان بر است؛ بنابراین در 
بنزین  کردن  مخلوط  به سمت  اگر  مدت،  کوتاه 

نرویم، چاره ای به جز واردات نداریم.
اینکه  با تاکید بر  این کارشناس حوزه سوخت 
وقت آن رسیده تا به اجبار هم که شده است، سبد 
سوخت مصرفی کشور را تنوع بخشیده و گازمایع 
را وارد سبد سوخت کنیم، توضیح داد: الزم است 
تا دولت، در راستای مدیریت مصرف سوخت و 
جلوگیری از خروج ارز، سهم گاز سی. ان. جی 

و ال. پی. جی را در سبد سوخت افزایش دهد.

چاره ای جز واردات بنزین نداریم


