
مقصران ديروز، مطالبه گران امروز!
مديرعامل شركت ملي پااليش و پخش در جديدترين اظهار نظر خود، مصرف 
بنزين را نوعي خطر براي اقتصاد كشور بر شمرده  و گفته است با اين روند 
مصرفي نمي توان به صادرات بنزين انديشيد. روند مصرف بنزين طي دو سال 
گذشته افزايش داشته است. مهم ترين عوامل افزايش مصرف بنزين در كشور، 

عدم اصالح قيمتي اين حامل انرژي و رهاسازي مصرف بوده است. 
در بخش نخس��ت، دولت سعي داش��ت افزايش قيمت بنزين را به زمين 
مجلس بيندازد كه بهارستان زير بار اين برنامه نرفت؛ در حالي كه دولت 
طي سال هاي گذشته و بر اساس قانون مي توانست بهاي بنزين را واقعي 
كند، اما به دليل نياز به پيروزي در انتخابات دوازدهم رياست جمهوري، از 
اجراي قانون امتناع كرد تا پايگاه رأي خود را تضعيف نكند. دولتي ها چه 
به صورت مستقيم و چه غيرمستقيم، قيمت پايين بنزين را عامل افزايش 
مصرف و قاچاق مي دانند، ولي به گونه اي چنين بحثي را مطرح مي كنند كه 
نهادي جز دولت مسئوليت قيمت گذاري بنزين را بر عهده دارد. اگر انتقادي 
نسبت به عدم صعود بهاي بنزين وجود دارد، مخاطب نخست آن خود دولت 
است كه طي چند سال گذشته با ثابت نگهداشتن قيمت، راه سختي را براي 
خود ايجاد كرد و ديگر به راحتي نمي تواند به اصالح قيمت مشغول باشد. به 
بيان ساده تر، مقصر نخست عدم اصالح قيمت خود دولت است كه نخواست 
به سمت واقعي شدن بهاي بنزين حركت كند، آن هم با انگيزه هاي سياسي 
و ماندن در قدرت لذا بهتر است به جاي اشاره به اينكه مصرف بنزين روندي 
خطرناك دارد، دولت را نش��انه قرار داده و از آن بازخواست شود كه چرا 

برخالف قانون هدفمندي يارانه ها، تصميم گيري كرده است. 
درباره اينك��ه به��اي بنزين باي��د افزاي��ش يابد ي��ا ثابت بماند، س��خني 
نمي گوييم، بلكه به اين مس��ئله مي پردازيم كه دولت دوازدهم به جاي آنكه 
به لزوم افزايش قيمت اين حامل بپردازد، به اين سؤال پاسخ دهد كه چرا و بر 
اساس چه اهدافي قيمت بنزين را تثبيت كرده و حاضر به افزايش بهاي آن 
طي چند سال اخير نبوده است. از سوي ديگر، دولت و وزارت نفت با رها سازي 
مصرف بنزين و ح��ذف مكانيزم هاي كنترل مصرف س��وخت، درآمدهاي 
بيشتري را نسبت به گذشته كس��ب كرد و در اين ميان، با افزايش واردات 
بنزين و رسيدن به رقم 15 ميليون ليتر، واردكنندگان و دالالن منتفع بزرگي 
ش��دند از هرج و مرجي كه در بازار مصرف س��وخت حاكم شده بود. حذف 
كارت س��وخت يكي از بزرگ ترين موانع اين كار بود كه با يكدندگي وزارت 
نفت از سر راه برداشته شد. نمي توان فراموش كرد روزهايي را كه وزير نفت 
ابتدا از كارت سوخت حمايت مي كرد و اندكي بعد آن را مخل آسايش مردم 
دانست؛ با تك نرخي كردن بنزين به بهانه مبارزه با فساد، افسار مصرف رها 
شد، به طوري كه رهبر انقالب در ديدار اخير خود با اعضاي هيئت دولت، از 
رئيس جمهور خواستند براي كنترل مصرف برنامه اي را اجرا كنند. دولت هم 
سراغ احياي كارت سوخت رفت و با فراخوان هاي پي در پي، از مردم خواست 
كارت سوخت دريافت كنند. اين شلختگي و بي برنامگي وزارت نفت، هنوز 
هم به قوت خود باقي است، اما معاون وزير نفت به درستي از افزايش مصرف 
بنزين هشدار مي دهد؛ هشدارهايي كه پيشتر توسط منتقدان مطرح شده بود، 
ولي به آن برچسب سياسي خورد و امروز كه وضعيت بغرنج است، بنزين دو 
نرخي و اصالح بهاي سوخت در دس��تور كار قرار گرفته است. راهكارهايي 
كه يكي را وزارت نفت از بين برد و ديگري را دولت به بايگاني فرستاد. عدم 
تصميم گيري دولت در راس��تاي تأمين منافع مردم و تخريب ابزار كنترل 
مصرف به وجود آورنده شرايط فعلي است، اما در كمال تعجب، كساني كه بايد 

به عملكرد خود پاسخ دهند، در موضع مطالبه گر ظهور مي كنند.
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وقتي هزينه ناخال�ص يك ماه ثروتمندترين 
خانوار شهري) با بيش از 10ميليون تومان( با 
هزينه يكسال فقيرترين دهك خانوار شهري 
برابري مي كن�د، به وضوح مي ت�وان متوجه 
تكرار توزيع نابرابر امكانات و ثروت عمومي در 
جامعه شد و از سوي ديگر عقب ماندگي نظام 
مالياتي هويدا مي شود، زيرا اگر نظام مالياتي 
توانايي آن را داش�ت كه بر اس�اس درآمد، 
ثروت و مصرف اش�خاص حقيق�ي و حقوقي 
ماليات اخذ كند ام�روز نبايد بين دهك هاي 
موج�ود در جامع�ه در بعد درآم�د، هزينه و 
دارايي آنقدر اختالف وجود داش�ته باش�د. 
به گزارش »جوان«، معموالً در طبقه بندي هاي 
اجتماعي و اقتصادي خانوار شهري و روستايي 
از حيث درآمد و هزينه به 10 دهك تقسيم بندي 
مي شوند و در سياستگذاري ها دقت نظر انجام 
مي گيرد ت��ا فرات��ر از خانوار تمامي اش��خاص 
حقيق��ي موج��ود در جامعه نيز از يك س��طح 
درآمد مبتني بر پوش��ش هزينه هاي معيشت 
برخوردار باشند تا به واسطه آسيب هاي ناشي از 
فقر و نابرابري افراد جامعه بيمار يا بزهكار نشود 
كه اگر چنين شود هزينه هاي بخش بهداشت و 

درمان و دارو و قضايي جهش مي يابد. 
به اعتقاد كارشناس��ان اقتصادي كم توجهي به 
توزيع عادالنه امكانات، ث��روت و درآمد در بين 
خانوارها امروز عالوه بر برهم خوردن تراز تعريف 
ش��ده بين دهك هاي مختلف جامع��ه در بعد 
هزينه و درآمد، موجب شكل گيري چنان فاصله 
طبقاتي و نابرابري در جامعه شده است كه دارايي 
خانوارها بس��يار ناهمگون شده اس��ت و همين 
ناهمگوني و نابرابري حجم و امكان مصرف را در 

بين دهك ها برهم زده است. 
   ترازنام�ه دهك ه�اي پايين درآم�دي 

افراد جامعه 
به طور نمونه وقتي ترازنام��ه دهك هاي پايين 

درآم��دي جامعه بررس��ي مي شود، مش��خص 
مي شود كه در طرف دارايي ترازنامه اين افراد يا 
اين افراد مستأجر هستند يا يك منزل مسكوني 
زير 100متر دارند يا با حمل و نقل عمومي تردد 
مي كنند ي��ا اينكه يك خ��ودروي ارزان قيمت 
دارند و به نسبت محدوديت آنها به درآمد ناشي 
از انجام يك كار يا درآمد ناشي از بازنشستگي 
اين افراد سهم اندكي از مصرف كاالهايي چون 
آب، برق، گاز، بنزين، گازوئيل، نفت، خوراكي 
و آش��اميدني) گوش��ت، مرغ، حبوبات، شير، 
لبنيات، ميوه و سبزيجات (، پوشاك، بهداشت 
و درمان، ارتباطات، تفريح، تحصيل، دخانيات، 
رس��توران و هت��ل، كاالها و خدم��ات متفرقه 
) براس��اس طبقه بن��دي هزينه ه��اي ناخالص 
خانوار( دارند و در طرف راست ترازنامه افراد كم 
درآمد جامعه كه مربوط به بدهي مي باشد، در 
رأس اين بدهي مالياتي با عنوان تورم هميشه 
وجود دارد كه هر ماه ق��درت خريد اين افراد را 
محدود مي كند و با توج��ه به بدهي هاي بانكي 
برخي از اين اش��خاص مش��خص مي شود كه 
بخشي از دارايي هاي اين افراد در واقع بدهي به 
بانك يا صندوق قرض الحسنه خانگي و يا ساير 

استقراض ها است. 
از اين رو با توجه به تكرار توزيع نابرابري درآمد 
در جامع��ه امروز حج��م دارايي اف��راد جامعه 
متفاوت اس��ت و برخ��ي از خانواره��ا به دليل 
محدوديت دارايي قدرت خريد و مصرف بسيار 
محدودي دارند، از اين رو زمان آن رسيده است 
كه نظام توزيع امكانات و ثروت عمومي چه به 
شكل كااليي و غير كااليي در جامعه تغيير كند 
و جالب آنكه اش��خاص حقوقي و شركت ها نيز 
امروز سهم هاي عجيب و غريبي از ثروت نفت 
و گاز، انرژي  و كاالهاي يارانه اي دارند از اين رو 
س��هامداران به طور نمونه بنگاه هاي مربوط به 
حوزه پتروشيمي از ناحيه خوراك ارزان قيمت، 

فوالد به واسطه برق ارزان، س��نگ آهن نيز به 
همين شكل از مصرف باالي كاالهاي يارانه اي 
برخوردار هستند، از اين رو يكي از متهمان اصلي 
فقر در كشور نظام مالياتي سنتي و عقب مانده 
اس��ت كه نمي توان��د دارايي، ث��روت، درآمد و 
مصرف اش��خاص حقيقي و حقوقي را به دقت 
رصد كند و براي رفع فقر از پر مصرف ها به سود 

فقرا ماليات اخذ كند. 
   فاصله معني دار قدرت خريد دهك ها 

وقت��ي بي��ن هزينه هاي ه��اي س��االنه دهك 
اول)فقرا( و دهك ده��م )ثروتمندترين دهك 
كشور( در سال 96 چيزي در حدود120ميليون 
اخت��الف وج��ود دارد، ب��ا چني��ن اختالف��ي 
سياس��تگذاري و توزي��ع عادالن��ه امكان��ات 
عمومي در بي��ن 82ميليون ايران��ي و بيش از 
يك ميليون و 300هزار ش��ركت ثبت ش��ده و 
كارخانج��ات و بنگاه هاي بزرگ و متوس��ط و 
كوچك با س��هامدار هايي چون دولت، وابسته 
به دول��ت، نيمه دولتي، عموم��ي، عمومي غير 
دولتي و خصوصي نيازمن��د تغييرات بنيادين 

و جدي است. 
طبق اطالعات مربوط به بررسي بودجه خانوار 
بانك مركزي مربوط به مناطق ش��هري سال 
96، جمع كل هزينه ناخالص س��االنه دهك 
اول )فقير تري��ن دهك ( در ح��دود 9ميليون 
تومان است و دهك دوم در حدود 15ميليون 
تومان و دهك سوم در حدود 19ميليون تومان 
و دهك چه��ارم كمتر از 24ميلي��ون تومان و 
دهك پنجم 28ميليون تومان و دهك ششم 
در حدود 34ميلي��ون توم��ان و دهك هفتم 
41ميليون تومان و دهك هش��تم 51ميليون 
تومان و دهك نهم 69ميليون تومان و دهك 
ده��م ) ثروتمند ترين ده��ك( 130ميليون 
تومان مشخص است كه بايد در اقتصاد نفتي 
و دولتي و عموم��ي ايران در سياس��تگذاري 

اقتصادي رويكرد متفاوتي را در پيش گرفت، 
به ويژه آنكه فاصله دارايي، درآمدي و هزينه اي 
و بدهي دهك ها كار سياس��تگذاري را بسيار 
پيچيده كرده اس��ت و حال آنكه در اين مدت 
بخش سياس��تگذاري عمومي به دليل عالقه 
دولتي ها به بنگاهداري يا رها شده بود يا اينكه 
آلوده به اظهارات كارشناساني بوده است كه به 

رانت هايي وابستگي داشته اند. 
   مراقب سقوط آزاد فقرا باشيم 

در همي��ن رابطه »وحيد ش��قاقي ش��هري« 
اقتصاددان و استاديار دانشگاه علوم اقتصادي 
تهران و خوارزمي تأكي��د دارد كه هدفمندي 
يارانه ها زماني به اهداف خود در زمينه فقرزدايي 
مي رسد كه يارانه نقدي ثروتمندان قطع شود 
و همزمان بر مصرف س��وخت و انرژي ماليات 
تصاعدي وضع ش��ود؛ چراكه الگوهاي مصرف 
دهك هاي باالي درآمدي زمين تا آس��مان با 

فقرا تفاوت دارد. 
وي گف��ت: عالوه ب��ر توزيع 45ه��زار ميليارد 
توم��ان يارانه نق��دي بين مردم جامع��ه اخيراً 
اظهار شده است كه در حدود 900 هزار ميليارد 
تومان يارانه پنهان در جامعه پرداخت مي شود 
كه عمده آن صرف حوزه انرژي مي شود و بخش 
اعظم يارانه پنه��ان نصيب دهك هاي پردرآمد 
مي شود. توجه داشته باشيد كه 30 تا 40 درصد 
از شهروندان، اصاًل خودرويي ندارند كه بخواهند 
از يارانه سوخت استفاده كنند يا اينكه به خاطر 
كوچك بودن خانه هايش��ان و نداشتن لوستر، 
ش��وفاژ و ش��ومينه از يارانه انرژي استفاده اي 
نمي كنند. در واقع آنكه مصرف باال دارد بيشتر 
از يارانه پنهان بهره مند مي ش��ود. برداشت من 
اين است كه نظام يارانه اي در خدمت دهك هاي 

پردرآمد جامعه است. 
وي افزود: سياس��ت هاي فعلي سياس��ت هاي 
مخربي هس��تند كه همين امروز باي��د آنها را 
در مس��ير غلطي كه س��ير مي كن��د، متوقف 
كرد تا كاركردشان برعكس ش��ود. يارانه بايد 
براي دهك هاي كم درآمد باش��د نه پردرآمد. 
در اقتصاد م��ا، ياران��ه را در خدمت دهك هاي 
پردرآمد مي بينند. م��ا خانوارهايي را مي بينيم 
كه هر ي��ك از اعضاي آنها يك خ��ودرو دارند. 
خانوارهايي را داريم كه خانه هاي بزرگ دارند و 
با انرژي تقريباً مجاني آنها را گرم نگه مي دارند. 
 وي افزود: بنگاه هاي تولي��دي وجود دارد كه 
به ش��دت انرژي مص��رف مي كنن��د و بازدهي 
اقتصادي ندارند. بخش عم��ده يارانه پنهان را 
اينها مصرف مي كنند. اين نظ��ام يارانه اي اگر 
اصالح نش��ود، موجب افزايش مداوم ش��كاف 

طبقاتي در جامعه مي شود. 
همانطور كه گفتم، تكرار مي كنم بهترين شيوه 
اخذ ماليات تصاعدي بر مصرف انرژي و سوخت 
اس��ت. هركسي كه س��وخت و انرژي بيشتري 

مصرف مي كند بايد يارانه بيشتري بپردازد. 
باي��د تالش ش��ود كه س��طح فعلي معيش��ت 
خانواره��اي كم درآم��د حف��ظ ش��ود؛  چراكه 
»س��قوط آزاد« آنها در چنين شرايطي، بسيار 

خطرناك است. 
در شرايط فعلي دهك هاي كم درآمد و متوسط 
بايد كمترين آسيب را ببينند و بالعكس يارانه ها 
بايد ب��ه گونه اي تنظيم ش��ود ك��ه دهك هاي 

كم درآمد بهره مند شوند. 

لزوم اصالح فاصله دهك های درآمدی برای برقراری عدالت

 درآمد ماليات از پرمصرف ها بايد به جيب فقرا برود

نگاهي به بازار سرمايه در روز گذشته 

رشد سايه غول ريسك بر سر بازار سرمايه

هادی   غالمحسینی
  گزارش   یک

 جنگ اقتصادي مسئوليت زا است 
يا توجيه  گر ! 

 معموالً قيم��ت پرايد، مرغ و گوش��ت و نان چهار نم��اد قدرت خريد 
دهك هاي پايين جامعه است. مردم تورم و فشار بر هزينه هاي خانوار و 

جيب خود را با اين چهار جنس به شكل عيني و ملموس مي سنجند. 
 در همين دو روز گذشته هر جا كه مي نشينيد و به خصوص در تاكسي هاي 
مسافربري صحبت درباره قيمت اين كاالها مطرح است كه مردم به نوعي 
از اخبار متعدد و وعده هاي مكرر در  باره اين كاالهاي س��بد خانوارشان 
شاكي هستند. اين افراد با ذكر تناقض گويي هاي مكرر دولتي ها در انتها 
نتيجه مي گيرند كه » شرط موفقيت )!( اين است كه هرچه دولتمردان در 

حوزه اقتصادي مي گويند بايد بر عكس آن را عمل كرد!«
در واقع اين گفتمان ش��كل گرفته در حوزه اقتصادي در ميان مردم 
نشاني واضح از كاهش سرمايه هاي اجتماعي در حوزه اقتصادي است 
و زنگ خطري به شمار مي رود براي عملكرد دولتي ها كه يك روز اين 
افزايش قيمت ها را ان��كار مي كنند و ي��ك روز آن را در فضاي جنگ 

اقتصادي توجيه مي كنند. 
اگر چه نمي توان اثر تحريم ها و »جنگ اقتصادي« را منكر شد، اما دست كم 
در حوزه كاالهاي اساسي و توليدات داخلي كه مديران آنها و مسئوليت 

آنها بر عهده دولت است، نمي توان چنين توجيهاتي را پذيرفت. 
 وقتي در بودجه امسال و سال بعد بيش��ترين سهم و اولويت دارترين 
منابع ارزي به كاالهاي اساسي تخصيص مي يابد و در اسناد و مدارك 
موجود مالي به آنها اش��اره ش��ده، نمي توان در اين ب��اره ديگر جنگ 
اقتصادي را عاملي براي گراني ها دانس��ت،  بلكه نش��اني واضح از يك 
زياده خواهي س��ازمان يافته و بي توجهي به نظارت بر بازارها اس��ت. 
در ش��رايط جنگ اقتصادي وظيفه توزيع و تهيه كاالهاي اساسي بار 
مسئوليت س��نگيني اس��ت كه ديگر نمي تواند با بهانه ترويج اقتصاد 

ليبرالي از دوش دولت برداشته شود. 
 به عبارت بهت��ر وقت��ي از واژه جنگ اقتصادي براي طرح مش��كالت 
اس��تفاده مي كنيم، با توجه ب��ه بار معناي��ي اين واژه، ديگ��ر كاركرد 
توجيه پذيري كارها و كوتاه��ی مأموريت هاي محوله را نمي كند، بلكه 
دقيقاً مسئوليت پذيري در حيطه عملياتي و مسئوليت هاي محوله را 
گوشزد مي كند و بديهي اس��ت كه در فضاي جنگي بايد با كم كاري ها 
و خيانت ها به س��بك دادگاه هاي صحرايي س��ريع و مقت��در عمل و 

مسئوليت پذيري را به همه عامالن خصوصي و دولتي گوشزد كرد. 
 وقتي همه مس��ئوالن رئيس جمهور، وزير امور خارج��ه و. . . از تعبير 
جنگ اقتصادي استفاده مي كنند نبايد همچنان چشم به شكالت هايي 
چون اينس��تكس داش��ته باش��ند و به اميد مذاكرات و نتاي��ج آن از 
پاتك هاي س��ودجويان در بازارهاي داخلي غافل باشند، به خصوص 
كه به وضوع خدعه هاي مشخص در حوزه دسترسي ما به مسائل مالي 

كاماًل اثبات شده است. 
 يعني نمي توان اميد به دشمني داشت كه براي ما شمشير را از رو بسته 
است و در چنين شرايطي نبايد تدابير داخلي در حوزه اقتصادي و داخل 
كش��ور را ناديده بگيريم و همچنان بر تاكتيكي كه از شش سال پيش 

نتيجه اي نگرفتيم، اصرار بورزيم. 
اكنون بايد رئيس جمهور محترم به همه دستگاه هاي اجرايي يادآور شود 
كه در جنگ اقتصادي نبايد دنبال منافع گروهي و شخصي باشند، بلكه 
با مسئوليت پذيري با هر كس كه كوتاهي خود را با نام جنگ اقتصادي 

توجيه مي كند، با شدت هر چه بيشتر برخورد كند.

 گراني گوشت 
ارتباطي به قاچاق دام ندارد

س�خنگوي س�تاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز با ارائه آماري 
از كشفيات ميزان قاچاق دام  گفت: گراني گوشت قرمز نمي تواند 
مرب�وط ب�ه قاچ�اق دام باش�د و برخ�ي آدرس غل�ط مي دهند. 
حميدرض��ا دهقاني نيا در گفت و گ��و با »مه��ر«، در خصوص وضعيت 
قاچاق دام  اظهار داشت: از نظر ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز، 
به عنوان تنها مرجع ارائه دهنده آمار و اطالعات در حوزه قاچاق، اينكه 
مي گويند گراني گوشت قرمز به واسطه قاچاق دام است را نمي پذيريم. 
سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز افزود: بر اساس آمار 
مربوط به كشفيات ظن قاچاق كه ما داريم، طي 10 ماه سال 96 تعداد 
93 هزار و 240 رأس قاچاق دام داشتيم ولي در 10 ماه امسال اين عدد با 
40/2 درصد رشد، به 130 هزار رأس رسيده است؛ بنابراين ما با يك رشد 
فزاينده اي كه موجب افزايش قيمت گوشت قرمز شود، مواجه نيستيم و 

وزن اين موضوع به آن ميزاني كه ادعا مي كنند، نيست. 
سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز در ادامه اظهار داشت: 
هم اكنون در فصلي هستيم كه به دليل شرايط جوي از برخي مرزها دامي 
نمي تواند رد شود. بنابراين س��ؤال اصلي اين است كه ما اين ميزان دام 
وارد كرديم وبيشتر از دام، 20 درصد نسبت به 12 ماهه سال 96 گوشت 
گرم وارد كرده ايم؛ آيا با اين تفاسير قيمت گوشت كم شده است؟ خير. 
دهقاني نيا تأكيد كرد: بنابراين اينكه برخي از افراد مي گويند قاچاق دام 

باعث افزايش قيمت گوشت شده، آدرس غلط است. 
........................................................................................................................

 FATF اجراي الزامات 
شرايط اقتصادي را بدتر مي كند

معاون س�ابق امور زيربنايي مركز پژوهش هاي مجلس ش�وراي 
اس�المي با اش�اره به اينكه همانند امريكا و چين باي�د از توافق 
پاريس خارج ش�ويم، گفت: پيوس�تن به اليحه FATF ش�رايط 

اقتصادي كشور را بدتر مي كند. 
محمدرضا محمدخاني، معاون سابق امور زيربنايي مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با »فارس« با اشاره به اينكه توافق 
پاريس بر اس��اس تحقيقاتي كه انجام داديم توافق��ي به معناي كلمه 
افتضاح است،  گفت: پيوستن به اين توافق منجر به كشيده شدن ترمز 

اقتصادي ايران مي شود. 
وي ادامه داد: ما نيز مانند امريكا بايد كاماًل شفاف با اين موضوع برخورد 
كنيم و از اين توافق خارج شويم. وي تصريح كرد: امريكا و چين از اين 
توافق خارج شدند و روس��يه نيز هرگز به اين توافق نخواهد پيوست و 
جالب اينجاست كه عربستان براي پيوستن شروطي را گذاشته است 
كه اجرايي نيست به همين دليل من معتقدم ما نيز مانند امريكا و چين 
بايد از اين توافق خارج شويم. محمدخاني با اشاره به مباحث مربوط 
به FATF اظهار داشت: FATF نيز مانند برجام شرايط كشور را بر 
هم مي زند، به طوري كه پذي��رش بي چون و چراي الزامات FATF از 

توافق پاريس نيز بدتر است. 
اين كارشناس حوزه انرژي خاطرنش��ان كرد: زماني كه برجام داشت 
تصويب مي شد ما يك كار ويژه اي در مركز پژوهش هاي مجلس انجام 
داديم و در آنجا رسماً  اعالم كرديم كه برجام كشور را در سربااليي به 
صورت نيم كالچ قرار مي دهد كه نمي توانيم جلو برويم و بلكه بالعكس 
ما را رو به عقب باز مي گرداند؛ اما در مورد FATF مي گويند اين اليحه 
بسيار بدتر از برجام است. هر چند كه برخي ها انتظار دارند ما از برجام 

و FATF تعريف كنيم.
 وي در پايان تصريح كرد: ظاهراً براي برخي از مس��ئوالن اصاًل  آينده 
 FATF اقتصاد ايران و ش��رايط كشور مهم نيس��ت، زيرا پيوستن به
مي تواند ايران را در ش��رايط بدتر از اين قرار ده��د و ما نبايد خودمان 

طناب دار را به گردن مان بيندازيم.

وحید  حاجی پور مهران   ابراهيميان

ب�ا توجه ب�ه اينك�ه تمام�ي كش�تي هاي 
دني�ا از س�ال ۲0۲0 مي�الدي مكلفن�د 
از س�وخت كم س�ولفور اس�تفاده كنند و 
ن�اوگان ايران�ي نيازمن�د 1/4 ميليون تن 
هس�تند، وزارت نفت بايد از هم اكنون در 
اين رابطه چاره انديش�ي كند، مس�ئله اي 
كه رايزن�ي وزارت راه و شهرس�ازي با اين 
وزارتخانه را به دلي�ل نگراني هاي موجود 
در اي�ن رابط�ه ب�ه دنب�ال داشته اس�ت. 
به گزارش »ايسنا«، تأمين نياز 1/4 ميليون تني 
كشتي هاي ايراني به وزارت نفت اعالم شده است 
و اين وزارتخان��ه بايد ني��از مربوط��ه را تا زمان 
تعيين شده فراهم كند؛ موضوعي كه نگراني هاي 
متفاوتي را جهت تردد كشتي هاي ايراني به وجود 
آورده و هنوز پاسخ روشني در اين رابطه از سوي 
وزارت نفت اعالم نشده است و بايد منتظر ماند و 
ديد آيا نياز شناورهاي ايراني جهت تأمين سوخت 

كم سولفور از سال 2020 تأمين مي شود؟
محمد اس��المي، وزير راه و شهرسازي به تازگي 
و در ارتباط با س��ؤالي مبني بر ع��دم همكاري 
وزارت نفت به منظور تأمين سوخت كم سولفور 
شناورها تصريح كرد كه در اين رابطه به منظور 
اصالحيه اي كه در جهت ميزان سولفور سوخت 

شناورها وجود دارد، با وزارت نفت رايزني خواهد 
ش��د و وزارت راه و شهرس��ازي اين موضوع را 

پيگيري خواهد كرد. 
چند سالي است سازمان جهاني دريانوردي به 
دنبال كاهش ميزان س��ولفور سوخت سنگين 
بوده كه در ح��ال حاضر 3/5 درصد اس��ت، اما 
هدفگذاري صورت گرفته دس��تيابي به ميزان 
0/5 درصدي سولفور سوخت شناورها خواهد 
بود. اي��ن موضوع براي كاه��ش آلودگي ايجاد 
ش��ده توس��ط ناوگان دريايي جهان است و بر 
اساس تصميم اتخاذ ش��ده تمامي كشتي هاي 
دنيا از سال 2020 مكلف هستند كه از سوخت 

سنگين با سولفور 0/5 درصد استفاده كنند. 
در حال حاضر بخشي از پااليشگاه هاي اروپايي 
امروزه توانايي توليد اين سوخت را دارند و طي دو 
سال گذشته از سوي سازمان بنادر و دريانوردي 
به عنوان زير مجموعه وزارت راه و شهرس��ازي 
از وزارت نفت درخواس��ت ش��ده تا حداقل نياز 
كش��تي هاي ايراني را كه ش��امل ش��ناورهاي 
اقيانوس پيما بوده و 200 فروند مي شود و ميزان 

آن 1/3 تا 1/4 ميليون تن است، تأمين كند. 
دو راهكار در اين زمينه وجود دارد؛ ابتدا اينكه 
كشتي ها دستگاه هايي به عنوان اسكرابر نصب 
كنند كه مي تواند سوخت ها را تبديل به سوخت 
كم سولفور كند و راهكار دوم نيز اين است كه 
به جاي نفت كوره از نفت گاز استفاده كنند كه 
خوشبختانه وزارت نفت توانايي توليد سوخت 
نفت و گاز ك��م س��ولفور را دارد و بايد ديد كه 
ميزان سوخت كم سولفور شناورهاي ايراني تا 
زمان تعيين شده توس��ط اين وزارتخانه تأمين 

خواهد شد يا خير؟

 وزارت نفت
آگهی مزایده عمومی یک مرحله اي  از پس درخواست وزارت راه بر مي آيد؟
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COSITAS

 COS

     انرژی

 كاهش ۱۲ هزار ميليارد توماني 
بدهي بانك ها

يك مقام آگاه در نظام بانكي با اش�اره به كاه�ش 1۲ هزار ميليارد 
توماني حج�م بدهي بانك ه�اي خصوصي ب�ه بان�ك مركزي در 
ماه ه�اي آب�ان و آذر 97 گف�ت: اي�ن كاه�ش بده�ي بانك هاي 
خصوصي، بيش�تر متعلق به يك�ي از بانك هاي خصوصي اس�ت. 
به گزارش »فارس«، حجم مانده بدهي بانك هاي غيردولتي و خصوصي 
به بانك مركزي از 109 هزار و 740 ميليارد تومان در مهر به 105 هزار 
ميليارد تومان در آبان و 97 هزار و 310 ميليارد تومان در پايان آذر ماه 
رسيد. اين كاهش بدهي اتفاقي مثبت و نشانه اي اميدواركننده از اصالح 
وضعيت اضافه برداشت بانك هاي خصوصي از بانك مركزي است؛ چراكه 
در طول چهار سال گذشته همواره اين روند صعودي بود و مدام بدهي 
روي بدهي مي آمد و پايه پولي و نقدينگي از اين محل رشد زيادي پيدا 
كرد. اما يك مقام آگاه در اين باره گفت: اي��ن كاهش بدهي بانك هاي 
خصوصي، بيشتر متعلق به يكي از بانك هاي خصوصي است و بدهي ساير 

بانك ها به بانك مركزي در اين مدت كاهش چنداني نداشته است. 
وي افزود: بانك مذكور حدود 13 ه��زار ميليارد تومان از بانك مركزي 
اضافه برداش��ت كرده بود كه بعد از تأكيد رئي��س كل بانك مركزي به 
مديرعامل اين بانك براي تس��ويه بدهي ها، همه بدهي  بانك را با بانك 

مركزي تسويه كرد و هم اكنون بدهي اين بانك صفر شده است.


