
با وج�ود آنك�ه وزارت نف�ت م�دام از بايگاني 
ش�دن قط�ع گاز پتروش�يمي ها خبر م�ي داد، 
ام�ا صناي�ع مصرف�ي كش�ور ب�ا محدودي�ت 
تأمي�ن خ�وراك گازي خ�ود مواجه ش�ده اند. 
همه چيز از صنايع س��يمان آغاز شد. در تاريخ 18 
آذر 98 ش��ركت ملي گاز در نامه اي به يك شركت 
سيماني محدوديت مصرف گاز آن را اعالم كرد. پس 
از آن بود كه مصطفي رجبي مشهدي، سخنگوي 
صنعت برق در پاسخ به اين س��ؤال كه آيا مصرف 
س��وخت گاز نيروگاه ها كاهش يافته است، گفت: 
»به دليل برودت هوا تأمين سوخت گاز نيروگاه ها 
كم شده و گازرساني به نيروگاه به ميزان 50 درصد 

كاهش يافته است.« 
وي ادامه داد: »شركت ملي گاز 50 درصد تعهدات 
خود را براي سوخت رس��اني ب��ه نيروگاه ها انجام 

مي دهد.« 
رجبي مشهدي در پاسخ به اين سؤال كه در حال 
حاضر ش��ركت ملي گاز چه ميزان از سوخت گاز 
نيروگاه ها را تأمين مي كند، اظهار داشت: »شركت 
ملي گاز ايران الزم اس��ت كه روزان��ه 90 ميليون 
مترمكعب گاز به ما تحويل دهد، اما در حال حاضر 

اين عدد به 40 ميليون مترمكعب رسيده است.« 
سخنگوي صنعت برق ادامه داد: »با توجه به كاهش 
تأمين سوخت گاز نيروگاه ها از سوخت گازوئيل و 
مازوت براي توليد برق استفاده مي شود. هر چند در 
شرايط فعلي وضعيت ذخاير گازوئيل نيازمند اين 

است كه بيشتر شود.« 
رجبي مشهدي در پاسخ به اين سؤال كه چه مقدار 
نيروگاه برق در كشور از س��وخت مازوت كه براي 
محيط زيست هم خطرناك است، استفاده مي كنند، 
گفت: »در حال حاضر شش نيروگاه توس، خراسان، 
نكا، شهيد رجايي، سهند و تبريز از سوخت مازوت 

براي توليد برق استفاده مي كنند.« 
اين در حالي است كه مس��ئوالن شركت ملي گاز 
دليل كاهش ارسال گاز به صنايع را افزايش مصرف 
در بخش خانگي عن��وان مي كنند. به عنوان نمونه 
سرپرس��ت مديريت گازرساني ش��ركت ملي گاز 
ايران با اش��اره به اينكه مص��رف خانگي و تجاري 
گاز طبيعي با عب��ور از مرز روزان��ه 5۷۳ ميليون 
مترمكعب، ركورد تازه اي ثبت كرده است، گفت: 
»ادام��ه اين روند س��بب ايج��اد محدوديت براي 
گازرس��اني به بخش ه��اي صنعت��ي و نيروگاهي 

مي شود.« 
به گفته غالمرضا مش��ايخي، الزم است مشتركان 
گاز طبيعي از گرم كردن محيط هايي كه استفاده 
نمي كنن��د، بپرهيزند و دم��اي رف��اه را 18 تا ۲۲ 
درجه نگه دارند تا ش��ركت مل��ي گاز ايران افزون 
بر خدمات ده��ي مطلوب به مردم ب��ه بخش هاي 
نيروگاهي، توليدي و صنعتي نيز گاز را با جرياني 
ايمن و پاي��دار عرضه كند. اين در حالي اس��ت كه 
گازرساني به بخش خانگي همواره در اولويت اين 

شركت قرار دارد. 

  تسري به پتروشيمي ها
اما فقط صنايع كشور و نيروگاه ها از محدودسازي 
مصرف گاز ضرر نكردند. چندين پتروش��يمي نيز 
كه اكثراً بورسي هس��تند با كاهش تأمين خوراك 
و به تبع آن با كاهش توليد مواجه ش��ده اند. يكي 
از مديران صنعت پتروشيمي به تازگي گفته است 
به دليل تداوم س��رما در سطح كشور، شركت هاي 
پتروشيمي به صورت مرحله اي فعاليت هاي خود 

را محدود كردند. 
پتروشيمي مبين در اطالعيه اي اعالم كرد: »با توجه 
به اينكه انتظار مي رود تا چند روز آينده دريافت گاز 

خوراك برقرار ش��ود و از طرفي گاز سوخت نيز در 
حال حاضر تحويل شركت مبين انرژي خليج فارس 
مي شود، موضوع قطع گاز خوراك تأثير با اهميتي بر 
 EPSشركت نخواهد داشت. در صورت استمرار اين 
موضوع، آثار مالي ناشي از عدم مصرف سرويس هاي 
جانبي توس��ط مصرف كنن��دگان گاز خوراك، در 
صورت با اهميت بودن، به اطالع سهامداران خواهد 

رسيد.« 
همچنين حسين شفيعي مديرعامل و عضو هيئت 
مديره شركت پتروشيمي خراس��ان در اين رابطه 
عنوان كرد: »به دليل قطعي گاز صنايع پتروشيمي 
ناشي از برودت هوا و يخبندان ها در سطح كشور، 
ش��ركت پتروشيمي خراس��ان واحدهاي توليدي 
خود را از تاري��خ 1۳98/10/۲1 تا اط��الع ثانوي 

تعطيل كرد.« 
شركت پتروشيمي زاگرس نيز در اطالعيه اي اعالم 
كرد: »به دليل تداوم سرماي هوا در سطح كشور و 
افت شديد فشار گاز و در نهايت قطعي آن براساس 
اعالم شركت گاز استان بوشهر و شركت ملي صنايع 
پتروشيمي، واحدهاي توليدي شركت »زاگرس« از 
تاريخ 1۳98/10/۲1 تا اطالع ثانوي به دليل قطع 

گاز از سرويس خارج شده اند.« 
  دليل قطع گاز چيست؟

مسئوالن شركت ملي گاز ايران معتقدند تأمين نياز 
بخش خانگي در اولويت قرار دارد؛ اين در شرايطي 
اس��ت كه هم اكنون ميزان گاز كشور بيش از 800 
ميليون مترمكعب در روز اس��ت و بارها گفته شد 
مشكلي براي تأمين همه نيازهاي كشور در فصول 

سرد وجود ندارد. 
با اين وجود اما به نظر مي رسد مسئله اصلي در قطع 
گاز صنايع و پتروش��يمي ها، موضوع كاهش توليد 
گاز در پارس جنوبي است. با توجه به اينكه توليد 
گاز از پارس جنوبي ب��ا توليد ميعانات گازي همراه 
است، ش��ركت ملي نفت در فروش ميعانات دچار 
مشكالتي شده و ناچار است آن  را در نفتكش ها و 

مخازن ذخيره سازي كند. 
با توجه ب��ه اين مهم، توليد گاز ب��ه منظور كاهش 
توليد ميعانات گازي رون��د نزولي به خود گرفته و 
نگراني هاي بسياري را در ميان صنعتگران به وجود 
آورده است. نگراني صنايع پتروشيمي از اين روند 
خاطرات زمستان 9۲ را احيا كرده است كه گاز اين 
صنايع به مدت 45 روز قطع ش��د و خسارت هاي 

سنگيني را به مجتمع هاي پتروشيمي وارد كرد. 
چنين وضعيتي انتقادات ب��ه وزارت نفت را افزايش 
داده كه چرا طي ش��ش س��ال گذش��ته پروژه هاي 
جمع آوري گازهاي هم��راه را نهايي نكرده اس��ت 
كه در شرايط عادي توليد نفت كش��ور، روزانه 40 
ميليون متر مكعب توليد شده و در فلرها مي سوزد. 
اين گازهاي همراه كه در حال هدر رفتن است، نقش 
مهمي در توس��عه صنايع پتروشيمي عربستان ايفا 
مي كند و شركت سابيك با استفاده از همين گازها، 

به يك غول بزرگ پتروشيمي تبديل شده است. 
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گازي كه به صنايع نرسيد
افزايش نگراني ها درباره دور جديد قطع گاز صنايع و پتروشيمي ها

با ناتواني شركت ملي نفت در فروش ميعانات گازي، پارس جنوبي دچار كاهش توليد شد

وحیدحاجیپور
گزارشیک

نفت ارزان به اقتصاد ما ضربه مي زند
وزير نفت عربستان گفت: ما مي خواهيم يك بازار نفت باثبات، رشد 
پايدار تقاضا و رشد پايدار عرضه را شاهد باشيم. بدترين چيز پايين 
آمدن قيمت نفت است كه به صورت دائمي به اقتصاد ما لطمه مي زند. 
به گزارش رويترز، وزير انرژي عربستان گفت: در شرايطي كه تنش ها 
بين ايران و امريكا باال گرفته، كش��ورش براي برق��راري ثبات در بازار 
نفت تالش خواه��د كرد و تمايل دارد ش��اهد ثبات قيمت ها و رش��د 

تقاضا باشد. 
عبدالعزيز بن سلمان گفت: خيلي زود است بخواهيم درباره اينكه آيا 
اوپك و متحدانش توافق كاهش توليد خود را پس از ماه مارس نيز ادامه 

خواهند داد يا نه سخن بگوييم. 
اين مقام س��عودي كه در يك كنفرانس انرژي س��خن مي گفت اظهار 
داش��ت: در حالي كه تنش ها همچنان باالس��ت، عربس��تان به تمام 

تالش هاي خود براي تضمين ثبات در بازارهاي نفت ادامه مي دهد.
وي افزود: ما مي خواهيم يك بازار نفت باثبات، رشد پايدار تقاضا و رشد 
پايدار عرضه را شاهد باشيم. بدترين چيز پايين آمدن قيمت نفت است 

كه به صورت دائمي به اقتصاد ما لطمه مي زند.
وزير انرژي عربستان گفت: امريكا يك شريك تجاري با نقشي پررنگ در 
امنيت بين المللي است. »ما اين مسئله را به دوستانمان در امريكا واگذار 

مي كنيم كه خودشان به نحوي كه مناسب مي دانند عمل كنند.«
وي همچنين در پاسخ به اين سؤال كه آيا پس از حمالت اخير امريكا و 
ايران در عراق، عربستان تدابير امنيتي را افزايش داده است، گفت: »ما 

هر اقدام احتياطي اي را كه مي توانست صورت گيرد انجام داده ايم.«

چرا بوئينگ جريمه شد؟
بوئين�گ اخي�راً تحت تأثي�ر رعاي�ت نك�ردن اس�تانداردهاي 
كيفيتي در اس�لت هاي ب�ال هواپيماه�اي ۷۳۷ مكس از س�وي 
س�ازمان هوانوردي فدرال امريكا 5/4 ميليون دالر جريمه ش�د. 
به گزارش ايسنا، س��ازمان هوانوردي فدرال امريكا (FAA) با انتشار 
اطالعيه اي شركت هواپيماس��ازي بوئينگ را تحت تأثير عدم رعايت 
استانداردهاي كيفيت در هواپيماهاي ۷۳۷ مكس به ميزان 5/4 ميليون 

دالر جريمه كرد. 
بوئينگ كه يكي از بزرگ ترين و كليدي تري��ن صادركنندگان اياالت 
متحده به ش��مار مي رود و با طراحي، توسعه و فروش هواپيما در مدل 
و اندازه هاي مختلف، نقش بس��زايي در درآمدزايي و توليد ثروت براي 
اقتصاد اين كشور بزرگ ايفا مي كند. اين شركت تحت تأثير سقوط دو 
فروند هواپيماي ۷۳۷ مكس در سال گذشته تاكنون بالغ بر 9 ميليارد 

دالر زيان دهي داشته است. 
بوئينگ تحت تأثير سقوط دو فروند هواپيماي ۷۳۷ مكس كه به فاصله 
اندكي از يكديگر منجر به كشته شدن بالغ بر ۳00 نفر و ممنوعيت پرواز 
اين نوع خاص از هواپيما در سراسر جهان شد، در دسامبر ۲019 اعالم 
كرد كه به طور موقت توليد بوئينگ ۷۳۷ مكس را متوقف خواهد كرد. 
همانطور كه بسياري از نهادهاي ناظر در اياالت متحده امريكا و ساير 
متخصصان هوانوردي پيش بيني كرده بودند، مجوز پرواز و بازگش��ت 
بوئينگ ۷۳۷ مكس به خطوط هوايي به اين زودي صادر نخواهد شد. 

از طرفي تحقيق��ات كاملي ب��ه منظور كش��ف علت و نحوه س��قوط 
هواپيماهاي بوئينگ ۷۳۷ مكس صورت گرفت كه به تازگي اعالم شد 
يكي از آنها عدم رعايت اس��تانداردهاي كيفيتي اسلت هاي بال 1۷8 

بوئينگ ۷۳۷ مكس بوده است. 
يك ماه پيش نيز اين سازمان شركت مذكور را به علت رعايت نكردن 
همين پروتكل ه��اي امنيتي و كيفيتي اس��لت هاي ب��ال 1۳۳ مدل 
هواپيماهاي نس��ل جديد موس��وم به Next Generation را ۳/9 

ميليون دالر جريمه كرده بود. 
اين س��ازمان بر اين باورند كه بوئينگ در س��اخت اس��لت ها نظارت 
كافي نداشته و به دليل كيفيت پايين آلياژ مورد استفاده دچار فرايند 
 Hydrogen Embrittlementشده است. از لحاظ علم هوانوردي، 
اين فرايند زماني رخ مي دهد كه هي��دروژن به آلياژ نفوذ كرده و باعث 

شكننده شدن و در نهايت شكستگي آن مي شود. 

رمزگشايي جعبه سياه هواپيماي اوكرايني 
رئي�س ي�ك مرك�ز مطالعات�ي در اوكراي�ن عن�وان ك�رد ك�ه 
يك گروه متخص�ص بين الملل�ي از پن�ج روز ديگر رمزگش�ايي 
جعبه س�ياه هواپيماي س�انحه ديده اوكرايني را آغ�از مي كنند. 
به گزارش ت��اس، الكس��اندر رووين، رئي��س مركز مطالع��ات علمي 
تخصص هاي رس��مي و قانوني اعالم كرد كه يك گروه از متخصصان 
بين المللي قرار است در روز ۲0 ژانويه يعني پنج روز ديگر كار رمزگشايي 
از جعبه سياه هواپيماي اوكرايني كه در ايران سقوط كرده است را آغاز 
كنند. وي تأكيد كرد: جعبه س��ياه اين هواپيما قرار است در اوكراين 
رمزگشايي شود. امروز رئيس سازمان هواپيمايي كشوري ايران با تمام 
متخصصان به اوكراين سفر خواهند كرد و رمزگشايي جعبه سياه از روز 
۲0 ژانويه آغاز خواهد شد.  اين مقام اوكرايني ادامه داد: كار تا زماني كه 
تمام قربانيان اين حادثه شناسايي شوند، ادامه خواهد يافت. به گفته 
راووين، رئيس جمهور ايران دستور داده است كه تا روز 19 ژانويه تمام 

اجساد قربانيان تحويل داده شود. 

 ادامه نگراني شركت هاي چيني
 با وجود توافق تجاري 

شايد واشنگتن و پكن براي امضاي فاز نخست توافق تجاري آماده 
باشند، اما شركت هاي چيني حاضر به پذيرش هيچگونه ريسكي 
نيستند و در حال برنامه ريزي براي ادامه تعرفه هاي امريكا هستند. 
به گزارش خبرگزاري فرانس��ه، در حالي كه معاون نخست وزير چين 
براي امضاي فاز نخست توافق تجاري به واش��نگتن سفر كرده است، 
توليد كنن��دگان و عرضه كنن��دگان كاال در چي��ن با توجه به س��ابقه 
بدعهدي هاي ترامپ نگرانند كه اين توافق نيز به سرنوشت توافقات ديگر 
دچار شود و از هم بپاشد. به عالوه، اظهارات اخير وزير خزانه داري امريكا 
مبني بر پابرجا ماندن تعرفه هاي دولت امريكا ترديدي باقي نگذاشته كه 
شركت هاي چيني حتي بعد از امضاي توافق همچنان از سياست هاي 
تعرفه اي حمايت گرايانه امريكا متضرر خواهند ش��د. بنابراين آنها در 
حال برنامه ريزي براي بدترين سناريوي ممكن در سال ۲0۲0 و يافتن 
بازارهاي جديد، افزايش حضور در بازار داخلي چين يا انتقال خط توليد 

خود به خارج از چين هستند. 
آلفرد وون��گ، مدير ي��ك ش��ركت توليد كننده محص��والت كودك 
در اين باره گفت: »حتي اگر آنها فاز نخست توافق تجاري را امضا كنند، 
ما نمي دانيم كه آيا شرايط تغيير مي كند يا نه.« وي تقريباً يك سوم خط 
توليد محصوالت خود را از ماه س��پتامبر به سريالنكا منتقل كرده تا از 
تعرفه هاي امريكا در امان بماند. به گفته وونگ، اگر من به فعاليت هاي 
شركتم در خارج از چين تنوع نبخشم، بعيد است مشتريان سفارشات 
جديدي را ثبت كنند. ميزان سفارش ها در سال گذشته كاهش داشت 
كه بخش عمده آن ناشي از نامعلوم بودن تكليف تعرفه ها بود. »حتي اگر 
ترامپ هم بر سر كار نبود، امريكا باز هم عليه چين اقدام مي كرد... بعيد 

است وضعيت به قبل از جنگ تجاري برگردد.«
جيسون لي، مدير يك شركت توليد قطعات فلزي در شانگهاي گفت: 
تا قبل از جنگ تجاري حدود 60 درصد فروش شركت ما به بازار امريكا 
بود، اما اكنون اين رقم حدود 40 درصد اس��ت. وي به دنبال مشتريان 
بيشتر در خارج از امريكاست تا بخشي از اين زيان را جبران كند. »در 
دراز مدت، به عنوان يك صادركننده چيني م��ا تنها بايد روي تقويت 

كيفيت محصوالتمان كار كنيم تا بازارهاي ديگري بيابيم.«

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

8899573لولهوماشينسازيايران
76538گروهداروييبركت

7875375نيروترانس
214721022لنتترمزايران

14107671صنايعجوشكابيزد
13858659نوردوقطعاتفوالدي

2839135توريستيورفاهيآبادگرانايران
4206200بانكاقتصادنوين
11167531سيماناصفهان

5448259صنايعكاغذسازيكاوه
14578693موتوژن

9985474قندنيشابور
13321632فوالداميركبيركاشان

8436400بهنوشايران
282951341سازهپويش

4727223شيميداروئيداروپخش
10931514پارسدارو

8252388شيرپاستوريزهپگاهخراسان
267001255پارسخزر

385601805معدنيامالحايران
7991374گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

9516445پاكسان
5503257تايدواترخاورميانه
11397532سيمانآرتااردبيل

4974232سرمايهگذاريصنعتنفت
7641356داروسازياسوه

21400994قنداصفهان
404951869سيمانبهبهان

7964367شهدايران
2454113چرخشگر

8818406مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
12375569داروسازيفارابي

10658490ذغالسنگنگينطبس
8659398كشتوصنعتپياذر

3108142بيمهدانا
3593164داروسازيزاگرسفارمدپارس

231481056صنايعشيمياييسينا
7313332افست

12637573مليكشتوصنعتودامپروريپارس
9676438ايرانتاير

212496سرمايهگذاريبوعلي
3078139داروسازيزهراوي

4171188پارسمينو
7107320قندلرستان

8380376گلتاش
498252235پتروشيميخارك

5153231سرمايهگذاريساختمانايران
223521001گلوكوزان

3954176مهندسينصيرماشين
126056ليزينگايران
4933217شكرشاهرود

125255سرمايهگذاريمسكن
3490153ايراندارو

3687161سرمايهگذاريمليايران
4691204سرمايهگذاريپارستوشه

216494عمرانوتوسعهفارس
6542284سراميكهايصنعتياردكان

5020217داروسازيجابرابنحيان
9109393پارسالكتريك

4182180كارخانجاتتوليديشيشهرازي
223496كمكفنرايندامين
2359101سيمانكردستان
3092132داروييلقمان

6755288البرزدارو
5727244سبحاندارو
5086216مارگارين

7166303ريختهگريتراكتورسازيايران
448981895معدنيدماوند

187177فيبرايران
192079بانككارآفرين

204684گروهداروييبركت
12173498كارخانجاتقندقزوين

9442386سرمايهگذاريداروييتامين
2833115سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3527143لبنياتكالبر
3903157حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(

8951360بورساوراقبهادارتهران
11793474نيروكلر

5135205صنعتيبهشهر
2782111ماشينسازينيرومحركه

181172سرمايهگذاريصنعتومعدن
9272365گروهصنعتيسپاهان

6303248سيمانخوزستان
226389سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

4703179سيمانغرب
5129195كيميدارو

14417541گروهصنعتيبوتان
12828480داروسازياكسير

197273گروهصنايعبهشهرايران
9419347كاشيپارس

5948219كنترلخوردگيتكينكو
9336336پشمشيشهايران

6417230كشاورزيودامپرويمگسال
6090216كويرتاير

4451157داروسازيامين
4503157شيشههمدان

4913171سامانگستراصفهان
453921574دشتمرغاب
8955310قندمرودشت

13507464بورسكااليايران
105836نوسازيوساختمانتهران

15086511آبسال
4606156پمپسازيايران

19672666الميران
201068بيمهآسيا

131544سرمايهگذاريشاهد
17304578صنايعخاكچينيايران

3118104داروسازيكوثر
126742بينالملليتوسعهساختمان

159953فنرسازيزر
329961093البراتوارداروسازيدكترعبيدي

221173لبنياتپاك
8308272فروسيليسايران

157751سرمايهگذاريبهمن
6474209گروهمپنا)سهاميعام(

13708441شهد
6096195ايرانياساتايرورابر

7463238توليدمواداوليهداروپخش
4390139موتورسازانتراكتورسازيايران

3573111بيمهملت
4042125ايرانارقام

181256قطعاتاتومبيلايران
5712172تراكتورسازيايران

322297صنايعآذرآب
5487163شيشهوگاز

13097389داروييرازك
3662106سيمانكرمان

129237سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
5301151بينالملليمحصوالتپارس

299183توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
4642128سرمايهگذاريصنعتبيمه

3955109حفاريشمال
4463122توليدمحورخودرو

374899صنايعشيمياييفارس
18940499داروپخش)هلدينگ

5207137گروهصنعتيبارز
6306164قندثابتخراسان

18072463قندهكمتان
130333سرمايهگذارينوركوثرايرانيان

18940478كشتوصنعتچينچين
7893199بيسكويتگرجي

162140محورسازانايرانخودرو
318678پگاهآذربايجانغربي
349583توليديكاشيتكسرام

18678438كربنايران
351780سيمانخزر

13739303خدماتانفورماتيك
181139سيمانخزر

251252سيمانصوفيان
255050مهندسينصيرماشين

216642سيمانداراب
402277دادهپردازيايران

سرپرست مركز پژوهش هاي مجلس با تأكيد 
بر اينكه سيس�تم مديري�ت دولتي ب�ه تمام 
معنا رهاس�ت، معتقد اس�ت كه قانون بودجه 
در كشورهاي توسعه يافته به تعيين محدوده 
وظاي�ف دول�ت مي پ�ردازد، درحالي ك�ه در 
ايران به ابزار مالي دولت تبديل ش�ده اس�ت. 
به گ��زارش مه��ر، محمد قاس��مي در س��ومين 
كنفرانس حكمراني و سياستگذاري عمومي در 
نشستي با عنوان بازطراحي ساختار كالن دولت 
گفت: »براي بازطراحي اين ساختار بايد مباحث 
مختلف اعم از اجرايي، اقتص��ادي و مديريتي را 
بررسي كنيم. در ديدگاه حقوقي، وظايف مجريان 
از طريق وضع قان��ون تعيين مي ش��ود؛ ديدگاه 
اجرايي نيز تابع گس��تره حضور دولت در اجراي 

اين وظايف است.« 
وي افزود: »وقتي مي گوييم مجموع وظايف دولت 
بر اس��اس روش هاي مختلف تعيين مي ش��ود، 
بايد اين وظايف را بررس��ي كرد ك��ه يكي از آنها 
مباني حقوق��ي منابع و مصارف دولت اس��ت كه 
در ايران شناخته شده نيست.« سرپرست مركز 
پژوهش هاي مجلس ادامه داد: »در ايران درآمد 
حاصل از نفت، ماليات و استقراض را در يك خزانه 
مي ريزيم، همه در يك صف مي ايس��تند و آنكه 
دستش درازتر است از آن برمي دارد، در حالي كه 
ماهيت حقوق��ي درآمد حاصل از نف��ت ماليات، 
تأمين اجتماعي و ف��روش اوراق متفاوت بوده و 

همچنين هر كدام با ديگري متفاوت است.« 
قاس��مي ادامه داد: »س��مت مصارف نيز شامل 
مجموع��ه اي از وظاي��ف حاكميت��ي نظير نظام 
بازتوزيع، عمران و توس��عه، تأمي��ن اجتماعي و 
شركت هاي دولتي است. اگر قرار است به سمت 
بازطراحي س��اختار كالن دولت بروي��م، بايد از 
تفكيك مي��ان اين وظايف حاكميت��ي و منابع و 
مصارف به عنوان وظايف اجرايي شروع كنيم كه 
در اقتصاد به آن خط بودجه گفته مي ش��ود كه با 
اين دي��دگاه پنج خط بودجه مي توانيم ترس��يم 

كنيم.« 

اين اقتصاددان يادآور شد: »وقتي يك كانديداي 
رياست جمهوري ش��عار مي دهد و تعهدي براي 
خود ايجاد مي كند بايد از او سؤال شود قرار است 

اين تعهدات از چه منابعي تأمين شود؟«
به گفت��ه عضو هيئت دانش��گاه؛ ويژگ��ي قانون، 
ضرورت اجراي آن است؛ وقتي با انبوه مصوباتي 
كه در آن نوشته شده دولت موظف يا مكلف است، 
ولي از س��وي ديگر با محدودي��ت بودجه مواجه 
هستيم، در نتيجه دولت مجبور است قانوني كه 
خودش دوس��ت دارد اجرا كند كه ماهيت قانون 

زير سؤال مي رود.« 
وي اف��زود: »در همه كش��ورها باالترين س��طح 
آموزش، بهداش��ت، رفاه و درآمد به كشورهايي 
اختصاص دارند كه بتوانند منابع خود را با مصارف 
و بر اس��اس اين وظايف حاكميتي تجهيز كنند. 
به عنوان مثال در هند ۳00 ميليون نفر دسترسي 
به برق ندارند، چون دولت توان مالي براي رساندن 
برق به اين افراد ندارد يا در افغانستان 60 درصد 
دختران مدرس��ه نمي روند، چ��ون دولت منابع 
احداث مدرس��ه را ندارد، اما در اي��ران هر كس 

صاحب مقام و منصب مي ش��ود وع��ده باالترين 
سطح رفاه را به مردم مي دهد، در حالي كه بودجه 

الزم براي آن را ندارد.« 
سرپرست مركز پژوهش هاي مجلس تصريح كرد: 
»قبل از اجراي طرح تحول سالمت ما در اين مركز 
به رئيس يك قوا اعالم كردي��م اين طرح حتماً با 
شكست رو به رو مي شود، اما آنها مرتباً مثال كوبا 
را يادآور مي ش��دند، در حالي كه كوب��ا در زمينه 
درمان و سالمت يك مستثني است، ولي در ساير 
كشورها اين طرح شكست خورد. در همه كشورها 
سطح سالمت با س��طح س��رانه هر فرد با درمان 
تناسب دارد، اما نتيجه طرح تحول سالمت كه بر 

پول بنا شد شكست آن بود.« 
قاسمي خاطر نش��ان كرد: »دولت بايد تا جايي 
كه ماليات مي گيرد به توسعه سالمت و آموزش 
بپردازد و ح��ق ندارد درآمد نفتي را به س��المت 
و آموزش بي��اورد. درآم��د نفتي باي��د به بخش 
پروژه هاي عمراني اختصاص يابد. اين طراحي ها 
و تقسيم بندي ها به دولت برنامه اجرايي و عملي 

مي دهد.« 

وي به موضوع استخدام اشاره و اظهار كرد: »دولت 
صرفاً مي تواند در امور حاكميتي استخدام كند، 
در امور بازتوزيع دولت فقط وظيفه تنظيم گري 
دارد. به عنوان مثال تأمين اجتماعي به كارفرماها 
و مردم اختصاص دارد، نه اينكه آن را ذيل وزارت 
رفاه قرار دهي��م و از مح��ل پرداختي هاي مردم 

كارمند استخدام كنيم.« 
سرپرست مركز پژوهش هاي مجلس در خصوص 
شركت هاي دولتي نيز اظهار داشت: »شركت هاي 
دولتي بايد به دو بخش كاماًل مجزا تقسيم شوند. 
يكي شركت هايي كه به مديريت انفال مانند نفت 
و گاز مي پردازند و ديگري ش��ركت هايي كه كار 
اجرايي مي كنند. ساختار شركت نفت با كشت و 

صنعت كاماًل متفاوت است.« 
قاسمي تأكيد كرد: »چرا ش��ركت نفت با پول 
انفال كه ب��ه مردم تعل��ق دارد، دندانپزش��ك 
اس��تخدام مي كند تا به خارك ب��رود و دندان 
كاركنان ش��ركت نف��ت را درمان كن��د؟ چرا 
تراكتورس��ازي كه زيان ده اس��ت تيم فوتبال 
دارد؟ مردم از اين چيزها ناراضي اند، چون هيچ 
چيز س��رجاي خود نيست. سيس��تم مديريت 

دولتي به تمام معنا رهاست.« 
وي ادامه داد: »هر دولتي كه سر كار مي آيد كابينه 
آن يك ماه در كنار هم كار مي كنند، ولي پس از آن 
مي بينند نمي توانند با هم همكاري داشته باشند، 
بنابراين هر وزير دنب��ال كار خود مي رود، نتيجه 
اين نوع مديريت آن شد كه 40 سال وعده داديم، 
اما هيچ يك اجرا نشد، چون خارج از ظرفيت هاي 

مالي كشور بود.« 
سرپرس��ت مركز پژوهش هاي مجل��س با تأكيد 
بر اينكه بازطراحي س��اختار دولت با بازطراحي 
س��اختار بودجه ري��زي و راه��كار عملياتي آغاز 
مي ش��ود، گفت: »دولتي كه بودجه را صرفاً يك 
ابزار مي داند، نمي تواند اين ساختار بيمار را اصالح 
كند، در حالي كه در كش��ورهاي پيشرفته قانون 
بودجه به قانون تعيين محدوده هاي وظايف دولت 

تبديل شده است.« 

سيستم مديريت دولتي به تمام معنا  رهاست
انتقاد مركز پژوهش هاي مجلس از نظام بودجه ريزي كشور 

گزارش2

مس�ئله اصلي در قطع گاز 
صناي�ع و پتروش�يمي ها، 
موضوع كاه�ش توليد گاز 
در پ�ارس جنوبي اس�ت. با 
توجه ب�ه اينك�ه توليد گاز 
از پارس جنوب�ي ب�ا توليد 
هم�راه  گازي  ميعان�ات 
اس�ت، ش�ركت مل�ي نفت 
در ف�روش ميعان�ات دچار 
مش�كالتي ش�ده و ناچ�ار 
اس�ت آن  را در نفتكش ها و 
مخازن ذخيره س�ازي كند


