
قيمت كاال و خدمات در دنيا با بهاي تمام شده 
واقعي كاال ك�ه تاب�ع نرخ هاي جهاني اس�ت، 
س�نخيت دارد تا از اين رهگذر هم قاچاق كاال 
و خدمات بين دو مرز توجيه اقتصادي خود را از 
دست بدهد و هم اينكه مصرف كنندگان كاال به 
واسطه اطالع از بهاي حقيقي كاال رفتار صحيحي 
را در حوزه مصرف در پيش بگيرند. در اين بين، 
مصرف كننده از آنجايي كه بهاي حقيقي كاال را 
پرداخت مي كند ديگر الزم نيست دستگاه هاي 
مختلف با هدف اصالح الگوي مصرف هزينه هاي 
فرهنگي و تبليغاتي فراواني را متحمل شوند. 
در ايران بسياري از كاالهاي حوزه انرژي همچنان 
ياران��ه اي هس��تند،  به طوري كه قيم��ت كاال به 
مراتب از قيمت تمام ش��ده حقيق��ي اش ارزان تر 
اس��ت، حال از آنجايي كه مؤلفه قيمت در تنظيم 
رفتار مصرف كننده مؤثر اس��ت، بي شك خطا در 
قيمت گذاري كاالهايي كه مشمول دريافت يارانه 
پنهان و آشكار مي ش��وند، متهم اصلي انحراف در 
مصرف اين دست كاالها و توزيع غير منصفانه اين 

كاالها بين 83ميليون ايراني شده است. 
عده اي كه امكانات��ي چون ش��ركت و كارخانه و 
بخش هايي از اين قبيل دارند، نس��بت به س��اير 
مردم امكانات بيش مصرفي كاالهايي كه مشمول 
يارانه پنهان مي شوند را دارند و در مقابل طبقات 
پايين درآم��دي امكانات چنداني ب��راي مصرف 
انرژي هاي يارانه اي را ندارند؛ بدين ترتيب هم در 
توزيع كاالهايي كه مشمول يارانه پنهان هستند 
عدالت و انصاف رعايت نشده است و هم اينكه به 
دليل نرخ گذاري غير واقعي عالئم اشتباهي را براي 
مصرف انرژي به مصرف كنندگان خانگي، تجاري، 

صنعتي و... مخابره كرده ايم. 
به رغم آنكه در دنياي امروز نرخ گذاري صحيح كاال 
نقش بسيار مهمي در پيشرفت اقتصادي دارد، اما 
به گفته رئيس س��ازمان برنامه و بودجه از رهگذر 
اليح��ه و قانون بودج��ه يارانه پنهان��ي در حدود 
1000هزار ميليارد تومان توزيع مي شود. حال بايد 
پرسيد چرا محلي براي انعطاف در تغيير نرخ هاي 
كاالهاي مش��مول دريافت يارانه پنه��ان فراهم 
نمي آيد، تا هم توزيع اين يارانه ها منصفانه تر انجام 
گيرد و هم اينكه نرخ گذاري متناسب بر نرخ هاي 
جهاني و قيمت تمام شده توجيه قاچاق اين كاالها 
را از بين ببرد و عالمت صحيحي به مصرف كننده 

مخابره كند. 
در اين مي��ان، به ج��اي اينكه اش��خاصي چون 
وزي��ر اقتصاد، رئي��س كل بانك مرك��زي يا وزير 
نفت و صنعت در پي آن باش��ند كه كدام شركت 
صادرات مح��ور ارز خود را به كش��ور بازگرداند يا 
بازنگرداند و ي��ا اينكه كدام يك از ش��ركت هاي 
واردات محور ب��ا ارز يارانه اي كااله��اي موردنياز 
كش��ور را وارد ك��رد يا نك��رد، بررس��ي وضعيت 
عملكردي ش��ركت هاي فوق آنها را ب��ا نرخ هاي 
جديد كاالهاي مصرفي مشمول يارانه هاي پنهان 
يا اخذ ماليات هاي مضاعف و حذف ساير تسهيالت 

و يارانه ها مواجه كرد. 
  سهم ماهانه 3/5 ميليون تومانی هر خانوار 

ايرانی از يارانه های پنهان
با توجه ب��ه اينكه عم��وم كاالهايي كه مش��مول 
دريافت يارانه پنهان 1000ه��زار ميليارد توماني 
مي ش��وند مربوط به حوزه انرژي هستند و ريشه 
پرداخت اين يارانه ها به نفت و گاز به عنوان دارايي 

عمومي باز مي گردد و در ص��ورت پرداخت نقدي 
يارانه پنهان به خانوار س��هم هر خان��وار در ماه در 
حدود 3ميلي��ون و 500 ه��زار تومان مي ش��ود، 
 جا  دارد كم ك��م آگاه س��ازي ها در جامعه با هدف 
هدفمند س��ازي يارانه هاي پنهان و اصالح الگوي 
مصرف در تمامی سطوح مصرفي كاالهاي يارانه اي 

آغاز شود. 
از آنجايي كه ش��كل كنوني پرداخت يارانه پنهان 
از مس��ير بودجه هاي س��نواتي مي گذرد و بودجه 
نيز به قانون تبديل مي ش��ود، مش��خص است كه 
مصرف كنندگان بزرگ كاالهاي مش��مول يارانه 
پنهان و اتحاديه هاي مختلف در برابر اصالح نرخ ها 
مقاومت خواهند كرد؛ چراكه كاالهاي مش��مول 
دريافت يارانه پنهان براي آنها آنقدر ارزان بوده است 
كه آنها دهها سال است كه نيازي به نوسازي خطوط 
توليد پر مصرف خود ندارند و از محل دريافت يارانه 

پنهان سودهاي كالن به دست آورده اند. 
اما سياس��تگذار كالن اقتصاد باي��د بپذيرد كه با 

ت��داوم قيمت گ��ذاري ارزان و دور از واقعيت هاي 
قيمت تمام ش��ده كاالهاي مربوط به حوزه انرژي 
معضل بزرگي را ب��راي اقتصاد اي��ران خلق كرده 
اس��ت كه ادامه اش ديگر امكانپذير نيست، چراكه 
تنها بخش��ي از خس��ارت هاي قيمت گذاري غلط 
كاالهاي حوزه انرژي، قاچاق ميليارد ها دالري اين 
دست از كاالها به شكل خروجي و پر مصرفي شديد 

در كشور است. 
اگر قرار باشد از آسيب هاي نرخ گذاري غلط كاالهاي 
مشمول دريافت يارانه پنهان در جامعه بگوييم بايد 
به مصرف غلط آنه��ا در مقياس خ��رد و كالن به 
دليل نرخ گذاري ارزان اش��اره داش��ت، از آنجايي 
كه اين كااله��ا ارزان تصور ش��ده اند، بخش هايي 
چون پااليشگاه ها، پتروشيمي ها، فوالد سازي ها، 
توليد كنن��دگان لوازم خانگي، خودرو س��ازي ها و 
ساختمان سازان به طور كل استانداردهاي مصرف را 
در توليد كاال و همچنين در محصول توليدي رعايت 
نكرده اند، به طوري كه امروز بخش زيادي از انرژي ها 

در حوزه ساختمان هدر مي رود. 
  منابع ناش�ی از حذف يارانه پنهان به چه 

كسی می رسد؟
در اين بين يك مس��ئله باقي مي مان��د و آن اين 
است كه آيا با آگاه سازي مي توان مقاومت در برابر 
واقعي سازي نرخ كاالهاي مشمول دريافت يارانه 
پنهان را به همراهي تبديل كرد و اگر چنين است با 
توجه به اينكه ريشه پرداخت بهاي يارانه هاي پنهان 
عموماً به نفت و گاز بازمي گردد منابع ناشي از حذف 

يارانه هاي پنهان به چه مصرفي بايد برسد. 
آيا منابع حاصل از حذف ياران��ه پنهان را مي توان 
مس��تقيم به خانوارهاي ايراني داد كه اگر چنين 
امكاني باش��د، س��هم هر خانواده در ماه در حدود 

3ميليون و 500هزار تومان مي شود. 
از سوي ديگر بايد ديد نگاه دولت به يارانه هاي پنهان 
چيست، زيرا معموالً دولت ها عالقه دارند از محل 
حذف يارانه هاي پنهان كسري بودجه خود را تأمين 
كنند و هزينه هاي جاري خ��ود را باال ببرند. به هر 
روي بخشي از منابع ناشي از واقعي سازي كاالهاي 
مشمول يارانه پنهان را مي توان به جهت ريشه كن 
كردن فقر و رش��د رفاه به مردم داد و بخشي ديگر 
از آن را به نوس��ازي خطوط توليد و حمايت هايي 
از اين جنس تخصيص داد ك��ه در اين  باره بايد در 
جامعه گفت وگوها شكل بگيرد، اما با توجه به اينكه 
نرخ گذاري صحيح كاالها عالمت صحيحي را براي 
تنظيم مقدار مصرف و بهاي مصرف به مصرف كننده 
مي رساند حق مصرف كننده اين است كه در جريان 

ارزش حقيقي كاال قرار بگيرد. 
در نهايت تا گفت وگوهاي فوق در جامعه ش��كل 
بگيرد ج��ا  دارد هزين��ه تمام ش��ده كاالهايي كه 
مش��مول دريافت يارانه پنهان مي شوند به سمع 
و نظ��ر جامعه و تك ت��ك مصرف كنندگان چنين 
كاالهايي از خانگي گرفته تا صنعتي برس��د تا در 
ابتدا به ارزش كااليي كه استفاده مي كنند پي ببرند 
و كم كم زمينه براي اص��الح قيمت اين كاالها هم 
براي اصالح الگوي مصرف و هم براي پرداخت بهاي 
واقعي مصرف و هدفمندي منصافه يارانه ها و اتمام 
قاچاق اين كاالها به كشورهاي همسايه فراهم  آيد. 
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 قيمت گذاري غير واقعي كاال
 مصرف را در ايران  به انحراف كشانده است

به رغم آنكه در دنياي امروز 
نرخ گذاري صحيح كاال نقش 
بس�يار مهمي در پيشرفت 
اقتص�ادي دارد، اما به گفته 
رئي�س س�ازمان برنام�ه و 
بودج�ه از رهگ�ذر اليحه و 
قانون بودجه يارانه پنهاني 
در حدود 1000هزار ميليارد 
توم�ان توزي�ع مي ش�ود

گفت وگوها پيرامون حذف يارانه هاي پنهان 1000هزار ميليارد توماني بايد افزايش يابد

هادی غالمحسینی
  گزارش  یک

رئيس اتاق اصناف ايران اعالم كرد
تأمين مالي بزرگ ترين دغدغه فعاالن صنفي 

نتاي�ج پاي�ش محي�ط كس�ب و كار در س�ه ماهه تابس�تان س�ال 
13۹۸ در مقايس�ه با س�ه ماهه به�ار امس�ال، حاكي از آنس�ت كه 
مهم تري�ن دغدغ�ه فع�االن اقتص�ادي � صنف�ي كش�ور موضوع 
تأمي�ن مالي اس�ت و به گفت�ه رئيس اتاق اصن�اف اي�ران، رفع اين 
مش�كل با تخصيص تس�هيالت بانكي كم بهره قابل جبران اس�ت. 
وزير كشور روز گذشته ميزبان رؤساي اتاق هاي اصناف، بازرگاني، تعاون 
و خانه معدن ايران بود. در اين نشس��ت رئيس اتاق اصناف ايران با ارائه 
گزارش��ي از نتايج پايش محيط كسب و كار كه توسط س��ه اتاق اصناف، 
بازرگاني و تعاون تهيه مي شود، به تبيين محورهاي مطالبات و دغدغه هاي 
فعاالن اقتصادي بخش خصوصي پرداخت و گفت: با وجود آرامش نسبي 
كه در بازار حاكم است، در س��ه حوزه اصلي قابل احصاء و بررسي است. 
نخستين مسئله و نگراني فعاالن صنفي موضوع تأمين مالي است. در سه 
ماه گذشته به دليل بروز برخي شرايط كه موجب ناپايداري اقتصادي در 
سطوحي از فعاليت هاي صنفي شده است، توان مالي واحدهاي صنفي به 
ميزان قابل توجهي كاهش پيدا كرده است. در نتيجه در حال حاضر يكي 
از اصلي ترين مش��كالت اصناف به ويژه در حوزه صنوف توليدي، مسئله 
تأمين مالي است و رفع مشكل از طريق اعطاي تسهيالت بانكي كم بهره 

قابل  جبران است. 
ممبيني تصريح كرد: سياس��ت هاي مالي و تسهيالتي بانك ها در كشور 
بر تأمي��ن مالي واحدهاي صنف��ي توليدي همانند صناي��ع بزرگ مورد 
انتظار است. بايد توجه داشت كه اصناف و به ويژه صنوف توليدي بدون 
بار كردن هيچگونه هزينه اي براي دولت، نقشي كم نظير در اشتغالزايي 

كشور ايفا مي كنند. 
وي در بخش ديگري از ارائه گزارش پايش محيط كسب و كار به دو محور 
ديگر كه موجب دغدغه فعاالن اقتصادي و صنفي شده، پرداخت و اعالم 
كرد: عالوه بر موضوع مشكالت موجود در تأمين مالي واحدهاي صنفي، 
اين واحدها با دو موضوع ديگر نيز چالش هاي متعددي دارند. غير قابل 
پيش بيني بودن و نوس��انات فراوان مواد اوليه و بي ثباتي سياس��ت ها و 
رويه هاي ناظر بر كسب و كارهاي متوس��ط و خرد نيز از جمله مسائلي 
اس��ت كه مش��كالت فراواني را فراروی فعاالن اقتصادي � صنفي قرار 

داده است. 
ممبيني به برنامه هاي متعدد اتاق اصناف ايران به منظور بهبود نظام توزيع 
كشور اشاره كرد و گفت: يكي از اصلي ترين محورهاي فعاليت اتاق اصناف 
ايران روزآمدسازي فعاليت ها و برنامه هاي اين اتاق در عرصه هاي گوناگون 
اقتصادي در بخش هاي توليدي و توزيعي است. از جمله موضوعاتي كه در 
دوره جديد اتاق اصناف ايران مورد توجه قرار گرفته، برنامه ريزي به منظور 
بهبود نظام توزيع كاال و خدمات در كش��ور اس��ت. راه اندازي »هلدينگ 
اصناف« از جمله برنامه هايي است كه در اتاق اصناف ايران به همين منظور 
تدوين شد. اصناف با استفاده از اين هلدينگ مي توانند از طريق تجميع 
سرمايه هاي خرد، عملكردي به مراتب بهتر و مؤثرتر در نظام توزيع كشور 
داشته باشند و امكان رصد و پايش كاال و خدمات در هر مرحله از فرآيند 

توزيع مهيا و فراهم مي شود. 
   وزير كشور: وضعيت اقتصادي در شأن مردم نيست 

همچنين وزير كشور در اين جلس��ه به طرح موضوعاتي در اين حوزه 
پرداخت و گفت: درحالي كه كشور در بس��ياري از حوزه هاي سياسي، 
منطقه اي، علمي و فناوري پيش��رفت هاي چشمگيري دارد، وضعيت 
اقتصادي در شأن جمهوري اسالمي ايران و مردم عزيز ايران نيست و 

بايد تالش مضاعفي در بهبود اقتصاد كشور انجام دهيم. 
عبدالرضا رحماني فضلي با بيان اينكه همه در وضعيت اقتصادي كشور 
سهيم هس��تيم، افزود: اصالح فرهنگ عمومي كار و همچنين فرهنگ 
مصرف در كشور از جمله عواملي اصلي تأثيرگذار در بهبود شرايط توسعه 

و اقتصادي كشور است. 
وزير كشور با بيان اينكه بايد بپذيريم تنها ۲0- 30 درصد شرايط اقتصادي 
متأثر از وضعيت جنگ اقتصادي و تحريم ها است، عنوان كرد: مهم ترين 
نكته در ارتقاي س��طح اقتصادي كش��ور، نگاه واقع بينانه و موشكافه به 
مسائل داخلي است، بايد با خود صادق باشيم و به وحدت دروني برسيم و 
اشتباهات، كاستي ها و كمبودها را شناسايي و براي حل آنها اقدام كنيم. 
وي با تأكيد بر اينكه ايران از منظر منابع و امكانات از بسياري از كشورهاي 
بزرگ دنيا باالتر است، گفت: بايد در وضعيت اداره كشور از نظر اقتصادي 

تجديد نظر كنيم. 
رحماني فضلي به سرعت فزاينده تغيير تكنولوژي و بازار اشاره كرد و گفت: 
شايد 100 سال گذشته با 500 سال قبل فرق خيلي زيادي از اين جهات 
نمي داش��ت، اما اكنون هر سال يا هر شش ماه ش��اهد تغييراتي شگرف 

هستيم، به طوري كه تكنولوژي به پلي براي قدرت بدل شده است. 

 افشاي فساد با گزارشگران مردمي در دنيا 
8 برابر كشفيات پليس است

يك كارشناس مبارزه با فساد با بيان اينكه در دنيا افشاي فساد توسط 
گزارشگران مردمي هش�ت برابر بيشتر از كش�فيات پليس در اين 
خصوص است گفت: به همين دليل بيشتر از آنكه روي سازمان هاي 
نظارتي تمركز كنند، براي گزارشگران فس�اد بستر ايجاد كرده اند. 
در برنامه »پايش« 30 مهرماه، موضوع »سوت زني و گزارشگري فساد در 

دنيا«، مورد بررسي قرار گرفت. 
مهدي غيرتمند، كارشناس مبارزه با فساد گفت: رهبر معظم انقالب نيز 
بر امر مبارزه با فساد تأكيد دارند. قانون حمايت از سوت زن ها در اكثر همه 
كشورهاي دنيا تصويب شده است و در كشور ما نيز بايد همچين قانوني 
تصويب گردد.  اين كارشناس مبارزه با فساد با بيان اينكه روش هاي مبارزه 
با فس��اد در دنيا مبتني بر نا امن كردن فضا براي مفس��دين است، گفت: 
همين مورد باعث شده است كه هر شهروند فسادي در كشورهاي غربي 
ببيند، گزارش و مفسد احساس امنيت نمي كند. در دنيا نظارت بر مديران، 
استفاده از پليس و گزارش دهندگان تخلف، سه روش مبارزه با فساد است.  
وي افزود: در دنيا افش��اي فساد توسط گزارش��گران مردمي هشت برابر 
بيشتر از كشفيات پليس در اين خصوص است. به همين دليل بيشتر از 
آنكه روي سازمان هاي نظارتي تمركز كنند، براي گزارشگران فساد بستر 
ايجاد كرده اند.  غيرتمند افزود: هويت محرمانه گزارش��گران فساد، يكي 
از اصول سوت زني است. استيضاح ترامپ از گزارش يكي از كاركنان كاخ 
سفيد به مراجع نظارتي امريكا به جريان افتاده است. در سوت زني براي 
گزارشگر تخلف جايزه اي را در نظر مي گيرند كه خود باعث تشويق مردم 

به افشاي فساد مي شود. 
اين كارشناس مبارزه با فساد ادامه داد: در حوزه صنعت نيز اين اتفاق رخ 
داده است. به گونه اي كه در شركت فولكس واگن آلمان شخصي با افشاي 
فس��اد مديران در گزارش دهي به مردم، باع��ث محكوميت مديران اين 
شركت شد. در س��اير حوزه ها نيز نظير سالمت، افشاگري فساد رخ داده 

كه در دنيا بي نظير است. 
غيرتمند با تأكيد بر س��وت زني در دنيا موضوع عجيبي نيست و مرسوم 
است، افزود: اينكار باعث شده هزينه نظارت بر مسئوالن و مديران كاهش 
يابد و محيط نيز براي اجراي فساد نا امن مي شود. فرهنگ سازي رسانه اي 

مي تواند در افزايش سوت زني در كشور كمك  نمايد. 
وي بيان كرد: سوت زني بايد در كش��ور ضمانت اجرا داشته باشد تا اجرا 
شود. سوت زني خود يك امر به معروف در كشور است. بر اساس آمار 47 

درصد گزارشگران فساد، خود كارمند آن سازمان بوده اند. 
غيرتمند گفت: در كشور ما سوت زن ها امنيت شغلي ندارند و كساني كه 
چنين عملي انجام داده اند، بيكار شده اند؛ ضمن اينكه براي آنها سوءسابقه 
نيز ايجاد كرده است. نمونه اين مسئله را در پرونده بانك سرمايه مشاهده 

مي كنيم كه افشاگر فساد از كار خود اخراج شد.

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

5900483مليصنايعمسايران
5129299صنايعآذرآب

12665603شهد
269271282داروسازيفارابي
401391911نوشمازندران

295831408صنايعجوشكابيزد
8491404توليديفوالدسپيدفرابكوير

13183627مسشهيدباهنر
351571670داروسازياكسير

208398س.ص.بازنشستگيكاركنانبانكها
6926325صنعتيآما
6285294بيمهآسيا

4234192گروهستوسعهصنعتيايران
11798533مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر

5297238موتورسازانتراكتورسازيايران
3138140موتورسازانتراكتورسازيايران

12364539پاكسان
137759پارسخودرو
6183264آلومينيومايران
11959503داروسازيامين
357561479پتروشيمينوري
10361425سيمانبجنورد

14312582كشتوصنعتپياذر
11769467گروهصنعتيسپاهان
527112056صنايعشيمياييسينا
344461342معدنيامالحايران
3062119تامينسرمايهنوين

2927113واسپاريملت
9117342سبحاندارو

3161117بانككارآفرين
14256510كارخانجاتتوليديشهيدقندي

6470224سيماناروميه
20670697شيرپاستوريزهپگاهخراسان

4062135سرمايهگذاريبهمن
14515477سراميكهايصنعتياردكان

22067714نفتبهران
6984216ايرانخودرو

32477955خوراكدامپارس
202257ماشينسازياراك

5315132بيمهدانا
21466531نوردوقطعاتفوالدي

14635362گلتاش
18188433سيمانبهبهان
25462598پارسسرام

28762666مليكشتوصنعتودامپروريپارس
26287602بيسكويتگرجي

19322439بهنوشايران
614921369فروشگاههايزنجيرهايافقكوروش

7471165داروسازيروزدارو
28330589سالمين

13831281تايدواترخاورميانه
687611373گروهصنعتيپاكشو
763371372پتروشيميفناوران

11755195س.صنايعشيمياييايران
19110294پااليشنفتبندرعباس

10495159لبنياتكالبر
19746296سرمايهگذاريداروييتامين

57076833پتروشيميپارس
16198224نيروترانس

550664سيمانشاهرود
29044304قنداصفهان

690369ايرانياساتايرورابر
447643سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

20338181قندهكمتان
499241ماشينسازينيرومحركه

321726سيمانشمال
220117عمرانوتوسعهفارس

720854داروسازيكوثر
789059دادهگسترعصرنوين-هايوب

1175187بورسكااليايران
714643صنايعپتروشيميخليجفارس
354618توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ

308015سرمايهگذاريتوسعهصنعتوتجارت
23870108پتروشيميپرديس

884739فوالدخوزستان
327714سرمايهگذاريتوسعهملي

583020بانكملت
571613مهندسينصيرماشين

1573527فوالدخراسان
18653تامينسرمايهاميد

2523834صنايعخاكچينيايران
80819پتروشيميشازند

1343212فوالداميركبيركاشان
2238918معادنمنگنزايران

60194سرمايهگذاريمليايران
212202سيمانفارس

148650نيروكلر
107010پمپسازيايران

14-33632فرآوردههايغداييوقندپيرانشهر
14-19227پتروشيميخراسان

82-66322سپنتا
20-15017داروسازيسينا
30-20876پارسسويچ

8-3872مخابراتايران
6-2833بيمهپارسيان

14-6180گروهصنعتيبارز
151-51785فرآوريموادمعدنيايران

23-6880توسعهمعدنيوصنعتيصبانور
2-566بانكصادراتايران

47-12879آسانپرداختپرشين
24-6161صنايعشيمياييفارس
25-6356گروهداروييسبحان

23-5787بانكملت
19-4780حفاريشمال

142-34355البراتوارداروسازيدكترعبيدي
2-481بانكتجارت
49-11581كابلالبرز

15-3345سرمايهگذاريسپه
32-6964معدنيوصنعتيگلگهر

49-10545تراكتورسازيايران
44-8569همكارانسيستم

55-10173صنايعسيماندشتستان
91-16663موتوژن

22-3834بانكخاورميانه
110-18404سيمانخاش

20-3170س.نفتوگازوپتروشيميتأمين
51-7131سيمانهرمزگان
76-9820پتروشيميمبين

82-10480بورساوراقبهادارتهران
137-16842بهپرداختملت

27-3203سرمايهگذاريآتيهدماوند
80-9167گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

110-12527سيمانتهران
130-14523شهدايران
649-72468معادنبافق

25-2777سرمايهگذاريبوعلي
50-5367مليصنايعمسايران
57-5881فوالدكاوهجنوبكيش
120-12376كارخانجاتقندقزوين

528-54310معدنيدماوند
31-3179فيبرايران

378-37784داروپخش)هلدينگ
22-2184بانكپاسارگاد
77-7582سيمانغرب

40-3898سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
29-2791سرمايهگذاريصدرتامين

42-3927سرمايهگذاريگروهتوسعهملي
34-3156س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

34-3082سيمانصوفيان
262-23739داروييرازك
22-1958گروهبهمن

156-13727شركتارتباطاتسيارايران
142-12210سيمانفارسنو

75-6257گسترشنفتوگازپارسيان
120-9967سرمايهگذاريشفادارو
114-8535گروهمپنا)سهاميعام(
62-4584توسعهمعادنوفلزات

828-61038گروهصنعتيملي)هلدينگ
183-13375پتروشيميجم

223-16271خدماتانفورماتيك
93-6776صنعتيبهشهر

170-12268سيمانآرتااردبيل

براس�اس گ�زارش بان�ك جهاني، در س�ال 
201۷ مي�الدي، در مجم�وع 1۴0 ميلي�ارد 
متر مكع�ب گاز در سراس�ر دنيا فلر ش�ده و 
روي مش�عل ها مي س�وزد. اگرچ�ه اين عدد 
نس�بت به س�ال 2010 مي�الدي كمتر ش�ده 
اس�ت، ام�ا نس�بت ب�ه س�ال 2000 ميالدي 
افزاي�ش قابل توجه�ي را نش�ان مي ده�د. 
بخش اعظم گاز سوزانده شده در فلرها به ۲70 
ميليون  تن دي اكسيد كربن تبديل مي شود. گاز 
از ديرباز به عنوان محص��ول جانبي توليد نفت 
و با عنوان گازهمراه ش��ناخته مي شود. بازيابي 
اين گازهاي فلر ش��ده، نيازمند انگيزه تجاري 
يا مقررات زيست محيطي اس��ت. اين گازها را 
مي توان در محل تصفيه كرد يا براي تزريق در 

ميادين نفتي از آن بهره برد. 
س��وزاندن گاز فلر يك��ي از داليل انتش��ار گاز 
گلخان��ه اي متان ني��ز مي باش��د. هرچند اكثر 
كشورها از انتش��ار عمومي داده هاي مربوط به 
اين گازهاي سوزانده شده خودداري مي كنند. 
فقدان تجهيزات محاسبه ميزان اين گازها نيز بر 
دشواري محاسبه حجم اين گازها افزوده است. 
تصاوير ماه��واره اي، بهترين ابزار در دس��ترس 
كنوني براي محاسبه حجم گاز فلر شده به شمار 
مي رود. اين داده ها نشان مي دهد مجموع گاز فلر 
شده دنيا در س��ال ۲017 ميالدي 140 ميليارد 
متر مكعب و برابر با مصرف شش ماه گاز اروپا يا 
يك س��ال مصرف گاز قاره آفريقا بوده است. اين 
شرايط منجر به توليد و انتشار 3 ميليون تن  متان 

و ۲70 ميليون تن دي اكسيد كربن مي شود. 
روسيه از سال ها پيش در صدر اين فهرست قرار 
دارد، اما در سال هاي ۲01۶ و ۲017 ميالدي، 
اقدامات گسترده اي براي كاهش حجم گاز فلر 

شده در اين كشور اجرا شده است. 
عراق به عن��وان دومين كش��ور اين فهرس��ت 
ساالنه 18 ميليارد متر مكعب گاز در مشعل ها 
مي س��وزاند. ب��ا وج��ود دارا بودن اي��ن حجم 
عظيم گاز همراه، عراقي ها ب��ا كمبود گاز براي 
نيروگاه هاي خود و الزام به خري��د گاز از ايران 
روبه رو هستند. هرچند طرح هايي براي كاهش 
حجم گاز س��وزانده ش��ده و بازيافت آن در افق 

سال ۲030 ميالدي در حال اجرا است. 
با توسعه فناوري هاي انقالبي توليد نفت فشرده 
در امريكا، حجم گاز فلر شده در اين مناطق رشد 
چشمگيري داشته است. در سازند پرمين ساالنه 
3 تا 4 ميليارد متر مكعب گاز سوزانده مي شود. 
مجموع گاز فلر شده اياالت متحده 15ميليارد 

متر مكعب اعالم شده است. 

  خاورميانه، جهنم گازهاي فلر شده
از ميان ۲0 كش��ور داراي بيش��ترين حجم گاز 
فلر شده )شامل روس��يه، الجزاير، ايران، عراق، 
آنگوال، ونزوئال، قطر، نيجري��ه، اياالت متحده، 
كويت، اندونزي، قزاقستان، گينه استوايي، ليبي، 
مكزيك، آذربايجان، برزيل، كنگو، انگلستان و 
گابن(، شش كشور در خاورميانه و  شمال آفريقا 

قرار دارند. 
با وجود عرضه فناوري ه��اي كاهنده حجم گاز 
بدون مصرف، همچنان در تأسيس��ات قديمي 
حجم زيادي از گازهاي همراه مي سوزد. فقدان 
مقررات جهاني و ال��زام آور در كن��ار عدم ارائه 
اطالعات صحيح بر پيچيدگي وضعيت كنوني 
افزوده اس��ت. در پيمان كيوتو ب��ر لزوم  كاهش 
جهاني اين گازهاي س��وزانده شده تأكيد شده 

است. 
با وجود مح��دود بودن حجم گاز فلر ش��ده در 
كشورهاي توسعه يافته، همچنان در كشورهاي 
در حال توسعه به دليل فقدان زيرساخت ها و دور 
بودن مراكز توليد و  مصرف گاز، سوزاندن گاز يك 

راهكار رايج به شمار مي رود. 
در خاورميانه و شمال آفريقا ساالنه 50 ميليارد 
متر مكعب گاز در فلرها سوزانده مي شود. بدين 
ترتيب پس از روسيه و  كشورهاي حوزه كاسپين 
با ۶0 ميليارد متر مكعب گاز سوزانده شده، اين 

منطقه در رتبه دوم قرار مي گيرد. 
در 1۲سال گذشته، ميزان گاز فلر شده دولت هاي 
عراق، عمان، قطر، عربستان و يمن افزايش داشته 
و در مقابل در كش��ورهاي سوريه، ليبي، امارات، 
مصر و الجزاير ش��اهد كاهش حجم گاز سوزانده 
شده بوده ايم. اما داليل سياس��ي و ناآرامي هاي 
داخلي در كن��ار كاه��ش توليد نفت ب��ه دليل 

تحريم ها، در اين شرايط تأثيرگذار بوده است. 
  اقدامات پيشنهادي

موسس��ات بين المللي پيش��نهاد داده اند كه از 
تزريق گاز به ميادين و ايجاد تاسيسات ميني ال 
ان جي، نيروگاه هاي جانبي و انتقال گاز به مناطق 
مس��كوني همجوار براي كاهش ميزان فلرينگ 
استفاده شود. همچنين تأمين مالي اجراي اين 

راهكارها يك ضرورت به شمار مي رود. 
در اكثر قراردادهاي اكتشاف و  توليد از ميادين 
نف��ت و  گاز دنيا، پيمان��كاران موظف به تعيين 
تكليف گازهاي خروجي و بازيافت بخش اعظم 
آن هس��تند. مث��اًل در داكوتاي ش��مالي تنها 
سوزاندن 1۲ درصد گازهاي همراه مجاز است. 
هرچند تا پايان فلرينگ در دنيا، راهي طوالني 

باقي مانده است.

خاورميانه، جهنم كربن
گزارش درباره ميزان آاليندگی گازهايی كه روی مشعل ها می سوزند وحید حاجی پور
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