
صرفه جویی ۲۰۰ میلیون دالری ارز با کاربرد ۸ نوع کاتالیست پاالیشگاهی

راه اندازی فاز چهارم ستاره خلیج فارس منتظر چیست؟

4انرژی

 بحران ونزوئال موجب افزایش قیمت نفت در بازارهای 
جهانی شد

 با وجود اخبار منتشر شده مبنی بر افزایش ذخایر نفت آمریکا، ادامه بحران 
سیاسی در ونزوئال، روز سه شنبه موجب افزایش طالی سیاه در بازارهای 

جهانی شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از نیویورک، بحران سیاسی در ونزوئال و اقدام روز 
گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر تحریم شرکت ملی نفت این 

کشور، مانع از کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی شد.
بر این اساس، بهای هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال )نفت مرجع اروپا( برای 
تحویل در ماه مارس در بازار لندن 58 سنت افزایش یافت و به ارزش 61 دالر و 67 

سنت معامله شد.
در بازار معامالت نیویورک )نایمکس( نیز هر بشکه نفت خام سبک شیرین آمریکا 

برای تحویل در ماه مارس با افزایش 61 سنتی به 53 دالر و 47 سنت رسید.
افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی در حالیست که گزارش ها حاکی از افزایش 

ذخایر نفتی آمریکا است.
با وجود آنکه ظرفیت تولید نفت ونزوئال به سبب تحریم های آمریکا به شدت 
کاهش یافته است، اما این کشور همچنان یکی از بازیگران مهم در بازارهای نفتی 

جهان محسوب می شود.
تحریم واردات نفت ونزوئال از سوی آمریکا همواره یکی از ابزارهای مهم واشنگتن 

برای مقابله با دولت کاراکاس بوده است.
در همین ارتباط، دولت دونالد ترامپ روز گذشته )دوشنبه( در بحبوحه بحران 
سیاسی در ونزوئال اعالم کرد، شرکت نفت دولتی این کشور )PDVSA( را تحریم 

می کند.
استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا با اعالم این خبر گفت: راه رفع تحریم ها 
علیه شرکت نفت ونزوئال انتقال سریع حکومت به رئیس جمهوری موقت )گوایدو( یا 

به دولتی است که بصورت دمکراتیک انتخاب شده باشد.
چهارشنبه گذشته »خوان گوایدو« رهبر مخالفان دولت در ونزوئال در مقابله با دور 
دوم ریاست جمهوری مادورو، خود را به عنوان رئیس جمهوری دولت موقت این 

کشور معرفی و سوگند یاد کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بالفاصله از رئیس جمهوری خودخوانده 
ونزوئال حمایت کرد و او را به رسمیت شناخت اما ارتش ونزوئال وفاداری خود را به 

مادورو همچنان حفظ کرده است.

تولید لوازم چرمی از ظرفیتهای اولویت دار بازار عراق 
است

از  ایران در عراق گفت: تولید کفش و کاپشن چرمی  بازرگانی   رایزنی 
ظرفیتهای اولویت دار بازار عراق برای فعاالن اقتصادی جمهوری اسالمی 

است.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، رایزن بازرگانی ایران در عراق در حاشیه بازدید از 
کارخانه تولیدات چرمی عراق گفت: با توجه به ارزان بودن قیمت پوست در عراق 
محصوالت مختلف چرمی اعم از کفش، کاله، کت و .. تحت نظارت وزارت صنایع 
عراق با حداکثر 30 درصد ظرفیت خطوط موجود تولید می شود لیکن نظر به 
سیاستهای آتی دولت عراق در حال حاضر تولید انواع کفش نظامی و کاپشن در 

اولویت می باشد.
ناصر بهزاد اظهار داشت: با توجه به وجود بخشی از منابع موجود عراق برای تولید 
کفش قطعا انتقال دانش و بهره گیری از نیروی کار دو کشور جهت راه اندازی و 
بکارگیری ظرفیت خالی تولید در عراق در کنار ایجاد بهره وری در تولید فعلی با 
برند مشترک از راههای مهم همکاری برای حضور پایدار شرکتهای ایرانی فعال در 

بازار عراق می باشد.
رایزن بازرگانی ایران در عراق گفت: در اختیار بودن زیره کفش در عراق و تکمیل 
تولید کفش با سایر مواد اولویه انتقالی از سایر کشورها به عراق باعث کاهش قابل 

توجه قیمت محصول نهایی و رقابتی شدن آن خواهد شد.
بهزاد در رابطه با بازاریابی محصوالت مذکور اشاره داشت: دو محور مهم شامل 
بازاریابی مشترک و صادرات مجدد میتواند مورد نظر فعاالن اقتصادی این بخش 
برای برنامه ریزی باشد بر این اساس برمبنای توافق انجام شده با رییس اتحادیه چرم 
کشور های عربی در عراق امکان تولید وانتقال محصوالت با کیفیت چرمی ایران به 
سایر بازارهای مقصد فرصتی مهم جهت فعال سازی زنجیره تامین وصادرات کفش 

و کاپشن خواهد بود.
نمایشگاه مرکز دایمی نمایشگاهی بازاریابی و صادرات کاالهای ایران در عراق روز 

اول بهمن ماه جاری در محل نمایشگاه بین المللی بغداد گشایش یافت.
براساس برنامه و جدول زمانبندی اعالم شده، 30 نمایشگاه تخصصی در این 
نمایشگاه برگزار می شود که نخستین آن نمایشگاه تخصصی کیف، کفش و چرم 

ایران بود.

دژپسند: حق شکایت را برای متقاضی مجوز کسب وکار 
قانونی می دانیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیست و پنجمین جلسه هیات مقررات 
زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، بر وجود حق اعتراض و 
شکایت برای متقاضیان مجوزها تاکید کرد و گفت: باید این حق را برای 

متقاضیان در نظر گرفته و آن را قانونی بدانیم.
به گزارش عصر سه شنبه ایرنا از تارنمای وزارت اقتصاد )شادا(، فرهاد دژپسند 
اظهار داشت: مجوزهای تایید شده از سوی این هیات باید توسط مرکز ملی پایش 
و بهبود محیط کسب و کار اطالع رسانی و اعالم شود؛ این به معنای قانونی نبودن 

سایر مجوزها نیست.
وی تاکید کرد:اکنون شرایط به گونه ای است که باید چند برابر گذشته کار کنیم و 
با بهره گیری از همه ظرفیت های قانونی و سازوکارهای اجرایی، شروع کسب و کارها 

را تسهیل کرده و هزینه های آن را به حداقل برسانیم.
وزیر اقتصاد افزود: انتظار هیات از همه دستگاه ها این است که با همه توان، مصوبه 
های هیات را عملیاتی کرده و به معنای واقعی شرایط صدور مجوزها را تسهیل 
کنند، نه اینکه با نگاه اداری و بدون آنکه تغییری در فضای واقعی رخ دهد به اجرای 
دستوری مصوبه ها اکتفا کنند. دژپسند همچنین بنا به پیشنهاد اعضاء، دوره زمانی 
برگزاری جلسه های هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را 

برای تسریع در امور، از دوره یک ماهه به دو هفته یکبار، کاهش داد.

 »تاجگردون« بودجه ۹۸ را تشریح کرداخبار

وضعیت بنزین، یارانه، مالیات، حقوق،  درآمد نفتی و... 
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس شورای 
بنزین تصمیمی  نرخ  اینکه هنوز درباره  بیان  با  اسالمی 
گرفته نشده است، گفت:  مجلس و دولت هنوز به یک مدل 

اجماعی برای تغییر نرخ بنزین نرسیدند.
برنامه  در  حضور  با  تاجگردون  غالمرضا  ایسنا،  گزارش  به 
گفت وگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما با اشاره 
به اینکه بودجه شامل دو بخش شرکت ها و موسسات و بودجه 
عمومی دولت است، افزود: بر اساس الیحه بودجه سال ۹8، بودجه 
عمومی دولت در سناریوی نخست با فروش روزانه یک و نیم 
میلیون بشکه نفت به قیمت هر بشکه 54 دالر و درآمد 407 هزار 
میلیارد تومان و سناریوی دوم با فرض فروش نفت به قیمت باالتر 

و درآمد 447 هزار میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: از این مبلغ حدود 150 هزار میلیارد تومان پول 
نفت و حدود 150 هزار میلیارد تومان مالیات و گمرک و 50 هزار 
میلیارد تومان سایر درآمدهای دولت و حدود 50 هزار میلیارد 

تومان هم از طریق فروش اوراق مشارکت است.
تاجگردون افزود: در صورت افزایش ۲0 درصدی حقوق کارکنان 
دولت، از این 407 هزار میلیارد تومان، 310 هزار میلیارد تومان 
فقط برای پرداخت حقوق و مزایاست. 60 هزار میلیارد تومان هم 
برای فعالیت های عمرانی و بقیه برای حقوق جاری دستگاه هاست.
وی درباره افزایش ۲0 درصدی حقوق کارکنان دولت گفت: این 
را مانند سال ۹7 به صورت پلکانی تصویب کردیم تا همه با هم 
برابر نباشند اما امسال دولت برای همه، ۲0 درصد افزایش حقوق 

را لحاظ کرده است.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹8 مجلس شورای اسالمی 
افزود: با توجه به اینکه نرخ تورم امسال باالست سعی می کنیم 
کف معافیت مالیاتی را باالتر ببریم و حقوق حدود ۲ میلیون و 
700 هزار یا 3 میلیون تومان را از پرداخت مالیات، معاف کنیم که 

این موضوع چهارشنبه 10 بهمن تعیین تکلیف می شود.
تاجگردون درباره نرخ حامل های انرژی هم گفت: حدود ۹00 
هزار میلیارد تومان یارانه پنهان وجود دارد که از این میزان یارانه 
مربوط به انرژی از جمله، آب، برق، نفت و بنزین و مانند آن تقریباً 
نزدیک به بودجه کل کشور است که این موضوع منطقی نیست اما 

نماینده ها و دولت مالحظه مردم را می کنند.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹8 مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به اینکه بیش از ۹0 هزار میلیارد تومان فرار  مالیاتی  داریم، 

گفت: تکالیفی برای دولت برای وصول این مالیات ها قرار دادیم.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری صداو سیما، غالمرضا 

تاجگردون در ادامه سخنان خود در  برنامه گفتگوی ویژه خبری 
با بیان اینکه دولت و مجلس در پی افزایش نرخ مالیات نیستند، 

افزود: پایه های مالیاتی را باید گسترش دهیم.
وی با اشاره به اینکه فرار مالیاتی در کشورمان بسیار باالست، 
باید  که  داریم  مالیاتی  های  معافیت  گسترده  گروه  داد:  ادامه 
پاالیش شود. لیستی را در حدود ۲00 تا 300 مورد در این زمینه 
تهیه کردیم تا دولت، آن ها را پاالیش کند. این کار برای اصالح 

ساختاری بودجه الزم است.
تاجگردون با بیان اینکه  در سال آینده ۲1 میلیارد دالر درآمد 
نفتی داریم، افزود: دولت می خواهد 14 میلیارد دالر آن را با نرخ 
4 هزار و ۲00 تومانی به کاالهای اساسی  اختصاص دهد و از این 
میزان حدود 6 میلیارد دالر فقط برای دارو و روغن اختصاص می 
یابد اما با این حال تورم و افزایش قیمت این کاالها تا 50 درصد 
است و این به معنای آن است کسانی که این ارز را دریافت کرده 

اند نفع آن را برده اند اما مردم فشار آن را تحمل کرده اند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بدهی های دولت 
حدود ۲8۲ هزار میلیارد تومان است و مطالبات او هم حدود 13۹ 
هزار میلیارد تومان است بنابراین خالص بدهی های دولت حدود 

14۲ هزار میلیارد تومان است.
تاجگردون ادامه داد: دولت 7۹ هزار میلیارد تومان به اشخاص 
از جمله پیمانکاران و نیروگاه ها بدهکار است و 7۲ هزار میلیارد 
تومان به نهادهای عمومی غیر دولتی و 130 هزار میلیارد تومان 

به بانک ها بدهکار است.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه سهم قابل توجهی از این بدهی را باید تهاتر 
کرد، اضافه کرد: دولت 7۹ هزار میلیارد تومان از اشخاص و ۲4 
هزار میلیارد تومان از نهادهای عمومی و 34 هزار میلیارد تومان 
از بانک ها طلب دارد، این ترکیب مجموعه بدهی های حسابرسی 

شده است.
تاجگردون درباره افزایش وام ازدواج هم گفت: وام ازدواج به 
30 میلیون تومان افزایش یافته است و اولویت پرداخت وام های 
قرض الحسنه باید به ازدواج باشد و سعی می کنیم این وام ها را 

پرداخت کنیم.
وی افزود: دولت در قالب طرحی در بودجه پیشنهاد داد که 
استانداران، سه دهک درآمدی را از دریافت یارانه حذف کنند 
اما کمیسیون تلفیق مجلس، آن را حذف کرد زیرا ممکن بود 
چالش ها و مشکالتی ایجاد شود. تاجگردون اضافه کرد: به علت 
بودجه سال ۹8  نفتی تالش شد  و  تحریمی  محدودیت های 
انقباضی تر شود و اینکه اصالح ساختاری انجام شود اما دولت 

نتوانست این اصالح ساختار را انجام دهد.
وی افزود: مجلس سعی می کند بودجه را مردمی تر و به اقشار 

ضعیف توجه کند.

 اتریش بر گسترش همکاری های اقتصادی با ایران تأکید کرد
قائم مقام وزیر امور اقتصادی و دیجیتال اتریش روز سه شنبه بر گسترش همکاری های اقتصادی با جمهوری اسالمی ایران تأکید کرد. به گزارش ایرنا، مایکل استرل این مطلب را در دیدار و گفت وگو با سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور 
خارجه کشورمان گفت.  سید عباس عراقچی نیز در این دیدار ابراز امیدواری کرد با راه اندازی سازوکار ویژه مالی اروپا با ایران ، بنگاه های اقتصادی دو کشور بتوانند همکاری های خود را بیش از پیش توسعه و تعمیق بخشند. دو طرف در این دیدار 
که در وین برگزار شد، از روند رو به رشد همکاری های اقتصادی بویژه افزایش قابل  توجه حجم مبادالت بازرگانی بین دو کشور ابراز خرسندی کردند. عراقچی دیروز دوشنبه برای گفت وگو با مقام های اروپایی در اولین ایستگاه خود وارد وین شد. پنجشنبه / 11 بهمن 13۹7 / شماره 343

رئیس پژوهشکده توسعه فناوری کاتالیست پژوهشگاه صنعت نفت از 
دستیابی به دانش فنی ۸ نوع کاتالیست پاالیشگاهی برای تولید بنزین خبر 
داد و گفت: با واگذاری دانش فنی این کاتالیست ها به بخش خصوصی و 
کاربردی شدن آنها در پاالیشگاه ها تاکنون از خروج ۲۰۰ میلیون دالر ارز از 

کشور جلوگیری شده است.
دکتر مهدی رشیدزاده در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه کاتالیست RCD، خوراک 
واحد RFCC را تأمین می کند، گفت: واحد RFCC واحد شکست کاتالیستی بستر 

سیال است که وظیفه تولید بنزین را در پاالیشگاه بر عهده دارد.
وی ادامه داد: خوراکی که برای واحد RCD می آید، ته مانده های نفتی است که 
حاوی آلودگی هایی چون گوگرد، ازت و فلزات سنگین است و کاتالیست RCD این 

خوراک سنگین نفتی را تصفیه و آماده برای ورود به واحد RFCC می کند.
رشیدزاده خاطر نشان کرد: از آنجایی که خوراکی که بر روی این کاتالیست وارد 
می شود، دارای ناخالصی های زیادی است، باید در مدت 11 ماه دی اکتیو شود و بعد 

از راکتور خارج شوند.
رئیس پژوهشکده توسعه فناوری کاتالیست پژوهشگاه صنعت نفت با بیان اینکه 
مجموعه راکتورهایی که این عملیات را انجام می دهند، نیاز به 1500 تن کاتالیست 
دارند، یادآور شد: از این رو در هر سال نیاز به 1500 تن کاتالیست RCD است؛ از 

این رو این کاتالیست جزو محصوالت با ارزش پاالیشگاهی به شمار می رود.
به گفته وی، وظیفه اصلی این کاتالیست کاهش میزان گوگرد و ناخالصی هایی 

چون فلزات سنگین مانند نیکل و وانادیم است.

رشیدزاده همچنین از تولید کاتالیست های واحد هیدروکراکینگ آیزوماکس خبر 
داد و گفت: این واحد تولید بنزین و محصوالت میان تقطیر در پاالیشگاه ها است و از 

این کاتالیست برای این منظور استفاده می شود.
وی با تاکید بر اینکه میزان مصرف این کاتالیست در این واحد به دلیل تولید بنزین 
و گازوئیل باال است، خاطر نشان کرد: از این رو دسترسی به این نوع کاتالیست ها برای 

واحدهای تولیدکننده بنزین بسیار مهم است.
هیدروکراکینگ  واحد  فعالیت  کاتالیست  فناوری  توسعه  پژوهشکده  رئیس 
آیزوماکس را بر پایه سیلیکا آلومینای آمورف و فلزات فعالی چون نیکل و مولیبدن 
دانست و اظهار کرد: کاتالیست واحد RCD و کاتالیست های واحد RFCC در 8 

نوع مختلف هستند که با چیدمان خاصی در 5 راکتور لود می شوند.
 ،FU اتیلن  اکسید  بازیافت،  واحد  در  کاربرد  با   SRU کاتالیست های  وی 
 ،  )DMD( مرکاپتان زدایی   ،3A جاذب  نفتا،  ریفورمینگ  آروماتیک سازی، 
هیدروکراکینگ آیزوماکس و RFCC را از جمله 8 کاتالیستی دانست که در این 

پژوهشگاه به تولید رسیده است.
رشیدزاده از واگذاری دانش فنی این 8 نوع کاتالیست خبر داد و یادآور شد: 
کاتالیست واحد آروماتیک سازی و ریفورمینگ نفتا در خط تولید بنزین کاربرد دارند و 

دانش فنی آنها برای تولید انبوه بخش خصوصی واگذار شده است.
به گفته وی در حال حاضر این کاتالیست ها در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و 
پتروشیمی بندر امام و برخی دیگر از پاالیشگاه ها در راکتورها لود شده و در حال 

کار است.

رئیس پژوهشکده توسعه فناوری کاتالیست پژوهشگاه صنعت نفت تاکید کرد: 
واگذاری دانش فنی این کاتالیست ها و کاربردی شدن آنها در پاالیشگاه ها تاکنون ۲00 

میلیون دالر صرفه جویی ارزی در پی داشته است.
وی دلیل صرفه جویی ارزی در این کاتالیست ها را دارا بودن فلزات گران بهایی 

مانند پالتین دانست.

پازل فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس که مهره اصلی تولید بنزین 
در ایران است، حدود یک ماه گذشته تکمیل شد و ظرفیت تولید بنزین 
به 1۰۵ میلیون لیتر در روز رسید؛ این اتفاق درحالی رخ داد که زمزمه های 
ساخت فاز چهارم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس از چندی پیش به گوش 
می رسد؛ طرحی که به گفته معاون وزیر نفت، در انتظار تأمین منابع مالی 

است.
به گزارش ایسنا، پاالیشگاه ستاره خلیج فارس با هدف پاالیش 360 هزار بشکه 
در روز میعانات گازی تولیدی کشور در جهت تبدیل آن به محصوالت با ارزش 
افزوده باالتر تأسیس شد. قرار شد با تکمیل کلیه فازهای این پاالیشگاه )جمعاً سه 
فاز(، مجموعاً به میزان 36 میلیون لیتر در روز بنزین و 13 میلیون لیتر در روز 
گازوئیل تولید شود. تولید بنزین در این پاالیشگاه در اسفندماه 13۹5 آغاز شده 
و افتتاح رسمی فاز اول این پاالیشگاه در اردیبهشت ماه سال 13۹6 و فاز دوم در 

تیرماه سال جاری صورت گرفت.
فاز سوم این پاالیشگاه نیز ماه گذشته افتتاح و اعالم شد ظرفیت تولید بنزین 
در ایران به روزانه 105 میلیون لیتر رسیده و نه تنها واردات بنزین به کشور از 
مهرماه متوقف شده بلکه برنامه ریزی برای صادرات بنزین نیز در دست اقدام است.

در این راستا، شهریورماه سال جاری بود که اعالم شد با سپری شدن مراحل 
اجرای فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، فاز چهارم این پاالیشگاه با هدف 
فرآورش روزانه 1۲0 هزار بشکه میعانات گازی احداث و راه اندازی می شود. فازی 
که با اجرای آن، روزانه 1۲0 هزار بشکه میعانات گازی برای تولید بنزین و نفت گاز 

با استاندارد یورو 5 به حجم خوراک و تولید این پاالیشگاه افزوده خواهد شد.
محمدعلی دادور - مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس - در این باره اعالم 
کرد: خاک برداری ها و اقدامات اولیه برای احداث فاز 4 ستاره خلیج فارس آغاز شده 

است و ما هم زمان با تکمیل فاز 3، از فاز 4 نیز غافل نشده ایم.

دادور درحالی این خبر را اعالم کرده بود که طبق آخرین گفته های علیرضا 
صادق آبادی - مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی - در 
آخرین نشست خبری خود اعالم کرد زمانی این پروژه آغاز خواهد شد که منابع 

مالی آن تثبیت شود.
فاز چهارم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، مشابه فاز سوم این پاالیشگاه است. 
یعنی راه اندازی آن، 1۲0 هزار بشکه به ظرفیت پاالیشگاه اضافه خواهد کرد و با 

توجه به این که دقیقاً مشابه فاز سوم است، همه تجهیزات آماده است.
به گفته صادق آبادی، زمانی می توان با قطعیت درباره پروژه ای صحبت کرد که 
منابع مالی تثبیت شده ای برای پروژه وجود داشته باشد. امکان این که بخش قابل 
توجهی از تجهیزات فاز چهارم پاالیشگاه ستاره در داخل تأمین شود، وجود دارد. 
فاز چهارم بعد از تعیین تکلیف منابع مالی به ۲4 تا 36 ماه زمان برای تکمیل 

نیاز دارد.

معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت 
نیرو می گوید که در همه جای دنیا به مساله  واقعی شدن 
قیمت آب توجه شده و به همین دلیل الزم است که در 
ایران نیز این موضوع مورد توجه قرار گیرد و آب به عنوان 

یک ماده کمیاب، مورد اهمیت تمام مشترکان واقع شود.
هدایت فهمی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر اهمیت واقعی 
شدن قیمت ها در حوزه آب، اظهار کرد: در حال حاضر موضوع 
واقعی سازی قیمت آب در تمام کشورها مطرح است، چراکه تمام 
دولتمردان معتقدند تنها با واقعی شدن قیمت آب می توان ارزش 
اقتصادی آن را آشکار کرد و با این مساله موجب صرفه جویی آب 

شد.
وی ادامه داد: این در حالی است که در برخی مصارف، هم چون 
کشاورزی، دولت ها یارانه ای را به کشاورزان اختصاص می دهند، 

زیرا در برخی محصوالت کشاورزی، اگر قیمت تمام شده از کشاورز 
اخذ شود، تولید آن محصول صرفه اقتصادی ندارد؛ به همین دلیل 

باید در حوزه کشاورزی حمایت هایی از این قبیل صورت بگیرد.
معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو، 
با تاکید بر این مساله که رسیدن به قیمت واقعی آب در برنامه های 
مختلف مطرح شده است، تصریح کرد: با توجه به شرایط فعلی 
ایران که قیمت تمام نهاده ها به دلیل تغییر قیمت ارز افزایش یافته 
است، اگر در بخش آب، قیمت تمام شده اخذ شود، فشار زیادی به 
اقشار ضعیف می رسد؛ به همین دلیل الزم است تا تدابیری برای 

واقعی شدن قیمت آب صورت بگیرد.
به گفته فهمی، قیمت آب باید به صورت تدریجی تغییر یابد؛ 
در حال حاضر نیز وزارت نیرو سیاستی را در پیش گرفته که 
مشترکانی که کمتر از الگو مصرف می کنند، مورد تشویق واقع 

شوند و مشترکانی که بیش از الگو مصرف می کنند؛ چندین برابر 
بیش تر از مبلغ فعلی پرداخت کنند که به اعتقاد من، این مساله 

می تواند راهی برای حل مسأله ی اقتصاد آب کشور باشد.
در این باره، رضا اردکانیان - وزیر نیرو - معتقد است که براساس 
آمار ارائه شده از مرکز آمار، آنچه که مردم در هزینه خانوار برای 
مجموع آب و فاضالب و برق پرداخت می کنند، تنها مقداری 
بیش تر از هزینه ای است که برای دخانیات می پردازند. این سخن 
به آن معناست که چنانچه دخانیات، کمترین سهم در سبد هزینه 
خانوار را داشته باشد، سهم مجموع آب و فاضالب و برق اندکی 

بیش تر از دخانیات و رقم خیلی ناچیزی است.
به گفته وی، اصالح تعرفه پرمصرف ها راهی برای تأمین درآمد 
کوتاه مدت نیست؛ ما زمانی که با استفاده از ابزار تعرفه بتوانیم 
مشترکان پرمصرف را برای پیوستن به الگوی مناسب مصرف 

تشویق کنیم، طبیعتاً در بلندمدت خود را از صرف منابع فراوان 
برای احداث نیروگاه برحذر داشته ایم و این مهم منفعت اصلی 

صنعت برق است.
وزیر نیرو، با بیان این که اصالح تعرفه مشترکان پرمصرف 
آب و برق به هیچ عنوان راهی برای تأمین درآمد کوتاه مدت 
بخش  این  از  بلندمدت  درآمد  تأمین  درصدد  بلکه  نیست 
خواهیم بود، اظهار کرد: تعرفه، وسیله ای برای مدیریت مصرف 
است؛ ما زمانی که با استفاده از ابزار تعرفه بتوانیم مشترکان 
تشویق  مناسب مصرف  الگوی  به  پیوستن  برای  را  پرمصرف 
کنیم، طبیعتاً در بلندمدت خود را از صرف منابع فراوان برای 
احداث نیروگاه برحذر داشته ایم. هرچند ممکن است در کوتاه 
مدت درآمدهای این بخش کاهش پیدا کند ولی در آینده، این 

مهم منفعت اصلی صنعت برق ایران خواهد بود.

 مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو می گوید

تاملی بر علت واقعی نبودن قیمت آب در ایران


