
  

انرژی 4
 ثبت نام خودروهای فاقد کارت سوخت آغاز شد

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اعالم کرد: مالکان خودرو و 
موتورسیکلت که به هر دلیلی کارت سوخت ندارند، می توانند از ابتدای 
روز دوشنبه از طریق سامانه دولت همراه برای دریافت کارت سوخت 

ثبت نام کنند.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران، این دسته از مالکان خودرو می توانند با مراجعه به سامانه 
www.mob.gov.ir و همچنین اپلیکیشن دولت همراه و یا کددستوری 

#4* به منظور دریافت کارت سوخت تقاضای خود را ثبت کنند.
مالکان خودروهای عمومی، دولتی و مالکان خودروها در استان سیستان 
و بلوچستان که پیش از این در دفاتر پلیس +10 درخواست خود را ثبت 
کرده اند، نیاز به مراجعه به سامانه را ندارند و کارت سوخت آنها به نشانی 

ایشان ارسال خواهد شد.
مراحل ثبت نام صرفا غیرحضوری و از طریق سامانه دولت همراه انجام 

می شود.

بدمصرف ها کم می آورند

سخنگوی صنعت برق کشور گفت: هرچند تغییر تعرفه ها مطابق با 
نیز  تعرفه ها  افزایش ۲۳ درصدی  اما  نبوده است  ما  اولیه  پیشنهادات 
موجب کاهش مصرف انرژی از سوی پرمصرف ها خواهد شد و به طور 
کلی تاکید ما این است که فرهنگ استفاده از وسایل برقی را تغییر دهیم.

محمودرضا حقی فام در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که پیشنهادات 
تغییر تعرفه چندین مرتبه در هیأت دولت در رفت و برگشت قرار گرفت، 
اظهار کرد: مالک و هدف فعلی ما این است که بر اساس تعرفه های 

موجود عمل کنیم.
به گفته وی، بی شک این میزان افزایش تعرفه نیز می تواند در تغییر 
رویه مصرف کنندگان تأثیرگذار باشد و باید به این موضوع نیز توجه کرد 
که بدمصرفی ارتباطی با پولداری ندارد، لذا باید فرهنگ سازی درست در 

این زمینه صورت بگیرد.
وی با تاکید به این مساله که باید فرهنگ عمومی را در نحوه مصرف 
برق در کل جامعه افزایش دهیم، تصریح کرد: ساز و کارهای متعددی 
برای این مهم در نظر گرفته شده که امیدواریم بتوانیم نتیجه مطلوب را 

به دست آوریم.
به تازگی محمدحسن متولی زاده - مدیرعامل شرکت توانیر - با اشاره 
به طرح های تشویقی وزارت نیرو برای کاهش میزان مصرف برق بخش 
خانگی در ایام پیک مصرف تابستان، گفته است در صورت صرفه جویی 
10 درصدی در میزان برق مصرفی، ۲0 تا ۳0 درصد از مبلغ صورتحساب 

مشترکان کاهش می یابد.
وی با اشاره به افزایش هفت درصدی تعرفه برق تمامی مشترکان از 
ابتدای اردیبهشت ماه، گفت: با هدف افزایش انگیزه برای اصالح مدل 
مصرف مشترکین پرمصرف به ویژه در زمان اوج مصرف برق مقرر شده 
است تا از ابتدای خردادماه تنها برای مشترکین پرمصرف خانگی 1۶ درصد 

به این رقم افزوده شود.

افزایش قیمت آب به تنهایی بازدارنده نیست

یک کارشناس منابع آبی معتقد است که افزایش قیمت آب شهری با 
ساز و کار پلکانی یا صرفاً برای پرمصرف ها، به تنهایی نمی تواند سبب 
کاهش مصرف شود، بلکه این راهکار در کنار سایر راهکارهای مدیریت 
مصرف آب شهری به ویژه فرهنگ سازی مصرف درست آب، پاسخگوی 

بحران فزاینده آب شهری در ایران است.
داریوش مختاری در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر این که باید به این نکته 
اساسی توجه داشت که در شرایط کنونی و ساختار فعلی شرکت های آب 
و فاضالب شهری، هرگونه افزایش قیمت صرفاً به افزایش درآمد شرکت ها 
می انجامد اظهار کرد: این درآمد را برای بهبود تراز مالی شرکت ها هزینه 
می کنند؛ بدون این که بخواهند یا بتوانند این افزایش درآمد را برای اجرای 

برنامه های آموزشی با ترویجی مصرف آب هزینه کنند.
به گفته وی در نتیجه این اقدام، تنها به سود شرکت های آب و فاضالب 
و دیوان ساالری ناکارآمد اداری بخش آب خواهد بود؛ بنابراین الزم است از 
نگاه جزیره ای و جزئی نگری در بخش آب شهری خودداری کرد و با اصالح 
قانون بهینه سازی مصرف آب شهری، این نکات را پیش بینی و تصویب 

کرد.
ابتدای  از  برق  و  شرب  آب  بهای  وزیران  هیأت  مصوبه  اساس  بر 
اردیبهشت سال 1۳۹۸ به میزان هفت درصد افزایش یافت و بر اساس 
این مصوبه، برق برای کم مصرف ها ۷ درصد و برای پرمصرف ها ۲۳ درصد 

افزایش خواهد یافت.

اخبار
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چرا ظرفیت ملی را اعتراف نمی کنیم؟

 20 درصد ریخت وپاش ها در توانمندسازی صرف می شد نیازی به درآمد نفت نداشتیم

 رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت:

مقابله با طوفان تحریم با تکیه بر ظرفیت های ملی

چرا ظرفیت ملی را اعتراف نمی کنیم ولی ظرفیت های 
ناچیز را در بوق و کرنا می کنیم؟ ما معتقدیم دولت عمداً 
نمی خواهد به حرمت این صنعت اعتراف کند چون اگر 

اعتراف کند نمی تواند رسیدگی نکند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، سیروس تاالری در 
نشستی خبری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه فضای 
کسب و کار ملی دچار تنش و بحران شده است، اظهار 
ما  ملی  ظرفیت های  مشکالت،  همه  علی رغم  داشت: 
بی نهایت است. تمام تالش مان این است که نسل جوان 
و فرهیختگان و متخصصان بدانند در کشور چه فعل و 

انفعاالتی صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه ما ذاتاً سیاسی کار نیستیم و وظایف 
دنبال  اشتغال  و  تولید  چارچوب  در  را  خود  حرفه ای 
می کنیم، افزود: ۳0 سال پیش جنگ تمام شد. آن زمان 
در حوزه نفت و گاز مشغول فعالیت بودیم. ظرفیت های 
آن زمان کشور در زمینه تولید و صنعت با امروز قابل 
مقایسه نیست. امروز سبد خانوار از منظر دخل و خرج 
هزاران برابر شده؛ این در حالی است که سه دهه پیش نیز 
میزان صادرات نفت همین قدر بود. آن زمان هم ما متکی 
به نفت بودیم، امروز هم بعد از گذشت ۳0 سال که دخل 
و خرج مان هزاران برابر شده و درآمدهای نفتی ده برابر 

شده، همچنان وابسته به نفت هستیم.
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با بیان 
استراتژیک ترین  اساسی  بازیگر  عنوان  به  انجمن  اینکه 
حوزه اقتصاد و نفت فعالیت می کند، گفت: امروز ده ها 
پتروشیمی به خدمات انجمن  وابسته هستند. حدود ۷00 
صنعتگر در این انجمن عضو هستند که ظرفیت چندهزار 
که  طوری  به  دارند  گذشته  سال  به ۳0  نسبت  برابری 

ظرفیت این مجموعه تبدیل به نماد ملی شده است.
وی ادامه داد: اولین تحریم هایی که شورای امنیت در 
دهه ۸0 علیه ما صادر کرد توانستیم انقالب صنعتی را 

رقم بزنیم و از همه ظرفیت های داخل کشور بهره بردیم.
عاری از فسادیم

وی با اشاره به دو ویژگی برجسته انجمن خاطرنشان 
را  گاز  و  نفت  در  اجرایی  عملیات  توان  اینکه  اول  کرد: 
به خودکفایی رسانده ایم. بدترین تحریم ها را پشت سر 
گذاشتیم ولی جایی نیست که بگوییم کاال و تجهیز نداریم. 
از  عاری  و  پاک  ما  دامن  که  است  این  ما  دیگر  ویژگی 

هرگونه فساد است.
از تحریم دفاع نمی کنیم

دفاع  تحریم ها  از  اصال  ما  کرد:  خاطرنشان  تاالری 
نمی کنیم زیرا ما نهال نیستیم. ظرفیت های ملی مان تبدیل 
به درخت تنومندی شده است. به طوری که اگر امروز 
فعال  ما  گاز  و  بخواهند در نفت  آمریکایی  شرکت های 
باشند راهی جز همکاری با ما ندارند و نمی توانند ما را 

نادیده بگیرند.
تعامل  نیازمند  پایدار  توسعه  برای  اینکه  بیان  با  وی 
اهداف  دنبال  به  تحریم  از  آمریکا  یادآور شد:  هستیم، 
منطقه ای و جهانی خود است و این یک تهدید محسوب 
می شود. سوال این است که ما چه توانی برای مقابله با 
آن داریم؟ پاسخ اینکه توان ما مقابل تهدید و چالش ها 
بی نهایت است، مشروط به اینکه دولتی داشته باشیم که 
قاعده بازی را در این شرایط پذیرفته و به بخش خصوصی 

بها بدهد.
رئیس انجمن استصنا گفت: ظرفیت صادرات نفت ما 
طی ۳0 سال گذشته سه برابر شده که مورد تحریم هم 

واقع شده اما تمام توان خود را برای آن گذاشته ایم. این در 
حالی است که ظرفیت انجمن هزار برابر شده ولی از داخل 
مورد تحریم قرار گرفته. ما دلیل فشار بانک ها و بی ثباتی 
سیاست دولت را نمی دانیم. اینکه چه بالیی بر سر نرخ ارز 

و واردات و صادرات می آید نامشخص است.
۲0 درصد ریخت وپاش ها در توانمندسازی ساخت داخل 

صرف می شد نیازی به درآمد نفت نداشتیم
وی تاکید کرد: اگر طی سه دهه گذشته ۲0 درصد ریخت 
و پاش ها و بودجه ها را برای توانمندسازی سازندگان داخل 
تجهیزات نفت در بازارهای بین المللی هزینه می شد امروز 
نیازی به درآمد نفت نداشتیم. چرا باید ارزش افزوده هزار 
برابری ما در برابر 10 برابر ارزش افزوده نفت نادیده گرفته 
شو؟ اگر دولت در برابر موج تحریم ها مقاومت می کند به 
خاطر نفت نیست بلکه به خاطر ظرفیت های ملی است. 
ظرفیت های  ولی  نمی کنیم  اعتراف  را  ملی  ظرفیت  چرا 
ناچیز را در بوق و کرنا می کنیم؟ ما معتقدیم دولت عمداً 
نمی خواهد به حرمت این صنعت اعتراف کند چون اگر 

اعتراف کند نمی تواند رسیدگی نکند.
اگر دولت در برابر موج تحریم ها مقاومت می کند به 

خاطر نفت نیست بلکه به خاطر ظرفیت های ملی است
وی بیان کرد: متاسفانه دولت درها را به روی نخبگان 
و بخش خصوصی بسته و همکاری ندارد. باید گفت پول 
داشتن که جرم نیست. اگر دولت خودش توان ندارد چرا 
از ظرفیت ما استفاده نمی کند؟ این یک ضعف است. ما 
چالش های فراوانی در اقتصاد کالن داریم ولی فرصت ها 

نیز بی نهایت است که مغفول مانده است.
صنعت در CCU بستری است

در ادامه این نشست عبدالرضا حمیدی نیز با بیان اینکه 
امروز جداً حال صنعت خوب نیست و به صورت جدی 
در بخش CCU بستری است، گفت: انجمن با بیش از 
۷50 عضو فعال و بیش از 140 شرکت دانش بنیان حال 

بدی دارد. امسال سال رونق تولید است. نام نهادن با این 
عنوان جای امیدواری دارد اما برای اجرایی شدن آن ابزار 

نداریم.
وی ادامه داد: وزارت صنایع جلسات متعددی گذاشته 
اما بیشتر درگیر الفاظیم. سال رونق تولید، وزارت صنایع 
باید کمتر از یک هفته همه این برنامه ها را اعالم کند و 
همه سازمان ها به کمک تولید بیایند اما وقتی صحبت از 
رونق تولید می کنیم این وزارتخانه بیش از شش ماه است 
که تمام تقاضاهای ثبت سفارش را بلوکه کرده است. هنوز 
ما نمی دانیم چرا مجوز ورود مواد اولیه ممنوع شده است. 
حتی ما اعالم کرده ایم که نیازی به ارز دولتی نداریم اما 
باز هم کاالها در گمرک بلوکه شده و به دلیل تاخیر در 
ترخیص کاال، کارفرما جریمه و در بلک لیست قرار گرفته 
است. در چنین فضایی قطعا رونق تولید نداریم مگر اینکه 

فکری به حال آن شود.
حمیدی گفت: در سازمان هایی که برای تولید تصمیم 
می گیرند حتی یک تولیدکننده وجود ندارد. توسعه ما با 
کشور کره آغاز شده است. چرا ما نباید از یک الگو استفاده 
کنیم؟ آنها بازار خودرو و الکترونیک آمریکا را غبضه کرده اند 
اما ما برای شرکت های دانش بنیان چه تسهیالتی در نظر 
گرفته ایم؟ ما که دالل نیستیم، چرا باید با وثیقه های بزرگ 

به بانک ها واگذار شویم؟
الگوهایمان را عوض کنیم

عضو هیات مدیره انجمن استصنا تاکید کرد: باید برای 
نجات خودمان الگوهایمان را عوض کنیم. اگر این اتفاق 
نیفتد فاجعه ای در راه خواهد بود؛ اشتغال در خطر است، 
سطح بیکاری افزایش یافته، تعداد زیادی از شهرک های 
کار  خود  ظرفیت  از  نیمی  با  یا  شده  تعطیل  صنعتی 

می کنند.
تحریم ها،  دلیل  به  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  وی 
رویکرد خرید داخل اتفاق افتاده اما اگر تحریم ها برداشته 

شوند مجدداً خرید خارجی شروع می شود. تولید داخل 
واردات  اما مجوز  است  اروپا  در حد  و  عالی  کیفیت  با 
صادر می شود و در مناقصات نفتی از شرکت های دالل 
استفاده می شود. این در حالی است که ظرفیت تولید 
داخل ۸0 درصد خالی است و همچنان شرکت های دالل 

در مناقضات حضور دارند.
حمیدی تاکید کرد: در صنعت نفت محصوالتی تولید 
می شود که تماماً دارای استانداردهای بین المللی هستند. 
کسی با پارتی بازی نمی تواند پیچ و مهره بفروشد مگر اینکه 

سرتیفیکیت داشته باشد.
قراردادها یک طرفه است

وی ادامه داد: تعدیل قراردادها یک خواست ضروری 
که  تیپ  قراردادهای  است.  انجمن  اعضای  تمام  برای 
االن وجود دارد مربوط به زمان دارسی و یکطرفه است 
که به نفع تولیدکننده نیست. چرا باور نداریم که کشور 
تحریم است؟ باید به هم اعتماد کنیم. ما می توانیم کشور 
را خودمان با متخصص بیکاری که با اسنپ کار می کند 
صورت  ما  از  حمایتی  می بینیم  وقتی  اما  کنیم  درست 

نمی گیرد قیمت ها رشد می کند.
عضو هیات مدیره انجمن استصنا با بیان اینکه جرایم 
تاخیر ناشی از کم کاری تولیدکننده ایرانی نیست، افزود: 
مستنداتی داریم که ماه ها مواد اولیه در گمرک بندرعباس 

معطل مانده و نتوانسته مجوز خروج بگیرد.
خرید پره توربین با طی ۷ کشور و 10 برابر قیمت

وی با بیان اینکه آفت خودتحریمی از تحریم اروپا و 
آمریکا بدتر است، یادآور شد: تحریم های داخلی اشتغال 
را نابود کرده و به دالل ها روی آورده اند. یک پتروشیمی 
برای خرید پره توربینی که خراب شده بود مجبور شد 
از هفت کشور عبور کند و اگر قیمت این تجهیز 11 هزار 
دالر بود با یک میلیون دالر آنجا خریداری کرده و این یک 

فاجعه است.

رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت 
نفت گفت: ایران در یک دهه گذشته دوبار با تحریم های 
گسترده اقتصادی روبرو بوده که این موضوع باعث شده 
تا انقالب صنعتی در بخش های مختلف بوجود آمده و با 

تکیه بر ظرفیت های ملی با طوفان تحریم مقابله شود.
تاالری  سیروس  ایرنا،  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
با  همواره  ایران  افزود:  خبری  نشستی  در  یکشنبه  روز 
تحریم های اقتصادی روبرو بوده و حتی در ابتدای دهه ۹0 
شمسی، تحریم هایی از سوی شورای امنیت نیز به اقتصاد 
ایران تحمیل شد اما با وجود این تحریم ها دستاورهای 
دهه  یک  در  گفت  می توان  و  آوردیم  دست  به  زیادی 

گذشته انقالب صنعتی در کشور ایجاد شده است.
وی افزود: با این حال همواره نگاه به فروش نفت بوده 
و این نفت برای ملت ایران بیشتر از شادکامی، ناکامی 
را به معنای عدم  انتقاد  تاالری  به دنبال داشته است. 
همکاری ندانست و گفت: دستاوردهای به دست آمده در 
سال های گذشته، به معنای تعامل دو جانبه بین دولت و 

بخش خصوصی است.
از تحریم دفاع نمی کنیم

رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزان صنعت 
نفت ویژگی بخش خصوص را خودکایی در توان عملیاتی 

و فساد کمتر نسبت به سایر بخش ها عنوان کرد و افزود: 
تحریم ها  این  اما  نمی کنیم  دفاع  تحریم ها  از  هیچگاه 

فرصتی است تا به ظرفیت های ملی توجه شود.
تاالری تاکید کرد: نیازمند تعامل با همه دنیا هستیم اما 
می دانیم که آمریکا از اعمال این تحریم ها به دنبال اهداف 

منطقه ای و جهانی خودش است.
وی توان ایران در مقابله با تحریم ها و چالش های پیشرو 
را باال دانست و گفت: البته پیش شرط آن پذیرش قاعده 

بازی توسط دولت و بخش خصوصی است.
تاالری با بیان اینکه ظرفیت صادرات نفت در سه دهه 
گذشته حداکثر 10 برابر شده، ادامه داد: اما ظرفیت های 

ملی در بخش های مختلف هزاران برابر شده است.
از  بیشتر  کشور  در  خصوصی  بخش  افزود:  وی 
مانند  داخلی  فشارهای  تحت  بین المللی  تحریم های 
سیستم بانکی، تامین اجتماعی و بی ثباتی سیاست های 
با  مقابله  که  است  شرایطی  در  این  و  است  اقتصادی 
طوفان تحریم نه با تکیه بر درآمدهای نفتی بلکه با تکیه بر 

ظرفیت های ملی محقق می شود.
ابزار الزم برای رونق تولید را نداریم

در ادامه این نشست، عبدالرضا حمیدی، نائب رئیس 
به  اشاره  با  نفت،  صنعت  تجهیزات  سازندگان  انجمن 

نامگذاری سال ۹۸ به نام سال رونق تولید توسط رهبر 
معظم انقالب گفت: این نامگذاری جای امیدواری دارد اما 

برای اجرای آن ابزار کافی را در اختیار نداریم.
تولید  رونق  نمی توانیم  شرایط  این  در  داد:  ادامه  وی 

داشته باشیم مگر آنکه فکرمان را تولیدی کنیم .
حمیدی با اشاره به اینکه یک کشور با تولید رشد می کند، 
افزود: تولید هر کشوری نشان دهنده رشد و عظمت آن 

کشور در جهان است. به گفته حمیدی، ۸0 درصد ظرفیت 
این حال شرکت های  با  است  داخلی خالی  شرکت های 

غیر ایرانی در مناقصات شرکت می کنند.
وی یکی از دالیل پایین بودن کیفیت محصوالت ایرانی 
را کمبود آزمایشگاه های مجهز دانست و گفت: توجه به 
این زمینه می تواند کمک کننده  بنیان در  صنایع دانش 

باشد. 

تخصیص سهمیه بنزین به خودروها از عدالت به دور است
یک کارشناس انرژی با بیان اینکه تخصیص سهمیه بنزین به افراد به عدالت 
نزدیکتر است، گفت: باتخصیص سرانه بنزین به افراد باید این امکان ایجاد 

شود که افراد از فروش سهمیه خود، درآمد نقدی داشته باشند.
ساالر سیدی، کارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شیوه بهینه 
اصالح قیمت بنزین گفت: دولت می تواند نرخ بنزین را با سهمیه یا بدون 
سهمیه با دو نرخ عرضه کند؛ البته این روش موجب می شود که به افرادی که 

مصرف باالتری دارند یارانه بیشتری هم تعلق گیرد.
وی افزود: روش دیگر تخصیص سهمیه بنزین به خودروها است؛ اگر دولت 
بخواهد سهمیه بنزین را به خودروها تخصیص دهد در حقیقت یارانه به 
افرادی داده که از تمکن مالی بیشتری برخوردار هستند، این در حالی است 
که قشر آسیب پذیر بیشترین تأثیر را از افزایش نرخ بنزین می گیرند. در کل 

هم این روش از عدالت اجتماعی دور است.
این کارشناس انرژی توضیح داد: روش دیگر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 

برای بنزین این است که قیمت بنزین افزایش یافته و در عوض به هر فرد، 
سهمیه بنزین تعلق بگیرد و این امکان وجود داشته باشد که دارنده سهمیه 
بتواند در فضایی مشابه بورس، اقدام به فروش سهمیه خود کرده و از آن، 

درآمد نقدی داشته باشد.
سیدی گفت: افزایش قیمت بنزین با دو نرخی بودن آن تفاوت چندانی 
ندارد چرا که عدد بزرگ تر مد نظر گرفته می شود و بر اساس آن نیز سایر اقالم 
سبد خانوار افزایش قیمت را تجربه می کند. نرخ بنزین باید افزایش یابد اما در 
شرایط کنونی نزدیک کردن قیمت بنزین داخلی به فوب خلیج فارس دشوار 

است چرا که سایر مؤلفه های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد.
وی با اشاره به اینکه در نتیجه افزایش قیمت بنزین، بودجه دولت افزایش 
می یابد، تصریح کرد: دولت می تواند از محل افزایش درآمد هدفمندی یارانه 
بنزین، یارانه نقدی را افزایش دهد که این اقدام خود به تنهایی موجب ایجاد 

تورم نمی شود و مناسب شرایط کنونی کشور است.
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