
  

انرژی 4
گاز همه شهرهای استان لرستان وصل شد

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از تکمیل فرایند اتصال گاز شهرهای 
دوره، چگنی و معموالن در استان لرستان خبر داد و گفت: به این ترتیب، 
اکنون به جز چند روستا که با آبگرفتگی شدید و تخریب مواجه شده اند، 

گاز تمام شهرها و روستاهای استان لرستان وصل شده است.
به گزارش ایسنا، حسن منتظر تربتی در تشریح جزئیات عملیات اتصال 
گاز شهر  آب گرفتگی شدید،  وجود  با  گفت:  یادشده  در شهرهای  گاز 
معموالن و ۲۲ روستای آن تا ساعت ۱۸ روز ۱۴ فروردین و گاز شهرهای 
دوره و چگنی و روستاهای آنها نیز تا ساعت یک بامداد امروز )۱۵ فروردین( 

وصل شد.
وی با اشاره به اینکه پیش از این نیز گاز بخش شرقی پلدختر با گرفتن 
انشعابی از خط ششم سراسری گاز وصل و مشکل قطعی گاز ۴ هزار 
مشترک این بخش رفع شده بود، ادامه داد: همچنین با تمرکز بر روستای 
سراب حمام به عنوان بزرگترین روستای استان لرستان با پنج هزار مشترک 
گاز، تاکنون گاز دو هزار مشترک وصل شده و گاز باقی مشترکان نیز تا 
ساعتی دیگر وصل خواهد شد. بر اساس این گزارش به نقل از وزارت 
نفت، تربتی با بیان اینکه کارکنان شرکت ملی گاز ایران به ویژه همکاران 
این شرکت در گاز استان لرستان به منظور برقراری مجدد جریان گاز در 
شهرهای سیل زده این استان در حداقل زمان ممکن، تالش بی وقفه ای 
داشتند، خاطرنشان کرد: بخش غربی پلدختر و حدود پنج روستای شهر 
معموالن، معدود مناطقی است که به دلیل حجم قابل توجه آب گرفتگی 
و تخریب های پیش آمده، هنوز امکان وصل گاز در آنها فراهم نشده و 

امیدواریم با رفع مشکالت، قطعی گاز این مناطق نیز به زودی رفع شود.

رشد ۵۰ درصدی ظرفیت نیروی بادی تا ۵ سال دیگر

نتایج یک مطالعه صنعتی نشان داد ظرفیت نیروی بادی جهان تا پنج 
سال دیگر با کاهش هزینه های فناوری، ۵۰ درصد افزایش پیدا خواهد 

کرد.
به گزارش ایسنا، شورای انرژی بادی جهانی در گزارش ساالنه ای درباره 
صنعت انرژی بادی، اعالم کرد سال گذشته ۵۱.۳ گیگاوات تأسیسات بادی 
جدید در سراسر جهان اضافه شدند و مجموع ظرفیت نیروی بادی را به 
۵۹۱ گیگاوات رساند. پیش بینی می شود بیش از ۳۰۰ گیگاوات ظرفیت 
بادی جدید تا سال ۲۰۲۳ اضافه شود که تحت تأثیر رشد ظرفیت نیروی 
بادی در بازارهای نوظهور در آفریقا، خاورمیانه، آمریکای التین، جنوب 
فراساحلی  بادی  نیروی  فزاینده  پذیری  رقابت  همچنین  و  آسیا  شرقی 
خواهد بود. بر اساس گزارش رویترز، شورای انرژی بادی جهانی اعالم کرد 
حمایت دولتی به شکل برنامه های مناقصه و مزایده و اهداف تجدید پذیر، 
همچنان عامل مؤثری در رشد تأسیسات جدید خواهد بود. بعالوه فرصت 
فعالیت های تجاری نیروی بادی افزایش پیدا کرده زیرا این صنعت ثابت 

کرده که از نظر هزینه، رقابت پذیر است.

رشد ۵۰ درصدی ظرفیت نیروی بادی تا ۵ سال دیگر

نتایج یک مطالعه صنعتی نشان داد ظرفیت نیروی بادی جهان تا پنج 
سال دیگر با کاهش هزینه های فناوری، ۵۰ درصد افزایش پیدا خواهد 

کرد.
به گزارش ایسنا، شورای انرژی بادی جهانی در گزارش ساالنه ای درباره 
صنعت انرژی بادی، اعالم کرد سال گذشته ۵۱.۳ گیگاوات تأسیسات بادی 
جدید در سراسر جهان اضافه شدند و مجموع ظرفیت نیروی بادی را به 

۵۹۱ گیگاوات رساند.
پیش بینی می شود بیش از ۳۰۰ گیگاوات ظرفیت بادی جدید تا سال 
۲۰۲۳ اضافه شود که تحت تأثیر رشد ظرفیت نیروی بادی در بازارهای 
و  آسیا  شرقی  جنوب  التین،  آمریکای  خاورمیانه،  آفریقا،  در  نوظهور 

همچنین رقابت پذیری فزاینده نیروی بادی فراساحلی خواهد بود.
بر اساس گزارش رویترز، شورای انرژی بادی جهانی اعالم کرد حمایت 
پذیر،  تجدید  اهداف  و  مزایده  و  مناقصه  برنامه های  شکل  به  دولتی 
همچنان عامل مؤثری در رشد تأسیسات جدید خواهد بود. بعالوه فرصت 
فعالیت های تجاری نیروی بادی افزایش پیدا کرده زیرا این صنعت ثابت 

کرده که از نظر هزینه، رقابت پذیر است.
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ماجرای بازنگشتن 3۰ میلیارد دالر پول فروش نفت

از احمدی نژاد اصرار، از وزارت نفت انکار

سالح نفتی آمریکا با ژئوپلیتیک انرژی چه کرد؟

اواخر سال گذشته، رئیس جمهور دولت های نهم و دهم 
اظهاراتی مطرح کرد مبنی بر اینکه دولت فعلی ۳۰ میلیارد 
دالر نفت فروخته و پولش را هنوز نگرفته است. موضوعی 
که با واکنش وزارت نفت مواجه شد؛ چون به اعتقاد آنها 
به جز یک محموله نفت، بقیه محموله ها اصال به فروش 

نرسید.
به گزارش ایسنا، انتقاد از نرخ کنونی نفت و اینکه دولت 
فعلی ۳۰ میلیارد دالر نفت فروخته و هنوز پول آن را 
نگرفته است، جنجال برانگیزترین بخش های گفت وگوی 
محمود احمدی نژاد با یکی از رسانه ها بود. وی بر این 
موضوع اذعان کرده بود که "اگر همین امروز دولت را 
دست من بدهند، در شش ماه قیمت نفت برمی گردد به 
همان قیمت باالی ۱۰۰ دالر" و در پاسخ به این پرسش که 
چگونه این کار را می کند؟ اظهار کرده بود که "این دیگر 
فوت کوزه گری است. این هنر مدیریت بین الملل است. 
ما این همه تالش کردیم، این طرف دنیا آن طرف دنیا، 
اعضای اوپک، در چندین جلسه با تک تکشان صحبت 
کردم، قیمت نفت را باال بردیم، پولش را هم آوردیم و 
به مردم دادیم که بخورند. نوش جانشان، مال خودشان 

بوده. "
او با انتقاد از سیاست های نفتی دولت کنونی گفت: 
"متوسط قیمت نفت به ۵۵ دالر رسیده است. در هر 
بشکه ۵۰ دالر از جیب مردم ایران رفته، کجا رفته؟ به نفع 
چه کسی؟ به نظر من آمریکا باید خیلی از ماجرا پرت باشد 
که بخواهد با این شرایطی که در این چند سال بر اداره 
کشور حاکم شده، در ایران براندازی کند. آمریکا روزی 
۱۲ میلیون بشکه نفت وارد می کند، ۱۲ میلیون ضرب در 
۵۰ دالر می شود سالی ۲۲۰ میلیارد دالر سود! دیگر چه 

می خواهد؟ "
فعلی  دولت  که  شد  مدعی  همچنین  نژاد  احمدی 
۳۰ میلیارد دالر نفت فروخته و پولش را هنوز نگرفته 

است.
پاسخ وزارت نفت به اظهارات احمدی نژاد

اظهارات رئیس جمهور دولت های نهم و دهم، وزارت 

وزارتخانه  این  طوریکه  به  واداشت؛  واکنش  به  را  نفت 
در جوابیه ای، دریافت نکردن ۳۰ میلیارد دالر پول نفت 
فروخته شده در پنج سال گذشته را کذب محض دانست 
و اعالم کرد که این موضوع هیچ پایه و اساسی ندارد. 
از  وزارت نفت به صراحت اعالم کرد که درآمد حاصل 
فروش محموله های نفتی در سر رسید مقرر دریافت و به 

حساب های قانونی کشور واریز شده است.
آقای  "جناب  است:  آمده  جوابیه  این  از  قسمتی  در 
احمدی نژاد اعالم کرده اند که در دور گذشته تحریم ها، به 

صدها شرکت، نفت فروخته شده که یکی از آن ها بابک 
زنجانی بوده است. مزید اطالع ایشان و افکار عمومی باید 
اعالم کنیم که در دور گذشته تحریم ها به هیچ وجه از 
سطح میانگین مجوزها و معافیت های بین المللی، نفت 
غیر  فروش های  در  همچنین  نشد.  فروخته  بیشتری 
متعارف هم به جز یک محموله، بقیه نتیجه ای بهتر از 

ماجراهای بابک زنجانی نداشت."
فقط فروش یک محموله نفت به نتیجه رسید

این  برای شفاف شدن  ایسنا  که  پیگیری هایی  پی  در 

ماجرا داشت، یک منبع آگاه اعالم کرد: فروش نفت در 
زمان تحریم، ماجرایی مشابه فروش نفت توسط ناجا بوده 
است. البته نه به این منظور که آن ها پول نفت را خورده 
باشند، اما بر خالف ادعاهایی که مطرح می شود، مبنی 
بر اینکه حجم زیادی نفت به فروش رسید، هیچ کدام به 
سرانجام نرسید. واقعیت ماجرا این نیست. وی افزود: در 
آن زمان به طور کلی فروش یک محموله نفت به نتیجه 
رسید اما محموله های دیگر به نتیجه نرسیدند. یا نتوانستند 
یا مانند ماجرای بابک زنجانی، در پرداخت پول آن دچار 
مشکل شدند. بسیاری از افراد نتوانستند محموله ها را به 

فروش برسانند و آن را برگرداندند.
این منبع آگاه تاکید کرد: اینکه می گویند تحریم را دور 
زدیم و نفت فروختیم، صحت ندارد. کسی نتوانست از 
میانگین معافیت ها بیشتر بفروشند و فقط فروش یک 

محموله به سرانجام رسید.
پول نفت را خوردند رفت!

از سوی دیگر بیژن زنگنه، وزیر نفت در آخرین نشست 
صحبت های  به  اشاره  با  گذشته  سال  در  خود  خبری 
رئیس جمهور دولتهای نهم و دهم در مورد فروش نفت در 
زمان تحریم، اظهار کرد: آنهایی که پول نفت را خوردند، 
خوردند رفت. کسی نیست دنبال کند. شرکت های خارجی 
ورشکست شده اند. برخی موارد را به دستگاه های دولتی 
سپرده بودند که غیرقانونی بود. پول ما را خوردند و ما بعداً 

متوجه شدیم.
نیز خارجی بودند،  اینکه برخی شرکت ها  بیان  با  وی 
افزود: این عددها قابل قیاس با بابک زنجانی نبود. بیش از 
دو میلیارد دالر به صورت نقد به بابک زنجانی داده بودند 

که به پیمانکار پرداخت کند، اما این کار را نکرد.
وزیر نفت با تاکید بر دروغ بودن اظهارات احمدی نژاد 
گفت: احمدی نژاد گفت قیمت نفت را به ۱۰۰ دالر می 
رساند، اما میزان صادرات نفت ایران را به صفر می رساند. 
می آید شش هولوکاست درست می کند، پارس جنوبی را 
تعطیل می کند تا قیمت نفت را به ۱۰۰ دالر برساند که به 

نفع بقیه است.

اداره اطالعات انرژی آمریکا اخیراً اعالم کرده که در دو ماه 
آخر سال ۲۰۱۸ منطقه گلف کاست صادرات نفت بیش تری 
در مقایسه با وارداتش داشت که نشان می دهد تولید نفت 

این کشور در سال های اخیر تا چه حد متحول شده است.
در  خام  نفت  ماهانه  خالص  تجارت  ایسنا،  گزارش  به 
منطقه گلف کاست )اختالف میان صادرات ناخالص و واردات 
ناخالص( از رکورد ۶.۶ میلیون بشکه در روز واردات خالص 
اوایل سال ۲۰۱۷ به ۰.۴ میلیون بشکه در روز صادرات  در 
خالص در دسامبر سال ۲۰۱۸ کاهش پیدا کرده است. صادرات 
ناخالص نفت خام از منطقه گلف کاست در دسامبر به رکورد 
۲.۳ میلیون بشکه در روز رسید در حالی که واردات ناخالص 
این منطقه اندکی کم تر و به میزان ۲ میلیون بشکه در روز بود 

که پایین ترین میزان از مارس سال ۱۹۸۶ محسوب می شود.
تولید نفت آمریکا در فوریه به رکورد ۱۲.۱ میلیون بشکه در 
روز صعود کرد و پیش بینی شده است این میزان تولید در 

میان مدت ثابت بماند و سپس در سال های آینده رشد کند. 
آمریکا در زمینه تولید نفت پرچمدار جدید است و پس از 
این کشور روسیه و عربستان سعودی قرار می گیرند. عربستان 
سعودی هم چنان بزرگ ترین صادرکننده نفت جهان است 
و این مساله اهرم قابل مالحظه ای به ریاض بخشیده است 
به خصوص که با روسیه و سایر شریکان شان در چارچوب 
گروه اوپک پالس کار می کند. با این حال نقش مدیریت بازار 
چند دهه ای عربستان سعودی اکنون جای خود را به گروهی 
از تولیدکنندگان داده و قدرت ریاض را از نظر ژئوپلیتیکی 
در بازارهای جهانی نفت کاهش داده است. به این ترتیب 
عربستان سعودی کاری که زمانی می توانست به تنهایی انجام 

دهد را اکنون باید با شریکان متعدد انجام دهد.
در این بین تولید نفت خام آمریکا به خصوص در منطقه 
گلف کاست هم چنان رو به افزایش است. طبق گزارش اداره 
اطالعات انرژی آمریکا، تولید نفت خام این منطقه در نوامبر 

سال ۲۰۱۸ به رکورد جدید ۷.۷ میلیون بشکه در روز صعود 
تولید می شود  آمریکا  در  که  نفتی  این حال عمده  با  کرد. 
از  به گریدهای سنگین تر  آمریکا  سبک است در حالی که 
زیرا  دارد  نیاز  سایرین  و  ونزوئال  سعودی،  عربستان  سوی 
پاالیشگاه های این کشور برای فرآوری نفت سنگین تجهیز 
شده اند. از سوی دیگر، مازاد نفت شیرین سبک به آمریکا 
ژئوپلیتیکی  قدرت  و  کند  بیش تری صادر  نفت  داده  اجازه 
انرژی رو به رشدی به این کشور بخشیده که زمانی در انحصار 
عربستان سعودی و روسیه بود. میزان فزاینده صادرات نفت 
خام آمریکا به همراه افزایش میزان واردات LNG این کشور، 

ژئوپلیتیک انرژی را تغییر می دهد.
دستاوردهای اسلحه نفتی آمریکا

پس از این که مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس 
برای  ترامپ  دولت  با  خواست  نفت  صنعت  از  سراویک 
حمایت از منافع سیاست خارجی واشنگتن به خصوص در 

آسیا و اروپا همکاری کند و بازیگران بد را در صحنه جهان 
مجازات کند، بر نفوذ انرژی رو به رشد آمریکا صحه گذاشت. 
پمپئو در این کنفرانس که در آن مدیران نفت و گاز آمریکا، 
بازیگران انرژی و مقامات اوپک حضور داشتند، گفت: فراوانی 
اکتشافات جدید نفت و گاز شیل، دست ما را در سیاست 
خارجی تحکیم خواهد کرد و رونق صادرات نفت و گاز آمریکا 
به این کشور اجازه می دهد تقاضای انرژی را که زمانی توسط 
رقیبان ژئوپلیتیکی این کشور برآورد می شد، تأمین کند. بر 
اساس گزارش اویل پرایس، برای نخستین بار حداقل در تاریخ 
معاصر است که مقامات آمریکایی در نظر می گیرند از تولید 
و صادرات نفت برای برتری ژئوپلیتیکی استفاده کنند. آخرین 
باری که این کشور از چنین نفوذی استفاده کرد به سال ها 
پیش از جنگ جهانی دوم بازمی گردد که آمریکا صادرات نفت 
به ژاپن را متوقف کرد و این اقدام یکی از عواملی بود که باعث 

شد ژاپن در سال ۱۹۴۱ به بندر پرل هاربر حمله کند. 

بنزین از خودکفایی تا قاچاق
"خودکفایی تولید بنزین"، آرزویی که باالخره در آستانه ۴۰ سالگی پیروزی 
انقالب اسالمی محقق شد؛ هرچند به نظر می رسد طعم آن چندان شیرین 
نیست زیرا افزایش مصرف بنزین در ایران به دنبال افزایش میزان تولید این 
فرآورده نفتی می دود و حتی گاهی از آن پیشی می گیرد و دغدغه میزان مصرف 
بنزین آنقدر پررنگ است که آسودگی خودکفا شدن زیر سایه این دغدغه رنگ 

باخته است.
به گزارش ایسنا، در دهه ۱۳۰۰ هجری با افزایش نیاز سوخت فسیلی در 
داخل ایران، انگلیسی ها ناگزیر شدند سازمان جدیدی به نام پخش فرآورده های 
نفتی تأسیس کنند. در ابتدای تأسیس این سازمان فعالیت آن تحت نظارت 
انگلیسی ها بود اما به دلیل تماس مستقیم سازمان پخش فرآورده های نفتی با 
مردم و وجود برخی فشارهای داخلی ضرورت حضور یک ایرانی در رأس سازمان 

باعث شد انگلیسی ها با این موضوع موافقت کنند.
اما در نهایت در سال ۱۳۰۹، مدیریت پخش فرآورده های نفتی بر عهده یک 
ایرانی به نام مصطفی فاتح گذاشته شد. فاتح علی رغم فشار انگلیسی ها به منع 
به کارگیری پرسنل ایرانی اقدام به استخدام نیروهای ایرانی در سازمان کرده و 

سرانجام ایرانی ها اداره سازمان پخش فرآورده های نفتی را بر عهده گرفتند.
آمار تولید بنزین

متوسط تولید بنزین در سال ۱۳۵۷ معادل ۱۴.۴ میلیون لیتر در روز بوده که 
این میزان در آبان ماه سال ۱۳۹۷ به ۹۵ میلیون لیتر رسیده است. پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس مهره اصلی افزایش تولید بنزین در کشور محسوب می شود.

این پاالیشگاه با هدف پاالیش ۳۶۰ 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 ۳۶ 

میلیون لیتر در روز بنزین و ۱۳ میلیون لیتر در روز گازوئیل تولید شود.
تولید بنزین در این پاالیشگاه در اسفندماه ۱۳۹۵ آغاز شده و افتتاح رسمی 
فاز اول این پاالیشگاه در اردیبهشت سال ۱۳۹۶ و فاز دوم در تیرماه سال جاری 
صورت گرفت. فاز سوم این پاالیشگاه نیز اواسط زمستان گذشته افتتاح و اعالم 
شد میزان تولید بنزین به روزانه ۱۰۵ 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.
آمار مصرف بنزین

در این سوی ماجرا اما آمار مصرف بنزین در ایران وجود دارد که ظرف آن 
لبریز شده و به مرحله هشدار رسید. آمارها می گویند بنزین برای نخستین بار 
در سال ۱۳۰۶ در ایران به میزان روزانه ۱۱۰۰۰ لیتر مورد استفاده قرار گرفت. این 
میزان در سال ۱۳۰۷ با ۷۲.۷ درصد رشد به ۱۹۰۰۰ لیتر در روز، در سال ۱۳۰۸ 
به ۳۳۰۰۰ لیتر در روز، در سال ۱۳۰۹ به ۳۸۰۰۰ لیتر در روز و در سال ۱۳۱۰ به 
۴۶۰۰۰ لیتر در روز رسید. میزان مصرف بنزین از سال ۱۳۱۰ تا سال ۱۳۱۶ روند 
صعودی داشته و در سال ۱۳۱۶ به ۲۵۸۰۰۰ لیتر در روز رسید. این میزان در 
سال ۱۳۱۷ نیز ثابت ماند و در سال ۱۳۱۸ با منفی ۳.۵ درصد رشد به ۲۴۹۰۰۰ 

لیتر در روز رسید.
اما مصرف بنزین طی سال های ۱۳۰۶ تا ۱۳۳۵ جز در سال های ۱۳۱۸، ۱۳۲۳ و 
۱۳۲۴ روند صعودی داشته است. این احتمال وجود دارد که رشد منفی مصرف 
بنزین در سال های ۱۳۲۳ و ۱۳۲۴ ناشی از حضور متفقین در ایران طی سال های 

۱۳۲۰ تا ۱۳۲۵ و نامساعد بودن شرایط اقتصادی کشور باشد. طی سال های 
۱۳۳۶ تا ۱۳۶۵ مصرف بنزین سه مرتبه و در سال های ۱۳۵۹، ۱۳۴۴ و ۱۳۶۰ با 
رشد منفی مواجه شد که به نظر می رسد رشد منفی سال های ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ 
ناشی از آغاز جنگ تحمیلی بوده است. هم چنین در سال ۱۳۸۶ شاهد رشد 
منفی ۱۲.۵ درصدی مصرف بنزین هستیم که به نظر می رسد این رشد منفی 
ناشی از آغاز سهمیه بندی سوخت در ایران و صدور کارت هوشمند در تیر ماه 
سال مذکور است. بعد از آنکه بنزین تک نرخی شد و سهمیه بندی ملغی شد 
مصرف بنزین همواره روند صعودی داشته است. به طوری که میزان مصرف 
بنزین در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴، هشت درصد رشد یافت. نمودار 
مصرف بنزین تا حدی صعودی شد که دولت تصمیم گرفت آمار مصرف بنزین را 
محرمانه کند. به طوری که هفت ماه است که از آماری که ماه به ماه در اختیار 
مردم و رسانه ها قرار می گرفت خبری نیست. آخرین آماری که درباره میزان 
مصرف بنزین منتشر شد، مربوط به تیرماه سال گذشته بود که بر اساس آن 
مصرف بنزین از ابتدا تا انتهای تیرماه ۹۱ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر بوده که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته که ۸۴ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بوده، ۸.۵ درصد 
رشد داشته است. هم چنین میانگین مصرف بنزین از ابتدای سال تا آخر تیرماه 
سال ۹۷، ۸۶ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

که ۷۹ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر بوده، ۹.۶ درصد رشد داشته است.
به نام ایران، به کام همسایه ها

آنچه بیش از مصرف باالی بنزین دغدغه مسئولین شد، میزان باالی قاچاق 
سوخت در مرزها بود. نوسانات نرخ ارز در ایران باعث شد تفاوت نرخ بنزین در 
ایران نسبت به کشورهای همسایه نسبت به گذشته تغییر چشم گیری پیدا کند 

و همین عامل قاچاقچیان را برای قاچاق سوخت تحریک کرد.
ایران دارای ارزان ترین نرخ بنزین در منطقه است؛ برای مثال نرخ بنزین در 
ایران ۰.۲۹ سنت و در ترکیه ۱.۱۶ سنت است. همین موضوع ولع قاچاقچیان 
را برای کسب سود، بیش تر می کرد. قاچاق بنزین در شرایطی رخ می دهد که 
دولت روزانه ٣٥ میلیون دالر یارانه بنزین می دهد و گویی بودجه ایران در 
کشورهای دیگر دود می شود. آمارها می گویند ۱۵ درصد یارانه ای که در دنیا و در 
حوزه انرژی پرداخت می شود متعلق به ایران است. یعنی ایران ١٠ درصد درآمد 

ناخالص داخلی را به یارانه اختصاص می دهد.
از سوی دیگر ٥٠ درصد یارانه انرژی به سه دهک ثروتمند جامعه اختصاص 
می یابد، این در حالی است که کم تر از سه درصد هزینه این دهک ها، به سوخت 
مربوط است. درواقع در شرایط کنونی یارانه ای که دولت برای بنزین پرداخت 
می کند یا به کام همسایگان می شود و یا به جیب افرادی می رود که نیازی به 

این یارانه ندارند.
چه آینده ای در انتظار بنزین است؟

برخی کارشناسان بر این باورند از آنجا که نرخ بنزین در ایران واقعی نیست و 
بسیار ارزان تر از چیزی است که باید باشد مصرف آن از حد استاندارد گذشته 
است و چنانچه نرخ واقعی شود میزان مصرف نیز کاهش خواهد یافت. در 
مقابل افرادی هستند که معتقدند شرایط کنونی جامعه کشش افزایش نرخ 
قیمت بنزین را ندارد و از آنجایی که بنزین یک کاالی استراتژیک است و نرخ آن 

تأثیرگذار است فعالً باید گزینه واقعی کردن نرخ آن را حذف کرد.
دولت نیز که در بودجه سال ۱۳۹۷ افزایش قیمت بنزین را پیش بینی کرده بود 
در الیحه بودجه سال ۱۳۹۸ حرفی از تغییر نرخ بنزین نزده است. البته این شائبه 
وجود دارد که اقداماتی که اخیراً در زمینه بازگشت کارت سوخت صورت گرفته 

مقدمه ای برای سهمیه بندی و دو نرخی شدن بنزین است.
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی در اواسط سال گذشته اعالم 
کرد بازگشت کارت سوخت قطعی است و از مالکانی که فاقد کارت سوخت 
بودند خواست تا برای ثبت نام کارت سوخت المثنی اقدام کنند. البته تاکید شد 
این اقدام برای مانیتورینگ مصرف بنزین و با هدف جلوگیری از قاچاق سوخت 
است. در این راستا هیچ مقام دولتی سهمیه بندی بنزین را تأیید نکرده است و 
نه تنها وزیر نفت بلکه مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 

نیز بر این که بنزین سهمیه بندی نخواهد شد بارها تاکید کردند.
نفتی ها برای مقابله با مصرف بی رویه بنزین از بهینه سازی مصرف سوخت 
صحبت می کنند و بر این باورند که کنترل مصرف بنزین فقط وظیفه وزارت 
این  نفت نیست و همت چندین دستگاه و همچنین مردم را می طلبد. در 
راستا وزیر نفت، چندی پیش اعالم کرد به علت تولید خودرو نیاز به بنزین 
افزایش می یابد. زنگنه، راه حل خودکفایی و بهینه سازی مصرف سوخت را در 
کارخانه های خودروسازی دانست. با این حال سرنوشت بنزین در ایران همچنان 
مبهم است. دولت از یک طرف خودکفایی تولید بنزین را اعالم می کند و می گوید 
به دنبال صادرات هستیم و از طرف دیگر مصرف باال و قاچاق سوخت را یکی از 
دغدغه های اصلی خود می داند. از بازگشت قطعی کارت سوخت خبر می دهد 

اما سهمیه بندی را تکذیب می کند.
در این سوی ماجرا هم مجلس نشسته است؛ زمانی که افزایش نرخ دالر، 
تفاوت فاحش نرخ سوخت در ایران نسبت به کشورهای همسایه، افزایش 
قاچاق و افزایش مصرف بنزین همانند دومینوی به هم پیوسته ای شد بود که 
درنهایت به گشایش دوباره پرونده بنزین و بررسی گزینه های مختلفی مانند 
سهمیه بندی و احیای کارت سوخت منجر شد، در حالی که دولت سهمیه بندی 
و افزایش نرخ را تکذیب می کرد مجلسی ها یک روز از سهمیه بندی قطعی بنزین 
خبر می دادند و روز بعد اعالم می کردند تصمیمی برای سهمیه بندی گرفته نشده 
است. البته آخرین خبر از سوی مجلسی ها این بود که نرخ بنزین در سال ۱۳۹۸ 

افزایش نخواهد یافت.

روزنامه صبح ایران


