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ادامه از صفحه اول

 چرا دانشگاه نمی تواند به حل معضالت کشور 
کمک مؤثری کند؟

تعدد مجالت علمی در دانشــگاه ها و کثرت مقاالت موجب صف در انتشار شده است. 
بســیاری از مجالت علمی، مقاالت ســال آینده را نیز بســته اند. اما چقدر از این مقاالت 
پاســخ گوی نیازهای جامعه بــوده و گرهی از جامعه باز می کنــد و چقدر از آنان مورد 
توجه سیاســت گذار قرار می گیرد؟ بسیاری از رساله های دکترای دانشگاه ها یا تحقیقاتی 
که برای مؤسســات وابسته به نهادهای اجرائی کشو انجام می گیرند، نمی توانند کمکی 
به مســیر رشد و توسعه اقتصادی کشــور کنند، همان مســیر عادی را می روند تا مبادا 

حساسیت کسی را برانگیزد.
هنوز اســتادان متعهــد به اصول اخالقی و پایبند به مســئولیت اجتماعی هســتند که 
بــا صداقت و صراحت ســعی در بیان دیدگاه هــای خود دارند و هزینه هــای آن را نیز 
می پردازند. گاه آنان از دانشگاه اخراج می شوند و گاه با مشکالت تبدیل وضعیت و عدم 
ارتقا مواجه می شوند. دکتر برهانی یکی از آخرین این استادان است. این نوع برخوردها 
شــاید موجب سکوت دانشگاهیان دغدغه مند شــود، ولی نظام را از این ظرفیت علمی 
عظیم محــروم خواهد کرد و جامعه و دولت را با مشــکالت روزافزون مواجه می کند. 
بسیاری از مشــکالت و بحران های کنونی پیشاپیش توسط استادان آزاده و دردمند بیان 
شــده است که مقامات با بی اعتنایی از آن گذشته اند و اکنون با چالش های درهم تنیده 

روبه رو شده ایم.
این نــوع نگاه به علم موجب شــده اولویت بنــدی مقامات با جامعــه علمی و مردم 
متفاوت شــده و هرکدام بر مســئله ای تأکید کنند؛ برای مثال مهم ترین مسائل فرهنگی 
جامعه ایران در تحقیقات میدانی ســال ۱۳۹۷؛ فقدان ســواد رســانه ای، قطبی شدگی 
جامعه، مرکزگریزی از هنجارهای رسمی، پررنگ شدن اقتصاد فرهنگ، صداوسیما، رشد 
اخبار جعلی، گســترش افشــاگری و درز اطالعات، نزاع های قومی، مرجعیت فرهنگی 
ســلبریتی های جدید و غیررسمی در شــبکه های اجتماعی، گســترش اختالفات میان 
فرهنگی در ســطح جهانی و... بوده است. درحالی که رســانه های ملی و سازمان های 
دولتی بر مســائلی ماننــد تقابل فرهنگ جهانی، دشــمنی غرب و ... تأکید داشــته اند. 
هنگامــی که امکان تضارب آرای آزاد و امن وجود نداشــته باشــد، طبیعی اســت که 
گروه های خاص دور هم جمع می شــوند و به تدوین سندی می پردازند که ممکن است 
جزء اســناد باالدستی نیز شــود اما هرگز جامه عمل به خود نخواهد پوشید. با این نگاه 
می توان چرایی عدم توفیق برنامه های پنج ســاله را نیز دریافت. این اســناد نســبتی با 
عینیــت جامعه ندارد و صرفا بیان کننده مشــتی آمال و آرزوســت؛ ازاین رو دچار اریب 

می شوند.
برای حل معضالت کشــور به حذف بسیاری از فیلترها و کنترل ها و گفت وگوهای بدون 

هرگونه مصلحت اندیشی نیازمندیم.

  رنج های بی شمار کشاورزان
 شــوق از آن رو که در انبوه آالم این قشــر، چه بســیارند آنان که از میان خاکستر این 
عرصه نیم سوخته، ققنوس وار ســر برون آورده و با طنین نقدهای مدنی خود از تولدی 

دیگر نشان و نوید می دهند.
این نماینده محترم در کمترین جمالت و با بالغتی ســتودنی، از وعده های بی انجام 
وزیر جهاد کشاورزی به باغدارانی گالیه کرد که در صورت تولید مرکبات با استانداردهای 
صادرات مورد حمایت قرار خواهند گرفت. این تولیدکنندگان نیز به امید افزایش درآمد 
خالــص به مراقبت و مدیریــت پرهزینه باغات خود پرداختند. امــا اکنون این باغداران 
در زیر بار هزینه ای افزون تر در بن بســت صدور محصوالت شــان، تــن به زیان داده اند. 
وی در دقایق کوتاه این ســخنان از مدیریتی انتقاد کرد که باری بیش از شایستگی های 
الزم بر عهده گرفته اســت. از نمایندگان مجلس شورای اسالمی گالیه کرد که در درون 
معادالت چند مجهولی خودســاخته و حاشــیه ای، به اولویت های توســعه پایدار در 
ایــن عرصه عنایتی ندارند. از درد جانکاهی شــکوه کرد که تولیدکنندگان را در البه الی 
چرخ دنده سوداگران موســوم به بخش خصوصی و واسطه گری تولیدستیز خرد کرده 
اســت. وی در خاتمه این کوتاه سخن، وزیر مخاطب خود را به رستاخیز محتومی وعده 
و هشدار داد که در آن محکمه عدالت، ناگزیر از شکست سکوت و ملزم به پاسخ گویی 

خواهد بود.
اگرچــه باید از حضــور و کنش این چهره هــای امیدبخش در جمــع تولیدکنندگان 
ســبزفام کشورمان شادمان شد، اما بسی افسوس از اینکه آنان و با بازوانی نیرومند برای 
تالش و درکی سرشار از دانایی چرا باید در زیر سقف کوتاه مدیریت های ناکارآمد حاضر 
این چنین به ســتوه آینــد؟ مدیریت هایی که برای افزودن به ارقــام ذهنی تولید و اثبات 
شایســتگی، چشم بر اســراف در نهاده های حیاتی خاک و آب بسته اند. طنین رسای این 
باغدار رنجدیده در حقیقت در جای جای بخش در حال زوال کشــاورزی کشــور زمزمه 
شــده و دیری نخواهد گذشــت که به ضجه های دردآلود بگراید. اندوه بیشتر آنکه چرا 
از دانش آموختگان و صاحب نظران در شــاخه های کشاورزی و با رزومه های سنگین از 
مقاالت علمی، جز سکوتی پرســش آمیز در حال حاضر بازتابی به چشم نمی خورد؟ اگر 
تالش برای افزودن به حجم انتشــارات علمی خود را بــا دغدغه های ملی در نیامیزیم 
چگونه می توانیم به نســل های آینده این ســرزمین پاسخ گو باشیم؟ نسل هایی که اگر با 
ترفند واگذاری اتومبیل ارزان هم فرابخوانیم، چه بســا بر سفره هایی خالی از قوت و غذا 
ناگزیرند که بنشــینند. امیدواریم که روزی فرارســد که مدیریت های بخش کشاورزی به 
جای تالش برای نمایش ارقام ناپایدار تولید، ســتون های تولید را بر بســتری از توسعه 
پایــدار نهاده و بیــش از توجه به ایــام کوتاه جلوس خــود، عزم به صیانــت از منابع 
تجدیدناپذیر داشته باشــند. منابعی که از پیشنیان گرفته و ملزم به واگذاری به آیندگان 

این مرز و بوم هستیم.

بیوک علیمرادلو، مدیرعامل گروه بهمن، مهم ترین مشکل 
صنعت خودرو را مالکیــت و مدیریت می داند. او در میزگرد 
تخصصی «بررسی جوانب و حاشــیه های عرضه خودرو در 
بورس کاال» گفت: مشــکالت صنعت خودرو پیچیده اســت، 
به همین خاطر تفاوتی ندارد چه کســی پشــت میز مدیریتی 
نشســته است. علیمرادلو در ادامه با تأکید بر اینکه اگر قانون 
رعایت شــود، مشکلی پیش نمی آید و مســائل امروز نتیجه 

رفتارهای فراقانونی است.
مدیرعامــل گروه بهمن بــا تأکید بر اینکه مســئله اصلی 
قیمت گذاری غلط اســت، گفت: قیمت گذاری کنونی مبتنی 
بر شــاخص های قیمتــی دهه ۸۰ اســت. تصدی گری دولت 
بــه صنعت خــودرو لطمــه وارد می کند. صنعــت خودرو 
و تکنولــوژی صنایع خودرویــی در ایران قدیمی هســتند و 
قطعه ســازان نمی  توانند با تکنولوژی روز دنیا رقابت کنند که 

برای عبور از این مشــکالت باید تصدی این صنعت بــه بخش خصوصی واگذار 
شود.

علیمرادلــو یادآور شــد: ما در گروه بهمن بــرای ریال به ریــال برنامه داریم، 
به همین خاطــر تنهــا در بخــش خودروهای تجــاری بیش از ۳۰۰ درصد رشــد 
داشــته ایم. او در همین زمینه گفت: ما را به گران فروشــی متهم می کنند. اگر در 
بورس با تفاوت قیمت می فروشــیم، سود آن به توسعه شــرکت و چرخه تولید 

می رسد. مدیرعامل گروه بهمن در پاسخ به سؤال داود دانش جعفری، وزیر اسبق 
اقتصاد، درخصوص نحوه قیمت گــذاری محصوالت در گروه بهمن گفت: اعتقاد 
داریم سود باید معقول باشد؛ چراکه سودهای غیرمتعارف بنگاه را نابود می کند.

او درخصــوص تفاوت مدیریــت در بخش خصوصــی و دولتی گفت: بخش 
خصوصی برای درآمدهای خود برنامه دارد و براساس حرف های سیاسی و وهم 

برنامه ریزی نمی کند، در بخش خصوصی باید ضرر و زیان ها جبران شود. 

مدیرعامل گروه بهمن: 
قیمت گذاری کنونی مبتنی بر شاخص های قیمتی دهه ۸۰ است

درشــرایطی که وجود برخی محدودیت های مصرف در حوزه انرژی عرصه 
را بر واحدهای تولیدی فوالد کشــور تنگ کرده اســت، مدیران و کارکنان فوالد 
مبارکه با انســجام و همدلی هر چه بیشــتر توانســتند در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ با 
عملکــرد خوب خود در تولید انواع محصوالت قابل فروش، رشــد ۱۰ درصدی 
درآمد فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل را به ثبت برسانند. مهدی کویتی، 
معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه، ضمن اشــاره به مطلب یادشده، درآمد 
حاصل از فروش این شــرکت در آذر ماه را بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان اعالم 
و اظهار کرد: درمجموع ۹ ماهه ســال جاری درآمد فروش فوالد مبارکه با رشد 
۱۰درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش 
یافته اســت. وی در ادامه از رشــد فزاینده صادرات در آذرماه سال جاری خبر 
داد و گفــت: در حوزه صادرات با عنایت به اینکه مدیریت شــرکت همواره بر 
اولویت تأمین بازار داخل تأکید کرده است، از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه 
۳۵۹ هزار تن محصوالت شرکت به بازارهای خارجی عرضه شده است. اما در 
شرایط فعلی که کشــور بیش از هر زمان دیگری به ارزآوری نیاز داشته است، 
این شــرکت هم گام با سیاست ها و اســتراتژی های اقتصادی کشور، به تنهایی 
در آذر ماه ســال جاری توانســت با فروش ۱۴۹ هزار تن محصول در بازارهای 

جهانی، میزان صادرات شرکت را به ۵۰۸ هزار تن افزایش دهد.
رشد ۱۸ درصدی تولید محصوالت فوالدی

وی در بخش دیگری از ســخنان خود به مقدار تولید شرکت فوالد مبارکه 
در ۹ ماهه ســال ۱۴۰۱ اشاره و اظهار کرد: علی رغم اینکه تمامی خطوط تولید 
شرکت در فصول تابستان و ماه های آغازین فصل سرد سال با محدودیت های 

حامل های انــرژی مواجــه بوده اند، خوشــبختانه با برنامه ریــزی صحیح و 
زمان بندی مناســب برای انجــام فعالیت های تعمیراتی و بــا همت کارکنان 
شرکت فوالد مبارکه و فوالد سبا به رکوردهای خوبی دست یافتیم؛ به نحوی 
که مقدار تولید محصوالت آماده برای فروش این شرکت در بازه زمانی یادشده 
به شــش میلیون و ۲۴۶ هزار تن رسیده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ با 
رشد ۱۸ درصدی مواجه شــده است. وی اظهار امیدواری کرد در شرایطی که 
تولید برای کشور نقطه قوت و امیدآفرین است، بتوانیم در سایه الطاف الهی و 
با انســجام و همت حداکثری مدیران و کارکنان، برای سهامداران و ذی نفعان 

شرکت منشأ اثر باشیم.

در ۹ماهه سال جاری محقق شد 
رشد ۱۰درصدی درآمد شرکت فوالد مبارکه

 پاییز ســال گذشته جمعی از مجلســی ها کمر همت بستند تا «بابک  زنجانی »ها 
را بــه اقتصاد کشــور بازگردانند؛ بنابراین بخشــی از فروش و صــادرات نفت خام و 
میعانات گازی را از شــرکت ملی نفت ایران گرفته و در اختیار اشــخاص یا نهادهای 
غیرتخصصی قرار دادند. با وجود انتقادات شدید و صریح از این موضوع، این تبصره 
در الیحه بودجه ۱۴۰۲ به شــکل فراگیرتری مطرح شــده اســت تــا جایی که حتی 
نهادهای غیردولتی مثل شــهرداری ها نیز قرار است فروشنده نفت باشند. بندی که 
سال گذشته مجلس آن را به الیحه بودجه اضافه کرده و سیلی از واکنش های منفی 
را به دنبال داشت، امسال به صورت گسترده تری در الیحه بودجه دولت رئیسی تکرار 
شــده است. در بند (ی) تبصره یک الیحه بودجه ۱۴۰۲ به تمام دستگاه های اجرائی 
و همین طور دستگاه های عمومی غیردولتی مثل شهرداری ها و آستان قدس رضوی 
اجازه داده شــده که نفت خام و میعانات گازی از دولت تحویل بگیرند و با صادرات 
این محصوالت طلب خود را با دولت تسویه و مابقی را هم صرف اجرای طرح های 
مربوط به توســعه نیروگاه های اتمی و توســعه میادین نفت کنند.  اگرچه ســپردن 
فروش نفت به دســتگاه های اجرائی اتفاق جدیدی نیســت (برای مثال سال هاست 
که نیرو های مســلح امکان صادرات نفت برای تقویت بنیه دفاعی را دارند. در سال 
۱۴۰۱ این امکان در بودجه بود که نیرو های مسلح ۴.۵ میلیارد یورو نفت صادر کنند)؛ 
اما این نخســتین بار اســت که این امکان برای تمام دســتگاه ها و نهادهای عمومی 
غیردولتی فراهم شــده است. حتی سال گذشته نیز مجلس در جریان بررسی الیحه 
بودجــه ۱۴۰۱، فروش نفت را فقط برای برخی گروه ها مجاز دانســته بود.  آن طور که 
کارشناسان می گویند آخرین باری که اقدامی شبیه این قانون صورت گرفت، نتیجه ای 

جز ماجرای تاریخی گم شدن دکل نفتی نداشت.
نفت در ازای واگن مترو

درحالی که دولت ســیزدهم بر افزایش چشمگیر عملیاتی شدن بودجه ۱۴۰۱ اصرار 
دارد، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که روز ۲۰ آذرماه منتشر کرده، گفته که تنها 
سه چهارم بودجه نیمه اول سال در واقعیت محقق شده است. بر اساس آمار اعالم شده 
از سوی بازوی پژوهشی مجلس شورای اسالمی در شش ماه نخست امسال درآمد های 
نفتــی ایران ۱۴۱ هزار میلیارد تومان بوده اســت. با توجه به اینکــه این رقم ۴۴ درصد 
کمتر از پیش بینی بودجه برای شش ماه نخست سال بوده، به نظر می رسد دولت برای 
تأمین بخشی از مخارجش راهی جز واگذاری فروش به دستگاه های اجرائی پیش روی 
خود ندیده. به ویژه با توجه به اینکه برخی گروه ها نیز برای استفاده از این نفت حتی به 
صورت تهاتر اعالم آمادگی کرده بودند.  برای مثال چندی پیش جعفر تشکری هاشمی، 
رئیس کمیســیون حمل ونقل شورای شهر تهران، اعالم کرده بود: «شهردار تهران پیگیر 

تهاتر است؛ دولت هم گزینه ای را دنبال کرده تا بتواند تهاتر نفت را با برخی کاال ها انجام 
دهد. با این حال نفت در اختیار شهرداری نیست که اختیار انجام چنین کاری داشته باشد 
و اینکه در ازای نفت واگن مترو دریافت کنیم، نیاز به مصوبه دولت دارد و این کار ها باید 
در سیستم های دولت انجام شود».  دو سال پیش نیز مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان 
برنامه و بودجه، درباره امکان فروش نفت از طرف نیرو های مســلح حرف زده و اعالم 
کــرده بود: «ما نمی توانیم به اندازه کافی ریال در اختیار نیرو های مســلح بگذاریم. این 
امکان در سنوات قبل بوده و در سال ۱۴۰۱ نیز پیش بینی شده که برای تقویت بنیه دفاعی 
به نیرو های مسلح نفت داده شود. نیرو های مسلح برای خودشان مشتری هایی دارند و 
می توانند بفروشند». با وجود این اظهارات، عموم کارشناسان معتقدند که حتی اگر این 
گروه ها به قول خودشان امکان و مشتری فروش نفت را هم داشته باشند، نه تخصص 

این کار را دارند و نه شفافیت الزم در آن را.
ظاهرا نفت دیگر ملی نیست

مهدی پازوکی، کارشــناس اقتصادی، در گفت وگو با «شرق» در این باره تأکید می کند 
که با این کار مخالف اســت، همان طورکه سال گذشــته هم مخالف بوده. او علت این 

مخالفت را ایجاد و تثبیت گلوگاه های آشکار غیرشفاف از این طریق عنوان می کند.
پازوکی می گوید: گمان می کردیم نفت از زمان آقای مصدق ملی شــده اســت. من 
قبــال گفتم و باز هم می گویم که با این کار مخالفــم؛ چون می تواند یکی از گلوگاه های 
اصلی نبود شــفافیت باشد. این بدعتی است که آقای احمدی نژاد گذاشت و آن را وارد 
بودجه ایران کرد. آن زمان به نیروی انتظامی نفت داده شده تا آن را به عنوان بخشی از 
مخارجش بفروشد، همین هم موجب رخدادها و ماجرای گم شدن دکل های نفتی شد. 
البته نفت تنها مورد نبود؛ آن زمان نیروگاه دماوند را هم به اسم خصوصی سازی به بنیاد 
شهید سپردند. درحالی که این خصوصی سازی نبود، اگر قرار بود که نیروگاه دست دولت 
بمانــد، خود وزارت نیرو به مراتب بهتــر آن را اداره می کرد. االن هم دقیقا همین ماجرا 
در حال تکرار اســت. به باور این کارشــناس وقایع ناخوشایند دقیقا در همین قسمت ها 
اســت که اتفاق می افتد. او ادامه می دهد: در دوران آقای احمدی نژاد یکی از ایراداتی 
که به فرمانده وقت نیروی انتظامی گرفته شد، همین بحث فروش نفت بود. اینکه نفت 
را سایر ارگان ها بفروشــند، منطقی نیست؛ چون غیرشفاف است؛ یعنی اصال مشخص 
نیســت این نفت قرار اســت با چه قیمتی و با چه میزانی فروخته شود یا اینکه پولش 
به چه شکل دریافت می شــود و هزاران سؤال دیگر. همین نبود شفافیت ممکن است 
فســادزا باشد. پازوکی می افزاید: کســانی که با برجام مخالفت کردند، ایران را به عقب 
راندند و حاال ارتباط اقتصادی رســمی ما با دنیا تقریبا قطع شــده. این به نفع دشمنان 
ملت ایران اســت. دولت اگر خواهان منافع ملی کشــور است، به جای این طرح ها باید 

سیاســت خارجه اش را اصالح کند. در همه دنیا سیاســت خارجی در خدمت توسعه 
و رشــد اقتصادی آن کشور اســت؛ اما در ایران اقتصاد در گرو سیاست است. این روال 

درست نیست و عین دامن زدن به انزوای کشور است.
عجیب و حتی خنده دار!

مرتضی افقه نیز کارشــناس اقتصادی دیگری است که با این تبصره صراحتا اعالم 
مخالفــت می کند. افقه توضیح می دهد: حتی اگر از احتمال فســادزابودن این کار هم 
بگذریــم، هر کاری تخصص خاص خودش را الزم دارد. در دنیای امروز کارهای بســیار 
کوچک هم نیازمند تخصص هســتند، چه رسد به کاری که مربوط به تجارت بین الملل 
اســت. ســپردن فروش نفت به افراد و دســتگاه هایی کــه نفت اکیدا نــه جزء حوزه 
وظایف شان است، نه شناختی دارند و نه نیروهای متخصص در این زمینه دارند، بسیار 
عجیب و حتی خنده دار اســت. ما تجربه بابک زنجانی را در اقتصادمان داریم؛ ولی باز 
هم برای اینکه آقایان سر ادعای شان بمانند و همچنان بگویند می توانند تحریم ها را دور 
بزنند، لطمات زیادی به منافع مردم می زنند. او اعتقاد دارد اینکه فروش نفت به برخی 
نهادها ازجمله شهرداری واگذار شده، در واقع راه تأمین بخشی از بودجه آنان است؛ اما 
چون اینان تخصص ندارند، احتماال آن را به شرکت های دیگر می سپارند. با این حال به 
علت نداشــتن تخصص حتی نحوه مذاکره با شرکت های متخصص را هم نمی دانند و 

این نتیجه ای جز زیان و فریب خوردن برایشان ندارد.
افقه تأکید می کند: در حال حاضر بهتر است به جای این کارها کم هزینه ترین راه را که 

تالش برای بازگشت به مذاکرات و رفع تحریم ها ست، در پیش بگیرند.
جایگزینی خصوصی ها  کجاست؟

در کنار انتقادهای گوناگونی که از سمت جامعه کارشناسان مطرح می شود، صدای 
اعتراض بخش خصوصی نیز به گوش می رســد. آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی 
اتــاق بازرگانی ایران، در گفت وگو با یک ســایت خبری از غیبــت بخش خصوصی در 
تبصره هــای مربوط به بخــش نفت و گاز الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲ گالیه کرده و گفته 
بود: در تبصره ۱ بودجه ســال ۱۴۰۰ ظرفیتی برای بخش خصوصی نظر گرفته شــد که 
بر اساس آن بخش خصوصی بتواند مطالباتش را با تهاتر نفت برآورده کند؛ هرچند این 
تصمیــم به اجرا درنیامد! به اعتقاد نجفــی ظرفیت بخش خصوصی در این تبصره در 
حالــی مغفول مانده که کامال ظرفیت و آمادگــی در زمینه تجارت نفت و فراورده های 
نفتی را دارد؛ حتی بیشــتر از نهاد هایی که در این بودجه مطرح شــده است. کمااینکه 
می شــد مدیریت تجاری و عملیات مالی این نهاد هــا را بخش خصوصی تأمین کند. از 
نگاه او نادیده گرفتن بخــش خصوصی در بودجه تنها از نگرش غلط مجلس و دولت 

نشئت می گیرد.

 احتراما، عطف به درج خبــری با عنوان «یخبندان گازی» 
در مــورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ در آن روزنامــه محتــرم ،  توضیحات 
این شــرکت جهت انتشار در آن رســانه محترم، طبق قانون 
مطبوعات  ارســال می شــود.  به استحضار می رســاند ریشه 
موضوع ناترازی گاز در کشــور که در ســال های اخیر شــدت 
گرفته است، ناشی از عدم اجرای طرح های بهینه سازی، عدم 
ســرمایه گذاری الزم در پروژه های مربوط به افزایش و ازدیاد 
تولیــد گاز، بی توجهی و تعطیلی پروژ های ذخیره ســازی گاز، 
وجود پروژه هــای ناتمام متعدد، عدم توجه الزم به مشــکل 
افت فشــار در میادین گازی مختلف توســط دولت قبل است 
و بدون تردیــد در ســال های آینــده نیز ادامــه خواهد یافت؛ 
چراکه عالوه بر هزینه ســنگین سرمایه گذاری مورد نیاز، زمان 
قابل توجهی از آغاز توسعه میادین تا بهره برداری از آنها صرف 
خواهد شــد و انباشــت این بی عملی یا کندی در اجرای این 

طرح ها، دامنه ناترازی گاز را بیشتر کرده است.
همان طور که مطلع هستید، هوای سردی که در اواخر ماه 
جاری وارد کشور شد، به دلیل طوالنی تر بودن، ماندگارتر بودن 
و فراگیرتــر بودن نســبت به دوره های قبل حتی در ۱۰ ســال 
گذشــته بی ســابقه بوده که هریک از این عوامــل با توجه به 
اینکه عمده منابع تولیــد گاز در جنوب ایران و عمده مصرف 
در نیمه شمالی کشور اســت، به تنهایی می تواند برای شبکه 
گاز کشور چالش آفرین باشد. در حال حاضر ماندگاری سرمای 
شدید هوا در سراسر کشــور، مصرف بیش از حد متعارف گاز 
طبیعی و همچنیــن قطع گاز وارداتی ترکمنســتان به عنوان 
یک چالش بزرگ مانند آنچه در زمســتان سال ۱۳۸۶ و ۱۳۹۵ 
اتفاق افتاد، شــرایط سخت تری را برای شــبکه گاز به وجود 
آورده اســت، به طوری که افت فشــار گاز در مناطق شمال و 
شــمال شرق کشــور، قطعی جزئی و موردی گاز را به همراه 

داشته و در این چنین شرایطی استفاده از سوخت های جایگزین 
امری بدیهی می باشــد؛ زیرا اســتفاده مقطعی از حامل های 
انرژی  اولیه جایگزین، مانند سوخت مایع و حتی زغال سنگ، 
به منظور پیك ســایی در فصول اوج مصرف عــالوه بر اینکه 
روالی پذیرفته شــده و در حال اجرا در شبکه های عمده تأمین 
انرژی در ســطح جهانی است، ضمن متنوع سازی سبد انرژی 
اولیه عرضه شده، موجب ارتقای ضریب امنیت عرضه انرژی 
که شــاخصی فرا اقتصادی است، شده و پایداری بیشتر شبکه 
ملی تأمین انرژی و پیشگیری از بروز اختالل در عرضه و تأمین 
انرژی در مقیــاس ملی را به همراه دارد. از طرف دیگر احیای 
پروژه های ذخیره ســازی که با بی تدبیــری دولت قبل تعطیل 
شــده بود، به عنوان یکی از راهکارهای مناسب جهت جبران 
ناترازی گاز در دســتور کار دولت ســیزدهم قرار گرفته است؛ 
هرچند اتمام و به نتیجه رســیدن این پروژه ها نیز خود نیاز به 
تأمین اعتبارات کالن دارد و همچنین زمان بر می باشــد. یادآور 
می گردد وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران با وجود تنگناها 
و مشــکالت موجود در زمینه میزان مصــرف گاز طبیعی در 
کشور، پیش بینی های الزم را به منظور مدیریت چالش پیش رو 
بــه عمــل آورده و هم اکنون از همه ظرفیــت خطوط انتقال 

گاز کشور استفاده می شــود و تدابیر مورد نیاز را برای عبور از 
فصل سرما اتخاذ نموده است؛ ولی اذعان دارد کاهش شدت 
مصرف انرژی در کشور نیازمند اجرائی نمودن اسناد باال دستی 
و مقررات موجود در تمامی بخش ها اعم از خانگی، تجاری، 
صنایــع بزرگ و کوچک و نیروگاهی می باشــد که متأســفانه 
طی سال های گذشــته برنامه منســجم و تأثیرگذاری توسط 
دســتگاه های ذی ربط انجام نشده است. به عنوان مثال اغلب 
صنایع به ویژه صنایع بزرگ عمدتا فرســوده یا از تکنولوژی با 
راندمــان پایین اســتفاده می کنند، در حالی کــه برنامه ریزی و 
اجرای طرح های بهینه سازی با هدف مدیریت مصرف شدت 
انرژی در این بخش می توانــد از هدررفت انرژی جلوگیری و 
به تأمین پایدار آن کمک شــایانی نماید. در پایان از آن رســانه 
محترم تقاضا می شــود به رغم تمام تمهیدات اندیشیده شده 
و پیش بینی هــای صورت گرفته، با توجه به اینکه هیچ چیز به 
اندازه همکاری مســئوالنه هم وطنان عزیز در زمینه مدیریت 
مصرف، نمی توانــد ضامن حفظ جریان پایدار گاز در کشــور 
باشد، با روشی مناسب در حوزه مدیریت مصرف بهینه انرژی 

از جمله آب، برق و گاز در کشور الگوسازی نماید.
روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران

نگاهی به پیشنهاد دولت   در مهم ترین سند مالی ۱۴۰۲ برای واگذاری فروش بخشی از نفت به نهادهای غیر تخصصی 

نشت نفتی در بودجه؟

بازتاب

پایداری شبکه گاز منوط به مصرف بهینه است

کارشناسان می گویند فروش نفت با این الگو  یکی از ایرادات پر انتقاد 
در دولت های نهم و دهم بود که مشکالت زیادی را به وجود آورد


