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صیانت از محیط زیست؛
 خط قرمز طرح های صنعت نفت

عباس رزمی*: محیط زیست و امکان حیات در زمین پاک یکی از بزرگ ترین موهبت های 
پروردگار اســت که به همه ســاکنان کره خاکی هدیه شده . دریغ که تالش در جهت 
حفظ و نگهداشت آن که بخشی از مسئولیت اجتماعی انسان هاست، گاهی به سبب 
برخی مالحظات درباره توسعه فعالیت های اقتصادی، فراموش می شود؛ در حالی که 
در عصر جدید همه باید بدانیم و ایمان داشــته باشــیم که توسعه می تواند با رعایت 

کامل مالحظات و الزامات حفاظت از محیط زیست نیز صورت پذیرد.
شــرکت ملی نفت ایران در سال های گذشته ضمن توســعه میادین نفتی و انجام 
پروژه های عظیم ملی، رویکرد حفاظت از محیط زیست را به عنوان محور اصلی اجرای 
تمامی پروژه های خود در نظر گرفته و مســیر انجام مسئولیت های اجتماعی را با دقت 
پیش برده ؛ تا حدی که اکنون توجه به حفاظت از محیط زیســت در شرکت ملی نفت 

ایران به امری نهادینه و بنیادین تبدیل شده  است.
در نقشه ترسیم شده در توسعه پایدار صنعت نفت، رسالت شرکت ملی نفت ایران 
در تولید صیانتی نفت و گاز تنها در مسیر حفاظت از محیط زیست قابلیت تحقق خواهد 
داشــت. در همین راســتا، حفاظت از محیط زیســت به عنوان چارچوب فعالیت های 

توسعه ای صنعت نفت قلمداد شده و از اهمیت باالیی برخوردار است.
داشتن توسعه پایدار به معنای توسعه جوامع با درنظرگرفتن تأمین نیازهای کنونی، 
بدون لطمه زدن به اســتعدادها و توانایی های مورد نیاز آینده اســت که نیازمند عزمی 
جــدی برای حفظ، نگهداری و بهره برداری صحیح از مواهب و منابع ارزشــمند الهی 

است و به عنوان وظیفه عمومی از آن یاد می شود.
بر همین اســاس با انجام مطالعــات ارزیابی اثرات زیســت محیطی، اثرات بالقوه 
زیســت محیطی، اجتماعی و اقتصادی که در نتیجه اجرای طرح ها و پروژه ها به وجود 
می آینــد، گزینه های مطلوب برای رفع یا کاهش آنها انتخاب می شــوند. تخطی از آن 

گزینه ها جزء خط قرمزهای طرح ها و پروژه های شرکت ملی نفت محسوب می شود.
از این رو اقداماتی در سطح شرکت ملی نفت به منظور حفاظت محیط زیست صورت 
گرفته که از آن جمله می توان به در اولویت قرار دادن اصل پیشگیری به جای اصالح در 
تمام فعالیت ها و تصمیم گیری ها، برنامه ریزی برای بازیافت گازهای ارسالی به مشعل 
از طریق واگذاری به بخش خصوصی با هدف تبدیل به برق یا سایر فراورده های نفتی و 
همچنین جمع آوری گازهای همراه بیش از ۸۵۰ میلیون فوت مکعب در روز در شرکت 

ملی مناطق نفت خیز جنوب در راستای کنترل گازهای گلخانه ای اشاره کرد.
همچنیــن برنامه ریزی برای ارتقــای تصفیه خانه های فاضالب پاالیشــگاه های گاز 
منطقه پارس جنوبی، تالش در زمینه مدیریت هرچه صحیح تر پسماند با ایجاد سامانه 
نرم افزاری مدیریت پســماند در ســطح شــرکت ملی نفت ایران و اجرای برنامه های 
پاک ســازی خاك آلوده بــه ترکیبات نفتــی بــه روش زیســت پاالیی (بیولوژیکی) در 
شــرکت های تابعه ملی نفــت ایران نیز از دیگر اقدامات در راســتای صیانت از محیط 

زیست است.
این در حالی اســت که تهیه، تدوین و ابالغ راهنماها و دســتورالعمل های کاری در 
بخش محیط زیســت در سطح شــرکت ملی نفت ایران (با هدف پیاده سازی و رعایت 
الزام های زیســت محیطی حین مراحل ساخت وساز، حفاری و بهره برداری از تأسیسات 
تولیدی و پشــتیبانی و پایش وضعیت محیطی و محاسبه و گزارش دهی میزان انتشار 

گازهای گلخانه ای و آالینده های هوا) از دیگر اقدام های زیست محیطی است.
همچنین تشــکیل کارگروه «لجن های نفتی و مواد زائد تولیدی (اسلج)» به منظور 
رفع مشکالت زیست محیطی، تسهیل شرایط عملیاتی، جلوگیری از تحمیل هزینه های 
غیر ضروری در شــرکت ملی نفت ایران و شــرکت های تابعه» را باید از  جمله اقدامات 
بزرگ زیست محیطی شرکت ملی نفت ایران به حساب آورد که البته سیاست استفاده از 
توان شــرکت داخلی و دانش بنیان نیز در دستور کار قرار گرفته است. الزم به ذکر است 
که توجه به مسائل زیست محیطی همواره به آموزش و فرهنگ سازی نیاز دارد. ازاین  رو 
شــرکت ملی نفت ایران، همواره فعالیت های چشــمگیر در زمینه برگزاری دوره های 

آموزشی محیط زیستی را پیگیری و اجرا کرده است.
به   طور کلی برای ارتقای ســطح محیط زیســت در فعالیت های شرکت ملی نفت 
ایــران، برنامه های متنوعی تهیه و تدوین شــده و با توجه به ارزش گذاری اســتراتژیک 
این مقوله، رعایت هر چه بیشــتر موازین زیست محیطی و اتخاذ روش های مؤثر جهت 
کاهش تولید آالینده های صنعتی همواره مورد تأکید بوده اســت که قطعا تحقق این 
امر جز با همکاری و هماهنگی سطوح مختلف سازمانی و اهتمام مدیران، سرپرستان و 

کارکنان شریف و پر تالش این صنعت امکان پذیر نیست.
امید آنکه حفاظت از محیط زیست به اصلی دائمی برای تمام ارکان اقتصاد کشور 
تبدیل شود و ضمن استفاده از منابع خدادادی، زمین پاک و آسمان آبی برای نسل های 

آینده حفظ شود.
* مدیر بهداشت ایمنی محیط  زیست پدافند غیرعامل 
و مدیریت بحران شرکت ملی نفت
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 تــورم در چنــد دهه اخیــر در اقتصاد ایران بــه یک پدیده مانــدگار تبدیل 
شــده است که از نظر اندازه و شدت هم با کشــورهای پیشرفته، شمال آفریقا 
و خاورمیانه قابل مقایســه نیســت و کیفیت آن هم طوری اســت که بســیار 
نامتناســب عمل می کند و روز به روز تخصیــص منابع را بدتر و توزیع درآمد را 
به زیان طبقات متوســط و پایین و عوامل مولد بدتــر می کند و همه افق های 
تصمیم گیری اقتصادی را کوتاه ســاخته و موجب یأس و نااطمینانی جامعه و 
فرار سرمایه و مغزها شده است. همه دولت ها هم وعده تضعیف و ریشه کنی 
آن را داده انــد؛ اما همچنان در اقتصاد یکه تازی می کند و حتی در چند ســال 
اخیر اقتصاد را به حالت و وضعیت قمار تبدیل کرده و مدام عده زیادی از قبل 
آن دسترنج و ثروت خود را می بازند و عده ای معدود هم از ناحیه آن سودهای 

بی حد و حصر به دست می آورند.
طبیعــی اســت کــه در تحلیل ایــن متغیر مهــم و پیچیــده نمی توان به 
ســاده انگاری و نگاه هــای تک ســاحتی اکتفا کــرد. ضمن اینکه دســت های 
منفعت طلب هم سعی دارند در تحلیل مسائل اقتصادی به ویژه مسئله تورم 

آدرس های غلط بدهند و سیاست گذار و مردم را سردرگم کنند.
ریشه یابی و تحلیل تورم در عین حال که قدری پیچیده است؛ اما چارچوب و 

سیر تحلیل آن بسیار روشن است.
عوامل سه گانه تورم

در تاریخ اندیشــه اقتصادی تورم معلول و نتیجه سه گروه از عوامل است. 
در واقع این سه گروه عواملی هستند که نوع تورم را تشخص می دهند.

تورم یا معلول جاذبه تقاضاست (demand pull inflation) یا حاصل فشار 
هزینه هاســت (Cost push inflation) یا ماهیت ســاختاری دارد. درباره نوع 
سوم تورم سه گروه عوامل ساختاری ذکر شده است، یکی قدرت قیمت گذاری 

دلخواه، یکی تضادهای توزیعی و دیگری شاخص بندی.
وقتی کاالیی بیشتر از قبل تقاضا شود و عرضه ثابت باشد و مصرف کنندگان 
روی دست هم بزنند و قیمت های باالتر و باالتری به فروشندگان پیشنهاد کنند، 
تورم ناشــی از جاذبه تقاضا به وجود می آید. عمدتا منبع این نوع تقاضا رشد 
نقدینگی اســت. مکتب پولی تورم را عمدتا یا منحصرا پولی توصیف می کند 
و معتقد اســت وقتی نقدینگی و پول افزایش می یابد، نسبت به قبل پول های 
بیشتری در دست آحاد جامعه قرار می گیرد؛ به طوری که موجودی پولی شان 
از موجودی بهینه قبلی بیشــتر می شــود. برای اینکه از این مازاد پول خالص 
شوند، کاال تقاضا می کنند. از آنجا که طبق فرض آنها اقتصاد در اشتغال کامل 
قرار دارد و قبال کاال با ظرفیت کامل تولید شده است، کاالی مازادی نیست که 
به مردم فروخته شود؛ بنابراین متناسب با افزایش پول قیمت ها هم به خاطر 
باال رفتــن تقاضــا و همراهی نکردن عرضه به طور متناســب افزایش می یابد. 
طبق این نظریه پول برون زاســت و ســرعت گردش پول ثابت و تقاضای پول 
هم با ثبات است؛ اما بحث ما درمورد اقتصاد ایران این است که در کشور ما نه 
سرعت گردش پول ثابت است، نه تقاضای پول با ثبات است و جنبه درون زایی 
پول هم در سال های گذشته تقویت و تشدید شده است. عالوه بر این ۸۵ درصد 
نقدینگی ما ســپرده های پس اندازی (شبه پول) است و تنها ۱۵درصد آن پول 
اســت و ۷۴ درصد این ســپرده ها مربوط به یک درصد سپرده گذاران است. آیا 
با این وضعیت وقتی هر سال مقدار زیادی به نقدینگی کشور اضافه می شود، 
این مقدار اضافی به طور متناسب در دستان عامه مردم قرار می گیرد؟! از این 
گذشته در چهار سال گذشــته تولید ناخالص ملی از صد به ۹۰ کاهش یافته؛ 
اما قدرت خرید مردم کاهش بسیار شدیدتری داشته است. وقتی در این سال ها 
کاهش قدرت خرید مردم انباشت شده است و حقوق و دستمزدها متناسب با 

تورم باال نمی رود، آیا تورم جاذبه تقاضا موضوعیت دارد؟
مراجعــه به بعضی اعــداد و ارقام مهــم به خوبی این امر را رمزگشــایی 
می کند. در زمان جاری، نقدینگی نســبت به ســال ۱۳۵۷ حدود ۱۳هزارو ۶۰۰ 
برابر شــده اســت. تولید ناخالص داخلی حقیقی حدود دو برابر شــده است. 
طبق نظریه پولی و براساس نظریه مقداری باید شاخص قیمت ها در این دوره 

حدود هفت هزار برابر شده باشد که تنها اندکی بیش از دو هزار برابر افزایش 
یافته و این به خاطر آن است که نقدینگی ترکیب عجیب و غریبی دارد و ترکیب 
ســپرده گذاران هم خاص اســت و این به خوبی افزایش های چند صدبرابری 
و حتی چنــد هزار برابری قیمت هــا در بخش زمین و مســکن در این دوره را 
رمزگشــایی می کند. ما در تحقیــق جداگانه ای درون زایــی و برون زایی پول و 

علیت پول و تورم را بررسی کرده ایم. 
نتایج این بررسی حکایت از فعال شدن درون زایی پول و علیت از نرخ ارز به 
تورم و از تورم به نقدینگی دارد. البته برون زایی محدود و علیت از نقدینگی به 
تــورم در دامنه ای محدود همچنان موضوعیت دارد؛ بنابراین اینکه به صورت 
انحصاری و یک جانبه گفته می شــود که این تنها نقدینگی اســت که موجب 
تورم می شود و رشد نقدینگی هم به خاطر کسر درجه دولت بسیار تأمل انگیز 
است. این در حالی است که رشد نقدینگی در سال های گذشته به طور متوسط 
شــبیه وضعیت سه دهه قبل بوده است. بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت 
به بدهی بانک ها نقش بســیار محدودی داشــته است و عمدتا بانک هایی که 
بدهــی باال به بانک مرکزی دارند، آنهایی نیســتند که به دولت قرض داده  اند. 
در اینجا بحث بر ســر تأیید رشد نقدینگی و وجود کســر بودجه نیست؛ بلکه 
باید توجه داشــت که در مقام علت یابی تورم این نرخ ارز است که وقتی پرش 
می کند، تورم و بنابراین نقدینگی و حتی کسر بودجه دولت را به شدت افزایش 
می دهد؛ بنابراین نقدینگی، کســر بودجه و تورم همگی تا حد چشــمگیری در 
جایگاه معلول قرار دارند، نه علت و این نرخ ارز است که همه اینها را تشدید 

و بی ثبات می کند.
نوع دیگر تورم، تورم فشــار هزینه هاست، وقتی نرخ ارز در پنج سال گذشته 
حــدود ۱۰ برابر افزایش یافته اســت و تولید داخلی به کاالهای واســطه ای، 
ســرمایه ای و مواد اولیه وارداتی وابسته است و وقتی تغییرات نرخ ارز عامل 
تحریک کننده انتظارات تورمی اســت. همه اینها موجــب افزایش هزینه های 
تولید شده و باعث شــده قیمت کاالها حتی بیشتر از افزایش نرخ ارز افزایش 
یابد؛ پس تورم فشــار هزینه در اقتصاد کشــور در چند سال گذشته دست باال 
داشــته اســت. تورم ســاختاری هم در کشــور موضوعیت دارد. وجه غالب 
بازارهای ما بازارهای انحصاری است. بازار رقابت بسیار محدود است؛ بنابراین 
در ســاختار انحصاری موجــود قیمت گذاری های دلخواه در شــرایط بی ثبات 
بســیار گســترده اســت. در انحصارات معموال با تبانی قیمت تعیین می شود 
و ایــن آن قیمتی نیســت که بتواند به تخصیص منابــع عالمت صحیح بدهد 

و مــازاد رفاه را حداکثــر کند. تضادهای توزیعی هم در ایــران به عنوان عامل 
تقویت کننده پویایی های تورم در کشــور موضوعیت دارد؛ یعنی صاحبان کاال 
و خدمات ســعی می کنند قیمت خود را باال ببرند تا ســهم نسبی خود از رفاه 
و درآمــد و ثروت را افزایش دهنــد؛ اما دیگران هم همین انگیــزه را دارند و 
آنهــا هم همین رفتار را انجام می دهند؛ امــا ناهم زمانی و ناهماهنگی باعث 
می شود مردم تصور نکنند که این در بلندمدت رفاه آنها را باال نمی برد؛ پس به 
طور ناهم زمان و ناهماهنگ قیمت های خود را باال می برند. شاخص بندی هم 
در اقتصاد ما به عنوان عامل تقویت تــورم موضوعیت دارد؛ یعنی یک قیمت 
کلیدی باال می رود، صاحبان کاالها هم به دنبال آن قیمت خود را باال می برند، 
ســطح قیمت ها که باال رفت، صاحبان خدمــات و نیروی کار هم قیمت خود 
را باال می برند. رفتار این گونه هم در اقتصاد ما مشــهود اســت؛ بنابراین تورم 
فشــار هزینه و تورم ســاختاری در اقتصاد ما دســت باال را دارند. تورم جاذبه 
تقاضــا هم در جریان اســت؛ اما بســیار محدود چون قــدرت خرید مردم در 
سال های گذشته به شــدت کاهش یافته و با این ترکیب نقدینگی و این ترکیب 
ســپرده گذاران نقدینگی های افزایش یافته، به طور متناســب در دست عامه 
مردم که تقاضاهای کل را شــکل می دهند قرار نمی گیرد. و اساســا در فضای 
شــوک درمانی نقدینگی، کسر بودجه، تورم، رشــد پایین تولید و سرمایه گذاری 
همه معلول شــوک قیمت های کلیدی مثل نرخ ارز است؛ پس منحصرکردن 
علت تورم به رشــد نقدینگی، دادن آدرس غلط به مخاطب اســت و اشارات 

سیاستی آن بسیار پرمخاطره خواهد بود.
 نکته مهمی که در اینجا باید به آن توجه کرد، این است که رابطه نقدینگی 
و تورم به تازگی پیچیده شــده و در کشــورهای پیشــرفته هم که در پی بحران 
۲۰۰۷ و فاجعه کرونا نقدینگی های خود را به شدت افزایش دادند، از این ناحیه 
با تورم مواجه نشــدند؛ چون وضعیت طوری بود که مردم و مصرف کنندگان 
قدرت خرید بیش از قبل پیدا نمی کردند. تورم جاری کشــورهای پیشرفته هم 
که بسیار پایین تر و کمتر از تورم های تجربه شده در کشور ماست، عمدتا معلول 
فشــار هزینه و گرانی مواد غذایی و سوخت اســت. البته نقدینگی هم نقش 
محدودتری داشته است؛ از این رو برای خالص شدن از این تورم باال و با کیفیت 
بد، باید علل واقعی آن را رفع کرد. متأســفانه آنچه در بعضی محافل علمی 
گفته می شود و آنچه به زبان سیاســت گذاران و دست اندرکاران جاری است، 
علل واقعی تورم نیست؛ بلکه معلول هایی است که در کنار خود تورم نتیجه 

و حاصل پرش های ارزی است.

«شرق» ماهیت تورم در اقتصاد ایران را بررسی می کند

تورم ویرانگر
عضو پیوسته فرهنگستان علوم

عباس شاکری


