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در شرايط حاضر تقريباً سه نوع تفكر براي ادامه مسير گذر از تحريم ها 

مطرح است. 
 دسته اول: حاميان اقتصاد بازار كه همچنان معتقدند اقتصاد كوپني در 
مقابل اقتصاد متكي بر بازار تعريف مي شود و معتقدند كه بايد فضاي 
اقتصاد را به حال خود رها كرد تا قيمت ه��ا در نهايت در نقطه تعادلي 

آرام   گيرد. 
اين ادعا درشرايطي عادي و اقتصادي متكي بر توليد و بازيگران 
بزرگ بخش خصوصي شايد بهترين تصميم باشد. با اين حال اين 
اصرار با توجه به شرايط فعلي تحميلي، با توجه به كاهش قدرت 
خريد مردم و تجربه سوء استفاده صدها هزار ميلياردي در سال 
قبل براي واردات كاالها و سپردن آن به دست مكانيزم بازار قابل 

فهم نيست! 
 دسته دو معتقدند كه صدها هزار ميليارد تومان يارانه در سال 
به دليل پايي��ن بودن قيمت ها در حال توزيع اس��ت،بنابراين 
پيشنهاد مي شود كه قيمت ها را آزاد كرده و مابه التفاوت 14 
ميليارد دالر ارز مصوب در بودجه 98 را به مردم و به ش��كل 

نقدي بدهند. 
 دسته س��وم اما معتقدند از آنجايي كه در سال هاي اخير كاالي 
دستمزد بر خالف ساير كاالها رشد مناسب نداشته ،بنابراين توان 
مردم در حد و اندازه اي نيس��ت كه بتوان هم اكنون قدرت خريد 
آحاد جامعه را به دست بازار سپرد؛ چراكه بر اساس برخي برآورد  ها 
هم اكنون حدود 40 درصد مردم زير خط فقر هستند،بنابراين بايد 

با توزيع كاالهاي اساسي حداقل معيشت را حفظ كرد. 
 نگارن��ده براين باور اس��ت كه س��هم دولت در اقتص��اد و وظايف 
حاكميتي آن به خصوص در ش��رايط موج��ود ادله هاي محكم و 
كافي است كه بر خالف دو نگاه اول و دوم دخالت بيشتر دولت را در 
حمايت از مردم به اثبات مي رساند،  ضمن اينكه سياستگذاران نبايد 
تمام تمركز خود را در اين محدوده بگذارند زيرا اصالحات ضروري 
تنها در اين حوزه موقتي بوده و حتماً بايد در حوزه كاهش اندازه و 

هزينه هاي دولت اقدام شود. 
 اما اين ادله ها تنها دليل پرهيز از پول پاش��ي به جامعه نيست،بلكه از 
يك س��و تزريق پول خود باعث افزايش گردش مالي در سطح جامعه 
مي شود و بر تورم دامن خواهد زد و از س��وي ديگر بايد به اين موضوع 
توجه كرد كه شرايط فعلي شرايطي دائمي و ماندگار نيست، بلكه آنچه 

ماندگار و دائمي است افزايش هزينه هاي دولت است. 
بنابراين طرح پرداخت پول از س��وي دولت از يك سو تعهدي دائمي 
ايجاد مي كند، در حالي كه ش��رايط فعلي گذرا است و طرح توزيع كاال 
با كوپن الكترونيكي را مي توان مانند كوپن ه��اي دوره قبل به تدريج 

محدود كرد. 
 به عالوه همان طور كه اشاره شد مشكل دولت در عمل افزايش هزينه ها 
و تحميل تورم و بي ارزش ش��دن پول ملي براي تراز كردن هزينه ها با 
درآمدهاي خود است كه عامل موقتي و خارجي تحريم اين مشكل را 
ظاهر كرده است.بنابراين پول پاشي در قالب توزيع يارانه نقدي با اين 
شيوه در عمل از يك سو مانع س��اير اصالحات ضروري به خصوص در 
بودجه مي شود و از سوي ديگر با تكرار تورم سازي مجدد ارزش اعطاي 

يارانه نقدي را بسيار كم مي كند. 
 اما ايراد ديگري كه اين روزها مكرر درباره آن مي ش��نويم ايجاد بازار 
س��ياه و صف هاي طوالني است در حالي كه با توس��عه شبكه توزيع و 
زير ساخت هاي الكترونيكي در صورت اعمال يك مديريت صحيح و نه 
مورد دار! به راحتي مي توان از اين مرحل��ه گذر كرد به خصوص كه در 
حوزه تأمين كاالهاي اساسي و تخصيص منابع در اين حوزه بنا بر ادعاي 

مسئوالن و شواهد و قرائن هيچ مشكلي وجود ندارد. 

 تغيير قيمت گذاري خودرو 
در شوراي رقابت

عضو ش�وراي رقاب�ت از پيگيري رئيس اين ش�ورا ب�راي برطرف 
ش�دن ابهامات نرخ گذاري خودرو خبر داد و گفت: دس�تورالعمل 
قيمت گذاري خودرو متناسب با شرايط جديد، تغيير خواهد كرد. 
ابراهيم بهادراني در گفت وگو با »مهر« در پاس��خ به اين سؤال كه 
با مصوبه مجل��س، قيمت گذاري خودرو مجدداً به ش��وراي رقابت 
ارجاع شده است، اين فرآيند از چه زماني شروع مي شود، گفت: اين 
مصوبه مجلس مبني بر بازگش��ت قيمت گذاري خودرو به شوراي 
رقابت ابهاماتي دارد و رئيس شوراي رقابت اين موضوع را از مجلس 
پيگيري خواهد كرد و اميدواريم بتوانيم تعريف دقيق و ش��فافي از 
ورود و حيطه وظايف شوراي رقابت در شرايط جديد داشته باشيم 

و بعد وارد موضوع شويم. 
عضو شوراي رقابت افزود: خروج قيمت گذاري خودرو از شوراي رقابت 
از ابت��دا صحيح نبود؛چراكه خ��ودرو يك كاالي انحصاري اس��ت و به 
همين دليل بايد در ش��وراي رقابت تحت نظارت باشد و قيمت گذاري 
شود، اين در حالي اس��ت كه اين رفت و برگشت، به اين صنعت و بازار 

آن لطمه زد. 
وي در خصوص خروج خودرو از فهرس��ت كااله��اي انحصاري كه از 
س��وي وزارت صنعت، معدن و تج��ارت پيگيري مي ش��د، گفت: قرار 
گرفتن يك كاال در شمول كاالهاي انحصاري، يك قانون دارد و اصوالً 
بحث شوراي رقابت نيس��ت؛ بلكه قانون به شوراي رقابت اختيار داده 
تا تشخيص دهد چه كااليي انحصاري اس��ت و چه كااليي انحصاري 
نيست؛ اين وظيفه دولت و شوراي اقتصاد نيست كه در اين خصوص 

تصميم گيري كنند. 
بهادراني در پاسخ به اين سؤال كه اگر مكانيزم قيمت گذاري خودرو 
به ش��وراي رقابت برگردد، آيا مي تواند به منطقي ش��دن قيمت 
خودرو كمك كند، تصري��ح كرد: صنعت خ��ودرو گرفتاري هاي 
خاص خود را دارد؛ بنابراين اكنون از يك طرف صنعت خودرو ضرر 
مي كند و از سوي ديگر، مشتري ها ناراضي هستند، قيمت باال رفته 
و تدارك الزم براي تأمين بازار صورت نمي گيرد، پس بايد مشكل 
به صورت تجمعي بررس��ي ش��ود و در نهايت تصميم درستي هم 
اتخاذ شود؛ البته بايد در نظر داشت كه شوراي رقابت قيمت گذاري 
نمي كند،  بلكه دستورالعمل قيمت مي دهد ولي چارچوبي كه براي 

قيمت گذاري تعيين مي كند، خيلي مهم است. 
وي اظهار داش��ت: دس��تورالعمل قيمت گ��ذاري خ��ودرو بايد مورد 
تجديدنظر قرار گيرد و اگر قيمت گذاري به شوراي رقابت بازگردد، بايد 
چارچوب را تغيير داد، البته بايد اين چارچوب تعريفي به نفع توليد و 

نيز مصرف كنندگان و آرامش بازار باشد. 

در جريان معامالت روز گذشته بورس تهران 
ش�اخص كل با رش�د 76واحدي به محدوده 
215هزار و 168 رس�يد، رش�د شاخص بيش 
از ه�ر چي�ز تح�ت تاثي�ر برخ�ي گروه هاي 
بنيادي نظير پااليشي و پتروشيمي روي داد. 
به گزارش »جوان«، ، حجم معامالت روزگذشته 
بورس تهران 2 ميليارد و 893 ميليون س��هم و 
ارزش معامالت نيز ه��زار و 837 ميليارد تومان 
بود كه از اين ميان 810 ميليارد تومان آن ارزش 
معامالت خرد بوده است. در اين ميان ارزش كل 
بازار نيز به بيش از 840هزار ميلياردتومان رسيد. 
معامالت بورس تهران در اخري��ن روز هفته در 
حالي پايان يافت كه نمادهاي خودرو با مجموع 
ارزش معامالت 5/ 81 ميليارد توماني بيشترين 
ارزش معامالت را داش��تند كه بيش��ترين بهاي 
معامالت در ميان آنها با 24 ميليارد و 600 تومان 

به نماد »وتجارت« اختصاص داشت. 
بيشترين ارزش معامالت متوجه گروه هاي بانك  
و خودرو بود. در عين حال ش��اخص اين گروه ها 
تغييراتي كمتر از يك درصد را به ثبت رسانده كه 
نشان از رويكرد متفاوت معامله گران به نمادهاي 

مختلف اين گروه ها دارد. 
اكثر نمادهاي مطرح اي��ن دو گروه كار خود را با 
رشد قيمت آغاز كردند، اما در نيمه دوم معامالت 
به محدوده منفي خزيده اند يا دامنه رشد قيمت 

آنها كاماًل محدود شده است. 

ضعف معامالت نمادهاي س��نگين وزن به رغم 
برخورداري از بنيادي مناس��ب موجب ش��ده تا 
بطور مج��دد نمادهاي كوچك تر بازارس��رمايه 
مورد توجه قرار بگيرند، هر چند كه گاهی پشت 
سر افزايش قيمت هاي نمادهاي كوچك حرف و 

حديث زياد است. . 
اگر چ��ه ميانگين بازدهي ماهان��ه بورس تهران 
در حدود 5درص��د بود اما س��رمايه گذاراني كه 
استراتژي هاي كوتاه مدت را براي سرمايه گذاري 

برگزيده اند، پيوسته تالش مي كنند تا از طريق 
سرمايه گذاري در س��هم ها يا گروه هايي خاص 
بازدهي هاي بيشتري را بدست آورند بطور نمونه 
روز گذشته نمادهايي از گروه هايي چون سيماني، 
س��اختماني و قندي ها با افزايش قيمت و صف 

خريد رو به رو شدند. 
همانطور كه گفته شد در ميان  گروه هايي كه روند 
يكدست و سبزپوش را طي اين جلسه طي كردند 
بار ديگر بايد به گروه هاي س��يمان و قندوشكر 

اش��اره كرد. اكثر نمادهاي اين گروه ها امروز را 
س��بزپوش س��پري كردند و صف هاي خريد در 

اين گروه ها متعدد بود. 
به طور نمونه ارزش معامالت سهام سيمان تهران 
روز گذشته نزديك به 20 ميليارد تومان رسيد ، 
گفتني است كه درتركيب سهامداران عمده اين 
سهم سيمان تهران و گروه مالي بانك مسكن و 
شركت گروه توسعه مالي مهرآيندگان، شركت 
سرمايه گذاري ملي ايران و. . . ديده مي شوندطي 
اين روزسهام شركت هايي چون سيمان فارس و 
خوزستان، سيمان شرق، سيمان كرمان، سيمان 
دورود، سيمان سپاهان، سيمان كردستان نيز در 

پيك قيمت معامله شدند. 
    نگاهي به فرابورس

ش��اخص آيفكس معام��الت روز گذش��ته را با 
افزايشي 27 واحدي به اتمام رساند. اين شاخص 
بيش��ترين تأثير مثبت را از نمادهاي »مارون«، 

»دماوند« و »هرمز« پذيرفت. 
در اين روز نمادهايي نظير »ذوب«، »زاگرس« و 
»كرمان« بر روي اين شاخص اثر منفي گذاشتند. 
حجم معامالت اين بازار بالغ بر يك ميليارد و 232 
ميليون سهم بود و ارزش معامالت سهام به 413 
ميليارد توم��ان مي رس��د. ارزش كل معامالت 
اين بازار با در نظر گرفتن معام��الت اوراق اخزا 
و تسه در روز جاري به هزار و 66 ميليارد تومان 

رسيده است.

آمار و ارقامي كه درباره ميزان قاچاق سوخت وجود دارد، نگراني هايي 
را به وجود آورده و موجب ش�ده بخش دولتي نگاه ويژه تري به اين 
حوزه داشته باشد. بازگشت كارت سوخت موضوعي است كه بخش 
دولتي به آن توجه داشته، اما برخي از كارشناسان بر اين باورند كه 
اين كارت بدون سهميه بندي نمي تواند نتيجه مثبتي دربرداشته 
باش�د، لذا بايد كم كم به سمت س�هميه بندي بنزين حركت كرد. 
به گزارش ايسنا، عبدالرضا اميني، مدير پيشين سامانه هوشمند سوخت 
با تأكيد بر اينكه استفاده از كارت سوخت بدون سهميه بندي تأثيري 
در جلوگيري از قاچاق ندارد، گفت: در صورت اجراي سهميه بندي بايد 
تعداد دفعات س��وختگيري كه در حال حاضر سه مرتبه و حداكثر 60 
ليتر در روز است كاهش يابد، چراكه اس��تفاده از كارت سوخت، بدون 
س��هميه بندي معني ندارد و تنها براي ارائه آمار و مسائل جانبي به كار 
خواهد آمد لذا بايد اين مسئله مورد بازنگري قرار گيرد. وي با اشاره به 

راهكارهاي كاهش قاچاق س��وخت اظهار كرد: در حال حاضر مصرف 
سوخت نس��بت به توليد همخواني دارد، اما ممكن است گاهي اوقات 
در فصل مس��افرت ميزان مصرف افزايش يابد؛ با اين وجود بازگش��ت 
كارت سوخت هزينه زيادي دارد چراكه آماده سازي سيستم، نگهداري 
و تعميرات آن هزينه و كش و قوس فراواني دارد. مدير پيشين سامانه 
هوشمند سوخت با بيان اينكه مي توان مناطقي را مشمول استفاده از 
كارت سوخت كرد كه قاچاق در آنجا بيشتر اتفاق مي افتد، گفت: اما در 
نهايت موضوع سهميه بندي بايد اجرا شود و ممكن است به مرور به اين 
سمت حركت كنيم. نبايد كارت سوخت بدون در نظر گرفتن تمام ابعاد 

كار حذف شود. 
به گفته اميني در سال 1384 كه طرح استفاده از كارت سوخت مطرح 
شد، كسي فكر نمي كرد كه اين سيستم راه اندازي شود و مردم نيز به اين 
روش عادت كرده بودند و بس��ياري از كارها سر و سامان يافته بود. وي 

با اشاره به موضوع قاچاق بنزين و راهكارهاي كاهش قاچاق ابراز كرد: 
موضوع قاچاق هميشه وجود داشته و علت اينكه مي گوييم نبايد كارت 
سوخت حذف مي شد، اين اس��ت كه با توجه به قيمت پايين بنزين در 
مناطق مرز نشين، افراد به راحتي مي توانند از اين طريق ايجاد درآمد 

داشته باشند. 
اين كارشناس حوزه سوخت تأكيد كرد: نمي توان گفت مردم در مناطق 
مرزنشين از سهميه بندي اس��تفاده كنند و در ساير استان ها و شهرها 
مردم آزادانه از سوخت استفاده كنند، چراكه به راحتي مي توان روي اين 
مسئله نظارت داشت و در اين شرايط اين امر سر و سامان مي گيرد. وي 
در پايان گفت: در زمان اوليه راه اندازي كارت سوخت، سخت گيري هايي 
مطرح بود كه هر ماشيني از كارت خود استفاده كند كه با كار گروهي و 
انجام كارشناسي اين مسئله ساماندهي شد و اكنون نيز مي توان از اين 

روش استفاده كرد.

طوفان در نمادهاي كوچك بازار سرمايه

بازگشايي گره قاچاق سوخت در گرو سهميه بندي
  قاچاق

۸۰۰ هزار تن شكر در راه است
آغ�از  از  ش�كر  و  قن�د  صناي�ع  صنف�ي  انجم�ن  دبي�ر 
8۰۰ ه�زار ت�ن ش�كر ثب�ت س�فارش ش�ده و از  واردات 
رون�د ارزان�ي اي�ن محص�ول در آين�ده نزدي�ك خب�ر داد. 
در ماه هاي گذشته روند افزايش قيمت شكر برخالف آنچه ستاد تنظيم 
بازار مصوب كرده بود، بازار را با مشكالتي مواجه كرد و در اين ميان در 
مقاطعي شايعاتي نيز مبني بر كمبود اين محصول در بازار شنيده شد. 
البته در اين باره مسئوالن دولتي و بخش خصوصي شفاف سازي و اعالم 
كردند كه هيچ كمبودي از نظر موجودي شكر در بازار و همچنين ذخاير 

استراتژيك اين محصول وجود ندارد. 
در همين رابطه درباره جديدترين وضعيت قيمت ها و ذخاير شكر بهمن 
دانايي - دبير انجمن صنفي صنايع قند و شكر - به »ايسنا« گفت: نه تنها 
هيچ كمبودي در زمينه شكر نداريم، بلكه بخش خصوصي اسفند ماه 
سال گذشته 800 هزار تن شكر ثبت سفارش كرده بود كه واردات آن 

آغاز شده است. 
وي ادامه داد: اولين محموله اين شكرها ديروز به كشور وارد شد و از اين 
به بعد نيز به صورت هفتگي دو تا سه كشتي حاوي حدود 70 تا 80 هزار 

تن شكر به كشور وارد مي شود. 
دانايي با بيان اينكه واردات و توزيع شكر به زودي اثر مثبتي روي آرامش 
و كاهش قيمت ها در بازار خواهد گذاشت، افزود: از سوي ديگر برداشت 
چغندرقند پاييزه و توليد شكر از اين محل نيز آغاز شده است، اما نگراني 
كه در اين زمينه داريم اين است كه اكثر كاميون ها به سمت گمرك امام 
خميني هجوم برده اند و تقريباً در استان خوزستان ماشيني براي حمل 
چغندرقند و تبديل آن به شكر نداريم، بنابراين از مسئوالن وزارت جهاد 
كشاورزي، وزارت راه و دولت مي خواهيم هر چه سريع تر نسبت به حل 

اين مشكل اقدام كنند تا محصول روي دست كشاورزان نماند. 
..........................................................................................................................

 اعمال افزايش تعرفه هاي
برق پرمصرف ها 

تعرفه ه�اي جديد برق پ�س از اصالحات صورت گرفت�ه از ديروز 
اعمال و تعرفه برق مش�تركان پرمصرف 2۳ درصد افزايش يافت. 
به گزارش »فارس«، پس از اينكه نمايندگان مجلس افزايش تعرفه برق 
مشتركان كم مصرف و پرمصرف ها از اول خرداد را قانوني ندانسته و به 
برخي از بندهاي آن ايراداتي وارد كرده بودند، هيئت وزيران اصالحاتي 
را در برخي بندهاي آن انجام و مج��دداً از ديروز اين تعرفه هاي جديد 
اعمال  شد و تعرفه برق مشتركاني كه الگوي مصرف را رعايت نكنند، از 

خرداد تا شهريور 23 درصد رشد خواهد داشت. 
بنابراين گزارش، هيئت وزيران در جلس��ه 22 ارديبهش��ت 1398 به 
پيشنهاد معاونت حقوقي رئيس جمهور و وزارت نيرو برخي از بندهاي 
مصوبه هيئت وزيران را اصالح و اعالم كرد كه هر گونه افزايش قيمت 

برق مشروط بر اينكه از قيمت تمام شده در سال مربوط تجاوز نكند. 
بحران برق در س��ال گذش��ته، همه بخش هاي كش��ور و به خصوص 
بخش هاي توليدي را تحت تأثير قرار داد و به همين دليل مس��ئوالن 
وزارت نيرو از همان موقع به فكر پيشگيري بحران در سال آتي افتادند 
و خروجي آن »برنامه 098 « بود. به گفته متولي  زاده، مدير عامل توانير، 
در اين طرح برنامه هاي متنوعي براي گذر از پيك تابستان ديده شده 
كه مهم ترين آنها »اصالح تعرفه مش��تركين پرمص��رف« و به ميزان 
1500 مگاوات است. از ديگر برنامه هاي وزارت نيرو مي توان به تغيير 
ساعت كار ادارات، تعويض تعويض 10 ميليون المپ فلورسنت ادارات، 
سرويس كولرهاي آبي به تعداد 5 ميليون عدد و اجباري كردن همكاري 

دوساعته ايستگاه هاي CNG اشاره كرد. 
راهكارهاي ساده اي براي كاهش مصرف برق وجود دارد. اولين راهكار 
اين است كه مشتركان مي توانند در ساعات پيك از دور آهسته كولرهاي 
آبي اس��تفاده كنند و درجه كولرهاي گازي را در ساعات پيك در عدد 

24 تا 26 درجه قرار دهند. 
همچنين مشتركان برق همزمان از وسايل پرمصرف برقي در ساعات 
پيك استفاده نكنند و همچنين زماني كه محيط داخل منزل يا محيط 

كار خنك شد، كولر خود را خاموش كنند. 

..........................................................................................................................

 كدام خودروها
مشمول ماليات بر درآمد هستند؟

جمل�ه  از  عموم�ي  نقلي�ه  وس�ايل  دارن�دگان  هم�ه 
و  كامي�ون  وانت ب�ار،  اتوب�وس،  ميني ب�وس،  تاكس�ي ، 
… مش�مول مالي�ات ب�ر درآم�د وس�ايل نقلي�ه هس�تند. 
به گزارش »ايس��نا«، همه دارندگان وس��ايل نقلي��ه عمومي از جمله 
تاكس��ي ، ميني بوس، اتوبوس، وانت بار، كاميون و … مشمول ماليات 
بر درآمد وسايل نقليه مي ش��وند كه در تعيين درآمد مشمول ماليات 
فاكتورهاي مختلفي نظير نوع و مدل اتومبيل مالك قرار مي گيرد كه با 

اطالعيه اي از سوي سازمان امور مالياتي اعالم مي شود. 
بر اين اساس سازمان امور مالياتي كش��ور بر اساس تبصره ماده 100 
قانون ماليات هاي مستقيم مي تواند برخي از مشاغل را از انجام بخشي 
از تكاليف از قبيل نگهداري اس��ناد و مدارك موضوع اين قانون و ارائه 
اظهارنامه مالياتي معاف كرده و ماليات آنها را به صورت مقطوع تعيين 

و وصول كند. 
وسايل نقليه نيز جزو اين گروه از مشاغل هستند و ماليات شان از سوي 
س��ازمان امور مالياتي براي تمامي دارندگان وس��ايل نقليه به صورت 

قطعي اعالم مي شود. 
بنابراين مؤديان مالياتي موضوع اين فصل مكلف هس��تند در خرداد 
هر سال نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي براي عملكرد سال قبل اقدام 
كنند. ضمناً بر اساس جز )ج( تبصره ماده واحده قانون بودجه 1396 
براي سال هاي 1390 تا 1394 شرط تسليم اظهارنامه براي برخورداري 

از معافيت مالياتي برداشته شده است. 
همچنين عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر معادل 30 درصد ماليات 
قطعي شده و غيرقابل بخشودگي است و مش��مول جريمه اي معادل 
2/5 درصد ماليات به ازاي هر ماه ديركرد پرداخت ماليات پس از اتمام 

سررسيد مقرر مي شود. 
مدارك الزم براي تشكيل پرونده ماليات بر درآمد وسايل نقليه شامل 
اصل و تصوير سند مالكيت، اصل و تصوير شناسنامه و كارت ملي )در 
صورت انتقال براي خريدار و فروشنده(، اصل و تصوير كارت ماشين و 

شناسنامه مالكيت خودرو )برگ سبز( مي شود. 
همچنين م��دارك الزم جه��ت اخذ مفاصا حس��اب مالياتي ش��امل 
اس��تعالم دفاتر اسناد رس��مي مبني بر صدور گواهي يا تكميل كردن 
فرم درخواست مفاصا حس��اب، ارائه مدركي از مراجع ذي ربط مبني 
بر فرسوده و اس��قاطي بودن خودرو )در صورت فرسوده بودن(، اصل و 
تصوير وكالت نامه، و همچنين ساير مدارك الزم مانند توقيفي، تصادفي، 

پاركينگ مراكز انتظامي و … هريك بر حسب موارد خاص.

مهران   ابراهيميان

گزارش »جوان« از اتفاقات مرزي ترين فاز گازي و تصميم اشتباه وزارت نفت

ضرر 3۰ ميليارد دالري تصميم ژنرال كابينه
با رها شدن  6ساله فاز 11 پارس جنوبي، همه چيز به سال 91 بازگشته است؛ توتال هم با اطالعات پارس جنوبي به دوحه رفت

معط�ل مان�دن 

وحيد حاجی پور
  گزارش   یک

توس�عه ف�از 11 
پارس جنوبي در 
حالي تبديل به يكي از محورهاي اس�تيضاح 
وزير نفت شده اس�ت كه بر اس�اس گفته هاي 
خودش، بيش از ۳۰ ميليارد دالر از منافع ملي 
كش�ور در اي�ن م�دت ب�ر ب�اد رفته اس�ت. 
داستان فاز 11 پارس جنوبي ماجرايي غم انگيز 
دارد. در سال 79 بود كه زنگنه در دولت اصالحات 
توس��عه اين فاز را به ش��ركت فرانس��وي توتال 
واگذار كرد. گرچه اين واگذاري در قالب قرارداد 
نبود، بلكه يك تفاهمنام��ه بود، اما در عرف رايج 
در صنع��ت جهاني نف��ت، اين به معن��اي كنار 
گذاشتن اين پروژه براي توتال بود و اين فاز زماني 
مي توانست به شركتي ديگر برسد كه توتال از اين 

پروژه كنار برود. 
توتال س��ال ها ايران را براي توس��عه اين فاز كه 
مرزي ترين فاز گازي ايران است و »مشترك تر« 
از س��اير فازهاي ميدان گازي مش��ترك پارس 
جنوبي است، معطل كرد. يكي از مديران سابق 
شركت ملي نفت در اين باره گفته است كه هرگاه 
جلساتي را براي پيگيري فاز 11 با توتال برگزار 
مي كردي��م مس��ئوالن اين ش��ركت مي گفتند 

نيازمند اخ��ذ مج��وز از امريكا هس��تيم، زمان 
مي خريدند. بيش از 80 س��اعت جلسه با توتال 
برگزار كرديم و در هر جلسه بهانه خاصي ترتيب 
مي دادند تا اينكه سال 87 اين شركت اعالم كرد 
از اين پروژه كنار مي رود و بعداً مشخص شد بابت 
كناره گيري از اين پروژه، تسهيالت مالي خاصي 

از امريكايي ها دريافت كرده است.
در س��ال 88 قرارداد ف��از 11 به ش��ركت چيني 
CNPC رسيد كه با توجه به تحريم هاي اعمالي 
عليه كشور و توقف كار، شركت ملي نفت تصميم 
گرفت اين فاز را با استفاده از منابع داخلي توسعه 
دهد و بر همين اس��اس، ش��ركت پتروپارس را به 
عنوان پيمانكار برگزيد. با امضاي قرارداد توسعه فاز 
11 ميان شركت ملي نفت و پتروپارس كار توسعه 

فاز 11 از اواسط سال 91 به سرعت آغاز شد. 
   فقط توتال!

ابتداي س��ال 92 بود كه نخس��تين جكت براي 
حفاري چاه هاي فاز 11 آماده شد، اما با تغيير دولت 
و ورود زنگنه به وزارت نفت، اين پروژه به دستور 
وزير نفت متوقف شد و جكت ساخته شده به انبار 
رفت. زنگنه كه عالقه ش��ديدي به شركت توتال 
دارد قرارداد با پتروپارس را فسخ كرد و از همان روز 
مذاكرات خود را براي حضور فرانسوي ها در ايران 

كليد زد. از سال 92 تا سال 96 كه قرارداد با توتال 
امضا شد، اين شركت فرانسوي با همكاري كامل 
وزارت نف��ت تمامي اطالعات ميادين، س��كوها، 
چاه ها، توليد و. . . اين ميدان مشترك را دريافت 
كردبه بهانه اينكه بهينه ترين روش توليد از فاز 11 

را مدل سازي كند. 
در همان زمان كارشناسان هش��دار دادند نبايد 
تمامي اطالعات را در اختيار توتال قرار داد، زيرا 
اين ش��ركت، ش��ريك قطري ها در آن س��وي 
مرز اس��ت، ولي وزارت نفت ب��دون توجه به اين 
هش��دارها، همه چي��ز را به توت��ال عرضه كرد. 
س��رانجام در سال 96 قرارداد توس��عه اين فاز با 
توتال امضا شد و زنگنه در وصف آن گفت توتال 

اسالم را نجات مي دهد. 
براساس قرارداد، مقرر شده بود پاداشي به ازاي 
توليد هر هزار فوت مكعب گاز به ش��ركت توتال 
پرداخت ش��ود. اين پاداش با قيم��ت نفت 50 
دالري حدود 57 س��نت بود واگ��ر قيمت نفت 
به 100 دالر مي رس��يد، به مبلغ اين پاداش 30 
درصد افزوده مي ش��د كه امتيازي شيرين براي 

فرانسوي ها بود. 
اندك��ي از امضاي ق��رارداد نگذش��ته ب��ود كه 
زمزمه هايي از س��وي توتال براي ت��رك قرارداد 

مطرح ش��د؛ بهانه نيز اي��ن بود كه ب��ا توجه به 
تحريم هاي امريكا امكان س��رمايه گذاري وجود 
ندارد، وزير نفت بالفاصله وارد گود ش��د و گفت 
طبق قرارداد ما ب��ا توتال، قان��ون حاكم در اين 
قرارداد قوانين اروپا و نه تحريم هاي امريكاست. 
با اين وجود، توتال رس��ماً اعالم ك��رد به دليل 
تحريم امريكا ايران را ترك مي كند تا دروغ بودن 
اظهارات وزير نفت ثابت ش��ود ك��ه هيچگاه نيز 

درباره آن توضيح نداد. 
شركت CNPC چين كه قرار بود بعد از توتال 
اين ق��رارداد را به پيش ببرد ب��ه دليل اقداماتي 
كه وزارت نفت در قبال چيني ها طي س��ال هاي 
گذشته انجام داده بود، عالقه چنداني به اجراي 
اين پروژه ندارد تا بار ديگر ش��ركت پتروپارس 

براي اجراي اين پروژه انتخاب شود. 
   بازگشت به سال 91

تاريخ تكرار شد؛ باز هم توتال با دريافت آخرين 
اطالعات ايران را ترك كرد و چيني ها نيز عقب 
نشس��ته اند. يك ش��ركت ايراني بايد جور همه 
اشتباهات وزارت نفت را كش��يده و مرزي ترين 
فاز را توس��عه دهد. حداقل ضرر ايران طي شش 
سال اخير 30 ميليارد دالر بوده است كه مقصر 
اول و آخر آن وزير نفتي اس��ت ك��ه همه چيز را 
ويران كرد. به گفته زنگن��ه در تاريخ 21 تير 96 
و در صحن علن��ي مجلس، هر س��ال تأخير در 
بهره برداري از هر فاز پ��ارس جنوبي 5 ميليارد 
دالر ضرر ملي به كشور وارد مي كند. با اين رقمي 
كه زنگنه دو سال پيش اعالم كرده بود، حداقل 
30 ميليارد دالر به كشور ضربه وارد شد در حالي 
كه اگر زنگنه قرارداد با شركت پتروپارس را فسخ 
نمي كرد و اجازه مي داد اين شركت كار حفر چاه ها 
را آغاز كند، ظرف دو سال از اين فاز بهره برداري 
مي شد، زيرا اين فاز برخالف س��اير فازها نياز به 
پااليش��گاه ندارد و گاز آن در پااليشگاه فاز 12 و 

ساير فازها پااليش مي شد. 
با اين وجود، زنگنه با چيدن توجيهات رنگارنگ 
در كنار هم تنها راه توسعه فاز 11 را شركت توتال 
اعالم كرد و حتي پاي »نجات اس��الم«: را هم به 
ميان كشيد. بازگشت به س��ال 91 با همه فراز و 
نشيب هاي صورت گرفته طي اين سال ها، فقط 
منافع ملي را به پاي ديدگاه هاي ش��خصي ذبح 
كرد و اين مسئله اي است كه وزير نفت بايد درباره 
آن پاسخگو باش��د. مهمتر آنكه بايد روشن شود 
چرا در ق��رارداد هيچ بند جريم��ه در نظر گرفته 
نشده اس��ت، اگر اين بند در قرارداد وجود داشت 
توتال نمي توانست به راحتي پروژه را رها كند و به 
دوحه برود. توتال هر نوع امتيازي كه مي توانست 
از وزارت نفت گرفت و دست آخر ايران را نيز ترك 

كرد تا اسالم به خطر بيفتد!

هادی  غالمحسینی
  گزارش   یک


