
7 اقتصادى

آنچه در پى آمده اســت نگاهى دارد به 
ضرورت هاى موضوع بهينه ســازى مصرف 
ســوخت كه بخش اول آن را ديروز مالحظه 
كرديــد و اينــك بخــش دوم وپايانــى را 

مى خوانيد:
***

تعيين قيمت بنزين بر اساس نرخ فوب خليج 
فارس يا دست كم نزديك شدن به اين نرخ از 
ديگر سناريوهايى است كه از سوى كارشناسان 
مطرح شده است. البته اين سناريو در مورد بنزين 
آزاد مطرح شـــده است. بدين ترتيب طبق اين 
ســـناريو نرخ بنزين سهميه نزديك به نرخ فعلى 
باقى خواهد ماند، اما نرخ بنزين آزاد به نرخ فوب 
خليج فارس نزديك خواهد شد. كمترين حسن 
ايـــن كار كاهش يا قطع كامل قاچاق بنزين به 
خارج از كشور است. در شرايطى كه ارزش پول 
ملى در مقايسه با ارزش پول همسايگان كاهش 
چشمگيرى پيدا كرده است نه تنها بنزين، بلكه 
همه  كاالهاى توليد داخل براى كشورهاى همسايه 
ارزان و جذاب است.حال كااليى مانند بنزين كه 
در اين كشورها بسيار گران بوده و تفاوت قابل 
مالحظه اى با قيمت آن در كشور ما دارد، قاچاق 

بنزين امرى طبيعى به نظر مى رسد.
 تجربه نشان داده است استفاده از قوه قهريه 
و بســـتن و نظارت بر مرزها خيلى نمى تواند 
جلو اين كار را بگيرد، اما، افزايش قيمت بنزين 
و كاهش صرفه اقتصادى قاچاق بهترين راه براى 

جلوگيرى از آن است.
با اين حال، موفقيت چنين سناريويى بستگى 
به اين دارد كه افزايش قيمت بنزين آزاد كمترين 
اثر تورمى را به همراه داشـــته باشـــد كه امرى 
دشوار است. بر اســـاس اطالعات موجود، در 
حال حاضر هر ليتر بنزين در فوب خليج فارس 
55 سنت در ليتر قيمت دارد. با در نظر گرفتن 
نـــرخ دالر آزاد، هر ليتر بنزين در ايران مىتواند 
بيش از 7 هزار تومان قيمت داشته باشد. بدون 
شك، حتى اگر دولت بتواند به اندازه نياز مردم 
به آنها بنزين سهميه اى و بانرخ دولتى بدهد باز 
هم چنين قيمتى اثرات روانى و تورمى شديدى 

در پى خواهد داشت.
در شرايط كنونى جامعه به ويژه دهك هاى 
پايين درآمدى توان تحمل تورم ناشـــى از چنين 
افزايشـــى در قيمت بنزين را ندارد. از اين رو 
بعيد به نظر مى رســـد چنين سناريوى در عمل 
پياده شود. كارشناسان معتقدند كه عملياتى كردن 
اين سناريو به حل برخى معضالت ساختارى در 
اقتصاد بستگى دارد و تا زمانى كه شاخص هايى 
مانند رشـــد اقتصادى، تورم، اشتغال و بيكارى، 
افزايـــش قدرت خريد مردم، افزايش ارزش پول 
ملى و غيره به حد مطلوب نرســـد نمى توان 
از آزاد ســـازى قيمت ها در سطح قيمت هاى 

جهانى حرف زد.
تبعـــات و پيامدهاى اجتماعى و اقتصادى 
افزايش قيمت بنزين ممكن است اجراى سناريو 
سوم يعنى سهميه بندى بنزين را در دستور كار 
قرار دهد. در واقع تاكيد دولت بر بازيابى كارت 
سوخت صاحبان خودرو از اواخر سال گذشته، 

احتمال اجراى نظام ســـهميهبندى بنزين كه دو 
نرخى شـــدن سوخت از الزامات آن است، بيش 

از پيش قدرت گرفته است.
در صورت اجراى اين سناريو ممكن است 
تا حدود زيادى جلو قاچاق بنزين گرفته شـــود. 
اما كاهش مصرف ســـوخت از مواردى است 
كه احتماالً ســـهميه بندى نتواند تأثير چندانى بر 
آن بگذارد. درواقع اين امر به شـــدت به سبك 
زندگى افراد گره خورده اســـت و تغيير سبك 
زندگى خودرو محور و مصرف گراى اقشـــار و 

طبقات مختلف اجتماعى از جمله اتفاقاتى است 
كه به ســـختى رقم مى خورد. اگر قيمت بنزين 
آزاد تفاوت زيادى با بنزين سهميه نداشته باشد 
گرايش براى مصرف همچنان پابرجا خواهد ماند. 
ضمن اينكه در چنين حالتى قاچاق هم به دليل 
فاصله زياد قيمت جهانى و قيمت داخلى ادامه 

خواهد يافت.
در اين ميان بايد اشاره داشت: بازگشت دوباره 
سهميهبندى و دو نرخىشدن بنزين واكنش هاى 
مختلفى از طرف اقتصاددانان و دولتمردان به دنبال 
داشته است. در واقع آرزوى خودكفا شدن بنزين 
در ايران در آســـتانه 40 سالگى پيروزى انقالب 
اسالمى محقق شد اما به نظر مىرسد درصورت 
ادامه يافتن روند كنونى و رشد مصرف بى رويه 

بنزين، اين دستاورد با مشكل روبه رو شود.
آنچـــه بيش از مصرف باالى بنزين دغدغه 
مســـئوالن شده، ميزان باالى قاچاق سوخت در 
مرزها اســـت به گونه اى كه برخى از آنها دو 
نرخىشـــدن بنزين را راه حل مبارزه با قاچاق 
سوخت مىدانند. نوسانات نرخ ارز در ايران باعث 
مى شود تا تفاوت نرخ بنزين در ايران نسبت به 
كشورهاى همسايه تغيير چشمگيرى پيدا كند و 

ايران داراى ارزانترين نرخ بنزين در منطقه شود، 
همين عامل سودجويان را براى قاچاق سوخت 
ترغيب مى كند از طرفى ديگر 50 درصد يارانه 
انرژى به ســـه دهك ثروتمند جامعه اختصاص 
مىيابد، اين در حالى است كه كمتر از سه درصد 
هزينه اين دهكها به سوخت مربوط مى شود.

محمد صيادى استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمى 
در خصوص هدف دولت از دونرخى كردن بنزين 
مى گويد: مى توان اميدوار بود كه هدف اصلى 
دولـــت از دو نرخى كردن قيمت بنزين، كنترل 

روند مصرف بنزين در كشور باشد. آمارها نشان 
مىدهد كه در ســـه دهه گذشـــته رشد مصرف 
بنزين به طور متوسط ساالنه حدود 6 درصد بوده 
و تمام افزايش توليد بنزين ناشـــى از طرحهاى 
توسعه و احداث پااليشگاهها به مصرف داخلى 
رسيده است. اين موضوع نه تنها تالشها را براى 
خودكفايى بنزين با مشـــكل مواجه كرد بلكه در 
برخى سالها واردات بنزين براى تأمين نياز داخلى 

و وابستگى به واردات را هم افزايش داد. 
در حال حاضر كشور به خودكفايى در توليد 
بنزين دست يافته است اما ادامه روند كنونى در 
مصرف مى تواند اين دستاورد بزرگ را با چالش 
مواجه سازد و كشور را دچار يك بحران بزرگ 
كند، چراكه احداث پااليشـــگاه جديد و واردات 
بنزيـــن به دليل تحريمها و منابع مالى مورد نياز 
با دشوارىهايى همراه خواهد بود، بنابراين الزم 
است كه براى مديريت مصرف بنزين چارهجويى 

شود.
وى مى افزايد: برپايه آمارهاى شركت ملى 
پااليش و پخش، ميانگين روزانه مصرف بنزين 
كشـــور در 1390 خورشيدى 60 ميليون ليتر در 
روز بود كه اين ميزان در نيمه نخســـت 1397

خورشيدى به 88/5  ميليون (بيش از 47 درصد 
رشـــد) افزايش يافت كه در ســـالهاى گذشته 
بخشى از اين تقاضاى روبه رشد با بهرهبردارى از 
پااليشگاههاى جديد مانند پااليشگاه ستاره خليج 

فارس تأمين شد.      
صيادى اضافه مى كند:  اين افزايش مصرف 
يكى از چالشهاى اساســـى پيشروى كشور به 
شمار مى رود زيرا چنانچه رشد تقاضا در سالهاى 
آينده هم ادامه داشته باشد يا بايد براى تأمين بنزين 
مورد نياز كشور ساالنه يك پااليشگاه در كشور 

احداث شود كه اين موضوع امكان پذير نيست 
يا بايد واردات افزايش يابد كه اين موضوع هم 
وابستگى كشور به واردات را افزايش مى دهد و 
اين احتمال وجود دارد كه با توجه به تحريمها، 

تأمين نيازهاى داخل با مشكل مواجه شود.
وى درباره ابنكه آيا گران شدن بنزين در مقطع 
كنونى با توجه به وضعيت اقتصادى صحيح است، 
جـــواب مى دهد:يكى از بزرگترين چالش هاى
افزايـــش قيمت بنزين يا دو نرخى كردن بنزين 
را بايد پيامدهاى اقتصادى و اجتماعى و به طور 
خـــاص آثار تورمـــى و پيامدهاى مربوط به آن 
دانست. با توجه به روند مصرف بنزين در كشور 
دولت ناگزير از اجراى اين طرح اســـت. با اين 
توضيح دو مسأله در اين خصوص بايستى در نظر 
گرفته شود: يكى اينكه سقف در نظر گرفته شده 
براى تعيين قيمت بنزين نبايد از حداقل نيازهاى 
مصارف روزانه بنزين كمتر باشـــد و دوم اينكه 
مصارف و سهميه برخى صنف ها مانند تاكسى 
داران كه بر روى هزينه حمل و نقل تاثير مستقيم 

مى گذارد، بايد به صورت متفاوت ديده شود.
اين استاد دانشگاه در مورد بهترين راهكار 
كنترل مصرف بنزين در كشـــور مى گويد: روند 

افزايشى مصرف بنزين به عنوان يكى از حاملهاى 
اصلى انرژى در كشور، عالوه بر هدررفت انرژى 
به دليل نياز به افزايش ظرفيت پااليش كشور يا 
ضرورت واردات بيشتر بنزين در كنار گسترش 
پديده قاچاق بنزين به خارج از مرزهاى كشـــور 
مىتواند تهديدى براى امنيت انرژى كشور قلمداد 
شود. سازوكارهاى مختلفى از طرف كارشناسان 
و تحليل گران به منظور كنترل روند افزايشـــى 
قيمت بنزين در كشـــور پيشنهاد شده است كه 
اين راهكارها را به دو دسته قيمتى و غيرقيمتى 

مىتوان دستهبندى كرد. به اين سازوكارها قيمتى 
و غيرقيمتى بايســـتى به صورت مكمل يكديگر 
نگريســـت. به عبارت دقيق تر، ســـازوكارهاى 
غيرقيمتى شـــرط تحقق سازوكارهاى قيمتى در 

مديريت مصرف بنزين است.
 تا زمانى كه زيرســـاختهاى حمل و نقل 
عمومى و افزايش كارايى مصرف ســـوخت در 
خودروها فراهم نباشد، سازوكار قيمتى (باال بردن 
قيمت حاملهاى انرژى) قادر به ايجاد تغيير در 
رفتار مصرفى نخواهد بود چراكه تغيير در الگوى 
مصرفى تنها با گسترش استفاده از خودروهاى با 
كارايى احتراق باال و نهادينه شدن فرهنگ استفاده 
از ناوگان حمل و نقل عمومى ميسر خواهد شد. 
همچنين گسترش جايگزينهاى بنزين از جمله 
ســـىانجى هم مىتواند در تغيير رفتار مصرفى 

مؤثر باشد.
  وى مى افزايد: اســـتفاده از سوختهاى 
جايگزين مانند سىانجى كه زيرساختهاى آن 
در كشور وجود دارد، مىتواند يكى از راهكارهاى 
كاهش مصرف بنزين باشد. هماكنون از 50 درصد 
ظرفيت جايگاههاى ســـىانجى كشور استفاده 
مىشـــود كه با تعديل قيمت سىانجى مىتوان، 

جايگزينـــى آن با بنزين را افزايش داد. در واقع 
بايد با قيمت گذارى مناسب بنزين و گاز سى ان 
جى سهم گاز را افزايش و ميزان مصرف بنزين 
را كاهش يا ثابت نگه داشـــت. همچنين سرمايه 
گذارى در جهت توليد خودروهاى هيبريدى و 
برقى را به عنوان يك سازوكار عملى در ميانمدت 
و بلندمدت مى بايست در دستور كار قرار داد.

صيادى در خصوص اينكه چه نكاتى را  در 
موضوع دو نرخى كردن بنزين مى بايست در نظر 
گرفـــت و اين موضوع چه پيامدهايى مى تواند 
داشته باشـــد، اظهار مى دارد: قانون هدفمندى 
يارانهها بر تدريجى بودن افزايش قيمت حاملهاى 
انرژى تا رسيدن به 95 درصد قيمت فوب خليج 
فارس (قيمت تا لحظه تحويل روى كشـــتى) 
تأكيد دارد. در حالى كه از 1394 خورشيدى تا 
سال جارى، قيمت بنزين در سطح 10 هزار ريال 
به ازاى هر ليتر ثابت باقى مانده اســـت. هرچند 
ثابت نگه داشتن قيمت بنزين نمىتواند سياست 
كارآمدى در قيمتگذارى بنزين محسوب شود 
اما بايستى توجه كرد كه دولت مبناى قيمت 95

درصد فوب خليج فارس و رسيدن به آن را به 
عنوان هدف ترســـيم شده در خصوص قيمت 
حامل هاى انرژى در كشور مطرح كرده است. 
در حالـــى كه به دليـــل تغيير نرخ برابرى 
ارز، دسترســـى به اين نرخ امكان پذير نيست. 
بـــه عبارت ديگر تغيير در نـــرخ برابرى دالر 
بـــه ريال موجب مى شـــود كـــه قيمت هاى 
داخلى حامل هـــاى انرژى همواره پايين تر از 
قيمت هاى بين المللى باشـــد. بنابراين به نظر 
مى رســـد امكان آزادسازى قيمت بنزين به طور 
كامل وجود ندارد، بنابراين سياست دو نرخى شدن 
بنزين براى كنترل روند مصرف بنزين ضرورى به 
نظر مى رسد. هرچند اگر سياست سقف سهميه 
چنانچه متناســـب با مصارف روزانه صنف هاى 
مختلف در نظر گرفته نشـــود، پيامدهاى تورمى 

اين طرح مى تواند قابل توجه باشد.
وى در مـــورد اينكه احياى مجدد كارت 
ســـوخت هوشمند و دو نرخى شدن بنزين چه 
تاثيرى مى تواند بر اقتصاد داشته باشد، تصريح 
مى كند: بســـيارى از كارشناسان معتقدند احياى 
دوباره سيستم كارت سوخت يكى از كمهزينهترين 
و كارآمدترين شيوههاى مديريت مصرف بنزين 
در كشور اســـت. براى احياى اين كارتها دو 
پيش نياز وجود دارد: نخســـت اينكه كارتهاى 
سوخت را بايد به روزرسانى و زيرساخت سامانه 
را اصالح كرد. دوم اينكه تعداد كارتهاى موجود 
در كشور بايد مشخص شود. با توجه به وجود 
محدوديت زمان، تحقق اين دو موضوع به زمان 
نياز دارد. از طرفى ديگر در خصوص سهميهبندى، 
سياســـتها و محدوديت هاى قيمتى هم مطرح 
خواهد شـــد. پيشنهاد مىشود به منظور كاهش 
آثار انتظارى تورم ناشى از افزايش قيمت بنزين، 
نخست تخصيص سهميه به كارتها به صورت 
حجم باال با قيمت كنونى صورت گيرد و براى 
مصارف بيش از سقف تعيين شده، قيمت نرخ 
دوم كه مى تواند درصدى از قيمت فوب خليج 

فارس است در نظر گرفته شود.
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يكى از برنامههاى وزارت نيرو در سالهاى اخير برقىكردن خودروهاى 
موجود در كشور عنوان شده كه به تازگى رنگ جدىترى به خود گرفته و به 

نظر مىرسد كه عزم دولت براى اجراى اين طرح پر رنگتر شده است.
به گزارش ايسنا، بر اساس برنامهريزى انجام شده از سوى وزارت نيرو 
بايد تا سال 2050حدود 70درصد خودروها و موتورسيكلتها برقى شوند كه 
البته با توجه به اينكه موتورسيكلتها چهار برابر خودروهاى معمولى آلودگى 

ايجاد مىكنند، برقى كردن اين وسيله نقليه در اولويت قرار دارد.
به طور كلى وزارت نيرو در حال فراهم كردن شـــرايطى اســـت تا در 
زمانهـــاى غير پيك با نصب تجهيزات مورد نياز، خودروهاى برقى را در 
مكانهاى مورد نظر شارژ كند. همچنين به دنبال ايجاد شرايط ارتباط مناسب 

توليد باترى و خودرو برقى در ايران است.
از ســـوى ديگر اكنون در ايران حدود 17ميليون خودرو و 13ميليون 
موتورســـيكلت وجود دارد كه عباس علىآبادى مدير عامل شركت مپنا از 
ايجاد سازو كارى براى برقى كردن اين خودروها خبر داده و اعالم كرده كه 
در حال حاضر با دو خودروساز خصوصى براى برقىكردن ماشينهاى فعلى 
صحبت كردهايم تا بتوان با تدابيرى، خودروهاى فعلى را دو موتوره كرد.

به گفته وى، به زودى در برج ميالد اولين ايستگاه شارژ خودروهاى 
برقى افتتاح مىشود و اين ايستگاهها مىتوانند در كمتر از يك ربع تا 20دقيقه 

براى 250كيلومتر خودرو برقى را شارژ كنند.
عالوه بر اين، اخيراً سيد زمان حسينى معاون هماهنگى انتقال شركت 
توانير با بيان اينكه با برنامهريزىها و اقدامات صورت گرفته هيچ مشكلى از 
سوى توانير براى تأمين برق خودروها و موتورسيكلتهاى برقى وجود ندارد، 
اظهار داشته است كه طبق سياست دولت براى اجراى اين طرح اكنون در 
مجلس مذاكراتى در حال انجام است تا بتوان هر سال توليد 10درصد موتور 
سيكلتهاى معمولى كاهش پيدا كند و به موتورسيكلت هاى برقى تبديل 

شود كه در اين شرايط ما براى تأمين برق هيچ مشكلى نداريم.
وى با بيان اينكه هر يك موتورسيكلت به اندازه چهار خودرو معمولى 
در محيط آلودگى ايجاد مىكند، معتقد است: قطعاً سياست توسعه موتور و 

خودرو برقى مىتواند در كاهش آلودگىها مؤثر باشد.
اخيرا  ســـمينارى تحت عنوان بررسى چالشهاى توسعه خودروهاى 
برقى در ايران برگزار شد كه در آن سيد محسن مرجانمهر معاون فناورى 
پژوهشگاه نيرو ضمن تشريح پژوهشها و اقدامات انجام شده در پژوهشگاه 
نيرو در راستاى توسعه خودورهاى برقى، از همكارى اين پژوهشگاه با شركت 
تاكسيرانى در خصوص راهاندازى چند نمونه پايلوت و نصب ايستگاههاى 

شارژ در شهر تهران خبر داد.
وى با بيان اينكه در پژوهشـــگاه نيرو رويكرد بومىسازى استفاده از 
فناورى در كشور را در دستور كار داريم كه پارامترهاى مختلفى هم براى 
آن در نظر گرفتهايم، ابراز داشت: پژوهشگاه استفاده از فناورى خودرو برقى 
و هيبريد را دنبال مىكند و بحث زيرساختها و تأمين برق هم موردنظر 

پژوهشگاه نيرو است.
همچنين اســـكويى رئيس مركز توســـعه فناورى خودروهاى برقى 
پژوهشگاه نيرو به فرهنگسازى در زمينه استفاده از خودروهاى برقى، انجام 
آزمونهاى ميدانى براى تاكسىهاى برقى وارداتى و توليد داخل، تأمين توان 
الكتريكى ايستگاههاى شارژ مورد نياز و ايستگاههاى شارژ سريع و تعيين 
تعرفـــه فروش بـــرق و راهكارهاى بهرهبردارى به عنوان موارد پيش روى 

توسعه خودروهاى برقى اشاره كرد.
وى به تأمين ايســـتگاههاى شارژ، تعامل با شركتهاى خصوصى و 
دانش بنيان براى تأمين خودرو، آمادهسازى يك نمونه ايستگاه شارژكن در 
مركز خودرو برقى پژوهشگاه نيرو، مذاكره با شركت توزيع برق تهران در 
خصوص اخذ مجوز شـــارژ و تعيين تعرفه در ايستگاههاى شارژ و… به 
عنوان اقدامات انجام شده از سوى پژوهشگاه نيرو و وزارت نيرو به منظور 
توسعه خودروهاى برقى اشاره كرد و از تعيين 9مسير براى پايلوت تاكسى 
برقى و چند پايانه ، بررسى ميدانى و نقشه بردارى و ارزيابى فنى و اعالم 

مسير انتخابى و تعامل با شهردارى و اخذ تأييد اوليه خبر داد.
همچنين فرنيا مدير پروژه خودرو برقى در ســـايپا اعالم كرد كه در 
زمينه خودرو برقى دو طرح پايلوت پنجساله ارائه شده و ظرفيت توليد 25تا 
30هزار دستگاه خودرو برقى در 9سال وجود دارد كه با همكارى وزارت 

نيرو و صنعت اميد است محقق شود.
وى با اشـــاره به مشوقهاى توسعه خودرو برقى گفت: در خصوص 
بحث عوارض و ارزش افزوده، مصوبه وجود دارد. همچنين يك ســـرى 
زيرساختها در حوزه برنامهريزى و طرح فهام است كه بسيار هوشمندانه به 
اين موضوع پرداخته شده كه چگونه شارژ را مديريت كنيم تا حداقل هزينه 
و تغييرات را در زيرساخت داشته باشيم و همچنين سرمايهگذارى صبا باترى 

در بحث توليد باترىهاى ليتيومى از جمله اين موارد است.

برقى كردن خودروها جدى شد

بنزين؛ در سايه روشن مديريت مصرف
مديريت مصرف سوخت ضرورتى چالش برانگيز

افزايش مصرف سوخت يكى از چالشهاى 
اساسى پيشروى كشور به شمار مى رود 

زيرا با ادامه رشد تقاضا يا بايد ساالنه 
يك پااليشگاه احداث شود يا بايد واردات 
افزايش يابد كه اين موضوع هم وابستگى 

كشور به واردات را افزايش مى دهد.
*روند افزايشى مصرف بنزين عالوه بر 
هدررفت انرژى به دليل نياز به افزايش 

ظرفيت پااليش كشور يا ضرورت واردات 
بيشتر بنزين در كنار گسترش پديده 

قاچاق مىتواند تهديدى براى امنيت انرژى 
كشور قلمداد شود.
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