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دولت محدودیت های جدیدی برای مصرف سوخت اعمال کرد

کاهش ۱۰۰ لیتری سهمیه بنزین

کاهش ۱۰۰ لیتری سهمیه بنزین
سهمیه بنزین کارت های سوخت شخصی صد لیتر کمتر شد. 
جلیل ساالری، معاون وزیر نفت، در این زمینه به تسنیم توضیح 
داده اســت که ســهمیه بنزین ســه هزار تومانی در کارت های 
سوخت شخصی سراسر کشور از ۲۵۰ لیتر در ماه به ۱۵۰ لیتر در 
ماه کاهش داشــته است. او همچنین تأکید کرده است: متوسط 
مصرف سوخت خودروهای داخلی ۱۰ لیتر به ازای پیمایش هر 
صد کیلومتر است که سهمیه ۲۵۰ لیتری بنزین سه هزار تومانی 
در کارت های سوخت خودروهای شخصی رقم بسیار باالیی بود 
که با توجه به بازنگری ای که صورت گرفت، در سراســر کشــور 

این رقم به ۱۵۰ لیتر کاهش یافت.
معــاون وزیر نفت با بیــان اینکه «ســهمیه ۶۰ لیتری بنزین 
هزارو ۵۰۰ تومانی در کارت های ســوخت خودروهای شخصی 
تغییری نداشــته اســت»، گفت: مــردم در همــه جایگاه های 
ســوخت به کارت ســوخت آزاد جایگاه داران دسترسی دارند و 
طبق بررســی ای که انجام شده بود، اغلب مردم از سهمیه دوم 
یعنی ســهمیه بنزین ســه  هزار تومانی کارت های سوخت خود 
اصــال اســتفاده ای نمی کردند و ســوخت گیری آزاد را اغلب با 

کارت جایگاه داران انجام می دادند.
سهمیه سوخت مرزنشینان کمتر شد

البته ماجرای کاهش ســهمیه ســوخت بــه همین جا ختم 
نمی شــود و خبرها حاکی از آن اســت که ســهمیه ســوخت 
برخــی اســتان ها کــه غالبا اســتان های مرزنشــین هســتند، 
کاهش داشــته اســت؛ اتفاقی که اعتراض برخــی نمایندگان 
اســتانی را هم به دنبال داشته اســت. فاروق اعظمی، نماینده 
اســتان سیستان و بلوچســتان بــا اعتراض به کاهش ســهمیه 
ســوخت مردم این اســتان به پایگاه اطالع رسانی شورای عالی 
اســتان ها گفته اســت کــه کاهش ســهمیه بنزین در اســتان 
سیستان و بلوچستان سبب شده که قیمت هر لیتر بنزین آزاد در 
اســتان سیستان و بلوچســتان به ۱۵ هزار تومان برسد. او در این 

زمینه توضیح داده اســت که «مردم استان سیستان و بلوچستان 
در زمینه ســوخت سهمیه متفاوتی از باقی مردم کشور دریافت  
می کنند. به طوری کــه هر خودرو ماهانه ۳۶۰ لیتر بنزین به قرار 
۶۰ لیتر با قیمت هزارو ۵۰۰ تومان و ۳۰۰ لیتر با قیمت ســه هزار 
تومان سهمیه دارد؛ یعنی اگر کسی ماهانه ۳۶۰ لیتر بنزین خود 
را مصرف  می کرد، دیگر کارت ســوخت بــرای بنزین آزاد وجود 

نداشت.
او افزود: به بهانه قاچاق بنزیــن این محدودیت برای مردم 
وجود دارد و به تازگی در تصمیمی عجیب این ســهمیه از ۳۶۰ 
لیتــر به ۲۶۰ لیتر کاهش یافته اســت و مردم بــا بحران بزرگی 
روبه رو شــده اند. به طوری که قیمت بنزین آزاد در این استان به 
هر لیتر ۱۵ هزار تومان افزایش یافته است و کرایه حمل ونقل و 
کرایه تاکسی افزایش یافته است؛ زیرا استان سیستان و بلوچستان 
بــا جمعیت بالغ بر دو میلیــون و ۷۰۰ هزار نفر، دومین اســتان 
پهناور از نظر وســعت کشور اســت و حدود ۱۱ درصد از خاک 
کشور را در بر دارد و همچنین تنها استانی که باالترین جمعیت 
روستایی را در بر دارد و متأسفانه این استان در حوزه حمل ونقل 
عمومی و دسترســی به راه مناســب پایین ترین رتبه را در کشور 
دارد. به طوری کــه بــرای تردد بین شــهرها و روســتاهای این 
اســتان تنها وســیله نقلیه عمومی اتوبوس  است که آن نیز در 
اکثر زمان  ها پاســخ گوی حجم باالی مســافران نیست و مردم 
به ناچار از وسیله شخصی خود برای تردد مسیرهای بین شهری 
و روســتایی اســتفاده  می کنند و حاال با توجه به مســافت  های 
طوالنی بین شهری در این استان پهناور، نبود زیرساخت مناسب 
حمل ونقل عمومی و اســتفاده عموم از خودرو  های شخصی، 
کاهش سهمیه ســوخت خودروهای شــخصی نه تنها راهکار 
مناســبی برای مبارزه با قاچاق ســوخت در این اســتان نیست؛ 
بلکه به عنوان یک شوک تورمی بزرگ لطمات درخور توجهی را 
به شرایط زیست اقشار کم درآمد جامعه این استان وارد  می کند.
همایــون صالحی، رئیــس اتحادیه جایگاه داران ســوخت، 

به «شــرق» می گوید که عالوه بر سیستان و بلوچســتان سهمیه 
سوخت برخی دیگر از استان های مرزی مانند کرمانشاه، اردبیل 
و کردستان هم کاهش داشته و البته کارت سوخت جایگاه داران 

هم در این استان ها جمع آوری شده است.
او توضیــح می دهد کــه دولت همچنیــن محدودیت های 
دیگری برای ســوخت گیری در این اســتان ها قائل شده است. 
به طوری که هر خودروی شــخصی در هر روز می تواند فقط ۳۰ 
لیتر ســوخت بگیرد و اگر کسی قصد سفر داشته باشد، باید باک 

خودروی خود را از چند روز قبل پر کند.
وزیر نفت: مصرف سوخت مردم باال رفته است

جــواد اوجی، وزیــر نفــت، در واکنش به کاهش ســهمیه 
ســوخت برخی اســتان های ایران در جمع خبرنگاران توضیح 
داده اســت که کاهش ســقف بنزیــن آزاد در کارت ســوخت 
تعدادی از اســتان ها ازجمله سیستان و بلوچســتان در راستای 
مدیریــت مصرف و کنتــرل قاچاق انجام می شــود و البته باید 
بررسی مجددی انجام شود. او در حاشیه مراسم بهره برداری و 
کلنگ زنی طرح های گازرسانی در هفته دولت همچنین توضیح 
داده اســت: این روزها با توجه به مســافرت ها بعــد از کرونا، 
باالترین حجم ســفرها را شاهد هســتیم که مصرف بنزین را تا 
۱۳۰ میلیون لیتر در روز نیز باال برده اســت و این در حالی است 
که تولید بنزین در تمام پاالیشــگاه های کشــور بیــن ۱۰۲ تا ۱۰۴ 
میلیون لیتر در روز اســت. اوجی با بیان اینکه برای تأمین بنزین 
مورد نیاز کشور به سراغ ذخایر رفتیم، تأکید کرد: تالش می کنیم 
تا در یک ماه آینده که همچنان ســفرها زیاد است، مشکلی در 

تأمین بنزین کشور وجود نداشته باشد.
در روزهای اخیر رســانه های ایران نوشته اند که بین تولید و 
مصرف بنزین ناترازی رخ داده و مصرف بنزین از تولید آن پیشی 
گرفته اســت. هرچند که زمزمه هایی از کاهش تولید بنزین هم 

شنیده می شود  اما دولت این موضوع را رد کرده است.
به گزارش ایســنا جلیل ساالری، مدیرعامل شرکت پاالیش و 

پخش فراورده های نفتی، در همین زمینه توضیح داده است که 
تولید بنزین مانند سال های گذشته بوده و کاهش نداشته است  
و در حال حاضر تولید روزانه بین ۹۴، ۹۸، ۱۰۰ و ۱۰۴ میلیون لیتر 
اســت. در واقع تولید بر مبنای تعداد پاالیشگاه و تعمیر اساسی 
در نظر گرفته می شــود و به تناسب این مسائل، نوسان در تولید 

وجود دارد.
پیش از این ایســنا به نقل از افشین مهدوی، مدیر برنامه ریزی 
شــرکت ملی پخش، خبر داده بود که میانگین مصرف بنزین در 
ایــران، در چهارماهه ابتدایی ســال ۱۴۰۱، به حدود ۱۰۱ میلیون 
لیتر (۱۰۰ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر) در هر روز رسیده است. این در 
حالی اســت که میزان توزیع سراسری بنزین در همین محدوده 
زمانی، حــدود ۱۰۷ میلیون لیتر (۱۰۷ میلیــون و ۶۰۰ هزار لیتر) 
بوده. بر اســاس این گزارش ادعا شده اســت که میزان مصرف 
روزانه بنزین در مدت مشــابه ســال ۱۴۰۰ تنها ۸۷ میلیون لیتر 
بوده که بیانگر افزایش ۱۴ درصدی مصرف بنزین در سال جاری 

است.
خودروهای پرمصرف مقصر هستند

با این حال همایــون صالحی، رئیس اتحادیــه جایگاه داران 
سوخت، به «شــرق» می گوید که مشکل عمده قاچاق سوخت 
ســوخت بران و کولبران نیســتند؛ بلکه کسانی هســتند که به 
گفته مرزبانی خط لوله انتقال بنزین تا ســواحل کشــیده اند! او 
تأکیــد می کند که یک عامل عمده دیگر مصرف باالی ســوخت 
در ایــران خودروهای غیراســتاندارد هســتند کــه بنزین باالیی 
مصــرف می کنند و دولت برای صرفه جویــی در مصرف انرژی 
باید خودروســازان را به خط کند و از آنها پاســخ را بخواهد. در 
همین زمینه مرکز پژوهش های مجلس هم گزارشــی منتشــر 
کــرده و توضیح داده که مصرف ســوخت خودروهای داخلی 
حــدود دو برابر میانگین جهانی اســت. در همیــن زمینه مرکز 
پژوهش های مجلس، گزارشی را با عنوان «بررسی رویکردهای 
مختلف به توســعه صنعت پتروپاالیشــگاهی در کشور» تهیه 

کرده که نشان می دهد مصرف سرانه بنزین در ایران تقریبا دو برابر 
میانگین جهانی است. در واقع دلیل اصلی مصرف باالی بنزین در 
کشــور به کیفیت پایین خودروهای داخلی مرتبط است. بر اساس 
گفته های جلیل ساالری، مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
فراورده های نفتی، تعداد خودروهای شخصی و موتورسیکلت در 
کشور حدود ۲۵ تا ۲۶ میلیون دستگاه است. اگر استاندارد جهانی 
را در این خودروها و موتورســیکلت ها داشــته باشیم، ۵۰ درصد 
یعنــی روزانه ۵۰ میلیــون لیتر در روز، کاهــش مصرف خواهیم 

داشت. این حجم کاهش، ارزش افزوده باال و ارزآوری دارد.
علت صف طوالنی بنزین چیست؟

صرف نظــر از کاهش ســهمیه بنزیــن، این روزهــا صف های 
طوالنــی بنزیــن در اســتان های مختلف کشــور از جمله فارس، 
مازندران و خراســان گزارش شــده اســت. درباره صف طوالنی 
بنزیــن همایون صالحی، رئیــس اتحادیه جایگاه داران ســوخت 
به «شــرق» می گویــد چیزی حــدود ۳۰ تا ۴۰ درصــد نازل های 
ســوخت کشور خراب اســت و به دلیل تحریم پیداکردن و تعمیر 
قطعات آن دشــوار اســت و همین موضوع موجب طوالنی شدن 
صف های ســوخت شده است. ناصر رئیســی فرد، رئیس انجمن 
کارفرمایی شــرکت های زنجیــره ای تأمین و توزیــع فراورده های 
نفتی کشــور هم در همین زمینه به خبرآنالین گفته اســت: علت 
اصلی طوالنی شــدن این صف ها ناکارآمدبودن و منسوخ شــدن 
سیســتم های کارتخــوان اســت؛ بنده نامــه تندی بــه مدیریت 
ســامانه هوشمند سوخت نوشــتم و در این نامه اظهار کردم که 
در صورتی که ۵۰ درصد نازل هــای بنزین جایگاه های ما غیرفعال 
شــود، ما آن جایگاه را تعطیــل خواهیم کرد. در هر جایگاهی که 
تشــریف می برید، حداقل ۵۰ درصد نازل هــا به دلیل خراب بودن 
کارتخوان هایی که کارت های ســوخت را می خوانند، از رده خارج 
شــده اســت و قطعه و تعمیرکار مناســب ندارند و تعداد زیادی 
از آنها فرسوده اســت و قطعاتی که تعویض می کنند، ۲۴ساعت 

بیشتر کار نمی کند.

شــرق: سهمیه بنزین کارت های سوخت کم شد و برای سوخت گیری در استان های مرزی محدودیت های بیشــتری اعمال شد. بر اساس اعالم وزارت نفت سهمیه بنزین سه هزار تومانی 
از ۲۵۰ لیتر به ۱۵۰ لیتر کاهش داشــته است. عالوه بر این در استان های مرزی کارت سوخت جایگاه داران جمع آوری شــده است. همایون صالحی، رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت، 
به «شــرق» می گوید که در سایر شهرهای کشور هم جایگاه داران تنها می توانند یک کارت سوخت داشته باشند و سهمیه محدود آن را فقط برای امور ضروری مثل سوخت آمبوالنس ها یا 
خودروی پلیس و... اختصاص دهند. وزارت نفت مدعی است که مصرف سوخت از میزان تولید پیشی گرفته است و برای جلوگیری از واردات بنزین ناچار به اعمال محدودیت در مصرف 
بنزین شــده اســت. هرچند که مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی تأکید کرده که مصرف ســوخت خودروهای داخلی حدود دو برابر میانگین جهانی است و دولت برای کنترل مصرف 

سوخت، روی خودروسازان حساب باز کند.

چهارشنبه
۹ شهریور ۱۴۰۱
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سعید حشمتی، دکترای کارآفرینی از دانشگاه تهران: امروزه تب وتاب کارآفرینی در کشور 
ما بسیار باال گرفته است و در هر محفلی، صحبت از کارآفرینی و فواید و ویژگی های آن 
اســت؛ اما آیا واقعا همه این اظهارنظرها، پشتوانه  علمی و تجربی مناسب را دارد؟ آیا 
آن شناخت و آگاهی الزم درباره مقوله کارآفرینی در جامعه شکل گرفته است و فعاالن 
اقتصادی با اصول و قواعد مهم و متدهای جدید کارآفرینی آشنایی کافی و الزم را دارند؟
طبــق داده های دیده بــان جهانی 
کارآفرینی ایران (GEM)، در دنیای 
نوپــا،  کســب وکارهای  امــروز 
شــرکت های  و  اســتارت آپ ها 
دانش بنیان با ســه چالش مهم و 
اساســی روبــه رو هســتند. اولین 
چالش، افزایش سریع رقبای جدید 
و تغییرات سریع و متنوع بازار است؛ به  طوری که هر روز شاهد تأسیس کسب وکارها و 
استارت آپ های جدید هستیم. قاعدتا در چنین شرایطی استارت آپ ها باید برای بقای 
خود، از نوآوری مستمر و شــیوه های نوین مدیریتی استفاده کنند. در غیر این صورت 
به راحتی از گردونه رقابت حذف می شوند. دومین چالش، کارایی نداشتن شیوه های 
مدیریت ســنتی و منسوخ شــده با توجه به تغییرات سریع بازار است. به عبارت دیگر 
شــیوه های مدیریت ســنتی، دیگر پاسخ گوی نیاز کســب وکارهای موجود نیست. و 
ســومین چالش، معضل سرمایه انسانی است. خروج نخبگان از کشور، نبود نیروی 
متخصص، توانمند و باتجربه، نبود خروجی مناسب دانشگاه ها برای دانشجویان و... 

باعث شــده تا در حال حاضر دیگر معضل بی کاری وجود نداشــته باشــد؛ بلکه کار 
هست؛ اما کار کن نیست!

با وجود این ســه چالش، چه ویژگی هایی باعث موفقیت کسب وکارها و استارت آپ ها 
می شــود؟ آیا کســب وکارهای پیشــرو در دنیا، صرفا به واســطه ســرمایه ای که دارند، 
توانســته اند به این جایگاه برسند؟ جواب این سؤاالت و رفع سه چالش مطرح شده، در 

به کارگیری متد کارآفرینی سازمانی است.
در حال حاضــر جدیدترین و کارآمدترین متد کارآفرینی در دنیا، کارآفرینی ســازمانی 
(Corporate Entrepreneurship) اســت که شــاید جای آن در اکوسیستم کارآفرینی 
کشــور ما خالی است. میلر در سال ۲۰۰۳، کارآفرینی سازمانی را فرایند ایجاد کسب وکار 

جدید در داخل شــرکت ها یا سازمان های از قبل ایجاد شــده به منظور بهبود سودآوری 
ســازمانی و بهبود موقعیت رقابتی شرکت تعریف کرد. به عبارت دیگر ایجاد نوآوری با 
هدف جوان سازی ســازمان ها یا تعریف مجدد اهداف سازمانی به منظور ایجاد یا حفظ 
مزیت رقابتی و در نتیجه توســعه فرصت ها و شایســتگی های شرکت از طریق ترکیب 

مجدد منابع را کارآفرینی سازمانی گویند.
اما چرا باید از کارآفرینی ســازمانی اســتفاده کنیم؟ همان طور که می دانیم، فقدان 
دانش کارآفرینی و تمایل نداشــتن به تغییر و استفاده از نوآوری و تکنولوژی های جدید 
در بطن جامعه و به ویژه در فعاالن اقتصادی، مسئوالن مربوطه، مدیران کسب وکارها، 
استارت آپ ها و بنگاه های تولیدی و اقتصادی، مهم ترین عامل شکست کسب وکارها و 
استارت آپ ها تلقی می شــود. بزرگ ترین کمپانی های دنیا که در مقابل تغییر، نوآوری، 
تکنولــوژی و به طور کلی متدهــای روز دنیــا، ممانعت به خرج داده اند، با شکســت 
مواجه شــده اند! شــاید بتوان نمونه بارز این موضوع را کمپانی نوکیا دانست که ثابت 
کرد اولین بودن، نمی تواند تضمینی برای بهترین بودن باشــد. اگر شرکت نوکیا متناسب 
بــا تغییرات محیطی پیش می رفت، شــاید هنــوز هم در عرصه گوشــی های موبایل 
پیشــتاز می بود؛ اما مقاومت در برابــر تغییر، آن هم در دوره ای کــه انقالب تلفن های 
هوشــمند بود، سبب شکست این کســب وکار شــد. بنابراین می توان گفت روش های 
سنتی و مرســوم در مدیریت ســازمان ها، دیگر کارایی خود را از دست داده اند و دلیل 
اصلی آن نیز ســرعت رشد و تغییر در بازارها و نیاز مشتریان است که روز به روز در حال 
افزایش اســت و کسب وکارها باید با ایجاد نوآوری های مســتمر در سازمان، خود را با 
این تغییرات تطبیق دهند. این موضوع درمورد کســب وکارهای نوپا و اســتارت آپ ها، 

بیش از پیش اهمیت پیدا می کند؛ به طوری که شــاید بتــوان گفت یکی از دالیل اصلی 
شکست استارت آپ ها در همان مراحل ابتدایی شروع کار، همین موضوع است. ویلیامز 
و شفرد در ســال ۲۰۱۵ اعالم کردند یک ســازمان کارآفرین دارای هفت مؤلفه اصلی 
با متد کارآفرینی سازمانی است که شامل پیشــگامی (Proactiveness)، ریسک پذیری
 (Risk-Taking)،  رقابت جویی تهاجمی (Competitive Aggressiveness)،  استقالل کاری
(Autonomy)، ایجاد کسب و کار جدید (New Venture Creation)، نوسازی استراتژیک

 (Strategic Renewal) و نوآوری (Innovation) است.
این هفت مؤلفه همان دالیل موفقیت کســب وکارها و اســتارت آپ هایی اســت که از 
کارآفرینی ســازمانی استفاده می کنند. در شماره بعد به جزئیات بیشتری از آن و بررسی 

نمونه های موفق کارآفرینی سازمانی خواهیم پرداخت.

کارآفرینی سازمانی، تنها راه نجات کسب وکارها و استارت آپ ها

خبـر ویـژه

گروه بهمن بــا ارائه جدیدترین محصوالت در 
بیســت ودومین نمایشــگاه بین المللی خودروی 

مشهد حضور خواهد داشت.
محصــوالت  معرفــی  بــا  مجموعــه  ایــن 
بهمن دیزل،  سیباموتور،  بهمن موتور،  شرکت های 
ایران دوچرخ و اســنا در بیست و دومین نمایشگاه 

بین المللی خودرو مشهد شرکت خواهد کرد.
ایــن گــزارش، گــروه بهمــن در  براســاس 
فضایــی بالغ بر هــزارو ۵۰۰ مترمربع محصوالت 
شــرکت های زیرمجموعه خود را در معرض دید 

عالقه مندان و بازدیدکنندگان قرار خواهد داد.
بین المللی خودرو  نمایشــگاه  بیست ودومین 
مشــهد از ۹ تا ۱۲ شهریور ســال جاری در محل 

دائمی نمایشگاه های بین المللی برگزار می شود؛ 
محصوالت دیگنیتی پرســتیژ، ریســپکت، کشنده 
امپاور و ۴۶۰ برای اولین بار در مشــهد به نمایش 

گذاشته خواهد شد. شایان ذکر است گروه بهمن 
در روزهــای یادشــده از ســاعت ۱۶:۰۰ تا ۲۲:۰۰ 
پذیرای بازدیدکنندگان و عالقه مندان خواهد بود.

گروه بهمن 
در نمایشگاه خودرو مشهد
 حضور می یابد
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