اخبار

معاون وزیر کار خبر داد

تسهیالت بدون وثیقه برای کارآفرینان برتر

جلوگیری از ریزش  ۲۰۰هزار نیروی
کار در  ۶ماهه امسال

مدیر کل حمایت از مش��اغل و بیمه بیکاری
گف��ت :در ش��ش ماه��ه اول س��ال جاری
ب��ا پیگیریه��ا در حل و فصل مش��کالت
بنگاهه��ای اقتص��ادی بی��ش از  ۲۰۰هزار
فرصت ش��غلی تثبیت و از خروج نیروی کار
از بنگاهها جلوگیری ش��د.به گزارش وزارت
تع��اون ،کار و رفاه اجتماع��ی ،کریم یاوری
اعالم کرد :وزیر تع��اون کار رفاه اجتماعی
ب��ر حمایت موثر و ج��دی در جهت تثبیت
اش��تغال نیروی کار در بنگاههای اقتصادی
تاکی��د دارد و دس��تورات موکدی به تمامی
زیر مجموعههای این وزارتخانه صادر کرده
است .مش��کالت بنگاههای اقتصادی بدواً
می بایستی توس��ط کارفرمایان  ،مدیران و
س��هامداران و مالکان بنگاهها حل و فصل
ش��ود و در صورت ادامه مش��کل وزارتخانه
ها و دس��تگاههای صادر کننده مجوز برای
فعالی��ت بنگاه باید به ص��ورت موثر در حل
و فصل مش��کالت اهتمام ورزند.مدیرکل
حمای��ت از پایدار مش��اغل و بیم��ه بیکاری
وزارت کار ،گف��ت :در ش��ش ماه��ه اول
س��ال جاری با پیگیری و تالش مس��ئوالن
کشوری و استانی در حل و فصل مشکالت
بنگاهه��ای اقتصادی و همراهی و همکاری
موث��ر کارگران ،کارفرمای��ان ،کار آفرینان و
مدیران بنگاهها و دستگاههای اجرایی ذیربط
و بانکها و بیمهها بیش از  ۲۰۰هزار فرصت
شغلی تثبیت و از خروج نیروی کار از بنگاهها
جلوگیری شد.
ابرچالش بیکاری ملت و حکومت
را رنج میدهد

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور
ب��ا بیان اینکه امروز بی��کاری به عنوان یک
ابرچالش اقتصادی هم ملت و هم حکومت
را رنج میدهد ،از س��هم پایین  ۱.۶درصدی
بودج��ه آموزشه��ای مهارتی خب��ر داد .به
گزارش مهر ،علی اوس��ط هاش��می دوشنبه
 ۲۰آب��ان ماه در نخس��تین نشس��ت خبری
خود ،با اشاره به ضرورتهای مهارتآموزی
در کش��ور اظهار داشت :برای خروج مهارت
از غربت ،نیازمند اندیش��یدن با هم داریم تا
ارزش مه��ارت و وزن اجتماع��ی آن را در
جامعه ارتقاء دهیم.مع��اون وزیر تعاون ،کار
و رف��اه اجتماعی با تأکید ب��ر اینکه کمتر از
مهارت در کشور سخن گفته میشود ،ادامه
داد :گویا همه در مرحلهای از رشد ،تکامل و
بینیازی از هم هستیم در صورتی که سواد
و مهارت هی��چگاه پایان ندارد .هر فعلی که
پایان ندارد ،نیازمند غواصی ،کشف و پرورش
است .اساس کار ما بر پایه آموزشهایی است
که امروز حاصل سرعت عجیب تکنولوژی و
دانش است که در بازار ،کار و ح َِرف بیثباتی
ایجاد کرده و گاهی ممکن اس��ت منجر به
س��قوط برخی مش��اغل ش��ود .هرچند ما از
نظر تکنولوژی و صنعتی از برخی کش��ورها
عقبتر هس��تیم که آن هم ب��ه تحریمها و
محدودیتها برمیگردد و جهان برنمیتابد،
ام��ا در عل��م و دان��ش در دنیا ح��رف برای
گفتن داریم.اوس��ط هاش��می با بیان اینکه
ایران پیش��تاز مهارت اس��ت ،گفت :چگونه
میتوانیم این مهارت را به اوج برس��انیم؟ ما
نباید از یافتههای امروز غافل شویم چرا که
میتوانیم چون برخی کشورها که  ۲۰سال از
ما جلوتر هستند ،خود را تجهیز کنیم.
جزئیات تازه از میدان جدید نفتی
نامآوران

وزیر نفت با تشریح جزئیات مخزن جدید کشف
شده در میدان نفتی نامآوران گفت:حجم کل
نفت در جای ای��ن میدان نفتی  ۵۳.۳میلیارد
بشکه و دومین مخزن عظیم نفتی کشف شده
در تاریخ ایران اس��ت .به گزارش مهر ،بیژن
زنگنه در مراسم رونمایی از میدان جدید نفتی
نام آوران که با حضور کرباس��یان ،مدیرعامل
ش��رکت نفت ،علیرضا ص��ادق آبادی معاون
وزیر نفت در امور پاالیشی ،امیرحسین زمانی
نی��ا ،معاون بین الملل وزیر نفت و مدیرعامل
ش��رکت مهندسی و توسعه نفت دقایقی قبل
درسالن همایش های صنعت نفت در تهران
آغاز شد ،گفت :ذخیره درجای نفت این میدان
تا پیش از کشف از مخزن جدید ٣١.٣ ،میلیارد
بش��که بود و مخزن جدید کش��ف شده۲۲ ،
میلیارد بشکه ذخیره دارد.وی با بیان اینکه این
میدان ،دومین مخزن عظیم نفتی کشف شده
در تاریخ ایران است ،افزود :حجم کل ذخیره
درج��ای این میدان نفتی اکنون  ۵۳.۳میلیارد
بش��که است.وی افزود :نفت قابل استحصال
از مخزن تازه کشف شده ،با ضریب بازیافت
 ١٠درصد معادل  ٢.٢میلیارد بشکه است.وزیر
نفت با تاکید بر اینکه افزایش ضریب بازیافت
که مستقیما به فناوری های نو متصل است،
تصریح کرد ١٠ :درصد ضریب بازیافت ٥٣.٣
میلیارد بش��که نفت درجا ح��دود  ۵.۳میلیارد
بش��که اس��ت که با نرخ ه��ای کنونی نفت
می تواند حدود  ٣٢میلیارد دالر برای کش��ور
ارزآوری داشته باشد.

معاون توسعه کارافرینی و اشتغال وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی از فراهم شدن تسهیالت
ویژه برای کارآفرین��ان برتر در قالب مصوبه
هیات دولت خبر داد.به گزارش مهر ،عیس��ی
منصوری در مراسم هفته جهانی کارآفرینی که

امروز دوشنبه ۲۰آبان ماه در محل وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی برگزار شد ،گفت :خرسندم
اتفاقات خوبی که در دو سال گذشته رخ داده
و با هماهنگی های بخش های مختلف منجر
به نقش آفرینی در حوزه کارآفرینی شده است.
در سال های اخیر اتفاقاتی در کشور رخ داد و
مهمترین موضوع مواجهه کشور با امر تحریم
بود که بنگاه های اقتصادی میدان بازی برای
فعالیت نداشتند اما در همین شرایط به جای

بنگاه ها ،کارآفرینان شخصا توانستند فعالیت
های خوبی داش��ته باشند بنابراین رویکرد ما
در حمای��ت از کارآفرینان تغییر کرد و عمدتا
معطوف به شخص کارآفرین شد .وی افزود:
در همین راس��تا مصوبه ای در حوزه حمایت
از کارآفرینان پیشرو توسط دولت در دستور کار
قرار گرفت که فرآیند تصویب خود را طی می
کند .در قالب این مصوبه برای کسانی که در
فرآیند انتخاب کارآفرین برتر به عنوان برگزیده

انتخاب می شوند تسهیالت بانکی و همچنین
غیربانکی در نظر گرفته شده است .منصوری
ادام��ه داد :در قالب تصوی��ب نامه حمایت از
کارآفرینان پیشرو برای اولین بار برای کسانی
که به عنوان کارآفرین پیش��رو و برتر انتخاب
می ش��وند کارت هایی صادر می شود که در
قالب آن کارآفرینان می توانند بدون وثیقه و
ضمانت از تس��هیالت بانکی بهره مند شوند.
معاون توسعه کارافرینی و اشتغال وزیر تعاون،
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کار و رف��اه اجتماع��ی ادام��ه داد :حمایت از
کارآفرین��ان صرف��ا معطوف به تس��هیالت
بانکی نمی ش��ود بلکه این اف��راد می توانند
از تس��هیالتی همچون اس��تفاده از خط سبز
گمرک و ش��رکت در رویدادهای بین المللی
بهره مند شوند؛ همچنین شرکت هایی که از
حضور کارآفرینان برتر بهره مند می شوند نیز
مشمول مزیت هایی از جمله حضور در عرصه
های بین المللی خواهند شد.

افزایش بازدهی  ۱۸درصدی و توسعه صنایع پایین دستی؛

ضرورت ساخت پتروپاالیشگاه به جای پاالیشگاه در ایران

گ�روه اقتص�ادی :کارشناس��ان میگویند با
توجه ب��ه افزایش تقاضای نف��ت در بخش
پتروش��یمیایی در  ۲۰س��ال آینده ،ضرورت
س��اخت پتروپاالیش��گاه ب��ه جای س��اخت
پاالیش��گاه در ایران بیش از پیش احس��اس
می ش��ود .به گزارش مه��ر ،به تازگی قانون
«حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت
خام و میعانات گازی با اس��تفاده از س��رمایه
گذاری مردمی» از س��وی مجلس ش��ورای
اس�لامی تصویب و س��پس توس��ط رییس
جمهور به دس��تگاههای مربوطه ابالغ شده
است .وزارت نفت نیز به عنوان مجری اصلی
طرح ،نسخه پیشنویس آییننامه اجرایی این
قانون را تدوین نموده و این نسخه هماکنون
در ح��ال بررس��ی در کمیس��یون اقتصادی
دولت اس��ت .با توجه به نظرات کارشناسان
در صورتی که این آییننامه به خوبی تدوین
شود ش��اهد تسریع در روند ساخت یا توسعه
واحدهای پاالیشی نفت خام و میعانات گازی
در کشور هستیم.به گفته متخصصین یکی از
نکاتی که باید مجریان ساخت این واحدهای
صنعتی به آن توجه داش��ته باش��ند ،طراحی
واحدهای مذکور متناس��ب ب��ا نیازهای روز
دنیا است .زیرا روند رشد تقاضای محصوالت
نفتی در آینده میتواند نقش مهمی در فروش
محصوالت پتروپاالیشگاه داشته باشد .برای
ای��ن کار ضروری اس��ت به ج��ای طراحی
الگوهای قدیمی پاالیشی با درجه پیچیدگی
پایین ،به طراحی واحدهای پتروپاالیشگاهی
جدید که حاوی فرآورده های پتروش��یمیایی
نیز هستند اقدام شود تا بتواند با کمترین مانع
در آینده ،محصوالت خود را به فروش برساند
و به وسیله آن ارزش افزوده بیشتری کسب
کند.صابر آزاد ،کارشناس صنعت پاالیشی در
گفتگو با مهر با اش��اره ب��ه اینکه با توجه به
تحلیل و انتش��ار دادههای مرکز بین المللی
چش��م انداز انرژی تا س��ال  ۲۰۳۵میالدی،

مجموع  ۷.۵میلیون بش��که نفت به تقاضای
سال  ۲۰۱۸میالدی افزوده می شود ،گفت:
در نتیجه این افزایش تقاضای نفت خام باید
گفت روند تغییر بخشهای مختلف کامال با
یکدیگر متفاوت اس��ت .بدین صورت که در
مجموع کش��ورهای دنیا بخشهای برق و
حمل و نقل جادهای با کاهش تقاضای نفتی
تا س��ال  ۲۰۳۵میالدی روبرو اس��ت ،اما در
مقابل سوخت هوایی و بخش پتروشیمیایی
با افزایش تقاضای نفتی روبرو میشوند.وی
اف��زود :با توجه به این آمار ،در س��ال ۲۰۳۵
میالدی نس��بت ب��ه س��ال  ۲۰۱۸میالدی
بخش ه��ای حملونقل ج��ادهای و برق با
کاه��ش تقاضای به ترتیب  ۲و  ۷۵درصدی
مواجه می شوند اما در مقابل سوخت هوایی و
بخش پتروشیمیایی با افزایش  ۴۶درصدی و
 ۴۸درصدی روبرو خواهند بود .به بیان دیگر
میتوان گفت بخش صنایع پتروش��یمیایی

بی��ش از نیمی از رش��د تقاض��ای نفت طی
 ۱۵س��ال آین��ده را به خ��ود اختصاص می
دهد در حالی که ش��دیدترین کاهش تقاضا
در بخ��ش برق اتف��اق میافتد .ب��ا توجه به
این مطلب ،س��اخت پتروپاالیشگاه بیش از
گذشته ضرورت دارد و میتواند به روشهای
مختلفی انجام شود.

بهترین گزین�ه؛ تبدیل نفتا به محصوالت

الفینی

این کارش��ناس حوزه پاالیشگاهی ادامه داد:
یک��ی از روشه��ای مطرح ب��رای طراحی
پتروپاالیش��گاه ،تبدیل کروس��ین (سوخت
جت) به محصوالت الفینی است .اما با توجه
به اینکه کروسین بیشترین قیمت را در میان
س��وخت ها و فرآورده های پاالیشی دارد و
همچنین با توجه به افزایش مصرف تقاضای
س��وخت هوایی به نظر میرس��د این گزینه
برای آینده مناسب نباشد .به همین دلیل بهتر

است سوخت جت تولیدی در پاالیشگاه باقی
مانده و به محصوالت پتروش��یمیایی تبدیل
نش��ود .وی ب��ا بیان اینک��ه روش دوم برای
طراح��ی یک پتروپاالیش��گاه ،تبدیل نفتای
خروجی از برج اتمس��فریک به محصوالت
الفین��ی به جای تبدیل نفتا به بنزین اس��ت،
تصریح کرد :در واحدهای پاالیش��ی ایران،
نفتای خروج��ی از برج اتمس��فریک عمدتا
وارد واحد ریفورمینگ ش��ده و پس از آن به
بنزین تبدیل میشود .این امر در حالی است
که در بسیاری از پاالیشگاههای دنیا به جای
تبدیل نفتا به بنزین ،از شکست حرارتی نفتا
در پاالیش��گاه استفاده ش��ده و در نتیجه به
جای تولید بنزین ،محصوالت پتروشیمیایی
ب��ا ارزش��ی مانن��د پروپیلین و اتیل��ن تولید
میش��ود .در واحدهای مورد اشاره در سطح
دنی��ا ،تولید بنزین از روش ه��ای جایگزین
و به کم��ک واحدهای شکس��ت حرارتی یا

شکس��ت کاتالیس��تی نفت ک��وره از طریق
واحدهای کک س��ازی تاخیری یا واحدهای
کراکینگ کاتالیستی بستر سیال ()RFCC
انجام می شود.به گفته آزاد استفاده از روش
شکس��ت حرارتی نفتا (واحده��ای الفین) در
واح��د پاالیش��گاهی در واق��ع متداولترین
شیوه س��اخت یک پتروپاالیشگاه است که
نمونهه��ای فراوان آن در کش��ورهای چین،
امریکا ،هن��د ،کره جنوبی و اروپا مش��اهده
میش��ود .با توجه به رش��د  ۴۶درصدی در
بخش مصرف فرآوردههای پتروشیمیایی به
نظر میرس��د که این گزینه ب��رای طراحی
پتروپاالیش��گاه بسیار مناس��ب باشد .شکل
زیر نمونهای از یک واحد پتروپاالیش��گاهی
ب��ا این الگ��وی فرآیندی را نش��ان میدهد.
همچنین میت��وان در یک پتروپاالیش��گاه
عالوه بر خ��وراک نفتی ،از خ��وراک گازی
نیز استفاده و در واحد شکست بخار ،ترکیبی
از نفتا و خوراک گازی اتان را اس��تفاده کرد.
ب��ه گزارش مهر ،مطالعات اقتصادی نش��ان
میدهد که برای ساخت یک پاالیشگاه ۲۵۰
هزار بش��کهای ،میزان  ( IRRنرخ بازدهی
داخل��ی) طرح در حدود  ۱۲.۵درصد اس��ت.
در حال��ی که اگر از واحد شکس��ت بخار در
این پاالیش��گاه استفاده ش��ود ،میزان IRR
ط��رح ب��ه  ۳۰.۷درصد می رس��د .در نتیجه
میتوان گفت نرخ بازده داخلی س��اخت یک
پتروپاالیشگاه با واحد شکست بخار بیش از
 ۲برابر پاالیشگاه است .با توجه به سود باال
و همچنین روند رشد تقاضای نفت در بخش
محصوالت پتروشیمی مختلف باید به گزینه
تبدیل نفتا با فرآیند شکس��ت بخار به جای
تبدیل این محصول به بنزین به عنوان یکی
از اصلیترین گزینههای پتروپاالیش��گاهی
توجه کرد و با انجام مطالعات دقیقتر از این
فرآیند در واحدهای جدید پاالیش��ی کش��ور
استفاده کرد.

دادستان کل کشور:

رئیس کل سابق بانک مرکزی ممنوع الخروج است

دادس��تان کل کش��ور درباره مناط��ق آزاد گفت :این
مناط��ق محلی ب��رای قاچاق کاال ش��دهاند .فلس��فه
تشکیل این مناطق ،رونق در صادرات بود اما برعکس
ش��ده اس��ت و واردات رونق گرفته اس��ت .مسئوالن
مناط��ق آزاد باید به دنب��ال تحقق قان��ون بروند .به
گزارش تسنیم ،حجتاالسالم والمسلمین محمدجعفر
منتظری ،دادستان کل کشور در گفتوگوی تلویزیونی
ب��ا برنامه «پایش» درب��اره ممنوعیت واگذاری کارت
بازرگان��ی به غیر گفت :واگ��ذاری کارت بازرگانی به
غیر ممنوع اس��ت و این بخشنامه به دادستانها ابالغ
شده و دفاتر اسناد رسمی نباید این کار را انجام دهند،
در غیر اینصورت معاونت در جرم انجام دادهاند .این
بخش��نامه ربطی به وکالت کاری ندارد و دفاتر اسناد

کار خود را انجام دهند ولی دفاتر اسناد رسمی نباید به
هیچ عنوان کارت بازرگانی اشخاص را به غیر واگذار
کنند.وی درباره فرار مالیاتی نیز گفت :فرار مالیاتی از
طرق دیگری هم هست .ما انتظار داریم اتاق بازرگانی
و صنایع دقت کنند به افرادی که واجد شرایط هستند
کارت بازرگانی بدهند.وی تاکید کرد :قاچاق در اشتغال
ن را
کش��ور و رون��ق تولید و بازار کار مهم اس��ت و آ 
تحت تاثیر قرار میدهد .فساد ابعاد مختلفی دارد.وی
ادام��ه داد :مبارزه با قاچاق و ارز مربوط به قوه خاصی
نیست و همه دستگاهها باید به میدان بیایند و مبارزه
جدی کنند ول��ی این عزم را در همه جا نمیبینیم .از
مس��اله کارت بازرگانی سوءاستفاده میشود و بخشی
از کاالهای قاچاق با اس��تفاده از کارت بازرگانی وارد

میش��ود.منتظری ب��ا اش��اره به عدم هم��کاری بین
دس��تگاهها گفت :برخ��ورد اولین گام نیس��ت و باید
گامه��ای اولیه را درس��ت برداریم .یک��ی از گامهای
ابتدای��ی ،ایجاد ش��بکه ملی اطالعات اس��ت و وقتی
ش��بکه در اختیار خودمان نیس��ت نمیتوان دسترسی
کامل به آن داش��ت .ما اخیرا نامهای به بانک مرکزی
ارسال کردیم مبنیبر اینکه رمز بانکی یکبار مصرف
باشد .متاسفانه بانکها در ابتدا مقاومت کردند و به هر
حال یکی از راههای مقابله با کالهبرداریهای بانکی
رمزهای یکبار مصرف اس��ت .از مدیرانی که جهت
احقاق حقوق عامه تالش میکنند تش��کر میکنم و
از مردم میخواهم ب��رای اینکه به دام کالهبرداران
نیفتند از این رمزهای یکبار مصرف اس��تفاده کنند.

وی در خص��وص ممنوعالخروجی رییس کل س��ابق
بانک مرکزی گفت :قبال اعالم ش��ده که این فرد هم
پرون��ده دارد و هم ممنوعالخروج اس��ت و پرونده در
حال رس��یدگی است.دادستان کل کشور درباره بحث
ش��فافیت دارایی و حقوق مسئوالن و نیز حقوقهای
نجومی گفت :در رابطه با حقوقهای نجومی که س��ر
زبانها افتاد ،پروندههایی تش��کیل شد و برای برخی
از آنه��ا در دادس��را منع تعقیب صادر ش��د و برخی
هم محکوم ش��دند.وی درب��اره مناطق آزاد نیز گفت:
این مناطق محلی برای قاچاق کاال ش��دهاند .فلسفه
تشکیل این مناطق ،رونق در صادرات بود اما برعکس
ش��ده اس��ت و واردات رونق گرفته اس��ت .مسئوالن
مناطق آزاد باید به دنبال تحقق قانون بروند.

دولت منابع کمک به  ۱۸میلیون خانوار را از کجا تامین میکند؟

رئیسجمهور عنوان کرد از ماه آینده به ۱۸
میلیون خانوار کمک نقدی انجام میش��ود؛
اما با توجه به کس��ری بودجه ش��دید دولت
مناب��ع این کم��ک از کجا و ب��ه چه میزان
تامین خواهد شد؟ به گزارش فارس ،رئیس
جمهور در جریان س��فرهای اس��تانی که به
ورزش��گاه تختی ش��هر رفس��نجان استان
کرمان رفت��ه بود از پرداخ��ت کمک جدید
به خانواره��ا خبر داد.حس��ن روحانی گفته
اس��ت« :طبق محاسبات ما تقریب ًا در کشور
ما حدود  ۷میلیون خانوار وضع زندگیش��ان
خ��وب اس��ت و  ۱۸میلیون خان��وار نیاز به
مس��اعدت و کمک دارند .ما انشااهلل به هر
خانوار یک حمایت��ی را ماهانه میکنیم که
انش��اء اهلل از ماه آینده آغاز کنیم و بتوانیم
به ای��ن  ۱۸میلیون خانوار کمک کنیم و به
هر خانواده مساعدتی پرداخت شود».روحانی
در ادامه توضیح داده است« :این طرح مهم
دولت در سال  ۹۸است که در روزهای آینده
و هفتههای آینده مشخصات آن برای مردم
اعالم میش��ود به عنوان ی��ک قدم دولت
برای حمایت م��ردم در زندگی روزمره آنها
است».صحبتهای رئیس جمهور به عنوان
باالترین مقام اجرایی کشور قطعا به پشتوانه

مالی و کارشناس��ی برای اج��رای این طرح
نیاز دارد.یعنی برای اینکه بتوان اعتباری به
وس��عت  18میلیون خانوار به صورت ماهانه
تامین ک��رد نیاز به منابع مالی گس��تردهای
وجود دارد .البته هنوز رقم مس��اعدت برای
ه��ر خانوار نیز نامش��خص اس��ت که روی
می��زان تامین منابع پرداختی ب��ه خانوار اثر
مستقیم خواهد داش��ت.برای اجرایی کردن
چنی��ن تصمیمی ب��ه قانون برنامه شش��م،
پنجم توسعه ،قانون هدفمندسازی یارانهها و
قانون بودجه میتوان استناد کرد .استناد ب
این س��ه قانون دو راه را ممکن میکند-1 :
اس��تفاده از منابع عمومی بودجه  -2اصالح
قیم��ت حاملهای انرژی  -3اس��تقراض از
بانک مرکزیاستفاده از منابع عمومی بودجه:
طبق قانون بودجه س��ال  ،98برای حمایت
از اقش��ار و خانواره��ا مناب��ع اختصاصی و
مستقیم مشاهده نمی شود .آنچه برای یارانه
و کمک هدفمند ب��ه خانوارها در نظرگرفته
شده براساس مفاد تبصره  14بودجه بوده که
محل منابع آن نیز افزایش حاملهای انرژی
مصوب شده اس��ت.البته دولت طبق برخی
قوانین باالدس��تی اجازه کم��ک و حمایت
نقد و غیرنقدی به خانوارهای یا دهکهای

خاص را دارد که مش��روط ب��ه تامین منابع
اس��ت.در حال حاضر با توجه به تحریمهای
ظالمانه و کاهش شدید صادرات نفت ،بودجه
جاری با کمبود و کس��ری قابل توجه روبرو
اس��ت .یکی از راههای جبران بخشی از این
مضایق افزایش حاملهای انرژی پیش��نهاد
ش��ده اس��ت .در همین باره محمد حسینی،
عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس
بیان کرده است :دولت برای عدم وابستگی
به درآمده��ای نفتی و جب��ران هزینههای
جاری مندرج در بودجه ساالنه نیازمند است
منابع درآمدی دیگری را جایگزین کند.این
نماین��ده مجلس با بی��ان اینکه تکیه دولت
برای جبران کسری بودجه از منابع صندوق
توسعه ملی اس��ت ،در مورد راهکار افزایش
درآمده��ا گفته :یکی از ای��ن منابع افزایش
قیمت حامله��ای انرژی خصوص�� ًا بنزین
و گازوئیل اس��ت .غالمعلی جعفرزاده دیگر
نماینده مجلس است در گفتوگو با رسانهها
چنین اس��تدالل کرده اس��ت که با توجه به
کس��ری بودجه دولت در س��ال  98به نظر
میرس��د احتمال افزایش حاملهای انرژی
دور از انتظار نباش��د.فاطمه حس��ینی عضو
کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفته است:

بهطور کلی جبران کس��ری بودجه سال 98
با تکیه صرف بر درآمدهای ناشی از افزایش
قیمت حامله��ای انرژی خصوص�� ًا بنزین
امکانپذیر نیست ،هرچند بعید میدانم دولت
بخواهد چنین اقدامی انجام دهد.این نماینده
مجلس تصریح کرده از سال گذشته تاکنون
مجلس برای جبران کسری بودجه اقدامات
بس��یاری زیادی انجام داده ک��ه در نهایت
نمایندگان برای این امر کاهش هزینههای
دولت ،افزای��ش درآم��د از طرقی همچون
مالیات ب��ر عایدی س��رمایه و جلوگیری از
فراره��ای مالیات��ی را ب��ه دولت پیش��نهاد
دادهاند.عالوه بر اظهارات نمایندگان مجلس
که نش��ان میدهد بودجه دولت با کس��ری
روبرو اس��ت و حت��ی راهکارهایی نیز برای
آن از جمله اجرای هدفمند س��ازی یارانهها
مطرح ش��ده ،ش��ورای هماهنگی اقتصادی
س��ران قوا در ماههای گذش��ته به پیشنهاد
دولت سقف منابع بودجه عمومی را به 386
ه��زار میلیارد تومان تقلیل داد تا بخش��ی از
کس��ری بودجه جبران ش��ود و برای جبران
مافات بخشی دیگری نیز اجازه انتشار اوراق
اس�لامی ،استفاده از منابع صندوق توسعه و
س��ایر مباحث را مصوب کرد.با این اوصاف

قطعا منابع بودجه نمیتواند مقصد اظهارات
رئیس جمهور برای تامین منابع کمک مالی
ب��ه  18میلیون خانوار باش��د .اصالح قیمت
حامله��ای ان��رژی:در ح��ال حاضر طبق
تبص��ره  14قانون بودج��ه  98بالغ بر 140
هزار میلیارد تومان منابع ناش��ی از افزایش
قیمت حاملهای انرژی مصوب شده است
که بخشی از مصارف آن برای کمک نقدی
و غیرنق��دی اقش��ار آس��یب پذی��ر و تحت
پوشش نهادهای حمایتی در نظر گرفته شده
اس��ت.طبق قانون هدفمندس��ازی یارانهها
نی��ز دولت میتواند به اقش��ار و دهکهای
مختلف کمکهای نقدی و غیرنقدی ناشی
از افزایش قیمت حاملهای انرژی داش��ته
باش��د.این سوال مطرح میش��ود که دولت
براساس کدام مجوز میتواند قیمت حاملها
را اصالح کن��د .در کن��ار مجوزهای قانون
هدفمندی یارانهها و برنامه شش��م توسعه،
غالمعلی جعفرزاده عضو کمیسیون برنامه و
بودجه مجلس معتقد است :مطابق با قانون
هدفمن��دی یارانهها دولت مختار به افزایش
قیمت حاملهای انرژی اس��ت و برای این
ام��ر هی��چ احتیاجی ب��ه الیح��ه آوردن در
مجلس و تصویب آن وجود ندارد.
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اخبار
پرواز آنتونف  ۷۴ممنوع نیست

وزیر راه و شهرس��ازی گف��ت :هیچ مرجعی
هیچ زمانی برای آنتانوف  ۷۴ممنوعیت پرواز
صادر نکرده اس��ت .به گ��زارش مهر ،محمد
اس�لامی امروز در حاشیه هفتمین کنفرانس
ایس��تگاه های آینده در جم��ع خبرنگاران در
خصوص ممنوعیت پ��رواز هواپیمای آنتونف
 ۷۴گف��ت :مرجع ملی و بین المللی پرواز هر
هواپیما ،س��ازمان هواپیمایی کشوری است و
وقتی براس��اس ضوابط تشخیص بدهد ،می
توان��د به هواپیمایی مجوز پ��رواز ارائه کند و
یا اج��ازه پرواز ندهد .بنابراین این موضوع در
صالحیت هواپیمایی کشوری است.وی افزود:
هواپیم��ای آنتونف  ۷۴از قبل پرواز می کرده
است و هیچ مرجعی برای این هواپیما در هیچ
زمانی ممنوعیت پرواز صادر نکرده است.وزیر
راه و شهرسازی در خصوص ممنوعیت پرواز
هواپیم��ای آنتون��ف  ۱۴۰که در اثر س��انحه
س��قوط این حادثه در طبس پرواز آن متوقف
شده بود ،گفت :به این سانحه رسیدگی شده
و جمع بندی آن مشخص است .صاحب این
هواپیما نیز تقاضای ش��روع فعالیت نکرده و
تاکنون پروازی نداشته است.
«لوکاویل»روسیه
سهام آرامکو را نمیخرد

مدیر ارش��د اجرایی لوک اویل روس��یه گفت
این ش��رکت بزرگ روسی در نظر ندارد سهام
آرامکوی عربستان را خریداری کند .به گزارش
ف��ارس به نقل از تاس ،وگیت الکپروف ،مدیر
ارش��د اجرایی لوک اویل روس��یه در حاش��یه
کنفرانس نفت و گاز  ADIPECدر ابوظبی
گفت این ش��رکت بزرگ روسی در نظر ندارد
س��هام آرامکوی عربس��تان را خریداری کند.
وی اف��زود« :ما هنوز این قص��د را نداریم .نه
صن��دوق من و ن��ه لوکاویل در نظ��ر ندارند
در س��هام آرامکوی عربس��تان سرمایهگذاری
کنند».الکپ��روف توضی��ح داد« :لوکاوی��ل
سرمایهگذار سازمانی نیست بلکه یک شرکت
عملیاتی است».وی نتیجه گیری کرد :ما تنها
در فعالیتهای واقعی سرمایهگذاری میکنیم.
وزیر نفت عمان از احتمال تمدید
توافق کاهش تولید اوپک خبر داد

وزیر نفت عمان گفت کشورهای عضو اوپک و
کشورهای تولیدکننده غیر اوپکی احتماال توافق
کاهش تولید را برای سال آینده تمدید میکنند
ام��ا بعید اس��ت که کاهش بیش��تری صورت
گی��رد .به گزارش ف��ارس به نق��ل از رویترز،
وزیر نفت عمان گفت کشورهای عضو اوپک
و کش��ورهای تولیدکننده غیر اوپکی احتماال
توافق کاهش تولید را برای س��ال آینده تمدید
میکنند اما بعید اس��ت که کاهش بیش��تری
صورت گیرد.محمد بن الرومحی گفت عمان
از قیمت کنونی نفت راضی است که این قیمت
برای اقتصاد خوب است.وی افزود از آنجاییکه
تنشهای تجاری کم ش��ده ،تقاضا برای نفت
در حال بهبود اس��ت.به گزارش فارس ،محمد
بارکیندو ،دبیرکل اوپک روز جمعه گفت چشم
انداز قیمت در بازار نفت برای سال آینده احتماال
افزایش��ی خواهد بود .به نظر می رسد هرگونه
نیاز برای کاهش بیش��تر تولید ،کم شده است.
بارکیندو گفت :در مورد چش��م انداز بازار برای
سال آینده نس��بت به ماه اکتبر خوش بین تر
است .وی در ماه اکتبر گفته بود تمامی گزینه
ها ،نظیر کاهش بیشتر تولید نفت ،در میانه پیش
بینی های فزونی عرضه ،باز است.
رشد 1148واحدی شاخص بورس تهران

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان
معامالت با رشد  1148واحدی همراه شد .به
گزارش فارس ،شاخص کل بورس اوراق بهادار
تهران در پایان معامالت دوشنبه با رشد 1148
واحد روبرو ش��د .شاخص کل با معیار هموزن
 774واحد رشد کرده و به رقم  86هزار و 113
واحد رس��ید .ارزش روز ب��ازار در بورس اوراق
به��ادار تهران به بی��ش از یک میلیون و 108
هزار میلیارد تومان رس��ید .معاملهگران بورس
بیش از  3.1میلیارد س��هام حق تقدم و اوراق
مال��ی در قالب  313هزار معامل��ه و به ارزش
 1624میلیارد تومان دادوستد کردند .شاخص
قیمت با معیار وزنی  -ارزشی  307واحد رشد
ک��رده و به رقم  81هزار و  429واحد رس��ید.
شاخص قیمت با معیار هموزن  517واحد رشد
ک��رده و به رقم  57هزار و  580واحد رس��ید،
شاخص آزاد ش��ناور با افزایش  1747واحد به
رقم  353هزار و  560واحد رسید.شاخص بازار
اول ب��ورس با افزایش  871واحد به رقم 220
هزار و  761واحد رس��ید .ش��اخص بازار دوم
بورس با افزایش  2167واحد به رقم  618هزار
و  745واحد رسید.

