اخبار

وزیر نفت:

محدودیت گاز صنایع با سوخت مایع جبران میشود

سقوط  9درصدی لیر ترکیه در یک
روز

ارزش لی��ر ترکی��ه طی ام��روز نزدیک به 9
درصد ارزش خود را از دس��ت داد و بازه 11
روزه کاهش ارزش پول ملی این کش��ور ،به
عن��وان بدترین روند حرکتی ای��ن ارز از ماه
نوامب��ر  1999ثبت ش��د .به گ��زارش گروه
اقتصاد بینالملل خبرگزاری فارس به نقل از
رویترز ،ارزش لیر پس از افت شدید به دنبال
دفاع رئیس جمهور ترکیه از کاهش ش��دید
نرخ بهره این کش��ور در س��خنرانی دیشب
وی ،ب��ار دیگر افت و نزدی��ک به  9درصد
س��قوط کرد.ارزش هر لیر ب��ه  12.49دالر
رس��ید و یازدهمین جلسه متوالی کاهشی را
ثبت کرد که رکورد تازه ای در سقوط ارزش
پول ملی ترکیه به ش��مار میرود.لیر امسال
 40درص��د ارزش خود را از دس��ت داد و از
ابتدای هفته گذش��ته تاکنون نزدیک به 20
درصد از ارزش خود را از دس��ت داده است.
افت امروز ارزش لیر ،بیشترین افت از زمان
رئیس قبل��ی بانک مرکزی این کش��ور که
در ماه مارس اخراج ش��د ،است و بازه یازده
روزه کاهش ارزش پول ملی ترکیه ،بدترین
روند حرکت��ی این ارز از ماه نوامبر  1999به
شمار میرود.لیر بدترین عملکرد در میان ارز
بازارهای نوظهور را در س��ال جاری دارد.به
گزارش ف��ارس ،کاهش امروز ارزش لیر به
دنبال س��خنان رئیس جمهور ترکیه درباره
افزایش قیمت ارز در این کش��ور اتفاق افتاد.
وی که در نشس��ت کابینه صحبت میکرد،
گفته بود« :ما مصمم هس��تیم که از طریق
سرمایهگذاری ،تولید ،اشتغالزایی ،هر چیزی
را که صحیح اس��ت ،برای کشورمان انجام
دهیم و سیاس��ت اقتصادی ترکیه بر اساس
ص��ادرات بنا نهاده ش��ده اس��ت».به عنوان
دولت��ی ک��ه دارای ش��ناخت و تجربه برای
ن های مالی اس��ت ،ما مصصم به
اداره بحرا 
غنیمت شمردن از فرصت دوران بحرانی که
جهان در آن قرار دارد ،هستیم».
دالیل عمده افزایش مصرف مشترکین
خانگی

مدی��رکل دفت��ر مدیری��ت مص��رف و امور
مش��ترکان توانیر با اش��اره به هشت عامل
مص��رف برق باالت��ر از الگوی مش��ترکان،
گفت :با اس��تفاده از تجهیزات متعارف برقی
میتوان از ات�لاف ان��رژی جلوگیری کرد.
به گ��زارش وزارت نی��رو ،عبداالمیر یاقوتی
با اشاره به عوامل س��وق از خوش مصرفی
به س��مت پرمصرف��ی یا بدمصرف��ی اظهار
ک��رد :ح��دود  ۸۶درصد مش��ترکان خانگی
کمت��ر از  ۳۰۰کیل��ووات س��اعت (مصرف
ت��ا الگوی مصرف در ماهه��ای گرم) در ماه
مصرف میکنند ،بنابراین در صورت توجه به
چگونگی مصرف و البته استفاده از تجهیزات
متعارف برقی ،تمامی مش��ترکان میتوانند
مصرف خود را به گونهای مدیریت کرده که
همواره کمتر از الگو ،برق مصرف کنند.وی
با بیان اینکه عوامل مختلفی باعث میشود
مش��ترکان بیش از س��قف الگ��وی مصرف
اس��تفاده کنند ،اضافه کرد :عواملی همچون
اس��تفاده از تجهیزات ک��م بازده بهخصوص
یخچال ،فری��زر ،اس��تفاده از چند یخچال،
عدم توجه به خاموش کردن تجهیزات برقی
در ص��ورت عدم نیاز به آنها (مثل تلویزیون،
المپ اضافه و کولر) ،استفاده از کولر گازی
در مناطق مرکزی و شمالی کشور و استفاده
از یک انشعاب خانگی برای چند مکان مهم
و تأثیرگذار اس��ت.مدیرکل دفت��ر مدیریت
مصرف و امور مش��ترکان توانی��ر ادامه داد:
اس��تفاده از انش��عاب خانگی برای مصارف
دیگر (از جمله برق عمومی ،چاه آب و …)،
اس��تفاده از تجهیزات خاص ب��رای بیماران
(البته برای بیماران خاص تس��هیالتی دیده
شده است) و استفاده از المپهای پرمصرف
از دیگ��ر عوامل دخی��ل در افزایش مصرف
مشترکان است.
تائید حقوق نجومی در پتروشیمی
امیرکبیر توسط معاون وزیر

معاون اقتصادی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
با بیان اینکه فیشهای نجومی فضای مجازی
فیش نیست ،بلکه گزارش مجموعه دریافتیها
است ،گفت :نهادهای نظارتی وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی هم وارد عمل شدند .به گزارش
فارس ،احمد خانی نوذری امروز در ارتباط زنده
با شبکه خبر در مورد انتشار فیشهای نجومی
از س��ه نفر مدیران پتروشیمی امیرکبیر اظهار
داشت :فیشهایی که در فضای مجازی منتشر
ش��ده حقوق نیس��ت ،بلکه گزارش مجموعه
دریافتیهایی است که نهادهای نظارتی خود
وزارت کار برای بررسی وضع پرداختیها ورود
کرده و آن را به نهادهای قانونی منعکس کرده
اس��ت و لزوم ًا به این معنا نیست که این افراد
هر ماه چنین مبالغی دریافت میکردهاند.وی
اف��زود :مجموعه پرداخ��ت در یک ماه خاص
ممکن اس��ت مرک��ب از مجموعه عملکرد و
س��ایر اقدامات باشد که چنین رقمی را نشان
میدهد.

وزیر نفت گفت :از چند روز گذشته گازرسانی
به صنایع سیمانی کشور محدود شده که البته
این کمبود با سوخت مایع جبران میشود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،اوجی
وزیر نفت تصریح کرد :از چند روز گذش��ته
با افزایش مصرف گاز vدر کشور شروع به
محدود کردن گاز در صنایع سیمانی کرده
ایم که البت��ه این کمبود با س��وخت مایع

جبران شده اس��ت.او افزود :مصرف گاز در
بخ��ش خانگی و تجاری ب��ه بیش از ۵۱۷
میلیون متر مکعب رس��یده که در مقایسه
با س��ال گذش��ته  ۲۲درصد افزایش داشته
است.وزیر نفت گفت :سوخت صنایع قطع
نشده بلکه از گاز به سوخت مایع تبدیل شده
اس��تاوجی بیان کرد :در بحث بهینه سازی
مصرف اقداماتی شروع شده است و افزایش
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تعرفه های مشترکان پرمصرف را در دستور
کار داریم.او ادامه داد :از اول آذر بازرس��ان
از س��اختمان های اداری بازدید داشته اند .
 ۱۴۲۸اخط��ار داده ش��ده و گاز  ۱۲۴اداره
پرمصرف هم قطع شده است.اوجی گفت:
در دوره جدید ،مش��ترکان بخش خانگی از
اول آذر افزایش نرخ گاز خواهند داش��ت و
برای  ۲۵درصد مش��ترکان پرمصرفی که

بال��غ بر  ۵۰درص��د از گاز بخش خانگی را
مصرف می کنند جرائمی در نظر گرفته می
شود.وزیر نفت در پایان گفت :هموطنان با
چند راهکار ساده می توانند در بحث بهینه
س��ازی مصرف اقدام کنند .دمای رفاه بین
 ۱۸ت��ا  ۲۱درج��ه اس��ت و از همه مردم
خواهش می کنم وسایل گرمایشی اضافه
و غیرضروری را خاموش کنند.

هرچه سریعتر باید الگوی کشت با اقلیم متناسب شود

سند ملی آب کجای مناقشات ابی قراردارد

معاون سابق مدیرکل دفتر برنامهریزی کالن آب و آبفای
وزارت نیرو با تأکید بر ضرورت توجه بخش کشاورزی به
«سند ملی آب» گفت :وقت برای انطباق الگوی کشاورزی
با تغییرات اقلیمی بسیار تنگ است و باید هرچه سریعتر
وارد عمل شد .به گزارش تسنیم ،در پی خشکسالیهای
اخیر ،مناقش��ات آبی در فالت مرک��زی ایران به اوج خود
رسیده و در روزهای اخیر شاهد بودیم که در برخی شهرها
از جمله اصفهان و شهرکرد ،مردم برای بیان اعتراض خود
ب��ه موضوعات مرتبط با آب به خیاب��ان آمدند و مردم هر
شهر ،از منظر خود به موضوع تخصیص آب توجه میکنند.
یکی از مس��ائل مهمی که موضوع آب و تخصیصهای
آن را محور مناقشات جاری کرده ،بحث کشاورزی است.
همانطور که در اصفهان ش��اهد بودیم محور گردهمایی
مردم در بستر خشک زایندهرود ،کشاورزان شرق اصفهان
بودند .از این رو با یکی از کارشناس��ان ارشد حوزه آب که
س��الها در وزارت نیرو مس��ئولیت داشته در این زمینه به
گفتوگو پرداختهایم.هدایت فهمی» ،کارشناس ارشد حوزه
آب در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم ،اظهار داشت:
این موضوع که الگوهای کشت با تغییرات اقلیمی کشور
همخوانی و انطباق ندارد ،یک آس��یب جدی برای بخش
کش��اورزی بوده اس��ت.وی افزود :طی بیش از یک دهه
گذشته تالش شده بود که این موضوع مهم در برنامههای
چهارم ،پنجم و شش��م توسعه به عنوان احکام برنامه مد
نظر قرار گیرد تا بخش آب ،کشاورزی و محیط زیست با
تغییر اقلیم منطبق باشند و سازگاری پیدا کنند؛ منتها این
موضوع در مراحل باالتر مثل س��ازمان برنامه و بودجه و
مجلس نادیده گرفته شد.
 به بحث مهم تغییر اقلیم بیتوجه بودهایم


فهمی خاطرنش��ان کرد :تاکنون بحث تغییر اقلیم چندان

حاکمیتی برای س��امان بخشی این موضوع استفاده کرد
یا خیر ،گفت :مش��اهدات و تجربه بنده به عنوان کسی
که س��الها در حیطه آب فعالیت کردهام این اس��ت که
متأسفانه در دوران گذش��ته با تغییر دولتها ،برنامههای
قبلی هم به راحتی کنار گذاشته میشد و شیوهای جدید
در دستور کار قرار میگرفت و همین موضوع آسیبهای
فراوانی به بخش کش��اورزی و تخصی��ص آب آن وارد
کرده اس��ت.معاون س��ابق دفتر برنامهریزی آب و آبفای
کش��ور همچنین با اش��اره به این که دولتها نباید چرخ
را از ن��و اختراع کنند و برنامهه��ای قبلی را به کلی کنار
بگذارند ،چرا که این موضوع برای کشور یک آفت است،
گفت :به نظر من ،وقت بسیار تنگ است و باید در زمینه
انطباق الگوی کشاورزی با تغییرات اقلیمی هرچه سریعتر
وارد عمل ش��د و با تغییر رویکرد از «حکمرانی مبتنی بر
عمران و رشد» به «حکمرانی مبتنی بر پایداری» دست
به تغییر زد.

جدی گرفته نش��ده و بر این اس��اس هیچ برنامه مدون و
مشخصی شکل نگرفته است و هیچکدام از دستگاههای
مرتبط که به هر نحوی متأثر از تغییرات اقلیمی هستند ،در
این زمینه اندیشه درخور و اقدام قابل توجهی در کارنامه
خود ثبت نکردهاند.معاون سابق مدیرکل دفتر برنامهریزی
کالن آب و آبف��ای وزارت نی��رو افزود :ع�لاوه بر این در
بخش کشاورزی سندی وجود دارد به نام «سند ملی آب»
که میزان و الگوی مصرف آب کشاورزی در آن پیشبینی
شده است و میتوان گفت سندی قابل اتّکاست و الگوی
کش��ت را در مناطق مختلف و ب��ر پایه نوع اقلیم و خاک
موج��ود و تغییرات اقلیمی آینده مد نظر قرار داده که باید

هم اکنون نیز این س��ند جدی گرفته شود.فهمی با تأکید
بر اینکه اگر ضمانت اجرایی این س��ند ارائه شود ،میتوان
مشکل آبی بخش کشاورزی کشور را تا حدود زیادی حل
کرد ،گفت :متأسفانه در همین شرایط هم مشاهده میکنیم
که فیالمثل در منطقهای که آب کافی ندارد ،برنج کشت
میش��ود و یا محصوالت زراعی و باغی تولید میشود که
ارزش اقتصادی باالیی ندارند.

 وقت برای انطباق الگوی کشاورزی با تغییرات اقلیمی

بسیار تنگ است

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در ساختار جدید دولت
به عنوان متولی اصلی آب کشاورزی ،میتوان از ابزارهای

 بخش کشاورزی نمیتواند به تغییرات اقلیم بیتفاوت

باشد

وی افزود :ما همیش��ه به رشد و یا اعداد تکیه کردهایم و
از نظرمان این سرفصلها مهمتر بوده ،در حالی که برخی
از این اقدامات چه بس��ا مخرب محیط زیست بودهاند و یا
به منابع آبی کش��ور خس��ارت وارد کردهاند.وی ادامه داد:
ش��یوهای که به طور عام در بخش کشاورزی ایران وجود
دارد به صورت مدیریت بحرانی و موقت است که به حتم
کارایی الزم را نخواهد داش��ت و باید با توجه به تغییرات
اقلیمی آیندهنگرانه باش��د و نه مقطعی.معاون سابق دفتر
برنامهریزی آب و آبفای وزارت نیرو خاطرنشان کرد :تغییر
اقلیم یک واقعیت اس��ت که بخش کش��اورزی حتی اگر
بخواهد هم نمیتواند نسبت به آن بیتفاوت باشد.

قبض گاز  ۷۶درصد مشترکان با نرخ سال  ۹۴محاسبه میشود

چنانچه مشترکان خانگی گاز در ماههای سرد
س��ال (  16آبان تا  15اسفند) مصرف خود را
نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش دهند
به ازای هر واحد درصد کاهش  3درصد روی
کل قبض از تخفیف و پ��اداش صرفهجویی
برخوردار خواهند ش��د که تا سقف  45درصد
از کل گازبهای صورتحساب آن دوره را شامل
میشود .به گزارش خبرنگار ایلنا ،وزیر نفت
روز یکشنبه هفته جاری ( 30آبان ماه) اعالم
کرد که از ابتدای آذر تعرفه گاز مشترکانی که
الگوی مصرف را رعایت نکنند ،افزایش پیدا
میکند.اوجی خاطرنشان کرده است :گازبهای
مش��ترکان به ص��ورت پلکان��ی و در  12پله

پرمصرفها چقدر جریمه میشوند؟

محاسبه میشود ،به این ترتیب مشترکانی که
در  3پله اول هستند همان قیمت گاز پارسال
را میپردازند و مش��ترکان پر مصرف و خارج
از الگ��وی مصرف به صورت پلکانی ش��امل
جریمه میشوند.او با تاکید بر اینکه بیشترین
یارانه انرژی را مش��ترکان پر مصرف دریافت
میکنند ،گفته اس��ت :مبنای افزایش تعرفه
گاز مشترکان پرمصرف ،قیمت گاز صادراتی
نیست .در حال حاضر  25.4میلیون مشترک
گاز در کش��ور وجود دارد که از این تعداد که
 24درصد مش��ترکین پرمصرف و  76درصد
مطابق الگو گاز مصرف میکنند ،در واقع 12
پله مصرف داریم که  76درصد مشترکین در

 3پل��ه اول و  24درص��د نی��ز در پله چهارم
تا دوازدهم مصرف قرار دارند.بر اساس برنامه
جدید تعرفهها فق��ط پرمصرفها( 24درصد
مش��ترکین) مشمول تغییر در صورتسحاب و
جریمه میشوند و  76درصد مشترکین هیچ
تغییری را در قبوض خود مش��اهده نخواهند
کرد .یادآور میشود؛ از سال  94تاکنون هیچ
تغییری در تعرفهها اعمال نش��ده به عبارت
دیگ��ر قبوض س��ه پله اول با نرخ گاز س��ال
 94محاس��به میشود ،اما از پله چهارم تا پله
دوازدهم هر پله  40درصد به تعرفهها اضافه
میش��ود ،به این ترتیب تعرف��ه پله دوازدهم
رقم قابل توجهی خواهد بود که البته به گفته

وزیر مبنا نرخ صادرتی گاز نیست.این گزارش
حاکی است؛ چنانچه مشترکان خانگی گاز در
ماههای س��رد س��ال (  16آبان تا  15اسفند)
مصرف خود را نسبت به دوره مشابه سال قبل
کاهش دهند به ازای هر واحد درصد کاهش
 3درص��د روی کل قبض از تخفیف و پاداش
صرفهجویی برخوردار خواهند شد که تا سقف
 45درصد از کل گازبهای صورتحس��اب آن
دوره را شامل میشود .بر این اساس مشترکان
صنایع با مصرف ب��االی گاز مصارف بزرگ
دارند نیز در صورت کاهش مصرف مشمول
تش��ویق خواهند شد البته منوط به این است
که شرکت ملی گاز این مشترکان تقاضا کرده

باش��د مصرف خود را کاهش دهند ،یعنی اگر
این مش��ترکان در بازه زمان��ی  16آبان تا 15
اسفند حداقل برای  5روز متوالی رقم مصرف
را نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل کاهش
دهند متناس��ب با میزان کاهش تا  10درصد
تخفیف در کل گازبها صورتحس��اب دریافت
خواهند کرد البته به شرط اینکه سوخت مایع
نیز مصرف نکنند ،به بیان دیگر در کل باید در
مصرف سوخت صرفهجویی کرده باشند.یادآور
میشود؛ خانوارهای محروم و کمدرآمد هم که
شامل مشترکین تحت پوشش کمیته امداد و
بهزیستی نیز میشود ،قبوض خود را با تعرفه
صفر دریافت خواهند کرد.

 ۹پیشنهاد عملیاتی دیوان محاسبات به وزارت نفت

رئیس کل دیوان محاس��بات کشور در نشستی با وزیر
نفت با اشاره به کاهش محسوس سهم نفت و سرمایه
گذاری های آن حوزه در اقتصاد کشور ،خواستار برنامه
ری��زی الزم جهت تحقق اهداف و تکالیف قانونی این
وزارتخانه ش��د .به گزارش تسنیم به نقل از دفتر روابط
عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور ،دومین
جلسه از سلسله نشست های تخصصی دیوان محاسبات
و وزرای دولت سیزدهم با حضور مهرداد بذرپاش ،علی
کامیار و س��ایر مقامات این س��ازمان ،نمایندگان دیگر
دستگاههای نظارتی و همچنین جواد اوجی وزیر نفت و
معاونین این وزارتخانه برگزار شد.مهرداد بذرپاش رئیس
کل دیوان محاس��بات کشور در این نشست با اشاره به
کاهش محس��وس سهم نفت و س��رمایه گذاری های

مدیرعامل بورس انرژی ب��ا بیان اینکه در
کش��ورهای تولیدکننده گاز صنایع بزرگ از
طریق این بازار میتوانند گاز مورد نیازشان
را تامی��ن کنن��د و از طری��ق ابزارهای آتی
ریسک را مدیریت کنند ،گفت :اگر بازار گاز
تش��کیل شود ،میتوان در بحث صادرات و
واردات گاز در چارچ��وب بخش خصوصی
کار کرد .به گزارش فارس علی نقوی امروز
در نشست چشمانداز فوالد ایران ،فرصتها
و چالشها اظهارداش��ت :یکی از بزرگترین
چالشه��ا در صنعت ف��والد ،تامین انرژی
مورد نیاز برای تولید فوالد در کشور است و
بنابراین یکی از مباحث در وزارت صمت و
بورس انرژی این است که بتوان زیرساختی
را برای صنایع بزرگ کش��ور فراهم کرد تا
ب��رق و گاز پایدار را تامین کنند .وی افزود:
ابزاره��ای مال��ی اس��تانداردی در ب��ورس

آن حوزه در اقتصاد کش��ور ،خواستار برنامه ریزی الزم
جهت تحقق اهداف و تکالیف قانونی این وزارتخانه شد.
بانکرینگ (سوخت رسانی به کشتی ها) ،کاهش تلفات
انرژی در بخش س��اختمان ،ایجاد ظرفیت پاالیش به
مقدار  2میلی��ون و  700هزار بش��که در روز  ،افزایش
ظرفیت تولید محصوالت پتروش��یمی ب��ه میزان 100
میلیون تُن ،احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به
شهرها و روستاها و توسعه و تجهیز مدارس از مهمترین
توصیههای ارائه شده به وزارت نفت در این جلسه بود.
گفتنی است دیوان محاسبات کشور ،پیرامون توسعه در
بخش نفت و گاز همسو با تحقق برنامههای وزیر نفت
پیش��نهادهای زیر را به عنوان اقدامات اولویتدار ارائه
نمود1:گازرس��انی به مش��ترکین روستایی و شهرهای

کوچ��ک و مرزی2/انتقال و توس��عه فناوری در بخش
باالدس��تی3/افزایش س��طح تولید در میادین مشترک
گازی4/راه ان��دازی مجتمع های بزرگ پتروش��یمی با
سرمایه گذاری غیردولتی5/افزایش ظرفیت تولید نفت
خ��ام میادین مش��ترک نفتی6/اجرای خط گازرس��انی
سراس��ری و صادرات گاز به کش��ورهای همس��ایه7/
توسعه پاالیش��گاه ها همچون س��تاره خلیج فارس و
افزایش ظرفیت پاالیش��ی با رفع تنگناهای عملیاتی8/
کمک به پروژهه��ای عامالمنفعه نفت و گاز در مناطق
محروم کش��ور9/کاهش هدر رفت گاز طبیعی .در ادامه
این نشس��ت ،نمایندگان سایر دستگاه های نظارتی به
تخلفات ،انحرافات ،ترک فعل ها ،چالش های مستمر و
نقاط ضعف و قوت وزارت نفت و دس��تگاه های تابعه از

پیشنهاد تاسیس بازار گاز برای صنایع

کاالی دنیا برای این مس��اله وجود دارد اما
این موضوع مس��تلزم هم��کاری نهادهای
متولی انرژی کش��ور از جمل��ه وزارت نفت
و برخی ش��رکتها است .مدیرعامل بورس
انرژی گفت :ل��ذا یکی از بحثهایی که به
جد پیگیر آن هس��تیم و مطالع��ات آن نیز
انجام شده است و در اختیار وزارت نفت نیز
قرار دادهایم راهاندازی بازار نفت در کش��ور
اس��ت و در تمام کشورهایی که صادرکننده
و تولید کننده نفت هس��تند بازار نفت وجود
دارد ک��ه صنایع بزرگ از طری��ق این بازار
میتوانند گاز مورد نیازشان را تامین کنند و
از طریق ابزارهای آتی ریس��ک را مدیریت
کنند و اگر به هر دلیل مش��مول قطعی گاز
ش��دند طبق قراردادهای بورس جرایم را از
عرض��ه کننده دریافت کنن��د .نقوی اظهار
داش��ت :این در حالی اس��ت که اکنون این

مکانیس��م در کش��ور وج��ود ن��دارد و نهاد
متول��ی انرژی به راحت��ی تصمیم میگیرد
ک��ه گاز صنایع و نفت خانوارها را قطع کند
بهطوری که در خصوص برق این مس��اله
وجود داشت و حتی برقی که برخی صنایع
از ب��ورس خریداری کرده بودند قطع ش��د.
وی تصریح کرد :باید به صنعت برق و گاز
نی��ز مانن��د صنعت فوالد نگاه ش��ود و باید
در م��ورد نحوه قیمتگ��ذاری آن بازنگری
انجام ش��ود.مدیرعامل بورس انرژی افزود:
در صنع��ت ب��رق حدود  60درصد توس��ط
بخ��ش خصوص��ی انج��ام میش��ود و 30
درصد مصرف برق کش��ور توس��ط مصرف
کنندگان بزرگ صنعتی انجام میش��ود که
با یک مکانیسم میتوان سوخت نیروگاهها
را به صورت یارانهای داد و برق پایداری را
نیروگاههای بخش خصوصی تولید کنند و

قبیل ضعف در تدوین و اعمال ساختار حاکمیتی و بودجه
ریزی در وزارت نفت ،ناکارآمدی در پیشبرد طرح های
فناورانه صنعت نفت و رعایت ننمودن قوانین حاکم بر
خصوصی سازی و واگذاری بنگاه های اقتصادی و اجرا
نکردن قوانین و مقررات مرتبط یا تعلل و تاخیر در اجرای
آنها و فقدان برنامه ریزی جامع نیز اشاره کردند.در بخش
دیگری از این نشس��ت ،جواد اوج��ی از اقدامات دیوان
محاسبات کشور در تهیه و ارائه پیشنهادهای کاربردی
و نگاه فناورانه و مردم پایه تقدیر و تش��کر کرد.در عین
حال ،وزیر نفت خواس��تار همراهی دیوان محاسبات و
سایر دس��تگاههای نظارتی جهت پیشبرد هرچه بیشتر
اقدامات و پشت سر گذاشتن مشکالت معیشتی و موانع
اقتصادی ،جهت خدمت بیشتر به مردم شد.

در اختی��ار صنایع بزرگ ق��رار دهند .نقوی
با بیان اینک��ه گاز انحصارا در اختیار دولت
اس��ت ،گفت :اگر بازار گاز تش��کیل شود و
دولت کمی تصدیگری خود را در این زمینه
بردارد میتوان در بحث صادرات و واردات
گاز در چارچ��وب بخش خصوصی کار کرد.
مدیرعامل بورس انرژی اظهار داشت :نکته
بس��یار مه��م در مورد گاز صنای��ع ،گواهی
صرفهجویی انرژی اس��ت .صنایع بزرگ ما
مق��داری باالتر از اس��تاندارد مصرف دارند
در چارچوب آئیننامه بهینهس��ازی مصرف
انرژی ابزاری با عنوان گواهی صرفه جویی
انرژی تعریف ش��ده که براساس آن صنایع
بزرگ میتوانن��د تکنولوژیای که مصرف
گاز آنه��ا را کاه��ش میده��د در صنع��ت
خ��ود بکارگیرند و در یک دوره زمانی س��ه
س��اله به تصویب کمیس��یون صرفه جویی

ان��رژی ،س��وخت صرفهجویی ش��ده را در
اختیار خودش��ان قرار دهند .نقوی با اشاره
ب��ه چالش بوجود آمده گف��ت :وزارت نفت
اج��ازه صادرات ای��ن خوراک را ن��داده اما
ب��ا پیگیریه��ا در ت�لاش هس��تیم تا این
گواهیها اجازه صادرات داش��ته باشند .وی
افزود :با اس��تفاده از ابزارهای آتی و مشتقه
در ب��ازار گاز و برق و همچنین اس��تفاده از
اب��زار گواهی صرف��ه جوی��ی میتوانیم در
کنار صنایع بزرگی مثل فوالد قرار داش��ته
باش��یم تا نسبت به تامین انرژی پایدارشان
اطمینان خاطر بیش��تری داشته باشند ولی
این ب��ه تنهای��ی در اختیار ب��ورس انرژی
نیست بلکه نهاد متولی انرژی در این زمینه
باید همراه ش��ود و بخش��ی هم به صنایع
برمیگردد تا ای��ن مطالبه را از وزارت نفت
داشته باشند.
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اخبار
مولدسازی اموال و داراییهای دولتی
کمهزینهترین روش تامین بودجه

سخنگوی اقتصادی دولت اظهارکرد :اکنون
کش��ور نیازمند آن اس��ت که آژیر بیدارباش
ب��رای اس��تفاده از همه ظرفیته��ای راکد
اموال و داراییهای دولتی و ش��فافیت آنها
به ص��دا در بیاید .س��ید احس��ان خاندوزی
در جلس��ه س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت
گفت :در این جلس��ه به یکی از لوازم رش��د
اقتصادی و پویایی اقتص��اد ملی اختصاص
پیدا کرد و آن مسئله مولدسازی داراییهای
دولتی است.وی با تاکید بر ضرورت حرکت
به س��مت مدیریت بهینه و اقتصادی اموال
و داراییه��ای دولت��ی و خاتم��ه دادن ب��ه
س��الها س��وءمدیریت در این زمین��ه عنوان
کرد :افزایش بازده��ی داراییهای دولت با
اقس��ام و انواع صورتهایی ک��ه دارد را در
دس��تور کار قرار داده ایم.خاندوزی با اشاره
به س��الگرد فرمایش رهب��ر انقالب خطاب
به ش��ورای هماهنگی اقتصادی س��ران قوا
در س��ال  ۱۳۹۹افزود :مس��ئله مولدس��ازی
داراییها و فروش اموال مازاد و راکد دولتی
در جلس��ه س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت
مطرح ش��د و رئیسجمهور تاکید کردند که
همه دس��تگاههای اجرایی الزم اس��ت که
در زمین��ه فروش و مولدس��ازی اموال مازاد
و راک��د به ط��ور جدی و اجرای��ی با وزارت
امور اقتصادی و دارایی همکاری حداکثری
داشته باشند.خاندوزی از شناسایی پنج دسته
مانع برای مولدس��ازی اموال و داراییهای
مازاد دولتی خبر داد و این پنج دس��ته را به
ترتیب ش��امل موانع شناس��ایی دقیق تمام
ام��وال م��ازاد و راکد دولت در اس��تانها و
عدم ش��فافیت در این خصوص ،دشواری در
صدور مجوز مولدسازی این داراییها ،شیوه
ه��ا و چارچوب قیمتگذاری و ارزشگذاری
داراییهای دولت برای عدم سوءاس��تفاده از
بیتالمال ،شیوههای مدرن و کارآمد فروش
و مولدس��ازی داراییه��ای دول��ت و موانع
نظارتی و قضائی که پیش روی مولدس��ازی
داراییهای دولت است ،عنوان کرد.
بورس دوباره عقب نشست

شاخص کل بورس نتوانست کانال یک میلیون
و  ۴۰۰ه��زار واحد را حفظ کن��د و در جریان
معامالت امروز با بیش از  ۱۰هزار واحد کاهش
دوباره به کانال یک میلیون و  ۳۰۰هزار واحد
عقبگرد کرد.به گزارش ایس��نا ،شاخص کل
بورس دیروز ب��ا  ۱۰هزار و  ۴۴۵واحد کاهش
رقم یک میلیون و  ۳۹۴هزار واحد را ثبت کرد.
شاخص کل با معیار هم وزن هم  ۱۵۷۰واحد
کاهش یافت و به رقم  ۳۸۳هزار و  ۴۷۰واحد
رس��ید.معاملهگران این بازار  ۴۷۹هزار معامله
به ارزش  ۳۴ه��زار و  ۴۴۵میلیارد ریال انجام
دادند ۱۳۳.نماد بورسی مثبت و  ۲۵۱نماد منفی
بودند ک��ه از میان آنها فوالد مبارکه اصفهان،
س��رمایه گ��ذاری تامی��ن اجتماع��ی ،صنایع
پتروش��یمی خلیج فارس ،پتروشیمی پردیس،
بان��ک ملت ،پاالیش نفت ته��ران و پاالیش
نفت اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین
تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.شاخص کل
فرابورس هم دوباره به کان��ال  ۱۹هزار واحد
س��قوط کرد و با  ۱۸۱واحد کاهش در رقم ۱۹
هزار و  ۹۶۷واحد ایستاد.معاملهگران این بازار
 ۲۹۱ه��زار معامله ب��ه ارزش  ۹۴هزار و ۷۸۸
میلیارد ریال انجام دادند.
سراب وام  ۱۰۰میلیونی
پیش روی بورسیها؟!

ش��اید ارائه وام  ۵۰ت��ا  ۱۰۰میلیون تومانی،
عجیبترین وعدهای باشد که طی یک سال
گذشته به س��هامداران بورسی برای جبران
خس��ارت آنها داده ش��ده اس��ت؛ وعدهای
که حتی مش��خص نیس��ت قرار است از چه
محل��ی تامین ش��ود و به زعم کارشناس��ان
بیشتر همانند سرابی است که قرار نیست به
چشمهای برسد!به گزارش ایسنا ،چند روزی
میش��ود که موضوع "پیشنهاد پرداخت وام
۱۰۰میلیونی قرضالحس��نه به س��هامداران
متض��رر ب��ورس" از س��وی نایبرئی��س
کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
مطرح ش��ده است.آنطور که در خبرها آمده،
محمد خدابخش��ی از پیش��نهاد پرداخت وام
 ۵۰تا  ۱۰۰میلیونی به س��هامداران خُ رد در
قبال قرارگرفتن س��هام بهعنوان وثیقه خبر
داده و اعالم کرده است که با توجه به ضرر
س��هامداران حقیقی خرد در بازار سرمایه ،در
جلسه با رئیس سازمان بورس پیشنهاد دادم
در قبال ارزش تابلو س��هامی بهعنوان وثیقه
لحاظ ش��ود ،تا وام قرضالحسنهای بین ۵۰
تا صد میلیون تومان به آنها پرداخت شود.

