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اقتصادی
طی یکسال اخیر رخ داد

افزایش  61درصدی
قیمت بنزین در آمریکا

طبق گزارش رســانهها ،طی یکسال اخیر قیمت
بنزین 61درصد افزایش یافته است.
به گزارش فارس به نقل از رویترز ،آمریکا بیشــتر از هر
کشــور دیگری در جهان بنزین مصــرف میکند و افزایش
قیمت آن طی ماههای گذشته به یکی از نگرانیهای جدی
مردم این کشور بدل شده است.
کاخ ســفید شب چهارشــنبه از برنامه خود برای عرضه
 50میلیون بشکه نفت خام از ذخایر استراتژیک خود با هدف
پایین آوردن قیمت در بازار جهانی خبر داد.
در حالی که یک سال پیش متوسط قیمت هر گالن بنزین
در آمریکا  2.11دالر بود ،حاال این رقم به  3.4دالر افزایش
یافته که درواقع در  12ماه  61درصد رشــد کرده اســت و
همین مسئله شرایط را برای مردم سخت کرده است( .یک
گالن معادل  3.78لیتر است)
پیشبینی میشــود در طول تعطیالت عید شکرگزاری
 48.3میلیون نفر در آمریکا به مسافرت بروند که نسبت به
سال گذشته  4میلیون نفر افزایش خواهد یافت.
البته در جوالی ســال  2008متوسط قیمت بنزین در
آمریکا به  4.11دالر رســیده بــود و بنابراین قیمت کنونی
باالترین قیمت بنزین در تاریخ آمریکا نیســت ،اما این روند
افزایش قیمت طی چند ماه گذشــته در تاریخ انرژی آمریکا
تقریبا بیسابقه بوده است.
افزایــش قیمت بنزین در آمریکا دالیل مختلفی دارد که
بنا بر اعالم وزارت انرژی این کشــور افزایش قیمت نفت در
بازار جهانی یکی از اصلیترین دالیل این مسئله است .البته
نقش عرضه و تقاضا در بازار را نمیتوان نادیده گرفت.
همچنین عوامل دیگــری نظیر بازاریابی ،حوزه توزیع و
اضافه کردن مواد دیگر در بنزین نیز از جمله مواردی است
که باعث رشد قیمت آن در بازار آمریکا شده است.
تام کلوزا ،کارشــناس ارشــد موسســه اویــل پرایس
اینفورمیشــن ،میگوید :قیمت تمام این عوامل نیز افزایش
یافته است.
کلوزا میگوید :بنزینی که مردم استفاده میکنند شامل
 8تا  9ماده اســت که قیمت تمام آنها طی ماههای گذشته
رشد کرده است.
 17درصد قیمت بنزین در آمریکا مربوط به مالیات است،
از یک طرف  18ســنت مالیات فدرال دریافت میشود و از
سوی دیگر به طور متوسط  30درصد مالیات و عوارض ایالتی
در قیمت بنزین دیده شده است .البته این رقم در ایالتهای
مختلف متفاوت است به گونهای که مثال در ایالت کالیفرنیا
 58.76سنت و در ایالت مریلند  36.29سنت است.
آزادســازی بخشــی از ذخایر اســتراتژیک نفت آمریکا
کــه معــادل  50میلیون بشــکه خواهد بود ،بعید اســت
بتوانــد بــه پایین آمــدن قیمــت بنزین بــرای تعطیالت
شــکرگزاری که مــردم آمریکا میخواهند به ســفر بروند،
منجر شــود .دلیل این مســئله این اســت که چندین روز
طــول خواهد کشــید تا این نفت به پاالیشــگاهها برســد
و شــاهد افزایش عرضــه بنزین و پایین آمــدن قیمت آن
در آمریکا باشیم.
لوئیس دیکســون ،کارشــناس موسسه ریســتاد انرژی
میگوید :بعید است که رانندگان آمریکایی در آینده نزدیک
شاهد پایین آمدن قیمت ناشی از اجرای این سیاست باشند،
مگر اینکه دولت بایدن به سمت آزاد کردن ذخایر استراتژیک
بنزین برود.

سخنگوی صنعت برق:

هیچ مشکلی برای تأمین برق کشور
وجود ندارد

مدتی اســت که در برخی از مناطق کشور شاهد
خاموشیهای پراکنده و جزئی هستیم که طبق گفتههای
سخنگوی صنعت برق علت آن بروز حوادث روی شبکه
گسترده برق است و به لحاظ تولید برق در حال حاضر
هیچ مشکلی برای تامین برق کشور وجود ندارد.
توگو با ایسنا ،با بیان اینکه
مصطفی رجبی مشهدی در گف 
شــبکه برق کشور در شرایط پایدار است و هیچ مشکلی برای
تامیــن برق وجود ندارد ،اظهار کرد :در حال حاضر هیچگونه
محدودیت تولید و یا محدودیت ناشــی از کمبود سوخت در
نیروگاه که منجر به خاموشــی در سطح کشور شده باشد را
نداریم.
وی درباره خاموشهای جزئی و پراکنده در ســطح کشور
گفت :ممکن است حوادثی به صورت جزئی در برخی از نقاط
شبکهها منجر به خاموشیهای مقطعی و پراکنده شود که در
سریعترین زمان نیز توسط همکاران برطرف میشود.
مدیرعامل شــرکت مدیریت شــبکه برق ایران از پر بودن
 ۵۲درصــد مخازن نفــت گاز نیروگاههای حرارتی خبر داد و
گفت :در حال حاضر روند سوخترسانی به نیروگاهها مناسب
بوده و انتظار میرود تحویل گاز با همکاری مشترکان گاز در
بخش خانگی و تجاری بیشــتر شــده تا ذخیره سوخت مایع
بیشتری برای روزهای سرد پیش رو ذخیره گردد.
رجبی مشــهدی با بیان اینکه سوخت اصلی نیروگاههای
حرارتی که تأمینکننده اصلی برق کشور هستند ،گاز است و
پس از آن سوخت نفت گاز به عنوان سوخت پشتیبان استفاده
میشود ،گفت :اکنون ذخیره سوخت نیروگاهها مناسب است و
باید سوخترسانی به طور مستمر و بهاندازه نیاز تامین گردد.

ســند کمپانی خودرو ســواری ام.وی.ام مدل  1395شــماره انتظامی
 718ص  31ایران  31شماره موتور  MVM484FBDF004564شماره
شاسی  NATGBAYL3F1004521به نام عصمتاله شامرادی شماره ملی
 5929629706مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.
دفترچــه ثبــت ســاعت تردد
اتوبوسرانی صادره از پلیس
راه خرمآباد بــه نام اینجانب
مهدی معتمدی فرزند حسین
شماره ملی 4071444762
در مورخــه 1400/8/25
مفقود گردیده از درجه اعتبار
ساقط است.

برگ ســبز و ســند کمپانی و کارت
مشخصات خودرو وانت مزد B2000I
بــه شــماره پــاک  128ص 43
ایــران  24بــه رنــگ نقرهآبــی
مــدل  1389و شــماره موتــور
 FE555239و شــماره شاســی
 NAGDPX2PC19E32207مفقــود
شــده و از درجــه اعتبــار ســاقط
میباشد.

ســند و فاکتور فروش و نامه فک رهن
و برگ سبز و کارت مشخصات خودروی
سواری جک  S5اتوماتیک با شماره شاسی
 NAKSH7329HB149137و شــماره
موتــور  HFC4GA31DH0013123به
شــماره پــاک  526ق  -56ایران 14
به مالکیت آقای محمود اســدی مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز)
کامیــون بــاری فلــزی بنــز WH 1924
مــدل  1395به رنــگ نارنجــی روغنی به
شــماره انتظامــی  486ع  25ایران  83و
شماره شاسی NAB374436GA000905
و شماره موتور  33594010127570به
نام محمدکاظم امیری قرقانی به شماره ملی
 2297829876مفقود شــده و از درجه
اعتبار ساقط است.

معاون وزیر کار:

حقوقهای غیرقانونی مدیران باید برگردد
و متخلفان هم تنبیه شوند

معــاون وزیر کار گفت :در بســیاری از
شرکتهای تابعه صندوقهای بازنشستگی و
یا بانکهای عمومی مشکل حقوق نامتعارف
را در سطوح غیرمدیریتی داریم به ویژه در
سطوحی که غیر از هیأت مدیره قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری مهر ،احمد خانی نوذری
در پاســخ به این پرسش که ســه نفری که فیش
حقوقی آنها منتشر شد آیا اخراج شدهاند ،توضیح
داد :تیم جدید که در وزارت تعاون مســتقر شده
شروع به بررسی وضعیت پرداختها کرده است و
این اخراجها فقط به خاطر حقوق نجومی نبوده بلکه
هم پرداختهای غیرمتعارف صورت گرفته و هم به
دلیل سایر اقدامات مدیریتی تصمیم به جابهجایی
این افراد گرفته شده است.
وی گفت :البته بازرسی ویژه مستقر شده و همه
پرداختهای غیرمتعارف را در حال احصا هستیم.

بخشهایــی کــه غیرقانونی پرداخت شــده را به
نهادهای نظارتی منعکس میکنیم و بخشهایی که
طبق قانون پرداخت شده در حال رفع خأل قانونی
آن هستیم که این پرداختها هم به وسیله ایجاد
وحدت رویه به انصاف نزدیکتر شود.
معاون اقتصادی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
ادامه داد :وزیر تعاون ،مصوب و به صندوقها اعالم
کــرد که حقوق افــراد را باید اعالم کنند و پس از
اینکه این حقوقها گزارش شــد نشــانی از اینکه
پرداختهای غیرمتعارف بوده وجود ندارد اما مشکل
این است که برخی از پرداختها در قالب سکه طال
یا کارت هدیه و یا بودجههای محرمانه انجام شده
است و همه اینها باید گزارش شود.
خانی نوذری در مورد اینکه آیا فقط این سه نفر
دارای حقوق نامتعارف هستند ،خبر داد :متأسفانه
در بســیاری از شــرکتهای تابعــه صندوقهای

بازنشســتگی و یا بانکهای عمومی این مشکل را
در سطوح غیر مدیریتی داریم به ویژه در سطوحی
که غیر از هیئت مدیره قرار دارند.
وی در مــورد اینکــه آیا حقوق این ســه نفر
 ۲۱۵میلیــون و  ۱۵۰میلیون و  ۸۰میلیون بوده
اســت ،بیان کــرد :این مبالغ فیش نیســت بلکه
مجموعهای از دریافتیها در یک ماه است که ممکن
است سه ،چهار و یا شش ماه پاداش تصویب کردند
و در یــک ماه خاص در قالب کارت هدیه به افراد
پرداخت شده است که باعث شده در یک ماه یک
رقم نجومی واریز شود و فیش نبوده ،بلکه دریافتی
افراد بوده اســت .به طور معمول میانگین دریافتی
افراد باالتر از رقم سقف مجاز قانونی بوده است در
حالی که این ســقف مجاز در مورد اعضای هیئت
مدیره رعایت شود.
این مســئول در مورد اینکه سقف مجاز قانون

چقدر اســت ،گفت :قانون در مــاده  ۸۴میگوید
حداکثــر حقــوق  ۱۰برابر حداقــل حقوق یعنی
حدود  ۳۳میلیون تومان اســت ،اما تصریح قانون
فقــط برای اعضــای هیئت مدیــره ،هیأت عامل
و مدیرعامل است.
خانی نــوذری در مورد اینکــه اعضای اصلی
شــرکت حداکثــر  ۳۳میلیون تومــان میگیرند،
امــا نفــرات پایینتر چندین برابــر آن میگیرند،
عنوان کرد :بله ،متأســفانه این افــراد ارقام باالتر
میگیرند .بخشــی از این دریافتیهــا غیرقانونی
اســت که به مراجع قانونی منعکس شــده و باید
مبالــغ غیرقانونی دریافتی برگردد و خود افراد هم
تنبیه شوند و مسائل آنها پیگیری شود .یک بخش
هــم قانونی اســت که پیگیری میکنیم مشــکل
ضوابط قانونی رفع شــود تــا حقوق افراد منصفانه
شود.

مدیریت بازار ارز ،انتظار مردم از بانک مرکزی

گروه اقتصادی -
در حالی که نرخ ارز روند افزایشی جدیدی
به خود گرفته است ،مردم از بانک مرکزی انتظار
دارند برای مقابله با این روند و مدیریت بازار
اقدام شایستهای انجام دهد.
روز گذشته بازار ارز درگیر التهاب شد .نرخ دالر
بــا یک و نیم درصد افزایــش از مرز  29هزار تومان
گذشت .نرخ یورو هم با افزایش یک درصدی به 32
هزار و  500تومان رسید و سایر ارزها به همینترتیب
در حدود یک و نیم درصد نســبت به روز سهشنبه
افزایــش یافتند .در این بیــن دالالن هم از فرصت
اســتفاده کرده و در فضای مجــازی نرخ دالر را هر
رقمی که خواستند اعالم کردند.
دالیل مختلفی برای تحوالت ارزی چهارشــنبه
اعالم شــد که در صدر آنهــا ،اظهارات تحریکآمیز
مدیرکل آژانش بینالمللی انرژی اتمیدرباره بینتیجه
بودن نتایج سفرش به ایران و گمانهزنی درباره نتیجه
جلسه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمیدر
وین قرار داشت.
محرک دیگــر بازار ،گمانهزنی درمورد جلســه
دیروز ستاد تنظیم بازار بود که تحتالشعاع موضوع
داغ این روزهــا یعنی تعیین نرخ فروش کارخانهای
خودروهــای داخلی بود ،با این حال برخی نمادهای
خودرویی بورس به صف خرید نشســتند تا حرف و
حدیثها پیرامون افزایش نرخ فروش خودروسازان
جدیتر شود .در نهایت هم تصمیم مشخصی از این
جلسه مخابره نشد و فعاالن اقتصادی منتظر ماندند
تا شاید امروز تصمیم نهایی اعالم شود.

سکوت!

امــا همزمان با افزایش نرخ دالر و کاهش ارزش
ریال ،ســکوت بانــک مرکزی در ایــن زمینه قابل
تأمل اســت؛ سکوتی که معلوم نیست بر اساس یک
استراتژی حساب شده است یا انفعال.
به تصریح قانون ،بانک مرکزی متولی حفظ ارزش
پول ملی است و باید با سیاستهای خود از ارزش آن
حراست نماید .مجموعه ابزارهای سیاست پولی که
در اختیار این نهاد قرار گرفته به او اجازه میدهد با
انواع روشها از جمله دخالت در بازار از نوسان بیش
از حد نرخ ارز خارجی جلوگیری نماید.
هر چند گفته میشــود تنگناهای ارزی دست
بانک مرکزی را برای مانور در بازار بســته اســت ،با

این حال برخی کارشناسان اعتقاد دارند حفظ ارزش
پول ملی وظیفه بانک مرکزی اســت و اگر بازارساز
ارادهای بر این کار داشته باشد ،قادر به تحمیل نظر
خود به بازار است.
در این بین بانک مرکزی حداقلیترین کار یعنی
ابراز نظر درباره بازار را هم در دســتور کار ندارد ،به
همین دلیل دالالن با موجســواری روی این سکوت
خبری ،نرخهای عجیــب و غریبی را به خورد بازار
میدهند.

سودجویی دالالن از رانت ارز سهمیهای

یک اتفاق دیگر در این بازار ،ارزانفروشی دارایی
ارزی بانک مرکزی است که به اسم متقاضیان حقیقی
ارز به دالالن میرســد و اقدامی بــرای اصالح این
تصمیم مشاهده نمیگردد.
در حــال حاضر بــه هر کارت ملــی دو هزار و
 200دالر سهمیه ساالنه داده میشود که متقاضی
میتوانــد تا ســقف مذکور ،دالر با نــرخ صرافیها
خریداری کند .بررســیهای میدانی حاکی اســت
برخــی دالالن با اجاره کارت ملــی اقدام به خرید
ارز به نرخ صرافی ملی نموده و ســپس آن را به نرخ
ارز آزاد میفروشــند و بابت فروش هــر دو هزار و
 200دالر سودی بالغ بر دو میلیون تومان به جیب
میزنند.
این وضعیت به تقاضای کاذب دامن زده و باعث

افزایش نرخ ارز میشــود که با استمرار آن به گرانی
کاالهای مختلف میانجامد.
همچنین متقاضیــان حقیقی بــازار ارز مانند
دانشــجویان خارج از کشــور ،بیمارانــی که راهی
کشورهای دیگر هستند و تجار همگی از این افزایش
متضرر خواهند شد .برخی پیشنهادها برای اصالح این
فرآیند توزیع رانت ارائه میشــود ،از جمله اینکه در
احراز شرایط دریافت ارز سختگیری بیشتری صورت
بگیرد تا هر کســی با کارت ملی نتواند به ارز دولتی
دست پیدا کند که البته معلوم نیست بانک مرکزی
برای این موضوع چه برنامهای دارد.
در همین حال برخی صاحب نظران هم معتقدند
بانک مرکزی و سایر مجموعههای مدیریتی و نظارتی
بــازار ارز باید قاطعانه وارد بازار شــده و با هرگونه
التهابآفرینی در این بازار برخورد جدی نمایند.
در مجموع ،علــی صالحآبادی که از  14مهرماه
بهطور رسمیسکان بانک مرکزی را در دست گرفته،
پس از گذشت نزدیک به  50روز ،نشست خبری با
خبرنگاران برگزار نکرده تا مردم را از برنامههای خود
مطلع نماید و این روزها نیز درباره وضعیت بازار ارز
اظهارنظری نداشته است.
طبیعی اســت که این سکوت چیزی جز انفعال
را القا نمیکند ،لــذا مردم انتظار دارند رئیس بانک
مرکزی برای توضیح این شــرایط و ارتباط با افکار

عمومی فکری کند وگرنه دالالن سررشــته فضای
رسانهای را در دست خواهند گرفت.
فرار دالالن از فردوسی
با حضور نیروی انتظامی
در همین حال خبرگزاری مهر ،بعدازظهر دیروز
از بازگشــت آرامش به بازار ارز میدان فردوســی با
حضور دستگاههای انتظامیخبر داد .بر اساس این
گزارش دیروز ،دیگر داللی در حاشیه میدان فردوسی
مشاهده نشد ،اغلبشان توسط نیروی انتظامیدستگیر
شــده بودند و فقط چند صرافی اقدام به فروش ارز
میکردنــد و مابقی صرافیها یــا تعطیل بودند و یا
پشت شیشه مغازه اطالعیه عدم خرید و فروش ارز
را درج کرده بودند.
فضای میدان فردوسی در روز چهارشنبه کامالً
بــا روز قبلش تغییــر کرده بود .افــرادی بودند که
دنبال دالل میگشــتند تا در ازای دریافت وجوهی
کارت ملی خود را به آنها بدهند .نیروهای انتظامی
نیــز با دیدن این افراد به آنها تذکر جدی میدادند.
جمعیت پشت در صرافیهای بانکی با حضور همین
نیروهای انتظامیبهصورت منظم و با در دست داشتن
کارتهای ملی ایستاده بودند و بعد از گرفتن سهمیه
ارز خود بالفاصله از میــدان فاصله میگرفتند زیرا
دیگــر داللی نبود که ایــن ارز را از آنها با نرخ باالتر
خریداری کند.

 ۳راهکار برای رفع موانع مولدسازی داراییهای دولت
موانع ،ســه گزینه و راهکار جدی مطرح شــده
که قرار شــد در جلسات آینده ستاد هماهنگی
اقتصــادی دولت ،نتیجه و چارچوب اجرایی این
راهکارهــا در اختیار اعضا قــرار بگیرد تا پس از
بحث و بررســی به تصویب برسد که ضمن آن
مصوبه هم تکالیفی برای مدیران دولتی تعیین
شــود و هم جسارت و قدرت اجرای قانون برای
مدیران فراهم شود.
ســخنگوی اقتصادی دولــت تاکید کرد که
مباحث مطرحشده در جلسه ستاد اقتصادی دولت
حاکی از عزم جدی دولت برای استفاده بهینه از
اموال و داراییهای راکد و مازاد دولت و رفع بخش
مهمی از کمبود منابع دولتی از این طریق بود.
به گزارش فارس ،خاندوزی در پایان تصریح
کرد که مولدســازی اموال و داراییهای دولتی،
کمهزینهترین روش تامین بودجه دولت اســت
و همزمان موجب افزایــش بهرهوری و بازدهی
داراییها در کشور نیز خواهد شد.

ابالغ برنامه عملیاتی
نقشه راه رشد غیرتورمی

همزمان بــا اظهارات وزیر اقتصــاد ،معاون
سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد هم از ابالغ
برنامه عملیاتی نقشه راه غیرتورمی دولت تا امروز
خبــر داد و گفت :طراحــی ابرپروژهها و تامین
مالی غیرتورمی آنها یکی از محورهای این برنامه
است.
ســیدهادی ســبحانیان در نشست خبری
که پیرامون جزئیات نقشــه راه رشد غیرتورمی
اقتصادی دولت برگزار شــد ،بیان کرد :دولت در
شــرایطی کار خود را آغاز کرد که از نظر رشــد
اقتصادی وضعیت مناســبی را در دهه گذشته
نداشتیم و نرخ تورم بهدلیل چالشهای گذشته
وضعیت نامناسبی داشت و میزان سرمایهگذاری از
استهالک عقب افتاده بود؛ ضمن اینکه بخش قابل
توجهی از ارز ترجیحی استفاده شده بود و در کنار
این موضوع هزینههای دولت افزایش چشمگیری

مسئول سازمان بسیج جامعه کشاورزی:

داشت و در عین حال درآمدهای پایداری در نظر
گرفته نشــده بود .وی با بیان اینکه برخی تصور
میکنند که اگر ما بخواهیم تورم را کاهش دهیم
باعث تجدید رکود خواهد شد ،ادامه داد :اما سابقه
تاریخی نشان میدهد که ما زمانی توانستیم رشد
اقتصادی داشته باشیم که تورم شدید را کاهش
دهیم .این نقشــه راه در دولت به تصویب رسید
و ایشان تاکید داشتند که همه اعضای اقتصادی
دولت همراهی الزم را داشته باشند.
معاون وزیر اقتصاد افزود :یکی از محورهای
کلیدی که به دنبال آن هستیم این است که باید
ابرپروژههایی را تعیین و سپس تامین مالی آنها
به صورت غیرتورم زا در دســتور کار قرار گیرد.
از جمله روشهایی که برای تامین مالی در نظر
گرفته شده است ،تهاتر نفت ،منابع مالی در اختیار
مردم ،شرکتهای حاکمیتی و دولتی و همچنین
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی میتواند در
دستور کار قرار گیرد.

طرح بسیج برای خودکفایی در روغن به زودی عملیاتی میشود

مسئول سازمان بسیج جامعه کشاورزی
گفت :بسیج برنامهای دارد که تولید  5محصول
اساسی را در کشــور افزایش دهد و امنیت
غذایی پایدار در کشور ایجاد کند.
به گزارش فارس ،محمدرضا جهانسوز دیروز در
نشست خبری به مناسبت هفته بسیج از برنامههای
این سازمان در بخش کشاورزی کشور صحبت کرد
و گفت :تمرکز این ســازمان برای افزایش تولید 5
محصول اساســی گندم ،برنج ،جو ،کلزا و ذرت در
کشور است و طبق برنامه هدفگذاری  8ساله تولید
این محصوالت را در کشور افزایش میدهد.
وی افزود :البته در مورد ســایر محصوالت مهم
و استراتژیک مانند پسته و زعفران هم برنامههایی
دارد.
جهانســوز با بیان اینکه ســال گذشته افزایش
چهار برابری تولید را در پروژههای در دســت اجرا
داشــتیم ،گفت :این برنامهها در استانها با حضور

افزایش قیمت گاز پرمصرفها
در قبض دیماه

وزیر نفت اظهار کرد که بر اســاس مصوبه دولت قبض
مشترکین پرمصرف بخش خانگی در دی ماه بر اساس تعرفه
جدید صادر میشود.
جواد اوجی در یک گفتوگوی تلویزیونی با اشــاره به اینکه در
مصرف بخش خانگی ،رکوردهای جدیدی ثبت میشــود ،افزود :در
دولت سیزدهم در بحث بهینه کردن مصرف گاز در بخش خانگی،
صنایع و نیروگاهی اقدامات خوبی آغاز شده است.
وی ادامه داد :مبحث  19مقررات ملی ساختمان هفته گذشته
در دولت ،مصوب شد و افزایش تعرفههای مشترکین پرمصرف را که
از سال  1394تاکنون تغییری نکرده بود در دولت مصوب کردیم.
وزیر نفت تاکید کرد :قطعاً آن دسته از مشترکان پرمصرفی که
خارج از الگوی مصرف هســتند ،باید بخشی از بهای تمام شده گاز
را پرداخت کنند.
اوجی یادآور شــد :از اول آذر در بحث ساختمانهای اداری در
کشــور بالغ بر  14هزار بازدید انجام شد که هزار و  428اخطار به
آنها داده شــد و گاز  124واحد ساختمان اداری را به علت مصرف
خارج از الگو قطع کردیم.
وی تصریح کرد :مشــترکین پرمصرف بخش خانگی از اول آذر
براساس مصوبه دولت،افزایش نرخ را خواهند داشت و این قبضها
با تعرفه جدید در دی به دست مشترکان میرسد.
به گفته وزیر نفت 25 ،درصد از مشترکان بالغ بر 50درصد گاز
را مصرف میکنند.
اوجی خاطرنشان کرد :هموطنان میتوانند با راهکارهای بسیار
ساده در بحث بهینهســازی مصرف گاز به اقتصاد خانواده و کشور
کمک کنند.
وی با اشاره به اینکه دمای رفاه بین  18تا  21درجه است ،افزود:
تنظیم موتورخانهها ،پوشــیدن لباس گرم ،خاموش کردن وسایل
گرمایشــی در زمانی که از منزل یا محیط کار خارج میشــویم ،از
جمله این راهکارهاست.
وزیر نفت همچنین خبر داد :از چند روز گذشته محدود کردن
گاز در بخــش صنایع به ویژه صنایع ســیمانی را آغاز کردیم اما با
سوخت مایع ،جبران شده است.
اوجــی اضافه کرد :از ماه پیش در تدارک تامین ســوخت مایع
نیروگاهها ،صنایع عمده و سیمانی و پتروشیمیها بودیم و با محدود
کردن گاز صنایع سیمانی ،آنها از سوخت مایع استفاده میکنند.
وزیر نفت با تاکید بر اینکه وزارت نفت مکلف است سوخت این
صنایع را تامین کند توضیح داد :سوخت صنایع را قطع نکردیم بلکه
فعال سوخت آنها از گاز به مایع تبدیل شده است.

مصرف ایرانیها  ۳برابر اروپا!

خاندوزی اعالم کرد

ســخنگوی اقتصادی دولت از بررسی
کمهزینهترین روش تامین منابع بودجه در
ستاد اقتصادی دولت خبرداد.
 سیداحسان خاندوزی در پایان جلسه ستاد
هماهنگــی اقتصادی دولت از شناســایی پنج
دسته مانع برای مولدسازی اموال و داراییهای
مــازاد دولتــی خبر داد و این پنج دســته را به
ترتیب شــامل  )1موانع شناســایی دقیق تمام
اموال مــازاد و راکد دولت در اســتانها و عدم
شفافیت در این خصوص )2 ،دشواری در صدور
مجوز مولدســازی این داراییها )3 ،شــیوهها و
چارچوب قیمتگذاری و ارزشگذاری داراییهای
دولــت برای عــدم سوءاســتفاده از بیتالمال،
 )4شیوههای مدرن و کارآمد فروش و مولدسازی
داراییهای دولت و  )5موانع نظارتی و قضائی که
پیش روی مولدســازی داراییهای دولت است،
عنوان کرد.
وی همینطــور خبر داد کــه برای رفع این

وزیر نفت خبر داد

و تعامل فرماندهان بســیج و مدیران استانی جهاد
کشاورزی انجام میگیرد .وی با بیان اینکه  8سال
پیش نخستین کلینیک سیار دام در کشور با قابلیت
انجام سونوگرافی دام تا نمونهبرداری در محل انجام
شــد ،گفت :برنامه سازمان بسیج جامعه کشاورزی
برای راهاندازی  500کلینیک در کشــور است که
میتواند به اشتغالزایی دامپزشکان کشور کمک کند.
جهانسوز با مهم خواندن خودکفایی در گوشت
قرمز در کشــور گفت :نیاز کمی به واردات است و
این شکاف کوچک با یک اقدام جدی پوشش داده
میشود.
به گفته وی این طرح قرار است  4سال به صورت
آزمایشی انجام و پس از آن وارد فاز اجرا شود.
مسئول ســازمان بسیج جامعه کشــاورزی با
بیان اینکه همواره گفته میشــود در تامین روغن
نمیتوانیم به خودکفایی برســیم ،گفت :این حرف
اشتباهی است ،سازمان بسیج برنامه ملی خودکفایی

روغن را آماده کرده و انشــاءاهلل به زودی عملیاتی
خواهد شــد .وی افزود :بر اساس این برنامه کشور
ظرفیت این را دارد که طی  5سال آینده در تامین
روغن به خودکفایی برسد و حتی به سطح صادرات
برســیم .جهانســوز از برنامه ملی تخصصی امنیت
غذایی پایدار در ســازمان بســیج خبر داد و گفت:
در  253شهرستان و استان هیئتهای اندیشهورز
و قوی داریم که از توان هیئت علمی هم اســتفاده
میکنیم که بر اســاس آن برنامــه امنیت غذایی
پایدار با همکاری مشترک فرماندهان بسیج و دولت
اجرایی خواهد شد .به گفته وی  487گروه جهادی
دامپزشکی و دامپروری به روستاهای هدف در سال
گذشته اعزام شد و  2میلیون دام به صورت معاینه،
درمان و یا ترکیبی از این دو توسط  10هزار و 39
نفر از مربیان انجام شد که امیدواری به جهش تولید
را در افزایش میدهد.
مسئول سازمان بسیج جامعه کشاورزی اظهار

داشــت :همه این برنامهها به صورت مسئلهمحور
در  26هزار روســتا که تحت پوشش هستند ،اجرا
میشود .در ادامه این نشست جهانسوز در پاسخ به
سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چرا تولید گندم
از خودکفایی به وضعیتی رســیده که امسال گفته
میشــود  8میلیون تن باید وارد شد ،گفت :مسئله
این است که ارادهای در دولتمردان قبل برای اجرای
برنامهها وجود نداشــت .مرتــب میگفتند تحریم
مانع است ،اما هیچ وقت نگفتند که چقدر میتواند
تأثیرگذار باشد .اوج تولید محصوالت اساسی مانند
گندم ،برنج و کاالهای اساسی در دولت نهم بود که
مســائل علمی و تحقیقاتی را محور اصلی قرار داده
بودند و سیســتم قوی برای پیشبرد تولید داشتند.
در حال حاضر بخشی از مشکالت مربوط به وضعیت
جهانی و نیز کاهش بارندگی در کشور است ،اما در
دولت جدید برنامهریزی و اراده قوی برای افزایش
تولید دیده میشود.

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز تاکید کرد :نسبت به پارسال
در همیــن زمــان ،حدود  50میلیون متر مکعــب در روز ،افزایش
مصــرف در بخش خانگی را تجربــه کردیم که معادل تولید دو فاز
پارس جنوبی است.
محمدرضا جوالیی که در یک برنامه تلویزیونی سخن میگفت،
افزود :تمهیداتی را میاندیشــیم تا ناترازی اتفاق نیفتد و بتوانیم با
ابزارها و امکاناتی که داریم ،شبکه را حفظ کنیم.
وی اضافه کرد :تداوم افزایش مصرف ،نگرانکننده است و این
میتواند بر روی نحوه توزیع گاز تاثیر بگذارد.
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز یادآور شد :روزانه حدود یک
میلیارد متر مکعب گاز را تصفیه و وارد خطوط میکنیم ،اما مصرف
آن باید به نوعی باشد که بتواند پاسخگوی مردم و صنعت باشد.
جوالیی خاطرنشان کرد :در ایران سه برابر کل اروپا گاز مصرف
میکنیم.

با ریزش بیش از 10هزار واحدی

شاخص بورس
بازهم نزولی شد

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دیروز در یک روند
کامال ریزشی بیش از  10هزار واحد دیگر ریخت.
دیروز با وجودی که نرخ دالر در بازار ارز رو به افزایش بود و به
کانال  29هزار تومان هم رســید ،اما بورس اوراق بهادار تهران روند
کامال ریزشی به خود گرفت ،به گونهای که بورس در پایان معامالت
آخرین روز کاری هفته با عقبنشــینی  10هزار و  445واحد دیگر
وارد کانال یک میلیون و  300هزار تایی شده و به رقم یک میلیون
و  394هزار و  105واحد رسید.
همچنین شاخص کل با معیار هموزن با کاهش  1570واحد به
رقم  383هزار و  470واحد رسید.
ارزش بــازار در بورس تهران به بیش از  5میلیون و  570هزار
میلیارد تومان رسید .معاملهگران در بورس تهران بیش از  4.7میلیارد
سهام ،حق تقدم و اوراق مالی در قالب  478هزار فقره معامله و به
ارزش  3423میلیارد تومان دادوستد کردند.
ارزش معامــات فرابورس هم بیــش از  9هزار و  460میلیارد
تومان شد ،با این حساب ارزش معامالت دو بازار از  12هزار و 883
میلیارد تومان فراتر رفت.
به گزارش فارس ،با توجه به اینکه از ســال گذشته تاکنون به
واســطه آزاد شدن ســهام عدالت و همچنین رشد بورس در سال
گذشــته ،تعداد زیادی از مردم وارد بورس شدند ،به گونهای که در
حــال حاضر حدود  58میلیون ایرانی به اندازه  70درصد جمعیت
در بورس حضور دارند ،اما متأســفانه سازمان بورس به عنوان نهاد
متولی و ناظر اقدام موثری برای حفظ منافع سرمایهگذاران خرد و
پراکنده ،انجام نداده است.
یکی از این موارد را میتوان اینگونه عنوان کرد که سال گذشته
شرکتهای سرمایهپذیر سهام عدالت سود مربوط به عملکرد سال
 98خود را که شناســایی و تصویب کــرده بودند ،باید طبق قانون
حداکثر تا اسفند  99بهطور کامل به حساب سهامداران خود از جمله
سهامداران عدالت واریز میکردند ،اما متأسفانه به خاطر رهاشدگی
سهام عدالت فقط  50درصد از سود در اواخر اسفند  99واریز شد و
قرار بر این شد که بعد از عید  1400بقیه سود واریز شود که آن هم
در  12تیرماه سال جاری به میزان  40درصد دیگر واریز شد .یعنی
در عمل  10درصد از سود سهام عدالت  49میلیون ایرانی سهامدار
عدالت به میزان حدود  980میلیارد تومان واریز نشد.

جدول نرخ سکه و ارز

نوع سکه
سکه تمام طرح جدید
سکه تمام طرح قدیم
نیم سکه
ربع سکه
گرمی
هر گرم طالی  18عیار
دالر
یورو
پوند
لیر ترکیه
درهم امارات
دینار عراق

نوع ارز

قیمت (به تومان)
12/566/000
12/399/000
6/450/000
3/750/000
2/310/000
1/252/000
29/174
32/714
39/166
39/500
7/947
20/8

