
معاون امور اقتص�ادي و بازرگاني وزارت صنعت 
ب�ه تهدي�د اصن�اف از س�وي فروش�گاه هاي 
زنجي�ره اي در پن�ج ت�ا ۱۰ س�ال آينده اش�اره 
كرد و گف�ت: كاالها ت�ا به دس�ت مصرف كننده 
برس�د در ۱۳ ايس�تگاه توقف مي كن�د و در هر 
ايس�تگاه مقداري به ن�رخ آن افزوده مي ش�ود. 
همزمان با رونق گرفتن ايجاد فروشگاه هاي زنجيره اي 
در كشور، خرده فروشان به شدت مورد تهديد قرار 
گرفتند، زيرا خرده فروش��ان به اندازه فروش��گاه ها 
تخفيف و تن��وع جنس ندارن��د و مصرف كنندگان 
ترجيح مي دهند مايحتاجش��ان را از فروشگاه هاي 
زنجيره اي خريداري كنند. از اين رو ضروري اس��ت 
اصناف با ادغام و افزايش تنوع در اجناس و كاهش 
قيمت ها از ش��كل س��نتي خارج ش��ده و خود را با 

روش هاي جديد بازار هماهنگ كنند. 
حس��ين س��ينكی، مع��اون اقتص��ادي و بازرگاني 
وزير صنعت نيز در دهمين اجالس��يه دوره شش��م 
نمايندگان اتاق اصناف به تهديد صنوف از س��وي 
فروشگاه هاي زنجيره اي اشاره كرد و گفت: تهديدي 
كه پنج تا 10 سال ديگر متوجه جامعه خرد صنفي 

كشور مي شود را چطور پاسخ خواهيم داد؟ 
سينكي اين سؤال را مطرح كرد كه با توسعه يافتگي 
و تجاري ش��دن فعاليت ها چه پاسخي براي جامعه 
شبكه هاي س��نتي خواهيم داشت و اصناف در بين 
2 هزار و 900 شعبه فروش��گاه هاي زنجيره اي چه 
سهمي دارند؟  سينكي با بيان اينكه همه بايد براي 
بهره گيري از فرصت هاي فعلي وقت بگذارند، گفت: 
۳ ميليون واحد صنفي، 2/5 ميلي��ون واحد داراي 
جواز و 500هزار واحد بدون جواز امروز در معرض 

اين پديده جديد قرار گرفته اند. 
وي با اش��اره به اينكه 17/5 درص��د توليد ناخالص 
داخلي كشور در دس��ت اصناف است، افزود: درصد 
قابل توجهي از ش��اغالن در بخ��ش اصناف مدرك 
ديپلم يا زيرديپلم دارند، در نتيجه براي آموزش اين 

بخش بايد دوره هاي تخصصي برگزار شود. 
 دولت نتوانس�ته به بعضي تعهداتش عمل 

كند
معاون وزير صنعت اظهار داش��ت: براي حمايت از 
توليد هفت ايستگاه تعريف شده كه در كشورهاي 
پيشرفته، بانك ها در ايستگاه دوم يا سوم قرار دارند، 
اما در ايران بانك ه��ا در رديف ۳7 ق��رار دارند. وي 
با بيان اينكه دولت در عمل ب��ه برخي از تعهداتش 
نتوانس��ته به درس��تي عمل كند، گفت: بازرس��ي 
صنوف يكي از اين موارد است. گفتمان غيرحرفه اي 
و توده اي براي حل مشكالت، مشكالت ما را بيشتر 
كرده است. اقتصاد علم تخصيص منابع محدود به 

نيازهاي نامحدود است. 
به گفته سينكي قاچاق از جمله نقاط آسيب زننده 
به اقتصاد كشور است و بخشي از مبارزه با قاچاق در 
اتخاذ سياست هاي اقتصادي معنا مي شود و صرفاً در 

رفتارهاي عملياتي و بازرسي نتيجه نمي دهد. 
وي افزود: گفتمان غيرحرفه اي براي حل مشكالت، 
مشكالت را بيشتر كرده است. نقاط آسيب زننده بر 
صنوف و بخش بازرگاني كشور بايد احصا و براي رفع 

آن اقدام شود. 
  انتق�اد از ورود واس�طه ها و افزايش قيمت 

كاال
س��ينكي با اش��اره به اينكه واس��طه هاي متعددي 

ميان توليد و مصرف كاالهاي توليدي كش��ورمان 
وجود دارد، گفت: بر اس��اس بررسي هايي كه انجام 
شده است از زمان توليد تا مصرف كاال گاهي تا 1۳ 
ايستگاه توقف مي كند و در هر ايستگاه افزايش نرخ 

اعمال مي شود. 
وي اف��زود:  طوالني ب��ودن اين مس��ير آفتي براي 
توليدكننده و مصرف كننده به حس��اب مي آيد كه 
اين مسيرها و ايستگاه هاي طوالني مصرف تا توليد 

كماكان نيز وجود دارد. 
وي با بيان اينكه در مواردي به نگاه هاي كارشناسي 
اصيل در اقتصاد كشور بي توجهي مي كنيم، گفت: 
موضوع قاچاق امروز از نقاط آسيب زننده به اقتصاد 
كشور است و صرفاً با عمليات نظامي و امنيتي قابل 
رفع نيست، بلكه در اتخاذ سياست هاي اقتصادي بايد 

تغييراتي صورت بگيرد. 
معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفت: خود اصن��اف مي توانند رفتارهايي 
اتخاذ كنند كه كاالي قاچاق قدرت نفوذ در ش��بكه 

توزيع نداشته باشد. 
وي با اشاره به گسترش فروش��گاه هاي زنجيره اي 
و كاهش نرخ اجناس در ش��بكه توزيع گفت: روزي 
به دنبال توسعه فعاليت فروش��گاه هاي زنجيره اي 
در كشور بوديم و اصرار داش��تيم اين فروشگاه ها با 

سهامداري خودشان ايجاد شوند. 
سينكي با بيان اينكه نگران حيات فعاليت اقتصادي 
فعاالن خرد در آينده هس��تيم، گف��ت: واحدهاي 
صنفي امروز در مع��رض رفتاره��اي جديدي قرار 
گرفته اند و معلوم نيس��ت تا 10 سال ديگر وضعيت 
فعلي اي��ن واحدهاي كوچك به چه ش��كل خواهد 

بود. وي تأكيد كرد: 500 هزار واحد صنفي توليدي 
كشورمان نياز به نوسازي و نوين سازي فعاليت هاي 
خود دارند و بايد توجه داشت امروز سهم اين بخش 

توليدي در اقتصاد كشور كاهش يافته است. 
معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به موضوع بازرسي هاي صنفي نيز اشاره كرد 
و گفت: در گذشته كه بنده مسئوليت تنظيم بازار دو 
بخش مواد شوينده و بهداشتي و روغن خوراكي را به 
بخش خصوصي سپردم واحدهاي شوينده به خوبي 
توانستند عمل كنند و بخش روغن نيز با وجود فراز 
و نشيبي كه داشت، توانسته اس��ت اين مسئوليت 

را نگه دارد. 
وي افزود: امروز بايد تمام اصناف به اين سمت بروند 
كه چه مسئوليت هايي را مي توانند از دولت دريافت 

كرده و خود انجام دهند. 
  فاضلي: مخالف سركشي به حساب بانكي 

اصناف هستيم
رئيس ات��اق اصناف كه در اين اجالس��يه س��خن 
مي گفت، بار ديگر نارضايتي اصناف را از سركش��ي 
حس��اب هاي بانكي اعالم كرد و اف��زود: با توجه به 
نقش كمرنگ اصناف در برنامه ششم و تمايل دولت 
به انجام امور با روال دولتي به نظر نمي رسد اقتصاد 

مقاومتي اجرايي شود. 
علي فاضلي با بيان اينكه در برنامه شش��م توسعه، 
بخش خصوصي و اصناف كمرنگ ديده شده است، 
گفت: اين در حالي اس��ت كه مق��ام معظم رهبري 
و رئيس جمه��ور تأكيد زيادي بر س��پردن كارها به 
مردم داشته اند، ولي اين اتفاق در برنامه ششم عملي 

نشده است. 
وي ادامه داد: با توجه به برنامه شش��م تدوين  شده، 
نمي توانيم اين انتظار را داش��ته باش��يم كه اقتصاد 
مقاومتي اجرايي شود، زيرا مردم در امور اقتصادي 
شريك نشده اند و دولت مي خواهد كارها را همچنان 
با روال دولتي پيش ببرد كه اين موضوع لطمه بزرگي 

به اقتصاد كشور وارد مي كند. 
وي همچني��ن با انتقاد از سركش��ي س��ازمان امور 
مالياتي به 2 هزار و 500 حس��اب بانكي مربوط به 
اصناف گفت: اين س��ازمان به صورت نمونه به اين 
حساب ها سركشي كرده كه ما به شدت با آن مخالف 
هستيم. فاضلي با اشاره به تصميمات يك شبه برخي 
مس��ئوالن دولتي گفت: اصناف آنقدر مشغول اين 
تصميمات يك شبه دولت هستند كه فرصتي براي 
ورود به اقتصاد مقاومتي پيدا نمي كنند. وي با بيان 
اينكه طي سال هاي گذشته هيچ بسته حمايتي براي 
اصناف اجرايي نشده است، افزود: فقط سال گذشته 
يك بسته 10 هزار ميليارد توماني براي اصناف ديده 
شد و رئيس  كل بانك مركزي نيز وعده هايي را در اين 

زمينه داد، اما تا االن عملي و ابالغ نشده است. 
وي تصريح كرد:  بس��ته حمايتي ب��راي جابه جايي 
بنگاه هاي آالينده نيز اجرايي نشده است و به همين 
دليل ديگر اجازه نمي دهيم ك��ه بنگاه هاي آالينده 
كوچ كنند.  رئيس اتاق اصناف ادام��ه داد: در حال 
حاضر س��هم بنگاه هاي تولي��دي در اصناف حدود 
19 تا 20 درصد است، در حالي كه قباًل اين سهم به 

حدود 40 درصد مي رسيد. 

بايد هاي اليحه بودجه در ايران
بودجه سند دخل و خرج دولت در يك سال مالي است. حاوي پيش بيني 
درآمده��ا و هزينه ها و چون با پيش بيني س��ر و كار داري��م در نتيجه 
اصالحيه بودجه و متم��م بودجه مي تواند ابزارهاي س��ودمندي براي 
به روز رساني و مؤثرتر كردن بودجه باشد. اغتشاش امر ماليه هم باعث 
اختالل امور ملكي است. متأسفانه دولت ايران سال هاست گرفتار اين 
اختالل و مرض مالي است.  ناصرالملك، وزير ماليه دوره قاجار با چنين 
تعبيري، اولين اليحه بودجه ايران را در س��ال 1286 به اولين مجلس 

شوراي ملي برد.
با گس��ترش علم، دانش بودجه ريزي هم رش��د چش��مگيري داشته 
است و در س��اليان اخير نرم افزارهای پيشرفته اي براي رصد بودجه به 
كارگيري شده اس��ت. بودجه ها در انواع مختلفي بسته به نوع فعاليت 
تنظيم مي شوند، اما جاي تأس��ف دارد با گذشت نزديك به يك قرن از 
تنظيم اولين بودجه كشور در سال 1286 هنوز هم در كشور ما بخش 
عظيمي از بودجه به صورت سنواتي و تنها با افزودن مبلغي به بودجه 
سال قبل به اندازه نرخ تورم تنظيم مي شود. اين بودجه تناسب بسيار 
كمي با تحوالت روز دارد و برخي اوقات ريشه برخي امور به سال ها قبل 
برمي گردد. از نظر كارشناسان بودجه  سنواتي چون ارتباط كمي با آينده 
و حتي حال حاضر دارد »بودجه مرده« محس��وب مي شود. مقتضيات 
كش��ور و برنامه هاي بلند مدت در بودجه  سنواتي بسيار محدود بوده و 

هزينه ها، برنامه ها را خيلي كم هدايت و حمايت مي كند. 
در بودجه ها مهم ترين نقطه ضعف سهم خواهي هاس��ت كه متأسفانه 
نمايندگان ملت فارغ از اصل هزينه- فايده مي خواهند سهم بيشتري 
از بودجه را به حوزه انتخابي خود اختصاص دهند. آمايش س��رزميني 
در بودجه اي كه با سهم خواهي بسته شده است، ناديده گرفته مي شود 
و گاهي هزينه هاي س��نگيني بر كش��ور تحميل مي كند. قدرت البي 
نمايندگان هم وضع را بدتر مي كند. نمونه  عين��ي و فاجعه بار اين امر 
در احداث س��دهاي فراوان و غير ضرور در حوضه آبريز درياچه اروميه 
است . دسترسي نامحدود به اعتبارات سد سازي و بي توجهي به مسائل 
زيست محيطي واقعاً فاجعه بار اس��ت، اما اين مهم كمتر در مالحظات 
سياسي نمايندگان گنجانده مي شود. فاجعه را به نبود يا كاهش بودجه 
ترجيح مي دهند. آنها بايد بدانند فقط برخي طرح ها در حوزه انتخابي 
آنها داراي توجيه است. فشار براي جذب و اجراي برخي طرح ها باعث 
انحراف منابع از طرح هاي پر بازده به سمت طرح هاي كم بازده يا حتي 

مضر مي شود. 
از س��وي ديگر وجود حدود 600 هزار ميلي��ارد تومان طرح نيمه تمام 
نشان از آن دارد كه كلنگ زني از بهره برداري مهم تر است! بسياري از اين 
طرح ها نه در زمان گذشته و نه در زمان حال توجيه اقتصادي نداشته و 
سرمايه گذاري ناقص حجم بسيار بزرگي از نقدينگي كشور را به سمت 
طرح هايي برده اس��ت كه بهره اقتصادي آنها در حالت نيمه تمام براي 
كشور و منطقه »صفر مطلق « است و باعث تاراج منابع ملي شده و زيان 

گسترده اي را بر اقتصاد كشور تحميل كرده است. 
نبود آموزش در بخش بودجه نويسي، تصويب و اجراي آن بسيار عيان 
است. براي بيان ضعف هاي آموزشي در بخش بودجه كل كشور همين 
قدر كافي است كه گفته شود با وجود جهش هاي بي نظير در آموزش 
عالي كشور در سال هاي اخير كه حتي ظرفيت ها از تعداد دانشجويان 
فراتر رفته اس��ت، ما هنوز هم رش��ته اي به نام بودجه در آموزش عالي 

نداريم. 
بودجه گسترده ترين، پيچيده ترين و مهم ترين اليحه دولت به مجلس 
است كه تاكنون براي آن يك رشته دانشگاهي تدوين نشده است. ضعف 
شديد آموزش هاي آكادميك مانع از آن شده است كه بودجه ريزي وارد 
فاز علمي شود و هنوز هم به صورت سنتي تنظيم مي شود. حتي اگر به 
فرض محال بودجه اي كارشناسي شده ) در نبود رشته دانشگاهي وجود 
كارشناس بودجه محال است( تنظيم شود، باز هم ضعف آموزش مانع 
از اجراي بودجه متناسب با طرح هاي باال دستي و به صورت اقتصادي 
مي شود. حسابداران در اين سيس��تم معيوب وظيفه  حسابداري و هم 
بودجه را انجام مي دهند، اما حس��ابداري ارتباط كمي با بودجه دارد. 
جسم بودجه در حسابداري بررسي مي ش��ود و روح بودجه كه شامل 

اهداف، برنامه و مأموريت هاست كمتر مورد توجه قرار مي گيرد. 
تفريق بودجه هم يكي از بحث هايي است كه از ضعف هاي بنيادين رنج 
مي برد و بدتر از آن اينكه با تسويه حساب هاي جناحي همراه شده است؛ 

به همين خاطر قابليت اعتماد به آن به شدت كاهش يافته است. 
آنچه گريز ناپذير است، اينست كه بايد آموزش هاي بودجه اي پايه ريزي 
و در غالب رشته  بودجه هر چه زودتر براي آموزش اصولي و آكادميك 
كارشناسان بودجه راه اندازي شود.  براي تقويت تأثير بودجه در رشد و 
توسعه اول بايد سهم خواهي ها برداشته شود و درثاني تفريق بودجه بدون 
نگاه سياسي باش��د تا از اعتبار كافي برخوردار شود.  آنچه مسلم است 
بودجه تمام طرح هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي را پوشش مي دهد 

و نمي توان به توسعه كشور بدون توسعه بودجه ريزي دست يافت. 
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 معاون وزير صنعت: بقالی ها تخفیف ندهند
 تا 5 سال ديگر از زنجیره ای ها شکست می خورند

  گزارش  یک

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

19720بانك انصار
3050699مهندسي نصيرماشين 

15613سيمان سپاهان 
9317561نفت سپاهان

1015سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
117656سرمايه گذاري غدير)هلدينگ (

223701065سازه پويش 
223701065سازه پويش 

17942854شركتارتباطاتسيارايران
2967141توليدي كاشي تكسرام 

148469آلومينيوم ايران 
142866سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران

2315102تراكتورسازي ايران 
167071لبنيات پاك 

204787ايران ياساتايرورابر
5319225كشت وصنعت پياذر

3055120الكتريك خودروشرق 
3256126حمل ونقل بين المللي خليج فارس

3628133معادن منگنزايران 
4077137پاكسان 

203063فوالدكاوه جنوب كيش
205563شكرشاهرود

164948فوالدآلياژيايران
222762 پگاه آذربايجان غربي 

4351114دوده صنعتي پارس 
133933سيمان شاهرود
6768159مس شهيدباهنر

294067پتروشيمي آبادان 
265456توريستيورفاهيآبادگرانايران

326167فراورده هاي نسوزايران 
101920سرمايه گذاري صنعت ومعدن 

239947سرمايه گذاري آتيه دماوند
459587داده گسترعصرنوين- هايوب

489292نوردوقطعات فوالدي 
342361شيرپاستوريزه پگاه خراسان 

213738كاشي الوند
236037فوالدمباركه اصفهان

374456ايران تاير
384056شيشه وگاز

201228قندثابت خراسان 
251434كابل البرز
380348نيروكلر

778793پارس سويچ 
632075پااليش نفت تبريز

702179لوله وماشين سازي ايران 
248225شهدايران 

14567143آسان پرداخت پرشين
26466258قندشيرين خراسان 

123512ليزينگرايان سايپا
8458كمباين سازي ايران 
250323توليديچدنسازان

140612نوردآلومينيوم 
8337پالسكوكار

262222تكنوتار
366029پااليش نفت تهران

218817صنايع شيميايي فارس 
959673كنترل خوردگي تكين كو

297922بيمه دانا
848762پارس خزر

276920سرمايه گذاري صنعت بيمه 
465232قندمرودشت 

17202114شركتارتباطاتسيارايران
728040داروسازي ابوريحان 

298016رادياتورايران 
305216توليدي گرانيت بهسرام 

841343سيمان خاش 
11255سرمايه گذاري غدير)هلدينگ (

13626ماشين سازي نيرومحركه 
18338سرمايه گذاريگروه توسعه ملي

417918كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
238410ملي سرب وروي ايران 

1579766پتروشيمي خارك 
421617همكاران سيستم
8833سيمان كردستان
390813پتروشيمي مبين

573517شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 
368410گروه صنعتي بوتان 

25887صنايع پتروشيمي كرمانشاه
11943واسپاريملت

465110صنايع پتروشيمي خليج فارس
33857پااليش نفت اصفهان

14653ليزينگ صنعت ومعدن 
24675سرمايه گذاري ساختمان ايران

547511سبحان دارو
21924بانك خاورميانه
28505فروسيليس ايران 

17223محورسازان ايران خودرو
19953كارخانجات توليدي شهيدقندي

20903گسترش نفتوگازپارسيان
10001ايركاپارتصنعت

10311سرمايه گذاري توكافوالد)هلدينگ( 
1611615داروسازي اسوه 

21502مخابراتايران
12891سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

14631سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
17591گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

54153ايران ترانسفو
19631سيمان كرمان 
41822بهنوش ايران 

48432المپ پارس شهاب 
219697پتروشيميفناوران
39511فوالدخوزستان

64491توليدمواداوليه داروپخش 
15800داروسازي امين 

15520بيمه آسيا
11730بيمه البرز

16010معدني وصنعتي چادرملو
10620سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

80390شهد
45080دادهگسترعصرنوين-هايوب

17180بيمهپارسيان
14920گروهپتروشيميس.ايرانيان

57790كاشي پارس 
18670نيرومحركه 

8930سرمايه گذاري مسكن شمالشرق
9100سرمايه گذاري بهمن 

14930سرمايه گذاري توسعه ملي 
2-23948خدمات انفورماتيك 

1-11394داروپخش )هلدينگ (
2-14019سپنتا

3-15152سيمان اصفهان 
2-8365پتروشيمي جم

3-9749نفت بهران 
2-6322فوالداميركبيركاشان

1-2728ذغال سنگ نگين ط بس 
1-2655پمپ سازي ايران 

1-2395صنعتي بهشهر
2-4744گلتاش 

1-2134داروسازي روزدارو
9-18106بهپرداختملت

2-3883س.صنايع شيميايي ايران
1-1827بيمه ملت

1-1699سيمان تهران 
2-3203كاشي وسراميك حافظ 

11-17250داروسازي سينا
14-19983البراتوارداروسازي دكترعبيدي 

2-2813 ايران دارو
2-2747سيمان ايالم 

1-1248سرمايه گذاري سپه 
6-6892قندنقش جهان 
2-2259سيمان هگمتان 
1-1018سيمان سپاهان 

1-936بانك ملت
5-4557داروسازي زاگرس فارمدپارس

6-5239پااليش نفت بندرعباس
3-2529قندنيشابور
21-16985گلوكوزان 

4-3233تجارت الكترونيك پارسيان
6-4727سرماآفرين 

4-3144كارت اعتباري ايرانكيش
6-4502داروسازي اكسير

7-5215سرمايه گذاري دارويي تامين

مجید گودرزی

سينكی: كاال از توليد تا مصرف در ۱۳ ايستگاه گران می شود!

    اقتصاد کالن

    بانک

قائم مقام وزير نيرو خبر داد
توقف فروش برق دولتی به مصرف کنندگان باالی ۵ مگاوات

سيف خبر داد
پرداخت ۱۰ درصد کسر شده از سپرده گذاران زیر ۲۰۰ میلیون تومان کاسپین

رئي�س كل بان�ک مرك�زی گف�ت: مبل�غ ۱۰ درص�دی ك�ه از 
س�پرده گذاران زي�ر 2۰۰ ميلي�ون توم�ان كاس�پين كس�ر 
ش�ده ب�ود، در ح�ال بازپرداخت ب�ه س�پرده گذاران اس�ت.
به گزارش خانه ملت، ولی اهلل س��يف در تش��ريح آخرين وضعيت 
س��پرده گذاران كاس��پين گفت: بر اس��اس آخرين تصميم مبلغ 
200ميليون تومان به تمامی سپرده گذاران اعم از سپرده گذارانی 
كه زير 200 ميلي��ون تومان و بي��ش از اين ارقام س��پرده  گذاری 
كرده اند، پرداخت مي ش��ود. رئيس كل بانك مركزی با بيان اينكه 
مبلغ 10 درصدی كه از س��پرده گذاران زي��ر 200 ميليون تومان 

كسر ش��ده بود در حال بازپرداخت به س��پرده گذاران است، افزود: 
در حال حاضر شعب كاس��پين با خطوط اعتباری كه بانك مركزی 
باز كرده است، پاسخگوی سپرده گذارانی هستند كه برای دريافت 
س��پرده خود مراجعه می كنند و به تدريج تمامی سپرده گذاران را 
در نظر  می گيرد. وی ادامه داد: مابقی س��پرده مشتريان كه باالی 
200 ميليون تومان سپرده گذاری كرده اند پس از شناسايی اموال 
جديد پرداخت می ش��ود.  س��يف با بيان اينكه قوه قضائيه از طرق 
مختلف تالش می كند تا با بررسی صورت های مالی مؤسسه مالی-

اعتباری فرشتگان شناسايی كند كه دارايی های ايجاد شده در چه 

مسيری قرار گرفته است، يادآور شد: قوه قضائيه بررسی می كند كه 
آيا دارايی ها بدون حق به افراد ديگر منتقل شده يا خير و دارايی هايی 
كه شناس��ايی كند، باز می گرداند و ظرفيت جديدی برای پرداخت 
سپرده مشتريان ايجاد می ش��ود. رئيس كل بانك مركزی تصريح 
كرد: جلس��اتی به صورت منظم با نمايندگان سران سه قوه برگزار 
می شود كه يكی از تصميمات جديد در اين جلسات درباره تعاونی 
وحدت و افضل توس بود كه پيش بينی ش��ده تا مبلغ 100ميليارد 
تومان پرداخت ش��ود كه البته هنوز تصميم نهايی در اين خصوص 

گرفته نشده است. 

تمامي مصرف كنندگان باالی ۵ مگاوات )اعم 
از مؤسس�ات ب�زرگ، هتل ه�ا و...( بايد برق 
مورد نياز خود را از بخش خصوصی خريداری 
كنند؛ چرا كه وزارت نيرو ديگر حاضر نيس�ت 
با اين مؤسسات بزرگ قراردادی منعقد كند.

عليرضا دائمی، قائم مقام وزي��ر نيرو با اعالم اين 
مطلب در مصاحبه ب��ا راديو پيرامون س��رانجام 
طرح های نيمه تم��ام عمرانی اظهار داش��ت: در 
حال حاضر واحده��ای نيروگاه های تجديد پذير 
ما تقريباً و تماماً توس��ط بخ��ش خصوصی اداره 
می ش��ود، اين در حالی اس��ت كه خريدار برق، 
دولت است و اين عمليات از طريق خريد تضمينی 

صورت می پذيرد.
وی افزود: بيش از 50 درصد برق كشور نيز توسط 
توليدكنندگان بخش خصوصی تأمين می شود و 
در حال حاضر تنها واحد نيروگاهی تجديد پذير 
)نيروگاه منجيل در ناحيه لوشان( قابل واگذاری 

است.
دائمی با بيان اينكه در حال تالش برای واگذاری 
نيروگاه منجيل هس��تيم، خاطر  نش��ان كرد: در 

بخش برق كشور، واحدها واگذار شده اند و كارهای 
جديدی نيز آغاز شده كه برخی از منابع داخلی و 
برخی ديگر از طريق فاينانس های بين المللی در 

حال انجام است.
قائم مقام وزير نيرو در امور بين الملل تصريح كرد: 
ما عماًل از اعتبارات و رديف ه��ای دولتی در اين 

عمليات استفاده نمی كنيم و پيش بينی می شود 
تا پايان برنامه ششم توسعه۳0 درصد نيروگاه های 
باقيمانده كشور را نيز به بخش خصوصی واگذار 

خواهيم كرد.
وی با بيان اينك��ه تنها 20 درص��د نيروگاه های 
برقی كشور در اختيار دولت اس��ت، اذعان كرد: 
اين درص��د صرفاً به منظور حفاظ��ت از پايداری 

شبكه ها خواهد بود.
دائمی در پايان اظهارات خود بيان داشت: دولت 
آمادگی خريد تضمينی را دارد و توليدكنندگان 
با طيب خاط��ر برق تولي��دی خود را ب��ه دولت 
می فروش��ند. همچنين گامی ديگر در اين راستا 
و نيز به منظور پيشبرد خصوصی سازی در دولت 
يازدهم برداشته ش��ده اس��ت. بدين ترتيب كه 
تمامي مصرف كنندگان باالی 5 مگاوات )اعم از 
مؤسسات بزرگ، هتل ها و...( بايد برق مورد نياز 
خود را از بخش خصوصی خريداری كنند؛ چرا كه 
وزارت نيرو ديگر حاضر نيس��ت با اين مؤسسات 
بزرگ ق��راردادی منعقد كن��د، بنابراين اين گام 

سرآغاز مراحل رابطه تجارت برق خواهد بود.

صادرات نفت امريكا به آسيا ركورد زد
 طرح كاهش تولید نفت اوپك در ابهام

رويترز در گزارشي اعالم كرد: با افزايش ميزان صادرات نفت امريكا 
به آس�يا در ماه جاري به ۶۷۵ هزار بش�كه در روز ركورد زد و اين 
مسئله نتيجه »طرح كاهش توليد نفت« اوپک را پيچيده كرده است. 
به گزارش رويترز، بر اساس آمار رديابي تانكرها و آمارهاي جمع آوري  
شده توسط مركز پيش بيني و تحقيقاتي نفتي تامسون رويترز، ميزان 
نفتي كه برنامه ريزي شده تا در ماه نوامبر به آسيا صادر شود، ركورد زد.  
آمارها نشان مي دهد كه 19/7 ميليون بشكه نفت خام امريكا قرار است 
در ماه نوامبر به آسيا سرازير شود. اين رقم معادل 675 هزار بشكه در 
روز است.  در اين آمار تنها ميزان نفتي كه در حال صادرات هست نشان 
داده مي شود و آنهايي كه در مقصد در حال خالي شدن يا خالي شده اند 
را شامل نمي شود.  گزارش رويترز حاكي است كه اين مقدار حتي بيش 
از 50 درصد افزايشي است كه در ماه اكتبر به وقوع پيوست و آن موقع 
رقم 427 هزار بشكه در روز بود و اين رقم حتي بيشتر از رقم 541 هزار 

بشكه در روز است كه از ماه ژوئن ثبت شده بود. 
رويترز مي نويسد: با س��رازير شدن نفت امريكا به س��مت آسيا، طرح 
كاهش توليد نفت اوپك در هاله اي از ابهام است. كشورهاي توليدكننده 
نفت اوپك از ابتداي سال 2017 طرحي را كليد زدند كه توليد روزانه 
را 1/8 ميليون بشكه در روز كاهش دادند.  يك بار اين قرارداد تا مارس 
2018 تمديد شده اس��ت و كش��ورهاي توليدكننده در حال مذاكره 

هستند كه آيا طرح كاهش توليد نفت دوباره تمديد شود يا نه. 
برخي از وزراي نفت كشورها چراغ سبزي براي تمديد دوباره اين طرح 

نشان داده اند. 


