
با بهره برداري از پااليش�گاه ستاره خليج فارس 
به دست قرارگاه س�ازندگي خاتم االنبيا، ميزان 
توليد بنزين به 100 ميليون ليتر در روز رسيده است 
تا واردات بنزين طي ماه هاي گذشته پايان يابد. 
يكي از پاشنه هاي آشيل اقتصاد ايران واردات بنزين 
بوده اس��ت كه در اواخر دولت نهم، صادرات آن به 
ايران تحريم شد؛ از آن روز برنامه هاي بسياري براي 
كنترل مصرف و افزايش توليد بنزين در دستور كار 
قرار گرفت كه دولت وقت، تمركز خود را بر تسريع 
پروژه ستاره خليج فارس گذاشت. پروژه اي كه اجراي 
آن بر عهده قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا بود و اين 
قرارگاه با استفاده از توان داخل توانست اين پروژه 

را به پايان برساند. 
به گفته دبي��ركل انجمن صنفي پااليش��ي ها، اين 
پااليش��گاه  هم اكنون روزانه 45 ميليون ليتر بنزين 
توليد مي كند كه با احتساب ظرفيت توليد بنزين در 
تمام پااليشگاه هاي كشور مي توانيم روزانه بيش از 
100 ميليون ليتر بنزين توليد كنيم و مابه التفاوت 

آن را با مصرف كه بين 80 تا 90 ميليون ليتر است، 
صادر كنيم. 

اين مقام مس��ئول تأكيد ك��رد: »اگرچ��ه االن در 
شرايط تحريم نفت به سر مي بريم، اما مي بينيم كه 
كشورهاي تحريم كننده نتوانستند هيچ مانوري را 

روي بحث تحريم بنزين بدهند.« 
وي با اشاره به افزايش كيفيت محصوالت پااليشي 
گفت: »در حال حاضر بنزين توليدي ما با استاندارد 
ي��ورو 4 و يورو 5 توليد مي ش��ود و طي س��ال هاي 
97 و 98 شاهد هس��تيم كه هيچ آثار آاليندگي در 
كالنشهرها از اين بابت ديده نمي شود و حتي برخي از 
كارشناسان گفته اند به دليل باال بودن كيفيت توليد 

بنزين احتياجي به توليد بنزين سوپر نيست.« 
عاشوری با اشاره به اينكه پااليشگاه ها دو نوع فرآورده 
اصلي و فرآورده ويژه توليد مي كنند، گفت: »با توجه 
به تكاليفي كه به ما واگذار شد، توانستيم با سربلندي 
از اين تكالي��ف بيرون بياييم و رش��د قابل قبولي را 
داش��ته باش��يم به ويژه در توليد بنزين كه از برج 9 

سال 97 حتي يك ليتر هم واردات نداشتيم.« 
دبي��ركل انجم��ن صنفي پااليش��ي ها با اش��اره به 
طرح هاي توسعه اي و افزايش ظرفيت و بهبود كيفيت 
در پااليشگاه ها گفت: »پس از وارد شدن پااليشگاه 
ستاره خليج فارس به مدار توليد فرآورده هاي اصلي 
افزايش ظرفيت پااليش��گاه اصفهان و تبريز نيز در 
دس��تور كار قرار گرفت كه هفته گذش��ته توس��ط 

رئيس جمهور مورد بهره برداري قرار گرفت.« 
   سود 9 درصدي پااليشي ها

اين مقام مس��ئول با اش��اره به بحث قيمت گذاري 
فرآورده هاي وي��ژه مانند ل��وب كات و وكيوم باتوم 
و همچني��ن حالل ه��ا گف��ت: »پ��س از واگذاري 
پااليش��گاه ها به بخش خصوصي براساس تكليفي 
كه دولت در اختيار ما قرار داد قيمت گذاري را از برج 
9 س��ال 97 انجام داديم. به طوري كه قيمت گذاري 
براس��اس نرخ فوب خليج فارس قيمت دالر به نرخ 
نيمايي و نشريه پلتس انجام مي شود و اگر قيمت هر 
يك از اين مؤلفه ها باال يا پايين روند طبيعي است كه 

قيمت خوراك ما نيز افزايش يا كاهش پيدا مي كند، 
بنابراين درست نيس��ت كه عده اي با جوسازي ها و 
فضاس��ازي هاي منفي بخواهند عملكرد انجمن را 

زير سؤال ببرند.« 
وي تصريح كرد: »در سال 97 شركت هاي پااليشي 
با اين حجم س��رمايه گذاري كه در آنها انجام شده، 
تنها 4الي 9 درصد سود نش��ان دادند، اما در همان 
سال شركت هاي روغن سازي كه از خوراك لوب كات 
استفاده مي كنند، سودش��ان بين 15 تا 31 درصد 
بوده اس��ت؛ بنابراين اگر يك وقت قيمت نفت خام 
باال رود، قطعاً قيمت خوراك بر اساس فرمولي كه ما 
داريم افزايش پيدا مي كند، ولي اگر قيمت نفت خام 
كاهش پيدا كند مثل اين يكي دو هفته اخير قيمت 
خوراك هم كاهش پيدا خواهدك��رد؛  كما اينكه در 
همين ماه جاري قيمت خوارك بين 6 تا 26 درصد 

ارزان شده بود.« 
عاشوري با اشاره به اينك تمام دستگاه هاي نظارتي 
روي قيمت گذاري ما نظارت دارند، گفت: »بنابراين 
ما نمي توانيم كاري را انج��ام دهيم كه خالف واقع 
باش��د. در ثاني قرار است جلس��ه اي را به زودي در 
وزارت نفت برگزار كنيم تا در آنجا به ما گفته شود در 
شرايطي كه قيمت نفت باال مي رود تكليف ما چيست 

و ما چه كاري را بايد انجام دهيم.« 
  وزارت نفت كمك كند

اين مقام مس��ئول در ادامه با اش��اره به تكليفي كه 
وزارت نفت به ش��ركت هاي پااليش��ي كرده است، 
گفت: »براس��اس اين تكليف ما بايد تا سال 2020 
از تولي��د مازوت خ��ود كاهش دهيم كه براس��اس 
مساعدتي كه وزارت نفت پنج سال پيش به ما كرده 
بود، توانستيم از محل صرفه جويي انجام شده بخش 
قابل توجهي درآمد بدست آوريم كه آن را در بهبود 
كيفيت محصوالت به كار بريم و اخيراً نيز درخواست 
كرده ايم كه وزارت نفت اين مساعدت خود را به مدت 

پنج سال ديگر تمديد كند.« 
وي در پايان با اشاره به فروش نيابتي فرآورده هاي 
اصلي گفت : »بعد از آنكه هشت پااليشگاه به بخش 
خصوصي واگذار ش��د ما خوراك خ��ود را از دولت 
تحويل مي گيريم و پنج ف��رآورده اصلي را به دولت 
تحويل مي دهيم كه در اين مدت ما هيچ مش��كلي 
بابت خوراك نداشتيم. تا اينكه بحث فروش نيابتي 
ايجاد شد كه اين موضوع مشكالتي را براي ما ايجاد 
كرد كه از جمله آن موضوع ماليات بر ارزش افزوده 
است كه در اين زمينه نيز رايزني هاي خود را با دولت 

آغاز كرده ايم.« 
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توليدنيميازبنزینكشورمدیونقرارگاهخاتماالنبيا
در نشست خبري دبيركل انجمن صنفي پااليشي ها تأييد شد

عاشوري: روزانه 45 ميليون ليتر بنزين در پااليشگاه ستاره خليج فارس توليد مي شود

  گزارش  یک

افت۱۲درصديدرآمدآرامكویعربستان
درآمد خالص آرامكو به خاطر قيمت پايين نفت در نيمه اول س�ال 
ميالدي جاري 12 درصد كاهش يافت و به 46/9 ميليارد دالر رسيد. 
به گزارش رويترز، آرامكو، توليد كننده برتر عربستان با وجود 12درصد 
كاهش درآمد خالص در نيمه اول سال ميالدي جاري، همچنان مقام 
سودآورترين ش��ركت جهان را حفظ كرده اس��ت. درآمد خالص اين 
شركت به خاطر قيمت پايين نفت به 46/9 ميليارد دالر رسيده است. 

 شركت اپل هم كه در ليست س��ود آور ترين شركت هاي جهان قرار 
دارد، در شش ماهه اول سال مالي جاري  31/5 ميليارد دالر درآمد 
داشته است. آرامكو اعالم كرد درآمد كلي آن كه شامل درآمدهاي 
مربوط به ف��روش هم مي ش��ود، در نيمه اول س��ال جاري ميالدي 
163/88 ميليارد دالر بوده كه نسبت به 167/68 ميليارد دالر سال 

قبل كمتر است. 
آرامكو، بزرگ ترين توليد كننده نفت جهان، 20 درصد س��هام هم در 
تجارت تبديل نفت به مواد شيميايي در شركت ريالينس اينداستريز 
هند دارد. شركت دولتي آرامكو چندي پيش براي اولين بار مسائل مالي 
خود را افشا كرد و به منظور كس��ب اعتبار عمومي و آغاز انتشار اوراق 

قرضه بين المللي درآمد خود را در 2018 علني ساخت. 
اين ارقام نشان داد كه آرامكو سودآورترين شركت جهان است و جلوتر 
از غول هاي امريكايي مانند اپل و اكسون موبيل قرار دارد. در مقايسه با 
درآمد آرامكو در نيمه اول سال جاري ميالدي، شركت امريكايي اكسون 
موبيل حدود 5/5 ميليارد دالر در همين زمان درآمد داشت، در حالي كه 
در آمد شركت رويال داچ شل به 8/8 ميليارد دالر مي رسيد. امين ناصر، 
مديرعامل آرامكو طي بيانيه اي گفت: » به رغم قيمت پايين تر نفت در 
نيمه اول 2019، درآمد خالص و جريان آزاد پول نقد داشتيم كه دليل 
آن عملكرد مداوم، مديريت هزينه و يك دستورالعمل مالي بود«. آرامكو 
اعالم كرد: كاهش درآمد بيشتر به خاطر 4 درصد كاهش در ميانگين 
قيمت نفت خام از 69 دالر تا 66 دالر در هر بشكه و افزايش هزينه هاي 

خريد و توليد و استهالك بوده است. 
با وجود كاهش درآمد، آرامكو 46/4 ميليارد دالر سود سهام به دولت 
پرداخته كه نشان دهنده وابستگي شديد عربستان به اين شركت براي 

تأمين بودجه و نيازهاي خانواده سلطنتي اين كشور است. 

احتمالبروزركوددراقتصادامریكا
بان�ك امري�كا هش�دار داده ك�ه اقتص�اد اي�ن كش�ور ب�ه 
احتم�ال ي�ك ب�ه س�ه ط�ي س�ال جاري وارد رك�ود مي ش�ود. 
 به گزارش راشا تودي، بانك امريكا هشدار داده كه اقتصاد اين كشور به 
احتمال يك به سه طي سال جاري وارد ركود مي شود. جنگ تجاري با 

چين افزايش يافته و نرخ بهره براي آرام كردن بازار پايين آمده است. 
به رغم اينكه طبق يك مدل رسمي، احتمال ركود اقتصادي در امريكا 
در سال آينده يك به پنج تخمين زده مي شود، مايكل مير، اقتصاددان 
ارشد بانك امريكا، به مشتريان هشدار داد كه احتمال ركود نزديك تر 

و يك به سه است. 
 مير طي يادداش��تي گفت: » افزايش جنگ تج��اري چين و امريكا 
كه آخرين قربانيانش كش��اورزان امريكايي هس��تند و كندي رشد 
اقتصاد جهان، عالئم اقتصادي را در وضعيت هشدار قرار داده است. 
كشاورزي امريكا به خاطر سيل و خشكسالي از قبل آسيب پذير شده 
بود«. فروش خودرو، توليد صنعتي و س��اعت هاي كاري سه تا پنج 
نشانه اي هس��تند كه اين بانك براي رديابي تجارت از آنها استفاده 
مي كند و حاال هر سه در شرايطي قرار دارند كه در ركوردهاي قبلي 

قرار داشتند. 
 در همين حين، قيمت ها براي مصرف كننده 2/3درصد در ش��ش ماه 
اول 2019 افزايش يافته كه س��ريع ترين افزايش طي سال هاي اخير 
است. بدون شك با اعمال 10 درصد عوارض بيشتر بر 300 ميليارد دالر 

كاالهاي چيني در ماه آينده، قيمت ها باز هم افزايش مي يابند. 
 ادعا مي شود نرخ بيكاري بسيار پايين است كه به نظر مي رسد يك نقطه 
مثبت است، ولي دونالد ترامپ خودش تأكيد كرده كه آمار اشتغال را 
مي توان دستكاري كرد. اگر امريكايي ها ديگر به دنبال شغل نباشند، 
اگر هرگز استخدام نشده باش��ند يا اگر حتي براي يك ساعت كار طي 
يك دوره دس��تمزد دريافت كرده باش��ند، ولي ش��غل دائمي نداشته 
باشند، بيكار ش��ناخته نمي ش��وند. در 2015، وقتي باراك اوباما نرخ 
بيكاري را 6/5 درصد اع��الم كرد، ترامپ اظهار داش��ت رقم واقعي به 
20 درصد نزديك است. حاال با اعالم نرخ بيكاري 3/7درصد در دولت 
خودش، ترامپ فراموش كرده نرخ مشاركت نيروي كار با 62/7 درصد 
در پايين ترين حد از 1977 قرار دارد. محاسبات غير رسمي نرخ واقعي 

بيكاري را باالي 13 درصد نشان مي دهد. 

ریزشسنگينبورسهايجهاني
نگران�ي از نتايج جن�گ تج�اري امري�كا و چي�ن و ناآرامي هاي 
هنگ كن�گ باع�ث ري�زش ش�ديد بورس ه�اي جهان�ي ش�د. 
به گزارش خبرگزاري فرانسه، بانك »گلدمن ساكس« در گزارشي اعالم 
كرده است كه فعاالن بازارهاي مالي نبايد تا پيش از انتخابات رياست 
جمهوري سال  آينده امريكا، انتظار حل و فصل مناقشه تجاري بين دو 

اقتصاد نخست جهان را داشته باشند. 
اين گزارش در كنار اظه��ارات جديد ترامپ مبني بر مصمم بودنش به 
گسترش تعرفه ها به ديگر كاالهاي وارداتي چيني، اميدها به از سرگيري 

مذاكرات و حصول توافق را تا حد زيادي از بين برده است. 
در بورس امريكا، هر سه ش��اخص مهم بورس نيويورك ريزشي بودند؛ 
به گونه اي كه شاخص »داو جونز اينداس��تريال اوريج« با سقوط 1/5 
درصدي به 28 هزار و 896/44 واحد رس��يد. در انگليس نيز شاخص 
»فوتسي 100« بورس لندن با ريزش 0/4 درصدي در سطح7226/72 

واحدي بسته شد. 
ديگر مس��ئله مهم تأثيرگذار بر روند بورس ها به ويژه در آس��يا، تداوم 
ناآرامي هاي هنگ كنگ بود. اعتراضات در اين كشور كه ابتدا در مخالفت 
با اليحه استرداد مجرمان به چين آغاز شد دامنه وسيع تري پيدا كرده 
است و روز گذشته معترضان با ورود به فرودگاه بين المللي اين كشور، 

باعث لغو كليه پرواز ها شدند. 
با توجه به اهميت هنگ كنگ در نظام مالي و تجاري شرق آسيا، وقايع 
اين كش��ور با واكنش منفي بورس هاي آسيايي مواجه شد تا جايي كه 
شاخص »هانگ س��نگ« بورس هنگ كنگ با سقوط 1/3 درصدي در 
سطح 25 هزار و 503/52 واحدي بسته شد و شاخص »نيك كي 225« 
بورس توكيو با ريزش 1/2 درصدي به 20 هزار و 440/51 واحد عقب 
نشست. شاخص »شانگهاي كامپوزيت« چين نيز 0/6 درصد پايين آمد 

و به 2799/22 واحد رسيد. 
روند نزولي ش��اخص ها به ديگر نقاط آسيا نيز كش��يده شد. شاخص 
بورس سيدني استراليا 0/2 درصد و شاخص بورس سئول كره جنوبي 
0/7درصد ريزش كردند. در فيليپين، اندون��زي، نيوزلند و تايوان نيز 

شاخص هاي بورسي قرمزپوش بودند. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

8899573لولهوماشينسازيايران
76538گروهداروييبركت

7875375نيروترانس
214721022لنتترمزايران

14107671صنايعجوشكابيزد
13858659نوردوقطعاتفوالدي

2839135توريستيورفاهيآبادگرانايران
4206200بانكاقتصادنوين
11167531سيماناصفهان

5448259صنايعكاغذسازيكاوه
14578693موتوژن

9985474قندنيشابور
13321632فوالداميركبيركاشان

8436400بهنوشايران
282951341سازهپويش

4727223شيميداروئيداروپخش
10931514پارسدارو

8252388شيرپاستوريزهپگاهخراسان
267001255پارسخزر

385601805معدنيامالحايران
7991374گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

9516445پاكسان
5503257تايدواترخاورميانه
11397532سيمانآرتااردبيل

4974232سرمايهگذاريصنعتنفت
7641356داروسازياسوه

21400994قنداصفهان
404951869سيمانبهبهان

7964367شهدايران
2454113چرخشگر

8818406مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
12375569داروسازيفارابي

10658490ذغالسنگنگينطبس
8659398كشتوصنعتپياذر

3108142بيمهدانا
3593164داروسازيزاگرسفارمدپارس

231481056صنايعشيمياييسينا
7313332افست

12637573مليكشتوصنعتودامپروريپارس
9676438ايرانتاير

212496سرمايهگذاريبوعلي
3078139داروسازيزهراوي

4171188پارسمينو
7107320قندلرستان

8380376گلتاش
498252235پتروشيميخارك

5153231سرمايهگذاريساختمانايران
223521001گلوكوزان

3954176مهندسينصيرماشين
126056ليزينگايران
4933217شكرشاهرود

125255سرمايهگذاريمسكن
3490153ايراندارو

3687161سرمايهگذاريمليايران
4691204سرمايهگذاريپارستوشه

216494عمرانوتوسعهفارس
6542284سراميكهايصنعتياردكان

5020217داروسازيجابرابنحيان
9109393پارسالكتريك

4182180كارخانجاتتوليديشيشهرازي
223496كمكفنرايندامين
2359101سيمانكردستان
3092132داروييلقمان

6755288البرزدارو
5727244سبحاندارو
5086216مارگارين

7166303ريختهگريتراكتورسازيايران
448981895معدنيدماوند

187177فيبرايران
192079بانككارآفرين

204684گروهداروييبركت
12173498كارخانجاتقندقزوين

9442386سرمايهگذاريداروييتامين
2833115سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3527143لبنياتكالبر
3903157حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(

8951360بورساوراقبهادارتهران
11793474نيروكلر

5135205صنعتيبهشهر
2782111ماشينسازينيرومحركه

181172سرمايهگذاريصنعتومعدن
9272365گروهصنعتيسپاهان

6303248سيمانخوزستان
226389سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

4703179سيمانغرب
5129195كيميدارو

14417541گروهصنعتيبوتان
12828480داروسازياكسير

197273گروهصنايعبهشهرايران
9419347كاشيپارس

5948219كنترلخوردگيتكينكو
9336336پشمشيشهايران

6417230كشاورزيودامپرويمگسال
6090216كويرتاير

4451157داروسازيامين
4503157شيشههمدان

4913171سامانگستراصفهان
453921574دشتمرغاب
8955310قندمرودشت

13507464بورسكااليايران
105836نوسازيوساختمانتهران

15086511آبسال
4606156پمپسازيايران

19672666الميران
201068بيمهآسيا

131544سرمايهگذاريشاهد
17304578صنايعخاكچينيايران

3118104داروسازيكوثر
126742بينالملليتوسعهساختمان

159953فنرسازيزر
329961093البراتوارداروسازيدكترعبيدي

221173لبنياتپاك
8308272فروسيليسايران

157751سرمايهگذاريبهمن
6474209گروهمپنا)سهاميعام(

13708441شهد
6096195ايرانياساتايرورابر

7463238توليدمواداوليهداروپخش
4390139موتورسازانتراكتورسازيايران

3573111بيمهملت
4042125ايرانارقام

181256قطعاتاتومبيلايران
5712172تراكتورسازيايران

322297صنايعآذرآب
5487163شيشهوگاز

13097389داروييرازك
3662106سيمانكرمان

129237سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
5301151بينالملليمحصوالتپارس

299183توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
4642128سرمايهگذاريصنعتبيمه

3955109حفاريشمال
4463122توليدمحورخودرو

374899صنايعشيمياييفارس
18940499داروپخش)هلدينگ

5207137گروهصنعتيبارز
6306164قندثابتخراسان

18072463قندهكمتان
130333سرمايهگذارينوركوثرايرانيان

18940478كشتوصنعتچينچين
7893199بيسكويتگرجي

162140محورسازانايرانخودرو
318678پگاهآذربايجانغربي
349583توليديكاشيتكسرام

18678438كربنايران
351780سيمانخزر

13739303خدماتانفورماتيك
181139سيمانخزر

251252سيمانصوفيان
255050مهندسينصيرماشين

216642سيمانداراب
402277دادهپردازيايران

درحالي ك�ه تمركز كش�ورهاي پيش�رفته روي 
كاهش ش�دت مصرف انرژي است، اين شاخص 
در اي�ران رون�دي رو ب�ه  ش�د ب�ه خ�ود گرفته 
و در بي�ن ديگر كش�ورها از نظر كاهش ش�دت 
مص�رف ان�رژي در انتهاي ليس�ت ق�رار دارد. 
به گزارش ايس��نا، ايران بيش از 2/5 برابر ميانگين 
مصرف جهاني انرژي مصرف مي كند. شاخص شدت 
مصرف انرژي ايران 0/63 درصد است و بعد از ايران، 
روسيه و عربس��تان س��عودي به ترتيب با شاخص 
ش��دت انرژي  0/53 و 0/51 درصد باالترين مقدار 
شاخص شدت انرژي را به خود اختصاص داده اند. 

طبق آمار، مجموع ميزان مصرف و تلفات، از عرضه 
سبقت گرفته و اين موضوع مي تواند در آينده ايران 

را به واردكننده انرژي تبديل كند. 
پيش بيني ها نش��ان مي دهد تا سال 2040 مصرف 
انرژي در جهان 48 درصد نسبت به ميزان مصرف 
انرژي در سال 2012 افزايش خواهد يافت و كماكان 
آسيا در سال 2040 بيشترين مصرف كننده انرژي 
است. در اين ميان بيش از 50 درصد از انرژي جهان 

در بخش صنعت استفاده خواهد شد. 
  ايران نهمين مصرف كننده انرژي در دنيا

طبق آخرين آمار، ايران نهمين مصرف كننده انرژي 
در دنيا شناخته ش��ده و اين مصرف انرژي معادل 
3/4 ميليون بش��كه نفت خام است. مطالعات نشان 
مي دهد كه مصرف انرژي در دنيا در طي اين سال ها 

دو برابر شده است. 
در حال حاضر اي��ران، بزرگ ترين دارن��ده ذخاير 
هيدروكروبوري دنيا )مجموع ذخاي��ر نفت و گاز( 
به حساب مي آيد. مطابق آمار رسمي و تأييد شده 
مراجع معتبر بين المللي، ايران حدود 158 ميليارد 

بش��كه نفت )9/3 درصد از كل منابع نفتي دنيا( و 
حدود 33 هزار ميليارد مترمكعب گاز )18 درصد 

دنيا( در اختيار دارد. 
به طور كل��ي، 2/4 درصد ان��رژي كل دنيا در ايران 
توليد مي شود كه در بين كش��ورهاي دنيا رده نهم 
از حيث توليد انرژي را داراس��ت. اين توليد انرژي 
معادل 3/6 ميليون بشكه نفت خام است. همچنين 
1/8 درصد انرژي كل دنيا در ايران مصرف مي شود 
كه اين ميزان مصرف سبب ش��ده كه ايران در بين 
كشورهاي دنياي جايگاه نهم از نظر مصرف انرژي 
را داشته باش��د.   در اين راس��تا، مديركل مديريت 
مصرف و امور مش��تركان توانير با تأكي��د بر اينكه 
جايگاه ايران در حوزه شدت مصرف انرژي مناسب 

نيس��ت به بررس��ي عوامل اين موضوع پرداخت و 
راهكارهايي را نيز ارائه كرد. 

هادي مدقق با تأكيد بر اينكه شدت مصرف انرژي 
مهم ترين شاخصي است كه بر اس��اس آن جايگاه 
كشورها در بحث بهره وري انرژي مشخص مي شود، 
اظهار كرد: »منظور از ش��دت انرژي مقدار مصرف 
انرژي به توليد ناخالص داخلي اس��ت. اين شاخص 
بيانگر اين اس��ت كه به ازاي توليد به مقدار معيني 
از كاال و خدمات كه بر حس��ب واحد پول مشخص 
مي شود چه مقدار انرژي مصرف مي شود. براي مثال 
در ازاي توليد يك تن س��يمان چه مقدار برق و گاز 
مصرف مي ش��ود. اين موضوع يكي از شاخص هاي 
نشان دهنده بهره وري انرژي در يك كشور و يكي از 

شاخص هاي توسعه يافتگي انرژي است.« 
وي با بيان اينكه جايگاه ايران در حوزه شدت مصرف 
انرژي مناسب نيس��ت، گفت: »ايران يا هميشه در 
انتهاي ليس��ت قرار دارد ي��ا در يكي مان��ده به آخر 
درحالي كه شدت مصرف انرژي در كل دنيا مخصوصاً 
در كشورهاي اروپايي رو به بهبود است. كشورهايي 
كه بحث انرژي و بهره وري انرژي برايش��ان اهميت 
دارد و منابع فسيلي ندارند روي بحث بهره وري كار 
مي كنند.«  مديركل مديريت مصرف و امور مشتركان 
توانير ادامه داد: »در حوزه تجهيزات خانگي اقدامات 
خوبي انجام شده و تكنولوژي ما را بهره ور كرده است. 
لوازم مصرفي مانند يخچال، كولر، ماشين لباسشويي 
و... بهره ورتر ش��ده و راندمان افزايش مي يابد. با اين 
حال در همين بخش به دليل قيمت اوليه تجهيزات 
نس��بت به هزينه طول عمر و هزينه ان��رژي كه در 
طول يك سال مصرف مي ش��ود انگيزه كافي براي 
مصرف كننده ايجاد نمي كند ك��ه تجهيز با راندمان 
باال را انتخاب كند. درحالي كه بايد به دليل كيفيت 
رتبه باالتر انتخاب  شود، اما قدرت خريد مردم در اين 
انتخاب تأثيرگذار است. براي مثال كولرهاي گازي با 
راندمان كمتر به خاطر قيمت پايين تر بيشتر خريدار 
دارد. قيمت پايين انرژي در اينجا هم مصرف كننده 
را سوق مي دهد به س��مت اينكه تجهيز با راندمان 
پايين تر را بخرد.  مدقق در ادامه با بيان اينكه تلفات 
در شبكه هاي توزيع و انتقال يكي از داليل پايين بودن 
بهره وري انرژي در كشور است، اظهار كرد: »پايين 
بودن راندمان نيروگاه هاي برق نيز يكي از داليل باال 
بودن شدت مصرف انرژي در ايران است. درحالي كه 
اگر يارانه انرژي هدفمند توزيع شود در همين شرايط 

هم امكان افزايش بهره وري انرژي وجود دارد.« 

رتبه نخست ايران در بدترين ميزان مصرف انرژي!
ادامه روند مصرف شديد انرژي بحران آفرين مي شود

کارفرمايان حداقل يک بار در پيشخوان الکترونيک احراز هويت کنند
معاون روابط كار وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از وجود 8/5 تا 9 
ميليون كارگر بيمه شده در كشور خبر داد و گفت: با تغيير ماهيت 
اشتغال، در آينده بسياري از مشاغل كنوني حذف خواهد شد. 
حاتم شاكرمي در گفت وگو با فارس افزود: در حال حاضر بين 8/5 تا 
9 ميليون كارگر بيمه شده در كشور غير از كارگران آزاد و بدون بيمه 
وجود دارد. وي با بيان اينكه الزم است براي ارائه خدمات به كارگران 
و كارفرمايان س��امانه هاي الكترونيك به صورت غيرحضوري فعال 
شود، گفت:  اين امر يك شرطي دارد كه از همه رسانه ها مي خواهيم 
به جامعه كارگري و كارفرمايي بگويند، حداقل يكبار به پيشخوان 
الكترونيك مرتبط به كارگر و كارفرمايي مراجعه و احراز هويت كنند 
و كد دريافت كنند.  به گفته وي، اگر كارگر دادخواستي داشت، در 

صورت داشتن كد احراز هويت، نيازي به مراجعه به اداره كار نيست 
و از هر جا كه باشد، وارد سامانه مي ش��ود و دادخواست خود را ثبت 
مي كند.  به گفته شاكرمي در حال حاضر سامانه الكترونيك كارگري 
در تهران و اردبيل با 32 زيرسامانه به صورت آزمايشي راه اندازي شده 

است كه فعاًل چهار زيرسامانه آن شروع شده است. 
وي گفت:  اين سامانه مربوط به روابط كار است و در تهران بايد 600 
كامپيوتر در ادارات كار به روزرساني و ارتقای سيستم پيدا كنند زيرا 
برخي از كامپيوترهاي موجود آنقدر قديمي هستند كه حتي ويندوز7 
هم ندارند، اما براي س��امانه روابط كار، زيرس��اخت ها و سرورهاي 

ذخيره سازي اطالعات تهيه شده و در وزارت كار نصب شده است. 
شاكرمي گفت: سامانه هاي روابط كار تحت نظارت و امنيت قرار دارند 

و بايد همه اعضاي جامعه كارگري و كارفرمايي يكبار در اين سامانه 
احراز هويت شوند، در آن صورت قراردادهاي سفيد امضا با استقرار 

سامانه روابط كار از بين مي رود يا كاهش پيدا مي كند. 
معاون وزير كار اظهار داشت: يك زيرسامانه براي ثبت قراردادهاي كارگري 
و كارفرمايي در سامانه روابط كار وجود دارد كه ديگر از قراردادهاي سفيد 
امضا جلوگيري مي شود.  به گفته معاون وزير كار، قرارداد موقت يك حقيقت 
است كه در ايران و همه جاي دنيا وجود دارد و نمي شود قرارداد موقت را 
حذف كرد، چون در آينده ماهيت كار تغيير مي كند. بسياري از كارها تبديل 
به كار پاره وقت و بدون حضور فيزيكي مي شود و حتي برخي از مشاغل در 
آينده حذف مي ش��وند و به جاي آن، يا روبات الكترونيكي قرار مي گيرد و 

بسياري از مشاغل به سمت قراردادهاي موقت حركت مي كنند.  

   گزارش 2

   اشتغال


