
باالخره اجازه حذف يارانه  افرادي كه در وزارت 
رفاه شناس�ايي شده اند، از س�وي دولت صادر 
شد و قرار اس�ت پولدارهاي شناسايي شده به 
تدريج و هر ماه تع�دادي از آنها حذف ش�وند. 
روز گذشته سخنگوي دولت در جمع خبرنگاران از 
قطع شدن يارانه نقدي سه دهك ثروتمند به صورت 
تدريجي خبرداد و گفت: »حذف يكباره يارانه نقدي 

۳۰ ميليون نفر، منطقي و شدني نيست.« 
علي ربيعي ديروز دس��توري را رس��انه اي كرد كه 
ميرزايي سخنگوي ستاد اجرايي تبصره ۱۴ قانون 
بودجه ۹۸ از هفته پي��ش در انتظارش بود. به رغم 
شناسايي متموالن يارانه بگير همچنان دولت براي 

حذف پولدارها با احتياط برخورد مي كند. 
 علي ربيعي، س��خنگوي دولت ديروز در حاش��يه 
هماي��ش صندوق ه��اي خ��رد محل��ي در جمع 
خبرنگاران با اش��اره ب��ه اينكه اف��رادي در جامعه 
هستند كه ماهانه يك ميليارد تومان درآمد دارند، 
افزود: »ما به دنبال حذف ياران��ه افراد ثروتمند به 

صورت تدريجي و ماهانه هستيم.« 
وي در پاسخ به پرسش��ي مبني بر اينكه چه افراد 
و دهك هايي از دريافت يارانه حذف خواهند ش��د 
و آيا شاخص دولت فقط داش��تن ماشين بيش از 
۲۰۰ ميليون تومان است، گفت: »شاخص ماشين 

۲۰۰ ميليون تومان به باال، فقط يكي از شاخص هاي 
دولت براي حذف يارانه بگيران بوده و موارد ديگر از 
جمله قيمت مسكن، درآمد افراد و مواردي از اين 

دست نيز شامل اين مسئله مي شود.« 
  ب�ه دنب�ال ح�ذف دهك ه�اي متوس�ط 

نيستيم 
ربيعي با اشاره به اينكه حذف يارانه افراد ثروتمند 
در حال انجام است، گفت: »هر ماه يارانه تعدادي از 
افراد قطع مي شود، اما قطعاً ما به دنبال قطع يارانه 

دهك هاي متوسط جامعه نيستيم.« 
اين مقام مس��ئول درباره اينكه به طور كلي يارانه 
چه تعداد از افراد حذف خواهد شد، اظهار داشت: 
»اجازه بدهيد كه اين موضوع را وزير تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي اعالم كند، اما اين مس��ئله كه گفته 
مي ش��ود يك مرتبه يارانه ۳۰ ميلي��ون نفر حذف 

مي شود، نه شدني و نه منطقي است.« 
وي با اش��اره به اينك��ه تصميم گي��ري درباره نرخ 
س��وخت با توجه به درآمد اقشار متوسط و ضعيف 
جامع��ه انجام مي ش��ود، گف��ت: »ه��ر تصميمي 
براي قيمت حامل هاي انرژي گرفته ش��ود، روي 
دهك هاي ضعيف جامعه استوار است و دهك هاي 

باالي جامعه مشمول نخواهند شد.« 
ربيعی افزود: »در صدك هاي جامعه افرادي داشتيم 

كه ماهانه يك ميليارد تومان درآمد داشتند و ما به 
دنبال حذف يارانه افراد ثروتمند هستيم.« 

۱5مهر ماه س��خنگوي س��تاد اجرايي تبصره ۱۴ 
قانون بودجه ۹۸ مدعي شناسايي كامل سه دهك 
پردرآمد شده  بود و حذف اين افراد را تنها منوط به 
اعالم سخنگوي دولت دانسته  است كه ديروز عماًل 
اين فرمان صادر ش��د. با اين حال همچنان دولت 
و وزارت رفاه از ح��ذف يارانه ها بر اس��اس داده ها 
مي ترس��ند، زيرا اكن��ون كه ح��ذف يارانه بگيران 
متمول قطعي شده هر روز يكي از مسئوالن دولت 

بر تدريجي بودن يارانه پولدارها تأكيد دارد. 
در يك ماه گذش��ته و بعد از تكليف قانوني حذف 
يارانه سه دهك نخستين بار وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي گفته بود: »اگر نتوان تا پايان سال، يارانه 
س��ه دهك باالي جامعه را حذف كرد، دولت اين 
ضرر را تحمل كرده، اما در روند شناسايي و حذف 

دهك هاي پردرآمد بي دقتي نمي كند.«
به نظر مي رس��د فشار رس��انه اي و كسري بودجه 
دولت كه بر اس��اس اعالم ها در ح��دود ۱۴۰ هزار 
ميليارد تومان اس��ت دول��ت را مج��اب كرده كه 
هزينه هاي بي مورد مانند يارانه هاي بي اثر ي كه به 
متموالن مي داده را حذف كند، اما نوعي مقاومت 
يا ش��ايد احتياط در اينب��اره وج��ود دارد، وگرنه 

سخنگوي ستاد حذف يارانه از شناسايي سه دهك 
باالي درآمدي تمام شده خبر داد و گفت: »با اعالم 
سخنگوي دولت، فرايند حذف انجام خواهد شد.« 
  شناس�ايی 3 دهك ثروتمن�د با اطالعات 

7 دستگاه
حسين ميرزايي، س��خنگوي س��تاد حذف يارانه 
در گفت وگو با مهر گفت: »شناس��ايي س��ه دهك 
باالي درآمدي براي حذف يارانه هايشان با كمك 
اطالعاتي هفت دس��تگاه و بر اس��اس هشت معيار 
تمام  شده است و تنها منتظر اعالم سخنگوي دولت 

هستند تا فرآيند حذف انجام شود.« 
البته او نيز بر حذف مرحله اي تأكيد و تصريح كرد: 
»ما قصد داريم فرآيند ح��ذف يارانه نقدي مرحله 
ب��ه مرحله انجام ش��ود يا حداقل خط��ا و حداكثر 
دقت در فرآين��د حذف پردرآمد ها لحاظ ش��ود تا 
فرآيند رسيدگي به اعتراضات نيز با سرعت مناسب 

صورت گيرد.«
 وي در پاس��خ ب��ه اين س��ؤال كه در چ��ه زماني 
فرآيند ح��ذف ياران��ه نقدي س��ه ده��ك باالي 
درآمدي تكميل خواهد ش��د، گف��ت: »با توجه به 
اينكه فرآيند ح��ذف يارانه نقدي يك تصميم ملي 
اس��ت و تعداد قابل توجهي از افراد در اين فرآيند 
از صف درياف��ت يارانه نقدي خارج خواهند ش��د، 
بعد از اعالم سخنگوي دولت سه دهك يارانه بگير 
حذف مي شوند، اما همانطور كه اشاره شد فرآيند 
شناسايي اين سه دهك تكميل شده و اين اطالعات 
در اختيار صداي تبص��ره ۱۴ قان��ون بودجه قرار 

دارد.« 
  داده هاي اعتراض ساز!

يك كارشناس اقتصادي درباره علت تأكيد دولت 
در مرحله اي بودن حذف يارانه بگيران در گفت وگو 
با جوان اظهار داشت: »سوءاستفاده از دهك هاي 
پايين در سال هاي اخير مانند فرار مالياتي از سوي 
متموالن در قالب هاي مختل��ف مانند كارت هاي 
بازرگاني وحساب هاي اجاره اي  بسيار متداول شده 
و از اين رو دولت در بررسي آمارهاي در اختيارش 
به موارد جالبي برخورده اس��ت كه از يكسو منجر 
به حذف يارانه نيازمندان ش��ده، اما از سوي ديگر 
مي تواند بهان��ه اي جدي براي شناس��ايي مؤديان 

مالياتي كه در اين سال ها فرار كرده اند، باشد.« 
وي با تأكيد بر اين موضوع كه احتياط در اين باره 
تا حدود منطقي اس��ت، گفت: »در ش��رايطي كه 
آمارهاي بين نسلي در كشورهاي توسعه يافته به 
تصميم گيري هاي مختلف كمك مي كند و امروز 
حتي رفاه بين نس��ل ها را بر اس��اس دريافتي هاي 
مختلف افراد )مثاًل پدران و فرزندان( مي سنجند، 
 big( تجميع داده هاي اطالعاتي و استفاده از آنها
data(  مس��ير هاي جدي��دي از ايج��اد عدالت و 

شفاف سازي را در اقتصاد فراهم مي كند.« 
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حذف یواش یواش یارانه ثروتمندان
سخنگوي دولت:  حذف يارانه ثروتمندان در حال انجام است اما حذف يکباره آن منطقی و شدنی نيست!

مهران ابراهيميان 
  گزارش  یک

 تالش عربستان
 براي نجات خودروهاي بنزین سوز 

ش�ركت آرامک�وي عربس�تان همچن�ان روي تقاض�اي نف�ت 
در بخ�ش حمل ونق�ل نف�ت حس�اب مي كن�د و س�االنه دهه�ا 
ميلي�ون دالر ب�راي توس�عه و حماي�ت از س�اخت خودروهايي با 
موتوره�اي احتراقي پاك ت�ر و كارآمد تر س�رمايه گذاري مي كند. 
 به گزارش اويل پرايس، در حالي كه ش��ركت هاي نفتي بزرگ جهان به 
حمل و نقل برقي روي مي آورند، ش��ركت آرامكوي عربستان همچنان 
روي تقاضاي نفت در بخش حمل و نقل نفت حساب مي كند و ساالنه دهها 
ميليون دالر براي توسعه و حمايت از ساخت خودروهايي با موتورهاي 

احتراقي پاك تر و كارآمد تر سرمايه گذاري مي كند. 
عامر احمد عامر، متخصص مركز تحقيقات و توس��عه آرامكو مي گويد: 
» كار ما در مورد سوخت هيدروكربن مايع است و تالش مي كنيم تأثيرات 
محيط زيستي آن را تا جايي پايين بياوريم كه همچنان در برابر موتورهاي 

احتراق داخلي رقابت پذير باشند.«
آرامكوي عربستان در همان حال كه دنبال برقي كردن خودرو هاست، 
تمركز خود را روي نفت هم افزايش داده و تالش مي كند تا خودروهاي 
بنزين س��وز و ديزل س��وز را كارآمدت��ر و ب��ا آاليندگي كمتر بس��ازد. 
سرمايه گذاري عربس��تان در موتورهاي احتراق داخلي در زماني اتفاق 
مي افتد كه خودروسازان بزرگ قديمي ميليون ها دالر براي خودروهاي 

برقي هزينه مي كنند. 
آرامكو اعتقاد دارد نفت همچنان منبع برتر انرژي در بخش حمل و نقل 
در ميان مدت است. عامر گفت: »بيشترين انگيزه براي ما در كوتاه مدت و 
ميان مدت تا حدود ۲۰۴۰ بهبود موتورهاي احتراق داخلي است تا زماني 

كه حمل و نقل برقي فراگير شود.« 

حقوق در ونزوئال؛ ماهي ۱۵ دالر!
فرانسيس�کو توب�ارال، نماين�ده مجل�س ونزوئ�ال در حس�اب 
توئيت�ري خ�ود اع�الم ك�رد ك�ه حداق�ل س�طح دس�تمزد ها 
3۵۰ درص�د افزاي�ش خواه�د ياف�ت ت�ا  در اي�ن كش�ور 
كاركن�ان ونزوئالي�ي ماهان�ه 1۵ دالر درآم�د داش�ته باش�ند. 
به گزارش ايسنا آسوشيتدپرس اين سومين مرتبه در طول سال جاري 
است كه ونزوئال حداقل سطح دستمزدها را افزايش مي دهد. بحران بسيار 
شديد اقتصادي ونزوئال كه به گفته مدير منطقه امريكاي التين صندوق 
بين المللي پول، غم انگيزترين س��قوط اقتصادي در تاريخ معاصر است، 
باعث بي ارزش شدن ارزش پول ملي اين كش��ور و مهاجرت ميليون ها 

ونزوئاليي به خارج شده است. 
با اين حال خوآن گواي��دو، رئيس مجلس و رهبر مخالف��ان ونزوئال در 
واكنش به اين خبر گفت: دول��ت با تداوم اين كارها مردم را به س��خره 

گرفته است. 
ديگو مويا، تحليلگر مس��ائل اقتصادی ونزوئال در مؤسس��ه » اي اچ اس 
گلوبال اينس��ايت« گفت: افزايش سطح دس��تمزدها اثر مثبت خيلي 
كوتاه مدتي روي كيفيت زندگي و دسترس��ي مردم به مواد غذايي، دارو 
و س��وخت مورد نياز خواهد داش��ت. مويا افزود: دولت باز ه��م اقدام به 
پول پاشي كرده است تا به مردم چيزي براي جشن گرفتن بدهد، اما در 
حقيقت با اين كار تنها آتش تورمي را ش��عله ورتر مي كند كه در نهايت 

قدرت خريد مردم را بيش از اين كاهش خواهد داد. 
به دنبال فروپاش��ي اقتصاد ونزوئال، حدود ۳ ميليون ونزوئاليي از سال 
۲۰۱5 تاكنون از اين كشور مهاجرت كرده اند. با اين حال مادورو تقصير به 
وجود آمدن شرايط فعلي را به گردن مخالفان داخلي و امريكا مي اندازد. 

روزانه ۴۰۰ میلیارد دالر غذا از بین می رود
س�ازمان خوارب�ار و كش�اورزي مل�ل متح�د )فائو( در گزارش�ي 
اع�الم ك�رد روزان�ه ح�دود ۴۰۰ ميلي�ارد دالر مواد غذاي�ي 
پي�ش از اينک�ه ب�ه فروش�گاه ها برس�د، از بي�ن م�ي رود. 
به گزارش بلومبرگ، فائو در گزارشي با استناد به آمار سال ۲۰۱۶ اعالم 
كرد ساالنه حدود ۱۴ درصد از كل مواد غذايي توليد شده از بين مي رود. 
نگهداري در محيط خنك و زيرساخت به كاهش ضررها كمك خواهد 
كرد، اما براي مقابله با اين مش��كل، به اطالعات مفص��ل درباره زنجيره 

تأمين نياز است. 
از بين رفتن مواد غذايي به دليل سهمي كه در افزايش گازهاي گلخانه اي 
دارد و با توجه به اينكه بيش از ۸۲۰ ميليون نفر در جهان هر روز گرسنگي 
مي كش��ند، مورد توجه فزاينده اي قرار گرفته است. سران جهان وعده 
داده اند تالش كنند اتالف مواد غذايي را در س��طح فروشگاه ها و مصرف 
تا سال ۲۰۳۰ نصف كرده و ميزان ضرر در توليد مواد غذايي را كم كنند. 
ش��ركت ها نيز تالش مي كنند كارآم��دي را در صنع��ت غذايي بهبود 

ببخشند. 
چو دانگ يو، مدي��ركل فائو در اين گ��زارش اظهار ك��رد: از بين رفتن 
مواد غذايي فش��ار غيرضروري بر محيط زيست و منابع طبيعي كه براي 
توليد مورد استفاده قرار گرفته اند، وارد مي كند و به معناي آن است كه 
منابع آبي و خاكي هدر رفته اند و آلودگي و گازهاي گلخانه اي بدون هيچ 
هدفي ايجاد ش��ده اند.  طبق گزارش فائو، مصرف كنن��دگان نيز ميزان 
زيادي مواد غذايي اسراف مي كنند. حداكثر ۳۷ درصد از محصوالت دامي 
و يك پنجم از ميوه ها و صيفي جات بعد از خريداري شدن از بين مي روند. 
كشورهاي ثروتمند سطح باالتري از اسراف را به دليل عمر مفيد محدود 
يا برنامه ريزي ضعيف مصرف دارند، در حالي كه كشورهاي فقير معموالً با 

مشكالت جوي و زيربنايي دست و پنجه نرم مي كنند. 

سوئد در اندیشه تحریم هوآوي 
ب�ه نظ�ر مي رس�د س�وئد ب�ه دنب�ال محدودس�ازي فعالي�ت 
ش�ركت چين�ي ه�وآوي ب�راي توس�عه ش�بکه  ۵G اس�ت. 
به گزارش ايس��نا، از زماني كه دولت ترامپ، رياس��ت جمهوري اياالت 
متحده امريكا تحت تأثير اتهامات مختلفي همچون جاسوس��ي و شنود 
مكالمات شهروندان و مقامات امريكايي و همچنين همكاري و تحويل 
اطالعات به دولت چين، فعاليت شركت چيني هوآوي را در اين كشور 
ممنوع اعالم كرد و از تمامي كش��ورهاي همپيمان��ش همچون كانادا، 
استراليا، نيوزلند، ژاپن، بريتانيا و بس��ياري ديگر از كشورهاي اروپايي 
خواست كه موجب منع فعاليت اين اپراتور مخابراتي و غول تكنولوژي 
  5G چيني شوند، بسياري از كشورها در خصوص امنيت توسعه شبكه
ابراز نگراني كردند.  حاال تازه ترين اخبار و گزارش هاي منتش��ر شده در 
اسپوتنيك نشان مي دهد كه سوئد نيز يكي ديگر از كشورهايي است كه 
 ،5G مي خواهد به منظور حفظ امنيت شبكه هاي مخابراتي و اينترنتي
محدوديت هاي جديدي ب��راي هوآوي ايجاد كند و ب��ا اعمال تحريم و 

قانون هاي جديد، دست و پاي اين غول تكنولوژي چيني را ببندد. 
در صورتي كه س��وئد اقدام به تصويب و اجراي اين قان��ون كند، عالوه 
بر هوآوي ساير ش��ركت هاي مخابراتي كه درصدد راه اندازي و برقراري 
شبكه نسل پنجم اينترنت  5Gدر اين كشور هستند، نيز قادر نخواهند 
بود از قطعات توسعه داده شده توسط اين شركت چيني براي راه اندازي 

و توسعه زيرساخت هاي الزم استفاده كنند. 
هوآوي كه بزرگ ترين توليدكننده و توسعه دهنده تجهيزات مخابراتي 
و دومين سازنده و عرضه كننده موبايل در جهان محسوب مي شود، در 
طول يك سال اخير از سوي دولت ترامپ، رئيس جمهور امريكا و بسياري 
از كش��ورهاي هم پيمانش به شدت تحت فش��ارهاي سياسي و تجاري 
قرار گرفته است و بسياري از اين كشورها استفاده از محصوالت هوآوي 
و نصب تجهيزات مخابراتي و فعاليت اين ش��ركت چيني را تحت تأثير 
اتهامات جاسوس��ي براي دولت چين و نقض حريم خصوصي كاربران، 

ممنوع اعالم كرده اند. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

212181010سيمانفارس
326941556نوشمازندران
267871220ايرانمرينوس

6756203توليديفوالدسپيدفرابكوير
8590206ريختهگريتراكتورسازيايران

37135644فرآوردههاينسوزپارس
17726175قندمرودشت
163215بيمهپارسيان

377032سرمايهگذاريبهمن
1999517پارسسويچ

40750نساجيبروجرد
423260داروپخش)هلدينگ

-105241صنايعسيماندشتستان
-163277افست

-18011سرمايهگذاريخوارزمي
6-8321سيمانغرب

-2877733حملونقلپتروشيمي)سهاميعام
-1242831كابلالبرز

47-13134سرمايهگذاريساختمانايران
-399116بانكخاورميانه

-245311بينالملليتوسعهساختمان
-462621لبنياتپاك

-32717152كشتوصنعتچينچين
56-9540گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

-600938سايپاشيشه
252-34399فرآوردههايغداييوقندپيرانشهر

-26047247كارخانجاتداروپخش
-775874داروييلقمان

136-13097البرزدارو
-73197776پتروشيميفناوران
-15392166داروسازياسوه

-13214144صنايعكاغذسازيكاوه
61-5409موتورسازانتراكتورسازيايران

82-7203صنعتيآما
525-43492لنتترمزايران

-19400235كنترلخوردگيتكينكو
355-28595شيرپاستوريزهپگاهاصفهان

75-6018بانكملت
692-55410سازهپويش

-21294273كاشيوسراميكحافظ
-20738272بهنوشايران
164-12396كيميدارو

154-11468پمپسازيايران
-25326344پشمشيشهايران

1020-71461سپنتا
89-6218آلومينيومايران

107-7367سرمايهگذاريپارستوشه
-13571205كشاورزيودامپرويمگسال

173-11234تراكتورسازيايران
495-31430پارسدارو

180-11277داروسازيامين
-25995423مليسربورويايران

1088-66508گروهصنعتيملي)هلدينگ
397-23961آلومراد

99-5946آهنگريتراكتورسازيايران
129-7473تكنوتار

163-9332رادياتورايران
542-30694داروسازيابوريحان

60-3347سرمايهگذاريتوسعهملي
89-4887ليزينگايران
359-19410شيشهوگاز
346-18554نفتپارس

383-20404سيمانخاش
361-18574بهپرداختملت

1250-64256گروهصنعتيپاكشو
104-5308مليصنايعمسايران

151-7691سيمانهرمزگان
219-11118حملونقلتوكا

200-9908دودهصنعتيپارس
129-6296گروهمديريتسرمايهگذارياميد

70-3292سرمايهگذاريسپه
1823-85059دشتمرغاب

186-8670فوالدخوزستان
104-4775پستبانكايران

338-15500باما
513-23316قندثابتخراسان

283-12694پرداختالكترونيكسامانكيش
595-26684صنايعخاكچينيايران

128-5718نيرومحركه
82-3659چرخشگر

536-23426گروهصنعتيبوتان
65-2834سرمايهگذاريصدرتامين

1345-58602فروشگاههايزنجيرهايافقكوروش
1025-44129پارسخزر
353-15091پارسمينو

41-1743زامياد
-26030644سالمين

411-16491ذغالسنگنگينطبس
78-3126بيمهالبرز

76-2981تامينسرمايهلوتوسپارسيان
135-5287سيمانهرمزگان

707-27289الميران
135-5207معدنيوصنعتيچادرملو

118-4477فوالدمباركهاصفهان
215-8010توليديكاشيتكسرام
278-10328توليدمحورخودرو

158-5798سيمانخزر
118-4315الكتريكخودروشرق

84-3054گروهصنايعبهشهرايران
897-32605پتروشيمينوري

320-11495بورساوراقبهادارتهران
101-3552فيبرايران

60-2037تامينسرمايهلوتوسپارسيان
78-2636سرمايهگذاريمسكنشمالشرق

1468-49353گلوكوزان
77-2583سايپاآذين

933-30963صنايعجوشكابيزد
46-1507سرمايهگذاريرنا)هلدينگ

730-23900نوردوقطعاتفوالدي
433-14170فرآوردههايتزريقيايران

792-25879سيمانقائن
93-3005سرمايهگذاريتوسعهصنايعسيمان

642-20644نفتبهران
92-2956تامينسرمايهنوين

215-6857معدنيوصنعتيگلگهر
252-8027صنايعالستيكيسهند
165-5211گروهداروييبركت

440-13603شركتارتباطاتسيارايران
62-1903سايپا

759-23288پتروشيميپرديس
1744-53418پتروشيميپارس

499-15232گلتاش
263-7955داروسازيزهراوي

1321-39952توليديمهرام
376-11287لبنياتكالبر

260-7578داروسازيكوثر
52-1500سرمايهگذاريسايپا

255-7348صنايعپتروشيميخليجفارس
137-3930محورسازانايرانخودرو

704-20181سيمانبهبهان
199-5702سيمانشاهرود

203-5790سرمايهگذاريالبرز)هلدينگ
137-3906بانكاقتصادنوين

713-20292فراوردههاينسوزايران
332-9403دادهپردازيايران

488-13673سيمانتهران
176-4914كمكفنرايندامين

2184-60477كارتنايران
134-3668ايركاپارتصنعت
131-3556سيمانخوزستان

78-2100صنايعريختهگريايران
1014-27068كربنايران
376-10037مارگارين

1313-34944درخشانتهران
696-18431ايرانتاير

491-12980فنرسازيخاور
209-5525پااليشنفتاصفهان

292-7673پتروشيميشازند
319-8347داروسازيروزدارو

180-4708سيمانفارسوخوزستان
690-18019شيرپاستوريزهپگاهخراسان

180-4686نوردآلومينيوم

ب�ه  تولي�د ب�رق متص�ل  نيروگاه ه�اي 
ش�بکه سراس�ري گاز، س�االنه ح�دود 
۴ميليارد ليت�ر گازوئيل مص�رف مي كنند. 
در ش�رايط تحري�م نفت�ي مي ت�وان ب�ا 
در  گازوئي�ل  به ج�اي  گاز  جايگزين�ي 
نيروگاه ه�ا، م�ازاد گازوئيل را ص�ادر كرد. 
به گ��زارش مه��ر، ايران ب��ا دارا ب��ودن حدود 
۱۸درصد از ذخاير قابل استحصال گازي جهان 
پس از روسيه رتبه دوم را به خود اختصاص داده 
است. با اين وجود كش��ور تا به امروز نتوانسته 
به طور شايس��ته از ظرفيت اين منبع سرش��ار 

استفاده كند. 
ايران پس از انقالب اس��المي در ح��وزه  توليد 
گاز طبيعي گام هاي بس��يار بلندي برداش��ته 
اس��ت، به طوري كه با توليد روزان��ه نزديك به 
۷5۰ ميليون مترمكعب گاز، پ��س از امريكا و 
روسيه، به عنوان س��ومين توليدكننده بزرگ 
گاز در بين كشورهاي جهان شناخته مي شود. 
با اين حال سهم ايران از تجارت جهاني گاز تنها 
يك درصد است. در نتيجه الزم است بر اساس 
برنامه ريزي تا س��ال ۱۴۰۴ اين ميزان به ۸ تا 
۱۰ درصد برسد كه تا رسيدن به اين هدف راه 

درازي در پيش است. 
يكي از عمده ترين صنايع اساس��ي كش��ور كه 
روزانه در حدود ۱۹۰ ميلي��ون مترمكعب گاز 
مصرف مي كند، بخش نيروگاه هاي توليد برق 

اس��ت؛ نيروگاه هايي كه اغلب به شبكه گازي 
كشور متصل و در حال استفاده از سوخت پاك 

گاز طبيعي براي توليد برق هستند. 
با اين  وجود برخي از اين نيروگاه ها به رغم اتصال 
به شبكه سراسري گاز، عالوه بر گاز از گازوئيل 
نيز براي توليد خود استفاده مي كنند. بررسي ها 
نشان مي دهد گاز طبيعي عالوه بر مزيت هاي 
زيس��ت  محيطي، منجر به كاهش هزينه هاي 
تعمير و نگهداري و افزاي��ش قابليت اطمينان 

بهره برداري از واحدهاي نيروگاهي نس��بت به 
سوخت مايع مي شود. به عالوه به علت ارزان تر 
بودن آن نسبت به گازوئيل براي كشور از صرفه 

اقتصادي نيز برخوردار است. 
  عايدي كش�ور در ص�ورت جايگزيني 

مصرف گازوئيل با گاز
براس��اس آمار صنعت برق ايران، در س��ال ۹۷ 
از ميان نيروگاه هاي دولتي كه در س��ال بيش 
از ۱۰ درصد از مصرف سوختش��ان به گازوئيل 

اختصاص داش��ته اس��ت، مجموع��اً در حدود 
يك ميليارد ليتر اس��ت و از ميان نيروگاه هاي 
خصوصي نيز مجموعاً در حدود ۳ ميليارد ليتر 

گازوئيل مصرف كرده اند. 
 در مجم��وع نيروگاه هاي خصوص��ي و دولتي 
در سال حدود ۴ ميليارد ليتر گازوئيل مصرف 
كرده اند كه اين مي��زان مع��ادل ۴/۳ ميليارد 
مترمكعب گاز اس��ت. حال ب��ا در نظر گرفتن 
قيمت 5۰ س��نت براي هر ليتر گازوئيل و ۲۰ 
س��نت براي ه��ر مترمكع��ب گاز، در صورت 
جايگزين��ي گاز به جاي گازوئيل، س��االنه ۱/۲ 
ميليارد دالر ب��راي كش��ور صرفه جويي ارزي 

دارد. 
بر اساس بررس��ي هاي كارشناسي، كشورهاي 
همسايه ايران ساالنه ۱۳ميليارد ليتر گازوئيل 
مصرف مي كنند و اي��ن بازارها فرصتي را براي 
صرفه جويي و كس��ب عوايد حاصل از صادرات 

گازوئيل در جوار مرزهاي ما فراهم مي كند. 
براين اس��اس ضروري است مس��ئوالن كشور 
بر استفاده هر چه بيش��تر نيروگاه هاي برق از 
سوخت گاز و صادرات گازوئيلي كه در اين  بين 
صرفه جويي مي شود، اهتمام بيشتري بورزند. 
بديهي است در صورت اجراي اين راهكار، كشور 
به آساني مي تواند بخش��ي از فشار تحريم هاي 
نفتي و افت درآمدهاي صادرات نفت خام را با 
صادرات گازوئيل به بازار منطقه كاهش دهد. 

چگونهدرآمدفروشنفتباصادراتگازوئيلجبرانميشود

پيشخريدمسكندربافتهايفرسودهباوام۶درصدی
خان�ه اولي هايي ك�ه متقاضي خريد ي�ا پيش خريد مس�کن در 
بافت هاي ناكارآمد هس�تند، مي توانند از تسهيالت 1۶۰ ميليون 
توماني مس�کن زوجين با ن�رخ س�ود ۶درصد اس�تفاده كنند. 
به گزارش ايسنا، با وجود چالش هايي كه در مسير نوسازي بافت هاي 
ناكارآمد وجود دارد، گفته مي شود تا كنون بيش از ۴5 درصد پالك هاي 
فرسوده تهران نوسازي شده است. از سوي ديگر در محدوده بافت هاي 
فرسوده شهر تهران در 5 درصد سطح بيش از ۲۰ درصد پروانه صادر 
شده و در كل كشور هم در ۷ درصد سطح ۱۶/5 درصد صدور پروانه 
را به همراه داشته است و اين نشان از تأثير مثبت سياست هاي اتخاذ 
شده دارد.  يكي ديگر از اقدامات براي نوسازي بافت هاي فرسوده ارائه 
تسهيالت با نرخ سود ۶ درصد است كه كمترين ميزان نرخ سود را در 
بين تسهيالت بانكي دارد. بر اساس اعالم محمد آئيني، عضو هيئت 
مديره شركت بازآفريني، در صندوق پس انداز مسكن يكم تمهيداتي 
در نظر گرفته ش��ده تا خانه اولي ها و زوج هاي جوان عالوه بر دريافت 

تسهيالت با نرخ ۶ درصد بتوانند از سازندگان واحدهاي مسكوني نيز 
پيش خريد كنند.  محمد آئيني با بيان اينكه تا پايان سال ۱۰۰ هزار 
واحد مسكوني در محالت هدف ناكارآمد ساخته خواهد شد، گفت: 

انتظار ما بر اين است تا با اعطاي مناسب بسته هاي تشويقي، تسهيالت 
ارزان قيمت و ارائه تخفيفات در پروانه هاي س��اخت اين رقم به ۱۳۰ 
هزار واحد مسكوني در سال آينده افزايش يابد.  از سوي ديگر شركت 
بازآفريني ش��هري، توليد و عرضه ۱۰۰ هزار واحد مسكوني در قالب 
۴۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملي را بر عهده دارد كه از طريق مشاركت 
با سازندگان بر عهده گرفته و به زودي عمليات احداث ۲5 هزار واحد 
مسكوني در قالب اين برنامه آغاز مي شود. با وجودي كه بعضاً سازندگان 
نقدهايي به تيپ قراردادهاي اين طرح دارند، گفته مي ش��ود شركت 
بازآفريني شهري با سازندگان قرارداد مشاركت مستقل تنظيم كرده 
است. س��يد محمد پژمان، مديرعامل ش��ركت بازآفريني شهري در 
اين باره به ايسنا گفت: ما ابتدا چندين جلسه هماهنگي با انبوه سازان و 
توسعه گران برگزار كرديم؛ ضمن اينكه خودمان در اين حوزه ها صاحب 
تجربه هستيم با ضرايب و حساسيت آنها آشنايي داريم؛ لذا چارچوبي 

كه ما تنظيم كرديم از ديد آنها ايراد خاصي نداشت. 

   گزارش 2

   مسکن


