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نگرانی رئیس بانک مرکزی آمریکا
از وضعیت اقتصادی این کشور

ایســنا :جروم پاول از نمایندگان کنگره خواست تا
فکری به حال کســری بودجه و بدهی رو به افزایش
این کشور کنند.
به نقل از خبرگزاری فرانســه ،جروم پاول -رئیس
فدرال رزرو -که برای توضیح آخرین وضعیت اقتصاد
آمریکا در جمع نمایندگان مجلس این کشــور حاضر
شــده بود کســری بودجه آمریکا در سطحی ناپایدار
توصیف کرد و افزود :به زبان خیلی ساده واقعیت این
اســت که بدهی دارد سریعتر از اقتصاد رشد می   کند.
وظیفه ما این نیســت که به شما (نمایندگان کنگره)
توصیه انجــام کاری را کنیم اما اصالحات غیر قابل
اجتناب هستند و باید انجام شوند .اگر فکری به حال
این مساله نشــود دالرهای مالیاتی به جای آموزش
کودکانمان باید صرف پرداختن نرخ بهره شود.
اظهارات پاول در شرایطی بیان میشود که کسری
بودجه دولت در حال رســیدن بــه یک تریلیون دالر
اســت .از طرف دیگر دولت تاکنون  ۲۳تریلیون دالر
اســتقراض کرده و این رقم رو به افزایش است .تنها
در دوازده مــاه منتهــی به ســپتامبر ،آمریکا ۵۷۲.۸
میلیارد دالر بهره وامهــای دریافتی خود را پرداخت
کرده است.
بانک مرکزی آمریکا از مدتها پیش هشدار داده
اســت که در صورت انجام نشــدن کاری برای حل
مشکل بدهی و کســری بودجه ،اقتصاد این کشور با
چرخه رشــد نزولی دیگری مواجه خواهد شــد .پاول
به نمایندگان کنگره هشــدار داده است که ابزارهای
فدرال رزرو برای جلوگیری از یک رکود دیگر محدود
اســت چرا که نــرخ بهره پیش از ایــن به حد کافی
کاهش داده شده است.
به نظر می   رســد این ســخنان پاول که به نوعی
نشان از پایان چرخه کاهش نرخ بهره در امریکا تلقی
میشــود ،چندان به مذاق دونالد ترامپ خوش نیاید.
رئیــس جمهور امریکا تاکنون بارها و بارها از مدیران
فدرال رزرو به دلیل کاهش ندادن نرخ بهره به سطح
صفر یا منفی انتقاد کرده و آن را عاملی برای کاهش
رقابت پذیری محصوالت آمریکایی دانسته است.
با این حال پاول گفته است که روند رشد اقتصادی
آمریکا احتماال در ســطح مطلوبــی باقی خواهد ماند
هر چند که ریسک های خارجی و داخلی زیادی بر سر
راه آن باقی مانده اند.
رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه سوم امسال به
 ۱.۹درصد کاهش یافت که  ۰.۶درصد کمتر از رشــد
اقتصادی ثبت شــده این کشور در سه ماهه دوم بوده
اســت .هنوز مشخص نیست که آمریکا بتواند با چین
به یک توافق تجاری پایدار برسد و این مساله در کنار
چالش های دیگر احتمال کاهش بیش از پیش رشــد
اقتصادی این کشور را تقویت کرده است.
ایســنا :بامداد جمعه  ۲۴آبان ،بنزین سهمیهبندی
شد و قیمت این فرآورده نفتی به صورت سهمیهای
( ۶۰لیتر ماهانه برای خودروهای شــخصی) در هر
لیتــر  ۱۵۰۰تومان و به صــورت آزاد  ۳۰۰۰تومان
تعیین شــد که طبق اعالم وزیر نفت از محل اجرای
این طرح در طول یک ســال آینده ۳۱ ،هزار میلیارد
تومان درآمد کسب خواهد شد که همه این مقدار به
مردم تعلق میگیرد.
موضوع سهمیهبندی بنزین و افزایش قیمت این
فرآورده نفتی مدتی بود کــه مطرح بود که باالخره
مورد تایید قرار گرفت و وارد مرحله اجرایی شد ،البته
این در شرایطی اســت که هنوز افرادی هستند که
کارت سوخت خود را دریافت نکردهاند.
بر اســاس آخرین آمــار ارائه شــده از وضعیت
کارتهای سوخت ،در حال حاضر بیش از  ۷۰۰هزار
کارت ســوخت در باجه های معطل پست قرار دارد
که با توجه به ســهمیه بندی بنزین به نظر می   رسد
به زودی تعیین تکلیف میشوند.
در این باره امیر وکیلزاده  -مدیر عامل شــرکت
پخــش فراووردههای نفتی  -اعــام کرد :افرادی
که هنوز کارت ســوخت به دست آنها نرسیده است،
نگران نباشــند چراکه ســهمیه آنها تا شش ماه در
کارتشان ذخیره میشود و هر زمانی که کارت خود را
دریافت کنند ،سهمیه وارد کارت آنها میشود.
وی در پاسخ به این ســوال که از زمانی که فرد
درخواست کارت سوخت میدهد تا زمانی که کارت
خود را دریافــت کند چه میزان زمان میبرد ،گفت:
با ترافیکی کــه اکنون وجود دارد و حدود  ۲۴۰هزار
کارت در نوبت اســت ،ســه هفته تا یک ماه طول
میکشــد که اگر این کارت ها را تحویل دهیم زمان
این امر کمتر خواهد شد.
افراد فاقد کارت سوخت نگران نباشند
بر این اساس کسانی که کارت سوخت خودروی
خــود را دریافت نکردهاند ،ســهمیه ماهانــه آنها تا
 ۶ماه در کارتشــان ذخیره میشــود .اگر شــخصی
کارت ســوخت خودروی خــود را دریافــت نکرده
اســت ،به راحتی حتی همین امروز میتواند به دفاتر
پلیس  ۱۰+مراجعه و درخواســت خود را اعالم کند.
کارت ســوخت درخواست کنندگان طبق گفته مدیر
برنامهریزی شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
ایران ،به ســرعت تحویل میشــود و سهمیه بنزین
ماهانه آنها در کارتشــان ذخیره میشود و نگرانی از
این بابت وجود ندارد.
به گفته شــهرام رضایی افرادی که درخواســت
کارت هوشــمند ســوخت خودروی خود را دادهاند و
دریافت نکردهاند ،میتوانند در سایت POST.IR
و یا  EPOLICE.IRپیگیــری کنند که کارت
سوخت خودروی آنها در کدام باجه پستی است.
او در     بــاره تاکســیهای اینترنتی هــم تصریح
کرده با تمهیداتی که وزارت کشور اندیشیده به آنها
اطالع داده شده است که مابهالتفاوت قیمت نخست
و دوم در مقدار پیمایشــی که این تاکســیها انجام
میدهند ،به صورت اعتبار در کارت بانکی راننده این
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برنده واقعی پیمان نفتی اوپک پالس

ایســنا :برآورد آژانــس بینالمللی
انرژی نشــان میدهد روسیه امسال از
پیمان کاهش تولید نفت ،پول بیشتری
نسبت به عربستان ســعودی به دست
آورده است.
عربســتان ســعودی و روســیه که
سران ائتالف اوپک هســتند ،از ژانویه
سال  ۲۰۱۷محدودیت عرضه نفت را با
هدف تقویت قیمت ها هدایت کردهاند.
توافق فعلــی محدودیت عرضه در
مارس ســال  ۲۰۲۰به پایان میرسد و
در آستانه نشســت اوپک پالس که در
هفته اول دسامبر برگزار میشود ،گمانهزنیهایی در     باره سرنوشت این پیمان مطرح
شده و این پرسش وجود دارد که چگونه اوپک پالس در سال میالدی آینده باید به
تالشهای مدیریت بازار نفت ادامه دهد .عربســتان سعودی با پایبندی بیش از حد
به توافق کاهش تولید به میزان  ۴۰۰هزار بشکه در روز در ماههای اخیر ،مشتاق بود
که به عنوان الگویی برای ســایر تولیدکنندگان عمل کند و تنها در سپتامبر به دلیل
حمالت هوایی به تاسیسات نفتی این کشور ،تولیدش سقوط چشمگیری پیدا کرد.
از سوی دیگر روسیه برای عمل به تعهداتش به کندی عمل کرده و در ماههای
اخیر اندکی باالتر از ســهمیه تعیین شده ،تولید کرده است و با وجود وعدههایی که
داده بود تولیدش در اکتبر باز هم به هدف تعیین نشده نرسید.
اما پایبندی ناکامل روســیه باعث شــد در مقایسه با عربســتان سعودی ،پول
بیشتری از فروش نفت خام کسب کند و این مسئله ،وضعیت حساسی که اوپک در
صورت عدم همراهی روسیه در آن قرار میگیرد را بارز میکند.
بر اســاس گزارش بلومبرگ ،طبق برآورد آژانس بینالمللی انرژی ،درآمد نفتی
ناخالص روســیه امســال به طور میانگین  ۶۷۰میلیــون دالر در روز بوده که ۱۷۰
میلیون دالر باالتر از سه ماهه چهارم سال  ۲۰۱۶درست پیش از آغاز برنامه کاهش
تولید اوپک پالس بوده است .عربستان سعودی که تولیدش را در ماههای اخیر بیش
از  ۷۰۰هزار بشــکه در روز کاهش داده است ،امسال به طور میانگین  ۶۳۰میلیون

دالر در روز درآمد نفتی ناخالص داشــته
است که  ۱۲۵میلیون دالر باالتر از درآمد
این کشور در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۶
اســت .در حالی که عربستان سعودی در
آستانه عرضه اولیه عمومی   سهام شرکت
آرامکو ،به قیمتهــای باالتر نفت نیاز دارد
اما شرکتهای روســی شامل روسنفت و
لــوک اویل از توافق نفتــی اوپک پالس
انتقــاد کرده و اســتدالل کردهاند که این
محدودیت عرضه ســهم بازار بیشتری به
نفت شــیل آمریکا بخشیده و مانع اجرای
طرحهای توســعه تولید شرکتهای روسی

شده است.
افزایش صادرات نفت روسیه در پنج سال آینده
در این بین الکســاندر نواک ،وزیر انرژی روسیه در مقالهای که در مجله روسی
زبان انرژی پالیسی منتشر شد ،اعالم کرد انتظار میرود روسیه صادرات نفت خود را
در پنج ســال آینده حدود  ۴۰۰تا  ۵۰۰هزار بشکه در روز باال برده و به  ۵.۶میلیون
بشــکه در روز برساند .به گفته نواک ،روســیه نه تنها موقعیت خود را در بازارهای
انــرژی جهانی حفظ خواهد کرد بلکه صادرات نفت خام خود را به میزان  ۵۰۰هزار
بشکه در روز باال خواهد برد .مجموع صادرات نفت روسیه در مدت پنج سال ممکن
است به  ۲۸۰میلیون تن یا  ۵.۶۲میلیون بشکه در روز رشد کند.
بر اســاس گزارش خبرگزاری تاس ،صادرات نفت خام روسیه در سال  ۲۰۱۸به
میزان  ۲.۹درصد رشد کرد و به  ۲۶۰میلیون تن یا  ۵.۲۲میلیون بشکه در روز رسید.
روســیه بخش بزرگی از تولید نفت خام خــود را عمدتا به اروپا صادر میکند اما
چین نیز در سالهای اخیر و با رشد تقاضای داخلی به خرید بزرگ نفت روسیه تبدیل
شــده است .چین بزرگترین خریدار نفت روســیه در خارج از اروپا است و روسیه در
سال  ۲۰۱۶با پیشی گرفتن از عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده نفت به چین
شد و این برتری را تا دو سال بعد حفظ کرد اما عربستان سعودی اخیرا برتری خود
را دوباره بازیافته و در سپتامبر بزرگترین صادرکننده نفت به چین شد.

میزان بدهیهای جهان در آستانه یک رکورد جدید
ایسنا :موسســه مالیه بینالمللی پیش بینی کرد
بدهیهای جهان به  ۲۵۵تریلیون دالر برسد.
به نقل از موسســه " اینترنشنال فاینانس" حجم
بدهیهای جهان کماکان روندی افزایشــی را دنبال
میکنــد و پیشبینی میشــود که میــزان مجموع
بدهیهای جهانی تا پایان ســال جاری میالدی به
 ۲۵۵تریلیون دالر برسد .این رقم بدان معناست که
سرانه بدهی جهانی تا پایان سال  ۲۰۱۹به  ۳۲هزار
و  ۵۰۰دالر خواهد رســید که رکورد جدیدی در این
زمینه محسوب می   شود.
به گفته این موسسه ،تنها طی نیمه نخست امسال
حدود  ۷.۵تریلیون دالر بدهی به مجموع بدهی های
تاکسیهای اینترنتی شارژ خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه ایــن تمهیدات را وزارت
کشور انجام داده است و پیمایش آن را تأیید میکند،
اظهار کرد :بهواســطه همین موضوع ،هر دو تاکسی
اینترنتی بزرگ کشور امروز اطالعیهای صادر کردند
که به هیچ وجه قیمتها را افزایش نخواهند داد.
هیچ ســهمیهای بــه خودروهای دولتی
اختصاص داده نمیشود
رضایــی با بیــان اینکه در طرح ســهمیهبندی
بنزین به آمبوالنسها ماهانــه  ۵۰۰لیتر اختصاص
مییابد ،افزود :هیچ سهمیهای به خودروهای دولتی
اختصاص داده نمیشــود همانطور کــه در مراحل
پیشــین ســهمیهبندی بنزین نیز به همین شــکل
بوده اســت و این بــار هم به هیچوجه ســهمیهای
ندارند و خودروهای دولتــی باید اعتباری در بودجه
داشــته باشند و آزاد مصرف کنند که این موضوع در
بهینهسازی مصرف سوخت نقشی بسزا دارد.
با این وجود کارت ســوخت جایــگاهداران نیز در
اختیــار متقاضیــان بنزین قــرار دارد و هر فردی تا
هــر میزانی که تمایل داشــت میتواند در جایگاهها
سوختگیری کند چرا که پس از اجرای این سهمیه
کارت سوخت جایگاهداران برداشته شده اما افراد باید
مبلغ  ۳۰۰۰تومان را برای هر لیتر پرداخت کنند.
نرخ  CNGبدون تغییر خواهد بود
در مجموع از ســاعت صفر روز  ۲۴سهمیه کامل
ماه آبان سال  ۱۳۹۸همه خودروها به کارت سوخت
شــخصی آنها واریز شــده و ســهمیه خودروهای
شــخصی به مدت  ۶ماه قابل ذخیره است .استفاده
از سهمیه سوخت صرفا با استفاده از کارت هوشمند
سوخت شخصی میسر خواهد بود.
نــرخ  CNGبــدون تغییر خواهد بــود و برای
مســافربرهای بر پایه اینترنت (اســنپ و تپســی)
مشروط برآن که نرخ های خود را از مقادیر مصوب،
به تشخیص وزارت کشور تغییر ندهند ،اعتبار معادل
ســهمیه مصوب تعلق خواهد گرفــت .برای تامین
ســوخت خودروهای مســافر برخطی و بینشهری،
آژانسهای مســافربری و آموزشــگاههای رانندگی
تمهیدات الزم اتخاذ گردیده اســت که متعاقبا اعالم
خواهد شد.
بــه منظور رفاه حال دارندگان خودروها با اولویت
وانتبارها مقرر شــد تا وزارت نفت و سازمان برنامه
و بودجه کشور ظرف مدت یک ماه ضوابط تشویقی
برای توسعه مصرف  CNGدر خودروها را تنظیم و به
تصویب شورای اقتصاد برسانند .همچنین قیمت نفت
گاز با کارت سوخت جایگاهدار بدون تغییرخواهد بود.
تکلیف بنزین سوپر
در این میان طبق اعالم فاطمه کاهی  -سخنگوی
شــرکت ملی پخــش فرآوردههای نفتــی  -امکان
ســوختگیری بنزین سوپر با کارت سوخت شخصی
وجود ندارد و اگر شــخصی برای ســوختگیری از
بنزین ســوپر از کارت سوخت شخصی خود استفاده
کند ،دســتگاه پیام میدهد که کارت شما غیرمجاز
است.

جهانی افزوده شده است .بدهی  ۲۵۵تریلیون دالری
بدان معنا خواهد بود که جهان حدود ســه برابر تولید
ناخالص داخلــی خود بدهــی دارد و آمریکا و چین
کشورهایی هســتند که بیشتر از هر کشور دیگری
در جهــان بدهی دارند به گونه ای که  ۶۰درصد کل
بدهیهای جهان مربوط به این دو کشور است.
عالوه بــر مجموع بدهیها ،میــزان بدهیهای
دولتهــا نیز رو بــه افزایش بــوده و در حال ثبت
رکوردهای جدیدی است :طبق اعالم موسسه مالیه
بین المللــی ،در حال حاضر بدهیهای دولتی به ۷۰
تریلیون دالر رســیده اســت .این موسسه با هشدار
نسبت به روند رو به افزایش بدهی ها در سطح جهان
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گفته است که بدهی دولت ها با  ۱.۵درصد بیشترین
افزایش را نسبت به سال گذشته داشته است و پس از
ان بدهی شرکتها با افزایش یک درصدی قرار دارد.
به گفتــه رویترز ،یک ارزیابی دیگر انجام شــده
توســط بانک " مریل لینچ" آمریکا نشــان می   دهد
کــه از زمان ورشکســتگی بانک " لمــان برادرز"،
دولت هــا  ۳۰تریلیون دالر ،شــرکت ها  ۲۵تریلیون
دالر ،خانوارها  ۹تریلیــون دالر وبانکها  ۲تریلیون
دالر استقراض کردهاند.
میزان اوراق قرضه جهانی نیز از  ۸۷تریلیون دالر
در ســال  ۲۰۰۹به  ۱۱۵تریلیون دالر در سال ۲۰۱۹
افزایش پیدا کرده است.

صفر تا  ۱۰۰سهمیهبندی بنزین
به گفته وی ،برای بنزین سوپر سهمیهای در نظر
گرفته نشــده اســت؛ لذا متقاضیان بنزین سوپر باید
از کارت ســوخت جایگاهداران اســتفاده کنند؛ چون
در غیــر این صــورت امکان ســوختگیری نخواهد
داشت .افراد فقط میتوانند با کارت جایگاهها بنزین
سوپر  ۳۵۰۰تومانی دریافت کنند.
وزیر نفت چه میگوید؟
وزیر نفت مهــار مصرف ،افزایش صادرات بنزین
و اختصاص یارانه انرژی به مردم را از جمله مزایای
اجرای طرح ســهمیهبندی بنزین در کشور خواند و
گفت :برآورد ما این اســت کــه از محل اجرای این

واردکننده بنزین میشدیم ،تأکید کرد :آمریکا در دوره
پیشین تحریمها بیشترین فشار را از این محل وارد
کرد که ایران نتواند به واردات بنزین دسترسی داشته
باشد ،اما در این دوره از تحریم کاری نتوانستند بکنند.
زنگنه با تأکید بر این موضوع که در واقع با اجرای
طرح سهمیهبندی بنزین ،توازن بین عرضه و تقاضا
در کشــور برای چند ســال دوباره خوب خواهد بود،
تصریــح کرد :پــس از آن هم انشــاءا ...میتوانیم
صادرات بنزین بیشتری هم داشته باشیم.
وی گفت :بر    اســاس برآوردی که داریم پس از
اعمال کامل طرح ســهمیهبندی بنزین ،سال آینده

طرح در طول یک سال آینده  ۳۱هزار میلیارد تومان
درآمد کســب خواهد شد که همه این مقدار به مردم
تعلق میگیرد.
وی در     بــاره مالک تعیین مقدار بنزین اختصاص
یافته به خودروها در طرح سهمیهبندی بنزین اظهار
کرد :ســهمیه اختصاصیافته به خودروها بر    اساس
آنچه از تجربه و عملکرد تاریخی در دورههای پیشین
ســهمیهبندی به دست آمده ،تعیین شده و به همان
صورت عینا اعمال شده است.
او در     باره اینکــه هماکنون وضع تولید و عرضه
بنزین در کشور به چه شکل است و آیا ممکن است
در صورت صرفهجویی ،صادرات بنزین هم داشــته
باشیم ،افزود :هماکنون نیز صادرات بنزین داریم ،اگر
ســهمیهبندی بنزین هم انجام نمیشد ،تولید بنزین
کشور در سال آینده مقداری نیز افزایش مییافت.
وزیر نفت در ادامه با اشاره به اینکه مسئله اساسی
در توازن بین عرضه و تقاضا این اســت که اگر ما به
همین روال ســاالنه  ۱۰درصد یعنی حدود  ۹تا ۱۰
میلیون لیتر مصرف اضافه داشته باشیم ،سال ۱۴۰۰
دوباره پس از تالش سنگینی که برای خودکفایی در
تامین بنزین مورد نیاز کشــور در این دولت شد ،باید

اگــر مصرف بنزین حدود روزانــه  ۹۳تا  ۹۴میلیون
لیتر باشد ۶۷ ،درصد یعنی دو سوم بنزین عرضهشده
سهمیهبندی و یک ســوم آن آزاد و با قیمت ۳۰۰۰
تومان خواهد بود.
وزیــر نفت در     باره عواید حاصــل از اجرای طرح
ســهیمهبندی بنزین که به مردم بازگردانده میشود،
ادامه داد :در این شــرایط روزانــه  ۶۴میلیون لیتر و
ســاالنه  ۲۳.۵میلیارد لیتر با کارت هوشمند سوخت
عرضه میشــود که در مقایســه با قیمت پیشــین
بنزین و مابهالتفاوت لیتری  ۵۰۰تومان ،ســاالنه ۱۱
هــزار و  ۵۰۰میلیارد تومان از بنزین ســهمیهبندی
افزایش درآمد حاصل میشــود و بــا مصرف حدود
روزانه  ۳۰میلیون لیتر بنزین آزاد و احتســاب ۲۰۰۰
تومان مابهالتفاوت با قیمت پیشــین بنزین ۲۰ ،هزار
میلیــارد تومان نیز از این محل افزوده میشــود که
در مجموع نزدیــک  ۳۰تا  ۳۱هزار میلیارد تومان از
طریق اجرای این طرح درآمد خواهیم داشــت؛ البته
این برآورد اســت ،زیرا ما هنوز دقیق نمیدانیم رفتار
مصرفکننده در بخشــی که مربوط بــه بنزین آزاد
است چگونه خواهد بود.
زنگنــه با بیان اینکه به این ترتیب در طول یک

نیروگاههای برق حرارتی ایران چقدر قدمت و راندمان دارند؟

در حال حاضــر  ۱۵هزار مگاوات نیــروگاه گازی قابل
تبدیل به سیکل ترکیبی با متوسط راندمان  ۳۲درصد فعالیت
میکنند که با احــداث  ۷۵۰۰مگاوات بخش بخار و تبدیل
آن به ســیکل ترکیبی ،راندمان نهایی این واحدها به حدود
 ۴۵درصد و متوسط راندمان تولید برق حرارتی کشور به ۴۲
درصد افزایش خواهد یافت.
به گزارش ایسنا ،سال گذشــته بیش از  ۹۲درصد تولید
برق کشور توسط نیروگاههای حرارتی صورت گرفت و حدود
 ۲۸۷میلیارد کیلووات ســاعت نیروی برق حرارتی تولید شــده است .کل ظرفیت نصب شده نیروگاههای
جهان  ۶۶۲۸گیگاوات اســت و نیروگاههای حرارتی در این زمینه بــا ظرفیتی به میزان  ۴۰۰۰گیگاوات
ساعت سهمی   معادل  ۶۱درصد ظرفیت نصب شده نیروگاههای دنیا را به خود اختصاص دادهاند.
در ایــران نیــز نیروگاههای حرارتی با بیش از  ۶۶هزار مگاوات حدود  ۸۰درصد ظرفیت نصب شــده
نیروگاههای کشور را به خود اختصاص میدهند که از میزان حدود  ۲۳درصد مربوط به نیروگاههای بخار،
حدود  ۳۷.۸درصد نیروگاههای گازی و حدود  ۳۸.۴درصد نیروگاههای ســیکل ترکیبی هستند .راندمان
نیروگاههــای بخار  ۳۷درصــد ،راندمان نیروگاههای گازی بین  ۳۰تا  ۳۳درصــد و راندمان نیروگاههای
سیکل ترکیبی  ۴۴تا  ۴۵درصد است.
بررسی راندمان نیروگاههای حرارتی کشور
اما در حال حاضر  ۱۵هزار مگاوات نیروگاه گازی قابل تبدیل به ســیکل ترکیبی با متوســط راندمان
 ۳۲درصد فعالیت میکنند .با احداث  ۷۵۰۰مگاوات بخش بخار و تبدیل آن به ســیکل ترکیبی ،راندمان
نهایی این واحدها به حدود  ۴۵درصد و متوســط راندمان تولید برق حرارتی کشــور به  ۴۲درصد افزایش
خواهد یافت.
همچنین با توجه به عدم نیاز واحدهای بخار ســیکل ترکیبی به مصرف ســوخت اضافی ،احداث این
واحدها ساالنه  ۱۲میلیارد مترمکعب صرفهجویی در مصرف گاز به همراه خواهد داشت.
بررسی قدمت نیروگاههای حرارتی کشور
طبق اعالم وزارت نیرو ،به طور متوسط عمر مفید نیروگاههای حرارتی  ۳۰سال بوده و هزینه احداث
هر کیلووات نیروگاه ســیکل ترکیبی حدود  ۶۰۰یورو اســت .هم اکنون  ۴۲هزار و  ۷۲۹مگاوات نیروگاه
حرارتی با عمر کمتر از  ۲۰ســال ۲۰ ،هزار و  ۹۶مگاوات با عمر بین  ۲۰تا  ۴۰ســال و  ۳۴۶۶مگاوات
نیروگاه با عمر باالی  ۴۰سال در کشور وجود دارد.

سازمان برنامه و بودجه به ایسنا اعالم کرد

کمک حمایتی دولت  ۱۰۰درصد نقدی است؛ نه کاالیی

ایسنا :با وجود انتشار اخبار متناقض در رابطه با نحوه کمک حمایتی دولت و ارائه کارتهای خرید کاال،
سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد که این کمک به طور  ۱۰۰درصد نقدی خواهد بود.
به دنبال اصالح قیمت بنزین و افزایش نرخ آن دولت طرحی را تحت عنوان طرح حمایت معیشتی برای
جبران افزایش قیمت بنزین به مرحله اجرا درخواهد آورد که حدود  ۱۹میلیون خانوار را هدف قرار داده است.
آنچه که سازمان برنامه و بودجه پیشتر اعالم کرد نشان داد که منابع ناشی از افزایش قیمت بنزین را
به صورت نقدی به حساب خانوارهای هدف واریز خواهد کرد.
امــا اخیرا برخی خبرها از این حکایت داشــت که کمکهای دولت بــه صورت کاالیی بوده و کارت
خرید در اختیار خانوارها قرار خواهد گرفت که هر ماه شارژ میشود ،اما پیگیری ایسنا از سازمان برنامه و
بودجه با این توضیح همراه شد که به هیچ عنوان اینگونه نیست و کمک حمایتی به صورت  ۱۰۰درصد
نقدی انجام میشود.
امامبلــغ واریزی در طرح حمایتی دولت برای خانوارهای تک نفره  ۵۵هزار تومان ،دو نفره  ۱۰۳هزار
تومان ،سه نفره  ۱۳۸هزار تومان ،چهار نفره  ۱۷۲هزار تومان و پنج نفره و بیشتر  ۲۰۵هزار تومان است
که تا حدود  ۱۰روز دیگر واریز آن آغاز میشود.
این کمک حمایتی قرار است در همان حسابی که در هر ماه برای خانوارها یارانه واریز میشود پرداخت
شود و البته همراه با واریز یارانه نقدی نیست.
ســال حدود  ۳۰تا  ۳۱هزار میلیــارد تومان درآمد از
طریــق اجرای طرح ســهمیهبندی بنزیــن خواهیم
داشــت ،تأکید کرد :تمام این درآمــد همانطور که
آقای رئیس جمهوری تأکید دارند به طبقات متوسط
و ضعیــف بازمیگردد و حتی یک ریــال این درآمد
صرف کار دیگری نمیشود.
وی با اشــاره به اینکه همانطور که گفته شده
اســت طی یک هفته تا  ۱۰روز آینده درآمد فروش
بنزین حتی پیــش از فروش آن به مــردم پرداخت
میشــود ،افزود :منابع الزم برای انجام این پرداختی
از محل دیگری تأمین شــده که این پول به حساب
مردم واریز میشود.
وی بــا بیان اینکه در این طــرح به خودروهای
دولتی ســهمیه بنزین اختصاص داده نشــده است و
این خودروها باید از همان بنزین لیتری  ۳۰۰۰تومان
مصــرف کنند ،گفت :در مورد بقیــه خودروها هم از
قبیل تاکسیها ،آمبوالنسها و وانتها سهمیه مورد
نیاز اختصاص یافته است.
وزیر نفت با اشــاره به اینکه برای تاکســیهای
اینترنتی هم چارچوبی توافق شده که سهمیه الزم به
آنها اختصاص یابد ،اظهار کرد :برای خودروهای دیگر
نیز مانند آژانسها و خودروهای بینراهی شــهری و
داخلــی و امثال آنها ،دولت تشــکیل کمیتهای را در
وزارت نفت با حضور معاون وزیر کشــور ،ســازمان
برنامــه و بودجــه و معاونان این ســازمان تصویب
کرده اســت که در این موارد باید تقاضاهایشــان را
به وزارت کشــور اعالم کنند و در این کمیته تصمیم
گرفته میشود که در صورت لزوم به موارد درخواستی
سهمیه بنزین اختصاص یابد یا اگر قرار شد سهمیهای
اصالح شــود ،آن کمیته اجازه دارد این سهمیهها را
اصالح کند.
برنامه دولت چیست؟
محمدباقر نوبخت رئیس ســازمان برنامه و بودجه
به ارائــه توضیحاتی در     باره ســهمیهبندی و اعالم
قیمــت جدید بنزین پرداخت و گفــت :منابع حاصل
از اصالح قیمت بنزین ،به خانوارها پرداخت میشود
وی همچنین از توزیع درآمد حاصل از افزایش قیمت
بنزیــن به خانوادههای هدف تا کمتر از  ۱۰روز دیگر
خبــر داد و اظهار کرد :تمــام  ۳۰هزار میلیارد تومان
درآمد ناشــی از افزایش قیمت بنزین بین  ۱۸تا ۱۹
میلیون خانوار هدف توزیع میشود.
وی بــا بیان اینکه حدود  ۱۸تا  ۱۹میلیون خانوار
در گروه هدف پرداخت پول حاصل از افزایش قیمت
بنزین قرار دارند و این پول از هفته آینده به خانوارها
پرداخــت میشــود .همچنین اگر کســی خودش را
متقاضــی دریافت این کمک هزینــه میداند باید به
وزارت رفاه مراجعه کند .اظهار کرد :حدود یکســوم
بنزین مصرفی روزانه کشــور مشــمول قیمت غیر
ســهمیه خواهد بود ،تصریح کرد :پیشبینیها نشان
میدهد درآمد ناشــی از افزایش قیمت بنزین حدود
 ۳۰هزار میلیارد تومان خواهد بود و سه هزار میلیارد
تومان نیز صادرات انجام خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه خاطرنشان

کــرد که در قانون هدفمنــدی یارانهها  ۱۴۰تا ۱۵۰
هزار میلیارد تومان حاصل میشــود که هشت تا نه
هزار میلیارد تومان از آن بین مردم پخش میشــود
و باقی سهم مالیات ،شــهرداری و بخشهای دیگر
است اما سیاست طرح جدید این است که همه درآمد
ناشــی از افزایش قیمت بنزین بین خانوارهای هدف
توزیع شود.
نوبخت همچنین با بیــان این که مکانیزم توزیع
درآمد ناشــی از افزایش قیمت بنزین شفاف و قابل
نظارت اســت ،تصریح کرد :دولت طی شــش سال
گذشــته دو بار نســبت به اصالح قیمت حاملهای
انرژی اقدام کرده که هیچکدام منجر به روند افزایش
تورم نشده اســت اما ممکن است سوءاستفاده برخی
افــراد از افزایش قیمت بنزیــن باعث افزایش قیمت
ســایر کاالها شــود که در این زمینه ســازمانهای
نظارتی تمهید مقدمات کرده و جمعبندی جلسه ستاد
تنظیم بازار نیز نشــان میدهد که برای جلوگیری از
سوءاستفادهگران برنامهریزی شده است.
ایــن مقام مســئول در ادامه بر لــزوم نظارت بر
واحدهای تولید خودرو بــرای کاهش میزان مصرف
سوخت و انرژی تاکید کرد.
نوبخت با اشــاره به افزایش  ۱۴درصدی مصرف
بنزین در ســال جاری نسبت به سال  ۱۳۹۵تصریح
کرد :مصــرف روزانه بنزین در ســال  ۱۳۹۵معادل
 ۷۲میلیــون لیتر بود اما در ســال جــاری به باالی
 ۹۵میلیون لیتر رســیده است .با این وجود امیدواریم
اصــاح قیمتهــا روی کاهش مصــرف و کاهش
آلودگی هوا اثر داشته باشد.
رئیس برنامــه و بودجه در ادامــه اعالم کرد که
خانوادههای هدف کمتر از  ۱۰روز دیگر درآمد ناشی
از افزایــش قیمت بنزین را دریافــت خواهند کرد و
متقاضیان دیگری که خود را مستحق دریافت کمک
هزینه میدانند میتوانند به وزارت رفاه مراجعه کنند.
او همچنین خاطرنشــان کرد کــه از این به بعد
ســازمان برنامه و بودجه در ماه سه پرداختی خواهد
داشــت؛ یک پرداختی حقوق و مزایا و پرداختهای
مربوط به طرحهای عمرانی اســت که هر ماه انجام
میشــود ،پرداخت دیگر مربوط به یارانهها است که
معموال بیستوششم هر ماه انجام میشود و پرداخت
دیگری وجود دارد که بابت حمایتهای معیشــتی با
استفاده از درآمد ناشی حاصل از افزایش قیمت بنزین
انجام خواهد شد.
به گفته او ممکن اســت افرادی از گروه دریافت
کنندگان یارانه نقدی حذف شــده باشند اما بتوانند از
این حمایت معیشتی استفاده کنند .برای مثال کسانی
کــه برای کمک به دولــت از دریافت یارانه انصراف
دادند میتوانند در این گروه قرار یگیرند.
نوبخت در پایان با اشاره به این که حمایت معیشتی
میتواند منجر به افزایش تقاضا برای کاالهای داخلی
شود ،اظهار کرد :یک پیشــنهاد هم این بود که این
حمایت معیشــتی برای خریــد کاالی ایرانی در نظر
گرفته شــود که در صورت تامین زیرساختها روش
خوبی برای حمایت از تولید خواهد بود.

