
7 د  وشنبه  20 خرداد 1398  شماره 5041  معیـشت

بانک پاسارگاد ساخت 16 مدرسه در مناطق 
سیل زده استان لرستان را آغاز کرد

کلنگ 16 مدرسه در مناطق سیل زده استان لرستان 
با حضور امام جمعه پلدختر، معاون اس��تاندار لرستان، 
مدیرکل آموزش و پرورش لرس��تان، عضو هیئت  عامل، 

مدیران و مسئوالن بانک پاسارگاد به زمین زده شد.
کلنگ 2 مدرسه در منطقه معموالن و پل دختر به 
نمایندگی از 16 مدرسه ی در دست ساخت این استان، 
به زمین زده شد که در مجموع 50 کالس درس برای 
دانش آم��وزان مناطق س��یل زده فراهم خواهد کرد. در 
این مراس��م آقایان حجت االسالم سیدمحسن موسوی 
ام��ام جمعه پلدختر، مرادپور معاون عمرانی اس��تاندار 
لرس��تان، زینی وند مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، 
دوس��تی عضو هیئت عامل بانک پاسارگاد و مدیران و 
مس��ئوالن این بانک حضور یافتند. امام جمعه پلدختر، 
با اش��اره به اقدامات انجام ش��ده در مناطق س��یل زده، 
عنوان کرد: از اینکه بانک پاسارگاد در امر آموزشی این 
میزان احس��اس مسئولیت می کند و آموزش و پرورش 
را زیربنای توس��عه کشور می داند، قدردانی می کنیم و 
مردم قدرش��ناس و شهیدپرور اس��تان لرستان از این 

بابت از بانک پاسارگاد تشکر می کنند.

مراسم معارفه مدیران و معاونین منطقه ای 
استان تهران بانک ایران زمین

مراسم معارفه مدیران و معاونین منطقه ای استان 
تهران با حضور معاونت عملیات بانکی، مدیر امور شعب 
اس��تان تهران و جمعی از روسای شعب این استان در 

ساختمان ستاد بانک ایران زمین برگزار شد.
در این جلسه هادی قدیمی معاون عملیات بانکی 
ضمن قدردانی از زحمات کارکنان شعب، بر پاسخگویی 
و پیگیری مسائل شعب از سوی کارکنان ستادی تاکید 
کرد و افزود: با تکمیل کادر س��تادی مدیریت ش��عب 
اس��تان تهران، در سال جاری ش��اهد پیشرفت بیشتر و 
افزای��ش منابع در این اس��تان خواهیم بود و از مدیران 
استان انتظار می رود که در کنار هم و با رقابتی سالم در 
جهت رسیدن به اهداف تعیین شده بانک گام بردارند. 
در ادامه مراسم طی احکام جداگانه از سوی مدیرعامل 
بانک ایران زمین وحید معتمدیان به عنوان مدیر منطقه 
یک استان تهران، محمدحسین ستوده به سمت مدیر 
منطقه دو استان تهران، رضا پیشاهنگ به عنوان معاون 
مدیر منطقه یک استان تهران و آرمان امینی به سمت 

معاون مدیر منطقه دو استان تهران منصوب شدند.

اخبار

پیشنهاد افزایش 27/3 درصدی قیمت لبنیات 
دبی��ر انجم��ن صنایع لبنی گف��ت: پیش��نهاد افزایش قمی��ت 2۷.۳ درصد 
محصوالت لبنی از س��وی انجمن صنایع لبنی به س��ازمان حمایت ارائه ش��ده و 

بررسی آن در سه شنبه جاری انجام و نتایج آن اعالم خواهد شد.
رضا باکری درخصوص زمان تعیین قیمت محصوالت لبنی بیان کرد: قرار است 

روز فردا ستاد تنظیم بازار، قیمت مصوب سال ۹۸ برای محصوالت لبنی را اعالم کند، 
اتحادیه کشوری لبنیات هیچ اطالعی در مورد جزئیات مصوبه دولت ندارد.

وی در ادامه افزود: آنچه که دامداران خواستند و اثر آن بر روی قیمت نهایی لبنیات 
حدود 1۳ درصد اس��ت و 11 درصد هم هزینه های تولید و دس��تمزد و مابقی مربوط به 
هزینه های کارخانه ها اس��ت که مجموع آن 2۷.۳ درصد است که مدارک آن به سازمان 
حمایت ارائه ش��ده است. افزایش قیمت کاال ها و عدم تناسب آن با درآمد خانوار ها تاثیر 

منفی در کاهش تقاضا و فروش دارد. میزان

وز  بازار ر
8/4 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی در 2 ماه 
سرپرست سازمان توس��عه تجارت ایران از صادرات ۸.۴ میلیارد دالری کاال 
در دو ماهه ابتدای س��ال جاری خب��ر داد و گفت: میزان صادرات خدمات فنی و 

مهندسی کشور به 1.6 میلیارد دالر رسیده است.
محمدرضا مودودی گفت: براساس آمار منتشر شده از سوی گمرک جمهوری 

اس��المی ایران که در حوزه برخط منتشر می شود، صادرات غیرنفتی کشور در دو 
ماهه ابتدای سال جاری به حدود ۸.۴ میلیارد دالر رسیده که در مقایسه با مدت مشابه 

سال قبل که ۷.۷ میلیارد دالر بوده، ۷.1 درصد رشد داشته است.
وی در پایان با بیان اینکه واردات در دو ماه ابتدای امسال 6.۷ میلیارد دالر به ثبت 
رس��یده است، افزود: این رقم نسبت به مدت مش��ابه سال قبل ۸ درصد کاهش یافته و 
البته در فروردین ماه امس��ال نیز، شاهد افت 1۸ درصدی صادرات نسبت به مدت مشابه 

سال قبل بوده ایم. شاتا 

تجارت 
تحویل خودروهای پیش فروش  شده در سال گذشته تا پایان شهریور

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن پیش بینی تولید حداقل 
550 هزار دستگاه خودرو در هر یک از دو خودروسازی بزرگ در سال جاری، از تحویل 

خودروهای پیش فروش شده در سال گذشته تا پایان شهریورماه امسال خبر داد.
فرشاد مقیمی با بیان اینکه تمرکز در بخش خودروسازی بر تولید و تحویل 

خودرو اس��ت، اظهار کرد: تا زمانی که تعهدات قبلی خودروس��ازان مرتفع نشود 
هیچ تعهد جدیدی به این ش��رکت ها اضافه نمی شود. وی از تحویل خودروهای پیش 

فروش ش��ده در سال گذشته تا پایان ش��هریورماه امسال خبر داد و گفت: زمان تحویل 
پیش فروش های جدید نیز پایان امسال و ابتدای سال آینده تعیین شده است.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان اظهار کرد: در سال جاری 
پیش بینی می شود تولید خودرو در هر یک از دو خودروساز بزرگ حداقل به 550 هزار 

دستگاه برسد. ایسنا 

اتول

مرک��ز پژوهش های مجلس با  س�ياه اداره ط�اي  درباره  گزارش��ی  انتشار 
کش��ور بدون نفت، با تاکید بر اینکه موثرترین راه 
مقابله با تحریم های نفتی اداره ارادی کش��ور بدون 
نفت اس��ت، اعالم کرد: حتی در صورت صفر شدن 
صادرات نف��ت، امکان مدیریت ت��راز پرداخت ها و 

بازار ارز با ایجاد اصالحاتی وجود دارد.
مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی با 
انتش��ار گزارش��ی با عنوان »برنامه اداره کشور بدون 
نف��ت« با تاکید بر اینکه خلع س��الح طرف مقابل از 
بازی تسلیحاتی سازی نفت علیه کشورمان راه اصلی 
پیروزی در نبرد تحریمی و فرصتی بزرگ برای اصالح 
س��اختار اقتصاد ایران اس��ت، اعالم کرد: »حتی در 
صورت صفر شدن صادرات نفت، امکان مدیریت تراز 
پرداخت ها و بازار ارز با ایجاد اصالحاتی وجود دارد«.

در بخ��ش »خالصه مدیریتی« گ��زارش بازوی 
کارشناسی مجلس آمده است: »موثرترین و پایدارترین 
راه مقابله با اس��تفاده از اهرم نف��ت علیه ایران، اداره 
ارادی کشور بدون نفت است. برنامه اداره کشور بدون 
نفت، از دو بخش تش��کیل شده است. در بخش اول، 
برنامه ارادی و فعاالنه برای صفر کردن منابع نفتی از 
بودجه عمومی دولت )نه صفر ک��ردن صادرات آن( 
ارائه ش��ده و در بخ��ش دوم، برنامه الزم برای خنثی 
کردن اثرات کاهش احتمالی تحمیلی صادرات نفت - 
ولو تا مرز فرضی صفر - در ترازپرداخت ها و بازارهای 

مرتبط توضیح داده شده است. 
برنام��ه حاضر به دنبال آن اس��ت ک��ه بتواند 
به ص��ورت »عملیاتی و قابل اج��را«، با »کمترین 
تن��ش« اجتماع��ی و سیاس��ی، با حداق��ل تالطم 
غیرقابل اجتناب در محیط اقتصاد کالن و با لحاظ 
حمایت های اقتصادی الزم از اقش��ار آس��یب پذیر، 
منابع نفتی بودجه را »از لحظه ش��روع برنامه« به 
صف��ر برس��اند، آن را در طی اج��رای برنامه حفظ 

کرده و در پایان، اقتص��اد را وارد مرحله ای جدید 
از بودجه ریزی بدون اتکا به منابع استخراجی کند، 
ضمن اینکه در صورت کاه��ش تحمیلی صادرات 

نفت نیز، اقتصاد پایداری خود را از دست ندهد.
برنام��ه تصفی��ر نف��ت ک��ه اختص��ارا »بتن« 
نامیده می ش��ود، »اس��تحکام« در مقابل نوسانات 
یا ش��وک های نفتی را به مش��خصه اصلی ساختار 
بودجه کش��ور تبدیل و در عی��ن حال، منابع نفتی 
را، برای اس��تفاده نس��ل های آتی و توسعه کشور، 
معطوف به تنوع اقتصادی و پایداری تراز پرداخت ها 

و سالم سازی تجارت، حفظ و صرف خواهد کرد«.
در بخش »طرح کلی اقدام برنامه تصفیر نفت« 
گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: »برای قابل 
مطالعه کردن این سند برای سیاستگذاران، خالصه 
اجرایی طرح کلی اق��دام »برنامه تصفیر نفت« در 

بودجه به شرح زیر ارائه می شود:
1- کس��ری بودجه بدون نفت کشور - کسری 
ت��وازن منابع و مصارف بودجه بدون در نظر گرفتن 
نفت به عنوان منبع بودجه ای - محاس��به و شفاف 
می ش��ود. این رقم، شاخص اصلی »شکاف اقتصاد و 
بودجه عمومی از وضعیت س��الم« و به عبارت دیگر 
شاخص میزان تالش دولت، دست اندرکاران بودجه 
و مردم برای جبران فاصله تا وضعیت س��الم است. 
برآورد ما این است پس از استفاده از ابزار تخصیص 
بودج��ه در هزینه های جاری و عمرانی و نیز پس از 
فروش اوراق مالی در نظر گرفته شده در بودجه برای 
س��ال جاری، کسری بودجه بدون نفت، حدود 100 

هزار میلیارد تومان، خواه��د بود )که حجم بزرگی 
در مقابل ظرفیت های اقتصاد ایران نیست و امکان 
جبران آن با مجموعه ای هماهنگ از سیاست ها در 

سمت منابع و سمت مصارف بودجه وجود دارد(.
2- برنامه ه��ای 10 گان��ه سالم س��ازی اقتصاد، 
ب��ه طوریکه هر ک��دام از آنها به طور متوس��ط 10 
هزار میلی��ارد تومان درآمد ایج��اد می کنند )برای 
ساده سازی این فرض شده است(، فهرست می شوند. 
ای��ن رقم، ب��ا در نظ��ر گرفتن ظرفیت سیاس��ی و 
اجتماعی، اجرایی و س��ابقه نهادهای تصمیم گیر در 
مصلحت س��نجی های مختلف در نظر گرفته شده و 
حداقلی است، به طوریکه قابلیت اجرای برنامه را در 

عین تنش حداقلی تضمین کند.
۳- برخی از این برنامه ها، قابلیت اجرا و حصول 
درآمد در سال جاری را دارند و برخی، همانند انواعی 
از مالیات ها،  علی رغم شروع عملیات اجرایی و تهیه 
ساختار در س��ال جاری ممکن است در سال آتی و 
سال بعد از آن برای کسب درآمد به ثمر بنشیند. برای 
برنامه هایی که امکان حصول درآمد در سال جاری 
ندارن��د،  اما حصول درآمد غیرنفت��ی از آنها قطعی 
اس��ت، »اوراق پاکس��ازی اقتصاد از نفت« یا اوراق 
اصالح س��اختار منتش��ر و در بودجه های سال های 
بعد، تسویه می شوند. برآورد ما از برنامه های دارای 
قابلیت تحصیل درآمد در سال جاری نشان می دهد 
حدود 60 تا ۷0 هزار میلیارد تومان قابلیت تحصیل 
درآمد در س��ال جاری وجود دارد و برای ۳0 تا ۴0 
هزار میلیارد تومان، مازاد بر اوراق سال جاری، اوراق 

مالی - اس��المی اختصاصی برنام��ه تصفیر نفت یا 
اصطالحا اوراق پاکس��ازی اقتصاد از نفت که عمدتا 
متک��ی بر ُصکوک و به پش��توانه دارایی هایی دولت 

خواهد بود، منتشر خواهد شد.
۴- از لحظه تصوی��ب الیحه یا طرح اصالحیه 
قان��ون بودجه 1۳۹۸ یا قان��ون بودجه بدون نفت، 
ورود درآمد نفت به بودجه دولت »صفر« می ش��ود 
و پس از کسر سهم شرکت ملی نفت، 100 درصد 

درآمد نفت وارد صندوق توسعه ملی خواهد شد.
5- صندوق توسعه ملی میتواند در ادامه رویه 
فعلی خود، و براس��اس اساس��نامه فعلی، در بانک 

مرکزی سپرده گذاری کند«.

جزئیات پاکسازی بودجه از نفت
در بخش »جزئیات عملیات مرتبط با بودجه« 

گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: 
 براساس محاسبات و پس از انجام عملیات 
تخصیص، بدون در نظر گرفتن اوراق درنظر گرفته 
ش��ده برای س��ال جاری، حدود 100 هزار میلیارد 

تومان باید از محلی غیر از نفت تأمین شود.
 برنامه های 10گانه سالم سازی و پاک سازی 
بودجه از نفت به طوریکه هرکدام به طور متوس��ط 
10 ه��زار میلیارد توم��ان درآم��د غیرنفتی ایجاد 
می کنند، ب��ا در نظر گرفتن مصلحت س��نجی های 

متعارف دولت و مجلس ارائه می شود.
 همانطور که در جدول فوق قابل مش��اهده 
است، بسته به ظرفیت اجرایی در اجرای برنامه های 
پاکس��ازی اقتصاد، ۳0 تا ۴0 هزار میلیارد تومان، 
اوراق پاکس��ازی اقتص��اد از نف��ت منتش��ر و در 
سال های 1۳۹۹ و 1۴00 از محل اجرای برنامه ها 
تسویه خواهد شد. این اوراق میتواند توسط مردم 
و یا بانک ها خریداری شود و بانک مرکزی از طریق 

مداخله در بازار ثانویه نرخ ها را مدیریت کند.

 براس��اس شبیه س��ازی انجام شده در مورد 
سناریوهای مختلف ورود نفت به جایی غیر از بودجه 
دولت، همانند در نظر گرفتن حساب ذخیره ارزی 
که امکان تزریق بودجه ای نداشته باشد و در اختیار 
بانک مرکزی باشد، یا تقسیم صندوق توسعه به دو 
بخش توسعه ای و متعادل کننده بودجه و یا موارد 
متعدد متصور دیگر، با قید حداقل تغییرات قانونی 
و رویه ای نس��بت به وضعیت موجود که بتوان کار 
را فورا آغاز کرد، حالت بهینه وضعیتی تش��خیص 
داده ش��د که پس از کسر سهم شرکت ملی نفت، 
100 درصد درآمد نفتی وارد صندوق توسعه ملی 
ش��ود. در این حالت، بدون نیاز به تغییر مقررات یا 
اساسنامه صندوق توسعه ملی و رویه فعلی، امکان 
بهره مندی از آن برای تامین نیازهای توسعه ای به 
شکل فعلی، امکان سپرده گذاری یا استقراض این 
صندوق به بانک مرکزی به منظور تعادل مدیریت 

بازار پول و ارز وجود خواهد داشت.
در بخش »برنامه تعادل بخشی به ترازپرداخت ها 
در صورت کاهش یا به صفر رسیدن صادرات نفت« 
گزارش این مرکز پژوهش��ی آمده اس��ت: »در سال 
1۳۹۷ مناب��ع ارزی س��هم دول��ت، برداش��ت  های 
بودجه  ای از صندوق توس��عه ملی و س��هم مناطق 
مح��روم از درآمدهای نفت��ی و البته افزایش ذخایر 

ارزی بانک مرکزی، به بازار تزریق شده است.
بدیهی اس��ت که فرض صفر ش��دن صادرات 
نف��ت عمال هیچ گاه تحقق پیدا نخواهد کرد، اما به 
منظور جلوگیری از درگیر ش��دن در سناریوسازی 
و ق��رار گرفتن در وضعیت منفعل در بازی س��ازی 
طرف مقابل، بهترین راه منطقی این است که حد 
نهایی وضعیت نامناس��ب را هدف قرار داده و برای 
آن برنامه ری��زی کرد. به ای��ن ترتیب، به هر میزان 
که ط��رف مقابل در کاهش ص��ادرات نفت موفق 

نشود،  از برنامه جلوتر خواهیم بود«. 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى نوبت دوم
 شرکت تعاونى حمل و نقل کامیون داران خود راننده شهرستان بروجرد

بدینوسیله به اطالع اعضا شرکت تعاونى حمل و نقل کامیون داران خودراننده شهرستان بروجرد 
مى رساند جلسه مجمع عمومى عادى نوبت دوم شرکت تعاونى به منظور رسیدگى به دستور 
در محل   1398 /  04  /  06 مورخه  پنجشنبه  روز  9/30 صبح  راس ساعت  ذیل  جلسه مشروح 
قانونى شرکت واقع در روبروى میدان بار فروشى منعقد مى گردد خواهشمند است راس ساعت 

مقرر در محل یاد شده حضور بهم رسانید. 
دستور جلسه :

 ا-تصویب ترازنامه و حساب سود(زیان) سال 1397
2- انتخاب اعضاى هیئت مدیره 

رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونى حمل و نقل کامیون داران خودراننده شهرستان بروجرد3-انتخاب بازرسین

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله اي به شماره 98-34 

شرکت توزیع نیروي برق استان کردستان

دوم
ت 
نوب

موضوع مناقصه: واگذاري فعالیتهاي عملیات و اتفاقات شهري برق شهرستان هاي سقز، بانه، مریوان،  قروه، کامیاران، دیواندره، بیجار، دهگالن و سروآباد براي مدت 2 
سال در 9  گروه  

 مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروي برق استان کردستان
تاریخ خرید اسناد: 98/03/19 لغایت مورخ 98/03/24

آخرین مهلت ارسال پاکات: حداکثر تا روز یکشنبه مورخ  98/04/02 
تاریخ بازگشایی پاکات الف و ب:  روز دوشنبه مورخ 98/04/03

تاریخ بازگشایی پاکات ج: روز دوشنبه مورخ 98/04/10 
نوع تضمین: صرفًا به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب 0107500667006 بانک ملی به نام شرکت توزیع برق استان کردستان

مبلغ تضمین:  به صورت تجمعی 3/765/000/000 ریال می باشد. (مبلغ تضمین جهت هر گروه در برگ پیشنهاد قیمت مربوط به آن گروه در اسناد مناقصه درج گردیده است)
محل خرید اسناد: شرایط مناقصه عمومی و مدارك مرتبط در آدرس www.kurdelectric.ir  ازتاریخ 98/03/19 لغایت مورخ 98/03/24 قابل دانلود می باشد.

محل تحویل پاکات الف و ب و ج : دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروي برق استان کردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سایت اداري  
هزینه درج دو نوبت آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج است.
 (iets.mporg.ir) یا سایت پایگاه ملی مناقصات (www.kurdelectric.ir) شرکت توزیع برقWWW.tavanir.org.ir) ) براي کسب اطالعات بیشتر به سایت توانیر

مراجعه و یا با شماره تلفن هاي 10-33283601– 087 داخلی 2054 و 2055 تماس حاصل فرمایید.

( سهامى خاص )

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
دانشکده علوم پزشکى وخدمات بهداشتى درمانى آبادان

نظر به اینکه دانشکده علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى آبادان در نظر دارد احداث اقامتگاه پزشکان بیمارستان شهید معرفى زاده شاد 
گان را از طریق مناقصه عمومى واگذار نماید، لذا بدینوسیله از کلیه شرکت هاى واجد شرایط دعوت به عمل مى آید وفق برنامه زمانبندى شده 
ابتداى خیابان 30 مترى ذوالفقارى- دانشکده علوم پزشکى وخدمات بهداشتى ودرمانى  : آبادان -  ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس 
آبادان - مدیریت امور پشتیبانى و رفاهى - اداره قراردادها و یا از سایت ملى مناقصات کشور به آدرس http:iets.mporg.ir دریافت نمایند.

مهلت دریافت اسناد : از تاریخ  1398/03/20 لغایت 1398/03/25
مدارك مورد نیاز جهت دریافت اسناد : اسناد فقط بصورت حضورى و مبلغ 200،000 ریال به شماره حساب    8333059365 بانک ملت واریز و اصل 

فیش را ارائه نمایید .
میزان تضمین شرکت در مناقصه : تضمین شرکت در مناقصه داراى اعتبار حداقل سه ماهه به نام دانشکده علوم پزشکى وخدمات بهداشتى درمانى 
آبادان و یا مبلغ مذکور را به حساب شماره 4185197938 بانک ملت شعبه احمد آباد شمالى به حساب دانشکده علوم پزشکى آبادان واریز و فیش 

تهیه و اصل آن در پاکت (الف ) قرارداده شود.
تاریخ تحویل پیشنهادات:  پایان ساعت اداري مورخ 98/04/04

محل تحویل پیشنهادات: آبادان - ابتداى ذوالفقارى- خیابان 30 مترى- ساختمان مرکزى دانشکده- دفتر مدیریت  حراست دانشکده
http:iets.mporg.ir مراجعه گردد و  hn-abn.ajums.ac.ir لطفا براى کسب اطالعات بیشتر به منوى اخبار در سایت این دانشکده به نشانى

یا با تلفن 7-06153384004 مرکز تلفن و 06153384795 اداره قراردادها  تماس حاصل فرمایید ./

زمان گشایش پاکات
میزان تضمین شرکت 
در مناقصه (به ریال)

مبلغ برآورد رتبه مورد نیاز شماره مناقصه عنوان مناقصه ردیف

چهارشنبه
1398/04/05
ساعت:10:00

612،930،801 12،258،616،028 5 ابنیه 1005/د/ن/98
اقامتگاه پزشکان 

بیمارستان شهید معرفى 
زاده شاد گان

1

تعرفهبرقپرمصرفهاشناورمیشود
مع��اون وزیر نی��رو از ارائه پیش��نهاد وزارت  ك������ل نیرو ب��ه دولت ب��رای محاس��به تعرفه برق د
اس��تخراج کنندگان بیت کوین با تعرف��ه نرخ صادراتی خبر داد و 
گف��ت: تعرفه برق پرمصرف ها در س��ال جاری ثابت اس��ت اما در 

سال های آتی قصد داریم تعرفه ها را شناور کنیم.
همای��ون حائری درخصوص و برنامه وزارت نیرو برای برخورد 
و شناس��ایی مش��ترکانی که از برق ارزیان و یارانه ای کش��ور برای 
اس��تخراج بیت کوین گفت: وزارت نیرو پیش��نهادی به دولت ارائه 
داده اس��ت که افرادی که قصد وارد کردن دستگاه های دست دوم 

به کشور برای استخراج بیت کوین را دارند شناسایی شوند و تعرفه 
 برق آنها با نرخ های مناسبی مثل نرخ برق صادراتی محاسبه شود. 
وی افزود: وزارت نیرو به دولت پیشنهادی داده که با تعیین نرخ های 
مناسبی به این موضوع ورود کنیم. یکی از کارهایی که وزارت نیرو 
می تواند انجام دهد این اس��ت که فعال تعرفه برق صادراتی را برای 

این مشترکان مصوب و سپس برای آنها اعمال کند.
معاون وزیر نیرو در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا وزارت نیرو 
به تازگی بعد از یک سال به فکر شناسایی این مشترکان و ایجاد تعرفه 
برق صادراتی افتاده است، گفت: از سال گذشته این موارد مطرح بود و 
در سال جاری استخراج کنندگان بیت کوین افزایش پیدا کرد. بنابراین 
وزارت نیرو پیش��نهاد خود را به دولت ارائه کرد و اتفاقا چندین بار در 

کمیسیون اقتصادی دولت روی آن بحث و تبادل نظر شد.
حائری خاطرنش��ان کرد: برای هر رم��ز بیت کوئین ۷2 هزار 
کیلووات س��اعت برق مصرف می شود و اگر این رشد مصرف ادامه 
پیدا کند با این شرایط سخت برای ایجاد ظرفیت جدید نیروگاهی 
ما ناگزیر هس��تیم که به س��مت ایجاد تعرفه صادراتی برق برای 
استخراج کنندگان بیت کوین حرکت کنیم. وی در پاسخ به سؤالی 
در مورد اینکه در حال حاضر آیا مش��خص اس��ت که چقدر برق 
توسط این مشترکان استفاده می شود، گفت: نمی توان آمار دقیقی 
از ای��ن وضعیت ارائه کرد اما اگ��ر این روند ادامه یابد مصرف برق 

استخراج کنندگان بیت کوئین به 2 هزار مگاوات خواهد رسید.
وی با تاکید بر اینکه به هر حال برق در ایران بسیار ارزان است 

و سرمایه گذاران بیت کوین ایران را بهترین مکان برای فعالیت خود 
می دانند، ادامه داد: اگر کنترل و نظارت برای این مصرف کنندگان 
نباشد مصرف برق این سرمایه گذاران که اتفاقا در برخی گاوداری ها، 
مس��اجد و یا حتی م��دارس فعالیت می کنند ب��ه 2500 مگاوات 
می رسد. حائری در مورد اینکه با توجه به اینکه امسال سال نخست 
افزایش تعرفه برق مش��ترکان پرمصرف اس��ت، برنامه وزارت نیرو 
برای تعرفه برق پرمصرف ها در سال های آتی چیست، گفت: تالش 
وزارت نیرو این بود که امس��ال با هدف مدیریت صنعت تعرفه برق 
مشترکان پرمصرف را 16 درصد افزایش دهد بنابراین ما باید منتظر 
بمانیم ببینیم که جواب چه خواهد شد و چقدر می توانیم گروه های 

پرمصرف را به خوش مصرف ها تبدیل کنیم.  پاون

مركز پژوهش های مجلس ارایه كرد؛

اداره کشور بدون نفت 


