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 مرغ ارزان شد
 رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: قیمت مرغ نسبت 
به هفته گذش��ته کیلویی ۴۰۰ تومان کاهش داشته و با 

قیمت هر کیلو ۷ هزار و ۴۰۰ تومان به فروش می رسد.
 مهدی یوس��ف خانی درخصوص آخرین تغییرات 
قیمت م��رغ در بازار بیان کرد: قیمت مرغ نس��بت به 
هفته گذش��ته کیلویی ۴۰۰ تومان کاهش داشته و با 
قیمت هر کیلو ۷ هزار و ۴۰۰ تومان به فروش می رسد. 
وی در ادامه افزود: نر خ هر کیلو مرغ در کش��تارگاه ۶ 
هزار و ۶۰۰ تومان و نرخ این کاال توزیع درب واحد های 

صنفی ۶ هزار و ۷۵۰ تومان است.
یوسف خانی گفت: هرکیلو ران مرغ با قیمت ۶ هزار 
و ۴۰۰ تومان و هر کیلو سینه بدون استخوان با قیمت 
۱۵ هزار به دست مصرف کننده می رسد. وی تاکید کرد: 
قیمت هر کیلو مرغ کش��تار ش��مال در میدان بهمن ۷ 
هزار و ۱۰۰ تومان برای مصرف کننده است.  میزان 

اصالحیه قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
روی میز مجلس

عضو ناظر مجلس در س��تاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز گف��ت: بع��د از تعطی��ات دو هفت��ه ای مجلس 
اصاحیه این قانون برای تصویب نهایی در دستور کار 

قرار خواهد گرفت.
احمد انارکی محمدی اظهار داشت: الیحه ارسالی 
دولت به مجلس ۳۲ بند داش��ت که با اصاحات انجام 
ش��ده در مجلس تعداد بندهای ای��ن قانون به ۷۳ بند 
افزایش یافت. وی افزود: با توجه به اینکه امس��ال سال 
تولید ملی است از هیات رییسه تقاضا کردیم الیحه در 
اولویت صحن علنی قرار گیرد که در نهایت نیز کلیات 

آن مورد تصویب قرار گرفت.
عضو ناظر مجلس در س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز ادامه داد: س��عی بر این اس��ت که هر چه زودتر این 
قان��ون به تصویب نهایی برس��د و بع��د از تعطیات دو 
هفته ای مجلس برای تصویب نهایی در دستور کار قرار 
خواهد گرفت. وی گفت: امیدواریم پس از تصویب نهایی 
اصاحیه قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، بافاصله برای 

اجرا به دولت ارسال شود.  مهر

پیشرفت ۵۳ درصدی دوخطه کردن راه آهن 
تهران - قزوین - زنجان

مدی��رکل راه آهن ش��مال غرب از پیش��رفت ۵۳ 
درصدی دو خط��ه کردن راه آهن تهران قزوین زنجان 

با اعتبار ۶۵۰ میلیارد تومانی خبر داد.
عل��ی خدایی گفت: دو خط��ه کردن خط تهران - 
قزوی��ن - زنجان. بزرگترین پروژه ای اس��ت که در این 
ح��وزه اجرا می ش��ود. این پروژه اکن��ون در حدود ۵۳ 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد. وی ادامه داد: این پروژه 
در ۴ قطعه از قزوین تا زنجان تقس��یم شده و کارگاه ها 
در اکث��ر قطعات فعال هس��تند. ۶۵۰ میلی��ارد تومان 
اعتبار ب��رای اجرای این پروژه تخصیص داده ش��ده و 
اکنون پیمانکاران ۳۵۰ میلیارد تومان دریافت کرده اند. 

 وزارت راه و شهرسازی
 

تخصیص۱۰ درصد برق واردتی از ارمنستان 
برای صادرات به گرجستان

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: حدود ۱۰ درصد 
از برق تهاتر شده ارمنستان را برای فروش به گرجستان در 

نظر گرفته ایم که به زودی قرارداد آن امضا می شود.
حمیدرض��ا عراقی گفت: ارمنس��تان در ازای گاز 
صادراتی ایران برق تولید می کند و به شرکت ملی گاز 
تحویل می دهد که احتمال دارد بخش��ی از این برق را 
به گرجستان بفروش��یم. وی درباره مذاکره بین ایران 
و گرجس��تان ب��رای فروش برق به این کش��ور، اظهار 
کرد: مذاکره میان دو کش��ور برای فروش برق تولیدی 
ارمنس��تان به گرجس��تان از س��وی ایران، انجام شده 

است که به زودی قرارداد آن امضا می شود.
وی اظهار کرد: از همه حجم برقی که از ارمنستان 
تحوی��ل می گیریم، حدود ۱۰ درصد را برای فروش به 

گرجستان در نظر گرفته ایم.  وزارت نفت

جوهر قند هم به معضل تولید نان اضافه شد 
دبیر س��ندیکای خمیر مایه ای��ران گفت: با آنکه 
بارها گفته ایم اس��تفاده از خمی��ر مایه برای تولید نان 
س��الم هزینه چندانی ندارد اما متأس��فانه شاهدیم که 
عاوه بر جوش شیرین دو یا سه سالی است که جوهر 

قند هم برای نرم و سفید شدن نان مصرف می شود.
محمود گیاهی با اش��اره به ضرورت اهمیت تولید 
نان سالم در کشور، گفت: نان به عنوان یکی از غذاهای 
اصلی در س��فره خانوار در ایران ش��ناخته می شود به 
طوری که س��رانه مصرف نان در ایران ۱۷۰ کیلوگرم 
است و جزو ۵ کش��ور اول مصرف کننده نان محسوب 
می ش��ویم. به ویژه آنکه اقشار کم درآمد و دهک های 

پایین جامعه روزانه سه وعده نان مصرف می کنند.
وی خاطرنشان کرد: عاوه بر کیفیت آرد تجهیزات 
پخ��ت، مهارت نان��وا و فرآوری صحی��ح خمیر در این 
زمینه بس��یار مؤثر اس��ت اما این روزها ش��اهدیم که 
برخی از نانوایی ها برای سرعت دهی و سهولت کارشان 
از نمک زیاد، جوش ش��یرین و جوه��ر قند برای تهیه 
نان هایی از جمله نان لواش که مصرف زیادی هم دارد 

استفاده می کنند.  فارس

اخبار

تعیین تکلیف آزادسازی سهام عدالت تا پایان تابستان 
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: آنگونه که برخی از نمایندگان 
مجلس می گویند، الیحه آزادسازی سهام عدالت تا پایان تابستان در صحن علنی 

ارائه و تعیین تکلیف خواهد شد.
س��یدجعفر سبحانی درخصوص آزادسازی سهام عدالت اظهار داشت: الیحه 

آزادسازی سهام عدالت همچنان در کمیسیون های مجلس در دست بررسی قرار 
دارد. وی اف��زود: آنگونه که برخی از نمایندگان مجلس می گویند، الیحه آزادس��ازی 

سهام عدالت تا پایان تابستان در صحن علنی ارائه و تعیین تکلیف خواهد شد.
سبحانی با اشاره به کلیت این الیحه، گفت: هنوز مشخص نیست چه میزان تغییر در 
الیحه ارسالی دولت ایجاد شود اما براساس الیحه کنونی که در حال بررسی در مجلس 
اس��ت، مدیریت معامات خرید و فروش سهام عدالت از راه صندوق سرمایه گذاری قابل 

معامله )ETF( مدنظر قرار دارد.  مهر

اصل 44
صادرات نفت ایران در سطح 2 میلیون بشکه می ماند

عضو هیئت رئیس��ه مجلس ایران به اس��پوتنیک گفت حت��ی پس از اعمال 
تحریم های آمریکا، صادرات نفت ایران در س��طح ۲ میلیون بش��که در روز ثابت 

خواهد ماند چراکه همیشه برای نفت ایران یک خریدار وجود دارد.
بهروز نعمتی گفت: حتی پس از اعمال تحریم های آمریکا، صادرات نفت ایران 

در سطح ۲ میلیون بشکه در روز ثابت خواهد ماند چراکه همیشه برای نفت ایران 
یک خریدار وجود دارد. وی در ادامه خاطرنش��ان کرد: نگرانی در مورد صادرات وجود 

ندارد، ۲ میلیون بشکه با تحریم یا بدون تحریم ادامه خواهد یافت و اگر برخی از خریداران، 
خرید از ایران را رها کنند، خریداران دیگری وجود دارند. به هر حال، صادرات در س��طح 

۲ میلیون بشکه ثابت است.
پی��ش از این بیژن زنگنه وزیر نفت ایران گفته بود ایران میزان صادرات خود را از ۲.8 

میلیون بشکه در روز در ماه می به ۲.۵ میلیون بشکه در روز کاهش داده است.  فارس

طالی سیاه
عرضه بیش از ۷ میلیون سکه برای برطرف کردن عطش عده ای

رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد که برای گرفتن عطش عده ای در جهت 
خرید سکه مجبور شدیم بیش از هفت میلیون قطعه سکه در بازار عرضه کنیم.

محمدباقر نوبخت گفت: خوش��بختانه در سه ماهه نخست سال جاری هیچ 
آثار منفی در ش��اخص های اقتصادی ما دیده نشد به شکلی که رشد اقتصادی و 

همچنین اش��تغال بالنسبه خوب بوده است که این آمارها توسط بانک مرکزی و 
مرکز آمار ایران اعام شده است.

وی افزود: در حال حاضر تهدید بزرگی صورت گرفته که نمی توانیم آس��ان از کنار 
آن عب��ور کنیم. به ه��ر ترتیب یک قدرت ب��زرگ اقتصادی ما را تهدید ک��رده لذا باید 
پیش طراح��ی انجام دهیم و برای آینده از همین امروز س��ناریوهای مختلفی را داش��ته 
باشیم که این کار توسط سازمان برنامه و بودجه انجام شده است. قطعا منابع را براساس 

این سناریوها تنظیم و پیش بینی خواهیم کرد.  سازمان برنامه و بودجه

دیدگاه دولتی 

دولت هنوز هم سرس��ختانه،  ب��ازار ثانوی��ه را به رس��میت جنب استانبول
نمی شناس��د؛ همان بازاری ک��ه اکنون فاصله دالر 
رس��می و غیررس��می در آن به ۳۹۰۰ تومان هم 
می رس��د. ح��ال دیگ��ر امضاه��ای طای��ی برای 

تخصیص ارز رونق گرفته است.
اقتصاد ایران یکبار دیگر طعم رانت ناش��ی از 
مابه التفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد را چشید. 
بازاری که چند س��ال، بس��یاری از کارشناس��ان و 
صاحب نظران نسبت به فش��رده شدن فنر نرخ در 

آن اعتراض داشتند و به دولت هشدار می دادند.
همیش��ه در ه��ر جلس��ه ای، یک پ��ای ثابت 
پیش��نهادات و انتقادات بخ��ش خصوصی از دولت 
مرتب��ط با موض��وع ارز ب��ود و البت��ه دولت مثل 
هم اکن��ون، حاضر نبود که صدای فعاالن اقتصادی 
و اقتصاددان��ان را در رابطه با ن��رخ ارز و ثابت نگه 
داش��تن آن بشنود. اکنون دوباره تاریخ تکرار شده 
است و اقتصاد ایران، طعم دالرهای رانتی را یکبار 

دیگر چشیده است.
اکنون دولت اگرچه گام به گام به سمت اصاح 
طرحی گام برمی دارد که با حرکت های هیجانی و 
غیرحساب ش��ده بازار ثانویه را به ارقام بی سابقه ای 
در انواع ارز رس��اند که اقتصاد ای��ران تاب و توان 
تحملش را ندارد، اما به هرحال هر یک دالری که 
دولت به واردکنن��ده ای اختصاص می دهد، زمینه 
را برای رانتی بی س��ابقه برای وی فراهم می کند و 
به همین دلیل اس��ت که این روزها بازار رایزنی ها 
ب��ا دولت برای دریاف��ت ارز ۴۲۰۰تومانی و خروج 
و ورود به فهرس��ت ممنوعیت ها و محدودیت های 

وارداتی داغ است.
اکنون باز هم ردپای امضاهای طایی و رانتی 
را به خوبی می توان در اقتصاد ایران دید. هر کسی 
ک��ه بتواند به ه��ر طریقی حتی ی��ک روز هم که 
ش��ده، زودتر به ارز دولتی دسترسی داشته باشند. 
به خصوص اینکه تا این لحظه، خبرهای بسیاری از 
گوشه و کنار شنیده می شود که برخی سودجویان، 
دالرهای ۴۲۰۰ تومانی و دولتی را دریافت کرده و 
در مقابل کاالهایی را که وارد می کنند با نرخ دالر 

آزاد به فروش می رسانند و قیمتگذاری می کنند.
از س��وی دیگر، برخ��ی از واردکنندگان، همه 
کاالهای��ی که با این دالره��ای ۴۲۰۰تومانی روانه 
اقتصاد ای��ران کرده اند، عرضه نکرده و بخش��ی از 
آن را در ب��ازار ارایه ک��رده و به همین طریق، تنها 
آن بخش عرضه شده در گام اول را بر مبنای دالر 
۴۲۰۰تومان��ی قیمتگذاری می کنند و مابقی را در 

فرصت مناسب، با ارز آزاد می فروشند.
پ��س حتی اگر یک واردکننده، تنها ده درصد 
از کاالهایی را که با دالر ۴۲۰۰تومانی، وارد کشور 
کرده اس��ت را برمبنای قیمت دولتی، قیمتگذاری 
نکند، س��ود عظیمی را به جیب برده است. در این 
میان، برخ��ی از واردکنندگان هم از زد و بندهای 
پش��ت پرده صادرکنن��دگان کان و عمدتا دولتی 
کش��ور با واردکنندگان خبر می دهند و می گویند 
که واردکنندگان در مذاکراتی که با صادرکنندگان 
دارن��د، قیمت ارز را عمدتا باالت��ر از ۴۲۰۰تومان 
می خرند؛ اگرچه این نرخ کمتر از بازار آزاد است و 
باز هم برای آنها منفعت دارد، اما به هر حال برخی 
صادرکنن��دگان دولتی، اکنون تم��ام ارز حاصل از 
صادرات خود را ب��ه دولت عرضه نمی کنند و بازار 
ثانوی��ه را برای ف��روش ارز حاصل از صادرات خود 
انتخ��اب کرده اند و ب��ا روش های خ��اص خود به 

فروش ارز خود با قیمت آزاد اقدام می کنند.
دولت می گوید که تاکن��ون بالغ بر ۹ میلیارد 
و ۷۰۰ میلیون دالر ارز به واردکنندگان تخصیص 
داده اس��ت که اگر مابه التفاوت ن��رخ آن را با بازار 
ثانوی��ه حدود ۳۵۰۰ تومان هم در نظر بگیریم، به 
گفته برخی فع��االن اقتصادی چیزی بالغ بر ۱۰۰ 
هزار میلیارد تومان رانت طی همین دو ماه و چند 
روز در می��ان واردکنندگان توزیع ش��ده اس��ت و 
اکنون هم که دول��ت برخی از همان کاالهایی که 

تا چند روز قب��ل دالر ۴۲۰۰ تومانی می گرفتند و 
واردکنندگان آن از رانت برخوردار بودند را ممنوع 
اعام کرده و باز هم برای عده ای که دسترس��ی به 

رانت داشته اند، فرصت فراهم کرده است.

رانت 2 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی
ی��ک کارش��ناس حوزه ان��رژی گف��ت: برخی 
از پتروش��یمی های ص��ادرات محور، ب��ه طور مثال 
پتروش��یمی »ز«، در سال گذشته حدود ۱ میلیارد 
دالر درآمد حاصل از صادرات متانول داشته است که 
چنانچه این رقم از صادرات را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به 
ری��ال تبدیل کند درآمد ریالی آن ۴.۲ هزار میلیارد 
تومان می شود؛ چنانچه درآمد ارزی خود را با نرخ ارز 
آزاد یعن��ی ۶۵۰۰ تومان به ریال تبدیل کند حدود 
۶.۵ هزار میلیارد تومان به دست می آورد. این رانت 
۲ هزار میلیارد تومانی مربوط به فقط یک محصول 

یکی از شرکت های پتروشیمی است. 

حسین ساح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی 
ایران نیز در این رابطه معتقد است که بانک مرکزی 
باید اس��امی افراد یا شرکت هایی را که در این مدت 
ارز دولتی گرفته اند را منتشر کرده و به دقت عملکرد 
آنها را رصدکند. وی گف��ت: با توجه به اینکه ادامه 
وضعیت موج��ود و تخصیص دالر ۴۲۰۰ تومانی به 
متقاضی��ان ارز می تواند ابعاد فس��اد و رانتخواری را 
گس��ترش داده و نهادینه کند و با توجه به سیاست 
اجبار صادرکنندگان به فروش دالر حاصل ازصادرات 
خود به قیمت ۴۲۰۰ تومان نیز گونه های تازه ای از 

فساد را گسترش و پدیدار خواهد کرد. 

رانت های اعجاب انگیز دالر دولتی
س��اح ورزی گفت: چند نکته را برای ش��فاف 
شدن ابعاد و پیامدهای فساد بزرگ ارزی را یادآور 
می ش��وم. نکته نخست این است که نادیده گرفتن 
این داستان بسیار روشن که بسیاری از آدم ها وجود 

دارند که در هر ش��رایط نفع خود را بر نفع دیگری 
ترجیح می دهد یک اش��تباه فاحش است. زیرا در 
ش��رایط ابهام و شرایطی که هرکس تصور می کند 
اگر االن از موقعیت استفاده نکند دیگری استفاده 
خواهد کرد و او در این حالت فردی کم هوش تلقی 
خواهد شد یک امرروشن وواضح است. در داستان 
رانت بزرگ ارزی نیز این حالت وجود دارد. به این 
معنی هر فردی که تنها کمی به حس��اب و کتاب 
بازار آزاد ارز و بازار میخکوب ش��ده ارز آگاه باشد 
می داند اگر بتواند دریک فرایند زمانی حتی ۶ ماهه 
فق��ط ۵۰ هزار دالر از این دالرهای ۴۲۰۰ تومانی 
نصیب خود کند با یک حس��اب سرانگشتی رقمی 
برابر با ۱۵۰ میلیون تومان سود بادآورده به دست 
خواهد آورد، یعنی دستمزد بدون رنج ماهیانه ۲۵ 
میلیون تومانی. حال این موضوع رادر مقیاس ۲۰ 
میلی��ارد دالر تقاضای ارزی برای واردات در ۲ ماه 
گذش��ته لحاظ کنید تا به عمق فساد احتمالی پی 
ببرید. رقم یاد شده برابر با ۶۰ هزار میلیارد تومان 
خواهد ش��د که از رقم مالیات دریافتی ساالنه کل 

کشور چیزی کمتر نیست. 
ب��ه گفت��ه س��اح ورزی، در صورت��ی که این 
مابه التف��اوت ۳۰۰۰ توم��ان در ه��ر دالر را ضرب 
در واردات ۵۰ میلی��ارد دالری کنی��م ب��ه ع��دد 
وحش��تناک تری می رسیم. آس��یب بعدی که این 
داس��تان فس��اد آلود ایجاد می کند این اس��ت که 
در این فرایند س��ره از ناسره بازشناسایی نمی شود 
و ب��ازرگان درس��تکار از تاجر قاب��ی را نمی توان 
شناس��ایی کرد و هم��ه امور از بیخ ب��ن از تعادل 

مطلوب و ملی خارج می شود. 
وی تصریح کرد: آیا ممکن و متصور نیست که 
بعدها برخی دامان آقای رئیس جمهور وگروه کوچکی 
دردولت که به ایشان مشورت می دهند را به شبهات 

این رانت خواری بزرگ مرتبط یا آلوده کنند؟ 
 وی افزود: نکته بعد درباره فس��ادی است که 
در بخش ف��روش اجباری صادرکنندگان به فروش 
دالر ب��ه قیمت ۴۲۰۰ تومان ایجاد ش��ده اس��ت و 
نش��انه های تئوری��ک آن را می ت��وان دید و برخی 

نشانه های آن در عمل نیز دیده می شود.

رانتخواران هزاران میلیاردی در بازار دالر ۴۲۰۰ تومانی

بازارغیررسمیارزازدولتحسابنمیبرد

تعرفه های جدید برق برای پرمصرف ها اعمل شد؛

 برخورد وزارت نیرو
با مشترکان پرمصرف دولتی

 

کس��ری ۵ تا ۶ هزار مگاواتی برق باعث شد،  کــــــل تا وزارت نی��رو برنامه برخورد با پرمصرف ها د
را در دس��تور کار قرار دهد و تعرفه های جدید برق را با حمایت 
از س��تاد اقتصاد مقاومتی برای مش��ترکان خانگی و سازمان های 

دولتی در نظر بگیرد.
براس��اس قانون اص��اح الگوی مص��رف انرژی، مش��ترکان 
پرمص��رف ن��ه تنها نبای��د یارانه بگیرن��د، بلکه باید یارانه س��ایر 

مش��ترکان را نیز بپردازند و اگرچه از اردبیهشت ماه امسال تعرفه 
برق برای تمام مش��ترکان ۷ درصد افزایش یافت، اما این افزایش 

یکسان و ناچیز نمی توانست از رشد مصرف جلوگیری کند. 
این رش��د یکس��ان تعرفه های برق و اعط��ای یارانه به تمام 
مش��ترکان که ثروتمن��دان هم جز آنها هس��تند، باعث ش��د تا 
رض��ا اردکانیان وزیر نیرو اعام کند یارانه ب��رق به ثروتمندان و 

بخش های پرمصرف جامعه چالش جدی صنعت برق است.
از آنج��ا که ۲۰ هزار مگاوات از مصرف برق کش��ور مربوط به 
وس��ایل سرمایشی است و از این ۲۰ هزار مگاوات ۴ هزار مگاوات 
مربوط به دستگاه های دولتی است، به نظر می رسد، در اولین اقدام 
باید تدابیر ویژه ای برای جلوگیری از رش��د مصرف پرمصرف های 
س��ازمان های دولت��ی صورت می گرف��ت. در این ب��اره اکیپ های 
جدیدی از س��وی ش��رکت های توزی��ع برق ب��دون هماهنگی با 
س��ازمان ها و برای جلوگیری از مصرف بی رویه وارد سازمان های 

دولتی شده و آنها را در مورد مصرف بهینه کمک خواهند کرد.
براس��اس این گ��زارش، از آنجا که خاموش��ی برق جزو خط 
قرمزهای وزارت نیرو محسوب می شود، ستاد اقتصاد مقاومتی با 
پیشنهاد وزارت نیرو موافقت کرده و مقرر کرده است، تا بافاصله 
برای افزایش تعرفه  برق سازمان های پرمصرف دولتی که مصرف 
خود را کنترل نمی کنن��د، اقدام کند. اما وزارت نیرو تنها به این 

برنامه اکتفا نکرده و مشترکان خانگی را که پرمصرف هستند، را 
نیز نقره داغ خواهد کرد. 

یکی از مقامات مس��ئول وزارت نیرو گفته است که تعرفه های 
برق مصرفی سازمان های دولتی که رعایت نکنند، افزایش می یابد. 
وی اف��زود: ب��رای مجموعه های پرمصرف خانگی هم قرار اس��ت، 

تعرفه هایی جدید وضع شود. 
کارشناس��ان بر این باور هس��تند ک��ه ارزان فروش��ی برق و 
افزایش قیمت برق درس��ت اس��ت، اما باید این افزایش قیمت از 
مشترکان پرمصرف آغاز شود. اگر چه بر خاف برخی از مشترکان 
و نماینده های مجلس ،وزیر نیرو افزایش ۷ درصدی قیمت برق را 
ناکافی دانسته و اعام می کند که در آینده این خود مردم هستند 

که با این مصرف بی رویه هزینه بیشتری خواهند پرداخت.
دولت در سال ۱۳۹۵ به مشترکان پرمصرف ۹۰۰ هزار تومان و به 
مشترکان کم مصرف ۱۴۰ هزار تومان یارانه پنهان برق پرداخت کرده 
اس��ت. این بدان معناست که هر چه بیشتر برق مصرف شود، یارانه 

پنهان بیشتری نیز توسط دولت به مصرف کننده تعلق می گیرد.
هیئت وزیران به وزارت نیرو اجازه داد تا متوس��ط تعرفه های 
برق را از ابتدای اردیبهش��ت ۱۳۹۷ بدون تغییر ساختار تعرفه ها 
ب��ه  میزان ۷ درص��د افزایش دهد که باع��ث افزایش ۷ درصدی 
درآمد دولت )ب��ه بیان دقیق تر کاهش هفت درصدی هزینه های 

یارانه ای دولت( از این محل می شود. در بین ۲۷ میلیون مشترک 
برق خانگی، حدودا 8۵ درصد مش��ترکان کمتر از ۳۰۰ کیلووات  
س��اعت برق در ماه مص��رف می کنند. لذا با توجه به تقس��یمات 
کنونی پله ها، مصرف ۳۰۰ کیلووات س��اعت در ماه را می توان به 

عنوان الگوی مصرف برق در مناطق عادی تلقی کرد.
به عبارت دیگر می توان گفت: 8۵ درصد مردم جزو مشترکانی 
هس��تند که الگ��وی مصرف را رعای��ت ک��رده و ۱۵ درصد مردم 
پرمصرف محس��وب می شوند و الگوی مصرف را رعایت نمی کنند. 
بنابراین باید قیمت برق برای مشترکان پر مصرف افزایش بیشتری 

یابد تا از این بی عدالتی در تخصیص یارانه ها کاسته شود.
پس بنابراین، دولت اگر ب��ه جای افزایش ۷ درصدی قیمت 
برق کل مش��ترکان )از اردیبهش��ت امس��ال رخ داد( قیمت برق 
مش��ترکان پرمص��رف را ۱۲ درص��د افزایش ده��د و قیمت برق 
مش��ترکانی که الگوی مصرف را رعایت کرده اند را افزایش ندهد، 

همان افزایش درآمد ۷ درصدی در بودجه را به دست می آورد.
قیمت پایین برای مشترکان پرمصرف، انگیزه های اقتصادی را 
برای مدیریت مصرف از بین می برد. از سوی دیگر پایین بودن قیمت 
برق برای مشترکان پرمصرف موجب شده است که برق را به صورت 
بهینه مصرف نکنند و تشویق به رعایت الگوی مصرف نشوند که از 

این محل، دولت هزینه های زیادی را متحمل می شود.  فارس

یم
سن
ت

توافقات روی کاغذ ماند؛
خ سود وسازان با نر بازی خودر

کمتر از یکسال پس از توافق بانک مرکزی و خودروسازان  ل تــــــو برای رعایت نرخ سود متناسب با نظام بانکی درپیش فروش ا
خودروها، اکنون دو خودروساز بزرگ میزان سود پرداختی به مشتریان را همپای 

بانک ها کرده اند.
تیرم��اه س��ال گذش��ته بود که مدی��ران ارش��د بانک مرک��زی از اینکه 
خودروس��ازان به دلیل پرداخت س��ودهای باالتر از نظام بانکی، به مانعی در 
مس��یر رعایت نرخ س��ود ۱۵ درصدی در بانک ها تبدیل شده اند، گایه کرد؛ 
اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی همان زمان از توافق با خودروس��ازان 
در رعایت نرخ های سود خبر داد. براساس این توافق، در صورتی خودروسازان 
از محدودیت های مربوط به دریافت تسهیات کان بانکی مستثنی می شدند 
که نرخ س��ود پرداختی آنها برای پیش فروش محصوالت بیشتر از سه درصد 

نرخ سود سپره های یکساله بانک ها نباشد.
هرچند این نرخ ها در تابس��تان سال گذشته رعایت نشد و در طرح های 
پیش فروش، مش��تریان با نرخ س��ود ۲۴ درصدی با خودروسازان مشارکت 
کردند اما در زمستان پارسال این نرخ ها تعدیل شد و بسته به مدل خودرو و 

زمان تحویل، نرخ سود مشارکت بین ۱۶ تا ۱8 درصد نوسان داشت.
با این حال در طرح جدید پیش فروش خودرو که ۲ خودروساز بزرگ کشور 
به مناسبت عید سعید فطر کلید زده اند، نرخ سود مشتریان به ۱۵ درصد کاهش 
یافته، یعنی اینکه نرخ سود خرید محصوالت خودرویی با نرخ سود مصوب شورای 
پول و اعتبار برابر شده است. در شرایطی که بازارهای موازی برای جذب بیشتر 
نقدینگی رقابت دارند و سعی می کنند با تفاوت های ناچیز، سرمایه های سرگردان 
را به سمت خود جلب کنند، کاهش سه درصدی نرخ های سود جای تامل دارد.

محمدرضا جمشیدی سخنگوی کانون بانک های خصوصی و موسسه های 
اعتب��اری درب��اره این کاهش نرخ س��ود می گوید: با توجه ب��ه خروج آمریکا 
از برجام، خودروس��ازان هنوز چش��م انداز روش��نی از آینده همکاری خود با 

شرکای خارجی خود ندارند.
وی افزود: نگرانی خودروس��ازان از این اس��ت که شاید در تامین قطعات 
خودرو با مش��کل روبه رو ش��وند و بنابراین اگر نتوانند به موقع محصول را به 

مشتری تحویل دهند، کمتر زیان ببینند.  ایرنا

با وجود نوسانات ارز؛
طبل گرانی لوازم خانگی زده شد 

تولیدکنن��دگان ل��وازم خانگی عدم تخصی��ص ارز برای  واردات م��واد اولیه را بهانه ک��رده و ضمن کاهش تولید بــــازار روز
م��دام بر طبل گرانی می کوبند، از طرف دیگر ش��رکت های خارجی هم توزیع 

محصوالت خود را به بازار محدود و حتی متوقف کرده اند.
فروشندگان لوازم خانگی کسب و کارشان راکد شده و خبری از مشتری نیست. 
گویا همه منتظر تعیین تکلیف بازار هس��تند و دست از خرید برداشته اند، همین 
رکود عاملی شده تا تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی هر روز با مشکات 
متعددی روبه رو شوند که هنوز راه عاجی برای آنها توسط دولت ارائه نشده است.

از طرفی تولیدکنن��دگان لوازم خانگی عدم تخصی��ص ارز برای واردات 
مواد اولیه را بهانه کرده و ضمن کاهش تولید مدام بر طبل گرانی می کوبند، 
این در حالی است که فروشندگان لوازم خانگی عدم کشش بازار را مطرح و 

معتقدند در صورت گرانی رکود بازار تشدید خواهد یافت.
رضایی یکی از فروش��ندگان لوازم خانگی با اش��اره به اینکه متأس��فانه 
شرکت های داخلی و خارجی توزیع محصوالت خود را به بازار محدود و حتی 
متوق��ف کرده ان��د می گوید: قبًا کاالها را ۴۵ روزه یا یک ماهه از ش��رکت ها 
خریداری می کردیم اما در حال حاضر شرکت ها می گویند کل قیمت کاال را 

باید بپردازیم تا اجناس را یک ماهه یا ۴۵ روز به شما تحویل دهیم.
وی ب��ا بیان اینکه ۹۰ درصد ش��رکت های خارجی ل��وازم خانگی توزیع 
محصوالت خود را به بازار متوقف کرده اند، افزود: هر کدام از این ش��رکت ها 
در ط��ول یک ی��ا دو ماه آینده قیمت محصوالت را تا ۳۰ درصد افزایش داده 

بودند با این حال حاضر به توزیع کاالها به بازار نیستند.
ملکی دیگر فروشنده خرد لوازم خانگی با بیان اینکه عمده کاالهای این بخش 
وارداتی است، می گوید: مغازه داران اصًا فروشی نداشته و بیرون از مغازه های خود 
نشسته اند. نکته قابل تأمل این است که دیروز دولت خود بر باتکلیفی بازار اضافه 
کرده و ممنوعیت تعدادی از کاالهای لوازم خانگی را اعام کرده اس��ت. س��وال 

اینجاست چرا دولت به جای ساماندهی اوضاع بازار را بدتر کرده است.
وی اضاف��ه کرد: هفته گذش��ته کااله��ا را با ۲۰ درص��د افزایش قیمت 
خریداری کردم و امروز که به ش��رکت درخواست خرید کاال داده ام می گوید 

شرمنده ام و فعًا فروشی نداریم.  تسنیم

رئیس اتاق بازرگانی ایران هشدار داد؛
نارسایی در اقتصاد 

رئی��س ات��اق بازرگانی ای��ران گف��ت: اقتصاد م��ا دچار  توسـعه نارسایی های اساسی است و سایه تحریم ها این مشکات چرخ 
آشکارتر شده است.

غامحسین شافعی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کش��اورزی ایران با بیان اینکه اقتصاد کشور از سال های گذشته دچار مشکات 
ساختاری بوده است و همچنان نیز ادامه دارد اظهار کرد: اقتصاد ما دچار نارسایی های 
اساسی است و سایه تحریم ها این مشکات آشکارتر شده است. وی افزود: باید قبول 

کرد شرایط غیرعادی را با تصمیمات غیرعادی نمی توان مدیریت کرد.
رئی��س اتاق بازرگانی ایران با بی��ان اینکه تصمیمات وزارت خارجه و نظام 
تصمیم گیری اقتصادی کشور باید همراه با هم و در جهت برطرف کردن مشکات 

باشد، گفت: وضعیت خطیر کشور دیگر مجال فرصت سوزی نمی دهد.
 وی با اشاره به وجود مشکات ساختاری اقتصاد کشور تصریح کرد: عدم توجه 
واقعی و عملی به بخش های مولد و تولیدی کشور، حذف نمایندگان بخش های 
خصوصی، نخبگان و کارشناسان واقعی و مستقل از تصمیم گیری در اقتصاد، عدم 
تمرکز و وجود مراکز متعدد تصمیم گیری در مسائل اقتصادی، به حاشیه راندن 
بخش خصوصی واقعی در فعالیت های اقتصادی، تکیه بر قاعده نانوش��ته برتری 

دالالن و نامولدان بر منافع تولیدگران از جمله این مشکات است.
 ش��افعی تاکید کرد: سال هاس��ت که در ایران نوآوری و خاقیت منشأ و 
موتور اصلی خلق ثروت نیس��ت و بجای آن واس��طه گری های مالی و فروش 
ثروت های طبیعی منبع اصلی خلق ثروت هس��تند. وی ادامه داد: باید اذعان 
داشت که اقتصاد کشور دچار نارسایی های اساسی و ساختاری است و ایجاد 
و س��ایه تحریم ها بر س��ر کشور طی چند س��ال اخیر صرفا این نارسایی ها و 

مشکات ساختاری را نمایان تر و آشکار تر به نمایش گذاشته است.
وی با اش��اره ب��ه بیانات مقام معظم رهبری درب��اره برجام مبنی بر اینکه 
اقتصاد کشور را نباید به برجام گره زد، گفت: با توجه به این نکته موضوعی که 
در اینجا اهمیت دارد و باید به آن تاکید کرد این است که بدون توجه به حل 
مشکات س��اختاری موجود در اقتصاد کشور نمی توان صرفا با حل مشکات 
تحریم ه��ا و برج��ام با ارائه هم��ان رویه های قبلی در اقتصاد امید داش��ت که 
می توانیم در آینده شاهد توسعه و شکوفایی اقتصادی کشور باشیم. میزان


