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ش�اخص كل ب�ورس اوراق به�ادار ته�ران 
در پاي�ان معامالت دي�روز با عقب نش�يني 
ش�د.  روب�ه رو  واح�د   592 4 ه�زارو 
به گزارش فارس، گرچه ب��ورس اوراق بهادار 
تهران در ابت��داي ديروز با روند رو به رش��د 
ش��روع كرد، اما در پايان معامالت، شاخص 

كل كاهش يافت و با افت 4 هزار و 592 واحد 
به رقم يك ميلي��ون و 692 هزار و 515 واحد 
رسيد. همچنين شاخص كل با معيار هم وزن 
با كاهش 2 هزار و 474 واحد به رقم 427 هزار 

و 727 واحد رسيد. 
ارزش روز ب��ازار در ب��ورس ته��ران ب��ه رقم 

6 ميليون و 373هزار ميليارد تومان رس��يد. 
ديروز معامله گران در ب��ورس تهران بيش از 
12/8ميليارد س��هام حق تقدم يا اوراق مالي 
در قالب 1/8ميليون نوبت معامله و به ارزش 
13ه��زار و 260 ميلي��ارد تومان داد و س��تد 
كردند.  همچنين عمده شاخص هاي بورس 

اندكي كاهش يافت، به گونه اي كه ش��اخص 
كل بورس و ش��اخص قيمت ب��ا معيار وزني 
ارزش��ي هركدام 0/27درصد كاهش يافت. 
همچنين شاخص كل بورس با معيار هم وزن 
و ش��اخص قيمت با معيار ه��م وزن هركدام 

0/58 درصد افت كردند.

افت 4 هزارو 592 واحدي شاخص بورس تهران
    بورس

کشف48تنکرهوارداتیباارزدولتي
هنگامقاچاقمعکوس!

4۸ت�ن ك�ره ب�ا بس�ته بندي  5۰۰گرم�ي ك�ه ب�ا ارز دولت�ي 
يعن�ي  ش�ده،  معك�وس  قاچ�اق  و  آم�ده  كش�ور  ب�ه 
ش�د.  كش�ف  داش�تند،  كش�ور  از  را  آن  خ�روج  قص�د 
رضا گلي مدي��ركل مركز مبارزه با جرائم س��ازمان يافت��ه گمرك در 
گفت وگو با فارس با اش��اره به آمار پرونده هاي قاچاق كش��ف شده در 
گمرك اظهار داشت: طبق آخرين اطالعات  هزارو56 پرونده به ارزش 
944 ميليارد تومان از اول سال تا 23 شهريور ماه در گمرك تشكيل شده 

كه كاشف آنها گمرك بوده است. 
وي تصريح كرد: عالوه بر گمرك، س��ازمان ها و نهاده��اي ديگر نيز با 
همكاري گمرك در كشف كاالي قاچاق دخيل هستند كه آمار كشفيات 

آن از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز اعالم مي شود. 
   مواد نفتي و روغني رتبه اول قاچاق خروجي از كشور

وي در مورد كاالهاي خروجي قاچاق كش��ف شده توسط گمرك 
عنوان كرد: عمده ترين اقالم، مربوط به روغن هاي نفتي، مشتقات 
آن و مواد قيري و روغني است كه در رتبه هاي اول تا سوم قرار دارند. 
ارزش كل قاچاق خروجي از كشور بيش از 20 ميليارد و 500 ميليون 
تومان است. در ميان آمارها فقط 8 ميليارد تومان لوبيا چيتي ديده 
مي ش��ود. گلي تأكيد كرد: در برخي موارد، كااله��اي وارداتي كه ارز 
دولتي 4هزارو200 توماني مي گيرند نيز مشاهده مي شود. 48تن كره 
با بسته بندي  500گرمي به كشور آمده و قاچاق معكوس شده، يعني 

قصد خروج از كشور را داشته اند كه كشف شده است. 
   كشف خودرو، سيگار و »دان قناري« قاچاق در گمرك

وي در م��ورد قاچ��اق ورودي به كش��ور گفت: حس��ب اطالعات اخذ 
شده از سامانه جامع قضايي در ش��هريور ماه سال جاري، خودروهاي 
س��واري باالي 2هزارو500 سي س��ي ش��امل 96 دس��تگاه به ارزش 
299 ميليارد تومان و خودروهای س��واري كمتر از 2هزار سي سي به 
ارزش 157 ميليارد و 700 ميليون تومان )عموماً به صورت قاچاق ورود 
موقت(، فيلم هاي مورد استفاده در تصويربرداري پزشكي 392 ميليارد 
تومان، خودروهای سواري بين 2هزار تا 2هزارو500 سي سي به ارزش 
21 ميليارد تومان و همچنين كاميونت هاي جاده اي بالغ بر 17 ميليارد 
و 600 ميليون تومان و 15 ميليارد و 480 ميليون تومان نيز انواع پارچه 

به كشور وارد شده است. 
مديركل مركز مبارزه با جرائم س��ازمان يافته گمرك ايران افزود: انواع 
دان قناري به ارزش 7 ميليارد و 280 ميليون تومان و سيگار به ارزش 

6 ميليارد و 586 ميليون تومان نيز در گمرك كشف شده است. 
........................................................................................................................

بازگشتقیمتتخممرغ
بهنرخمصوبتا2روزآينده

چن�د روز پ�س از عب�ور قيم�ت تخم م�رغ از م�رز ۳۸ ه�زار 
توم�ان، وزي�ر جه�اد كش�اورزي وع�ده داد قيم�ت تخم م�رغ 
در ب�ازار ت�ا دو روز آين�ده ب�ه مي�زان مص�وب مي رس�د. 
تخم مرغي كه تا چند ماه پيش روي دست توليدكنندگان مانده بود، با 
بي تدبيري وزارت جهاد كشاورزي و آزادسازي صادرات آن بدون در نظر 
گرفتن نياز بازار داخلي، قيمتش از شانه اي 18 هزار تومان به 38 هزار 
تومان رسيده است. در روزهاي گذش��ته انتقادات بسياري از عملكرد 
وزارت جهاد در تنظيم بازار مرغ و تخم مرغ انجام گرفته و هنوز تدبيري 

براي كاهش قيمت ها انديشيده نشده است. 
وزير جهاد كشاورزي در حاشيه امضاي تفاهمنامه وزارت جهاد كشاورزي 
با معاونت امور زنان و خانواده رئيس جمهور در خصوص بازار تخم مرغ 
گفت: نرخ مصوب 14 هزار و 500 توماني براي مصرف كنندگان دو روز 
قبل براي تخم مرغ اعالم شد و پس از آن با تمهيدات صورت پذيرفته، 
شاهد كاهش قيمت تخم مرغ در بازار هستيم، اما هنوز اين كاهش به نرخ 
مصوب نرسيده و دليل آن اين است كه كاهش صادرات اين محصول و 
رسيدن قيمت آن به ميزان مصوب طي شدن فرآيندي را مي طلبد كه در 
حال انجام است و تا دو روز آينده تخم مرغ در بازار به نرخ مصوب مي رسد. 
كاظم خاوازي افزود: قيمت هاي اعالم شده مورد توجه توليدكنندگان نيز 
قرار گرفته و اميدواريم با روند فعلي شاهد افزايش ميزان توليد تخم مرغ 
توسط مرغداري ها باش��يم. وزير جهاد كشاورزي با اش��اره به افزايش 
نظارت ها براي رصد قيمت تخم مرغ در بازار گفت: س��ازمان تعزيرات و 
ساير نهادهاي نظارتي، مصمم هستند نرخ مصوب در بازار رعايت شود و 

بدون شك نظارت هاي الزم در اين خصوص تشديد مي شود. 
........................................................................................................................

تخلفاتمحرز
درواگذاري»ايرانايرتور«

عضو هيئت تحقيق و تفحص از سازمان خصوصي سازي در نامه اي 
به وزير اقتصاد ضمن برشمردن تخلفات وزارت اقتصاد در واگذاري 
»ايران ايرتور« اعالم كرد: اين شركت 99 ميليون دالر بدهي دارد. 
به گزارش مهر، احمد عليرضابيگي در نام��ه اي به وزارت اقتصاد و 
سازمان خصوصي س��ازي برخي تخلفات محرز در واگذاري »ايران 
ايرتور« را برش��مرد. به گفته عليرضابيگي، وزارت اقتصاد تخلفات 
محرزي را در اي��ن واگذاري مرتكب ش��ده و ب��ا عوام فريبي قصد 
توجيه اين تخلفات را دارد. نماينده مردم تبريز در اين نامه از بدهي 
82 ميليون و 500 هزار دالري ايران ايرتور بابت تعهدات به صندوق 
ذخيره ارزي و همچنين بدهي 16 ميليون و 600 هزار دالري بابت 
خريد هواپيماي بوئينگ به مؤسسه مالي و اعتباري كوثر )وابسته به 

وزارت دفاع( پرده برداشته است. 

بهناز  قاسمی

امروزه ب�راي همه مردم آش�كار شده اس�ت 
كه تحريم قطع�ات خودرو به عن�وان يكي از 
ابزارهاي فش�ار بر ايران بارها و بارها از سوي 
كش�ورهاي غربي به كار گرفته شده است، از 
اين رو افكار عمومي خواس�تار بومي س�ازي 
تك تك قطعات خودرو در داخل كشور است 
تا ديگر تحريم صنعت خودرو و ساخت قطعات 
براي كشور مشكل ساز نشود. بدين ترتيب اين 
مطالبه در جامعه شكل گرفته است كه نيروهاي 
مسلح به واسطه هم افزايي با خودرو سازان و 
فعاالن حوزه س�اخت قطعات مشكل مذكور 
را بر طرف كنن�د.  در همين راس�تا، فرمانده 
نيروي هوافضای س�پاه در بازدي�د از خطوط 
تولي�د و مراك�ز تحقيقاتي و نوآوري س�ايپا 
گفت: ب�دون هر گون�ه چشمداش�تي كمك 
مي كني�م تا صنعت خودروس�ازي از مس�ير 
مونت�اژكاري فاصل�ه گرفت�ه و قطع�ات 
خودرو در داخل كش�ور بومي س�ازي ش�ود. 
نقاط ضعف اقتصاد كشورهايي چون ايران، نقطه 
هدف كش��ورهايي چون امريكا و متحدانش قرار 
می گيرد تا از طريق تحريم، تهديد و تحت فشار 
گذاشتن كشور،  عرصه اقتصاد و معيشت را دچار 
تنگنا كنند تا به مقاصد خود برسند، از اين رو بايد 
نقاط ضعف اقتصاد را شناسايي كرد و از بين برد. 
يك��ي از بخش هاي اقتصادي كه به محل فش��ار 
غربي ها عليه ايران تبديل شده است، بخش خودرو 
و قطعات اس��ت كه هر چند وقت يكبار همزمان 
با بر هم خوردن روابط سياس��ت خارجه، تحريم 
تأمين قطعات خودروهاي مونتاژ توليد داخل يا 
خروج پيمانكاران خارجي از اين بخش ها كشور 
را دچار مس��ئله مي كند. از اين رو كارشناس��ان 
اقتصادي معتقدند كه بايد در حوزه بومي سازي 

قطع��ات خودرو خود كفا ش��ويم تا ديگ��ر آنقدر 
صنعت خودرو سازي و س��اخت قطعات از سوي 
تحريم كنندگان دچار آسيب نشود كه مردم نيز 
در اين ميان به عنوان ني��روي كار حوزه خودرو 
و س��اخت قطعات و صنايع وابسته و مشتقه و در 
نهايت مصرف كنندگان خ��ودرو به جهت گراني 

قيمت يا نبود قطعات دچار هزينه نشوند. 
   هدف اصلي توانمند س�ازي پيمانكاران 

است 
ش��ايد برخي از منتقدان حضور مجموعه هايي 
چون قرارگاه خاتم االنبي��ا در حوزه هاي عمراني 
ندانند كه مجموعه مذكور صرفاً نقش تس��هيل 
عملياتي ش��دن پروژه ه��ا را دارد، به طوري كه 
تعه��دات مناقصه هاي عمراني بس��يار بزرگ را 
قرار گاه به گردن مي گيرد، اما كار عملياتي پروژه 
را پيمانكاران خرد، متوسط و بزرگ داخلي انجام 
مي دهند، به همين دليل است كه هم پيمانكاران 
داخلي توانمند شده اند و هم اينكه به رغم خروج 
پيمانكاران خارجي از كش��ور ج��اي خالي آنها 
احساس نمي شود. در اين ميان حال كه انتقادها 
نس��بت به قيمت و كيفيت خودروي داخلي باال 
گرفته اس��ت و تحريم ها ي صنعت خودروسازي 
و س��اخت قطعات ايران هر چند س��ال يكبار به 
ابزار فشار سياس��ت خارجه كش��ورهاي اروپا و 
امريكا عليه كشورمان تبديل شده است و برخي 
از كارشناسان نيز به صراحت خواستار همكاري 
و هم افزاي��ي مجموعه ه��اي فني، مهندس��ي و 
الكترونيك نيروهاي مس��لح با خودرو سازان و 
قطعه س��ازان داخلي جهت بومي سازي قطعات 
هستند، انتظار مي رود همانند تقويت پيمانكاران 
حوزه عمران توسط مجموعه هايي چون قرار گاه 
خاتم االنبيا ، طرح توانمند س��ازي خودروسازان 

داخل��ي و فعاالن حوزه س��اخت قطعات خودرو 
نيز توس��ط مجموعه هايي چون هوافضاي سپاه 
عملياتي شود تا قطعات خودرو با كيفيت و قيمت 

بسيار مناسب بومي سازي شود. 
   شريك خارجي سياست زده سايپا

براي فه��م آنچه در اي��ن مقال در ح��وزه تنظيم 
هم��كاري ي��ا عدم هم��كاري ش��ركاي خارجي 
سياس��ت هاي  ب��ا  داخل��ي  خودروس��ازان 
كشورهاي شان در قبال ايران بايد عنوان داشت، 
مشاركت گروه س��ايپا با ش��ركت پژو سيتروئن 
فرانسه به صورت 50 درصد سهم هر يك از شركا 
برای توليد خودرو با برند سيتروئن منجر به ايجاد 
شركت سايپا س��يتروئن ) ش��ركت فرعي( شده 
است و در شركت سايپا سيتروئن، شركت سايپا به 
عنوان تأمين كننده منابع مالي مشتمل بر كارخانه 
و بخش��ي از ماش��ين آالت خط توليد و ش��ركت 
س��يتروئن به عنوان تأمين كننده سرمايه ارزي، 
دانش فني تعيين ش��ده، به دليل خروج شريك 
خارجي، متوقف ش��ده و ادامه همكاري سهامدار 
خارجي با  ش��ركت فرعي مزبور و وضعيت تأمين 
ماشين آالت و قطعات شفاف و مشخص نمي باشد، 
در اين رابطه در سنوات قبل جهت اجراي پروژه 
مبلغ 2هزارو169ميليارد ريال هزينه شده است. 

اما از آنجايي كه سهامدار خارجي در پروژه مذكور 
سياس��ت هايش را با دس��تگاه سياست خارجه 
كش��ورش يعني فرانس��ه يا گاهي سياست هاي 
كشوري چون امريكا تنظيم مي كند، اين دست 
همكاري ها براي ش��ركت داخلي مشكل س��از 
شده است و بسياري از سهامداران شركت سايپا 
و همچني��ن مصرف كنندگان محص��والت اين 
شركت از رفتار شركاي خارجه شركت ناراضي 
هس��تند و اين مطالب��ه امروز در جامعه ش��كل 

گرفته اس��ت كه نيروي ه��اي مس��لح از طريق 
هم افزاي��ي توليد كنندگان خ��ودروي داخلي را 
در حوزه هاي مختلف توانمند و بي نياز از شركاي 

خارجه كنند. 
   س�ردار حاجي زاده: بدون چشمداشت 

حمايت مي كنيم
به گ��زارش خبرگزاري فارس، س��ردار اميرعلي 
حاجي زاده، فرمانده نيروي هوافضاي س��پاه در 
بازدي��د از خطوط تولي��د و مراك��ز تحقيقاتي و 
نوآوري س��ايپا با بيان اينكه امروز در يك جنگ 
اقتصادي همه جانبه با دشمن قرار داريم، اظهار 
داشت: تالش متخصصان فعال در صنعت خودرو 
به  عن��وان فرماندهان اصل��ي اين نب��رد، براي 

خودكفايي آينده كشور مهم و اثرگذار است. 
وي افزود: خوش��بختانه ب��ا روحي��ه اي كه در 
زمينه بومي سازي قطعات، طراحي محصوالت 
جديد با تكي��ه بر ت��وان داخلي و ن��وآوري در 
گروه خودروس��ازي س��ايپا قابل مشاهده است، 
شكست دشمن را در دس��تيابي به اهداف خود 

رقم خواهيم زد. 
س��ردار حاجي زاده با بيان اينكه شكست دشمن 
در زمينه تحريم صنعت خودرو با سرمايه گذاري 
و توجه به بومي سازي قطعات رقم خواهد خورد، 
ادامه داد: صنعت خودرو خاكريز امروز كشور در 
نبرد اقتصادي اس��ت و با اقداماتي كه در دس��ت 
اجراست، دشمن در اين عرصه نااميد خواهد شد. 
فرمانده نيروي هوافضاي س��پاه تصريح كرد: ما 
در نيروهاي مسلح، صنايع دفاع و بسيج، وظيفه 
امروز خود را كمك و حمايت از توس��عه صنايع 
داخلي دانسته و بدون هيچ گونه چشمداشتی و 
تنها با هدف اعتالي كشور، در اين عرصه حضور 

خواهيم داشت. 
وي با اش��اره ب��ه ريل گذاري صحي��ح مديريت 
ارشد س��ايپا براي قطع وابستگي به شركت هاي 
خارجي گفت: اگر صنعت خودرو كشور از مسير 
مونتاژكاري فاصله بگيرد و به جاي تبديل شدن 
به مصرف كننده فناوري هاي س��اخت خارج، به 
درون توجه كند، در آينده جزو بخش هاي ممتاز 

و برجسته صنعت كشور خواهد بود. 
سردار حاجي زاده مهم ترين س��رمايه موجود در 
كشور را نيروي انساني متخصص دانست و تأكيد 
كرد: صنايع دفاعي و نظامي كشور با اتكا بر همين 
سرمايه به مهم ترين و پيچيده ترين دانش و علوم كه 
تنها در اختيار چند قدرت برتر جهاني بود، دست 
پيدا كردند و امروز آماده هستند تا به كمك صنعت 

خودرو كشور بيايند و نيازها را برطرف سازند. 
وي با اش��اره به توق��ف توليد خ��ودرو پرايد هم 
گفت: گروه خودروس��ازي سايپا با اس��تفاده از 
ظرفيت ه��اي داخلي مي توان��د در زمينه توليد 
محصوالتي اقتصادي با مصرف س��وخت پايين 
كه با بهره گيري از كيفيت مناسب با قدرت خريد 

جامعه نيز همخواني داشته باشد، تالش كند. 
فرمان��ده ني��روي هوافض��اي س��پاه در پاي��ان 
خواستار برنامه ريزي مستمر، متمركز، هدفمند 
و بهره گي��ري از نقش��ه راه منس��جم در صنعت 
خودرو براي دستيابي به اهداف شد و گفت: اجازه 
نخواهيم داد تالش دشمنان براي به زانو درآوردن 

صنعت كشور نتيجه دهد. 

پرمصرفها
بايدهزينهتولیدبرقرابپردازند

در ش�رايط كنوني، تولي�د انرژي ب�رق از نيروگاه ه�اي حرارتي با 
احتس�اب هزينه ان�رژي نزديك ۳5۰ توم�ان براي ه�ر كيلووات 
ساعت محاسبه مي ش�ود، از س�وي ديگر ميانگين قيمت فروش 
برق به متقاضي ب�ا در نظر گرفتن پله هاي قيمت�ي فروش نزديك 
۸۰ تومان اس�ت. ب�ه عبارت ديگ�ر تولي�د و توزيع ه�ر كيلووات 
ب�رق نزدي�ك 27۰ توم�ان ض�رر روي دس�ت دولت مي گ�ذارد. 
داستان تفاوت بين هزينه تمام ش��ده براي توليد يك كيلووات برق و 
قيمت فروش آن به يكي از گره هاي كور صنعت برق كشور تبديل شده 
است. همين اختالف قيمت مذكور شرايط را براي ضرردهي نيروگاه هاي 
توليد برق كشور به وجود آورده و دولت را مكلف به پرداخت اين ضرر 
مي كند. به استناد جزئيات مطرح شده از صنعت برق، در شرايط كنوني، 
توليد انرژي برق از نيروگاه هاي حرارتي با احتساب هزينه انرژي نزديك 
350 تومان براي هر كيلووات س��اعت محاسبه مي شود، از سوي ديگر 
ميانگين قيمت فروش برق به متقاضي با در نظر گرفتن پله هاي قيمتي 
فروش نزديك 80 تومان است. به عبارت ديگر توليد و توزيع هر كيلووات 

برق نزديك 270 تومان ضرر روي دست دولت مي گذارد. 
   ضرر ساالنه وزارت نيرو

به منظور محاسبه زيان انباشته وزارت نيرو در سال 98 از محل ضرردهي 
صنعت نيروگاه كشور، بايد از ميزان برق فروخته شده توسط اين دستگاه 
دولتي در سال گذشته اطالع داشته باشيم. به استناد آمار تفصيلي صنعت 
برق كشور در س��ال 98، مجموع برق فروخته ش��ده در اين سال معادل 
271 ميليارد و 901 ميليون كيلووات ساعت برآورد مي شود. با در نظر گرفتن 
ضرر 270 توماني براي توليد هر كيلووات س��اعت برق متوجه مي ش��ويم 
اختالف قيمت بين هزينه هاي تمام شده و هزينه فروش برق در سال 98، 

بيش از 73هزار ميليارد تومان بدهي روي دست دولت گذاشته است.  
   دولت توان پرداخت بدهي خود به نيروگاه داران خصوصي 

را ندارد
در شرايطي كه بيش از 65 درصد برق كشور توسط نيروگاه داران بخش 
خصوصي تأمين مي شود، اين زيان انباشته بر عملكرد آنها نيز تأثيرگذار 
بوده است.  در همين راس��تا محمدعلي وحدتي، رئيس هيئت مديره 
سنديكاي شركت هاي توليدكننده برق، با اشاره به مشكالت صنعت برق 
كشور در گفت وگو با فارس اظهار داشت: »متأسفانه دولت اختالف بين 
قيمت تمام ش��ده توليد و قيمت فروش برق را به موقع به نيروگاه هاي 
خصوصي كشور پرداخت نمي كند و همين امر شرايط را براي توليد برق 
و نيروگاه هاي كشور دشوار ساخته است.« اين مقام صنفي در بيان اين 
نكته كه اگر وزارت نيرو و دستگاه دولت توان پرداخت پول نيروگاه داران 
را دارند نس��بت به ارائه تخفيف در هزينه برق اقدام كنند، گفت: »در 
سال هاي گذشته وزارت صنعت با مس��ئله افزايش قيمت برق بخش 
صنعتي موافقت كرده بود اما اين موضوع با مخالفت دولت مواجه شد، 

در حالي كه ضرر اين تصميم متوجه نيروگاه داران است.«
   افزايش تعرفه برق صنعتي، راهكاری برخالف شعار جهش توليد

وجود مشكل در حوزه اقتصاد صنعت برق كشور بر هيچ كس پوشيده نيست 
اما راهكار مطرح شده توسط بخش خصوصي در زمينه افزايش قيمت برق 
حوزه صنعت جاي تأمل بسيار دارد. در حقيقت بررسي قيمت برق در ساير 
كشورهاي توسعه يافته مشخص كننده اين امر است كه قيمت برق بخش 
صنعتي نسبت به قيمت برق حوزه خانگي بر خالف تعرفه هاي موجود در 
كشور كمتر است، به عنوان مثال بر اساس اطالعات نيروي برق كره جنوبي 
)KEPCO( در سال گذشته، متوسط برق بخش صنعتي 107/41 )وون( 
بر كيلووات ساعت و متوس��ط برق بخش خانگي برابر 123/69 )وون( بر 
كيلووات ساعت به فروش رفته اس��ت. استناد به اين آمار مشخص كننده 
آن است كه برق بخش خانگي كره جنوبي نسبت به بخش صنعتي آن با 
15 درصد قيمت بيشتر به فروش مي رسد.  در حقيقت اگر به دنبال داليل 
كمتر بودن قيمت برق صنعتي از قيمت برق بخش خانگي باشيم، به اين 
نكته خواهيم رسيد كه هدف اصلي كشورهاي توسعه يافته و دستگاه هاي 
اقتصادي دولتي آنها، افزايش توان رقابتي صنايع اين كشور در بازارهاي 
جهاني است. بر همين اساس، اين كشورها با در نظر گرفتن تخفيف هايي 
در فروش برق به صنعت، نس��بت به كاهش هزينه تمام شده صنايع و در 

نتيجه كاهش قيمت محصوالت خود اقدام مي كنند. 
   پرمصرف ها هزينه واقعي برق را بپردازند

تا اينجا به نظر مي رسد به يك معادله ظاهراً الينحل رسيده ايم كه بخش اول 
آن با ضرردهي صنعت نيروگاهي كشور به دليل اختالف هزينه تمام شده 
توليد برق و قيمت فروش آن مرتبط اس��ت و بخش دوم آن به غيرمنطقي 
بودن افزايش تعرفه برق بخش صنعتي به دليل حمايت از توليد باز مي گردد. 
محمد پورحميد، كارشناس حوزه تعرفه گذاري انرژي به منظور راهكارهاي 
موجود حل اين معادله پيچيده گفت: »اگر آمارنامه صنعت برق كش��ور را 
مرور كنيم به اين نتيجه خواهيم رسيد كه مردم كشور ما 300 درصد بيش 
از ميانگين جهاني به مصرف برق مي پردازند كه بخش عمده آن به واسطه 
قيمت كم برق است. در حقيقت حل معادله مذكور زماني امكانپذير است 
كه بتوان از حجم ضرر صنعت برق كش��ور كاست و تعرفه بخش صنعتي را 
افزايش نداد.« اين كارشناس تعرفه گذاري انرژي، ضمن بيان اين نكته كه 
بخش عمده اي از ضرردهي صنعت برق به واسطه پوشش برق پرمصرف هاي 
بخش خانگي است، گفت: »براساس آمار 4/5 ميليون مشترك صنعت برق 
كش��ور در بخش خانگي، پرمصرف تلقي مي شوند و بيش از 600 كيلووات 
ساعت در هر ماه مصرف مي كنند. در حقيقت نزديك 9 هزار ميليارد تومان از 
ضرر ساالنه صنعت برق تنها به علت مصرف بيش از اندازه مشتركان خانگي 
است. بر اين اساس افزايش جدي قيمت برق براي پرمصرف ها مي تواند حل 

معادله پيچيده صنعت برق را تسهيل كند.« 
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