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نگاهي به منتفعان اقتصادي دمشق

 سهم ۲۶ درصدي تركيه 
از بازار سوريه 

رئي�س دفت�ر اقتص�ادي اي�ران در حل�ب س�وريه اظه�ار 
داش�ت: ايران ب�ا س�وريه يك خ�ط اعتب�اري ي�ك ميليارد 
دالري دارد ك�ه كم�ي مخف�ي اس�ت و باي�د عيان ش�ود، در 
حالي كه روس�يه خ�ط اعتب�اري ۵ ميليارد دالري با س�وريه 
دارد و فرصت ه�ا را ب�ه ص�ورت عمليات�ي نش�ان مي ده�د. 
مهدي عباسي در گفت وگو با ايلنا در مورد آخرين وضعيت تجاري 
ايران و سوريه اظهار كرد: واردات ايران در اين مدت 16/5 ميليارد 
دالر بوده كه در همين زمانی حدود 11 ميليون دالر از سوريه بوده 
كه باز حدود 1/5 درصد بوده اس��ت. به رغم وعده هاي مختلفي كه 
مجموعه هاي مختلف بخش خصوصي و دولتي داده اند كه بنا دارند 
حجم تجارت ايران و س��وريه را افزايش دهند، اي��ن اتفاق به طور 

محسوس ديده نمي شود. 
رئيس دفتر اقتصادي ايران در حلب س��وريه در پاس��خ به سؤالي 
پيرامون علل پيشي گرفتن رقبا از ايران در بازار سوريه گفت: بعد 
از سال ۲۰1۸ به صورت رسمي واردات از كشور تركيه براي سوريه 
ممنوع شد، ولي همان مرز بسته، ۲5 تا ۲6 درصد بازار سوريه را از 

طريق قاچاق تأمين مي كند. 
اينكه چرا سهم ايران نسبت به مابقي كشورها در بازار سوريه كمتر 
است را بايد در ريل گذاري و سياست گذاري كه دقيق انجام نشده، 

رديابي كرد. 
ايران با سوريه يك خط اعتباري يك ميليارد دالري دارد كه كمي 
مخفي است و بايد عيان ش��ود، در حالي كه روسيه خط اعتباري 
5 ميليارد دالري با س��وريه دارد و فرصت ها را به صورت عملياتي 

نشان مي دهد. 
وي با اشاره به موضوع تهاتر بيان كرد: ظرفيتي كه در حوزه تهاتر 
كاال با سوريه داريم، بسيار باالس��ت. در سال ۲۰۲۰ سوريه حدود 
1/5 ميليارد دالر ص��ادرات و 6 ميليارد دالر واردات داش��ت. اين 
بدان معناس��ت كه ظرفيت وجود دارد. وقتي ما رقم پاييني مانند 
۸5ميليون دالر صادرات به سوريه و 11 ميليون دالر واردات از اين 
كشور داريم اگر اين را تهاتر كنيم، بسياري از مشكالت مالي ما حل 
شده و مي توانيم از اين ظرفيت استفاده كنيم و نبود بانك مشترك 

مي تواند از اين طريق جبران شود. 
عباس��ي با اش��اره به اهميت قانون تجارت دوجانبه بين تهران و 
دمش��ق گفت: ما با س��وريه يك قانون تجارت آزاد داريم كه سال 
۲۰11 يعني قبل از جنگ منعقد شده، تنها كشوري كه ايران با آن 
قانون تجارت آزاد دارد سوريه است كه تعرفه گمركي آن يك تا ۴ 
درصد منهاي ۸۸ قلم كاالست. ولي مشكل اين است كه با وجود آن 
كه در طول بحران ما بسيار كمك كرديم و كنار سوريه بوديم، هنوز 
از آن ۸۸ قلم كاال چيزي كم نشده اس��ت. چرا بايد تعرفه گمركي 
يك تا ۴ درصد وجود داش��ته باشد؟ با كش��وري مانند سوريه كه 
منافع مشترك بسياري با آن داريم، بايد تعرفه گمركي بسيار كم 
باشد. وي با اشاره به چالش ترانزيت به سوريه اظهار داشت: مشكل 
بعدي مربوط به خط ترانزيت ايران- عراق- سوريه است. عراق در 
ارديبهشت ماه امسال آماده سازي اين خط ترانزيتي را قبول و اعالم 
كرد، اما متأسفانه امروز مي بينيم كه هنوز به صورت اجرايي خط 
ترانزيتي زميني راه اندازي نشده اس��ت. ع��راق از گذرگاه هايي كه 
به عربستان و اردن باز كرد، منافع بس��ياري را مي برد و ما هنوز به 
بازار سوريه هيچ دسترسي از اين طريق پيدا نكرده ايم و بايد ذيل 

كنوانسيون هاي ياد شده از اين ظرفيت استفاده كنيم. 
عباسي خاطر نش��ان كرد: در حوزه خدمات فني و مهندسي ايران 
در س��وريه حرف هاي زيادي براي گفتن دارد. سوريه امروز بسيار 
به اين خدمات نيازمند است، بخش خصوصي چهار اتاق اصلي در 
سوريه دارد. اتاق صنعت سوريه 1۸ عضو اصلي دارد و سه شهرك 
صنعتي عالي دارد. بايد از اين ظرفيت براي صادرات خدمات فني 
و مهندسي اس��تفاده ش��ود. اتاق تجارت، اتاق كش��اورزي و اتاق 
گردشگري، اتاق هاي ديگري هستند كه بخش خصوصي در سوريه 
دارد و مي توان از آنها استفاده كرد ، در حالي  كه تنها با اتاق تجارت 

همكاري كرد. 
وي با بيان اينكه ظرفيت بس��يار بااليي در مورد همكاري انرژي 
ايران، سوريه و لبنان وجود دارد، ادامه داد: با توجه به اينكه سوريه 
و لبنان هر دو در موضوع تأمين برق دچار مشكل هستند به دنبال 
اين هستند كه از طريق اردن يا مصر برق مورد نياز خود را تأمين 
كنند. ولي با توجه به هم��كاري ايران با اين دو كش��ور در زمينه 
سوخت لبنان و سوريه بس��يار با ايران همراه ش��ده اند. در حوزه 
صادرات خدمات فني و مهندس��ي بعضي از شركت هاي بزرگ ما 
االن در سوريه مستقر و در حال تأسيس نيروگاه هايي هستند. براي 
مثال حلب كاًل حدود ۲6۰ تا ۲۷۰ مگاوات برق دارد كه قرار است 
تا پايان سال شمسي يك گروه ايراني با تأسيس نيروگاه حرارتي 

حلب اين ظرفيت را دو برابر كند.

ايران قطب مصرف زعفران دنيا 
عض�و ش�وراي مل�ي زعف�ران گف�ت: اي�ران باالتري�ن س�رانه 
مص�رف زعف�ران) ي�ك گ�رم ( در دني�ا را دارد و ب�ا افزاي�ش 
قيمت در ب�ازار داخل، س�رانه مصرف ب�ه نيم گرم هم مي رس�د. 
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، علي حس��يني، عضو شوراي ملي 
زعفران گفت: هم اكنون قيمت هر كيلو زعفران دسته ۸ ميليون تومان 
و زعفران سوپر نگين 16 ميليون تومان است. عرضه هر مثقال زعفران 
با نرخ 1۰۰ و 1۲۰ هزار تومان گرانفروشي است، با توجه به قيمت انواع 
زعفران، حداقل قيمت هر مثقال زعفران 5۰ هزار تومان و حداكثر ۷۰ 

تا ۸۰ هزار تومان است. 
به گفته عضو شوراي ملي زعفران، ايران بيشترين آمار سرانه مصرف در 
دنيا را دارد، بنا بر آمار، ايران با يك گرم باالترين سرانه مصرف را به خود 
اختصاص داده است و با افزايش قيمت در بازار داخل، سرانه مصرف به 

نيم گرم مي رسد. 
....................................................................................................................

سريال اختالف آماري 
در حال�ي ك�ه ب�ر اس�اس گ�زارش بان�ك مرك�زي در فص�ل 
به�ار رش�د ب�ا نف�ت ۶. ۲ درص�د اع�الم ش�د، مرك�ز آم�ار 
اي�ران رش�د اقتص�ادي ب�ا نف�ت را 7/۶ درص�د اع�الم ك�رد. 
به گزارش تسنيم، يك روز بعد از بانك مركزي، مركز آمار ايران نتايج 
حس��اب هاي ملي فصل بهار امسال را منتش��ر كرد. گزارش اين مركز 
نشان مي دهد كه محصول ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 9۰ در 
سه ماه اول امسال به رقم 1۷۷/۷ هزار ميليارد تومان با نفت و 15۰/9 

هزار ميليارد تومان بدون احتساب نفت رسيده است. 
اين ارقام حاكي از رشد ۷/6 درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت 
و رشد ۴/6 درصدي بدون نفت اس��ت. نتايج مذكور حاكي از آن است 
كه در فصل بهار 1۴۰۰ رشته فعاليت هاي گروه كشاورزي رشد ۴/5��، 
گروه صنايع و معادن 13/۸ و گروه خدمات ۴/5 درصد نسبت به فصل 

بهار سال 1399  رشد داشته است. 
در اين حال، مقايسه ريز آمار رشد ذيل حساب هاي ملي، از تفاوت هاي 

بزرگ بين داده هاي مركز آمار و بانك مركزي حكايت مي كند.

بررسي كانال هاي توليد تورم نشان مي دهد كه 
اقتصاد ايران زمستان سختي را در پيش دارد، 
اگر چه رئيس كل پيش�ين بان�ك مركزي تورم 
همراه با كمبود كاال را براي نيمه دوم سالجاري 
پيش بيني كرده بود، اما گفته مي شود كه ذخاير 
استراتژيك كااليي كش�ور تأمين مي باشد، از 
اين رو بايد نگ�ران تورمي بود ك�ه رئيس اتاق 
بازرگان�ي ته�ران آن را »خطرن�اك« توصيف 
مي كند و با اشاره به سهم ۲۰ برابري دهك هاي 
باال نس�بت به فق�را از يارانه بنزي�ن، مي گويد 
مهم ترين اولويت دولت بايد مهار تورم باش�د. 
ش��ايد در هيچ دوره اقتصادي مشكالت اقتصاد كالن 
اينقدر به س��رعت خود را در اقتصاد خرد ظهور و بروز 
نمي داد، اما امروز بالفاصله س��ر هر ماه با اس��تقراض 
دولت از بخش مالي براي تأمي��ن هزينه هاي جاري، 
تورم س��ريع افزايش پيدا مي كند. وضعيت بانك هاي 
دولتي و خصوصي هم كه تقريباً مشخص است، زيرا 
كار به جايي رسيده كه بانك زيان ده براي ادامه كار سود 
علي الحساب به سپرده بانكي پرداخت مي كند، نتيجه 
اين وضعيت مالي اين شده كه سطح عمومي قيمت كاال 

در اقتصاد به شكل مستمر در حال افزايش است. 
با اين وضعيت رش��د تورم، مردمي ك��ه از درآمد 
ثابت حداقلي هم محرومند به ش��دت تحت فشار 

هس��تند. كارمن��دان ، كارگران، بازنشس��تگان و 
مستمري بگيراني هم كه از درآمد حداقل دستمزد 
برخوردارند نيز با مشكل مواجه شده اند، به شكلي 
كه بايد صرفه جويي جبري را به شكل مستمر در 
دستور كار خود داشته باشند   تا ببينند اقتصاد چه 
زماني از رويه اي كه در پيش گرفته اس��ت، دست 

خواهد برداشت. 
   كاشت تورم و انتظار رفع تحريم

هر چند تحريم و شيوع كرونا طي سال هاي اخير 
مردم را در تنگناي اقتصادي قرار داد، اما متأسفانه 
دولت دوازدهم در يكسال پاياني خود و به ويژه در 
نيمه ابتدايي سال1۴۰۰ به شيوه اي كسري بودجه 
خود را تأمين كرد كه كارشناسان اقتصادي روي در 
پيش بودن زمستان سخت تورمي اتفاق نظر دارند. 
برخي از تحليلگران مي گوين��د دولت دوازدهم با 
افزايش لجام گس��يخته تورم و همچنين كاش��ت 
مين هاي تورمي كه در نيمه دوم س��الجاري عمل 
خواهد كرد، در پي آن ب��ود تا مقامات تصميم گير 
در مورد پرونده هس��ته اي ايران را ب��راي مذاكره 
به هر قيمت��ي متقاعد كند يا به بي��ان ديگر تحت 
فش��ار قرار دهد، از اين رو از يكس��و سياست هاي 
تورمي در اقتصاد اعمال شد و از سوي ديگر با ارائه 
وعده كاهش نرخ دالر با احياي قريب الوقوع برجام 

انتظارات براي رفع تحريم در جامعه باال رفت، در 
اين بين با وجودي كه دولت گذشته به پايان رسيد، 
اما آثار منفي سياست هاي اقتصادي و انتظاراتي كه 

در جامعه ايجاد كرد، همچنان وجود دارد. 
   حساب اقتصاد از برجام جدا شود 

امروز انتظاراتي در جامعه در مورد احياي برجام به 
هر قيمتي وجود دارد كه توسط دولت قبل ايجاد 
شد و تورم موجود و تورم پيش رو نيز به طور مجدد 
ناشي از سياست هاي اعمالي از سوي دولت پيشين 
مي باشد و در شرايط كنوني كارشناسان و اساتيد 
اقتصادي دلسوز معتقدند كه حساب اقتصاد بايد 
از نتيجه برجام جدا ش��ود تا دس��تگاه ديپلماسي 
با آرامش بتواند منافع كش��ور را در سياست های 
خارجه دنبال كند. در اين ميان اگر چه عبدالناصر 
همتي، رئيس كل پيش��ين بانك مركزي تشديد 
تورم همراه با كمبود كاال در نيمه دوم سال جاري 
را پيش بيني كرده بود، اما گفته مي شود كه ذخاير 
كااليي ايران تأمين است، به همين دليل رئيس اتاق 
بازرگاني تهران معتقد است كه بايد دولت سيزدهم 

روي مهار تشديد تورم تمركز كند. 
مس��عود خوانس��اري با اش��اره به توزيع و مصرف 
ناعادالنه يارانه ها در كشور، پيشنهاد كرده است كه با 
هدفمند سازي يارانه ها حمايت هايي از طبقات فاقد 

در آمد مستمر و پايين درآمد انجام گيرد تا كشور 
بتواند زمستان سخت تورمي را پشت سر بگذارد. 

مسعود خوانساري در نشس��ت هيئت نمايندگان 
اتاق بازرگاني تهران با تأكيد بر لزوم اصالح برخي 
روندهاي نگران كنن��ده در اقتصاد ايران مي گويد: 
بخش مهمي از اين تورم تحت تأثير رشد نقدينگي 
و كسري بودجه دولت اس��ت. وقتي 5۰ درصد از 
درآمدهاي كشور در پنج ماهه ابتدايي سال جاري 
تأمين نش��ده، دولت چاره اي ج��ز تنخواه گرداني 
از بانك مركزي ن��دارد و همين امر به رش��د تورم 

منجر مي شود. 
رئيس اتاق بازرگاني ته��ران مي افزايد: مهم ترين 
موضوع امروز بايد كاهش سرعت افزايش پايه پولي 
و مقابله با تورم باشد، زيرا اگر روند فعلي ادامه پيدا 
كند، ما نگران رشد ش��ديد تورم و افزايش قيمت 

تمامي كاالها هستيم. 
خوانساري با اشاره به اشكاالت نظام پرداخت يارانه 
در ايران  تصريح مي كند: به گفته رئيس س��ازمان 
برنامه، ساالنه 63 ميليارد دالر صرف يارانه انرژي 
مي شود. از سوي ديگر آژانس بين المللي انرژي هم 
در گزارش��ي عنوان كرده اس��ت كه از سال ۲۰1۰ 
تا ۲۰۲۰ در ايران 9۸6 ميلي��ارد دالر يارانه انرژي 
پرداخت شده كه به صورت ميانگين، ساالنه رقمي 
بيش از 9۸ ميليارد دالر و باالتر از رقمي است كه 
رئيس  سازمان برنامه اعالم كرده اند. با اين حال اگر 
همان رقم 63 ميليارد دالر را مالك در نظر بگيريم، 
س��هم هر ايراني از يارانه انرژي حدود 19 ميليون 
تومان در سال خواهد بود. حاال اگر بتوان اين پول 
يا بخش قابل توجهي از آن را به صورت هدفمند به 
اقشار آس��يب پذير رس��اند، تحول بزرگي در نظام 

يارانه اي و همين طور اقتصاد كشور رخ مي دهد. 
او ادام��ه داد: در ح��ال حاض��ر دهك ه��اي ب��اال 
و برخوردار باالتري��ن به��ره را از يارانه ها و به طور 
خاص يارانه انرژي مي برند. براي مثال دهك هاي 
پايين 1/6درصد از يارانه بنزين استفاده مي كنند 
در حالي ك��ه اين رقم براي دهك ه��اي باال ۲1/۸ 
درصد اس��ت، يعني دهك هاي برخوردار ۲۰ برابر 
دهك هاي آس��يب پذير از يارانه بنزين اس��تفاده 
مي كنند. در اكثر يارانه های ديگر هم همين روال 
وجود دارد و متأسفانه س��اليان سال است كه اين 
روش ادامه دارد. اثرات اين نظ��ام يارانه اي نه تنها 
كمك به اقشار آسيب پذير نيس��ت كه دامن زدن 
به اختالفات طبقاتي اس��ت كه روز به روز بيشتر 
مي شود. يارانه هاي فعلي با وجود ارقام باال و فشار 
سنگين روي منابع كشور، اثر مثبتي در رفاه مردم 
ندارد و از طرف ديگر باعث مي شود دولت همچنان 
به كنترل قيمت ها ادامه دهد و از آزادسازي پرهيز 
كند كه نتيجه آن هم افزايش قاچاق كاال و صدمه 

ديدن بخش توليد در كشور است.

عضو هيئت نماين�دگان اتاق بازرگاني ته�ران مي گويد، طرح 
ماليات بر عايدي س�رمايه كه پيگيري آن آغاز ش�ده اس�ت، 
مي تواند مسيري شبيه تجربه كشورهاي توسعه يافته را طي كند. 
به گزارش ايس��نا، عباس آرگون درباره نحوه اج��راي ماليات از 
عايدی س��رمايه توضيح داد: امالك با انواع كارب��ري و كاربرد و 
حق واگذاري محل، مس��كوك طال، شمش طال، طالي آب شده، 
زيورآالت از جنس طال و پالتين و جواهرآالت، انواع ارز خارجي 
و انواع وسيله نقليه موتوري زميني از جمله دارايي هاي مشمول 
اين طرح هس��تند. طبق اين قانون در صورتي كه فرد از خريد و 
فروش طال، ارز، مسكن و خودرو سود كند، بايد بخشي از آن را به 
عنوان ماليات پرداخت كند. هر چه سود ناشي از رشد قيمت ها در 

بازه زماني كوتاه مدت تري اتفاق افتاده باشد، نرخ آن باالتر خواهد 
رفت. او در ادامه با اش��اره به هدف نمايندگان مجلس از تصويب 
قانون ماليات بر عايدي سرمايه، كاهش ميزان سود سرمايه گذاري 
در بازارهاي غيرمولد و كم كردن جذابيت اي��ن بازارها، حمايت 
از تولي��د و افزايش انگي��زه س��رمايه گذاري در بازاره��اي مولد 
و رونق بخش��ي به تولي��د از طري��ق هدايت س��رمايه ها، كاهش 
نوسانات بازارهاي خودرو، مس��كن، طال و ارز، كاهش سفته بازي 
و واسطه گري و جلوگيري از افزايش قيمت ناگهاني در بازارها را 

جزو ديگر اهداف اين طرح برشمرد. 
آرگون در بخش ديگري از سخنان خود به برخي نكات قابل تأمل 
در اين طرح از منظر تورم، ضرورت وجود قوانين جامع و ش��فاف، 

خروج سرمايه، كند شدن نقدشوندگي دارايي ها، ضرورت اجراي 
همزمان در تمام بازاره��ا و فراهم بودن زيرس��اخت ها پرداخت و 
گفت: در كش��ور ما به دليل تورم باال، آنچه به عنوان تفاوت قيمت 
خريد و فروش مشاهده  مي شود، عايدي سرمايه نيست بلكه به طور 
مشخص منعكس كننده تورم است، بنابراين در كشوري مانند ايران 
كه ميزان تورم باالست، ماليات بر عايدي سرمايه بايد با كسری تورم 
اجرا ش��ود و ماليات از خالص درآمد اخذ شود. دريافت اين ماليات 
بدون كسری تورم ناعادالنه است. به بيان ساده تر، در شرايطي كه 
براي مثال نرخ تورم ۴۰درصد است و قيمت دارايي ۲۰درصد رشد 
كرده، اگر صاحب آن دارايي، نه  تنها سود نكرده بلكه ارزش واقعي 

سرمايه اش كاهش هم پيدا كرده است.

ماليات بر امالک با انواع کاربری و سایر دارایی ها دنبال شود
  ماليات

وابس�تگي ش�ديد صنع�ت ب�رق كش�ور 
ب�ه گاز طبيع�ي مي توان�د امني�ت تأمي�ن 
پاي�دار ب�رق را ب�ه مخاط�ره بين�دازد 
و اين نقيص�ه بايد ب�ا توس�عه نيروگاه هاي 
اتم�ي و تجديدپذي�ر پوش�ش داده ش�ود. 
به گزارش فارس، بررسي سبد حامل هاي انرژي 
به منظور توليد برق كشور چين نشان مي دهد 
51/۸درص��د از ظرفيت اس��مي نصب ش��ده 
۲ميليون مگاواتي چين با استفاده از زغال سنگ 
و 16/3درصد از س��بد انرژي م��ورد نياز توليد 
برق اين كش��ور از نيروگاه هاي برقابي مستقر 
در سدها تأمين مي ش��ود. نيروگاه هاي بادي و 
نيروگاه هاي خورشيدي به ترتيب 1۰/۴درصد 
 و 1۰/۲درص��د در تولي��د ب��رق نق��ش دارند. 
۴/5درصد از توليد برق چيني ها از گاز طبيعي 
تأمين و 1/۷درصد نيز از انرژي اتمي استحصال 
مي ش��ود، همچنين ۲/۷درصد ظرفيت نصب 
ش��ده نيروگاهي باقي مانده نيز از منابع زيست 

توده و پمپ هاي هيدروليكي تأمين مي شود.
   توليد برق ژاپن 

يكي ديگر از كشورهايي كه بررسي تنوع سبد 
حامل هاي انرژي به منظور توليد برق آن جذاب 
به نظر مي رسد كشور ژاپن است، زيرا در تصور 
همگان ژاپن كشوري است كه از همه چيز برق 
توليد مي كند. بر مبناي به روزترين آمار توليد 
برق كشور ژاپن، ۸۲/۲درصد از برق توليد شده 
ژاپن از مناب��ع تجديدناپذير زغال س��نگ، گاز 
طبيعي و نف��ت تأمين مي ش��ود. ۸/۴درصد از 

نيروگاه هاي اين كش��ور از انرژي آبي واقع در 
سد استفاده مي كنند. نزديك يك درصد توليد 
برق با اس��تفاده از انرژي اتمي تأمين ش��ده و 
۴/3۲درصد باقي مانده نيز از منابع تجديدپذير 
مشتمل بر انرژي خورشيدي، بادي و ژئوترمال 

تأمين مي شود. 
   برق امريكايي ها

آخرين كشور مورد بررسي براي مشخص كردن 
سبد حامل هاي انرژي به منظور توليد برق اياالت 
متحده امريكاس��ت. امريكايي ها كه روزگاري 
منتقد توليد برق از سوخت هاي تجديدناپذير 
بودند و س��ازوكار محيط زيس��تي بين المللي 
 را در اين ح��وزه بن��ا كردند، در ح��ال حاضر

 6۰/5درص��د از ب��رق خ��ود را با اس��تفاده از 
انرژي ه��اي تجديدناپذير نظي��ر گاز طبيعي، 
زغال سنگ و نفت تأمين مي كنند، 19/۷درصد 
از برق اين كشور در نيروگاه هاي اتمي تشكيل 
و ۸/۴درص��د ني��ز از طريق نيروي ب��اد تأمين 

مي شود. 
س��هم نيروگاه هاي خورش��يدي در توليد برق 
امريكايي ه��ا ۲/3درصد اس��ت و 1/۸درصد از 
برق نيز با اس��تفاده از انرژي زيست توده هاي و 

ژئوترمال تأمين مي شود. 
   وابستگي برق ايران به گاز طبيعي

با توجه به موارد ذكر شده نگاهي به سبد توليد 
برق كش��ور بيانگر تنوع نامناس��ب حامل هاي 
انرژي مورد اس��تفاده اس��ت. در اين راس��تا، 
۸3/6درصد از نيروگاه هاي كش��ور وابس��ته به 

گاز طبيع��ي اس��ت، 1۴/1درصد برق كش��ور 
نيز در نيروگاه هاي برقابي تأمين مي ش��ود. از 
س��وي ديگر مجموع تأمين برق از انرژي هاي 
تجديدپذي��ر كمت��ر از يك  درص��د ظرفي��ت 
نصب ش��ده تولي��د برق را ش��امل می ش��ود و 
 ني��روگاه اتمي بوش��هر نيز مس��ئوليت تأمين 

1/۲درصد از برق كشور را بر عهده دارد. 
وابستگي ۸3/6درصدي توليد برق كشور به گاز 
طبيعي مي تواند زنگ خطر بسيار بزرگي در اين 
حوزه تلقي شود، زيرا محدوديت در تأمين منابع 
گازي تاب آوري صنعت برق كش��ور را به طور 
محسوسي كاهش داده است و عماًل با قطعي گاز 

در كشور بايد منتظر قطع برق نيز باشيم. 
عسگر سرمس��ت، كارش��ناس انرژي در بيان 
خطر عدم تنوع سبد انرژي الزم براي توليد برق 
كشور گفت: »اين نحوه چينش سبد توليد برق 
در كش��ور مي تواند امنيت انرژي ما را به خطر 
بيندازد، به اين معنا كه وابستگي بخش عمده 
توليد برق كشور به يك منبع مي تواند خطري 
بزرگ را در پش��ت گوش ما پنه��ان كند. روند 
طي شده در س��ال هاي اخير سبب شده است 
مشكالت عديده اي در عرصه انرژي كشور ايجاد 
شود. در همين راستا، توجه به متنوع سازي سبد 
انرژي مورد استفاده در توليد برق كشور بايد به 
دقت مورد توجه قرار گيرد و وابستگي صنعت 
برق به گاز طبيعي با توسعه نيروگاه هاي اتمي و 

انرژي هاي تجديدپذير تعديل شود. 
نگاه��ي ب��ه ظرفيت ه��اي كش��ور در حوزه 

تجديدپذير بيانگر آن اس��ت كه خوشبختانه 
اين منابع در كش��ور ما دس��ت كمي از منابع 
فس��يلي انرژي ن��دارد، براي مث��ال در حوزه 
انرژي بادي، منطقه مرز ايران- افغانس��تان، 
بزرگ ترين محدوده بادخيز جهان اس��ت. در 
اين منطقه باد هرات كه تحت تأثير پديده اي 
جوي به نام مونس��ون از ش��به قاره هند رشد 
مي كند، در تابستان به مدت 1۲۰روز در اين 
محدوده وجود دارد. اين باد 1۲۰روزه در كانال 
بين كوه هرات و ديواره س��مت شرقي ايران 
قرار مي گيرد و آنج��ا را به منطقه خاصي بدل 
مي كند. از سوي ديگر پهناي گسترده كشور و 
تابش آفتاب 3۰۰روزه در اكثر مناطق كشور 
مي تواند زمينه توس��عه انرژي خورشيدي را 
مهيا كند. بر اين اس��اس به استناد گزارشات 
نهادهاي متولي توسعه انرژي تجديدپذير در 
كشور، ايران ظرفيت باالي 6۰هزار مگاوات در 
حوزه تجديد پذير دارد كه مي توان از 1۰هزار 
مگاوات آن براي پيك زايي استفاده كرد و ۲۰ 
تا 3۰هزار م��گاوات ديگر توس��عه داد و براي 

صادرات مهيا كرد. 
عالوه بر ظرفيت تجديدپذير، توسعه انرژي اتمي 
نيز مي تواند گزينه مناسبي براي متنوع سازي 
سبد انرژي كشور تلقي شود. بر اين مبنا استفاده 
از ظرفيت تجديدپذير در كشور مي تواند ميزان 
وابس��تگي ۸3 درص��دی توليد برق ب��ه گاز را 
نزديك 5۰ درصد كاهش ده��د و از اين طريق 

امنيت انرژي كشور تضمين شود.

برق كشورهاي توسعه يافته از كجا تأمين مي شود؟

وابستگي شدید صنعت برق ایران به گاز طبيعي

مانع تراشي بانك ها براي وام وديعه مسکن 
مستأجران

س�خنگوي كميس�يون عمران مجلس گفت: وام وديعه مس�كن 
براي كاهش مش�كالت مردم در نظر گرفته شده است اما در سايه 
خأل نظارت�ي و نبود دس�تورالعمل واح�د اجرايي ب�راي بانك ها، 
مستأجران با گرفتاري جديدي روبه رو شده اند و به ناچار در شرايط 
ش�يوع ويروس كرونا بايد از بانكي به بانك ديگ�ر مراجعه كنند. 
عبدالجالل ايري در گفت و گو با خانه ملت، با اشاره به مشكالت متعدد 
مردم براي دريافت وام وديعه مس��كن گف�ت: ستاد ملي مقابله با كرونا 
سال گذشته با پيشنهاد وزارت راه و شهرس��ازي در راستاي حمايت از 
مستأجران مصوب كرد به آنها وام وديعه پرداخت شود، سال 99 مبلغ 
اين وام در تهران 5۰ ميليون تومان، در شهرهاي بزرگ 3۰ ميليون تومان 
و در ساير شهرها 15 ميليون تومان بود، اما براي امسال افزايش يافت و 
سقف وام وديعه مسكن در تهران از 5۰ به ۷۰ ميليون تومان و در ديگر 

كالنشهرها و ساير شهرها نيز به ترتيب ۴۰ و ۲5 ميليون تومان شد. 
اين نماينده مردم در مجلس شوراي اس��المي، اظهار كرد: مشموالن 
وام وديعه مسكن عموماً از اقشار كم درآمد جامعه هستند كه متأسفانه 
براي دريافت اين وام با مش��كالت مختلفي روبه رو مي ش��وند. يكي از 
اين مشكالت كه به گفته بس��ياري از مديران عامل بانك ها 9۰درصد 
متقاضيان با آن دس��ت و پنجه نرم مي كنند، معرفي دو ضامن رسمي 
است كه باالي 1۰سال سابقه كار داشته باشند و پنج سال هم از موعد 
بازنشستگي وي مانده باشد، لذا الزم است با رايزني وزارت راه اين مورد 

اصالح و شرايط دريافت وام براي مردم تسهيل شود. 
وي اضافه كرد: يكي ديگر از مش��كالت متقاضيان دريافت وام وديعه 
مسكن نبود رويه يكس��ان در بانك هاي عامل است، به عنوان مثال به 
رغم اينكه در سامانه ثبت نام براي وام وديعه، ذكر شده كه تاريخ انعقاد 
اجاره نامه واحد مسكوني بايد بعد از تاريخ 1399/۰۷/1 باشد اما اكثر 
بانك ها تنها اجاره نامه هايي را معتبر و مناس��ب دريافت وام مي دانند 
كه در نيمه اول سال ثبت شده باش��د و با اين روش بخش عمده ای از 

متقاضيان را از چرخه دريافت وام حذف مي كنند. 
ايري افزود: از طرفي به رغم اينكه مهلت ثبت نام تا پايان ش��هريور ماه 
اعالم ش��ده بود اما امكان ثبت نام از روز گذشته ۲9 شهريور ماه امكان 
ثبت درخواست وجود نداش��ت كه اين نيز يكي ديگر از بي نظمي هاي 
موجود در پرداخت وام وديعه مس��كن اس��ت. اميدواريم وزارت راه و 
شهرسازي ضمن اصالح اين رويه، مهلت ثبت در خواست را نيز همانند 

سال گذشته تا پايان سال تمديد كند. 
سخنگوي كميسيون عمران مجلس شوراي اس��المي اظهار كرد: وام 
وديعه مسكن براي كاهش مشكالت مردم در نظر گرفته شده است اما 
در سايه خأل نظارتي و نبود دس��تورالعمل واحد اجرايي براي بانك ها، 
مستأجران با گرفتاري جديدي روبه رو ش��ده اند و به ناچار در شرايط 

شيوع ويروس كرونا بايد از بانكي به بانك ديگر مراجعه كنند. 
ايري ضمن ابراز گاليه از روند پرداخت وام وديعه مس��كن خاطرنشان 
كرد: وزارت راه و شهرسازي بايد به وضعيت پرداخت وام وديعه مسكن 
نظارت داشته باشد و بانك مركزي نيز ضمن ابالغ دستورالعمل واحد، 

اجازه اقدامات خودسرانه به بانك را ندهد. 
....................................................................................................................

افزايش قيمت تمام شده شيرخشك 
رئيس انجمن توليدكنندگان شيرخش�ك كش�ور گفت: از س�ال 
گذش�ته براي صادرات شيرخش�ك تعرف�ه ۱۶ه�زار توماني در 
نظر گرفته ش�ده بود اما مبناي اين تعرفه ش�ير با نرخ 4هزارو۵۰۰ 
تومان بود. ح�اال كه قيمت ش�ير به ۶ه�زارو4۰۰ تومان رس�يده 
اس�ت طبيعتًا صادرات با پرداخ�ت اين تعرفه امكانپذير نيس�ت 
و اگر ح�ذف نش�ود، واحده�اي تولي�دي تعطيل خواهند ش�د. 
سياوش س��ليمي در گفت وگو با ايس��نا در پاسخ به اين س��ؤال كه آيا 
صادرات شيرخشك آزاد شده است يا خير؟ گفت: صادرات شيرخشك 
ممنوع نبود كه در حال حاضر آزاد شده باشد. آن چيزي كه اخيراً مطرح 
شده درخواس��ت تعديل يا حذف تعرفه صادراتي شيرخشك به دليل 

افزايش نرخ شيرخام است. 
وي ادامه داد: اس��فندماه س��ال گذش��ته براي صادرات هر كيلوگرم 
شيرخشك تعرفه 16 هزارتوماني تعيين ش��د اما دوماه قبل قيمت هر 
 كيلو شيرخام هزارو9۰۰ تومان افزايش يافت و با توجه به ضريب تبديل
 1۲/5كيلوگرمي ش��ير به شيرخش��ك و خامه، حدود ۲5 هزار تومان 
فقط به ماده اوليه شيرخشك اضافه شد؛ افزايش قيمتي كه صادرات را 
دچار مشكل كرده است، به همين دليل توليدكنندگان از وزارت جهاد 
كشاورزي درخواست حذف تعرفه را داشتند كه با آن نيز موافقت شد. 

رئيس انجمن توليدكنندگان شيرخشك كش��ور اضافه كرد: با وجود 
اينك��ه وزارت جهادكش��اورزي موافقت خود را با اي��ن موضوع اعالم 
كرده اما هنوز به گمركات اعالم نشده است و توليدكنندگان به ناچار 
شيرخشك ها را در انبار نگه داش��ته اند و امكان صادرات ندارند و اگر 
تعرفه در همين هفته حذف نشود، واحدهاي شيرخشك كشور تعطيل 

خواهند شد. 
وي يادآور ش��د: صادرات شيرخش��ك از س��ال 1393 با رشد صنعت 
گاوداري شروع و سال 1395 هم مش��وق صادراتي يك دالري به آن 
داده شد. اين روند تا سال 139۷ ادامه يافت تا اينكه در آن سال صادرات 
شيرخشك براي 3۰ماه ممنوع شد. با اعالم ممنوعيت كارخانجات با 
انباشت شيرخش��ك مواجه ش��دند و در نهايت تصميم بر اين شد كه 

سهميه صادراتي به توليدگنندگان تعلق گيرد. 
....................................................................................................................

قيمت ۴۵ هزار توماني سيمان برای مصرف كننده
ي�ك توليدكننده س�يمان ب�ا تأكيد بر اينكه كس�اني ك�ه وعده 
سيمان ۲۵ هزار تومان را مي دهند، بخش حمل و نقل و سود عامل 
و فروش�نده را در نظر نمي گيرن�د، گفت: در حال حاضر س�يمان 
كيس�ه اي 4۰ تا 4۵ هزار توم�ان براي مصرف كننده نهايي اس�ت. 
 به گزارش تسنيم، وزير صنعت، معدن و تجارت ۲1 شهريور در نشست 
خود با جمعي از نمايندگان مجلس گفت: طبق قولي كه در زمان رأي 
اعتماد به نمايندگان ملت داده شد، خوشبختانه قيمت سيمان به نرخ 
پيش از قطعي برق بازگشت و قيمت آن در بورس به كيسه اي ۲5 هزار 

تومان رسيد. 
ابراهيم غالم زاده به عنوان يكي از توليدكنندگان س��يمان در همين 
ارتباط به تسنيم مي گويد: در بهمن ماه 1399 وزير وقت صمت اعالم 
كرد با قيمت گذاري دستوري سيمان مخالف هستند و وعده افزايش 
قيمت سيمان با توجه به افزايش هزينه هاي تمام شده را دادند، همين 
امر باعث هجوم خريداران براي ذخيره سيمان تا زمان گران شدن اين 

كاال باشد و افزايش تقاضا باعث گراني سيمان و ايجاد بازار سياه شد. 
وي با بي��ان اينكه اخي��راً هم مس��ئوالن وزارت صم��ت و نمايندگان 
مجلس وعده سيمان قيمت ۲5 هزار توماني داده اند، گفت: همين امر 
عاملي شده است مردم براي خريد دس��ت نگه دارند تا قيمت سيمان 

ارزان تر شود. 
اين توليدكننده سيمان با اعالم اينكه در چند روز گذشته وزير صمت 
گفته است قيمت سيمان به ۲5 هزار تومان برگشته است، افزود: هنوز 
بازار شاهد سيمان ۴۰ هزار تا 5۰ هزار توماني است و اين موضوع خود 

ابهامات زيادي را در مورد اظهارات وزير صنعت به وجود آورده است. 
غالم زاده با تأكيد بر اينكه كس��اني كه وعده س��يمان ۲5 هزار تومان را 
مي دهند، بخش حمل و نقل و سود عامل و فروشنده را در نظر نمي گيرند، 
گفت: سيمان دركارخانه كيسه اي ۲5 هزار تومان به فروش مي رسد و با 
محاسبه هزينه حمل و تخليه و بارگيري و سود مصالح فروش يا عامل، 

كيسه اي ۴۰ تا ۴5 هزار تومان براي مصرف كننده نهايي مي شود.
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