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وحيدحاجيپور

فروش نفت و حذف مدیر عامل 
 وزير نفت سرانجام حكم مديريت شركت ملي نفت ايران را صادر كرد. پس از 
هفته ها رايزني، البي، گمانه زني و اتفاقات عجيب سرانجام محسن خجسته 
مهر جايگزين مسعود كرباسيان شد كه البته اين انتصاب، يك نكته مهم و 
كمتر ديده شده در ميان كارشناسان دارد. در حكمي كه براي مدير عامل 
جديد صادر شده است، موارد مهمي به او گوشزد شده است كه بايد در تحقق 
آنها، همه تالش��ش را به كار بگيرد ولي اغلب اين م��وارد، مربوط به حوزه 
توليد و نگهداشت، قراردادهاي نفتي و سرمايه گذاري است؛ مأموريت هايي 
كه حتي بدون ذكرش��ان در حكم انتصاب، جزو وظايف اصلي مدير عامل 

شركت ملي نفت بود. 
اصل رايج در احكام انتصاب هاي نفت مي گويد، اساساً صادركننده حكم، 
مواردي را از فرد منتصب مي خواهد كه موضوع روز و اصلي اين نهاد است؛ 
همان موضوعاتي كه براي وزارت نفت حياتي است و وقتي در حكم انتصاب 
ذكر مي شود، يعني بايد در اولويت تصميم گيري ها باشد، اما در اين حكم، 

هيچ اثري از اصلي ترين موضوع كشور ديده نمي شود. 
پيش از آنكه مديرعامل شركت ملي نفت انتخاب شود، بارها گفته شده بود 
كه مهم ترين بحث نفت، فروش محموله هاست و كسي كه قرار است در اين 
سمت قرار بگيرد، بايد ش��ناخت كافي و حتي ابتدايي در اين حوزه داشته 
باشد، به همين دليل وقتي نامي در رسانه ها مطرح مي شد، كارشناسان با 

اين شاخص به بررسي صالحيت فرد معرفي شده مي پرداختند. 
فروش نفت و روش هاي نوين در اين باره، از اهميت آنچناني برخوردار است 
كه وزير نفت در روز رأي اعتماد به نمايندگان قول داد فروش نفت افزايش 
يابد. روي كاغذ، فروش نفت بر عهده شركت ملي نفت است و اين مديرعامل 
است كه طبق اساسنامه و آيين نامه ها، مسئوليت اصلي را برعهده دارد و بايد 

زير پاي قراردادهاي تجاري نفت را امضا كند. 
در دوره گذش��ته، بيژن زنگنه اين مس��ئوليت را برعهده گرفت تا مسعود 
كرباسيان به عنوان مدير عامل شركت ملي نفت، هيچ نقشي نداشته باشد 
و تنها يك ماشين امضا باش��د و بايد ديد در اين دوره هم قرار است چنين 
اتفاقي رخ دهد. به اين معنا كه شخصيت مدير عامل، از روند تصميم گيري 
در رابطه با فروش نفت و فرآورده هاي نفتي حذف شده و به ساير امور جاريه 

مشغول مي شود يا خير. 
در حكمي كه اوجي براي خجس��ته مهر صادر كرده اس��ت، هيچ نشاني از 
موضوع تجارت نفت و تهاتر ديده نمي شود چراكه شخص وزير، قرار است 
اين موضوع را مديريت كند البته به واسطه كميته هايي كه در داخل و خارج 

نفت، براي فروش محموله ها قلم هايشان را روي مصوبه ها مي چرخانند. 
مدير عام��ل جديد، از رون��د تخصصي تري��ن موضوع س��ازمانش حذف 
شده است هم به اين دليل كه تخصصي در اين باره ندارد و هم آنكه، چنين 
موضوع مهمي در كميته اي فرانفتي، مورد بررسي قرار مي گيرد و نتيجه 
تصميماتش، براي اجرا به مدير عامل ش��ركت ملي نفت ابالغ مي شود، به 
همين دليل است كه اوجي، هفته گذشته يك حكم انتصاب مهم صادر كرد 
كه موضوع عراق و تعامالت نفتي و تجاري با اين كشور، به فردي ديگر واگذار 
شده است. از سال 96 تا به امروز، ش��ركت ملي نفت كاماًل به يك شركت 
تشريفاتي در امور مهم تبديل شده است كه مدير عامل آن، نقشي تزئيني 
دارد و به اموري مشغول است كه در حد اختيار يك مدير كل است. گويا اين 
روند در دولت جديد هم ادامه دارد كه البته، مهم ترين دليل آن تحريم هايي 
است كه باعث شده تا وزير نفت، به شخصه پيگيري برخي امور را بر عهده 

بگيرد. حال وزير رستم قاسمي باشد، بيژن زنگنه يا جواد اوجي. 
در اين ميان، مدير عامل شركت ملي نفت هم روزهاي راحتي را مي گذارند و 
تنها مجري سياست ها و دستوراتي است كه از باال به دستش مي رسد و او نيز 
مكلف به اجرايش است. ناگفته پيداست كه اختيارات شركت ملي نفت در 
دفتر وزارتي متمركز شده به اين اميد كه تحريم ها كمرنگ تر شده و اوضاع 
به روال گذشته برگردد، البته ش��ايد قرار است در دولت سيزدهم كار و بار 

عرضه نفت و فرآورده ها به بورس انرژی سپرده شود.

باحكموزيراقتصاد
»سعيد محمد«  دبير  شوراي عالي مناطق 

آزاد تجاري شد
وزيراموراقتصاديوداراييدرحكمي،سعيدمحمدرابهسمتدبير
شورايعاليمناطقآزادتجاري-صنعتيوويژهاقتصاديمنصوب
كرد.ويپيشازاين،فرماندهقرارگاهس�ازندگيخاتماالنبيابود.
احسان خاندورزي در حكمي، س��عيد محمد را به سمت دبير شوراي 
عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي منصوب كرد. پيش 
از اين مرتضي بانك )زاده ۱۳۳۴ در اصفهان(، سياستمدار و عضو شوراي 
مركزي حزب اعتدال و توسعه و فرمانده سپاه استان كرمان سال ۱۳6۰ 

عهده دار سمت مذكور در دولت حسن روحاني بود. 
 به گزارش ش��ادا، در اين حكم با اش��اره به ضرورت توج��ه به اهداف 
تحول گرايي و محوريت توليد ملي و برون گرايي از سعيد محمد خواسته 

شده براي تحقق راهبردهاي اهداف زير تالش كند. 
۱- تقويت جذابيت هاي قانوني و مقرراتي مناطق براي توليد كنندگان 
و صادركنندگان به ويژه تس��هيل كامل كس��ب و كار و برخورداري از 

معافيت هاي مالياتي و گمركي
2- ارائه پيش نويس اليحه اصالح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد

۳- تكميل رويه هاي مبارزه با قاچاق كاال و ارز با تأكيد بر محصور بودن مناطق 
و استقرار گمرك در در هاي خروج و اتصال به سامانه هاي حاكميتي

۴- تمركز بر كيفيت )نه گسترش كمي( مناطق آزاد با هدف تحقق بند 
)۱۱( سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي

5- رصد دقيق عملكرد مناطق در گس��ترش صادرات و افزايش پيوند 
اقتصادي با كشورهاي همسايه و ترغيب سرمايه گذاري و مشترك

6- وضع قواعد عزل و نصب مديران شايس��ته براي مناطق و شفافيت 
عملكردي مالي براي سازمان منطقه

7- اصالح نظام درآمدي سازمان هاي مناطق با هدف كاهش تمايل به 
واردات و واگذاري اراضي

8- تقويت مديريت متمركز مناطق و حذف ناهماهنگي ها با اجراي ماده 
)65( قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه

9- ايجاد ظرفيت دور زدن تحريم هاي ظالمانه
۱۰- نقش آفريني در توس��عه جوامع محلي، توانمندس��ازي و كاهش 

محروميت. 
در بخش پاياني حكم سعيد محمد، خواسته شده است: متناوباً گزارش 
شش ماهه و يك ساله عملكرد مناطق به اطالع دولت و مجلس برسد. 

س��عيد محمد پيش از اين، فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا بود. 
وي پيش از فرماندهي قرارگاه س��ازندگي، مديرعام��ل گروه ايرانيان 
اطلس )سازنده و مالك چندين مركز خريد در شهرهاي مختلف ايران( 
بود. او چندين سال نيز مديرعامل سپاسد از زيرمجموعه هاي قرارگاه 

سازندگي خاتم االنبيا بود. 
محمد در جاي��گاه مديرعاملي سپاس��د و با بهره گي��ري از پروژه هاي 
بزرگ تحت مديريت اين مجموعه، در سال ۱۳9۳ تنديس برنز جايزه 
بين المللي پروژه برتر در س��طح مگاپروژه ه��ا را از انجمن بين المللي 
مديريت پروژه )IPMA( كسب كرد، همچنين در سال ۱۳92 تنديس 
بلورين جايزه ملي پروژه برتر در سطح مگاپروژه ها را نيز از انجمن ملي 

مديريت پروژه ايران دريافت كرد. 
ش��اخص ترين ديدگاه اقتصادي او، ديدگاه مبتني بر عمران و آباداني 

مي باشد و معتقد است: سازندگي نبايد فاصله طبقاتي ايجاد كند. 
سعيد محمد در سي و پنجمين جلسه علني شوراي عالي استان ها گفت: 
همه ما بايد به دنبال ايجاد تمدن بزرگ اسالمي- ايراني باشيم و مديران 

شهري بايد به سمت الگوي مدرن شهر اسالمي بروند.

قريبب�هاتف�اقكارشناس�اناقتصاديبر
اينباورندكهباكنارگذاش�تننظامسنتي
عرضهوتوزيعكاال،ت�ورمدراقتصادايران
كاهشپي�داميكن�د،زي�راگعدههاييدر
ح�وزهتوزي�عكاالش�كلگرفتهك�هاين
اشخاصبااخاللدرنظامتوزيعدرآمدهاي
هنگفتيرابهجيبميزنند،درهمينباره
وزيرصنع�ت،مع�دنوتج�ارتميگويد:
بااج�رايكام�لبرنامهه�اينظ�امتوزيع
كاالوخدمات،بخش�يازتورمكش�وركه
ناش�يازنقدينگيبهس�ببعدمانسجام
نظ�امتوزيعاس�ت،كاهشخواه�ديافت.
بخشي از تورمي كه در اقتصاد ايران وجود دارد، 
صرفاً به دليل بي نظمي يا سوء استفاده اشخاصي 
در زنجيره تأمين كاال است، از اين رو كارشناسان 
اقتصادي بر اين باورند كه نظام سنتي تأمين و 
عرضه كاال زيان قابل مالحظه اي به اقتصاد ايران 
وارد ك��رده  و زمان آن رسيده اس��ت كه اقتصاد 
ايران دستي به س��ر و روي نظام تأمين و توزيع 
كااليش بكشد تا بساط تورم هاي مقطعي ناشي 
از دستكاري قيمت و اخالل در نظام توزيع براي 

هميشه از بين برود. 
وقتي  يك اقتصاد با تورم مزمن روبه رو اس��ت و 
تحت تحريم اقتصادي نيز قرار بگيرد، س��نتي 
بودن نظام تأمين و توزيع كااليش مي تواند عالوه 

بر تورمي كه توجيه اقتص��ادي دارد، تورم هاي 
ناش��ي از بي نظم��ي در زنجيره تأمي��ن كاال يا 
سوء اس��تفاده اش��خاص را به مصرف كنندگان 
تحميل كن��د، از اين رو بايد گفت نظام س��نتي 
تأمين و توزيع كاال هزينه زيادي براي كشور به 

همراه داشته است. 
به طور نمونه بنگاه هاي زيادي امروز به دليل 
ضعف مديريتي يا تأمين مالي يا س��اختار 
سهامداري نامناسب تنها توليد كننده كاال 
هستند و بخش بازرگاني شان به يك خريدار 
انحصاري كاال ختم مي ش��ود، اين در حالي 
اس��ت كه اين خريدار انحصاري كاال گاهی 
به بهانه هاي مختلف اخالل هاي ساختگي 
در توزيع كاال ايج��اد مي كند ت��ا كاال را به 
چندين برابر قيمت در كارخانه بفروش��د، 
در حوزه سيگار بارها و بارها اين روند تكرار 
شده است و در اين بين هم سهامدار اصلي 
بنگاه و ه��م مصرف كنندگان حقوقش��ان 

پايمال مي شود. 
نمونه فوق تنها يك مورد از آنچه در اقتصاد ايران 
مي گذرد، مي باشد و اگر نگاهي به نوسان مقطعي 
قيمت كاالهاي مختلف طي س��ال هاي گذشته 
بيندازيم حتماً نمونه هاي زي��ادي از تورم هاي 
تند صرفاً به دليل بي انضباط��ي در نظام تأمين 
و توزي��ع كاال به خاطر خواهي��م آورد، از اين رو 

به روز رسانی سيستم تأمين و توزيع كاال امروز 
ديگر يك انتخاب نيس��ت، بلك��ه يك ضرورت 
است زيرا اقتصاد ايران تورم ساختاري دو رقمي 
دارد و اين رويداد به اندازه كافي باعث فقر مردم 
شده است و ديگر جايز نيست تورم هاي مصنوعي 

به مردم تحميل شود. 
به گزارش شاتا، س��يد رضا فاطمي امين مي 
گويد: اگر نظ��ام توزي��ع كاال و خدمات ارتقا 
يابد نقش بس��يار حائز اهميتي در مهار تورم 
و نقدينگي خواهد داش��ت ك��ه اثرات مثبت 
خود را بر سفره مردم و معيش��ت آنها نشان 

خواهد داد. 
وي همچنين با تأكيد بر اينكه زمان بندي اجراي 
پروژه هاي نظام توزي��ع كاال و خدمات تا پايان 
سال بايد تدوين شود، از ش��روع پروژه هاي اين 

برنامه خبر داده است. 
وزير صمت تصريح مي كند: اجراي پروژه هاي 
برنامه بايد به صورت مداوم مورد پايش و رصد 
قرار گيرد كه به همين منظ��ور يك ماه آينده 
)هفته اول آبان م��اه( اولين جلس��ه پايش به 
منظور بررسي عملكردهاي اين برنامه برگزار 

خواهد شد. 
همفكريباذينفعاننظ�امتوزيعكاال

وخدمات
فاطمي امين بي��ان مي كند: ب��ا ذي نفعان اين 

حوزه نيز بايد جلس��ه برگزار ش��ود تا پروژه ها و 
برنامه هاي نظام توزيع از نقط��ه نظر آنها مورد 
بررس��ي قرار گيرد و راهكارهاي آنها نيز در اين 

برنامه گنجانده شود. 
به گفته وي با زمانبندي انجام ش��ده )تا اواسط 
آبان ها( برنامه كامل نظام توزيع كاال و خدمات 
ابالغ عمومي خواهد شد. برنامه مرتبط با حوزه 
خودرو نيز تدوي��ن و اهداف كم��ي، راهبردها 
و پروژه ها تعريف شده اس��ت ك��ه در اين زمينه 
نيز با ذي نفعان حوزه خودرو جلس��ه هماهنگي 

برگزار شد. 
از س��وي ديگر ب��ه گ��زارش تس��نيم، يك 
پژوهشگر ريسك تصريح مي كند 9۰ درصد 
از فعاالن اقتص��ادي نمي توانند هزينه گران 
اداره ش��دن خود را به قيمت كاال و خدمات 
خود اضافه و از مش��تري درياف��ت كنند، اما 
هنوز ۱۰ درص��د مي توانند. مش��كل اقتصاد 
ايران اين گروه ۱۰درصدي باقي مانده است 
و ليدر آنها خود دولت اس��ت كه گران اداره 
مي شود و هزينه آن را با تورم از طبقه دو و سه 

دريافت مي كند. 
محمد حسين اديب بر اين باور است كه اقتصاد 
ايران بيشتر از آنچه تابع تحريم باشد تابع قيمت 
نفت اس��ت. او همچنين معتقد است كه تحريم 
جنبه سمبليك دارد و در عمل نيز ايران به جاي 
صادرات نفت خام به سمت صادرات محصوالت 

نيمه صنعتي حركت كرده است. 
ادي��ب متأثر از ش��رايط كنون��ي بر دول��ت، از 
پارادوكس��ي براي آن ياد مي كند كه دولت بايد 
تصميم بگيرد كه هزينه هاي��ش را كاهش دهد 
و متناس��ب با درآمدها كند يا در جست وجوي 

درآمدي جديد باشد. 
 وي ب��ر اين باور اس��ت ك��ه دول��ت مي تواند 
۱۰درصد از يارانه را قطع كند و كس��ر بودجه 
خود را حل كند. آنچ��ه در عمل بايد رخ دهد 
قطع يارانه قش��ر فوق العاده ثروتمند اس��ت. 

دولت بايد تصميم بگيرد. 
به گفته اديب 9۰ درصد صادرات غير نفتي ايران 
در عمل صادرات انرژي اس��ت و قيمت نفت دو 
برابر سال قبل است و اين به دو برابر شدن ورود 
ارز به اقتصاد ايران منجر مي شود. اقتصاد ايران 
بيش��تر از آنچه تاب��ع تحريم باش��د تابع قيمت 

نفت است. 
اگر نظام تأمين و توزيع كاال به روز رساني شود 
وانحصار ۱۰ درص��د از توليد كنن��دگان نيز بر 
قيمتگذاري گران كاال ني��ز از بين برود و دولت 
نيز كس��ري بودجه خ��ود را از مس��يرهاي غير 
تورمي تأمين كن��د، مي توان امي��دوار بود كه 
حداقل بمب هاي تورمي كه دولت قبل به واسطه 
تأمين هاي مالي غلط در اقتصاد كاشت ، تا حدود 

زيادي مهار شود.

نظامتعرفهگذاريغلطانرژيسببشدهساالنه
20هزارميلياردتومانازدرآمدبالقوهكش�ور
محققنشودوصرفروشنكردنچلچراغهاي
خانواره�ايثروتمن�دپرمص�رفش�ود.
به گزارش ف��ارس، يك��ي از ظرفيت هايي كه به 
دليل موقعي��ت جغرافياي سياس��ي كش��ور به 
دست آمده است، موقعيت تبديل شدن به قطب 
انرژي به ويژه در حوزه انرژي برق تلقي مي شود. 
به عبارت ديگر قرار گرفتن در قلب غرب آس��يا 
اين موقعيت را به ايران داده كه به شاهراه انرژي 

منطقه تبديل شود. 
وج��ود مرز خش��كي مش��ترك با هفت كش��ور 
كه عمدتاً در تأمي��ن نياز به انرژي ب��رق خود با 
مش��كالت عديده مواج��ه هس��تند و همچنين 
نوار س��احلي هزار و ۴۴۱ كيلومتر در ش��مال و 
جنوب ايران از داليلي اس��ت كه ظرفيت تبديل 
ش��دن به قطب انرژي غرب آسيا را براي ايران به 

وجود مي آورد. 
عالوه بر ظرفي��ت جغرافياي سياس��ي، در حال 
حاضر توسعه زيرساخت هاي شبكه برق ايران در 
مقايسه با كشورهاي همسايه به نحوي است كه 
امكان تبديل كردن كش��ور به قطب برق منطقه 
را تس��هيل مي كند، به طور كلي ش��بكه توليد و 
توزيع برق ايران با ظرفيت نزدي��ك به 9۰ هزار 
مگاوات در مقايسه با كشورهاي منطقه از توسعه 
قابل توجهي بهره مند شده است، تا جايي كه اين 
شبكه پتانسيل تبديل شدن به قطب توزيع انرژي 
برق منطقه را در اختيار داش��ته و مي تواند ايران 
را به بازيگ��ر اصلي منطقه در ح��وزه تأمين برق 
تبديل كند. به رغ��م تمامي ظرفيت هاي طبيعي 
و زيرس��اختي و همچنين اهميت تبديل شدن 
ايران به قطب توليد و توزي��ع برق در منطقه، در 
سال هاي گذش��ته صنعت برق كش��ور در مسير 
عكس حركت كرده و در بسياري از مقاطع سال 
از جمله فصل زمستان و تابستان از حجم اندك 

صادرات برق كشور كاسته شده است. 
صنعت برق كشور در طول سال هاي اخير نه تنها 
در توسعه بازار خود در منطقه موفق عمل نكرده، 
بلكه در همين مدت از ساير كشورهاي منطقه در 
اين حوزه عقب مانده اس��ت. براي مثال شركت 

زيمنس آلمان در قالب قراردادي، تبديل شدن 
كش��ور افغانس��تان به قطب توزيع برق منطقه 
آسياي مركزي را هدف گرفته يا شركت جنرال 
الكتريك امري��كا در قال��ب قراردادهاي متعدد 
زيرساخت هاي انرژي كش��ور عراق را گسترش 

مي دهد. 
عالوه بر اي��ن تبادل برق كش��ورهاي منطقه در 
سايه بي عملي سال هاي گذش��ته شدت گرفته 
است. براي مثال خط انتقال برق كاساهزار، خطي 
است كه برق قرقيزس��تان و تاجيكس��تان را به 
افغانستان و پاكس��تان منتقل مي كند. عالوه بر 
اين عراق هم در آينده از اردن، مصر و عربس��تان 
برق وارد مي كند و آلمان و امريكا نيز نزديك ۳۰ 
ميليارد دالر براي توسعه اين شبكه سرمايه گذاري 

مي كنند. 
چراموفقنبوديم؟

يك��ي از س��ؤاالت مهم صنع��ت ب��رق در زمان 
كنوني پاسخ به اين س��ؤال است كه چرا با وجود 
توانمندي هاي طبيعي و زيرس��اختي كشور در 
حوزه برق، ايران در تبديل ش��دن به قطب برق 

منطقه موفق عمل نكرده است؟
طبيعتاً پاس��خ به اين پرس��ش نيازمند بررسي 
جنبه هاي متفاوت در حكمراني صنعت برق است، 

اما بدون شك اقتصاد مريض و در بستر مرگ قرار 
گرفته صنعت برق يكي از داليل اصلي ناتواني اين 

صنعت در شاهراه انرژي منطقه است. 
 انتخاب نظام تعرفه گذاري مبتني بر يارانه انرژي 
و ارزش بسيار كم كاالي برق عالوه بر جلوگيري 
از رشد ش��تابان صنعت برق از داليل اصلي عدم 
موفقيت اي��ن صنعت در تبديل ش��دن به قطب 

برق منطقه است. 
با توجه به اينكه قيمت تمام ش��ده برق كشور با 
قيمت فروش اين كاال تفاوت قابل توجهي دارد و 
رقمي بسيار كمتر است، بنابراين مصرف بيشتر 
اين كاال به منزله اس��تفاده بيشتر از يارانه انرژي 
اس��ت. در همين راس��تا اقليت پرمصرف عمدتاً 
ثروتمند كشور با اس��تفاده بدون توجه از برق از 
يارانه انرژي بس��ياري بيشتري نس��بت به ساير 
مش��تركان كم مصرف بهره می برن��د و عالوه بر 
جلوگيري از توسعه صنعت برق زمينه بي عدالتي 
در توزيع ثروت متعلق ب��ه همه مردم را به وجود 

مي آوردند. 
در اي��ن راس��تا، اس��تناد اظه��ارات مصطف��ي 
رجبي مشهدي، سخنگوي صنعت برق، 8۰۰ هزار 
مشترك خانگي صنعت برق با مصرف حداقل دو 
برابر الگوي منطقه، س��االنه بيش از ۱۳ ميليارد 

كيلووات ساعت برق مصرف مي كنند. 
در شرايطي كه اگر اين مش��تركان نيز از الگوي 
مصرف تبعيت مي كردند و برق مازاد الگوي مورد 
استفاده پرمصرف ها با قيمت هر كيلووات هشت 
سنت معادل هزار و6۰۰ تومان )نرخ هر دالر 2۰ 
هزار تومان( به كشورهاي همسايه صادر مي شد، 
ساالنه زمينه ارزآوري يك ميليارد دالري معادل 

2۰ هزار ميليارد توماني مهيا مي شد. 
به عبارت ديگر، نظام تعرفه گ��ذاري غلط انرژي 
سبب شده ساالنه 2۰ هزار ميليارد تومان از درآمد 
بالقوه كشور محقق نش��ود و صرف روشن كردن 
چلچراغ هاي خانوارهاي ثروتمند پرمصرف شود. 
اين در حالي اس��ت كه كل رقم بودجه عمومي 
وزارت نيرو در س��ال ۱۴۰۰، مع��ادل ۱6 هزار 
ميليارد تومان برآورد شده و از سوي ديگر كل 
بودجه صنعت برق كش��ور از 2/5 هزار ميليارد 
تومان تج��اوز نمي كند. اين يعن��ي ضرري كه 
مصرف برق بيش��تر از الگ��وي پرمصرف ها به 
كش��ور وارد مي كند، ۱/25براب��ر بودجه يك 
سال وزارت نيرو و 8/۳ برابر بودجه صنعت برق 

كشور است. 
مبنايبرقصادراتي 

بدون ش��ك تبديل ش��دن ايران به قطب انرژي 
منطقه ب��دون اص��الح نظ��ام تعرفه گ��ذاري و 
ارزش دهي با كاالي برق ميسر نبوده و تداوم روند 
كنوني مي تواند دس��تاوردهاي به دست آمده تا 

اين مقطع را با سرعت زيادي تخريب كند. 
بر همين اساس ش��ركت توانير اخيراً در اقدامي 
مؤثر اما بسيار ديرهنگام، قيمت برق مشتركاني 
را كه دو برابر الگوي مصرف منطقه برق استفاده 
مي كنند در پل��ه پرمصرف��ي افزاي��ش داد و به 
ميانگين قيمت خريد تضميني برق تجديدپذير 
معادل 8۰۰ تومان رس��اند.  اين اق��دام هرچند 
مي تواند زمينه كاهش ضرردهي كش��ور در اين 
حوزه را فراهم كند، اما قيمت تعيين شده تنها 5۰ 
درصد قيمت صادرات برق است و به نظر مي رسد 
توانير در ادام��ه بايد قيمت ب��رق پرمصرف ها را 
بر اس��اس قيمت برق صادراتي تعيي��ن و انرژي 
صرفه جويي ش��ده از نتيجه اين تصميم را صرف 

ارزآوري براي كشور كند.

قيمتبرقپرمصرفهابرمبناينرخصادراتمحاسبهشود

برق خواری 20 هزار ميليارد تومانی پولدارها

 سدسازي تركيه
 نخلستان هاي جنوب را خشك كرد

عضوكميسيونانرژيمجلسگفت:عراقبيشازايرانازتركيهآسيب
ديده،اگرايراناقداماتيدرزمينهاحداثس�دياكنترلآبانجامداده
مطابقمعاهداتبينالملليبودهوبرايناس�اسماتخلفينداش�تهايم.
فريدون عباس��ي در گفت وگو با ايلنا، درباره اخباري از سوي مقامات عراقي 
مبني بر عدم در نظر گرفتن حقابه اين كشور از سوي ايران اظهار داشت: اگر 
قرار اس��ت عراق بابت عدم رعايت حقابه كشور همسايه به مراجع بين المللي 
مراجعه كند بهتر است از كشور تركيه شكايت كند، زيرا تركيه بدون هماهنگي 
با كشورهاي همسايه اقدام به احداث س��دهاي زيادي در كشور خود كرده و 
اجازه نمي دهد آب در دجله و فرات جاري شود. وي افزود: اقدامات سدسازي 
تركيه ه��م روي ارون��د و كارون اثر گذاش��ته و هم باعث ش��ده زمان مد آب 
خليج فارس پيشروي كرده و آب شور وارد كانال هاي رود بهمنشير و اروند شود 

و نخلستان هاي آبادان، جزيره مينو و خرمشهر خشك شوند. 
اين عضو كميسيون انرژي مجلس تأكيد كرد: عراق بيش از ايران از تركيه آسيب 
ديده بنابراين نبايد فرافكني كند، در هر حال طب��ق معاهده اي كه در زمينه 
آب هاي مرزي وجود دارد هر كشوري كه اقدام به ساخت سد روي رود مرزي 
مي كند بايد حقابه اي را هم براي كش��ور مقصد آب رود در نظر بگيرد، ضمن 
اينكه بر اساس همين معاهده تا سال 2۰2۰ لزومي نداشت كه براي احداث سد 
با كشورهاي همسايه هماهنگي صورت بگيرد. وي گفت: كشورها بايد نسبت 
به تأمين آب شرب و كش��اورزي مورد نياز خود اقدام كنند، اكنون افغانستان 
هم بدون هماهنگي با ايران با احداث دو سد باعث شده هيرمند و هامون سمت 
ايران خشك ش��ود و ما را با مش��كل مواجه كرده اند. عباس��ي يادآور شد: اگر 
ايران اقداماتي در زمينه احداث سد يا كنترل آب انجام داده مطابق معاهدات 
بين المللي بوده و بر اين اساس ما تخلفي نداشته ايم، زيرا زمان الزم را داشتيم 
كه اقداماتي در خاك خود انجام دهيم و با كشورهاي ديگر هم هماهنگي نداشته 

باشيم، كما اينكه افغانستان و تركمنستان هم همين كار را كرده اند. 
....................................................................................................................

هزینه  خانوارها سنگين تر شد
ادام�هرون�دافزاي�شقيم�تازماهه�ايگذش�تهت�اكن�ون،
اع�دادي ثب�ت و ت�ورم همهجانب�هش�اخصهاي رش�د ب�ه
اس�ت. ش�ده منته�ي اخي�ر س�ال چن�د در نش�ده تك�رار
به گزارش ايس��نا، آن چه كه در آمار اخير مركز آمار اي��ران در رابطه با تورم 
شهريور منتشر شد نشان داد كه تمامي شاخص هاي تورم با افزايش همراه 
بوده و روند رو به رشد تورم ساالنه، باز هم به باالترين حد خود طي سال هاي 
گذشته رسيده است. تورم ساالنه كه در ماه هاي اخير روند افزايشي طي كرده 
و ركورد ثبت مي كرد براي شهريورماه نيز به ۴5/8درصد رسيده كه ۰/6درصد 
نسبت به ماه قبل از خود افزايش دارد، اين باالترين حد تورم در بيش از هشت 
سال گذشته در شاخص ساالنه به شمار مي رود. ديگر شاخص افزايش يافته 
تورم ماهانه است كه با رشد ۰/7درصدي به ۳/9درصد در شهريور ماه رسيده 
و تورم نقطه به نقطه نيز با رشد ۰/5درصدي عدد ۴۳/7درصد را در آخرين 

ماه تابستان ثبت كرده است. 
روند رو به رش��د تورم در حالي ادامه پيدا كرده و ركوردشكني مي كند 
كه اين موضوع از مدت��ي قبل با توجه به رويه موج��ود و البته وضعيت 
بودجه دولت، از سوي كارشناسان و مسئوالن پيش بيني و هشدار داده 
شده بود، به هر صورت كسري س��نگين بودجه دولت در سال جاري و 
استقراضي كه به ويژه در ماه هاي ابتدايي امسال از سوي دولت از بانك 
مركزي صورت گرفته و چاپ پولي كه انجام شده از عوامل افزايش پايه 
پولي و تورم اعالم مي شود. مروري بر جريان تورم كاال و خدمات مصرفي 
مردم در شهريور ماه، حاكي از آن است كه روند طي شده، افزايش به طور 
متوسط ۴۳/7 درصدي هزينه را براي خانوارها در تأمين كاال و خدمات به 
همراه داشته است. اين در حالي است كه در بين كاالها و خدمات مورد 
مصرف مردم »روغن و چربي ها« با 97 درصد افزايش نسبت به سال قبل 
در صدر قرار دارد و بعد از آن گروه »سبزيجات« با 9۳/8، »شير و پنير 
و تخم مرغ« 72/5و »ماهي و صدف��داران« با 69/8درصد باالترين حد 

افزايش قيمت را نسبت به سال قبل داشته است. 
در اين بين گروه »ارتباطات« با 5/5و »آموزش« با ۱8/8درصد كمترين 
افزايش هزينه را در مقايسه با شهريور سال گذشته به همراه داشته است. 
در مورد تورم ساالنه نيز گروه »روغن و چربي ها« با 92/5درصد بيشترين 
تورم را داشته و كمترين در اين شاخص به »آب، برق و سوخت« با تورم 

۱9/7درصد اختصاص دارد. 

....................................................................................................................

واردات ۱۵۰ هزار تن یونجه از روسيه
رئيسش�ورايتأمينكنندگاندامكش�وراظهارداشت:درسال
جاريباتوجهبهش�رايطكروناي�يوكاهشمصرف،بيش�تردام
پرواريزمستان۹۹ونيمهنخستسالجاريدستدامدارماندهو
باعثشدهكهدامچربيبگيرد،بهطوريكهدرحالحاضرنزديك
به۷ميليونرأسگوس�فندچربيگرفتهو200هزاررأسگوساله
ب�االي۸00كيلوگ�رمداريمكهدس�تتوليدكنندهماندهاس�ت.
 منصور پوريان در گفت وگو با ايلنا با اش��اره به اهميت تهاتر در بخش 
كش��اورزي گفت: تهاتر فعاليت قديمي در اقتصاد است و ما با استفاده 
از آن مي توانيم در ازاي نفت يا مشتقات آن، كاالي اساسي وارد كشور 
كنيم. تا جايي كه اطالع دارم بعد از تحريم هاي بانكي بيشتر خريدهاي 
ما به صورت تهاتر كااليي پيش مي رفت، يعني كاال در ازاي كاال، به اين 
صورت كه براي هر كدام قيمتي تعريف، س��پس ما به التفاوت آنها كاال 

مبادله مي شد. 
رئيس شوراي تأمين كنندگان دام كشور تصريح كرد: يكي از مشكالت 
كش��ور ما فروش نفت اس��ت، با فروش نفت ارز وارد كشور مي شود تا 
بتوانيم در مقابل آن كاالهاي مورد نياز را تأمين كنيم، البته اين مبادله 
كاال با كاال هميشه با نفت انجام نمي شود، براي مثال به چين ماده اوليه 

مانند سنگ مي دهيم، اما در مقابل كاالي نهايي تحويل مي گيريم. 
پوريان با اش��اره به اينكه وجود يكس��ري كاالها در ايران امتياز خوبي 
براي واردات و صادرات محسوب مي شود، گفت: واردات و صادرات به 
چند صورت مانند ارز و تهاتر صورت مي گيرد. در حال حاضر استفاده 
از ارز براي كشور ما امكانپذير نيست، اما تهاتر انجام اين كار را براي ما 

ممكن كرده است. 
پوريان در مورد استفاده از تهاتر در بخش كشاورزي اظهار داشت: مثاًل 
ما در س��ال هاي اخير موضوع تهاتر نفت و نهاده هاي دامي با روسيه را 
داشتيم يا در سال 97 مي توانس��تيم در ازاي واردات 2 كيلوگرم الشه 
گرم، يك كيلوگرم دام زنده صادر كنيم و اينگونه مش��كل ما برطرف 

مي شد كه متأسفانه تداوم نيافت. 
وي افزود: در همين راستا ما پيشنهاد تهاتر دام زنده با نهاده هاي دامي را 

به وزارتخانه داده ايم كه متأسفانه تاكنون بدون پاسخ مانده است. 
رئيس شوراي تأمين دام كش��ور با بيان اينكه با مش��كل انباشت دام 
پرواري روبه رو هستيم، گفت: در سال جاري با توجه به شرايط كرونايي 
و كاهش مصرف، بيش��تر دام پرواري زمستان 99 و نيمه نخست سال 
جاري دست دامدار مانده و باعث شده كه دام چربي بگيرد، به طوري كه 
در حال حاضر نزديك به 7 ميليون رأس گوسفند چربي  گرفته و 2۰۰ 
هزار رأس گوس��اله باالي 8۰۰ كيلوگرم داريم كه دست توليدكننده 

مانده است. 
پوريان افزود: با وجود مصوبه ارديبهشت امسال مبني بر مجوز صادرات 
دام زنده، هنوز هيچ گامي تا امروز در راستا برداشته نشده است. با اين 

روند دام هاي پرواري پاييز هم به ميزان موجود افزوده مي شود. 
رئيس شوراي تأمين دام كشور در مورد آخرين وضعيت واردات يونجه 
گفت: به دليل خشكسالي مجبور به واردات يونجه از روسيه شديم كه تا 

امروز بيش از ۱5۰ هزار تن واردات صورت گرفته است.
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