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 ظرفيت توليد روزانه نفت در استان فارس 

به ۶۰ هزار بشكه مي رسد
وزي�ر نف�ت اع�ام ك�رد ك�ه ظرفي�ت برداش�ت روزان�ه نف�ت 
خ�ام در اس�تان ف�ارس از رق�م كنون�ي 4۲ ه�زار بش�كه ت�ا 
پاي�ان س�ال ۱4۰۱ ب�ه ۶۰ ه�زار بش�كه در روز مي رس�د. 
به گزارش خبرگزاري فارس و به نقل از رواب��ط عمومي وزارت نفت، 
جواد اوج��ي وزير نفت در گزارش��ي از س��فرش به شهرس��تان هاي 
فراشبند، فيروزآباد و قير و كارزين به رئيس جمهوري در شوراي اداري 
استان فارس گفت: تاكنون ش��ش ميدان گازي در اين استان توسعه 
يافته و براي توسعه شش ميدان گازي جديد كه قول مي دهيم اجراي 
آنها در دولت سيزدهم آغاز ش��ود، اعتباري نزديك ۲ ميليارد دالر در 

نظر گرفته شده است. 
وي با اشاره به انتظارهاي مردم اين مناطق براي توسعه ميدان گازي آغار 

افزود: ان شاءاهلل به زودي طرح توسعه ميدان گازي آغار اجرا مي شود. 
وزير نفت با تأكيد بر اينكه اس��تان فارس با توليد روزانه ۱۱۴ ميليون 
مترمكعب گاز دومين توليدكننده گاز كش��ور است، گفت: توسعه فاز 
دوم ميدان آغار و فاز دوم پااليشگاه گازي فراشبند با ظرفيت ۲۰ ميليون 

مترمكعب و ۲۵۰ ميليون دالر اعتبار در دستور كار قرار گرفته است. 
اوجي اجرايي ش��دن طرح هاي فش��ارافزايي ميدان هاي شانول، هما، 
وراوي و تابن��اك را از ديگ��ر مصوبه هاي اين س��فر دانس��ت و گفت: 
۴۰۰ ميليون دالر از اعتبارات وزارت نفت و ش��ركت ملي نفت ايران از 
س��هم ۱۴/۵درصد براي اجراي اين طرح ها در نظر گرفته شده است تا 

جلوی افت فشار و توليد در اين ميدان ها گرفته شود. 
وي افزود: در حوزه نفت، هم اكنون ظرفيت توليد روزانه ۴۲ هزار بشكه 
نفت در اين استان وجود دارد كه اين رقم با بهره برداري از ميدان خشت 
تا پايان سال ۱۴۰۰، ۱۰ هزار بشكه افزايش مي يابد. وزير نفت ادامه داد: 
با افزايش حدود ۱۰ هزار بش��كه  ديگر در س��ال ۱۴۰۱، ظرفيت توليد 

روزانه نفت خام در استان فارس به ۶۰ هزار بشكه مي رسد. 
  قول وزير نفت براي اصاح محور پرمخاطره

شيراز - عسلويه
اوجي به دغدغه هاي مردم فراشبند براي توسعه ميدان آغار، توسعه فاز ۲ 
پااليشگاه فراش��بند و اصالح محور ش��يراز - كوار – فيروزآباد - عسلويه 
اشاره كرد و گفت: اين قول را مي دهيم كه با كمك وزارت راه و شهرسازي، 
۸۰۰ ميليارد تومان از اعتبارات طرح هاي مسئوليت اجتماعي وزارت نفت 
براي استان فارس را به اين مسير پرمخاطره و پرتلفات، به ويژه در بخش 

كوار تا فيروزآباد اختصاص دهيم. 
وزير نفت با اش��اره به دريافت درخواست هاي پرش��مار از سوي مردم 
منطقه فراش��بند براي تخصيص آب به اين منطقه اف��زود: در زمينه 
مس��ئوليت هاي اجتماعي، طي اين س��فر  هزارو۱۵۰ميلي��ارد تومان 
از اعتبارات وزارت نفت به ۲۵۰ پروژه ورزش��ي، بهداش��تي، فرهنگي، 
آموزش��ي اختصاص يافت كه بخش��ي از اين پروژه ها تا پايان امسال و 

بخشي هم تا سال آينده به بهره برداري مي رسند. 
اوجي درباره وضع چهار پتروشيمي فيروزآباد، داراب، جهرم و فسا گفت: 
متأسفانه نزديك ۱۵ سال است كه سهام اين پتروشيمي ها بالتكليف 
مانده و س��رمايه گذار اقدامي نكرده اس��ت. پيش از اين سفر، اين قول 
را دادم و مكاتباتي نيز داش��تيم كه تضمين خ��وراك اتان و اتيلن اين 

پتروشيمي ها براي توليد اتيلن و پلي اتيلن انجام شود. 
وي با تأكيد بر لزوم تعيين تكليف هر چه سريع تر اين مجتمع ها گفت: 
با توجه به استقبال نكردن سرمايه گذاران در طول سال هاي گذشته، 
برنامه داريم تا ان شاءاهلل با بسيج كردن هلدينگ هاي بزرگي همچون 
شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس، صندوق بازنشستگي صنعت 
نفت و پارسيان هلدينگ بتوانيم س��رمايه گذار جايگزين را مشخص و 

تكليف اين چهار پتروشيمي را در اين چهار منطقه تعيين كنيم. 
وزير نفت با اش��اره به اينكه پروژه هاي باالدست توليد گاز، توليد نفت 
و نخستين مجتمع پتروشيمي ايران در مرودشت استان فارس وجود 
دارد، افزود: صنعت پتروشيمي، توسعه و تكميل زنجيره ارزش در اين 
صنعت، توسعه صنايع تكميلي، تضمين خوراك براي بخش پيشران 
به ويژه صنايع ش��يميايي را كه در مجاورت مجتمع پتروشيمي شيراز 
قرار گرفته است جزو تعهدهاي خود مي دانيم و اين قول را مي دهيم كه 
وزارت نفت افزون بر تضمين خوراك، حمايت الزم از س��رمايه گذاران 

اين عرصه را به عمل خواهد آورد. 
....................................................................................................................

گرانفروشي ميوه به بهانه بسته بندي
رئيس اتحاديه فروش�ندگان ميوه و س�بزي گفت: برخي افراد با 
اجاره واحدهايي اقدام به بس�ته بندي و توزيع ميوه و صيفي جات 
با قيمت هاي گزاف عرضه مي كنند كه مورد تأييد اتحاديه نيست. 
اس��داهلل كارگر در گفت وگو ب��ا خبرنگار مه��ر درباره عرض��ه ميوه و 
محصوالت صيفي بسته بندي شده در خواربار فروشي و سوپر ماركت ها 
با قيمت هاي گزاف گفت: اخيراً به موردي برخورد كردم كه يك كيلوگرم 
سيب زميني بسته بندي شده را به قيمت ۱۸ هزار تومان عرضه مي كرد 
در حالي كه قيمت س��يب زميني بين ۵هزارو۵۰۰ تا نهايتاً در بهترين 
نوع، ۷هزارتومان است. وي با بيان اينكه مركز عرضه كننده اين محصول 
عنوان مي كرد كه شركت اين محصوالت را بسته بندي و پخش مي كند، 
افزود: مشخص نيست كدام ش��ركت اقدام به چنين كاري كرده و اين 

اقدام به هيچ عنوان قابل قبول نيست و گرانفروشي محض است. 
اين فعال بخش خصوصي با بيان اينكه چنين ش��ركت هايي مورد تأييد 
اتحاديه فروشندگان ميوه و س��بزي نيس��ت، گفت: برخي افراد با اجاره 
واحدهايي اقدام به بس��ته بندي و توزيع ميوه و صيفي جات با قيمت هاي 
گزاف و بازار را نيز دچار اختالل مي كنند همچنين ش��ركت هايي هم كه 
در فضاي مجازي فعاليت مي كنند اما پروانه كسب ندارند، مورد تأييد ما 
نيستند؛ چرا كه كنترلي روي كار آنها وجود ندارد. كارگر اضافه كرد: فقط 
يك شركت كه در فضاي مجازي فعاليت مي كند از اتحاديه پروانه كسب 
دريافت كرده و روند دريافت مجوز و پروانه كسب براي سايرين نيز تسهيل 

شده و هر كس بخواهد مي تواند به راحتي مجوز دريافت وفعاليت كند. 
....................................................................................................................

عضو كميسيون صنايع مجلس:
طرح واردات خودرو سه شنبه نهايي مي شود

عض�و كميس�يون صناي�ع و مع�ادن مجل�س گف�ت: ق�رار 
اس�ت سه ش�نبه هفت�ه ج�اري، جلس�ه كميس�يون صناي�ع 
ب�ا حض�ور وزي�ر صم�ت برگ�زار و جمع بن�دي نهاي�ي در 
م�ورد اص�اح اي�رادات ط�رح واردات خ�ودرو انج�ام ش�ود. 
علي جدي در گفت و گو با خبرنگار مه��ر، در مورد آخرين وضعيت طرح 
واردات خودرو اظهار كرد: اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس در 
مورد نحوه اصالح ايرادات شوراي نگهبان به طرح واردات خودرو به نتايجي 
رسيده اند، منتها قرار بود يك شنبه هفته گذشته با حضور وزير صمت اين 
اصالحات بررسي ش��ود كه به دليل جلسه دولت، جلسه مجلس لغو شد. 
عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس افزود: قرار شد سه شنبه هفته 
گذشته اين جلسه با حضور وزير برگزار شود كه مجدد به دليل سفر برخي 

از اعضاي كميسيون به خارج از كشور، اين جلسه نيز لغو شد. 
وي گفت: در نهايت مقرر شد سه شنبه هفته جاري، جلسه كميسيون با 
حضور وزير صمت برگزار و جمع بندي نهايي انجام شود. پس از اجماع 
در مورد پيشنهادات كميسيون و رسيدن به يك جمع بندي، مجلس 

فوراً وظيفه دارد كه طرح را مجدد به شوراي نگهبان ارسال كند. 
جدي در مورد جزئيات پيشنهادات كميسيون صنايع و معادن مجلس 
تصريح كرد: دو پيشنهاد در مورد شفاف شدن منشأ ارز واردات خودرو و 
وظايف وزارت صمت در مورد واردات، نهايي شده كه البته قبل از جلسه 

جمع بندي  نمي توان جزئيات آن را اعالم كرد.

گزارش بازوي كارشناس�ي مجلس ش�وراي 
اس�امي نش�ان مي دهد ك�ه در س�ال هاي 
تحريم صادرات نفت ، اي�ران با افزايش توليد 
و ص�ادرات فرآورده ه�اي نفتي ت�ا حدودي 
توانس�ته اس�ت اثر تحريم ه�ا را كنترل كند 
برخي از تحليلگران راهكار فوق را به مثابه دور 
زدن تحريم و ارز آوري براي كشور مي دانند. 
وزارت خزانه داري امريكا در يك دهه اخير تحريم هاي 
سخت و به زعم خود هوش��مندانه اي را عليه اقتصاد 
ايران طراحي و راهبري كرد، اظهارات مقامات سياسي 
امريكايي نشان مي داد كه آنها به دنبال زمينگير كردن 
اقتصاد ايران از طريق تحريم صادرات نفت بودند، زيرا 
به خوبي مي دانستند كه بودجه ايران وابسته به نفت 
است و با تحريم نفت دسترسي ايران به ارز محدود و 
چالش هاي بودجه اي تورم و ركود را در ايران تشديد 
مي كن��د، اما گ��زارش مركز پژوهش ه��اي مجلس 
نش��ان مي دهد كه ايران با افزايش توليد و صادرات 
فرآورده ه��اي نفتي به نوعي اث��ر تحريم هاي امريكا 
را تا حدودي كاهش داده اس��ت. مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اسالمي اخيراً در گزارشي تحت عنوان 
»بررس��ي عملكرد دولت دوازدهم در صنعت نفت و 
گاز« برخي از اسناد باالدستي مرتبط با صنعت نفت را 
ارائه كرده و وضعيت موجود بخش نفت و گاز كشور را 

به تصوير كشيده است. 
در بخشي از اين گزارش كه مربوط به توليد و مصرف 
فرآورده هاي عمده نفتي است، آماري جالب و البته 
سؤال برانگيز داده شده است، در سال هاي تحريم 
ميزان توليد فرآورده هاي نفتي افزايش يافته است!

در سال ۱39۶ ميزان توليد پنج فرآورده اصلي )گاز 
مايع، بنزين موتور، نفت س��فيد، نف��ت گاز و نفت 
كوره( حدود ۲۴۵ ميليون ليتر در روز بوده است. اين 

ميزان در سال ۱39۸ با افزايش ۱9 درصدي نسبت 
به س��ال ۱39۶ و افزايش ۱۱/۵ درصدي نسبت به 
س��ال ۱39۷، به ۲9۱ ميليون ليتر در روز رسيده 
است. در ميان اين فرآورده ها، توليد بنزين بيشترين 
ميزان درصد رشد را داشته اس��ت. در اين گزارش 
علت رشد ميزان توليد اين فرآورده ها اجراي طرح 
كيفي سازي پااليش��گاه هاي اراك و تهران عنوان 
شده اس��ت كه باعث بهبود الگوي پااليشي كشور 

شدند. اما آيا تنها علت همين بوده است؟
پاسخ سعيد ميرترابي، كارشناس حوزه انرژي، به 
اين پرس��ش منفي اس��ت. او معتقد است افزايش 
توليد فرآورده هاي نفتي در بحبوحه تحريم س��ه 
علت اصلي دارد. ميرترابي توضيح مي دهد: بخشي 
از اين افزايش توليد مربوط به سرمايه گذاري هاي 
قبلي است كه در سال هاي اخير جواب داده و به ثمر 
نشسته اس��ت. مثاًل در زمينه بنزين. دوم اينكه در 
زمينه  فرآورده هاي نفتي مصرف داخلي هم رو به 
افزايش بوده اس��ت از جمله در زمينه سوخت هاي 

حرارتي. سومين علت هم صادرات پنهاني است. 
او ادامه مي دهد: به واس��طه تحريم ها فروش نفت 
خام ايران در بازارهاي بين المللي محدود شده است 
و در اين شرايط توليد و صدور فرآورده فضاي مانور 
بيشتري به ايران داده است تا بتواند تحريم ها را به 
نوعي دور بزند. مثاًل از طريق مبادالت اين فرآورده 
با همس��ايه ها.  ميرترابي اضاف��ه مي كند: فروش 
نفت خام هميشه بيش��تر مانيتور مي شده و تحت 
نظارت هاي بين المللي بوده، اما فرآورده هاي نفتي 
چون از اين فضا به دور بوده در س��ال هاي تحريم 
نفتي توانسته در اولويت صادرات قرار گيرد تا دولت 
بتواند از طريق تبديل بيشتر نفت خام به فرآورده و 
فروش آن، تحريم  ها را دور بزند و درآمدهاي نفتي 

مورد نياز را تأمين كند. 
   برآوردهاي مركز پژوهش هاي مجلس

هرچند در اين سال ها تحريم نتوانست اقتصاد ايران 
را زمينگير كند، اما كسری بودجه همچنان با اقتصاد 
همراه اس��ت. مركز پژوهش هاي مجلس شوراي 
اس��المي برآورد كرده كه تا پايان امسال تا حدود 
3۰۰ هزار ميليارد تومان كسري غيرقابل تأمين در 
بودجه رخ دهد. در گزارش مذكور بر اساس دولت 
دوازدهم تا پايان ۱۵ مرداد ۱۴۰۰، ۴۶ درصد از منابع 

پيش بيني شده محقق شده است. 
همچنين بي��ش از ۵۰ درصد منابعي ك��ه بايد در 
۴/۵ماهه ابتدايي امس��ال محقق مي ش��د، وصول 
نشده است. از نقاط قوت بودجه ۴/۵ماهه ابتدايي 
امس��ال در دول��ت دوازدهم تحق��ق صددرصدي 
درآمدهاي مالياتي و گمركي است در حالي كه تنها 
3درصد از منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده هاي 
نفتي كه در قانون بودجه امسال آمده، محقق و در 
مدت ۴/۵ماهه ابتدايي امسال تنها ۱۵ درصد اين 

منابع وصول شده است. 
   فروش اسناد خزانه در 4/5ماه، ۲۰ درصد 

بيشتر از كل بودجه ۱4۰۰
از ديگر اتفاقات رخ داده در بودجه يك فروردين تا 
۱۵ مرداد ۱۴۰۰ فروش ۶۴ هزار ميليارد تومان اوراق 
اسناد خزانه اسالمي است. در حالي كه بايد تا پايان 
س��ال جاري ۵۲ هزار ميليارد تومان از اين اوراق به 
فروش مي رسيد و دولت دوازدهم ۲۰ درصد بيشتر 
از كل اوراق پيش بيني شده در بودجه ۱۴۰۰، اسناد 

خزانه منتشر كرده است. 
   تنخواه گردان 55 ه�زار ميليارد توماني 

دولت دوازدهم، متهم اصلي تورم ۱4۰۰
مركز پژوهش ه��اي مجلس مي افزايد: بر اس��اس 

ماده ۲۴ قانون محاس��بات عمومي تنخواه گردان 
دولت 3 درصد بودجه عمومي اس��ت، اما بر اساس 
مصوبه ۲9 خرداد امس��ال هيئت وزي��ران )دولت 
دوازدهم( تنخواه گردان دولت از۴۱/۲هزار ميليارد 
تومان به۵۴/9هزار ميليارد تومان افزايش يافت كه 
معادل ۴ درصد بودجه عمومي امسال است و دولت 

همه اين رقم را در ۵ ماهه امسال مصرف كرد. 
   نگاهي به آخرين وضعيت 5 منبع درآمدي 

دولت
مرك��ز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اس��المي در 
خصوص پيش بيني عملك��رد منابع بودجه تا پايان 
س��ال جاري مي افزايد: س��قف دوم بودجه امسال  
هزارو۲۷۷هزار ميليارد تومان تعيين ش��ده، البته 
شرط استفاده از سقف دوم بودجه منوط به تحقق 
درآمدهاي شش ماهه دوم امسال تعيين شده است.

 ۱. ماليات: با اي��ن حال با توجه ب��ه تحقق باالي 
9۰ درصدي درآمدهاي مالياتي در دو س��ال اخير 
و از سوي ديگر تالش دولت سيزدهم براي بهبود 
نحوه ماليات ستاني نشان مي دهد فرارهاي مالياتي 
كاهش يافته و 9۵ درصد اين منبع تا پايان امسال 
محقق خواهد ش��د. مركز پژوهش ها در خصوص 
تحقق منابع نفتي پيش بيني ك��رده اين منبع در 
۴/۵ماهه امس��ال تنها ۱۵ درصد رق��م مصوب در 

بودجه وصول شده است. 
۲. نفت: از آنجاي��ي كه تحريم ه��ا و رفتار آمريكا 
تغيير خاصي نخواهد داشت، پيش بيني مي شود 
درآمدهاي نفتي و فروش فرآورده ها تا پايان امسال 
چه براي س��قف اول و چه براي سقف دوم بودجه 

حداكثر ۲۰ درصد محقق باشد. 
۳. اوراق: پيش بين��ي مركز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اسالمي از فروش اوراق بدهي تا پايان سال 
بيشتر از ۵۰ درصد نيست؛ چرا كه تنها ۲۷ درصد 
اين منبع در پنج ماهه اول س��ال محقق ش��د و با 
توجه به باال بودن تورم انتظاري بازيگران اقتصادي 
در س��ال 99 اقدام خاصي در اين خصوص اجرايي 
نمي شود مگر اينكه دولت جديد قواعد خريد اوراق 
از س��وي بانك ها را تغيير دهد و آنه��ا را مكلف به 
نگهداري اوراق به ميزان درصد مشخصي از مجموع 
س��پرده ها، محدوديت گ��ذاري بر رش��د ترازنامه 
بانك ها و الزام صندوق هاي با درآمد ثابت بورسي 

به نگهداري حداقلي از اوراق كند. 
4. واگذاري ه�ا: در اين خص��وص روند دولت 
دوازدهم در خصوص واگذاري اين شركت ها چه 
در ۴/۵ماهه ابتدايي امسال و چه در سال ۱399 
ضعيف برآورد شده و پيش بيني مي شود كه در 
س��قف اول بودجه حداكثر 3۰ درص��د از منابع 
واگذاري شركت هاي دولتي محقق شود. در سطح 
دوم نيز اين منبع شامل ۱3۰ هزار ميليارد تومان 
واگذاري س��هام و 3۰ هزار ميليارد تومان فروش 
اموال دولتي پيش بيني ش��ده كه پيش بيني ها 
از تحقق ۷۰ هزار ميليارد توماني از منابع مذكور 
حكايت دارد. ۵. صندوق توسعه: پنجمين منبع 
نيز از منابع حاصل از صندوق توسعه ملي است 
كه با توجه به اينكه مناب��ع ارزي اين صندوق با 
نرخ نيمايي و نه ارز ۴هزارو۲۰۰توماني تس��عير 
مي شود پيش  بيني ها از تحقق صددرصدي منابع 

صندوق مذكور است.

داس�تان كمبود برق در كش�ور همچنان ادامه 
خواهد داش�ت، مگر آنكه دولت تصميم بگيرد 
تعرفه پلكاني را پياده كند. مهم ترين راهكاري 
كه در بيشتر كش�ورهاي جهان پياده مي شود. 
طي چند س��ال گذش��ته با وجود افزايش ظرفيت 
نيروگاه هاي كشور و توليد برق، اما چاه ويل مصرف 
برق باعث ش��ده جمهوري اسالمي ايران همچنان 
درگير كمبود برق باشد. قطعي برق همواره كشور 
را آزار داده است كه از نظر بسياري از كارشناسان، 
مصرف گرايي ايرانيان به دليل تعرفه گذاري غلطي 
اس��ت كه هيچ تفاوتي ميان مصرف كنندگان قائل 

نمي شود. 
گرچه از سال گذشته مشوق هايي براي كم مصرف ها 
در نظر گرفته شده است، اما اين روش هم نمي تواند 
به كاهش مصرف برق كم��ك كند. چندي پيش، 
وزير نيرو با بيان اينكه صنع��ت برق به عنوان يك 
صنعت پرافتخار در دهه هاي ۷۰، ۸۰ و 9۰ رش��د 
قابل توجهي داش��ته و امروز خودكف��ا و صاحب 
تكنول��وژي اس��ت، گفته ب��ود: ما امروز س��ازنده 
نيروگاه هاي حرارتي و برقابي در كش��ور هستيم. 
بخش عمده صدور خدمات فني مهندسي مربوط 
به صنعت برق است، اما در سال هاي اخير كاهش 
س��رمايه گذاري نيروگاهي باعث ش��ده، نتوانيم 
متناس��ب با تقاضا، ظرفيت سازي كنيم. علي اكبر 
محرابيان با بيان اينكه ۱۴ هزار مگاوات تراز منفي 
در بخش نيروگاهي كش��ور داريم، خاطرنش��ان 
می كند: در حال حاضر امكان پاس��خگويي به ۲۲ 

درصد تقاضاي برق را نداريم. 
بررسي هاي آماري بيانگر آن است كه استفاده از 
عبارت افزايش قيمت برق در حال حاضر صحيح 
نب��وده و وزارت ني��رو در اقدامي تنها نس��بت به 
افزايش قيم��ت برق پرمصرف ه��ا و بدمصرف ها 
اق��دام كرده اس��ت. اقدامي كه ب��ه دليل كاهش 
يارانه انرژي پرداختي از جيب آحاد مردم به جيب 
ثروتمندان پرمصرف و بدمصرف مي تواند منش��أ 
اتفاقات بسيار مثبت از جمله كاهش بدهي دولت 

به بخش خصوصي برق و توسعه زيرساخت هاي 
اين حوزه منتهي شود. 

به طور كلي متوسط مصرف خانگي در ايران معادل  
هزار و ۵۸ كيلووات س��اعت براي هر نف��ر برآورد 
مي ش��ود. اين در حالي اس��ت كه متوسط جهاني 
اين آمار معادل ۱۸۲ كيلووات ساعت است، يعني 
ميزان سرانه مصرف برق خانگي در ايران شش برابر 
متوسط جهاني است. بر اساس محاسبات، در حال 
حاضر يارانه پنهان بخش انرژي چيزي بالغ بر يك 
ميليون ميليارد تومان، يعني بيشتر از كل بودجه 
عمومي كش��ور است. به گفته س��خنگوي صنعت 
برق، فقط يارانه پنهان بخش برق حدود ۱3۰ هزار 
ميليارد تومان است. يارانه پنهان همان مبلغي است 
كه دولت باب��ت توليد و عرضه ان��رژي نمي گيرد و 
جايي به جز محاسبات بودجه اي محاسبه نمي شود. 
يارانه پنه��ان در صنع��ت برق، ش��امل دو بخش 
اس��ت؛ اول اينكه دولت قيمت واقعي خوراك گاز 
را از نيروگاه ها نمي گيرد و دوم تعرفه برق مصرفي 
مشتركان است. بررس��ي وضعيت مصرف برق در 

كشور نش��ان مي دهد س��رانه مصرف ماهانه برق 
مشتركين خانگي ۲۱۴كيلووات ساعت بوده و ۸۷ 
درصدي از مشتركين كمتر از 3۰۰ كيلووات ساعت 
در ماه برق مصرف مي كنند. در نتيجه در صورتي كه 
پلكان 3۰۰ كيلووات ساعت به عنوان الگوي مصرف 
ماهانه معرفي شود، مي توان تعرفه باالتر از آن را به 

قيمت تمام شده برق نزديك كرد. 
قطعي هاي مكرر برق در تابس��تان امس��ال و عدم 
توان شبكه برق در پيك بار مصرفي، بار ديگر لزوم 
بازطراحي نظ��ام عرضه انرژي در كش��ور را يادآور 
شد. به همين علت هم در ماه هاي گذشته قبوض 
برق با شيوه تعرفه گذاري پلكاني )IBT( محاسبه 
شده است. البته اين شيوه پيش تر در قانون بودجه 
سال ۱۴۰۰ در مجلس به تصويب رسيده بود و در 
ماه هاي گذشته نيز اعمال ش��د. مبناي اين شيوه 
تعرفه گذاري، كاهش ياران��ه انرژي پرمصرف ها به 
نفع كم مصرف هاس��ت. در همين راس��تا فريدون 
عباس��ي، نماينده كازرون و كوه چنار در مصاحبه 
با مهر با تأكيد بر به بحث بهينه سازي تعرفه گذاري 

انرژي گفت: اگر بخواهيم به عدالت نزديك شويم 
بايد هر كسي بيشتر مصرف مي كند، هزينه اش را 
هم بپردازد. با وجود اينكه تعداد اين افراد در جامعه 
محدود اس��ت، اما ميانگين مصرفش��ان در بخش 
انرژي بس��يار باالتر از مش��تركين با مصرف بهينه 
اس��ت. بهترين برخورد هم با اين اف��راد، پرداخت 

هزينه ها به صورت تعرفه هاي پلكاني است. 
عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي با 
اشاره به قطعي هاي مكرر برق در تابستان ادامه 
داد: مشكل برق در بلندمدت به وجود آمده و در 
حال حاضر راهي به غير از رج��وع به مردم و در 
خواست از مردم براي كاهش مصرف وجود ندارد. 
طبيعتاً هم وقتي نيروگاه مجهز برق نداريم، راهي 
به جز واردات يا اص��الح الگوي مصرف نمي ماند. 
البته واردات برق نيز مالحظاتي دارد، بنابراين در 
كوتاه مدت فقط و فقط باي��د مصرف را مديريت 
كرد، تعرفه گذاري پلكان��ي يكي از بهترين راه ها 
براي كنترل اين امر در كوتاه مدت اس��ت. البته 
اين طرح هنوز ضعف هايي دارد، مثل اينكه نرخ 

تعرفه ها بهينه نشده است. 
رئيس سابق سازمان انرژي اتمي يكي از مشكالت 
اصلي صنعت ب��رق را تأمين س��وخت نيروگاه ها 
عنوان كرد و ادامه داد: در حال حاضر كه كش��ور 
دچار بحران تأمين برق يا س��وخت نيروگاه هاي 
برق اس��ت، بهتر است مش��روط به حفظ شرايط 
زيست محيطي، از منابع ارزان تر انرژي در رشد و 

توسعه نيروگاه هاي كشور استفاده كنيم. 
وي افزود: در واقع وقتي گاز مايع را با قيمت پايين 
در اختيار نيروگاه هاي ب��رق قرار مي دهيم، قيمت 
برق توليدي قيمت واقعي نيست و در نهايت براي 
سوءاستفاده كنندگان بسيار مقرون به صرفه است 
كه از برق خانگي يا يارانه هاي ب��االي انرژي براي 
مقاصد خود اس��تفاده كنند و اينگونه باعث بحران 
در جامعه شوند. در صورتي كه تعرفه گذاري پلكاني 
به صورت كامل اجرايي شود، مي توان تا حد زيادي 

جلوي سوءاستفاده از برق ارزان را گرفت.

سهمملتدرجيبپرمصرفها
كمبود برق با تعرفه  پلكاني جبران می شود

معاون وزير صمت:
 تسهيالت پرداختي 

به صادركنندگان ۵۰ درصد افزايش مي يابد
مع�اون وزي�ر صم�ت گف�ت: امس�ال مجموع�ًا ۶هزار ميلي�ارد 
توم�ان در قال�ب س�رمايه در گ�ردش صادرات�ي ب�ا نرخ ه�اي 
ترجيح�ي ب�ه صادركنن�دگان پرداخ�ت خواه�د ش�د ك�ه 
اس�ت.  پرداخت�ي  تس�هيات  5۰ درص�دي  رش�د  بيانگ�ر 
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ايران، عليرضا 
پيمان پاك در نشست كميته ماده 3 بسته حمايت از توسعه صادرات 
غير نفتي كشور ضمن ارائه گزارش ارزيابي هاي انجام شده از تخصيص 
منابع س��ال جاري توسط صندوق توس��عه ملي بر اساس ارزيابي هاي 
مشترك انجام شده توس��ط سازمان توس��عه تجارت ايران و صندوق 
توسعه ملي در آينده نزديك خبر داد و اظهار كرد: بر اساس مفاد بسته 
حمايت از صادرات غير نفتي سال  ۱۴۰۰، صندوق توسعه ملي نسبت به 
سپرده گذاري ۲هزارميليارد تومان از منابع جديد و هزارميليارد تومان 
از منابع باز پرداخت شده توسط بانك هاي عامل اقدام كرده و با احتساب 
منابع بانك هاي عامل، مجموعاً ۶هزار ميليارد تومان در قالب سرمايه در 
گردش صادراتي با نرخ هاي ترجيحي به صادركنندگان پرداخت خواهد 
شد كه بر اين اساس شاهد رشد ۵۰ درصدي تسهيالت پرداختي در سال 

جاري نسبت به سال گذشته خواهيم بود. 
رئيس سازمان توس��عه تجارت ايران افزود: بر اساس اطالعات دريافتي 
از صندوق توسعه ملي تاكنون ۱۵ بانك عامل درخواست سپرده گذاري 
صندوق توسعه ملي را ارائه كرده اند كه با توجه به مهلت اعالمي از سوي 
صندوق توسعه ملي، بانك هاي عامل متقاضي مي توانند در اسرع وقت 
نس��بت به ارائه درخواس��ت خود به انضمام برنامه هاي خود به صندوق 
توسعه ملي اقدام كنند تا پس از بررس��ي بر اساس شاخص هاي موجود 
از قبيل عملكرد سال گذش��ته در حوزه پرداخت تسهيالت صادراتي از 
محل منابع خود و منابع صندوق توسعه ملي و انعقاد تفاهم نامه با سازمان 
توسعه تجارت ايران متضمن رعايت شاخص هاي يكسان در احراز اهليت 
اعتباري، منابع را تخصيص دهند. معاون وزير صمت گفت: صادركنندگان 
مي توانند با مراجعه به سامانه هاي س��پيدار و بهين ياب نسبت به ثبت 

تقاضاهاي خود جهت دريافت تسهيالت ريالي اقدام كنند. 
....................................................................................................................

دولت منابع ارزي را صرف كنترل نرخ ارز 
مي كند نه تقويت اقتصاد ملي

رئي�س ات�اق بازرگان�ي اي�ران مي گويد اگ�ر برخ�ي تصميمات 
غل�ط در س�طح كان اقتص�اد اي�ران اص�اح نش�ود، خط�ر 
رش�د سرس�ام آور ت�ورم كش�ور را تهدي�د خواه�د ك�رد. 
به گزارش ايسنا، بر اساس گزارش مركز آمار، نرخ تورم در اقتصاد ايران 
چند ماه گذش��ته را در عدد باالي ۴۰ درصد گذرانده و در آخرين آمار 
عدد آن از مرز ۴۵ درصد نيز گذشته است. بسياري از فعاالن اقتصادي 
هشدار مي دهند كه در صورت اصالح نش��دن برخي رويه هاي كالن، 
لمس تورم هاي ش��ديدتر نيز ممكن خواهد بود. رئيس اتاق بازرگاني 
ايران در جلسه مش��ترك با اعضاي كميس��يون جهش و رونق توليد 
مجلس گفت: اگ��ر نگاهي تاريخي به عملكرد دولت ه��ا، با هر گرايش 
و رويكرد فكري نسبت به مس��ئله اقتصادي بيندازيم، در مي يابيم كه 
برآورد اقدامات انجام شده از جانب آنها، نه تنها به حل مشكالت و مسائل 

اقتصادي كشور كمكي نكرده بلكه چالش هايش را افزون كرده است. 
او ادامه داد: در اين ميان، دولت سيزدهم، ميراث دار بزرگ ترين بحران ها 
بوده و بايد از تحريم و چالش هاي ارزي تا شيوع بيماري كرونا و مشكالت 

مهم در بخش منابع آبي و انرژي را چاره جويي كند. 
شافعي در بخش ديگري از س��خنانش به سياست هاي ارزي پرداخت 
و گفت: 3۵ درصد كل صادرات توس��ط بخش خصوصي واقعي صورت 
مي گيرد و ۶۵ درصد ديگر كه واحدهاي دولتي، نيمه دولتي و خصولتي 
هستند؛ در 9۰ درصد موارد، مواد خام و يا نيمه خام را صادر مي كنند. 
مشكل اين است كه دولت ها به جاي آنكه منابع ارزي را در اقتصاد ملي 
مورد استفاده قرار دهند و عرضه ارز را به نفع بخش هاي مولد افزايش 

دهند؛ فقط سياست كنترل قيمت را در اين بخش دنبال كرده اند. 
شافعي درباره نظام قيمتگذاري به عنوان يكي ديگر از موضوعات مهم 
و پر چالش در اين ايام، عنوان كرد: بسياري از اقدامات و تصميمات در 
قالب شعار كنترل تورم مطرح مي شود، اما غايت آن رشد بهاي تمام شده 
توليد بوده است. آيا منطقي است در حالي كه قيمت نهاده هاي توليدي 
افزايش مي يابد، در ادامه زنجيره توليد، به صنعتگر و توليدكننده دستور 
داده ش��ود تا قيمت را ثابت نگه دارد؟ اصاًل در چنين شرايطي، توليد 

ممكن و مقرون به صرفه خواهد بود؟ 
....................................................................................................................

كارگران توان پرداخت اقساط وام مسكن را 
ندارند

ي�ك مق�ام كارگ�ري معتق�د اس�ت ت�ا كار و امني�ت ش�غلي 
كارگ�ر تضمي�ن و حق�وق و دس�تمزد او نس�بت به ت�ورم به روز 
نش�ود، صحب�ت از مس�كن كارگ�ري معن�ا ن�دارد. او مي گويد 
وقت�ي كارگ�ر ت�وان پرداخ�ت آورده ي�ا اقس�اط س�نگين وام 
را ن�دارد، چط�ور می توان�د در طرح هاي مس�كن ثبت ن�ام كند.

فتح اهلل بيات در گفت و گو با ايسنا اظهار كرد: ۱۰ سال قبل كه مي گفتيم 
به شكل اجاره به شرط تمليك يا به صورت 99 س��اله خانه در اختيار 
كارگران قرار بدهند، مي ش��د با درآمد آن روز كارگران و نرخ تورم آن 
زمان، آنها را صاحبخانه كرد، ولي امروز با توجه به نبود ثبات اقتصادي 
و با وضعيتي كه تورم به سرعت پيش مي رود، ارز و دالر هر روز نوسان 
قيمت دارند، قيمت كاالهاي مصرفي مدام در حال تغيير است و حقوق 

كارگر درجا مي زند، نمي توان به خانه دار شدن كارگران اميدوار بود. 
وي افزود: ما درخواست مي دهيم كه در نيمسال دوم در مورد حقوق و 
دستمزد كارگران مذاكره شود و شوراي عالي كار، دستمزدها را ترميم 

كند، ولي آيا به اين مسئله اعتنا مي شود؟
رئيس اتحادي��ه كارگران قراردادي و پيماني س��پس درب��اره ثبت نام 
كارگران در طرح هايي همچون مس��كن كارگري يا مسكن ملي بيان 
كرد: معتقدم تا وقتي امنيت ش��غلي كارگر تضمين نش��ود و حقوق و 
دستمزد كارگر نسبت به تورم به روز و واقعي نشود، صحبت از مسكن 
كارگري معنا پيدا نمي كند. بيات خاطرنشان كرد: كارگر چطور می تواند 
در طرح هاي مسكن كارگري ثبت نام كند، وقتي توان مالي و پرداخت 
آورده را ن��دارد. اين مق��ام كارگري در خصوص طوالني ش��دن مدت 
بازپرداخت وام براي كارگران گفت: اگر مبلغ وام را زياد و اقساطش را 
طوالني كنند شايد كارگران بتوانند از عهده پرداخت وام برآيند و خانه 

بخرند، ولي بايد با حقوق آنها همخواني داشته باشد. 
به گفته وي، راهكار خانه دار شدن كارگران در اختصاص زمين رايگان، 

وام بلندمدت وكم بهره يا فاقد سود و واقعي شدن دستمزدهاست. 
بيات در عين حال گريزي هم به برنامه هاي خريد مسكن در چهار دهه 
قب��ل زد و گفت: قبل از انقالب بخش مس��كن در دس��تور برنامه ها قرار 
داشت، بيشتر در اطراف محيط كار يا حاشيه كارخانه ها براي رفاه نيروي 
كار دستور س��اخت مسكن داده مي ش��د يا اطراف شهرك هاي صنعتي 
خانه سازي مي كردند و غيراز ساخت خانه به نظاميان، كارمندان دولت، 
كارگران و معلمان زمين مي دادند. وي ادامه داد: افرادي كه به دنبال كار 
بودند پس از مراجعه به كارخانه استخدام مي شدند و در سايه امنيت شغلي 
و كسب درآمد بود كه مي توانستند خانه خريداري كنند. رئيس اتحاديه 
كارگران قراردادي و پيماني با بيان اينكه زمين بخشي از قيمت مسكن را 
تشكيل مي دهد، تصريح كرد: قيمت زمين بسته به موقعيت آن و اينكه در 
بافت مركزي شهر يا حاشيه و اطراف شهرك ها باشد متفاوت است، ولي با 

حذف آن مي توان به خانه دار شدن كارگران كمك كرد.
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