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دیروز تعدادی از یارانه نگرفته ها 

یارانه
جلوی سازمان هدفمندی یارانه ها 
تجمع کردند تا شاید سازمانی که 
عنوان یارانه را یدک می کشد، مشکلشان را حل 
کند؛ اما تنها پاسخی که به این جماعت داده شد 
این بود که متولی شناسایی یارانه بگیران وزارت 
کار است و اگر کسی اعتراض دارد باید به سایت 
اعالمی این وزارتخانه مراجعه کند. سامانه ای که 
البته تا لحظه تنظیم این گــزارش، هم اختالل 
داشت و هم امکان »درخواست بررسی مجدد« در 

آن حذف شده بود.
به گزارش همشهری، طرح اصالح نظام یارانه ای از 
2روز پیش با واریز یارانه 300و 400هزار تومانی 
به حســاب 72میلیون نفــر از یارانه بگیران آغاز 
شد؛ اما به دلیل نبود اطالع رسانی پیش از اجرا و 
همچنین ناهماهنگی   متولیان امر نسبت به تأمین 
زیرســاخت های نرم افزاری برای پاسخگویی به 
مشکالت مردم، بازهم بخشی از جامعه غافلگیر 

شده است.  

ابهاماتحذفیارانهها
جمعیتی که دیروز پرسان پرسان خود را به خیابان 
فلسطین پالک 485رســانده بودند، یک سؤال 
مشترک درباره حذف یارانه خود داشتند؛ براساس 
چه معیــاری یارانه آنها حذف شــده درحالی که 
دوستان، همکاران و همسایگانشان واجد دریافت 
یارانه شناخته شده اند؟ وزارت کار به عنوان متولی 
پایش اطالعات جامعه و تهیه فهرست مشموالن 
یارانه، چندین بار اعالم کرده با استفاده از داده های 
تجمیعی در بانــک اطالعات رفاهــی ایرانیان و 
براســاس اطالعات بیمه، خودرو، ملک، ســفر 
خارجی، حساب های بانکی و.. نسبت به سنجش 
توانایی مالی افراد و تعییــن دهک درآمدی آنها 

اقدام می کند و در حذف یا برقرار کردن یارانه افراد 
هیچ نقش مستقیمی ندارد؛ اما نکته این جاست 
که اطالعات این بانک اطالعاتی براســاس قانون 
هر 6ماه یک بار به روزرســانی می شود و به همین 
واســطه بخشــی از تغییرات مالی خانوارها را با 
تأخیر منعکس می کند. مثاًل ممکن است فردی 
در 6ماه نخست سال قبل مالک خودرو، مسکن و 
یک شغل بوده و اکنون هیچ کدام از این 3را ندارد؛ 
اما همچنان از منظر بانک اطالعاتی رفاهی ایرانیان 
واجد شرایط حذف یارانه نقدی باشد. همچنین 
این احتمال وجود دارد که فردی بنا به شــغل و 
حرفه خود، در سال های اخیر چند سفر خارجی 
در قالب مأموریت داشــته و اینک همین مسئله 

به بهانه ای برای حذف یارانه اش بدل شده باشد.
 نکته دیگر اینکه برخی افراد در طبقه متوســط 
جامعه، عماًل زندگی خود را در سطح یک شهروند 
معمولی می داننــد و هیچ دلیلی به ذهن شــان 
نمی رسد که در سامانه حمایت وزارت کار مشمول 
دریافت یارانه محسوب نشوند. سؤال اصلی افرادی 
که از دریافت یارانه جدید بازمانده اند این است که 
اگر آنها جزو دهک دهم جامعه هســتند و نباید 
این یارانه را دریافت کنند، پس آن پول دارهایی 
که در کشور جوالن می دهند در چه دهکی قرار 
می گیرند و وضع معیشتی آن 72میلیون نفری که 
مشمول دریافت یارانه محسوب شده اند چقدر از 

این شهروندان معمولی غیرمشمول بدتر است؟

راههایاعتراض
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی دیروز در 
اطالعیه ای از راه اندازی شــماره های پاسخگویی 
بــرای رفــع دغدغه هــای مــردم درخصوص 
موضوع مردمی ســازی  و توزیع عادالنه یارانه ها 
به شــرح زیر خبر داد و اعالم کــرد: افرادی که 

به هر نحوی از ســال ۹3 به بعد بــرای یارانه ها 
ثبت نام نکرده یا از قلم افتاده بودند، الزم اســت 
در ســامانه ای که ســازمان هدفمندی یارانه ها 
در دســترس قرار خواهد داد ثبت نــام کنند. بر 
این اســاس، جامانــدگان یارانه باید تــا زمان 
 رونمایی از ســایت ثبت نام ســازمان هدفمندی

صبر کنند.
نکته دیگــری کــه در ایــن اطالعیــه مطرح 
شــده این اســت که؛ اگر افرادی به هر نحوه به 
دهک بندی خود اعتراض دارند می توانند اعتراض 
خود را از طریق ســامانه جامع رفــاه ایرانیان در 
 وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی به آدرس
 https://hemayat.mcls.gov.ir  ثبت کنند 
تا اطالعات مربوط به شــرایط مالی و دارایی آنها 
دوباره بازبینی شود که در این صورت، اگر اطالعات 
اعالمی آنها تأیید شود، یارانه آنها جبران خواهد 
شــد. البته این ســامانه از 2روز پیش با اختالل 
مواجه بــود و به گفته منابــع آگاه در وزارت کار، 
کارشناسان در حال برطرف کردن مشکالت آن 
بودند، اما از دیروز این ســامانه در حالی باز شد 
که فقط وضعیت مشمول بودن یا نبودن یارانه و 
میانگین درآمد و برداشت خانوار را نشان می دهد و 
دراصل امکانی برای ثبت درخواست بازبینی ندارد. 
این در حالی اســت که صبح دیروز گفته می شد 
این سامانه با اصالح معیارهای دهک بندی آماده 
کار شــده و معترضان یارانه به راحتی می توانند 
از این مســیر اعتراض خود را ثبــت کنند. حتی 
کارکنان سازمان هدفمندی نیز با ارائه برگه هایی 
به معترضان حذف یارانه حاضر در روبه روی این 
سازمان، آنها را به اســتفاده از این سامانه ترغیب 

می کردند.
نکته دیگــری که در اطالعیــه وزارت کار وجود 
دارد این اســت که؛ این وزارتخانه شــماره تلفن 

02۱636۹ و شــماره گویای 0۹20000636۹ 
را برای پاسخگویی به ســؤاالت مردم در زمینه 
یارانه معرفی کرده و از افراد خواســته است که 
مشــکالت یارانه ای خود را از طریق این خطوط 

تلفن پیگیری کنند.

اعتمادسازیدرمردمبااطالعرسانی
افرادی که مشمول دریافت یارانه نیستند و برای 
رسیدگی به اعتراض خود وارد سامانه جامع رفاه 
ایرانیــان در وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
 https://hemayat.mcls.gov.ir به نشــانی
می شــوند، اطالعاتی در مورد شاخص های مالی 
خود می بیننــد. در برخی مــوارد در  ارقام ثبت 
شده به عنوان برداشتی یک خانوار در این سامانه 
گاهی به چند برابر میزان دریافتی و درآمد خانوار 
می رسد؛ درحالی که یک خانوار معمولی به ندرت 
می تواند در میان مدت بــا چنین دخل وخرجی 
پیش برود. در چنین مواردی مــی توان به ثبت 

اعتراض در سامانه اقدام کرد.
یکی از پرســش هایی که دیروز در تجمع مردم 
در ســازمان هدفمندی یارانه ها مطرح شد این 
بود که اگر ارقام اعالم شــده در ســایت حمایت 
واقعی اســت، چرا امکان مشــاهده جزئیات آن 
برای مردم مقدور نیست و برای ثبت درخواست 
بازبینی هم تعهدی از مردم گرفته می شود که اگر 
درآمد آنها از مبلغ مشخصی باالتر بود، اطالعات 
آنها به ســازمان امور مالیاتی و... ارسال می شود؟ 
حقیقت ماجرا این است که دولت سیزدهم، خود 
را مکلف به همراهی با مردم و اطالع رسانی دقیق 
و شفاف به آنها می داند. دولت این پیام را داده که 
 جاماندگان از یارانه نگران نشوند ومطمئن باشند
 که به همــه اعتــراض هــای آنها در ســامانه

رسیدگی می شود. 

جاماندگان یارانه  نگران نباشند
همشهری از تجمع حذف شدگان یارانه مقابل سازمان هدفمندی گزارش می دهد

قیمت هر دالر آمریکا دیروز با 2/2درصد رشد در مرز 30هزار تومان قرار گرفت
نوسان دوباره در بازار ارز

روند صعــودی قیمت دالر دیروز بــرای چندمین روز 

ارز
متوالی ادامه یافت و قیمت هر دالرآمریکا دست کم با 
2.2درصد رشد به مرز 30هزار تومان رسید. همزمان با 
این رویداد علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد: ذخایر 
اسکناس ارزی به بیشترین رقم در تاریخ رسیده است. او وعده داد: التهاب 

بازار ارز فروکش می کند.
به گزارش همشــهری، از ابتدای هفته جاری ســرعت رشد قیمت ها 
در بازار ارز افزایش یافته به طوری که در همیــن مدت قیمت هر دالر 
آمریکا 4.5درصد رشــد کرده است. ســرعت این روند صعودی ظرف 
2روز گذشــته افزایش یافته، دیروز قیمت هر دالر آمریکا با2.2 درصد 
افزایش به 2۹هزارو ۹00تومان رسید. هرچند که ظهر دیروز قیمت هر 
دالر آمریکا حتی از مرز 30هزار تومان هم فراتر رفت اما درآن محدوده 
تثبیت نشد. 30هزار تومان نوعی مرز روانی برای قیمت دالر محسوب 
می شود و عبور قیمت از این محدوده می تواند به رشد بیشتر قیمت ارز 
منجر شود. آمار ها نشان می دهد روند صعودی فعلی در بازار ارز درست 
از ۱5اسفند سال قبل آغاز شده، در این مدت قیمت هر دالر ۱7درصد 
افزایش یافته است. هم گام با رشد قیمت دالر دیروز قیمت هر سکه هم 
با یک صعود افراطی 400هزار تومان افزایش یافته و به رقم ۱4میلیون 
تومان رسید. قیمت هر مثقال طال هم دیروز با ۱.۹درصد افزایش مواجه 
شد و به 5میلیون و 8۱7هزار تومان رســید. به دنبال رشد قیمت دالر   
پلیس امنیت اقتصادی اعالم کرد که بــازار ارز را تحت رصد دارد و طی 
انجام چند عملیات، تعدادی از قاچاقچیان ارز را دستگیر و ارز این دسته 
افراد را مصادره کرده است. به نظر می رسد یکی از دالیل رشد قیمت دالر 

افزایش انتظارات تورمی نسبت به آینده است زیرا طبق گفته رئیس کل 
بانک مرکزی وضع ذخایر ارزی که یک عامل تعیین کننده برای قیمت 

دالر محسوب می شود، مناسب است.

وضعذخایرارزی
دیروز همزمان با تداوم روند فزایند نرخ ارز، علی صالح آبادی، رئیس کل 
بانک مرکزی از رکوردشکنی آمار ذخایر اسکناس ارزی سخن گفت و 
وعده داد: التهابی که در بازار آزاد ارز اتفاق افتــاده به زودی التیام پیدا 

می کند و آثار روانی ایجاد شده کاهش می یابد.
او با بیان اینکه نرخ واقعی ارز پایین تر از نرخ فعلی بازار آزاد است ادامه 
داد: در وضعیت جدید تامین ارز بهتر خواهد شــد و نیاز به اســکناس 
به طور کامل در بازار متشکل ارز تامین می شــود. او افزود: امسال برای 
ثبت سفارش واردات در سامانه نیما 4.3میلیارد دالر معامله شده است. 
عالوه بر آن 4میلیارد دالر هم برای تامین کاالهای اساسی در سال جاری 
اختصاص یافته که شامل یک میلیارد دالر برای دارو و 3میلیارد دالر برای 
کاالهای اساسی است. به گفته او در مجموع در سال جاری 8.3میلیارد 

دالر ارز برای واردات تامین شده است.

عواملاثرگذاربرقیمتارز
تحلیلگران می گویند درشــرایط فعلی صرف نظر از مذاکرات هسته ای 
که می تواند در آینده قیمت ارز تأثیر داشــته باشــد، رشد نقدینگی و 
چشم اندازهای تورمی می تواند یک عامل تعیین کننده بر روند قیمت 
ارز باشد. روزبه شریعتی کارشــناس بازار های مالی در این باره توضیح 

می دهد: با توجه به میزان کســری بودجه دولــت، حجم نقدینگی در 
پایان سال آینده به 6400همت)هزار میلیارد تومان( خواهد رسید. در 
این شرایط تبدیل شبه پول به پول سرعت می گیرد و مردم برای فرار از 
تورم، نقدینگی را وارد بازارهای مختلف می کنند و این موضوع روی تورم 
و قیمت ارز تأثیر دارد. حجت قندی اقتصــاددان در این باره می گوید: 
عواملی که در شرایط فعلی بر قیمت ارز اثر دارند شامل 2 دسته عوامل 
خارجی و داخلی هستند؛ دسته نخست متأثر از درآمدهای ارزی کشور 
و دسته دوم شامل سیاست های دولت در رابطه با بازار ارز و تجارت است. 
اصغر سمیعی، رئیس اسبق کانون صرافان نیز پیش از این درباره قیمت 
دالر در سال جاری گفته بود: اگر اساس را علم اقتصاد و نرخ های موجود 
درباره تورم و بهره و بیکاری در کشــور و تفاوت آن با کشورهای حوزه 
دالر درنظر بگیریم، می توانیم نرخ دالر برای سال جاری را حدود 35هزار 

تومان برآورد کنیم. 
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قیمتجدیدکاالهایاساسی
فهرست های دست به دست شده در فضای مجازی از 

قیمت جدید کاالهای اساسی، واکنش  مقامات دولتی و 
صنفی را به همراه داشت

ساعاتی پس از واریز یارانه معیشتی فهرستی از تغییرات قیمت 
لبنیات، مرغ، تخم مرغ و روغن در فضای مجازی دست به دست 
شد. فهرست منتشر شده، قیمت هر شانه تخم مرغ 30عددی 
را ۹8هزار تومــان، مرغ را کیلویی 64هزار تومان، روغن ســویا 
یک لیتری را 52هزار تومان و شیر پاستوریزه ۱.5درصد چربی 
را ۱۹هزار تومان نشــان می داد؛ رقم هایی کــه از جهش 50تا 
۱00درصدی قیمت این کاالها حکایت داشت. همزمان یکی از 
شرکت های تولیدکننده نوشیدنی نیز با انتشار فهرستی از قیمت 
جدید تولید محصوالت خود شــامل دوغ و دیگر نوشیدنی های 
گازدار، از افزایش 30تا 67درصدی قیمت تولید این محصوالت 
خبر داد. همچنین، خبر موافقت وزارت جهادکشاورزی با افزایش 
بیش از 2برابری قیمت شیر خام در سایت های خبری منعکس 

شد که به نگرانی ها درباره جهش قیمت لبنیات دامن زد.
بر این اســاس نهادهای ذیربط موافقــت کردند قیمت هر لیتر 
شــیر خام از 6.400تومان، بــه ۱2.800و بــه روایتی دیگر به 
۱3هزار تومان افزایش یابد تا افزایش هزینه های تولیدکنندگان 
ناشی از رشــد قیمت خرید نهاده ها جبران شود. یک ماه پیش 
و به دنبال زمزمه های افزایش 2برابری قیمت شیر خام، صنایع 
لبنی اعالم کرده بودند با توجه به وابستگی 70درصدي هزینه 
تولید محصوالت لبنی به نرخ شیر خام، چنین تغییری در زمینه 
قیمت مهم ترین ماده اولیه مورد نیاز آنها، قیمت محصوالت لبنی 
را بین 70تا 80درصد افزایش خواهد داد. انتشار این فهرست های 
تأیید نشده، واکنش های مختلفی را موجب شد و موجی از تأیید و 

تکذیب ها را به همراه داشت.

تأییدوتکذیبهایمقاماتدولتی
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی روز گذشته 
در واکنش به فهرست های منتشر شده از تغییرات قیمت کاالهای 
اساسي گفت: مردم به شــایعات توجه نکرده و هرچیزی را که 
در فضای مجازی می بینند باور نکنند زیرا احتمال کذب بودن 
آن وجود دارد. محمد قربانی افزود: قیمت شــیرخام را شورای 
قیمت گذاری وزارت جهادکشــاورزی تعیین می کند. تا امروز 
جلسه ای در این خصوص برگزار نشــده و قیمت مصوب سایر 
محصوالت پروتئینی نیز تغییری نداشته است. همزمان، وزیر 
جهادکشاورزی با تأکید بر اینکه هیچ کمبودی در تامین کاالهای 
اساسی نداریم از تولید مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات به اندازه 
کافی خبر داد. سیدجواد ساداتی نژاد شایعات کمبود روغن در 
فروشگاه ها را نیز رد کرد و گفت: به هیچ عنوان در تامین روغن 
مشکلی نداریم و اگر بعضی از قفسه های فروشگاه ها خالی از روغن 
است به این دلیل است که برخی هموطنان فکر می کنند ممکن 
است کمبودی در کاالها باشد و مازاد بر نیاز خود خرید می کنند. 
وزیر کشور نیز جزو مقاماتی بود که تغییر قیمت ها را تکذیب کرد. 
احمد وحیدی در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره تغییر قیمت 
برخی اقالم اعالم کرد: تصمیم گیری درباره قیمت اقالم به سازمان 
حمایت از مصرف کننده و تصویب ستاد تنظیم بازار برمی گردد و 
تا االن هیچ مصوبه ای برای گرانی اقالم ازجمله مرغ و تخم مرغ 
نداشــته ایم. برخی مقامات صنفی نیز تغییر قیمت در کاالهای 

مربوط به صنف خود را رد کردند. 
منصور پوریان، رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور با بیان 
اینکه افزایشــی در قیمت گوشــت قرمز نداریم، گفت: برخی 
سایت ها و مراکز عرضه به دنبال گرانفروشی گوشت قرمز هستند 
که باید مورد پیگیری دستگاه های نظارتی قرار بگیرند. مشاهدات 
خبرنگاران همشهری هم نشان می دهد در سوپرمارکت ها نیز 
افزایش قیمتی از جنس فهرســت های اعالمی در کار نبوده و 
اگرچه ویزیتورها از افزایش قیمت در هفته های آینده خبر داده اند 
اما فعال قیمت لبنیات )جز در چند قلم محدود(، روغن و تخم مرغ، 

همان است که بود.
در سمت مقابل اما وزیر اقتصاد در گفته های خود تلویحا افزایش 
قیمت ها را تأیید کرد. او اگرچه به طور رسمی از میزان و درصد 
رشــد قیمت نگفت اما افزایش قیمت را اجتناب پذیر دانست. 
احسان خاندوزی روز گذشته درباره افزایش قیمت برخی کاالها 
گفت: به هرحال این اقالم، کاالهایی هستند که اقالم مشتقه دارند 
و با افزایش قیمت آنها، مشتقات آنها نیز باید به لحاظ اقتصادی 

تغییر قیمت متناسب داشته باشد. 
خاندوزی از تعییــن تکلیف قیمت این محصــوالت خبر داد و 
اضافه کرد: برای اینکه این اتفاق کنترل و مهار شود و یکباره در 
فضای روانی جامعه اضطراب ایجاد نکند، از پیش وزارت صمت 
یعنی سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده مکلف شده 
است هم برای اقالم و هم برای مشتقاتشان قیمت گذاری اعالم 
کند و نهایی شــدن قیمت اقالم کاالهای اساسی در دستور کار 
ستاد تنظیم بازار قرار دارد. درحالی که قیمت های منتشر شده 
به طور رسمی تأیید نشــده اند برخی خبرگزاری ها از توافق بر 
ســر قیمت های اعالمی خبر داده اند. فارس روز گذشته در این 
زمینه نوشت: براساس اطالعات رسیده، قرارگاه امنیت غذایی 
وزارت جهادکشاورزی ۱۹اردیبهشت با انجمن ها و اتحادیه های 
تولید، درباره قیمت کاالها مذاکره کرده و درباره این قیمت ها به 
توافق رسیده اما این قیمت ها نهایی نیست و باید در ستاد تنظیم 
بازار تصویب شود. این خبرگزاری از قول منبع آگاه خود افزود: 
قیمت هایی که در فضای مجازی می چرخد درحقیقت پیشنهاد 
وزارت جهاد در هماهنگی با انجمن هاست اما قیمت نهایی پس 
از تصویب در ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، توسط ستاد 
هدفمندی یارانه ها اعالم می شود. بر این اساس احتمال اینکه در 
قیمت هایی که در فضای مجازی می چرخد، تغییراتی ایجاد شود 
بسیار است، ضمن اینکه دولت قرار است قبل از اعمال قیمت های 
جدید، امکان برداشت یارانه را برای مردم فراهم کند. ابهام درباره 
قیمت آینده اقالم اساسی در حالی اســت که در هفته گذشته 
نیز فهرست قیمت جدید نان فانتزی بعد از تکذیب های پیاپی، 

سرانجام از دیوار فانتزی فروشی ها سر درآورد. 

فشاربهدایرهتخلف
خبر: بانک مرکــزی اعالم کــرد: در جریان رصد و 
پایش تراکنش های بانکی مشــکوک به پولشویی، 
برخی تراکنش های غیرمعمول را که هدف قانونی یا 
اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارها و قرائن 
قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معامالت غیرمجاز و 
غیرقانونی بوده اند شناسایی و ضمن مسدودکردن 

وجوه مربوط، مدیران خاطی را برکنار کرده است.
نقد:مبارزه با پولشویی که از چندسال پیش با رویکرد 
جدی تری در نظام بانکی ایران دنبال می شود، یکی از 
اتفاقات مثبتی است که هم ضامن شفافیت اقتصادی 
است و هم با محدودســازی دایره عمل شبکه های 
رانت، فساد و تخلف، از گسترش این شبکه ها و تخریب 
اقتصاد مولد از سوی آنها جلوگیری خواهد کرد؛ اما 
نکته اینجاست که اجرای قوانین مقابله با پولشویی 
اگرچه هدف مقدسی دارد اما مشکالتی برای بخش 
شفاف اقتصاد و مردم عادی به همراه داشته و بانک ها 
با این بهانه که بانک مرکزی قواعد ســختگیرانه ای 
اعمال کرده، عمل امور ساده بانکی مردم را وارد یک 
بوروکراسی پیچیده می کنند و مدارک و مستنداتی از 
آنها مطالبه می کنند که گاه در دسترس نیست. بر این 
اساس به نظر می رسد بانک مرکزی که مدیران بانکی 
را مسئول حســن اجرای قوانین مقابله با پولشویی 
می داند، بهتر است اختیاراتی هم برای تسهیل امور 
مردم عادی برای مدیران بانکی قائل شــود و تمرکز 

خود را بر تنگ تر کردن دایره تخلف قرار دهد.
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وزیرصمت:وارداتخودرو
باتصویبدولتآزادشد

وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب کلیات واردات خودرو 
در هیأت دولت پیرو پیگیری هــای این وزارتخانه خبر داد و 
گفت: جزئیات و چگونگی آیین نامه واردات خودرو به زودی 

اعالم و اطالع رسانی می شود.
وزیر صمت از تصویب کلیات آیین نامــه واردات خودرو در 
هیأت  وزیران خبــر داد و گفت: روش هــای متعدد واردات 
خودرو در آیین نامه ای که هم اکنون در مراحل نهایی تصویب 

قرار دارد، مشخص شده است.
سیدرضا فاطمی امین افزود: در شــرایط کنونی با توجه به 
اینکه تولید خودرو بسیار کمتر از تقاضای بازار است، واردات 

برای تنظیم و کنترل بازار آزاد خودرو ضروری است.
وی افزود: در آیین نامه پیشنهادی واردات خودرو به انتقال 
فناوری برای بهبود کیفیت صنعت خــودرو توجه ویژه ای 

شده است.
وزیر صمت بیان کرد: هم اکنــون خودروهای اقتصادی که 
در سبد تولید خودروســازان قرار دارند از کیفیت مناسبی 

برخوردار نبوده و تولید آنها باید متوقف شود.
فاطمی امین اضافه کــرد: تمرکز بــه واردات خودروهای 
اقتصادی در راستای تأمین این نوع خودروهاست که وضعیت 
مطلوبی در سبد محصوالت شرکت های خودروسازی داخلی 
ندارد و در راســتای حمایت از اقشــار با درآمد متوســط و 

کم درآمد جامعه است.

لزومسرمایهگذاریدرصنعتبرق
مصطفی رجبی مشــهدی، ســخنگوی 
صنعت برق می گوید: در شــرایط کنونی 
میــزان واردات نســبت بــه صــادرات 
برق چربــش دارد؛ به طوری کــه 500 تا 
600مگاوات واردات و 300 تا 400مگاوات صادرات برق داریم.

آمارها نشــان می دهد نرخ رشــد ظرفیت نیروگاهی ایران در 
دهه۹0 از 8.8درصد به 2.2درصــد کاهش یافته، در حالی  که 
میزان مصرف برق ساالنه بین 5 تا 7درصد در حال افزایش است. 
یعنی میزان نیروگاه های ساخته شده با میزان افزایش مصرف 

متناسب نیست.
کاهش عرضه برق به این دلیل اســت که روند سرمایه گذاری 
در صنعت برق در طول ســال های 87 تا ۹۹ نزولــی بوده و از 
6.5میلیارد دالر به 630میلیون دالر رســیده اســت. ریشــه 
اصلی این کاهش ســرمایه گذاری به قیمت گذاری دســتوری 
بازمی گردد. دولت برق را از نیروگاه ها می خرد و آن را در اختیار 
مصرف کننده ها می گذارد اما مبلغی که به نیروگاه ها پرداخت 
می کند کفاف هزینــه تولید را نمی دهد. در واقــع ارزان بودن 
قیمت برق موجب شــده نیروگاه ها زیان ده شوند و توان مالی 
برای ســرمایه گذاری های جدید نداشته باشــند. دولت حتی 
بدهی های خود را با تأخیر طوالنی به نیروگاه ها پرداخت می کند 
که موجب شــده حجم بدهی دولت به نیروگاه ها هم افزایش 
یابد. طبق آخرین برآوردها میزان طلب فقط ۱0نیروگاه معادل 
3۱00میلیارد تومان است و مشخص نیست دولت چه زمانی قرار 
است این بدهی را پرداخت کند. آنچه روشن است برای افزایش 
تولید برق راه حلی جز واقعی شــدن قیمت برق وجود ندارد، تا 

ساخت نیروگاه های جدید صرفه اقتصادی داشته باشد. 


