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جهش تورم و کاهش ارزش پول ملی 

گزارش
در اقتصاد اگرچه در ظاهر، شرایط را 
برای همه خانوارها به یک نحو تغییر 
می دهد، اما بســته به وضع درآمــدی و نوع دارایی 
خانوارها، می تواند نتایج متفاوتی برای آنها رقم بزند 
و خانوارهــا را بــه دهک های فقیر منتقــل کند یا 
برعکس، آنها را در فهرست دهک های پردرآمد جای 

دهد.
به گزارش همشهری، اطالعات منتشر شده از مرکز 
آمار ایران حاکی است در تنش اقتصادی اخیر یعنی 
در دوره ســال های 97 تا 99 که نرخ ارز و نرخ تورم 
با تکانه های شــدید مواجه بود، تغییرات عمده ای 
در دهک درآمــدی خانوارها به وجود آمده اســت؛ 
به گونه ای که بخش قابل توجهی از خانوارهای طبقه 
متوسط زن سرپرست یا دارای سرپرست بازنشسته، 
کارگر ساده، اجاره نشین و... به دهک  های فقیر سقوط 
کرده اند و در مقابل برخی از خانوارهای مســتقر در 
طبقه متوســط به مدد مشــاغل آزاد، دارایی های 
منقول و غیرمنقول، نرخ مشارکت اقتصادی باالتر در 
خانوار و... موفق شده اند خود را در دهک های باالی 

درآمدی بگنجانند.

نمای کلی تغییر دهک های درآمدی
نتایج تحقیقات کارشناسان مرکز آمار ایران نشان 
می دهد: خانوارهایی که در ســال 1399 نسبت به 
ســال 1397 به دهک های پایین تر انتقال یافته اند، 
عمدتا سرپرست شــاغل و اعضای با درآمد کمتری 
داشته اند؛ به گونه ای که خانوارهای دارای سرپرست 
کارگر ساده ســاختمانی و حمل ونقل مسافر سهم 
قابل توجهی از خانوارهای سقوط کرده به دهک های 
پاییــن داشــته اند. درمجموع خانوارهــای دارای 
سرپرستان با ســواد کمتر و تحصیالت پایین تر از 
شانس بیشتری برای سقوط به دهک های پایین تر 
برخوردار بوده اند و خانوارهای دارای سرپرســتان 
با درآمد بدون کار )بازنشســته و مستمری بگیر( و 
خانه دار نیز بیشتر دچار سقوط به دهک های پایین تر 
شده اند. در میان خانوارهایی که در سال 99 نسبت 
به ســال 97 به دهک های پایین درآمدی ســقوط 
کرده اند، حضور خانوارهای دارای سرپرســتان زن 
و بی همســر، خانوارهــای دارای اعضای محصل و 
همچنین خانوارهای مســتأجر پررنگ بوده است. 
به عبارت دیگر، می توان برآورد کرد هزینه تحصیل 
و تأمین مسکن در دوره اخیر تنش ارزی و تورمی، 

یک لنگر پرقدرت برای فقیر کردن خانوارها بوده و 
خانوارهای دارای ویژگی های برشمرده شده در این 
بخش، بیشتر در معرض انتقال به دهک های پایین تر 

از گذشته قرار داشته اند.

تغییرات طبقه متوسط
گزارش تحقیقــی مرکز آمار ایــران از وضع انتقال 
خانوارهای شــهری از دهک هــای درآمدی میانی 
یعنی دهک هــای چهارم، پنجم و ششــم در دوره 
زمانی 1397تا1399 نشان می دهد در سال 1399، 
معادل 25درصد از کل خانوارهایی که در سال 1397 
در این 3دهک میانی مستقر بوده اند، موفق به صعود 
به دهک های باالتر یعنــی دهک های هفتم تا دهم 
شده اند و 48درصد از خانوارها همچنان در 3دهک 
میانی باقی مانده اند و میزان تغییر درآمد آنها به قدری 
نبوده که آنها را از دهک متوســط خارج کند. نکته 
قابل توجه این است که تکانه های اقتصادی در این 
بازه زمانی، در مقابل انتقال 25درصد از خانوارهای 
شهری مســتقر در دهک های میانی به دهک های 
باالتر، 27درصد از کل خانوارهــای این محدوده را 
نیز به دهک های پایین تر و فقیر منتقل کرده است. 
به عبارت دیگر، تعداد بازنــدگان تنش های ارزی و 
تورمی بیشتر از تعداد برندگان این رخداد اقتصادی 
بوده است. در مورد خانوارهای روستایی نیز همین 
رویه تکرار شده؛ اما برآیند نهایی آن به گونه ای بوده 
که تعداد خانوارهای ارتقا یافته از دهک های میانی 
به دهک های باالی درآمدی بیشــتر از خانوارهای 
سقوط کرده از دهک های میانی به دهک های فقیر 
بوده اســت. طبق آمار، به طور میانگین از مجموع 
خانوارهای روستایی که در سال 1397 در 3دهک 
میانی قرار داشته اند، در سال 1399، معادل 49درصد 
همچنان در این محدوده باقی مانده  اند، 24درصد 

به دهک های پایین تر ســقوط کرده و 27درصد به 
دهک های باالتر راه یافته اند.

شروط پایداری خانوارها در دهک های میانی
براســاس آمار، خانوارهایی که در ســال 1397 در 
3دهک میانی چهارم، پنجم و ششم قرار داشته اند، 
برای حفظ جایگاه خود نیازمند رشــد 28درصدی 
درآمد در ســال 1397 و جهش 74درصدی درآمد 
در ســال 1399 بوده اند؛ به عبارت دیگــر، هرکدام 
از خانوارهای مســتقر در این 3دهــک میانی که 
درآمد ســال 1398 آنها کمتر از 28درصد نسبت 
به سال 1397 رشــد کرده و میزان افزایش درآمد 
ســال 1399 آنها نیز نسبت به ســال 1397 کمتر 
از 74درصد اســت، به دهک های پایین تر ســقوط 
کرده اند و خانوارهایی که رشد درآمد آنها در این دو 
بازه زمانی باالتر از 28 و 74درصد بوده، وارد فهرست 
خانوارهای مستقر در دهک های باالتر شده اند. نتایج 
تحقیقات نشان می دهد: جریان انتقال خانوارها در 
همه دهک های پایین، میانی و باال وجود داشــته و 
تکانه های اقتصادی سال های 1397 تا 1399 لزوما 
به فقیرتر شــدن خانوارهای فقیر یا پولدارتر شدن 
خانوارهای ثروتمند منجر نشده است اما طبق آمار، 
در شــرایطی که 34درصد از خانوارهای دهک اول 
درآمدی )فقیرترین( در ســال 1397 به دهک های 
باالتر در سال 1399 راه یافته اند، معادل 38درصد 
خانوارهای دهک دهم درآمدی )ثروتمندترین( به 
دهک های پایین تر سقوط کرده اند. به عبارت دیگر، 
تأثیر تکانه های اقتصــادی بر نزول جایگاه درآمدی 
خانوارها نســبت به ارتقای این جایگاه بیشتر بوده 

است.

فشار بر شاغالن فقیر
بررســی خانوارهای ســقوط کرده بــه دهک های 
پایین تر، به تفکیک شغل و محل فعالیت سرپرستان 
مــزد و حقوق بگیــر، نشــان می دهــد 19درصد 
سرپرســتان این خانوارها در شغل کارگران ساده و 
8درصد از آنها در شغل کارکنان فروشگاه ها مشغول 
بوده اند. در مورد محل فعالیت سرپرستان خانوارهایی 
که به دهک پایین  تر ســقوط کرده انــد نیز آمارها 
حاکی از این است که 18درصد این افراد در بخش 
ســاختمان مزد و حقوق بگیر بوده اند و 41درصد از 
آنها در مشاغل رانندگی خودروهای سواری، تاکسی 
و وانت فعال بوده اند. همچنین بررسی وضع فعالیت 

سرپرســتان خانوارهایی که در سال 1399 نسبت 
به ســال 1397 به دهک های باالتر صعود کرده اند، 
نشان می دهد 12درصد سرپرســتان این خانوارها 
در بخش ســاخت بنا مزد و حقوق بگیــر بوده اند، 
10درصد در سازمان ها و اداره های مرتبط با انتظام 
بنگاه های اقتصادی و 8درصد در فعالیت های دفاعی 
اشتغال داشته اند. از منظر نوع شــغل این دسته از 
سرپرستان خانوار، 14درصد در مزد و حقوق بگیری 
امور عمومی، دفتری و اداری و 32درصد در مشاغل 
آزاد مغازه داری و سرپرست فروشگاه فعال بوده اند. 
این آمارها تا حدودی نشان دهنده توزیع ناعادالنه 
ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی میان ارکان آن 
است به گونه ای که 8درصد از خانوارهای سقوط کرده 
به دهک های فقیر دارای سرپرست شاغل به عنوان 
کارکنان فروشگاه ها بوده اند درحالی که سرپرستان 
32درصــد خانوارهای صعود کــرده به دهک های 
باالتر را مغازه داران و سرپرستان فروشگاه ها تشکیل 

می دهند.

نقش خانه و خودرو در دهک بندی
یکــی از یافته هــای تحقیق مرکــز آمار ایــران از 
تغییرات دهک های درآمــدی در دوره تنش های 
اقتصادی 1397 تا 1399 این اســت که 73درصد 
خانوارهای صعود کــرده از دهک هــای میانی به 
دهک  های باالتر دارای مســکن ملکی و 21درصد 
مستأجر بوده اند درحالی که خانوارهای سقوط کرده 
به دهک های پایین تر، 63درصد مالک و 26درصد 
مستأجر هستند. همچنین بررســی تغییر دهک 
درآمدی خانوارها براساس 2 کاالی خودرو و ماشین 
ظرفشــویی به عنوان کاالهای متمایزکننده سطح 
درآمدی حاکی از این است که 64درصد خانوارهایی 
که در سال 1399 به دهک باالتر از 1397رسیده اند، 
دارای خودرو بوده و فقط 1.5درصد آنها ماشــین 
ظرفشــویي داشــته اند درحالی که فقط 46درصد 
خانوارهای سقوط کرده به دهک های پایین درآمدی 
دارای خودروی شخصی بوده اند و هیچ کدام ماشین 
ظرفشــویی نداشــته اند. به نظر می رسد تکانه های 
قیمت خودرو در سال های اخیر به قدری شدید بوده 
که در تغییر دهک درآمدی خانوارها نیز مؤثر است و 
احتماال تقاضای چندین میلیونی مردم برای شرکت 
در قرعه کشــی خرید خودرو نیز یکی از نشانه های 
خرید ایــن کاال در تغییر جایگاه خانــوار در دهک 

درآمدی باشد.

برندگان و بازندگان تنش ارزی و تورمی
بررسی تغییر دهک درآمدی خانوارها در تکانه های اقتصادی 4سال اخیر

همشهری از تالش مشترک دولت و مردم گزارش می دهد

6راهعبورازبیبرقی
وضعیت شبکه برق هنوز پایدار است اما با ادامه 

انرژی
روند فعلی مصرف انتظار می رود که این وضع 
ناپایــدار شــود و گزینــه خاموشــی های 
برنامه ریزی شده روی میز تصمیم گیران قرار گیرد. البته تالش 
مشــترک دولت و مردم می تواند راه عبور از بی برقی را هموار 
سازد. وزارت نیرو در آستانه فصل گرم، برنامه های دولت های 
گذشته را با ایجاد تغییراتی در دستور کار قرار داده و مهم ترین 
تغییر برای عبور از تنگنای خاموشی، تغییر ساعت کار ادارات 
است که پیش از این تکذیب شده بود اما علی اکبر محرابیان با 
تأیید این خبر اعالم کرد: در طول تیر و مرداد امســال ادارات 

زودتر باز و بسته می شود.
به گزارش همشــهری، با رشــد 10درصدی مصــرف برق و 
تالش  هــای صورت گرفته برای افزایش ظرفیــت  نیروگاه ها، 
وزارت نیرو تأیید کرده ناترازی بین تولید و مصرف برق امسال 
هم وجود دارد. این وزارتخانه  6راه را برای عبور دولت و مردم 
از وضعیت بی برقی تدارک دیده است. آیا این 6برنامه می تواند 
وضع پایدار اما شــکننده صنعت برق را از خطر خاموشی در 

امان نگه دارد؟

ناترازی شبکه برق
شبکه برق در تابستان سال گذشته با 10هزار مگاوات کسری 
مواجه بود، دولت قول داده بود 6هزار مگاوات کســری را در 
تابستان امســال جبران کند اما علی اکبر محرابیان می گوید: 
تاکنون فقط بخشــی از این وعده عملی شــده و اگرچه این 
ناترازی نسبت به سال قبل کمتر شده است، اما با توجه به رشد 
ساالنه مصرف کماکان با ناترازی مواجهیم. طبق این گزارش 

درصورت همراهی نکردن مصرف کنندگان با وزارت نیرو، شبکه 
برق کشور در وضعیت اضطرار قرار می گیرد و به دلیل کاهش 
میزان تولید برق نیروگاه های برقابی ناشی از کاهش ورودی آب 
پشت سدها، ممکن است فشار بر نیروگاه های حرارتی بیشتر 
شود و برخی از این نیروگاه ها از مدار تولید خارج شود. با این 
حساب، خطر بی برقی و خاموشی در 2ماه آینده را از هم اکنون 

باید جدی گرفت.

برنامه های دولت برای عبور از بی برقی 
کاهش مصــرف ادارات: همــه ادارات دولتی و  نهادهای عمومی باید در ساعت اداری 30درصد و در 1
ساعت غیراداری 60درصد از مصرف خود را کم کنند. در غیر 
این صورت برق آنها آن هم در ساعت اوج مصرف قطع می شود.

کار ادارات تکذیب شده بود اما وزیر نیرو آن را تأیید و 2 تغییر ساعت کار: هرچند پیش از این تغییر ساعت 
اعالم کرد: ساعت کاری ادارات در تیر و مرداد تغییر می کند و 
احتماال ساعات شروع کار به صبح زود منتقل شود، از طرفی 
ادارات زودتر تعطیل می شود و به این ترتیب مصارف بخش 
اداری و ســاعت های اوج بار مصرف به شــدت کاهش پیدا 

می کند.
تغییر در تولید صنایع: وزیر نیرو مي گوید: اگرچه  محدودیت نسبت به سال قبل بسیار کمتر است، اما 3
قرار شده در واحدهای صنعتی بزرگ محدودیت برق  با دوره 
تعطیالت تابستانی و تعمیرات اساسی همزمان شود تا لطمه ای 
به فعالیت آنها وارد نشود، از سوی دیگر از مدیران شهرک های 
صنعتی و واحدهای فعال در این شــهرک ها خواسته شده تا 
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در میان خانوارهایی که در سال 1399 
نســبت بــه ســال 1397 بــه دهک های 
پایین تر ســقوط کرده انــد، خانوارهای 
ســاده  کارگــر  سرپرســت  دارای 
ســاختمانی و حمل ونقل مسافر سهم 

قابل توجهی داشته اند

 به گفته وزیر نیرو ساعت کاری ادارات در تیر 

و مرداد امســال با هدف کاهش مصرف برق 

تغییر می کند
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چرا هندوانه بیش از گندم مورد 
اقبال کشاورزان ایرانی قرار گرفت؟

هندوانه یکــی از محبوب ترین محصــوالت جالیزی، میوه ای  
گرمسیری و نیمه گرمسیری اســت که به 60 تا 120 لیتر آب 
در هفته، نور خورشــید و دمای باالتر از 25درجه سانتی گراد 
نیاز دارد. گرما دوست بودن هندوانه، استان های جنوبی کشور  
همچون خوزستان، هرمزگان، بوشهر، کرمان، فارس و سیستان 
و بلوچســتان را به یکی از مســتعدترین مناطق جهان برای 
کشت این محصول تبدیل کرده است. از طرفی 95درصد حجم 
هندوانه از آب تشکیل شده، بنابراین طبیعی است که آب جایگاه 

مهمی در تولید آن داشته باشد.
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( هندوانه را گیاهی 
با نیاز آبی متوســط معرفی می کند. برای تولید یک کیلوگرم 
هندوانه بســته به شــرایط اقلیمی، بافت خاک و ارقام مورد 
استفاده 400-200 لیتر آب مورد نیاز است. به همین ترتیب 
برای تولید یک هنداونه 10کیلویی 4هــزار لیتر آب مصرف 
می شــود. البته مسئوالن وزارت جهادکشــاورزی در توضیح 
این موضوع می گوینــد؛ آب مورد نیاز بــرای آبیاری اراضی 
زیرکشــت هندوانه، عموما از محل منابع آب شور و لب شور 

تامین می شود.
آب زه کشی، پســاب، آب های شور و لب شــور ازجمله منابع 
آب های نامتعارف به شمار می آیند. هرچند استفاده از آب های 
نامتعارف و با کیفیت پایین یکــی از راهبردهای پیش رو  برای 
مقابله با کمبود آب در بخش کشاورزی است، با این حال آب های 
لب شور عمدتا در مصب رودخانه ها و سفره های آب زیرزمینی 
عمیق یافت می شوند. هرچه برداشــت از آبخوان ها عمیق تر و 
نامتعارف تر باشد، امالح و شوری آب بالطبع بیشتر خواهد شد. 
از سوی دیگر، در صادرات بحث کیفیت محصول مطرح است. 
گاهی بســته به ارقام گیاهان زراعی، آبیاری در سطوح باالی 
شوری کارایی نداشته و بازارپسندی محصول را کاهش می دهد، 

بنابراین از لحاظ اقتصادی هم مقرون به صرفه نیست.
ایران عالوه بر محدودیــت منابع آبی، به خصــوص در حوزه 
منابع آب زیرزمینی، با کاهش میزان بارندگی )خشکســالی  
هواشناســی( و افزایش میزان تقاضا برای آب )خشکســالی 
اقتصادی- اجتماعی( نیز روبه رو بوده است. این در حالی است 
که ایران، هم اکنون چهارمیــن تولید کننده بزرگ هندوانه در 
جهان است و پیش  تر هم در جایگاه سوم و ششم تولید هندوانه 
در جهان ایســتاده بود. به همین دلیل کشت این محصول در 
کشور، همواره محل شبهه و اختالف نظر میان کارشناسان حوزه 
آب، اقتصاد و کشاورزی بوده است. به عنوان مثال، کارشناسان 
کشاورزی با تکیه بر شاخص  هایی چون »نیاز آبی«، »عملکرد 
محصول« و »ارزآوری« قابل توجه، کشت هندوانه را مطلوب 

ارزیابی می کنند.
در مقابل، کارشناســان حوزه آب و اقتصاد بــه »ارزش آب« 
اشــاره کرده و صادرات هندوانه را معادل به تاراج رفتن ذخایر 
ارزشمند آب های زیرزمینی می دانند. در میان بحث و جدل ها 
درباره هندوانه، عده ای دیگر از کارشناسان هم، بی توجهی به 
کشت گندم به عنوان یکی از مهم ترین ارکان امنیت غذایی را 
مورد انتقاد قرار می دهند. همه این  بحث ها در حالی است که 
گزارش ارزیابی جامع توان اراضی ایران برای کشاورزی پایدار، 
پروژه ایران2040، به صراحــت اعالم می کند گندم محصولی 
استراتژیک و کشت آن ضروری و هندوانه محصولی جالیزی با 

ارزآوری باال برای کشور است.
حال چرا هندوانــه بیش از گندم مورد اقبال کشــاورزان قرار 
گرفته اســت؟ این موضوع دالیل بسیاری دارد اما از مهم ترین 
آنها می توان بــه پایین بودن قیمت خریــد تضمینی گندم از 
کشاورزان در چند سال گذشته، عملکرد 4تنی گندم در مقایسه 
با عملکرد 40تنی هندوانه، نگرش سودجویانه مالکان اراضی و 

نادیده گرفتن ارزش آب و خاک اشاره کرد.
چین، برزیل و ترکیه نیز به ترتیب در جایگاه اول تولید هندوانه 
در جهان قرار گرفته اند. آیا کشت هندوانه در این کشورها هم 
جنجال برانگیز و مورد اختالف نظر بوده است؟ قبل از هر پاسخی 
باید این نکته را مدنظر قرار داد که چین، برزیل و ترکیه از لحاظ 
منابع آبی به خصوص آب های ســطحی، در گروه کشورهای 
به نسبت پر آب قرار گرفته و قطب کشاورزی در جهان محسوب 
می شــوند. طبق آمار موجود، ایران سال گذشته 465هزار تن 
هندوانه به ارزش 95میلیون دالر به عراق صادر کرده اســت. 
امارات، عمان، روسیه و ترکیه در جایگاه بعدی واردات هندوانه 
از ایران قــرار گرفته اند. حضور ترکیه در میــان وارد کنندگان 
هندوانه از ایران قابل تامل است. به نظر می رسد شرایط اقلیمی 
پیش روی جهان و بهبود وضع منابع آبی ازجمله دالیلی هستند 
که ســبب شــد ترکیه با واردات 55هزار تن هندوانه از ایران، 
صادرات آب مجازی خــود را تا حدودی کاهــش دهد. برای 
درک بهتر موضوع، آشنایی با شاخص قدرتمندتری به نام »آب 

پنهان« ضروری است.
آب پنهان یا به اصطالح آب مجازی یکی از مفاهیم قابل تامل 
در اقتصاد آب اســت. با این حال، در مقایسه با شاخص  هایی 
چون نیاز آبی یا طول دوره رشــد یا عملکــرد محصول کمتر 
مورد بحث کارشناسان قرار گرفته اســت. آب پنهان به عنوان 
شــاخصی قدرتمند می تواند تعیین کند کــه تولید چه نوع 
محصول، خدمات یا فرایندی در چه مقیاسی برای یک منطقه 
مطلوب یا نامطلوبند. از این رو، لزوم توجه به شاخص آب پنهان 
یا آب مجازی و بازنگــری در برنامه ریزی  منابع و مصارف آب و 
تغییر الگوی کشت اهمیت بسیاری دارد. ممکن است یک گیاه 
مانند هندوانه نیاز آبی متوسطی داشته باشد، اما سطح وسیعی 
از اراضی یک اقلیــم بحران زده در تمام طول ســال و با هدف 
به دست آوردن بازارهای صادراتی و نه تامین نیازهای داخلی به 
زیرکشت  برود. در این صورت، ارزش اقتصادی محصول دیگر با 

ارزش آب و خاک قابل مقایسه نیست.
ســفره های آب زیرزمینی ذخایر آبی ارزشمندی هستند که 
بهره برداری از آنها باید متناســب با ظرفیت آبخوان ها صورت 
پذیرد. هرگاه الگوی بهره برداری از منابع ملی از حدود قوانین و 
کنترل خارج شود، وقوع تراژدی منابع مشترک اجتناب ناپذیر 
خواهد بود. از آنجا که عمده آب مورد نیاز بخش کشاورزی در 
ایران از منابع آب زیرزمینی و از طریق حفر چاه تامین می شود، 
از این رو کشــت بی  رویه و مازاد یک محصول چه آن هندوانه 
باشد یا گندم، پدیده فرونشســت در بیشتر دشت های کشور 
و همچنین پیشــروی شــوری در آبخوان ها ازجمله مسائلی 
هســتند که باید در برنامه ریزی های کالن مــورد توجه قرار 
گیرد تا همزمان با افزایش بهره وری مصارف آب، اصالح الگوی 
کشت محصوالت کشاورزی و نیز تجدید نظر در سبد صادرات 

کشاورزی کشور نیز لحاظ شود.

لزوم پاسخگویی به شایعات بنزینی
علی اکبــر نژاد علی، مدیرعامل شــرکت 
ملی پخــش فرآورده های نفتــی ایران به 
صراحت می گوید: برنامــه ای برای حذف 
کارت جایگاه داران در دستور کار نیست. 
هیچ تصمیمی درخصوص ایجاد تغییر و تحول در قیمت بنزین 

اتخاذ نشده است.
شفافیت و پاسخگویی به ابهام ها و شائبه ها در شرایط حساس 
کنونی یک ضرورت ملی است. به ویژه اینکه پس از افزایش نسبی 
قیمت کاالهای خوراکی، در برخی شبکه های اجتماعی افرادی 
به انتشار شایعاتی مبنی بر احتمال افزایش قیمت بنزین اقدام 
می کنند. در این میان شلوغی برخی جایگاه های سوخت هم به 
باورپذیری شایعات افزوده اما چنان که اسداهلل قلی زاده، رئیس 
صنف جایگاه داران کشــور توضیح داده؛ به طور معمول در ایام 
تعطیل تقاضا برای مصرف بنزین افزایش می یابد و شلوغی اخیر 

هیچ ارتباطی به شایعه افزایش قیمت بنزین ندارد.
 هرچند که اصالح قیمت ها بــه جای قیمت گذاری دولتی یک 
ضرورت به حســاب می آید، اما الزمه ایــن اصالحات قیمتی، 
درنظر گرفتن شرایط تورمی و مدیریت انتظارات تورمی است 
و در این میان احتمال افزایش قیمت بنزین قابل دفاع نیست. 
حاال مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی می گوید: 
بنزین بدون تغییر قیمت توزیع خواهد شد و تغییری در نحوه 
توزیع بنزین در جایگاه های عرضه ســوخت ایجاد نمی شود، 
قیمت بنزین یارانه ای 1500 تومان و بنزین آزاد نیز همچنان 
3000 تومان خواهد بود. انتظار مــی رود همچون مورد اخیر، 
مسئوالن مربوط درباره چنین شایعاتی پاسخگو باشند و اجازه 
بحران آفرینی را ندهند و اگر هم قرار است تصمیمی گرفته شود، 

آن را شفاف و بدون ابهام و ایهام با مردم در میان بگذارند.

مضرات بانکداری صندوق
  خبر: مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه 
ملی از تملک 33درصد ســهام یک بانک توسعه ای 
توســط این صندوق خبر داده و می گویــد: با این 
تصمیم صندوق تسهیالت و منابع خود را از کانال 

این بانک در اختیار متقاضیان قرار می دهد.
  نقد: هر چند احتماال ســکاندار صندوق ثروت 
بین نسلی توسعه ملی در ذهن خود الگویی را برای 
این تصمیم ترسیم کرده اما در عین حال نباید از این 
نکته غافل بود که تملک ســهام یک بانک)احتماال 
بانک  توسعه صادرات یا بانک صنعت و معدن( عمال 
صندوق توســعه ملی را از مسیر خود دور می کند و 
به ســمت بنگاه داری و بانکداری سوق می دهد که 
این اقدام با اساســنامه و روح تصمیم بنیانگذاران 
صنــدوق، مغایــرت دارد. چنان که در اساســنامه 
صندوق فقط مجــوز ســرمایه گذاری در بازارهای 
پولی و مالی خارجی صادر شده، حاال با تغییر ریل 
اخیر، این خطر وجود دارد که سهامداری و بانکداری 
احتمالی صندوق به ضرر همه مــردم ایران تبدیل 
 شود. فراموش نکنیم که ســهامداری 33درصدی 
در اغلب بانک های فعال در اقتصاد ایران با توجه به 
ترکیب سرمایه گذاران و سهامداران آنها به احتمال 
زیاد به بانکداری منجر خواهد شــد. موضوعی که 
مخاطرات بســیاری را پیش روی این صندوق بین 
نسلی قرار می دهد. افزون بر این انحصار در مصارف 
صندوق از کانال یک بانــک، در جریان رقابت بین 
بانکداران خدشه وارد خواهد کرد. مشکل اینجاست 
که منابع صندوق به حکم سیاســت های دستوری 
گذشته، در حال تحلیل رفتن است و سهامداری در 
بانک ها هم راهگشا نخواهد بود زیرا نخستین خطر 
جدی این است که تصمیم اخیر، صندوق توسعه ملی 
را در گرداب مطالبات معوق فرو برد و منابع آن را به 

سیاه چاله نظام بانکی فرو ریزد.

چهره روز

نقد  خبر

آیلین جوادی؛ پژوهشگر در حوزه کشاورزی و محیط زیستیادداشت

تعطیالت روز جمعه خود را به طور گردشــی به یک روز دیگر 
هفته منتقل کنند. دیگر گزینه پیش روی صنایع به سیاست 
جبرانی مربوط می شــود به گونه ای که اگر بــرق این صنایع 

محدودتر شود، در ماه های بعد برق اضافی می گیرند.
پاداش نقدی به همراهی مردم: وزیر نیرو می گوید:  اگر مردم مصرف شان را کاهش دهند، مثال در ساعات 4
غیر ضروری کولر روشــن نکنند و اگر کولر گازی دارند، روی 
دمای آسایش 24 الی 25درجه قرار دهند. به ازای هر کیلووات 
ساعت مصرف برق کمتر، 500تومان جایزه می دهد  که ماهانه 
در شهرهای گرمســیر میزان این پاداش تا 600هزار تومان 

خواهد بود.
برق رایگان برای کشــاورزان: مشترکان بخش  کشــاورزی می توانند درصورت عدم استفاده از برق 5
چاه های کشاورزی به مدت 5ساعت در بازه زمانی بین ساعت 
11 تا 18 و انتقال زمان آبیاری به ساعات دیگر، از برق رایگان 

در 19ساعت باقی مانده شبانه روز استفاده کنند.
ماینرها خاموش می شود: تصمیم جدی دیگر دولت  خاموش شــدن ماینرهــا یــا تجهیزات اســتخراج 6
رمزارزهاســت. با آغاز زمان اوج مصرف بــرق درصورتی که 
محدودیتی در تامین کردن برق کشور وجود داشته باشد، برق 
تمامی مراکز استخراج ارز دیجیتال با اعالم مرکز دیسپاچینگ 
ملی قطع می شــود، تا بتوان پایداری شــبکه  برق کشــور را 

حفظ کرد.


