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کارگران پیگیر حق مسکن 650هزار تومانی
در نامه اخیر رئیس مجلس به رئیس جمهور، عالوه بر ابطال مصوبه دولت برای افزایش 10درصدی 
حقوق بازنشستگان در سایر سطوح مزدی، کاهش 100هزار تومان حق مسکن کارگری نیز مغایر 
با قانون اعالم شــده بود. حاال، تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان نهایی شده؛ اما هیچ خبری از 
تصمیم گیری برای حق مسکن کارگران نیســت. نماینده کارگران در شورای عالی کار با تأکید بر 
اینکه حق مسکن کارگری باید با توجه به قوانین موجود 650هزار تومان تصویب شود، مهلت 10روزه 
مجلس به دولت برای اصالح مصوبه  خود به پایان رسیده و تاکنون باید تصمیم خود برای برگرداندن 
مصوبه شورای عالی کار یا ابالغ مصوبه این شورا را اعالم می کرد. علی خدایی در گفت وگو با همشهری 
با اشاره به اینکه دولت هیچ کدام از این اقدامات را انجام نداده است، می افزاید: با اتمام مهلتی که 
مجلس به دولت داده بود، باید رئیس مجلس حق مســکن 650هزار تومانی را ابالغ کند که به نظر 
نمی رسد چنین اتفاقی رخ دهد. در این شرایط بهتر است دولت مصوبه حق مسکن 650هزار تومانی 
را خودش ابالغ کند؛ در غیر این صورت در جلسه آتی شورای عالی کار که چند روز دیگر برگزار خواهد 
شد، به این موضوع رسیدگی خواهیم کرد. خدایی با تأکید بر اینکه طبق مصوبه شورای عالی کار، رقم 
جدید بن مسکن باید از ابتدای سال پرداخت شود، می گوید: با گذشت زمان، مبلغ اضافه شده به حق 
مسکن کارگری به مطالبات انباشته کارگران تبدیل می شود و فرصت سوزی در ابالغ آن، می تواند 
برخی از کارفرمایان را در تسویه  این مطالبات انباشته با مشکل مواجه کند. نماینده کارگران در 
شورای عالی کار تأکید می کند: طبق قانون، نه مصوبه شورای عالی کار و نه مصوبه هیأت مدیره تأمین 
اجتماعی برای کارگران و بازنشستگان توسط دولت قابل تغییر نیست و حتی هیأت امنای تأمین 
اجتماعی نیز اجازه چنین کاری ندارد؛ بر این اساس اگر دولت با هر یک از این دو مصوبه مشکل دارد 

باید آنها را برای تجدیدنظر به مرجع اولیه برگرداند.

مکث

احمد میرخدائیگزارش
روزنامهنگار

بهدنبالرایزنیدولتیهایعضوهیأتامنایتأمین
اجتماعیوبازنشستگان،مقررشدهکهقانونبرای
افزایشحقوقبازنشستگاناجراشود؛اگرتمامتوافق
اینباشد،حقوقبازنشســتگانبایدطبقپیشنهاد
اولیهتأمیناجتماعیبهمیزان38درصدبهاضافه

ماهانه515هزارتومانافزایشیابد.
بهگزارشهمشــهری،بهدنبالمصوبهدولتبرای
افزایــش10درصدیحقوقبازنشســتگانتأمین
اجتماعیدرســایرســطوحمزدیکــهاعتراض
بازنشستگانوورودمجلسبهماجرارادرپیداشت،
مجلسرأیبهاعالممغایرتمصوبهدولتباقانون
دادودرادامهرئیسجمهور،اختیــاراتدولتدر
تعیینحقوقبازنشستگانرابه3نمایندهدولتدر
هیأتامنایتأمیناجتماعیتفویضکرد.درنهایت،
هفتهگذشته،سرپرســتوزارتتعاون،کارورفاه
اجتماعیازنهاییشدناصالحمصوبهافزایشحقوق
بازنشستگانباهمفکرینمایندگاناینگروهخبرداد
وگفتکهجزئیاتآناعالمخواهدشد.حاالوعده
اعالمعمومیجزئیاتاینمصوبهفرارسیدهوآنگونه
کهمحمدهادیزاهدیوفامیگوید:امروزدرجریان
انتخاباتکانونهایبازنشســتگی،اینجزئیاترا

نمایندگانبازنشستگاناعالممیکنند.

بی خبران یک مصوبه
3هفتهازنامهنگاریمجلــسودولتومغایرقانون
اعالمشــدنمصوباتدولتبرایکاهش100هزار
تومانیبنمســکنکارگریوافزایش10درصدی
سایرســطوحمســتمریبگیرانتأمیناجتماعی،
سرپرســتوزارتتعاون،کارورفــاهاجتماعیاز
اصالحشدنمصوبهحقوقبازنشستگانخبرداداما
هیچجزئیاتیدرموردآنبیاننکرد.زاهدیوفادیروز
نیزدرنشستباخبرنگارانحوزهوزارتتعاون،کار
ورفاهاجتماعی،باردیگربهاینموضوعپرداختو
اطالعرسانیجزئیاترابهنشستروزبعدتشکلهای
بازنشستگیموکولکرد.نکتهاینجاستکهپیگیری
همشهریازتشکلهاوفعاالنبازنشستگیحاکیاز
ایناستکهآنهانیزجزئیاتیازاینمصوبهندارندو
فقطبراساسمطالبهایکهدرگفتوگوهایخودبا
دولتیهایهیأتامنایتأمیناجتماعیداشتهاند،
فکرمیکنندکهحقوقبازنشســتگانطبققانون
وبراساسهمانپیشــنهاداولیهتأمیناجتماعی
یعنی38درصدبهاضافهماهانــه515هزارتومان

افزایشخواهدیافت.البتهبهواسطهاینکهبراساس
ماده96قانونسازمانتأمیناجتماعیوهمچنین
نظرمجلس،دولتحقدخــلوتصرفدرمصوبه
حقوقبازنشســتگانرانداردوفقــطدرمقامردو
قبولوهمچنینبرگشــتیاابالغاینمصوبهقرار
میگیرد،هرگونهتغییرمصوبهتأمیناجتماعیدر
جاییغیرازهیأتمدیرهاینسازمانکهپیشنهاد
اولیهراارائهداده،غیرقانونیاســت.پساگرمنظور
دولتیهایعضوهیأتامنــایتأمیناجتماعیاز
تمامشــدنکارمصوبهحقوقبازنشستگان،اجرای
قانوندراینموردباشــد،بایدمنتظربودتاحقوق
بازنشستگانومســتمریبگیرانتأمیناجتماعی
درسایرسطوحبهمیزان38درصدبهاضافهماهانه
515هزارتومانافزایشیابدوطبقاعالمسازمان
تأمیناجتماعی،اینافزایشدرحکمشــهریورماه

بازنشستگاندرجشود.

سرپرست وزارت کار چه می گوید؟
همانگونهکهاشارهشد،سرپرســتوزارتتعاون،
کارورفاهاجتماعیدر2نوبتبهصحبتازاصالح
مصوبهحقوقبازنشســتگانصحبتکردهودرهر
دونوبت،جزئیاتیارائهندادهاســت؛اماازاظهارات
دیروزاومیتواناستنباطکردکهماجراهمانگونه
کهبازنشســتگانمیخواســتند،بهپایانرسیده
است.سرپرستوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی
درنشســتدیروزباخبرنگاران،گفــت:درمورد
مصوبهحقوقبازنشستگان،بعدازجلساتمتعدد

بابازنشســتگان،تصمیمگرفتیمکــه»قانوناجرا
شــود«ودربارهنحوهپرداختهمبابازنشستگان
توافقکردیمکهامروزدرانتخاباتاطالعرســانی
خواهندکرد.بهگزارشهمشــهری،اینکهزاهدی
وفابهصراحتازتصمیمبرایاجرایقانوندرمورد
حقوقبازنشستگانصحبتمیکند،فقطمیتواند
بهمعنایاجرایمــاده96قانونســازمانتأمین
اجتماعیوعملبهمصوبهوپیشــنهاداولیهتأمین
اجتماعیمبنیبرافزایش38درصدبهاضافهماهانه
515هزارتومانبهحقوقومستمریبازنشستگان
تأمیناجتماعیدرسایرسطوحباشد؛چراکهطبق
اینمادهقانونیوهمچنینبراساسنظرمجلس،باید
همیننرخهاکهبرگرفتهازمصوبهشورایعالیکار
است،مالکافزایشحقوقبازنشستگانباشد.در
اینمیــان،یکاحتمالنیزوجــودداردکهحقوق
براســاساینمصوبهافزایشپیداکندامادرشیوه
پرداختتغییراتیانجامشودکهبخشیازپرداختی
بهشــیوهایغیرازواریزماهانهبهحسابباشد.این
احتمالگرچــهوزنکمیدارد،اماهمبهواســطه
اعالمنشــدنجزئیاتمصوبهوسپردناعالمآنبه
نمایندگانبازنشســتگانوهمبهواسطهاظهاراتی
کهسرپرستوزارتکاردرموردواگذاریسهامبه
بازنشستگانداشته،اینسناریونیزبایدمدنظرقرار
گیرد.سرپرستوزارتکاردرنشستدیروزضمن
تأکیدبرلزومحفظمنزلتبازنشستهوانتقالحقوق
وداراییمتعلقبهبازنشسته،گفت:یکبازنشسته
مســئولیتهاومخارجیدرزندگیداردکهبایداز

عهدهآنهابرآید،مثالمیخواهدبرایپسرشمسکن
تأمینکند؛یکپیشنهادمااینبودکهصندوقزمین
وساختمانبرایهراستانیتأسیسشودتابهاین
نیازدسترسیپیداکنند.زاهدیوفاافزود:همچنین
پیشنهادشدهتابرخیازسهامهاییکهمانندقلک
دائمیخواهدبود،بهبازنشستگانواگذارکنیمکه
خودوخانوادههایآنهاازمنافعآناستفادهکنند.
بهگفتهاو،حقوقبازنشستگانهمبایدطبققانون
کارشورایعالیکارتغییرکند.سرپرستوزارتکار،
مجموعتصمیماتگرفتهشدهبرایبازنشستگانرا
خوبتوصیفکردوگفت:سیاستکلیایناست
کهشرکتهایســرمایهگذاریاستانیرابهسبک
شرکتهایملیایجادکنیموذینفعانوزارتتعاون،
کارورفاهاجتماعی،سهامداراناصلیاینشرکتها
باشندتاهمبراساسآمایشســرزمین،درتوسعه
منطقهایمشــارکتداشتهباشــندوهمازدرآمد

حاصلازایناقداماتمنتفعشوند.

سناریوی غالب برای افزایش حقوق بازنشستگان
علیدهقانکیا،رئیسپیشینکانونبازنشستگان
استانتهراندرگفتوگوباهمشهری،ضمناظهار
بیاطالعیازجزئیاتیکهبهگفتهسرپرستوزارت
کار،قراراستنمایندگانبازنشستگاناعالمکنند،
میگوید:مــادرگفتوگوهاییکهبــادولتیهای
عضوهیأتامنــایتأمیناجتماعیداشــتیم،بر
لزوماجرایکاملمصوبهشــورایعالیکارتأکید
کردیموخواستهمااینبودکهپیشنهاداولیهتأمین
اجتماعیمبنیبــرافزایش38درصــدیحقوق
بازنشستگانبهاضافه515هزارتوماندرماهاجرایی
شود.دهقانکیامیافزاید:پیروهمینخواسته،فکر
میکنیماصالحیهموردنظرسرپرستوزارتکارنیز
برهمیناعدادوارقامداللتداشتهباشد.بهگزارش
همشهری،درماده96قانونتأمیناجتماعی،این
سازمانمکلفشــده»میزانکلیهمستمریهای
بازنشستگی،ازکارافتادگیکلیومجموعمستمری
بازماندگانرادرفواصلزمانیکهحداکثرازسالی
یکبارکمترنباشد،باتوجهبهافزایشهزینهزندگیبا
تصویبهیأتوزیرانبههماننسبتافزایشدهد.«
مجلسهمبراساسهمینمادهقانونیمیگویدکه
دولتدرمقامابالغاینمصوبهقرارداردوطبقسنت
دورههایقبل،نبایدتغییریدرمصوبهایجادکند.
درشرایطفعلینیز،ازآنجاییکهسناریوهایتعیین
حقوقبازنشستگان،غالبابراجرایقانونتأکیددارد،
انتظارمیرودکهامروزبااعالمجزئیاتمصوبهجدید
حقوقبازنشستگان،افزایش38درصدیبهاضافه

515هزارتوماناجراییشود.

امروزازحقوقبازنشستگانرونماییمیشود
طبقاعالمسرپرستوزارتکار،چهارشنبهجزئیاتافزایشونحوهپرداختحقوقومزایایبازنشستگانازسوینمایندگانآنهااطالعرسانیخواهدشد

مرکزآماراعالمکرد:

افزایش 46 درصدی هزینه تولید صنعتی
مرکزآمــارایراناعــالمکرد:متوســطقیمت

تولید
تولیدکنندهبخشصنعتدربهارامسالنسبتبه
بهارسالگذشته)نرختورمنقطهبهنقطه(به46.3
درصدرسیدهکهنســبتبهنرختورمزمستانسالگذشته5.6
درصدرشدکردهاست.بهبیانروشنترمیانگینقیمتدریافتی
توسطتولیدکنندگانمحصوالتصنعتیبهازایتولیدکاالهای
خوددرداخلکشــور،درفصلبهار1401نسبتبهفصلمشابه
سالقبل،46.3درصدقدکشیدهاست.اینگزارشمیافزاید:در
بهارامسالباالتریننرختورمنقطهبهنقطهتولیدصنعتیبا93.3
درصدمربوطبهگروهساختموادغذاییوکمترینتورمنقطهبه
نقطهبا1٧.1درصدمربوطبهگروهساختمحصوالترایانهای،

الکترونیکیونوریبودهاست.
بهگزارشهمشهری،نرختورمفصلیبخشصنعتایراندربهار
امسال12.5درصدبرآوردشدهکهدرچهارفصلمنتهیبهبهار
امســالنرختورمیاهزینهتولیدصنعتیدرکشوربه48درصد
رسیدهاست.براساساعالممرکزآماربیشــترینتورمفصلیبا
44.9درصدمربوطبهگروهتولیدمــوادغذاییوکمترینتورم
فصلیبا2.5درصدمربوطبهگروهساختفلزاتپایهبودهاست.
اینگزارشهمچنینمیافزاید:بیشتریننرختورمساالنهدربخش
تولیدصنعتیدرگروهساختسایرمحصوالتکانیغیرفلزیبه
میزان6٧درصدوکمتریندرگروهساختمحصوالترایانهای،

الکترونیکیونوریبهمیزان2٧.3درصدمشاهدهشدهاست.

بانکمرکزیخطونشانکشید
 کنترل تورم با حبس پول 

بانک های ناسالم
هر6ماهیکبارکارنامهبانکهارابررسیمیکنیمو15درصد
ازپولبانکهایضعیفوناســالمراحبسخواهیمکرد.این
تازهترینبرایندتصمیمجدیدبانکمرکزیبرایکنترلرشد
پایهپولی،نقدینگیوتورمازکانالناترازیبانکهاست.براساس
تصمیمجدید،ازاینپسبانکمرکزیاجازهداردنسبتسپرده
قانونیرابرایبانکهاومؤسساتاعتباریناسالموتخطیکننده
ازمقرراتوضوابطناظربررشدترازنامهآنهاطبقاستانداردهای
نظارتیابالغشدهوبراســاسارزیابیعملکردآنهادررعایت
ضوابطومقرراتابالغیونیزسایرمصوباتشورایپولواعتبار
تاسقف15درصدبرایهمهبانکهاومؤسساتاعتباری،تعیین

واعمالکند.
بهگزارشهمشــهری،هدفازاینتصمیممتناســبکردن
رشدترازنامهبانکهاباشــاخصهایثباتوسالمتاستکه
براینترتیبداراییهایشبکهبانکیمتناسبباامتیازاحصا
شدهبرمبنایشاخصهایسالمتبانکیوبراساسنقدینگی
هدفگذاریشدهکنترلخواهدشد.شــورایپولواعتباردر
تصمیمخودبهبانکمرکزیایناختیاررادادهتانسبتسپرده
قانونیرابرایبانکهاومؤسساتاعتباریناسالموتخطیکننده

تاسقف15درصدتعیینواعمالکند.
پیشازاینبانکمرکزیضوابــطناظربرکنترلمقداردارایی
شبکهبانکیرادر2٧اسفندســال99مشخصکردهبودکهبا
تصمیمجدیدقراراستشاخصهایسالمتجهتتعدیلحد
مجازرشدماهانهبانکهاومؤسساتاعتباریدرمقاطع6ماهه
توسطبانکمرکزیمحاســبه،ارزیابیوحدمجازتعیینشده
موردبازنگریقرارگیرد.اجازهحبس15درصدیسپردهقانونی
بانکهایضعیفوناسالمدر4مردادامسالبهتصویبشورای
پولواعتباررســیدهوهریکازبانکهاومؤسساتاعتباری
موظفندداراییهایخودرابهگونهایمدیریتکنندکهتاپایان
آذرماهسالجاری،میانگینرشدداراییهایمشمولازابتدای
دورهمحاسبهازحدرشــدمجازاعالمیبرمبنایشاخصهای

سالمتبانکیتخطینداشتهباشد.

سنجش سالمت بانک ها
بانکمرکزیشاخصهاییرابرایســنجشسالمتبانکها
تعیینکردهکهشاملامتیازرتبهبندیبانکها،نسبتکفایت
ســرمایه،وضعیتبازاربینبانکیواضافهبرداشــتبانکها،
مطالباتغیرجاریریالــیورعایتبخشــنامههایمبارزهبا
پولشوییمیشود؛افزونبراینکهقراراستوضعیتبانکهااز
نظرگروهبازرسیدرچارچوبضوابطومقرراتازجملهنرخسود
سپردههاوتسهیالت،نرخسودومیزانتسهیالتکالنوافراد
مرتبطوهمچنینشاخصهایسرمایهگذاریوشفافیتمورد

قضاوتحرفهایقرارگیرد.
بانکمرکزیمیگوید:ازاینپسدرصورتیکهبانکهامقررات
جدیدرارعایتنکنند،مدیرعاملواعضایهیأتمدیرهبانک

متخلفبههیأتانتظامیبانکهامعرفيخواهندشد.

سقف رشد ترازنامه بانک ها
بهگزارشهمشــهری،حدمجازرشــدماهانهخالصمجموع
داراییهابرایبانکهایتخصصــیدولتیمعادل2.5درصدو
برایسایربانکهاومؤسساتاعتباریمعادل2درصدتعیین
شدهومعاونتنظارتبانکمرکزیاجازهداردنسبتبهارزیابی
عملکردووضعیتشاخصهایســالمتهربانکاینسقفرا
تغییردهد.علیصالحآبادی،رئیسکلبانکمرکزیمیگوید
2کمیتهپایهپولیونقدینگیدربانکمرکزیبهصورتمستمر
شاخصهایمختلفنقدیندگی،پایهپولیوسایرشاخصهای
ســالمتبانکیراپایشخواهدکرد.ویتأکیدکرد:براساس
استاندارهایبینالمللیشــاخصهایمتنوعیبرایسنجش
وضعیتیکبانکوجودداردکهبانکمرکزیتمامبانکهای
کشوررابراساساینشاخصهاموردارزیابیقراردادهورتبههر
بانکدرهرشاخصرامشخصوبهآنبانکاعالمکردهاست.
برایناساسهربانکبایدبرنامهخودبرایاصالحنقاطضعف
خودرابهکمیتهاصالحنظامبانکیکهبهریاستقائممقامبانک
مرکزیتشکیلشده،ارائهدهدوپسازتصویببرنامههادراین
کمیتهبانکموظفاستبرنامهخودراطبقزمانبندیاعالم

شدهاجراکند.
رئیسشــورایپولواعتباردربارهبرنامــهبانکمرکزیبرای
برخوردبابانکهایمتخلفتأکیدکرد:اخیرادرشــورایپول
واعتبارمصوبشدسپردهقانونیبانکیکهشاخصهایمورد
نظررارعایتنمیکندمیتواندتا15درصدافزایشیابد؛بهاین
ترتیبکفسپردهقانونی10درصداستکهمیتواندتا15درصد
افزایشیابدوبانکمرکزیبراساسسازوکاریکهدراختیاردارد

اینسپردهقانونیراازبانکمتخلفدریافتخواهدکرد.

بانک های بد، زیر تیغ
حاالبایدمنتظرماندودیدآیابانــکمرکزیازاختیارتازهاش
استفادهمیکندوبانکهایبدوضعیفرازیرتیغنظارتقرار
میدهدیااینکهبانکدارانراهیبــرایدورزدنپیداخواهند
کرد.سیاستکنترلترازنامهبانکهاممکناستباعثانقباض
پولیشودوبرخیبانکهادرپرداختتسهیالتباتنگنامواجه
شــوندکهاثرآنبرمقاومتبانکهادرپرداختتسهیالتبه
مردموفعاالناقتصادینمایانخواهدشد.درچنینوضعیتی
ممکناستفشاربربانکمرکزیبرایکنارگذاشتنسیاست
ســختگیریراافزاشدهد.علیصالحآبادیومعاوناناوراهی
سختبرایجلوگیریازانبساطترازنامهبانکهادرپیشدارند
وبیمآنمیرودکهاگراوبخواهدبراساسمجوزشورایپولو
اعتبارجلویبیانضباطیبانکهارابگیردبادستاندازهایجدید
مواجهشودتاجاییکهاعضایعمدتادولتیشورایپولواعتبار

درآیندهایناجازهراازبانکمرکزیبگیرند.

سامانه بدون نظارت به درد نمی خورد
مهرانمحرمیان،معاونفناوریاطالعات
بانکمرکزیگفت:بانکهابرایتسهیالت
موظفبهارائهگزارشاعتبارسنجیهستند
وامکاندستکاریدرآنوجودندارد،زیرا
تسهیالتدرسامانهبانکمرکزیثبتمیشود.اودرعینحال
تأکیدکرد:مهمترینویژگیاعتبارسنجیایناستکهوثیقهو
ضامنراکاهشدهد.مادراعطایتسهیالتخردرتبهخوبی
دربانکــداریدنیانداریمونقطهگمشــدهماجرادقیقاهمین
اعتبارسنجیاست.امادردولتجدیددراینخصوصچندگام
خیلیخوببرداشتهشدکهبرایکسبنتیجهکاملبایدادامه
پیداکند،ولیجاییکهامروزقرارداریمنســبتبهسالپیش

بسیارجلوتراست،اماراهطوالنیدرپیشاست.
ویاضافهمیکند:هربانکیمیتواندبهکسیکهریسکاعتباری
باالیاپایینیداردبراساسمیزانوثیقهایکهدریافتمیکند،
تسهیالترابدهدیاندهد،امامسئلهایناستکهچنانچهبانکی
فقطبهافرادیباریسکباالتسهیالتدهد،باآنبرخوردخواهد
شد.دادنتسهیالتبهمردمبااعتبارسنجیبهشرطیبهتوفیق
میانجامدکهواقعابانکهادرپرداختتسهیالتبهشیوهسنتی
اقدامنکنندواگرفردیدارایاعتبارخوببود،دیگربهبهانههای
مختلفضامنوسفتهازآنهاطلبنشود.متأسفانهنظارتبانک
مرکزیبربانکهامطلوبنیستومشاهداتنشانمیدهدکه
بهتحقیقاکثربانکهاحتیدرپرداختتسهیالت50میلیون
تومانیباوجودرتبهاعتباریمطلــوب،ضامنمیخواهندوبا
اینحسابمشخصاستکهاعتبارسنجیتنهایکمرحلهبر
هفتخوانوامدهیبانکهااضافهکردهوهمچناناینسلیقه
شعببانکهاستکهتعیینکنندهشرطواماستنهبخشنامهو
اظهاراتمقاماتبانکمرکزی.ازآقایمحرمیانمیخواهیمبه
همراهابوذرسروش،معاوننظارتیبانکمرکزییکروزبهطور
ناشناسبهیکبانکبروندتاببینندحتیاگررتبهاعتبارییک
نفرعالیهمباشد،بدونضامنسختواممیدهند.حتیاین
سختگیریدرپرداختوامفرزندآوریهمدیدهمیشودویک
پدربرایوامفرزندآوریچهدشواریهاییراتحملنمیکند.

بخشنامهمیکنیددستکمنظارتهمانجامدهید.

این رکورد شایسته ما نیست
  خبر:میزانمصرفبرقدرروزهایگذشتهبا
افزایشدمایهوا،صعودیشدهوبهرکورد68هزار
و8٧6مگاوات،براساساعالموزارتنیرو،رسیده
است.یعنینسبتبهمدتمشابهسالگذشتهبیش

از4هزارمگاواتبرقمصرفشدهاست.
  نقد:خوبیابد،سختیاآسانتابستانامسال
همبدونخاموشیبهپایانمیرسد.امااینداستان
خاموشیهایبرقدستکمسابقه50سالهدرایران
داردونشانبههماننشانکههرچهبرمیزانتولید
برقافزودهونیروگاهجدیدساختهمیشود،میزان
مصرفهمبیشترمیشــود.یکراهتکراریاین
استکههمهســالهبودجههایکالنوتسهیالت
برایساختنیروگاههزینهشــودامابدیهیاست
کهمصرفکماکانزیاداســت.بــدونتردیداین
رکوردشــکنیمصرفبرقشایســتهایراننیست
وشــدتباالیمصرفانرژیدرنهایتپرهزینهو
دردسرسازخواهدبود.چهبایدکرد؟بایددیددنیا
چهکردهوماتاچهانــدازهازتجربهجهانیدرس
میگیریم.جهانامروز،جهــانمدیریتمصرفو
بهینهاستفادهکردنانرژیاست.چارهایناستکه
آیندهنگریدرصدرسیاستهایوزارتنیروودولت
ومجلسقرارگیردواعتبارات،تسهیالت،بودجهو
مقرراتبهنفعمدیریتمصرفباشدتااضافهکردن
تولیدانرژی.نکتهاینجاستکهماایرانیهاچندانبا
اصالحاتدرفرایندمصرفانرژیمیانهخوبینداریم.
دولتهاهمبــهجایحکمرانیمطلــوببرمنابع
انرژی،سیاستشاناینشــدهکههمهسالهاعالم
کنندچهمیزانبرظرفیتهاافزودهشدهاست،اگر
روزیمالکهاعوضشودونمرهبهدولتهابراساس
میزانکنترلمصرفباشد،آنگاهمیتوانگفتکهما

ازتجربهدیگراندرسگرفتهایم.

چهرهروز

نقدخبر

تورم

تورمتولیدصنعتیدربهار1401

تورم فصلی

بیشترین: تولید مواد غذایی

کمترین: ساخت فلزات پایه

% 12.5 

% 44.9 

% 2.5 

بیشترین: تولید مواد غذایی

تورم نقطه به نقطه

کمترین: ساخت محصوالت رایانه ای

% 46.3 

% 93.3 

% 17.1 

تورم ساالنه

بیشترین: ساخت محصوالت کانی غیرفلزی

کمترین: ساخت محصوالت رایانه ای

% 48 

% 67 

% 27.3 
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