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روشنایی کشور در گرو تامین آب
امسال عالوه بر بحران آب با بحران برق نیز روبرو هستیم .از یک سو نصب حدود ۳۰۰۰
مگاوات نیروگاه در کشور مطرح است و از طرفی  ۳۰۰۰مگاوات ...

همه یارانه گرفتند

یارانـه نقـدی فروردیـن مـاه بـه حسـاب سرپرسـتان
خانـوار و همچنیـن گروههـای هـدف کـه مبلغـی مـازاد
از محـل هدفمنـدی یارانههـا دریافـت میکننـد ،واریـز
شـده است.
به گزارش ایسـنا ،بر اسـاس قانون بودجه سـال ۱۳۹۷
مبلغـی حـدود  ۴۸هـزار میلیـارد تومـان منابـع از محـل
اجـرای قانـون هدفمنـدی یارانههـا پیـش بینـی شـده
کـه تـا  ۳۳هـزار و  ۵۰۰میلیـارد تومـان از ایـن مبلغ به
پرداخـت یارانه نقـدی و غیرنقـدی خانوارهـا اختصاص
دارد .اگـر دولـت حتی تمام ایـن منبع را بـرای پرداخت
یارانـه نقدی خـرج کند ،فقـط باید در طول سـال جاری
بـه حـدود  ۶۰میلیون نفـر یارانه نقدی پرداخـت کند .در
حالـی کـه طبق آخریـن آمار بیـش از  ۷۷میلیـون نفر در
لیسـت هدفمنـدی یارانههـا قرار داشـته و دولـت ماهانه
بـه حسـاب سرپرسـتان خانـوار مبلـغ  ۴۵هـزار و ۵۰۰
تومـان بـه ازای هر نفـر واریـز میکند.
در ایـن شـرایط نزدیـک بـه  ۱۷میلیـون نفـر بـه طـور
مـازاد در حـال دریافـت یارانـه هسـتند و ایـن در
حالـی اسـت کـه پیشـنهادهای دولـت بـرای حـذف
یارانهبگیـران و در نهایـت توافقاتـی کـه در کمیسـیون
تلفیـق در جریـان بررسـی الیحـه بودجـه ۱۳۹۷
انجـام شـد ،بـه نتیجـهای نرسـید و راهکار مشـخصی
بـرای غربالگـری یارانهبگیـران وجـود نـدارد .حتـی
در کمیسـیون تلفیـق موضـوع حـذف یارانهبگیـران بـر
اسـاس بررسـی حسـابهای بانکـی نیـز مصوب شـد،
ولـی در صحـن علنـی رأی نیـاورد .اصـرار مجلـس
بـرای حـذف یارانـه سـه دهـک بـاالی درآمـدی نیـز
اجرایی نشـد و طبـق آخریـن اظهـارات نوبخت-رئیس
سـازمان برنامـه و بودجـه -سـاز و کار مشـخصی برای
حـذف این سـه دهـک کـه حـدود  ۲۴میلیون نفـر را در
برمیگیـرد ،وجـود نـدارد.
در کنـار یارانـه نقـدی کـه هـر مـاه بـه حسـاب
یارانهبگیـران واریـز میشـود ،از سـال گذشـته و
بـر اسـاس قانـون بودجـه افزایـش حداقـل مسـتمری
خانوارهـای مددجویـان تحـت حمایـت کمیتـه امـداد
امام و سـازمان بهزیسـتی نیز بـه مبلغ پرداختـی یارانه
اضافـه شـد .بـه طوری کـه سـهم خانوارهای یـک نفره
از گروههـای هـدف  ۹۵هـزار تومان ،دو نفـره  ۱۸۹هزار
تومـان ،سـه نفـره  ۲۵۳هـزار تومـان ،چهار نفـره ۳۳۷
هـزار تومـان و خانوارهـای پنـج نفـره و بیشـتر تا ۳۶۵
هـزار تومـان مـازاد بـر مبلـغ یارانـه دریافـت میکنند.
آن طـور کـه نوبخـت اعلام کـرده در مجمـوع دولت در
هـر مـاه حـدود  ۳۶۰۰میلیـارد تومـان بابـت پرداخـت
یارانـه و مبلـغ مـازاد بـرای گروههـای هـدف هزینـه
میپـردازد.
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تصمیم دولت و بانک مرکزی در تک نرخی ارز موثر بود
رئیس اتاق تعاون ایران میگوید نوسانات ارزی در فعالیتهای اقتصادی کشور به ویژه
صادرات تعاونیها تاثیرگذار است .او معتقد است که ...

خصوصی سازی واقعی در  5سال گذشته
به  67درصد رسید

ایرنــا  -مشــاور رییــس ســازمان خصوصیســازی
گفــت :در شــروع دولــت یازدهــم تنهــا  18یــا
 19درصــد واگــذاری هــا بــه بخــش خصوصــی
واقعــی بــود امــا در پنــج ســال گذشــته ایــن میــزان
از  67درصــد عبــور کــرد.
«ســید جعفــر ســبحانی» روز دوشــنبه در گفــت و گــو
بــا خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا ،بــا اشــاره بــه فرآینــد
واگــذاری بنــگاه هــا بــه بخــش خصوصــی ،گفــت:
ابتــدا بایــد وضعیــت و صــورت مالــی شــرکت ارائــه

مرحلــه واگــذاری بنــگاه هــا بــه بخــش خصوصــی
اســت.
وی در واکنــش بــه اینکــه چــرا برخــی واگــذاری هــا
بــا موفقیــت انجــام نمــی شــود ،گفــت :بــا توجــه
بــه وضعیــت اقتصــادی کشــور انتظــار نداریــم کــه
100درصــد واگــذاری هــا بــا موفقیــت انجــام شــود و
ایــن امــر غیرطبیعــی نیســت.
بــه گفتــه ســبحانی نحــوه قیمــت گــذاری ،اعطــای
تســهیالت ،مشــوق هــای پرداختــی و بــازار ســرمایه

شــود و ســپس کارشناســان ســازمان خصوصــی
بررســی هــای الزم را انجــام دهــد.
وی اظهارداشــت :قیمــت گــذاری نهایــی توســط
کارشناســان رســمی دادگســتری انجــام مــی شــود
و پــس از اعــام قیمــت بــا مدیــران شــرکت
مادرتخصصــی بــه بحــث گذاشــته مــی شــود.
ســبحانی بــا بیــان اینکــه هیــات واگــذاری مرجــع
تصمیــم گیــری واگــذاری هاســت ،اضافــه کــرد:
هیــات واگــذاری از دو وزیــر امــور اقتصــادی و
دارایــی و دادگســتری ،روســای اتــاق هــای تعــاون
و بازرگانــی و دو نماینــده مجلــس تشــکیل شــده
اســت کــه البتــه نماینــدگان مجلــس ناظــر هســتند
و حــق رای ندارنــد.
مشــاور رئیــس ســازمان خصوصــی اظهارداشــت:
انتشــار آگهــی مزایــده و برگــزاری آن آخریــن

از جملــه مــواردی اســت کــه بــر واگــذاری بنــگاه
هــای اقتصــادی بــه بخــش خصوصــی نقشــی
تعییــن دارنــد.
مشــاور رئیــس ســازمان خصوصــی ســازی دربــاره
شــیوه قیمــت گــذاری گفــت :اینکــه شــیوه قیمــت
گــذاری بــرای تمــام بنــگاه هــا یکســان باشــد
درســت نیســت.
وی افــزود :یــک روش قیمــت گــذاری بــه ایــن
صــورت اســت کــه قیمــت روز دارایــی را مبنــا قــرار
مــی دهنــد و شــرکت ارزش دفتــری و ارزش خالــص
روز دارایــی را اعــام مــی کنــد و روش دیگــر ارزش
بازدهــی مبنــای قیمــت گــذاری بــوده براســاس آن
قیمــت گــذاری انجــام مــی شــود.
ســبحانی بــا گالیــه از برخــی کــه ســازمان خصوصی
را متهــم بــه تبانــی بــا بخــش خصوصــی مــی کننــد،

رئیس اتاق تعاون ایران اعالم کرد

تصمیم دولت و بانک مرکزی در تک نرخی ارز موثر بود
رئیـس اتـاق تعاون ایـران میگویـد نوسـانات ارزی در فعالیتهای
اقتصـادی کشـور به ویـژه صـادرات تعاونیهـا تاثیرگذار اسـت .او
معتقـد اسـت کـه اقدام دولـت و بانـک مرکـزی در تکنرخـی نرخ
ارز به شـرط اسـتمرار اقدام بسـیار مطلوبی اسـت.
بهمـن عبداللهـی در گفتوگـو بـا ایسـنا درباره نوسـانات نـرخ ارز
در فعالیـت تعاونیهـا در صـادرات آنهـا ابـراز عقیده کـرد و گفت:
به طـور کلـی نوسـانات ارزی در مجموعـه فعالیتهـای اقتصادی و
فعـاالن بخـش تعاونـی و خصوصی لطمـه میزند و به صالح کشـور
و اقتصاد نیسـت.
وی ادامـه داد :نوسـانات بازارهـا بـه ویـژه نـرخ ارز صدمـات
جبرانناپذیـری بـه فعـاالن اقتصـادی میزنـد و اگـر قولـی کـه رئیـس کل بانـک مرکـزی چنـد سـال
گذشـته در راسـتای تـک نرخی شـدن ارز دادهاند ،زودتـر به اجرا درمیآمد ،شـاهد مشـکالت و اتفاقات
اخیـر نبودیم.
رئیـس اتـاق تعـاون ایـران اقـدام دولـت و بانـک مرکـزی در اعلام تـک نرخی شـدن نـرخ ارز را به
شـرط آنکـه مسـتمر و ادامـهدار باشـد ،موثـر و مطلـوب عنـوان کرد و گفـت :علیرغـم آنکه نسـبت به
قیمـت مبادلـهای  ۴۵۰تومـان افزایش یافـت ولی اگر نـرخ  ۴۲۰۰تومان برای دالر هم مسـتمر باشـد،
میتوانـد بـه تثبیـت فضای اقتصـاد کشـور و جلوگیـری از نگرانـی فعـاالن اقتصادی کمـک کند.
عبداللهـی در پایـان افـزود :آنچه که باعـث اختلال در فعالیتهای اقتصادی میشـد ،نامشـخص بودن
نـرخ ارز بـود کـه تصمیـم اخیر در این خصـوص موثر واقع شـد و مـا از آن حمایت میکنیـم و امیدواریم
کـه با ایـن تصمیم ثبـات به بـازار برگردد.

رییس سازمان استاندارد:

از کنترل کیفی خودروسازان راضی نیستیم

گفــت :ســازمان خصوصــی ســازی بایــد کمــک کنــد
کــه قیمــت گــذاری هــا بــه نفــع متقاضــی و بخــش
خصوصــی باشــد و قیمــت هــا واقعــی و منطقــی
باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه مدیران بنــگاه ها در واگــذاری ها
مقاومــت مــی کننــد ،گفــت :رییــس جمهــوری
دســتور واگــذاری بنــگاه هــا را مــی دهــد و وزرا و
معاونیــن نیــز بــا جدیــت از آن حمایــت مــی کننــد
امــا برخــی مدیــران کــه در ایــن واگــذاری هــا منافع
خــود را در خطــر مــی بیننــد مقاومــت مــی کننــد.
ســبحانی بــا اشــاره بــه  67درصــد واگــذاری هــا در
دولــت یازدهــم و دوازدهــم گفــت :در دولــت یازدهــم
و دوازدهــم مشــوق هایــی بــرای بخــش خصوصــی
ایجــاد شــد تــا رغبــت آنهــا بــرای خریــد بیشــتر
شــود.
بــه گفتــه مشــاور رئیــس ســازمان خصوصــی
کاهــش ســه درصــدی نــرخ فــروش اقســاطی تــا
 11درصــد و افزایــش مــدت بازپرداخــت از جملــه
مشــوق هــای دولــت بــرای واگــذاری بنــگاه هــای
دولتــی اســت.
وی بــا تاکیــد براینکــه همــه ارکان نظــام بایــد از
خصوصــی ســازی حمایــت کننــد ،گفــت :ســال
 1395یکــی از ســال هــای موفــق ســازمان
خصوصــی ســازی بــود کــه 100درصــد تکالیــف
بودجــه ای و در ســال  1396نیــز  65تــا  70درصــد
تکالیــف بودجــه ای محقــق شــد.
مشــاور رئیــس ســازمان خصوصــی ســازی بــا
اشــاره بــه اینکــه حمایــت از بخــش خصوصــی بعــد
از واگــذاری هــا نیــز بســیار مهــم اســت ،گفــت:
نــه تنهــا در مرحلــه واگــذاری بلکــه پــس از آن نیــز
بایــد از بخــش خصوصــی حمایــت کنیــم و همــواره
فعالیــت هــای آنهــا را مــورد ارزیابــی قــرار دهیــم.
ســبحانی اظهارداشــت :ســازمان خصوصــی در یــک
پژوهــش بــه همــراه چنــد نهــاد علمــی بــه ارزیابــی
عملکــرد بخــش خصوصــی پرداخــت بــه ایــن
صــورت کــه عملکــرد ســه ســاله بنــگاه هــا را قبــل
و بعــد از واگــذاری ارزیابــی کــرد و شــاهد بودیــم
کــه نــه تنهــا اشــتغال در ایــن بنــگاه هــا کاهــش
نیافتــه بلکــه پنــج درصــد نیــز افزایــش یافتــه اســت.

ایرنــا -رییــس ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران تاکیــد کــرد
از کنتــرل کیفــی خودروســازان رضایــت نــدارد و در صــورت
دریافــت گــزارش مشــتریان دربــاره اســتفاده از قطعــات بــی
کیفیــت و غیراســتاندارد بــا متخلــف برخــورد مــی شــود.
«نیــره پیروزبخــت» دیــروز (دوشــنبه) در گفــت وگــو بــا
خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا افــزود :مطابــق مصوبــه شــورای
سیاســتگذاری خــودرو ،واحدهــای خودروســازی بایــد از
قطعــات اســتاندارد در تولیــد و مونتــاژ خودروهــا اســتفاده
کننــد.
بــه گفتــه ایــن مســوول ،در صــورت محقــق نشــدن ایــن امــر خودروســازان مســوولند و بایــد پاســخگو
باشــند.
وی بیــان داشــت :برخــی قطعــات مشــمول اســتاندارد اجبــاری اســت و کنتــرل مــی شــود امــا خودروســازان
بایــد مطابــق رویکــرد نویــن استانداردســازی بــر اســتاندارد بــودن ســایر قطعــات نظــارت کننــد؛ زیــرا در
صــورت اســتفاده از قطعــات غیــر اســتاندارد ،بــا خودروســاز برخــورد مــی شــود.
پیروزبخــت یــادآوری کــرد :برخــی خودروســازان از قطعــات باکیفیــت اســتفاده کــرده و رضایــت مشــتریان
را جلــب کــرده انــد امــا در برخــی خودروهــا بــرای کاهــش قیمــت تمــام شــده ،از قطعــات بــی کیفیــت
اســتفاده شــده اســت.
وی تصریــح کــرد :ســازمان ملــی اســتاندارد قــادر بــه کنتــرل همــه قطعــات خودرویــی نیســت و
خودروســازان در برابــر محصــول تولیــدی خــود مســوولیت دارنــد؛ بنابرایــن در صــورت گــزارش تخلــف و
اعــام شــکایت از ســوی مشــتریان ،بــا خودروســازان متخلــف برخــورد مــی شــود.
رییــس ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران یــادآوری کــرد :کنتــرل تــک تــک قطعــات یــک خــودرو از ســوی
مســووالن اســتاندارد ،در هیــچ جــای جهــان مرســوم نیســت؛ مــا مجموعــه یــک خــودرو را کنتــرل
می کنیم که به درستی کار می کند یا خیر.
بــه گفتــه وی ،اگــر قــرار بــود همــه قطعــات خودروهــا اســتاندارد باشــد ،آنــگاه قیمــت خودروهــا بــه طــور
چشــمگیری افزایــش مــی یافــت.
** کنترل کیفیت داخل کارخانه های خودروسازی
پیروزبخــت تصریــح کــرد :کنتــرل کیفیــت در کارخانــه هــای خودروســازی ،حلقــه گمشــده کار اســت و
هیــچ کوتاهــی از ســوی مدیــران کنتــرل کیفیــت کــه بــه مثابــه نماینــدگان ســازمان ملــی اســتاندارد بــه
شــمار مــی رونــد ،پذیرفتــه نیســت.
وی بیــان داشــت :اگــر متصدیــان کنتــرل کیفیــت کارشــان را بــه درســتی انجــام مــی دادنــد ،شــاهد
شــکایت هــای مردمــی نبودیــم؛ موضوعــی کــه در کشــورمان مغفــول مانــده اســت.
ایــن مســوول همچنیــن دربــاره نقــش شــورای رقابــت و قیمتگــذاری خودروهــا تصریــح کــرد :ایــن شــورا با
کنتــرل قیمــت هــا بــه نفــع مصــرف کننــده در ســال هــای گذشــته تاثیرگــذار بــوده اســت و نمــی تــوان
بیــان داشــت یکــی از دالیــل کیفیــت پاییــن برخــی قطعــات ،حضــور شــورای رقابــت اســت.
چنــدی پیــش رییــس انجمــن صنایــع همگــن نیــرو محرکــه و قطعــه ســازان کشــور بــه ایرنــا گفــت:
زمانــی در دولــت هــای نهــم و دهــم بــا بیــان عبــارت «پرایــد کیلویــی چنــد؟» قیمتگــذاری خودروهــا بــه
شــورای رقابــت واگــذار شــد کــه تصمیمــی اشــتباه بــود ،زیــرا نبایــد اجــازه داد دولــت یــا خودروســازان در
فرآینــد قیمتگــذاری دخالــت کننــد تــا قطعــه ســازان نیــز بتواننــد فعالیــت هــای خــود را بــا روال عــادی
بــه انجــام برســانند.
در همیــن پیونــد ،دبیــر انجمــن صنایــع همگــن نیرومحرکــه و قطعــه ســازان کشــور نیــز در گفــت و گــو
بــا ایرنــا یــادآوری کــرد :تــا زمانــی کــه تعییــن قیمــت خودروهــای دارای قیمــت کمتــر از  45میلیــون
تومــان ( 450میلیــون ریــال) از شــمول قیمتگــذاری شــورای رقابــت خــارج نشــود ،زیــان خودروســازان و
قطعــه ســازان ادامــه مــی یابــد کــه یکــی از عوامــل اصلــی بــروز کاهــش کیفیــت قطعــات و خودروهــای
تولیــدی در ایــن بــازه قیمتــی اســت.

روشنایی کشور در گرو تامین آب
امســال عــاوه بــر بحــران آب بــا بحــران بــرق
نیــز روبــرو هســتیم .از یــک ســو نصــب حــدود
 ۳۰۰۰مــگاوات نیــروگاه در کشــور مطــرح اســت
و از طرفــی  ۳۰۰۰مــگاوات تولیــد بــرق آبــی بــه
دلیــل نبــود آب در ســدها کــم میشــود و رشــد
حــدود  ۷تــا  ۱۲درصــد بــرق آبــی امســال صفــر
اســت کــه ایــن کاهــش احتمــال خاموشــی
پراکنــده در برخــی نقــاط را ایجــاد خواهــد کــرد.
بهگــزارش ایســنا ،وضعیــت منابــع آبــی کشــور
بســیار وخیــم گــزارش شــده تــا جایــی کــه

راحتــی از ایــن پیــک عبــور کنیــم الزم اســت
تدابیــر الزم از هــم اکنــون اندیشــیده شــود ،از
ســری اقداماتــی کــه تــا کنــون توســط وزارت
نیــرو انجــام شــده ایــن اســت کــه ۳۵۰۰
مــگاوات نیــروگاه جدیــد هــم اینــک در حــال
آمــاده ســازی اســت کــه قــرار شــده قبــل از
تابســتان ســال  ۱۳۹۷یکــی پــس از دیگــری
وارد مــدار شــود.
از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه برآوردهــای انجــام
شــده در تابســتان  ۱۳۹۷در چهــار شــرکت بــرق

وزیر راه و شهرسازی؛

کریدور ترانزیتی پاکستان ،ایران و
ترکیه راه اندازی می شود
ایرنـا  -وزیـر راه و شهرسـازی گفـت :خـط ترانزیتـی و کریـدور
منطقـه ای حمـل و نقـل سـه کشـور پاکسـتان ،ایـران و ترکیه راه
انـدازی می شـود.
'عبـاس آخونـدی' روز یکشـنبه در گفـت و گوی اختصاصـی با ایرنا
در الهـور پاکسـتان ،گسـترش ارتباطـات همه جانبه با همسـایگان
را از سیاسـت هـای دولـت یازدهم و تاکیـد رییس جمهـوری اعالم کرد.
وی بـا تشـریح مناسـبات و همکاری هـای ایران و پاکسـتان در زمینه های مختلف ،افـزود :در حوزه حمل
و نقـل بـا توجـه به اینکـه در زمینـه های دریایـی ،زمینـی ،هوایـی و ریلی ارتبـاط داریم و مسـئوالن دو
کشـور بر گسـترش روابـط در این زمینه ها مشـتاق هسـتند.
آخونـدی گفت و گو با مسـئوالن پاکسـتانی برای گسـترش مسـیرهای ترانزیتـی دو جانبـه و چند جانبه
را از محورهـای سـفر خـود بـه پاکسـتان عنـوان کـرد و گفت:در نشسـت با مسـئوالن پاکسـتانی مقرر
شـد کـه با همـکاری ترکیه خـط ترانزیتی سـه جانبـه راه اندازی شـود.
وی در بخـش دیگـری از سـخنانش بـا بیان دسـتاوردهای سـفر خـود به پاکسـتان اظهار داشـت :این
کشـور در حـوزه هوایـی ،فرودگاه های مناسـبی در شـهرهای الهـور ،کراچی ،کویته و اسلام آبـاد دارد
و ظرفیـت فراوانـی بـرای عزیمت مسـافران و گردشـگران مذهبی و فرهنگی پاکسـتان به ایـران وجود
دارد.
وزیـر راه و شهرسـازی تصریـح کرد :در سـفر به پاکسـتان توافق شـد کـه پروازهای منطقـه ای برقرار
شـود بـه این صـورت که مسـافران پاکسـتان از مبـدا به چابهـار ،زاهـدان ،ایرانشـهر یا زابـل عزیمت
کـرده و از ایـن مسـیرها بـا خطـوط هوایی بـه دیگر مقاصـد خود سـفر کنند.
آخونـدی در بخـش دیگـری از سـخنانش گفت:بـا توجـه بـه اینکه سـاالنه بیـش از  200هـزار زائر از
پاکسـتان بـه ایران سـفر کرده و از کشـورمان بـه عتبات عالیـات یا مشـهد عزیمت می کنند ،پیشـنهاد
طـرف پاکسـتانی ایـن بود کـه تعـدادی از ایـن مسـافران از راه دریایی جا بجا شـوند.
وزیـر راه و شهرسـازی تاکیـد کـرد :مقـرر شـد در خصوص راه انـدازی خـط دریایی چابهار بـه کراچی،
برنامـه ریـزی و اقدامات الزم انجام شـود.
وی نوسـازی مسـیر ریلـی دو کشـور بـه منظور احیـای خط مسـافری زاهدان بـه کویته و ارتقـاء کیفیت
خـط ریلـی بـرای گسـترش حمـل و نقـل کاال از مسـیر ریلـی را از دیگـر توافـق هـای خـود بـا طـرف
پاکسـتانی خواند.
ایـن مقـام مسـئول خاطـر نشـان کـرد :همچنین مقرر شـد کـه قطارهـای بـا کیفیتـی در مسـیر ریلی'
ایـران ،پاکسـتان و ترکیـه' بـرای گسـترش ترانزیـت و حمـل و نقـل بـار راه اندازی شـود.
آخونـدی گسـترش همکاری در زمینه نوسـازی بافت قدیمی شـهری ،تبادل اسـتاد و دانشـجو ،افزایش
همـکاری هـا در حـوزه گردشـگری فرهنگی را از دیگر دسـتاوردهای سـفرش به پاکسـتان و شـهرهای
اسلام آباد ،کراچـی و الهور عنـوان کرد.
بـه گـزارش ایرنا ،آخونـدی که به همراه هیـات  20نفـره در حوزههای جـادهای ،ریلی ،دریایـی و هوایی
بـه پاکسـتان سـفر کـرده بود ،امـروز پـس از دیدار با مقـام های مختلف این کشـور شـهر الهـور را به
مقصـد تهران تـرک کرد.

نیمه تعطیل شدن بازار لوازم خانگی
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه اعالم کرد که در پی نوسانات
ارزی اخیر و مشکالت پیش آمده بازار لوازم خانگی ...

امســال را خشـکترین ســال در  ۵۰ســال اخیــر
اعالمکردهانــد و تمــام مســووالن آبــی بــه
طــور مرتــب هشــدارهایی را در راســتای نحــوه
مصــرف آب بــه مشــترکان میدهنــد .در ایــن
بیــن تولیــد بــرق نیــز بــا چالشهایــی مواجــه
شــده چراکــه دیگــر نمیتــوان ماننــد ســال های
قبــل از ظرفیــت نیروگاههــای برقآبــی
اســتفاده کــرد .طبــق آمــار ســال گذشــته ۹۳۰۰
مــگاوات بــرق آبــی تولیــد شــد و بــرای امســال
نیــز پیشبینــی مــی شــود در بهتریــن حالــت
ایــن رقــم بیــش از  ۶۰۰۰مــگاوات نشــود.
ایــن کاهــش تولیــد بــه همــراه اضافــه رشــد
طبیعــی مصــرف کــه امســال نســبت بــه ســال
گذشــته پیــدا کــرده اســت کشــور را بــا شــرایطی
روبــه رو خواهــد کــرد کــه حتــی بــا وارد شــدن
نیروگاههــای جدیــد رقمــی در حــدود ۴۰۰۰
مــگاوات بــرای قلــه مصــرف پیــک تابســتان
ســال  ۱۳۹۷کاهــش تولیــد داریــم .عــاوه بــر
ایــن طبــق بررس ـیهای صــورت گرفتــه پیــک
بــار تابســتان  ۱۳۹۷از مــرز  ۵۷هــزار مــگاوات
نیــز خواهــد گذشــت کــه اگــر بخواهیــم بــه

منطقــهای خوزســتان ،تهــران ،مازنــدران و
سیســتان و بلوچســتان شــرایط خاصــی بــرای
وضعیــت بــرق پیشبینــی شــده اســت کــه
طبــق اعــام مســووالن برقــی کشــور امســال
بــا رشــد هفــت درصــدی مصــرف بــرق روبــرو
بودیــم و پیشبینــی میشــود کــه ســال آینــده
نیــز حــدود هشــت درصــد افزایــش مصــرف
بــرق را شــاهد باشــیم .همچنیــن بــا توجــه
بــه اینکــه ســال  ۱۳۹۶از نظــر افزایــش اوج
مصــرف ســالی ویــژه بــود؛ الزم اســت عــاوه
بــر افزایــش میــزان ظرفیــت در تجهیــزات
صنعــت بــرق ،ظرفیــت نیروگاههــا نیــز  ۵تــا
 ۵.۵برابــر افزایــش یابــد تــا بتــوان بــار شــبکه
را پشــت ســر گذاشــت.
همچنیــن بــا توجــه بــه مصــرف بســیار بــاالی
بــرق توســط سیســتم سرمایشــی از جملــه
کولرهــای گازی نگرانیهایــی بــه وجــود
آمــده کــه وزارت نیــرو درصــدد اســت تــا بــا
اصالحاتــی جزئــی و موثــر در ســاخت تجهیــزات
مربــوط بــه ایــن نــوع کولرهــا  ۳۰درصــد میــزان
مصــرف در ایــن بخــش را کاهــش دهــد.
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شــرایط منابــع آبــی در کشــور نیــز حــال و
اوضــاع خوبــی نــدارد تاجایــی کــه بــر اســاس
گفتههــای شــاهین پاکــروح ،معــاون شــرکت
مهندســی آب و فاضــاب امســال نیــز ۳۰۰
شــهر هماننــد ســال گذشــته دارای تنــش آبــی
خواهنــد بــود و بــه واســطه کاهــش جــدی
بارندگــی چــه در قالــب بــاران و چــه در قالــب
پوشــش برفــی شــرایط ســختی اســت و در تمــام
حوزههــای آبــی بــه ویــژه در حــوزه آبریــز
فــات مرکــزی شــرایطی را تجربــه میکنیــم
کــه طــی  ۵۰ســال گذشــته ســابقه نداشــته
اســت.
بــه گفتــه وی ،میــزان بارندگیهــا در تمــام
حوزههــای آبــی کاهــش جــدی داشــته
کــه ایــن مســاله تنشهــای متعــددی را
بــه وجــود آورده اســت بــه همیــن دلیــل
تمــام شــرکتهای آب و فاضــاب در تمــام
اســتانها برنامهریزیهایــی را بــرای مدیریــت
تنــش آبــی انجــام دادهانــد.
پــاکروح بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ســرانه
مصــرف آب شــرب در بخــش خانگــی  ۱۵۰لیتــر
در شــبانه روز اســت ،تصریــح کــرد :بــا توجــه
بــه ســرانه مصــرف مشــترکان در شــهرها و
روســتاها مــا معتقدیــم کــه اگــر تنهــا  ۲۰درصــد
ســرانه مصــرف در بخــش خانگــی کاهــش یابــد
میتوانیــم تابســتان را بــه راحتــی پشــت ســر
بگذاریــم و ایــن در شــرایطی اســت کــه ســرانه
مصــرف خانگــی در کشــورهای دارای اقلیــم
مشــابه بــا ایــران بســیار پایینتــر از عــدد
مذکــور در کشــور مــا اســت و بایــد بــه ایــن
مســاله توجــه کــرد کــه مدیریــت مصــرف و
تقاضــا مســاله بســیار مهمــی اســت کــه اگــر بــه
آن توجــه شــود بســیاری از مشــکالت برطــرف
خواهــد شــد.
در ایــن بیــن دولــت راهکارهایــی را بــرای گــذر
از ایــن تنشهــا در نظــر گرفتتــه کــه تشــکیل
کارگــروه ســازگاری بــا کمآبــی یکــی از ایــن
راهکارهــا اســت عالوهبــر تجهیــز اراضــی
کشــاورزی بــه ســامانه آبیــاری تحــت فشــار از
برنامههــای اولویــت دار دولــت تدبیــر و امیــد
اســت کــه  ۸۰درصــد هزینــه تجهیــز ایــن
اراضــی بــه آبیــاری تحــت فشــار بــه صــورت
یارانــهای توســط دولــت پرداخــت میشــود.
بحــران آب و ایجــاد تنــش در حــوزه بــرق
موضوعــی غیــر قابــل انــکار بــرای تابســتان
پیــشرو اســت کــه اگــر از اکنــون تدابیــری
بــرای کاهــش تنشهــا صــورت نگیــرد
بــی شــک امســال تابســتان بــا مشــکالت جــدی
مواجــه خواهیم شــد.

رئیس اتحادیه فروشندگان:

نیمه تعطیل شدن بازار
لوازم خانگی
رئیس اتحادیه فروشـندگان
لـوازم خانگـی فلـزی و
آشـپزخانه اعالم کـرد که در
پـی نوسـانات ارزی اخیـر و
مشـکالت پیـش آمـده بازار
لـوازم خانگـی بـه حالـت
نیمهتعطیـل درآمـده و همـه
در انتظـار بهبـود اوضـاع و
آرامـش در بـازار هسـتند و
کسـی دوسـت نـدارد قیمتهـا افزایـش یابـد.
فریـدون نصیـری در گفتوگو با ایسـنا اظهار کـرد :در پی
نوسـانات ارزی اخیـر بـه وجـود آمـده بـازار لـوازم خانگی
تولیـد داخـل و وارداتی با مشـکالت عدیدهای روبرو شـده
و تقریبـا بـه حالـت نیمـه تعطیـل درآمـده اسـت ،چـرا که
هیـچ کس قیمتـی نمیدهـد و همـه منتظرند تا شـرایط به
حالـت عادی برگـردد و بتوانند نسـبت به تولیـد ،واردات و
عرضـه محصـوالت خـود در وضعیت مناسـب اقـدام کنند.
وی بـا بیان اینکـه هیچ یک از تولیدکنندگان و فروشـندگان
لـوازم خانگـی دوسـت ندارنـد قیمـت را افزایـش دهنـد،
گفـت :شـرایط در حـال حاضـر به گونهای اسـت کـه هیچ
تصمیمـی نمیتـوان گرفت و همـه منتظر بهبود آن هسـتند
تـا بتواننـد تولیـد ،واردات و عرضـه محصوالتشـان را در
شـرایط عـادی از سـر بگیرند.
رئیـس اتحادیـه فروشـندگان لـوازم خانگـی فلـزی
و آشـپزخانه ادامـه داد :هیـچ یـک از تولیدکننـدگان،
واردکننـدگان و فروشـندگان لـوازم خانگـی تمایلـی بـه
افزایـش قیمـت محصوالتشـان ندارنـد امـا در شـرایط
کنونـی نمیتـوان بـا قیمتهـای گذشـته بـازار را تامیـن
کـرد .بنابرایـن بهتر اسـت مسـئوالن اقدامـات الزم را در
جهـت بهبـود فضـای کسـب و کار انجـام دهنـد چـرا کـه
دسـتوری نمیتـوان قیمتهـا را کنتـرل کـرد و هماکنـون
بـازار لـوازم خانگـی به حالـت نیمـه تعطیل درآمده اسـت.
نصیـری تصریح کـرد :وقتـی شـرایطی اینچنینـی در بازار
بـه وجـود میآید و نـرخ ارز نامشـخص اسـت و هیچ کس
نمیدانـد در آینـده چه اتفاقـی میافتد نمیتوانـد تصمیمی
بـرای عرضـه محصولش به قیمت مشـخص بگیـرد و حتی
آنهایـی کـه بـا قیمتهـای گذشـته نمیتواننـد عرضـه
کننـد نیـز بالتکلیـف هسـتند و نمیتواننـد نرخهـای خـود
را افزایـش دهنـد چـرا کـه ممکن اسـت در آینـده اوضاع
بهتـر شـود و آنهـا مجبـور بـه برگردانـدن قیمتهایشـان
شو ند .
وی اظهـار کـرد :همـه امیدوارنـد تـا شـرایط اقتصـادی
کشـور بـه حالـت عـادی برگـردد و آنها نیـز بتواننـد بدون
افزایـش قیمـت بـه کارشـان ادامـه دهنـد امـا هنـوز هیچ
چیـز مشـخص نیسـت و کسـی تاکنـون از تولیدکنندگان و
واردکننـدگان بـرای واردات مـواد اولیـه و محصـول نهایی
خـود ،تکلیفـش را نمیدانـد کـه باالخـره بـا چـه نـرخ
ارزی میتوانـد ایـن کار را انجـام دهـد و تاکنـون نیـز
سیاسـتهای ابلاغ شـده در راسـتای تامیـن ارز ۴۲۰۰
تومانـی آن طـور کـه بایـد اجرایـی نشـده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،طـی ماههـای اخیـر نوسـانات
کمسـابقهای در بـازار ارز بـه وجـود آمـد و نـرخ دالر بـه
حـدود  ۶۰۰۰تومـان و نـرخ یـورو نیـز بـه حـدود ۷۰۰۰
تومـان رسـیده تـا جایـی کـه اسـحاق جهانگیـری معاون
اول رئیـس جمهـور اخیـرا اعلام کـرد به هیچ کـس اجازه
فـروش دالر بـه قیمـت  ۴۲۰۰تومـان را نـدارد و هر کس
باالتـر از ایـن قیمـت عرضه کنـد ،مشـمول قانـون مبارزه
بـا قاچـاق کاال و ارز خواهـد شـد و از سـوی دیگـر نیـز
تولیدکننـدگان حـق افزایش قیمـت را ندارند چـرا که برای
آنهـا ماننـد دیگـر اقشـار جامعه کـه بـه ارز نیاز دارنـد ،به
انـدازه کافـی دالر  ۴۲۰۰تومانـی موجـود اسـت.

