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10اقتصادی

پرداخت 32 درصد تسهیالت 
به زنان کارآفرین

اقتصادی:  گروه  سپهرغرب، 
امید  کارآفرینی  صندوق  مدیرعامل 
32 درصد تسهیالت پرداختی صندوق 
عنوان  کارآفرین  بانوان  به  متعلق  را 
 5500 از  بیش  مالی  حمایت  از  و  کرد 

صندوق خرد محلی خبر داد.
در  کــرد:  اظهــار  رضایــی  نعمــت اهلل 
یک سال و نیم گذشته بیش از 3000 صندوق خرد محلی 
در سراسر کشور تشکیل شده و تعداد صندوق هایی که 
تاکنــون مورد حمایــت قرار گرفته اند بــه بیش از 5500 

صندوق رسیده است.
وی در توضیــح مزیــت راه انــدازی صندوق هــای خــرد 
محلــی گفــت: ویژگــی صندوق ها این اســت که بخشــی 
از منابــع، آورده افــراد اســت که معــادل یا بیشــتر از آن 
را صنــدوق تســهیالت می پــردازد تــا در قالــب مدیریــت 
خودشان به اعضا تسهیالت پرداخت کنند یا برای انجام 
فعالیت هــای اقتصــادی و وام های ضروری مدنظرشــان 
اســتفاده کننــد تــا در مواقع خــاص اقتصــادی بتوانند 
منابــع حداقلــی را در اختیــار گرفتــه و متناســب بــا آن 

فعالیت خود را پیش ببرند.
مدیرعامــل صنــدوق کارآفرینــی امیــد در ادامــه 32 
درصــد تســهیالت پرداخــت شــده از ســوی صنــدوق را 
مربــوط به کارآفرینان زن عنوان کرد و گفت: زنان عمده 
شــاغالنی هســتند کــه از طریــق منابــع صنــدوق اقدام 
بــه راه اندازی کســب و کار کرده اند و حــدود 47 درصد 
اشــتغال مدنظــر که رصــد کرده ایــم مربوط بــه بانوان 

بوده است.
رضایــی بخش اعظم تســهیالت پرداختــی صندوق را 
متعلق به طرح های خرد و اشــتغالزا دانست و گفت: 50 
درصد تســهیالت صندوق به بخش خدمات، 34 درصد 

کشاورزی و 26 درصد به صنعت پرداخت شده است.
وی همچنیــت دربــاره میزان تســهیالتی کــه صندوق 
کارآفرینی امید در اجرای طرح اشــتغال پایدار روســتایی 
و عشــایری پرداخــت کــرده اســت، گفــت: تاکنــون بیش 
از 3800 میلیــارد تومــان تســهیالت از ســوی صنــدوق 
روســتایی  پایــدار  اشــتغال  قالــب  در  امیــد  کارآفرینــی 
از تســهیالت  کــه  بیشــتر طرح هایــی  و  پرداخــت شــده 
بهره مند شــده اند، متعلق به طرح های بخش کشاورزی 

بوده است.

برنامه ای برای قطع
یا سهمیه بندی گاز نداریم

اقتصادی:  گروه  سپهرغرب، 
علت  گفت:  گاز  ملی  شرکت  سخنگوی 
استان های  در  پراکنده  قطعی های 
مختلف در مقاطع زمانی خاص کمبود 
مشکل  دلیل  به  بعضا  و  نیست  گاز 
فنی و یا بروز حادثه و یا انجام پروژه ها 

توسط بخش های دیگر است.
عباس اعظمی با بیان اینکه در تمام فصل ها ممکن 
اســت قطع گاز بــه دلیل انجام پــروژه و یــا حادثه اتفاق 
بیفتــد، اظهــار کرد: در تمام اســتان های کشــور شــاهد 
این مســاله هســتیم، امروز نیز شاهد چند مورد قطعی 
بودیم که امری متعارف است و اگر حادثه نباشد، اطالع 

رسانی قبل از قطع صورت می گیرد.
وی بــا بیــان اینکــه بــرای همیــن مســاله بخش های 
مختلفــی همچــون بهره بــرداری، امــداد، پشــتیبانی در 
مناطــق مختلف در شــرکت های گاز وجــود دارند، اظهار 
کرد: به طور مثال ممکن اســت شــهرداری و یا مخابرات 
یک پروژه عمرانی داشــته باشــند، که در این شــرایط در 

صورت لزوم قطع گاز اعمال می شود.

 برنامه ای برای قطع  یا سهمیه بندی گاز نداریم
سخنگوی شرکت ملی گاز با بیان اینکه قطع گاز یا به 
دلیل حادثه یا انجام پروژه است و این موضوع منوط به 
فصل خاصی نیســت و هیج ارتباطی نیــز با کمبود گاز یا 
مســائلی از این دست ندارد، گفت: برنامه ای برای قطع 

گاز و یا سهمیه بندی وجود ندارد.
اعظمــی بــا بیــان اینکــه در حاضــر مصــرف گاز 655 
میلیون مترمکعب ثبت شــده اســت، گفت: روز گذشــته 
نیز میزان مصرف همین عدد بود، امیدواریم در روزهای 
آینــده بــا همکاری مــردم میــزان مصــرف کاهــش یابد، 
تقاضــای ما از مردم این اســت که در این حوزه همکاری 

بیشتری با ما داشته باشند.
وی بــا بیــان اینکه با گرم تر شــدن هوا الزم اســت که 
مشترکان سیستم های گرمایشی را تنظیم مجدد کنند، 
گفــت: توجه به این موضوع اهمیت زیادی دارد و تقاضا 
داریم تا همه مشــترکان به این مهم توجه جدی داشته 

باشند.

خبر

برنامه دولت برای کنترل بازار گوشت چیست؟
غ تا پایان سال، کمتر از نرخ مصوب دولت )63 هزار تومان( عرضه شود. غ با کمترین نوسان قمیتی تأمین بود. پیش بینی می شود با توجه به مازاد تولید کشور و ذخیره سازی انجام شده در سردخانه ها گوشت مر سپهرغرب، گروه اقتصادی:  نیمه دوم سال 1401 بازار گوشت مر

آیا قیمت گوشت به ویژه گوشت مرغ سال آینده روند افزایشی خواهد داشت؟ دولت در بودجه 1402 از محل درآمد واردات گوشت مبلغ 300 هزار میلیون ریال معادل 30 میلیارد تومان در نظر گرفته است. این عدد نسبت به درآمد دولت در بودجه 1401 تغییری ندارد.
در جزئیات درآمدی دولت از محل واردات گوشت آمده به ازای هر کیلو گوشت قرمز 2,750 ریال و گوشت مرغ 1,100 ریال عوارض کسب می شود.

گفتنی است عوارض واردات دام سنگین 40000 ریال، دام سبک و طیور به ترتیب 5,000 ریال و 200 ریال تعیین شده،  در حالی که در بودجه 1401 ردیفی برای این اقالم در نظر گرفته نشده بود.
حال باید دید آیا سال آینده بازار گوشت مرغ مانند امسال با کمترین تنش قیمتی ساماندهی الزم را خواهد داشت؟

سپهرغرب، گروه اقتصادی: 
اوراق  و  بورس  سازمان  رئیس 
رئیس  به  نامه ای  در  بهادار 
رقابت،  ملی  مرکز  و  شورا 
هزار   100 زیان  بر  تاکید  ضمن 
سهامداران  تومانی  میلیارد 
در پی انتشار بدون هماهنگی 
برگزاری  خواستار  مذکور،  شورای  رئیس  نامه 
اعضای  از  برخی  حضور  با  مشترک  جلسه ای 
برای  رقابت،  شورای  و  بورس  عالی  شورای 

بررسی ادامه عرضه خودرو در بورس کاال شد.
متن نامه عشقی بدین شرح است:

ســیدنورانی،  ســیدمحمدرضا  آقــای  جنــاب 
رئیــس محترم شــورا و مرکــز ملی رقابت، ســالم 

علیکم؛
احترامــا عطف به نامــه شــماره 01-1775-
10-ص تاریــخ 02/11/1401 جنابعالی همانگونه 
که مســتحضرید سیاســت های ناکارآمدی مانند 
قیمت گــذاری دســتوری و قرعه کشــی در طــول 

در  انباشــته  زیــان  موجــب  گذشــته  ســال های 
صنعــت خودروســازی، بدهــی بانکی گســترده، 
داللــی  رواج  و  تولیــد  زنجیــره  در  ورشکســتگی 
اســت.  شــده  خــودرو  بــازار  در  بــازی  ســفته  و 
کوچکترین اشتباه در سیاست گذاری و بازگشت 
به مســیر ناصواب گذشته عالوه بر آسیب جدی 
بــه صنعــت خودروســازی، تاثیــر منفــی بر بــازار 
ســرمایه و نظــام بانکی نیــز وارد می کنــد. از این 
منظر و در یک رویکرد تحولی و در راستای اصالح 
ســاختاری این صنعت، شــورای عالــی بورس که 
متشــکل از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، 
نماینــده ی محترم دادســتانی، رئیــس کل بانک 
مرکــزی و نمایندگان مجلس و بخش خصوصی 
است با مساعدت رای مثبت وزیر محترم صنعت 
معــدن و تجارت، عرضه خــودرو در بورس کاال را 

بررسی و به تصویب رسانده است.
پس از گذشــت مدت کوتاهــی از این تصمیم 
شــاهد تاثیر مثبت آن بر صنعت خودروی کشور 
هســتیم کــه در صورت تــداوم و با تکمیل ســایر 

شــرایط نظیر عرضــه خودروی وارداتــی، افزایش 
تولیــد و بالتبع افزایش عرضــه و عرضه منظم از 
سوی خودروسازان، قطعا شاهد تعادل در بازار 

خودروی کشور خواهیم بود.
از دیگــر آثــار مثبــت ایــن تصمیــم دسترســی 
منصفانــه عمــوم خریــداران واقعــی در گســتره 
مناطــق جغرافیایــی کشــور اســت. اســتفاده از 
ابزارهای رســیدگی به شــکایات در بازار ســرمایه 
اطمینان بخــش رعایت حقــوق مصرف کنندگان 
بــوده و الزام به تحویل بموقع خودروها موجب 

رضایت مشتریان شده است.
یکی از مصادیق آسیب در اقتصاد تصمیمات 
خلــق الســاعه و بــدون هماهنگــی بــا ذینفعان 
بازار اســت که موجــب نااطمینانــی در اقتصاد و 
توزیع رانت می شــود. نامــه جنابعالی در همان 
لحظات ابتدایی انتشار )ساعت 11 صبح( موجب 
افت ناگهانی قیمت در صنعت خودرو و ســاخت 
قطعات و در ادامه بازار، باعث منفی شــدن جو 
عمومی بازار سرمایه شد، اثر این خبر به گونه ای 

بود که شاخص کل بورس اوراق بهادار براساس 
قیمت هــای لحظــه ای با افت قابــل مالحظه 25 
هــزار واحدی مواجه گردید و این جو منفی برای 
روز بعــد نیــز ادامه یافــت. همچنیــن ارزش بازار 
ســرمایه به واســطه تأثیر مســتقیم ایــن خبر در 
همان روز نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان افت 
و ضــرر قابل توجهی بــه دارایی ســرمایه گذارانی 
که به مصوبات پیشــین اعتماد کرده بودند وارد 

نمود.
بدیهی اســت اعالم سیاســت های بازار قبل از 
تصمیم گیری نهایــی، عدم هماهنگــی نهادهای 
و  الزم  مداقــه  از  پیــش  تصمیم گیــری  عالــی 
تصمیم گیــری قطعی به نحوی کــه کلیه جوانب 
امر در نظر گرفته نشــود، در نهایت به ضرر نظام 

حکمرانی خواهد بود.
تصمیم دولت سیزدهم در راستای اصالح بازار 
خودرو در بستر بورس کاال نیازمند حمایت همه 
دســتگاه ها جهت پیاده سازی این مهم می باشد 
و صــد البتــه نیازمنــد هــم افزایی دســتگاه های 

متولی در این خصوص اســت؛ لذا خواهشــمند 
اســت با توجه به رسانه ای شدن مخالفت برخی 
از اعضــای شــورای رقابــت بــا نامه فــوق الذکر و 
همچنین تبعات بســیار منفی در بازار ســرمایه و 
بازار خودروی کشــور، دســتور فرماییــد تا نهایی 
شــدن موضوع بازبینی دســتورالعمل های بازار 
خودرو در آن شورا، از اظهار نظر در این خصوص 
ممانعــت به عمــل آید و بــه منظــور بهره مندی 
از همفکــری و اتخــاذ تصمیمــات بهتــر، دعــوت 
می شــود طی جلسه ای مشــترک با حضور برخی 
از اعضای شــورای عالی بورس و شــورای رقابت، 
موضوعات کارشناســی مورد بررسی بیشتر قرار 

گیرد.
همکاری هــای  تجربــه  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
گذشته در بازار کاالهای مختلف نشان می دهد، 
اســتفاده از ابزارهــای موجــود در بــازار ســرمایه 
بهترین گزینه بــرای مدیریت انحصار، حذف رانت 
و ایجــاد دسترســی منصفانــه بــه بازارهــا بــرای 

مصرف کنندگان می باشد.

سپهرغرب، گروه اقتصادی: 
زمزمه های  ماه  دی  میانه  از 
خانگی  لوازم  قیمت  افزایش 
شد،  اجرا  بعد  کمی  و  مطرح 
این  با  هنوز  صمت  وزارت  اما 
نکرده  موافقت  موضوع 
آیا  نیست  هم  مشخص  و 
قیمت ها به قبل برمی گردد یا مجوز رسمی آن 

صادر می شود.
یکــی از مهم ترین اخبــار صنعتی هفته ای که 
گذشــت مربــوط به صنعــت لــوازم خانگی بود. 
جدالی که سالی یک یا دو بار بین تولیدکنندگان 
و وزارت صمــت در می گیــرد، دوباره بــا افزایش 

نرخ ارز باال گرفته است.
در ســال های اخیر چندین بار شــاهد بودیم 
کــه تولیدکننــدگان خواســتار افزایــش قیمــت 
محصوالت خود شده اند، اما نهادهای نظارتی 
در وزارت صمــت در وهلــه اول بــا آن موافقــت 
نکرده انــد، امــا بعد از مدتــی با مجــوز یا بدون 

مجوز قیمت ها باال رفته است.
برخــی  قیمــت  هــم  گذشــته  هفته هــای  در 
محصــوالت ایــن صنعــت 10 تــا 15 درصــدی از 
ســوی شــرکت های لوازم خانگی افزایش یافته 
و پیگیری هــا نشــان می دهد مجوزی بــرای این 

افزایش قیمت صادر نشده است.
تولیدکنندگان می گویند با وجود ارائه لیست 
افزایــش قیمت مــواد اولیــه، وزارت صمت هنوز 
با افزایــش قیمت لوازم خانگــی موافقت نکرده 
اســت. از طــرف دیگر به گفته آن هــا قیمت مواد 
اولیه در بورس رها است و با دالر تغییر می کنند.
همچنیــن تولیدکنندگان به دلیل مشــکالت 
مربوط به ســرمایه در گردش خواســتار فروش 

اعتباری مواد اولیه هستند.
نکتــه دیگر این اســت کــه آن ها از اســاس با 
فرآینــد قیمت گــذاری ســازمان حمایت مصرف 
کننــدگان و تولیدکنندگان هســتند و معتقدند 
اگــر هــم دولــت بخاطــر مشــکال معیشــتی بــه 
مکانیــزم عرضه و تقاضا تــن نمی دهد، حداقل 
بایــد نظارت هــا را پســینی کنــد و اجــازه دهــد 
شــرکت ها بر اســاس قیمت تمام شــده، قیمت 
بــه  بعــدا  و  کننــد  اعــالم  را  نهایــی  محصــول 

شکایت های احتمالی رسیدگی کند.

وزارتخانه  از  اصرار،  تولیدکنندگان  از   
انکار!

در مقابــل ســخنگوی وزارت صمــت دربــاره 
افزایــش قیمت اخیر شــرکت های لــوازم خانگی 
گفتــه که مواد اولیه ایــن صنعت افزایش نیافته 
و بیشــتر صنایع تولیدکننده لوازم خانگی، لوازم 
خط تولیدشــان را بــرای پنج ماه آینده بــا نرخ ارز 
قبلــی خریدند و بنابراین نیازی به افزایش قیمت 
وجــود نــدارد. امــا اگــر تولیدکننــده ای افزایــش 
هزینه داشــته باشــد، طبق روال قبــل می تواند 
آن را بــه ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان ارائه کند تا مورد بررسی قرار گیرد.
موضوعی که تولیدکنندگان آن را رد می کنند 
و می گویند با توجه به مشکالت تامین سرمایه 
در گــردش کــه همــواره بــا آن مواجــه بودند و 
تشــدید ایــن مشــکل بــه دلیــل سیاســت های 

انقباضی بانک ها توان چنین کاری را ندارند.
گفتنــی اســت از اول تیرمــاه مجــوز افزایش 
 10 و  تلویزیــون  بــرای  قیمــت  درصــدی   15
درصــدی برای یخچال، یخچال فریزر و ماشــین 

لباسشویی و ظرفشویی صادر و اجرا شد.

عــالوه بر مــوارد گفته شــده، تولیدکنندگان 
حمایــت،  ســازمان  در  قیمــت  محاســبه  روش 
تحــت عنــوان کاســت پالســت را نیــز منســوخ 
می دانند و می گویند این روش باید تغییر کند.

وارد  ایــن روش  بــه  کــه  ایراداتــی  از جملــه 
می داننــد هــم این اســت کــه فقط نیــم درصد 
هزینه هــای تبلیغات نســبت به ســرمایه گذاری 
را می پذیرنــد، در مورد تامین مالی در ســازمان 
حمایــت فقط روش بانکی تعریف شــده و حتی 
تامیــن مالــی در بورس محاســبه نمی شــود و 
ظرفیت پروانه مالک اســت که تولید بالقوه را در 

نظر می گیرد.
البتــه طبق اظهارات هاشــمی، دبیــر انجمن 
صنایــع لــوازم خانگــی ایــران، ســازمان حمایت 
وزارت  و  تولیدکننــدگان  و  کننــدگان  مصــرف 
صمــت بخشــی از ایــن انتقــادات را پذیرفته و از 
تولیدکننــدگان خواســته اند ایــرادات این روش 

اعالم شود تا در آینده برطرف شود.
امــا موضــوع مهــم ایــن اســت کــه بعــد از 
ســال ها تکــرار این روند و جدال بر ســر افزایش 
قیمت، هنوز تصمیمی برای حل مشــکل گرفته 
نشــده است. در این شــرایط مصرف کننده هم 
بالتکلیف اســت. چراکه نه فقــط در حوزه لوازم 
خانگــی، بلکــه در ســایر حوزه هــا هــم دولــت با 
افزایش قیمت بخشی از کاالها مخالف می کند، 
اما تولیدکنندگان می گویند با توجه به شــرایط 
تورمــی نمی تواننــد با قیمــت قبلــی کار خود را 
ادامــه دهنــد و بعضا جریمــه ایــن کار را هم به 

تعزیرات می پردازند. 
حــال باید دیــد آیا این بــار فکری بــرای تغییر 
بــه  تســهیالت  ارائــه  یــا  قیمــت  تعییــن  روش 

تولیدکنندگان می شود یا خیر.

اقتصادی:  گروه  سپهرغرب، 
کشاورزی  اصناف  اتاق  رئیس 
معتقد است در "الگوی کشتی" 
نظر  شده  ارائه  و  تنظیم  که 
برنامه  و  نشده  دیده  کشاورز 
طبیعتا  است.  پایین  به  باال  از 
اجرایی  برنامه هایی  چنین 
خود  منافع  اساس  بر  کشاورز  و  شد  نخواهد 
آنچه که بازار دیکته می کند کار خود را انجام  و 

می دهد.
قاســم پیشــه ور در پاســخ به اینکه آیا تعیین 
عــوارض صادراتــی بــاال بــرای برخــی محصوالت 
کشــاورزی می توانــد باعــث تنظیــم بــازار داخلی 
شــود یا خیــر، گفت: به هیچ عنــوان نباید جلوی 
واردات و صــادرات هیچ محصولی بخاطر تنظیم 
بــازار گرفته شــود زیرا عــالوه بر اینکه معیشــت 
کشــاورزان را درگیر می کند بازارهــای هدف را نیز 

دســت  خواهیم داد.از 

وی با بیان اینکه 98 درصد کشــاورزی توسط 
بخــش  و  می شــود  انجــام  خصوصــی  بخــش 
خصوصــی نیــز براســاس منافــع خــود کشــت 
می کنــد، گفــت: نبایــد بــرای بخش کشــاورزی و 
صــادرات تصمیمات یکــروزه بگیریم. بــرای مثال 
چــون امــروز گوجه فرنگی در کشــور زیاد اســت، 
صادر کنیم و روز بعد در بازار داخلی دچار مشکل 
شــویم. بایــد از قبل میــزان تولید، نیاز کشــور و 
میــزان صادرات بررســی و همه هزینه های تبعی 

نیز دیده شود.
رئیــس اتاق اصناف کشــاورزی اضافــه کرد: با 
وضع عوارض صادراتی باال تولیدکنندگان، شغل 
و معیشت آنها نادیده گرفته می شود. اگر جلوی 
صادرات به هر دلیلی گرفته شــود کشاورز کارش 
ع رها کرده و به حاشیه شهرها  را از روســتا و مزار
مــی رود. مهاجرت نخبگان مهندســی و پزشــکی 
و... شــنیده بودیــم ولــی حــاال بحــث مهاجــرت 
نخبگان کشاورزی هم مطرح شده 

است.

بازار  تنظیم  باعث  عوارض  افزایش   
داخلی نخواهد شد

بــه گفتــه وی باید همه جوانــب در نظر گرفته 
شــود تا پــس از آن عوارض صادراتــی تغییر داده 
شــود. این تصمیمــی کــه وزارت جهادکشــاورزی 
در خصــوص تعرفه هایــی صادراتــی محصوالت 
کشاورزی گرفته تصمیم منطقی ای نیست و حتی 
تنظیم بازار داخلی را نیز به دنبال نخواهد داشت.

 برای تولید مشوق  در نظر گرفته شود
وی با اشاره به اینکه باید مسائل را ریشه ای را 
حل کرد و راه حل تنظیم بازار ایجاد موانع نیست، 
گفت: باید مشوق هایی برای تولید در نظر گرفته 
شود. بایستی قیمت خرید تضمینی محصوالتی 
کــه نیــاز بیشــتری بــه آن داریــم را بــاال ببریــم و 

آنهــا  بانکــی  دهیــم. ســود  کاهــش  را 
مشــوق های  خوبی برای تنظیم باید 
شود.بازار در نظر گرفته 
اتــاق  رئیــس 

اصناف کشاورزی تصریح کرد: بخش کشاورزی چون 
اقتصادی است نباید دولت مداخله ای داشته باشد.

 نظر کشاورز در الگوی کشت دیده نشد
وی با اشاره به اینکه آیا الگوی کشت می تواند 
منجــر بــه کاهــش مشــکالت بخــش کشــاورزی 
شــود و آیا اجرای آن پیگیری شده اســت؟ گفت: 
در "الگوی کشــتی" کــه تنظیم و ارائه شــده نظر 
کشــاورز دیــده نشــده و صرفا دولتی اســت. 50 
سال است که این الگو اجرایی نشده و از این به 
بعد هم اجرایی نخواهد شــد زیرا نظر کشاورز یا 
تولیدکننده در آن دخیل نیســت و مشــکالت آن 
دیده نشــده اســت و به طور کل برنامه از باال به 

پایین است.
پیشــه ور عنوان کرد: کشاورز وقتی می بیند 
امسال بازار کشــش محصولش را ندارد برای 
سال بعد ســراغ کاشت محصول 
برنامــه  زیــرا  مــی رود  دیگــری 
مشــخصی برای کشــت ندارد 
خــود  منافــع  اســاس  بــر  و 
و آنچــه کــه بــازار دیکته 

می کنــد کار خود را انجام می دهد.

پرسیده  کشاورزی  اصناف  اتاق  نظر   
نشده

وی با اشــاره به اینکه به عنــوان اتاق اصناف 
حضــور  کشــت  الگــوی  طراحــی  در  کشــاورزی 
نداشــته ایم، گفــت: براســاس قانــون در تمــام 
مراحــل سیاســت گذاری بایــد نظر اتــاق اصناف 
مجامــع  در  حضــور  شــود.  اخــذ  کشــاورزی 
سیاســت گذاری و برنامه ریــزی بخش کشــاورزی 
و زمینــه ســازی حضور فعاالن بخــش در فرآیند 
همچنیــن  و  تصمیم ســازی  و  تصمیــم  گیــری 
نظارت و کنترل بر محصول ســالم، بهبود تولید 

و  صــادرات  بــا و  واردات نیــز بایــد 
اتــاق  کــه نظــر  باشــد  اصنــاف 

این اتفاق نیفتاده تاکنــون 
است.

رضایی

صمت

عشقی

عباس اعظمی

بالتکلیفی قیمت لوازم خانگی و   یک جدال بی پایان

نامه بدون هماهنگی شورای رقابت، 100 هزار میلیارد تومان به سهامداران خسارت زد

برنامه  از باال به پایین؛ اجرا از پایین به باال!

پیشه ور
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11 اقتصادی پیاز قصد کوتاه آمدن ندارد؟
سپهرغرب، گروه اقتصادی:  براساس مشاهدات میدانی از مغازه ها سطح شهر تهران قیمت هرکیلو پیاز قرمز 27 تا 29 هزارتومان و پیاز زرد و شیری نیز 24 تا 26 هزارتومان است.

حدود یک ماهی می شود که قیمت پیاز افزایش یافته  است. افزایش قیمتی که کارشناسان مربوطه دالیل متعددی از جمله صادرات، سردی هوا و دیرعمل آمدن محصوالت، بارندگی، افزایش هزینه های تولید و صادرات برای آن عنوان کرده اند.
وزارت جهادکشاورزی در اواسط دی ماه در راستای تنظیم بازار داخل و کاهش قیمت این کاالی پرمصرف عوارض صادراتی پیاز را افزایش داد و از 50 درصد ارزش پایه صادراتی به 100 درصد رساند. پس از آن یعنی حدود دو هفته قبل نیز رییس اتحادیه 

فروشندگان میوه و سبزی استان تهران اعالم کرد که قیمت هرکیلو پیاز در میدان مرکزی میوه و تره بار 2000 تا5000 تومان کاهش یافته است، کاهشی که به زودی اثر خود را در بازار خواهد گذاشت.
با وجود افزایش عوارض صادراتی و کاهش قیمت نسبی در میدان مرکزی میوه  و تره بار اما هنوز مشخص نیست چرا پیاز در مغازه ها ارزان نشده و حتی به قیمت های قبلی خود نیز برنگشته است.

ی کرد؟ چگونه می توان از فقیرتر شدن جامعه جلوگیر

اقتصادی:  یک  گروه  سپهرغرب، 
اقتصاددان گفت: مازاد اعتبار یارانه 
نقدی صرفا باید به تولیدات داخلی 
اساسی  کاالهای  تولیدات  ویژه  به 
رویه  این  شود؛  پرداخت  کشاورزی 
راهبردی  برنامه  قالب  در  باید 

بلندمدت در دستور کار قرار گیرد.
گاهی اندیشه های یک بعدی دولتمردان و برخی 
از اقتصاد خوانده ها و اثرگذاری که در تصمیم سازی 
دولت های مختلف داشتند و بدون توجه به قواعد 
علم اقتصاد و تجربه کشــورهای توســعه یافته و در 
حال توسعه که در مسیر توسعه اقتصادی گام های 
خوبــی برداشــته انــد، کشــور را بــا نادیــده گرفتــن 
بدیهی تریــن قواعــد اقتصادی، دچار مشــکل کرده 
است. در گفت و گوی زیر، امین دلیری به چالش های 
موجــود دولــت و راهکارهای برون رفــت از وضعیت 

موجود پرداخته که می خوانید.

 هدف دولت از ایجاد شوک های ارزی چیست 
و این امر چه تأثیری روی کاالهای اساسی دارد؟

ایجــاد  از  دولت هــا  غــرض  می رســد  نظــر  بــه 
شــوک های ارزی دالیلــی چون حمایت از صــادرات و 
تولیــد، تــک نرخی ارز و از بین بردن رانت و فســاد که 
از تفاوت بین نرخ رســمی و غیررسمی ارز در بازار آزاد 
ایجاد می شود را مطرح می کنند. البته این توجیهات 
صــورت و نیــت ظاهــری در قضیه تغییرات نــرخ ارز و 
در پی آن شــوک ارزهای به اقتصاد کشــور است، اما 
دلیــل عمــده آن تأمیــن درآمــد برای جبران کســری 
بودجه بوده اســت. گرچه نیت واقعی تغییرات نرخ 
ارز برای کسب درآمد ریالی برای جبران کسری بودجه 
در ادوار مختلــف از طــرف دولت هــا مکتــوم مانــده 
است لیکن به هر نیتی که تغییر نرخ ارز اتفاق افتاده 
باشد، پیامد این سیاست ها و ایجاد شوک های ارزی، 
افزایــش نرخ تورم، کاهــش ارزش پول ملی، کاهش 
قدرت خریــد مردم، افزایش ریالــی هزینه های جاری 
و عمرانــی دولت و افزایــش هزینه های قیمت تمام 
شــده کاالهــای واحدهــای تولیــدی از جمله بخش 
کشــاورزی از آثار و تبعات اولیه تغییرات نرخ ارز بوده 
اســت. این آثار زیانبار غیرقابل بازگشت پس از ایجاد 
شــوک های ارزی بــوده و موجب شــده تا دولت های 
وقت مجبور شــوند تا سیاست های جبرانی را دنبال 
کنند و به این ترتیب هزینه های جاری خود را افزایش 
دهند. این دور باطل بدون توجه به تبعات منفی آن 

در دولت های گذشته همواره تکرار شده است.

کالن  متغیرهای  بر  ارزی  شوک های  آثار  از   
اقتصادی که در 4 دهه گذشته رخ داده می توان به 

چه موضوعاتی اشاره کرد؟
در ایــن باره نخســت می توان به شــوک اول ارزی 
در دوره دولــت ســازندگی در فاصله زمانی 71 تا 75 
اتفــاق افتاد اشــاره کرد. نــرخ رســمی دالر از 70 ریال 
بــه 1,450 ریــال یعنــی 1971 درصد تغییر کــرد و نرخ 
غیررســمی دالر از نــرخ 1,420 ریــال بــه 1,498 ریــال 
رســید یعنی نرخ غیررســمی برابری دالر با ریال فقط 
5.5 درصد رشــد کرد. مشــخص می شــود دولت با 
افزایش نرخ رسمی دالر به دنبال کسب در آمد ارزی 
بوده اســت. این شــوک ارزی نرخ تورم را در سال 74 

به باالی 49.4 درصد افزایش داد.
شــوک دوم ارزی در زمــان دولــت اصالحــات در 
ســال 80 رخ داد. در این دوره نرخ رســمی هر دالر از 
175 ریــال بــه 814 ریال یعنــی 365 درصد افزایش 
داده شــد. اما نرخ غیررســمی ارز در بازار به تغییرات 
نرخ رسمی ارز واکنش نشــان نداد و نرخ غیررسمی 
ارز بــا اندکــی افزایــش از 7,920 ریال بــه 7,990 ریال 
تغییــر کرد. یعنی فقط 9 دهم درصد افزایش یافت. 
مشــخص اســت دولــت در ایــن دوره هم بــه دنبال 
افزایــش درآمــد ریالی از فــروش ارز در بــازار آزاد برای 
جبران کســری بودجه بوده اســت. بعــد از تغییرات 
در نــرخ ارز دولت سیاســت تثبیت نــرخ ارز را در پیش 
گرفت. پس از ایجاد این شــوک ارزی، نرخ ارز از ســال 
81 تــا پایــان تصدی دولــت اصالحات تغییــری نکرد. 
فقط این شــوک ارزی چند درصدی روی نرخ تورم اثر 
گذاشــت و نرخ تورم را در سال 80 در حد 11.4 درصد 
بود، در ســال 81 به 15.8 درصد افزایش یافت. یکی 
از دالیل کم اثر بودن شوک ارزی بر نرخ تورم، مساعد 
شدن رشد و ثبات اقتصادی در این دوره بوده است.
شــوک ســوم ارزی در ســال 89 در زمــان تصــدی 
دولــت مهــرورزی و عدالت خواهــی اتفاق افتــاد. در 
این دوره نرخ رســمی ارز تقریبا در یک دهه فقط 28 
درصــد تغییر کــرده بــود، در ســال های 84 تغییرات 
کمی در نرخ ارز ایجاد شــد و قیمــت ارز از مرز 10,000 
ریال گذشت و با وارد کردن اولین شوک ارزی در سال 
90 نرخ ارز رسمی دالر از 10,364 ریال به 12,260 ریال 
تغییر کرد و نرخ ارز غیررسمی در بازار به 18,920 ریال 
افزایش یافت. شوک ارزی ایجاد شده نرخ تورم را در 
دوره دوم تصــدی دولت مهــرورزی افزایش داد. این 
روند افزایشــی نرخ تورم که از سال 90 پس از شوک 
ارزی شــروع شــده بود به نــرخ حــدود 34.7 درصد 

رسید. باالترین نرخ تورم در 17 سال گذشته بود.
شــوک چهــارم ارزی در دوره دوم تصــدی دولــت 
تدبیر و امید روی داد. نرخ تورم در دوره اول به علت 
اعمال سیاســت های مالی و پولی انقباضی از ســال 
93 روند کاهشی را طی کرد و در سال های 95 و 96 
به نرخ تک رقمی رســید، در دوره دوم به علت ایجاد 
شــوک های متعدد ارزی از اوایل سال 97 و همزمان 
با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال 97 و 
در پی بی تدبیری مســئوالن ارشــد دولت و مقامات 
بانک مرکزی درباره اعالم تک نرخی کردن ارز و عرضه 
و اختصاص ارز با قیمت 4200 تومانی تقریبا به کلیه 
متقاضیــان و توزیــع بــی رویه ســکه از ســوی بانک 

مرکزی، بزرگترین التهابات و بهم ریختگی ارزی و سکه 
را در تاریــخ اقتصاد کشــور رقم زدنــد. در نتیجه نرخ 

تورم را به 45.1 در سال 99 افزایش داد.
پنجمیــن شــوک ارزی در دولــت ســیزدهم اتفاق 
افتــاد. با توجه به مقــدار کّمی تغییرات و افزایش 7 
برابری نرخ دالر و ریال و افزایش تعرفه های کاالهای 
واداتــی و محاســبه آن بــا تســعیر نــرخ ارز افزایــش 
یافته یک شــوک قیمتی زیادی به کاالهای اساســی 
و ضــروری و ســایر کاالهــا وارد کرد. گرچــه دیرهنگام 
تعرفه های برخی از کاالهای وارداتی کاهش یافت اما 
اثرات قیمتی کاالها با توجه به چسبندگی قیمت ها، 

همچنان باقی است.

 تأثیر این شوک ها در نهایت چه بود؟
بــا تجزیه و تحلیل شــوک های ارزی وارد شــده در 
دوران تصدی چهار دولت گذشته و دولت سیزدهم، 
صرفنظــر از شــدت و ضعــف شــوک های ارزی وارد 
شده به اقتصاد کشــور، اوًال تمامی شوک های ارزی 
موجــب تحریک نقدینگی و افزایش نرخ تورم شــده 
اســت. در پــی شــوک های ارزی، هزینه هــای ریالــی 
بودجــه جــاری و عمرانــی دولت ها افزایــش یافته و 
باعث کسری بودجه بیشتر دولت شده است. گرچه 
بــا افزایــش نرخ تســعیر ارز، یــک درآمد ریالــی از نوع 
درآمدهای »اتفاقی« نصیب دولت کرده و تراز مالی 
دولت را موقتا بهبود بخشــیده امــا این درآمدها در 
واقع ناپایدار و غیردایمی بوده اســت چون افزایش 
هزینه های دولــت در دوره های آتی، کلیه درآمدهای 
حاصل از تسعیر نرخ ارز را می بلعد. ثانیا، در 40 سال 
گذشــته نرخ رســمی ارز تــا مــرز 4200 افزایش یافته 
اســت و نســبت به نرخ دالر در آخرین ماه های دوره 
تصدی دولــت مهرورزی فقــط 400 تومــان افزایش 
یافــت و نــرخ ارز رســمی و غیررســمی تا اردیبهشــت 
سال 97 در حول و حوش نرخ اعالم شده عمدتا در 
نوســان بود. این افزایش نــرخ ارز را باید آخرین نرخ 
ارز اعالمی دولت پیشــین ثبت کــرد و فقط به میزان 
12 درصــد موجب افزایش نرخ رســمی ارز شــد. ولی 
با افزایش آخرین شــوک ارزی، طی محاســبات ارزی، 
طــی محاســبات انجام شــده طــی 4 دهه گذشــته 
پــول ملی نســبت بــه ارزهــای معتبــر جهــان، 599 
برابــر کاهش یافت. تا قبل از اعالم تک نرخی شــدن 
ارز توســط معــاون اول رئیس جمهــور، اتفاق قابل 
توجهــی غیر تمایــل رو به افزایش نرخ تورم نســبت 
بــه نرخ تــورم در ســال 99 در اقتصاد رخ نــداد. ولی 
بعدهــا در پی اقدامــات دولت تدبیــر و امید و بانک 
مرکــزی در خصوص اعمال سیاســت های نامتوازن 
ارزی و عدم کنتــرل نرخ ارز، قیمت دالر تا مرز 30 هزار 
تومــان هم رســید. اکنون نرخ ارز غیررســمی در بازار 
آزاد بین 26 هزار تا 27 هزار تومان در نوســان است. 
میانگین نوســانات قیمت ارز در دولت دوازدهم حد 
26 هــزار و 500 تومان بوده اســت، با محاســبه این 
نرخ، برابــری دالر و ریال در بازار آزاد نشــان می دهد، 
پول ملــی در مقابــل ارزهــای معتبر خارجــی، 378 
برابر کاهش داشته است. چگونه می توان این همه 
ضربات مهلک که پی در پی به ارزش پول وارد شــده 

را جبران کرد.
حال اگر هرگونه سیاســتی که منجــر به افزایش 
نرخ ارز شــود، چه بسا مصیبتی فراتر از تصور دولت 
مــردان و نماینــدگان مجلس شــورای اســالمی به 

بــار مــی آورد. بایــد عواقب ایــن جهش قیمــت ارز و 
تشــدید نرخ تــورم در کارنامه برخــی از دولتمردان و 
نماینــدگان مجلس شــورای اســالمی کــه خواهان 
حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی برای واردات کاالهای 
اساســی و ضروری کشــور بودند، را پذیرا باشند و در 
تاریخ اقتصاد ایران ثبت شــده اســت. در صورتی که 
توجه دولت و نمایندگان مجلس شــورای اســالمی 
بــه یارانه پرداختی بــه نهاده های کشــاورزی و دامی 
کشور در دو دهه گذشته به تدریج تحلیل رفته و در 
حال حاضر به نظر می رسد به حذف کامل آن نزدیک 
شــده ایم معطوف می شد. شواهد نشان می دهد 
در دهــه اول انقــالب اســالمی بســیاری از کاالهــای 
اساســی و ضــروری مــردم نظیــر صنایع شــوینده و 
مواد بهداشتی، فراورده های لبنی، دانه های روغنی 
و روغــن خــام، قنــد و شــکر و چــای، گنــدم و برنج و 
جو، دارو و تجهیزات پزشــکی، حمل و نقل عمومی، 
زمین و مسکن، کشــت و برداشت پنبه، چقندر قند 
و… در زمــره کاالهــای اساســی و ضروری مــردم بود 
که همواره مــورد حمایت دولت قرار می گرفت. ولی 
تفکر اقتصاد لیبرالی متکی به اقتصاد بازار به تدریج 
حمایــت دولت ها را از این کاالها دور کرد و به تدریج 
هزینــه خانوارهای نیازمنــد را برای خریــد این کاالها 
افزایش داد. اکنون نیز دانســته یا ندانســته همین 
تفکر در کشور شکل گرفته و قرار نیست از این تفکر 

رهایی یابیم.

 این نتیجه حاصل براورد جراحی اقتصادی 
است؟

در شــعارهایی ماننــد اصــالح قیمــت یارانه های 
پنهــان، اصالحــات اقتصــادی، جراحی اقتصــادی، از 
بین بردن رانت و فساد، هدفمندی یارانه ها از محل 
افزایش قیمت حامل هــای انرژی و کاالها و خدمات 
دولتی و ســرانجام تغییرات نــرخ ارز، چگونه تا کنون 
تورم باالی 40 درصدی را ماندگار کرده و چه مصبیت 
و بالیی بر ســر جامعه متوسط با درآمدهای ثابت و 
فقیر که از نظر درآمدی آسیب پذیر هستند، آورده و 
با کاهش مســتمر ارزش پول ملی و قدرت خرید، در 
مسیر ســقوط آزاد قرار گرفته اند و از طرف دیگر چه 
ثروت هــای نجومی و درآمدهای بــاد آورده را نصیب 
عــده ای فرصــت طلب کــرده و بــا خروج ســرمایه ها 
از کشــور و با ایجــاد یک فضای رانتی کــه نتیجه این 
سیاســت های بــاز اقتصــاد لیبرالی و ســپردن عنان 
اقتصــاد به بــازار آزاد این بال را بر ســر جامعــه آورده 
است. فقط این ســوال برای کسانی طرح می شود، 
آیا میزان فســاد و زدوبند از نظر کّمی و حجم در دو 
دهــه اول انقالب بیشــتر بوده یــا در دو دهه بعدی 
که از ارزش های انقالب کم کم فاصله گرفتیم و تفکر 
اقتصاد نئولیبرالی بدون درک شرایط منحصربه فرد 
انقــالب اســالمی در کشــور حاکــم شــد و راه را برای 
فرصــت طلبــان و جماعــت طالــب زد و بنــد و روابط 

فسادزا باز کرد.
دولــت ســیزدهم کــه بــا شــعار دولــت مردمی و 
عدالــت محور در صحنــه انتخابات ظاهر شــد، باید 
خلــق و خــوی خدمــت خود را بــه دهــه اول انقالب 
رجعــت داده و ســازوکارهای دولتمــردان آن دوره را 
سرمشــق کارهای اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی 
خــود قــرار دهند. ایــن توصیه بــه ویژه بــرای رئیس 
جمهوری است که دغدغه زیادی بر اصالح اقتصادی، 

رونــق تولیــد دارد تــا بتوانــد در مســیر توســعه گام 
درســت بردارد، بــدون آنکه در آحاد مــردم در اجرای 

برنامه های توسعه آسیب بینند.
بنــا بــر این باید از گذشــته درس گرفــت و دیگر از 
آزمون های خطاآمیز پرهیز کــرد. آخرین نرخ ارزی که 
در دولت تدبیر و امید در ستاد اقتصادی دولت مورد 
تصویب قرار گرفت تک نرخی دالر 4,200 تومان بود. 
ولی این شــوک و شــوک های غیراختیاری دیگر که از 
دســت دولتمردان و بانک مرکزی بعدها خارج شد، 
هرگز نتوانســتند از روند افزایشــی نرخ ارز جلوگیری 
کنند و نرخ دالر در نیمه دوم سال 99 از مرز 30 هزار 

تومان گذشت.
دولت ســیزدهم به جای تغییرات ســریع نرخ ارز، 
بایــد تمام هّم خــود را برای اصالح نظام هوشــمند 
ســامانه های مربوط به واردات و صادرات قرار دهد 
به طــوری که کاالهای اساســی و ضروری مــورد نیاز 
مــردم باقیمــت مناســب به دســت مصــرف کننده 
نهایی برسد. این امر چگونه ممکن می شود، اینکه 
نهادهای مســئول و نظارتی مرتبط کشــور نســبت 
به فرآیند ثبت ســفارش، تخصیــص ارز، ورود کاال به 
بنــادر و گمرکات کشــور، قیمــت گــذاری و توزیع آن 
بــا ســامانه های هوشــمند نظارت داشــته باشــند، 
احتــراز از پرداخــت یارانه نقــدی و رجوع بــه کاال برگ 
الکترونیکــی و اختصاص یارانه نقدی به ســه دهک 
پاییــن جامعه یا پرداخت یارانه به این جامعه هدف 
از طریق کمیته امام )ره( و سازمان بهزیستی رهایی 

از پرداخت یارانه های بی هدف است.
جای ســوال و شــگفتی اســت، گفته می شود ارز 
اختصاص یافتــه به کاالهای اساســی به جیب عده 
خاصــی رفته و مــردم کماکان کاالهای اساســی را با 
قیمت های گزاف خریداری کرده اند. فقط با بیان این 
موضوع، اظهار تأســف می شــود. این کافی نیست، 
باید دید چه کسی ثبت سفارش کاال کرده و چه کسی 
ارز 4200 را بــه واردکننده متخلــف اختصاص داده و 
چرا نهادهای مســئول و موظــف در قیمت گذاری و 
توزیع کاال، به وظیفه خود عمل نکرده اند و نظارت 
کافــی را بر کاالهای وارداتی نداشــته اند و نهادهای 
نظارتی چرا برای این متخلفین پر آوازه و مشــخص، 
پرونده فساد که وقوع جرم مشخص است، تنظیم 
نکــرده اند و به قوه قضائیه منعکس نکرده اند؟ آیا 
نفس استمرار ارز 4200 تومانی به کاالهای اساسی و 
ضروری که یک کار عقالنی و منطقی بوده، مورد ایراد 
بوده یا قصور در عدم کنترل و نظارت دســتگاه های 
مســئول و نظارتی که به وظایف شــأن خوب عمل 
نکرده اند؟ دســتگاه های مرتبط اگر به وظایف شأن 
عمل می کردند این فاجعه رخ نمی داد لذا تقصیر در 

قوانین و قانونگذاری نیست.
از  برخــی  و  ســیزدهم  دولــت  اقتصــادی  تیــم 

نمایندگان مجلس شــورای اســالمی، به هر ترتیبی 
بــود اختصــاص ارز ترجیحی بــه کاالهای اساســی و 
ضروری کشور را در قانون بودجه 1401 حذف کردند. 
دولت هم باید به شروط قانونی بودجه درباره حذف 
ارز 4200 تومانــی عمــل می کــرد. یعنــی توزیــع کاال 
برگ الکترونیکی کاالهای اساســی با قیمت شهریور 
1400 و عــدم حــذف یارانــه دارو یــا پوشــش آن از 
ســوی بیمه ها به بیمار و نیز عدم تغییر قیمت نان، 
جز شــروط قانون بودجه ســال 1401 بــود که پس از 
تصویب آن و تأیید شورای نگهبان برای اجرا به دولت 
ابالغ گردید. حال با توجه به عملکرد، باید دید تا چه 
انــدازه بــه قیود و شــروط مندرج در قانــون بودجه 

عمل شده است.
اکنون بیش از 10 ماه از سال گذشته است، توزیع 
کاال بــرگ الکترونیکــی به صــورت پایلوت در اســتان 
هرمزگان اجرایی شــده است. به نظر می رسد از نظر 
اجــرا دارای ابهام اســت. پــس این طرح بــا فاز تأخیر 
زیاد، از نظر شمول جامعه هدف و نحوه اجرا دارای 
نقایص است. قیمت کاالهای اساسی پس از حذف 
ارز ترجیحی، افزایش قیمت دارو برای بیمه شــدگان 
و جامعه غیربیمه ای افزایش قابل توجه ای داشته 
اســت. فقط قیمت نان تا حدودی ثابت ماند. ولی از 
نظر کیفیت و کمّیت دستخوش تغییرات شده است.

امــا آیــا با حــذف ارز ترجیحــی و اصالحــات انجام 
شده موجب کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی، 
افزایش اشتغال، افزایش ارزش پول ملی، تک نرخی 
کردن ارز و دیگر اصالحات مورد نظر شده است؟ باید 

با زبان آمار به این سواالت پاسخ داد.
آمار شــاخص کل قیمت ها در سال های 1399 و 
1401 که توسط مرکز آمار ایران و سایر محاسبه اعالم 
شــده، واقعیت های دیگری قیمت کاالها و خدمات 
در ســال های مورد اشاره نشــان می دهد: شاخص 
کل ســاالنه قیمــت )تــورم( در اســفند 1399 بالغ بر 
294.9 بــود. ایــن شــاخص در ســال 1400 به میزان 
401.5 واحــد رســید یعنــی 36.2 درصد نســبت به 

سال 99 رشد داشت.
شــاخص کل قیمت تا آذر 1401 محاسبه و اعالم 
شــده، 563 واحد بوده که نســبت به شاخص کل 
قیمــت )تورم( آذر ســال 1400 به میزان 379.2 بود 
که رشــدی معــادل 48.5 را داشــت. بــه این ترتیب 
شــاخص تــورم در آذر 1401، 183.8 واحــد افزایــش 
داشــته اســت. یعنــی فقــط از آذر 1400 تــا آذر 1401، 
قیمــت کاالهای مصرفــی مــردم 183.8 واحد تغییر 
کــرده و نرخ تورم ســاالنه در آذر 1401 بــه رقم 48.5 
درصد نســبت به دوره مشــابه ســال 1400 افزایش 

نشان می دهد.
اما قیمت کاالها و خدمات در شهریور 1400 بنا به 
مصوبه قانونی بودجه ســال 1400 مجلس شورای 

اســالمی باید مبنــای قیمت کاال برگ قــرار گیرد، نرخ 
تورم ســاالنه آن 42.9 درصد اســت. قیمت کاالها و 
خدمات شهریور سال 1400 نسبت به شهریور سال 
1399، 42.9 درصــد رشــد داشــته اســت. معذالک 
بــا توجه بــه اینکه نرخ تورم شــهریور ســال 1401 در 
مقایســه به نرخ تورم سال 1400، 52.2 درصد بوده، 
توزیــع کاال برگ الکترونیکــی از اول فروردین 1401 به 
قیمت شهریور ســال 1400 می توانســت از افزایش 
نرخ تورم بی سابقه در شهریور 1401 که رکورد در 43 

ساله را تجربه کرده، جلوگیری کند.

بر  آن  ارز و تأثیر  آماری تغییرات نرخ   تحلیل 
متغیرهای اقتصاد کالن و به ویژه بر قیمت کاالهای 

اساسی چه می گوید؟
عمــده هــدف طــرح تحــول اقتصــادی یــا طــرح 
جراحی اقتصــادی دولت یازدهم، بــر محور افزایش 
نــرخ تســعیر ارز دور می زنــد. حــذف ارز ترجیحــی از 
واردات کاالهای اساســی، ضروری و دارویی کشــور و 
افزایش یارانه نقدی از نتایج اجرای جراحی اقتصادی 
بود. نه هدف تک نرخی شــدن نرخ ارز محقق شــد، 
نه قیمت کاالهای اساســی و ضــروری مردم به ثبات 
رســید و نه مردم آســیب پذیر جامعه از اجرای طرح 
تحــول اقتصــادی، در قــدرت خرید و معیشــت آنها 
تغییر معناداری حادث شد. سایر اهداف نظیر رشد 
8 درصــدی اقتصــادی، ایجــاد یــک میلیون شــغل، 
ایجاد یک میلیون واحد مســکونی در ســال، کنترل 
نقدینگی، کنترل نرخ تورم و رشد تولیدات صنعتی و 
کشاورزی و… محقق نشد. اتفاقات اقتصادی بعد از 
جراحی اقتصادی از یک بیمار اقتصادی بدون در نظر 
گرفتن شرایط جســمی و روانی بیمار، نه تنها انتظار 
بهبود در وضعیت بیمــار وجود ندارد بلکه وضعیت 
بیمار به حالت بحرانی سوق خواهد داد. این وقایع 
تأسف بار قابل پیش بینی بود و بارها از اقتصاددانان 
و صاحبنظران تذکر داده شــد اما نقد منصفانه را بر 
نقد مغرضانه دولت تلقــی کردند تا مورد توجه قرار 
نگیــرد. حــاال نتایج اجرایی طــرح، با ده هــا زبان گویا، 
هزاران نکته در ســینه دارد که قابل بیان است. باید 
تعصب، من هــا و مرزهای گروه بندی های سیاســی 
در تعییــن و دفــاع از منافع ملی کنار زده شــود. هنر 
در اینجاســت، چگونــه در صــف بندی های دشــمن 
یکپارچه و با تمســک به ریسمان الهی یک تن واحد 

باشیم و شدنی است.
واقعیت های آماری نشان می دهد، شاخص های 
تورم از سال 98 تا آذر 1401 نشان می دهد نرخ تورم 
در ســقف بــاالی 40 درصد ســیر می کنــد و یک نوع 
مانــدگاری در نرخ تــورم در اقتصاد کشــور به وجود 
آمده است. به طوری که نرخ تورم در سال های 98، 
99، 1400 و آذر 1401 بــه ترتیــب 41.3، 45.1 و 42.9 
و 48.5 درصــد بوده اســت. البته در شــهریور 1401 
بــا ثبت نرخ تورم ســاالنه 51.2 درصد رکورد جدیدی 
از نظر بیشــترین نــرخ تــورم را برای تمام ســال های 
بعد از انقالب به جا گذاشــت. چون راه رفته اشتباه 
و پرمخاطره بوده اســت. همان طور که اشــاره شد، 
عــدم موفقیــت دولــت در اصالحــات اقتصــادی، در 
دو عامل تأثیر گــذاری دو عامل مهم یعنی تغییرات 
سریع نرخ ارز )شوک ارزی( و کسری بودجه را نادیده 

گرفت.
دیدگاه تیــم اقتصادی دولت به ویژه مســئوالن 
ارشــد ســازمان برنامه و بودجه در نداشــتن کسری 
بودجــه، عــدم شــناخت ماهیــت کســری بودجــه 
اســت. وقتــی تأمیــن کســری بودجه به هــر طریقی 
مجــاز می شــود و آثار مخرب آن بر ســایر متغیرهای 
اقتصــادی نادیــده گرفتــه می شــود، در واقع ظاهر 
کســری بودجــه را در پرداخت ها را پوشــانده اســت، 
یعنی کســری بودجه به شــکل دیگری اثر خــود را بر 

اقتصاد کشور خواهد گذاشت.

 حال راهکار چیست و چه باید کرد؟
نخست، پرداخت یارانه نقدی به غیر از دهک های 
پایین جامعه یعنی غیر از دهک های 1 تا 3 باید حذف 

شود.
دوم، کاال بــرگ الکترونیکی به کلیه جامعه هدف 
پرداخت شــود تا تقاضا برای کاالهای اساســی قابل 
کنترل باشــد و نیــز از ورود کاالهای اساســی به بازار 

سیاه جلوگیری شود.
ســوم، واردات کاالهــای اساســی راســا از ســوی 
شــرکت بازرگانــی دولتی فقــط به عنــوان یک عامل 
دولت نه با هدف سود انجام شود تا توزیع و قیمت 
کاال بــه مصــرف کننده نهایــی قابل نظــارت و کنترل 

باشد.
چهــارم، مــالک نــرخ اختصــاص ارز بــه کاالهــای 
اساســی، ضــروری و دارو و نهاده هــای کشــاورزی و 
دامــی باید بــه نحوی مدیریت شــود، قیمــت آنها از 

قیمت شهریور 1400 تجاوز نکند.
پنجم، تعاونی های کارمندی، کارگری، شرکت های 
و  محلــی  تعاونی هــای  و  خصوصــی  و  دولتــی 
فروشــگاه های زنجیره ای و فروشگاه های که امکان 
اتصــال آن بــه شــبکه های توزیع کاالهای اساســی 
می توانند در زمره عرضه کاالها بر اساس طرح توزیع 

کاال برگ الکترونیکی قرار گیرند.
ششــم، مــازاد اعتبار یارانــه نقدی صرفــا باید به 
تولیــدات داخلی به ویژه تولیدات کاالهای اساســی 
کشــاورزی پرداخــت شــود. ایــن رویــه بایــد در قالب 

برنامه راهبردی بلندمدت در دستور کار قرار گیرد.
هفتم، باالخره پرداخت یارانه نقدی به دهک های 
پاییــن جامعــه در قالب اعتبارات کمیتــه امداد امام 
خمینی )ره( و ســازمان بهزیســتی پرداخت شود. تا 
از ایــن طریق قابل کنترل و نظارت بیشــتری از طرف 
دســتگاه های نظارتی باشد از نظر جامعه مشمول 

قاب کنترل باشد.

بنا بر این باید از گذشته درس گرفت و دیگر از آزمون های خطاآمیز پرهیز کرد. آخرین نرخ ارزی 
که در دولت تدبیر و امید در ستاد اقتصادی دولت مورد تصویب قرار گرفت تک نرخی دالر 4,200 
تومان بود. ولی این شوک و شوک های غیراختیاری دیگر که از دست دولتمردان و بانک مرکزی 
وند افزایشــی نرخ ارز جلوگیری کنند و نــرخ دالر در نیمه  بعدهــا خارج شــد، هرگز نتوانســتند از ر

دوم سال 99 از مرز 30 هزار تومان گذشت.

امین دلیری
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چه خبر از گوشت گرم وارداتی؟
 با وجود اینکه قرار بود گوشت گرم 
بنا  اما  بازار شود  وارد  امروز  از  وارداتی 
بر  نظارت  و  بازرسی  مدیرکل  گفته  بر 
کشاورزی  جهاد  وزارت  اساسی  کاالی 
آینده توزیع  این گوشت از یکی دو روز 

می شود.
مســعود  گذشــته  هفتــه  ابتــدای 
امراللهــی، مدیــرکل بازرســی و نظارت بر کاالی اساســی 
وزارت جهادکشــاورزی اعالم کرد که کشتار دام در کشور 
مدنظر انجام شــده  است و تا آخر هفته این بار به کشور 
می رســد و تــالش می کنیــم که روزهــای پایانــی هفته و 
نهایتــا شــنبه هفته آینده )8 بهمن( گوشــت به دســت 

مصرف کننده برسد.
اخیــرا امــا وی در مصاحبه ای با رســانه ها اعالم کرده  
اســت کــه ایــن گوشــت گــرم بــه کشــور وارد شــده، در 
ســردخانه ها قرار گرفته و پس از آماده ســازی طی یکی 

دو روز آینده در مغازه ها عرضه  می شود.
وی همچنیــن تصریح کــرده که بخش کوچکی از این 
گوشــت وارداتی روز پنجشــنبه در میادین میوه و تره بار 
تهران توزیع شــده و بخش دیگر هم آماده می شود که 

به مرور به بازار عرضه شود.

پیشتازی ایران در راه اندازی 
پروژه های نفت و گاز خاورمیانه

می رود  انتظار  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
تا   2023 سال  فاصله  در  خاورمیانه 
پروژه   621 فعالیت  آغاز  شاهد   ،2027
نفت و گاز باشد که ایران در این زمینه، 
منطقه،  دیگر  کشورهای  به  نسبت 

پیشتاز است.
تکنولــوژی  آفشــور  خبــری  پایــگاه 
اشــاره  بــا   )offshore-technology(
به آمار شــرکت گلوبال انرژی دیتا در گزارشــی نوشــت: از 
میان 621 پروژه ای که قرار است در فاصله سال 2023 تا 
2027 فعالیتشــان را در خاورمیانــه آغاز کنند، پروژه های 
باالدســتی 81 مــورد، پروژه های میان دســتی 141 مورد، 
پاالیشگاه 84 مورد و پتروشیمی با 315 مورد، باالترین 

تعداد پروژه ها را خواهد داشت.
پروژه های پایین دستی )پاالیشــگاه ها( و پتروشیمی 
به اتفاق، حدود 64 درصد از کل پروژه های نفت و گاز آتی 
در خاورمیانه در فاصله ســال 2023 تا 2027 را تشــکیل 
می دهنــد. پــس از آن بخــش میان دســتی قــرار دارد و 
بخــش خط لوله به تنهایــی، 40 درصــد از کل پروژه ها را 
تشــکیل می دهد و پــس از آن ذخیره ســازی نفت با 23 

درصد و پاالیش گاز با 21 درصد قرار می گیرند.
پروژه های جدید، با ســهم 78 درصدی از کل پروژه ها 
در سراســر زنجیره ارزش، باالتریــن تعداد پروژه های آتی 
در خاورمیانــه را تشــکیل می دهنــد. ســهم پروژه هــای 
جدیــد به خصوص در بخش پتروشــیمی باال بوده و 60 
درصد از کل پروژه های جدید در سراســر زنجیره ارزش را 
تشــکیل می دهد. از ســوی دیگر، بخــش اعظم پروژه ها 
پروژه هــای  )پاالیشــگاه ها(،  دســتی  پاییــن  بخــش  در 

توسعه ای با سهم 43 درصدی هستند.
در  پروژه هــا،  ایــن  از  نیمــی  از  بیــش  خاورمیانــه  در 
مراحل ســاخت و راه اندازی هســتند و بــه احتمال زیاد، 
آغــاز   2027 تــا   2023 ســال  فاصلــه  در  را  فعالیتشــان 
می کننــد. حــدود 34 درصــد ایــن پروژه هــا، در مرحلــه 
برنامه ریــزی هســتند و باقــی آنهــا تصویــب شــده یا در 

انتظار تائید هستند.
زمینــه  در  ایــران  خاورمیانــه،  کشــورهای  میــان  در 
کل  از  درصــد   45 و  اســت  پیشــتاز  آتــی،  پروژه هــای 
پروژه هایی که انتظار می رود فعالیتشان را تا سال 2027 

آغاز کنند، مربوط به ایران هستند.

ایران و جهان

امراللهی

پروژه نفت و گاز

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
برجسته  رهبران  از  یکی  جهان: 
فلسطین  اسالمی  جهاد  جنبش 
بار  قدس  عملیات  که  کرد  تاکید 
دیگر عجز و ناتوانی امنیتی رژیم 
مقاومت  برابر  در  صهیونیستی 

فلسطین را نشان داد.
حمله وحشــیانه نیروهای رژیم صهیونیستی 
به اردوگاه جنین طی دو روز گذشــته و شهادت 
دســت کــم 9 فلســطینی و مجروحیــت 20 تــن 
دیگر، واکنش گســترده نیروهــای مقاومت را به 

دنبال داشت.
نیروهــای مقاومــت فلســطین در واکنش به 
ایــن جنایــت، طی یــک عملیــات موشــکی علیه 
شــهرک های صهیونیست نشــین بار دیگر نشان 
دادند کــه جنایات ایــن رژیم بی پاســخ نخواهد 

ماند.
بعــد از آن بــود که یــک جوان فلســطینی به 
نــام »خیری علقم« در جریان عملیات قهرمانانه 
خــود 8 صهیونیســت را به هالکت رســانده و 12 

تن دیگر را مجروح کرد.
اردوگاه جنیــن یک حلقــه اصلی و محوری در 
میــان نیروهــای مقاومت به شــمار مــی رود و از 
ایــن رو، عناصر رژیــم صهیونیســتی، این منطقه 
را بــه صورت مســتقیم هدف حمالت خــود قرار 

می دهند.
در همیــن راســتا خبرنــگار خبرگــزاری مهــر با 
»داوود شهاب« یکی از رهبران برجسته جنبش 
جهاد اســالمی فلســطین گفتگویی ترتیب داده 

است که متن آن در ادامه می آید.

عملیات  اهداف  مهمترین  شما  نظر  به   
به  منجر  و  داد  رخ  گذشته  شب  که  قدس 
هالکت تعدادی از شهرک نشینان صهیونیست 

شد چیست؟
این عملیــات به مثابه یک پیــروزی برای ملت 
فلسطین به شمار می رود چرا که یک فلسطینی 
به تنهایی و با حمل یک ســالح ســاده توانســت 
این دســتاورد را محقق کند که در نوع خود یک 
دســتاورد نظامی بسیار مهم به شــمار می رود. 
دقیقــه   20 طــی  مذکــور  عملیــات  حالیکــه  در 
انجام شــد، ارتــش رژیم صهیونیســتی باید برای 
بازداشت یک فلسطینی در کرانه باختری از تمام 
تجهیزات نظامی خود با پوشــش نیروی هوایی 

استفاده کند.
شــهرک های  قلــب  در  قــدس  عملیــات 
صهیونیســت نشــین صورت گرفت و بــه همین 
دلیــل مــا آن را یکــی از مهــم تریــن پیروزی های 
ملت فلســطین قلمــداد می کنیم. ایــن عملیات 
همچنیــن نشــان داد کــه رژیم اشــغالگر قدس 

هیــچ حاکمیتــی بــر ایــن منطقــه نــدارد و یــک 
فلســطینی می توانــد توهــم حاکمیــت و وجود 

امنیت در میان صهیونیست ها را از بین ببرد.
*آیــا ایــن عملیــات در واکنش بــه حمله رژیم 

صهیونیستی به اردوگاه جنین رخ داد؟
بــه  واکنــش طبیعــی  یــک  قــدس  عملیــات 
جنایــات رژیــم صهیونیســتی از جملــه حملــه به 
اردوگاه جنین که روز پنجشــنبه رخ داد به شمار 
مــی رود. ایــن عملیــات بر ایــن نکته تاکیــد دارد 
کــه قــدس همچنــان مســأله اصلی محســوب 

می شود.
عملیــات قدس بــه مثابه مرهمی بــر دردها 
و زخم های ملت فلســطین و قلب هــای مادران 

شهداء به شمار می رود.

عملیات  این  به  صهیونیستها  واکنش   
قهرمانانه را چگونه ارزیابی می کنید؟

بــه  بزرگــی  شــوک  قــدس،  عملیــات 
صهیونیســت ها وارد کــرده و امنیــت آنهــا را زیر 
ســؤال بــرده اســت. بدیهی اســت کــه بنیامین 
نتانیاهــو بعــد از ایــن عملیــات اعــالم کــرد کــه 
صهیونیست ها شــاهد شدیدترین عملیات طی 
ســال های اخیر بــوده انــد؛ عملیاتی کــه تصویر 
دروغیــن پیــروزی در اردوگاه جنیــن را از خاطــر 

اسرائیلی ها محو کرد.

این عملیات مانند سیلی به صورت مسئوالن 
امنیتی رژیم صهیونیســتی بــود و ناتوانی آنها را 
در اداره امنیــت ایــن رژیــم بیش از پیش نشــان 
داد. بعد از این عملیات، بن بســت ماهیتی رژیم 
صهیونیستی و عمق شــکاف داخلی موجود در 

ائتالف حکومتی این رژیم کامًال برجسته شد.
تهدیــدات صهیونیســت ها، حتــی یک کودک 

فلســطینی را نمی ترساند. آیا آنها می خواهند 
حالیکــه  در  بیندازنــد  راه  بــه  جنــگ  مــا  علیــه 
آنچــه کــه در کرانــه باختــری و قدس اشــغالی 
در جریــان اســت یــک جنــگ واقعــی به شــمار 
مــی رود. فلســطینی ها چیــزی بــرای از دســت 
دادن ندارنــد و مقاومــت تنهــا گزینــه مــد نظر 

آنها است.

عملیات قدس، پوشالی بودن قدرت اسرائیل را آشکار کرد

رژیم صهیونیستی

رهبـــر انقالب از نمایشـــگاه 
توانمندی های صنعتی

 بازدید کردند
به  شنبه  روز  صبح  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
برپا  مختلف  حوزه های  در  که  داخلی  توانمندی های  نمایشگاه  از  ساعت   3 مدت 

شده است، بازدید کردند.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی صبح امروز )شــنبه( به 
مدت ســه ساعت از نمایشگاه توانمندی های داخلی که در حوزه های مختلف برپا 

شده بود بازدید کردند.
ایــن نمایشــگاه بــه مناســبت شــعار ســال کــه ســال »تولیــد؛ دانش بنیــان، 

اشــتغال آفرین« نامگذاری شده بود، برگزار شد.
و  توانمندی هــای داخلــی در حوزه هــای صنایــع معدنــی  نمایشــگاه  ایــن  در 
اکتشافی، الکترونیکی و مخابرات، هوافضا و ماهواره، خودرو، کشاورزی و غذایی، 
حمــل و نقــل ریلی، جاده ای، دریایی و هوایی، بخش مســکن، نفت و پتروشــیمی، 
لــوازم خانگــی، نســاجی، صنایع آبزی پــروری، آبخیــزداری، صنایع بــرق و نیروگاهی 
و سدســازی و طرح هــای مدیریــت آب، فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــه نمایش 

گذاشته شده بودند.

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
سال  نخست  ماه   9 در  جهان: 
16 نیروگاه حرارتی  1401 تعداد 
نیروی  و  شد  ساخته  کشور  در 
از  نیروگاه سازی  در  فعال  کار 
2 هزار و 980 نفر به 19 هزار و 

600 نفر رسید.
ســال   8 از  پــس  کشــور  در  نیروگاه ســازی 
بــار دیگــر جــان دوبــاره گرفته اســت و ســاخت 
واحدهای تولید برق با تمرکز تکمیل واحدهای 
بخار نیروگاه های ســیکل ترکیبی در دســتور کار 

دولت قرار دارد.
بــه معنای دیگــر راهبرد جهــش در ظرفیت 
تولید برق کشــور به عنوان یک راهبرد اساسی 
در کنــار مدیریــت تقاضــا و همچنیــن تعمیرات 
مهمتریــن  جملــه  از  نیروگاهــی  واحدهــای 

راهکارهای حل مســئله ناترازی برق است.
در راســتا، اجرای این راهبرد، از ابتدای سال 
جاری تا پایان آذر ســال 1401، تعداد 16 نیروگاه 
بــزرگ حرارتــی ســاخته شــده و برق خــود را به 

شبکه کشور تزریق کرده است.
گزارش شــرکت بــرق حرارتــی از پروژه های 
ابتــدای  از  نیــروگاه حرارتــی ســنکرون شــده 
ســال تــا آذر ســال 1401 بیانگــر آن اســت که 
 3 2 زرند، نیــروگاه  1 زرنــد، نیــروگاه  نیــروگاه 
زاهــدان،   1 نیــروگاه  ســمنان،  باکــری  شــهید 
 LNG 4 ایــران  2 زاهــدان، نیــروگاه  نیــروگاه 
 ، بوشــهر  LNG ایــران   5 نیــروگاه   ، بوشــهر
1 بعثت پــارس جنوبی، نیروگاه غرب  نیــروگاه 
 2 نیــروگاه  زنجــان،  آریــان   1 نیــروگاه  کارون، 
1 راشــد تربت حیدریه،  آریان زنجــان، نیروگاه 
کرمــان،  بوتیــای  فــوالد  شــرکت  نیــروگاه 
نیــروگاه قشــم پاســارگاد، نیــروگاه عســلویه 
بوشــهر و نیروگاه فردوســی خراسان رضوی، 
از جملــه 16 واحــد نیروگاهــی هســتند که به 

شــبکه برق کشــور متصل شده اند.
میــزان ظرفیت اضافه شــده به عــدد ظرفیت 
منصوبه نیروگاهی کشور پس از اتصال مستقیم 

این 16 نیروگاه 2769.2 مگاوات است.

 6 نیروگاه  ساخت  در  فعال  کار  نیروی    
برابر شد

حــال  در  موجــود  اطالعــات  اســتناد  بــه 
حاضــر 19 هــزار و 600 نفــر به صورت مســتقیم 
نیروگاهــی  ســاختگاه های  در  غیرمســتقیم  و 
کشــور مشــغول بــه کار هســتند. این آمــار در 
حالی اســت کــه در آخرین روزهــای دولت قبل، 
با وجود مشــکالت عدیده مرتبط با خاموشــی 
فعــاالن حاضر در مــکان واحدهــای نیروگاهی 
بــرآورد  در حــال ســاخت دو هــزار و 980 نفــر 

می شود.
ســاخت  در  فعــال  کار  نیــروی  یعنــی  ایــن 
نیروگاه هــای کشــور 6 برابر شــده و رکوردهای 
پرشــماری نیز در زمینه ســاخت نیروگاه به ثبت 

رسیده است.

شکسته  نیروگاه  ساخت  زمانی  رکورد   
شد

در بیــن نیروگاه های ســاخته شــده، 2 واحد 
نیروگاهی راشــد تربت حیدریه و نیروگاه شــهید 

باکــری ســمنان بــا رکــورد قابــل توجه ســاخته 
شــده اســت. در حقیقــت زمــان ســاخت ایــن 
واحدهای نیروگاه رکوردی قابل توجه وجهانی 

را به ثبت رسانده است.
مطابق قرارداد منعقده در نیروگاه سمنان، 
به تبعیت از مدت زمان عادی برای ســاخت یک 
واحد گازی، زمان ســنکرون واحــد اول باید 12 
مــاه پــس از پرداخــت پیش پرداخــت یعنــی در 

تاریخ 14 بهمن ســال 1401 اتفاق می افتاد.
بر این اســاس، شرکت مپنا با ثبت یک رکورد 
بین المللــی در زمینــه ســاخت نیــروگاه فقط 6 
مــاه پس از جاری شــدن قرارداد ســاخت یعنی 
حــدود 50 درصــد از زمان قــراردادی موفق به 

سنکرون این واحد نیروگاهی شد.

  ساخت یک نیروگاه در شرایط نرمال 12 
تا 14 ماه زمان نیاز دارد

در همین رابطه، صادق جوادی، کارشــناس 
حــوزه بــرق ضمــن اشــاره به  ســاخت نیــروگاه 
ســمنان گفت:  ســاخت یــک نیروگاه در شــرایط 

نرمــال 12 تــا 14 مــاه زمــان نیــاز دارد، در دنیــا 
رکوردهایــی از ســاخت نیــروگاه در بــازه زمانی 
9 مــاه، آن هــم به ندرت دیده می شــود اما کار 
انجــام شــده در ایــن نیروگاه توســط ســازنده 
بــه معنــای واقعــی کلمــه تحســین برانگیــز و 
مشخص کننده توان ســاخت نیروگاه در ایران 

است. 
این کارشــناس حــوزه برق تاکید کــرد: ایران 
دانــش روز ســاخت نیــروگاه را در اختیار دارد و 
این مســئله را به توســعه در دو بعد اقتصادی 
و راهبــردی ادامــه داده و همین امــر در نهایت 

ختم به چنین رکوردزنی هایی می شود. 
وی گفتــک بــر اســاس اطالعات ارائه شــده 
از ســوی شــرکت مپنــا به عنــوان ســازنده این 
نیروگاه، از شــروع نصب واحد تا زمان سنکرون 
در قالــب 120 روز به ســرانجام رســیده در حالی 
کــه زمــان نرمــال این بخــش در شــرایط عادی 

بیش از 210 روز ادامه دارد.
بخــش  در  همچنیــن  کــرد:  بیــان  وی 
بهره بــرداری از زمان شــروع فالشــینگ روغن تا 

بــرق دار شــدن DCS، بــه طور نرمال بــه 90 روز 
زمــان نیــاز دارد کــه ایــن کار تنهــا در 52 روز به 

سرانجام رسیده است.
بــا توجه به این مســئله نیــروی کار فعال در 
سایت ساخت نیروگاه در مقاطعی نظیر تیرماه 
ســال 1401 در اوج گرمــا بــه نزدیــک 300 نفــر 
رســیده و این آمار تــا زمان نصــب نهایی ادامه 

یافته است.
* نیروگاه کالس F بومی سازی شد

ایران در حوزه ســاخت واحدهای نیروگاهی 
بــه دانش فنی طراحــی توربین دســت یافته و 
همیــن بومی ســازی ســاخت واحد تولیــد برق، 
نقش ویــژه ای در افزایش ظرفیت نیروگاهی در 

کشور دارد.
مطابق آخرین اطالعــات، هم اکنون فناوری 
از  یکــی  بــه عنــوان   F نیــروگاه کالس  ســاخت 
مدرن تریــن نیروگاه هــای دنیــا در کشــور ایران 
موجــود بوده و زمینه ســاخت ایــن واحدهای 
قــرار  اســتفاده  مــورد  کشــور  در  نیروگاهــی 

می گیرد.

اتصال 16 نیروگاه جدید به شبکه برق کشور در 9 ماه

نیروگاه سازی


