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اقتصاد

برنامه
دولت دوازدهم
برای قیمت آب

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت :با توجه به شرایط بحرانی آب الزم است که وضعیت قیمت سروسامان پیدا کند؛ به همین دلیل پیشنهاد وزارت نیرو پلکانی شدن قیمت آب است .رحیم میدانی
در گفتگو با ایسنا با بیان اینکه برای صرفهجویی در آب سه اهرم وجود دارد ،اظهار کرد :مسائل فرهنگی ،تعرفه و تجهیزات مواردی است که اگر به آنها توجه ویژه شود ،میتوان در مصرف آب صرفهجویی
کافی را داشــت .وی افزود :در امور آب و آبفا قانون برنامه ششــم این اجازه را داده تا به تدریج به قیمت تمام شــده آب نزدیک شویم که مجوز این مسئله نیز در اختیار دولت قرار دارد .لذا باید تدریج ًا به
قیمت تمام شده آب برسیم .او همچنین گفت :باید به طور متوسط به قیمت تمام شده برسیم .بدین معنا که به صورت پلکانی در هر پنج مترمکعب قیمت افزایش یابد و این مسئله به گونهای باشد که
پرمصرفها تنبیه و کممصرفها تشــویق شــوند .وی با بیان اینکه در حال حاضر نیز تعرفههای آب به صورت پلکانی است ،گفت :متأسفانه وضعیت فعلی بازدهی کافی را ندارد و باید برای این مسئله
برنامههای متعددی در نظر گرفته شود که امیدواریم در دولت دوازدهم به این مهم توجه و این امر اجرایی شود.

درخواســت مركــز پژوهشهــاي مجلس بــراي احیای معاونــت اقتصادی
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مرکز پژوهشهای مجلس پیشــنهاد کرد :در راستای
اســتفاده کامل از همه ظرفیتهای دســتگاه دیپلماسی،
معاونــت اقتصــادی در وزارت امور خارجه احیا شــود.
به گزارش خبرآنالين ،دســتيابی به قــدرت اول منطقه
براساس اهداف سند چشــمانداز  20ساله و سياستهاي
كلی برنامههای پنج ســاله كشــور در گرو استفاده تام و
تمام از ظرفيتهای دستگاه ديپلماسی كشور تحت عنوان
«ديپلماسی اقتصادی» معنا پيدا مي كند .كشورهايی كه
در عرصه سياســت خارجی رويكرد توســعهاي در پيش
گرفتهاند و داراي ديپلماســي اقتصادي فعالي هســتند،
تــاش ميكنند كه در تأمين اهداف اقتصادي شــان در
عرصه بينالمللي از كليه ابزارها و ظرفيتهاي سياســي
خود بيشــترين استفاده را داشته باشــند .اين موضوع به
خصوص در دولت يازدهم كه تقويت ديپلماســي را دنبال
كرد ،مورد توجه قرار داشــته و با تقويت روند ديپلماسي
اقتصادي در جهت پيشــبرد سياســت خارجي توسعهگرا
حركتهايي انجام شده است.
در گــزارش مركــز پژوهشهاي مجلس تأكيد شــده
اســت «:جوهر تعامل سياست خارجي توسعهگرا به معني

اهميت و اولويت ابزارهاي مسالمت آميز آن است .از اين
رو ،ديپلماســي در مقام يكي از مهمترين ابزارها از نقش
و كاركرد بســيار مهمي در سياســت خارجي توسعهگرا
برخوردار است.هركشــوری در نظام بين المللي نامتمرکز
بدون حكومت و اقتدار مركزي ،براي پيگيری و برآوردن
منافع ملي خود بايد از اهداف ،انتظارات،نيتها و تواناييها
و تنگناهــاي ديگران آگاهي يابد .به همين دليل توجه به
گسترش روابط اقتصادي با دولتهاي ديگر و با نهادهاي
بين المللي ،توســعه تعامالت خارجي در حوزههايي مثل
گردشــگري كه كســب منافع اقتصادي به همراه دارد و
كمك به ســرمايه گذاري بخشهای خصوصی از جمله
مأموريتهاي مهمي اســت كه دســتگاه ديپلماسي يك
كشور مي تواند به منظور كســب منافع اقتصادي دنبال
كند».
در این گزارش آمده اســت :دستگاه سياست خارجي و
مشخص ًا وزارت خارجه از آغاز دولت تاكنون تغيير چنداني
در ساختار خود بهويژه در بخش اقتصادي آن شاهد نبوده
اســت و يك ساز وكار منســجم براي پيشبرد ديپلماسي
اقتصادي منجر نشــده است .از سويي عدم تالش جدي
در پيدا كردن راهكاري براي عضويت ايران در بزرگترين
باشــگاه اقتصادي جهان يعني ســازمان تجارت جهاني
نياز امروز اقتصاد ايران اســت .عــدم عضويت ايران در
اين سازمان فرصتهاي بســياری را در سرمايهگذاری و
فناوری روز از ايران گرفته است».
مركز پژوهشهای مجلس در ادامه اين گزارش پيشنهاد
كرده است كه معاونت اقتصادي در وزارت امور خارجه يا
ساز وكاري همســطح آن و متناسب با اهداف اقتصادی
كشور متشــكل از كارشناسان خبره از حوزههاي مختلف
احيا شود .اين معاونت ميتواند با داشتن اختيارات كافي به

عنوان مركز اصلي تصميمگيري ،يكپارچهسازی و انسجام
برنامــهای و مديريت در عرصه ديپلماســی اقتصادی در
جهت هماهنگی دستگاهها عمل كند .دومين پيشنهاد ،در
راستاي تحقق اهداف ديپلماسي اقتصادي ،تجهيز هر چه
بيشتر وزارت امور خارجه به نيروهای متخصص اقتصادی
و بازرگانی است.
در سومين پيشنهاد اين مركز پژوهشی تأكيد شده است
كه تجديد نظر اساسي در وضعيت كميسيونهای مشترك
اقتصادي و مذاكــره جدي و اصولي با برنامه زمان بندي
دقيق درباره انعقــاد موافقتنامههاي تجارت ترجيحي و
در مــواردي تجارت آزاد با كشــورهاي مختلف از جمله
همسايگان و كشورهاي اسالمي صورت بگيرد .پيشنهاد
چهــارم مركز پژوهشهــا تالش در راســتای عضويت
ايران در ســازمان تجارت جهاني اســت .براســاس اين
پيشــنهاد ،از آنجا كه بيش از  90درصد تجارت دنيا بين
كشورهاي عضو ســازمان تجارت جهاني و در چارچوب
موافقتنامههاي اين ســازمان انجام مي گيرد،در صورت
عضويت كامل ،ايران خواهد توانســت با يكصد و پنجاه
كشور به صورت قاعده مند روابط اقتصادی برقرار كند.
در پنجمين پيشــنهاد تصريح شده اســت«:با توجه به
تقابــل اياالت متحده با ايران و بــه تبع آن مخالفت اين
كشور با عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني و ساير
نهادهاي وابســته به آن با در نظر گرفتن سياســتهاي
اقتصــاد مقاومتي ،همكاريهاي منطقــهاي مي تواند به
عنــوان يك عامل بازدارنده موثر بــراي تضمين ثبات و
امنيت سياسي و اقتصادي در مقابل تهديدات و تكانههاي
اقتصاد خارجي قــرار بگيرد .از هميــنرو ،احياي برخي
سازمانهاي منطقهای و استفاده از تمام ظرفيتهاي آن
از جمله اكو از جمله اين همكاریهاست».
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حاشیه بازار

ثب تنامکنندگان پژو  ۲۰۰۸اضافه
پرداخت خود را پس بگی رند

مركز پژوهشهای مجلس در پيشنهاد ششم خود تأكيد
كــرده كه در دنيای پيچيده امروز ،حجم ســرمايهگذاري
مســتقيم خارجي از جمله شاخصهاي مهم براي بررسي
ميزان كارايي و كارآمدي ديپلماسي اقتصادي است .نرخ
رشد  8درصدي پيشبيني شده در برنامه ششم توسعه به
حداقل  150ميليارد دالر سرمايه مستقيم خارجي نياز دارد
كه حداقل  40درصد آن بايد از منابع خارجي تأمين شود.با
سستشدن تحريمها بايد ترتيبي اتخاذ شود تا كليه موانع
سرمايه گذاري از جمله برخي قوانين دست و پا گير داخلي
برداشــته شــود و با ارائه تصويري واقعي از ظرفيتهاي
اقتصادي و تواناييهاي كشــور و كاهش ريسك مالي و
ســرمايهگذاري ،طرفهاي خارجي به سرمايهگذاري در
كشور تشويق شوند.
در هفتمين پيشــنهاد به سرمايه ايرانيان خارج از كشور
اشــاره شــده اســت كه مي تواند منبعي براي سرمايه
گذاري در كشور باشد .براساس اعالم این مرکز ،سرمايه
ايرانيان خارج از كشــور يكصد ميليارد دالر تخمين زده
مي شــود كه دولت ميتواند با بازنگری در قوانين جذب
سرمايه خارجي و تصويب قوانين جديد ،زمينه جذب اين
ســرمايهها را فراهم كند .و در نهايت آخرين پيشــنهاد
مركــز پژوهشهاي مجلــس تأكيد مي كنــد« :فرآيند
سياســت خارجي و ديپلماسي در دنياي امروز در بسياري
مــوارد در جهت هموار كردن زمينه بــراي بهره برداري
اقتصادي سامان مي يابد .در چنين شرايطي الزم است كه
ديپلماسي سياسي ايران در قبال كشورهاي مختلف داراي
پيوست اقتصادی باشــد .اين پيوست بايد با هدف نهايي
حضور فعال ايران در بازارهای اقتصادی كشــور هدف و
تسهيل فرآيند ســرمايه گذاري آن كشور در داخل ايران
تنظيم شود».

رئیــس ســازمان حمایــت
و
مصرفکننــدگان
تولیدکننــدگان از امــکان
اســترداد اضافه پرداختی ثبت
نامکننــدگان خــودروی پژو
 ۲۰۰۸خبــر داد .بــه گزارش
صدا و سیما ،سید محمود نوابی
با اشــاره به ایجاد حاشــیه در
موضوع پیش فروش خودروی
پژو  ۲۰۰۸و دریافــت  ۶۰میلیون تومان از متقاضیان گفت :برای این خودرو قیمت
تعیین نشــده و این  ۶۰میلیون تومان به عنوان  ۵۰درصد قیمت خودرو نبوده است.
به هر حال در پیش فروشهای یکســاله  ،نوســانات نرخ ارز  ،حاملهای انرژی و
مؤلفههای دیگر در قیمت نهایی موثر هســتند .معاون وزیر صنعت گفت :البته مدیر
عامل ایران خودرو اعالم کرده که ثبت نام کنندگانی که در مراحل ابتدایی خودروی
خود را دریافت میکنند قطع ًا قیمت خودرو برایشان زیر  ۱۰۰میلیون تومان خواهد بود
و میزان اضافهای که در پیش فروش پرداخت کرده اند در سود مشارکت آنها محاسبه
خواهد شد .نوابی اضافه کرد :تدبیر ویژه ای اندیشیده شده که ممکن است اعالم شود
و اگر مصرف کنندگانی که دوست ندارند رقم اضافه پولشان نزد ایران خودرو بماند ،
میتوانند  ۱۰یا  ۱۵میلیون تومانی را که اضافه پرداخت شده است  ،پس بگیرند و در
زمان تحویل خودرو ،بقیه قیمت را پرداخت کنند .رئیس سازمان حمایت تصریح کرد:
خالف قانون جدیای اتفاق نیفتاده است اما میشد رقم پیش فروش را کاهش دهند
و  ۴۰میلیون تومان از مشتری گرفته شود و بقیه را در هنگام تحویل خودرو دریافت
کنند .در نهایت مردم باید همه قیمت خودرو را پرداخت کنند و نمیشود گفت که سر
مردم در این موضوع کاله رفته است.

رخداد
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ظرفیت الزم برای حضور در بازارهای رقابتی را نداریم

رئیس اتــاق بازرگانــی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی
ایران گفت :اعمال تحریمهای اقتصادی و ســایر عوامل
افزایشدهنده قیمت تمام شده کاالها در سالهای گذشته
ســبب شــده اســت تا هنوز ظرفیت الزم را برای حضور
در بازارهای رقابتی جهانی نداشــته باشیم« .غالمحسین
شافعی» شــامگاه یکشنبه در نخستین همایش تولید ملی
افزود :در سالهای گذشته به دلیل تحریمها ،بخش تولید
کشور بهویژه تولید صنعتی بیشترین آسیب را متحمل شد.
به گــزارش اقتصادآنالین به نقل از ایرنــا  ،به گفته این
مقام مســئول ،موضوع اشتغال در بین سالهای  1385تا
 1392متأثر از همین مسأله متحمل خسارتها و صدمات
فراوانی شــد و تغییرات به وجود آمــده در نرخ ارز ،قانون
هدفمندی یارانهها و  ...سبب ســاز تغییر قیمت تمام شد
و مشــکالت زیادی آفرید .وی تأکید کرد ،اولویت بندی
طرحها ،مکانیابی توســعه و ظرفیتســنجی واحدهای
صنعتی باید در دســتور کار قرار گیرد؛ در غیر این صورت
واحدهای تولیدی حتی در شرایط مناسب نیز نمیتوانند با
ظرفیت کامل کار کنند که ســبب ساز افزایش قیمت تمام
شده و بروز مشکل در رقابت با سایر کشورها خواهد شد.
شــافعی تأکید کرد :اگر در بلندمدت به این ســه عامل
اساسی توجه و استراتژی جامع برای بخش تولیدی تدوین

اختصاص  ۱۰هزار
میلیارد تومان برای
نوسازی  ۵۰۰۰واحد
صنعتی

قائم مقــام وزیر صنعت ،معــدن و تجارت از
اختصاص  ۱۰هزار میلیارد تومان جهت نوسازی
 ۵۰۰۰واحد کوچک ،متوسط و بزرگ صنعتی خبر
داد .رضا رحمانی در گفتگو با ایســنا ،با اشاره به
این که در سالجاری یکی از پروژههای جدید که
توســط وزارت صنعت ،معدن و تجارت پیشنهاد
و پس از تصویب توســط ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی ابالغ شده است طرح نوسازی و بازسازی
 ۵۰۰۰واحد صنعتی اســت ،اظهار کرد :این طرح
که با همــکاری بانک مرکــزی اجرایی خواهد
شــد به عنوان یک پروژه ضروری توســط ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب و ابالغ شده
و در همین راســتا  ۱۰هزار میلیارد تومان از نظر
ریالی مدنظر قرار خواهد گرفت هرچند که مبحث
ارزی نیز خواهد داشت که توسط صندوق توسعه
ملی در دســتور کار قرار میگیرد .وی ادامه داد:
طرح مذکور براساس اولویت بندی انجام شده و
مربوط به کلیه رشتهها و تمامی استانهای سراسر
کشور اســت .هر استان متناسب با وضع موجود،
صنایع مختلف خود را با توجه به اولویتهای در
نظر گرفته شده نوسازی و بازسازی خواهد کرد.
قائم مقام وزیر صنعــت ،معدن و تجارت با بیان
این کــه فرآیند طرح مذکور ابالغ شــده و ثبت
نام از طریق ســازمانهای صنایع استانی صورت
میگیرد ،گفت :چند اصول کلی بر طرح نوسازی
و بازســازی صنایع در سال  ۱۳۹۶حاکم است و
واحدهایی که بیشتر انرژیبر بوده و محصوالت
آنها نیز انرژیبر اســت و نیــز واحدهایی که با
مسائل زیست محیطی روبهرو هستند در اولویت
قرار دارند .رحمانی همچنین با اشــاره به این که
در ابتدای کار توزیع و تقسیمبندی درباره صنایع
کوچک ،متوسط و بزرگ انجام شده است ،خاطر
نشــان کرد :بیشــترین نگرانی در این خصوص
است که طرح به سمت واحدهای بزرگ حرکت
نکنــد و به همین منظور محدودیتهای الزم در
نظر گرفته شده است.

شــود ،بیشــترین کمک به بخش تولید کشور خواهد شد.
وی یادآوری کرد :پس از اعمال تحریمهای ظالمانه درب
بســیاری از کشورها به روی ایران بسته شد و در بسیاری
بازارها قادر به حضور نبودیــم ،در همین پیوند و به دلیل
آسیبهای وارده به بخش تولید ،قیمت کاالهای تولیدی
باال رفت و تحت تأثیر آن ،قدرت رقابت خود را در بسیاری
بازارها از دســت دادیم .رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد:
با اجرایی شــدن برجام و تحوالت انجام شــده و حضور
هیاتهای خارجی در کشــور برای دستیابی به بازار بزرگ
ایــران ،فعاالن اقتصــادی ایرانی توانســتند از تنگناهای
بهوجــود آمده عبور کنند ،اما هنــوز به ظرفیت الزم برای
حضور در بازارهای رقابتی نرســیده ایم .وی با مقایســه
اقتصاد ایران و مالزی ،گفــت :حجم تجارت خارجی این
کشور آسیای جنوب شرقی سالیانه  600میلیارد دالر است،
در حالی که حجم تجارت خارجی ما تنها  40میلیارد دالر
بوده و در مقایســه جمعیت دو کشور ،فاصله تجارت بسیار
زیاد است .این مقام مسئول بیان داشت :اگر موانع برداشته
و محیطی رقابتی برای اقتصاد ایجاد شود ،ظرفیت تجارت
کشور میتواند به چندین برابر میزان فعلی افزایش یابد.
بازار روسیه و قطر
وی در ادامه با اشاره به بازار بزرگ کشور روسیه ،یادآور

شــد :در ماههای گذشته شــاهد خروج ترکیه از بازار این
کشــور به دلیل مسائل سیاســی بودیم که فرصت خوبی
برای تجار و بازرگانان ایرانی بود ،اما با عادی شدن روابط
دو کشــور مجدداً ترکها در روسیه حاضر شدهاند .شافعی
همچنین با اشــاره به بازار قطر ،تصریح کرد :حجم قابل
توجهی از کاالهای ایرانی اکنون به بازار قطر وارد شده و
میشود ،اما در این کشور نیز رقیبی قدرتمند به نام ترکیه
داریم که مهمترین مشــکل ما برای رقابت با آن ،قیمت
تمام شــده باالی کاالهای ایرانی است .رئیس اتاق ایران
گفت :قیمت تمام شــده کاالها متاثر از عواملی همچون
نرخ تسهیالت بانکی ،نرخ مالیات ،تعرفههای گمرکی ،نرخ
دســتمزد و  ...است و اگر حرکت اقتصادی به سمت رونق

داشــته باشــیم ،قادر به عرضه کاالهای رقابتی در سطح
جهانی خواهیم بود.
دوشــنبه پانزدهم خرداد ماه گذشته عربستان به همراه
مصر ،امارات متحده عربی و بحرین رســم ًا اعالم کردند
روابط خود با قطر را قطع کرده و راههای هوایی ،زمینی و
دریایی خود را با این کشور خواهند بست.
«مهدی کریمی تفرشــی» رئیس هیــات مدیره تعاونی
تولیدکننــدگان موادغذایــی هم صنف بــه تازگی گفت:
محصوالت کشــاورزی و مواد غذایــی ایرانی مورد توجه
و اســتقبال مصرف کنندگان قطری و حتی کشــورهای
همجوار قطر قرار گرفته به طوری که خواســتار کاالهای
ایرانی شدهاند.
وی دربــاره صادرات محصوالت ایــران به قطر افزود:
کشور قطر دروازههای خود را به سوی ایران گشوده است،
بنابراین فرصــت خوبی برای صــادرات کاالهای کیفی
ایرانی به وجود آمده که باید با تســهیل در تجارت از این
فرصت بهره مند شویم.
به گفته کریمی ،قطر ســاالنه ســه میلیارد دالر واردات
مــواد غذایی از کل دنیا دارد که متاســفانه ایران با تولید
ساالنه  130میلیون تن مواد غذایی سال گذشته حدود 20
میلیون دالر صادرات به قطر داشته است.

افزایش ریسک سپردهگذاری با مؤسسات غیرمجاز

مدیر گروه بانکداری اســامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به ریسک باالی
سپردهگذاری در مؤسسات بدون مجوز ،فعالیت این مؤسسات را باعث ایجاد رقابت ناسالم در بازار
پولی کشــور دانست .کامران ندری با بیان اینکه یکی از مهمترین مشکالت و معضالتی که نظام
بانکی در حال حاضر با آن مواجه است ،مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز است ،گفت :اینگونه
مؤسسات بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی در حال فعالیت هستند .مدیر گروه بانکداری اسالمی

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت :این مؤسسات دو مشکل اساسی را برای نظام
پولی کشور ایجاد کردند .یکی این است که چون تحت نظارت نیستند و مقررات احتیاطی بانک
مرکزی را رعایت نمیکنند باعث شده تا ریسک سپرده گذاری در این مؤسسات افزایش پیدا کند.
ندری ادامه داد :در مواردی اتفاق افتاده هموطنانی که در این مؤسسات سپرده گذاری کردهاند با
مشکل مواجه شده و نتوانند منابع خودشان را که نزد این مؤسسات گذاشتهاند دریافت کنند .وی
تأکید کرد :مشکل دومی که این مؤسسات ایجاد کردهاند رقابت ناسالم در سود سپردهها است و
رقابتی که برای جذب منابع مردم داشــتهاند باعث شده که نرخ سود سپرده در نظام پولی کشور
افزایش یابد و این رشــد نرخ سود سپردهها سبب شده که تقاضای کل در اقتصاد لطمه ببیند و
مشکالتی در این زمینه ایجاد شود.
این مقام مسئول در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد :همچنین این مشکالت
ســبب شــده تا بنگاهها و تولیدکنندگان نتوانند با وجود نرخهای سود باال سرمایه گذاری داشته
باشــند و خانوادهها نیز برای خرید کاالهای بادوام مورد نیاز به ســختی میتوانند از منابع بانکی
استفاده کنند.

تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی ،در صحن مجلس رأی میآورد

فریدون احمدی گفت :به نظر میرســد
موافقت مجلس با این الیحه بیشتر سیاسی
باشــد تا کارشناســی .به هر حال اکثریت
مجلس همراه دولت اســت و به این الیحه
رأی خواهد داد .عضو کمیســیون صنایع و
معادن مجلس شورای اسالمی در گفتگو با
ایلنا در خصــوص تفکیک وزارت صنعت و
بازرگانی اظهار داشــت :با توجه به فضایی
که در مجلس وجود دارد اگر این الیحه به
صحن بیاید به طور حتم رأی خواهد آورد.
فریدون احمدی ادامــه داد :در زمان ارائه
الیحه ادغام ایــن وزارتخانه من قائم مقام
وزیــر و موافق آن بودم زیــرا عم ً
ال وزارت
بازرگانی تبدیل به وزارتخانه سیب زمینی
و پیــاز شــده بود و هر کس میخواســت
از تولیــد کننــده حمایت کنــد از وزارت
بازرگانی انتقاد میکرد.
نماینــده مردم زنجــان در مجلس دهم
تصریح کرد :هــر چقدر ما وزارتخانه ایجاد
کنیم کارمندان دولت را افزایش میدهیم
و بوروکراســی اداری را طوالنیتر کردهایم.
االن هم با تشــکیل وزارت بازرگانی ،عالوه

بر وزیر جدید معاونین و مدیران کل جدید
نیــز باید معرفی شــود .از طرفی این افراد
باید آموزشهای الزم را نیز ببینند که تمام
اینها برای دولت هزینه بر است .وی ادامه
داد :در دنیا به ازای هر  800نفر  2کارمند
اداری وجود دارد امــا در ایران به ازای هر
 80نفر  2کارمند مشــغول به کار هستند.
این یعنی کمک به ایجاد فســاد اداری .از
طــرف دیگر در کشــور اگر امروز کســی
بخواهد یک واحد تولیدی احداث کند 18
ماه زمان میبرد تا بتواند از دســتگاههای
مختلــف از وزارت صنعت گرفته تا محیط
زیســت مجوزهای الزم را بگیرد آن وقت
ما بــا این شــرایط داریم یــک وزارتخانه
جدیــد ایجاد میکنیــم .احمدی گفت :به
نظر میرســد موافقت مجلس با این الیحه برنامه ریزی را منحل کرد ســپس روحانی
بیشتر سیاسی باشــد تا کارشناسی .به هر آن را احیا و بعد از دو ســال ،منفک کرد.
حال اکثریت مجلس همراه دولت اســت و وزارتخانه صنعت و تجــارت هم به همین
به این الیحه رأی خواهد داد.
منوال است.
انتزاع
به
اشــاره
نماینده مردم زنجان با
به هر حال باید مشــخص شــود که این
در
نژاد
ی
احمد
گفت:
و ادغامهــای مختلف
ادغامها غلط بوده یا انتزاعها؟
یک کار غیر کارشناسی سازمان مدیریت و

مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق تهران بزرگ با اشاره به اینکه روز
یکشــنبه ،اوج مصرف برق در تهران بزرگ با  236مگاوات افزایش به چهار هزار و
 400مگاوات رسید ،بر صرفه جویی مردم در مصرف و آشنایی با راهکارهای کاهش
مصــرف برق تأکید کرد« .مریم نامجو» در گفتگو با ایرنا میزان اوج مصرف برق در
زمان مشابه سال قبل را چهار هزار و  364مگاوات اعالم کرد و گفت :کل یک سال
هشت هزار و  760ساعت اســت که  300ساعت از این مدت ،زمان اوج مصرف به
شــمار میآید؛ اگر مشترکان در این  300ســاعت همکاری داشته باشند ،سالیانه از
هزینههای میلیارد دالری سرمایهگذاری در بخشهای مختلف مانند ساخت نیروگاه،
خط انتقال ،پســت ،سوخت و ...جلوگیری میشــود .به گفته وی ،دنیا به این سمت
حرکت میکند که مشــترکان خانگی انرژی مورد نیاز خــود را از منابع انرژیهای
تجدیدپذیر تامین کنند؛ در این شــرایط دیگر مجبور نخواهیم بود برای تامین 300
ساعت اوج مصرف برق در سال ،سالیانه یک نیروگاه بسازیم.
نامجــو افزود :هر چقدر زمان ســرمایهگذاری در ســاخت نیروگاهها را به تأخیر
بیندازیــم ،میتوانیم منابع مالی خود را در دیگر طرحهــای اولویت دار صنعت برق
ســرمایهگذاری کنیم .وی از مشترکان خواست اســتفاده از وسایل پرمصرف مانند
ماشین لباسشویی ،ماشــین ظرفشویی و  ...را از ساعتهای اوج مصرف ( 12تا )16
خاموشی ناشی از کمبود
به ســاعتهای کم باری منتقل کنند تا به این ترتیب بدون
ِ
تولید ،از روزهای پرمصرف برق گذر کنیم .مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع
بــرق تهران بزرگ در گفت و گــو با ایرنا ،راهکارهایی بــرای کاهش مصرف برق
مشــترکان خانگی و تجاری عنوان کرد و گفت :ســادهترین راهکار کاهش مصرف
برق ،استفاده کردن از نور روز و خاموش کردن چراغهای اضافه است.
نامجو افزود :در سال  1389وزارت نیرو طرح استفاده از المپهای کممصرف را با
ارائه یارانه ای برای خرید المپ ،آغاز کرد؛ از آن زمان به بعد تولید المپهای رشته
ای و با مصرف  200وات به باال محدود شد .وی اضافه کرد :المپهای کم مصرف
نســبت به المپهای پرمصرف حرارت کمتری تولید میکنند واز نظر اقتصادی نیز
بازگشــت سرمایه استفاده از آنها بسیار ســریعتر است .این مسئول درباره تجهیزات
سرمایشــی و خنک کننده گفت :مهمترین توصیه ما اســتفاده از وسایل استاندارد و
دارای برچســب انرژی است .وی ادامه داد :شهروندان برای اطالع از برچسب انرژی
لوازم مختلف (بسته به مدل و برند مورد نظر) میتوانند به سایت سازمان انرژیهای
تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) مراجعه کنند .نامجو افزود :شهروندان باید
توجه داشــته باشند با کمتر باز و بســته کردن در یخچال و تعویض الستیک و نوار
آن ،نصب پوشــش روی کولرهای آبی ،تنظیم کولرهای گازی روی  24تا  26درجه
ســانتیگراد و ...میتوانند مصرف برق خود را کاهش دهند .وی ادامه داد :مشترکان
باید توجه داشــته باشند در صورت مصرف نامتعادل ،ممکن است اعمال خاموشیها
سهم خودشان شود .بنابراین مشــترکان کمک کنند با مصرف متعادل ،اوج مصرف
برق را پشت سر بگذاریم.

آخرین خبر

بهتر است بازرگاني در كنار صنعت و معدن بماند

نباید مردم بابت این کارهای یک شــبه
هزینه دهند.
وی در پایان گفت :ما بعد از  40ســال
فهمیدیــم که سیســتم خودمــان جواب
نمیدهد و باید مطابق سیســتم و مدیریت
روز جهان جلو برویم.

یک کارشــناس اقتصادی میگوید« :بهتراســت در راستای کمک به بخش
تولید و صنعت ،بازرگانی کنار صنعت و معدن بماند تا از تولید داخلی حمایت
بیشــتر صورت بگیرد ».مهدی پازوکی ،کارشــناس اقتصادی در گفت و گو با
خبرآنالین در رابطه با تفکیک وزراتخانهها اظهارداشــت«:با توجه به هزینهای
کــه این کار به دنبال دارد ،تفکیک در شــرایط کنونی اقتصاد ایران به صالح
نیست ،ضمن اینکه در کشورهای توسعهیافتهای مانند ژاپن نیز وزارت اقتصاد،
صنعت و تجارت یک وزارتخانه دارند ».وی افزود«:باید سیاســتهای بازرگانی
در خدمت توســعه صنعتی کشور باشــند .اگر بازرگانی از صنعت منفک شود،
این وزارتخانه تبدیل به وزارت واردات خواهد شد .بنابراین به لحاظ کارشناسی
وزارت بازرگانی باید با صنعت تجمیع شــود ،تا یک سیاســتگذاری واحد در
جهت اهداف توســعه صنعتی کشور به عمل بیاید .اگر وزیر ضعیف است ،وزیر
آن را تغییر دهند و از افراد کارآمدی که در کشــور کم نداریم استفاده شود».
پازوکی ادامه داد« :هم بهلحاظ هزینه و هم به لحاظ سیاســت گذاری درست
نیســت ،این تفکیک صورت بگیرد .از ســویی وظیقه دولت سیاســتگذاری
و تعییــن تعرفهها در جهت حمایت از تولید داخلی اســت ».این کارشــناس
اقتصادی در خصوص تفکیک وزارت راه از بخش مسکن نیز گفت «:ادغام این
دو وزارتخانه از اول یک موضوع سیاســی بود .اســتاد راهنمای رییس جمهور
آن زمان رأی نیاورده بود ،به همیــن ترتیب رییس جمهور برای گرفتن حال
مجلس این وزارتخانه را ادغام کرد ».وی ادامه داد «:بنابراین به نظر میرســد،
تفکیک این دو وزارتخانه درست است».

