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شاخص کل بورس در قله تاریخی  116هزار واحدی

بازدهی بورس از  21درصد گذشت

گــروه اقتصادی :درهشــتمین روز مرداد مــاه همزمان با
گزارش گرمــای هــوا ،معامالت بــورس اوراق بهــادار تهران هم
روز بشــدت داغ شــد و باردیگــر رکــورد تاریخــی بازار ســهام
ایران شکســته شــد .دراین روز بواســطه رشــد باالی قیمت ارز و دالر ســهام
شــرکتها و صنایع وابسته به دالر ارزشــمندتر شد و شاخص کل بورس را تا
ارتفاع  116هزار واحد باال برد .دیروز شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس
اوراق بهــادار تهران در پایان معامالت با افزایش  2903واحدی به رقم 116
هزار و  756واحد رسید .شاخص کل هم وزن با افزایش  22واحدی به عدد
 18هزار و  367واحد دســت یافت .شــاخص ســهام آزاد شــناور همچنین با
افزایش 2هزار و  956واحدی روی رقم  126هزار و  28واحد ایستاد.
شــاخص بــازار اول در حالی با افزایش  2هــزار و  284واحدی به رقم 85
هــزار و  383واحد دســت یافت که شــاخص بــازار دوم با افزایــش  5هزار و
 90واحــدی بــه رقــم  235هــزار و  505واحد رســید .همچنین شــاخص کل
فرابورس ایران با افزایش  42واحدی به عدد یک هزار و  337واحد دســت
یافت .شــرکتهای صادراتی و ســایر شــرکتهایی که به نوعی از رشــد نرخ
ارز نفــع میبردنــد دراین روز بیشــترین تأثیر مثبت را بر رشــد شــاخص کل
بورس داشــتند .در نماد معامالتی ســه شــرکت فوالد مبارکه با  378واحد،

مرکز پژوهشهای مجلس:

هر  ۱۰درصد رشد نرخ ارز
 2درصد تورم دارد

امکان تجارت با ترکیه از طریق پول دیجیتال

معاون وزیر صنعت گفت :تبادل لیر با ریال مورد تصویب قرار گرفته اســت و از
طریق بانکهای دو کشور دنبال میشود و در صورت فراهم بودن زیرساختها
امکان تجارت از طریق پول دیجیتال نیز وجود دارد .به گزارش تســنیم ،صادق
نجفــی در حاشــیه نمایشــگاه الکامپ در پاســخ بــه ســؤالی درباره اینکــه ترکیه
پیشــنهاد داده کــه برای تجارت بــا ایران امــکان مبادله پول از طریــق لیر و ریال
یــا پول دیجیتــال وجود دارد ایــران در این ارتباط چه برنامــهای دارد اظهار کرد:
امکان تبادل لیر با ریال برای تجارت دو کشور مورد تصویب قرار گرفته و از طریق
بانکهای دو کشور نیز پیگیری میشود .وی افزود :هرچند که ممکن است برخی
بانکهــای خصوصی به این موضوع تن ندهند اما به هر حال راههای مختلفی
برای تجارت دو کشــور وجود دارد و شــرکتها و افرادی هستند که در این ارتباط
راه را هموار میکنند .نجفی در پاسخ به این سؤال که آیا در ایران زیرساختهای
الزم بــرای تجارت از طریق پول الکترونیک وجــود دارد یا خیر گفت :در صورتی
که زیرساختهای الزم برای تجارت از طریق پول الکترونیک فراهم شود امکان
تجارت دو کشور با پول الکترونیک نیز فراهم است.

دالر
قیمت نفت در بازار جهانی

قیمت نفت در بازار جهانی ،دیروز اندکی افزایش یافت
و به بشکهای  74.42دالر رسید .به گزارش فارس به نقل
از رویترز ،قیمت نفت در بازار جهانی روز دوشنبه افزایش
یافت .هر بشکه نفت خام برنت با  13سنت افزایش
 74.42دالر فروخته شد.

درصد
بیکاران «غیر ارادی» بیکار شدهاند
براساس نتایج آمارگیری نیروی کار از حدود  ۳میلیون و ۲۰۰
هزار جمعیت بیکار در کشور ،یک میلیون و  ۷۰۰هزار نفر در
گذشته شاغل بودند که از این تعداد  ۸۱.۹درصد به صورت
غیرارادی بیکار شدند .در سال  ۹۵از حدود  ۳.۲میلیون نفر
حدود  ۱.۷میلیون نفر ( ۵۴.۳درصد) قبالً شاغل بودهاند.

میلیون دالر
وام بانک جهانی به فلسطین

بانک جهانی به مقامات فلسطینی پیشنهاد کرد به
منظور افزایش ظرفیت بخش خصوصی این کشور،
 ۹۰میلیون دالر وام در اختیار نوار غزه و کرانه باختری
قرار دهد .به گزارش ایسنا ،بانک جهانی در پاسخ به
وضعیت دشوار فعلی این پیشنهاد را داد.

صاحبنظران اقتصادی در گفتوگو با «ایران» تحلیل میکنند

نــــــــــــــــرخارز

بازگشت به نظام ارزی شناور مدیریت شده؟

گروه اقتصادی :با جهش شدید قیمتی
در بــازار ارز کــه نــرخ دالر غیررســمی را
بــه بــاالی  11هــزار تومــان رســاند ،همه
در انتظــار سیاســتهای جدیــد بانــک
مرکزی هســتند .یکشــنبه شــب و زمانی
که قیمتهــا در بازار ارز و طال به شــکل
عجیبــی باال رفته بود ،بانــک مرکزی که
هماکنــون با ریاســت عبدالناصر همتی
اداره میشــود ،در اطالعیــهای ضمــن
اعــام این کــه این رشــد قیمــت دالیل
اقتصــادی نــدارد ،از ابــاغ و اجــرای
سیاستهای جدید در بازار ارز خبر داد.
اکنون همه منتظرند تا در شــرایطی
کــه هیجــان نبــض بــازار ارز و طــا را در
دست گرفته است ،اعمال سیاستهای
جدیــد ارزی وضعیــت را آرام کنــد.
درهمین راســتا همتی رئیس کل بانک
مرکــزی نیز در مراســم معارفــه خود به
عنــوان رئیــس کل جدید بانــک مرکزی
از برخورد جــدی با رانتهای ارزی خبر
داده بود.
روز گذشــته نیــز رئیــس مجلــس
شــورای اســامی در نشســت فراکسیون
شفافســازی و سالمســازی اقتصــاد
و انضبــاط مالــی ،کــه بــا هدف بررســی
پیامدهــا و راهکارهــای مبــارزه با فســاد
برگزار شــد ،گفت :ظــرف روزهای آینده
بایــد سیاســتهای جدیــد ارزی اعــام
شــود ،تــا آنجــا کــه اطــاع دارم کارهــا
نهایی شــده بنابراین باید ســاختار اداره
کشــور براســاس علم اقتصاد جلو برود
نه اینکه سیاســتهای دســتوری به کار
گرفته شود.
علــی الریجانی اظهار داشــت :نباید
در اداره کشــور بیــن سیســتم میکــرو و
ماکــرو خلــط کــرد؛ بنابرایــن اداره یــک
روســتا با یــک کشــور  ۸۰میلیــون نفری
تفــاوت دارد و بایــد از علــم اقتصــاد در
این راستا استفاده کرد ،لزوماً با افزایش
نظارتهــا نمیتــوان مشــکالت را حــل
کرد ،بنابرایــن باید کارهــا روانتر انجام
شود و ظرف روزهای آینده سیاستهای
جدیــد ارزی اعــام شــود تــا آن جــا کــه
اطــاع دارم کارها نهایی شــده بنابراین
باید ســاختار اداره کشــور براساس علم
اقتصاد جلو برود نه اینکه سیاستهای
دستوری به کار گرفته شود.
الریجانی تصریح کــرد :به نظر بنده

مجلــس در قانــون برنامــه قیمــت ارز
را براســاس سیاســت شــناور مدیریــت
شــده مــورد توجــه قــرار داده واینکه به
خاطر شــرایط اضطرار توقف بالوجهی
ایجاد شــد ،تصمیم نادرستی بود و باید
اصــاح شــود .رئیــس مجلــس افــزود:
براســاس تدابیــر انجام شــده ،مایحتاج
موردنیــاز مــردم کشــور ،اعــم از دارو و
نیازهای بخش بهداشــت و درمان با ارز
دولتی تأمین میشود و مابقی نیازهای
ارزی بایــد براســاس ســاز و روالهــای
طبیعی اقتصاد ســامان یابد .در شورای
هماهنگی سه قوه نیز مسائل را پیگیری
میکنــم .بــر اســاس مــاده الحاقــی ۶۳
قانون برنامه ششم توسعه و در راستای
اجــرای سیاســتهای کلــی اقتصــاد
مقاومتــی مبنــی بــر فعالســازی منابع
مالی و همچنین اصالح و تقویت نظام
مالی کشــور ،نظام ارزی کشــور« ،شــناور
مدیریتشــده» تعییــن شــده اســت.
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی
نیز در ســال  1395این قانــون را دائمی
کردند.
ëëاســتقبال از ورود مجلــس بــه مســائل
ارزی
مســعود دانشــمند عضــو اتــاق
توگو بــا «ایران»،
بازرگانی ایــران درگف 
دربــاره صحبتهــای رئیــس مجلــس
مبنــی بــر اینکــه مصوبــه مجلــس در
مورد سیاســت ارزی مبتنی بر سیاســت
ارزی شــناور هدایت شــده باید از ســوی
دولــت پیگیــری میشــد و نماینــدگان
هم بر این مصوبه پافشــاری میکردند،
گفــت :خوشــحالم از اینکه قــوه مقننه
باالخره وارد مســأله ارزی شــد .هر چند
کــه معتقدم مجلس بایــد زودتر درباره
مباحث ارزی اظهار نظر رسمی میکرد
و از دولت میخواســت که سیاستهای
ارزی را مشــخص کنــد .متأســفانه
عکسالعمــل مجلس خیلــی دیر بوده
اســت .وی افزود :دولــت در بودجه رقم
ارز را  3500تومــان در نظــر گرفــت امــا
حــدود  20روز بعــد از تصویــب بودجــه
یعنــی  20فروردیــن مــاه معــاون اول
رئیــس جمهــوری قیمــت ارز را 4200
تومان اعالم کرد .در آن مقطع مجلس
بایــد از دولــت توضیح میخواســت که
اگر قیمــت ارز  700تومــان افزایش پیدا
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کرده اســت ،درآمد اضافــهای که دولت
نســبت بــه نــرخ قبلــی در بودجــه بــه
دســت مــیآورد کجا هزینه خواهد شــد
یــا کجا خواهد رفــت .دولت موظف بود
نــرخ  4200تومــان را در قالــب الیحه به
مجلس ارائه کند نه آنکه یکباره قیمت
ارز را باال ببرد.
دانشــمند خاطرنشــان کــرد :وقتــی
سیاست ارزی ما مبتنی بر سیاست ارزی
شــناور هدایت شــده اســت چــرا دولت
دنبال نکرد .مجلس نباید اجازه میداد
که دولت هــر کاری که میخواهد انجام
دهــد .از آنجا که سیاســتهای درســتی
دنبــال نشــد ،ارزش پــول ملــی بشــدت
کاهــش یافــت .در ماههــای گذشــته
ایرانیها میتوانستند کاال را با ارز 3500
تومــان بخرند و اکنون قیمت به  12هزار
تومان رســیده اســت.یعنی یــک تومان
بــه  3ریــال رســیده اســت .کاهــش 70
درصدی ارزش پول ملی این زنگ خطر
را میزند که دولت باید با سیاســتهای
درست و فرمول اقتصاد مشکالت ارزی
کشــور را حل کند .وی ادامــه داد :زمانی
کــه قیمــت ارز از  3500بــه  4200تومان
رسید ،ارزش پول ملی  20درصد کاسته
شــد و این اولین تصمیم اشــتباه دولت
بود .وضعیت اقتصاد و ارز کشور با داغ،
درفش و اعدام حل نمیشود.
عضــو اتــاق بازرگانــی ایران بــا بیان
اینکه اولین و مهمترین کاری که دولت
در این شرایط باید دنبال کند ،شفافیت
اســت ،گفت :بانک مرکزی باید سامانه
برخطــی را آمــاده کند که بر اســاس آن

تمــام کســانی کــه ارز دولتی گرفتنــد یا
میگیرند ،اسم آنها ،میزان کاال و کاالیی
که میخواهند وارد کنند ،قید شود.
ëëارز شــناور پاســخگوی شــرایط فعلــی
نیست
آلبــرت بغزیــان اســتاد دانشــگاه در
خصــوص راهــکار حــل مشــکالت ارزی
بــه «ایــران» گفــت :در حــال حاضــر
شــرایط عادی نیســت .موضوع تحریم
و فــرا رســیدن زمــان آن باعث شــده که
نتوانیم تصمیمگیری در شــرایط عادی
را در اقتصــاد اجــرا کنیــم .اکنــون برخی
مســئوالن موضــوع ارز شــناور را مطــرح
میکننــد اما این راهکار مشــکلی را حل
نمیکند و سیاست درستی نیست.
بغزیــان گفت :با توجــه به نقدینگی
موجود در جامعه و اینکه مردم تالش
میکننــد بــرای حفــظ ارزش ســرمایه
نقدینگــی را تبدیــل کننــد هر چقــدر ارز
وارد بــازار کنیــم چــون نقدینگــی آماده
اســت جذب میشود و تقاضای باال این
سیاســت را شکســت میدهد .عالوه بر
کســانی کــه بخاطــر ســوداگری تقاضای
ارز دارند اکنون مردم عادی و کسانی که
اندک نقدینگی هــم دارند متقاضی ارز
هســتند پس هر چقدر ارز بــا هر قیمتی
وارد بازار شود خریدار دارد.
به گفتــه بغزیان ،راهــکار کنترل بازار
و قیمتهــا در شــرایط کنونــی مدیریت
و نظــارت قــوی اســت .بانــک مرکــزی
نخســتین اقدامــی کــه در ایــن شــرایط
بــرای کنتــرل بــازار ارز بایــد انجــام دهد
مدیریــت بازار اســت .بــازار ثانویه نیز به
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نظر نمیرسد بتواند مشکالت را کم کند.
تعیین نرخ در این بازار مشخص نیست
و تمام ارز موجود نیز در این بازار عرضه
نمیشــود.پیش گرفتن ســاز و کار سابق
یعنــی عرضه ارز از طریــق صرافیها که
ســالها در ایــن حرفــه بودهانــد راه حل
مناســب تــری از بــازار ثانویه اســت .وی
گفــت :عرضــه و توزیــع ارز بایــد کنتــرل
شده باشد ،تخصیص باید تحت نظارت
باشــد انجام این کار آســان نیســت ولی
برای جلوگیری از رانت چاره ای نداریم.
بــر فرض اگر ارز شــناور باشــد و با همین
قیمت  10هزار تومانی امروز عرضه شود
دیگر سنگ روی سنگ بند نمیشود.
ëëارز شناور مشکالت را بیشتر میکند
ناصــر موســوی عضــو کمیســیون
اقتصــادی مجلــس در مــورد اینکه آیا
ارز شناور میتواند مشکالت بازار را حل
کند ،به «ایران» گفت :ارز شناور راهگشا
نیســت بلکه مشکالت را بیشتر میکند.
حتی با وجود تخصیص ارز یارانه ای به
تولیــدات و واردات باز هم شــاهد رشــد
روزانه قیمتها هســتیم و اگر ارز شــناور
باشد قیمتها غیر قابل کنترل است.
موســوی گفت :حتی پیشنهاد ما این
اســت ارز دولتی با قیمت کمتر از 4200
بــه کاالهای اساســی و تولیــد اختصاص
داده شــود تــا قدرت خریــد مردم حفظ
شــود حال در این شــرایط اگر ارز شــناور
شود قیمتها دیگر قابل کنترل نیست.
مــا موافــق ادامه شــرایط فعلــی یعنی
تعیین قیمت برای ارز هستیم تا شرایط
به حالت عادی برگردد.
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اصالح نظام قیمتگذاری آب و برق کلید خورد

عضو کمیسیون انرژی مجلس :تغییر تعرفه ها قانونی است
عطیه لباف
خبرنگار

اصــاح تعرفــه آب و بــرق بــرای
مشترکان پرمصرف یکی از موضوعاتی
اســت کــه ایــن روزهــا مجلــس شــورای
اســامی و دولــت را بــه هــم نزدیــک
کــرده اســت .چراکــه مســئوالن کشــور و
نمایندگان مردم به این باور رســیدهاند
کــه پرمصرفهــا در حــال تضییــع حق
کممصرفهــا هســتند و الزم اســت کــه
مسرفان قیمت تمام شــده را بپردازند.
البتــه خاموشــیهای یــک مــاه اخیر در
درک ایــن الزام بیتأثیــر نبود .چراکه به
عقیــده کارشناســان اصــاح تعرفهها و
نقره داغ کردن پر مصرفها میتواند به
مدیریت مصرف کمک کند.
در این باره حســین امیری خامکانی
عضو کمیســیون انرژی مجلس شورای
اســامی به «ایران» گفــت :روند اصالح
تعرفهها آغاز شده است .در حال حاضر
هــم اندیشــیهایی بــا کمیســیونهای
مربوطــه و مســئوالن وزارت نیــرو انجام
دادهایــم .اصــاح تعرفــه آب و بــرق
پرمصرفهــا در دســتور کار مجلــس
نیســت اما لزوم اصالح پلکان تعرفهها
برای گرفتن قیمت تمام شده آب و برق
از پرمصرفهــا و مدیریــت مصرفشــان
لمس شده و در این باره در حال بررسی

هســتیم .او با بیان اینکه بزودی شــاهد
تغییراتــی در ایــن بخش خواهیــم بود،
اظهار کــرد :دولت بــدون اذن و مصوبه
مجلــس میتوانــد تعرفههــا را اصــاح
کنــد و ایــن کار کامــاً قانونــی اســت .در
این راســتا مجلس نیز از دولت حمایت
خواهد کرد.
امیــری خامکانــی بــا بیــان اینکــه
مشــترکین پرمصــرف بیــش از  2برابــر
سایر مصرف کنندگان از یارانه بهرهمند
میشــوند ،تأکیــد کــرد :مجلــس در
شرایط فعلی اقتصاد از افزایش قیمت
بــرای تمــام پلههــای مصــرف حمایت
نمیکنــد امــا بــه دنبــال اصــاح تعرفه
پلکان هاســت تا پرمصرفها مجبور به
پرداخت قیمت تمام شــده آب و برق و
یا اصالح شیوه مصرف شوند.
ëëسرانجامبرقارزانقیمت
نظــام قیمتگــذاری در صنعت برق
بزودی اصالح میشــود تاتر و خشــک به
پای هــم نســوزند .به عقیده کارشناســان
نبایدچراغخانههاوتجهیزاتصنعتیبه
خاطر اسراف برخی از مشترکان خاموش
شــود و در عوض به پرمصرفهــا دوبرابر
یارانــه داده شــود .در ایــن راســتا معــاون
وزیــر نیرو در امــور برق و انــرژی گفته بود
که دولت با تعریف یــک الگوی مصرف،
قصد دارد تا در مهرماه تعرفه برق را برای
مشترکین پرمصرف اصالح کند.

عکس :مهــر

مرکــز پژوهشهای مجلس اعالم کرده هر  ۱۰درصد رشــد
نــرخ ارز باعث افزایــش دو درصدی نرخ تورم خواهد شــد
اخبـــار
و در صــورت کاهش یک میلیون بشــکهای صــادرات نفت
ایران ،رشــد اقتصــادی به منفی دو درصد ســقوط خواهد کرد .به گــزارش ایلنا،
مرکــز پژوهشهای مجلس اعالم کرد بازار ارزهای خارجی ،طال و ســکه ،خودرو
و در نهایــت بــازار بورس اوراق بهــادار از جمله مهمترین بازارهایی هســتند که
در ماههای اخیر دچار التهاب شــده و قیمتها در این بازارها با شــیب زیادی رو
بــه افزایش بودهاند .عالوه بــر این بازارها ،اخیراً قیمت برخــی کاالها و خدمات
مصرفی خانوار مثل گوشــت گوســفند ،گوشــت مرغ ،برنــج ،چــای ،دارو و ...نیز
افزایــش یافتــه اســت .با این حــال نگاهی به روند نرخ تورم اعالم شــده توســط
بانــک مرکزی و مرکز آمار نشــان میدهد ایــن نرخ در خردادماه بــه ترتیب ۹.۴
و  ۸.۲درصــد بــوده کــه با تلقی عمومی مــردم از تورم متفاوت اســت .در توجیه
این موضوع باید بیان داشت نرخ تورم ،متوسط افزایش قیمت کاالها و خدمات
ســبد خانــوار در  ۱۲مــاه اخیر اســت و حتی با وجود بروز شــوک قیمتــی در تمام
کاالهــای ســبد خانــوار ،تنها یــک دوازدهم از اثر این شــوک قیمتــی در تورم ماه
جاری منعکس میشود ،در این مواقع نرخ تورم نقطه به نقطه میتواند تطابق
بیشتری با تلقی عمومی از نرخ تورم داشته باشد .برآوردهای مرکز پژوهشهای
مجلس نشان میدهد در صورت کاهش  ۵۰۰هزار بشکهای صادرات نفت ،رشد
اقتصادی سال  ۱۳۹۷برابر  ۰.۵درصد و در صورت کاهش یک میلیون بشکهای
صادرات نفت این رقم به منفی دو درصد خواهد رسید .البته این شرایطی است
که دولت هیچگونه سیاست فعالی را در مقابل شوکهای فوق نداشته باشد.

بر اساس آخرین آمار در حال حاضر  ۱۷۰میلیارد
مترمکعب از آبهای فسیلی سرزمینی ایران در چند
سال گذشته مصرف شده است .مجموع آبهای فسیلی
ایران حدود  ۵۰۰میلیارد مترمکعب است که از این
میزان  ۳۰۰میلیارد مترمکعب آبهای شور است.
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صنایع پتروشــیمی خلیج فــارس با  367واحد و ملــی صنایع مس ایران با
 227واحــد بیشــترین تأثیر مثبت را بر محاســبه شــاخص کل بــورس ب ه نام
خود ثبت کرد و در مقابل معامالت ســهام در نماد معامالتی ســه شــرکت
مخابــرات ایــران با  86واحد ،همراه اول بــا  60واحد و گروه مپنا با  37واحد
کاهش بیشترین تأثیر منفی را در برآورد این نماگر به دوش کشیدند.
ارزش کل معامــات دیــروز بــورس تهــران بــه  544میلیارد تومــان بالغ
شــد که ناشــی از دست به دست شدن  2میلیارد و  83میلیون سهم و اوراق
مالی قابل معامله طی  124هزار و  748نوبت داد و ستد بود .بر اساس این
گزارش روزگذشته بازار سهام در حالی با تقویت تقاضا در برابر عرضه سهام
همزمان با تقویت حجم معامالت روبهرو بود که صنایع پیشــرو بازار سهام
شــامل گروه فلزات اساســی ،معدنیها ،گروه پاالیشی و پتروشیمیها شاهد
شــکلگیری صف خریدهــای پایدار همزمان با حضــور پررنگ معاملهگران
حقیقی بود هر چند حقوقیها تالش کردند در دامنه نوســان مثبت قیمتی
عرضهکننده ســهام باشــند .ب ه نظر میرســد بــا توجه به انتظار بــرای تداوم
افزایــش قیمــت ارز در بــازار غیررســمی ارز اقبال برای خرید ســهمهای ارز
محــور و صادرات محور با بورس تهران افزایش یابد هر چند که عرضههای
آبشاری برخی حقوقیها مانع تداوم پایداری صف خرید سهام خواهد شد.
ëëبازدهی بورس  21.25درصد شد
درحالی که طی ماههای نخست سالجاری بازدهی بازارهایی همچون ارز و
طال اوج گرفته است ،با رشد دیروز بورس تهران ،این بازار هم به جمع بازارهای
پربازده کشور پیوست .در آخرین روز کاری سال گذشته پرونده بورس تهران با
شــاخص  96هزار و  289واحد بســته شــد بدین ترتیب در مقایســه با شاخص
 116هــزار و  756واحدی دیروز شــاخص کل  20هزار و  467واحد معادل 21.2
درصد رشد کرده است .همچنین تنها در هشت روز کاری مرداد ماه نیز بورس
تهران  7.2درصد بازدهی برای سهامداران خود به ارمغان آورده است .دراین
ماه شاخص با رشد  7هزار و  926واحدی روبهرو شده است .کارشناسان اعتقاد
دارند درصورتی که نقدینگی ســرگردان کشــور به ســمت بازار سرمایه هدایت
شــود ضمــن جلوگیری از نقش مخــرب آن در بازارهایی همچــون طال و ارز به
بخش تولید کشــور کمک خواهد کرد .دردوماهه اخیر با مثبت شــدن بازدهی
بورس بخشی از نقدینگی کشور به این بازار جذب شده است.

میلیارد مترمکعب
آبهای فسیلی ایران

editorial@iran-newspaper.com

همایون حائــری درباره لزوم اصالح
تعرفــه بــرق بــرای ســه دهــک بــاالی
جامعه در گفتوگــو با «ایران» توضیح
داده بــود :بــرای تعیین میــزان مصرف
بــرق مشــترکین ،الگــوی صرفهجویــی
مصــرف را تدویــن کردهایــم .در قالــب
ایــن الگــو ،میزان مصــرف معقــول نیز
مشــخص شــده و بر اســاس آن ،قیمت
واقعــی بــرق از مشــترکین پرمصــرف
دریافــت میشــود .بــه گفته حائــری ۹۰
درصد مشــترکین برق کشــور زیر الگوی
مصرف ،بــرق مصرف میکنند و زمانی
کــه تعرفههــا اصــاح شــود  ۱۰درصــد
باقیمانــده نیــز در ســطح کشــور بایــد
قیمت حقیقی برق را بپردازند.
در حــال حاضــر بــدون محاســبه

قیمت ســوخت ،قیمت تمام شــده هر
کیلووات ســاعت برق  110تومان اســت
که دولــت بــا دادن  40تومــان یارانه آن
را بــه مصرف کننــدگان میفروشــد .اما
مشــخص نیســت که در محاسبه جدید
قــرار اســت که قیمــت برق با احتســاب
قیمت سوخت از پرمصرفها اخذ شود
یا خیــر .در این بــاره حمیدرضــا عراقی
مدیرعامل شــرکت ملی گاز به «ایران»
گفــت« :مصوبــهای داریم که بــر مبنای
آن قیمت گاز نیروگاهها  5تومان اســت
و بایــد نیروگاههــا ایــن رقــم را بــرای هر
مترمکعــب گاز مصرفــی بپردازنــد .اما
این بدترین مصوبهای است که میتوان
برای این بخش گذاشت».
او بــا تأکید بر اینکه باید قیمت برق

نیروگاههــا بــه قیمــت صنعــت برســد،
ادامــه داد« :اگر دولــت نمیخواهد این
پول را بگیــرد میتواند با قوانین مربوط
به هدفمندی یارانهها مشکل را حل کند
امــا اینکه بگویند گاز نیروگاهها  5تومان
باید باشــد حرف عجیبی است و معنی
نــدارد .به نظر میرســد که خواســتهاند
از نظــر بودجــه فقــط یــک عــدد بــرای
محاســبه داشــته باشــند؛ وگرنــه قیمت
هر متر مکعــب گاز خانگی  100تومان و
صنعت  130تومان است».
بــه گفتــه عراقــی نیروگاههــا تقریبــاً
ســالی  70میلیارد متر مکعب ســوخت
مصــرف میکننــد کــه در قیمــت تمام
شده برق چندان تأثیری ندارد.
ëëافزایــش  15درصدی قیمــت آب برای
مشترکانپرمصرف
قیمــت آب نیــز یکــی از موضوعاتی
اســت کــه در مدیریــت مصــرف و
همینطور اســتفاده از تجهیزات کاهنده
مصــرف میتواند نقش مهمی داشــته
باشــد .حال دولت میخواهد تغییرات
را از پــر مصرفها آغاز کنــد .در اینباره
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب
اســتان تهران گفــت :براســاس مصوبه
شــورای شــهر تهــران ،قیمــت آب برای
مشــترکان خانگــی بین  ۱۰تــا  ۱۵درصد
افزایش یافت که تا سه ،چهار ماه آینده
این مصوبه اجرایی خواهد شد.

محمدرضــا بختیــاری در گفتوگــو
با ایســنا ،با بیان اینکــه افزایش قیمت
مشــترکان پرمصرف در بخــش خانگی
زیــاد نبــوده عنــوان کــرد :قیمــت آب
پرمصرفهــا تنهــا  ۸۲تومــان در هــر
مترمکعــب افزایش یافته که به عبارتی
ایــن افزایش حــدود  ۱۰۰۰تومــان در هر
ماه میشود.
او بــا بیان اینکــه کل افزایش قیمت
یــک واحــد مســکونی در طول یــک ماه
حــدود  ۱۰۰۰تومــان خواهد شــد ،گفت:
این در شــرایطی اســت که پرمصرفها
بایــد  ۲۰۰۰تومــان اضافهتــر پرداخــت
کننــد ،یعنــی بایــد گفــت کــه افزایــش
قیمــت به میــزان بســیار کمــی صورت
گرفته است.
بــه گفتــه بختیــاری ،هــر بطــری آب
معدنــی  ۱۰۰۰تومان فروخته میشــود،
در حالی که برای هر لیتر آب تنها شــش
ریال از مشترکان دریافت میشود و این
در شرایطی اســت که کیفیت آب شرب
تهــران به مراتــب از آب معدنــی باالتر
است.
گفتنی اســت قیمت تمام شــده آب
در شــهر تهران حدود  ۱۲۰۰تومان است
در حالــی که بهطور میانگین  ۶۰۰تومان
از مردم دریافت میشــود که در مناطق
پاییــن شــهر  ۴۰۰تومــان و در مناطــق
شمال تهران این عدد  ۹۰۰تومان است.

