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بازار خبر

پیشبینی نفت  80دالری برای
تابستان امسال
فــارس -گلدمن ساچز پیشبینی کــرده که با
افزایش تقاضا در ما ههای آینده قیمت نفت در
تابستان به  80دالر در هر بشکه برسد.

ادعای فروش روزانه یک میلیون
بشکه نفت ایران به چین
فارس -والاستریت ژورنال مدعی شده است
چین به طور فزایند های میزان واردات نفت از
ایــران و ونزوئال را افزایش داده اســت .شرکت
آمریکایی کپلر اعالم کرده انتظار میرود چین
در ماه مارس  918هزار بشکه در روز از ایران نفت
خریداری کرده باشد که بیشترین فروش از زمان
تحریمهای نفتی آمریکا علیه ایران طی دو سال
گذشته محسوب میشود .این شرکت مدعی
شده آمارهای ردیابی کشتیها هم این میزان
فروش نفت را تایید کرده و حتی رقم یک میلیون
بشکه در روز را اعالم کرده اند.

جریمه به کارگیری نیروی کار
خارجی غیرمجاز در سال ۱۴۰۰
فارس -مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :هر کارفرمایی
که به صــورت غیر مجاز از نیروی کــار خارجی
استفاده یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در
پروانه کار اقدام کند ،به  ۵برابر حداقل دستمزد
(یعنی  442هزار و  582تومان) برای هر روز
اشتغال جریمه میشود.

افزایشتعرفهآبوبرقازاردیبهشت
مهر -وزیر نیرو گفت :بر اساس مصوبه  ۳سال
قبل دولت ،از ابتدای اردیبهشت هر سال ،تعرفه
آب و برق  ۷درصد افزایش می یابد.

اخبار

اعتراف تلخ همتی به چاپ پول
عبدالناصر همتی رئیسکل بانک مرکزی در
گفتوگو با برنامه تلویزیونی نگار دربــاره علل
رشد تورم گفت :بگذارید با مردم شفاف باشیم
بــرای مثال در ســال  ۹۸و  ۹۹بخشهایی از
بودجه دولت از طریق درآمدهای تسعیر صندوق
توسعه ملی تأمین شد که به زبــان ساد هتر به
معنای چاپ پول است که نتیجهاش تورم خواهد
بود ،اما در بانک مرکزی با توجه به کسریهای
بودجه کــاری غیر از این نمیتوانستیم انجام
دهــیــم .ایــن اعــتــراف صریح رئیسکل بانک
مــرکــزی بــه اســتــقــراض دول ــت و رفــع کسری
بودجه با ابزاری که نتیجه آن چاپ پول است،
در شرایطی صــورت گرفته که حسن روحانی
بارها اعالم کرده که دولت او برای رفع کسری
بودجه ،استقراض نکرده است .هرچند برخی
کارشناسان برداشت از صندوق توسعه ملی
را به منزله استقراض از بانک مرکزی و رشد
نقدینگی بیان کــرده بودند .همتی در بخش
دیگری از این برنامه گفت ۱۱ :بدهکار بزرگ
بانکی با  ۹۰هزار میلیارد تومان بدهی در کشور
وجود دارد که ما در مدت کوتاهی توانسته ایم
حدود  ۳۰هزار میلیارد تومان این بدهی را از
آنها پس بگیریم.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در گفت وگوی
تلویزیونی با شبکه خبر سیما آمــار جدیدی از
درآمد ارزی کشور داد .وی با بیان این که بانک
مرکزی در سال های قبل ،ساالنه بیش از 50
میلیارد دالر درآمد ارزی داشته است ،گفت :در
سال گذشته (سال  )99این درآمدها نسبت به
میانگین سالهای گذشته یک نهم شده است .به
این ترتیب می توان حدس زد که درآمدهای ارزی
بانک مرکزی در سال گذشته چیزی در حدود
 5.5میلیارد دالر بوده است.

تورم نقطه ای در مرز  49درصد
مرکز آمار ایران اعالم کرد :نرخ تورم سال 99
(یعنی متوسط تغییر شاخص قیمت ها در دوازده
ماه منتهی به اسفند  99نسبت به دوازده ماه
منتهی به اسفند  ،)98به  36.4درصد رسیده
و در این میان ،نرخ تــورم خوراکی ها در سال
گذشته  39درصــد و نــرخ تــورم کــاالهــای غیر
خوراکی  35.2درصد ثبت شده است.این داده
ها نرخ تورم نقطه ای (یعنی درصد تغییر قیمت
ها نسبت به ماه مشابه سال قبل) برای کل کاالها
در اسفندماه  99را  48.7درصــد نشان می
دهد .بر این اســاس ،قیمت خوراکی ها نسبت
به اسفند  66.6 ،98درصد و قیمت کاالهای
غیر خوراکی نسبت به اسفند دو سال قبل 40.5
درصد افزایش یافته است.از سوی دیگر نرخ تورم
ماهانه در اسفندماه سال قبل در شرایطی به 1.8
درصد رسید که کاالهای خوراکی و غیر خوراکی
رشدقیمتتقریب ًایکسانوبهترتیبنرختورم1.7
و  1.8درصدی را به خود دیدند.
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رهبر انقالب:شعار انقالبی جهش تولید باید با حمایت همه جانبه و رفع موانع محقق شود
رهبر انقالب در پیامی بهمناسبت آغاز سال  ۱۴۰۰هجری
شمسی ،با تبریک عید نوروز به هممیهنان به ویژه خانوادههای
معظم شهیدان و جانبازان و همه ملتهایی که نوروز را گرامی
میدارند ،و با ابراز امیدواری به کسب برکات مادی و معنوی از
تقارن سال جدید با اعیاد شعبانیه و متبرک شدن سال ۱۴۰۰
به نیمهشعبان و جشن والدت حضرت ولیعصر(عج) ،سال
جدید را سال «تولید؛ پشتیبانیها ،مانعزداییها» نام گذاری
کردند .حضرت آیتا ...خامنهای سال  ۹۹را آمیخته با حوادث
گوناگون و بیسابقه به ویژه پدیده ناآشنای کرونا خواندند و
افزودند :کرونا زندگی مردم از جمله کسبوکارها ،محیط های
درسی ،اجتماعات دینی ،ورزش و سفرها را تحت تأثیر قرار داد
و ضربه سختی به اشتغال در کشور زد .رهبر انقالب اسالمی،
جان باختن ده ها هزار تن از مردم عزیز در اثر کرونا را تلختر
از همه حوادث  ۹۹دانستند و با طلب رحمت و مغفرت الهی
برای جانباختگان ،با خانوادههای داغدار آنان ابراز همدردی
کردند.ایشان سال  ۹۹را در عین حال سال بروز تواناییهای
ملت ایران در مقابله با آزمون بزرگ کرونا و همچنین در مقابله
با فشار حداکثری دشمن توصیف کردند و گفتند :ملت عزیز ما
از مجموعههای درمانی و بهداشتی ،تا محققان و دانشمندان،
گروه های جهادی و خدمت گزار و آحاد مردم با وجود تحریم
و مسدود بودن راه های استفاده از امکانات خارج از کشور،
توانایی و تجربه بزرگی از خود برای مدیریت این حادثه تلخ
نشان دادند.
▪با ایستادگی ملت ایران،فشارحداکثری دشمن شکست
خورد

حضرت آیتا ...خامنهای به شکست کشاندن فشار حداکثری
دشمن را درخشش دیگری از تواناییهای ملی در سال ۹۹
برشمردند و افزودند :دشمنان ایران و در رأس آن ها آمریکا
درصدد به زانو درآوردن ملت ایران بودند .البته ما میدانستیم
که ملت میایستد و آن ها شکست میخورند اما امروز به اعتراف

خود آمریکاییها و رفقای اروپاییشان ،فشار حداکثری شکست
خــورده است.حضرت آی ـتا ...خامنهای در ادامــه به ارزیابی
میزان تحقق شعار سال  ۹۹یعنی جهش تولید پرداختند و
گفتند :بر اساس گزارش های متعدد مردمی و دولتی ،جهش
حد قابل قبولی در بخشهایی از کشور تحقق یافت .رهبر
تولید تا ّ
حد انتظار نیست
انقالب افزودند :البته این میزان جهش در ّ
چراکه با وجود تحقق در کارهای زیربنایی و سازندگی ،نتیجه
آن در اقتصاد عمومی و معیشت مردم مشهود و محسوس نشد،
در حالیکه انتظار بود جهش تولید گشایشی در زندگی مردم
بهوجود آورد.ایشان شعار جهش تولید را یک شعار کام ً
ال انقالبی
خواندند و خاطرنشان کردند :تحقق جهش تولید هم تأثیرات
عمیق اقتصادی در کشور از جمله در مسئله ارزش پول ملی
دارد و هم موجب اعتماد بهنفس ملی ،رضایت مندی عمومی و
تضمینکننده امنیت ملی است.حضرت آیتا ...خامنهای علت
تحقق نیافتن کامل جهش تولید در سال  ۹۹را وجود موانع و
همچنین حمایت نشدن تولید در همه بخشها دانستند و با
اشاره به معضل واردات و قاچاق ،گفتند :ضعف های قانونی و
خارجی محصولی که در داخل با همت جوانان در
واردات رقیب
ِ
حال تولید است ،یا قاچاق آن از طریق دست های خیانتکار ،مانع
تولید است و موجب شکست خوردن آن میشود.رهبر انقالب

اسالمی ،ایجاد مش ّوقهایی از جمله مش ّوقهای سرمایهگذاری
را الزمه جهش تولید خواندند و افزودند :اوضاع کسبوکار در
کشور باید بهگونهای باشد که افراد به سرمایهگذاری در تولید
تشویق شوند و از افزایش هزینههای تولید جلوگیری شود.
ایشان مشو قهای انــدک در بخش تولید و همچنین باالتر
بودن شاخص هزینه تولید کننده از هزینه مصر فکننده در
برخی سال ها را مانع پیشرفت تولید دانستند و گفتند :حرکت
انقالبی جهش تولید در سال  ۹۹آغاز و با استقبال مردم مواجه
ِ
شد و این حرکت باید در سال  ۱۴۰۰که در واقع آغاز یک قرن
جدید است ،ادامه یابد .سال  ۱۴۰۰که از لحظ ه این سال تحویل
شروع می شود ،در واقع به یک حساب ورود در قرن جدید است و
در واقع یک قرن جدیدی دارد آغاز می شود ،بنابراین به مسائل
بلندمدت
بلندمدت نگریست و آن ها را با نگاه
کشور باید با نگاه
ّ
ّ
محاسبه کرد.حضرت آیتا ...خامنهای همچنین سال ۱۴۰۰
را به علت در پیش بودن انتخابات و همچنین وجود زمینه مناسب
برای شکوفایی جهش تولید ،سالی حساس و مهم خواندند و
افزودند :انتخابات خرداد  ۱۴۰۰و روی کارآمدن مدیریت های
جدید و احتما ًال تازهنفس و با انگیزههای قوی ،امسال را سالی
بسیار مهم ،حساس و تأثیرگذار در آینده کشور کرده است.رهبر
انقالب اسالمی افزودند :عالوه بر این ،در سال  ۹۹جهش تولید
حرکتی در کشور بهجود آورد که زمینه خوبی برای شکوفایی
آن در سال جدید است.ایشان افزودند :چه دولت کنونی و چه
دولت آینده ،باید با حمایت های همهجانبه قانونی ،دولتی و
حکومتی از تولید و رفع موانع آن ،همت کنند که امسال جهش
تولید به معنی واقعی تحقق یابد .حضرت آی ـتا ...خامنهای
خاطرنشان کردند :بر این اساس شعار سال « ،۱۴۰۰تولید؛
پشتیبانیها ،مانعزداییها» است  .یعنی شعار این است :تولید؛
پشتیبانیها ،مانعزداییها .ما باید تولید را محور کار قرار بدهیم
و حمایت های الزم را انجام بدهیم و مانع ها را از سر راه تولید
برداریم .امیدواریم انشــاءا ...به لطف الهی این شعار تح ّقق
الزم را پیدا کند.

بابازخوانیگزارشهای 2مرکزدربارهموانعفعالیتهایاقتصادیمشخصشد:

روایتفعاالناقتصادیازمانعتراشیبرسرراهتولید

نام گذاری امسال به سال «تولید؛
پشتیبانی ها؛ مانع زدایی ها» اگرچه
ادامه روند شعارهای سال های اخیر
در محور قــرار دادن بخش تولید و
تقویت این بخش است ،اما به طور
مشخص تاکید بر «مــوانــع» نشان
می دهد که بیش از حمایت و تقویت
تولید ،نیاز به ایــن داریــم تا موانع
پیش روی تولید را از سر راه فعاالن
اقتصادی برداریم .موانع تولید را از
چند منظر می توان بررسی کرد .یک
منظر مهم ذهنیت فعاالن اقتصادی
از این موانع است .به این معنا که با
پرسش از فعاالن اقتصادی دریابیم
که خــود ایــن افــراد ،چه عواملی را
مانع فعالیت اقتصادی خــود می
دانند.به طور مشخص دو پیمایش
مستمر در این باره وجود دارد که به
صورت فصلی وضعیت محیط کسب
وکار و سرمایه گذاری را با مراجعه
به فعاالن اقتصادی سنجش می
کند« .پایش ملی محیط کسب و کار
ایــران» توسط اتاق بازرگانی ایران
و «پایش امنیت سرمایه گــذاری»
توسط مرکز پژوهش های مجلس.
در این گزارش نگاهی به نتایج این 2
گزارش انداخته ایم.
▪مواد اولیه ،تغییر دایم مقررات و
بانک ها 3 ،مانع اصلی

براساس نتایج «پایش ملی محیط
کسب و کــار ایـــران پاییز  »۹۹که
از ســـوی اتــــاق بــازرگــانــی ایـــران
بــا نــظــرخــواهــی از  ۲۷۱۴فعال
اقتصادی صــورت گرفته اســت ،به
ترتیب -۱ :غیرقابل پیش بینی
بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه؛
 -۲بی ثباتی سیاست ها ،قوانین
و مقررات و رویه های اجرایی ناظر
بر کسب و کار  -۳دشــواری تأمین
مالی از بانک ها ،مهم ترین موانع
پیش روی محیط کسب و کار برای
فعاالن اقتصادی است.به نظر می
رسد تحریم ها و مسائل مرتبط با
آن نیز از موانع جهش تولید است
و تبعات تحریم ها بر افزایش نرخ

ارز و تغییر قوانین و مقررات سهم
قابل توجهی در مــوارد به ویژه اول
و دوم داشته باشد .اگرچه نحوه
مواجههباتحریمهادراینزمینهموثر
است و مدیریت مناسب تر عوامل
خــارجــی نظیر تحریم هــا و شیوع
کرونا میتوانست ،تغییرات مواد
اولیه ،بی ثباتی قوانین و مقررات و
دشــواری تامین مالی از بانک ها را
کاهش دهد.براساس این گزارش
در پاییز  ،1399رقم شاخص ملی،
( 5/93نمره بدترین ارزیابی 10
است) محاسبه شده که تا حدودی
از وضعیت ایــن شاخص نسبت به
ارزیــابــی فصل گذشته (تابستان
 1399با نمره  )6/05بهتر است.
همچنین نمودار روند این شاخص از
پاییز  95تا پاییز  99نشان می دهد
که بدترین وضعیت شاخص کسب و
کار در پاییز و تابستان  ،97همزمان
با اوج گیری روند جهش نرخ ارز بوده
است و این شاخص در فصل های
بعد تا آخرین فصل مــورد محاسبه
در پاییز  ،99رونــد بهبود نسبی را
نشان می دهــد .اگرچه همچنان
رونــد ایــن شاخص بــا رقــم ،5.93
شرایط نامناسبی را برای فعالیت
های اقتصادی نشان می دهد.این
گزارش فهرست دیگر موانع کسب و
کار براساس نظر فعاالن اقتصادی را
به شرح ذیل اعالم کرده است:
■ در بــســیــاری از مــــوارد ،فعاالن
اقتصادی اظهار کردند که قوانین
و مقررات گمرکی از زمان اقدام به
واردات کاال و مواد اولیه تا زمانی که
بار به گمرک برسد تغییر میکند

کــه ایــن بـــرای وارد کننده کــاال و
تولیدکننده بسیار زیان آور است.
■ نوسانات شدید نرخ ارز ،امکان
هرگونه برنامه ریــزی و پیش بینی
نسبت به آینده را از فعاالن اقتصادی
گرفته است.
■ زمــان بر بــودن فرایند تأیید ارز
توسط بانک مــرکــزی کــه بــا تغییر
مقررات گمرکی همراه اســت ،به
تحمیل هزینه هــای گ ــزاف بــرای
فعاالن اقتصادی منجر می شود.
■ بـــه دلـــیـــل کـــاهـــش فــعــالــیــت
پتروشیمی ها به علت کووید،19

تأمین مواد اولیه بخش های مربوط
در بازه طوالنی تری انجام می گیرد.
■ فرایندهای اداری انجام کارها از
جمله تمدید پروانه بهره برداری در
شرایط سیستم دورکــاری ادارات و
بی مسئولیتی برخی کارمندان در
انجام وظایفشان ،زمان بر شده است.
■ اعــضــای انــجــمــن شــرکــت هــای
مهندسی و ساخت به دلیل فعالیت
در حــوزه نفت ،گــاز و پتروشیمی
متأسفانه با رقابت غیر منصفانه
شرکت هــا و مؤسسات دولــتــی یا
شبه دولتی (خصولتی ها) مواجه

هستند.
■ پیچیدگی و نواقص موجود در
قوانین ایران مرتبط با جذب سرمایه
گذار خارجی ،باعث انصراف سرمایه
گذار خارجی از حضور در بازار ایران
و حضور در کشورهای همسایه از
جمله ترکیه شده است.
▪گــایــه از وعــــده هـــای بــدون
عمل مسئوالن و تبانی و نفوذ در
معامالت ادارات

دیگر گــزارش مهم در زمینه موانع
پیش روی تولید« ،پــایــش امنیت

سرمایه گــذاری به تفکیک استان
هــا و حــوزه هــای کـــاری» اســت که
توسط مرکز پژوهش های مجلس
منتشر شده است .براساس نتایج
پیمایش تابستان  ۹۹ایــن مرکز
که با نظرخواهی از  ۷۷۹۵فعال
اقتصادی صــورت گرفته اســت ،به
ترتیب -۱ :عمل مسئوالن ملی به
وعــده هــای داده شــده؛  -۲اعمال
نفوذ و تبانی در معامالت ادارات و
 -۳عمل مسئوالن استانی و محلی
به وعده های اقتصادی داده شده
مهم ترین موانع پیش روی سرمایه

مرغ  24900تومان قیمت گذاری شد
در حالی کــه سخنگوی دولــت بــر نبود گرانی
کاالهای اساسی تا پایان فعالیت دولــت تاکید
کرده بود ،اما وزارت جهاد همین دیروز  5هزار
تومان بر نرخ مصوب قبلی مرغ افــزود .هرچند
انتظارمیرودبااینتغییرقیمتعرضهمرغبیشتر
شود و مشکل صف های عرضه مرغ تاحدی حل
شود .همچنان صف های طوالنی مرغ در بسیاری
از مناطق کشور پابرجاست و مرغ  20400تومان
به ازای هر کارت ملی به صورت محدود فروخته

می شود .این در حالی است که مرغ به صورت
قطعه بندی شده به قیمت تا  35هزار تومان برای
هر کیلو ران و تا 50هزار تومان برای هر کیلو سینه
مرغ فروخته می شود.بر اساس تصمیم قرارگاه
سامان دهی مرغ کشور که به دستور ستاد تنظیم
بــازار و با حضور رئیس جمهور برگزار شده بود
قیمت مصوب مرغ گرم بــرای مصرفکننده از
کیلویی ۲۰هزارو ۴۰۰تومانبهکیلویی ۲۴هزار
و  ۹۰۰تومان افزایش یافت.پیش از این کانون

انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور با ارسال
نامهای به دبیر ستاد تنظیم بازار (به همراه آنالیز
قیمت تمام شده مــرغ) خواستار اصــاح قیمت
مرغ با قید فوریت شدند .در این نامه گفته شده
قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده باید  ۱۷هزار و ۳۵۵
تومان باشد.در همین حال اتاق اصناف ایران با
صدور ابالغیهای اعالم کرد :تا اطالع ثانوی عرضه
هرگونه مرغ قطعه بندی شده در سطح اصناف به
ویژه در استان تهران ممنوع است.

گــــذاری بـــوده انــد.بــراســاس این
گزارش ،شاخص کل امنیت سرمایه
گذاری در ایران در تابستان 1399
رقــم  6/46از  10( 10بدترین
حالت) محاسبه شده است .مقدار
عددی این شاخص در مطالعه فصل
قبل از آن (بهار 6.16 ،)1399
محاسبه شده بود که نشان می دهد
ارزیابی امنیت سرمایه گــذاری در
تابستان  1399نسبت به فصل قبل
از آن و برخالف روند فصل زمستان
نامناسب تــر (بــدتــر) شــده اســت.
ارزیابی این شاخص از زمستان 96
تاکنون نشان می دهد که تابستان
 ،99بدترین فصل از نظر امنیت
سرمایه گذاری بوده است.
این گزارش می افزاید :تکرار تعداد
دفعاتنامناسبارزیابیشدنمؤلفه
«عمل مسئوالن ملی به وعده های
داده شده» نشان دهنده حساسیت
و توجه بسیار باالی فعاالن کسب و
کار مشارکت کننده در این پایش
راجــع به صحبت ها و قــول و وعده
هــای داده شــده مسئوالن کشور
و اثــرگــذاری بسیار بــاالی صحبت
هــای آن ها در فضای کلی امنیت
سرمایه گ ــذاری اســت .همچنین
ارزیابی فعاالن از مؤلفه «اعمال نفوذ
و تبانی در معامالت ادارات» از مقدار
عددی  8/06در فصل بهار 1399
به مقدار عــددی  8/57در فصل
تابستان 1399افزایش یافته است.
قطع ًا تداوم این روند به سرخوردگی و
ناامیدی کارآفرینان واقعی و سرمایه
گــذاران بالقوه بــرای مشارکت در
اقتصاد و بهبود کارایی منجر می
شود و هزینه های سنگینی بر کل
اقتصاد کشور تحمیل می کند.به
این ترتیب این  2گزارش از نظر این
که به طور مستقیم و بدون واسطه
از زبــان خــود فــعــاالن اقــتــصــادی و
کارآفرینان ،مشکالت تولید را بازگو
می کند ،مهم ترین دستمایه برای
شناسایی موانع تولید و تالش برای
رفع آن هاست که باید در دستور کار
مسئوالن  3قوه قرار گیرد.

شاخص
رشد  3برابری قیمت مسکن
تهران در  3سال

تازهترینگزارشتحوالتبازارمسکنتهرانکه
توسط بانک مرکزی منتشر شده حاکی از این
است که در اسفند  ،99متوسط قیمت هر متر
مربع زیربنای واحد مسکونی در این کالن شهر
به 30.2میلیون تومان رسیده و این رقم نسبت
به بهمن ماه  99و اسفند  98به ترتیب 6.6
و  93.7درصد افزایش داشته است .در این
ماه همچنین تعداد  5.3هزار واحد مسکونی
معامله شده که نسبت به ماه قبل  34.6درصد
افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 48.4
درصد افت را نشان می دهد .این داده ها از
منظری دیگر از افزایش  2.9برابری قیمت
مسکن تهران در سه سال خبر می دهند.

گفت و گو
وزیر نیرو در پاسخ به خراسان خبر داد:

سازوکار جدید برای خرید و
فروش برق در سال 1400

حسین بردبار-وزیر نیرو از اجرای سازوکاری
جدید بــرای خرید و فــروش بــرق طــی امسال
خبرداد که بر اساس آن شرکت توانیر که تاکنون
حق انحصاری خرید و فروش برق را داشته ،در
قالب جدید به عنوان تنظیم کننده رابطه بین
تولیدکننده و مصرف کننده برق عمل می کند.
به گزارش خراسان ،دکتر رضا اردکانیان ،در پاسخ
به پرسش خراسان درباره حل چالش های مربوط
به تراکنش های بانکی در صنعت آب و برق با بیان
این که روی اتکا به منابع داخلی تمرکز کرده ایم
ولی تحریم ها نیز باید سریع تر برداشته شود،
افزود :ما روندی را در صنعت آب و برق از سال ها
پیش داشته ایم و آن نیز اتکا به منابع داخلی است
که فکر می کنیم ،مسیر صحیح آن است که دولت
وضعیت مطلوب را در آب و برق  ،سیاست گذاری
و تنظیم گری ببیند و کار به خود مردم واگذار شود.
وی افزود :امسال مجلس گامی بلند در این زمینه
برداشت یعنی عمال این گونه می شود که شرکت
توانیر که منحصرا خریدار برق از تولید کننده و
منحصرا فروشنده برق به مصرف کننده بود ،از
سال  1400حداقل در مصارف باال ،خودش را
کنار بکشد و بگوید به عنوان دولت  ،تنظیم کننده
رابطه بین تولید کننده برق یعنی بخش خصوصی
و خریدار برق یعنی مثال کارخانه فوالد باشد.وزیر
نیرو افزود :این اجازه قانونی را مجلس به ما داد و
انشاء ا ...از این محل شاهد آن خواهیم بود که
تولید کنندگان برق زودتــر به پولشان برسند و
مستقیم با هم معامله می کنند و مصرف کنندگان
نیز در این بورس انرژی ممکن است قیمت های
مناسب تری عایدشان شود.اردکانیان با اشاره
به این که به دلیل حرکت در مسیر اتکا به منابع
داخلیازسالهاپیش؛هرسالنسبتبهسالقبل
وابستگی مان نسبت به منابع عمومی کمتر می
شود ،تصریح کرد :شبکه{برق} ما نیز به کشورهای
همسایه مرتبط است و امکان صــادرات انرژی را
داریم و تبادل انرژی می کنیم و حتی می توانیم از
یککشورانرژیرابگیریموبهکشوردیگریبدهیم
و دراین میان حقوق این نقل و انتقال را دریافت
کنیم که از این حیث در سال  99مشکلی نداشته
ایموبعدازایننیزنخواهیمداشتانشاءا،...البته
دربحثکالنبایدتحریمهاهرچهسریعتربرداشته
شود و هر روز که زودتر برداشته شود بهتر است و
ما نیز به سهم خودمان در این مسیر حرکت می
کنیم.وزیر نیرو درخصوص عضویت ایران در اف
ای تی اف برای رفع چالش های بانکی بین المللی
نیز گفت :درخصوص اف ای تی اف بنده به عنوان
عضویازدولتدرچارچوببرنامهوسیاستدولت
فکر می کنم و می بینم ،البته راهبری هر عرصه با
اعضای خاص خود در دولت است و در این عرصه
نیز با وزیر امور اقتصادی و دارایی است که در کنار
ایشان رئیس کل بانک مرکزی قرار دارند و ما نیز
همان مسیر را دنبال می کنیم.

