در حال خريد هواپيماهاي جديد هستيم

رئي�س كميس�يون عم�ران مجل�س از برنام�ه خري�د
هواپيماه�اي جديد ب�ا اس�تفاده از تس�هيالت بانكي خب�ر داد.

محمدرضا رضايي كوچي در گفت وگ��و با مهر درباره خريد هواپيماي
جديد گفت۵۰ :درصد هواپيماهاي كشور زمينگير شدهاند ،در حالي
كه تقاضا براي سفرهاي هوايي باالست.
وي با اشاره به وجود فاصله زياد عرضه و تقاضا در صنعت هوانوردي و
محدود بودن تعداد صندليهاي پروازي نسبت به تقاضاي سفر گفت:
همين موضوع سبب باال رفتن قيمت بليت هواپيما شدهاست.
نماينده مردم جهرم در مجلس هزينه هر يكساعت -صندلي هواپيما
را ۹۰۰هزار تومان دانست و يادآور ش��د :اين نرخي است كه سازمان
هواپيمايي كشوري مصوب كردهاست ،بنابراين بايد به سمت خريد و
وارد كردن هواپيماهاي جديد حركت كنيم.
وي با بيان اينكه با كش��ورهاي مختلفي براي واردات هواپيما مذاكره
شده ،تصريح كرد :شركتهايي هستند كه ميتوانند به راحتي هواپيما
خريداري كنند و ما براي خريد و واردات هواپيما مشكلي نداريم.
رئيس كميس��يون عمران مجلس تأكيد كرد :نبايد هواپيماهاي سن
باال خريداري كرد؛ در حال حاضر ميانگين س��ن ناوگان هوايي كشور
باالي ۲۰سال است كه مناسب نيست .بنابراين بايد هواپيماهاي زير
۱۰س��ال خريداري كرد و اگر با عمر باالي ۱۰س��ال باشند ،در زمان
محدودي كارآيي دارند .به گفته اين نماينده مجلس ،بخش خصوصي
قرار اس��ت هواپيما خريداري كند و بانكها نيز براي اينكار قرار است
تسهيالت پرداخت كنند.
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ميركاظمي به دنبال ريشهكن كردن «خلق پول»
گزارش یک

هادي غالمحسيني

واگذاري تصفيه خانههاي تهران
به شهرداري

معاون بهرهبرداري شركت فاضالب تهران با اشاره به توليد حدود
۱۷ميليون متر مكعب پساب در سال توسط تصفيهخانههاي تهران،
از واگذاري ۹۰درصد اين پس�ابها به ش�هرداري تهران خبر داد.

به گزارش مهر ،س��يدمرتضي احتش��امي با بيان اينكه اين واگذاري
عالوه بر جبران مخاطرات ناشي از كاهش بارندگي ،اثر بسيار زيادي
در حفاظت از ذخاير آب زيرزميني دارد ،افزود :در گام نخس��ت براي
فروش اين حجم از پساب ،بر اس��اس موافقتنامه براي آبياري فضاي
سبز و جنگلكاري درون شهري و بيرون شهري در اختيار شهرداري
قرار ميگيرد.
وي مراحل واگذاري پساب تصفيهخانههاي فاضالب به شهرداري را بر
اساس مدلهاي اقتصادي و مالي خواند و افزود :در حال حاضر پساب
تصفيهخانه فاضالب شهرك غرب به شهرداري منطقه ۲و بخشي نيز به
برج ميالد تحويل داده ميشود.
معاون بهرهبرداري شركت فاضالب تهران ادامه داد :براي فروش پساب
ساير تصفيهخانههاي محلي از جمله تصفيهخانه اكباتان به شهرداري
مناطق  ۵و  ۹نيز مذاكراتي صورت گرفته و خط انتقال پس��اب توسط
شهرداري در دست ساخت است.
وي با اشاره به عملياتي شدن كامل تعرفه پساب افزود :امكان جايگزيني
دستكم ۴۰ميليونمتر مكعب از روانابها و آبهاي سطحي با استفاده
از پساب تصفيهخانههاي فاضالب محقق خواهد شد.
به گفته معاون بهرهبرداري شركت فاضالب تهران ،براي فروش پساب
تصفيهخانههاي فاضالب زرگنده و قيطريه با شهرداري منطقه ۳و پساب
تصفيهخانههاي فاضالب محالتي براي انتقال به جنگلكاري كمربند
سبز ش��مال تهران و تصفيهخانه صاحبقرانيه با شهرداري منطقه يك
نيز مذاكره ميشود.

آش خلق پول بدون پش�توانه از ناحيه كسري
بودجه و س�ودهاي پرداختي عليالحساب به
س�پردهگذاران بانك هاي زيانده ،آنقدر شور
شده اس�ت كه صداي رئيس س�ازمان بودجه
دولت س�يزدهم را درآورد ،بهطوري كه وي از
ادامه روند كنوني بخش مالي كشور ابراز نگراني
كرد و گفت که خلق پول بايد ريش�ه كن شود.

خلق پول ديگر يك مس��ئله عادي ش��ده و گويي
چاپ پول به يكي از پايههاي درآمدي براي دولت
يا حتي تأمين كسري سود عليالحساب پرداختي
به سپردههاي بلند مدت بانكي تبديل شد ه است،
با اين حال رئيس س��ازمان برنامه و بودجه دولت
سيزدهم معتقد است كه«خلق پول» بايد ريشهكن
شود ،اما وقتي بودجه دولت در سالجاري كسري
بودجهاي بال��غ ب��ر 500هزارميلياردتومان دارد
و بانكهاي زي��انده نيز از امتياز پرداخت س��ود
عليالحساب به س��پردهگذاران برخوردارند ،بايد
از ميركاظمي پرس��يد چگون��ه ميخواهد خلق
پ��ول ماهانه ح��دود 100ه��زار ميلياردتومان را
خبر کوتاه

چرا ماهي گران شده است؟

مديرعامل اتحاديه مركزي تعاونيهاي كشاورزي ماهيان سردابي
كشور ،به دالیل گرانی ماهی اشاره کرد و خشكسالي ،كاهش توليد،
افزايش قيمت خوراك ،حذف ارز ترجيحي تخم چشم زده ماهي،
افزايش ص�ادرات و باالرفت�ن تقاضاي خريد م�ردم در هفتههاي
اخي�ر را داليل افزايش قيمت ماهي قزل آال و س�المون دانس�ت.

آرش نبيزاده در گفت و گو با ايس��نا ،با بيان اينكه امسال خشكسالي،
كاهش توليد و افزايش قيمت نهاده ها منجر به افزايش هزينههاي توليد
ماهي از جمله قزلآال شدهاست ،گفت :افزايش قيمت نهادهها و خوراك
ماهي بيشترين تأثير را در قيمتها گذاشته است ،زيرا  ۶۰تا ۷۰درصد
قيمت تمام شده ماهي قيمت خوراك است.
وي ادامه داد :همچنين سال گذش��ته ارز تخمچشمزده ماهي حذف
ش��د و توليدكنندگان با افزايش چهار تا پنج برابري قيمت بچه ماهي
مواجه ش��دند .يعني بچه ماهي كه قيمت يك گرم آن ۵۰۰تومان بود
به 2هزارتومان رسيد.
مديرعامل اتحاديه مركزي تعاونيهاي كش��اورزي ماهيان سردابي
كش��ور اضافه كرد :ماهي قزلآال و س��المون در يكماه اخير افزايش
قيمت داشتهاست و انتظار داريم كه در نيمه دوم سال باز هم افزايش
داشته باشد .در حال حاضر نيز قيمت عمده فروشي ماهي قزلآال در
بازار تهران ۶۴تا  ۶۵هزارتومان و در بازار خرده فروشي حدود  ۷۵تا
۷۷هزارتومان است .اين عدد در استانهايي كه توليد كم است ۱۰
تا  ۱۵درصد باالتر اس��ت .همچنين قيمت عمده ماهي سالمون نيز
به دليل افزايش درخواس��ت صادرات از حدود  ۶۷تا  ۶۸هزارتومان
به ۷۴رسيده است.
نبيزاده در بخش ديگري از صحبتهاي��ش افزايش تقاضاي خريد
ماهي در نيمهدوم س��ال را يك��ي ديگر از عوام��ل افزايش قيمتها
دانست و گفت :مردم در نيمهدوم سال بيشتر ماهي ميخرند و اين
فرهنگ غلط نيز جا افتاده كه بايد مصرف در اين بازه س��ال بيش��تر
شود .در حالي كه ماهي مختص به فصل خاصي نيست و بايد در تمام
فصول استفاده شود.
وي در پاسخ به اينكه افزايش قيمت ماهي قزلآال تا ۷۵هزارتومان
دست مصرف كننده را در خريد اين كاالي پروتئيني كوتاه ميكند
و اين قيمتها قرار است تا كجا باال رود ،اظهار كرد :توليدكنندگان
ماهيان سردابي با توجه به س��رمايهگذاري كه در اين بخش دارند
بايد  ۲۰تا ۲۵درصد سود كس��ب كنند اما در سال گذشته اين سود
كمتر از ۸درصد بودهاست .اگر سود كم باشد توليد صرفه اقتصادي
ندارد و توليدكننده عم ً
ال دس��ت از توليد برم��يدارد .به بيان ديگر
ظرفيت توليد قزل آال در كش��ور در س��ال ۲۳۰هزارتن است كه از
اين عدد فقط ۱۲۰هزارتن آن امسال توليد ش��ده است .اين يعني
توليدكنندگان رغبت توليد را از دست دادهاند .در حقيقت نميتوان
توليدكننده را مجبور كرد با افزايش هزينهها كنار بيايد ،ولي از سود
منطقي خود بگذرد.
مديرعامل اتحاديه مركزي تعاونيهاي كش��اورزي ماهيان س��ردابي
كشور افزود :اينكه سطح رفاه در جامعه پايين است تقصير توليدكننده
نيست .دولت بايد اين مشكل را حل كند .متأس��فانه اين پايين بودن
س��طح رفاه منجر به كاهش ميل و رغبت مردم ب��راي خريد و مصرف
ماهي شده است.
وي در پايان به آمار توليد ماهي قزلآال اشاره كرد و گفت :سال گذشته
كه ش��رايط توليد بهتر بود ۱۴۵هزارتن ماهي ق��زلآال توليد كرديم.
امس��ال به دليل خشكس��الي اين عدد به حدود ۱۲۰هزارتن رسيده
است .يعني توليدات ماهي قزل آال نسبت به سال قبل حدود  ۱۵تا ۲۰
هزارتن كاهش پيدا كردهاست.

ريشهكن كند؟!
قبح استقراض از بانك مركزي و چاپ بيرويه پول
و خلق تورمهاي ش��ديد ديگر از بين رفتهاس��ت،
بهط��ور نمونه ب��ا وجوديكه در سهس��ال پاياني
دول��ت س��يزدهم حج��م نقدينگ��ي از محدوده
هزارو600هزا رميليار دتوم��ان ب��ه مح��دوده
4هزارهزارميلي��ارد تومان رس��يد و در اين مدت
نيز ت��ورم ش��ديدي در جامعه خلق ش��د ،دولت
وقت مدعي بود كه اگر سياستهاي اعمالي نبود
نقدينگي و تورم رشد بيشتري هم ميداشت از اين
رو در طول مدت زماني كه پيوسته دولت در حال
خلق پول بدون پش��توانه و اخذ ماليات تورمي از
جامعه بود ،به مردم نيز امي��د ميداد كه بهزودي
تحريمها برطرف خواهد شد.
با توجه به ديدگاه فوق طبيعي است كه در ماههاي
پاياني دولت حسن روحاني 56هزارميلياردتومان
اس��تقراض تحت قالب تنخواه گ��ردان بودجه از
بانك مركزي دريافت ش��ود ،تنخواهي كه امروز
نگرانيهاي جدي در رابطه با ظهور آثار تورمياش

ورود  ۸۰درصد ارز حاصل از صادرات به كشور

دبي�ر كميت�ه اق�دام ارزي اظهار داش�ت :از اوايل س�ال ۹۷
تاكن�ون صادركنن�دگان توانس�تهاند بي�ش از ۶۰ميلي�ارد
يورو از تعه�دات خ�ود را ايفا کنن�د و ح�دود  ۸۰درصد ارز
حاص�ل از صادراتش�ان را به چرخ�ه اقتص�ادي بازگردانند.

احسان قمري در گفتوگو با ايلنا افزود :از اوايل سال  ۹۷تاكنون
صادركنندگان توانس��تهاند بيش از  ۶۰ميليارد يورو از تعهدات
خود را ايفا کنند و حدود  ۸۰درصد ارز حاصل از صادرات خود را
به چرخه اقتصادي بازگردانند .بنابراين بايد ريلگذاري صادرات
به صورتي انجام ش��ود كه بر اس��اس قواعد و مق��ررات موجود،
صادركنندگان قادر باشند ۱۰۰درصد ارز حاصل از صادرات خود
را به چرخه اقتصادي كشور بازگردانند.
وي اضافه كرد :توجه به زيرساختهاي نرمافزاري و سختافزاري
گزارش 2

در بين كارشناس��ان اقتصادي وجود دارد ،با اين
حال بيانضباطي پولي و مالي در دولت گذش��ته
به حدي بود كه ارزش پول ملي و همچنين قيمت
كاال و خدمات چنان آسيبي ديد كه امروز بسياري
از مردم جامعه در طبقه فقرا قرار گرفته و به سختي
روزگار سپري ميكنند.
جلو گي��ري از خل��ق 100هزار ميلي��ارد توماني
نقدينگي در هر ماه بيشك كار سادهاي نيست ،زيرا
هر دسته و دستگاه براي خود معاونت و البيهاي
بودجه گيري خاص خود را دارند كه بودجه كشور را
به شكل كنوني درآوردهاند و وقتي نميشود جلوي
پرداخت سود به سپردههاي بانكي توسط بانكهاي
زيانده را گرفت و همچنان چرخه فساد در حوزه
تس��هيالت بانكي وجود دارد ،بيش��ك مس��عود
ميركاظمي به اين س��ادگيها نخواهد توانس��ت
جلوي خلق پول را بگيرد با اين حال همين كه به
شكل ريشهاي به دنبال كشف و اصالح كانالهاي
خلق تورم در جامعه اس��ت بس��يار خوب است و
بايد براي اصالح اقتصادي به چنين اشخاصي كه

دغدغه بهبود شاخصهاي اقتصادي ايران دارند،
كمكرساني كرد.
«مس��عود ميركاظمي» رئيس س��ازمان برنامه و
بودجه در چهارمين جلسه ستاد بودجه سال۱۴۰۱
كشور با اش��اره به اينكه ادامه روند فعلي اقتصاد،
روند مطلوبي نيس��ت ،تصريح كرد :منابع پايدار و
غيرپايدار مصرف شده ،بدهيهايي به اسم تحقق
برنامهه��ا بر كش��ور تحميل کرده اس��ت و اوراق
قرضههايي كه دولت هر سال بايد بازپرداخت كند
جز افزايش تورم و فشار اقتصادي بر افراد ضعيف
جامعه و كاهش درآمد مردم و عدم تحقق برنامه،
نتيجهاي دربر نداشتهاست.
رئيس س��ازمان برنامه و بودجه گفت :بايد سهم
اس��تانها در ه��ر بخش ب��راي رش��د اقتصادي
مشخص و اين مسئله تا سطح شهرستانها توسط
سازمانهاي استاني استخراج و تدوين شود.
ميركاظم��ي با بيان اي��ن كه تمام ت�لاش ما اين
است كه به بخش توليد ش��تاب داده شود ،خاطر
نشان كرد :طبق روال گذشته اگر برنامه اقتصادي
پيش برود هزينه جبران ناپذيري بر كش��ور وارد
ميش��ود ،بنابراين باید توجه به رشد اقتصادي و
افزايش بهرهوري مورد توجه هم��ه برنامهريزان،
تصميمگيران و تصميمسازان قرار گيرد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه با تأكيد بر اينكه ما
كشور ثروتمندي هس��تيم ،افزود :سازمان برنامه
و بودجه با مشاركت اس��تانها براي تحقق رشد
اقتصادي و افزايش به��رهوري باید برنامهريزي را
در دستور كار داشته باشد تا شاخص سطح زندگي
مردم بهب��ود پيدا كند؛ چراكه مردم ما شايس��ته
زندگي بهتري هستند.
وي با انتقاد از خلق پول طي س��الهاي گذشته،
اظهار داشت :تا چه زمانی بايد خلق پول صورت
گيرد كه جز تورم افسار گسيخته و آسيب جدي
به معيشت مردم ،نتيجهاي نداشته است .بنابراين
به جد بايد تالش شود تا خلق پول كه سادهترين
راه است ريش��هكن ش��ود و براي تحقق پروژهها
باي��د مديران در اس��تانها به خل��ق منابع روی
بياورند .دولت سيزدهم در شرايطي سكان اداره
كش��ور را به عه��ده گرفته كه با كس��ري بودجه
460هزارميلياردتوماني روبهرو است و اين مسئله
نيازمند تصميمگيري س��ريع و مشخص كردن
راهبردهاي صحيح اس��ت؛ چرا كه اگر اين اتفاق
رخ ندهد قطع��اً موجب تورم خواهد ش��د و اين
موضوع معيش��ت مردم را با مش��كالت بيشتري
مواجه خواهد كرد.

جهت توسعه صادرات و استفاده از سياستهاي عمودي و افقي
از س��وي دولت از جمله مقدمات توس��عه صادرات است .توسعه
لجس��تيك صادراتي ش��امل خدمات بانكي ،بيم��هاي ،ضمانت
صادرات ،تأمين مالي صادرات و ش��قوق مختل��ف حمل و نقل از
اصليترين اقدامات در راس��تاي ريلگذاري صادرات اس��ت .در
خصوص تأمين مالي الزم اس��ت ضمن تخصيص تس��هيالت با
نرخهاي رقابتي به صورت ريالي و ارزي و در قالب اعتبار خريدار و
اعتبار فروشنده ،از ظرفيتهاي بانكهاي عامل در جهت تقويت
سرمايهگذاري هلدينگها استفاده شود.
قمري در ادامه تصريح كرد :بازگشت ارز حاصل از صادرات ،تابع
متغيرهاي متنوعي از جمله نوع كاال يا خدمت صادراتي ،كش��ور
هدف ،نوع ارز ،ترمز قرارداد ،نوع و حملونقل بوده و الزم اس��ت

در تعيين مهلت جهت ايفاي تعهدات ارزي و بازگشت ارز حاصل
از صادرات به اين متغيرها توج��ه كرد .در حال حاضر به صادرات
نگاه واحد وجود دارد و همه صادركنندگان كاال موظفند حداكثر
چهار ماه بعد از انجام صادرات ،نس��بت به بازگش��ت ارز حاصل
از صادرات خود اقدام کنند .هرچند مهلت بازگش��ت ارز حاصل
از صادرات برخي كاالها مانند فرش دس��تباف ،صنايعدس��تي و
برخي اقالم دارويي افزاي��ش يافته ،اما همانگونه ك��ه با انعطاف
روشهاي بازگش��ت ارز حاصل از صادرات و اعطاي آزادي عمل
به صادركنندگان ش��اهد رش��د ايفاي تعه��دات ارزي بوديم ،به
نظر ميرس��د انعطاف در مهلت بازگش��ت ارز حاصل از صادرات
نيز راهگشا بوده و تأثير بسزايي در تس��ريع ايفاي تعهدات ارزي
خواهد داشت.

نگرانی صنعت لوازم خانگي داخلی از قاچاق کاال

اگرچ�ه ت�داوم ممنوعي�ت واردات ،م�ورد
حماي�ت رئيسجمه�ور ق�رار گرفت�ه
اس�ت ،اما ش�واهد نش�ان ميدهد سياست
ممنوعي�ت واردات ل�وازم خانگ�ي از طريق
تعاونيه�اي مرزنش�يني دورزده ميش�ود.

به گزارش مه��ر ،صنعت ل��وازم خانگي از جمله
صنايعي ب��ود كه تح��ت تأثي��ر ممنوعيتهاي
وارداتي در سال  ،۹۷رشد قابل توجهي را تجربه
كرد ،البته ناگفته نماند ش��ركتهاي كرهاي كه
س��هم قابل توجهي از ب��ازار اي��ران را در اختيار
داش��تند ،همزمان ب��ا تحريمه��اي يكجانبه با
بدعهدي تصميم به خروج رسمي از بازار كشور
گرفتند .شواهد نشان ميدهد هرچند حيات اين
ش��ركتها در بازار ايران به واس��طه قاچاق كاال
همچنان استمرار دارد ،اما رفتهرفته عرصه براي
خودنمايي اين برندها در بازار اي��ران تنگتر از
گذشته شده است.
بررس��ي آمار مربوط به توليد چه��ار قلم کاالی
اساس��ي گروه لوازم خانگي نش��انگر آن اس��ت
كه پ��س از ممنوعيت واردات ل��وازم خانگي در
سال  ،۹۷توليد لوازم خانگي از قبيل تلويزيون،
يخچال ،فريزر و ماشين لباسشويي نسبت به سال
 ،۹۹حدود ۵۰درصد رشد داشته است.
متأسفانه با گذشت حدود سه سال از ممنوعيت
واردات لوازم خانگي ،كماكان شاهد هستيم كه
برخي برندهاي خارجي در بازار حضور گستردهاي
دارند که در این رابطه دو احتم��ال وجود دارد؛
نخست اينكه اين كاالها از قبل در انبارهاي لوازم
خانگي موجود بوده و مربوط به قبل از سال ۹۷
است كه البته بعيد به نظر ميرسد ،اما احتمال
دوم اين اس��ت كه اين كاالها كماكان به صورت
غيرقانوني در حال ورود به كشور هستند.
اما سؤال اين است كه با توجه به عزم راسخ دولت
جدي��د در ممنوعيت واردات ل��وازم خانگي و با

توجه به ابعاد و حجم كاالهاي خارجي در بازار،
واردات لوازم خانگي به كشور در حال حاضر از چه
طريقي انجام ميشود؟
پوشش قانون مرزنشيني
بررسيها نش��ان ميدهد كه در كنار روشها و
مجاري قاچاق و ورود غيرقانوني كاال به كش��ور
نظير تهلنجي ،پنهانسازي در كانتينرها و ساير
روشه��اي پيچيده و مهندس��ي ش��ده ،بخش
قابل توجهي از لوازم خانگي خارجي در پوشش
شركتهاي تعاوني مرزنشينان در حال ورود به
كشور است.
به طور نمونه اخيرا ً س��ازمان صنع��ت ،معدن و
تجارت اس��تان آذربايجانغربي با درخواس��ت
شركتهاي تعاوني مرزنش��يني مبني بر خروج
برخ��ي از كااله��اي وارداتي (ل��وازم خانگي) از
گمرك به بهانه رفع نياز مازاد بر استان موافقت
كرده است .بدين ترتيب قانون ممنوعيت ورود

لوازم خانگي به كشور با اتخاذ چنين تصميماتي
دورزده ش��ده و كاالهاي خارجي مشابه توليد
داخل در پوش��ش تعاونيهاي مرزنش��ين وارد
بازار ميشوند.
در همين رابطه ،حميدرضا غزنوي ،س��خنگوي
اتحاديه توليدكنندگان ل��وازم خانگي با انتقاد
از حجم گسترده واردات لوازم خانگي از طريق
س��هميه مرزنش��يني و تعاوني گفت :بررسيها
نش��ان ميده��د كه ب��ا توجه ب��ه تع��داد زياد
مرزنشينان ،صدها هزار دس��تگاه لوازم خانگي
از طريق تعاوني مرزنش��ينان در ح��ال ورود به
كشور است و متأس��فانه اين اقدام جنبه قانوني
هم پيدا كرده است.
وي اف��زود :مرزنش��ينان ب��ا توجه به ش��رايط
جغرافيايي و اقتص��ادي محل زندگي خود ،قادر
به فروش لوازم خانگي وارد ش��ده نيس��تند ،به
همين دليل در واقع اين واردكنندگان هس��تند

كه با سوءاستفاده از سهميه مرزنشينان اقدام به
واردات لوازم خانگي ك��رده و آنها را در بازارهاي
سراسر كشور توزيع ميكنند.
 ۵۰درصد بازار تلويزيون
در اختيار برندهاي خارجي
سخنگوي اتحاديه توليدكنندگان لوازم خانگي
در خصوص تبع��ات واردات از طريق س��هميه
مرزنش��يني گفت :در ح��ال حاضر ب��ازار لوازم
خانگي ش��اهد فروش حجم انبوهي از برندهاي
خارجي و وفور آن در بازار است .اين در شرايطي
اس��ت كه  ۵۰درصد بازار تلويزيون از برندهاي
خارجي تش��كيل ش��ده و به نظر ميرس��د که
واردات اين كاال از طريق س��هميه مرزنشيني با
قوانين مرب��وط به ممنوعي��ت واردات كام ً
ال در
تضاد است.
غزنوي در واكنش به نامه سازمان صنعت ،معدن
و تجارت استان آذربايجانغربي مبني بر صدور
مجوز براي واردات مازاد نياز استان اظهار داشت:
در كشوري كه از طرفي قوانين مرزنشيني وضع
ميش��ود و از طرف ديگر داعيه مبارزه با قاچاق
كاال و ارز وجود دارد ،هيچ��گاه نميتوان انتظار
رشد اقتصادي ،رونق توليد و افزايش اشتغال را
داشت؛ چراكه كاالي قاچاق به طور سازمانيافته
و قانوني در حال ورود به كشور است.
وي ادامه داد :از آبان س��ال گذشته كه ماجراي
ورود ۴۲۰كانتينر لوازم خانگي بوش در گمرك
ش��هيد رجايي مطرح ش��د ،ابهامات موجود در
رابطه با ورود اين كاال و همچنين ممنوعيتي كه
براي واردات كاالي گروه  ۴وجود داشت ،موجب
توقف ترخي��ص اين محموله ممنوعه از س��وي
گمرك شده بود .اخيرا ً تالشهايي براي ترخيص
محمولههاي لوازم خانگي مانده در گمرك انجام
شده كه فع ً
ال به نتيجه نرسيده ،ولی اين تالشها
همچنان ادامه دارد.

پاداش ميلياردي
براي سوتزنهاي مراكز رمزارز

وزارت نيرو به گزارشهاي مردمي كه منجر به كشف مراكز غيرمجاز
شوند تا سقف  ۱۰ميليون تومان پاداش ارائه ميدهد و در صورتي كه
مركز غيرمجاز در يكي از نهادهاي دولتي يا نهادهايي كه از بودجه
عمومي اس�تفاده ميكنند ،باش�د مبلغ پاداش دو برابر میشود و
سقف آن به  ۲۰ميليون تومان افزايش خواهد يافت .در اين راستا
تاكنون نزديك به  3ميلي�ارد تومان به عنوان پ�اداش به عامالن
شناس�ايي مردمي و به اصطالح س�وتزنها پرداخت شده است.

به گزارش ايسنا ،گزارش توانير نشان ميدهد ،افزايش سهم گزارشهاي
مردمي در شناس��ايي و جمعآوري مراكز غيرمجاز استخراج رمزارز از
۱۱درصد در سال  ۱۳۹۹به حدود  ۲۰درصد در بهار سال  ۱۴۰۰رسيده
اس��ت .جمعبندي گزارشهاي ارسالي نشانگر آن اس��ت كه استفاده
غيرقانوني از تعرفه برق خانگي يا از طريق انشعاب مستقيم (برق دزدي)
براي استخراج رمزارز به ترتيب از  ۶و  ۵درصد در سال  ۱۳۹۹به  ۱۲و
 ۱۰درصد در بهار سال  ۱۴۰۰افزايش يافته است.
ارائه اين آمار از آن جهت نگرانكننده است كه افزايش استفاده غيرمجاز
از دستگاههاي اس��تخراج رمزارز در خانهها يا به صورت انشعاب پشت
كنتور احتمال آسيب رساندن به دس��تگاههاي الكتريكي همسايگان
(شامل يخچال ،كولر ،تلويزيون و ) ...را به شدت افزايش ميدهد.
گزارش توانير همچنين نشاندهنده افزايش سهم گزارشهاي مردمي
در شناسايي و جمعآوري مراكز غيرمجاز استخراج رمزارز است که از
 ۱۱درصد در سال  ۱۳۹۹به حدود  ۲۰درصد در بهار سال  ۱۴۰۰رسيده
است .هموطنان ميتوانند گزارشهاي شناسايي خود را از طريق سامانه
سمات توانير ،سامانه تلفني  ۱۲۱يا مراجعه حضوري به دفاتر حراست
شركتهاي توزيع نيروي برق ثبت كنند.
...................................................................................................................

آيا لوازم خانگي ايراني بيكيفيت است؟

به گفته معاون نظارت بر اجراي استاندارد سازمان ملي استاندارد،
ل�وازم خانگي تولي�د داخ�ل در بخش ن�وآوري كم�ي از صنعت
دنيا عقب اس�ت ،ام�ا در اس�تانداردهايي كه ح�دي از مطلوبيت
هس�تند ،عقب نيس�ت و با اس�تانداردهاي روز دنيا برابر اس�ت.

وحيد مرنديمقدم در گفتوگو با ايس��نا ،درباره شاخصهاي كيفيت
لوازم خانگ��ي و وضعي��ت آن در ايران اظهار داش��ت :ش��اخصها در
استانداردها هستند و هر كااليي استاندارد خودش را دارد .براي مثال
در يخچال و فريزر شاخصهاي ايمني ،قدرت خنككنندگي ،حجم و
دوام مطرح است .شاخصها در كاالهاي ديگری مثل ماشين لباسشويي
و ماشين ظرفشويي نيز استانداردهاي خاص خود را دارند .وي افزود :در
مجموع ،شاخصهاي كيفيت لوازم خانگي همان شاخصهايي هستند
كه در اس��تانداردهاي بينالمللي وجود دارد و تقريب��اً ميتوان گفت
لوازم خانگي توليد ايران از لوازم خانگيهاي دنيا خیلی عقب نيست،
به طوري كه كيفيت كاالهاي داخلي نزديك به لوازم خانگي خارجي
و در مواردي حتي با كاالهاي خارجي برابر اس��ت و مشكل خاصي در
اين زمينه وجود ندارد.
....................................................................................................................

استفاده از ميعانات گازي در نيروگاهها

عض�و كميس�يون انرژي با اش�اره ب�ه اينك�ه كميس�يون انرژي
پيش�نهاد اس�تفاده از ميعان�ات گازي را ب�ه عن�وان س�وخت
نيروگاهه�ا داده اس�ت ،اف�زود :واحده�اي مركاپتانزداي�ي
ميعان�ات گازي ميتوانن�د ت�ا دو م�اه ديگ�ر تكمي�ل ش�وند.

مالك ش��ريعتي در گفتوگو با مهر ،با اش��اره به بحث تأمين سوخت
نيروگاهها در زمستان گفت :بنا بر محاس��بات و روي كاغذ مشكالتي
در زمينه تأمين س��وخت نيروگاهها وجود دارد كه هم به دليل كاهش
سوخترس��اني اس��ت و هم به دليل تأمين س��وخت گاز كه به جهت
محدوديتهاي فروش و ذخيرهسازي ميعانات گازي به چالش خورده
است .عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه
در سالهاي اخير مصرف برق و گاز بسيار زياد شده و نياز به تدبير ويژه
دارد ،افزود :هماهنگي دو وزارتخانه نف��ت و نيرو براي حل اين معضل
بسيار اهميت دارد تا بتوانيم از يك ماه پيك مصرف زمستان كه اميدوار
هستيم خيلي هم سرد نباشد ،عبور كنيم.
وي خاطرنشان كرد :كميسيون انرژي به وزير نفت پيشنهاد داده با توجه
به تجربهاي كه براي اس��تفاده از ميعانات گازي براي سوخت تركيبي
نيروگاهها وجود دارد ،مقدمات اين كار فراهم شود.
ش��ريعتي با اش��اره ب��ه اينك��ه اين ام��ر نياز ب��ه تكمي��ل واحدهاي
مركاپتانزدايي در نيروگاهه��ا دارد ،ادامه داد :براي بهرهبرداري از اين
واحدها نياز به يك همت جدي است و طبق گزارشها باالي  ۹۵درصد
پيشرفت داشته و ميتواند تا دو ماه ديگر تكميل شود .وي گفت :قب ً
ال
در نيروگاه مپنا از ميعانات گازي به عنوان س��وخت استفاده شده بود
و مشكل فني وجود نداش��ته و تنها به علت وجود مركاپتان باالي آن
مشكل آاليندگي هوا را به همراه داشته كه آن هم با تكميل و استفاده از
واحدهاي مركاپتانزدايي قابليت برطرف شدن را دارد.
نماينده مردم تهران ،ري ،ش��ميرانات ،اسالمش��هر و پرديس در
مجلس شوراي اس�لامي افزود :با بهره بردن از ميعانات گازي به
عنوان س��وخت نيروگاهها در فصل زمس��تان ،دو چالش به طور
همزمان حل خواهد شد؛ هم سوخت نيروگاهها تأمين ميشود و
هم بحث ذخيرهسازي ميعانات گازي كه به مانعي براي توليد گاز
تبديل شده حل خواهد شد.
شريعتي در پايان تأكيد كرد :در بلندمدت و ميانمدت نيز بايد فناوري
نيروگاهها را ارتقا داد ،هم بر بحث صرفهجويي و بهينهس��ازي مصرف
توجه كرد و هم سوختهاي جايگزين را پيگيري كرد .اصل مسئله اين
است كه بايد مشكل تأمين برق زمستان و تابستان به طور دائمي رفع
شود كه در اين راستا تكميل نيروگاههاي نيمهكاره و احداث نيروگاههاي
تجديدپذير اهميت ويژهاي دارد.
....................................................................................................................

نامهنگاري فوالديها
با شوراي امنيت

انجمن فوالد در نامهاي به شوراي عالي امنيت ملي ،عدم قطع گاز
صنايع فوالد در فصول پاييز و زمستان و همچنين امهال شش ماهه
بازپرداخت تسهيالت ش�ركتهاي زنجيره فوالد را خواستار شد.

به گزارش فارس ،انجم��ن توليدكنندگان فوالد اي��ران در نامهاي به
شوراي عالي امنيت ملي ،ضمن تشريح خسارتهاي وارده به صنعت
فوالد كش��ور به دليل قطع برق واحدهاي فوالدي ،پيشنهاد ششگانه
خود را براي جبران بخشي از خسارتهاي وارد شده به اين صنعت به
دليل محدوديتهاي برق ارائه كرد .در اين نامه آمده اس��ت :تا لحظه
نگارش اين نامه ،خاموشيهاي برق باعث از دست رفتن حداقل ۸۲روز
كامل توليد صنعت فوالد از ابتداي سال جاري شده كه زيان مستقيم
ناشي از اين توقف توليد براي اقتصاد ملي بالغ بر  ۶ميليارد دالر است
و  ۳۰۰هزار شغل مستقيم و غيرمستقيم به طور كامل از دست رفته
يا محدود شده است.
انجمن فوالد درخواست كرده است كه گاز صنايع فوالد در فصول پاييز و
زمستان قطع نشود و بازپرداخت تسهيالت اخذ شده توسط شركتهاي
زنجيره ،پرداخت اقساط مالياتي و س��اير ديون دولتي توليدكنندگان
فوالد به مدت شش ماه امهال شود.
انجمن فوالد همچنين خواستار بخشودگي جرائم برخي از شركتهاي
فوالدي به سازمان تعزيرات و امهال بازپرداخت قبوض برق شركتهاي
فوالدي به مدت شش ماه و پرداخت حق ديماند عدم تأمين برق به اين
شركتها ب ه صورت فوري شده است.

