اخبار
کشف  ۲۰درصد ماینرهای غیر مجاز
از گزارشهای مردمی

گ��زارش توانیر نش��ان میده��د ،افزایش
س��هم گزارشهای مردمی در شناسایی و
جمعآوری مراکز غیرمجاز اس��تخراج رمز
ارز از  ۱۱درصد در س��ال  ۱۳۹۹به حدود
 ۲۰درصد در بهار سال  ۱۴۰۰رسیده است.
به گزارش مهر به نقل از توانیر ،جمعبندی
گزارشهای ارس��الی نشانگر آن است که
اس��تفاده غیرقانون��ی از تعرفه برق خانگی
یا از طریق انش��عاب مستقیم (برق دزدی)
برای استخراج رمز ارز ،به ترتیب از  ۶و ۵
درصد در س��ال  ۱۳۹۹به  ۱۲و  ۱۰درصد
در بهار سال  ۱۴۰۰افزایش یافته است.ارائه
این آمار از آن جهت نگران کننده است که
افزایش اس��تفاده غیرمجاز از دستگاههای
اس��تخراج رمز ارز در خانهها یا به صورت
انشعاب پشت کنتور احتمال آسیب رساندن
ب��ه دس��تگاههای الکتریکی همس��ایگان
(ش��امل یخچال ،کول��ر ،تلویزیون و  )...را
به ش��دت افزایش میدهد.گ��زارش توانیر
همچنین بیانگر افزایش سهم گزارشهای
مردمی در شناس��ایی و جم��عآوری مراکز
غیرمجاز استخراج رمز ارز از  ۱۱درصد در
س��ال  ۱۳۹۹به ح��دود  ۲۰درصد در بهار
س��ال  ۱۴۰۰رسیده اس��ت.وزارت نیرو به
گزارشه��ای مردمی که منجر به کش��ف
مراکز غیرمجاز ش��وند تا سقف  ۱۰میلیون
تومان پاداش ارائه میدهد و در صورتی که
مرکز غیرمجاز در یکی از نهادهای دولتی
و یا نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده
میکنند باش��د ،مبلغ پاداش دو برابر شده
و س��قف آن به  ۲۰میلیون تومان افزایش
خواهد یافت .در این راستا ،تاکنون نزدیک
به س��ه میلیارد تومان به عنوان پاداش به
عامالن شناس��ایی مردمی پرداخت ش��ده
اس��ت.هموطنان میتوانن��د گزارشهای
شناس��ایی خود را از طریق سامانه سمات
توانی��ر ،س��امانه تلفنی  ۱۲۱و ی��ا مراجعه
حضوری به دفاتر حراس��ت ش��رکتهای
توزیع نیروی برق ثبت کنند.
واگذاری  ۹۰درصد پساب تصفیه
خانههای تهران به شهرداری

مع��اون بهرهب��رداری ش��رکت فاضالب
ته��ران ب��ا اش��اره ب��ه تولید ح��دود ۱۷
میلیون متر مکعب پس��اب در سال توسط
تصفیهخانهه��ای ته��ران ،از واگذاری ۹۰
درصد این پس��ابها به ش��هرداری تهران
خبر داد.به گزارش مهر به نقل از ش��رکت
فاضالب تهران ،س��یدمرتضی احتشامی با
اش��اره به تفاهمنامه جامع سازوکار تامین
پایدار آب فضای س��بز تهران میان وزارت
نیرو و ش��هرداری در س��ال گذشته گفت:
ح��دود  ۱۷میلیون متر مکعب پس��اب در
س��ال توس��ط تصفیهخانهه��ای فاضالب
محلی شهر تهران تولید میشود.احتشامی
ب��ا بی��ان اینک��ه ای��ن واگ��ذاری عالوه
ب��ر جب��ران مخاط��رات ناش��ی از کاهش
بارندگ��ی ،اثر بس��یار زی��ادی در حفاظت
از ذخای��ر آب زیرزمین��ی دارد ،اف��زود :در
گام نخس��ت ب��رای فروش ای��ن حجم از
پساب ،بر اساس موافقتنامه برای آبیاری
فضای س��بز و جنگلکاری درون شهری
و بی��رون ش��هری در اختی��ار ش��هرداری
قرار میگیرد.وی مراحل واگذاری پس��اب
تصفیهخانههای فاضالب به ش��هرداری را
بر اساس مدلهای اقتصادی و مالی خواند
و افزود :در حال حاضر پس��اب تصفیهخانه
فاضالب ش��هرک غ��رب به ش��هرداری
منطق��ه  ۲و بخش��ی نی��ز به ب��رج میالد
تحویل داده میش��ود .معاون بهرهبرداری
ش��رکت فاضالب تهران ادام��ه داد :برای
فروش پساب سایر تصفیهخانههای محلی
از جمله تصفیهخانه اکباتان به ش��هرداری
مناطق  ۵و  ۹نیز مذاکراتی صورت گرفته
و خط انتقال پس��اب توس��ط شهرداری در
دست ساخت است.وی با اشاره به عملیاتی
ش��دن کامل تعرفه پس��اب افزود :امکان
جایگزینی دستکم  ۴۰میلیون متر مکعب
از روانابها و آبهای س��طحی با استفاده
از پساب تصفیهخانههای فاضالب محقق
خواهد شد.
رئیس سازمان انرژی اتمی از
نیروگاه بوشهر بازدید کرد

رئی��س س��ازمان ان��رژی اتمی ای��ران از
پروژهه��ای نی��روگاه اتمی بوش��هر بازدید
کرد.ب��ه گزارش مهر ،معاون رئیس جمهور
و رئیس س��ازمان انرژی اتمی ایران صبح
سهشنبه به همراه استاندار بوشهر و مدیران
نی��روگاه اتم��ی از پروژهه��ا و تأسیس��ات
نیروگاه بازدید کردند.رئیس سازمان انرژی
اتمی ایران برای بررس��ی آخرین وضعیت
نی��روگاه اتمی و دیدار با کارکنان نیروگاه و
بازدید از پروژههای در دست اجرا به بوشهر
س��فر کرده است.محمد اس�لامی در سفر
یک روزه خود به بوشهر از پروژههای فاز ۲
و  ۳نیروگاه اتمی بوشهر هم بازدید کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

رئیس س��ازمان برنامه و بودجه با حضور
در مرک��ز آمار ایران گفت :روند اقتصادی
موجود باید سریع تغییر کند و این تغییرات
احتیاج به بصیرت دارد.به گزارش فارس به
نقل از مرکز اطالع رسانی ،روابط عمومی
و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه،
سید مس��عود میرکاظمی در جلسهای که
ب��ا حضور دکتر جواد حس��ین زاده رییس
مرک��ز آمار ،دکتر افقهی مش��اور رئیس و

اطالعات درست ،اقتصاد کشور را درست میکند

رئی��س حوزه ریاس��ت س��ازمان برنامه و
بودج��ه و معاونین مرکز آمار برگزار ش��د
گفت :با توجه به ش��رایط اقتصادی ،آنچه
که در گذش��ته اتفاق افتاده را نمی توانیم
ادام��ه دهیم و الزم اس��ت تغییراتی را در
ح��وزه اقتص��ادی اعمال کنی��م بنابراین
مس��یر جدیدی در حال طراحی است که
در واقع برنامهای مهم برای اقتصاد کشور
اس��ت.وی با بیان اینکه سازمان برنامه و

بودجه در جه��ت تحقق اهداف عالی که
مهمترین آنها رش��د اقتصادی است قدم
ب��ر م��یدارد ادامه داد :اگر چ��رخ اقتصاد
به حرکت دربیاید بس��یاری از مشکالت
اقتصادی حل خواهد ش��د .میرکاظمی با
تاکید بر اینکه س��طح درآم��د خانوار باید
افزایش پی��دا کند اف��زود :علیرغم اینکه
هزینه های بس��یاری در زمینه اقتصادی
ش��ده ولی متوس��ط درآم��د ،بهرهوری و
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جذب س��رمایه گذاریها در کش��ور پایین
اس��ت و لذا ب��رای خروج از این ش��رایط
باید جه��ت گیریها اصالح ش��ود.رییس
س��ازمان برنامه و بودجه در ادامه با اشاره
ب��ه اهمیت مرکز آمار در پیش��برد اهداف
اقتصادی کش��ور اظهار داش��ت :آنچه در
حال حاضر از مرکز آمار انتظار داریم این
اس��ت که مشخص کند برای تحقق رشد
اقتصادی ،هر بخش به چه میزان س��هم

دارد و س��هم اس��تانها و شهرستانها در
این رش��د به چه میزان خواهد بود.وی با
تاکید بر اینکه ساختار بودجه ریزی کشور
باید تغییر کند اظهار داشت :پایه تغییرات،
اطالعات است باید ساختار نظارتی مرکز
آمار تقویت ش��ود و هر جایی انحرافی از
برنامه رخ داد در س��ریعترین زمان متوجه
شویم زیرا اطالع از انحرافات در آخر سال
قابل جبران و قابل اصالح نیست.

از بهبود محیط کسب و کار تا ارتقا کیفیت خدمات حقوقی

تصمیم مجلس برای شکستن انحصار صدور مجوز و تحول قضایی

با تصویب طرح «تسهیل برخی مجوزهای محیط کسب
و کار» در صح��ن علنی مجلس ،معیار صالحیت علمی،
جایگزی��ن ظرفیت عددی آزمون وکالت ش��ده و به این
ترتیب انحصار وکالت در کشور از بین میرود.به گزارش
مهر ،محیط کسب و کار به مجموعه عواملی گفته میشود
که خارج از اراده صاحب بنگاه قرار دارد اما بر فعالیت بنگاه
تأثیر میگذارد .یکی از این مؤلفههای اصلی شکل دهنده
به محیط کسب و کار ،وضعیت اجرای قراردادها نام داشته
که ارتباط معناداری با خدمات حقوقی ارائه شده ،دارد .بر
این اساس هر چه خدمات حقوقی ارائه شده در هر کشور،
ارزانتر و با کیفیتتر باش��د؛ وضعیت اجرای قراردادها در
آن کشور بهتر اس��ت.بر اساس گزارش «سهولت کسب
و کار» بانک جهانی ،ایران در س��ال  ۲۰۲۰از میان ۱۹۰
کشور جهان در جایگاه  ۱۲۷قرار داشته و نسبت به سال
 ۲۰۱۹با تنزل  ۴رتبهای مواجه بوده اس��ت .این در حالی
اس��ت که دولت بر اساس برنامه ششم توسعه میبایست
هر س��ال جایگاه کشور را در ش��اخص سهولت کسب و
کار  ۱۰رتب��ه ارتقاء میداد که ای��ن امر صورت نگرفت.
موضوعی که به نظر میرسد یکی از علل آن عدم تغییر
س��اختاری در بازار خدمات حقوق��ی و انحصار موجود در
این بازار باشد.
انحصار ،عامل کیفیت پایین خدمات حقوقی


انحص��ار موجود در بازار خدمات حقوقی از آن جا ناش��ی
میشود که نهادهای متولی صدور مجوز در این بازار که
ش��امل کانون وکالی دادگستری و س��ازمان ثبت اسناد
و امالک کش��ور میشوند به صورت سلیقهای نسبت به
صدور مجوز اقدام میکنند.در این راس��تا سازمان ثبت در
 ۱۳یا  ۱۴س��ال گذش��ته تنها یک آزمون برای پذیرش
س��ردفتران برگزار کرده است و کانون وکال هم با وجود
این که آزم��ون صدور پروانه وکالت به صورت س��االنه
برگزار میکند اما معمو ًال به دلیل ظرفیت عددی پایین،
کمتر از  ۵درصد متقاضیان موفق به دریافت پروانه وکالت
میشوند.این انحصار در صدور مجوز وکالت و سردفتری
موجب ش��ده تا سرانه مشاغل حقوقی در ایران نسبت به
سایر کش��ورهای دنیا پایینتر باشد؛ برای مثال در حالی
س��رانه وکالت در ایران  ۷۶وکی��ل به ازای هر  ۱۰۰هزار
نفر است که این شاخص در کشورهای عراق و لبنان به

ترتی��ب  ۱۳۴و  ۱۳۹وکیل ب��ه ازای هر  ۱۰۰هزار نفر را
نش��ان میدهد .در همین زمینه س��رانه سردفتر در ایران
 ۵۲.۹ب��ه ازای ه��ر  ۱۰۰هزار نفر اس��ت که نس��بت به
بسیاری از کشورها حداقلی ارزیابی میشود.سرانه پایین
وکالت و س��ردفتری در ایران باعث ش��ده تا بسیاری از
خدمات حقوقی ارائه ش��ده در بازار گران و کیفیت پایینی
داش��ته باشد که این موضوع بر وضعیت اجرای قراردادها
در کش��ور به عنوان یکی از شاخصهای محیط کسب و
کار تأثیر منفی گذاشته است.
تصمیم مجلس برای شکستن انحصار


نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی برای حل انحصار در
ب��ازار خدمات حقوقی و کاه��ش تأثیر منفی آن بر محیط
کسب و کار طرح «تسهیل برخی مجوزهای محیط کسب
و کار» را آماده کرده و در کمیسیون جهش تولید به تصویب
رساندند و قرار است این طرح امروز در صحن علنی مجلس
به رأی نمایندگان گذاش��ته شود.بر اساس این طرح ،شیوه
پذیرش آزمون وکالت و سردفتری به صورت کامل تغییر
خواهد کرد و صالحیت علم��ی جایگزین تعیین ظرفیت
عددی خواهد شد تا هم اعمال سلیقه ذی نفعان به حداقل

برسد و هم همه افرادی که از صالحیت علمی برخوردارند،
بتوانند مجوز بگیرند.عالوه بر این در طرح «تسهیل برخی
مجوزهای محیط کسب و کار» برای جلوگیری از اعمال
س��لیقه نهادهای ذی نفع در زمان برگزاری آزمونها هم
تدابیری اندیشیده ش��ده است و سازمان سنجش آموزش
کش��ور موظف ش��ده س��االنه و به طور منظم نسبت به
برگزاری آزمون وکالت و سردفتری اقدام کند.
خرید و فروش مجوزها باید از بین برود


در این زمینه جعفر قادری نماینده مجلس شورای اسالمی
در گفت و گو با خبرنگار مهر با اش��اره به بررس��ی طرح
تس��هیل صدور مجوزهای کسب و کار در روزهای آینده
در مجلس ،گفت :در ش��رایط فعلی که تحریم وجود دارد
به نظر میرسد این طرح به منزله رونق اساسی طرحهای
اقتصادی کش��ور اس��ت و کمک میکند که هزینههای
تولید کاهش ،سرعت انجام کارها افزایش و حداقلهای
شرایط رقابتی در کشور فراهم شود.
وی در ادامه به رتبه بد ایران در ش��اخصهای س��هولت
کس��ب و کار و شاخص س��هولت در راهاندازی کسب و
کار اش��اره و خاطر نشان کرد :کش��ور ما حائز رتبه ۱۲۷

در ش��اخص سهولت کسب و کار و رتبه  ۱۷۸در شاخص
سهولت راهاندازی کسب و کار در میان  ۱۹۸کشور جهان
اس��ت .بنابراین تنها تعداد محدودی از کشورها وضعیت
بدتری نس��بت به ما دارند.عضو کمیس��یون ویژه جهش
تولید مجل��س با برش��مردن عوامل کند ش��دن فرآیند
اعطای پروانه یا مجوزهای مشاغل حرفهای مانند وکالت
عنوان کرد :عامل اول مربوط به رانتهای ایجاد شده در
مجموعه دستگاههای مختلف میشود .عامل دیگر هم به
تشکیالت عریض و طویل اداری که به جای اینکه تسریع
کننده باشند ،دائم ًا مشکل ایجاد میکنند ،مربوط میشود.
عامل س��وم هم نگاه غلطی اس��ت که بخشی از مدیران
دولت��ی دارند بدین ترتیب که اص��ل را بر اعطای مجوز
از س��وی دولت میگذارند.قادری ضمن اشاره به موضوع
خرید و فروش مجوز کسب و کارهایی نظیر سردفتری و
داروخانه با قیمتهای نجومی  ۷و  ۱۵میلیارد تومانی در
بازار سیاه ،گفت :هیچ فردی نباید چنین حقی داشته باشد
که وقتی بازنشسته شد یا زمانی که میخواهد از کار خارج
شود ،امکانی برای فروش مجوز داشته باشد .اگر کسی از
کسب و کاری خارج میشود باید فرد واجد شرایط دیگری
که حداقل صالحیت را دارد ورود پیدا کند .خرید و فروش
مجوز در بازار س��یاه کار زشتی است که در حقیقت یک
رانتی برای عدهای خاص به وجود آورده است.

بهب�ود محیط کس�ب و کار در ص�ورت تصویب طرح

مجلس

برگزاری آزمون صدور مجوزهای وکالت و سردفتری بر
اس��اس صالحیت علمی و زمان بندی مشخص موجب
خواهد ش��د تا ساختار مجوزدهی در بازار خدمات حقوقی
ای��ران به صورت قابل توجهی ارتقا یابد و انحصار و بازار
سیاهی که پیرامون برخی از مجوزهای مشاغل حرفهای
ایجاد ش��ده است ،رفع شود .موضوعی که در سند تحول
قضائی هم به آن اشاره شده و رفع انحصار هدف گذاری
شده است.در این بین الزم است تا برای شکستن انحصار
این مش��اغل ،طرح «تس��هیل برخی مجوزهای محیط
کسب و کار» عالوه بر کمیسیون جهش تولید در صحن
علن��ی مجلس هم به تصویب برس��د تا بلکه اجرای این
ط��رح بتواند با کاهش قیم��ت و افزایش کیفیت خدمات
حقوقی موجب بهبود محیط کسب و کار ایران شود.

عضو کمیسیون انرژی:

استفاده از میعانات گازی در نیروگاهها در زمستان امکانپذیر است

ش��ریعتی با اشاره به اینکه کمیسیون انرژی
پیش��نهاد اس��تفاده از میعان��ات گازی را به
عنوان س��وخت نیروگاهها داده است ،افزود:
واحده��ای مرکاپتانزدای��ی میعانات گازی
میتوانند تا دو ماه دیگر تکمیل ش��وند.مالک
ش��ریعتی در گفتگو با مهر با اشاره به بحث
تأمین س��وخت نیروگاهها در زمستان گفت:
بنا بر محاس��بات و روی کاغذ مشکالتی در
زمینه تأمین سوخت نیروگاهها وجود دارد که
هم به دلیل کاهش سوخترس��انی است و
هم به دلیل تأمین س��وخت گاز است که به

جهت محدودیتهای فروش و ذخیره سازی
میعانات گازی به چالش خورده اس��ت.عضو
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با
اشاره به اینکه در سالهای اخیر مصرف برق
و گاز بس��یار زیاد ش��ده و نیاز به تدبیر ویژه
دارد ،اف��زود :هماهنگی دو وزارتخانه نفت و
نیرو برای حل این معضل بسیار اهمیت دارد
تا بتوانیم از یک ماه پیک مصرف زمس��تان،
که امیدوار هس��تیم خیلی هم س��رد نباشد،
عبور کنیم.وی خاطرنش��ان کرد :کمیسیون
انرژی به وزیر نفت پیش��نهاد داد با توجه به

تجربهای که برای استفاده از میعانات گازی
برای س��وخت ترکیبی نیروگاهها وجود دارد،
مقدمات این کار فراهم شود.شریعتی با اشاره
ب��ه اینکه این امر نیاز ب��ه تکمیل واحدهای
مرکاپتان زدایی در نیروگاهها دارد ادامه داد:
برای بهرهبرداری از این واحدها نیاز به یک
همت جدی هست و طبق گزارشها باالی
 ۹۵درصد پیشرفت داش��ته و میتواند تا دو
ماه دیگر تکمیل ش��ود.وی گف��ت :قب ً
ال در
نیروگاه مپنا از میعانات گازی بعنوان سوخت
استفاده شده بود و مشکل فنی وجود نداشته

اس��ت و تنها به علت وجود مرکاپتان باالی
آن مش��کل آالیندگی هوا به همراه داش��ته
که آن هم با تکمیل و اس��تفاده از واحدهای
مرکاپتان زدایی قابلیت برطرف ش��دن دارد.
نماین��ده م��ردم ته��ران ،ری ،ش��میرانات،
اسالمش��هر و پردیس در مجلس ش��ورای
اسالمی افزود :با بهره بردن از میعانات گازی
بعنوان سوخت نیروگاهها در فصل زمستان،
دو چالش به طور همزمان حل خواهد ش��د.
ه��م س��وخت نیروگاهها تأمین میش��ود و
هم بحث ذخیره س��ازی میعانات گازی که

ب��ه مانعی برای تولید گاز تبدیل ش��ده حل
میشود.شریعتی در پایان تأکید کرد :در بلند
مدت و میان مدت نیز باید فناوری نیروگاهها
را ارتقا داد ،هم بر بحث صرفه جویی و بهینه
سازی مصرف توجه کرد و هم سوختهای
جایگزین را پیگیری کرد .اصل مس��أله این
اس��ت که باید مش��کل تأمین برق زمستان
و تابس��تان به طور دائمی رفع ش��ود که در
این راس��تا تکمیل نیروگاههای نیمه کاره و
احداث نیروگاههای تجدید پذیر اهمیت ویژه
ای دارد.

بورس کاال نبود مردم هنوز سیمان  ۱۰۰هزار تومانی میخریدند

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت :به
ج��رات میتوانم بگویم اگر س��یمان وارد بورس کاال
نش��ده بود هنوز هم مردم مجبور بودند سیمان 100
هزار تومانی خری��داری کنند و این خدمت بورس به
صنعت سیمان و رفاه مصرفکنندگان بود که توانست
این موضوع را ساماندهی کند و به آن نظم ببخشد و
آن را وارد مکانیسم درست و روشن کند .محمدعلی
دهقاندهن��وی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا
درباره اظهاراتی مبن��ی بر اینکه قیمت کاالهایی که
وارد بازار س��رمایه میش��وند ،باال م��یرود و جریان
واس��طهگری در بورس کاال حذف نشده است ،اظهار
داشت :سه عامل موثر افزایش قیمت در بورس کاال

یک کارشناس اقتصادی گفت :رسوب کاال
در بنادر و گم��رک ،مبین این حقیقت انکار
ناپذیر است که سازمانهای همجوار و درگیر
بح��ث واردات و مجوزها به وظایف خود به
طور کامل عمل نکرده و در تبادل اطالعات
کاالیی دچار نقصان هستند .امین دلیری در
گفتگو با تس��نیم ،با بی��ان اینکه ،طبق ماده
 34قانون امور گمرک��ی و تبصره ذیل ماده
مزبور مرجع تحویل گیرنده کاال مکلف است
در موقع تس��لیم قب��ض انبار،تاریخ متروکه

را بای��د مورد بررس��ی قرار دارد و ای��ن  3عامل باید
از افزای��ش قیمته��ا در بورس کاال جدا ش��وند.وی
ادامه داد:اول اینکه بخشی از رشد قیمتها به دلیل
رش��د نرخ تورم در طول سالهای گذشته است ،نرخ
ت��ورم بر قیم��ت انواع کاال در بورس اثر گذار اس��ت
و نمیتوان انتظار داش��ت قیمت کاال از س��ال  90تا
س��ال  1400در بورس کاال ثابت بماند ،باید به عامل
نرخ تورم توجه داش��ت و جدا از اینکه کاال در بورس
باشد یا نباش��د ،نرخ تورم تاثیر خود را بر قیمت انواع
کاال میگذارد.رییس س��ازمان بورس و اوراق بهادار
با اش��اره به عامل دیگر موث��ر در افزایش نرخ انواع
کاال در بورس گفت :عامل موثر دیگر ،قیمتگذاری

دس��توری اس��ت برخی از کاالهایی که وارد بورس
میش��وند از مکانس��یم قیمتگذاری دستوری خارج
شده و اگر یک قیمت ناعادالنهای توسط مرجع قیمت
گذاری تعیین شده باشد ،منجر به زیاندهی کارخانه
تولیدکننده میش��ود و همین موضوع سرمایهگذاری
در کش��ور را تهدید میکند .ضربهای که این موضوع
به اقتصاد وارد میآورد ،ضربه بس��یار مهلکی اس��ت.
دهقاندهن��وی اف��زود :بنابرای��ن اگر کاالی��ی را از
مکانس��یم قیمت گ��ذاری خارج کردهای��م و آن کاال
وارد بورس ش��د ه است ،قیمت جدید آن کاال ،قیمتی
اس��ت که در بورس کشف شده و نباید آن را افزایش
قیمت تلقی کنیم.وی عامل سوم را در افزایش قیمت

کاال عوامل غیرقاب��ل پیشبینی عنوان کرد و گفت:
عامل س��وم ،اثرگذاری عوامل پیشبینی نشده است
برای مثال وقتی س��یمان وارد بورس کاال ش��د پس
از آن قطعیه��ای ب��رق اتف��اق افت��اد و قطعی برق
باعث کاهش تولید و افزایش قیمت س��یمان در بازار
آزاد شد.رییس س��ازمان بورس تاکید کرد :به جرات
میتوانم بگویم اگر سیمان وارد بورس کاال نشده بود
هنوز هم مردم مجبور بودند سیمان  100هزار تومانی
خریداری کنند و این خدمت بورس به صنعت سیمان
و رفاه مصرفکنندگان بود که توانس��ت این موضوع
را س��اماندهی کند و به آن نظم ببخشد و آن را وارد
مکانیسم درست و روشن کند.

راهکار عبور فوری از چالش  ۳ساله رسوب کاال چیست؟

شدن کاال و اقدام برای فروش آن را با درج
مفادماده 24قانون امور گمری در ظهر قبض
انبار مش��خص نماید ،گف��ت :همانطور که
مالحظه می شود قانونگذار ،تکلیف کاالهای
واردات��ی را معلوم کرده اس��ت و هیچگونه
جای ش��ک ،ش��بهه ،تردید وتفسیری برای
س��ازمانهای ذیرب��ط مج��ری قان��ون باقی
نگذاشته است .اما چرا کاال در بنادر و گمرک
رسوب می کند و مشکل در کجا است؟ البته
باید اذعان نمود این مش��کل و نقیصه را در

عدم تبادل اطالعات کاالیی باید جس��تجو
کرد .سهل انگاری و تسامح تا پنهان کاری
عمدی اطالع��ات ،دلیل عدم اقدام به موقع
برای تعیین تکلیف کاال پس از ورود اس��ت.
مش��کلی که مس��ؤالن گمرک بارها اعالم
ک��رده اند « کاالی وارداتی چنانچه توس��ط
صاحب کاال اظهار نشود ،نمی توان فرآیند
ترخی��ص کاال را دنبال نم��ود « .به نظرمی
رس��د این موضوع نباید درقوانین گمرکی به
صراحت چنین قید ی را گذاش��ته باشد .این

موضوع بارها توسط مسؤلین گمرک عنوان
شده و اس��تناد کرده اند ،اگر فرض ًا این قید
هم در قانون گمرکی وجودداشته باشد ،یک
نقص بزرگ درقانون اس��ت که موجب فرار
صاحب کاال از ترخیص کاالی وارداتی می
ش��ود .این عمل به منزله ف��رار از ترخیص
قانونی کاالهای وارداتی اس��ت .سریع ًا باید
با اصالح موردی قان��ون گمرکی یا با طرح
در اولین جلس��ه هماهنگی اقتصادی سران
قوا تصمیم مقتضی اتخاذ ش��ود.وی افزود،

همانطورک��ه قب ً
ال اش��اره ش��د ،در گزارش
حس��ابرس دیوان محاسبات آمده است« ،به
رغم انقضای مهل��ت قانونی ،میلیون ها تن
کاال به ارزش  52،318،064میلیون ریال در
انبارها و محوطه تحوی��ل و نگهداری کاال
در بنادر مختلف کش��ور رسوب کرده است.
درحالی که وفق مواد قانونی ،س��ازمان بنادر
و امور کشتیرانی موظف بود نسبت به اعالم
فهرست کاالی منقضی شده و تحویل ان به
گمرک اقدام نماید.
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اخبار
با خنک شدن هوا برق قطع نمی شود

معاون هماهنگی و توزیع شرکت توانیر گفت:
از هفته آینده با خنک ش��دن هوا دیگر قطع
برق نخواهیم داش��ت ،تا به امروز هم جداول
احتمالی بوده اس��ت .غالمعلی رخشانی مهر
مع��اون هماهنگی و توزیع ش��رکت توانیر در
گفتوگو با باش��گاه خبرنگاران جوان ،گفت:
امس��ال با دو پدیده روبهرو بودیم ،نخس��ت
خشکس��الی خیلی ش��دید که طی آن شاهد
کاهش ذخیره آب نیروگاههای برق آبی کشور
به کمت��ر از نصف بودیم .به این ترتیب تولید
ح��دود چهار هزار مگاوات برق از محل منابع
برق آبی را از دس��ت میدهیم.او ادامه داد :از
طرف دیگر به دلیل گرمای ش��دید زودرس،
لوازم سرمایش��ی زودتر از موعد معمول وارد
مدار مص��رف ش��دند؛ و پدیده مش��کلزای
جدیدی که امس��ال با آن دس��ت و پنجه نرم
میکنیم ،مصرف ب��رق واحدهای غیر مجاز
استخراج ارز دیجیتال است.معاون هماهنگی
و توزیع شرکت توانیر با اشاره به انتشار جداول
خاموش��ی برق در کشور گفت :از هفته آینده
با خنک شدن هوا جداول خاموشی در کشور
حذف می ش��ود و دیگر قط��ع برق نخواهیم
داش��ت ،تا به امروز هم جداول احتمالی بوده
اس��ت .رخش��انی مهر در پایان بیان کرد :اما
ب��ه طور کلی در حال حاض��ر برنامهای برای
خاموش��ی برنامه ریزی شده در کشور نداریم
قطعیهای پراکنده که بعضا در تهران و برخی
نقاط کشور ش��اهدیم به دلیل مصرف باال و
افزایش بار ش��بکه است که روی شبکههای
توزیع و فوق توزیع تاثیر گذاش��ته و منجر به
خاموشیهای پراکنده میشود.
صنعت روانکاوها با مشکل تأمین
خوراک «لوبکات» مواجه است

ی��ک فع��ال صنع��ت روانکاوها با اش��اره به
مشکالت تأمین ماده اولیه تولید روغن موتور
گفت :استفاده از نفت سنتزی در پاالیشگاههای
کشور ،موجب کاهش تولید خوراک واحدهای
روغن س��ازی ش��ده اس��ت.به گزارش مهر،
محمدحس��ین رزاقی امروز در نشستی خبری
با اشاره به اینکه تأمین خوراک «لوبکات» به
عنوان ماده اولیه تولید روغن موتور با مشکل
مواجه بوده است ،گفت :مهمترین دلیل کمبود
خوراک لوبکات ،اس��تفاده از نفت سنتزی ،در
پاالیش��گاهها بوده است.وی با اشاره به اینکه
نفت س��نتزی ترکیبی از نفت خام و میعانات
گازی اس��ت ،افزود :اگرچه ب��ه دلیل افزایش
تولید گاز از پارس جنوبی ،میعانات گازی باید
به مصرف پاالیش��گاهها برسد اما خواسته ما
این است که نفت سنتزی به پاالیشگاههایی
تحویل شود که سهم کمتری در تولید لوبکات
دارن��د و یا پاالیش��گاههای تبری��ز و آبادان،
لوبکات بیش��تری تولید کنند.وی گفت :طبق
آمار بورس کاال حجم لوبکات پاالیشگاههای
تهران و اصفه��ان  ۱۳۰هزار تن (نزدیک ۳۰
درص��د) کاهش یافته که رق��م قابل توجهی
است.رزاقی افزود :محصول جدید ما از سوی
خودروسازی بنز تائید شده است و همزمان در
حال مذاکره با س��ه خودروساز بزرگ هستیم
ت��ا مجموعه تاییدیهه��ا را افزایش دهیم.وی
با اش��اره به اینکه تاییدیه خودروسازان بزرگ
عالوه بر فرموالس��یون ،فرآیند تولید و بسته
بندی را نی��ز در نظر میگیرد ،گفت :عملکرد
روغ��ن موتور نی��ز با توجه ب��ه ویژگی موتور
باید تأیید ش��ود و روغن موتور مگلوب فراتر
از اس��تانداردهای ای پی آی جهانی اس��ت و
اتفاق بزرگی را در صنعت روغن موتور کشور
رقم زده است.
قیمت گاز اروپا یک بار دیگر رکورد
شکنی کرد

دادههای تجاری جدید نش��ان میدهد قیمت
گاز اروپا ب��ه رکورد تاریخی جدیدی دس��ت
یافته و از  ۷۳۰دالر برای هر هزار متر مکعب
باالتر رفته اس��ت.به گزارش مه��ر به نقل از
سیانبیس��ی ،دادههای تجاری جدید نشان
میدهد قیم��ت گاز اروپا به رک��ورد تاریخی
جدیدی دس��ت یافته و از  ۷۳۰دالر برای هر
هزار متر مکعب باالتر رفته است.به این ترتیب
قیم��ت گاز حاال  ۵برابر قیم��ت آن در ۲۰۲۰
است .طبق دادههای شاخص تیتیاف هلند،
قیمت پیشخرید هر هزار متر مکعب گاز برای
تحویل در ماه اکتبر در معامالت دیشب اروپا
از  ۷۱۳.۱۰دالر ت��ا  ۷۳۰.۱۰دالر جهش کرد.
رک��ورد قبلی قیمت گاز اروپا در معامالت روز
جمعه با رسیدن قیمت هر  ۱۰۰۰متر مکعب
آن به  ۷۱۰دالر ثبت شده بود.برای خانوارهای
اروپایی این به معنای آن است که قیمت هر
مگاوات ساعت انرژی آنها به  ۶۰دالر رسیده
است که این  ۵برابر سال گذشته است.

