اخبار
رفع انحصار محیط کسب و کار
نیازمند همکاری همه وزارتخانهها

کارش��ناس اقتصادی گفت :رفع انحصارات
محی��ط کس��ب و کار و اس��تراتژی صنعتی
موضوعی است که همه وزارتخانهها باید آن
را پیگیری کنند .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،افضلی کارشناس اقتصادی در رابطه
با خصوصی س��ازی و ناموفق بودن آن بیان
کرد :سه ضلع برای این موضوع وجود دارد.
باید برای موضوع ش��کل گیری آزاد سازی
در کن��ار تنظیم گری انحصار کس��ب و کار
در این قس��مت به آن فکر کنیم.او افزود :به
بیان دیگر میتوان گفت که باید اصل  ۴۴در
نظر گرفته شود و در کنار اینها نیز میتوان
موض��وع اقتصاد کالن را بیان کرد که پیش
نیازه��ا و هم نیازها نام دارد.این کارش��ناس
اقتصادی در ادامه افزود :ضلع دیگر پشتیبانی
و نظارت از یک سیاست است ،اگر سیاستی
در س��طوح کالن ب��رای آن تصمیم گیری
شود ،انتظار می رود که پشتیبانی و نظارت از
آن سیاس��ت نیز ادامه پیدا کند .بخش دیگر
فناوری انتقال بنگاه است قسمتی که بر آن
خیلی تمرکز باید شود این بخش است .البته
این فناوری به دو بخش تقس��یم میش��ود.
افضل��ی در ادامه اظهار کرد :یک بخش زیر
بنای��ی که قوانین و مقررات اس��ت و بخش
دیگر نحوه اجرا است .بیشتر تمرکز بر روی
نحوه اجرا و فناوری انتقال بنگاه بوده است.
سوالی که اینجا ایجاد میشود این است که
آیا در فناوری بنگاه قوی بوده ایم؟ پاسخ خیر
است.او در ادامه اظهار کرد :این سه ضلع بیان
شده باید در کنار هم باشند تا بتوانیم به یک
موفقیت در اجرای سیاس��تهای کلی اصل
 ۴۴برس��یم.افضلی بیان کرد :وزارت اقتصاد
و آقای خاندوزی بخش مهمی از این فرایند
به وی��ژه در بخش انتقال فن��اوری و بنگاه
هستند ،اما یک سری ضعفهای در قسمت
قوانین و مقررات دیده شده است ،مانند نگاه
درآم��دی ،عدم آماده س��ازی بنگاهها ،گروه
بندیه��ا و روش واگذاریها که انتظار می
رود الیح��های در وزارت اقتصاد تهیه ش��ود
تا بتواند ضعفهای قانونی را پوش��ش دهد
که کامال تحت نظارت وزارت اقتصاد است،
اما کافی نیست ،زیرا تکالیف وجود دارند که
تنها در دس��ت وزارت اقتصاد نیست و همه
مسئوالن در آن دخیل هستند.
نرخ تورم مرداد به ۴۵.۲درصد رسید

مرک��ز آمار اعالم کرد نرخ تورم کل کش��ور
در مردادم��اه  ۱۴۰۰به ۴۵.۲درصد رس��ید.
به گ��زارش تس��نیم ،در تازهتری��ن گزارش
مرک��ز آمار ایران که درباره ش��اخص قیمت
مصرفکننده منتشر ش��ده است ،نرخ تورم
کل کش��ور در مردادم��اه  1400ب��ه 45،2
درصد رسیده است که در دهکهای مختلف
هزین��های در ب��ازه  44.6درصد برای دهک
شش��م تا  50درصد برای دهک دهم نوسان
دارد.مح��دوده تغیی��رات ت��ورم دوازدهماهه
در گ��روه عمده «خوراکیها ،آش��امیدنیها
و دخانیات» بی��ن  54.8درصد برای دهک
دهم تا  59.3درصد برای دهک دوم اس��ت،
همچنین اطالع مذکور در مورد گروه عمده
«کاالهای غیرخوراکی و خدمات» بین 33.3
درصد برای دهک اول تا  48.8درصد برای
دهک دهم اس��ت.بر اساس اعداد مربوط به
تورم می��ان دهکهای مختل��ف هزینهای،
فاصل��ه تورمی دهکها در ای��ن ماه به 5،4
درصد رس��ید که نس��بت به م��اه قبل (6،2
درصد)  0،8واحد درصد کاهش داشته است.
صادرات برق در كمترين ميزان ممكن
قرار دارد

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران
گف��ت :همو اره اولوی��ت اصلی صنعت برق
تامین نیاز داخلی و مصرف برق مش��ترکان
در داخل کش��ور اس��ت .به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،مصطفی رجبی مش��هدی
مديرعام��ل ش��ركت مديريت ش��بكه برق
ايران و س��خنگوی صنعت برق با اشاره به
برخی اخبار منتشر شده در خصوص افزایش
ص��ادرات برق به پاکس��تان گف��ت :همواره
در تم��ام گفتوگوها با رس��انهها ،مذاکرات
و قراردادها تاکید ش��ده اس��ت ک��ه اولویت
اصلی تامین نیاز مش��ترکان در داخل کشور
اس��ت.رجبی مش��هدی ادامه داد :در گفت و
گوی اخیر نیز تاکید شد که زیرساخت الزم
(خط انتقال برق) برای صادرات برق به بندر
گوادر پاکستان در خاک ایران وجود دارد ،اما
طرف مقابل همچنان زیرس��اختی که بتواند
افزایش واردات برق را از ایران داش��ته باشد،
احداث نکرده است و حتی در صورت احداث
زیرس��اختهای الزم در خاک پاکستان نیز
اولویت با تامین نیاز داخلی و سپس صادرات
است.سخنگوی صنعت برق گفت :از ابتدای
امسال نیز ،چون کشور دچار محدودیتهای
در تامین برق شده اس��ت ،صادرات برق به
تمام کش��ورهایی که با آنها قرارداد داشته
ایم متوقف شده یا در کمترین میزان ممکن
(نزدیک به صفر) کاهش یافته است.

خان��دوزی گفت :اجرای عدال��ت مالیاتی،
اب��زار و قوانی��ن الزم را دارد که بررس��ی
این قوانین در مجلس آغاز ش��ده اس��ت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،طبق
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس که در
س��ال  98بر پایه اطالعات س��ال ۱۳۹۷
محاس��به و منتش��ر شده اس��ت .مجموع
یارانهه��ای پنهان در اقتص��اد ایران ۵۹۳
هزار میلیارد تومان در س��ال ارزیابی شده
است؛ در مش��روح این گزارش آمده است

اجرای عدالت مالیاتی از اولویت های وزارت اقتصاد است
که ،دهک دهم جامعه یعنی ثروتمندترین
قش��ر ،به ازای هر نفر بیش از  ۲۱میلیون
تومان از یارانههای پنهان س��هم میبرند.
این در حالی اس��ت که سهم ضعیفترین
قش��ر اقتصادی ،یعنی ده��ک اول جامعه
فقط س��ه میلیون تومان است .تفسیر این
آمار نشان دهنده آن است که ثروتمندانی
که حتی به ای��ن یارانهها نیازی ندارند۷ ،
برابر قشر ضعیف از آنها بهرهمند هستند.
گفتنی است ،یارانه های پنهانی به معنای

تخفیف و ارزان فروش��ی یکسان به همه
افراد جامعه بر روی کاالی اساسی ،سوخت
و انرژی است.همچنین محمدباقر قالیباف،
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی در آذرماه
س��ال  ۹۹در گفتوگویی تلویزیونی ،رقم
یارانههای پنهان در اقتصاد ایران را به نقل
از محمدباقر نوبخت ،رئیس سازمان برنامه
و بودج��ه  ۱۴۰۰هزار میلیارد تومان اعالم
کرد.برنامه وزارت اقتصاد و موضع احسان
خاندوزی وزیر جدید اقتصاد را در قبال این

معضل اقتصادی جویا شدیم؛ که در پاسخ
به باش��گاه خبرنگاران ج��وان اظهار کرد:
اج��رای عدالت مالیاتی ابزار و قوانین الزم
را دارد ک��ه در مجلس ب��ا طراحی قوانین
مرتبط آغاز ش��ده ،اما اج��رای آن زمان بر
اس��ت .همچنین پیگیری ای��ن موضوع از
اولویتهای وزارت اقتصاد اس��ت.الزم به
ذکر اس��ت ،در خصوص لزوم اصالح این
معضل اقتصادی ،دو س��ال قبل در س��ال
 ۹۸باش��گاه خبرنگاران جوان مصاحبهای

با احس��ان خاندوزی به عنوان کارشناس
اقتص��ادی انجام داد ک��ه در آن مصاحبه،
وزیر فعلی اقتصاد برای حل این مش��کل
راهکاری را ارائه داد.
خاندوزی گفت :باید برای طبقات پایینتر
با قیمتهای بس��یار ترجیحی و تخفیفی
و ب��رای طبق��ات باالتر درآم��دی ،قیمت
کااله��ای یاران��های از جمله س��وخت و
انرژی را باالتر و با قیمت واقعی آن اعمال
و محاسبه کرد.
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اخبار
بورس تهران معامالت را با ۲۳۰۰
واحد افت به پایان رساند

بحراننمایی در آب؛ ابزار سهمگیری از صندوق توسعه ملی

دور باطل انتقال آب به مناطق مرکزی

کارشناس سیاستگذاری آب با بیان اینکه طرحهای انتقال
آب دریا به فالت مرکزی موجب کشش جمعیت و افزایش
تقاضا میش��ود ،گفت :دور باطل تأمین آب این مناطق و
افزایش سریع تقاضا همواره ادامه دارد.حمید سینیساز در
گفتگو با خبرنگار مه��ر در مورد برنامه اعالمی وزیر نیرو
مبنی بر انتقال آب دریا به فالت مرکزی گفت :علیرغم
اینک��ه انتقال آب ،چه از آبهای ش��یرین و چه از طریق
دری��ا ،در کوتاه مدت موجب کاهش تنش آبی میش��ود
ول��ی در بلندمدت انجام ای��ن پروژهها موجب مهاجرت و
با س��رعت زیاد موجب افزایش تقاضا در مقصد میشود.
این کارش��ناس افزود :این افزایش تقاضای کاذب موجب
میشود محاسبات مس��ئولینی که اقدام به تعریف پروژه
انتقال کرده بودند ،اشتباه از آب در بیاید چون با هر انتقال
آب ،یک اقتصاد جدیدی شکل میگیرد و جمعیتی به امید
سهم پیدا کردن از اشتغال و اقتصاد جدید ،مهاجرت کرده
و بارگذاری این جمعیت جدید در فالت خش��ک مرکزی
کشور ،موجب ایجاد نیاز آبی جدید خواهد شد و در حقیقت
یک دور باطل است.
از آب دریا در نوار س�احلی اس�تفاده شود تا مهاجرت

احتمالی هم به نوار ساحلی باشد

وی افزود :ما اگر بخواهیم از ظرفیت آب دریا استفاده کنیم،
که باید هم اس��تفاده شود و بس��یاری از کشورهای دنیا و
منطقه به این س��مت رفتهاند ،واجبتر است که در همان
نوار س��احلی از آب دریا اس��تفاده کنیم تا او ًال نیاز کنونی
مردم محروم آن مناطق تأمین شود و ثانی ًا اگر هم کشش
مهاجرتی و جمعیتی قرار اس��ت در کشور شکل بگیرد ،به
سمت سواحل باشد نه به سمت فالت خشک مرکز کشور.
سینیس��از گفت :مادامی که ما ب��ه این پروژههای انتقال
آب دامن میزنیم ،منوی��ات مقام معظم رهبری مبنی بر
توسعه سواحل مکران و سایر مناطق ساحلی کشور محقق
نخواهد شد.این کارشناس حکمرانی آب با اشاره به اینکه

نجومی از قبیل همین انتقال آبها و برخی سازههای آبی
که صرف ًا منافع شرکتهای پیمانکاری در بخش آب را به
خوبی تأمین میکند ،به س��رعت روی میز تصمیمگیری
مسئوالن قرار میگیرد و متأسفانه اغلب هم بیچون و چرا
مصوب میشود ،پروژههایی که اغلب وابسته به برداشت
از صندوق توس��عه ملی است .به نظر میآید بحراننمایی
در بخش آب کشور به ابزاری برای سهمگیری از صندوق
توسعه ملی تبدیل شده است.
آمار شفافی در حوزه آب وجود ندارد


عدال��ت اجتماعی اینگونه حکم میکند که اولویت تأمین
آب ش��یرین از دریا با ساحلنشینان باشد ،افزود :به خاطر
سیاستهای اشتباه انتقال آب در گذشته ،اکنون متأسفانه
جمعی��ت چندانی در نوار س��احلی جنوب کش��ور زندگی
نمیکنن��د .اما آی��ا وزارت نیرو میتوان��د ادعا کند همین
جمعیت کمی که در سواحل ساکن هستند ،از آب شیرین
و مستمر بهرهمند شدهاند؟

 نقش تعارض منافع در شکلگیری طرحهای انتقال

آب

وی با تأکید بر اینکه این سرمایههای سنگین پروژههای
انتقال آب مثل ّ
مسکنهایی با تسکین موقت اما همراه با
عوارض بعدی باال هستند ،افزود :در دنیا پرجمعیتترین و
پر رونقترین شهرها سواحل و بنادر هستند در صورتی که
ما آب را پمپاژ میکنیم به مناطق خشک مرکزی تا آنجا را
توسعه بدهیم .حال آنکه در نوار ساحلی کشور ،مزیتهای
انرژی و دسترس��یهای ترانزیتی ب��ه مراتب بهتری نیز

نسبت به مناطق خشک مرکزی وجود دارد.سینیساز در
پاسخ به این سوال که نقش تعارض منافع در شکلگیری
این تصمیمات چگونه اس��ت ،پاسخ داد :به نظر بنده نظام
حکمرانی ما تا حدی شبیه نظام سالمت است ،بدین معنا
ک��ه هرچه در آنجا اوضاع یک بیم��اری حادتر و وخیمتر
شود عدهای سود بیشتری میبرند و در حکمرانی آب هم
هرچه اوضاع آب ،بحرانیتر ش��ود راهکارهای پرخرجتر و
تصمیمات غیرکارشناسیتر ،راحتتر پذیرفته میشود.

بحراننمای�ی در آب؛ اب�زار س�همگیری از صن�دوق

توسعه ملی

وی با اش��اره ب��ه اینکه برخی پیمان��کاران در بهرهمندی
از ای��ن بودجههای کالن س��هیم هس��تند گفت :برخی
پروژههایی که تعریف میش��ود در شرایط غیربحرانی به
هیچ وجه توجیه اقتص��ادی ندارد و با مبلغ خیلی کمتر از
آنه��ا میتوان مش��کالت کمبود آب را برط��رف کرد .اما
همین که اوضاع بحرانی جلوه داده میش��ود ،پروژههای

این کارش��ناس در ادامه با اشاره به اینکه تاکنون شفافیت
در حوزه آب تبدیل به یک ش��عار کلی ش��ده گفت :ما در
ابتداییترین مراحل ش��فافیت ،یعنی شفافیت در آمار پایه
نظیر میزان بارش در یک منطقه هم مشکل داریم و آمار
برخی مراجع و دس��تگاهها بعض ًا با هم هماهنگ نیست!
بعضی از آمار توس��ط سازمانها قب ً
ال ارائه عمومی میشد
و اآلن فقط به مس��ئولین ارائه میشود و بعضی آمار هم
ال قب ً
ال وجود ندارد.وی افزود :مث ً
ک ً
ال در تارنمای ش��رکت
مدیریت منابع آب ایران ،آمار فنی سدها نظیر سال ساخت،
حجم مخزن ،نام پیمانکار و لوکیشن سدها وجود داشت،
اما االن دسترسی عمومی آن برداشته شده؛ حال چه رسد
ب��ه اینکه بخواهید برخط بدانید چقدر س��دها آب دارند و
نحوه تعیین حقآبهها چگونه است.سینی ساز گفت :طبق
قانون دسترسی آزاد به اطالعات که مصوب مجلس است،
بنا ش��د برخی از این اطالعات در اختیار عموم قرار بگیرد
که وبسایت مخصوص آن پس از گرفتن اطالعات بسیار،
آمار مفیدی در اختیار مخاطب قرار نمیدهد.وی گفت :در
بحث شفافیت بایستی شأن تصدیگری وزارت نیرو از بین
برود و ساختاری بوجود بیاید که چگونگی تعریف پروژهها
و تصویب مصوبههای ش��ورای عالی آب که دبیرخانهاش
با وزارت نیرو است و تخصیصها و این قبیل مسائل که
هیچگاه دلیل آن فهمیده نمیشود ،شفاف شود.

میتوانیم با قطر مگاپروژه تعریف کنیم

رئی��س اتاق بازرگانی ایران و قطر با اش��اره
به لزوم بازنگری در سیاس��ت های تجاری
با کش��ورهای همس��ایه گفت :برای توسعه
روابط باید مگا پ��روژه تعریف کنیم که این
مستلزم تعریف منافع مشترک است .عدنان
موسی پور در گفت و گو با مهر اظهار داشت:
متأسفانه سطح روابط اقتصادی ایران و قطر
در حد روابط سیاس��ی دو کش��ور نیس��ت.
ص��ادرات ما به این کش��ور بس��یار ضعیف
است و از س��وی دیگر از ظرفیتهای قطر
برای تعریف منافع مش��ترک استفاده نکرده
ایم.وی افزود :قطر کش��وری س��رمایه گذار
اس��ت و برای توس��عه روابط میان دو کشور

لزوم بازنگری در سیاستهای تجاری با همسایگان

باید مگا پروژه تعریف کنیم که این مس��اله
نی��از ب��ه تعریف مناف��ع مش��ترک دارد .در
صورت تعریف منافع مش��ترک بس��یاری از
اختالفات از بین میرود؛ حتی این ش��کلی
از رقابت که در میادین مش��ترک نفت و گاز
هم به وجود آمده از بین میرود و دو کش��ور
تبدیل به همکار میشوند.موس��ی پور گفت:
هدف ما از توس��عه رواب��ط اقتصادی با قطر
نبای��د فق��ط افزایش صادرات باش��د چراکه
نگاه صرف ًا صادراتی یک اس��تراتژی پر ایراد
و غلط است که نتیجهای نیز نخواهد داشت.
نگاهمان به قطر نباید مثل عراق باشد .قطر
یک کش��ور س��رمایه گذار در تمام دنیاست

عضو کمیس��یون اقتص��ادی مجلس گف��ت؛ افزایش
سرس��ام آور و جه��ش قیمت��ی کاالهای اساس��ی در
ماههای اخیر نش��ان میدهد که سیاست ارز ترجیحی
دارای مش��کل اساسی است .به گزارش مهر ،سیاست
ارزی دولته��ا به دلیل اثر آن ب��ر همه ارکان اقتصاد
یکی از مهمترین سیاستهای حکمرانی دولتها تلقی
میشود و پالسهای متنوعی را به بازیگران اقتصادی
ارسال میکند .سیاست ارزی در ابتدای دولت دوازدهم
و پس از افزایش ش��دید نقدینگی بدون توجه به رشد
تولی��د ،تغییر کرد و ب��ه جای ارز ت��ک نرخی ،دولت
تصمی��م به ایج��اد بازارهای مختل��ف ارزی گرفت و
ارز چند نرخی و سیاس��ت ارز ترجیحی را پیادهس��ازی
کرد .این سیاس��ت غلط ارزی پ��س از هدررفت منابع
مالی فراوان ،ح��اال تنها به چند کاالی خاص محدود
ش��ده اس��ت و برای تولیدکنن��دگان ای��ن کاالها نیز
مش��کالت فراوانی ایج��اد کرده اس��ت .ارز ترجیحی

و پروژههای زیادی در کش��ورهای مختلف
دارد.موس��ی پور اف��زود :باید از ظرفیتهای
این کش��ور اس��تفاده کنیم که این هم کار
دولت است؛ دولت س��یزدهم اگر میخواهد
به بازارهای کشورهای همسایه دست یابد و
روابط اقتصادی مستحکم و بلندمدت داشته
باش��د باید ش��روع به تعریف مگاپروژه کند.
مگاپ��روژه منجر به تقویت ح��وزه صادرات
هم میشود.
با قطر میت��وان اهداف چند س��اله تعریف
کرد
رئیس اتاق مشترک ایران و قطر تاکید کرد:
نوع روابط اقتصادی در قطر به شکلی است

که میتوان با این کشور راهبردها و اهداف
چند س��اله تعریف کرد ،مش��ابه کاری که با
چین و روس��یه کردیم .منتهی نیاز به برنامه
ریزی و سیاست گذاری دقیق و حساب شده
دارد.وی تصریح کرد :متأسفانه در حال کشور
در شرایط بی ثباتی اقتصادی و مختل بودن
روابط بانکی قرار دارد و این موضوع به دلیل
اینکه امنیت اقتصادی تجار را نشانه میرود
موجب شده تمایل س��رمایه گذاران خارجی
به ای��ران کاهش یابد و ای��ن موضوع فقط
مختص سرمایه گذاران قطری نیست .حتی
س��رمایه گذاران ایرانی نیز امنیت مناس��بی
ندارند.موسی پور گفت :از دولت میخواهیم

ارز ترجیحی؛ بالی جان معیشت و اشتغال مردم
عم ً
ال به پاش��نه آش��یل تولید تبدیل ش��ده است .این
سیاس��ت ارزی غلط نه تنها تورم را کنترل نکرد بلکه
عاملی برای تحمیل تورمهای بیشتر بر مردم نیز شد.
محسن علیزاده ،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در
گفتگو با خبرنگار مهر درمورد نحوه آسیب رسانی این
سیاس��ت به بخشهای مختلف اقتصاد و تولید گفت:
در سال گذش��ته ،مجلس به دلیل مفاسد و رانتهای
بیش��ماری که ارز  ۴۲۰۰تومانی ایج��اد کرده بود ،با
تعیین ردیف بودجه برای آن در س��ال  ۱۴۰۰مخالفت
کرد؛ اما فضاسازیها و فش��ار دولت ،نهایت ًا سبب شد
مخالفت ما به نتیجه نرس��د و این بس��تر رانت باز هم
ادامه داشته باش��د.وی به شکست سیاست تخصیص
ارز  ۴۲۰۰تومانی اش��اره کرد و اف��زود :تخصیص ارز
 ۴۲۰۰تومان��ی ب��رای ای��ن بود که تثبی��ت قیمت در
کااله��ای ضروری و مصرفی مهم ب��رای مردم مانند
م��واد پروتئینی و لبنیات (با پرداخ��ت ارز ترجیحی به

نهادهه��ای دامی) برقرار ش��ود؛ به ط��ور مثال ،قیمت
هر کیلو مرغ با وج��ود پرداخت کامل ارز ترجیحی ،از
مرز  ۳۰هزار تومان گذش��ته است .این سیاست ارزی
شکس��ت خورده است و قیمت بس��یاری از کاالهای
مشمول ارز  ۴۲۰۰تومانی ،با افزایش جدی روبرو شده
اس��ت.وی تاکید کرد :دولت س��یزدهم باید راهکاری
جایگزین برای این سیاس��ت شکستخورده در پیش
گیرد.علی��زاده با بی��ان اینک��ه «ارز  ۴۲۰۰تومانی به
هدف خود نرسید» تصریح کرد :افزایش سرسام آور و
جهش قیمتی کاالهای اساسی در ماههای اخیر نشان
میدهد که این سیاس��ت ارزی دارای مشکل اساسی
اس��ت .حاصل این سیاس��ت فقط تخصیص ارز ارزان
قیمت به عدهای خاص بود که به طرق مختلف مانند
فروش کاالهای اساس��ی با ن��رخ نیمایی یا عرضه ارز
دولتی به بازار آزاد ،توانستند سودهای کالنی به جیب
بزنند .به موج��ب این اتفاق��ات ،مصرفکننده واقعی

ش��رایط الزم برای ایجاد ثبات اقتصادی که
زمینه س��از انجام سرمایه گذاریهای جدید
است را فراهم کند .دولت اگر به دنبال ورود
به بازار کش��ورهای منطقه و همسایه است
باید مدنظر داشته باشد که در صورت بهبود
وضعیت اقتص��ادی کش��ور و روابط بانکی
میتواند به این مهم دس��ت یابد.وی تاکید
کرد :در حال حاضر اصلی ترین مش��کل ما
در توس��عه روابط با کش��ورهای همسایه به
ویژه قطر که کشوری س��رمایه گذار است،
مربوط به مش��کالت سیس��تم بانکی ،عدم
تعریف منافع مش��ترک و ب��ی ثباتی اقتصاد
کشور است.

هرگ��ز نتوانس��ت طعم یاران��ه ای که ب��ه این کاالها
تعلق میگیرد را بچشد .متأسفانه تولیدکنندگان نیز از
سیاست ارزی غلط ،ضربات جبرانناپذیری خورده اند.
عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد :از دیگر مشکالتی
که ارز  ۴۲۰۰تومانی به بار آورد؛ موضوع «بازصادرات»
اس��ت .برخی از س��ودجویان این حوزه ،با وارد کردن
کاالیی مانند شکر با ارز دولتی ،بخشی از آن را تبدیل
به نبات و فرآوردههای این چنینی کرده و آن را با نرخ
دالر آزاد به دیگر کش��ورها صادر کردن��د .این اتفاق،
کمبود ش��کر در کش��ور را در پی داش��ت و رفته رفته
قیمت ش��کر افزایش یافت و معیش��ت مردم به خطر
افتاد.علی��زاده درباره راهکار بهرهمند ک��ردن مردم از
یارانه دولتی اظهار داشت :واقعیت این است که ما باید
ب��ه جای تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی به واردات برخی
اقالممحدود ،یارانه ناشی از فروش ارز به نرخ نیمایی را
به مصرف کننده نهایی یعنی مردم پرداخت کنیم.

ماینرها عامل اصلی رشد غیرمتعارف مصرف برق در کشور هستند

نتایج بررسیهای شرکت توانیر نشان میدهد
رش��د مص��رف ب��رق در این س��الها بیش از
پیشبینیها بوده و این رکورد بیسابقه ناشی
از افزای��ش اس��تخراج غیرمج��از رمزارزها و
فعالیت ماینرها است.به گزارش مهر به نقل از
توانیر ،بر اساس مطالعهای که با عنوان «فراتر
از بحران خاموش��ی» انجام ش��د و نتایج آن
در اختیار مس��ئولین قرار داده شد ،نشان داده
شد که رکورد بیس��ابقه و  ۲۰درصدی رشد
مصرف برق در س��ال جاری ،با هیچکدام از

اصول برنامهریزی و طراحی شبکههای برق
س��ازگار نبوده است و این میزان رشد حداکثر
در طول  ۵سال قابل تصور بود.در این بررسی
ضمن اش��اره به عوامل افزایش زودهنگام و
ش��دید دمای هوا تا  ۵درج��ه و در مدار قرار
گرفتن زودهنگام سیستمهای سرمایشی ،راه
اندازی زودهنگام چاههای کشاورزی به دلیل
کاهش بارشها و روانابهای سطحی و رشد
تولید و افزایش مصرف برق صنایع بزرگ به
عامل کمتر شناختهشده اس��تفاده فزاینده از

ماینرها و تجهیزات استخراج رمزارز به عنوان
یکی از عوامل اصلی این رکورد بیسابقه اشاره
کرده اس��ت.در واقع میزان رشد مصرف برق
س��االنه گروههای تجاری ،خانگی و صنعتی
مش��خص و قابل پیشیبینی است و هرگونه
رش��د خارج از این مصارف ،غیرمتعارف تلقی
میش��ود.یکی از راههای سنجش این میزان
غیرمتعارف مقایسه میان زمانهایی با کمترین
بار است .به عنوان مثال مقایسه میان مصرف
برق س��اعات  ۲تا  ۵بام��داد ،که خنکترین

س��اعات شبانهروز حساب میش��ود ،نشان از
افزایش  ۱۰تا  ۲۰درصدی مصرف برق سال
 ۱۴۰۰در مقایسه با س��ال  ۹۸دارد.بر اساس
آنچه در این مطالعه به آن اش��اره ش��ده ،این
میزان رشد نمیتواند به بخشهای خانگی و
تجاری که در آن ساعات شبانه روز کمترین
می��زان مصرف را دارند ی��ا حتی صنعتی که
مصرف آن به صورت لحظهای رصد میشود،
مرتبط باشد و این مصرف تنها میتواند متعلق
به تولید رمزارزها باشد که بدون وابستگی به

ساعات خاص حتی در نیمه شب نیز مصرف
برق آنها ادام��ه دارد.این بررس��ی همچنین
تأکید میکند که میزان متوس��ط خاموشیها
در روزه��ای محدودی از ماههای گرم س��ال
جاری ،نزدیک به  ۲۰۰۰مگاوات بوده اس��ت
که معادل مصرف برق برآوردی دستگاههای
اس��تخراج رمز ارزها است و چنانچه در سال
جاری طبق پیشبینیها رش��د مصرف برق
اتفاق میافت��اد محدودیته��ای کمتری بر
بخش خانگی و صنعتی اعمال میشد.

بورس تهران معامالت را با افت ۲هزار و ۳۵۵
واحد ش��اخص به پایان رساند و شاخص کل
روی یک میلی��ون و  ۵۷۳هزار و  ۴۰۶واحد
ایستاد .به گزارش خبرنگار مهر ،بورس تهران
که معامالت را از همان ساعات اولیه با روند
نزول��ی آغاز کرده بود ،با ت��داوم این روند ،در
پای��ان معامالت با ثب��ت  ۲هزار و  ۳۵۵واحد
اف��ت روی یک میلی��ون و  ۵۷۳هزار و ۴۰۶
واحد ایستاد.ش��اخص کل هم��وزن نیز با ۸
واحد رش��د به  ۴۶۷هزار و  ۵۱۵واحد رسید.
در معام�لات امروز بورس ته��ران ،کگل و
فارس بیش��ترین تأثیر منفی و میدکو ،فوالد،
فخور ،فملی و پارسان بیشترین تأثیر مثبت را
بر شاخص کل داشتند.شاخص کل فرابورس
هم در معامالت امروز با  ۷۲واحد رشد به ۲۲
هزار و  ۸۰۳واحد رسید.
الیحه جامع آب
به مجلس ارائه میشود

وزیر نیرو از شناس��ایی روان آبهای گسترده
در اعم��اق  ۲۰۰۰تا  ۳۰۰۰متری در ش��رق
ایران خبر داد و گفت :می توانیم از منابع آب
ژرف اس��تفاده کنیم؛ همچنین استفاده از آب
دریا به منظور متنوع س��ازی منابع تأمین آب
در دس��تور کار است .به گزارش تسنیم ،علی
اکبر محرابیان ،وزیر نیرو در گفت وگوی ویژه
خبری اظهار داشت :علی رغم منابع و مخازن
عظیم آب در خوزس��تان ،مردم این اس��تان
برای تأمین آب ش��رب و همچنین دسترسی
به خدمات شبکه فاضالب گالیهمند هستند؛
با اینکه در این اس��تان س��رمایه گذاریها و
اقدامات عظیمی برای تأمین آب انجام شده،
ام��ا هنوز برخ��ی زنجیرههای ای��ن اقدامات
تکمی��ل نش��ده اس��ت.وی اف��زود :بازدید از
مجموعه تصفیه خانه و شبکه انتقال فاضالب
اه��واز به عنوان اولین اقدام رئیس جمهور در
سفر به استان خوزستان بود ،از آنجا که ارتفاع
آبهای تحت االرضی در این استان باالست،
امکان جذب فاضالب در زمین وجود ندارد و
احداث شبکه فاضالب برای چنین شهرهایی
بس��یار ضروری است.محرابیان با بیان اینکه
«ط��ی حضور دولته��ای گذش��ته ،احداث
شبکه فاضالب در اهواز کلید خورد و به اتمام
رسید” ،گفت :شهر اهواز یک شبکه فاضالب
بسیار قدیمی دارد که در برخی نقاط ریزشی
است و اتصاالت این شبکه هم کامل نیست،
طی قراردادی قرارگاه خاتم متعهد شد تا ظرف
مدت  36ماه این شبکه را بازسازی و تکمیل
نماید ،آقای رئیس��ی هم در بازدید از اس��تان
خوزس��تان دس��تور داد اعتبارات الزم جهت
اجرای این پروژه تزریق ش��ود.وی ادامه داد:
دومین مالحظه ایشان این بود که مدت زمان
اجرای طرح باید کوتاه شود و ظرف مدت 24
ماه و حتی کمتر باید این طرح تکمیل گردد
که پس از بررسیهای کارشناسی؛ نتیجه به
دولت اعالم میش��ود و نتیج��ه نهایی را به
مردم خوزستان اعالم خواهیم کرد.
ثبات اصلیترین نیاز اقتصاد ایران است

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به افزایش
 ۳ه��زار تومانی نرخ دالر طی یک ماه ،تاکید
کرد که اصلیترین نیاز اقتصاد کش��ور ثبات
اس��ت.به گزارش مهر ،مس��عود خوانس��اری
رئیس اتاق بازرگانی تهران در توئیتی نوشت:
قیمت دالر در یک ماه گذش��ته حدود  ۳هزار
توم��ان افزایش یافته .تنها خبرهای خوش از
شروع دیپلماسی قوی دولت و مذاکرات ،لغو
تحریمها ،بازگشت ارزهای بلوکه شده و نگاه
مثبت به عضویت در  FATFمیتواند بازارها
و فعاالن اقتصادی را ب��ه آینده امیدوار کند؛
ثبات اصلیترین نیاز اقتصاد ایران است.

