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خبر اقتصادی

مصرف آب در تهران  ۲.۵درصد
افزایش یافت

ایلنا -مدیر عامل آبفای اســتان تهران با بیان
اینکه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل میزان
مصرف  ۲.۵درصد افزایش یافتــه ،گفت :اگر مردم
 ۵درصد کاهش مصرف داشته باشــند  ۲۰۰هزار
متر مکعب یعنی به اندازه یک شهر ۵۰۰هزار نفری
در مصرف آب صرفهجویی میشــود .محمدرضا
بختیاری،دربارهوضعیتتامینآبدرتهرانباتوجه
به خشکسالی اظهار داشت :امسال به لحاظ میزان
بارندگی در سطح کشور سال ویژهای است ،میزان
بارش تقریبا نسبت به سال قبل منفی است مضافا
اینکه در تهران ذخیره برفی هم مناســب نیست.
وی افزود :وقتی از آذر ماه متوجه این موضوع شدیم
که اوضاع بارندگی خوب نیســت و پیشبینی این
بود که امسال ســال کم آبی داشته باشیم ،بنابراین
کمیتهمشترکبینآبفاوآبمنطقهایاستانجهت
رهاسازی هوشمند منابع آب سدها تشکیل شد و
تمهیدات الزم بعمل آمده اگــر مردم رعایت کنند
امیدواریمتابستانرابدونمشکلسپریکنیم.مدیر
عاملشرکتآبوفاضالباستانتهرانتاکیدکرد:
واقعیت این اســت که در تهران شرایط حدی است
و اگر مرم رعایت نکنند ممکن اســت دچار مشکل
شویم،ولیفعالمطابقبرنامهریزیهاوآمادگیهایی
کهایجاد شده،مشکلخاصینخواهیمداشت.

اتفاقعجیبدر پروژههایمسکن مهر
با درخواستمالیات2تا10میلیونی

تسنیم-معاون وزیــر راه و شهرسازی با بیان
اینکه سود سازندگان در طرح مسکن مهر ناچیز
است ،گفت :مالیات واحدهای طرح مذکور از آورده
متقاضیانکسرمیشود.محمودمحمودزادهدرباره
مالیاتواحدهایمسکنمهر،اظهارکرد:پروژههای
مسکن مهر از پرداخت مالیات معاف نیست ،عدد
دریافت شده برای مالیات در این طرح ثابت است.
وی ادامه داد :در ســنوات اخیر بــا ابطال روی یک
مصوبه ،یک ســری از پروژههایی که دیرتر شروع
شده یا ساخت و تکمیل آنها طوالنی شده مشمول
پرداخت مالیات هستند .وی با بیان اینکه در حال
رایزنیباسازمانامورمالیاتیهستیمکهاگربتوانیم
آنرا حل کنیم ،تصریح کرد :سازندگان مسکن مهر
مالیاترانمیپردازندومتقاضیانبایدآنراپرداخت
کنند .معاون وزیر راه و شهرســازی در واکنش به
مطالبهمبالغ2تا10میلیونتومانیبرخیسازندگان
پروژههای مســکن مهر از متقاضیان تحت عنوان
مالیات،افزود«:چندسالپیشبراساسیکنظریه
یاشکایتدیوانعدالتاداریمحدودیتنرخمالیات
برایواحدهایمسکنمهر-راکهحدود 90درصدازپروژههایاینطرحازآنمنتفعشدهاند،تمامشده
و رفته است .باقیمانده واحدها دچار مشکلی شده و
باابطالمصوبهاینهارادچارمسئلهکردهاست».

واگذاری سرخآبیها
تا قبل از پایان دولت

ورشکستگی در کمین صنعت برق

خاموشیها زودتر از موعد از راه رسید

مریم شکرانی

دوباره گزارشهای مکرر قطع برق
شهری از نقاط مختلف کشور به گوش
میرسد.اینموضوعدرحالیرخمیدهد
کهجیرهبندیبرقدرسالهایگذشته
با شروع فصل تابســتان به ندرت اتفاق
میافتاد اما حاال نــه تنها در نیمه بهار با
خاموشیهای گسترده مواجه شدهایم
کهپارسالدراتفاقیکمسابقهشهرهای
ایران با خاموشی گسترده و کمبود برق
مواجهشد.
علتخاموشیهاچیست؟
خاموشیگستردهبرقخانگیومعابر
پارسال در حالی رخ داد که شرکت گاز و
برق هریک ماجرا را به دیگری پاسکاری
کرد .شــرکت برق ماجــرا را به تحویل
ندادنسهمیهسوختنیروگاههامرتبط
دانست و شرکت ملی گاز هم با تکذیب
این موضوع ماجرا را به کمبود تولید برق

و اضافه مصرف به دلیل استخراج بیت
کویننسبتداد.
در این میان پــای مزارع بیت کوین
چینیها وسط کشــیده شد و بسیاری
ماجرا را به مصــرف بیرویه برق در این
مزارع نسبت دادند و البته موضوع دور
زدن تحریمها با بیــت کوین هم به این
غائله پیوســت .به گونــهای که یکی از
اعضای شورای شــهر به صراحت اعالم
کرد که ماجرای قطع برق به استخراج
بیتکوین و دور زدن تحریمها مرتبط
اســت .هرچند امیر ناظمــی ،معاون
وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات و
در مواردی متولیان صنعــت برق و ارز
دیجیتال این موضــوع را رد کردند ،اما
دوباره رئیس هیات مدیره ســنیدکای
برق همین اواخر با مهر مصاحبه کرد و
گفت که مزارع رمــز ارز ایران بین 6تا7
هزارمگاواتبرقمصرفمیکنندوحتما
درخاموشیهاموثرهستند.

در ایــن میــان مصطفــی رجبی
مشهدی ،سخنگوی صنعت برق درباره
میزان مصرف برق کشور گفت :مصرف
برق در روز چهارشنبه  29اردیبهشت
حدود  ۵۳.۶۶۲مگاوات در کل کشــور
بوده است که نسبت به روز مشابه سال
گذشته شــاهد افزایش حدود  ۹هزار
مگاواتیمصرفبودهایم.
ویافزود:قطعیهایبرقپراکندهای
کهامروزدرنقاطمختلفپایتختشاهد
آن بودیم به دلیــل افزایش مصرف برق
اســت و در برخی نقاط احتماالً ممکن
است ناشی از فرسودگی شبکه یا پارگی
خطوط و ...باشــد که همین امر موجب
قطعی برق شده است که همکاران ما در
اسرعوقتاقدامبهتعمیراتالزمکردهتا
شاهدقطعیطوالنیبرقنباشیم.
در این میان احســان صدر ،رئیس
انجمن نیروگاههــای کوچک مقیاس
گفت :ســاالنه حدود  ۸۰میلیارد دالر

یارانهانرژیدادهمیشودکهبیشازیک
و نیم برابر کل صادرات نفتی و غیرنفتی
کشوردرسال ۱۳۹۹است.
او توضیح داده است :صنعت برق به
شرایطی دچار شده که به جای تمرکز
به توسعه صنعت ،با بســته متنوعی از
مشــوقها و پاداشها به سراغ صنایع
میرود و خواهش میکند تا در ساعاتی
تولیــد را متوقف و مصرف بــرق را کم
کنند تا بتواند مصرف برق پایدار خانگی
را تأمین کند .صدر با بیان اینکه وزارت
نیرو نتوانسته مصرفکنندگان را قانع
کند تا هزینه واقعی بــرق را بپردازند،
توضیح داد :این کار در بسیاری از مواقع
مانند صنایع غذایی ،مخابرات و ..اجرای
موفقی داشته اســت .وضع نیروگاهها و
تولیدکنندگان خصوصی برق ،بســیار
وخیم اســت .در حالی که کلیه صنایع
کشورازجملهپتروشیمی،فوالدوکاشی
و ســرامیک به نوعی یارانههای انرژی
دریافت میکنند؛ صنایع نیروگاهی که
عمدتاً به لحاظ فناوری بسیار پیشرو و
مطابقاستانداردهایروزدنیاهستند،نه
تنهاهیچیارانهایدریافتنمیکنندبلکه
به دولت یارانه نیز میدهند؛ به عبارتی
مجبورهستندبرقتولیدیخودراکمتر
از بهای تمام شــده به دولت بفروشند و
عالوه برآن وزارت نیرو بــا تأخیرهای
فراوان در پرداخــت مطالبات آنها ،به
اجبارازآنهاوامهممیگیرد.
صنعتبرقدرمسیرورشکستگی
رئیس انجمن نیروگاههای کوچک
مقیاس گفت :اجازه صــادرات هم که
نرخهای جذابتری دارد به نیروگاهها
داده نمیشود و در رقابتی عیان با بخش
خصوصی وزارت نیــرو تالش میکند
درآمدهای صادرات بــرق را در انحصار
خود نگه دارد .به بیان سادهتر ،برق را به

بهای بسیار ارزانتر از نیروگاه خصوصی
میخرد و بســیار گرانتر به مشــتری
خارجیمیفروشد.
صدر ایــن عوامل را موجب ســوق
دادن نیروگاهها به سوی ورشکستگی
دانســت و گفت :در نتیجه این اقدامات
نیروگاهها برنامههای خود برای سرمایه
گذاری بیشــتر و احداث نیروگاههای
بعدی را نیز متوقــف میکنند .از لحاظ
آماری به جای اینکه سالیانه  ۳تا  ۵هزار
مگاوات ظرفیــت نیروگاهی مورد نیاز
نصب شود ،حدود یک سوم این مقدار،
نیروگاهجدیداحداثمیشودکهآنهم
الشروع
مربوطبهطرحهاییاستکهقب ً
ال توســعه طرحهای
شده بودند و عم ً
نیروگاهی متوقف شده است .او با تاکید
به اینکــه ســرمایهگذاران عالقهای به
احداثنیروگاهجدیدندارندوازبرخورد
آمرانهوغیرمسئوالنهوزارتنیروشکایت
دارند،افزود:نرخهایفعلیبرقجوابگوی
نوسازیوتعمیراتصحیحنیروگاههای
موجود نیست و بهتدریج نیروگاههای
موجود مســتهلک شــده و جایگزین
نمیشــود و ســرمایهگذاران در حال
خروجازاینصنعتهستند.
دولتدربازاربرقدخالتنکند
کارشناســان صنعت برق با اشاره
به آســیب دخالــت دولــت در بازار
برق میگوینــد راهــکار جلوگیری از
ورشکستگی صنعت برق جلوگیری از
دخالتدولتدراینبازاراست.
اظهارات صــدر در حالــی مطرح
میشود که از پاییز پارسال وزارت نیرو
آب و برق 30میلیون نفر را رایگان کرده
است و با وجود آنکه متولیان برق علت
اختــال در تولید بــرق را کمبود گاز
نیروگاهها میدانند طرح رایگان کردن
آب و برق در زمستان به مشترکان گاز
هم تسری داده شد! بر اساس اظهارات
صدراهمیت این موضــوع زمانی درک
میشود که توجه کنیم در کشور ساالنه
حدود ۸۰میلیارد دالر یارانه انرژی داده
میشــود که بیش از یک و نیم برابر کل
صادرات نفتی و غیرنفتی کشور در سال

احسان صدر ،رئیس انجمن
نیروگاه های کوچک:
صنعتبرقبهشرایطی
دچار شده که به جای تمرکز
بهتوسعهصنعت،بابسته
متنوعی ازمشوقهاو
پاداشها به سراغ صنایع
میرود و خواهش میکند تا
در ساعاتی تولید را متوقف
و مصرف برق را کم کنند تا
بتوان مصرف برق پایدار
خانگیراتأمینکند

 ۱۳۹۹است.رئیسانجمننیروگاههای
کوچک مقیاس با اشاره به اینکه وزارت
نیرو باید دخالت خود را در بازار رقابتی
برق و بورس انرژی را به حداقل برساند
و اجازه فروش برق بــا نرخهای توافقی
را به نیروگاه بدهــد ،توضیح داد :از آنجا
که این موضوع ممکن اســت به اقتصاد
کشورشوکواردکند،پیشنهادمیشود
در مرحلــه اول ،نیروگاههای مقیاس
کوچک کــه  ۲درصد از بــرق تولیدی
کشور را شــامل میشــوند در فروش
مستقیم برق به مصرف کنندگان آزاد
شــوند تا به این ترتیب نرخ تعادلی برق
نیز به تدریج کشف شود .وزارت نیرو به
خوبی از عهده ساخت نیروگاه و شبکه
برق و مدیریت فنــی آن برمیآید ولی
قادرنیستدرخصوصقیمتتمامشده
برق،مردم،حاکمیتودولتراقانعکند
و درمقابل فشارها برای افزایش نیافتن
تعرفهها،خاموشونجیباست؛ولیاین
خاموشی میتواند به قیمت خاموشی
صنعت برق باشد .به نظر میرسد با آغاز
خاموشیهایگستردهدرکشور،شرایط
در روزهای آتی نیز بحرانیتر شده و این
روندتداومیابد.خاموشیزودترازهمیشه
از راه رسیده اســت .در سالیان گذشته
بحران برق در اوج گرما خود را نشــان
میداد اما دو سالی اســت که نه در اوج
گرماوفصلمصرفبلکهدرهمهشرایط
صدایپایبحرانبهگوشمیرسد.

خبر
سرنوشت صادرات نفت ایران در گرو مذاکرات وین

ایران برای ورود دوباره به بازارنفت باید سناریوسازیکند

یک نماینده سابق مجلس گفت :اگر مذاکرات وین به نتیجه
برسدوتحریمهاینفتیلغوشود،مابایدبهفکربازارهایقبلیدر
اروپاوآسیاباشیموبازارهایجدیدیراهمرصدکنیمتابتوانیم
بدون دردســر به بازار برگردیم ،بنابراین نیاز است که بازار را به
صورتجدیوآپدیتکردنشرایطفعلیرصدکنیم،بایدبرای
ورودبهبازارهایپرمنفعتسناریوسازیکنیم.
علیبختیاردرگفتوگوباایلنا،دربارهبازگشتنفتایرانبه
بازاردرشرایطبرنامههایتوسعهایتجدیدپذیرهادردنیا،اظهار
داشت:باتصمیماتاتخاذشدهقیمتجهانینفتروبهافزایش
است و اگر مذاکرات وین به نتیجه برسد و تحریمهای نفتی لغو
شود،مابایدبهفکربازارهایقبلیدراروپاوآسیاباشیموبازارهای
جدیدیراهمرصدکنیمتابتوانیمبدوندردسربهبازاربرگردیم،

بنابراین نیاز اســت که بازار را به صورت جدی و آپدیت کردن
شرایط فعلی رصد کنیم ،باید برای ورود به بازهاری پرمنفعت
سناریوسازیکنیم.
وی افــزود :اکنون تغییراتــی در حــوزه صادرکنندگان و
واردکنندگانونفتغیرمتعارفایجادشده،امریکایواردکننده
با ورود به حوزه شیل صادرکننده شــده ،اکنون رویکرد حوزه
تولید و بازار تغییر کرده ،ما هم باید با این شــرایط کنار بیاییم.
این نماینده سابق مجلس در ادامه با اشــاره به برنامه خروج از
اقتصاد نفتی بر اساس بودجه  1400گفت :خوشبختانه در این
دوسالگذشت هتحریم،کمترینوابستگیبهنفتداشتیمواگر
دوباره امکان صادرات در سطح قبلی فراهم شود ،باید همچنان
برنامهریزیهای گذشــته را حفظ کنیم تا دوباره بودجه نفتی

موج تازه ریزش شدید رمزارزها

بیتکوین40هزار دالر رااز دست میدهد

توسعه ایرانی  -وزیر امور اقتصادی و دارایی
گفت :دو باشــگاه پرسپولیس و اســتقالل آماده
واگذاریاستوتالشداریمدرایندولتانجامشود.
فرهاد دژپسند در حاشــیه نشست خود با اعضای
کمیسیون اقتصادی گفت :اگر هیئت واگذاری دو
نکته اعالمی سازمان بورس را برطرف کرد ،این دو
باشگاه آماده واگذاری اســت و تالش داریم در این
دولت انجام شود .وی افزود :برای پاسخ به سواالت
تعدادیازنمایندگاندرحوزههایمالیات،گمرک،
اموال تملیکی ،بازار سرمایه ،مناطق آزاد و  ...در این
جلسه حضور یافتم .سواالت و ارائه پاسخها در این
جلسهدریکروندمنطقیمطرحونمایندگاننسبت
به پاسخ برخی سواالت قانع شــدند و درباره دیگر
سواالت هم با توجه به محدودیت زمانی مقرر شد،
اطالعات تکمیلی بعدا ً ارائه و جلسات برگزار شود.
سواالتنمایندگانمجلسدرحقیقتبیانمواضع
مردماززبانوکالیشاناستوماهمتوضیحاتالزم
راارائهکردیم.

چرتکه 3

به دنبال بیانیه بانک مرکزی چیــن مبنی بر عدم
اســتفاده از ارزهــای مجــازی به عنوان یک شــیوه
پرداخــت ،ارزش بیت کوین و ســایر ارزهای مجازی
سقوط کرد.
به گزارش بلومبرگ ،به دنبال بیانیه بانک مرکزی
چین مبنی بر عدم استفاده از ارزهای مجازی به عنوان
یک شــیوه پرداخت ،ارزش بیت کوین و سایر ارزهای
مجازی سقوط کرد.
ارزش بیت کوین ،بزرگترین ارز مجازی دنیا از نظر
سرمایه بازار 12.65 ،درصد کاهش یافت و به 39533
دالر رسید .اظهارنظرهای ضد و نقیض الون ماسک در
ال هم باعث
مورد داراییهای بیت کوین شرکت تسال قب ً
کاهش ارزش این ارز مجازی شده بود .اتر ،دوج کوین و
اینترنت کامپیوتر هم با کاهش قیمت مواجه شدهاند.
اینبار چین ،بازار رمزارزها را به هم ریخت
طبق بیانیه رســمی بانک مرکــزی چین ،ارزهای
مجازی را نمیتوان در بازار اســتفاده
کرد چون ارزهای واقعی نیستند
و موسســات مالــی و پرداخت
اجازه قیمتگذاری محصوالت
و خدمــات خود را بــا ارزهای
مجازی ندارند.

به گفته لیو یانگ ،یکی از وکالی شــرکت حقوقی
دیهنگ ،ایــن بیانیه بانــک مرکزی چین توســط
موسسات صنعتی تهیه شــده است نه مقامات دولتی،
بنابراین قدرت چندانی نــدارد .پکن از  2017تجارت
با ارزهــای مجــازی را در داخل مرزهایــش ممنوع
کرده اســت .این کشــور زمانی مقرر  90درصد از این
نوع تجارتها بــود ولی ســهم بزرگی از اســتخراج
ارزهای مجازی از آن زمان به خارج از کشــور منتقل
شده است.
چین اخیرا اقداماتی برای راه اندازی یوان دیجیتال
در پیش گرفته اســت که قرار است جایگزین پول نقد
شود و کنترل پرداختها را که در حال حاضر در اختیار
شــرکت های فناوری و نه بانکهای دولتی است ،در
دست بگیرد.
بســیاری تحلیلگران عقیده دارند سرعت گرفتن
فروش بیت کوین به معنی نزدیک شــدن به محدوده
قیمت  40هزار دالر برای آن است .این اولین
بار اســت که بیت کوین از سپتامبر سال
گذشته میالدی به این محدوده قیمت
میرسد .شکستن این محدوده و پایین
رفتن ،باعث میشــود ســطح بعدی
قیمت بیت کوین  30هزار دالر باشد.

نشــود ،در این صورت میتوانیم تحول بزرگی در کشور ایجاد
کنیم ،نفت بطور کامل از بودجه کنار میرود و میتواند ما را به
سمتتوسعهیافتگیپیشببرد،شروطتوسعهیافتگیکشورهای
نفتیشبیهماایناستکهنفتراازبودجهکلکشورخارجکردند.
ویبهموضوعتجدیدپذیرهااشارهوخاطرنشانکرد:امروزبخش
زیادیازتولید،عرضهوتقاضایدنیابهسمتمنابعتجدیدپذیر
میرود ،ما نیز غافل نشــویم ،ایــران همان میــزان که منابع
هیدروکربوریدراختیارداردیکیازبزرگترینمنابعتولیدانرژی
خورشیدیوبادرانیزداریم،همانبیابانهاییکهتصورمیشود
باعث خسارت برای کشور است منبع تولید انرژی خورشیدی و
درآمدزایی بزرگ است .بختیار تاکید کرد :طبق بررسیها ما به
اندازهتامینبرقبسیاریازکشورهایهمسایهانرژیخورشیدی

در اختیار داریم ،باید بــرای بدســت آوردن تکنولوژی حوزه
تجدیدپذیر و خصوصا سوالر برنامهریزی جدی داشته باشیم،
سازوکارمناسببرایسرمایهگذاریرافراهمکنیموآیندهدنیا
به دلیل مسائل زیستمحیطی ،گرم شدن زمین و کنواسیون
کیوتووپاریسبهسمتتجدیدپذیرمیرود،ماهمواجدشرایط
الزم برای عرضاندام در حوز انرژیهای تجدیدپذیر هستیم و
بایدهرچهسریعتربااینشرایطتوسعهمناسبیداشتهباشیم.

اظهارنظر رسمی یک مقام مسئول:

لوازمخانگیمشمولقیمتگذاریتثبیتی نیست
رئیس ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و تولید
کنندگان با بیان اینکه لوازم خانگی مشمول قیمتگذاری
تثبیتی نیســت ،گفت :با توجه به اینکه لوازم خانگی جزو
کاالی سرمایهای محسوب میشــود تولیدکنندگان این
حوزه موظفبه ثبتاطالعاتدر سامانهگارانتیهستند،در
غیر این صورت قاچاق محسوب میشوند .به گزارش توسعه
ایرانی ،عباس تابش در نشست با انجمن های لوازم خانگی
و قطعات مرتبط که با حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت
و معاون امور صنایع برگزار شد ،گفت :قیمت گذاری لوازم
خانگی تابع ضوابطی اســت که تولیدکنندگان موظف به
رعایت آنهستند .رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان
و تولیدکنندگان با بیان اینکه واحدهــای تولیدی که در
ســامانه گارانتی عضو نباشــند به عنوان قاچاق محسوب
می شوند ،تصریح کرد :سازمان حمایت در صورت تخلف
تولیدکنندگانازضوابطقیمتگذاریطبقضوابطقانونیبا
واحد متخلفبرخوردخواهدکرد .مابهعنوانحامی مصرف
کننده اگر شکایت و اعتراضی از سوی مصرف کننده
صورت گرفت از طریق سامانه گارانتی
قیمت خود اظهاری شده تولید کننده
را بررسی می کنیم .به گفته
تابــش ،هیئت تعیین
و تثبیت قیمت ها در

سازمان حمایت  ۹عضو دارد که انجمنها را هم شامل می
شود و اگر ایرادی به ضوابط وجود داشته باشد ،می تواند با
تعامل با انجمنها نسبت به رفع آن اقدام کند .در ادامه این
نشست ،مهدی صادقی نیارکی  ،معاون امور صنایع وزارت
صمت -با اشاره به افزایش ظرفیت تولید یخچال و فریزر در
سال گذشته از دو میلیون دستگاه به دو میلیون و  ۷۰۰هزار
توسط چند شرکت اصلی داخلی گفت :شرکتهای داخلی
به سمت قطعه ســازی و پلت فرم بومی حرکت کرده اند و
اســتفاده از ظرفیت خالی بنگاهها نکته مهم دیگری است
که اتفاق افتاده و تولیدکنندگان به ســمت تکمیل سبد
کاالی تولیدی خود و پوشش ساخت چند وسیله میروند
و از تولید تک محصولی خارج شــدهاند .همچنین کیوان
گردان ،مدیر کل صنایع برق ،فلزی و لوازم خانگی از تولید
 ۱۵میلیون دستگاه لوازم خانگی در سال  ۱۳۹۹خبر داد و
گفت :اعداد تولید حاکی از رشد  ۷۸درصدی تولید دراین
حوزه اســت و برای ســال  ۱۴۰۰نیزتولید  ۱۶.۶میلیون
دســتگاه لوازم خانگی و  ۳۰۰میلیــون دالر صادرات
هدفگذاری شده است .گردان ،گردش مالی
این صنعت را شش میلیارد دالر
برآورد کرد و ایجاد اشتغال
برای  ۱.۳میلیون نفر در
این صنعت خبر داد.

