
رشد 14  درصدی تولید فوالد خام 
ایران  

انجمــن جهانی فوالد اعالم کرد که ایران از ابتدای 
ژانویــه تا پایان مــاه نوامبــر ۲۰۲۰ میالدی، ۲۶ 

میلیون و ۳۶۹ هزار تن فوالد خام تولید کرد.
انجمــن جهانی فوالد اعالم کرد: ایــران از ابتدای 
ژانویــه تا پایان مــاه نوامبــر ۲۰۲۰ میالدی، ۲۶ 
میلیــون و ۳۶۹ هــزار تن فوالد خــام تولید کرد. 
رقم تولید مدت مشــابه سال گذشته میالدی، ۲۳ 

میلیون و ۳۸۵ هزار تن بود.
همچنین، میــزان تولید فوالد خــام ایران در ماه 
نوامبر ۲۰۲۰ میــالدی، با ۱۴ درصد افزایش به ۲ 
میلیون و ۵۷۵ هزار تن رســید. این رقم در مدت 
مشــابه ۲۰۱۹ میالدی، ۲ میلیون و ۲۵۶ هزار تن 
بود. ۶۴ کشور جهان از ابتدای ژانویه تا پایان نوامبر 
۲۰۲۰ میالدی، یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون و ۳۹۶ 
هزار تن تولید کردند که در مقایســه با رقم مدت 
مشابه ســال ۲۰۱۹ میالدی )یک میلیارد و ۶۹۱ 
هزار و ۸۵۱ تن(، ۱.۳ درصد کاهش نشان می دهد.

همچنین ۶۴ کشــور جهان در مــاه نوامبر ۲۰۲۰ 
میــالدی، ۱۵۸ میلیون و ۲۶۱ هزار تن فوالد خام 
تولید کردند که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال 
گذشــته میالدی )۱۴۸ میلیون و ۴۱۷ هزار تن(، 
حاکی از رشــد ۶.۶ درصدی است. وزارت صنعت، 

معدن و تجارت،

وزیر صمت:
قیمت گذاری تولیدی هایی که یارانه 

نمی گیرند دستوری نیست
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: تولید 
کارخانه هایی ماننــد کارخانه های تولید ام دی اف 
که یارانه دولتی دریافت نمی کنند، شــامل قیمت 

گذاری دستوری از سوی وزرات صمت نمی شوند.
علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
بیان داشت: تولید کارخانه هایی مانند کارخانه های 
تولید ام دی اف که یارانه دولتی دریافت نمی کنند، 
شامل قیمت گذاری دستوری از سوی وزرات صمت 
نمی شــوند. وی اضافه کرد: عمــوم تولیدکنندگان 
براساس هزینه تمام شده، محصوالت تولیدی خود 
را قیمت گــذاری می کنند، اما موظف اند با تعیین 
شبکه توزیع، محصول تولیدی را با کمترین واسطه 

و قیمت به دست مصرف کنندگان برسانند.
رزم حســینی در ادامه با تاکید بــر اینکه بهترین 
راه کاهــش قیمتهــا، افزایش تولیــد و توزیع کاال 
در بازار مصرف اســت، گفت: خوشبختانه ۱۹ قلم 
کاالی تولیدی کشــور، در تولید و افزایش عرضه، 
رشــد خوبی داشته اند که محصوالت لوازم خانگی 
از جمله آن هستند. وزیرصمت با اشاره به فعالیت 
سه شفیت بســیاری از کارخانه ها باهدف افزایش 
تولید، افزود: اگــر با همین روند ادامه دهیم، رانت 
خواری و داللی از بازار حذف می شود، و اجناس با 
قیمت واقعی به دســت مصرف کنندگان می رسد. 

صدا و سیما 

منابع الیحه بودجه 14۰۰ 
غیرواقعی است 

عضو کمیســیون تلفیق مجلس بــا تاکید بر اینکه 
الیحه بودجه ۱۴۰۰ بــه آمریکا و اروپا این پیام را 
می دهد که اگــر می خواهید ملت و نظام پای میز 
مذاکره بنشــینند، باید تحریم ها را بیشــتر کنید، 
گفت: منابع الیحه بودجه کاماًل غیرواقعی اســت و 

در خواب  و خیال  محقق می شود.
جواد نیک بیــن عضو کمیســیون تلفیق مجلس 
شورای اسالمی درباره ایرادت الیحه بودجه ۱۴۰۰ 
گفت: الیحه بودجه ۱۴۰۰ به دلیل منابع درآمدی 
غیر واقعــی آن تبعات امنیتی برای کشــور دارد. 
الیحه بودجه ۱۴۰۰ دادن پالس به دشــمن است. 
الیحه مذکور این پیام را به امریکا و اروپا می دهد 
که فروش ۲.۳ میلیون بشکه ای نفت قطعا محقق 
نخواهد شــد، بنابراین اگر میخواهید ملت و نظام 
پای میز مذاکره بنشــینند، باید تحریم ها را بیشتر 
کنید. نیک بیــن ادامه داد: با الیحه بودجه ۱۴۰۰ 
خیلی واضح و روشــن به غرب می گوییم، تحریم ها 
را بیشتر کنید تا مذاکره کنیم. هدف گذاری برای 
فروش ۲.۳ میلیون بشکه ای نفت، گره زدن منافع 

ملی به حدس و گمان است.
عضو کمیســیون تلفیق مجلس با اشــاره به منابع 
پیش بینی شــده از محل فروش امــوال مازاد در 
الیحه بودجــه ۱۴۰۰ گفــت: در الیحــه بودجه 
۱۴۰۰ آمده اســت از محل فروش اموال مازاد ۲۵ 
هزار میلیارد تومان منابع مالی حاصل خواهد شد. 
ایــن میزان فروش اموال مازاد قطعا محقق نخواهد 
شــد، اگر هم محقق شود، کشــور فروشی شده و 
از منبع مالــی پایداری اســتفاده نکرده ایم. منابع 
الیحــه بودجه کاماًل غیرواقعی اســت و در خواب  
و خیال  محقق می شــود. هدف گذاری کردن ۷۰ 
هزار میلیــارد تومان از محل فروش اوراق ســلف 
نفتی منابع مالی بدســت آورند. این موضوع یعنی 
پیش خور کردن ثروت دولت آینده و چراغ سبز به 

افزایش قیمت دالر نشان دادن است.
نیــک بین با تاکیــد بر اینکه توصیــه مقام معظم 
رهبری درخصوص مدیریــت منابع ارزی صندوق 
توسعه ملی هم به جا و پسندیده بود، اظهار داشت: 
با ایــن توصیه بیش از ۲۵ درصد از منابع درآمدی 
بودجه وضعیت مبهم پیدا می کند. به عنوان عضوی 
از کمیســیون تلفیق به کلیات بودجه ۱۴۰۰ رای 
منفی خواهم داد. بودجــه باید برگردد به دولت و 

اصالح شود.  فارس

اخبار گزارش

ســرنخ تمام اخبار و شایعاتی درباره کمبود ارز و تخصیص 
نیافتــن آن، به بانــک مرکزی باز میگردد. سالهاســت در 
بازه های زمانــی مختلف اخبار متعددی از کمبود یک کاال 
در کشــور خبر ساز می شود، به ناگاه برخی کاالها نایاب و 
کمیاب می شــود و در این مرحله سیل گسترده صف های 
مــردم برای خرید این کاالها بــه تیتر یک خبرگزاری ها و 
روزنامه ها تبدیل می شود. تمام این اخبار و التهابات  منجر 
به آن می شــود تا به ناگاه دروازه های واردات چهارطاق باز 
شود و ارز مورد نظر این کاالها تأمین شود و اینجاست که 
تأمین نیاز داخل و جلوگیری از کمبود آن در داخل پررنگ 
می شــود تا دیگر کسی پرس و جویی از این حیث نداشته 
باشد که چطور شــد این ارز مورد نیاز تأمین شد و چطور 
شــد که یک شــبه  دروازه های واردات بازتر شد و از همه 
مهمتر چه شد که ارزی که در خزانه بانک مرکزی نبود یا 

محبوس بود یک شبه آزاد شد!؟
 روایتی تازه 

 اگر چه داســتان تخصیص ارز برای واردات، سالهاست که 
با شکل و شــمایل مختلف مطرح می شــود و هر بار یک 
اتفــاق تازه را رقم می زند که گویی تاکنون چنین حربه ای 
برای واردات استفاده نشــده است  اما چند صباحی است 
که  کمبود کاالها به ویژه کاالهای اساســی و واردات آن، 
جای خود را به داســتان FATF داده و هر بار به بهانه های 
مختلف مشکالت کشور از هر رنگ و بویی را به این مساله 
گره می زند. داســتان از آن قرار است که کاالهای وارداتی 
مورد نیاز  داخل برای ورود به کشــور بــه انتقال ارز نیاز 
دارد و دولت بر ســر هر کدام یک حاشــیه سازی می کند 
که نمی توانیم پرداختی داشــته باشــیم چرا که مشــکل 
FATF همچنان حل نشده و مساله برجام همچنان مساله 
ســاز اســت و تا مادامی که این موارد حل نشــود مشکل 
پا برجاســت. نکته جالــب در این میان آن اســت که در 
کشــمکش این موارد و دقیقاً زمانی که این سناریو دولت 
نــاکام می ماند خبر تأمیــن بودن ارز مطرح می شــود و 

داستان روایت دیگری به خود می گیرد.
پس از رونمایی از واکسن کرونا و اقدام کشورهای مختلف 
برای خرید این واکسن، متولیان کشور مشکل اصلی ایران 
را مشــکل نقل و انتقــال ارز عنوان کردنــد به طوری که 
همتی رئیــس کل بانک مرکزی در ۲۰ آذرماه ۹۹ گفت:» 
برای واردات واکسن کرونا، امریکا عمال کارشکنی می کند. 

به گفته وی پرداخت ارز واکســن کرونا باید از کانال های 
مشخصی صورت گیرد که با تحریم های آمریکا مواجه است 
ولی این وضعیت، در مورد سایر داروها و تجهیزات پزشکی 

وجود ندارد.«
بعد از مطرح شــدن بحث واکســن کرونا و مشــکالت آن 
مجدداً مســاله FATF و مذاکــرات برجام و ... به تیتر یک 
خبرگزاری ها و روزنامه ها تبدیل شد و مجدداً بحث و جدل 

میان  متولیان و افراد تصمیم گیر و اثر گذار باال گرفت. 
این اتفاق تداوم داشت تا اینکه هفته گذشته همتی رئیس 
کل بانک مرکزی در یادداشــتی نوشت:» بنا به درخواست 
دولت و تایید مقام معظم رهبری مهلت بررسی لوایح پالرمو 
و CFT در مجمع محترم تشــخیص مصلحت نظام تمدید 
 FATF شده است. توجه داشته باشیم، عدم تعیین تکلیف
می تواند در نبود تحریم ها مانعی برای سیستم بانکی کشور 

در انجام مبادالت بانکی بین المللی باشد.«
این گفته های رئیس کل بانک مرکزی در شــرایطی عنوان 
شــد که اوایل آبان ماه امسال، گروه ویژه اقدام مالی اعالم 
کرد:»ایران را در فهرســت ســیاه خود نگه داشــته است. 
مارکــوس پلیر، رئیــس FATF گفت: با توجــه به اینکه 
وضعیت ایران تغییر نکرده است، همچنان در فهرست سیاه 

می ماند. وی از تمامی کشــورها و مقامات ناظر خواست تا 
اقدامات واکنشی مؤثر در مورد این کشور را اعمال کنند.«
اگرچــه روز پنجشــنبه ۴  دی مــاه ۹۹ همتی در صفحه  
شخصی خود در فضای مجازی نوشت:» موافقت اولیه برای 
انتقال از حســاب یک بانک )غیر از منابع بانک مرکزی در 
کره( بامداد امروز دریافت شــد و دســتور پرداخت وجه را 
صــادر کردیم . پیگیری های الزم در ایــن زمینه بی وقفه 
ادامــه دارد. بانک مرکزی ایران برای خرید واکســن کرونا 
در این مرحله ۲۰۰ میلیون یورو تخصیص داده اســت. در 

صورت نیاز، منابع بیشتری نیز تأمین خواهیم کرد.«
  FATF مساله؛پیوستن یا نپیوستن به 

نکتــه جالب تر در نگاه  بانــک مرکزی به FATF و تأمین 
ارزهایــی که یک روز نیاز واردات روغن اســت و روز دیگر 
نیاز واردات واکســن، آنجاست که برخی نمایندگان کنونی 
و سابق نیز با این جریان همراه شده و مدعی اهمیت تایید 
لوایح FATF و تاثیر آن بر نظام بانکداری و تجارت خارجی 
کشور هستند و می گویند:» وقتی یک کشوری در لیست 
کشــورهای پرریســک گروه ناظر ویژه مالی قــرار بگیرد، 
کشــورهایی که حتی با آن دوســت و هم پیمان هستند 
هم نمی توانند همراهی داشــته باشند. چون کشوری که با 

آن کشــور نخست، مبادله تجاری داشته باشد، در حقیقت 
الزامات FATF را رعایت نکرده و اساساً از لیست کشورهای 

کم ریسک خارج می شود.« 
بــه اعتقاد این نمایندگان این اتفاق بدان معنی اســت که 
وقتی روی کره زمین زندگی می کنید و جزو کشــورهایی 
هســتید که احتیاج بــه مبادالت تجاری داریــد، بنابراین 
مقــررات بین المللــی ایجاب می کند که حضور شــفاف و 
مشخصی داشته باشید بدین معنا که نمی توانیم بگوییم که 
می خواهیم با همه جا ارتباط داشته باشم ولی در توافقات 
بین المللی حضور نداشــته باشــیم.«  نکته دیگر در رفتار 
بانک مرکزی آن اســت که به رغم صحبت های مکرر آقای 
همتــی، همچنان برخی از تجــار از بازگرداندن میلیاردها 
دالر ارز به کشــور خــودداری می کننــد و البته برخی از 
کشورها نیز از دادن منابع دالری ایران خودداری می کنند 
که نمونه آن به گفته آقای همتی، کره جنوبی اســت که ۷ 
میلیارد دالر را همچنان بلوکه کرده اســت. این مسائل در 
کنار اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به افراد خاص منســوب 
به دولتمردان، ابهامــات در توان بانک مرکزی در تامین و 

هزینه کرد درست منابع ارزی را نشان می دهد. 
 جای خالی استقالل

اگــر چه شــواهد امر حکایــت از گره خــوردن وظایف و 
فعالیت های بانک مرکزی با مســاله دارد FATF  اما سوال 
اصلی یافتن کلید استقالل بانک مرکزی است که سالهاست 
مطرح می شود و متولیان در جستجوی آن هستند اما هنوز 
به ســرانجام نرسیده است. اگرچه مساله FATF و حواشی 
ناشــی از آن با اقتصاد و شرایط سیاسی کشور گره خورده 
اما نکته مهم و قابل توجه آن اســت که تا مادامی که بانک 
مرکزی به استقالل خود دست نیابد و همواره بانک مرکزی 
در عمل اسیر دســت سیاست و اهداف حاشیه ای دولت ها 

باشد نمی تواند به جایگاه واقعی خود دست یابد.
آنچه مســلم است بانک مرکزی باید به جای پیروی از این 
سیاســت ها در پی رفتار اقتصادی خود باشــد و بکوشد به 
گونــه ای عمل کند که سیاســت در خدمت بانک مرکزی 

برای حل مسائل اقتصادی باشد. 
بانک مرکزی باید مستقل از سیاست و البته مقاوم در برابر 
رانت های اقتصادی باشــد تا در نهایت دچار چالشی مانند 
عدم بازگشــت ارز توســط تجار نشود و به شکل واقعی در 

برابر سیاسی کاری دولتمردان مستقل عمل کند.

قاچاق موبایل یک 
شبه رونق گرفت 

طبق اعــالم انجمن واردکننــدگان موبایل، 
خألهای قانونی در شــیوه جدید رجیســتر 
موبایــل مســافری، راه قاچاقچیان را هموار 
کــرده و از روز گذشــته خریــد و فــروش 
پاســپورت به قدری زیاد شده که قیمت آن 
از پنــج میلیون به دو میلیــون و ۵۰۰ هزار 
تومان و در نهایت در شــب گذشته به ۲۰۰ 

هزار تومان رسیده است.
از ۱۲ مهرماه انجام رجیســتری گوشی باید 
در مبــادی ورودی و بــه صــورت حضوری 
انجام می شــد، اما تشکیل صف های طوالنی 
و معطلی فراوان موجب اعتراضات زیادی از 
ســوی مسافران شــد و گمرک ایران نیز به 
دلیل ازدحام جمعیت با مشــکالتی در این 
رابطه مواجه شــد که در مجموع  در شرایط 
کرونایی موجود امکان رعایت کامل پروتکل 
های بهداشــتی فراهم نبوده و عاملی برای 

شیوع بیماری کووید-۱۹ شده بود.
بنابراین  ۱۸ آذرمــاه مهرداد جمال ارونقی،  
معــاون فنی گمــرک ایــران، در نامه ای به 
ســتاد مبارزه با قاچاق کاال با ارائه گزارشی 
از شــرایط موجود درخواست کرد که جهت 
جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و همچنین 
در راســتای رضایتمندی مسافران ورودی و 
نظام مند کردن فرایند رجیســتری، اجرای 

طرح رجیستری گوشــی موبایل، به صورت 
غیرحضــوری و پــس از انجام اســتعالمات 
سیســتمی از واحد گذرنامه و در مکانی غیر 
از مبادی ورودی گمرک انجام شود تا ضمن 
جلوگیری از سوءاســتفاده هــای احتمالی 
از اجــرای طرح، از تجمع و شــیوع بیماری 
کوویــد-۱۹ با قطع زنجیره شــیوع ویروس 
کرونا جلوگیری شــود کــه در نتیجه آن و 
همچنین اعالم قبلی ســتاد مقابله با کرونا 
برای هشدار نسبت به وضعیت شکل گرفته 
در مبادی ورودی و عدم رعایت پروتکل های 
بهداشــتی، روز گذشته اعالم شده که از اول 
غیرحضوری  به صورت  دی ماه رجیســتری 
انجام شــود که بر این اساس ثبت اطالعات 
و مشخصات گوشی تلفن همراه در بدو ورود 
انجام می شــود. این در حالی اســت که روز 
گذشــته انجمن واردکنندگان موبایل اعالم 
کرده بود که تغییر شــیوه نامه رجیســتری 
گوشی های مسافری از مهرماه، باعث کاهش 
چشمگیر واردات مسافری آیفون شده است. 
اردیبهشــت ماه ۴۳ هزار دستگاه و آبان ماه، 
۴۰۰۰ آیفون مســافری وارد کشــور شــد. 
سوءاستفاده از رویه مسافری هرچند کم، اما 

همچنان ادامه دارد.
حاال این موضوع باعث گالیه وارد کنندگان 
موبایل شــده اســت؛ به طوری کــه انجمن 
واردکنندگان موبایــل در توییتر خود اعالم 
کرده » باز هم راه قاچاق موبایل هموار شد. 
خألهای قانونی در شــیوه جدید رجیســتر 
موبایــل مســافری، راه قاچاقچیان را هموار 

کــرد. قاچاق موبایل یک شــبه رونق گرفت 
و حاال دالالن پاســپورت مسافری در مراکز 

خرید و فروش موبایل جوالن می دهند.”
در ایــن رابطه امیــر اســحاقیدبیر انجمن 
واردکنندگان موبایل اظهار کرد: بر اســاس 
مصوبه قبلی مســافران حتماً هنگام خروج 
از فرودگاه باید موبایل را به همراه داشــتند، 
در میز فــرودگاه آن را اظهــار می کردند و 
حقوق و عــوارض گمرکــی آن را پرداخت 
می کرد تا بتوانند در شــبکه ارتباطی کشور 
از موبایل اســتفاده کند و بــه عبارت دیگر 
موبایل خریداری شــده رجیستر شود. این 
مســئله باعث شــده بود از ۱۲ مهر به بعد 
صف های طوالنی در گمرکات ورودی کشور 
و فرودگاه هــا ایجاد شــود و فاصله گذاری 
اجتماعی تعیین شــده در پروتکل های ستاد 

ملی کرونا رعایت نشود. 
وی افــزود: حاال بر اســاس مصوبه جدید از 
اول دی مجددا الزم نیســت مردم در صف 
بایستند و حقوق و عوارض گمرکی پرداخت 
کنند، بلکه فقط باید موبایل همراه آنها باشد 
و اظهار شــو، یعنی با بارکدخوان آی ام ای 
تلفن همراه را از مســافر دریافت کنند و با 
لینکی که به مســافر داده میشود می توانند 
از طریق ســایت ای پی ال گمرک، حقوق و 
عوارض گمرکی را پرداخت کنند و همتا هم 
کار رجیســتری را انجام دهد. اما اتفاقی که 
امروز افتاده این اســت که سامانه ای پی ال 
بدون اینکه اظهار در فرودگاه را داشته باشد، 

رجیستر را انجام می دهد.   ایسنا  

سخنگوی شرکت های سرمایه 
گذار استانی سهام عدالت  اعالم 

 کرد؛

ارزندگی ارزش سهام 
عدالت سهامداران 

روش غیر مستقیم  

سخنگوی شرکت های ســرمایه گذار استانی 
ســهام عدالت گفــت: ارزش ســهام عدالت 
سهامدارانی که روش غیر مستقیم را انتخاب 

کرده اند بیشتر از روش مستقیم است.
اکبر حیدری ســخنگوی شرکت های سرمایه 
گذار استانی ســهام عدالت گفت: سهامداران 
در روش غیر مســتقیم، عالوه بر ســهام ۳۶ 
شرکت بورســی، بطور متوســط ۱۲۵ هزار 
سهام شرکت سرمایه گذاری استانی را هم در 
ســبد دارایی خود دراند که همین امر، سهام 

عدالت آن ها را در مقایســه با روش مستقیم، 
ارزنده تر کرده است.

وی با بیان اینکه سهام عدالت ارزشمند است 
گفت: تاکید بسیاری از مسئوالن بر نگهداری 
ســهام عدالت اســت، زیرا ارزش ذاتی سهام 

عدالت بسیار باالتر از قیمت فعلی است.
حیدری ادامــه داد: از ۴۹ میلیون نفر دارنده 
سهام عدالت، ۱۹ میلیون نفر روش مدیریتی 
مســتقیم و ۳۰ میلیون نفر، روش مدیریتی 

غیرمستقیم را انتخاب کرده اند.
وی گفت: توصیه من به ســهامداران عدالت 
این اســت که فروش سهام خود را در مرحله 
آخر قرار دهند، زیرا بزودی زیرســاخت های 
الزم برای دریافت تســهیالت بانکی از طریق 
سهام عدالت فراهم می شود و اگر مردم صبور 
باشند می توانند به جای فروش سهام عدالت، 

از تسهیالت استفاده کنند.
سخنگوی شرکت های ســرمایه گذار استانی 
ســهام عدالت با بیان اینکه دارندگان ســهام 
عدالت می توانند ۶۰ درصد از ارزش سهام خود 
را بفروش برسانند، گفت: تفاوت فروش روش 
مدیریت مستقیم و غیر مستقیم سهام عدالت 
بدین صورت است؛ در روش مدیریت مستقیم، 
پس از ثبت ســفارش فروش، وجه حاصل از 
فروش ســهام شــرکت ها به صورت جداگانه 
بفروش می رود و به حساب فرد واریز می شود 
این در حالیســت که در روش غیر مســتقیم 
ســهامدار یک بخشی از سهام شرکت سرمایه 
گذاری اســتانی را انتخاب می کند و به فروش 
می رســاند و وجه حاصل از فــروش یکجا به 
حساب سهامدار واریز می شود.   صدا وسیما   

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران 
مطرح کرد؛

کاهش مشترکان 
پرمصرف برق 

مدیرعامل شــرکت توزیع برق تهران گفت: با اجرای طرح 
برق امید شاهد تاثیرات آن در کاهش مشترکان پرمصرف 

برق هستیم و امیدواریم این روال ادامه داشته باشد.
حســین صبوری با بیان اینکه هدف اصلــی اجرای طرح 
برق امید ایجاد مدیریت مصرف و ســوق دادن مشترکان 
پر مصرف به دســته خوش مصرف ها و کم مصرف ها بوده 
است، اظهار کرد: گرچه هنوز برای اعالم نتایج اجرای طرح 
برق امید زود اســت، چراکه هنوز برخــی از قبوض اعالم 
وصول نشــدند اما در دوماهی که اســتارت این طرح زده 

شده شاهد کاهش تعداد مشترکان پرمصرف هستیم.
وی با تاکید بر اینکه بیش از  پنج درصد کاهش مصرف پر 
مصرف ها را شاهد هستیم و تعداد مشترکان خوش مصرف 
و کم مصرف ها افزوده شده و از تعداد پر مصرف ها کاسته 
شده اســت، گفت: امیدواریم بااقداماتی که انجام می شود 
شاهد نتایج مطلوب تری نیز باشیم چراکه این طرح نه تنها 
به اقتصاد کشــور بلکه به پایداری شبکه و اقتصاد خانواده 

نیز کمک می کند.
مدیرعامل شــرکت توزیــع برق تهران با اشــاره به تعداد 

مشــترکان پرمصرف استان تهران، اظهار کرد: در ایام غیر 
پیک ۲۵ درصد مشــترکان خانگی شــهر تهران پرمصرف 
هســتند و در ایام پیک ۳۰ درصد مشترکان در این دسته 

قرار می گیرند.
صبوری در خصوص پیــش بینی های صورت گرفته برای 
نتیجه اجــرای این طرح گفت: بر اســاس هدفگذاری که 
انجام شــده است می بایســت ۱۰ درصد تعداد مشترکان 
پرمصرف خانگی کاهش یابد و ســعی شــده که با اطالع 
رسانی مدیریت مصرف و همکاری مردم بدون اینکه خللی 
در میزان و نوع مصرف مشــترکان وارد شود به این هدف 
دست یابیم. طرح »برق امید« با هدف بهینه سازی مصرف 
انرژی برق در کشور و جلوگیری از هدررفت انرژی از مسیر 
جلب همراهی و همکاری مشــترکان در بخش خانگی در 
ســال جاری با تصویب هیئت وزیران، اجرایی شــده و بر 
اســاس آن با دسته بندی مشــترکان برق خانگی به سه 
دســته پرمصرف، کم مصرف و خوش مصرف، مشــترکان 
برق پایتخت که الگوی مصرف برق را رعایت کنند عالوه بر 
تخفیف در بهای برق مصرفی، در صورت کاهش مصرف به 

رقمی کمتر از ۱۰۰ کیلووات ســاعت در ماه های گرم سال 
شامل خرداد، تیر، مرداد و شهریور و کمتر از ۸۰ کیلووات 
ساعت در سایر ایام سال، از تخفیف صد درصدی در قبض 

برق خود بهره مند خواهند شد.
محاســبات بهای انرژی در قبــوض الکترونیکی صادره، به 
شــکل پلکانی است و در نتیجه به عنوان مثال، ۲۰ درصد 
کاهش مصرف برق منجر به کاهش حدود ۴۰ درصدی در 
بهای برق مصرفی خواهد شد و به همین طریق مشترکان 
بخش خانگی با اعمال اصول مدیریت مصرف برق و بهینه 
ســازی روند مصرف برق خود، از مزایا و پاداش های ریالی 
در نظرگرفته شــده به شــکل تخفیف، بهره مند شده و در 
صورت رعایت سقف تعیین شده در هر دوره مصرف، حتی 
یک ریــال برای برق مصرفی خــود در آن دوره، پرداخت 

نخواهند کرد.
مشترکان می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی به نشانی 
bargh-omid.ir ضمن آشــنایی کامل با جزئیات این 
طرح، پاسخ سواالت خود را نیز در خصوص طرح برق امید، 

دریافت کنند.   ایسنا  

سیاست روز چرایی رفتارهای سینوسی صندوق دار اول کشور را بررسی می کند؛
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