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سامانه یکپارچه فروش خودرو و چند ابهام
در حالی سامانه یکپارچه فروش خودرو با هدف شفافیت بیشتر و تخصیص 
خودرو به مشــتریان واقعی از روز سه شــنبه )۲۷ اردیبهشت( آغاز به کار کرده 
اســت که محدودیت های ثبت نام و شــرایط آن تفاوت چندانــی با طرح های 
فروش گذشــته ندارد و فقط امکان خرید یک خودرو )از خودروسازان دولتی و 
خصوصی( فراهم شده اما برای فروش های حواله ها به غیر یا تخصیص خودرو با 
اولویت خانواده های بدون خودرو فکری نشده است؛ ضمن اینکه همچنان برخی 
می توانند با کارت ملی های اجاره ای و خرید اطالعات افراد اقدام به ثبت نام کنند!
به گزارش ایســنا، از روز سه شنبه گذشته سامانه یکپارچه فروش خودرو کار 
خود را رســما آغاز و اولیــن طرح فروش را اجرایی کرده اســت. علیرغم همه 
توضیحات در مورد نحوه ســازوکار و بیان هدف ها از ایجاد چنین سامانه ای )که 
مهمترین آن ایجاد شــفافیت و هدفمندی تخصیص خودرو و کســب رضایت 
مشــتریان بوده اســت(، اما هنوز ابهاماتی در رابطه با این ســامانه وجود دارد.
مهمترین پرســش این اســت با توجه به اینکه شرایط فروش و محدودیت های 
ثبت نام تغییر چندانی نســبت به شــیوه های فروش قبلی ندارد و تقریبا همان 
شرایط بدون کم وکاست چندان اعمال می شود، پس چه شفافیتی و واقعی سازی 
تقاضا رخ خواهد داد؟ به نظر نمی رسد صرف اینکه دیگر مشتریان با خرید یک 
خودرو بطور مثال از شــرکت دولتی، حق خرید خودرو از شرکت های خصوصی 
را نداشته باشند، عمال مشــکلی از حجم تقاضا و صف های طوالنی برای خرید 

خودروهای دو خودروساز بزرگ را حل کند.
از سوی دیگر باتوجه به اینکه قرار بود از میزان دالل بازی ها کم شده و خودرو 
به مصرف کننده واقعی تخصیص داده شــود، انتظار می رفت حداقل در مراحل 
ابتدایی، اولویت با خانواده های بدون خودرو باشــد و شرط عدم پالک فعال در 
خانواده اعمال شود؛ اما همچون روال طرح های قبلی تنها شرط عدم پالک فعال 
انتظامی برای شخص متقاضی وجود دارد.از سوی دیگر علیرغم اینکه صحبت ها 
بر سر حذف فرآیند قرعه کشی برای تخصیص خودروها بود اما با این روش تنها 
پای برخی خودروسازان خصوصی که محدودیتی برای فروش نداشتند و عرضه 
محصوالتشان بدون قرعه کشــی بود، به چرخه قرعه کشی باز شده است. بطور 
مثال گروه بهمن موتور یا مدیران خودرو که در این سامانه چهار محصول دیگنتی 
و فیدلیتی )بهمن  موتور( و تیگو ۸ در دو مدل پرو و کالسیک را در قالب فروش 
فوری عرضه کرده اند، از طریق قرعه کشی این کار را انجام خواهند داد؛ در حالی 
که تا پیش از این قرعه کشــی انجام نمی دادند.این از جمله موضوعاتی است که 
عالوه بر نارضایتی خودروســازان خصوصی، انتقاد فعاالن و کارشناسان صنعت 
خودرو را هم به دنبال داشــته اســت و عنوان می شود، چرا شخصی که توانایی 
مالی برای خرید چند خودرو )به ویژه از خودروســازان خصوصی ( دارد، بایستی 
دستش بســته شود؟از سوی دیگر همانطور که اشاره شد، هدف اصلی از ایجاد 
این ســامانه، فروش و عرضه جامع محصوالت تمام خودروسازان، کاهش نقش 
دالالن و تخصیص خودرو به مشــتریان واقعی و افزایش منافع مشتریان اعالم 
شــده است اما تا به اینجای کار باتوجه به اینکه تغییر خاصی در روند فروش و 
عرضه ایجاد نشده، بعید به نظر می رسد که مشکالت و آشفتگی های بازار خودرو 
حل شود؛ چراکه مشکل اصلی بازار خودرو، صف های طوالنی  و هجوم افراد برای 
شرکت در این بخت آزمایی و قیمت های افسارگسیخته خودرو در بازار آزاد )که 
این نیز نتیجه جذابیت نحوه فروش به  شیوه قرعه کشی باتوجه به اختالف شدید 
قیمت کارخانه ای محصوالت تا بازار آزاد است و حضور پر رنگ دالالن(، همه و 
همه تنها برای محصوالت دو خودروساز دولتی است.عالوه براین، در طرح های 
فــروش قبلی علیرغم اینکه به هر کدملی، یک خودرو اختصاص پیدا می کرد و 
هر نفر یکبار امکان خرید خودرو داشت، اما بازار خرید کدملی اشخاص داغ بود 
و دالالن اقدام به خرید شماه ملی و مشخصات افراد می کردند. همچنین فروش 
حواله ها و واگذاری امتیاز و حقوقی ناشــی از برنده شــدن در قرعه کشی ها به 
اشخاص ثالث ممنوع بود؛ اما بر هیچ کس پوشیده نیست که حواله ها به راحتی 
در معرض فروش قرار می گرفت و نهادی مانع از این کار نبود. این موضوع هم از 
جمله مهمترین مواردی است که در سامانه یکپارچه فروش خودرو مورد توجه 
قرار نگرفته و برای آن راهکاری اندیشــیده نشده است.سامانه یکپارچه فروش 
خودرو عمال تغییری در شــیوه فروش و عرضه محصوالت دو خودروساز دولتی 
ایجاد نکرده است. ضمن اینکه در همین اولین دوره فروش، محصوالت خانواده 
»هایما« ایران خودرو که بیش از یکسال بدون فرآیند قرعه کشی عرضه می شد، 
دوباره به چرخه قرعه کشــی وارد شده اســت. این در حالیست که طبق ادعای 
مســئوالن قرار اســت خودروها به تدریج و یک به یک، همزمان با افزایش عرضه 
و واقعی شــدن تقاضاها، از فرآیند قرعه کشی حذف و آزادانه عرضه شوند.عالوه 
براین، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تاکید دارد که تقدم تاخیر زمان ثبت نام 
متقاضیان در برنده شــدن در این شــیوه فروش یک مزیت نسبت به طرح های 

گذشته است. 
در فروش هایی غیر از طرح هایی که بدون قرعه کشی انجام می شدند و مهلت 
ثبت نام تا زمان تکمیل ظرفیت بود، شــاید این موثــر نبودن تقدم و تاخیر در 
ثبت نام مزیت به حســاب آید اما سوال اینجاســت که در فروش  محصوالت دو 
خودروســاز بزرگ که همه دست وپا شکستن ها بخاطر آن هاست، این عدم موثر 
نبودن تقدم و تاخر چه مزیتی خواهد داشــت؟ در طرح های فروش ایران خودرو 
و ســایپا )جز فروش محصوالت خانواده هایما و اخیرا شــاهین که بدون فرآیند 
قرعه کشــی بودند( هم تقدم و تاخیر ثبت نام، تاثیری نداشت.در فروش در قالب 
ســامانه یکپارچه تنها مهلت برای ثبت نام و میزان خودرو عرضه شــده افزایش 
یافته است. شاید برخی تصور کنند که همین افزایش عرضه تا بطور مثال ۲۰۰ 
هزار دستگاه، اقدام بسیار خوبی است و می تواند حجم بیشتری از تقاضا را پاسخ 
دهــد اما فراموش نکنیم که در شــیوه های قبلی ، طرح ها بصورت هفتگی بطور 
مثال برای ۱۰ تا ۲۰ هزار دستگاه )مجموع طرح های عادی و طرح ویژه مادران( 
خودرو انجام می شــد؛ بنابراین در ماه بطور میانگین طی چهار نوبت )هر نوبت 
۱۵ هزار دستگاه خودرو(  در مجموع ۶۰ هزار خودرو عرضه می شد اما حاال قرار  
است هر سه ماه یا چهار ماه یکبار طرح فروش اجرا و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دستگاه 
خودرو عرضه شود؛ بنابراین می توان گفت اتفاق چندان ویژه ای رخ نخواهد داد.

ارزش بیت کوین
 به زودی صعودی می شود؟

قیمت بیت کوین به خوبی باالتر از منطقه پشتیبانی ۲۸هزار و ۵۰۰ دالر باقی 
مانده و به نظر می رسد قبل از شروع افزایش قیمت، یک الگوی کف دوگانه باالی 
۲۸هزار و ۵۰۰ دالر شکل گرفته است.به گزارش ایسنا و به نقل از کوین، حرکت 
واضحی باالتر از ناحیه مقاومت ۲۹هزار و ۵۰۰ دالری و میانگین متحرک ساده 
۱۰۰ ســاعته وجود دارد. قیمت حتی به باالی منطقه مقاومت ۳۰هزار دالر نیز 
صعود کرد با این حال، خرس ها همچنان در نزدیکی منطقه مقاومت ۳۰هزار و 

۶۰۰ دالری فعال هستند.
بیت  کوین تا ۳۰هزار و ۵۰۰ دالر معامله شد و در حال حاضر در حال کاهش 
است. حرکتی به زیر سطح ۲۳.۶ درصد فیب اصالحی حرکت صعودی از ۲۹هزار 
و ۲۲۵ دالر به پایین ۳۰هزار و ۵۰۰ دالر اســت.از جنبه نزولی، یک خط روند 
صعــودی کلیدی با حمایت نزدیک به ۲۹هزار و ۸۰۰ دالر در نمودار ســاعتی 
جفت بیت کوین/دالر آمریکا شــکل می گیرد. اکنون بیت کوین باالتر از ســطح 
۳۰هزار دالر و میانگین متحرک ســاده ۱۰۰ ســاعته معامله می شود. مقاومت 
فوری نزدیک به ســطح ۳۰هزار و ۴۵۰ دالر  و مقاومت اصلی بعدی نزدیک به 
سطح ۳۰هزار و۶۰۰ دالر است.حرکت واضح به باالی سطح مقاومت ۳۰هزار و 
۴۵۰ و ۳۰هزار و ۶۰۰ دالر ممکن است در کوتاه مدت یک رالی قدرتمند را آغاز 
کند. مقاومت کلیدی بعدی می تواند نزدیک به سطح ۳۱هزار و ۵۰۰ دالر باشد 
که باالتر از آن ممکن اســت تا ۳۲هزار و ۵۰۰ دالر افزایش یابد.اگر بیت  کوین 
نتواند منطقه مقاومت ۳۰هزار و ۶۰۰ دالری را پاک کند، ممکن است یک نزول 
جدید را آغاز کند. حمایت فوری در سمت نزولی نزدیک به سطح ۳۰هزار دالر  
و اولین حمایت اصلی نزدیک به ســطح ۲۹هزار و ۸۵۰ دالر و خط روند است.

خط روند نزدیک به ۵۰ درصد ســطح فیب اصالحی حرکت صعودی از ۲۹هزار 
و ۲۲۵ دالر به پایین ۳۰هزار و ۵۰۰ دالر است. 

حرکت واضح به زیر خط روند ممکن است قیمت را به سمت حمایت ۲۸هزار 
و ۵۰۰ دالری ســوق دهد.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال 
حاضر ۱.۳۱ تریلیون دالر برآورد می شــود که این رقم نسبت به روز قبل ۳.۶۸ 
درصد کمتر شده است.در حال حاضر ۴۴.۴۳ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی 
در اختیار بیت کوین بوده که در یک روز ۰.۰۰ درصد افزایش داشته است.حجم 
کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ســاعت گذشته ۶۷.۹۱ میلیارد دالر است که 
۳۸.۶۶ درصد کاهش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال 
حاضر ۸.۵۹ میلیارد دالر اســت که ۱۲.۶۴درصد از کل حجم ۲۴ ســاعته بازار 
ارزهای دیجیتال اســت. حجم تمام سکه های پایدار اکنون ۵۹.۰۱ میلیارد دالر 

است که ۸۶.۸۹ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

خودرو

بازار

مشــاور اقتصــادی در اتحادیــه اروپــا گفــت: ایران 
خودخواســته از بازار نفت و گاز خارج شــده است. در این 
راستا ســناریو و برنامه ریزی در سطح جهان، اروپا و غرب 
بر این مبنا اســت که نقش ایران کمرنگ تر خواهد شد اما 
۳ کشور قطر، عراق و آذربایجان نقش های مهمتری را ایفا 
خواهند کردمهرداد عمادی در گفت وگو با ایلنا، در ارزیابی 
تحریم نفتی علیه روسیه اظهار داشت: در نشست دوم ماه 
مــی در مورد امنیت انرژی اروپا که بــا حضور نمایندگان 
اقتصادهای کلیدی اتحادیه اروپا برگزار شد به این موضوع 
اشاره شده که در کوتاه مدت و میان مدت سیاست اقتصادی 
و تجاری باید به ســوی حداقل کردن حضور روســیه در 
بازار انرژی اروپا برود. ســمت سیاست گذاری به این شکل 
است که کمتر از ۱۸ ماه خرید نفت روسیه به کمتر از ۱۵ 
درصد قبل از بحران اوکراین برســد که نشان می دهد نگاه 
به روســیه تغییر کرده و این دگرگونی پایه ای بوده و گذرا 
نیست.وی افزود: در حال حاضر تغییر نگاه به نفت روسیه 
به این شکل است که چنانچه حتی فردا هم جنگ روسیه 
و اوکراین به گفت وگوی صلح برســد اینگونه نیست که ۶ 
ماه بعد روسیه سهم خود را در بازار به دست بیاورد. شاید 
بیش از ۳۰ ماه طول بکشــد که به شــرایط قبل از جنگ 
برگردد و این نشان می دهد روسیه دیگر نمی تواند شریک 
مطمئــن انرژی برای اتحادیه اروپا باشد.مشــاور اقتصادی 
اتحادیه اروپا گفت: دســتور پوتین مبنی بر مصادره امالک 
و دارایی هــا در اتحادیه اروپا تاثیــر روانی عمیقی در مورد 
اطمینان به روسیه به عنوان کشــور قانونگرا و قانون پذیر 
ایجاد کرده است.وی با بیان اینکه در نقشه راه بازار انرژی 
چند تغییر اتفاق افتاده است، ادامه داد: در نوامبر ۲۰۲۱ در 
لندن نشستی در خصوص امنیت انرژی و بازار سوخت های 
فســیلی برگزار شد و چند نکته داشت و آن اینکه کمرنگ 
شــدن نقش ایران در بازار در مقایسه با ذخایر نفت و گاز 
است. در حقیقت حرکت ایران به سمت فروش نفت و گاز 
به صورت پایاپای و در مقابل کاال و حتی در مواردی فروش 
با تخفیف دراز مدت، خروج ایران را از بازارهای جهانی نفت 

و گاز نشان می دهد.
عمادی اضافه کرد: موضوع دیگــر اینکه نقش قطر در 
حوزه گاز و سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر 
در اتحادیه اروپا به صورت مثبتی دیده شده است. قطر در 
دراز مــدت از بازار گاز خارج می شــود و دارای تکنولوژی 
خواهد بود که در تولید انرژی های جانشــین و به صورت 
صادرکننده عمده مطرح خواهد شــد حتی در حوزه اجاره 
زمین در خاورمیانه و آفریقا جهت صدور انرژی ورود کرده 
و این برای اقتصاد قطر بسیار مثبت است.وی بخش دیگر 
ارزیابی هــا از نشســت نوامبر ۲۰۲۱ لنــدن را معطوف به 

موضــوع نقش عراق و آذربایجان عنــوان کرد و افزود: هر 
دوی این کشــورها در میان مــدت و دراز مدت جای پای 
بزرگتــری در بازار انرژی جهان خواهند داشــت. عالوه بر 
آن، این ســناریو هم وجود دارد کــه فناوری ها در ونزوئال 
تغییر کند و این موضوع بازاریابی نفت ِشیل را دچار تغییر 

خواهد کرد.
خروج خودخواسته ی ایران

 به نفع سه کشور
عمادی تاکیــد کرد: همچنین این نــگاه جا افتاده که 
ایران خودخواســته از بازار نفت و گاز خارج شده است. در 
این راســتا سناریو و برنامه ریزی در ســطح جهان، اروپا و 
غرب بر این مبنا است که نقش ایران کوچک و کمرنگ تر 
خواهد شــد اما ۳ کشور قطر، عراق و آذربایجان نقش های 
مهمتری را ایفا خواهند کرد که در واقع رویکرد جدید این 
کشــورها پیامد مثبتی برای کیفیت استاندارد زندگی شان 
خواهد داشــت.وی دربــاره جایگاه ایران در نقشــه انرژی 
جهان اذعان کرد: در نشســت کارشناسی که در نیویورک 
با حضور شــرکت های کالن نفتی آمریکا برگزار شــد این 
موضوع مطرح شــد که ایران به عنوان کشور دارای انرژی 
بیــرون از مدار اقتصادی جهان خواهد بود. به عبارت دیگر 
ایران روز به روز بیشــتر از اقتصاد جهانی حذف می شــود.
وی با اشاره به شرایط گازی ایران گفت: ابتدا اینکه انحصار 

ســنگین انرژی در بخش گاز در ایران وجود دارد. موضوع 
مهم اینکه هدررفت ترسناکی را در بخش گاز و به صورت 
غیرطبیعی شــاهدیم و این برای اقتصادی که غیرصنعتی 
و صنایع آن متوقف شــده، نگران کننده است. موضوع دیگر 
بازاریابی عمدی غیرجهانی را شــاهدیم یعنی انرژی دالل 
به دالل و یا واســطه با واسطه به فروش می رود و این برای 
اقتصاد ایران هزینه افزا بوده است. در این راستا ایران از رده 
گروه یک ســقوط کرده و در کف گروه B قرار می گیرد و 
این برای کشوری که ذخایر نفت و گازش دو برابر میانگین 
کشورهای گروه B است، نگران  کننده است.عمادی درباره 
نزدیکی ایران و اروپا با وجود روسیه تصریح کرد: به لحاظ 
پتانســیل نزدیکی ایران و اروپا ممکن است، اما چند اتفاق 

افتاده که هیچ یک به سود ایران نبوده است. 
یکــی توافق بنیادی قطــر و عراق در مــورد صادرات 
نفت و گاز به اروپا بوده که افق های ۱۰ ســاله و ۱۵ ساله 
تعریف شــده اســت. بنابراین وقتی یک بازیگر جدی مثل 
قطــر ورود می کند که عمده ذخایر گازی اش مشــترک با 
ایران است و به طور میانگین ۴ برابر هم برداشت می کند، 
ایران نمی تواند سهم بزرگی داشته باشد در این رابطه آنچه 
می توانست در راستای تنیدگی بیشتر با اروپا حرکت کند 
اینکه ایران نه فقط گاز بفروشد و درآمد ارزی داشته باشد 
بلکه جهش فناوری نیز ممکن شود.وی در ادامه گفت: در 

حقیقت این نگاه وجود دارد که ایران ســوار قطار پیشرفت 
و توســعه همکاری مشترک نشده اســت و قطار هم عبور 
کرده و اکنون این قطر، عراق و حتی آذربایجان هستند که 
سوار بر قطارند و این جای تاسف دارد. در هر حال در مورد 
بازار ایران همانگونه که کشورهای شرق آسیا می توانستند 
فرصت خوبی باشــند، بهترین پنجره نــگاه به پروژه های 
مشــترک صنعتی و بــروز کردن تکنولــوژی و همچنین 
ورود به بازار اروپا است.مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا بیان 
داشت: در هر حال پتانسیل ورود به اروپا هنوز وجود دارد، 
هرچند این نزدیکی ســطحی و با عمق کمتر خواهد بود، 
مثال سرمایه گذاری مشترک سوئد در وسایل نقلیه سنگین، 
نروژ در مورد گاز و آلمان در مورد پروژه های صنعتی اتفاق 
نخواهد افتاد. ایران خودخواســته همکار پنهان روسیه در 
تحریم انرژی اروپا بوده و حتی در تحریم گریزی این کشور 
نیز مشارکت می کند.وی ادامه داد: در مورد گاز محدودیت 
خودخواســته ای که ایران بر خود تحمیل کرده باعث شده 
درها باز نشــوند، اما اگر ایران توان این را داشته باشد که 
اطمیمان افزایی کند ممکن است قراردادهایی منعقد شود، 
در هر حال ایران خودخواســته روی پنجره دیوار کشید و 
اکنون اگر پنجره ای هم باشد، بسیار کوچک خواهد بود.وی 
دربــاره کاهش خرید نفت ایران از ســوی چین گفت: این 
مسئله سه بعد دارد ابتدا اینکه تخفیف سنگین روسیه برای 
فروش حامل های انرژی می تواند یک مانع باشد، خود چین 
به این ارزیابی رسیده که تنوع روابط تجاری و انرژی پدیده 
مثبتی اســت و در لفافه گفته اند که شــاید بهتر باشد در 
گستردگی مناسبات انرژی با ایران بازنگری کنند، بنابراین 
فروش نفت ایران به چین هزینه بیشتری دارد، یکی اینکه 
باید تخفیف بیشتری اعمال کند تا جذابیت فروش روسیه 
را کاهــش دهد، بخــش دوم اینکه اگر ایــران وارد رقابت 
تخفیف دادن شــود بدون پیامد نخواهد بود، اکنون روسیه 
به صورت عریان تری سیاست تهاجمی اعمال می کند، رفتار 
روسیه در ارتباط با یونان و بریتانیا و فنالند نیز این موضوع 
را نشان می دهد.مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا مدعی شد: 
اگر ایران بخواهد در اصرار به نگهداشتن سهم خود در بازار 
انرژی چین تخفیف ها را بیشــتر کند بدون پیامد نیست، 
روس ها فقط به عنوان رقابت به این مسئله نگاه نمی کنند، 
از ابزارهایی که در تهران دارند، استفاده می کند! و کسانی 
را که خواســتار حفظ بازار انرژی ایران در چین هســتند، 
حذف می کنند و یا پارامترهای جدیدی برای تصمیم گیری 
در تهران تنظیم می کنند! در این راستا در ارزیابی که ما در 
دوم ماه می داشتیم سهم روسیه برای افزایش فروش نفت 
عمدتا از بازارهای ایران خواهد بود و این پیامدهای ارزی و 

ژئوپلیتیک جدی برای ایران خواهد داشت.

حرکت شتابان روسیه به سمت بازارهای نفتی ایران

تغییر نقشه راه انرژی و ردپای کمرنگ تهران

مصرف برق کشــور روز یکشنبه این هفته 
و در ســاعت ۱۴ و ۵۷ دقیقه مــرز ۵۰ هزار 
مگاوات را پشت سر گذاشته و وارد کانال ۵۰ 
هزار و ۲۱۵ مگاوات شــد و احتمال می رود تا 
ساعت های دیگر وارد کانال ۵۴ هزار مگاواتی 
شــود.روند افزایشــی مصرف برق همزمان با 
گرم تر شــدن هوا بیشتر شده است به گونه ای 
که از هفته گذشــته حــدود ۹ درصد یعنی 
معــادل ۴ هزار و ۵۰۰ مــگاوات حداکثر نیاز 

مصرف برق کشور افزایش داشته است.
تازه ترین گزارش شــرکت مدیریت شبکه 
بــرق ایران نشــان از آن دارد که مصرف برق 
کشور روز نخســت خردادماه از مرز ۵۰ هزار 
مــگاوات عبور کــرده و وارد کانال ۵۰ هزار و 
۲۱۵ مگاوات در ســاعت ۱۴ و ۲۵ دقیقه شد 
که این احتمال می رود امروز و تا ســاعت های 
دیگر این مصرف به بیش از ۵۴ هزار مگاوات 
برســد.بخش صنعت نیز در ساعت ۱۴ و ۲۵ 
دقیقه روز گذشــته ۴ هــزار و ۸۱۴ مگاوات 
برق مصرف کــرد، اما روند مصــرف برق در 
ســاعت های عصرگاهی روز گذشته با اندکی 
کاهش به دلیل خنک تر شدن هوا به ۵۰ هزار 
و ۱۵۰ مگاوات رسید و این در حالی است که 

مصرف برق در بخش صنعت با رشــد همراه 
شــد و به ۵ هزار و ۴۴۰ مگاوات رســید.این 
روند مصرف و ضرورت صرفه جویی سبب شد 
امــروز »علی اکبر محرابیان« وزیر نیرو مصوبه 
طرح ملی »کاهش مصرف انرژی الکتریکی«، 
ضوابط تشویق و اعطای پاداش کاهش مصرف 

به مشترکان برق را ابالغ کند. 
در مصوبــه ابالغی »علی اکبــر محرابیان« 
آمده اســت: به منظــور ایجاد امــکان اعمال 
مشوق های مدیریت مصرف و باهدف تسهیل 
تامین بــرق به ویژه در اوقــات اوج مصرف و 
همچنین افزایش مشــارکت مشترکان شبکه 
بــرق کشــور در تحقق این هــدف از ابتدای 
ماه های گرم ســال جاری، شــرکت توانیر )از 
طریق شــرکت های تابعه و وابســته( مکلف 
اســت امکان مشارکت مشــترکان خانگی و 
سایر مصارف را در طرح ملی »کاهش مصرف 
انرژی الکتریکی« به ویژه از طریق سامانه های 
ارتباطی نظیر »برق من« فراهم کند.بنابراین 
مصوبه، درصورتی که مشترکان مشمول طرح، 
میزان مصرف برق خــود را طی دوره اجرای 
طرح نســبت به دوره مشابه سال قبل کاهش 
داده باشــند و میزان مصرف آنها به زیر الگو 

برســد، برق کاهش یافته تــا الگوی مصرف را 
به ازای هــر کیلووات ۵۰۰ تومــان خریداری 
کرده و در اولین صورت حســاب بعد از زمان 
اجرای طرح، اعمال حســاب کند.مصوبه وزیر 
نیــرو اضافــه می کند: شــرکت توانیر )عالوه 
بــر پرداخت پاداش به مشــترکان صرفه جو( 
از طریــق شــرکت های توزیع نیــروی برق 
سازوکارهای الزم از جمله برگزاری مسابقه و 
اهدای جوایز در مسابقات سراسری و استانی 
را برای ترغیب مشترکان بخش خانگی و سایر 

مصارف در کاهش مصرف را فراهم کند.
بنا بر مصوبــه ابالغی محرابیان، در اجرای 
این طرح منابع الزم برای تشــویق مشترکان 
کاهنــده مصــرف، از محل منابــع حاصل از 
تعرفه مشــترکان پرمصرف تامین خواهد شد 
و شــرکت توانیر موظف اســت قبل از اجرا، 
اطالع رســانی الزم را به مشــترکان مشمول 

طرح صورت دهد.
بر اســاس آنچه در ابالغیه وزیر نیرو آمده 
اصلی مصوبه، مشــترکان  اســت، مخاطبان 
خانگی و ســایر مصارف در کل کشور هستند 
که بتوانند در ۴ ماه گرم ســال یعنی خرداد، 
تیر، مرداد و شــهریورماه اقدام به مدیریت و 

مصــرف بهینه برق کرده و مصارفشــان را با 
الگــوی مصرف تطبیــق دهند.بر ایــن مبنا، 
چنانچه مشــترکان برق اوالً مصرف برق خود 
را کاهــش داده و دوماً به زیر الگو برســانند، 
مشــمول تخفیــف و پاداش شــده و پاداش 
در نظــر گرفته شــده معادل هزینــه تامین 
برق و به عبارت دیگــر ۵۰۰ تومان به ازای هر 
کیلووات ســاعت کاهش مصرف خواهد بود و 

در این رابطه پاداش مشــترکانی که اقدام به 
صرفه جویی کنند در قبوض برقشــان آمده و 
بستانکاری آنها در پرداخت هزینه قبوض ماه 
بعد لحاظ خواهد شد.در این مصوبه همچنین 
پیش بینی شــده که از محل تعرفه پرداختی 
مشترکان پُرمصرف، مسابقاتی برگزار و جوایز 
ارزنده ای به مشــترکانی که اقدام به مدیریت 

مصرف می کنند، اعطا شود.

ســخنگوی سازمان هواپیمایی کشــوری اعالم کرد: بر 
اســاس آخرین مصوبه ســتاد ملی مقابله با کرونا شرایط 
مســافران برای ورود به کشــور از نظــر محدودیت های 
کرونایی تغییر کرده اســت و مســافران تنها باید یکی از 
شرایط مورد نظر یعنی تزریق دو دز واکسن یا تست منفی 

PCR را داشته باشند.
میراکبر رضوی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: در حال 
حاضر شرایط و محدودیت های کرونایی با توجه به کاهش 
شــیوع این بیماری در کشورهای مختلف در حال تغییر و 
تعدیل است. بر این اساس طبق آخرین مصوبه ستاد ملی 
مقابله با کرونا، محدودیت های کرونایی برای ورود به کشور 

کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: مســافران برای ورود به ایــران باید یکی از 
شرایط اعالم شده در گذشته را یعنی تزریق دو دز واکسن، 
یا تست منفی PCR را داشــته باشند. اما باید از آخرین 
دز  تزریق شــده وا کسن حداقل ۱۴ روز و از تست منفی  
PCR حداکثر ۷۲ ساعت گذشته باشد.سخنگوی سازمان 
هواپیمایی کشــوری در پاسخ به ســوالی مبنی بر این که 

کدام کشورهای خارجی محدودیت های کرونایی را تعدیل 
یا حــذف  کرده اند گفت: تاکنون تنها اتریش نســبت به 
برداشتن محدودیت های کرونایی برای مسافران ورودی اش 
اقدام کرده و دیگر کشــورها نیــز پروتکل های جدید را به 
شــرکت های هواپیمایی که به شهرهای آن ها پرواز دارند، 

اعالم می کنند.
رضوی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا با توجه 

به تعطیلی فرودگاه های نجف و بغداد در پی افزایش غلظت 
گرد و غبار در عراق آیا گزارشی  از لغو پروازهای داخلی به 
این دلیل وجود دارد؟ اعالم کرد:  تاکنون گزارشــی مبنی 
بــر لغو پروازهای داخلی به دلیل شــرایط جوی و افزایش 
گرد و غبار نداشتیم اما از همه مردم می خواهیم در چنین 
شــرایطی قبل از عزیمت به فرودگاه بــا اطالعات پرواز یا 

شرکت هواپیمایی مورد نظرشان تماس بگیرند.
 البته همه شرکت های هواپیمایی موظف هستند چنین 
تغییراتی را در پروازهایشــان به اطالع مسافران از طریق 
پیامک برسانند و اگر این کار را انجام ندهند مرتکب تخلف 

شده و با آن ها برخورد می شود.

رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران گفت: در رابطه با نرخ 
تورم ۳۸.۷ درصدی که برای اردیبهشت ۱۴۰۱ اعالم شده، 
این تورم مربوط به قبل از جراحی اقتصادی و ســاماندهی 
یارانه ها است.یحیی آل اســحاق در گفت وگو با خبرگزاری 
خبرآنالین اظهار داشت: مهم ترین اولویت در حوزه اقتصاد، 
بحث چگونگی کنترل تورم و ساماندهی تورم مزمن اقتصاد 
ایران است. تورمی که ما داریم، مجموعه ای از انواع تورم ها 
است که باید به خوبی تجزیه و تحلیل شود و راهکارهای هر 
مسیر، مشخص شود. ولی به صورت کلی مساله اول اقتصاد 

ایران، چگونگی کنترل تورم است. 
اگر تورم کنترل نشود، خیلی از زحمات دوباره آسیب های 
جدی خواهد دید.وی با بیان این که تورم شکل های مختلف 
دارد، افــزود: تورم حاصل از محدودیت عرضه، تورم حاصل 
از نقدینگــی، تورم حاصل از تغییرات و نوســانات نرخ ارز، 
تورم حاصل از محدودیت هــای روابط اقتصادی و تجاری، 
اشکال مختلف تورم است.رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران 
در پاســخ به این پرســش که در طول دو هفته گذشته با 
سیاست اخیر دولت شاهد افزایش قیمت ۴ قلم کاال بودیم 
که به تبع، بســیاری از کاالهای دیگر را نیز تحت تاثیر قرار 
داده و قیمت ها به شــدت باال رفت. آیا با توجه به افزایش 
قیمت کاالها، امکان کنترل تورم وجود دارد؟ تصریح کرد: 
این شدنی است؛ به شــرط این که با نگاه جامع به موضوع 
اقتصاد نگاه کنیم و راهکارهای متناسب با هر بخش اتخاد 
شــود. بنابراین باید نگاه جامع داشته باشیم و اعداد و ارقام 

واقعی باشد.آل اســحاق تصریح کرد: در رابطه با نرخ تورم 
۳۸.۷ درصدی که برای اردیبهشــت ۱۴۰۱ اعالم شــده، 
این تورم مربوط به قبل از جراحی اقتصادی و ســاماندهی 
یارانه ها است. اما این که آثار حاصل از سیاست جدی دولت 
روی تورم جامع چقــدر اثر خواهد کرد، اختالف نظر وجود 
دارد.وی متذکر شــد: به طور قطع تورم حاصل از این ۴، ۵ 
قلم کاال نیست که گران شده، بلکه تورم در همه حوزه های 
اقتصــادی نقــش دارد، یعنی تــورم کل را تحت تاثیر قرار 
می دهــد. دیدگاه های مختلفی در ایــن رابطه وجود دارد. 
برخــی معتقدند که میزان افزایش تــورم کل کمتر از ۱۰ 
درصــد خواهد بود و برخی نیــز از ۱۵ درصد افزایش تورم 
صحبت می کنند. گروهی هم می گوینــد این برنامه ریزی 
جدیــد تا ۲۰ درصد روی تورم اثر دارد.رئیس ســابق اتاق 
بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: با این حال، در کل 

می توان گفت کف تورم ۱۰ درصد باال می رود. 
آن زمان بایــد ببینیم تورم کل روی معیشــت مردم، 
مسکن، بهداشت و درمان، پوشاک و آموزش چقدر اثر دارد. 
این ۵ حوزه، ۷۰ درصد هزینه های طبقه متوسط به پایین 
را در برمی گیرد. بر همین اســاس، تورم یک موضوع کامال 
جدی و اساسی در اقتصاد ایران است.آل اسحاق افزود: ظرف 
۱۰ سال گذشته متوســط تورم در حدود ۲۰ درصد بوده 
اســت. البته متوسط تورم در ۳، ۴ سال اخیر به حدود ۳۰، 
۴۰ درصد افزایش یافته است. بنابراین با توجه به تغییرات 
ذاتی ای که داریم، کف تغییرات جدید هم ۱۰ درصد خواهد 

بود که روی تورم افزوده خواهد شد. این در شرایطی است 
که کیفیت اثرگذاری تورم روی زندگی شــهری و روستایی 
متفاوت است؛ به طوری که تورم روستایی از شهری بیشتر 
اســت، زیرا هزینه های حمل کاال به روســتا بیشتر است.
وی در پاســخ به این پرسش که در کنار جراحی اقتصادی 
دولت، آیا سیاســتی دیده می شــود کــه در جهت کنترل 
تورم باشــد، عنوان کرد: ادعای سازمان برنامه و بودجه این 
اســت که از بانک مرکزی برداشت صورت نگرفته است که 
همین موضوع روی کنترل تورم موثر است. از سوی دیگر، 
روابط بانک مرکزی بــا بانک ها و روابط بانک ها با یکدیگر، 
سیاست هایی است که اعمال شده و تا حدودی هم اثر کرده 
اســت. این که می گویند تورم نیم درصد پایین آمده، ناشی 
از همین سیاست های پولی است.رئیس سابق اتاق بازرگانی 
و صنایع و معادن تهران متذکر شد: در برخی از حوزه های 
فنی کنترل تورم، ما کارشــناس و اقتصادانان خوبی داریم، 
ولی برخی عوامل موثــر بر تورم، به حوزه هایی غیر از فنی 
و اقتصادی مربوط می شــود؛ مثل سیاســت های خارجی، 

تعاملی و سیاسی.
نرخ تورم اردیبهشت اعالم شد؛ ۳۸.۳ درصد

مرکز آمار ایران جزئیات نرخ تورم در اردیبهشت ۱۴۰۱ 
را اعالم کرد .در اردیبهشــت ماه امســال نرخ تورم ساالنه 
بــا کاهش ۰.۵ درصدی به ۳۸.۳ درصد رســیده ولی تورم 
نقطه ای رشــد ۳.۸ درصدی داشــته اســت .بر اساس این 
گزارش نرخ تورم ســاالنه با کاهش ۰.۵ درصدی به ۳۸.۷ 

درصد رســیده اســت. نرخ تورم ســاالنه برای خانوارهای 
شهری و روســتایی به ترتیب ۳۸.۳ درصد و ۴۰.۸ درصد 
بــوده که بــرای خانوارهای شــهری ۰.۴  درصد کاهش و 
برای خانوارهای روســتایی ۰.۸ درصد کاهش داشته است.

همچنین نرخ تورم نقطه ای در اردیبهشــت ماه ۱۴۰۱ به 
۳۹.۳ درصد رســیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور 
میانگین ۳۹.۳ درصد بیشــتر از اردیبهشــت ۱۴۰۰ برای 
خرید یــک »مجموعه کاالها و خدمات یکســان« هزینه 
کرده  اند.نــرخ تورم نقطه ای اردیبهشــت مــاه ۱۴۰۱ در 
مقایسه با ماه قبل ۳,۷  درصد افزایش یافته است.نرخ تورم 
نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« با 
افزایــش ۶ واحد درصدی به ۴۹.۴ درصد و گروه »کاالهای 
غیرخوراکی و خدمات« با افزایش ۲.۷ واحد درصدی به ۳۴ 

درصد رسیده است.
نــرخ تورم ماهانه اردیبهشــت ۱۴۰۱ نیز به ۳,۵ درصد 
رســیده که در مقایســه با همین اطالع در ماه قبل، ۰.۲ 
درصد افزایش داشــته اســت.تورم ماهانه برای گروه های 
عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« و »کاالهای 
غیرخوراکی و خدمات« به ترتیب ۳.۳ درصد و ۳.۷ درصد 
بوده اســت.نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شــهری ۳,۷ 
درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۵ واحد درصد افزایش 
داشته اســت. هم چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 
۲.۸ درصد بوده که نســبت به ماه قبــل ۱.۲ واحد درصد 

کاهش داشته است.

جایزه ۵۰۰ تومانی برای هر کیلووات ساعت صرفه جویی

 مصرف برق کشور از ۵۰ هزار مگاوات عبور کرد

سخنگوی سازمان هواپیمایی اعالم کرد

تغییر ضوابط کرونایی برای ورود به ایران

رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران از ریشه های تورم در ایران گفت

تاثیر تورمی جراحی اقتصادی هنوز معلوم نیست


