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رشد  22درصدی تولید فوالد ایران

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت :بــا وجــود آنکــه
متوســط رشــد تولید جهانی فوالد در ســال  2017میالدی
اخـــبار
6درصد تخمین زده میشود ،این رقم در ایران  22درصد
بوده است.بهگزارش ایرنا ،محمد شریعتمداری روز سهشنبه در آیین افتتاح و
بهرهبرداری طرح توســعه فوالد ســبا در اصفهان با بیان اینکه تالش ما ایجاد
تعادل و تنوع دربخشهای مختلف فوالد ومحصوالت آن است ،افزود :تنوع
در تولید ،صنعت فوالد را مقاوم و اقتصاد کشور را بیمه میکند.
وی حجــم صــادرات فوالد کشــور را  9میلیون تن در ســال بــرآورد کرد و گفت:
در بخش داخلی نیزســرانه مصرف فوالد کشور  230کیلوگرم است که باید به
400کیلوگرمبرسد.
شــریعتمداری تأکید کرد :همچنین با اجرای طرحهای فوالدســازی در کشــور
پیشبینی میشود صادرات فوالد ایران در افق  1404به  15میلیون تن در سال
برسد.وزیر صنعت ،معدن و تجارت رقم کنونی ظرفیت تولید فوالد در ایران
را  34میلیون تن در ســال اعالم کرد و گفت :با طرحهای توسعه در نظر است
این رقم به  55میلیون تن در افق  1404برسد.

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
وارد بورس میشود

برگزاری مجمع عادی ساالنه شرکت فوالد هرمزگان

مجمع عادی ســاالنه صاحبان سهام شرکت فوالد هرمزگان برای سال منتهی
بــه  29اســفند  96بــا حضــور  98درصد اعضــا ،هیأتمدیره ،نماینــده بورس و
سهامداران این شرکت برگزار شد.
در ایــن مجمــع پــس از ارائه گزارش عملکرد شــرکت فوالد هرمزگان از ســوی
مدیرعامل این شــرکت ،صورت مالی این شــرکت به تصویب رسید .همچنین
در این مجمع به ازای هر سهم  16ریال سود تقسیم شد .در ابتدای این مجمع
مدیرعامــل شــرکت فــوالد هرمزگان بــه ارائه گزارشــی از فعالیت این شــرکت
پرداخت.
فــرزاد ارزانــی در ابتــدای ایــن گــزارش با اشــاره بــه زیــان انباشــتهای که این
شــرکت در سنوات گذشــته داشته است ،عنوان کرد :شــرکت فوالد هرمزگان
بــا 352میلیــارد تومان زیان انباشــته مواجه بوده اســت که تا پایان ســال 96
قادر شــده با  377میلیارد تومان ســود خالص ،زیان خود را پوشــش دهد و
به سوددهی برسد.

شرکتملیگازایرانازابتدایفصل
تابستان،روزانه۲۸۵میلیونمترمکعبگاز
بهنیروگاههایسراسرکشورارسالکرد.

editorial@iran-newspaper.com
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درصد تورم ساالنه ونزوئال
در ماه ژوئن

کنگرهونزوئالخبردادکهدر ۱۲ماهمنتهی
بهژوئن،2018قیمتهایمصرفکننده
ونزوئالیی ۴۶۳۰۵درصدجهشکرد.

۱۳۸

میلیون دالر
واردات موز در  ۳ماه

بر اساس آمارهای تجارت خارجی در 3ماهه
نخست سالجاری 141هزار تن موز به ارزش
تقریبی 138میلیوندالرواردکشورشدهاست.

۱۰۲۰

میلیارد تومان
هزینه گذر از تنش آبی

دولتطیدوهفتهگذشتهحدود ۱۰۲۰میلیارد
تومان به منظور اجرای ۱۱۹۵پروژه در ۲۸۰شهر
برایکاهشتنشآبیاختصاصدادهاست.

فقط  15درصد فاضالب شهری ایران تصفیه می شود

نــــــــــــــــرخارز

معاون دفتر بـرنـامهریزی کالن آب و آبـفای وزارت نیـرو  :هر متر مکعب فاضالب بسته به میزان غلظتش بین  7تا  15متر مکعب آب سالم را آلوده میکند
عطیه لباف
خبرنگار

یکی از راهکارهایی که در دنیا برای حفاظت
از منابــع آب انجام میشــود ،اســتفاده چند
بــاره از آب و تصفیــه فاضــاب اســت .امــا
ایــن موضــوع در ایران رونــد کنــدی دارد .به
طوری که از حــدود  4.5میلیارد متر مکعب
فاضــاب شــهری در کشــور هرســاله حدود
 700میلیــون متــر مکعب تصفیــه و تبدیل
بــه پســاب میشــود .به عبــارت دیگــر فقط
15درصدازفاضالبشهریتصفیهمیشود
اگر چه 48درصد از جمعیت شــهری تحت
پوشش شبکه تصفیه فاضالب هستند .البته
در ایران 183تصفیهخانه و ظرفیت اســمی
یک میلیارد و 200میلیون متر مکعب تولید
پســاب وجود دارد و برنامه هم این اســت که
این ظرفیت در ســالهای آتــی به  4میلیارد
متــر مکعــب برســد .امــا رونــد توســعه این
طرح کند اســت و ســرمایه گذاریها اندک و
قطرهچکانــی .بــرای درک اهمیت توســعه
تصفیهخانهها در شرایط فعلی کشور به این
نکته توجه کنیــد« :هر متر مکعب فاضالب
بســته به میــزان غلظتــش بین  7تــا  15متر
مکعــب آب ســالم را آلــوده میکند .بــا این
حال ساالنه بیش از 3.5میلیارد مترمکعب
فاضالب کشــور بدون آنکه تصفیه شود وارد
چرخهمحیطزیستمیشود».

ایــن ارقــام را معــاون مدیـــر کل دفتــر
بـرنـامهریزی کالن آب و آبـفای وزارت نیـرو
توگو با «ایران» بیان کرد .ارقامی که
در گف 
از ناگوار بودن شــرایط بخش آب کشور خبر
میدهد؛آنهمدروضعیتیکهخشکسالی
و کم آبی گریبان این بخش را گرفته است.
هدایت فهمی با اشاره به اینکه ایران از نظر
تصفیه فاضــاب در رده کشــورهای میانی
قــرار دارد ،توضیــح داد« :بــدون تردیــد در
تصفیه فاضالب ضعیــف عمل کردهایم و
این موضوع بر کیفیــت آبهای موجود اثر
خواهد داشت .اگر دیر اقدام کنیم ،در آینده
عالوه بر کمیت و نبود آب ،موضوع کیفیت
آبهای موجود مبحــث مهم تری خواهد
بود و بحرانهای جدی را در پی دارد».
او در پاســخ بــه این ســؤال که چرا بــا وجود
شعارهاوبرنامههایاعالمیوزیراندردهه
اخیرهمچناندربحثمدیریتبخشآب
تحول جدی صورت نگرفته ،گفت« :کمبود
منابعمالییکسدبزرگاست.تازمانیکه
اقتصاد کشور ناپایدار است ،مدیریت جدی
بخش آب با چالش مواجه میشود».
ëëمزارعی در تهــران که از فاضالب ســیراب
میشوند!
یــک خطر جــدی! در جنوب تهــران حدود
 ۱۱۳تا ۱۱۵هکتار زمین زیر کشت با فاضالب
شناســایی شــده اســت .این آمار را علیرضا
صدرائی ،رئیس گروه سالمت محیط و کار

معاونت بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی
تهران در روزهای اخیر اعالم کرد .گزارشــی
که نشــان میدهــد عالوه بر مشــکل کیفی
آبهای سالم ،سالمت افراد نیز بشدت در
معرض خطر است.
در ایــن بــاره معــاون مدیـــر کل دفتــر
بـرنـامهریزی کالن آب و آبـفای وزارت نیـرو
نیز توضیح داد« :سیفی جات و سبزیجات
پــرورش داده شــده بــا فاضــاب ســامت
افــراد را تهدیــد میکنــد و بــرای جلوگیری
از ایــن موضــوع بایــد تمام ارگانها دســت
به دســت هم دهنــد .از ســازمان حفاظت
محیط زیســت گرفته تا وزارتخانههای نیرو
و کشــاورزی .باید قوانیــن بازدارنده تقویت
شــوند تا ایــن اتفاق نیفتد .در همین راســتا
هم وزارت نیرو و شرکتهای زیرمجموعه،
بهدنبال افزایش تعــداد تصفیهخانهها ی
تهرانبه 12واحدغیرمتمرکزهستند».
اما مشکل اساســی این است که هنوز طرح
جامعفاضالبشهرتهرانکاملاجرانشده
و روند تکمیل آن هم کند اســت .شــاخص
جمــعآوری و دفع بهداشــتی فاضــاب در
شــهر تهران نشــان میدهد که حــدود 57
درصد متوسط پیشــرفت طرح بوده است.
االن حدود 300میلیون متر مکعب در سال
پساب تولید میشود که در بخش کشاورزی،
فضــای ســبز ،آبخــوان و آبهای ســطحی
مورد اســتفاده قرار میگیرد .مشــکل دیگر
فاضالب حاصل از فعالیتهای کشاورزی
اســت .فهمــی یکــی از برنامهها را توســعه
تصفیهخانههــای زهــاب کشــاورزی برمی
شــمارد و میگوید« :زهاب کشــاورزی ایران
رقمــی در حــدود 27میلیــارد متر مکعب
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مدیرعامــل شــرکت ســرمایهگذاری نفــت و گاز تأمیــن بــه دســتور
رئیس جمهــوری برای ورود بزرگترین پاالیشــگاه میعانات گازی
خاورمیانه به بورس اشاره کرد و گفت :با هدف حضور بیشتر مردم
در بازار سرمایه و حمایت از بخش تولید ،در حال آمادهسازی ورود
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به بورس هستیم.
بهگــزارش ایرنــا ،محمود مخدومی روز سهشــنبه در آیین ســالگرد
عرضه اولیه ســهام ســرمایهگذاری نفت و گاز تأمین (زیرمجموعه
ســازمان تأمین اجتماعی) گفت :اوایل تیرماه در مراسم راهاندازی
فاز دوم پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس ،حسن روحانی بر ورود این
پاالیشگاه به بورس تأکید کرد.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری نفت و گاز تأمین یادآور شد :پس
از دستور رئیس جمهوری ،تالش کردیم بسترها و شرایط ورود این
پاالیشگاه به بورس آماده شود.

میلیون مترمکعب گاز
در اختیار نیروگاهها

www.iran-newspaper.com

استکهمیشودبایکتصفیهاندکدوباره
در بخش کشاورزی مورد مصرف قرار گیرد.
در این بخش شــرکتهای ســهامی زراعی
بایدمسئوالنهعملکنند».
ëëموانع شــرعی اســتفاده از فاضــاب برای
شرب
حــال و روز منابــع آبــی ایــران اصــاً خوب
نیســت و همگــی ایــن موضــوع را لمــس
کردهایم .از رودخانههای خوزســتان گرفته
تــا زاینده رود ،در حال فریاد زدن بحران کم
آبــی ایران هســتند .اما این شــرایط ناگوار را
مدیریت بحران زا بدتر میکند .خواســته و
ناخواســته تمام مردم و مسئوالن در دامنه
اینمدیریتقراردارند.فهمیدراینرابطه
توضیــح میدهد« :در بحــث مدیریت آب
متأسفانهشاهدیکروندمعکوسهستیم.
یعنــی درســت زمانی که کم آبــی رخ داده،
مصرف هر روز باالتر میرود و سیستمهای
تصفیــه و حــذف آالیندههــا هــم کافــی
نیستند .ما باید نگران کیفیت آب در آینده
هم باشــیم».او با اشــاره به مصرف  2برابر

ایرانیاننسبتبهمیانگینجهانیمیگوید:
«بایــد مصــرف آب در ایــران اصالح شــود.
اصالً درست نیست که یک متر مکعب آب
قابل شــرب را برای مصارفــی نظیر رفت و
روب حیاط یا شست و شوی خودروی خود
مصــرف کنیــم ودر عــوض آن  7تــا  15متر
مکعب آب ســالم آلوده شــود .حتی اگر به
امیدتصفیهاینآبهمباشیم،بایدبدانیم
که این کار بسیار هزینه بر و سخت است .در
هیچ نقطــه از دنیا اســتفاده بیرویه آب به
امید تصفیه فاضالب تجویز نمیشود».در
ایرانبهدالیلشرعیفعالًاستفادهازپساب
بــرای شــرب انجام نمیشــود ،امــا در حال
حاضر پساب در صنایع و کشاورزی و فضای
ســبز مورد اســتفاده قــرار میگیــرد .تغذیه
آبخوانها برای جلوگیری از مرگ آنها یکی
از مهمترین دستاوردهای تصفیه فاضالب
اســت .برای مثال این کار در دشت ورامین
کمــک زیادی بــه جلوگیری از فرونشســت
زمیــن کــرده و برنامه دولت هم گســترش
آن است.
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توگو با صاحبنظران نرخ جدید ارز را به بحث گذاشت
«ایران» در گف 

استقبال خصوصیها از بازار ثانویه ارز
مرجان اسالمی فر
خبرنگار

 21فروردیــن مــاه بود کــه معــاون اول رئیس
جمهوری فرمان تک نرخی شدن ارز را صادر
کرد و قیمت 4200تومان به رسمیت شناخته
شــد و از آنجا که صرافیهــا از مدتی قبل کنار
گذاشــته شــده بودند ،دولت هر گونه خواسته
ارزی مردم را به ســمت بانکها هدایت کرد.
هر چند که بانکها نتوانســتند خواســتههای
ارزی مــردم را تأمین کنند و خریداران ارزی به
ســراغ دالالن و واسطهها رفتند .این امر ادامه
پیداکردتا اینکه دربازارآزادقیمت ارز از 8هزار
تومان هم عبور کرد .در این مدت کارشناسان،
صاحبنظراناقتصادیوفعاالنبازارسیاست
ارزی دولت را زیر سؤال بردند و گفتند حرکت
در این مســیر جــز افزایش قیمــت ارز و کوتاه
شــدن دســت همــه از ارز ،هیــچ نتیجــهای را
نخواهــد داشــت .بــه همیــن جهــت یکــی از
کارهایی کــه صورت گرفت ایجاد بــازار ثانویه
ارز بود .بازاری که پیشبینی کاهش قیمت ارز
را بــرای اقتصاد ایران کرده اســت .بازار ثانویه
ارز از دیــروز رســماً کار خود را آغــاز کرد.در این
بــازار تجار میتوانند ارز خــود را با نرخ توافقی
معاملــه کنند .حال باید ببینیم این بازار توان
کنترل نرخ ارز را دارد .اگر این بازار موفق عمل
کند هماهنگونــه که پیشبینی شــده ارزهای
انبارشده سر از بازار در خواهد آورد.
ëëدالر8هزارتومانقیمتخورد
درنخســتین روز معامالتــی بــازار ثانویــه ارز

نــرخ توافقــی دالر  8هــزار تومــان قیمــت
خــورد .به گزارش پژوهشــکده پولی و بانکی،
محمدمهدی رئیسزاده مشــاور بانکی اتاق
بازرگانــی از اولیــن توافقات در بــازار ثانویه ارز
خبــر داد و گفت :نــرخ ارز روزگذشــته در بازار
ثانویه حدود ۸هزار تومان بین صادرکنندگان
و واردکنندگان توافق شده است .وی در ادامه
گفت :در حال حاضــر ،بازار ثانویه فقط برای
صادرکننــدگان و وارکننــدگان و گــروه کاالیــی
ردیف  ۳اســت و قرار شــده که صادرکنندگان
باواردکنندگانبرسرایننرخبهتوافقبرسند،
بــدون اینکــه دولــت در نرخ گــذاری دخالتی
داشته باشد .وی همچنین عنوان کرد آغاز به
کار بازار ثانویه سیگنال مثبتی به بازار ارز داده
و موجب شد تا ثبات نسبی بر بازار حکمفرما
شود .رئیس زاده ادامه داد استمرار بازار ثانویه
قطعــاً ثبــات را به بازار بــاز می گردانــد .البته
نقیصه ای که همچنان وجود دارد این اســت
که تأمیــن ارز بخش خدمات هنــوز وارد بازار
ثانویه نشــده و دولت برای ارز مسافرتی فعالً
تمهیداتمناسبیرانیندیشیدهاست.
ëëاستقبالبخشخصوصی
رویه جدیــد دولت مورد اســتقبال بخش
خصوصی کشور است چرا که دیگر برای آنها
خــط کشــی قیمتــی وجــود نــدارد و از طرفی
صرافیها هــم بهعنوان یــک رابط میتوانند
نقــش آفریــن باشــند.هر چند کــه صرافیها
پولی را جابهجا نخواهند کرد اما فعالیت آنها
باعث آرامش بازار خواهد شد.حســین سالح
ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران که یکی

از موافقــان سیاســتهای جدیــد ارزی دولت
توگو با «ایــران »گفت :با حجم
اســت ،درگف 
صادراتــی  5میلیــارد ،صادرکننــدگان مجــاز
هستندباارزحاصلازصادراتدرسامانهنیما
با واردکنندگان توافق کنند و ارز خودشان را به
آنها بفروشند.این امر اگر درست اجرایی شود
قطعاً در کنتــرل قیمت ارز تأثیرگذار اســت و
میتواندباعثتشویقصادرکنندگانشودچرا
که دیگر مجبور نیستند با قیمت  4200تومان
ارز خــود را بــه فروش برســانند و این در حالی
اســت که قیمت ارز در بازار آزاد فراتر از  8هزار
توماناست.ویدربارهاینکهدرسیاستجدید
ارزی صرافیها هم دیده شــدند ،خاطرنشان
کرد:حوالــه جابهجایی پول توســط صرافیها
اســت .صرافیها پیــش از این تعطیل شــده
بودند و حال با آنکه پولی را جابهجا نمیکنند
اما قطعاً حضور آنها بسیار اثرگذار است .آنها
حوالهارزیرابینصادرکنندگانوواردکنندگان
رد و بدل میکنند.وی اذعان داشت :دولت در
سالهای گذشته در مواعدی وعده تک نرخی
شــدن ارز را اعالم و با وجود شــرایط مناســب
از ایــن اقــدام امتناع کرد و در زمان نامناســب
این موضوع را اجرا کرد .و باید نرخ ارز توســط
مکانیزم بــازار تک نرخی شــود و با تعادل که
توسط بازار ثانویه به دســت آید میتوان ارز را
تــک نرخی کرد که امیدواریم با دخالت کمتر
نرخ ارز به یک رقم برسد ،نه بر اساس دستور
دولت که بدون توجه به بازار انجام شود.سالح
ورزی بــا انتقــاد از ارز دولتی برای کاالهای غیر
ضــروری گفــت :خــودرو ،موبایــل و کاالهــای

آرایشــی و بهداشــتی کــه ارز دولتــی دریافــت
کردنــد بازار ارز را ملتهــب کردند و دولت باید
روش حمایتــی بــرای کاالهای اساســی تولید
داخل در نظر میگرفت تا مشکل این چنینی
بهوجودنمیآمد.
ëëترسدالالنازکاهشقیمتارز
در شــرایطی کــه بــازار ثانویــه راه افتــاد و
صادرکنندگانمیتوانندازطریقسامانهنیما
و سامانه وزارت صنعت نسبت به فروش ارز
خوداقدامکنندقیمتارزتاحدودیدرمسیر
کاهــش قــرار گرفت.البتــه این کاهــش الزاماً
بهمنزله ادامه دار بودن آن نیست.روز گذشته
برخــی از دالالن ارزی از ترس کاهش قیمت
و ضــرر هنگفت تصمیــم گرفتند ارز خــود را
وارد بــازار کننــد و از طرفی خریــد ارز هم روند
نزولیبهخودگرفت.حالبرایکاهشتقاضا
و عرضــه ارز توســط دالالن تنهــا راه ،اجــرای
درســت بازار ثانویه ارز اســت .بازاری که مانع
رانت خواهد شد .از طرفی مجتبی خسروتاج
رئیسسازمانتوسعهتجارتگفت:گروهسه
کاالهایمصرفیباارزصادراتیقابلواگذاری
از سوی صادرکنندگان است و ۱۷میلیارد دالر
صــادرات در ایــن بخــش انجام میشــود.در
این ســازمان تصویب شد که پروانه صادراتی
در ســامانه نیما به شــکل رقابتی به صرافان
فروختــه شــود و صرافان برای کاالهــای گروه
ســه ،ارزهای خریداری شده از صادرکنندگان
رابهواردکنندگانعرضهکنند.اجازهدادیمکه
ارز صادراتی قابل واگذاری در سیستم بانکی
انجامشودوبهچرخهاقتصادکشوربازگردد.

