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 آخرین وضعیت آتش سوزی 
در سرخون

ایسنا- در پی شکســتگی لوله نفت در منطقه 
سرخون شهرستان اردل، خانه های حریم رودخانه 
تخلیه شدند و بنابر اعالم رئیس شورای شهر سرخون 
چند نفر به دلیل دود ناشی از آتش نفت جاری شده، به 
بیمارستان منتقل شدند. عضو شورای شهر سرخون 
از توابع شهرســتان اردل در چهارمحال و بختیاری 
عصر دیروز در این خصوص گفت: در برخی از مناطق 
سرخون حریق مجددا شعله ور شده است، دود بسیار 
غلیظی در منطقه وجود دارد و از مردم خواسته شده در 
منازل بمانند. رضا حیدری با اشاره به اینکه در برخی از 
مناطق منطقه سرخون شاهد شعله ور شدن آتش در 
پی شکستگی شب گذشته خط لوله انتقال نفت مارون 
هستیم، اظهار کرد: آتش شب گذشته به طور کامل 
مهار نشد. عضو شورای شهر سرخون از توابع شهرستان 
اردل در چهارمحال و بختیاری افزود: هم اکنون دود 
بسیار غلیظی در منطقه وجود دارد، از مردم خواسته 
شــده در منازل بمانند، این دود برای سالمتی مردم 
بسیار مضر است، در حال حاضر دید افقی در منطقه به 
کمتر از 10 متر کاهش پیدا کرده است. وی با اشاره به 
اینکه شب گذشته برق و گاز برخی از مناطق روستایی 
در منطقه سرخون قطع شد، گفت: به مرور در حال 
وصل شدن هستند، خوشبختانه تاکنون آب شرب 
مردم آلوده نشده اســت. حیدری عنوان کرد: برای 
حفظ سالمت مردم نیازمند توزیع ماسک و شیلد در 
بین آن ها باوجود دود غلیظ ناشی از حریق هستیم. 
عضو شورای شهر سرخون از توابع شهرستان اردل در 
چهارمحال و بختیاری بیان کرد: جلسه مدیریت بحران 
برای حل مشکالت ناشی از شکستگی لوله نفت مارون 

در منطقه میانکوه در حال برگزاری است.
    

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران
 فقط ۳ دهک جامعه 
باالی خط فقر هستند!

پایگاه خبری شورای شهر - رئیس کمیته 
بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران گفت: توجه 
به مســئولیت اجتماعی و جنبه اجتماعی بودجه 
اهمیت زیادی دارد و امروز ۷ دهک فقیر داریم و فقط 
۳ دهک جامعه باالی خط فقر هستند، هیچگاه چنین 
وضعیتی نداشته ایم. مجید فراهانی، رئیس کمیته 
بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران با اشاره به 
کسری بودجه سال 99 به دلیل تحریم ها و شیوع کرونا 
اظهار کرد: غفلت از بودجه ریزی در شــرایط حاضر 
سبب ایجاد مشکالت می شود و باید به همه جوانب 
توجه ویژه نشان داد. وی افزود: مسئله آسیب اجتماعی 
در شــهر تهران اهمیت زیادی دارد. طی بازدید در 
هفته گذشته از گرمخانه ها مشخص شد مراجعات به 
گرمخانه ها دو برابر شده است. میزان سرقت بیش از دو 
برابر شده و طبق پایش های صورت گرفته آسیب های 
اجتماعی در طبقه متوسط و فقیر بیشتر شده است. 
فراهانی تأکید کرد: توجه به مسئولیت اجتماعی و 
جنبه اجتماعی بودجه اهمیت زیادی دارد. امروز ۷ 
دهک فقیر داریم و فقط ۳ دهک جامعه باالی خط فقر 

هستند، هیچگاه چنین وضعیتی نداشته ایم.
             

 چین برای زعفران ایران
مانع گذاشت

تجارت نیوز - رئیس اتحادیه صادرکنندگان 
زعفران از صادرات ۲0 درصدی زعفران در هشت 
ماهه امســال خبر می دهد و می گوید: متاسفانه 
قاچاق زعفران به افغانستان باب شده و فعال ۴9 تن 
زعفران از مبادی قانونی به افغانســتان صادر شده 
است .محدودیت ها و تحریم ها به ما اجازه صادرات 
زعفران به عربستان صعودی و آمریکا را نمی دهد. به 
گفته رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران، ردپای 
افغانستانی ها در صادرات زعفران ایرانی به بازارهای 
جهانی پر رنگ شده اســت. علت این است که این 
کشور با چالش هایی همچون تحریم رو به رو نیست. 
بنابراین با خرید فله ای زعفران از ایران، آنها را به سایر 
کشورها صادر می کند که همین مسئله ارزآوری 
زیادی را برای تجار افغانستانی به همراه دارد. غیر 
از این فعاالن این بازار از قاچاق پیاز زعفران ایران به 

افغانستان خبر می دهند.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

 آب مجانی، بــرق مجانــی و حاال 
گاز مجانــی! تبلیغات آب و بــرق و گاز 
مجانی از سمت دســتگاه های دولتی 
در شرایطی رایج شده است که تا پیش 
از این محور گفت و گــوی متولیان آب 
و برق و گاز قیمت هــای غیرواقعی آنها 
بود و بارها کلیدواژه های ارزان فروشی و 
حتی مفت فروشی به زبان متولیان آمد 
تا به تعبیر مصرف کنندگان مجوز افزایش 
قیمت را بگیرند. حاال اما در رفتاری عجیب 
دست فرمان عوض شده و متولیان دولتی 
آب، برق و گاز بر طبل رایگان کردن بهای 
آنها می کوبند و تبلیغات وسیعی برای این 
اتفاق در جریان است! با وجود انتقادهایی 
که به طرح رایگان شــدن آب، برق و گاز 
وارد است؛ برخی منتقدان دولت دست 
به کار مصادره اقدامــات صورت گرفته 
شده اند و تالش دارند چنین نشان دهند 
که این اقدام ربطی بــه دولت دوازدهم 
ندارد و خارج از دولت چنین تصمیمی 

اتخاذ شده است.
 گاز هم رایگان می شود

دیروز بیــژن زنگنه، وزیــر نفت در 

مراســم آغاز حفــاری فــاز 11 پارس 
جنوبی از تصویب رایگان شدن گازبهای 
مشترکان کم مصرف در هیات دولت خبر 
داد و گفت: بر اساس این مصوبه گازبهای 
بیش از ۳0 درصد مشترکان واحدهای 
مســکونی صفر می شــود که عالوه بر 
کمک به مردم، کاهش مصرف را نیز به 
دنبال خواهد داشت. او همچنین گفته 
است هر کسی بتواند مصرف خود را در 
ماه های سرد سال تا 10 درصد کاهش 
دهد، گازبهایش 1۵ درصد کم می شود 
که این مساله درآمدی برای دولت ایجاد 
نمی کند اما بهینه سازی در مصرف را به 
دنبال دارد. زنگنه تاکید کرده است: عالوه 
بر این اگر ادارات دولتی مصرف خود را 
نسبت به سال های قبل اضافه کنند، کل 

گازبها ۵0 درصد افزایش پیدا می کند.
 آب و برق رایگان 

برای یک سوم ایرانی ها
پیش از همه اما، طــرح برق مجانی 
اجرا شــد. طرحی که با عنوان برق امید 
تبلیغ شده و بر اساس آن تعرفه برق ۳0 
درصد مشترکان کم مصرف رایگان شد.

طبق آمــار وزارت نیــرو در بخش 
خانگی ۳۶ میلیون مشــترک دارد که 

از این تعداد ۶ میلیــون به بخش های 
غیرخانگی اختصاص دارد و حدود 8.۵ 
میلیون مشترک کمتر از الگوی مصرف، 
برق استفاده می کنند که البته نیمی از 

آنها روستاییان هستند.
بر همیــن اســاس وزارت نیــرو با 
همکاری دولت طرحی را به عنوان برق 
امید از ابتدای ابان امسال اجرایی کرد. 
در این طرح مشترکان به سه دسته کم 
مصرف، خوش مصرف و پرمصرف تقسیم 
می شــوند به طوری که برای هر دسته 
متناسب با منطقه محل سکونت، نحوه ی 
الگــوی مصرف برق تعیین می شــود. 
مشترکان برق به تناسب مشارکت در 
این طرح از مزایای تشــویقی شــامل 
تخفیف تا 100 درصد تعرفه برق بهره 

مند می شوند.
او تاکید کرده است هدف از اجرای این 
طرح به هیچ عنوان کاستن از رفاه خانوار 
نیست بلکه به دنبال بهینه سازی مصرف 
و اختصاص آن بخش های تولیدی مانند 

کشاورزی و صنعتی هستیم.
و البته وزیر نیرو مدعی شد که بعد از 
اجرای این طرح 1۲ درصد مشــترکان 
پرمصرف، مصرف شان را کاهش داده اند.

پس از اجــرای طرح بــرق امید 
این بــار نوبت بــه آب و گاز رســید و 
رئیس جمهوری رســما اعالم کرد که 
قبض آب و گاز ۳0 درصد مردم از اول 
دی ماه مجانی می شــود. این موضوع 
در حالــی رخ می دهد کــه تا همین 
چند وقت پیش بحــران آب بارها آب 
ارزان قیمت را سر زبان مدیران ایرانی 

انداخت.

آب بها در ایران ارزان تر از 
افغانستان

حاال بحث رایگان شــدن آب، برق و 
گاز در شرایطی است که پیش از این علی 
چاوشیان، مدیر مرکز منطقه ای مدیریت 
آب شهری تحت پوشــش یونسکو به 
فارس گفته بــود تعرفــه آب در ایران 
حتی از افغانستان پایین تر است و حتی 
خشکسالی هم باعث نشد تا مشکل آب 

ارزان را حل کنیم.
همچنین بر اساس گزارش تجارت 
نیوز متوسط قیمت آب در ایران به ازای 
هر متر مکعب حدود 0/1 دالر است که 
این قیمت در کشــورهای توسعه یافته 
به هیچ وجه قابل مقایسه با ایران نیست 
و آمار و ارقام نشان می دهد، قیمت آب 
در دانمارک، آمریکا و بریتانیا به ترتیب 
۶۷ برابر، ۵۷ برابــر و ۳۴ برابر گران تر از 

ایران است.
بنا به همین گزارش در حال حاضر، 
اروپایی ها در دنیا بیشترین هزینه را برای 
آب پرداخت می کننــد و روند افزایش 
تعرفه آب در کشــورهای اروپایی آغاز 

شده است.
برق ایران بعد از ونزوئال ارزان ترین 

برق جهان است
همچنین محمدحســن غفوری، 
عضو انجمــن انرژی های تجدیدپذیر 
در یک نشســت خبری گفته بود که 
رایگان کــردن انرژی مــدارس، یک 
اشــتباه بزرگ دولت بوده است و برق 
ایران بعد از ونزوئــال ارزان ترین برق 
جهان اســت. او گفته بود: تعرفه برق 
خانگــی در ایران حدود 0.۵ ســنت 
یورو بر کیلووات ســاعت است و پس 
از کشــور ونزوئال یکــی از ارزان ترین 
برق ها در جهان اســت. او همچنین 
گفته بود حجم یارانــه عظیمی که به 
برق مصرفی داده می شــود، موجب 
شده است که دخل و خرج وزارت نیرو 
با هم نخوانــد و اقتصاد برق در ایران با 
مشکل مواجه شــود و این وزارتخانه 
یکی از بدهکارتریــن وزارتخانه های 

ایران باشد.

یارانه 4 میلیارد دالری گاز
در بخش مصــرف گاز هــم مرکز 
پژوهش های مجلس در گزارشی اعالم 
کرده بود که یارانه گاز خانگی رقم بزرگی 
حدود ۴.9 میلیارد دالر است که با افزایش 
ساالنه مصرف گاز این یارانه زیاد و زیادتر 

می شود.
آمارهاي آژانس بین المللي انرژي هم 
حاکی از آن است که سرانه مصرف گاز هر 
ایراني حدود ۶ میلیون مترمکعب است 
در حالي که این عدد براي جمعیت ۵11 
میلیوني اتحادیــه اروپا فقط ۲ میلیون 
مترمکعب اســت و این مصرف بی رویه 
حتی نگرانی هایی برای کاهش ســهم 

صادراتی گاز ایجاد کرده بود.
در این شرایط کمبود بودجه و بحران 
اقتصادی،  دولــت در اقدامی عجیب بنا 
دارد آب و گاز و بــرق حدود یک ســوم 
جمعیت ایران را رایگان کند. اقدامی که 
با گمانه زنــی گروه های مختلف مواجه 
شده اســت. برخی معتقدند که دولت 
با این رفتــار می خواهــد در انتخابات 
آینده ریاست جمهوری رای طیف خود 
را نگــه دارد. برخی هم ایــن رفتار را در 
جهت جبران جهش افسارگســیخته 
قیمت اقالم مصرفی خانوار و پرداخت 
یارانه های جدید دولت می دانند. رفتاری 
که در نهایت از منظر کارشناسان آسیب 
دیگری بر اقتصاد انــرژِی و آب در ایران 

وارد می کند.

دلشوره های کارشناسی درباره طرح غیراقتصادی »جایزه به کم مصرف ها«

آب، برق و حاال گاز مجانی!

برخی اقدام عجیب دولت 
برای رایگان کردن آب و 

گاز و برق حدود یک سوم 
جمعیت ایران را اقدامی 
در جهت جبران جهش 

افسارگسیخته قیمت اقالم 
مصرفی خانوار و پرداخت 

یارانه های جدید دولت 
می دانند. رفتاری که در 

نهایت از منظر کارشناسان 
آسیب دیگری بر اقتصاد 
انرِژی و آب در ایران وارد 

می کند

با وجود انتقادهایی که به 
طرح رایگان شدن آب، 

برق و گاز وارد است؛  برخی 
منتقدان دولت دست به کار 

مصادره اقدامات صورت 
گرفته شده اند و تالش 

دارند چنین نشان دهند 
که این اقدام ربطی به دولت 

دوازدهم ندارد و خارج از 
دولت چنین تصمیمی اتخاذ 

شده است

طبق بررسی اطالعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی 
درباره قیمت و معامالت خانه در شش ماهه اول سال، ماه های 
فروردین و تیر به ترتیب کمترین و بیشترین تعداد معامالت 
مسکن در تهران را داشته اند و کمترین و بیشترین قیمت مسکن 
نیز در ماه های فرودین و شهریور رخ داده است. بنابراین، قیمت 
و معامالت مسکن از ابتدای سال تا شهریور روند صعودی طی 
کرده به گونه ای که قیمت مسکن از فروردین ماه تا ماه ششم 
سالجاری معادل ۶۲.9 درصد و معامالت آن نیز در این مدت 
1۴.11 درصد رشد کرده است.به گزارش ایسنا، بانک مرکزی 
هر ماه آمار مربوط به قیمت، تعداد معامالت و شاخص اجاره 
مسکن در شهر تهران را بررسی می کند که تاکنون تحوالت 
بازار مسکن در هشت ماهه ابتدایی سالجاری را منتشر کرده  اما 
در گزارش حاضر تنها متغیرهای اصلی این بازار در شش ماهه 
اول سال مورد پردازش قرار گرفته است تا مشخص شود که در 
این مدت بیشترین و کمترین معامالت، قیمت و شاخص اجاره 
خانه در تهران در کدامیک از ماه های شش ماهه ابتدایی سال 

رخ داده است. براین اساس، در اولین ماه سالجاری معادل 1.۲ 
هزار واحد مسکونی معامله شد و متوسط قیمت فروش یک متر 
مربع زیربنای واحدهای مسکونی تهران 1۵ میلیون و ۳00 هزار 
تومان بوده است. البته شاخص اجاره خانه در ماه موردنظر در 
تهران و کل مناطق شهری به ترتیب ۲8.۷ و ۳1 درصد افزایش 
را تجربه کرده است. همچنین، در اردیبهشت ماه به میزان 11 
هزار و ۲00 واحد مسکونی معامله صورت گرفته است که در این 
ماه متوســط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای واحدهای 
مسکونی معادل 1۶ میلیون و 9۷0 هزار تومان بوده و شاخص 
اجاره خانه در دومین ماه سال در تهران و کل مناطق شهری به 

ترتیــب ۲8.۵ و ۳1.۳ درصد 
افزایش یافته اســت. عالوه 
براین، معادل 10 هزار و 800 
فقره معامله در ســومین ماه 
ســالجاری صورت گرفته  و در 
خرداد مــاه 18 میلیون و 900 

هزار تومان قیمت فروش یک متر مربــع زیربنای واحدهای 
مسکونی در تهران بوده که شــاخص اجاره مسکن در این ماه 
در تهران و کل مناطق شــهری به میزان ۲۷.۶ و ۳0.۷ درصد 

رشد داشته است.
قیمت و معامالت مسکن در سه ماهه دوم سالجاری

از سوی دیگر، آمار مربوط به تیرماه بیانگر این است که در 
تیر ماه معادل 1۴ هزار فقره واحد مسکونی معامله شده و قیمت 
فروش یک متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی به میزان ۲0 
میلیون و 910 هزار تومان بوده است که شاخص اجاره مسکن 
در این زمان در تهران و کل مناطق شهری به ترتیب ۲۷.۶ و ۳1 
درصد افزایش یافته است. طبق این گزارش، در پنجمین ماه 
سال 9.1 هزار واحد مسکونی در تهران معامله شده که قیمت 
هر یک متر مربع زیربنای این واحدهــا معادل ۲۳ میلیون و 
110 هزار تومان بوده است و در این ماه شاخص 
اجاره خانه در تهران و ســایر مناطق شهری 
به ترتیب ۲۷.۴ و ۳0.۶ درصد رشــد کرده 
اســت. همچنین، در آخرین ماه نیمه اول 
امســال قیمت خانه در تهران به ۲۴ میلیون 
و ۲90 هزار تومان رســید که در شهریورماه 

معادل 8.۵ هزار واحد مسکونی معامله شده و اجاره خانه در این 
ماه در تهران و کل مناطق شهری رشدی معادل ۲۷.۳ و ۳0.1 

درصد داشته است.
بیشترین افزایش قیمت خانه در شهریور

با این تفاسیر، ماه های فروردین و تیر به ترتیب کمترین و 
بیشترین تعداد معامالت مسکن در تهران را داشته اند و کمترین 
و بیشترین قیمت مسکن در ماه های فرودین و شهریور رخ داده 
است که البته ماه های فروردین و شهریور بیشترین و کمترین 
افزایش شاخص اجاره خانه در تهران را به خود اختصاص  داده اند. 
به عبارت دیگر، قیمت و معامالت مســکن از ابتدای سال تا 
شــهریور روند صعودی طی کرده است به گونهای که قیمت 
مسکن از فروردین ماه تا ماه ششم سالجاری معادل ۶۲.9 درصد 
و معامالت آن نیز در این مدت 1۴.11 درصد رشد کرده است. 
بررســی اعداد و ارقام مربوط به بازار مسکن در حالی است که 
معاون وزیر راه و شهرسازی در آخرین اظهارت خود برنامه اصلی 
این وزارتخانه را خروج سفته بازی و سوداگری را از بازار مسکن 
و برای ثبات قیمت در بخش مصرفی، افزایش تولید مسکن را 
هدف قرار داده است. همچنین، کارشناسان نیز افزایش ساخت 

و ساز را شرط اصلی آرامش بازار مسکن می دانند.

قیمت خانه طی شش ماه ۶۲.۹ درصد رشد کرد

خبر

دبیر ســتاد تنظیم بازار ضمن اشاره به اینکه 
افزایش قیمت های نامتعارفی در برخی کاالهای 
لبنی مشاهده شــده که اگرچه اغلب آن ها این 
موضوع را انــکار می کردند، اما مکلف شــدند تا 
قیمت های محصوالت لبنی را افزایش ندهند، در 

ادامه قاچاق ماسک چینی را تکذیب کرد.
به گزارش »توســعه ایرانی«، عباس قبادی 
در پایان جلسه ستاد تنظیم بازار کشور در جمع 
خبرنگاران گفت: شــرایط تنظیم بازار کشور به 
هیچ عنوان آمادگی افزایش قیمت برای هیچ اقالم 
کاالیی را ندارد و به هیچ عنوان تغییر قیمت خارج 
از مصوبات را تحمل نخواهیم کرد و به شــدت با 
متخلفان برخورد خواهد شد. چرا که این مهم در 

شرایط حاضر و خاص کرونایی و اقتصادی مردم 
پذیرفتنی نیست.  وی همچنین با اشاره به موضوع 
تذکر داده شده به شرکت های لبنی مبنی بر عدم 
تغییر قیمت و افزایش نرخ اقالم کاالیی خارج از 
چارچوب های تعیین شده در تنظیم بازار کشور 
گفت: قطعاً با شرکت های متخلف برخورد خواهد 
شد و این موضوع مشمول تمام اقالم کاالیی دارای 
مصوبه قیمت و ســایر اقالم لبنــی بدون قیمت 
تثبیتی است. قبادی در مورد مسائل مطرح شده 
در خصوص قیمت محصوالت پتروشــیمی نیز 
گفت که تنظیم بازار محصوالت پتروشــیمی بر 
عهده کمیته ای در شرکت ملی صنایع پتروشیمی  
است و در جلسه امروز مصوب شد تا هفته آینده این 

کمیته گزارش کاملی را در مورد تصمیمات خود 
به ستاد ملی تنظیم بازار ارائه کند.

دبیر ستاد تنظیم بازار در خصوص واردات بذر 
برخی نهاده های کشاورزی به کشور نیز تصریح 
کرد: فارغ از مسئولیت اصلی وزارت کشاورزی در 
این موضوع، در مورد نوع ارز تخصیصی با دستور 
مساعد وزیر صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفته 
شد، که همین اقالم کاالیی به صورت ویژه از گروه 
دو کاالیی به گروه یک منتقل شود تا مشکلی در 

روند ترخیص به وجود نیاید.
وی افــزود: در حــال حاضر قیمــت مرغ در 
میادین میوه و تره بار همان نرخ مصوب یعنی ۲0 
هزار و ۴00 تومان اســت و عرضه مرغ 18 هزار و 

۵00 تومانی که دان خاصی مصرف کرده و برای 
تولیدکنندگان با قیمت پایین تر تمام شده بود به 
پایان رسیده است.  قیمت تخم مرغ هم در میادین 

میوه و تره بار حدود ۳0 هزار تومان است.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که اواخر 
آبان ماه قیمت مصوب هر کیلو شیر خام از ۲900 
تومان به ۴1۵0 تومان افزایش یافت و قیمت سایر 
محصوالت لبنی نیز تغییر کرد. بنابراین افزایش 

قیمتی که دبیر ســتاد تنظیم بازار از آن صحبت 
می کند، عالوه بر افزایش قیمت مصوب است.

قیمت مصوب هــر کیلو مرغ و هرشــانه ۳0 
عددی تخم مرغ نیز ۲0 هــزار و ۴00 تومان و ۳1 
هزارتومان است که در هفته های اخیر بیش از این 
نرخ در بازار عرضه می شده و بر همین اساس مدتی 
مرغ تنظیم بازاری گرم به قیمت 18 هزار و ۵00 
تومان و منجمد به قیمت 1۵ هزار تومان عرضه 
شد که طبق گفته های امروز معاون وزیر صمت 
این عرضه به پایان رسیده است. قبادی همچنین 
در پاسخ به سوالی درباره قاچاق ماسک چینی به 
ایران گفت: این موضوع صحت ندارد. چراکه در 
حال حاضر با قیمت هزار تومانی هر عدد ماسک در 
داخل، صرفه ای برای قاچاقچیان نخواهد داشت. 
همچنین با توجه به وضعیــت تولید، در صورت 
صدور مجوز از سوی مجموعه بهداشتی کشور، 

آمادگی صادرات را نیز داریم.

دبیر ستاد تنظیم بازار:

شرکت های لبنی اجازه افزایش قیمت ندارند


