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ایران صادرات گاز به عراق را 
کاهش داد

توسعه ایرانی - شرکت ملی گاز ایران در پی 
انتشار مصاحبه ای ازســوی سخنگوی وزارت برق 
عراق درباره کاهش صادرات گاز ایران به این کشور، 
توضیحاتی ارائه و تأکید کرد: کاهش صادرات گاز به 
عراق پس از اخطارهای چند باره قراردادی انجام شد. 
بر اساس اعالم شرکت ملی گاز، وزارت برق عراق بابت 
واردات گاز بیش از معادل ۵ میلیارد دالر به شرکت 
ملی گاز ایران بدهکار است که مبلغ ۳ میلیارد دالر 
آن در بانک عراقی TBI مسدود و غیرقابل استفاده 
مانده و بیش از ۲ میلیارد دالر از بدهی سررسیدشده، 
وزارت برق نیز هنوز از اساس از طرف وزارت برق عراق 
پرداخت نشده است. افزون بر اینها، طرف عراقی، 
طبق قرارداد فی مابین، بیــش از یک میلیارد دالر 
نیز به شرکت ملی گاز ایران بابت جرائم قراردادی 
بدهکاری دارد. صادرات گاز توسط شرکت ملی گاز 
ایران به عراق، موضوعی اقتصادی و تجاری است، در 
حالی که طرف ایرانی با بستانکاری بیش از ۶ میلیارد 
دالری از طرف عراقی، از هیچ منفعتی برخوردار نشده 
است. هدف از صادرات درآمد است و این پول برای 
غذا و دارو مصرف می شود، از این رو این شرکت پس از 
اخطارهای مکرر قراردادی که متأسفانه با بی توجهی 
طرف عراقی روبه رو شده، طبق مفاد قرارداد، نسبت 
به کاهش مقدار گاز صادراتی اقدام کرده است. در هر 
حال، شرکت ملی گاز ایران خود را متعهد به اجرای 

دقیق قرارداد امضا شده می داند.
    

زمان واریز یارانه معیشتی اعالم شد

توسعه ایرانی- یارانه معیشتی دی ماه نیز به 
روال ماه های قبل ساعت ۲۴ روز دهم ماه به حساب 
سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. از آبان ماه سال 
گذشــته و با اصالح قیمت بنزین، پرداخت کمک 
های معیشتی از  محل مابه التفاوت ایجاد شده در 
دستور کار قرار گرفت و در دهم هر ماه مبلغ نقدی 
به حساب سرپرســتان خانوار واریز می شود. قرار 
بود یارانه معیشتی برای حدود ۶۰ میلیون نفر)۱۹ 
میلیون خانوار( از بین جمعیت ۷۸ میلیون نفری 
یارانه بگیران پرداخت شــود کــه در ابتدا با حدود 
۱۷.۵ میلیون خانوار شروع شــد. مبلغ پرداختی 
کمک معیشتی براساس تعداد اعضای خانوار متغیر 
است؛ به طوری که مبلغ پرداختی برای خانواده های 
یک نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار، سه نفره 
۱۳۸ هزار، چهار نفره ۱۷۲ هزار و پنج نفره و بیشتر 
۲۰۵ هزار تومان است. ساالنه حدود ۳۰ هزار میلیارد 
تومان بابت کمک معیشتی پرداخت می شود که این 
روال براساس آنچه در بودجه پیش بینی شده برای 
سال آینده نیز ادامه دارد. دولت  بابت یارانه نقد ی۴۵ 
هزار و ۵۰۰ تومانی نیز رقمی حدود ۴۲ هزار میلیارد 

تومان در سال می پردازد.
        

وزارت راه: آمادگی انتقال واکسن 
فایزر به کشور را داریم

تسنیم- معاون وزیــر راه و شهرسازی گفت: 
هیچ مشکلی برای انتقال و نگهداری واکسن فایزر 
بیوان تک به کشور نداریم. شهرام آدم نژاد در پاسخ به 
این پرسش که با توجه به سخنان رئیس هالل احمر 
مبنی بر اهدا ۱۵۰ هزار دوز واکسن فایزر بیوان تک 
به کشور، آیا برای حمل و نگهداری این نوع واکسن 
محدودیتی وجود دارد، اظهــار کرد: در بحث نقل 
و انتقال این نوع واکســن هیچ محدودیتی نداریم. 
وی ادامه داد: در خصوص شرایط نگهداری واکسن 
فایزر بیوان تک در فرودگاه  نیز هیچ مشکلی نداریم. 
وی یادآور شد: در رابطه با واکسن چینی نیز با توجه 
به این که دمای مورد نیاز نگهداری این نوع واکسن 
دمای معمولی است، هیچ مانعی برای نقل و انتقال و 

نگهداری نداریم.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

خاموشی شبانه در خیابان های 
تهران در توئیتر حاشیه ســاز شده 
است. بسیاری از شهروندان تهرانی 
می گویند که خامــوش کردن نور 
معابر و خیابان ها در ســاعات اولیه 
شب موجب افزایش ناامنی در تهران 
شده و بســیاری از رانندگان نگران 
کاهش دید شب و افزایش تصادفات 
رانندگی هســتند. این موضوع در 
حالی رخ می دهد که فعاالن صنعت 
برق می گویند کمبــود گاز موجب 
شــده اســت که گاز نیروگاه ها به 
نفع بیمارســتان ها و مراکز حساس 

قطع شود. 
کمبود گاز و تاریکی معابر تهران 
در حالی رخ می دهد که همین چند 
وقت پیــش دولت اعــالم کرد که 
آب، برق و گاز ۳۰میلیون شــهروند 
ایرانــی را مجانی می کنــد! اما زیر 
پوســت صنعت بــرق و گاز ایران 
متوجه می شــوید که ایــن صنایع 

کامال غیراقتصادی اداره می شوند.

برق تهران را به نفع 
بیمارستان ها قطع کردیم!

چند روزی اســت که در ساعات 
اولیه شــب برق بســیاری از معابر 
و خیابان های تهران قطع شــده و 
تردد را بــرای شــهروندان پیاده و 
سواره دشوار کرده است. این موضوع 
اعتراض هــای زیــادی بــه دنبال 
داشــته اســت؛ اما مصطفی رجبی 
مشهدی، ســخنگوی صنعت برق 
در ایــن باره به مهر گفته اســت که 
علت نیمه خاموش شدن بزرگراه ها 
طــی روزهــای گذشــته، اولویت 
دادن بــه تأمیــن گاز بــرای تولید 
برق بیمارستان ها و مراکز حساس 

پایتخت است.
 او توضیح داده است که این رویه 
مسبوق به سابقه است و در گذشته 
نیز برای تأمین بــرق اولویت دار در 
پایتخت چنیــن اقداماتــی انجام 
داده ایم. علت اصلی این خاموشی ها 
کمک به تأمیــن گاز بــرای تولید 
برق پایدار بیمارســتان ها و ســایر 
مراکز حســاس و بخش خانگی در 

شرایط کنونی است. رجبی مشهدی 
همچنین توضیح داده اســت که از 
زمان تاریک شدن هوا، چراغ معابر و 
بزرگراه ها به صورت خودکار روشن 
می شــد که برای کاهــش مصرف، 
اقدام به خاموشــی یــک در میان 
چراغ ها در بزرگراه ها و معابر اصلی 
 و برخــی از پارک ها شــده اســت.

بــه گفته ایــن مقــام مســئول، 
میزان تولیــد و تخصیــص گاز به 
عنــوان ســوخت نیروگاه هــا و 
بــر اســاس آن درصــد تأمیــن 
 ســوخت مایع نیز برای نیروگاه ها 

مشخص می شود. 
او البتــه تاکید کرده اســت که 
باتوجه به محدودیت تردد شــبانه 
در شهرهای نارنجی و قرمز به دلیل 
مصوبه ستاد ملی کرونا، روشن بودن 
تابلوهای بانک ها یــا بیلبوردهای 
تبلیغاتــی غیرضــروری اســت و 
نتیجه ای جــز هدررفت ســرمایه 
ملی ندارد بنابراین صنعت برق این 
اقدام صرفه جویانــه را از هفته قبل 
آغاز کرده و با یکــی در میان کردن 

روشــنایی معابر و حذف روشنایی 
غیرضروری در جاده هــا حداقل به 
میزان ۵۰۰ مــگاوات صرفه جویی 

ایجاد کرده است.
ســخنگوی صنعت برق توضیح 
داده اســت کــه هــر ۱۰ درصــد 
صرفه جویی در مصــرف برق منجر 
به ایجــاد ۷۰ میلیــون مترمکعب 
صرفه جویی در مصرف گاز می شود 
و در صورتــی که مردم بــه ویژه در 
مناطق گرمسیر، میزان مصرف برق 
و گاز خود را حدود ۱۰ درصد کاهش 
دهند، بدون خاموشی از این شرایط 
عبور می کنیــم.  توضیحی تکراری 
که هر سال در آســتانه زمستان با 
شهروندان ایرانی در میان گذاشته 
می شود و البته هر بار متولیان وعده 
می دهند که ســال آینده مشــکل 
خاموشــی های برق و قطع گاز حل 
می شود اما این قصه سر دراز دارد و 
گویا به این زودی حل شدنی نیست. 

 وزارت نیرو 
بدهی پیمانکاران را نمی دهد

حاال نه تنها ســرمایه گذاری ها 

درحوزه توسعه شــبکه گازرسانی 
بــه بن بســت خــورده و متولیان 
نتوانســته اند کــه تولیــد گاز را 
ندازها و  متناســب بــا چشــم ا
برنامه های بلندمــدت پیش ببرند 
کــه گرفتاری های تحریــم و رکود 
اقتصــادی موجــب کند شــدن 
ســرمایه گذاری در این بخش شده 
اســت. در زمینــه تولید بــرق هم 
وضعیت بهتر نیســت و یارانه های 
سنگین این بخش موجب شده که 
جذابیت سرمایه گذاری نیروگاهی 
و تولید برق در ایران از دســت برود 
و وزارت نیرو هم نتواند تولید برق را 
متناسب با رشد جمعیت و تقاضای 
صنایع افزایش دهد و حاال چند سالی 
است که تابســتان ها با خاموشی و 
قطع منطقه ای برق مواجه هستیم. 
بجز این بدهی های سنگین دولت به 
پیمانکاران بخش خصوصی موجب 
شده که انگیزه ســرمایه گذاری در 
این صنعت بیشــتر از پیش ضعیف 
شود. احســان صدر، رئیس انجمن 
نیروگاه های مقیاس کوچک در این 
باره به مهر توضیح داده اســت که  
وزارت نیرو فقط بابت امسال حدود 
۲ هزار میلیارد تومان بدهی معوق به 
نیروگاه های مقیاس کوچک دارد و 
بیش از ۶ ماه است که این نیروگاه ها 
مطالبات خود را دریافت نکرده اند. 
این میزان، بدون احتساب معوقات 
سال های قبل است. میزان معوقات 
امسال این نیروگاه ها حدود ۲ هزار 

میلیارد تومان است.
او تاکید کرده که در حال حاضر 
یکی از مهم ترین چالش های کشور 
کمبود منابع ســرمایه ای است و در 
بســیاری از مواقع در شهرک های 
صنعتی واحدهای متوسط و کوچکی 
را شاهد هســتیم که به دلیل نبود 
زیرساخت برق، سرمایه گذاری آنها 

به تعویق افتاده است. 
صدر معتقد است که نپرداختن 
بدهی نیروگاه های کوچک به زودی 
بخش دیگری از شبکه پایدار برق را 

با مشکل مواجه می کند. چون این 
نیروگاه ها اغلب به نهــاد عمومی و 
صندوق های بزرگ سرمایه گذاری 
متصل نیستند امکان جبران معوقات 
را ندارند، از ســویی دیگــر این بد 
قولی های مســبوق به سابقه وزارت 
نیرو موجب بدنامــی نیروگاه داران 
نــزد بانک ها برای ارائه تســهیالت 
سرمایه در گردش شــده است. در 
صورتی که ایــن نیروگاه ها االن که 
فصل تعمیرات است پولی دریافت 
نکنند، قادر نخواهند بود تعمیرات 
ساالنه خود را به موقع انجام دهند و 
احتماالً در تابستان آینده نخواهند 
توانست با حداکثر ظرفیت به کمک 

شبکه برق بیایند.
این اتفاقــات در شــرایطی رخ 
می دهد کــه دولت بــدون توجه به 
این گرفتاری ها حاال رایگان شــدن 
برق ۳۰میلیون نفر را اجرایی کرده 
و وعده داده است که تا پایان دی ماه 
گاز حدود یک سوم جمعیت کشور را 
رایگان می کنــد و برنامه هایی برای 
رایگان کردن آب بهای ۳۰ میلیون 
نفر از ایرانی هــا را دارد. طرحی که با 
انتقاد گسترده کارشناسان اقتصادی 
مواجه شده اســت. کارشناسانی که 
اعتقاد دارند در صورت رایگان کردن 
حامل های انــرژی و آب اصالح این 
رویه اشتباه و بدعت نادرست از سوی 
دولت های آینده با اصطکاک مردم 

وتبعات اجتماعی مواجه می شود. 

دولت برق 30 میلیون نفر را رایگان و نور خیابان ها را  خاموش کرد

شب های مخوف تهران!
مصطفی رجبی مشهدی، 
سخنگوی صنعت برق در 
باره خاموشی اخیر معابر 

و بزرگراه ها گفته است که 
علت نیمه خاموش شدن 

بزرگراه ها طی روزهای 
گذشته، اولویت دادن به 

تأمین گاز برای تولید برق 
بیمارستان ها و مراکز 
حساس پایتخت است

گــزارش رســمی مرکز آمــار ایــران نشــان می 
دهــد در مــاه گذشــته در گــروه هــای خوراکــی 
 افزایــش قیمــت تــا بیــش از ۶۰ در صد هــم ثبت 

شده است.
به گزارش توسعه ایرانی ، اخیرا مرکز آمار ایران طی 
گزارشی اعالم کرد در آذر ماه ۱۳۹۹، نرخ تورم افزایشی 
بوده و تورم ساالنه به به ۳۰.۵ درصد رسیده و تورم نقطه 
به نقطه ۴۴.۸ و تورم ماهانه با کاهش ۱.۲ درصدی به دو 

درصد رسیده بود.
این در حالی است که بررســی تازه ترین گزارش از 
تغییرات متوســط قیمت اقالم خوراکی منتخب برای 

گروه های مختلف خوراکی در مناطق شهری نشان می 
دهد که در  گروه "نان و غالت"، برنج ایرانی درجه یک و 
رشته آش با ۴.۶ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت 

به ماه قبل داشته اند.
در گروه "گوشت قرمز، ســفید و فرآورده های آن "، 
مرغ ماشینی با۱۲.۷ درصد، ماهی قزل آال با ۷.۵ درصد، 
کنسرو ماهی تن با ۵.۹ درصد بیشترین افزایش قیمت را 
نسبت به ماه قبل داشته اند. همچنین  گوشت گوسفند 
۰.۹ درصد کاهش قیمت نسبت به ماه قبل داشته است.

در آذرماه بیشترین افزایش قیمت در گروه "لبنیات، 
تخم مرغ و انواع روغن" نســبت به مــاه قبل مربوط به 

روغن نباتی جامد با ۱۱۷.۳ درصد، شــیر پاستوریزه با 
 ۱۴.۴ درصد و روغــن مایع با ۱۳.۷ درصد بوده اســت. 

در  گروه "میوه و خشکبار" نیز بیشترین افزایش قیمت 
مربوط به هندوانه با ۶۱ درصد، هلــو ۴۸ درصد و انار با 

۲۳.۵ درصد افزایش نسبت به ماه قبل است.
در بین "سبزیجات" نیز  بیشــترین افزایش قیمت 
برای هویج فرنگی با ۴۰.۳ درصــد، خیار ۱۹.۵ درصد، 
سیب زمینی ۱۳.۱ درصد افزایش نسبت به ماه قبل بوده 
است. همچنین در این گروه قیمت اقالم فلفل دلمه ای 
با ۲۲.۲ درصد، گوجه فرنگی با ۱۹.۹ درصد بیشــترین 

کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته است.
در گروه قند و شکر، آشامیدنی ها و سایر خوراکی ها 
نیز بیشترین افزایش قیمت به نوشابه گازدار با ۷.۸درصد 
و چای خارجی بســته ای با ۶.۸ درصد افزایش نسبت به 

ماه قبل اختصاص دارد.

وضعیت افزایش قیمت کاالهای خوراکی در آذر ماه

خبر

دبیر ســتاد تنظیم بازار با تاکید بر اینکه 
افزایش قیمت نان فعال مطرح نیست، اعالم 
کرد که بعد از مرداد ماه تولید کنندگان مواد 
شوینده مجوزی برای افزایش قیمت دریافت 
نکردند و برای بررسی این موضوع سه شنبه 

جلسه ای برگزار خواهد شد.
به گزارش توســعه ایرانی، عباس قبادی 
در جلســه ســتاد تنظیم بــازار، در مورد 
افزایش قمیت مــواد شــوینده اظهار کرد: 
تولیدکنندگان مواد شــوینده در مرداد ماه 
امســال برای افزایــش ۷۰ درصدی قیمت 
تولیدات خــود درخواســت داده بودند که 
ســازمان حمایت در آن مقطع بــا افزایش 
۴۰ درصدی قیمــت تولیــدات این بخش 
موافقت کرد. در مقطع فعلی نیز دلیلی برای 
افزایش قیمت وجود ندارد و براین اســاس 

تولیدکنندگان مواد شــوینده مجوزی برای 
افزایش قیمت ندارند. 

وی افزود: مقرر شده سه شنبه جلسه ای 
با حضور اعضای انجمن مواد شوینده تشکیل 
شــود و موضوع در آنجا مورد بحث و بررسی 
قرار گیــرد؛ بنابراین فعال هیــچ گونه  مجوز 
افزایش قیمتی در ســازمان حمایت و ستاد 
تنظیم بازار به تولید کنندگان موادشوینده 

داده نشده است. 
توضیخات درباره افزایش قیمت نان 

وی در مورد افزایش قیمت نان نیز گفت: 
بحث افزایش قیمت نان فعال مطرح نیست و 
اگر بحثی در این باره در رسانه ها مطرح می 
شود مسائل کارشناسی است و این به منزله 
افزایش قیمت نان نیست. قیمت نان همچنان 
در اختیار استانداری ها است و هرگونه اظهار 

نظری در مورد افزایش قیمت نان اظهار نظر 
فردی و فاقد وجاهت قانونی است. 

به گفته این مقام مسئول در جلسه دیروز 
مســائل مربوط بــه تنظیم بازار شــب عید 
و  تامین مــواد پروتئینی، مواد بهداشــتی، 
شیرینی و شــکالت مطرح شد. همچنین با 
تقاضای وزارت جهاد کشاورزی در خصوص 
تغییر قیمت  تخم مرغ موافقت شد تا بتوانیم 

تولید پایدار و عرضه پایدار داشته باشیم. 
وی همچنین با اشاره به رصد و پایش ۱۰۰ 
قلم کاالی اساسی، ضروری و مورد نیاز مردم 
گفت: در ســه هفته اخیر تقریبا در مورد این 
کاال شرایط متعادلی در بازار حکمفرما بوده و 

نوسانات بازار به حداقل رسیده است. 
این مقام مسئول در ادامه تاکید که مرجع 
رسمی تصمیمات بازار کشور عالوه بر هیات 

وزیران، ســتاد تنظیم بازار و در موارد خاص 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید 
کنندگان است و به طور کلی سازمان حمایت 
به عنوان مرجع رســمی قیمــت گذاری در 

کشور است.
دبیر ســتاد تنظیم بــازار با بیــان اینکه 
در جلســه ســتاد تنظیم بازار تاکید شد که 
ابزارهای حکومت بــرای تنظیم بازار باید در 

خدمت تنظیم بازار قرار گیرند، تصریح کرد: 
افزایش قیمت در کاالهایــی که از خدمات 
حاکمیت برخوردارند و مشــمول ارز ۴۲۰۰ 
می شوند و یارانه  از دولت دریافت می کنند، 
بدون اجازه ســازمان حمایت و ستاد تنظیم 
بازار ممنوع است و در صورت افزایش قیمت 
این کاالها بدون مجوز بــا برخورد تعزیراتی 

مواجه می شوند.

دبیر ستاد تنظیم بازار: 

بحث افزایش قیمت نان فعال مطرح نیست 


