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تعیین هیأت بازرسی ویژه برای رسیدگی 
به تخلفات ثبت سفارش خودرو

با دس��تور وزیر صنعت هیأت ویژه بازرس��ی برای 
رسیدگی به تخلفات ثبت سفارش خودروهای وارداتی 
و همچنین نحوه فروش خودرو های داخلی تعیین شد.

ب��ه دنبال کش��ف ب��روز تخلفات در ثبت س��فارش 
خودروی وارداتی توس��ط مرکز حراس��ت وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت و همچنین نحوه ف��روش خودرو های 
داخلی و با توجه به دس��تور رئیس محترم جمهور برای 
پیگیری ویژه و تسریع درخصوص بررسی موضوع، هیأت 
ویژه بازرس��ی برای رس��یدگی به تخلفات ثبت سفارش 
خودروهای وارداتی و همچنین نحوه فروش خودرو های 
داخلی با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت تعیین شد.

محمد ش��ریعتمداری به این هیأت دس��تور داد تا 
هر چه سریع تر تحقیقات خود را در این زمینه انجام و 
با شناس��ایی عوامل تخلف، آن ها را به مراجع ذیربط و 

مردم معرفی کنند.  شاتا

لیست واردکنندگان خودرو با ارز رسمی 
اعالم شد

بانک مرکزی در ادامه انتشار فهرست شرکت هایی 
که از ابتدای سال جاری، پس از ثبت سفارش در سامانه 
س��ازمان توس��عه تجارت، ارز به نرخ رس��می دریافت 
کرده اند و نیز در راس��تای شفافیت اطالعاتی، اسامی و 
اطالعات مربوط به واردکنندگان خودرو را منتشر کرد.

این بانک به ش��رکت های واردکننده که از سوی 
دس��تگاه های ذیربط معرفی و تش��ریفات قانونی ثبت 
س��فارش را انجام می دهند، ارز مورد نیاز را تخصیص 

می دهد و تامین می کند.
گفتنی است در ستاد اقتصادی دولت مقرر شده است 
بانک مرکزی با هماهنگی دستگاه های ذیربط و مسئول، 
نس��بت به انتشار فهرس��ت دریافت کنندگان ارز رسمی 
اقدام کند. بر این اساس در ادامه انتشار نخستین فهرست 
شرکت های دریافت کننده ارز توسط بانک مرکزی در روز 
یکشنبه دهم تیرماه، فهرس��ت میزان تامین ارز رسمی 
برای واردات خودرو از سوی وزارت صنعت در اختیار قرار 

گرفته است، منتشر می شود.  بانک مرکزی

 صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران
به 2/6 میلیون بشکه در روز رسید
متوسط صادرات روزانه نفت خام و میعانات گازی 
ایران در ماه گذش��ته میالدی حدود ۲ میلیون و ۶۱۰ 

هزار بشکه بوده است.
طبق آمار رس��می ش��رکت ملی نفت، ایران در ماه 
ژوئن ۲۰۱8 )۱۱ خرداد تا 9 تیر 97( بیش از ۲ میلیون 
و ۲8۰ هزار بش��که نفت خام و بیش از 33۰ هزار بشکه 
میعانات گازی صادر کرده است. در واقع متوسط صادرات 
روزان��ه نفت خام و میعانات گازی ایران در ماه گذش��ته 

میالدی حدود ۲ میلیون و ۶۱۰ هزار بشکه بوده است.
در ماه ژوئن، در برخی روزها مجموع صادرات روزانه 
نفت خام و میعانات گازی ایران به ۲.8 میلیون بشکه نیز 
رس��یده بود. امریکا که در تالش ب��رای کاهش صادرات 
نفت ایران اس��ت باید راهی ب��رای جایگزینی این حجم 
انبوه از نفت خام و میعانات گازی پیدا کند، در حالی که 
پاالیشگاه های متعددی در نقاط مختلف جهان با نفت خام 

ایران، فرآورده نفتی تولید می کنند.  تسنیم

تندیس برند ملی به بانک مهر اقتصاد رسید
در کنگره سراسری برند ملی، اقتدار ملی که با حضور 
وزی��ر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار ش��د از بانک مهر 
اقتصاد به پاس اقدامات موثری در حوزه مس��ئولیت های 
اجتماعی و جنگلکاری ۱8۰ هکتاری در منطقه فوق بحرانی 

ریزگردها در استان خوزستان، تجلیل به عمل آمد.
کنگره سراس��ری برند ملی، اقتدار ملی با سخنرانی 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان مردم تهران 
در مجل��س پیرامون وضعیت تولید، صنعت، بازرگانی و 
اقتصاد کالن کشور آغاز به کار کرد.در این رویداد ملی و 
میهنی که با موضوع بررسی مباحث مرتبط با برند ملی، 
با حضور مقامات و مدیران عالیرتبه بخش های خصوصی 
و دولت��ی، کارآفرینان، اصحاب رس��انه، صاحب نظران و 
نمایندگان دولت و مجلس برگزار ش��د براساس ارزیابی 
کمیته علمی این کنگره و به پاس تالش های بانک مهر 
اقتصاد در حوزه مس��ئولیت های اجتماعی و جنگلکاری 
۱8۰ هکتاری در منطقه فوق بحرانی ریزگردها در استان 

خوزستان، تندیس برند ملی به این بانک اعطا شد.

 راه اندازی سرویس پرداخت اقساط
در اینترنت بانک وخدمات اینترنتی کارت

به منظورتس��هیل در ارائه خدم��ات بانکی، امکان 
پرداخت اقساط تسهیالت با کارت در اینترنت بانک و 

خدمات اینترنتی کارت بانک ایران زمین فراهم شد.
در راس��تای ترویج فرهنگ اس��تفاده از بانکداری 
الکترونی��ک از این پس کارب��ران اینترنت بانک ایران 
زمین می توانند با اس��تفاده از کارت های خود نس��بت 
به پرداخت اقساط تسهیالت مربوط به خود یا دیگران 
اق��دام نمایند. ب��ا توجه به رش��د و توس��عه خدمات 
الکترونیکی بانک ها و در راس��تای بانکداری دیجیتال، 
دارن��دگان کارت های این بانک در ص��ورت دارا بودن 
شماره تسهیالت، می توانند نسبت به پرداخت اقساط 

تسهیالت خود یا دیگران اقدام کنند.

اخبار

متخلفان واردات خودرو هنوز اعالم نشده اند
روز دوش��نبه قاضی پور، عضو کمیس��یون صنایع مجلس از بازداش��ت عوامل 
متخلف در واردات بیش از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو خبر داده و اعالم کرده بود که این 
افراد از درون وزارت صنعت، بوده اند که با دسترس��ی به اطالعات دقیق و امکانات 
ویژه توانسته اند به این اقدام دست بزنند. در این باره معاون وزیر تصریح کرد که هنوز 
دستگاه های نظارتی مربوطه شرکت های متخلف را به این وزارتخانه اعالم نکرده اند.

مجتبی خسروتاج با بیان اینکه ثبت سفارش غیرقانونی ۶۴۰۰ دستگاه خودرو در سال 
گذشته از سوی وزارت صنعت مشخص و به دستگاه های نظارتی مربوطه اعم از تعزیرات حکومتی، 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و گمرکات کشور برای رسیدگی به موضوع 
اعالم ش��د، اظهار کرد: این تعداد خودرو به صورت رس��می وارد کشور شده و حقوق گمرکی و 
ورودی را پرداخت کرده اند و ضوابط فنی و خدمات پس از فروش را داشته اند و تنها تخلفشان این 

بوده که در دو دوره ممنوعیت ثبت سفارش، نسبت به ثبت سفارش اقدام کرده اند.  ایسنا

اتول
تحریم ها تاثیری در روابط ایران و روسیه ندارد

وزیر راه و شهرس��ازی گفت: اجرای پروژه گرمس��ار- اینچه برون با سرمایه گذاری 
۱.۲میلیارد یورویی روسیه کلید خورد و تحریم ها تاثیری در روابط ایران و روسیه ندارد.

عباس آخوندی در مراس��م آغاز عملیات اجرایی برقی س��ازی راه آهن گمس��ار - 
اینچه برون بیان کرد: این پروژه ۱.۲ میلیارد یورو ارزش دارد و شاهد یک تحول فناورانه 

در راه آهن خواهیم بود که دارای قدرت و سرعت بیشتر نسبت به گذشته خواهد بود و این 
آغاز یک تحول فناورانه بوده است. وی افزود: شهر های تهران، سمنان، مازندران و گلستان در 

مسیر این خط قرار دارند و وعده رئیس جمهور با آغاز ساخت این خط عملی خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: ۴9٥ کیلومتر خط راه آهن برقی می شود و کاهش 
هزینه بار، حفاظت از محیط زیس��ت، بهینه سازی مصرف، افزایش ظرفیت باری تا سقف 
۱۰ میلیون تن و افزایش س��رعت قطار تا ۱۲۰ کیلومتر در س��اعت در این پروژه در نظر 

گرفته شده است.  میزان

کوپه
طرح تشکیل نهاد رگوالتوری صنعت نفت آماده اجرا شد

رئیس کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی از تصویب طرح تشکیل رگوالتوری 
در صنعت نفت خبر داد و گفت: وزارت نفت، شرکت ملی پتروشیمی و نهادهای 

ذی نفع پتروشیمی در رگوالتوری کرسی دارند، اما حق رای ندارند.
حمیدرضا فوالدگر گفت: طرح تش��کیل رگوالتوری در صنعت نفت تدوین و 

تصویب ش��د و برای بررسی به ش��ورای نگهبان رفت. وی با اشاره به برطرف شدن 
ایرادات این طرح در شورای نگهبان، گفت: در حال حاضر این طرح آماده اجرا است.

فوالدگر خاطرنش��ان کرد: به موجب این طرح وزارت نفت، شرکت ملی پتروشیمی 
و برخ��ی از ذی نفعان صنعت پتروش��یمی مانند انجمن کارفرمایی در این نهاد کرس��ی 
خواهند داش��ت ولی حق رای ندارند. در واقع رگوالتوری یک نهاد فرادولتی و حاکمیتی 
است که بر روی مجوزها، خوراک، قیمت سوخت و دیگر موارد تاثیرگذار در صنعت نفت 

می تواند اثرگذار باشد و آنها را مورد بررسی قرار دهد.  فارس

طالی سیاه

نخود و لوبیا مستحق ارز دولتی هستند 
لوکوموتیو معدن نیست؟

دبیر انجمن تولیدکنندگان زغال سنگ  توسعه ایران گفت: با مش��اهده لیست اعالمی مسیر 
بانک مرکزی از شرکت های دریافت کننده ارز متوجه شدیم 
واردات بخارش��ور، چای، نخود و لوبیا به واردات لوکوموتیو 

که یکی از الزامات معادن زغال سنگ است اولویت دارد.
س��عید صمدی اظهار داش��ت: در زمان ثبت س��فارش 
کاالها برای دریافت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی درخواست های 
متع��ددی برای واردات لوکوموتیو مع��ادن مطرح کردیم اما 
مس��ئولین گفتند به ای��ن کاال ارز تخصیص نیافته و باید به 

کاالهای اضطراری ارز بدهیم.
وی افزود: با مش��اهده لیس��ت اعالم��ی بانک مرکزی 
از ش��رکت های دریافت کننده ارز متوجه ش��ده ایم واردات 
بخارش��ور، چای، نخود و لوبیا به واردات لوکوموتیو که یکی 

از الزامات معادن ذغال سنگ است اولویت دارد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان زغال س��نگ ایران با انتقاد 
از اینک��ه عامل اصل��ی حادثه معدن یورت زمس��تان نقص 
لوکوموتیو بود، تصریح کرد: در آن مقطع شعارهای مختلفی 
مبنی بر تجهیز معادن ذغال سنگ مطرح شد حتی قرار شد 
از محل حقوق دولتی ایمنی معادن زغال س��نگ انجام شود 
اما متأس��فانه هنوز یک ماسک در اختیار معادن زغال سنگ 

قرار نگرفته چه برسد به تجهیز ایمنی در این معادن.
صمدی با اشاره به اینکه در تصمیم جدید دولت واردات 
تجهیزات معادن به ویژه معادن زغال س��نگ در اولویت سه 
قرار گرفت��ه و حائز دریافت ارز دولتی نیس��ت، گفت: واقعا 
نمی دانیم تصمیمات دولت براس��اس چ��ه معیارهایی اعالم 
می شود. اولویت بندی خود فسادزاست اما سوال اینجاست 
چرا بخش معدن در تخصیص ارز نادیده گرفته شده است.

وی با تأکید براینکه مشاهده لیست اعالمی بانک مرکزی 
نشان می دهد هیچ کدام مواد اولیه برای کارخانجات وارد نکرده 
و اکثراً کاالی نهایی را ثبت سفارش کرده اند، افزود: بخش معدن 
امروز نیازمند حمایت ویژه ای از سوی دولت است اما گویا این 

موضوع اصالً این موضوع مورد توجه نیست.  تسنیم

 سهمیه بندی عجیب ارز مسافرتی
و آنتالیا و پاتایا ۵۰۰ یور

با غیررس��می و غیرقانونی اعالم کردن  ب��ازار ارز، بانک مرکزی مجبور به تعیین جنب استانبول
سهیمه برای ارز مسافرتی ش��د که عالوه بر ایجاد رانتی ویژه 
برای مسافران و محدودیت در خرید ارز برای آنها، سیاست گذار 

ارزی را به مجبور به اتخاذ تصمیمات عجیبی کرد.
پ��س از اوج گرفت��ن قیمت ارز و تصمی��م دولت برای 
عرض��ه ارز ب��ه نرخ ۴۲۰۰ توم��ان، بانک مرک��زی با هدف 
تامین نیاز ارز مسافرتی در فروردین ماه امسال سهمیه ٥۰۰ 
یورویی برای مس��افرت به کشورهای همس��ایه و نزدیک و 

۱۰۰۰ یورو برای مسافرت به کشورهای دور تعیین کرد.
این ارقام با توجه به ممنوع شدن معامالت ارز در بازار، 
برای مسافران رقم پایینی است اما با توجه به فاصله شدید 
ایجاد ش��ده بی��ن نرخ دولتی و نرخ بازار، رانت ش��دیدی را 
نصیب گیرنده ارز مس��افرتی می کند. به همین دلیل برخی 

خبرها حاکی از ش��کل گیری صف طویل در مقابل ش��عبه 
بانک ملی در برخی فرودگاه هاس��ت. همانط��ور که در بند 
باال نوش��ته ش��د، امکان خرید ارز از ب��ازار آزاد وجود ندارد 
و هرگون��ه خرید از بازار در حکم قاچاق اس��ت و معامله آن 
غیرقانون��ی. با این حال بانک مرکزی برای س��فر حج تمتع 
زائران خانه خدا، سهمیه ۲۰۰ یورویی در نظر گرفته است. 
به عبارت بهتر بانک مرکزی برای س��فرهای تفریحی و 
احتم��اال کاری که ممکن اس��ت حداکثر یک هفته و یا ۱۰ 
روز باش��د، ٥۰۰ یورو و ۱۰۰۰ یورو در نظر گرفته اما برای 
زیارت خان��ه خدا و بارگاه ائمه اطه��ار، ۲۰۰ یورو. احتماال 
اهمیت س��فرهای تفریحی به ترکیه و احتماال آنتالیا ترکیه 
بیش��تر از س��فرهای زیارتی بوده اس��ت. البته نقد وارده به 
سیاست  ارز مس��افرتی، عدم تعیین سهمیه ای یکسان برای 
س��فرهای تفریحی، س��یاحتی و س��فرهای زیارتی نیست. 

موضوع نقد به کلیت سیاست گذاری ارزی است.
در واقع اگر بانک مرکزی یا به عبارت بهتر، دولت فعالیت 
بازار ارز را غیررسمی و غیرقانونی اعالم نمی کرد، امروز مجبور 

به پرداخت ارز سهمیه ای به مسافران ارزی نبود.  فارس

مدیر مس��کن مهر پردیس با  خونه به  بی��ان اینک��ه آب واحده��ای خونه 
تحویل ش��ده به متقاضیان در فاز 9 قدیم پردیس با 
تانکر تأمین می شود، گفت: در حال حاضر واحدهای 
مس��کن مهر دارای ب��رق و گاز و فاقد آب با قیمت 

باالی ۲۰۰میلیون تومان خرید و فروش می شود.
س��لیم عبدی می گوید: کل فاز 9 قدیم ش��امل 
38۰۰ واحد مس��کن مهر اس��ت که از ۱۱ ش��رکت 
سازنده هم اکنون 9 شرکت در حال فعالیت هستند. 

وی با بیان اینکه تاکنون 3۰۰ واحد تحویل متقاضیان 
ش��ده که در آن ساکن هس��تند، افزود:  دیوار حائل 
اجراش��ده دارای مش��کالتی بود که شرکت عمران 
پردی��س با یک ق��رارداد ۲۰ میلی��ارد تومانی با یک 
شرکت داخلی در حال مقاوم سازی این دیوارهاست.

عبدی تصریح کرد: دستگاه های خدمات رسان 
از جمل��ه اداره آبفا، برق و گاز باید زیرس��اخت های 
مورد نیاز واحدها را تأمین کنند. هم اکنون مش��کل 
3۰۰ متقاض��ی س��اکن در فاز 9 قدیم این اس��ت 

که هنوز آب وارد ش��بکه نش��ده و آنها از آب تانکر 
استفاده می کنند.

وی با اش��اره ب��ه ضرورت رفع نواقص ش��بکه 
فاض��الب، ادامه داد: در رابطه با محوطه س��ازی و 
آماده س��ازی پروژه ها، ش��رکت عم��ران مصوبه با 
فهرس��ت بهای سال 9۴ را دارد که به همین دلیل 
تا امروز پیمان��کاری برای انجام محوطه س��ازی و 

آماده سازی اعالم آمادگی نکرده است.
مدی��ر ف��از 9 قدیم مس��کن مهر بی��ان کرد:  
به دنبال مصوبه ش��ورای مس��کن برای فهرس��ت 
بهای س��ال 97 هس��تیم که قول موافقت با آن تا 
هفت��ه آینده را داده ان��د. در این صورت دو قرارداد 
محوطه سازی و آماده س��ازی با مبلغ هر کدام ۲۰ 

میلیارد تومان منعقد می شود.
عبدی درخصوص زمان اتمام این پروژه، گفت:  
با توجه به اینکه این پروژه ٥ س��ال به تأخیر افتاده 
اس��ت، مدیرعامل و هیئت مدیره تمام نیروی خود 
را به کار بس��ته اند تا پایان امسال پرونده واحدهای 

مسکن مهر فاز 9 قدیم بسته شود.
وی همچنین درباره قیمت واحدهای مس��کن 
مهر اف��زود: پروژه های تحویل ش��ده که برق و گاز 
دارن��د ام��ا آب ندارند و ب��ا تانک��ر آب آن تأمین 
می ش��ود، ب��االی ۲۰۰ میلی��ون خری��د و فروش 
می شود. در گذش��ته واحدهای فاز 9 قدیم را 3۰ 

میلیون تومان هم نمی خریدند.
مدی��ر مس��کن مهر ف��از 9 قدیم با اش��اره به 
اینکه ش��رکت عمران پردیس ۴۲۲ میلیون تومان 
بابت ادعای ش��رکت آبفا درخصوص صدمه دیدن 
تأسیس��اتش،  پرداخت می کند، اظهار کرد:  منتظر 
پیمان��کار آبفا برای تعیین تکلیف ش��بکه فاضالب 

هستیم تا در ادامه افرادی که در بلوک های مسکن 
مهر زندگی می کنند، آب ش��هری داش��ته باشند. 
االن ب��ا تانکر آب م��ورد نیاز این س��اکنان تأمین 
می شود. وی تأکید کرد: بزرگ ترین مشکل کنونی 

متقاضیان مسکن مهر به جز آب، بسته بودن شبکه 
فاضالب اس��ت که باعث ش��ده فاضالب به داخل 
واحدها برگردد که مشکالت فراوانی را برای مردم 

به وجود آورده است.  تسنیم

وضع اسف بار مسکن مهری که ۶ سال پیش باید تحویل می شد

آب رسانی با تانکر بیخ گوش تهران

یم
سن
ت

بی تدبیری ها مسکن را گران کرد
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه نمی توان همه علل منتهی به 

گرانی مسکن را به داللی ربط داد، گفت: مسکن با بی تدبیری و بی برنامگی مسئوالن گران شد.
حسن خسته بند با اشاره به اظهارات برخی مسئوالن درخصوص اینکه داللی و همچنین 
ایجاد جو روانی از سوی برخی مشاوران امالک عاملی اصلی گرانی مسکن است، اظهار کرد: 
داللی یک قسمت مهم از واقعیت گرانی مسکن است، اما همه علل گرانی به این موضوع 
برنمی گردد. وی با بیان اینکه بخش زیادی از گرانی مسکن ناشی از نگه داشتن فنر قیمتی 
به مدت سالیان متمادی در این حوزه و رها شدن یک باره آن است، افزود: اکنون با رهاشدگی 

فنر قیمتی در بخش مسکن قیمت های حبابی بسیاری در این بازار شکل گرفته است.
حاضر  حال  در  کرد:  مختلف، تصریح  بازارهای  به  گرانی  روند سرایت  از  انتقاد  با  وی 
گرانی مصالح ساختمانی در همه بخش ها یکی از معضالتی است که تأثیرات منفی بر بازار 
مسکن داشته است. وی با بیان اینکه بی برنامگی بیش از هر عامل دیگری بر حجم حباب 
قیمت مسکن افزوده است، تصریح کرد: عدم ساخت وساز مسکن به اندازه نیاز کشور در 

سال های اخیر نیز از عمده دالیل دیگر گرانی مسکن است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه ساخت سالی 800 هزار واحد مسکونی 
بازار مسکن کمک کند، گفت: متأسفانه  ثبات قیمتی در  به  تا حدودی  در کشور می تواند 
سرمایه های سرگردان نیز عامل مهم دیگری هستند که وضعیت بازار را نامطلوب کرده اند. 

با رویه فعلی پیش بینی ها به سمت وخیم تر شدن وضعیت بازار مسکن هدایت می شود. 
خسته بند اظهار کرد: شاید در برهه ای قیمت مسکن کاهش یابد اما با این وضعیت تنها 

20 درصد کاهش قیمت خواهیم داشت.

نمای نزدیک

گزارش ه��ای رس��می بان��ک  مرک��زی حکای��ت از آن دارد بــــازار روز
که قیمت کاالهای اساس��ی به ش��دت در یکسال 
اخی��ر افزای��ش را تجرب��ه کرده که در ص��در آنها 
تخم مرغ با ٥٥ درصد، میوه با ۴۴ درصد و گوشت 

قرمز با ۲3 درصد قرار دارند.
بان��ک مرکزی خالصه نتای��ج گزارش هفتگی 
متوسط قیمت ُخرده فروشی برخی از مواد خوراکی 
در هفته منتهی به هش��تم تیرماه را اعالم کرد که 
طی آن قیمت 7 گروه نس��بت به هفته قبل از آن 

افزایش و ۴ گروه کاهش نشان می دهد.
براساس این گزارش، در هفته منتهی به هشتم 
تی��ر ماه نرخ لبنی��ات ۰.۲ درصد، برن��ج ۰.8 درصد، 
حبوب ۰.۱ درصد، سبزی های تازه ۱.8 درصد، گوشت 
قرمز ۲.3 درصد، قند و شکر ۰.3 درصد و روغن نباتی 
۰.۱ درصد نس��بت به هفته قبل از آن افزایش و نرخ 
تخم مرغ ۲.۴ درصد، میوه های تازه ۰.3 درصد، گوشت 

مرغ ۴.۲ درصد، و چای ۰.۱ درصد کاهش یافت.

لبنیات و تخم مرغ
در هفت��ه م��ورد گ��زارش، در گ��روه لبنیات 
قیمت ماس��ت پاستوریزه و ش��یر پاستوریزه بدون 
تغییر بود. بهای پنیر پاستوریزه معادل ۰.۲ درصد 
کاهش ولی قیمت س��ایر اق��الم بین ۰.7 درصد تا 
۲.۶ درصد افزایش یافت. بهای تخم مرغ نیز معادل 
۲.۴ درصد کاهش داش��ت و شانه ای ۱۱٥ هزار تا 

۱8۰ هزار ریال فروش می رفت.

برنج و حبوب
در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج وارداتی 
غیرتایلن��دی معادل یک درصد، برنج داخله درجه 
یک ۰.8 درصد و برنج داخله درجه دو ۰.7 درصد 
کاه��ش یافت. در گروه حبوب به��ای لوبیا چیتی 
معادل یک درصد و لوبیا چش��م بلبلی ۰.۶ درصد 

کاهش ولی قیمت س��ایر اق��الم بین ۰.۱ درصد تا 
یک درصد افزایش داشت.

میوه ها و سبزی های تازه
در هفته م��ورد بررس��ی، در میادین زیر نظر 
ش��هرداری لوبیا س��بز عرضه کمی داش��ت. سایر 
اقالم میوه و س��بزی تازه که تعدادی از آنها از نظر 
کیفی در مقایسه با س��ایر میوه فروشی ها متفاوت 
بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار 
عرضه می شد. میوه فروش��ی های سطح شهر اقالم 
میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه 
میوه های تازه قیمت هلو معادل ٥.9 درصد، انگور 

۲. درصد و خربزه ۱۲.3 درصد افزایش داش��ت اما 
قیمت س��ایر اقالم بین ۱.8 درص��د تا 8.٥ درصد 
کاهش یافت.در گروه سبزی های تازه بهای گوجه 
فرنگی معادل 3.7 درصد و س��بزی های برگی ۱.۲ 
درص��د کاهش ولی قیمت س��ایر اق��الم بین ۲.۰ 

درصد تا 33.9 درصد افزایش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ
در هفته مورد گزارش بهای گوش��ت گوسفند 
معادل ۲.3 درصد، گوش��ت تازه گاو و گوساله ۲.۲ 
درصد افزایش و قیمت گوش��ت م��رغ ۴.۲ درصد 

کاهش یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی
در ای��ن هفته قیمت روغن نبات��ی مایع ثابت 
بود. قیمت قند معادل ۰.۴ درصد و ش��کر و روغن 
نباتی جامد هری��ک ۰.۲ درصد افزایش ولی بهای 

چای خارجی معادل ۰.۱ درصد کاهش داشت.

تغییرات یکساله
قیم��ت  مرک��زی،  بان��ک  اع��الم  براس��اس 
ُخرده فروش��ی لبنیات در هفته منتهی به هش��تم 
تیرماه نس��بت به هفته مش��ابه س��ال قبل ٥.۱۲ 
درص��د، تخم م��رغ ٥۴.7 درصد، برن��ج ٥ درصد، 
حبوب ی��ک درصد، میوه های ت��ازه ۴۴.۴ درصد، 
س��بزی های تازه ۱۲.3 درصد، گوش��ت قرمز ۲3 
درصد، چای ۲۰.8 درصد و روغن نباتی 8.3 درصد 
رشد داشته  اس��ت. همچنین قیمت ُخرده فروشی 
قند و ش��کر ۰.7 و گوشت مرغ ۲.۴ درصد کاهش 

یافته  است.  مهر

تغییرات شدید قیمتی کاالهای اساسی

تخم مرغ یکساله ۵۵ درصد گران شد

بی برقی با برنامه  بهتر از بی برنامه است!
»خاموشی« صبر مشترکان را 

لبریز کرد
این روز ها تب خاموش��ی در تهران بسیار  کــــــل داغ است و در بسیاری از محافل صحبت د
از خاموش��ی های پراکنده و غیراعالم ش��ده در تهران می شود. 
این در حالی است که پس از باران های بهاری به نظر می رسید 
ش��رایط تامی��ن برق در تابس��تان بهتر باش��د و ق��رار بود که 

خاموشی چندانی در تهران رخ ندهد.
با وجود وعده های مطرح ش��ده درباره عدم خاموش��ی در 
تابستان، شرایط تغییر کرد و گرمای ناگهانی مسئوالن صنعت 
برق را ش��وکه کرد و موجب ش��د که در مناطق مختلف تهران 
شاهد خاموشی های غیرمنتظره باشیم. افزایش دمای هوا طاقت 
تهرانی ه��ا را برای تحم��ل بی برقی کم ک��رده، بدتر آنکه هیچ 
اطالع رس��انی قبل از قطع برق برای مشترکان وجود ندارد که 
همین مساله شرایط را سخت تر کرده است. ابالغیه روز دوشنبه 
استاندار تهران نیز حجت را تمام کرد چراکه صراحتا اعالم شد 
که می بایس��ت از ساعت ۱3:3۰ وس��ایل سرمایشی در ادارات 

دولتی خاموش شود که این مساله نیز موجب افزایش اعتراض 
پایتخت نشینان شد، هرچند که مقیمی، استاندار تهران دیروز 
تاکید کرد که این موضوع به صورت پیش��نهاد مطرح شده اما 

امیدواریم در دستگاه های دولتی مورد توجه قرار گیرد.
تماس های تلفنی مردم حکایت از آن دارد که خاموش��ی نه 
تنها در یک منطقه مش��خص بلکه سراسر تهران و حتی برخی 
شهرهای دیگر را فراگرفته و براساس گفته های یکی از شهروندان 
با شرایط پیش رو مشکالت متعددی در ادارات و شرکت ها پیش 

آمده و قطع برق موجب شده که سرعت کار بسیار پایین آید.
کارمند یکی از ش��رکت های خصوصی می گوید متاس��فانه 
قطعی مک��رر برق موجب ش��ده که کارها به نوع��ی بخوابد و 
نتوانیم به درخواست مراجعان خود پاسخ بدهیم. برای پیگیری 
دلیل قطعی برق با ش��رکت ب��رق تماس گرفتیم که تلفن گویا 
بع��د از چندین دقیقه انتظار، اع��الم کرد که "از زمانی که برق 
رفته دو ساعت خاموشی خواهید داشت"، با این وجود بیشتر از 
دو س��اعت قطعی برق داشتیم. شهروند دیگری گفت: طی یک 
هفته گذش��ته تقریبا هر روز یا دو روز یک بار برق این منطقه 
قطع می ش��ود و با پیگیری دلیل این مش��کل از ش��رکت برق 
متوجه شده ایم که خاموشی اعمال شده و باید عالوه بر بی آبی، 

حداقل دو ساعت قطعی برق را در این هوا گرم تحمل کنیم.
پیش تر غالمرضا خوش خلق مدیرعامل برق منطقه ای استان 

تهران درخصوص این مساله که آیا در تهران شاهد خاموشی خواهیم 
بود یا خیر گفته بود: اگر مصرف برق مشترکان تهرانی مانند سال 
گذشته باشد قطعا با مشکالتی مواجه خواهیم شد، اما اگر مدیریت 

مصرف صورت گیرد جای نگرانی وجود نخواهد داشت.
وی تصریح کرده بود که: ب��ا اقداماتی که برای جلوگیری از 
خاموشی صورت گرفته می توان اعالم کرد که در حوزه تهران، قم 
و البرز که ۲٥ درصد کل مشترکان کشور نیز در این حوزه هستند 
نگرانی برای خاموش��ی وجود ندارد، چراکه هیچ گونه خاموش��ی 

برنامه ریزی  نشده ای در این سه حوزه پیش بینی نمی شود.
وی با تاکید بر این مساله که تالش ما این است که تابستان 
س��ال جاری را بدون هیچ مشکلی در حوزه تامین برق پشت سر 
بگذاریم، گفته بود: قبل از شروع ایام پیک برنامه ریزی برای این 
ایام آغاز می ش��ود، به گونه ای که با برگزاری جلس��ات متعدد به 
دنبال کنترل ایام پیک هستیم و پیش بینی می شود که در صورت 

مدیریت مصرف مشترکان با مشکل خاصی مواجه نشویم.
عالوه بر این میثم جعفرزاده مدیرکل دفتر مدیریت بحران 
و پدافن��د غیرعام��ل وزارت نیرو نیز گفته بود: خاموش��ی های 
اخیر در تهران برنامه ریزی ش��ده نیست و بروز چنین اتفاقاتی 
ت��ا زمان خروج از پیک مصرف کامال طبیعی اس��ت، لذا تقاضا 
داریم تا مش��ترکان در نحوه مصرف خود مدیرت داشته باشند 
.وی با بیان اینکه با توجه به وضعیت ش��بکه برق و محدودیت 

هایی که در ایام پیک به وجود می آید ممکن اس��ت در برخی 
مناطق دچار خاموش��ی ش��ویم، اظهار کرد:هی��چ کدام از این 
خاموش��ی ها به دلیل نقص فنی و ی��ا خروجی واحدی از مدار 

نیست بلکه به دلیل گرم شدن هوا شاهد خاموشی هستیم.
جعفرزاده با تاکید به این مس��اله ک��ه بیش از 98 درصد 
نیروگاه ه��ای حرارتی تولید کامل دارن��د، عنوان کرد: ظرفیت 
نیروگاه های برق آبی ۱۲ هزار مگاوات اس��ت که امس��ال تنها 
می توان از ۶۰۰۰ مگاوات آن اس��تفاده ک��رد و این میزان نیز 

باید به صورت مدیریت شده استفاده شود.
گالیه ها و ش��کایات در روزهای اخیر معاون وزیر نیرو در امور 
برق و انرژی را به واکنش واداشت. همایون حائری که بر این باور 
است ظرفیت تولید برق در کشور بسیار باال است و در این شرایط 
تنها باید مدیریت مصرف از سوی مشترکان صورت گیرد، گفت: 
اگر هر مشترک تنها ۱۰ درصد صرفه جویی برق داشته باشد قطعا 
مش��کلی به نام خاموش��ی وجود نخواهد داشت لذا باید به دنبال 
تغییر سیاست های مصرف و افزایش تعرفه برق پرمصرف ها باشیم.

شرایط پیش رو اینگونه حکایت می کند که امسال خاموشی 
میهمان خانه های تهرانی ها و بس��یاری از دیگر ش��هرها از جمله 
اصفهان است و الزم است که بیش از گذشته مدیریت مصرف در 
دستور کار مشترکان خانگی، تجاری و کشاورزی قرار بگیرد تا شاید 

با این اقدام بتوان تا حدودی خاموشی ها را دور زد.  ایسنا


