
تحميل ده ها ميليارد دالر خسارت به كشور به 
دليل عدم تصميم گيري يا تصميم گيري هاي 
اش�تباه وزير نفت، انتقادات مجلس ش�وراي 
اس�امي را در پي داشته اس�ت، به طوري كه 
رئيس كميس�يون اصل 90 مجلس در نامه اي 
به وزير نفت خواس�تار پاس�خ او ش�ده است. 
عملكرد وزارت نفت در دولت تدبير و اميد در نوع 
خود عجيب بوده اس��ت. اقداماتي كه بايد انجام 
مي ش��د، اما با بي توجهي اي��ن وزارتخانه تبديل 
به پاشنه آش��يل اقتصاد كش��ور ش��ده و فقط در 
چند م��ورد از اين خرابكاري ه��ا، ميلياردها دالر 
خس��ارت به كش��ور وارد شده اس��ت، اما وزارت 
نفت بدون توجه به اين موضوع، توجيهات نخ نما 
شده اي را راهي رسانه ها مي كند، به همين دليل 
طي يك سال گذش��ته بس��ياري از نمايندگان و 
چهره هاي كارشناسي حوزه نفت خواستار برخورد 
با خاطيان ش��ده و بر س��ر موضوع »ترك فعل«، 
خواستار رس��يدگي به تخلفات رخ داده شده اند. 
براساس استدالل منتقدان، وزير نفت بايد بابت 
كم كاري و تصميماتي كه منجر به تضييع منافع 
ملي شده اس��ت جوابگو باش��د، به ويژه در چند 

مورد خاص. 
بر همين اساس، نصراهلل پژمانفر رئيس كميسيون 
اصل 90 مجلس شوراي اس��امي در نامه اي به 
بيژن زنگنه وزير نفت با اشاره به بي توجهي وزارت 
نفت در توسعه ميادين مشترك نفتي و گازي با 
طرح سؤاالتي، خواستار پاسخگويي وزير نفت به 

كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسامي ظرف 
دو هفته آينده شد. 

 تراژدي فاز 11
يكي از محورهاي س��ؤاالت پژمانفر، موضوع فاز 
11پارس جنوبي اس��ت؛ فازي كه قرارداد توسعه 
آن به يك شركت ايراني داده شد، ولي زنگنه در 
سال 92 و پس از بهانه هاي مختلف، اين شركت را 
خلع يد كرد و پس از چهار سال رهاكردن اين فاز، 
آن را به شركت فرانسوي توتال هديه داد، اما توتال 
با بيرون رفتن از اين پروژه، به قطر نقل مكان كرد 

آن هم با انبوهي از اطاعات مخزني!
نكته جالب تر آنجاس��ت كه پس از فسخ قرارداد 
توتال با ش��ركت مل��ي نفت، زنگنه توس��عه اين 
ميدان را در سال 99 دوباره به شركت پتروپارس 
اعطا كرد؛ همان شركتي كه در سال 92 خودش 

آن را خلع يد كرده بود.
 زنگنه كه گفته بود هر سال تأخير در بهره برداري 
از هر ف��از پارس جنوب��ي، 5 ميلي��ارد دالر ضرر 
ب��ه كش��ور وارد مي كن��د، در همين ي��ك قلم 
تصميم گي��ري خود بي��ش از 40 ميلي��ارد دالر 
خسارت به منافع ملي تحميل كرده است، اما به 

روي خود نمي آورد. 
حاال رئيس كميس��يون اصل 90 از او پرس��يده 
است: »با توجه به اينكه طرح توسعه فاز11 ميدان 
مشترك گازي پارس جنوبي به عنوان مرزي ترين 
فاز با كش��ور قطر مي باش��د، علت دستور توقف 
و كأن لم يكن نم��ودن اجراي آن طرح توس��ط 

شركت ايراني در سال 1۳92 و همچنين معطلي 
حدود هشت ساله پس از آنكه نهايتاً منجر به عدم 
حصول انتفاع چند ده ميليارد دالري و خسارت 
به كشور شده است، چه مي باشد؟ معطل نمودن 
توس��عه فاز11 از سوی ش��ركت فرانسوي توتال 
به م��دت طوالني چه توجيه��ي دارد؟ آيا فقدان 
تكنولوژي احداث تأسيسات تقويت فشار مي تواند 
توجيهي براي عدم النفع چند ده ميلياردي اين 
فاز مرزي باشد؟ آيا توليد ساير فازها معطل چنين 

تكنولوژي بود؟«
  ميادين گازي فرزاد

يكي ديگر از انتقادات جدي به وزارت نفت براي 
تعيين تكليف ميادين مش��ترك، به ميدان هاي 
گازي بر مي گردد كه ايران با عربس��تان شريك 
اس��ت؛ ميادين گازي ف��رزاد A و B هم از جمله 
مكافات هايي بود كه وزارت نفت براي كش��ور به 
ارمغان آورده است. توس��عه اين ميدان ها هم به 
شركت پتروپارس رسيده بود، اما زنگنه در سال 
92 اين شركت را كنار گذاشت و پس از آنكه هيچ 
شركتي آن را توسعه نداد، دوباره پتروپارس را به 
فرزاد دعوت و به قرارداد توسعه آن را با اين شركت 

منعقد كرد؛ آن هم با افتخار!
اينكه هفت سال براي تعيين تكليف اين ميادين 
زمان س��پري ش��ود، قطع��اً بهترين خب��ر براي 
عربستاني است كه با تمام توان و باخيالي آسوده 
به برداشت از اين ميادين مش��ترك مي پردازد؛ 
بي دليل نيست كه پژمانفر از زنگنه پرسيده است: 

»درخصوص علت عدم اقدام عملي در توس��عه و 
توليد از ميادين گازي فرزاد B ،A و ميدان نفتي 
اسفنديار كه با كشور عربستان سعودي مشترك 
هستند و همگي آنها داراي اهميت راهبردي، با 
طرح توس��عه مصوب قبل��ي )MDP( بوده اند و 
هيچ گونه اقدامي حتي براي توس��عه پلكاني هم 
صورت نپذيرفته است و در پي اين ترك فعل و به 
رغم گذشت بيش از هفت سال طبيعتاً منجر به 
عدم النفع چند ده ميليارد دالري ديگر براي كشور 

شده است، لطفاً توضيح فرماييد.«
 تراژدي آزادگان جنوبي

ميدان نفتي آزادگان جنوبي به عنوان اصلي ترين 
ميدان مشترك نفتي ايران، قصه پر دردتري دارد؛ 
ميداني كه قرار بود بيش از 600 هزار بشكه نفت 
توليد كند، اما اين روزها كمتر از 100 هزار بشكه 
نفت توليد مي كند. اين ميدان در دوره اول وزارت 
زنگنه به ژاپني ها سپرده ش��د و در دولت دهم به 
چيني ها رسيد. زنگنه كه در سال 92 به نفت آمد، 
چيني ها را اخراج كرد تا توس��عه اين ميدان را به 
ش��ركت هاي غربي واگذار كند اما ش��ركت هاي 
غربي نيامدند و توس��عه اين ميدان را خودش بر 
عهده گرفت و تعهد داد در دو سال توليد آن را به 
۳20 هزار بشكه مي رساند، اما هيچ گاه چنين نشد 
تا عراق هم، مانند عربس��تان خيالش از برداشت 
حداكثري خود از يك ميدان مشترك راحت باشد. 
رئيس كميس��يون اصل 90 از آزادگان هم سؤال 
كرده كه داراي نكات مهمي است. در نامه او آمده 
است: همانگونه كه مستحضريد ميدان مشترك 
آزادگان يكي از ميدان ه��ای نفتي بزرگ جهان 
است كه توسعه اوليه و توليد از آن از سوی شركت 
ملي نفت و در دولت هاي گذشته آغاز شده بود و 
طرح مصوب هيئت مديره شركت ملي نفت ايران 
به جهت توليد ۳20 هزار بشكه در روز و با قرارداد 
منعقده با ش��ركت چيني CNPC جهت انجام 
سرمايه گذاري خارجي، در دولت نهم به تصويب 
رسيده بود. بر اين اساس توضيح دهيد علت ناتمام 
ماندن و توقف توليد اين ميدان مشترك با تحقق 
فقط حدود يك س��وم ميزان برنامه شده )بخش 
عمده همين تولي��د نيز در دولت هاي گذش��ته 
انج��ام پذيرفته( پس از گذش��ت حدود هش��ت 
سال از عمر در دولت يازدهم و دوازدهم با وزارت 
جنابعالي چه بوده است؟ عدم النفع اين نارسايي 

چه ميزان است؟
چرا براي تهيه طرح توسعه يكپارچه كل ميدان 
)MDP( آزادگان اقدامي صورت نپذيرفته است 
و البته شيوه واگذاري بخش به بخش اين ميدان 
ب��ه پيمانكاران قطع��اً خاف اح��راز يكپارچگي 
مديريت مهندس��ي ميدان ب��وده و از نقطه نظر 
كامًا كارشناس��ي به لحاظ حقوقي، قراردادي، 
فني و مالي، منافع كشور احراز نخواهد شد و بايد 
از تكه تكه كردن ميدان در واگذاري به پيمانكاران 
داخلي اجتناب گردد كه در اين صورت خسارتي 

ديگر متوجه كشور مي شود. 

| روزنامه جوان |  شماره  6176 12

88498433سرويس  اقتصادي 88498433سرويس  اقتصادي

چهار شنبه 18 فروردين 1400 | 24 شعبان 1442 |

خسارت  دهها ميليارد دالری به کشور با »ترک فعل« وزیر  نفت 
نامه مهم كميسيون اصل 90 به زنگنه و فرصت 2هفته اي براي پاسخ

وحيدحاجيپور
گزارشیک

در مراسم بهره برداري از ۳0 هزار واحد مسكن 
محرومان، نايب رئيس مجلس شوراي اسامي 
از عدم اج�راي مصوبات مس�كني انتقاد كرد 
و گفت: آقاي دولت! خود ش�ما در برج4 س�ال 
1۳99 تصويب كرديد كه از مجموع 2هزار هزار 
ميليارد تومان، تسهيات برنامه ريزي شده براي 
پرداخت در كل كشور 20 درصد پس از تذكرات 
رهبري به بخش مس�كن تخصيص يابد كه اين 
رقم معادل 400 هزار ميليارد تومان است. وقتي 
اين مصوب�ه را اجرا نمي كنيد، همين مي ش�ود 
كه ما ش�اهد رسيدن قيمت مس�كن به متري 
200 ميليون تومان در برخي ش�هرها هستيم. 
به گزارش فارس، ديروز طي مراسمي ۳0 هزار واحد 
مسكن محرومان كه از سوی  ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام)ره( ساخته شده است، به بهره برداري 
رسيد. اين واحدهاي مسكوني در چند استان كشور 
از جمله زنجان، اصفهان، يزد و لرستان، ساخته شده 
و تحويل محرومان شده است. به صورت همزمان 
ساخت 1۳0هزار واحد مسكن ديگر براي محرومان 
از س��وی همين س��تاد كليد خورد. اين مراسم با 
حضور محمد مخبر، رئيس س��تاد اجراي فرمان 
امام)ره(؛ محمد اس��امي، وزير راه و شهرسازي و 
علي نيكزاد، نايب رئيس مجلس شوراي اسامي 
برگزار ش��د. رئيس س��تاد اجرايي فرمان امام در 
حاشيه اين مراسم گفت: يكي از كارهايي كه ستاد 
پيگيري مي كند ساخت مس��كن براي محرومان 
است. ممكن است اين محرومان در سيل و زلزله 
خانه خود را از دست داده باشند كه ستاد اجرايي 
در اين زمينه ورود مي كند. بنا ب��ه گفته مخبر از 
1۳0هزار واحدي كه امروز كلنگ ساخت آنها زده 
شد، ۳0هزار واحد مربوط به ساخت مسكن براي 
محرومان و 100هزار واحد نيز مربوط به س��اخت 
واحدهاي طرح اقدام ملي مسكن است كه در اكثر 

استان ها اجرا خواهد شد. 
رئيس س��تاد اجرايي فرمان ام��ام)ره( در اين باره 
گفت: ساخت اين واحدها با س��تاد اجرايي بوده و 

در برخي استان ها حتي ۳0 تا 40 درصد پيشرفت 
فيزيكي داش��ته، اما تصميم گيري درب��اره نحوه 
تحويل آنها برعهده وزارت مس��كن و شهرسازي 

خواهد بود. 
وي افزود: ۳0 هزار واحدمسكوني در سراسر كشور 
با حمايت ستاد ساخته شده و ۳0 هزار واحد ديگر 
را براي محرومان شروع كرده ايم و 100 هزار واحد 
نيز در قالب اقدام ملي مسكن از سوی ستاد ساخته 
خواهد شد. اين 100هزار واحد در زمين هاي ستاد 
اجرايي در اكثر استان ها ساخته خواهد شد. مخبر 
تأكيد كرد ما مصر هستيم، حداكثر ظرف 18ماه 

اين واحد ها تحويل شوند. 
  نيكزاد: چ�را دولت مصوبه خ�ود را براي 

اعطاي تسهيات مسكن اجرايي نمي كند
نايب  رئيس مجلس شوراي اس��امي در حاشيه 
مراسم بهره برداري از ۳0 هزار واحد مسكن كه از 
سوی ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( ساخته 
شده اس��ت، گفت: دولت حتي مصوبه خود براي 
تخصيص 20 درصد تسهيات كل كشور به حوزه 

مسكن را اجرايي نمي كند. 
  علي نيكزاد افزود: داشتن مسكن حق همه مردم 
ايران اس��ت. رهبر معظم انقاب بارها نس��بت به 
كاس��تي ها در اين زمين��ه گله  كرده اند. مس��كن 
اثرگ��ذاري قابل توجه��ي را در اقتصاد، تش��كيل 
خانواده و اشتغال داشته و ساخت هر 100 مترمربع 

واحد مسكوني 2/5فرصت شغلي ايجاد مي كند. 
نيكزاد افزود: ما زماني كه چرخه س��اخت مسكن 
فعال بود در برخي اس��تان ها با كمبود نيروي كار 
مواجه بوديم. مس��كن بهترين حربه براي خنثي 
كردن تحريم ه��اي ظالمانه اس��ت، چراكه تمام 
موارد مورد نياز در اين زمينه از انبوه سازي گرفته 
تا تجهيزات مورد نياز و مصالح آن در ساختن كشور 

وجود دارند. 
وي گفت: زماني كه مسكن فعال مي شود صنعت 
هم فعال مي شود و در واقع تسهياتي كه به بخش 
مسكن داده مي شود، به سمت صنعت نيز هدايت 
مي شود. ساخت مسكن 1۳6 حوزه و صنعت را فعال 
مي كند موتور لكوموتيو اقتصاد را به راه مي اندازد.  

بايد بدانيم در كانش��هرها اگر فرد بخواهد با پول 
خودش و درآمد حاصل از فعاليت حال مس��كن 

خريداري كند تقريباً غيرممكن است. 
نايب رئيس مجلس ش��وراي اسامي اينكه ستاد 
اجراي��ي فرمان امام س��اخت 100 ه��زار واحد از 
400هزار واحد از طرح اقدام ملي مسكن را برعهده 

گرفته، كار بسيار بزرگي است. 
نيكزاد گفت: ما در قانون بودجه 1400، ۳60ميليارد 
تومان تسهيات 20 س��اله براي ساخت مسكن 
بدون هيچ ياران��ه و تحت مصوبه ش��وراي پول و 
اعتبار تخصي��ص داده ايم. من تعج��ب مي كنم از 
بعضي اقداماتي كه در كش��ور ص��ورت مي گيرد، 
يكي از رؤساي محترم بانك ها مي گفت اين شدني 
نيست و دولت اين كار را انجام نخواهد داد. من به 
دولت عرض مي كنم كه آقاي دولت! خود شما در 
برج 4 س��ال 1۳99 تصويب كرديد كه از مجموع 
2هزار هزار ميليارد تومان، تسهيات برنامه ريزي 
شده براي پرداخت در كل كشور 20درصد پس از 
تذكرات رهبري به بخش مسكن تخصيص يابد كه 
اين رقم معادل 400 هزار ميليارد تومان است. اين 
تسهيات نه تورم زاس��ت و نه هزينه خاصي براي 

دولت خواهد داشت. 
وي گفت: چرا شما نمي خواهيد صنعت، مسكن، 
اش��تغال و اقتدار در كش��ور ايجاد كني��د. اينكه 
نمي ش��ود مجلس يك قانون را تصويب و شوراي 
نگهبان آن را تأييد كند و ما در كميسيون عمران 
در اين زمينه با وزارت راه و شهرس��ازي هماهنگ 
باشيم، ولي آن را اجرا نكنيد. وقتي اجرا نمي كنيد 
همين مي شود كه ما شاهد رسيدن قيمت مسكن 
به متري به 200 ميليون تومان در برخي شهرها 
هستيم. من از دولت اس��تدعا مي كنم كه قانون را 

اجرا كند. 
نايب رئيس مجلس ش��وراي اس��امي به دولت و 
وزارت راه توصيه كرد: برادرانه به شما مي گويم از 
منابع بازگشت اقساط مسكن مهر به بانك مسكن 

هم مراقبت كرده و استفاده كنيد. 
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140-8100گروه پتروشيمي س.ايرانيان

1116030سرمايه گذاري تامين اجتماعي
179100فرآوري معدني اپالكاني پارس
470-23620البراتوارداروسازي دكترعبيدي 

1110-54780سيمان آرتااردبيل
400-19720كشت وصنعت چين چين

790-74900پتروشيمي خراسان
200-9800گروه پتروشيمي س.ايرانيان

2660-130680صنايع شيميايي سينا
160-7910كمباين سازي ايران 

490-24180داروسازي سينا
1590-77970ملي سرب وروي ايران 

8950500زامياد
50-2600بين المللي توسعه ساختمان

50-2500بانك صادرات ايران
320-33980دارويي رازك 

42100100پتروشيمي بوعلي سينا
70-3750ايران تاير

2980-146420المپ پارس شهاب 
150-7430پالسكوكار

60-3340صنايع ريخته گري ايران 
270-13540توسعه شهري توس گستر

460-22950پست بانك ايران
540-26850كمك فنرايندامين 

420-20950كاشي سعدي 
560-27930فوالدخراسان

560-27920دوده صنعتي پارس 
13390120كويرتاير

16800610سيمان داراب 
730-37140صنايع پتروشيمي كرمانشاه

330-17580گروه مپنا)سهامي عام(
1320-64910توليدمحورخودرو

1210-59470فوالداميركبيركاشان
410-20500سراميك هاي صنعتي اردكان 

1020-56310پتروشيمي شيراز
820-40240سيمانفارس نو

770-37810سيمان غرب 
60-2990ايران ترانسفو

40-4000بانك ملت
370-19090سيمان فارس وخوزستان

560-27700پاكسان 
210-10770سرمايه گذاري ملي ايران 

3270106090پتروشيمي فناوران
220-12010توسعه معادن وفلزات 

1020-50260سرمايه گذاري ساختمان ايران
70-6630گلتاش 

330-16510سرمايه گذاري صنعت نفت  
3730-182870پارس خزر

440-21990كارخانجات توليدي شيشه رازي 
13250160بانك پاسارگاد

380-18970صنعتي آما
120-6320سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت

100-5370سرمايه گذاري پرديس
260-12800پااليش نفت اصفهان

400-19940فوالدآلياژي ايران
1180-57880موتوژن 
200-10130گلتاش 

220-12800فوالدمباركه اصفهان
240-11900توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ 

140-7120سيمان شرق 
820-40180سيمان اروميه 

460-22840سيمان خوزستان
230-11760سرمايه گذاري توكافوالد)هلدينگ 

330-16350سيمان كرمان 
220-10990سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

230-11560سيمان شمال 
270-20180گسترش نفت وگازپارسيان

120-12030ملي صنايع مس ايران  
550-27190همكاران سيستم

210-10330مخابرات ايران
10970330بيمه پارسيان

150-15470سرمايه گذاري بهمن 
540-26770نوردآلومينيوم 

50-2750سرمايه گذاري نيرو
660-32720بورس كاالي ايران
1320-95200پتروشيمي پرديس

300-14900البرزدارو
70-6890سرمايه گذاري سپه 

180-14370فوالدخوزستان
540-26600مس شهيدباهنر

110-5560 گروه صنايع بهشهرايران 
40-2190بيمه آسيا

560-27440شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 
70-3450ليزينگ رايان سايپا

250-12340سرمايه گذاري آتيه دماوند
2010-100330داروپخش )هلدينگ 

500-24860سيمان هگمتان 
1300-64160گروه صنعتي بوتان 

23690620معدني وصنعتي چادرملو
380-19110گروه دارويي سبحان

90-4600نيرومحركه 
30-4440بانك اقتصادنوين 

380-29800مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر
70-3900كارخانجات توليدي شهيدقندي

370-18390سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 
280-14170سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 

300-14700سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
110-5530سرمايه گذاري خوارزمي

110-5820سرمايه گذاري بوعلي 
730-35860بورس اوراق بهادارتهران

170-8760سيمان سپاهان 
810-45040پتروشيمي خارك 

130-6530بيمه دانا
300-14790نيروترانس 

500-24500توليدي چدنسازان
50-2530قطعات اتومبيل ايران 

170-8550سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
180-9000سرمايه گذاري توسعه ملي 

150-7430حفاري شمال
400-19770سيمان شاهرود

980-48260نيروكلر
200-10040شيشه همدان 

440-21710سرمايه گذاري پارس توشه 
50-2750بانك تجارت

700-34740فرآوري موادمعدني ايران 
930-45820توليدمواداوليه داروپخش 

630-30950مارگارين 
80-4300 سالمين 

536020س.ص.بازنشستگي كاركنان بانكها
100-5190فروسيليس ايران 

570-29340پااليش نفت تبريز
130-6500پارس مينو

590-29070توسعه معادن روي ايران 
100-5500سرمايه گذاري سايپا

270-13320باما
50-2750سرمايه گذاري صنعت بيمه 

830-41390سرمايه گذاري دارويي تامين
1490010معدني وصنعتي گلگهر

26600130تايدواترخاورميانه 
370-18260سيمرغ

350-17540سرمايه گذاري شاهد
410-20530سيمان صوفيان 

40800سرمايه گذاري خوارزمي
100-13030سيمان مازندران 

140-7250تجارت الكترونيك پارسيان
60-3850بيمه البرز

50-2860گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
490-24100سيمان تهران 

110-5560سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 
320-15950بيمه ملت
350-17380كالسيمين 

50-2520بانك كارآفرين 
210-10340داده گسترعصرنوين-هايوب

890-43850تامين ماسه ريخته گري 
480-69920فروشگاههاي زنجيره اي افق كوروش

296501460لبنيات پاك 
1720-84390پارس دارو
380-18690شيشه وگاز

180-9040بانك خاورميانه

کاالهاي اساسي در گراني از هم سبقت گرفتند
100قل�م كاالي اساس�ي در بهم�ن س�ال  قيم�ت بي�ش از 
گذش�ته رون�دي صع�ودي داش�ته ب�ه نح�وي ك�ه س�ويا 
رك�ورد افزاي�ش 2۵۷درص�دي را ب�راي خ�ود ثب�ت ك�رد. 
به گزارش تس��نيم، براس��اس اعام وزارت صنعت از تغييرات قيمتي 
كاالهاي اساس��ي و مهم همچنان روند افزايشي در انواع كاالها در اين 
بخش وجود داش��ته و كمتر كااليي در بهمن س��ال 99 شاهد كاهش 
قيمت بوده اس��ت. از ميان كااله��اي اعامي در آم��ار وزارت صنعت، 
الستيك 14۳، سيم 162، ميلگرد عاج دار 1۳۳، تيرآهن 182، كنجاله 
سويا وارداتي 257، جو 144، روغ نباتي 155، عدس 162، برنج هندي 

189، موز 152 و برنج 122درصدی رشد قيمت داشته است. 
نكته قاب��ل تأمل اينجاس��ت از ميان بيش از 100قلم كاالي اساس��ي 
اعامي از سوي وزارت صنعت همه كاالها رشد قيمت داشته و فقط پياز 
رشد منفي 18درصدي را تجربه كرده است. اين آمار نشان از آن دارد 
كه در بهمن سال گذشته اكثر كاالهاي اساسي مردم شاهد رشد بيش 
از 50درصدي قيمت ها بوده و هنوز هم اين روند متوقف نش��ده است. 
به نحوي كه در س��ال 1400 نيز تغييرات قيمتي در كاالهاي اساسي 
ه��ر روز رقم هاي مختلفي را ثبت مي كند. جالب اينجاس��ت امس��ال 
نيز همانند سال گذشته مس��ئوالن سياست روش��ني براي مديريت 
قيمت كاالهاي اساسي نداش��ته و در اين شرايط اين مردم هستند كه 
سرگردان تر از ديروز با درآمد كم در تاش براي خريد كاالهاي مايحتاج 

خود هستند. 
 

تأمين برق ۶۰۰ هزار مشترک جدید برق
مديرعامل شركت توانير گفت: با افتتاح پنج طرح در قالب پويش »هر 
هفته الف ب ايران«، به ۶00 هزار مشترك جديد برق رساني مي شود. 
به گزارش صداوسيما، محمد حس��ن متولي زاده در نخستين هفته از 
پويش هرهفته الف ب ايران در س��ال 1400 اف��زود: پروژه هاي ديروز 
با اختصاص اعتباري معادل 2 هزار و 900 ميليارد تومان و در سراسر 
كشور افتتاح مي شود. وي با اشاره به اينكه تابستان و زمستان سال 99 
براي صنعت برق بسيار س��خت، اما موفقيت آميز گذشت، گفت: سال 
1400 نيز براي صنعت برق بسيار مهم است، به خصوص براي اجراي 

دستورات مقام معظم رهبري، ما آمادگي كامل داريم. 
متولي زاده ادامه داد: امس��ال با اس��تفاده از بودجه تعيين شده توسعه 
بسياري در برق رساني به شهرك هاي صنعتي محقق مي شود كه البته 
برق رساني روستايي و عشايري نيز با پيشرفت قابل توجهي انجام خواهد 
شد. وي با اشاره به تاش فعاالن صنعت برق براي عبور موفق از زمان 
اوج مصرف تابستان امسال گفت: هماهنگي با صنايع، كنترل مصرف 
ادارات، ادامه اجراي برق اميد و مقابله با رمزارز هاي غيرمجاز از جمله 

فعاليت هاي در حال انجام است. 
مديرعامل شركت توانير با اش��اره به اينكه از ابتداي اجراي طرح برق 
اميد تاكنون 7ميليون مشترك مش��مول تخفيف 100درصدي برق 
شدند، افزود: تاكنون 6درصد از تعداد مشتركان كم مصرف نيز كاهش 

يافته است. 
وي با اشاره به اينكه در انتظار تصويب افزايش تعرفه پيك بحران از سوي 
هيئت وزيران هس��تيم، گفت: براي عبور موفق از اوج مصرف تابستان 
سياست هاي تش��ويقي ادامه خواهد داش��ت، همچنين سياست هاي 

بازدارنده و همكاري با صنايع در دستور كار است.
 
شيوا: اگر خودرویي به قيمت اعالم شده نمي ارزد 

آن را نخرید! 
 رئيس ش�وراي رقاب�ت در دف�اع از روش قيمت گ�ذاري خودرو 
در اين ش�ورا گفت: اينك�ه افراد دو خ�ودروي متف�اوت را از نظر 
قيمت مقايس�ه مي كنند مس�ئله جالبي نيس�ت، اگر خودرويی 
ب�ه قيم�ت اع�ام ش�ده نم�ي ارزد آن را خري�داري نكنن�د. 
رضا ش��يوا در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اشاره به بيشترين 
ش��كايت مردم از خودروهاي داخلي گفت: كوئيك، ش��اهين و پژو 207 
پاناروما، حدود ۳00ش��كايت داش��تند به همين دليل جلسه اي با حضور 
مديران عامل ش��ركت هاي خودروساز و رئيس س��ازمان گسترش برگزار 
شد تا به اين شكايات رسيدگي شود. در آن جلسه توافقي به عمل آورديم 
تا كميته اي براي رس��يدگي به ش��كايت به خصوص براي اين سه خودرو 

تشكيل شود. 
او بيان كرد:جلسات متعددي هم با خريداران و هم با توليدكنندگان برپا 
شده است. اولين جلسه در سال جديد دوشنبه هفته آينده برگزار مي شود 

كه در آن نتيجه بررسي كميته شكايت پيگيري مي شود. 
اين مقام مسئول ادامه داد:بيشتر شكايت ها مربوط به قيمت كوئيك است. 
قيمت دست ما نيست و بر اس��اس ضوابط تعيين مي شود. بيشتر شكايت 
مربوط به مبلغ واريزي در زمان خريد خودرو است. در زمان خريد خودرو 
افراد مقداري پول پرداخت مي كنند به امي��د اينكه اين مقدار پول، نصف 
قيمت خودرو باشد، اما با توجه به تورمي كه ايجاد شده پول پرداختي نصف 
قيمت خودرو هم نمي شود و آن پول شايد يك چهارم قيمت خريد خودرو 
شود. رئيس شوراي رقابت گفت: خريداران اميدوار بودند كه نصف قيمت 
خريد خودرو را پرداخت كرده اند در صورتي كه افراد خودرو را به قيمت روز 

مي خرند. شايد اين قرار داد منصفانه نباشد. 
ش��يوا تش��ريح كرد:براي قيمت گذاري خودرو كلينيك تجاري تشكيل 
شده است و 12 نفر از افراد خبره خودرو ش��ناس در آن فعاليت مي كنند. 
مشخصات كوئيك در اين جلسه بررسي و تصميمات الزم براي قيمت آن 

در نظر گرفته مي شود. 
اين مقام مسئول ادامه داد: ش��ورا رقابت س��ه قيمت، حداكثر، حداقل و 
منصفانه براي خودرو اعام مي كند و بر اساس نظر خبرگان قيمت نهايي 
تعيين مي ش��ود. اينكه افراد دو خودروي متفاوت را از نظر قيمت مقايسه 
مي كنند مس��ئله جالبي نيس��ت، زيرا اگر خودروي با قيمت اعام ش��ده 

نمي ارزد آن را خريداري نكنند و خودروي ديگري را بخرند. 

نرخ تورم ترکيه از ۱۶ درصد گذشت
ت�ورم در تركي�ه ب�راي شش�مين م�اه پياپ�ي افزاي�ش يافت�ه 
و از 1۶ درص�د گذش�ته اس�ت. بان�ك مرك�زي تركي�ه در 
پيش بين�ي خ�ود در م�اه فوري�ه انتظ�ار 1۷ درص�د ت�ورم را 
براي م�اه مارس و كم�ي بيش�تر از آن را براي ماه آوريل داش�ت. 
 به گزارش رويترز، تورم ساالنه در تركيه در ماه مارس براي اولين بار از 
اواسط 2019 از 16 درصد گذشت. اطاعات نشان مي دهد افزايش فشار 
بر رئيس جديد بانك مركزي تركيه جهت اتخاذ يك سياست سفت و 
سخت پس از انتصاب تعجب آور او، باعث كاهش ارزش لير شده است. 
اين اطاعات مطابق با پيش بيني ها بوده و نش��ان مي دهد تورم براي 
شش��مين ماه پياپي افزايش يافته و به باالتر از هدف رس��مي 5درصد 
رسيده است. تورم در تركيه در بيش��تر روزهاي چهار سال گذشته دو 

رقمي بوده است. 
ناجي اقب��ال، رئيس س��ابق بانك مرك��زي تركي��ه، نرخ ت��ورم را از 
10/25درصد تا 19 درصد باال برده بود. وي در بيس��تم مارس پس از 
تنها چهار ماه رياست بانك مركزي و دو روز پس از آخرين افزايش نرخ 
تورم بركنار ش��د و به اين ترتيب ارزش لير 12 درصد سقوط كرد و به 
پايين ترين ركورد رسيد. رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه، طي 
كمتر از دو سال چهاررئيس بانك را بركنار كرد، به اعتبار پولي كشور 
صدمه زد و باعث كاهش طوالني مدت ارزش لير شد. سقوط ارزش لير 

تورم كلي را از طريق واردات باال برد.

 30هزار واحد مسكن محرومان
 به همت ستاد اجرايي فرمان امام)ره( به بهره برداري رسيد

انتقاد نيكزاد از تخصيص ندادن 20درصد تسهيات به حوزه مسكن 

حميد فروتن|  ايسنا


