
هادی غالمحسینی

همان زماني كه اعتراض مشتركان خانگي به 
تغيير هزينه قبض برق در جامعه باال گرفت، با 
توجه به جنس انتقاد و فراگيري اين انتقادها 
برخي از كارشناس�ان معتقد بودند كه وزارت 
نيرو بايد به انتقادها رسيدگي كند. حال معاون 
برق و انرژي وزارت نيرو از دس�تور ويژه وزير 
نيرو به شركت هاي توزيع برق سراسر كشور 
درخصوص بررس�ي قب�ض برق مش�تركاني 
كه در محاس�به قيمت ابهام دارند، خبر داد. 
درست بعد از قطعي گسترده برق و مانور رسانه اي 
در م��ورد برق خ��واري ماينره��اي غيرمج��از و 
همچنين اخالل در قيم��ت برخي از محصوالت 
توليدي بنگاه ه��اي صنعتي همانند س��يمان و 
فوالد به بهانه قطعي برق، نرخ قبض برق برخي از 
مشتركان خانگي با افزايش مواجه شد. در چنين 
شرايطی طبيعي است كه مردم دليل افزايش نرخ 
را از مراجعي چون وزارت نيرو جويا ش��وند، زيرا 
مش��تركي كه بعد از قطعي ممت��د برق در فصل 
تابس��تان، قبض برقش هم افزاي��ش يابد، قطعاً 

جوش مي آورد. 
هزينه باالي قبض برق اخيراً در رسانه ها خبرساز 
ش��د. برخي از مش��تركان برق خانگي و تجاري 

با ارسال پيام به رس��انه ها از افزايش هزينه برق 
مصرفي خود ابراز تعجب كردند، اگر رشد قيمت 
برق چندان زياد نبود بعيد به نظر مي رس��يد كه 
مصرف كنندگان اصالً متوجه افزايش هزينه قبض 
برق شوند، اما زماني كه بحث رشد صددرصدي 
در ميان باش��د، معموالً اش��خاصي كه مس��ئول 
پرداخت قبض برق در منزل هس��تند، به سرعت 
متوجه افزايش هزينه مي شوند؛ چراكه ناخودآگاه 
يك برآورد از ميانگين هزينه مصرفي و پرداختي 

برق دارند. 
در اين بين، اگ��ر افزايش هزينه ب��رق مربوط به 
طبقات مرفه جامعه و خانه هايي با متراژ بس��يار 
بزرگ و لوكس باش��د، به فرض اعتراض ساكنان 
اين خانه ها بعيد است جامعه و رسانه خيلي نسبت 
به اين اعتراض و انتقادها توجهي كنند، كما اينكه 
در جريان اعتراض يكي از فوتباليست ها نسبت به 
هزينه قبض برقش ديديم كه جامعه كارشناسي 
با اشاره به يارانه اي بودن نرخ برق، افكار عمومي 
را براي بي پايه خواندن اعت��راض مذكور با خود 

همراه كرد. 
با توجه به اينكه اعتراض، نس��بت به افزايش نرخ 
قبض برق عموماً خانه هايي با متراژ متوسط رو به 

پايين را در برمی گرفت، اين باور در جامعه وجود 
داش��ت كه وزارت نيرو حداقل بايد به اعتراض و 
انتقادهاي انجام گرفته نسبت به افزايش هزينه 
قبض برق طبقات مذكور رس��يدگي كند و حتي 
اگر مدل نرخ گذاري نيز تغيير كرده است، به اطالع 

مشتركان برق برساند. 
معاون ب��رق و انرژي وزارت نيرو ب��ا بيان اينكه با 

بررسي قبض هاي صادر ش��ده امسال در شركت  
توانير مشخص ش��ده كه حدود ۸۲ درصد )۲۵ 
ميليون مشترك( كمتر از الگوي تعيين شده )در 
مناطق معتدل ۳۰۰ كيلووات س��اعت( مصرف 
برق داشته اند، افزود: براي اين گروه از مشتركان 
فقط ۷درصد افزايش ساالنه براساس مصوبه دولت 
اعمال شده كه قبض برق عمده اين مشتركان رقم 

بسيار پاييني است. 
همايون حايري در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه 
حدود ۱۵درصد مشتركان، مابين الگوي تعيين 
ش��ده تا دو برابر الگو مصرف داشته اند، ادامه داد: 
اين دسته از مش��تركان عالوه بر افزايش ساالنه 
۷ درصد تعرفه، مش��مول ۱۶درص��د افزايش به 
دليل مصرف باالتر از الگو ش��ده اند و در مجموع 
۲۳ درصد افزاي��ش تعرفه در قب��ض آنها اعمال 

شده است. 
وي اظهار كرد: بيشترين رقم قبض ها براي دسته 
سوم مشتركان خانگي بسيار پرمصرف صادر شده 
كه كمتر از ۳درصد مشتركان معادل ۸۵۰ هزار 
مشترك را شامل مي شود كه بيش از دو برابر الگو 

مصرف داشته اند. 
معاون برق و انرژي وزارت نيرو اضافه كرد: بهاي 
برق اين دسته از مش��تركان نيز براساس قانون 
بودجه به  صورت غيريارانه اي و براس��اس الگوي 
افزايش پلكاني تعيين مي شود، بنابراين فقط براي 
ميزان مازاد از دو برابر الگوي مصرف براساس نرخ 

غيريارانه اي برق محاسبه مي شود. 
حايري تأكيد كرد: اين گروه از مشتركان )كمتر 
از ۳درصد مشتركان خانگي( با اعمال روش هاي 
مديريت مصرف به سهولت مي توانند مصرف برق 
خود را به س��طح الگوي مصرف كاهش داده تا نه 
تنها ش��امل افزايش قيمت برق نش��وند، بلكه از 
 كاهش قابل مالحظه اي در صورتحساب برق خود 

بهره مند شوند. 
وي تأكيد كرد: بنا به دس��تور وزير نيروی دولت 
س��يزدهم چنانچ��ه اش��تباهي ني��ز در بخش 
محاسبه قبض مش��تركان رخ داده باشد، اصالح 
مي ش��ود و حتي در صورت درخواس��ت مردم، 
 ام��كان پرداخ��ت اقس��اطي قبوض نيز ميس��ر 

خواهد بود. 
هم اينكه وزارت نيرو در  های شركت هايي چون 
توانير را براي پاسخگويي به مردمي كه در مورد 
رقم قبض برقشان ابهام دارند، گشوده است كه گام 
مثبتي در جهت شفافيت و پاسخگويي مي باشد، 
اما بايد توجه داش��ت كه به ساده ترين روش هاي 
ممكنه بايد مردم در جريان الگوي قيمتي حجم 
و ميزان مصرف برق قرار بگيرند تا بتوانند مصرف 

خود را با هزينه مد نظر مطابقت دهند. 

مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه هاي 
كش�ور از پرداخت ۲ هزار و ۴۲۰ هزار ميليارد 
ري�ال ب�راي هوشمندس�ازي و تجهي�زات 
آموزش�ي مدارس و هنرس�تان ها خب�ر داد. 
به گزارش ايرنا از سازمان هدفمندسازي يارانه ها، 
»اميد حاجتي« اظهار داشت: اين مبلغ به سازمان 
نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور براي اجراي 
بند ۳۹جدول تبصره ۱۴ اليحه بودجه ۱۴۰۰ و براي 
خريد تبلت دانش آموزان بي بضاعت، هوشمندسازي 
مدارس، خريد تجهيزات هنرس��تان ها و مدارس 

كار و دانش و تأمين و تعمير سيستم سرمايشي و 
 گرمايشي و تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي واريز 

شده است. 
وي افزود: مبلغ واريزي به منظور رفع مشكالت و 
موانع پيش بيني شده در راستاي هوشمندسازي 
مدارس و ارائه خدمات عادالنه آموزشي براي همه 

دانش آموزان است. 
مديرعام��ل س��ازمان هدفمندس��ازي يارانه ها 
تصريح كرد: براي خريد تجهيزات هنرس��تان ها 
و م��دارس كار و دانش مبل��غ ۶۶۰ ميليارد ريال 

و براي خريد تبل��ت دانش آم��وزان بي بضاعت، 
هوشمندس��ازي م��دارس يك ه��زار و ۶۶۰ 
ميلي��ارد ريال و ب��راي تأمين و تعمير سيس��تم 
سرمايش��ي و تجهي��زات آموزش��ي و كم��ك 
آموزش��ي ۱۰۰ميلي��ارد ري��ال ب��ه نوس��ازي، 
 توس��عه و تجهي��ز م��دارس كش��ور پرداخ��ت 

شده است. 
وي اب��راز اميدواري كرد و گفت: با اي��ن اقدام در 
ش��رايط بحراني كرونا حوزه آم��وزش بتواند به 
وظيفه خود عمل كند و دانش آموزاني كه به دليل 

نداشتن تبلت از تحصيل بازمانده بودند مجدد به 
تحصيالت خود ادامه دهند. 

امسال سازمان هدفمندي يارانه ها از محل منابع 
اين سازمان ۱۰ هزار و ۹۳۴ ميليارد ريال اعتبار به 
بخش هاي مختلف بهزيستي، چايكاران، ايثارگران 
و مسكن محرومان، مبلغ ۱۰ هزار ميليارد ريال 
بابت يارانه نان و خريد تضميني گندم به شركت 
مادر تخصصي بازرگاني دولت��ي ايران و ۱۰ هزار 
ميليارد ريال به بازنشستگان دستگاه هاي اجرايي 

ملي و استاني پرداخت كرد. 

اختصاص 2هزار ميليارد ريال براي هوشمندسازي مدارس 
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بررسي مجدد قبوض برق به دستور وزير نيرو
 معاون برق و انرژي وزارت نيرو: چنانچه اشتباهي در بخش محاسبه قبض مشتركان رخ داده باشد، اصالح مي شود 

و حتي در صورت درخواست مردم، امكان پرداخت اقساطي قبوض نيز ميسر خواهد بود

ركورد بدهي جهان 
مؤسس�ه مال�ي بين المل�ل اع�الم ك�رد: در س�ه ماه�ه دوم 
امس�ال مجم�وع بده�ي جه�ان به ي�ك رك�ورد جديد رس�يد. 
به گزارش فارس ب��ه نقل از رويترز، مؤسس��ه مال��ي بين الملل اعالم 
كرد:  در سه ماهه نخس��ت امسال مجموع بدهي كش��ورها در سراسر 
 جهان به يك رك��ورد جديد رس��يد و نزديك ب��ه ۳۰۰ تريليون دالر 

رسيده است. 
اين بدهي شامل، بدهي عمومي دولت ها، خانوارها، شركت ها و بانك ها 
بوده و با ۴/۸ تريليون دالر رشد به ۲۹۶هزار ميليارد دالر رسيده است. 
به رغم آنكه اين بدهي در س��ه ماهه نخست امسال كمي كاهش يافته 
بود، اما حاال رشد كرده و ۳۶ تريليون دالر باالتر از زمان پيش از شيوع 

ويروس كروناست. 
امر تيفتيك، دبير تحقيقات مؤسسه مالي بين الملل مي گويد: در صورتي 
كه ميزان استقراض و بدهي در جهان با همين سرعت پيش رود، انتظار 

داريم كه از ۳۰۰ هزار ميليارد دالر نيز عبور كند. 
كشورهاي در حال توسعه و بازارهاي نوظهور البته سريع ترين افزايش 
ميزان بدهي را تجربه كرده به گونه اي كه مجموع بدهي  آنها در س��ه 
ماهه دوم امسال ۳/۵ تريليون دالر نسبت به سه ماهه نخست رشد كرده 

و به ۹۲تريليون دالر رسيده است. 
البته مؤسسه مالي بين الملل خبر خوش ديگری هم داشت و اعالم كرد: 
براي نخستين بار از زمان ش��يوع ويروس كرونا نسبت بدهي به توليد 

ناخالص داخلي در جهان كاهش يافته است. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين قيمتنام شركت 

1,330-52,890توريستي ورفاهي آبادگران ايران
340-27,140البراتوارداروسازي  دكترعبيدي 
9,50090سرمايه  گذاري  البرز)هلدينگ 

830-19,890آلومينيوم ايران 
520-20,200آلومينيوم ايران 

23,8901,130آلومراد
1,200-24,500كاشي  الوند

4,20925داروسازي  امين 
1,200-38,710معدني  امالح  ايران 

700-13,430آسان پرداخت پرشين
40-19,700سراميك هاي صنعتي اردكان 

970-40,240آبسال 
2,1351بيمه آسيا

120-12,000سرمايه  گذاري  آتيه  دماوند
120-8,040آهنگري  تراكتورسازي  ايران 

70-5,710سرمايه گذاري پرديس
1,33024صنايع  آذرآب 

52-3,390سايپاآذين 
44,5002,110معادن  بافق 

410-27,870مس  شهيدباهنر
48-2,642بيمه البرز

4,85037سرمايه گذاري بوعلي 
100-8,720سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

770-26,400گروه  صنعتي  بارز
130-6,400بيمه دانا

111-2,192بهساز كاشانه تهران
3,800-72,390بهنوش  ايران 

30,000470فجر انرژي خليج فارس
1,79019گروه بهمن 
1,7776گروه بهمن 

13-2,070سرمايه  گذاري  صنعت  بيمه 
140-6,070بانك خاورميانه

39-1,359بيمه ملت
15-3,940بانك ملت

490-13,910بين  المللي  محصوالت  پارس 
80-71,400پتروشيمي بوعلي سينا

3,300-62,820گروه صنعتي بوتان 
102-2,975بانك پارسيان 

14,9700بانك پاسارگاد
24,5101,160پست بانك ايران

1,240-40,980گروه دارويي بركت
10-2,351بانك صادرات ايران
2,37716بانك صادرات ايران

57-2,730بين المللي توسعه ساختمان
46-2,420بانك تجارت

8,1400بيمه ما
12,870610چرخشگر

550-16,900كشت  و صنعت  چين  چين
164-4,100توليدي چدن سازان

400-29,980معدني وصنعتي چادرملو
50-7,210سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

330-6,800كمباين  سازي  ايران 
131,5706,260كربن  ايران 

29,6701,410داروسازي  ابوريحان 
90-21,810داده پردازي ايران 

16,240820البرزدارو
610-16,550داروسازي زاگرس فارمد پارس

1,010-31,900داروپخش  )هلدينگ 
27,9701,330شيمي  داروئي  داروپخش 

210-20,000داروسازي  فارابي 
630-15,720داروسازي  جابرابن حيان 

5,15060داروسازي  كوثر
47,500260دارويي  لقمان 
196,4809,350معدني  دماوند

1,120-23,480دوده  صنعتي  پارس 
31,1801,480داروسازي  اسوه 

460-33,000كارخانجات داروپخش 
35,1101,670درخشان  تهران 
450-43,340دارويي  رازك 
19,170190سبحان دارو

470-21,000داروسازي  سينا
18,810890گروه دارويي سبحان

60-21,480سرمايه گذاري دارويي تامين
7,010160داروسازي زهراوي 

290-6,430تجارت الكترونيك پارسيان
204-3,970بيمه اتكايي امين
44,8902,130داروسازي  اكسير
570-17,330فوالد آلياژي ايران

29,140360فوالد اميركبيركاشان
7,85090فيبر ايران 

960-28,800فوالد خراسان
270-17,960فوالد خوزستان

19,340920فنرسازي زر
70-11,240فوالد مباركه اصفهان

6,75050فروسيليس  ايران 
1,440-33,260فرآوري موادمعدني ايران 

800-32,510غلتك سازان سپاهان
1,100-31,940فرآورده هاي  تزريقي  ايران 

1,230-33,450پديده شيمي قرن
380-7,290گروه صنايع بهشهرايران 

3,749160گلوكوزان 
190-14,900سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

4,570-108,700قنداصفهان 
1,780-34,530كارخانجات  قند قزوين 

11-2,750قطعات  اتومبيل  ايران 
690-17,170شهد

1,300-24,800قند لرستان 
255,02012,140گروه  صنعتي  ملي  )هلدينگ 

20-31,210قند مرودشت 
320-49,980قند نيشابور

450-23,390معدني و صنعتي گل گهر
99-2,875بيسكويت  گرجي 

92-2,869گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
8,6000فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر

190-3,730قند ثابت  خراسان 
39,8701,890گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

8,06020گلتاش 
4,38130حمل و نقل بين المللي خليج فارس
1,800-35,700حمل و نقل پتروشيمي) سهامي عام

110-10,180شركت ارتباطات سيار ايران
40-6,590حفاري شمال

21,260360حمل ونقل توكا
250-9,140داده گسترعصرنوين-هاي وب

380-16,630ايران ارقام 
7,80090سرمايه گذاري اعتبار ايران

42-2,080ايران  خودرو
150-5,590سرمايه گذاري خوارزمي

23,200850كمك فنرايندامين 
60-6,940خدمات انفورماتيك 

470-12,570بيمه پارسيان
66-4,150گروه پتروشيمي س. ايرانيان

80-30,000ايران دارو
8,200200جام دارو

570-112,050پلي پروپيلن جم - جم پيلن
910-34,600كابل  البرز

218-4,195گروه صنايع كاغذ پارس
34,590420صنايع خاك چيني ايران 

12,050-229,130خوراك  دام  پارس 
9,980470فنرسازي خاور

131-2,946كارخانجات توليدي شهيد قندي
2,740-171,740پارس  خزر

148-4,301كاشي  وسراميك  حافظ 
24,850540سيمان خوزستان

17,170160الكتريك  خودرو شرق 
25,970990كيميدارو

270-13,230لبنيات  كالبر
290-19,300توسعه معدني و صنعتي صبانور
1,080-20,710سرمايه گذاري كشاورزي كوثر

143,9103,030كاشي  پارس 
146-2,789بانك  كارآفرين 

18,850890ايركا پارت صنعت
1,240-44,510صنعت غذايي كورش

690-82,100پتروشيمي خراسان
3,31481كارتن  ايران 

370-16,650كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
160-16,900كالسيمين 

15,110300صنايع كاغذسازي كاوه 
29,3301,390آريان كيميا تك

40-20,190فوالد كاوه جنوب كيش
15,27010توليدي فوالد سپيد فراب كوير

730-14,760كوير تاير

تنظيم بازار برنج مشكل اساسي دارد
در حالي ك��ه قيمت يك كيلو برن��ج در بازار تقريباً به ۲دالر رس��يده 
اس��ت و پرداخت اي��ن هزينه ب��راي بس��ياري از خانواره��ا در كنار 
پرداخت س��اير هزينه هاي مرتبط با معيش��ت واقع��اً غيرقابل تأمين 
 است، پيش بيني مي ش��ود برنج نيز از س��فره برخي از طبقات جامعه 

حذف شود.
مسئولي كه وعده متعادل سازي بازاري را مي دهد، يعني اين مسئول 
نتوانسته نوسان را پيش بيني و پيشگيري كند. از اين رو جا دارد به اين 
دست از متوليان تنظيم بازار گوش زد كرد كه پيش از ايجاد نوسان بايد 
به فكر اعمال سياست و اقدام مناسب باشند تا كار اصاًل به نوسان در بازار 
 نرسد، نه اينكه هر چند هفته يكبار بازار نوساني شود و نياز به رسيدگي 

داشته باشد. 
اين روزها در حوزه مواد غذايي ش��اهد يك نوسان قيمت هرج و مرج 
گونه هستيم، اين در حالي اس��ت كه وضعيت كنوني بازار نيز درست 
تحليل نمي شود و مردم از وضعيت كنوني بازارها شوكه شده اند و حتي 
ديگر افت شبانه نرخ ارز نيز جلودار تورم حداقل در صنعت غذا نيست. 
اگر دلي��ل افزايش ت��ورم اعمال سياس��ت هاي پولي و مالي توس��ط 
دولت دوازدهم اس��ت، بهتر اس��ت صادقانه به مردم گفته شود يا اگر 
كمبود منابع ارزي اجازه تأمين ارز ترجيح��ي ۴ هزار و ۲۰۰ توماني 
را براي كاالهاي اساس��ي نمي ده��د و اين نرخ تغيير ك��رده يا نياز به 
تغيير مجدد دارد، باز هم بهتر اس��ت حقيقت امر به مردم گفته شود، 
زيرا در دولت دوازدهم آنق��در آدرس هاي غل��ط و وعده هاي محقق 
 نشده به مردم داده ش��ده كه س��رمايه اجتماعي دولت آسيب جدي 

ديد ه است. 
امروز به نظر مي رسد مديريت اقتصاد ديگر جايي براي آزمون و خطا 
ندارد، زيرا تراز دخل و خرج خانوارها آنقدر به هم خورده است كه ديگر 
به بيان عاميانه چوب خط بدهي بسياري از خانوارها پر شده است. از 
اين رو بهتر است با پذيرش حقايق و ضعف هاي اقتصاد ايران مسائل و 
مشكالت اقتصادي با مردم در ميان گذاشته شود و سياست هايي كه 
اعمال می شود، آسيب هاي ايجاد فقر به دليل مشكالت پولي و مالي در 

جامعه تا حد ممكن به حداقل برسد. 
وقتي تورم بخش توليد بيش از ۷۰درصد است، بالطبع اين تورم به زودي 
در بخش مصرف سرريز مي شود، اما سياستگذاران بايد توجه شان را 
براي كنترل تورم در حوزه معيشت معطوف كنند، زيرا عمده گرفتاري 
خانوارها در حوزه هاي مرتبط با معيشت و حداقل هاي زندگي خالصه 
مي شود، همچنين سودجويي و ناهماهنگي در تنظيم بازارها ديگر بايد 
برطرف ش��ود، زيرا تورم به اندازه كافي براي مردم مشكل ايجاد كرده 
است، حاال اگر چند مدير ضعيف عمداً يا سهواً بخواهند چالش تشديد 
تورم ايجاد كنند، شرعاً و عرفاً نبايد به اين اشخاص فرصت خدمت در 
بخش هاي حس��اس را داد. از اين رو مديري كه وع��ده تنظيم بازار را 
 مي دهد، يعني نتوانسته از تنظيم بازار صيانت كند و دليل محكم براي 

بركناري دارد. 

 اعالم بسته حمايتي زعفران 
تا دوشنبه آينده

نشست ش�وراي قيمت گذاري و سياست هاي حمايتي محصوالت 
اساسي كشاورزي به رياست وزير جهاد كشاورزي و با حضور وزير 
امور اقتصادي و دارايي در محل وزارت جهاد كشاورزي برگزار شد. 
به گزارش فارس به نقل از پايگاه اطالع رساني وزارت جهاد كشاورزي، 
در نشست ش��وراي قيمت گذاري و سياست هاي حمايتي محصوالت 
اساسي كشاورزي كه با حضور وزراي جهاد كشاورزي و امور اقتصادي 
و دارايي برگزار شد، درباره بسته سياست هاي حمايتي زعفران بحث 

و تبادل نظر كردند. 
بر اساس تصميم اين نشست، بسته سياس��ت هاي حمايتي از زعفران 
در شوراي قيمت گذاري و سياس��ت هاي حمايتي محصوالت اساسي 

كشاورزي تا دوشنبه آينده اعالم خواهد شد. 
اي��ران توليدكنن��ده ۹۰ درص��د زعف��ران جهان اس��ت، اما ص��ادرات 
 س��نتي و فله اي باعث ش��ده زعفران به نام برندهاي اس��پانيايي در دنيا 

شناخته شود. 

گزارش گمرك ايران از رشد ۴۳۰ درصدي واردات 
از عراق به ايران در س�ال جاري حكايت دارد. 
به گزارش ايسنا، لطيفي سخنگوي گمرك ايران  
جزئيات تجارت خارجي ايران با عراق در پنج ماه 
نخست امسال را تشريح كرد و گفت: عراق دومين 
كشور خريدار كاالهاي ايراني در چند سال اخير 
بوده كه در سال گذشته به دليل شيوع كرونا، چند 
مرز با اين كشور ماه ها مسدود شد و مانند بسياري از 
كشورها تجارتمان در سال گذشته كاهش يافت. 

براس��اس اين گزارش، در پنج ماه اول امس��ال 
نس��بت به مدت مش��ابه، واردات ايران از عراق 
از لحاظ ارزش ۴۳۰درصد افزايش پيدا كرده و 
صادرات نيز ۳۱درصد رشد را تجربه كرده است. 
همچنين در پنج ماه نخست امسال با بي اثر شدن 

آثار كرونا بر تجارت خارجي روند تجارت خارجي 
كشور رو به رشد بود و همين امر درخصوص عراق 
به عنوان دومين شريك صادراتي كشورمان نيز 

مؤثر بوده است. 
صادرات كشورمان به عراق نيز تا پايان مردادماه، 
بيش از ۱۲ميليون و ۲۴هزار تن به ارزش ۳ ميليارد 
و ۱۶۳ ميليون و ۳۴۳هزار و ۲۴۸ دالر بوده است 
كه نسبت به پنج ماه نخست س��ال قبل، از لحاظ 
وزني ۵۳ درصد رش��د و از لحاظ ارزش ۳۱ درصد 
رشد داشته است. در دوره مورد بررسي، ۳۱۳هزار 
و ۶۱۲تن كاال به ارزش ۱۷۵ميليون و ۹۸۹ هزار و 
۶۸۷ دالر نيز از عراق وارد كشورمان شد كه نسبت 
به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزني ۹۷۰ درصد 

و از لحاظ ارزش ۴۳۰ درصد رشد دارد. 

ميزان توليد برق نيروگاه هاي حرارتي كشور 
از ابتداي س�ال تاكنون با افزايش ۹درصدي 
نس�بت ب�ه م�دت مش�ابه پارس�ال از مرز 
1۷۳ميليون مگاوات ساعت عبور كرده است. 
به گ��زارش مهر به نق��ل از پاي��گاه خبري برق 
حرارتي، نگاهي به آخرين وضعيت نيروگاه هاي 
حرارتي كش��ور حاكي از آن اس��ت كه تاكنون 
۵۸۳ واحد توليد برق حرارتي در ۱۲۹ نيروگاه 
كش��ور احداث ش��ده و ظرفي��ت نيروگاه هاي 
حرارتي ايران طي نيمه نخست امسال با اجراي 
پروژه هاي ارتقاي توان در س��ه نيروگاه شهيد 
سليماني كرمان، قدس )س��منان( و گهران به 

۶۹ هزار مگاوات رسيده است. 
در ح��ال حاضر ۶۷ درص��د از مجموع ظرفيت 

توليد برق حرارتي )۴۶ ه��زار و ۴۷۶ مگاوات( 
در اختيار بخش خصوص��ي و ۳۳ درصد آن در 

اختيار بخش دولتي است. 
هم اكن��ون ظرفيت منصوبه تمام��ي نيروگاه هاي 
كشور اعم از حرارتي، برقابي، اتمي، توليد پراكنده، 
تجديدپذير و ديزلي هم به ۸۵ هزار و ۵۵۹ مگاوات 
رسيده كه حدود ۸۱ درصد از اين ظرفيت مربوط به 

نيروگاه هاي حرارتي است. 
واحدهاي سيكل تركيبي با ظرفيت ۳۱ هزار و 
۱۷۹ مگاوات )۳۶/۴درصد(، واحدهاي گازي با 
ظرفيت ۲۱ هزار و ۹۹۲ مگاوات )۲۵/۷درصد( 
و واحدهاي بخاري ب��ا ظرفيت ۱۵ هزار و ۸۲۹ 
مگاوات )۱۸/۵درص��د(، نيروگاه هاي حرارتي 

كشور را تشكيل مي دهند.

 واردات از عراق 
430 درصد افزايش يافت 

 ظرفيت نيروگاه هاي حرارتي ايران 
به ۶۹ هزار مگاوات رسيد

  یارانه

  گزیده خبر

  گزارش یک

ه�م اينك�ه وزارت ني�رو در  ه�ای 
ش�ركت هايي چ�ون تواني�ر را براي 
پاسخگويي به مردم گشوده است گام 
مثبتي در جهت شفافيت و پاسخگويي 
مي باش�د، اما بايد توجه داشت كه به 
ساده ترين روش هاي ممكنه بايد مردم 
در جريان الگوي قيمتي حجم و ميزان 
مصرف برق ق�رار بگيرند ت�ا بتوانند 
مصرف خود را با هزينه مد نظر پرداختي 
جه�ت مصرف ب�رق مطابق�ت دهند


