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زنگنه: بهینه سازی مصرف گاز 
ضرورت است

توسعه ایرانی - 
وزیر نفت با اشــاره به 
پوشش ۹۵.۱ درصدی 
جمعیت کشور از نعمت 
گاز طبیعی تاکید کرد: 
بدون اجرای طرح های بهینه سازی به ویژه در نیروگاه 
حراراتی نمی توانیم در آینده تراز بین تولید و مصرف 
گاز را حفظ کنیم زیرا ما پارس جنوبی دیگری نداریم. 
بیژن زنگنه در آیین بهره برداری از طرح های ملی 
وزارت نفت اظهار کرد: وزارت نفت با اتکا به افزایش 
۲.۵ برابری برداشت گاز از میدان گازی پارس جنوبی 
از سال ۹۲ تاکنون و مجموعه اقدام های انجام شده 
در زمینه توسعه شبکه انتقال و گازطبیعی موفق 
شد تعداد روستاهای بهره مند از نعمت گاز طبیعی 
را از ۱۴ هزار در ســال ۹۲ به نزدیک ۳۵ هزار روستا 
در ســال ۹۹ که معادل ۲.۵ برابر است، برساند. وی 
گفت: با اقدام های انجام شــده پوشش گازرسانی 
کل کشور اکنون به ۹۵.۱ درصد رسیده که رقمی 

بی نظیر در دنیاست.
    

 رشد ۸۵ تا ۱۱۸ درصدی قیمت
 12 قلم کاالی اساسی 

ایسنا- براساس 
گزارش جدید انجمن 
ملی حمایت از حقوق 
مصرف کننــدگان، در 
طول یک سال گذشته، 
قیمت ۱۲ قلم از کاالهای اساسی از ۸۵ تا ۱۱۸ درصد 
افزایش داشته است. براساس گزارش جدید انجمن 
ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان که به موضوع 
رصد و پایش یک ســاله قیمت اقالم اساســی و پر 
مصرف بازار تهران پرداخته است، قیمت ۱۲ قلم از 
کاالهای اساسی منتخب بیش از ۸۵ درصد افزایش 
قیمت داشته است. بر همین اساس قیمت گوشت 
مرغ گرم، گوشت شقه گوسفندی، تخم مرغ، شکر، 
شیر پاستوریزه بطری، ورغن مایع معمولی، سیمان 
خاکستری تیپ ۲ پاکتی، روغن موتور و تایر شاهد 
رشد ۸۵ درصدی بوده اند. عالوه بر این در طول یک 
سال گذشته قیمت تیرآهن، میلگرد و ورق سیاه هم 

۱۱۸ درصد افزایش را تجربه کرده است.
    

تسهیل پرداخت بدهی های عراق 
با لغو تحریم واکسن کرونا

ایرنــا- دبیرکل 
اتاق بازرگانی مشترک 
ایران و عراق گفت: لغو 
تحریم هــای آمریکا 
مربوط به واکسن کرونا، 
مسیر پرداخت بدهی های عراق به کشور را تسهیل 
کرد. سید حمید حسینی با اشاره به پرداخت ۱۲۵ 
میلیون دالر برای واردات ۱۶ میلیون دوز واکسن 
کوواکس، اضافه کرد: این مبلغ از سهم بدهی های 
عراق به بانکی در سوئیس پرداخت شده است و به 
زودی به کشور وارد خواهد شــد. وی با بیان اینکه 
عراق در هفته های گذشــته قول پرداخت هزینه 
خرید واکسن کرونا را به ایران داده بود، اضافه کرد: 
با لغو تحریم آمریکا علیه کشــور در زمینه واکسن 
کووید ۱۹، عراق نیز بهانه ای برای به تاخیر انداختن 
در پرداخت بخشی از بدهی خود نداشت. دبیرکل 
اتاق بازرگانی مشــترک ایران و عراق ادامه داد: لغو  
تحریم های آمریکا راه را برای دریافت بخشــی از 
پول های بلوکه شده ایران در عراق باز کرده است تا 
این کشور بدون درگیری با مشکالت تحریم بدهی 
خود را بابت خرید برق و گاز پرداخت کند. به گفته 
حسینی، پول های بلوکه شده ایران در بانک تجارت 
عراق برای دستیابی به اقالم دارویی بسیار کارساز 
است. وی تاکید کرد: با ورود این واکسن ها نگرانی 
کسانی که در انتظار دریافت دوز دوم هستند رفع 
خواهد شد و روند واکسینه کردن افراد باالی ۵۰سال 

نیز تسریع می شود.
    

کوچ ماینرها از چین
ایسنا- در نتیجه 
ی  ی ها ســخت گیر
دولت چین بــر روی 
فعالیت هــای مرتبط 
بــا رمزارزهــا، اکنون 
بسیاری از فعاالن چینی در حال مهاجرت به مقاصد 

جدیدی از جمله قزاقستان و حتی آمریکا هستند.
کریس ژو، یک استخراج کننده رمزارزها در چین 
که در استان شمال غربی ژین جیانگ به استخراج 
می پرداخت، پس از دریافت دستور مقامات استانی 
مبنی بر ممنوعیت استخراج رمرزها تصمیم گرفت 
به استان ســیچوان برود اما کمی بعد از آن، استان 
جدید نیز با اتخاذ رویکرد مشــابه از وی خواست تا 

فعالیت هایش را متوقف کند. 

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

 کشته شدن ۷ شهروند ایرانی در دو 
سانحه جاده ای بار دیگر موضوع ناوگان 
فرســوده را ســر زبان ها انداخته است 
اما این ماجرا، ماجرای امــروز و دیروز 
نیست و حاال صنعت حمل و نقل ایران 
با انبوهی از ناوگان فرسوده مواجه است 
که به دلیل تورم دو رقمی، قیمتگذاری 
دستوری و  سیاست های نادرستی که 
به رواج استفاده از خودروهای شخصی 
انجامیده، غیراقتصادی و زیانده شــده 
است. حاال بر اســاس اعالم نهادهای 
متولی حــدود ۶۰ درصد اتوبوس های 
بین شهری، نیمی از هواپیماها و حدود 
نیمی از قطارهای ایران فرسوده هستند.

شاید از این روست که تصادف در ایران 
امری عادی تلقی می شود و حتی مقامی 
مســئول وقتی در صدد توضیح حادثه 
رخ داده بــرای خبرنــگاران بر می آید 

می گوید این دســت حــوادث به طور 
طبیعی رخ می دهد . نرخ تصادفات در 
ایران نیــز در قیاس با اســتانداردهای 
جهانی باالست و ایران یکی از باالترین 
کشته های جهان در تصادفات جاده ای 
را داراست. بی کیفیتی ناوگان حمل و 
نقل در کنار جاده های غیراســتاندارد 

عامل مهم این وضعیت تلقی می شود. 
۶۰ درصد اتوبوس های بین شهری 

فرسوده هستند
چیــزی نزدیــک بــه ۶۰ درصد 
اتوبــوس های بیــن شــهری ایران 
فرسوده هستند. داریوش باقری جوان، 
مدیرکل دفتر حمل و نقل مســافری 
سازمان راهداری با اعالم این موضوع 
به خبرگزاری بازار گفته است که ۱۵ 
هزار اتوبوس بین شهری در جاده های 
ایران تردد می کند که بیشــتر از ۶۰ 
درصد آنهــا عمری باالی ۱۵ ســال 
دارند و جان مسافران را تهدید جدی 

می کنند. ضمن اینکه عامل آلودگی 
محیط زیست هم هستند.

او توضیح داده اســت که نوسازی 
ناوگان حمل و نقل عمومی در ابتدای 
سال ۱۳۹۷ به عنوان یکی از  اولویت های 
مهم از سوی دولت مطرح شد اما هنوز 
بخش بزرگــی از نــاوگان حمل و نقل 
عمومی فرسوده هستند. این موضوع در 
حالی رخ می دهد که رانندگان اتوبوس 
با اشــاره به جهش قیمت خودروهای 
سنگین و هزینه ســنگین نگهداری و 
تعمیر آنها اعــالم می کنند که توانایی 
نوســازی ناوگان خــود را ندارند.  آنها 
همچنین به کاهش قابل توجه مسافران 
اتوبوس و رواج اســتفاده از خودروهای 
شخصی اشــاره می کنند و می گویند 
در عیــن کاهــش درآمد بــا جهش 
هزینه هایشان مواجه شده اند و وام های 
نوسازی خودرو هم کفاف هزینه خرید 

جایگزین نو وسایل نقلیه را نمی دهد.

نیمی از هواپیماهای ایران 
زمین گیر هستند

ناوگان فرســوده حمل و نقل ایران 
به اتوبوس های بین شــهری محدود 
نمی شود و وضعیت ایرالین های کشور 
هم تعریفی ندارد. بر اساس اعالم وزارت 
راه و شهرسازی در ایران چیزی حدود 
۲۵۰ فروند هواپیما وجود دارد که حدود 

نیمی از آن فرسوده و زمینگیر است. 
میانگین سن ناوگان هوایی ایران که 
تا پیش از برجام به ۲۵ سال می رسید در 
فرصت کوتاهی که برجام ایجاد کرد و با 
خرید هواپیماهای نو به ۱۶ سال کاهش 
داشت. با وجود این همچنان در صنعت 
هوایی ایران هواپیماهایی وجود دارد که 

قدمت شان به ۴۰ سال می رسد. 
این در حالی اســت که در امارات، 
ترکیه و قطــر میانگین عمــر ناوگان 
هوایی بین ۵ تا ۷ ســال اســت و این 
کشورها چیزی حدود ۱.۵ تا ۲ برابر ایران 
هواپیما دارند.  در ایران اما صنعت هوایی 
تحریمی طوالنی به قدمــت حدود ۴ 
دهه را تجربه کرده اســت و ناوگان آن 
مستهلک و ایرالین های زیادی زیانده 
هستند.  احســن علوی، نائب رییس 
کمیسیون عمران مجلس دهم پیش 
از این با اشاره به فرسودگی ۵۰ درصدی 
ناوگان هوایی ایــران گفته بود که یکی 
از مشــکالت کنونی حوزه هواپیمایی 
کشور، فرسودگی این ناوگان هستند، 
که این مســئله ضمن اینکه خطرات 
بسیاری را برای مسافران به دنبال داشته، 
موجب شده که هزینه نگهداری ناوگان 

هواپیمایی بسیار باال برود.
او توضیــح داده بود که بر اســاس 
گزارش های واصله، بیش از ۵۰ درصد 
هواپیما های ایرالین ها فرسوده بوده و 

عمال زمینگیر شده اند.
علــوی همچنین گفته بــود: بعد 

از برجــام امیدوار به نوســازی ناوگان 
هواپیمایی از طریق انعقــاد قرارداد با 
بوئینگ و ایرباس بودیم، اما متأسفانه 
با اقدام تحریمی آمریکا، تمام اقدامات 
متوقف شد، حال در شــرایط کنونی 
وزارت راه و شهرســازی باید تمهیدات 
ویژه ای را برای جایگزینی هواپیما های 

فرسوده بیاندیشد.
او البتــه توضیح داده اســت: در 
شرایط کنونی با توجه به اینکه فرآیند 
خرید هواپیمــای نو از کشــور های 
خارجی بسیار ســخت و دشوار شده، 
بهترین راه بــرای تأمیــن نیاز های 
ناوگان هوایی کشور، اجاره مدت دار 
هواپیما از کشــور های دیگر اســت 
و همچنیــن خریــد هواپیما هــای 
دســت دوم در حد نو نیز یکی دیگر از 
راهکار ها برای تأمین نیاز کشور است، 
تا بخشــی از هواپیما های فرســوده 
از فرآینــد اســتفاده خارج شــده و 
هواپیما های جدید جایگزین آن شود.

البته ایرالینهای ایران با اشــاره به 
کاهش قابل توجه قدرت خرید مردم و 
همچنین شیوع کرونا و ریزش سفرهای 
هوایی از زیان ۳ هزار میلیاردی خود خبر 
داده اند و معتقدند که در چنین وضعیتی 

قادر به نوسازی ناوگان خود نیستند.
تردد قطارهای ۶۲ ساله در ایران

در این میان وضعیــت حمل و نقل 
ریلی هم دســت کمی از سایر شقوق 
حمل و نقل ندارد و بر اســاس آخرین 
گزارش مرکــز پژوهش های مجلس 
میانگین عمر بیــش از ۲۲ هزار ناوگان 

باری ایران تقریباً ۲۷ سال است.
بر اســاس آنچه مرکز پژوهش های 
اعالم کرده، کم ترین و بیش ترین سن 
ناوگان مســافری به ترتیب برابر نوساز 
و ۶۲ ســال اســت و همچنین در این 
گزارش آمده است که حدود ۴۵ درصد 

از لکوموتیوهای موجــود، بیش از ۴۰ 
ســال عمر دارند. این در حالی است که 
بر اساس برنامه چهارم توسعه قرار بود با 
خارج سازی ناوگان مسافری ریلی باالی 
۳۰ سال از فعالیت عملیاتی در حمل و 
نقل مسافر، سن این ناوگان به ۱۵ سال 
کاهش داشته باشد اما این اتفاق رخ نداد و 
قراردادهای پسابرجامی نوسازی ناوگان 
ریلی با سه کشور که هیچ گاه عملی نشد.
در این میان ناوگان ریلی ایران هم 
سال هاست با  زیان های سنگین مواجه 
است و شرکت راه آهن از  زیاندهی بخش 
مســافری گزارش داده است. بر اساس 
گزارش راه آهن، مسافران قطار ساالنه 
حدود ۹ تا ۱۰ درصد کاهــش دارند و 
وعده های کهنه ورود قطار سریع السیر 
به خطوط ریلی ایران تاکنون بی نتیجه 

مانده است.
 بــه نظر می رســد در میــان انبوه 
اولویت هــای اصالح ســاختاری در 
اقتصاد ایران، اصالح ســاختار حمل و 
نقل و نوسازی ناوگان به منظور کاهش 
ریسک، یکی زا ضروریان دولت سیزدهم 
اســت چرا که اهمال در ایــن حوزه به 

قمیت جان شهروندان تمام می شود. 

7 کشته جدید و یادآوری فاصله عجیب سن ناوگان حمل و نقل ایران با استاندارد جهانی؛ 

فرسودگی در زمین و هوا 
بر اساس برنامه چهارم 

توسعه قرار بود با 
خارج سازی ناوگان 

مسافری ریلی باالی ۳۰ 
سال از فعالیت عملیاتی در 
حمل و نقل مسافر، سن این 

ناوگان به ۱۵ سال کاهش 
یابد، اما این اتفاق رخ نداد 

و قراردادهای پسابرجامی 
نوسازی ناوگان ریلی با سه 
کشور هیچ گاه عملی نشد

وزیر ارتباطات گفت: اینترنت ملی یک واژه جعلی است و 
کسانی که آن را به کار می برند دنبال خیانت کردن در کشور 

هستند. 
به گزارش توســعه ایرانی از وزارت ارتباطــات و فناوری 
اطالعات، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه جلسه هیئت 
دولت در جمع خبرنگاران افزود: اگر اینترنت نباشد نمی توانیم 
هیچ سرویسی ارائه دهیم.عده ای در کشور دنبال این مسئله 
هستند اما آدم های اثر گذار نیســتند. نظام حکمرانی کشور 
سندهایی دارد که بر اساس آن ها توسعه انجام می شود، بنابراین 

به این واژه های جعلی و بی مبنا نباید توجه کرد.
آذری جهرمی در رابطه با ادعای پرتاب ناموفق ماهواره از 
جانب رسانه های آمریکایی در جمع خبرنگاران گفت: ماهواره 
»پارس ۱« و »ناهید« همچنان در ســازمان فضایی موجود 
هســتند و فرایند تحویل آنها به وزارت دفاع طی نشده است، 
بنابراین ادعای ناموفق بودن پرتاب از طرف ما مورد تایید نیست.
وی افزود: پس از تحریم هــای یک جانبه و ظالمانه آمریکا 
علیه برنامه فضایی ایــران، رهنمودهای مقام معظم رهبری 
و تأکیدات رئیس جمهور حول ســه محور برای پاسخ به این 

تحریم ها پیگیری شد.

وزیر ارتباطات افزود: موضوع اول این بود که ما ماهواره ای با 
دقت تصویربرداری یک متر بسازیم. االن مجموعه دانشگاهی 
به شدت مشغول انجام این کار هستند و قراردادهای مورد نیاز 
منعقد شده است. به صورت ماهانه کنترل پروژه را انجام می دهم 
و گزارش های مربوطه را بررسی می کنم. تحقیقات ساخت این 
ماهواره به طور جدی در حال پیشرفت است و در آینده نزدیک 
وارد مرحله ساخت خواهد شد و ما ماهواره سنجشی یک متری 

ساخت جمهوری اسالمی ایران را تولید خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: نکته بعدی دســتیابی به مــدار ۳۶ هزار 
کیلومتری مدار ژئو است که رهبر معظم انقالب بر آن تاکید 
کرده اند. تحقیقات برای تولید ماهواره بری که بتواند ماهواره 
ایران را در مدار ۳۶ هزار کیلومتری قرار بدهد توســط وزارت 
دفاع در حال انجام اســت. مدتی قبل من و وزیر دفاع بازدید 
میدانی از موتور این ماهواره بر داشتیم و تست عملیاتی آن را 
مشاهده کردیم که تست کامال موفقیت آمیز بود. فکر می کنم 
با آزمایش هایی که وزارت دفاع انجام می دهد کمتر از یک سال 
آینده پرتابگر به مدار ۳۶ هزار کیلومتری را در کشور خواهیم 
داشت. آذری جهرمی درباره سومین موضوع مهم گفت: اعزام 
موجود زنده به فضا مورد دیگری است که برای دستیابی به آن 

قرارداد ما با پژوهشگاه هوافضا منعقد شده است. قراردادهای 
مربوط به طراحی و تولید کپسول زیستی و پرتاب زیرمداری 
منعقد شده و کار در حال انجام است. بنابراین اگر بقیه عالقمند 
هستند که بدانند برنامه فضایی ایران به چه صورت است باید 
بگویم ما هر لحظه و هر ساعت در حال تست کردن هستیم و یک 
لحظه و یک ثانیه را نیز از دست نمی دهیم و کار با جدیت دنبال 
می شود. خبرهای خوب و خوشحال کننده ای در آینده به گوش 
خواهد رسید. به زودی خبرهای واقعی از ماهواره و پرتاب آن به 

مدار را خودمان منتشر می کنیم.
دلیل توقیف سایت شبکه های خبری ناشی از 

اثرگذاری جبهه مقاومت است
 وزیر ارتباطات درباره حکم توقف کار برخی شبکه ها مانند 
العالم، پرس تی وی و الکوثر از سوی آمریکا گفت: این اقدام نشان 
می دهد که جبهه مقاومت اثرگذاری گسترده دارد چرا که باعث 

شده رژیم آمریکا بر ارزش های مورد ادعای خود پا بگذارد. این 
اقدام برای اولین مرتبه نیســت که انجام شده و در چند سال 
گذشته اقدامات متعددی برای توقف حرکت قطار پرسرعت 
پیشرفت جمهوری اسالمی در عرصه فضای مجازی داشتیم. 
از حذف اپلیکیشن های ایرانی از گوشی های تلفن همراه که 
اقدام بسیار نادر و مخالف تمام قواعد حقوق بین الملل بود گرفته 
تا وضع تحریم بر شرکت های ایرانی برای دسترسی به سکوهای 
توزیع نرم افزار و تحریم گسترده روی خدمات ابری، همگی جزو 

کارهایی است که در این چند سال انجام داده اند.
آذری جهرمی خاطرنشــان کــرد: در مقابــل اقدامات 
بازدارنده ای مانند طراحی و توسعه سیستم عامل اختصاصی 
ایران، همکاری با چین برای سیستم عاملی که پایه آن گوگل 
نیست، استقالل در حوزه خدمات ابری در کشور، اقدامات موثر 
در حوزه DNS که در کشور صورت گرفت باعث شد بسیاری 
از مواضعی که علیه جمهوری اسالمی در حوزه فضای مجازی 
داشتند کوتاه بیایند. اقداماتی که اکنون انجام می دهند ناشی 
از بیچارگی آن ها در برابر جبهه مقاومت اســت. ما در برابر هر 
گروهی که در دنیا علیه مواضع صهیونیزم و استکبار جهانی با 
این تحریم ها مواجه شود آمادگی ارائه خدمات الزم بر اساس 
زیرساخت هایی که در کشور توسعه داده شده را داریم. آن ها 
خدمت رسانی به دامنه خبرگزاری فارس را نیز تحریم کردند 
اما در داخل کشور زیرساخت برای آن ایجاد شد تا کار خود را 

ادامه دادند.

اظهارات صریح وزیر ارتباطات: 

اینترنت ملی یک واژه جعلی است 

خبر

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: 
بیشتر اقشار آسیب پذیر مصرف برنج خود را 
کاهش داده و به کاالهــای ارزان قیمت تری 
مانند ماکارونــی روی آورده انــد. بنابراین 
می توان گفت در این شــرایط نــوع، الگوی 

تغذیه و خرید مواد غذایی تغییر می کند.
قاسمعلی حســنی در گفت وگو با ایلنا در 
مورد وضعیت بازار کاالهای اساســی ادامه 
داد: به نظر می رسد دســت کم تا ۲۰ مرداد 
هیچگونه افزایش قیمتی نداشــته باشــیم 
چراکه عالوه بر اینکه بازار کشش آن را ندارد 
انگیزه ای هم برای آن نیست. در بازار به علت 
تغییر در دولت نوعی انتظار برای ارزانی وجود 
دارد به همیــن علت همه با احتیــاط رفتار 

می کنند و خرید انبوده انجام نمی شود. وی 
با اشــاره به قیمت لبنیات گفت: بر اســاس 
شنیده ها قرار است تغییراتی در قیمت لبنیات 
انجام شود اما هنوز این اتفاق نیافتاده است. 
باید منتظر بود و دید هفته آینده چه اتفاقی 

رخ می دهد.
حسنی در پاسخ به ســوالی در مورد بازار 
روغن اضافه کرد: دولت همه تمرکز خود در 
مورد روغن را روی فروشگاه های زنجیره ای 
گذاشته و آنها را اشباع کرده است. با افزایش 
۳۵ درصدی روغــن از اوایل خرداد، تقاضای 
خرید از طــرف مردم نیز کاهــش پیدا کرد. 
بنابراین در فروشــگاه های زنجیره ای روغن 
وجود دارد اما در بخــش بنکداری همچنان 

محدودیت وجود دارد و متقاضیان انبوه روغن 
بنکداران فعال نمی توانند کاالی مورد نیاز را به 

این میزان تهیه کنند.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی اضافه 
کرد: بــرای برنج فعال خریــدار زیادی وجود 
ندارد، حتی شــرکت های پخش کننده برنج 
خارجی را به اجبار همراه با روغن به بنکداران 
می فروشــند. برای مثال اگر بیش از میزان 
مشــخصی روغن بخواهیم باید در کنار آن 
یک تن برنج هندی به صورت اجباری بخریم.

وی بــا تاکید بــر کاهش قــدرت خرید 
مردم گفت: تقاضا برای برنــج کاهش یافته 
اســت، به طور کلی نســبت به مدت مشابه 
ســال گذشــته حدود ۳۵ درصــد کاهش 

تقاضای مــواد غذایــی را تجربــه کردیم. 
افزایش افســانه وار قیمت ها در ســه ســال 
گذشته که از ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد بوده است، 
باعث کاهش قدرت خرید مردم شــده است. 
قیمــت برنج خارجــی در بــازار از ۱۹ هزار 
تومان تا ۲۴ هزار تومان در نوســان است که 

 بستگی به کیفیت و کشور تولیدکننده دارد.
دبیر اتحادیه بنکــداران مواد غذایی در ادامه 
تصریح کرد: امیدواریم دولت آینده از تخصص 
و مشارکت بازار و افراد توانمند از نظر تجربه، 
سرمایه و حقوقی در جهت رفاه مردم استفاده 

کنند.

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی:

الگوی خرید مواد غذایی تغییر کرده است


