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رضا کربالییانرژی
روزنامهنگار

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، دستور داد تا قبوض 
گاز مشترکان تا پایان امســال با 70درصد تخفیف 
محاسبه شود. این تصمیم اگرچه یک عقب گرد در 
مصوبه آذرماه هیأت وزیران به حســاب می آید اما 
به نظر می رسد فرمول محاسباتی شرکت ملی گاز که 
مبنای تصمیم گیری قرار گرفته بود دچار خطا بوده 
زیرا در این تعرفه نه تنهــا تعرفه هر پلکان افزایش 
یافته بلکه دامنه مصرف پلکان هم تغییر کرده بود. به 
گزارش همشهری، آنچه باعث شده رئیس جمهوری 
حکم به تخفیف 70درصدی بدهد، این اســت که 
شرکت ملی گاز اذعان می کند: با افزایش تعرفه ها 
فقط 1.6درصد مشــترکان وارد پلــکان یازدهم و 
دوازدهم شدند، اما با توجه به اینکه قبض های با رقم 
باال به برخی مشترکان در روستاها و شهرهای کوچک 

اصابت کرده، دستور تخفیف صادر شده است.

قبض نجومی گاز، فقط برای 2درصد جامعه
بیشترینافزایشقیمتگازمربوطبهکدامبخشازمردماست؟

بازار کار استان ها در آیینه آمار
پراکندگیاشتغالوبیکاریدرایرانبهشدتمتغیراستوجدایازمیزانمیانگینکشور

آمار
استانهایمختلفبهواسطهاوضاعاقلیمی،صنعتیووضعیتبازار،نمایمتفاوتیازبازار
کارراتجربهمیکنند.بهگزارشهمشــهری،درپاییزامســال،بازارکارشرایطنسبتاً
مساعدترینسبتبهقبلتجربهکردهوضمنکاهش0.7درصدینرخبیکاری،باافزایش0.1درصدی
نرخمشارکتاقتصادیورشد0.4درصدینسبتاشــتغالمواجهشدهاست؛امااینشرایطبرایهمه
استانهایکساننبودهاست؛بهگونهایکهشــکافنرخبیکاریدرمیاناستانهای31گانهبه2.8برابر
میرسد،وضعیتمشارکتاقتصادیدراستانهایمختلفباشکافحدود1.6برابریمواجهاستواز

نظرنسبتاشتغالنیزاختالف1.5برابرمیانباالترینوپایینتریننسبتاشتغالاستانیوجوددارد.

رفع تعهد ارزی با شمش طال
هیأتوزیراندرجلسهروز6آذرماهامسال
بهپیشنهادوزارتاقتصاد،مصوبهآزادسازی
وارداتشــمشطال،نقرهوپالتینرابه
تصویبرســاندووروداینفلزاتگرانبها
بههرمیزانوبهصورتشمشاستانداردوبدونذکرمنشأارز
بالمانعشد.درهمانزمانکارشناســانهشداردادندکهاین
مصوبهمسیردورزدنضوابطمقابلهباپولشوییراهموارکرده
وعماًلشیوهتازهایبرایبازگردانیارزحاصلازقاچاقکاالبه
خارجازمرزهایکشوربازمیکند.حاالاما،علیرضاپیمانپاک
رئیسکلسازمانتوسعهتجارتمیگوید:رفعمشکلبازگشت
ارزحاصلازصادرات،باگزینههاییهمچونوارداتشمشطال
دردستورکاردولتقرارداردکهباصادراتخشکبارشروعشدهو
اکنوننخستینمحمولهصادراتیبهازایوارداتشمشطالرفع
تعهدشدهوبانکمرکزینیزبهنرخروزآنراخریداریمیکند.
ازنظرصاحبنظــرانتجارتخارجی،شــمشطالنمیتواند
جایگزینارتباطاتبانکیشــود؛بهخصوصکهدربسیاریاز
فرودگاههایجهان،فردحملکنندهشــمشدستگیرخواهد
شد؛ازاینرودراینشیوهرفعتعهدارزی،بایددراختالطتجارت

خارجیباتجارتسیاهبسیارمراقبتشود.

همیاری برای عالج تورم
  خبر:سیدعباسحســینی،معاوناموربانکی
وزارتاقتصاددرنشستدفترنمایندگیاتاقکرمان
درسیرجانگفت:سیاستدولتوبانکمرکزیبرای
کنترلتورم،کنترلترازنامهبانکهاستوپیگیری
میکنیمکهتسهیالتبانکهاهدفمندشود؛بنابراین
ازهمهمیخواهیمشــرایطرادرککنند.ازفعاالن
اقتصادیهــممیخواهیمبهگونهایدرخواســت
تسهیالتارائهدهندکههمهمشکالتشانحلشود.

  نقد:کنترلترازنامهبانکهــایکیابزارکارآمد
برایرصدچاپپولدرنظامپولیاســت؛اماتوقف
اضافهبرداشتبانکهابدونتغییرنگاهسیاستگذاران
بهمنابعبانکیفقطبهانجمادفعالیتهایبانکهایی
منجرخواهدشدکهمنابعخودراصرفخریداوراق
دولتییاپرداختتسهیالتتکلیفیکردهاند.تازمانی
کهنرخســودبانکینصفنرختورمباشد،نمیتوان
انتظارداشــتکهمتقاضیانتسهیالتبانکی،سود
تورمیآنرانادیدهبگیرندیاازفرصتامهالوتمدید

تسهیالتجاریخوداستفادهنکنند.

چهرهروز

نقدخبر

 آغاز فروش دالر 
در شعب منتخب بانک ها؛ از امروز

ازامروزعالوهبرصرافیهایمجاز،شعبمنتخب
بانکهایملیایران،ملت،تجارت،سپهوصادراتنیزبه

فروشارزدرسقف5هزاریورواقدامخواهندکرد

همگامباطرحتثبیــتارزکاالهایاساســی،آنطورکهبانک
مرکزیاعالمکرده،ازامروزبرنامهایجادتعادلدربازارآزادنیز
توسعهمییابد.گفتهشــدهعالوهبرصرافیهایمجاز،شعب
منتخب5بانکنیزمیتوانندتاسقف5هزاریوروبهمشتریان
ارزبفروشند.دیروزرئیسکلبانکمرکزیتأکیدکرد:تیمبانک
مرکزیبابررسیعواملورفعاشکاالتبهمداخلهونرخسازی

خودادامهخواهدداد.
بهگزارشهمشهری،اززمانتغییراتمدیریتیدربانکمرکزی
روندصعودیقیمتارزدربازارآزادبهطورنسبیکاهشیافته،
بااینحالدرهفتهگذشتهقیمتارزبراینزولبیشترمقاومت
میکرد.اینموضوعباعثشــدتامحمدرضافرزین،رئیسکل
بانکمرکزیدراینبارهاعالمموضعکندوبااعالماینکهبانک
مرکزیبهمداخلهخوددربــازارارزادامهخواهدداد،گفت:ما
یکروزخوب،یکروزمعمولیویکروزناپایداررادرعملیات
احیایثباتقیمتارزگذراندیم.درفرصتآخرهفته،تیمبانک
مرکزیبابررسیعواملورفعاشکاالتبهمداخلهونرخسازی
خودادامهخواهدداد.رئیسکلبانکمرکزیدرتالشاســت
جریانعرضهوتقاضارادربازارآزادمتعادلکند.برهمیناساس
ازهفتهقبلفعالیتبازارتوافقیارزمتوقفوقرارشدصرافیها
تقاضاهایموجوددربازارآزادراباتخصیص5هزاریورویامعادل
آنبهمشتریانازطریقبازارمتشکلارزیتامینکنند.تفاوت
رویکردجدیدبانکمرکزیباقبلایناستکهقیمتهادربازار
متشکلمتناسببابازارآزادکشفخواهدشد.بهنظرمیرسد
بانکمرکزیدرتالشاســتازاینطریقحجمتقاضابهویژه

تقاضاهایسفتهبازانهرادربازارآزادکاهشدهد.

عرضه از طریق 5بانک
بانکمرکزیدیروزاعالمکردازامروزعالوهبرصرافیهایمجاز،
شعبمنتخببانکهایملیایران،ملت،تجارت،سپهوصادرات
ایرانبهفروشارزدرسقفمعادل5هزاریورواقدامخواهندکرد.
هنوزمشخصنیستآیااینافزایشعرضهمیتواندجریانعرضه
وتقاضادربازارآزادارزرامتعادلکندیاخیر.اماتجربهیکهفته
گذشتهنشانمیدهدحجمتقاضابرایخریددربازارآزادبسیار
زیاداست.برهمیناساسبانکمرکزیدرتالشاستازطریق
افزایشعرضه،بازاررامتعادلکندوتخصیصارزازطریقبانکها
درکنارصرافیهانیزبههمیندلیلانجاممیشود.مسعودتوکلی
یککارشــناسارزیدراینبارهمیگویــد:رفعمحدودیتاز
صرافیوخریدوفروشارزبهجریانارزیکشورکمکبزرگی
میکندوبازارراشکلمیدهد.قبالصرافانخریدوفروشارزرا
تحتیکسریقیدهاییانجاممیدادندومحدودیتهاییاعمال
میشــد،امااکنوناینمحدودیتهارفعشدهودامنهفعالیت

صرافانبهبودیافتهاست.
بهگفتهويگسترشدامنهفعالیتصرافانورفعقیوددرخریدو
فروشارزبهگردشارزیکشورکمکمیکند.یحییآلاسحاق
رئیساتاقایرانوعراقنیزدراینبارهگفت:تقاضایواقعیارز
ساالنه40تا50میلیارددالراستوبایدایننیازراتامینکرد.
زمانیکهمسئوالنکشــوراعالممیکنندنرختورم40درصد
است،افرادراههایمختلفیبرایحفظارزشدارایيهایخود
انتخابمیکنندکهآســانترینآنخریدارزاســت،بنابراین
تقاضایینیزبرایارزحولهمینمحورصورتمیگیرد.بهگفته

او2تا3برابرحجمواقعی،برایارزتقاضاوجوددارد.

ارز

قیمت مرغ و تخم مرغ در میادین
قیمتتخممرغدرمیادیندرهفتهاولبهمنماهافزایشیبود.
براساسنرخنامهجدیدسازمانمیادینمیوهوترهبارشهرداری
تهرانهرشانه30عددیتخممرغ3.500تومانوقیمتهرکیلو
مرغگرمبستهبندیطییکهفتهاخیریکهزارتومانباالرفت.
تغییراتقیمتمرغدرمیادین،روزانهاستونیمههفتهگذشته
اینکاالقیمت53هزارتومانراهمدید،بااینحالمقایســه
قیمتکنونیایناقالمبانرخهایابتدایدیماهحاکیازکاهش

قیمتمرغوتخممرغدریکماهاخیراست.

قیمت در 7بهمنقیمت در 3دی

مرغ گرم
کامل تازه
53.950
49.900

تخم مرغ 
30عددی 

93.000
86.500

تخم مرغ 
فله هرکیلو
39.800
43.000

تخم مرغ 
24عددی
79.500
74.000

تخم مرغ 
6عددی

21.500
18.600

تخم مرغ 
15عددی

49.100
45.250

تخم مرغ 
9عددی

30.700
27.200

تخم مرغ 
20عددی

68.200
63.700

قیمت به تومان

بازار

   دلیل تخفیف
مسلمرحمانی،سرپرســتمدیریتهماهنگیامور
گازرسانیشرکتملیگازایرانبااشارهبههمزمانی
اعمــالتعرفههایجدیــدگازبرایمشــترکانپر
مصرفباکاهشدمایهوادراغلبمناطقکشــور،
گفت:بهمنظورکمکبهمعیشــتمردموبادستور
رئیسجمهوری،تخفیف70درصدیدرافزایشتعرفه
قبوضگازتاپایانسال1401اعمالخواهدشد.این
درحالیاستکهبراساسقانونبودجهامسال،وزارت
نفتتکلیفداشتتاالگویمصرفگازرااصالحکند.

بهگفتهمدیرانشرکتملیگازبااجرایمصوبهآذرماه،
گازبهای3پلهاولمصرفکهمتعارفهستند،بدون
تغییرتعرفهبودندوپلههایچهارمتاششم30درصد
افزایشتعرفهنسبتبهسالگذشتهداشتندوپلههای
هفتمتادهم50درصدافزایشتعرفهراداشتند.بهگفته
مســلمرحمانی،دلیلتجدیدنظردرتعرفهگازبهاو
اعمالتخفیف70درصد،افتمحســوسوبیسابقه
دمایهوابودهبهگونهایکه26مرکزاستانبهصورت

همزماندمایزیرصفرراتجربهکردهاند.
اوتأکیدکرد:براســاسقبضهایتوزیعی60درصد
مردمدر3پلهاولهســتندوفقط1.6مشترکاندر
پلههاییازدهمودوازدهــمقراردارندکهقبضهای

میلیونيدریافتکردهاند.

   تعرفه  جدید به قوت خود باقی ا ست
اینمقاممسئولدرشــرکتملیگازتأکیدکرد:افزایش
تعرفهگازبهاکهدرآذرماهگرفتهشدههمچنانبهقوتخود
باقیاستوازابتدایسال1402تعرفههاتغییرنمیکند،اما
دراین3ماهسردسالاینتخفیفاعمالمیشودوازهفته
آیندهتعدیلقبوضاجراییمیشودوقبوضجدیدبراساس
تخفیف70درصدیاعمالخواهدشدواگرمشترکیقبض
گازخودرابدوناعمالاینتخفیفهاپرداختکردهباشد،

درقبوضبعدیگازبستانکارخواهدشد.

   نحوه محاسبه تعرفه های جدید
همشهری19آذرماهسالجاریازجزئیاتتغییرتعرفهگاز
بهایخانگیدرفصلســرمارونماییکردهوگزارشداده
بود:تصمیمدولتدربارهتغییراتجدیددرتعرفهگازبهای
مشترکانخانگیبارویکردکاهشدامنهمصرفدرپلههای
12گانهدر5اقلیمآبوهواییبهشــرکتملیگازایران
صورتگرفتهواز16آبانامسالتا31فروردینسالآینده،
تعرفهگازبهایخانگیدرپلههایاولتاسومبدونتغییر،
ازپلهچهارمتاششــمبا30درصدافزایشنسبتبهتعرفه
سالگذشتهوپلههایهفتمتادهمهمبا50درصدافزایش
وپلههاییازدهمتادوازدهمهمبهصورتثابتبهازایهر

مترمکعب5و6هزارتومانمحاسبهمیشود.

   لزوم بازنگری در تعرفه ها
افزایشمصرفگازدرروزهایسردیکماهاخیروشکستهشدن
رکوردآنباعثشدتاشهرونداندرروزهاینخستبهمنماه
باقبوضیمواجهشوندکهشــایدتصورآنراهمنمیکردند.
اماقبلازشــروعانتقادهادرنتیجهغافلگیریمشترکانگاز
ازقبوضجدید،رئیسجمهوریدســتوردادبرایحمایتاز
مصرفکنندگان،تخفیفویژه70درصدیدرنظرگرفتهشود.

گزارششرکتملیگازازتغییراتدرگازبهایمشترکاننشان
میدهداز16میلیونو700هزارقبضگازیکهدراینچندروز
صادرشده،60درصدقبضهادرهمان3پلکاناولقرارگرفتند
وافزایشتعرفهاینداشتندوفقط1.6درصدمشترکینوارد
پلکانیازدهمودوازدهمشدند،اماباتوجهبهاینکهدرهمین
1.6درصد،برخیمشترکاندرروســتاهاوشهرهایکوچک
بودند،رئیسجمهوریدستورتخفیفراصادرکردهاست.بااین
گزارشبهنظرمیرسدبازنگریدرتعرفهگازیوتقسیماقلیمها
یکضرورتجدیاستچراکهایناحتمالوجودداردبازهم

درسالآینده1.6درصدمشترکانباقبوضباالمواجهشوند.
همشــهریدرگزارش19آذرماهبهنکتهمهمیاشارهکردهو
گزارشدادهبودکهدرمقایسهباتعرفهمصوبدولتدرسال
گذشــته،دامنهمصرفدرهرپلکاندستکم25مترمکعب
کاهشیافتهاســت.حاالمشخصشــدهبااینتغییربرخی
مشترکانبافشــارهزینهگازبهامواجهشدهاندوهمینعلت

باعثتجدیدنظردولتشدهاست.

   مصرف در اوج
هرچنددولتتصمیمگرفتهتا
فشــارهزینهگازمصرفیرادر
اینروزهایسردسالکمکند
اماآمارهانشــانازحفظروند
صعودیمصرفداردوبراساس
اعالممدیــرامورگازرســانی
شرکتملیگازبه661میلیون
مترمکعبدرروزرسیدکهرقم
بسیارباالییاســتوهماکنون
80درصدازگازتولیدیکشور
دربخشخانگیمورداستفاده
قرارمیگیردکــهاینموضوع
بهصنایعکشورآسیبمیزند.
رحمانــیدراینحالهشــدار
میدهــد:عدمهمراهیمردم
کالنشــهرهامیتوانــدتامین
گرمایششهرستانهایانتهای
شبکهگازدراستانهایشمال
وشــمالشــرقرابهمخاطره
بینــدازدوهمراهیمردمنقش
مؤثریدرتامینپایدارشــبکه

گازخواهدداشت.

50
درصد

41
31.7درصد

درصد

پایین ترین، ایالمباالترین، زنجانمیانگین کشور

نرخ مشارکت اقتصادی

40.6
درصد 31.7

درصد

پایین ترین، ایالمباالترین، زنجانمیانگین کشور

نسبت اشتغال

29.7
درصد

13.8
درصد

8.2
4.9درصد

درصد

پایین ترین، خراسان رضویباالترین، کردستانمیانگین کشور

نرخ بیکاری

رکوردداران بازار کار

2 درصدی های ناراضی
بیشترین افزایش قیمت گاز مربوط به کدام بخش از مردم است؟

ل تا سوم 
ه او

پل

ا 10
پله 4 ت

و 12
ه 11 

پل

7 سال بدون تغییر قیمت
64 درصد مشترکان 
35 درصد از مصرف 

30 تا 50 درصد افزایش
34 درصد مشترکان
59 درصد از مصرف 

3 تا 3.5 برابر افزایش
2 درصد مشترکان
6 درصد از مصرف


