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نزدیک به ۱۸ هزار دستگاه از تولیدات خودروسازان 
ناقص ماند

مقایســه و بررســی آمار تولید و فروش ایران خودرو و سایپا نشان می دهد که 
در مجموع هفت ماه سال جاری بالغ بر ۴۳۳ هزار خودرو تولید شده که بیش از 
۴۱۵ هزار دستگاه آن تجاری و روانه بازار شده است اما قریب به ۱۸ هزار دستگاه 
از محصوالت این دو خودروســاز بزرگ به مرحله تجاری سازی نرسیده و احتماال 
ناقص، کف پارکینگ خودروسازان باقی مانده است.به گزارش ایسنا، طبق آمار ارائه 
شــده توسط خودروسازان بزرگ کشور به سازمان بورس، از ابتدای سال جاری تا 
پایان شــهریورماه، در مجموع ۴۳۳ هزار و ۶۱۳ دستگاه خودرو در ایران خودرو و 
ســایپا تولید شــده که برای ۴۱۵ هزار و ۶۳۷ دستگاه فاکتور فروش صادر شده 
است.در مجموع هفت ماه سال جاری ۲۴۲ هزار و ۲۷۶ دستگاه در گروه صنعتی 
ایران خودرو تولید شده است که از این تعداد برای ۲۲۶ هزار و ۱۲۴ دستگاه فاکتور 
فروش صادر شده و براین اســاس قابلیت تجاری سازی داشته است و ۱۶ هزار و 
۱۵۲ دســتگاه الباقی تولید این مدت ناقص در پارکینگ خودروسازی باقی مانده 
است.این در حالیست که گروه خودروسازی سایپا در هفت ماهه امسال ۱۹۱ هزار 
و ۳۳۷ دستگاه خودرو تولید کرده و برای ۱۸۹ هزار و ۵۱۳ دستگاه خودرو فاکتور 
فروش صادر کرده اســت؛ بدین ترتیب ۱۸۲۴ دستگاه از محصوالت تولیدی این 
گروه خودروســازی قابلیت تجاری سازی نداشته است.طبق آمار ۱۷ هزار و ۹۷۶ 
دســتگاه از تولیدات هفت ماهه خودروسازان بزرگ کشور تجاری نشده است که 
همانطور که اشاره شد، از این میزان ۱۶ هزار و ۱۵۲ دستگاه متعلق به ایران خودرو 
و ۱۸۲۴ دستگاه متعلق به گروه سایپا است.از مجموع ۲۴۲ هزار و ۲۷۶ دستگاه 
تولیدی گروه صنعتی ایران خودرو طی هفت ماهه امسال، ۱۵۹ هزار و ۶۱ دستگاه 
از محصــوالت خانواده پژو )به جز پژو ۲۰۰۸( تولید کــرده که ۱۵۴ هزار و ۹۵۲ 
دستگاه آن را فروخته اســت؛ همچنین ۱۰۳ دستگاه پژو ۲۰۰۸ تولید کرده که 
همه ۱۰۳ دســتگاه آن فروخته شده اســت.پس از پژوها، ایران خودرو ۳۰ هزار و 
۷۹۴ دســتگاه از محصوالت خانواده ســمند در هفت ماهه ابتدایی ۱۴۰۰ تولید 
کرده که برای ۳۰ هزار و ۳۸۰ دستگاه آن فاکتور فروش صادر شده است.همچنین 
در این مدت، ۲۹ هزار و ۱۹۷ دســتگاه دنا، ۱۶ هزار و ۹۰۸ دستگاه رانا و ۲۹۶۸ 
دستگاه تارا در مجموعه گروه صنعتی ایران خودرو تولید شده است که به ترتیب 
از این میزان تولیدها، ۲۴ هزار و ۸۱۶ دستگاه دنا، ۱۰ هزار و ۲۶۵ دستگاه رانا و 
۲۱۸۰ دستگاه تارا فروخته شده است.ایران خودرو در محصوالت مونتاژی نیز در 
نیمه ابتدایی امسال، عملکرد تولید ۳۲۴۵ دستگاه هایما و همانطور که اشاره شد 
۱۰۳ دســتگاه پژو ۲۰۰۸ را ثبت کرده است که به ترتیب ۳۴۲۱ دستگاه هایما و 
۱۰۳ دستگاه پژو ۲۰۰۸ فروخته است.همانطور که در گزارش های قبیل یاد شده 
است، از تولیدات مونتاژی پیشین این گروه صنعتی، سه دستگاه تندر )L۹۰(، یک 
دستگاه دانگ فنگ و از تولیدهای داخلی گذشته آن سه دستگاه وانت آریسان از 
ابتدای ســال جاری تا پایان مهر در آمار فروش این گروه خودروسازی ثبت شده 
است.در گروه خودروسازی سایپا نیز در طول هفت ماهه سال جاری همانطور که 
اشاره شد، ۱۹۱ هزار و ۳۳۷ دستگاه خودرو تولید شده است که از این میزان به 
ترتیب ۱۲ هزار و ۸۲۵ دســتگاه سهم وانت های سایپا، ۱۶۶ هزار و ۶۶۰ دستگاه 
سهم خانواده تیبا، ۱۳۰ دستگاه سهم آریو s۳۰۰ و ۱۱ هزار و ۷۲۲ دستگاه سهم 
شاهین بوده است.طبق  آمار، گروه خودروسازی سایپا در محصوالت خانواده پراید 
با توجه به توقف انواع پرایدها تنها تولید وانت پراید )سایپا ۱۵۱( داشته است که 
۱۱ هزار و ۴۶۵ دســتگاه آن را فروخته است.  همچنین از ابتدای امسال تا پایان 
شــهریور ماه، ۱۶۶ هزار و ۶۵۶ دســتگاه از محصوالت خانواده تیبا و ۱۱ هزار و 
۳۲۰ دســتگاه شاهین را تجاری سازی و برایشــان صورت مالی ثبت کرده است.

این خودروساز همچنین ۵۸ دستگاه از محصوالت پراید سواری، سه دستگاه آریو، 
یک دستگاه سراتو و ۳۶۲ دستگاه چانگان )پرایدها، سراتو و چانگان ها مربوط به 
تولیدهای قبل از ســال ۱۴۰۰ است( طی هفت ماهه امسال در آمار فروش خود 

به ثبت رسانده است.

کامیون NPR 75 M بهمن  دیزل
 به جمع خودروهای تجاری 5 ستاره پیوست

بر اساس گزارش ارزشیابی کیفی صورت گرفته توسط شرکت بازرسی کیفیت 
و اســتاندارد ایران)ISQI( در گروه خودروهای سنگین تولیدی مهر ماه امسال، 
کامیون ایســوزوNPR ۷۵ Mبهمن دیزل نســبت به ماه های پیشتر ارتقا کیفی 
داشــته و در هفتمین ماه از سال ۱۴۰۰ با پنج ســتاره کیفی تولید شده است.
کامیون ایســوزوNPR ۷۵ M به پیشرانه ۵۱۹۳ سی سی ۴ سیلندر توربو شارژ 
۱۶ ســوپاپ مجهز است و می توانند به عنوان یک پیشــرانه دیزلی، ۱۵۰ اسب 
بخار قدرت را با گشــتاور ۴۰۲ نیوتن متر تولید کند، همچنین این پیشــرانه با 
جعبه دنده شش سرعته دستی توان را به چرخ های عقب می رساند.کامیونت های 
ایسوزو ۵NMR۸ E و NPR۷۵K نیز همچنان پنج ستاره کیفی خود را حفظ 
کرده و کامیونت شــیلر بهمن دیزل در مقام چهار ستاره کیفی قرار گرفته است.
بر اســاس ارزیابی صورت گرفته در بخش مسافربری، مینی بوس پگاسوس تولید 
گروه بهمن دیزل سه ستاره از پنج کیفی را به خود اختصاص داده است.در بخش 
 ۶FAW ۸ تن و در بخش کشــنده نیز FAW Tiger V کامیون ها نیز کامیون
J  هر دو محصول شــرکت ســیباموتور چهار ستاره کیفی کسب کرده اند.بهمن 
دیزل از سال ۱۳۹۵ ضمن خصوصی سازی، افزایش ظرفیت دو برابری در شهرک 
صنعتی البرز و اشتغال ۳۰ درصدی در پی داشته و به عنوان یک شرکت بهره ور 
و بزرگترین تجاری ســاز کشور شناخته شده است.دستیابی به داخلی سازی ۶۰ 
درصدی در شیلر، ارتقاء ســطح کیفی محصوالت، افزایش صد درصدی تولید و 

صادرات از اهداف بهمن دیزل در سال جاری است.

اورند پیشرو واحد نمونه استاندارد ۱۴۰۰ 
در آیین معرفی و تجلیل از واحدهای نمونه تولیدی استان تهران لوح و تندیس 
واحد نمونه اســتاندارد به اورند پیشرو رســید. از سوی اداره کل استاندارد استان 
تهران ۱۹ واحد تولیدی به عنوان واحدهای نمونه اســتاندارد سال ۱۴۰۰ انتخاب 
شدند که در این بین شرکت اورند پیشــرو به عنوان بزرگترین تولید کننده باک 
و مجموعه سوخت رســانی در خاور میانه به عنوان واحد نمونه استاندارد در سال 
۱۴۰۰ معرفی شــد. به گفته محمودرضا طاهری مدیر کل اداره اســتاندار تهران 
انتخاب واحدهای تولیدی بر اساس ارزیابی میزان رضایت مشتریان به طور مستقیم 
صورت گرفته است. اورند پیشرو به عنوان بزرگ ترین طراح و تولید کننده سیستم 
 Blow سوخت رســانی خودرو با تولید باک های ۶ الیه در قالب شش خط تولید
mold و همچنین توانایی تولید قطعات تا ســطح استاندارد یورو۶ و منطبق بر 
استانداردهای زیست محیطی رتبه اول خاور میانه را به خود اختصاص داده است و 
در حال حاضر به عنوان زیرمجموعه هلدینگ رایزکو فعالیت می کند. این شرکت 
در ســال ۱۳۹۹ نیز به عنوان واحد نمونه اســتاندارد معرفی شد. در این روی داد 
مهدی پاکدامن معاون تحقیق و توسعه هلدینگ رایزکو به نملیندگی از احمدرضا 
صمدی مدیرعامل این هلدینگ، تندیس زرین و لوح تقدیر واحد نمونه استاندارد 
را دریافت کرد.آیین تجلیل از واحدهای نمونه هر ســال همزمان با ۲۲ مهر روز 
جهانی استاندار برگزار می شــود و واحدهای نمونه استاندارد پس از ممیزی ها و 
بازرسی های سختگیرانه توسط اداره کل استاندارد استان تهران معرفی می شوند. 
البته امسال به دلیل رعایت دستور العمل های کرونایی این روی داد با تاخیر برگزار 
شد.در مراسم تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد ۱۴۰۰، عالوه بر اورند پیشرو از 
برندهایی چون میهن، دامداران، ایران رادیاتور، نفت پاســارگادو سایر شرکت های 

مطرح و نمونه نیز تقدیر شد.

شیب نزولی نفت تندتر شد
قیمت نفت در معامالت روز دوشــنبه بازار جهانی در واکنش به سیگنال ژاپن 
درباره احتمال برداشت از ذخایر استراتژیک و وخامت وضعیت کرونا در اروپا نزدیک 
به پایین ترین رکورد هفت هفته اخیر ماند.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت 
۱۴ ســنت معادل ۰.۲ درصد کاهش یافت و به ۷۸ دالر و ۷۵ ســنت در هر بشکه 
رســید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با چهار سنت، به ۷۵ دالر 
و ۹۰ ســنت در هر بشکه رسید.یک معامله گر نفت در سنگاپور گفت: بازار اندکی 
نوسان دارد زیرا برداشت از ذخایر نفت استراتژیک هنوز تاثیر خود را به طور کامل در 
قیمتها نگذاشته است.قیمت وست تگزاس اینترمدیت و نفت برنت ابتدای معامالت 
به پایین ترین قیمت از اول اکتبر ســقوط کردند. این دو شاخص روز جمعه حدود 
سه درصد ریزش کرده بودند و چهارمین کاهش هفتگی متوالی خود را ثبت کردند 
که طوالنی ترین روند کاهش هفتگی از مارس سال ۲۰۲۰ به این طرف بود.در پی 
درخواســت آمریکا برای برداشت از ذخایر استراتژیک، فومیو کیشیدا، نخست وزیر 
ژاپن روز شنبه گفت: آماده است به مبارزه با افزایش قیمتهای نفت کمک کند. توکیو 
در حال بررسی راه هایی برای دور زدن قانونی است که برداشت از ذخایر استراتژیک 

را تنها در شرایط کمبود عرضه یا وقوع بالیای طبیعی مجاز می داند.

خودرو

بازار انرژی

گروه اقتصادی – محمدرضــا حقی: دو هفته بعد 
از تشــکیل دولت جدید، زمانی کــه قیمت لبنیات یکباره 
اوج گرفت و بین ۵۰ تا ۷۰ درصد گران شــد، در یک روز 
جمعه جلســه کارگروه تنظیم بازار و کاالهای اساســی به 
ریاســت معاون اول رییس جمهور برگزار شد تا به دستور 
سید ابراهیم رئیسی رییس جمهوری اقدامات الزم و فوری 
برای کنترل بازار شیر و لبنیات بررسی شود. مخبر در این 
جلسه دستور داد تا ضمن تشکیل جلسات فوری در هفته 
بعد از آن )۲۳ – ۲۹ مرداد( به منظور بررســی راهکارهای 
کوتاه مدت و ســریع جلوگیری از افزایش قیمت شــیر و 
لبنیــات مصرف عام مردم، عوامل اصلــی افزایش ناگهانی 
قیمت شــیر در روزهای گذشته پیگیری و بررسی شود.در 
ادامه این جلسه وزاری جهاد کشاورزی و صمت گزارشی از 
عوامل اصلی گرانی لبنیات در کشور و همچنین اقدامات و 
تمهیدات الزم به منظور ثبات و کنترل قیمت بازار شــیر و 
لبنیات ارایه کردند. با این حال بعد از این جلسه روز تعطیل 
خبری از ارزاین لبنیات نشد تا اینکه نزدیک به دو ماه بعد 
وزیر جهاد کشــاورزی که مامور ارزان سازی لبنیات شده 
بود اولین وعده عمومی وزارتش را به مردم داد: لبنیات ۱۰ 
درصد ارزان می شود.این ارزانی اگرچه در مقابل گرانی ۵۰ 
تا ۷۰ درصدی لبنیات چیز قابل داری نبود ولی بازهم این 
امیدواری را در بعضی افراد فراهم آورد که شاید کمی اوضاع 
تغییر کند. این وعده هم در روز جمعه داده شده؛ جمعه ۱۶ 
مهرماه!با توضیحات بعدی مشحص شد که وعده ارزانی ۱۰ 
درصدی مربوط به همه لبنیات نیست و فقط سه محصول 
را در بر می گیرد. در واقع ابتدا وزیر جهاد کشــاورزی اعالم 
کرد که قیمت لبنیات ۱۰ درصد از »روز شــنبه« کاهش 
می یابد، اما بالفاصله سخنگوی انجمن صنایع لبنی به این 
وعده وزیر اضافه کرد که این کاهش قیمت تنها شامل سه 
محصول شیر با بسته بندی پالســتیکی ۹۰۰ گرمی، شیر 
۲.۵ کیلوگرمی کم چرب و پنیر UF۴۰۰ گرمی می شود. به 
این ترتیب مشخص شد که آنچه از آن به عنوان کاهش ۱۰ 
درصــدی قیمت لبنیات یاد می شــود در واقع افزایش نرخ 
مصوب ۳ محصول لبنی پرمصرف و آزادسازی قیمت دیگر 

محصوالت اســت.حاال سه ماه و نیم پس از جلسه کارگروه 
تنظیم بازار و کاالهای اساســی به ریاســت محمد مخبر و 
یک ماه و نیم بعد از وعده وزیر کشاورزی نه تنها خبری از 
کاهش ۱۰ درصدی سه محصول لبنی نشده بلکه باز هم در 
این مدت لبنیات گران شده است. البته این بار گرانی گاهی 
نه به صورت واضح بلکه با کاهش وزن محصول بسته بندی 
شــده و ثابت نگه داشــتن قیمت رخ داده است!بیست روز 
بعد از وعده وزیر جهاد کشــاورزی، وقتی خبری از تخفیف 
۱۰ درصدی در خرده فروشــی ها نشد، سخنگوی انجمن 
صنایع فرآورده های لبنی با ادعای شرکت های لبنی و بخش 
فروش بر روی ســه محصول لبنی از ســود قانونی خود به 
مصرف کننــدگان ۱۰ درصد تخفیف داده اند، گفت: بعضی 
خرده فروشــی ها به جهت کاهش سودشان تمایل زیادی 

به دریافت کاالهای مشــمول تخفیف ندارند که برای حل 
این مســاله با اتاق اصناف ایران در حال مذاکره هســتیم.
محمدرضا بنی طبا در ســوم آبان اعالم کرد: »شرکت های 
لبنی از تاریخ اعالم شــده بر روی اقالمی چون ماست ساده 
۲.۵ کیلوگرمی، پنیریواف ۴۰۰ گرمی و شــیر پاســتوریزه 
ســاده کیســه ای ۹۰۰ میلی لیتر از سود مشروع و قانونی 
خودشــان به مصرف کنندگان ۵ درصد و بخش فروش نیز 
۵ درصــد و در مجموع ۱۰ درصد تخفیــف داده اند و این 
کاهش قیمت در قیمت های درج شــده بر روی محصوالت 
نیز اعمال شد.« اما بعضی از سایت های خبری همان زمان 
نوشــتند که وزن دبه های ماســت به وزن ۲ کیلو ، پنیر به 
۳۵۰ گرم و شیر کیسه ای به ۸۰۰ میلی لیتر تقلیل یافته 
است!این موضوع به مرور عادی شد. دولت هم در ۲۰ آبان 

ماه لیســت قیمتی از کاالهای اساسی منتشر کرد که عمال 
داســتان ۱۰ درصد تخفیف را به فراموشــی بسپاریم . در 
این لیست شیر کیسه ای ۹۰۰ گرمی ۷۴۰۰ تومان قیمت 
خورده اســت، پنیر ۴۰۰ گرمی ۲۰ هزار تومان و ماســت 
پرچــرب ۲.۵ کیلویی ۳۷ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت خورده 
اســت اما هم اکنون شیر کیسه ای با حجم۸۰۰ میلی لیتر 
به قیمت ۷۵۰۰ تومان، پنیر ۴۰۰ گرمی به قیمت ۲۰ هزار 
تومان و ماست دبه ای با وزن ۲۲۰۰ گرم به قیمت ۵۰ هزار 
تومان به فروش می رسد.این در حالی است که زمزمه های 
گرانی بیشــتر لبنیات باز هم به گوش می رســد. روز آخر 
آبــان ماه   مدیر عامل اتحادیه تعاونی های لبنی با اشــاره 
به اینکه مصوبه کاهش ۱۰ درصدی قیمت لبنیات اجرایی 
نشد، اضافه کرد: ورود دولت در پرداخت یارانه تنها راهکار 
افزایش ســرانه مصرف است. سرانه کنونی مصرف کمتر از 
۵۰ کیلو لبنیات اســت که این میزان به حدی پایین است 
که قابل قیاس با کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 
نیســت. بی توجهی دولت و نبود حمایت های الزم باز هم 
می تواند سرانه مصرف را کاهش دهد.وی قیمت کنونی هر 
کیلو شیرخام در دامداری را ۶ هزار و ۴۰۰ تا ۶ هزار و ۶۰۰ 
تومان اعالم کرد و گفت: با احتســاب ۲۵۰ تا ۳۰۰ تومان 
هزینــه حمل با نرخ ۶ هزار و ۷۰۰ تا ۶ هزار و ۸۰۰ تومان 
تحویل کارخانه داده می شود که با عادالنه شدن تخصیص 
ارز، قیمت هر کیلو شــیرخام از مرز ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان 
باالتر می رود.در سایت های مختلف نیز گزارش هایی از نبود 
نظارت و گالیه مردم از آشفته بازار لبنیات و افزایش قیمت 
دوباره این قبیل محصوالت دیده می شــود. البته که فقط 
لبنیات در گرانی های اخیر تنها نیســت و بازارهای خودرو، 
لوازم خانگی، کاالهای خوراکی و ... هم وضعیت مشــابهی 
دارنــد با این حال معاون اول رئیس جمهور به تازگی گفته 
که »دولت در ثبات قیمت ها تا حد زیادی موفق بوده است«. 
گویا آنچه مدنظر مخبر است فقط یارانه دریافتی مردم است 
که در دولت های احمدی نژاد، روحانی و رئیسی ثابت مانده 
بود و حاال با یارانه ماهیانه یک نفر حتی نمی توان یک دبه 

ماست خرید!

پیگیری وعده لبنیاتی دولت بعد از سه ماه 

»شنبه ارزانی لبنیات« هنوز نیامده است!

براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم در پایان آبان 
مــاه با یک درصد کاهش بــه ۴۴.۴ درصد و تورم نقطه به 
نقطه با افت ۳.۵ درصدی به ۳۵.۷ درصد رســیده است.به 
گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ســاالنه آبان ماه ۱۴۰۰ 
برای خانوارهای کشور به ۴۴.۴ درصد رسیده که نسبت به 
همین اطالع در ماه قبل، ۱.۰ واحد درصد کاهش نشــان 
می دهد.منظــور از نرخ تورم نقطــه ای، درصد تغییر عدد 
شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می باشد. نرخ 
تورم نقطه ای در آبان ماه ۱۴۰۰ به عدد ۳۵.۷ درصد رسیده 
است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۳۵.۷ درصد 
بیشــتر از آبان ۱۳۹۹ برای خرید یک »مجموعه کاالها و 
خدمات یکســان« هزینه کرده اند.نرخ تــورم نقطه ای آبان 
ماه ۱۴۰۰ در مقایســه با ماه قبل ۳.۵ واحد درصد کاهش 
یافته اســت. نرخ تورم نقطه ای گروه عمــده »خوراکی ها، 

آشــامیدنی ها و دخانیات« با کاهش ۱۴.۱ واحد درصدی به 
۴۶.۴ درصد و گروه »کاالهــای غیرخوراکی و خدمات« با 
افزایش ۰.۷ واحد درصدی به ۳۰.۲ درصد رســیده است.
این در حالی اســت که نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای 
شــهری ۳۵.۳ درصد می باشد که نســبت به ماه قبل ۳.۱ 
واحد درصد کاهش داشــته است. هم چنین این نرخ برای 
خانوارهای روستایی ۳۷.۴ درصد بوده که که نسبت به ماه 
قبل ۶.۵ واحد درصد کاهش داشــته اســت.منظور از نرخ 
تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شــاخص قیمت، نسبت به 
ماه قبل می باشد. نرخ تورم ماهانه آبان ۱۴۰۰ به ۲.۵ درصد 
رســیده که در مقایســه با همین اطالع در ماه قبل، ۱.۲ 
واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه های 
عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« و »کاالهای 
غیرخوراکی و خدمات« به ترتیب ۳.۱ درصد و ۲.۱ درصد 

بوده اســت.این در حالی اســت که نرخ تورم ماهانه برای 
خانوارهای شــهری ۲.۴ درصد می باشــد که نسبت به ماه 
قبل ۱.۲ واحد درصد کاهش داشــته است. هم چنین این 
نرخ برای خانوارهای روستایی ۲.۷ درصد بوده که نسبت به 

ماه قبل ۱.۴ واحد درصد کاهش داشته است.
کاهش نرخ تورم ساالنه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ســاالنه، درصد تغییر میانگین اعداد 
شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به 
دوره مشــابه قبل از آن می باشد. نرخ تورم ساالنه آبان ماه 
۱۴۰۰ برای خانوارهای کشــور به ۴۴.۴ درصد رسیده که 
نسبت به همین اطالع در ماه قبل، ۱.۰ واحد درصد کاهش 
نشــان می دهد.هم چنین نرخ تورم ساالنه برای خانوارهای 
شهری و روســتایی به ترتیب ۴۳.۶ درصد و ۴۸.۳ درصد 
می باشد که برای خانوارهای شهری ۱.۱ واحد درصد کاهش 

و برای خانوارهای روستایی ۱.۳ واحد درصد کاهش داشته 
است.در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه 
»ادویه و چاشنی« )رب گوجه فرنگی، زعفران و سس گوجه 
فرنگی(، گروه »سبزیجات« )گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای و 
سیب زمینی( و گروه »انواع گوشت« )گوشت مرغ، کالباس 
و سوسیس( می باشد. در گروه عمده »کاالهای غیرخوراکی 
و خدمات«، گروه »حمل و نقل« )انواع خودروی سواری و 
الستیک خودرو(، گروه »پوشاک و کفش« )انواع پوشاک( 
و گروه »هتل و رستوران« )غذاهای سرو شده در رستوران( 
بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.دامنه 
تغییرات نرخ تورم ساالنه در آبان ماه ۱۴۰۰ برای دهک های 
مختلف هزینه ای از ۴۴.۰ درصد برای دهک هشتم تا ۴۷.۲ 

درصد برای دهک دوم است.

سرپرست مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران با تاکید 
بــر رعایت صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی، اعالم کــرد: اکنون مصرف گاز از 
تولید پیشی گرفته است.به گزارش شرکت ملی گاز ایران، »احمد زمانی« گفت: 
با کاهش دما، مردم صرفه جویی در مصرف گاز و استفاده بهینه را در دستور کار 
خود قرار دهند، زیرا فقط بــا رعایت الگوی مصرف بهینه می توانیم ناترازی گاز 
در بخش تولید و مصرف را کاهش دهیم و از این زمســتان زودرس به ســالمت 
عبور کنیم.  وی ادامه داد: اکنون مصرف بر تولید گاز پیشــی گرفته است و این 
یعنی ناترازی گاز در بخش تولید و مصرف؛ بنابراین باید توجه ویژه ای به رعایت 
الگوی مصرف بهینه داشــته باشیم.سرپرســت مدیریت هماهنگی و نظارت بر 
تولید شرکت ملی گاز ایران بیان داشت: با بخش نامه معاون اول رئیس جمهوری 
درباره ضوابط مصرف انرژی، ســازمان های دولتی در رعایت الگوی مصرف بهینه 
پیش قدم شده اند.وی تصریح کرد: در این فصل، مهم رعایت دمای مورد تایید و 
تاکید در منازل است؛ زیرا با افزایش برودت هوا، مصرف در بخش خانگی به شدت 
افزایش می یابد، بنابراین تاکید ما بیشتر روی رعایت دمای رفاه در منازل )۱۸ تا 
۲۱ درجه سانتی گراد(، پوشیدن لباس های گرم، محدود کردن فضای گرمایشی 
در منازل و خاموش کردن وســایل گرمایشی زمان ترک منازل و اماکن دولتی 
و اجتماعی اســت و این اقدام های به ظاهر ساده، می تواند از افت فشار یا قطعی 
احتمالی در شبکه پیشــگیری کند.زمانی، بخش زیادی از مصرف گاز را متوجه 
ســاختمان های اداری و نهادهای دولتی و ابالغ این بخش نامه را ناظر بر همین 
موضوع دانست و اظهار داشت: انتظار می رود افزون بر بخش خانگی، سازمان ها، 
نهادها و ارگان های دولتی نیز در این شرایط، در صرفه جویی در مصرف گاز کوشا 
باشــند.وی همچنین با بیان اینکه مقدار تولید ما در فصل زمســتان و تابستان 
مشخص اســت، افزود: خواسته مجموعه همکاران واحد تولید و فرآورش ما این 
اســت که مصرف را بهینه کرده تا بتوانیم عدالتی توزیعی را در سراسر کشور در 
انتهای شــبکه های توزیع گاز، پیاده کنیم.این مسوول در پایان، بار دیگر با بیان 
اینکه بر اساس بررســی های واحد پژوهش شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، 
اجرای فرهنگ مصرف بهینه و طرح مباحث فرهنگی پنج تا ۱۰ درصد در کاهش 
مصرف سوخت موثر است، بیان داشت: فراموش نکنیم با اعمال رفتارهای بهینه و 
کاهش مصرف گاز به ویژه در بخش خانگی- تجاری، بی شک می توانیم فصل سرد 
امسال را نیز با سربلندی پشت سر بگذاریم.به گزارش ایرنا، امسال هوا در مقایسه 
با ســال قبل، ســردتر بوده و از همین رو مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و 
صنایع غیر عمده نسبت به زمان مشــابه پارسال)هفته سوم آبان( روزانه حدود 
۱۰۰ میلیون متر مکعب افزایش را نشــان می دهد.افزایش مصرف گاز آن هم در 
آغاز فصل سرما در حالی اتفاق افتاده که سال گذشته در اوج مصرف)بهمن ماه( 
مصرف گاز بخش خانگی به ۵۶۵ میلیون متر مکعب در روز رســیده بود اما آن 
گونه که مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایارن پیش از این به ایرنا اعالم کرده، 
برای هفتــه آینده می توان مصرف ۶۰۰ میلیون متر مکعبی در بخش خانگی را 
انتظار داشــت.این موضوع که زنگ خطــر افزایش مصرف در بخش خانگی و به 
دنبال آن قطعی گاز نیروگاه ها و صنایع عمده را به صدا درآورده، باعث شد تا وزیر 
نفت با اعالم اینکه ۵۰ درصد از گاز بخش خانگی، توسط ۲۵ درصد از مشترکان 
پرمصرف و بد مصرف سوخت می شود، از اعمال جریمه برای این مشترکان خبر 
دهد.زیرا ادامه روند کنونی مصرف گاز در کشــور، باعث می شود تا در سال های 

۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، میزان تولید و مصرف گاز در کشور برابر شده و ناچار به واردات 
شویم.شــاخص شــدت مصرف انرژی در ایران ۲ برابر متوسط جهان است و بر 
اســاس بررســی های صورت گرفته تنها در بخش خانگی و اداری، معادل ۲ فاز 

پارس جنوبی )۱۱۲میلیون متر مکعب( اتالف گاز اتفاق می افتد.
تعویض بخاری های گازی فرسوده با هدف کاهش مصرف گاز

شــرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران اعالم کرد: تعویض 
بخاری های گازی کم بازده و جایگزینی آنها با بخاری های »هرمتیک هوشمند« 
از عوامــل موثر در کاهش مصرف گاز و تامین ســوخت مورد نیاز نیروگاه ها در 
فصل ســرد سال است.این روزها تامین گاز مورد نیاز نیروگاه ها برای فصل سرد 
ســال به یکی از دغدغه های اصلی صنعت برق تبدیل شــده اســت. گرچه روز 
گذشته »جلیل ســاالری« مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران گفت: به منظور سوخت رســانی مستمر زمستانی، اکنون ۷۰ درصد از 
مخازن ذخیره سازی سوخت مایع نیروگاه ها پُر است اما همچنان تامین سوخت، 
دغدغه ای اصلی برای روزهای ســرد سال اســت.در همین باره شرکت مدیریت 

تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران )توانیر( تعویض بخاری های گازی فرسوده 
با هدف تامین گاز نیروگاه ها را به عنوان راهکاری مطمئن برای جبران کمبود گاز 
نیروگاه ها در زمستان دانسته است.براساس اعالم شرکت توانیر، بخش خانگی و 
تجاری کشور در دی و بهمن ۶۵۰ میلیون متر مکعب از یک میلیارد مترمکعب 
گاز مصرفی روزانه را به خود اختصاص می دهند و این درحالی است که نیروگاه ها 
در این دو مــاه ۸۰ میلیون مترمکعب مصرف روزانه گاز دارند.بخاری های گازی 
کم بازده با فرض اینکه ۷۰ درصد انرژی در ساختمان ها برای گرمایش به مصرف 
می رســد و نیــز ۸۰ درصد گرمایش هم به کمک بخاری تامین می شــود ۳۶۰ 
میلیــون مترمکعب مصرف روزانه گاز را به خــود اختصاص می دهند.با تعویض 
بخاری های گازی قدیمی با بخاری های پربازده هرمتیک، دست کم ۱۸۰ میلیون 
متر مکعب در روز در مصرف گاز خانگی و تجاری صرفه جویی می شود.این میزان 
از کل گاز مورد نیاز نیروگاه ها در روزهای ســرد سال بیشتر است در عین حال 
تعویض بخاری های کم بازده و جایگزینــی آنها با بخاری های پربازده هرمتیک 

هوشمند حدود ۵۰ درصد مصرف گاز کشور را کاهش خواهد داد.

کاهش نرخ تورم نقطه ای خانوارهای کشور

تورم آبان ماه با یک درصد کاهش به ۴۴/۴ درصد رسید

شرکت ملی گاز هشدار داد

زنگ خطر قطع گاز؛ مصرف از تولید پیشی گرفت

 

فراخوان برگزاری مناقصه عمومی
 بصورت یک مرحله ای 

شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربي در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، بارگیری، حمل و تحویل ۴۰۰۰ متر لوله پلی اتیلن تحت فشار 
PN ۱۰ ســایز 500 میلیمتری پروژه ۱۰۶ روســتایی شــهید امینی شهرستان شوط به شــماره فراخوان 2000005390000102 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
 دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اســناد تا ســایر مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس:
www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1400/08/30 می باشد.

مبلغ برآورد اولیه موضوع مناقصه
)ریال(

مدت اجرا 
)ماه(

تضمین شرکت در 
قیمت اسناد صالحیت های مورد نیازمناقصه )ریال(

مناقصه )ریال(

خرید، بارگیری، حمل 
و تحویل ۴۰۰۰ متر لوله 

 PN۱۰ پلی اتیلن تحت فشار
سایز ۵۰۰ میلیمتری پروژه 
۱۰۶ روستایی شهید امینی 

شهرستان شوط

۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰۳۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

تمام تامین کنندگان و 
تولیدکنندگان مجاز – لوله ها 

 FoodGrade دارای استاندارد
از معاونت غذا و دارو

۱،۵۰۰،۰۰۰

محل تامین اعتبار: اعتبارات عمرانی- اسناد خزانه اسالمی و سایر ابزارهای مالی ابالغی
 

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی و مناقصه: تا ساعت 13:00 روز شنبه تاریخ 1400/09/06
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی و مناقصه: تا ساعت 9:00 صبح روز یکشنبه تاریخ 1400/09/21

ارزیابی کیفی مناقصه گران در روز یکشنبه مورخ 1400/09/21 و گشایش پاکات قیمت پیشنهادی مناقصه گرانی که امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نموده اند در ساعت 
9:00 قبل از ظهر مورخ 1400/09/22 خواهد بود.

توجه: الزم بذکر است باتوجه به برگزاری مناقصه به روش فشرده الزم است اسناد و مدارک ارزیابی کیفی در پاکت مجزا از پاکت مناقصه حاوی پاکات الف و ب و ج در 
مواعد مقرر، در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت درج گردیده و پاکت الف )تضمین شرکت در مناقصه( عالوه بر بارگذاری در سامانه مزبور به صورت فیزیکی نیز بایستی 

قبل از آخرین مهلت ارسال پیشنهادها پس از رویت دفتر قراردادها تحویل دبیرخانه گردد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس: ارومیه خیابان ارتش چهار راه مخابرات، صندوق پستی ۳۶۳ شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی دفتر قراردادها و 

تلفن 04431945372 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکزتماس: 021-41934

تاریخ انتشار نوبت اول:1400/08/30 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/02 

شرکت آب و فاضالب آذربایجانغربي )سهامي خاص(

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربي

)نوبت دوم(


