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توافق گازی ایران و ترکمنستان

شاخص
کارکرد ضد تحریمی برق ارزان
ایران

بلومبرگ در گزارشی مقایسه قیمت برق در
ایران و اروپا را مورد توجه قرار داده و با ذکر
این نکته که قیمت برق در ایــران  ۳درصد
قیمت این محصول در اروپاست نوشته است:
برق ارزان به مدد ذخایر نفت و گاز ایران به
اقتصاد ایــن کشور کمک کــرده اســت تا در
برابر تحریمهای آمریکا مقاومت کند .با وجود
تحت تحریم قرار گرفتن اقتصاد ایران طی
سه سال گذشته ،صنایع وابسته به برق و گاز
در این کشور از جمله فوالد توسعه یافتهاند.
طبق این گــزارش ،قیمت برق در ایــران هم
اینک به طور متوسط  12.45یورو (14.65
دالر) است .رقمی که حدود  40برابر کمتر
از متوسط روزانــه قیمت برق در انگلیس و
کمتر از  10درصــد قیمت آن در آلمان به
شمار می رود .به گزارش خراسان ،اگرچه
برق ارزان به مدد یارانه های هنگفت پنهان
انرژی منجر به ارزان نگه داشته شدن تولید
در کشور ما شده ،اما در بخش مصرف و به
خصوص مصرف خانگی ،بی تدبیری برای
کنترل مصرف خارج از ضابطه برق با ابزار
تعرفه ها ،موجب تداوم اتالف انرژی در این
بخششدهاست.درنمودار،روندتغییرقیمت
برق به ازای هر مگاوات ساعت در حدود یک
ماه گذشته در ایــران با رنگ سفید ،آلمان،
رنگ آبی و انگلستان با رنگ قرمز نشان داده
شده است( .منبع :با اقتباس از گزارش های
خبرگزاری تسنیم در  26شهریور )1400

بازار خبر

چگونگی خرید برنج از بورس کاال
تسنیم  -قیمت هر کیلوگرم برنج در بورس به
صورت سورت نشده و دارای شکستگی  ۴۰هزار
و  ۵۰۰تومان خرید و فروش شد که بعد از سورت
قیمت آن حدود  ۴۵هزار تومان خواهد بود .بر
اساس اعالم بورس کاال ،همه افــراد دارای کد
سهامداری میتوانند از این نماد اقدام به خرید
برنج کنند .برنجی که در بورس عرضه می شود
رقم طارم و در کیسه های  70تا  80کیلویی در
انبارهای معرفی شده توسط بورس کاال تحویل
می شود .معامالت به صورت کیلوگرم است و
هر فردی میتواند حداقل یک کیلوگرم برنج را
خریداری کند اما اگر کسی بخواهد برنج را از انبار
تحویل بگیرد باید حداقل  100کیلوگرم برنج را
خریداری کرده باشد تا بتواند درخواست ترخیص
کاال را اعالم و برنج خود را دریافت کند.

افزایش واردات گاز چین همزمان
با کاهش واردات نفت
فارس  -آمارهای رسمی چین نشان میدهد،
ایــن کشور واردات نفت خــام خــود را کاهش
م ـیدهــد و واردات گــاز طبیعی را جایگزین
میکند .از آغاز سال  2021واردات نفت خام
چین  5.7درصد کاهش یافته اما واردات گاز
طبیعی بیش از  20درصد رشد کرده است.

رسوب کاال در گمرک یکی از
شگردهای متخلفان است
مهر  -رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از
برخی ابعاد رسوب کاال در گمرک پرده برداشت و
این موضوع را یکی از شگردهای قاچاقچیان برای
واردات بیرویه دانست .محمدرضا پورابراهیمی
در برنامهای تلویزیونی با موضوع بررسی پرونده
واردات لوازم خانگی خارجی و لزوم حمایت از
تولید داخلی گفت :متأسفانه یکی از شگردهای
متخلفان برای واردات کاالهای مختلف به ویژه
کاالهای ممنوعه ،واردات کاال و نگه داشتن آن
در گمرک است .بعد از طریق ایجاد جو روانی که
برای این کاالها هزینه پرداخت شده و باید در هر
صورت وارد کشور شود و مورد استفاده قرار گیرد
بعض ًا متوسل به برخی دستگا هها و مسئوالن
میشوند که بــرای ایــن کاالها ،سرمایه کشور
صرف شده و چون وارد شده است و امکان مرجوع
کردن آن هم نیست ،پس باید ترخیص شود.

هر عدد تخم مرغ ۱۷۰۰ ،تومان
تسنیم  -در طول ۱۵روز اخیر روند افزایش قیمت
تخم مرغ با سرعت بیشتری انجام شده و تخم مرغ از
 ۱۳۵۰به  ۱۷۰۰تومان رسیده است .هم اکنون
هرکارتنتخممرغاز 285هزارتومانبه 300هزار
تومانرسیدهاست.البتهفعاالنبازارمعتقدندهنوز
کارخانجات دالیل این افزایش قیمت ها را مطرح
نکرده اند اما در طول  15روز اخیر روند افزایش
قیمتتخممرغباسرعتبیشتریانجامشدهاست.

گزارش خبری

روسای جمهور ایران و ترکمنستان درباره حل مسئله گاز توافق کردند تا بخشی از کمبود گاز زمستان جبران شود
نمیشود که باید آن را از محل سوخت مایع
(گازوئیل و مازوت) تامین کرد.

در شرایطی که خطر کسری  200میلیون متر
مکعب گاز در زمستان امسال ،امکان تامین
گاز خانگی و گاز نیروگاه ها و به تبع آن تامین
برق را با چالش مواجه کــرده اســت ،روسای
جمهور ایران و ترکمنستان در حاشیه اجالس
شانگهای به توافق گازی دست یافتند.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم والمسلمین
ســیــد ابــراهــیــم رئــیــســی ،رئــیــس جمهور
کشورمان ،دیــروز جمعه و در دومین روز از
سفر به تاجیکستان ،در دیدار «قربانقلی بردی
محمداف» رئیس جمهور ترکمنستان اظهار
کرد :تبادل انرژی و افزایش حجم مبادالت و
ترانزیت کاال بین دو کشور از جمله زمینه های
مستعد بــرای تقویت همکاری هــای ایــران و
ترکمنستان است.آن گونه که این خبرگزاری
اعــام کــرده اســت« :در ایــن دیــدار دو رئیس
جمهور درباره حل مسئله گاز با یکدیگر توافق
کردند ».هرچند هیچ جزئیاتی از این توافق
اعــام نشده اســت امــا هفته گذشته ،جواد
اوجــی ،وزیر نفت ،در نخستین سفر خارجی
خود به ترکمنستان رفته بود تا دربــاره خرید
مجدد گاز از این کشور گفت و گو کند.

▪قهر گازی ترکمنستان در زمستان 95

▪واردات از ترکمنستان ،یک پنجم کسری
گاز را جبران می کند

گــزارش ها حاکی از ایــن اســت که زمستان
امسال با کسری  200میلیون متر مکعب گاز
در روز مواجه خواهیم بود .طی روزهای اخیر،
مهم ترین اظهارنظرها و پیگیری های وزیر
جدید نفت به معضل کمبود گاز و تامین سوخت
زمستانی نیروگاه ها اختصاص داشت .چند
روز قبل جواد اوجی گفته بود که پیشبینی
ن با کسری 200
میشود در ماه های دی و بهم 

اقساط  6تا  8.7میلیونی وام جدید مسکن با اوراق
بهترتیب 5.3،6.7و 4میلیونتومانبهمدت
 12سالقسطبدهند.ازسویدیگردرصورت
استفاده از سقف تسهیالت جعاله ،به اقساط
وامآنهادرپنجسالنخست،حدود 2میلیون
توماناضافهمیشود.غیرازاینموارد،هزینه
خریداوراقنیزقابلتوجهاست.اینرقمبرای
دریافت وام در سه منطقه یاد شده به ترتیب
حدود 39،48و 29میلیونتوماناستکهبه
آنهزینهاوراقوامجعالهبهمیزان 9.7میلیون
تومان نیز اضافه خواهد شد .جزئیات بیشتر
در خصوص وام زوجین در جــدول زیر آمده
است:شایان ذکر است در حالت انفرادی،
مبلغ وام با اوراق حق تقدم ،اقساط ،تعداد
اوراقالزمونیزهزینهاوراقواممسکن(غیراز
وامجعاله)نسبتبهارقامیادشدهدرجدولبه
میزانیکدومخواهدبود.

چهارشنبه هفته گذشته بود که بانک مرکزی
افزایش سقفهای تسهیالت ساخت و خرید
مسکن،ازمحلاوراقگواهیحقتقدماستفاده
ازتسهیالتمسکنرابهبانکمسکنابالغکرد.
بر این اساس ،این وام برای تهران ،مراکز استان
ها و شهرهای بــاالی  200هــزار نفر جمعیت
دو برابر شد و برای زوجین به ترتیب به ،400
 320و 240میلیونتومانافزایشیافت.طبق
این ابالغیه همچنین سقف تسهیالت جعاله
مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده
از تسهیالت مسکن نیز از  40به  80میلیون
تومان افزایش یافت .با این اوصــاف ،محاسبه
جزئیات این وام برای زوجین حاکی از این است
که زوج ها برای استفاده از سقف این تسهیالت
بایددرتهران،مراکزاستانها(وشهرهایباالی
 200هزارنفرجمعیت)وهمچنینسایرشهرها
جزئیات وام (ارقام به میلیون تومان)

جزئیات سقف
وام
وام
زوجین
۴۰۰
تهران
شهرهای ۳۲۰
باالی
200
هزار نفر
۲۴۰
سایر
شهرها

شرایط
نرخ سود
17.5
درصد؛
بازپرداخت
 12ساله

جزئیات اوراق الزم (ارقام
هزینه کل به میلیون تومان)

تعداد
اوراق

اقساط

کل
بازپرداخت

۶.۷
۵.۳

۹۵۹.۳
۷۶۷.۴

۸۰۰
۶۴۰

۴.۰

۵۷۵.۶

۴۸۰

مسکن در شمال تهران  5برابر گران تر از ترکیه
قیمت خانه در باالی شهر تهران به قدری باال رفته که هم اکنون به
حدودچهارتاپنجبرابرترکیهرسیدهاست.واسطههایملکیازانتقال
تقاضای سفتهبازی از تهران به استانبول ،آنتالیا و ازمیر در ترکیه خبر
میدهند .ایرانیها هم اکنون بعد از عراقیها دومین گروه خریداران
مسکن در ترکیه هستند.به گزارش ایسنا ،قیمت خانه در ترکیه به
پول ایران از  ۵۰۰میلیون تومان شروع می شود و تا  ۳میلیارد تومان
میرسد؛ در حالی که برای خرید یک آپارتمان ۵۰متری در ارزان ترین
منطقه تهران به طور میانگین باید  ۷۲۰میلیون تومان هزینه کرد .با
توجهبهبرآوردهاقیمتمسکندرشمالتهرانتقریباچهارتاپنج برابر
یک منطقه خوب و حدود  ۱۰تا  ۱۲برابر یک منطقه معمولی در ترکیه
است .به این ترتیب طی دو سال گذشته هر روز بر تعداد سفتهبازانی
که شمال تهران را به مقصد ترکیه ترک کردهاند اضافه شده است.

قیمت هر هزینه
کل
برگ
اوراق
۴۸.۴
قیمت
اوراق
۳۸.۷
 60هزار
و 473
تومان
است
29

میلیون متر مکعب گاز در روز مواجه شویم .روز
گذشته همچنین رجبی مشهدی ،سخنگوی
صنعت برق نیز به این معضل اشاره کرده و در
تشریح توافق های صورت گرفته بین وزارتخانه
های نیرو و نفت به منظور تامین سوخت در
فصل زمستان گفت :وزارت نفت قول تامین
 110میلیون متر مکعب گاز در روز معادل 48
درصد از نیاز نیروگاههای کشور را داده است
و بین  110تا  120میلیون متر مکعب گاز
مورد نیاز روزانه نیروگاه در فصل سرد تامین

بــه گـــزارش مهر ،تــا قبل از ســال  ۹۵یکی از
اصــلــی تــریــن شــرکــای گـــازی ایـــــران ،کشور
ترکمنستانبود.براساسقرارداد ۲۵سالهایکه
درسال ۱۹۹۷میالدیمیانایرانوترکمنستان
امضا شده است این کشور باید سالیانه بین ۸
تا  ۱۰میلیارد متر مکعب گــاز به ایــران صادر
میکرد .این قرارداد در سختترین تحریمها هم
ادامه داشت و به طور مثال در اوایل دهه  90که
تحریمهایایرانشدتگرفتاینکشوربهقیمت
تبادل مستقیم طال هم که شده مبادالت گازی
خود را استمرار بخشید .با وجود این در سال۹۵
برسرتسویهحسابهایمالیاختالفاتدوکشور
باال گرفت و با وجود سفر مدیر عامل وقت شرکت
گاز،وارداتگازازترکمنستانمتوقفشد وطرف
ترکمنباشکایتازایراندردادگاه ICCخواستار
تسویهحسابهایپیشینشدکهایندادگاههم
با صدور رأیی مبنی بر جریمه دو میلیارد دالری
کشوربهضررایرانتمامشد.

آب شدن  40تا  90درصدی قدرت خرید یارانه ها
جدول کاهش ارزش یارانه معیشتی

بعد
خانوار

یارانه نقدی

ارزش کنونی
یارانه

 1نفره

۵۵,۰۰۰

۳۲,۵۵۶

۹۳,۵۰۰

 2نفره

۱۰۳,۰۰۰

۶۰,۹۶۹

۱۷۵,۱۰۰

 3نفره

۱۳۸,۰۰۰

۸۱,۶۸۷

 4نفره

۱۷۲,۰۰۰

۱۰۱,۸۱۳

۲۹۲,۴۰۰

 5نفره

۲۰۵,۰۰۰

۱۲۱,۳۴۷

۳۴۸,۵۰۰

بررسـی ها نشـان مـی دهد کـه از زمـان آغاز
دو یارانـه نقـدی و معیشـتی تاکنـون ،قدرت
خریـد یارانـه نقـدی  89درصـد و قـدرت
خریـد یارانـه معیشـتی  40درصـد کاهـش
یافته اسـت .بر این اسـاس ،اگر فـرض کنیم
کـه قـدرت خریـد ایـن یارانـه هـا بـرای یـک
خانـوار تک نفـره مـی خواسـت ثابـت بماند،
بایـد مبلـغ آن بـه ترتیـب بـه جـای  45هـزار
تومـان کنونـی  418هـزار تومـان و بـه جای
 55هـزار تومـان 92 ،هـزار تومـان باشـد.
بـه گـزارش اقتصادنیـوز ،در آذر سـال 89
پرداخت یارانه به حسـاب مـردم کلید خورد
و از آن سـال تاکنـون بـه حسـاب هر شـخص
 45هـزار تومان با عنوان کمـک نقدی واریز
می شـود .با این حـال ،داده هـای مرکز آمار
نشـان مـی دهـد کـه در آغـاز پرداخـت یارانه
هـا شـاخص قیمـت مصـرف کننـده برابـر بـا
 35.224بوده که به مرور و با رشـد مستمر

دلیل وزیر صمت برای زیان انباشته
 ۸۰هزار میلیارد تومانی خودروسازان
وزیر صنعت ،معدن و تجارت زیان انباشته  ۸۰هزار میلیارد تومانی در دو
خودروسازیبزرگکشوررانتیجهآمیختگیکسبوکارباحاکمیتدانست.
به گزارش ایسنا ،سیدرضا فاطمیامین با تاکید بر ضرورت تفکیک کسب و
کار از حکمرانی ،آمیختگی این دو را یک آفت در سازوکار دولتی توصیف
کرد و افــزود :این آمیختگی موجب شده است که برخی وزارتخانهها هم
حکمرانی و هم بنگاهداری کنند که هم به ضرر بنگاه و هم بخش حاکمیت
است.به گفته این مقام مسئول ،زیان انباشته  ۸۰هزار میلیارد تومانی در
دو خودروسازی بزرگ کشور نتیجه این آمیختگی است و در همین خصوص
ستاد راهبردی شرکتها و موسسات غیرحاکمیتی به ریاست دستیار ویژه
وزیر صنعت ،معدن و تجارت تشکیل خواهد شد و امور مربوط به ماموریت
حاکمیتی شرکتهای مذکور در زیر مجموعه این ستاد قرار خواهد گرفت.

درصد کاهش
قدرت خرید

40/81

رقم یارانه با فرض
حفظ قدرت خرید اولیه

۲۳۴,۶۰۰

قیمـت هـا ایـن متغیـر در تیـر  1400تقریبـا
 9.3برابـر شـده و بـه  327.4رسـیده اسـت.
بنابراین محاسـبات ارزش پول بـا دخالت نرخ
تـورم پـس از  11سـال نشـان مـی دهـد ارزش
یارانـه  45هـزار تومانـی فعلـی کـه در مـاه اول
تابسـتان به حسـاب خانوارهای تک نفره واریز
شـده به پول آن موقـع (یعنی سـال  )89تقریبا
 4هزار و  840تومان اسـت .از سوی دیگر این
محاسـبات را بـرای یارانـه معیشـتی کـه از آذر
 98پرداخت آن آغاز شده می توان داشت .در
ایـن مـدت ،شـاخص قیمت مصـرف کننـده که
آن زمان رقم  193.8بوده ،تا تیر امسـال 1.7
برابـر شـده اسـت .بنابرایـن محاسـبات تورمی
نشـان مـی دهـد کـه یارانـه معیشـتی دریافتی
توسـط یـک خانـوار تـک نفـره بـه میـزان 55
هزار تومـان در تیر امسـال ،معادل بـا  32هزار
و  556تومـان در سـال  98بـوده و تنها 59.2
درصـد ارزش ایـن رقـم در آن سـال را دارد.

مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی
اعالم کرد:

 3اهرم آسیب پذیری اقتصاد
افغانستان در دوره طالبان

بردبار -مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران در
گزارشی سه اهرم آسیب پذیری اقتصاد افغانستان
در دوره طالبان را بررسی کرد.به گزارش خراسان،
دراینگزارشآمدهاست:درهفتههایاخیرایاالت
متحدهباخروجازافغانستانکهبهمعنایپایانتکیه
بر قدرت نظامی است ،به طور فزاینده بر اهرم های
اقتصادی برای کنترل رفتار طالبان و اثرگذاری
بر آن متمرکز می شود .از  9میلیارد دالر ذخایر
ارزی دولت افغانستان  7میلیارد دالر آن در آمریکا
نگهداری می شود.در این گزارش با اشاره به این
که این ارقام به خوبی نشان دهنده توان ایاالت
متحده برای تأثیرگذاری بر رفتار اقتصادی طالبان
است،آمدهاست:پسازسقوطکابلایاالتمتحده
دسترسیطالبانبهاینمنابعمالیرامسدودکرده
و اعالم داشته است که هم اکنون تصمیمی برای
گشایش،جزارائهمجوزهایمحدودوبشردوستانه
ندارد .البته اقدام ایاالت متحده با مخالفت گروه
های حقوق بشری و نیز روسیه مواجه شده است.
روسیهاستداللمیکندکهمنزویکردنطالبانو
دسترسی نداشتنآنانبهمنابعمالیاحتما ًالباعث
می شود به تجارت مواد مخدر یا قاچاق اسلحه روی
بیاورند که برای جامعه بینالمللی تبعات منفی
خواهد داشت.مسئله وابستگی شدید افغانستان
به اقتصاد جهانی و واردات دیگر موضوعی است
که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.
بر این اساس در سال  2019حجم واردات کاالیی
افغانستان  6,8میلیارد دالر بــوده اســت .زغال
سنگ ،گندم و نفت در صدر کاالهای وارداتــی
افغانستان بودند .افــزون بر ایــن 70 ،درصــد از
نیروی برق افغانستان از طریق واردات تأمین می
شود و سالیانه هزینه ای حدود  270میلیون دالر
را در بر دارد.ایــن گزارش میافزاید :اهرم دیگر
آمریکا در برابر طالبان ،موقعیت ویژه این کشور
در میان ارائه دهندگان کمک های بین المللی
به افغانستان است.تحریم های ایــاالت متحده
عم ً
ال مانع کمک های بشردوستانه به افغانستان
میشود .از همین رو ایــن کشور در هفته های
اخیر مجوزهای محدودی برای ارائه کمک های
بشردوستانه به افغانستان صادر کرده است .پیش
ازسقوطکابلوبرآمدنطالبان،افغانستانسالیانه
 5,8میلیارد دالر کمک دریافت می کــرد .این
میزان کمک  43درصد تولید ناخالص داخلی این
کشور را تشکیل می دهد 75.درصد از هزینه های
عمومی این کشور از طریق کمک ها تأمین می شد
و 50درصد بودجه این کشور وابسته به کمک های
بین المللی بود .مهم تر آن که  90درصد از هزینه
های نیروهای نظامی و امنیتی این کشور از طریق
کمکهایبینالمللیتأمینمیشد.طالبانبرای
برقراری ثبات در کشور جنگزده و مستعد تنش،
نیازمندارتشیکارآمداست.چنینارتشینیازمند
منابع مالی عظیم است که از درون افغانستان قابل
تأمیننیست.

