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تهدید خودکفایی بنزین

حــال کــه کشور بــه لطف خــدای متعال با
راه انــدازی سه فاز پاالیشگاه ستاره خلیج
فــارس به تولید روزانــه  105میلیون لیتر
بنزین و درنتیجه به خودکفایی این محصول
رسیده است ،مهم ترین دغدغه حفظ این
خودکفایی اســت؛ چرا که به گفته معاون
وزیـــر و رئــیــس شــرکــت پــاالیــش و پخش
فراورده های نفتی اگر با روند فعلی رشد 7
درصدی در مصرف بنزین پیش برویم ،سال
 1412دچار کسری روزانه  190میلیون
لیتر بنزین می شویم که بــرای رفــع آن یا
نیازمند واردات روزانه  100میلیون دالر
بنزین خواهیم بود یا باید حداقل 57میلیارد
دالر سرمایه گذاری برای احداث پاالیشگاه
و زیرساخت های تولید این کسری داشته
باشیم که هر دوی این گزینه ها به صالح
اقتصاد کشور نیست .درچنین شرایطی
چاره ای جز مصرف بهینه و اصالح الگوی
مصرف وجود نــدارد؛ اما اکنون مهم ترین
پرسش همان است که معاون وزیر نفت در
نشست خبری اخیر خود در پاالیشگاه ستاره
خلیج فارس به مناسبت راه اندازی فاز سوم
پاالیشگاه در پاسخ به پرسش نگارنده مطرح
کرد که درواقــع نوعی نپرداختن به پاسخ
اصلی و طرح یک پرسش به جای پاسخ بود.
علیرضا صادق آبادی درپاسخ به این که چه
هماهنگی با خــودروســازان بــرای کاهش
مصرف در موتورهای بنزین ســوز ایرانی
داشته است ،به وجود کمتر از  20میلیون
دستگاه خــودرو و موتور سیکلت درکشور
اشاره کرد و گفت:در کجای دنیا  20میلیون
دستگاه خودرو و موتور سیکلت روزانه 87
میلیون لیتر بنزین مصرف می کنند؟
درمقام پاسخ به پرسش درستی که از سوی
معاون وزیر نفت مطرح شد ،نیستیم اما طرح
پرسش از سوی مسئوالن به تنهایی دردی را
درمان نمی کند .یک دغدغه و مسئله ای که
آیندهخودکفاییبنزینراتهدیدمیکند،همین
موضوع است ،یعنی تناسب نداشتن احتراق
و مصرف موتور خودروهای ایرانی با بنزین
تولیدی در داخل به طوری که رشد مصرف
بنزینرابهدنبالدارد.اینمسئلهباگذرزمانو
افزودهشدنتعدادخودروهایفرسودهبیشتر
هم می شود و واقعا باید مسئوالن در وزارت
صنعت و نفت به جای نظارهگر بودن در این
زمینه ،فکری اساسی برای رفع آن کنند.اما
معضلقاچاقسوختنیزموضوعدیگریاست
کهخیلیجدیخودکفاییبنزینراتهدیدمی
کندوکاربهجاییرسیدهاستکهچندیپیش
شاهد بودیم فرمانده انتظامی شرق استان
تهران از کشف یک تونل  70متری در حاشیه
تهران برای قاچاق سوخت از لوله های اصلی
انتقال سوخت از پاالیشگاه نفت ری خبرداد.
درهرحالمسئلهبهینهنبودناحتراقبنزیندر
خودروهایداخلیوهمچنینقاچاقسوخت،
تهدیدیاساسیبرایخودکفاییبنزیناست
کهاگرفکریبهحالآننکنند،ایندستاوردبه
فناخواهدرفت.

عضوکمیسیونتلفیقازاحتمالافزایشحقوقیکدستهمهکارمنداندرسال 98خبرداد.بهگزارشفارس،حسننژادبااشاره
بهمباحثیکهدراینبارهدرکمیسیونانجامشدهگفت:درنهایتاحتمالتصویباینپیشنهادکه 20درصدحقوقهابرایهمه
کارمندانوکارکناناضافهشودازهمهبیشتراست،امادرصورتتصویبنهاییآن،مالیاتحقوقبهصورتپلکانیخواهدشد.

رئیس کل بانک مرکزی از راه اندازی سامانه رفع تعهدات ارزی درآینده نزدیک خبر داد:

شاخص

خط ونشان ارزی برای واردکنندگان
رئیس کل بانک مرکزی گفت :حسب
دســتــور رئیس جمهوری و بــه منظور
مقابله با یکی از گلوگاه های فساد و
آسیب در فرایند تجارت خارجی کشور
و براساس اقدامات بانک مرکزی برای
آمــاده ســازی سامانه رفــع تعهد ارزی
واردکنندگان ،این سامانه عملیاتی
میشود .طی هفته های اخیر رئیس
جمهور چند نــوبــت از هــدر رفــت ارز
 4200تومانی و ســوء استفاده از آن
انتقاد ک ــرده بــود.بــه گـــزارش روابــط
عمومی بانک مرکزی ،همتی اظهار
کرد :از آن جا که تخصیص و تأمین ارز
به منظور واردات کاال و خدمات مورد
نیاز کشور انجام می شود ،متاسفانه در
این فرایند در گذشته سوءاستفاده های

زیــادی صورت گرفته است و برخی به
بهانه واردات کاال و خدمات مورد نیاز با
طی فرایندهای قانونی اقدام به دریافت
ارز کرده و متأسفانه پس از دریافت ارز،
متناسب با ارز دریافتی کاال به کشور
واردنکردهاند.بابهکارگیریاینسامانه
تمام بانک ها ،وزارت صمت ،گمرک
و ســازمــان امــور مالیاتی به اطالعات
و عملکرد واردکــنــنــدگــان دسترسی
خواهند داشــت.وی افــزود :از این پس
یکی از شاخص هــای اعتبارسنجی
مشتریان در فرایند واردات و دریافت
خــدمــات بانکی مــوضــوع رفــع تعهد
ارزی واردکنندگان خواهد بود و رفع
نکردن تعهد ارزی واردکننده ،با ارائه
نشدن خدمات ،همراه شده و به مراجع

درخواست  3میلیارد دالری
چین برای توسعه میدان نفتی
یادآوران ایران
در حالی که به تازگی تردیدهایی در خصوص
همراهی چینی ها با کشورمان در برابر تحریم
های آمریکا ایجاد شده است ،وال استریت
ژورنال اعالم کرد که شرکت نفت و گاز چینی
ساینوپک پیشنهادی سه میلیارد دالری برای
توسعه میدان یــادآوران ارائه کرده است .به
گزارش باشگاه خبرنگاران این رسانه نوشت:
طبق گزارش ها ،این شرکت دولتی چینی به
شرکت ملی نفت ایران اعالم کرده است بر
اساس امتیازاتی که آمریکا در زمینه تحریم
های ایــران به چین داده ،خواهان سهمی
از تولیدات این میدان نفتی اســت .بر این
اساس ،چینی ها قصد دارند تا با قراردادی
سه میلیارد دالری میدان نفتی یادآوران واقع
در غرب ایران را توسعه دهند و تولید آن را دو
برابر کنند.

خبر مرتبط

پورابراهیمی :به ازای  3.5میلیارد دالر ارز  4200تومانی ،هیچ کاالیی وارد نشد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :بر اســاس آمــار ،به میزان  3.5میلیارد دالر از منابع ارزی کشور که برای
واردات اختصاص داده شده بود ،کاالیی وارد نشده و چهار هزار و  ۲۰۰پرونده تخلف در این زمینه تشکیل شده است .به
گزارش تسنیم،محمدرضاپورابراهیمیدریکگفتوگویتلویزیونیبابیاناینکهموضوعاتمرتبطباحوزهمنابعومصارف
ارزی در ماه های اخیر به علت سوء مدیریت ،مشکالت متعددی را برای کشور ایجاد کرد ،افزود :بر اساس گزارش ها از ابتدای
امسال تا  27دی ،از کل منابع ارزی که برای واردات کاال تخصیص پیدا کرده بود ،حدود یک چهارم آن با وجود اختصاص
ارز ،کاالیی وارد نشده است .وی با بیان این که بانک مرکزی برای رفع این مشکل ،سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان را
راه اندازی کرده است ،تصریح کرد :این موضوع کمک می کند سقف واردات برای هر بازرگان و فعال اقتصادی تعیین شود.
ذیربط اعالم خواهد شد.از سوی دیگر
واردکنندگان اصیل و واقعی که نقش
مهم و اساسی در تجارت کشور دارند نیز
موردحمایتخاصقرارخواهندگرفت.

همچنینهمتیدرپستیاینستاگرامی
به برخی فضا سازی های داخلی علیه
اقــدامــات بانک مرکزی انتقاد کــرد و
گــفــت:مــردم ج ــوالن ران ــت جــویــان را

اعترافات نوبخت پس ازکپرنشینی درکرمان

نمی توان از طبقه دهم ساختمان در تهران برای کپر نشین ها برنامه ریزی کرد
رئیسسازمانبرنامهدربازدیدازروستایکپرنشین
در جنوب کرمان با اشاره به این که به پرداخت این
یارانه به مردم افتخار می کنم،از برنامه ریزی برای
سفرهای هفتگی و حضور در جمع مردم در مناطق
مختلف کشور خبر داد .به گزارش خبرگزاری های
ایسنا و مهر،نوبخت با اشاره به تعهد دولت مبنی بر
پرداخت یارانه برای تمامی قشرهای محروم گفت:
باتوجه به اعالم فرماندار رودبار مبنی بر وجود چهار
هزار نفر در منطقه که یارانه دریافت نمیکنند مقرر
شداسامیاینافرادبهاستانداریاعالموزمینه
پرداخت یارانه به آنها فراهم شود .وی
اشاره ای هم به شرایط سخت تحریم ها
کرد و با بیان این که صادرات نفت کشور
از  2.4میلیون بشکه در سال قبل به
شدت فاصله گرفته است افزود:
این مشکالت با مدیریت قابل
حل است و از این گردنه عبور
خواهیمکرد .وی افزود:برخی

اوقاتمسئوالنهیچحسیبهمردممحرومندارندو
خود را از جنس مردم نمیدانند و در نتیجه در قبال
پیشرفتمردمآنمناطقخودرامسئولنمیدانند،
ازاینروبهجداعالممیکنمکهعذرچنینمدیرانی
را خواهیم خواست .معاون رئیسجمهور گفت:
براساس برنامهریزی که انجام دادم پنجشنبه و
جمعهها در جمع مردم مناطق مختلفی از کشور
حضور پیدا میکنم تا تدبیری برای برطرف کردن
مشکالت آنها بیندیشم.به گزارش جماران ،وی
در حاشیه این سفر ،از مسئولیت سنگین خود
سخن گفت و اظهار کرد :همواره این پرسش
برای خود بنده بوده است که چطور میتوانم
در تهران و در طبقه دهم ساختمانی بنشینم
و کــوه را نگاه کنم و بــرای ایــن مــردم
کپرنشین مناطق محروم کشور
برنامهریزی کنم؟ بنابراین
تصمیم به حضور در مناطق
محروم گرفتم.

نمیپذیرند.طی روزهای اخیر برخی
فعاالن اقتصادی به اصرار بانک مرکزی
برای ورود ارز صادراتی به کشور انتقاد
کرده بودند.

خبرها از البی پزشکان برای
حذف تصمیمات مالیاتی
کمیسیون تلفیق
در حالی که کمیسیون تلفیق بودجه  98کل
کشور ،دو تصمیم مهم برای پیشگیری از فرار
مالیاتی پزشکان گرفت ،برخی از خبرگزاری
ها از شکل گیری البی هایی برای ملغی کردن
این تصمیمات خبر دادند .گفتنی است طبق
تصمیمات هفته قبل کمیسیون تلفیق ،اوال
پزشکان موظف به نصب کــارت خــوان شدند
تا درآمدهایشان شفاف شود و ثانیا موظف به
پرداخت  10درصــد از درآمــد خــود به عنوان
مالیات علی الحساب شــدنــد .امــا فــارس از
شکلگیری البی هایی در مقابله با این تصمیم
خبردادونوشت:اخباررسیدهحاکیازآناست
که البی پزشکان فعال شده است و در همین
زمینه،جلساتیبابرخیازاعضایهیئترئیسه
مجلسوهیئترئیسهکمیسیونتلفیقمجلس
برگزارکردهاندتااینمصوباتحذفشود.

دومین افزایش قیمت خودروهای سایپا درکمترازیک هفته

سایپا درمسیرگرانی ترمز برید!
 22دی ماه بود که خودروسازی سایپا نرخ جدید
محصوالت خود برای تعهدات قبل از دی را اعالم
کرد که بر اساس آن ،قیمت خودروهای تولیدی
این شرکت شامل خانواده پراید ،خانواده تیبا

پراید SE 131
پراید SE 132
پراید SE 111
پراید SE 151
تیبا SX
تیبا  SXدوگانه گازسوز
تیبا  2رینگ فوالدی
ساینا رینگ فوالدی

و نیز ساینا دنده ای حدود  30درصد افزایش
یافت .با این حــال ،این شرکت ،مجدد قیمت
این محصوالت را افزایش داد .بر این اساس
قیمت جدید تولیدات پراید بین  33میلیون و

 700هزار تا  36میلیون تومان ،تیبا یک 39
میلیون و  425هزار تومان ،تیبا یک دوگانه 44
میلیون و  175هزار تومان ،تیبا  2رینگ فوالدی
 42میلیون و  275هزار تومان و ساینا رینگ

قــیــمــت هـــا قبل دورنخستافزایش دور دوم افزایش درصـــد افــزایــش
در کل  2مرحله
قیمت ( 28دی)
قیمت ( 22دی)
از افزایش

۲۲,۷۰۹,۰۰۰
۲۲,۱۲۲,۰۰۰
۲۲,۴۹۲,۰۰۰
۲۳,۴۰۰,۰۰۰
۲۷,۵۰۷,۰۰۰
۲۹,۰۰۷,۰۰۰
۳۰,۱۲۱,۰۰۰
۳۰,۶۴۳,۰۰۰

۲۹,۵۲۵,۰۰۰
۲۸,۷۶۵,۰۰۰
۲۹,۲۴۵,۰۰۰
۳۰,۴۲۵,۰۰۰
۳۵,۷۶۵,۰۰۰
۳۷,۷۱۵,۰۰۰
۳۹,۱۶۵,۰۰۰
۳۹,۸۴۰,۰۰۰

۳۳,۷۲۵,۰۰۰
۳۴,۲۰۰,۰۰۰
۳۶,۱۰۰,۰۰۰
۳۴,۲۰۰,۰۰۰
۳۹,۴۲۵,۰۰۰
۴۴,۱۷۵,۰۰۰
۴۲,۲۷۵,۰۰۰
۴۴,۱۷۵,۰۰۰

48.5
54.6
60.5
46.2
43.3
52.3
40.4
44.2

قیمت بازار

۳۵,۱۰۰,۰۰۰
۳۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۷,۸۰۰,۰۰۰
۳۵,۳۰۰,۰۰۰
۳۹,۷۰۰,۰۰۰
۴۵,۷۰۰,۰۰۰
۴۳,۶۰۰,۰۰۰
۴۶,۵۰۰,۰۰۰

درصد تفاوت نرخ
بازار با نرخ جدید

4.08
6.73
4.71
3.22
0.70
3.45
3.13
5.26

فوالدی  44میلیون و  175هزار تومان تعیین
شده است .بر این اساس ،مشاهده می شود که
در مدت کمتر از یک هفته ،قیمت محصوالت
خانواده پراید بین  10میلیون و  800هزار تا
 13میلیون و  608هزار تومان تغییر پیدا کرده
است که حدود  46تا  60درصد افزایش را نشان
می دهد .کل خانواده تیبا و تیبا  2بین  12تا 15
میلیون تومان و حــدود  40تا  52درصــد رشد
قیمت داشته اند .ساینا دنده ای رینگ فوالدی
نیز با افزایش قیمت  44درصدی مواجه شده
اســت .ایــن افــزایــش قیمت در حالی اســت که
در برخی خــودروهــا مانند پراید  ،131پراید
 ،151تیبا و تیبا  2رینگ فــوالدی ،اختالف
قیمت رسمی و ب ــازار خ ــودرو بــه کمتر از یک
میلیون و  500هزار تومان رسیده است.

عقب افتادگی ایران از
صادرکنندگان برتر کاال به عراق
اگــر چه ایــران دارای مزیت هــای زیاد
جــغــرافــیــایــی ،اجــتــمــاعــی ،تــاریــخــی و
اقتصادی برای بهبود روابط اقتصادی
و صــادرات به عراق است ،اما طی 10
سال گذشته نتوانسته است آن طور که
باید در توسعه صادرات به عراق موفق
باشد .طبق آمــارهــای ســال ،2018
ایران چهارمین کشور صادرکننده کاال
به عراق بوده است .با این حال ،از نظر
رشد صادرات در  10سال گذشته رده
پنجم را داراست .بر اساس این آمارها،
صــادرات چین به عــراق  538درصد،
امارات  300درصد و کره جنوبی 275
درصد رشد کرده است .صادرات ایران
بــه عــراق در ایــن مــدت نیز تنها 129
درصد بوده است .پیش بینی می شود
ص ــادرات ایــران به عــراق ظرفیت 20
میلیارد دالری را داشته باشد.
(آمار :تسنیم)

...

بازار خبر
ابالغ رشد  25درصدی هزینه
انشعاب برق
فارس  -معاون خدمات مشترکین شرکت
توزیع برق تهران با بیان این که افزایش
هزینه تأمین برق از سوی وزارت نیرو ابالغ
شــده اســت ،گفت :هزینه انشعاب برق
در تهران  25.8درصــد افــزایــش یافته و
به دو میلیون و  766هــزار تومان رسیده
است .دو هفته پیش نرخ های جدید هزینه
انشعاب برق منتشر شد که بر این اساس،
هزینه انشعاب برق در مشهد با افزایش
 22درصــدی به دو میلیون و  680هزار
تومان رسید.

پیش بینی پایین ترین رشد
اقتصادی چین در  ٢٩سال اخیر
مهر  -امسال با ضعف تقاضای داخلی و
صــادراتــی که با تعرفههای آمریکا آسیب
دیدهاند ،انتظار میرود رشد اقتصادی چین
کندتر شود.
طــبــق مــیــانــگــیــن پــی ـشبــیــن ـیهــای ۸۵
اقــتــصــاددانــی کــه در نظرسنجی رویترز
شرکت کــرده بودند ،انتظار م ـیرود رشد
اقتصادی چین ،امسال به  6.3درصد برسد
که ایــن ضعیفترین رشــد اقتصادی این
کشور در  ۲۹سال گذشته است.

