اقتصاد

۱۴
شاخص

کدام کشاورزان ،امسال
نقره داغ شدند؟
در حالی که امسال قیمت بیشتر کاالها و
هزینه های تولید نسبت به سال قبل حدود
دو برابر شده است ،نگاهی به متوسط قیمت
برخی محصوالت کشاورزی تولید  98نسبت
بــه  97نشان مــی دهــد کــه نــرخ فــروش این
محصوالت توسط کــشــاورزان ،نه تنها رشد
نکرده بلکه کاهش هم یافته است .هندوانه،
گوجه فرنگی ،گیالس و سیب درختی از این
جمله اند .برخی محصوالت هم رشد اندک و
برخی دیگر مثل سیب زمینی و جو رشد قابل
توجهی داشتند .گفتنی است ،طبق گزارش
مرکز آمار امسال هزینه های کشاورزی مثل
شخم زنی ،دیسکزنی و دستمزد نیروی کار
بین  20تا  60درصد رشد کرده است.

در حاشیه دولت

همتی:ذخایراسکناسخارجیما
بهترازقبلشدهاست
هادی محمدی – عبدالناصر همتی رئیس کل
بانک مرکزی در روزهایی که ارز بعد از یک افزایش
سه روزه دچــار کاهش مجدد شــده و به کانال
11هزار تومان نزدیک می شود با حضور در جمع
خبرنگاران حوزه دولت گفت :بانک مرکزی بر
بازار مسلط است و از نظر ذخایر اسکناسی و ارزی
شرایط ما نسبت به قبل بهتر شده است؛ بنابراین
خواهش میکنم اجازه دهند همین روال طبیعی
که در بازار ارز داریم و ثباتی که ایجاد شده ادامه
یابد و این روند کاهشی تورم که در ماههای گذشته
داشتیم ،در آینده نیز ادامه پیدا کند.

مذاکرهباروسیهبرایدریافتوام
 ۵میلیارددالریازروسیه
اما برخالف سایر وزرای اقتصادی که در راستای
حواشی بنزین سخن گفتند ،رضا اردکانیان از
حضورش در حاشیه نشست دولــت بــرای ارائــه
چند خبر از همکاری های بین المللی وزارت نیرو
استفاده کرد و دربــاره سفر هیئت اقتصادی به
کشور روسیه گفت :این وام در مجلس ما به تصویب
رسیده و قرار است برای عملیاتی کردن دو پروژه
مهم نیروگاه  ۱۴۰۰واتی هرمزگان به ارزش 2.1
میلیارد و تکمیل راه آهن اینچه برون-گرمسار
با حدود یک میلیارد دالر سرمایه گذاری صرف
شود.وی با بیان این که برخی از قراردادها امضا
شده و برای بقیه این پنج میلیارددالر خوشبختانه
پروژ ههای پیشنهادی به تصویب رسید ،افزود:
این پروژ هها عبارتند از :اضافه کــردن دو هزار
واگن مترو به سیستم حمل و نقل شهری ،تکمیل
راه آهن زاهدان  -بیرجند ،توسعه نیروگاه برق
آبی گتوند که قرار از  ۱۰۰۰مگاوات به ۱۶۴۰
مگاوات برسد و بازتوانی نیروگاه رامین اهواز.

ربیعی:طرححمایتمعیشتیدر
قانونبودجهمیآید
علیربیعیسخنگویدولتکهاینروزهاوبرخالف
ایاممنتهیبهافزایشقیمتبنزینبسیارفعالشده
و پاسخ گوی ســواالت و ابهامات بنزینی در رسانه
هاست،روزگذشتهنیزازفرصتحضورخبرنگاران
در حاشیه نشست هیئت دولت استفاده کرد و در
جمعآنهاباتاکیدبراینکهطرحمعیشتی«تا»ندارد
واینطرحادامهخواهدیافت،گفت:اینطرحاکنون
قانون برنامه ششم و مصوبه دولت و برای اجماع
عمومی هم مصوبه ســران قوا را دارد و در قوانین
بودجهساالنههمپایدارخواهدشد.

وزیرصمت:دولتیها بههیچوجهتا
پایانسالحقگرانکردنندارند
در ادامه بحث های بنزینی اعضای دولت در حاشیه
جلسهروزگذشتهکابینه،رضارحمانیوزیرصنعت،
معدن و تجارت نیز با اشــاره به اقــدامــات وزارت
صمت در زمینه نظارت بر بازار برای جلوگیری از
افزایش قیمتها در پی افزایش نرخ بنزین اظهار
کرد :در برخی کاالها و خدمات مثل حمل و نقل
تاثیرات واقعی را هم داریم که بحث جدایی دارد،
اما بیشترین تالش ما این است که به دلیل مباحث
روانیبهشکلسوءاستفادهایگرانیصورتنگیرد
و گرنه در برخی جاها ممکن است این تصمیم
درصد پایینی روی برخی قیمتها تاثیرگذار باشد
ضمن این که طبق دستور رئیسجمهوری ،دولت
و دستگاههای دولتی به هیچ وجه تا پایان سال حق
گران کردن هیچ کاال و خدماتی را ندارند.

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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نیمیازظرفیتسی.ان.جیکشورخالیاست

درحالیکهظرفیتنصبشدهCNG
در کشور  40میلیون مترمکعب در
روز اســت و با وجــود گرانی بنزین،
مصرف گاز فشرده در کشور فقط دو
میلیون لیتر در روز افزایش یافته و به
 21میلیون لیتر رسیده است طبق
پیشبینیهادرنهایتدومیلیونلیتر
دیگر هم رشد خواهد کرد که باز هم
به معنی بدون استفاده ماندن حدود
نیمی از ظرفیت گاز کشور است .این
درحالیاستکهکشورترکیهباتعداد
خودروهای مشابه و با توسعه سوخت
های جایگزین ،یک دهم ایران بنزین
مصرف می کند .در این زمینه ،مدیر
طرح سیانجی شرکت ملی پخش
فراوردههای نفتی از افزایش روزانه دو
میلیونمترمکعبیمصرفسیانجی
در کشور همزمان بــا اجـــرای طرح
مدیریت مصرف سوخت خبر داد .به
گزارش مهر ،حسنقلیپوربااشارهبه
این که خودروهای دوگانهسوز اکنون
امکاناستفادهازسهمیهبنزینخودرا
همدارند،افزود:پیشبینیماایناست
کهبااتمامسهمیهبنزینماهانه،مقدار
مصرفسیانجیدرکشور،حدوددو
میلیونمترمکعبدیگرافزایشیابد.

▪جزئیات گازسوزکردنخودرو

در همین حـــال ،رئــیــس اتحادیه
سوختهای جایگزین با اشــاره به
دریافت روزانه  ۳۰هزار تقاضا برای
گازسوز کــردن خودروها با اجرای
طــرح سهمیه بندی بنزین گفت:
متقاضیان بـــرای گــازســوز کــردن
خودروها میتوانند به سامانه جامع
اطالعات خــودروهــای دوگانهسوز
( )irngv.irمراجعه و از طریق زبانه
تبدیل خ ــودروه ــا ،بـــرای ثبتنام
تبدیل خــودروی خود اقــدام کنند.
بــه گــزارش مــهــر ،علی محمودیان
افــزود :در مــدت یک هفته از طرف
این اتحادیه پیامکی برای متقاضیان
ارسال میشود و این افراد میتوانند
از طــریــق مــراجــعــه ب ــه ســامــانــه،
نزدیکترین مرکز مجاز بــه محل
سکونت خود را برای تبدیل انتخاب
و مراجعه کنند .ایــن مقام مسئول
هزینه تبدیل خودروها به دوگانهسوز
را بسته به کیفیت کیت ،نوع خودرو و
سایز مخزن بهصورت میانگین 2/5
تا  4/5میلیون تومان اعالم کرد و
اطمینان خاطر داد :این رقم ثابت
است و به هیچ وجه در روزهای آینده

شاهد افــزایــش قیمت تجهیزات و
هزینه نصب نخواهیم بود.
▪ترک ها با جمعیت برابر ،یک دهم
ایرانبنزینمصرفمیکنند!

بــا افــزایــش قیمت بنزین در صــورت
اجرای سیاست های درست قیمتی
و زیرساختی ،می توان همانند ترکیه
که با ورود گــاز مایع به سبد سوخت
حملو نقل خود ،مصرف بنزین را به
یکدهم ایــران رساند ،در ایــران نیز
الگویمصرفسوختراتغییرداد.
درخصوص الگوی مصرف سوخت
در تــرکــیــه ،خــبــرگــزاری تسنیم در
گــزارشــی با اش ــاره به شباهتهای
فراوان جمعیتی ،فرهنگی و اقلیمی

ایــران و ترکیه و به ویــژه تعداد برابر
خــودرو در دو کشور آورده اســت :در
ترکیه روزانــه حــدود  9میلیون لیتر

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

95.227

72.910

همه یارانهها را حذف کنیم ،به هر
نفر چقدر میرسد؟
بنزین مصرف میشود ،درحالیکه
در ایــران با تعداد مشابه خودروها،
در حدود  90تا  100میلیون لیتر در
روز بنزین مصرف میکنیم.دلیل این
اختالفات را عالوه بر مسائلی چون
مصرفبهینهترسوختتوسطناوگان
حملونقلترکیهنسبتبهخودروهای
ایران ،مالیات باالی بنزین در ترکیه
و بهتبع آن قیمت باالی عرضه بنزین
و فرهنگ درســت مصرف ناشی از
قوانین بازدارنده ،در سهم باالی گاز
مایع ( CNGو  )LPGدر سبد سوخت
حملونقل این کشور باید دانست.

فراخبر
فواید توسعه مصرف سی.ان.جی چیست؟
این در حالی است که نیمی از ظرفیت  40میلیون لیتری  CNGدر کشور بدون
استفاده مانده است .موضوعی که با توجه به قیمت  6600تومانی هر کیلوگرم
 CNGاستفادهازاینسوختبهصرفهترهمخواهدبود.بهنظرمیرسدبایدعالوه
بر حفظ ارزانی نسبی  CNGتوزیع جایگاه ها هم متنوع تر (ضریب دسترسی به
جایگاهبیشترشود)وهمچنینتسهیالتبرایگازسوزکردنخودروهاهمبیشترو
جذابترشود.دراینصورتمیتوانامیدواربودباتوسعهاستفادهازانواعسوخت
هایجایگزین،نهتنهادرهزینههایخانوارصرفهجوییوهوایشهرهاپاکترشود
بلکه،دولتهمبتواندباجایگزینکردنگازبابنزین،ازمحلصادراتبنزینمنابع
ارزیوریالیبیشتریراکسبکند.

ثبتنامطرحملیمسکندرشهرهایجدیدازهفتهآینده

 ۴۰هزاربازرسی؛تشکیل ۲۷۴۶پروندهتخلفصنفی

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از اضافه شدن شهرهای جدید به طرح اقدام ملی
تولید مسکن خبر داد و گفت :ثبت نام در این شهرها از هفته اول آذر ماه شروع خواهد شد .به
گزارش بانک مسکن ،حبیب ا ...طاهرخانی با بیان این که طرح اقدام ملی تولید مسکن بخش
های مختلفی را شامل می شود ،افزود :سهم شهرهای جدید از این طرح ،حدود  ۲۰۰هزار
واحد مسکونی است که در مرحله نخست آن ،قرار است ثبت نام برای حدود  ۶۰هزار واحد
مسکونی در شهرهای جدید کشور آغاز شود .معاون وزیر راه ،زمان آغاز ثبت نام شهرهای جدید
در قالب طرح اقدام ملی تولید مسکن را هفته نخست آذر اعالم کرد و گفت :از آن جا که یکی از
اهداف اصلی شکل گیری شهرهای جدید پاسخ گویی به بخشی از نیاز مسکن ساکنان کالن
شهرها بوده بنابراین با آغاز ثبت نام این طرح در شهرهای جدید ،این انتظار وجود دارد که به
بخشی از تقاضای مسکن ساکنان کالن شهرها نیز پاسخ داده شود.

آماربازرسیهایانجامگرفتهتوسطبازرسانسازمانحمایت،صنعت،معدنوتجارتاستانهاوهمچنین
بازرسیاصنافدردوروزنخستاجرایطرحتشدیدبازاردرسطحکشورمنتشرشد.بهگزارش مهردرروز
هایشنبهویکشنبهاینهفتهدرمجموع ۴۰هزارو ۷۹۷موردبازرسیانجامشدهاست.درهمینراستا
برایدوهزارو ۷۴۶متخلفصنفیپروندهتشکیلوبرایرسیدگیهایبعدیبهتعزیراتحکومتیهر
یکازاستانهاارسالشدهاست.مردمدرصورتبرخوردباهرگونهتخلفصنفیبهویژهدرحوزهگران
فروشی،احتکاروامتناعازعرضهمیتوانندشکایاتخودرابهچهارروشحضوری،تلفن،۱۲۴سامانه
ثبتشکایت۱۲۴واپلیکیشنآپبهاطالعمراجعنظارتیبرایبررسیهایالزمبرسانند.درهمینحال،
معاوناموربازرگانیوزیرصمتگفت:تخلفاتبازاردرروزهایاخیرنیزتغییرمحسوسینداشتهاست.به
گزارشایسنا،عباسقبادیبیانکرد:بهغیرازچندقلمکاالیفصلیکهبهدلیلمسائلآبوهواییوحمل
ونقلباافزایشقیمتمواجهبودند،تقریب ًابیشترکاالهاشرایطنسبتاعادیراداشتند.

روایت دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از بی توجهی به تولید و
واردات خودروهای کم مصرف

ماجرای ناکامی سمند و ال 90هیبریدی
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از تعارض
سیاست هــای بنزینی بــا تولید و واردات
خودروهای پرمصرف در کشور ،انتقاد کرد.
مهدی دادفــر با بیان این که تمایل به تولید
خودروهای هیبریدی به رغم وجود توانمندی
ها دیده نمی شود ،از تولید نمونه یک سمند
هیبریدی پنج ســال قبل خبر داد که البته
هیچ گاه به خط تولید نرسید! به گفته وی ،در
شرایطیهماینکسوبسیدبنزیناهمیتپیدا
کردهکهمیتوانبایکخودرویهیبریدینظیر
هوندا کمری ،یک بار مسیر تهران  -مشهد را با
تنهامصرف 23لیترسوخت،رفتوبرگشت.
دادفر در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره
به تعارض سیاست سهمیه بندی با سیاست
هایتولیدووارداتخودروگفت:وقتیقیمت
بنزین را به بهانه مصرف زیاد و پرداخت یارانه
افزایش میدهیم ،آیــا جایگزینی بــرای آن
معرفی کردیم که مردم به سمت آن نرفتند؟
وقتی در  10سال اخیر  10میلیون خودرو
تولید کردیم که به غیر از پراید ،تمام آن ها
مصرفی فراتر از استانداردهای جهانی 20
سال پیش و نه حال حاضر دنیا را دارند و مردم
مجبور میشوند که خودروهایی با مصرف
باال بخرند؛ چرا مردم را سرزنش میکنیم که
بنزین زیاد مصرف میکنند؟ دادفر ادامه داد:
از 85میلیون لیتری که روزانه در کشور بنزین
مصرف میشود 95،درصد آن برای تولیدات
ایران خودرو و سایپاست و سهم خودروهای
وارداتی تنها  5درصد است.
▪نمونهسمندهیبریدیکههیچگاهبهتولید
انبوهنرسید

وی در خصوص تولید خودروی هیبریدی در
داخلکشورگفت:مادراینحوزههیچفعالیتی

نکردیم و هر کسی که چنین ادعایی میکند
بنده صراحتا میگویم که دروغ میگوید .ما
میتوانیماینخودروهارادرداخلتولیدکنیم
اما رفتارها نشان داده که نمیخواهیم چنین
اتفاقی در داخــل کشور صــورت بگیرد .دبیر
واردکنندگان خــودرو افــزود :پنج سال پیش
موتور هیبریدی از استرالیا به ایران آمد و حتی
روی خــودروی سمند نصب شد اما پس از آن
مسکوت ماند .همچنین چهار طــرح کالن
در سازمان گسترش بــرای تولید خــودروی
هیبریدی با  44میلیارد ریــال اعتبار و باز
پرداخت 46میلیارد ریال مطرح و در سال90
این پروژه آغاز و در تاریخ  21اردیبهشت سال
 91با پرداخت  12میلیارد تومان به پیمانکار
پرداخت شد .مطابق این تفاهمنامه مقرر شد
سه مدل خودروی هیبریدی در ایران خودرو و
ال 90هیبریدیدرپارسخودروتولیدشوداما
تابهامروزهیچاتفاقینیفتادهاست.
▪رفــت و برگشت تهران-مشهد تنها
با 23لیتربنزین!

وی افــزود :اولین خــودروی هیبریدی سال
 94وارد کشور شد و اکنون دو هزار خودروی
هیبریدیدرداخلکشورتردددارندومشکلی
به لحاظ دانش فنی و آشنایی مکانیکها با آن
وجود نــدارد .دولت باید در این حوزه پا روی
عالیقشخصیخودبگذاردواجازهدهدهرفرد
ایرانیکهتمایلداردبتواندخودرویهیبریدی
واردکندومجوزآنراانحصاریبههیچشرکت
یا نمایندگی ندهد .حال اگر فردی خواست
میتواندازنمایندگیهاخریدکندوقتیبایک
تویوتا کمری هیبریدی تهران –مشهد رفت و
برگشت را تنها با  23لیتر بنزین میتوان رفت
دیگرنیازیبرایسوبسیدبنزیننیست.

بازار خبر

خــبــرآنــایــن -عــلــی ســرزعــیــم ،کــارشــنــاس
اقتصادی درباره یارانههای پنهان گفت :گفته
می شود اگر همه یارانههای دولت حذف و به
مردم پول نقدی داده شود ،تا  ۸۰۰ ،۷۰۰هزار
تومان به هر نفر میرسد ،کف آن نیز  ۵۰۰هزار
تومان است.

مصرف گاز رکورد زد
مهر -مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران
گفت :با مصرف  ۶۹۳میلیون مترمکعب گاز
طبیعی در داخل کشور رکوردی تازه در مصرف
این سوخت پاک ثبت شد .مهدی جمشیدیدانا،
مصرف گــاز کشور را در مقایسه بــا دهههای
گذشته بیسابقه خواند و گفت :در دهههای
گذشته هیچگاه شاهد چنین سرما و بارندگی
در آبانماه نبودیم بنابراین مقدار مصرف گاز نیز
همواره پایینتر از رقم کنونی بوده است.

قیمت دالر
به کانال ۱۱هزار تومان بازگشت
تسنیم -بعد از تخلیه شوک بنزینی از بازار ارز
قیمتها از دیروز با شتاب بیشتری سیر نزولی
را طی کرد .بدین ترتیب قیمت دالر از  12هزار و
 50تومان در پایان دو روز گذشته ،دیروز ظهر وارد
کانال ۱۱هزار تومان شد.

آمار «شاپرک»
از صید کارت خوان های قاچاق
تسنیم -رواب ــط عمومی شرکت شــاپــرک در
اطالعیه ای از رصــد دایــم شرکت هــای ارائــه
دهنده پرداخت و اعمال جریمه های بازدارنده
علیه تخلفات این شرکت ها خبر داد و افــزود:
درنتیجه این رصد دایمی و حساسیت دربــاره
رفتار پذیرندگان (کارت خوان ها) حدود 1500
پایانه فعال در دیگر کشورها توسط شرکتهای
ارائهدهنده خدمات پرداخت شناسایی و مسدود
شدهاند.

