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اخبار انرژی

نام تهران در بین سه استان با تورم باال قرار گرفت

سهمیه بنزین خردادماه امشب واریز میشود

هزینه باالی پایتختنشینی
محمدرضا حقی

گروه اقتصادی :رابطه بین میزان تورم و وضع معیشتی
مردم موضوعی اســت که سالهاست از یک رابطه منطقی
و مثبت خارج شــده و زندگی مردم را تحت تاثیر خود قرار
داده است.حال،در سالهای گذشته این فاصله بین دو مولفه
میزان تورم و وضعیت معیشــتی مردم در شــهرها بیشتر
از جوامع روســتایی دیده میشــود .تورم به معنی افزایش
غیرمتناسب سطح عمومی قیمتهاست؛ برای اندازهگیری
این شــاخص به طور معمول در بازههــای زمانی ماهانه و
ت انواع کاالها و خدمات در سراسر کشور اندازه
ساالنه ،قیم 
گیری میشود.در بررسی نرخ تورم کاالها و خدماتی مورد
محاســبه قرار میگیرد که جزو کاالها و خدمات ضروری
زندگی مردم بهشمار میروند سپس به تناسب اهمیت آن
کاال در زندگی عموم مردم ،ســبد کاالیــی تعریف و تورم
بر مبنای آن محاسبه میشــود .طبق آخرین آمار منتشر
شده ،حدود  5میلیون تومان حداقل هزینه معیشتی برای
یک خانوار  4نفره اســت و این در حالیست که میزان رشد
دســتمزد طبقات ضعیف جامعه همچون کارگران کمتر از
میزان رشــد هزینهها انگاشته شده است.بنابر این گزارش،
در حالی که مطابق اعالم بانک جهانی هر شــهروند ایرانی
برای قرار گرفتن باالی خط فقر باید روزانه  ۵.۵دالر درآمد
داشــته باشد ،متوسط درآمد هر شــهروند ایرانی  ۳.۲دالر
اســت .بنابر این گزارش،مرکز آمار سال  98متوسط درآمد
ساالنه هر خانوار شــهری را  ۴۳میلیون و ۴۹۰هزارتومان
اعالم و این رقم برای هر خانوار روستایی  ۲۳میلیون و ۳۱۱
هزار تومان اعالم کرده بود.به عبارت دیگر با توجه متوسط
 ۱۱هــزار تومانی نــرخ آزاد دالر آمریکا در ســال ،۱۳۹۷
متوســط درآمد روزانه هر خانوار ایرانی ســاکن در مناطق
شــهری  ۱۰.۸دالر و میانگیــن درآمد روزانــه هر خانواده
روســتایی  ۵.۸دالر بوده اســت.در همین حال ،مرکز آمار
ایران میانگین بعد خانوار شهری را  ۳.۳نفر و بعد خانوار هر
خانواده روستایی را  ۳.۴نفر برآورد کرده است .حال ،مرکز
آمار ایران در جدیدترین گــزارش خود میزان نرخ تورم را
به تفکیک اســتاها اعالم کرده است که براین اساس تهران
گرانترین اســتان برای زندگی معرفی شده است.زندگی در
اســتان تهران به عنوان پایتخت سیاسی و اقتصادی ایران
کــه حداقل یک پنجم تولید ناخالص داخلی و نیز جمعیت
کشور را به خود اختصاص داده ،تبعاتی دارد که مهمترین

*

کل کشــور  ۳۲.۲درصد ،تورم شهری  ۳۱.۹درصد و تورم
روستایی  ۳۳.۹درصد محاسبه شده است.

اثر تورم بر خوراکیها و آشامیدنیها

آن تحمل نرخ تورمی باالتر از میانگین کشــوری استحال
اســت .بر اســاس تازه ترین آمار نرخ تورم که در فروردین
ماه امسال مورد سنجش مرکز آمار ایران قرار گرفته ،استان
تهران پس از اســتانهای هرمزگان و ایالم در جایگاه سوم
قرار گرفته و تورمی باالتر از میانگین کشــوری را پشت سر
گذاشته است .شاید باال بودن نرخ تورم در استانهای کمتر
توسعه یافته که از شاخصهای توسعه صنعتی و اقتصادی
کمتر برخوردارند ،توجیح کارشناســی داشته باشد اما این
امر در استان تهران که از منظر توسعه صنعتی و اقتصادی
جزو استانهای پیشرو اســت ،محل تامل است.نگاهی به
نرخ تورم نقطه به نقطه و ساالنه استان تهران در فروردین
ماه  ۹۹نمای روشــن تری از آنچه شــهروندان تهرانی در
کنــار مواجهه با ویروس کرونا تجربــه کردهاند ،پیش روی
خوانندگان میگذارد.

تورم نقطه به نقطه در پایتخت

در تورم نقطه به نقطه ،شاخص قیمت کاالها و خدمات
در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل مورد سنجش قرار

میگیرد؛ براین مبنا نــرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین
ماه امســال در کل کشــور  ۱۹.۸درصد و در استان تهران
 ۲۲.۵درصد بود.در تورم نقطه به نقطه اســتان تهران پس
از هرمزگان و ایالم در رتبه ســوم کشوری از نظر تورم باال
قرار داشت.البته نباید تفکیک خانوارهای شهری و روستایی
را در این بررســی از یاد بــرد هرچند که بالغ بر  ۹۶درصد
جمعیت استان به دلیل غلبه شهرنشینی در مناطق شهری
ساکن هستند.
طبق آمار مرکز آمار ایران ،خانوارهای شــهری اســتان
تهــران در ماه فروردین تورم  ۲۲.۵درصدی را نســبت به
فروردین پارسال پشت سرگذاشتند که البته این رقم برای
کل کشــور  ۲۰.۲درصد بود.اما در بخش تورم روستایی با
اینکه در کل کشــور تورم نقطه به نقطــه به  ۱۸.۱درصد
رسیده بود ،روستاییان تهرانی با تورم  ۲۲.۹درصدی روبرو
بودند بــه طوری که بعد از هرمــزگان در جایگاه توم قرار
گرفتند.این در حالی اســت که نرخ تورم ســاالنه در پایان
فروردین ماه امســال ( ۱۲ماه منتهی به فروردین  )۹۹در

افزایش حدود  ۳۰درصدی هزینه تولید مسکن
افزایش حدود  ۳۰درصدی هزینههای تولید مسکن،
چشــمانداز این بازار در ســال جــاری را تا حدودی
مشــخص میکند و اگر بازارهای رقیب بر بازار مسکن
تاثیر نگذارند ،با توجه به توان پایین متقاضیان مصرفی
رشــد باالتر از  ۳۰درصد قیمت مسکن در سال جاری
بعید به نظر میرســد.هزینههای ساخت و ساز اعم از
قیمــت زمین ،مصالــح ،عوارض ســاختمانی ،مالیات
و دســتمزد نسبت به سال گذشــته به طور میانگین
حدود  ۳۰درصد افزایش یافته اســت .مدیریت شهری
در تهران تعرفههای هزینه صدور پروانه ســاختمانی را
مشــمول  ۲۰تا  ۳۰درصد افزایش کرده است .با اینکه
هزینه مربوط به عوارض ساختمانی در سال  ۱۳۹۹به
طور میانگین  ۴۰۰تا  ۵۰۰هزار تومان از هزینه ساخت
مســکن در تهران را به خود اختصــاص میدهد و در
مناطق شمالی شهر این عدد به حدود  ۲میلیون تومان
میرسد ،برآوردها نشان میدهد که رشد عوارض ،صرفاً
یکی از عوامل تاثیر گذار بر قیمت نهایی ملک است و
ساخت و ساز از ناحیه دیگر مولفهها نیز دچار رشد ۳۰
تا  ۴۰درصدی شده است.
ســال گذشــته ،نحوه افزایش عوارض ساختمانی
بر اســاس ارزش معامالتی امالک مطابق تورم بخش
مســکن بود که توسط کمیسیونی در ســازمان امور
مالیاتی تعیین و در قالب دفترچه تقویم امالک منتشر
میشــد .این نوع نحوه محاســبه منجر به این شد که
فرمول محاســبه چند بار در سال گذشته تغییر کند.
به همین دلیل مدیریت شــهری در ســال جاری پایه
محاسباتی جدیدی برای عوارض ساخت و ساز تعریف
کرده اســت .مطابق این فرمول ،عوارض ساختمانی بر
حســب مرغوبیت مکانی محاســبه و به سازنده اعالم

میشود .در سال جاری به جای محاسبه عوارض ساخت
و ساز بر مبنای قیمت منطقه ای ،درجه مرغوبیت هر
پارســل (تک تک امالک) برای هر ملک متناســب با
کاربری آن را مبنای محاســبه عوارض ساختمانی قرار
خواهــد گرفت.به گزارش ایســنا،مولفههای دخیل در
بخش ســاخت و ســاز همواره بر قیمت مسکن تاثیر
گذار اســت و بنا به گفته ســازندگان در سالهای اخیر
این هزینههــا افزایش پیدا کرده تــا جایی که رغبت
سرمایهگذاری در بخش ساخت و ساز را به حدود یک
ســوم دهههای قبل کاهش داده است .البته آنچه بازار
مسکن را بیش از رشد هزینههای ساخت دچار تالطم
قیمتی میکند هجوم نقدینگی از سوی سرمایه گذاران
و ســفته بازان است که تاثیرگذاری آن به مراتب بیش
از تورم طبیعی بخش تولید امالک اســت.با این حال
تاثیر فشــار بر سازندگان که به شــکل کاهش تولید
ی مصرفی
مسکن خود را نشان میدهد ،با فشار تقاضا 
و ســرمایه گذاری و افزایش فعالیتهای سوداگرانه در
بازار ملک همراه میشود که به رشد مضاعف قیمتها
میانجامد.سازندگان میگویند در سال جاری هزینهای
که فقط دستگاههای خدماترســان مثل شهرداری،
نظام مهندسی و نهادهای مالیاتی از سازندگان دریافت
میکنند هزینه تولید مسکن را متری  ۷۰۰هزار تومان
افزایــش میدهد .به این مبالغ هزینــه زمین ،مصالح
ساختمانی و دستمزد را اضافه کنید.در نیمه دوم سال
 ۱۳۹۸قیمت آهن آالت و مصالح ساختمانی رشد قابل
توجهی داشــت .تنها در ماه پایانی سال گذشته فوالد
با رشــد قیمت مواجه بود و به حدود  ۶۵۰۰تومان در
هر کیلوگرم رســید .این هزینهها در قیمت تمام شده
واحدهای مسکونی در سال آینده خود را نشان میدهد.

مرکــز آمار ایران در حالی نرخ تورم ســاالنه منتهی به
فروردیــن  ۹۹را در بخش «خوراکیها و آشــامیدنیها و
دخانیــات» برابر  ۳۶.۵درصد و تورم نقطه به نقطه را ۱۰.۷
درصد محاسبه کرده است که این شاخص برای گروه «اقالم
غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب  ۳۰.۳درصد تورم ساالنه
و  ۲۴.۷درصد تورم ماهانه بوده است.با این وجود در استان
تهران نرخ تورم اقالم خوراکی در تورم ماهانه  ۱۱.۹درصد
و تــورم  ۳۸.۴درصد و در بخش تورم اقالم غیرخوراکی به
ترتیب  ۳۲درصد تورم ســاالنه و  ۲۶.۵درصد تورم ماهانه
بوده است.همچنین بررسیها نشان میدهد که خانوارهای
روستایی استان تهران بیش از خانوارهای شهری در بخش
خوراکیها متحمل تورم شــده اند؛ نرخ تورم ســاالنه برای
شهرنشــینان تهرانی  ۳۸.۲درصد و برای ساکنان مناطق
روستایی این اســتان  ۴۱.۲درصد محاسبه شده است.این
در حالی اســت که نرخ تورم ســاالنه کل کشور در بخش
خوراکیها در مناطق شــهری  ۳۶.۶درصــد و در مناطق
روستایی  ۳۵.۹درصد بوده است.

اقالم گران در تهران

نگاهی به ســبد هزینههای مصرفی خانوارهای تهرانی
بیانگر آن اســت که «پوشــاک و کفش» با  ۴۱.۱درصد،
«مبلمــان و لوازم خانگی» با  ۴۰درصــد« ،حمل و نقل»
بــا  ۴۸.۶درصــد و «تفریــح و فرهنگ» بــا  ۴۴.۷درصد
بیشــترین نرخ تورم ساالنه را در استان تهران تجربه کرده
اند و بیشــترین تاثیررا بر نرخ تورم این اســتان داشتند.در
این بررســی در کل اســتان تهران اعم از مناطق شهری و
روسالیی تورم ســاالنه «خوراکیها و آشامیدنیها» ۳۸.۹
درصد« ،دخانیات»  ۱۸.۶درصد« ،مســکن ،آب ،برق ،گاز
و سایر ســوختها»  ۲۹درصد« ،مبلمان و لوازم خانگی و
تعمیــر و نگهداری آن»  ۴۰درصد« ،بهداشــت و درمان»
 ۲۴.۴درصد« ،ارتباطــات»  ۱۴.۶درصد« ،آموزش» ۲۶.۷
درصد« ،هتل و رســتوران»  ۳۳.۸درصد و «کاال و خدمات
متفرقه»  ۳۴.۲درصد محاسبه شده است.
* دبیر گروه اقتصادی
haghireza52@yahoo.com

پیشبینی صادرات  ۱۶۰میلیون دالری لوازم خانگی
معاون امور صنایــع وزارت صنعت ،معدن و تجارت
(صمــت) از برنامهریزی برای صــادرات لوازم خانگی
در ســال جاری خبــر داد و گفت که بــرای تحریک
تقاضای داخل هم  ۱۲هزار میلیارد تومان تســهیالت
با بازپرداخت دو ساله در نظر گرفته شده که  ۶۰درصد
قیمت کاال با اســتفاده از آن پرداخت میشود.مهدی
صادقی نیارکی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به افزایش
تولید انواع لوازم خانگی در ســال گذشته ،اظهار کرد:
این در حالی است که در سال گذشته برند خارجی که
ســهم آنها حدود  ۵۰درصد بازار رسیده بود در کشور
حضور نداشــتند.وی افزود :بعد از خروج شــرکتهای
کرهای ،بالفاصله شرکتهای داخلی فعال در این صنعت
جایگزین آنها شــدند و خالء بازار را پوشش دادند .در
ادامه شرکتهای همکار برندهای کرهای در نیمه دوم
سال وقتی مطمئن شدند که شرکتهای کرهای دیگر
در ایران حضور نخواهند داشت به سمت برندهای ایرانی
حرکت کردند .البتــه میتوان گفت که در حال حاضر
تفاوت عمدهای بین تولیدات داخلی با برندهای ایرانی
نسبت به نمونه مشابه خارجی وجود ندارد.معاون امور
صنایع وزارت صمت از افزایش  ۱۳درصدی تولید لوازم
خانگی در ساله  ۱۳۹۸نسبت به سال  ۱۳۹۷خبر داد و
تصریح کرد :در سال جاری برای صادرات لوازم خانگی
نیز برنامهریزی شــده اســت و پیش بینی میشود که
در ســال جاری  ۱۶۰میلیون دالر لوازم خانگی صادر
شــود.به گفته این مقام مسئول تولید یخچال و فریزر
در سال گذشته با  ۷درصد رشد به یک میلیون و ۱۶۰
هزار دســتگاه رسید که امسال برنامه ریزی شده تولید
این وســیله به یک میلیون و  ۳۰۰هزار دستگاه برسد.
همچنین در سال گذشته تولید ماشین لباسشویی با

 ۳۳درصد رشد به  ۷۴۰هزار دستگاه رسید و امسال به
 ۹۰۰هزار دستگاه خواهد رسید .تولید تلویزیون نیز که
ش ماهه دوم
ابتدای سال گذشته کاهشــی بود ،در ش 
ســال افزایش یافته و در مجموع با سه درصد به ۸۲۵
هزار دستگاه رســیده و در سال جاری هم برنامهریزی
شــده که به یک میلیون و  ۲۰۰هزار دســتگاه برسد.
همچنین به گفته صادقی نیارکی عمق ســاخت داخل
در زمینــه بخاری  ۹۰درصد کولر  ۱۰۰درصد ،یخچال
و فریــزر  ۶۰درصــد ،آبگرمکن  ۷۵درصد ،ماشــین
لباسشویی  ۶۰درصد ،اجاق گاز  ۹۰درصد و تلویزیون
 ۳۰درصد اســت.در صورت همکاری بانکها ۱۲ ،هزار
میلیارد تومان تسهیالت برای تحریک تقاضای داخلی
پرداخت میشود.وی همچنین درباره بازار داخلی لوازم
خانگی اظهار کرد :از طرفی با توجه به اینکه لوازم خانگی
کاالهای مصرفی بادوام است و قدرت خرید مردم نقش
کلیدی دارد و در این زمینه هم باید برنامهریزی شود.
صادقی نیارکی یکی از برنامههای وزارتخانه در ســال
جاری را تحریک تقاضــای کاالهای مصرفی بادوام در
داخــل عنوان کرد و گفت :ایــن برنامه نیازمند تامین
منابع اســت و در آن  ۱۲هزار میلیارد تومان تسهیالت
دیده شــده که  ۶۰درصد قیمت کاال با استفاده از آن
پرداخت میشود و باز پرداخت آن به صورت دو ساله و
با سود منطقی در نظر گرفته شده است و تقاضا داریم
بانک مرکزی برای پرداخت تسهیالت و دولت در زمینه
پرداخت یارانه تسهیالت که حدود  ۲۰۰میلیارد تومان
پیش بینی شــده ،همکاریهــای الزم را انجام دهند.
وی اظهار کرد :بــرای ایجاد تعادل بین افزایش قیمت
نهادههای تولید و توان مردم نیازمند ارائه تســهیالت
هستیم.

وزیر نفت در حاشیه آیین بزرگداشت حسین کاظم پوراردبیلی مطرح کرد

تالش بر اجرای طرحهای جهش دوم پتروشیمی و پاالیشی
وزیر نفت اعالم کرد :با وجود تحریمها و شــیوع بیماری
کرونا ،ما هیچ کارگری را بیکار نکردیم و انشــاءاهلل کسی
را بیکار نمیکنیم .بیژن زنگنه در حاشــیه آیین بزرگداشت
حســین کاظمپور اردبیلی ،نماینده ایــران در هیات عامل
سازمان کشــورهای صادرکننده نفت (اوپک) ،در پاسخ به
این پرســش که با توجه به کاهش صادرات نفت و شــیوع
ویروس کرونا آیا طرحهای توسعهای در صنعت نفت متوقف
شده اســت ،گفت :واقعیت را نمیتوان انکار کرد؛ اکنون در
آمریکا هم صدها دکل بیکار شــدهاند ،در دنیا هم شرکتها
طرحهای توسعهای خود را کاهش دادهاند .ما هیچ کارگری
را بیکار نکردیم و انشاءاهلل هم کسی را بیکار نمیکنیم.وی
ادامه داد :با وجود اینکه مشکالت فوقالعاده بزرگی در نفت
پیش رو داریم ،ســعی میکنیم دکلها را هم بهکار بگیریم.
وزیر نفت تأکید کرد :تالشمان این است که طرحهای نفت

جلو برود .فاز  ۱۱هیچ مشــکلی ندارد ،فازهایی که بنا بود
طرح توسعه آنها به اتمام برسد به اتمام میرسد ،طرحهای
جهش دوم پتروشــیمی و پاالیشــی را نیز با تمامی تالش
دنبال میکنیم .اما همه بدانند شرایط ،عادی نیست ،شرایط
فوقالعاده ســختی اســت ،نه تنها بهخاطر تحریمها که بر
تحریمهــا هم کرونا اضافه شــده و درآمدهای ما را کاهش
داده است ،زیرا هر چقدر هم صادرات داشته باشیم قیمتها
کمتر از یکســوم شده اســت و االن که قیمت نفت کمی
باال رفته وضع اندکی بهتر شده است.وی افزود :قیمت نفت
و فرآوردههــا و محصوالت پتروشــیمی در بازار جهانی هم
بهشدت کاهش یافته است ،به دلیل اینکه تقاضا کم است و
وضع رشــد اقتصادی دنیا نیز بد شده است .به جز دو یا سه
کشور رشد اقتصادی همه کشورها و البته اقتصادهای بزرگ
دنیا که موتور محرک رشــد اقتصادی هستند ،منفی شده

است.زنگنه درباره اینکه یکی از دستورهای شما صرفهجویی
بوده آیا ســاخت ساختمان شــرکت ملی گاز ایران را تایید
میکنید؟ اظهار کرد :این یک ایده بوده و چیزی اجرا نخواهد
شد .اینجا قاطع به شما میگویم ایده و طرحی داشتند ،اما
اجرا نخواهد شد .در بخشنامه بودجه سال  ۹۸که ارائه داده
بودم و دوباره برای ســال  ۹۹تجدید شد ،خرید ساختمان،
ساخت ساختمان و حتی اجاره ساختمان جدید نیز ممنوع
شده اســت.وزیر نفت ادامه داد :مصوبهای بوده که به سال
 ۹۱برمیگردد و به شــرکت گاز اجازه داده شــده بود این
کار را انجام دهد ،اما در این شــرایط انجام این کار منطقی
نیست ،ضمن اینکه شرکت گاز هم پولی برای این کار ندارد.
زنگنه درباره نفتکشهایی که بنزین را به سمت ونزوئال حمل
میکننــد؟ هم گفت :وزارت امور خارجه نظر خود را در این
ارتباط گفته است و نظر ما همان آن است که آنها گفتهاند.

وزیر نفت ،حسین کاظمپور اردبیلی را شخصیتی برجسته،
انسانی خودساخته و متدین توصیف کرد و گفت :به خدماتی
که آقای کاظمپور انجام داد ،غبطه میخورم.با اشاره به اینکه
آقای کاظمپور فــردی نیکخواه ،خیرخواه و خدمتگزار بود
و من گفتهام که ملت ایران فرزند رشیدی را از دست داده
است ،تصریح کرد :خانواده ایشان پدری مهربان ،من دوست
شــفیق و برادر ،صنعت نفت دیپلمات باارزش و جمهوری
اســامی خدمتگزار صدیق ،بیادعا و وفادار را از دست داده
است .ایشــان شخصیت برجسته و انســانی خودساخته و
متدین بودند.وزیر نفت با بیان اینکه کاظمپور انســانی بود
که به خدماتی کــه انجام داد غبطه میخورم ،تصریح کرد:
امیدوارم من که همســن ایشان هســتم بتوانم با رهتوشه
مناسب در محضر داور اصلی و حاکم نهایی هستی بایستم
و جوابگو باشم.

خودرو

ایرانخودرو و سایپا
امسال چه تعداد خودرو تحویل دادند؟
وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرد که از ابتدای ســال  ۹۹تاکنون دو
شرکت بزرگ خودروسازی کشور بیش از  ۱۱۲هزار و  ۴۸۹دستگاه خودرو تولید
کردند و  ۷۷هزار و  ۷۰۴دســتگاه را در قالب تعهــدات جاری و معوق تحویل
مشتریان خود دادهاند.به گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،از ابتدای امسال
کل تولید تجمعی شرکت ایران خودرو  ۶۲هزار و  ۳۵۰دستگاه بوده است و در
قالب تعهدات معوق ،جاری و فوری در مجموع  ۲۸هزار  ۲۱۵دســتگاه خودرو
روانه بازار کرده اســت.همچنین کل تولید تجمعی شــرکت سایپا نیز از ابتدای
امســال  ۵۰هزار و  ۱۳۹دســتگاه بوده است و در قالب تعهدات معوق ،جاری و
فوری در مجموع  ۴۹هزار  ۴۸۹دستگاه خودرو تحویل مشتریان خود کرده است.
برپایه این گزارش ،تولید روزانه  ۲۹اردیبهشت ماه در دو شرکت ایران خودرو و
سایپا در مجموع ســه هزار و  ۷۱۹دستگاه خودرو و تحویل دو شرکت دو هزار
و  ۴۰۲دســتگاه بوده است.ایران خودرو  ۲۹اردیبهشت ماه امسال  ۲هزار و ۴۹
دستگاه خودرو تولید و یک هزار و  ۴۹دستگاه را در قالب تعهدات معوق ،جاری
و فوری تحویل مشتریان کرده است.
آمار شــرکت سایپا نیز در این روز یکهزار و  ۶۷۰دستگاه بوده و در مجموع

یکهزار و  ۳۵۳دستگاه خودرو را روانه بازار کرده است.

صرفه جویی  50میلیون دالری در قطعهسازی کروز
شــرکت صنایع تولیدی کروز بــا همت  12هزار نیروی انســانی به صورت
مســتقیم و 60هزار نفر به صورت غیر مســتقیم توانسته بیش از  3000قطعه
مورد نیاز صنعت خودرو را بومیســازی کند و صرفه جویی 50میلیون دالری
را به همراه داشته باشــدبه گزارش «مردمساالریآنالین» ،نادر سخا مدیرعامل
شــرکت صنایع تولیدی کروز در خصوص روند فعالیت این شرکت گفت :کروز
 39ســال پیش با دو پرسنل در زمینه تولید انواع کلیدهای لوازم برقی خانگی
آغاز به فعالیت کرد و از ســال  1366به مدت  4ســال عالوه بر کلیدهای لوازم
برقی خانگی به تولید کانکتورهای مخابراتی پرداخت ،از ســال  1370با همت
بلند بنیان گذاران خود راه جدیدی رو پیش رو گرفت و تولید قطعات خودرو را
آغاز کرد.مدیرعامل کروز با تاکید بر کیفیت باالی قطعات تولیدی ،توانایی رقابت
با نمونه خارجی و همچنین صــادرات محصوالت در تمامی دورهها اظهار کرد:
قطعات لوازم برقی خانگی و مخابراتی در اوایل فعالیت به کشــورهای اروپایی و
آســیایی صادر و در زمینه قطعات خودرو نیز کروز صادرات را در کارنامه خود
دارد .به مرور زمان تولید قطعات متفاوت خودرو به این مجموعه افزوده شــد و
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توانستیم از یک کارگاه نود متری به بزرگترین قطعه ساز کشور تبدیل شویم به
طوریکه امروزه 72هزار سرمایه انسانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم با این
مجموعه همکاری دارند و از این راه تامین معاش میکنند.سخا با اشاره به اینکه
افزایش سطح داخلی سازی قطعات به منظور افزایش اشتغالزایی ،کاهش ارزبری
و ...اساس کار مجموعه است ،تصریح کرد :در ابتدا فعالیت خود را در این زمینه
با مهندسی معکوس آغاز کردیم و در سالهای اخیر به توانایی طراحی قطعات
خودرو همگام با دانش روز دنیا دست یافتیم.وی در خصوص میزان بومیسازی
قطعات خودرو در کروز بیان کرد :ما با تالش شــبانه روزی نیروی انسانی خود
حدود  3000قطعه مورد نیاز در دسته محصوالت متفاوت را بومیسازی کردیم
و در این راســتا  300مجموعه ی قطعه ساز با ما در حال همکاری هستند که
عالوه بر اشــتغال ایجاد شده ،صرفه جویی ارزی ساالنه بیش از 50میلیون دالر
را به همراه داشته است.مدیرعامل کروز با اشاره به اینکه تنها راه بهبود وضعیت
فعلی ،گسترش فعالیت شرکتهای خصوصی است ،گفت :در بسیاری از مسائل
مرحله تحقیقات را گذراندیم و به مرحله ابداع یا طراحی دست یافتم که نیازمند
سرمایه گذاری هنگفتی است و شاید از عهده شرکتهای کوچکتر خارج باشد.
با رشــد شرکتهای خصوصی همچون کروز ،سرمایه و اشتغال ایجاد میشود و
همچنیــن به دنبال خود کارگاههای کوچکی را همانند ما که با  300کارگاه در
حال همکاری هستیم ،فعال خواهند کرد.

سخنگوی شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی گفت :کارت سوخت تمام
خودروها ساعت صفر یکم خرداد ماه شارژشد.فاطمه کاهی در گفتوگو با ایسنا،
با بیان اینکه اول هر ماه کارت سوخت افراد شارژ میشود ،اظهار کرد :این ماه نیز
طبق روال ،بامداد کارت سوخت تمام وسائل نقلیه شارژ میشود.وی سقف ذخیره
بنزین در کارت سوخت را  ۵۴۰لیتر عنوان و اظهار کرد :سقف در نظر گرفته شده
برای ذخیره بنزین  ۹ماه است.ســخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
توضیح داد :برای خودروهای شخصی سواری ،سهمیه بنزین به شرط عبور نکردن
از  ۵۴۰لیتر در کارت ذخیره میشــود و قابل انتقال به ماههای بعد است ،بدین
معنا که سهمیه  ۶۰لیتری ماهانه بنزین افراد در صورت عدم استفاده به صورت
خودکار به ماه بعد منتقل میشود.کاهی همچنین گفت :پس از  ۹ماه ،مازاد ۵۴۰
لیتر به کارت سوخت شــخصی افراد اضافه نمیشود؛ بدین معنا که پس از این
زمان ،بیش از  ۵۴۰لیتر در کارت ســوخت افراد ذخیره نخواهد شــد .به عبارت
دیگر اگر فردی در طول این  ۹ماه مثال  ۳۰لیتر از ســهمیه خود استفاده کند،
در ماه دهم ،سهمیه  ۶۰لیتر به او تعلق نخواهد گرفت ،بلکه این عدد به  ۳۰لیتر
میرسد.وی افزود :ممکن است فردی تا پایان ماه دهم از سهمیه سوخت موجود
در کارت سوخت شخصی خود استفاده نکند که در این شرایط ذخیره کارت وی
همان  ۵۴۰لیتر باقی میماند و موجودی کارت او افزایش پیدا نمیکند.به گزارش
ایسنا ،از بامداد روز جمعه  ۲۴آبان ،بنزین سهمیهبندی شد و بر این اساس قیمت
بنزین معمولی ســهمیهای (ماهانه  ۶۰لیتر برای خودروهای شخصی) از قرار هر
لیتر  ۱۵۰۰تومان ،قیمت بنزین معمولی غیرســهمیهای از قرار هر لیتر ۳۰۰۰
تومان و قیمت بنزین سوپر نیز از قرار هر لیتر  ۳۵۰۰تومان تعیین شد.

مصرف  ۴۶هزار مگاوات برق
در آخرین روزهای اردیبهشت

میزان مصرف برق کشــور در سیامین روز اردیبهشت ماه به نزدکی  ۴۶هزار
مگاوات رسید که در نوع خود رکورد جدیدی محسوب میشود.میزان مصرف برق
روز سه شنبه ( ۳۰اردیبهشت) به  ۴۵هزار و  ۸۴۷مگاوات رسید درحالی که این
میزان مصرف در مدت مشابه پارسال  ۴۳هزار و  ۵۹۹مگاوات بوده است که نشان
از رشــد دو هزار و  ۲۸۴مگاواتی است.همچنین مصرف برق صنایع روز گذشته
چهار هزار و  ۶۰۶مگاوات بود که نســبت بــه روز ماقبل آن کاهش یافت.تولید
برق از محل منابع انرژیهای تجدیدپذیر دیروز به  ۶هزار  ۵۰۲مگاوات رســید
که نســبت به روز ماقبل آن از رشد برخودار شده استبه گزارش ایرنا« ،همایون
حائری» معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی دیروز از رشــد  ۴برابری ظرفیت
نصب شــده انرژیهای نو در داخل کشور در طول سالهای  ۹۴تا  ۹۸خبر داد.
وی گفت :ظرفیت نصب شــده انرژیهای نو در سال  ،۹۴در داخل کشور ۲۰۰
مگاوات بود و تا پایان سال  ۹۸به بیش از  ۸۰۰مگاوات رسید.

کاهش سهمیه پایه گازوئیل ناوگان کامیونی

سهمیه پایه در ناوگان برون و درون شهری حداقل  ۸۰۰لیتر و حداکثر  ۳هزار
لیتر است.معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل در گفتگو با فارس
اظهار داشــت :سیستم توزیع ســوخت طبق پیمایش و بر مبنای میزان حرکت
وسیله نقلیه و کارایی آن تخصیص مییابد ،اما معموال زمانی الزم داریم تا در طول
این دوره به خودروهای فعال سهمیه سوخت پایه هم بدهیم.فرامرز مداح گفت:
در این راستا از ابتدای خرداد ماه کاهش  ۱۰درصدی سهمیه سوخت پایه ناوگان
کامیونی آغاز میشود و این روند به تدریج ادامه مییابد ،اما سهمیههای پایه به
صورت ناگهانی کاهش نمییابد.سهمیه پایه در ناوگان برون و درون شهری بین
 ۸۰۰لیتر و  ۳هزار لیتر است.
بازار انرژی

قیمت نفت
با سیگنالهای مثبت تقاضا باال رفت

قیمت نفت در معامالت روز چهارشــنبه بازار جهانی تحت تاثیر نشــانههای
بهبود تقاضا و برداشت از ذخایر نفت آمریکا افزایش پیدا کرد اما نگرانیها نسبت
به تبعات اقتصادی پاندمی ویروس کرونا رشــد قیمتهــا را محدود کرد .بهای
معامالت آتی نفت برنت با  ۲۳ســنت معــادل  ۰.۷درصد افزایش ،به  ۳۴دالر و
 ۸۸سنت در هر بشکه رسید.بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت با ۱۴
ســنت معادل  ۰.۴درصد افزایش ،به  ۳۲دالر و  ۱۰ســنت در هر بشکه رسید.
قرارداد ژوئن وســت تگزاس اینترمدیت روز سه شنبه با  ۲.۱درصد افزایش ،در
 ۳۲دالر و  ۵۰سنت در هر بشکه بسته شد و از تکرار آشفتگی ماه گذشته که در
زمان انقضای قرارداد مه به زیر صفر سقوط کرده بود ،اجتناب کرد.قیمتهای نفت
در طول ســه هفته گذشته روند افزایشی داشته اند و هر دو شاخص قیمت روز
دوشنبه برای نخستین بار در بیش از یک ماه گذشته به باالی مرز  ۳۰دالر صعود
کردند که تحت تاثیر کاهش تولید چشمگیر توسط کشورهای تولیدکننده بزرگ
نفت و نشانههای بهبود تقاضا روی داد.در این بین ،موسسه امریکن پترولیوم روز
سه شنبه اعالم کرد که ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به  ۱۵مه ،به میزان
 ۴.۸میلیون بشــکه کاهش پیدا کرده و به  ۵۲۱.۳میلیون بشــکه رسیده است.
آمار رســمی از ســوی اداره اطالعات انرژی آمریکا بعدازظهر روز جاری منتشر
میشود.کیم کوانگ رائه ،تحلیلگر شرکت سامسونگ سکیوریتیز در این باره گفت:
بازارهای نفت نسبت به سطح باالی ذخایر نگران بوده اند اما روز گذشته انقضای
قرارداد ژوئن وست تگزاس اینترمدیت و آغاز معامالت قراردادهای تحویل ژوییه
به آرامی انجام گرفت زیرا نگرانیها نسبت به محدودیت ظرفیت مخازن نفت کمتر
شــده و تقاضا در کوتاه مدت بهبود پیدا کرده است.اما تداوم نگرانیها نسبت به
تبعات اقتصادی پاندمی ویروس کرونا به خصوص در آمریکا که بزرگترین مصرف
کننده نفت جهان اســت ،روند رشد قیمتها را محدود نگه داشته است.بر اساس
گزارش رویترز ،جروم پاول ،رییس بانک مرکزی آمریکا روز سه شنبه اعالم کرد
که اخراجهای صورت گرفته از سوی دولتهای ایالتی و محلی ،روند بهبود اقتصاد
آمریکا را کند خواهد کرد .اریک روزنگرن ،رییس بانک فدرال رزرو بوستون اظهار
کرد که نرخ بیکاری آمریکا احتماال تا پایان امسال دو رقمی خواهد ماند.
بانک و بیمه

کاهش سقف برداشت نقدی از خودپردازها
روابط عمومی بانک مرکزی اعالم کرد که بر اساس بخشنامه این بانک از اول
خرداد ماه ســال جاری سقف برداشــت نقدی از خودپردازها (داخلی و شتابی)
مبلغ دو میلیون ریال خواهد بود.همچنین سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت
(شــتابی و درون بانکی) از طریق درگاههای اینترنتی ،کیوســک و خودپردازها
حداکثر مبلغ  ۳۰میلیون ریال در شــبانه روز تعیین شده است.بانک مرکزی در
این بخشــنامه شرایط سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت ،تمدید کارتهای
بانکی و سقف برداشــت نقدی از خودپردازها از اول خرداد ماه سال جاری را به
شبکه بانکی ابالغ کرد.بر این اساس و با توجه به عبور کشور از دوران اوج بیماری
کرونا و رعایت نکات بهداشتی الزم توسط شعب بانکها ،موارد ذیل بایستی از اول
خرداد ماه سال جاری اجرا شودهمچنین سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از
طریق پرداختسازها مبلغ ده میلیون ریال خواهد بود و تمدید کارتهای بانکی
پس از احراز هویت حضوری عملی خواهد بود.

رمز پویا ،از طریق سامانههای «پیشخوان مجازی»
و «کیلید» بانک آینده
در راســتای ارزشآفرینی و سهولت دسترســی بیشتر مشتریان به خدمات
متمایز بانک آینده و ارتقا خدمات غیرحضوری به مشتریان محترم و همچنین،
توســعه خدمات بانکداری الکترونیکی ،خدمتی جدید از سوی بانک آینده ،ارائه
شد.مشــتریان محترم میتوانند از طریق دو اپلیکیشــن «پیشخوان مجازی» و
«کیلید» ،نسبت به فعالسازی رمزهای پویا برای هر یک از کارتهای بانک آینده
خود ،اقدام نمایند.با «پیشخوان مجازی» ،به نشانی  abplus.irو واردکردن نام
کاربری و رمز عبور ســامانه و نیز انتخاب منوی خدمات ،از این خدمت بهرهمند
شــده و از مراجعه به دستگاه خودپرداز برای فعالســازی رمز دوم پویا بینیاز
شد.همچنین ،با نصب و فعالسازی اپلیکیشن «کیلید» بانک آینده روی گوشی
همراه ،میتوانیــد رمز پویای کارتهای بانک آینده خــود را فعال کنید.یادآور
میشــود برنامههای«ریمــا» و «پیامک» از دیگر ابزاری اســت که بانک آینده،
بهمنظور فعالسازی رمز پویا ،برای مشتریان محترم ،در نظر گرفته و هماکنون در
دســترس مشتریان عزیز است که عالوه بر خدمت یادشده ،میتوانند از آن بهره
ببرند.مرکز ارتباط ۲۴ساعته بانک با شماره  ۰۲۱ – ۲۷۶۶۳۲۰۰نیز پاسخگوی
مشتریان گرامی است.

