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اقتصادی

چهارشنبه  22خرداد  8 1398شوال  12 1440ژوئن 2019

اخبار
بانک مرکزی:

شیب افزایش قیمت مسکن ُتند شد

روند متوسط قیمت هر متر مربع واحد
مسکونی معامله شده در سطح شهر تهران
نشان میدهد متوسط قیمت هر متر مربع در
اردیبهشت ماه  ۱۳۹۸با شیب نسبتا تندی
افزایش یافته (نرخ رشد  ۱۲.۵درصد) که طی
یک سال اخیر بیسابقه بوده است.
معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی
تهران با استفاده از آمارهای ارائه شده بانک
مرکزی قیمت و تعداد معامالت مسکن در
اردیبهشت ماه را بررسی کرد .بر این اساس طی
اردیبهشت ماه امسال ،تعداد ۱۲هزار و ۱۲۸
واحد مسکونی در شهر تهران معامله شده است
که این تعداد نسبت به فروردین ماه حدود ۳.۵
برابر شده است اما همزمان در مقایسه با مدت
مشابه سال قبل ،کاهشی حدود  ۳۶.۵درصد را
تجربه کرده است.
متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی
در شهر تهران در اردیبهشت ماه نیز  ۱۲میلیون
و  ۶۷۳هزار تومان بوده که نسبت به فروردین
ماه ۱۲.۵ ،درصد افزایش را نشان میدهد اما در
مقایسه با ماه مشابه سال قبل ،بیش از دو برابر
شده است.
این گزارش نشان میدهد که از سال ۱۳۹۷
تاکنون بیشترین تعداد معامالت واحدهای
مسکونی شهر تهران ،مربوط به اردیبهشت ماه
 ۱۳۹۷بوده که  ۱۹هزار و  ۱۰۷معامله را شامل
میشود .با این حال و بدنبال افزایش قیمت
مسکن ،روند نزولی تعداد معامالت از آن زمان
آغاز شده و تا دی ماه  ۱۳۹۷ادامه داشته است.
با نزدیک شدن به پایان سال ،روند مزبور در
بهمن و اسفند  ۹۷معکوس شده اما در فروردین
 ۱۳۹۸با افت قابل مالحظهای همراه بوده
است .گرچه در اردیبهشت ماه  ،۹۸رشد تعداد
معامالت اتفاق افتاده و تقریبا به سطح اسفندماه
 ۱۳۹۷رسیده است.
روند متوسط قیمت هر متر مربع واحد
مسکونی معامله شده در سطح شهر تهران
نشان میدهد متوسط قیمت هر متر مربع در
اردیبهشت ماه  ۱۳۹۸با شیب نسبتا تندی
افزایش یافته (نرخ رشد  ۱۲.۵درصد) که طی
یک سال اخیر بیسابقه بوده است.
رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس خبر داد:

خبر خوش درباره افزایش حقوق کارمندان

رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس
شورای اسالمی از توافق دولت و مجلس درباره
افزایش حقوق کارمندان در هفته جاری خبر داد.
حمیدرضا حاجیبابایی عضو کمیسیون
برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای
اسالمی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی
خبرگزاری تسنیم ،با اشاره به تخلف دولت در
اجرای مصوبه قوه مقننه برای افزایش حقوقها،
گفت :چند روز گذشته جلسهای با محمد باقر
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره این
موضوع داشتیم.
وی با بیان اینکه «در این جلسه توافق
شد تا جلساتی را در هفته جاری برای حل این
مشکل برگزار کنیم» ،ادامه داد :قرار است با
هماهنگی سازمان امور استخدامی اصالحیهای
درباره نحوه اجرای قانون مجلس در افزایش
حقوق کارمندان انجام شود.
رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس
درباره اینکه «قرار است برای اصالح روند اجرای
قانون در مجلس طرح یا استفساریهای تدوین
شود یا خیر؟» عنوان داشت :استفساریه یا طرح
نیاز نیست تنها باید با دولت توافق کنیم تا روند
اجرا اصالح شود.
نماینده مردم همدان در مجلس اضافه
کرد :طبق توافقی که با نوبخت داشتیم قرار بر
این شد تا جلسهای را نیز با رئیس سازمان امور
استخدامی داشته باشیم تا نقطهنظرات آنها را
درباره اصالح روند اجرای قانون دریافت کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
مجلس تصریح کرد :قطعاً در هفته جاری با دولت
برای اصالح روند اجرای قانون به توافقاتی دست
خواهیم یافت تا مشکل حقوقها نیز حلوفصل
شود.
 ۱۰درصد تولید ناخالص داخلی صرف یارانه انرژی

پرمصرفها ،دریافت کننده بیشترین
یارانه پنهان

سخنگوی صنعت برق :مشترکین پر مصرف
 ۵برابر بیشتر برق مصرف میکنند و یارانه پنهان
انرژی بیشتری دریافت میکنند
مصطفی رجبیمشهدی با اشاره به اینکه
ایران حدود  ۱۰درصد تولید ناخالص داخلی
خود را صرف یارانه انرژی میکند افزود :در سال
 ۲۰۱۷بیشترین یارانه را به مصرف کنندگان برق
خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد :در حال حاضر قیمت تمام
شده برق بسیار بیشتر از مبلغی است که از
مشترکان دریافت میشود و همین منجر به
بدهیهای صنعت برق به بخش تولیدکنندگان و
پیمانکاران این صنعت شده و ما نمیتوانیم توان
پرداخت هزینههای تولید برق را داشته باشیم.
رجبیمشهدی با تاکید بر اینکه ادامه این
روند ،سرمایهگذاری در صنعت برق را معوق
خواهد کرد ،گفت :عدم سرمایهگذاریها صنعت
برق در موعد مقرر ،موجب خواهد شد تا این
مصرف،

چرخه بعدها در زمینه تامین بار پیک
ما را دچار مشکل کن د .سخنگوی صنعت برق
تاکید کرد :طبیعتا اگر مشترکان پرمصرف هزینه
واقعی را پرداخت کنند ،از کاالهای با استاندارد
و بازدهی باالتری ا ستفاده میکنند و انرژی
کمتری را مصرف خواهند کرد.
رجبیمشهدی گفت :وزارت نیرو از ابتدای
خردادماه تعرفه مشترکان پرمصرف را حدود ۱۶
درصد افزایش داده است تا بتواند یارانه انرژی
پرمصرفها را کمتر کند و در مقابل مشترکانی
که نسبت به سال گذشته برق کمتری مصرف
کنند تشویق میشون د و مبالغ کمتری را در
قبوض خود پرداخت خواهند کرد.

شماره 2745

معاون اول رئیس جمهور:

شفافیت اصلیترین راه مبارزه با مفاسد اقتصادی است

چهل و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی
مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر روز دوشنبه به
ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
«اسحاق جهانگیری» ،معاون اول رئیس جمهور،
در این جلسه با تأکید بر این که آسیب شناسی
تخلفات صورت گرفته باید با جدیت و دقت هر چه
بیشتر دنبال شود ،گفت :در مبارزه با فساد نباید تعلل
و سستی به خود راه دهیم و باید با جدیت در این
مسیر گام برداریم و در عین حال از عملکرد نظام در
امر مبارزه با فساد قاطعانه دفاع کنیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به این که
متأسفانه شاهد تکرار فسادهای مشابه در کشور
هستیم تصریح کرد :پرونده های فسادی که کشف
و با آنها برخورد شده است نباید رها شوند بلکه
باید ضمن برخورد با موارد مختلف فساد ،رویه ها
و روندها نیز اصالح شود تا از تکرار وقوع فسادهای
مشابه جلوگیری شود.
جهانگیری اصلی ترین راه مبارزه با فساد
و تخلفات اقتصادی را شفافیت دانست و افزود:
اگر فرایندها اصالح شود و عملکردها در معرض
دید عموم جامعه باشد از بسیاری تخلفات و سوء
استفاده ها جلوگیری خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور با بیان این که بخش
زیادی از تخلفات و سوء استفاده ها در نظام پولی
و بانکی کشور اتفاق می افتد ،گفت :بانک مرکزی
باید به عنوان اصلی ترین دستگاه ناظر بر عملکرد
بانک های عامل با اقتدار کامل در انتخاب مدیران
حرفه ای و اعضای هیئت مدیره بانک ها که دارای
صالحیت اخالقی و تخصصی هستند عمل کند و
در مبارزه با فساد و تخلفات جدی باشد.

جهانگیری با اشاره به سیاست گذاری بانک
مرکزی در خصوص چک های تضمینی اظهار
داشت :این اقدام نتایج مثبت و سازنده ای به
همراه داشت و امیدوارم این گونه برنامه ها و اصالح
فرایندهای نادرست در سایر بخش های اقتصادی
نیز با قاطعیت دنبال شود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره
به گزارش دبیرخانه ستاد در خصوص کمیته
تخصصی فرادستگاهی آسیب شناسی شکل گیری
مفاسد اقتصادی ،از دبیرخانه ستاد خواست برنامه
آسیب شناسی علل وقوع فساد را با جدیت هر چه
بیشتر دنبال کند و راهکارها و پیشنهادات الزم
برای شناسایی گلوگاه های فسادخیز و نیز اصالح
فرایندها را در جلسات بعدی ارائه نماید.

جهانگیری همچنین با اشاره به فشارهای
سنگین اقتصادی از سوی آمریکا علیه ملت ایران
خاطرنشان کرد :آمریکا  30درصد اقتصاد دنیا را در
اختیار دارد و به تعبیر خودشان جنگ اقتصادی
تمام عیار علیه جمهوری اسالمی ایران به راه
انداخته اند .آنها تصور می کردند که با این فشارها،
اقتصاد ایران به سرعت با فروپاشی مواجه خواهد
شد ،اما به فضل الهی نه تنها اهداف آنها محقق نشد
بلکه روز به روز بر اقتدار کشور افزوده می شود.
در این جلسه حجت االسالم والمسلمین
محسنی اژه ای ،معاون اول قوه قضاییه نیز با بیان
این که ضعف ها و اشکاالتی در برخی بخش ها
وجود دارد گفت :با وجود همه این ضعف ها و
علیرغم فشارهای بسیار سنگین دشمنان ،اما به

لطف خداوند و با همت مدیران کشور وضعیت
معیشت و امنیت در کشور قابل قبول است.
پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای
اسالمی هم در این جلسه با بیان این که ریشه تمام
مشکالت کشور نبود اطالعات و داده های دقیق
برای تصمیم گیری است گفت :اگر بانک اطالعاتی
کامل وجود داشته باشد تصمیم گیری ها با دقت
بیشتر انجام خواهد شد و زمینه بروز تخلفات و
فساد از بین خواهد رفت.
در این جلسه که وزرای دادگستری ،اطالعات،
امور اقتصادی و دارایی ،رییس کل بانک مرکزی،
رئیس سازمان برنامه و بودجه ،رئیس سازمان بازرسی
کل کشور ،رئیس کل دیوان محاسبات ،دادستان
عمومی و انقالب تهران ،نمایندگان اطالعات سپاه
و نمایندگان مجلس شورای اسالمی عضو ستاد نیز
حضور داشتند ،دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد
اقتصادی گزارشی از جلسات برگزار شده کمیته
تخصصی فرادستگاهی آسیب شناسی و بازنگری در
فرایندها و گلوگاه های فسادخیز و پیشگیری از فساد
مبتنی بر پرونده های مفاسد کالن اقتصادی که با
مشارکت قوای سه گانه و نهادهای اطالعاتی و امنیتی
برگزار می شود ،ارائه کرد.
در این گزارش علل اصلی شکل گیری مفاسد
اقتصادی در نظام بانکی مورد آسیب شناسی قرار
گرفت و ضمن تشریح پرونده های فساد در برخی
بانک ها ،راهکارهای پیشگیرانه برای عدم تکرار این
تخلفات ارائه شد و مقرر گردید این جلسات برای
بررسی و آسیب شناسی سایر موضوعات حوزه ضد
فساد نیز ادامه یابد و راهکارهای مربوطه استخراج
و در ستاد مطرح شود.

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران اعالم کرد:

تداوم روند کاهشی قیمتخودرو

پایش بازار خودرو در آخرین ساعت های کاری دیروز
نشاندهنده حاکم بودن رکود شدید در این بازار است .خرید و
فروش ها در حداقل خود قرار دارد .همچنین بررسی بازار حاکی
از تداوم افت قیمتهاست.
تداوم کاهش قیمت خودرو در بازار ،تعداد فروشندگان را افزایش
داد.
خبرهای رسیده از بازار خودرو نشان می دهد روند کاهشی
قیمتها در بازار خودرو تداوم دارد به طوری که خودروی  ۲۰۶تیپ
دو که روز گذشته در سقف قیمتی  ۹۰میلیون تومانی قرار داشت،
دیروز به قیمت  ۸۵میلیون تومان معامله شد.
رییس اتحادیه نمایشگاه داران پیش بینی کرده است قیمت این
خودرو  ۳میلیون تومان دیگر در روزهای آتی کاهش خواهد یافت.
وی گفته است قیمت این خودرو در روزهای پیش رو تا ۸۲
میلیون تومان کاهش خواهد یافت .بر این اساس امروز در بازار قیمت
ساندرو اسنپ نیز با کاهشی  ۲۵میلیونی به  ۱۹۰میلیون تومان رسید.
پژو  ۲۰۷اتوماتیک در سقف قیمتی  ۱۶۸میلیون تومان
خریداری چندانی نداشت و پژو  ۴۰۵نیز در محدوده قیمتی ۷۸
میلیون تومان بیمشتری ماند .این دو خودرو به ترتیب کاهش قیمتی
 ۱۱میلیون تومانی و  ۵میلیون تومانی را نسبت به روز گذشته تجربه
کرد .قیمت سمند الایکس نیز از  ۸۶میلیون به  ۸۳میلیون تومان
رسید.
کاهش قیم  H۳۰نیز چشمگیر بود .بهای این خودرو از ۱۵۰
میلیون تومان به  ۱۲۸میلیون تومان رسیده است .گفته می شود

زهرا فریدزادگان

محاسبات نشان میدهد اگر تراز مصرف کشور
در انرژی و برخی مواد غذایی به میانگین جهانی
برسد ،ساالنه  ۲۰میلیارد دالر صرفهجویی میشود.
مصرف ،بهخودیخود موتور محرک اقتصاد
یک کشور است .اهمیت مصرف کاال و خدمات در
اقتصاد یک کشور به همان اندازه دارای اهمیت
است که تولید در رشد اقتصادی اهمیت دارد.
بهعبارت دیگر ،اگر مصرفکنندهای وجود نداشته
باشد ،تولید کاال و خدمات بیمعنا میشود .اما
مصرف ،تا زمانی که براساس قاعده و اصول مصرف
صحیح استوار باشد ،میتواند اقتصاد کشور را به
سمت توسعه و شکوفایی سوق دهد در غیر این
صورت ،مصرف مازاد و بیش از نیاز و توان تولیدی
کشور ،اقتصاد را متحمل هزینههای مضاعف کرده و
فرهنگ مصرفگرایی و بهعبارت بهتر ،اسراف را در
جامعه رواج میدهد .کشورهای توسعهیافته سالها
پیش به اهمیت و ضرورت کاهش مصرفگرایی در
کشورشان واقف شده و در جهت ترغیب و تشویق
شهروندان خود سیاستگذاریهای مختلفی را در
دستورکار خود قرار دادهاند .این سیاستگذاریها
چه در بخش خدمات و چه در بخش مصرف کاال،
بهگونهای بوده که عالوهبر فرهنگسازی و کاهش
مصرفگرایی ،به رشد اقتصادی و توسعه صنعتی
کشورها منجر شده است .این در حالی است که
طبق آمار موجود که نشان میدهد ایران یکی
از مصرفگراترین کشورها است ،سیاستگذاری
دولتها طی سالهای اخیر نتوانسته تاثیری بر
میزان مصرف کاال و خدمات در کشور داشته باشد؛
چراکه طبق آمار ،رشد ساالنه مصرف کاال و خدمات
در کشور در شرایطی که اقتصاد ایران در گیرودار
تحریمهای شدید اقتصادی است ،هزینههای بسیار
سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل میکند.
هدررفت  4هزار میلیارد تومان آب
طبق آمار موجود هر ایرانی در روز بهطور
متوسط  208لیتر آب مصرف میکند؛ این در حالی
است که میانگین مصرف جهانی آب حدود  80لیتر
برآورد شده است .بهعبارت دیگر ،هر ایرانی روزانه
 128لیتر و ساالنه  47هزار لیتر آب بیش از نیاز
خود و برای مصارف غیرضروری مصرف میکند.
این میزان مصرف مازاد ساالنه چهارهزار میلیارد
تومان هزینه بر دولت تحمیل میکند .در میان
کشورهای دنیا ،آمریکا رکورددار مصرف آب است
بهطوری که سرانه مصرف آب هر نفر در روز نشان
میدهد هر آمریکایی روزانه بیش از  400لیتر آب
مصرف میکند؛ در حالی که آلمان با سرانه مصرف
 107لیتر آب برای هر فرد در روز ،دارای کمترین
سرانه مصرف آب در میان کشورهای جهان است.

تخلیه حباب خودرو می تواند قیمت ها را در محدوده قیمتی بهمن
ماه سال گذشته قرار دهد .موتمنی البته در این خصوص گفته است
که برخی کارخانهها خودشان نسبت به افزایش قیمت در این دوره
زمانی اقدام کردند که همین امر خود مانعی بر کاهش قیمت این
خودروها و خودروهایی است که در کالسهای مشابه با آنهاست.
همچنین گزارش دیروز قیمت خودرو حکایت از روند کاهشی
قیمت ها در انواع خودروهای داخلی از  ۲تا  ۱۱میلیون تومان دارد.
در بازار دیروز خرید و فروش خودرو قیمت پراید  ۱۱۱با کاهش
 ۲میلیون تومانی با قیمت ۵۰میلیون تومان ،استپوی با کاهش
۳میلیون تومانی با قیمت ۱۸۷میلیون تومان ،پژو  ۲۰۶تیپ  ۲با
کاهش ۴میلیون تومانی با قیمت ۸۲میلیون تومان ،پژو ۲۰۶تیپ ۵
با کاهش ۴میلیون تومانی با قیمت ۱۰۰میلیون تومان و پژو۲۰۶
صندوق دار با کاهش ۵میلیون تومانی با قیمت ۱۰۰میلیون تومان و
 H30با کاهش ۱۱میلیون تومانی با قیمت۱۱۶میلیون تومان مورد
معامله قرار میگیرد.
عالوه بر این پژو ۲۰۷اتوماتیک با کاهش  ۸میلیون تومانی با
قیمت ۱۶۰میلیون تومان به فروش میرسد.
این در حالی است که فعاالن بازار میگویند به دلیل ریزش
شدید قیمتها کمتر کسی برای خرید خودرو ریسک میکند و
مشتریان واقعی نیز با چانه زنی خودروها را تا پنج میلیون تومان زیر
قیمتهای یاد شده می خرند و در حقیقت توپ در زمین خریداران
است.
یکی از فعاالن بازار خودرو با بیان اینکه قیمتها لحظهای شده،

گفت :اگر عرضه خودرو از سوی خودروسازان در روزهای گذشته
افزایش مییافت ،حتی کاهش شدیدتر قیمتها را شاهد میبودیم.
فعال دیگری گفت :کاهش نسبی قیمت ارز در روزهای گذشته
اثر روانی بر بازار داشته ،اما از آنجایی که قیمتها هنوز با کاهشی که
مشتریان در نظر دارند فاصله دارد ،خرید و فروشها در کمترین حد
خود انجام میشود و بازار خودرو راکد است.
وی معتقد است مشتریان اگر عجلهای برای خرید نداشته باشند،
با به تعوق انداختن آن میتوانند در روزهای آینده حتی با قیمتها
مناسبتری به خودروی مد نظر خود برسند.
سعید موتمنی ،رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران و فروشندگان
خودرو تهران روز گذشته طی گفتگویی با خبر سیما از کاهش  ۱۵تا
 ۲۰۰میلیونی قیمت خودرو خبر داد.

ایرانیها رکورددار مصرف در همه چیز!

نکته حائز اهمیت اینکه در حالی ساالنه دولت
متحمل هزینههای سنگینی برای تولید آب مورد
نیاز مصرف شهروندان میشود که آب شرب در
ایران عالوهبر مصرف آشامیدنی به مصارف دیگری
مانند شستوشو میرسد .این در حالی است که در
بسیاری از کشورهای توسعهیافته ،الگوی شهرسازی
بهگونهای طراحی شده که لولهکشی آب شرب
مصرفی ساختمانهای مسکونی از آب مورد استفاده
برای شستوشو مجزاست .در کشوری مانند آلمان،
میزان مصرف آب تابع شرایط اقتصادی ،اجتماعی
و محیطی است .بعد خانوار ،میانگین دما و میزان
بارندگی از عوامل اثرگذار بر مصرف آب محسوب
میشوند .در آلمان آببهای دریافتی پوششدهنده
هزینههاست ودرصد افزایش یا کاهش آببها
وابسته به هزینههای تولید ،استحصال و سیستم
توزیع است.
افزایش 2.5برابری مصرف برق در کشور
براساس آمار منتشرشده از سوی بانک جهانی،
ایران حدود چهار برابر میانگین جهانی انواع انرژی
را مصرف میکند و طبق آمارهای رسمی ،ایران
بعد از آمریکا و روسیه در رتبه سوم مصرف برق
در دنیا قرار دارد .بهرغم اینکه طی سالهای اخیر و
بهواسطه افزایش سطح آگاهی عمومی جامعه ،مردم
تا حدودی به این باور رسیدهاند که برای جلوگیری
ی باید الگوی مصرف جدید و
از هدررفت انرژ 
بهینهای را در پیش بگیرند ،اما همچنان مصرف
انرژی در ایران چندینبرابر میانگین جهانی است.
براساس آمار موجود ،ایران جزء  20کشور پرمصرف
برق دنیا محسوب میشود و براساس محاسبات
انجامشده ،ساالنه  118هزار میلیارد تومان صرف
مصرف مازاد برق در ایران میشود .بهعبارت دیگر،
در حال حاضر ساالنه دوهزار کیلووات ساعت برق،
مازاد بر نیاز ،در کشور مصرف میشود .در نتیجه
اگر هزینه تمامشده تولید هر کیلووات ساعت برق
در کشور حدود  720تومان محاسبه شود ،ساالنه
 118هزار میلیارد تومان از منابع کشور برای
مصرف مازاد برق به هدر میرود .با وجود این بهنظر
میرسد طی سالهای اخیر ،سیاستگذاری دولتها
برای پیادهسازی یک الگوی مصرف مناسب نیز
کارایی الزم را نداشته است.
تجربه جهانی و سیاستگذاری کشورهای
توسعهیافته در کاهش مصرف و به تبع آن
هزینههای تولید برق ،نشان میدهد برای مثال در
نظام تعرفهگذاری برق در آمریکا از روش پلکانی
افزایشی استفاده شده است .با پیروی از این الگو
و افزایش ناگهانی تعرفه برای پرمصرفها ،امکان
تحقق اهداف اصلی قانون هدفمندکردن یارانهها
که همانا کاهش مصرف انرژی و عدالت در توزیع

یارانههاست ،فراهم میشود .البته طی سالهای
گذشته نظام تعرفهگذاری پلکانی افزایشی در ایران
اجرا شده است ،اما آمار مصرف برق بهویژه در
بخش خانگی ،نشان میدهد مصرف برق در کشور
در پایان اسفندماه سال  97نسبت به مدت مشابه
سال قبل از آن 2.5 ،برابر افزایش یافته است.
سوخت  11هزار میلیارد تومان هزینه
مازاد گاز
براساس آمار ارائهشده از سوی شرکت ملی گاز
ایران ،متوسط مصرف گاز در ایران سهبرابر متوسط
جهانی و حدود  18برابر کشور ژاپن و سرانه مصرف
گاز هر ایرانی  10برابر مردم کشورهای اروپایی
است .از این رو مصرف گاز در کشور بهاندازه کل
مصرف نفت در اروپاست .براساس مطالعاتی که
انجمن نفت انجام داده ،اگر این روند ادامه پیدا کند
تا سال  1404روزانه  520میلیارد مترمکعب گاز
در ایران مصرف میشود .آمار به دست آمده نشان
میدهد سرانه مصرف ساالن ه گاز هر فرد در ایران
 1700مترمکعب و در جهان  600مترمکعب است.
بهعبارت دیگر ،هر فرد ساالنه  900مترمکعب گاز
مازاد بر نیاز و بیش از میانگین جهانی آن مصرف
میکند .درواقع ساالنه  73میلیارد مترمکعب گاز
در کشور بیش از نیاز مصرف میشود .حال اگر
قیمت تمامشده تولید هر مترمکعب گاز براساس
نرخ فوب خلیجفارس معادل  130تومان هزینه
برای دولت دربر داشته باشد ،ساالنه بیش از 11
هزار میلیارد تومان برای مصرف مازاد کشور هزینه
میشود.
بنزین رکورددار مصرف در ایران
ایران یکی از رکوردداران مصرف بنزین در
جهان است .براساس اعالم منابع آماری ،در ایران
هر نفر  ۱۰برابر یک شهروند ترکیهای و سهبرابر
یک شهروند چینی بنزین مصرف میکند .طبق
اعالم دولت ،ایرانیها در هر ساعت سهمیلیون و
 ۷۹۰هزار لیتر و روزانه  91میلیون لیتر بنزین
مصرف میکنند .این میزان مصرف در برخی ایام
سال به  95میلیون لیتر نیز افزایش یافته است.
درواقع میزان مصرف بنزین در ایران تقریبا ۶
برابر میانگین مصرف بنزین در جهان است .اگر
میانگین مصرف بنزین در جهان را از میزان مصرف
این سوخت در ایران کم کنیم ،این نتیجه حاصل
میشود که روزانه بین  70تا  80میلیون لیتر
بنزین مازاد بر نیاز کشور مصرف میشود .دادههای
آماری گویای این نکته است که قیمت تمامشده
تولید بنزین در کشور  6هزار و  500تومان برآورد
میشود ،این در حالی است که قیمت بنزین در
حال حاضر با قیمت هزار تومان بهازای هر لیتر به
دست مصرفکننده میرسد .بنابراین دولت ساالنه

 189هزار میلیارد تومان برای تولید بنزین مازاد بر
مصرف کشور هزینه میکند.
بدیهی است یکی از دالیل افزایش مصرف
بنزین بیش از میانگین جهانی در کشور ،قیمت
بسیار پایین این سوخت است؛ موضوعی که
بهتازگی مورد مناقشه میان دولت و مجلس بود تا
با افزایش قیمت بنزین ،سرانه مصرف کاهش پیدا
کند .نکته جالب توجه اینکه در کشور پرجمعیتی
مانند چین با جمعیتی افزون بر یکمیلیارد و
 386میلیون نفر (طبق آمار سال  )2017حدود
 468میلیون لیتر بنزین در روز مصرف میشود.
بهعبارتی ،در هر شبانهروز بهازای هر نفر  0.34لیتر
بنزین در چین مصرف میشود .در کشور ترکیه
نیز که جمعیتی افزون بر  80میلیون نفر را در
خود جای داده ،روزانه هشتمیلیون و 268هزار
لیتر بنزین مصرف میشود .درواقع در هر شبانهروز
بهازای هر نفر  0.1لیتر بنزین در ترکیه مصرف
میشود.
ایران؛ کشور هزینههای مازاد
اگرچه بررسی مصرفگرایی و مصرف بیش
از نیاز کاالها و خدمات ذکرشده در ایران در
این گزارش خالصه نمیشود و براساس آمار
ارائهشده از سوی نهادهای مختلف ،ایرانیها یکی
از مصرفگراترین مردم جهان هستند ،اما بررسی
همین چند مورد اندک نیز بهخوبی نشان میدهد
که ساالنه چه هزینههای سنگینی صرف مصارف
غیرضروری و بیش از نیاز در کشور میشود .طبق
جدول مندرج در این گزارش ،مصرف برخی مواد
غذایی در ایران نیز با میانگین مصرف آنها در جهان
فاصله بسیار زیادی دارد .برای مثال در حالی که
میانگین سرانه مصرف شکر در جهان برای هر فرد
ساالنه پنج کیلوگرم است ،این میزان در ایران بین
 21تا  24کیلوگرم برآورد شده است که مازاد
مصرف این ماده خوراکی ،ساالنه چهارهزار میلیارد
تومان هزینه برای تامین آن در کشور نیاز دارد .نان
نیز اگرچه قوت غالب ایرانیها محسوب میشود و
طبیعتا مصرف آن در مقایسه با کشورهای دیگر
بیشتر است ،اما براساس آمار جهانی ،میانگین
سرانه مصرف هر فرد  25کیلوگرم نان در سال است
در حالی که این رقم در ایران بهازای هر فرد 160
کیلوگرم برآورد شده است .نکته قابلتوجه اینکه
بیش از  10درصد نان مورد استفاده خانوارهای
ایرانی ،دورریز میشود؛ یعنی هر فرد ساالنه 16
کیلوگرم نان را بدون مصرف دورریز میکند .حال
اگر میزان مصرف مازاد نان در ایران در قیمت
تمامشده یک قرص نان ضرب شود ،نشان میدهد
ساالنه چهارهزار میلیارد تومان برای مصرف مازاد و
دورریز نان در کشور هزینه میشود.

بانك
آزادسازی  600زندانی جرایم غیر عمد
با حمایت بانک ملی ایران

بانک ملی ایران از سال  1389تا کنون
زمینه آزادسازی حد ود  600نفر از زندانیان
جرایم غیر عمد را فراهم کرده است.
به گزارش امتیاز ،این بانک طبق یک
سنت حسنه در قالب جشن گلریزان که هر سال
در اقصی نقاط کشور برگزار می شود ،مبالغی
را به منظور آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد
پرداخت می کند.
اطالعات موجود نشان می دهد این بانک از
سال  1389تا کنون حدود  75میلیارد ریال به
این منظور پرداخت کرده است.
رقم تخصیص یافته به آزادسازی زندانیان
جرایم غیر عمد از سوی بانک ملی ایران در سال
جاری نیز دو میلیارد و  700میلیون ریال است.
بخش عمده این مبالغ از سوی صندوق پس
انداز ملی ایران تامین شده و مابقی را ادارات امور
شعب بانک در سراسر کشور پرداخت کردهاند.

«رونق تولید» ،اسم رمز فعالیت های
امسال بانک ملی ایران

بانک ملی ایران گرچه بنا بر وظیفه ذاتی
خود همواره به تولید کنندگان داخلی و ایجاد
اشتغال برای هموطنان تاکید داشته ،اما با
نامگذاری امسال به عنوان «رونق تولید» ،این
روند شدت بیشتری پیدا کرده است.
به گزارش امتیاز ،استراتژی این بانک چه
در بخش پرداخت تسهیالت و چه در بخش
حمایت های غیرمالی ،کمک به تولید داخلی به
منظور تقویت اقتصاد کشور بوده و هست.
مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک ملی
ایران همواره در جلسات عمومی و خصوصی
خود بر این موضوع تاکید کرده و «رونق تولید»
را راه برون رفت از شرایط نامطلوب اقتصادی
عنوان کرده اند.
مروری بر این وقایع ،حاکی از اهمیت
موضوع «رونق تولید» برای گردانندگان بانک
ملی ایران است.
به عنوان نمونه ،مدیرعامل بانک ملی
ایران در دیدار نوروزی با اعضای هیات مدیره
و مدیران ارشد این بانک در سراسر کشور با
تاکید بر اینکه با توجه به فرمایشات مقام معظم
رهبری و نامگذاری امسال به نام «رونق تولید»،
امروز اقتصاد و تولید مهم ترین مساله کشور
است ،گفت :هیچ راهی جز توجه به تولید داخلی
در شرایط فعلی کشور وجود ندارد چرا که این
امر عالوه بر توسعه اشتغال ،ما را از وابستگی به
بیگانگان بی نیاز می کند.
دکتر محمد رضا حسین زاده همچنین در
جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان
همدان اعالم کرد که بانک ملی ایران نهایت توان
خود را در جهت رونق تولید داخلی به کار می
گیرد و در این خصوص از تمامی ظرفیت های
خود برای حمایت و تامین مالی پروژه های
تولیدی کشور استفاده خواهد کرد.
اعضای هیات مدیره بانک نیز به فراخور
موقعیت و متناسب با شرایط ،در دیدار با
تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی بر اهمیت این
مساله تاکید کرده اند.

بانک صادرات ایران اوراق گواهی
سپرده  ١٨درصدی عرضه میکند

بانک صادرات ایران از روز شنبه ٢٥
خرداد  ٩٨اوراق گواهی سپرده مدتدار ویژه
سرمایهگذاری (عام) با نرخ سود  ١٨درصدی
منتشر و عرضه میکند.
به گزارش امتیاز ،این بانک از روز شنبه ٢٥
خرداد تا پایان روز پنجشنبه  ٣٠خرداد  ٩٨اوراق
گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایهگذاری(عام)
یکساله منتشر میکند.این اوراق با نام و به
صورت الکترونیکی در چارچوب دستورالعملها
و بخشنامههای صادره از سوی بانک مرکزی با
نرخ سود علیالحساب  ١٨درصدی ساالنه منتشر
خواهد شد که سود آن در مقاطع ماهانه نیز قابل
پرداخت است.نرخ بازخرید این اوراق قبل از
سررسید در شعب بانک صادرات ایران با نرخ ١٠
درصد صورت خواهد گرفت و در عین حال قابل
نقل و انتقال بوده و معامله ثانویه آن در بورس
یا فرابورس امکانپذیر است.اوراق یادشده معاف
از مالیات بوده و در شعب بانک صادرات ایران در
سراسر کشور به فروش میرسد

امکان دریافت رمز دوم يكبار مصرف
كارتهاي بانك مسکن فراهم شد

به منظور ارتقاء امنيت مشتريان در هنگام
استفاده از درگاههاي مجازي در خصوص استفاده
از رمز دوم يكبار مصرف كارتهاي بانك مسکن ،
سرويس رمز دوم پويا در بانک مسکن عملياتي شد .
به گزارش امتیاز ،نیکوفر صفری رییس
اداره بانکداری الکترونیک بانک مسکن اعالم
کرد :به منظور ارتقاء امنيت مشتريان در
هنگام استفاده از درگاههاي مجازي و بر
اساس رهنمودهاي بانك مركزي در خصوص
استفاده از رمز دوم يكبار مصرف كارتهاي
بانكي  ،امکان دریافت سرويس رمز دوم پويا
در بانک مسکن فراهم شد .وی افزود در حال
حاضر مشتریان بانک مسکن می توانند با
مراجعه به دستگاه خودپرداز بانك مسكن بر
اساس دستورالعمل «فعالسازي رمز پويا بر روي
دستگاههاي خودپرداز بانك مسكن» رمز دوم
پوياي خود را فعال نمايند که در آينده نزديك،
امكان فعالسازي از ساير درگاهها( كيوسك،
اينترنتبانك ،همراهبانك و يا شعبه مورد نظر
)نيز فراهم ميشود  .رییس اداره بانکداری
الکترونیک گفت:در مرحله اول اجرا ،امكان
فعالسازي رمز دوم پويا به صورت اختياري براي
تمامي مشتريان بانک مسکن فراهم ميباشد و
در مراحل بعدي ،قابليت استفاده از رمز پويا
به جاي رمز اول كارت و پس از آن براي ورود
كاربران به اينترنتبانك و همراهبانك و همچنين
رمز حسابها وجود خواهد داشت كه بهرهبرداري
از این امكانات متعاقباً به مشتریان بانک مسکن
اطالعرساني خواهد شد.

