toseeir ani.ir

شماره / 690یکشنبه 30آذر  5 / 1399جمادیاالول 20/ 1442دسامبر 2020

خبر اقتصادی
معاون اقتصادی رئیسجمهور خبر داد:

افزایش۱۰میلیونی دریافتکنندگان
یارانهکمک معیشتی

ایلنــا -معــاون
اقتصادی رئیسجمهور
از اصالح مصوبه ســتاد
ملی مبارزه با کرونا برای
پرداخت کمک معیشتی
خبرداد .محمدنهاوندیاندیروزدرنشستیخبریبا
اشارهبهمذاکرهاخیررئیسجمهور با رئیسمجلس
گفت :در این مذاکره گفتوگوهایی در زمینه طرح
اخیر مجلس درباره کمک بــه خانوارهای نیازمند
صورت گرفت .وی افــزود :بر این اســاس تفاهم
عملیاتی حاصل شــد تا اصالحی در مصوبه ستاد
ملی مبارزه با کرونا به عمل آوریم .بر این اســاس،
تعداد جمعیتی که این پرداخت کمکی را دریافت
میکننداز ۳۰میلیوننفربه ۴۰میلیوننفرافزایش
پیداکردوپرداخت ۱۰۰هزارتوماندرهرماهبرای۴
ماهدرنظرگرفتهشد.معاوناقتصادیرئیسجمهور
تصریح کرد :گروه خاصی که تحت پوشش کمیته
امداد هســتند براســاس مصوبه مجلس شورای
اسالمی  ۱۲۰هزار تومان را در ماه دریافت خواهند
کرد که نخستین پرداخت هم روز گذشته صورت
گرفت .نهاوندیان همچنین از تعویق اجرای قانون
اصالحچکتاپایانسالخبرداد.

دستور وزیر صمت برای ترخیص
مواد اولیه ماسک

ایسنا -وزیر صنعت،
معدن و تجارت (صمت)
طــی نامهای بــه رئیس
گمــرک اعالم کــرد که
کل پارچههای ملت بلون
موجود در گمرکات کشور که تاریخ قبض انبار آنها
قبلاز ۲۰آبان ۱۳۹۹استازگمرکاتترخیصشود.
علیرضارزمحسینی ،درایننامهبهمصوباتجلسه
کمیتهلجستیکستادملیمبارزهباکروناباموضوع
ترخیص پارچــه ملت بلون موجــود در گمرکات
کشوروهمچنینمصوباتستادملیمقابلهباکرونا
در خصوص اختیار تفویض شــده به وزارت صمت
برای مدیریت صادرات و واردات ،خطاب به رئیس
کل گمرک گفته که ضروری است دستور فرمایید
کلیهپارچههایملتبلونموجوددرگمرکاتبرتر
کشــور که تاریخ قبض انبار آنها قبل از بیستم آبان
ماه امسال بوده ،طی تشریفات قانونی معمول و به
ویژه اجرای فرآیند ذیل از سوی گمرکات ،ترخیص
و گزارش میزان ترخیــص محمولههای مذکور به
تفکیک مشــخصات کامل وارد کننده (نشــانی،
شماره تماس و ،)...میزان محموله ترخیص شده و
تاریخترخیصبهصورتمستمربهسازمانحمایت
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان غذا و
داروارسالشود.

صادرات نفت عربستان
در ماه اکتبر افزایش یافت

ایلنا -صادرات نفت
خــام عربســتان در ماه
اکتبر افزایش یافت و به ۶
میلیونو ۱۶۰هزاربشکه
در روز رســید .دادههای
رسمیروزپنجشنبه( ۲۷آذرماه)نشاندادصادرات
نفت خام عربستان در ماه اکتبر برای چهارمین ماه
پیاپی افزایش یافته و از روزانه  ۶میلیون و  ۷۰هزار
بشکه در ماه ســپتامبر به روزانه  ۶میلیون و ۱۶۰
هزار بشکه در ماه اکتبر رسید .بر اساس این دادهها،
مجموع صادرات نفت خــام و فرآوردههای نفتی
بزرگترین صادرکننده نفت جهــان در ماه اکتبر
نســبت به ماه پیش از آن روزانه  ۲۸۱هزار بشکه
افزایش یافته و به ۷میلیون و ۳۸۰هزار بشــکه در
روزرسیدهاست.

جریمه ۹۹میلیون تومانی متخلفان
صنف مرغ و تخممرغ

ایســنا -معــاون
بازرسی و نظارت سازمان
صنعت ،معدن و تجارت
(صمت) اســتان تهران
اعالم کرد کــه در نتیجه
بازرسیازواحدهایعرضهمرغوتخممرغطیهفته
گذشته مجموعا بیش از  ۹۹میلیون تومان جریمه
برای واحدهای متخلف صادر شــده است .سعید
محمدی گفت :معاون بازرســی و نظارت سازمان
صنعت ،معدن و تجارت (صمت) استان تهران در
هفته گذشــته تعداد  ۱۱۸۹بازرسی از واحدهای
عرضه کننده گوشــت مرغ و تخم مرغ ،در سطح
استانانجامدادهکهمنجربهتشکیلپروندهایبرای
 ۱۸۸واحد متخلف به ارزش بیــش از  ۹۹میلیون
تومانشدهاست.

چرتکه 3

گزارش میدانی «توسعه ایرانی» از وضعیت خرید مردم در آخرین شب چلة قرن

یلدای مقاومتی!

هانیه عسگری

آخرینشبیلدایقرندروضعیتی
عجیبونامتعارفبرگزارمیشود.
در حالی که دیروز تعداد خریداران
کاالهای یلدایی حاضــر در بازار میوه و
شیرینی در روزهای کرونایی به چشم
میآمد ،فعاالن بازار تاکید داشتند که
روندخریدهاباسالگذشتهبههیچروی
قابلمقایسهنیست.
دواتفاقهمزمانسببشدهاستکه
آخرینشبیلدایاینسدهدروضعیتی
متفاوت سپری شود .اول کرونا و سپس
تورم و گرانی عجیــب در ماههای اخیر
شرایطرادگرگونکردهاست.
بهخریدبرخیاقالمبسندهشد!
یکی از شــهروندان که برای خرید
پرتقال و انــار به میدان میــوه و ترهبار
مراجعه کرده بود ،در پاسخ به این سوال
که امسال برای شب یلدا چه اقالمی را
خریداری کردهاید؟ گفت :متاســفانه
قیمت آجیل بسیار باالســت و من به
خریدتخمهوپستهشامیبسندهکردم

چراکهنمیتوانستمقیمتباالیآجیل
راتقبلکنم.
اودرتوضیحاینمطلبافزود:قیمتها
بین ۱۷۰هزارتومانبرایهرکیلوآجیل
بســیار بیکیفیت تا  ۴۰۰هزار تومان
برای هر کیلو آجیل باکیفیت در نوسان
بود اما به این نتیجه رسیدم با توجه به
اینکه میهمان ندارم ،سفره شب یلدا را
مختصرترازهمیشهتدارکببینم.
او تاکید کرد :هر چند بســیاری از
قیمت  ۱۰تا  ۱۲هــزار تومان برای هر
کیلوپرتقالوقیمت ۱۰تا ۱۵هزارتومان
برای هر کیلو انار صحبت میکنند ،اما
انار و پرتقال باکیفیت؛ قیمتهایی به
مراتببیشترازاینهاداردقیمتهرکیلو
هندوانه نیز بسیار گرانتر از قیمتهای
اعالمیاست.
قیمتهابسیارفراتراز
ارقاماعالمیاست
در حالــی کــه رئیــس اتحادیه
فروشندگانمیوهمیگویدبرایداشتن
شب یلدایی پررونق میوهفروشان قول
دادهاند که میوهها را با ســود کمتری

به مردم بفروشند و قیمت هندوانه در
میادین اصلی میوه و ترهبار ســه هزار
و ۵۰۰تومان تعیین شــده اســت؛ اما
مشــاهدات خبرنگار «توسعه ایرانی»
نشان میدهد هر کیلو هندوانه حداقل
در مناطق شرقی شــهر حدود ۵٠٠٠
تومان قیمت دارد .بــه این ترتیب یک
هندوانه کوچک حداقل  ٣٠تا  ۴٠هزار
تومانبرایخریدارآبمیخورد.قیمت
هر کیلو انار  25هزار تومان و قیمت هر
کیلو پرتقال نیز حــدود  15تا  17هزار
توماناست.
مردی که خود را بازنشستگه نیروی
انتظامیمعرفیمیکرد،درپاسخبهاین
سوال که برای شــب یلدا چه اقالمی را
خریداری میکنید ،گفت :ما امسال به
دلیل کرونا مهمانان ویــژهای نداریم و
ترجیح دادیم یلدا را با خانواده کوچک
خودمانجشنبگیریم.
او گفت واقعاً خریــد یک هندوانه و
قیمت ۴۰تا ۵۰هزارتومانبرایافرادی
که بازنشسته هستند توجیه چندانی
ندارد از ایــن رو نمیدانم چه کار کنم و

در حال تصمیمگیری بــرای خرید یا
عدم خرید آن هستم .او در پاسخ به این
پرسش که آیا قیمت آجیل سبب شده
است از خرید آن انصراف دهد یا خیر؟
گفت :مــن حتماً آجیــل را خریداری
میکنم چرا که اگــر بخواهم به خاطر
قیمتازخریدآندستبردارمهیچوقت
نمیتوانم برای عید و شــب یلدا آجیل
بخرم؛ نکته ما این اســت که ما آجیل
را دو ســه ماه قبل خریداری میکنیم
تا در گرانی شــب یلدا مشکلی برای ما
ایجادنشود.
وی ادامه داد :در مــورد هندوانه اما
نمیتوان چنیــن کاری را انجام داد و
مجبورهستیمهمانشبیلدانسبتبه
خریداینمیوهخاصاقدامکنیم.
خانمیکهبرایخریدکدویحلوایی
و همچنین پرتقال و خرمالو به میدان
میوهوترهبارآمدهبودتاکیدکرد:هرچند
میوهفروشــان گفتند که قیمتها را
برای شــب یلدا افزایش نمیدهند اما
همین ســه قلم کاال نســبت به هفته
قبل با افزایش قابل توجه قیمت روبرو
شدهاست.
او با اشاره به اینکه گرانیهای اخیر
شرایطدشواریراپیشرویخانوادهاش
قرار داده ،گفت :من ترجیح میدهم به
جای خرید آجیل و حتی هندوانه شب
یلدامرغبخرمتابتوانمیکوعدهغذایی
مناسب برای خانواده تدارک ببینم .او
گفت :متاســفانه افزایش قیمت ماهی
بسیار بســیار زیاد بود و من نمیتوانم
برای یک شب هزینه به این سنگینی را
بپردازم .دیگر خریداران میوه از گرانی
بیش از حد قیمتها شــاکی بودند و
میگفتند چطور ممکن است اتحادیه
از عدم افزایش قیمت صحبت کند اما
در سطح شهر و حتی در میادین میوه
و ترهبار قیمتها تا ایــن اندازه باال رفته
باشد؟
قنادیهاشلوغترمیشود
هرچهازشرقتهرانبهسمتشمال
شرقوشمالتهرانحرکتکنیدشرایط

تغییر میکند و میبینید که قنادیها و
آجیلفروشیهای خلوت جای خود را
بهقنادیهایشلوغوشلوغترمیدهند.
نکته اینجاســت که در بسیاری از
این قنادیهای شــلوغ قیمت هر کیلو
شــیرینی حتی به  ۲برابــر قیمتهای
اعالمیازسویاتحادیهقنادانمیرسد.
متصدییکیازشیرینیفروشیهای
معروفتهراندرشمالشرقدرپاسخبه
سوالخبرنگارمامبنیبراینکهآیاامروز
باشرایطمتفاوتترینسبتبهروزهای
دیگر روبرو شــدهاید؟ گفت :بله تعداد
مشتریان ما امروز افزایش قابلتوجهی
را تجربه کرده اما از وضعیت خرید آنها
مشخص است که دورهمی و میهمانی
در کار نیســت چراکه غالباً خریداران
بین نیم تا یک کیلو شیرینی خریداری
میکنند.
در حالی که ســالهای قبل ،اغلب
خریــداران حداقل  ۲کیلو شــیرینی
میخریدند.
رئیــس اتحادیه قنــادان نیز امروز
تاکید کرده است که با توجه به کاهش
قابلتوجه فروش شیرینی و شکالت،
قناداننسبتبهباالبردنقیمتهااقدام
نکردهاند.
او با اشاره به اینکه شب عید بیش از
 100تنشیرینیتوسطاتحادیهقنادان
خیراتشدچراکهکسیشیرینینخرید،
قیمتشیرینیرابهاینشرحاعالمکرد:
هر کیلو شیرینی تر  ۴۸هزار تومان ،هر
کیلو شیرینی زبان  ۳۸هزار تومان ،هر
کیلو شیرینی پاپیونی  ۳۸هزار تومان،
هر کیلو شــیرینی دانمارکی  ۳۸هزار
تومان،هرکیلوکیکیزدیهم ۲۹هزار
تومانقیمتدارد.
با این حــال در مغازههای معروف
شیرینیفروشــی قیمتها از رقمهای
اعالمی از ســوی اتحادیه بسیار باالتر
بود در کنار اینها اما بســیاری از قنادان
نســبت به فروش هندوانه تزیین شده
انارتزیینشده،سیبهایحکاکیشده
و همچنین کدو حلواییهای حکاکی

شــده و تزئین شــده در کنار ژلههای
تزریقیوخاصاقداممیکردند.
یکی از قنادیها در منطقه شــمال
تهران بــه خبرنگار «توســعه ایرانی»
گفت :به دلیل گرانی بیش از حد کیک
امسالتصمیمگرفتیمژلههایتزریقی
بهفروشبرسانیم.
به گفتــه وی این ژلههــای تزیین
شده از سوی کسانی که برای عروس و
داماد قصد بردن شب چلهای داشتن با
استقبالروبروشد.بهگفتهوییکعدد
ژلهتزریقیمتوسطکهبایککیلوکیک
برابریمیکندبهقیمت ۵۰هزار تومان
فروخته میشــود در حالیکه قیمت
کیکازاینرقمبسیارباالتراست.
او درباره قیمــت هندوانــه و انار و
همچنین سیب و کدو حلوایی تزیین
شدهنیزگفت:هندوانههاغالباًسفارشی
تهیه شدهاند چراکه قیمت باالیی دارند
و بین  ۲۰۰و  ۳۰۰هزار تومان بســته
به نوع طراحی به فروش میرســند اما
قیمتهردانشیبه طراحی شدهحدود
 ۱۵تا  ۲۵هزار تومان است .به گفته وی
یک کدو حلوایی تزیین شده نیز حدود
 ۶۰تا  ۸۰هــزار تومان قیمــت دارد و
خریدارانایناقالمغالباًکسانیهستند
کهمیخواهندبرایعروسودامادشب
چلهایببرند.
او گفت :با توجه به افزایش بیش از
حد قیمت گل در سال جاری بسیاری
به خرید ســیب یا انار تزیین شــده در
کنــار شــیرینی و آجیلهایــی که در
بستهبندیهای کوچک تزیین شده در
معرض فروش قرار گرفته است ،بسنده
میکنند.
وی تاکید کرد :هر چند در مناطق
شمالی شهر تهران اغلب خانوادهها از
تمکنمالیبرخوردارند؛اماامسالحجم
فروش شــیرینی و میوه و آجیل بسیار
کمتر از سالهای قبل بوده است که این
امر نشان میدهد تورم و گرانی سبک
زندگیثروتمندترینافراداینجامعهرا
نیزتحتتاثیرقراردادهاست.

خبر

رشد 1300درصدی قیمت مسکنتهران طی10سال

بر اساس تازهترین آمار منتشر شده از سوی
وزارت راه و شهرسازی ،میانگین قیمت مسکن
در کشور 15.2میلیون تومان است.
به گزارش فــارس ،پــس از تاخیر طوالنی
مدت و  5ماهه وزارت راه و شهرسازی به منظور
انتشار آمار و اطالعات بازار مسکن در تهران ،این
وزارتخانه نسبت به انتشار آمار در قالبی جدید
اقدام کرد.
بر اساس جزئیات منشتر شده از سوی وزارت
راه و شهرسازی ،متوسط قیمت مسکن در  8ماه

سال  99در پایتخت برابر  21میلیون و  864هزار
تومان برآورد شده است.
این درحالیاســت که متوســط قیمت هر
متر مربع واحد مسکونی در سال  1389برابر 1
میلیون  576هزار تومان بوده اســت .این یعنی
قیمت مســکن تهران در بازه  10ســال با رشد
نجومی  1300درصدی مواجه شده است.
میانگینقیمتمسکندرکشور
 15.2میلیون تومان است
به گزارش فارس ،قالب جدید انتشــار آمار

مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی به نحوی
است که قیمت مسکن در سایر استانهای کشور
نیز از این پس منتشر خواهد شد.
بر این اســاس ،میانگین قیمت مســکن در
کشور برابر  15میلیون و  263هزار تومان برآورد
شده اســت .همچنین میانگین قیمت در 24
استان کشور کمتر از 10میلیون تومان 4،استان
بین  10تا  20میلیون تومان و متوســط قیمت
مسکن تنها در  2استان بیشــتر از  20میلیون
تومان محاسبه شده است.

قیمتمسکندرپایتخت 9برابرقیمت
مسکندرکهگیلویهوبویراحمد
بر مبنای جزئیات ارائه شــده استان ،تهران،
خوزســتان و فارس به ترتیب با متوسط قیمت
 27.8میلیون تومــان 23.5 ،میلیون تومان و
 12.4میلیون تومان در رده اول تا سوم گرانترین
استانهای کشور قرار دارند.
همچنین استانهای کهگیلویه و بویراحمد،
ایالموچهارمحالوبختیاریبهترتیببامتوسط
قیمت 3.2میلیون تومان 4،میلیون تومان و4.1
میلیون تومان نیز  3استان ارزان قیمت در زمینه
بازار مسکن تلقی میشوند.

آماربازار مسکندراستانهایکشوردرحالی
منتشرشدکهمقایسهنکردناینآماربااطالعات
ماههای قبلی و مشخص نبودن درصد افزایش یا
کاهش قیمت مسکن یکی از ایرادات مطرح شده
توسط کارشناسان به حساب میآید.

افزایش ۲۰درصدی سهم بخش حملونقل در بودجه سال ۱۴۰۰

در الیحه بودجه ســال  ۱۴۰۰اعتبــار طرحهای تملک
داراییهای سرمایهای در فصل حمل و نقل ۲۰درصد افزایش
و بر این اساس برنامههای مختلفی برای توسعه بخش حمل و
نقلکشوردرنظرگرفتهشدهاست.
بهگزارشایرنا،میزانبودجهایکههرسالهدرقالببودجه
عمرانیبهبخشحملونقلتخصیصمییابدبرایکارشناسان
و همچنین مدیران مربوطه از اهمیت شایانی برخوردار است.
این مهم همواره در دولتهای مختلــف مد نظر قرار گرفته و
دولت تدبیر و امید نیز نشــان داده که در طی ۸سال مدیریت
خود از این امر غافل نبوده است .برای نمونه اقدام دولت جهت
نوسازیناوگانهوایی،بعدازامضایبرجاموتمرکزقابلتوجهبر
اینموضوعبیانگراهمیتیاستکهبرایتوسعهوترمیمحمل
ونقلهواییقایلبودهاست.
طبق گزارشهای موجود بعد از برداشته شدن تحریمها

ایران برای نوسازی خطوط هوایی کشــور صدها هواپیمای
جدید از بوئینگ ،ایرباس وایتیآر سفارش داده شد .قرار بود
مجموعا ۲۰۰فروندهواپیمابهناوگانهواییکشوراضافهشود
که در مقایسه با حدود ۳۰۰فروند موجودی آن زمان رقم قابل
توجهیبود.بااینحالاینبرنامهمهمباخروجیکجانبهآمریکا
بههمخوردوتنهاتعدادبسیارکمیازهواپیماهایمقرربهایران
رسید .نمونه دیگر تأکید بیش از پیش دولت بر توسعه حمل و
نقلبینالمللیازطریقایراناست.بهویژهدرقالبکریدورهای
مختلفی مانند کوریدور «شمال-جنوب» و کریدور «کتای»
که شرق و جنوب شرق آسیا را از طریق ایران به آسیای میانه و
اروپایشرقیوازآنجابهغرباروپامتصلمیکند.
در این رابطه ،اســحاق جهانگیری ،معــاون اول رییس
جمهوری،درنوزدهمیناجالسنخستوزیرانشانگهایکه
 ۱۰آذرماهسالجاریبرگزارشدضمنپرداختنبهموضوعهای
مهمی چون تروریسم ،برجام و تحریمها و موضوع یافتن سازو
کاربانکیوپولیمنطقهایاهمیتبندرچابهارواتصاالتریلی
آندرمسیرافغانستانوآسیایمرکزیرایادآورشدو ازاعضای
سازمانهمکاریشانگهایبرایهمکاریدرپروژهعظیمریلی
چابهاربهزاهداندعوتکرد.
واقعیتایناستکهزیرساختهایارتباطیدرحوزهحمل
و نقل بنیان توسعه جوامع را شــکل میدهند .ایران نیز از این

قاعدهمستثنینبودهوهمیشهبهاینموضوعاهتمامویژهنشان
داده است .اکنون سازمان برنامه بودجه در گزارشی از افزایش
بودجهبخشحملونقلگفتهاست.
این ســازمان امروز در گزارش خود اعالم کرد :در بودجه
۱۴۰۰با پیروی از خط مشیهای مختلف و با در نظر گرفتن
مالحظات آمایشــی و نیازهای منطقهای و در انطباق با خط
مشیها و جهتگیریهای کالن اســناد باالدستی و توجه به
مالحظاتبازرگانیواقتصادیداخلی،منطقهایوبینالمللی
در عملکرد بخش حمل و نقل کشور در حوزه های بار و مسافر
توسعه شبکه آزادراهی به ســه هزار کیلومتر ،توسعه شبکه
بزرگراهیبه ۱۹هزارکیلومتر،توسعهشبکهریلی به ۱۲هزارو
 ۵۰۰کیلومتر،افزایشظرفیتتخلیهوبارگیریبنادرتجاری
به ۲۸۵میلیون تن ،افزایش ظرفیت کانتینری به ۵.۸میلیون
 TEUو توجه به توسعه حمل و نقل ترکیبی از طریق توسعه
متوازن زیرســاختهای حمل و نقل در بخشهای جادهای،
ریلی،هواییودریاییپیشبینیشدهاست.
همچنین در این گزارش ضمن اشــاره بــه وجود برخی
محدودیتهادرتامینتعدادیازکاالهانظیرروغن،الستیک،
نهادههای دامی ،برنج ،شکر و مواد اولیه مورد نیاز بخشهای
تولیدی و کارخانجات در سال جاری آمده است :کارکرد انواع
زیربخشهای حمل و نقل دریایی ،جادهای ،ریلی و هوایی در

انتقال سریع و به موقع کاال در کشــور و رساندن آن از مبادی
تولیدی و یا وارداتی به مقاصد مصرف و بازارهای مربوطه و در
عینحالانجاموظیفهدرانتقالکاالهایصادراتیباعثشدکه
هیچگونه مشکل حادی مبنی بر کمبود طوالنی مدت کاال در
کشورمحسوسنباشد.
توان عملیاتی بنادر در تخلیه و بارگیری کاالها ،آمادگی و
سرعت عمل ناوگان جادهای و ریلی کشور برای انتقال کاالها
و فراهم بودن زیرســاختهای جادهای و ریلی کشور در کنار
فعالیت فرودگاهها و ناوگان هوایی جمهوری اســامی ایران،
باعثشدکهحوزههایمختلفاقتصادیکشورباچالشجدی
درزمینهنیازبهخدماتحملونقلمواجهنشوندوقادرباشند
فعالیت خود را استمرار بخشند .بدین ترتیب چرخه اقتصاد
کشور همزمان با حرکت نظام حمل و نقل کشور ،لحظهای از
حرکتبازنایستادواینهمه،درشرایطیبودکهمیهنماباکرونا
وتحریمدستبهگریبانبود.
بهگزارشایرنا«،حسینعلیامیری»معاونپارلمانیرییس
جمهوری در ۱۷آذرماه الیحه بودجه سال ۱۴۰۰کل کشور با
سقف ۲۴۰۰هزار میلیارد تومان را به مجلس شورای اسالمی
ارایه کرد.این الیحه پس از تصویــب در صحن مجلس ،برای
شوراینگهبانارسالمیشودتابهقانونتبدیلشودودرسال
آیندهبهاجرابرسد.

