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خبر اقتصادی

اعالم میزان تولید ثروت از هر
مترمکعب آب در ایران

خبرآنالیــن-
ســید محمد مجابی
گفت :به ازای مصرف
هر متــر مکعب آب در
ایران کمتــر از دو دالر
ثروت تولید میشود.
مدیرعاملشرکتمادرتخصصیخدماتکشاورزی
با اعالم این مطلب با اشــاره به ضــرورت توجه به
ثروتآفرینی از آب تاکید کرد :میزان ماده خشک
تولیدی از یک متر مکعب آب در ســال  ۱۳۹۲در
محدوده ۹۷۰گرمبودامااینرقمبهحدودیککیلو
و ۲۵۰گرمافزایشیافتهکههرچندپیشرفتیمهم
تلقیمیشوداماهنوزازاستانداردهایجهانیفاصله
دارد .وی در جواب این سئوال که به ازای مصرف هر
مترمکعب آب در ایران به طــور کلی چقدر ثروت
ایجادمیشود؟گفت:میزانثروتتولیدیازهرمتر
مکعبآبدرجهاننزدیکبهدوونیمدالرودرایران
کمترازدودالراستوباتوجهبهاهمیتآبدرکشور
الزماستتدبیریدراینحوزهبرایبهبودوضعیت
اندیشیدهشود.

ورقهای فوالدی ۱۵درصد
گران شد

تسنیم -باوجود
کاهش نرخ ارز قیمت
ورقمتاثرازقیمتهای
جهانی ۱۰تا ۱۵درصد
گران شد .حمیدرضا
رستگار،بااشارهبهاینکه
شرایط رکود و روزهای انتخابات ریاست جمهوری
باعثشدهتاوضعیتبازاربالتکلیفبودهوخبریاز
معامالتنباشد،اظهارداشت:دراینشرایطبازارارز
نیز روند نزولی خود را طی میکند .وی افزود :جالب
اینجاست با وجود اینکه ما شاهد کاهش نرخ ارز در
بازار هستیم تولیدکنندگان قیمت آهن و فوالد را
مدامتغییرمیدهند.

کاهشقیمتها در بازارتلفنهمراه

ایرنا -رضا قربانی،
رییــس کمیســیون
ساماندهیوتنظیمبازار
انجمن واردکنندگان
تلفن همــراه گفت :به
دلیلتعطیلبودنبازار،
باز بودن گمرک و پایین آمــدن قیمت ارز ،میزان
ورودتلفنهمراهبهکشورزیادبودهوبههمیندلیل
برخی گوشیها  ۱۰تا  ۱۵درصد ارزان شدهاند .در
هفتههای گذشته ،بازارهای شــهر تهران به علت
شیوعکرونا تعطیلبود،اماگمرکبهکارخودادامه
داد و کاالها ترخیص شــد .اکنون بازار تلفن همراه
کامالاشباعشدهبهطوریکهدربخشتلفنهمراه،
میزانفروشکاهشیافتامامیزانوارداتوعرضه
باالرفت.بررسیهانشانمیدهدکهاکنونوضعیت
ذخیرهتلفنهمراهدرکشورمطلوباستوتادوماه
آینده ذخیره کاالیی کافی وجود دارد و برای تامین
بازار هیچ مشکلی نیست .رصد قیمتها نیز نشان
میدهد که قیمت آن روند نزولی داشــته است ،به
طور مثال یک گوشــی باکیفیت و بهروز با ظرفیت
 ۳۲گیگابایتبرایمصرفکنندهباقیمت ۲میلیون
و ۲۰۰هزارتوماندربازارموجوداست.ایندر حالی
استکهبین ۶تا ۸ماهپیش،گوشیبااینمشخصات
وبااینقیمتوجودنداشت.

۱۵میلیارد دالر؛ رقم پولهای
بلوکهشده ایران در دیگرکشورها

خبرآنالیــن-
بنابراعــام بانــک
مرکــزی ،نزدیک به
 ۷میلیــارد دالر در
کره جنوبی و حدود ۴
میلیارد دالر در عراق
بلوکه شــده که با سایر کشــورها در مجموع ،به
حدود  ۱۵میلیارد دالر میرسد .احسان خاندوزی
در مصاحبه با رسانه ملی افزود :تالشهای زیادی
برای رصد این ارزها و بازگشت آنها صورت گرفته،
اما به دلیل روابط بلند مدت کشور با شرکای بزرگ
خارجی و تجاری و بیرون رفتن از تور شناســایی
بانک مرکزی آمریکا ،متاســفانه منافــع آن ،به
کشور بازنگشــته اســت .وی گفت :برای فعاالن
اقتصادی کشور ،مهم اســت که قیمت ارز با ثبات
و پیشبینیپذیر باشــد .نایب رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس افزود :در ابتدای سال گذشته،
قیمت دالر را با نرخ  ۱۴و  ۱۵هزار تومان شــروع
کردیــم و در  ۶ماه نخســت  ۱۳۹۹جهش ۱۰۰
درصدی را شــاهد بودیم ،اما در  ۶ماه دوم ســال،
قدری بازار ارز کنترل شد.

چرتکه 3

معنای آشکار و نهان اظهارات ضدونقیض روسای اتحادیهها:

نانگران شده؛ اما گفتند اعالم نکنید

نرگس رسولی

نانگرانشدهاست؟پاسخمسئوالن
بهاینپرسشمنفیاست؛اماخریداران
ناندرجایجایتهرانودیگرشهرهای
بزرگ به این پرســش پاســخ مثبت
میدهند.اخبارتاییدشدهازنانواییهای
تهرانحکایت از افزایشبیسرو صدای
قیمت نان در برخی نانواییها دارد.این
افزایشقیمتدربرخینقاطحتیبه50
درصد هم رسیده است .البته نانواییها
برایدورزدنقیمتهایمصوبتدابیر
خاصیدارند،افزودنمشتیکیاهخشک
و انواع سبزی و کنجد و  ...دلیل موجهی
برایدوبرابرکردنقیمتناندربسیاری
ازنقاطاست.شایدهمینمسالهموجب
شــده اغلب شــهروندان برابر افزایش
قیمتناندرمارپیچسكوتفروبروندو
اعتراضینکنند.
اما رشد بهای نان ســاده در برخی
مناطق نیز صدای اعتــراض را کم کم
بلند کرد تا جایی که حاال واکنشهای
شهروندانبهرشدقیمتمحسوسشده
است و بسیاری میپرسند آیا نان گران
شده اســت؟ بیژن نوروزمقدم ،رئیس

اتحادیه نانوایان سنتی حاال با تایید این
مسالهبهنانچندنرخیدرتهرانواکنش
نشاندادهوگفتهاستبرخینانواهاساز
قیمتی خودشان را كوك كردهاند و به
قیمتغیرمصوبنانمیفروشند.
ویشاهدمثالشراقیمتنانلواش
و بربری آورده و گفته اســت كه «یک
نانواییلواشممکناستنانرابههمان
قیمتمصوبگذشتهیعنی 300تومان
عرضه کند و واحد دیگری نان لواش را
به  400و واحد سوم  450تومان عرضه
کند؛ در مورد نان بربری و ســایر نانها
ال
نیز همین وضعیت حاکم اســت ،مث ً
ممکن است ،یک واحد نان بربری را به
قیمت  1000تومان عرضه کند و واحد
دیگری  2000تومان و یا  2500تومان
عرضهکند».
جالب اینجاســت كه وی نانوایان را
مقصراینگرانینمیداندومعتقداست:
«پیش از این افزایش قیمت به تصویب
رسیده اما گفته بودند فعال اعالم نكنید.
البته نانوایــان ،چارهای جــز افزایش
قیمتندارندوآخرینپیشنهادنانوایان،
افزایش 100درصدیقیمتهابود».
وی مجددا تاکید کرد«:با هم تاکید

رییس اتحادیهنانوایان
سنتی :پیش از این افزایش
قیمتبهتصویبرسیده
اما گفتهبودندفعال اعالم
نكنید
میکنم دربــاره افزایــش قیمت نان
تصمی مگیری شــده ،اما به ما گفتند
فعال اعــام نکنید ».هــر چند رئیس
اتحادیه نانوایان ســنتی به صراحت از
تصویب افزایش قیمت نــان خبر داده
اســت اما روسای ســایر اتحادیههای
نانوایی همچنان بر این موضع که «نان
گرن نشده» ،پافشاری میکنند .اصغر
پابرجا ،رئیس اتحادیه فروشــندگان
نانوایان سنگکی تهران از جملهی این
افراد است .وی تاکید کرده است :اخیرا
هیچ افزایش قیمتی برای نان سنگک
رخ نــداده ،اما از دولت خواســتاریم تا
فکری برای این موضــوع کند .قیمت
هر قرص نان سنگک با آرد دولتی یک
هزار و  800تومان است و اخبار اخیری
که در خصوص افزایــش قیمت نان در

فضاهایمختلفدرجشده،درواحدهای
نانوایانسنگکرخندادهاستوهرگونه
افزایش قیمت را تکذیب میکنم .البته
ممکن اســت برخی واحدهای صنفی
به دلیل به صرفه نبودن قیمت فروش
نســبت به هزینههای تولید ،اقدام به
افزایش غیرقانونی قیمت نان کنند ،که
با این واحدها برخورد میشود .این در
حالی است كه گزارش میدانی خبرنگار
«توســعه ایرانی» نشــان میدهد در
محدوده مالصدرا ،ونــك ،پارك وی و
هروی ،هر قرص نان سنگک تا 10هزار
تومان نیز فروخته میشــود و در غرب
و جنوب غربی تهران نیــز قیمت نان
سنگکبه 5تومانرسیدهاست.
روســای صنف نانواهای ســنگك
و بربری و لواش البتــه افزایش قیمت
گندم و اجــاره بهــا و...را دلیلی بر این
افزایشقیمتمیدانندومعتقدندوقتی
هزینههایجارییكواحدصنفیبیش
از دو برابر شده پس نانواها هم ناچار به
افزایشقیمتهستند.
توجیه نانوایــان برای ایــن اقدام
خود افزایــش دامنه تــورم ،افزایش
قیمت کاالهــا و خدمات ،بــاال رفتن
میزان دســتمزدها ،افزایش هزینهها
و همچنین عقب مانــدن از کورس باال
رفتن قیمتهاســت کــه تمامی آنها
منطقیبهنظرمیرسد.
دولتچهمیگوید؟
پیش از این اســماعیل نــادری از
معاونان امور بازرگانی سازمان صمت
گفته بود كه در سال1400هیچ خبری
از گرانی نان نیســت .با این حال روشن
نیست استناد رئیس اتحادیه نانوایان
ســنتی درخصوص افزایش نرخ نان و
تصمیمگیری در ایــن خصوص بر چه
مبناست؟
وی با بیان اینکه افزایش قیمت نان
منوطبهتصمیمگیریدرکارگروهآردو
نانکشوراست،افزود:باتوجهبهباالرفتن
هزینههای تولید نان از جمله حقوق و
دستمزد نیروی انســانی ،افزایش نرخ

انرژی و سایر مواد اولیه در سال جاری،
هرگونهایجادتغییردرنرخنانابتداباید
در کارگروه ملی آرد و نان مصوب شده و
پس از آن به استانداریهای کشور نیز
ابالغکنند.
چهتعدادنانواییدرایران
فعالیتمیکند؟
آمارها نشان میدهد كه از مجموع
بیش از  3میلیون واحد صنفی نزدیک
به 83هزارواحدصنفینانواییدرسطح
کشور فعالیت میکنند که از این میان
 24هزارواحدنانواییآزادپزهستندو59
هزار واحد به صورت یارانهای نان پخت
میکنند.بهاین ترتیببهازایهرهزارو
 16ایرانی ،یک نانوایی در کشــور فعال
است .طبق امار کمترین میزان سرانه
مربوط به گیالن با حدود ششــصد نفر
و بیشترین سرانه مربوط به هرمزگان
با یک هزار و  600نفر برآورد شده است.
سرانه نانوایی در تهران هم به ازای یک
هزار و پانصد نفر است .بر این اساس به
ازای هر  254خانواده یــک نانوایی در
سطحکشورفعالاست.
دالیلارائهدرخواستگرانی
طبق بررســیهای انجام شده در
ایران ،متوسط مصرف نان حدود ۴۱۰
گرم در روز برای هر فرد است و با توجه
به این که هر  ۱۰۰گرم نان  ۲۷۴کالری
انرژی تولید میکنــد ،میتوان گفت
هر فــرد روزانه حــدود  ۱۱۰۰کالری
انرژی از طریق نــان دریافت میکند.
نان در مقایسه با گوشت یا شیر ،منبع
فشردهتری از انرژی است ،مفهوم این
عبارت آن اســت که هر  ۱۰۰گرم نان
 ۲۴۷کیلو کالری انرژی تولید میکند.
درحالیکهبرایتامیناینمقدارانرژی
از طریق گوشت ،باید  ۱۹۰گرم گوشت
(تقریباً  ۲برابر) و  ۳۷۰میلیلیتر شیر
(حدود ۴برابر) مصرف شــود .غالت به
ویژه نان از منابع اصلــی الگوی غذایی
روزانهمردمایراناستوبخشعمدهای
ازنیازهایانرژیوپروتئینبدنراتأمین
میکند ،بــه طوری کــه روزانه حدود

گزارشهای میدانی
خبرنگار«توسعهایرانی»
نشان میدهد در محدوده
مالصدرا ،ونك ،پارك وی و
هروی ،هر قرص نان سنگک
تا 10هزار تومان فروخته
میشود و در غرب و جنوب
غربیتهراننیزقیمتنان
سنگک به 5تومان رسیده
است
چهل تا پنجاه درصد انرژی دریافتی و
 ۴۵درصدپروتئینمصرفیازطریقنان
تأمینمیشود.ارزانینانالبتهموضوعی
با اهمیت برای ایرانیان است .گسترش
شدیدفقردرسالهایاخیراهمیتنان
را در سبد غذایی ایرانیان افزایش داده
است .به این ترتیب گرانی نان میتواند
روند دریافت کالری طبقات فرودست
جامعهرابابحرانیجدیمواجهنماید.
شورایقیمتگذارینرخجدید
گندمراابالغکرد
حــاال در فضایی کــه تکذیبهای
رسمی درباره خبر تایید شده افزایش
قیمتنانبهگوشمیرسد،ضرباهنگ
گرانیگندمباگرانیگندمزدهشد.کاظم
خاوازی ،رئیس شورای قیمتگذاری
قیمتجدیدگندمرابرایاجرابهوزارت
خانههایجهادکشاورزی،اموراقتصادی
و دارایــی ،صنعت ،معــدن و تجارت و
سازمانبرنامهوبودجهکشورابالغکرده
است.حاالباافزایشقیمتگندم،دالیل
برایافزایشقیمتنانمستندترازقبل
نیز شده است .نکته اما اینجاست که به
دلیلتکانههایشدیداقتصادی،بیشتر
خانوارهایایرانیمرغوگوشترادرسبد
غذایی کاهش دادهاند و با توجه به رشد
قیمتبرنج،گرنینانمیتواندوضعیت
نامساعد خانوارهایی که در دهکهای
پایین درآمدی حضور دارند را با بحران
جدیتریمواجهکند.

خبر

کند؟
کره پولهای بلوکهشده ایران را چطور بازپرداخت می

رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و کره جنوبی گفت :به
احتمال زیاد کرهایها از طریق ووری بانــک (  ) WOORIو
 IBKبانک پول را هم برگردانند .بنابرایــن احتماال در مقابل
بخشی از پولهای بلوکه شده محصوالت میدهند و بخشی را
نیزبهصورتنقدیمیپردازند.
حسین تنهایی در گفتوگو با ایلنا در مورد آخرین وضعیت
پولهایبلوکهشدهایراندرکرهجنوبیافزود:طبقصحبتهای
جدیدیکهباکرهایهاداشتیم،احتمالاینموضوعزیاداستکه
انشااهللبهزودیمشکلپولهایبلوکهشدهایراندراینکشور
حل شود .البته این مساله ارتباط زیاد و مستقیمی با مذاکرات
برجام دارد .ولی خود کرهایها هــم رفتوآمد میکنند تا هم

ارتباطراحفظکنندوهمبرایپولهایبلوکهشدهایراندرحال
برنامهریزی هستند .اینکه در مرحله اجرا به چه صورتی باشد
فعالمشخصنیست.
وی اضافه کرد :ما پیشنهاد دادیم که یا خود پول را برگردانند
یا اگر میخواهند در مقابل آن کاال بدهند کاالهای ساخته شده
ندهند بلکه تجهیزات پزشکی یا صنعتی یا موارد مشابه باشد.
کرهایهادراینمورددرظاهرحرفینمیزننداماتمایلدارندکه
محصوالترابهجایپولبهایرانبفرستند.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی با اشاره به
نحوه بازپسدهی پولهای بلوکه شده ایران گفت :به احتمال
زیاد کرهایها از طریق ووری بانک ( ) WOORIو IBKبانک

پولراهمبرگردانند.بنابرایناحتماالدرمقابلبخشیازپولهای
بلوکه شده محصوالت میدهند و بخشی را نیز به صورت نقدی
میپردازند.
تنهاییدرادامهخاطرنشانکرد:درمقابلبخشیازپولهای
بلوکه شده پیش از محصوالت پزشکی دریافت کردهایم .برای
اینکهدرمقابلبخشیازپولهایباقیماندهنیزواکسنبهبدهند
نیزآمادگیدارند.
وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد روند تجاری ایران و
کرهجنوبی اظهار کرد :روند مبادالت تجاری ایران و کره جنوبی
بسیار کاهش داشته است .شــاید در ظرف 15سال گذشته به
کمترینرقمرسیدهایم.رقممبادالتبسیارکموناچیزاست.

نوبخت جزئیاتطلب١.٢میلیارد دالری دولت از بانک مرکزی را افشا کرد

رئیس ســازمان برنامه و بودجه گفت :یک
میلیارد و  ۲۰۰میلیون دالر ناشــی از صادرات
نفت از ســوی وزارت نفت به بانک مرکزی واریز
شده است و بانک مرکزی نتوانسته آن را تبدیل
وتسعیربهریالکند.برایهمینبخشیازمنابع
ارزیمانزدبانکمرکزیاست.
بهگزارشتوسعهایرانی،محمدباقرنوبختدر
اظهاراتی در کالب هاوس ،در پاسخ به پرسشی
دربارهتغییراتارقامبودجه،گفت:الیحهبودجه
 1400بالغ بر  854هزار میلیارد بود که مجلس
آنرابهبیشاز 1200میلیاردافزایشداد؛مبالغی
کهدرمجلسافزودهشدرادرردیفهایمختلف
افزودند؛ به برخی دستگاهها بیشتر و به برخی
کمتر 100 .صفحه مجموعه این تغییرات است
که به دولت ابالغ شد .در اینکه به چه دستگاهی
بیشتریاکمتردادنددخالتینداشتیموهرچهرا
کهبهدولتابالغشدهاست؛اجراییمیکنیم.
استقراضازبانکمرکزی
حرفبیاساسیاست
رئیسسازمانبرنامهوبودجهکشوردرپاسخ

بهسوالیکهبهموضوعاستقراضازبانکمرکزی
وطلبکاریدولتازاینبانکاشارهداشت؛گفت:
اگر تالش نشــود بین ما و آقای همتی اختالفی
ایجاد شــود؛ باید بگویم که رقم قابل توجهی از
محلفروشوصادراتفراوردههاینفتیحاصل
می شود که برای پرداخت یارانهها و  ...به حساب
بانکمرکزیواریزمیشود.مشکلیکهدکتر
همتی و بانک مرکزی دارند این است که
موفقنمیشونداینرقمراتبدیلبهریال
کند .نه اینکه نخواهند؛ ولی نمیتوانند
که طلب  ١.٢میلیارد دالری دولت را به
صورت ریال بدهند؛ چون معتقدند این
موضوع پایه پولی و تــورم را باال
میبرد.
وی با تاکید بر اینکه دکتر
همتی هم این را قبول دارد
و این به معنی نقص بانک
مرکزی نیســت؛ گفت:
استقراض از بانک مرکزی
حرف بی اساســی است و

دکتر همتی هم این را تایید می کند .ســازمان
برنامهوبانکمرکزیدونهادحاکمیتیهستند
و ما مشــکالت بانک مرکزی را درک می کنیم.
طلبکار بودن دولت از بانک مرکزی یک واقعیت
استواینگونهنیستکهبانکمرکزیازپرداخت
آناستنکافکند.
رییس ســازمان برنامه و بودجه گفت:
الیحه اولیه بودجه بالغ بــر  854هزار
میلیارد تومان بود که از سوی مجلس
 500هــزار میلیارد تومــان افزایش
یافت و در ردیفهای مختلف
تغییراتی ایجــاد و برخی
را بیشــتر و برخی را کمتر
افزایشداد.
مابهالتفــاوت بودجه
اصالحی مجلس با دولت
 500هزار میلیارد تومان
بود که ایــن رقم در نهایت
بهیکهزارو 254هزارمیلیارد
تومانرسید.

تنهایی یادآور شــد :کرهایها در حال رفت و آمد هستند،
امیدوار هستیم در حوزههایی که قوی هستند مانند تجهیزات
پزشکی ،پتروشیمی ،شیمیایی و غیره استفاده کنیم و بتوانیم
دراینزمینههاسرمایهگذاریهایخوبیداشتهباشیموارتباط
خودرابرقرارکنیم.

رئیس ســازمان برنامه و بودجه در پاسخ به
ســوالی در خصوص فرماندهی اقتصاد توسط
سازمان ،گفت :اگر منظور از فرماندهی ،تدوین
برنامههای توسعه و لوایح بودجه سنواتی باشد؛
بله این سازمان چنین مســئولیتی دارد .اما اگر
منظور این اســت که همه بخشها تابع به چپ
چپ ،به راست راست گفتن ما باشند؛ نه اینگونه
نیست و نمی توانیم ادعای فرماندهی اقتصادی
را داشته باشیم .سازمان برنامه مسئولیت رصد
برنامه ای و توسعه ای کشور و مسئولیت تدوین
برنامههایتوسعهرادارد.
پاسخدوبارهنوبختبههمتی:
دولتازبانکمرکزیاستقراضنکرده
اما پس از آنکه رئیــس کل بانک مرکزی در
یک برنامه تلویزیونی به سخنان رئیس سازمان
برنامه و بودجه واکنش نشان داد و اعالم کرد که
بانک مرکزی  100هزار میلیارد تومان از دولت
طلب دارد؛ بار دیگر در کالب هاوس نظر نوبخت
پرسیدهشد.
معاونرئیسجمهورهمدرپاسخموکداگفت:

دولتاستقراضیازبانکمرکزینداشتهوبخشی
ازطلببرخیافرادازدولت،تهاترشدهاست.یعنی
بدهیهایبرخیشرکتهایدولتیمثلجیتی
سی به دولت منتقل شد و آنچه که در رقم بدهی
دولت به بانک مرکزی اســت ناشی از این موارد
استنهاینکهبرایتصویببودجهازبانکمرکزی
استقراضکنیم!
وی افزود :حتما دکتر همتی تایید میکنند
که یک میلیــارد و 200میلیون دالر ناشــی از
صادراتنفتازسویوزارتنفتبهبانکمرکزی
واریز شده اســت و بانک مرکزی نتوانسته آن را
تبدیل و تسعیر به ریال کند .برای همین بخشی
ازمنابعارزیمانزدبانکمرکزیاست،ولیبانک
مرکزی برای مدیریت پایه پولی کشور مطالبات
سازمان هدفمندی یارانهها را نتوانست به ریال
تبدیلکند.
نوبخت گفت :اینکه بانک مرکزی تالش می
کند بخاطر محدود کردن پایه پولی ،بخشی از
مطالبات رسمی دولت را به خزانه واریز نکند را
درک میکنم .انشاهلل با رفع تحریمها مشکل
بانک مرکزی حل بشــود و در پرداخت ارزهای
دولتنزدبانکمرکزیاقدامکند.

