اقتصاد

دوشنبه  17آذر 1393

نان

جزئیات فاز دوم طرح دولت
برای آزادسازی قیمت نان

دولت

درآمد  ۷۹میلیارد دالری دولت ایران

دولت ایران در میان پردرآمدترین دولتهای
جهان قرار گرفت .آمار بودجه ساالنه  ۲۳۵کشور
جهان نش��ان میدهد درآمد  ۷۹میلیارد دالری
دولت ایران از  ۱۹۷کش��ور جهان از جمله تایوان،
قطر ،ایرلند ،مالزی و رومانی بیشتر است .بهگزارش
تسنیم ،براس��اس این اطالعات که بر پایه بودجه
سال  2013تهیه شده است کل درآمد دولت ایران
در این س��ال بالغ بر  79/69میلی��ارد دالر برآورد
ش��ده که این رقم تنها از  37کشور جهان کمتر
است .دولت آمریکا پردرآمدترین دولت در جهان
است بهطوریکه کل درآمد دولت این کشور بالغ
بر  2/45تریلیون دالر تعیین ش��ده است .دولت
ژاپن با درآمد  1/99تریلیون دالری در رتبه دوم و
دولت چین با درآمد  1/86تریلیون دالری در رتبه
سوم از این نظر قرار گرفتهاند .دولت آلمان ،فرانسه،
انگلیس ،ایتالیا ،برزیل ،کانادا و استرالیا در رتبههای
ششم بعدی قرار دارند.
سوخت

واردات بنزین توسط بخش خصوصی

در پی آزاد ش��دن واردات بنزین توسط بخش
خصوصی ،مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت
این اقدام را آغازی برای خصوصیسازی عنوان کرد
و گفت :با این اقدام شرکت نفت از چرخه واردات
بنزین حذف نخواهد شد .سیدمحسن قمصری در
گفتوگو با ایسنا افزود :آنچه در الیحه بودجه سال
 1394کل کشور مبنی بر آزادشدن واردات توسط
بخش خصوصی آمده است احتماال آغاز حرکت به
سمت خصوصیسازی است .وی ادامه داد :در واقع
شرکت خصوصی در کنار شرکت ملی نفت اقدام
به واردات خواهد کرد.
قصابی

میانگین قیمت برخی محصوالت پروتئینی
محصوالت

قیمت

گوشت گوساله هر کیلوگرم

28000

مخلوط گوسفند و گوساله هر کیلوگرم

25000

مغز ران گوسفندی هر کیلوگرم

30000

گوشت مرغ هر کیلوگرم

5900

جگر مرغ هر کیلوگرم

2000

ماهی قزلآال هر کیلوگرم

15000

ماهی سفید هر کیلوگرم

20000

ماهی شیر هر کیلوگرم

25000

ماهی حلوا (سیاه) هر کیلوگرم

18500

ماهی ساالمون هر کیلوگرم

16000

تخممرغ هر شانه

8500

تخم مرغ دانهای

300

سرخط خبر

الیحه بودجه  94تقدیم مجلس شد

کاهش 40درصدی یارانه نقدی نان

گروه اقتصادی :الیحه بودجه سال آینده دیروز در حالی
توسط رئیسجمهور تقدیم مجلس شد که با بررسی
جزئیات آن میتوان ابهاماتی را در بودجهریزی بعضی
بخشها مش��اهده کرد .نکته قابل توجه این است که
دولت در بودجه س��ال آینده سهم یارانه نان را نسبت
به سال جاری 40درصد کاهش داده است و مشخص
نیس��ت تامین منابع الزم برای ای��ن بخش از کجا و
چگونه جبران ش��ود بنابراین این ابهام وجود دارد که
قیمت نان در س��ال آینده همچنان افزایش یابد چرا
که با کاهش س��هم یارانه نان بیش��ک قیمت آن نیز
باید باال برود.
یکی دیگر از نکات جالب الیحه ،افزایش 80درصدی
بودجه نهاد ریاستجمهوری است که بیشترین افزایش
در بین نهادها و وزارتخانههای دولتی محسوب میشود.
یارانه نق��دی نان در بودجه س��ال جاری ۳۸۰۰
میلیارد تومان مصوب شده بود که در الیحه پیشنهادی
سال آینده به  ۲۳۰۰میلیارد تومان کاهش یافت .البته
در بودجه سال جاری یارانه نان  5هزار میلیارد تومان
و یارانه نقدی نان  3800میلیارد تومان مصوب ش��ده
که امسال یارانه نان  5هزار میلیارد تومان باقی ماند اما
یارانه نقدی نان به  2300تومان کاهش یافت .گفتنی
اس��ت ،یارانه ش��یر مدارس نیز در الیح��ه بودجه 94
همانند سال جاری  150میلیارد تومان مصوب شده
است .نکته قابل توجه دیگر در الیحه پیشنهادی دولت
برای بودجه سال آینده کاهش یارانه انرژی است .طبق
بودجه امس��ال یارانه انرژی (مابهالتفاوت قیمت برق و
سوخت نیروگاهها)  5300میلیارد تومان مصوب شده
بود اما دولت رقم این یارانه را برای سال آینده  4هزار
میلیارد تومان پیش��نهاد کرده است .کاهش اعتبارات
یارانهای انرژی در الیحه پیشنهادی بودجه  94احتمال
اجرای فاز سوم هدفمندی یارانهها را تقویت میکند.
■■سهم تولید از هدفمندی آب رفت
جزئیات الیحه بودجه  ۹۴حاکی اس��ت هر بشکه
نف��ت  ۷۲دالر ،ه��ر دالر  ۲۸۵۰توم��ان ،افزایش ۱۴
درص��دی حقوق کارمندان و بودج��ه بدون فاز جدید
هدفمن��دی یارانهها و ات��کای  ۳۳درصدی بودجه به
نفت از ویژگیهای دومین الیحه بودجه دولت یازدهم
اس��ت .دیروز یکش��نبه مصادف با  16آذر  93دومین
الیحه بودجه دولت یازدهم توسط رئیسجمهور تقدیم
مجلس ش��د .پس از سالهایی که سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور منحل شد ،امسال این سازمان احیا
ش��ده و اولین بودجه دولت یازدهم با آرم این سازمان
به مجلس ارائه ش��د .کس��ب اطالع فارس از جزئیات
الیحه بودجه سال  94نشان میدهد ،قیمت هر بشکه
نفتخام در الیحه بودجه  72دالر در نظر گرفته شده
اس��ت .این در حالی است که بودجه سال  93با نفت
 100دالری بس��ته ش��ده بود .حقوق کارمندان دولت
س��ال آینده به میزان  14درصد افزایش خواهد یافت
که س��ال جاری این می��زان  20درصد در نظر گرفته
ش��ده اس��ت .قیمت دالر در الیحه پیشنهادی بودجه
 2850تومان در نظر گرفته شده است .همچنین سقف
درآم��د اجرای قانون هدفمندی یارانهها نیز همان 48
هزار میلیارد تومان در نظر گرفته ش��ده و با احتساب
این موضوع نشان میدهد دولت در الیحه پیشنهادی
قصدی برای اجرای فاز جدید هدفمندی یارانهها ندارد
و به دنبال ثبات قیمتها در س��ال آینده است .عالوه
براین  1300میلیارد تومان یارانه مسکن و هزار میلیارد
تومان برای اشتغال در نظر گرفته شده است که عالوه
بر سهم تولید و بهداش��ت است .منابع عمومی دولت
 224هزار میلیارد تومان اس��ت و بودجه شرکتها نیز
0/8افزایش یافته و درآمدهای اختصاصی مؤسسات و
شرکتها افزایش داشته است .با این وجود کل سقف
بودجه نیز  4درصد رشد داشته و به  840هزار میلیارد
تومان رس��یده است و سقف مصوب امسال  803هزار
میلیارد تومان ب��ود .واگذاری داراییهای س��رمایهای

خشکبار رئیس اتحادیه خشکبار از افزایش
قیم��ت برخی اقالم خش��کبار در
کش��ور به دلیل س��رمازدگی و کمب��ود خبر داد و
گفت :ش��ب یلدای خوبی را برای صنف خش��کبار
توگو با
پیشبین��ی نمیکنم .علیرضا ارزانی در گف 
تسنیم ،اظهار داش��ت :فندق با افزایش دوبرابری،
تخم��ه جابانی ب��ا افزایش س��ه براب��ری و انجیر،
برگه زردآلو و کش��مش نیز به دلیل س��رمازدگی
با افزایش قیمت باالیی نس��بت به س��ال گذش��ته
روبهرو ش��د ه اس��ت .بهگفته ارزانی ،با توجه به این
افزای��ش قیمتها ،توان خرید م��ردم کاهش پیدا
کرده است .وی خاطرنشان کرد :در برخی استانها

عكس :ابراهیمحیدری،وطنامروز

معاون وزیر صنعت ،مع��دن و تجارت با بیان
اینکه براس��اس طرح جدید دول��ت 20 ،درصد از
نانواییهای هر اس��تان آزادپز خواهند شد ،گفت:
این نانوایان ،نان را به قیمت آزاد عرضه کرده و در
مقابل آرد را هم آزاد میخرند .مجتبی خسروتاج
در گفتوگو با مهر ،اف��زود :در طرح جدید دولت
برای اصالح مرحل��های قیمت آرد و نان ،تصویب
شد تا در هر استان  20درصد نانواییها ،نان را به
قیمت آزاد و رقابتی عرضه کنند؛ به این معنا که
کارگروههایی که در یک استان تشکیل شدهاند،
اگر تش��خیص دهند بهعنوان مثال نان س��نگک
در آن اس��تان آزادپز باش��د ،حدود  20درصد آرد
یارانهای را به تولید نان سنگک اختصاص میدهند؛
بنابراین ممکن است تشخیص کارگروه در استان
این باش��د که نان سنگک را در آن استان آزادپز
ن گونه نانواییها،
کنی��م .وی ادامه داد :بنابراین ای 
نان را به قیمت تمامشده عرضه میکنند .البته این
نانواییها آرد را نیز به قیمت تمامشده خریداری
میکنند و خ��ارج از مکانیزم کنترل قیمت و در
ش��رایط رقابتی ،نان را عرض��ه میکنند؛ بنابراین
وقتی نان در فضای رقابتی عرضه شود ،بازار رقابت
قیمت را تعیین میکند؛ البته در چنین شرایطی
ممکن است نان سنگک برای هر قرص نان1000 ،
تومان در یک استان عرضه شود .وی اظهار داشت:
در برخی اس��تانها که قیمت باالتر از  30درصد
افزایش یافته ،ممکن اس��ت ناشی از نانواییهای
آزادپز باشد .وی افزود :همه نانواییهایی که آزادپز
هستند ،بزودی با نصب تابلوهایی مشخص خواهند
ش��د تا مردم بدانند آن نانواییها آزادپز هستند و
دیگر نانواییهایی که این تابلو را ندارند ،همچنان
آرد را ب��ه قیمت یارانهای دریاف��ت و نان را نیز با
قیمت دولتی عرضه میکنند .معاون وزیر صنعت،
مع��دن و تجارت ب��ا تاکید بر اینک��ه دولت هیچ
تصمیمی ب��رای افزایش یارانه نق��دی نان ندارد،
خاطرنش��ان کرد :دولت در س��ال جاری  7هزار
میلی��ارد تومان یارانه بهعنوان مابهالتفاوت قیمت
گندم خریداریشده از کشاورزان پرداخت میکند
و در کنار این 4 ،هزار میلیارد تومان نیز به حساب
مردم بهعنوان یارانه نقدی نان واریز میکند که به
این ترتیب ،دول��ت  11هزار میلیارد تومان یارانه
میپردازد و هر نفر 4500 ،تومان یارانه میگیرد.

وطن امروز

برای سال آینده  73هزار
تبصره  21الیحه بودجه
مقایسه  19رقم مهم الیحه بودجه  94با قانون بودجه 93
میلیارد تومان اس��ت که
 94مانند س��ال گذشته
بودجه  93الیحه  94درصدتغییر
عنوان
فقط شامل فروش نفت
 48ه��زار میلیارد تومان
4/2
837000 803000
منابع بودجه کشور
نیست و همراه با فروش
در نظر گرفته شده است.
13/6
منابع بودجه عمومی کشور 267000 235000
■■افزایش قیمت آب
اموال و داراییها محسوب
11/4
166000
149000
بودجه جاری
و برق
میش��ود .س��هم درآمد
قیم��ت آب و برق در
نف��ت  69ه��زار میلیارد
15/8
47769
41250
بودجهعمرانی
قالب تبص��ره هدفمندی
توم��ان در نظ��ر گرفته
22/5
86109
70254
درآمدهایمالیاتی
یارانهه��ا در الیحه بودجه
ش��ده اس��ت .واگ��ذاری
-1
64548
65151
جبران خدمات کارکنان
سال  ۹۴افزایش مییابد.
داراییه��ای مالی حدود
-4
47224 49155
اعتبار حقوق و دستمزد
الیح��ه بودج��ه 94
 31ه��زار میلیارد تومان
-26/5
15643
21264
یارانه
پیشبینی کرده است در
که شامل انتش��ار اوراق
-8/7
71075 77799
درآمد فروش نفت
قال��ب هدفمن��دی یارانه
مشارکت ،اس��ناد خزانه،
-5/2
-46462 -48983
کسری تراز عملیاتی
 100درصد منابع حاصل
صکوک اج��اره و فروش
از افزایش قیم��ت برق و
شرکتهاست .همچنین
-0/2
596000 597000
بودجه شرکتهای دولتی
آب در س��الهای  93و
صکوک
برای اولی��ن بار
56/1
48737 31220
بودجه رفاه اجتماعی
 94ب��ه حس��اب خاصی
مستقل
اجاره به صورت
-58
2911
6916
کمکهایبالعوض
نزد خزانهداری کل کشور
در بودجه اس��تفاده شده
4/7
19799
18895
درآمد مالکیت دولت
واریز و براساس مفاد ماده
اس��ت .واگ��ذاری تملک
131
4679
2022
درآمد جرایم و خسارات
 8قان��ون هدفمندکردن
داراییهای سرمایهای که
43
1545
ل منقولو غیرمنقول 1080
ش اموا 
ش��امل فروش طرحهای فرو 
یارانهه��ا به قس��مت آب
-25
17500
23100
واگذاری شرکتهای دولتی
و ب��رق اختص��اص یافت.
نیمهتم��ام اس��ت هزار
دومی��ن الیح��ه بودج��ه
میلی��ارد توم��ان درنظر
83
11000
6000
فروش اوراق مشارکت
دول��ت یازده��م در حالی
گرفت��ه ش��ده اس��ت و
-40
2300
3800
یارانه نقدی نان
توس��ط رئیسجمه��ور
واگ��ذاری اموال منقول و
غیرمنقول  1500میلیارد تومان است .اعتبار طرحهای تقدیم مجلس شد که در آن نشان میدهد قیمت آب و
عمرانی در س��ال آینده  48هزار میلیارد تومان خواهد برق در قالب هدفمندی یارانهها افزایش یابد.
بود که رش��د ح��دود  16درص��دی دارد در حالی که ■■آببها؛  100ریال ،هر کیلووات برق؛  30ریال
در الیحه بودجه سال  ۹۴نیز همچون سالهای قبل
امسال این اعتبار  41هزار میلیارد تومان بود .اعتبارات
هزینهای  166هزار میلیارد تومان که  11درصد رشد وزارت نیرو از طریق ش��رکتهای آبفای ش��هری کشور
داش��ته است .در شرایطی که قیمت نفت کاهش پیدا مکلف اس��ت عالوه بر دریافت نرخ آببهای شهری ،به
کرده و س��هم نفت از بودجه کاهش یافته است سهم ازای ه��ر مترمکعب فروش آب ش��رب مبلغ  100ریال
طرحهای عمرانی  16درصد رش��د پیدا کرده در حالی و ه��ر کیلووات برق  30ریال از مش��ترکان آب دریافت
که اعتبارات طرحهای جاری  11درصد رش��د داشته کند .براساس الیحه بودجه سال  94وزارت نیرو از طریق
است .س��هم درآمدهای نفتی در بودجه سال  33 ،94شرکتهای آبفای شهری کش��ور مکلف است عالوه بر
درصد شده اس��ت .درآمد مالیات سال آینده  72هزار دریافت نرخ آببهای شهری ،به ازای هر مترمکعب فروش
و  500میلیون تومان خواهد بود .همچنین درآمدهای آب ش��رب مبلغ  100ریال از مشترکین آب دریافت و
گم��رک نیز  13هزار میلیارد و  600میلیون تومان در به خزانهداری کل کش��ور واریز کند 100 .درصد وجوه
نظر گرفته شده است .مطابق تبصره  ۲۱الیحه بودجه دریافتی تا سقف  390میلیارد ریال از محل حساب مزبور
 ۹۴کل کشور درباره هدفمندی یارانهها نشان میدهد صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص مییابد.
دولت برای اولین بار  ۲۳۰۰میلیارد تومان را به مسکن اعتبار مزبور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین
جوانان و اشتغال اختصاص داده است .جزئیات الیحه اس��تانهای کش��ور در مقاطع  3ماهه از طریق شرکت
بودجه  94کل کشور نش��ان میدهد ،دولت برنامهای مهندس��ی آب و فاضالب کش��ور توزیع میشود تا پس
برای اجرای فاز جدید هدفمندی یارانهها در سال آینده از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامهریزی
ندارد و کل منابع منابع و مصارف هدفمندی یارانه در استانها و شرکتهای آب و فاضالب روستایی استانها

کاهش خرید آجیل شب یلدا
بهصورت س��لیقهای از فعاالن
ای��ن صنف مالی��ات بر ارزش
افزوده دریافت شده است ولی
براس��اس قان��ون ،محصوالت
کش��اورزی فرآورینش��ده از
مالیات معاف هس��تند .ارزانی
با تأکید بر اینکه این حق مردم است بتوانند سالی
یک بار در شب یلدا و نوروز از آجیل استفاده کنند
و باید مس��ؤوالن اقدامات الزم در کاهش قیمتها

مرغ کیلویی  ۱۰۰۰تومان گران شد
خردهفروشی در حالی افزایش عرضه گوشت باعث
شکستهشدن قیمت گوشت قرمز در
بازار شده است که پس از اقدام شرکت پشتیبانی امور
دام برای خرید مرغ مازاد ،قیمت این محصول کیلویی
 ۱۰۰۰تومان افزایش یافته است .علیرضا ملکی ،رئیس
اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی در گفتوگو با
تس��نیم ،اظهار داشت :در پی افزایش عرضه و کاهش
تقاضا ،گوشت شقه بدون دنبه گوسفندی کیلویی 26
هزار تومان به مش��تری عرضه میشود .وی ادامه داد:
بهطور معمول مردم بیش��تر گوش��ت گوسفند خرید
کرده و برای چرخکرده گوش��ت گوسفند و گوساله را
با یکدیگر مخلوط میکنند تا طعمی خوشتر داشته
باشد .وی افزود :حجم خرید بسیار ضعیف است و بازار
دچار رکود اس��ت که این موضوع در هفتههای میانی
ماه طبیعی اس��ت .ملکی در پاسخ به این پرسش که
آیا با تغییر اخیر نرخ ارز مردم به سوی خرید و دپوی

کااله��ای مصرفی رفتهاند ،تصریح ک��رد :در کاالهای
مصرف��ی همچون گوش��ت قرمز ،م��رغ و ماهی این
موضوع رخ نداده و مردم بنابر رفتار غذایی عادت دارند
اینگون��ه کاالها را بهصورت تازه خرید و مصرف کنند.
وی تاکید کرد :در ح��ال حاضر عرضه بیش از تقاضا
بوده و این موضوع باعث شکستهش��دن قیمتها در
بازار شده است .همچنین رئیس اتحادیه فروشندگان
پرن��ده و ماهی تهران گفت :قیمت عرضه مرغ در بازار
بهطور مستقیم از قیمت ارز تاثیرپذیر نیست .مهدی
یوسفخانی افزود :در چند هفته گذشته با ورود شرکت
پشتیبانی امور دام ،قیمت خردهفروشی مرغ از کیلویی
 5200تومان به  6200تومان افزایش یافته است .وی
ادام��ه داد :در حال حاضر قیمت منطقی مرغ کیلویی
 6500تومان است که اگر شرکت پشتیبانی امور دام
خرید خود را در هفته گذشته قطع نمیکرد ،قیمت هر
کیلو مرغ برای عرضهکننده به  6500تومان میرسید.

را انجام دهن��د ،افزود :وزارت
جهاد کشاورزی باید از تولید
و کشاورز بیشتر حمایت کند
زیرا در گزارشه��ای میدانی
که بهدس��ت آوردهام وضعیت
کشاورزان مناسب نیست .وی
درباره اقداماتی که دولت میتوانست انجام دهد تا از
افزایش قیمت برخی اقالم خشکبار به دلیل کمبود
جلوگیری کند ،اظهار داش��ت :بنده پیشبینی این

هزینه ش��ود .وجوه فوق بهعنوان درآمد شرکت ذیربط
محسوب نشده و مشمول مالیات نمیشود.
■■دریافت  30ریال بهعنوان عوارض برق در قبوض
ت بهای برق
وزارت نیرو موظف است عالوه بر دریاف 
به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده ،مبلغ 30
ری��ال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوط درج و از
مشترکین برق به استثنای مشترکان خانگی روستایی
و چاههای کش��اورزی دریافت کن��د .وجوه حاصله به
حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز و حداکثر
تا س��قف  4هزار میلیارد ریال صرف��اً بابت حمایت از
توسعه و نگهداری شبکههای برق روستایی و تولید برق
تجدیدپذیر و پاک ،توسط شرکت توانیر هزینه میشود.
■■معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد ماهانه
طبق الیحه پیشنهادی بودجه  ۹۴معافیت مالیاتی
حقوق و دستمزد ماهانه یک میلیون و  ۱۵۰هزار تومان
در نظر گرفته ش��ده که در سال  ۱۳میلیون و  ۸۰۰هزار
تومان میشود .طبق تبصره  9الیحه پیشنهادی بودجه
 94کل کشور س��قف معافیت مالیاتی موضوع ماده 52
قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران برای
س��ال  94مبلغ  13میلیون و  800هزار تومان در س��ال
تعیین میش��ود و مازاد آن به نرخ  10درصد برای بخش
خصوصی و دولتی و س��ایر دس��تگاههای اجرایی ماده 5
قانون مدیریتی خدمات کشوری و ماده  5قانون محاسبات
عمومی کشور تعیین میشود .بر این اساس سقف معافیت
مالیات حقوق در س��ال  13میلیون و  800هزار تومان و
در ماه یک میلیون و  150هزار تومان در نظر گرفته شده
اس��ت .این سقف معافیت مالیاتی برای سال جاری یک
میلیون تومان بوده است .البته طبق قانون معافیتهای
مالیاتی به شرط انجام تکالیف قانونی مالیاتی است ،مثال
اگر یک صنف مشمول ،اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
را بموق��ع ارائه نکند یا اظهارنامه مالی��ات بر درآمد را در
موعد مق��رر پرداخت نکند ،این معافیت درآمدی ماهانه
یک میلیون و  150هزار تومانی نیز لغو میشود.
■■نرخ مالیات بر ارزش افزوده به  ۱۰درصد میرسد
همچنین براس��اس الیحه پیشنهادی دولت برای
بودجه س��ال  ۹۴بناس��ت مالیات ب��ر ارزش افزوده با
 ۲درصد افزایش به  ۱۰درصد برسد .عالوه براین دولت
در الیحه بودجه  ۹۴پیشنهاد داده است سهم صندوق
توس��عه ملی  ۲۰درصد باقی بماند و س��هم ساالنه ۳
درصدی واریز نش��ود .همچنین در الیحه بودجه 94
پیشبینی ش��د مبلغ  13ه��زار میلیارد ری��ال برای
تأمین بخش��ی از یارانه سود تسهیالت تأمین مسکن
حمایتی زوجهای جوان ،اقشار آسیبپذیر ،روستاییان،
ساماندهی مسکن در بافتهای فرسوده ،سکونتگاههای
حاشیه شهرها و مسکن مهر اختصاص یابد.
ش��رایط را کرده بودم و میتوانس��تند برای کمبود
فن��دق در بازار بهصورت محدود ام��کان واردات یا
ب��رای جبران کمبود انجیر ب��رای یک ماه صادرات
آن را کاهش میدادند تا از این طریق مردم کشور
بتوانند از این اقالم بیشتر استفاده کنند .ارزانی در
پای��ان قیمت عمده برخی اقالم خش��کبار را اعالم
کرد و گفت :در حال حاضر قیمت پس��ته هر کیلو
بین  ٣٠تا  ٤٥هزار تومان ،بادامدرختی بین  ٣٠تا
 ٤٣هزار تومان ،مغز گردو از ٣٠تا  ٥٥هزار تومان،
برگه زردآلو ١٧هزار تومان در بازار بهصورت عمده
عرضه میشود .همچنین قیمت رطب نیز به ٤٥٠٠
تا  ٥٥٠٠تومان رسیده است.

 100پله از مدیریت کیفیت خودرو عقبیم
کیفیت مدیریت خ��ودروی ایرانی
کیفیت
در مقایسه با جهان ،فاصله بسیاری
دارد .بهط��وری که میتوان ب��ا صراحت گفت ایران از
این نظ��ر  100پله عقبت��ر از جهان اس��ت .فرزین
انتصاریان ،رئیس انجمن مدیری��ت کیفیت ایران در
گفتوگ��و با ایس��نا ،با بیان اینکه کیفی��ت خودرو با
کیفیت مدیریت خودرو متفاوت اس��ت ،اظهار داشت:
اگر بخواهیم کیفیت خ��ودرو را مدنظر قرار دهیم در
ایران خودروهای متفاوتی با کیفیتهای متفاوت تولید
میش��ود .وی افزود :زمانی که بحث مدیریت کیفیت
خودرو مطرح میشود ،کیفیت خودرو بهتنهایی مدنظر
ق��رار نمیگیرد بلکه همه جوانب از مرحل ه طراحی تا
از رده خارجش��دن خودرو مورد ارزیابی قرار میگیرد.
انتصاریان در توضی��ح مدیریت کیفیت خودرو اضافه
ک��رد :در زمان تولی��د باید در نظر گرفته ش��ود این
خودرو مورد نیاز مصرفکننده و منطبق با تکنولوژی
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یا س��ایر پارامترهای الزم است یا خیر؟ همچنین باید
خودرویی که در ذهن طراحی میشود از همه جوانب
مورد ارزیابی قرار گیرد .انتصاریان ادامه داد :این مساله
به این معناس��ت که اکثر مشکالت موجود در بخش
خودرو مربوط به بدقولیهاس��ت که ای��ن مربوط به
ضعف نظ��ام مدیریتی خدمات پس از فروش اس��ت.
رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران با بیان اینکه در
خدمات به امر کیفیت اصال توجه نمیشود ،گفت :در
ایران ،خودروسازان کمترین توجه را به این بخش دارند
و بای��د این نکت��ه را در نظر گرفت تا زمانی که بخش
خدمترسانی تقویت نشود ،نمیتوان به مرحله ارتقا و
بهبودی در بخش خودرو رس��ید .وی ادامه داد :زمانی
که قرار بود تویوتا از ژاپن به آلمان صادر شود ،در همان
روز معرف��ی به بازار  600واحد خدمات پس از فروش
مخت��ص به تویوتا در آلمان احداث ش��ده بود که این
امر نشاندهنده توان مدیریتی کشورهای دیگر است.

در  ۸ماهه سال  ،۹۳بیش از  ۸میلیون و ۹۴۸
هزار تن کاال از کش��ور ترانزیت شد که نسبت به
مدت مشابه سال گذش��ته 10/4 ،درصد افزایش
یافته است.
براس��اس الیحه دولت برای بودجه سال ،۹۴
همه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراجکننده
مع��ادن س��نگآهن موظفند بابت ح��ق انتفاع
بهرهبرداری  ۳۰درصد پرداخت کنند.
محمدجواد عطرچیان ،مدیر کل دفتر ترانزیت
سازمان راهداری با اشاره به اینکه جلسه با هیات
ت��رک درباره عوارض عبور از مرز و پلمب مخازن
سوخت به نتیجه نینجامید ،گفت :به ترکها یک
هفته مهلت دادهایم تا تصمیم خود را بگیرند و در
این مدت در پلمب مخازن مدارا میکنیم.
علیرضا توکل��ی ،رئی��س اداره ابزارهای نوین
مالی فراب��ورس ایران گفت :در ماه آبان ،همزمان
با کاهش قیمت اوراق تس��هیالت مسکن ،ارزش
معامالت این اوراق به  690میلیارد ریال رسید.
ش��رکت انی ایتالیا اخیرا بهصورت رس��می با
انجام مکاتباتی با شرکت ملی نفت ایران خواستار
مشارکت و سرمایهگذاری در فاز سوم طرح توسعه
میدان نفتی دارخوین شده است.
غالمحسین شافعی ،رئیس اتاق بازرگانی ایران
ت :آلمانها تج��ارب خوبی در زمینه حمل و
گف 
نقل ریلی و انرژی تجدیدپذیر دارند که با توجه به
برنامه ششم توسعه کشور میتوانیم از این ظرفیت
استفادهکنیم.
محمدرضا نعم��تزاده ،وزیر صنعت ،معدن و
تجارت آخرین وضع پیشرفت فیزیکی طرحهای
نیمهتمام کنسانتره و گندله آهن را بررسی و اعالم
کرد :شخصا موانع موجود در تکمیل زنجیره تولید
فوالد و رفع مش��کالت پیشروی این طرحها را
پروژه به پروژه پیگیری میکنم.
هادی ابوی ،دبیر کل کانون عالی انجمنهای
صنفی کارگران ایران از توزیع فرمهای نظرسنجی
دستمزد س��ال  94در استانها خبر داد و گفت:
معاون��ت روابط کار وزارت کار به منظور ارزیابی و
عارضهیابی موضوع دس��تمزد کارگران و بررسی
میزان و مالک تعیین دستمزد سال آینده با توزیع
فرمهایی در اس��تانها به نظرسنجی از کارگران
پرداخت��ه و در قالب  8س��وال نظ��ر کارگران و
صاحبنظران درباره دستمزد سال  93و معیارهای
تعیین مزد سال آینده را جویا شده است.
س��روزیر ایالت سند پاکستان گفت ،پاکستان
بسیار مش��تاق اس��ت تا زمینهای بیشتری در
اختیار سرمایهگذاران ایرانی برای سرمایهگذاری
بیشتر در بخش انرژی بادی قرار دهد.
رکنالدین جوادی ،مدیر عامل شرکت ملی
نف��ت ایران گف��ت :ارزیابی من این اس��ت که
بی��ش از  ۹۰درصد قطعات م��ورد نیاز نفت را
میتوانیم در داخل بسازیم و در بخش ساخت
ه��م صحب��ت از  ۴۰درص��د ۵۰ ،درصد و ۶۰
درصد در توانایی ساخت تجهیزات صنعت نفت
در داخل کشور است.
مصطف��ی افضلیفرد ،دبیر کمیس��یون اصل
 ۹۰مجلس ش��ورای اس�لامی گفت :با شکایاتی
ک��ه عدهای از افراد داش��تهاند کمیس��یون اصل
 ۹۰مجلس به موضوع واردات غیرقانونی س��یگار
مارلب��رو ورود پیدا ک��رده و آن را با حضور وزرای
مختلف بررسی میکند.
سازمان ملل گفته اس��ت کشورهای در حال
توس��عه تا پایان سال  2050ساالنه بیش از 500
میلیون دالر برای سازگاری با پدیده گرمشدن کره
زمین هزینه کنند پیشتر این رقم  100میلیون
دالر برای کاهش اثرات گرمشدن کره زمین عنوان
شده بود.
علیاصغر توفی��ق ،معاون وزیر صنعت ،معدن
و تج��ارت گف��ت :دارایی کل دنیا ح��دود 708
هزار میلیارد دالر اس��ت که داراییهای نامشهود
کش��ورهای پیش��رفته بی��ش از  80درصد و به
طور میانگین در دنیا  50درصد اس��ت اما حجم
داراییهای نامشهود که ش��امل دانش و فناوری
میشود ،در ایران حدود  20درصد است.
خودرو
قیمت روز برخی خودروهای داخلی
خودرو

قیمتکارخانهای قیمت بازار

تیبا

23710000

24200000

پراید SE111

19940000

20600000

پراید 131

19720000

19850000

پژو 405

290340000

30500000

سمند EF7

28855000

29900000

پژو پارس سال

34880000

37700000

پژو 206تیپ 5

34114000

37850000

پژو  206تیپ 2

-

35500000

پژوv8 206

34649000

37900000

لیفان 620

42000000

45000000

لیفان x60

60000000

62000000

ام وی ام 315

38303000

38400000

امویام 110

21866000

20500000

ام وی ام 530

43282000

40000000

امویام x33

63170000

63000000

جک

45000000

48000000

مزدا 3

105000000

130000000

پارس تندر

38000000

44000000

تندر  90اتومات

45000000

55000000

تندر E2 90

36147000

43000000

