اقتصاد

سهشنبه  23مرداد 1397

تجارت

صادرات کاغذ و تایر ممنوع شد

ص��ادرات ان��واع کاغذ از جمل��ه کاغذ چاپ،
بس��تهبندی و روزنامه ،انواع تیش��و ،انواع ش��یر
خشک صنعتی ،انواع شیر خشک اطفال ،چای
فله و بستهبندی و کره در بستهبندی باالی ۵۰۰
گرمی از اول شهریور ممنوع شد .به گزارش مهر،
گمرک ایران در بخشنامهای ،ممنوعیت صادرات
 5قلم کاال را به گمرکات اجرایی اعالم کرده است
که این مکاتبه از س��وی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت انجام گرفته است .گفتنی است ،چنانچه
هر یک از کاالهای یاد شده از محل ورود موقت
مواد اولیه آنها تولید ش��ده باش��د ،مشمول این
بخشنامه نمیشود .ممنوعیت صادرات این  5قلم
کاال تا اطالع ثانوی برقرار است .همچنین گمرک
بر اس��اس نام��ه وزیر صنعت ،مع��دن و تجارت
ممنوعیت صادرات الس��تیک و تایر فرسوده را
به گم��رکات اجرایی ابالغ کرد .بر این اس��اس،
صادرات الس��تیک و تایر به صورت بریده شده،
آخال ،خردهریز و دمقیچی ممنوع است.

 ۱۱میلیارد دالر دولتی توزیع شد

نایبرئی��س کمیس��یون برنام��ه ،بودجه و
محاسبات مجلس در پاسخ به این انتقاد که دالر
 ۴هزار و  ۲۰۰تومان به دس��ت کس��ی نرسیده
اس��ت ،میگوید  ۱۱میلیارد دالر دولتی توزیع
ش��ده اس��ت .هادی قوامی در گفتوگو با خانه
مل��ت ،در این باره که پیشبینی دالر در بودجه
س��ال  97اشتباه بود ،بیان داشت :دولت در ابتدا
نرخ 3ه��زار و  800تومان را ب��رای دالر در نظر
گرفته بود که با توجه به التهاب بازار این نرخ به 4
هزار و  200تومان افزایش یافت .وی درباره توزیع
دالر دولتی بین فعاالن اقتصادی و گله آنها از نبود
چنین ارزی توضیح داد :دولت  11میلیارد دالر
به نرخ  4هزار و  200تومان توزیع کرده است.
معدن

 18میلیارد دالر طرح معدنی
در دست اجرا

رئی��س هیات عام��ل ایمیدرو در نشس��تی
خبری با اشاره به جذب  32هزار میلیارد تومان
سرمایهگذاری بخش عمومی و خصوصی اظهار
داش��ت :سال گذش��ته با فعالیت بخش دولتی،
خصوص��ی و عمومی بیش از  10/7میلیارد دالر
ص��ادرات محصوالت معدن��ی و صنایع معدنی
انجام شد که  22درصد از کل صادرات کشور را
شامل میشود .به گزارش روابط عمومی سازمان
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران،
مهدی کرباسیان ادامه داد :ظرفیت تولید فوالد
به بی��ش از  31میلیون تن و میزان تولید فوالد
خام به حدود  22میلیون تن رس��ید .کرباسیان
خاطرنش��ان کرد 18 :میلیارد دالر طرح تا سال
 1400در دس��ت اجراست که  32هزار اشتغال
ایجاد میکند .وی با اش��اره به تولید محصوالت
معدن در سال جاری گفت :در 4ماه اخیر تولید
فوالد خام  15درصد ،گندله  41درصد ،کنسانتره
 22درصد ،کاتد مس  60درصد و صادرات فوالد
 13درصد بیش��تر ش��د .وی به تدوین نقشه راه
 4س��اله معدن و صنایع معدن به عنوان یکی از
اقدامات مطلوب وزی��ر صنعت ،معدن و تجارت
اشاره کرد و گفت :این نقشه راه ،نهایی شده و در
آینده نزدیک از سوی وزیر ابالغ میشود.
پرواز
مدیرکل تعزیرات استان تهران خبر داد

حذف پروازهای چارتری

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اظهار
کرد آنچه این روزها به آن زیاد پرداخته میشود
بحث گرانی ،کمبود برخی کاالها و احتکار است.
محمدعلی اس��فنانی در پاسخ به س��والی درباره
گران��ی صددرص��دی بلیتهای هواپیم��ا برای
پروازهای خارجی و  ۷۰درصدی برای پروازهای
داخلی ،گفت :تاکنون پروندهای از سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنن��دگان به تعزیرات
ارجاع نش��ده ولی ط��ی تماس تلفن��ی با مدیر
سازمان هواپیمایی کشور موضوع را مطرح کردهام.
وی توضیح داد :بنده قائل بر این هس��تم که این
موضوع باید حتما سقفی داشته باشد ،اگرچه تابع
عرضه و تقاضا است اما اگر آن سقف در نظر گرفته
نش��ود اتفاقی ک��ه االن در حال رخ دادن اس��ت
خواهد افتاد و هر قیمتی را که مدنظرشان است
در نظر میگیرند .مدی��رکل تعزیرات حکومتی
استان تهران خاطرنشان کرد :اشکال اساسیتر که
به جد دنبال برطرف کردن آن هستیم پروازهای
چارتری است و بزرگترین معضل در بحث گرانی
بلیتهای هواپیما این موضوع به ش��مار میرود،
به دلیل اینکه فرد یا اف��رادی یا برخی آژانسها
همه بلیتها را خریداری میکنند و گاهی چند
آژان��س این بلیتها را با هم رد و بدل میکنند و
آن کسی که در آخر بلیتها را به مردم میفروشد
به باالترین قیمت عرضه میکند .وی در پاس��خ
به اینکه حذف پروازهای چارتری س��ال گذشته
مطرح شد اما اجرایی نشد ،توضیح داد :این بار با
آنها اتمام حجت کردیم و قرار بر این بود تا پایان
تیرماه این کار انجام ش��ود که تاکنون به تاخیر
افتاده است .اگر به همین منوال ادامه داشته باشد
قطعا برخورد جدیتری خواهیم داشت.

وطن امروز

اظهارات عجیب مشاور وزیر صنعت در مورد آزادسازی قیمت خودرو

وزارت صنعت میخواهد خودرو گران شود
خسروشاهی :قیمت  101میلیون تومانی استپوی معقول است!

گروه اقتصادی :مش��اور وزیر صنعت روز گذش��ته به
صراح��ت اعالم کرد وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت
مواف��ق آزادس��ازی قیمت خودرو و ب��ه عبارت بهتر،
گرانی خودرو است .به گزارش «وطنامروز» ،هیچکس
حتی مقامات دولتی نتوانستند وزیر پیشین صنعت
را متقاع��د کنن��د که خ��ودرو در کش��ور انحصاری
اس��ت و به همین علت باید از س��وی شورای رقابت
قیمتگذاری ش��ود و گویا هیچک��س نمیتواند وزیر
فعلی صنعت را نیز متقاعد کند ،چرا که شریعتمداری
نی��ز به آزادس��ازی قیمت خودرو اعتق��اد دارد .اصغر
خسروشاهی ،مشاور خودرویی وزارت صنعت ،معدن
و تج��ارت دیروز با صراحتی مثالزدنی اعالم کرد که
وزارت صنعت خواهان آزادسازی قیمت خودرو است
و درخواست رسمی افزایش نرخ خودرو رسما به دفتر
ریاستجمهوری هم ارسال شده است! خسروشاهی در
نشست خبری دیروز گفت :درخواست افزایش قیمت
از سوی  2خودروساز به رئیسجمهوری رسیده است
اما چون این موضوع در ش��رایط غیرعادی اعالم شده
باید رئیسجمهور خ��ود در این رابطه تصمیمگیری
کن��د؛ در ای��ن میان خودروس��ازان در نام��ه خود به
وزارت صنعت درخواس��ت آزادسازی قیمت خودرو و
فروش محصوالت  ۵درصد زی��ر قیمت بازار را دارند.
خسروشاهی در پاسخ به اینکه آیا قیمت  101میلیون
تومانی خ��ودروی اس��تپوی معقول اس��ت ،گفت:
بله ،معقول اس��ت .این در حالی است که قیمت این
خودرو تا  2ماه پیش حدود  60میلیون تومان بود .وی
اظهار داش��ت :وزارت صنعت موافق آزادسازی قیمت
خودرو اس��ت ،این در حالی اس��ت که پرداخت یارانه
به قطعهس��ازان و هر گونه کاری که منجر به فس��اد
میشود ،نباید انجام شود .خسروشاهی گفت :در حال
حاضر که ارز  ۴۲۰۰تومانی برای قطعهس��ازان به نرخ
آزاد رسیده است ،آشفتگی و تبعاتی به همراه دارد اما تا
یک یا  2هفته آینده و پس از اصالحیههای انجام شده
بر تصمیمگیریها این وضعیت بهبود مییابد.
همچنین ش��اپور س��امعی ،نایبرئی��س انجمن
قطعهس��ازان در نشس��ت خبری اعضای این انجمن
با بیان اینکه امروز باید به صنعت قطعهس��ازی کشور
تس��لیت بگویم ،اظهار داشت :قطعهس��ازان روزهای
ب��دی را میگذرانند به نح��وی که ضمن تعدیل نیرو
ش��یفتهای کاری خود را هم کاهش دادهاند .در کنار
ای��ن موضوع نزدیک به یک هفته اس��ت ک��ه با ابالغ
آییننامه جدید قطعهسازان امکان ترخیص کاالهای
خ��ود از گمرک را ندارند .وی با بیان اینکه نوس��انات
نرخ دالر عاملی ش��ده تا ما نتوانیم به تولید مس��تمر
بپردازی��م ،گفت :کاهش حجم تولی��د قطعه اثر قابل
توجه��ی بر تولید خودرو میگذارد .به اعتقاد ما  ۴۰تا
 ۵۰درصد حجم تولید کاهش یافته است .نایبرئیس
انجمن قطعهس��ازان با اعالم اینکه ما کااله��ا را با ارز
 ۴ه��زار و  ۲۰۰تومانی ثبتس��فارش کردهایم اما در
آییننام��ه جدید باید دالر  ۹هزار تومانی را معیار قرار
داده و مابهالتف��اوت آن را پرداخت کنیم ،افزود :برای
ترخیص کاالهای خود به گمرک مراجعه میکنیم که
آنها میگویند بروید س��ازمان حمایت اما این سازمان
همآییننامه را بهانه کرده و ما را به سازمانهای دیگر
میفرس��تد و هر روز سرگردانتر از دیروز هستیم .در
این میان وقتی گش��ایشها برای قطعهس��ازان با ارز
گروه اقتصادی :برخی خبرگزاریها
ارز
در گزارشه��ای میدانی خود ادعا
میکنند فضای خرید و فروش ارز نسبت به روزهای
پرتالطم خیابان فردوسی ،آرامتر شده و مردم برای
فروش وارد عمل ش��دهاند .تسنیم گزارش کرد ،اگر
چه بانک مرکزی دس��تورالعمل اجرایی معامالت را
ب��ه صرافیها ابالغ کرده ول��ی هنوز همه صرافیها
فعال نش��ده و همچنان تابلوی خود را خاموش نگه
داش��تهاند ،این در حالی اس��ت که صفهای خرید
مقابل صرافیهایی تشکیل ش��ده که چراغ تابلوی
خود را روش��ن ک��رده و اطالعیه بان��ک مرکزی را
نص��ب کردهاند .هر چند صرافیهای��ی که ارز دارند
ع�لاوه بر فهرس��ت  23موردی ک��ه بانک مرکزی
برایش��ان تدوین کرده ،زیرمی��زی هم به نیازهای
آزاد ارز میفروشند .در این میان صرافهای خیابان
فردوسی از ورود ارزهای خانگی به این بازار خبر داده
و میگوین��د پس از آنک��ه دالر از  12هزار تومان به
رئیس جدید بیمه مرکزی با اشاره
بیمه
به افزایش مستمر قیمت خودروها
گفت این مس��اله میتواند به ش��رکتهای بیمهای
فشارهای هزینهای وارد کند .همزمان با تحوالت رخ
داده در ب��ازار ارزهای خارجی ،تقریبا همه حوزههای
اقتصادی کش��ورمان تحت تاثیر قرار گرفت .یکی از
حوزهه��ای مهم اقتصادی که از قضا با دادن تعهدات
کوتاه و بلندمدت هم سروکار دارد نهاد «بیمه» است.
بیمه به دلیل خاصیت م��دتدار بودن تعهداتش در
قبال بیمهگذاران از آن دس��ته نهادهایی است که از
کاه��ش ارزش پول ملی و بحث تورم بش��دت تاثیر
میپذیرد .در همین راستا و با توجه به افزایش قیمت
خودرو ،اخیرا بیمه مرکزی با انتشار اطالعیهای اعالم

قیمت برخی خودروهای داخلی (تومان)
نوع خودرو

بازار

کارخانه

نوع خودرو

بازار

کارخانه

سایپا 111SE

28800000

22492000

پژوSLX405

50500000

35105000

سایپا 131SE

27400000

22709000

سایپا 132SE

پژو پارس

57500000

40774000

پژو  207جدید

73000000

47130000

پژو  206تیپ 2

49200000

36286000

28000000

22122000

تیباSX

31500000

27507000

تیبا  2هاچبکEX

33700000

30121000

سایناEX

38000000

31143000

پژو 206تیپ 5

59200000

41942000

پژو 2008

190000000

114994000

پژو301

146000000

95094000

پژو508

330000000

234000000

دنا

67000000

46989000

رانا LX

56000000

39509000

دنا پالس

82000000

53265000

رنو تندر E2 90

70000000

توقف فروش

پژوGLX405

44500000

32944000

رنو تندر پالس دندهای

74500000

توقف فروش

چانگانCS35اتوماتیک

102000000

74952000

سمندLX

48300000

33535000

سمند سورنELX

58000000

41128000

 ۴۲۰۰تومانی انجام شد ،دیگر پرداخت مابهالتفاوت چه
موضوعی است؟ چرا که شرعا محصول برای ما است.
س��امعی گفت :امروز خودروس��ازان و قطعهسازان
نمیتوانن��د از بانکه��ا وام دریافت کنند ،چرا که آنها
س��ودهای  ۲۵درصدی را مطرح میکنن��د .در حال
حاضر این مس��أله مطرح است که اگر ما قطعات را با
دالر  ۹ت��ا  ۱۰هزار تومانی تولید کنیم ،قیمت خودرو
رشد قابل توجهی پیدا میکند که اصال منطقی نیست.
به عنوان نمونه قیمت پراید به حدود  ۴۳میلیون تومان
و پژو  ۴۰۵به  ۷۰میلیون تومان میرس��د .وی افزود:
واردات کاال برای قطعهس��ازان از چین حدود  ۲ماه و
از ژاپن و س��نگاپور  ۵ماه زم��ان میبرد ،در این میان
نقدینگی ب��رای پرداخت دالر با نرخ  ۹هزار تومانی به
دولت نداریم ،البته قبل از آغاز تحریمها ،بانک مرکزی و
وزارت اقتصاد تحریمهای داخلی خود را (با دادن رانت
به برخی واردکنندگان) علیه تولیدکنندگان داخلی آغاز
کردند که این موضوع اصال به نفع تولیدکننده داخلی
نیست .نایبرئیس انجمن قطعهسازان اضافه کرد :امروز
خودروهای تولی��دی را فروختهان��د و نمیتوانند کار
جدیدی تولید کنند .عالوه بر این قطعهس��ازان هم به

دلیل کمبود نقدینگی امکان تولید ندارند و در نهایت
قیمت خودرو غیرمنطقی افزایش پیدا میکند که مردم
توان خرید آن را ندارند .به اعتقاد ما ،قیمت خودرو باید
آزاد شود تا با فروش خودرو در حاشیه بازار ،رشد قیمت
مواد اولیه کاهش پیدا کند.

■■خودروسازان اجازه کاهش قیمت نمیدهند

در همی��ن ح��ال معاون حم��ل و نق��ل وزارت راه و
شهرسازی اظهار داش��ت :در ایران اگر قیمت خودرو
نصف ش��ود ولی قیمت س��وخت افزایش یابد مردم
راضیتر خواهند بود از این رو قرار است هفته آینده با
مسؤوالن وزارت صنعت با هدف اعمال این استراتژی
مذاکراتی داش��ته باش��یم .مهرداد تقیزاده ،در رادیو
گفتوگو درباره پیگیریهای معاونت حملونقل وزارت
راهوشهرسازی برای پیگیری استراتژی کاهش قیمت
خودرو و افزایش نرخ سوخت افزود :ما بهدنبال اجرای
این استراتژی هستیم اما در حال حاضر بحث درباره
قیمت سوخت ،خط قرمز شده اس��ت .خودروسازها
نیز رایزنی زیادی دارند و نمیگذارند مقررات مربوطه
تصوی��ب ش��ود ،حتی براحت��ی مس��ؤوالن را تغییر
میدهن��د .وی ادامه داد :در س��ال  267 ،88میلیون

رونق خرید و فروش دالر در صرافیها

ارزها وارد بازار شد

 10هزار تومان رس��ید ،خیلی
از مردم از ترس ریزش بیشتر
قیمتها ،فروش��نده شدهاند و
همین امر باعث افزایش ورود
ارزهای خانگی به بازار ش��ده
اس��ت .صرافیهای فردوس��ی
دیروز تابلوهای خود را ب��ا دالر  10400تا 10450
توم��ان و یوروی  11900تا  12هزار تومان روش��ن
کردند .این قیمتها نسبت به یکی دو روز قبل تغییر
خاصی نکرده است .از سوی دیگر مهر نوشت :با رونق
فعالیت صرافیها ،خرید ارز از مردم نیز در حال انجام
اس��ت و متقاضیان میتوانند با رعایت ضوابط بانک
مرکزی نس��بت به خرید ارز هم اقدام کنند .اکنون
دالالن ب��ازار ارز حاضرن��د ه��ر دالر را  ۱۰۰تا ۲۰۰

تومان ارزانتر از بازار بفروشند
اما تضمینی نسبت به تقلبی
بودن یا نب��ودن ارز آنها برای
خریداران نیس��ت .دیروز در
صرافیها قیمت خرید هر دالر
 ۱۰۱۵۰توم��ان ت��ا ۱۰۲۰۰
توم��ان و در مقابل ه��ر دالر در مح��دوده قیمتی
 ۱۰۲۵۰تومان تا  ۱۰۳۰۰تومان در چارچوب ضوابط
بانک مرکزی به مردم فروخته میشد .همچنین هر
یورو نیز در فاصله قیمتی  ۱۱۷۰۰تا  ۱۱۹۰۰تومان
از مردم خریداری و به نرخ  ۱۱۹۰۰تا  ۱۲۱۰۰تومان
به مردم فروخته میشد.
■■دالر مسافرتی؛  ۱۰هزار و  ۴۵۰تومان

بهدنبال حذف ارز مسافرتی از سهمیه دولتی با

رئیس بیمه مرکزی:

گرانی خودرو ،بیمهها را به دردسر انداخت

کرده« :پیرو افزایش قیمت خودرو پیشنهاد میشود
بیمهگذارانی که دارای بیمه بدنه هستند ،با مراجعه
به ش��رکتهای بیمه ،س��رمایه مورد بیم��ه خود را
افزایش دهند تا هنگام بروز خس��ارت با مش��کالتی
چون اعمال ماده  ۱۰قانون بیمه مواجه نش��وند» .در
این رابطه غالمرضا سلیمانی ،رئیس کل جدید بیمه
مرکزی با بیان اینک��ه همه تالش بیمه مرکزی این
اس��ت که بتواند در مجموع فشار به بیمهها را کمتر
کند ،گفت :طبیعی است که افزایش مستمر قیمت
خودرو میتواند به ش��رکتهای بیمهای فشارهایی

وارد کند .وی همچنین با اشاره به ابالغیه اخیر بیمه
مرکزی اظهار کرد :با ابالغیههایی که در بخش بیمه
بدنه صادر میش��ود ،بیمهگذاران با توجه به افزایش
قیمت خودروها ،الحاقیههایی صادر میکنند که این
کار هم ب��رای بیمهگذار و هم ب��رای بیمهگر مثبت
اس��ت ،چرا که در این صورت اگر خس��ارتی حادث
شود بیمهگر میتواند با توجه به افزایش قیمتها توان
پرداخت خسارتها را هم داشته باشد .گفتنی است،
بر اس��اس ماده  ۱۰قانون بیمه ،در صورتی که مالی
به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد ،بیمهگر به

نفر با اتوبوس جابهجا ش��دند اما این رقم در سال 97
به  155میلیون نفر کاهش یافت .همچنین در س��ال
 89بی��ش از  28میلیون نفر با قطار س��فر کردند که
این آمار در سال  96به  24میلیون نفر کاهش یافت؛
این موضوع نشاندهنده کاهش استفاده از حملونقل
عمومی و افزایش خودروی شخصی است .تقیزاده با
اشاره به اینکه تعداد استفادهکنندگان خودرو در کشور
زیاد شده اس��ت ،گفت :تعداد خودرو و موتوسیکلت
در کش��ور  30میلیون دستگاه اس��ت که تا  10سال
آینده به  50میلیون دس��تگاه خواهد رسید .تقیزاده
درباره قطار سریعالسیر تهران -اصفهان اظهار داشت:
شهرداری قم مانع عبور قطار از داخل این شهر است
و این مس��أله باعث شد اجرای پروژه چند سال عقب
بیفتد .وی با ابراز اینکه هزینه سفر با خودرو ارزانتر از
دیگر وسایل حملونقل است ،افزود :اگر یک خانواده 4
نفره را در نظر بگیریم هزینه رفت و برگشت با هواپیما
حدود  2/5میلیون تومان و هزینه رفت و برگشت سفر
با قطار به طور متوسط  800هزار تومان است اما اگر
با خودروی شخصی سفر کنند حدود  200هزار تومان
صرف هزینه بنزین میشود.
معاون حملونق��ل وزارت راهوشهرس��ازی درباره
افزایش قیمت بلیت هواپیما تصریح کرد :بانک مرکزی
اع�لام کرد که دیگر امکان واگذاری ارز ش��رکتهای
هواپیمای��ی بهن��رخ دولتی وجود ن��دارد و در نتیجه
ایرالینها یا باید امورات خود را بهگونهای بگذرانند یا
ش��رکت را تعطیل کنند .در حال حاضر نیز بخشی از
ایرالینها در آستانه تعطیلی هستند .عضو شورای عالی
هواپیمایی افزود :قراردادهای خرید هواپیما از ایرباس
و بوئینگ کنسل نش��ده ،بلکه بهدلیل تحریمها این
قراردادها را مسکوت گذاشتهاند که پس از گذشتن از
دوره زمانی تحریمها ،میتوانیم این قراردادها را از سر
بگیریم .وی درباره مشکالت رانندگان کامیونها ،گفت:
یکی از علل باال بودن قیمت کاال در ایران ،گران بودن
قیمت ناوگان باری سنگین است ،ضمن اینکه راننده با
کرایههای حمل فعلی نمیتواند هزینه خرید کامیون را
در طول چند سال سرشکن کند .همچنین رانندگان
در حال حاضر وضعیت معیشتی مناسبی ندارند.
دستور بانک مرکزی ،مسافران برای تأمین ارز مورد
نیاز باید به صرافیها مراجعه کنند البته هنوز توزیع
دالر برای مس��افران آغاز نشده ولی یورو با نوبت به
متقاضیان فروخته میشود؛ دیروز قیمت خرید دالر
از مردم در صرافیها  10هزار و  350و فروش آن به
مردم  10هزار و  450تومان درج ش��د .یوروی اروپا
نیز با قیمت  11هزار و  900تومان از مردم خریداری
و با  12هزار تومان به مس��افران فروختهشد .پوند
انگلی��س نیز با قیمت  13هزار توم��ان خریداری و
 100توم��ان گرانتر به متقاضیان فروختهش��د .از
س��وی دیگر هر قطعه س��که تمامبهار آزادی طرح
جدید در بازار تهران با قیمت  ۳میلیون و  ۷۴۱هزار
توم��ان و هر گرم طالی ۱۸عیار با قیمت  ۲۹۴هزار
تومان فروختهشد.
هر قطعه نیم سکه بهار آزادی نیز یک میلیون
و  800هزار تومان ،ربعس��که  920هزار تومان و هر
قطعه سکه گرمی  510هزار تومان فروختهشد.
تناس��ب مبلغی که بیمه کرده است (و نه قیمت روز
مال) در برابر خس��ارات وارد شده به اموال بیمه شده
مسؤول است .بر این اساس و از آنجایی که بیمه بدنه
ارتباط مستقیمی با قیمت خودرو دارد ،اگر مشتریان
س��ازمانهای بیمهای در زمان ثبت قیمت س��رمایه
خ��ودروی خود مبلغ آن را ب��رای مثال  ۳۰میلیون
تومان ثبت کرده باش��ند ،در زمان ب��روز حادثه اگر
قیمت خودروی آنها  ۵۰میلیون تومان ش��ده باشد،
بیمه موظف به پرداخت خسارت بر اساس قیمت ثبت
شده خودرو خواهد بود ،به همین دلیل مشتریان اگر
مایل به دریافت خس��ارت به قیمت روز خودرو خود
هستند ،باید به سازمان بیمهگر مراجعه کرده و قیمت
روز سرمایه خود را ثبت کنند.

شماره 3 2511
خانه

مسکنمهر 11800میلیارد تومان
اعتبار میخواهد

قائممق��ام وزیر راهوشهرس��ازی با اش��اره به
اینکه پروژههای مس��کنمهر به  11هزار و 800
میلی��ارد تومان اعتبار ب��رای اتمام نی��از دارند،
گفت :کارگروه��ی ویژه به ریاس��ت معاون اول
رئیسجمهوری و با حضور وزارتخانههای راه ،نیرو
و کشور برای حل مشکالت مسکنمهر تشکیل
شده است .احمد اصغریمهرآبادی در گفتوگو
با تسنیم ،درباره جدیدترین وضعیت پروژههای
مس��کنمهر ،اظهار داش��ت :از ابتدای آغاز طرح
مسکنمهر تاکنون یک میلیون و  700هزار واحد
تحویل متقاضیان ش��ده ،از این تعداد  700هزار
واحد توسط دولتهای نهم و دهم و یک میلیون
واح��د نیز در دولتهای یازدهم و دوازدهم (طی
 5س��ال اخیر) به متقاضیان واگذار ش��ده است.
وی با بی��ان اینکه هماکنون ح��دود  300هزار
واحد مسکنمهر باقیمانده که در مراحل مختلف
ساخت قرار دارند ،افزود :بسیاری از این واحدها
آماده تحویل است اما به دلیل نبود انشعابات ،قابل
واگذاری به متقاضیان نیس��ت .وی ادامه داد :از
رقم  11800میلیارد تومانی اعتبار درخواس��تی
برای مس��کنمهر ح��دود  4800میلیارد تومان
برای س��اخت و تکمیل خدمات روبنایی مانند
مدرسه ،مسجد و کالنتری4 ،هزار میلیارد تومان
برای تامین زیرساختهای مربوط به آب ،برق و
فاضالب و حدود 3هزار میلیارد تومان باقیمانده
نیز مربوط به محوطهسازی ،آمادهسازی و اجرای
دیوار حائل پروژههای مسکنمهر است.
صنعت
دبیرانجمن صنفی صنایع روغن نباتی:

روغن مایع فراوان است

دبیرانجمن صنفی صنایع روغن نباتی با بیان
اینکه در حال حاضر مش��کلی در تولید روغن
در کش��ور وجود ندارد ،گفت :هیچ مشکلی در
تامین مواد اولیه نداریم ،فقط بانک مرکزی ارز
الزم را در اختی��ار واحدهای تولیدی قرار دهد.
امیرهوشنگ بیرشک در گفتوگو با تسنیم ،با
اشاره به اینکه متاسفانه در روزهای اخیر حجم
خرید مردم از فروشگاهها بسیار باال رفته است،
اظهار داشت :از بانک مرکزی و دولت میخواهیم
روند تخصیص ارز به واحدهای تولیدی روغن را
با سرعت بیش��تری انجام دهد .وی با اشاره به
کمبود و گرانی مواد بس��تهبندی از قبیل مواد
پتروش��یمی و حلب افزود :واحدهای تولیدی
روغن  18اردیبهش��ت امس��ال پس از  2سال
مج��وز افزایش  9درص��دی قیمت محصوالت
خود را دریافت کردند ،بهطوریکه پس از این
تاریخ به هیچ عنوان روغن نباتی افزایش قیمتی
نداشته است .وی تصریح کرد 85 :تا  90درصد
روغن خام واحدهای تولیدی به صورت مستقیم
یا به صورت واردات دانههای خارجی روغن خام
تامین میشود.
بینالملل

وزیر اقتصاد روسیه:

دالر دیگر قابل اعتماد نیست

وزیر اقتصاد روس��یه گف��ت دالر دیگر ابزار
قابل اعتمادی در مبادالت بینالمللی نیست و
روس��یه احتم��اال دالر را از مبادالت نفتی خود
حذف میکند .آنتون س��یلوانوف در گفتوگو
با راش��اتودی ،با بیان اینکه دالر دیگر ابزار قابل
اعتمادی برای استفاده در تجارت جهانی نیست،
اظهار داشت :روسیه به سمت استفاده از ارز ملی
خود و دیگر ارزهای بینالمللی در مبادالت نفتی
حرکت میکند .وی ادامه داد :ما سرمایهگذاری
در داراییهای دالری را بشدت کاهش دادهایم.
در واقع دالر که تا حاال به عنوان ارز بینالمللی
شناخته میش��د در حال حاضر بسیار پرخطر
و مخاطرهآمیز اس��ت .وزیر اقتصاد روس��یه در
حالی این اظهارات را بیان کرد که واش��نگتن،
روس��یه را به اعمال تحریمهای جدید در رابطه
به موضوع سوءقصد به سرگئی اسکریپال تهدید
کرده است .اسکریپال یک جاسوس است که در
انگلیس مورد سوءقصد بیولوژیک قرار گرفت و
کش��ورهای غربی روسیه را به دست داشتن در
این اقدام متهم کردهاند .س��یلوانوف همچنین
تأکید کرد تحریمها برای روسیه خوشایند نیست
اما خطرناک هم نخواهد بود .وی گفت :مسکو به
کاهش سرمایهگذاری خود در اقتصاد آمریکا و
همچنین داراییه��ای دالری ادامه خواهد داد
و اس��تفاده از دیگر ارزها نظی��ر روبل و یورو در
مبادالت بینالمللی را ش��دت خواهد بخشید.
وزیر اقتصاد روس��یه افزود :البته واکنش مسکو
به اقدامات آمریکا شامل اقدام علیه شرکتهای
آمریکایی فعال در روسیه نمیشود .وی گفت:
در حال حاضر برنامهای برای اعمال محدودیت
یا توقف فعالیت شرکتهای آمریکایی که اتباع
روس در آنها کار میکنند نداریم.

