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قیمت موز ۲۱ درصد افزایش یافت
توسعه ایرانی -  بر 
اســاس آمار مرکز امار 
ایران در ماه مرداد اقالم 
»تخم مرغ ماشینی« 
)١١,٠ درصد(، »سیب 
درختی زرد« )١٠.١ درصــد( و »گوجه فرنگی« 
)٥.١ درصد( نسبت به ماه گذشته، کاهش قیمت 
داشته اند. بر اساس نتایج به دســت آمده در مرداد 
ماه ١٣٩٩، اقالم »پرتقال محصول داخل« )٤٣,٧ 
درصد(، »مــوز« )٢١.٠ درصد( و »پنیــر ایرانی 
پاســتوریزه« )١٢.٦درصد( نســبت به ماه قبل 
افزایش قیمت داشــته  اند. در این ماه اقالم »تخم 
مرغ ماشــینی« ) ١١.٠ درصد(، »سیب درختی 
زرد« )١٠.١ درصد( و »گوجه فرنگی« )٥.١ درصد( 

نسبت به ماه گذشته، کاهش قیمت داشته اند.
    

 عقبگرد بورس به کانال 
یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد

شاخص بورس که 
بعد از کاهشــی چشم 
گیر روند افزایشــی به 
خود گرفتــه و مجددا 
وارد کانال یک میلیون 
و ٧٠٠ هزار واحد شــده بود، دوباره نزولی شد و به 
کانال یک میلیــون و ٦٠٠ هــزار واحد عقب گرد 
کرد. معامالت دیروز بازار سرمایه درحالی به پایان 
رسید که شــاخص کل این بازار با ٤٣ هزار و ٢٩٥ 
واحد نزول رقم یک میلیون و ٦۸٤ هــزار واحد را 
ثبت کرد. شــاخص کل با معیار هم وزن نیز ٦٥١٤ 
واحد کاهش و رقم ٤٥٥ هــزار و ٩٩١ واحد را ثبت 
کرد. معامله گران یک میلیون معامله انجام دادند 
که ١٠٢ هزار و ٢٩٩ میلیارد ریال ارزش داشــت. 
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی، پاالیش نفت اصفهان، مخابرات 
ایران، پاالیش نفت تهــران و معدنی و صنعتی گل 
گهر نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در 
مقابل ملی صنایع مس ایران نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند. فوالد 
مبارکه اصفهان، ملی صنایــع مس ایران، پاالیش 
نفت اصفهان، ایران خودرو، بانک تجارت، پاالیش 
نفت بندرعباس و سایپا نمادهای پربیننده این بازار 
بودند. شاخص کل فرابورس نیز که دیروز وارد کانال 
 IA ١۸ هزار واحد شــده بود، امروز با ٣٧٠ واحد کا

رقم ١٧ هزار و ٧۸۸ واحد را ثبت کرد.
    

سکه ۶۰۰ هزار تومان گران شد
کشتی  تسنیم- 
آرای گفــت: افزایش 
قیمت جهانی و قیمت 
ارز باعث شد تا مجدداً 
قیمت طال و سکه سیر 
صعودی داشته باشد؛ قیمت سکه نسبت به آخرین 
روز کاری قبل از تعطیالت بــا افزایش ٦٠٠ هزار 
تومانی همراه شــد. محمد کشــتی آرای درباره 
وضعیت بازار طال و سکه دیروز افزود: روز سه شنبه 
قیمت جهانی طال نسبت به دوشــنبه با ٣٥ دالر 
افزایش به ١٩٩٣ دالر رســید ضمن اینکه قیمت 
ارز نیز در بازار داخلی از کانال ٢٣ هزار تومان وارد 
کانال ٢٤ هزار تومان شــده و افزایش یافت. وی با 
بیان اینکه هر دالر امریکا در بازار ٢٤ هزار و ٣٦٠ 
تومان قیمت خورده است، افزود: افزایش قیمت 
جهانی و قیمت ارز باعث شد تا مجدداً قیمت طال و 
سکه سیر صعودی داشته باشد؛ قیمت سکه نسبت 
به آخرین روز کاری قبل از تعطیالت با افزایش ٦٠٠ 

هزار تومانی همراه شد.
    

چرا پراید و رنو شماره گذاری 
نمی شوند؟

رئیــس اتحادیه 
ن  ا ر ا ه د یشــگا نما
خودرو بــا بیان اینکه 
درمحصوالت رنو نیز 
ســاندرو، استپ وی، 
پارس تندر و ال ٩٠ شــماره گذاری نمی شوند، 
گفت: هنوز مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا 
دالیل عدم شماره گذاری این خودروها را اعالم 
نکرده است. به گزارش تســنیم، سعید مؤتمنی 
در رابطه با دالیل عدم شــماره گــذاری پراید و 
محصوالت رنو، گفت: حدود یک هفته است که 
خودروهای  ســواری شــماره گذاری نمی شود 
هنوز دالیل این موضوع  اعالم نشــده اســت. به 
گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو، در 
حال حاضر پراید ١١١ در بازار ٩٥ میلیون تومان 
پراید ١٣١ حدود ۸٣ میلیون تومان و پراید ١٣٢ 
با قیمــت ۸٤ میلیون تومان مــورد معامله قرار 
می گیرد. در محصوالت رنو نیز ســاندرو استپ 
وی ٤١٥ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

خبر اقتصادی
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نرگس رسولی

 در جریان هفته دولت بود که رئیس 
دولت از طرح برق امید خبــر داد و آن 
را تحقق وعده ٤٢ ساله انقالب خواند. 
طرحی که بر اساس آن برق مصرفی ٣٠ 
میلیون نفر از جمعیت ۸٣ میلیون نفری 

ایران رایگان خواهد شد.
 این طــرح اگرچــه ۸,٥ میلیون 
مشــترک برق یا به عبــارت دیگر ٣٠ 
میلیون نفر از جمعیت ایران را خرسند 
و خوشحال کرد؛ اما  بسیاری از فعاالن 
این صنعت را با دغدغه افزایش مشکالت 
برقی وزارت نیرو مواجه کرده اســت. 
دغدغه ای که از ترس افزایش بار تعهدات 
مالی معوق این وزارتخانه به پیمانکاران 
ناشی می شود. بررسی ها نشان می دهد 
این طرح موجب افزایش مصرف می شود 
در صورتی که طراحان آن معتقدند این 
طرح زمینه های کاهــش مصرف برق 
را فراهم خواهد کرد، چراکه در بخشی 
از این طرح آمده که مشــترکانی که در 
دســته بیش از ٢٠٠کیلووات مصرف 
برق دارند نیز می توانند در دسته ١٠٠ 
کیلو واتی ها قرار گیرنــد و برق مجانی 

استفاده کنند.

البته مصطفی رجبی مشــهدی، 
معاون برنامه ریزي و امــور اقتصادي 
توانیر و سخنگوي صنعت برق همچنان 
معتقد است که این طرح موجب کاهش 
مصرف برق می شــود  و حتی این طرح 
فرصت مناسبي براي همه مشترکان 
ایجاد مي کند که مصرفشان را کم کنند 
و از تخفیف ١٠٠ درصــدي بهاي برق 

برخوردار شوند.
 بنا به گفته وی، ٣٦ میلیون مشترک 
برق در کشور وجود دارد که از این میان 
نزدیک به ٣٠ میلیون مشترک خانگي 
هســتند. براســاس آمار ۸,٥ میلیون 
مشترک خانگي در گروه کم مصرف ها و 
٤,٥ میلیون نیز جزو مشترکان پرمصرف 
قرار دارند و الباقي مشترکاني هستند که 
در گروه خوش مصرف ها تقسیم بندي 
مي شــوند. هدف از اجراي این طرح به 
هیچ عنوان کاستن از رفاه خانوار نیست، 
بلکه به دنبال بهینه ســازي مصرف و 
اختصاص آن به بخش هــاي تولیدي 

مانند کشاورزي و صنعتي هستیم.
رجبي مشهدي با اشاره به این که به 
طور مثال یک یخچال ١٢ فوت در هر ٢٤ 
ساعت یک کیلووات ساعت برق مصرف 
مي کند، گفت: هرچه از یخچال و وسایل 

برقي با درجــه انرژي باالتر اســتفاده 
شود، میزان مصرف برق آنها نیز کمتر 

خواهد شد.
ســخنگوي صنعت برق همچنین 
پراکندگي جمعیت کم مصرف ها را در 
کشور تقریبا یکســان دانست و با بیان 
این که حدود ٣٠ درصد از مشــترکان 
مناطــق مختلــف در این گــروه قرار 
مي گیرند، افزود: ٦٠ درصد از جمعیت 
کم مصرف هاي برق کشور در روستاها و 
٤٠ درصد نیز در مناطق شهري هستند، 
ولي ما امیدواریم با آگاه سازي و تبلیغات 
مناسب، جمعیت بیشتري به گروه هاي 

کم مصرف اضافه شوند.
رجبي مشــهدي در عیــن حال 
درخصوص الگوي کم مصرفي در مناطق 
عادي و گرم نیز گفت: این الگوها در حال 
بررسي هاي بیشتر قرار دارد، اما براساس 
آمارهاي موجود اگر الگوي کم مصرفي 
در مناطق عادي ١٠٠ کیلووات ساعت 
در ماه اســت،  این الگو در مناطق گرم 
٤ برابر بیشــتر و حدود ٤٠٠ کیلووات 
ســاعت خواهد بود. براساس آمارهاي 
موجود، ٣٠ درصد از مشترکان خانگي 
در مناطق گرم نیز در جرگه کم مصرف ها 

قرار دارند.

سخنگوي صنعت برق ضمن ابراز 
امیدواري به اینکه با تبلیغات مناسب 
و اطالع رساني صحیح، تا ١٠ درصد از 
مصرف برق مشترکان خانگي کاهش 
یابد و به بخش هاي صنعتي و کشاورزي 
تزریق و باعث رونق بیشتر این بخش ها 
در کشور شــود، یادآور شــد: ممکن 
است با اجراي این طرح در کوتاه مدت 
هزینه هایي به صنعت برق وارد شــود 
چراکه باعث کاسته شدن از درآمدهاي 
برق خواهد شــد امــا در بلندمدت و از 
دیدگاه اقتصادي صحیح، باعث کاهش 
سرمایه گذاري مورد نیاز براي احداث 
نیروگاه هاي جدید و تاسیســات مورد 
نیاز براي انتقال و توزیع خواهد شد که 
تنها براي ســاعت هاي محــدودي در 
سال مورد استفاده قرار مي گیرند و این 
سرمایه گذاري را مي توان به بخش هاي 

دیگر تزریق کرد.
این طرح در حالی اجرایی می شود که 
بررسی ها نشان می دهد مصرف انرژی 
همواره در ایران بــه دلیل قیمت های 
غیررقابتی باالست. این باال بودن مصرف 
اتفاقــا از عطش و عالقه سرچشــمه 
نمی گیرد بلکه وسایل برقی پرمصرف 
هستند که بار باالی مصرف را به خانوار 

تحمیل می کنند. شاید اگر منافع این 
طرح به جای تخصیص یافتن به خانوار 
ایرانی به بخش های صنعتی اختصاص 
می یافت و بهینه سازی مصرف انرژی را 
در دستور کار قرار می داد؛ وضعیت در ٥ 

سال آتی بهتر می شد. 
با همه این توضیحــات همچنان 
ابهامات در مورد این طرح به قوت خود 
باقی است و شاید دلیل اصلی آن را باید 
در تکمیل نبودن این طرح دانست؛ چرا 
که در همان زمان اعالم طرح از ســوی 
رئیس جمهور، وزیر نیرو به این موضوع 
اشــاره کرد که در زمان باقــی مانده تا 
اجرایی شــدن این طرح کارشناسان 
بررســی های الزم در مورد نحوه اجرا را 

انجام خواهند داد.
به هر حال این طــرح ابهاماتی دارد 
که فعاالن را نگران کرده اســت. یکی از 
ایرادات اساسی این طرح افزایش بار مالی 
بر وزارت نیرو و درنهایت نیروگاه هاست. 
در حال حاضر به دلیل پایین بودن هزینه 
برق مصرفی پرداختی توســط مردم 
وزارت نیرو با مشکالت عدیده ای از جمله 
بدهکاری باال به نیروگاه ها روبرو است. 
درحال حاضر طبق گفته وزیر نیرو تعرفه 
فعلی برق پرداختی توســط مردم، ٥٠ 
درصد قیمت تمام شده بدون احتساب 
قیمت سوخت نیروگاه هاست که موجب 
کسری بودجه ساالنه نیروگاه ها شده 
است. از این رو رایگان کردن برق برای 
حدود ۸ میلیون مشترک کم مصرف، 
مشکالت مالی وزارت نیرو و به تبع آن 

نیروگاه ها را افزایش خواهد داد.
تنها در حالتی می توان بار مالی این 
طرح را بر وزارت نیــرو کاهش داد که 
به همان میزان کاهش درآمد ناشــی 
از رایــگان کردن برق برای اقشــار کم 
مصرف، هزینه برق مصرفی مشترکان 
پرمصرف افزایش یابد. طبق بررسی های 
انجام شــده در حال حاضر دهک های 
پرمصرف بیــش از ١٠ برابر دهک های 
کم مصرف از یارانه پرداختی وزارت نیرو 
بهره مند می شوند که اصلی ترین دلیل 
آن نیز ارزان بودن برق برای گروه های 
پرمصرف اســت که موجــب افزایش 
مصرف بــرق این گروه از مشــترکان 
می شــود که درواقع همان گروه های 

پردرآمد به شمارمی آیند.
 سید حمید قریشــی، کارشناس 
اقتصاد انــرژی، در گفتگویی درباره 
تبعات فروش برق رایگان به مشترکان 

کم مصرف گفته اســت: عدم دریافت 
هزینه از مشترکان کم مصرف اشتباه 
است زیرا درآمدهای وزارت نیرو را دچار 
مشــکل می کند و همچنین فسادآور 
است، زیرا برق دزدی را تشدید خواهد 
کرد. عالوه بر این برق رایگان برای اقشار 
کم مصرف هیچ گونه مطلوبیتی ندارد. 
وزارت نیرو می توانــد از روش پلکانی 
برای محاســبه هزینه بــرق مصرفی 
مشترکان مختلف اســتفاده کند به 
نحوی که گروه های کــم مصرف نیز 
پرداختی برای برق داشــته باشند؛ اما 
قیمت برق برای مشترکان پرمصرف به 
نحوی تعیین شود که مجبور به کاهش 

میزان مصرف خود شوند.
با این حــال به نظر می رســد که 
وزارت نیرو در حال حاضر باید در طرح 
رایگان کردن برق برای مشــترکان 
 صرف تجدیدنظر و با اســتفاده روش 
پلکانی هزینه برق مصرفی هر یک از 

گروه ها را تعیین کند. 
از ســوی دیگــر مســئوالن این 
وزارت خانه خیلی دیر بــه فکر بهبود 
قیمت گذاری بــرق مصرفی افتاده اند 
زیرا بیشــترین مشــکالت در بخش 
تولید برق مربوط به فصل تابســتان 
است و خاموشــی های برخی مناطق 
گرمسیر در تابستان جاری نیز ناشی از 
سیاست های نادرست قیمتی وزارت 
نیرو برای کنترل مصرف بوده که موجب 
ناتوانی این وزارت خانــه در پرداخت 
مطالبات نیروگاه ها شــده و نتیجه آن 
عدم بازسازی و توسعه شبکه های تولید 

و انتقال نیرو بوده است.

»توسعه ایرانی« ابعاد طرح  جدید دولت را بررسی می کند

برق مجانی یا افزایش تعهدات معوق؟
طبق گفته وزیر نیرو 

تعرفه فعلی برق پرداختی 
توسط مردم، ۵۰ درصد 
قیمت تمام شده بدون 

احتساب قیمت سوخت 
نیروگاه هاست که موجب 

کسری بودجه ساالنه 
نیروگاه ها شده است. از این 

رو رایگان کردن برق برای 
حدود ۸ میلیون مشترک 
کم مصرف، مشکالت مالی 

وزارت نیرو و به تبع آن 
 نیروگاه ها را افزایش 

خواهد داد

هر چند بازگشایی بازار خودرو پس از تعطیالت 
چند روزه با افزایش قیمت برخی خودروها همراه 
بود اما در عمل معامله گران می گویند هنوز خبری 

از مشتری در بازار نیست .
به گزارش خبرآنالین، با پایان یافتن تعطیالت و 
بازگشایی بازارهای مالی روند صعودی بازارخودرو 
نیز از سر گرفته شد و همسو با بازارهای موازی طال، 
سکه و ارز بازار خودرو نیز استارت افزایش قیمت را 
زد. برخی فعاالن بازارخود   معتقدند بازار کششی 
برای خریــد ندارد و دالالن با هدف پیشــگیری از 
کاهش بیمه ها هر از گاهی دست به افزایش صوری 
بیمه ها می  زنند و فایل های اعالمی را با افزایش قیمت 
می بندند. گفته می شوند مهمترین دلیل افزایش 
قیمت ها در فایل های اعالمی مستند به رشد قیمت 
ارز در بازار آزاد اســت و در فضای مجازی حرکتی 
یکپارچه برای باال بردن قیمت خودرو متناسب با 
قیمت ارز آغاز شده اســت. کارشناسان معتقدند 
چنانچه قیمت ارز کاهش یابد تب جدید افزایش 

قیمت در بازار خودرو نیز روند فروکش می کند اما 
در آغازین روزهای پس از تعطیالت دالالن پرزور 
وارد میدان شــده اند. افزایش قیمت هــا در بازار 
خودرو در حالی اتفاق می افتد که خریداران واقعی 
به دلیل باال بودن قیمت ها از خرید خودرو عاجزاند 
و فروشندگان نیز با استناد به اینکه قیمت در آینده 
باالتر است و مشــتری به میدان می آید از کاهش 
قیمت ابا دارنــد. گزارش های میدانــی از آخرین 
قبمت ها در بازار خودرو نشان می دهد  قیمت پژو 
٢٠٦ تیپ ٢ ساده و ٢٠٦ تیپ ٥ ساده با بازگشایی 
بازارها ١ میلیون تومان افزایش یافته است و به قیمت 

های ١٥۸ و ١٩۸ میلیون تومان فایل شده است.
در عیــن افزایــش قیمت برخــی مدل های 
پژو،خودرویپژو ٢٠٠۸ ایــن گروه طی چند هفته 
اخیر ثبات قیمت را تجربه کرده اســت به گونه ای 
که خودرو های پژو ٢٠٠۸ مدل ٩٩ و ٩۸ این گروه 
به ترتیب بر روی قیمت های ٧٣٠ و ٧٦٥ میلیون 

تومان ثابت مانده اند.

بازار خالی از مشتری است 

مانور دالالن خودرو برای افزایش قیمت 

خبر

خبر

مرکز آمار ایران اعالم کرد: رشد اقتصادی با نفت در فصل 
بهار امسال منفی ٣.٥ و بدون نفت نیز منفی ١.٧ درصد بوده 

است.
به گزارش »توسعه ایرانی«، محصول ناخالص داخلی به 
قیمت ثابت سال ١٣٩ در ســه ماهه اول سال ١٣٩٩ به رقم 
١٦٥٦ هزار میلیارد ریال بــا نفت و ١٤٤٥ هزار میلیارد ریال 
بدون احتساب نفت رسیده اســت، در حالی که رقم مذکور 
در فصل مشابه ســال قبل با نفت ١٧١٦ هزار میلیارد ریال 

و بدون نفت ١٤٧١ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد 
منفی ٣.٥- درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ١.٧- 
درصدی محصول ناخالص داخلی بــدون نفت در فصل بهار 

سال ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل دارد.
نتایج مذکور حاکی از آن اســت که در فصل بهار ١٣٩٩ 
رشته فعالیت های گروه کشاورزی. ١، گروه صنایع و معادن 
٤.٤ - و گروه خدمات ٣.٥- درصد نســبت به فصل بهار سال 

١٣٩۸، رشد داشته است.

محاســبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١۸ بخش 
اصلی متشــکل از ٤٢ رشــته فعالیت بر مبنای طبقه بندی 
ISIC.Rev٤ انجام می شود که بر این اساس گروه کشاورزی 
شامل زیر بخش های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل داری 
و ماهیگیــری، گروه صنایع و معادن شــامل زیر بخش های 
اســتخراج نفت خام و گاز طبیعی، اســتخراج سایر معادن، 
صنعت، تامین آب، برق و گاز طبیعی و ســاختمان اســت و 
گروه خدمات شــامل زیر بخش های عمده وخرده فروشی، 

فعالیت های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، 
انبارداری، پست، اطالعات و ارتباطات، فعالیت  های مالی و 
بیمه، مستغالت، کرایه وخدمات کسب و کار و دامپزشکی، 
اداره امور عمومی و خدمات شــهری، آموزش، فعالیت  های 
مربوط به سالمت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات 

عمومی، اجتماعی، شخصی وخانگی است.

اعالم نرخ رشد اقتصادی فصل بهار؛

بدون نفت منفی ۱.۷ درصد؛ با نفت منفی ۳.۵ 

نوبت : دوم


