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مدال آوری تیم دو و میدانی بانک رفاه
شش��مین دوره مس��ابقات جهانی کارگران در ش��هر 
تورتوس��ای اس��پانیا درحالی برگزار می شود که عالوه 
بر مدال آوری قابل تقدیر ورزشکاران کارگر کشورمان، 
بان��ک رفاه نی��ز عالوه ب��ر اع��زام یک تی��م در قالب 
دوومیدانی حضور فعال و اثر بخش تبلیغاتی نیز دارد.به 
گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در ششمین 
دوره مس��ابقات جهانی کارگران، کاروان ورزشی ایران 
ب��ا نام طالی��ه داران رونق تولید تا پایان س��ومین روز 
از این مس��ابقات توانستند با کسب 75 مدال رنگارنگ 
در بخ��ش های مختلف تیمی و انف��رادی، بارها پرچم 
پر افتخار میه��ن عزیزمان را به اهتزاز در بیاورند.بانک 
رفاه نیز همراس��تا با مس��ئولیت ه��ای اجتماعی خود 
و همچنی��ن تعلق به بدن��ه اجتماعی کش��ور به ویژه 
کارگران معزز و پرتالش، همانند دوره های قبل حامی 
کاروان ورزشی کشور است و به صورت مادی و معنوی 

پشتیبانی از تیم ها را در دستورکار خود دارد.

 در مرکز نوآوری بانک ایران زمین 
ارائه می شود

خدمات دیجیتال مارکتینگ به استارت آپ ها
مرکز نوآوری بانک ایران زمین با حضور مدیران بانک 
ای��ران زمین و جمعی از فعاالن نظام بانکی و پرداخت 
و اصحاب رسانه رونمایی شد.به گزارش روابط عمومی: 
عبدالمجی��د پورس��عید، مدیرعامل بان��ک ایران زمین 
س��خنران مراس��م افتتاحیه مرکز نوآوری ایران زمین 
با اش��اره به اینکه از دوس��ال پیش برای تبدیل بانک 
ایران زمی��ن به بان��ک دیجیت��ال برنامه ری��زی کرده 
بودیم، گفت: خوش��حالیم که اکنون ب��ا ایجاد فضای 
نوآورانه توانسته ایم، بس��تری را برای ارائه خدمات به 

استارت آپ ها و کسانی که ابتکار دارند، فراهم کنیم.

اخبار

ممنوعیت و آزادسازی صادرات منتفی شد
دبیر س��تاد تنظیم بازار گفت: از این به بعد چیزی به نام ممنوعیت یا آزادسازی 
ص��ادرات ب��رای محصوالت مختلف نداری��م و برای تنظیم ب��ازار آنها تعرفه این 

محصوالت را تغییر می دهیم.
عباس قبادی گفت: براساس آخرین مصوبات ستاد تنظیم بازار دیگر چیزی به نام 

ممنوعیت یا آزادس��ازی صادرات محصوالت و کااله��ای مختلف وجود ندارد و اگر 
تصمی��م بر تنظیم بازار یک محصول به نفع تولیدکنندگان یا مصرف کنندگان داش��ته 

باشیم، با تعرفه آنها بازی خواهیم کرد. وی افزود: اگر یک محصول همچون سیب زمینی با 
افزایش قیمت مواجه شود، تعرفه آن را برای صادرات افزایش می دهیم و دیگر صادرات آن 
را ممنوع نخواهیم کرد و به گونه ای تعرفه آن را تعیین می کنیم تا قیمت آن در بازار کنترل 
شود.حاال باید دید که این سیاست جدید دولت و ستاد تنظیم بازار تا چه حد می تواند روی 

کنترل قیمت به نفع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اثرگذار باشد.  ایسنا 

صادرات ۱۲۰ میلیون دالر آب نبات تولیدی با شکر یارانه ای 
ب��ه دنبال افش��ای موضوع ص��ادرات ۱۲۰ میلیون دالر آب نبات از کش��ور که با 
اس��تفاده از ش��کر تامین ش��ده با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی تولید شده اند که در 
حکم صادرات محصوالت یارانه ای داخلی بوده و ممنوع است، سرپرست سازمان 

توسعه تجارت در این زمینه توضیحاتی ارائه کرد.
محمدرضا مودودی سرپرس��ت سازمان توسعه تجارت  گفت: متأسفانه با توجه به 

اینکه برای صادرات برخی کاالها که با مواد اولیه وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید 
ش��ده اند، عوارضی در نظر گرفته نش��ده، ش��اهد آن بودیم که برخی از افراد این کاالها 
را تولی��د کرده و صادر می کنن��د. به گفته وی، این فرآیند که ب��ا ارز ارزان قیمت انجام 
می ش��ود، حتی در صورت رسیدن به صادرات نیز نمی تواند یک آمار سالم باشد زیرا بنا 
بوده هزینه ای که برای این ارز یارانه ای پرداخت ش��ده، در اختیار اقش��ار مختلف مردم 

قرار گیرد نه اینکه صادر شود.  فارس

دریافت برق رایگان با رعایت الگوی مصرف
س��خنگوی صنعت برق از رایگان شدن تعرفه برق مشترکانی که کمتر از الگوی 

مصرف، برق مصرف کنند خبر داد.
مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به اینکه وزارت نیرو مشوق های متنوعی در بخش 
خانگی برای کاهش مصرف درنظر گرفته است، گفت: مشترکان پرمصرفی که امسال 

می��زان مصرف خود را به کمتر از الگوی مصرف کاهش دهند، می توانند به حدی از 
وزارت نیرو بستانکار شوند که تعرفه برق آن ها رایگان شود. وی گفت: اگر مشترکی کم 

مصرف کند وزارت نیرو به صورت خودکار میزان برق کمتر مصرف ش��ده را در مقایس��ه با 
مدت مش��ابه س��ال گذشته آن مشترک محاسبه خواهد کرد و آن را در تعرفه برق ضرب و 
عدد به دس��ت آمده را برای دوره های بعدی صدور قبض مشترک منظور می کند؛ بنابراین 
مشترکان پرمصرف اگر زیر الگوی مصرف برق مصرف کنند، می توانند رقم بستانکاری خود 

را به حدی برسانند که تعرفه برق آن ها رایگان شود.  صدا وسیما 

اروپایی  کشورهای  عمده  در 
مانند آلمان، قیمت هر کیلو گوشت 
تقریبا  یعنی  است.   یورو   ۵ لخم 
ایران،  در  لخم  قیمت گوشت  نصف 
قیمت  آلمان  در  مثال؛  به عنوان  اما 
دالر   ۱.۸ تقریبا  بنزین  لیتر  هر 
است، که به معنای تقریبا یک سوم 
بودن قیمت بنزین نسبت به گوشت 
هم  غذایی  مواد  سایر  است.  لخم 
ارزان  و  دارند  مشابهی  قیمت های 
هستند. غذا در سبد خرید خانوارها 
سهم زیادی ندارد و مردم بیشترین 
متقبل  خدمات  بابت  را  هزینه 
آمریکا  در  شیر  لیتر  هر  می شوند. 
۱.۲ دالر و هر لیتر بنزین ۰.۷ دالر 

قیمت دارد.
از  ایران بیش   قیمت شیر در 
قیمت  یعنی  است.  تومان   ۵۰۰۰
قیمت  درصد   ۲۰ ایران  در  بنزین 
شیر و در آمریکا ۵۸ درصد قیمت 
بنزین  ایران،  در  یعنی  است.  شیر 
ارزان تر است، با چه مالکی، با ماک 
بنزین  قیمت  نسبی.  قیمت های 
بیستم  و  صد   ۱ تقریبا  ایران  در 
از  حتی  یعنی  است،  گوشت  قیمت 
بنابراین  است.  کمتر  درصد هم   ۱
نمی توان با شلختگی در استفاده از 
به  مفاهیم اقتصادی تحلیل و حکم 
ایران  گران بودن قیمت بنزین در 
دستمزد  حداقل  مقایسه  با  صرفا 
موضوع  با  نزدیکی  ارتباط  که  داد 

ندارد.
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ای��ران ارزان ترین بنزین دنیا  را دارد . ای��ن جمله را بارها و بــــازار روز
بارها از زبان یکایک متولیان و مس��ئوالن کش��ور 
ش��نیده ایم از رئیس جمهور گرفت��ه تا پایین رده 
تری��ن مدیران ش��رکت پاالیش و پخ��ش فرآورده 
های نفت��ی و یا یک کارش��ناس س��تاد مبارزه با 

قاچاق کاال و سوخت در کشور. 
ارزان��ی که به گرانی از دس��ت دادن خیلی چیزها 
در کش��ور تمام شده اما متولیان همچنان بر طبل 
ارزانی آن میکویند و معتقدند اگر قاچاق کاالهایی 
مانند بنزین زیاد ش��ده ب��ه ارزان بودن این کاالها 
ب��از می گردد و اگر قیمت ای��ن محصوالت هم بر 
اس��اس دالر جهانی مصاحبه ش��ود قطع به یقین 

دیگر شاهد این حجم قاچاق نخواهیم بود. 
این اظهارات و گفته های متولیان در حالی مطرح می 
شود که گویی این دست اندرکاران فراموش کرده اند 
که راهکار و مانع اصلی در جلوگیری از قاچاق سوخت 
و یا مصرف بهینه این کاالی با ارزش چیزی نیس��ت 
جز نظارت درس��ت و دقیق والبته مدیریت بهینه و  
اصولی. چه بس��ا که اگر این موارد در کش��ور وجود 
داش��ت ارزانی ویا گرانی کاالها آنقدر که امروز کمر 

معیشت مردم را خم کرده  مساله ساز نمی شد .

 بنزین لیتری چند؟
براساس گزارش ها و اطالعات منتشر شده  ؛قیمت 
هر لیتر بنزین در ایران حدود ۲۹ س��نت است که 
فقط در مقایسه با ونزوئال و سودان، ارزان محسوب 
می شود. قیمت هر لیتر بنزین در این دو کشور به 
ترتیب یک و ۱۳ س��نت برآورد شده است. پس از 
ایران، کویت با قیمت ۳۴ س��نت در هر لیتر جزو 

کشورهای ارزان قیمت بنزین در دنیاست.
الجزایر، نیجریه، ترکمنس��تان، قزاقس��تان، مصر و 
آذربایجان در لیس��ت بعدی ق��رار گرفته اند که به 
ترتی��ب بنزین را در ه��ر لیت��ر، ۳5،۴۰،۴۳، ۴۶، 
۴۶ و۴7 س��نت عرضه می کنند همچنین اکوادور 

و آنگ��وال بنزین را ۴۹ س��نت در ه��ر لیتر عرضه 
می کنند. پس از این، کش��ورهای مالزی، بحرین، 
ازبکستان، بولیوی، قطر، عربستان سعودی و عمان 
در ردی��ف باالتری از قیمت بنزی��ن قرار گرفته اند 
به گون��ه ای ک��ه به ترتی��ب قیمت بنزی��ن در این 
کش��ورها در هر لیت��ر، 5۰، 5۳، 5۳، 5۴،55، 5۶، 

و 57 سنت عرضه می شود.
طبق آمارها افغانس��تان و قرقیزستان بنزین را در 
هر لیتر ۶۲ س��نت و کش��ورهای برمه و عراق هر 
لیتر بنزین را ۶۳ سنت عرضه می کنند، هم چنین 
ام��ارات متحده عرب��ی قیمت بنزین خ��ود را ۶۴ 
سنت، هائیتی ۶۶ سنت و تونس ۶۹ سنت در نظر 
گرفته اند. در رده بعدی قیمت بنزین شاهد حضور 
کشورهای روسیه با 7۰ سنت، اندونزی 7۱ سنت، 
کلمبیا 7۳ س��نت، پاکستان 7۴ سنت، اتیوپی 75 
س��نت، بوتان 77 سنت، س��یرا لئون 7۸ سنت و 
لیبریا 7۹ س��نت در هر لیتر هستیم. این در حالی 
اس��ت که هرچه به س��مت قیمت های باالتر پیش 

می رویم تعداد کشورها نیز افزایش می یابد.
کش��ورهای بالروس قیمت ۸۱ س��نت، بنین ۸۱ 
س��نت، ایاالت متحده آمریکا ۸۴ سنت، ترینیداد 
و توباگو ۸5 سنت، بوتسوانا ۸۶ سنت، دومینیکا و 
پاناما ۸7 سنت، سورینام، لبنان و نامیبیا بنزین را 
در هر لیتر ۸۹ سنت عرضه می کنند. در پورتوریکو 
قیمت بنزین در هر لیتر ۹۰ س��نت، سریالنکا ۹۱ 
سنت، فیجی ۹۳ سنت، ویتنام و لسوتو ۹۴ سنت، 
تگ��و و گواتماال و الس��الوادور ۹۶ س��نت، تایوان، 
آرژانتین، تانزانیا ۹7 سنت و در کشور کامبوج ۹۹ 

سنت برآورد شده است.

مقایسه مواد غذایی ایران و اروپا 
نکته جالب و قابل توجه در خصوص قیمت بنزین 
و تمرک��ز متولیان بر روی ارزان ب��ودن آن را می 
توان در مقایس��ه با کاالهای��ی یافت که این روزها 
قیمت های سرس��ام آور آن موجب ش��ده تا مردم  
به خصوص اقش��ار با درآمد متوسط روبه پایین آن 
را از س��بد خانوار خود ح��ذف کنند.  در میان بی 
نهای��ت کاالی ضروری و ارزش��مند از نظر غذایی 
طی یکس��ال اخیر گوش��ت قرمز بیش از سایرین 
رش��د قیمتی را تجرب��ه کرده اس��ت و درکنارآن 
ماهی که می توان مدعی ش��د که به طور کامل از 
س��بد اقشار آس��یب پذیر و حتی اقشار متوسط به 
واس��طه رشد باالی تورم حذف شده است اما هیچ 
گاه متولیان این مس��اله را مدنظر ق��رار نداده اند 
که در کش��وری مانند ایران با ظرفیت های باالی 
دام��داری و دامپ��روری و حتی باز مان��دن دروازه 
های واردات چراگوش��ت قرمز باید این اندازه رشد 
قیمتی داشته باشد و جامعه به سمتی حرکت کند 
که این محصول با ارزش غذایی باال جایی دیگردر 

سبد خانوار نداشته باشد. 
طبق برخی آمار و گزارشات منتشر شده  در کشور 
عراق که در همس��ایگی ایران قرار دارد  یک کیلو 
گوش��ت گوسفندی بدون استخوان بین ۱۲ تا ۱5 
هزار دینار در نوسان است.  اما درافغانستان  دیگر 
کشور همسایه ایران؛ گوشت گوسفند بی استخوان 
کیلوی��ی ۳۰۰ افغانی اس��ت که  اگرب��ه نرخ  روز 
هر افغانی ۱7۲ تومان محاس��به ش��ود هزینه آن 
5۱.7۲۰ تومان می شود. گفته می شود در کشور 
ترکمنس��تانکه از کشورهای همسایه شمالی ایران 

به شمار می رود گوش��ت گوسفندی بی استخوان  
هر کیلو ۶5 سنت فروخته می شود  و این درحالی 
اس��ت که هم اکنون  قیمت گوش��ت بی استخوان 
گوس��فند در ایران، ۱۲۰ هزار تومان اس��ت که با 
احتس��اب دالری ۱۳ه��زار و 5۰۰ توم��ان چیزی 

حدود ۸ دالر می شود . 

نکته؛سرخط
ب��ا نگاهی گذرا به اعداد و ارقام  اعالم ش��ده آن هم 
به صورت تقریبی این مس��اله مطرح می ش��ود که 
متولیانی که  همواره قیم��ت بنزین و ارزانبودن آن 
را به رخ جامعه می کش��ند چرا نیم نگاهی به سایر 
کاالها و خدمات موجود در س��ایر کشورها ندارند و 
تنها به این موضوع بس��نده می کنند تا اندکی از بار 
بی مس��ئولیتی و بی نظارتی خ��ود بکاهند  چرا که 
این مهم آن قدرها هم که فکر می کنند  به مردم و 
مصرف آنها ارتباطی ندارد و  بررس��ی  نوسان قیمت 
کاالهای موجود به خصوصو کاالهایی که با معیشت 
مردم درگیر اس��تبه خوبی نشان میدهدکه هر کجا 
فش��اری به جامعه واردش��د از بی نطارتی و یا رانت 
ایجاد ش��ده ناشی ازدالالنی بود که یک سر آنها  به 
یک نهاد یا وزارت خانه منتهی می شد  اما در نهایت 
نه تنها دردی از مردم دوا نکرد بلکه کار را به جایی 
رساند که تنها صف های خرید مردم طوالنی تر شد 

و دست آخر مردم مجبور به حذف آن کاال شدند. 
البتهخ دراین بین نباید از این مس��اله غافل ش��د که 
متولیانی که این چنی��ن دم از ارزانی بنزین و تبعات 
منف��ی آندر اقتصاد می زنند آیا نی��م نگاهی به ارایه 
خدمات و  کیفیت آن که در سایر کشورها انجام می 
شود دارند و یا اینکه به این جای داستان که می رسد؛ 
به این باور می رسند که شرایط ایران با دنیا فرق می 
کند و ایران چون در شرایط تحریمی قراردارد  اینگونه 
مردمش باید در فش��ار اقتصادی باشند غافل از آنکه 
آنچه یک جامعه را دچار چالش اقتصادی کرده استاز 

عملکرد نامطلوب متولیان است و بس . 

سیاست روز نوسان قیمت کاالهای اساسی را بررسی می کند؛

بی مسئولیتی متولیان 


