
بررسی ها نشان می دهد تاکنون ۱۰ میلیون و ۶۲۲ هزار و ۱۱۰ 
مشترک در کشور حداقل یک بار و یا بیشتر مشمول قبض برق 
۱۰۰ درصد رایگان شدند که در این بین با توجه به در نظر گرفتن 
تفاوت در میزان جمعیت اســتان های مختلف، اســتان تهران 
بیشترین و استان ایالم کمترین سهم را به خود اختصاص داده اند.

به گزارش ایسنا، از تاریخ اول آبان ماه سال ۱۳۹۹ تا ۳۱ شهریورماه 
سال جاری ۱۵۲ میلیون و ۸۴۵ هزار و ۷۶۱ قبض برق در کل کشور 
صادر شده است که از این میزان قبض ۱۱ میلیون و ۳۸۵ هزار و ۹۳ 
با مصرف صفر بوده است. طبق اعالم تعداد قبض هایی که تخفیف 
صددرصدی برق امید را دریافت کرده اند، بین مشترکان شهری و 

روستایی به ۲۲ میلیون و ۶۸۹ هزار و ۴۰۳ مورد می رسد.
در این میان ۷۵ میلیون و ۱۸۹ هزار و ۳۳۵ قبض در حد الگوی 

مصرف ثبت شــده اند و ۴۳ میلیون و ۶۴ هزار و ۲۷۵ قبض جزو 
پرمصرف ها بوده  است. در این بین تعداد مشترکینی که حداقل 
یک دوره یا بیشتر مشمول برق امید شده اند، به عدد ۱۰ میلیون 
و ۶۲۲ هزار و ۱۱۰ مورد رســیده که از این تعداد هفت میلیون و 
۴۵۷ هزار و ۱۵۲ مورد جزو مشترکان شهری و سه میلیون و ۱۶۴ 
هزار و ۹۵۸ مورد جزو مشترکان روستایی بوده است؛ درواقع ۷۰ 
درصد مشترکان شهری و ۳۰ درصد مشترکان روستایی مشمول 

این طرح شده اند.
در این میان، استان تهران بیشترین سهم را از برق امید برده است، 
به طوری که ۷۶۵ هزار و ۷۳۶ مشترک شــهری و روستایی در 
تهران بزرگ حداقل یک دوره یا بیشتر مشمول برق امید شده اند. 
اگر بخواهیم به تفکیک استان ها این موضوع را مورد بررسی قرار 

دهیم باید بگوییم که تاکنون ۲۴۷ هزار و ۵۱۵ مورد در این استان 
حداقل یک دوره یا بیشــتر مشــمول برق امید شده، همچنین 
دراستان آذربایجان شرقی این عدد به ۵۰۵ هزار و ۳۱۰ مورد، در 
استان آذربایجان غربی ۵۰۰ هزار و ۹۹۹ مورد، در استان اردبیل 
به ۲۹۱ هزار و ۵۸۳ مورد و شهرستان های اصفهان ۲۰۴ هزار و 

۷۰ مورد رسیده است.
در استان اصفهان نیز تعداد مشترکانی که حداقل یکبار و یا بیشتر 
مشمول قبض رایگان شده اند به ۳۴۳ هزار و ۳۳۸ مورد، در استان 
چهارمحال و بختیاری به ۱۴۲ هزار و ۳۲ مورد، در استان مرکزی 
به ۱۸۴ هزار و ۴۷ مورد، در استان همدان به ۲۰۳ هزار و ۸۳۹ مورد 
و در استان لرستان به ۱۸۵ هزار و ۲۴۲ مورد رسیده، همچنین در 
استان تهران این عدد  به ۵۱۱ هزار و ۷۱۶ مورد، در استان البرز به 

۶۷۲ هزار و ۷۲۴ مورد، در استان قم به ۱۴۹ هزار و ۸۰۷ مورد، در 
توزیع برق مشهد به ۳۵۷ هزار و ۲۳ مورد و در استان های خراسان 
رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی به ترتیب به ۳۸۶ هزار 

و ۱۹۷، ۱۲۵ هزار و ۱۲۰، ۱۳۰ هزار و ۶۳۳ مورد رسیده است.
در این میان استان اهواز ۲۵۶ هزار و ۱۸۱، استان خوزستان ۵۱۸ 
هزار و ۹۱۱، استان کهکیلویه و بویراحمد ۱۰۱ هزار و ۵۶۱، استان 
زنجان ۱۲۱ هزار و ۲۸۸، استان قزوین ۱۴۴ هزار و ۲۱۱، استان 
سمنان ۹۲ هزار و ۷۴۴،  استان سیستان و بلوچستان ۳۰۵ هزار 
و ۵۷۳،   استان کرمانشاه ۱۹۵ هزار و ۵۶۱، استان کردستان ۱۶۴ 
هزار و ۶۶۱، استان ایالم ۷۶ هزار و ۵۵۴، شیراز ۲۷۳ هزار و ۲۷،  
استان فارس ۳۱۱ هزار و ۷۸۶، استان بوشهر ۱۸۷ هزار و ۳۱۳، 
شمال کرمان ۱۵۸ هزار و ۲۵۹، جنوب کرمان ۱۹۶ هزار و ۴۳۱، 

استان گیالن ۶۶۴ هزار و ۱۹۳، استان مازندران ۳۵۶ هزار و ۷۴۷، 
غرب مازندران ۸۱ هزار و ۸۷۲، استان گلستان ۱۸۹ هزار و ۴۰۱،  
استان هرمزگان ۱۵۲ هزار و ۲۶۹، و استان یزد ۱۶۶ هزار و ۶۰۶ 

مورد مشمول طرح برق امید شده اند.
عالوه بر این  استان تهران با دارا بودن شش میلیون ۴۸۴ هزار و 
۳۴۹ قبض پر مصرف جزو استان هایی بوده که بیشترین میزان 
مصرف را نیز به خود اختصاص داده و استان آذربایجان غربی با 
۹۲۱۶ قبض پرمصرف کمترین تعداد را در بین استان های دیگر 
داشته است که توجه به موضوع تعداد کل قبض های صادر شده در 
این بخش نیز مهم است چرا که ممکن است جمعیت یک استان 
بیشتر و در نتیجه تعداد مشترکان پرمصرف و یا کم مصرف آن 

بیشتر و یا کمتر باشد.

در ماه گذشته شش محصول لبنی روند افزایشی قیمت 
را طی کرده و بین ۶۱ تا بیش از ۱۰۷ درصد گران شده اند 
که باالترین میزان افزایش قیمــت مربوط به کره بوده 
است. به گزارش ایسنا، افزایش قیمت لبنیات در ماه های 
اخیر در شرایطی ثبت شد که بعد از اما و اگرهای بسیار 
طی روزهای گذشته انجمن صنایع فراورده های لبنی 
گفته بود که قرار اســت از امروز همزمان با ۱۷ مهرماه 
قیمت چند قلم از جمله ماست، پنیر و شیر تا ۱۰ درصد 
کاهش داشته باشد. این وعده در حالی است که بررسی 
تازه ترین گزارش مرکز آمــار ایران در رابطه با وضعیت 
قیمت بیش از ۵۰ قلم خوراکی در شهریور ماه نشان می 

دهد که محصوالت لبنی جزو اقالم با تورم باال بوده اند.

ماست ۷۵.۷ درصد گران شد
بر اساس این گزارش هر یک کیلو ماست در شهریورماه 
به طور متوسط ۱۷ هزار و ۳۰۰ تومان فروش رفته و حتی 

تا ۲۱ هزار و ۸۰۰ تومان هم قیمت خورده است؛ در حالی 
که در شهریور پارسال متوســط قیمت هر کیلوماست 
۹۸۵۰ و در مرداد امســال ۱۴ هــزار و ۱۰۰ تومان بوده 
است؛ بنابراین ماست نسبت به مرداد ۱۸.۳ و در مقایسه با 
شهریور پارسال ۷۵.۷ درصد افزایش قیمت داشته است.

شیر تا ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان فروش رفت
هر بطری یک لیتری شیر نیز در شهریور به طور متوسط 
۱۳ هزار تومان بوده و تا ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان هم فروخته 
شده است. این کاال نسبت به قیمت ۷۷۰۰ تومانی شهریور 
پارسال ۶۹.۲ درصد و در مقایسه با ۱۲هزار و ۱۰۰ تومان 

مرداد امسال ۷.۴ درصد افزایش قیمت داشته است.

فروش هر نیم کیلو پنیر تا ۲۸ هزار و ۴۰۰ تومان
اما پنیر دیگر کاالیی است که نسبت به سال گذشته 
افزایش زیادی داشــته و تا ۶۸.۴ درصد برای آن ثبت 

شده است؛ به طوری که هر نیم کیلو پنیر در شهریور 
پارسال ۱۴ هزار تومان بوده که در شهریور امسال به 
طور متوسط ۲۳ هزار و ۶۰۰ تومان و حداکثر ۲۸ هزار و 
۴۰۰ تومان رسید. هر نیم کیلو پنیر در مردادماه حدود 
۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت داشته که در ماه بعد با 

افزایش ۱۵.۴ درصدی قیمت همراه شد.

کره ۱۰۷ درصد گران شد
کره کاالی پرحاشــیه ای که در ماه گذشته افزایش 
قیمت برای آن رقم خورد هر بسته ۱۰۰ گرمی آن تا 
۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان فروش رفته و به طور متوسط در 
شهریورماه ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان قیمت داشته است 
که نشان می دهد نسبت به پارسال که حدود ۵۴۵۰ 

تومان بوده ۱۰۷.۵ درصد افزایش قیمت داشته است.
کره در مرداد حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان فروش رفته 
که با افزایش پنج درصدی تا ماه بعد همراه شده است.

با پیشــنهاد رئیس کل بیمه مرکزی و موافقت 
رئیس مجمع عمومی صندوق تامین خســارت 
های بدنــی، جرائم دیرکرد بیمه شــخص ثالث 

وسایل نقلیه موتوری زمینی بخشیده می شود.
به گزارش ایســنا، بر اســاس تصمیم اخد شده، 
جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث تمامی وسایل 

نقلیه موتوری زمینی به منظور حمایت از اقشار 
آسیب پذیر، پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
) به دلیل شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه ناشی 
از تحریم های ظالمانه و پاندمی ویروس کرونا ( و 
در راستای ترویج فرهنگ بیمه و افزایش ضریب 
نفوذ بیمه ای همچنین به مناسبت هفته وحدت 

مورد بخشش قرار خواهد گرفت. بر این اساس از 
تاریخ ۱۷ مهرماه تا ششــم آبان ماه سال جاری 
به مدت ۲۰ روز این بخشــودگی اعمال خواهد 
شــد و آنطور که بیمه مرکزی تاکید کرده است 
 شامل افرادی می شــود که بیمه نامه یک ساله 

خریداری کنند.

اقتصــاد ایران بــه لطف فروکش کــردن محدود 
بحران کرونا و افزایش تدریجــی تولید نفت خام 
 از نیمــه دوم ۲۰۲۰، توانســت از رکود ۲ ســاله 

خارج شود.
به گزارش وب ســایت بانک جهانی، اقتصاد ایران 
به لطف فروکش کــردن محدود بحــران کرونا و 
افزایش تدریجی تولید نفت خام از نیمه دوم ۲۰۲۰، 

توانست از رکود ۲ ساله خارج شود.
با این حــال فعالیت های اقتصــادی ضعیف تخت 
تحریم های آمریکا، درآمدهای نفتی اندک و افزایش 
هزینه کردهای دولت برای مقابله با کرونا باعث شده 
تا کسری بودجه افزایش یافته و این منجر به فشار 

شدید تورم و افت ارزش پول شود.
انتظار می رود رشــد اقتصادی ایران بــا توجه به 
چشم انداز مبهم وضعیت شیوع گونه جدید کرونا، 

عملی نشــدن رفع تحریم ها تحوالت افغانستان و 
تغییرات آب وهوایی، اندک باقی بماند.

تحوالت اخیر
اقتصاد ایران به دنبال رکوردی که بیش از ۲ سال 
طول کشــید در ســال مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ یک 

ریکاوری آرام را تجربه می کند.
ریکاوری تدریجی تقاضای جهانی و کمتر شــدن 
محدودیت های قرنطینه ای که باعث تقویت تقاضا 
در بخش نفتی و تولید شده است باعث شد اقتصاد 
ایران در ســال مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ با رشــد ۳.۴ 
درصدی روبرو شود. آخرین داده های تولید صنعتی 
نشان می دهد با آغاز موج جدید کرونای دلتا در ماه 
آگوســت ۲۰۲۱ فعالیت های اقتصادی افت کرده 
است. نرخ اشــتغال در بازه آوریل تا ژوئن ۲۰۲۱ 

همچنان ۲.۱ درصد کمتر از سطح قبل از پاندمی 
باقی مانده اســت و داده ها نشان می دهد وضعیت 

برای زنان بدتر بوده است.

چشم انداز
چشــم انداز اقتصادی ایران با تخمین مسیری که 
پاندمی کرونا در این کشور خواهد پیمود، ریکاوری 
تقاضای شــرکای تجاری و تحوالت ژئوپولیتیکی 

شکل گرفته است.
پیش بینی می شــود در میان مدت متوسط رشد 

اقتصادی ایران زیر ۳ درصد باقی بماند.
وضــع  احتمــال  و  کرونــا  واکسیناســیون 
محدودیت های قرنطینه ای جدیــد، در کنار نرخ 
پایین ســرمایه گذاری، عوامل کلیدی موجود در 

این چشم انداز هستند.

رگوالتور ضــد انحصارطلبی اتحادیــه اروپا در پی 
شــکایت شــرکت اســلک تکنولوژیز، از رقیبان 
مایکروسافت درباره تاثیر یکپارچه شدن اپلیکیشن 
تیمز )Teams( مایکروسافت با محصول آفیس در 
نفوذ این شرکت ســوال می کند و ممکن است در 

مرحله بعدی تحقیقاتی را آغاز کند.
به گزارش ایسنا، کمیسیون اروپا در پرسش نامه ای 
که به رقیبان مایکروســافت ارســال کرد و توسط 
رویترز مشاهده شــد، روی دوره ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ 
متمرکز شده است. مایکروسافت اپلیکیشن تیمز را 
اوایل سال ۲۰۱۷ برای رقابت با اسلک و شرکتهای 

دیگر در بازار همکاری گروهی معرفی کرد.
اسلک که توسط شرکت ســلزفورس دات کام در 
ژوئیه خریداری شد، شکایت خود درباره نرم افزار 
تیمز مایکروسافت را ســال گذشته نزد کمیسیون 

اروپا مطرح کرد. اســلک مدعی اســت یکپارچه 
کردن تیمز با آفیــس غیرقانونی بوده و از رگوالتور 
ضد انحصارطلبی اتحادیه اروپا درخواســت کرده 
اســت این دو اپلیکیشــن را جدا کند. این شرکت 
می گوید حــذف چت کاری از پیش نصب شــده 
مایکروسافت دشوار است و این شرکت آمریکایی 
حاضر نشــده اســت اطالعاتــی فراهــم کند که 
 به محصــوالت رقیب اجــازه می دهد بــا تیمز و 

آفیس کار کنند.
این شکایت باعث شد کمیســیون اروپا این سوال 
را مطرح کند که آیا یکی شــدن این دو محصول، 
به شرکتها دسترسی بیشــتری به اطالعات داده و 
قدرت بازار آنها را در هر دو بازار افزایش می دهد و 
همزمان رقابت را برای رقیبانی که تنها یک محصول 
دارند دشوارتر می کند. همچنین درباره موانع ورود 

یا توسعه در بازار اپلیکیشنهای کار گروهی و هزینه 
های تغییر این اپلیکیشنها برای مصرف کنندگان 

و اهمیت حفاظت دیتای کاربر پرسش کرده است.
از رقیبــان دربــاره فهرســت مشــتریانی که به 
مایکروســافت تیمز یا آفیس یکپارچه شده در آن 
مهاجرت کرده انــد، درصد درآمدی کــه در این 
نتیجه از دست داده اند و همچنین تاثیر یکپارچگی 
محصوالت روی ســرمایه گذاری آنها در نوآوری و 
کیفیت و قیمت محصوالتشان پرسش شده است. 
در این پرسشنامه درباره تاثیر پاندمی کووید ۱۹ بر 
افزایش تقاضا برای اپلیکیشن های همکاری گروهی 

و وضعیت آن در دوران پساکرونا سوال شده است.
بر اســاس گزارش رویترز، شــرکتهای دیگری که 
اپلیکیشــن های همکاری گروهی فراهم می کنند 

شامل زوم، گوگل، فیس بوک و سیسکو هستند.

کدام استان بیشترین تخفیف در قبوض برق را دریافت کرد؟

شرط بخشودگی جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری  جزئیات افزایش قیمت ۴ محصول لبنی در شهریور

ورود اتحادیه اروپا به یکپارچه شدن اپلیکیشن تیمز مایکروسافت با آفیسبانک جهانی: اقتصاد ایران از رکود ۲ ساله خارج شده است
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اولین سقوط شاخص 
در مهر ماه

۳.۸ میلیون تن 
کاالی اساسی در بنادر

بدهی خارجی در پایان 
 مرداد به هشت میلیارد و 
۸۴۰ میلیون دالر رسید

رسانه ها  و  بزرگان 
صاحب  نفوذ  مردم 
را  به  واکسن زدن 
تشویق کنند

رئیس جمهوری: 
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kasbokarnews 

سرمقاله

چرایی نوسانات 
بازار ارز 

نوســانات نــرخ ارز به دو 
فاکتور بستگی دارد. عوامل 
مثبت و عوامــل منفی یا 
همان عوامل بازدارنده. در 
هفته های اخیر عوامل تاثیرگذار زیادی در بازارها 
بروز کرده اند. افزایش قیمت نفت خبری مثبت 
اســت. قیمت نفت از حدود ۳۵ دالر به ۸۰ دالر  
در یک سال اخیر رسیده است. رشد قیمت نفت 
و مشتقات نفتی می تواند خبر مثبت و تاثیرگذار 

در بازار ارز ایران...

 وحید شقاقی، اقتصاددان 

3متن کامل  د ر صفحه 3

۲

نرخ   دالر 
در مسیر کاهشی

نقدینگی در مرز 
۴۰۰۰ هزار میلیارد تومانی

شامخ شهریورماه با جهش 1۹,2 درصدی به 55.55 واحد رسید

خیز  بنگاه ها  برای خروج   از  رکود
صفحه۲

صفحه۲ و3

رکوردشکنی  تورم  اجاره  مسکن
تورم ۴۷ درصدی   اجاره نامه های   تمدیدی   تابستان

مقامت  بانک ها  در   پرداخت  وام  ودیعه 

نرخ   تورم   ساالنه   اجاره بها   در   تابستان   امسال   به   2۷.۶  درصد   است

لغو تحریم چند شرکت ایرانی توسط آمریکا و افزایش 
امید به آزادسازی منابع بلوکه شده، تعیین رئیس کل 
جدید بانک مرکزی، اظهارات حسین امیرعبداللهیان، 
وزیر امور خارجه مبنی بر بازگشت حتمی ایران به 
مذاکرات و... سیگنالهای تعیین کننده ای در ممانعت 
از رشــد قیمت ارز در روزهای اخیر بوده اند.  وزارت 
خزانه داری آمریکا دو شرکت گروه صنعتی ماموت و 
دیزل ماموت را از لیست تحریم های خود خارج کرده 
است. هرچند نماینده وزارت خزانه داری آمریکا در 
این رابطه گفته است لغو این تحریم ها نشان دهنده 
تغییر سیاســت تحریم های آمریکا در قبال ایران 
نیست اما به نظر می رســد لغو این تحریم ها می 
تواند تاثیر خود را در ممانعت از صعود نرخ ارز داشته 
 باشــد. عالوه بر این وزیر امور خارجه اعالم کرده ما 

به مذاکرات وین باز خواهیم...

براســاس اعالم بانک مرکزی، نقدینگی در پایان 
مرداد امسال به ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان رسید که 
نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد ۳۹.۱ درصدی 
را نشان می دهد. این در حالی است رشد نقدینگی در 
مرداد سال گذشته نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۸ 
برابر با ۳۵.۸ درصد بود. همچنین رشد نقدینگی در 
پایان مرداد امسال نسبت به پایان سال گذشته ۱۲.۸ 
درصد گزارش شده است که این رقم در مرداد سال 
گذشته برابر با ۱۴.۱ درصد بود.پایه پولی نیز در پایان 
این ماه به ۵۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که 
نسبت به ماه مشابه سال گذشــته افزایش بیش از 
۴۲ درصدی را نشان می دهد. این در حالی است که 
 رشد پایه پولی در مرداد سال گذشته نسبت به ماه 

مشابه سال ۱۳۹۸ برابر با...



اقتصاد2
ایران وجهان

 شرایط عادی در بندر چابهار
۳.۸ میلیون تن کاالی اساسی 

در بنادر
معاون ســازمان بنادر و دریانوردی گفت: کل 
موجودی کاالهای اساســی در انبارها، سیلو 
و مخازن موجود در بنادر کشــور ۳ میلیون و 
۸۶۸ هزار تن اســت.فرهاد منتصر کوهساری 
در گفت وگو با  مهر اظهــار کرد: کل موجودی 
کاالی اساســی در انبارهــا، ســیلو و مخازن 
موجود در بنادر کشــور ۳ میلیون و ۸۶۸ هزار 
تن است. ۱۶ فروند کشــتی پای اسکله داریم 
که در حــال تخلیه حدود ۴۴۳ هــزار تن کاال 
هستند.معاون امور بندری و اقتصادی سازمان 
بنادر و دریانــوردی افزود: حــدود ۴۰ فروند 
کشــتی با موجودی ۲ میلیــون و ۲۴۵ هزار 
تن کاال نیز در لنگرگاه هســتند؛ مجموع کاال 
در انبار، اســکله و لنگرگاه حدود ۶ میلیون و 
۵۶۰ هزار تن اســت.وی ادامه داد: بیشترین 
موجودی کاال در بندر امــام خمینی )ره( با ۲ 
میلیــون و ۸۷۰ هزار تن اســت. رتبه دوم هم 
بندر شهید رجایی با ۳۳۵ هزار تن کاال است.

کوهســاری در مورد بیشــترین کاالی تخلیه 
شده، گفت: بیشترین کاالی تخلیه شده مربوط 
به ذرت با یک میلیون و ۱۹۸ هزار تن اســت؛ 
همچنین سویا با ۸۵۲ هزار تن در رتبه بعدی 
قرار دارد.معاون امور بندری و اقتصادی سازمان 
بنادر و دریانوردی در خصوص وضعیت تخلیه 
و بارگیــری در بنادر چابهــار، تصریح کرد: در 
حال حاضر بندر چابهار مشکل خاصی ندارد و 
شرایط عادی است و در این بندر انبارداری کاال 
 بسیار محدود اســت و در حال حاضر ۷۰ هزار

 تن کاال موجود است.

همکاری نزدیــک بانک مهر 
ایران با ناجا

به مناسبت هفته ناجا برخی از همکاری های بانک 
مهر ایران با نیروی انتظامی را مرور کرده ایم.به گزارش 
روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، نیروی 
انتظامی یکی از بنیان های اصلی امنیت کشور به شمار 
می رود و کارکنان این نیرو در تأمین امنیت جامعه که 
یکی از شروط اصلی برای هر گونه فعالیت اقتصادی و... 
است نقش بی بدیلی دارند.بر همین اساس بانک مهر 
ایران سعی کرده ارائه خدمت به کارکنان این نیرو را 
به عنوان یکی از برنامه های اساسی خود طراحی کند. 
شاید وجه مشترک این دو نهاد را بتوان در سخنان 
یکی از فرماندهان ارشد پیشین این نیرو جست که 
گفته بود: »فعالیت در بانک مهر ایران و نیروی انتظامی 
از حیث ارائه خدمات عمومی و عام المنفعه با هدف 
بهبود معیشــت مردم و ارتقاء سطح جامعه روابطی 
بسیار نزدیک است و گسترش سطح همکاری های 
دوجانبه در زمینه های بانکی از بهترین تصمیمات 
مشترک به شــمار می آید.«در راستای همکاری با 
نیروی انتظامی و حمایــت از کارکنان زحمت کش 
این نهاد، بانک مهر ایران در تفاهم نامه ای که با نیروی 
انتظامی داشته، ضمن هم افزایی با منابع این سازمان، 
۸۴هزار فقره تسهیالت به مبلغ ۹۴۰۰ میلیارد ریال 

به کارکنان ناجا پرداخت کرده است.

تداوم انتشار اوراق گواهی سپرده 
مدت دار ویژه سرمایه گذاری در 

شعب بانک توسعه تعاون
اوراق گواهــی ســپرده مــدت دار ویــژه 
ســرمایه گذاری در شــعب بانک توســعه 
 تعاون کماکان به مشــتریان و عالقه مندان

 عرضه می گردند.
پیرو مجوز اخذ شــده از بانک مرکزی مبنی 
بر صدور انتشــار اوراق گواهی سپرده مدت 
دار ویژه ســرمایه گذاری )عام( ، شعب بانک 
توســعه تعاون کماکان آمــاده عرضه اوراق 
گواهــی ســپرده مــدت دار ویژه ســرمایه 
گذاری )عام( بــه مشــتریان و عالقه مندان 
 می باشند.گفتنی اســت مدت اوراق از زمان
 افتتاح به مدت یکسال است و امکان تمدید 
در سررســید وجود نــدارد، همچنین اوراق 
در سررســید نهائی بسته می شــوند و مبالغ 
به حســاب مقصد ســود واریــز می گردند. 
 نرخ ســود اوراق ســاالنه ۱۸ درصد اســت 
که در مقاطع یک ماهه قابل پرداخت اســت. 
نرخ ســود بازخرید قبل از سررســید اوراق 

سالیانه ۱۰ درصد است.
مشــتریان و عالقــه منــدان مــی توانند با 
مراجعه به شــبکه شــعب بانک در سراسر 
 کشور نسبت به دریافت اوراق گواهی سپرده

 اقدام نمایند.

خبر

بانک ها

روایــت مرکــز پژوهش های 
اتاق ایران از شامخ کل اقتصاد 
در شــهریورماه، از فعال شدن 
اغلــب کســب وکارها پس از 
محدودیت های اخیر کرونا در 
سایه مشکالت بزرگ و شرایط نامســاعد حکایت دارد.با 
فروکش کردن بحران ۲ ماهه پیک پنجم کرونا، شــاخص 
مدیران خرید اقتصاد )PMI( در شهریورماه با جهش ۱۹,۲ 
درصدی به ۵۵.۵۵ واحد رســیده و همه زیرشاخص های 
آن نیز باالی ۵۰ واحد ثبت شده اند. البته همچنان آمارها 
از تداوم رشد قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز تولید و 
شیب تند افزایش قیمت محصوالت و خدمات حکایت دارد 
و این مسئله می تواند چالش های جدید برای تولید و بازار 
به همراه داشته باشد.مرکز پژوهش های اتاق ایران گزارش 
 )PMI( دوره بیست و چهارم طرح شاخص مدیران خرید
کل اقتصاد و گزارش دوره سی و ششم طرح شاخص مدیران 
خرید )PMI( بخش صنعت را بر اساس اظهارنظر فعاالن 

اقتصادی از وضعیت بنگاه ها در شهریورماه منتشر کرد.
این دو گزارش از شروع مجدد فعالیت اکثر کسب وکارها پس 
از دو ماه محدودیت جدی در پیک پنجم کرونا حکایت دارد؛ 
اما هم زمان مسائلی نظیر افزایش شدید قیمت مواد اولیه و 
لوازم موردنیاز تولید، نوسانات نرخ ارز، کمبود مواد اولیه، رشد 
قیمت کاال و خدمات و همچنین کمبود شدید نقدینگی در 
برخی از بنگاه های اقتصادی نیز به عنوان تهدیدهای تولید 

باقی مانده است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه های اقتصادی کشور، 
شاخص مدیران خرید )تعدیل فصلی نشده( برای کل اقتصاد 
ایران در شهریورماه ۵۵.۵۵ به دست آمده است که نسبت به 
مردادماه )۴۶.۵۹( افزایش قابل توجه داشته است و به یکی 
از بیشترین مقدار خود از ابتدای شروع طرح رسیده است. 
البته دلیل عمده این افزایش شاخص و زیرشاخص های آن 
در شهریورماه شروع مجدد فعالیت اکثر کسب وکارها در 
کشور بعد از رکود شدید ۲ ماه اخیر )به دلیل تعطیالت ناشی 
از پیک پنجم کووید و شرایط سیاسی کشور( بوده است. در 
شهریورماه عدد همه زیرشاخص های اصلی باالی ۵۰ ثبت 
شده اند. در این ماه شــامخ بخش های خدمات، کشاورزی 
و صنعت نسبت به ماه قبل بهتر شده و فقط شامخ بخش 

ساختمان زیر ۵۰ ثبت شده  است.
شــاخص میزان فعالیت های کســب وکار در شهریورماه 
۵۷.۶۴ بعد از دو ماه کاهش پیاپی به بیشترین مقدار خود 
طی ۴ ماه اخیر رســیده اســت. به خصوص که بازگشایی 
مجدد کسب وکارها بعد از پیک پنجم کووید ۱۹ در افزایش 
فعالیت ها تأثیرگذار بوده است بااین حال فعالیت ها در بخش 
ساختمان با رکود همراه بوده اسشاخص میزان سفارشات 
جدید مشتریان )۵۷.۴۳( در شهریورماه افزایش داشته و 

به بیشترین مقدار خود از ابتدای شروع طرح رسیده است. 
افزایش این شــاخص هم که در بخش صنعت و خدمات 
و کشاورزی بوده است بیشــتر متأثر از شرایط بعد از رکود 
شدید دو ماه قبل و کمتر شــدن تردید در تصمیم گیری 

مشتریان است.
شــاخص میزان اســتخدام و به کارگیری نیروی انسانی 
)۵۲.۶۵( نســبت به مردادماه افزایش داشــته و شیب آن 
اندکی نسبت به ماه قبل بیشتر شده اســت. افزایش این 
شاخص علی رغم کاهش در بخش ساختمان ناشی از افزایش 

استخدام در بخش های خدمات، کشاورزی و صنعت است.
شــاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده 
)۸۰.۱۳( همچنان با شــدت زیاد در حال افزایش اســت. 
شاخص قیمت مصرف کننده در شــهریورماه به ۳۵۱.۱ 
رســیده که نســبت به ماه قبل ۳.۹ درصد افزایش نشان 
می دهد. این در حالی است که نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی 
به شــهریورماه برای خانوارهای کشور به رقم ۴۵.۸ درصد 
رسیده است.شاخص قیمت محصوالت تولیدشده یا خدمات 
در شهریورماه )۶۲.۵۲( با افزایش شدید قیمت مواد اولیه و 
لوازم موردنیاز با شیب بیشتری افزایش یافته و طی ۵ ماه 
اخیر به بیشترین مقدار خود رسیده است.شاخص میزان 
فروش کاالها و خدمات نیــز )۵۷.۶۴( که طی ۲ ماه اخیر 
به شدت کاهش یافته بود بیشــترین مقدار ۶ ماهه اخیر را 
ثبت کرده است.به طورکلی بر اساس نظرسنجی انجام شده 
از فعاالن اقتصادی در شهریورماه همان طور که پیش بینی 
می شد شــاخص مدیران خرید از حالت رکود شدید ۲ ماه 
اخیر خارج شــده و اکثر فعالیت های کســب وکار، بعد از 
تعطیالت ناشــی از پیک پنجم کووید ۱۹، فعالیت خود را 
مجدداً از سر گرفتند. هرچند بنا به گفته فعاالن اقتصادی 
همچنان با مشکالت زیادی اعم از افزایش شدید قیمت های 
مواد اولیه و لوازم موردنیاز و مشــکل تأمیــن آن، کمبود 
شدید نقدینگی و بی ثباتی شدید نرخ ارز و کاهش تقاضای 

مشتریان، دست وپنجه نرم می کنند.
 

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
بر اساس داده های به دست آمده از بنگاه های بخش صنعت، 
شاخص مدیران خرید صنعت در شهریورماه عدد ۵۷.۶۶ 

به دست آمده اســت و بعد از ۲ ماه پیاپی رکود فعالیت ها، 
روند بهبود در فعالیت های بخش صنعت مشاهده می شود. 
بااین حال همچنان حدود نیمی از شرکت کنندگان وضعیت 
را مانند ماه قبل ارزیابی کردند. در بین زیرشاخص های اصلی 
شاخص صنعت، فقط شاخص موجودی مواد اولیه عدد زیر 
۵۰ را به ثبت رسانده و سایر زیرشاخص ها باالی ۵۰ بوده اند. 
در شهریورماه همه رشته فعالیت های صنعتی به جز صنایع 
نساجی و پوشاک و چرم، عدد شاخص کل صنعت باالی ۵۰ 

را ثبت کرده اند.
شــاخص مقدار تولید محصوالت در شهریورماه )۶۱.۹۶( 
بیشــترین مقدار خود را طی ۴ ماه اخیر به ثبت رســانده 
است. افزایش این شاخص به دلیل بازگشایی صنایع بعد از 

تعطیالت ناشی از پیک پنجم کرونا بوده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در شهریورماه 
)۵۸.۹۳( افزایش داشته است و طی ۴ ماه اخیر به بیشترین 
مقدار خود رسیده اســت. البته فعاالن اقتصادی با کاهش 
قدرت خرید مشــتریان و کمبود شــدید نقدینگی آن ها 

مواجه هستند.
شاخص موجودی مواد اولیه در شهریورماه )۴۸.۷۵( برای 
چهارمین ماه پیاپی همچنان روند کاهشــی داشته است 
هرچند شدت کاهش آن نســبت به ماه قبل اندکی کمتر 
بوده است. افزایش شدید قیمت مواد اولیه و نوسانات نرخ 
ارز، دلیل اصلی کمبود مواد اولیه در بخش صنعت اســت. 
از سوی دیگر بسیاری از مواد اولیه داخلی با افزایش قیمت 
شدید همراه بوده اند. )برخی از صنایع مانند پتروشیمی ها 
قیمت فروش محصوالت خود را به شدت افزایش داده اند 
که صنایع وابســته در تأمین مواد اولیه داخلی با مشکل 
روبرو شده اند.(شــاخص قیمت خرید مواد اولیه )۷۹.۷۳( 
در شــهریورماه همچنان به شــدت در حال افزایش است 
به خصوص که افزایش نرخ ارز از یک ســو و افزایش شدید 
قیمت مواد اولیه داخلی از سوی دیگر بر این روند افزایشی 
تأثیرگذار بوده است. اما به علت کاهش سطح عمومی تقاضا 
و کمبود نقدینگی از سوی مشتریان، تولیدکنندگان، قیمت 
فروش محصوالت تولید شده )۵۶.۰۷( را متناسب با افزایش 
قیمت مواد اولیه افزایش نداده اند.شاخص میزان صادرات 
کاال )۵۱.۳۶( با اندکی افزایش طی ۶ ماه اخیر به بیشترین 

مقدار خود رسیده است. اگرچه شاخص صادرات در صنایع 
الستیک و پالستیک، صنایع شــیمیایی و پوشاک و چرم 
به شدت کاهش یافته اســت و به اعتقاد فعاالن این حوزه 
افزایش شدید قیمت مواد اولیه توان رقابت با سایر کشورها 
را از آن ها گرفته است.شــاخص میزان فروش محصوالت 
در شهریورماه )۵۸.۱۹( نسبت به تیر و مردادماه که با افت 
شدید )به دلیل تعطیالت کرونا و تغییرات فضای سیاسی 
کشور( روبرو شده بود مجدداً بهتر شده اما همچنان بسیاری 
از تولیدکنندگان از کمبود شدید نقدینگی شکایت دارند 
که در تأمین مواد اولیه آن ها را دچار مشــکل کرده است. 
در شهریورماه شاخص میزان فروش محصوالت به ترتیب 
در صنایع چــوب، کاغذ و مبلمان بیشــترین و در صنایع 
فلزی کمترین مقدار را داشته است.به طورکلی در شهریور 
همان طور که شــاخص انتظارات ماه قبل نشــان می داد 
شــاخص مدیران خرید افزایش یافته و تولیدکنندگان در 
بخش صنعت بعد از رکود شدید فعالیت ها در تیر و مرداد، 
مجدداً فعالیت های خود را از سر گرفتند و دلیل اصلی افزایش 
شاخص نیز بیشتر ناشــی از همین موضوع است. افزایش 
شدید نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی 
کمبود شدید نقدینگی در اکثر صنایع تولیدکنندگان را با 
چالش کمبود نقدینگی و مواد اولیه روبرو کرده است که تأثیر 

مستقیم بر بازار کاالهای صادراتی خواهد داشت.

برخی از مشکالت اصلی از دید فعاالن اقتصادی 
در شهریورماه ۱۴۰۰

- افزایش شــدید قیمت مواد اولیه توسط پتروشیمی ها، 
صنایع پایین دستی مانند الستیک و پالستیک را با هزینه 
باالی تولید روبرو کرده به طوری که امکان رقابت در بازارهای 
صادراتی را از آن ها گرفته است و با ادامه روند ممکن است 
بازار صادرات ایران در این حوزه به کلی از بین رود. )الستیک 
و پالستیک(- افزایش شــدید قیمت مواد اولیه و کمبود 
نقدینگی، افزایش قیمت حامل های انرژی، قابل پیش بینی 
نبودن قیمت مواد اولیه، دریافت مطالبات به صورت چک، 
بسیاری از تولیدکنندگان را با مشــکل روبرو کرده است. 

)صنایع فلزی و...(
- افزایش قیمت حامل های انرژی از یک سو و افزایش قیمت 
مواد اولیه فوالدی از سوی دیگر باعث شده تا قیمت تمام شده 
تولید باال رود و توان رقابت در بازارهــای صادراتی وجود 

نداشته باشد. )صنایع فلزی(
- مواد اولیــه داخلی با افزایش قیمت باالیــی همراه بوده 
و نقدینگی و تقاضا پایین است از ســوی دیگر حمایت از 
صادرات در زمینه افزایــش قیمت ها صورت نمی گیرد. به 
دلیل تقاضای کم ناچار به پایین آوردن قیمت ها شده اند. 

)پوشاک و چرم(
اخذ هزینه گزاف برای صدور مجوزها توسط سازمان غذا و 
دارو برای تولیدکنندگان آرایشی بهداشتی و مشکل شدید 
کمبود نقدینگی در تولیدکنندگان صنایع داروســازی، 
تولیدکنندگان را با چالش زیادی روبرو کرده است. )صنایع 

شیمیایی(

شامخ شهریورماه با جهش ۱۹,۲ درصدی به ۵۵.۵۵ واحد رسید

خیز  بنگاه ها  برای خروج   از  رکود

رئیسی: 
رســانه ها  و  بزرگان صاحب  نفوذ  
مردم را  به  واکسن زدن تشویق کنند

رئیس جمهور با اشاره به گسترش واکسیناسیون 
در جامعــه و تاثیر آن بــر بهبود شــرایط از نظر 
کاهش شمار مبتالیان و جان باختگان گفت: این 
موفقیت ها به معنای نادیده گرفتن و رعایت نکردن 
شیوه نامه های بهداشتی نیســت و عادی انگاری 
خطرناک است و می تواند زمینه را برای موج جدید 
بیماری فراهم کند.حجت االســالم و المسلمین 
سید ابراهیم رئیسی روز شنبه در جلسه ستاد ملی 
مقابله با کرونا، تاکید کرد: رسانه های جمعی به ویژه 
صدا و سیما به اطالع رسانی دقیق و اقناعی درباره 
ضرورت واکسیناســیون ادامه دهند و همچنان 
توصیه به رعایت شیوه نامه های بهداشتی با جدیت 
در دستور کار باشد.رئیس جمهور از بزرگان صاحب 
نفوذ و صاحب تریبون در جوامع محلی و استان های 
مختلف کشور خواست مردم را به واکسیناسیون 
تشویق و ترغیب کنند.رئیسی با اشاره به ضرورت 
فعال شدن کمیسیون نظارت بر اجرای مصوبات 
ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: مصوبات ستاد باید 
به صورت دقیق و کامل اجرا شــود و این نظارت 
شرط موفقیت اســت.رئیس جمهور همچنین با 
تبریک فرارســیدن ماه ربیع االول، گفت: در این 
ماه شاهد افزایش جشن ها و مراسم شادی از سوی 
مردم هستیم و الزم است از اجتماعات غیرضرور 
پرهیز، و یا در صورت ضرورت برگزاری مراســم، 
شیوه نامه های بهداشتی به طور کامل رعایت شود.

رئیســی در ادامه با تاکید بر ضرورت توجه علمی 
و پژوهشی به افکار و ســخنان جدید و ایده ها و 
نظرات نو، و بسته نشــدن باب پژوهش در حوزه 
درمان کرونا گفت: طب سنتی در زمینه مبارزه با 
بیماری ها، ایده ها و نظراتی دارد که وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی می تواند آنها را بررسی و 
راستی آزمایی کند.رئیس جمهور در ادامه با بیان 
اینکه باید به تدریج به سمت بازگشایی حضوری 
مدارس حرکت کنیم، گفت: با گسترش و تکمیل 
واکسیناسیون شاهد آموزش حضوری در مدارس 
خواهیم بود.رئیسی همچنین با تاکید بر ضرورت 
حضور منظم و کامل کارمنــدان در ادارات برای 
پاسخگویی و انجام امور مردم، گفت: طبق جدول 
رنگ بندی شــهرها و با توجه به بهبود شرایط با 
گسترش واکسیناسیون، حضور کارکنان در ادارات 
به صورت کامل و در ســاعت مقرر ضروری و الزم 

است.

بدهــی خارجــی در پایــان 
 مرداد به هشــت میلیــارد و 

۸۴۰ میلیون دالر رسید 
بدهی خارجی ایران در پایان مرداد امسال،  به رقم 

هشت میلیارد و ۸۴۰ میلیون دالر رسیده است.
به گزارش ایســنا، گزارش جدید بانک مرکزی از 
گزیده آمارهای اقتصادی نشان می دهد که میزان 
بدهی های خارجی کشور در پایان مرداد ماه سال 
جاری به رقم هشت میلیارد و ۸۴۰ میلیون دالر 
رسیده است.میزان بدهی های کوتاه مدت کشور 
دو میلیارد و ۴۸۰ میلیون دالر و بدهی های بلند 
مدت ایران نیز شش میلیارد و ۳۶۰ میلیون دالر 

اعالم شده است.
از سوی دیگر، معادل یورویی بدهی خارجی ایران 
معادل هفت میلیارد و ۵۵۵ میلیون یورو اســت 
که پنج میلیارد و ۴۳۶ میلیون یورو از این میزان، 
حجم بدهی های میان مدت و بلندمدت بوده و دو 
میلیارد و ۱۱۹ میلیون یورو حجم بدهی های کوتاه 
مدت است.این در حالی اســت که میزان بدهی 
خارجی کشــور در پایان مردادماه سال گذشته 
معادل هشت میلیارد و ۹۳۵ میلیون دالر بوده و 
میزان بدهی های کوتاه مدت کشور یک میلیارد 
و ۷۵۵ میلیون دالر و بدهی های بلند مدت ایران 
 نیز هفت میلیارد و ۱۸۰ میلیون دالر اعالم شده

 است. 
البته این شــاخص در پایان ســال گذشــته نیز 
معــادل ۹ میلیــارد و ۱۴۲ میلیــون دالر بوده 
و میــزان بدهی هــای کوتاه مدت کشــور یک 
میلیــارد و ۹۶۶ میلیــون دالر و بدهی های بلند 
 مدت ایران نیز هفت میلیارد و ۱۷۶ میلیون دالر 

بوده است. 
بنابراین، میزان بدهی های خارجی کشور در پایان 
مرداد ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 
قبل و پایان سال گذشــته با کاهش مواجه شده 
است.  گفتنی اســت که بدهی خارجی مجموعه 
تعهدات ایجاد شــده در نتیجه گشــایش اعتبار 
اســنادی تســهیالت دریافتی از بانک جهانی و 
سایر سازمان ها و نهادهای بین المللی همچنین 
تامین مالــی پروژه هــای از طریــق فاینانس، 
 پیش فــروش نفــت و اوراق قرضه بیــن المللی

 را در بر می گیرد.
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براســاس اعالم بانک مرکزی، نقدینگی در پایان مرداد 
امسال به ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه 
مشابه سال گذشته رشد ۳۹.۱ درصدی را نشان می دهد. 
این در حالی است رشد نقدینگی در مرداد سال گذشته 
نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۸ برابر با ۳۵.۸ درصد بود. 
همچنین رشــد نقدینگی در پایان مرداد امسال نسبت 
به پایان سال گذشته ۱۲.۸ درصد گزارش شده است که 

این رقم در مرداد سال گذشــته برابر با ۱۴.۱ درصد بود.
پایه پولی نیز در پایان این ماه به ۵۱۶ هزار میلیارد تومان 
افزایش یافته که نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش 
بیش از ۴۲ درصدی را نشان می دهد. این در حالی است که 
رشد پایه پولی در مرداد سال گذشته نسبت به ماه مشابه 
سال ۱۳۹۸ برابر با ۲۶.۸ درصد بوده است.بیش ترین اثر در 
رشد پایه پول مربوط به افزایش خالص دارایی های خارجی 

بانک مرکزی است که نسبت به ماه مشابه سال گذشته، 
۲۹.۳ درصد افزایش نشان می دهد.به نظر می رسد دلیل 
اصلی این موضوع به تسعیر درآمدهای نفتی بلوکه شده 
نفتی دولت باز می گردد؛ موضوعی که بارها با هشــدار 
کارشناسان و اثرات تورمی آن همراه شده بود. همچنین 
خالص بدهی دولت به بانک مرکزی با رشد ۶.۵ درصدی 
نسبت به مرداد سال گذشته به بیش از ۳۵ هزار میلیارد 

تومان رسیده است.نسبت شبه پول به پول نیز در مرداد 
امسال به بیش از ۴ رسیده اســت. این در حالی است که 
این نسبت در مرداد سال گذشته برابر با ۳.۹ بود که نشان 
می دهد که انتظارات تورمی همچنان در سطح باالیی قرار 
دارد. همچنین ضریب فزاینده نقدینگی در مرداد امسال 
برابر با ۷.۶ گزارش شده که نسبت به مرداد سال گذشته 

کاهش ۲.۱ درصدی را نشان می دهد

مستاجران در بهار و تابستان امسال بیشترین تورم اجاره بها 
در پنج سال گذشته را تجربه کرده اند. بر اساس جدیدترین 
گزارش مرکز آمار، تورم ســاالنه اجاره بهای مســکن در 
تابستان ۱۴۰۰ به ۲۷.۶ درصد رسیده و این شاخص در 
بهار امسال ۲۸.۸ درصد بوده است که این اعداد باالترین 

نرخ تورم ساالنه اجاره بها از سال ۹۵ تاکنون است.
به گزارش اقتصادآنالین، ســال ۱۴۰۰ فشــار زیادی به 
مســتاجران ایرانی وارد کرده اســت و بیش از نیمی از 
مســتاجران تورم باالتر از نرخ میانگین کشور را تجربه 

کرده اند.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم ساالنه 
اجاره بها در تابستان امسال به ۲۷.۶ درصد است و استان 
کرمانشــاه با ۳۷.۵ درصد بیشــترین نرخ تورم و استان 
سیستان و بلوچستان با ۱۳.۲ درصد کمترین نرخ تورم 

را داشته اند.
مرکز آمار در ادامه گزارش داده است که تابستان امسال 
متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که 

تمدید قرارداد داشته اند، برابر با ۴۶.۹ درصد بوده است. 
همچنین هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان در تابستان 
امسال رکورد شکسته اســت و نرخ تورم ساالنه تعمیر و 
نگهداری مسکن به ۴۵.۸ درصد رسیده است که این عدد 

در پنج سال گذشته بی سابقه بوده است. 
کرایه خانه در تابستان کمتر از بهار شد

نرخ تورم نقطه به نقطه اجاره بها در تابســتان امسال هم 

۲۴.۷ درصد بوده است که به معنی آن است که میانگین 
اجاره بها در تابستان امسال ۲۴.۷ درصد نسبت به تابستان 
پارسال رشد داشته است و البته نرخ اجاره بها در تابستان 
امسال نســبت به بهار ۱۴۰۰ عددی معادل ۴.۴ درصد 

کاهش نشان می دهد. 
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در فصل تابستان امسال 
شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق 
شهری، به عدد ۲۴۴.۱ رسید که نسبت به فصل قبل ۸ 

درصد افزایش داشته است. 
در این فصل استان لرســتان با ۲۷.۵ درصد بیشترین و 

استان سیستان و بلوچستان با ۲.۵ درصد کمترین نرخ 
تورم فصلی را در بین استان های کشور داشته اند. 

درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در تابستان امسال 
نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( ۲۴.۷ 
درصد است که نسبت به فصل بهار امسال که ۲۹.۱ درصد 

بوده، ۴.۴ درصد کاهش نشان می دهد. 
در این فصل بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۱.۸ درصد 
مربوط به استان لرستان و کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه 

با ۱۳.۱ درصد مربوط به استان خراسان رضوی است.
به عبارتی در تابستان امسال خانوارهای استان لرستان 
به طور متوسط ۱۷.۲ درصد بیشتر از میانگین کل کشور 
و خانوارهای استان خراسان رضوی بطور متوسط ۱۱.۵ 
درصد کمتر از میانگین کل کشــور در بخش اجاره بها 

هزینه کرده اند.

روز گذشته، شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰، اولین ریزش شاخص کل 
بورس در مهرماه ثبت شد.به گزارش اقتصادنیوز، در معامالت 
روز گذشته بورس تهران شــاخص کل بورس پس از ۸ روز 
نزول کرد و با کاهش ۲۲ هزار و ۲۸۰ واحدی نســبت به روز 
چهارشنبه به رقم یک میلیون و ۴۶۵ هزار واحد رسید. شاخص 
هم وزن نیز با افت ۶ هزار و ۷۰۵ واحدی در سطح ۴۲۰ هزار و 
۹۸۰ واحدی ایستاد. اما شاخص کل فرابورس ۳۵۱ واحد پائین 

آمد و در سطح ۲۰ هزار و ۹۸۰ واحد قرار گرفت.

چهارمین روز خروج پول حقیقی 
روز شنبه برای چهارمین روز پیاپی ارزش خالص تغییر مالکیت 
حقوقی به حقیقی بازار منفی شــد و ۹۴۰ میلیارد تومان پول 
حقیقی از بورس خارج شد. در معامالت روز گذشته بیشترین 
خروج پول حقیقی به سهام آریان )پارس آریان( داشت که ارزش 

تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن ۱۰۷ میلیارد تومان بود. پس 
از آریان، فملی )شرکت ملی صنایع مس ایران( و شپنا )شرکت 
پاالیش نفت اصفهان( بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. روز 
شنبه نمادهای »فوالد«، »تاپیکو« و »پارسان« بیشترین تاثیر را 
در افت شاخص کل بورس داشتند. همچنین سه نماد »شستا«، 
»بفجر« و »شفن« نمادهای بزرگ بازار بودند که بیشترین تاثیر 

مثبت را بر شاخص داشتند. 

سهم های تاثیرگذار بر شاخص فرابورس
در فرابورس نیز نمادهای »آریا«، »بپاس« و »زاگرس« 

بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل فرابورس داشتند و 
»شپاس«، »پخش« و »شکام« بیشترین تاثیر مثبت را بر 

شاخص داشتند. 

پرتراکنش ترین نمادها
در جــدول پرتراکنش تریــن نمادهــای بــورس 
فســبزوار صدرنشــین اســت و کیمیاتک و شســتا 
فرابــورس  بعــدی هســتند. در  رتبه هــای  در 
 نیــز توســن، فجهــان و دی پرتراکنش  تریــن

 نمادها هستند.

کاهش ارزش معامالت خرد
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم ۱۶ هزار 
و ۲۳۷ میلیارد تومان رسید که نسبت به روز   چهارشنبه 
۳۲ درصد کاهش یافته است. ارزش معامالت خرد نیز با 
افت ۱۱ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۵ هزار و 

۷۵۴ میلیارد تومان رسید. 

افزایش ارزش صف های فروش پایانی بازار
در پایان معامالت روز گذشته ارزش صف های خرید نسبت 
به پایان روز کاری گذشته ۵۵ درصد افت کرد و در رقم ۱۴۷ 
میلیارد تومان ایستاد. ارزش صف های فروش نیز ۳۶۸ درصد 
افزایش یافت و ۳۹۸ میلیارد تومان شــد. شــرکت صنایع 
شیمیایی کیمیاگران روز گذشته )شکام( با صف  خرید ۸۵ 

میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. 

بانک مرکزی اعالم کرد؛

نقدینگی در مرز ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومانی 

 افزایش ۲۷.۶درصدی اجاره مسکن در تابستان امسال

رکورد شکنی تورم اجاره  مسکن

رشد ۳۶۸ درصدی صف فروش پایانی بازار؛

اولین سقوط شاخص در مهر ماه

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه  به ١١ میلیون و ٧۶٠ هزار تومان رسید 
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید شنبه ١٧ مهر ١۴٠٠ در معامالت بازار آزاد تهران به ١١ میلیون و ٧۶٠ هزار تومان رسید.

قیمت هر قطعه نیم سکه ۶ میلیون تومان، ربع سکه ٣ میلیون و ۵۵٠ هزار تومان و سکه گرمی ٢ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان است.
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چرایی نوسانات بازار ارز 
وحید شقاقی، اقتصاددان 

نوسانات نرخ ارز به دو فاکتور بستگی دارد. عوامل مثبت و عوامل منفی یا همان عوامل بازدارنده. در هفته های اخیر عوامل تاثیرگذار زیادی در بازارها بروز کرده اند. افزایش قیمت نفت خبری مثبت است. قیمت نفت از حدود 35 دالر به 80 دالر  در 
یک سال اخیر رسیده است. رشد قیمت نفت و مشتقات نفتی می تواند خبر مثبت و تاثیرگذار در بازار ارز ایران باشد. چراکه عمده صادرات ما نفت و مشتقات آن است. درست است که به دلیل تحریم ها فروش نفت تحریم است اما مشتقات آن را می 
توان صادر کرد. حتی برآوردها از رشد قیمت نفت تا 90 و 100 دالر هم وجود دارد. بالخره با خروج جهان از بحران کرونا، رونق به اقتصاد جهان باز می گردد و فروش نفت و مشتقات آن افزایش خواهد یافت. هر چند این اتفاق کوتاه مدت هم باشد باز 
هم تاثیر مهم خود را خواهد داشت.  موضوع دیگر در اخبار مثبت، بحث انتظار برای آزادسازی منابع بلوکه شده و از سرگیری مذاکرات در آینده نزدیک است. به هر حال آمریکا شرکت هایی را از فهرست تحریم ها خارج کرده است. هرچند این شرکتها 
شرکتهای مهمی نیستند اما طرف مذاکره خواهان اثبات حسن نیت خود برای تشویق ایران برای بازگشت به مذاکرات است.  به عبارتی عالمت مثبت از سوی آمریکا به عنوان مشوقی برای طرف ایرانی برای بازگشت به مذاکرات است. از سوی دیگر 
جمع شدن بیماری کرونا و البته رونق اقتصاد داخلی را هم داریم. کرونا هزینه های ریالی- ارزی بسیاری را بر کشور تحمیل کرد. هر چقدر این بیماری فروکش کند بار ارزی آن کمتر خواهد شد و منابع ارزی کمتری به این موضوع اختصاص پیدا 
خواهد کرد.  اما عوامل بازدارنده ای هم داریم که تاثیرات خود را بر روند قیمتی بازار ارز خواهند داشت. کسری های بودجه دولت که همچنان نگران کننده است. دولت هم متمم بودجه را ارائه نکرده است و قصد دارد با انتشار اوراق بدهی کسری را 
پوشش دهد. خبر دوم بازدارنده دیگر تورم موجود است. برآوردها نشان می دهد تورم سال 1400 باالی 40 درصد است و این می تواند بر روی قیمت بازار دارایی ها و بازار ارز در ماههای پیش رو تاثیر بگذارد.  فرسایشی شدن مذاکرات هم البته وجود 
دارد. درست است که اظهارات مبنی بر بازگشت است اما طوالنی شدن آن تاثیر منفی خود را دارد. عوامل بازدارنده ارتباط مستقیمی هم با انتظارات تورمی دارد و تاثیر هم آنی است. متاسفانه اصالحات ساختاری هنوز در دولت صورت نگرفته است. 
اصالحات در نظام بودجه ریزی و نظام بانکی دیده نمی شود. پس تاثیر انتظارات تورمی حاصل از عوامل بازدارنده را نمی توان انکار کرد.  البته که در روزهای اخیر بیشتر شاهد اخبار مثبت بوده ایم و بار فشار را کمی کاهش یافته است. سهم عوامل 
مثبت بیشتر از عوامل منفی در ماههای پیش رو خواهد بود. دالر در محدوده 26 تا 27 هزار تومان در نوسان می ماند و افزایش را نخواهیم داشت. اما ماندگاری این قیمتها همچنان زیر سوال است. اگر مذاکرات بازهم همینطور فرسایشی بماند و در 
کنار این موضوع قیمت نفت هم روند کاهشی تدریجی را پیش بگیرد امیدی به ادامه روند کاهش نرخ ارز نخواهیم داشت. همچنین وجود تورم در کنار دو عامل ذکر شده می تواند فشار را بر منابع ارزی تشدید کند. افزایش نرخ ارز حاصل از این اتفاقات 

معنادار بوده و حداقلی نخواهد بود. یعنی تا 2 هزار تومان نیز افزایش قیمت دالر را خواهیم داشت. انتظار بر این است که با ادامه شرایط تورمی و فرسایشی شدن مذاکرات برای سال آینده، شاهد دالر 35 هزار تومانی هم باشیم.

لغو تحریم چند شرکت ایرانی 
توسط آمریکا و افزایش امید به 
آزادسازی منابع بلوکه شده، 
تعیین رئیس کل جدید بانک 
مرکزی، اظهارات حســین 
امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه مبنی بر بازگشــت 
حتمی ایران به مذاکرات و... سیگنالهای تعیین کننده 
ای در ممانعت از رشد قیمت ارز در روزهای اخیر بوده اند. 
وزارت خزانه داری آمریکا دو شرکت گروه صنعتی ماموت 
و دیزل ماموت را از لیست تحریم های خود خارج کرده 
است. هرچند نماینده وزارت خزانه داری آمریکا در این 
رابطه گفته است لغو این تحریم ها نشان دهنده تغییر 
سیاست تحریم های آمریکا در قبال ایران نیست اما به 
نظر می رسد لغو این تحریم ها می تواند تاثیر خود را در 

ممانعت از صعود نرخ ارز داشته باشد. 
عالوه بر این وزیر امور خارجه اعالم کرده ما به مذاکرات 
وین باز خواهیم گشت. اما به گفته امیرعبداللهیان، برای 
ما مهم است که نشانه هایی از طرف مقابل از جمله آمریکا 
دریافت کنیم که نشان دهنده نیت جدی آمریکایی ها 
برای بازگشت کامل به تعهداتشان باشد. حال باید دید 
این اتفاقات مهم بر بازار ارز چه تاثیری خواهند گذاشت. 
هرچند افت حدود 2 درصدی قیمت دالر در هفته گذشته 
را داشتیم اما برخی از معامله گران اعتقاد دارند که فضای 
بازار برای ورود فروشندگان میان مدت فراهم نشده است. 
آن ها اعتقاد دارنــد در صورتی که در هفته جاری، خبر 
شروع رسمی مذاکرات هسته ای منتشر نشود، بار دیگر 

خریداران دست باالتر را در بازار به دست خواهند آورد.

این در حالی است که علی صالح آبادی، رئیس کل جدید 
بانک مرکزی نیز پس از انتصاب خود در اولین اظهارتش 
گفته است با مدیریت واردات و صادرات می توان ارز مورد 
نیاز کشور را تامین کرد. به گفته وی کاهش نرخ تورم و 
هزینه های بانک ها از جمله اقدام های ریشه ای است که 

باید برای کاهش نرخ صورت گیرد. 

البته تعطیالت هفته گذشته نیز فرصت مناسبی برای 
کاهشــی های بازار ارز بود. معامله گــران در معامالت 
پشت خطی روز سه شــنبه توانســتند قیمت دالر را 
به به زیر مرز 28 هزار تومان ببرنــد. در ادامه هفته نیز 
تمایل چندانی به خرید نشان ندادند. در معامالت پشت 
خطی حتی اســکناس آمریکایی تا محدوده 27 هزار 

و 850 تومانــی پایین رفت. این در حالی اســت که در 
حال حاضر هر دالر آمریــکا در صرافی بانکی به قیمت 
27 هزار و 397 تومان به فروش می رســد و به قیمت 
26 هزار و 855 تومان از دست مردم خریداری می شود. 
 در بازار آزاد نیز این ارز به قیمت 27 هزار و 764 تومان 

معامله می شود.

سمت و سوی قیمت ارز با بروز سیگنال های جدید

نرخ دالر در مسیر کاهشی
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

گزارش های بســیاری که از 
ســوی مردم ارایه شده است 
نشــان می دهد که بانک ها 
اجازه تعیین شعبه بانکی را 
در روند ثبت نام در ســامانه 
نمی دهند. بنابراین متقاضیان در این مرحله سردرگم 
می مانند و برخی افراد هم منصرف می شوند. در بسیاری 
از موارد، ثبت نام در سامانه، به دلیل اتمام اعتبار بانک و 

نبودن امکان انتخاب شعبه نیمه تمام باقی می ماند.
این در حالی اســت که بانک های دولتی به هیچ عنوان 
حق ندارند اعالم کنند که ظرفیت آن ها برای پرداخت 
وام ودیعه مسکن تکمیل شده اســت. در حال حاضر 
از ســهمیه 10 هزار میلیارد تومان بخش کوچکی به 
مستاجران پرداخت شده است. مستاجران واجد شرایط 
دریافت تسهیالت ودیعه مسکن اکنون امکان انتخاب 
بانک را ندارند و تنها بانک ارائه  دهنده تسهیالت در اقدامی 
صد در صد غیرقانونی، خود به تایید صالحیت مستاجران 
می پردازد. ستاد ملی مقابله با کرونا و همچنین وزارت راه و 
شهرسازی به عنوان متولیان این حوزه باید هرچه سریع تر 
امکان اجرای قانون تسهیالت ودیعه مسکن را مهیا کرده 

و از ایجاد فشار مضاعف بر مستاجران جلوگیری کنند.
موضوع تقابل بانک ها با متقاضیان وام ودیعه مسکن برای 
پرداخت این تسهیالت موجی از اعتراضات را به دنبال 
داشته اســت. در چند هفته اخیر اعتراضات بسیاری از 
متقاضیان به ثبت رسیده که به رغم تکمیل تمام مدارک 
درخواستی، باز هم بانکها از پرداخت این تسهیالت سرباز 
می زنند و بهانه های جدیدی برای معطل نگه داشتن 
مردم رو می کنند. همچنین یکی از شرایط دریافت ودیعه 
مسکن این است که متقاضیان دریافت این تسهیالت باید 
متاهل یا سرپرست خانوار باشند. نرخ سود این وام 13 
درصد و مدت بازپرداخت آن برای تهرانی ها پنج ساله و 

برای سایر شهرها سه ساله است.
برنامه پرداخت تسهیالت کمک ودیعه مسکن که در دو 

سال اخیر توسط دولت دنبال می شود قرار بود مرهمی 
برای مستاجران باشد اما ظاهرا به یکی دیگر از دردهای 
آنها تبدیل شده است. سال گذشته عمده تسهیالت ودیعه 
در نیمه دوم سال و بعد از پیک جابه جایی اجاره نشین ها 
پرداخت شد. امسال هم این رویه ادامه پیدا کرده و حتی 
تعداد پرداخت ها تا کنون نسبت به سال گذشته کمتر 

شده است.
گزارشهای میدانی نشان می دهد عمده متقاضیان از عهده 
شرط و شروط بانکها در معرفی ضامن برنمی آیند. موانع 
چندگانه ای همچون معرفی دو ضامن رسمی، ایراد به 
زمان انعقاد اجاره نامه و بهانه اتمام سهمیه از سوی بانکها 
مهمترین موانعی است که مستاجران با آن روبه رو هستند. 
این در حالی است که به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی 
بانک های دولتی به هیچ عنوان حق ندارند اعالم کنند که 
ظرفیت آن ها برای پرداخت وام ودیعه مسکن تکمیل 
شده است؛ زیرا در حال حاضر از سهمیه 10 هزار میلیارد 

تومان بخش کوچکی پرداخت شده است.
حتی شنیده می شود برخی بانکها به متقاضیان می گویند 
ضامن رسمی شما باید 10 سال ســابقه داشته باشد و 
حداقل 5 سال از زمان رسیدن به دوران بازنشستگی او 
باقی مانده باشد.آنطور که معاون وزیر راه و شهرسازی 
آمار داده »360 هزار نفر از یک میلیون و 300 هزار نفری 

که برای دریافت تسهیالت ودیعه مسکن ثبت نام کرده 
و مدارک خود را بارگذاری کرده اند به سیســتم بانکی 
معرفی شده اند، ولی کمتر از 10 درصد از این افراد توانسته 
اند تسهیالت دریافت کنند. بنابراین آمار هم نشان دهنده 
آن است که بانک ها در پرداخت تسهیالت همکاری الزم 
را انجام نمی دهند«. با توجه به این آمار از کل متقاضیان 

فقط 2.7 درصد موفق به دریافت وام شده اند.
محمود محمــوددزاده از ارســال نامــه ای به معاونت 
اقتصادی رییــس جمهور و دبیر ســتاد ملــی کرونا 
درخصوص رســیدگی به مشــکالت بانکی پرداخت 
تسهیالت ودیعه مسکن خبر داده و ابراز امیدواری کرده 
با تدبیری که در این زمینه انجام می دهند هرچه سریعتر 
روند پرداخت تسهیالت افزایش یابد.محمودزاده پیش از 
این هم از مکاتبه با بانک مرکزی برای حذف شرط الزام 
برای معرفی ضامن رسمی سخن گفته بود؛ موضوعی 
که به نظر می رسد هنوز شــکل اجرایی به خود نگرفته 
است. البته شواهد نشان می دهد که بانکها در این زمینه 
سلیقه ای عمل می کنند و وحدت رویه ای وجود ندارد. بی 
نظمی، کندی پرداخت تسهیالت و سنگ اندازی پیش 
پای مستاجران در حالی ادامه دارد که بسیاری از اجاره 
نشینها عطای دریافت وام را به لقایش بخشیده اند. این 
در حالی است که بانک مرکزی بر اساس تصمیم ستاد 

ملی کرونا مهلت ثبت نام وام اجاره ســال 1400 را که 
قبل تا آخر شــهریورماه بود تا پایان آذرماه تمدید کرد. 
مهلت پرداخت تسهیالت نیز تا پایان بهمن ماه 1400 

خواهد بود.
یک کارشناس مسکن در رابطه با تاخیر در پرداخت وام 
ودیعه مکسن به متقاضیان واجد شرایط به "کسب و کار" 
گفت: در رابطه با اعطای تسهیالت به متقاضیان وام ودیعه 
مکسن از همان ابتدای پرداخت ها تاکید شد که این وام به 
دالیل بسیاری اثرگذاری چندانی بر وضعیت مستاجران 
نخواهد داشت. چراکه این مبالغ با توجه به اینکه تورم 
بخش مسکن بسار باال است جوابگوی نیاز مستاجران 
نیست و تنها به ترغیب مالکان برای افزایش نرخ اجاره 

بها منجر خواهد شد. 
فرهاد بیضایی اضافه کرد: بانکها نیز که همواره در برابر 
پرداخت وام های خرد مقاومت نشــان داده اند با وجود 
پرداخت تمام منابع تســهیالت برای این وامها، باز هم 
کارشکنی می کنند. مشکالت بسیاری در همین رابطه 
بوجود آمده اســت که انتخاب متقاضی از سوی بانک و 
کارشکنی برای تعیین شعبه دریافتی از نمونه های آن 
است. اینکه بانکی بخواهد با توجه به امتیاز مشتری خود 
با این موضوع برخورد کند صد درصد غیرقانونی است و 
وزارت راه و شهرسازی که متولی این امر است باید به این 

موضوع ورود کند.
بیضایی اظهار داشت: کارشناســان در سال گذشته و 
سال های قبل تر نیز به دولت هشدار دادند که بازار اجاره 
نیازمند ساختارمند شدن است یعنی از یک بازار رها شده 
و به عبارتی بی در و پیکر باید به یک بازار ساختارمند که 
امکان رگوالتوری دولت در وجود دارد، تبدیل شود ولی 
متاسفانه تا کنون سیاست گذاری خاص و قابل قبولی 

اتفاق نیفتاده است.
وی گفت: اینگونه است که در چنین مواقعی دولت کاسه 
چه کنم، چه کنم به دست می گیرد و در نهایت با چنین 
مصوباتی بازار اجاره را به هم می ریزد. فشار مضاعف تری 
را هم برای امسال و سال های بعد با انتظاری که از افزایش 

قیمت ایجاد شده روی مستاجران به جا می گذارد.

پرداخت وام ودیعه به كمتر از 3 درصد مستاجران

مقامت بانک ها در پرداخت وام ودیعه 
كارشکنی در تعیین شعبه بانکی در روند ثبت نام 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

معــاون توســعه صنایــع تبدیلی و کســب و 
 کارهای کشــاورزی وزارت جهاد کشاورزی در 
مدیرهــا  هیــات  رئیــس  بــه  ای   نامــه 
اتحادیــه کشــوری فروشــگاه های زنجیره ای 
 قیمــت جدید ســه فــرآورده لبنــی را اعالم 

کرد.
امید گیالنپــور، معاون توســعه صنایع تبدیلی 
و کســب و کارهــای کشــاورزی وزارت جهاد 
کشــاورزی در نامه ای به رئیــس هیأت مدیرها 
اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای قیمت 
جدید سه فرآورده لبنی را اعالم کرد. در متن این 

نامه آمده است؛

عطف به نامه شــماره 12881 – 1400 مورخ 
14/7/1400 دبیــر محتــرم انجمــن صنایع 
فرآورده های لبنی ایــران و با عنایت به مصوبات 
جلســه روز دوشــنبه 12/7/1400 در دفتــر 
معاونت برنامه ریــزی و امور اقتصــادی وزارت 
متبوع با حضور نمایندگان محترم فروشگاه های 
زنجیره ای و انجمن صنایع لبنی و تصمیم متخذه 
در تخفیف 10 درصدی قیمت مصرف کننده سه 
قلم کاالی لبنی، مقتضی اســت دستور فرمائید 
از روز شنبه 17/07/1400 برای سه قلم کاالی 
مندرج در جدول زیر قیمت های جدید عملیاتی 

گردد.

سرپرست معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی 
گفت: از روز 17 مهر به طور گسترده تخم مرغ در 
سطح مراکز عرضه سراسر کشور با قیمت شانه ای 
حدود 42500 تومان عرضه می شــود. حســین 
دماوندی نژاد اظهار داشت: تولید ماهانه تخم مرغ 
در کشــور به حدود 100 هزار تن رسیده که این 
میزان از مصرف کشور کمی بیشتر است و به این 
ترتیب هیچ مشکلی در تامین تخم مرغ مورد نیاز 

کشور و حتی افزایش ذخایر وجود ندارد.
سرپرست معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی 
ادامه داد: اتحادیه سراســری مرغ تخم گذار هم 
توافقاتی برای واردات تخم مرغ از کشــور ترکیه 
داشــته که این واردات هم در حال انجام اســت.

دماوندی نژاد تاکیــد کرد: با توجه بــه واردات و 
مازاد تولید پیــش بینی های الزم بــرای تامین 
افزایش تقاضای تخم مــرغ هم صورت گرفته و به 
این ترتیب مشــکلی هم در تامین مازاد تقاضای 

شش ماهه دوم سال وجود ندارد. وی افزود: تمام 
تالشمان این است که با حفظ تعادل بازار تخم مرغ 
آرامش به این بازار باز گردد.دماوندی نژاد با اشاره 
به اقدامات صورت گرفته بــرای تامین نهاده های 
دامی مورد نیاز واحد های تولید مرغ گوشــتی و 
تخم گذار و همچنین دامداران خاطر نشان کرد: 
با توجه به تالش های صورت گرفتــه و تامین ارز 
مورد نیاز توســط بانک مرکزی نیاز مرغداران به 
 نهاده برای ماه جاری و آینده به طور کامل تامین 

شده است.
وی افزود: بــرای جبران کاســتی ها این نهاده ها 
به سرعت در حال رســیدن به گمرک و ترخیص 
هستند و در کوتاهترین زمان در اختیار واحد های 
تولیدی قرار می گیرند. دماوندی نژاد تصریح کرد: 
با تمهیدات صــورت گرفته این تامیــن نهاده در 
ماه های پس از آبان نیز به مقدار مورد نیاز تامین و 

در اختیار دامداران و مرغداران قرار میگیرند.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: با امضای 
شیوه نامه میان کشــور های مبداء و مقصد دام 
زنده با ایران و انجام ترانزیت میان این کشــور ها 
قاچاق دام در کشــور از بین رفته اســت.رئیس 
سازمان دامپزشــکی کشــورگفت: کشور های 
جنوب خلیج فارس ســاالنه حــدود 8 میلیون 
راس دام زنده ســبک نیاز دارند و چون اختالف 
قیمت بسیار سنگین بود عده ای دام زنده ایرانی 
 را به روش های مختلف به این کشــور ها قاچاق 

می کردند. 
وی گفت: با هماهنگی ســتاد مبــارزه با قاچاق 
کاال و ارز ایــن موضــوع پیگیری شــد و چون 
کشــور های قطر، کویت، عــراق و امارات تمایل 
بــه واردات دام زنده داشــتند و از ســوی دیگر 
کشور های ترکیه، ارمنستان و گرجستان تمایل 
به صادرات داشــتند بین ایران و این کشــور ها 
شــیوه نامه چند جانبه ای مبادله شــد تا ایران 
 ترانزیت دام از کشــور های مبداء بــه مقصد را 

انجام دهد.
ماکنعلی تصریح کرد: هم اکنون در قالب آن شیوه 
نامه ها، دام زنده از ترکیه، ارمنستان و گرجستان 
به ایران می آید و از طریق ایران به همه بازار های 
هدف می رود و همین موضوع باعث شده همه نیاز 
دام زنده کشــور های عربی از ایران تامین شود و 
هیچ ترجیح و تمایلی برای خرید دام زنده قاچاق 
در کشــور های عربی وجود نداشته باشد چرا که 
قاچاق دام زنده هزینه و ریسک باالیی دارد.وی 
گفت: در حال حاضر به صورت روزانه بیش از هزار 
راس گوسفند و 200 راس گوساله از مسیر ایران 

ترانزیت می شود.
رئیس ســازمان دامپزشکی کشــور گفت: هیچ 
گزارشــی در سیســتم رصد و پایش ســازمان 
دامپزشــکی کشــور مبنی تلفات دام به دلیل 

مصــرف ســبوس کپــک زده اکراینــی ثبت 
 نشــده و اخبار منتشر شــده درباره این موضوع

بی اساس است.
وی افــزود: به همه نهاده های وارداتی ســازمان 
دامپزشکی، سازمان ملی اســتاندارد و سازمان 
حفــظ نباتــات نظــارت دارند و بررســی های 
الزم بــرای ورودشــان را انجــام می دهنــد 
و کل محموله هایی که وارد کشــور می شــوند 
دارای شــرایط انطباق هســتند.وی گفت: اگر 
محموله ای شرایط انطباق نداشته باشد به هیچ 
عنوان وارد کشور نمی شــود و بحث مطرح شده 
 دربــاره واردات خوراک دام اکراینی بی اســاس 

است.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به این 
که حداکثر زمان نمونه بــرداری، انجام آزمایش 
و اعالم نتیجه توســط ســازمان دامپزشــکی 
یک هفته اســت افــزود: هیچ محمولــه ای به 
دلیل رســیدگی نکردن ســازمان دامپزشکی 
کشــوری در گمرکات دپو نشده و هیچ گزارشی 
 در ایــن خصوص بــه ســازمان دامپزشــکی 

نرسیده است.
وی افــزود: محموله هایــی کــه وارد گمــرک 
می شوند ابتدا باید براســاس مقررات به گمرک 
اظهار شوند و ممکن اســت عده ای بیاورند، اما 
 به دلیــل ناقص بــودن اســناد مرحلــه اظهار 

انجام نشود.
وی گفت: پس از اظهار بالفاصله گمرک به سازمان 
دامپزشــکی برای انجام مراحــل دیگر گزارش 
می دهد و این سازمان نیز ظرف یک هفته فرایند 
محموله را به انجام می رساند و هیچ مشکلی در 
رابطه با ترخیص محصــوالت مختلف از جمله 
نهاده دامی از طرف ســازمان دامپزشکی کشور 

وجود ندارد.

رئیس انجمن شیرخشک صنعتی گفت: دامدارانی که 
شیرهایشان را به شرکت های تولیدکننده شیرخشک 
فروخته اند، به دنبال دریافت وجه محصوالتشــان 
هستند ولی صادر نشدن شیرخشک های تولید شده، 
امکان این پرداخت وجه را برای شــرکت ها دشــوار 

کرده است.
سیاوش ســلیمی در گفت وگو با ایســنا، در پاسخ 
به این ســوال که آیا حذف مابه التفــاوت صادراتی 
16 هزارتومانی شــیر خشــک به گمرکات اعالم و 
صادرکنندگان موفق بــه صادرات آن شــده اند یا 
خیر، گفت: علی رغم موافقــت وزرات جهاد با حذف 
این مابه التفاوت ولی تاکنون بــه دلیل اختالفات و 
ناهماهنگی های ایجاد شده بین سیستم های اداری 
وزارت جهاد، صمت و گمرک این موضوع ابالغ نشده 
و صادراتی صورت نگرفته است.وی ادامه داد: وعده 
داده شــده که مشکالت برطرف شــود و امیدواریم 
هرچه سریعتر صادرات با قیمت های مشخص شده 

انجام شود.
رئیس انجمن شیرخشــک صنعتــی تصریح کرد: 
اسفندماه سال گذشــته برای صادرات هر کیلوگرم 

شیرخشــک مابه التفاوت صادراتی 16 هزار تومانی 
تعیین شــد. اما دو ماه قبل قیمت هر کیلو شیرخام 
1900 تومان افزایش یافت و با توجه به ضریب تبدیل 
12.5کیلوگرمی شیر به شیرخشک و خامه، حدود  25 
هزار تومان فقط به ماده اولیه شیرخشک اضافه شد. 
این افزایش قیمت شیرخشک در کنار افزایش قیمت 
سایر هزینه های تولید قیمت تمام شده شیرخشک را 

باال برده است.
وی اضافه کرد: مابه التفاوت صادراتی 16 هزار تومانی 
بر اساس قیمت شــیرخام 4500 تومانی آن زمان 
تعیین شد، ولی حاال که قیمت شیر به 6400 تومان 
رسیده طبیعتا این عدد قابل پرداخت نیست.  سلیمی 
همچنین گفت: از آن طرف دامدارانی که شیرهایشان 
را به شرکت های تولیدکننده شیرخشک فروخته اند، 
به دنبال دریافت وجه محصوالتشــان هستند ولی 
صادر نشدن شیرخشک های تولید شده امکان این 
پرداخت وجه را برای شــرکت ها دشوار کرده است و 
اگر این موضوع حل نشود، قطعا مشکالت بسیاری 
برای دامداران و واحدهای تولید شیرخشــک ایجاد 

خواهد کرد.

عرضه گسترده تخم مرغ شانه ای ۴۲۵۰۰ تومان 

قاچاق دام به کشورهای عربی وجود ندارد

شیر نایلونی ۷400 تومان؛ پنیر 20 هزار تومان

قیمت جدید ٣ فرآورده لبنی ابالغ شد

صادرنشدن شیرخشک پرداخت وجه به دامداران را دشوار کرد
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روند افزایشی قیمت بیت کوین ادامه دارد
ارزهای دیجيتال در مدار صعود

قیمت انواع ارز های شــاخص دیجیتالی در روند معامــات در بازار های 
تجارت دیجیتال بین المللی تغییراتــی را تجربه کرد.، قیمت بیت کوین و 
سایر ارز های دیجیتال در هفته گذشته افزایش یافت و ۵۰۰ میلیارد دالر به 

ارزش بازار رمزنگاری شده در چند روز اخیر اضافه شد.
قیمت بیت کوین در طول هفته گذشته حدود ۱۰ هزار دالر افزایش یافته 
است و ارزش بیت کوین به ۵۶ هزار دالر رسیده است، سطحی که از زمان 
فروش بیت کوین در ماه مه تاکنون مشاهده نشده است.بیت کوین با نماد 
اختصاری BTC یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با 
ارزش بازار حدود ۱.۰2۶ تریلیون دالر، در رتبه ۱ بازار قرار داشته و سهم 

42.9۵ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد.
اتریوم با نماد اختصاری ETH یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال 
اســت که با ارزش بازار حدود 42۱.2 میلیارد دالر، در رتبــه 2 بازار قرار 
داشته و سهم ۱7.۶۱ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد.کاردانو با نماد 
اختصاری ADA یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که 
با ارزش بازار حدود 7۱.9۱ میلیارد دالر، در رتبه ۳ بازار قرار داشته و سهم 

۳.۰۱ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد.

فــروش غيرقانونی جنگل های آمــازون از طریق 
فيس بوک

عده ای کاهبردار از امکانات فیس بوک برای فروش جنگل های مشــهور 
آمازون اســتفاده کرده اند. این در حالی اســت که چنیــن اقدامی کامًا 
غیرقانونی است.فروش زمین های جنگل های آمازون که در شرایط فعلی نیز 
در معرض نابودی است، محیط زیست و زندگی میلیون ها نفر را در سراسر 
جهان تهدید می کند و کاهبرداران برای فریب مردم و کسب سود به انتشار 

آگهی های تبلیغاتی غیرقانونی در فیس بوک متوسل شده اند.
به دنبال گســترش این پدیده در فیس بوک و اعتراض به آن، این شــبکه 
اجتماعی روز جمعه اعام کرد سیاست های تجاری خود را تغییر می دهد 
تا فروش زمین های محافظت شده در فیس بوک و پلتفرم های اینستاگرام 
و واتس اپ به طور صریح ممنوع شود.بررســی ها نشــان می دهد قطعات 
وسیعی از جنگل های آمازون از طریق فیس بوک برای فروش عرضه شده و 
این قطعات عمدتاً فاقد سند مالکیت بوده و جنگل زدایی ناشی از گسترش 

صنعت گاوداری در برزیل به رشد این پدیده کمک کرده است.
نکته جالب اینکه فیس بوک در ابتدا نمی خواســت به طور مستقل فروش 
غیرقانونی زمین های جنگل های آمازون را متوقف کند، ولی چند ماه بعد از 
افشای این ماجرا در رسانه ها، فیس بوک موضع سخت تری گرفته و مدعی 
شده نه تنها جلوی فروش زمین های آمازون را خواهد گرفت، بلکه فهرستی 
از زمین های حفاظت شده را برای شناسایی موارد نقض سیاست های خود 

در این زمینه تهیه کرده است.

سهم ۴ درصدی فعاالن اقتصاد دیجیتال از تسهیالت
210 ميليارد تومان تسهيالت به شركت های نوپا 

اختصاص یافت
طبق گزارش عملکردی معاونت سیاستگذاری و توسعه اقتصاد دیجیتال 
سازمان فناوری اطاعات، بیش از 2۱۰ میلیارد تومان تسهیات از محل 
ســامانه نوآفرین به شــرکت های نوپا اختصاص یافته است.سامانه ایران 
نوآفرین بر اساس مصوبه هیأت وزیران در خردادماه سال 9۸ در حمایت از 
شرکت های نوپا به عنوان درگاه واحد ارائه خدمات به زیست بوم نوآفرینی 
کشور توسط سازمان فناوری اطاعات ایران و با همکاری معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و صندوق 

نوآوری و شکوفایی طراحی و پیاده سازی شده است.
چشم انداز ایجاد این سامانه، تبدیل شدن به پنجره واحد ارائه خدمات به 
حوزه نوآفرینی در کشــور و ایجاد پایگاه داده یکپارچه و جامع، برای درج 
و نگهداری و تحلیل اطاعات در جهت سیاستگذاری های صحیح و کان 
کشور اســت.از جمله اهداف این طرح نیز می توان به حمایت از کسب و 
کارهای نوپا، هموار کردن مسیر توسعه و رشد اکوسیستم نوآفرینی، توانایی 
ارزیابی دقیق شرکت های نوپا در کشور، شناسایی جامعه آماری دقیق از 
اکوسیســتم نوآفرینی، ایجاد امنیت روانی و اقتصادی برای این شرکت ها 

اشاره کرد.
معاونت سیاستگذاری و توسعه اقتصاد دیجیتال سازمان فناوری اطاعات 
ایران به تازگی در گزارشــی عملکــردی، آخرین وضعیت این ســامانه و 
داده های ثبت شده در آن را به اشتراک گذاشــته شده است. این گزارش 
مربوط به وضعیت تخصیص وام وجوه اداره شده از دی ماه ۱۳9۸ تا شهریور 
۱4۰۰ است. عملکرد سامانه نوآفرین در تسهیات پرداختی به شرکت ها و 
تیم های نوپای حوزه فناوری اطاعات و ارتباطات کشور از محل کمیته وام 
وجوه اداره شده وزارت ارتباطات نشان می دهد که در بازه زمانی دی ماه 9۸ 
تا شهریور ۱4۰۰ تاکنون ۱77۶ درخواست به سامانه نوآفرین ارسال شده 
است و مبلغ 2۱۰ میلیارد تومان تسهیات به ۳4۱ شرکت متقاضی از محل 
دبیرخانه تسهیات وجوه اداره شده وزارت ارتباطات، اختصاص یافته است.

وجوه تخصیص یافته به تیم ها و شــرکت های نوپا در بازی های موبایلی، 
اپلیکیشن، صندوق های جســورانه، طرح های ویژه ملی، عرضه کنندگان 
پلتفرم، کسب و کارهای نوپا و غیرنوپا، پلتفرم ها، شتاب دهنده ها، وام کرونا، 
صندوق کارآفرینی، بوم واره، اقتصاد دیجیتال، محتوای دیجیتال، اصناف و 

سرمایه در گردش، دسته بندی شده است.
در همین حال دبیرخانه وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات در همکاری 
با صندوق نوآوری و شکوفایی، در حمایت از پروژه هایی مانند تولید مودم، 
تولید گوشــی تلفن همراه، پروژه POTN ، تجهیزات اکتیو دیتاسنتر، 
تولید محتوا، پروژه ابر ایران، تجهیزات انتقــال 4۰۰ گیگ و 2۳ مورد وام 
کرونا مشارکت داشته اســت.همچنین در قرارداد عاملیت با یک صندوق 
کارآفرینی، 7۵ مورد تســهیات به رقم 22 میلیارد و ۳۰۸ میلیون تومان 

پرداخت شده است.
در راستای حرکت به ســمت حمایت های هوشــمند و هدفمند، کمیته 
تسهیات وجوه اداره شــده ســازمان فناوری اطاعات ایران، مبلغ ۱9 
میلیارد و ۵74 میلیون تومان در قالب طرح بوم واره پرداخت کرده است.در 
همین حال طی این مدت مبلغ ۱7 میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان وام کرونا 
به حوزه هایی مانند خدمات گردشگری و تور بلیط، پلتفرم های غذا و ارائه 

خدمت در محل و تولیدکنندگان نرم افزار تخصیص یافته است.
بررسی ها نشان می دهد که بیشترین ســهم گروه های مختلف از دریافت 
این تســهیات مربوط به طرح های ویژه ملی اســت و سهم شرکت های 
مرتبط با اقتصاد دیجیتال از این تســهیات 4 درصد و سهم حمایت های 
هوشمند و هدفمند 9 درصد اســت.در بازه زمانی دی ماه 9۸ تا شهریور 
۱4۰۰ بیشترین تسهیات پرداخت شده مربوط به فروردین ۱4۰۰ بوده و 
 میانگین پرداخت وام تأیید شده نیز ماهانه ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان

 اعام شده است.

اخبار

خودروی برقی با برد ۳۵۰ مایل با یک شارژ
طبق اطالعاتی جدید خودروی برقی جدید مرسدس بنز با یک بار شارژ می تواند ۳۵۰ مایل طی کند.خودروی برقی EQS مرسدس بنز مملو از ویژگی های فناورانه و لوکس است. اکنون مشخص شده خودروی مذکور 
از لحاظ برد با چند خودروی گرانقیمت دیگر رقابت دارد.تخمین های رسمی آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا )EPA( نشان می دهد نسخه ای از این خودرو با چرخ های عقب متحرک می تواند با یک بار شارژ مسافت 

۳۵۰ مایل را طی کند. خریداران نسخه ۴ چرخ متحرک این خودرو با یک بار شارژ باتری می توانند مسافت ۳۴۰ مایل را طی کنند.چنین بردی تقریباً با قابلیت خودروی »مدل اس پلید« تسال برابر است. به گفته سازمان 
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شــقاقی اقتصاددان با بیان 
اینکــه در زمــان افزایش 
تورم و رشد فاصله طبقاتی، 
کارکرد ۳ نظام بــاز توزیع 
ثروت می تواند، این فاصله 
طبقاتی را تعدیل کند، اضافه کرد: در زمانی که رشد 
اقتصادی منفی بوده و از طرف دیگر با تورم باالی 4۰ 
درصد روبه رو هستیم، سه نظام باز توزیع ثروت وجود 
دارد که می تواند این تورم را از سمت طبقه متوسط و 
فقیر جامعه به سوی قسمت ثروتمند جامعه هل دهد 
و مانع افزایش شکاف طبقاتی شود، در واقع با انجام 
این کار فشــار تورمی بر روی اکثریت جامعه تعدیل 
می شود و به نوعی تنظیم کننده است، اما متاسفانه 

در کشور ما این ۳ نظام کارکرد های متفاوتی دارند.
بر اســاس آماری که طی چند وقت گذشته رئیس 
کمیته امداد ارائه داده، به طور متوسط در دوره زمانی 
۱۳۸۰ تا ۱۳9۸ حدود ۳۳ درصد از جمعیت کشور 
زیر خط فقر چند بعدی قــرار گرفته اند و خط فقر از 
9۵۰ هزار تومان در سال ۱۳9۰ به ۱۰ میلیون تومان 

در سال ۱۳99رسیده است.
به گزارش فرارو، بر اساس آماری که مرتضی بختیاری 
ارائه داده، نتایج به دست آمده در مطالعه حوزه فقر از 
سال ۸۰ تا 9۸ نشان می دهد هزینه خانوار در طول 
این ۱۸ سال 22 برابر شده اســت. در این دوره نرخ 
تورم به عنوان عامل فزاینده فقر و کاهش قدرت خرید 
تا سال ۱۳9۸ به 4۱ درصد رسیده است. همچنین 
سرعت متوسط سالیانه خط فقر مطلق در کل کشور 
برابر با 2۰ درصد بوده است و مقدار این شاخص در 

طول دوره مورد بررسی بیش از 27 برابر شده است.
این در حالی اســت که فقر در روســتا ها گسترش 
بیشتری داشته، در راســتا به طور متوسط در طول 
دوره زمانی مورد بررسی بیش از ۳۰ درصد مردم در 
مناطق روســتایی در فقر به سر می برند در حالی که 
این نسبت در مناطق شهری برابر با رقم ۱۵.۵ درصد 
و در کل کشور برابر با ۱۶ درصد است. وحید شقاقی 
شهری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه 
طی دهه 9۰ شکاف طبقاتی در جامعه ایران با افزایش 

بسیار قابل ماحظه روبرو بوده است، گفت: ساده ترین 
شاخص که نشان دهنده افزایش شکاف طبقاتی است، 
ضریب جینی به شــمار می رود، این ضریب در اوائل 
دهه 9۰، ۳۶ بود، اما در پایان ســال گذشته ضریب 
جینی به 4۱ افزایش یافته، بنابراین مشاهده می کنیم 
که با افزایش ضریب جینی فاصله طبقاتی نیز با رشد 

بسیار زیادی روبرو شده است.
وی با اشاره به اینکه طبقه متوسط در دهه 9۰ بسیار 
نحیف شده، اظهار داشــت: طبقه متوسط روز به روز 
در حال کوچک شدن اســت که این موضوع عواقب 
بسیار جبران ناپذیری دارد، زیرا طبقه متوسط است 
که می تواند اقتصاد کشور را به حرکت درآورد و هرچه 
این طبقه فربه تر باشــد، آن کشــور از جامعه پویا و 
زنده تری برخوردار اســت، اما در سال ها ی گذشته 
با کوچکتر شدن طبقه متوسط، طبقه فقیر و ضعیف 

جامعه روز به روز بزرگتر شده است.
شــقاقی افزود: ادامه این وضعیت، مشکات موجود 
در کشــور را افزایش می دهد و فقیرتر شدن جامعه 
در ایران را روز به روز به صورت فزاینده تری با افزایش 
مواجه خواهد کرد، در این رابطه تمامی آمار و ارقام 
اقتصادی نیز خود گویای این موضوع است، بنابراین 
باید برای پر کردن شــکاف طبقاتی ایجاد شــده در 
دهه های گذشته، فکر عاجلی شود، در غیر این صورت 
این شــکاف طبقاتی و افزایش آن می تواند در آینده 
مشکات بسیار زیادی را از لحاظ اجتماعی به وجود 
بیاورد که این موضوع نیز تبعات خاص خود را در پی 

خواهد داشت.
این اقتصاددان با بیان اینکه در زمان افزایش تورم و 
رشد فاصله طبقاتی، کارکرد ۳ نظام باز توزیع ثروت 
می تواند، این فاصله طبقاتــی را تعدیل کند، اضافه 
کرد: در زمانی که رشد اقتصادی منفی بوده و از طرف 
دیگر با تورم باالی 4۰ درصد روبه رو هستیم، سه نظام 
باز توزیع ثروت وجود دارد که می تواند این تورم را از 
سمت طبقه متوسط و فقیر جامعه به قسمت ثروتمند 
جامعه هل دهد و مانع افزایش شکاف طبقاتی شود، 
در واقع با انجام این کار فشار تورمی بر روی اکثریت 
جامعه تعدیل می شود و به نوعی تنظیم کننده است، 
اما متاســفانه در کشــور ما این ۳ نظام کارکرد های 

متفاوتی دارند.
وی با تاکید بر اینکــه نظام بانکی بــه عنوان اولین 

نظام در این رابطه به نفع ثروتمنــدان کار می کند، 
ادامه داد: با توجه به اینکــه نرخ بهره واقعی در ایران 
در سال گذشــته منفی 22 درصد بوده، بسیاری از 
افراد ذی نفــوذ و ثروتمند جامعه که به تســهیات 
بانکی دسترســی دارند و با توجه به اینکه وسائق و 
تضامین الزم را نیز برای این کار ارائه می دهند، بعد 
از اخذ وام های کان در همان ابتدا حداقل از سود 22 

درصدی بهره مند می شوند.
شقاقی خاطرنشان کرد: بسیاری از تسهیات بانکی 
عمًا به بخش کوچکی از جامعه داده می شود، یکی 
از کارکرد های نظام بانکی باز توزیع ثروت اســت که 
می تواند شکاف طبقاتی را تعدیل کند، اما عمًا این 
موضوع در ایران کارکرد ندارد و برعکس بر شــکاف 
طبقاتی و افزایش فاصله آن می افزاید، در مورد دومین 
نظام باز توزیع یعنی نظام یارانه ای نیز دقیقا همین 
موضوع صدق می کند، با توجه به اینکه در کشورمان 
یارانه انرژی توزیع می شــود، افراد ثروتمند به دلیل 
دارایی های بیشــتری که دارند طبعا یارانه بیشتری 
نیز مصرف می کنند.این کارشناس مسائل اقتصادی 
تصریح کرد: ازسویی افراد دارا و غنی با یارانه دولتی 
کاال و خدمات تولید می کنند، اما آن ها را با نرخ ارز آزاد 
به عموم مردم عرضه می کنند یا اینکه به دلیل مصرف 
بیشــتر یارانه های دولتی، از این رانت بهره بیشتری 
می برند، بنابراین نظام یارانه ای نیز که در ابتدا برای 
بازتوزیع ثروت و ایجاد عدالت یارانه ای ایجاد شد، از 

کارکرد اصلی خود منحرف شد، به طوری که شاهد 
هستیم که ثروتمندان باز هم از این نظام یارانه ای در 

جهت منافع خود استفاده می کنند.
شقاقی ســومین نظام در این زمینه را نظام مالیاتی 
برشــمرد و تصریح کرد: در مورد مالیات نیز ما با این 
مشکل روبرو هســتیم، اصوالً مالیات در کشور های 
دیگر برای این اســت که ثروت به صــورت عادالنه 
توزیع شــود و هر که درآمد بیشــتری دارد مالیات 
بیشــتری نیز بپردازد، اما به دلیل اینکه ما در کشور 
بسیاری از پایه های مالیاتی از جمله مالیات بر ثروت، 
مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد، 
مالیات تصاعدی در مصرف کاال های لوکس، مالیات 
تصاعدی در مورد افزایش مصــرف انرژی را نداریم، 
در عمل نمی توانیم از مالیات ستانی برای باز توزیع 
ثروت نهایت استفاده را ببریم.وی افزود: در کشور های 
دیگر از مالیات برای ایجاد عدالت اقتصادی استفاده 
می کنند، اما متاسفانه در کشــور ما مالیات به هیچ 
عنوان چنین کارکردی ندارد، برای کم کردن فاصله 
طبقاتی در ایران باید این ســه نظام باز توزیع مورد 
جراحی عمیق قرار گیــرد، بنابراین تا زمانی که این 
وضعیت باز توزیع ثروت در سه نظام یارانه ای، مالیاتی 
و بانکی وجود داشته باشد، شــکاف طبقاتی روز به 
روز افزایش پیدا می کنــد و اقلیت ثروتمند از منافع 
بیشتری منتفع می شوند و اکثریت جامعه نیز هر روز 

فقیرتر می شوند.

افزایش شکاف طبقاتی؛

اقتصاد ایران در خدمت ثروتمندان
چرا ایرانيان روز به روز فقيرتر می شوند؟

News kasbokar@gmail.com

چین رمز ارزها را به پیش نویس فهرستی از صنایع 
اضافه کرده است که سرمایه گذاری در آنها محدود 
یا ممنوع خواهد شــد. در عین حال تعداد صنایع 

موجود در این فهرست کاهش یافته است.
فهرست صنایع منفی دولت چین، صنایعی را در 
بر می گیرد که توسط دولت چین و برای سرمایه 
گذاران خارجــی ممنوع بوده یا بــا محدودیت و 
ممنوعیت مواجه می شــوند.رگوالتورهای چین 

امسال تجارت رمز ارز و اســتخراج آن را ممنوع 
کردند و بانــک مرکزی چین نیز وعــده داد که با 
فعالیت هــای غیرقانونی در ایــن زمینه برخورد 
می کند. این موضع گیری باعث شده تا صرافی های 

رمز ارز روابط خود را با کاربران چینی قطع کنند.
چین همچنین کسب و کارهای فعال در این زمینه 
را به آلوده کردن جامعه متهم کرده و از برخورد با 
آنها خبر داده اســت. دولت این کشور از کاربران 

تلفن همراه خواسته تا انتشــار شایعات، استفاده 
از عناوین پرشور و انتشــار مطالبی در مورد رمز 
ارزها که ارزش های اصلی سوسیالیســم را نقض 
می کند، متوقف کنند. از این پس سرمایه گذاری 
غیردولتی در این بخش نیز ممنــوع خواهد بود.

تعداد صنایع ممنوعه چین در ســال 2۰2۰ برابر 
 با ۱2۳ مورد بود که در سال 2۰2۱ به ۱۱7 مورد

 کاهش یافته است.

مدیرعامــل منطقه ویــژه اقتصــادی و فرودگاه 
بین المللــی پیام با اشــاره به اســتقرار ۱۶ واحد 
دانش بنیــان و فناوری هــای نویــن در ایــن 
منطقــه گفت: بــا هدف اســتقرار بیشــتر این 
شــرکت ها مشــوق هایی از جملــه 2۵ درصــد 
 تخفیــف در اجــاره بهــا بــه ایــن شــرکت ها

 اعطا می شود.
به گزارش مرکــز روابط عمومی و اطاع رســانی 
وزارت ارتباطات و فناوری اطاعــات، نادر ثناگو 
مطلق مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه 
بین المللــی پیام اظهــار کرد: هــم اکنون بیش 
27۰ واحد تولیــدی و صنعتی در پیام مســتقر 
هســتند که از این تعداد ۱۰۰ واحــد فعال و ۱۶ 

واحد دارای گواهی دانش بنیان اســت.وی افزود: 
در کنار توســعه زیر ســاخت ها به عنوان یکی از 
برنامه های مهم در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه 
بین المللی پیام با هدف استقرار بیشتر شرکت ها 
در این منطقه، مشــوق هایی از جمله حداکثر 2۵ 
 درصد تخفیف به شــرکت های دانش بنیان قابل

 ارائه است.
ثناگو مطلق ادامه داد: در کنار توافقاتی با بانک ها با 
هدف ایجاد شغل و ارائه تسهیات از سوی آنها به 
فعاالن اقتصادی، به دنبال این هستیم تا فضایی را 
در پیام ایجاد تا در سایه تعامل ارتباطات صنعت 
با دانشــگاه از فعالیت هر چه بیشتر شرکت های 
دانش بنیان و اســتارتاپ های حــوزه ارتباطات 

حمایت کنیم.
وی با بیان اینکه با استقرار این شرکت های دانش 
بنیان زمینه اشتغال قریب به ۱۵۰ نفر به صورت 
مستقیم فراهم شده اظهار کرد: مرکز داده، تولید 
تجهیــزات الکترونیک و سیســتم های کنترل، 
اتوماســیون و مانیتورینگ، ابزار دقیــق، تولید 
دســتگاه ســونوگرافی و اکوکاردیوگرافی، تولید 
تجهیزات نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی و تولید 
کاتالیزورهای صنایع نفت و گاز و پتروشــیمی از 
جمله محصوالتی است که توسط این شرکت های 
دانش بنیان مســتقر در پیام تولید و به بازار ارائه 

می شود.
وی با اشــاره بــه ارزش ســرمایه گذاری بالغ بر 

یک هــزار و 2۰۰ میلیارد ریالی این شــرکت ها 
در منطقه ویژه اقتصادی و فــرودگاه بین المللی 
پیام افــزود: این آمادگی در منطقــه برای جذب 
و اســتقرار بیشــتر ســرمایه گذاران در بخــش 
 شــرکت های دانش بنیــان و فناوری های نوین

 وجود دارد.
مدیرعامــل منطقه ویــژه اقتصــادی و فرودگاه 
بین المللی پیام در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشــاره به راه اندازی فاز چهــار در این منطقه با 
اولویت شرکت های دانش بنیان در بخش آی.تی 
و آی.ســی.تی تصریح کرد: به همین منظور بالغ 
بر 2۰ هکتار برای اســتقرار این شرکت ها در نظر 

گرفته شده است.

وزیر ارتباطــات و فناوری اطاعــات در دیدار با 
همتــای آذربایجانــی و ترکیه ای خــود بر لزوم 
همکاری های دو جانبــه و چند جانبه در فناوری 
اطاعات تاکید کرد.دوازدهمین نشست شورای 
ارتباطات و فناوری های اطاعات اجاس ارتباطات 
و حمل و نقل کشورهای در حال توسعه با حضور 
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات 
کشــورمان و وزرای ارتباطات، زیرساخت و حمل 
و نقل ۱2 کشور در حال توسعه و نمایندگان ۵۵ 

کشور، در استانبول ترکیه برگزار شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات کشــورمان به 
عنوان یکی از سخنرانان اصلی صحن علنی نشست، 
با تشریح پیشــرفت ها و توانمندی های جمهوری 
اســامی ایران در زمینه ارتباطات و فناوری های 
اطاعاتی، بر لزوم بهره گیری حداکثری از فناوری 
اطاعات برای بهبود کیفیت بشر و نیز لزوم برنامه 
ریزی برای توســعه پلتفرم های منطقه ای تاکید 
کرد.دیدارهــای دو جانبــه بــا وزاری ارتباطات 
کشورهای مختلف به ویژه کشورهای همسایه از 
دیگر فعالیت های  زارع پور در حاشیه این اجاس 
بود. در این راستا  وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات 
جمهوری اســامی ایران  روز جمعه با عادل کارا 

اســماعیل اوغلو وزیر ارتباطات و زیرساخت های 
ترکیه دیدار کرد.زارع پور در این دیدار با اشاره به 
توانمندی های کشورمان در حوزه ساخت ماهواره 
و ماهواره بر، پیشــنهاد کرد همکاری دو کشــور 
در حوزه زیرســاخت، تزانزیت مرز به مرز، ایجاد 
مراکز مشترک داده مرزی و افزایش همکاری بین 
اپراتورهای ایران و ترکیه انجام شود.وزیر ارتباطات 
کشور با اشــاره به لزوم تعامل نخبگان دو کشور 
خصوصا در زمینه مسایل فضایی خواستار همکاری 
های دو کشور در سازمان ها و نهادهای بین المللی 
و حمایت مقابل دو کشور همسایه از یکدیگر در این 
سازمان ها شد و خواستار حمایت ترکیه از نامزدی 
ایران در شورای آی تی یو شد.کارا اسماعیل اوغلو 
نیز در این دیدار با قدردانی از حضور وزیر ارتباطات 
و فناوری جمهوری اســامی ایران در استانبول 
با تاکید بر اینکه جهان به ســرعت در حال تغییر 
است و ای سی تی دارای ظرفیت های باالیی برای 
همکاری است آمادگی کشورش برای همکاری در 

این زمینه با کشورهای دوست و همسایه را اعام 
کرد.وی با تاکید بر خرسندی کشورش از همکاری 
با ایران در زمینه مراکز داده به فعالیت های شرکت 
های ترک در زمینه فناوری اطاعات اشاره کرد و از 
همکاری با ایران در این زمینه ابراز خرسندی کرد.

دیدار با رشاد نبی اف وزیر ارتباطات و حمل ونقل 
جمهوری آذربایجان از دیگر برنامه های کاری زارع 

پور در ترکیه بود.
در این دیدار دو طرف ضمن بررســی زمینه های 
همکاری مشترک توافق کردند در حوزه تعامات 
بین المللی همکاری های خود را گسترش دهند و 
با برگزاری نمایشگاه های مشترک، توانمندی های 
بخش خصوصی در حوزه ارتباطات را تقویت کنند.

زارع پور پس ازاین دیدار با اشاره به اهمیت موضوع 
ترانزیت ترافیک داده از شــمال به جنوب گفت: 
جمهوری آذربایجان می تواند در ارتباط با ترانزیت 
ترافیک داده نقش کلیدی ایفا کند.وی افزود: در 
این دیدار ابراز عاقه خودمان را درباره راه اندازی 

مراکز داده مشــترک بین دو کشور اعام کردیم، 
مراکزی که می تواند میزبــان محتواها و خدمات 
بین المللی پرکاربرد باشــد و برای کاربران هر دو 

کشور کیفیت کاربری بهتری را ایجاد کند.
تبیین ظرفیت شــرکت های فن آور و پلتفرم های 
ایرانــی و همگرایــی دو کشــور بــرای تعامل با 
پلتفرم های منطقــه ای از دیگــر مباحث مطرح 
شــده در این دیدار دوجانبه بــود. اعام آمادگی 
پلتفرم های ایرانی برای ارائه خدمات در جمهوری 
آذربایجان از دیگر محورهــای مورد بحث در این 
نشست مورد تأکید قرار گرفت که وزیر ارتباطات 
و حمل ونقل آذربایجان از آن استقبال کرد.گفتنی 
است وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات، در بدو ورود 
به فرودگاه استانبول، هدف از سفر خود به ترکیه را 
عاوه بر حضور در این اجاس، نشست با همتایان 
کشــور های همســایه عنوان کرد و گفته بود از 
مهمترین سیاست های بین المللی دولت سیزدهم 
در عرصه بین المللی دیپلماسی  اقتصادی است که 
در این راستا معرفی ظرفیت های حوزه ارتباطات و 
فناوری اطاعات کشور و بویژه پلتفرم های ایرانی و 
شرکت های فناور این عرصه  به کشورهای منطقه 

در دستور کار این سفر می باشد.

با اجرای محدودیت و ممنوعيت؛

چین استخراج رمز ارز را به فهرست صنایع منفی اضافه می کند

ارائه مشوق های سرمایه گذاری به شرکت های دانش بنیان در پیام 

تأكيد وزیر ارتباطات بر همکاری با كشورهای همسایه در فناوری اطالعات

آمادگی پلتفرم های ایرانی برای ارائه خدمات در جمهوری آذربایجان


