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گزارش

وزارت صنعت، معدن وتجارت درصدد اســت تکلیف حدود ۱۳ هزار معدن 
در ســطح کشــور را که از آنها به عنوان راکد یاد می شود، روشن سازد و این 
امــر از ۲۳ دی ماه جاری کلید خواهد خورد.پیش از این وزارتخانه یاد شــده 
براســاس بخشنامه ابالغی، مهلت ســه ماهه ای ) منتهی به ۲۲ دی ماه ۹۹ ( 
برای فعالسازی معادن راکد را پیش بینی کرده بود و باین ترتیب این فرصت رو 
به پایان است و از ۲۳ دی ماه فرآیند آزادسازی حدود ۱۳ هزار معدن بالتکلیف 

در دستور کار قرار می گیرد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت در ۳۰ فروردین ماه امسال 
اعالم کرد: شــمار معادن دارای پروانه بهره برداری در سطح کشور بالغ بر ۱۰ 
هزار و ۴۰۴ معدن است، اما اکنون این وزارتخانه از راکد بودن ۱۳ هزار معدن 

خبر داده اســت.ضمن اینکه داریوش اسماعیلی تصریح کرد: آمار معادن فعال 
کشور پنج هزار و ۶۰۰ معدن است و بقیه غیرفعال و راکد محسوب می شوند.
وزارت صنعت، معدن وتجارت در دولت یازدهم از فعالسازی ساالنه ۲۰۰ معدن 
غیر فعال خبر داده بود، و در ســال گذشته در این زمینه خبر در چرخه تولید 
قرار گرفتن بیش از ۱۵۰ معدن اطالع رسانی شد.معاون معدنی وزارتخانه مزبور 
در ســال ۹۹ بدفعات موضوع فعال ســازی یکهزار معدن راکد را اطالع رسانی 
کــرد و این موضوع در فاصله بیش از ۸۰ روز به پایان ســال تاکنون شــفاف 
سازی نشده است و انتظار نمی رود جامه عمل بپوشد.وزارت صنعت و سازمان 
ایمیدرو در خالل امســال بارها موضوع غیر فعال بودن حدود چهار هزار معدن 
را مطرح ســاختند و اینکه فعال ســازی این معادن در چارچوب طرح احیا و 

فعالســازی به مورد اجرا گذاشته شده است.ســازمان توسعه و نوسازی معادن 
وصنایع معدنی ایران ) ایمیدرو( از ســوی وزارت صنعت، مسوولیت فعالسازی 
معادن راکد را برعهده گرفت و این سازمان نیز ماموریت مهم را به شرکت تهیه 
و تولید مواد معدنی ایران محول ساخته است.آمار های پیشین وزارت صنعت، 
گویای آن است که سالیانه از پنج هزار و ۶۰۰ معدن فعال کشور بطور متوسط 
۴۰۰ میلیون تن انواع مواد معدنی اســتخراج می شود که در سال ۱۳۹۸ این 
میزان ۴۱۰ میلیون تن اعالم شــد.معاونت معدنی وزارتخانه وعده داده است، 
امسال به میزان ۳۰ درصد به حجم استخراج از معادن افزوده می شود و تاپایان 
آذرماه هیچ آمار رســمی از حجم استخراج منتشر نشده است.به گزارش ایرنا، 
ســهم مصالح ساختمانی از میزان استخراج مواد معدنی ۶۰ تا ۶۵ درصد اعالم 
شده و انتظار می رود امسال نیز این رویه تداوم داشته باشد .ایران از نظر تنوع 
مواد معدنی با ۶۸ نوع ماده معدنی در جایگاه دهم جای دارد و از لحاظ ذخایر 
شناســایی شده رتبه پانزدهم را با رقم حدود ۶۰ میلیارد تن که نزدیک به ۴۰ 

میلیارد تن قطعی و بقیه احتمالی است به خود اختصاص داده است.

شمارش معکوس

وزارت صنعت و دستور کار فعالسازی ۱۳ هزار معدن

توزیع روزانه ۴۰۰۰ تن انواع روغن در سراسر کشور
دبیر انجمن صنفی روغن نباتی ایران گفت:روزانه بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ تن از 
انواع روغن مایع و جامد در سراسر کشور توزیع می شود و فروش روغن گرانتر از 
نرخ مصوب سازمان حمایت گرانفروشی است.امیر هوشنگ بیرشک در گفت وگو 
با ایسنا، با بیان اینکه روزانه بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ تن از انواع روغن مایع و جامد 
در سراسر کشــور توزیع می شود، اظهار کرد: تولید روغن و توزیع آن در کشور 
کمــاکان ادامه دارد.وی ادامه داد: تمــام کارخانه هایی که روغن تولید می کنند 
محصوالتشــان را با قیمت مصوب یعنی نرخ تعیین شده توسط سازمان حمایت 
توزیع می کنند. شرکت های پخش هم بایستی با قیمت مصوب روغن ها را تحویل 

خرده فروشی ها دهند.

راه اندازی واحد مشارکت 
در پروژه های صادراتی دانش بنیان 

از سوی صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری واحد مشارکت در پروژه های 
صادراتی برای شرکت های دانش بنیان راه اندازی شد.به گزارش ایسنا، صندوق 
توســعه صادرات و تبادل فناوری، نهاد تامین مالی اســت که با هدف توســعه 
خدمات مالی و سرمایه گذاری در حوزه صادرات محصوالت دانش بنیان و انتقال 
فناوری های پیشرفته با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایجاد 
شده است.تسهیالت سرمایه گذاری، ضمانت نامه، کمک های بالعوض و حمایت 
از پاویون های ملی، برخی از خدماتی این صندوق است، ضمن آنکه در جدیدترین 
خدمت خود با راه اندازی واحد مشــارکت مدنی آماده مشــارکت در پروژه های 
بازرگانی صادراتی است.بر اساس اعالم مرکز اطالع رسانی معاونت علمی ریاست 
جمهوری، در این طرح با تامین مالی از سوی صندوق، تولید و صادرات محصول 
توسط شرکت دانش بنیان و خالق انجام شده و سود حاصله از مشارکت تقسیم 
می شــود. همچنین در صورت تمایل شــرکت، انجام عملیات مدیریت صادرات 

توسط کارگزاران صادراتی صندوق انجام خواهد شد.

زمان واریز یارانه معیشتی اعالم شد
یارانه معیشــتی دی ماه نیز به روال ماه های قبل ساعت ۲۴ روز دهم ماه به 
حساب سرپرســتان خانوار واریز خواهد شد.به گزارش ایســنا، از آبان ماه سال 
گذشــته و با اصالح قیمت بنزین، پرداخت کمک های معیشــتی از  محل مابه 
التفاوت ایجاد شــده در دســتور کار قرار گرفت و در دهم هر ماه مبلغ نقدی به 
حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.قرار بود یارانه معیشتی برای حدود ۶۰ 
میلیــون نفر)۱۹ میلیون خانوار( از بین جمعیت ۷۸ میلیون نفری یارانه بگیران 
پرداخت می شــود که درابتدا با حدود ۱۷.۵ میلیون خانوار شــروع شــد.مبلغ 
پرداختی کمک معیشتی براساس تعداد اعضای خانوار متغیر است؛ به طوری که 
مبلغ پرداختی برای خانواده های یک نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار، سه 
نفره ۱۳۸ هزار، چهار نفره ۱۷۲ هزار و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان است.
ساالنه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بابت کمک معیشتی پرداخت می شود که 
این روال براساس آنچه در بودجه پیش بینی شده برای سال آینده نیز ادامه دارد.

دولت  بابت یارانه نقد ی۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز رقمی حدود ۴۲ هزار میلیارد 
تومان در سال می پردازد.

نا ایمنی ۱۰۳ هزار واحد مسکونی روستایی
 استان تهران 

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان تهران 
با بیان اینکه خطرپذیری در استان دست کم گرفته شده، گفت: ۱۰۳ هزار واحد 
مســکونی روستاهای این استان ناایمن اســت که ۳۷۳ هزار نفر در این واحدها 
زندگی می کنند.به گزارش ایرنا، حمیدرضا روستا روز دوشنبه در نشست خبری 
روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثر بالیای طبیعی که با حضور خبرنگاران 
و اصحاب رســانه در سالن جلسات بنیاد مسکن استان تهران برگزار شد، افزود: 
میزان بافت فرســوده واحدهای مسکونی شهرســتان های قرچک با ۶۸ درصد، 
ورامین ۶۵ درصد، اسالمشهر ۶۳ درصد، فیروزکوه ۵۹ درصد، دماوند ۵۴ درصد 
شــمیرانات و شهریار ۵۱ و ری با ۴۹ درصد اســت.وی ادامه داد: بافت فرسوده 
واحدهای مســکونی شهرستان های ورامین، ری، اسالمشــهر و فیروزکوه نیز از 
متوســط کشور یعنی ۵۷ درصد باالتر است.روستا اضافه کرد: پنج میلیون ۲۲۱ 
هزار و ۸۷۹ واحد روســتایی در کشــور وجود دارد که ۵۷ درصد آن یعنی ۲۹۲ 
میلیون و ۹۶۱ هزار و ۲۷۰ واحد آن نامقاوم است.این مقام مسئول بیان کرد: از 
۵۷ درصد واحد نامقاوم در کشور ۳.۵ درصد آن در استان تهران است که براساس 
سرشماری سال ۱۳۹۵،  ۸۱۴ هزار و ۶۹۸ جمعیت در این واحدها سکونت دارند 

که از این میزان ۳۷۳ هزار نفر ازآنها را روستاییان تشکیل می دهند.

رشد تولید بیش از ۲۰ درصدی ۳۳۰ بنگاه تولیدی
 با ارزش افزوده باال

معاون امور صنایع وزارت صنعــت، معدن و تجارت اعالم کرد: با تأمین مواد 
اولیه واحدهای تولیدی در پی ابالغیه های جدید ســتاد اقتصادی دولت، تولید 
جــان دوباره ای گرفت و در چند وقت اخیــر ۳۳۰ بنگاه تولیدی با ارزش افزوده 
باال بیش از ۲۰ درصد رشــد تولید داشــته اند.به گزارش وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، »مهدی صادقی نیارکی« در نشست وزیر صنعت با اعضای اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان این مطلب، افزود: ابالغیه های جدید ستاد 
اقتصادی دولت، مشــکالت واحدهای تولیدی را بــرای تامین مواد اولیه کاهش 
داده است و این واحدها با استفاده از تامین مواد اولیه از طریق واردات در مقابل 
صادرات به نتایج خوبی رسیدند.وی، رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان از طریق 
واردات را موقعیت مناسبی برای تامین مواد اولیه تولید کنندگان دانست و گفت: 
شــرایط برای تامین مواد اولیه بخش تولید تسهیل شــده است، استفاده از ارز 
اشــخاص، ارز متقاضی و واردات در مقابل صادرات خود و دیگران این تسهیل را 
در شرایط سخت تحریمی را فراهم آورده است.معاون امور صنایع وزارت صنعت 
همچنین بیان داشــت: مراجعات واحدهای تولیدی برای تامین ارز کاهش یافته 
است، زیرا تخصیص و تامین ارز در سامانه نیما رو به افزایش است.صادقی نیارکی، 
درخصــوص تامین مواد اولیه کاالهایی که با کمبود مواجه اند، تصریح کرد: نظام 
سهمیه بندی مبتنی بر صورت های مالی را در این حوزه مستقر کردیم که برای 
توزیع عادالنه مواد اولیه بهترین سیســتم اســت و واردات برای این کاالها باید 

تسهیل یابد.

شاخص بورس در مدار صعود
شاخص کل در بازار بورس روز دوشنبه ۱۸ هزار ۱۲۹ واحد رشد داشت که 
در نهایت این شاخص به عدد یک میلیون و ۴۳۷ هزار واحد رسید.به گزارش 
ایرنا، در معامالت روزگذشــته بیش از هشــت میلیارد و ۵۹۷ میلیون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال داد و ســتد 
شــد.همچنین شــاخص کل )هم وزن( با سه هزار و ۱۰ واحد کاهش به ۴۶۹ 
هزار و ۱۲۵ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با یک هزار و ۹۷۰ واحد افت به 

۳۰۷ هزار و ۷۹ واحد رسیدند.
شــاخص بازار اول ۱۲ هزار و ۸۶۲ واحد و شــاخص بازار دوم ۳۸ هزار و 
۸۲ واحد افزایش داشــتند.عالوه بر این در بین تمامــی نمادها، نماد صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس )فارس( با چهار هزار و ۴۹ واحد، شــرکت سرمایه 
گذاری تامین اجتماعی )شستا( با دو هزار و ۱۱۶ واحد، نفت و گاز پتروشیمی 
تامیــن )تاپیکو( با یک هزار و ۳۹۶ واحــد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( 
با یک هــزار و ۳۸۷ واحد، معدنی و صنعتی چادرملــو )کچاد( با یک هزار و 
۳۴۲ واحد، پاالیش نفت اصفهان)شپنا( با یک هزار و ۲۰۶ واحد، پاالیش نفت 
تهران )شــتران( با یک هزار و یک واحد، پاالیش نفت بندرعباس )شــبندر( 
با ۹۴۶ واحد، ســرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با ۹۴۳ واحد، گســترش نفت و 
گاز پارســیان )پارســان( با ۸۹۷ واحد و ایران خودرو )خودرو( با ۸۳۶ واحد 

بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.
برپایه این گزارش دیروز نماد فوالد خراسان )فخاس( با ۳۸۶ واحد، سرمایه 
گذاری ملــی ایران )ونیکی( با ۳۸۳ واحد، ســرمایه گــذاری دارویی تامین 
)تیپیکو( با ۳۱۵ واحد، مخابرات ایران )اخابر( با ۲۷۲ واحد، پتروشیمی بوعلی 
ســینا )بوعلی( با ۲۶۵ واحد، صنایع شیمیایی ایران )شیران( با ۲۴۵ واحد و 
گروه دارویی برکت )برکت( با ۲۰۳ واحد هم تاثیر منفی بر شاخص گذاشتند.

شــرکت ســرمایه گذاری تامین اجتماعی )شســتا(، ایران خودرو )خودرو(، 
پاالیش نفت اصفهان )شــپنا(، سایپا )خســاپا(، سرمایه گذاری سیمان تامین 
)سیتا(، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو )خودرو ( و تامین سرمایه امین 

)امین( درگروه نمادهای پربیننده قرار گرفتند.

اخبار کوتاه

بورس

 ۲۰۲۰ ســال  حقی:  اقتصادی-محمدرضا  گــروه 
میالدی با دســت و پنجه کردن مشــکالت ناشی از شیوع 
جهانی ویروس کووید ۱۹ به پایان رسید و همه کشورهای 
جهان را با اثرات ســوء اقتصادی و معیشــتی حاصل از این 
بیماری تنها گذاشت.طبق آخرین گزارشهای بانک جهانی 
و صندوق بین المللی پول پاندمی شــدن ویروس کرونا در 
جهان به کاهش رشــد اقتصادی کشورها دامن زده است و 
این افول توان اقتصادی کشورها در کشورهای آسیب پذیر 
و توسعه نیافته بیشتر از سایر کشورهای توسعه یافته بوده 
اســت.البته طبق پیش بینی ها توسط نهادهای بین اللملی 
اقتصادی وضعیت اقتصادی کشــورها با کاهش شیوع کرونا 
در دنیا بهبود خواهد یافت و ســال ۲۰۲۱ رونق به اقتصاد 
کشــورها بر خواهد گشــت.به گزارش مردم ساالری، بانک 
جهانی پیش بینی کرده است رشد اقتصادی امسال ایران به 
منفی ۴.۵ درصد برســد که بخش بزرگی از این رشد منفی 
متاثر از عملکرد بد بخش نفتی اســت. با این حال این رشد 
منفی از نرخ های پیش بینی شده برای بسیاری از کشورهای 
منطقه و جهان کمتر اســت.از ســوی دیگر این بانک رشد 
اقتصادی امسال آمریکا را منفی ۶.۱ درصد پیش بینی کرده 
که ۰.۹ درصد کمتر از متوسط رشد اقتصادی جهانی خواهد 
بود. با این حال ســال اینده این رشد مجددا مثبت شد و به 
چهار درصد افزایش پیدا خواهد کرد. ســال گذشته اقتصاد 

آمریکا ۲.۳ درصد رشد کرده بود.
آخرین بار چنین رشــد منفی بزرگی در ســال ۱۹۴۶ 
پــس از پایان جنگ جهانی دوم رقم خورده بود که رشــد 
اقتصادی آمریکا به منفی ۱۱.۶ درصد رسید. در سال ۲۰۰۹ 
اقتصاد آمریکا برای آخرین بار و به میزان ۲.۵ درصد کوچک 
شــد اما پس از آن ۱۰ سال متوالی رشد مثبت اقتصادی را  
ثبت کرد. خبرگزاری قطری الجزیره در گزارشی به بررسی 
وضعیت اقتصاد ایران در ســال ۲۰۲۰ پرداخت و نوشت: در 
ماه فوریه و پس از تایید نخستین موارد ابتال به کووید-۱۹، 
ایران شروع به بستن مرزهای زمینی و هوایی خود کرد که 
این اقدام منجر به افزایش قیمت اقالم وارداتی شــد. در ماه 
مارس )اســفند- فروردین( که دولت ایران دســتور اعمال 
محدودیت های رفت و آمدی را با هدف کاســتن از سرعت 
شیوع بیماری داد، فعالیت کسب و کارها در ایران دشوارتر و 
بودجه خانوارها نیز محدودتر شد.الجزیره در ادامه با خروج 
آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و بازگرداندن تحریم ها گفت: 
کارزار موســوم به فشار حداکثری با آسیب جدی به اقتصاد 
ایران اجرایی شــد و یکی از نمودهای بارز این فشار در بازار 
ارز پدیدار شد.الجزیره در گزارشی از کرونا و فشار حداکثری 
دولت ترامپ به عنوان اصلی ترین دالیل دشواری های پیش 
آمده برای کسب و کارهای ایرانی نام برد.در این گزارش آمده 
اســت،ایران اصلی ترین کانون درگیر با کرونا در خاورمیانه 
محسوب می شــود و بیش از ۱.۱ میلیون مبتال و ۵۲ هزار 
کشــته از پیامدهای کرونا بوده است. در ابتدای همه گیری 
کرونا دولت روحانی اعالم کرد به حدود سه میلیون کسب و 
کار کــه تحت تاثیر کرونا قرار گرفته اند کمک های مالی در 

قالب وام پرداخــت خواهد کرد و طبق آخرین داده های در 
دسترس، دولت تا پایان ماه نوامبر حدود ۲۹۲ میلیون دالر 
وام در اختیار کســب و کارهــای ایرانی قرار داده و تخمین 
زده شده است تا پیش از پایان همه گیری کرونا این رقم به 
۴۶۴ میلیون دالر افزایش پیدا کند. تقریبا به ازای هر شاغل 
که تحت تاثیر کرونا قرار گرفته اســت دولت ۶۴۰ دالر وام 

پرداخت کرده است.  
ایران در میانه لیست 14 کشور

 دارای باالترین نرخ تورم
اگرچه بر اســاس آخرین آمار رســمی کشور ، نرخ تورم 
ایــران حدود ۴۵ درصد اعالم شــده اســت امــا  به گفته 
استیو هانکه، استاد اقتصاد کاربردی دانشگاه جان هاپکینز در 
بالتیمور آمریکا نرخ تورم سالیانه ایران حدود ۹۹درصد است.

در رابطه با وقایع اخیر، استیو هانکه- استاد اقتصاد کاربردی 
دانشگاه جان هاپکینز در بالتیمور آمریکا و یکی از متخصصان 
مطــرح جهانی در حوزه هیات های ارزی )نهادی که وظیفه 
حفظ برابری ارزش پول ملی در برابر دیگر ارزها را بر عهده 
دارد( اظهــار کرد: اندازه گیری من از تــورم ایران تا تاریخ 
۲۶ دســامبر ۲۰۲۰ حاکی از آن اســت که تورم ساالنه به 
۹۹ درصد رسیده است. در کشورهایی نظیر ایران نمی توان 
پیش بینی دقیقی از روند تورم داشــت. هانکه در فایلی که 
آن را در اختیار ایســنا قرار داده، کشورهای زیر را به عنوان 
کشورهای با تورم باال عنوان کرده است. ) برای مقایسه بهتر، 
آخرین نرخ تورم اعالمی توسط نهادهای رسمی کشورهای 

مربوطه نیز آورده شده است(.
بر اســاس این گزارش،کشــور ونزوئال بــا حدود ۱۹۵۲ 
درصد تورم در صدر لیســت کشــورهای با تــورم باال قرار 

گرفته اســت.همچنین در این لیست کشور زیمباوه با تورم 
۳۹۳درصدی،لبنان با تورم ۲۷۰درصدی،سوریه با تورم ۲۳۰ 
درصدی،ســودان با تورم ۲۰۰ درصــدی و آرژانتین با تورم 
سالیانه ۱۰۵ درصدی پیش از ایران مقامهای دوم تا ششم را 
به خود اختصاص داده اند.در این لیست نرخ تورم کشورمان 
ایران توسط هانکه تا ۲۶ دسامبر سال ۲۰۲۰حدود ۹۹ درصد 
اندازه گیری شــده و این درحالیســت که آخرین نرخ تورم 
رسمی اعالم شده در دوره یکســاله حدود ۳۲ درصد بوده 
اســت.بنابر این گزارش،در لیست ۱۴ کشور دارای باالترین 
نرخ تورم کشورهای سودان،زامبیا،ترکمنستان،لیبی، برزیل ، 
نیجریه و ترکیه در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.همچنین 
این عضو اندیشکده کاتو در پاسخ به این سوال که ایا فکر می 
کند دولت آمریکا توانسته است تبعات کرونا بر روی اقتصاد 
را کاهش دهد نیز گفت: نه. آن ها به درستی نتوانستند تبعات 
اقتصادی قوانین و محدودیت های اعمالی را به حساب آورند. 
متخصصان دولت پیشنهادات سردرگم کننده ای را دادند و 
به ندرت کسی به مساله خسارت سنگین این قرنطینه ها و 

محدودیت ها بر روی اقتصاد آمریکا پرداخت.
وضعیت افزایش قیمت کاالهای خوراکی

گزارش رســمی مرکز آمار ایران نشــان می دهد در ماه 
گذشــته در گروه های خوراکی افزایش قیمت تا بیش از ۶۰ 
در صد هم ثبت شده است.بنابر این گزارش،اخیرا مرکز آمار 
ایران طی گزارشــی اعالم کرد در آذر ماه ۱۳۹۹، نرخ تورم 
افزایشی بوده و تورم ساالنه به به ۳۰.۵ درصد رسیده و تورم 
نقطه به نقطه ۴۴.۸ و تورم ماهانه با کاهش ۱.۲ درصدی به 
دو درصد رسیده بود.این در حالی است که بررسی تازه ترین 
گزارش از تغییرات متوســط قیمت اقالم خوراکی منتخب 

برای گروه های مختلف خوراکی در مناطق شهری نشان می 
دهد که در  گــروه »نان و غالت«، برنج ایرانی درجه یک و 
رشته آش با ۴.۶ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به 
ماه قبل داشــته اند. این در حالی است که بررسی تازه ترین 
گزارش از تغییرات متوســط قیمت اقالم خوراکی منتخب 
برای گروه های مختلف خوراکی در مناطق شــهری نشان 
می دهــد که در  گروه »نان و غــالت«، برنج ایرانی درجه 
یک و رشــته آش با ۴.۶ درصد بیشترین افزایش قیمت را 
نســبت به ماه قبل داشته اند.در گروه »گوشت قرمز، سفید 
و فرآورده های آن »، مرغ ماشینی با۱۲.۷ درصد، ماهی قزل 
آال با ۷.۵ درصد، کنســرو ماهی تن با ۵.۹ درصد بیشترین 

افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند. 
پیش بینی روند تورم در سال جاری

بــا توجه به اینکه بانک مرکزی کاهش تورم در بازارها را 
مطرح کرده است، یک تحلیلگر اقتصادی ضمن تایید کاهش 
انتظارت تورمی، معتقد اســت که تا پایان سال جاری روند 
کاهشــی تورم در بازارهای مختلف اقتصادی ادامه خواهد 
داشــت.پیش از این رئیــس کل بانک مرکــزی از کاهش 
انتظــارت تورمی خبر داده و معتقد بــود که با تغییر قابل 
مالحظه در انتظارات تورمی، امید می رود که با این اقدامات، 

التهابات و نااطمینانی های تورمی کاهش بیابد.
به تازگــی در این زمینه نیز، بانــک مرکزی اعالم کرد 
که آذرماه نقطه عطفــی در روندهای قیمتی بود به گونه ای 
که نــه تنها تورم نقطه به نقطه پس از هشــت ماه کاهش 
یافــت، بلکه بازارهای دارایی ثبات و کاهش قیمت را تجربه 
کردند.همچنین، آمار بانــک مرکزی حکایت از افت قیمت 
مســکن تهران در آذرماه دارد؛ امری که سال ها بود در این 
ماه رخ نداده بود.صادق الحسینی - کارشناس اقتصادی - در 
گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه پیش بینی می شد که انتظارت 
تورمی در نیمه دوم سال جاری کم شود، گفت: حباب هایی 
که در بازارهای دارایی از جمله مسکن، خودرو، بورس، طال 

و ارز ایجاد شده بود، تخلیه شد. 
بعــد از انتخابات آمریکا پیش بینی می شــد که بایدن 
رای بیاورد و بعد از انتخاب آن، بســیاری از فشارها از ایران 
برداشته شد و بیش از این نیز برداشته خواهد شد که بازارها 
در حال حاضر به این امر واکنش کاهشی نشان داده اند.وی 
افزود: بازار خــودرو خارجی و داخلی به ترتیب بیش از ۳۰ 
و ۱۰ درصد تخلیه حباب داشــته و بازار مسکن در مناطق 
شمالی شهرهای بزرگ بیش از ۲۰ درصد کاهش قیمت را 
تجربه کرده است. همچنین، بازار ارز از ۳۱ به ۲۵ هزار تومان 
رسید و به نزدیک ۲۰ هزار تومان نیز می رسد. بازار سرمایه 
نیز تخلیه حباب داشته است؛ به گونه ای تقریبا ۴۰ درصد از 
حباب های این بازار از بین رفته است.این کارشناس با بیان 
اینکه این روند تا پایان سال ادامه دارد، ادامه داد: با کاهش 
نرخ ارز که پیش بینی می شــود رخ دهد، انتظارات تورمی، 
تورم کاالهای وارداتی کاهش پیدا خواهد کرد که این موارد 
موجب می شــود تا در برخی از ماه های پیش رو تورم منفی 

هم تجربه کنیم.

در پی پیشــنهاد وزیر صمت به قطعه ســازان مبنی بر 
تشکیل کنسرسیومی از قطعه ســازان برای تولید خودرو، 
دبیر انجمن ســازندگان قطعــات و مجموعه های خودرو، 
اعالم کرد که پیشــنهاد وزیر صمت ورود خود قطعه سازان 
بــرای تولید خودرو را ارائه کــرده تا انحصار موجود در دو 
خودروساز اصلی شکسته شود.به گزارش ایسنا، در آخرین 
جلســه ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت با قطعه سازان 
کشور )چهارشنبه هفته گذشته( داشت، پیشنهاد تشکیل 
کنسرسیومی از قطعه ســازان برای تولید خودرویی ایمن 
و بــا کیفیت و همچنیــن ایجاد رقابــت در تولید خودرو 
ارائــه داد و اعالم کرد کــه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
آمادگی دارد تــا از رقبای توانمند بــرای ایجاد رقابت در 
بــازار خودرو حمایت کند.وی شکســتن انحصار در تولید 
خودرو را مسیری منطقی برای آینده صنعت خودروسازی 
کشــور دانست و اظهار کرد: شرکت های توانمند قطعه ساز 
می توانند از طریق ترکیب شــدن با یکدیگر، کنسرسیومی 

برای تولید خودرو تشکیل دهند و بر روی فناوری و نوآوری 
با ریســک پذیری کار کنند. بایستی تصدی گری دولت در 
حوزه خودرو کاهش یابد، ایجاد کنسرســیوم خودروسازان 
و قطعه سازان مســیری برای کاهش هزینه های دولت در 
حوزه صنعت خودروســازی اســت که نیازمند اصالحات 
ســاختاری نیز هســت.در این رابطه، مازیار بیگلو - دبیر 
انجمــن ســازندگان قطعات و مجموعه هــای خودرو- در 
گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه طی این نشســت که با 
محوریت مشــکالت صنعت خودروســازی و قطعه سازی 
بود، با نگرش عمده به صنعت قطعه ســازی کشور برگزار 
شــد و مشــکالت قیمت گذاری، نقدینگی، ارز و مشکالت 
گمرکی مطرح شــد؛ گفــت: در انتهای جلســه نیز وزیر 

صنعــت اظهار نظر کردند که قطعه ســازان به صورت یک 
کمیسیون مشترکی با خودروسازان همکاری داشته باشند 
و تجهیزات خودروسازان را برای تولید خودرو توسط خود 
قطعه سازان به کار گیرند؛ تا منجر به شکست انحصاری که 
در هردو خودروســازان ایجاد شده است شود.وی در رابطه 
با مشکالت نقدینگی صنعت قطعه سازی و خودروسازی و 
راه حل های مطرح شــده طی این نشست، گفت: برای حل 
مشــکالت نقدینگی دو اتفاق قرار اســت که بیفتد. عالوه 
براینکه پیگیر ۵۰۰۰ میلیارد تومان باقی مانده از تسهیالت 
۱۰ هزار میلیارد تومان مصوب سال گذشته هستیم که در 
سال جاری دریافت کنیم، »طرح گام« است که به عنوان 
پایلوت قرار است صنعت خودروسازی و قطعه سازی شروع 

به کار کنند و جلسات مربوط به آن در حال برگزاری است.
دبیر انجمن قطعه سازان در رابطه با حل بخشی از مشکالت 
کمبود نقدینگی این صنعت با طــرح گام، ابراز امیدواری 
کرد که با اجرا شــدن طرح گام، کمکی به تامین نقدینگی 
هر دو صورت گیرد.وی افزود: در طرح گام، تازه ابتدای راه 

و در پایلوت هستیم. 
بایســتی حرکت کرد تا دید چه اتفاقــی خواهدافتاد.  
وعده هایی داده شد برای تامین نقدینگی در قالب پرداخت 
۵۰۰۰ هــزار میلیارد تومان باقی مانده و از محل طرح گام، 
فضای مثبتی ایجاد کرده است اما باید پیش رفت تا نتیجه 
مشخص شود.شــایان ذکر است طرح گام یا همان »اوراق 
گام« طرحی است که معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت در یکی از نشســت های خبری خود در 
خردادماه ســال جاری مطرح و اعالم کرد که تامین مالی 
صنعت قطعه سازی از طریق »اوراق گام« امکان پذیر خواهد 

شد. 

وزیر صمت در ســتاد تنظیم بازار اعالم کرد: شــرایط 
تامین و تولید کاالها و اقالم مورد نیاز مردم مناسب است 
و پیش بینی های الزم برای ذخیره سازی میوه شب عید و 
همچنین تشــدید نظارت ها در ایام پایانی سال انجام شده 
اســت.به گزارش ایســنا، علیرضا رزم حسینی اظهار کرد: 
هماهنگی با دســتگاه های مرتبط از جملــه وزارت جهاد 
کشاورزی، گمرک و بانک مرکزی و همچنین ابالغیه های 
جدید ســتاد اقتصادی دولت تاثیر خوبی در تامین کاالها 
و اقــالم مورد نیاز مردم و همچنین مواد اولیه کارخانجات 

برای افزایش تولید آنها داشته است.
وی با بیان اینکه سیاست این وزارتخانه عرضه و فراوانی 
کاال برای حفظ تعادل قیمتی در بازار اســت، تصریح کرد: 

برای کاالهای تولید داخل این موضوع اتفاق افتاده اســت 
که آثارش را نیز در بازار می بینیم. 

ما اکنــون در جنگ اقتصادی ظالمانه ای قرار گرفته ایم 
و باید به این نکته توجه شــود که گرانی با گرانفروشــی 
متفاوت اســت و گران فروشی در خصوص کاالهایی است 
که در این شرایط جنگ ظالمانه بی انصافانه افزایش قیمت 
پیدا می کنند و دستگاه های نظارتی و مرتبط در این حوزه 
ورود می کنند.رزم حسینی با بیان اینکه بازرسی ها با توجه 

به نزدیک شــدن به ایام پایانی سال تشدید خواهد یافت، 
گفت: مردم نباید نگران افزایش قیمت ها در ماه های منتهی 
به ســال و شب عید باشــند که در همین راستا تمهیدات 
الزم اندیشــیده شده اســت. وی همچنین تقسیم وظایف 
میــان وزارت جهاد و وزارت صمت را در راســتای تامین 
به موقع اقالم مورد نیاز و معیشــتی مردم بســیار کارساز 
دانســت و افزود: فضا در واقع به سمت واگذاری اختیارات 
به دستگاه های اصلی متولی می رود که تقسیم وظایف در 

همین راستا بوده است.
وزیر صمت از دســتگاه های نظارتی خواست که کنترل 
انبارها و بنکداران را به صورت هوشمند در دستور کار خود 
قرار دهند و عملکردهای خود را در این حوزه برای اطالع 

مردم و ایجاد تاثیر مثبت در بازار رسانه ای کنند.  
مدیریت مدبرانه در حوزه بازار با مداخله متفاوت است 
و مداخلــه بایــد در نقطه صفر ورود کاال انجام شــود.وی 
همچنیــن با تاکید بر اینکه ابزارهای حکومت برای تقویت 
تنظیم بازار باید به خدمت بیایند و ستاد تنظیم بازار را در 
این مسیر همراهی کنند،  حذف بخشنامه های زائد و خلق 
الساعه را از دیگر عوامل مهم در تنظیم بازار و ایجاد تعادل 

در این چند ماهه دانست.

لیست تازه کشورهای دارای باالترین تورم منتشر شد

ایران در پله هفتم باالترین تورم ها 

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو مطرح کرد

شکست انحصار خودروسازی با خودروساز شدن قطعه سازان

وزیر صمت خبر داد

تشدید نظارت ها بر بازار شب عید

بورس مسکن با هدف خرید متری خانه برای کسانی 
که توانایی خرید یک واحد کامل را ندارند و همچنین 
کمک به تامین مالی پروژه های مســکونی، احتماال به 
زودی رونمایی خواهد شــد.به گزارش ایســنا، انتشار 
اوراق سلف یا همان بورس مسکن به زودی با همکاری 
ســازمان بورس و وزارت راه و شهرسازی رونمایی می 
شــود. البته اردیبهشــت ماه نیز این وعده داده شد اما 
تا کنون محقق نشــده است.در حال حاضر این مشکل 
وجود دارد که برای بیشــتر خانوارها تامین هزینه های 
تهیه یک مســکن دشــوار اســت. بنابراین آنطور که 
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرســازی می 
گوید خانوارها با پس انداز و ســرمایه گذاری پول خود 
از طریق خرید اوراق ســلف بازار مسکن می توانند در 
بخشی از سود خرید یک واحد مسکونی سهیم شده و 

ارزش پول خود را حفظ کنند.به گفته وی، انتشار اوراق 
ســلف و خرید آن توسط متقاضیان این ویژگی را دارد 
که چنانچه تالطمی در بازار مسکن ایجاد شود، ارزش 
پول متقاضیان مسکن حفظ شــود. در عین حال این 
روش ســرمایه گذاری مطمئنی برای متقاضیان واقعی 
مســکن اســت که از این طریق متقاضیان می توانند 
اطمینان حاصل کنند که مسائل حاشیه ای برای آنها رخ 
نمی دهد. زیرا همه این مراحل با نظارت سازمان بورس 
انجام می شود.محمودزاده بخش دیگری از ویژگی های 
انتشار اوراق سلف مسکن را تامین نقدینگی بیشتر برای 
سازندگان و تولیدکنندگان مســکن برشمرد و گفت: 
تولید کنندگان و ســازندگان با این روش و مشارکت 
مردم در خرید اوراق ســلف، برای ادامه فعالیت خود، 

نقدینگی الزم را دریافت خواهند کرد.

دبیر ســتاد تنظیم بازار با تاکیــد بر اینکه افزایش 
قیمت نان فعال مطرح نیســت، اعــالم کرد که بعد از 
مرداد ماه تولید کنندگان مواد شــوینده مجوزی برای 
افزایش قیمــت دریافت نکردند و برای بررســی این 
موضوع ســه شــنبه جلســه ای برگزار خواهد شد.به 
گزارش ایســنا، عباس قبادی در جلســه ستاد تنظیم 
بازار، در مورد افزایش قمیت مواد شوینده اظهار کرد: 
تولیدکنندگان مواد شوینده در مرداد ماه امسال برای 
افزایش ۷۰ درصدی قیمت تولیدات خود درخواســت 
داده بودند که سازمان حمایت در آن مقطع با افزایش 
۴۰ درصدی قیمــت تولیدات این بخش موافقت کرد. 
در مقطع فعلی نیز دلیلــی برای افزایش قیمت وجود 
نــدارد و براین اســاس تولیدکنندگان مواد شــوینده 
مجــوزی برای افزایش قیمت ندارنــد.وی افزود: مقرر 

شده فردا سه شنبه جلسه ای با حضور اعضای انجمن 
مواد شوینده تشکیل شود و موضوع در آنجا مورد بحث 
و بررســی قرار گیرد؛ بنابرایــن فعال هیچ گونه  مجوز 
افزایش قیمتی در سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار 
به تولید کنندگان موادشــوینده داده نشده است.وی 
در مــورد افزایش قیمت نان نیــز گفت: بحث افزایش 
قیمت نان فعال مطرح نیســت و اگر بحثی در این باره 
در رسانه ها مطرح می شود مسائل کارشناسی است.به 
گفته این مقام مسئول در جلسه امروز مسائل مربوط 
به تنظیم بازار شب عید و  تامین مواد پروتئینی، مواد 
بهداشــتی، شیرینی و شــکالت مطرح شد. همچنین 
با تقاضای وزارت جهاد کشــاورزی در خصوص تغییر 
قیمت  تخم مرغ موافقت شد تا بتوانیم تولید پایدار و 

عرضه پایدار داشته باشیم. 

افزایش قیمت نان فعال منتفی استبورس مسکن شاید به زودی رونمایی شود


