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قیمت گران ترین میوه تولید 
داخل و وارداتی اعالم شد

ایلنــا- تــا تاریــخ 
24مهر98 نرخ هر کارتن 
آنانــاس 80 هــزار تومان 
بــوده اما اکنــون به 600 
هزار تومان رسیده است و 
معموال دانه ای فروخته می شود که قیمت هر آناناس 
با نرخ عمده فروشی و سود مصوب بین 100 تا 120 
هزار تومان است. اسداهلل کارگر، درباره وضعیت میوه 
و تره بار در بازار گفت: خوشبختانه در 20 روز گذشته 
و 20 روز آینده که دو فصل به هم الصاق می شوند، تنوع 
میوه زیاد شده و پیش بینی ما این است که هم کاهش 
و هم ثبات قیمت داشته باشیم. وی درباره میوه های 
وارداتی گفت: ما اکنون مجاز به واردات 4 میوه از جمله 
انبه، آناناس، موز و نارگیل هستیم و خارج از این 4 قلم 
اجازه واردات نداریم.  رئیس اتحادیه فروشــندگان 
میوه و تره بار درباره قیمت میوه های وارداتی تصریح 
کرد: قیمت ها اخیرا به دلیل نوسانات نرخ ارز باال رفته، 
موز تا 20 روز قبل از میوه های تولید داخل هم ارزان تر 
بود، اما اکنون به دلیل باال رفتــن دوباره نرخ ارز جزء 
گرانترین میوه ها شده است. وی با اشاره به نرخ آناناس 
نیز بیان کــرد: تا تاریخ 24 مهــر 98  نرخ هر کارتن 
آناناس 80 هزار تومان بوده اســت اما اکنون به 600 
هزار تومان رسیده اســت و معموال دانه ای فروخته 
می شود که قیمت هر آناناس با نرخ عمده فروشی و 

سود مصوب بین 100 تا 120 هزار تومان است.
    

احتمال آزادسازی منابع ایران 
در عراق

تســنیم- تغییــر 
رئیس کل بانک مرکزی و 
بانک تسنیم-تجاری عراق 
احتماالً می تواند زمینه ساز 
بازگشت منابع ارزی ایران از 
عراق باشد. رئیس کل بانک مرکزی عراق و مدیرعامل 
بانک تجارت عراق )TBI( تغییر کردند؛ این دو تغییر 
مهم می تواند مقدمه ای باشد برای بازگشت منابع 
ارزی ایران که در کشــور عراق مسدود شده است. 
مصطفی غالب مخیف رئیس بانک مرکزی و سالم 
چلبی مدیرعامل بانک تجارت عراق TBI شدند؛ 
منابع بانکی معتقدند تغییرات اخیر در بدنه بانکی 
کشور عراق می تواند در وصول منابع بسیار زیاد بانک 
مرکزی در عراق مؤثر باشد. در طول سال های گذشته 
و به خصوص دوره اخیر بانک مرکزی، مقامات ایرانی 
رایزنی هایی را با کشــور عراق برای بازگشت منابع 
ارزی و وصول بدهی عراق به ایــران انجام داده اند و 

در مقاطعی نیز موفقیت هایی را به دست آورده اند.
    

بورس روی دور رشد افتاد
توســعه ایرانی-  
شــاخص بــورس در 
جریان معامــات دیروز 
بازار سرمایه با ثبت رشد 
رواحــدی، در  ۵9هزا
ارتفاع یک میلیون و 66۷هزار واحد قرار گرفت. در 
جریان دادوســتدهای امروز بازار سرمایه بیش از 
9میلیارد و 344میلیون سهم و حق تقدم به ارزشی 
بالغ بر 10هــزار و 8۷۵میلیارد تومــان در بیش از 
یک میلیون و 323هزار نوبت مورد دادوســتد قرار 
گرفت . شــاخص های اصلی بازار هــم دیروز روند 
مثبتی را سپری کردند به طوری که شاخص های 
قیمت)وزنی - ارزشی( 1۵6۵0 واحد، کل)هموزن( 
۵94۷ واحد، قیمت)همــوزن( 3898 واحد، آزاد 
شناور ۷444۷ واحد، و شاخص های اول و دوم نیز 

به ترتیب 429۵۷ و 123319 واحد رشد کردند.
    

سازمان برنامه و بودجه: طرح 
تامین کاالهای اساسی ابهام دارد

توســعه ایرانی- 
معــاون امــور اقتصادی 
ســازمان برنامه و بودجه 
گفت: طرح تامین کاالهای 
اساسی دارای ابهام است، 
چراکه مشــموالن، محل تامین منابع درآمدی و 
مکانیزم اجرای طرح روشــن و مشــخص نیست. 
سیدحمید پورمحمدی با اشاره به اینکه از نگاه دولت 
طرح تامین کاالهای اساسی دارای ابهام بسیاری 
است، اظهار کرد: مشــموالن، محل تامین منابع 
درآمدی و مکانیزم اجرای طرح روشن و مشخص 
نیســت. وی ادامه داد: ســازمان برنامه و بودجه با 
حضور در جلسات بررســی طرح تامین کاالهای 
اساسی در کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس تاش دارد تا ضمن تبیین ایرادات و موانع 
طرح به نمایندگان برای تصمیم گیری دقیق در این 
مورد کمک کند. پورمحمدی تاکید کرد: ساز و کار 
اجرایی، افراد تحت پوشش و محل تامین منابع طرح 

باید کاما مشخص شود تا بتوان آن را اجرایی کرد.

خبر اقتصادی
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نرگس رسولی

 هیچ امیدی در دل خبرها نیســت، 
فروش اوراق ســلف نفتی متوقف شد، 
قیمــت دالر در بازار از 26 هــزار تومان 
فراتر رفت، قیمت ســکه در آستانه 13 
هزار تومان است، کسی از طرح موسوم به 
گشایش اقتصادی سخن نمی گوید، رشد 
منفی اقتصاد و بهمن نقدینگی ملغمه ای 
از تورم و  رکود را بــه اقتصاد ارزانی کرده 
است و هر روز هشــدار تازه ای از سوی 
گروه های کارشناســی و فعاالن بخش 
خصوصی به گوش می رسد. زنگ های 

خطر مدت هاست به صدا درآمده است.
در این میان کرونا و فشار خلق الساعه 
تصمیمات نیز بر ســر فعاالن اقتصادی 
آوار شده است. اگر چه رئیس دولت این 
وضعیت را بهتر از سایر کشورها می خواند 
و معتقد است که عملکرد اقتصادی دولت 
مثبت بوده اما فعــاالن اقتصادی نظری 
دیگر دارند و مجددا در حال آالرم دهی به 

دولت هستند تا رویه در پیش گرفته شده 
را تغییر دهد که اگر همیــن روال ادامه 
یابد برای اقتصاد ایران در ماه های آینده 
نمی توان پیش بینی ســفیدی داشت و 

باید برای روزگار سخت تر آماده شد.
حاال دایره هر روز تنگ تر می شــود. 
شاهد مثال ماجرای صدور کارت بازرگانی 
است. تصمیم دولت برای واسپاری صدور 
کارت بازرگانی از متولی اصلی آن یعنی 
اتاق بازرگانی به سازمان تجارت موجب 
شــده تا طبق گفته یکی از مدیران این 
ســامانه از ابتدای واگذاری تاکنون تنها 
یک کارت بازرگانی صادر شود حال آنکه 
بازرگانانی که خواهان دریافت کارت یا 
تمدید کارتشان هستند به خاطر آماده 
نبودن زیرساخت های ســامانه جامع 
تجارت با مشکات بسیار زیادی مواجه 
شده و هر روز سرگردان بین سازمان های 
مرتبط با این اقدام هســتند. موضوعی 
که حتی مورد انتقاد مسعود خوانساری، 
رئیس اتاق بازرگانی تهران قرار گرفته و 

با نامه نگاری با رئیس جمهور توانســت 
دوباره اتاق بازرگانــی را در امر تمدید یا 

صدور کارت بازرگانی دخیل کند.
خوانســاری در نشســت هیــات 
نمایندگان اتاق بازرگانی تصویری تلخ 
را پیش روی سیاستگذاران قرار می دهد 
و می گوید: در فصل اول امسال 4۵ درصد 
کاهش صادرات را شــاهد بوده ایم و در 
مردادماه هم نسبت به تیرماه باز با کاهش 
صادرات روبرو هستیم و اگر با این روش 
ادامه دهیم این درآمدی که می تواند تا 
اندازه ای مشکات اقتصادی را حل کند 
نیز دچار مشکل خواهد شد و این هم به 
دلیل تصمیمات غیرکارشناسی است. 
ما درست در زمانی که نیاز اساسی داریم 
مشکاتی که برای صادرات وجود دارد 
را حل و فصل کنیــم به یک باره متوجه 
می شــویم در تاریخ اول مــرداد صدور 
کارت های بازرگانی و تمدیدش از یک 
سامانه قرار اســت به یک سامانه دیگر 

منتقل شود.

وی تاکیــد کرد:»عمــًا نزدیک به 
دو مــاه اســت کــه واردکننــدگان و 
صادرکنندگان ســرگردان هســتند و 
روزانه ما بیش از 100 مراجعه کننده داریم 
که کاالهایشان در بندرها باقی  مانده است 
و نمی توانند ترخیص کنند و عماً کسی 
هم پاسخگو نیست. متأسفانه می بینیم 
که مصاحبه می شــود و می گویند که 
مشکلی وجود ندارد و همه چیز حل شده 
است ولی آنچه در عمل شاهدیم و گفته 
می شود با هم کامًا در تضاد است. اآلن 
شاهد یک بی تصمیمی هستیم و کسی 
نیست که حرف آخر را بزند و این اقتصاد 

کشور را با معضل مواجه می کند.«
خوانساری در ادامه صحبت های خود 
با بیان اینکه »چه اصراری وجود دارد در 
شرایطی که نیاز داریم صادرات توسعه 
پیدا کند این اقدامــات صورت گیرد« 
ادامه داد:  اگر این اقدامات سهوی است 
سؤال من این اســت که چرا؟ و اگر عمد 
است می خواهم بدانم چرا با دولت چنین 

می کنند و خود دولت چرا به فکر نیست 
مشکل را حل کند.

بهمن نقدینگی
نقدینگی موضوع مهم دیگری است 
که این روزها توجه کارشناسان را به خود 
جلب کرده است. مسعود خوانساری نیز 
با هشدار نســبت به وضعیت اقتصادی 
کشــور گفت:»نقدینگی سرگردان هر 
روز مثل بهمن یک بازاری را تحت تأثیر 
قرار می دهد، یک روز بازار ســهام، یک 
روز مســکن، یک روز دالر و ارز و در این 
چند روز اخیر هم ســکه، دالر و خودرو . 
در حال حاضر نقدینگی مهم ترین عامل 
اخال در نظام اقتصادی است. در چند 
ماه گذشته نقدینگی با رشد 13.8 درصد 
مواجه بوده اســت یعنی روزانه 2 هزار و 
200 میلیارد تومان به حجم نقدینگی 
اضافه می شــود و در ایــن ۵ ماهه 340 
هزار میلیارد تومــان بر حجم نقدینگی 
اضافه شده است. اگر همین روال ادامه 
داشته باشد شاهد رشــد 32 درصدی 

خواهیم بود.«
جلو افزایش پایه پولی را بگیرید

وی با تاکید بر این که تا پایان ســال 
800 هزار میلیــارد تومان بر نقدینگی 
کشور اضافه خواهد شد،ادامه داد:»این 
شرایط بحرانی است و هر روز که مردم از 
خواب بیدار می شوند مهم ترین مشکل و 
معضل زندگی شان این است که تا آخر 
وقت چه اتفاقی برای قیمت ها می افتد. در 
شرایط تورمی کنونی مهم ترین اقدامی 
که دولت باید انجام دهد این اســت که 
از افزایش پایه پولی جلوگیری کند چه 
به صورت مستقیم و... اخیراً بحث ها سر 
این است که تسعیر دارایی های خارجی 
بانک مرکزی را می خواهند انجام دهند یا 
تزریق منابع صندوق توسعه به بازار بورس 
می خواهد صورت گیــرد که هرکدام از 
این ها باعث افزایش پایه پولی و تورم های 
افسارگسیخته می شــود. تقاضای ما از 
دولت محترم این است که این اتفاقات 
صورت نگیرد، مــردم تحمل این مقدار 

گرانی و تورم را ندارند.«
مهمترین وزارتخانه بی وزیر

رئیس اتــاق تهــران خطــاب به 
رئیس جمهــوری گفت: »بیــش از 4 
ماه و نزدیک ۵ ماه اســت که مهم ترین 

وزارتخانه کشور، وزارت صنعت معدن 
و تجارت بدون وزیر اســت؛ آن  هم در 
ســالی که ســال جهش تولید است و 
انتظار می رود با توجه به نام گذاری این 
سال بتوانیم جهش تولید ایجاد کنیم. 
ما شاهد تحریم های سنگین اقتصادی و 
تحریم های نفتی هستیم و در این شرایط 
حداقل باید روی صــادرات غیرنفتی 
متمرکز شــویم تا بتوانیم بخشــی از 

کمبودها را جبران کنیم. 
اما در چنین وضعیتی وزارت صمت 
که مهم ترین وزارتخانه کشور در حال 
حاضر محسوب می شود بیش از 4 ماه 
اســت که بدون وزیر بوده و شــاهدیم 
که یــا تصمیمات گرفته نمی شــود و 
یــا تصمیماتی کــه گرفته می شــود 
کارشناسی نیســت و این عمًا هم به 

تولید و هم صادرات لطمه زده است.
همه نگرانیم

صحبت های خوانســاری در کنار 
سخنان دیگر کارشناســان حکایت از 
نگرانی عمیق نسب به فردای اقتصاد ایران 
با چاشنی تحریم و طعم کرونا دارد، به نظر 
می رسد رشــد بی محابای دالر در بازار 
آزاد و صرافی های بانکی در کنار افزایش 
قابل توجه حجم نقدینگــی اقتصاد را 
در موقعیت خطرناکی قرار داده اســت. 
موقعیتی که برون رفت از آن در ســایه 
کشمکش های سیاســی و رقابت های 
زودرس انتخاباتــی و بی عملی چندان 

میسر نیست .

دیگر کسی از طرح گشایش اقتصادی سخن نمی گوید 

سیلنقدینگیاقتصادرامیبرد
خوانساری: در فصل اول 
امسال 45 درصد کاهش 
صادرات را شاهد بودیم 
و در مردادماه هم نسبت 

به تیرماه باز با کاهش 
صادرات روبرو هستیم و 

اگر با این روش ادامه دهیم 
این درآمدی که می تواند 

تا اندازه ای مشکالت 
اقتصادی را حل کند نیز 

دچار مشکل خواهد شد و 
این هم به دلیل تصمیمات 

غیرکارشناسی است

دبیر ستاد تنظیم بازار با اشاره به اینکه از این 
پس نیاز کره کشور در داخل تأمین می شود تا 
از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری شود، گفت: 
تأمین کره کشــور با تولید داخل مستلزم عدم 
خروج چربی)کره، خامه و شیرخشک( از کشور 

است.
محمد رضا کامی، در خصوص دالیل افزایش 
قیمت کره و انتقاد از گرانی کره از ســوی تولید 
کننده قبل از دریافت مجوز از ستاد تنظیم بازار، 
اظهار داشت: در اردیبهشت ماه سال گذشته ارز 
کره از 4200 تومان بــه ارز نیمایی تغییر کرد و 
قاعدتا باید از همان موقع قیمت کره 100 درصد 

افزایش می یافت. اما طی اقدام ستاد تنظیم بازار، 
دولت کل کره وارداتی بــا ارز 4200 تومان را با 

نظارت و مدیریت خود عرضه کرد.
وی ادامه داد: از اردیبهشــت سال گذشته تا 
کنون که حدود یک سال و نیم است قیمت کره 
بدون تغییر مانده و بر اساس ارز 4200 تومانی و 
نرخ مصوب به فروش می رسید.بنابراین ستاد 
تنظیم بازار علی رغم تغییر نرخ ارز تاش کرد تا از 

افزایش قیمت جلوگیری کند.
دبیر ستاد تنظیم بازار با اشــاره به اینکه در 
نیمه شهریور ماه ســال جاری کره ی وارداتی 
4200 تومانی تمام شد و دو راه وجود داشت، یکی 

اینکه کره وارد کنیم و دیگر اینکه در داخل تولید 
کنیم. در صورت واردات کره با ارز 24 هزار تومان، 
قیمت هر کیلو کره به بیش از 100 هزار تومان 
می رسید. یعنی هر کره 100گرمی به بیش از 10 

هزار تومان افزایش می یافت.
کامی تأکید کرد: باید بررسی می کردیم، 
تا ببینیم آیــا امکان تأمین کــره از محل تولید 
داخل وجــود دارد یا خیر؟ بنابراین در جلســه 
اخیر ســتاد تنظیم بازار، با بررســی شیر خام، 
هزینه های مرتبط با گرفتــن چربی و تبدیل 
به کره داخلی و ســایر موارد موثر، سقف قیمت 
کره داخلی را به هر کیلو 80 هــزار تومان و کره 

 100 گرمی به 8 هــزار تومــان افزایش یافت. 
وی تصریح کــرد: تکیه به کــره تولید داخل بر 
این اساس انجام شــد تا ضمن قطع وابستگی 
به واردات، ایــن نیاز را در داخــل تأمین کنیم. 
حال که قرار اســت کره مصرفی کشــور را در 
داخل تأمین کنیم، بایــد از خروج چربی ) کره، 
خامه و شــیر خشــک( که برای مصرف داخل 

 نیاز است، به خارج از کشــور جلوگیری کنیم. 
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت 
تصریح کرد: دلیل این عدم خروج چربی ) کره، 
خامه و شیر خشک( نیز این اســت که اگر قرار 
اســت هم کره مصرفی داخل را تأمین کنیم و 
هم چربی صادر کنیم ، قیمت شیر خام به شدت 
افزایش می یابد. بنابراین ضروری است که وزارت 
جهاد کشاورزی با این فرصتی استثنایی که ستاد 

تنظیم بازار در اختیارش قرار داده استفاده کند.
به گفته وی، وزارت جهاد کشــاورزی باید با 
یک اقدام جهادی و با برنامه ریزی منسجم، میزان 
تولید شیر خام کشور را در کوتاه مدت حداقل به 
دو میلیون تن افزایش دهد تا هم نیاز داخل کره 
تأمین شود و هم در آینده مجدد امکان صادرات 

چربی فراهم شود.

توضیح دبیر ستاد تنظیم بازار درباره »چرا کره گران شد؟«

خبر

خبر

رئیس کل بانک مرکزی درباره گزارش اولیه 
ارقام رشد اقتصادی فصل اول سال 1399 بانک 
مرکزی گفت: اقتصاد در مسیر بازگشت به تعادل 

بعد از  شوک کرونا است.
به گزارش توسعه ایرانی،  عبدالناصر همتی، در 
یادداشتی درباره گزارش اولیه ارقام رشد اقتصادی 

فصل اول سال 1399 بانک مرکزی نوشت:گزارش 
اولیه ارقام رشد اقتصادی فصل اول سال 1399 
بانک مرکزی نشان می دهد؛ رشد اقتصادی بدون 
نفت 0.6ــ درصد بوده که بــه این صورت توزیع 
شده است: رشد گروه کشــاورزی 3.8+ درصد، 
رشــد گروه صنایع و معادن 2.۵+ درصد و رشد 

گروه خدمات 1.6ــ درصد در کنار رشد اقتصادی 
با نفت 2.8ــ درصد. وی تاکید کرده است با استناد 
به این موضوعات اقتصاد در مسیر بازگشت به تعادل 
بعد از شوک کرونا است. درمقایسه با کشورهایی که 
مواجه با هیچ تحریمی نبودند و اقتصادشان صرفاً با 
ویروس کرونا درگیر بوده، عملکرد رشد اقتصادی 

کشور امیدوارکننده است. در عین حال تنها بخش 
منفی غیرنفت، بخش خدمات بوده اســت، که 
به دلیل محدودیت های بهداشتی ناشی از کرونا 
کاماً قابل پیش بینی بود، لذا بازیابی رشد در بخش 
غیرنفتی هم راستا با ارقام رشــد تیر و مرداد ماه 
شرکتهای صنعتی دور از دسترس نیست.همتی 
در بخشی از این یادداشت تاکید کرده است: منفی 
بودن رشد نفتی در مقایسه با بهار 98، هم به دلیل 
فشار تحریم ها و هم به دلیل کاهش تقاضای جهانی 
ناشی از کرونا، طبیعی است. امید این است که این 

بخش نیز با روند اخیر صادرات نفت به مسیر رشد 
خود بازگردد.

بر اســاس مصوبه اخیر ســتاد ملــی مبارزه بــا ویروس 
کرونــا، زمــان بازپرداخــت وام ۵0میلیون تومانــی ودیعه 
مســکن به ۵ ســال افزایــش یافته که بــه تبــع آن میزان 

 اقســاط ماهانه ایــن وام 600 هــزار تومان کاهــش می یابد. 
به گزارش تسنیم، وام ودیعه مسکن با نرخ ســود 12 درصد و 
تقسیط 36ماهه )برای حداکثر تسهیات تا 30 میلیون تومانی( و 
برای تسهیات بیش از30 میلیون تومان با تقسیط 60ماهه است 
که البته در صورت تمایل متقاضی مدت بازپرداخت تسهیات 

می تواند کاهش یابد.
پیش از این و بر اساس مصوبه قبلی ستاد مذکور بازپرداخت 
وام ودیعه مســکن برای وام های 1۵، 30 و ۵0 میلیون تومانی 

36 ماهه بود. به عبارت دیگر برای وام 30 میلیون تومانی مبلغ 
اقساط ماهانه مستأجران ساکن در کانشهرها 996 هزار و 429 
تومان اســت. کل بازپرداخت این وام حدود 36 میلیون در ماه 
36 خواهد بود. همچنین میزان اقساط ماهانه وام 1۵ میلیون 
تومانی در بازپرداخت 36 ماهه، 498 هزار و 200 تومان است. 
کل بازپرداخت این وام 1۷ میلیون و 93۵ هــزار تومان در ماه 

آخر خواهد بود.
مستأجران تهرانی نیز پس از دریافت ۵0 میلیون تومان وام 

ودیعه مسکن بایستی ماهانه حدود یک میلیون و 660 هزار تومان 
پرداخت می کردند. اما با مصوبه جدید ستاد ملی مبارزه با ویروس 

کرونا اقساط وام مذکور حدود 600 هزار تومان کاهش می یابد.
بر این اساس میزان سود وام ۵0 میلیون تومان ودیعه مسکن با 
نرخ 12 درصد 16 میلیون و ۷33 هزار تومان در ماه 60 بازپرداخت 
اقساط خواهد بود. میزان قسط ماهانه این وام در روش ساده یک 
میلیون و 112 هزار تومان است. کل بازپرداخت مستأجر برای 

این وام نیز 66 میلیون و ۷33 هزار تومان است.

همتی اعالم کرد:

 اقتصاد ایران در مسیر بازگشت به تعادل است

کاهش ۶۰۰ هزار تومانی اقساط وام ودیعه 5۰ میلیونی مستأجران


