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خبر اقتصادی

افزایش تورم در آبان

توسعه ایرانی-
گزارشرسمیمرکزآمار
ازافزایشتورمدرآبانماه
حکایت دارد .مرکز آمار
وضعیت شاخص تورم
در آبانماه را منتشر کرد که نشان میدهد نرخ تورم
ساالنه با افزایش  ۱.۸درصدی نسبت به مهرماه به
 ۲۹درصد افزایش یافته اســت .این در حالی است
کهنرختورمنقطهبهنقطه(تغییرشاخصنسبتبه
آبانماهسالگذشته)افزایشقابلتوجهیداشتهو
بارشدپنجدرصدینسبتبهمهرماهبه ۴۶.۴درصد
رسیدهاست.برایناساس،خانوارهایایرانیدرآبان
ماه به طور میانگین  ۴۶.۴درصد بیشتر از آبان ماه
سالگذشتهبرایخریدیکمجموعهکاالوخدمات
هزینه کردهاند .اما نرخ تورم ماهانــه در آبان ماه با
کاهش مواجه بوده است؛ به گونهای که  ۵.۲درصد
اعالمشدهکهدرمقایسهبامهرماه ۱.۸درصدکاهش
دارد .همچنین تورم ماهانه برای گروههای عمده
«خوراکیها،آشامیدنیهاودخانیات»و«کاالهای
غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ۱۳درصد و ١.٦
درصدبودهاست.

چرتکه 3

رانت دالر  4200تومانی میتوانست هزینه قرنطینه  3ماه نیمی از خانوادههای ایرانی باشد؛

پرداخت123هزار میلیاردتومان یارانه ارزی بیحاصل!

خبر خوش نایب رئیس اتاق
بازرگانی برای بورسیها

توسعه ایرانی -
حسین ســاح ورزی،
نایبرئیساتاقبازرگانی
ایران،درصفحهشخصی
خود در توییتر یک خبر
خــوش جدید برای بورســی ها و فعــاالن بخش
خصوصیمنتشرکردهاست.طبقگفتهاو،بهزودی
تابلوی جدیدی در فرابورس با نام بــازار هدف راه
اندازی میشود که در آن طیف وسیعی از کسب و
کارهای نو آفریــن و دانش بنیان(حتی در مقیاس
استارت آپی) امکان پذیرش خواهند داشت .سالح
ورزیپیشبینیکردهبااجرایاینطرح،راهتازهای
برای تامین مالی کسب و کارهای نوآورانه در ایران
گشوده خواهد شد .هرچند هنوز دولت و نهادهای
بورسی در رابطه با این خبر واکنشی نشان ندادهاند
اما با توجه حضور گسترده شــرکتهای نوآور در
بورسهای جهانــی ،به نظر میرســد در صورت
موفقیت آمیز بــودن این برنامــه ،راه حضور این
شرکتهادربورسایراننیزهموارخواهدشد.

سوء استفاده از کمبود روغن
ادامه دارد!

ایسنا -در حالی که اخیــرا اعالم شده فروش
روغن مصرف خانوار به واحدهای صنفی و مصرف
کنندگان منوط به خرید ســایر اقالم ،از مصادیق
فروش اجباری است ،گزارشهای دریافتی ایسنا
نشانمیدهدهمچنانبرخیفروشگاههاازکمبود
روغن در بازار سوء استفاده میکنند .گزارشهای
دریافتی ایسنا نشان میدهد در برخی فروشگاهها
فروشروغنازیکبرندمنوطبهخریدسایراقالماز
همانبرندشدهاست.البتهمسئوالنفروشگاهاذعان
کردهاندکهشرکتفروشندههم،فروشروغنخود
رامشروطبهخریداقالمدیگرآنبرندکردهاست.

ثبتنام ظرفیت خالی مسکن ملی
در پایان آذرماه انجام میشود

ایرنا-معاونمسکن
و ساختمان وزارت راه و
شهرسازی گفت :پایان
آذرمــاه ظرفیتهای
خالــی مســکن ملی
شناســایی و برای آنها جایگزین انتخاب میشود.
محمودمحمودزادهگفت:پیشترتا ۳۰آبانبهثبت
نام کنندگان مسکن ملی که پیامک دریافت کرده
بودند زمان دادیم تا مــدارک خود را تکمیل و واریز
اولیه وجه را انجام دهند .وی با اشاره به عقب ماندن
برخی استانها از تعیین تکلیف نهایی متقاضیان،
گفت:هنوزبررسیدراستانهاکاملنشدهوپیامک
برایحضورومشارکتمتقاضیانارسالنشدهاست
بنابراینمهلتتکمیلاطالعاتوترغیبمتقاضیان
به واریز وجه اولیه تا  ۳۰آذرماه تمدید شد .به گفته
محمودزاده ،کارگزاران طرح اقدام ملی مســکن،
اداراتکلراهوشهرسازیاستانها،شهرهایجدید
وبنیادمسکنانقالباسالمیتاپایانآذرماهفرصت
دارند اطالع رسانی را کامل کنند .وی گفت :بر این
اساسپایانآذرماه،ظرفیتهایخالیمسکنملی
درکلکشورراشناساییوبرایآنهاجایگزینانتخاب
می کنیم .محمودزاده توضیح داد :برخی از استان
ها در اجرای طرح اقدام ملی مسکن عقب هستند
و متقاضیان را تعیین تکلیف نکردند ،بر این اساس
هرگونهاقدامیدرخصوصجایگزینیویاپیشرفت
پروژه ها وابسته به تعیین تکلیف افرادی است که
واجدشرایطشناختهشدند.

مریم شکرانی

نخستین روز از قرنطینه دو هفتهای
تهران شــلوغ و پر رفت و آمد گذشت.
کارگران نگران معیشتشــان هستند
آنهمبااینقیمتهاوتورمیکهفضایی
توصیفــش میکنند و کســبه هم که
سال سختی را پشت سر گذاشتهاند به
رسانههامیگویندکهحتیازپساجاره
مغازهشان برنمیآیند .بسیاری از اهالی
بازار میگویند که مغازهداران زیادی که
از تامین هزینههایشان ناتوان ماندهاند،
عطایبازاررابهلقایشبخشیدهوکسب
وکارشانراتعطیلکردهاند.
از آن ســمت ،مرکــز پژوهشهای
تامین اجتماعی گزارش داده است 63
درصد بیکارشــدگان کرونا سرپرست
خانوارهستند.

حاال طوالنی شــدن شیوع کرونا در
ایران و وخیمتر شــدن اوضاع بیماری،
زیانهــای اقتصاد ایران را ســنگین و
ســنگینتر و نگرانی برای گســترش
فقر را شدیدتر کرده است .این موضوع
در شــرایطی رخ میدهد که از ابتدای
شــروع بیماری در ایران ،دولت بارها و
بارها اعالم کرد که بــا اعمال قرنطینه
کاملمخالفاست.بهانهدولتبرایاین
مخالفتهایمکررنگرانیبرایزمینگیر
شدناقتصادبود .بااینوجود بسیاریاز
منتقداندولتبهانهدولتراقبولندارند
ومعتقدندکهکابینهحسنروحانیبرای
مدیریتکروناقویعملنکردهاست.
مرگومیرکرونادرچینصفر
درایران!...
درست در شرایطی که کشور عامل
کووید 19توانســته اســت با مدیریت

ســختگیرانه و منضبط کرونا ،میزان
مرگومیرکرونارابهصفربرساند،تهران
رکوددار عزادارترین شــهر جهان بر اثر
کرونا شده اســت .همزمان با این اتفاق
تهران سختترین روزهای اقتصادی را
پشتسرمیگذارد.تحریمهایسنگین
موجب شــده که صادرات نفت سقوط
سنگینی را تجربه کند و کرونا مانع آن
شده است که دولت درآمدهای مالیاتی
مورد نظرش را به دســت آورد .کسری
بودجه سنگین بهانه عمده دولت برای
اعمالنکردنقرنطینهکاملبودهاست.
امادستتنگکابینهحسنروحانی
مانع از ولخرجی دولت نشــده و از سال
 97مبالغ ســنگینی ارز  4200تومان
برایوارداتکاالهایاساسیاختصاص
داده اســت .ارزهایی که به نــام مردم و
کاهــش قیمت کاالهــای کلید خورد

اما در نهایت و بر اســاس گزارش مرکز
پژوهشهایمجلسنهتنهاحتیدرباره
یکقلمکاالمنجربهمهارقیمتنشدکه
واردکنندگان کاال را با بهای دالر آزاد و
حتیگرانتربهمردمفروختند.
پایفوتبالیستهاهمبهغائلهارز
 4200تومانیکشیدهشد
با این وجود ماجراهای دالر ۴۲۰۰
تومانی گویا حاال حاالها تمام شــدنی
نیست و همین چند روز پیش یک عضو
هیاترئیسهمجلسدرادعاییجنجالی
توییت کرد که منافع دالر ۴۲۰۰تومان
بهدستمردمنرسیدهوباعثفسادبرای
افرادخاصشدهاست.اوازقضانامیکیاز
اینافرادخاصرافرهادمجیدی،کاپیتان
سابقاستقاللدانست.
احمــد امیرآبــادی فراهانی ،عضو
هیئترئیسهمجلسدرتوییتینوشت:

«پیشنهادکوپنیشدنکاالهایاساسی
را برای دسترسی عموم مردم و با قیمت
مناســب ارائه داده بود و امــا معموالً با
مخالفت دولتیها مواجه شــده است.
چون ارز  ۴۲۰۰تومانــی مختص افراد
خاص اســت و اجناس آن هم دســت
مردم نمیرســد .آقایفرهاد مجیدی
فوتبالیســت مشــهور  ۹بار در لیست
تخصیصارزدولتیبودهاست»
فسادارز 4200تومانیامابهیکاسم
وچنداسممحدودنمیشودوانتقادهای
گستردهایازسویکارشناسانبهدنبال
داشت .کارشناســانی که به مواردی از
ایجاد شرکتهای صوری برای دریافت
ارز 4200اشــاره میکردنــد .بجز این
روند صــادرات معکوس در کشــور راه
افتاد و برخی واردکنندگان کاال را با دالر
 4200وارد کرده و بــا دالر آزاد مجددا
صادر میکردند .از این گذشــته مرکز
پژوهشهای مجلس در گزارشــی در
تابستان امسال اعالم کرد که دولت در
پنج ماهه اول سال حدود چهار میلیارد
تومان ارز  4200تومانــی توزیع کرده
است.ایندرحالیاستکهبانکمرکزی
درآمد نفتی کشور را در این مدت فقط
 600میلیون دالر دانســته و در نتیجه
برای پرداخت این یارانه ارزی از ذخایر
بانک مرکزی برداشت شده و این مساله
موجبتورماست.
نوبخت:برایسال 1400همدالر
 4200تومانیمیدهیم!
دولت اما زیر بار حــذف ارز 4200
تومانینرفتوسهسالمتوالیپرداخت
ارز  4200را ادامــه دارد و حاال با وجود
آنکه علیرضا رزم حسینی ،وزیر صنعت،
معدن و تجارت گفته اســت که آماده
حذف ارز  4200اســت اما محمدباقر
نوبخت ،رئیس سازمان برنامه و بودجه
مصرانهتاکیدداردکهپرداختارز4200
تومانیادامهپیدامیکند.
این اتفاق در حالــی رخ میدهد که
یک محاسبات ساده نشان میدهد که

دولت زیر بار حذف ارز4200
تومانی نرفت و سه سال
متوالی پرداخت ارز4200
را ادامه دارد و حاال با وجود
آنکهعلیرضارزمحسینی،
وزیر صنعت ،معدن و تجارت
گفته است که آماده حذف
ارز 4200است اما محمدباقر
نوبخت ،رئیسسازمان
برنامه وبودجه مصرانه
تاکید دارد که پرداخت ارز
 4200تومانی ادامه پیدا
میکند
دولت میتوانست به جای پرداخت این
رانتکالن،سهماهتمامدرابتدایشیوع
بیماری کشور را قرنطینه کامل کند و
به نیمی از خانوادههای ایرانی ماهانه 3
میلیون تومــان پرداخت کند تا نگرانی
از معیشت اقشار ضعیف و متوسط رو به
پایینآنهاراراهیخیابانهانکند.
3ماهقرنطینهکاملنصف
خانوادههایایرانیبادالر 4200تومانی
بر اساس اعالم بانک مرکزی دولت
سال گذشته 14میلیارد دالر ارز4200
تومانــی پرداخت کرده اســت که اگر
میانگین قیمــت دالر در این ســال را
حدود  13هزار تومــان در نظر بگیریم
متوجه میشــویم دولت حدود 123
هزارمیلیاردتومانیارانهارزیبیحاصل
پرداختهاست.
اگر این رقم را بــر  6میلیون تومان
حقوق برای سه ماه کنیم ،تقریبا چیزی
حدود 13میلیونخانوارکهمعادلنصف
خانوادههای ایرانی است میتوانستند
سه ماه تمام در خانههایشان قرنطینه
شــوند و روند بیماری آنقدر ســرکش
نمیشد که خســارات سنگینتری به
اقتصاد کشــور و معیشــت خانوادهها
واردکند.

خبر

جزئیات حمایتهای اقتصادی دولت از خانوارها وکسبوکارهااعالم شد

معاون اقتصاد رئیسجمهور گفت 14 :دسته
از کســب و کارها شناسایی شــدهاند که شدیدا ً
آسیبدیده بابت شیوع کرونا هستند که از جمله
آنهاواحدهایگردشگریاست.برایاینمشاغل
یک ماه تنفس بابت اقســاط تسهیالت دریافتی
در نظر گرفته شده و اقساط آنها مشمول تاخیر و
جریمهنمیشود.
به گزارش ایلنــا ،محمد نهاوندیــان با اعالم
اینکه امسال ماهانه برای هریک از اعضای خانوار
 100هزارتومانبهحسابسرپرستخانوارواریز
میشــود ،اظهار داشــت :این روند بابت جبران

کاهش درآمدهاســت تا بتوانیم از این شــرایط
پرآسیبابتالیکروناخارجشویم.
ویبااشارهبهاینکهبرایهمهکسبوکارهادر
زمینهوصولمالیاتمستقیمتصمیمگیریشده
است،گفت:تاپایانبهمنماه،اجرایوصولمالیات
مستقیممتوقفخواهدشد.
معاون اقتصادی رئیــس جمهور همچنین
افزود :کســب و کارهای حقیقی بــرای صدور و
تشکیل پروانه نیازی به گواهی پرداخت مالیات
نخواهندداشت.همچنیناظهارنامهمالیاتارزش
افزودههرسهماهبهمدتیکماهتمدیدمیشود.

وی با بیان اینکه جرایم و بخشودگی مالیات
تا پایان سال  99تمدید خواهد شد ،بیان داشت:
مالیاتهای ابالغی و همچنیــن اعتراض به آنها
قابلتمدیدخواهدبود.
نهاوندیان یادآور شد :مهلت تسلیم اظهارنامه
مالیاتی حقوقیها نیز تــا پایان بهمن ماه تمدید
میشود .وی بیان کرد :صدور مجوزهایی که هر
دستگاهینیازبهآندارد،چنانچهمهلتآنتاپایان
بهمنماهباشد،قابلتمدیدخواهدبود.همچنین
پرداختکسبوپیشهشهردارینیزتاپایانبهمن
تمدید میشود .معاون اقتصادی رئیس جمهور

گفت 14:دستهازکسبوکارهاشناساییشدهاند
که شدیدا ً آسیبدیده بابت شیوع کرونا هستند
که از جمله آنها واحدهای گردشگری است .برای
اینمشاغلیکماهتنفسبابتاقساطتسهیالت
دریافتی در نظر گرفته شده و اقساط آنها مشمول
تاخیر و جریمه نمیشــود .نهاوندیان گفت :در
فاصله آذر ماه که کســب و کارها تعطیل بودند،
چنانچهباچکبرگشتیمواجهشوندمیتوانندبا
مراجعهبهبانکها،آثارمترتببرچکبرگشتیرا
ملغیکنند.ویخاطرنشانکرد:قبضگازواحدها
نیزبهمدتدوماهامهالمیشود.

روند نزولی ادامه دارد!

کاهش  ۴۰درصدی مصرف گوشت درکشور

سرپرست سازمان امور عشــایر ایران گفت ۴۰ :درصد
مصرف گوشت قرمز در کشور با شــیوع کرونا کاهش یافته
که به دلیل انباشــت دام موجب ضرر عشایر شد ،بهطوری
که میتوان گفت کرونا بیشــترین ضرر را به اقتصاد عشایر
زده است.
به گزارش «توسعه ایرانی» از سازمان امور عشایر ایران،
«شــاهپور عالئیمقــدم» در دیدار «عبــاس گلرو» عضو
کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس با وی،
دالیل کاهش مصرف گوشت را برگزار نشدن مراسم محرم
و صفر و نذورات مردم ،برگزار نشدن جشن عروسی و عزای
اموات ،بسته شدن رســتورانها و جلوگیری از صادرات دام
عنوان کرد.
سرپرست سازمان امور عشایر ایران با تاکید بر اینکه باید
برای ارتقای رفاه و معیشت عشایر برنامه داشته باشیم ،گفت:
در این زمینه در ســالهای اخیر هفت برنامه و طرح تعریف
شدهکهشاخصترینآنهااجرای«طرحزنجیرهتولیدگوشت
قرمز» است.
وی توضیــحداد :عشــایر بیشــترین ضــرر را وقتــی
میدهند کــه دامشــان را دالالن و واســطهها میگیرند،
امــا بــا اجــرای زنجیــره تولیــد گوشــت و پرداخــت

تسهیالت به عشــایر ،دســت دالالن کوتاه شــده است.
عالئیمقدم اضافهکــرد :با اجــرای این طــرح اطمینان
خاطــری برای عشــایر ایجــاد شــده و تاکنــون  ۲هزار
میلیــارد تومان تســهیالت بــرای اجرای آن به عشــایر
پرداخت شده است.
برندسازی و بازاریابی محصوالت عشایر
سرپرست سازمان امور عشــایر ایران همچنین اظهار
داشت:فراوری،بستهبندی،برندسازیوبازاریابیمحصوالت
عشایر دارای اهمیت زیادی است و آمادگی داریم در صورت
برندسازی ،از راهاندازی فروشگاههای عشایری با محوریت
تعاونیهای عشایری حمایت کنیم.
وی ادامهداد :تعداد  ۲۳۰تعاونی عشایری در کشور وجود
داردکههمهعشایربدوناستثناءعضواینتعاونیهاهستند،
اکنون میانگین سرمایه هر عشایر در این تعاونیها که ۲۰۰
هزار تومان بود به یک میلیون تومان افزایش یافته است.
عالئیمقدم با اشــاره به اینکه تغییر الگــوی تعذیه دام
از جو به کنسانتره در مناطق عشــایری در حال جا افتادن
است ،گفت :بهرهوری جو بهطور تقریبی  ۶۵درصد است اما
بهرهوری کنسانتره ۱.۵برابر جو است که هزینههای تولید را
در مناطق عشایری کاهش میدهد.

عشایردربودجهسالیانهدیدهنمیشوند
سرپرست ســازمان امور عشــایر ایران با انتقاد از اینکه
در قانون بودجه سالیانه ،عشــایر چندان دیده نمی شوند،
بیانداشت ۸۴ :میلیون هکتار مرتع در کشور وجود دارد که
 ۳۴میلیون هکتار آن در اختیار عشایر است ،با بهرهبرداری
از این مراتع هر نفر عشــایر گوشــت  ۱۶نفر ایرانی را تامین
میکند که مهم است در بودجه سالیانه کشور به این موضوع
توجه شود.
وی با بیان اینکه مهدیشــهر قطب باغداری و دامداری
کشور است ،افزود :سمنان قطب صنعتی کشور است و سهم
عشایر از مالیات بر ارزش افزوده بیش از این عددی است که
تخصیصمییابد.
عالئیمقدم گفت :بــرای ارائه خدمات بهتر به عشــایر
استان سمنان پنج دســتگاه کامیون آبرسان و  ۶دستگاه

معاوناقتصادیرئیسجمهورابرازامیدواری
کرد که با اتخاذ این تدابیر ،فشار بر کسب و کارها
کم شده و با عزم ملی و رعایت جدی توصیههای
بهداشتی بتوانیم از اوجگیری ابتال فاصله گرفته و
دورهسالمتراشاهدباشیم.

خودروی خدماترســان از محل فاینانس اختصاص داده
شده و  ۶نفر هم در سال گذشــته جذب و در امور عشایر این
استان استخدام شدند.
ارز ۴۲۰۰تومانی برای تامین جو دامداران عشایری
سرپرست سازمان امور عشایر ایران گفت :اتحادیه تعاونی
عشایری درخواست تامین  ۹هزار تن جو برای عشایر داده
است ،اما تا به امروز ارز  ۴۲۰۰تومانی از سوی بانک مرکزی
برای تامین آن اختصاص داده نشده است.
وی ادامهداد :طرحی در دست پیگیری است تا با تفاهم
اتحادیه عشایری دامداران متحرک و شرکت پشتیبانی امور
دام وزارت جهاد کشاورزی ،بهازای تولید هر کیلوگرم دام دو
کیلوگرم جو به عشایر دادهشود.
عالئیمقدم ادامهداد :میزان تولید پشم در کشور ۴۳هزار
تن است که  ۱۳هزار تن آن را عشــایر تولید میکنند ،اما به
دلیل اینکه خریداری ندارد سوزانده میشود و باید برای این
موضوع فکر و برنامهریزی شود.
این مقام مسوول خاطرنشانکرد :سازمان امور عشایر با
امنیت غذایی و تامین مواد غذایی مردم سر و کار دارد که باید
حمایتهای الزم از سوی مجلس انجام شود.
عالئیمقدم ادامهداد :اگر برای جامعه عشایری در قانون
ظرفیت ایجاد کنیم ،دســتگاههای مختلف موظف به ارائه
خدمات به آنان میشــوند و دیگر نیاز نیست برای توجه به
عشایرالتماسکنیم.

