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 آغاز مرحله دوم ثبت نام 
وام ودیعه مسکن مستاجران از امروز

توسعه ایرانی - وزیــر راه و شهرسازی از آغاز 
مرحله دوم ثبت نام وام ودیعه مسکن مستاجران 
از امروز خبر داد. به گفته محمد اسالمی متقاضیان 
تا آخر مهر وقت دارند برای دریافت این وام ثبت نام 
کنند. ثبت نام دریافت وام ودیعه مسکن از طریق 
ســامانه طرح ملی مســکن انجام خواهد شد. در 
مرحله نخست پرداخت وام ودیعه مسکن قرار بود به 
700هزار متقاضی، این وام پرداخت شود و مشخص 
نیست در مرحله دوم چه تعداد مشمول این طرح 

خواهند شد.
    

آغاز رجیستری تلفن همراه در 
مبادی ورودی کشور

ایســنا-  از دیروز همزمــان بــا ۱۲ مهر ماه 
رجیســتری تلفن همراه فقط در مبادی ورودی 
کشور انجام شد. چندی پیش بود که مرکز واردات 
و امور مناطــق آزاد و ویژه به گمــرکات اعالم کرد 
که جهت جلوگیری از ســو اســتفاده از اطالعات 
مســافرین ورودی جهت رجیستری گوشی تلفن 
همراه شرایط جدیدی تعریف شــده است. طبق 
شرایط جدید قرار شد که از ۱۲ مهر ماه گونه ثبت 
غیر حضوری تلفن همراه مسافری و  بعد از خروج از 
گمرکات اجرایی )مبادی ورودی( توسط مسافرین 

ممنوع شود.
    

عوارض ۲۵۰۰ تومانی برای 
صادرات هر کیلوگرم تخم مرغ

توســعه ایرانی - گمرک ایران اعالم کرد: 
عوارض صادرات تخم مرغ در مهرماه سال جاری، 
برای هر کیلوگــرم ۲ هــزار و ۵00 تومان تعیین 
شده است. »علی اکبر شــادمانی« مدیرکل دفتر 
صادرات گمرک در بخشنامه ای ضوابط جدیدی 
را درخصوص تعیین تکلیف صادرات تخم مرغ که 
عوارض آن تا پایان شــهریورماه لغو شده بود، ابالغ 
کرده است که بر اساس آن، صادرات این محصول در 
مهرماه موکول به اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی 
)دفتر توسعه صادرات( شــده است. همچنین بر 
اساس این بخشنامه عوارض ۲ هزار و ۵00 تومانی 
برای صادرات هر کیلو گرم تخم مرغ در مهرماه تعیین 
شد و اعالم شده اســت که میزان عوارض صادراتی 

برای ماه های بعد تعیین و ابالغ خواهد شد.
    

وزیر جهادکشاورزی:
اراضی واگذار شده برای طرح 
ملی مسکن، قابل کشت نیست

توسعه ایرانی - وزیر جهاد کشاورزی گفت: 
اراضی مازاد این وزارتخانه که برای طرح اقدام ملی 
مسکن به وزارت راه و شهرسازی منتقل شده قابل 
کشت نیســت.  کاظم خاوازی در مراسم امضای 
تفاهم نامه ساخت مسکن با وزارت راه و شهرسازی 
گفت: در مدت ۳ سال ۱00 هزار واحد مسکونی برای 
کارکنان شاغل، بازنشسته و ایثارگر جهاد کشاورزی 
با همکاری وزارت راه و شهرسازی احداث می شود. 
وی گفت: وزارت راه و شهرسازی قول داده تا صفر تا 
۱00 این پروژه را انجام دهند. ما نیز در مقابل مجری 
ویژه این طرح را بالفاصله تعیین کــرده تا اهداف 
موجود در این تفاهم نامه هر چه سریعتر محقق شود. 
وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه این مراسم در جمع 
خبرنگاران افزود: زمین یکی از عناصر اصلی تامین 
مسکن است. از این رو وزارت جهاد کشاورزی اراضی 
مازادی که در اختیار دارد را شناســایی کرده و در 

اختیار طرح اقدام ملی مسکن قرار می دهد.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

دیروز، بازارهای ایــران در حالی 
بازگشایی شدند و فعالیت خود را آغاز 
کردند که همه عوامل تحت تاثیر خبر 

ابتالی ترامپ به کرونا بود. 
 پس از تایید مثبت بودن تســت 
کرونای ترامپ و همســرش، اقتصاد 
آمریکا واکنشی شــدید به وضعیت 
نشــان داد. بورس هــای آمریکایی 
روندی ریزشــی را آغاز کردند و پس 
از آن بود که قیمت نفت با بازگشــت 
بــه کانــال۳0 دالری از نگرانــی 
ســرمایه گذاران حکایت کرد. طال، 
محل سنتی سرمایه گذاری در جهان 
روندی افزایشی را تجربه کرد و نرخ 
برابری پول برخی کشورهای وابسته 
به امریکا نظیر استرالیا و نیوزیلند نیز 

کاهش یافت.  
اتفاقات رخ داده در امریکا و دیگر 
بازارهای مالی جهــان زمینه را برای 
فشار بر ترامپ برای حضور در انظار 
عمومی  حتی از طریق انتشــار یک 

ویدئــو افزایــش داد و باالخره چند 
ســاعتی پس از این واقعــه بود که 
ترامپ مقابل دوربین ایستاد و سخن 

گفت. 
 تغییر مسیر به 

سرمایه گذاری های امن
خبر مثبت شــدن تست کرونای 
ترامــپ آن هم تنها یک مــاه قبل از 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا 
باعث هجوم سرمایه گذاران به خرید 
دالر و ین به عنوان ســرمایه گذاری 

امن شد.
با تمرکز سرمایه گذاران نگران بر 
سالمتی ترامپ، ین ژاپن شدیدترین 
رشد خود در بیش از یک ماه اخیر را 
ثبت کــرد و به باالترین ســطح یک 

هفته ای ۱0۴.۹۵ واحد رسید.
دالر در برابــر یــورو 0.۳ درصد 
تقویت شد و به نرخ برابری ۱.۱7۱۸ 
واحد رســید در حالی که شــاخص 
دالر در برابر ارزهای مهم جهان 0.۱ 
درصد رشد کرد و به ۹۳.۸۲۳ واحد 

رسید.

 برخی رســانه ها معتقدند ســن 
باالی ترامپ و اضافه وزن وی سبب 
شده اســت او در وضعیتی خطرناک 
باشد هر چند اخبار رسمی از وضعیت 
نرمال و مناســب وی حکایت دارد. 
خود وی نیز در توئیتــی تاکید کرد 
همه چیز به خوبی پیش می رود؛ اما 
شاید بتوان گفت بازار ایران بیشترین 
تاثیر را به خبــر کرونا گرفتن ترامپ 

نشان داد.
 قرنطینه رفتــن ترامپ برای ۱۴ 
روز همزمان شــد با بازگشت بورس 
تهران به مدار مثبــت. بورس دیروز 
رشد قابل توجه را تجربه کرد و به قول 
برخی کارشناســان پس از مدت ها 
اخم، لبخند زد. شــاخص بورس در 
روز گذشــته بیش از ۴0 هزار واحد 
رشد کرد و بررسی ها نشان می دهد 
احتمال مثبــت ماندن بــورس در 

روزهای آتی نیز باالست. 
در پایــان معامالت دیــروز بازار 
ســهام، افزایش تقاضا در نمادهای 
شاخص ســاز باعــث رشــد ۲/۸۴ 

درصدی شاخص کل شد و شاخص 
هم وزن نیــز بعد از یــک هفته روند 
نزولی دیــروز بیش از نیــم درصد 
رشــد کرد. با شــروع معامالت بازار 
ســهام افزایش تقاضــا در نمادهای 
شاخص ســاز باعث صعودی شدن 
روند بازار شد و شــاخص کل با رشد 
بیش از ۲.۵ درصدی به یک میلیون 
و ۵۴6 هزار واحد رســید، همچنین 
دیروز شاخص هم وزن نیز رشد بیش 
از نیم درصدی داشــت و این خبر از 

کلیت مثبت بازار می دهد.
ارزش معامــالت بازار ســهام در 
اولین روز هفتــه از ۱0 هزار میلیارد 
تومان عبور کرد و نمادهای خودروی، 
پاالیشی، فلزات اساسی و پتروشیمی 
در رنج مثبت و راوان معامله شــدند 
.همچنین دیروز نمادهای بانکی پس 

از مدت ها صف خرید شدند.
در بازار ارز چه می گذرد؟

هر چند دیروز ســهامداران پس 
از مدت ها لبخند زدند، اما قیمت ارز 
در فردوسی و ســبزه میدان روندی 

کاهشــی را طی کرد و ریزشــی در 
محدوده ۴00 تومــان را تجربه کرد. 
دالر پس از برخورد با ســد ســخت 
مقاومتی ۳0 هزار تومانی، چندین بار 

بازگشت را تجربه کرده است. 
 دالر دیروز در صرافی های بانکی 
به نــرخ ۲۸ هــزار و ۴۵0 تومان به 
فروش رســید که کاهشی نزدیک 
بــه ۴۵0 تومان را نشــان می دهد. 
نرخ یورو نیز برابر با ۳۳ هزار و ۴00 
تومان گزارش شد. این کاهش البته 
نه به عملکرد اقتصادی یا تغییر روند 
اقتصاد ایران کــه به داده ها و عوامل 
سیاســی باز می گردد. بســیاری از 
کارشناسان معتقدند ابتالی ترامپ 
به کرونا توانسته است تا حدی فشار 
تقاضا بر بازار ارز ایران را کاهش دهد 
چرا که برخی معتقدنــد این اتفاق 
می تواند ترامپ را در موقعیت ضعف 
قرار داده و از احتمــال پیروزی وی 
بکاهد. بازار ارز ایــران این روزها با 
افزایش شدید تقاضا روبرو بود و رشد 
قیمت ها تا حدی به این موضوع نیز 
بازمی گشــت. صرافان از رشد قابل 
توجه تقاضا در بازار ارز خبر می دادند 
و می گفتند سرمایه های بسیار خرد 
نظیر سرمایه های کمتر از ۵ میلیون 
تومان نیز حاال راهی بازار ارز و سکه 

شده اند. 
 کاهش قیمت دالر البته به مهار 
روند رو به رشــد قیمت سکه در بازار 
نیز دامــن زد. قیمت ســکه که روز 
پنجشــنبه به محدوده ۱۵ میلیون 
تومان رســید در اولین روز هفته به 
قیمتی حدود ۱۴ میلیون و ۲00 هزار 
تومان فروخته شد. فعاالن بازار سکه 
نیز فشار تقاضا بر بازار سکه را بسیار 
بــاال می داننــد و می گویند قطعات 
کوچک تر ســکه البته بــا تقاضای 
باالتری روبرو هســتند. حباب سکه 
در بازار نیز موید این مدعاست. فشار 
تقاضا حباب ســکه را افزایش داده 
است و با توجه به قدرت پایین خرید 
مردم در کشور، البته حباب قطعات 
کوچک تر نیز بسیار باالست. حباب 
ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
حاال از یک میلیون تومان فراتر رفته 

و حباب نیم سکه نیز به یک میلیون 
و ۵00 هزار تومان رسیده که رقمی 

قابل توجه است. 
بورس مثبت و دالر و سکه منفی 
از نظر بســیاری از ناظــران بازار، 
واکنــش هیجانی به خبــر ابتالی 
رئیس جمهوری آمریکا به کروناست. 
ترامپ فشار شــدیدی را در دو سال 
اخیر متوجه اقتصاد ایران کرده است. 
خروج از برجام و همچنین تشــدید 
تحریم ها، وضعیت انتخابت امریکا 
را برای افــکار عمومی ایران بیش از 

پیش حساس کرده است. 
ریزش ارزش پول ملی انتقادات 
فراوانــی را متوجه بانــک مرکزی 
و سیاســتگذار پولی ایــران کرده 
اســت به طوری که رئیس مجلس 
شورای اسالمی، رئیس قوه قضاییه 
و دیگر کارشناســان و نمایندگان 
 مجلس به ایــن وضعیت اعتراضاتی 

را داشته اند. 
همتی، رئیس کل بانک مرکزی 
البته وعده داده است در آینده درباره 
دالیل افزایش نــرخ ارز توضیحاتی 
مبســوط خواهد داد؛ اما وی معتقد 
اســت تحریم کننــدگان به هدف 
خود که فروپاشــی اقتصــاد ایران 
بود دســت نیافته اند و بانک مرکزی 
مانعی بزرگی را بر ســر این راه ایجاد 

کرده است. 
شمارش معکوس برای مشخص 
شدن نتیجه انتخابات امریکا که در 
میانه آبان برگزار می شود، آغاز شده 
است و به نظر می رســد تا زمانی که 
نتیجه انتخابات آمریکا روشن نشود 
نوسان در بازارهای ایران تداوم یابد.

نفوذ کرونا در تار و پود  درهم تنیده اقتصاد و سیاست

تب ترامپ لرز بازارهای ایران را کاهش داد 
بسیاری از کارشناسان 

معتقدند ابتالی ترامپ به 
کرونا توانسته است تا حدی 
فشار تقاضا بر بازار ارز ایران 

را کاهش دهد چرا که این 
اتفاق می تواند ترامپ را در 

موقعیت ضعف قرار داده و از 
احتمال پیروزی وی بکاهد   

خبر

خبر

بررسی ها نشــان می دهد، مصرف کاالهای 
اساسی در سبد مصرفی خانوار کاهش داشته 

است. 
به گزارش تسنیم،  متوسط مصرف کاالهای 
اساسی در ســالهای اخیر کاهش یافته است. 
برای مثال مصــرف برنج خارجــی ۸ درصد، 
گوشت گوســاله ۲0 درصد، گوشت گوسفند 
۲۹ درصد، روغن نباتی 6 درصد و قند و شــکر 
۴ درصد در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۵ 

کاهش یافته است.

ایــن کاهشــها بــرای دهکهــای پایین 
درآمدی بــه مراتب بیشــتر نیز بوده اســت. 
بــرای نمونه میــزان کاهش مصــرف دهک 
ســوم درآمدی بر اســاس طرح هزینه درآمد 
 مرکــز آمــار ایــران در جــدول زیــر آورده 

شده است.
مجموعه موارد فوق نشــان می دهد اتخاذ 
سیاستی در راستای تأمین بخشی از نیازهای 
معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای 
کم برخوردار بسیار ضروری اســت. با اینحال 

بسته به میزان منابع در دسترس، جامعه هدف 
می تواند متفاوت باشد. در صورتی که ۳0 هزار 
میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده در طرح 
توزیع کاالهای اساســی، قابل دسترس باشد، 
پیشــنهاد پرداخت اعتبار خرید به 60 میلیون 

نفر قابل دفاع است.
با اینحــال در صورتــی که ایــن منابع در 
دسترس نباشــد، می توان در اختصاص منابع 
اولویت بندی کرد برای مثــال وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی با اســتفاده از اطالعات 

پایــگاه رفــاه ایرانیــان حــدود 7 میلیــون 
خانوار)معــادل حــدود ۲0 میلیــون نفر( را 

 شناســایی کــرده کــه ضــرورت دارد مورد 
حمایت قرار گیرند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان »به دنبال حذف موانع 
و امضاهای طالیی هستیم«، گفت: ظرف سه ماه آینده معادن 
حبس شــده آزاد می شــوند که ظرفیت جدید برای اشتغال و 

توسعه کشور است.
به گزارش توســعه ایرانی، علیرضا رزم حسینی در کارگروه 
تســهیل و رفع موانع تولید اســتان فارس و نشست با فعاالن 
اقتصادی این استان بر ضرورت تقویت بخش خصوصی تأکید کرد 
و گفت: به دنبال حذف موانع تولید و امضاهای طالیی هستیم. وزیر 
صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: فعاالن اقتصادی اگر نسبت به 
امنیت و تسهیل در مسیر سرمایه گذاری اطمینان داشته باشند، 

با خیال راحت وارد حوزه تولید و اشتغال می شوند. وی با اشاره به 
اینکه در دولت نیز تأکید رئیس جمهور، هماهنگی میان نهادها 
و دستگاه های ذی ربط در پشتیبانی از تولید است، یادآور شد: 
هماهنگی بســیار خوبی میان وزارت صمت، جهاد کشاورزی، 

بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی وجود دارد.
 تغییر برخی سیاست ها برای حمایت از

 واحدهای تولیدی با تعامل با بانک مرکزی
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در جهت تغییر برخی 
سیاست ها برای حمایت از واحدهای تولیدی، در تعامل با بانک 

مرکزی تالش خواهیم کرد.
رزم حســینی گفت: علی رغم همه تحریم ها و  مشکالت اما 
به سمت فراوانی کاال، افزایش تولید، سه شیفته کردن واحدها، 
تکمیل زنجیره ها و فعال سازی واحدهای راکد و ظرفیت های 
خالی حرکت خواهیم کرد. وی همچنین اعالم کرد: مدیرعامل 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در خصوص 

احیای واحدهای راکد و غیرفعال سراسر کشور مسئولیت دارد و 
این مهم را در دستور کار قرار می دهد.

باور کنیم که در جنگ اقتصادی قرار داریم
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: باید باور کنیم که در یک 
جنگ اقتصادی تمام عیار قرار داریم و عالوه بر تحریم ها، کرونا هم 
اضافه شده که هزینه های درمان و سالمت را به کشور تحمیل 
کرده است. رزم حسینی در ادامه تصریح کرد: اما با وجود همه این 

مشکالت کمبود کاالیی در کشور وجود ندارد.
 ضمن حفظ پایه پولی شرایط و 

مسیر واردات مواد اولیه را تسهیل می کنیم
وی با اعالم اینکه اعمال برخی محدودیت ها در بانک مرکزی 
به سبب کمبود منابع ارزی بوده است، گفت: این موضوع به فعاالن 
اقتصادی فشار آورده است اما درصدد آن هستیم که ضمن حفظ 
پایه پولی شرایط و مسیری را فراهم و هموار کنیم تا واردات مواد 

اولیه به راحتی صورت گیرد.

وزیر صمت در خصوص بازرسی ها نیز بیان کرد: بازرسی از 
بازار باید توسط خود مردم انجام شود به این معنا که بازرسی ها 

باید مردمی و ثبات نسبی قیمت بر بازار ایجاد گردد.
آزادسازی معادن حبس شده ظرف سه ماه آینده

رزم حسینی اعالم کرد: ظرف سه ماه آینده معادن حبس شده 
آزاد می شــوند که ظرفیت جدید برای اشتغال و توسعه کشور 

است.
 درصدد حذف بخشنامه های زائد 
و رفع موانع و بروکراسی ها هستیم

وی از تفویض اختیــارات الزم به اســتان ها خبر داد و 
گفت: درصدد حذف بخشــنامه های زائد و رفــع موانع و 
بروکراسی های سخت اداری هستیم. وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در بخش دیگری از این نشست از استاندار و رئیس 
سازمان صمت فارس خواست پیگیر موارد مطروحه در این 

جلسه باشند.

مصرف کاالهای اساسی چقدر کاهش یافت؟

وزیر صنعت: 

موانع تولید و امضاهای طالیی حذف می شوند 


