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وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خبر داد:
ایجاد 210 هزار شغل در مناطق 

روستایی و عشایری
یرانی-  ا توسعه 
وزیر تعــاون کار و رفاه 
اجتماعــی در مراســم 
فتتــاح طرح هــای  ا
روســتایی وعشایری 
اعالم کرد: تا کنون از محل تسهیالت ارزان قیمت 
روســتایی و عشــایری 210 هزار فرصت شغلی 
ایجاد شــده اســت.  دیروز به مناســبت روز ملی 
روســتا 135 هزار طرح روســتایی و عشایری در 
سراسر کشــور با حضور رئیس جمهور به صورت 
ویدئوکنفرانسی و حضور وزیران در مناطق مختلف 
کشور به بهره برداری رسید. محمد شریعتمداری در 
مراسمی که به این مناسبت در محل سالن تالش 
وزارت کار در تهران برگزار شــد، اعالم کرد: امروز 
یک ونیم میلیون روســتایی تحت پوشش بیمه 
اجتماعی و درمانی روستایی قرار گرفته اند. وی افزود:  
خدمات دولت در ایجاد زیرســاخت برای روستاها 
رنگین کمانی از کارها اســت که برای ماندگاری 

روستانشینان موثر خواهد بود.
    

صادرات نفت عربستان در ماه 
سپتامبر افزایش یافت

فارس- یک منبع 
آگاه گفت عربستان در 
ماه سپتامبر روزانه 6.1 
میلیون بشکه نفت خام 
صادر کــرده که اندکی 
بیش از سطح ماه آگوست است. یک منبع آگاه گفت 
عربستان در ماه سپتامبر روزانه 6.1 میلیون بشکه 
نفت خام صادر کرده که اندکی بیش از ســطح ماه 
آگوست است و میزان تولید خود را در ماه گذشته 
میالدی در سطح 8.974 میلیون بشکه در روز نگاه 
داشته اســت. به گفته این منبع آگاه، بزرگ ترین 
صادرکننده نفت جهان در ماه آگوست )ماه پیش 
از ســپتامبر( 8.988 میلیون بشکه نفت تولید و 6 
میلیون بشکه در روز صادر کرده است. معموال میزان 
صادرات نفت عربستان پس از ماه های گرم تابستان 
افزایش می یابد زیرا در تابستان مصرف نفت خام در 

داخل این کشور برای تولید برق کاهش می یابد.
    

2 درصد خانه های اعالمی 
وزارت راه خالی است

یرانی-  ا توسعه 
معــاون ســازمان امور 
مالیاتی گفت: از فهرست 
109 هــزار خانه خالی 
تنها 2574 مورد قطعی 
است و مابقی مشکوک بوده و مالکان هنوز وضعیت 
آن را تعیین تکلیف نکردند. هــادی خانی معاون 
فناوری سازمان امور مالیاتی کشور امروز در شبکه 
خبر با اشــاره به ارائه فهرســت خانه های خالی از 
سوی وزارت راه و شهرسازی برای دریافت مالیات 
طبق قانون مالیات های مســتقیم، اظهار داشت: 
داده های ارسال شده بررسی کردیم، 2574 خانه 
خالی در لیست محرز شده است. حدود 105 هزار 
خانه خالی که پیامک از سمت وزارت راه و شهرسازی 
به مالکان آنها ارسال شده، هنوز تعیین تکلیف نشده 
اســت. اگر این اتفاق بیفتد، به داده هــا و آمارهای 
دقیق تری دست پیدا می کنیم. معاون سازمان امور 
مالیاتی کشور در پاسخ به این سوال که وزارت راه و 
شهرسازی عنوان کرده بود، 109 هزار خانه خالی 
قطعی است با رد این موضوع گفت: به عنوان خانه 
خالی قطعی به ما داده نشــده اســت. فقط 2574 
خانه های خالی نهایی شده را داریم و تالش می کنیم 
که آدرس دقیق بگیریم تا بتوانیــم ارزش گذاری 

صورت بگیرد. 
    

 مجوز واردات آناناس 
از فیلیپین و ونزوئال صادر شد

تســنیم- ضمن 
یط  ا شــر تغییــر 
قرنطینــه ای واردت 
آناناس، مجــوز واردات 
ز  ا محصــول  یــن  ا
کشــورهای فیلیپین و ونزوئال صادر شد. سازمان 
حفظ نباتات و وزارت جهاد کشاورزی با ارسال نامه 
هایی ضمن صدور مجوز واردات آناناس از کشــور 
های فیلیپین و ونزوئال شرایط قرنطینه ای جدید 
واردات این محصول را اعالم کردند. در این نامه ها 
اشاره شده است که با توجه به تحلیل خطر جدید 
واردات این محصول، شرایط عام قبلی ملغی است اما 
محموله هایی که قبل از ابالغ این مصوبه )24/6/99( 
به کشور وارد شده باشند برای جلوگیری از ضرر و 
زیان واردکنندگان اماکن ترخیص و و ورود به کشور 

خواهند داشت.

خبر اقتصادی

 شماره   631 /            سه شنبه 15 مهر   1399  /   18 صفر 1442  /  6  اکتبر   2020

ایمان ربیعی

 تورم، درد مزمن اقتصاد ایران است. 
سالیانی طوالنی است که نرخ تورم بحران 
اصلی اقتصاد ایران تلقی می شــود، در 
دوره های باثبات تر اقتصاد، نرخ بیکاری 
گوی سبقت را می رباید و اولویت را از آن 
خود می کند و در دوره های بحرانی بار 
دیگر این تورم است که به معضل اصلی 

اقتصاد تبدیل می شود. 
 بررسی ها نشان می دهد حاال با در 
رفتن لنگر نرخ ارز بار دیگر بحران تورم 
خودنمایی می کند. غول تورم وقتی از 
شیشه بیرون آمد که داستان تلخ تورم 
این بار شکلی دیگر داشت. نفس قدرت 
خرید در اقتصاد ایران به شماره افتاده 
بود، تورم سال های ابتدایی دهه 90 با 
تشدید تحریم ها گلوی اقتصاد را فشرده 
بود، قدرت خرید اقتصاد را به شدت آب 

برده بود و حاال در فاصله ای کوتاه، از راه 
رسیدن دوباره غول همیشگی، زمینه را 

برای تشدید مشکالت فراهم کرد. 
 عقــب ماندگی دســتمزد از تورم 
سابقه ای 40 ســاله دارد و اتفاقا یکی از 
عوامل بحران بیــکاری در ایران همین 
کم بودن دستمزد اســت چرا که یک 
فعالیت هشت ساعته در روز نمی تواند 
درآمد کافی برای یــک خانوار را ایجاد 
کنــد در نتیجه افراد مجبــور به قبول 
شغل دوم و سوم می شوند و  در نتیجه 
دیگرانی هستند که از ورود به بازار کار 

باز می مانند . 
 نزدیک به نیمی از شاغالن ایرانی این 
وضعیت را دارند، مجبور به پذیرش شغل 
دوم و سوم هستند یا به عبارت بهتر بیش 
از یک شــغل را قبول می کنند تا چرخ 

زندگی شان بچرخد. 
 از سوی دیگر رشد شدید نقدینگی 

در این دهه در کنار رشد منفی اقتصاد 
خود از ابتدا نشان می داد سیل ویرانگری 
در راه است و باالخره تبعات رشد باالی 
اقتصادی خــود را نشــان خواهد داد 
و زمینه افزایــش نرخ تــورم را فراهم 

خواهد کرد. 
 در این میــان به راه افتــادن قطار 
افزایــش قیمــت دالر در کنار رشــد 
نقدینگی و همچنین دردهای قدیمی 
اقتصاد ایران بود که تــورم را باال برد و 
به رقم اســتثنایی بیــش از 40 درصد 
رســاند. تورم در دو سال اخیر در حالی 
افزایش می یابد که اتفاقا دولت روحانی 
در دوره اول فعالیت خود یکی از بهترین 
عملکردها را در حوزه مهار تورم داشت. 
نرخ تورم دو سال پیاپی در سال 1396 
و 1396 تک رقمی شد و به محدوده 9 
درصد ورود کرد. نرخ تورم در دولت اول 
روحانی یعنی فاصله سال های 1392 تا 

1396 هر سال روندی کاهشی را تجربه 
کرد و به عبارتی از نرخ 34.7 درصد در 
سال 1392 به 9.6 درصد در سال 1396 
رسید اما اولین تکانه بین المللی بود که 
مشکالت را بار دیگر بر سر اقتصاد ایران 

آوار کرد. 
سال 97 در اولین سال خروج امریکا 
از برجام نرخ تورم به 31.2 درصد رسید 
و سال 98 این رقم از سوی بانک مرکزی 
41.2 درصد اعالم شد. افزایش قیمت 
بنزین در آبان ماه سال 1398 نیز خود 
در تحریک بازار ارز اتفاقــی موثر بود. 
حاال تورم در پایان شــهریور ماه برابر با 
26 درصد اعالم شــده است. نرخ تورم 
نقطه ای در شهریور ماه نیز 34.3 درصد 

گزارش شد. 
اما این تمام قصه تلخ تورم نیست 

 تــورم اعالمی میانگیــن افزایش 
قیمت ها در میان کاالهای منتخبی که 

از سوی مرکز آمار ایران تعیین می شود را 
نشان می دهد و اتفاقا یکی از عمده ترین 
مشکالت تورم در ایران پیشی گرفتن یا 
حتی دو برابر بودن نرخ تورم خوراکی ها 
و ســبد مصرفی در کشــور نسبت به 
تورم کلی است. برآوردهای مرکز آمار 
ایران نشــان می دهد از میان 53 قلم 
خوراکی مورد بررسی مرکز آمار ایران 
28 قلم بیش از متوسط نرخ تورم نقطه ای 
افزایش قیمت داشته اند و اتفاقا بیست 
قلم تورمی باالتــر از 50 درصد را پذیرا 
بوده اند. 5 قلم کاالی خوراکی نیز تورمی 
باالتر از صد در صد را دارند که از میان این 
5 قلم سه قلم کاالی اصلی سبد خانوار 
هستند؛ برنج خارجی، لپه و عدس که 
به ترتیب افزایــش قیمتی برابر با 109 
درصد، 119 درصــد و 137 درصد را 

شاهد بوده اند. 
 این بدان معنی است که فشار تورمی 
بر سبد معیشتی خانوارها بسیار باالست 
و این عامل خود می تواند مشــکالت 

سالمتی را متوجه اقتصاد ایران کند.
  کاهش مصرف 

در سبد خانوار ایرانی 
آمارها نشان می دهد سبد مصرف 
غذایی ایرانیــان در ســال های اخیر 
خصوصا سال های تشــدید تحریم ها 
تغییر کرده اســت. متوســط مصرف 
کاالهای اساســی در ســال های اخیر 
کاهش یافته است. برای مثال مصرف 
برنج خارجی 8 درصد، گوشت گوساله 
20 درصد، گوشت گوسفند 29 درصد، 
روغــن نباتی 6 درصد و قند و شــکر 4 
درصد در ســال 1398 نسبت به سال 

1395 کاهش یافته است.
طبق آمارهای ارائه شــده از سوی 
مرکز آمار ایران متوســط مصرف برنج 
خارجی در خانوار ایرانی از 1548 گرم 
در ماه به ازای هر فرد به 1451 گرم در ماه 
به ازای هر فرد کاهش یافت. همچنین 
در سال 1395 هر فرد ایرانی 193 گرم 
گوشت گوســاله و 330 گرم گوشت 
گوسفند در ماه مصرف می کرد که این 

رقم در ســال 1398 به 84 و 114 گرم 
کاهش یافته است. 

 میزان مصرف مرغ نیز در این فاصله 
سه ســاله از 1555 گرم به 1591 گرم 
رسیده که تنها موردی است که کاهشی 
را نشان نمی دهد . مصرف روغن نباتی 
از 1154 گرم بــه 1084 گرم و مصرف 
قند و شــکر از 1006 گرم به 967 گرم 
سیده است. بســیاری از کارشناسان 
معتقدند این کاهــش مصرف نتیجه 
افزایش قیمت هاست و معنی اصلی آن 
این است که ایرانی ها به دلیل گران شدن 
مواد غذایی کمتر می خورند یا به عبارت 
دیگر کاالهای ارزان تر را در سبد غذایی 
خود جای داده اند. مرکز افکارســنجی 
ایسپا پیش تر در گزارشی تاکید داشت 
که سوسیس و کالباس از سوی برخی 
خانوارها تا حدی جایگزین گوشت قرمز 
شده است چرا که قیمت گوشت قرمز 

بسیار باالست. 
این شرایط در حوزه لبنیات نیز قابل 
ردگیری اســت. افزایش نرخ لبنیات 
مصرف این مــاده مهم غذایــی را در 
کشوری که یک ســوم استانداردهای 
جهان لبنیات مصرف می کند کاهش 
داده اســت و به نظر می رسد در صورت 
عدم برنامه ریزی برای بهبود وضعیت، 
هزینه های درمانی ناشی از سوء تغذیه در 
سال های آتی جامعه ایران را در تهدیدی 

جدی قرار دهد.  

بازگشت تورم سه رقمی به اقتصاد 

ایرانیهااینروزهاکمترغذامیخورند
سال 97 در اولین سال 

خروج امریکا از برجام نرخ 
تورم به 31.2 درصد رسید 
و سال 98 این رقم از سوی 
بانک مرکزی 41.2 درصد 
اعالم شد. افزایش قیمت 

بنزین در آبان ماه سال 
1398 نیز خود در تحریک 

بازار ارز و افسارگسیختگی 
تورم موثر بود

عراق در طول سال های گذشته به عنوان یکی 
از اصلی ترین مقاصد کاالهای ایرانی نام خود را 
مطرح کرده ولی با وجود نقش مهم کاالهای ایران 
در عراق، فعاالن بخش خصوصی از جدی شدن 

خبر از دست رفتن این بازار می گویند.
به گزارش ایسنا، بررســی آمارهای تجارت 
خارجی مشترک ایران با سایر کشورهای جهان، 
نشان می دهد که چین در طول این سال ها همواره 
به عنوان نخستین مقصد صادراتی و نخستین 
مبدا وارداتی کاال به ایران فعالیت کرده و این روند 
حتی در دوران کرونا نیز حفظ شده است.  در کنار 
چین، دومین کشــوری که بیشترین واردات را 
از ایران دارد، عراق است. این همسایه غربی، به 
تنهایی در طول یک سال، بیش از 20 درصد از کل 
حجم صادراتی ایران را به خود اختصاص می دهد 
و با توجه به محدودیت های اقتصــاد عراق در 

سال های گذشته، کاالهای ایرانی نقشی کلیدی 
در تامین نیازهای عراق دارند.

ایران در سال های اخیر، در حوزه های مختلف 
به عراق کاال صادر کرده که بخشــی از آن مانند 
صادرات برق از ســوی دولت انجام می شــود و 
بخش دیگر در حوزه صادرات کاالیی در اختیار 
بخش خصوصی است. آمارها نشان می دهد که 
در بعضی سال ها، میزان صادرات ایران به عراق 
حتی از به مرز 9 میلیارد دالر نیز رسیده که عددی 

قابل توجه است.
با این وجود بازار ایران در عراق، در سال های 
گذشته با مشکالت و نگرانی هایی مواجه شده 
است. یکی از این نگرانی ها مربوط به پایین بودن 
ارزش افزوده کاالهایی است که از سوی ایران به 
عراق می رود. هرچند با توجــه به دوره طوالنی 
جنگ های داخلی در عراق، اقتصاد این کشــور 

بخش قابل توجهی از زیرساخت های اقتصادی 
خود را از دســت داده اما در سال های گذشته و 
با بهبود نسبی اوضاع، دولت این کشور، بخش 
زیادی از تمرکز خود را به فعــال کردن دوباره 
این زیرســاخت ها اختصاص داده و از این رو در 
سال های گذشته عراق واردات تعدادی از کاالها 
به کشورش را ممنوع کرده و به نظر می رسد در 
سال های آینده، فهرست این کاالهای ممنوعه 

طوالنی تر خواهد شد.
دومین نگرانی مهم ایــران در این بازار، 

نحوه مدیریت بازگشــت ارز 
اســت. اصلی ترین منبع 

درآمــدی عــراق از 
فروش نفت حاصل 

و  د  می شــو
درآمد دالری 

این کشــور از محل نفت با توجه به تحریم های 
آمریکا، به ایران نمی رســد. از این رو از ســویی 
دولت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود 
در سال های گذشته با مشــکل مواجه شده و از 
سوی دیگر، سیاست های ارزی بانک مرکزی نیز 
به عاملی برای دشوار شدن فعالیت در این بازار 

منجر شده است.
رییــس اتــاق بازرگانی مشــترک ایران و 
عراق  به ایســنا گفت: ظرفیت بازار عراق برای 
صادرکنندگان ایرانی بســیار گسترده است. با 
توجه به همراهــی دو ملت و نزدیکی فرهنگی، 
حتی در صورت ممنوع شدن صادرات 
کاالهای جدید نیز، با سرمایه گذاری 
مشــترک و صادرات کاالهایی با 
ارزش افزوده بیشــتر، می توان این 
بــازار را حفظ کرد اما بــا این وجود 
برطــرف کــردن دغدغه های 
صادرکنندگان نیز اهمیت 

فراوانی دارد.
یحیــی آل اســحاق ، در 

رابطه با مشــکالتی که در رابطه با بازگشت ارز 
برای صادرکنندگان ایران بــه وجود آمده، نیز 
گفته: واقعیت این است که وضعیت بازار عراق 
و افغانستان مثل بازار سایر کشورها نیست. باید 
بانک مرکزی واقعیت های اقتصادی دو کشــور 
را قبول کند؛ باید شیوه خاص این کشورها را به 
رسمیت بشناسد وگرنه این مختصر صادرات به 
کشور عراق و افغانستان هم به مشکل می خورد و 
بازار را به رقبا واگذار می کنیم. بانک مرکزی باید 

رویه خود را مشخص کند.
 بانک مرکزی به دنبال ارز اســت یا به دنبال 
حمایت از صــادرات؟ اگر مقوله صادرات کاالی 
داخلی و رونق صادرات مطرح باشد پس باید همه 
شرایط را برای صادرات هموار کنند، اما اگر فقط و 
فقط توجه به ارز بازگشتی موردنظر است در این 
صورت باید شرایط طوری باشد که صادرکننده 
بتواند در مقابل کاالی صادراتــی، دالر، دینار و 
ریال برگرداند؛ صادرکننــده باید بتواند تعهد 
بخشــی از صادرات خود را با واردات کاال و مواد 

اولیه انجام دهد.

آل اسحاق: 

بانک مرکزی بازار عراق و افغانستان را به رسمیت بشناسد

خبر

وزیر نیرو با بیان اینکه طرح برق امید از آبانماه در کشور اجرایی 
خواهد شد گفت: 10 میلیون نفر از روستاییان مشمول تخفیف 

صددرصدی این طرح خواهند شد.
به گزارش توسعه ایرانی، »رضا اردکانیان« در مراسم افتتاح 
طرح های کالن ملی با حضور رییس جمهوری از طریق ویدئو 
کنفرانس افزود: آب و برق از جمله کاالهای راهبردی و زیر ساختی 
هم برای هموطنان شهرنشین و هم برای روستاییان است که 
نقش مهمی در زندگی و توسعه و عمران دارد و جمهوری اسالمی 

ایران در این دو زمینه خدمت رسانی وسیعی انجام داده است.
وی ادامه داد: امروز جمعیت شهری تحت پوشش انرژی برق 
در جهان 96 درصد است، در کشورمان 100درصد جمعیت تحت 
پوشش برق هستند و نیز جمعیت روستایی تحت پوشش برق 

درجهان 79 و در کشورما نزدیک 100درصد یعنی 99.7 درصد 
است که تاپایان فعالیت دولت تدبیرو امید به 99.9 خواهد رسید 

که شامل 20هزار خانوار عشایر کوچنده هم خواهد بود.
اردکانیان خاطرنشان ساخت: عشایر کوچنده از سیستم های 

قابل حمل خورشیدی از نعمت برق برخودار خواهند شد.
وزیر نیرو به جمعیت شهری تحت پوشش شبکه آب در جهان 
اشاره و آن را 85 درصد عنوان کرد و گفت: این رقم در کشورمان 
صددرصد است و جمعیت روستایی جهان تحت پوشش از جهت 

آب پایدار 53درصد است و در ایران 82.5 درصد است.
وی ادامه داد: اتفاق های خوبی در بیش از هفت سال گذشته 
صورت گرفته به گونه ای که عالوه بر 900 هزار نفری که قبل از 
دولت حاضر در روستاها از شبکه آب سالم و پایدار برخودار بودند، 

هشت میلیون نفر دیگر به این جمعیت اضافه شده و 1.4 میلیون 
نفر دیگر هم تاپایان دولت اضافه خواهند شــد به نحوی که در 

هرهفته 35 روستا به این شبکه وصل شده اند.
اردکانیان افزود: امروز یازده هزار و 918 روســتا در کشور از 

نعمت آب سالم و پایدار برخودارند.
وزیر نیرو گفت: ســه هزار و 79 روســتا دردوران این دولت 
برقدارشده است که تاپایان دولت به رکورد 99.9 درصد جمعیت 

روستایی تحت پوشش شبکه برق خواهیم رسید.
وی ادامه داد: امروز به مناســبت روز ملی روســتا و عشایر 

150روستا در 22 استان کشور به شبکه برق وصل می شوند.
اردکانیان افزود: همزمان با اجرای طرح برق امید که با مصوبه 
هیات وزیران در آغاز شهریور ماه وارد مراحل برنامه ریزی برای 

اجرا شد و از آبانماه عملیاتی خواهد شد، حدود نیمی از هموطنان 
روســتایی از امتیاز تخفیف 100درصدی ایــن طرح برخودار 

خواهندشد.
وزیر نیرو گفت: ارزیابی های صورت گرفته از ســال گذشته 
بیانگر آن است که چنانچه این هموطنان همان شیوه مصرف 
را ادامه دهند جمعیتی حدود 10 میلیون نفر از روســتاییان از 

تخفیف 100درصدی برق امید برخوردار خواهند شد.

وزیر نیرو:

10 میلیون روستایی مشمول تخفیف 100 درصدی برق می شوند


