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شاخص

کاهش نرخ سود بین بانکی
به زیر  20درصد
تازه ترین یادداشت رئیس کل بانک مرکزی
نشان می دهد نرخ سود در بازار بین بانکی که
هفته اول مهرماه از  20درصد گذشته و اوایل
آبان ماه به نزدیک  22درصد نیز رسیده بود،
مدتی است کاهش یافته و در انتهای هفته
گذشته به کانال  19/7درصد رسیده است.
این نتیجه در پی به کارگیری عملیات خاصی
در نظام بانکی به نام «ریپو» به دست آمده که
هدف تامین نقدینگی کوتاه مدت بانک ها
را دنبال می کند .مزیت این ابزار نسبت به
اضافهبرداشت بانک ها (یعنی قرض گرفتن
بانک ها از بانک مرکزی با نرخ سود باال) این
استکهبانکهامیتوانندبانرخکمتر،تامین
مالی کوتاهمدت خود را انجام دهند (که به
نفع ترازنامه بانک هاست) و از سوی دیگر،
اعطای اعتبار نیز در قبال اخذ وثیقه با اوراق
دولتی صورت میگیرد .با این حال ،کاهش
بیش از اندازه نرخ سود بین بانکی بدون توجه
به سایر متغیرهای اقتصاد می تواند خطرات
افزایش تورم را به دنبال داشته باشد.

بازار خبر

توزیع گوشت تنظیم بازاری
در تهران و البرز آغاز شد
مهر  -مدیرکل تامین دام و فراوری محصوالت
دامــی ،از آغــاز توزیع گوشت تنظیم بــازاری در
اســتــان هــای تــهــران و الــبــرز خبر داد و گفت:
قیمت بسته  ۳کیلویی گوشت مخلوط گوساله
 ۲۹۶هزار تومان است .محمد جعفری گفت:
شرکت پشتیبانی امور دام با همکاری یکی از
فروشگا ههای زنجیر های (رفــاه) و یک سایت
اینترنتی (هست این جا) اقدام به توزیع گوشت
قرمز در قالب طــرح تنظیم بازاری بــرای ایام
پایانی سال کرده است .وی افــزود :توزیع فع ً
ال
در دو استان تهران و البرز انجام میشود و در
صورت موفقیتآمیز بودن برای سایر استانها
نیز تصمیم گیری خواهد شد.

تورم ترکیه در اوج 2ساله
ایسنا  -نرخ تورم ترکیه بار دیگر از  ۱۵درصد
عبور کرد .به گزارش خبرگزاری دیلی صباح،
مرکز آمار ترکیه در گزارشی اعالم کرد که نرخ
تورم این کشور در  ۱۲ماه منتهی به فوریه به
 15/61درصد رسیده که این رقم در مقایسه
با مدت مشابه ماه قبل 0/64درصد بیشتر شده
است .این نرخ ،باالترین نرخ تورم ثبت شده ترکیه
در  ۲۱ماه اخیر محسوب می شود.
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مرکزآمارباانتشارجزئیاتنرخرشداقتصادی 9ماهامسالکشوراعالمکرد:

رشدمثبتپاییزیبهمدد نفت،کشاورزی و ساختمان

تازه ترین اعالم مرکز آمار ایران نشان می دهد
نرخ رشد فصلی اقتصاد ایران در پاییز  ،برای
نخستین بار طی امسال  ،به محدوده مثبت
وارد شده و به ترتیب به 0/8و0/2در سرفصل
هــای «بــا احتساب نفت» و «بــدون احتساب
نفت» رسیده است .با این حال ،نرخ رشد 9
ماه امسال همچنان منفی بوده به طوری که
در بخش های یادشده به ترتیب منفی  1/2و
منفی یک محاسبه شده است.
این آمارها در بخش ساختمان از روند مثبت
سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در این بخش
خبر می دهند.
به گزارش خراسان ،آخرین نتایج حساب های
ملی فصلی مرکز آمار ایران ،حاکی از این است
که در  9ماه نخست امسال محصول ناخالص
داخلی ( )GDPبه رقــم  523هــزار میلیارد
تومان با احتساب نفت و  454هزار میلیارد
تومان بدون احتساب نفت رسیده و این ارقام
رشد منفی 1/2درصــدی محصول ناخالص
داخلی با نفت و منفی یک درصدی محصول
ناخالص داخلی بدون نفت را نسبت به مدت
مشابه سال گذشته نشان می دهد .با این حال،
از منظر فصلی ،داده های اعالم شده نشان می
دهد که رشد مثبت فصلی در سرفصل های با
احتساب نفت و بدون آن بعد از دو فصل طی
امسال به دست آمده است .بر این اساس در 9
ماه امسال رشد اقتصادی رشته فعالیت های
گروه کشاورزی  ،3گروه صنایع و معادن ،0/8
صنایع و معادن بــدون نفت 2/5و خدمات

این گروه می توان به بخش حمل و نقل اشاره
کرد که جز در تابستان با رشد مثبت فصلی
مواجه نبوده است .بخش عمده و خرده فروشی
و هتل و رستوران در سه فصل امسال ،رشد
منفی اما با مقدار مطلق نزولی را داشته ،بخش
«سایر خدمات عمومی ،اجتماعی و شخصی»
نیز در هر سه فصل ابتدای امسال رشد به شدت
منفی را تجربه کرده است.
▪رشد سرمایه گذاری به مدد بخش
ساختمان

منفی 3/3درصد محاسبه شده است.
▪رشد نفت و ساختمان در  2فصل پیاپی

از منظر رشــد فصلی گــروه هــای اقتصادی،
این آمارها نشان می دهند عمده بخش های
اقتصادی که در بهار امسال رشــد منفی یا
اندک داشته اند ،در تابستان و پاییز با وضعیت
متفاوت و مثبتی مواجه شده اند .به طوری که
رشد گروه کشاورزی از  0/1درصد در بهار ،به
 2/7درصد در تابستان و  5/5درصد در پاییز
رسیده است.
گروه صنایع و معادن نیز با روندی تقریب ًا مشابه
روبه رو شده ،به طوری که نرخ رشد این بخش
از منفی  5/3درصد در بهار به  4/2درصد در
تابستان رسیده و در ادامه ،رشد  3/7درصدی
در پاییز را تجربه کرده است .در میان زیربخش
های این گــروه ،استخراج نفت و گاز طبیعی

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد:

نرخ های میلیاردی مجوزهای کسب و کار

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با
اشاره به تصویب کلیات طرح اصالح اصل 44
قانون اساسی ،از خرید و فروش های فسادآمیز
مجوزهای کسب و کار با نرخ های میلیاردی
خبر داد .به گزارش تسنیم ،احسان خاندوزی
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
در برنامه گفت وگوی ویژه خبری با اشاره به
تصویب کلیات طرح اصالح اصل  44قانون
اساسی گفت :در این قانون ،مراجع صدور
مجوز به شکل کامل احصا شده است و این
مراجع عبارت اند از :تمام دستگاهها و شوراها،
اتــاق و تشکل هــا ،اتحادیهها و کانو نهای
حرفهای و تخصصی نظامهای صنفی و حتی
دستگا ههای مربوط به قــوه قضاییه و نهاد
رهبری .این دستگا هها حتم ًا باید در درگاه
ملی مجوز کسب وکــار ،شرایط هر کــدام از
مجوزها را (اعم از صدور و تمدید) قرار دهند،
وگرنه اساس ًا دیگر الزامی وجود ندارد که از
صدور مجوز امتناع یا هزینه و مدارک بیشتری
در زمانی نامتعارف دریافت کنند  .همچنین تا
یک سال زمان دارند فرایند صدور مجوزها را
کام ً
ال الکترونیکی کنند و مجوزهای کاغذی
که محل فساد و سوء استفاده است ،برچیده

شود .خاندوزی تصریح کرد :شفافیت (داده
باز بودن) نیز در این قانون دیده شده است.
یعنیبایدپسازیکسالوقتیمث ً
البهسایت
وزارت جهادکشاورزی مراجعه میشود،
تمام مجوزهایی که صادر کرده است ،با کد
ملی قابل رهگیری باشد و معلوم شود که
به فرض مثال فالن شخص چه مجوزهایی
را برای چه کسب و کاری تهیه کرده است.
اظهارات خاندوزی همچنین حاکی از پدیده
های عجیب و فسادآمیز در حوزه مجوزهای
(کاغذی) کسب و کار است .به گفته وی ،
هم اکنون در کشورمان ،مجوز نانوایی یک
میلیارد تومان و مجوز داروخانهها  3میلیارد
تومان خرید و فروش میشود .از سوی دیگر
در باره مجوزهایی مانند سردفتری پیش
فروش هم وجود دارد .به طوری که رقم آن
برای پنج سال آینده حدود  5میلیارد تومان
است .این اقالم برای خرید و فروش به روز به
 7میلیارد تومان میرسد.

دیده می شود که با رشد منفی 14/5درصد
در بهار روبه رو بوده ،اما این بخش به تدریج از
رکود درآمده و رشدهای 3/4و  4/9درصدی
در فصل های بعد داشته است .دیگر بخش
شاخص این گروه ،ساختمان است که آن هم
رشد منفی 1.2درصــد در بهار را ثبت کرده،
اما در ادامه به رشد قابل توجه 5/4درصد در
تابستان و 8/5درصــد در پاییز دست یافته
است.
آمارهای مرکز آمار همچنین در گروه خدمات
حاکی از این هستند که اگر چه رشد منفی این
گروه در هر سه فصل ابتدای امسال به ثبت
رسیده ،اما از شدت منفی بودن آن به تدریج
کاسته شده است .به طوری که برای این گروه
در بهار رشد منفی 4/2درصــد ،در تابستان
منفی  3/7درصد و در پاییز منفی  1/8درصد
محاسبه شده است .از آمار رشد زیربخش های

آمار محاسبه نرخ رشد اقتصادی از منظری
دیگر ،حاکی از این است که بخش سرمایه
گذاری کل در اقتصاد ایران ،پس از یک دوره
عقبگرد (نسبت به دوره مشابه ســال قبل)
در بهار به میزان منفی  4/2درصد ،به رشد
 1/7درصد در تابستان رسیده و این رشد را
با نرخ 4/6درصــد در پاییز ادامه داده است.
نکته قابل توجه در این زمینه محوریت سرمایه
گذاری در بخش ساختمان بوده ،به طوری که
سرمایه گذاری در این بخش رشد 5/4درصد
در تابستان8/6 ،درصد در پاییز و 3/8درصد
در  9ماه امسال را به ثبت رسانده است .با همه
این اوصاف  ،در  9ماه امسال مشاهده می شود
که رشد بخش سرمایه گذاری نسبت به دوره
مشابه سال گذشته ،تنها  0/6درصد بوده که
قابل توجه نیست .علت این موضوع ،احتما ًال
به رشدهای منفی و اندک سرمایه گذاری در
ماشین آالت در 9ماه امسال بر می گردد.

محدودیت افزایش حقوق کارمندان پر درآمد
در دستور کار امروز مجلس
پــیــشــنــهــاد مــحــدودیــت افـــزایـــش حــقــوق
کارمندان دارای دریافتی باال در کمیسیون
تلفیق تصویب شد تا امــروز در دستور کار
صحن علنی مجلس بــرای بودجه 1400
قرار گیرد .پیشنهادی که موجب می شود
 7درصد کارمندانی که باالترین حقوق را
دریافت میکنند ،با افزایش حقوق کمتر از
 25درصد مواجه شوند.به گزارش فارس،
هــر ســال دول ــت در قــالــب الیــحــه بــودجــه ،
افــزایــش حقوق کــارمــنــدان را متناسب با
نرخ تــورم و درآمدها پیشنهاد میدهد که
برای سال آینده  25درصد در نظر گرفته
است.گفته میشود نسبت حداکثر حقوق
به حداقل حقوق در بخش دولتی در ایران
 21اســت .بنابراین عــد های از نمایندگان
مجلس برای زدودن انگاره تبعیض ناروا میان
کارمندان دولت که روی کارآمدی  ،بهرهوری
و رضایتمندی تاثیر به سزایی دارد ،به دنبال
کاهش فاصله حقوق از طریق افزایش پلکانی

معکوس هستند ،یعنی هرچه حقوق باالتر
میرود ،ضریب افزایش کاهش مییابد .این
شیوه یکی از اقدامات کم کردن شکاف میان
حقوق کارمندان است.این پیشنهاد توسط
احسان خــانــدوزی ،نایب رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس به کمیسیون تلفیق بودجه
 1400ارائه و توسط اعضا تصویب شده و باید
از خان صحن مجلس نیز گذر کند تا تبدیل به
قانون شود.احسان خاندوزی پیشنهاد دهنده
این مدل ،به محاسباتی اشاره میکند که نشان
میدهد  93درصد کارمندان دولت مشمول
افزایش  25درصدی حقوق خواهند شد ،زیرا
حکم حقوقی آن ها کمتر از  5برابر حداقل
دستمزد اســت و فقط  7درصــد باقی مانده
مشمول درصد افزایش کمتری میشوند .بر
این اساس ،کارمندان دولت با دریافتی کمتر
از  10میلیون تــومــان 25 ،درصــد و سطوح
باالتر فقط  2/5میلیون تومان افزایش حقوق
خواهند داشت.

اخبار

نفت در مرز  70دالر
صعود شتابان نفت پس از پالس مثبت
اوپک و اوپک پالس به تداوم اجرای
مصوبه کاهش تولید
منابع آگاه اوپک اعالم کردند این سازمان فعال
قصد کاهش عرضه نفت را ندارد و همین موضوع
عاملی برای افزایش قیمت به محدوده 69دالر در
هر بشکه شد .قیمتی که باالترین رقم در یک سال
و نیم اخیر برای نفت است.
به گزارش فارس ،به نقل از رویترز ،قیمت سبد
نفتی برنت روز پنج شنبه هم با پیش بینی این
که کشورهای اوپــک پــاس در جلسه خــود با
افــزایــش عرضه نفت مخالفت خواهند کــرد،
افــزایــش یــافــت و روز جمعه بــه مــرز  69دالر
رســیــد .ســه منبع اوپــک پــاس اعــام کردند:
«کشورهای عضو اوپک و همپیمانان شان موسوم
به اوپــک پــاس تــاش می کنند اجــرای طرح
کاهش تولید نفت را تا آوریــل ادامــه دهند زیرا
معتقدند افزایش تقاضای نفت به دلیل شیوع
ویروس کرونا همچنان شکننده است و نمی توان
به آن دل بست».
پیش از ایــن بـــازار پیش بینی کـــرده بــود که
اوپک پالس به برنامه طرح کاهش عرضه نفت
پایان دهد یا حداقل از ماه آوریل برنامه کاهش
نفت را  500هزار بشکه در روز کند و عربستان
هم برنامه کاهش داوطلبانه یک میلیون بشکه
در روز خود را متوقف کند.

نایبرئیساتاقبازرگانیمشترکایران
و عراق اعالم کرد:

آزادسازی بخشی از منابع مالی
ایران در عراق
نایب رئیس و دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک
ایران و عراق ،ضمن تایید آزادســازی بخشی از
منابع مالی ایــران نزد عــراق گفت :تحقق این
موضوع ،نتیجه دیپلماسی و پیگیریهای رئیس
کل بانک مرکزی ،وزیر نیرو و رئیس قوه قضاییه
است .سید حمید حسینی در گفت و گو با ایرنا
افزود :به دنبال سفر اخیر وزیر امورخارجه عراق
به کشورمان ،بحث آزادسازی منابع ایران از سوی
عراقیها مطرح شد.
وی ادامــه داد :گرچه این موضوع پیشتر هم از
سوی عراقی ها مطرح شده بود اما با توجه به
برخی مشکالت پیش آمده ،مسئوالن عراقی در
تماس های مکرر به دنبال دریافت چراغ سبزی
از سوی آمریکا در این باره بودند که این موضوع به
سرانجام رسید و آن ها اعالم کردند که بخشی از
این منابع از طریق بانک های مختلف آزادسازی
شده است .نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک
ایران و عراق گفت :بخشی از این منابع آزادشده
برای تامین کاالهای اساسی مورد نیاز کشورمان
استفاده خواهد شد تا نیازهای داخلی با تامین
آن ها برطرف شود و کمبود کاال ایجاد نشود .وی
افزود :به تازگی یک محموله ذرت نیز از سمت
عراق به کشورمان وارد شده که این هم نتیجه
آزادسازی این منابع است.

