اقتصاد

10
شاخص
خروج  8هزار میلیاردی پول
حقیقی از بورس در شهریور

بــازار سرمایه در شرایطی شهریورماه را به
پایان رساند که شاخص کل با افــت 8.5
درصدی روبه رو شد و با فاصله گرفتن از سطح
یک میلیون و  500هزار واحد ،به یک میلیون
و 386واحدرسید.اینافتشاخصهمزمان
با عواملی از جمله جو منفی ناشی از ترس
از ریزش شاخص ،تحلیل های اشتباه مانند
ضرر بازار سرمایه از رفع تحریم ها و ناامیدی
از روند صعودی در پی از دست رفتن سطوح
مهم حمایتی رخ داد و منجر به خروج بیش از
 8هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بازار شد.

بازار خبر

حتی یک نفر خارجی برای کسب
اجازه اقامت سرمایه گذاری نکرد!
معاون وزارت کشور گفت :حتی یک نفر برای
کسب اجازه اقامت در ایران سرمایه گذاری نکرده
اســت .براساس مصوبه تیرماه  98شهروندان
خارجی میتوانستند با سرمایه گذاری یا سپرده
گذاری  ۲۵۰هزار دالر که به تایید وزارت امور
اقتصادی و دارایــی یا سازمان سرمایه گذاری
رسیده باشد ،مجوز اقامت پنج ساله در ایران را
دریافت کنند.

توزیع مرغ گرم در روزهای جمعه
فــارس  -مدیر کل شرکت پشتیبانی امــور دام
استان تهران گفت :به دستور معاون اول رئیس
جمهور توزیع مرغ گرم در روزهای جمعه در 10
میدان بــزرگ شــهــرداری تهران آغــاز شد و قرار
است تعداد این میادین در روزهای آینده افزایش
یابد .رضا سالمی با بیان این که امــروز(دیــروز)
 20تن مــرغ گــرم و  25تن مــرغ منجمد در این
میادین توزیع می شود ،گفت :در روزهای آینده هم
تعداد میادین و نیز حجم عرضه بیشتر خواهد شد.

اگر مشاور امالک ،کد رهگیری
نداد چه کنیم؟
ایسنا  -مصطفی قلی خسروی ،رئیس اتحادیه
مشاوران امالک با بیان این که کد رهگیری از
ابتدا رایگان بوده و هم اکنون نیز هست ،تاکید
کــرد :علت این که برخی مشاوران از ارائــه کد
رهگیری به متعاملین خــودداری میکنند این
است که جواز ندارند یا به دلیل تخلف ،دسترسی
آن ها را مسدود کردهایم؛ شهروندان میتوانند
با تلفن  ۷۳۳۴شکایات خود را در این زمینه به
اتحادیه گزارش دهند.

پیاده سازی قانون پایانه های
فروشگاهی سرعت گرفت
تسنیم -بعد از مکاتبه رئــیــس کمیسیون
اقتصادی مجلس در خصوص آخرین وضعیت
قانون پایانه های فروشگاهی ،به تازگی پیامک
هایی در خصوص تعیین تکلیف دستگاه های
کــارت خــوان درخصوص تشکیل پرونده های
مالیاتی به صاحبان آن ها ارسال شد .به تازگی
پیامک هایی با این مضمون به برخی صاحبان
دستگاه هــای پــوز ارســال شــده اســت «:دارای
کار تخوان فعال فاقد پرونده مالیاتی بــوده و
مطابق ماده  11قانون پایانههای فروشگاهی
مشمول تشکیل پــرونــده مالیاتی میباشید.
جزئیات کــار تخــوان هــای شما طــی پیامک
دیگری ارسال می شود.درصورت عدم تطابق
اطالعات با شرکت پرداخت تماس بگیرید».

تمدید مهلت ثبتنام وام ودیعه
مسکن تا آذر
فارس – مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و
تناموام
شهرسازیگفت:پیشنهادتمدیدمجددثب 
ودیعه مسکن در کارگروه ستاد ملی مقابله با کرونا
مورد تایید قرار گرفت .پروانه اصالنی افزود:بر
اساس جزئیات پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی،
مهلت تمدید ثبت نام در سامانه تسهیالت ودیعه
مسکن تا آذر  1400در نظر گرفته شده است.
اصالنی با اشاره به آمار ثبت نام مردم در سامانه
تسهیالت ودیعه مسکن گفت :بنا بر آخرین آمار
تاکنون یک میلیون و  200هــزار نفر متقاضی
ثبتنام کردهاند و بر این اساس حدود  340هزار
متقاضی مدارک خود را بارگذاری و  17هزار نفر
تسهیالت ودیعه مسکن را دریافت کردهاند.

شنبه  3مهر ۱۴۰۰
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تورم تند و تیز شهریور
با چاشنیخوراکیها

شوک چینی به بیت کوین
«بایننس» در دام تحریم چین افتاد

قیمت نفت روز جمعه تحت تاثیر نگرانی ها
درخصوص محدودیت عرضه پس از توفان
هــای سهمگین در آمریکا ،بــرای چهارمین
روز متوالی افزایش یافت.به گــزارش ایسنا،
بهای معامالت نفت برنت با  ۱۲سنت معادل
 0/۲درصد افزایش ،به  ۷۷دالر و  ۳۷سنت
در هر بشکه رسید .نفت برنت روز پنج شنبه
با یک دالر و  ۸۳سنت افزایش ،در  ۷۶دالر و

در حکم وزیر اقتصاد ،برای انتصاب سعید محمد به سمت دبیر شورای عالی
مناطق آزاد تاکید شد

کمی مناطق آزاد
دستور توقف توسعه ّ
وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی ،سعید
محمد را به سمت دبیر شورای عالی مناطق
آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب
کــرد.بــه گـــزارش شبکه اخــبــار اقــتــصــادی و
دارایــی ایــران (شــادا) ،در این حکم از سعید
محمد خواسته شده برای تحقق راهبردهای
اهداف زیر تالش کند.
 -1تقویت جذابیت های قانونی و مقرراتی
مناطق برای تولید کنندگان و صادرکنندگان
به ویژه تسهیل کامل کسب و کار و برخورداری
از معافیت های مالیاتی و گمرکی
 -2ارائ ــه پیش نویس الیحه اصــاح قانون
چگونگی اداره مناطق آزاد
 -3تکمیل رویه های مبارزه با قاچاق کاال و
ارز با تأکید بر محصور بودن مناطق و استقرار
گمرک در ،درهای خروج و اتصال به سامانه
های حاکمیتی
-4تمرکزبرکیفیت(نهگسترشکمی)مناطق

آزاد با هدف تحقق بند ( )11سیاست های
کلی اقتصاد مقاومتی
 -5رصد دقیق عملکرد مناطق در گسترش
صـــــادرات و اف ــزای ــش پــیــونــد اقــتــصــادی با
کشورهای همسایه و ترغیب سرمایه گذاری
با مشترک
 -6وضع قواعد عزل و نصب مدیران شایسته
برای مناطق و شفافیت عملکردی مالی برای
سازمان منطقه
 -7اصالح نظام درآمدی سازمان های مناطق
با هدف کاهش تمایل به واردات و واگذاری
اراضی
 -8تقویت مدیریت متمرکز مناطق و حذف
ناهماهنگی ها با اجــرای مــاده ( )65قانون
احکام دایمی برنامه های توسعه
 -9ایجاد ظرفیت دور زدن تحریم های ظالمانه
 -10نقش آفرینی در توسعه جوامع محلی،
توانمند سازی و کاهش محرومیت

هپکو در مسیر تولید انبوه قرار گرفت
استاندار مرکزی از قرار گرفتن هپکو در مسیر
تولید انبوه خبر داد .به گزارش ایسنا ،سید
علی آقازاده اظهار کرد :پس از سال ها تالش،
به ویژه پس از تالشی که در دو سال گذشته
انجام شد ،شاهد عقد اولین قراردادهای هپکو
با بخش های مختلف صنعتی کشور در زمینه
تولید تجهیزات سنگین و ماشین آالت معدنی
و راه سازی هستیم و این یک موفقیت بزرگ

نهادهایعالیرتبهنظارتیدرچینروزجمعهباممنوعیتهمهمعامالت
ارزهای رمزنگاری شده و هر گونه استخراج این ارزها ،ضربه دیگری به
بازار بیت کوین و دیگر رمزارزها وارد کردند .در پی این اقدام ،صرافی
معروف بایننس که بیشتر معامله گــران ایرانی بــرای خرید و فروش
ارزهای دیجیتال از آن استفاده می کردند و حدود یک ماه قبل به تبعیت
ازتحریمها،دسترسیایرانیانرابهاینصرافیتقریب ًاقطعکردهبود،هم
اینک با ممنوعیت فعالیت در چین روبه رو شده است .در پی این اقدام
چین ،بیت کوین تا دیروز عصر افت شدید  4تا  6درصد را به خود دید.
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز ،نهادهای عالی رتبه نظارتی در چین
روز جمعه با ممنوعیت همه معامالت ارزهای رمزنگاری شده و هر گونه
استخراج این ارزها ،ضربه دیگری به بازار بیت کوین و دیگر رمزارزها
وارد کردند 10 .سازمان نظارتی از جمله بانک مرکزی چین و تنظیم
کننده های بانکی ،اوراق بهادار و ارز ،متعهد شدند با هم همکاری کنند
تا فعالیت های «غیرقانونی» مربوط به ارزهای رمزنگاری شده را ریشه
کن کنند .این اولین باری است که سازمان های نظارتی مستقر در پکن
نیروهای خود را برای اجرای ممنوعیت همه فعالیت های بازار رمزارز
در این کشور بسیج میکنند .به گزارش خراسان ،بدین ترتیب هم اینک
صرافیمعروفبایننسکهبیشترمعاملهگرانایرانیبرایخریدوفروش
ارزهای دیجیتال از آن استفاده می کردند و حدود یک ماه قبل به تبعیت
از تحریمها ،دسترسی ایرانیان را به این صرافی تقریب ًا قطع کرد ،هم
اینک با ممنوعیت فعالیت در چین روبه رو شده است.با اعالم این خبر
قیمت بیتکوین ،بزرگ ترین ارز رمزنگاری شده جهان ،دیروز تا بیش از
 6درصد هم کاهش یافت و به  42216دالر رسید.

قیمت نفت رکورد 3ساله را زد
 ۱۹سنت بسته شده بود که باالترین قیمت
از اکتبر سال  ۲۰۱۸به این طرف بود.بهای
معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 6
سنت معادل  0/۱درصد افزایش ،به  ۷۳دالر
و  ۳۶سنت در هر بشکه رسید.در همین حال،

است .وی افزود :امروز می توانیم این مهم را
با قاطعیت و افتخار اعالم کنیم که هپکو در
مسیر تولید انبوه قرار گرفته است .آقــازاده
افزود :با عقد این قراردادها و رفع مشکالت
بانکی هپکو و صدور ضمانت نامه های الزم
از سوی هپکو برای کارفرمایان ،این شرکت
وارد دور جدیدی از زندگی  ۴۰ساله خود شد
و میتواند شاهد فعالیت باشد.

مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی با بررسی
سند راهبردی ایران و چین اعالم کرد:

تبدیل چین از فشارشکن تحریم
به شریک توسعه ایران

شیر ،تخم مرغ و سبزیجات رکوردداران تورم ماهانه درشهریور بودند
طبق تازه ترین داده های مرکز آمار ،نرخ تورم در شهریورماه فرنگی و کدوسبز) و گروه «ادویه و چاشنی» (کاالهای رب
با رسیدن به رقم  45.8همچنان در حال کاهش فاصله گوجه فرنگی و سس مایونز) بوده است .از منظر کالن ،در
خود با بیشترین تورم  50سال اخیر یعنی  49.4درصد شرایطی که قطار نقدینگی همچنان با فاصله زیاد از روند
است .این گزارش از جهش  5درصدی قیمت خوراکی بلندمدت خود و با سرعت ساالنه بیش از  39درصد (طبق
ها طی یک ماه در شهریور و با محوریت گروه «لبنیات و آخرین آمارها در مــرداد) به پیش می تازد و همچنین در
تخممرغ» و «سبزیجات» خبر میدهد.به گزارش خراسان ،شرایطی که نرخ رشد اقتصادی (تازه ترین رقم آن4.6 :
تازه ترین گزارش مرکز آمار نشان می دهد که در شهریور درصد در بهار) به هیچ عنوان تناسبی با رشد نقدینگی
امسال ،قیمت ها  3.9درصــد نسبت به مــرداد افزایش ن ــدارد ،طبیعی اســت که رونــد تــورم همچنان صعودی
داشته اند .این رقم در مرداد نسبت به تیر  3.2درصد بود و باشد .بر این اساس در شهریورماه ،نرخ تورم  12ماهه
بنابراین می توان گفت تورم ماهانه از مرداد تا تیرماه شتاب یعنی رشد میانگین شاخص قیمت در یک سال منتهی
 0.7واحد درصدی به خود گرفته است .جزئیات بیشتر در به شهریور ،نسبت به دوره مشابه قبل از آن ،به 45.8
این خصوص نشان می دهد که در شرایطی که کاالهای درصد رسید تا تنها  3.6درصد با باالترین نرخ تورم 50
غیر خوراکی تنها  3.3درصد افزایش قیمت داشته اند ،سال اخیر یعنی  49.4درصد در سال  74فاصله داشته
اما خوراکی ها با  5درصد سردمدار تورم شده اند .طبق باشد .از سوی دیگر تورم نقطه ای یعنی متوسط قیمت
این داده ها و در گروه عمده «خوراکی ها ،آشامیدنی ها و ها در شهریور امسال نسبت به شهریور سال گذشته به
دخانیات» بیشترین افزایش ماهانه قیمت مربوط به گروه  43.7درصد رسید .این در حالی است که این رقم در
«لبنیات و تخم مرغ» (به خصوص کاالهای ماست ،پنیر و ماه قبل از آن 43.2 ،درصد ثبت شده بود .همچنین تورم
شیر پاستوریزه) ،گروه «سبزیجات» (کاالهای کاهو ،هویج ماهانه در شهریور به  3.9درصد رسید که نسبت به نرخ
 3.2درصد در مرداد افزایش نشان می
نرخ (درصد)
خالصه آمار تورم در شهریور 1400
دهد.به این ترتیب می توان گفت که مهار
45/8
تورم  12ماهه
نرخ تورم و نزولی شدن آن تا زمان روند
تورم نقطه ای (شهریور  1400نسبت به شهریور 43/7 )99
افــزایــش نقدینگی که ناشی از کسری
3/9
تورم ماهانه (شهریور نسبت به مرداد )1400
بودجه است ،محقق نخواهد شد و به نظر
جزئیات تورم خوراکی ها و گروه های رکورددار رشد ماهانه قیمت
می رسد دولت جدید برای تحقق برنامه
59/5
تورم  12ماهه
های خود در نزولی شدن روند تورم چند
ماه دیگر فاصله دارد تا بتواند با ایجاد یک
61/6
تورم نقطه ای
توازن نسبی در بودجه و جلوگیری از رشد
۵
تورم ماهانه
شتابان نقدینگی از این محل ،مهار اسب
۱۰
تورم ماهانه گروه لبنیات و تخم مرغ
سرکش تورم را به تدریج در دست گیرد.
۹/۹
تورم ماهانه گروه سبزیجات

گزارش خبری

شرکتبازرگانینفتترافیگوراپیشبینیکرد
با وجود چالش کووید برای تقاضا در زمستان
امسال ،احیای تقاضای جهانی قیمت نفت را
تا پایان سال ۲۰۲۲در مقطعی به ۱۰۰دالر در
هر بشکه خواهد رساند.به گزارش ایسنا ،سعد

رحیم،اقتصاددانارشدترافیگورادرکنفرانس
مجازی مجمع نفت آسیا -اقیانوسیه آرگوس
گفت :نه تنها قیمت بلکه الگوهای قیمتی که
می بینیم به ما می گویند بازار تشنه نفت است.
تقاضا برای نفت در جهان به حد کافی از شیوع
ویروس کرونا و واریانت های آن در سال جاری
میالدی بهبود یافته و بــازار نفت در وضعیت
بسیار مطلوب تری قرار دارد.

حسین بردبار -مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی
ایــران با انتشار پژوهشی با عنوان «ایــران و چین
آینده دیپلماسی اقتصادی» از تبدیل جایگاه چین
در دیپلماسی اقتصادی ایران از ابزاری برای حفظ
بقای اقتصادی به شریک کلیدی بــرای پیشبرد
توسعه خبر داده است.به گزارش خراسان ،در این
گــزارش با اشــاره به امضای سند همکاری جامع
راهبردی میان ایران و چین در اواخر دوره ترامپ
و در اوج تحریم ها،آمده است :با امضای این سند
جایگاهچیندردیپلماسیاقتصادیایرانبهشدت
ارتقا یافت .به دیگر سخن می توان امضای سند
همکاری جامع راهبردی را فصل جدیدی در تاریخ
 50ساله روابط دو کشور دانست.این گزارش در
ادامه می افزاید :در دو دهه اخیر موقعیت چین در
دیپلماسی اقتصادی ایران از بازاری بزرگ و منبع
فناوری به شریک راهبردی ارتقا یافت.بر اساس
پژوهش این مرکز ،عمده اولویت های ایــران در
تعریف روابط راهبردی با چین اقتصادی هستند و
درحوزهاقتصاد،ایرانعمدت ًا براجراییکردنپروژه
های متوسط و کالن اقتصادی با همکاری چین
تاکید کرده است .چین نخستین و تنها کشوری
است که در دوره پس از انقالب اسالمی چنین
سندی با ایران امضا می کند و چنین طیفی از پروژه
های اقتصادی در حوزه های مختلف برای سرمایه
گذاری ،تأمین مالی و انتقال فناوری به آن پیشنهاد
می شود .از همین رو می توان امضای این سند را
نماد ارتقای موقعیت چین از «فشارشکن تحریم»
به «کلیدی ترین شریک توسعه ای» برشمرد.در این
گزارش با اشاره به ابتکار «کمربند و راه» از سوی
چین که در آن ایران به عنوان یکی از کشورهای
کلیدی در مسیر راه ابریشم قرار دارد ،آمده است:
«ایران از موقعیت ویژه ای در این طرح برخوردار
است و اجرایی شدن آن بر مبنای مطالعات بانک
جهانی می تواند تا  12درصد حجم تجارت ایران
را افزایش دهد اما در عمل تنها دو طرح ریلی (پروژه
برقی کــردن خط آهــن تهران -مشهد و احــداث
راهآهن سریع السیر تهران -اصفهان) در این قالب
بین دو کشور مورد توافق قرار گرفته است .این دو
طرح نیز چندان اجرایی نشده اند».

