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قیمت نفت در بازار جهانی
از  86دالر عبور کرد
خراسان  -قیمت نفت در بازارهای جهانی با
حدود  88سنت افزایش به  86.41دالر در هر
بشکه رسید .یکی از محورهای رشد تقاضا مربوط
به آمریکاست .با بیش از یک سال کاهش تقاضای
سوخت ،مصرف بنزین و فراورده های نفتی در
آمریکا (بزر گترین مصرف کننده سوخت در
جهان) هم اینک به متوسط  5سال اخیر خود
بازگشته است .در عین حال ،با وجود افزایش
قیمت نفت ،شرکتهای انرژی آمریکا در هفته
گذشته تعداد دکل های فعال نفت و گاز خود
را برای نخستین بار در  7هفته گذشته کاهش
دادند .از سوی دیگر قیمت نفت به علت نگرانی
درباره کمبود زغال سنگ و گاز در چین ،هند و
اروپا افزایش یافته است ،این نگرانی سبب شد
تا تولیدکنندگان برق برای سوخت تاسیسات
خود به مصرف نفت کوره و گازوئیل روی بیاورند.
همزمان با این اتفاقات ،خبرگزاری ایسنا به نقل
از گلدمن ساکس پیش بینی کرد بهبود قوی
تقاضای جهانی میتواند قیمت نفت برنت در
پایان امسال را به رقمی باالتر از  ۹۰دالر برساند.

کف و سقف هزینه جهیزیه از نگاه
دبیر اتحادیه لوازم خانگی
آخرین خبر -دبیر اتحادیه لوازم خانگی گفت:
کف قیمت جهیزیه حدود  30میلیون تومان و
سقف آن حدود  90میلیون تومان است.

 ۹۰درصد بورس آمریکا در دست
 ۱۰درصد مردم این کشور
ایسنا -در نشانه ای که می تواند بیانگر تاثیر
بزرگ بازار سهام بر تشدید نابرابری توزیع ثروت
باشد ،اکنون  ۱۰درصد ثروتمند جامعه آمریکا
(دهک اول درآمدی) حدود  ۹۰درصد کل سهام
بازارهای بورسی این کشور را در اختیار دارند.
بازار سهام آمریکا از مارس سال قبل دو برابر با
ارزش تر شده است .به لطف صعود قابل توجه
بازار سهام آمریکا ،اکنون ۳۲درصد کل ثروت این
کشور در اختیار یک درصد ثروتمند جامعه است و
همچنین  ۷۰درصد ثروتمندان این کشور ثروت
بیشتری از سال قبل در اختیار دارند.

افزایش تا  50درصدی
قیمت رب گوجه در یک ماه اخیر
تسنیم -در یک ماه گذشته هر قوطی رب گوجه
فرنگی  800گرمی با نوسان قیمتی زیادی روبه
رو شده به نحوی که از  32هزار تومان به  40هزار
تومان رسیده و دیروز نیز برخی از تولیدکنندگان
این کاال را در سطح بازار با قیمت  48هزار تومان
به فروش می رساندند .افزایش قیمت رب گوجه
فرنگی در حالی در بازار به وجود آمده که هنوز
دالیل اصلی آن مشخص نیست اما عمده فروشان
رب در بــازار از کمبود عرضه این کاال صحبت
می کنند و میگویند کارخانجات تمایل زیادی
به صــادرات رب پیدا کردند و همین امر عرضه
محصول به بازار را کاهش داده است .هر چند
هم اکنون فقط یک برند نسبت به عرضه رب
گوجه 48هزار تومانی اقدام کرده اما بازاریان می
گویند با این اقدام فضا برای دیگر تولیدکنندگان
برای اعمال افزایش قیمت فراهم شده است.

پشتپرده گرانی لوازم خانگی
پس از ممنوعیت واردات
فارس -دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران
گفت :پنج شرکت از  12شرکتی که خواستار
ممنوعیت واردات لــوازم خانگی بودند افزایش
قیمت دادند .افزایش قیمتی که به تازگی رخ داد
برخالفتوافقتولیدکنندگانباوزارتصنعتبود.

سرگردانی لوکسهای خاک خورده!
ایسنا -با گذشت چندین سال از ورود و انباشت
هـــزاران خ ــودرو بــه دلیل مواجهه بــا ممنوعیت
واردات ،با وجود صدور مصوبهها و اقدامهایی که
برای تعیین تکلیف آن ها صورت گرفت ،همچنان
حدود  ۲۲۴۹دستگاه در گمرک مانده است .با
اینحالبهتازگیگمرکایرانطیگزارشیآخرین
وضعیت خودروهای انبار شده را به وزارت اقتصاد
اعالم کرده و خواستار تعیین تکلیف شده است.

نرخ ارز
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انتقاد تند قالیباف از ناکارامدی سیاست ارز 4200

دست کوتاه مردم از  427هزارمیلیارد تومان یارانه ارزی
به نظر می رســد انتقاد ها از اختصاص ارز
 4200هر روز ابعاد گسترده تری می گیرد.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس با بیان
این که در اداره کشور کارنامه قابل قبولی
نداریم ،به تخصیص  427هزار میلیارد تومان
یارانه ارزی در سه سال گذشته اشــاره کرده
که در عین حال نه کاالهای اساسی وارداتی
به دست مردم رسید و نه قیمت ها ثابت نگه
داشته شد .با این حال و در شرایطی که رئیس
جمهور و وزیر اقتصاد به تازگی بر حذف بدون
شوک ارز  4200تاکید کــرده انــد ،گزارش
تسنیم حاکی از آن است که فع ً
ال موضوع حذف
ارز دولتی در دستور کار نیست و بهطور حتم
روند فعلی تخصیص ارز به کاالهای اساسی
در آبا نماه تغییری نخواهد کرد.به گزارش
فارس ،قالیباف با اشاره به ناکارامدی مدیریت
اقتصادی در کشور گفت :با  ۸۰درصد اقتصاد
دولتی و این همه مشکالت در حوزه تبیین هم
به درستی نتوانستیم کار کنیم ،مث ً
ال برای
هفت قلم کاالی اساسی طی سه سال گذشته
 ۴۲۷هــزار میلیارد تومان سوبسید دادیــم
ولی نه کــاالی ارزان دست مــردم رساندیم و
نه قیمتها را نگه داشتیم و پو لها هم خرج
شد پس در اداره کشور کارنامه قابل قبولی

نداریم .سخنان قالیباف در حالی است که
طبق گزارش ها از سال  97تاکنون ،بیش از
 60میلیارد دالر ارز یارانه ای با نرخ 4200
تومان برای واردات کاالهای اساسی و ضروری
اختصاص یافته است.به تازگی بحث حذف
ارز 4200تومانی واردات کاالهای اساسی
در محافل مختلف شنیده شــده اســت ،این
موضوع بعد از مصاحبههای وزیــر اقتصاد و
رئیس جمهور ضریب بیشتری گرفت .البته
رئیس جمهور در مصاحبه تلویزیونی خود

نیز اعــام کــرده بــود که حــذف ارز ترجیحی
بــدون اعــام قبلی و زمینهسازی الزم انجام
نخواهد شد و در این باره بهصورت غافلگیرانه
عمل نخواهد شد .چند روز قبل نیز خاندوزی
وزیــر اقتصاد در نشست شــورای گفتوگوی
دولـــت و بــخــش خــصــوصــی بــا بــیــان ای ــن که
مدتهاست موضوع حذف ارز 4200تومانی
مطرح است اما اجرایی نمیشود و این روند
باید تغییر کند ،تصریح کرد :ستاد اقتصادی
دولــت نیز موافق حــذف ارز ترجیحی است.

بعد از این موضعگیر یها ،گمانهزنیهایی
ن امسال
درباره حذف ارز  4200تومانی در آبا 
در فضای مــجــازی مطرح شــد .ایــن موضوع
سوءاستفادههایی در فضای اقتصادی کشور
و رشد قیمت برخی اقالم و همچنین افزایش
نوسانات در بازار ارز را رقم زد .این خبرسازیها
تا جایی پیش رفــت که حتی جزئیاتی مثل
حذف ارز دولتی واردات  5قلم کاالی اساسی
و ابقای ارز ترجیحی گندم و دارو در رسانهها و
فضای مجازی منتشر شد .با این حال ،پیگیری
خبرگزاری تسنیم از دولت نشان میدهد ،فع ً
ال
موضوع حذف ارز دولتی در دستور کار نیست و
بهطور حتم روند فعلی تخصیص ارز به کاالهای
اساسی در آبا نماه تغییری نخواهد کرد ،به
این ترتیب اگر تصمیم نهایی برای حذف ارز
ترجیحی اتخاذ شود این موضوع با اعالم قبلی
و زمینهسازیهای الزم کارشناسی و رسانهای
تصمیمگیری و اجرایی خواهد شد.گفتنی
است ،ارز  4200تومانی تنها برای واردات
کاالهای اساسی (دانههای روغنی ،کنجاله،
روغــن ،ذرت ،جــو ،گندم) و دارو اختصاص
مییابد .در امسال حدود  10میلیارد دالر ارز
با قیمت  4200تومان ،برای واردات کاالهای
اساسی و واکسن تخصیص داده شده است.

 3شگفتیدرآمارجدیدسرمایهگذاریخارجی
در صدر بیشترین رقم سرمایه گــذاری قرار
دارد .بعد از آن نیز کشورهای امارات با ،۳۶۸
افغانستان با  ،۲۰۸هلند با  ۷۹و ترکیه با
 ۳۷میلیون دالر رده هــای بعدی را به خود
اختصاص داده اند.
▪سیستان و بلوچستان صدرنشین جذب
سرمایه خارجی

گــذاری دو میلیارد و  ۲۲۷میلیون دالر ،در
بخش صنعت ،معدن و تجارت بــوده است.
همچنین از این تعداد در بخشهای صنعت،
معدن و تجارت ۲۷ ،مورد در حال بهره برداری
و مابقی در حال طی مراحل اجرایی است.
بر اســاس این آمــار ،سرمایهگذاری خارجی
مصوب در بخش صنعت ،معدن و تجارت در
این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از
لحاظ تعداد  ۵۱و از نظر ارزش  ۱۶۱درصد
رشد داشته و به لحاظ تعداد پروژ هها ،سهم
بخش صنعت  ،۷۰معدن  30و تجارت یک
درصد بوده است.

همتی:دولت از بانک مرکزی
استقراض غیرمستقیم داشته است
در شرایطی که دولت از مهار استقراض از بانک مرکزی طی  2ماه اخیر
(شهریور و مهر) سخن گفته است ،رئیس کل اسبق بانک مرکزی در
توئیتی اعالم کرد که دولت با فشار به بانک ها و صندوق های آن ها برای
جبران کسری بودجه موجب اضافه برداشت سنگین آن ها و در نتیجه
استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی شده است.همتی در توئیتی
نوشت« :اعالم شد که از شهریورماه هیچ گونه استقراضی از بانک مرکزی
نبوده است .خوب است بدانیم تامین کسری از طریق فشار به بانک ها و
صندوق های آن ها نیز به اضافه برداشت سنگین از بانک مرکزی منجر
می شود ،که شده است .نتیجه ،استقراض غیر مستقیم و بسط پایه
پولی است .آمارهای پولی پایان مهرماه مشخص می کند!»به گزارش
خراسان ،روند تورم مهرماه نشان می دهد که نرخ تورم پس از  13ماه
نزولی شده است که می توان آن را ناشی از مهار رشد نقدینگی دانست.
اگرچه در صورت صحت ادعای همتی و در شرایطی که فروش اوراق برای
جبران کسری بودجه افزایش یافته است ،فشار به بانک ها و استقراض
آن ها از بانک مرکزی می تواند موجب اوج گیری مجدد رشد نقدینگی
و افزایش تورم شود که البته باید منتظر اعالم آمار های پولی بانکی مهر
ماه باشیم تا مشخص شود ادعای همتی تا چه حد مقرون به صحت است.

▪مهمترین گروههای کاالیی سرمایهپذیر

بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی وزارت
صمت،بیشترینمیزانسرمایهگذاریخارجی
در دوره مــورد بررسی در گرو ههای ساخت
مواد و محصوالت شیمیایی با یک میلیارد و
 ۷۸۷میلیون دالر ،ساخت فلزات اساسی با
 ۳۶۸میلیون دالر ،ساخت رادیو ،تلویزیون و
وسایل ارتباطی با  ۲۲۳میلیون دالر ،ساخت
محصوالت از توتون و تنباکو با  ۷۴میلیون
دالر بوده است .در این میان ،بررسی فهرست
کشورهای سرمایه گذار در ایران نشان میدهد
که غنا با یک میلیارد و  680میلیون دالر

از ســوی دیگر فهرست استان هــای مقصد
بیشترین سرمایه گذاری نیز قابل توجه است.
آمارها نشان می دهد که در  6ماهه امسال
استان سیستان و بلوچستان هدف  81درصد
سرمایه گ ــذاری خــارجــی مصوب در بخش
صنعت ،معدن و تجارت قــرار گرفته و از این
منظر در صــدر اســتــان هــای کشور از منظر
سرمایه گذاری خارجی مصوب قرار دارد .بعد
از این استان نیز استان های کرمان با سهم 11
درصد ،زنجان با سهم 4درصد ،مرکزی با سهم
 ۲درصد و آذربایجان شرقی با سهم  ۲درصد
قرار گرفته اند.گفتنی است سرمایهگذاری
خارجی مصوب شامل کلیه درخواستها اعم
از سرمایهگذاری برای ایجاد طرحهای جدید،
خرید سهام شرکتهای موجود و همچنین
سرمایهگذاریهای خارجی در قالب ترتیبات
قراردادی است.

دستورخاندوزی به بانک ها برای منع تعطیلی واحدهای
تولیدی بدهکار
صابر – وزیر اقتصاد ضمن ارسال نامه ای به وزیر صمت با
اشارهبهتاکیدرئیسجمهوردرخصوصاینکه«هیچبانکی
در سراسر کشور نباید واحد تولیدی را تعطیل یا نیمه تعطیل
کند» ،به شبکه بانکی کشور دستور داد «وصول مطالبات
بدون ورود هرگونه خدشه به روند تولید و اشتغال کارگران
واحدهای تولیدی» باشد.به گزارش شادا ،سید احسان
خاندوزی در این نامه بیان کرده است :با توجه به دستورات
اکید مقام معظم رهبری (دامت ظله) در سنوات اخیر ،مبنی
برلزومحمایتهمهجانبهازتولیدملیومانعزداییبهعنوان
تکلیف شرعی و قانونی و پیرو دستور ریاست جمهوری در
سفر اخیر به استان اردبیل مبنی بر این که «هیچ بانکی در
سراسر کشور نباید واحد تولیدی را تعطیل یا نیمه تعطیل
کند» ،ضمن تأکید بر الزام شبکه بانکی به«وصول مطالبات
بدون ورود هرگونه خدشه به روند تولید و اشتغال کارگران
واحدهایتولیدی» ،خواهشمنداستدستورفرمایید؛ستاد
تسهیلورفعموانعتولیدبانظارتمستمربرآخرینوضعیت
ت واحدهای تولیدی ،در صورت مواجهه با مواردی که
فعالی 

وصول مطالبات بانک ها منجر به تعطیلی احتمالی واحد
تولیدی فعال شده است ،عالوه بر عمل به تکالیف قانونی
مندرج در مواد  ۶۱و  ۶۲الحاقی به قانون رفع موانع تولید
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن،
مواردی را که به حصول نتیجه منجر نشده است به معاونت
امور بانکی ،بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد و
بانک مرکزی گزارش کنند تا پیگیریهای الزم حسب مورد
صورت گیرد.وزیر اقتصاد همچنین در این خصوص طی
ابالغیبهمعاوناموربانکی،بیمهوشرکتهایدولتیخود،
مأموریتدا دبرروندوصولمطالباتبانکهانظارتمستمر
کنند و همچنین بانک ها در ابتدا تالش کنند تا در صورتی
که واحدهای تولیدی  ،دارای صالحیت کافی برای اداره و
ادامه فعالیت بوده و توقف پرداخت بدهی ناشی از مشکالت
اقتصادی ،تأمین مواد اولیه و امثالهم هست ،به جای تملک
واحد تولیدی اعم از عرصه و اعیان ،حسب ضوابط قانونی
نسبتبهامهالمطالباتیااستفادهازسایرشیوههایوصول
مطالبات (غیر از تملک واحد تولیدی) اقدام کنند.

سقوط بورس در روز اوج گیری فروش اوراق بدهی

مردم تامین نکنید.بررسی های خراسان نیز
نشان می دهد که حجم معامالت اوراق بدهی
در فرابورس رشد قابل توجهی داشته است و روز
گذشته 37هزار میلیارد تومان اوراق بدهی بین
بانک ها ،بانک مرکزی ،صندوق های سرمایه
گذاری و دیگر خریداران و فروشندگان دست به
دست شده است .در همین حال حجم معامالت
سهام به رقم بسیار پایین  3هزار و  900میلیارد
تومان رسیده اســت که کامال نشان دهنده
حرکت نقدینگی از سهام به سمت اوراق است.

روز گذشته شاخص کل بورس به کانال 1.3
میلیون سقوط کرد تا رونــد روزهــای بد بازار
سرمایه در  2هفته اخیر ادامه یابد .در این میان
انتقادها از عرضه گسترده اوراق بدهی دولت و
نقش این اوراق در رکود بازار سهام باال گرفت.
در معامالت دومین روز کاری هفته شاخص کل
بورس 23هزار و 640واحد افت کرد و به سطح
یک میلیون و  384هزار واحد رسید .در همین

نفس دهک های کم برخوردار
گرفت

تــورم ماهانه در شرایطی از  3.9درصــد در
شهریور به 3.7درصد در مهرماه کاهش یافت
که نقش اصلی در این کاهش را تورم کاالهای
غیر خوراکی ایفا می کرد .در این باره بررسی
تورم ماهانه گروه های کاالیی نشان می دهد
که تــورم ماهانه کاالهای بــادوام (در میان
کــاالهــای غیر خــوراکــی) در مهرماه1.2 ،
درصد بوده که دومین رقم پایین در امسال به
شمار می رود .با این اوصاف و با توجه به سهم
بیشتر این دسته از کاالها در سبد مصرفی
دهک های برخوردارتر ،مالحظه می شود
که نرخ تــورم ماهانه مهرماه از دهک های
پایین به باال نزولی بوده و از  4.3درصد برای
دهک اول (کم برخوردارتر) به  3.1درصد
برای دهک دهم (برخوردارتر) رسیده است.

نبض بازار

غنا ،سیستان و بلوچستان و رشد  161درصدی 3 ،نکته شگفت آور آمار سرمایه گذاری خارجی در  6ماهه نخست امسال است
تازه ترین گزارش وزارت صمت از صعود غنا به
صدر فهرست سرمایه گذاران خارجی و استان
سیستان و بلوچستان به صدر مقاصد سرمایه
گ ــذاری در کشور حکایت دارد.تــــازه ترین
آمارهای وزارت صمت نشان می دهد که در
شش ماه نخست امسال میزان سرمایهگذاری
خارجی مصوب در بخش صنعت ،معدن و
تجارت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶۱
درصد رشد داشته است .در این زمینه نکته
قابل تامل ،نام کشور غنا در صدر فهرست
کشورهایی است که بیشترین سرمایه گذاری
در کشور را انجام خواهند داد .همچنین این
آمارها نشان می دهــد که استان سیستان
و بلوچستان به مقصد اول سرمایه گذاری
خارجی در کشور تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا،جدیدترین آمار
منتشر شده از سوی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت (صمت) نشان میدهد که در شش
ماهه نخست امــســال ۱۱۳ ،مــورد سرمایه
گذاری خارجی به ارزش بیش از دو میلیارد و
 ۶۱۴میلیون دالر در کل کشور تصویب شده
که از لحاظ تعداد  ۸۸درصد و از نظر ارزش ۹
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد
داشته است .طبق این آمارها ۷۴ ،مورد از کل
طرحها معادل با  85درصد و با حجم سرمایه

شاخص

حال انتقادها از حجم عرضه اوراق بدهی و اثر
منفی آن بر بورس باال گرفت .مجتبی توانگر،
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در توئیتی
نوشت :آقــای عشقی رئیس محترم و جدید
سازمان #بورس! امروز بیش از ۳۵هزار میلیارد
تومان اوراق فروخته شد .عرضه افسارگسیخته
#اوراق_دولتی باعث نابودی سرمایه مردم در
بورس شده است .هزینههای دولت را از جیب

رصد بازار گوشت قرمز
بردبار -نگاهی به قیمت های موجود در بازار
گوشت قرمز و مقایسه آن با مطلبی که در همین
ستون در خرداد ماه امسال منتشر شده است ،
نشان از افزایشی کمتر از  10درصد در برخی از
قیمت ها و ثبات و حتی کاهش قیمت در برخی
دیگر دارد ،مثال قیمت شقه گوسفندی بدون
دنبه که در خــرداد ماه  130هزار تومان بوده،
اکنون به  125هــزار تومان کاهش یافته اما
قیمت ران گوسفندی و گوساله که به ترتیب
 140و  145هزار تومان بوده  ،به  158و 155
هزار تومان افزایش یافته است که جزئیات آن را
که حاصل رصد قیمت یکی از واحدهای اصلی
عرضه محصوالت پروتئینی در مرکز شهر تهران
است ،در ادامه می خوانید( :قیمت ها به ازای یک
کیلوگرم است)
شقه گوسفندی با دنبه 114 ،هزار تومان
شقه گوسفندی بدون دنبه 125 ،هزار تومان
نیم شقه گوسفندی 135 ،هزار تومان
ران ،کف دست و خورشتی گوسفندی158 ،
هزار تومان
جگر ،دل  ،قلوه گوسفندی 208 ،هزار تومان
قلوه گاه گوسفندی 110 ،هزار تومان
ماهیچه گوسفندی 195 ،هزار تومان
شقه مخلوط سردست گوساله 145 ،هزار تومان
ران و دست گوساله 155 ،هزار تومان
مغز ران گوساله 165 ،هزار تومان
قلوه گاه گوساله 115 ،هزار تومان
جگر گوساله 168 ،هزار تومان
چنجه گوساله 238 ،هزار تومان
ماهیچه گوساله 175 ،هزار تومان
گوشت شتر با کوهان169 ،هزار و  800تومان
گوشت شتر بدون کوهان 179 ،هزار تومان
گوشت شترمرغ 195 ،هزار تومان

خبر
رئیس سازمان برنامه و بودجه:

قیمت حامل های انرژی افزایش
نمی یابد
رئــیــس س ــازم ــان بــرنــامــه و بــودجــه هــرگــونــه
افــزایــش قیمت حاملهای انــرژی در بودجه
ســال  ۱۴۰۱را تکذیب کرد.به گــزارش صدا
و سیما ،میرکاظمی ،در پاسخ به پرسشی در
خصوص ادعای برخی رسانهها مبنی بر افزایش
قیمت حاملهای انرژی در بودجه سال آینده
تصریح کرد :خیر ،چنین تغییراتی نداریم.
وی همچنین دربــــاره تصمیمات دولـــت در
خصوص ارز ترجیحی نهادههای دامی گفت :در
این خصوص صحبتهایی شده است و افرادی
که دست اندرکار و مصرف کننده این نهادهها
هستند اعالم میکنند که این ارز به دستشان
نمیرسد و خواستار این هستند که دولت در این
خصوص تصمیم بگیرد.میرکاظمی تاکید کرد:
البته تصمیم گیری در این خصوص برای حذف
یارانه نیست بلکه ممکن است تبدیل شود به
نحوی که ،چون به دست مردم نمیرسد در سفره
مردم قرار گیرد و شکل آن ممکن است تغییر کند،
اما هنوز در دولت برای این موضوع تصمیم جدی
گرفته نشده است.

