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نبض بازار

قیمت چند محصول بهداشتی
در ایام کرونایی
بــردبــار -در شــرایــطــی کــه مــحــدودیــت های
کرونایی هر روز بیشتر می شود و نیاز به برخی از
محصوالت بهداشتی نیز افزایش می یابد ،مروری
بر قیمت های این گونه محصوالت نظیر ماسک و
دستکش خالی از لطف نیست  ،از این رو به سراغ
قیمت های رسمی این محصوالت در سامانه
 124رفتیم که در ادامه می بینید:
ماسک سه الیه (یک عدد) ،قیمت ۱۳,۰۰۰ :
ریال
دستکش نایلونی یک بار مصرف ۹۰گرمی (بسته
۱۰۰تایی) ،قیمت مصوب ۵۰,۰۰۰ :ریال
ژل ضد عفونی کننده دست تیوبی  ۶۰میلی
لیتر (الکل حداقل ۷۰درصد) ،قیمت مصوب:
 ۸۷,۰۰۰ریال
ژل ضد عفونی کننده دست فوری  100میلی
لیتر (الکل حداقل 70درصد) ،قیمت مصوب:
 ۱۰۴,۵۰۰ریال
ژل ضد عفونی کننده دست  200میلی لیتر
(الــکــل حــداقــل 70درصــــد) ،قیمت مصوب:
 ۲۰۹,۰۰۰ریال
ژل ضد عفونی کننده دست پمپ دار  ۵۰۰میلی
لیتر (الکل حداقل ۷۰درصد) ،قیمت مصوب:
 ۳۴۸,۵۰۰ریال
ژل ضد عفونی کننده دست  880میلی لیتر
(الــکــل حــداقــل 70درصــــد) ،قیمت مصوب:
 ۶۷۵,۵۰۰ریال

مرکز پژوهش های مجلس با اضافه
کردن آمار شاغالن بیکار شده و
بیکاران سال گذشته محاسبه کرد:

نرخ واقعی بیکاری در بهار
امسال 24 ،درصد
مرکز پژوهشهای مجلس اعالم کرد :در صورتی
که افراد دلسرد شده یعنی افراد شاغل و بیکار
 98که در بهار  99غیرفعال شدهاند ،همچنان
در بازار کار باقی میماندند نرخ بیکاری در بهار
 99به جای  9.8درصد اعالم شده توسط مرکز
آمار ایران به  24درصد میرسید.
مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی با
عنوان «تحلیل شاخص های بازار کار در فصل
بهار  »1399اعالم کرد« :بررسی وضعیت بازار
کار ایران در بهار  1399نشان میدهد هرچند
نــرخ بیکاری کاهش  1.1درصــدی نسبت به
بهار  1398داشته است ،اما با توجه به این که
در این فصل ،جمعیت غیرفعال افزایش قابل
توجهی داشته؛ لذا کاهش نرخ بیکاری بهدلیل
کاهش نرخ مشارکت بوده است و این شاخص
نمیتواند بهبود وضعیت بــازار کــار را نشان
دهد .درواقــع در چنین شرایطی نرخ بیکاری
شاخصی کام ً
ال گمرا هکننده برای تحلیل آثار
شیوع ویروس کرونا بر بازار کار است.براساس
این گــزارش ،در بهار ، 99تعداد شاغالن نیز
کاهش قابل توجهی نسبت به سا لهای قبل
داشته اســت .در بهار  99نسبت به بهار، 98
یک میلیون و  499هزارنفر از جمعیت شاغالن
کاسته شده است که در این میان  814هزار
نفر از جمعیت مردان شاغل و  685هزار نفر از
شاغالن زن کاهش یافته است .بخش زیادی از
این تغییرات ناشی از بحران بیماری کرونا در
کشور است.

نرخ ارز

(سامانهسنا)

یک شنبه  ۲آذر1399
 ۶ربیع الثانی .1442شماره 20529
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باانتشارنرختورمآبانماهازسویمرکزآمارمشخصشد:

ثبت باالترین تورم خوراکی دردهه 90
تــازه ترین داده هــای مرکز آمــار از
شاخص قیمت های مصرف کننده
از اوج گیری شدید قیمت خوراکی
ها در آبان امسال حکایت دارد .بر
ایــن اس ــاس ،متوسط رشــد قیمت
خوراکی ها در این ماه نسبت به ماه
قبل به  13درصــد رسیده که این
رقم حداقل از ابتدای دهه  90بی
سابقه است .به گــزارش خراسان،
ایــن داده هــا همچنین نشان می
دهد قیمت کاالهای غیر خوراکی
در آبان تنها 1.6درصد نسبت به مهر
رشد داشته و این موضوع منجر شده
است تا تــورم ماهیانه کل متشکل
از تــورم کــاالهــای خــوراکــی و غیر
خوراکی ،تا حد زیادی تعدیل شود و
روی  5.2درصد بایستد .از منظری
دیگر ،قیمت کاالهای بــادوام ،پس
از چند ماه روند صعودی و در حالی
که به رشد ماهیانه  22.4درصدی
در مهرماه رسیده بود ،سرانجام نه
تنها متوقف شد بلکه یک درصد هم
عقب نشست .در عین حــال تورم

ماهیانه کاالهای بی دوام اوج گرفته
و به  10.4درصد رسیده که همسو
با تــورم ماهیانه خوراکی هاست.
گزارش مرکز آمار حاکی از آن است
کــه در گــروه عمده «خــوراکــی ها،
آشامیدنی ها و دخانیات» ،بیشترین
افــزایــش قیمت نسبت به مــاه قبل
مربوط به گروه «سبزیجات» (گوجه
فرنگی ،پیاز ،فلفل دلمه ای ،لوبیا
سبز ،سیب زمینی) ،گروه گوشت

«گــوشــت قــرمــز و مــاکــیــان» (مــرغ
ماشینی ،گوشت گــاو یا گوساله،
گوشت گوسفند) ،گروه «روغن ها و
چربی ها» (روغن نباتی جامد ،کره
غیر پاستوریزه ،روغن مایع) ،گروه
«میوه و خشکبار» (نارنگی ،موز،
انگور) بوده است .گروه هایی که در
مجموع سهمی بیش از 50درصدی
از سبد خوراکی های خانوار را به
خود اختصاص داده و در عین حال

معاون اقتصادی رئیس جمهورتصمیمات اقتصادی ستاد ملی کرونا را تشریح کرد:

 ۱۴تصمیم حمایتی برای کسب وکارها وخانوارها
معاون اقتصادی رئیس جمهور از  ۱۴تصمیم
ستاد ملی مبارزه با کرونا بــرای خانوارهای
بدون درآمد ثابت و کسبوکارها خبر داد که با
محدودیت های اخیر ،درآمدشان تحت تاثیر
قــرار خواهد گرفت.به گــزارش ایرنا ،محمد
نهاوندیان در حاشیه جلسه ستاد اقتصادی
دولت افزود :دو مورد از این  ۱۴تصمیم ناظر به
خانوادههایی است که درآمدشان تحت تاثیر
قــرار خواهد گرفت ،همچنین  ۹مــورد برای
عموم کسبو کارها و سه مــورد بــرای کسبو
کارهاییاستکهبهطورشدیدآسیبمیبینند.
▪تصمیمات برای خانوارها

وام یک میلیون تومانی برای خانوارهای فاقد
درآمد ثابت که شامل  ۳۰میلیون نفر هستند
و کــارمــزد آن را دولــت تقبل خواهد کــرد و
بازپرداخت آن  30ماهه است و اقساط آن
از محل حساب یارانه و یارانه معیشتی افراد
برداشت خواهد شد.
از آذر تا پایان امسال ماهیانه به ازای هر یک
از اعضای خانوار معادل  ۱۰۰هزار تومان به
سرپرست خانوار پرداخت میشود.
▪تصمیمات برای همه کسب و کارها

عملیات اجرایی وصول مالیات مستقیم برای
ن متوقف می شود.
همه کسبو کارها تا بهم 
صدوریاتجدیدپروانههایکسبوکارواحدهای
اقتصادی اشخاص حقیقی ،نیازی به دریافت
گــواهــی پــرداخــت مالیاتی نخواهد داشــت.

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده که هر سه
ماه یک بار باید تسلیم شود ،مقرر شد به مدت
یک ماه برای سه ماهه سوم و چهارم امسال
تمدید شود.
بخشودگی جــرایــم پــرداخــت نشده بدهی
مالیاتیوعوارضبهشرطپرداختهمهبدهی
تمدید یک و نیم ماهه مهلت قانونی برای
اعتراض به مالیاتهای ابالغی
در صورتی که مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات
ی باشد،
عملکرد اشخاص حقوقی ،در آذر و د 
ن تمدید میشود.
این مهلت تا پایان بهم 
همه مجوزهای صادر شده از سوی دستگاهها
ن به پایان میرسد ،اتوماتیکوار
که تا اول بهم 
تا پایان بهمن تمدید میشود.
پرداخت عوارض کسب و پیشه شهرداریها
ن تمدید میشود.
نیز تا ابتدای بهم 
▪تصمیمات برای  ۱۴رسته شغلی

اقساط تسهیالت با موعد آذر یک ماه تنفس
خواهدداشت،همچنینقسطآذربهپایاندوره
منتقل می شود و مشمول جریمه نخواهد شد.
چنان چــه در فاصله آذر و تعطیلی کسب
و کارها با چک برگشتی روبــه رو شدند ،با
مراجعه به بانک میتوانند آثار مترتب بر چک
برگشتی و تبعات آن را پاک کنند.
قبوض گاز که پرداخت آن ها از ابتدای آذر تا
ی است به مدت دو ماه تمدید میشود.
پایان د 

عمده آن ها در ماه گذشته حاشیه
ســاز شــده انــد .به عنوان مثال ،در
گروه روغن ،تاخیر در واردات مواد
اولیه کارخانجات ،منجر به نایاب
شدن آن در بازار شد .موضوعی که
به همراه نوسانات نرخ ارز ،در نهایت
رشد قیمت آن را رقم زد .در گروه
گوشت نیز ،ناهنجاری های رخ داده
در تامین نهاده ها و افزایش قیمت آن
ها خبرساز شد .این عامل به همراه

تبعات افزایش قاچاق دام به خارج
در اثر رشد نرخ ارز ،بر افزایش قیمت
گوشت اثــر گــذاشــت .درخصوص
گروه سبزیجات نیز به نظر می رسد
اتفاقی متاثر از رشد نرخ ارز و هجوم
بــرای ص ــادرات ایــن محصوالت به
خارج سبب کمبود نسبی و افزایش
قیمت آن ها شــده اســت .برگشت
خـــوردن گــوجــه هــای صــادراتــی و
هجوم برای صادرات سیب زمینی
را می توان نمونه ای از این رویداد
دانست.
از تغییرات ماهیانه قیمت ها که
بگذریم ،گــزارش مرکز آمــار ایــران
حاکی از این است که نرخ تورم نقطه
به نقطه در آبــان به  46.4درصد
رسید .نرخ تورم کل ( 12ماه منتهی
به آبان  ،99نسبت به  12ماه منتهی
به آبان  )98نیز با روند صعودی به
 29درصــد افــزایــش یافت .ایــن در
حالی است که این دو رقم در مهر به
ترتیب  41.4و  27.2درصــد ثبت
شده بودند.

تداوم رشد بورس در روز رکوردشکنی معامالت و برخورد با متخلفان

سلبامتیاز 21مدیربورسی،اخطاربه 31حقوقی
بازار سرمایه کشور که هفته قبل را با رشد بیش
از  10درصدی پشت سر گذاشته بود در ابتدای
هفته جدید نیز شاهد تقاضای قوی برای سهام
بود .اگرچه در دقایق پایانی معامالت حجم
عرضه ها افزایش یافت و قیمت آخرین معامله
در بسیاری از نمادها منفی شد .این رفت و
برگشت سهام باعث ثبت یک رکورد سه ماهه
در خصوص حجم معامالت نیز شد .همزمان
خبرهایی از برخورد عملی با متخلفان بورسی
و مدیران شرکت های بورسی نیز منتشر شد.به
گــزارش خــراســان ،بــا رفــت و برگشت دیــروز
ســهــام ،حجم معامالت بــه رک ــورد  23هــزار
میلیارد تومان رسید که در سه ماه اخیر بی
سابقه بوده است .شاخص کل بورس هم که در
دقایق ابتدایی تا  29هزار واحد رشد کرده بود،
در نهایت با افزایش عرضه ها به رشد  21هزار
واحــدی بسنده کرد و در سطح یک میلیون و
 366هزار واحد قرار گرفت.در معامالت دیروز
با وجود شروع بسیار قوی و صعودی به مرور
عرضه ها افزایش یافت به نحوی که در هر دو
بازار بورس و فرابورس تعداد نمادهای دارای
صف فروش حدودا دو برابر نمادهای دارای
صف خرید شد .برخی نمادها که در ابتدای
معامالت تا صف خرید هم پیش رفته بودند در
دقایق انتهایی صف فروش شدند تا بار دیگر
شاهد هیجان گسترده در بازار سهام باشیم.
▪سلب صالحیت و جریمه نقدی  21مدیر

گفتنی است دیــروز سازمان بــورس از آغاز

برخورد با متخلفان بورسی نیز خبر داد .به
گزارش سنا ،جعفر جمالی معاونت حقوقی
ســازمــان بــورس در خصوص شرکت های
متخلفی که به امر بازارگردانی نپرداخته اند،
اظهار کرد :درادامه رسیدگی به پرونده های
تخلفاتی مربوط به بازارگردانی و بازار سازی
به پرونده چهار ناشر رسیدگی شد که هر چهار
شرکت در مرحله رسیدگی بــدوی متخلف
شناخته شدند .وی با بیان این که  ۲۱نفر از
مدیران به دلیل تمرد از اجرا یا اجرای ناقص
مقررات از تصدی سمت مدیریت در ناشران
اوراق بهادار ،نهادهای مالی و تشکلهای
خود انتظام به مدت شش ماه سلب صالحیت
شدند،تصریح کــرد :ایــن  ۲۱نفر به عالوه
شخص حقیقی مدیران به پرداخت جریمه
نقدی نیز محکوم شدند.
▪اخطار به  ۳۱حقوقی دیگر

معاونت حقوقی سازمان بورس تاکید کرد:
در ضمن به شرکت های شخص حقوقی که
به عنوان ناشر به شمار می آیند نیز اخطار
کتبی ارسال شده که این محکومیت برای
شرکت آن ها دارای آثار حقوقی است .وی
تصریح کرد :به این ترتیب تعداد مدیرانی که
به دلیل اجرا نکردن مقررات بازار گردانی
تاکنون متخلف شناخته شده اند به  ۱۵۷نفر
رسیده که از این مجموع  ۳۱ناشر (شخص
حقوقی نیز تاکنون) اخطار کتبی دریافت
کرده اند.

خطر کسری  12.5میلیارد
دالری ارز تا پایان سال
برآورد  27میلیارد دالری از صادرات غیرنفتی
و نفتی و بازگشت ارز تا پایان سال و در مقابل
برآورد  39میلیارد دالری از واردات و تقاضای
ارز نشان میدهد در صورتی که دولــت ثبت
ش واردات را ب ه شدت کنترل نکند و اجازه
سفار 
واردات بدون انتقال ارز را ندهد ،اقتصاد کشور
با کسری  12.5میلیارد دالری روبهرو خواهد
شد که نتیجه قطعی آن رشد قابل توجه نرخ ارز
است(.منبع :خبرگزاری فارس)

بازار خبر

یورو جای دالر را در نخستین ارز
پرکاربرد جهان گرفت
فارس -سوئیفت (جامعه جهانی ارتباطات مالی
بین بانکی) اعالم کرد :دالر آمریکا برای نخستین
بار در هشت سال گذشته ،جایگاه خود به عنوان ارز
نخست در تراکنشهای جهانی را به یورو واگذار
کرد .بر این اساس  37.8درصد نقل و انتقاالت
مالی سوئیفت در ماه اکتبر به یورو بوده است.

نرخ دام ایرانی آن سوی مرزها
باشگاه خبرنگاران -رئیس اتحادیه گوشت
گوسفندی درباره وضعیت قاچاق دام گفت :در
برخینقاطگاهیاختالفچندبرابریقیمتدام،
کولبران را وسوسه میکند که یک تا ۳راس دام را
با خود ببرند چرا که قیمت کنونی هر دام در کشور
ما دو میلیون تومان است و آن سوی مرزها  ۸تا ۹
میلیون تومان پول بابت دامهای ایرانی میدهند.

گزارش خبری

موافقت ستاد تنظیم بازار با
افزایش قیمت روغن ،نهاده های
دامی ،شیر و لبنیات
ستاد تنظیم بازار روز گذشته با افزایش قیمت
نهاده هــای دامــی ،روغــن ،شیر خــام و لبنیات
موافقت کرد .اگرچه قیمت این محصوالت به
تازگی در عمل افزایش یافته بود.براساس مصوبه
دیروز کارگروه تنظیم بازار ،قیمت انواع روغن
نباتی در بستهبندی پت و دیگر بستهبند یها
بین  10تا  13درصد افزایش یافت.ستاد تنظیم
بازار همچنین اعالم کرد :قیمت فروش شیرخام
(با مشخصات  3.2درصد چربی و بار میکروبی
زیر  100هزار) مبلغ  4500تومان به ازای هر
کیلوگرم در دامداری تصویب شد.
بر این اساس قیمت هر یک از محصوالت لبنی به
شرح زیر تعیین شد:
شیر بطری یک لیتری کم چرب 7100تومان
شیر بطری یک لیتری نیم چرب  7500تومان
شیر بطری یک لیتری پر چرب  8500تومان
شیر بطری یک لیتری چربی کامل 8600تومان
شیر نایلونی ( 900گرمی) کم چــرب (1.5
درصد)  5400تومان
ماست  900گرمی کــم چــرب ( 1.5درصــد)
 8000تومان
ماست  900گرمی پر چرب ( 3درصد) 9700
تومان
ماست دبــه ای  2500گرمی کم چــرب (1.5
درصد)  21000تومان
ماست دبه ای  2500گرمی پرچرب ( 3درصد)
 24000تومان
پنیر یواف  400گرمی  14500تومان

