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سقوطتاریخیاقتصادآمریکا
در ۳ماهکرونایی

آمارهای رسمی در سه ماه دوم سال  2020حاکی از رشد منفی
 33درصدی آمریکا و عقب گرد اقتصاد این کشور به 5سال گذشته است
سردمداران گرانی تیرماه
تیرماه امسال به عنوان دومین ماه دارای تورم
ماهانهباال،ازابتدایدهه 90شناختهمیشود.
نگاهیبهجزئیاتتورمتیرماهنشانمیدهدکه
در بین خوراکی ها ،بیشترین افزایش ماهانه
قیمت مربوط به گروه «گوشت قرمز و ماکیان»
(مرغ ماشینی) ،گروه «شیر،پنیر ،تخم مرغ»
(تخم مرغ) و گروه «نان و غالت» (ماکارونی و
انواع برنج خارجی) بوده است.

نبض بازار

قیمت های صعودی گوشی همراه
بردبار -بازار گوشی تلفن همراه این روزها به
دلیل افزایش قیمت ارز  ،قیمت های متنوعی از
خود نشان می دهد در چنین فضایی باید با نیم
نگاهی به قیمت های مراجع رسمی و قانونی به
گونه ای رفتار کرد که تحت تاثیر نوسانات قیمتی
و سودجویی برخی سودجویان قرار نگیریم .بر
این اساس قیمت های چند مدل گوشی تلفن
همراه از سایت  124متعلق به سازمان حمایت
از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به شرح
زیر است:
سامسونگ مدل Galaxy A10s SM-
 A107F/DSدو سیم کارت ظرفیت ۳۲
گیگابایت -حداقل  ۴۱,۴۷۰,۸۶۳و حداکثر
۵۳,۲۵۲,۸۱۳
سامسونگ مدل(GALAXY A11 (SM-
 A115F/DSدو سیم کارت ،حافظه ۳۲
گیگابایت ۴۰,۳۸۰,۰۰۰ -ریال
سامسونگ مدل (GALAXY A20S
 (SM-A20-7F/DSدو سیم کارت  ،حافظه
 ۳۲گیگابایت ۴۶,۶۰۰,۰۰۰ -ریال
سامسونگمدل GalaxyA30sدوسی مکارت
ظرفیت ۱۲۸گیگابایت ۵۲,۲۵۰,۰۰۰-ریال
شیائومی مدل (Xiaomi Redmi Note 8
 (M1908C3JGدو سیم کارت ظرفیت ۶۴
گیگابایت ۴۴,۲۲۲,۱۵۵ -ریال
شیائومی مدل (Xiaomi Redmi Note 8
 (M1908C3JGدو سیم کارت ظرفیت 128
گیگابایت ۴۹,۴۲۴,۷۶۲-ریال

انتشار آمــار رشد اقتصادی در ایــاالت متحده
آمریکا و بسیاری دیگر از کشورهای غربی نشان
دهنده آثار بسیار عمیق بوده به نحوی که اقتصاد
آمریکا در ســه مــاه دوم ســال ( 2020از 10
فروردین تا 10تیر )99حدود 33درصد سقوط
کرده است که بدترین افت از زمان رکود بزرگ
دهه 30محسوبمیشود.طیاینسهماه،افت
ارزش دالر آمریکا ،افت شدید قیمت نفت وست
تگزاس و افزایش شدید بیکاری ،یک سه ماهه
جهنمی را برای اقتصاد آمریکا رقم زده است.
بــه گ ــزارش خــراســان ،آخــریــن بــار چنین افت
شدیدی در اقتصاد آمریکا در دهه های  20و
 30میالدی رخ داده بود البته آمار دقیق از دهه
 40ثبت شده که بر اساس آمار رسمی ،افت 33
درصدی اقتصاد آمریکا در بهار  2020در تاریخ
بی سابقه بوده است.
به گــزارش مهر و فارس از رویترز و سی ان بی
ســی ،طبق دادههـــای وزارت تجارت آمریکا،
تولید ناخالص داخلی این کشور در بازه آوریل
تا ژوئن  ۳۲/۹درصد نسبت به بازه مشابه سال
قبل سقوط کرد .مارک زندی ،اقتصاددان ارشد
مودیز میگوید :این گزارش نشان میدهد حفره
ایجاد شده با پاندمی کرونا در اقتصاد آمریکا
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تا چه حد تاریک و عمیق است .با این افت 33
درصدی،اقتصادآمریکاهمهرشد 5سالگذشته
خود را یکباره از دست داده اســت .لذا هر چه
ترامپ با کاهش مالیات ها و خروج از پیمان های
بین المللی و فشار بر سایر کشورهایی مثل چین
به طور موقت ایجاد کرده بود ،یکباره از دست
رفته است .در اتحادیه اروپا نیز طبق دادههای
اولیه اداره آمار این حوزه ،در سه ماه دوم ۲۰۲۰
اقتصاد منطقه یورو  ۱۲/۱درصد نسبت به سه
ماه اول آب رفته است .اقتصادهای آلمان ۱۰.۱
درصــد ،ایتالیا  ۱۲/۴درصــد ،فرانسه ۱۳/۸
درصد و اسپانیا  ۱۸/۵درصد سقوط کردند.
ایــن عملکرد ضعیفترین عملکرد اقتصادی
منطقه یورو از آغاز ثبت این دادههــا در ۱۹۹۵
تا کنون است .گفتنی است اقتصاد اروپا در سه
ماه اول سال هم  3.6درصد افت کرده بود .نرخ
بیکاری در اروپا هم به  7.8درصد رسیده است و
همچنان روند صعودی دارد.گفتنی است در پی
اعالم این آمارها در انتهای هفته گذشته ،دالر
آمریکا کاهشی شد و قیمت نفت هم  5درصد
سقوط کرد اما در معامالت دیروز نفت به مدار
مثبت بازگشت چرا که این افت شدید در اقتصاد
جهانی دور از انتظار نبود.

آمارهای عجیب از مالکان
واحدهای مسکونی خالی
معاون سازمان مالیاتی از اتمام شناسایی
واحدهایمسکونیخالیتا 20مردادومهلت
سه ماهه برای عرضه این واحدها خبر داد .در
این حال ،نایب رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلس ،آمارهای عجیبی از وضعیت خانه
های خالی ارائه کرد.
بهگزارشتسنیم،سیداحسانخاندوزینایب
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ،در برنامه
گفت و گوی ویژه خبری با فاجعه بار خواندن
سیاست گذاری حوزه اقتصادی مسکن که
بــار آن را جامعه به دوش می کشد،اظهار
کــرد :هم اینک هشت بانک بیش از 500
واحد مسکونی را در اختیار دارند .همچنین
با بررسی نمونه چهارمیلیون نفری متوجه
شدیم  250فرد زیر  18سال ،هر کدام بیش
از پنج واحد مسکونی به نام خود دارنــد.وی
افزود :سامانه امالک و اسکان کشور که قرار
بود در سال  94راه اندازی شود ،اواخر سال
 98آغاز به کار کرد و اکنون فقط کمتر از یک
سوم رکوردهای واحدهای مسکونی در این
سامانه ثبت شده است.
خاندوزی در ادامــه با اشــاره به طرح مالیات

خانه هــای خالی گفت :هر خانه مسکونی
مستقل با هر متراژی مشمول طرح جدید
مالیات بر خانههای خالی میشود و بر اساس
این طرح ،به ازای سال اول شش برابر ،سال
دوم  12برابر و سال سوم  18برابر مالیات بر
درآمد اجاره دریافت خواهد شد.
دراینخصوصطغیانیسخنگویکمیسیون
اقتصادی مجلس ،جزئیات بیشتری را درباره
این که مالکیت خانه خالی چه میزان برای
صاحبشهزینهبردارخواهدبود،ارائهداد.وی
با اشاره به تغییراتی که در قانون و پیش نویس
آن انجام شــده ،اظهار کــرد :بر اســاس (این
طرح) متوسط درآمد ماهانه برای ارزش اجاره
خانه در شهر تهران حدود  54میلیون تومان
در نظر گرفته شده است که مالیات آن طبق
ماده  131قانون مالیاتهای مستقیم حدود
هشت میلیون و 300هــزار تومان میشود.
طبقاظهاراتوی،مالیاتاینخانهدرصورت
خالی بودن در سال اول حدود  50میلیون
تومان معادل ماهانه  4.5میلیون تومان و در
سال دوم یکصد میلیون تومان و در سال سوم
یکصد و پنجاه میلیون تومان میشود.

روایتهمتیازعاملاصلیافزایشتورم
رئیس کل بانک مرکزی برداشت از صندوق توسعه ملی را موجب افزایش نرخ تورم در ماههای
اخیر دانست .به گزارش فارس ،عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت
اینستاگرامی در صفحه خود چند نکته را درباره وضعیت اقتصاد کشور مطرح کرد.وی به
هشدارهای قبلی خود در خصوص تورم زا بودن تامین کسری بودجه با استفاده از منابع
ارزی صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت :در شرایط تحریمی ،خرید بخشی از منابع ارزی
صندوق توسعه ملی برای تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی آن چنان که در بودجه سال
 98تکلیف شد ،تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است و این روش در کوتاهمدت همانند
استقراض از بانک مرکزی خواهد بود .لذا بانک مرکزی به حکم وظیفه نظر کارشناسی خود را
در خصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه گزارش کرده بود .همتی در عین
حالتصریحکرد:روشهاییکهامسالدولتمحترمبرایتأمینکسریبودجهازطریقفروش
سهام دولتی و نیز انتشار اوراق بدهی به کار گرفته است ،در شرایط تداوم فشار حداکثری،
روشهای مناسبی برای تأمین منابع الزم از نقدینگی موجود در جامعه و بدون فشار پایه پولی
است  .رئیس کل بانک مرکزی در آخرین نکته گفته است همه افزایش قیمتها در بهار امسال
صرف ًا به رشد پایه پولی و نقدینگی مربوط نمیشود .افزایش انتظارات تورمی ،متأثر از عوامل
غیرپولی و عملکرد سایر بازارها نیز در افزایش فشارهای تورمی نقش داشته است.

بازار خبر

نعمت زاده :وقتی ارز ۴۲۰۰
تومانی اعالم شد ،توی سرم زدم!
ایسنا  -نعمت زاده ،وزیر اسبق صنعت ،معدن
و تجارت گفـت :تا سال  ۱۳۹۷یک ارز دولتی و
یک ارز آزاد داشتیم .من خبر ارز  ۴۲۰۰تومانی
را از تلویزیون شنیدم؛ بر سر خودم زدم و گفتم
این باعث می شود ارز گران شود ،باعث میشود
بوروکراسی ایجاد شود .فکر کردند ترامپ چوب
را برداشته بر سر ما بزند ،ما زودتر به مقابله آن
برویم.

بانکهای چینی از سوئیفت
به شبکه ملی منتقل می شوند
مهر  -بانک مرکزی چین اعالم کرد این کشور
باید با افزایش استفاده از سیستم پیا مرسان
بین بانکی داخلیاش ،خود را برای تحریمهای
احتمالی آمریکا آماده کند .به گزارش راشاتودی،
طبق گزارش جدید بانک مرکزی چین ،توسعه
استفاده از سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی
(کیپس) به جای سیستم سوئیفت مستقر در
بلژیک ،دادههای پرداختهای جهانی چین را
کمتر در معرض دید آمریکا قرار میدهد.

افتتاحاولینفروشگاهاتکا
درونزوئال
ایسنا  -سازمان اتکا ،اولین فروشگاه عرضه
کـــاالهـــای مــصــرفــی ســاخــت ایـــــران مــوســوم
به «مگاسیس» را در شهر کــاراکــاس پایتخت
جمهوری بولیواری ونزوئال افتتاح و راه اندازی
کــرد .این فروشگاه فرصت بسیار خوبی برای
صادرات محصوالت ایران به ونزوئالست.

ثبت نام  2.2میلیون نفر
برای وام ودیعه مسکن
مهر -وزارت راه و شهرسازی از ثبت نام حدود دو
میلیون و  ٢٢٠هزار نفر برای دریافت تسهیالت
مرابحه کاال و خدمات خبر داد.گفتنی است ،بر
اساس نظر شورای فقهی بانک مرکزی وام ودیعه
مسکن به تسهیالت مرابحه کاال و خدمات تغییر
نام یافت.

