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اخبار
قیمت  ۲۰قلم کاال  ۲تا  ۴.۵برابر شد

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت،
معدن و تجارت (صمت) نشان میدهد که قیمت برخی
از انواع خوراک دام و طیور ،صیفیجات ،میوه ،حبوبات
و برنج و همچنین آهن آالت در آبان ماه امسال بیش
از  ۱۰۰درصد افزایش داشته و بین  ۲تا  ۴.۵برابر شده
است .از بین  ۹۶کاالیی که تغییرات قیمت آنها از آبان
سال گذشته تا ماه مشابه امسال منتشر شده ،قیمت ۲۰
کاال بیش از  ۱۰۰درصد افزایش یافته و قیمت آنها
بین دو تا  ۴.۵برابر شده است .بیشترین افزایش قیمت
مربوط به کنجاله سویای وارداتی است که قیمت آن در
مدت یاد شده  ۴.۵برابر شده است و در کنار آن باید
به ذرت داخلی با  ۱۱۵.۱درصد افزایش قیمت اشاره
کرد؛ چراکه این دو کاال به عنوان خوراک دام و طیور بر
قیمت مرغ ،گوشت ،تخم مرغ و لبنیات نیز تاثیرگذارند.
از اوایل آذر نیز با وجود تعیین نرخ مصوب  ۲۰هزار
و  ۴۰۰تومانی برای هر کیلو مرغ ،قیمت این محصول
در سطح خرده فروشیها به بیش از  ۳۰هزار تومان
رسید که بعدا با عرضه مرغ تنظیم بازاری کنترل شد.
همچنین با وجود اینکه بر اساس مصوبه ستاد تنظیم
بازار باید قیمت هر شانه تخم مرغ  ۳۰عددی بسته بندی
شناسنامه دار دارای زنجیره سرد حداکثر  ۳۱هزارتومان
باشد ،از میانه آذر این محصول گرانتر از نرخ مصوب
عرضه شده و اول دی ماه قیمت هر شانه تخم مرغ در
خرده فروشیها به  ۴۰هزارتومان رسید .در این میان
 ۱۲کاالی دیگری که قیمت آنها طی یک سال بیش
از دو برابر شده شامل برخی صیفیجات ،میوه ،حبوبات
و برنج است؛ بهطوری که در آبان امسال قیمت پیاز
 ۱۱۴.۹درصد ،گوجه فرنگی  ،۱۶۷.۱پرتقال  ۱۰۳.۳و
همچنین قیمت حبوبات شامل نخود ،لپه ،عدس ،لوبیا
قرمز ،لوبیا چیتی ،به ترتیب ،۱۹۱.۶ ،۱۸۸.۳ ،۱۰۶.۵
 ۱۰۴.۶ ،۱۱۵.۹و قیمت برنج هندی و برنج پاکستانی
باسماتی نیز  ۱۰۷.۴و  ۱۷۴.۹درصد نسبت به آبان سال
قبل افزایش یافته است؛ بنابراین در آذر ماه امسال قیمت
هر کیلو پیاز به  ۶۹۰۰تومان ،گوجه فرنگی  ۱۲هزار و
 ۴۰۰تومان ،پرتقال  ۱۲هزار تومان و همچنین قیمت
هر کیلو حبوبات شامل نخود ،لپه ،عدس ،لوبیا قرمز و
لوبیا چیتی به ترتیب به  ۱۹هزار و  ۶۰۰تومان ۳۳ ،هزار
و  ۴۰۰تومان ۲۴ ،هزار و  ۶۰۰تومان ۲۶ ،هزار و ۵۰۰
تومان و  ۲۹هزار و  ۸۰۰تومان و قیمت برنج هندی و
برنج پاکستانی باسماتی به  ۲۲هزار و  ۴۰۰تومان و ۲۴
هزار و  ۳۰۰تومان رسیده است.
همچنین هشت کاالی دیگر با افزایش قیمت بیش
از  ۱۰۰درصد در گروه آهن آالت شامل چهار نوع تیر
آهن با  ۱۶۶تا  ۳۱۵درصد ،دو نوع میلگرد با  ۱۹۱.۷و
 ۱۹۵.۳درصد ،ورق سیاه با  ۲۳۴.۶درصد و همچنین
سیم ( )۱.۵*۱با  ۱۰۹.۶درصد افزایش قیمت قرار دارد.
 ۲۷کاال بیش از  ۵۰درصد گران شدند
در این میان  ۲۷کاال هم بین  ۵۰تا  ۱۰۰درصد
افزایش قیمت داشتند که از جمله مهمترین آنها تخم مرغ
با  ۶۴.۶درصد ،برنج تایلندی با  ،۸۸سبوس گندم با ،۷۱.۳
گوشت مرغ با  ،۸۵.۲مرغ زنده با  ،۸۹شکر کیلویی و بسته
بندی با  ۵۳.۷و  ۶۴.۷درصد ،قند شکسته  ،۵۶.۶تن ماهی
با  ،۶۰.۱کره پاستوریزه با  ،۸۱.۹روغن نباتی  ۱۶کیلویی با
 ۵۹.۹و سیب با  ۸۵.۴و موز با  ۹۵.۵درصد بین  ۵۰تا ۱۰۰
درصد افزایش قیمت داشته است؛ بنابراین در آبان امسال
قیمت هر کیلو تخم مرغ به  ۱۵هزار تومان ،برنج تایلندی به
 ۱۴هزار و  ،۵۰۰گوشت مرغ به  ۲۴هزار و  ،۲۰۰مرغ زنده
به  ۱۷هزار ،شکر به  ،۸۳۰۰قند به  ۱۰هزار و  ،۲۰۰کره
پاستوریزه به  ،۸۲۰۰روغن نباتی  ۱۶کیلویی به  ۱۸۴هزار
تومان ،سیب به  ۱۲هزار و  ۱۰۰و موز به  ۲۵هزار و ۳۰۰
تومان رسیده است .جو خارجی و داخلی و ذرت داخلی
خارجی نیز با  ۹۳.۳،۹۱و  ۹۹.۲درصد افزایش قیمت از
سایر انواع خوراک دام و طیور هستند که در آبان امسال
نسبت به ماه مشابه سال گذشته بیش از  ۵۰درصد گران
شدهاند و قیمت هر کیلو از آنها به طور میانگین به ۳۵۰۰
تومان رسیده است .انواع الستیک ،سیمان ،گچ سفید ،سیم
( ،)۱.۵*۲یخچال و فریزر و ماشین لباسشویی تولید داخل
از جمله دیگر کاالهایی است که قیمت آنها بیش از ۵۰
درصد افزایش یافته است.از بین مهمترین کاالهایی که در
مدت یاد شده کمتر از  ۵۰درصد افزایش قیمت داشتند
هم میتوان به گوشت گوسفندی و گوساله با  .۲۱و ۲۰.۳
درصد ،گوسفند و گوساله زنده با  ۲۰.۱و  ،۲۲.۹شیر خام
با  ،۴۲شیر استریل پاکتی با  ،۳۴.۵شیر بطری یک لیتری
با  ،۱۸.۹شیرخشک با  ،۱۳برنج داخلی هاشمی و طارم با
 ۳۹.۷و  ۴۰.۲درصد ،ماکارونی  ۷۰۰گرمی با حدود ،۴۵.۵
سیب زمینی با  ،۲۲.۹پنیر  ۵۲۰گرمی با  ،۴۱.۹ماست کم
چرب و پر چرب با حدود  ۲۲.۲و  ،۲۹.۱انواع چای خارجی
با  ۲۹تا  ۳۳درصد ،انواع روغن نیمه جامد و مایع با  ۱۴تا
 ،۲۷انواع صابون ،مایع ظرفشویی و دستشویی و پودر با ۱۸
تا  ۳۰درصد افزایش قیمت اشاره کرد.
قیمت کدام کاالها کاهش یافت؟
در این میان در مدت یاد شده فقط قیمت سه کاال
یعنی جوجه یک روزه ،رب گوجه فرنگی  ۸۰۰گرمی و هر
بند کاغذ چاپ  ۷۰گرمی اندونزی به ترتیب ۴.۴ ،۱۸.۶
و  ۳.۷درصد کاهش داشته و قیمت آنها در آبان امسال
به ترتیب به  ۲۵۰۰تومان ۱۴ ،هزار و  ۳۰۰تومان و ۴۲۵
هزار تومان رسیده است.
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روحانی :صدور روزانه  ۲میلیون و ۳۰۰هزار بشکه نفت حق ایران است

مقابله با رانت و تخلف در بازار کاالهای اساسی

در یکصد و نود و یکمین نشست ستاد
هماهنگی اقتصادی دولت ،درخصوص هماهنگی
دستگاه های اجرایی برای تنظیم بازار محصوالت
کشاورزی و موضوعات مرتبط با بررسی الیحه
بودجه  ۱۴۰۰در مجلس شورای اسالمی ،تبادل
نظر شد.
رئیس جمهور روز یکشنبه در این جلسه با
اشاره به فشار جنگ اقتصادی بر اقشار کم برخوردار
و در عین حال تولید کنندگان و کارآفرینان به ویژه
آن دسته ای که امور توسعه ای کشور را به عهده
دارند ،تاکید کرد :مردم از مسئوالن کشور توقع و
انتظار دارند که مشکالت را بر طرف و راه را برای
توسعه اقتصاد هموار سازند.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی،
تصویب الیحه بودجه را عالمت و نشانه ای پر رنگ
از عزم و اراده کشور برای حل معضالت و ایجاد
گشایش ها برای مردم و فعاالن اقتصادی دانست
و گفت :الیحه بودجه  ۱۴۰۰حاصل مطالعات
و بررسی های دقیق در مسیر ریل گذاری شده
توسعه کشور و ارزیابی دقیق از نیاز اقشار مختلف
مردم است و از این نظر بودجه سال آینده ،در عین
انسجام و هدفمندی ،واقع بینانه و دقیق هست.
روحانی خاطرنشان کرد :سر فصل ها و
مختصات و متغییر های اصلی مطرح شده در الیحه
بودجه ،حاصل تجارب به دست آمده از مقابله و

مبارزه سه ساله با تحریم ها و جنگ اقتصادی
تحمیلی دشمن و با هدف خنثی سازی و بی اثر
کردن آنها و در نهایت برداشتن فشارهای اقتصادی
و بهبود معیشت مردم و برطرف کردن موانع تولید
است.
رئیس جمهور تصریح کرد :دولت نه تنها مصر
است که روزانه  ۲میلیون و ۳۰۰هزار بشکه نفت
صادر کند بلکه انتظار دارد وزارت نفت شرایط
را برای افزایش آن آماده نماید و ما باید از همه

امکانات داخلی و بین المللی برای نیل به این هدف
که حق جمهوری اسالمی ایران برای بدست آوردن
بازار است ،استفاده کنیم.
وزیران جهادکشاورزی و صنعت،معدن و
تجارت (صمت)در این جلسه گزارشی از هماهنگی
ها درخصوص تنظیم بازار ارایه کردند و پس از
بحث و بررسی تصمیمات الزم درباره تقویت رقابت
و مقابله با رانت و تخلف در بازار کاالهای اساسی به
ویژه مرغ و تخم مرغ اتخاذ شد و تامین و ساماندهی

کاالها در بازار شب عید مورد تاکید قرار گرفت.
روحانی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری
برای توجه بیشتر به معیشت مردم در شرایط هم ه
م های ظالمانه گفت:
گیری ویروس کرونا و تحری 
اخیرا گامهای جدیتری برای اتخاذ هماهنگ
تصمیمات در زمینه تأمین مایحتاج مردم و
کاالهای اساسی با هماهنگی وزارتخانههای صمت
و جهادکشاورزی برداشته شده است.
رئیس جمهور سیاست خوداتکایی ،نظام
عادالنه توزیع و عرضه کاالهای اساسی همگام
با نظارت بر قیمتها را از مهمترین اهداف دولت
برای رفع نیازهای معیشتی مردم و افزایش
تابآوری اقشار آسیبپذیر برشمرد و افزود:
در کنار تولید ،چرخه توزیع کاالهای اساسی
باید با سازوکاری شفاف و هماهنگ و با نظارت
وزارتخانه صمت و جهادکشاورزی پیش برود تا
از هر نوع تخلف مانند رانت و انحصار در کشور
جلوگیری شود.
در این جلسه وزیر نیرو گزارشی از پیگیری
های کمیسیون مشترک روابط ایران و عراق ارایه
نمود و رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت توسعه
روابط دوستانه دو کشور در حوزه های مختلف،
پیگیری جدی اجرای توافق های تجاری و بانکی
دو طرف را الزمه پیشرفت در اجرای پروژه های
مشترک برشمرد.

خروج اقتصاد از دامنه رشد منفی

روزهای خوش اقتصاد ایران

بر اساس برآورد مرکز پژوهشهای مجلس ،پس از تجربه دو سال
رشد اقتصادی منفی ،به احتمال زیاد رشد اقتصادی در سال  ۱۳۹۹از
دامنه رشد منفی خارج شود .این رشد در حدود  ۰.۵درصد برای کل سال
برآورد میشود.مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش بررسی الیحه بودجه
سال  ۱۴۰۰به وضعیت اقتصاد کالن بخش حقیقی پرداخت و اعالم کرد:
بررسی آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد در  ۶ماه اول سال  ۱۳۹۹نشان
میدهد که از یک طرف پس از دو سال تجربه رشد اقتصادی منفی ،با
تخلیه آثار تحریمها بر بخش صنعت و همچنین مزیتهای نسبی شکل
گرفته برای تولید داخل ناشی از افزایش قابل توجه نرخ ارز ،رشد بخش
صنعت مثبت برآورد شده و از طرف دیگر به دلیل شیوع ویروس کرونا و
اعمال محدودیتهای ناشی از آن بسیاری از زیربخشهای خدمات در سال
 ۱۳۹۹رشد منفی تجربه نموده اند.
تداوم رشد مثبت و محدود بخش کشاورزی ،تخلیه اثر تحریم بر
بخش نفت در کنار انگیزههای سرمایه گذاری در بخش ساختمان به
دلیل نسبت باالی قیمت به ارزش تمام شده آن گویای آن است که پس
از تجربه دو سال رشد اقتصادی منفی ،به احتمال زیاد رشد اقتصادی در
سال  ۱۳۹۹از دامنه رشد منفی خارج شود .این رشد در حدود  ۰.۵درصد
برای کل سال برآورد میشود .همچنین رشد غیرنفتی در سال ۱۳۹۹
حدود  ۰.۸درصد برآورد میشود.شایان ذکر است صندوق بین المللی
پول و بانک جهانی رشد اقتصاد ایران در سال )۱۳۹۹( ۲۰۲۰را به ترتیب
 -۵.۹۸و  -۵.۵درصد برآورد کرده اند که به نظر میرسد این نهادهای بین
المللی در پیش بینی خود از اثرپذیری اقتصاد ایران از شیوع ویروس کرونا

دچار بیش برآوردی شده اند.
اشتغال و بیکاری :بازار کار کشور در سال  ۱۳۹۹بیش از هر چیز
متأثر از شیوع ویروس کرونا بوده است .براساس اعالم مرکز آمار ایران
جمعیت شاغل کشور در فصول بهار و تابستان سال  ۱۳۹۹به ترتیب
حدود  ۱۵۰۰و  ۱۲۰۹هزار نفر ،نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش
داشته است .ضمن اینکه بازار کار ایران به طور مزمن با چالشهای بسیاری
از جمله نرخ پایین مشارکت ،نرخ باالی بیکاری جوانان و قشر تحصیل
کرده ،اشتغال ناپایدار و کم کیفیت و عدم توازن منطقهای دست به گریبان
است.
انباشت سرمایه :شواهد موجود حاکی از آن است که انباشت سرمایه
در بخش نفت و گاز ،صنعت ،معدن ،ساختمان و ارتباطات در  ۷سال بعد
از سال  ۱۳۹۰به طور متوسط سالیانه حدود  ۲.۲درصد کاسته شده ،این
درحالی است که رشد سالیانه این بخشها برای  ۷سال قبل از سال ۱۳۹۰
به طور متوسط حدود  ۳.۵درصد بوده است.
تورم :براساس اعالم مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان
ماه  ۱۳۹۹نسبت به ماه مشابه سال قبل  ۴۶.۴درصد و نرخ تورم متوسط
سالیانه  ۲۹درصد بوده است .نکته قابل توجه آنکه شاخص قیمت مصرف
کننده در آبانماه  ۱۳۹۹نسبت به اسفندماه ، ۱۳۹۸در حدود ۳۷.۱۵
درصد رشد داشته ،یعنی در هشت ماه نخست سال ،از هدف تورمی ۲۲
درصدی اعالم شده توسط بانک مرکزی که برای کل سال تعیین شده
بود ،فاصله بسیاری داریم.
دالیل افزایش شاخص قیمت در سال  ۱۳۹۹را میتوان در یک

نگاه کلی ،افزایش قابل توجه انتظارات تورمی ،افزایش نرخ ارز ،سیاست
پولی و سیاست مالی دانست .درحالی که در هفته های اخیر انتظارت
تورمی و نرخ ارز تا حدودی تعدیل شده است با این حال باید توجه
داشت که در صورتی که که دولت ،تدبیر الزم برای کاهش کسری بودجه
سال  ۱۴۰۰را نیندیشد ،روند فزاینده تورم دور از انتظار نخواهد بود .فقر
و وضعیت معیشتی :بررسیها نشان می دهد همه دهکهای درآمدی،
میزان مصرف خود از همه گروههای کاالیی اصلی غذایی را در سال ۱۳۹۸
نسبت به سال  ۱۳۹۶کاهش داده اند .بیکاریهای ناشی از شیوع ویروس
کرونا ،کاهش درآمد حقیقی ،افزایش هزینه و در نتیجه کاهش مصرف از
گروههای غذایی و کاهش کالری دریافتی افراد ،باعث شده است تا نرخ
فقر در سال  ۱۳۹۸افزایش قابل توجهی نسبت به سال  ۱۳۹۶داشته باشد.
به طور کلی درحالی که براساس اعالمی بانک مرکزی درآمد سرانه کشور
در سال  ۱۳۹۸نسبت به سال  ۱۳۹۰نزدیک به  ۳۳درصد کاهش یافت با
شیوع ویروس کرونا در سال  ۱۳۹۹اقتصاد کشور با شوک جدیدی روبرو
شد که عمدتاً بر بخشهای خدماتی و صنایع کوچک اثرگذار بود.

بانك
ورود به «بام» فقط با تاييد پيامکي

ورود به سامانه «بام» بانک ملي از تاريخ
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است .اين تغيير با هدف افزايش امنيت حساب
کاربري مشتريان و با تاکيد مراجع نظارتي انجام
شده است.در اين روش ،کاربر پس از وارد کردن
نام کاربري و کلمه عبور ،يک کد تاييد را بر روي
تلفن همراه خود دريافت خواهد کرد که پس
از وارد کردن آن بر روي سامانه ،عمليات ورود
نهايي خواهد شد«.بام» از پرکاربردترين سامانه
هاي بانکداري الکترونيکي بانک ملي است که
حجم قابل توجهي از تراکنش هاي بانکي بر روي
آن انجام مي شود .اين سامانه امن ،پرسرعت و
دقيق ،از طريق تلفن همراه نيز قابل دسترس
است.

خانههاي روستايي زير چتر حمايت
بانک مهر ايران

بانک مهر ايران توجه ويژهاي به کاهش
خطرات براي ساکنان مناطق روستايي کشور
داشته و اقدامات مختلفي از تأمين مالي بهسازي
خانههاي روستايي تا بيمه آنها را انجام داده
است.
 5دي ماه يادآور زلزله دلخراش بم است
که باعث شد تعداد زيادي از هموطنان ما جان
خود را از دست دهند .اين روز همچنين بهعنوان
روز ايمني در برابر زلزله و کاهش اثرات بالياي
طبيعي نامگذاري شده است .به اين مناسبت
مروري کردهايم بر مجموعه اقداماتي که بانک
مهر ايران براي بهسازي خانههاي روستايي و
ساخت مدرسه و خانه بهداشت انجام داده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار  74درصد جمعيت
کشور در سال  1395شهرنشين بودهاند .در
صورتي که اين نسبت در طول سالهاي اخير
تغيير چشمگيري نکرده باشد ،در حال حاضر
بيش از  21ميليون نفر از جمعيت کشور را
روستاييان تشکيل ميدهند .اين در حالي است
که در سال  1395تنها  57درصد خانههاي
کشور داراي اسکلت فلزي يا بتني بوده است.
البته ميتوان حدس زد که اين درصد در بخش
روستايي کمتر از بخش شهري باشد .در حوادث
طبيعي مختلف اعم از سيل و زلزله نيز شاهد
بودهايم که خانههاي روستايي مقاومت کمتري
از خود نشان داده و ميزان خرابيها در روستاها
به طرز قابل مالحظهاي بيشتر از شهرهاست.
اين موضوع ضرورت توجه به کيفيت خانههاي
روستايي را به ما يادآوري ميکند .بانک مهر
ايران پيش از اين تفاهمنامهاي را نيز با دانشگاه
علوم پزشکي کرمانشاه منعقد کرده بود .هدف
اين تفاهمنامه تسهيل دسترسي مردم به خدمات
بهداشتي و درماني ،تأمين و صيانت آرامش روان
و صرفهجويي در هزينهها براي مردم آسيبديده
از زلزله بود .در چارچوب اين تفاهمنامه بانک
مهر ايران در ساخت سه خانه بهداشت روستايي
از توابع اين استان مشارکت کرد.

