
هر ساله از اواخر فروردين فروش سيب و پرتقال 
از س�وی وانتي ها و چرخي ها در داخل ش�هر ها 
و جاده ها رون�ق مي گيرد. هنگام عب�ور از كنار 
اين فروشنده ها، بوي نامطبوع پختگي ميوه ها 
به مشام مي رس�د؛ ميوه هايي كه تا ديروز كمتر 
از ۲۵هزار توم�ان نبود، در اين اي�ام به كيلويي 
7 تا 8هزار توم�ان كاهش مي ياب�د. همزمان با 
ارزاني شديد قيمت فعاالن بازار ميوه و برخي از 
انباركننده هاي ميوه جاروجنجال به راه مي اندازند 
كه فرصت هاي صادراتي را از ما گرفتند و ميوه ها 
در حال فساد هستند. امسال نيز دبير اتحاديه 
صنف بارفروشان ميوه  و تره بار تهران اعالم كرده 
است كه بيشتر انبارها و سردخانه ها تا حداكثر 
يك  چهارم ظرفيت تخليه شده اند و حجم زيادي 
از پرتقال و سيب هاي مانده در حال فساد است. 
داستان تكراري توزيع نامناسب سيب و مركبات در 
زمستان و نوروز و همچنين فساد سيب و پرتقال در 

ارديبهشت و خرداد هر سال تكرار مي شود. 
مديريت ضعيف بازار ميوه از سوي دولت و سودجويي 
دالالن باعث مي شود كه توزيع ميوه در زمستان و 

نوروز كاهش و قيمت ها افزايش ياب��د، اما از اواخر 
فروردين و ورود تدريجي ميوه ه��اي بهاره به بازار 
خريد س��يب و پرتقال كاهش مي يابد و در نتيجه 
انبوهي از ميوه ها در س��ردخانه ها فاسد مي شوند. 
بيش از يك دهه اس��ت ك��ه اين اتف��اق مي افتد و 
هيچ دولتي همت نمي كند تا به اين وضعيت پايان 
دهد و مردم س��يب و مركبات را در فص��ل پاييز و 
زمستان با قيمت مناسب خريداري كنند و به وفور 
به بازار عرضه شود. از اواخر پاييز كه ميوه ها چيده 
و به سردخانه ها منتقل مي شود، دالالن و واسطه ها 
حرص نوروز و سود بيشتر را مي زنند، به طوري كه 
از اوايل اسفند ميوه قطره چكاني توزيع و قيمت ها 
به شدت گران مي ش��ود. از آنجا كه وزارت جهاد و 
صمت مديريت ضعيفي در تنظيم بازار ميوه دارند، 
با بگير و ببند و تهديد س��عي مي كنند قيمت ها را 
كاهش دهن��د، اما هرگز موفق نمي ش��وند. اكنون 
كه در دومين ماه از بهار هستيم و ميوه هاي نوبرانه 
بهار مانند هندوانه، توت فرنگي، گوجه سبز، ملون 
و. . . وارد بازار ش��ده و رغبت كمت��ري براي خريد 
سيب و مركبات اس��ت،خبر مي رسد بيشتر انبارها 

و سردخانه ها تا حداكثر يك چهارم ظرفيت تخليه 
شده اند و حجم زيادي از پرتقال و سيب هاي مانده 

در حال فساد است. 
فعاالن بازار ميوه به جاي اينكه از گراني قيمت ها و 
عدم توزيع به موقع سيب و مركبات در زمستان سال 
گذش��ته انتقاد كنند، حال كه ميوه ها در انبار ها به 
حالت پختگي رسيده، به طوري كه سيب ها از داخل 
سياه و پرتقال هاي درشت از داخل فاسد شده اند، 
داد و فغان ب��ه راه انداخته اند كه تا ي��ك ماه آينده 
بايد سردخانه ها تخليه شوند وگرنه تمامي ميوه ها 

غيرقابل استفاده خواهند شد. 
در اين خص��وص دبير اتحاديه صنف بارفروش��ان 
ميوه  و تره بار تهران نسبت به فساد حجم زيادي از 
پرتقال و سيب هاي مانده در انبار و سردخانه ها خبر 
داد و گفت: ما قبل تر نيز درباره شرايطي كه اكنون 
باغداران و تجار ميوه گرفتار آن شده اند به دستگاه ها 
و مسئوالن مربوطه اطالع داده ايم، در سال زراعي 
جاري توليد پرتقال و سيب با بارندگي هاي مناسب 
و به موقع افزايش داشت و به نحوي از همان ابتداي 
فصل برداشت مشخص شد، عرضه اين ميوه ها بيش 

از تقاضا خواهد بود. 
بهمن رحيم ون��د اف��زود: م��ا در همان زم��ان به 
وزارتخانه ه��اي صم��ت و جهادكش��اورزي، اتاق 
بازرگان��ي و ات��اق اصناف نام��ه نوش��تيم و از آنها 
خواس��تيم كه براي بازار مصرف توليد باالي سال 

جاري برنامه ريزي  كنند. 
به گفته رحيم وند نه تنها به اين توصيه ها توجه نشد 
بلكه با دخالت دولت در بازار قيمت ها نيز به شكل 
كاذبي افزايش يافت و ش��رايط به نحوي شده بود 
كه ميوه هاي تنظيم بازاري مانند س��يب و پرتقال 
را در غرفه هاي دولتي بيش از قيم��ت در بازار آزاد 

مي ديديم. 
رحيم وند معتقد اس��ت كه اين اقدام دولت موجب 
شد بازار در شرايط عرضه مناس��ب برهم بخورد و 
اكنون شاهد حجم زيادي سيب و پرتقال در انبارها و 
سردخانه ها باشيم. رحيم وند با توجه به زمان اندك 
باقيمانده براي حفظ باقي ميوه هاي مانده در انبار 
و سردخانه ها از دس��تگاه هاي مسئول خواست هر 
چه سريع تر بازار مصرف براي آن تعريف كنند كه 
يكي از اين بازارها مي تواند صادرات به كش��ورهاي 
همسايه باشد. وي امروز را براي برنامه ريزي صادرات 
دير دانس��ت و در گفت و گو با ايلنا گفت: حداكثر تا 
يك ماه ديگر بايد تمام پرتقال هاي مانده در انباره ها 
را دور ريخت، چراكه قابليت مصرف خود را از دست 
مي دهند. رحيم وند در پاسخ به اين پرسش كه آيا 
امكان استفاده آنها در صنايع تبديلي است، اظهار 
كرد: صنايع تبديلي در همان ابتداي فصل برداشت 
با توجه به فراواني محصول اقدام به خريد ميوه هاي 
كيفي كرده اند و اكنون كمتر صنايعي هس��تند كه 
درخواست خريد پرتقال و س��يب را داشته باشند، 
ضمن اينكه قيمت هاي خريد صنايع تبديلي بسيار 

نازل بوده و به زيان باغدار و تجار است. 
وي قيمت امروز هر كيلوگرم سيب در بازار ميوه و 
تره بار را 5 تا 9 هزار تومان و هر كيلوگرم پرتقال را 
5 تا 10 هزار تومان عنوان كرد. دبير اتحاديه صنف 
بارفروش��ان ميوه  و تره بار ته��ران همچنين درباره 
وضعيت بازار ميوه نوبرانه بهار گفت: در حال حاضر 
هر كيلوگرم گوجه سبز بس��ته به كيفيت آن 40 تا 
80 هزار تومان، هر كيلوگرم چاقاله بادام 30 تا 60 
هزار تومان و هر كيلوگرم توت فرنگي 30 تا 50 هزار 
تومان در ميادين ميوه وتره بار قيمت گذاري مي شود. 
رحيم وند از مردم خواست براي استفاده از ميوه هاي 
نوبرانه تا چند روز آينده صبر كنند تا اين ميوه ها را با 
قيمت مناسب تر خريداري كنند. وي پيش بيني كرد 
كمتر از يك هفته قيمت ميوه هاي نوبرانه با افزايش 

عرضه كاهش قابل توجه داشته باشد. 
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سیب  و پرتقال های احتکاری در حال گندیدن!
 ميوه هاي گران زمستان و عيد، روي دست سودجويان باد كرده و اگر تا يك ماه آينده سردخانه ها تخليه نشود

 بايد تمام پرتقال هاي مانده در انبارها دور ريخته شود

بهناز   قاسمی
  گزارش  یک

    سهام عدالت

در حال حاضر بيش از ۲1 ميليون نفر از ايرانيان 
فاقد سهام عدالت هستند. در ميان اين جمعيت، 
مددجويان كميته امداد، س�ازمان بهزيستي و 
بازنشستگان  نيز به چش�م مي خورند. از سوي 
ديگر برخ�ي خانواده هاي برخوردار نيز س�هام 
دريافت كرده اند كه مستحق دريافت نبوده اند. 
براساس طرح كميسيون اقتصادي در سال 1۴۰۰ 
حداقل 7ميليون ايراني س�هام عدالت دريافت 
خواهند كرد. نمايندگان معتقدند چنانچه دولت 
شركت هاي س�ودآور ذيل قانون را به طور كامل 
واگذار كند، جاماندگان سهام عدالت نيز مي توانند 
س�همي از اين ط�رح عمومي داش�ته باش�ند. 
يكي از اهداف كميسيون اقتصادي از ابتداي تشكيل 
مجلس يازدهم در راستاي تحقق عدالت، موضوع 
ثبت نام خانواده هايي است كه بنا به داليل گوناگون 

موفق به دريافت سهام عدالت نشده اند. 

مهدي بيك، نماينده مردم خلخ��ال در مجلس با 
اش��اره به اجراي طرح ثبت نام از جاماندگان سهام 
عدالت گفت: يكي از اهدافي كه كميسيون اقتصادي 
از ابتداي تشكيل مجلس يازدهم در راستاي تحقق 
عدال��ت، آن را پيگيري مي كند، موض��وع ثبت نام 
خانواده هايي است كه بنا به داليل گوناگون موفق به 
دريافت سهام عدالت نشده اند. منابع مورد نظر اين 
طرح در بودجه 1400 ديده شده و عزم نمايندگان 
براي اجراي اين طرح، جزم ش��ده است. براي اين 
منظور در بودجه، 150هزار ميليارد تومان س��هام 
ش��ركت هاي دولتي براي ثبت نام از جاماندگان در 

نظر گرفته شده است. 
  تكليف سرمايه غيرمس�تقيم هاي سهام 

عدالت چيست؟
مهدي بيك در ادامه به گس��تره خانواده هاي فاقد 
س��هام عدالت اش��اره كرد و افزود: در حال حاضر 

بيش از ۲1 ميليون نفر از ايرانيان فاقد سهام عدالت 
هستند. در ميان اين جمعيت، مددجويان كميته 
امداد، سازمان بهزيستي، بازنشس��تگان و. . . نيز به 
چشم مي خورند. از سوي ديگر برخي خانواده هاي 
برخوردار نيز س��هام دريافت كرده اند كه مستحق 
دريافت نبوده اند. بر اساس طرح كميسيون اقتصادي 
در سال 1400 حداقل ۷ميليون ايراني سهام عدالت 
دريافت خواهند كرد. نمايندگان معتقدند چنانچه 
دولت شركت هاي سودآور ذيل قانون را به طور كامل 
واگذار كند، جاماندگان سهام عدالت نيز مي توانند 
س��همي از اين طرح عمومي داش��ته باشند. عضو 
كميس��يون اقتصادي مجلس همچنين با اشاره به 
سقوط بيش از 50درصدي ارزش سهام عدالت گفت: 
مسئوالن تصميم س��از اقتصادي بايد توجه داشته 
باشند كه س��هام عدالت در واقع پشتوانه اقتصادي 
دهك هاي پاييني جامعه است. مديران و مسئوالني 

كه وظيفه صيانت و حفاظت از ارزش كلي سهام را 
به عهده دارند، بايد بدانند اين امر از مسائل مرتبط با 
حقوق عمومي است و نبايد به گونه اي تصميم گيري 
شود كه ارزش اين سهام در يك حركت مستمر در 

داالن نزولي قرار بگيرد. 
وی افزود: متأسفانه تا به امروز مديريت مناسبي در 
بازار سرمايه و به تبع آن سهام عدالت صورت نگرفته 
اس��ت و ارزش دارايي هاي عمومي م��ردم در حال 
كاهش مستمر است. از زمان آزادسازي سهام عدالت 
تا به امروز، ارزش اين سهام بيش از 50درصد كاهش 
پيدا كرده كه اين امر نشان دهنده عملكرد نامناسب 
مسئوالن اقتصادي است، اين در حالي است كه اغلب 
شركت هايي كه ذيل س��هام عدالت واگذار شده اند 
از جمله شركت هاي سودده و خوش��نام بوده اند و 
چنانچه مديريت مناس��بي صورت مي گرفت، اين 

اندازه با كاهش ارزش مواجه نمي شدند. 

بررس�ي جديدترين آمار منتشر شده از سوي 
وزارت صم�ت حاك�ي از افزاي�ش ۴۰ ت�ا 11۳ 
درصدي برنج، گوشت و ش�كر در اسفند سال 
1۳۹۹ نس�بت به ماه مشابه س�ال 1۳۹8 است. 
روند قيمت كاالهاي اساسي طي يك سال گذشته 
به رغم وعده هاي مكرر مسئوالن همچنان افزايشي 
و به تعبيري به مرحله »لجام گسيختگي« رسيده 
اس��ت. دولتمردان نيم��ه س��ال 1399 روند كند 
تخصيص ارز و ترخيص كاالهاي اساسي از گمركات 
را عامل اصل��ي ايجاد تنش قيمت��ي در بازار اقالم 
مختلف اعالم مي كردند؛ به طوري كه ستاد تنظيم 
بازار و شوراي هماهنگي اقتصادي دولت مصوبات 
و دس��تورالعمل هايي را براي سرعت بخشيدن به 
ترخيص كاالها صادر كردند و وعده دادند با تسريع 
در اين ترخيص ها و افزايش بازاررساني، قيمت ها 
تعديل خواهد شد. از جمله عليرضا رزم حسيني، 
وزير صمت كه 13 آبان سال گذشته وعده داد كه 
»در هفت��ه آينده تغييرات محسوس��ي در قيمت 

كاالهاي اساسي خواهيم داشت.« 
اظهارات عليرضا رزم حس��يني، وزير صمت پس 
از آن مط��رح ش��د كه  مق��ام معظم رهب��ري، در 
س��خنراني تلويزيوني با تأكيد بر اينكه بسياري از 
مشكالت كنوني ارتباطي به تحريم ندارند و ناشي از 
ناهماهنگي ها هستند، گفتند: بسياري از گراني هاي 

اخير واقع��اً توجيه ندارد و بايد ب��ا هماهنگي بين 
دستگاه هاي مربوطه مس��ئوالن هرچه زودتر آن 
را عالج كنند. ايش��ان، گراني گوشت، مرغ، گوجه 
تا پوش��ك بچه را به رغم موجود ب��ودن جنس و 
كاال، گراني هاي بي دليل خواندند و افزودند: همه 
اين گراني ها و مش��كالت، با هماهنگي دستگاه ها 
قابل حل هس��تند و بايد مش��كالت از جلوي پاي 

مردم برداشته ش��ود. با اين حال بررسي آمار ارائه 
ش��ده از س��وي وزارت صمت از قيم��ت كاالهاي 
اساسي در اس��فند س��ال 99 يعني ماه ها پس از 
وعده هاي مكرر مسئوالن براي كاهش قيمت ها، 
نرخ انواع كاالهاي اساسي نسبت به اسفند 1398 
با افزايش هاي شديدي همراه بوده است. بر اساس 
اين آمار بيشترين افزايش قيمت در اسفند 1399 

مربوط به برنج پاكستاني باسماتي بوده كه قيمت آن 
با 113/6 درصد افزايش از 11 هزار و 500 تومان در 
اسفند سال 1398 به ۲4 هزار و 600 تومان در ماه 
مشابه سال قبل رسيده است. قيمت برنج تايلندي 
نيز در اين مدت با 111/1 درصد افزايش قيمت، از 
۷هزار و 400 به 15 هزار و ۷00 تومان رسيده است. 
البته قيمت برنج هاي داخلي ط��ارم اعال و داخلي 
هاشمي درجه يك نيز در اين مدت به ترتيب 46/۲ 
و 43/5 درصد افزايش داشته و در اسفند 1399 به 
حدود 34 هزار و 300 تومان، 33 هزار و 400 تومان 
رسيده است. قيمت گوشت مرغ هم با 8۷ درصد 
افزايش از 1۲ هزار و ۷00 تومان در اس��فند سال 
1398 به حدود ۲3 هزار و 800 تومان در اس��فند 
سال 1399 رس��يده است. س��ال گذشته قيمت 
مصوب مرغ در ستاد تنظيم بازار دو بار افزايش يافت 
و در نهايت قيمت مصوب آن ۲0 هزار و 400 تومان 
شد، اما در اسفندماه قيمت هر كيلو گوشت مرغ به 
بيش از 40 هزار تومان هم رس��يد.  بررسي قيمت 
اين اقالم اساسي طي يك ماه نيز نشان مي دهد به 
جز برنج تايلندي ب��ا كاهش 1/8 درصدي،  قيمت 
همه اقالم ياد شده در اسفند 1399 نسبت به ماه 
قبل از آن افزايش يافته و ميزان افزايش قيمت ها 
طي يك ماه هم بين 1/1 درصد )برنج پاكستاني( تا 

13/8درصد )شكر بسته بندي( بوده است. 

   گزارش 2

 نشست نمایندگان مجلس با وزارتخانه هاي 
اقتصاد و راه و شهرسازي براي تنظیم اجاره بها

رئي�س كميس�يون اقتص�ادي مجل�س از تش�كيل نشس�تي با 
وزارتخانه هاي اقتصاد و راه شهرس�ازي به منظ�ور تنظيم قيمت 
اجاره بها و ساخت و ساز مس�كن در شهر ها و كالنشهر ها خبر داد. 
به گزارش تسنيم، محمدرضا پورابراهيمي با اش��اره به اينكه موضوع 
ماليات بر خانه هاي خالي سال گذشته به تصويب مجلس رسيد، گفت: 
اين قانون به عنوان بستري براي ايجاد تعادل در بخش بازار مسكن براي 
ساخت و ساز و اجاره بها به شمار مي رود. وي افزود: هدف اصلي اجراي 
اين قانون، حمايت از گروه هاي متوسط جامعه و اقشاري كه به هر دليل 
در تأمين مسكن و در ساخت و اجاره دچار مشكل هستند، جلوگيري و 
برخورد با بازار هاي موازي در اين حوزه و ممانعت از سوداگري و ايجاد 
بازار واقعي اس��ت. نماينده مردم كرمان در مجلس ادامه داد: در بازار 
واقعي مصرف نهايي كساني هس��تند كه نياز به واحد مسكوني دارند؛ 
در همه جاي دنيا هر واحد مس��كوني كه س��اخته مي ش��ود به دست 
مصرف كننده نهايي مي رس��د، اما در ايران فضاي جديدي كه ش��كل 
گرفته عمدتاً به سمت سوداگري به مفهوم سرمايه گذاري براي رسيدن 

به قيمت باالتر است. 
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس يادآورشد: قانون ماليات بر خانه هاي 
خالي كه سال گذشته تصويب ش��د هم اكنون در اختيار دولت است و 
وزارت راه و شهرس��ازي اقدامات خوبي داش��ته كه البته سازمان امور 
مالياتي كه مرتبط با اين موضوع است كار خودش را آغاز كرده؛ ما نيز 
در كميسيون اقتصادي تمام تالش خود را خواهيم كرد تا نظارتي جدي 
در راستاي اجراي دقيق و صحيح اين قانون داشته باشيم. پورابراهيمي 
در پايان با اشاره به برخي فضاسازي ها به خصوص در رسانه هاي معاند 
در اجراي اين قانون گفت: معتقديم به رغم تمام حاشيه هايی كه وجود 
دارد، اما طي ي��ك دوره زماني كوتاه و بلندمدت اج��راي اين قانون به 
تعديل موضوع اجاره بها مسكن و واقعي شدن قيمت واحد هاي مسكوني 
در كشور به خصوص در كالنشهر ها و شهر هاي بزرگ كمك خواهد كرد. 
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي افزود: همزمان با 
اقدامات دولت براي اجراي اين قانون، نظارت كميسيون اقتصادي در 
دستور كار است و در هفته آينده نشست مشتركي براي بررسي آخرين 
اقدامات با وزارتخانه ه��اي مرتبط وزارت راه و شهرس��ازي و اقتصاد و 
دارايي در خصوص اجراي اين قانون خواهيم داش��ت؛ اميدواريم اين 
نشست بتواند به مجموعه ساخت و ساز و به تنظيم قيمت هاي اجاره بها 

كمك و مشكالت در اين حوزه را رفع كند. 
 
جریان سازي براي افزایش قیمت  مسکن ملی! 

معاون وزير راه و شهرس�ازي با انتقاد از برخي جو س�ازي ها عليه 
قيمت مس�كن ملي گفت: اظهارات عده اي مبن�ي براينكه قيمت 
مسكن ملي به 6 ميليون تومان مي رسد، درست نيست و تاكنون 
ق�راردادي با اين قيم�ت با هيچ پيمانكاري منعقد نش�ده  اس�ت. 
محمود محم��ودزاده، در گفت وگ��و با ايلن��ا درباره ادع��اي برخي از 
انبوه سازان مبني براينكه قيمت مسكن ملي به متري 6 ميليون تومان 
براي متقاضيان مي رس��د، گفت: اين اظهارات درس��ت نيس��ت. هيچ 
قراردادي در حوزه مسكن ملي با متري 6 ميليون تومان با پيمانكاري 
منعقد نشده  اس��ت. وي ادامه داد: قيمت ها براساس فهرست  بهاست 
كه اين پايه عدد قرار مي گيرد و تمام نرخ ها براساس نظام فني اجرايي 
كشور است و در اين حالت نه سازنده و نه مردم متضرر نمي شوند. اين 
قراردادها به روز هستند به اين معنا كه هر تعديلي كه اضافه شد، قرارداد 

منطبق بر اين تعديل خواهد بود. 
محمودزاده با بيان اينكه ن��رخ پايه قراردادها ۲ ميلي��ون و 835 هزار 
تومان است كه اين قيمت در پايان سال گذشته اعالم شد، تأكيد كرد: 
نرخ تعديل سه ماه سازمان برنامه بودجه، هر چه كه باشد به اين عدد 
اضافه خواهد شد. وي با تأكيد بر اينكه به هيچ وجه قيمت مسكن ملي 
به متري 6 ميليون تومان نمي رسد، اظهار داشت: تمام اين جوسازي ها 
از س��وي يك جرياني انجام شده و  مي ش��ود به اين دليل است كه در 
قراردادها قيمت را افزايش دهيم اما مردم نگران اين موضوع نباشند و 
گفته هاي اين افراد صحت ندارد. معاون مسكن و امور ساختمان وزارت 
راه و شهرسازي ادامه داد: بررسي هاي كارشناسي متعددي انجام شده 
تا اين اعداد اعالم شود و طبق كارشناسي هاي انجام شده اين رقم، عدد 
معقولي اس��ت، مگر براي برخي از پروژه ها كه با شرايط خاص مواجه 
هستند. مانند پروژه اي كه به دليل سستي خاك زمين بايد فونداسيون 
يكپارچه در آن اجرا ش��ود كه اين هزينه اي را به پروژه اضافه مي كند. 
البته دو آيتم آسانس��ور و پكيج به صورت فاكتوري ب��ه قرارداد اضافه 

خواهند شد.

بورس هاي جهاني صعودي ماندند
بيشتر شاخص هاي مهم بورسي جهان بار ديگر سبزپوش شدند. 
به گزارش ايس��نا به نقل از بلومبرگ، دومين اقتصاد جهان موفق شد 
در اتفاقي خيره كننده به رشد تقريباً س��ه برابري نسبت به پايان سال 
قبل دس��ت يابد، به گونه اي كه اقتصاد چين در سه ماهه نخست سال 
۲0۲1 رشد 18/3 درصدي را به ثبت رساند كه در مقايسه با فصل قبل 
11/8درصد بيشتر شده است. اين رشد اقتصادي همچنين 0/3 درصد 
كمتر از نرخ پيش بيني شده قبلي از سوی كارشناسان است و بهترين 

رشد اقتصادي فصلي چين در طول دو سال اخير محسوب مي شود. 
در آماري اميدواركننده براي اقتصاد امريكا، رشد بخش خرده فروشي در 
ماه مارس 9/8 درصد بوده كه اين رشد 1۲/5 درصد بيشتر از رشد اين 
بخش در ماه قبل و باالترين رقم ماهانه ثبت شده از ماه مي  سال قبل 
تاكنون بوده است. با توجه به نقش باالي اين بخش در رشد اقتصادي 
امريكا انتظار مي رود اين آمار روي رش��د فصلي تأثير به سزايي داشته 
باشد. به گفته دفتر سرشماري امريكا، پوشاك با رشد 18/3 درصدي 
و خدمات غذايي با رشد 13/4 درصدي، نقش زيادي در ثبت اين رشد 
داش��ته اند. نتايج مطالعات جديد صورت گرفته از س��وی مؤسسه  اي 
پي اف آر نشان مي دهد با وجود رشد سريع تر اقتصاد چين در مقايسه 
با امريكا، س��رمايه گذاران خارجي تمايل بيش��تري به خريد س��هام 
شركت هاي امريكايي در مقايسه با همتايان چيني دارند. چين نخستين 
كشور جهان بود كه با شيوع گسترده كوويد مواجه شد و اكنون وضعيت 
بهتري در مقايسه با ديگر كش��ورها دارد. تا نيمه نخست آوريل حدود 
180 ميليارد دالر در بورس امريكا سرمايه خارجي جذب شده كه اين 

رقم در چين حدود 30ميليارد دالر بوده است. 
در ادامه روند صعودي نرخ تورم امريكا در ماه هاي اخير در نتيجه مدل 
جديد سياستگذاري فدرال رزرو، متوسط نرخ تورم بزرگ ترين اقتصاد 
جهان در 1۲ ماه منتهي به مارس با 0/9 درصد افزايش نسبت به دوره 
مشابه منتهي به ماه قبل به سطح ۲/6 درصد رسيد كه اين نرخ تورم، 
0/۲درصد بيشتر از نرخ مورد انتظار قبلي و باالترين سطح تورمي ثبت 
شده در امريكا در ۲6 ماهه اخير بوده است. فعاالن اقتصادي كماكان 

نسبت به حفظ تورم در محدوده ۲ درصدي اميدوار باقي مانده اند. 
تا پايان ماه فوري��ه نرخ بيكاري در منطقه يورو بدون تغيير نس��بت به 
مدت مشابه ماه قبل به ۷/5درصد رسيد، اما اين نرخ در سطح اتحاديه 
اروپا با 0/1درصد كاهش نسبت به ماه قبل به 8/3درصد رسيد. اين نرخ 
بيكاري باالترين نرخ بيكاري ثبت شده در كش��ورهاي عضو اتحاديه 
اروپا در سه ماه اخير بوده اس��ت. تخمين زده مي شود تا پايان اين ماه 
15 ميليون و 953 هزار مرد و زن در س��طح اتحاديه اروپا بيكار باشند 
كه از اين تعداد، 13 ميليون و 5۷1 هزار نفر س��اكن كش��ورهاي عضو 

منطقه يورو بوده اند. 

۷میلیون  نفر در 1400 سهام می گیرند

تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 
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70-3620بيمهالبرز
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210-5060فروسيليسايران
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230-11520توسعهمعادنوفلزات
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250-12660كويرتاير
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3100-151960كاشيپارس
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تاالر شيشه اي

صعود قيمت ها بي توجه به وعده های مسئوالن در اسفند 1۳۹۹ 

افزايش 40 تا 113 درصدي قيمت برنج، گوشت و شكر


