
نرخ خدمات صنف قالیشویان اعالم شد 
رئیس اتحادیه قالیشویان ضمن اعالم نرخ خدمات 
صنف قالیش��ویی، گفت: مردم برای قالیشویی فقط 
به واحدهای مجاز مراجعه کنند و به هر نوع تبلیغی 

در این زمینه اطمینان نکنند.
 حمید محمدی در مورد نرخ قالیش��ویی در س��ال 
جدید گفت: قالیش��ویان در س��ال 1398 افزایش 
قیمتی نداشتند، اما امسال نرخ قالیشویی بین 25 

تا 30 درصد افزایش یافته است. 
رئیس اتحادیه قالیش��ویان ته��ران  درباره وضعیت 
تقاض��ای قالیش��ویی در ایام پایان س��ال، افزود: به 
دلی��ل ش��یوع کرونا از س��ال گذش��ته تقاضا برای 
قالیشویی کاهش یافته، به طوری که سال گذشته 
در این مقطع با شیوع ویروس کرونا در کشور تقاضا 
قالیشویی به شدت کاهش یافت و امسال نیز تقریبا 
همان ش��رایط حاکم اس��ت، بنابراین در مقایسه به 
بازار ش��ب عید دو سال گذش��ته حدود 40 درصد 

تقاضا کاهش یافته است. 
وی با تاکید بر اینکه مردم به واحدهای قالیش��ویی 
ب��دون مجوز اعتم��اد نکنند، گف��ت: در ایام پایانی 
سال تبلیغات اینترنتی و پخش تراکتهای تبلیغاتی 
قالیش��ویی زیاد میشود که برخی مردم بدون توجه 
به پروانه فعالیت این تبلیغ کنندگان قالیش��ویی به 

آنها اعتماد میکنند و دچار مشکالتی میشوند.
محمدی بیان داش��ت: ب��ه  دلیل اینک��ه اغلب این 
قالیشوییهای غیر مجاز دارای مکان مشخصی نیستند 
و هی��چ گونه مجوز فعالیت قانونی از اتحادیه ندارند، 
در نتیج��ه در صورت بروز هر گونه مش��کلی، امکان 
پیگی��ری از طریق اتحادیه وج��ود ندارد.  وی گفت: 
متقاضیان برای جلوگیری از بروز هر گونه مش��کل 
احتمالی برای انتخاب قالیش��ویی به سایت اتحادیه 
قالیش��ویان تهران مراجعه کنند و یکی از واحدهای 
دارای مجوز را انتخاب کنند. محمدی بیان داش��ت: 
در ای��ن صورت اگر خس��ارت احتمالی به فرش وارد 

شود، اتحادیه پاسخگو خواهد بود.  فارس

ممنوعیت فروش قطعه بندی مرغ 
برای جلوگیری از گرانی  

 سازمان تعزیرات حکومتی به منظور کنترل فروش 
م��رغ به قیمت مصوب، قطعه بندی آن را ممنوع و 
اعالم کرد: در صورت مش��اهده در فروش��گاه ها به 
قیم��ت مصوب 20400 تومان��ی میان مردم توزیع 
خواهد شد.   سازمان تعزیرات حکومتی اعالم کرد 
ک��ه به منظور کنترل فروش مرغ به قیمت مصوب، 
قطع��ه بندی آن ممنوع ش��ده اس��ت و در صورت 
مش��اهده در فروشگاه ها به قیمت مصوب 20400 

تومانی میان مردم توزیع خواهد شد.
بنابراین گ��زارش در هفته های اخیر برخی از مرغ 
فروش��ی ها  برای عدم رعای��ت قیمت مصوب مرغ 
اقدام به قطعه بندی مرغ و فروش آن با قیمت های 
دلخواه می کردند که خبرگزاری تس��نیم طی چند 

گزارش به این موضوع پرداخت.
 مدیحی رئیس گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی 
اس��تان تهران در این ارتباط اظهار داشت: تا اطالع 
ثانون��ی و زمانی ک��ه قیمت مرغ ب��ه حالت عادی 
برگ��ردد،  فروش مرغ به صورت قطعه بندی ش��ده 
ممنوع است که این موضوع به کارگروه تنظیم بازار 

نیز اعالم شد.
وی با بیان اینکه تا زمانی که جلوی قطعه بندی مرغ 
گرفته نش��ود نمی توان قیمت آن را در بازار کنترل 
کرد افزود: در صورتی که مرغ قطعه بندی ش��ده در 
بازار مشاهده کنیم آن را به قیمت مصوب  20400 

تومانی )مرغ کامل( حراج می کنیم.  تسنیم 

 افزایش 94 درصدی پرداخت 
تسهیالت به بخشهای مختلف اقتصادی  
تس��هیالت پرداختی بانکهاطی 10 ماهه امسال به 
بخش��های اقتصادی مبلغ 13959.9 هزار میلیارد 
ری��ال اس��ت که در مقایس��ه با س��ال قب��ل مبلغ 
۶۷۷4.5 هزار میلی��ارد ریال )معادل 94.3 درصد( 

افزایش داشته است.
س��هم تس��هیالت پرداخت��ی در قالب س��رمایه در 
گردش در همه بخش��های اقتصادی طی 10 ماهه 
امسال مبلغ 83۷4.0 هزار میلیارد ریال معادل ۶0 
درصد کل تسهیالت پرداختی است که در مقایسه 
با دوره مشابه سال قبل مبلغ 44۶1.5 هزار میلیارد 
ریال معادل 114 درصد افزایش داشته است. سهم 
تسهیالت پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش 
بخ��ش صنعت و معدن طی 10 ماهه س��ال جاری 
مع��ادل 309۶.4 هزار میلیارد ریال بوده اس��ت که 
حاک��ی از تخصیص 3۷ درص��د از منابع تخصیص 
یافته به سرمایه در گردش همه بخشهای اقتصادی 

)مبلغ 83۷4.0 هزار میلیارد ریال( است.
از 413۷.3 هزار میلیارد ریال تس��هیالت پرداختی 
در بخ��ش صنعت و مع��دن مع��ادل ۷4.8 درصد 
آن )مبل��غ 309۶.4 هزار میلی��ارد ریال( در تأمین 
س��رمایه در گردش پرداخت ش��ده است که بیانگر 
توج��ه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش 
توس��ط بانکها در س��ال جاری اس��ت. ذکر است با 
توجه به بهبود روش��های گزارش��گیری و همچنین 
تکمی��ل و اصالح اطالعات موجود در س��امانههای 
بانک مرکزی توس��ط بانکها و مؤسس��ات اعتباری، 
اطالع��ات تس��هیالت پرداختی در 10 ماهه س��ال 
1398 از 4.۷185 ه��زار میلیارد ریال به 3.۷442 
هزار میلیارد ریال تعدیل ش��ده است؛ که با اعمال 
این تعدیل، رشد تسهیالت پرداختی طی 10 ماهه 
ابتدای سال 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل 

از 94.3 به 8۷.۶ درصد میرسد.  بانک مرکزی 

اخبار گزارش

 کمیسیون تلفیق بودجه مصوب کرد؛
۲.۵ میلیون تومان؛ سقف افزایش حقوق 

کارمندان دولت  
 بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، سقف افزایش 

حقوق کارمندان دولت 2.5میلیون تومان شد.
در جلس��ه کمیسیون تلفیق بودجه، جزء )1( بند )الف( 
تبصره )12( بررس��ی و افزایش 25 درصدی حقوقها در 
سال آینده مصوب شد اما برای این افزایش حقوق سقف 

مشخصی  تعیین شد.
گفتنی است، در الیحه اولیه بودجه افزایش 25درصدی 
حقوق ب��رای تمامی حقوق بگیران لحاظ ش��ده بود.در 
مرحله اول کمیس��یون تلفیق نیز همین فرمول را تایید 
ک��رد. در مرحله بع��د و پس از رد کلی��ات بازهم دولت 
ب��ر فرمول خود یعنی افزایش 25درصدی حقوقها تاکید 
کرد. اما در این مرحله با مطرح ش��دن پیش��نهادات در 
صح��ن علنی کمیس��یون تلفیق از فرم��ول جدید برای 

افزایش حقوق رونمایی کرد.
 بر این اساس سقف 2 میلیون و پانصد هزار تومانی برای 
افزایش حقوقها در س��ال 1400 در نظر گرفته ش��د که 
براس��اس آن حقوقهای ب��االی 10 میلیون تومان بعد از 
افزایش 25 درصدی نباید بیش��تر از 2.5 میلیون تومان 

به آنها اضافه شود.
به موجب مصوبه کمیس��یون تلفیق، 25 درصد افزایش 
مش��روط به این اس��ت که میزان افزای��ش حقوق هیچ 
شخصی نسبت به سال 1399 از 25 میلیون ریال بیشتر 

نشود.  خانه ملت 

 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبرداد؛
صادرات کاال در ۱۱ ماهه امسال ۳۱.۲ 

میلیارد دالر  
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با وجود شرایط 
کرونا صادرات کشور در 11 ماه سال جاری بیش از 31.2 

میلیارد دالر است که قمی قابل قبول به شمار میرود.
حمید زادبوم افزود: هرچند صادرات کش��ور در 11 ماه 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش 

19 درصد کاهش داش��ته اس��ت، اما از نظر کارشناسی 
طبیعی و قابل پذیرش است.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: با شیوع 
کرونا در س��ه ماه نخس��ت امسال بس��یاری از کشورها 
مرزهای خود را بس��تند و پس از اینکه جهان به سمت 
همزیس��تی با این ویروس حرکت کرد، ش��رایط تجارت 
بهبود یافت. زادبوم ادامه داد: همچنین براثر شیوع کرونا 
تولی��د ناخالص داخلی کش��ورها و به دنب��ال آن میزان 
واردات آنه��ا کاهش یافت که این کاهش بازار به معنای 

کاهش صادرات کشورها است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور ش��د: س��ال 
گذش��ته تجارت خارجی جمهوری اسالمی ایران معادل 
85 میلیارد دالر بود ک��ه 41.3 میلیارد دالر صادرات و 
43.۷ میلیارد دالر واردات بودهاس��ت و این در شرایطی 
است که با خارج شدن آمریکا از برجام، اعمال فشارهای 
حداکثری بر کش��ور آغاز ش��ده بود. وی تاکید کرد: 85 
درصد از واردات کش��ور مواد اولیه و واسطهای است که 

نیاز تولید ما را برطرف میکند. شاتا  
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ظرفیت های تولید میوه مثال زدنی ایران
براساس آمار منتشر شده ایران با داشتن رتبه پنجم تنوع اقلیمی در جهان تولیدکننده و صادرکننده بسیار 
متنوع انواع و اقسام سبزی و صیفی از قبیل خربزه، هندوانه، بادمجان، هویج، انواع کلم، انواع فلفل، کاهو، 
خیار، سیب زمینی، انواع سیر و انواع سبزیجات است، به طوریکه در تولید خیار و خربزه در رتبه سوم جهان، 
در تولید هندوانه در رتبه چهارم، در تولید گوجه فرنگی در رتبه هفتم، در تولید سیب زمینی و سیر در رتبه 
سیزدهم جهان و در تولید کاهو در رتبه شانزدهم جهان قرار دارد.همچنین ایران با سطح زیر کشت 244 
هزار هکتاری خرما در دنیا مقام اول و از نظر تولید نیز با یک میلیون تن در رتبه دوم قرار دارد.ایران در 
و                                                                                                                                       انواع توت جایگاه نخست در جهان  تولید محصوالت پسته، زرشک، خاویار، زعفران، میوه های هسته دار 
را در اختیار دارد. همچنین ایران در تولید خرما و زردآلو در رده دوم جهان قرار گرفته است. در تولید 

هندوانه، گیالس، خربزه و انواع ملون، سیب، انجیر و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          خیار       هم جایگاه                                                            سوم جهان را از آن خود کرده است.

نمای نزدیک

 هفته هاست که قیمت میوه سربه فلک کشیده و قرار است 
قیمت انواع میوه و س��بزیجات به حدی در بازار گران شود 
که بعد از مرغ و گوشت قرمز و ماهی،میوه هم  کم کم بار 
خود را بس��ته تا از سبد معیش��تی مردم به ویژه اقشار کم 
درآمد رخت بربندد. تمام این اتفاقات در حالی رخ داده که 
به اس��تناد آمار و ارقام ایران در جایگاه جهانی تولید میوه 

وضعیت فوق العاده ای دارد.
 گران��ی و کمیابی میوه برای کش��وری ک��ه از نظر فائو؛در 
تولید محصوالت کشاورزی، زراعی و باغی در ۶8 محصول 
کشاورزی جایگاه نخست تا پانزدهم جهان را دارد و در تولید 
میوه در خاورمیانه و شمال آفریقا مقام اول را داراست،جای 
بس��ی تعجب است. براس��اس آمارهای جهانی،سرانه تولید 
میوه در دنیا 80 کیلوگرم است که این رقم در کشور ما به 
200 کیلوگرم می رسد. از سوی دیگر در سال های مختلف 
ایران رتبه هشتم تا دهم دنیا را در تولید میوه را از آن خود 
کرده و طبق اعالم وزارت جهاد کش��اورزی این تولیدات به 
100 کش��ور جهان صادر می شود.  افتخارات ایران تنها به 
تولید میوه و محصوالتی ازاین دست منتهی نشده و با توجه 
به ظرفیت و پتانس��یل موجود در ان��واع متنوعی از میوه ها 
از خرماهای نیمه گرمس��یری گرفته تا میوه های روینده در 
مناطق معتدل و سردسیر در کشور یافت می شود به طوری 
ک��ه هم اکنون ایران برای 15 محص��ول باغی در دنیا جزو 
10 تولید کننده برتر بوده و توانسته 4 درصد از محصوالت 

کشاورزی جهان را تولید کند.

همنشینی خیار کمیاب با موز گران 
هفته هاس��ت که قیمت موز س��ر به فک کش��یده و  خیار 
کمیاب ش��ده و یا اگر هم هست به قیمت قدیم موز معامله 
می ش��ود و سوال اصلی آن است که چطور در کشوری که 
پتانسیل و ظرفیت تولید میوه 2.5 برابر سرانه تولید جهانی 
را دارد و در مقابل مردم آن تنها به اندازه یک چهارم سرانه 
مصرف استاندارد جهانی از میوه ها تغذیه می کنند با چنین 

وضعیتی روبرو شده است.
فع��االن بازار میوه هفته هاس��ت که در پاس��خ به تمام این 
چراه��ا مباحثی همچون ص��ادرات را عنوان م��ی کنند و 
درصد کمی ازاین مش��کالت را تغییرات آب و هوایی و قرار 
داش��تن در فصل سرما نس��بت می دهند و معتقدند عدم 

برنامه ریزی برای تأمین نیاز داخل و توجه به صادرات بازار 
میوه را به چنین روزی کشانده است.  

صادرات از واقعیت تا تکذیب
در پاسخ به این ابهامات اما رییس اتحادیه ملی محصوالت 
کشاورزی در خصوص اینکه آیا صادرات علت گرانی برخی 
از میوه ها در بازار اس��ت، مدعی است که »صادرات نقشی 
در گرانی میوه ها ندارد، زیرا وقتی میوه گران باشد مقرون 
به صرفه نیست که صادرات انجام شود. از طرفی تنها برخی 
از میوه ها از جمله پرتقال، س��یب و کیوی صادر می ش��ود 
و گالبی که اخیرا گفته می ش��ود قیمت آن باال رفته حتی 

یک کیلو هم صادرات ندارد.«
 به گفت��ه وی در دی و بهمن ماه مقداری صادرات پرتقال 
انجام ش��ده اما به دلیل اینکه پرتقال مصری قیمت پایین 
تری دارد، ش��یرین تر از پرتقال های ایران اس��ت و س��ایز 
بندی اس��تانداردی دارد بازار کش��ورهای ه��دف را تامین 
می کن��د و از طرفی مس��یر صادرات برای آنها باز اس��ت. 
در صورت��ی که ما با مش��کالت تحری��م مواجهیم و هزینه 
های حمل و نقل نیز بس��یار باال اس��ت و همین امر باعث 
ش��ده صادرات مویرگی انجام ش��ود. ریی��س اتحادیه ملی 
محصوالت کشاورزی مدعی است در خصوص سیب هم به 
اندازه کافی در سردخانه موجود است و مازاد مصرف، سیب 
تولید می شود و هیچ نگرانی ای برای تأمین سیب شب عید 
نداریم. همچنین کیوی نیز در بازار کم نیست که صادرات 
را علت گرانی بدانیم. نورانی در ارزیابی علت گرانی میوه در 
یکماه اخیر اینگونه پاس��خ می دهد که »در میدان مرکزی 
پرتقال تامسون ش��مال واکس خورده به صورت عمده 10 
تا 12 هزارتومان، سیب درختی ۷ تا 11 هزارتومان، کیوی 
از 10 ت��ا 15 هزار تومان اس��ت و اگر این اقالم گران تر به 
دس��ت مصرف کننده می رس��د باید عل��ت آن را در جای 

دیگری جست و جو کرد.«

ارزانی میوه در شب عید
از س��وی دیگر رئیس اتحادیه بار فروش��ان میدان مرکزی 
ته��ران با اش��اره به قیمت میوه در میادی��ن مرکزی اظهار 
کرد: در حال حاضر قیم��ت پرتقال در کف میدان مرکزی 
از 9 تا 11 هزار تومان، س��یب از ۷ تا 14 هزار تومان، خیار 

بوت��ه ای ۶ ه��زار تومان و خیار گلخان��ه ای از 9 تا 10 هزار 
تومان فروخته می ش��ود. به گفته وی  از دو سه هفته اخیر 
تا به امروز، ش��اهد افت قیمت همه میوه ها هس��تیم و این 
روند ادامه دار خواهد بود. دارایی نژاد گفته اس��ت؛ در حال 
حاضر 500 هزار تن پرتقال در انبار های اس��تان مازندران 
دپو شده است و امسال چند روز زودتر از سال قبل، عرضه 
میوه های ش��ب عید را آغاز کردیم و قطعا تا ش��ب عید باز 
ه��م قیمت ها کاهش می یابد. براس��اس اعالم وی محصول 
نارنگی در ش��هر های فس��ا و دارآب امس��ال به دلیل سرما 
زدگی و تمام شدن محصوالت در شهر های استان مازندران 
با کمبود مواجه ش��ده اما با برنامه ریزی صورت گرفته قرار 
شد 10 هزار تن نارنگی پاکستانی وارد شود و با قیمت هر 
کیلو 15 هزار تومان در سطح خورده فروشی عرضه شود.

آتش سوءمدیریت
گرانی در بازار میوه اگرچه اتفاق تازه ای نیس��ت اما از آنجا 

نگران کننده و آسیب زاست که این  گرانی تا پیش از این 
ب��رای  می��وه هایی مثل موز و وارداتی ه��ا بود اما در حال 
حاضر ساده ترین میوه ها مثل خیار که در داخل تولید می 

شوند قیمتشان  روز به روز سر به فلک کشیده  است. 
 کارشناس��ان و تحلیلگران اقتصادی براین باورند که حتی 
اگر بحث عرضه و تقاضا را کنار بگذاریم آنچه چنین مساله 
ای را رقم زده است  چیزی جز سوءمدیریت نبوده و نیست  
و این همان ضعف و نقصانی اس��ت که نه در بازار میوه که 
در اکث��ر بازارهای اقتصادی نمایان و اس��ت و متولیان باید 

نسبت به آن پاسخگو بوده و توضیح دهند. 
متولیان حتی اگر نس��بت به هرچیزی بی تفاوت هس��تند 
باید به این مساله مهم و اساسی پاسخ دهند که چه عاملی 
س��بب شده تا کش��وری که در تولیدات کشاورزی جایگاه 
بس��یار رفیعی در جهان دارد م��ردم آن نتواند از این میوه 
ها اس��تفاه نکند  ،آیا دلیل دیگری جزس��وء مدیریت بازار 

دارد؟

 در ۲ استان تهران و البرزصورت گرفت؛

آغازفروشاینترنتیگوشتقرمز
 سرپرس��ت اداره کل تامین دام و فرآوری محصوالت دامی گفت: طرح اینترنتی 

تنظیم بازار گوشت قرمز در دو استان تهران و البرز آغاز شد.
محمد جعفری سرپرس��ت اداره کل تامی��ن دام و فرآوری محصوالت دامی اظهار 
کرد: طرح اینترنتی تنظیم بازار گوش��ت قرمز با همکاری ستاد اجرای فرمان امام 

در دو استان تهران و البرز آغاز شد.
وی افزود:در این طرح  هر س��ه کیلوگرم گوشت گوساله گرم با قیمت 29۶ هزار 
تومان در س��امانه »هس��ت اینجا« فروخته می ش��ود و افراد برای تحویل آن می 
توانند به نزدیک ترین مرکز عرضه محل زندگی خود )مندرج در سامانه( مراجعه 
کنند. سرپرس��ت اداره کل تامین دام و فرآوری محص��والت دامی ادامه داد: این 
بس��ته گوش��ت به صورت مخلوط و با ترکیب 850 گرم ران، 850 گرم سردست، 
350 گ��رم ماهیچه، 300 گرم فیله راس��ته و ۶50 گ��رم قلوه گاه بدون چربی به 

فروش می رسد.
وی با بیان اینکه قیمت این محصوالت نسبت بازار مصرف 30 تا 40 درصد ارزان 
تر است گفت: این بسته ها از محل گوشت دام نر، جوان تولید داخلی تامین شده 
است.  جعفری با اشاره به آنکه  این طرح تا ماه رمضان ادامه خواهد داشت ادامه 

داد:این طرح فعال در استان های تهران و البرز اجرا میشود.
این مقام مس��ئول با بیان اینکه طرح اینترنتی تنظیم بازار گوش��ت قرمز تا پایان 
س��ال ادامه دارد، گفت: در صورتی که از این طرح اس��تقبال و همچنین گوشت 
مورد نیاز توس��ط تامین کنندگان تامین ش��ود تا ماه مبارک رمضان سال آینده 

نیز ادامه خواهد داشت. 
وی اظهار داشت: امیداریم  با اجرای این طرح جلوی افزایش قیمت گوشت قرمز 

در کشور گرفته شود و به کاهش قیمت ها کمک کند.  تسنیم 

جزئیات رشد اقتصادی سال 99 حکایت از روند 
رو به بهبود تشکیل سرمایه ثابت دارد.

  بر اس��اس آخرین نتایج حس��ابهای ملی فصلی 
 GDPمرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی
به قیمت ثابت س��ال 1390 در 9 ماهه نخس��ت 
س��ال 1399 به رقم 5231 هزار میلیارد ریال با 
نفت و 454۶ هزار میلیارد ریال بدون احتس��اب 

نفت رسیده است.
در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل 
با نف��ت 5295 هزار میلیارد ری��ال و بدون نفت 
4593 هزار میلیارد ریال بوده که نش��ان از رشد 
2.1- درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 
1- درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت 

در 9 ماهه نخست سال 1399 دارد.
س��الی اس��ت که به واسطه تش��دید تحریمها و 
تالطم ارزی تولید ناخالص داخلی نتوانسته رشد 
داش��ته باشد و ارزش افزوده س��الهای قبل خود 
را حف��ظ کند. آمارهای فصل پاییز روند بهبودی 
برای بخشهای مختلف اقتصادی را مخابره کرده 
اس��ت.که در مقایس��ه با فصله��ای قبل وضعیت 

بهتری دارند.
گ��روه کش��اورزی که در فصل بهار تقریبا رش��د 

صفر را تجربه کرده بود در فصل پاییز 5.5 درصد 
مثبت شد. گروه صنایع و معادن نیز از منفی 5.3 
درصد خ��ود را به مثبت 3.۷ درصد رس��اند. در 
زیر گروه این بخش استخراج نفت و گاز طبیعی 
که منفی 14.5 درصد بود حکایت از بهتر شدن 
شرایط در تولید و صادرات دارد به طوری که در 

پاییز 4.9 درصد مثبت شده است.
بیش��ترین تاثیر کرونا طی یک س��ال گذشته در 
بخش خدم��ات ب��وده و همچنان نتوانس��ته به 
جای��گاه اصلی خود بازگ��ردد البته آمارها اندکی 
رو به بهبود است و از منفی 4.2 درصد به منفی 

1.8 درصد رسید.
براساس اطالعات مرکز آمار، یکی از شاخصهایی 
که میتواند مطلوب بودن شرایط را ملموس کند 
هزینه مصرف نهایی خصوصی است که همچنان 
منفی گزارش شد. دولت نیز با توجه به تحریمها 
و افت صادرات نف��ت و کمبود منابعی که وجود 
دارد هزینه مصرف نهایی خود را ثابت نگه داشته 
که البته اگر این توان وجود داشته باشد باید در 

چارچوب سیاستهای پولی و مالی افزایش یابد.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یکی از مولفههای 
رش��د اقتصادی و حرکت به سمت تولید و ارزش 

افزوده بیشتر است که توانسته بعد از چند فصل 
که رشد منفی را تجربه کرده در فصل پاییز 4.۶ 

درصد مثبت شد.
بیش��ترین تشکیل س��رمایه در بخش ساختمان 
ب��وده ک��ه از منف��ی 2.3 درصد ب��ه 8.۶ درصد 
افزای��ش یافت��ه البته بخ��ش ماش��ین االت نیز 
روند رو به رش��د را ش��روع کرده هرچند حرکت 
آن کند اس��ت اما میتوان��د در فصول آینده و به 
واس��طه کاهش تحریمها نیز در شرایط مطلوب 

قرار گیرد.
رون��د فراز و فرود رش��د اقتص��ادی به هیچ وجه 
ثبات ندارد که همین عامل نااطمینانی از آینده و 

سرمایه گذاری را تحت الشعاع قرار میدهد.
رشد ناخالص داخلی فصلی کشور نیز به تفکیک 
بخشهای حکایت از روند کند اما مثبت را دارد. با 
این وجود سهم هر بخش از تولید ناخالص داخلی 
در برخی بخش��های از جمله تشکیل سرمایه در 
ماش��ین االت و صادرات کاال و خدمات و واردات 

کاال و خدمات افت مشاهده میشود.
مقایس��ه رش��د اقتص��ادی در نه اول س��ال 99 
با مدت مش��ابه در س��ال 98 نش��ان میدهد که 
تش��کیل سرمایه در بخش س��اختمان با کاهش 
روبرو شده و از 9.3 درصد به 3.8 درصد رسیده 
اس��ت.صادرات و واردات نیز با توجه به تحریمها 
و ش��رایط ناش��ی از کرونا همچنان با افت روبرو 

است.  فارس

  آمار های منتشر شده از رشد اقتصادی نشان داد؛

بهبودسرمایهگذاریدرسال99


