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نفت  84دالری شد
بیتکوین درآستانه رکورد تاریخی
از آن جایی که بحران انرژی گریبان اقتصادهای
ب ــزرگ را گرفته اس ــت ،قیمت نفت برنت در
بازارهای جهانی به  84دالر و نفت خام آمریکا
به  81.07دالر رسید.به گزارش فارس به نقل
از رویترز ،قیمت نفت در معامالت نخستین روز
کاری بازارهای جهانی بار دیگر افزایش یافت و
بر افزایش قیمت ها طی چند هفته گذشته افزود
زیرا بحران انرژی گریبان اقتصادهای بزرگ را
گرفته است و در بحبوحه افزایش فعالیت های
اقتصادی و محدود کردن از سوی تولیدکنندگان
اصلی نفت ،هیچ نشانه ای از بهبود این وضعیت
دیده نمی شود.بهبود فعالیت های اقتصادی
رونق گرفته است به طوری که قیمت نفت برنت
برای پنجمین هفته متوالی و نفت خام آمریکا
برای هفتمین هفته متوالی رشد قیمت را ثبت
کردند.با بهبود وضعیت اقتصادی کشورها،
قیمت گاز و زغال سنگ نیز افزایش یافت و این
موضوع سبب شد تا نفت با استقبال بیشتری
برای تولید برق مواجه شود و قیمتش افزایش
یابد.همچنین قیمت بیت کوین نیز از  57هزار
دالر فراتر رفت و به رکورد 58هزار و 796دالر که
هفت ماه قبل ثبت کرده بود نزدیک شد.

تولیدکننده داخلی لوازم خانگی
موظف به رفع ایرادات است
حسین بردبار -قائم مقام تولید و بهره برداری
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک با اشاره به آثار
مخربی که واردات لوازم خانگی بر تولید داخل این
محصوالت می گذارد تاکید کرد :ما نمیگوییم
کــه محصوالت داخــلــی هیچ ایـــرادی ن ــدارد اما
تولیدکننده موظف به رفع ایرادات است و مصرف
کننده نیز باید از تولید داخــل حمایت کند .به
گزارش خبرنگار ما ،علیرضا شیرانی فر ،قائم مقام
تولید و بهره برداری این گروه با اشاره به این مطلب
در جمع خبرنگاران افزود :واردات لوازم خانگی
ذائقه مصرف کننده ایرانی را تغییر میدهد و تولید
داخل این محصوالت را کور میکند .وی با بیان
این که هم اکنون در ترکیه ،ژاپن ،آمریکا و بسیاری
از کشورهای صنعتی تاکید فراوانی بر استفاده از
محصوالت داخلی می شود ،افزود :حتی در زمان
ترامپشعار«آمریکاییکاالیآمریکاییبخر»وجود
داشت؛ در سال  ۱۹۷۰طی یک دوره  ۱۲ساله در
کره واردات لوازم خانگی از ژاپن ممنوع شده بود و
وقتیآزادشد کهصنایعداخلیاینکشورپاگرفت.

حرکت فواره ای شاخص بورس
دیــروز  19مهر  1400شاخص کل بورس پس
از صعود  5هزار واحدی و سپس افت نسبی در
نهایت افــزایــش  1869واحــدی را ثبت کــرد و
ششمین روز خروج پول حقیقی از بازار سهام نیز
ثبت شد.به گزارش اقتصادنیوز ،در معامالت
روز دوشنبه شاخص کل بورس هزار و  869واحد
رشــد کــرد و در سطح یک میلیون و  457هزار
واحد قرار گرفت.دیروز از ابتدای معامالت روند
شاخص کل بورس صعودی شد و در یک ساعت
ابتدایی بیش از  5هزار واحد رشد کرد اما مانند
یک حرکت فوارهای پس از آن سقوط و در پایان
معامالت شاخص کل نسبت به روز یک شنبه
هزار و  869واحد رشد کرد و به سطح یک میلیون
م وزن
و  457هزار و  480واحد رسید.شاخص ه 
نیز  926واحد نسبت به روز کاری قبل پایین آمد و
در رقم  413هزار و  760واحد ایستاد .همچنین
شاخص کل فرابورس با رشــد  51واحــدی به
رقم  20هزار و  834واحد رسید.روز دوشنبه
بــرای ششمین روز پیاپی ارزش خالص تغییر
مالکیت حقوقی به حقیقی بــازار منفی و 324
میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد.

نرخ ارز

سه شنبه  20مهر۱۴۰۰
 5ربیع االول .1443شماره20773

یورو

دالر

(سامانهسنا) )-۱/010(267/915

پوند

364/178 309/060

نیم سکه

یوان

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

41/513

72/842

11/313/950

)-۱/300/000(115/500/000

ربع سکه

35/500/۰۰۰ 60/000/۰۰۰

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

156/322

123/817

حساب و کتاب اقساط وام جهش مسکن

شاخص
گرانی تا  2.5برابری قیمت
میوه نسبت به پارسال

عضو کمیسیون عمران مجلس ضمن تشریح جزئیات وام طرح جهش تولید مسکن از مذاکره با چینی ها برای ساخت مسکن در ایران خبرداد
جزئیات منتشر شده از وام قانون جهش تولید
مسکن حاکی از این است که نرخ سود آن از 5
تا  12درصد و مبلغ آن از  250تا  450میلیون
تومان خواهد بود .با این اوصاف ،محاسبات
اولیه نشان می دهد که برای شهرهای باالتر
از یک میلیون نفر جمعیت ،میزان اقساط وام
بین حدود دو میلیون و  800تا چهار میلیون و
 500هزار تومان متغیر است .این رقم در دیگر
شهرها (غیر از مراکز استان ها و تهران) به
حدود دو میلیون و  100تا سه میلیون و 400
هزار تومان می رسد .البته این ارقام برای دهک
ها و مناطق مختلف متفاوت است .در همین
حال ،دیروز عضو کمیسیون عمران مجلس از
مذاکره با چینیها برای ورود به ساخت مسکن
در قالب قانون جهش تولید خبر داد.به گزارش
خراسان ،پس از تصویب قانون جهش تولید
مسکن،شمارشمعکوسبرایساختسالیانه
یک میلیون مسکن آغــاز شده اســت .در این
خصوص دو نفر از اعضای کمیسیون عمران
مجلس در روزهای اخیر جزئیات بیشتری از
آن ارائه کرده اند.
به گزارش ایسنا به نقل از ایری سخنگوی این
کمیسیون ،معاون وزارت و شهرسازی از آغاز
ثبت نام برای واحدهای مسکونی قانون جهش
مسکن از هفته آینده خبر داده و برنامه های
پیشنهادی این وزارتخانه را برای اجرای قانون
مذکور ارائه کرده است.
بر این اساس ،تسهیالت ساخت مسکن برای
دهک های اول تا سوم و نیز مسکن روستایی
با نرخ سود  ۵درصد ،برای دهک های چهارم
و پنجم با نرخ سود  ۹درصد و برای دهک های
ششم و هفتم با نرخ سود ۱۲درصد ،پیش بینی
شده است .رقم تسهیالت نیز برای دهک های

جهش تولید طی دو سال ساخته میشوند
و پس از تحویل به متقاضیان واجــد شرایط
بــازپــرداخــت تسهیالت طــی  18ســال آغــاز
خواهد شد.
▪مذاکره با چینی ها برای ساخت مسکن
در ایران

مبلغ وام (میلیون
تومان)

بازپرداخت
(سال)

( 450تهران)

۱۸

( 400شهرهای
باالی یک میلیون نفر
جمعیت)
( 300شهرهای غیر
از دو مورد فوق و مراکز
استان ها)
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۳.۳۹۶
۲.۸۰۹
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مختلف به صورت شناور در نظر گرفته شده
است .طبق مصوبات پیشنهادی وزارت راه و
شهرسازی این رقم برای تهران  ۴۵۰میلیون
تومان ،برای شهرهای باالی یک میلیون نفر
جمعیت  ۴۰۰میلیون ،برای مراکز استانها
 ۳۵۰میلیون ،برای سایر شهرها ۳۰۰میلیون

و بــرای مسکن روستایی نیز  ۲۵۰میلیون
خواهد بود.
از سوی دیگر خبرگزاری تسنیم ،به نقل از
اقبال شاکری دیگر عضو کمیسیون عمران،
با بیان این که دوره بازپرداخت این تسهیالت
 20ساله است،تصریح کرد :واحدهای قانون

نکته قابل توجه در سخنان شاکری ،ورود
سازندگان خارجی ها بــرای ساخت مسکن
در ایران است .وی از مذاکره با چینیها برای
ورود به ساخت مسکن در قالب قانون جهش
تولید خبر داد و گفت :وزارت راه و شهرسازی
با چهار تا پنج ســازنــده بــزرگ کــار را شروع
میکند و این سازندگان نیز از انبوهسازان و
شرکتهای کوچکتر برای ساخت واحدها
استفاده خواهند کرد .به گزارش خراسان ،این
موضوع اگرچه می تواند انتقادهای سازندگان
داخلی را به همراه داشته باشد ،اما در صورت
بهبود سرعت و فناوری ساخت مسکن مطابق
استانداردهای روز دنیا ،می تواند تحولی
در سرعت و کیفیت ساخت مسکن کشور به
وجود بیاورد.
▪حساب و کتاب اقساط وام جهش تولید
مسکن

با توجه به برنامه های پیشنهادی وزارت راه
بــرای وام جهش تولید مسکن که سخنگوی
کمیسیون عمران آن را بیان کــرده است،
میتوان جزئیات این وام را برای «شهرهای
بــاالی یک میلیون نفر جمعیت» و نیز «سایر
شهرها» به صورت جدول مندرج محاسبه کرد.
در این جدول همچنین فرض شده که دوره
بازپرداخت تسهیالت 18 ،سال است.

معرفی نوبلیست های اقتصاد  2021با تحقیقاتی درباره بازار کار

تاثیر افزایش حداقل دستمزد بر بیکاری جوانان به چالش کشیده شد
ســه اقــتــصــاددان آمریکایی فعال در زمینه
اقتصاد بــازار کار برنده جایزه نوبل اقتصاد
 2021شدند.به گ ــزارش ایسنا بــه نقل از
نیویورک تایمز ،امسال جایزه نوبل اقتصاد
به سه اقتصاددان تعلق گرفت :دیوید کارد-
استاد اقتصاد دانشگاه برکلی -که اصالتی
کانادایی دارد تحقیقات خود را در زمینه تاثیر
حداقلسطحدستمزد،آموزشومهاجرتروی
بازار کار انجام داده است .جاشوا انگریست-

بزرگ ترین مصرف
کننده برق به دنبال
احداث نیروگاه
توافق وزیران نیرو و صمت
برای احداث  10هزار مگاوات
نیروگاه توسط صنایع بزرگ

وزیر نیرو ضمن اشاره به اهمیت تامین پایدار
برق صنایع کوچک گفت :برنامه ما حمایت از
صنایع کوچک و زمینهسازی برای خودتأمینی

استاد دانشگاه ام آی تی -و گیدو ایمبنس-
استاد اقتصاد دانشگاه استنفورد -که اصالتی
هلندی دارد نیز روی حل مسائل اقتصادی
کار کرده بودند که نمی شد به جواب آن ها از
راه حل های سنتی رسید.تحقیقات کارد این
دیدگاه را به چالش کشید که افزایش حداقل
سطح دستمزد باعث افزایش نرخ بیکاری به
ویژه در بین جوانان می شود.کارد در تحقیقات
مربوط به مهاجرت ،تحصیل و آموزش شغلی و

نابرابری مشارکت اساسی داشته و بسیاری
از کارهای کارد بر مقایسه بین ایاالت متحده
و کــانــادا در شرایط مختلف متمرکز است.
کارد از جمله اقتصاددانانی است که معتقد به
افزایش مهاجرت (به آمریکا) است و مهاجران
را تهدیدی برای بازار کار نمیداند.
همچنینجاشا انگریست بههمراه گایدو دبلیو
ایمبنس برای «مشارکت روش شناختی آن ها
در تجزیه و تحلیل روابط علی» دیگر برندگان

مشترک جــایــزه نــوبــل اقــتــصــادی هستند.
این دو از اقتصاددانان برتر جهان در زمینه
اقتصاد کار ،اقتصاد شهری و اقتصاد آموزش
و پــرورش هستند و به دلیل استفاده از طرح
های تحقیقاتی نیمه تجربی (مانند متغیرهای
ابـــزاری) بــرای مطالعه تأثیر سیاست های
عمومی و تغییرات در شرایط اقتصادی یا
اجتماعی شناخته شده اند.

برق در صنایع بزرگ است.به گزارش مهر ،وزیر
نیرو امروز در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه
با وزارت صمت برای احداث  ۱۰هزار مگاوات
نــیــروگــاه جدید توسط صنایع ،در پاسخ به
سوالی مبنی بر این که آیا برنامهای برای حل
تعارض منافع صنایع صادراتی بزرگی که از
برق یارانهای استفاده میکنند وجود دارد یا
خیر ،گفت :ما در بخش انرژی یارانه سنگینی
به صنایع میدهیم ولی اعتقادمان بر این است
که در بلندمدت باید به ایــن سمت برویم که
صنایع کوچک را حمایت کنیم ولی در صنایع
بــزرگ باید به ایــن سمت برویم که بــرق مورد
نیازشان را خودشان تأمین کنند .وی افزود:

در تفاهم نامهای که امروز با وزارت صمت امضا
کردیم ،تالش داریــم به همین سمت حرکت
کنیم.محرابیان خاطر نشان کرد :در موضوع
برق امروز در این صنعت به خودکفایی رسیده
ایم و صاحب فناوری و سازنده نیروگا ههای
برق آبی و حرارتی هستیم اما بسیار متاسفیم
که در طی سال های اخیر سرمایه گذاری در
بخش نیروگاهی به شدت کاهش داشته است
و نتوانسته ایم با رشد تقاضا و متناسب با آن در
این بخش سرمایه گذاری کنیم و امروز شاهد
 ۱۴هزار مگاوات تراز منفی در برق هستیم این
بهمعنایآناستکهامکانتولید ۲۲درصدنیاز
برق خودمان را نداریم.همچنین در این مراسم،

فاطمی امین ،وزیــر صمت گفت ۳۸ :درصد
از میزان برق مصرفی کشور متعلق به بخش
صنعت است که با احداث  ۱۰هزار مگاوات و
اضافه شدن آن به شبکه توزیع ،بخش صنعت و
معدن نیاز خود به برق را تامین می کند.

مقایسه متوسط قیمت میوه های منتخب در
مهر امسال نسبت به مهرماه سال گذشته
حاکی از ایــن اســت که رشــد قیمت برخی
میوه ها به بیش از ( 2.5بیش از  150درصد)
برابر نیز رسیده است .این در حالی است که
بنا بر اعالم مرکز آمار ایران ،تورم کاالهای
خوراکی در شهریورامسال نسبت به شهریور
سال گذشته حدود  62درصد بوده است.
با این روند افزایش قیمت ،به نظر می رسد
بعد از خوراکی هــای دیگر نظیر گوشت و
مرغ ،میوه ها هم در حال کوچ از سبد مصرف
خانوار هستند( .منبع قیمت ها :ایسنا)

بازار خبر

میدان نفتی بزرگ دیگری برای
اکتشاف نداریم
مهر  -مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
گفت :واقعیت این است که به نظر میرسد دیگر
میدان بزرگی برای کشف نداریم و هرچه جلوتر
میرویم کشف منابع سختتر میشود.

صعود نرخ سود وام مسکن
به باالی  22درصد

اقتصادنیوز  -هزینه وام مسکن متاهالن در 18
مهر از سطح  36میلیون تومان فراتر رفت و رکورد
جدیدی را در  10ماه اخیر ثبت کرد .این افزایش
قیمت موجب رکوردزنی نرخ سود شد و نرخ سود
اوراقتسهیالتبانکمسکنرابه 22درصدرساند.

کشف  ۴۷دستگاه استخراج رمز
ارز در عمق یک چاه!

مهر -معاون مدیر عامل شرکت توزیع برق جنوب
استان تهران از کشف یک مزرعه رمز ارز در عمق
 ۴متری یک چاه در کهریزک خبر داد و گفت :در
این چاه  ۴۷دستگاه کشف و ضبط شده است.

آهن قیمت بخاری را نجومی کرد
تجارت نیوز  -بخاری در بــازار با قیمت یک
میلیون و  ۵۰۰تــا  7میلیون تــومــان فروخته
میشود .نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم
خانگی با اعالم این خبر گفت :علت گرانی بخاری
افزایش قیمت آهن است.

