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نرخ جدید انواع نان با گندم 
یارانه ای تعیین شد

رئیس اتــاق اصناف 
تهران گفت: قیمت جدید 
انواع نان به صورت رسمی 
برای مدت یک ســال در 
شهر تهران ابالغ شد. به 
گزارش توســعه ایرانی به نقل از اتاق اصناف تهران، 
قاسم نوده فراهانی افزود: قیمت نان بر اساس نوع آرد 
یارانه ای به دو دسته آرد یارانه ای نوع اول )گندم ۶۶۵ 
تومانی( و آرد یارانه ای نوع دوم )گندم ۹۰۰ تومانی( 
تعیین شده اســت. بر این اســاس، قیمت انواع آرد 
یارانه ای نوع یک با گندم ۶۶۵ تومانی به شــرح ذیل 
اســت: بربری با وزن چانه ۶۰۰ گرم: ۱۸۰۰ تومان؛ 
تافتون ســنتی با وزن چانه ۲۵۰ گرم: ۹۰۰ تومان؛ 
تافتون گردان )ماشــینی جدید(با وزن چانه ۲۲۰ 
گرم: ۷۰۰ تومان؛ لواش و تافتون گردان )ماشینی( با 
وزن چانه ۱۶۰ گرم: ۵۰۰ تومان؛ تافتون خراسانی با 
وزن چانه ۳۰۰ گرم: ۱۰۰۰ تومان؛ لواش اتوماتیک 
هر کیلوگرم: ۵ هزار تومان؛ همچنین قیمت انواع نان 
یارانه ای نوع ۲ )گندم ۹۰۰ تومانی( به شــرح ذیل 
تعیین شــده اســت: بربری با وزن چانه ۶۰۰ گرم: 
۲۵۰۰ تومان؛ تافتون سنتی با وزن چانه ۲۵۰ گرم: 
۱۲۰۰ تومان؛ تافتون گردان )ماشینی جدید(با وزن 
چانه ۲۲۰ گرم: ۱۰۰۰ تومان؛ لواش و تافتون گردان 
)ماشینی( با وزن چانه ۱۶۰ گرم: ۶۵۰ تومان؛ سنگک 
با وزن چانه ۶۵۰ گرم: ۳۰۰۰ تومان؛ تافتون خراسانی 
با وزن چانه ۲۰۰ گرم: ۱۵۰۰ تومان؛ لواش اتوماتیک 
هر کیلوگرم: ۶ هزار تومان. وی گفت: کلیه واحدهای 
صنفی خبازی شهر تهران مکلف به اجرای این نرخ 
نامه هستند و این نرخ ها مربوط به سال جاری ۱۴۰۰ 
هستند. بر اساس مصوبه نرخ نان سفارش نان رژیمی 
و خشک از شــمول ترازو خارج است و حداکثر نرخ 
کنجد برای نان بربری ۱۰۰۰ تومان تعیین شده است.

    
نایب رئیس اتاق ایران:

منتظر تورمی باشید که تاکنون آن 
را تجربه نکرده اید 

توســعه ایرانی- 
مسعود خوانساری نایب 
رئیس اتاق ایران و فعال 
اقتصــادی در مطلبی 
نسبت به رشد نرخ تورم 
هشــدار داد. او در مطلبی هشــدار آمیز در صفحه 
شخصی خود در توییتر نوشته است: طبق آمار بانک 
مرکزی میزان نقدینگی از ۳۷۰۰ هزار میلیارد عبور 
کرده و نسبت به دو سال پیش ۲ برابر شده.اگرچه طی 
ماه های گذشته نسبت به عواقب افزایش نقدینگی 
براقتصاد و تورم هشدار داده شده»امادریغ«. با این 
روند در ماه های آینده دولت با تورمی رو به رو خواهد 

شد که هیچگاه در کشور تجربه نشده است.
    

رشد نقدینگی به ۴۰.۶ درصد رسید
توسعه ایرانی- در 
ســه ماهه چهارم سال 
بخــش  ر  د ۱۳۹۹؛ 
متغیرهای پولی رشــد 
نقدینگی به ۴۰.۶ درصد 
رسید. بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی سه ماهه 
چهارم سال ۱۳۹۹را منتشر کرد که براساس آن در 
زمستان سال گذشته؛ در بخش متغیرهای پولی 
رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد، رشد پول ۶۱.۷ درصد، 
شبه پول ۳۶.۲ درصد و رشــد سپرده های بخش 

غیردولتی ۴۱.۱ درصد بوده است.
    

مرزهای ایران و افغانستان ۵ روز 
بسته می شود

توســعه ایرانی- 
سخنگوی گمرک ایران 
گفت: از دوشنبه ۲۸ تیر 
تا پایان روز جمعه بار دیگر 
مرز های ایران و افغانستان 
بسته می شود و پذیرش کاال صورت نمی گیرد. طبق 
اعالم افعانستان به دلیل ایام عید قربان و روز عرفه این 
تعطیلی اعمال خواهدشد، از تجار و گمرکات اجرایی 
خواسته شده تا از ارسال محموله های تجاری در این 

مدت خودداری کنند.
    

روغن موتور ۱۰ درصد گران شد
بــا   - یســنا ا
تصویب ســتاد تنظیم 
فقــت  ا مو و  ر  ا ز بــا
یــت  حما ن  ما ز ســا
و  ن  مصرف کننــدگا
تولیدکنندگان، قیمت روغن موتور خودروهای 
ســبک و ســنگین ۱۰ درصد افزایش یافت. این 
مجوز با موافقت سازمان حمایت مصرف کنندگان 

و تولیدکنندگان صادر شده است.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

قطع برق حاال دیگر تنها قطع برق 
و خاموشی های گســترده نیست. این 
جمله ای اســت که این روزها به کرات 
از ســوی کارشناســان و اهل فن بیان 

شده است . 
 اقتصاددانان معتقدند موتور توسعه 
کشورها حاال به برق گره خورده است . 
انرژی همواره موتور توسعه بوده است اما 
گره خوردن جنبه هایی از زندگی با انرژی 
سبب شده اســت تاثیر آن در تمامی 

عرصه های اقتصادی قابل رصد باشد . 
 ســاعات پیک مصرف پیش از این 
ارتباطی مســتقیم با زمــان تاریکی و 
میزان گرمای هوا داشت . از این رو روشن 
شدن چراغ ها و همچنین روشن شدن 
وسایل سرمایشــی عواملی بودند که 
رشد مصرف برق را رقم می زدند از این رو 
شعارهای صرفه جویی بر خاموش کردن 
المپ اضافه و روشن نگذاشتن وسایل 
سرمایشی در برخی ساعات متمرکز بود 
اما در شرایط کنونی فضا تغییری جدی 

کرده است. وابستگی تولید به برق از یک 
سو و ظهور ارزهای دیجیتال و راه یافتن 
ماینرها به عمق خانه های ایرانی از سوی 
دیگر سبب شده است عواقب قطع برق 

بسیار بیشتر از گذشته باشد. 
در دو هفته گذشــته وقتی برق به 
صورت زمان بنــدی و غیرزمان بندی 
با قطــع مــداوم روبرو می شــد؛ قطع 
اینترنت، فعالیت بسیاری از مشاغلی که 
وابستگی باالیی به اینترنت داشتند را نیز 
تحت تاثیر قرار می داد و همه این ها نشان 
می دهد برق تا کجــا می تواند زندگی و 

کیفیت آن را وابسته به خود کند. 
 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
نیز در اوج قطع برق بــا عذرخواهی از 
شهروندان وعده داد که اینترنت از برق 
جدا شود و قطع برق زمینه را برای قطع 
اینترنت فراهم نکند حاال اما ماجرا فراتر 

از این ها رفته است . 
ترجیح برق خانگی به صنعت

 وزیر نیرو مقابل دوربین های صدا و 
سیما اعالم کرد که برنامه ای برای پایان 
دادن به خاموشــی خانه ها یا به عبارت 

دیگر مدیریت انرژی در دستور کار دارد . 
 برنامه اما عمقی استراتژیک دارد . به 
عبارت دیگر مقرر شده است با قطع برق 
صنایع، برق خانه های ایرانی تامین شود 
اما اولین اثر این تصمیم حاال بر قیمت 

همین خانه ها قابل رصد است. 
 سید عباس حســینی،  مدیرعامل 
هلدینگ سیمان تهران در گفت وگو با 
»توسعه ایرانی« در پاسخ به این پرسش 
که آیا تخصیص برق شــبانه می تواند 
مشکالت تولید سیمان را برطرف کند، 
تاکید کرد: متاســفانه این افدام برای 

صنعت سیمان راهگشا نیست . 
وی با اشــاره به اینکه  شیوه فعالیت 
هر صنعتی با صنعت دیگــر متفاوت 
است، تاکید کرد: دست کم ۷۵ درصد 
انرژی مصرفی در صنعت ســیمان به 
قبل از آســیاب ســیمان یا به عبارت 
دیگر به بخش تولیــد کلینکر مربوط 
می شود. در ضمن باید توجه داشت کوره 
پخت  برای تولیــد کلینکر را نمی توان 
در ساعت ۱۲ شــب روشن و در ساعت 
هشت صبح خاموش کرد چرا که برای 

عملیات باردهی به کوره های سیمان 
به ۲۴ ساعت فعالیت پیوسته نیاز است و 
همین طور برای جلوگیری از وارد شدن 
خسارت در آجرهای نسوز، برای توقف 

نیز به ۱۲ ساعت زمان نیاز داریم.
وی اضافه کرد: از این رو با تخصیص 
۸ ساعته برای تامین برق، فراهم کردن 
شرایط برای باردهي به کوره امکان پذیر 
نیست.   حسینی با اشاره به اینکه با مقدار 
برقی که شبانه تخصیص داده می شود 
عماًل تولید کلینکر در کارخانه ها غیر 
ممکن اســت، ادامه داد:  با این شرایط 
کارخانجات امکان تولید سیمان ندارند و 
در نتیجه طبیعی است که دالالن دوباره 

در بازار فعال شوند. 
 این مقام مسئول خاطرنشان کرد: 
در حالی که قیمت سیمان در  ورودی 
کارخانه به صورت شــفاف و مشخص 
عرضه مي شود، ســیمان در بازار آزاد با 
نرخ های بسیار باال معامله می شود، به 
طوری که نرخ یک کیسه ۵۰ کیلویی 
سیمان تا چند برابر قیمت )در کارخانه( 

افزایش یافته است.

این تنها ســیمانی ها نیستند که به 
این وضعیت معترض هســتند. اتفاقا 
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در 
نامه ای از وزیر صنعت، معدن و تجارت 
خواستار بازنگری در محدودیت ابالغی 
فعالیت کارخانه های زنجیره فوالدشده 
و به ارائه پیشنهادهایی برای مدیریت 
تولید زنجیره فوالد در شرایط کمبود 
برق و لزوم تفکیک حلقه های زنجیره 
فوالد در محدودیت های اخیر شرکت 

توانیر پرداخت.  
هزینه ساخت مسکن 3۰ درصد 

باال رفت 
در چنین شــرایطی رئیس کانون 
سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی 
تولیدکنندگان بتن آمــاده با تاکید بر 
اینکــه افزایش قیمت ســیمان باعث 
افزایش ۳۰ درصدی هزینه ســاخت 
مسکن شده اســت، اعالم کرد: چطور 
ممکن اســت کشــوری که جــزو ۴ 
تولیدکننده بزرگ سیمان در دنیا است، 

با کمبود سیمان مواجه شود؟
 این نکته البته از ســوی مدیرعامل 
هلدینگ ســیمان تهران نیــز مورد 
اشاره قرار گرفته است. وی تاکید دارد 
که کمبود تولید ســیمان به ســرعت 
زنجیره صنایع سیمان را دچار آسیب 
کرده و دامنه بحران به بتن ســازی ها 
نیزخواهد رسید.  نظارت با بیان اینکه 
۱۲۰ رشته شغلی به صورت مستقیم 
و غیرمستقیم با صنعت بتن در ارتباط 
است و بتن سهم باالیی در ساخت و ساز 
ســاختمان و پروژه های عمرانی دارد، 
گفت: متاسفانه امروز به دلیل کمیاب 
شــدن ســیمان و افزایش قیمت آن، 
صنعت بتن با مشــکالت جدی روبه رو 
اســت به طوری که در حال حاضر ۸۰ 
درصد صنعت تعطیل شده و نیاز کشور 
فقط با ۲۰ درصد فعال صنعت بتن در 

حال کار است.
وی با اشاره به ورود دالالن به خرید 
و فروش سیمان ادامه داد: در طول یک 

ماه گذشته قیمت سیمان ۳۰۰ درصد در 
بورس افزایش پیدا کرده است و علیرغم 
مکاتباتی که با وزارت صمت و تعزیرات 

داشتیم، روند اصالح نشده است.
همچنین ایرج رهبر، رئیس انجمن 
انبوه ســازان معتقد اســت که قیمت 
ساخت مســکن تحت تاثیر رشد بهای 
میلگرد و سیمان در حال افزایش است 
و  این اتفاق به تورم در بازار مسکن دامن 
خواهد زد. به گفته رهبــر تحت تاثیر 
کاهش تولید به واسطه قطع برق، قیمت 
هر کیلو میلگرد در بازار به ۲۰ هزار تومان 

رسیده است. 
 بی تردید گرانی عجیــب و غریب 
مصالح ســاختمانی در بازار، آن هم در 
فصل ساخت و ســاز و در شرایطی که 
طوفان تورمی ســه ســال اخیر هنوز 
فروکش نکرده، اتفاق ناگواری است که 

رخ داده است . 
بررسی ها نشان می دهد برای مهار 
این بحران و پیشگیری از تسری دامنه 
آن به دیگر بخش های قتصاد، باید هر چه 
سریع تر با خاموشی دستگاه های ماینر 
مجاز و غیرمجاز و سرمایه گذاری برای 
تولید برق، موانع مهم تولید از پیش پای 

آن برداشته شود. 

تسری دامنه بحران به صنایع سیمان و فوالد

قطعبرقچگونهقیمتمسکنرانشانهمیرود؟
سید عباس حسینی،  

مدیرعامل هلدینگ سیمان 
تهران در گفت وگو با »توسعه 

ایرانی«: تخصیص برق 
شبانه برای صنایع سیمان 
کارایی ندارد، چراکه کوره 
پخت برای تولید کلینکر را 
نمی توان در ساعت 12 شب 

روشن و در ساعت هشت 
صبح خاموش کرد، در کل 

عملیات باردهی به کوره های 
سیمان به 2۴ ساعت فعالیت 

پیوسته نیاز دارد 

معــاون امــور بندری ســازمان بنــادر و 
دریانوردی اظهار داشــت: در پای اسکله ۱۹ 
فروند کشتی منتظر پهلوگیری است که بار این 
کشتی ها شامل جو، ذرت، روغن، سویا، شکر 
و گندم اســت و برخی از این کشتی ها در حال 
تخلیه کاال هستند. همچنین ۲۵ فروند کشتی 
با حجم یــک میلیون و ۲۴۰ هــزار تن کاالی 
اساسی در لنگرگاه منتظر پهلودهی هستند که 
البته برخی از این کشتی ها با مشکل اسنادی 

مواجه هستند. 
فرهاد منتصر کوهساری، عضو هیات عامل 
ســازمان بنادر و دریانــوردی در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره آخرین وضعیت 
تخلیه کاالهای اساســی از بنادر کشور به ویژه 
بنادر جنوبی اظهار داشــت: در روز ۲۳ تیرماه 

موجودی کاالهای اساسی در انبار بنادر کشور 
۴ میلیون و ۷۱۷ هزار تن بوده که بیشترین این 
کاال ذرت با حجم یک میلیون و ۷۱۰ هزار تن، 
جو با حجم ۹۳۶ هزارتن، ســویا با حجم ۷۶۷ 
هزار تن و دانه های روغنــی با حجم ۴۹۴ هزار 

تن بوده است.
وی ادامــه داد: در حال حاضــر بندر امام با 
دپوی ســه میلیون و ۴۹۵ هزار تن بیشترین 

فشار ورود کاالهای اساسی را دارد.   
معاون ســازمان بنادر و دریانوردی با اشاره 
به میزان کاالهــای اساســی روی آب مانده 
گفت: در پای اسکله ۱۹ فروند کشتی منتظر 
پهلوگیری است که بار این کشتی ها شامل جو، 
ذرت، روغن، سویا، شکر و گندم است و برخی 
از این کشــتی ها در حال تخلیه کاال هستند. 

همچنین ۲۵ فروند کشتی با حجم یک میلیون 
و ۲۴۰ هزار تــن کاالی اساســی در لنگرگاه 
منتظر پهلودهی هستند که البته برخی از این 

کشتی ها با مشکل اسنادی مواجه هستند.
منتصر کوهســاری تاکید کرد: در مجموع 
کل کاالی اساســی پای اســکله، لنگرگاه و 

موجودی انبار  ۶ میلیون و ۳۲۲ هزار تن است.
 وی با بیــان اینکه کاالی روی آب شــامل 
کشتی پای اسکله و لنگرگاه کاالهای رسوبی 
محسوب نمی شــوند چراکه اسنادی تحویل 
نداده اند، ادامه داد: به دو دلیل کشــتی حامل 
کاال بر روی آب می ماند، کشــتی ها یا  منتظر 
خالی شدن اسکله هســتند و در صف انتظار 
نوبت پهلوگیری در اســکله مانده اند یا اینکه 
مشکل اسنادی دارند یعنی صاحب کاال اجازه 

پهلوگیری نداده است و فروشنده کاال تا زمانی 
که ارز خود را دریافــت نکند اجازه پهلوگیری 
نمی دهد. البته گاها صاحب کاال در این شرایط 
اجازه پهلوگیری کاال را می دهد اما با مشــکل 
اعتباری مواجه می شــوند و پس از ترخیص تا 

رفع مشکل کاال در انبار نگهداری می شود.

وی با بیان اینکه فشار کاال بر بندر امام زیاد 
است چراکه با ورود کامیون ها، کاال در این بندر 
به مرور تخلیه می شود، گفت: در حال حاضر در 
بنادری مانند چابهار، امیراباد، نوشهر، فریدون 
کنار، انزلی و استارا فضا و انبار خالی برای دپوی 

کاال وجود دارد و مشکلی در این زمینه نداریم.

معاون سازمان بنادر در گفت وگو با ایلنا:

۴۴ کشتی حامل کاالهای اساسی منتظر پهلوگیری هستند

تسنیم نوشت: همزمان با کاهش قیمت ارز، قیمت 
طال و ســکه نیز در بازار نزولی شــده تا جایی که طی 
 ۱۰روز گذشــته قیمت ســکه ۲۵۰ هزار تومان ارزان 

شده است.
محمد کشتی آرای درباره وضعیت بازار طال و سکه 
در روزهای اخیر، اظهار داشت:  درحالی که قیمت اونس 
جهانی ۵ دالر افزایش داشته ولی روند کاهشی قیمت 
ارز در بــازار داخلی موجب کاهش قیمت طال و ســکه 

شده است.
وی تأکید کرد که هم اکنون بازار با رکود شــدیدی 
مواجه شده و داد و ستدها متوقف است؛ علت این امر هم 
تصوری است که در بین مردم و بازاری ها برای کاهش 

بیشتر قیمت ارز در روزهای آتی وجود دارد.
نایب رئیــس اتحادیه طال و جواهر ضمن اشــاره به 
اینکه تقاضا برای خرید طال و سکه به شدت کاهش یافته 

است، تصریح کرد:  حباب سکه به زیر ۲۰۰ هزار تومان 
کاهش یافته و به ۱۹۰ هزار تومان رسیده است درحالی 
که در هفته قبل حباب سکه باالی ۳۰۰ هزار تومان بود.

کشــتی آرای تأکید کــرد: قیمت ارز تحــت تاثیر 
مذاکرات و آزادســازی منابع مالی، شیب مالیم نزولی 
پیدا کرده و چون انتظار بر کاهش قیمت ارز است، خرید 

و سرمایه گذاری روی ارز و سکه کاهشی بوده است.

وزیر نفت گفت: اوپک پالس نمی تواند بازگشــت تولید 
نفت ایران به بازارهای جهانی بعد از رفع تحریم ها را نادیده 
بگیرد. به گزارش توسعه ایرانی، بیژن زنگنه بعد از نوزدهمین 
نشست اوپک پالس، در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ۲۰ 
روز پیش به دلیل مخالفت امارات جلسه هجدهم به تعویق 
افتاد، ادامه داد: اکنون با تغییر مبنای تولید، به توافق رسیدیم 
و بر اساس این توافق ماهانه ۴۰۰ هزار بشکه تولید نفت افزایش 
پیدا می کند. وی افزود: این بحث با امارات، ربطی به بازگشت 
نفت ایران به بازار ندارد.  زنگنه تاکید کرد: در مجموع ظرف 
۱۵ ماه آینده، ۵.۸ میلیون بشکه به تولید نفت اضافه می شود 
و اول سپتامبر جلســه بعدی برگزار خواهد شد. وی با بیان 
اینکه در تمام این بحث ها بازگشت ایران پدیده مهمی است 
و اوپک پالس نمی تواند این موضوع را نادیده بگیرد، گفت: 
میزان افزایش تولید صادرات نفت ایران با رفع تحریم ها بسیار 
زیاد است. وزیر نفت ادامه داد: با توجه به تصمیم اوپک پالس، 

قاعدتا قیمت ها به سمت باال نمی رود اما عدم توازنی اتفاق 
نخواهد افتاد. زنگنه افزود: اوپک پالس باید مقدار تولیدی را 
که کاهش داده بود، به بازار باز گرداند و با توجه به رشد اقتصاد 
جهانی این اتفاق خواهد افتاد. وی تاکید کرد: اگرچه قیمت 
های باالی نفت در کوتاه مدت جذاب اســت اما با توجه به 
افزایش تولید نفت های گران قیمت، در زمان طوالنی خبر 

خوبی نیست.

زنگنه: 

اوپک پالس نمی تواند بازگشت نفت ایران به بازار را نادیده بگیرد
کشتی آرای با اشاره به روند کاهشی قیمت ارز؛

 همه منتظر کاهش بیشتر قیمت طال هستند

خبرخبر


