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در حالی که بازارهای سرمایه گذاری 
48 ساعت پس از آغاز جنگ روسیه علیه 
اوکراین آرام گرفته اند؛ نگرانی ها درباره 
کمبود گندم، ذرت و سایر اقالم غذایی به 
واسطه  وقوع این جنگ جدی  شده است.
 فرمان پوتین برای آغــاز جنگ با 
اوکراین برای ساعاتی بازارهای بزرگ را 
به اغما برد، اما پس از آنکه دامنه ی بحران 
به یک بحران منطقه ای محدود شد، ورق 

در بازارها برگشت. 
 ایــن چنیــن اســت که یکــی از 
ســریع ترین تجربیات تخلیه وحشت 
در بازارهای جهانی اتفاق افتاده است. 
در شــرایطی که بهای هر اونس طال در 
بازارهای جهانی تنها در چند ســاعت 
تــا 70 دالر افزایــش یافــت و برخی 
تحلیلگران از رســیدن قیمت نفت به 
130 دالر در آینده نزدیک خبر دادند، 
حاال قیمت طال با ســقوط آزادی قابل 
توجه روبرو شــده و بهــای نفت نیز در 
وضعیت عادی اســت و کمتر کســی 
پیش بینی می کند کــه روند حاکم بر 
بازارهای جهانی دستخوش شوک شود. 
 تحلیلگــران ارشــد بین المللــی 
این وضعیت را ناشــی از تخلیه شوک 
جنگ می دانند. جنگی کــه به اذعان 
رئیس جمهوری فرانسه جنگی طوالنی و 
نه رعدآسا خواهد بود. هر چه هست، زین 
پس وضعیت جبهه دو طرف بر شرایط 
بازارهای جهانی اثرگذار خواهد بود. اما 
چرا بازارها با شوک ناگهانی در اثر وقوع 

این اتفاق روبرو شدند . 
 وقتی پوتین فرمان آتش را صادر کرد، 
بسیاری از تحلیلگران جهانی این گمانه 
را مطرح کردند که بحرانی فرامنطقه ای 
جهان را درگیر خواهــد کرد. این گونه 
تصور می شــد که اعضای ناتو و امریکا 
در برابر این حمله ســاکت ننشینند و 
کشورهایی نیز به طرفداری از روسیه و 

اوکراین وارد میدان شوند. 

 برخی حتی معتقد بودند این خطر 
وجود دارد که جهان شــاهد رویارویی 
بزرگی میان غرب و شرق باشد. در شرق 
البته دومین قــدرت اقتصادی جهان 
یعنی چین نیز قرار داشــت و حمایت 
چین از روسیه در این گروکشی مشهود 
بود. دیگر سو کشورهای هم پیمان غربی 
قرار داشتند و همین موضوع می توانست 
لرزی را بر پیکره زمین بیندازد. زمین در 
قرن گذشته شاهد دو جنگ سراسری 
فاجعه بار موسوم به جنگ جهانی اول 
و دوم بود و بسیاری ترس آن را داشتند 
که مبادا جهان با سومین جنگ فراگیر 

در کره خاکی روبرو شود. 
 این چنین بود که بازارها در وضعیتی 
استثنایی و خاص قرار گرفتند. گذشت 
48 ســاعت از جنگ اوکراین و روسیه 
و عملکرد مقامات غربــی اما معادالت 
را دســتخوش تغییر کرد تا جایی که 
نایب رئیــس اتحادیه طــال و جواهر 
می گوید جهان به این نتیجه رســیده 
است که بحران روســیه و اوکراین قرار 
نیســت به بحرانی جهانی تبدیل شود 
و این بحران صرفــا بحرانی منطقه ای 

خواهد بود از این رو ریزش قیمت ها در 
بازارهای سنتی نظیر طال و نفت اتفاق 
افتاد و به نظر می رسد مشکلی از این بابت 

متوجه بازارهای جهانی نیست. 
وی به قرن نو گفــت: مدیریت بازار 
ارز در اختیار بانک مرکزی اســت و با 
توجه به محدود بــودن خرید و فروش، 
اتفاق چندانی در بازارهــا رخ نداد، در 
ضمن باید توجه داشت که بازار ارز نگاه 
خیره ای به مذاکرات وین نیز دارد و از دو 
سو تأثیر می پذیرد؛ اما افزایش قابل توجه 
نرخ طال سبب شد بهای طال و سکه در 

روز پنجشــنبه دســتخوش افزایشی 
قابل توجه شود.

او افزود: با تغییــر معادالت جنگ و 
تخفیف دامنه بحران از بحرانی جهانی 
به بحرانی منطقه ای و همچنین ریزش 
بهای اونس طال، دیروز در آغازین ساعات 
بازگشایی بازار، بهای انواع طال و سکه 
به صورتی دســته جمعی دستخوش 
کاهش شــد و قیمت هر قطعه ســکه 
تمام بهار آزادی به کف کانال 12 میلیون 
تومان برگشــت. درعین حال بهای هر 
قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم نیز 11 

میلیون و 820 هزار تومان گزارش شد.
تحریم ها سرمایه گذاران طال را 

نقره داغ کرد
بایدن بعد از ظهر پنجشنبه پس از 
تهاجم همه جانبه روسیه به اوکراین، 
تحریم های جدیدی را علیه روسیه وضع 
کرد. تحریم های جدید بیشتر بانک های 
روســیه، توانایی این کشور برای انجام 
تجارت با ارزهای دیگــر از جمله دالر، 
یورو، پوند و ین و شرکت های دولتی را 

هدف قرار داده است.
بایدن گفــت: تحریم ها چهار بانک 

دیگــر روس کــه در بخش نخســت 
تحریم های گنجانده نشــده بودند از 
جمله بانک VTB دومین بانک بزرگ 
روسیه را شــامل می شــوند. او درباره 
این تحریم های جدید اظهار کرد: آنها 
هزینه های شدیدی بر اقتصاد روسیه 
هم به صورت فوری و هم در گذر زمان 

تحمیل خواهند کرد.
وی با بیان اینکه با تحریم های قوی 
علیه روسیه موافقت کرده است، افزود: 
تحریم های ما علیه روسیه بر بانک های 
این کشــور که دارایی هــای مالی یک 
تریلیــون دالری دارنــد، تأثیر خواهد 

گذاشت.
رئیس جمهور آمریــکا گفت: با این 
تحریم توانایی روسیه در زمینه تجارت 
با دالر و ین را محدود می کنیم. از امروز 
تمامی دارایی های روســیه در ایاالت 

متحده مسدود می شود.
وی تصریح کرد: شرکت های گازی 
و نفتی نباید از بحران سوء استفاده کرده 
و قیمت ها را باال ببرند. در تالشیم منابع 

جهانی انرژی را تضمین کنیم.
خطر جنگ برای غذا 

این ها البته تنها تاثیرات جنگ روسیه 
علیه اوکراین نیست. تحلیلگران و تاجران 
هشدار می دهند که تشدید تنش  ها بین 
دو کشور بزرگ تامین کننده غذا یعنی 
روســیه و اوکراین، احتماال خریداران 
گندم، ذرت و روغن آفتابگردان را مجبور 
به جست وجو برای جایگزین کردن آنها 
می  کند. به گزارش رویترز، کارشناسان 
هشدار می دهند که این اختالل می تواند 

قیمت  های جهانی مــواد غذایی را که 
در حال حاضر به باالترین ســطح خود 
در چند سال اخیر رسیده است، باز هم 
افزایش دهد. گزارش ها حاکی اســت 
که این دو کشــور حدود 2۹ درصد از 
صادرات جهانی گنــدم، 1۹ درصد از 
ذرت جهــان و 80 درصــد از صادرات 
جهانی روغــن آفتابگــردان را به خود 

اختصاص داده  اند.
»امین سالم«، وزیر اقتصاد لبنان، 
خبر داد که ذخایر گندم این کشور فقط 
به اندازه مصرف یک مــاه گندم دارد و 
افزود که لبنان در پی امضای قرارداد برای 

خرید گندم است.
او گفت که لبنــان 60 درصد گندم 
مورد نیاز خود را از اوکراین وارد می کند 
و هم اکنون در حال مذاکره با کشورهای 
دیگر از جمله امریکا و هند و فرانسه در 
این باره است.همچنین بازرس اتحادیه 
واردکنندگان نهاده های دام و طیور  با 
بیان اینکه بعد از حمله روسیه به اوکراین 
با چالش افزایش قیمت و کندی ارسال 
محموله های نهاده های دامی و غالت 
مواجه خواهیم شــد، گفت: بسیاری از 
شرکت ها با ارســال ایمیل و فکس به 
ما عنوان کردند که در شــرایط فعلی 
نمی توانند بــه قراردادهای خود عمل 
کنند و ارسال محموله ها به بعد از شرایط 

جنگی موکول خواهد شد.
کسری لشکری، با اشــاره به نبود 
فصل برداشت ذرت در برزیل، تصریح 
کرد: ذرت مورد نیاز مــا در این فصل از 
کشورهای روســیه، اوکراین و رومانی 
تامین می شد و از آنجایی که دو کشور 
از سه کشــور تامین کننده وارد جنگ 
شــده اند آنها می توانند ادعا کنند که 
ما وارد جنگ شــده ایم و نمی توانیم به 
تعهدات اقتصادی خــود عمل کنیم 
از این رو بــدون تردید ما بــا چالش و 
کمبود نهاده ذرت در ماه آینده مواجه 

خواهیم شد.
بحران غذا در حالی رخ می دهد که 
پیش از این کرونا عامل رشد بهای مواد 
غذایی در جهان شده بود و حاال با اتفاق 
رخ داده بیم آن می رود تورم غذا در جهان 
بیش از پیش افزایــش یابد. این اتفاقی 
است که اقتصاد جهانی را که با تورمی 

باال روبروست تهدید می کند. 

بازارهای مالی ٧٢ ساعت پس از آغاز جنگ اوکراین به شرایط عادی بازگشتند 

پیش بینی وقوع بحران جدید  در بازار جهانی غذا

پیش از این کرونا عامل 
رشد بهای مواد غذایی 

در جهان شده بود و حاال 
با جنگ اوکراین بیم آن 

می رود تورم غذا در جهان 
بیش از پیش افزایش یابد. 

این اتفاقی است که اقتصاد 
جهانی را که با تورمی باال 
روبروست تهدید می کند

بایدن اعالم کرده است 
تحریم های اعالمی علیه 

روسیه هزینه های شدیدی 
به اقتصاد روسیه هم به 

صورت فوری و هم در گذر 
زمان تحمیل خواهند کرد

بررسی

سخنان ضد و نقیض اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای 
اسالمی در خصوص مهمترین بخش بودجه سال آینده سبب 
شده است موضوع ارز ترجیحی همچنان در کشمکش میان دولت 

و مجلس سرگردان باقی بماند.
به گزارش خبرگــزاری خبرآنالین، در حالــی که رییس 
کمیســیون تلفیق از تصویب تخصیص ارز ترجیحی یا همان 
ارز 4200 تومانی در ســال اینده خبر داده و تاکید کرده است 
در این حوز کمیســیون تلفیق کنار مردم باقی مانده است اما 
میرتاج الدینی تاکید دارد که برنامه حذف ارز ترجیحی به صورت 
تدریجی اجرایی خواهد شد و زمان اجرای در اختیار دولت قرار 
خواهد داشت. دولت سیزدهم با شعار از بین بردن رانت در صدد 

است تخصیص ارز 4200 تومانی را متوقف کرده و به جای یارانه 
ارزی نسبت به پرداخت یارانه مستقیم ریالی اقدام نماید. این در 
حالی است که برخی نمایندگان معتقدند تخصیص یارانه ریالی 
به چاپ پول بیشتر و افزایش نقدینگی و در نهایت رشد تورم منجر 
می شود، اتفاقی که از نظر مخالفان حذف ارز ترجیحی می تواند 
زمینه را برای رشد بیشتر تورمی که رد شرایط کنونی در محدوده 

44 درصد قرار دارد، مهیا کند .
کمیسیون تلفیق چه می گوید؟

 رفت و برگشت مداوم موضع حذف ارز ترجیحی در کمیسیون 
تلفیق مجلس در حالی افاق می افتد که در شرایط کنونی مجلس 
در صحن علنی در حال بررسی مفاد بودجه است و وقتی حاجی 
بابایی، رییس کمیســیون تلفیق در صحن علنی در مخالفت 
با حذف ارز ترجیحی سخن گفت و شــرایط را پس از این اقدام 
توصیف کرد با تذکر قالیباف مبنی بر اینکه حرف سیاسی نزنید 
روبرو شد . احسان ارکانی عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 
درباره ســرانجام بند الحاقی یک تبصره 1 الیحه بودجه سال 
آینده )ارز ترجیحی( که از صحن مجلس به کمیسیون تلفیق 
ارجاع شده اســت، به فارس گفت: کمیسیون در جلسه اخیر، 

مصوبه قبلی خود را مجددا تکرار کرد و رقم ۹ میلیارد دالر ارز 
ترجیحی برای تامین دارو، گندم و نهاده های دامی و کشاورزی 

را برای سال آینده در نظر گرفت.
وی تصریح کرد: این تصمیم در شرایطی گرفته شد که دولت 
در الیحه بودجه 1401 هیچ رقمی را برای ارز ترجیحی پیش بینی 
نکرده و هیچ برنامه مکتوب و مدونی هم در خصوص جبران آثار 
تورمی حذف ارز ترجیحی به کمیسیون ارائه نداده است، لذا چون 
اعضای کمیسیون حذف این ارز را به معنای فشار مضاعف بر مردم 
می دانند و تورم انتظاری 20 تا 2۵ درصدی نیز در نتیجه حذف ارز 
ترجیحی به وجود خواهد آمد، مصوبه قبلی را مجددا تکرار کردند.
در عین حال میرتاج الدینی، دیگر عضو کمیســیون تلفیق 
می گوید: پیش بینی بنده این اســت که به ســمت حذف ارز 
ترجیحی و یارانه مستقیم خواهیم رفت اما اینکه این حذف از چه 

زمانی رخ دهد، در اختیار دولت است.
 میرتــاج الدینی رئیس کمیتــه هدفمنــدی یارانه های 
کمیسیون تلفیق بودجه ســال 1401 در برنامه دست خط در 
خصوص وضعیت ارز 4200 تومانی گفت: دولــت این ارز را در 

الیحه حذف کرده و در مقابل آن یارانه را در نظر گرفته است.

وی با اشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی به معنای حذف 
یارانه نیست، گفت: ارز ترجیحی یک یارانه پنهان است و به 
کاالهای اساســی، دارو و گندم پرداخت می شود. دولت در 
مورد دارو و گندم گفته اســت که یارانه را به صورت ریالی اما 
برای تمام مردم حفظ خواهد کرد. یارانه کاالهای اساسی و 
نهاده های دامی نیز دیگر به واردکننده تعلق نمی گیرد و در 
مقابل آن یارانه به حلقه آخر که همان مردم هســتند تعلق 

خواهد گرفت.

اظهارات ضد و نقیض درباره حذف ارز ترجیحی

ارز  ۴٢۰۰تومانی 
روی هوا ماند

ایمان ربیعی

خبر اقتصادی

واردات گازوئیل از سر گرفته شد
مهر- همانطور 
که پیش بینی می شد 
بــه دلیــل افزایش 
گازوئیــل و ناترازی 
تولیــد و مصــرف، 

واردات این فراورده نفتی از سر گرفته شده است.
یک منبع آگاه گفت: گازوئیل وارداتی از مبادی 

شمالی و حاشیه دریای خزر وارد شده است.
طبق پیش بینی ها بــه زودی مصرف بنزین در 
داخل کشــور از مجموع تولید پاالیشگاه ها پیشی 
خواهد گرفت و ایران در آســتانه خــروج از جمع 
صادرکنندگان بنزین و بازگشــت به عصر واردات 
بنزین اســت. طبق گزارش شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی نخستین موعد سربه سر 
شدن تولید و مصرف بنزین در عید سال 1401 به 

وقوع خواهد پیوست.
    

۳۳ میلیون تومان؛ متوسط قیمت 
یک متر مربع مسکن در تهران 

گزارش تحوالت 
بازار مســکن شهر 
تهران در بهمن امسال 
نشان می دهد متوسط 
قیمت خرید و فروش 
یک متر مربع زیربنای 

واحد مسکونی معامله شــده از طریق بنگاه های 
معامالت ملکی تهران 330.6 میلیــون ریال بود 

که نسبت به ماه قبل، افزایش 0.4 درصدی داشت.
بانک مرکزی در گزارشــی اعالم کــرد: تعداد 
آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران 
در بهمن ماه سال 1400، به 8.۵ هزار واحد مسکونی 
رسید که نســبت به ماه قبل 13.1 درصد کاهش و 
نسبت به ماه مشابه سال قبل 117.8 درصد افزایش 

نشان می دهد.
در بهمن امسال متوسط قیمت خرید و فروش 
یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از 
طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران 330.6 
میلیون ریال بود که حاکــی از افزایش اندک 0.4 

درصدی نسبت به ماه قبل است. 
همچنین این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل 
معادل 16.4 درصد افزایش داشته که در مقایسه با 
رشد نقطه به نقطه بهمن ماه سال 13۹۹ )معادل 
۹7.2 درصد( به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن 

آهنگ رشد قیمت مسکن در سال جاری است.
    

 تجارت خارجی ایران
 به ۹۰ میلیارد دالر رسید

گمرک- معاون 
امور گمرکی گمرک 
ایــران گفت: تجارت 
خارجی ایران در 11 
ماهه سال جاری به ۹0 
میلیارد دالر رسید که 

در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 38 درصد رشد 
را نشان می دهد.

فرود عســگری با اعالم این خبــر گفت: وزن 
کاالهای مبادله شده بین ایران و کشورهای خریدار 
در این مدت 14۹ میلیــون و 400 هزار تن بود که 
نسبت به 11 ماهه سال گذشته 12 درصد افزایش 
داشت.وی ادامه داد: از این میزان 112 میلیون و 6۵8 
هزار تن کاال به ارزش 43 میلیارد و ۵17 میلیون دالر 
سهم کاالهای صادراتی بود که رشد 10 درصدی در 

وزن و 40 درصدی در ارزش آنها را شاهد هستیم.
معاون امور گمرکی گمــرک ایران درخصوص 
آمار واردات کاال در 11 ماهه سال 1400 نیز، اظهار 
داشت: در این مدت 36 میلیون و 777 هزار تن کاال 
به ارزش 46 میلیارد و ۵77 میلیون دالر از کشورهای 
مختلف وارد ایران شد که در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته 1۹درصد در وزن و 36 درصد در ارزش 

رشد داشته است.
    

 لغو فاصله گذاری اجتماعی
 در پروازهای داخلی  

ایلنا- سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، 
از لغو فاصله گذاری اجتماعی در پروازهای داخلی  

خبر داد.
میراکبر رضوی با بیان اینکه مهلت استفاده از 
ظرفیت 60 درصدی در خطــوط هوایی داخلی به 
پایان رسیده است، گفت: هم اکنون ناوگان هوایی با 

ظرفیت کامل اقدام به مسافرگیری می کنند.
به گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، 
ابالغیه جدیــدی مبنی بــر تمدیــد مهلت این 

دستورالعمل اعالم نشده است.
بر اساس این گزارش، با شیوع اُمیکرون، ستاد 
ملی مقابله با کرونا ابالغیه  دو هفته ای مبنی بر رعایت 
فاصله گذاری 60  درصدی در پروازها به ســازمان 

هواپیمایی کشوری ابالغ کرد.

متاســفانه با وجود آنکه صنایع داخلی در 
بخش نوشــت افزار به خوبی می تواند نیازهای 
داخل را تامین کنند امــا این صنعت نیز مانند 

برخی صنایع دیگر درگیر معضل قاچاق است.
 به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از مهمترین 
محصوالتی که در داخل تولید می شود و تقریبا 
مورد نیاز همه اقشــار جامعه می باشــد، انواع 
نوشت افزار است. خوشبختانه امروز با توسعه 
صنعت نوشــت افزار انواع نوشــت افزار اعم از 
خودکار، مداد، ماژیــک، دفتر، پاک کن، الک 
غلط گیر و ... در داخل کشــور تولید می شــود 
و تاکنون 212 واحد تولیــدی فعالیت خود را 
در این حوزه فعال بــوده و حدود 7000 نفر در 
این صنعت مشغول به کار هســتند و تا پیش 
از همه گیری بیماری کرونــا و تعطیلی مراکز 
آموزشی، گردش مالی ســالیانه این صنعت، 
رقمی حدود 12 هزار میلیارد تومان بوده است و 
امروز انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان 
نوشت افزار کشور به یکی از مهمترین انجمن ها 

در حوزه صنعت تبدیل شده است.
متاســفانه با وجود آنکه صنایع داخلی در 

بخش نوشــت افزار به خوبی می تواند نیازهای 
داخل را تامین کنند امــا این صنعت نیز مانند 
برخی صنایع دیگر درگیر معضل قاچاق است و 
به رغم ممنوع بودن ورود برخی اقالم نوشت افزار 
به کشور، شاهد قاچاق انواع نوشت افزار از مبادی 
مختلف به داخل هســتیم و متاسفانه نه تنها 
کسی با ورود این کاالی قاچاق برخورد نمی کند 
بلکه این کاالها به راحتی در داخل فروشگاه ها 

نیز تبلیغ می شوند.
اهمیت نوشت افزار به اندازه ای است که اخیراً 
مقام معظم رهبری در پیامی بر حضور جوانان 
در این صنعت و لزوم حمایت از آنان تاکید کردند 
و خواستار تولید نوشــت افزار باکیفیت شدند 
اما متاسفانه شاهدیم که این روزها تعدادی از 
واحدهای تولیدی، از حمایت های مقام معظم 
رهبری )دام عزه( از این صنعت به نفع خود سوء 
استفاده کرده و نوشت افزارهای بی کیفیتی را 
تولید می کنند که به بازار لطمه وارد می کند و نه 

تنها هیچ استانداردی را رعایت نمی کنند بلکه 
هیچ مجوزی نیز کسب نکردند و هیچ نظارتی 

نیز بر آنها نمی شود.
همچنیــن برخــی تولیدکننــدگان بــا 
سوء استفاده از استفاده برخی مقامات از برخی 
نوشــت افزارها به دروغ مدعی می شــوند که 

محصولشــان مورد تایید باالترین مقام های 
کشــور اســت و از این طریق برای خود اعتبار 

دروغین ایجاد می کنند.
مشــکل دیگــر صنعــت نوشــت افزار، 
فضاســازی های مســموم درباره پایین بودن 
کیفیت این صنعت و همچنیــن عدم توانایی 
تولید داخل است در حالی که همانگونه که ذکر 
شد نه تنها کاالهای تولید شده داخل از طریق 
صنوف عضو انجمن تولیدکنندگان نوشت افزار 
باالتریــن کیفیــت را دارد و حتــی هم تراز با 
کشورهای اروپایی است بلکه قابلیت صادرات 

به کشورهای دیگر را نیز دارد. 
گران شدن مواد پتروشیمی نیز یکی دیگر 
از مشکالت اصلی تولیدکنندگان نوشت افزار 
در کشور است؛ به شکلی که امروز شرکت های 
چینی ارزانتر از تولیدکننــدگان داخلی مواد 

پتروشیمی را می خرند.
نکته مهم دیگر در مورد نوشــت افزار این 

اســت که مصرف کنندگان اصلی نوشت افزار، 
دانش آموزان در رشته های مختلف تحصیلی 
و دانشجویان هستند و از همین رو می توان از 
نوشت افزار برای انتقال مفاهیم ایرانی- اسالمی 
و گسترش فرهنگ اســتفاده کرد و امروز همه 
تولیدکنندگان داخل ایــن ظرفیت را دارند تا 
نوشت افزارهایی با شعائر دینی، ایرانی و اسالمی 

تولید کنند.
در یک جمع بندی کلی می توان به صورت 
اجمالی عمده ترین مشکالت تولیدکنندگان 
نوشت افزار در داخل را در ســرفصل های زیر 
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