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صنایع شیرینی و شکالت در 
اولویت قیمت گذاری نیستند

توسعه ایرانی - رئیس سازمان حمایت گفت: 
صنایع شیرینی و شکالت مشمول اولویت قیمت 
گذاری نیستند اما ضوابط قیمت گذاری باید رعایت 
شود. عباس تابش در نشست هم اندیشی اعضای 
صنف بیسکوئیت، شیرینی و شکالت تاکید کرد: 
صنایع شیرینی و شکالت مشمول اولویت قیمت 
گذاری نیســتند و این محصوالت در فضای کاماًل 
رقابتی تولید و عرضه می شــوند. رئیس سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: 
فعاالن این صنعت همــواره در بخش صادرات نیز 
از صنایع غذایی پیشــرو بوده اند و مطابق مصوبات 
موجود، ایــن اقالم تولیــدی مشــمول اولویت 
قیمت گذاری نیســت. وی افزود: واحدها و انجمن 
صنفی بیسکوئیت، شــیرینی و شکالت مربوطه 
می بایست کماکان با رعایت ضوابط قیمت گذاری 
هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها نسبت به صیانت از 
حقوق مصرف کنندگان اهتمام الزم را داشته باشند.

    
نرخ تورم ساالنه اجاره  مسکن به 

۲۴ درصد رسید
توسعه ایرانی-  
مرکز آمــار اعالم کرد 
که نرخ تورم اجاره بها 
در ۱۲ مــاه منتهی به 
تابســتان ۹۹ به ۲۴.۳ 
درصد رسید. مرکز آمار، شاخص قیمت اجاره بها را 
به عنوان یکی از بخش های مهم در برآورد شاخص 
قیمت مصرف کننده، در تابستان ۹۹ اعالم کرد. این 
بخش شامل زیر بخش های »اجاره بهای واحدهای 
مســکونی« و »خدمات نگهــداری و تعمیر واحد 
مســکونی« )تعمیرات جزئی واحد مسکونی: لوله 
کشــی، گچ کاری، برق کاری، نصب ایــزوگام و...( 
اســت. در تابستان امسال شــاخص قیمت اجاره 
بهای واحدهای مســکونی در مناطق شهری، به 
عدد ۱۹۵.۸ واحد رســید که نسبت به فصل قبل 
۱۱.۸ درصد افزایش داشــته اســت. در این فصل 
بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط به استان همدان با 
۱٦.۲ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان 
سیستان و بلوچستان با ۳.۱ درصد افزایش بود.نرخ 
تورم اجاره بها در تابســتان امسال نسبت به فصل 
مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه(، ۲۸.۹ درصد 
است. بیشــترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به 
اســتان همدان با ۳۷ درصد افزایش و کمترین آن 
مربوط به اســتان آذربایجان غربی بــا ۸.٦ درصد 
افزایش است. به عبارتی خانوارهای استان همدان 
به طور متوســط ۸.۱ درصد بیشتر از میانگین کل 
کشور و خانوارهای اســتان آذربایجان غربی ۳.۲٠ 
درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره 

بها هزینه کرده اند.
    

قیمت فوالد  دستوری  شد
تسنیم- کارشناســان بازار سرمایه، سیاست 
وزارت صمت مبنی بر کاهش دستوری قیمت فوالد 
را عامل اصلی افت قیمت سهام شرکت های فوالدی 
می دانند. کارشناسان بازار سرمایه، سیاست وزارت 
صمت مبنی بر کاهش دســتوری قیمت فوالد را 
عامل اصلی افت قیمت سهام شرکت های فوالدی 
دانسته و معتقدند چنین تصمیماتی بدون رضایت 
سهامداران این شرکت ها اشتباه بزرگی است که 

عواقب سویی را در پی خواهد داشت. 
    

سفر در کدام مسیرهای هوایی 
گران تر می شود؟

ایرنــا-  انجمن 
شرکت های هواپیمایی 
ایران در نرخ نامه جدید 
که بر اســاس دالر ۲۷ 
هزارتومانــی تعیین 
شده اســت، حداکثر 
قیمت بلیت هواپیما را در بیش از ٦٠ مسیر به بیش از 
یک میلیون تومان افزایش داد. آخرین نرخ نامه بلیت 
پروازهای داخلی به شهریور ۹۸ مربوط می شود که 
قیمت ها با نرخ ارز ۱۱ هزار تومانی محاســبه شد و 
نرخ پروازهای داخلی از کف قیمتی ۲٠٠ هزار تومان 
شــروع و در گران ترین مسیرها به زیر یک میلیون 
تومان به فروش می رفت، این نرخنامه که مصوب 
شهریور سال گذشته بود تا همین چند هفته پیش 
اجرا می شد تا اینکه شیوع ویروس کرونا و بهانه پرواز 
ایرالین ها با ظرفیت ٦٠ درصدی، منجر به تصمیم 
جدید انجمن شرکت های هواپیمایی برای افزایش 

قیمت ها شد. 
بر اساس نرخ های جدید که قیمت آن از  ۴۹۱هزار 
تومان شروع و سقف قیمت ها دو میلیون و ٦٠٠ هزار 
تومان است، مسافران مسیر تبریز به بندرعباس باید 
برای سفر هوایی در این مسیر تا سقف ۲میلیون و 

٦٠٠ هزار تومان هزینه کنند.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

دالر در صرافی ملی دیروز باالترین 
نرخ رســمی را به ثبت رســاند و به مرز 
۳٠ هزار تومان نزدیک شــد. این اتفاق 
در شرایطی رخ داد که قیمت اسکناس 
امریکایی در صرافی بانک مرکزی چند 
بار جابه جا شد تا درنهایت به رقم ۲۹ هزار 
و ۹۵٠ تومان رضایت داد. در بازار  آزاد هم 
نرخ معامالت فراتر از ۳٠ هزار تومان بود. 
بازار ارز تهــران در حالی این هفته 
را توفانی شــروع کرد که هفته گذشته 
روند معامالت را با ریزش بها شروع کرده 
و بســیاری را به تداوم ریزش ها در بازار 
امیدوار کرده بود؛ اما ایــن فرآیند دوام 
چندانی نداشت و عصر پنجشنبه هفته 
گذشته امریکا اعالم کرد که دسترسی 
ایران را به شــبکه مالی جهــان به طور 

کامل قطع 
می کند. فعاالن بازار ارز می گویند که 

بازار از همان ابتدای اعالم خبر واکنش 
منفی داشت و با شروع رسمی معامالت 
در بازار هفته جاری اسکناس امریکایی 
دوباره از سطح مقاومتی ۳٠ هزار تومان 

عبور کرد. 
تبعات تحریم تازه امریکا چیست؟

امریکا بار دیگر تحریم های جدیدی 
علیه ایران وضع کرد. بر اســاس تحریم 
جدید دسترســی ۱۸ بانک و موسسه 
مالی و اعتباری به طور کامل از شــبکه 
مالی جهان قطع می شــود. واشنگتن 
پســت گزارش داده اســت که تحریم 
جدید توسط برخی نمایندگان کنگره 
امریکا و بنیاد دفاع از دموکراسی تدوین 
شده است. بنیادی که به زعم این منابع 
از البــی  قدرتمند اســراییل برخوردار 
است. بلومبرگ هم نوشته است که این 
طرح نه تنها امــکان دور زدن تحریم را 
برای ایران دشــوار می کند که حتی در 
صــورت مذاکره احتمالی ایــران و جو 

بایدن در آینده، بازگشت ایران به شبکه 
مالی جهان و دسترســی به سوییفت را 

سخت تر و زمان بر خواهد کرد.
بر اســاس اطالعاتی که این منابع 
منتشــر کرده انــد مخالفــان تحریم 
جدید نگران دسترســی ایران به اقالم 
بشردوســتانه مانند غذا و دارو هستند، 
اما دولت ترامپ اعالم کــرده که فقط 
دسترسی یک بانک را به سوییفت حفظ 

می کند تا غذا و دارو به ایران ارسال شود.
 بازار ارز در بیم و امید 

ترامپ و بایدن
حاال این خبر بار دیگر بازار ارز ایران را 
به تنش انداخته است. بهای دالر صرافی 
ملی که هفته گذشته تا کانال ۲٦ هزار 
تومان هم عقب نشــینی کرده بود حاال 
دوباره تا مرز ۳٠ هزار تومان پیشــروی 
کرده و باالترین نــرخ دالر صرافی ملی 
را به ثبت رسانده اســت. این اتفاق در 
شــرایطی رخ می دهد که پیش بینی 

برخــی بانک های جهان حاکــی از آن 
است که در صورت پیروزی جو بایدن، 
نامزد دموکرات ریاست جمهوری امریکا 
فروش نفت ایــران حتی تا ۲.۵ میلیون 
بشکه در روز برسد. حاال بازار ایران گرفتار 
این اخبار متناقض شده است و درست 
در همین بیم و امید بازار ارز، دولت اعالم 
کرده است که ۹ میلیارد دالر ارز ۴۲٠٠ 
تومانــی بین واردکننــدگان کاالهای 
اساسی توزیع می کند. این ریخت و پاش 
ارزی در شرایطی است که نه فقط مرکز 
پژوهش های مجلس گزارش داد که ارز 
۴۲٠٠ هیچ تاثیــری در کاهش قیمت 
کاالهای اساسی برای مصرف کنندگان 
نداشته و رانت ســنگینی ایجاد کرده 
است که حتی اعضای کابینه و از جمله 
محمدباقــر نوبخت هم به این مســاله 
معترف بوده اند. حاال پرسش این است 
که در این وضعیت قیمت دالر قرار است 

تا کجا خبرسازی کند؟ 

دالر تا کجا پیشروی می کند؟
میثم رادپور، کارشــناس بازارهای 
مالی درباره جهــش دوباره قیمت دالر 
به تجارت نیوز گفته اســت: اعالم خبر 
تحریم جدید ایران بازار را به هم ریخت 
و این کــه در عمل با ایــن تحریم چه 
محدودیت هایی قرار است اعمال شود 
جای ســوال دارد؛ اما این که در پی این 
خبر انتظاری ایجاد شــده و این انتظار 
اثرش در قیمت ها منعکس می شــود، 

ماجرای دیگری است.
به گفته او این که آمریکا بخواهد با این 
تحریم ها کار را حتی برای صرافی های 
ایران، که درحال حاضــر تنها مجرای 
نقل و انتقاالت کشور هستند، نیز سخت 
کند مشکل را برای ما پیچیده تر می کند. 
البته به نظر می رســد تشــخیص این 
صرافی ها، برای آمریکا کار سختی باشد 
اما با توجه به فناوری هــای تازه در این 
زمینه، دور از انتظار هم نیســت. ضمن 
اینکه جرایم سنگین دور زدن تحریم ها، 
افراد و نهادهای خارجی را از مبادله مالی 
با ایران می ترساند و همین مساله موجب 
شده است که در حال حاضر هزینه نقل 
و انتقال پول برای ایرانی ها به شــدت 
باال برود. بهالدین هاشمی، کارشناس 
بانکی هم به »توسعه ایرانی« می گوید 
که با تحریم جدید معــدود بانک های 
خصوصی که معامالتی به روبل و یوآن 
داشتند، دیگر قادر نیستند این معامالت 
را انجام دهند. به عالوه اینکه نپیوستن 
ایران به اف.ای.تی.اف هم موجب شده 
که کشورهایی که با ایران پیمان پولی دو 
جانبه و چند جانبه دارند، نتوانند با ایران 
معامله کنند و وضعیت مبادالت پولی 

بسیار دشوار شده است. 
او درباره اینکــه انتخاب جو بایدن و 
مذاکره با امریکا چقدر می تواند در قیمت 
ارز تاثیرگذار باشد، اعتقاد دارد که این 
اتفاق تا حدی تاثیرگذار است اما مذاکره 
نمی تواند به سرعت روی شاخص های 
اقتصادی کشور تاثیر بگذارد و وضعیت 
را به حالت عــادی درآورد. ضمن اینکه 
اتصال شــبکه بانکی ایران به سوییفت 

بسیار زمان بر خواهد بود. 
پیمان مولوی، اقتصــاددان هم در 
گفت و گویی که با اقتصاد ۲۴ داشــته، 
تاکید کرده اســت که تنگنای ایران از 

نظر ذخایر ارزی علــت جهش قیمت 
دالر است. 

او اعتقاد ندارد که دالر حباب قیمت 
دارد و در این بــاره توضیح می دهد که 
ســال ها قیمت دالر به پشتوانه فروش 
نفت ثابت نگه داشــته شــده بود و نرخ 
دالر متناسب با تورم باال نرفت و حاال با 
سقوط چشمگیر ارزش ریال این اتفاق 

افتاده است.
مولوی تاکیــد دارد که ایــران در 
سال های گذشته با فروش نفت و پرداخت 
یارانه به دالر مانع از سقوط ارزش ریال 
شــده بود و حاال تنها بــا افزایش تولید 
ناخالص داخلی می تواند ارزش ریال را 

در برابر دالر تقویت کند. 
اتفاقی که به بــاور او در کوتاه مدت 
امکان پذیر نیست.  با این تحلیل ها شاید 
بتوان گفت که مذاکــرات احتمالی در 
آینده و افزایش فروش نفت شــاید در 
نهایت بتواند فقط به ثبات قیمت ها کمک 
کند و بدون افزایش تولید ناخالص داخلی 
به راحتی نمی توان ارزش از دست رفته 
ریال در برابر دالر را جبران کرد. ضمن 
اینکه با ریخت و پاش ارزی دولت با دالر 
۴۲٠٠ تومانی مشــخص نیست که در 
صورت پیروزی مجدد ترامپ در انتخابات 
آینده امریکا، وضعیت ذخایر ارزی کشور 
به چه شرایطی می رسد و قیمت دالر را تا 

کجا باال می برد؟

انتخابات آمریکا چه تاثیری بر آینده ارز در ایران دارد؟

رکورد نرخ رسمی دالر شکست
بهالدین هاشمی، 

کارشناس بانکی در 
گفت وگو با »توسعه 

ایرانی«: با تحریم جدید 
معدود بانک های خصوصی 
که معامالتی به روبل و یوآن 
داشتند، دیگر قادر نیستند 
این معامالت را انجام دهند. 

به عالوه اینکه نپیوستن 
ایران به اف.ای.تی.اف هم 

موجب شده که کشورهایی 
که با ایران پیمان پولی دو 
جانبه و چند جانبه دارند، 

نتوانند با ایران معامله کنند 
و وضعیت مبادالت پولی 
بسیار دشوار شده است

یک استاد دانشگاه با اشاره به دالیل ریزش بورس در ماه های 
گذشته گفت: برخی به دنبال متهم کردن دیگران هستند تا 

مسوولیت خود در اصالح بازار را به گردن دیگران بیاندازند.
آلبرت بغزیان، در خصوص دالیل ریزش بازار سرمایه طی ماه 
های گذشته اظهار داشت: در منطق غیر اقتصادی پیشگیری 
بهتر از درمان است. اما در ایران بورسی که داشت راه خود را می 
رفت و در حال باز کردن جای خود میان مردم بود و وارد سبد 
پورتفو یا دارایی افراد شده بود را طوری جلوه دادند که بسیاری 

از پول های وارد شده به بورس از آن خارج شد.
بغریان با بیان اینکه ورود پول هــای جدید به بورس می 
توانست نتایج اقتصادی خوبی برای کشور، خود سهامداران و 
البته شرکت های بورسی و دولت داشته باشد، ادامه داد: عده ای 

کمین کرده بودند تا از این اتفاق سوء استفاده کنند و یک ریزش 
غیر طبیعی در بازار ایجاد کنند.

این استاد دانشگاه با اشاره به برخی اصطالحات باب شده 
مانند ریزش و یا اصالح شــاخص  کل و بازار که در این دو ماه 
گذشته بر سر زبان ها افتاده است، تاکید کرد: عده ای از تازه وارد 

بودن اغلب سهامداران سوء استفاده کردند.
وی تصریح کرد: قیمت خودرو، مسکن، طال و ارز در این مدت 
باال رفته است؛ اما چرا عده ای می گفتند بورس نباید بیشتر از این 
باال برود؟ چطور کارخانه ای که با دالر ۷٠٠٠  تومانی ساخته 
شده است، نباید زمانی که دالر باالی ۲۵ هزار تومان شده است، 

قیمت سهامش افزایش پیدا کند؟
بغریان با اشاره به نحوه رفتار این افراد سودجو اضافه کرد: 

زمانی که یک فرصت کوچک برای این افراد سودجو اتفاق افتاد، 
آنها به اسم اصالح طبیعی بازار این ریزش را عمیق تر کردند تا 
بتوانند سوء استفاده خود را انجام داده و از این راه به سود هنگفت 

دست پیدا کنند.
این کارشناس اقتصادی به فارس گفت: این  افراد منتظر 
یک فرصت بودند تا بازار را به هم بریزند. گشــایش اقتصادی 
دولت، اختالف وزرا در بحث صندوق دارا دوم یا پاالیش یکم، 
تصمیمات غلط سازمان بورس دست به دست هم دادند تا این 
اصالح در زمان نامناســب و زمانی که افراد زیاد جدیدی وارد 
بورس شــده بودند رخ دهد و یک رکود عمیق در بازار سرمایه 

اتفاق افتاد که همه بازارها را متاثر کرد.
وی با بیان اینکه افراد سودجو به بهانه این که افراد تازه وارد 

باعث ایجاد صف های فروش هستند و با استفاده از توان خود در 
فضای مجازی باعث شدند سهامدار بیشتری برای جلوگیری از 

ضرر بیشتر هر روز در صف فروش قرار بگیرند.
بغزیان در پایان گفت: جالب است این افراد زمانی که تازه 
واردها در صف خرید قرار می گرفتند، به آنها بی سواد و بی تجربه 
نمی گفتند و زمانی که در صف فــروش قرار می گیرند، متهم 

ردیف اول ایجاد ریزش در بازار بودند.

یک استاد دانشگاه:

 عده ای برای سوء استفاده از سهامداران تازه وارد کمین کرده بودند

خبر

رئیس شــورای تأمیــن دام کشــور گفت: 
دامداران به دلیل گرانــی نهاده تولید را رها کرد 
می کنند که زنگ هشداری برای کاهش تولید 

و بحران گوشت در آینده است.
در چند ماه گذشــته فشــار گرانی و کمبود 
نهاده بر دامداران و مرغداران به شــدت افزایش 
یافته و شــرایط تولید را برای آنها سخت کرده 
است، قیمت خوراک دام وطیور در بازار سیاه به 
۵ برابر نرخ دولتی رسیده و بسیاری از دامداران 
ترجیح می دهند که تولید خود را رها کرده و به 

کار دیگری بپردازند.
منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام کشور 
در گفت وگو با فارس گفت: »خیلی از دامداران 
به دلیل هزینه باال، تولیــد خود را رها کرده اند  و 
امسال بسیاری از دامداری ها پروار بندی جدید 

ندارند.«
پروار بندی یعنی تولیــد دام جدید و زمانی 

دامداران انجام می دهند که بدانند سودی برای 
آنها دارد و اگر تولید برای آنهاسودی نداشته باشد 
طبیعی است که آنها این کار را انجام نخواهند داد 
دامداری یک بنگاه اقتصادی است که سود و زیان 
خود را بررســی می کند و در یک کار اقتصادی 

نباید کار ضررده را ادامه داد.
گزارش ها از منطقه ورامین در استان تهران 
حاکی است که دامداران این منطقه پس از گرانی 
سرســام آور خوراک دام که هزینه تولید آنها را 
افزایش داده  دامداری های خود را فروخته و به 
معامالت ملک و امالک پرداخته اند که برایشان 

سود بیشتری دارد.
یک دامدار ورامینی به خبرنگار فارس گفت: 
»تولید برای دامداران صرفه ای ندارد سویا را به 
۵برابر و ذرت را به ۲ برابر قیمت دولتی باید بخرند 

بقیه هزینه های تولید هم باالتر است.«
حدود ۷٠ درصد هزینه های تولید وابســته 

به قیمت نهاده اســت، ایران واردکننده عمده 
خوراک دام است و بیش از ۷٠ درصد نیاز داخلی 

را وارد می کند.
پوریان در پاسخ به اینکه آیا نبودن پرواربندی 
جدید باعث کاهــش تولید گوشــت در آینده 

می شود؟ گفت: طبیعی اســت که اگر دامداران 
تولید گوشت را رها کنند به بحران گوشت که در 

سال های ۹۵ و ۹٦ ایجاد شد، می رسیم. 
وی تاکید کرد:تولید یک کیلوگرم دام زنده 
پیش از گرانی نهاده ها  کیلویی ۳٦ هزار تومان بود 

و اکنون به کیلویی ۴۳ هزار تومان رسیده است و 
هیچ سودی برای تولید کننده ندارد.

به گفته پوریان شرکت پشــتیبانی امور دام 
کشور هر کیلو گوشت را به قیمت ۷۲۵٠ تومان 
از دامداران خریدتضمینی می کرد که اکنون به 
قیمت ۸۵ هزار تو مان هــم خریداری کند هیچ 

سودی برای تولید کننده ندارد.
این مسئول به مشــکالت تامین نهاده هم 
اشــاره کرد و گفت: بخش زیادی از نهاده از بازار 
آزاد به قیمــت های گرانتری تهیه می شــود و 
ســامانه بازارگاه که قرار بود نهاده دولتی مورد 
نیاز دامداران در آنجا به نــرخ دولتی در اختیار 
دامداران گذاشته شود ضعف های زیادی دارد 

که خوا سته دامداران تامین نمی شود.
بازارگاه ســامانه ای اســت که قرار بود  تمام 
نهاده های وارداتی در آنجا ثبت شــود و به نرخ 

دولتی در اختیار تولید  کنندگان قرار گیرد.

رئیس شورای تأمین دام کشور:

دامداران به دلیل گرانی نهاده، دام های خود را فروخته و در مسکن سرمایه گذاری می کنند


