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خبر اقتصادی

شکر دیگر نرخ مصوب ندارد

ایسنا-معاونبازرسی
سازمان حمایت مصرف
کنندگانوتولیدکنندگان
با تاکید بر اینکه افزایش
قیمت نان قبــل از اعالم
نرخجدیدغیرقانونیاست،علتافزایشقیمتشکر
را رو به اتمام بودن ذخایر شکر وارد شده با ارز دولتی
عنوانکردوگفت:باتوجهبهاینکهشکردرحالحاضر
با ارز نیمایی وارد میشود دیگر مشمول نرخ گذاری
تثبیتی نیست .ســید جواد احمدی گفت :قیمت
مصوب ۸۷۰۰تومانبرایشکرواردشدهباارزدولتی
بود ،اما با توجه به تغییر گروه کاالیی شــکر در سال
گذشته از گروه یک به دو و قطع تخصیص ارز دولتی
به این کاال ،ذخایر شکر وارد شده با ارز ۴۲۰۰تومانی
کاهش یافته و رو به اتمام است و شکر وارد شده با ارز
نیمایینیزمشمولقیمتگذاریتثبیتینیست.

کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با «توسعه ایرانی»:

اتفاقات اخیر بورسمشکوک است

بسته اینترنت رایگان یک ماهه
برای همه مردم ایران

وزیــر ارتباطــات و
فناوری اطالعات نوشت:
به منظور ترویج تبلیغات
انتخاباتدرفضایمجازی
بجای تجمعات خیابانی
و میدانی ،بســته های اینترنت یکماهه «رایگان»
به همه مردم ایران عرضه خواهد شد .محمدجواد
آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات در توئیتی نوشت :با
تجویز و تصویب ستاد ملی کرونا و با همکاری دکتر
نوبخت،بهمنظورترویجتبلیغاتانتخاباتدرفضای
مجازی بجای تجمعات خیابانی و میدانی ،بســته
های اینترنت یکماهه «رایگان» به همه مردم ایران
عرضهخواهدشد.

افزایش قیمت نان بهکجا رسید؟

توسعهایرانی-دبیر
ستاد تنظیم بازار گفت:
فعال هیچ تصمیمی برای
افزایش قیمت نان گرفته
نشــده ،از این رو افزایش
قیمت تخلف اســت .عباس قبادی دبیر کارگروه
تنظیم بازار کشور در مورد برخی شایعات مبنی بر
الهیچتصمیمی
افزایشقیمتنان،اظهارداشت:فع ً
درباره قیمت نان اتخاذ نشــده اســت .وی افزود:
بنابراین هر گونه افزایش قیمت نان قبل از تأیید و
اعالمرسمیمراجعذیربطتخلفمحسوبمیشود.

رشد ۵۳درصدیتجارتایرانباترکیه

توســعه ایرانی -طی فصل نخست ۲۰۲۱
تجارت کاالیی ایران با ترکیه نسبت به مدت مشابه
ســال قبل ۵۳درصد رشد یافته اســت .بر اساس
آمارهای رسمی کشــور ترکیه ،مبادالت تجاری
ایرانبااینکشوردرفصلنخست ۲۰۲۱حدود۹۸۶
میلیون دالر بوده است .این میزان تجارت کاالیی
ایران با ترکیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته،
حدود  ۵۳درصــد افزایش داشــته و حدود ۵۰۵
میلیوندالرازآنمربوطبهصادراتایرانبهترکیهو
حدود ۴۸۱میلیوندالرآنمربوطبهوارداتایراناز
این کشور بوده است .این در حالی است که در فصل
نخست ،۲۰۲۰عمده تجارت ایران با ترکیه مربوط
بهوارداتایرانازاینکشوربودهاست.

هشدارفیچنسبتبهتبعاتعرضه
ارزهای مجازیتوسط بانکهای مرکزی

راشاتودی -موسسه
بینالمللیرتبهبندیفیچ
اعالم کرد که گســترش
روندعرضهارزهایمجازی
توسط بانکهای مرکزی
کشورهافرصتهاوتهدیدهاییراایجادخواهدکرد.
کارشناساناینموسسهاعالمکردندکهبازشدنفضا
برایعرضهارزهایدیچیتالازسویبانکهایمرکزی
در صورتی که مخاطرات آن مدیریت نشود ،میتواند
به اختالل در نظامهای مالی بینالمللی منجر شود.
مشکالت مربوط به امنیت سایبری و تهدیدات آن از
جمله مخاطراتی هستند که به اختالل در نظامهای
مالی منجر میشوند؛ چراکه به گسترش اتصالهای
ک بین بانکهای مرکزی و اقتصادها منجر
الکترونی 
خواهد شد .البته این موسســه گفته عرضه ارزهای
مجازی برای بانکهای مرکزی مزایایی را هم در پی
خواهدداشتکهازجملهآنهاافزایشمعامالتبدون
اسکناس و آوردن پولهای ســرگردان به اقتصادها
هستند .برخی بانکهای مرکزی کشورهای جهان
اعالم کردند که در حال توسعه بستر عرضه ارزهای
دیجیتالخودهســتندوبهعنوانمثالچیناعالم
کردهکهقراراستاستفادهازیوآندیجیتالبهصورت
رسمی در المپیک زمستانی 2022که در این کشور
برگزارخواهدشد،رسماًآغازشود.

چرتکه 3

ایمان ربیعی

در حالی که انتظار میرفت با تزریق
اعتبارازمحلصندوقتوسعهملیبهبازار
سرمایه،شیبریزشیبورسکمیکند
شود ،اما در اولین روزهای خرداد میزان
ریزشبسیار قابل توجهبودو این روند تا
بدان جا پیش رفت که یک کارشناس
بازار سرمایه معتقد است روند وقایع در
هفتههایاخیربسیارمشکوکاست.
آمار نشان میدهد شاخص بورس
اوراق بهادار در اردیبهشــت ماه امسال
با ۶۴هزار و ۸۲۲واحد کاهش ،معادل
 ۵.۳۲درصدافتکرد.ایندرحالیاست
که تنها در دو روز ابتدایــی خرداد ماه
بورس با ریزش  47هزار واحدی مواجه
شده اســت .قیاس این دو عدد نشان از
تندشدنسرعتریزششاخصبورس
دارد .مدتها قبل بورس کف مقاومتی
یک میلیون و  200هزار واحد را واگذار
کرد و حاال نیز بــا کاهش قابل توجه دو
روز احیر به کف مقاومتــی دوم یعنی
یک میلیون و صد هــزار واحد نزدیک
شدهاست.
بسیاریازکارشناسانمعتقدنداین
روندمنجربهازدسترفتنکفمقاومتی
دوم میشود .این اتفاق در نهایت زمینه

را بــرای ورود بورس بــه محدوده یک
میلیون واحد و حتی کمتر از آن فراهم
خواهدکرد.
بزرگترین ریزش شــاخص بورس
در تاریخ بیش از پنــج دههای حیات
آن ،حاال 10ماهه شده است .این ریزش
البته ابعادی غیراقتصــادی نیز یافته و
زیاندیدگان بورس ،ماجــرا را به کف
خیابان نیز کشاندهاند .این چنین است
که ریزش شــاخص بورس سبب شده
استتجمعهایفراوانیدربرابرسازمان
وشرکتبورسبرگزارشود؛امادرنهایت
اتفاقخاصیدراینعرصهرخنمیدهد.
در حالی که برخــی معتقد بودند
ریزششاخصبورسنتیجهافتقیمت
دالراست،بورساوراقبهادارحساسیت
خود به قیمت دالر را نیز از دســت داده
و باال رفتن و پایین آمــدن نرخ دالر در
دورههایمتوالیدر 10ماهاخیرتاثیری
بربورسباقینگذاشتهاست.
از سوی دیگر در شرایطی که انتظار
میرفتبهبودوضعیتاقتصادیناشی
از دســتیابی توافق در مذاکرات وین،
کلیت اقتصاد را تحــت تاثیر قرار دهد
اما در نهایت اخبار مثبت منتشر شده از
وین نیز نتوانست کورسوی امیدی را در
بورسزندهکند.اینچنینبودکهانتشار

هر خبر مثبتی با واکنش منفی بورس
روبرو شــد و این عوامل زمینه را برای
شــدت گرفتن ریزش شاخص بورس
فراهمکرد.
عاملاقتصادی
یاسوءاستفادهسیاسی
در حالی که بازار ســرمایه هر روز با
تشــدید بحران روبرو میشود ،صدای
بروزتخلفدربورساوراقبهاداربیشاز
پیشبهگوشمیرسد.بررسیهانشان
میدهد بــورس اوراق بهادار این روزها
با کمبود شــدید نقدینگی روبروست.
در حقیقت ســرمایه حاضر در بورس
پاسخگوی عرضه بسیار باالی سهام در
اینبازارنیست.
امیرحسین قاضی زاده ،نایب رئیس
مجلس که حاال در قامــت کاندیدای
انتخابات ریاســتجمهوری در عرصه
حضور یافته است ،در صفحه شخصی
خود اعالم کرده است که بیش از ۱۳۰
هزار میلیارد تومان توســط  ۲۰۰کد
حقوقی در اوج شــاخص بورس از بازار
خارجشدهاست.
وی در توییتــر نوشــت« :طبــق
تحقیقات صورت گرفته بیش از ۱۳۰
هزار میلیارد تومان توســط  ۲۰۰کد
حقوقی در اوج شــاخص بورس از بازار

خارج شــده اســت .از اهتمام رئیس
دادســرای جرایم اقتصادی و بازپرس
پرونده برای تســریع در رسیدگی به
تخلفاتاینپروندهتشکرمیکنم».
وی نامهای نیز به رییس قوه قضاییه
در این خصوص نوشــته اســت .این
اظهاراتصریححاالشایعهسوءاستفاده
حقوقیها را به واقعیت بدل کرده است.
آمارها نیز نشــان میدهد از مهر  ۹۹تا
روز بیســت و دوم فروردین ماه ســال
جاری ۶۰هزار میلیاردتومان آن از بازار
خارج شده و فرصت استثنایی توسعه
مالیوتامینمالیازپولهایسرگردان
ازبینرفتهاست.
سعیدمحمدنیزازدیگرکاندیداهایی
است که در حوزه بورس صحبتهایی
داشته است .البته ســخنان وی کلی
بوده و آمار و ارقام خاصی را اعالم نکرده
است.سعیدمحمدبابیاناینکهازجمله
مهمتریــن برنامههای مــن به عنوان
کاندیدای ریاست جمهوری برای بازار
ســرمایه ،ایجاد تاالر بینالملل بورس
سجهانی
استوبورسایرانبایدبهبور 
متصل شود ،گفت :البته در حال حاضر
درمنطقهآزادکیشیکتاالربینالملل
بورسپیشبینیشدهاست.
محمددربارهوضعیتبازارسرمایهو
راهکارتیماقتصادیاشبرایبرونرفت
از این شرایط اظهار داشت :بازار سرمایه
از موضوعاتی است که برای تامین مالی
پروژههابرآنحساببازکردهایم.
محمدادامهداد:نقدینگیسرگردان
موجودکهبهبیشاز 3400هزارمیلیارد
تومان میرسد ،به جریان اقتصاد بسیار
آسیبواردآوردهووضعیتشاخصهای
اقتصادی کشــور به ویژه تورم را دائما
افزایشمیدهد.
وی ادامــه داد :در کنــار برخورد با
متخلفانبازارسرمایهبهویژهحقوقیها،
اهرمهای اعتمادساز دیگری هم وجود
داردکهایناهرمدراختیاردولتوبورس
اســت .معتقدم باید پوشش بیمهای
گسترده برای کســانی که میخواهد

وارد بازار سرمایه شوند ایجاد کنیم که
متاســفانه در حال حاضر این پوشش
بیمهایوجودندارد.
هرچههستهرروزبیشازگذشته
اخباری درباره سوءاستفاده حقوقیها
به گوش میرســد و همین امر نشان
میدهد پشت پرده ریزش بورس تنها
اقتصادینیست.
بورس،گروگانسیاست
محمد خبری زاده ،کارشناس بازار
سرمایه،درگفتوگوبا«توسعهایرانی»
اعالمکرد:اتفاقناگواریکهبرایبورس
افتادومنجربهبزرگترینریزشتاریخی
بازار سرمایه شــد ،بدان دلیل رخ داده
است که بازار سرمایه توسط جناحهای
سیاسیگروگانگرفتهشدهاست.
وی معتقد است :اتفاقاتی که در یک
هفتهاخیرافتادهکامالمشکوکاستو
بایدمسالهبادقتموردبررسیقرارگیرد.
ویگفت:نمادهایکوچکبازارسرمایه
چونبازیگرفعالوعمدهندارنددرصف
فروش قفل ماندهاند .از سوی دیگر روند
اتفاقاتسببشدهخودروییهاباوجود
دریافتمجوزافزایشقیمت،پاالیشیها
و  ...همگی صف فروش شــوند و بازار به
سمتی رفته اســت که دیگر نمیتوان
جلوآنراگرفت.
خبری زاده در پاسخ به این پرسش
که آیا سوءاستفاده و تخلف حقوقیها
در ریزش بازار مسلم شده است یا خیر؟
گفت :دولت و شــرکتهای دولتی که
حقوقیهای بزرگ بازار بودند ،در سال
 ۹۹کسریبودجهخودراکهحدودا۱۳۰
هزار میلیارد میشد ،از دل بازار سرمایه
تامین کردند .با خروج نقدینگی توسط
آنها بازار سرمایه دیگر نتوانست روی
پای خود بایستد .درواقع چاهی را که پر
از آب بود و میتوانست زمین اقتصاد را
بارورکند،خشکاندند.اولینمتهمروند
ریزشیاینچندماهههمانهاهستند.
وی افزود :متهم دوم آن سهامداران
عمده و هولدینگهایی هســتند که
در رونــد صعودی بــازار منفعل عمل

کارشناس بازار سرمایه
در گفتوگو با «توسعه
ایرانی» :دولت و
شرکتهای دولتی که
حقوقیهای بزرگ بازار
بودند ،در سال ۹۹کسری
بودجه خود را که حدودا۱۳۰
هزار میلیارد میشد ،از دل
بازار سرمایه تامین کردند.
باخروجنقدینگیتوسط
آنها بازار سرمایه دیگر
نتوانست روی پای خود
بایستد
کردند.آنهاوظیفهداشتندکهدرزمان
صعودی بودن بازار عرضه کنند و اجازه
ندهند نمادها حبابی شوند که چنین
نکردند و حاال هم که نیاز اســت خرید
کنند تا قیمت را اصالح کند باز منفعل
عمل میکنند که این امر اتفاق مهم و
قابلپیگیریاست.
بورسبهکدامسمتمیرود؟
آن گونه که کارشناسان پیشبینی
میکنند تا زمــان برگزاری انتخابات
در سال جاری وضعیت بورس بهبود
خاصــی را تجربه نخواهــد کرد .هر
چند بسیاری از کارشناسان معتقدند
که ســهامداران در بازار ســرمایه در
انتخابــات پیــش رو نقشآفرینــی
خواهند کرد اما درنهایت زیان واقعی،
راه حل واقعی و به دور از گفتار درمانی
را میطلبــد باید منتظــر ماند و دید
رســیدگی به پرونــده حقوقیها و
عملیات نجات بازار ســرمایه به کجا
خواهد رسید .البته در شرایط کنونی
از نایب رئیس مجلس تــا رئیس قوه
قضاییه و معاون اول رئیسجمهوری
و رئیــسکل بانک مرکــزی همگی
درگیر بازی انتخابات هســتند .باید
منتظر آینده بود.

خبر
رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران:

قیمتکاغذ روزنامهطی  5سال  800درصدگران شد

رئیس ســندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران با
بیان اینکه مهمترین مشکل کاغذ ،ارز است ،گفت :از این رو با
افزایش قیمت قدرت خرید روزنامهها برای تامین کاغذ مورد
نیاز کاهش پیدا میکند بنابراین با افزایش جهشی قیمت ارز
شاهد این وضعیت هستیم.
ابوالفضل روغنی در گفتوگو با ایلنا در باره افزایش قابل
توجه کاغذ روزنامه اظهار کرد :مهمترین دلیل افزایش قیمت
کاغذ ،افزایش نرخ ارز است .زمانی دولت به کاغذ یارانه میداد
و افراد میتوانستند با دالرهای ارزانقیمت کاغذ وارد کنند
اما دیگر دولت نمیتواند این تخصیــص ارز را انجام دهد .به

خبر

همین علت کاغذ به شدت گران شده است .رئیس سندیکای
تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایــران در ادامه اضافه کرد :از
طرف دیگر تولیدکنندگان داخلی نیز نمیتوانند پاسخگوی
این نیاز باشند ،چراکه پیش از این از صنعت داخلی حمایت
نشده و صنعت داخلی نیز عالقهای نداشته که کاغذ روزنامه
تولید کند .بنابراین با وجود مشکل ارز و عدم تولید کافی در
داخل مشــکالتی در این مورد به وجود آمده است .پنج سال
پیش کاغذ در کشور حدودا هر کیلو  1800تومان بود اما االن
به بیش از  15یا  16هزار تومان رسیده است .یک سال و نیم
است که تخصیص ارز برای کاغذ را برداشتهاند.

وی افزود :از این رو با افزایش قیمت قدرت خرید روزنامهها
برای تامین کاغذ مورد نیاز کاهش پیــدا میکند بنابراین با
افزایش جهشی قیمت ارز شاهد این وضعیت هستیم.
رئیس کمیســیون صنایع اتاق بازرگانی ایران همچنین
در پاســخ به ســوالی در مورد تغییرات تقاضا در حوزه کاغذ
بعد از لغو تخصیص ارز به این حوزه تصریح کرد 5 :یا  6ســال
پیش ،در کشور روزانه  120هزار تن مصرف کاغذ روزنامه در
کشور بود ،در  2یا  3سال گذشته به  60هزار تن رسید .امروز
بعید است مصرف کاغذ روزنامه در کشور بیش از  30هزار تن
در روز باشــد .برای تحلیل این موضوع باید به دو نکته توجه

تورم همچنان میتازد

درصدی ششگروه خوراکی
ِ
گرانی باالی70

گزارش های رسمی نشان می دهد که در ماه
گذشتهششگروهخوراکیافزایشهزینهبیشاز
 ۷۰درصدیرابهخانوارتحمیلکردند.
به گزارش ایسنا ،سال  ۱۴۰۰با افزایش تورم
در سه شاخص ماهانه ،ساالنه و نقطه به نقطه در
فروردینماه کلید خــورد و به نحوی بود که تورم

داشت .یکی اینکه رسانههای دیجیتال و فضای مجازی رشد
زیادی پیدا کرده و جایگزین رسانههای فیزیکی شده است.
نکته دیگر هم این اســت که قیمت تمام شده کاغذ افزایش
بسیار زیادی داشته است.

نقطه به نقطه که بیانگر میــزان افزایش هزینه
خانوارها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است
تامرز ۵۰درصدپیشرفت.
گزارشی که اخیرا در رابطه با تورم اردیبهشت
ماه منتشر شــد از این حکایت داشــت که روند
افزایشی تورم نقطه به نقطه متوقف و حدود ۲.۶
کاهش داشته اســت ،ولی تورم ساالنه همچنان
به روند افزایشــی ادامه داده و با رشد بیش از دو
درصدیبه ۴۱درصدرسیدهبود.

افزایش ۴۶.۹درصدیهزینهخانوارها
امابررسیجزئیاتگزارشتورمدراردیبهشت
ماه نشان میدهد که هزینه خانوارهای ایرانی در
تامینکاالوموادخوراکینسبتبهماهمشابهسال
گذشته ۴۶.۹درصدبهطورمتوسطافزایشدارد.
روغنوچربیهاهمچناندرصدرگرانی
در این افزایش شــش گروه کاالیی باالی ۷۰
درصد گران شده است؛ به طوری که «روغنها و
چربیها» مانند ماههای قبل همچنان بیشترین

وزیر راه و شهرسازی:

راهآهن را براییک پیچ به خارجکشور وابسته نگه داشتند

وزیر راه و شهرســازی گفت :کســانی که شــرکت
راهآهــن ســالها در اختیار فکــر و عقیده آنهــا بوده
اســت ،ســالها راهآهن را در رکــود نگه داشــتند و
حتی برای یک پیچ ســاده ،راهآهن را به خارج کشــور
وابسته نگه داشتند.

به گزارش فارس ،محمد اســامی گفــت :دغدغه
بهبود و تحول در راهآهن با کار اساسی و نهادی در قالب
مرکز جهادی پیشــرفت راهآهن روزبهروز بهتر میشود
تا مردم ســفرهای ریلی پیشــرفتهتر و باکیفیتتری را
تجربه کنند.

افزایش هزینه را برای خانوارها داشــته و۱۰۸.۸
درصد گران شــده اســت .این در حالی است که
اخیرهموزارتصمتافزایشحدود ۳۰درصدی
قیمت روغن را اعالم کرده است .در سایر اقالم نیز
گروه«چای،قهوه،کاکائو،نوشابهوآبمیوه»،۷۸.۴
«شــیر ،پنیر و تخم مرغ»« ،۷۵.۳ماهی و صدف
داران» « ،۷۳.۱گوشــت قرمز و ماکیان» ۷۲.۹و
گروه«گوشتقرمز،سفیدوفرآوردههایآن»نیز
 ۷۲.۹درصدگرانشدهاست.

وی افــزود :بهــرهوری ،تحــول و تعالــی
چیزی نیســت کــه از بیگانــگان یــاد گرفته
باشــیم ،حضــرت علــی(ع) میفرمایند که
«بدا به حال کســی که امروزش بــا دیروزش
یکــی باشــد» و این ضــرورت تغییــر و تحول
را میرساند.
وزیر راه و شهرســازی افزود:
کســانی که شــرکت راهآهن

کدامکاالهاارزانشد؟
اما در فاصله فروردینماه تا اردیبهشتماه
برخی کاالها با تــورم منفی مواجه شــدند
که میتوان بــه نان و غالت بــا -۱.۲درصد،
گوشت قرمز ،سفید و فرآوردههای آن ،-۰.۴
گوشــت قرمز و ماکیان - ۰.۸درصد ،شــیر،
پنیر و تخــم مــرغ ،-۰.۵میوه و خشــکبار
،-۱۰.۳سبزیجات  - ۰.۹و ارتباطات ۱.۵درصد
اشاره کرد.
در رابطه با تورم ساالنه نیز بیشترین میزان
به گروه حمل و نقل با  ،۶۵.۱روغن و چربیها
 ۶۱.۳و مبلمان و لوازم خانگی با  ۵۳.۷درصد
اختصاص دارد.
ســالها در اختیار فکــر و عقیده آنهــا بود،
ســالها راهآهن را در رکود نگه داشــتند و
راهآهن را حتی برای یک پیچ ساده به خارج
کشور وابســته نگه داشتند .اســامی افزود:
آینده پرافتخار از آن کســانی است که نگاه به
داخل کشور داشــته باشند و ظرفیت
داخــل را در مدار پیشــرفت
نگه دارند.

