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زیان ۶ هزار تومانی تولیدکنندگان 
به ازای هر کیلوگرم دام زنده

ئیــس  ر  - مهــر
هیــات مدیــره انجمن 
گاوداران با اشاره به اینکه 
تولیدکنندگان در فروش 
هر کیلو گوشــت)با توجه به نرخ گذاری دستوری 
دولت(۶هزارتومان ضرر می کنند، گفت: ادامه این 

روند تولید را دچار آسیب جدی می کند.
سیداحمد مقدسی گفت: ستاد تنظیم بازار به 
منظور حذف واسطه ها و اتصال زنجیره های تولید به 
یکدیگر برای تنظیم بازار داخل، از شرکت پشتیبانی 
امور دام خواسته برای تأمین ذخایر گوشت اقدام به 

خرید توافقی از دامداران کند.
وی با بیان اینکه هنــوز قیمتی برای این خرید 
تعیین نشده است، گفت: ما در این زمینه دو پیشنهاد 
را مطرح کرده ایم، اول اینکه قیمت تمام شــده هر 
کیلوگرم گوشت گوساله نر زنده ۴۴ هزار تومان است 
که این مساله باید در خرید توافقی گوشت توسط 

شرکت پشتیبانی امور دام مورد توجه قرار بگیرد.
    

 ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو 
حذف می شود؟

ایسنا- با وجود اصرار 
دولت بر تداوم تخصیص 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی برای 
واردات دارو، به نظر می رسد 
فعاالن این صنعت هر روز با مشکالت جدیدتری در 
این زمینه مواجه شــده اند و تقاضای حذف این ارز 

را دارند.
از حدود سه ســال قبل و همزمان با بازگشت 
تحریم های آمریکا، دولت اعالم کرد به منظور آنکه 
دسترســی مردم به کاالهای اساسی تحت تاثیر 
افزایش قیمت ارز دشوار نشــود، ارز دولتی با نرخ 
۴۲۰۰ تومان را به کاالهای اساسی پرداخت می کند.
هرچند در ســال های گذشــته به مرور زمان، 
تعدادی از کاالهایی که این ارز را دریافت می کردند، 
کاهش یافت اما همچنان برخی کاالها، مانند دارو 
ارز دولتی می گیرند. فعــاالن بخش خصوصی در 
سال های گذشته بارها نســبت به تخصیص این 
ارز انتقاد کرده و چند نرخی شــدن بازار را مناسب 
سودجویی های شخصی و غیرشفاف شدن معامالت 
دانسته اند، با این وجود دولت اعالم کرده که الاقل تا 
پایان ســال جاری، تخصیص این ارز ادامه خواهد 

داشت.
    

وزیر راه: نرخ پروازها به سقف 
قیمتی قبل بازگشت

توسعه ایرانی - وزیر 
راه و شهرســازی با تاکید 
براینکــه ســقف قیمتی 
پروازهای هوایی همچون 
گذشته است، گفت: برخی همواره اعالم می کنند 
که قیمت بلیت هواپیما ۱۵۰ درصد رشد داشته که 
البته این افزایش قیمت اکنون متوقف شده و سقف 

قیمتی به همان نرخ گذشته بازگشته است. 
»محمد اسالمی« در حاشیه مراسم بهره برداری 
از ۱۲۲ دستگاه ناوگان ریلی ساخت داخل با بیان 
اینکه قیمت بلیت هواپیما افزایشی نداشته است، 
افزود: تقاضایی که شــرکت های هواپیمایی برای 

افزایش نرخ داشتند، بابت اتفاقات ارزی بوده است.
وی اظهارداشــت: اکنون به تمامی ایرالین ها 
اعالم کرده ایم که اجازه دهند شرایط متعادل و آرامی 
ایجاد شود تا بحث کارشناسی انجام و برای قیمت 

تصمیم گیری نهایی صورت گیرد.
    

باوجود کاهش ۲۰ درصدی تقاضا؛ 
 قیمت تیرآهن ۳.۵ برابر شد

ایلنا- رئیس اتحادیه 
آهن فروشان با بیان اینکه 
قیمت تیرآهن نیز نزدیک 
به ۳ و نیم برابر شده است، 
گفت: با ایــن افزایش قیمت حــدود ۲۰ درصد از 
خریداران آهن کاهش یافته است و افرادی که قادر 

به خرید نیستند، فعالیت شان را عقب انداخته اند. 
محمد آزاد در مورد آمار منتشــر شده در مورد 
افزایش ســه برابری قیمت تیرآهن افزود: این آمار 
نسبت به اواخر سال ۹۸ است و آمار درستی است. 
بعضی اقالم مثــل ورق آهنی حتی ۴ برابر شــده، 
تیرآهن نیز نزدیک ۳ و نیم برابر شده است. کاالیی 
که کیلویی ۳ تا ۴ هزار تومان بود حاال به کیلویی ۱۲ تا 
۱۳ هزار تومان رسیده است.  وی افزود: علت افزایش 
قیمت این است که براساس قیمت فوب جهانی به 
دالر هر کاالیی را به ریال تبدیل می کنند و به عنوان 
قیمت پایه ارائه می دهند درحالی این اقدام اشتباه 
است، ما که واردات نداریم و حتی این کاال را صادر 
می کنیم و قیمت آن در داخل اصال ربطی به قیمت 
ارز ندارد. این اقدامات باعث افزایش قیمت آهن شد.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

 قیمت ارز باال می رود، بورس می ریزد؛ 
قیمت ارز پایین می آید، بورس می ریزد؛ 
ترامپ رئیس جمهور آمریکاست، بورس 
می ریزد، بایدن رئیس جمهور آمریکا 
می شــود، بورس می ریزد؛ ســکه باال 
مــی رود، بورس می ریــزد و همچنان 

بورس می ریزد. 
 این فحــوای کالم کاربران ناراضی 
از وضعیت بــورس در ماه هــای اخیر 
در شــبکه های اجتماعی اســت. پای 
معترضان از فضای مجازی اما به فضای 
واقعی و کف خیابان نیز باز شــده و این 

زنگ خطری برای روزهای آتی است.
 حاال بورس اوراق بهادار ســومین 
ماه ریزش بازار ســرمایه را نیز به پایان 
می برد، ریزشــی عجیــب و تاریخی. 
شاخص بورس از دو میلیون و ۱۰۰ هزار 
واحد به یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد 
رسیده اســت و این وضعیت بسیاری 
از معامله گرانی که البته در میانشــان 
تازه واردان و تازه کاران بسیارند شاکی 

کرده اســت. دیروز بــرای دومین روز 
متوالی ســهامداران آشفته و معترض 
برابر سازمان بورس اوراق بهادار گرد هم 
آمدند تا صدایشان را به گوش مسئوالن 
بورس برسانند. اتفاقا سال گذشته در 
آبان ماه بود که بورس اوراق بهادار پس 
از شهادت سردار سلیمانی دستخوش 
ریزش شد؛ اما در این دوره زمانی سازمان 
بــورس اوراق بهادار با محــدود کردن 
دامنه نوســان تا حدی توانست شوک 
وارد شــده به بازار را مهار کند. حاال اما 
برای ســومین ماه پیاپی و چهارمین 
روز پیاپی بورس منفی است و بسیاری 
معتقدند اعتراضات به فضای حاکم بر 
بازار سرمایه ممکن است در هفته های 

آتی افزایش یابد. 
به ایــن ترتیب اقتصــاد ایران حاال 
درگیر مشکلی تازه نیز شده است؛ ریزش 
بورس و دود شدن پول ســهامداران. 
درحقیقت بسیاری از نمادهای پرطرفدار 
و پرمخاطب بورس حاال بین ۶۰ تا ۸۰ 
درصد ریزش قیمت را تجربه کرده اند؛ 
اما به محض آشکار شــدن رنگ سبز، 

فشار عرضه بار دیگر ســبزی را از بازار 
بیرون می راند و سبب می شود شاخص 

قرمزپوش شود. 
 بورس اوراق بهادار حاال ســه ماهی 
اســت با رنگ قرمز خو گرفته و همین 
امر بحرانی جدی را متوجه اقتصاد ایران 
کرده است. هر چند برخی معتقدند این 
ریزش دستوری است و مسئوالن بورس 
را بابت این ریزش مواخذه می کنند، اما 
نکته اینجاست که بسیاری از کارشناسان 
معتقدند اتفاقا رشــد عجیب شاخص 
در فاصله ماه های فروردیــن تا مرداد 
دســتوری بود و ورود ســرمایه های 
هنگفت زمینه را برای این رشد فزاینده 

فراهم کرد. 
حاال بسیاری از سهامداران معتقدند 
تا زمانی که بورس برای دولت مهم بود، 
نسبت به حمایت از آن اقدام می کرد، اما 
پس از آنکه نیازی به این حمایت ندید، 

به این حمایت پایان داد. 
 اســتناد این گروه از افراد به دعوت 
مردم برای حضور در بورس از ســوی 
رئیس جمهوری بود و از ســوی دیگر 

سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی در 
خصوص تامین بخش مهمی از کسری 
بودجه از طریق بازار ســرمایه. فرهاد 
دژپســند در این خصوص شهریورماه 
اعالم کرد: می خواهم این خبر خوب را 
بدهم که خوشبختانه تدابیری که دولت 
اندیشید در شش ماه گذشته توانستیم 
کســری تحقق منابع را از محل فروش 
اوراق و از محــل واگذاری های ســهام 
شــرکت ها و دارایی های دولتی تقریباً 
جبران کنیم. با این اقدام توانستیم مانع از 
این شویم که خدای نکرده کسری تحقق 
منابع به استقراض از سیستم بانکی یا 
فشار مالیاتی منجر شود. ضمن اینکه 
امسال از نظر درآمد ناشی از واگذاری ها 
عملکرد بسیار درخشانی داشتیم یعنی 
حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان در نیمه اول 
امسال واگذاری صورت گرفت و این رقم 

قابل توجهی است.
وقتی بی اعتمادی حاکم می شود 

 بســیاری می پرســند چــرا در 
سخت ترین روزهای بورس نه فقط دایره 
نوسان محدود نشد بلکه با حقوقی هایی 

که در کف خریــد می کردند، برخورد 
نشــد و اقدامی برای حراست از منافع 
ســهامداران صورت نگرفــت؟ همه 
قول های مقامات و مسئوالن اقتصادی 
نیز نتوانســت تغییری در روند بورس 
ایجاد کند. این اتفاقا ســبب شده است 
اعتماد ســهامداران به کمترین میزان 
ممکن برسد و در نتیجه به محض سبز 
شدن بورس، فضا برای خروج از بورس 

مهیا شود. 
 حرکــت بــورس تهــران خالف 
بورس های معتبر جهان نیز اتفاقی است 
که از منظر بسیاری از کارشناسان قابل 
تحلیل است. نکته اینجاست که بورس 
تهران در سخت ترین شرایط تحریمی 
و البته بر پایه تورم ایجاد شده وارد مدار 
رشد شــد و حاال با عقب نشینی و پوچ 
شدن ســرمایه ها، در حال بازگشت به 

روالی نزولی است. 
مصطفی صفاری، کارشــناس بازار 
سرمایه معتقد است که بورس در شرایط 
حاضر قابلیت باالیی برای سرمایه گذاری 
دارد چراکه قیمت بســیاری از سهم ها 
پایین تر از قیمت واقعی شان است. این 
در حالی است که نبود اعتماد در میان 
سهامداران به مانعی بزرگ برای ورود 
سرمایه به این بازار تلقی می شود. پیش تر 
برخی محاسبات سرمایه مورد نیاز برای 
نجات بورس را ۱۰ هزار میلیارد تومان 

اعالم کردند. 
 در این فشــار نه فقــط صفاری که 
برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند 
که بورس پایان این هفته وارد فاز ثبات 
می شود و دایره نوسان بورس محدود به 
یک میلیون و ۱۵۰ تا یک میلیون و ۲۰۰ 

هزار واحد خواهد شد. 
 همچنان اما برخی کارشناســان، 
بورس را بازار آینده و برنده میان مدت 
میان بازارها می دانند. در این خصوص 
عظیم ثابت، کارشناس بازار سرمایه به 
مقایسه بازدهی بورس طی چند ماه اخیر 
پرداخته و گفته است: در چند ماه گذشته 
شاخص و سطح عمومی قیمت سهام 
کاهش یافته، اما این به آن معنی نیست 
که سوددهی این بازار ناچیز شده است؛ 
چرا که بازارهای موازی با رکود بیش از 
حد و افت بازدهی ماهانه ثابت کردند که 

ثبات لحظه ای هم ندارند.
 وی افزود: از ابتدای سال جاری، روند 
معامالت به گونه ای بــود که کمی دور 
از انتظار و غیر قابل کنترل شد، به بیان 
دیگر روزانه حجم باالیی از نقدینگی به 

بازار تزریق می شد که باعث رشد قیمت 
ســهام و ایجاد حباب قیمتی در برخی 
نمادها شد. به همین علت اصالح قیمت 
و استراحت برای شاخص قابل پیش بینی 
بود و مســائل امروز بازار سرمایه اتفاق 

غیرمترقبه ای نیست. 
وی معتقــد اســت بهتر اســت 
سهامداران با صبوری و سرمایه گذاری 
بلندمدت سرمایه گذاری را دنبال کنند 

نه معامالت لحظه ای. 
وی ابراز امیدواری کــرد به زودی 
شاهد گشــایش های جدید و برقراری 
شرایط بهتر اقتصادی باشیم که نتیجه 
آن رونق بازار ســرمایه به عنوان یکی از 

ارکان اقتصاد است.
انتخابات آمریکا و بورس

سالح ورزی، عضو شــورای بورس 
درباره تاثیر انتخابــات امریکا بر بورس 
و همچنین آینده بازار ســرمایه ایران 
معتقد است: در بورس معموال شیوه کار 
این گونه است که اخبار از قبل پیشخور 
می شــود و واکنش ها به اخبار مثبت 
و منفی از قبل خود را نشــان می دهد. 
جدای از فضای روانی امــا آنچه که در 
عمل مهم است، این است که در صورت 
کاهش محدودیت ها، امکان فعالیت های 
شرکت های اقتصادی و حضور آنها در 
بازارهای بین المللی افزایش پیدا می کند 
و در نتیجه فضا برای رشد واقعی بورس 

نیز به وجود خواهد آمد.
نایــب رییــس اتــاق بازرگانــی 
ایــران، با اشــاره بــه لــزوم اصالح 
سیاســت گذاری های داخلی کشور، 
گفت: هرچند تردیــدی وجود ندارد 
که تحریم ها شرایط را برای ما سخت 
کرده اند، اما در عین حــال باید توجه 
داشت که ریشه بسیاری از مشکالت 
اقتصاد ایران، مدیریت غلط داخلی و 
اجرای سیاست های اشتباه است، از این 
رو در کنار امید به کاهش محدودیت ها، 
باید به شــکل جدی برای مشکالت 

داخلی نیز فکری کرد.

طنین زنگ بحران در بازار سرمایه

...وبورسهمچنانمیریزد!
حاال بورس اوراق بهادار 
سومین ماه ریزش بازار 

سرمایه را نیز به پایان 
می برد، ریزشی عجیب و 

تاریخی. شاخص بورس از 
دو میلیون و 1۰۰ هزار واحد 
به یک میلیون و ۲۰۰ هزار 

واحد رسیده است

خبر

رئیس شورای رقابت معتقد است که واردات 
خودرو بدون انتقال ارز پیشــنهادی اســت که 
می تواند به ایجاد رقابت و بهبود وضعیت موجود 

بازار منتهی شود.
به گزارش »توســعه ایرانی«، رضا شــیوا در 
نشستی خبری با اشــاره و جریان قیمت گذاری 
خودرو و انتقاداتی که نسبت به آن مطرح است، 
در رابطه با قیمت گذاری سه ماهه خودروسازها 
گفت: تا پیش از این بر اساس تورم بخشی ساالنه 
قیمت گذاری می شد ولی اکنون وضعیت اقتصادی 
و تورم به گونه ای است که این امکان نیست و باید با 
رشد تورم و افزایش قیمت نهاده های تولید مدت 
زمان قیمت گذاری محدود شــود، بــا این حال 
چون ما در قیمت گذاری هزینه سربار را محاسبه 
نمی کنیم، با وجود سود منطقی برای آنها، دائم 

خودروسازها می گویند زیان کرده ایم.
به گفته وی اکنون زمانی است که نه خودروساز 

راضی است و نه مصرف کننده.
وی با بیان اینکه بازار خودرو انحصاری است 
و باید بــرای کنترل آن قیمت گذاری از ســوی 
شــورای رقابت انجام شــود افزود: این در حالی 
اســت که با وجود عرضه محدود که بخشی از آن 
ناشــی از  تحریم ها و افزایش قیمت نهاده های 
تولید است، متقاضی برای خرید بسیار باالست 

و پاسخگو نیست.
رئیس شورای رقابت با اشاره به اهمیت ایجاد 
رقابت و پاسخگویی به نیاز مصرف کنندگان گفت: 
واردات خودرو یکی از این راه هاست ولی متاسفانه 
شــرایط ارزی این اجازه را نمی دهد با این وجود 
ظاهرا وزیر صمت به نوعــی این موضوع را مطرح 

کرده است.

وی ادامه داد: پیشنهاد می کنیم واردات خودرو 
از کانال واردات بدون انتقال ارز انجام شود و البته نه 
خودروهای لوکس بلکه خودرهای قابل خرید عامه 
مردم باشد که تاحدودی در بهبود وضعیت موجود 

می تواند موثر باشد.
اثر کاهش قیمت ارز بر ارزانی خودرو

شیوا در ادامه در پاســخ به سئوالی در رابطه با 
اینکه با کاهش قیمت ارز و اثری که بر بازار خودرو 
داشته، این توقع وجود دارد که قیمت خودروسازها 
نیز کاهش پیدا کند، چه زمانــی این موضوع در 
قیمت ها لمس خواهد شــد و سهم ارز در تعیین 
قیمت خودرو چقدر است، توضیح داد: باید توجه 
داشت که در حال حاضر تولید خودرو بین ۳۰ تا ۴۰ 
درصد ارزبری دارد در عین حال که در نهاده های 
داخلی هم بعضا ارز موثر است؛ بنابراین هر زمان که 
کاهش نرخ ارز اتفاق افتد، در ادامه با توجه محاسبه 
تورم و نــرخ ارز می تواند موجــب کاهش قیمت 

نهاده های تولید و کاهش قیمت خودرو شود.
رئیس شورای رقابت با اشاره به این که نهاده های 
تولیدی که اکنون خودروسازها در حال استفاده 
برای تولید هستند در سه ماه گذشته خریداری 
شده است، گفت: بنابراین آنچه که از کاهش نرخ 
ارز در روزهای گذشته اتفاق افتاده و اگر در مدت 
پیش رو ادامه داشته باشــد، در محاسبه تورم و 
قیمت گذاری برای سه ماه پایانی سال اثرگذار بوده 
و می توان آثار کاهش قیمت ارز را در قیمت های آن 

زمان مشاهده کرد.
وی ادامه داد: در دو دوره گذشته بانک مرکزی 
تورم بخشــی را ۱۵ و ۲۵ درصد اعالم کرده بود، 
از این رو آنچه که برای ســه ماه پایانی سال اتفاق 
می افتد، اگر بانک مرکزی قیمت ارز را رصد کرده و 

تورم را محاسبه و با کاهش همراه باشد، می تواند در 
مجموع تورم بخش را کاهش داده و همان طور که 
زمانی تورم مثبت و افزایش قیمت خودرو داشتیم، 

با منفی شدن آن کاهش قیمت نیز اعمال شود.
شیوا یادآور شد: باید توجه کنیم آنچه که در 
قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت وجود 
دارد، قیمت کارخانه بوده و با قیمتی که خودروساز 
به فروش می رساند متفاوت است. این در شرایطی 
اســت که در قیمت کارخانه برخی عوامل ثابت 
و افزایشــی ندارند از جمله ۹ درصد ارزش افزوده 
دولت، سه درصد برای شماره گذاری و هزینه بیمه 

شخص ثالث که باید اعمال شود.
با پیش فروش های بلندمدت مخالفیم

رئیس شورای رقابت در ادامه به موضوع پیش 
فروش خودرو اشاره کرد و با تاکید بر این که شورای 
رقابت با پیش فروش هایی کــه ماهیت خودرو 
مشخص نیست مخالف است، اضافه کرد: واقعای 
جای تاسف دارد که می بینیم پیش فروش هایی 
انجام می شود که چارچوب و ضابطه ندارند و اصال 
مشخص نیســت در نهایت قیمت خودرو با چه 
میزان افزایش و چگونه به دست مشتری می رسد. 
این در حالی است که در برخی موارد شاهد پیش 
فروش های بلندمدت تا دو سال هستیم، در حالی 
که معلوم نیست تا آن زمان چه تغییر و تحوالت 
اقتصادی رخ داده و قیمت ها به چه سمتی رفته 

است.
وی با اشــاره به این که ظاهــرا مجوز پیش 
فروش هــا را از وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
دریافت می کنند، یادآور شد: به هرحال این پیش 
فروش ها برای جبران کسری نقدینگی است که 
خودروسازها نسبت به آن اقدام می کنند و ما در 

صورت کوتاه مدت مثال سه ماه مخالفتی نداریم 
اما در بلندمدت قابل قبول نیست.

در قرعه کشی شکایت نداشتیم
شــیوا در ادامه بــا اشــاره به این کــه برای 
قیمت گذاری خودرو نظرات مختلفی وجود دارد 
اما شورای رقابت به دلیل انحصاری بودن بازار و با 
توجه به شرایط موجود قیمت گذاری را با محاسبه 
تورم بخشی و سود منطقی خودروسازان در دستور 
کار قرار داده است، قیمتی که در حال حاضر شورای 
رقابت ارائه می کند یک قیمت منصفانه است به 
طوری که هم از حقوق مصرف کننده دفاع کرده و 
هم از سویی حقوق تولید کننده را زیرپا نمی گذارد، 
اما با این حال برخی به مدل قرعه کشی انتقاد دارند.

وی ادامه داد: در قرعه کشی تاکنون شکایتی 
نداشتیم ولی پیش از آن وقتی با ثبت نام خودروها 
فروخته می شد، شکایت های بسیاری را دریافت 
می کردیم از این که برخــی رقم های باال دریافت 
می کنند و اسامی را در سیســتم قرار می دهند 
یا با ربات وارد می شــوند یا برخی مسائل که قابل 

پذیرش نیست.
 نظریه های مختلف 

در رابطه با قیمت گذاری خودرو
وی با بیان این که دربــاره قیمت گذاری 

خودرو نظرات مختلفی مطرح است، افزود: 
یک عده ای می گویند باید بازار را آزاد بگذاریم 
تا قیمت در آن تعیین شود، آن هم این آشفته 
بازاری که در کنار مصرف کنندگان واقعی، 
دالالن و سوء اســتفاده کنندگان در آن با هر 
مدلی برخورد می کنند ولی شــورای رقابت 
با این موضوع موافقتــی ندارد چرا که در این 
حالت مصــرف کنندگان واقعــی از قیمت 

منصفانه برخوردار نمی شوند.
شــیوا ادامه داد: یک عــده می گویند که 
قیمت در بورس تعیین شــود. در حالی که 
در این حالت هم قیمت خودرو به حاشــیه 
بازار نزدیک می شــود و از سویی در مواردی 
فاصله بیــن ۶۰ تا ۷۰ درصــدی بین قیمت 
شــورای رقابت و حاشــیه بازار وجود دارد 
که باید تکلیف آن از ســوی مراجع مربوطه 

روشن شود.
رئیس شورای رقابت خواستار رسیدگی 
به وضعیت دالالن و سوء استفاده کنندگان از 
بازار خودرو شد و گفت: دستگاه های نظارتی 
همانطور که با دالالن بازار ارز و سکه برخورد 
می کنند، باید با ســوداگران بازار خودرو که 

بازاری جذاب است نیز برخورد کنند.

 پیشنهادی که  رئیس شورای رقابت آن را مثبت ارزیابی کرد؛

 واردات خودرو بدون انتقال ارز


