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حجم خرید شیرینی و آجیل توسط 
شــهروندان کاهش یافته است . این را 
هم فعاالن حوزه فروش شیرینی تایید 
می کنند و هم فروشندگان آجیل. شب 
یلدای امســال میزان فــروش آجیل 
به واســطه ی رشــد قیمت افزایشی 
عجیب را تجربــه کــرد و پیش تر نیز 
شیرینی فروشان از کاهش 35 درصدی 
فروش شــیرینی خبــر داده و تاکید 
داشتند شــیرینی در ســبد خانوار به 

کاالیی لوکس بدل شده است. 
 حاال یک کیلو شیرینی درجه یک 
قیمتی نزدیک به صد هــزار تومان را 
داراســت و ماه هاســت که کام قنادان 
پایتخت به دلیل نوســان قیمت مواد 
اولیه، تلخ است و روزهای پیش از نوروز 
هم نتوانسته درد رکود بازار کارشان را 

درمان کند. 
به گزارش »توســعه ایرانی« در 2 
سال گذشته و تحت تاثیر شیوع ویروس 
کرونا میزان مصرف شیرینی در کشور 
به طرز چشــمگیری کاهــش یافته و 
مضاف بــر آن مشــکالت اقتصادی و 
تحلیــل رفتن توان مالی شــهروندان 
سبب شده تا ســهم خرید شیرینی در 
سبد خانوار هر ماه کمتر از قبل شود؛ این 
شرایط موجب شده تا در یک سال اخیر 
365 واحد قنادی، پروانه کســب خود 
را ابطال کننــد و به عبارت دیگر حدود 
یک چهارم قنادی های پایتخت در یک 
سال اخیر تعطیل شده اند و نتوانسته اند از 
هفت خوان مشکالت فراوان عبور کنند و 
عطای تعطیلی را به لقای ادامه کار همراه 

با مشقت و مصائب فراوان بخشیده اند. 
حدود یک هفته تا آغاز سال 1401 
باقی مانده و بر اســاس شــرایط حاکم 
بر بازار بــر نگرانی برخی قنــادان روز 
به روز افزوده می شــود زیرا بسیاری از 
آنها بخش عمده ای از ســرمایه خود را 
به امید فروش شــب عید وارد چرخه 
کار کرده اند و اکنون نگران  هستند که 

مبادا دچار مشکل شوند و سرمایه   خود 
را از دســت بدهند. گرانی در بازارهای 
مختلف سبب شــده تا مردم نسبت به 
سال های قبل گزینشی تر عمل کرده و 
سفره نوروزی خود را با حداقل اقالم مورد 
نیاز تهیه کنند و به حتم خرید شیرینی 
و آجیل شــب عید که قدمتی طوالنی 
دارد؛ تحت تاثیر شرایط قرار می گیرد 
و از حجم خریدها حتی نسبت به سال 
قبل کاسته خواهد شد. به گفته قنادان 
و آجیل فروشــان پایتخت؛ امسال و در 
آســتانه نوروز مردم با حضور در مراکز 
فروش و مغازه ها با شــنیدن قیمت ها 
از خرید پشــیمان می شــوند و با ابراز 
نارضایتی شاید اقدام به خرید یکی، دو 

کیلو شیرینی و آجیل کنند. 
 وضعیت صنف قنادان
 در آستانه نوروز 1401 

علی بهره مند، رئیس اتحادیه قنادان 
تهران درباره وضعیت این بازار به »توسعه 
ایرانی« گفت: امســال بازار شیرینی 
در مقایسه با ســال های پیش و به ویژه 

قبل از شــیوع بیماری کرونا، وضعیت 
خوبی ندارد البته هنوز زمان اصلی خرید 
شیرینی عید از سوی مردم آغاز نشده و 
امیدواریم در آخرین روزهای اسفندماه و 

در آستانه نوروز این بازار رونق یابد. 
وی تصریح کرد: خوشبختانه از نظر 
تولید شیرینی مشــکلی وجود ندارد و 
همکاران ما در این صنف با آمادگی کامل 
در انتظار فرارســیدن نوروز و خدمات 

رسانی به شهروندان هستند. 
وی اشاره کرد: نسبت به سال های 
قبل شرایط تاثیرگذار بوده و وضعیت 
این بازار تحت تاثیر کاهش قدرت خرید 
مردم و همچنین بیماری کرونا موجب 
اثرگذاری در خرید شــیرینی از سوی 
شهروندان شده است. البته با توجه به 
انجام واکسیناســیون گسترده مردم 
اکنون رغبت بیشــتری بــرای خرید 
شیرینی از خود نشان می دهند؛ هرچند 
این وضعیت قابل مقایســه با شرایط 
کاری و بازار فــروش صنف ما با پیش از 
شیوع کرونا نیســت. وی درباره تاثیر 

اظهارنظرهای فراوان درباره لزوم گران 
کردن شــکر برای حفظ سالمت مردم 
و تاثیر این ســخنان بر وضعیت فروش 
صنف قنادان عنوان کرد: ممکن است 
این ســخنان بر پایــه اطالعات علمی 
مطرح شده باشــد و بنده نمی توان به 
شــکل 100درصد با آن مخالفت کرد، 
اما متاسفانه ســوء تبلیغاتی در فضای 
مجازی و جامعه می شــود که می تواند 
موجب وارد آوردن آسیب به این صنف 

شود. 
گول تبلیغات مجازی 

شیرینی های خانگی را نخورید 
بهره منــد درباره تبلیغــات فراوان 
در زمینه تولید شــیرینی های خانگی 
در فضای مجازی توضیــح داد: مقوله 
محصــوالت خانگی که توســط افراد 
خانواده و اقوام تولید می شود با تولیداتی 
که با همین نام در فضای مجازی تبلیغ 
می شوند بســیار متفاوت هستند و به 
شهروندان توصیه می کنم برای خرید 
به واحدهــای صنفی مجــاز و دارای 

پروانه کسب مراجعه کنند و بهتر است 
شهروندان گول و فریب نام شیرینی های 
خانگی را نخورند زیرا مشخص نیست در 
کجا تولید شده و هیچ نظارت صنفی و 
بهداشتی بر روند تولید محصوالت وجود 
نداشته اســت. این اتحادیه در فضای 
مجازی دارای مسئولیت نیست و هیچ 
نظارتی بر فعالیت آنها نداریم بنابراین 
باید نسبت به خرید این گونه محصوالت 

دقت نظر داشته باشند. 
 واحدهای بی نام و نشان؛ 

بالی جان شهروندان 
رئیس اتحادیه قنادان تهران درباره 
فعال شــدن برخی واحدهای صنفی 
بی نام و نشان در آستانه نوروز و همچنین 
ماه رمضان و فروش انواع شیرینی توضیح 
داد: فعالیت این گونه واحدهای صنفی 
بی نام و نشــان که هر ســال در آستانه 
نوروز و ماه رمضان با این پدیده مواجه 
می شویم، یکی از مشکالت اعضای صنف 
ما محسوب می شود و متاسفانه هیچ گونه 
نظارتی بر فعالیت آنها وجود ندارد و این 
افراد به راحتی نسبت به فروش شیرینی، 
آجیل، شکالت و ... اقدام می کنند و به 
نظر بنده واحدهــای نظارتی، برخورد 
خوبی انجام نمی دهند و نظارت ها بسیار 
اندک است؛ تاکنون چندین بار با مراکز 
نظارتی و مسئوالن مکاتبه و نامه نگاری 
انجام داده و خواســتار برخورد جدی با 
واحدهای صنفی بی نام و نشان و مقطعی 
شــده ایم اما پاسخ مناســبی دریافت 
نکرده ایم. امسال نیز شاهد شیوع این 
پدیده هستیم و مراکز صنفی متخلف که 
همگن صنف ما نبوده و هیچ تخصصی در 
این زمینه ندارند با نصب بنرهای بزرگ 
نسبت به فروش شــیرینی، شکالت و 

آجیل شب عید اقدام کرده اند. 
 نرخ مصوب شیرینی های

 شب عید 1401
وی درباره نرخ های مصوب شیرینی 
شــب عید توضیح داد: بر اســاس نرخ 
مصوب، قنادی هــا و واحدهای صنفی 
درجه یک باید شیرینی تر را کیلویی 78 
هزار تومان، شیرینی زبان کیلویی 65 
هزار تومان، شیرینی پاپیونی کیلویی 
65 هزار تومان، شیرینی دانمارکی 65 
هزار تومان به فروش برســانند و باقی 
محصوالت نیز بر اساس مواد اولیه مورد 

استفاده؛ تعیین نرخ می شوند. 

 افزایش 20 تا 100 درصدی
 قیمت مواد اولیه 

رئیس اتحادیه قنادان تهران درباره 
میزان افزایش قیمت مــواد اولیه مورد 
نیاز این صنف اظهــار کرد: برخی اقالم 
مواد اولیــه در بازار بیــن 20 تا بیش از 
100 درصد افزایش قیمت داشــته اند 
به طوری که ســال   گذشته و در همین 
بازه زمانی شکر را کیلویی 11 هزار و 600 
تومان خریــداری می کردیم و اکنون 
این محصول را کیلویی 23 هزار تومان 
می خریم، امسال روغن ویژه قنادی اگر 
از سوی کارخانه ها و دولت به ما فروخته 
شود برابر با 160 تا 170 هزار تومان به 
ازای هر حلب 10 لیتری است در حالی 
که اکنون در بازار آزاد این روغن را 800 
تا 850 هزار تومان خریداری می کنیم، 
همچنین کیســه 40 کیلویی آرد را به 
نرخ آزاد و کیســه ای 500 هزار تومان 
تهیه می کنیــم در حالی که واحدهای 
نان فانتزی با استفاده از سهمیه دولتی 
این آرد را کیســه ای 60 هــزار تومان 
دریافت می کنند و با تولید شیرینی های 
بی کیفیت موجب بروز مشکالت فراوان 

برای اعضای صنف ما شده اند. 

رئیس اتحادیه در گفت وگو با »توسعه ایرانی« به رونق بازار در روزهای آتی ابراز امیدواری کرد؛

قنادان؛ نگران کاهش خرید مردم
رئیس اتحادیه قنادان 

تهران در گفت وگو با 
»توسعه ایرانی«: پارسال 

در همین بازه زمانی شکر را 
کیلویی 11 هزار و 600 تومان 

خریداری می کردیم و اکنون 
این محصول را کیلویی 

23 هزار تومان می خریم، 
امسال قیمت دولتی حلب 

10 لیتری روغن ویژه قنادی 
160 تا 170 هزار تومان است 

در حالی که اکنون در بازار 
آزاد این روغن را 800 تا 

850 هزار تومان خریداری 
می کنیم

خبر

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: امیدواریم مسئوالن کشور 
با درک شرایط جدید مجموع سیاست هایی را در مذاکرات به 
سرعت اتخاذ کنند که مانع آن شود که ایران از بازیگر اصلی تبدیل 

به زمین بازی دیگران شود.
به گزارش مهر، غالمحسین شافعی در آخرین نشست هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اظهار کرد: احتمال توافق یا عدم 
توافق هسته ای و جنگ روسیه با اوکراین از جمله وقایعی است 
که در روزهای اخیر در صدر اخبار قرار گرفته است که پیامدهای 

متعددی برای اقتصاد ایران خواهد داشت.
تا به حال به فکر بقای اقتصاد بودیم نه تحول

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: طی سالهای اخیر به دلیل 
فشار تحریم و تنگنای مالی دولت ناشی از بحران کرونا و ضعف 
مدیریت اقتصادی کشور در طول سالهای گذشته عموما اقدامات 

معطوف به بقای اقتصادی کشور بوده نه تحول در آن.

شافعی ادامه داد: در صورت نهایی شدن توافق برجام و رفع 
تحریم ها و محدودیت های تحمیل شده بر اقتصاد کشور شایسته 
اســت که رویکرد مدیریت اقتصاد به سمت اقتصاد توسعه ای 
حرکت کند که این موضوع غایب بزرگ اقتصاد در طول سالهای 
گذشته بوده اســت.رئیس اتاق ایران گفت: بیم آن می رود که 
مشابه دوره قبلی برجام این فرصت موقت باشد، بنابراین بخش 
خصوصی یپشنهادهایی برای بازه زمانی کوتاه مدت و میان مدت 
دارد.شــافعی افزود: در بازه زمانی کوتاه مدت موضوع مدیریت 
منابع ارزی بسیار مهم است. آزادسازی منابع بلوکه شده و فرصت 
فروش نفت با قیمت های باال، منابع ارزی قابل مالحظه ای نسبت 

به سالهای اخیر در دست مدیران کشور قرار میدهد.
وی ادامه داد: یک خطای راهبردی این است که شاهد افزایش 
واردات کاالهای لوکس و قاچاق و پیگیری سیاست های عوام 
گرایانه باشیم که رونق بی کیفیت و موقتی در اقتصاد ایجاد شود.

خطرات کاهش قیمت ارز
شافعی تصریح  کرد: کاهش موقت نرخ ارز به زیر نرخ هایی 
که رقابت پذیری اقتصاد ملی را کاهش دهد اگرچه رفاه کوتاه 
مدت را به دنبال دارد اما به جریان شدید فرار سرمایه از کشور 
و کاهش صادرات غیرنفتی دامن خواهد زد.وی گفت: تامین 
پایدار کاالهای اساسی و نهاده های تولید موضوع بعدی است. 
جنگ روسیه و اوکراین به دلیل درگیر شدن بازیگران مهمی 
مثل اتحادیه اروپا، امریکا و روسیه پیامدهای قابل مالحظه ای 
بر رشد اقتصادی جهان، افزایش قیمت کاالها، کاهش تولید 
کاالها و بروز چالش در تامین جهانی دارد.شافعی افزود: دولت 
باید با کمک بخش خصوصی نسبت به تامین نیازهای پایدار و 
یافتن شرکای جدید اقدام کند، به ویژه آنکه چشم انداز توقف 
این جنگ در هاله ای از ابهام است.رئیس اتاق بازرگانی ایران 
اظهار کرد: در بازه زمانی میان مدت نیز با توجه به گشــایش 

های احتمالی توافق برجام، انتطار میرود یک رویکرد توسعه 
محور مبتنی بر برنامه و کار کارشناسی در دستور کار دولت 
قرار گیرد.وی افزود: اقتصاد ایران در چند دهه اخیر به ویژه در 
10 سال اخیر با تورم بسیار باال، رکود اقتصادی، اشتغالزایی 
بسیار پایین و بی کیفیت و گســترش فقر و نابرابری مواجه 
بوده اســت و معموال سیاســت گذاری اقتصــادی با اتخاذ 
سیاست های مسکن گونه عالج ریشه ای مشکالت را به آینده 

موکول کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران:

نباید در مذاکرات تبدیل به زمین بازی دیگران شویم

مهرنوش حیدری

خبر اقتصادی

 مرغ ۷۰ هزار تومانی
 در راه است؟

تسنیم-  کارشــناس حوزه دام و طیور با بیان 
اینکه حذف ارز ترجیحی باعث افزایش قیمت مرغ 
به 70 هزار تومان خواهد شــد، گفت: اینکه برخی 
می گویند قیمت ها تنها 10 درصــد افزایش پیدا 

می کند، مانند شوخی است.
پرویز فروغی کارشــناس حوزه دام و طیور در 
خصوص حذف ارز ترجیحی در سال 1401 گفت: 
مقداری از ارز ترجیحی به بیراهــه رفت اما اینکه 
بگوییم همه آن اینطور بوده اســت غلط اســت. 
نهاده های مرغداری ها با این ارز تامین می شد و اگر 
شما ارز ترجیحی را حذف کنید تورم زیادی را ایجاد 

خواهد کرد.
    

 افزایش احتمالی قیمت برنج
 با حدف ارز ترجیحی

ایلنا- رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل گفت: 
کشاورزان تمایلی برای فروش برنج کیلویی 65 هزار 
تومان ندارند، و به سختی برنج کیلویی 70 هزار تومان 
عرضه می کنند از این رو به آشنایان خود بدون ارائه 
فاکتور و یا بارنامه و به اصطالح رفاقتی برنج کیلویی 

70 هزار تومان عرضه می کنند.
حسن با اشــاره به ثبات نرخ برنج در هفته های 
اخیر، بیــان کرد: بعد از اینکه دولــت برای کنترل 
قیمت ها در بازار برنج قیمت دستوری کیلویی 65 
هزار تومان را اعالم کرد میــزان خرید و فروش در 

حجم قابل توجهی کاهش پیدا کرد.
وی با اشــاره به قیمت انواع برنــج ایرانی در 
بنکداری، گفت: طارم و هاشــمی بودار نشــده 
کیلویی 70 هــزار تومان و بودار شــده طارم و 
هاشــمی کیلویی 75 هزار تومان، فجر کیلویی 
55 هزار تومان، شــیرودی کیلویــی 45 هزار 
تومان و ندا کیلویــی  42 هزار تومــان خرید و 

فروش می شود.
    

ایران دنبال اجرای قرارداد صادرات 
گاز به پاکستان، افغانستان و عمان 

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اعالم کرد: ایران 
به دنبال این است که زمینه اجرایی شدن پروژه های 
طراحی شده صادرات گاز به پاکستان و تا حدودی 
افغانستان و عمان را فراهم کند و قراردادهای گازی 

مربوطه، امضا و اجرا شوند.
مجید چگنی مدیرعامل شرکت ملی گاز با اشاره 
به برنامه این شرکت برای توسعه بازارهای صادراتی 
گفت: شــرکت ملی گاز ایران درباره ترکمنستان، 
تالش خود را بر جذب و وارد کردن گاز آن کشور به 
ایران معطوف کرده است، خواه گاز وارداتی در ایران 

مصرف شود، خواه از ایران عبور کند.
وی ادامه داد: برنامه شرکت ملی گاز ایران برای 
همکاری با ترکیه و عراق که اکنون زیرساخت های 
انتقال گاز ایران به آن کشــورها متصل اســت، در 
درجه نخست این است تا قراردادهای جاری خود را 
با آنها با ظرفیت کامل اجرا و در گام بعدی، با توسعه 
زیرساخت های انتقال، به افزایش ظرفیت تجارت 

بین دو کشور اقدام کند.
    

وضعیت خاص در بازار ارز 

قرن نو- بــازار ارز دیــروز تحت ِتاثیر دو اتفاق 
مهم شرایط ویژه ای را تجربه کرده؛ به طوری که فاز 

احتیاط در این بازار قابل مشاهده است.
بهای هر دالر ازیک سو به واسطه توقف مذاکرات 
هسته ای و ازســوی دیگر به دلیل وقایع رخ داده در 

عراق در موقعیت تازه ای قرار گرفته است.
بسیاری از فعاالن بازار ارز می گویند رشد قیمت 
دالر به باالتر از 26 هزار و پانصد تومان ســبب شده 

احتمال رشد بیشتر قیمت در بازار مهیا شود.

یک کارشــناس حوزه انرژی با اشاره توجه 
دوباره جهانی به خط لوله صلــح، با بیان اینکه 
آلترناتیوهایی مثل ایران و قطــر می توانند به 
اروپا صادرات داشته باشند، گفت: ما به راحتی 
می توانیم در حد 100میلیارد متر مکعب در سال 

به اروپا گاز صادر کنیم.
به گزارش ایلنا، رسانه های پاکستانی از توقف 
روند تامین مالی پروژه تاپی از سوی بانک توسعه 
آســیایی خبر داده اند،  بنابر اعالم آژانس های 
خبری پاکســتان این بانک پروژه  انتقال خط 
لوله گاز ترکمنستان از طریق خاک افغانستان 

به پاکستان و هند )تاپی( را متوقف کرده است.
این رسانه ها به نقل از یک مقام وزارت انرژی 
پاکستان نوشته اند که این تصمیم از سوی بانک 
توسعه آســیایی به دلیل به رسمیت شناخته 
نشدن دولت طالبان از ســوی کشورها صورت 

گرفته شده است.
تاپی شدنی نیست

مرتضی بهروزی فر دربــاره اینکه آیا توقف 
خط لوله تاپی می تواند فرصــت دوباره ای برای 
ایران جهت راه اندازی خط لوله صلح باشــد، به 

ایلنا گفت: قبل از اینکه این موضوع عدم تامین 
مالی مطرح باشد هم اجرای خط لوله تاپی شدنی 
نبود، به دلیل مشکالت امنیتی که در پاکستان و 
افغانستان وجود دارد. همچینین مشکالتی که 
بین هند و پاکستان وجود دارد، از ابتدا هم امیدی 

نبود که این خط راه اندازی شود. 
وی ادامه داد: صادرات گاز ایران به هند نیز با 
خط لوله منتفی است، مسیر پاکستان مسیری 
نیســت که هند هم تمایل داشته باشد، عبور از 
مسیر دریا و آب های عمیق هم آنقدر پرهزینه 

است که عمال اجرای آن بی معنی است. بنابراین 
اگر ایران بخواهد به هند صادرات داشــته باشد 
تنها مسیر توجیه پذیر ال ان جی است. پاکستان 
هم بازار محدودی است، قسمت عمده صنایع و 
جمعیت پاکستان در بخش شرقی کشور مستقر 
شده اند، غرب کشــور هم صحراهایی است که 
نظام قبیله ای بر آن حاکم اســت که دولت هم 
تفوق قابل توجهی بر آن نداشته و در کنترل این 
مناطق دچار مشکل است، منطقه بلوچستان 
و مناطقی که هم مرز با افغانستان هستند محل 
تجمع ترورویست ها است بنابراین اینکه خط لوله 
احداث کنیم تا بتوانیم به پاکستان گاز صادر کنیم، 
چندان راحت نیست، هرچند راهکارهایی وجود 
دارد و می توان با قبایل توافق کرد و با فشارهای 
سیاســی کارهایی انجــام داد امــا در کل بازار 
پاکستان بازاری نیست که ما بتوانیم مشکالت  

صادرات مان را حل کنیم.

اگر برجام احیا شود
این کارشناس حوزه انرژی در ادامه درباره 
امکان اینکه ما بر سر بازار اروپا و هند و پاکستان 
با ترکمنستان وارد معامله شویم، گفت: بازار 
اروپا تحت هیچ شــرایطی با هند و پاکستان 
قابل مقایســه نیســت، اروپا بازار ثروتمندی 
اســت که حجم قابل توجهــی گاز نیاز دارد، 
مشکلی که اروپا از ابتدا با روسیه داشت و بعد 
از حمله این کشور به اوکراین تشدید هم شد 
موقعیتی فراهم کرده که اگر مشکالت ایران 
با دنیا حل شود، بتواند به اروپا ورود کند. البته 
در کوتاه مدت یعنی تا 2 سال آینده نمی توانیم 
به بازار ارروپا امیدوار باشــیم، ولی اگر برجام 
حل شود و امکان تامین سرمایه و تکنولوژی 
روز دنیا را داشته باشیم و از طرف دیگر افزایش 
تولید داشته و مصرف داخلی را کنترل کنیم 
مسلما یکی از بازارها اروپا است، مطمئنا اروپا 

هم بشدت تمایل دارد که ایران وارد این بازار 
شود تا مشکل خود را با روسیه حل کند. 

وی تاکید کرد: در هرحال اینکه بخواهیم 
بازار هند و پاکســتان را با اروپا را تهاتر کنیم، 
منطقی نیست. مسئله این است که ما تاکنون 
نخواستیم وارد این بازی ها شــویم و اکنون 
هم اگر این امکان وجود داشــته باشد به اروپا 
صادرات داشــته باشــیم، هم می توانیم گاز 
ترکمنســتان را بخریم و هــم ترانزیت و هم 
ســواپ کنیم، تعامل با کشورهای همسایه و 
جهان به نفع اقتصاد کشور است، مسئله این 
نیست که پاکستان را ندیده بگیریم موضوع 
این است که پاکســتان و هند قابل مقایسه با 

اروپا نیستند.
بهروزی فر یادآور شد: اروپا دنبال این نیست 
که کل دریافت گاز از روســیه را جایگزین کند، 
مسلما روسیه نقش صادرکننده به اروپا را حفظ 
خواهد کرد هرچند این سهم 40 درصد می تواند 
کم شود و آلترناتیوهایی مثل ایران و قطر صادر 
کنند تا روسیه نتواند هر میزان که بخواهد با شیر 

گاز اروپا بازی کند.

با توقف تامین مالی تاپی؛

خط لوله صلح بار دیگر در کانون توجه قرار گرفت


