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 کاهش ۴۳ هزار واحدی 
شاخص بورس

توسعه ایرانی-  بازار سرمایه نخستین روز هفته 
جاری را با چراغ قرمز آغاز کرد و شاخص کل این بازار 
بیش از ۴۳ هزار واحد کاهش یافت. یکی از مهمترین 
دلیال عقب نشــینی شــاخص بورس اخباری در 
خصوص قیمت گذاری دستوری فواد است که رییس 
ســازمان بورس اوراق بهادار نیز بدان واکنش منفی 
نشان داده است.  شاخص کل بورس دیروز با ۴۳ هزار 
و ۶۸۲ واحد کاهش رقم یک میلیون و ۳۵۴ هزار واحد 
را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز با ۸۵۳۹ 
واحد کاهش به رقم ۴۵۵ هزار و ۱۶۸ واحد رســید.
دیروز یک میلیون معامله بــا ارزش ۸۶ هزار و ۵۱۹ 
میلیارد ریال انجام شد. ملی صنایع مس ایران، فوالد 
مبارکه اصفهان، صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی، معدنی و صنعتی 
گل گوهر، ســرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی 
تامین و پاالیش نفت اصفهان نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.شاخص 
کل فرابورس هم با ۵۰۳ واحد کاهش در رقم ۱۹ هزار 
و ۲۲۲ واحد ایستاد.در این بازار یک میلیون معامله به 
ارزش ۸۴ هزار و ۳۶۵ میلیارد ریال انجام شد. سنگ 
آهن گوهر زمین، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، 
پتروشیمی زاگرس، صنعتی مینو، سرمایه گذاری 
صبا تامین، فوالد هرمزگان جنوب و ســهامی ذوب 
آهن اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 

منفی را روی فرابورس گذاشته اند.
    

 تاالرهای پذیرایی، 
در آستانه بازگشایی

ایسنا- رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایی تهران 
اعالم کرد که تاالرهای پذیرایی در آستانه بازگشایی 
با یک سوم ظرفیت هستند. خســرو ابراهیمی نیا 
گفت: تاکنون پروتکل های بهداشتی از سوی وزارت 
بهداشت برای بازگشایی تاالرهای پذیرایی طراحی 
شده و برخی چارچوب ها هم از سوی اتحادیه پیشنهاد 
شده که ظاهراً مورد تایید ستاد ملی کرونا قرار گرفته 
است. وی افزود: در حال حاضر مکاتبات با استانداری 
تهران و مراجع ذیصالح در حال انجام است تا شرایطی 
برقرار شــود و تاالرها در چارچوب مقرراتی که ابالغ 
می شود و با یک سوم ظرفیت مجاز سالن ها بازگشایی 
شــوند.   رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایی تهران در 
ادامه تصریح کرد: هنوز مجوز بازگشــایی تاالرها به 
صورت رسمی از سوی وزارت بهداشت ابالغ نشده، اما 
روز چهارشنبه هفته گذشته موافقت ضمنی فرمانده 
ستاد مقابله با کرونا را دریافت کردیم. بنابراین هر زمان 
که بازگشایی تاالرها به صورت مکتوب ابالغ شود رسما 
اعالم خواهیم کرد. ابراهیمی نیا پایان خاطرنشان کرد 
که این بازگشایی بعد از نزدیک به یک سال تعطیلی 

تاالرها و ورشکستگی کامل آنها اتفاق خواهد افتاد.
    

حجم صادرات ماسک از ایران 
اعالم شد

توسعه ایرانی- طبق اطالعات اعالمی از سوی 
اتاق بازرگانی ، ایران در هشــت ماهه ابتدایی سال 
۱۳۹۹، حدودا ۹.۲ تن ماسک به ارزش تقریبی ۲۰۶ 
هزار دالر به ۹ کشور صادر کرده و در مقابل حدود ۱۳۲ 
ماسک با ارزش ۱۵.۵ میلیون دالر از چهار کشور وارد 
کرده است. در میان مقاصد اصلی صادرات ایران، دو 
کشور عمان و افغانستان با واردات ۶۲ درصد از کل 
صادرات کشور، رتبه نخست را در اختیار دارند و در 
مقابل حدود ۹۸ درصد از کل واردات ماسک ایران از 
چین صورت گرفته است. همچنین میانگین قیمت 
صادرات ماسک ۲۲ دالر در کیلوگرم و در واردات ۱۲۶ 
دالر در هر کیلوگرم بوده است. در گزارش های ارائه 
شده از ســوی ایران، جزئیات آمار تجارت ماسک با 

عراق منتشر نشده است.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

اقتصاد ایــران همچنــان درگیر 
سالطین است؛ سلطان سکه، سلطان 
ارز، سلطان قیر و حاال سلطان نهاده های 

دامی یا غذای مرغ. 
 سالطین اقتصادی ایران در حالی 
می آینــد و می روند که ســاختارهای 
فســادزا و مبتنی بر رانــت همچنان 
پابرجاست و زمینه های بازتولید جرایم 

از میان نمی رود. 
حاشیه های بازار مرغ تمامی ندارد و 
حاال خبرها حاکی از آن است که سلطان 
خوراک مرغ هم دســتگیر شده است. 
هرچند که گمانه های مردم در فضای 
مجازی در این مورد،  خانواده معروفی 
است که گفته می شــود سال هاست 
انحصار این بازار را در دســت دارند اما 
این خبر هنوز از سمت نهادهای متولی 

تایید نشده است. حاال موج دستگیری 
سالطین در شــرایطی اتفاق می افتد 
که کارشناسان اقتصاد اعتقاد دارند چرا 
دولت باید زمینه فساد را مهیا کند تا کار 

به دستگیری سالطین بکشد؟
بر اســاس داده های بانک مرکزی 
دولت در 7 ماهه ابتدای امسال یارانه ای 
به بزرگی ۴۴ هزار میلیارد تومان به تجار 
خوراک دام و طیور اختصاص داده است 
که این رقم از یارانــه نقدی خانوارهای 
ایرانی بزرگتر است. اختصاص این یارانه 
سنگین به واردکنندگان نهاده های دامی 
در شرایطی رخ داده است که هیچ تاثیری 
در بازار مصرف کنندگان نداشته است 
و قیمت هرکیلوگرم مــرغ در ماه های 
اخیر حتی رکورد ۳۵ هزار تومان را زده 
است.  از سوی دیگر سورنا ستاری، معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری نیز با 
اشــاره به رقم گزاف واردات نهاده های 

دامی، صنعت مرغ را هم مشابه صنعت 
خودرو مونتاژی و گران قیمت توصیف 

کرده است. 
با این وجود دولت همچنان بی توجه 
به توصیه کارشناســان اقتصاد، دالر 
۴۲۰۰ تومان را بین واردکنندگان توزیع 
می کند و بازی تنظیم بــازار درنهایت 
به دستگیری ســالطین می کشد اما 
دســتگیری و حتی اعدام ســالطین 
نتوانسته است جهش قیمت ها را در بازار 
متوقف کند. با این وجود دولت همچنان 
به تکرار راه های آزموده شده و شکست 

خورده اصرار دارد. 
دستگیری سلطان خوراک مرغ

سلطان نهاده مرغ دستگیر شد. این 
تیتری است که به تازگی روی خروجی 
رسانه ها خودنمایی می کند و ماجرا به 
خبری برمی گردد که باشگاه خبرنگاران 
منتشر کرد. در این خبر آمده بود که سپاه 

کربالی مازندران مدیرعامل بزرگ ترین 
شرکت واردکننده نهاده های دام و طیور 
در شمال ایران را دستگیر کرده است و 
سازمان اطالعات سپاه در اطالعیه ای 
توضیح داده که »این شرکت با نگهداری 
و دپوی نهاده ها در گمرک به دالیل واهی 
ازجمله عدم تخصیص ارز و بروکراسی 
اداری در ترخیص کاال بود تا از این طریق 
ضمن ایجاد کمبــود تصنعی نهاده در 
بازار، ایجاد تنش در صنعت دام و طیور 
و ضــررو زیان به این بخــش تولیدی، 
مصرف کنندگان نهایی در زنجیره تولید 
مرغ را مجبور به تامین نهاده ها از طریق 
بازار غیررســمی کند.« همچنین این 
شرکت متهم شده که برای واردات ارز 
دولتی گرفته، اما محصول وارداتی را در 

بازار آزاد به فروش رسانده است.
البته این خبر بار دیگر منتشر شده 
بود و اذهان خیلی ها را در فضای مجازی 

به ســمت خانواده ای معروف در حوزه 
واردات خوراک دام برد کــه بارها نقد 
نمایندگان مجلس را به دنبال داشته اند. 
خانواده ای که گفته می شــد در زمان 
دولت محمود احمدی نژاد هم به صورت 
تصنعی کشتی نهاده های دامی را روی 
دریا معطل کرده بود تا قیمت را در بازار 
داخلی باال ببرد؛ اما اطالعات ســپاه از 
نام و هویت این تاجــر نهاده های دامی 

اطالعاتی منتشر نکرد.
احتمال جهش دوباره قیمت مرغ 

در بازار شب عید
این موضوع در حالی رخ می دهد که 
قیمت مرغ در تهران تا ۳۵ هزار تومان 
رســید و با توزیع مرغ منجمد تنظیم 
بازاری اندکی این قیمت ها عقب نشینی 
کرده و بهای هرکیلوگرم مرغ تا حدود 

۲۸هزار تومان کاهش داشت. 
در آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار، 
قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده ۱۴ هزار 
و ۴۰۰ تومان و قیمت هر کیلو گوشت 
مرغ برای مصرف کننده ۲۰ هزار ۴۰۰ 
تومان تعیین شــده است اما مرغداران 
این قیمت ها را غیرمنصفانه می دانند 
و با اشاره به جهش خیره کننده قیمت 
مواد اولیه و به ویژه خوراک دام معتقدند 
که نــرخ مصوب موجب می شــود که 
جوجه ریزی برای عید کاهش داشته و 
بازار مرغ شب عید هم با مشکل مواجه 
شود. آنها می گویند که حدود 7۰ درصد 
قیمت تمام شده گوشت و مرغ به قیمت 
خــوراک دام و طیور بســتگی دارد اما 
خوراک دام با نرخ مناســب به دســت 
تولیدکنندگان نمی رسد و آنها مجبورند 

نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند. 
مونتاژ گران مرغ در ایران!

از آن ســمت دولت مدعی است که 
پول کالنی بــرای وادات خوراک دام به 
نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه کرده است 
اما این یارانه سنگین ارزی هیچ تاثیری بر 

بازار مرغ و گوشت نداشته است. 
داده های آماری بانک مرکزی نشان 
می دهد که در 7 ماهه اول سال ۹۹، برای 
ذرت، جو و کنجاله با نرخ ۴۲۰۰ تومانی، 
۲ میلیارد و ۵۲۲ میلیون دالر تامین ارز 

انجام داده است. برای ذرت یک میلیارد و 
۶۲۴ میلیون دالر، جو ۲۶۰ میلیون دالر 
و کنجاله ۶۳۸ میلیون دالر اختصاص 
پیدا کرده اســت. میانگین نرخ دالر در 
7ماهه اول امســال معادل ۲۱ هزار و 
۵۵۰ تومان است و با این حساب دولت 
ظرف 7ماه رقمی حدود ۴۴ هزار میلیارد 
تومان یارانه ارزی به تاجران نهاده های 
دامی پرداخته است که این رقم بزرگتر از 
رقم یارانه نقدی است که به خانواده های 

ایرانی می پردازد. 
این مساله حتی انتقاد سورنا ستاری، 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
را هم به دنبال داشته است و او اخیرا در 
جمع پژوهشگران برتر حوزه کشاورزی 
صنعت مرغ را به صنعت خودروسازی 
تشبیه کرده و گفته است که تولید مرغ 
هم در ایران مونتاژی است و برای تولید 
مرغ در کشور ۳.۵ میلیارد دالر هزینه 
می شود و جوجه، خوراک، مکمل ها و 

داروها وارداتی است.
او تاکید کرده است که تولید مرغی 
که در کشــور انجام می شود کمترین 
ارزش افزوده را بــرای ما دارد زیرا تولید 
محصوالت علمی و با ارزش افزوده باال 

مانند دارو و مکمل ها وارداتی است.
جالب است که بدانید مجموع پولی 
که برای واردات نهاده های صنعت مرغ 
مصرف می شود، از میزان کل ارزی که 
برای واردات دارو و تجهیزات پزشــکی 
اختصاص داده شــده، بیشتر است و با 
این حال همچنان مرغ گران به دست به 

مصرف کننده ایرانی می رسد. 

مسئول گرانی مرغ، سلطان نهاده های دامی نیست؛ مشکل جای دیگری است؛

یک خانواده سلطنتی! 
مجموع پولی که برای 

واردات نهاده های صنعت 
مرغ مصرف می شود، از 
میزان کل ارزی که برای 
واردات دارو و تجهیزات 
پزشکی اختصاص داده 

شده، بیشتر است و با این 
حال همچنان مرغ گران 

به دست به مصرف کننده 
ایرانی می رسد 

رئیس شــورای رقابت بــا اعــالم اینکه با 
دستورالعمل جدید قیمت گذاری خودرو هیچ 
آزادسازی صورت نگرفته و افزایش قیمت برای 
خودروسازها با شروط سخت تری انجام می شود 
گفت: این فرمول لزوما به معنی افزایش قیمت 
نبوده و بر خالف قبل که رشــد پیاپی قیمت به 
دنبال افزایش تورم اتفاق می افتاد، اگر خودروساز 
نتواند به هدف افزایش تولید برســد خبری از 

افزایش قیمت هم نیست.
رضا شیوا در گفتگو با ایسنا با بیان این که ما در 
اردیبهشت امسال فرمول جدیدی ارائه نکردیم، 
بلکه همان فرمول گذشته ســقف قیمتی بود 
که به روز شــد، گفت: به تبع آن تغییراتی که در 
سبد تورمی بانک مرکزی الزم بود ایجاد و تورم 
را محاسبه و قیمت جدید استخراج  شد، براین 
اســاس در حال حاضر همچنان بر پایه همان 
فرمول قبلی قیمت خودروهــای پر مصرف و با 
تیراژ باال محاسبه و اجرایی می شود و تا زمانی که 

بازار خودرو از انحصار خارج نشده و رقابتی نشود 
فرمول قبلی برای خودروهای مورد نظر پابرجا 

خواهد بود.
آزادسازی اتفاق نیفتاده است

رئیس شورای رقابت در ادامه به ابعاد مختلف 
قیمت گذاری براساس دستورالعمل جدید برای 
بخشی از خودروها پرداخت و توضیح داد که این 
فرمول برخالف دستورالعمل قبلی که بر تورم 
بخشی تکیه داشت به میزان تولید متکی است. 
این در حالی اســت که طی توافق خودروسازها 
با وزارت صنعــت، معدن و تجارت و ســازمان 
گسترش که مسئولیت خودرو در این وزارتخانه 
را برعهده دارد قرار است در سال پیش رو یعنی از 
دی  امسال تا همین ماه در سال آینده افزایش ۵۰ 
درصدی تولید در دستور کار قرار گیرد. بنابراین در 
صورتی که تولید افزایش پیدا نکند هیچ افزایش 
قیمتی هم برای خودروسازان اعمال نمی شود 
و از محســنات این فرمول همین جلوگیری از 

تولید قطره چکانی اســت. وی در مورد این که 
برخی معتقدند با این فرمول آزادسازی قیمت 
خودرو صورت گرفته است، اظهار کرد: آنهایی 
که چنین صحبتی می کنند یا معنی آزادسازی 
قیمت را نمی دانند یا نمی خواهند آن را مطرح 
کنند. شورای رقابت اگر قصد آزادسازی خودرو 
را داشــت اعالم می کرد که دیگــر دخالتی در 
قیمت گذاری ندارد و خودروسازان براساس هر 
روشی که دلشان می خواهد قیمت را تعیین کنند 
اما ما دستورالعملی دادیم که طی آن شرط بسیار 
سختی برای خودروسازها تعیین کرده ایم یعنی 
افزایش تولید ۵۰ درصدی آن هم در شــرایط 
ســخت و تحریمی موجود که بــه این راحتی 

امکان پذیر نیست و خودروساز هرچقدر از این 
شرط دورتر شود به نسبت افزایش قیمت آن نیز 

کمتر خواهد بود.
 چرا با  افزایش تولید 

باز هم  خودرو  گران  می شود؟
شیوا در مورد این که پیش تر اعالم کرده بودید 
دلیل گرانی در بازار خودرو عرضه کمتر از تقاضا 
است و با افزایش تولید قیمت ها متعادل خواهد 
شــد اما اکنون بر این تاکید دارید که با افزایش 
تولید، قیمت برای خودروســازان افزایش پیدا 
می کند. این چگونه قابل توجیه است، یادآور شد: 
ما فعال در یک عدم تعادل عرضه و تقاضا قرار داریم 
و تا زمانی که افزایش تولید وجود نداشته و تعادل 
بر قرار نشود کاهش قیمتی رخ نمی دهد. اکنون با 
افزایش قیمت نهاده های تولید نمی توان افزایش 
قیمت نداشت، بنابراین تا وقتی که تورم رو به رشد 
حرکت می کند حتی اگر تعادل بین عرضه و تقاضا 
رخ دهد باز هم باعث افزایش قیمت تمام شــده 
کاالمی شود، از این رو ناچار هستیم قیمت را هم 
افزایش دهیم، پس اینگونه نیست که اگر تولید باال 
رود قیمت پایین بیاید. فقط فرق این فرمول این 
است که افزایش قیمت با افزایش تولید همراه 

است ولی در گذشته حتی اگر تولید رشد نداشت 
مجبور بودیم که قیمت را باال ببریم.

تا  رانت  هست  دالالن  هم  هستند
شــیوا در مورد این که در روش قبلی گفته 
بودید حضور دالالن به حداقل رســیده آیا در 
فرمول جدید تضمینی وجود دارد که با توجه به 
کاهش فاصله قیمت بین بازار ازاد و دستورالعمل 
شورای رقابت حضور دالالن حذف شود، توضیح 
داد: به هر صورت یک رانتی بین قیمت منصفانه 
شــورای رقابت و قیمت بازار وجــود دارد و این 
موجب حذف قطعی دالالن نخواهد شد، ولی در 
فرمول جدید تالش کردیم که این اختالف جدید 
به حداقل رسیده و حضور دالالن نیز کمتر شود. 
بنابراین اگر بتوانیم قیمت بازار را به قیمت شورای 
رقابت نزدیک کنیم حتما ایــن رانت و داللی و 
واسطه گری حذف می شود ولی شرط آن تولید 
بیشتر خودرو و تمایل مردم به سرمایه گذاری در 
این بازار آنهم در زمان ممنوعیت واردات خودرو 
است. ما به عنوان شورای رقابت که نمی توانیم 
خودرو تولید کنیم بلکه باید مشــوق های آن را 
ایجاد کنیم که به نظر ما شرطی کردن افزایش 

قیمت به میزان افزایش تولید بود.

دفاع رضا شیوا از فرمول جدید قیمت گذاری خودرو:

 برخی معنی آزادسازی را نمی دانند

خبر

رئیس اتحادیه مشــاوران امالک با بیــان اینکه هم اکنون 
فروشندگان مسکن چند برابر خریداران هستند گفت: نرخهای 
پیشنهادی در بعضی مناطق بیش از ۱۰ میلیون تومان در هر متر 
مربع کاهش یافته و خریدار نیست اما می بینیم که عده ای بساز و 
بفروش عنوان می کنند نرخها پایین نیامده؛ معلوم است که اینها 
نفع دارند. مصطفی قلی خســروی در گفت و گو با ایسنا اعالم 
کرد: قیمت مسکن در تهران ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته و آمار 
افت ۱.۱ درصدی را قبول ندارم؛ زیرا من از کف بازار درباره بازار 
مسکن صحبت می کنم. وی افزود: بعضی بساز و بفروشها یا بخر 
و بفروشها می گویند قیمتها پایین نیامده یا دوباره باال می رود که 
معلوم است نفع دارند. فروشنده ای که تا دو ماه قبل آپارتمانش 
را متری ۵۵ میلیون نرخ گذاری کرده بود، حاال ۴۵ میلیون تومان 
قیمت گذاشته و کســی نمی خرد. آن وقت بعضی سازندگان و 
فروشندگان می گویند قیمت پایین نیامده است. عده ای هم به 
عمد یا غیرعمد با ارایه  بعضی آمارها به آنها کمک می کنند. این 

اشتباه است؛ بگذاریم کسانی که خانه ندارند مقداری نفس بکشند. 
رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه تعداد فروشنده ها 
چند برابر خریداران اســت تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما 
بعضی افراد دوست دارند قیمت خودرو و خانه شان باال برود اما در 

نظر نمی گیرند که تورم به سود هیچکس نیست.
خسروی، نیاز کنونی بازار مسکن را آرامش بخشی دانست 
و گفت: همه مسئوالن، فعاالن بخش مسکن و مردم باید از ارایه 
اخباری که التهاب در بازار مسکن ایجاد می کند بپرهیزند. نفع 
خریداران باید در اولویت باشد. اگر متقاضیان واقعی توان خرید 
نداشته باشــند هیچ سازنده ای ســود نمی کند. خوشبختانه 
قیمتهای کذایی محو شده و بازار به سمت ثبات و کاهش قیمت 

پیش می رود.
 بازگشت قیمت به آگهی ها 

یعنی بازگشت نرخ های کاذب
وی با انتقاد از برخی صحبتها مبنی بر اینکه مجددا قیمت 

مسکن در ســایتهای اینترنتی قابل مشاهده شــود گفت: از 
اردیبهشت ماه که دادستانی در اقدامی اصولی و به موقع جلوی 
درج قیمت مسکن و خودرو در سایتها را گرفت نرخهای کاذب به 
تدریج حذف شد. اما اینکه قیمت مسکن از آن زمان تا کنون باال 
رفته ناشی از تاثیرات بازارهای موازی شامل ارز، طال و حاملهای 

انرژی است. 
نمایندگان مجلس باید تحقیق کنند که علت افزایش قیمت 
چه بوده است. رئیس اتحادیه مشاوران امالک تاکید کرد: اینکه 
فعاالن کسب و کارهای مجازی عنوان می کنند عدم درج قیمت، 
شفافیت را از بازار می گیرد یا از اردیبهشت تا کنون قیمتها باال 
رفته، دلشان برای خریداران مسکن نسوخته بلکه فقط بازدید 
سایتهای خودشان برایشان اهمیت دارد. اگر قیمت مجددا به 
 سایتها برگردد باید دوباره شاهد نرخهای کذایی و آگهی های 

بدون هویت باشیم.
خسروی در بخش دیگری از صحبت های خود به ماده ۸۰ 

قانون نظام صنفی اشاره و خاطرنشان کرد: طبق ماده ۸۰ قانون 
نظام صنفی، صدور پروانه کســب برای اماکن با کاربری اداری، 
تجاری و کارگاهی بالمانع است. ما به دفاتر امالک که در اماکن 
اداری قرار دارند مجوز می دهیم و شــهرداری مزاحمت ایجاد 

می کند.
 در سه دوره شهرداری آقایان احمدی نژاد، قالیباف و حناچی 
این قانون اجرا نشده و نمی شود. این در حالی است که هر سه این 
عزیزان در مجلس، دولت و شهرداری حضور داشته اند. انتظار این 
است که قانون از طرف مسئوالن، محترم شمرده شود. شهرداری 

نباید قانون فروشی کند.

رئیس اتحادیه مشاوران امالک:

فروشندگان مسکن متری ۱۰ میلیون تخفیف می دهند، کسی نمی خرد!


