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مسیر تردد زمینی به ارمنستان بسته شد
 سخنگوی گمرک 
گفت: بخشــی از مسیر 
تــردد زمینــی ایران 
به ارمنســتان توســط 
ر  کشــو ی  هــا و نیر
آذربایجان مسدود شــد. ســید روح اله لطیفی، 
سخنگوی گمرک افزود: بر اساس اخبار رسیده از 
برخی رانندگان سواری ورودی از سمت ارمنستان، 
جاده گوریس - قاپان به ســمت ارمنستان توسط 
نیروهای کشور آذربایجان مسدود شد. وی اضافه 
کرد: گفته شده است مذاکره مسئوالن ایروان با باکو 
در این خصوص انجام می شود. لطیفی تاکید کرد: 
مسافران و کامیون های حامل کاال قبل از عزیمت به 
مرز »نوردوز« در استان آذربایجان شرقی از باز بودن 

مسیر در ارمنستان اطمینان حاصل کنند.
    

آخرین تصمیم درباره نحوه فروش 
سهام عدالت

مدیر روابط عمومی 
سازمان بورس در توئیتی 
نوشت: سازمان بورس، 
برنامه ای بــرای فروش 
خرد ســهام عدالت در 
دســت اجرا ندارد و تنها عرضه های بلوکی سهام 
عدالت به روال گذشــته انجام می شــود. برخی 
کارشناسان یکی از دالیل ریزش بازار بورس در سال 
گذشته را هجوم مردم برای فروش ۳۰ درصد دوم 

سهام عدالت خود عنوان کردند.
    

افزایش ۳۰ تا ۹۰ درصدی قیمت 
مواد غذایی پر مصرف

ایلنا- دبیر اتحادیه 
بنکداران مــواد غذایی 
از افزایــش ۳۰ تــا ۹۰ 
درصدی قیمــت مواد 
غذایــی پر مصــرف از 
ابتدایی سال تاکنون خبر داد. قاسمعلی حسنی با 
بیان اینکه با باال رفتن هزینه تولید شاهد افزایش 
قیمت محصــوالت غذایی پرمصرف هســتیم، 
اظهار کرد: در ســال جاری قیمت مواد اولیه تولید 
محصوالت کشــاورزی مانند ســم، کــود و بذر و 
مولفه های تاثیر گذار در هزینه تمام شده موادغذایی 
آمانند کارگری و حمل و نقل و ... رشد قابل توجهی 
داشته اســت.  وی ادامه داد: با رشد قیمت عوامل 
مذکور، افزایش قیمت  مواد غذایی اجتناب ناپذیر 
اســت و باید مطابق با رشــد آن ها منتظر افزایش 
قیمت ها برای مصرف کننده باشیم. به گفته حسنی؛ 
از ابتدای سال تاکنون قیمت مواد غذایی پر مصرف 
از ۳۰ تا ۹۰ درصد افزایش داشته است که برخی از 
آن ها همچنان روند صعودی قیمت را طی می کنند.

    
چند وزیر کابینه سیزدهم خواستار شدند؛

 پرهیز از ارسال تاج گل و پیام تبریک 
وزرای دولت سیزدهم در دستورات جداگانه ای 
خواســتار پرهیز از ارســال تاج گل و صدور پیام 
تبریک شدند . رستم قاسمی،زیر راه و شهرسازی، 
احســان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، 
ســاداتی نژاد،وزیر جهاد کشــاورزی،  محرابیان 
وزیر نیرو و دیگر وزرا هر یک در پیام های جداگانه 
تاکید کردند: به منظور جلوگیــری از هزینه های 
غیرضروری از ارسال پیام تبریک، نصب بنر، تاج گل 

و برگزاری مراسم و تشریفات اجتناب کنند.
    

مجموع واکسن های وارداتی از 
مرز ۲۸ میلیون دوز گذشت

معاون فنی گمرک 
ایــران گفت: بــا ورود و 
ترخیص ۲ میلیون و ۲۲۰ 
هزار دوز واکسن چینی 
دیگر روز پنجشــنبه ۴ 
شهریور، تعداد واکسن های وارداتی از مرز ۲۸ میلیون 
دوز گذشــت. مهرداد جمال ارونقــی گفت: تعداد 
محموله های واکسن وارد شده به کشور تاکنون ۴۱ 
محموله است که ۲۳ محموله به تعداد ۲۲ میلیون 
و ۳۵۰ هزار دوز واکسن سینوفارم از کشور چین؛ ۳ 
محموله به تعداد ۲ میلیون و ۹۱۱ هزار و ۸۱۰ دوز 
واکسن آسترازنکا از کشور ژاپن، یک محموله به تعداد 
یک میلیون و ۴۵۲ هزار دوز واکسن کواکس از کشور 
ایتالیا، ۱۱ محموله به تعداد یک میلیون ۴۵ هزار دوز 
واکسن اسپوتنیک از کشــور روسیه، یک محموله 
به تعداد ۷۰۰ هزار و ۸۰۰ دوز واکســن کواکس از 
کشور کره جنوبی است. وی ادامه داد: همچنین یک 
محموله به تعداد ۳۱۵ هزار دوز واکسن آسترازنکا از 
کشور روسیه، یک محموله به تعداد ۱۲۵ هزار دوز 
واکسن بهارات از کشور هندوستان است که با این 
توضیح جمع کل واکسن های وارده به کشور برابر با 

۲۸ میلیون و ۸۹۹ هزار و ۶۱۰ دوز است.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

محمــد مخبــر، معــاون اول 
رییس جمهوری حاال در قامت رییس 
ســتاد هماهنگــی اقتصــادی اولین 
دستورات خود را صادر کرد.   روز سی ام 
مرداد بود که رییسی در حکمی، محمد 
مخبر را به عنوان مسئول هماهنگی تیم 
اقتصادی دولت معرفــی کرد. هر چند 
پس از آن رییسی با صدور حکم معاونت 
اقتصادی رییس جمهوری برای محسن 
رضایی در این قدرت، رخنه ای ایجاد کرد 
اما درست در اولین ساعات دریافت رای 
اعتماد از سوی کابینه این مخبر بود که 
نسبت به صدور دســتوراتی برای وزرا 
اقدام کرد. اتفاقا ماجرای مسکن، یکی 
از مهمترین نقاط مورد تاکید در اولین 
دســتوراتی بود که در دولت سیزدهم 

خطاب به وزرا صادر شد.
 ســید ابراهیم رییســی در جریان 
انتخابات ســیزدهم وعــده داد که در 

صورت پیروزی ساالنه یک میلیون واحد 
مسکونی را در ایران خواهد ساخت. به 
گفته وی این نهضت خانه سازی تا چهار 
ســال تداوم یافته و چهار میلیون واحد 
مسکونی در چهار سال در کشور احداث 
می شود.  در حالی که برخی کارشناسان 
احداث یک میلیون واحد مســکونی را 
مورد تشــکیک قرار می دادند، برخی 
نیز با استناد به آمار و ارقام و میزان مواد 
اولیه مورد نیاز از قبیل گچ و ســیمان و 
آهن توضیح می دادند این هدف شدنی 
است.   هر چه هست گزارش های رسیده 
نشان می دهد رســتم قاسمی با تعهد 
نسبت به اجرای این برنامه راهی وزارت 
راه و شهرسازی شده است .   وی پیش تر 
فرماندهی قرارگاه خاتم را عهده دار بوده 
و دو سال نیز به عنوان وزیر نفت در کابینه 

احمدی نژاد حضور داشته است. 
 معضلی به نام مسکن 

 در حالــی که برخی کارشناســان 
فاصله شــهروندان ایرانی را با خانه دار 

شدن بیش از ۴۰ سال عنوان می کنند 
آمارهای رســمی در این حوزه چندان 
امیدوارکننده تر نیست. رستم قاسمی، 
در بدو ورود به وزارت راه و شهرســازی 
به آماری استناد کرده که نشان می دهد 
وضعیت مسکن در ســبد خانوار ایرانی 
در یکی از بحرانی ترین دوره های خود 
قرار دارد.  قاســمی با انتقــاد از کاهش 
پوشش دهی تسهیالت بانکی نسبت به 
هزینه مسکن و سهم بسیار کم بخش 
مسکن از تسهیالت بانکی بر این اعتقاد 
است که شاخص دوره انتظار مسکن از 
سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۵ از ۱۵ سال به ۳۱ 

سال افزایش یافته است.
رییسی چه می گوید؟

رئیس جمهــور نیز در نخســتین 
جلسه هیات دولت ســیزدهم،  با اشاره 
به وعده خود برای ساخت یک میلیون 
مســکن در هر ســال گفت: وزیر راه و 
شهرســازی با جدیت دنبال کند تا این 
وعده محقق شــود. وی تاکید کرد: ما 

باید دولت »صادق الوعد« باشــیم و به 
وعده های خود عمل کنیم و از تجربیات 
دولت های پیشــین بهره بگیریم. باید 
در مسائل اقتصادی، سیاسی داخلی و 
خارجی از عبرت های دولت های پیشین 
استفاده کنیم تا مشکالت گذشتگان را 
تکرار نکنیم. انسان از یک سوراخ نباید 
دو بار گزیده شود. با استفاده از تجربیات 
گذشــته نباید دنبال مسائلی برویم که 
موجب ناکامی شده و آنچه که موجب 

موفقیت شده است را دنبال کنیم.
میراثی به نام مسکن مهر

دولت در حالی وعده ســاخت یک 
میلیون واحد مسکونی را داده است که 
پیش از این یکی از عظیم ترین طرح های 
دولتی مسکن سازی در جهان، در دولت 
محمود احمدی نژاد کلید خورد. طرح 
مســکن مهر در ابتدا در قالب بند »د« 
تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ آغاز 
شد و سپس بر مبنای قانون ساماندهی 
و حمایت از تولید و عرضه مســکن، به 
صورت پیوسته در دستور کار قرار گرفت.
اسالمی وزیر پیشین راه و شهرسازی 
در آخرین گزارش خــود در خصوص 
وضعیت مسکن مهر اعالم کرد:عملیات 
اجرایی و برنامه ریزی مسکن مهر از سال 
۸۶ تــا ۸۹ به طول انجامیــد و در قالب 
این طرح دو میلیــون و ۲۰۰ هزار واحد 
مسکونی تعریف شد. از این تعداد ۶۸۹ 
هزار واحد مسکونی تا پایان دولت دهم 
به متقاضیان تحویل داده شــد و یک 
میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی مهر 
در دولــت یازدهم و دوازدهم ســاخته 
شد و به بهره برداری رسید. نکته مهم و 
مورد انتقاد اما تزریق پول پرقدرت برای 
ســاخت مســکن مهر بود. طبق اعالم 
رسمی حسن روحانی، رییس جمهور 
سابق ایران در سال ۱۳۹۳، بیش از چهل 
و چهاردرصد از پولی که در تاریخ ایران 
چاپ شده است در مسکن مهر خرج شد 
و تورمی چهل درصدی را برای ایران به 

ارمغان اورد .  نکته دیگر ساخت مسکن 
مهر در خارج از شهرها بود و حاال بخش 
مهمی از مشکالت ناشی از نبود امکانات 
شهری در مناطقی است که ساخت و ساز 

مسکن مهر در آن صورت گرفته است. 
  رونمایی دولت روحانی
 از مسکن اجتماعی 

 رشد شتابان قیمت مسکن از سال 
۱۳۹۷ و در پــی شــوک ارزی در بازار 
ایران که از تشــدید تحریم های غرب 
و ممنوعیت فروش نفت ایران نشــات 
می گرفت سبب شــد دولت دوازدهم 
در ســال های پایانی حضورش به فکر 
اجرای پروژه ای در حوزه مسکن بیفتد. 
اگر مسکن مهر میراثی است که تا کنون 
چهار دولت، پس از دولت نهم را درگیر 
خود کرده است، مســکن ملی نیز ارث 
به جا مانده برای دولت سیزدهم تلقی 
می شود .  در قالب مســکن ملی مقرر 
شد، ۴۰۰ هزار واحد مسکونی احداث 
شود. اسالمی در این زمینه تاکید کرده 
بود ثبت نام در دو مرحله صورت گرفته 
است و بیش ازیک میلیون و ۵۹۶ هزار 
متقاضی ثبت نام کردند اما حدود ۴۲۶ 

هزار و ۸۵۳ نفر واجد شرایط بوده اند.
و اما نهضت ساخت مسکن

حاال رستم قاســمی در حالی وارد 
وزارت راه و شهرســازی شده است که 
دو پروژه نیمه تمام را همکارانش در این 
وزارتخانه پیگیری می کنند. مسکن مهر 
و مسکن ملی. وی تاکید کرده است خود 
را متعهد به اجرای این پروژه ها می داند. 
آنچه در این عرصه مبهم است اینکه هنوز 
روشن نیســت نهضت ساخت مسکن 
در دولت رییســی با چه هویتی صورت 
می گیرد . البته رییسی پیش تر به صفر 
بودن هزینه زمین و ... اشــاراتی کرده 
بود اما هویت جامــع و اینکه واحدهای 
مسکونی ساخته شــده به کدام اقشار 
تعلق می گیرد، روشــن نیست .  رستم 
قاســمی تاکید کرده اســت: مسکن 

محرومان و کم درآمدها از اولویت های 
دولت سیزدهم اســت. با ایجاد جاذبه 
و ارائه مشــوق تالش خواهیــم کرد تا 

کم درآمدها صاحب مسکن شوند.
ساخت یک میلیون مسکن در 

سال امکان پذیر است؟
این ســئوال را اهل فن پاسخ مثبت 
می دهند. اینکه ســاخت یک میلیون 
واحد مسکونی در سال امکان پذیر است 
یا خیر؟ استناد اهل فن به ظرفیت تولید 
ســیمان و میلگرد و گچ و کاشــی و ... 
است اما آنچه اهمیت دارد این است که 
هزینه ساخت ساالنه یک میلیون واحد 
مسکونی از کجا تامین خواهد شد؟ آیا 
چاپخانه بانک مرکزی قرار اســت این 
بار نیز وارد میدان شــود و پول پرقدرت 
را در این عرصه تزریــق کند که در این 
صورت باید منتظر خیزهای تورمی در 
ســالیان بعدی بود یا قرار است تامین 
مالی این پروژه ها با مشارکت مالکانی که 
شناسایی خواهند شد، صورت گیرد؟   
سئواالت مهمی در عرصه ساخت و ساز 
یک میلیون واحد مسکونی وجود دارد. از 
هویت مسکن هایی که قرار است ساخته 
شود تا مکانی یابی و اجرا و تامین مالی که 
هنوز پاسخی در خصوص این جزئیات 

ارائه نشده است. 

تکرار وعده ساخت و ساز ساالنه یک میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم

نهضت »خانه دار کردن« مردم  ادامه دارد!
وزیر جدید مسکن و 

شهرسازی، با انتقاد از 
کاهش پوشش دهی 

تسهیالت بانکی نسبت 
به هزینه مسکن و سهم 
بسیار کم بخش مسکن 

از تسهیالت بانکی بر این 
اعتقاد است که شاخص 

دوره انتظار مسکن از سال 
۱۳۷۴ تا ۱۳۹۵ از ۱۵ سال به 
۳۱ سال افزایش یافته است

مشاور عالی هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغ گوشتی 
کشور از افزایش قیمت هر قطعه جوجه یک روزه به ۱۰ هزار 
تومان خبر داد و گفت: این قیمت ۵ هزار و ۸۰۰ تومان بیش از 

نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار است.
محمدعلی کمالی سروســتانی در گفت وگو با ایلنا با 

انتقاد از بی توجهی دســتگاه های نظارتی بر بازار جوجه 
یکروزه، گفت: جوجه یکروزه یکی از مهم ترین نهاده های 
تولید گوشــت مرغ اســت و تغییر در قیمت یا نوسان در 
بازار آن می تواند عرضه و  تامین این کاال را دچار مشــکل 

جدی کند.
وی ادامــه داد: گران فروشــی جوجه یکــروزه همراه با 
مشــکالت تامین نهاده هــای خوراک فشــار مضاعف را بر 

مرغداران وارد آورده و بسیاری به فکر ترک تولید افتاده اند. 
کمالی سروستانی قیمت هر قطعه جوجه یک روزه در بازار 
را ۱۰ هزار تومان عنوان کرد که ۵ هزار و ۸۰۰ تومان باالتر از 

قیمت مصوب است.

وی یادآور شد: ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب هر قطعه 
 جوجه یکروزه را ۴ هــزار و ۲۰۰ تومان اعالم کرده اســت. 
کمالی سروســتانی با تاکید بر اینکه عدم کنترل واحدهای 
مرغ مادری برای نیز جای سوال دارد، اظهار کرد: در سراسر 
کشور در مجموع ۵۰۰ تا ۶۰۰ واحد مرغ مادری تولیدکننده 
جوجه یکروزه وجود دارد که کنتــرل آن ها با توجه به تعداد 

محدودشان کار سختی نیست.
وی تصریح کرد: بــا جوجه یکروزه ۱۰ هــزار تومانی هر 
کیلوگرم مرغ برای مرغداران ۲۱ هزار تومان تمام می شــود 
در حالی که قیمــت مصوب خرید از آن هــا ۱۷ هزار و ۱۰۰ 

تومان است. 

کمالی سروســتانی با بیــان اینکه مرغــداران به دلیل 
برخوردهای شدید تعزیراتی امکان فروش مرغ باالتر از نرخ 
مصوب را ندارند، افزود: اگر مرغداری اقدام به فروش مرغ باالتر 
از نرخ مصوب کند عالوه بر جریمه و عدم تحویل نهاده به آن، 

مجوز جوجه ریزی نیز داده نمی شود. 
وی همچنین از تاخیر ۳ تا ۴ ماهه تحویل نهاده های دامی 
به مرغداران به رغم اعالم سهمیه در سامانه بازارگاه خبر داد 
که مرغداران را در ســیر کردن مرغ هایشــان دچار مشکل 

کرده است.
وزیر جدید جهاد کشاورزی مهمترین اولویت کاری خود 

را تامین نهاده های دامی اعالم کرده است. 

افزایش نگرانی در تولید مرغ با رشد نجومی قیمت جوجه یکروزه

خبر

هر چند افزایش قیمت ارز تا اخرین روز کاری 
هفته ادامه داشت و در کمتر از ۲۰ روز دالر بیش 
از ۲۵۰۰ تومان گران شد اما برخی سیگنال ها 
داللت بر آن دارد که این وضعیت در هفته پیش 

رو تداوم نخواهد یافت.
به گــزارش خبرآنالین، قیمت هــا در بازار 
ارز طی هفته ای که گذشــت همچنان به روند 
افزایشــی خود ادامه داد و در حالی این هفته به 
پایان راه رسید که بهای دالر در بازار آزاد از کف 
کانال ۲۸ هزار تومان بازگشت و قیمت یورو نیز به 

مرز ۳۳ هزار تومان نزدیک شد.
تداوم افزایش قیمت ارز طی هفته گذشته، در 
حال اتفاق افتاد که عمده فعاالن و تحلیلگران بازار 
انتظار داشتند پس از پایان تعطیالت کرونایی و 
بازگشــایی صرافی ها و بانک ها از روز یکشنبه، 
روند پر نوسان بازار مدیریت شده و شاهد کاهش 
یا اصالح قیمت ها باشیم. اتفاقی که در بعد از ظهر 
یکشنبه نشانه هایی از آن در معامالت دیده شد، 
اما به ســرعت بازار از آن عبور کرد و بی تفاوت به 

مسیر صعودی خود را ادامه داد.

ایرنا  نیز گزارش داد موج جدید افزایش قیمت 
ارز را می توان از ابتدای مردادماه ردیابی کرد. در 
آغاز این موج قیمت دالر بــازار آزاد در محدوده 
۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان قرار داشــت و یورو نیز به 
قیمت ۲۹ هزار تومان معامله می شد. به اعتقاد 
کارشناسان اقتصادی عوامل متعددی مسبب 
بروز این موج جدید شــدند که به صورت عمده 
می توان آن ها را به دو دســته دالیل سیاســت 

خارجی و متغیرهای پولی تقسیم کرد.
بــازار ارز در ســال ۱۴۰۰ بیــش از پیش 
تحت تاثیر اخبار سیاســی قرار دارد، مســایل 
مربوط به مذاکرات مربوط به برجام در هفته های 
گذشــته، بازار ارز را تحت تاثیر قرار داده بود. اما 
در این میان، وقوع تحوالت سیاسی و نظامی در 
افغانستان باعث نوساناتی در بازار ارز در روزهای 

اخیر شد.
سقوط دولت افغانســتان توسط نیروهای 
طالبان، موجــی از نگرانی در رابطــه با افزایش 
تنش های منطقه ای ایجاد کرد. همچنین نگرانی 
از سرنوشــت بازار ارز هرات که در کنار بازار ارز 

سلیمانیه، از منابع تامین ارز بازار داخلی کشور 
هستند، نیز از دیگر دالیل تاثیر منفی تحوالت 
سیاسی و نظامی افعانستان در بازار ارز بود. البته 
این نگرانی به اعتقاد برخی از فعاالن بازار ارز در 
هفته ای که گذشت، تا حد زیادی کاهش یافت و 
با بازگشایی مرزهای شرقی کشور و تداوم روند 
واردات و صادرات کاالها، پیش بینی می شــود 

تاثیر منفی این خبر بر بازار ارز از میان برود.
عالوه بر این، کارشناســان پولــی و بانکی 
دسته دوم عواملی که محرک موج اخیر افزایش 
قیمت ها در بازار ارز هستند را افزایش متغیرهای 
پولی معرفی می کنند. در خردادماه بود که بانک 
مرکزی آمارهای کالن اقتصادی را منتشر کرد که 
بر پایه آن، رشد شدید پایه پولی در سه ماه ابتدایی 
سال جاری مشخص شد که نشان دهنده رشد 
نقدینگی کشور بود. تمامی این عوامل به معنای 
افزایش انتظارات تورمی هستند که نتیجه آن از 

ابتدای مردادماه در بازار ارز نمایان شده است.
آیا بازار ارز به زودی آرام می گیرد؟

در این میان، با توجه بــه اینکه هنوز وزرای 
دولت جدیــد به طور کامل مســتقر نشــده و 
سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم مشخص 
نشده است، کارشناســان و فعاالن اقتصادی در 
روزهای اخیر ابهاماتی نسبت روند سیاست های 
پولی و ارزی داشته اند. اما بسیاری از کارشناسان 

اقتصادی امیدوارند، با توجه به کسب رای اعتماد 
تمامی اعضای اقتصادی کابینه دولت سیزدهم 
در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسالمی، 
به زودی این ابهامات در ذهن فعاالن بازار ارز از 
میان برود و با رفع نگرانی ها شاهد کاهش نوسان 

در بازار باشیم.
عالوه بر این، برای امیــدوار بودن به کاهش 
نوسان در بازار ارز و تعدیل قیمت ها، سیگنال های 
مثبت دیگری هم در روزهای پایانی هفته به بازار 
ارز مخابره شد. اولین سیگنال از سوی تحلیلگران 
فنی است که گروهی از آنان معتقدند قیمت های 
موجود در بــازار به صورت حتم بــا یک اصالح 
قیمتی مواجه خواهد شد. این تحلیلگران امیدوار 

هستند همزمان با استقرار وزاری اقتصادی، از 
امروز شاهد بروز این روند اصالحی باشیم.

اما دومین سیگنال مثبت را مسووالن جدید 
دولتی به بازار مخابره کردند، بر اساس گفته های 
آنها در مساله تامین ارز اقداماتی در حال انجام 
بــوده و همچنیــن گشــایش هایی در حال به 
وجود آمدن است. همین سیگنال مثبت منجر 
به این شــده اســت که در روز پایانی هفته در 
میان معامله گران بــازار ارز زمزمه هایی مبنی 
بر احتمال افــت قیمت ها در بازار ارز شــنیده 
شود.  بنابراین انتظار می رود این سیگنال های 
 مثبت نتایــج خود را در معامــالت هفته آینده 

بازار ارز نشان دهند.

سیگنال های کابینه سیزدهم به بازار ارز

کاهش نرخ دالر در راه است؟


