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شاخص

نرخ ارز

پنج شنبه  24تیر ۱۴۰۰
 4ذی الحجه .۱۴۴۲شماره ۲۰710

دالر

(سامانهسنا) )-۲/120(242/600

یورو

پوند

337/890 290/375

سقوط سهم مسکن
از تسهیالت بانکی

یوان

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

37/727

66/451

10/485/200

)-900/000(105/000/000

نیم سکه

ربع سکه

34/500/۰۰۰ 55/000/۰۰۰

زنگ خطر برای شیر و گوشت

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

128/400

99/800

اعالم نتیجه مزایده معادن
با دستور دادستانی متوقف شد

در حالی که وزارت جهاد با استناد به افزایش ۸۴درصدی کشتار دام خواستار افزایش قیمت تولیدات دامی است برخی کارشناسان
ردپای ارز  ۴۲۰۰را همچنان در این ماجرا پررنگ می دانند و درباره حذف این اقالم از سبد خانوار هشدار می دهند
یکیازوظایفدولتوبانکمرکزی،تخصیص
بهینه منابع به بخش هــای مختلف است.
بخش مسکن به دلیل رکود سنگین سال های
اخیر ،اطمینان از بازگشت سرمایه به دلیل
گرو گرفتن سند واحد مسکونی ،نیاز شدید
بازار که خود را در قالب تورم سنگین بخش
مسکن و اجاره نشان میدهد ،نقش مسکن
در ایجاد رونق اقتصادی و فعال کردن بیش
از  100رسته شغلی مرتبط باید از اولویت
باالیی برخوردار باشد ولی آخرین گزارش
بانک مرکزی نشان می دهد که سهم مسکن
از مجموع تسهیالت بانکی طی سال های
اخیر افت شدیدی داشته و در سه ماه نخست
امسال به کمتر از 5درصد نیز رسیده است.

خبر

اظهار رضایت وزیر راه از مصوبه
سقف اجاره بها
هادی محمدی -اسالمی،وزیر راه در حاشیه
جلسه هیئت دولت با اشاره به وضعیت اجرای
مصوبه سقف اجارهبها در کالن شهرها و در پاسخ
به پرسشی درباره تعیین سقف اجارهبها در تهران
و اجرا نشدن آن از سوی مالکان ،تصریح کرد:
نمیدانم منبع آماری که شما میگویید این طرح
اجرا نمیشود چیست .عملکرد این مصوبه در
سال  ۹۹در تهران باالی  ۶۵درصد را کنترل
کــرده و اسبا بکشی اتفاق نیفتاده و در دیگر
کالن شهرها و شهرها هم ۸۵درصد اجرایی شده
است .وی تاکید کرد :بر اساس گزارش شورای
حل اختالف حدود  ۱۱۰۰شکایت به آنان واصل
شده که  ۲۳۰مورد را شورای حل اختالف حکم
به تخلیه دادهاند و بقیه مسموع واقع نشده است.

اینروزهابحثشیروگوشتهمچنانخبرساز
است و در حالی که وزارت جهاد با استناد به
آمارهای مرکز آمار از افزایش کشتار دام ها،
به اصالح قیمت اصرار دارد برخی نهادهای
حمایت از حقوق مصرف کننده باافزایش
قیمت مخالف هستند و برخی هم نه تنها آن را
باعث حذف این اقالم از سفره مردم می دانند
بلکه زیان تولیدکننده و فروشنده از کاهش
فروش را نیز قابل توجه میشمارند .شرایطی
که وضعیت مبهمی را پدید آورده است.وزارت
جهاد کشاورزی اعالم کرد:کاهش تولید شیر و
گوشت قرمز در بلند مدت تهدید امنیت غذایی
کشور را رقم می زد .به گزارش فارس ،وزارت
جهاد کشاورزی در گزارشی ،ابعاد جدیدی
از دالیل افزایش قیمت شیر خام به 6400
تومان که رشــد  42درصــدی را در کمتر از
یک سال نشان می دهد ،توضیح داد .در این
گــزارش آمــده اســت :افزایش قیمت جهانی
نهاد ههای وارداتــی (ذرت ،جو و کنجاله)،
هزینههای پرسنلی ،کرایه حمل نهاد هها و
دیگر اقالم هزینه ای در سال جدید به همراه
بــروز خشکسالی بی سابقه در کشور ،تورم
سطح عمومی قیمتها و افزایش قابل توجه
قیمت مــواد علوفهای نسبت به ســال قبل،
موجب افزایش قیمت تمام شده هر کیلوگرم
تازه ترین داده های بازار کار ،از افزایش حدود
 500هزار نفری جمعیت فعال حکایت دارد.
این آمارها همچنین نشان می دهد به تعداد
شــاغــان بــا مــحــوریــت بخش هــای صنعت و
خدمات 713 ،هــزار نفر افــزوده شده است.
نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار ایران از وضعیت
نیروی کار در بهار امسال نشان می دهد که در
بازه زمانی یاد شده نسبت به بهار  ،99بیش از
 499هزار نفر به جمعیت فعال کشور از نظر
اقتصادی (شامل شاغل و بیکار جویای کار)

شیر خام از رقم ۴۵۰۰
تومان در سال ۱۳۹۹
به بیش از  ۶۴۰۰تومان
در خرداد سال ۱۴۰۰
شد .این در حالی است
که با توجه به این رشد
قیمت تمام شــده شیر
خام و در صورت اصالح
نــشــدن قــیــمــت شــیــر،
دامداران به ازای تولید
هر کیلوگرم شیر بیش
از  ۱۹۰۰۰ریــال ضرر
م ـیدهــنــد .ایـــن زیــان
بــرای یک گله کوچک  ۱۰۰رأســی با تولید
روزان ــه  3تن شیر خــام ،روزان ــه بیش از پنج
میلیون و  ۷۰۰هزار تومان و ماهیانه بیش از
 ۱۷۱میلیون تومان خواهد بود .وزارت جهاد
کشاورزی در ادامه این گزارش به پدیده ماه
های اخیر صنعت دامــداری کشور که فزونی
گرفتن کشتار دام اعم از مولد و غیر مولد بوده،
اشاره کرده و گفته است :به دلیل ناتوانی در
تحمل این زیــان سنگین ،دام ــداران مجبور
به کشتار دا مهــا شــده انــد به گــونـهای که بر
اساس گزارش مرکز آمار ،کشتار دام سبک
و سنگین در دو ماه ابتدای سال  ۱۴۰۰در

مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۷۱
و  ۸۴درصد افزایش را نشان میدهد و این
روند در هفتههای اخیر شدت بیشتری گرفته
است .این در حالی است که حذف دا مهای
مولد عالوه بر از دست دادن سرمایه و ذخایر
ژنتیکی دا مهــای کشور ،در مــدت کوتاهی
موجب کاهش تولید شیر و گوشت قرمز می
شــود و جمعیت کل دام را به شــدت کاهش
میدهد .از سوی دیگر با توجه به فاصله نسل
 3/5تا  ۴ســال ،به هیچ وجه در میان مدت
کاهش جمعیت دام قابل جبران نخواهد
بــود و کشور را با خطر کمبود شیر و گوشت

اشتغالدربهارتکانخورد
افزوده شده است .با توجه به این که این میزان
در فاصله بهار  ٩٨نسبت به بهار  ٩٩کاهشی
معادل یک و نیم میلیون نفر داشته است ،تغییر
مثبتی به شمار می آید .هر چند هنوز جمعیت
فعال  25میلیون و  967هــزار نفری در بهار
امسال ،همچنان نسبت به جمعیت فعال ٢٧
میلیون و  460هزار نفری در بهار  98از فاصله
قابل توجهی برخوردار اســت.داده های این

آمارگیری حاکی از آن اســت که به مــوازات
افزایش  499هزار نفری جمعیت فعال کشور،
نرخ مشارکت اقتصادی یعنی نسبت جمعیت
فعال به کل جمعیت  15ساله و بیشتر به 41.4
درصد رسیده و این رقم نسبت به فصل مشابه
سال گذشته 0.4 ،درصد افزایش را نشان می
دهد.ازسویدیگر،دربهارامسالشاهدکاهش
تعداد بیکاران و رشــد تعداد جمعیت شاغل

بازار خبر

مواجه خواهد ساخت .به گزارش خراسان،
داده های مرکز آمار ایران نشان می دهد که
در دو ماه امسال ،تعداد کشتار دام سبک و
سنگین نسبت به مدت مشابه سال قبل به
ترتیب بیش از  70و  84درصد افزایش یافته
است .این در حالی است که وزن دام سبک
و سنگین کشتار شده ،به ترتیب بیش از  64و
 78درصد افزایش یافته که حاکی از ذبح دام با
وزن کمتر و در تعداد باالتر در ماه های ابتدای
امسال اســت .رونــدی که به استناد گزارش
وزارت جهاد ،در هفته های اخیر نیز شدت
یافته است.در هر حال به نظر می رسد مجوز
افزایش قیمت اگرچه می تواند بحران تولید را
حل کند ولی مشکل مصرف را افزایش خواهد
داد .آمارها نشان می دهد که طی سال های
اخیر به دلیل جهش قیمت گوشت و لبنیات،
این محصوالت از سفره بخشی از جامعه حذف
شده است و افزایش بیشتر قیمت آن موجب
حذف بیشتر این محصوالت از سبد خانوارها
و در نتیجه تبعات منفی آن بر سالمت جامعه
و نسل های بعد خواهد شد.آیا باید همچنان
به روند معیوب و پراشکال اعطای ارز 4200
ادامه داد یا با پذیرش افزایش قیمت و حذف
ارز  4200یارانه نقدی آن را به حساب مصرف
کننده واریز کرد؟
هستیم .بر این اســاس ،تعداد بیکاران از دو
میلیونو 505هزارنفردربهار 99بهدومیلیون
و  291هزار نفر در بهار امسال کاهش یافت.
جمعیت شاغالن ١٥ساله و بیشتر در این فصل
 ٢٣میلیون و  ٦٧٦هزار نفر بوده که نسبت به
فصل مشابه سال قبل  ٧١٣هزار نفر افزایش را
نشان می دهد .با این حال ،توزیع این جمعیت
شاغل در بین بخش های اقتصادی یکسان
نبوده است .آمارها نشان می دهد که در سه
ماه نخست امسال ،از تعداد شاغالن کشاورزی
بیش از  14هزار نفر کاسته شده و در مقابل به
تعداد شاغالن بخش خدمات بیش از 147
هزار نفر و به تعداد شاغالن بخش صنعت بیش
از 581هزار نفر اضافه شده است .به این ترتیب
نرخ بیکاری به 8.8درصد کاهش یافته است.

فارس  -پس از دستور دادستانی مبنی بر توقف
فرایند برگزاری مزایده واگذاری ،معاون معدنی
وزیر صنعت دستور توقف اعالم نتیجه مزایده
معادن را صادر کرد.

موضع مجدد دیده بان شفافیت
علیه مشاوران مدیرعامل شستا
مهر  -پس از یک دور بحث بین دیده بان شفافیت
و شستا که منجر به انتشار فهرست مشاورانی با
حقوقهاینجومیوکارکردپاییندرشستاتوسط
دیده بان شفافیت شد و در ادامه با جوابیه شستا و
تکذیب این سازمان ادامه یافت ،این بار ،سازمان
دیدهبانشفافیتوعدالتدرواکنشبهتوضیحات
شستا درباره مشاوران جنجالی مدیر عامل این
مجموعه ،خواستار ارائه احکام کارگزینی و اسناد
پرداختهای انجام شده به این افراد شد.

شکر تا  ۱۸هزار تومان قیمت خورد
ایسنا  -افزایش قیمت شکر در شرایطی از سوی
مسئوالن اعــام شد که ایــن کــاال در یک سال
گذشته به طور متوسط بیش از  ۸۰درصد گران
شده و تا  ۱۸هزار تومان هم قیمت خورده است
اما وضعیت واردات شکر نیز از این حکایت دارد
که تا  ۱۳تیر از مجموع  6/3میلیون تن کاالی
اساسی موجود در گمرک و آن چه که پای اسکله و
منتظر در لنگرگاه است ،نزدیک به  ۲۲۰هزار تن
به شکر اختصاص دارد.

خبر

نوسان بورس حول صفر؛ این بار به
رنگ سبز
شاخص کل بورس که یک شنبه این هفته با یک
جهش قوی به سطح  1.3میلیون واحد رسیده
بود ،برای سومین روز کاری متوالی در همین
سطح نوسان کرد.به گــزارش خراسان ،بعد از
فتح سطح  1.3میلیون واحد ،بازار آرام شد و طی
روزهــای دوشنبه و سه شنبه شاهد افت اندک
شاخص بودیم به نحوی که از یک میلیون و 305
هزار واحد در روز یک شنبه ،در پایان روز سه شنبه
به یک میلیون و  303هزار واحد بازگشت .نوسان
محدود شاخص ها در معامالت دیروز هم ادامه
یافت و شاخص کل با  1600واحد رشد خود را به
یک میلیون و  305هزار واحد بازگرداند.البته در
معامالت دیروز در ابتدا روند نزولی تداوم یافت و
شاخص کل تا مرز  1.3میلیون واحد افت کرد اما
در این مرز حمایت شد و با افزایش تقاضا ،نه تنها
افت اولیه جبران شد بلکه شاخص توانست کار
خود را با جامه سبز به پایان ببرد .به این ترتیب
نماگراصلیبورسهفتهماقبلپایانیتیررابارشد
 23هزار واحد پشت سر گذاشت تا روند صعودی
برای چهارمین هفته متوالی تداوم یابد .ضمن آن
که تغییر روند معامالت در میانه بازار دیروز چشم
انداز مثبتی برای هفته آینده ایجاد کرده است.

