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مؤسسه مطالعات و پژوهش های 

گزارش
بازرگانــی وزارت صنعــت در 
تحلیلی از وضع اقتصاد ایران در 
سال جاری برآورد کرده است طرح های مبتنی بر 
کاهش تورم در سال جاری با دشواری های زیادی 
مواجه اســت و احتماال نرخ تورم سال جاری در 

محدوده 33.5درصد خواهد بود.
بــه گــزارش همشــهری، یکــی از مهم  ترین 
چالش های اقتصــاد ایران تورم اســت. به زعم 
اقتصاددانان رشــد تورم، به ویژه از سال 1397 
تاکنون، اقتصاد ایران و معیشــت خانوارها را با 
معضالت فراوانی مواجه کرده اســت. مقام های 
مســئول انتظار دارند با بهبود شرایط اقتصادی 
نرخ تورم نیز به ســطوح ابتــدای دهه 90 یعنی 
در محــدوده 20 تــا 25درصد بازگــردد با این 
حــال صاحب نظــران اقتصــادی و تحلیلگران 
بر این باورند کــه کاهش تورم تا این ســطح با 
دشواری های زیادی روبه رو ست و درسال جاری 
نباید خیلــی در انتظار کاهش پر ســرعت نرخ 
تورم بود. این موضوعی اســت که روز گذشــته 
مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت 
صنعت نیز آن را تأییــد و اعالم کرد: برآورد های 
کمی انجام شــده مبتنی بر اقتصاد سنجی نشان 
می دهد میانگین نرخ تورم در ســال 1401 برابر 
33.5درصد خواهــد بود. نظرســنجی میدانی 
مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت 
صنعت از صاحب نظران نیز نشان می دهد کاهش 
تورم از سطح میانگین بلندمدت آن در محدوده 
30 تا 40درصد امکان پذیر نیست. اقتصاد دانان 
تورم مصرف کننده و تولید کننده در سال جاری 
را به ترتیب در محــدوده 35 و 48درصد برآورد 
کرده اند. به زعم بازوی پژوهشی وزارت صنعت، 
چشم انداز تورم در سال 1401 تحت تأثیر عوامل 

مهمی نظیر افزایش قیمت نفــت، تورم وارداتی 
)ناشــی از افزایش قیمت کاالهای پایه(، رشــد 
نقدینگی، کاهش انتظــارات تورمی )درصورت 
رفع تحریم ها(، ابهام های موجود پیرامون الگوی 
استقراض دولت و روش های تأمین مالی کسری 

بودجه و ناترازی ترازنامه بانک هاست.

چشم انداز تولید در 1401
مؤسســه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در 
گزارش خود از وضعیت رشد اقتصاد ایران تحلیل 
کرده اســت: اقتصاد ایران در فاصله ســال های 
1395 تــا 1399 هــر ســال به طور متوســط 
1.5درصد کوچک تر شده که مهم ترین دلیل آن 
اعمال دوباره تحریم ها از سال 1397 و همچنین 
آثار ناشــی از شــیوع ویروس کرونا بوده که در 
نیمه دوم دهه گذشــته به کوچک تر شدن کیک 
اقتصاد ایران منجر شــده اســت. بــا این حال، 
طبق ارقام موجود پس از رکود ناشــی از شروع 
دوباره تحریم ها در سال 1397، اقتصاد ایران در 
سال 1399 از رکود خارج شده و برآورد می شود 
با توجه به وابســتگی باالی رشد اقتصاد ایران به 
درآمدهای نفتی و پیشــی گرفتن اســتهالک از 
تشکیل سرمایه در ســال های اخیر رشد اقتصاد 
ایران در سال جاری در حدود 4 تا 5درصد باشد 
اما باید درنظر گرفت که تداوم رشــد اقتصادی 
ایران به رشــد قیمت نفت، کاهــش تحریم ها، 
تحوالت منطقــه ای و ثبات بازارها وابســتگی 
زیادی دارد زیرا بررســی های انجام شده نشان 
می دهد بیــن درآمدهای نفتی و رشــد اقتصاد 
ایران همبســتگی باالیی وجود دارد. ضمن آنکه 
کم توجهی به بهره وری عوامــل تولید نیز نقش 
زیادی در رشد اقتصادی ایران در بلندمدت دارد. 
به زعم مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 

شیوع سویه های جدید کرونا، عدم قطعیت در لغو 
تحریم ها، تنش های اخیــر در منطقه و تغییرات 
آب و هوایی چالش های محتمل و مؤثر بر رشــد 

اقتصادی ایران در سال های آینده است.

چشم انداز قیمت ارز
طبق تحلیل مؤسســه مطالعات و پژوهش های 
بازرگانی وزارت صنعت، چشم انداز آینده قیمت 
ارز در کوتاه مدت به نتایج مذاکرات هســته ای 
بستگی دارد. اما برای تحلیل چشم انداز بلندمدت 
نرخ ارز الزم اســت به عوامل اثرگذار بر عرضه و 
تقاضای ارز توجه داشــت. تلقی صاحب نظران 
اقتصادی بر آن اســت که متوســط نرخ ارز در 
ســال 1401 بالغ بر 30هــزار تومــان خواهد 
بــود. برآوردهای کمــی مؤسســه مطالعات و 
پژوهش های بازرگانی نیز ایــن رقم را در همین 
محدوده نشــان می دهد. بازوی پژوهشی وزارت 
صنعت، قیمت ارز را براســاس روش های کمی 
مبتنی بر اقتصاد ســنجی در سال 1401 به طور 
میانگین 28هزارو 800تومان بــرآورد و تأکید 
کرده است؛ در شــرایط کنونی به دلیل زمان بر 
بودن مدیریت چالش های ریشــه ای و بنیادی 
اقتصاد ایران ازجمله رشد باالی نقدینگی، کسری 
بودجه، بی انضباطی های پولــی و مالی در کنار 
توان تولید پایین و وابستگی شدید به مواداولیه 
وارداتی و رقابت پذیری ضعیف، نمی توان کاهش 
قابل توجهی برای قیمــت ارز متصور بود. به زعم 
این مؤسسه با توجه به اینکه قیمت ارز به عوامل 
بنیادی اقتصاد ایران به ویژه تــورم، نقدینگی و 
ســایر متغیرهای مهم اقتصاد کالن وابســتگی 
دارد، کاهش قیمت ارز فقط منوط به دسترسی 
بیشــتر به منابع ارزی خارجی است با این حال 
به نظر می رســد موفقیت در مذاکرات هسته ای 

بتواند مانع افزایش قیمت دالر شــود و حتی در 
کوتاه مدت قیمت دالر را کاهش دهد.

آینده بازار مسکن
طبق نظر مؤسســه مطالعــات و پژوهش های 
بازرگانی وزارت صنعت اگرچه کاهش انتظارات 
تورمی به دلیل اخبار مثبت از مذاکرات هسته ای 
و ثبات بازار ارز در فصل آخر سال 1400 انتظارات 
فعاالن اقتصادی بــرای افت قیمت مســکن را 
تقویــت کرده اســت، اما تورم صنعت ســاخت 
که بیش از 50درصــد در ســال 1400 برآورد 
شــده، به عنوان عامل بازدارنده درکاهش قیمت 
مســکن عمل می کند. بازوی پژوهشــی وزارت 
صنعت تحلیل کرده اســت: با توجه به آنکه در 
ماه های پایانی سال 1400 قیمت دالری مسکن 
به میانگین قیمت 20ســاله خود بسیار نزدیک 
شده و با میانگین 30ســاله اش اختالف زیادی 
ندارد، می توان چشــم انداز قیمت مسکن برای 
ســال 1401 را درصورت ثبات شرایط اقتصادی 
و سیاســی در محدوده قیمت های فعلی با رشد 
حداکثری معادل نرخ تــورم برآوردکرد؛ یعنی 
قیمت مسکن در سال جاری احتماال متناسب با 
میزان تورم رشد خواهد کرد. مؤسسه مطالعات 
و پژوهش های بازرگانــی همچنین با بیان اینکه 
بازار مســکن از رکــود تورمی خارج شــده، در 
گزارش خود نوشــته اســت: قیمت مسکن در 
5سال اخیر رشد شــدیدی داشته و این موضوع 
بر رکود معامالت به خصوص در سال 1399 مؤثر 
بوده است، اما از اردیبهشت ماه سال 1400 تعداد 
معامالت مســکن روند افزایشــی داشته است، 
به طوری که میزان معامــالت به 10هزار معامله 
در ماه رســیده، که این موضوع می  تواند نشانه 

خارج شدن مسکن از رکود تورمی باشد.

شرط های کاهش تورم در 1401
بازوی پژوهشی وزارت صنعت پیش بینی های خود را از روند اقتصاد در سال جاری منتشر کرد

گزارش مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی نشان می دهد امسال نرخ تورم در سطح 33/5درصد خواهد بود

بررسی های همشهری نشان می دهد میان نرخ های مصوب اقالم اساسی با قیمت های عرضه در بازار فاصله زیادی وجود دارد 

قیمت کاالهای اساسی؛ از بخشنامه تا بازار
وزارت جهادکشاورزی روز گذشته فهرست جدیدی 

بازار
از قیمت انواع کاالهای اساسی مصرفی خانوار غیر از 
گوشــت قرمز را در قالب جدولی شامل 83قلم کاال 
منتشــر کرد که از نبود هیچ گونه تغییری در نرخ مصوب کاالهای 
اساسی حکایت دارد. به گزارش همشهری، گذشته از اینکه براساس 
اعالم دولت تا پایان ماه مبارک رمضان هرگونه تغییری در قیمت اقالم 
اساسی ممنوع شده بود، مقایسه این جدول با جدول های قیمت این 
وزارتخانه برای کاالهای اساسی در ماه های قبل نشان می دهد نه فقط 
در یک ماه اخیر بلکه در 6ماه گذشــته قیمت مصوب مرغ تازه، مرغ 
منجمد، تخم مرغ، روغن، برنج خارجی و انواع نان هیچ گونه تغییری 
نداشــته و نرخ  دولتی اقالم همچنان همان اســت که در پاییز سال 

گذشته بود.
اعالم تثبیت قیمت رسمی کاالهای اساسی در حالی است که بازار 
بیشتر این کاالها، به غیراز نان، طی یک سال گذشته و به ویژه از نیمه 
دوم ســال1400 آرامش چندانی نداشته است. افزایش قیمت برنج 
از تابستان سال قبل، افزایش نرخ تخم مرغ و مرغ از پاییز و آشفتگی 
بازار روغن از دی ماه پارسال و به دنبال طرح حذف ارز دولتی واردات 
نهاده ها آغاز شده و امروز اگرچه قیمت مرغ و تخم مرغ به لطف واردات 
و افزایش تولید از اوج فروکش کرده امــا تولیدکنندگان این اقالم، 
هنوز ارز 4200تومانی قطع نشده، از نابسامانی در بازار نهاده ها سخن 
می گویند.  در یک ماه گذشته، تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ بارها از 
زیان خود سخن گفته اند؛ طبق ادعای آنان به دلیل رشد هزینه تولید 
از یک سو و نبود تقاضا، قیمت محصولشان تا زیر نرخ مصوب پایین 

آمده است.

مورد مرغ و تخم مرغ
 درحالی که هر شــانه 30عــددی تخم مرغ که در جــدول وزارت 
جهادکشــاورزی 43هزار تومان قیمت خورده، ایــن کاال هنوز در 
فروشگاه ها 50هزار تومان فروخته می شــود و برای تهیه آن به نرخ 
مصوب باید فقط به فروشــگاه های زنجیره ای و میادین میوه وتره بار 
مراجعه کرد. نکته ای که درباره تخم مرغ نمی توان ناگفته گذاشــت 
گالیه ای است که بسیاری از مصرف کنندگان از کیفیت و ریز بودن 

تخم مرغ های تنظیم بازاری عرضه شده در میادین دارند.
در میان اقالم اساســی، مرغ در حال حاضر تنها محصولی است که 
قیمت آن در بیشتر فروشگاه ها با نرخ مصوب یکسان و حتی در بعضی 
موارد پایین تر است. قیمت مصوب هر کیلو مرغ تازه 31هزار تومان 
اعالم شده درحالی که گفته می شــود بعضی مغازه ها هر کیلو مرغ را 
27هزار تومان هم به فروش می رسانند که البته این قیمت، مرغ ممتاز 
و قطعه بندی شده را شامل نمی شود. قیمت هر کیلو سینه یا فیله مرغ 

در بازار همچنان بین 55 تا 65هزار تومان است.

رنج برنج
 برنج دیگر محصولی اســت که دولت تالش کرده بــا عرضه ذخایر 
شــرکت بازرگانی دولتی در بازار تا حدودی قیمــت آن را ثابت نگه 
دارد. پیش از ماه رمضان 100هزار تن برنج از محل ذخایر استراتژیک 
کشور با نرخ مصوب و تنظیم بازاری توزیع شد تا بازار تا پایان این ماه 
تامین باشد، پیش از آن نیز در آستانه عید دولت توزیع این برنج ها را 
در سامانه آنالین خرید کاال)بازرگام( آغاز کرد که به دلیل مشکالت 
عرضه، طرح چندان موفقی نبود. از سوی دیگر بخش زیادی از مردم 

مصرف کننده برنج ایرانی هستند اما به رغم اعالم نرخ مصوب 45تا 
65هزار تومانی برای برنج ایرانی، کمتر کسی توانسته این قیمت ها را 
در بازار رؤیت کند. قیمت ارقام پرمحصول برنج ایرانی بین کیلویی 
70 تا 85هزار تومان اســت و قیمت ارقام ممتاز و مرغوب از کیلویی 
100هزار تومان گذشــته اســت. برنج های وارداتی نیز در بیشــتر 
خواربارفروشی ها زیر 35هزار تومان قیمت ندارند و تنها فروشگاه های 
زنجیره ای و میادین برنج تایلندی، هندی و پاکستانی را با قیمت های 

12.500، 18.500و 20هزار تومانی اعالمی دولت عرضه می کنند.

روغن و لبنیات
روغن ازجمله محصوالتی اســت که از آغاز سال گزارش هایی درباره 
نوسان بازار آن منتشر شــد. کاهش عرضه انواع روغن پخت وپز حاال 
همه گیر شده و بسیاری از سوپرمارکت ها و فروشگاه های آنالین فقط 
انواع ســرخ کردنی را عرضه می کنند. گزارش های تأییدنشده ای هم 
از افزایش قیمت روغن به دلیل کمبود و افزایش تقاضا به همشهری 
رسیده که البته افزایش قیمت همگانی و گسترده نبوده است. در زمینه 
نان و لبنیات، سروکار بیشتر مردم با انواع غیریارانه ای آن است. بیشتر 
شرکت های لبنی از فروردین ماه قیمت محصوالت شان را از شیر گرفته 
تا ماست و پنیر، باال برده اند و زمزمه های افزایش نرخ شیر خام حکایت 
از رشد قریب الوقوع قیمت در این بخش پرمصرف و حیاتی است. سال 
گذشته قیمت مصوب لبنیات با افزایش قیمت شیر خام 30درصد باال 
رفت و امسال که گفته می شود درصد رشد قیمت شیر خام بیش از 
سال گذشته است باید دید دولت تا چه حد و با چه تدبیری می تواند 

دسترسی حداقلی قشر ضعیف به لبنیات را حفظ کند.
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عرضه ارزان نوبرانه های فرنگی 
ســبزی ها و محصوالت فرنگی بهاری در میادین میوه وتره بار 
تا 170درصد ارزان تر از سطح شــهر عرضه می شوند. کنگر و 
باقال سبز که از پرمصرف ترین محصوالت این فصل است اختالف 
قیمتی 100درصدی با ســطح شــهر دارند و قیمت ریواس و 
تره فرنگی در مغازه ها و حتی دستفروشــی ها تا 3برابر نرخ این 

اقالم در میادین میوه  و تره بار است.

ریواس

18.000
50.000

لوبیا سبز

19.000
33.000

سیر تازه

25.000
40.000

باقال سبز

7.500
15.000

تره فرنگی

10.900
30.000

کنگر

31.000
60.000

قیمت در سطح شهرقیمت در میادین

کیلوگرم/ تومان

12.900
30.000

نخود 
فرنگی

برگ مو

25.000
30.000

جهش قیمت ادویه 
قیمت بعضی از انواع ادویه در یک ســال گذشته 
بیش از 100درصد افزایش یافته است. مشاهدات 
خبرنگاران همشهری نشان می دهد قیمت کنونی 
انواع ادویه  نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 
رشد زیادی داشته تا جایی که در بعضی از برندها 
قیمت به 2برابر سال قبل رســیده است. بیشتر 
ادویه   پرمصرف ازجمله انواع فلفــل، وارداتی و 

قیمت آنها تحت تأثیر نوسان نرخ ارز است.

میادین

بازارها

چهره ها

سوپرمارکت

قیمت ها به تومان
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ستاره
ادویه - 100 گرمی

18.500
21.000

شاهسوند
ادویه ماست و خیار

۷۵ گرمی
12.250
25.400

سحرخیز
 ادویه مخلوط مرغ 

۶0 گرمی
14.900
17.000

ستاره
 ادویه مخلوط بطری 

۶0 گرمی
13.500
19.400

عطارکده
ادویه ترشی - ۷0 گرمی

15.000
18.500

شاهسوند
 ادویه مرغ و ماهی 

 100 گرمی
16.800
23.400

بهرامن
ادویه پیتزا و ماکارونی  

4۵ گرمی
19.200
30.800

گلها
ادویه کاری قوطی فلزی  

۷0 گرمی
11.000
23.000

تاالر شیشه ای

فروش حقوقی

فروش حقیقی

554

809

4209

3955

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

1.514

1.512

1.510

1.58

1.506

1.504

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته
ارقام به هزار واحد

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 7هزار و 
500واحد، معادل 0.50درصد نزول کرد و به یک میلیون 

و 504هزار و 718واحد رسید.

در مبادالت دیروز بازارسرمایه، قیمت سهام 
290شرکت رشد و 292شرکت کاهش یافت. 

قیمت سهام 12شرکت هم تغییری نکرد.

ارقام به درصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت روز گذشته سهامداران حقیقی 3هزار و 
955میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم 

فروش سهامداران حقیقی به 4هزار و 209میلیارد تومان 
رسید. سهامداران حقیقی دیروز 254میلیارد تومان 

نقدینگی از بازار سهام خارج کردند.

ارزش بازار سهام

ارزش کل سهام شــرکت های حاضر در بورس و فرابورس 
در مبــادالت روز 31هــزار میلیــارد تومــان کاهــش یافــت 
و بــه 7151هــزار میلیــارد تومــان رســید. ارزش دالری 
کل بــازار ســهام ایــران با توجــه به قیمــت روز گذشــته هر 
دالر آمریــکا در بــازار تهــران کــه در محــدوده 27هــزار و 
760تومان دادوستد شد، هم  اکنون معادل 256میلیارد 

و 680میلیون دالر است.

7200
7150
7100
7050
7000

6950
9600

6850
6800
6750
6700
28 فروردین 29 فروردین 30 فروردین 31 فروردین 4 اردیبهشت

ارقام به هزارمیلیاردتومان

ارزش معامالت بازار سرمایه

در مبادالت دیروز 9هزار و 151میلیارد تومان اوراق بهادار 
در بازار سرمایه دادوستد شــد که از این میزان 4هزار و 
764میلیارد تومان بــه معامالت خرد ســهام و بقیه به 

اوراق بدهی و معامالت عمده اختصاص یافت.

ارقام به درصدمعامالت خرد                      کل معامالت

صعود
نزول

بدون تغییر
2

3

49 49
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  آمار تولید و مصرف کشاورزی شفاف شود
مصطفی دارایی نژاد، رئیس اتحادیه بار فروشان تهران گفت: 
تولید باید به گونه ای باشد که در بازار داخلی و برنامه صادرات 
چالشی ایجاد نشود؛ 40سال اســت که از مسئوالن تقاضا 
می کنیم برای میزان تولید و مصرف محصوالت کشاورزی 
برنامه ریزی انجام بدهند اما متأسفانه به این امر مهم توجهی 
نمی شود. به عنوان مثال، وزارت کشــاورزی باید در ابتدای 
سال زراعی بداند که کشاورزان باید چه میزان کشت کنند 
و چه حجم از تولید برای مصرف داخلــی و چه حجم از آن 

صادر شود.

  آغاز مقابله با قاچاق لوازم خانگی 
محمد مهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با اشــاره به ابالغیه رئیس جمهوری مبنی 
بر تشــدید مقابله با کاالی قاچاق و تقلبــی، گفت: از پایان 
اردیبهشت ماه این طرح در بخش لوازم خانگی اجرا خواهد 
شد و بعد آن به ترتیب در حوزه محصوالت دخانی، آرایشی 
و بهداشتی و پوشــاک اجرا خواهد شــد. به گفته او، هر ماه 
یکی از کاالها در دســتور کار طرح مقابله با قاچاق و تقلب 

قرار می گیرد.

   مشکل در تأمین نهاده های دامی
افشــین صدر دادرس، رئیس اتحادیه مرکزی دام ســبک 
گفت: وزارت جهادکشــاورزی برای توزیع نهاده های دام و 
طیور اولویت گذاری کرده و به ترتیب به مرغداران، دامداران 
صنعتــی و دامداران عشــایری نهاده تخصیص داده شــد. 
این ترتیب اولویت تخصیص نهاده باعث شــد تا دام سبک 
روستایی و عشایری که بیشــترین حجم تولید گوشت در 
کشور را برعهده دارند کمترین نهاده را دریافت کنند. به گفته 
او، نمی توان به دنبال امینت غذایی بود اما خواسته و ناخواسته 

اعمال فشار بر تولیدکنندگان را افزایش داد.

روح هللا لطیفی
 سخنگوی گمرک ایران:

هم اکنــون 2گمــرک میلــک و ماهیــرود 
بیــن ایــران و افغانســتان فعــال اســت و 
هیــچ مشــکلی در تــردد از ایــن گمرکات 
و پایانه هــای مرزی وجــود نــدارد. گمرک 
دوغــارون به طــور موقــت تعطیــل شــده 
و پــس از بــروز مشــکالت مــرزی در مــرز 
دوغارون- اسالم قلعه، براساس مصوبه 
کمیتــه هماهنگی مــرز دوغارون اســتان 
خراســان رضوی فعــال محمولــه ای از این 

گمرک پذیرش نمی شود.

صدیف بیک زاده
 دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 

کشور:
واحدهای راکد را شناسایی دقیق کردیم 
و با توجه به اینکه تمام واحدهای تولیدی 
اعــم از صنعتــی و کشــاورزی را در دایــره 
شناســایی قــرار دادیــم، طبــق آخریــن 
آمــار 1560واحــد تولیــدی تحــت تملــک 
بانک های کشــور قــرار دارنــد. همچنین 
طبق آمار، بیشترین واحد تولیدی تحت 
تملک بانــک کشــاورزی قــرار دارد؛ 440 
واحد توســط این بانک مــورد تملک قرار 
گرفتــه کــه عمومــا واحدهــای تولیــدی 

کشاورزی هستند.
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