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۲۰ میلیون دز فایزر در راه ایران
ایسنا- رییس اتحادیــه واردکنندگان دارو از 
گشــایش های جدید در عرصه واردات واکسن به 
کشور خبر داد. ناصر ریاحی، با اشاره به برنامه ریزی 
ویژه و امیدوارکننده دولت سیزدهم برای سرعت 
گرفتن واردات واکسن، توضیح داد: شرکت بایون تک 
آلمان که با فایزر مشترکا واکسنی بر اساس پروتئین 
ویروس طراحی کردند نیز در ایران نماینده داشت 
و امکان واردات از تولیدات در آلمان وجود دارد که 
در صورت فراهم شدن مقدمات تا آخر ۲۰۲۱ تا ۲۰ 
میلیون دز به ایران وارد خواهد شد. نمایندگی بلژیک 
شرکت جانسون اند جانسون نیز در ایران نماینده 
دارند و از این محل نیز می توان انتظار داشــت که 
۲۰ میلیون دز واکسن از طریق ساز و کار کواکس به 
کشور برسد و می توان امیدوار بود که تا پیش از پایان 
سال جاری میالدی این واکسن ها در ایران تحویل 
شده باشند، هر چند یک یا دو ماه جابجایی احتمالی 
با توجه به زمان ثبت ســفارش ما و پرداخت هزینه 

واکسن نیز امکان رخ دادن دارد.
به گفته رییــس اتحادیه واردکننــدگان دارو، 
سینوفارم چین تنها شرکت واکسن سازی است که 
در ایران نماینده ندارد اما خوشبختانه از طریق هالل 
احمر با نظم خوبی واکسن های این شرکت نیز به 

ایران رسیده و امیدواریم ادامه پیدا کند.
    

 ساعت کار جدید بانک ها 
از اول شهریور

نی  یرا ا توسعه 
- شورای هماهنگی 
بانک ها از بازگشــت 
ساعت کار بانک ها به 
روال قبل و پایان یافتن 
تعطیلی پنجشنبه ها خبر داد. بر همین اساس ساعت 
کار شعب بانک ها از روز دوشــنبه اول شهریورماه 
هشت صبح تا دو و نیم بعد از ظهر خواهد بود. روزهای 
پنجشنبه اما ســاعت کاری بانک ها هشت صبح تا 

دوازده و نیم ظهر خواهد بود. 
    

قیمت مسکن ملی اعالم شد
حبیباهلل  یلنا-  ا
طاهرخانــی، معاون 
وزیر راه و شهرسازی 
با اشاره به نرخ مبنای 
قرارداد ساخت مسکن 
ملی در شهرهای جدید گفت: در حال حاضر مبنا 
همان نرخی است که در ابالغیه شورای عالی مسکن 
اعالم شده که حدود دو میلیون و 7۰۰ هزار تومان 
برای هر مترمربع اســت، اما پروژه مسکن ملی هم 
مانند تمام پروژه ها مشمول تعدیل قیمت سازمان 
برنامه و بودجه می شود که طبق بند تبصره هشت 
قانون برنامه و بودجه در صورت تعدیل قیمت شرکت 

عمران امکان هزینه کرد را دارد.
    

کدام مشاغل کماکان مجاز به 
فعالیت نیستند؟

اتاق اصناف ایــران در اطالعیهــای از اعمال 
محدودیت برای 7 شــغل خبر داد و فعالیت سایر 
مشاغل را مشروط به رعایت پروتکل های بهداشتی 
بالمانع اعالم کــرد.در این اطالعیه آمده اســت: 
رســتوران ها و قهوه خانه ها، به صورت پذیرایی در 
فضای بســته )ولی به صورت بیرون بر می توانند 
فعالیت کنند(، تاالرهای پذیرایی، سالن های سینما و 
تئاتر،پاساژها و بازارهای سربسته به استثنا پاساژهای 
تخصصی نظیر الستیک، قطعات یدکی، آهن آالت، 
کامپیوتــر )پاســاژهای عمومی نظیر پوشــاک، 
کیف، کفش و موبایل همچنــان مجاز به فعالیت 
نیستند(،استخرهای سرپوشــیده و باشگاه های 
بدن سازی،شهربازی و باغ وحش ها و نمایشگاه های 

عمومی و تخصصی مجاز به فالیت نیستند. 
    

چرا گوشت گوساله گران شد؟
ایســنا-  حدود 
چند هفته ای می شود 
کــه قیمت گوشــت 
گوساله افزایش یافته 
و از حــدود ۱۴۰ هزار 
تومان در تیرماه به حدود ۱۶۰ تا ۱7۰ هزار تومان 
در مردادماه رسیده است. افزایش قیمتی که فعاالن 
عرصه دامپروری علت آن را افزایش هزینه های تولید 
و حضور دالالن در بازار می دانند. احمد مقدســی 
گفت: هر کیلو گوساله زنده به طور میانگین در بازار با 
قیمت ۵7 تا ۶۰ هزار تومان خرید و فروش می شود،  
در حالی که قیمت تمام شده دام برای تولید کننده 
حدود 7۵ هزار تومان اســت. وی ادامه داد: قیمت 
تمام شده برای تولیدکننده باال رفته زیرا هزینه های 
تولید هم باال اســت. از طرفی به بخش پرواربندی 
نهاده دولتی تعلق نمی گیرد و همه آنها از بازار آزاد 

نهاده های مورد نیاز خود را تهیه می کنند.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

برنــج، غــذای محبــوب ایرانی ها 
امســال در کانون خبرهاست. درست 
در شــرایطی که متولیان این بازار خبر 
داده اند که مصــرف برنج چیزی حدود 
۵۰ درصد کاهش داشــته است، حاال 
دوباره موج افزایــش قیمت برنج بهای 
هرکیلوگرم آن را به آستانه ۵۰ هزار تومان 
رســانده و این کاالی اساسی را به صدر 

اخبار رسانه های داخلی رسانده است. 
بر اســاس اعالم بانک مرکزی تورم 
مرداد ماه رکورد شکســت و به باالتر از 
۴3 درصد رســید. عددی که در ۲ سال 
گذشته بی ســابقه بوده است و هشدار 

بســیاری از کارشناســان اقتصاد را به 
دنبال داشته اســت. در این میان نرخ 
تورم برخی کاالهای اساسی سه رقمی 
شده و متولیان بازار مواد غذایی بارها از 
کاهش قابل توجه مصرف اقالم اساسی 
خبر داده اند.  در این میان چندی پیش 
اتاق بازرگانی تهران خبر داد که در یک 
دهه گذشته مصرف اقالم اساسی کاهش 
قابل مالحظه ای داشته اند. به گونه ای که 
سرانه مصرف ماهی و آبزیان تقریبا نصف 
شده و از ۴ کیلوگرم در ابتدای دهه 9۰ به 
۲ کیلوگرم در انتهای این دهه رســیده 
است. مصرف گوشــت هم کاهش ۴۴ 
درصدی را تجربه کرده و مصرف برنج 3۶ 

درصد کاهش داشته است. 

این در حالی است که مسیح کشاورز، 
دبیر انجمن واردکنندگان برنج چندی 
پیش به همشهری گفته بود که مصرف 
برنج حدود ۵۰ درصد کاهش داشــته 
است. همین مقام مسئول در گفتگوی 
دیگری با تجارت نیوز گفتــه بود که با 
وجود کاهش 8۰ درصدی واردات برنج 
این مساله در بازار ملموس نبوده است 
چرا که مصرف برنج کاهش چشمگیری 

را تجربه کرده است.
حاال اما این چرخــه باطل افزایش 
قیمت موادغذایی و کاهش مصرف مردم 
همچنان ادامه دارد و رســانه ها دیروز 
نوشتند که قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی 
در خرده فروشی ها به کیلویی ۴۵ هزار 

تومان رسیده است و هر کیلوگرم برنج 
هندی هم در سطح خرده فروشی ها به 

۲۶ هزار و 3۲۰ تومان رسید. 
قاسمعلی حســنی، دبیر اتحادیه 
بنکداران مواد غذایــی با اعالم این خبر 
گفته است که هر کیلوگرم برنج ایرانی در 
عمده فروشی ها با قیمت 3۱ تا ۴3 هزار 
تومان فروخته می شود و همچنین برنج 
هندی هم با قیمت ۱9 هزار و ۵۰۰ تا ۲3 
هزار و ۵۰۰ تومان است. هر چند که این 
قیمت برنج های سال گذشته است و با 
برداشــت جدید برنج قیمت آن اندکی 

افت می کند.
او همچنین توضیح داده است: امسال 
هزینه کارگران در شالیزارها دو برابر شده 
اســت. یعنی روزانه دستمزد هر کارگر 
۵۰۰ هزار تومان است و سایر هزینه های 
کشــاورزان نیز افزایش داشته که این 
مساله روی قیمت برنج تاثیرگذار است. 

حسنی گفته است: به دلیل گرانی 
برنج بازار راکد و پیش بینی می شود برنج 
از ارقام اعالم شــده گران تر نشود، چرا 
که مصرف برنج هم نسبت به سال های 

گذشته کمتر شده است.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی با 
اشاره به ایام سوگواری امام حسین )ع( 
گفته است که حتی این مناسبت باعث 
نشده که بازار برنج از رکود خارج شود و به 
دلیل هزینه باالی اقالم خوراکی امسال 

عده  زیادی امکان نذری دادن نداشتند.
منصور پویان، رییس شــورای دام 
کشــور هم چندی پیش به ایلنا گفته 
بود که با وجود فرار رســیدن ماه های 

سوگواری در ایران به دلیل کاهش قدرت 
خرید مردم فروش دام زنده چیزی حدود 

7۰ درصد کاهش داشته است. 

موج افزایش قیمت کاالهای 
اساسی ادامه دارد 

حاال اما با وجــود کاهش قابل توجه 
قدرت خرید مــردم افزایش قیمت ها 
همچنان ادامه دارد. بسیاری از فعاالن 
بازار مواد غذایی بــه ممنوعیت واردات 
برنج اشاره می کنند که وزارت کشاورزی 
هرسال در آستانه برداشــت برنج و در 
راستای حمایت از تولید داخلی اعمال 
می کند اما مسیح کشاورز، دبیر انجمن 
واردکننــدگان برنج معتقد اســت که 
اعمال این محدودیت ها باعث حمایت از 
تولید داخلی نمی شود و تنها سفره فقرا را 
کوچکتر می کند چرا که به گفته او بهای 
برنج ایرانی باال است و مصرف کنندگان 
برنج خارجی معموال دهک های فقیرتر 
هستند که توان خرید برنج ایرانی را ندارند 
و با حذف این کاال ناچار هستند که نان را 

جایگزین کنند و نه برنج ایرانی را.
در همین زمینه قاسمعلی حسنی، 
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز 
تاکید دارد که مردم به خرید الشه برنج 
یا برنج شکسته و نیم دانه روی آورده اند. 

کشــاورزان اما درباره علت افزایش 
قیمت برنج به 7 تا 8 برابر شــدن قیمت 
برخی نهاده های کشــاورزی مانند انواع 
کود و سم و بذر اشاره می کنند و می گویند 
که بحران آب امسال باعث کاهش سطح 
زیر کشــت برنج به ویژه در استان های 
گلستان و مازندران شده است.  نکته ای 
که کارشناسان هم به آن اشاره دارند و می 
گویند که بحران آب تولید بسیاری از اقالم 
اساس مانند گندم، برنج و شکر را کاهش 
داده اســت و از آنجا که خوزستان قطب 
تولید شکر ایران است تاثیر بحران آب این 

استان در بازار کاالیی مانند شکر ملموس 
شده و حاال این مساله یعنی بحران آب این 
بار تاثیر خــود را روی کاالیی مانند برنج 

نشان داده است. 
از آن ســمت نظــام مهندســی 
کشــاورزی هم پیش از این اعالم کرده 
بود که با بحران کم ســابقه آب در ایران 
پیش بینی می شود که تولید گندم ۵۰ 
درصد کاهش داشته باشد و دولت ناچار 
از واردات حدود ۶ تا ۱۰ میلیون تنی گندم 
شود. این موضوع در حالی رخ می دهد که 
کشور تحریم سنگینی را تجربه می کند 
و درآمد نفت تقریبا به صفر نزدیک شده 
است و بر اساس گزارش رویترز فروش 
نفت ایران به زیر ۵۰۰ هزار بشکه رسیده 
است که این میزان فروش نفت به هیچ 
عنوان جوابگوی مخارج کشــور نبوده 
اســت. کوچک شدن ســفره خانوارها 
بی تردید در آینده نزدیک عوارض خود را 
در هزینه های بهداشت و درمان نیز نشان 
خواهد داد. نکته مهم این است که یکی 
از مهمترین وعده های ابراهیم رییسی، 
رییس دولت سیزدهم بهبود وضعیت 

معیشتی خانوارهای ایرانی بوده است.
 معلوم نیست دولت ابراهیم رئیسی 
با وجود بحران آب و سقوط درآمدهای 
ارزی چگونه می خواهد اقدام به واردات 
کاالهای اساسی و تامین نیازهای بازار 

ایران کند؟ 

احتمال حذف تدریجی یک کاالی اساسی دیگر از سفره های مردم 

صعود آزاد قیمت برنج در ایران
بر اساس اعالم بانک مرکزی 

تورم مرداد ماه رکورد 
شکست و به باالتر از 43 
درصد رسید. عددی که 

در 2 سال گذشته بی سابقه 
بوده است و هشدار بسیاری 

از کارشناسان اقتصاد را به 
دنبال داشته است

رییس هیات مدیره اتحادیه دامداران کشور از واردات یونجه 
از کشور روسیه با ارز نیمایی در هفته جاری برای تامین علوفه 

دامی در خشکسالی خبر داد.
فرهاد اکبری در گفت وگو با ایلنا، با اشاره به تشدید مشکالت 
دامداران در تامین علوفه دامی در سال خشک جاری، اظهار 
کرد: اتحادیه دامداران با مشارکت صندوق حمایت از توسعه 
دامپروری و  تولیدات دامی کشــور اقدام به ثبت ســفارش 
واردات علوفه از روسیه کرده است.  وی ادامه داد: علوفه ای 
که از روسیه ثبت سفارش کردیم یونجه است که هم اکنون 

منتظر صدور مجوز برای ورود آن هستیم. 

اکبری با تاکید بر اینکه تغییر در دولت و قوانین موجب به 
تاخیر افتادن واردات علوفه شده است، افزود: قبل از تغییر 
دولت ما مجوز از سازمان دامپزشکی گرفته بودیم و قرار بر 
این بود که سازمان حفظ نباتات نیز مجوزهای الزم را صادر 
کند، اما با تغییر دولت و اجرای قانون انتزاع، مجوز دامپزشکی 
نیاز به صدور مجدد دارد و حفظ نباتــات نیز هنوز اقدامی 

نکرده است.
وی تصریح کرد: بر اســاس قانون انتزاع بــار دیگر وظایف 
بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی بازگشته است و در این 
زمینه باید این وزارتخانه همکاری الزم برای صدور مجوزها 

را در سریعترین زمان داشته باشــد. به گفته اکبری وزارت 
جهاد کشاورزی وعده داده اســت در هفته جاری بار دیگر 
مجوز دامپزشــکی را صادر و از حفظ نباتــات را نیز اجازه 

واردات را بدهد. 
رییس هیات مدیــره اتحادیه دامداران کشــور میزان ثبت 
سفارش یونجه برای واردات از روسیه را  ۶۰ هزار تن اعالم کرد.

اکبری ادامه داد: در مرحله اول 3۰ هزار تن وارد و مابقی در 
مراحل بعدی به کشور وارد خواهد شد. 

وی با بیان اینکه این واردات تــا زمان رفع نیاز داخلی ادامه 
خواهد داشت، گفت: تا هر زمان که بازار تامین شود ما ثبت 
سفارش و واردات را از کشور روسیه ادامه خواهیم داد تا یونجه 

با قیمت مناسب در اختیار همه دامداران قرار گیرد. 
اکبری اظهار کرد: بر اساس برآورد ما هر کیلوگرم یونجه روسی 

با قیمت ۵۲۰۰ تومان به دست دامداران خواهد رسید.رییس 
هیات مدیره اتحادیه دامداران کشور پیش بینی کرد با صدور 

مجوزها تا ۱۲ روز دیگر اولین محموله یونجه وارد کشور شود.

یونجه های روسی با ارز نیمایی در راه ایران

گزارش

خبر

یک کارشناس اقتصادی گفت: راه هایی مانند 
تامین مالی از بورس، مســکن هایی هستند که 
می خواهند درد را در مدت زمانی تسکین دهند. 
در صورتی که درد خودروسازی عمیق تر از اینها 
اســت. بابک صدرایی در گفت وگو با ایلنا در مورد 
اظهارات مدیرعامل فرابورس مبنی بر تامین مالی 
خودروسازان از بورس دمشق ادامه داد: من نمونه ای 
از این حوزه در دنیا ندیده ام. مسلما هر کار جدیدی 
با چالش هایی مواجه اســت اما خودروسازی ما 
برای نجات خود به کارهای مهم تــری نیاز دارد. 
خودروسازی و به طور کلی مسائل اقتصادی ما به 
شدت به مسائل سیاسی وابسته است، تا زمانی که 
مسائل سیاسی حل نشوند مشکالت خودروسازی 

نیز حل نمی شوند. 

وی افزود: همه این راه ها مسکن هایی هستند که 
می خواهند درد را در مدت زمانی تسکین دهند. در 
صورتی که درد خودروسازی عمیق تر از اینها است. 
باید مســائلی مانند ارتباط آزاد با دنیا، مشکالت 
بین المللی و ...حل شــود تا خودروسازان بتوانند 
سرمایه گذاری جذب کنند. ضمن اینکه حتی این 
موارد هم نهایتا تاثیر 3۰ درصدی دارد و 7۰ درصد 

آن مربوط به مدیریت داخلی است.
این کارشــناس حوزه خودرو در ادامه اضافه 
کرد: بنابراین من فکر می کنم که اگر این طرح به 
درستی اجرا شــود می تواند تاثیر داشته باشد اما 
تاثیر آن چندان نخواهد بود و برای تغییرات اصلی 
باید به دنبال فاکتورهای دیگر بــود. جدا از اینکه 
خودروســازان تا چه اندازه می توانند از سازوکار 

بورس استفاده کنند، مســاله ثبات در بورس هم 
حائز اهمیت است.

وی با اشاره به مشــکالت ارزی خودروسازان 
گفت: این راه  حل ها نمی تواند تاثیر چندانی روی 
وضعیت خودروســازان ما بگذارد. با فرض اینکه 
تامین مالی هم صورت گرفت. خودروسازان، ارز 
برای تامین قطعه یا دیگر مسائل ندارند، آن را چه 
کسی می خواهد حل کند؟ بسیاری از قطعات مورد 
نیاز خودروسازان وارداتی است ، آیا این مشکل هم 

قرار است در بورس حل شود؟
صدرایی افزود: برای حل مشکالت خودروسازی 
باید مشکل تحریم ها حل شود تا بتوان تامین قطعه 
کرد. حتی در صورت تامین ارز برای شرکت ها هم 
تامین قطعه با مانع مواجه است چراکه تحریم ها 
اجازه خرید و واردات قطعه را نمی دهند. بنابراین 
ابتدا باید مشکل تحریم ها حل شود.این کارشناس 
حوزه خودرو خاطرنشان کرد: مشکل آنقدر بزرگ 
است که بخش کوچکی از آن مربوط به تامین مالی 
می شود. اما سواالت مهمی وجود دارد که باید در 

مورد آنها پرسید اول اینکه این بورس تا چه اندازه 
ثبات دارد؟ سالمت آن به چه صورت است؟ بورس 
هم برآیندی از وضعیت اقتصادی جامعه است. وقتی 
اقتصاد یک کشور در وضعیت بی ثباتی است و حتی 
در آستانه نوعی فروپاشی می تواند کمک کننده 
باشــد؟ در چنین وضعیت اگر رشدی هم وجود 
داشته باشــد به طور تصنعی اســت، همانطور 

که سال  گذشــته به طور تصنعی روند رشد را 
در بورس دیدیم و تاثیرات ســو آن را هم شاهد 
بودیم. وضعیت امســال نسبت به سال گذشته 
بدتر هم شده است، بنابراین استفاده از سازوکار 
بورس نمی تواند راه حل بلندمدتی باشد و باید 
به مســائلی مانند تحریم ها، مدیریت داخلی، 

ساختار فرسوده تولید و... اندیشید.

رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی گفت: دولت سیزدهم باید 
تمام تالش خود را برای رشد اقتصادی به کار گیرد و به الزامات 

رشد توجه کند.
به گزارش مهر، علیرضا دانیالی گفت: برای تولید هر کاالیی نیاز 
به هماهنگی و ایجاد ارتباط مؤثر بین سه رکن اصلی یعنی صنعت، 
دانش و بازار است. صنعت یعنی سرمایه، ماشین آالت و مواد و 

دانش فنی تولید است که در این بخش نیاز به استفاده از بخش 
دانش و دانشگاه در مفهوم کلی آن است. ما کانون دانش، صنعت 
و بازار لوازم خانگی را با حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری 
تشکیل دادیم که قدم خوبی برای ایجاد هماهنگی و جهت دادن 

کارها به سمت مدیریت دانش محور و صنعت و بازار محور است.
رئیس هیــأت مدیره انجمن صنایع لــوازم خانگی ایران 
افزود: امیدواریم کانون با حمایت دولت و مسئولین صنعت و 
دانشگاه بتواند به اهداف خود یعنی رشد و توسعه هماهنگ 
صنعت و بــا دانش محــوری در همه مراحــل تولید، فنی و 
مهندســی و بازاریابی و فروش و در نتیجه تأمین نیاز مردم و 

صادرات به بازارهای منطقه و جهانی برسد. دانیالی ادامه داد: 
متأسفانه دچار یک رکود ۱۰ ساله هستیم و رشد اقتصادی 
صفر بوده و قدرت خرید به زیر 3۴ درصد رسیده است. این 
زنگ خطری است که دولت باید به آن پاسخ دهد. دولت 
ســیزدهم باید تمام تالش خود را برای رشد اقتصادی به 

کار گیرد و به الزامات رشد توجه کند.
وی با اشاره به وضعیت تشــکل ها در ایران، گفت: متأسفانه 
بسیاری از دولت ها به سوی تشکل سازی موازی حرکت می کنند 
تا از این طریق اقدامات خود را توجیه کننــد که این رویه باید 

اصالح شود.

یک کارشناس: 

مشکالت خودروسازی، سیاسی است

رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی: 

قدرت خرید مردم ۷۶درصد کاهش یافته است


