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کاهش قیمت نفت در پی هشدار 
کرونایی جدید

ایســنا-  قیمت نفت پس از این کــه آژانس 
بین المللی انرژی هشــدار داد رشد مصرف نفت و 
فرآورده های نفتی در نتیجه شــیوع کرونای دلتا 
آهسته شــده اســت، روز جمعه برای دومین روز 
متوالی کاهش پیــدا کرد. بهــای معامالت نفت 
برنت پس از کاهش ۱۳ ســنتی در روز پنج شنبه، 
در معامالت روز جاری ۵۸ سنت معادل ۰.۸ درصد 
کاهش یافت و به ۷۰ دالر و ۷۳ ســنت در هر بشکه 
رسید. بهای معامالت نفت آمریکا با ۶۵ سنت معادل 
۰.۹ درصد کاهش، به ۶۸ دالر و ۴۴ ســنت در هر 
بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز پنج شنبه با 
۰.۲ درصد کاهش بسته شد و در هفته جاری تاکنون 

تغییر چندانی نداشته است.
    

رکود بازار مسکن سنگین تر شد

تسنیم- بررســی تحوالت بــازار مسکن در 
مردادماه ۱۴۰۰ حاکی از آن است که رکود این بخش 
سنگین تر و میزان معامالت مسکن نصف شده است.  
بر اساس آمار سامانه کدرهگیری از ابتدای امسال تا 
۱۶ مرداد کل قراردادهای مسکن کشور در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد کاهش یافته 
است. میزان کاهش مبایعه نامه ها در زاه زمانی یاد 
شده ۴۰ درصد بود و اجاره نامه ۳۱ درصد افزایش 
یافته است. کل قراردادهای بازار مسکن شهر تهران 
نیز نسبت به سال ۹۹ بالغ بر ۱۲ درصد کاهش یافته 
است. میزان کاهش مبایعه نامه ها در پایتخت ۵۶ 
درصد بوده و اجاره نامه ها ۲۵ درصد افزایش یافته 
است. بر اســاس آمار ســامانه امالک و مستغالت 
کشور در مرداد ماه امسال )تا ۱۶ مرداد(قراردادهای 
مسکن تهران نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد 
منفی ۲۳ درصدی، در مبایعه نامه ها رشد منفی ۴۷ 
درصدی و در اجاره نامه نیز رشد منفی ۹ درصدی را 
داشته است. در کشور نیز این کاهش به ترتیب ۲۶، 

۴۶ و ۱۲ درصد بوده است.
    

 خروج مرغ زنده ازگیالن 
ممنوع شد

مهر- یک منبع آگاه با اشــاره به ارسال روزانه 
حدود ۳۰۰ تن مرغ از گیالن به تهران درشــرایط 
عادی،گفت: با توجه به کمبود شــدید در تهران، 
چگونگی نظارت بر صحت روند توزیع مرغ توسط 
زنجیره ها جای ســوال دارد. وی اظهار داشت: در 
حالی که مرغ در استان گیالن از قیمت مصوب هم 
پایین تر خریداری می شود و مرغداران این استان 
به جهت تراکم باال در مرغداری ها و نبود مشتری با 
تلفات سنگین مواجه هستند، خروج مرغ زنده از این 

استان ممنوع شده است.
    

چک های جدید نصف چک های 
قدیمی، برگشت خوردند

صدا و سیما-  آمار بانک مرکزی نشان می دهد 
که از زمان توزیع دســته چک های جدید میزان 
برگشتی این چک ها نصف چک های قدیمی بوده 
است. ســخنگوی اجرای قانون جدید چک گفت: 
از ابتدای سال تا پایان تیر؛ حدود ۹ درصد چک های 
قدیمی برگشت خورده اند در حالی که در خصوص 
چک های جدید این عدد چهار و شش دهم درصد 
بوده اســت و این مو ضوع نشــان می دهد میزان 
برگشــت چک های جدید تقریباً نصف چک های 

قدیمی است.
آمنه نادعلــی زاده افزود:اجــرای قانون جدید 
چک موفق بوده به نحــوی که در لحظه تخصیص 
دسته چک افراد اعتبارسنجی می شوند و در هنگام 
صدور چک نیز اگر کسی چک برگشتی داشته باشد 

نمی تواند چک صیادی صادر کند.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

 درست در شــرایطی که تحریم 
ســنگین و تورم بــاال بســیاری از 
کارخانه ها و صنایع ایران را به حالت 
تعطیل و نیمه تعطیل درآورده است، 
قطع بــرق در تابســتان و کمبود گاز 
در زمســتان به منزله تیر خالص به 
پیکــره واحدهای تولیــدی ایران به 
شمار می آیند .درســت در شرایطی 
که افکار عمومی و متخصصان سرگرم 
ارزیابی برنامه های ارائه شده از سوی 
کاندیداهــای احراز پســت وزارت 
هستند، خبر رســیده که کمبود گاز 
در زمســتان از آنچه تصور می شــد 
جدی تر است. صنایعی که از میانه تیر 
به واسطه کمبود برق با کاهش حجم 
تولید روبرو شده اند باید آماده فعالیت 

نیم بند در زمستان باشند. 

 خسارت گسترده قطع برق
 به صنایع

سال ۱۴۰۰ قطع گسترده برق در 
ایران اعتراض بســیاری از مشترکان 
خانگی را به دنبال داشــت. اعتراض ها 
آنجا باال گرفت که با گرمای هوا و شیوع 
موج چهارم و پنجم کرونا برق خانگی 
شهروندان ایرانی به مدت چند ساعت 
در روز قطع شد.  وزارت نیرو اعالم کرد 
که به دلیل بحران آب و خشکســالی، 
۱۵ درصــد نیروگاه ها کــه به صورت 
برقابی کار می کننــد از کار افتاده اند و 
ظرفیت تولید برق کاهش یافته است. 
در کنار آن مسائلی چون فعالیت مزارع 
رمزارز بــرای دور زدن تحریم ها نیز به 
عنوان یکی از عوامل افت جریان برق و 
ناپایداری شبکه مطرح شد. برق یارانه ای 
و قیمت نازل آن به عنوان یکی دیگر از 
عواملی گفته شد که باعث کاهش انگیزه 

 سرمایهگذاری در این حوزه شده است.  
ماجرا هرچه اســت حاال توانیر اعالم 
کرده که در حال حاضر کسری ۱۰ هزار 
مگاواتی برق وجود دارد و برای جبران 
این میزان کســری برق ناچار شده اند 
صادرات برق به عراق و افغانســتان را 
قطع کنند یا کاهش دهند اما گویا این 
تمهید فوری هم جــواب نداده و کار به 
قطع برق صنایع رسید. قطع برق صنایع 
برای تامین برق مشترکان خانگی اما 
بازارها را به هــم ریخت. صعود قیمت 
فوالد و بهای هر پاکت سیمان به ۱۰۰ 
هزار تومان از جمله تبعات خبرساز قطع 
برق صنایع بزرگ بود. از این گذشــته 
رضا شهرســتانی، عضو انجمن فوالد 
ایران با مهر مصاحبــه ای انجام داده و 
گفت که قطع برق باعث کاهش شدید 
تولید فوالد و از دست رفتن بازار عراق 
شده است.  او گفت که ترکیه به سرعت 

جایگزین بــازار فوالد ایــران در عراق 
شده و این خسارت بسیار بزرگی برای 
صادرات فوالد ایران به شــمار می آید. 
در عین حال عباس حسینی نیز تاکید 
دارد که قطع بــرق بحرانی جدی را در 
حوزه تولید ســیمان رقم زده که نمود 
آن در بازار ســیمان قابل رصد است.  از 
این گذشــته برخی صنایع هم برآورد 
دقیق تری از میزان خسارت قطع برق 
به فعالیت تولیدی شان ارزیابی کردند. 
به عنوان مثال میزان خسارت ناشی از 
قطع برق که برای صنعت مرغداری و 
دامپروری برآورد شد حاکی از اتالف ۱۵ 
تا ۲۰ درصد جمعیت دام و طیور کشور 
است که در نوع خود عدد بسیار بزرگی 

به شمار می آید.
رکورد تورم تولید شکسته شد 

این خسارات به تولید در شرایطی 
اتفاق می افتد که رکــورد تورم تولید 
شکسته شده است. بر اساس آخرین 
گزارش مرکز آمار، تورم تولیدکننده 
بخش صنعت در چهار فصل منتهی به 
بهار ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال 
قبل به ۷۸.۵ درصد رسید که نسبت 
به فصل گذشته، ۲۱.۷ درصد افزایش 
نشــان می دهد. این عــدد باالترین 
تورم از سال ۸۰ به حساب می آید که 

آمارهای رسمی منتشر می شود.
این شــاخص معیاری از تغییرات 
هزینه تولید و به عنوان پیش نگر تورم 
مصرف کننــده اســت و افزایــش آن 
هشداری برای تشدید تورم در ماه های 
آتی است.همچنین تغییرات شاخص 
قیمــت تولیدکننده بخــش صنعت 
نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم 
نقطه به نقطه( به ۹۴,۷ درصد رســید 
که این میزان نیز باالتریــن رقم از ۸۱ 

محسوب می شود.

کمبود گاز در راه است
ماجرا اما به عبور از تابستان و پیک 
مصرف برق خالصه نمی شــود و حاال 
اخبار حاکی از کمبود گاز در زمســتان 
است. اتفاقی که در زمستان سال گذشته 
هم رخ داد و قطع گاز صنایع باعث شد 
بســیاری از ظرفیتهای تولید تعطیل 
شود یا به ناچار سوخت آالینده مازوت 
جایگزین آن شده و آلودگی شدید هوا 

را ایجاد کند.
مرتضی بهروزی فر، تحلیلگر ارشد 
حوزه انرژی در این زمینه به ایلنا گفته 
اســت که اگر همین روند مصرف گاز 
ادامه پیــدا کند باتوجه بــه افت تولید 
پارس جنوبی و کاهش تولید گاز همراه 
نفت، تداوم تحریم و عدم امکان جذب 
سرمایه و تکنولوژی جدید، طی ۵ سال 
آینده تراز گاز منفی می شــود، دچار 
مشکل خواهیم شــد و حتی مجبور به 

واردات هم می شویم.
او همچنین گفته است که عالوه بر 
کاهش تولید گاز همراه نفت، مســاله 
عقب ماندگی تکنولــوژی در صنعت 
گاز ایران یک مساله اساسی است و این 
موضوع بیشــتر در بخش گاز مایع که 
بازار صادراتی وسیع تری دارد، احساس 
می شــود. این کارشناس توضیح داده 
اســت: تکنولوژی مایع سازی و تولید 
ال ان جی عمال دســت شــرکت های 
امریکایی اســت و بعضا چند شرکت 
اروپایــی حرف هایی بــرای گفتن در 
این زمینــه دارند، حتــی تکنولوژی 
تاسیسات ال ان جی ساخارین روسیه 
که برنامه دارد خود را به عنوان سومین 
تولیدکننده ال ان جی دنیا بعد از قطر و 
اســترالیا مطرح کند، صرفا امریکایی 
است، یعنی حتی روسیه از تکنولوژی 
امریکایی اســتفاده می کند و دنبال 

جذب بیشتر این کشــور برای توسعه 
است.

بهروزی فر همچنیــن به یک نکته 
بسیار مهم دیگر اشــاره کرده که پیش 
از این بیژن زنگنــه، وزیر نفت هم به آن 
تاکید کرده بود.  او گفته است که برای 
حفظ ظرفیت فعلی تولید آب نیاز به ۵۰ 
میلیارد دالر ســرمایه گذاری است که 
جذب این سرمایه کالن بدون ارتباط با 

جهان امکان پذیر نیست.
مجموع این موضوعات باعث شده 
است که نگرانی برای کمبود گاز صنایع 
در زمســتان پیش رو باال بگیرد. حاال 
صنایعی که تابستان دشوار و پرخسارتی 
را پشت سر گذاشته اند در حالی به سوی 
نیمه دوم سال پیش می روند که بسیاری 
از فعاالن صنعت بــرق و گاز می گویند 
که حتی واردات گاز و برق به دلیل نبود 
زیرســاخت های کافی و تحریم دشوار 
است و نمی تواند به حد تامین نیاز انجام 
شود. باید در نظر داشت کاهش حجم 
تولید می تواند زمینــه را برای افزایش 
تورم به واسطه توقف چرخ های اقتصاد 

مهیا کند. 

پیش بینی زمستانی سخت از پِس تابستانی دشوار و پرخسارت

شیفت بحران صنایع از برق به گاز
صنایعی که تابستان دشوار 

و پرخسارتی را پشت سر 
گذاشته اند در حالی به سوی 
نیمه دوم سال پیش می روند 
که بسیاری از فعاالن صنعت 
برق و گاز می گویند که حتی 

واردات گاز و برق به دلیل 
نبود زیرساخت های کافی 

و تحریم دشوار است و 
نمی تواند به حد تامین نیاز 

انجام شود

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین گفت: در تمام 
تصمیماتی که در وزارتخانه ها دولت گرفته می شود اولین سوالی 
که پاسخ می دهد باید این باشد که آیا این تصمیم منجر به کاهش 
نرخ تورم می شود یا خیر. چراکه تورم بزرگترین مشکل پیش 
پای اقتصاد و دولت است. مجیدرضا حریری در گفت وگو با ایلنا 
در مورد تیم اقتصادی کابینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی اظهار 
کرد: سلیقه رییس جمهور در چینش مانند انتخاب تیم های 
ورزشی است که وقتی لیستی داده می شود هر کسی از زاویه 

دید خود نقدی مطرح می کند، اما انتخاب تیم با سلیقه سرمربی 
است. در کابینه هم مســئولیت آن تضامنی و در راس آنها هم 
رییس دولت است که تضمین می کند این دولت به کدام سمت 
خواهد رفت. سلیقه رییس دولت هم ابزارهای مناسب خود را 
می خواهد. وی در مورد وزیر پیشنهادی صمت تصریح کرد: آقای 
فاطمی امین به دلیل سوابقی که در آستان قدس با آقای رییسی 
داشتند، به نزدیکی های فکری رسیدند. آقای فاطمی امین در 
دولت آقای احمدی نژاد در زمانی که آقای غضنفری وزیر بودند، 

معاونت وزیر را به عهده داشتند اما بیشتر کارهای پژوهشی و 
مطالعاتی انجام می  دادند، ولی به هرحال در این ده سال هر کسی 

تجربیاتی کسب کرده است. 
حریری خاطرنشان کرد: این وزرا منهای چند نفر که سوابق 
آنها مشخص است بقیه مانند هندوانه نبریده هستند. باید صبر 
کنیم که مجلس کابینه را تایید کند چراکه هنوز رای اعتماد 
گرفته نشده است. گمانه زنی کســانی که در فضای سیاسی 
هستند این است که با کمترین مخالفت کابینه از مجلس رای 
اعتماد می گیرد. وی اضافه کرد: با همه گمانه زنی هایی که در 
مورد تیم آقای رییسی می شد؛ می بینیم که دچار یک تحول 
اساسی هم شده است چراکه بســیاری از نام هایی که مطرح 

بودند جابه جا یا حذف شــده اند. ما در این مورد پیش داوری 
نمی کنیم و صبر می کنیم تا مشخص شود برنامه هایی که به 
مجلس ارائه می دهند چقدر بر واقعیات منطبق اســت. قطعا 
مانند بقیه دولت ها، نکات مثبت مورد حمایت فعالین اقتصادی 
قرار می گیرد و آنچه قابل نقد اســت بدون مالحظه اینکه چه 
دولتی است نقد می شود، هماطور که در دولت های پیشین هم 
سلیقه های مختلف اقتصادی برنامه های مختلف را از نقطه نظر 
خود نقد می کردند.  وی با تاکید بر اهمیت کنترل تورم گفت: 
توصیه من این اســت که تمام تصمیماتی که در وزارتخانه ها 
دولت گرفته می شود اولین ســوالی که پاسخ می دهد، به این 
باشد که آیا این تصمیم منجر به کاهش نرخ تورم می شود یا خیر. 

رئیس اتاق ایران و چین : 

بعید است کابینه پیشنهادی نگاه تجاری داشته باشد

خبر

خبر

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی 
وضعیت صادرات کشــاورزی ایران در سه ماهه نخست سال 

جاری و پنج مقصد اصلی این کاالها پرداخته است.
به گزارش »توسعه ایرانی«، بر اساس آمارهایی که از تجارت 
ایران در بهار سال ۱۴۰۰ منتشر شده هرچند چین همچنان 
اصلی ترین واردکننده کاال از ایران به شمار می رود، اما در بین 
واردکنندگان کاالهای کشــاورزی از ایــران، همچنان عراق 
صدرنشین است. عراق در فصل نخست سال جاری، نزدیک به 
۲۰۰ میلیون دالر محصوالت کشاورزی از ایران وارد کرده و از 

این نظر صدرنشین است.
بر اساس آمارهای ارائه شده در این سه ماه، میزان واردات 
هندوانه عراق از ایران ۶۸ میلیون دالر بوده اســت. پس از آن 

گوجه فرنگی زراعی با ۵۰ میلیون، سیب با ۲۲ میلیون، گوجه 
گلخانه ای با ۱۷ میلیون و خربزه با ۱۶ میلیون دالر در رده های 
بعدی قرار دارند. صادرات هندوانه ایران به عراق در طول این 

مدت بیش از ۲۶ درصد افزایش یافته است.
افغانستان دومین کشور واردکننده محصوالت کشاورزی 
ایران در فصل نخست سال جاری بوده اســت. در این کشور 
گوجه فرنگی با بیش از ۱۵.۵ میلیون دالر اصلی ترین کاالی 
وارداتی از ایران بوده و پس از آن سیب با ۱۳.۵ و سیب زمینی با 
۹.۷ میلیون دالر در رده های بعدی قرار داشته اند. در این مدت 
صادرات سیب ایران به افغانستان در قیاس با مدت مشابه سال 

قبل افزایشی حدودا ۱۳۰ درصدی را تجربه کرده است.
امارات متحــده عربی ســومین مقصد عمــده کاالهای 

کشاورزی ایران به شــمار می رود. این همسایه جنوبی در سه 
ماهه نخست ۱۴۰۰، از ایران حدودا ۳۰ میلیون دالر هندوانه 
وارد کرده است. پس از آن گوجه گلخانه ای با ۱۳ میلیون دالر، 
پســته با ۹ میلیون دالر و مغز پســته با هفت میلیون دالر در 
رده های بعدی قرار دارند. صادرات مغز پســته ایران به امارات 
متحده عربی نسبت به سال قبل افزایشی حدودا ۷۳ درصدی 

را تجربه کرده است.
روســیه چهارمین خریدار عمده محصوالت کشــاورزی 
ایران به شــمار می رو. این عضو اتحادیه اوراسیا نیز بیش از هر 
محصول دیگری از ایران هنوانه خریــداری کرده و رقم آن به 
۱۴ میلیون دالر رسیده است. پســته با پوست، سیب، فلفل و 
کیوی دیگر کاالهای کشاورزی پرطرفدار ایران در روسیه است. 

صادرات هندوانه ایران به این کشور شمالی، ۲۵۵ درصد رشد 
کرده است. پنجمین کشور در این فهرست نیز پاکستان است. 
سبد خرید این کشور با دیگر حاضران در این فهرست متفاوت 
است. شیرخشک، خرما، پسته، شیرینی و آب انگور اصلی ترین 

کاالهایی است که پاکستانی ها از ایران خریداری کرده اند.

ســخنگوی انجمن لبنــی با بیــان اینکه 
قیمت گذاری دســتوری فرآورده های لبنی با 
توجه به اجرای قانون انتزاع تا اطالع ثانوی متوقف 
شده است، گفت: تولیدکنندگان هیچ تقاضایی 

از دولت برای دریافت تسهیالت ندارند.
سیدمحمدرضا بنی طبا، سخنگوی انجمن 
لبنی ایران در گفتگو با مهر گفت: قیمت گذاری 
دســتوری فرآورده های لبنی با توجه به اجرای 
قانون انتزاع تا اطالع ثانوی متوقف شده و قیمت 

این محصوالت با استناد به قانون تجارت و آئین 
نامه قیمت گذاری محصوالت ســاخت داخل 

تعیین می شود.
وی با اشــاره به تصویب نرخ ۶,۴۰۰ تومان 
برای شیرخام توسط وزارت جهاد به عنوان کف 
قیمت شیرخام، افزود: کارخانجات صنایع لبنی با 
توجه به تقاضای دامداران و تصریح وزارت جهاد، 
موظف شدند از مرداد ۱۴۰۰ شیرخام را به نرخ 

مصوب جدید خریداری کنند.

بنی طبــا تاکید کرد: قیمــت فعلی لبنیات 
بر اساس شیرخامی اســت که کارخانجات آن 
را به قیمت ۵۷۰۰ تــا ۵,۸۰۰ تومان خریداری 
می کردند و فرآورده هایی که تــا آخر مرداد ماه 

تولید می شوند به نرخ جدید عرضه خواهد شد.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت محصوالت 
با توجه بــه نرخ جدید شــیرخام و بحث عرضه 
و تقاضاست، گفت: پیشــبینی ها حاکی از این 
اســت که افزایش قیمت فرآورده های لبنی در 

نظام عرضه و تقاضا بسیار کمتر از قیمتگذاری 
دستوری خواهد بود.

بنی طبا همچنین با اشاره به سخنان معاون 
اول رئیس جمهــور درباره ارائه تســهیالت به 
گاوداران و صنایع لبنی برای تنظیم بازار لبنیات 

گفت: تولیدکنندگان هیچ تقاضایی از دولت برای 
دریافت تسهیالت ندارند و تقاضای جدی ما این 
است که هر تسهیالتی را دولت می خواهد هزینه 
کند، به مصرف کنندگان به خصوص دهک های 
محروم اختصاص دهد و در این شــرایط صنایع 
لبنی آماده کمک به دولت برای اجرای طرح های 
حمایتی چون احیای شــیر رایــگان مدارس و 
تأمین کاالی لبنی مناطق محروم و دهک های 
کم برخوردار است. وی ابراز امیدواری کرد: وعده 
معاون اول برای حضور و مشــارکت انجمن ها و 
نمایندگان بخش خصوصــی و صنایع لبنی در 
تصمیم گیری های این حــوزه هرچه زودتر در 

دستور کل دستگاه های ذیربط قرار بگیرد.

دعوا بر سر هندوانه و گوجه ایرانی در کشورهای منطقه!

سخنگوی انجمن لبنی:

 قیمت گذاری دستوری فرآورده های لبنی متوقف شد


