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 قیمت هــا در بــازار مــواد غذایی 
همچنان روند صعودی طی می کند و 
در این میان سفره ایرانیان خالی تر از هر 

زمان دیگری شده است. 
در طول سالیان متمادی برنج ایرانی 
همواره قوت غالب مردم در کنار نان بوده 
اما در چند سال اخیر و به سبب جهش 
قیمت ها برنج ایرانی جایگاه خود را در 
سفره ایرانیان از دست داده و مردم ناچار 
به استفاده از برنج های تایلندی، هندی، 

پاکستانی و ... شده اند. 
نیمــه دی مــاه 1400 را باید اوج 
رکودشــکنی برنج ایرانی به شمار آورد 
به طوری که بررسی های خبرآنالین،  
نشان می دهد که هر کیلو برنج ایرانی با 
قیمتی بین 40 تا 80 هزار تومان در بازار 
مواد غذایی به فروش می رسد و جالب 
اینکه گزارش مرکز آمار نیز تا حدی بر 
قیمت های بازار مهر تایید گذاشته است.
بر اســاس گزارش هایی که برخی 
سایت ها و خبرگزاری ها منتشر کردند؛ 
قیمت برنج بعضی ارقام معروف و مرغوب 
برنج ایرانی، در »بازار تهــران«، مثل: 
دم ســیاه، طارم و دودی هاشــمی، به 
57، 64  و 76 هزار تومان رســیده و هر 
کیلوگرم برنج هاشمی ممتاز، کیلویی 

80 هزار تومان قیمت گذاری شده است.
همچنین تازه تریــن گزارش مرکز 
آمار نشان می دهد که متوسط قیمت 
هر کیلو برنج ایرانی درجه یک در آذرماه 
امسال 51 هزار و 680 تومان بوده و این 
در حالی اســت که هر کیلو برنج ایرانی 
درجه یک در آبــان 1400، حدود 49  
هزار و 572  تومان قیمت داشته است. 
تفاوت این اعداد و ارقام نشان می دهد 
که برنج در آذرماه نسبت به آبان ماه  4.3 

درصد گران شده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، گرانی 
55.3  درصدی برنج درجه یک ایرانی 
در یک سال گذشته اتفاق افتاده است. 
در آذرماه  1399 متوسط قیمت هر کیلو 
برنج ایرانی درجه یک برابر با 33 هزار و 

268 تومان بوده است.
همچنین برنج خارجی درجه یک 
نیز در آذر 1400 نســبت به آبان ماه 3 
درصد گران شده است. متوسط قیمت 
هر کیلو برنج خارجــی درجه یک در 
آذر1400 برابر با 27 هزار و 941 تومان 
بوده و این در حالی است که در آبان ماه 
امســال این محصول 27 هزار و 117 

تومان قیمت داشته است.
هر کیلو برنج خارجی در یک ســال 
گذشته نیز 19  درصد گران شده است. 
در آذر 1399 متوسط قیمت هر کیلو 

برنج خارجی درجه یک  برابر با 23 هزار 
و 479 تومان بوده است.

قیمت انواع برنج ایرانی و خارجی 
در بازار 

قاسمعلی حسنی، دبیرکل اتحادیه 
بنکــداران مواد غذایــی درباره قیمت 
برنج در این بازار به »توســعه ایرانی« 
گفت: ما در حوزه برنج به ســبب وجود 
محصوالت ایرانی و خارجی دارای 5 نوع 
نرخ در بازار هستیم. به طوری که در بازار 
برنج تایلندی که از سوی شرکت مادر 
تخصصی بازرگانی دولتی ایران با قیمت 

کیلویی 11 هزار تومان به ما می دهد، آن 
را 11 هزار و 900 تومان می فروشیم. 

وی ادامــه داد: برنج هنــدی که با 
قیمتی بین 18 تا 18 هزار و 500 تومان 

به مشتریان فروخته می شود.
حسنی درباره نرخ انواع برنج ایرانی 
در بازار بنکداران توضیح داد: در بازار مواد 
غذایی برنج ایرانی با قیمتی بین 37 هزار 
تومان تا 67 هزار تومان فروخته می شود. 
وی دربــاره فروش برنــج با قیمت 
کیلویــی 80 هزار تومــان اظهار کرد: 
فروش برنج با چنین نرخــی را در بازار 
عمده فروشــان تکذیب می کنم و باید 
توجه داشت بهترین نوع برنج در این بازار 
با قیمت 67 هزار تومان فروخته می شود. 
البته باید توجه داشت که برنج ایرانی با 
قیمت 37 هزار تومان هم در بازار عرضه و 

فروخته می شود.
دبیــرکل اتحادیه بنکــداران مواد 
غذایی عنوان کرد: برنج های پرمحصول 
با نرخ کیلویی 37 هــزار تومان عرضه 
می شود و برنج های کشت دوم و درجه 
ممتاز و بــه اصالح برنج های بســیار 
الکچری هم با قیمت کیلویی 67 هزار 

تومان فروخته می شود. 
وی تاکید کرد: فروش برنج با قیمت 
80 هزار تومان را در این بازار به شــدت 

تکذیب می کنم. 

سودجویی دالالن؛ عامل اصلی 
گرانی برنج ایرانی 

حسنی گفت: در بحث برنج ایرانی 
شاهد سودجویی و اجحاف در حق مردم 
اتفاق افتاده زیرا اصال قیمت برنج نباید 
این گونه افزایش یابد؛ مگر در ماه های 
گذشــته و از زمان اتمام فصل برداشت 
برنج تاکنون چه اتفاق خاصی رخ داده 
که ظرف 4 ماه باید شاهد چنین اختالف 
قیمتی باشــیم؛ این روند اصال عقالنی 
نیست و باید گفت شاهد سودجویی و 
گرانفروشی محض در بازار برنج ایرانی 
هســتیم و امیدواریم که مسئوالن در 
شمال کشور به این مساله مهم رسیدگی 

کنند. 
وی تاکید کــرد: قیمت های باالی 
برنج ایرانی از شــمال کشــور به بازار 
تحمیل می شــود و ما بنکــداران در 
درجه نخست خریداران این محصول 
هستیم و در نهایت به عنوان فروشنده، 
برنج ایرانی را به مردم عرضه می کنیم 
و همکاران صنف ما بــه هیچ وجه در 
قیمت گذاری برنج دخیل نیســتند 
زیرا بر اساس عرف قانون و با احتساب 
هزینه هــا؛ ســه درصــد بــر قیمت 
محصولی که می خریــم، می افزاییم و 

به مصرف کننده می فروشیم. 
حسنی در پاسخ به این پرسش که 
وضعیت آشفته قیمت ها در بازار برنج 
ایرانی ناشی از عملکرد کشــاورزان و 
تولیدکنندگان است یا دالالن حضور 
پررنگی در این بازار دارند؛ توضیح داد: 
این وضعیت به طور 100درصد ناشی 
از حضور و فعالیت دالالن اســت زیرا 
کشاورزان ماه ها قبل، محصول خود را 
پیش فروش کرده اند و نقشی در آشفته 

بازار فعلی ندارند. 
وی ادامه داد: هرچــه قیمت کاال و 
محصولی گران می شود به همان میزان 
شــاهد افت فروش در بازار هســتیم، 
برنج هایی با قیمت های 37، 38 و تا 40 
هزار تومان اکنون فروش بسیار خوبی 

در بازار دارند. 

  مشتریان برنج های خارجی 
و ایرانی چه کسانی هستند؟ 

وی درباره وضعیــت بازار برنج های 
خارجی و میزان اســتقبال شرکت ها، 
سازمان ها و ... از این نوع محصول گفت: 
برنج های خارجی همیشه به دلیل راحت 
پخت بودن مورد استقبال آشپزخانه های 
صنعتی، اکثر رســتوران ها، زندان ها، 
بیمارســتان ها، ادارات و شــرکت ها، 
وزارتخانه ها، ارگان ها و سازمان ها و ... قرار 
دارد و از این نوع برنج به سبب عمل آوری 
راحت و ارزان بودن،  استفاده می کنند. 
وی درباره میزان تمایل مردم به استفاده 
از برنج های خارجی توضیح داد: انتخاب 
نخست هرکســی قدرت خرید داشته 
باشد، برنج ایرانی اســت اما باید توجه 
داشــت اگر قدرت خرید مردم ضعیف 
باشد نسبت به خرید برنج های تایلندی، 
هندی و پاکستانی اقدام می کنند. وی 
عنوان کرد: در مورد برنج های خارجی 
هم باید گفت تمایل بیشتری نسبت به 

مصرف برنج های تایلندی وجود دارد. 
 نبود مشتری 

در بازار بنکداران مواد غذایی 
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی 
درباره میزان فراوانی و یا احتماال کمبود 
اقالم خوراکی و مواد غذایی در این بازار 
توضیح داد: خوشبختانه شاهد هیچ گونه 
کمبود مواد غذایی در بازار نیســتیم 
و به عبــارت بهتر اکنون بــرای خرید 
به مشــتریان التماس می کنیم و از هر 
مشتری، ارگان، نهاد و ... که برای خرید به 
ما مراجعه کنند، استقبال می کنیم و به 
هر میزان کاال که نیاز باشد در اختیار این 

عزیزان قرار می دهیم. 
وی تاکید کــرد: در تمام حوزه های 
مواد غذایی اکنون انبارها پر اســت اما 

مشتری نداریم. 
حســنی درباره وضعیــت توزیع و 
فروش روغن، شــکر در این بازار اظهار 
کرد:  مشکالت توزیع و فروش روغن و 
شکر و ... در بازار حل شده و هیچ مشکلی 

وجود ندارد. 
وی تاکید کرد: بازارها در اوج ثبات، 

رکود بوده و دنبال مشتری می گردند. 
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی 
درباره وضعیت این بازار در ماه های پایانی 
سال گفت: بازار چشم  انتظار توافقات 
نهایی در ســطح سیاست بین المللی و 

کاهش قیمت هاست. 

رئیس اتحادیه بنکداران از پر بودن انبارها و نبود مشتری گفت 

ترکتازی دالالن و رکودشکنی قیمت برنج ایرانی

  رئیس اتحادیه بنکداران 
در گفت وگو با »توسعه 

ایرانی«: قیمت های باالی 
برنج ایرانی از شمال کشور 
به بازار تحمیل می شود و ما 
بنکداران در درجه نخست 

خریداران این محصول 
هستیم و در نهایت به عنوان 

فروشنده، برنج ایرانی را 
به مردم عرضه می کنیم و 
همکاران صنف ما به هیچ 

وجه در قیمت گذاری برنج 
دخیل نیستند

خبر

  رئیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و ژاپن 
گفت: اخیرا ســازمان تجارت خارجی ژاپن یک 
بسته همکاری با ایران را آماده کرده و عالقه مند 
است که مناسبات را افزایش دهد، که این موضوع 

نشان می دهد ژاپنی ها آینده را مثبت می بینند.
بهرام شــکوری در گفت وگو با ایلنا در مورد 
آخرین وضعیت تجاری ایران و ژاپن اظهار کرد: 
تجارت ایران و ژاپن بســیار کم بوده و می توان 
گفت حجم مبــادالت تجاری ما با این کشــور 
نزدیک به صفر رسیده است. بخشی از صادرات 
ما نفت بود که آن هم متوقف شــده و صادرات 
غیرنفتی هم بیــش از 37 تــا 38 میلیون دالر 
نیســت، و این رقم یعنی ما هیچگونه مبادله ای 

با ژاپن نداریم.
وی افزود: ایران و ژاپن قدمت دست کم 90 
ساله در ارتباطات سیاسی و اقتصادی دارند، به 
نظر می رسد این حجم مبادالت بسیار کم است 
ولی دو کشور می توانند مناسبات خود را افزایش 
دهند و حتــی می توانیم بیــش از 10 میلیارد 
دالر مبادالت تجاری با ژاپن داشــته باشیم، به 
ویژه  حوزه  هایی مانند معــدن و صنایع معدنی، 

گردشــگری، آب، محیط زیســت و... مستعد 
افزایش همکاری هستند.

  رئیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و ژاپن 
گفت: اخیرا جترو یا ســازمان تجارت خارجی 
ژاپن یک بسته همکاری با ایران را آماده کرده و 
عالقه مند است که مناسبات را افزایش دهد، که 
این موضوع نشان می دهد ژاپنی ها آینده را مثبت 
می بینند چراکه از االن به دنبال این هستند که 
در چند مرحله بتوانیم جلســات بی تو بی را هم 
گذاشته و ارتباط بین واحدهای صنعتی و معدنی 
را برقرار کنیم تا بتوانیم مناسبات را شکل دهیم. 
به نظر می رسد با مذاکراتی که در حال انجام است 
این ارتباطات برقرار خواهد شد.وی تصریح کرد: 
اگر بتوانیم برجام را احیا کرده و تحریم ها را لغو 
کنیم، ژاپن می تواند جایگزین بسیاری از دیگر 
کشورهای حتی اروپایی برای ما شود چراکه از 
نظر تکنولوژی و نوآوری در حد بسیار باالیی است 
و می توانیم همه نیاز معدن، صنایع معدنی و سایر 
بخش های اقتصادی را از ژاپن بگیریم و همچنین 
مقصد خوبی برای صادرات بسیاری از محصوالت 
ما از جمله خشکبار، کنسانتره های میوه، صنایع 

دستی، زعفران، فرش، محصوالت دریایی مانند 
میگو و خاویار و بسیار از محصوالت کشاورزی ما 
است.وی افزود: همچنین در حوزه گردشگری 
ژاپن می تواند مقصد خوبی برای گردشــگران 
ایرانــی باشــد و ژاپنی ها هم عالقــه زیادی به 
تاریخ آثار باستانی دارند. بنابراین در صورت لغو 
تحریم ها می توانیم سطح مبادالت با این کشور را 
بسیار افزایش دهیم.شکوری با اشاره به نشانه های 
مثبت این ســند برای ایران، افزود: تنظیم یک 
بسته همکاری با ایران در ژاپن نشانه خوبی است 
و نشان می دهد ژاپنی ها معتقدند که تحریم ها 
علیه ایران برداشته خواهد شد؛ با توجه به اینکه 
ژاپنی ها شــرکای آمریکایی دارنــد و مراودات 
زیادی با آمریکا دارند، در تحریم ها مراقب زیادی 
می کردند و بخشی از پول های ما هم در انجا بلوکه 
شده، وقتی در چنین شرایطی سازمان توسعه 
تجارت ژاپن یا جترو، یک بسته این چنینی ارائه 
می دهد نشــان از آن دارد که طرف ژاپنی آینده 
خوبی را متصور است. این خبر خوبی برای ماست 
که احتماال این مذاکرات به نتیجه خواهد رسید.
وی خاطرنشــان کرد: زمانی که مشکل واکسن 

داشتیم، پیشنهاد شد که به جای پول های بلوکه 
شده واکسن بدهند؛ ولی متاسفانه این مشکل از 
یک سو به ژاپنی ها و از سوی دیگر به بانک مرکزی 
ایران مربوط می شود. طبق آخرین صحبتی که با 
سفارتخانه ایران داشتم، باید بانک مرکزی برای 
استفاده از این پول برای سایر بخش ها از جمله 
واکســن، مجوز صادر می کرد که بانک مرکزی 
مجوز استفاده از این پول ها برای واردات واکسن 
را صادر نکرد. به هرحال بخش عمده ای از مشکل 
مربوط به تحریم ها است، اگر تحریم ها رفع شود 
و به FATF بپیوندیم مشکل انتقال پول هم حل 
می شود.  رئیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و 
ژاپن بیان کرد: گاهی حتی ممکن است فعاالن 
اقتصادی هم بخواهند از این پول ها اســتفاده 

کنند، اگر االن بانک مرکزی اعالم آمادگی کند 
ما برای واردات ماشین آالت معدنی به این پول ها 
نیاز داریم. اگر بانک مرکــزی بتواند با همکاری 
وزارت امور خارجه تفاهمــی را با ژاپنی ها انجام 
دهد، می توانیم از محل این پول ها ماشین آالت و 

تجهیزات مورد نیاز کشور را تامین کنیم.
وی در پاسخ به این پرســش که آیا در سند 
تنظیمی ژاپنی ها به موضوع پول های بلوکه شده 
اشاره شده یا خیر، گفت: سازمان  توسعه تجارت 
خارجی ژاپن به دنبال مناسبات تجاری بخش 
خصوصی است. پول های بلوکه شده مربوط به 
دولت و فروش نفت است. بنابراین به سندی که 
این سازمان در زمینه همکاری با ایران تهیه کرده 

مربوط نمی شود و اشاره ای به آن نشده است.

  رئیس کمیته مشترک ایران و ژاپن:

ژاپنسندهمکاریتجاریباایرانراتنظیممیکند

مهرنوش حیدری

خبر اقتصادی

  رئیس سازمان برنامه و بودجه:
سالآیندهارزدونرخی

دربازارنداریم
قرن نو-   رئیس 
ســازمان برنامــه و 
بودجه گفت: از سال 
آینــده ارز دو نرخی 
دیگر در بازار نخواهیم 

داشت و اگر بخواهیم یارانه ای را به کاالیی تخصیص 
دهیم به شکل ریالی خواهد بود.

مسعود میرکاظمی با اشــاره به بحث حذف ارز 
4200 تومانی اظهار داشت: طبق قانون  سال آینده 
نمی توانیم یارانه 4200 تومانی داشته باشیم و فقط 
می توانیم با ریــال از دهک های کم درآمد حمایت 

کنیم.
  رئیس ســازمان برنامه و بودجــه گفت: تمام 
گزارش ها و تحلیل ها حاکی از این است که یارانه ای 
که از طریق دو نرخی شدن ارز وارد بازار می شود اثر 

بخش نیست و در سفره مردم  قرار نمی گیرد.
    

دامهایمولدکیلوییچند
ازدامدارخریداریمیشوند؟

باشــگاه خبرنگاران جوان -  مدیرعامل 
اتحادیه مرکزی دام سبک نوشت: علی رغم تالطم 
قیمت گوشت در بازار، واسطه ها و دالالن اجازه ثبات 

و آرامش قیمت گوشت را نمی دهند.
صدر دادرس گفت: دام هــای مولد با قیمت هر 
کیلو 30 تا 35 هزار تومان از دامدار خریداری شده 
و با نرخ 90 هزار تومان باید به دست مصرف کننده 
برسند که متاسفانه در بازار کمتر از 110 تا 120 هزار 

تومان نیست.
    

ثبتناممجردهادرنهضتملی
مسکناز فرداآغازمیشود

و  ه  ا ر رت  ا ز و
شهرســازی اعالم 
کرد: ثبت نام نهضت 
ملی مســکن برای 
مردان مجرد زیر 45 

سال، بعد از 15 دی ماه در دستور کار قرار دارد.
ثبت نام نهضت ملی مســکن که تا 15 دی ماه 
تمدید شده بود برای مجردان واجد شرایط بعد از 15 
دی ماه انجام خواهد شد و این دسته از متقاضیان باید 
با مراجعه به نشانی saman.mrud.ir نسبت به 

ثبت نام خود اقدام کنند.
بر این اساس مجردها به شرط تنظیم تعهد نامه 
محضری برای ارائه عقدنامه در هنگام واگذاری واحد 
مســکونی می توانند در طرح نهضت ملی مسکن 
بعد از ابــالغ نهایی دســتورالعمل، ثبت نام کنند. 
مطابق متن پیشنهادی برای ابالغ در صورتی که در 
هنگام واگذاری به تعهد ازدواج عمل نکنند، قرارداد 

واگذاری واحد فسخ می شود.
یادآوری می شود در استان تهران امکان ثبت نام 
متقاضیان در 12 شهر فراهم شــده است که این 
شهرها شامل اسالمشهر، پاکدشت، پیشوا، رباط 
کریم، ورامین، بومهن، دماوند، رودهن، فیروزکوه، 
شهر جدید هشتگرد، شهر جدید پرند و شهر جدید 

ایوانکی است.
    

حجمتجارتدرآذرماه
۲۵درصدرشدکرد

 - ین نال آ خبر
ســخنگوی گمرک 
گفت: حجم تجارت 
کشورمان در آذرماه 
به 13 میلیون و 172 

هزار تن به ارزش هشت میلیارد و 951 میلیون دالر 
رسید که نسبت به آذر سال گذشته از لحاظ وزنی سه 

درصد و از نظر ارزشی 25 درصد رشد داشته است.
 سید روح اهلل لطیفی سخنگوی گمرک اظهار 
داشــت: از مجموع تجارت 100 و 22 میلیون تنی 
کشور به ارزش 72 میلیارد دالر در 9 ماهه امسال 13 
میلیون و 172 هزار تن کاال به ارزش هشت میلیارد 

و 951 میلیون دالر مربوط به ماه نهم سال است.
وی افزود: صــادرات کشــورمان در آذر ماه 9 
میلیون و 593 هزار تن به ارزش چهار میلیارد و 41 
میلیون دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
)اذر99( رشد نیم درصدی در وزن و 23 درصدی در 

ارزش داشته است.
لطیفی در مورد مقاصد صادراتی کشور در آذرماه 
گفت: پنج کشور مقصد کاالهای صادراتی ایران  در 
آذر ماه به ترتیب چین یا یک میلیون و 977 هزار تن 
به ارزش یک میلیارد و 126 میلیون دالر، عراق با یک 
میلیون و 839 هزار تن به ارزش 649 میلیون دالر، 
امارات با یک میلیون و 13 هــزار تن به ارزش 499 
میلیون دالر، ترکیه با 338 هزار تن به ارزش 363 
میلیون دالر و افغانســتان با 269 هزار تن به ارزش 

141 میلیون دالر بودند.

  نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران پیش بینی کرد 
که هزینه تمام شده خرید طال و مصنوعات آن با اجرای قانون 
معافیت اصل طال از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، کاهش 

پیدا خواهد کرد.محمد کشتی آرای، در پاسخ به این پرسش 
خبرآنالین که حذف مالیات از اصل قیمت طال چه تاثیری بر 
قیمت تمام شده آن خواهد گذاشت؛ گفت: با حذف مالیات 
بر ارزش افزوده قیمت تمام شده یا به نوعی هزینهای که روی 
مصنوعات طال هست کاهش پیدا خواهد کرد. در گذشته 
مصرف کننده می بایست 9 درصد از کل قیمت طال را مالیات 
می داده است و این رقم باالیی است اما با اصالح این قانون 
فقط از یک قسمت سود و اجرت مالیات پرداخت خواهد شد 

و این اقدامی است که در جهت بیشــتر شدن مصرف طال 
رخ داده است و می تواند صنعت طال را از رکود خارج کند.

وی در ادامه افزود: در چند ســال اخیر بــه دلیل افزایش 
هزینههای قیمت طال مردم روی آورده بودند به خرید طالی 
دست دوم و طالی کماجرت و این مسائل منجر شده بوبه فروش 

طالی غیراستاندارد شد.  
محمد ولی، رئیس اتحادیه کشــوری طال و جواهر نیز در 
خصوص تاثیر این قانون بر قیمت تمام شده طال گفته بود که 

مالیات بر ارزش افزوده داد و ستد و چرخ تولید را در بازار طال کند 
کرده بود و می توان گفت با برداشته شدن آن هزینه ای از روی 
دوش طال و مردم به عنوان مصرف کننده برداشته خواهد شد و 
احتمال داده می شود استقبال برای طال بیشتر شود و هزینه 

مردم برای خرید طال پایینتر خواهد آمد.
محمدولی افزود که زمانی که اســتقبال برای خرید طال 
افزایش یابد چرخ تولید خواهد چرخیــد و رونق به بازار باز 
خواهد گشت و حتی اگر کرونا در کل دنیا از بین برود و ارتباط 
با کشورها برقرار شود صنعت طالی کشور می تواند در بحث 
صادرات نیز وارد شــود که ارزآوری کند و اشتغال بیشتری 

نیز ایجاد کند.

اجرایقانونجدیدمالیاتطالکلیدخورد


