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افزایش ۸۵ درصدی واردات 
گوشی موبایل

ایسنا- در سال 
جاری واردات گوشی 
روند افزایشــی طی 
کرده و تــا ۸۵ درصد 
رشد داشــته است. 
بررسی آمار تجارت خارجی ایران در پنج ماه ابتدایی 
امسال نشــان می دهد که در مجموع یکمیلیارد و 
۳۹۵ میلیون دالر واردات گوشی با برندهای مختلف 
صورت گرفته است. این در حالی است که در همین 
دوره در سال گذشته ۷۵۶ میلیون دالر گوشی وارد 
ایران شده بود که بیانگر افزایش حدود ۸۵ درصدی 
گوشــی از نظر ارزش در ســال جاری است. حجم 
واردات گوشی در سال جاری حدود ۲۵۶۰ تن بوده 
و در مقایسه با پنج ماه اول ســال ۱۳۹۹ حدود ۳۶ 
درصد رشد دارد،  در سال گذشته ۱۸۸۴ تن گوشی 

وارد کشور شده است.
    

قیمت گوشت گوسفندی اعالم شد
ایلنــا- رئیس 
اتحادیــه گوشــت 
گوســفندی اظهار 
داشــت: بازار فروش 
گوشت گوسفندی، 
آهنگ آرامــی دارد چون وقتی مــاه به نیمه دوم 
می رسد قدرت خرید مردم کاهش می یابد و بازار 
رکود پیدا می کند اما در دهه اول هر ماه به خصوص 
روزهای اول تا ششم قدرت خرید مردم بیشتر از 
دیگر روزها است. علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه 
گوشت گوسفندی، در خصوص وضعیت قیمت 
گوشت گوسفندی عنوان کرد: قیمت گوشت بره 
نر و ماده گوســفندی با هم تفاوت دارند، در حال 
حاضر قیمت گوشــت بره ماده هر کیلو ۱۱۰ الی 
۱۱۵ هزار تومان اســت که دارای وزن کمی است 
و حدود ۱۰ تا ۱۲ کیلو گوشــت دارد. ملکی ادامه 
داد: قیمت گوشت گوسفندی با وزن ایده آل یعنی 
باالتر ۱۸ کیلو که دامدار زمان طوالنی تری را صرف 
نگهداری و تامین هزینه تغذیه دام داشته است با 
قیمت ۱۲۰ الی ۱۲۵ هزار تومان توسط مغازه دار 
خریداری و با ۱۰ درصد ســود به مشتری عرضه 
می کند. وی درباره بازار عرضه گوشت گوسفندی 
اظهار داشت: این روزها عرضه برای خرید گوشت 
گوسفندی بیشتر از تقاضا است و کمبود گوشت 
گوسفندی در بازار احساس نمی شود چون عرضه 
این کاال شرایط خوبی دارد و به سهولت در دسترس 

متقاضیان است.
    

 ۱۰۰ هزار تن برنج وارداتی 
در راه بازار

 - ین نال آ خبر
بازرگانــی دولتی در 
اطالعیه ای از توزیع 
۱۰۰ هــزار تن برنج 
وارداتی از انواع هندی، 
پاکستانی و تایلندی برای تنظیم بازار برنج خبر داد. 
شــرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در 
اطالعیه ای از توزیع ۱۰۰ هــزار تن برنج وارداتی از 
انواع هندی، پاکستانی و تایلندی برای تنظیم بازار 
برنج خبر داد. در این اطالعیه آمده است: همچنین 
برای تداوم این طرح و افزایش این میزان هیچ گونه 
محدودیتی وجود ندارد؛ لذا به استحضار می رساند از 
ابتدای شهریور ماه تاکنون صرفاً ۴۳ هزار تن از این 
برنج دارای متقاضی بوده و واریز وجه کرده اند، که از 
این مقدار صرفاً ۳۰ هزار تن از انبارهای شرکت خارج 

و مابقی به مرور در حال خروج است.
    

 کاهش ۵ تا ۱۰ هزار تومانی 
قیمت مرغ

ایسنا- قیمت 
هر کیلو مــرغ گرم 
کامــل نســبت به 
ابتدای شهریور ماه 
با کاهــش ۵۰۰۰ تا 
۱۰ هزار تومانی همراه شــده و به ۳۳ تا ۳۵ هزار 
تومان رسیده است. بر اساس مشاهدات میدانی 
از خرده فروشی های سطح شهر تهران قیمت هر 
کیلو مرغ گرم آماده طبــخ با کاهش ۵۰۰۰ تا ۱۰ 
هزار تومانی به حدود ۳۳ تا ۳۵ هزارتومان رسیده 
و این روند نزولی قیمت مرغ نیز از هفته پیش آغاز 
شده است. گفتنی اســت در مردادماه و ابتدای 
شهریور ماه ســالجاری قیمت مرغ برای مصرف 
کنندگان به ۴۰ هزار تومان و در برخی مناطق به 
۴۵ هزار تومان هم رسید. افزایش قیمتی که فعاالن 
صنعت طیور علت آن را ســودجویی و انحرافات 
در شبکه توزیع، دقیق نبودن آمار جوجه ریزی، 
کمبود تولید جوجه یکروزه  و افزایش قیمت جوجه 

عنوان کرده بودند.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

 اعالم خبر عضویت ایران در سازمان 
شانگهای واکنش های زیادی به دنبال 
داشته است. برخی این اتفاق را رویدادی 
در ادامه ســند همکاری های ۲۵ ساله 
ایران و چین تلقــی کرده انــد و آن را 
خطری برای گســترش نفوذ چین در 
ایران تصور می کنند و برخی صرفا آن را 
یک رویداد نمایشی و بدون فایده خاصی 
می دانند. دسته سومی هم هستند که 
آن را یک فرصت بزرگ و استثنایی برای 
ایران و دستاورد بزرگ دو دولت حسن 
روحانی و ابراهیم رئیسی می دانند؛ اما 

ماجرا چیست؟
ســازمان شــانگهای، ســازمانی 
میان دولتی است که برای همکاری های 
چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی 
تشکیل شده است. این سازمان در سال 
۱۹۹۶ توســط رهبران چین، روسیه، 
قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان با 
هدف برقرار کردن موازنه در برابر نفوذ 

آمریکا و ناتو در منطقه، پایه گذاری شد. 
نقش اصلی و تعیین کننده را در سازمان 
شانگهای، دو کشــور چین و روسیه به 

عهده دارند.
هر چند موافقان دولت رئیســی بر 
طبل موفقیت ایــن دولت می کوبند و 
معتقدند گشایش اقتصادی در راه است؛ 
اما نکته اینجاست که اعضای سازمان 
همکاری شــانگهای نه مانند اعضای 
اتحادیه اروپا واحد پولــی یا نهادهای 
اداره کننده مشــترک دارند و نه مانند 
اعضای ناتو حاضرند برای امنیت یکدیگر 

جان فشانی کنند.
در ضمن حضور دو رقیب بزرگ بلوک 
شرق؛ روســیه و چین در این سازمان، 
سبب شده است رقابت پشت پرده ای در 
این حوزه شکل گیرد . پژوهشگر ارشد 
مسائل استراتژیک، معتقد است کسب 
عضویت دائم در این ســازمان به هند و 
پاکستان کمک نکرده که دشمنی با هم 
را کنار بگذارند یا هند نگرانی کمتری از 
رشد قدرت و نفوذ چین در اقیانوس های 

آرام و هند و خشکی های اوراسیا داشته 
باشد. همینطور عضویت مشترک در این 
سازمان، روسیه را به آینده نقش آفرینی 

چین خوش بین تر نکرده است.
دیاکو حسینی، تاکید دارد: تاسیس 
»ســازمان امنیت دســته جمعی« و 
»اتحادیه اقتصادی اوراســیا« توسط 
روسیه پاسخی بود به تالش چین برای 
چیرگی بر آسیای مرکزی و جلوگیری 

از در سایه قرار دادن مسکو.
گرفتاری های اقتصادی با عضویت 

در شانگهای حل می شود؟
موافقت با عضویت ایران در سازمان 
همکاری های شانگهای خبرساز شد و 
در صدر اخبار ایران قرار گرفت .در همین 
زمینه شی جین پینگ، رئیس جمهوری 
چین، گفت که ایران به عنوان عضو کامل 
سازمان همکاری شــانگهای پذیرفته 
شد. او که به صورت مجازی در اجالس 
سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه 
پایتخت تاجیکستان شرکت داشت، 

این خبر را اعالم کرد.

والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روسیه هم که در قرنطینه به سر می برد 
و به طور مجــازی در ایــن کنفرانس 
شرکت کرده بود، گفت که ما از تصمیم 
پذیرش ایــران در ســازمان همکاری 
شانگهای حمایت می کنیم و حسین 
امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران هم 
در صفحه توییتر خود عضویت ایران در 
این سازمان را »راهبردی« توصیف کرد 
و نوشت: »این عضویت راهبردی تاثیر 
مهمی بر روند همکاری های همه جانبه 
ایران در راستای سیاست همسایگی و 

آسیا محور دارد.«
طرفداران ابراهیم رئیسی با اشاره به 
سرعت گرفتن واردات واکسن از چین، 
روابط حسنه با شــرق را محصول نگاه 

کابینه او می دانند.
البته حسام الدین آشنا، مشاور حسن 
روحانی، رئیس جمهور ســابق هم که 
مانند مقامات دولت رئیســی عضویت 
ایران در سازمان شانگهای را دستاورد 
بزرگی برای ایران می داند، تلویحا و در 
توییتی عضویت ایران در شــانگهای را 
محصول پیگیری ها و تالش دولت قبل 

معرفی کرده است.
او در توئیتی نوشته است: »واکسن 
پیتزا نیســت که بتــوان آن را تلفنی 
سفارش داد. شانگهای یک شهر نیست 
که بتوان یک شبه به آن سفر کرد یک 
پیمان دسته جمعی است که پذیرش 
در آن نیاز به دو شــرط عــدم تحریم 
بین المللی و اجماع اعضــا دارد. تالش 
۸ ساله موفق برای رفع موانع عضویت 
در این پیمان نشان هرچه باشد نشان 

غرب گرایی نیست.«
اما از همان ابتدا اما اصل خبر مورد 
تردید قرار گرفت که آیا ایران به عضویت 
این سازمان درآمده یا همچون سال های 

گذشته صرفا یک وعده است؟ 
ایران در سال ۲۰۰۵ به عنوان عضو 
ناظر به ســازمان همکاری شانگهای 
پیوست و یک ســال بعد برای عضویت 
کامل در این ســازمان درخواست داد. 
درخواست ایران بارها از سوی اعضای 

اصلی این سازمان رد شده بود.

چیــن، روســیه، تاجیکســتان، 
قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان، هند 
و پاکستان از اعضای اصلی و افغانستان، 
ایران، بالروس و مغولستان عضو ناظر این 
سازمان بودند. حاال یورونیوز اعالم کرده 
که با عضویت کامل ایران در ســازمان 
شانگهای موافقت شده است و ایران باید 
پروسه  های حقوقی و اداری این فرآیند را 
پشت سر بگذارد؛ اما سازمان شانگهای 
شبیه بسیاری از پیمانهای منطقه ای 
مانند اکو یا CIS یا اوراسیا و ... هستند 
و کشورهای عضو آن متعهد می شوند 
که خدمات مشــترکی به یکدیگر ارائه 
بدهند. عضویــت ایران در ســازمان 
شــانگهای در شــرایطی اتفاق افتاده 
است که مذاکرات برجام متوقف شده و 
آژانس بین المللی اتمی درباره ایران ابراز 
نگرانی می کند. با این حال گویا ایران این 
بار می خواهد تخم مرغ هایش را در سبد 
شرق بچیند و گرفتاری های اقتصادی 

خود را با کشورهای شرقی حل کند.
چین شریک تجاری امینی 
نیست؛ حتی در شانگهای

برخــی بــه ســند غیرشــفاف 
همکاری های ۲۵ ســاله ایران و چین 
اشاره کرده و عضویت ایران در سازمان 
شــانگهای را خطر تلقی می کنند. آنها 
به ســابقه قراردادهای و فعالیت های 
اقتصادی چین در ایران و کشــورهای 
افریقایی اشاره می کنند و معتقد هستند 
چین یک شریک تجاری امین نیست 
و رابطه با چین باید هم عرض و شانه به 

شانه کشورهای دیگر باشد و نه بیشتر.
منتقــدان عضویــت ایــران در 
سازمان شــانگهای می گویند که مفاد 
همکاری هــای ایران و چین در ســند 
همکاری های ۲۵ ساله مخفی مانده است 
و با عضویت ایران در سازمان شانگهای 

معلوم نیست چه اتفاقی در پیش باشد؟
عضویت ایران در شانگهای 

بزرگنمایی است؟
بخشی دیگر در واکنش به عضویت 
ایران در سازمان شانگهای این رویداد را 
صرفا بزرگنمایی دانسته اند. آنها با اشاره 
به عضویت ایران در ســایر پیمان های 

منطقه ای مانند اکو، اوراســیا و CIS و 
... می گویند که پیمانهای منطقه ای نه 
تنها نتوانسته تجارت ایران با کشورهای 
عضو را تقویت کند کــه در حال حاضر 
حجم تجارت با این کشــورها کاهش 

داشته است.
به عنوان مثال در نشستی که اخیرا 
اعضای اوراســیا در تهران داشــته اند 
ســفرای این کشــورها بــه تحریم و 
نپیوستن ایران به FATF اشاره کرده 
و گفته اند که این مســائل اصلی ترین 
مشکالت تجارت با ایران است و حتی 
بحث تهاتر کاال بــه کاال با تهران دچار 
مشکل شده اســت. البته جالب است 
که بدانید حجم تجــارت ایران و چین 
هم افت بی ســابقه ای داشــته است. 
این دســته از منتقدان می گویند که 
پیمان شانگهای حتی از نظر امنیتی 
هم تضمین خاصی بــرای ایران ایجاد 
نمی کند همچنــان که ایــن پیمان 
نتوانســت کمکی به حل اختالفات و 
مشکالت هند و پاکستان به عنوان دو 

عضو این پیمان کند.
آنها همچنین به تضــاد منافع دو 
روسیه و چین در پیمان شانگهای اشاره 
می کنند و اعتقاد دارند که هیچ یک از 
دو کشور چین و روسیه تمایلی به نفوذ 
بیشتر کشور دیگر در آسیای میانه ندارد.
حال باید در عمل دید که دستاورد این 

عضویت برای ایران چیست. 

واقعیت بزرگنمایی عضویت ایران در سازمان شانگهای چیست؟

اقدام سیاسی؛ تبلیغ اقتصادی 
عضویت ایران در سازمان 

شانگهای در شرایطی اتفاق 
افتاده است که مذاکرات 

برجام متوقف شده و آژانس 
بین المللی اتمی درباره 

ایران ابراز نگرانی می کند. با 
این حال گویا ایران این بار 

می خواهد تخم مرغ هایش 
را در سبد شرق بچیند و 
گرفتاری های اقتصادی 

خود را با کشورهای شرقی 
حل کند

نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و 
سوریه گفت: متاسفانه همان بالیی که در عراق 
بر سر ما آمد در ســوریه هم به سرمان می آید. 
عراق االن بیشترین مراودات تجاری خود را با 
ترکیه دارد. احتمال می دهیم که همین اتفاق 
دوباره درباره سوریه رخ دهد. نفع اقتصادی در 
سوریه را روسیه می برد، چند پروژه در بازسازی 
سوریه هم گرفته اند. تجارت و مراودات اقتصادی 
ما با این کشور بســیار کند پیش می رود و باید 
همکاری های الزم انجام شود. آنها هم می گویند 
که همکاری می کنند اما در عمــل این اتفاق 

نمی افتد.
علی اصغر زبردست در گفت وگو با ایلنا در 
مورد وضعیت تجاری ایران و سوریه اظهار کرد: 
در مجموع مراودات تجاری ما با سوریه سطح 

پایینــی دارد ولی ظرفیت افزایــش مراودات 
وجود دارد. از همین روی جلســه ای با رئیس 
نمایشگاه های کشور داشــتیم تا ایران در آبان 
ماه نمایشگاهی را به طور اختصاصی در دمشق 
برگزار کند. این نمایشــگاه به طور اختصاصی 
برای ایران اســت و می تواند فرصت مناسبی 
برای تجار و بازرگانان ایرانی باشد. ما تبلیغات و 
اطالع رسانی در اینباره را شروع کرده ایم البته 
جا دارد که کار جدی تری انجام شــود. میزان 
تجارت ما با سوریه کاهش نداشته اما افزایش 

راضی کننده ای هم نداشته است.
وی افزود: تجار و بازرگانان در ســوریه دو 
طیف هســتند آن بخشــی که طرفدار بشار 
اســد هســتند حاضر به کار با ایران هستند 
اما تجار مخالف با بشــار اسد بیشــتر با اردن و 

کشورهای حوزه خلیج فارس کار می کنند. لذا 
ما می خواهیم با برگزاری این نمایشگاه تجاری 
این فضا را تلطیف کنیم تا بتوانیم این بخش از 

تاجران را نیز جذب کنیم.
زبردست با اشاره به مشکل حمل و نقل بین 
دو کشــور گفت: آنچه فعالیت تجاری ما را در 
سوریه پیچیده تر کرده، موضوع حمل و نقل به 
این کشور است. در تالش بودیم تا عراق مسیر 
زمینی به ســوریه را باز کند، عراقی ها هم قول 
دادند که این کار را انجام دهند اما متاسفانه این 

اتفاق نیفتاده است. دو گزینه برای حمل و نقل 
به سوریه داریم، یکی از آنها از طرف ترکیه است 
که به علت درگیری هایی این مرز بسته است. راه 
دیگر هم از طریق خلیج فارس است که برای آن 
باید مسیر بسیار زیادی را طی کنیم. متاسفانه 
علی رغم مذاکرات انجام شده عراق هنوز مسیر 

زمینی به سوریه را آماده نکرده است. 
وی در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه همان 
بالیی که در عراق بر سر ما آمد در سوریه هم به 
ســرمان می آید. عراق االن بیشترین مراودات 
تجاری خود را با ترکیه دارد. احتمال می دهیم 
که همین اتفاق دوباره درباره سوریه رخ دهد. 
نفع اقتصادی در سوریه را روسیه می برد، چند 
پروژه در بازسازی سوریه هم گرفته اند. تجارت 
و مراودات اقتصادی ما با این کشور بسیار کند 
پیش می رود و بایــد همکاری های الزم انجام 
شود. آنها هم می گویند که همکاری می کنند 

اما در عمل این اتفاق نمی افتد. 

نایب رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران 
و ســوریه اضافه کرد: گرچه ســوریه و ترکیه 
ارتباطات خود را قطع کرده اند اما میزان کاالی 
قاچاقی که از ترکیه وارد سوریه می شود بسیار 
زیاد است. ما با ســوریه مرز مشترک نداریم اما 
ترکیه علی رغم مشکالتی که با سوریه دارد اما 
کاالهای زیادی به صورت قاچاق در بازار سوریه 
دارد. از طرف دیگر کشورهایی مانند اردن نیز 

تجارت خوبی با سوریه دارند. 
وی افزود: بسیاری از ارگان ها و نهادهایی که 
در سوریه فعالیت دارند، در فعالیت اقتصادی در 
این کشــور هم تاثیر زیادی دارند. ما باید برای 
فعالیت اقتصادی در سوریه متمرکز باشیم اما 
متاسفانه این اتفاق رخ نداده است. ما به دنبال 
این هستیم که نهادهای کشور خود را مجاب 
کنیم تا رقیــب بخش خصوصی نشــود و کار 
اقتصادی با ســوریه از طریق اتاق انجام شده و 

اتاق بازرگانی به رسمیت شناخته شود.

نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه:

نفع اقتصادی سوریه نصیب روسیه شد

خبر

مدیر عامل اسبق ســایپا با بیان این که هر ساله بین ۱ تا ۲ 
میلیارد دالر پول صنعت خودرو در جیب دالالن می رود، گفت: 
صنعت خودروسازی ما تنها به سرپا نگه داشتن خود توجه دارد 
و به مقوله بهبود کیفیت و طرح وتوسعه محصول فکر نمی کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ســعید مدنی، مدیر عامل 
اسبق سایپا در مورد قیمت خودرو گفت: آن چیزی که باعث 
شده صنعت خودرو سازی ما شرایط خوبی راطی نکند و حال 
خوشی نداشته باشــد دولتی بودن صنعت خودرو و در واقع 

خصولتی بودن آن است.
وی افزود: شرکت های خصولتی بدترین نوع بنگاه داری در 
دنیا هستند که معایب هر دو بخش دولتی و خصوصی را دارند 

و بی برنامه گی زیادی در مدیریت این شرکت ها وجود دارد که 
نمونه آن در صنعت خودروسازی ما مشهود است.

مدنی گفت: صنعت خودروسازی در کشور ما علیرغم کم 
وکاســتی ها و حلقه های مفقود این صنعت با زیرساخت های 
موجود حدود ۲ تــا ۵ درصد تولید ناخالص ملی را تشــکیل 
می دهد که در سال های گذشته این رقم بین ۱.۵ تا ۲ درصد 

بوده است که تا ۵ درصد قابل افزایش است.
وی با بیان اینکه صنعت خودروسازی از زمانی که دخالت 
دولت به خصوص در دولت نهم ودهم در این صنعت بیشتر شد، 
دچارمشکل شده است، بیان داشت: در سال ۹۰، یک میلیون و 
۶۰۰ هزار خودرو در کشور تولید می شد که اگر با همان ظرفیت 

و برنامه پیش می رفت در چشم انداز ۱۴۰۰ ، ظرفیت تولید ما 
باید به ۲ میلیون خودرو در سال می رسید.

وی افزود: صنعت خودروسازی ما به دلیل اینکه تولید خود 
را با کمک تسهیالت مالی بانک ها انجام می دهد و محصول خود 
را با قیمتی که دولت تعیین می کند باید بفروشد تنها به سرپا 
نگه داشتن صنعت توجه دارد و به مقوله بهبود کیفیت و طرح 

وتوسعه محصول فکر نمی کند.
مدنی اظهار داشت: چسبندگی به دالر در ایران وحشتناک 
اســت و قیمت همه کاالهــا از گوجه، خیار گرفتــه تا فوالد 
وپتروشــیمی به قیمت دالر بســتگی دارد وخودروســازان 
مجبورند مــواد اولیه گران قیمــت وبراســاس قیمت دالر 

 را تهیه کننــد و با قیمتی کــه تعیین می کنند بفروشــند.
وی تصریح کرد: هر ساله بین ۱ تا ۲ میلیارد دالر پول صنعت 
خودرو در جیب دالالن می رود که دولت هــم از این موضوع 
بی اهمیت می گذرد در حالی که اگر این پول ها از طریق حاشیه 
فروش به جیب خودروساز برود بخشی از ضرر خودرو سازان 

تامین می شود.

مدیر عامل اسبق سایپا:

دالالن هر سال ۱ تا ۲ میلیارد دالر از صنعت خودرو به جیب می زنند


