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قیمت ماهی 70 درصد گران شد
ایسنا- آخرین 
وضعیــت تورمی در 
مورد ماهی نشان می 
دهد کــه ماهی قزل 
آال حداقل ۷۷ درصد 
نسبت به پارسال گران شده اســت. در بین ماهی 
های موجود در بازار، ماهی قزل آال معموال قیمت 
مناسب تری نسبت به سایر انواع ماهی دارد. این در 
حالی است که بررسی تازه ترین گزارش مرکز آمار 
در رابطه با وضعیت قیمت اقالم خوارکی در تیرماه 
نشــان می دهد که همین ماهی نیز افزایش قابل 
توجهی نسبت به سال قبل دارد؛ به گونه ای که هر 
کیلو ماهی قزل آال به صورت متوسط ۵۸  هزار و ۸۰۰ 
تومان فروش رفته و حتی تا بیش از ۶۸ هزار و ۸۰۰ 

تومان نیز قیمت خورده است.
    

احتمال توقف دو روزه مرز میلک
ایلنــا- روح اهلل 
لطیفی درباره آخرین 
وضعیت سه مرز ایران 
و افغانســتان گفت: 
به دلیل بحران اخیر 
افغانستان و کشیده شــدن درگیری ها به سمت 
مرزهای این کشــور، از عصر پنجشنبه مرز میلک 
در ایران در نزدیکی زرنج بسته شــد البته در یک 
ماه گذشته هم میزان تبادالت و تردد ازاین مرز ۵۰ 
درصد کاهش پیدا کرده بود. وی ادامه داد: تا زمان 
آرام شــدن وضعیت و تنش های کشور افغانستان 
مرز میلک متوقف خواهد بود و احتماال این توقف تا 
دو روز به طول می انجامد و دو روز دیگر وضعیت این 
مرز عادی می شود. سخنگوی گمرک ایران گفت: 
همچنین همزمان با بسته شدن مرز میلک بازارچه 

مرزی گمشاد هم بسته شد.
    

 قطع ارتباط روسیه با سوئیفت 
بعید است

تسنیم- رئیس 
بانــک وی تــی بی 
ســیه  و ر  V T B
احتمال جداشــدن 
روســیه از سیســتم 
بین المللی پرداخت سوئیفت را بعید دانست. ندره 
کوستین، رئیس بانک وی تی بی VTB روسیه در 
مصاحبه با روزنامه آلمانی Handelsblatt تأکید 
کرد که قطع ارتباط روسیه با سوئیفت تنها در صورتی 
رخ می دهد که دولت های اروپایی تصمیم بگیرند 
اقدامات شــدیدتری علیه کشــور ما انجام دهند. 
سوئیفت سیستم بین المللی انتقال و پرداخت بین 
بانکی است و بیش از 11۰۰۰ موسسه مالی و اعتباری 

بزرگ در سراسر جهان به آن متصل هستند.
    

توضیح جایگاه داران سوخت 
درباره توزیع بنزین با آب

توســعه ایرانی- رئیس کانون انجمن های 
صنفی جایگاه داران سوخت کشــور با اعالم اینکه 
متوسط مصرف بنزین در ۴ ماهه ابتدایی سال جاری 
۸۲ تا ۸۴ میلیون لیتر بوده است، وجود آب در بنزین 
توزیعی را تکذیب کرد. همایون صالحی با اعالم اینکه 
متوسط مصرف بنزین در ۴ ماهه ابتدایی سال جاری 
۸۲ تا ۸۴ میلیون لیتر بوده است، گفت: رقم مصرف 
در زمان پیک به 1۰۷ میلیون لیتر رسیده اما بعلت 
الزام رعایت پروتکل های بهداشتی زمان شدت گرفتن 
کرونا و منع تردد میزان مصرف بشدت افت می کند. 
وی تاکید کرد: زمانی که اعالم وضعیت قرمز شده و 
محدودیت های تردد افزایش می یابد میزان مصرف 

بنزین گاها از ۶۵ میلیون لیتر هم کمتر شده است.
    

عراق بودجه 2022 را روی چه 
قیمت نفتی بست؟

قی  فارس- عرا
بودجه ســال ۲۰۲۲ 
خود را برمبنای نفت 
۵۰ دالر در هر بشکه 
بست.  علی علوی، وزیر 
اقتصاد عراق، اعالم کرد که این کشور دوباره مذاکرات 
برای دریافت وام از صندوق بین المللی پول را از سر 
گرفته اســت. پیش تر این مذاکرات نیمه کاره رها 
شده بود. سال گذشته بود که عراق و صندوق بین 
المللی پول به خاطر شرایط پیش آمده ناشی از شیوع 
ویروس کرونا که به سقوط قیمت نفت در بازار جهانی 
منجر شــده بود، مذاکرات خود را آغاز کرده بودند، 
اما با افزایش دوباره قیمت نفت در بازار جهانی، این 
مذاکرات نیمه کاره رها شد. عراق اما دوباره دست 
به دامان صندوق بین المللی پول برای دریافت وام 
شده تا بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند. 
پیش بینی عراق اما کاهش قیمت نفت در ســال 

۲۰۲۲ است. 

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

رئیس جمهور دولت ســیزدهم در 
مراســم تحلیف خود از خودکفایی در 
تامین نیازهای ضروری مردم ســخن 

گفت. 
ابراهیم رئیسی در شــرایطی این 
جمالت را بر زبان آورد که حاال نه تنها 
بحران آب خســارات گســترده ای به 
کشاورزی و دامپروری ایران وارد کرده 
اســت که برخی نمایندگان مجلس از 
اتمام ذخایر اســتراتژیک حرف زده اند 
و تولیدکننــدگان کاالهای اساســی 
از ورشکســتگی و اتــالف گســترده 

سرمایه های خود سخن می گویند. 
این سخنان رئیس جمهور واکنش 
بســیاری از فعاالن اقتصــادی را هم 
برانگیخت. کارشناســانی که سال ها 
منتقد واژه خودکفایی در اقتصاد ایران 
بودند حاال نگران ادعای رئیس جمهور 
جدید شــده اند. در این میــان پدرام 
ســلطانی، نایــب رئیس ســابق اتاق 
بازرگانی ایران هم در توییتی نوشــت: 

»دیروز  رئیسی در نطقش از »خودکفایی 
در تأمین نیازهای ضروری مردم« گفت. 
نیازهای ضروری مردم غالت، گوشت، 
برنج، شکر و مانند اینهاست. تولید غذای 
۸۵ میلیون نفر در ایران بی آب ممکن 
نیست. واقعاً تیم اقتصادی وی که این 
هدف را داخل نطق گذاشــتند در چه 

فضای فکری سیر می کنند؟«
 مصرف برنج و گوشت نصف شد 

اوضاع نابســامان تولیــد کاالهای 
ضــروری، کار را به جایی رســانده که 
جهش قیمت کاالهای اساسی پیشتاز 
باشد و نرخ تورم این اقالم ۳ رقمی شود. 
همین مساله ســبد مصرف خانوار را 
کوچک و کوچک تر کرده است. مسیح 
کشاورز، رئیس  انجمن واردکنندگان 
برنج به همشهری گفته بود که واردات 
برنج ۸۰ درصد کاهش داشته و اگر نمود 
آن به صورت کمبود برنج در بازار آشکار 
نشده به این دلیل است که مصرف برنج 
حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است. 
عالوه بر او منصور پوریان، رئیس شورای 
تامین دام ایران هم به ایلنا گفته است که 

به طور معمول میزان مصرف گوشــت 
قرمز در کشور یک میلیون تن و میزان 
تولید ۸۸۰ هزار تن اســت، اما اکنون 
میزان مصرف به نصف یعنی ۵۰۰ هزار 
تن کاهش یافتــه و تولید بیش از ۸۸۰ 
هزار تن است. او گفته است: رکورد بازار 
باعث شده ۳۸۰ هزار تن گوشت قرمز 
تولید شده در ایران بی مشتری بماند. 
این اتفاقات در شــرایطی رخ می دهد 
که قاسمعلی حسنی، رئیس  اتحادیه 
بنکداران مواد غذایی هم از جهش قیمت 
شکر و کاهش تولید آن گفته است. او به 
تجارت نیوز گفته که حدود ۸۰ درصد 
شکر مورد نیاز کشــور از داخل تامین 
می شود اما با وضع بحرانی خوزستان 
به عنوان قطب تولید شکر، از نظر منابع 
آب کمبود این کاال رخ داده است. از آن 
سمت نظام مهندسی کشاورزی هم از 
احتمال کاهش ۵۰ درصدی تولید گندم 

به دنبال خشکسالی خبر داده است. 
مهر در این زمینه نوشته که حداقل 
به واردات ۶ تــا ۸ میلیون تن گندم نیاز 
اســت. ذخایر کاالهای استراتریک ته 

کشید این وضعیت بازار کاالهای اساسی 
در شرایطی است که جالل محمودزاده، 
نایب رئیس  کمیســیون کشــاورزی 
مجلــس از اتمام ذخایر اســتراتژیک 
خبر داده و به خانه ملت گفته است که 
موجودی این ذخایر فقط برای ۲۵ روز 

تا یک ماه کافی است.
 از آن ســمت تولیدکننــدگان 
کشاورزی و کاالهای اســتراتژیک از 
خســارت ســنگین بحــران آب به 
دامداری ها و مزارع کشاورزی خبر داده 
اند و حتی زمان کوچ عشایر به دلیل نبود 

علوفه در مراتع تغییر کرده است. 
 مرگ گسترده مرغ ها 

بر اثر گرسنگی! 
از آن گذشــته واردات نهاده هــای 
دامی هم به مشــکل خورده اســت و 
تولیدکنندگان گوشت و مرغ می گویند 
که بیشتر از ۴۵ روز است که خوراک دام 
و طیور به دستشان نرســیده است و با 
اتالف گسترده سرمایه مواجه شده اند. 
حاال مرغداران توضیــح می دهند که 
توزیع دان مرغ متوقف شــده اســت و 
نزدیک به ۴۵ روز اســت که مرغداران 
بدون نهاده های تولیــد مانده اند. این 
اتفاق به گفتــه مدیرعامــل اتحادیه 
سراسری مرغداران گوشتی کشور باعث 
تلفات گسترده یعنی 1۵ تا ۲۰ درصد 
جمعیت مرغ کشــور بر اثر گرسنگی 
شده است. مرغداران می گویند چنانچه 
دولت نهاده  مورد نیــاز مرغداری ها را 
هرچه سریع تر تامین نکند، هفته آینده 
تهران با بحران مرغ روبه رو می شــود. 
محمدعلی کمالی سروســتانی، مدیر 
عامل اتحادیه مرغداران گوشتی با تائید 
این اخبار به تجارت نیوز گفته اســت: 
تلفات مرغ در استان های شمالی قابل 
توجه است و این موضوع به حدی شدت 
پیدا کرده که دوباره استانداران شهرهای 
مازندران، گیالن و گلستان به این بازار 
ورود کرده اند. او تاکید کرده است: ۳۷ 

میلیون جوجه در سالن های مرغداری  
وجود دارد اما به این جوجه ها حتی یک 
گرم سویا هم نرسیده است و در این مدت 
مرغ ها وزن نگرفته اند و چنانچه این رویه 
ادامه پیدا کند در تامین گوشت مرغ با 
بحران تازه روبه رو می شویم. سروستانی 
همچنین گفته است: تاکنون بازار مرغ 
تهران با ذخایر مرغ منجمد تنظیم شده 
است و شرکت پشتیبانی امور دام برای 
ثبات بازار از ذخایر استراتژیک استفاده 
کرده است و چنانچه هرچه زودتر دان 
مرغ به دســت تولیدکنندگان نرسد، 
قیمت هر کیلوگرم مرغ فراتر از ۴۵ هزار 

تومان می رود!
کشتار گسترده دام مولد 

دامداران هم در وضعیت مشابهی به 
سر می برند و حاال زمزمه هایی از آشفتگی 
بازار گوشت و شوک قیمت در نیمه دوم 
سال شنیده می شود. دامداران می گویند 
که تامیــن خــوراک دام و علوفه برای 
دامداران بسیار دشوار شده و بسیاری 
از ســرمایه های دامی به این دلیل تلف 
شــده اند. دامداران می گویند حاال نه 
تنها خــوراک دام وارداتــی به صورت 
قطره چکانی به دست شان می رسد که 
به خاطر خشکسالی کاه و یونجه ای برای 

تامین خوراک دام  خود ندارند! 
این موضــوع به تلف شــدن یک 
پنجم دام های دامداران منجر شــده 
و حاال برخــی دامداران از ســر اجبار 
سیب زمینی های درجه دو را به عنوان 
خوراک دام جایگزین کرده اند. مجتبی 
عالی، مدیرعامل اتحادیه سراســری 
دامداران توضیح داده است که وضعیت 
تامین علوفه و خوراک دام بسیار وخیم 
است و همین مســاله باعث شده است 
۲۰ درصد دام های دامداری ها به دلیل 
گرسنگی تلف شوند. تولیدکنندگان 
گوشت همچنین از ذبح گله های مولد 
خود به دلیل مصائب تولید می گویند 
و در این وضعیت مشــخص نیست که 

ابراهیم رئیســی، رئیس جمهور دولت 
سیزدهم برای اقتصاد کشور چه برنامه ای 
در نظر دارد که از خودکفایی در تولید 
کاالهای ضروری مردم سخن می گوید. 
آیا منظــور از خودکفایی در تامین 
اقالم اساســی مورد نیاز مردم فشار بر 
منابع انــدک باقیمانده آبــی در ایران 
اســت؟ منابعی که حاال در شــرایطی 
پایدار نیســتند و اتفاقا بخش مهمی از 
معضالت زیست محیطی ایران نیز به 
همین مســاله بازمی گردد .بسیاری از 
کارشناسان معتقدند کشورهای جهان 
این روزها با شناسایی مزیت های خود 
از دوره خودکفایــی عبور کــرده و بر 
اســاس مزیت اقتصادی، سیاســی و 
محیطی دســت به تولیــد می زنند تا 
بتواند ســود اقتصادی باالتری را از آن 
خود کنند. مســاله آب در حال تبدیل 
به مساله ای امنیتی و اجتماعی در ایران 
است که عوارض اقتصادی ناخوشایندی 
را در بردارد و پیش بینی می شود در این 
فضا اولویت دهی به مساله آب بیش از 
خودکفایی مبتنی بر مصرف آب بتواند 

بخشی از مشکالت را برطرف کند. 

رئیس جمهور در شرایط کم آبی، وعده تامین داخلی نیازهای ضروری مردم را داد؛

سراب خودکفایی
ابراهیم رئیسی در شرایطی 

از خودکفایی در تامین 
کاالهای اساسی سخن 
می گوید که حاال نه تنها 

بحران آب خسارات 
گسترده ای به کشاورزی و 
دامپروری ایران وارد کرده 
است که برخی نمایندگان 

مجلس از اتمام ذخایر 
استراتژیک آن حرف زده اند 

و تولیدکنندگان کاالهای 
اساسی از ورشکستگی و 

اتالف گسترده سرمایه های 
خود سخن می گویند

ناظر گمرکات استان مازندران گفت: ۳1 دستگاه خودروی 
پورشه که ثبت سفارش آن ها قانونی نبوده وارد بندر شده بود 

که طبق دستور مقام قضایی توقیف شدند.
به گزارش توسعه ایرانی به نقل از گمرک ایران، علی یوسفی 

منش ناظر گمرکات اســتان مازندران گفت: ورود کاالهای 
لوکس و خودروهای با حجم موتور ۲۵۰۰ ســی سی با توجه 
به فرمایش رهبر معظم انقالب و مصوبه های ابالغ شده ممنوع 
است. عالوه بر ۳1 دســتگاه خودروی پورشه تعداد دیگری 

خودرو نیز در بندر نوشهر توقیف هستند و با توجه به آخرین 
دستور قابلیت ترخیص را از گمرکات ندارند.

وی ادامه داد: تعدادی از این خودروها ضوابط فنی مورد نظر 
سازمان اســتاندارد را ندارند و قابل ترخیص نیست و سازمان 
استاندارد در این خصوص تعیین کننده است. یوسفی منش 
در خصوص آخرین وضعیت پورشه های توقیف شده در بندر 

نوشهر گفت: ۳1 دســتگاه خودروی پورشه که ثبت سفارش 
آن ها قانونی نبوده وارد بندر شده بود که طبق دستور مقام قضائی 
توقیف شدند. ناظر گمرکات مازندران با بیان اینکه پرونده قاچاق 
کاال برای این خودروها تنظیم شده است، افزود: پرونده واردات 
این پورشه ها در محاکم قضائی است و هنوز حکمی برای آن 

صادر نشده است.

پرونده پورشه های توقیف شده در بندر نوشهر به کجا رسید؟

خبر

خبر

نایب رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و سوریه گفت: 
نهادهای مختلفی از حاکمیت از دوران جنگ سوریه در آنجا 
هستند. اما ما هنوز نتوانسته ایم ارتباطات موثر خود را با بخش 

خصوصی سوریه ایجاد کنیم.
علی اصغر زبردســت در گفت وگو با ایلنا در مورد وضعیت 
تجاری ایران و سوریه افزود: میزان تجارت بین دو کشور به هیچ 
عنوان مثبت و راضی کننده نیست، البته صادرات خدمات فنی 
و مهندسی ما به این کشور باید بسیار پررنگ شود. وقتی دولت 
در این کشور کار می کند حلقه بخش خصوصی تنگ تر می شود. 
وی افزود: در مورد کاال نیز با وجود اینکه ترکیه و سوریه از نظر 
سیاسی دچار مشکل هستند اما بیشــترین مراودات کاالیی 
سوریه با ترکیه است و کاال به صورت قاچاق از ترکیه به سوریه 

می رود.
وی گفت: نهادهای مختلفــی از حاکمیت از دوران جنگ 
سوریه در آنجا هستند اما ما هنوز نتوانسته ایم ارتباطات موثر 

خود را با بخش خصوصی سوریه ایجاد کنیم. از طرف دیگر یک 
سری نهادها مانند بنیاد مســتضعفان، وزارت دفاع و... به طور 
مستقل یک سری کارهای اقتصادی در سوریه انجام می دهند.
وی ادامه داد: در مورد پروژه های عمرانی و بازسازی که این 
نهادها حضور دارند حرف زیادی نداریم گرچه سوری ها را مجاب 
کردیم که بخشی از آنها را به شرکت های فنی و مهندسی واگذار 
کنند. اما هنوز نتوانستیم با تجار ســوریه به یک توافق خوب 
برسیم که دو طرف از امکانات یکدیگر استفاده کنند. تدابیری 
در حال عمل است تا این مســاله هم ظرف یک ماه آینده حل 
شود. در مجموع آنچه باید بین بخش خصوصی دو طرف اتفاق 

بیافتد هنوز رخ نداده است.
نایب رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه با اشاره به 
مشکل حمل و نقل در تجارت دو کشور گفت: مشکل دوم ما در 
مورد تجارت با سوریه موضوع حمل و نقل است. حالت مناسب 
برای ما این است که حمل و نقل را از طریق زمینی و از راه عراق 

انجام دهیم اما علی رغم اینکه جلسات دولت عراق با کمیسیون 
مشترک برگزار و توافقاتی هم در این مورد انجام شده اما هنوز 
عملیاتی نشده است. وی افزود: اگر ما نتوانیم از طریق زمینی 
که راه ارزانتر است حمل و نقل خود را به سوریه انجام دهیم باید 
از طریق دریا به این کشور رفت و آمد کنیم. راه دریایی هم دو 
راه دارد یا باید از طرف بندر عباس برویــم که باید دور زد و راه 
طوالنی می شود یا اینکه کاال را به صورت زمینی به ترکیه برده 
و از این کشور با کشتی به سوریه ببریم. این مسیر هم مشکل 
مجزایی پیدا کرده است، چراکه روابط سیاسی ترکیه و سوریه 
خوب نیست و جلوی راه را بسته و هزینه های ما را سنگین تر 
کرده است. زبردســت در ادامه تصریح کرد:  بنابراین به دنبال 
این هســتیم که توافق با عراق که در کمیسیون مشترک بین 
دو کشور انجام شده عملی شــود، گرچه نخست وزیر و وزرای 
عراق با این موضوع موافق بودند اما نتوانســتند مســیرهای 
زمینی خود را برای آن آماده کنند. اگر این مشکل حل شود، 

دیگر با چالش های زیادی مواجه نخواهیم شــد. وی گفت: در 
کل هزینه های ما در سوریه به علت حمل و نقل و همچنین عدم 
ارتباط موثر با اتاق بازرگانی سوریه و بازرگانان این کشور زیاد 
است. قرار بود یک نمایشگاه تجاری دراین کشور برگزار کنیم 
که آنطور که می خواســتیم پیش نرفت. بعد قرار شد که یک 
نمایشــگاه تجاری در ایران برگزار شود که به علت شیوع موج 

جدید کرونا جلوی آن گرفته شده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می گوید 
دولت سیزدهم راهی جز حمایت از اقتصاد درون زا 
و برون نگر ندارد و در این مسیر صادرات به عنوان 

موتور پیشران عمل می کند.

محمد الهوتی در گفت و گو با ایســنا، درباره 
چشم انداز صادرات در دولت سیزدهم در صورت 
باقی ماندن تحریم ها، گفت: همان طور که آقای 
رییسی در جریان مراسم تنفیذ اعالم کردند، دولت 
ایشان به دنبال کنار زدن تحریم ها و استفاده از تمام 
مســیرهای موجود برای کاهش فشار بر اقتصاد 
کشور است. از این رو چه در چارچوب برجام و چه 

در هر چارچوب دیگری می توان انتظار داشت که 
شرایط متفاوتی پیدا کنند، کنار بروند یا کاهش 
یابند. وی با بیان اینکه صرف نظر از سرنوشــت 
تحریم ها، حمایت از تولید و صادرات اولویت مهمی 
اســت که نمی توان آن را کنار گذاشت، تشریح 
کرد: همانطور که در سال های گذشته نیز برای 
بسیاری از تصمیم گیران محرز شده، برای آنکه 

اقتصاد ایران بتواند از شرایط امروز و مشکالت فعلی 
عبور کند، حمایت از تولید و فراهم کردن مقدمات 
صادرات این کاالها در هر شــرایطی باید اولویت 
نخست باشد. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران درباره نخستین اولویت های صادراتی دولت  
رئیســی نیز اظهار کرد: حوزه صادرات ایران در 
طول سه سال گذشته و در دوره تحریم های جدید 

شرایط خاصی را تجربه کرده است. به نظر می رسد 
نگاهی دقیق به این تجربه سه ساله و اشکاالتی که 
در سیاست های اجرایی این بخش وجود داشت 
اهمیت فراوانی خواهد داشت. الهوتی ادامه داد: ما 
در ایران با معضل گستردگی و حجم باالی قوانین و 
مقرراتی مواجهیم که بسیاری از آنها حتی با یکدیگر 
تناقض دارند و خود به مشکالت اضافه می کنند. 
از این رو بازنگری در این قوانین و کنار گذاشــتن 
مقررات دست و پا گیر در این حوزه نیز می تواند به 
عنوان یک اولویت دیگر پیگیری شود تا بخشی از 

مشکالت این حوزه کنار بروند.

نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه:

حضور برخی نهادهای حاکمیتی در سوریه؛ مانع فعالیت بخش خصوصی است

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران پاسخ گفت:

سرنوشت تحریم ها در دولت رئیسی چه می شود؟


