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مرغ کیلویی چند؟

ایسنا- قیمت هر کیلو مرغ گرم کامل در بازه 
۳۳تا ۳۵هزار تومان به مصرف کنندگان عرضه 
می شود. بر اساس مشــاهدات میدانی از خرده 
فروشی های سطح شــهر تهران قیمت هر کیلو 
مرغ گرم آماده طبخ ۳۳ تا ۳۵ هزار تومان است که 
البته در برخی مناطق قیمت آن به ۳۷ هزارتومان 

هم می رسد.
    

رشد ۲۸درصدی صادرات 
غیرنفتی به عراق 

اتاق بازرگانی مشــترک ایران و عراق - 
جهانبخش سنجابی شیرازی گفت: میزان صادرات 
کاالهای غیرنفتی کشور به عراق در ۶ ماهه نخست 
سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از 
لحاظ ارزش، افزایش ۲۸ درصدی و از نظر وزنی رشد 
۵۰ درصدی را نشان می دهد. دبیرکل اتاق مشترک 
بازرگانی ایران و عراق با اشــاره به میزان صادرات 
کاالیی ایران به عراق گفت: در ۶ ماهه نخست سال 
۱۴۰۰ میزان صادرات کاالیی ایران به عراق به وزن 
۱۳.9 میلیون تن و به ارزش ۳میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
دالر بوده است. این در حالی است که میزان صادرات 
کاالیی ۶ ماهه نخست ســال ۱۳99 به این کشور 
به وزن 9.۳میلیون تن و بــه ارزش ۲ میلیارد 9۷۱ 
میلیون دالر بود. وی افزود: بر این اســاس صادرات 
کاالهای غیرنفتی کشــورمان به عراق در ۶ ماهه 
نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته از حیث ارزش افزایش ۲۸ درصدی و از نظر 

وزنی رشد ۵۰درصدی را نشان می دهد.
    

شروع ریزش بازار اجاره در پاییز
ایسنا-  بازار اجــاره مسکن شهر تهران پس از 
رشد قابل توجه تقاضا در شهریور ماه که با افزایش 
قیمت ها مواجه بود در مهرماه به لحاظ حجم تقاضا 
با کاهش محسوسی مواجه شــده و انتظار می رود 
به تدریج نرخ ها دســت کم ۱۰ درصد کاهش پیدا 
کند.  از اردیبهشت که قیمت های بازار اجاره برای 
ســال ۱۴۰۰ بروز پیدا کرد به دلیل فشار تقاضا و 
کمبود عرضه تا شــهریورماه نرخ ها روند افزایشی 
داشت تا اینکه تورم سالیانه بازار اجاره در پایتخت 
به ۴۳ درصد رســید. اما با ورود بــه مهرماه و پایان 
فصل جابه جایی، بازار اجاره مقــداری افت کرده 
است. مشاوران امالک انتظار دارند قیمتها نیز ۱۰ تا 
۱۵ درصد پایین بیاید. در شهریورماه ۱۴۰۰ وقوع 
دو اتفاق همزمان قرار گرفتن در پیک جابه جایی و 
کاهش توان خرید مسکن، به رونق بازار اجاره منجر 
شد. آخرین ماه از نیمه اول ســال ۱۴۰۰ به عنوان 
پایان مهلت جابه جایی، جنب و جوش مستاجران 
افزایش قابل توجهی پیدا کرد. در شــهریورماه ۶9 
هزار قرارداد اجاره در تهران به امضا رسید که از رشد 

۵9۰ درصدی نسبت به مردادماه حکایت دارد.
    

خبر مهم برای دارندگان 
کارتخوان ها

صدا و سیما- معاون بانک مرکزی از ارسال 
پیامک به صاحبان کارتخوان های با تراکنش باال 
برای تشــکیل پرونده مالیاتی خبــر داد. مهران 
محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی 
گفت: بر اساس قانون، همه اطالعات درگاه های 
اینترنتی پرداخت و کارتخوان ها را از دی 9۸ برای 
ســازمان امور مالیاتی ارســال کرده ایم تا نحوه 
تشــکیل پرونده مالیاتی برای کسب و کار های 
مختلف بررسی شــود. وی افزود: از دی پارسال، 
همه دســتگاه های کارتخوان جدید و هر درگاه 
اینترنتی پرداخت که راه اندازی شده، به سامانه 
مودیــان وصل، و بــرای آن ها پرونــده مالیاتی 

تشکیل شده است.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

واردات لوازم خانگی از کره جنوبی 
ممنوع شد، حاال سید ابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهوری پیرو ابالغیه رهبری، 
نامــه ای را به وزرای اقتصــاد و صمت 
ارسال کرده و نوشته اســت از واردات 

لوازم خانگی جلوگیری شود. 
 این ممنوعیت هــا البته ماجرای 
تازه ای نیســت. سه ســالی از اعالم 
ممنوعیــت واردات لــوازم خانگی 
می گــذرد و ایــن تاکیــد دوبــاره 
و نامه نــگاری در شــرایطی صورت 
می گیــرد کــه چندیــن کانتینــر 
لوازم خانگی بوش در گمرک همچنان 
معطل مانده است. به نظر می رسد این 
نامه ها پیامی به کره جنوبی اســت، 
اینکه ما در قبال پول های بلوکه شده 

ایران در کره جنوبی کاال نمی گیریم، 
خصوصا لوازم خانگی. 

پول های بلوکه ایران در کره جنوبی 
حســابی خبرساز شــده است. رقمی 
نزدیک به ۷ میلیــارد دالر از پول نفت 
ایران مدت هاست در کره جنوبی به دلیل 
تحریم مسدود شده است و هربار اتفاق 
تازه ای می افتد و این پول ها را به صدر 
اخبار می برد و این بار جریانات تازه ای 

در حال وقوع است.
در دولت حســن روحانی، بارها و 
بارها خبرهایی روی خروجی رسانه ها 
قرار گرفت مبنی بــر اینکه پول های 
بلوکه شده ایران، آزاد شــده است اما 
این خبرها هربار به نحوی تکذیب شد. 
خبرســازی در این زمینه تاحدی بود 
که به صدور اطالعیه رســمی از سوی 
وزارت امور خارجه امریکا کشید و این 

وزارتخانه اعالم کــرد که هیچ توافقی 
برای آزادســازی دالرهای بلوکه شده 
ایران در کره جنوبی و ســایر کشورها 

انجام نشده است.
ابعاد پول های بلوکــه ایران در کره 
جنوبی از این هم فراتر رفت و به توقیف 
نفتکش کره ای هــا در آب های عمان 
انجامیــد؛ اما هیات کــره ای که برای 
آزادسازی کشــتی کره ای و خدمه آن 
به ایران سفر کرده بود، وعده و وعیدهای 
همیشگی را برای آزادسازی پول های 
بلوکه شــده ایران تکرار کرد و مجددا 

گشایشی در این زمینه حاصل نشد.
کرهای ها هربــار اعالم کرده بودند 
که در ازای پول های بلوکه شــده ایران 
تجهیزات بیمارســتانی، آمبوالنس و 
حتی واکســن کرونا می دهند؛ اما این 
مساله همچنان در حد همان ادعاهای 

شفاهی ماند و اتفاق خاصی در این زمینه 
رخ نداد.

پویا فیروزی، دبیرکل اتاق مشترک 
بازرگانــی ایران و کــره جنوبی مرداد 
امسال به ایلنا گفته است که تراز تجاری 

ایران و کره جنوبی منفی شده است.
او توضیح داد: تراز تجاری مبادالت 
ایران بدون احتساب نفت با کره جنوبی 
درسال 9۶ به میزان ۸۴۲ میلیون دالر 
و در سال 9۷ حدود ۵۵۰ میلیون دالر 
بود، در سال 9۸ این رقم به منفی ۴9۳ ، 
در سال 99 منفی ۵۴۰ میلیون دالر و در 
سال ۱۴۰۰ تاکنون به منفی 9۶ میلیون 

دالر رسیده است.
 آخرین خبر درباره پول های 

بلوکه شده ایران
حاال دوبــاره خبرهای تــازه ای از 
پول های بلوکه شده ایران و کره جنوبی 

به گوش می رسد. 
به گــزارش خبرگــزاری یونهاپ 
کره جنوبی حسین امیرعبداللهیان با 
همتای خود از کره جنوبی درخصوص 
پول های بلوکه شده ایران در این کشور 

گفت وگو کرده است.
بر این اســاس وزارت خارجه کره 
جنوبی روز پنج شــنبه اعالم کرد که 
چونگ ایونیونگ، وزیــر خارجه کره 
جنوبی و وزیر خارجــه ایران در تماس 
تلفنــی درخصوص پول هــای بلوکه 
شده ایران تحت تحریم های آمریکا و 
تالش های جــاری چندجانبه جهت 

احیای برجام گفت وگو کردند.
وزیر خارجه کره جنوبی در پاســخ 
به درخواســت امیرعبداللهیان جهت 
افزایش تالش برای رفع پول های بلوکه 
شده ایران اعالم کرد که سئول نهایت 
تالشش در این زمینه را انجام داده است.

وزارت خارجه کــره در بیانیه خود 
نوشت: وزیر خارجه یونگ تاکید کرد 

که این تالش ها ادامه خواهند یافت.

چونگ همچنین متعهد شــد که 
کره جنوبی بــه طور فعال بــه دنبال 
راه هایی برای همکاری با ایران جهت 
غلبه بر همه گیــری کووید ۱9 خواهد 
بود. همچنین وزیر خارجه کره جنوبی 
حمایت خود از مذاکرات احیای برجام 

ابراز کرد.
کره جنوبی حساب بانکی 
دانشجویان ایرانی را بست

به نظر می رسد حاصل گفتگوهای 
اخیر ایران با کــره جنوبی برای انتقال 
ارزهای بلوکه شــده نه تنها گشایشی 
ایجاد نکرد که حاال برخی رسانه های 
داخلی بــه نقــل از کاربــران ایرانی 
نوشته اند که وزارت آموزش کره جنوبی 
در ای میلی به دانشجویان ایرانی اعالم 
کرده که حساب های بانکی آنها به زودی 

مسدود می شود. 
شاید چندان بیراه نباشد که استنادی 
به اعتراض همتی، رئیس کل سابق بانک 
مرکزی انجام شود . وی در اعتراض به 
عدم پرداخت پول بلوکه شده ایران از 
ســوی کره گفت: »وقتی به آنها گفتم 
مانع واردات لوازم خانگی می شوم، دیدم 
اعتنایی نکردند. فهمیدم لوازم خانگی 
کره ای به صورت غیرقانونی وارد ایران 
می شود.« همتی انتقاد ویژه ای به ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز در این خصوص 

داشت.  
 بازار لوازم خانگی 
و ماجراهای تازه!

بجز این خبر ممنوعیت واردات لوازم 
خانگی از کره، واکنش های متعددی در 
ایران داشته است. تا پیش از تحریم ها و بر 
اساس اعالم اتحادیه فروشندگان لوازم 
خانگی نزدیک به ۷۰ درصد بازار لوازم 
خانگی ایران در اختیار لوازم خانگی کره 
جنوبی بود و حاال با خروج دو برند بزرگ 
کره جنوبی از بازار ایران یعنی ال.جی 
و سامسونگ قیمت لوازم خانگی ایران 

جهش قابل توجهی داشته است. اتفاقی 
که به عقیده بسیاری از ایرانی ها مشابه 
انحصار بازار خودرو اســت و ذی نفعان 
خاصی دارد. در عین حال نزدیک ۷۰ 
درصد از بازار لــوازم خانگی در اختیار 
تولیدکنندگان ایرانی قرار دارد و اتفاقا 
معتقدند که الزم اســت برای دوره ای 
۵ ســاله واردات لوازم خانگی به ایران 

ممنوع شود. 
به نظر می رسد گام های اولیه برای 
انحصاری شــدن بازار لوازم خانگی در 
ایران برداشته شده است، اما بی تردید 
با توجــه بــه امکان  پذیــری قاچاق 
لوازم خانگی نفع اصلــی در این میان 
نصیب قاچاقچیان و البته تولیدکنندگان 
داخلی می شــود و این مصرف کننده 
است که در این بازار عجیب و غریب تنها 
خواهد ماند. حاال یک سر پول های بلوکه 
شده ایران در کره جنوبی به خانه های 
ایرانی گره خورده است و به نظر می رسد 
خوابیدن گرد و غبار سیاســت تکلیف 
صنعت لوازم خانگــی را بیش از پیش 

روشن سازد. 

بسته شدن حساب دانشجویان ایرانی در ازای ممنوعیت واردات لوازم خانگی

بروز تنش در روابط اقتصادی ایران و کره جنوبی
ممنوعیت واردات لوازم 

خانگی جدید نیست و سه 
سالی از اعالم این ممنوعیت 
می گذرد و این تاکید دوباره و 

نامه نگاری در شرایطی صورت 
می گیرد که چندین کانتینر 
لوازم خانگی بوش در گمرک 

همچنان معطل مانده است. به 
نظر می رسد این نامه ها پیامی 

به کره جنوبی است، اینکه 
ما در قبال پول های بلوکه 
شده ایران در کره جنوبی 
کاال نمی گیریم، خصوصا 

لوازم خانگی 

وزیر صمت گفت: حداقل تا پایان ســال جاری و تا 
زمانی که ما به یک توازن در تراز خارجی برسیم واردات 
خودرو اشتباه است، زیرا حجم زیادی از منابع ارزی را 

درگیر می کند و قیمت ارز افزایش می یابد.
به گزارش  »توسعه ایرانی« به نقل از وزارت صمت، 
سید رضا فاطمی امین گفت: وزیر صنعت درباره اینکه 
برای ساماندهی فوالد چه اقداماتی انجام شده، تصریح 
کرد: من در روز رأی اعتماد در مجلس قولی دادم نباید 
به قیمت قبل از قطعی برق بازگردد و خوشبختانه این 
اتفاق افتاد و اکنون سه هفته اســت که همان قیمت 

وجود دارد.
وزیر صمت گفــت: موضوع پتروشــیمی و فوالد 

را از ۲ هفته پیــش آغاز کرده ایــم و یک برنامه 
زمان بندی داشتیم، ابتدا با سیمان آغاز کردیم 
به تثبیت خوبی رســید از ۲ هفته گذشته بازار 

مواد اولیه پتروشــیمی از پلی اتیلن و 
پت و فوالد متمرکز شدیم که این ها 

زمان برتر هســتند؛ یک دوره سه 

ماهه را تا آخر پاییز برنامه ریزی کردیم و انشــااهلل این 
۲بازار که ســهم بســیار باالیی در بخش های مختلف 
تولید دارند، مدیریت خواهد شــد و مشاهده ثبات در 

بازار با قیمت های معقول خواهیم بود.
فاطمی امین درباره دیدگاه تخصصی این دستگاه 
در رابطه با ورود خودروهای خارجــی گفت: من قباًل 
هم اشــاره کرده ام در شــرایط معمولی زمانی که تراز 
تجاری و ارزی کشــور متعادل است واردات خودروی 
خارجی می تواند مفید باشــد به نوعی فضای رقابتی 
ایجاد می کند، امــا در حال حاضر و حداقــل تا پایان 
سال جاری و تا زمانی که ما به یک توازن در تراز خارجی 
برسیم فکر می کنم اشتباه است، زیرا حجم زیادی از 
منابع ارزی را درگیــر می کند و قیمت ارز افزایش 
 یافته و تورم ایجاد می کند کــه این به ضرر همه 

جامعه است.
وی مطرح کرد: برنامــه ویژه ای را در بحث 
صادرات شــروع کرده ایم شــنبه خبر آن 

منتشر خواهد شد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات دولت برای کنترل تورم 
گفت: ترمز افزایش قیمت ها طی ماه های آینده کشــیده 

خواهد شد. 
به گزارش تسنیم، احسان خاندوزی گفت: متاسفانه آمار 
افزایش بیش از ۳ درصدی متوسط قیمت ها در اقالم مصرفی 
خانوار در شهریور خبر بسیار ناخوشایندی است و این نرخ 
باید حتماً در ماه های آینده کنترل شود. وی درباره دالیل این 
تورم گفت: بخشی از این تورم مربوط به افزایش قیمت ارز و 
همچنین فشار کسری بودجه در ماه های ابتدایی سال است 

که موجب برداشت بیش از اندازه از بانک مرکزی شد. 
خاندوزی افزود: سیاست اقتصادی با تاخیر تاثیر خود را 
خواهد گذاشت و اگر دولت با ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری 

بودجه در چهار ماهه نخست امسال از بانک مرکزی 
استقراض کرد این موضوع خود را در ماه های ششم 
و هفتم نشــان می دهد. وزیر اقتصاد گفت: دولت 
سیزدهم برای کنترل افزایش قیمت ها اقداماتی 
در دستور کار قرار داده، از جمله کنترل نوسانات 
نرخ ارز از طریق افزایش فروش نفت و میعانات 

که در دستور کار قرار گرفته است. خاندوزی افزود: همچنین 
برای تسهیل دسترسی به ارز های بلوکه شده کشور در سایر 
کشور ها تدابیری در روز های اخیر اتخاذ شده است. وی گفت: 
درباره استقالل از بانک مرکزی نیز اقداماتی انجام شده و بر 
خالف پنج ماهه ابتدایی ســال دولت سیزدهم در شهریور 
بدون یک ریال اســتقراض جدید از بانک مرکزی توانست 
بودجه خود را تامین کند و زودتر از پایان شــهریور حقوق 

کارکنان دولت واریز شد. 
خاندوزی افزود: ما در ماه های ابتدایی ســال، ۱۶ هزار 
میلیارد تومان تامین مالی از طریق فروش اوراق داشتیم که 
این رقم در یک ماه اخیر، به ۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش 
یافته است. خاندوزی اضافه کرد: تداوم این اقدامات، می تواند 
کنترل تورم و کشیده شدن ترمز افزایش قیمت ها را در پی 
داشته باشد هرچند ممکن است با چند ماه فاصله، تاثیر 
بگذارد. وی گفت: به ویژه با تغییرات الیحه بودجه سال 
۱۴۰۱، کمتر کسری بودجه خواهیم داشت و 
شاهد پایین آمدن سطح عمومی قیمت ها 

در ماه های آینده خواهیم بود.

وزیر اقتصاد: ترمز تورم در ماه های آینده کشیده خواهد شدوزیر صمت تکلیف واردات خودرو را روشن کرد: اشتباه است 

خبر

رئیس شورای تامین دام کشور گفت: بخش 
پرواری کــه در اصل تقاضای بــازار برای تولید 
گوشت را پوشــش می دهند مدتی است که به 
دالیلی چون خشکســالی و از همه مهم تر کم 
شدن نهاده ها نتوانسته علوفه مورد نیاز خود را 
تامین کنند از این رو به علوفه های متفرقه چون 

تفاله و تفاله نیشکر روی آورده است.
منصور پوریان، در گفت وگو بــا ایلنا، درباره 
گرفتاری جدید صنعت دام پروری، گفت: عوامل 
متعددی در به وجود آمدن این بحران نقش دارند 
که مهم تریــن آن نبود نهاده های دامی اســت. 
قیمت نهاده های دامی چون گندم و جو در بازار 
داخلی افزایش یافته است؛ از این رو دامدار توان 

خرید علوفه مورد نیاز دام را ندارد.
این فعال اقتصادی با اشاره به باال بودن شکر در 

این تفاله ها، افزود: شیرینی علوفه های غیرنهاده 
باعث شده است  که چربی دام ها چند برابر شود؛ 
در حال حاضر این مســئله به یک بحران برای 
تولیدکنندگان تبدیل شده است. در زمان کشتار 
دام ها میزان چربی آنهــا در حجم قابل توجهی 
باالست تا جایی که می توان گفت به جای گوشت 

چربی تولید می کنیم.
پوریان با اشــاره به تصمیــم وزارت جهاد 
کشاورزی، گفت: شــورای عالی قیمت گذاری 
محصوالت کشاورزی طی یک سیاست حمایتی 
تصمیم گرفت بخشی از دام های سنگین وزن را 
خریداری و صادر کند. چرا که باید انگیزه را برای 
تولید زنده نگه داریــم در غیراین صورت تولید 

متوقف می شود.
به گفته وی، شــورای عالی قیمت گذاری، 

شرکت پشیبانی امور دام را موظف کرده بود که 
این مصوبه را اجرایی کند اما متاسفانه این مهم به 

مرحله اجرا نرسید.
پوریان با بیان اینکه صنعت دام ســنگین به 
خصوص گوساله به مرحله فاجعه رسیده است، 
افزود: فعاالن ایــن صنعت امیدوارنــد با روی 
کار آمدن ســاداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی، 
مشــکالت کمتر شود. ســابقه حرفه ای ایشان 
در زمینه کشــاورزی زیاد اســت و می توان از 

تجربه شان در این باره بهره گرفت.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه در حال حاضر 
۲۰۰ هزار راس گوساله دارای چربی باال هستند، 
اضافه کرد: انتظار می رود برای برون رفت از این 
معضل یک تصمیم درســت بگیریم و در زمان 
مشخص آن را اجرایی کنیم. این حجم از چربی 

دام قابلیت مصرف در کشــور را ندارد و باید در 
کوتاه ترین زمان ممکن صادر شود.

این فعال صنعــت دام با بیــان اینکه زمان 
در اجرای مصوبــات در صنعــت دام اهمیت 
ویــژه ای دارد، افــزود: زمــان در صنعت دام 
اهمیــت ویــژه ای دارد، بعــد از تصویب یک 
مصوبه اجرای آن را نباید بــه تعویق بیاندازیم. 
اگر این رونــد ادامه پیدا کند مــن پیش بینی 

 می کنم در۸ ماه آینده شاهد افزایش تولید دام 
با چربی باال باشیم.

رییس شورای تامین دام کشور گفت: انتظار 
داریم که مســئوالن به خواســته های ما نگاه 
واقع بینانه داشته باشــند متاسفانه نگاه مثبتی 
نســبت به توان تولیدکنندگان داخلی نداریم 
به همین دلیل تصمیمات درستی در این زمینه 

گرفته نمی شود.

صنعت دام سنگین به مرحله فاجعه رسید

دامداران به علوفه  متفرقه و تفاله نیشکر روی آوردند 


