
در حالي ك�ه ب�ه گفت�ه دبي�ر كل اتحادي�ه 
بنك�داران مواد غذاي�ي همه اق�ام مصرفي 
گران ش�ده اند، سرپرس�ت معاونت بازرگاني 
وزارت صم�ت نيز ب�ا تأييد جه�ش قيمت ها  
اعام ك�رد: »با بررس�ي ح�دود 100 قلم كاال 
در س�امانه 124س�ازمان حماي�ت، فق�ط 11 
قلم از اي�ن اقام ش�امل كااله�اي مصرفي و 
س�رمايه اي فاقد افزايش قيمت بوده است.« 
افزايش قيمت كااله��ا و خدم��ات درحالي اين 
روزها بار ديگر خبرساز ش��ده كه توليدكنندگان 
علت اصلي اي��ن گراني ها را افزاي��ش قيمت ارز 
اعالم مي كنند. دولت نيز با بررسي آناليز قيمتي 
توليد كنندگ��ان، در حمايت از بخ��ش توليد با 
افزايش قيمت كاالها موافقت ك��رده و با نظارت 
سازمان حمايت مجوز افزاي��ش قيمت كاالهاي 

مصرفي صادر مي شود. 
در اين روزها اگ��ر به فروش��گاه هاي مواد غذايي 
مراجعه كني��د، به وض��وح تغيي��رات قيمتي را 
مش��اهده مي كنيد. تمامي اق��الم مصرفي مردم 
يا با افزايش قيمت بي��ش از ۱۵درصدي مواجه 
شده يا حجم بسته هاي موادغذايي كاهش يافته 
است. كاهش حجم و وزن انواع كيك ها، چيپس، 
تنقالت و حت��ي انواع دسر و در برخ��ي از برند ها 
انواع مواد شوينده نيز ش��امل اين تغييرات شده 
است. در بخش ش��ير و فرآورده ه��اي لبني نيز 
انواع بستني، خامه و برخي از ش��ير هاي طعم دار 
نيز هم قيمتشان گران شده و هم اينكه وزنشان 
كاهش يافته است. با وجود اين واقعيت ها در بازار، 
سرپرست معاونت بازرگاني وزارت صمت مدعي 

است كه در ايام كرونا، ۱۱ قلم كاال هيچ افزايش 
قيمتي نداشتند. 

محمدرض��ا كالمي در گفت وگ��وي ويژه خبري 
شبكه دو سيما مدعي شد، با بررسي حدود ۱۰۰ 
قلم كاال در سامانه ۱۲۴سازمان حمايت، حدود 
۱۱ قلم از اين اقالم ش��امل كااله��اي مصرفي و 
سرمايه اي فاقد افزاي��ش قيمت بوده است. طبق 
آخرين بررسي ها حدود ۳۶ قلم ك��اال با افزايش 
صفر تا ۵ درص��د و ۵۳ قلم هم بي��ش از ۵درصد 

افزايش را تجربه كرده اند. 
  برنج خارجي 100 درصد گران شد

قاسمعلي حسن��ي، دبير كل اتحادي��ه بنكداران 
مواد غذايي نيز در ارتباط تلفني با اين برنامه گفت: 
»در همه اقالم مصرفي شاهد افزايش قيمت هايي 
بوده ايم كه از آن ميان مي توان به رشد ۱۵درصدي 
قيمت روغ��ن و رش��د ۱۰۰درصدي ن��رخ برنج 
خارجي اشاره كرد؛ در خصوص چاي هم كماكان 
با افزاي��ش قيمت ه��اي سود جويان��ه اي روبه رو 
هستيم، اين در حالي است كه هيچگونه كمبود 
كااليي و اقالم مصرفي در كش��ور وجود ندارد و 
دالالن با احتكار كاال قصد سودجويي دارند. براي 
شش ماه آينده كمبود هيچگونه كااليي در كشور 

وجود ندارد.« 
كالمي اظهار داش��ت: »ب��ا توجه ب��ه تغيير ارز 
تخصيصي واردات كاال از دالر ۴هزار و ۲۰۰ تومان 
به ارز نيمايي ۱۲ هزار تومان و همچنين افزايش 
نرخ ارز نيمايي از ۱۲ ب��ه ۱۶ هزار تومان در حال 
حاضر نرخ هر كيلو برن��ج هندي به طور ميانگين 

كشوري حدود ۱۵هزار و ۳۰۰ تومان است.« 

حسني در ادام��ه ارتب��اط تلفني با اي��ن برنامه 
در خص��وص نرخ ش��كر گفت: »در ح��ال حاضر 
نرخ شكر در كش��ور حدود هر كيلو ۸ هزار تومان 
است، در حالي كه اگر با دالر ۲۲ هزار توماني هم 
ش��كر وارد كنيم، ارزان تر از ۸ هزار تومان دست 

مردم مي رسد.« 
كالمي با رد گفته هاي حسن��ي تصريح كرد: »با 
اينكه قيمت جهاني ش��كر سفي��د كاهش يافته 
است، اما افزايش نرخ دالر در كشورمان اين امكان 
را فراهم نمي كند كه نرخ ش��كر كمتر از ۸ هزار و 

خرده اي باشد.« 
  كمبود دام در ميادين 

عل��ي اصغ��ر ملك��ي، رئي��س اتحاديه گوش��ت 
گوسفندي عل��ت افزايش ۱۰ ه��زار توماني نرخ 
گوشت گوسفندي را كمبود دام در ميادين عنوان 
كرد و اف��زود: »كمب��ود دام در ميادين مي تواند 
متأثر از نزديك بودن عي��د قربان و ذخيره سازي 
دامداران براي ايام عيد باش��د، البته بخش��ي از 
داليل كمبود دام در ميادين ه��م به فروش دام 
زنده در مرزهاي غربي كشور مربوط مي شود، زيرا 
دام زنده غير مجاز در داخل كشور حدوداً ۴۵ هزار 
تومان و در مرزهاي غرب��ي با ارز عراق حدوداً ۹۰ 

هزار تومان معامله مي شود.« 
منصور پوريان، رئيس ش��وراي تأمين كنندگان 
دام كش��ور گفت: »در حال حاضر با انباشت دام 
در كش��ور مواجه هستي��م، به طوري كه وزن هر 
جفت گوسفن��د پرواري ب��ه ۱۳۰ كيلو مي رسد، 
اما تقاضايي براي آن وجود ندارد اگر خريدي هم 

باشد خريد مدت دار است.« 

وي با بيان اينكه حدود ۳ ميلي��ون رأس دام در 
كشور بدون تقاضا هستند، تصريح كرد: »امسال 
با افزايش توليد ۵۰ درص��دي گوسفند پرواري 
مواجه هستيم، در حالي كه اين گوسفندها مناسب 
بازار داخلي نيست و در خارج از كش��ور خواهان 

بهتري دارد.« 
  خروج نرخ گوشت و مرغ از مسير تعادل

سرپرست معاونت بازرگاني وزارت صمت گفت: 
»قيمت گوش��ت گوسفند ۲/۵ درص��د افزايش 
يافته اس��ت و در يك ماه اخير قيم��ت آن از ۹۲ 
ه��زار و ۵۰۰ تومان ب��ه ۹۴ ه��زار و ۵۰۰ تومان 
رسيده است و از آنجا كه درآمد مصرف كنندگان 
با افزايش و رشد همراه نبود، گوشت گوسفندي 
كشش افزايش بيش از اين قيمت را ندارد. از سوي 
ديگر كرونا سبب شده تا دام زنده با اقبال خوبي در 

ميادين و دامداري ها همراه نباشد.« 
وي تصريح كرد: »در ش��رايط فعل��ي اگر مجوز 
خروج دام زنده از كشور را صادر كنيم، با افزايش 
نرخ گوشت در داخل مواجه خواهيم شد، زيرا در 
دراز م��دت ممكن است نتواني��م پاسخگوي نياز 

داخل باشيم.« 
كالمي در خصوص افزايش گوشت مرغ گفت: »به 
دليل شيوع كرونا، تقاضا از سوي مصرف كنندگان 
كاهش ياف��ت و اين اتف��اق، ض��رر قابل توجهي 
ب��ه توليد كنندگ��ان وارد ك��رد. از س��وي ديگر 
توليدكنندگان طيور، نهاده ه��اي دامي را با نرخ 
متعادل و مناسب از وزارت جهاد دريافت نكردند 
و اين امر سبب شد تا نرخ گوشت سفيد )مرغ( در 

بازار با افزايش همراه باشد.« 
وي تصريح ك��رد: »در هفته جاري مقدار ورودي 
مرغ به ميادين بهمن و پي��روزي در تهران از مرز 
۴۵۰ تن گذشت، اين در حالي است كه افت اين 
ميزان مرغ به زير ۳۵۰ تن در هفته گذشته سبب 

افزايش نرخ مرغ شده بود.« 
  مجبور به كنترل خروج تخم مرغ از كشور 

شديم
رض��ا تركاش��وند، مدير عامل اتحادي��ه مركزي 
مرغ��داران تخم  گذار در خص��وص نوسانات نرخ 
تخم مرغ گفت: »متوسط قيمت تخم مرغ در سه 
ماه گذشته حدود ۸ هزار تومان بوده است و دليل 
اين افزايش قيمت را مي توان تا اندازه اي كاهش 

تقاضا در فصل بهار عنوان كرد.« 
وي ادام��ه داد: »در حال حاض��ر قيمت مصوب 
تنظيم بازار براي تخم مرغ حدوداً ۱۰ هزار تومان 
براي ش��ش ماهه اول س��ال است ك��ه البته اين 
رقم بر اساس تعرفه ه��اي دولت��ي و ارز ۴ هزار و 
۲۰۰ تومان محاسبه شده است.«  كالمي گفت: 
»با افزاي��ش نا متعارف نرخ ارز در كش��ور، خروج 
تخم مرغ از كش��ور ش��دت گرفت و ما مجبور به 
كنترل خروج كاال از كش��ور شديم، از اين رو نرخ 

تخم مرغ دوباره روند كاهشي يافته است.« 
وي ادامه داد: »در حال حاض��ر نرخ تخم مرغ در 
مرغداري حدوداً ۹ ه��زار و ۵۰۰ تومان و قيمت 
مصرف كننده براي هر شانه تخم مرغ زير ۲۰ هزار 

تومان است.« 
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کرونا مصرف را کاهش و قیمت ها را افزایش داد!
سرپرست معاونت بازرگانی وزارت صمت: از 100 قلم كاالی مورد بررسی، قيمت 89 قلم افزايش يافته است

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

آغاز صادرات چاي هند به ايران
ص�ادرات چاي هند به چي�ن و ايران ب�ا وجود ابهام�ات اقتصادي 
ناش�ي از ش�يوع وي�روس كرون�ا و تن�ش در رواب�ط مي�ان 
دهلي ن�و و پك�ن بر س�ر مش�كات م�رزي، آغاز ش�ده اس�ت. 
به گزارش ايسنا، پايگاه خبري اكونوميك تايمز هند در گزارشي نوشت: 
واردكنندگان چيني قيمت خوبي براي چاي سياه هندي مي پردازند و 

صادرات به اين كشور آغاز شده است. 
ايران هم واردات چاي ارتدوكس فصل جديد را از هفته گذش��ته آغاز 
كرده و ۴۰۰ تا ۴۵۰ روپيه براي هر كيلوگرم مي پردازد كه قيمت باالتري 
نسبت به سال گذشته است.  موهيت اگروال، مدير شركت »اشين تي« 

و صادركننده بزرگ به چين و ايران در اين باره گفت: تنش هاي مرزي 
ميان چين و هند بر صادرات چاي به چين تأثير نگذاشته و چيني ها هر 

دو نوع چاي سي تي سي و ارتدوكس را خريداري مي كنند. 
هند تحت تأثير افزايش تقاضاي چيني ها ب��راي چاي سياه هندي، در 
سال ۲۰۱۹ از سريالنكا در زمينه صادرات چاي ب��ه چين جلو افتاد و 
۱۳/۴۵ميليون كيلوگرم چاي به چين صادر كرد، در حالي كه سريالنكا 

تنها ۱۰ ميليون كيلوگرم صادرات به اين كشور داشت. 
امسال توليد چاي هند به دليل قرنطينه ۱۴۰ ميليون كيلوگرم كاهش 
پيدا كرده و ش��رايط آب و هوايي در آسام هم در ماه ه��اي می و ژوئن 

مساعد نبوده است و بارندگي هاي شديد احتماالً روي توليد تأثير منفي 
خواهد گذاشت.  زماني كه چاي ارتدوكس در ماه هاي می و ژوئن وارد 
بازار شد، ايران قيمت خريد پايين تري را پيشنهاد كرد، اما قيمت چاي 
به خصوص چ��اي ارتدوكس امسال به دليل كاه��ش توليد، باال مانده 
است.  به گفته اگروال، ايران موافقت ك��رده قيمت مرسوم را كه ۳۰۰ 
روپيه براي هر كيلوگرم است بپردازد و براي خريد سفارش داده است.  
آريش بهانسالي، يك صادركننده ديگر چاي هندي به ايران هم گفت: 
واردكنندگان ايراني با توجه به كيفيت چاي ارتدوكس، حاضرند ۴۰۰ 

تا ۴۵۰ روپيه براي هر كيلوگرم بپردازند.   

   بازرگانی

افت 75 درصدي صدور ضمانتنامه صندوق 
سرمایه گذاري صنایع کوچك

صن�دوق  توس�ط  ش�ده  ص�ادر  ضمانتنامه ه�اي 
س�رمايه گذاري صناي�ع كوچ�ك ط�ي س�ال 98 از نظ�ر تع�داد 
75/5درص�د و از نظ�ر ارزش 78/3درص�د كاه�ش ياف�ت. 
به گزارش فارس، طي سالي كه گذش��ت فقط ۲۴ فقره ضمانتنامه توسط 
صندوق سرمايه گذاري صنايع كوچك صادر شد كه در مقايسه با سال ۹7 
افت 7۵/۵درصدي را به همراه داش��ته است. ارزش ضمانتنامه هاي صادر 
ش��ده در اين مدت ۱۸ ميليارد و ۸۵۶ ميليون تومان ب��وده كه نسبت به 
سال ۹7 كاهش 7۸/۳ درصدي را تجربه ك��رده است.   طي ۱۲ماهه سال 
۹۸ تعداد ضمانتنامه هاي تمديدي توسط صندوق سرمايه گذاري صنايع 
كوچك معادل ۱۳۳ فقره بود كه نسبت به س��ال ۹7 افت ۳۱/۸ درصدي 
را به همراه داش��ته است. ارزش ضمانتنامه هاي تمديدي در اين مدت نيز 
با كاهش ۲۶/۸ درصدي نسبت به سال ۹7 به ۹۳ ميليارد و ۱۹۵ ميليون 

تومان رسيده است. 

ممنوعیت واردات گوشي هاي باالي ۳۰۰ یورو 
منتفي   شد

دي�روز در كميته مش�ترك مي�ان بان�ك مرك�زي و وزارتخانه هاي 
اعم�ال  موض�وع  اطاع�ات  فن�اوري  و  ارتباط�ات  و  صم�ت 
ممنوعي�ت واردات گوش�ي هاي ب�االي 300 ي�ورو منتف�ي ش�د. 
به گزارش ايسنا، در پي انتشار اخباري مبني بر محدوديت واردات موبايل 
با ارزش باالي ۳۰۰ يورو كه از سوي انجمن واردكنندگان موبايل، تبلت و 
لوازم جانبي اعالم ش��ده و موجب افزايش قيمت گوشي تلفن همراه در دو 
روز گذشته شده بود. روز گذشته در كميته مشترك ميان بانك مركزي و 
وزارتخانه هاي صمت و ارتباطات و فناوري اطالعات اين محدويت اعمال 
نشده و قضيه ممنوعيت واردات اين گوشي ها منتفي شد. همچنين پيش 
از اين محمد جواد آذري جهرمي، وزي��ر ارتباطات، در توييترش گفته بود 
كه اين تصميم اي��رادات جدي دارد و از احتم��ال بازنگري در اين تصميم 

خبر داده بود. 

 147 هزار کسب وکار آسیب دیده از کرونا  
در انتظار تسهیالت بانکی

قائم مقام بان�ك مرك�زي تأكيد ك�رد: در طرح اعطاي تس�هيات به 
صاحب�ان كس�ب وكار آس�يب دي�ده ناش�ي از وي�روس كرون�ا، تا 
تاريخ 14تي�ر ماه 1399، تع�داد 147 ه�زار و 900 واحد كس�ب وكار، 
از طري�ق س�امانه كارا ب�ه ش�بكه بانك�ي كش�ور معرفي ش�ده اند. 
به گزارش روابط عموم��ي بانك مركزي، اكبر كميجان��ي، در دومين 
نشست »بحث و بررسي عملكرد ش��بكه بانكي در اجراي طرح اعطاي 
تسهيالت به صاحبان كسب وكارهاي آسيب ديده ناشي از شيوع ويروس 
كرونا«، ضمن قدرداني از همكاري ش��بكه بانكي در اعطاي تسهيالت 
به خانوارهاي يارانه بگير گف��ت: در طرح اعطاي تسهيالت به صاحبان 
كسب وكار آسيب ديده ناشي از ش��يوع ويروس كرونا، تا تاريخ ۱۴ تير 
ماه ۱۳۹۹، تع��داد ۱۴7 هزار و ۹۰۰ واحد كسب وكار با آمار ش��اغالن 
۳۳۲ هزار و 7۳۰ نفر كه مورد تأيي��د دستگاه هاي اجرايي ذيربط قرار 
گرفته بودند، از طريق سامانه كارا به شبكه بانكي كشور معرفي شده اند 
كه الزم است در پرداخت تسهيالت ستاد ملي مقابل��ه با كرونا به اين 
واحدها تسريع و تسهيل شود.   در اين جلسه موضوع تسريع در اعطاي 
تسهيالت ياد شده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت كه براين اساس 
پيش بيني مي ش��ود در روزهاي آتي پرداخ��ت تسهيالت به صاحبان 

كسب وكار با رشد قابل توجهي روبه رو شود
 .

افزایش قیمت جهانی  مس
طي هفته هاي گذش�ته قيم�ت قرارداده�اي آتي م�س افزايش 
قاب�ل توجهي داش�ته و كارشناس�ان بر اي�ن باورند ك�ه احتماالً 
براي ماه ه�اي آينده ش�اهد تثبيت اي�ن قيمت ه�ا خواهيم بود. 
به گزارش راشاتودي، قيمت مس همواره به عنوان نمايانگر اوضاع اقتصاد 
جهاني مورد توجه است. قيمت اين فلز قرمز طي هفته هاي گذشته در 
قراردادهاي آتي افزايش چشمگيري داشته و كارشناسان معتقدند كه 

به احتمال زياد اين روند براي ماه هاي آينده حفظ خواهد شد. 
در حالي كه در ماه م��ارس قيمت هر تن م��س در بازار فل��زات لندن 
به۴۶۲۶/۵ دالر كاهش يافته بود، اما در معامالت ديروز به ۶ هزار و ۸۸ 
دالر در هر تن افزايش يافت. جاناتان بارنس، كارشناس ارشد بازار مس 
در مؤسسه راسكيل، مي گويد طي ماه هاي آينده از نظر عرضه قيمت 
مس تحت فشار خواهد بود؛ بنابراين چيزي كه ما احتماالً شاهد خواهيم 
بود بهبود سنگين قيمت مس در سال ج��اري است و براي سال آينده 
ميالدي هم شرايط كم و بيش همينگونه پيش خواهد رفت. كارشناسان 
مؤسسه سيت��ي مي گويند ممكن است در سه ماه��ه سوم سال جاري 
قيمت مس بيش از حد باال برود.  آنها مي گويند طي ماه گذشته قيمت 
مس از ۵ ه��زار و 7۰۰ دالر در هر تن به باالي ۶ ه��زار دالر در هر تن 
افزايش يافته و اين در حالي است كه قيمت ديگر دارايي هاي مشابه يا 
ثابت بوده يا كاهش داشته است و با توجه به اين مسئله به نظر مي ر سد 
قيمت مس ۲۲۰ تا ۴۲۰ دالر در هر تن حباب دارد.  پيش بيني مي شود 
تقاضا براي مس با توجه به رفتن كشورها به سمت بهبود دادن اوضاع 

اقتصادي و صنعتي خود در نيمه دوم سال جاري رشد كند. 
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