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بازار طال و سكه به كدام سو خواهد رفت؟ 

هر چند دستگيري برخي از فعاالن معامالت فردايي ارز ، طال و سكه 
همزمان با روشن ش�دن نتيجه انتخابات رياست جمهوري امريكا 
در كنار كاهش ن�رخ جهاني طال، كاهش ن�رخ ارز در بازار داخلي و 
تعطيلي صنف طال و جواهر از جمله عواملي است كه موجب ريزش 
نرخ طال و سكه در بازار داخلي شده است، اما با توجه به ريسك هاي 
پيرامون اقتصاد ايران و افزايش ممتد حجم پول در اقتصاد، برخي 
از تحليلگران معتقدند كه امكان دارد اين بازار همزمان با بازگشايي 
صنف مربوطه و انتشار اخبار مربوط به اليحه بودجه سال 1400 در 
نيمه آذرماه به طور مجدد مورد توجه س�رمايه گذاران قرار گيرد. 
همزمان با روشن شدن نتيجه انتخابات رياست جمهوري امريكا نرخ 
ارز، طال و سكه در بازار داخلي با اصالح قابل مالحظه اي مواجه شد. البته 
دستگيري فعاالن معامالت فردايي ارز، طال و سكه به اعتقاد كارشناسان 
در ريزش قيمت ها اثر قابل مالحظه اي داشت. در كنار اين موارد تعطيلي 
كرونايي صنف طال و جواهر از اول تا 15 آذرماه و همچنين ريزش نرخ 
جهاني طال و كاهش ارزش دالر در بازار داخلي روي تخليه هر چه بيشتر 
حباب نرخ طال و س��كه مؤثر بود. به طور نمونه نرخ س��كه كه در كانال 
16 ميليون تومان قرار داشت، هم اكنون در كانال 10 ميليون تومان قرار 
گرفته است و هر گرم طال كه پيش از اين سقف يك ميليون و 600 هزار 
تومان را زده بود، هم اكنون در مح��دوده يك ميليون تومان قرار دارد، 
در اين بين به اعتقاد كارشناسان همزمان با كاهش هيجانات ناشي از 
تغييرات در رياست جمهوري امريكا و افزايش حجم نقدينگي و پول در 
اقتصاد ايران و انتشار اخبار اليحه بودجه سال 1400 در نيمه آذرماه كه 
مصادف است با بازگشايي صنف طال امكان دارد با توجه به اصالح قيمت 
انجام گرفته و ريسك هاي موجود در اقتصاد ايران بازار فوق به طور مجدد 

مورد توجه سرمايه گذاران قرار گيرد. 
   توصيه كشتي آراي به خريداران طال

نايب رئيس دوم اتحاديه طال و جواهر تهران سه عامل افت بهاي اونس 
جهاني و نرخ ارز و نيز كاهش داد و ستد ها را در ريزش قيمت طال و سكه 
مؤثر دانس��ت و گفت: در ش��رايطي كه بازار طال تعطيل است توصيه 
مي كنيم مردم براي خريد و فروش احتياط كنند. محمد كشتي آراي در 
گفت وگو با اقتصادآنالين با اشاره به ادامه روند نزولي قيمت طال اظهار 
كرد: بهاي اونس جهاني نسبت به هفته قبل حدود 83دالر سقوط كرده 
و از طرف ديگر ن��رخ ارز در بازار داخلي هم نزولي اس��ت، همچنين با 
تعطيلي بازار طال حجم داد و ستد ها به شدت پايين آمده كه اين عوامل 

در كنار هم باعث شده قيمت طال و سكه به شدت كاهش يابد. 
او اضافه كرد: اين روند نزولي به شدت چشمگير بوده به طوري كه قيمت 
طال و سكه به پايين ترين حد خود در طول چهار ماه اخير رسيده است، 
ضمن اينك��ه نگاهي به روند قيمت ها طي يك هفته گذش��ته نش��ان 
مي دهد كه س��كه حدود يك ميليون و 200هزار تومان ارزان ش��ده و 
حباب آن به 550هزار تومان كاهش يافته است. كشتي آراي در پاسخ 
به اين پرسش كه آيا در زمان بازگشايي بازار اصلي هم مي توان انتظار 
كاهش قيمت ها را داشت؟ بيان كرد: اگرچه روند اونس نزولي است و 
اين موضوع بر اقتصاد جهاني و قيمت هاي داخلي ما اثرگذار است، اما 
نمي توان پيش بيني كرد كه با شروع كار بازار اين روند ادامه دار خواهد 
بود يا خير. نايب رئيس دوم اتحاديه طال توصيه كرد: با توجه به تعطيلي 
بازار اصلي و بيشتر طالفروشي ها در شهر هاي بزرگ توصيه ما به مردم 

اين است كه فعاًل از خريد و فروش طال و سكه خودداري كنند. 
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اين فعال بازار طال با تشريح قيمت هاي گفت: قيمت هر قطعه سكه تمام 
طرح جديد در ساعت13 روز گذشته به 10ميليون و 850هزار و سكه 

طرح قديم به 10ميليون و 500هزار تومان كاهش يافت. 
همچنين قيمت نيم س��كه به 5 ميليون و 700هزار تومان، ربع س��كه 
4 ميليون 500هزارتومان و س��كه يك گرمي به 2ميليون و 350هزار 
تومان رسيده و هر گرم طالي 18عيار نيز يك ميليون و 53هزار تومان 

قيمتگذاري شده است.
........................................................................................................................

از ابتداي سال جاري
 ۱۵۷ معدن ديگر به چرخه توليد 

و بهره برداري بازگشتند
طبق آخرين آم�ار وزارت صنع�ت، مع�دن و تج�ارت، از ابتداي 
س�ال جاري تا پايان آبان م�اه، 1۵۷ مع�دن در قالب ط�رح احيا، 
فعال سازي و توسعه معادن كوچك مقياس وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، مجدداً وارد چرخه توليد و بهره برداري شده اند. اين در 
حالي است كه بر اس�اس اعالم ش�ركت تهيه و توليد مواد معدني 
ايران به عنوان مج�ري اين پ�روژه، در مدت مذك�ور، ۷01 معدن 
ديگر هم شناس�ايي و اولويت بندي ب�راي اين طرح شده اس�ت. 
به گزارش ايسنا، بر اين اس��اس طبق گزارش اعالم ش��ده در آبان ماه، 
همچنين از ابتداي سال 13۹۹ روي 223 معدن كوچك مقياس اقدامات 
كلينيكي انجام ش��ده و احيا، فعال سازي و توس��عه 83 معدن از طريق 
انجام پروژه هاي زيرساخت عملياتي شده است. شرايط براي احيا توسعه 
و فعال س��ازي 10 معدن كوچك مقياس هم فراهم شده است.  اقدامات 
الزم به منظور صدور جواز تأس��يس، افزايش ظرفيت و تأمين مواداوليه 
براي 12 واحد فرآوري نيز انجام شده اس��ت. طبق گزارش ارائه شده از 
سوي شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران، معادن احيا شده تا پايان 
آبان ماه سال جاري بر اساس نوع ماده معدني شامل 57 معدن در حوزه 
مواد معدني فلزي، 31 معدن در حوزه غيرفلزي، 44 معدن سنگ هاي 
تزئيني و 25 معدن در حوزه مصالح س��اختماني بوده است. الزم به ذكر 
اس��ت كه از ابتداي اجراي طرح احيا و توس��عه معادن كوچك مقياس، 
تاكنون 2هزارو82۹ معدن شناس��ايي و اولويت بندي ش��ده اند و براي 
هزارو243 معدن اقدامات كلينيكي انجام شده اس��ت كه منجر به احيا، 

بازسازي و توسعه 303 معدن در قالب اين طرح شده است. 
........................................................................................................................

صعود ۲۳ هزار واحدي شاخص كل بورس
افزايش معامالت خرد در بورس 

با وج�ودي  كه ع�ده اي تص�ور مي كردن�د در اولي�ن روز از هفته 
جاري بازار س�رمايه به دليل رشد ريسك مس�ير اصالح قيمت ها 
را در پي�ش بگيرد ب�ر خالف تص�ورات بازار س�رمايه نخس�تين 
روز كاري خ�ود در هفت�ه ج�اري را ب�ا چ�راغ س�بز آغ�از كرد و 
ش�اخص كل اين بازار بي�ش از ۲۳ واح�د افزايش ياف�ت. اين در 
حالي ب�ود كه تقاض�ا و معامالت خ�رد در اين روز چش�مگير بود. 

  رشد ارزش معامالت خرد بورس
در معام��الت روز ش��نبه، ارزش معام��الت كل ب��ازار س��هام 22 هزار و 
700ميليارد تومان بود. اين در حالي بود كه ارزش معامالت خرد بورس به 
رقم 1۹ هزار و 2۹0 ميليارد تومان رسيد كه قابل مالحظه بود. در معامالت 
روز شنبه خالص پول حقيقي ورودي 153 ميليارد تومان بود 8۹ درصد 
خريدها توسط معامله گران حقيقي و 11 درصد توسط معامله گران حقوقي 
انجام شد. 88 درصد فروش ها توس��ط معامله گران حقيقي و 12 درصد 
توسط حقوقي ها انجام شد. شاخص كل بازار س��رمايه با 23 هزار و 548 
واحد افزايش رقم يك ميليون و 3۹0 هزار واحد را ثبت كرد. شاخص كل 
با معيار هم سزن نيز با 6هزارو3۹۹ واحد افزايش در رقم 401 هزار و 531 
واحد ايستاد. معامله گران يك ميليون معامله به ارزش 166 هزار و 337 
ميليارد ريال انجام دادند. صنايع پتروشيمي خليج فارس، فوالد مباركه 
اصفهان، ملي صنايع مس ايران، پااليش نفت اصفهان، س��رمايه گذاري 
نفت و گاز و پتروشيمي تأمين و پااليش نفت تهران نسبت به ساير نمادها 
بيش��ترين تأثير مثبت و در مقابل ايران خودرو نس��بت به س��اير نمادها 

بيشترين تأثير منفي را روي بورس گذاشتند. 

 شيوه نامه فعاليت شهرك هاي صنعتي 
در شرايط كرونا

س�ازمان صناي�ع كوچ�ك و ش�هرك هاي صنعت�ي اي�ران در 
اطالعي�ه اي، ش�يوه نامه فعاليت در ش�رايط كرونا را ص�ادر كرد. 
به گزارش فارس، برخي كاربران سامانه »فارس من« با ثبت سوژه اي با عنوان 
»لزوم تعطيلي دو هفته اي كشور به دليل شيوع باالي كرونا« خواستار پيگيري 
اين موضوع شده بودند. در اين خصوص، سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي 
صنعتي ايران اطالعيه اي در مورد نحوه فعاليت شهرك هاي صنعتي در شرايط 

محدوديت هاي كرونايي صادر كرد. در اين اطالعيه آمده است:
پيرو بخشنامه هاي قبلي س��ازمان اداري و استخدامي كشور و قرارگاه 
عملياتي ستاد ملي مديريت كرونا به منظور اجراي طرح جامع مديريت 
هوشمند محدوديت ها متناسب با وضعيت و روند بيماري كوويد 1۹ در 
شهرهاي كشور به آگاهي مي رساند، با توجه به دستور رياست محترم 
جمهوري و به منظور قطع زنجيره انتقال بيم��اري، در هفته پيش رو 
)13۹۹/۹/8 لغايت 13۹۹/۹/13( نحوه فعاليت سازمان صنايع كوچك 
و شهرك هاي صنعتي ايران و ش��ركت هاي تابعه واقع در شهرهاي با 

شرايط هشدار قرمز بدين شرح است:
1- حضور كاركناني كه به تش��خيص سرپرس��ت، معاونان و مديران 
مس��تقل س��ازمان و مديران عامل ش��ركت هاي تابعه ضروري است، 
حداكثر تا ميزان يك چهارم مجاز خواهد بود و اين كاهش نيروي انساني 
شامل همه كاركنان شاغل با هرگونه قرارداد همكاري است. همچنين 
تعيين جانشين در زمان عدم حضور معاونان سازمان و شركت هاي تابعه 

حداكثر به مدت يك روز در هفته ضروري است. 
2- ضرورت حضور هر يك از كاركنان، ي��ك روز قبل از طريق معاونت يا 
مديريت مرتبط به آنان اطالع رساني خواهد شد. لذا ضروري است كاركنان 
در طول هفته پيش رو در دسترس باشند. ضمناً ساير كاركنان موظفند 
با هماهنگي و نظارت مديران مربوطه، با استفاده از زيرساخت هاي ايجاد 
شده براي انجام وظايف از منزل )دوركاري(، نس��بت به انجام وظايف و 

مأموريت هاي اصلي دستگاه و ارائه خدمات به متقاضيان اقدام كنند. 
3- در تمامي وضعيت هاي سه گانه شرايط هش��دار، جلسات داوري و 
مأموريت هاي اداري غيرضروري همچنان لغو و معاونان و مديران مستقل 
سازمان و مديران عامل شركت هاي تابعه موظفند از اعزام كاركنان خود 
به مأموريت هاي اداري غيرضروري خودداري كنند. در موارد ضروري 

نيز جلسات به صورت ويدئو كنفرانسي برگزار خواهد شد. 
4- از تمامي متقاضيان و طرفين قرارداد شركت هاي تابعه درخواست 
مي شود، امور اداري و مراجعات حضوري خود را به تعويق بيندازند تا 

زنجيره شيوع بيماري قطع شود. 
5- جريان فعاليت واحدهاي توليدي مس��تقر در ش��هرك ها و نواحي 
صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي تابعه قاب��ل تعطيل نبوده و كماكان و 
بدون وقفه تداوم مي يابد. ضمناً حضور مديران و نمايندگان شركت هاي 
تابعه، مدي��ران عامل ش��ركت هاي خدمات��ي و HSEE ب��ه منظور 
پاسخگويي و رفع مش��كالت احتمالي بخش هاي زيرساخت، توليد و 

خدمات اضطراري در شهرك ها و نواحي صنعتي الزامي است. 
بديهي اس��ت، در صورت اخذ هرگونه تصميم جديد از س��وي قرارگاه 

عملياتي ستاد ملي مديريت كرونا، موارد اطالع رساني خواهد شد.
........................................................................................................................
كاهش 4/۵ درصدی قيمت طال در هفته گذشته

روز  آخري�ن  در  ط�ال  قيم�ت  دالری   ۲8 كاه�ش  ب�ا 
هفت�ه  ط�ی  ط�ال  قيم�ت  جهان�ی،  بازاره�ای  مب�ادالت 
داد. دس�ت  از  را  خ�ود  ارزش  درص�د   4/۵ گذش�ته 
به گزارش گروه اقتصاد بين المل��ل فارس به نقل از رويت��رز، از آنجايی كه 
خوش بينی در مورد بهبود اقتصاد با اثربخش��ی سريع واكسن ها در كنترل 
كرونا ايجاد شده اس��ت و همچنين انتقال آرام قدرت در كاخ سفيد سبب 
ش��د ارزش بازارهای بورس ركورد بزند. قيمت ط��ال در مبادالت بازارهای 
جهانی 2درصد كاهش يافت و به زير هزار و 800 دالر در هر اونس رسيد كه 
كمترين ميزان در نزديك به پنج ماه گذشته به شمار می رود. هر اونس طال 
در بازارهای جهانی با 28/01 دالر كاهش 7۹/ 1787 دالر فروخته شد. قيمت 
اين فلز گرانبها به كمترين رقم از ششم جوالی رسيد.طال طی هفته گذشته 
4/5 درصد ارزش خود را از دست داد كه بيشترين ميزان از هفته منتهی به 
25 سپتامبر به شمار می رود. كريگ ارالم، تحليلگر OANDA گفت: »به 
محض اينكه قيمت ها به زير هزار و 800 دالر برس��د، فروش يكجا ش��روع 
می شود. با توجه به اينكه ما داليل بنيادينی نظير واكسن داريم، اين احتمال 
وجود دارد كه قيمت ها به هزار و 750 دالر برسد.« از ديگر عوامل تأثيرگذار بر 
قيمت نفت، ركوردزنی بازارهای بورس به علت خوش بينی به واكسن كرونا 
و حساب كردن سرمايه گذاران بر مبادالت تجاری آرام تر در دوران رياست 
جمهوری جو بايدن است. برنارد داده، تحليلگر بازار گفت: »به نظر می آيد كه 
بايدن رويكرد آرام تری در قبال تجارت با كشورهای ديگر نظير چين در پيش 

خواهد گرفت كه اين امر بر بازارهای بورس تأثير گذاشته است.«
........................................................................................................................

 تورم 32 قلم خوراكي 
از 46/4 درصد عبور كرد

براس�اس اطالعات متوس�ط قيمت كااله�اي خوراك�ي منتخب 
در مناط�ق ش�هري كش�ور مرب�وط ب�ه آب�ان 1۳99 از ۵۳ قل�م 
خوراك�ي منتخ�ب، تع�داد ۳۲ قلم، درص�د تغيير س�االنه باالتر 
از ن�رخ ت�ورم نقط�ه اي كل كش�ور 46/4درص�د داش�ته اند. 
به گزارش فارس، براس��اس اطالعات متوس��ط قيمت كاالهاي خوراكي 
منتخب در مناطق شهري كشور مربوط به آبان 13۹۹ در گروه نان و غالت؛ 
برنج ايراني درجه يك با ۹/2درصد، برنج خارجي درجه يك با 7/۹درصد 
و شيريني خشك با 5/۹درصد بيش��ترين افزايش قيمت را نسبت به ماه 
قبل داشته اند. 3۹ قلم كاالي خوراكي در آبان ماه تورم بيش از 5 درصدي 
را نسبت به ماه قبل خود تجربه كرده اند. دو قلم خوراكي نيز افت قيمت را 
تجربه كرده اند. در صورتي كه اين روند رشد ماهانه قيمت ها متوقف نشود، 
نرخ تورم ميانگين ساالنه نيز در ماه هاي آينده ركوردي تاريخي خواهد زد. 
همچنين بررسي متوسط قيمت هاي آبان ماه در مقايسه با مدت مشابه سال 
قبل نشان مي دهد از 53 قلم خوراكي منتخب، تعداد 32 قلم، درصد تغيير 

ساالنه باالتر از نرخ تورم نقطه اي كل كشور 46/4درصد داشته اند. 
   گوشت قرمز، سفيد و فرآورده هاي آنها

در اين گروه، اقالم مرغ ماش��يني با 26/2درصد، گوشت گاو يا گوساله 
با 18/1درصد، ماه��ي قزل آال با 13/۹ درصد و گوش��ت گوس��فند با 

13/7درصد بيشترين افزايش قيمت را نسبت به ماه قبل داشته اند. 
   لبنيات، تخم مرغ و انواع روغن

در اين گروه، بيشترين افزايش قيمت نسبت به ماه قبل مربوط به روغن 
نباتي جامد با 33/1درصد، روغن مايع با 12/6درصد و خامه پاستوريزه 
با 11/2درصد بوده است. همچنين در ماه جاري متوسط قيمت تخم مرغ 

ماشيني با كاهش 6/4درصدي رو به رو بوده است. 
   ميوه و خشكبار

در اين گروه، بيشترين افزايش قيمت مربوط به ليموترش با 14/۹درصد 
و موز با 11/2درصد افزايش نس��بت به ماه قبل است. همچنين در ماه 
جاري متوس��ط قيمت پرتقال 8/۹درصد كاهش قيمت نسبت به ماه 

قبل داشته  است. 
   سبزيجات

در اي��ن گروه، بيش��ترين افزايش قيم��ت مربوط به گوج��ه فرنگي با 
208/۹درصد، فلفل دلمه اي با 62/3درص��د، پياز با62/2درصد و كدو 

سبز با 21/0 درصد افزايش نسبت به ماه قبل است. 
   قند و شكر، آشاميدني ها و ساير خوراكي ها

در اين گروه، بيش��ترين افزاي��ش قيمت مربوط به نوش��ابه گازدار 
با10 درصد و چاي خارجي بسته اي با ۹/5درصد افزايش نسبت به 

ماه قبل است.

عراق شريك اصلي ايران در تجارت خارجي شد
در آبان ماه سال99 صادرات كاالی ايران از وارداتش پيشی گرفت؛ كشورهای عراق، چين، امارات، تركيه و افغانستان ۵ مقصد اصلی صادرات كاال بوده اند

توس�عه  س�ازمان  گ�زارش  جديدتري�ن 
تج�ارت نش�ان می دهد ك�ه ع�راق در هفت 
ماه�ه ابتداي�ی س�ال ج�اری، اصلی تري�ن 
اي�ران ب�وده اس�ت.  از  واردكنن�ده كاال 
ب�ه گفت�ه مقام�ات گم�رك كل ص�ادرات 
كشور در هش�ت ماهه نخست امس�ال، ۷۵ 
ميلي�ون و 8۲1 ه�زار ت�ن كاال ب�ه ارزش ۲1 
ميلي�ارد و 448ميلي�ون دالر ب�وده اس�ت.

كسري تجاري ايران از منظر وزن كاال بسيار قابل 
مالحظه اس��ت، به طور نمونه در سال ۹8 بيش از 
134 ميليون تن كاال ب��ه ارزش 41ميليارد دالر  
ص��ادر و تنها 35 ميلي��ون تن كاال ب��ه ارزش 43 
ميليون تن كاال وارد كشور شده است. اين در حالي 
است كه در هشت ماهه ابتدايي سال ۹8، ارزآوري 
صادرات 88 ميليون تن كاال 27 ميليارد دالر بوده 
است، در صورتي كه در مدت مشابه سال جاري در 
قبال صادرات  بيش از 75 ميليون تن كاال تنها  21 

ميليارد دالر ارز به دست آمده است.
  كسری تجاری

به نظر مي رسد حوزه تجارت خارجي ايران نياز به 
س��اماندهي دارد، برخي از كارشناسان اقتصادي 
جدايي ارز از بودجه سنواتي كشور را در ساماندهي 
حوزه تجارت خارجي بسيار مؤثر عنوان مي كنند.

ش��واهد نش��ان مي دهد كه واردات از منظر وزني 
در برابر صادرات از منظر وزني بسيار اندك است، 
به طور نمونه در س��ال ۹8 بي��ش از 134 ميليون 
تن كاال ب��ه ارزش 41ميليارد دالر ص��ادر و تنها 
35 ميليون تن كاالب��ه ارزش 43 ميليون تن كاال 
وارد كش��ور شده اس��ت. در حقيقت در بعد وزني 

در سال ۹8، واردات كسري 100 ميليون تني در 
برابر صادرات داشته اس��ت. برخي از كارشناسان 
اقتصادي مي گويند بايد ديد وزن كاالي وارداتي به 
شكل قاچاق به كشور به چه شكل است، زيرا امكان 
دارد قاچاقچيان كاال، واردات قابل مالحظه اي به 

كشور انجام دهند.
   عراق جای چين را گرفت

بر اس��اس اطالعات ارائه ش��ده از سوی سازمان 
توس��عه تجاری، در هف��ت ماهه ابتدايی س��ال 
جاری، عراق با واردات حدود 5 ميليارد دالر كاال 
از اي��ران، اصلی ترين مقص��د صادراتی كاالهای 
ايرانی لقب گرفته است. از نظر وزنی نيز صادرات 
ايران به عراق بيش از 17 ميلي��ون و 600 هزار 

تن بوده است.
به اين ترتي��ب از مجموع صادرات اي��ران تا پايان 
مهر ماه، عراق به تنهاي��ی 27 درصد اين آمار را به 
خود اختصاص داده و به عنوان اصلی ترين مقصد 

صادراتی كاالهای ايرانی به شمار می آيد.
اين در حالی است كه در سال های گذشته همواره 
چين به عنوان اصلی ترين شريك تجاری ايران چه 
در ح��وزه واردات و چه در ح��وزه صادرات مطرح 

بوده، اما امسال جای خود را به عراق داده است.
آمارهای سازمان توس��عه تجارت نشان می دهد 
ايران توانس��ته در ماه های ابتدايی س��ال جاری، 
صادرات وزنی خود را ب��ه عراق 26 درصد افزايش 
دهد كه احتم��االً همين موضوع خ��ود را در آمار 

نهايی صادرات نيز نشان داده است.
عالوه بر گاز و برق؛ ميله های آهنی، گوجه فرنگی، 
كاشی و س��راميك، هندوانه تازه، كولرهای آبی، 

رب گوجه فرنگی، قطعات توربين های بخار، پنير و 
بيسكويت نيز جزو مهم ترين اقالم صادراتی ايران 

به عراق محسوب می شد.
بر اس��اس اطالعات ارائه ش��ده از سوی سازمان 
توسعه تجارت، عراق س��االنه حدود ۹0 ميليارد 
دالر صادرات و حدود 32 ميليارد دالر واردات از 
جهان دارد. مهم ترين كاالهای وارداتی اين كشور 
گندم، برنج، روغن، شكر، دارو، مصنوعات صنعتی 
و فلزی، خودرو، تجهيزات نيروگاهی و مخابراتی و 
مهم ترين صادرات آن نيز نفت خام، فرآورده های 
ش��يميايی، برخی مواد غذايی و حيوانات زنده 
است. كشورهای تركيه با 26 درصد، چين با 25 
درصد، كره جنوبی با 6 درصد، هند با 5 درصد و 
امريكا هم با 4 درصد س��هم از بازار عراق، رقبای 
جمهوری اسالمی ايران در بازار عراق محسوب 

می شوند.
  تراز تجاری كشور در آبان ماه مثبت شد

به گزارش گمرك، سيد روح اهلل لطيفی، سخنگوی 
گمرك اظهار داش��ت: كارنامه تج��ارت خارجی 
كش��ورمان در آبان ماه، 6 ميليارد و 302 ميليون 
دالر بوده كه سهم صادرات در اين ماه، 3 ميليارد 
و 210 ميليون دالر و واردات هم 3 ميليارد و ۹2 
ميليون دالر بوده است كه با سبقت گرفتن صادرات 
از واردات، تراز تجاری ماه آبان مثبت 118 ميليون 
دالر ش��ده اس��ت. وی افزود: در آبان ماه صادرات 
كش��ور از لحاظ وزنی 10 ميليون و 248 هزار تن 
و واردات 2 ميلي��ون و 54۹ هزارت��ن بوده اس��ت 
كه وزن صادراتی كش��ور در اين ماه چه��ار برابر 
واردات اس��ت. س��خنگوی گم��رك در خصوص 

كشورهای صادراتی گفت: كش��ورمان در هشت 
ماه نخست سال، 1۹ميليون و 348هزار تن كاال به 
ارزش 5 ميليارد و 353 ميليون دالر، كاال به عراق 
صادر كرده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از 
لحاظ وزنی 24/8درصد رشد داشته است. ميزان 
صادرات هشت ماهه به عراق  25/5 درصد وزن كل 
صادرات  و 25 درصد ارزش كل صادرات كشور را 
دربر می گيرد. صادرات كشور به عراق در آبان ماه، 
4۹8 ميليون دالر بوده است كه در ميزان و ارزش 
صادراتی هشت ماهه در رتبه نخست كشورهای 
خريدار كاالی ايرانی اس��ت اما در م��اه آبان رتبه 

دوم را داراست.
وی افزود: كشور چين نيز 18ميليون و 1۹0 هزارتن 
كاال از ايران به ارزش 5 ميليارد و 351 ميليون دالر 
وارد كرده كه 24درص��د وزن و 25درصد ارزش 
صادراتی ايران را به خود اختصاص داده است. اين 
كشور در آبان ماه با خريد ۹12ميليون دالر كاالی 
ايرانی، رتبه دوم هشت ماهه و رتبه نخست آبان ماه 

را در مقاصد صادراتی به دست آورده  است.
لطيف��ی در خصوص س��ومين مقص��د كاالهای 
صادراتی گفت: سومين مقصد كاالهای صادراتی 
كش��ورمان در هشت ماه نخست امس��ال، امارات 
متحده عربی با ۹ميليون و ۹56ه��زار تن كاال به 
ارزش 2 ميليارد و 725هزار تن بوده كه صادرات 
كشور به آن   28/4 دصد از لحاظ وزنی نسبت به 
مدت مشابه رش��د داشته اس��ت و اين كشور 13 
درص��د وزن و 12/7 درص��د كل ارزش صادراتی 
كش��ور را از ابتدای س��ال به خود اختصاص داده 
است. امارات در آبان ماه، 452 ميليون دالر از ايران 

كاال وارد كرده است.
سخنگوی گمرك تصريح كرد: 6/7 درصد وزن 
و 7/5 درصد ارزش صادرات كش��ور به تركيه  با 
5ميليون و 5۹ هزار تن و به ارزش يك ميليارد 
و 618 ميليون دالر بوده اس��ت ك��ه 42 درصد 
كاهش را نس��بت به مدت مش��ابه هشت ماهه 
س��ال ۹8 نش��ان می دهد. تركيه در اين هشت 
ماه، چهارمين مقص��د صادراتی كاالهای ايرانی 
بوده و ب��ا 12۹ ميليون دالر در آب��ان پنجمين 
مقصد دراين ماه به شمار می رود و افغانستان با 
4 ميليون و 744 هزار تن به ارزش يك ميليارد 
و 518  ميليون دالر و سهم 6/2 وزن و 7درصد 
ارزش صادرات هشت ماهه با رشد 15/2درصدی 
از لح��اظ وزن و 1/3 درص��دی از لحاظ ارزش، 
نسبت به مدت مشابه مواجه بوده كه در هشت 
ماهه، مقصد پنجم كااله��ای صادراتی ايران به 
شمار می آيد و با واردات 1۹3 ميليون دالری كاال 
از ايران در ماه آب��ان، چهارمين مقصد كاالهای 

صادراتی در اين ماه  بوده است.
لطيفی در پايان افزود: كل صادرات كشور در هشت 
ماهه نخست امسال، 75 ميليون و 821 هزار تن 
كاال به ارزش 21 ميليارد و 448ميليون دالر بوده 
كه س��هم اين پنج كش��ور با 57 ميلي��ون و 2۹7 
هزارتن و  ارزش 16 ميليارد و 565 ميليون دالر، 
75/5 درصد وزن و 77 درصد ارزش كل صادرات 

كشور بوده است.

نوس�ان روزه�اي اخي�ر م�رغ در ش�رايطي 
ب�ه ي�ك دغدغ�ه تبدي�ل شده اس�ت ك�ه 
كارشناس�ان معتقدن�د تنظيم ب�ازار بايد به 
ش�يوه هاي صحيح�ي انجام گي�رد كه ضمن 
تقوي�ت توليد ملي، اش�تغال بازار به ش�كل 
پاي�دار تنظيم ش�ود. در اين مي�ان در حالي 
ك�ه مدير كل ش�ركت پش�تيباني ام�ور دام 
اس�تان ته�ران از توزي�ع روزان�ه 9۵0 ت�ن 
گوش�ت مرغ گرم و منجم�د در ميادين ميوه 
و تره بار و فروش�گاه هاي زنجيره اي خبر داد، 
دبير انجمن جوج�ه يكروزه يك�ي از عوامل 
تأثيرگذار در گراني گوشت مرغ را بي توجهي 
برخي از دستگاه هاي كارگروه تنظيم بازار به 
مش�كالت صنعت پرورش مرغ مادر دانست. 
افزايش ن��رخ مرغ طي هفته هاي اخي��ر در جامعه 
خبر ساز شده است، اما سؤال اينجاست كه اين بازار 
آيا به ش��يوه علمي و منطقي تنظيم از دست رفته 
قيمتي خود را بازيابي مي كند يا اينكه شيوه ای براي 
تنظيم بازار به كار برده مي شود كه به تضعيف توليد 
ملي در اين حوزه منتج خواهد شد. اينكه با افزايش 
عرضه در مقطع كنوني نرخ بازار مرغ را كنترل كنيم، 
يك سوي تنظيم بازار مرغ است، اما دغدغه اصلي در 
اين ميان آن است كه از طريق سياست هاي عالمانه 
به شيوه اي بازار تنظيم شود كه هم به بهبود توليد 
داخلي اين كاال بينجامد و هم اينكه تنظيم نرخ به 
شكل پايدار اتفاق افتد، به گونه اي كه اشتغال در اين 

بخش نيز دچار تقويت شود. 
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، مدير كل شركت 
پشتيباني امور دام اس��تان تهران در همين رابطه 
گفت: طي يك هفت��ه اخير با توزيع گس��ترده در 
ميادين، مرغ كافي وارد ميادين ميوه و تره بار ش��د 
و از روز شنبه مرغ گرم در فروشگاه هاي زنجيره اي 
توزيع خواهد شد و كمبودي در اين زمينه نداريم. 
رضا سالمي تصريح كرد: روزانه 650 تن مرغ گرم 
و 300 تن مرغ منجمد در ميادين مي��وه و تره بار 
اس��تان تهران و فروش��گاه هاي زنجيره اي توزيع 
خواهد شد. وي ادامه داد: براساس مصوبه دولت هر 

كيلوگرم مرغ گرم با قيمت 18 هزار و 500 تومان 
و مرغ منجمد با نرخ 15 هزار تومان بايد به دس��ت 
مصرف كنندگان برسد. مدير كل شركت پشتيباني 
امور دام استان تهران گفت: اكنون روزانه بين يك 
هزار و 500 تا 2 هزار تن مرغ گرم و منجمد به بازار 
سراسر كشور عرضه و توزيع مي ش��ود. وي اضافه 
كرد: پيش از اين، روزانه بين 600 تن مرغ منجمد و 
گوشت مرغ گرم توسط شركت پشتيباني امور دام 
استان ها در سراسر كشور توزيع مي شد كه نزديك به 
60 تا 70 تن در داخل تهران توزيع مي شد. سالمي 
گفت: براي جلوگيري از تجمع در فروشگاه ها برنامه 
داريم تا توزيع م��رغ گرم و منجم��د را با نرخ هاي 
مصوب در فروشگاه هاي منتخب و صنوف محالت 
داشته  باشيم. طي دو هفته اخير قيمت هر كيلوگرم 
گوش��ت مرغ در بازار سراسر كشور به علت كاهش 
جوجه ريزي در مهر امسال بين 35 هزار تا 40 هزار 

تومان در بازار به فروش مي رسد. 
پارسال يك ميليون و 100 هزارتن تخم مرغ در 
كشور توليد ش��د كه بيش از 41 هزار تن آن به 

كشور هاي هدف صادر شده است. 

   ش�ايد برخ�ي ب�ه دنب�ال واردات مرغ 
هستند!

از س��وي ديگر دبير انجمن جوج��ه يكروزه در 
گفت وگو با ايس��نا با بي��ان اينك��ه دليل اصلي 
كمب��ود مرغ در روزه��اي اخي��ر محدوديت در 
تأمين نهاده هاي ذرت و كنجاله سوياست، اظهار 
كرد: البته اين كمبود نهاده براي واحدهاي مرغ 
مادر به منظور جلوگيري از حذف گله هاي مولد 
كمتر و براي پرورش دهندگان مرغ گوشتي اين 
كمبود نهاده محسوس تر است. همچنين با وجود 
محدوديت و كمبود نهاده ها توزيع ذرت و كنجاله 
سويا از طريق سامانه بازارگاه موجب شفاف سازي، 
رصد و پايش در دريافت نهاده به مصرف كننده 
واقعي شده است و اميدواريم با تأمين به موقع و 
كافي ذرت و كنجاله سويا در بازارگاه دستيابي به 

نهاده ها و بهبود توليد فراهم شود. 
   كمبود نهاده انگيزه جوجه ريزي را كاهش 

داده است
محمدرض��ا صديق پ��ور ادام��ه داد: به طور كلي 
كمبود نهاده ها كه به دليل كندي در تخصيص 

به موقع و مشكالت انتقال ارز ايجاد شده، بر همه 
بخش هاي توليد اثر جدي گذاشته  است؛ به طوري 
كه چون نهاده به موقع و به اندازه كافي به دست 
پرورش دهندگان مرغ گوشتي نمي رسد، انگيزه 
جوجه ريزي در واحدهاي پرورش مرغ گوشتي 
كاهش پي��دا كرده اس��ت و عمدت��اً جوجه هاي 
يكروزه در جوجه كشي بدون مشتري مانده يا با 

قيمت پايين فروخته مي شود. 
   به هشدارها توجهي نمي شود

دبير انجمن توليدكنندگان جوجه يكروزه با اشاره به 
اينكه واحدهاي توليد جوجه يكروزه از هشت ماه پيش 
در حاشيه ضرر هس��تند، گفت: واقعيت اين است كه 
گله هاي مولد دچار آسيب جدي شده اند و اگر زودتر 
فكري به حال توليد كنندگان جوجه يكروزه به عنوان 
پايه و حلقه اصلي توليد مرغ نشود، در آينده نزديك 
دچار كمبود جوج��ه و به تبع آن با كمبود گوش��ت 
مرغ مواجه خواهيم ش��د. همچنين در ماه هاي قبل 
وقتي جوجه يكروزه به قيم��ت 500 تومان فروخته 
شد، به دس��تگاه هاي متولي در كارگروه تنظيم بازار 
هشدارهايي داده شد و مكاتباتي نيز صورت گرفت، 
اما متأسفانه توجهي به اين مكاتبات نشد. وي يكي از 
عوامل تأثيرگذار در گراني گوشت مرغ در روزهاي اخير 
را بي توجهي برخي از دستگاه هاي كارگروه تنظيم بازار 

به مشكالت صنعت پرورش مرغ مادر دانست. 
   سازمان حمايت با صنعت جوجه يكروزه 

همراهي نمي كند
دبير انجمن توليدكنن��دگان جوجه يكروزه با طرح 
اين پرسش كه با وجود افزايش قيمت نهاده ها، چرا 
افزايش قيمت جوجه براي سال 13۹۹ تنها 10درصد 
اس��ت؛ در حالي كه مرغ و تخم مرغ در سال جاري 
65 درصد افزايش قيمت داشته است، گفت: مبناي 
محاس��بات اين 10 درصد بدون حضور تش��كل ها، 
دقيقاً چيست، واقعيت اين است كه نمي دانيم چرا 
س��ازمان حمايت با صنعت جوجه يكروزه همراهي 
نداشته و به نظرات تشكل توجه ندارد و از طرفي اين 
سؤال پيش مي آيد كه چگونه قيمت جوجه يكروزه را 

2هزارو۹00 تومان تعيين كرده است؟

بازار مرغ را با تولید تنظیم کنید نه واردات 
مدير كل شركت پشتيباني امور دام استان تهران: مرغ 18هزارو۵00 توماني در فروشگاه هاي زنجيره اي توزيع مي شود 

دبير انجمن جوجه يكروزه: دستگاه هاي كارگروه تنظيم بازار به مشكالت صنعت پرورش مرغ مادر بي توجه هستند
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