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اخبار کوتاه

ادامه گرانیها در آستانه ماه رمضان

اعالم وضعیت بیکاری  ۱۸تا  ۳۵سالهها

تداوم نابسامانی در بازار کاالهای اساسی

بازار کاالهای اساســی پرمصرفی همچون مرغ و روغن
در آســتانه ماه مبارک رمضان همچنان با نوسانات شدیدی
همراه اســت و مردم برای تامین این کاالها عالوه بر گرانی،
با زحمت و مشــکل برای دسترســی مواجه هســتند.بازار
کاالهای اساسی طی یکسال گذشته با برخی بیتدبیریهای
عجیب دولتمردان شــاهد روند صعودی قیمت بوده است و
این گرانی طی ماههای گذشــته با کمبود عرضه نیز همراه
شد؛ مسئوالن طی ماههای گذشته بارها وعده کاهش قیمت
و کفایت عرضه را مطرح کردهاند اما هم اکنون در آســتانه
ماه مبارک رمضان همچنان بازار برخی کاالهای اساســی با
نوسانات شدیدی همراه است و مردم برای تأمین این کاالها
ناچارند در شرایط کرونایی ،ساعتها در صف معطل بمانند.

مغازهها سردرمیاورد .مسئوالن هم دائم مصاحبه میکنند
و میگویند کمبود نداریم.بررســی میدانی خبرنگار مهر از
فروشگاههای زنجیرهای هم نشــان میدهد فروشگاهها در
ساعات مشخصی از روز قفسه روغن را پر میکنند و معموالً
مردم هم برای خرید روغن در همان ساعات در فروشگاهها
صف میکشند و وقتی موجودی قفسه تمام میشود ،قفسه
دوباره شارژ نمیشود و عرضه دوباره روغن به روز بعد موکول
میشود.

ارز ترجیحی باید حذف شود

صفهای مرغ همچنان طوالنی

طی ماههای اخیر برخی سوءمدیریتها و بیتدبیریها،
بارها مردم را به صف مواد غذایی کشانده و اخیرا ً نیز صفهای
طوالنی برای خرید مرغ با نرخ دولتی ،صحنهای اســت که
میبینیم و هنوز هم اقدامات دولتمردان از جمله تشــکیل
قرارگاه ســاماندهی بازار مرغ ،صدور مجوز برای واردات ۵۰
هزار تن مرغ با ارز دولتی و افزایش عرضه نتوانســته طول
این صفها را کوتاه کند.در این زمینه یکی از شهروندان به
خبرنگار مهر گفت :همچنان مرغ در فروشگاهها سی و پنج
هزار تومان عرضه میشــود و نکتــه جالب در این میان آن
است که بال مرغ طعم دار نشده کیلویی چهل هزار تومان به
فروش میرسد و در شهریار پوست مرغ کیلویی هشت هزار
تومان فروخته میشود!قرارگاه ســاماندهی بازار مرغ اخیرا ً
قیمــت مصوب مرغ را از  ۲۰هزار و  ۴۰۰تومان به  ۲۴هزار
و  ۹۰۰تومان افزایش داد تا تولیدکنندگان انگیزه بیشتری
برای تولید و عرضه مرغ به بازار داشته باشند؛ مسئوالن وعده
دادند با افزایش قیمت مرغ مصوب ،قیمت مرغ غیردولتی که
باالی  ۳۰هزار تومان بود نیز با افزایش تولید و عرضه ،کاهش
پیدا کند و به قیمت مصوب نزدیک شــود اما بررســیهای
میدانی خبرنگار مهر نشان میدهد همچنان در عمده مرغ
فروشــیهای سطح شهر تهران و بســیاری دیگر از شهرها
قیمــت مرغ باالتر از  ۳۰هزار تومان اســت و برای دریافت
مــرغ با نرخ مصوب مردم باید ســاعتها در میادین میوه و
تره بار در صف بایستند.به گزارش خبرنگار مهر ،قیمت مرغ
زمانی که دولت حســن روحانی در سال  ۹۲روی کار آمد
حــدود  ۶,۴۰۰تومان در هر کیلوگــرم بود و اکنون قیمت
مــرغ غیردولتی در مغازهها باالی  ۳۵هزار تومان اســت؛ ۶
برابر شدن قیمت این ماده پروتئینی در دوره مدیریت دولت
یازدهم و دوازدهم موجب شده مرغ طی دو سال گذشته از

ســبد مصرف نه فقط دهکهای پایین درآمدی بلکه حتی
دهکهای متوســط نیز حذف شده یا مصرف آن به شدت
کاهش یابد؛ حذف یا کاهش مصرف مرغ در ســبد مصرف
بســیاری از خانوارها طی دو سال گذشته در حالی است که
از ســال  ۹۷با افزایش شــدید قیمت گوشت قرمز و حذف
آن از ســبد مصرف خانوارها ،مرغ جایگزین آن شــده بود.
یــادآوری این نکته نیز خالی از لطف نیســت که از ابتدای
سال  ۱۳۹۹تا هفتم اسفندماه همان سال ۳.۵ ،میلیارد دالر
ارز ترجیحی برای واردات نهادههای دامی(جهت تولید دام و
طیور) اختصاص یافت اما این یارانه ســر سفره مردم نیامده
است و مردم جز گرانی ،نشان دیگری از این اقالم ندارند.

قیمت برنج همچنان باال!

برنج نیز از دیگر کاالهایی اســت که طی یکســال اخیر
افزایش قیمت چشــمگیری را تجربه کرده اســت .در حال
حاضر قیمت هــر کیلوگرم برنج هندی دانه بلند  ۱۱۲۱در
بازار  ۱۹هزار تومان اســت ضمن اینکه برنج هندی با وجود
داشتن قیمت مصوب  ۱۸۵۰۰تومانی ،اما در بازار با نرخهای
متنوع و باالتر از نرخ مصوب عرضه میشود و نرخهای ،۱۹
 ۲۲و حتی  ۲۷هزار تومان برای آن اعالم میشود.برنجهای
ایرانی نیز قیمتهای باالیی دارند؛ قیمت هر کیلوگرم برنج
پر محصولی مانند شیرودی حدود  ۲۲هزار تومان و رمضانی
 ۲۱هزار تومان اســت .قیمت هر کیلوگرم برنج طارم معطر
 ۲۶تا  ۳۹هزار تومان ،برنجهاشــمی ۳۰تا  ۳۵هزار تومان،

برنج طارم محلی  ۳۸,۵۰۰تومان و برنجهاشــمیدودی ۴۲
هزار تومان است.قاســم نوده فراهانــی ،رئیس اتاق اصناف
تهران اخیرا ً در زمینه قیمت برنج گفته اســت :قیمت برنج
هندی  ۱۸هــزار و  ۵۰۰تومان ،برنــج تایلندی  ۱۲هزار و
 ۵۰۰تومان ،شکر  ۸هزار و  ۷۰۰تومان تعیین شده است و
هیچکس حق ندارد گرانتر بفروشد.اما این «حق ندارد»ها
در سطح بازار بازتابی ندارد و فروشندگان به قول یک خانم
یبُرند».
کارمند« ،هر چقدر بتوانند گوش مردم را م 

روغن سرخ کردنی نیست

از دیگر کاالهایی که مــردم طی این مدت در خرید آن
دچار مشکل هســتند ،روغن اســت؛ آن طور که مردم به
خبرنگار مهر گفتنــد در حال حاضر قیمت روغن  ۲لیتری
مخصوص پخت و پز در فروشگاههای زنجیرهای حدود ۲۴
هزار و  ۵۰۰تومان و در مغازههای ســطح شــهر باالی ۳۰
هزار تومان است و روغن سرخ کردنی هم پیدا نمیشد.یک
خانم کارمند هم به خبرنگار مهر گفت :ما سالهاست روغن
جامد حلب  ۵کیلویی اســتفاده میکنیم و بدلیل مزاجمان،
نمیتوانیم روغن مایع مصرف کنیم .االن ماههاســت روغن
حلب  ۵کیلویی در هیچ فروشــگاهی پیدا نمیشود اما در
مغازهها موجود است و  ۱۵۰هزار تومان به باال میفروشند؛
در حالی که قیمت درج شــده بــر روی آن  ۷۰هزار تومان
اســت .این روغنی که باید در فروشــگاههای زنجیرهای با
نرخ مصوب به مردم عرضه شــود اما مشخص نیست چرا از

احتمال ورود پولهای بلوکه شده
به سیستم رانتی
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت :البته در
داخل برخیها با خوشبینی بــه این مواضع غربیها
نگاه میکنند حتی اگر منابع بلوکه شــده ما آزاد شود
نمیتواند تاثیری در بهبود وضعیت داشته باشد چون
آنها موجب تقویت تولید و کاهش تورم نمیشوند بلکه
در این سیســتم پر از رانت تبدیل به رانت شده و در
اختیار گروههای خاص قرار میگیرند.حســین راغفر
در گفتوگو با ایلنا در مورد تاثیر اقتصادی برداشــتن
تحریمها و بازگشــت آمریکا به برجام اظهار داشــت:
البتــه بعید میدانم که آمریــکا تحریمهای اقتصادی
علیــه ایران را بردارد .آنها از ســویی در باغ ســبز را
نشان میدهند و از ســویی ایران را تهدید میکنند؛
این همان سیاست چماق و هویج است که علیه ایران
اعمال میکننــد از همین روی امکان لغو تحریمها را
بعید میدانم.
وی ادامه داد :یکی از دالیل این موضوع آن اســت
که ایران روی توسعه فناوری هستهای پیشرفت داشته
اســت و این تله را ایجاد میکنند تا ایران را به موضع
قبلی برگردانند .آنها تالش میکنند تا اشــتباه ترامپ
در خروج از برجام را جبــران کنند .اگر ما به مواضع
اخیر وزیر امور خارجه آمریکا و فرانســه توجه کنیم
نشــان میدهد که این صحبتها بیشــتر شبیه بازی
است.استاد اقتصاد دانشــگاه الزهرا تصریح کرد :البته
در داخل برخیها با خوشبینی به این مواضع غربیها
نگاه میکنند حتی اگر منابع بلوکه شــده ما آزاد شود
نمیتواند تاثیری در بهبود وضعیت داشته باشد چون

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه تمام
فرآیند تأمین و توزیع روغن از صفر تا صد از جمله اختصاص
ارز ترجیحــی ،تأمین مواد اولیــه ،قیمتگذاری و توزیع در
اختیار دولت است ،افزوده است :ارز ترجیحی باید از واردات
روغن خام حذف شــود تا رانت موجود روی قیمت روغن از
بین برود؛ اگر ارز ترجیحی حذف شــود ،انگیزه سوءاستفاده
و داللــی از بین میرود و با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا،
گران فروشــی از بین خواهد رفت.وی گفته اســت فارغ از
فســادی که ارز ترجیحی در بــازار روغن ایجاد کرده ،نباید
از نقش دالالن در شــبکه توزیع هم غافل بود؛ شبکه توزیع
در ایــران معیوب اســت و باید اصالح شــود.در این میان،
بازار پرتالطم گوشــت قرمز و افزایش سرسامآور قیمت این
محصول باعث شــده که گوشت عم ً
ال از سبد مصرف دهک
پایین و حتی متوسط جامعه حذف شود .براساس گزارشهای
میدانی خبرنگار مهر ،قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی
هم اکنون  ۱۶۲هزار تومان و گوشــت گوســاله (مغز ران)
 ۱۳۱هزار تومان اســت.به نظر میرسد تصمیم غلط دولت
برای تداوم پرداخــت ارز ترجیحی به واردات برخی اقالم و
مدیریــت ضعیف در مدیریت حلقههای تأمین تا توزیع این
اقالم مهمترین دالیل نابسامانی بازار کاالهای اساسی است؛
از عدم تخصیص به موقع ارز ،عدم تأمین به موقع تا قیمت
گذاری دســتوری و عدم نظارت صحیح بر زنجیره تأمین تا
توزیع ،از جمله ضعفهایی است که در شکل گیری شرایط
فعلی بازار نقش مؤثری داشــته است و مردم را برای تأمین
اقالم اساسی مورد نیازشان به دردسر انداخته است .یعنی نه
تنها گرانی شدید این اقالم به مردم تحمیل شده بلکه برای
دسترسی به همین اقالم گران ،باید زحمت زیادی را متقبل
شوند و گاهاً ساعتها در صف بایستند.انتظار میرود با توجه
به درپیش بودن ماه مبارک رمضان ،اقدامات ســتاد تنظیم
بازار برای مدیریت عرضه این اقالم نمود بیشــتری در بازار
داشته باشد و مردم برای مصارف ماه رمضان در تأمین اقالم
با مشکالت کمتری مواجه شوند.

احیای  ۱۵۵۷واحد راکد شهرکهای صنعتی
در سال ۹۹

آنها موجب تقویت تولید و کاهش تورم نمیشوند بلکه
در این سیســتم پر از رانت تبدیل به رانت شده و در
اختیار گروههای خاص قرار میگیرند.این کارشــناس
اقتصادی با بیان اینکه باید جهتگیریهای اقتصاد را
تغییر داد ،اظهار داشت :مادامیکه این اتفاق نیفتد و به
سمت تولید نرویم حتی فروش بیشتر نفت و دسترسی
به درآمدهای آن نیز نمیتواند تاثیری داشــته باشد و
موقتی خواهد بود .مقاومت بانــک مرکزی در مقابل
کاهش نرخ ارز نشــان میدهد کــه گروههایی از این
تورم منتفع میشــوند و مقامات برای حفظ این تورم
تالش میکنند.
وی ادامــه داد :کاهش تورم کــه با کاهش نرخ ارز
میتواند همراه باشد نیازمند عزم جدی است و آن نیز
نیازمند جایگزین کــردن درآمدهای عمومیاز فروش
نفت به اخذ مالیات و اصالح سیســتم بانکی اســت؛
آن موقــع میتوانیم امیدوار باشــیم که این درآمدها
موجب کاهش تورم و رشــد اشــتغال و نهایتا رشــد
اقتصادی شــود .منتها ما هیچ نشــانهای را در جامعه
و مســئوالن نمیبینیم.راغفر در مورد پیشبینی رشد
مثبت اقتصادی برای ســال  1400از سوی نهادهای
بینالمللی گفت :مــن اعتقادی به این نهادها ندارم و
آنها بیشتر جهتگیریهای سیاسی را اعمال میکنند.
اینکه آنها چه میگویند مهم نیست مهم اتفاقی است
که در جامعه روی میدهد .البته ما پتانســیل رشد را
داریم و تغییر رشد اقتصادی کامال مشروط به اقدامات
و اصالحات در جهتگیریهای سیاسی است.

معاون وزیــر صنعت ،معدن و تجــارت ،از احیای
یکهــزار و  ۵۵۷واحد راکد حاضر در شــهرکهای
صنعتی سراســر کشــور در طول ســال  ۹۹خبر داد
که حدود چهار درصد بیش از برنامه تعیینشــده در
این زمینه بود.علی رســولیان در گفتوگو با خبرنگار
اقتصادی ایرنا با اشــاره به آمار حــدود  ۱۸درصدی
واحدهــای غیرفعال حاضر در شــهرکهای صنعتی،
افزود :پارسال احیا و فعالسازی یکهزار و  ۵۰۰واحد
راکد موجود در شــهرکهای صنعتی سراســر کشور
پیشبینی شــده بود ،اما در نهایــت یکهزار و ۵۵۷
واحد احیا شــدند.وی بیانداشــت :حاصل این اتفاق
انجام چهار هزار و  ۶۱۱میلیارد تومان سرمایهگذاری
جدید در این واحدها و ایجاد  ۲۵هزار و  ۹۸۸شــغل
جدید در آنها بود.مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و
شــهرکهای صنعتی ایران خاطرنشانکرد :برای سال
 ۱۴۰۰نیز احیــای یکهزار و  ۶۰۰واحد در مجموعه
شــهرکهای صنعتی و همچنین  ۸۰۰دیگر در خارج
از این مجموعــه را در دســتور کار داریم که دومی،
امسال از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت به این
ســازمان محول شده است.به گفته این مقام مسوول،
آمارها حاکیست مشکل  ۵۶درصد واحدهای یادشده
کمبــود نقدینگی و تامین مالی اســت و عالوه بر آن
نبود بازار ،اختالف شــرکا ،تامین مواد اولیه ،مشکالت
قضایی و زیرساختی ،مالیات و تامین اجتماعی ،سایر
مشکالت عمده را تشکیل میدهد.وی گفت :مشاوران
ایــن ســازمان در قالب کلینیکهای کســبوکار در

شهرکهای صنعتی سراســر کشور مستقر هستند و
مشــکالت واحدهای یاد شده را در ستادهای تسهیل
و رفع موانع تولید اســتانها مطرح میکنند.رسولیان
ادامهداد :بدیهی است که واحدهایی که مشکل تامین
نقدینگی دارند در ادامه به بانکها معرفی میشــوند،
همچنین این سازمان به ارائه ضمانتنامه به واحدهایی
که نیازمند ضمانتنامه بانکی باشــند اقدام میکند.
وی اضافهکرد :برای ســایر واحدهایی که با مشکالت
قضایــی ،مالیاتی ،تامین اجتماعــی و غیره مواجهاند
نیز در ستادهای تســهیل استانی تصمیمگیری شده
و راهــکار مقتضی ارائه میشــود.معاون وزیر صنعت،
معدن و تجارت خاطرنشانکرد :در زمینه تامین مالی
مورد نیاز واحدها ،امســال پنج هــزار میلیارد تومان
نیز در اختیار ســازمان صنایع کوچک و شهرکهای
صنعتی ایران قرار داده شــده تا به واحدهای نیازمند
کمک کند.به گزارش ایرنا ،ســازمان صنایع کوچک و
شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای استانی تابعه
آن اکنون با داشــتن  ۸۲۳شهرک و ناحیه صنعتی و
ســه منطقه ویژه اقتصادی درحــال بهرهبرداری۷۸ ،
شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی ۶ ،شهرک فناوری،
 ۳۸مرکز خدمات فناوری و کســب و کار ،دو مجتمع
فنــاوری اطالعات و خدمات نر م افــزاری ۹۰ ،هزار و
 ۷۴قرارداد منعقــده و بهرهبرداری از  ۴۶هزار و ۸۲۲
واحد صنعتی و ســه هزار و  ۷۸واحد کارگاهی ،زمینه
اشتغال مســتقیم  ۹۴۱هزار و  ۵۵۸نفر را در سراسر
کشور فراهم کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

راهاندازی موسسههای اجارهداری حرفهای با هدف تنظیم بازار اجاره

معــاون مســکن وزیــر راه و شهرســازی از راهاندازی
شرکتهای اجارهداری حرفهای برای نخستین بار در کشور
در ســال  ۱۴۰۰با هدف تنظیم بازار اجــاره در خرداد ماه
امســال خبر داد.محمود محمــودزاده در گفت و گو با ایرنا
درباره تنظیم گری بازار اجاره گفت :در سال سخت اقتصادی
 ۱۳۹۹برای تعدیل بازار اجاره اقدام به تعیین ســقف برای
تمدیــد قراردادهــای اجاره وهمچنین وام ودیعه مســکن
کردیــم که تا حدودی منجر به کنتــرل قیمتها و تعدیل
شرایط بازار شد.معاون مســکن وزیر راه و شهرسازی ادامه
داد :امســال در صدد انجام یک اقدام ســخت افزاری یعنی
تاسیس موسسههای استیجاری هستیم.وی از برنامه دولت
برای عملیاتی کردن اجاره داری حرفه ای خبر داد و گفت:
آیین نامه اجاره داری حرفه ای نگاشــته شــده و اکنون در

کمیســیونهای تخصصی دولت در حال بررســی است و
امیدواریم قبل از پایان اردیبهشت ماه و یا تا نیمه خرداد ماه
بتوانیم مصوبه دولت را برای تاسیس موسسه دریافت کنیم.
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت :برای سال ۱۴۰۰
برای اولین بار شــرکتهای اجــاره داری حرفه ای با هدف
تثبیت و تنظیم بازار اجاره راه اندازی خواهد شد.

اجارهداری حرفهای چیست؟

بــه گزارش ایرنــا بعد از دو ســال تالش جــدی برای
ســاماندهی بازار اجاره باالخره وزارت راه و شهرســازی روز
 ۹دی ماه ســال  ۹۹پیشنویس آییننامه اجرایی «حمایت
از اجارهداری حرفهای» را برای بررســی و تصویب به هیات
دولــت ارائه کرد.وزارت راه با ارائــه این پیش نویس تالش
دارد تا بازار اجاره با تالش برای تشویق سرمایهگذاران برای

ساخت خانههای کوچک و قیمت مناسب ساماندهیشود؛
تالش دولت این است تا با اجرای نظام اجارهداری حرفهای
از جمعیت مستاجر کشور در برابر افزایش سوداگری مسکن،
رشد قیمت اجاره و کمبود عرضه حمایت کند .برای همین
از دو ســال پیش تالش شــد تا پای ســرمایهگذاران برای
ساخت مسکن استجاری به وزارت راه و شهرسازی باز شود.
خروج  ۶۰درصدی تقاضا از بازار مسکن و افزایش جمعیت
مستأجران در پی کاهش قدرت خرید ،تقاضا در بازار اجاره
را افزایش داده اســت و در همین راستا کارشناسان معتقد
هستند که موجودی بازار مسکن بهتر است در خدمت عرضه
آپارتمانهای اجارهای قرار بگیرد.ســاختار بازار اجاره اکنون
سنتی اســت و وزارت راه و شهرسازی در راستای حرفهای
کردن بازار اجاره و حمایت از منافع مستاجران ،پیشنویس

آییننامه اجرایــی «حمایت از اجارهداری حرفهای» را برای
بررســی و تصویب به هیات دولت ارائه کرده اســت.دولت
تالش دارد بــا تصویب این پیش نویس و نزدیک کردن آن
به مرحله اجرا ضمن حرفهای کردن ساختار سنتی اجاره از
طریق افزایش ارکان و بازیگران بازار اجاره و حمایت از عرضه
مسکن اجارهای ،شرایط به نحوی اصالح شود که منافع تمام
ارکان بازار اجاره در نظر گرفته شــود.در این پیش نویس به
دولت اجازه داده شــده به منظور حمایت از تولید و عرضه
مسکن اجارهای توسط بخش غیردولتی نسبت به واگذاری
زمین تحت تملک خود متناسب با مدت بهرهبرداری از واحد
مسکونی به صورت اجارهای اقدام کند ،موضوعی که میتواند
پای ســرمایه گذاران را برای ساخت مسکن استیجاری به
وزارت راه و شهرسازی باز کند.

مدیرعامل بورس کاال مطرح کرد

خرید مسکن با سرمای ههای خرد در بورس کاال ممکن میشود
مدیرعامل بــورس کاال گفت :در ســال  ۱۴۰۰امکان
مشــارکت عموم مردم در بازار مسکن با سرمایههای خرد،
فراهم میشــود.به گزارش «کاالخبر» به نقل از باشــگاه
خبرنگاران جوان ،ســلطانی نژاد مدیر عامل بورس کاال در
پاســخ به این پرســش که ،بورس کاال در سال  ۱۴۰۰چه
برنامههایــی دارد؟ بیان کرد :در ســال  ۱۴۰۰برنامههایی
داریــم ،از جمله اینکــه معامالت گواهی ســپرده کاال بر
داراییهایی مثل برنج و همین طور برای محصوالت دیگر
مثل قیر راه اندازی خواهد شد.
مدیر عامل بــورس کاال در خصوص برنامههای دیگری
که در ســال  ۱۴۰۰در بورس کاال قرار است ،تحقق یابد،
گفت :سلف موازی استاندارد مسکن که مدتها پیش قول
داده شده بود و امکان مشارکت عموم مردم در بازار مسکن
را حتی با ســرمایههای خرد ،فراهم میکنــد ،راه اندازی
خواهیم کرد.او در ادامه بیان کرد :بازار خرده فروشــی نیز
بــرای معامالت بعضی از کاالها ،از جمله فوالد ،در صورتی
که تکلیف قانونی شود ،راه اندازی خواهد شد.سلطانی نژاد

در خصوص راه اندازی تابلوی مناقصه گفت :همچنین تابلو
مناقصه که در حال حاضر به صورت آزمایشــی راه اندازی
شده ،در سال  ۱۴۰۰به طور رسمیراه اندازی خواهد شد و
س کاال ،سیستم معامالتی همیشه به شکل
چرا که در بور 
مزایده اســت ،یعنی عرضه کننده ،قیمت پایه را میگذارد
و خریداران بــا هم به رقابت میپردازنــد تا به آن قیمت
برســند.او افزود :اما در بســیاری از مواقع ممکن است ،به
علت حضور خریدار عمده ،شــرکت ،خواهان تعیین قیمت
باشــد و یا کاال را با قیمت پایینتر خریداری کند و رقابت
بر سر قیمت پایینتر باشــد که به آن مناقصه میگویند.
این یک انقالب در بورس کاال اســت ،زیــرا ما تا به حال،
سیستم معامالت به شکل مزایده داشتیم ،ولی هم اکنون
وارد حوزه مناقصه خواهیم شــد .همچنین در حال حاضر
با وزارت نیرو در حوزه خرید کنتور و ترانسفورماتور شروع
بــه کار کردیم ،این رویه در حوزههای دیگر هم راه اندازی
خواهد شد.
این مقام مســئول در ادامه اظهار کــرد :برنام ه دیگری

که در ســال  ۱۴۰۰تحقق پیدا میکنــد ،معامالت حواله
حمل و نقل ریلی اســت که کمک شایانی به کشف قیمت
عادالنه برای معامالت حواله حمل و نقل میکند.سلطانی
نژاد در خصوص معامله خرید دین کاالیی تصریح کرد :در
ســال  ۱۴۰۰معامله خرید دین کاالیی ،راه اندازی خواهد
شــد ،یعنی اگر فروشنده به صورت نســیه کاالی خود را
بفروشد ،پول آن را دریافت نمیکند و میتواند طلب خود
را از خریداران ،مجدد در بورس کاال نقد کند و این کمک
شــایانی به افزایش نقدینگی فروشــندگان در بورس کاال
میکند.

رشد بیش از  ۱۰۰درصدی
حجم و ارزش معامالت بورس کاال

بر اساس این گزارش ،در هفته منتهی به  ۲۰فروردین
 ۷۴۵هــزار و  ۷۳تن انواع کاال به ارزش بیش از  ۱۰۲هزار
میلیــارد ریال در بورس کاالی ایران مورد دادوســتد قرار
گرفت که حجم و ارزش معامالت نســبت به هفته ماقبل
به ترتیب رشــد  ۱۰۲و  ۱۰۹درصدی را تجربه کرد .گروه
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فوالد با ۳۲۹هزار تن ،وکیــوم باتوم با ۲۱۷هزار تن و قیر
با ۶۸هزار تن معامله بر ســکوی اول تا سوم کاالهای برتر
هفته قرار گرفتند.به گزارش «کاالخبر»؛ طی هفته اخیر و
در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی  ۳۳۴هزار و  ۸۱۹تن
انواع کاال به ارزش  ۵۰هــزار و  ۳۱۹میلیارد ریال معامله
شد.
در این تاالر  ۳۲۹هزار و  ۲۳۹تن فوالد ۴ ،هزار و ۶۸۰
تن مس ۶۸۵ ،تن آلومینیوم ۱۲۰ ،تن کنسانتره مولیبدن
و  ۱۰۰تن ســرب شد.همچنین در هفته معامالتی مذکور
در دو بخش داخلــی و صادراتی تاالر فرآوردههای نفتی و
پتروشــیمی ۴۰۸ ،هزار و  ۷۷۹تن انواع کاال به ارزش ۴۶
هزار و  ۴۱۷میلیارد ریال به فروش رسید.در این تاالر ۲۱۷
هــزار تن وکیوم باتوم ۶۸ ،هزار و  ۱۰۳تن قیر ۵۷ ،هزار و
 ۵۴۶تن مواد پلیمری ۲۶ ،هزار و  ۴۲۰تن مواد شیمیایی،
 ۳۳هــزار و  ۲۰۰تن لــوب کات ۳ ،هزار و  ۲۹۳تن روغن
پایه ۵۰ ،تن آرگون ۲۵۰ ،تن عایق رطوبتی و یک هزار و
 ۲۷۵تن گوگرد معامله شد.

تعداد بیکاران  ۱۸تا  ۳۵ســاله در ایران به  ۱.۷میلیون نفر رســیده که البته
کاهش داشته است.گزارشی که مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال و بیکاری در
زمســتان سال گذشته منتشر کرد از این حکایت داشت که حدود  ۲۵.۶میلیون
نفر به عنوان جمعیت فعال (بیکار و شاغل) هستند که از این تعداد  ۲۳.۱میلیون
نفر از جمعیت  ١٥ساله و بیشتر شاغل و  ۲.۴میلیون نفر بیکارند و نرخ بیکاری
در این دوره به  ۹.۷درصد کاهش یافته اســت.اما بررســی وضعیت اشتغال بین
جمعیت  ۱۸تا  ۳۵ســاله نشــان میدهد که حدود  ۱.۷میلیون نفر از جمعیت
بیکار به آنها اختصاص دارد که این تعداد در زمستان  ۱۳۹۸حدود  ۱.۹میلیون
نفر گزارش شــده بود ،بر این اســاس که  ۲۵۷هزار نفری بیکاران در سن  ۱۸تا
 ۳۵سالگی کم شده است.در این بین تعداد مردانی که در سن  ۱۸تا  ۳۵سالگی
بیکار هستند به حدود  ۱.۱میلیون نفر میرسد که در مقایسه با دوره مشابه سال
قبل که  ۱.۳میلیون نفر بوده بیش از  ۱۴۸هزار نفر کاهش پیدا کرده است.زنان
بیکار بین  ۱۵تا  ۳۵سال در زمستان  ۱۳۹۸بیش از  ۶۶۶هزار نفر گزارش شده
بود که برای زمســتان سال گذشته با کاهش  ۱۰۸هزار نفری به  ۵۵۷هزار نفر
رسیده است.

پرداخت ۱۱هزار میلیارد تومان از دیون دولتی
توسط ایمیدرو

رئیس هیات عامل ســازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران
(ایمیدرو) از پرداخت  ۱۱هزار میلیارد تومان از دیون دولتی در ســال  ۹۹خبر
داد .به گزارش ایمیدرو« ،وجیهاله جعفری» اظهار داشــت :این دیون شامل سود
سهام دولت ،مالیات و حقوق دولتی است .وی گفت :این سازمان با وجود کلیات
مطالباتی که از دولت بابت واگذاری سهام شرکتهای ذیل اصل  ۴۴قانون اساسی
داشته ،اقدام به پرداخت بدهی مربوط به سال  ۹۸و همچنین علیالحساب یک
دوازدهم سال  ۹۹کرد.معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت ادامهداد :عالوه بر این،
ایمیدرو مالیات عملکرد و ارزش افزوده که تعیینتکلیف و قطعی شــدهاند را به
همراه مالیات علیالحساب سال  ۹۹نیز پرداخت کرده است.جعفری بیانداشت:
مبلغ دیون دولتی پرداخت شــده در ســال  ۹۹نسبت به سال پیش از آن ،رشد
 ۱۱۶درصدی داشــت.به گزارش ایرنا ،تهاتر طلبها با بدهیهای ســازمانهای
گسترش و نوســازی صنایع ایران (ایدرو) و توســعه و نوسازی معادن و صنایع
معدنی ایران (ایمیدرو) تا ســقف  ۱۰هزار میلیارد ریال در الیحه بودجه ۱۴۰۰
کل کشور مجاز شمرده شد.

برخورد با شرکت هواپیمایی قشمایر
براساس قانون

ویدئویی در شبکه مجازی منتشر شد که طی آن مسافران مسیر آبادان مشهد
بصورت ســرپایی در هواپیما حضور دارند و به دلیل فروش بلیط اضافی توسط
شرکت هوایی قشم ایر،مسافران برای نشستن صندلی ندارند.سخنگوی سازمان
هواپیمایی کشوری در واکنش به این ویدیو اظهار داشت :هر چند که پروتکلها
در این پرواز رعایت نشده و قانونا باید با قشم ایر برخورد شود اما باید این موضوع
را هم در نظر گرفت ،مبدأ این پرواز استان خوزستان بوده که تمام مسافران برای
جابهجایی از این اســتان باید تست  PCRمنفی ارائه داده باشند .بنابراین طبق
ارائه تســت  PCRمنفی ،احتماال هیچیک از این مسافران نباید مبتال به کرونا
بوده باشــند اما به هر حال شرکت قشم ایر قانون را در این پرواز رعایت نکرده و
با آن برخورد میکنیم.حســن ذیبخش در گفتوگو با ایلنا درباره پرواز آبادان به
مشهد شرکت هواپیمایی قشم ایر اظهار داشت :شرکت هواپیمایی قشم ایر برای
پرواز آبادان به مشــهد هواپیمای ایربــاس  320را در نظر گرفته بود اما به علت
نقص فنی این هواپیما ،پرواز با آن تایید نشد .بنابراین این شرکت هواپیمایی از
هواپیمای آر جی استفاده کرد که ظرفیت این هواپیما از ایرباس  320کمتر است.

واردات  15/8میلیون دستگاه تلفنهمراه به کشور

انجمن واردکنندگان موبایل اعالمکرد :پارسال  ۱۵میلیون و  ۸۰۰هزار دستگاه
تلفن همراه وارد کشــور شد.به گزارش ایرنا ،انجمن یاد شده در پیامیدر توئیتر،
نوشــت :در ســال کرونازده  ۹۹با وجود همه مشکالت پیش روی واردکنندگان
گوشــی تلفن همراه ،چیــزی حدود  ۱۵میلیون و  ۸۰۰هــزار تلفن همراه وارد
کشور شد که  ۱۵میلیون از این تعداد مصرف شده است.بنا بر اعالم این انجمن،
همچنان گوشیهای غیر هوشمند طرفداران خود را دارند ،زیرا در سال گذشته
۲.۵میلیون دستگاه گوشی غیرهوشمند در بازار ایران به فروش رفته است.انجمن
واردکنندگان موبایل پیش از این اعالم کرده بود که با تخصیص به موقع ارز برای
واردات گوشــی تلفن همراه و ترخیص به موقــع کاال از مبادی ورودی ،میتوان
آرامش بازار موبایل و قیمتهای شفاف را ادامهدار کند.
بازار

استارت کاهش قیمتها در بازار ارز و سکه

روزگذشــته هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران با
کاهش  ۱۵۰هزار تومانی نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته (پنجشنبه)
به رقم  ۱۰میلیون و  ۴۴۰هزار تومان رســید.به گزارش ایرنا ،ســکه تمام بهار
آزادی طرح قدیم نیز  ۱۰میلیون و  ۳۰۰هزار تومان معامله شد.همچنین دیروز
نیمسکه بهار آزادی  ۶میلیون و ۲۲۰هزار تومان ،ربع سکه چهار میلیون تومان
و سکه یک گرمیهم  ۲میلیون و  ۲۰۰هزار تومان قیمت خورد.
عــاوه بر این ،در بازار طــا نیز نرخ هر گرم طالی  ۱۸عیار به یک میلیون
و  ۳۹هزار تومان رســید.هر مثقال طال نیز به قیمت چهار میلیون و  ۵۰۵هزار
تومان معامله شــد.اونس جهانی طال نیز روز شنبه یکهزار و  ۷۴۴دالر و ۳۲
سنت فروخته شد.
بنابر این گــزارش ،نرخ دالر در صرافیهای بانکی روز شــنبه با  ۳۶تومان
کاهش در مقایسه با آخرین روز کاری هفته گذشته (پنجشنبه ۱۹ ،فروردین)
بــه رقم  ۲۴هزار و  ۲۵۲تومان رســید.همچنین قیمت فــروش یورو امروز با
افزایش  ۳۴تومانی نســبت به قیمتهای پایانی پنجشنبه گذشته  ۲۸هزار و
 ۵۸۳تومان شد.قیمت خرید هر دالر دیروز  ۲۳هزار و  ۷۷۲تومان و نرخ خرید
هر یورو نیــز  ۲۸هزار و  ۱۷تومان بود.عالوه بر این ،نــرخ خرید دالر در بازار
متشــکل ارزی  ۲۳هزار و  ۹۹۴تومان و نرخ فروش آن  ۲۴هزار و  ۲۳۴تومان
اعالم شــد.همچنین نرخ یورو در این بازار  ۲۸هزار و  ۲۲۸تومان و نرخ فروش
آن نیز  ۲۸هزار و  ۵۱۰تومان اعالم شد.براساس این گزارش ،در سامانه سنا در
روز معامالتی گذشــته (پنجشنبه) ،هر یورو به قیمت  ۲۸هزار و  ۴۷۵تومان و
هر دالر  ۲۴هزار و  ۳۱۳تومان به فروش رسید.همچنین روز کاری گذشته در
سامانه نیما ،حواله یورو به قیمت  ۲۷هزار و  ۵۶۷تومان فروخته و حواله دالر
به قیمت  ۲۳هزار و  ۱۹تومان معامله شد.
بورس

قرمزپوشی شاخص بورس
در نخستین روز معامالتی هفته

شــاخص کل در بازار بورس روزگذشته ۹هزار و  ۱۵۱واحد افت داشت که
در نهایت این شــاخص به رقم یک میلیون و  ۲۴۰هزار واحد رسید.به گزارش
ایرنا ،برپایه معامالت روز شــنبه بیش از یک میلیارد و  ۴۷۶میلیون سهم ،حق
تقدم و اوراق بهادار به ارزش  ۱۶هزار و  ۲۱۴میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شــاخص کل (هموزن) با  ۹۳۶واحد کاهش به  ۴۳۶هزار و ۱۷۷
واحد و شــاخص قیمت (هموزن) با  ۶۱۰واحد افت به  ۲۸۴هزار و  ۱۲۵واحد
رسیدند.شاخص بازار اول هفتهزار و  ۱۹۱واحد و شاخص بازار دوم  ۱۶هزار و
 ۷۹۹واحد کاهش داشتند.عالوه بر این در بین همه نمادها ،نماد تامین سرمایه
امین (امیــن) با  ۵۷واحد ،لبنیات پاک (غپاک) با  ۴۹واحد ،بانک پاســارگاد
(وپاســار) با  ۱۶واحد ،ایران مرینوس (نمرینو) با  ۱۳واحد ،داروســازی امین
(دامین) با  ۱۱واحد ،تولید نیروی برق آبادان (آبادا) با هشت واحد تاثیر مثبت
بر شاخص بورس داشتند.
در مقابــل نماد فوالد مبارکه اصفهان (فوالد) با یک هزار و  ۳۰۷واحد ،ملی
صنایع مس ایران (فملی) با  ۸۵۰واحد ،شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی
(شستا) با  ۷۸۱واحد ،صنایع پتروشــیمیخلیج فارس (فارس) با  ۵۱۳واحد،
معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) با  ۵۱۳واحد ،پاالیش نفت اصفهان (شپنا) با
 ۴۷۵واحــد و معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) با  ۳۷۵واحد تاثیر منفی را بر
شاخص بورس داشتند.در اینروز شاخص فرابورس نیز حدود  ۷۲واحد کاهش
داشــت و بر روی کانال  ۱۷هزار و  ۸۵۲واحد ثابت ماند.همچنین در این بازار
 ۷۶۳میلیون و  ۲۱۳هزار برگه ســهم به ارزش  ۳۸هزار و  ۱۰۸میلیارد ریال
داد و ستد شد.

