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اخبار کوتاه

تاثیر نتایج مذاکرات وین بر بازارها

ت دالر و سکه
سرعت گرفتن روند نزولی قیم 

به نظر میرسد با شکسته شدن حمایت  ۲۳هزار تومانی
قیمــت دالر و ورود آن به کانال  ۲۲هــزار تومان راه برای
ســقوط بیشتر قیمتها در هر دو بازار طال و ارز هموار شده
و با نهایی شــدن توافق برجام این کاهش قیمتها ادامهدار
خواهــد بود.پس از خروج آمریکا از برجام در دولت ترامپ و
اعمال سیاست «فشــار حداکثری» علیه ایران ،نرخ دالر و
سایر ارزها به شدت از این رویداد متأثر شد و روند افزایشی
بــه خود گرفت .از آنجایی که نــرخ دالر یکی از اصلیترین
عاملهای تعیین کننده در بازار ســکه و طال است قیمتها
در این بازار نیز روند صعودی پیدا کرد.پیروزی جوبایدن در
انتخابات آمریکا و تأکید او بر بازگشت به برجام ،خوشبینیها
به رفع تحریم را افزایــش داد .در نتیجه این تغییر کاهش
قیمت دالر روز به روز بیشــتر شد ،دالری که مرز  ۳۰هزار
تومان را هم رد کرده بود ســیر نزولــی به خود گرفت و تا
کانــال  ۲۰هزار تومانی هم عقب نشــینی کرد .با این حال
خیلی زود مشخص شد که بازگشت به برجام آسان نیست
و ممکن است زمانبر شود .به همین خاطر نرخ دالر دوباره
افزایش یافت.به گزارش ایرنا،در بهمنماه ،فعاالن بازار بیشتر
نظارهگر اختالفات طرفین بودند ،اما در اســفند نشانههای
مثبت کمکم نمایان شد .شروع نخستین روز آخرین ماه سال
 ۱۳۹۹با سه سیگنال مهم برجامیهمراه بود که میتوانست
قیمتها را در هر دو بازار دالر و طال وارد کانال نزولی کند.ند
پرایس ،سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از آمادگی کشورش
برای حضور در نشســت گروه  ۵+۱و ایران به منظور بحث
درباره مسیر دیپلماسی برنامه هستهای سخن گفت .در گام
بعدی«ریچارد میلز» ،سرپرست نمایندگی آمریکا در سازمان
ملل در نامهای به شورای امنیت سازمان ملل متحد به طور
رسمیادعای گذشــته کشورش مبنی بر اعمال تحریمهای

این شــورا علیه ایران را پس گرفت .در گام ســوم ،میلز در
ی دیگری اطالع داد که محدودیت اعمال شــده علیه
نامها 
دیپلماتهای جمهوری اســامیایران برای تردد در ســه
مایلی ،برداشته شده و به روال گذشته بازگشته است.هرچند
ایران حضور مســتقیم آمریکا در مذاکــرات را نپذیرفت اما
از دادن ســیگنالهای مثبت به طرف مقابل نیز خودداری
نمیکرد .ایران بارها اعالم کرده بود که به محض بازگشــت
آمریکا ،تعهدات خود را به طور کامل اجرا خواهد کرد.اکنون،
در وین مذاکرات چند هفته اســت که در حال انجام است و
طرفهای حاظــر در برجام در حال تالش برای احیای این

توافق تاریخی هســتند .شواهد نشــان میدهد که اعضای
برجام تالش مضاعفی برای احیــای آن درپیش گرفتهاند.
به همین دلیل فعاالن و کارشناســان نسبت به آینده بازار
دالر و طال خوشبین هستند.محمدکشتی آرای ،نایب رئیس
اتحادیه طال و جواهر تهــران پیشتر در گفتگو با خبرنگار
ایرنا گفت :قیمت طال و ســکه به شدت به آینده قیمت ارز
گره خورده است .در روزهای اخیر مذاکرات مثبت با کاهش
قیمت ارز همراه شــد و همین امر کاهش قابل توجه قیمت
طال را نیز به همراه داشــت .ســیر نزولی به صورتی بود که
مردم از ترس اینکه قیمت دالر و طال بیشتر پایین بیاید برای

صادرات کاالهای ایرانی به  ۱۴۳کشور جهان در سال ۹۹
ســخنگوی گمرک گفــت :باوجود شــدت گرفتن
تحریمهای ظالمانه و محدودیتهای ایجاد شده ناشی
از شــیوع ویروس کرونا در ســال  ،۹۹ایران به بیش از
 ۱۴۳کشــور جهان صادرات و از  ۱۲۳کشــور واردات
داشته است.
به گزارش گمرک جمهوری اســامیایران« ،سید
روحاهلل لطیفی» اظهار داشت :ایران در سال  ۹۹به ۱۴۳
کشــور جهان انواع کاالها را صــادر کرده که ارزش آن
افزون بر  ۳۴میلیارد و  ۹۹۸میلیون دالر بوده اســت.
وی افزود :همچنین در این مدت از  ۱۲۳کشور جهان
به ارزش  ۳۸میلیارد و  ۸۹۲میلیون دالر واردات انجام
داده اســت.لطیفی خاطرنشانکرد :سه مقصد کاالهای
تجاری ایران ،نخســت چین با بیش از  ۹میلیارد و ۷۷
میلیــون و  ۱۲۳هــزار و  ۲۳۴دالر ،دوم عراق با هفت
میلیارد و  ۴۴۸میلیون و  ۴۳۱هزار و  ۶۷۳دالر و سوم
امــارات متحده عربی با چهار میلیارد و  ۶۶۱میلیون و
 ۶۲۱هزار و  ۶۸۲دالر بودند.وی ادامهداد :پس از این سه
کشــور ،ترکیه با  ۲میلیارد و  ۵۳۶میلیون و  ۶۱۶هزار
و  ۶۸۸دالر و افغانســتان با  ۲میلیارد و  ۳۰۸میلیون
و  ۴۰۱هــزار و  ۲۵۹دالر ،اصلیترین مقاصد کاالهای
ایرانی در سال  ۹۹بودند و همچنین کمترین صادرات
ایران در اطلس جهانی تجارت به کشور لوکزامبورگ با

 ۴۴۸دالر بوده است.سخنگوی گمرک درباره کشورهای
طرف معامله بــرای تامین کاالها و واردات به ایران نیز
گفت :در سال  ۹۹مبدا اصلی واردات کشور شامل کشور
چین با  ۹میلیــارد و  ۸۴۳میلیون و پنج هزار و ۹۵۱
دالر و پــس از آن ،امارات متحــده عربی با  ۹میلیارد
و  ۷۵۷میلیــون و  ۷۸۷هــزار و  ۵۹۱دالر و ترکیه با
چهار میلیارد و  ۴۰۰میلیون و ۹۱هزار و  ۸۲دالر بودند.
وی بیانداشــت :نزدیک به  ۵۰درصد صادرات کشور
در ســال  ۹۹را محصوالت پتروشیمیو پایه نفتی۲۰ ،
درصد آن محصوالت معدنی و صنایع معدنی ۱۸ ،درصد
آن محصوالت کشــاورزی و صنایع غذایی و حدود ۱۰
درصدی صــادرات کاالهای صنعتی و میعانات گازی و
صنایع دستی (با هم سهمیبیش از یک درصد) تشکیل
دادند.به گزارش ایرنا ،بر اساس آخرین آمار اعالم شده
گمرک در فروردینماه امسال  ۱۰میلیون و  ۳۴۳هزار
تن کاال به ارزش پنج میلیارد و  ۷۶۲میلیون دالر بین
ایران و شــرکای تجاری مبادله شــد که در مقایسه با
مدت مشــابه سال گذشته از لحاظ وزن  ۳۲درصد و از
نظر ارزش  ۶۲.۵درصد افزایش داشــت .مقایسه حجم
صادرات و واردات کشــور در فروردینماه ســالجاری
حاکی از تراز مثبت  ۱۷۴میلیون دالری نسبت به مدت
مشابه سال گذشته است.

فروش هجوم آورده و به همین خاطر عرضه بســیار افزایش
پیدا کرد .البته تقاضایی هم وجود نداشت .خریداران منتظر
قیمتهای پایین تر هســتند.اگرچه تــا ظهر دیروز ،قیمت
دالر همچنان باالی  23هزار تومان بود اما بعد از ظهر دالر
آمریکا با از دست دادن مقاومت  ۲۳هزار تومانی وارد کانال
 ۲۲هزارتومانی شــد.در بعد از ظهر امروز ،هر دالر آمریکا به
قیمت  ۲۲هزار و  ۴۵۵تومــان خریداری و با نرخ  ۲۲هزار
و  ۹۰۸تومان به فروش رســید.بر همین اساس قیمت سکه
نیز با کاهش قابل توجهی نســبت به هفته گذشته مواجه
شد .بر اســاس گزارشهای موجود از اتحادیه طال و جواهر
تهران قیمت هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید
امروز بعد از ظهر ،به  ۹میلیون و  ۷۹۰هزار تومان رســید.
این درحالی اســت که بعد از تعطیالت نوروز ،یعنی در روز
 ۱۵فروردین ،هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به
رقم  ۱۰میلیون و  ۶۸۰هزار تومان ودر روز چهارشنبه۱۸ ،
فروردینماه با رقم  ۱۰میلیون و  ۷۷۰هزار تومان معامله شده
بود .یعنی در فاصله کمتر از یک ماه سکه حدود یک میلیون
افت قیمت داشته است.آنچه انتظار میرود این است که بعد
از احیای کامل برجام و رفع همه تحریمهای برجامیشرایط
اقتصاد کشور عادی شود ،موانع تجارت بینالملل رفع و ورود
و خــروج آزادانه ارز و همچنین ،رونق صادرات و واردات را
در پی داشته باشد.بعالوه ،تورم کنترل و انتظارات تورمیدر
یک جــو روانی آرام از جامعه دور خواهد شــد و در نتیجه
دالرهایی که در کنج خانهها گیر افتاده روانه بازار میشود.
طبق قوانین اقتصادی ،بــا افزایش عرضه ،تقاضای کاذب با
هدف حفظ قدرت خرید از میان خواهد رفت .همه اینها به
معنای کاهش و یا سقوط سریع نرخ دالر و افت بیشتر قیمت
سکه در آینده نزدیک خواهد بود.

خروج  ۱۵۰هزار میلیارد تومانی حقوقیها از بورس
عضو شــورای عالــی بــورس اظهار داشــت :هم
حقیقیهای بــزرگ و هم حقوقیها بیش از  ۱۵۰هزار
میلیارد تومــان را در مدت زمان کوتاهی از بازار خارج
کردند .محسن علیزاده در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی
ایلنا در مورد خروج ارقام نجومیاز بازار سرمایه توسط
حقوقیهای بزرگ اظهار داشــت :در مدت زمان بسیار
کوتاهــی بیش از  150هــزار میلیارد تومــان از بازار
سرمایه خارج شده اســت.وی با بیان اینکه خروج این
نقدینگی تخلف نبوده اما بیاخالقی محسوب میشود،
ادامه داد :خروج این میزان نقدینگی از بازار غیرقانونی
نبــوده اما باید تعهد اخالقی را رعایت میکردند ،وقتی
به شخصیت حقوقی لقب حرفهای را در بازار میدهیم
باید اخالق حرفهای را هم بروز دهند .متاسفانه عدهای
سودی را که از این بازار کسب کردند در محل نامناسب
دیگری سرمایهگذاری کردهاند اما قرار بر این بوده این
سرمایه برای توسعه بازار خرج شود و مجددا به بورس
و بازار سرمایه برگردد.عضو ناظر شورای عالی بورس با
بیان اینکه فراموش نکنیم که هدف از توسعه بازار رونق
بازار بود ،افزود :به طور قطع سود حاصل از رونق تولید
عاید همه مردم میشد و به بازار سرمایه هم برمیگشت
امــا این اتفاق نیفتاد.علیزاده ادامــه داد :به یکی از این
حقوقیهای خیلی بزرگ که ســرمایه خــود را از بازار

خــارج کرده ،گفتم باید این عدد را به بازار برگردانید و
بازار را در این شــرایط حمایت کنید ،آنها مدعی شدند
که با این ســودی که از بازار به دســت آمده ،معوقات
حقوق چند سال گذشته را پرداخت کردیم.وی تاکید
کرد :قرار نبوده این پولها صرف کمکاری مدیران این
شرکتها شود .شرکتهای حقوقی تعهد اخالقی دارند
که این سود را صرف توسعه بازار یا توسعه تولید کنند
اما متعهد به آن نبودند.عضو ناظر شورای عالی بورس با
بیان اینکه خروج این ارقام نجومیاز بازار سرمایه کامال
درســت اســت و صحت دارد ،گفت :هم حقیقیهای
بزرگ و هم حقوقیها بیش از  150هزار میلیارد تومان
را در مدت زمان کوتاهی از بازار خارج کردند .علیزاده
با تاکید بر اینکه  150هزار میلیارد تومان خارج شــده
از بازار ســرمایه کامال قابل ردیابی است ،اظهار داشت:
حقوقیهای بی اخالق در اوج قیمتها سهام فروختهاند
و این نقدینگی را وارد بازارهای موازی از جمله ارزهای
دیجیتال و رمزارزها کردهاند.عضو ناظر شــورای عالی
بورس گفت :در حال حاضر طبق قانون صندوق توسعه
ملی باید  15هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار
سرمایه واریز کند که هر چند این رقم تا کنون پرداخت
نشــده اما اگر هم پرداخت شــود با توجه به مشکالت
متعدد بازار ،نمیتواند گرهگشا کند.

معاون وزیر صنعت مطرح کرد

افزایش تولید فوالد کشور به  ۵۵میلیون تن در افق ۱۴۰۴
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رئیس هیات عامل
سازمان توســعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران
(ایمیدرو) گفت :با توجه به تامین عمده سرمایهگذاریهای
مورد نیاز ،دســتیابی به اهداف چشــم انداز  ۱۴۰۴و تولید
ســاالنه  ۵۵میلیون تــن فوالد امکانپذیر اســت.وجیهاهلل
جعفــری در گفتوگو با ایرنا دربــاره آخرین وضعیت طرح
جامع فوالدی کشــور افزود :طبــق جدیدترین پایش طرح
جامــع فوالد ،ظرفیتهای ایجاد شــده تا پایان ســال ۹۹
شامل  ۳۹.۴میلیون تن ظرفیت تولید شمش فوالد۳۷.۱۸ ،
میلیون تن آهن اســفنجی ۶۶.۷۵ ،میلیــون تن گندله و
 ۶۴.۱۱میلیون تن کنسانتره است.
وی گفــت :تولید محصوالت این زنجیره تا پایان ســال
 ۹۹مشــتمل بر تولید  ۳۰.۷میلیون تن فوالد خام۳۱.۱۴ ،
میلیون تن آهن اسفنجی ۴۶.۰۶ ،میلیون تن گندله۵۰.۰۶ ،
میلیون تن کنسانتره و  ۱۰۴.۱میلیون تن سنگ آهن بود.
جعفری خاطرنشــانکرد :برای ایجاد توازن و تحقق برنامه
تولیــد  ۵۵میلیون تن فوالد ،حدود چهــار میلیارد و ۴۳۹
میلیون یورو نیاز اســت که تاکنون حجــم قابل توجهی از
این میزان سرمایهگذاری ،تأمین اعتبار شده است؛ بنابراین
دستیابی به اهداف چشم انداز  ۱۴۰۴امکانپذیر است.وی در
پاسخ به اینکه یکی از اساسیترین مشکالت در بخش معدن
و صنایع معدنی ،نیاز به سرمایهگذاری بهویژه برای نوسازی
ماشــینآالت و تکمیل پروژهها است و در سال  ۱۴۰۰این
سرمایهگذاریها از کدام محل قرار است تامین شود ،افزود:
موجودی کاالی اساسی در گمرک و بنادر به  ۵.۲میلیون
تن رســیده و این در حالی اســت که بیش از  ۷۰درصد از
کاالهــای دپو شــده در بندر امام خمینــی (ره) قرار دارد؛
موضوعی که اخیرا در گزارشی به رئیسجمهور مورد توجه
قرار گرفت.
گزارش دریافتی ایسنا از گمرک ایران در رابطه با آخرین
آمار موجودی و دپوی کاال در گمرک و بنادر نشان میدهد
که تا هشــتم اردیبهشت ســال جاری ،موجودی کاالهای
غیرکانتینری به بیش از  ۷.۴میلیون تن رسیده است که از
این رقم بالغ بر  ۴.۳میلیون تن را کاالهای اساسی تشکیل
میدهد.
در کنــار موجودی کاالهای غیرکانتینری  ۸۷.۱هزار تن
کاالهای کانتینری قرار دارد که  ۹۰درصد آن را کانتینرهای
پر وارداتی تشــکیل میدهد .اما در کنــار  ۴.۳میلیون تن
کاالی اساسی دپو شده در گمرک و بنادر حدود یک میلیون
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت گفت:
شکر سهمیه بندی نشــده و هر فروشگاهی هر چقدر نیاز
داشته باشد شکر تحویل میگیرد ،اگر کمبودی وجود دارد
شاید به دلیل تخلف عرضه کننده باشد.
صدیف بیــکزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر در مورد
کمبود شــکر با نرخ مصوب دولتی ،اظهار داشــت :بحث
ســهمیه بندی شکر مطرح نیســت و هر فروشگاهی نیاز
به شــکر داشته باشد دریافت میکند؛ کمبود شکر تنظیم
بازاری مطرح نیســت.وی در پاســخ به این سوال که اگر
کمبودی وجود ندارد ،چرا برخی از فروشــگاهها از عرضه
شــکر خودداری میکنــد ،تصریح کرد :شــاید برخی از
فروشگاهها تخلف کنند و شکر عرضه نکنند ولی در مجموع

در بخــش معادن کوچک مقیاس ،با اســتفاده از خدمات و
تسهیالت صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی،
امکان نوســازی ماشینآالت معدنی فراهم شده و در برنامه
سال  ۱۴۰۰این موضوع لحاظ شده است.معاون وزیر صنعت،
معدن و تجارت ادامهداد :در حوزه معادن بزرگ مقیاس نیز
که بهطور عمده شرکتهای پیمانکار در آن فعالیت میکنند،
نوسازی ماشین آالت و تکمیل پروژهها در دستور کار بوده
و تامین مالی برای ســرمایهگذاری از محل تفاهمنامه با ۱۲
بانک کشــور مورد توجه اســت کــه ارزش آن به  ۱۲هزار
میلیارد تومان میرسد.وی درخصوص تفاهم نامه همکاری
 ۲۵ساله ایران و چین و دستاوردهای مثبتی که برای بخش
معدن و صنایع معدنی میتواند به دنبال داشته باشد ،گفت:
توسعه صنایع فوالدی با حضور سرمایه گذاران چین موجب
میشود تا امکان صادرات بیشتری فراهم شود و فرصتهای
ســرمایهگذاری در این حوزه با اطمینان از بازار مناســب و
مستمر نمود بهتری پیدا کند.
جعفری خاطرنشــانکرد :با توجه به اینکه بخش معدن
پتانسیلهای همکاری بســیاری برای سرمایهگذاران دارد،
تفاهم نامه  ۲۵ســاله ایران و چین بســتر مناســبی برای
حضور سرمایه گذاران را فراهم خواهد کرد و در حال حاضر
با توافقهای انجام شــده در این همکاری ،به نظر میرسد
دســتاوردهای مهمیدر حوزه انتقال فناوری انجام شود.این
مقام مســوول درباره چگونگی تحقق شعار سال در بخش
معدن ،افزود :بهمنظور تحقق شــعار ســال ،مشــکالت و

گلوگاههای بخش از ابتــدای زنجیره ارزش معدن و صنایع
معدنی بررســی شده و به دنبال عملیاتی کردن راهکارهای
مربوطه هستیم.وی گفت :بخش معدن و صنایع معدنی در
ســال گذشته ،در تحقق شــعار رونق و جهش تولید موفق
بود ،بهطوری که همه محصوالت فلزات اساســی از رشــد
مطلوبی برخوردار بود و امیدواریم امســال نیز اهداف تولید
محقق شود.جعفری خاطرنشانکرد :از جمله اقدامهای انجام
شده در حوزه پشتیبانیها و مانعزداییها ،شناسایی موانع و
چالشهای حوزه اکتشــاف است که برای رفع آنها جلسات
متعددی با ذینفعان دولتی و خصوصی برگزار شــده و در
حال عملیاتی کردن راهکارهای شناسایی شده هستیم.

افزایش  ۲برابری سرمایه
صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی

وی اضافهکــرد :موضوع دیگر افزایش ســرمایه صندوق
بیمه ســرمایهگذاری فعالیتهای معدنــی از  ۵۰۰میلیارد
تومان فعلی به یکهزار میلیارد تومان است تا این صندوق
به عنوان یک نهاد توانمندســاز و پشتیبانی کننده ،بتواند
گامهای بیشــتری برای توســعه بخش خصوصی بردارد.به
گفته این مقام مسوول ،برنامه دیگر این حوزه فراهم کردن
زیربناهای تولید در بخش معدن و صنایع معدنی است که از
طریق طرح ایجاد زیربناهای الزم در معادن بزرگ و مناطق
معدنی در ایمیدرو پیگیری میشود و بودجه پیشبینی شده
برای ســال جاری به حدود  ۲برابر افزایش یافته است.وی
گفت :اکنون تعداد قابل توجهی معادن فعال در کشور وجود

دپوی  ۷۰درصدی در بندر امام (ره)

موجودی  5/2میلیون تنی کاالی اساسی
تن کاالی اساسی نیز در  ۲۸شناوری است که به تازگی به
بندر رســیده اند؛ به طوری که  ۱۲شناور با بیش از ۳۳۳.۶
هزار تن کاالی اساســی کنار اســکله در حال تخلیه و ۱۶
شــناور با  ۵۸۱.۲هزار تن کاالی اساسی در لنگرگاه منتظر
هستند.
براین اساس مجموع کاالهای اساسی شامل موجودی و
آنچه در شــناورها موجود است به بیش از  ۵.۲میلیون تن
میرسد .این در حالی اســت که بررسی وضعیت  ۱۳بندر
نشان میدهد از  ۴.۳میلیون تن کاالی اساسی دپو شده که
باالترین میزان به مانند گذشته در بندر امام خمینی(ره) قرار
دارد که در حال حاضر به بیش از  ۳.۱میلیون تن میرسد.

از سویی از حدود یک میلیون تن کاالی اساسی موجود در
شــناورها بیش از  ۷۰۰هزار تن در بنــدر امام خمینی(ره)
است که مجموع موجودی این بندر را به حدود  ۳.۸میلیون
تن میرســد ،بنابر این از  ۵.۲میلیــون تن کاال موجود در
بنادر بیش از  ۷۰درصد در بندر امام(ره) دپو شــده اســت.
دپوی حجم باالی کاالی اساســی در بندر امام خمینی(ره)
موجب شد اخیرا طی جلســاتی که بین معاونت اقتصادی
دولت و دســتگاههای مربوطه ،موانع و مشکالت مربوط به
اظهار ،ترخیص و انتقال کاالهای اساسی به ویژه در بندر امام
خمینی (ره) طی گزارشی به رئیس جمهور اعالم و همراه با
آن پیشنهادات مربوط به رفع این موانع نیز ارائه شد.

مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت تشریح کرد

علت چندنرخی شدن شکر در بازار

هم سطح عرضه مناسب اســت و هم هر عرضه کنندهای
نیاز به شکر داشته باشد ،تحویل میدهیم.وی ادامه داد :به
احتمال زیاد فروشگاهها با سلیقه خودشان اقدام به عرضه
تکی شــکر میکنند و یا اینکه به طور کلی شــکر عرضه
نمیکنند؛ مــا هیچ گونه آئین نامه یا بخشــنامهای برای
عرضه محدود شکر صادر نکردهایم.
بیکزاده در مورد علت چند نرخی شدن شکر در بازار،
گفت :ارز مورد نیاز شــکر از اواخر ســال  ۹۸نیمایی شد؛
وقتی ارز نیمایی شود به طور طبیعی نرخ کاال باالتر میرود

از این رو قیمت شــکری که از طریق بنکداری و به صورت
عمده تحویل صنف میشود حدود  ۱۱هزار و  ۵۰۰تومان
اســت.مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت
افزود :همچنین بخشی از ذخایر راهبردی شکر که از سوی
شرکت بازرگانی دولتی برای بخش مصرف تحویل میشود
باید نرخ تعدیل شدهای داشته باشد.
وی ادامه داد :بنابراین شــکر مورد مصــرف خانوار در
ســطح کشور با قیمت تعدیل شــده  ۸هزار و  ۷۰۰تومان
عرضه میشــود ولی شــکر مورد مصرف صنف و صنعت
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دارد که به دلیل نداشــتن زیربنا ،با هزینههای تولید باالیی
مواجه هستند و اجرای این طرح ،منتج به افزایش بهرهوری
آنها میشود.جعفری پیشبینیکرد :بیش از  ۴۰معدن از این
طریق منتفع شوند.

برنامهریزی برای احیاء  ۲۰۰معدن کوچک
تا پایان امسال

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت اظهار داشت :تداوم
اجــرای طرح احیا ،فعالســازی و توســعه معادن کوچک
از دیگر برنامههای ســال جاری اســت و برنامهریزی شده
تا پایان امســال  ۲۰۰معدن احیا و فعالســازی شــود.وی
گفت :ایمیدرو در حــوزه فناوریهای نوین هم پیش رفته
و حمایت از اســتارتاپها در مرکز نوآوری معادن و صنایع
معدنی ایران (ایمینو) مطابق سال گذشته انجام میشود که
با توجه به تجربه حاصله ،این مرکز در سال جاری اثربخشی
بهتری خواهد داشت.جعفری افزود :پایش مستمر طرحهای
توســعهای ایمیــدرو و رفع گلوگاههــای تولید ،پیشبینی
ریســکهای آتی و اقدام قبــل از وقوع ریســک ،از دیگر
اقدامهای ایمیدرو در سال جاری است.وی خاطرنشانکرد:
موضوع دیگر ،بومیسازی قطعات و تجهیزات صنعت فوالد
است که با اقدامهای انجام شــده توسط ایمیدرو و انجمن
تولیدکنندگان فوالد ،سامانه بومیســازی فوالد راهاندازی
شــده اســت که گامیموثر در تامین بدون دغدغه قطعات
و تجهیــزات مورد نیاز کارخانههای زنجیره فوالد کشــور و
حمایت از تولیدکنندگان داخلی خواهد بود.

وضعیت دپوی کاال در سایر بنادر

اما در مورد موجودی  ۴.۳میلیون تنی کاالهای اساســی
در بنادر بعد از بندر امام خمینی(ره) بیشــترین میزان در
بندر شهید رجایی با  ۳۸۹هزار تن و بندر امیرآباد با ۳۵۲.۱
هزار تن قرار دارد .در سایر بنادر  ۱۰۱.۱هزار تن ،انزلی ۶۱۶
تن شهید باهنر ۳۵.۱ ،هزار تن چابهار ۷۸۰ ،تن خرمشهر،
 ۷۰تن بندر لنگه ۲۰۸.۴ ،هزار تن بندر نوشهر ۹۰.۹ ،هزار
تن فریدون کنار و  ۶۰۰۰در بندر آســتارا قرار دارد.بررسی
موجودی  ۴.۲میلیون تنی اقالم اساســی وارداتی تا هشتم
اردیبهشت ماه از این حکایت دارد که باالترین میزان کاالی
دپو شده به ذرت با بیش از  ۱.۷میلیون تن اختصاص دارد.
در سایر اقالم نیز جو  ۷۴۸.۹هزار تن ،سویا  ۶۸۱.۲هزار تن،
گنــدم  ۲۴۶.۵هزار تن ،شــکر  ۲۱۰.۲هزار تن ،برنج ۳۵.۵
هزار تن ،روغن خام  ۴۱۴.۶هزار تن ،دانههای روغنی ۲۹۳.۶
هزار تن است.
همچون شــیرینی فروشــیها با قیمتهای تمام شــده
مدنظر بخش خصوصی ،کارخانجات تولید داخل و شرکت
بازرگانی دولتی عرضه میشود.بیک زاده گفت :اینکه قرار
باشد برای یک بخشی مثل صنف قیمتهای متفاوتی برای
شکر در نظر بگیریم ،درست نیست و هیچگاه بنای کار بر
این نبوده اســت.وی افزود :همچنین از سویی دیگر برای
اینکه شکر خانوار عرضه خارج از شبکه نشود ،این کاال در
بستههای یک کیلوگرمیعرضه میشود.مدیرکل دفتر امور
خدمات بازرگانی وزارت صمت در خصوص اینکه آیا بعد از
ماه رمضان ،افزایش قیمت در شــکر خانوار خواهیم داشت
یا خیر ،گفت :فع ً
ال در بخش شــکر خانــوار بنا بر افزایش
قیمت نداریم.

پیشبینی افزایش  ۴هزار تنی تولید برگ سبز چای
رئیس ســازمان چای کشور پیش بینی کرد :امسال با چهار هزار تن افزایش،
تولید برگ ســبز چای به  ۱۳۵هزار تن برسد.به گزارش وزارت جهاد کشاورزی،
حبیب جهانســاز گفت :ســال  ۹۹حدود  ۱۳۱هزار تن برگ سبز از باغات فعال
اســتانهای گیالن و مازندران برداشــت و نزدیک به  ۳۰هزار تن چای خشک
تولید شــد.وی سطح باغات چای کشور را  ۲۸هزار هکتار عنوان کرد و افزود :از
این ســطح ۲۲ ،هزار هکتار باغات چای ،فعال هستند.جهانساز در مورد کاهش
بارندگیهای سال زراعی جاری اظهار داشت :با توجه به این که  ۷۰درصد باغات
چای کشور در مناطق کوهپایه ای و جزو اراضی دیم هستند ،ما نگرانیهایی بابت
خشکسالی داریم ،هر چند سازمان هواشناسی شرایط بارش را برای استان گیالن،
نرمال پیش بینی کرده است.وی در عین حال خاطر نشان کرد :خوشبختانه در
ســال جاری ،باغات چای کشور سرمای اول فصل را نداشتند و عواملی همچون
وضعیت بهتر صنعت چای ،پرداخت به موقع پول چایکاران و اصالحات و بازسازی
باغات موجب شده برای سال جاری افزایش تولید پیشبینی کنیم.رئیس سازمان
چای کشــور با بیان این که برداشت برگ سبز چای از ابتدای اردیبهشت آغاز و
تا پایان مهر ماه ادامه ادامه دارد ،گفت :ســال گذشته در فصل بهار  ۵۶هزار تن
برگ سبز چای برداشت شد.

گرانفروشی ،بیشترین تخلف در ماه رمضان

معاون بازرســی و نظارت سازمان صمت استان تهران یشترین عناوین تخلف
مشاهده شده در بازرسیهای ویژه ماه رمضان را گرانفروشی ،تقلب و عدم صدور
فاکتــور عنوان کرد و گفت :قیمت خرما در ســازمان میادین میوه و تره بار بین
 ۲۵هــزار و  ۵۰۰تا  ۲۶هــزار و  ۵۰۰تومان عرضه میشــود ،اما این قیمت در
فروشــگاههای زنجیرهای  ۱۰درصد باالتر مصوب شده است.سعید محمدی پور
در گفتوگو با ایســنا ،از انجام بیش از  ۱۳هزار بازرســی طی ۱۵روز اول اجرای
طرح ضیافت ویژه ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت :از این تعداد بازرسی بالغ بر
 ۲۰۰۰پرونده تخلف به ارزش ریالی  ۸۰۷میلیون تومان به مراجع قضایی ارسال
شده است.وی همچنین بیشــترین عناوین تخلف مشاهده شده را گرانفروشی،
تقلب و عدم صدور فاکتور عنوان کرد و گفت :قیمت خرما در ســازمان میادین
میوه و تره بار بین  ۲۵هزار و  ۵۰۰تومان تا  ۲۶هزار و  ۵۰۰تومان عرضه میشود
و این قیمت در فروشــگاههای زنجیرهای  ۱۰درصد باالتر مصوب شده است.به
گفته این مقام مســئول کاالهایی که در این طرح تحت بازرســی قرار گرفتهاند
شامل نان ،خرما ،زولبیا و بامیه ،میوه و سبزی و کاالهای اساسی شامل قند ،برنج،
روغن و گوشت هستند.

عبور مشترکان اینترنت ثابت
از  ۱۰میلیون کاربر

مشترکان خانگی و تجاری ارتباطات پهنباند ثابت تا پایان سال  ،۱۳۹۹بیش
از  ۱۰میلیون و  ۶۰۰هزار عدد بوده که از فناوریهای اینترنت پرسرعت ،شامل
 ADSL ،VDSL ،FTTXو  TD-LTEبا سرعتهای متفاوت بهره میبرند.
به گزارش ایســنا ،طی سالهای گذشته ،روند استفاده از اینترنت از سرعتهای
کیلوبیتی در اینترنت دایالآپ ،رفتهرفته جای خود را به فناوری  ADSLداد که
سرعتی به مراتب بیشتر داشته و سرعتهایی تا  ۵۲۱کیلوبیت بر ثانیه و حتی
 ۱۶مگابیت را هم پوشش میداد و اکنون نوبت به فیبر نوری است که سرعتهایی
به مراتب باالتر را برای کاربران به ارمغان آورد.طبق آمار سازمان تنظیم مقررات و
ارتباطات رادیویی تا پایان سه ماهه پایانی سال  ،۱۳۹۹مشترکان خانگی و تجاری
ل میشود.
ارتباطات پهنباند ثابت ۱۰ ،میلیون و  ۶۰۰هزار و  ۵۰نفر را شام 

مشارکت اتاق تعاون ایران
در ساخت  ۱۰هزار واحد مسکونی

عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران گفت :درراستای برنامهریزی و سیاستهای
اجرایی و عملیاتی،ساخت و ساماندهی پروژه ۱۰هزار واحدی مسکن بندرعباس با
همکاری شرکت بازآفرینی شهری به اتاق تعاون واگذار شد.به گزارش اتاق تعاون
ایران ،علی مطیع جهانی عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران ،با اشاره به توانمندی
اتاق تعاون در عرصه تولید مســکن اظهار داشت :در راستای برنامهریزی ،تدوین
و ارائه سیاســتهای اجرایی و عملیاتی با هــدف بهرهگیری از کلیه ظرفیتها،
امکانات و توانمندی بخش تعاون در بخش مسکن ،ساخت ،جلب ،جذب ،هدایت،
ساماندهی پروژه  ۱۰هزار واحدی مسکن بندرعباس با همکاری شرکت بازآفرینی
شهری به اتاق تعاون ایران واگذار شد.عضو هیأت رئیسه و معاون پشتیبانی ،برنامه
ریزی و تحقیقات اتاق تعاون ایران گفت :در راســتای تفاهم نامه مشترک اتاق
تعاون ایران و وزارت راه و شهرسازی و پیگیری ریاست اتاق تعاون ایران و دستور
وزیر راه و شهرسازی و همکاری مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ،مبنی
بر استفاده از تواناییها و ظرفیت اجرایی اتاق تعاون ایران در راستای بستر سازی
و ارائه خدمات و سازماندهی ،ساخت  ۱۰هزار واحد مسکونی در بزرگترین شهر
مسکونی کشور در بندرعباس به اتاق تعاون ایران واگذار شد.

کاهش  ۱۸۰هزار تومانی قیمت سکه

هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران روز یکشــنبه با
کاهش  ۱۸۰هزار تومانی قیمت نســبت به روز کاری قبلی به  ۹میلیون و ۵۶۰
هزار تومان رســید.به گزارش ایرنا ،روند نزولی قیمتها در بازار ســکه و طال در
روزهای اخیر تشدید شده است.
به نظر میرسد که به دلیل تحوالت سیاست خارجی و چشمانداز کاهشی نرخ
دالر ،قیمتها در بازار سکه و طال تمایل به افت بیشتر دارد ،بهطوری که فعاالن
این بازار کاهش بیشتر قیمتها را انتظار دارند.بر این اساس ،ارزش هر قطعه سکه
تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش  ۱۸۰هزار تومان نسبت به (شنبه) به رقم
 ۹میلیون و  ۵۶۰هزار تومان رســید و ســکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۹
میلیون و  ۳۰۰هزار تومان معامله شــد.همچنین روز شنبه نیمسکه بهار آزادی
پنج میلیون و  ۲۰۰هزار تومان ،ربع سکه سه میلیون و  ۳۰۰هزار تومان و سکه
یک گرمیهم یک میلیون و  ۸۰۰هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این ،در بازار
طال نیز نرخ هر گرم طالی  ۱۸عیار به  ۹۴۰هزار تومان رسید.قیمت مثقال طال
نیز چهار میلیون و  ۷۵هزار تومان شد.
بورس

کاهش بیش از  ۱۳هزار واحدی
شاخص بورس

بازار ســرمایه روز یکشنبه روندی نزولی داشت و شاخص کل بورس بیش از
۱۳هزار واحد کاهش یافت.به گزارش ایسنا ،در معامالت روزگذشته بازار سرمایه
شاخص کل بورس با  ۱۳هزار و  ۶۲۷واحد کاهش تا رقم یک میلیون و  ۱۸۰هزار
واحد عقب گرد کرد .شاخص کل با معیار هم وزن هم  ۱۱۹۷واحد کاهش یافت و
در رقم  ۴۲۴هزار و  ۴۸۲واحد ایستاد.معامله گران این بازار  ۲۱۴هزار معامله به
ارزش  ۲۲هزار و  ۳۷۴میلیارد ریال انجام دادند.فوالد مبارکه اصفهان ،ملی صنایع
مس ایران ،سرمایه گذاری تامین اجتماعی ،صنایع پتروشیمیخلیج فارس ،معدنی
و صنعتی چادرملو و معدنی و صنعتی گلگهر نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر
منفی را روی بورس گذاشتند.در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس هم
 ۱۰۲واحد کاهش یافت و به رقم  ۱۷هزار و  ۴۷۰واحد رســید.در این بازار ۷۲
هزار معامله به ارزش  ۱۶هزار و  ۸۷۹میلیارد ریال انجام شد.پتروشیمیزاگرس،
سنگ آهن گوهرزمین ،پلیمر آریاساسول ،پتروشیمیتندگویان ،پتروشیمیمارون
و فوالد هرمزگان جنوب نســبت به سایر نمادها بیشــترین تاثیر منفی را روی
فرابورس گذاشتند.

