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افت ۳ تا ۱۳ درصدی تولید انواع تولیدهای فوالدی
آمار تولید فوالدی ها نشــان می دهد که از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، 
تمامی فرآورده های فوالدی اعم از شمش، مقاطع تخت و طویل، محصوالت و آهن 
اســفنجی با افت تولید نسبت به هفت ماهه ابتدایی سال گذشته روبرو شده اند؛ 
بیشترین کاهش تولید متعلق به مقاطع تخت فوالدی و کمترین میزان هم متعلق 
به مقاطع طویل فوالدی است.بر اساس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران در اختیار ایسنا قرار گرفت، در هفت ماهه نخست امسال ۱۵ میلیون 
و ۷۶۹ هزار تن شمش فوالدی )اسلب، بیلت و بلوم( تولید شده است که نسبت 
به ۱۷ میلیون و ۷۳۴ هزار تن تولید شــده در مدت مشابه سال ۱۳۹۹، کاهش 
۱۱ درصدی را نشــان می دهد.همچنین میزان تولید کل مقاطع طویل فوالدی 
)تیرآهن، میلگرد، ناودانی، نبشی وسایر مقاطع( در کشور طی مدت مذکور سال 
جاری کمترین میزان کاهش تولید را مقاطع طویل داشته که با افت سه درصدی 
نســبت به مدت مشابه سال گذشته، شــش میلیون و ۲۸۵ هزار تن تولید شده 
است. گفتنی است طی هفت ماه نخست سال گذشته شش میلیون و ۴۹۵ هزار 
تــن از این مقاطع طویل تولید شــده بود.میزان تولید کل مقاطع تخت فوالدی 
)ورق گرم، ورق ســرد و ورق پوششــدار( نیز از ابتدای امسال تا پایان مهرماه به 
چهار میلیون و ۷۴۴ هزار تن رســیده است که نســبت به پنج میلیون و ۴۵۹ 
هزار تن تولیدی آن در هفت ماهه ابتدایی سال گذشته، ۱۳ درصد کاهش یافته 
اســت و بیشترین میزان کاهش تولید فوالدی ها را در این مقایسه آمار تولید به 
خود اختصاص داده است.از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، تولید محصوالت 
فوالدی نیز معادل ۱۱ میلیون و ۲۹ هزار تن ثبت شده که نسبت به میزان تولید 
آن در مدت مشــابه سال گذشــته )۱۱ میلیون و ۹۵۴ هزار تن(، هشت درصد 
کمتر است.تولید آهن اســفنجی نیز با کاهش چهار درصدی، در مجموع هفت 
ماهه ســال جاری به ۱۷ میلیون و ۳۷۸ هزار تن رسیده است. میزان تولید این 
محصول معدنی در مدت مشابه ســال گذشته بیش از ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار 

تن بوده است.

کاهش ۳۰ درصدی مبادالت تهران- کابل
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان اظهار داشت: پیشنهاد داده ایم 
که در معادن افغانســتان ورود کرده و از طریق سرمایه گذاری و صدور خدمات 
فنی و مهندسی درآمدشان را از معادن افزایش دهیم تا بتوانند واردات را در همان 
سطح قبل ادامه دهند.حسین سلیمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در 
مورد آخرین وضعیت تجاری ایران و افغانســتان اظهار کرد: قطعا تجارت ایران و 
افغانستان به روزهای پیش از روی کار آمدن طالبان بازمی گردد. به دالیل مختف 
تجارت دو کشور در سال جاری به رقمی که پیش بینی می شد یعنی ۳.۶ میلیارد 

دالر نخواهد رسید.
ســلیمی ادامه داد: جلساتی که در افغانستان برگزار شد در این جهت بود که 
وضعیت تجاری دو کشور بهبود پیدا کند و تاکیداتی هم روی بازارچه های مرزی 
شــد که نتایج این توافقنامه ها به تدریج هم مشــخص می شود. البته مشکالتی 
مانند نقل و انتقال ارز همچنان باقی مانده چراکه سیستم بانکی ندارند.وی افزود: 
افغانستان قبال کمک هایی از کشورهای غربی گرفته و آن را هزینه می کرد. این 
کمک  ها قطع شده و بنابراین قدرت خرید این کشور کاهش پیدا کرده است. ما 
راه هایی را برای این موضوع پیشنهاد داده ایم که در معادن افغانستان ورود کرده 
و از طریق سرمایه گذاری و صدور خدمات فنی و مهندسی درامدشان را از معادن 
افزایش دهیم که درآمد آنها افزایش یابد تا بتوانند واردات را در همان سطح قبل 
ادامه دهند. با افزایش قدرت خرید افغانستان از طریق حضور ایران در معادن این 

کشور، توقع داریم واردات از ایران ادامه یافته و حتی قوت بگیرد.

کاهش ۵ درصدی حجم تجارت ایران و آلمان
حجم تجارت ایران و آلمان در نه ماهه ابتدایی ســال ۲۰۲۱ نسبت به مدت 
مشــابه ســال قبل، به میزان پنج درصد افت پیدا کرده است.به گزارش ایلنا، بر 
اساس جدیدترین گزارش منتشــر شده از سوی  اداره امار آلمان، حجم تجارت 
ایران و آلمان در نه ماهه ابتدایی ســال ۲۰۲۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
به میزان پنج درصد افت پیدا کرده است.طی این مدت، صادرات آلمان به ایران 
بیش از یک میلیارد یورو بوده که در مقایسه با سال قبل، هفت درصد کاهش پیدا 
کرده است. در مقابل اما صادرات ایران به آلمان با رقمی معادل ۲۱۶ میلیون یورو 
نسبت به مدت مشابه سال قبل دو درصد افزایش پیدا کرده است. صادرات ایران 
طی ۶ ماه گذشــته نشان می دهد، که صادارت این کشور به آلمان با روند ثابتی 
همراه بوده اســت.  حجم تجارت ایران و آلمان در سپتامبر ۲۰۲۱ با ۱۰ درصد 
رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۱۳۳.۸ میلیون یورو رسید. صادرات آلمان 
در این ماه ۱۱۱.۶ میلیون یورو بوده که در مقایسه با سال قبل ۱۱ درصد افزایش 
پیدا کرده است. صادرات ایران نیز در این ماه با رشد هفت درصدی نسبت به ماه 

مشابه در سال گذشته به ۲۲.۲ میلیون یورو رسیده است.

برگشت هزاران تن سیب زمینی ایران از ازبکستان
ازبکستان اعالم کرد هزاران تن سیب زمینی ایران را به خاطر وجود آلودگی 
خطرناک برگشت زده اســت.مقامات دولت ازبکستان اعالم کردند که ۳ هزار و 
۵۰۰ تن ســیب زمینی وارداتی از ایران و پاکســتان را به خاطر وجود آلودگی 

خطرناک برگشت زده است.
به گزارش فارس،آژانس حفاظت و قرنطینه محصوالت کشــاورزی ازبکستان 
اعالم کرده اند که ۳۵۲۵ تن از ســیب زمینی های وارداتی را برگشت داده شده 
و ۷۷۵ تن آن را هم معدوم کرده است.ازبکســتان هشــدار داده در صورتی که 
این اتفاق تکرار شــود واردات ســیب زمینی از ایران و پاکستان را به طور کامل 
ممنوع خواهد کرد.ازبکســتان هزاران تن ســیب زمینی ایران را به خاطر وجود 
آلودگی خطرناک برگرداند.به گفته مقامات سازمان حفاظت و قرنطینه محصوالت 
کشــاورزی ازبکســتان، جزئیات این اقدام و مغایرت کیفیت سیب زمینی های 
صادراتی با استانداردهای گیاه پزشکی به سازمان های مربوطه ایران و پاکستان 
ارســال شده اســت.گفته می شود هم اکنون ازبکســتان در حال تهیه فهرست 
شــرکت های ایرانی و پاکستانی که محصوالتشان استانداردهای گیاه پزشکی را 

دارند، است.

افت و خیز بورس در هفته نخست آذرماه
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در معامالت هفته ای که گذشت با تداوم 
در مدار نزولی و قرار گرفتن در ارتفاع یک  میلیون و ۳۹۴ هزار واحد به کار خود 
پایان داد.به گزارش ایرنا، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت 
هفته ای که گذشت )چهارشنبه، سوم آذر( با ۱۶ هزار واحد کاهش نسبت به هفته 
قبل به عدد یک میلیون و ۳۹۴ هزار واحد رســید؛ براین اساس افت شاخص کل 

در هفته جاری ۱.۱ درصد بود.
شاخص کل در پایان روز چهارشنبه هفته گذشته )۲۶ آبان( در حالی با رقم 
یک میلیون و ۴۱۰ هزار واحد به معامالت خود پایان داد که این رقم در )ســوم 
آذر ماه( به یک میلیون و ۳۹۴ هزار واحد رسید.شــاخص کل )هم وزن( در پایان 
هفته گذشته ۳۸۶ هزار و ۷۵۸ واحد بود که در هفته جاری این عدد به ۳۸۳ هزار 
و ۴۶۹ واحد و شــاخص قیمت )هم وزن( از ۲۴۶ هزار و ۶۶۲ واحد به عدد ۲۴۱ 
هزار و ۵۳۵ واحد رســید.در پنج روز معامالتی این هفته بورس، نمادهای گروه 
دارویی برکت )برکت(، شــرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، پاالیش 
نفت اصفهان )شــپنا(، فوالد مبارکه اصفهان )فــوالد(، بورس اوراق بهادار تهران 

)بورس( در گروه نمادهای پُر تراکنش قرار داشتند.
در هفته ای که گذشــت هتل و رستوران، ماشین آالت و تجهیزات، مخابرات، 
پیمانکاری صنعتی، رایانه، وســایل ارتباطی، استخراج نفت، گاز جز اکتشافات، 
خودرو و قطعات، محصوالت فلزی، سایر واســطه گری های مالی، چندرشته ای 
صنعتی، اطالعات و ارتباطات، قند و شکر و دستگاه های برقی جزو صنایع مثبت 

بازار بودند.
همچنین محصوالت چوبی، حمل و نقل انبارداری و ارتباطات، استخراج سایر 
معادن، منســوجات، محصوالت چرمی، فعالیت های هنری، سرگرمی و خالقانه، 
محصوالت کاغذی، فنی و مهندسی، فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط، 
فعالیت مهندسی، تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی، واسطه گری های مالی و پولی، 
ســایر حمل و نقل، بیمه و بازنشستگی، کاشی و سرامیک، سیمان، آهک و گچ، 
استخراج زغال ســنگ، خرده فروشی، انبوه سازی امالک و مستغالت، استخراج 
کانه های فلزی، دارویی، عرضه بــرق، گاز، بخار و آب گرم، صنایع غذایی به  جز 
قند و شکر، بانک ها و موسسات اعتباری، چاپ، فرآورده های نفتی، فلزات اساسی، 
الســتیک و پالستیک، سرمایه گذاری ها، شــیمیایی، زراعت و خدمات وابسته، 
محصوالت کامپیوتری، الکترونیکــی و نوری و کانی غیرفلزی از جمله صنایعی 

بودند که بازدهی منفی را در بازار ثبت کردند.

اخبار کوتاه

بورس

گروه اقتصادی- مانی هدایت: مصوبه مشــروط اخیر 
مجلس شــورای اســالمی برای واردات خودرو، به هر کسی 
که توان صادرات قطعه یا خودرو را داشــته باشد این اجازه 
را می دهد تا بتواند خــودرو وارد کند؛ اما در این مصوبه به 
جزئیاتی نظیر اینکه با رانت واردات، کمبود احتمالی قطعه 
در کشور و ایســت خطوط تولید خودروســازان و واردات 
خودروهای لوکس و تخلفات صادراتی که ممکن اســت رخ 
دهد و در واقع مهمتر از اصل موضوع هستند، اشاره ای نشده 
است.حسین مقیسه، کارشناس حوزه بازار خودرو در این باره 
به »مردم ســاالری آنالین« گفت: در قانون واردات خودرو 
چند نکته مهم وجود دارد. در حال حاضر هم واردات خودرو 
در کشور انجام می شــود به این شکل که خودروهای فول 
سی.کی.دی داریم که کارخانه های مختلفی تولید می شوند. 
منظور از تولید، مونتاژ این خودروها با عمق داخلی ســازی 
۲۰ درصد اســت.وی با بیان اینکه ایــن خودروها به نوعی 
وارداتی هســتند یعنی کشور ارز نسبتا زیادی هم برای این 
نوع خودروها هزینه می کند؛ ادامه داد: شرکت های مختلفی 
هســتند که خودروهای چینی را به صورت فول ســی.کی.
دی مونتــاژ می کنند و با قیمت های بــاال در اختیار مردم 
می گذارنــد. به نحوی اگر قیمت خودرو و همینطور واردات 
خــودرو آزاد بود قیمت آنها پایین تر بــود، اما در وضعیت 
موجود این شــرکت ها از این موقعیت به نحوی با توجه به 
عدم رقابت مناســب سوءاســتفاده می کنند!مقیسه افزود: 
مجلــس در این قانون در ازای صــادرات خودرو و قطعات، 
اجازه واردات خودرو را داده اســت، در حالیکه خودروسازان 
اصلی ما یعنی ایران خودرو و سایپا اگر بهترین نوع خودرو را 
هم تولید می کردند با توجه به شرایط تحریم، امکان صادرات 

آن را نداشتند و در اولین قدم هم به بن بست می خوردیم!
 واردات به هر قیمتی!

این کارشــناس خودرو با بیان اینکه بخش نگران کننده 
این قانون صادرات قطعه اســت که حتی می تواند معکوس 
باشــد، تاکید کــرد: با توجه به این موضــوع حتی قطعات 
خارجی که وارد کشــور می شوند می تواند با برچسب تولید 
داخل بازهم صادر شــود! وقتی صادر شود نیازی هم نیست 

که در کشور مقصد مورد استفاده قرار بگیرد و صرفا صادرات 
مدنظر است و بعد از آن هم می توانند خودرو وارد کنند؛ به 
عنوان مثال لندکروزی که خارج از ایران حدود ۱.۷ میلیارد 
تومان قیمت دارد در داخل کشــور با محاسبه همه عوارض 
و گمرکی و تعرفه ها و مالیات ها نزدیک به ۴ میلیارد تومان 
هزینــه بر می دارد و االن حــدود ۱۱ میلیارد تومان قیمت 
دارد!وی اضافه کرد: این حجم ســود آیا کسی را به این فکر 
وانمــی دارد که هر قطعه ای از تولیــدات داخلی یا وارداتی 
را صرفا برای بدســت آوردن این ســود صادر کند؟ برخی 
می گویند این قطعه ها حتی می تواند در دریا هم ریخته شود!

 امنیت اقتصادی، زیر سایه واردات
مقیسه تصریح کرد: عموم قطعات تولیدی در خودروسازی 
به مصرف می رســد و صادرات برخی از قطعات می تواند به 

توقف خط تولید منجر شود. یعنی به قیمت واردات خودرو 
امنیت اقتصادی را هم بــه خطر انداخته اند. به نظرم این 
قانون هم از نظر محتوا و هــم محدوده، واردات خودرو را 

دچار چالش می کند که این خطرناک است.
این کارشــناس خودرو اضافه کرد: ایــن قانون یا باید 
اصالح شود یا به طور کلی اجازه واردات بدهند. چه نیازی 
به پیچیده کردن قوانین وجود دارد؟ این اتفاق باعث ایجاد 
تصور ایجاد رانت برای خودروساز و قطعه ساز می شود. هر 
چند که آزادســازی واردات نگرانی هــای ارزی را به دنبال 
دارد، اما باید این موضوع را در نظر داشــته باشیم که االن 
خودروها به نوعی فول ســی.کی.دی بــا تیراژ باال در حال 
تولید هستند و در اینجا هم ارز باالیی هزینه می شود.وی 
ادامه داد: به نظر من باید حتی باید به واردات بدون انتقال 

ارز در محدوده ای که اقتصاد کشــور تــوان دارد و باعث 
افزایش قیمت ارز نمی شود مجوز داده شود. یعنی اگر قرار 
اســت ۶۰۰ میلیون دالر خودرو بدون انتقال ارز وارد شود 
باید برای آن محدودیت قــرار دهیم نه اینکه خودروهای 

لوکس وارد شود. 
مثال خودروهایی با قیمت ۱۰ تا ۲۰ هزار دالری با همان 
تعرفه ۴۵ درصدی وارد شود؛ اما ۳۰۰ میلیون دالر از این 
۶۰۰ میلیون دالر که مشــکلی برای اقتصاد ایران در سال 
از نظــر افزایش قیمت دالر ایجاد نمی کند خودروهای ۱۰ 
هزار تا ۱۵ هزار دالری و مابقی خودروهای ۱۵ تا ۲۰ هزار 
دالری وارد شود.مقیسه تصریح کرد: واردات خودرو بدون 
انتقال ارز باعث می شــود پول و ارزهایی که واردکننده ها 
یــا مردم دارند بــه چرخه اقتصادی برگــردد و دولت هم 
می تواند از تعرفه حاصله درآمد کســب کند. خودروسازان 
داخلــی مخالفتی با واردات خــودرو ندارند با اینکه برخی 
مخالفت هایی را مطرح می کنند باید ببینیم این مخالفت ها 

مربوط به چه بخش ها و شرکت هایی است.
این کارشناس خودرو بار دیگر با اشاره به قیمت گذاری 
دستوری افزود: این اقدام دست خودروسازان را زیر ساطور 
می گذارد چراکه دیگر خودروســازان توانی به لحاظ مالی 
ندارند.وی با بیــان مصداقی درباره خطرات این نوع مجوز 
واردات اضافــه کرد: شــده که خط تولید بــه دلیل نبود 
خارفنری یا واشــر خاصی متوقف شده است؛ اینکه یکباره 
بازار را به دلیل واردات خودروهایی نظیر لندکروز و پورشه 
که در دسترس همه نیستند خالی کنیم و عمال ۵۰۰ هزار 
نفر کارگر خطوط خودروسازی و قطعه سازی را بالتکلیف 

کنیم کار عاقالنه ای نیست. 
به نظرم این قانون غیرشفاف است.واردات خودرو زمانی 
می تواند بــه ایجاد رقابت در بازار داخلی منجر شــود که 
خودروهایــی در کالس خودروهای تولیــدی داخلی وارد 
شوند؛ فراهم شدن فرصت واردات خودروهای گران قیمت 
برای عده ای خاص صرفا رانتی است که نه به خودروسازی 
و نه به مردم کمکی نخواهد کرد در ضمن بی اعتمادی به 

صنعت خودرو را دامن می زند.

رئیس بنیاد ملی توانمند سازی گندمکاران ایران خاطر 
نشان کرد: قیمت خرید تضمینی گندم ۷۵۰۰ تومان اعالم 
شده اســت که این نرخ نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد 
افزایــش یافت. البته این امکان وجــود دارد که باتوجه به 
تورم حاکم در کشور در این نرخ تجدید نظر صورت بگیرد.
علیقلی ایمانی در گفت وگو بــا خبرنگار اقتصادی ایلنا، با 
اشاره به فاکتورهای تعیین نرخ تضمینی گندم، گفت: نرخ 
تضمینی خرید گندم باید پیش از آغاز سال زراعی مشخص 
و ابالغ شود. فاکتورهای که با توجه به آن نرخ خرید گندم 
مشخص می شود عبارت است از احتساب هزینه های تولید 
به اضافه سود معقول برای کشاورز، محاسبه تورم و میزان 
واردات  گندم.وی با اشاره به اعضای شورای قیمت گذاری 
بیان کرد: در این شــورا وزیر جهاد کشــاورزی، یک نفر از 

ســازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر اقتصاد، یک عضو از 
بنیاد ملی گندم کاران، رئیس نظام صنفی کشاورزی، رئیس 
اتحادیه تعاونی روســتایی و  ۲ کشــاورز نخبه به انتخاب 
وزیر حضور دارند.  عضو شورای قیمت گذاری گندم، ادامه 
داد: ســود معقول برای کشــاورز بین ۱۵ تا ۲۰ درصد در 
نظر گرفته می شــود که معموال ۲۰ درصد یعنی سود باال 
محاسبه می شود.این فعال اقتصادی با اشاره به تجدید نظر 
در قیمت خرید تضمینی گنــدم، گفت: این امکان وجود 
دارد که نرخ خرید تضمینی گندم با توجه به تورم موجود 
بازنگری شــود. در حال حاضر نــرخ ۷۵۰۰ تومان مصوب 
شده است و کشاورزان بر پایه همین قیمت تولید را انجام 

می دهند.
این فعال اقتصادی با اشــاره به رشد ۵۰ درصدی خرید 

گندم، افزود: ســال زراعی ۹۸ قیمــت خرید گندم ۱۰۰ 
درصد افزایش پیدا کرد وگنــدم از کیلویی ۲۵۰۰ تومان 
به ۵ هزار تومان شد.وی بابیان اینکه نزدیک به ۴ میلیون 
هکتار از اراضی زیر کشــت گندم رفته است، تصریح کرد: 
در مناطــق سردســیری و معتدل گندم زیرکشــت رفته 
اســت و کم کم کشــت در مناطق جنوبی هم آغاز شــده 
اســت. امیدواریم بتوانیم سطح زیر کشــت گندم را به ۶ 
میلیون هکتار برســانیم تا بتوانیم گندم مورد نیاز کشــور 
را تهیــه و تامین کنیم.ایمانی بارندگی در ســال جاری را 
مناســب عنوان کرد و افزود: کشــت گندم در سال جاری 
مناســب اســت و امید داریم که بتوانیم به خودکفایی در 
این زمینه برســیم و ســال آینده دیگر نیــازی به واردات 
گندم نداشته باشــیم.این فعال اقتصادی با اشاره به اقدام 

وزارت جهاد کشاورزی در زمینه کشت قراردادی، تصریح 
کــرد: وزارتخانه  نهاده های تولید را در اختیار کشــاورزان 
قرار می دهد و پول آن را ســر محصول یعنی زمان تحویل 
گندم از کشاورز دریافت می کند باید بگویم که این مسئله 
انگیزه تولید را برای کشــاورزان دو چندان کرده است.وی 
با بیان اینکه ۲ میلیون اراضی آبی در کشــور وجود دارد، 
تصریــح کرد: اگر بتوانیم عملکردهــای خود را با توجه به 
نهادهای وزارت جهاد ارتقا بدهیم بدون تردید می توانیم در 
۲ میلیون هکتار ۱۰ میلیون تن گندم برداشت کنیم. عالوه 
بر این ۴ میلیون هکتار کشــت دیمی در کشور وجود دارد 
که این کشت وابسته به نزوالت جوی دارد و از آنجایی که 
بارندگی امسال مناسب است پیش بینی می کنیم تولید ۱۳ 

میلیون تن گندم دور از دسترس نخواهد بود.

هفته گذشته تقاضایی در بازار طال ایجاد نشد، معامالت 
در حد متوسط بود و حباب سکه با ۶۰ هزار تومان افزایش 
در پایان هفته گذشته به ۲۸۰ هزار تومان رسید.به گزارش 
ایرنا، بازار ســکه و طال در هفته نخســت آذر روند صعودی 
داشــت و قیمت ها تحت تاثیر رشــد نرخ ارز افزایش یافت؛ 
هــر چند این افزایش تا حدودی با کاهش نرخ انس جهانی 
همپوشانی داشت.قیمت سکه طرح جدید در روز شنبه رشد 
۵۰ هزار تومانی داشــت و با نــرخ ۱۲ میلیون و ۳۵۰هزار 
تومان معامله شــد و در روز یکشنبه ۳۰ هزار تومان کاهش 
یافت. بهای ســکه در روز دوشــنبه افزایشی بود و با قیمت 
۱۲ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان معامله شــد و روز بعد دوباره 
عقبگرد ۸۰ هزار تومانی داشت.ســکه طــرح جدید در روز 
چهارشنبه حرکت رو به جلو آرام خود را ادامه داد و با ۱۰۰ 
هزار تومان رشد به رقم ۱۲ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان رسید. 
در آخرین روز هفته ســکه دوباره با ۳۱ هزار تومان افزایش 
معامله شد.قیمت ها در بازار طالی خام در هفته پایانی آبان 
ماه همچون هفته های قبل در نوسان بود البته این نوسان در 
مقایسه با هفته قبل از آن تا حدودی کاهش داشت.  به این 

صورت که یک گرم طالی ۱۸ عیار در روز شنبه یک میلیون 
و ۲۳۶ هزار تومان معامله  شد و بهای آن در روز بعد به یک 
میلیون و ۲۳۸ هزار تومان و در روز دوشنبه به یک میلیون 
و ۲۴۹ هزار تومان رســید.  یک گرم طالی ۱۸ عیار در روز 
سه شنبه یک میلیون و ۲۳۵ هزار تومان و در روز چهارشنبه 
یک میلیون و ۲۵۰هزار تومان بود و پرونده آن با بهای یک 
میلیون و ۴۹۵۰ هزار تومان بسته شد.قیمت هر مثقال طال 
در هفته گذشــته در میانه کانال پنج میلیون تومان نوسان 
داشــت. در نخســتین روز هفته هر مثقال طال برابر با پنج 
میلیون و ۳۵۷ هزار تومان و روز یکشنبه پنج میلیون و ۳۶۶ 
هزار تومان تعیین شد.بهای هر مثقال طال در روز دوشنبه، 
پنج میلیون و ۴۱۰ هزار تومان بود و در روز سه شــنبه این 
رقم ۶۰ هزار تومان کاهش داشــت. در روزهای پایانی هفته 
قیمت هر مثقال طال روند افزایشــی داشت و با نرخ تقریبی 
پنج میلیون و ۴۱۵ هزار تومان داد و ستد می شد.قیمت انس 

جهانی طال در هفته گذشــته در محدوده یک هزار و ۷۹۰ 
تا یک هزار و ۸۴۶ دالر نوسان داشت.»محمد کشتی آرای« 
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران روز جمعه در گفت 
و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره تحوالت بازار ســکه و 
طال طی هفته  گذشته گفت: ۵۰ دالر کاهش قیمت انس را 
در یک هفته گذشته داشتیم. البته اواسط هفته تا ۸۰ دالر 
هم رســید اما دوباره اصالح شــد.وی اظهارداشت: در طول 
هفته گذشته قیمت ارز برخالف کاهش انس جهانی به طور 
متوسط یک هزار تومان افزایش داشت و در حالیکه ابتدای 
هفته گذشــته هر دالر آمریکا در بازار آزاد ۲۸ هزار و ۱۰۰ 
تومــان بود در روزهای پایانی هفته تا ۲۹ هزار و ۱۰۰تومان 
افزایش یافت.نایب رئیس اتحادیه طال وجواهر تهران افزود: 
بنابرایــن افزایش هزارتومانی قیمت ارز با کاهش بهای انس 
جهانی همدیگر را پوشــش دادند و در مجموع قیمت سکه 
و طــال با افزایش در طول هفته همراه بود.وی گفت: قیمت 

سکه طرح جدید ۱۸۰ هزار تومان افزایش هفتگی، نیم سکه 
۱۰۰ هزار تومان افزایش، ربع سکه ۱۲۰ هزار تومان افزایش 
هفتگی داشت و ســکه گرمی تغییر قیمتی نداشت.کشتی 
آرای اضافه کرد: هر مثقال طالی آب شــده ۵۷ هزار تومان 
افزایش هفتگی داشــت. همچنین هر گرم طال با ۱۳ هزار و 
۷۰۰ تومــان افزاش هفتگی برای هر گرم را ثبت کرد.وی با 
بیان اینکه در هفته گذشــته افزایش حباب سکه را شاهد 
بودیم، گفت: حباب ســکه با ۶۰ هزار تومان افزایش در روز 
پنجشــنبه به ۲۸۰ هزار تومان برای هر قطعه سکه رسید 
در حالیکه اول هفته حباب سکه ۲۲۰ هزار تومان بود.نایب 
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: هفته گذشته برای 
سکه و طال افزایش قیمت را داشتیم، البته تقاضایی در بازار 
ایجاد نشد و معامالت و داد و ستدها در حد معمول بود.وی 
درباره پیش بینی بازار طــال در هفته آینده گفت: نمی توان 
پیش بینی کرد که بازار در هفته آینده افزایشــی باشد زیرا 
در هفته گذشته نوسانات برخالف هفته های قبل از آن بود 
و این موضوع به مســائل سیاسی و اقتصادی دارد که قابل 

پیش بینی نیست و اظهارنظر در این خصوص مشکل است.

 قائم مقام نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور 
با بیان اینکه شــرایط تولید محصوالت دامی بسیار نامساعد 
اســت، از دولت خواســت در زمینه حذف یا عدم حذف ارز 
ترجیحی با تولیدکنندگان صادق باشد.موسی رهنمایی، قائم 
مقام نظام صنفی کشــاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره 
به تجمع دو روز قبل دامداران مقابل ساختمان وزارت جهاد 
کشاورزی گفت: شرایط تولید محصوالت دامی بسیار نامساعد 
و بحرانی است.وی با بیان اینکه دامداران توانایی مالی برای 
تأمین نهاده های دامی را ندارند، افزود: از طرفی در بازار آزاد 
نیز شرایط تعزیراتی ایجاد شده و فروشندگان مانند گذشته 
نهاده نمی فروشــند و تولیدکنندگان برای تأمین نهاده ها به 
طور کلی دچار مشکل شــده اند.این فعال بخش خصوصی 
در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به کارشکنی ها 
در صادرات شیرخشــک نیز گفت: قرار بر این بود که تعرفه 

صادرات شیرخشــک که رقمی معادل ۱۶ هزار تومان است، 
حذف شود اما هنوز این اتفاق نیفتاده و چند روزی است که 
مجدداً مباحثی مطرح شده مبنی بر اینکه تعرفه صادرات از 
۱۶ هزار تومان به ۴ هزار تومان کاهش یابد.رهنمایی تاکید 
کرد: کشور ما با مازاد شیرخشک مواجه است و صادرات این 

محصول می تواند برای کشور ارزآوری داشته باشد.
وی در ادامه با اشــاره به شرایط نامساعد تولید علوفه به 
دلیل خشکسالی گفت: به عنوان مثال قیمت ذرت سیلویی 
که سال گذشته کیلویی ۶۰۰ تومان بوده به ۱.۵۰۰ تومان 
رسیده و ۲.۵ برابر شده است این مساله در کنار گرانی سایر 
نهاده ها و هزینه های تولید شرایط را برای تولیدکننده بسیار 
دشوار کرده اســت.این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه 
تجمع دامداران مقابل ســاختمان وزارت جهاد در نتیجه به 
گفتگو و مذاکره با مسئوالن این وزارتخانه منجر شد، گفت: 

ما به مســئوالن وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاداتی را ارائه 
کردیم از جمله ساماندهی وضعیت سامانه بازارگاه و برخورد 
صادقانــه با تولیدکنندگان و از آنان خواســتیم مســائل را 
همانطور که هست با ما در میان بگذارند، به عنوان مثال اگر 
قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات نهاده های دامی حذف 

شود باید ما در جریان باشیم.
رهنمایی با اشــاره به اینکه به نظر می رســد حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی نهایی شــده و در حال انجام اســت، تاکید 
کرد: شــرایطی که ایجاد شده نشــان از این دارد که کار در 
مرحله نهایی اســت و دولت بایــد در این زمینه صادقانه با 
تولیدکنندگان برخورد کند.وی با تاکید بر اینکه حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی باید حساب شده و با برنامه ریزی دقیق باشد، 
گفت: پیشــنهاد ما این اســت که دولت به ماده ۲۰ قانون 
نظام جامــع دامپروری عمل و محصوالت تولیدی دامداران 

را خریــد تضمینی کند در این شــرایط خیال تولیدکننده 
راحت اســت که محصول تولیدی روی دست او نمی ماند یا 
قیمت آن سقوط آزاد نمی کند تا تولیدکننده را دچار مشکل 
کند.رهنمایی درباره مباحث مطرح شــده مبنی بر کاهش 
قدرت خرید مردم در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اضافه 
کرد: معیشــت مردم که فقط ماست و دوغ نیست، معیشت 
مجموعه ای شامل مسکن، مواد غذایی و سایر کاالهاست که 
باید مصرف کننده قادر به تأمین آنها باشــد بنابراین دولت 
باید ســطح درآمد، قدرت خرید و رفاه مردم را افزایش دهد 
که در این حوزه نیز باید کارشناسان مربوطه اظهارنظر کنند 
که چگونه انجام آن ممکن اســت؟وی همچنین شناسنایی 
دقیق دهک های آسیب پذیر و تحت پوشش قرار دادن آنان 
را از دیگر اقداماتی دانســت که دولت در این زمینه ضروری 

است، انجام دهد.

»مردم ساالری« بررسی می کند

مصوبه خودرویی مجلس، چراغ سبز برای ایجاد رانت!

احتمال بازنگری در نرخ خرید تضمینی گندم

پیش بینی تولید ۱۳ میلیون تن گندم در سال زراعی جدید

بازار آرام و راکد طال در هفته نخست آذرماه

قائم مقام نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور:

احتمال حذف ارز ۴٢۰۰ تومانی نهاده دامی  بسیار قوی است

به دنبال حواشی مربوط به صادرات نخل از ایران به 
قطر، گمــرک ایران ضمن تائید صادرات صورت گرفته 
اعالم کرد که این محموله ها برگشــت خورده است.به 
گزارش ایســنا، در مدت اخیر اخبار متناقضی در مورد 
صــادرات و البته قاچاق درخــت نخل به قطر مطرح و 
گفته شــده بود که با توجه به میزبانــی قطر در جام 
جهانی ۲۰۲۲، این صادرات، صورت گرفته اســت، گر 
چه مسئوالن مربوطه به صراحت در رابطه این موضوع 
شفاف سازی نکردند و اما و اگرهایی وجود داشت  ولی 
آمار گمرک ایران نشان می دهد که این صادرات انجام 
شده اســت.طبق توضیحاتی که ارونقی - معاون فنی 
گمرک ایران- به ایسنا اعالم کرده است در هفت ماهه 
سال جاری، صادرات قطعی نخل و نهال خرما، بیش از 
۶۵۰ تــن بوده که از این میزان، ۶۰۰ تن نخل و مابقی 

نهال خرما بوده است.
به گفته وی در فاصله مهر تا آبان امسال در گمرک 
منطقه ویژه اقتصادی بوشــهر چهار فقــره اظهارنامه 
صادراتی نخل ثبت شده که در مجموع ۵۸۸ اصله نخل 
به وزن ۶۰۰ تن بــه ارزش ۱۳۶.۱ هزار دالر و  همگی 

صادرات به مقصد قطر بوده اســت.این مقام مسئول در 
گمرک ایران با اشــاره به این کــه در صادرات نخل از 
گمرک بوشــهر، با توجه به حساسیت کاالی اظهاری، 
قبل از اتمام تشــریفات گمرکی مسئوالن وزارت جهاد 
کشاورزی استان بوشهر از آن بازدید کرده بودند گفت: 
ایــن محموله ها بعداز اخذ مجوز الزم از جمله قرنطینه 
نباتی و مجوز سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر و 
بارگذاری آن در سامانه جامع امور گمرکی صادر شده 
است.اما اعالم ارونقی از این حکایت دارد که نخل های 
صادراتی از ســوی قطر پذیرفته نشده است،  وی گفت 
که با وجود صادرات صورت گرفته تعداد کل نخل های 
صادر شــده یعنی مجموع ۵۸۸ اصله به قطر، به ایران 
برگشت خورده استمعاون فنی گمرک یادآور شد: بعد 
از برگشت خوردن نخل ها، صاحب کاال بار دیگر نسبت 
بــه اظهار این محموله ها از محــل اظهار نامه صادرات 
برگشــتی تحت عنوان کاالی صادرات برگشتی اقدام و 
مجددا مجوزهای الزم از جمله قرنطینه سازمان جهاد 
کشاورزی استان را اخذ کرده و در حال انجام تشریفات 

برای ورود به کشور است.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اظهار 
داشــت:  فاز ســوم قطعی گاز هم از امروز آغاز می شود 
که طی آن گازرسانی به تنها ۱۶ شرکت ادامه می یابد 
و گاز باقی شــرکت ها قطع می شــود. یعنی بخشی از 
کارخانجات تهران، البرز و برخی از کارخانجات جنوب 
کشور همچنان گاز خواهند داشت.عبدالرضا شیخان در 
گفت وگو با ایلنــا در مورد آخرین وضعیت کارخانجات 
سیمان اظهار کرد: فاز قطع اول گاز کارخانجات سیمان 
از ۱۵ آبان ماه آغاز شد که از میان ۷۶ شرکت سیمان، 
گاز ۱۵ کارخانه در شــمال و شرق کشور و همینطور 
آذربایجان قطع شد. در فاز دوم که از ۲۵ آبان ماه آغاز 
شــد گاز ۲۴ کارخانه دیگر قطع شــد. فاز سوم قطعی 
گاز هم از امروز آغاز می شــود که طی آن گازرســانی 
به تنها ۱۶ شــرکت ادامه می یابد و گاز باقی شرکت ها 
قطع می شود. یعنی بخشی از کارخانجات تهران، البرز و 
برخی از کارخانجات جنوب کشور همچنان گاز خواهند 
داشت.وی در پاسخ به این سوال که اولویت بندی قطعی 
گاز کارخانجات بر چه اساســی است، گفت:  بخشی از 
این موضوع به مســائل تکنیکی مربوط می شود. فشار 

گازی که به شمال کشور می رسد کاهش پیدا می کند 
و قاعدتــا باید برای این مناطق واردات از کشــورهای 
آن منطقه انجام شــود که این واردات انجام نشد و در 
نتیجه کارخانجات این مناطق در اولویت اول قطعی گاز 
قرار گرفتند و اولویت بندی بعدی هم به شــکل انجام 
شــد.دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت ســیمان 
تصریح کرد: در صنعت سیمان زمان طراحی کارخانه، 
مخازن ذخیره مازوت را در کارخانه ها  تعبیه کرده اند. ما 
امکان ذخیره سازی ۶۰۰ تا ۶۵۰ میلیون لیتر مازوت را 
داریم که برای ۳۰ تا ۳۵ روز این صنعت جوابگو است. 
از ابتدای ســال همه می دانند که گاز در زمستان قطع 
می شود، خواسته ما این بود؛ اجازه دهند که کارخانجات 
سیمان ذخیره سازی مازوت به صورت اعتباری را انجام 
دهند. همه این ذخایر هم توسط وزارت نفت یا شرکت 
پخش فرآورده های نفتی پلمپ شوند تا در زمانی قطعی 
گاز فک پلمپ شود.شیخان در مورد وضعیت صادرات 
سیمان خاطرنشان ساخت:  در ۷ ماهه گذشته حدود ۲ 
میلیون و ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن صادرات ســیمان و ۴ 

میلیون و ۷۰۰ هزار تن نیز صادرات کلینکر داشتیم. 

آغاز فاز نخست قطعی گاز ۶۰ کارخانه سیمان نخل های ایرانی برگشت خوردند


