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قیمت نفت ریزش کرد
قیمــت نفت در معامالت روز جمعه تحت تاثیر نگرانیها نســبت به مازاد 
عرضه جهانی در سه ماهه نخست سال آینده در پی برداشت هماهنگ آمریکا 
و مصرف کنندگان دیگر از ذخایر استراتژیک و شیوع واریانت جدید ویروس 
کرونا، بیش از دو درصد ســقوط کرد.به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت 
برنت برای سومین روز معامله متوالی کاهش یافت و با یک دالر و ۶۹ سنت 
معادل ۲.۱ درصد کاهش، به ۸۰ دالر و ۵۳ ســنت در هر بشکه رسید. بهای 
معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با دو دالر و چهار سنت معادل ۲.۶ 

درصد کاهش، به ۷۶ دالر و ۳۵ سنت رسید. 
شــاخص نفت آمریکا روز پنج شنبه به دلیل تعطیالت شکرگزاری قیمت 
نهایی نداشت.کلوین وانگ، تحلیلگر شرکت سی ام سی مارکتس درباره روند 
بازار گفت: قیمت نفت احتماال همســو با بازارهــای مالی به دلیل نگرانی از 
شــیوع واریانت جدید ویروس کرونا و آسیب دیدن تقاضا سقوط کرده است. 
فعالیت در بازارها هم به دلیل تعطیالت آمریکا کاهش پیدا کرده است.دولت 
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا روز سه شنبه تصمیم برای برداشت میلیونها 
بشکه نفت از ذخایر اســتراتژیک را در اقدامی هماهنگ با کشورهای مصرف 
کننــده بزرگ نفت شــامل چین، هند و ژاپن با هــدف پایین بردن قیمتها 
اعالم کرد. یک منبع آگاه در اوپک گفت: طبق یافته های کارشناسانی که به 
وزیران اوپک مشاوره می دهند، چنین برداشتی احتماال به ایجاد مازاد عرضه 
در ماههای آینده منجر می شــود. پیش بینی ها از رشد مازاد عرضه نفت بر 
دورنمای دیدار وزیران اوپک پالس در دوم دســامبر ســایه افکنده است.بر 
اســاس گزارش رویترز، با این حال شــاخصهای قیمت نفت در مسیر ثبت 
نخستین رشد هفتگی در حدود یک ماه گذشته هستند زیرا برداشت برنامه 
ریزی شده از ذخایر به میزان ۷۰ تا ۸۰ میلیون بشکه بوده و کمتر از میزانی 

بود که فعاالن بازار پیش بینی کرده بودند.

تاثیر موقت آزادسازی ذخایر استراتژیک 
بر قیمت نفت

جی پی مورگان در یادداشــتی جدیدی پیش بینــی کرد هر گونه تاثیر 
ناشــی از برداشت ذخایر نفت استراتژیک توســط آمریکا و کشورهای دیگر 
بر قیمتهای نفت ممکن اســت برای مدت طوالنی ادامه پیدا نکند.به گزارش 
ایسنا، آمریکا درپی امتناع تولیدکنندگان اوپک پالس از افزایش بیشتر تولید، 
قصــد دارد به منظور پایین بردن قیمتهــا در اقدامی هماهنگ با چین، هند، 
کره جنوبی، ژاپن و انگلیس میلیونها بشــکه نفت از ذخایر اســتراتژیک آزاد 
کند.قیمتهای نفت در معامالت روز چهارشنبه که سرمایه گذاران اثربخشی 
آزادسازی نفت از ذخایر اســتراتژیک را زیر سوال بردند، ثابت بود و بدبینی 
بازارهای نفت از ابهامات نسبت به اثربخشی اقدام هماهنگ کشورهای مصرف 

کننده بزرگ تحت هدایت آمریکا حکایت داشت. 
بهای معامالت نفت برنت آخرین بار با ۱۷ سنت معادل ۰.۲ درصد افزایش، 
در ۸۲ دالر و ۴۸ سنت در هر بشکه معامله شد. بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا با هفت سنت معادل ۰.۱ درصد افزایش، به ۷۸ دالر و ۵۶ 
ســنت در هر بشکه رسید.تحلیلگران جی پی مورگان در یادداشتی نوشتند: 
هر گونه تاثیر آزادســازی نفت از ذخایر اســتراتژیک بر قیمت ممکن است 
پایدار نباشــد زیرا توازن بازار را فراتر از ماه عرضه شــدن این ذخایر تغییر 
نمی دهد. برداشت بیش از ۸۰ میلیون بشکه از ذخایر به همراه تقاضای کمتر 
برای سوخت در اروپا به دلیل قرنطینه های جدید کرونایی ممکن است باعث 
شود اوپک پالس از افزایش بیشتر تولید در ژانویه سال ۲۰۲۲ خودداری کند.

بانک آمریکایی گلدمن ساکس هم پیشتر اعالم کرده بود برداشت ۷۰ تا ۸۰ 
میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک قطره ای در اقیانوس خواهد بود.

در بخــش تقاضا، جی پی مــورگان پیش بینی کرد مصرف نفت جهان تا 
مارس ســال ۲۰۲۲ از سطح ســال ۲۰۱۹ فراتر می رود. این بانک آمریکایی 
همچنین پیش بینی کرد میانگین قیمت نفت برنت در ســال ۲۰۲۲ به ۸۸ 
دالر در هر بشکه و در سال ۲۰۲۳ به ۸۲ دالر در هر بشکه می رسد و در سه 
ماهه ســوم سال ۲۰۲۲ از مرز ۹۰ دالر عبور خواهد کرد.به گفته تحلیلگران 
جی پی مورگان، پس از رشــد تقاضا برای نفت به میزان ۵.۶ میلیون بشکه 
در روز در ســال ۲۰۲۱، انتظار می رود تقاضا در ســال ۲۰۲۲ به میزان ۳.۵ 
میلیون بشــکه در روز رشــد کرده و به ۹۹.۸ میلیون بشکه در روز برسد که 
۲۸۰ هزار بشــکه در روز باالتر از ســطح سال ۲۰۱۹ و رکورد باالیی خواهد 
بود.بر اســاس گزارش رویترز، با وجود روند سریع رشد، عرضه آمریکا ممکن 
است در ژوییه سال ۲۰۲۳، سه سال پس از منفی شدن قیمت وست تگزاس 
اینترمدیت به سطح پیش از شیوع کووید ۱۹ برگردد و اوپک را در موقعیت 

کنترل قوی بازار نگه دارد.

حبس و قطع کامل برق 
در انتظار استخراج کنندگان غیرمجاز رمز ارز

مجری طرح تامین برق رمزارزها در شــرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی 
بــرق ایران اعالم کرد: مجــازات حبس و قطع دائم و جمع آوری انشــعاب 
برق و یا گاز محل وقوع اســتخراج غیرمجاز رمز ارز برای کســانی که به کار 
خالف خود ادامه دهند در نظر گرفته شــده اســت.به گــزارش ایرنا، پدیده 
استخراج غیرمجاز رمز ارز دو تا سه سالی است که سایه شوم خود را برروی 
صنعت برق ایران افکنده و موجب خســارات زیادی هم به شبکه برق و هم 
به تاسیسات برقی شده است.گرچه شــرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع 
نیروی بــرق ایران همواره تالش کرده با این پدیده برخورد کند اما جذابیت 
زیــاد رمزارزها هر روزه تعداد زیادی از مردم را وادار به فعالیت در این زمینه 
و کســب در آمد کرده اســت.اکنون و در تازه تریــن گام برای جلوگیری از 
سواستفاده از برق رایگان برای استخراج غیرمجاز رمز ارز مسوول تامین برق 

رمزارزها در توانیر خبر از تشدید برخورد با آنان را می دهد.
براساس گزارش پایگاه خبری شــرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق 
ایــران ) توانیر( »محمد خدادادی« در ایــن باره گفت: در صورتی که فردی 
برای نخســتین  بار مرتکب  اســتفاده از برق یا گاز یارانه ای برای استخراج 
رمزارز شــود، جریان برق یا گاز محل وقوع تخلف حداکثر به مدت ســه ماه 
قطع شده و خسارتی به اندازه حداکثر ۵ برابر هزینه برق یا گاز مصرف شده 
برای استخراج رمزارز با قیمت صادراتی از متخلف اخذ خواهد شد.وی ادامه 
داد: در صورتــی که متخلف اقدام به تکرار قانون شــکنی کند مجازات وی 
عالوه بر جرایم فوق، حبس و قطع دائم و جمع آوری انشــعاب برق و یا گاز 
محــل وقوع تخلف خواهد بود.این مقام مســوول گفت: الزام به تامین برق و 
گاز با قیمت تکلیفی و یارانه ای از مهم ترین عوامل شیوع استخراج غیرمجاز 
رمزارزها در کشور به شمار می رود و راهکار بنیادین مقابله با آن واقعی شدن 
قیمت حامل های انرژی اســت.خدادادی  با بیان این که استخراج غیرمجاز 
رمز ارز قاچاق ســوخت است، خاطرنشــان کرد: همانند سوخت که اختالف 
قیمت در داخل و خارج از کشــور به ایجاد پدیده قاچاق ســوخت در مرزها 
می انجامد، در برق نیز اختالف به شــدت معنادار نرخ برق در ایران و ســایر 
کشورها به رواج پدیده استخراج غیرمجاز رمز ارز منجر شده است.وی ادامه 
داد: براســاس برآوردهای صورت گرفته، حدود ۱۰ درصد کسری پیش بینی 
شده برای گاز در کل کشور در زمستان امسال نیز ناشی از فعالیت استخراج 

غیرمجاز رمز ارز است.
بــه گفته مجری تامیــن برق رمزارزها نســبت قیمت بــرق در ایران با 
کشــورهای دیگر یک بیســتم و در مواردی حتی تا یک هشــتادم می رسد 
که همین موضوع، اســتخراج غیرمجاز رمزارز در ایران را شــدت بخشیده و 
مبارزه با آن را ســختتر کرده است.خدادادی افزود: ازین منظر کسب سود از 
طریق ماینینگ غیرمجاز در واقع سواستفاده از رانت دسترسی به برق یارانه 
ای اســت که اثرات منفی جبران ناپذیری بر اقتصاد، صنایع و محیط زیست 
کشور دارد.وی،  با اشاره به برآوردهای صورت گرفته توسط وزارت نیرو مبنی 
بر ظرفیت ۲ هزار مگاواتی اســتخراج غیرمجاز رمز در ایران گفت: این میزان 
که در بهار امسال از طریق روش های تحلیلی شناسایی و برآورد شد، معادل 
یا حتی بیشتر از مجموع مصرف ساالنه برق در سه کالنشهر مشهد، اصفهان 
و  تبریــز بود. خدادادی با بیان این که بررســی های صورت گرفته همچنین 
نشــانگر آن بود که حدود ۲۰ درصد کسری برق در تابستان امسال ناشی از 
فعالیت مراکز اســتخراج رمز ارز بود، خاطرنشــان کرد: همچنین پیش بینی 
می شود که حدود ۱۰  درصد کسری پیش بینی شده برای گاز در کل کشور 

در زمستان امسال نیز ناشی از فعالیت استخراج غیرمجاز رمز ارز باشد.
وی با اشاره به این که این میزان خسارت تنها توسط کمتر از یک درصد 
متخلفان به کل جامعه تحمیل می شود، گفت:  کمبود برق و گاز در فصل های 
گرم و ســرد سال خاموشی های وسیع صنایع را در پی دارد که آن نیز منجر 

به دامن زدن به تورم و بیکاری در شرایط سخت اقتصادی کشور می شود.

اخبار انرژی

گروه اقتصادی: چند ســالی هست که در 
ایــران هم به تقلید از غرب، روز جمعه ســیاه 
یا بلک فرایدی مورد توجه فروشــندگان قرار 
گرفتــه و از فروش مجازی، به فروشــگاههای 
دیگر کشــیده است؛ درحالیکه جمعه سیاه در 
ایران هیچ شــباهتی با بلک فرایدی ندارد به 
جــز ادعای ارائه تخفیف بــه خریداران! با این 
تفاوت کــه در غرب، تخفیفهــای واقعی ارائه 
می شــود و در ایران نمی توان چندان به واقعی 
بودن این تخفیفها اطمینان داشت!جمعٔه سیاه 
در آمریکا روز بعد از روز شــکرگزاری است که 
عماًل آخرین جمعٔه ماه نوامبر به شــمار رفته و 
آغاز آیین خرید برای کریســمس محســوب 
می شود. جمعٔه سیاه، یک روز تعطیل نیست، 
اما کارکنــان اغلب ادارات و شــرکتها در این 
روز اجازه مرخصی دارند تا به خرید ســال نو 
بپردازند. هر چند آمریکای شمالی محل اصلی 
تولد این سنت اســت، اما همچون بسیاری از 
ســنت های دیگر این منطقه، این سنت نیز به 
کشورهای دیگر سرایت کرده است. در این روز 
فروشگاه ها پیش از ساعت ۴ صبح کار خود را 
آغاز کرده و مردم از همان زمان برای خرید به 
فروشگاه هجوم می آورند و باید تا پیش از آغاز 

شب خرید کرده باشند.
 بلک فرایدی از کجا آمده است؟!

نام جمعه ســیاه در ابتــدا ربطی به خرید 
آخر ســال نداشت. در گذشته، قانونی نانوشته 
بین حســابداران رایج بود که در ترازنامه های 
خود، اگر صورت ســود و زیــان آنان منجر به 
ضرر می شد؛ از جوهر قرمز استفاده می کردند. 
اســتفاده از جوهر قرمز، تنها بــرای نمایان تر 
شــدن ضرر در بیالن بود. اما اگر صورت سود 
و زیان به ســود می انجامید، از جوهر مشکی 
اســتفاده می شــد. در اوایل دهه ۶۰ میالدی، 
حسابداران همیشه فردای روز عید شکرگزاری، 
حســاب های خود را مشــکی رنگ می دیدند. 
این روز ســرآغاز موج سود و خریدهای پیش 
از عید به حســاب می آمد. از این رو، بین خود 
آن را »بلک فرایدی« به معنای جمعه مشکی 
نام گــذاری کردنــد. در ســال ۱۹۶۱، پلیس 
فیالدلفیا پنســیلوانیا، و راچستر نیویورک به 

خاطر شلوغی و ترافیک خیابان ها در این روز، 
آن را بلک فرایدی خواندند. در ســال ۱۹۷۵ 
در روزنامه نیویورک تایمز، عبارت بلک فرایدی 
به کاربرده شد. در اینجا نیز، منظور شلوغ ترین 
روز خرید و سنگین ترین ترافیک جاده ها بابت 
خرید مردم بــود. تا اوایل دهــه ۸۰ میالدی 
همچنان برخی از شــهرها و ایالت های آمریکا 
از این عبارت اســتفاده نمی کردند. اما کسانی 
که آن عبارت را شنیده بودند، مفهومی یکسان 
در ذهنشــان تداعی می شد: »فرصتی طالیی 
برای خرید«.رقابــت افراطی مغازه داران برای 
افزایــش فــروش در جمعه ســیاه به حدی 
رســید که این حراجی، یــک روز زودتر و در 
صبح عید شــکرگزاری آغاز شد. به این بهانه 
که خریداران در ترافیک جمعه ســیاه نمانند، 
فروشگاه kmart، در سال ۲۰۰۹ حراجی بلک 
فرایدی را از ســاعت ۷ صبح پنجشنبه شروع 
کرد و بدین ترتیب بلک فرایدی به مرور یکی 

دو روز جلوتر از جمعه، آغاز شد.حتما دیده اید 
که در ایــن روز هجوم مردم برای خرید باعث 
شکســته شدن شیشه فروشــگاهها و حوادث 
متعددی شــده است؛ از جمله سال ۲۰۱۰ که 
در فروشگاه زنجیره ای وال مارت درگیری های 
خریداران ۱۰ کشــته و ۱۱۱ مصدوم بر جای 
گذاشت. دلیل این همه هجوم به فلسفه جمعه 
ســیاه برمی گردد. فلســفه اصلی حراج جمعه 
تخفیف بر روی تمامی کاالها اســت؛ تخفیفی 
که باعث ترغیب مشــتریان برای رفع نیازهای 
خود با هزینه کمتر در آستانه سال نو می شود. 
این کاالها عموماً از محصوالت بســیار جذاب 
بازار نظیر تلویزیون های بزرگ، آخرین نســل 
دوربین ها یا آخرین و گران قیمت ترین لباس ها 
هستند که با تخفیفی باورنکردنی حتی تا ۷۰ 
درصد زیر قیمت اصلی خود عرضه می شــوند. 
دلیــل هجوم مردم بــرای خرید هــم تعداد 
محدود محصــوالت دارای تخفیف باالســت 

چراکه طبیعی اســت فروشنده صرفا برخی از 
این کاالها را با ضــرر عرضه می کند و فروش 
انبوه آن ها کار غیرعقالنی است. به همین دلیل 
تعداد کاالهای با تخفیف ویژه محدود است و 
عموماً در همان ثانیه های اول شــروع حراج به 

پایان می رسند.
 جمعه سیاه در ایران

اما فلسفه جمعه سیاه در ایران کامال متفاوت 
با غرب است. اگر سری به فروشگاههای بزرگ 
و برندهــای معتبر بزنید می بینید که در اغلب 
ماههــای ســال، تخفیف هایی تــا ۷۰ درصد 
دارند که کامال غیرمعمول و غیرعاقالنه است! 
مشاهدات ما از یکی از برندهای معروف لباس 
در ایران نشان  می داد که قیمتهای نامعقولی 
برای لباســها در نظر می گرفتنــد که پس از 
اعمال تخفیف ۷۰ درصــدی باز هم از قیمت 
معمول در بازار گرانتر بود! در فروشــگاههای 
زنجیــره ای نیز که امســال بلــک فرایدی به 

تعدادی از آنها هم نفوذ کرده، در تمام ســال 
تخفیفهایی ارائه می شود که بررسی های قبلی 
نشان می داد غالبا نادرست است؛ بطوریکه این 
فروشگاهها باتولیدکنندگان تبانی می کنند تا 
تولیدکننــدگان روی کاالهــای تولیدی خود 
قیمتــی باالتر از قیمت عــادی آن حصول را 
درج کننــد تا پس از اعمــال تخفیف های ۲۰ 
تا ۵۰ درصــدی در این فروشــگاهها، تازه به 
قیمــت عادی و معمول برســند. مشــاهدات 
خبرنــگار ما این موضــوع را در مورد برخی از 
برندهای معروف چای اثبات کرد!طبیعی است 
کــه وقتی تخفیف های اعمال شــده در طول 
ســال غالبا واقعی نباشد، به تخفیفهای جمعه 
ســیاه هم نمی توان چندان امید بست. تقریبا 
هیچ فروشــگاهی در ایران کاالهای خود را با 
تخفیف مناسب و واقعی عرضه نمی کند و هیچ 
فروشگاهی به فلســفه جمعه سیاه که فروش 
تعداد محــدودی کاال با تخفیف بســیار زیاد 
است وفادار نیست. غالب فروشگاهها کاالها را 
بــا تخفیف باال عرضه میکنند اما این تخفیفها 
واقعی نیســت چراکه بعضا چند هفته قبل از 
جمعه ســیاه قیمتها را افزایش داده اند تا در 
زمان اعمــال تخفیف، تازه به شــرایط عادی 
برگــردد! وقتی دیدید فروشــگاهی در ایران، 
نــه به میزان نامحدود، بلکــه تعداد محدودی 
از یــک کاال را بــا تخفیف زیــاد عرضه کرد 
می توانیــد اطمینان پیدا کنیــد که تخفیفها 
واقعی اســت اما مشاهدات حاکی از غیرواقعی 
بون این تخفیفات در اغلب فروشگاههاســت و 
در واقع تنها نمایشی از تخفیف است که جیب 
فروشندگان را پرپولتر می کند.نکته مهمتر این 
که جمعه ســیاه در ایران زمانی می تواند برای 
خریداران مفید باشــد کــه در زمانی همانند 
اسفند ماه اتفاق بیفتد که مردم خرید بیشتری 
دارند و به تبع آن نیاز بیشتری هم به تخفیف 
دارند. اما آیا فروشندگان در ایران حاضرند در 
آستانه عید نوروز که نیاز مردم به خرید بیشتر 
است و با توجه به مشکالت مالی، نیاز بیشتری 
به تخفیف های واقعی دارند، جمعه ســیاه را با 
همان شــرایطی که در غرب اجرا می شود و با 

همان تخفیف های واقعی، اجرا کنند؟!

بلک فرایدی چه ربطی به ایران دارد؟!

جمعه سیاه، تقلیدی ناقص و پرسود برای فروشندگان ایرانی!

وزیــر جهادکشــاورزی از توزیع شــکر، روغــن و برنج 
با نــرخ تعزیراتی به صورت هوشــمند از هفته جاری خبر 
داد.به گزارش ایسنا ســید جواد ساداتی نژاد با بیان اینکه 
تمرکز ما در ماه های اول آغــاز به کار دولت تأمین امنیت 
غذایی و تالش برای ســاماندهی بازار اقالم اصلی از جمله 
مرغ و تخم مرغ بوده اســت، گفت: در این راستا توانستیم  
بــازار مرغ و تخم مرغ را به گونــه ای مدیریت کنیم که از 
روزهای آینده تا پایان سال شرایط مطلوبی در این بخش ها 
را شــاهد خواهیم بود.وی ادامه داد:برای تامین اقالم مورد 
نیاز شــب عید و بعد از آن ماه رمضــان برنامه ریزی های 
الزم انجام شده اســت و همچنین بسترسازی برای کشت 
قراردادی، خرید دام مازاد روســتاییان و عشایر و سند دار 
کردن اراضی کشاورزی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وزیر جهادکشاورزی اضافه کرد: تامین امنیت غذایی وظیفه 
جهاد کشــاورزی و بر عهده کشــاورزان و دامداران است. 
برنامه ریزی ما در زمینه پایداری و تامین بازار است و قطعا 

امنیت غذایی برقرار خواهد شد.
به گفته وی تا قبل از دولت ســیزدهم همیشــه بحث 
این بود که باید در حوزه غذا فرمانده یکی باشــد. نه اینکه 
بخشی از وظایف بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و بخشی 
نیز دست وزارت صمت باشد. همانطور که استحضار دارید 
قانون انتزاع در دولت قبل دو ســال لغو شــد و در آخرین 
روزهای دولت قبل وظایف  وزارت جهاد بازگردانده شد. ولی 
اجرایی شــدن آن در دولت سیزدهم رخ داد و کل زنجیره 
از تولیــد تا توزیع به وزارت جهاد واگذار شد.ســاداتی نژاد 
در ادامه گفت: وزارت جهاد کشــاورزی در طول ۴۰ ســال 
گذشته هیچ زمان در حوزه بازار مواد غذایی نبوده است. ما 

در بازرسی هیچ تجربه ای نداشتیم. 
اخیرا امــا  با همکاری و همراهــی وزارت صمت بحث 
بازرســی در بازار اقالم غذایی را هــم به عهده گرفتیم. که 
البته تا این وظایف به طور کامل در اختیار وزارت جهاد قرار 
بگیرد مدت زمانی طی خواهد شد. همچنین در این راستا  
از نیروهای بســیج در بازرســی ها کمک گرفته ایم.وی در 
بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به اینکه قیمت های 

دستوری عدم پایداری در تولید را به همراه خواهد داشت، 
گفت: باید کاری کنیم که تولید پایداری داشته باشد. تولید 
خط قرمز ما اســت و نباید قطع شود. برای پایداری تولید 
نمی توانیــم تولیدکننده را مجبــور کنیم که محصولش را 
زیر قیمت تمام شــده بفروشد. برای مثال قیمت مرغ برای 
مصرف کننده ۳۱ هزار تومان تعیین شده است با این قیمت 
تعیین شــده تولید اقتصادی و پایدار اســت و اگر کمتر از 
مقدار باشد تولید غیر اقتصادی می شود.وی در پاسخ به این 
سوال که قیمت مرغ در بازار بیش از ۳۱ هزار تومان است، 
گفت: در حال حاضر در میادین میوه و تره بار مرغ با قیمت 
۳۱هزار تومان به مصرف کنندگان عرضه می شــود که در 
برخی اســتان ها نیز حتی کمتر از این مقدار است. البته در 
برخی مغازه ها هم قیمت مرغ به ۳۵ هزارتومان هم می رسد 
ولی تالش کردیم که همواره قیمتها کاهشــی باشد.وی در 
ادامه به اقدامات جهاد کشاورزی در خصوص تامین امنیت 
غذایی اشاره کرد و گفت: در حوزه طیور، گاوداری صنعتی 
و دام روستایی تالش کردیم که تاخیر در تحویل نهاده ها را 
با تامین ارز کاهش دهیم و با کمک بانک مرکزی ارز آذرماه 
نهاده ها نیز تامین شده است.ساداتی نژاد که در یک برنامه 
تلویزیونی صحبت می کرد، گفت: همچنین توانستیم میزان 
کســری موجود در بازار را احصا کنیم. ما در تامین گوشت 
مرغ و تخم مرغ در مهر و آبان به دلیل کاهش جوجه ریزی 
کمبود داشتیم. بخشی از نیاز بازار به مرغ را با مرغ منجمد 

تامین کردیم. 
همچنین مهرماه کمترین میزان جوجه ریزی انجام شده 
بود به همین دلیل تخم مرغ نطفه دار وارد کردیم و با بازار 
رسانی بازار آنها را کنترل کردیم. از طرفی توزیع هوشمند 
را نیز آغاز کردیم. سازمان تعاون روستایی متولی بازاررسانی 
هوشمند شده است که مرغ منجمد و تخم مرغ را با قیمت 
تنظیم بازار تحت پلتفرم مشــخصی به صورت اینترنتی به 
دست مردم درب منازل می رساند. براین اساس روزانه ۳۰۰ 
تن اقالم مذکور در شهر تهران به این شیوه توزیع می شود.  
این طرح از روزهای گذشــته در کرج و اصفهان آغاز شده 

و در شیراز و مشهد هم به زودی آغاز به کار خواهد کرد.

توزیع هوشمند شکر، روغن و برنج
وی افــزود: از هفته جاری شــکر، روغــن و برنج نیز با 
قیمت های تعزیراتی به اقالم توزیع هوشــمند درب منازل 
اضافه خواهند شــد. هرچه از ســامانه  هوشــمند بیشتر 
اســتفاده کنیم دست واسطه ها در این بین کم خواهد شد. 
همچنین برای میوه شــب عید هم قصــد داریم از توزیع 
هوشمند اســتفاده کنیم.وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به 
خرید حمایتی دام عشــایر اشاره کرد و گفت: امسال با دام 
مازاد عشــایر مواجه شــدیم. البته مشکل جدیدی نیست. 
عشــایر به قیمتی که دالالن دام هایشــان را می خریدند، 
اعتراض داشــتند. برای همین به منظور حمایت از عشایر 
و روستاییان خرید دام عشــایر را شروع کردیم و تا کنون 

۱۰۷هزار راس دام خریداری شده است. 
همچنین برای حمایت از این دامداران قرار شد که نهاده 
امانی به آنها داده شــود که اگر دامدار عشــایر یا روستایی 
قصــد نگهداری از دامش را داشــت بتواند به صورت امانی 
نهــاده بگیرد و بعد از پروار دام آن را پس دهد.وی در ادامه 
گفت: کشتن دام آبستن تخلف و ممنوع است و کشتارگاه ها 
نیز حق کشتار دام مواد و آبستن را ندارند. اتفاقی که اخیرا 
افتاده بود این بود که در یک مجموعه صنعتی اطراف تهران 
اقــدام به این کار کرده بودند. دام عشــایر نبود.  فردی که 
اقدام به کشــتار دام آبســتن و مولد کرده بود مجوز حمل 
نداشت و دام ها نیز پالک نداشتند. که در نهایت به مراجع 

قضایی معرفی شدند.
ســاداتی نژاد در ادامه در پاســخ به این سوال که تخم 
مرغ در مغازه های ســطح شــهر بیش از نرخ مصوب است، 
گفت: قیمت تخم مرغ در میادین میوه و تره بار شــانه ای 
۴۳هزار تومان اســت. البته به صورت هوشمند هم با نرخ 
مصوب توزیع می شود. ممکن است در مغازه های سطح شهر 
بیش از ۴۳ هزار تومان باشــد که این موضوع تخلف بوده و 
رســیدگی خواهد شد.  اخیراً تخم مرغ با نرخ مصوب درب 
مغازه ها در حال توزیع اســت. از هفته گذشته در ۲۳ هزار 
مغازه در اســتان های تهران و البرز تخم مرغ مصوب توزیع 

شده است.

توزیع هوشمند مرغ گرم از هفته جاری
وی در خصوص توزیع مرغ منجمد در بازار گفت: ســه 
ماه اســت که دولت را تحویل گرفته ایم. آنچه را که در بازار 
می بینید برنامه ریزی ســه ماهه نیست بلکه مربوط به قبل 
اســت. ما با کمبود تولید مواجه بودیم و برای رفع آن مرغ 
منجمد توزیع شــد. این مرغ ها از کیفیت خوبی برخوردار 
بودند. تالش می کنیم از هفته جاری توزیع هوشــمند مرغ 
گرم را در تهران شروع کنیم.ســاداتی نژاد افزود: در تامین 
نهاده در شــرایط مطلوبی هستیم. تامین ارز آن روان شده 
اســت. با کمــک وزارت راه و شهرســازی ترانزیت نهاده ها 
ســرعت گرفته اســت. دیگر دپوی نهاده به معنی که قباًل 
وجود داشــت، نداریم. در گذشــته بعضا پنج تا شــش ماه 
تاخیر در ارســال نهادها وجود داشت که این مدت زمان را 
کاهش دادیم.وی در خصوص قیمت تعیین شده برای خرید 
حمایتی دام زنده نیز گفت: قیمت ۶۲هزارتومان برای خرید 
هرکیلو دام زنده عدد کارشناسی شده است. قیمت دام زنده 
در بازار ۷ تا ۸ هزار تومان از این پایین تراســت.  همچنین 
۲۰ درصد این قیمت نیز به صورت علوفه تامین می شود.وزیر 
جهاد کشاورزی در خصوص کشاورزی قراردادی نیز گفت: 
کشــاورز وقتی بذری را می کارد باید مشتری آن مشخص 
باشد. کشــاورز باید بداند برای چه کسی تولید می کند. در 
این راستا به شرکت بازرگانی دولتی اعالم کردیم که به جای 
خرید گندم در انتهای تولید در ابتدا با کشاورز قرارداد ببندد، 
آن را بیمه کنــد و کود مورد نیاز کشــاورز را تامین کرده 
و در انتها با آن تســویه کند. بنابراین کشــاورزان می توانند 
با شــرکت بازرگانی دولتی قرارداد ببندند و در این قرارداد 
کشــاورز ابتدا کود را تحویل می گیرد و بیمه می شود و در 
انتهــا که محصولش را تحویل می دهــد هزینه کود و بیمه 
محاســبه و با آن تسویه خواهد شــد. قطعا این اقدام باعث 
درآمد بیشتر کشاورزان خواهد شد.وی در پایان در خصوص 
افزایش قیمت برنج نیز گفت: به دلیل خشکسالی تولید برنج 
ایرانی ۲۰ درصد کاهش داشته است وقتی محصولی کمتر 
تولید شود طبیعتاً قیمت آن افزایش می یابد در برنج خارجی 

نیز هیچ محدودیتی در میزان عرضه به بازار نداشتیم.

وزیر جهادکشاورزی خبر داد

توزیع هوشمند شکر، روغن و برنج از هفته جاری

معاون وزیر صنعت، معــدن و تجارت و مدیرعامل 
سازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایران 
گفت: طی ۲ ماه گذشــته واحدهــای صنعتی که به 
دالیلی در کشــور تعطیل شــده بودند با بررسی های 
صورت گرفته شناســایی و تاکنون حدود ۹۳۵ واحد 
به چرخه تولید بازگشــتند.علی رســولیان در حاشیه 
افتتاح واحدهای تولیدی در شــهرک صنعتی زاهدان 
میرجــاوه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهارداشــت: 
رئیــس جمهوری و وزیر صنعت، معــدن و تجارت به 
شــدت پیگیر راه اندازی واحدهای راکد و تعطیل شده 
در سطح کشــور هســتند که از این تعداد ۱۰ واحد 
تولیدی در سیســتان و بلوچســتان به چرخه تولید 
بازگشــتند و در تالش هســتیم این واحدها افزایش 
ظرفیت پیدا کنند.وی بیــان کرد: حدود چهار هزار و 
۳۲۰ طرح صنعتی در کشور در داخل نواحی صنعتی 
در مرحله نصب ماشــین آالت هستند که امیدواریم با 
تامین تســهیالت و کمک به رفع مشکالت در زمینه 
زیرســاخت ها و موضوعات مختلف این واحدها هرچه 
سریعتر به بهره برداری رســیده و اشتغال خوبی را در 
کشور ایجاد کنند.مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و 
شــهرک های صنعتی ایران افزود: یکی دیگر از اهداف 
در حال پیگیری بحث ایجاد کارگاه های کوچک برای 
افراد توانمند و اصناف تولیدی در ســطح کشور است 
که حدود یک هزار و ۹۰۰ واحد کارگاهی امســال در 
حال ساخت اســت و ۷۰۰ تا ۸۰۰ واحد تکمیل شده 
و به بهره برداری خواهد رسید.وی بیان کرد: در استان 
سیســتان و بلوچســتان نیز ۷۰ واحد کارگاهی آماده 
بهره برداری شده و در حال واگذاری به بخش خصوصی 

است.رســولیان ادامه داد: منابعی که برای تسهیالت 
بانکی در نظر گرفته شده از چند مسیر انجام می شود و 
یکی از آنها طرح »تام« با ابتکار وزارت صنعت، معدن 
و تجارت اســت که از محل منابــع واحدهای بزرگ 
صنایع معدنی در بانک هاست و استان ها برای سرمایه 
در گردش می توانند از طریق بانک های صنعت، معدن 
و تجارت اســتفاده کنند و منابع تبصره ۱۸ نیز ابالغ و 
ســهم مشــخصی برای صنایع در نظر گرفته شده که 
امیدواریم به مرحله اجرایی برسد و بخش صنعت بتواند 
از آن استفاده کند.وی گفت: مهمترین بخش نیز منابع 
داخلی بانک هاست که بانک ها حتما باید سهم صنعت 
را افزایش دهند زیرا اشــتغالی که صنعت ایجاد کرده 
و نقش موثری که در توســعه اقتصادی کشور داشته 
بســیار ممتاز و قابل توجه بوده و باید منابع الزم را به 
این موضوع اختصاص دهیم.مدیرعامل سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران افزود: سیستان و 
بلوچســتان ظرفیت های بسیار خوبی به دلیل هم مرز 
بودن با افغانستان و پاکستان و مرزهای دریایی و بندر 
مهم چابهار دارد اما از لحاظ صنعتی دارای مشکالتی 
اســت که نیازمند برنامه ریزی است.وی اظهارداشت: 
برنامه ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد و خود 
وزیر به جد پیگیر این موضوع هســتند بحث آمایش 
منطقه است که ظرفیت های قابل توسعه که می تواند 
باعث ایجاد اشتغال بیشــتر در استان شود شناسایی 
شود.رســولیان گفت: خوشبختانه واحدهای خوبی در 
شهرک های صنعتی و کارگاهی سیستان و بلوچستان 
در حال راه اندازی اســت و متعهد شدیم تا زمین مورد 

نیاز، آب، برق و زیرساخت ها را تامین کنیم.

آمار تجارت هفت ماهه سال ۱۴۰۰ نشان می دهد 
که ایران توانسته جای پای خود را در بازار کشورهای 
آفریقایی محکم تر از گذشته کند.به گزارش ایسنا، هر 
چند بخش قابل توجهی از صادرات ایران به چند کشور 
منطقه و چین محدود می شود و با توجه به مشکالت 
تحریم، ســازمان توســعه تجارت اعالم کرده که فعال 
اولویت نخست کشور اســتفاده از ظرفیت کشورهای 
منطقه و باال بردن سهم ایران از بازار این کشورهاست 
اما بر اســاس اطالعات جدید ارائه شــده از سوی این 
سازمان، صادرات ایران به کشورهای آفریقایی نیز در 
سال جاری رشــد قابل توجهی داشته است.پیلتن – 
مدیر کل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت 
– گفته: در ۷ ماهه ســال جــاری ۶۲۰ میلیون دالر 
صادرات ایران به کشورهای آفریقایی صورت گرفته که 
در مقایســه با ۱۸۸ میلیون دالر صادرات مدت مشابه 
سال گذشته، با ۴۳۲ میلیون دالر افزایش شاهد رشد 
۲۳۰ درصدی بوده ایم.از لحاظ وزنی نیز صادرات ایران 
به آفریقا رشــدی ۴۶ درصــدی را در قیاس با مدت 

مشابه سال قبل نشان می دهد.
در ایــن مدت کشــور غنا با حــدود ۲۵۲ میلیون 
دالر در جایگاه نخست طرف های صادراتی جمهوری 
اسالمی ایران قرار داشــته و آفریقای جنوبی با حدود 
۱۰۵ میلیــون دالر، الجزایر با حدود ۶۶ میلیون دالر، 
کنیا ۴۵ میلیون دالر، نیجریه ۴۳ میلیون رتبه دوم تا 

پنجم را به خود اختصاص داده اند.
همچنین تانزانیا با ۴۰ میلیون دالر، ســودان ۱۹ 
میلیون دالر، ساحل عاج ۱۳ میلیون دالر، سومالی ۱۲ 
میلیون دالر، موزامبیک ۷ میلیون دالر، مصر با حدود 

۶ میلیون دالر در جایگاه ششــم تا یازدهم کشورهای 
هدف صادراتی در آفریقــا قرار دارند.در حوزه واردات 
نیز ایران در ۷ ماهه ســال جاری، ۳۱ میلیون دالر از 
قاره آفریقا واردات داشته که در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل نشــان دهنده کاهش ۳۹ درصدی در ارزش 
اســت.واردات ایران از تانزانیا با ۶.۵ میلیون دالر رتبه 
اول، اتیوپــی با ۵.۷ میلیون دالر رتبه دوم، غنا با ۴.۶ 
میلیون دالر رتبه سوم، کنیا با ۳.۳ میلیون دالر رتبه 
چهارم و آفریقای جنوبی هم با ۳.۲ میلیون دالر رتبه 
پنجم را در هفت ماهه سال ۱۴۰۰ به خود اختصاص 

داده اند.
این مقام سازمان توسعه تجارت همچنین گفته: با 
توجه به نگاه ویــژه ای که به قاره آفریقا در حاکمیت، 
قوه مقننه، نمایندگان مجلــس و دولت جدید وجود 
دارد، در حال برنامه ریزی برای فعال کردن کمیسیون 
اقتصادی ســتاد آفریقا هستیم و امیدواریم در شرایط 
جدیدی که هم در سطح داخلی هم در سطح بین المللی 
اتفاق افتاده با استفاده از این فرصت مبادالت تجاری با 
قاره آفریقا را به ســطح باالتری برسانیم و در آینده ای 
نزدیک با فعال کردن کمیسیون اقتصادی ستاد آفریقا 
و پیگیری مصوبات قبلی کمیســیون با پیشــنهادات 
خوبی به ستاد آفریقا بتوانیم به تقویت زیرساخت های 
تجاری با کشورهای آفریقایی و تسهیل روابط تجاری 

بین جمهوری اسالمی ایران و آفریقا کمک کنیم. 
پیش بینی می شــود در پایان سال جاری صادرات 
ایران به کشــورهای آفریقایی از مرز یک میلیارد دالر 
بگذرد و رشــد جدیدی را در صادرات کاال از ایران به 

این قاره شاهد باشیم.

کدام کشور آفریقایی اصلی ترین مشتری کاالهای ایران است؟۹۳۵ واحد صنعتی در کشور امسال به چرخه تولید بازگشتند


