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اخبار

مرکز پژوهش های مجلس بودجه۹۹
کل کشور را بررسی کرد

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی در گزارشی
بودجه سال  ۹۹کل کشور را از حیث منابع و مصارف بودجه
و بخش های مختلف آن را بررسی کرد.
به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی،
دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت این مرکز روز
یکشنبه در گزارشی با عنوان «بودجه سال  ۱۳۹۹از الیحه
تا قانون» آورده است :منابع عمومی دولت در الیحه بودجه
سال  ۱۳۹۹معادل  ۴۸۴۵هزار میلیارد ریال بود که پس از
اعمال تغییرات در مجلس شورای اسالمی افزایش یافته و
به رقم  ۵۷۱۰هزار میلیارد ریال رسید.
این گزارش افزود :درآمدهای پیشبینی شده دولت در
سال  ۱۳۹۹از حدود  ۲۶۱۰هزار میلیارد ریال (در الیحه
بودجه) پس از اصالحات مجلس شورای اسالمی به رقم
 ۲۸۸۷هزار میلیارد ریال افزایش یافت ( ۲۷۷هزار میلیارد
ریال افزایش نسبت به رقم الیحه) .واگذاری داراییهای
سرمایهای نیز با  ۸۶هزار میلیارد ریال افزایش معادل
 ۱۰۷۴هزار میلیارد ریال مصوب شد.
دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت مرکز
پژوهشهای مجلس عنوان کرد :ردیف واگذاری داراییهای
مالی از رقم  ۱۲۴۷هزار میلیارد ریال (در الیحه بودجه)
به میزان ۵۰۰هزار میلیارد ریال افزایش یافت .شایان ذکر
است بخش قابل توجهی از این افزایش (حدود  ۴۲۰هزار
میلیارد ریال) بهدلیل انعکاس برداشت از صندوق توسعه
ملی (که در تبصره « »۴مجوز آن اخذ شد) ،در منابع و
مصارف قانون بودجه سال  ۱۳۹۹است.
بر اساس این گزارش ،با نگاهی دقیقتر به منابع بودجه
سال  ۱۳۹۹در بخش منابع حاصل از واگذاری داراییهای
سرمایهای (عمدتاً منابع حاصل از صادرات نفت) میتوان
دریافت که پیشبینی منابع در قانون بودجه با همان فروض
موجود در الیحه (مبنی بر صادرات  ۱میلیون بشکه و
قیمت نفت  ۵۰دالر) برآورد شده است .با توجه به میانگین
فروش نفت در یکسال گذشته ،از این محل بودجه
کشور با کسری قابل توجهی همراه خواهد بود .براساس
این گزارش ،تحقق منابع حاصل از مولدسازی داراییهای
دولت به مقدار تعیین شده در قانون بودجه سال  ،۱۳۹۹با
توجه به عملکرد بسیار پایین ردیفهای مشابه پیشبینی
شده در قوانین بودجه سالهای گذشته و عدم تغییر قابل
توجه در قوانین و ساختارهای مرتبط با موضوع مولدسازی
داراییهای دولت ،دور از انتظار است .دفتر مطالعات مالیه
عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهشهای مجلس تصریح
کرد که مصارف عمومی دولت در مجلس شورای اسالمی
حدود  ۸۶۵هزار میلیارد ریال افزایش یافت و معادل ۵۷۱۰
هزار میلیارد ریال به تصویب رسید .اعتبارات هزینهای هم
با افزایشی معادل  ۶۸۸هزار میلیارد ریال نسبت به الیحه
بودجه ،به رقم  ۴۳۶۰هزار میلیارد ریال رسید.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس حاکی است که
اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای نیز درنتیجه تغییرات
اعمال شده در مجلس شورای اسالمی به میزان ۱۷۶
هزار میلیارد ریال افزایش یافت و رقم اعتبارات تملک
داراییهای مالی بدون تغییر باقی ماند .گزارش این مرکز
در تشریح تغییرات ایجاد شده در تبصرههای مصوبه مجلس
نسبت به الیحه دولت به مواردی همچون تکلیف دولت
به تحویل نفت بابت تسویه بدهی دولت (بند «و» تبصره
« ،)»۱کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی
و تصویب مجوز برداشت (استقراض) از صندوق توسعه ملی
خارج از سقف بودجه (بند «هـ» تبصره « ،)»۴تصویب
سازوکار واگذاری سهام و داراییهای دولتی (جزء «»۲
بند «الف» تبصره « ،)»۲پایش و تأدیه بدهیهای سازمان
تأمین اجتماعی (بند «و» تبصره « »۲و جز « »۲بند «و»
تبصره « ،)»۵تهاتر و تسویه زنجیرهای بدهیهای دولت
(بند «و» تبصره « )»۵اشاره دارد.
بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار؛

قیمت نهادههای دامی در مبادی
ورودی تعیین شد

ستاد تنظیم بازار قیمت نهادههای دامی را بر اساس
آخرین تغییرات قیمت جهانی که مورد تایید کمیته ارزی
قرار دارد؛ به تصویب رساند.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از وزارت صنعت ،معدن
و تجارت ،بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت هر
کیلوگرم دانه سویا در مبادی ورودی سه هزار  ۱۰۰تومان و
قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا در مبادی ورودی سه هزار
و  ۲۰۰تومان تعیین شد.
همچنین قیمت هر کیلوگرم ذرت و جو را در مبادی
ورودی یک هزار و  ۷۰۰تومان اعالم کرد.
سقف قیمتهای جهانی خرید این نهاده ها در سامانه
جامع تجارت به شکل مستمر توسط کارگروه نظارت و
تخصیص ارز ،بررسی و بروز شود.
تمامی قیمت های تعیین شده در زمینه انواع روغن
و نهادههای دامی در مبادی ورودی بوده و کرایه حمل
مستند به اسناد و مدارک مثبته و بارنامه های سازمان
راهداری و حمل و نقل جاده ای به تناسب در این قیمتها
قابل اعمال است.
همچنین در زمینه دانههای روغنی ،کرایه حمل
متناسب با روغن خام و کنجاله استحصالی اعمال می شود.
عالوه براین با توجه به ضرورت تسهیل تامین و توزیع
نهاده های دام و طیور ،از آنجایی که در سامانه بازارگاه برای
توزیع کنندگان نهادههای دام و طیور نقش و جایگاه تعریف
شده است ،تمامی هزینههای توزیع برای تحویل نهادها به
دامداران و مرغداران توسط تمامی عوامل و واسطه های
فروش به ازای هر کیلوگرم جو و ذرت  ۱۵تومان و برای هر
کیلوگرم کنجاله  ۲۵تومان مصوب شود که این مبلغ شامل
اتحادیه ها و تشکل های مربوطه نیز است.
پیش از این ستاد تنظیم بازار مقرر کرده بود تا شرکت
پشتیبانی امور دام برای ترمیم ذخایر راهبردی گوشت
گوساله و مرغ منجمد تا سقف تکالیف مصوب از طریق
انعقاد قرارداد پیش خرید با تولیدکنندگان توانمند ،در
حوزه گوساله پرواری و زنجیرههای تولید طیور اقدام کند.
بر اساس مصوبه اعالمی ،انعقاد قرارداد مشروط
به استفاده از ظرفیت غیرفعال مجموعه های مذکور با
نرخ مصوب اعالمی سازمان حمایت مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان و مصوبات هیات مدیره در قبال تحویل
نهاده مورد نیاز از جمله ذرت ،کنجاله سویا و جنو به نرخ
مصوب و بر اساس ضریب و مقادیر اعالمی معاونت امور
دام وزارت جهاد کشاورزی به ازای هر کیلوگرم مرغ و دام
پرواری زنده خواهد بود.
این تصمیم به دلیل باال بودن قیمت تمام شده واردات
گوشت گوساله منجمد و گوشت مرغ با ارز نیما و حمایت
از تولید داخل است.

وزیراقتصاد خبر داد :

جذب  3/8میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:
در  ۷ماهه نخست سال جاری  ۳میلیارد
و  ۸۰۰میلیون دالر از منابع خارجی برای
سرمایهگذاری در کشور جذب شده است.
«فرهاد دژپسند» افزود :انتظار داریم که
این سرمایه گذاری ها تا پایان امسال و تا
پایان دو سال آینده بتواند در کشور به طور
کامل استفاده شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد:
برای جهش تولید باید انجام کسب و کارها را
بسیار تسهیل کنیم تا سرمایه گذاران برای
هرگونه سرمایه گذاری در حوزه تولید بیشتر
ترغیب شوند.
وی توضیح داد که پیشتر برای ثبت
شرکت و بنگاههای تجاری  ۷۳روز طول
میکشید ،اما اکنون مدت آن به  ۷۳ساعت
کاهش یافته و در یک اقدام فردی که مدارک
آن کامل بود تاسیس شرکت مورد نظراین
فرد  ۲۰دقیقه طول کشید.
دژپسند با بیان اینکه برای مقابله با
افزایش قیمت ها دولت و بانک مرکزی به
دنبال کنترل نقدینگی هستند ،افزود :وزارت
دارایی با شیوع بیماری کرونا برای دریافت
مالیات تسهیالتی در نظر گرفت تا مودیان
بتوانند با بخشودگی بخشی از جرایم مالیاتی،
به پرداخت تشویق شوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد
که با مکانیزه شدن نظام مالیاتی کشور میزان
مالیات نیز در کشور افزایش یافته و در ۷
ماهه نخست امسال هفت دوازدهم مالیات
 ۱۰۰درصد محقق شده است.
وی توضیح داد که در این نظام مالیاتی
اگر قرار است  ۱۸۰هزار میلیارد تومان از
مودیان وصول شود در هفت ماه  ۱۰۵هزار
میلیارد تومان آن واصل شده و این نشان می
دهد که وصول مالیات طبق برنامه محقق
شده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی یادآورشد :ما
در سال گذشته موفق شدیم  ۶هزار میلیارد
تومان از محل خصوصیسازی درآمد جذب
کنیم در حالی که در شش ماهه نخست
امسال میزان آن به  ۳۲هزار میلیارد افزایش
یافته و این کمک بزرگی برای تامین مالی
دولت از راه صحیح اقتصادی بوده است.
دژپسند افزود  :برای خصوصیسازی
صحیح طوری برنامهریزی کردهایم که همه
فرآیندهای آن در بورس به صورت شفاف
برای همه آحاد مردم قابل دسترسی باشد تا
با استفاده از کارت ملی ثروت را در بین مردم
توزیع و تامین مالی دولت را به نحو مناسبی

انجام دهیم .
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد:
ما برای اینکه فضای بازار دچار تنش نشود
خیلی از خبرها را منعکس نمی کنیم در
حالی که در یک دوره مدیرانی که در بورس
سهلانگاری کردهاند ،آنها را جریمه کردیم و
یا معامالتی که سوداگری بود آنها را باطل
کردیم.
وی با اشاره به اندازه بازار سرمایه ایران
گفت :قطعاً اندازه بازار سرمایه ایران باید
بزرگتر از این شود و باید فعاالن و سهامداران
ما بدانند که دولت برنامه بلند مدتی برای
توسعه بازار سرمایه دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد:
در حال حاضر تعداد شرکت های خصوصی
که جایگاه بازار سرمایه را درک کردهاند تا به
این بازار مراجعه کنند به حدود  ۲۰۰شرکت
رسیده است و پیشنهاد ما این است که کسی
که وارد بازار سرمایه می شود باید متناسب با
وضعیت بازار محاسبات عقالنی خود را انجام
دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به
اهمیت رشد اقتصاد مقاومتی یادآور شد :از
سال  ۹۲که سیاست های اقتصاد مقاومتی
ابالغ شد به اهمیت این سیاستهای حمایتی
پی بردیم که با رویکردهای عدالت بنیانی و
درون زایی یک مولفه کامل در اقتصاد ملی
ایران شکل گرفت.
دژپسند افزود :در جنگ تحمیلی
اقتصادی باید تالش کنیم بنیانهای
اقتصادی کشور تاب آوری بیشتری داشته
باشند و اثر اقتصاد مقاومتی در شرایط جنگ
تحمیلی اقتصادی و شرایط کرونایی که دنیا
را به شدت تحت تاثیر قرار داده باید خود را
به خوبی نشان دهد.

ستاد تنظیم بازار اعالم کرد؛

وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد:
با این حال ما مانع تحقق اهداف دشمنان
شدیم به طوری که در  ۱۳آبان  ۹۷رئیس
جمهور آمریکا اعالم کرد که تا سه ماه آینده
به دنبال تغییر نظام در ایران هستیم ،اما
از این سه ماه  ۲۴ماه گذشته است و هیچ
اتفاقی نیافتاده است ،هرچند که برای مردم
مشکالتی تحمیل شده است.
به گفته دژپسند ،تلفیق مردم بنیانی و
دانش بنیانی سبب شده تا تجهیزات مورد نیاز
مقابله با کرونا را که قبال باید از خارج وارد
می کردیم هم اکنون به یک صادر کننده این
تجهیزات تبدیل شدهایم و این نشان میدهد
که در نهضت دانش بنیان ها موفقیت های
زیادی را کسب کرده ایم.
وی گفت :در خرداد ماه سال جاری
عدهای گفتند که به علت شدت تحریم ها
و بروز بیماری کرونا لطمه بزرگی به اقتصاد
ایران وارد خواهد شد و به ناچار باید بانک
مرکزی با انتشار پول مسئول تامین کسری
بودجه شود.
دژپسند افزود :خوشبختانه با توجه
به افزایش تاب آوری و مردم بنیانی در 7
ماهه سال گذشته  ۲۷هزار میلیارد تومان
از منابع تنخواه خود استفاده کردیم در
حالی که در این شرایط طی  7ماه سال
جاری با کاهش هزینه ها این رقم به ۱۲
هزار میلیارد تومان رسیده است و علت
آن نیز وصول مالیات های هفت دوازدهم
است که امسال  ۱۰۰درصد آن محقق شده
است.
وی یادآورشد :ما با اصالح روشها رشد
هزینه ها را کنترل کردیم و در این راستا با
روش تامین مالی از طریق مراجعه به مردم
 ۱۱۸هزار میلیارد تومان جذب کردیم که ۹۰

هزار میلیارد تومان آن از محل فروش اوراق
بوده است.
وی اظهارداشت :در بحث واگذاری سهام
با تغییر روش به طرف مردم بنیانی رفتیم و
با فروش داراییهای دولت را به آحاد مردم
با کارت ملی  5.5میلیون نفر در این بحث
مشارکت کردند و با خرید سهام توزیع ثروت
در کشور به نحو مناسبی شکل گرفت.
دژپسند با اشاره به دالیل تورم در
اقتصاد ایران یادآورشد :در اقتصاد ایران در
دوره های مختلف شاهد تورم بوده ایم که
گاهی انتظارات تورمی باعث شده است که
هزینه های تولید افزایش یابد.
وی گفت :پیش از این  80تا  ۸۵درصد
کاالهای وارداتی واسطهای ،مواد اولیه و
ماشین آالت بوده و این کاالها متاثر از
نرخ ارز بود که به فرآیند تولید منتقل شده
هزینههای تمام شده تولید را افزایش داده و
در این زنجیر وقتی تولید به دست مصرف
کننده میرسید قیمتها افزایش پیدا می
کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد:
تمام تالش دشمن در این است که ما کاالیی
صادر نکنیم و یا اگر صادر کردیم نتوانیم
منابع آن را وارد کشور کنیم و این عرضه
و تقاضا در قیمت دالر بسیار تاثیرگذار بوده
است و متاسفانه عدهای نیز سوداگرانه در این
عرصه برای کسب سود و منافع خود تالش
میکنند و این در افزایش قیمت دالر آثارش
را نشان می دهد.
دژپسند افزود :خوشبختانه صادرکنندگان
ما تالش کردند و در این مدت ارز خوبی را
به کشور وارد کردند و در این جنگ اقتصادی
بسیاری از صادرکنندگان و بخش خصوصی
بازیکنان اصلی اقتصاد ملی ایران بودند.
وی گفت :با این حال کسانی هم که
سوء استفاده کنند بسیار اندک بودند و
آنها نیز در حال شناسایی هستند تا با آنها
برخورد شود و ما نیز باید از دالریزه کردن
اقتصاد خود جلوگیری کنیم و این با حضور
شرکتهای دانشبنیان که هم اکنون تعداد
آن به بیش از  ۵هزار شرکت در کشور رسیده
میسر خواهد بود.
دژپسند تاکید کرد :در اقتصاد ایران
مبنای کار ما این است به جای خام فروشی
در یک فرآیند توسعه واقعی محصوالت خود
را با ارزش افزوده بیشتری به کشورهای
مختلف جهان صادر کنیم و شرکتهای
دانش بنیان در این راستا نقش مهمی ایفا
می کنند.

بر اساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار؛

تعیین قیمت ۱۰قلم محصول لبنی پرمصرف

مجوز افزایش قیمت روغن صادر شد

ستاد تنظیم بازار قیمت فروش شیر خام با مشخصات  ۳.۲درصد چربی و بار میکروبی
زیر  ۱۰۰هزار را مبلغ  ۴۵۰۰تومان به ازای هر کیلوگرم درب دامداری تصویب کرد که
بر همین اساس  ۱۰قلم محصول لبنی قیمتگذاری شدند .ستاد تنظیم بازار اعالم کرد
که با توجه به درخواست تشکل ها و انجمن های مربوطه و وزارت جهاد کشاورزی برای
اصالح نرخ شیرخام و محاسبه سهم اثر نرخ جدید نهادها و سایر هزینههای تولید ،کمیته
مربوطه با مسئولیت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل و قیمت
فروش شیر خام با مشخصات  ۳.۲درصد چربی و بار میکروبی زیر  ۱۰۰هزار مبلغ ۴۵۰۰
تومان به ازای هر کیلوگرم درب دامداری تصویب شد .همچنین در این ستاد مصوب شد
که به ازای هر یک دهم درصد افزایش یا کاهش درصد چربی مبلغ  ۶۰تومان متناسب با
افزایش و یا کاهش درصد چربی به قیمت مصوب شیر خام اضافه یا کسر شود .با توجه
به سهم اثر شیر خام در تولید محصوالت لبنی ،قیمت  ۱۰قلم محصوالت لبنی پرمصرف
مشمول قیمتگذاری تثبیتی شیر ،ماست و پنیر نیز توسط کمیته مربوطه با مسئولیت
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شد .بر این اساس قیمت شیر
بطری یک لیتری کم چرب  ۱.۵درصد هفت هزار و  ۱۰۰تومان ،شیر بطری یک لیتری نیم
چرب  ۲درصد هفت هزار و  ۵۰۰تومان ،شیر بطری یک لیتری پر چرب  ۳درصد هشت
هزار و  ۵۰۰تومان و شیر بطری یک لیتری کامل  ۳.۲درصد هشت هزار و  ۶۰۰تومان
تعیین شد .همچنین قیمت شیر نایلونی  ۹۰۰گرمی کم چرب  ۱.۵درصد پنج هزار و ۴۰۰
تومان و پنیر یواف  ۴۰۰گرمی  ۱۴هزار و  ۵۰۰تومان تعیین شد .قیمت ماست  ۹۰۰گرمی
کم چرب  ۱.۵درصد هشت هزار تومان و قیمت ماست  ۹۰۰گرمی پر چرب  ۳درصد نیز
 ۹هزار و  ۷۰۰تومان مصوب شد .در این کمیته همچنین قیمت ماست دبه ای ۲۵۰۰
گرمی کم چرب  ۱.۵درصد و پرچرب  ۳درصد به ترتیب  ۲۱هزار تومان و  ۲۴هزار تومان
به تصویب رسید .قیمت سایر احجام این اقالم پس از پیشنهاد انجمن مربوطه و محاسبه
سازمان حمایت تعیین و مالک عمل خواهد بود .در تیرماه سال جاری قیمت محصوالت
لبنی  ۲۰تا  ۲۸درصد افزایش یافته بود.

ستاد تنظیم بازار با توجه به افزایش قیمت روغن خام و سایر هزینهها از جمله
ملزومات بستهبندی و ورق ،حداکثر افزایش قیمت مصرفکننده انواع روغن در بستهبندی
پت را  ۱۰درصد و سایر انواع بستهبندیها را  ۱۳درصد اعالم کرد.
در یکصد و سیزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار با توجه به افزایش قیمت جهانی
انواع روغن که مورد تایید کمیته ارزی قرار دارد تغییرات قیمت جهانی بر نهادهها ،روغن
خام و محصوالت نهایی محاسبه و تعیین شد.
بر همین اساس ،قیمت هر کیلوگرم روغن خام سویا و پالم در مبادی ورودی پنج
هزار  ۵۰۰تومان و قیمت هر کیلوگرم روغن خام آفتاب و کلزا در مبادی ورودی نیز  ۶هزار
تومان تعیین شد.
در این ستاد مقرر شد قیمت احجام و بسته بندی های مختلف روغن توسط سازمان
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و در سامانه  ۱۲۴بارگذاری شود.
همچنین مقرر شد سازمانهای صنعت ،معدن و تجارت  ۳۱استان ضمن اهتمام هرچه
بیشتر در خصوص رعایت قیمتهای مصوب ،نسبت به کنترل اسناد و مدارک مربوط به
ورود و خروج روغن نباتی از کارخانجات تولیدی و انبارهای مستقر در استان ،نحوه توزیع
آن و ممانعت از فروش به عوامل واسطه با هدف بازارسازی و افزایش قیمتاقدام و با
تخلفات احتمالی برخورد قانونی کنند.
در روزهای گذشته اعالم شد که هم اکنون  ۴۰۰هزار تن روغن خام موجودی بازرگانی
دولتی است و  ۳۰۰هزار تن نیز در مسیر واردات قرار دارد و بخش خصوصی نیز دارای
موجودی مطلوبی از این محصول است.
مصرف روغن خام کشور ماهانه  ۱۰۰هزار تن است و برای تعادل بخشی به بازار،
واردات و تولید افزایش یافته و روند توزیع این محصول نیز سرعت بیشتری پیدا کرده است.
همچنین به دلیل وابسته بودن تولید روغن خوراکی به واردات مواد اولیه آن ،در سال
جاری برنامه اختصاص یک میلیارد و  ۵۰۰میلیون دالر ارز برای روغن خام وجود دارد که
باید  ۱.۹میلیون تن واردات روغن خام انجام شود تا بازار این محصول تنظیم شود.

در  ۹ماه سال  ۲۰۲۰صورت گرفت؛

رشد  ۱۳درصدی صادرات ایران به اتحادیه اروپا

تجارت ایران با اتحادیه اروپا با کاهش
 ۱۱درصدی در  ۹ماه سال  ۲۰۲۰میالدی
نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۳میلیارد و
 ۳۴۵میلیون یورو را ثبت کرد؛ این در حالی
است که در همین مدت صادرات در این
مسیر  ۱۳درصد رشد را تجربه کرده است.
معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران
آمار تجارت کاالیی ایران و اتحادیه اروپا در
 ۹ماه  ۲۰۲۰میالدی را منتشر کرد که بر
اساس آن از ژانویه تا سپتامبر  ، ۲۰۲۰ایران
معادل  ۵۶۳میلیون یورو کاال به اتحادیه اروپا
صادر کرده و در مقابل دو میلیارد و ۷۸۳
میلیون یورو کاال از این منطقه وارد کرده
است .آمارها نشان میدهد که صادرات ایران
به اتحادیه اروپا طی  ۹ماهه  ۲۰۲۰نسبت به
مدت مشابه سال گذشته بیش از  ۱۳درصد
رشد کرده و واردات آن از این منطقه اما افت
نزدیک به  ۱۵درصدی را تجربه کرده است.
طی این بازه زمانی تجارت ایران با
اتحادیه اروپا یا مجموعه صادرات و واردات
حدود  ۳میلیارد و  ۳۴۵میلیون یورو ثبت
شده که با افت  ۱۱درصدی نسبت به مدت
مشابه سال گذشته همراه است.
در سپتامبر  ۲۰۲۰ارزش صادرات
کاالیی ایران به اتحادیه اروپا بالغ بر ۸۱
میلیون یورو بوده است این رقم نسبت به

ماه قبل  ۹۴درصد رشد داشته و نسبت به
ماه مشابه سال گذشته حدود  ۲.۳برابر شده
است.
در ماه ژوئیه و ماه مارس  ۲۰۲۰صادرات
ایران به اتحادیه اروپا بیشینه را تجربه کرد که
به ترتیب هرکدام معادل  ۹۲.۳میلیون یورو و
 ۸۹.۹میلیون یورو است .طی ژانویه  ۲۰۱۹تا
سپتامبر  ۲۰۲۰کمترین ارزش صادرات ایران
به اتحادیه اروپا مربوط به آوریل  ۲۰۲۰و
معادل  ۱۹.۹میلیون یورو است.
طی سپتامبر  ۲۰۲۰ایران معادل ۳۲۲
میلیون یورو کاال از اتحادیه اروپا وارد کرده
است که نسبت به ماه قبل رشد بیش از ۲۸
درصدی را تجربه کرد؛ این در حالی است
که واردات ایران از اتحادیه اروپا در سپتامبر
نسبت به ماه مشابه سال گذشته با افت ۸
درصدی مواجه شده است واردات ایران در
ماه اوت  ۲۰۲۰در پایین ترین سطح خود در
ژانویه  ۲۰۱۹تا سپتامبر  ۲۰۱۴داشته است
بیشترین سطح واردات ایران از اتحادیه اروپا
چه مدت مورد بررسی مربوط به ژوئیه ۲۰۱۹
و حدود  ۳۵۱میلیون یورو است به طور کلی
سطح واردات ایران از این منطقه در سال
 ۲۰۲۰نسبت به سال  ۲۰۱۹در سطح پایین
تری قرار دارد.
طی  ۹ماهه  ، ۲۰۲۰بیشترین ارزش

صادرات کاالیی ایران به اتحادیه اروپا به
گروه کاالیی «مواد غذایی و حیوانات زنده»
اختصاص داشته که معادل  ۲۲۲میلیون
یورو ثبت شده است دومین گروه کاالیی با
بیشترین ارزش صادرات نیز «مواد شیمیایی
و محصوالت مرتبط» بوده که صادرات آن
حدود  ۱۱۰میلیون یورو رقم خورده است.
ارزش صادرات مواد غذایی و حیوانات
زنده ایران به اتحادیه اروپا طی  ۹ماهه
 ۲۰۲۰نسبت به مدت مشابه سال گذشته
میالدی با رشد  ۶۵درصدی و ارزش صادرات
مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط با افت ۷
درصدی مواجه شده است .همچنین سومین
گروه کاالیی که ایران بیشترین صادرات را به
اتحادیه اروپا داشته «سوخت های معدنی و
روان کننده ها» هستند.
بیشترین ارزش واردات کاالیی ایران از
اتحادیه اروپا طی  ۹ماهه سال  ۲۰۲۰مربوط
به «ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل» و
معادل  ۸۸۷میلیون یورو بوده است واردات
ایران از اتحادیه اروپا در این گروه کاالیی
نسبت به مدت مشابه سال  ۲۰۱۹با افت ۲۳
درصدی مواجه بوده است.
بزرگترین مقصد صادراتی ایران در
اتحادیه اروپا آلمان است که طی  ۹ماهه
سال  ۲۰۲۰حدود  ۳۶درصد ارزش صادرات

ایران به اتحادیه اروپا به این کشور انجام شده
که سهم آن نسبت به مدت سال  ۲۰۱۹با
افزایش حدود  ۷درصدی همراه بوده است.
هلند در  ۹ماهه سال  ۲۰۱۹نهمین
مقصد صادراتی ایران در اروپا بود اما در
مدت مشابه سال  ۲۰۲۰صادرات ایران به این
کشور حدود  ۸برابر شده و در نتیجه این
کشور به جایگاه دومین مقصد عمده صادراتی
ایران در اتحادیه اروپا انتقال یافته است .سهم
این کشور از ارزش صادرات ایران به اتحادیه
اروپا در  ۹ماهه  ۲۰۲۰حدود  ۱۹درصد بوده
است.
متقاب ً
ال ارزش صادرات ایران به ایتالیا و
اسپانیا طی این مدت به ترتیب کاهش ۳۵
درصد و  ۱۸درصد را تجربه کرده است.
همچنین آلمان و ایتالیا در صدر کشورهای
صادرکننده کاال به ایران قرار دارند.

اخبار کوتاه
معاون توسعه و اکتشافات شرکت مس خبر داد؛

دستیابی به رکورد باالترین حفاری
اکتشافی طی ۷سال اخیر

بهروز رحمتی معاون توسعه و اکتشافات شرکت
مس گفت :شرکت ملی صنایع مس ایران در حوزه
اکتشافات ،در هشتماهه نخست امسال موفق به ثبت
رکورد  ۶۱هزار  ۵۱۲متر حفاری اکتشافی شد که این
میزان حفاری باالترین رکورد  ۷سال اخیر بوده است.
رحمتی با بیان اینکه با این رویکرد و تمرکز جدی
شرکت مس بر روی موضوع اکتشافات تا  ۵سال آینده
حداقل  ۵۰۰هزار حفاری اکتشافی را میتوان محقق
کرد گفت :شرکت ملی صنایع مس ایران طی سنوات
 ۱۳۹۵تا سال  ۱۳۹۷به صورت میانگین ساالنه در حدود
 ۳۷هزار متر حفاری اکتشافی انجام داده و سال گذشته
این میزان حفاری به بیش از  ۷۰هزار متر و امسال نیز
به بیش از  ۱۰۰هزار حفاری اکتشافی خواهد رسید که
باالترین رکورد حفاری شرکت طی  ۷سال اخیر خواهد
بود.
وی افزود :صنعت مس در دنیا و کشور ما از موقعیت
بسیارممتازی برخوردار است و بدون شک این صنعت
استراتژیک با بیشترین مزیت جهت سرمایه گذاری در
صدر صنایع معدنی کشور قرار خواهد گرفت ،چراکه این
صنعت ،این ظرفیت را دارد که از باالترین حاشیه سود
در بین فلزات برخوردار باشد.
مس تنها فلزی است که قیمت کنونی آن هماکنون
از قیمتهای پیش از شیوع بیماری کرونا نیز پیشی
گرفته است و به رکورد بیش از  ۲سال اخیر خود یعنی
حدود  ۷۳۰۰دالر بر تن رسیده است
رحمتی با بیان اینکه یکی از دالیل این جایگاه،
وجود همیشگی بازار مصرف مس و عدم امکان
جایگزینی مس با فلزات دیگر است گفت :با توجه به
جایگاه بازار مس در جهان ،اکتشافات و افزایش ذخایر
مس جهانی از اهمیت خاصی برخوردار است.
رحمتی ادامه داد :بیش از  ۴درصد ذخایر مس
جهان به ایران اختصاص دارد که بخش قابل توجهی از
ذخایر مس ایران در چند سال اخیر کشف شده است.
به لحاظ رتبهبندی نیز ایران دارای رتبه هشتم ذخایر
مس در جهان است ،این در حالی است که حجم ذخایر
قطعی کشف شده مس ایران تاکنون افزون بر  ۷میلیارد
تن ماده معدنی با عیار ۴۵صدم درصد برآورده شده است
که هر ساله با انجام اکتشافات جدید بر میزان این ذخایر
ارزشمند افزوده میشود.
وی با اشاره به اینکه عیار نرمال بازار جهانی حدود
نیمدرصد است ،از همین رو عیار ذخایر ایران نیز عیار
ارزشمندی بهشمار میرود ،گفت :موضوع قابل توجه آن
است که این میزان ذخایر ،مربوط به اکتشافات درصد
کوچکی از مساحت ایران است و مناطق زیادی از کل
مساحت کشور هنوز مورد عملیات اکتشافات تفضیلی
قرار نگرفته است .بدون شک با تکمیل عملیات اکتشافی
مذکور ،ذخایر معدنی بسیار باالیی در کشور میتوان
پیشبینی کرد که با عنایت به قرارگرفتن ایران بر روی
یکی از مهمترین کمربندهای جهانی مس دنیا ،میتواند
سهم بزرگی از ذخایر اکتشافی آتی مربوط به حوزه مس
باشد.
معاون توسعه و اکتشافات شرکت مس در ادامه با
تاکید بر اینکه سرمایهگذاری در حوزه فرآوری مس
موجب ارزآوری برای کشور و اشتغالزایی و برکت فراوان
خواهد شد ،گفت :اگر روند قیمت این فلز ارزشمند در
چند ماه گذشته را دنبال کنید ،مشاهده خواهید کرد
که قیمت تمام فلزات به دلیل شیوع ویروس کرونا
روند کاهش شدیدی را در پیش گرفتند و زمانی که به
قیمتهای اولیه خود بازگشتند ،چندان با افزایش قیمت
باالیی روبهرو نشدند ،اما در این میان ،مس تنها فلزی
است که قیمت کنونی آن هماکنون از قیمتهای پیش
از شیوع بیماری کرونا نیز پیشی گرفته است و به رکورد
بیش از  ۲سال اخیر خود یعنی حدود  ۷۳۰۰دالر بر تن
رسیده است.
رحمتی تصریح کرد :بررسی مقایسه وضعیت
قیمتهای جهانی مس در بازار بورس لندن با سایر فلزات
پایه مانند آلومینیوم ،سرب ،روی ،نیکل و قلع  -حتی
طی  ۱۵سال گذشته به وضوح نشاندهنده جایگاه برتر
و ممتاز مس در جهان از منظر سودآوری است.
رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی:

قیمت ۴۵هزار تومانی قارچ در بازار
غیرمنطقی است

رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ گفت :با
گسترش کرونا و اهمیت مصرف قارچ در سیستم ایمنی
بدن ،سرانه مصرف قارچ  ۲۵درصد رشد داشت.
مهدی رجبی رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ
خوراکی از افزایش سرانه مصرف قارچ خبر داد و گفت:
با گسترش ویروس کرونا و عدم صادرات منظم ،مازادی
در عرضه نداریم چرا که سرانه مصرف در داخل افزایش
یافته است.
او افزود :علی رغم کاهش نرخ دالر ،قیمت نهادههای
تولید به طور مداوم در حال افزایش است که با این
وجود انجمن در حال بررسی قیمت تمام شده است که
امیدواریم هفته آینده نرخ نهایی اعالم شود.
رجبی از ثبات قیمت قارچ در بازار خبر داد و گفت:
در حال حاضر قیمت هر کیلو قارچ درب مزرعه ۲۲
تا  ۲۴هزار تومان است که با این وجود حاشیه سود
تولیدکننده کمتر از  ۱۰درصد است که اگر افزایش
قیمت نداشته باشیم ،تولیدکننده دچار مشکل خواهد
شد.
این مقام مسئول با انتقاد از عرضه قارچ فله با نرخ
 ۵۰هزار تومان در خرده فروشیها بیان کرد :گرچه در
ایام کرونا ،قارچ در مقایسه با دیگر سبزیحات در تقویت
سیستم ایمنی بدن نقش دارد ،اما فروش با نرخهای ۴۵
تا  ۵۰هزار تومان در بازار خرده فروشی منطقی نیست
چرا که تولیدکننده حداکثر  ۲۵هزار تومان هر کیلو قارچ
را عرضه میکند.
رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ در پایان از
افزایش سرانه مصرف قارچ خبر داد و گفت :بنابر آمار
نقطه به نقطه ،سرانه مصرف  ۲۵درصد افزایش یافته
است که با وجود توقف صادرات مشکلی نداریم.

