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تصمیم عراق برای وارد کردن گاز 
از سوریه

ایرنا- وزیر نفت عراق از تصمیم بغداد برای واردات 
گاز از کشور سوریه خبر داد. خبرگزاری دولتی عراق 
)واع( اعالم کرد: »احسان عبدالجبار« وزیر نفت عراق 
گفت که بغداد تصمیم دارد عالوه بر ایران، از سوریه 
به عنوان یکی از کانال های توزیع واردات، به عراق گاز 
وارد کند. عبدالجبار در نشســت خبری مشترک با 
»بسام طعمه« وزیر نفت دولت سوریه در بغداد تصریح 
کرد: پرونده گاز از اولویت های رایزنی  مشترک ما با 
هیات سوری است.وی افزود: در آستانه توافق با طرف 
سوری درباره واردات گاز سوریه به عراق، قرار داریم.

وزیر نفت سوریه نیز در این نشست خبری گفت که 
»بین دو کشور چشم انداز آینده همکاری وجود دارد. 
بنا به گفته مسئوالن ذی ربط سوریه، دمشق تا سال 
۲۰۱۰، ۸.۵ تریلیون فوت مکعب گاز ذخیره داشت 
که پس از آن اکتشاف گاز به دلیل ناآرامی های داخلی 
این کشور متوقف شد، این در حالی است که میانگین 
تولید فعلی گاز روزانهسوریه هم اکنون ۱۷۰ میلیون 
فوت مکعب است.اکتبر گذشته، عراق قراردادی را 
که با یک گروه ترکیه ای برای توســعه میدان گازی 
المنصوریه در نزدیکی مرز ایران امضا کرده بود، لغو 
کرد.هم اکنون عراق قســمت زیادی از گاز مصرفی 

خود را از ایران وارد می کند.
    

چرخش تجارت ایران به سوی 
امارات در ۱۴۰۰

توسعه ایرانی - اتاق بازرگانی تهران به بررسی 
تجارت خارجی ایران در نخستین ماه از سال ۱۴۰۰ 
پرداخته که تغییرات مهمی را نسبت به سال قبل 
نشان می دهد. بر اساس برآوردهای صورت گرفته از 
تجارت ایران در فروردین امسال، عدد کل صادرات 
غیرنفتی کشور به حدود ســه میلیارد دالر رسیده 
است. این عدد در مقایســه با ماه قبل یعنی اسفند 
۱۳۹۹، کاهش ۲۲ درصدی را نشان می دهد که با 
توجه تعطیالت دو هفته ای نوروز موضوع عجیبی 
نیست اما در مقایسه با فروردین سال قبل، میزان 
صادرات کشور حدودا ۸۰ درصد از نظر ارزشی و ۵۶ 
درصدی از نظر وزنی رشد داشته است. این تفاوت 
حاکی از آن است که با گذشــت حدود یک سال از 
درگیری ایران با شیوع ویروس کرونا، تجارت کشور 
راه خود را برای فعالیت زیر ســایه این ویروس پیدا 
کرده است. در همین مدت ایران، ۲.۸ میلیارد دالر 
واردات کاال را نیز به ثبت رسانده که هرچند از نظر 
ارزشــی افزایش ۴۷ درصدی را در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل نشان می دهد اما در همین مدت، 
وزن کاالهای وارداتی به ایــران ۱۸ درصد کاهش 
یافته است. این را می توان به معنی کاهش واردات 
مواد اولیه و افزایــش واردات کاالهای صنعتی یا با 
ارزش افزوده باالتر دانست که در بلندمدت به سود 

اقتصاد کشور خواهد بود.
    

فاسد شدن ذخایر سیب و پرتقال 
به دلیل طمع کاری دالالن

ایرنا- رییس اتحادیه سراسری باغداران کشور با 
بیان اینکه برخی دالالن با تصور افزایش قیمت میوه 
پس از تعطیالت عید از عرضه میوه خودداری کردند، 
گفت: واسطه ها به امید افزایش قیمت سیب درختی 
و پرتقال و کسب سود بیشتر از عرضه این میوه ها در 
شب عید و تعطیالت نوروز خودداری کردند که باعث 
فاسد شدن آنها شــد. »کمال یدالهی« درباره علل 
فساد سیب درختی و پرتقال، افزود: کاهش مصرف 
سیب درختی و پرتقال به دلیل تغییر فصل و ورود 
میوه های نوبرانه، کاهش قدرت خرید مردم، کاهش 
مصرف در ماه مبارک رمضان، شیوع کرونا و تعطیلی 
اکثر اصناف رخ داده است. رییس اتحادیه سراسری 
باغداران کشور اظهارداشت:  اکنون سیب و پرتقال در 
دست تولید کننده نیست بلکه این محصوالت توسط 
واسطه ها و دالالن در فصل برداشت به امید طمع 
گران فروشی در عید و ایام نوروز خریداری شده بود.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

 تامین کاالهای اساسی در بازار ایران 
به اختالل جدی خورده است. حاال بعد 
از خبرساز شدن صف های مرغ و روغن 
و گوشت و ... اخبار حاکی از کمبود جدی 
شکر اســت. عالوه بر این خشکسالی 
کم ســابقه اخبار نگران کننــده ای از 
وضعیت تولید گندم و برنج را به گوش 
می رساند و گویا نابســامانی بازار مواد 

غذایی امسال هم ادامه دارد. 
از سوی دیگر کمبود روغن و گرانی 
این کاال در بازار همچنان وجود دارد 
اما به دلیل فرسایشی شدن وضعیت 
نابســامان بازار روغن، کمتر خبری 
درباره آن به گوش می رســد. در کنار 
این اتفاقات برخــی فعاالن حوزه دام 
هشدار می دهند با وجودی که میزان 

تولید دام بــه اندازه کافی اســت اما 
احتمال آن می رود که دخالت دولت 
در بازار، زمینه را برای افزایش مجدد 
قیمت گوشــت قرمز فراهــم کند. 
ایــن اتفاق در کنــار بی ثباتــی بازار 
مرغ، امنیت ســفره شــهروندان را با 
مشــکالتی متعدد روبرو کرده است. 
در کنار کمبود مواد غذایی، گرانی این 
اقالم در بازار به چشم می آید تا جایی 
که حســنی، عضو اتحادیه بنکداران 
می گوید که بازار با گرانفروشی مواد 
غذایی روبروست. نکته مهم سخنان 
وی اینجاســت که معتقد اســت در 
حالی کمبــود برخی اقــالم در بازار 
خرده فروشی مشــهود است که بازار 
عمده فروشی با مشکلی مواجه نیست. 

وقتی شکرسهمیه بندی می شود
بنا به گزارش هــای میدانی فروش 

شــکر در فروشــگاه های زنجیره ای 
سهمیه بندی شده است.

 برخی فروشندگان با دستاویز قرار 
دادن همین موضوع، شــکر را با قیمت 
باالتری می فروشند. در حال حاضر سهم 
هر نفر حداکثر دو بسته شکر دولتی است 
و عالوه بر مصارف خرده فروشی، گویا 
صنایع غذایی هم با بحران کمبود شکر 

مواجه هستند.
یلدا راهدار، عضو هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی شیراز به تجارت نیوز گفته 
است صاحبان صنایع از معضل کمبود 
شکر گزارش دادند و چالش کمبود شکر 

در تمام کشور وجود دارد.
محمدرضا حســینا، عضــو اتاق 
بازرگانی مشــهد وضعیت شکر در این 
استان را اســفناک توصیف کرده و به 
این رسانه توضیح داد: از بین ۱۰ واحد 

صنفی خرده فروشــی ۹ واحد صنفی 
شکر ندارند.

عضو اتاق بازرگانی مشهد همچنین 
توضیح داده است: برخی فروشگاه های 
زنجیره ای در اســتان خراسان شکر را 
سهمیه ای به مردم می فروشند. یعنی به 
هر نفر دو شکر با بسته بندی ۹۰۰ گرمی 
تعلق می گیرد که قیمت آن هم هفت 

هزار و ۸۰۰ تومان است.
عضو اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به 
اختالل در واردات کاال توضیح داد: چند 
سالی است که در تامین شکر با مشکل 
مواجه هستیم. زیرا حدود ۶۰ درصد نیاز 
کشور از کشورهای دیگر تامین می شود 
و قاعدتا تحریم ها و نقــل و انتقال پول 
در کمبود شــکر و به هم ریختگی بازار 

موثر است.
محمدآقا طاهر، رئیس سابق اتحادیه 
بنکداران درباره کمبود شکر گفت: شکر 
در بازار دو نرخی است و همین موضوع 
در توزیع آن اختالل ایجاد کرده است و 
در حال حاضر شــکر با نرخ هشت هزار 

و ۷۰۰ تومان به دست مردم می رسد.
او اظهار کرد که توزیع شــکر قطع 
نشده است و از هفته آینده وضعیت بازار 

بهتر می شود.
نگرانی دوباره برای گرانی مرغ

در حالی که سال ۱۴۰۰ با صف های 
عریض و طویل مرغ حاشیهســاز شده 
بود و دولت حتی سامانه ای تحت عنوان 
قرارگاه مرغ برای ســاماندهی قیمت 
مرغ راه اندازی کرد، مجددا زمزمه های 
گرانی دوباره مرغ به گوش می رســد. 
مرغداران می گویند در حالی که قیمت 
جوجه یک روزه فقط ۶ تا ۸ هزار تومان 
است، آنها حتی جوجه را تا قیمت ۱۵ 

 هزار تومان در بازار آزاد تهیه می کنند. 
مرغــداران همچنیــن از تامیــن 
نشــدن خوراک مرغ خبر می دهند و 
می گویند که ۵۰ روز اســت دان مرغ 
دریافت نکرده اند و بسیاری از مرغداران 
ناچار شــده اند مرغ های خود را زودتر 
به کشتارگاه بفرستند. آنها همچنین 
از احتمال معدوم شــدن جوجه های 
یک روزه در خــرداد ماه خبر می دهند 
و می گوینــد جهش قیمــت جوجه و 
کمبود خوراک دام موجب شده است 
که بسیاری از مرغداران از جوجه ریزی 

خودداری کنند.
این اتفاقات در حالی در بازار مرغ رخ 
می دهد که ایران دهمین تولیدکننده 
بزرگ مرغ در جهان است و دخالت های 
بی حد و حصر دولت در این بازار موجب 
شده است که بازار مرغ دچار آشفتگی 
شــود و دولت واردات مرغ را امســال 

کلید بزند.
نگرانی برای کمبود گندم

چندی پیش نظام صنفی مهندسی 
کشاورزی از چراگاه شدن مزارع گندم 
به مهر خبر داده و اعالم کرده بود که به 
دلیل نازل بودن نــرخ خرید تضمینی 
گندم بسیاری از کشاورزان ناچار شده اند 
که مزارع سبز خود را به دامداران و برای 
چرای دام بفروشند. پس از آن ویدئوهای 
متعددی از چرای گوسفندان در مزارع 
سبز گندم در فضای مجازی منتشر شد 
و حاال کشاورزان می گویند که در حالی 
که قیمت تمام شده هرکیلوگرم گندم 
بین ۵ تا ۶ هزارتومان اســت نرخ خرید 
تضمینی گندم از این مبلغ پایین تر است 

و کشاورزان متضرر شده اند.
از آن سو خبرها حاکی از آن است که 

نرخ خرید گندم در کشورهای همسایه 
بسیار باالتر از ایران است و انگیزه قاچاق 

گندم تقویت شده است.
گذشــته از این خشکســالی کم 
سابقه موجب شــده است که بسیاری 
از گندمزارهای دیم از بین برود. در این 
شــرایط نگرانی ها برای کمبود گندم و 
آرد باال گرفته است و اتاق بازرگانی ایران 
به دولت پیشنهاد واردات ۵ تا ۶ میلیون 
تن گندم داده اســت تا بازار آرد و نان با 

اختالل مواجه نشود.
معدوم سازی پیاز

 امسال همچنین تصاویر متعددی از 
معدوم سازی پیاز منتشر شد و کشاورزان 
دولت را به بی برنامگــی در تنظیم بازار 
کشــاورزی متهم کردند. ماجرایی که 
هرســال درباره محصوالتی از جمله 
گوجه فرنگی، سیبزمینی، خیار و ... تکرار 
شده است. عالوه بر این خشکسالی کم 
سابقه نگرانی ها را برای تولید برنج امسال 
افزایش داده اســت و در مجموع گویا 
باید منتظر ســالی پر از دغدغه در بازار 

موادغذایی باشیم.

جابه جایی بحران در بازار مواد خوراکی ادامه دارد

بعد از مرغ؛ نوبت به گندم و شکر رسید
عضو اتاق بازرگانی مشهد: 
مدتی است در تامین شکر 

با مشکل مواجه هستیم؛ 
زیرا حدود ۶۰ درصد نیاز 
شکر ایران از کشورهای 

دیگر تامین می شود و 
قاعدتا تحریم ها و نقل و 

انتقال پول در کمبود شکر 
و به هم ریختگی بازار موثر 

است

خبر

خبر

در جریان فــروش ۲۰۰ میلیون دالر از منابع 
صندوق توسعه ملی و اختصاص آن به بازار سرمایه،  
بانک مرکزی تاکید کرده که »اقدام به چاپ پول 
در این رابطه نخواهد کــرد«، بنابراین اگر بانک 
روی حرف خود ایستاده و با ورود منابع صندوق 
اقدام به فروش کند، در این حالت تبدیل به ریال 
به صورت تدریجی بوده و طبیعتا تزریق به بورس 
هم به همین ترتیب صورت خواهد گرفت نه یکجا. 
به گزارش ایســنا، اخیرا طی جلســه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت و همچنین جلســه 
ای با مجلس، تصمیماتــی در رابطه با حمایت از 
بازار سرمایه اخذ شد که از جمله آن فروش ۲۰۰ 
میلیون دالر از منابع صندوق توسعه ملی با موافقت 

بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت.
پیش از این قرار بود طبق قانون ســال ۱۳۹۴ 
از منابع ریالی صندوق توسعه ملی یک درصد به 

صندوق تثبیت بازار سهام اختصاص پیدا کند که 
در سال گذشته نیز مورد توافق قرار گرفت و الزم 
االجرا شد اما درنهایت به نتیجه مناسبی نرسید و 
میزان حداقلی از آن تخصیص پیدا کرد تا اینکه 
با تصمیم اخیر قرار شده مابقی این یک درصد با 
فروش ۲۰۰ میلیون دالری یعنی اختصاص منابع 

ارزی  صندوق توسعه ملی تسویه شود.
 منابع ارزی صندوق به ریال 

تبدیل می شود؟ 
این در حالی اســت که تبدیــل منابع ارزی 
صندوق به ریال همواره از چالش های بین دولت و 
بانک مرکزی در دو سال گذشته بوده است چراکه 
بانک مرکزی معتقد اســت منابع ارزی صندوق 
توسعه ملی در دسترس این بانک نبوده و تبدیل 
آن به ریال حداقل در کوتاه مدت و تا زمان دریافت 
منابع ارزی به نوعی اســتقراض بانک مرکزی و 

چاپ پول به شمار می رود و تبعات تورمی خاص 
خود را به همــراه دارد، جایی که حتی رئیس کل 
بانک مرکزی به چاپ پــول در جریان تبدیل ارز 
صندوق به ریال برای بودجه در دو سال گذشته 

اذعان داشته است.
 بانک مرکزی: برای بورس 

پول چاپ نمی کنیم
اما با به میان آمدن موضوع برداشت ارزی و 
تبدیل به ریال برای بازار سرمایه بار دیگر بحث 
چاپ پول مطرح  و ممکن است بانک مرکزی 
در شرایط موجود و برای پرداخت بازار سرمایه 
به تسعیر ارز بدون پشــتوانه حداقل در کوتاه 
مدت دست بزند و بار دیگر جریان تورم و آثار 
آن پیش بیاید، با این حال  بانک مرکزی بعد 
از اعالم تصمیم برای فروش این ۲۰۰ میلیون 
دالر طــی اطالعیه ای اعالم کــرد که در این 

رابطه  اقدام به تسعیر منابع غیرقابل دسترس 
صندوق توســعه ملی که به معنای چاپ پول 

باشد نخواهد کرد.
بر این اساس اگر قرار باشد بانک مرکزی به چاپ 
پول ورود نکند و بــا ورود منابع ارزی صندوق که 
سهمی ساالنه از محل فروش نفت است اقدام کند، 
این فرایند تدریجی و ممکن است در چند ماه اتفاق 

بیفتد و هر زمان که ارزی از صندوق در اختیار بانک 
باشد، تبدیل به ریال کرده و به صندوق تثبیت بازار 

اختصاص دهد. 
به هر صورت اینطور نیست که هر ارزی که به 
صندوق وارد می شود، تمام اولویت صندوق توسعه 
بازار باشد و باید پیش بینی های صورت گرفته در 

بخش های دیگر نیز تامین شود.

رئیــس اتــاق اصنــاف تهــران از تمدیــد تعطیلی 
بازار بــزرگ تهران و اصنــاف قرار گرفتــه در گروه های 
شــغلی ۲، ســه و چهار در چهارمین هفته متوالی خبر 
داد و گفــت: صاحبــان اصناف و مشــاغل نامبــرده از 
 شــنبه ۱۱ تا جمعه ۱۷ اردیبهشــت همچنــان اجازه 

فعالیت ندارند.
»قاســم نوده فراهانــی« در گفت وگو بــا ایرنا افزود: 
براساس مصوبه ســتاد ملی کرونا و ابالغ استاندار تهران 
مبنی بر تمدید مجدد یک هفته ای محدودیتهای کرونایی 
در شهرهای قرمز و نارنجی، گروه های شغلی ۲، سه و چهار 
همچون هفته های گذشته تعطیل اســت و به هیچ وجه 

امکان فعالیت را ندارند.

وی ادامــه داد: در شــهر تهــران صاحبان مشــاغل 
گــروه شــغلی یــک می توانند همچــون گذشــته با 
 رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی بــه فعالیــت خود 

ادامه دهند.
فراهانی با بیان اینکه شــیوع ویــروس کرونا صرفا با 
تعطیلی اصناف کنترل نمی شــود، تاکیــد کرد: اصناف 
مختلف برای جلوگیری از ورشکستی باید فعالیت داشته 
باشــند اما بســته بودن واحدهای صنفی و در عین حال 
فعالیت بانک ها و سازمان امور مالیاتی با توجه به شرایط 
اقتصادی سخت کنونی، منطقی به نظر نمی رسد و بارها 
این موضوع را به اســتاندار تهران و ستاد ملی کرونا اعالم 

کرده ایم.
وی با بیان اینکه حتی در ســخت ترین شــرایط نیز 
سالمتی مردم و هموطنان اولویت اول اصناف است، بیان 
کرد: از تمامی صنوف شهر تهران درخواست دارم تمامی 

پروتکل های بهداشتی را کامال رعایت کنند.
رئیــس اتــاق اصناف تهــران گفــت: اصنــاف قرار 
گرفته در گــروه یک شــامل تمامی عرضــه کنندگان 
مواد غذایی و لــوازم ضــروری نظیر ســوپرمارکت ها، 
 فروشگاه های زنجیره ای، خواربارفروشی ها، لوازم یدکی 

و خشکشوئی ها است.

فراهانی ادامه داد: گروه ۲ نیز شامل صنوفی نظیر طال 
فروشــی، پوشــاک، بنگاه های امالک می شود که اجازه 

فعالیت ندارند.

به گفته وی، فعالیت مشاغل گروه سه شامل دانشگاه ها، 
مدارس، حوزه های علمیه، آموزشگاه های فنی و حرفه ای 
و زبان سراها و سایر آموزشــگاه ها و کتابخانه ها، مهدهای 
کودک، استخرهای سرپوشیده، ســینما و تئاتر و مراکز 
مشابه، موزه و باغ موزه، تاالرهای پذیرایی، آرایشگاه های 
 زنانــه و ســالن های زیبایــی نیز تــا ۱۷ اردیبهشــت 

ممنوع است.

شمارش معکوس برای ورود 200 میلیون دالر به بورس

رئیس اتاق اصناف با اشاره به تمدید تعطیلی بازار :

 تعطیلی اصناف در زمان فعالیت سازمان مالیاتی منطقی نیست

مناقصات و مزایدات: جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانی   www.msc.irلینک مناقصات و مزایدات 
بخش خریــد و تامین کنندگان مراجعه و طبــق راهنماي موجود، نســبت به انتخاب مناقصه مــورد نظر از طریق سیســتم ارتباط با 

تأمین کنندگان )SRM( اقدام نمائید. 
سایر فراخوان ها: جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی   www.msc.ir بخش اطالعیه ها، فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید.
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