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مجتمع گاز پارس جنوبی با تعریف پروژههای متعدد در زمینه کاهش فلر توانست میزان مشعل سوزی را که در سال  ،87دو هزار و  538میلیون متر مکعب بود به  400میلیون متر مکعب در سال
ی در پاالیشگاههای اول تا پنجم پارس جنوبی در سالهای اخیر روند نزولی بسیار مطلوبی را پیموده؛
کاهش دهد .به نقل از روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی ،میزان مشعلسوز 
بهطوری که میزان مشعلسوزی این فازها در بین سالهای  87تا  ،95بیش از  82درصد کاهش یافته است .از دیگر برنامههای این مجتمع گازی در زمینه محیط زیست میتوان به رشد فضای سبز
ایجاد شده این مجتمع از  5.64درصد به  11.4درصد اشاره کرد و حذف چالههای آتش در پاالیشگاههای سوم ،چهارم و پنجم اشاره کرد.

ایران گردش مالی یک درصدی از صنعت گل و گیاه زینتی دنیا را دارا است

اخبار
آمادگی بانک پاسارگاد برای حمایت از تولید ،اشتغال
و ارائه انواع خدمات ارزی
در دیدار با فعاالن اقتصادی اصفهان و بازدید از
کارخانههای ذوبآهن و فوالد مبارکه ،آمادگی
بانک پاسارگاد برای حمایت از تولید ،اشتغال و
ارائه انواع خدمات ارزی اعالم شد
مجید قاسمی مدیرعامل بانکپاسارگاد ،ضمن دیدار
صمیمانه با بازرگانان ،تولیدکنندگان و تجار اصفهان ،از
کارخانههای ذوبآهن و فوالد مبارکه اصفهان بازدید و
با مدیران عامل این کارخانهها دیدار و گفت و گو کرد.
در این دیدارها که در تاریخ  29فروردین  1396و همراه با جمعی از مدیران این
بانک انجام شد ،مجید قاسمی بر آمادگی بانکپاسارگاد در جهت توسعه و ارتقای این
کارخانهها تأکید کرد .وی همچنین به آمادگی کامل این بانک ارائه انواع خدمات ارزی
اعم از گشایش اعتبار اسنادی ،صدور ضمانتنامهها و  ...به تجار و بازرگانان اشاره کرد
و این اقدامات را در راستای توجه ویژه بانکپاسارگاد به بحث اقتصاد مقاومتی و تأثیر
آن در بهبود وضعیت تولید و اشتغال کشور دانست.
بر اساس این خبر ،وی ضمن گفت وگو با تجار و فعاالن اقتصادی اصفهان ،در
خصوص چالشهای موجود بر سر راه تولید و اشتغال و همچنین راهکارهای مؤثر در
راستای رفع آنها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور -با بهرهمندی از اقتصاد مقاومتی  -به
بحث و تبادلنظر پرداخت .وی همچنین در خصوص توجه ویژه این بانک به بحث
مسئولیتهای اجتماعی و ابعاد مثبت آن در ارتقای کشور از جنبههای مختلف تأکید
کرد .در این بازدیدها همچنین سبحانی و صادقی ،مدیرانعامل کارخانههای فوالد
مبارکه و ذوبآهن اصفهان ،اقدامات و برنامههای بانکپاسارگاد را در راستای ارتقای
تولید و اشتغال کشور ارزشمند خواندند.

امضاء يادداشت تفاهم همكاري صندوق ضمانت صادرات
ايران و پرتغال
طی یادداشت تفاهم همکاری که میان صندوق
ضمانت صادرات ایران ( )EGFIبا شرکت
ضمانت صادرات پرتغال ( )COSECدرحضور
معاون وزیر امور خارجه پرتغال ،سفیر آن کشور
درتهران ومسئوالن صندوق ضمانت صادرات
ایران به امضاء رسید ،دوطرف در زمینه پوشش
بیمه ای مشترک در كشور ثالث ،همکاری اتکایی،
تبادل اطالعات اعتباری تجاری دوکشور و سایر
حوزه های تسهیل کننده تجارت به توافق رسیدند .این یاداشت تفاهم
توسط سیدکمال سیدعلی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت
صادرات ایران و ماریاخوزه ملو مدیر کل شرکت ضمانت صادرات پرتغال به
امضاء رسید.
به گزارش روابط عمومي صندوق ضمانت صادرات ايران امضاء این یاداشت تفاهم
همکاری می تواند نقش موثری در تسهیل و توسعه روابط تجاری دو کشور ایفا کند .با
امضای این یاداشت تفاهم  ،طرفین درزمینه تبادل اطالعات اقتصادی ،تجاری  ،بانکی و
توسعه پوشش های بیمه به توافق رسیدند .همچنین طرفین ابراز امیدواری کردند این
همکاری ها از طریق بیمه مشترک واتکایی در دوکشور وکشور ثالث ،اعتبارسنجی تجار
وبانک ها ،جلوگیری از بروز خسارت وکمک به وصول مطالبات توسعه یابد.

تلیکانی عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهر ايران شد
مراسم معارفه حسن تلیکانی عضو جدید هیات مديره بانک قرض الحسنه
مهر ايران با حضور مديران ارشد بانک و حامد هيئت داوديان و مصطفي پرتو
افکنان اعضاي هيات مديره بانك سپه به همراه جمعي از مديران ارشد اين
بانك در محل سالن اجتماعات ساختمان ادارات مركزي برگزار شد.
به گزارش اداره روابط عمومی و بازاریابی بانک قرض الحسنه مهر ایران ،مرتضي
اکبري مديرعامل ،محسن پدرام رئيس هيات مديره ،سليمان توکلي و عيسي امامي
اعضاي هيات مديره بانک ،ميزباني اين مراسم را بر عهده داشتند.

اعطای تندیس و مدال نمایشگاه بورس ،بانک و بیمه
به بانک ملت
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ،تندیس و مدال نمایشگاه بورس ،بانک و
بیمه را به بانک ملت اعطا کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت ،دکتر شاپور محمدی همراه با اعضای کمیسیون
اقتصادی مجلس از غرفه این بانک در نمایشگاه بورس ،بانک و بیمه بازدید کرد.
رئیس سازمان بورس در این بازدید ،با قدردانی از حضور گسترده گروه مالی ملت
در نمایشگاه ،تندیس و مدال فاینکس را به دکتر هادی اخالقی فیض آثار مدیرعامل
بانک ملت اعطا کرد .بر اساس این گزارش ،بانک ملت همراه با شرکت های زیرمجموعه
خود در قالب گروه مالی ملت ،با حضور در دهمین نمایشگاه بانک و بیمه ،خدمات و
محصوالت خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داد.

بخش تخصصی خسارت خودرو در بیمه «ما» تشکیل شد
با تصمیم اعضا هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه «ما» ،
بخش تخصصی خسارت خودرو این شرکت در پارکینگ بیهقی آغاز
به کار کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه «ما» در راستای خدمت رسانی مناسب  ،پرداخت
سریع تر خسارت و در نهایت رضایتمندی بیشتر بیمه گذاران  ،بخش تخصصی
خسارت خودرو شرکت سهامی بیمه «ما» تشکیل و درضلع شمال شرقی پارکینگ
بیهقی ،طبقه اول تاالر پایتخت آغاز به کار کرد.

بانک مسکن اعالم کرد

لزوم تکمیل اطالعات شناسایی مشتریان تا نیمه
اردیبهشت ماه
تمامی مشتریان بانک مسکن موظف هستند تا نیمه اردیبهشت ماه سال
جاری برای تکمیل اطالعات شناسایی خود به شعبه محل افتتاح حساب در
سراسر کشور مراجعه کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک مسکن ،بر اساس اعالم اداره کل مدیریت مبارزه با
پولشویی بانک ،تمامی دارندگان حساب های فاقد شماره شناسنامه،کد ملی و شماره
اختصاصی اتباع بیگانه باید در اسرع وقت ،اطالعات خود را در شعب بانک در سراسر
کشور تکمیل کنند.

فرصت سوزی ایران در صادرات گیاهان تزئینی

گروه اقتصادی -تولید ،مصرف و صادرات گیاهان زینتی
امروزه در کشورهای پیشرفته دنیا از اهمیت ویژهای
برخوردار است؛ تا جایی که به گفته بیژن آزادی رئیس
انجمن علمی گل و گیاه کشور ،صنعت گل و گیاه زینتی
در دنیا ساالنه  250میلیارد دالر گردش مالی دارد که از
این رقم  20میلیارد دالر آن مربوط به هلند و سهم ایران
پایینتر از یک درصد است.
درخصوص اهمیت کشت و تولید گیاهان زینتی در کشور باید
به دو موضوع اشتغال و ارزآوری صادرات و سالمت روانی جامعه
توجه داشت .ازطرفی اکنون با اینکه بیش از  5هزار هکتار سطح
زیر کشت گیاهان زینتی داریم ،اما از کشورهایی مانند ترکیه در
صادرات عقبتر هستیم و تنها  40میلیون دالر صادرات گل و
گیاه زینتی داریم که مسئوالن باید فکری به حال آن بکنند.
ل زینتی را کاالی لوکس
برخالف اینکه در ایران ،برخی افراد گ 
به شمار میآورند ،تمام کشورهای پیشرفته توجهشان را به مزیت
تولید گیاهان زینتی معطوف کردهاند که ارزآوری خوبی به عنوان
صادرات کاالی غیرنفتی برای کشورها در پی دارد.
موانع صادرات حوزه گل و گیاه
شهر رامسر رتبه اول تولید گیاه زینتی در فضای باز را دارد که
میتوانیم ساالنه  500میلیون دالر صادرات گل و گیاه زینتی
داشته باشیم .به گفته رئیس انجمن علمی گل و گیاه کشور،
قیمت باالی تمام شده محصوالت ایرانی درحالی است که در
شمال کشور قابلیت رقابت داریم ،ولی متأسفانه در برخی بخشها
ازجمله گلهای شاخه بریده بیشتر تولیدکنندگان خرد فعالیت
میکنند که هزینه تمام شده آنها افزایش مییابد .پژمان آزادی
همچنین سیستم داللی نامناسب در عرصه گل و گیاه سنتی را
یکی دیگر از مشکالت عنوان کرد و گفت :این مسئله سبب شده
تا سود بیشتر به جیب داللها برود تا تولیدکننده ،چراکه ما در
سیستم زنجیره نقل و انتقال مشکل داریم و شرکتهای تخصصی
در این حوزه ورود پیدا نکردهاند و باید پرسید چرا گل و گیاه از آن
سر دنیا و کلمبیا و آمریکای التین به روسیه میرسد و قیمت گل
آنها ارزانتر از قیمت ما است.
محمدمهدیشریفیمدیراجرایینخستیننمایشگاهبینالمللی
گل و گیاه ایران نیز درهمین خصوص اضافه کرد :طی چند سال

گذشته ،صادرات گیاهان زینتی در راستای افزایش صادرات
غیرنفتی و ارزآوری به کشور بسیار مدنظر قرار گرفته ،اما نبود
حمل و نقل مناسب و نداشتن شرکتهای صادراتی سبب شده
تا تولیدکنندگان به دلیل کشش بازار داخلی چندان تمایلی به
صادرات این محصول به بازارهای تشنهای همچون روسیه نداشته
باشند.
 2.5میلیون هکتار سطح زیرکشت گلخانهای
سیدمحمد کیایی مدیرکل دفتر امور گلخانهها ،گیاهان دارویی
و قارچ وزارت جهاد کشاورزی نیز روز گذشته در یک نشست
خبری اضافه کرد :تولید و صادرات گیاهان زینتی میتواند نقش
موثری در ارزآوری و توسعه صادرات غیرنفتی برای کشور داشته
باشد ،تا جایی که کشوری مانند روسیه ساالنه  4میلیارد دالر

مصرف گل و گیاه دارد که  90درصد آن را وارد میکند و پس از
قطع ارتباط با اروپا و به هم ریختن ارتباطات تجاریاش با ترکیه
ما میتوانستیم ،از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم که نکردیم.
درهمین راستا گل و گیاه زینتی روسیه از ترکیه ،آمریکای التین،
کنیا و کلمبیا تامین میشود.
مدیرکل دفتر گل و گیاهان زینتی وزارت جهاد کشاورزی به
نقش ایجاد پایانههای صادراتی گل و گیاه برای صادرات اشاره
کرد و گفت :نخستین پایانه صادراتی گل و گیاه ایران در احمدآباد
مستوفی با کمبود بودجه مواجه بود که ازسوی صندوق توسعه
ملی  20میلیارد تومان به همین منظور در اختیار گذاشته شد
و امیدواریم امسال این پایانه تا نیمه سال به بهرهبرداری برسد.
کیایی از مزایای ایجاد این پایانه را کاهش ضایعات تولید گل

و گیاه ،کاهش زنجیره حمل و نقل و عرضه مستقیم محصوالت
به مشتریان خارجی برشمرد و افزود :در برنامه افق  1404برای
کاهش مصرف آب باید ساالنه  4800هکتار تولید محصوالت
گلخانهای داشته باشیم که در سال اول برنامه با  1500هکتار کار
را آغاز کردیم ،اما به مرور تا سالهای آخر میزان توسعه به  8هزار
هکتار در سال خواهد رسید و تا سال  1404باید  48هزار هکتار
کشت گلخانهای داشته باشیم.
مدیرکل دفتر گل و گیاهان زینتی وزارت جهاد کشاورزی کشور
چین را رکورددار کشت و تولید گیاهان زینتی اعالم کرد و افزود:
این کشور  2.5میلیون هکتار سطح زیر کشت گلخانهای دارد
و براساس آخرین آمار ،تا پایان سال  1500 ، 94هکتار کشت
گلخانهای در ایران است که این رقم به  11هزار و  200هکتار
رسیده که  2600هکتار آن مربوط به گیاهان زینتی گلخانهای
است.
کیایی به بازار  400میلیون نفری کشورهای اطراف و حوزه
خلیج فارس هم اشارهای کرد و گفت :درحالی که برای ایجاد
ارزش افزوده و صادرات غیرنفتی نیاز به مواد اولیه ماشینآالت و
ساخت در حوزههای مختلف وجود دارد ،میتوانیم بدون هیچ یک
ی روز  ،گیاهان گلخانهای و
از این موارد و تنها با استفاده از فناور 
زینتی را تولید و صادر کنیم.
فعال شدن کریدور سبز ایران -روسیه
وی فعال شدن کریدور سبز بین ایران و روسیه را در
راستای رفع موانع گمرکی و تعرفه واردات به روسیه بسیار
مهم دانست و افزود :درحال پیگیری و به نتیجه رساندن این
موضوع هستیم که در صورت برقراری این مسیر تا اواسط
امسال صادرات محصوالت گلخانهای و گیاهان زینتی به
روسیه شدت میگیرد.
کیایی در پایان از قاچاق برخی گیاهان زینتی به کشور
خبر داد و گفت :بیشترین خطر ورود گیاهان قاچاق ،عدم
طی کردن مراحل قرنطینهای به کشور و ورود آفات است،
اما متاسفانه آن طور که باید با این پدیده برخورد نمیشود و
آمارهای رسمی گمرک حاکی از آن است که واردات رسمی
گل و گیاهان زینتی به کشور در سال گذشته  7تا  8درصد
کاهش داشته است.

مرغ به مرز تعادل قیمت برگشت

روند رشد قیمت طالی جهانی متوقف شد

واکنش منفی بورسهای آسیایی به ابهامات جهانی

آخرین بررسیها از بازار محصوالت پروتئینی نشان میدهد که قیمت گوشت
مرغ که در هفتههای اخیر روند افزایشی پیدا کرده بود ،اکنون متعادل شده و
به طور متوسط کیلویی  ۷۰۰۰تومان در مغازههای سطح شهر فروخته میشود.
قیمت گوشت مرغ و سایر اقالم آن که در هفتههای گذشته با روند صعودی قیمت
مواجه شده بود و هر کیلوگرم آن به بیش از  ۸۰۰۰تومان رسید ،اکنون قیمت آن متعادل
و با شیب کاهشی قیمت همراه شده است.
بازار گوشت مرغ در یک ماه پایانی سال گذشته وضعیت پرنوسانی داشت .قیمت این
محصول پر مصرف پروتئینی در فاصله دو هفته به پایان سال به باالترین میزان خود در
سال گذشته رسید .این افزایش قیمت درحالی اتفاق افتاد که دلیل منطقی برای این
افزایش قیمت وجود نداشت و به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان ماهی و پرندگان عرضه و
تولید گوشت مرغ به قدر کفایت در بازار موجود بوده و تقاضای آن هم به شکل غیر منطقی
افزایش نیافته است .با این وجود وزارت جهاد کشاورزی همواره تاکید کرده است که قیمت
گوشت مرغ با شرایط و هزینههای کنونی تولید نهایتا باید کیلویی  ۷۲۰۰تا  ۷۵۰۰تومان
باشد .اما در این زمینه مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی معتقد است که
با توجه به هزینههای تولید مانند قیمت جوجه یکروزه ،خوراک مرغ ،هزینه سرقفلی و ...
قیمت گوشت مرغ در بازار گران نیست ،چراکه قیمت جوجه یک روزه در گذشته حدود
 ۱۲۰۰تومان به ازای هر قطعه بود اما هماکنون هیچ مرغداری این محصول را که الزمه
تولید اوست ،کمتر از قطعهای  ۱۷۰۰تومان نمیخرد و امروز هر قطعه جوجه یکروزه از
 ۲۳۰۰تا  ۲۷۰۰تومان فروخته میشود که البته عرضهکنندگان این محصول به مرغداران
فاکتور نمیدهند ،چراکه سند گرانفروشی آنهاست و اگر دستگاههای نظارتی متوجه شوند،
با آنها برخورد میکنند .همچنین به تازگی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اعالم کرده
که هیچ مشکلی در بازار عمدهفروشی و تامین گوشت مرغ در میادین عرضه مختلف وجود
ندارد و این محصول کیلویی  ۶۱۰۰تومان در میادین میوه و ترهبار عرضه میشود و وزارت
جهاد کشاورزی به عنوان مسئول تامین این محصوالت اساسی پروتئینی مشکلی در حوزه
تامین بازار احساس نمیکند.
بر این اساس به طور متوسط هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه در مغازههای سطح شهر
 ۷۰۰۰تومان فروخته میشود .همچنین در میان سایر اقالم ،سینه جوجه کبابی کیلویی
 ۱۳هزار و  ۸۰۰تومان ،جوجه با کتف کیلویی  ۱۲هزار و  ۸۰۰تومان ،ران کیلویی ۷۴۰۰
تومان و مرغ سبز کیلویی  ۱۰هزار و  ۱۰۰تومان عرضه میشود .همچنین کتف کیلویی
 ۸۸۰۰تومان ،بال کیلویی  ۷۵۰۰تومان و گردن کیلویی  ۳۸۰۰تومان قیمت دارد.

طالی جهانی در معامالت روز چهارشنبه بهدنبال بهبود ارزش دالر ،کاهش
یافت اما تنشهای ژئوپلیتیکی پیرامون کره شمالی و نگرانیها نسبت به
انتخابات فرانسه همچنان از این فلز به عنوان دارایی امن حمایت کرد.
هر اونس طال برای تحویل فوری در معامالت روز گذشته بازار سنگاپور  ۰.۲درصد
کاهش یافت و به  ۱۲۸۶.۴۰دالر رسید ،این فلز روز دوشنبه به رکورد  ۱۲۹۵.۴۲دالر
صعود کرده بود که باالترین قیمت در پنج ماه اخیر بود .در بازار نیویورک ،هر اونس
طال برای تحویل در ژوئن  ۰.۴درصد کاهش یافت و به  ۱۲۸۸.۸۰دالر رسید .بهای
معامالت این بازار روز سه شنبه  ۲.۲۰دالر افزایش یافته و در  ۱۲۹۴.۱۰دالر بسته
شده بود که ششمین افزایش روزانه متوالی بود.
کره شمالی روز یکشنبه یک آزمایش موشکی ناموفق داشت و تنشهای ژئوپلیتیکی
را افزایش داد .تنشهای منطقه ای طی هفتههای اخیر که دونالد ترامپ ،رئیس
جمهور آمریکا موضع خصومت آمیزی در قبال پیونگ یانگ اتخاذ کرده است ،افزایش
یافته اند .مایک پنس ،معاون رئیس جمهور آمریکا ،ژاپن را نسبت به تعهد واشنگتن
برای مهار بلندپروازیهای هسته ای و موشکی کره شمالی مطمئن ساخت .وی پیش
از این هشدار داده بود حمالت اخیر آمریکا به سوریه و افغانستان ،قاطعیت این کشور
را نشان میدهد.
به گفته مارک تو ،مدیر تحقیقات در گروه مالی وینگ فانگ هنگ کنگ ،به
دلیل تنشهای ژئوپلیتیکی که پیرامون آزمایشهای موشکی اخیر کره شمالی
ایجاد شده است و همچنین با انتظارات برای افزایش تدریجی نرخهای بهره
آمریکا ،طال وضعیت مثبتتری پیدا کرده است .این فلز از محدوده قیمت ۱۲۰۰
تا  ۱۲۵۰دالر که در چند هفته گذشته داشت ،صعود کرده و محدوده قیمت
اکنون بین  ۱۲۷۰دالر تا  ۱۳۱۰دالر خواهد بود .براساس گزارش رویترز ،در
فرانسه سرمایهگذاران در آستانه برگزاری نخستین دور از انتخابات ریاست
جمهوری در یکشنبه آینده نگران مانده اند.
ابهام نسبت به نتیجه انتخابات و نگرانیها نسبت به سرنوشت اقتصاد اروپا
در صورت پیروزی احزاب مخالف یورو در فرانسه ،ممکن است باعث شود تقاضا
برای خرید طال به عنوان دارایی امن افزایش پیدا کند و اخبار و نظرسنجیهای
مرتبط با آن ،بر جهت حرکت طال در کوتاه مدت تاثیر خواهد گذاشت .اعالم
انتخابات زودهنگام ازسوی ترزا می ،نخست وزیر انگلیس هم به فهرست ابهامات
و ریسکهای کنونی افزوده است.

بازارهای سهام آسیا روز چهارشنبه در واکنش به اعالم غیرمنتظره انتخابات
زودهنگام در انگلیس و تداوم نگرانیهای ژئوپلیتیکی عقب نشینی کردند.
شاخص ام اس سی آی بازارهای سهام آسیا اقیانوسیه بهجز ژاپن  ۰.۶درصد اُفت
کرد و به پایینترین سطح از اواسط مارس رسید .شاخص نیککی  ۲۲۵ژاپن ثابت
ماند و در  ۱۸۴۱۷.۵۴واحد ایستاد؛ درحالیکه کسپی کره جنوبی  ۰.۵درصد اُفت
کرد و به  ۲۱۳۶.۸۵واحد رسید .شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ با  ۰.۸درصد
افزایش ،در  ۲۳۷۴۴.۱۰واحد ایستاد و شانگهای کامپوزیت  ۱.۲درصد ریزش کرد
و به  ۳۱۵۹.۸۹واحد رسید .شاخص اس اند پی/ای اس ایکس استرالیا با  ۰.۶درصد
کاهش ،به  ۵۸۰۱.۶۰واحد نزول کرد .بازارهای سهام در تایوان ،سنگاپور و فیلیپین
هم با کاهش روبهرو شدند.
براساس گزارش آسوشیتدپرس ،ترزا می نخست وزیر انگلیس برخالف موضع قبلی
خود ،خواستار برگزاری انتخابات عمومی زودهنگام در ژوئن شد .پوند با این انتظار که
خانم می ممکن است توافق بهتری را برای خروج انگلیس از عضویت اتحادیه اروپا
کسب کند ،صعود کرد .اعالم این خبر به صعود ارزش پوند منجر شد ،اما شاخص
 ۱۰۰ FTSEرا تحت فشار قرار داد.
به گفته ریک اسپونر ،تحلیلگر ارشد شرکت سی ام سی مارکتس ،در شرایطی که
معاملهگران پتانسیل ریسکهای ژئوپلیتیکی فزاینده در مناطق مختلف را ارزیابی
میکنند ،برگزاری زودهنگام انتخابات انگلیس به نگرانیها و نوسان بازار اضافه میکند.
در وال استریت ،پس از اینکه سرمایهگذاران در واکنش به گزارشهای مالی مایوس
کننده ازسوی شرکت جانسون اند جانسون و گولدمن ساش به فروش اقدام کردند،
شاخصهای سهام روز سه شنبه با کاهش روبهرو شدند .شاخص استاندارد اند پورز
 ۵۰۰به میزان  ۰.۳درصد ،داوجونز اینداستریال اوریج  ۰.۶درصد و نزدک کامپوزیت
 ۰.۱درصد کاهش یافت .در بازارهای کاال ،بهای معامالت نفت خام آمریکا در معامالت
الکترونیکی نیویورک  ۱۱سنت کاهش یافت و به  ۵۲.۳۰دالر در هر بشکه رسید .بهای
معامالت این بازار روز سه شنبه با  ۲۴سنت کاهش ،در  ۵۲.۴۱دالر بسته شده بود.
نفت برنت که قیمت پایه بازار بین المللی است در معامالت لندن ،با  ۱۵سنت کاهش،
به  ۵۴.۷۴دالر در هر بشکه رسید .دالر بخشی از ضرر روز گذشته را جبران کرد و
 ۰.۱۵درصد در برابر سبدی از ارزها صعود کرد .دالر از اُفت بازده اوراق قرضه آمریکا
که به پایینترین سطح در پنج ماه گذشته رسیده ،تضعیف شده است .دالر از ۱۰۸.۴۲
ین به  ۱۰۸.۵۸ین افزایش یافت .یورو از  ۱.۰۷۳۱دالر به  ۱.۰۷۱۸دالر کاهش یافت.

در سال  95رخ داد

افزایش  8درصدی صادرات محصوالت صنایع غذایی
صادرات محصوالت صنایع غذایی کشور طی دوازده ماهه
سال  1395در مقایسه با سال  1394با افزایش  8درصدی
در ارزش ،به رقم  2میلیارد و  77میلیون دالر و از نظر وزنی
به یک میلیون و  178هزار تن رسید.
به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ،طی سال گذشته
صادرات  9گروه محصوالت غذایی شامل روغن نباتی ،اسانس
و عرقیات ،محصوالت خوراکی گوناگون ،فرآوردههای غالت،
بیسکویت ،نان شیرینی ،فرآوردههای لبنی ،خمیرهای غذایی،
ماکارونی و خمیر مایه ،رب گوجه فرنگی ،قند و شکر و فرآوردههای
آن افزایش ارزش دالری داشتهاند و چهار گروه شامل کمپوت و
کنسرو ،کنستانتره و آبمیوه ،عسل و نوشیدنیها با کاهش ارزش
دالری مواجه شدهاند.

طی این مدت صادرات فرآوردههای لبنی  ،19فرآورد ههای
غالت  ،3.7بیسکویت ،نان شیرینی و انواع شکالت ،10
خوراکیهای گوناگون  ، 14.4روغن نباتی  ،15.6اسانس و
عرقیات  ،16.6خمیرهای غذایی ،ماکارونی و خمیر مایه  ،2رب
گوجه فرنگی  1و قند و شکر و فرآوردههای آن  4.1درصد
افزایش را نشان میدهد و در مقابل روند صادرات کمپوت و
کنسرو  ، 5کنستانتره و آبمیوه  ،29عسل  16و نوشیدنیها 10
درصد کاهش داشتهاند.
با توجه به ارتقاء سطح کیفی تولیدات لبنی کشور و انطباق
با استانداردهای بازار هدف و همچنین رفع موانع صادراتی و
روانسازی فرآیند صادرات محصوالت لبنی طی سال  1395از
نظر ارزشی به میزان  634میلیون دالر به وزن  387هزار تن

رسید که نسبت به مدت مشابه سال  94به ترتیب از نظر ارزشی
معادل  19درصد و از لحاظ وزنی نیز با  9.3درصد افزایش
صادرات روبهرو بوده است.
براساس این گزارش در همین مدت  194هزارتن انواع شیرینی،
شکالت و بیسکوییت به ارزش  489.3میلیون دالر به خارج ازکشور
صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی
 10درصد و به لحاظ وزنی  2.5درصد افزایش داشته است .ضمن
اینکه عمده بازارهای صادراتی این محصوالت کشورهای عراق و
افغانستانبود.
ازطرفی صادرات رب گوجه فرنگی در سال  ،1395با 203
میلیون دالر ارزش به وزن  147هزار تن در مقایسه با مدت مشابه
سال پیش از آن از لحاظ ارزشی یک و از نظر وزنی  24.5درصد

افزایش صادرات را نشان میدهد .در همین مدت  58هزارتن انواع
ماکارونی و محصوالت مشابه به ارزش  52میلیون دالر به خارج از
کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال 94به لحاظ ارزشی
 2و به لحاظ وزنی  1.7درصد افزایش داشته است.
همچنین  60.5هزارتن انواع آبمیوه و کنسانتره میوهجات به
ارزش  72.5میلیون دالر صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه
سال  94از لحاظ ارزشی  29درصد و از لحاظ وزنی  22.4درصد
کاهش صادراتی داشتهایم .نوسانات تولید محصـوالت کشاورزی در
سال  95و افزایش هزینههای تولید ،ازجمله مهمترین نگرانیهای
تولید و صادرات محصوالت این گروه است که با تاثیرپذیری از این
عوامل ،وضعیت صادرات این محصوالت در سال گذشته افت و
خیزهایی داشته است.

