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آخرین نتیجه پایش شاخص امنیت 

کالن
ســرمایه گذاری در ایران نشــان 
می دهــد همچنان موانــع زیادی 
پیش روی کارآفرینان و فعاالن اقتصادی قرار دارد و 
آنها به طور خاص از اعمال نفوذ در معامالت ادارات و 
بی عملی مسئوالن ملی و اســتانی به وعده هایشان 
گالیه دارند. البته این پایش مربوط به فصل تابستان 
و قبل از روی کارآمدن دولت سیزدهم است. آیا دولت 
سیدابراهیم رئیسی می تواند از سطح تبانی و فساد در 
ادارات دولتی بکاهد و مســئوالن را وادار سازد تا به 
وعده های خود عمــل کنند و اگر تــوان ندارند، از 

مسئولیت کناره گیری کنند و یا اینکه قول ندهند؟
به گزارش همشهری، نکته مهم در شاخص امنیت 
ســرمایه گذاری این اســت که برایند نظرسنجی و 
پایش شاخص های موردنظر در 38مولفه، 7نماگر 
به تفکیــک 7اســتان و در 9حوزه کســب وکار از 
8600فعال اقتصادی این است که آنها از فساد و تبانی 
در معامالت دولتی به شدت گالیه دارند؛ به گونه ای که 
آن را به عنوان بدترین و نامناسب ترین مولفه پیش 

روی سرمایه گذاری اعالم می کنند.

رتبهبندیاستانها
تازه ترین پایش شــاخص امنیت سرمایه گذاری به 
روایت مرکز پژوهش های مجلس نشــان می دهد 
امنیت سرمایه گذاری در تابســتان گذشته از بهار 
امسال اندکی بهتر بوده و براساس یافته های داده های 
پیمایشــی این گزارش بدون احتســاب داده های 
آماری، در تابســتان1400، فعــاالن اقتصادی از 
استان های کرمانشاه، تهران و کهگیلویه و بویراحمد 
نامناسب ترین ارزیابی و استان های خراسان جنوبی، 
گلستان و سمنان مناســب ترین ارزیابی را از وضع 
مؤلفه های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه گذاری 

ارائه کرده اند. اما با تلفیق داده های آماری و یافته های 
پیمایشی به ترتیب استان های کهگیلویه و بویراحمد، 
ایالم و تهران نامناســب ترین و استان های خراسان 
جنوبی، سمنان و گلســتان مناسب ترین وضع را از 
نظر شاخص امنیت سرمایه گذاری در تابستان1400 

کسب کرده اند.
این گزارش می افزاید: در تابســتان1400، از بین 
9حــوزه فعالیت اقتصادی مورد ســنجش، فعاالن 
اقتصادی در حوزه معدن )به جز نفت و گاز( همانند 
پایش گذشته مناسب ترین ارزیابی را نسبت به سایر 
حوزه ها و فعاالن اقتصادی در حوزه ارتباطات، توزیع، 
حمل و نقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی 
نیز نظیر پایش بهار1400 نامناسب ترین ارزیابی را 
در میان همه حوزه ها از وضع امنیت سرمایه گذاری 
ارائه کرده اند. در ارزیابی و سنجش شاخص امنیت 
سرمایه گذاری مرکز پژوهش های مجلس، ارزیابی 
بین اعداد صفــر و10 انجام می شــود؛ به طوری که 
نمره10نامناسب ترین و بدترین و صفر مناسب ترین 
یا بهترین ارزیابی اســت، در نهایت شاخص هرچه 
به صفر نزدیک تر باشد، مناســب تر یا بهتر قلمداد 

می شود.

دستگاههایدولتینمرهقبولینمیگیرند
مرکز پژوهش های مجلس بــا ارزیابی 7نماگرهای 
امنیت سرمایه گذاری شــامل مصونیت جان و مال 
شــهروندان از تعرض، ثبــات و پیش بینی پذیری 
مقررات، وفای به عهد و صداقت و درستی، تضمین 
و تعریف حقوق مالکیت، شفافیت و سالمت اداری، 
ثبات اقتصــاد کالن و عملکــرد دولت ها می گوید: 
نامناســب ترین نماگر در تابســتان1400 همانند 
5فصــل قبــل از آن مربوط بــه نماگــر عملکرد 
دستگاه های دولتی بوده و پس از آن بدترین نماگر 

مربوط به ثبات اقتصاد کالن و شــفافیت و سالمت 
اداری بوده و مناســب ترین نماگر هم به رضایت از 
مصونیت جان و مــال شــهروندان در برابر تعرض 

اختصاص داشته است.
شــاخص یا نماگر عملکرد دولت کــه در وضعیت 
قرمز قــرار دارد، عمدتا ناظر بــر مولفه هایی چون 
سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات، 
اختالل در کسب وکارها بر اثر تحریم های خارجی و 
حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان 

سرمایه گذاری تأکید دارد.

رنجسرمایهگذارانازبیثباتیاقتصاد
گالیه مهم دیگر فعاالن اقتصادی بــه بی ثباتی در 
ساختار اقتصاد کالن ایران مربوط می شود که پس از 
عملکرد دولت، بیشترین انتقادها را به خود اختصاص 
داده است. یافته های بازوی تحقیقاتی مجلس نشان 
می دهد که نه  تنها این نماگر جایگاه دومین نماگر 
نامناسب را در چندین پایش اخیر حفظ کرده، بلکه 
با توجه به شرایط کالن اقتصادی ایران و همچنین 
روند اتفاقات 5فصل گذشته، از جهش های ارزی تا 
تعطیلی های اجباری بنگاه ها و نوسان ناگهانی بازار 
دارایی های مالی و سرمایه ای و اثرات شدید شیوع 
بیماری کرونا، همچنان برایند ارزیابی ها، بر نامناسب 
تر بودن مؤلفه های نماگر ثبات اقتصاد کالن نسبت به 

سایر مؤلفه ها تأکید دارد.

بهوعدههاعملکنید
در اقتصاد، بی تدبیری مســئوالن بدترین تصمیم 
است، در سرمایه گذاری هم، عمل نکردن مسئوالن به 
وعده ها و جاخالی دادن به کارآفرینان و عالقه مندان 
به سرمایه گذاری، همانند یک زهر کشنده است؛ زیرا 
سال ها تالش برای جلب سرمایه ها به جذب منجر 

نمی شود و نتیجه آن بر باد رفتن سرمایه ها و دلسرد 
شدن سرمایه گذاران است. در چنین شرایطی اعمال 
نفوذ و تبانی در معامالت اداری هم نشان از یک فساد 
اداری یا ضعــف قانونی دارد. هرچنــد نمره امنیت 
سرمایه گذاری در ترم تابســتانی1400 بهتر از ترم 
بهاره بوده اما همچنان همه از اینکه فساد و تبانی در 
معامالت رایج شده، می نالند و از اینکه مسئوالن چه 
استانی و چه در ســطح ملی به وعده های خودشان 
عمل نمی کنند و به سرمایه گذاران پشت پا می زنند، 

انتقادها سربه فلک گذاشته است.
دولت ســیزدهم می تواند با توجه به تجربه طوالنی 
قضایی رئیس جمهوری، راه های فســاد و تبانی را 
سریع تر شناسایی و مســدود کند و در همان سال 
نخست با همه مسئوالن در سطح ملی، استانی و حتی 
محلی اتمام حجت کند که اگر به جای مانع برداری 
از پیش پای سرمایه گذاران به مانع گذاری بپردازند، 
جایی در دولت نخواهند داشت. مرکز پژوهش های 
مجلس می گوید: عمل به وعده هــا و قراردادها در 
نهادهای دولتی و ســازمان ها و نهادهای وابسته به 
قوه مجریه ضرورت دارد، از آنجــا که اعمال نفوذ و 
تبانی در معامالت ادارات برای نخســتین بار طی 
چند فصل اخیر به رتبه نخست رسیده، لیکن تعداد 
دفعات نامناسب ارزیابی شــدن مؤلفه جزء دو رتبه 
اول بودن نامناسب ترین مؤلفه ها به همراه بی عملی 
مسئوالن ملی به وعده های داده شده، نشان دهنده 
حساسیت و توجه بســیار باالی فعاالن کسب وکار 

مشارکت کننده است. 
این گــزارش می افزاید: قطعــاً تداوم ایــن روند به 
ســرخوردگی و ناامیــدی کارآفرینــان واقعــی و 
سرمایه گذاران بالقوه برای مشــارکت در اقتصاد و 
بهبود کارایی منجر می شود و هزینه های سنگینی 

بر کل اقتصاد تحمیل می کند.

نقشهاستانیبرایسرمایهگذاری
آیا دولت سیزدهم، موانع پیش روی سرمایه گذاری را کم می کند؟

تناقضدروارداتوگرانیبرنج
در حالی که آمارهای رسمی از افزایش 27درصدی قیمت برنج 
خارجی و جهش 95درصدی قیمت برنج ایرانی در سال جاری 
حکایت دارد که براساس آمارهای مربوط به واردات و ترخیص 
برنج از گمرک، میزان واردات این کاالی اساسی در 11ماه امسال 

49درصد بیشتر از سال قبل بوده است؟
به گزارش همشهری، بررسی روند واردات برنج در 11 ماه امسال 
نشان می دهد: در این مدت یک میلیون و358 هزار تن و به ارزش 
یک میلیاردو157 میلیون دالر از گمرک ترخیص شده که این 
میزان ازنظر وزن 49درصد و ازلحاظ ارزش 40درصد بیشتر از 

واردات برنج در مدت مشابه سال قبل است.

وارداتبرنجباارزنیمایی
براساس آمارهای گمرک ایران، در 11ماه امسال 27.6میلیون تن 
کاالی اساسی به ارزش 17.5میلیارد دالر از گمرک ترخیص و 
وارد شده که 24میلیون تن از آن به ارزش 13.6میلیارد دالر با 
ارز ترجیحی و مابقی آن با ارز نیمایی ثبت سفارش شده است. 
طبق این آمارها، حجم واردات کاالهای اساســی با ارز نیمایی 
3.5میلیون تن به ارزش 3.8میلیــارد دالر بوده که 20درصد 
در وزن و ارزش نسبت به مدت مشــابه رشد داشته است. از این 
میزان واردات کاالهای اساسی با ارز نیمایی، 37درصد از وزن و 

28.9درصد ارزش به واردات برنج اختصاص دارد.

گرانیبرنجباافزایشواردات
اگرچه طبق آمارهای رسمی، واردات برنج در سال جاری رشد 
داشته؛ اما افزایش قیمت آن در داخل نیز قابل توجه و روبه رشد 
بوده است؛ به طوری که گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد در 
بهمن ماه امسال قیمت هر کیلو برنج خارجی از 35هزار تومان 
هم گذشته است و متوسط قیمت آن نسبت به پارسال بیش از 
27درصد گران شده است. برنج ایرانی که در چند ماه گذشته 
روند روبه رشد قیمت داشته و گزارش های بازار نشان از قیمت 
حدود 90هزارتومانی آن داشت، طبق آمار مرکز آمار نسبت به 

سال گذشته حدود 95درصد گران شده است.

رقابتیادخالت؟
سید محمد رضا سید نورانی، با رای اکثریت 
اعضای شورای رقابت به عنوان رئیس این 
شورا و مرکز ملی رقابت انتخاب شد. البته 
او پیش از این هم به عنــوان صاحب نظر 
اقتصادی در این شورا عضویت داشته است. شورای رقابت از تولد 
تا بلوغ تاکنون ریاست 2 اقتصاددان را تجربه کرده است، یکی 
جمشید پژویان استاد فقید اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی و 
دیگری رضا شیوا  استادیار اقتصاد دانشــگاه تهران و حاال این 
شورا قرار است دوباره شاهد حضور اقتصاددانی از طیف دانشگاه 
عالمه طباطبایی باشد. تجربه 12 ساله فعالیت شورای فراقوه ای 
البته چندان مطلوب نبوده زیرا اعضای این شورا هرچند به نظر 
دارای استقالل عمل و رای هستند اما ناگفته پیداست در بسیاری 
از مــوارد گرفتار مطالبات سیاســت مداران به ویژه دولتمردان 
شــده و با ورود اشــتباه به قیمت گذاری به جای قاعده گذاری 
رقابت این شورا از ماموریت خود باز مانده است. شاهد این مدعا  
دخالت قیمتی شورای رقابت در بازار خودرو است که در نهایت 
به اندازه ای این شورا از قاعده خارج شد که دولت تصمیم گرفت در 
مقاطعی اختیارات را از این شورا بگیرد و به سازمان های نظارتی 
و مداخله گر در اقتصاد نظیر سازمان حمایت بدهد.  رئیس جدید 
شورای رقابت که از قضا روزگاری مشاور امور اقتصادی در شرکت 
ایران خودرو بوده و تجربه حضور در جلسات شورا را داشته االن 
می تواند به این شورا هویت مستقل و واقعی بدهد و اعضای این 
شورا را از افتادن در دام قیمت گذاری های بی حاصل و تاثیر پذیری 
از اراده دولتمردان برحذر دارد. آنچه از این شورا انتظار می رود 
حمایت از رقابت سالم و شفاف از اقتصاد است و حتی می تواند 
به عنوان یک نهاد مستقل از دولت، بسیاری از مداخالت قیمتی 
و تزاحم تصمیم گیری ها در اقتصاد و بازار را به چالش بکشاند. 
راهی سخت و ماموریتی دشوار که طی کردن آن صبر دولتمردان 

را طلب می کند و اراده اعضای شورای رقابت. 

نرختنظیمبازاریمیوهعیداعالمشد
میوه هایی که ســازمان تعاون روســتایی برای تامین تقاضای 
شــب عید با قیمتی باال خریداری کرده بود، قرار اســت با نرخ 
تنظیم بازاری به دست مردم برســد. به گزارش همشهری، روز 
گذشته سرپرست سازمان جهادکشاورزی استان تهران قیمت 
تنظیم بازاری میوه شب عید را اعالم کرد که بر این اساس قیمت 
پرتقال 9هزار تومان، ســیب قرمز 11هزار تومان و سیب زرد 

12هزار تومان تعیین شده است. 
ســعید پازوکی همچنین از برخورد قانونی با گرانفروشــی و 
احتکار میوه خبــر داد و گفت که در روزهــای آینده تیم های 
گشت و نظارت جهادکشاورزی در شهر تردد خواهند داشت و 
با هرگونه سودجویی مقابله می کنند. نرخ های اعالمی سازمان 
جهادکشاورزی استان تهران درحالی است که نزدیک به یک ماه 
پیش سازمان تعاون روستایی که نهاد تامین کننده ذخیره میوه 
شب عید تعیین شــده بود، این میوه ها را با قیمتی باالتر از نرخ 
میادین میوه و تره بار از تولیدکنندگان خریداری کرد و برآوردها 
نشان می داد این اقالم با قیمتی نزدیک به دوبرابر نرخ  میادین 

به دست مصرف کننده برسد.
براساس اسناد موجود، سازمان تعاون روستایی هر کیلو سیب را 
با قیمت 14.500 و هر کیلو پرتقال را 13.900تومان خریداری 
کرد؛ قیمت هایی که آن زمان30 تا 40درصد بیشتر از میانگین 
قیمت بازار بود. شیوه خرید میوه شب عید از سوی سازمان تعاون 
روستایی با نقدهای زیادی مواجه و باعث نگرانی مصرف کنندگان 
شد. اسماعیل قادری فر، مدیرعامل سازمان تعاون روستایی در 
واکنش به انتقادات اعالم کرد قیمت تمام شده این سیب و پرتقال 
در مقصد برای سازمان تعاون روســتایی 15 تا 16هزار تومان 
اســت، درحالی که برآورد می شــد قیمت این میوه ها در زمان 
توزیع با هزینه های جانبی، 20 تا 21هزار تومان باشد، قیمتی که 
8 تا 9هزار تومان با نرخ میادین میوه تهران فاصله داشت. گفته 
شد سازمان تعاون روستایی میوه های خریداری شده را به صورت 
سورت شده و بسته بندی شده خریداری کرده درحالی که ذخایر 
عید باید پیش تر از میوه های روی درخت تهیه می شــد. حال 
در فاصله 5روز مانده به عید با تصمیم سازمان جهادکشاورزی 
تهران نرخ تنظیم بازاری این میوه ها اعالم و قرار شده سازمان 
تعاون روستایی هر کیلو سیب را با 2.500 و هر کیلو پرتقال را با 

4.900تومان ضرر عرضه کند.
توزیع میوه شب عید با نرخ تنظیم بازار درحالی است که نرخ های 
اعالمی از سازمان تعاون روستایی قیمت ذخایر را به قیمت کنونی 
میوه در میادین نزدیک کرده اما بازار میوه با همین قیمت ها هم 
در رکود سنگینی به ســر می برد. آنچه از گفته های مسئوالن 
اتحادیه های بارفروشان و میوه فروشان تهران برمی آید این است 
که میوه در عین فراوانی، بی مشتری است. نوسان خاصی را برای 
بازار متصور نیستیم. مصطفی دارایی نژاد گفت: بنابر پیش بینی 
قبلی از 13 اســفند به قدری بار در میدان مرکزی فراوان بوده 
که روزانه 10 تا 20هزار تن ورودی سیب و پرتقال است. طبق 
گفته اتحادیه بارفروشان، با افزایش 2 تا 3برابری عرضه در برابر 
تقاضا و شرایط نامناسب اقتصادی پیش بینی می شود بازار میوه 
تا 25اســفند همچنان در رکود به سر می برد. هم اکنون قیمت 
هر کیلو کیوی 16 تا 35هزار تومان، خیار 12 تا 18هزار تومان، 
سیب 15 تا 30هزار تومان، پرتقال 15 تا 35هزار تومان، موز 32 

تا 40هزار تومان و نارنگی 25 تا 35هزار تومان است.

استمراریکخطایبانکی
خبر: بانک مرکزی در بخشــنامه ای به شبکه 
بانکی با تأکید بر اجرای مقررات ناظر بر نرخ های سود 
علی الحساب سپرده های ســرمایه گذاری مدت دار 
اخطار داد بــا بانک های متخلــف از طریق هیأت 

انتظامی برخورد قاطع خواهد کرد. 
نقد: ســؤالی که از اعضای شورای پول و اعتبار، 
به عنوان نهاد سیاستگذار پولی و مقامات ارشد بانک 
مرکزی به عنوان مجری این سیاست ها، مطرح است، 
این است که تا کی قرار است یک خطای تصمیم گیری 
را ادامه دهند و مدام بخشنامه بدهند و بانک ها آن را 
نادیده بگیرند؟ این خطای تصمیم گیری محصول 
اراده و خطای دید اعضای اکثرا دولتی شورای پول 
و اعتبار است که در ســال های فوران نرخ تورم، به 
اصرار سیاست سرکوب پولی را در پیش گرفته و نرخ 
سود ســپرده های بانکی را پایین تر تعیین کرده اند. 
انتظار می رود دست کم با این وضع، بهای تمام شده 
پول در شــبکه بانکی پایین بیاید و به نفع بانک ها 
تمام شود اما برندگان استمرار نرخ سود سپرده های 
پایین تر از تورم، هم بانک ها بوده اند و هم گیرندگان 
تسهیالت بانکی. در چنین وضعی وقتی شکاف بین 
نرخ تورم و نرخ سود ســپرده ها بیشتر شود، بدیهی 
است که بانک ها برای گرفتن وام ارزان تر از مردم یعنی 
سپرده گذاران به رقابت مخرب و ناسالم روی می آورند. 
دقت کنیم که اســتمرار این سیاست به معنای آن 
است که از یک سو بانک ها از سپرده گذاران وام با نرخ 
پایین تر می گیرند و گیرندگان تسهیالت هم از این 
منابع با نرخ پایین تر بهره مند می شوند که به معنای 

برخورداری از یک رانت پولی است.

چهره روز

خبر

بازار

نقد  خبر

گزارش کوتاه

معافیتبیمهایومالیاتیبهجایتعدیل
کارگاه ها و بنگاه هایی که نیروهــای کار خود را به جای تعدیل، 
حفظ کنند تا پایان ســال 1401 از معافیت بیمه ای و مالیاتی 
بهره مند خواهند شد. این خبر خوش معاون وزیر کار است که 
برای جبران تبعات احتمالی افزایش مزد بر کارگاه های کوچک 
اجرا خواهد شد. به گزارش همشهری، آمارهای کارفرمایی نشان 
می دهد بیش از 90 درصد کارگاه هــای فعال در بازار کار ایران 
زیر 10 نفر شاغل دارند و 48 درصد اشتغال کشور مربوط به این 
بخش است؛ ازاین رو در ماجرای افزایش 57.4درصدی حداقل 
مزد کارگری که روی بنگاه های کارگاه های کوچک و متوسط 
به دلیل تاب آوری کمتر، اثرگذاری بیشتری دارد، باید تمهیداتی 
برای حمایت از آنها اندیشیده شــود. علی حسین رعیتی فرد، 
معاون روابــط کار وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی می گوید: 
درباره نگرانی ها نسبت به افزایش دستمزد و ریزش نیروی کار 
در برخی واحدها نیز اظهار می کند: بــرای حمایت از بنگاه ها 
بســته های حمایتی ویژه درنظر گرفته ایم ازجمله کارگاه های 
زیر 10 نفر که بسته حمایت بیمه ای پیش بینی شده و آن دسته 
کارگاه ها و بنگاه هایی که نیروهای کار خود را تعدیل نکنند از 
بخشودگی های بیمه ای و مالیاتی تا پایان سال 1401 بهره مند 
خواهند شــد. همچنین برای کمک به نقدینگی و تأمین مالی 
کارگاه های کوچک، تســهیالت مالی درنظر گرفته شده است. 
در مذاکرات مزدی سال 1401،  شرکای اجتماعی روی افزایش 
57.4درصدی حداقل مزد کارگران به اجماع رســیدند. با این 
حساب، در سال آینده، حداقل مزد قانون کار بدون احتساب مزایا 
برای 30روز کار معادل 4میلیون و 179هزار و 750تومان است 
و عالوه بر این باید 750هزار تومان بن کارگری و 650هزار تومان 
حق مسکن نیز به کارگران پرداخت شود که البته در مورد بن 
مسکن، ابتدا باید افزایش 200هزارتومانی آن در هیأت دولت به 
تصویب برسد اما فارغ از زمان تصویب، مطالبه کارگران از ابتدای 

میسال 1401باید پرداخت شود.
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تجارت با همسایگان در مدار رشد

 تجارت ایران با 15کشور همسایه
در  11 ماه  1400

رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل

92.2

22

46.2

42

میلیونتن

درصد

میلیارددالر

درصد

عراق

 1.5 780
میلیوندالر درصد

8.2 20
میلیارددالر درصد

امارات

14.5 72
میلیارددالر درصد

1.9 1
میلیارددالر درصد

پاکستان

251 58
میلیوندالر درصد

1.1 25
میلیوندالر درصد

افغانستان

18 476
میلیوندالر درصد

1.6 21
میلیارددالر درصد

ارمنستان

18 21
میلیوندالر درصد

279 2
میلیوندالر درصد

جمهوری آذربایجان

35.8 66
میلیوندالر درصد

492 5
میلیوندالر درصد

وسيه ر

1.4 52
میلیارددالر درصد

539 20
میلیوندالر درصد

ترکمنستان

30 64
میلیوندالر درصد

300 160
میلیوندالر درصد

قزاقستان

56 57
میلیوندالر درصد

165 43
میلیوندالر درصد

قطر

7.8 1
میلیوندالر درصد

125 21
میلیوندالر درصد

کویت

13 94
میلیوندالر درصد

139 0
میلیوندالر درصد

عربستان

0 0

429
هزاردالر -

عمان

515 27
میلیوندالر درصد

638 63
میلیوندالر درصد

ترکيه

4.7 22
میلیارددالر درصد

5.6 151
میلیارددالر درصد

صادراتایران
وارداتایران

صادرات:براساسآمارها،ایراندر11ماهامسال112میلیونو
658هزارتنبهارزش43میلیاردو517میلیوندالرصادراتداشتهکهاز
اینمیزان،70میلیونو300هزارتنبهارزش23میلیاردو528میلیون

دالرناشیازصادراتایرانبه15کشورهمسایهبودهاست.صادراتایران
بههمسایگاندراینبازهزمانی13درصددروزنو28درصددرارزش

نسبتبهمدتمشابهسالقبلرشدداشتهاست.

آمارهامیگویند:در11ماهمنتهیبهبهمنامسال،
مجموعتجارتخارجیایران149میلیونو400هزارتن
بهارزش90میلیارددالربودهکهازاینمیزان،92میلیون

و256هزارتنبهارزش46میلیاردو245میلیون
دالربینایرانو15کشورهمسایهتبادلشدهاست.
بهگزارشهمشهری،تجارتایرانباهمسایگاندر

مقایسهبا11ماههامسالازنظروزن22درصدوازنظر
ارزش42درصدافزایشنشانمیدهد.

واردات:آمارهانشانمیدهدازمجموعواردات11ماههامسالکه
36میلیونو777هزارتنبهارزش46میلیاردو577میلیوندالربوده،

21میلیونو996هزارتنبهارزش22میلیاردو717میلیوندالربهوارداتاز
کشورهایهمسایهاختصاصداشتهاستکهاینمقداردرمقایسهبا11ماههسال

گذشته،ازنظروزن65درصدوازنظرارزش62درصدافزایشنشانمیدهد.

بحرین

1.4 379
میلیوندالر درصد

8.1
میلیوندالر 11

درصد

وارداتبرنج
درسال1400

تغییرقیمتبرنج
درسال1400

1.358.577

1.157.077.319

میلیونتن

میلیارددالر

49

40

9527

درصد

درصد

درصددرصد نی
یرا
ا

جی
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