خودتحريمي بزرگترين آسيب به فرش

مديرعام�ل اتحادي�ه تعاونيهاي فرش دس�تباف با بي�ان اينكه
تحريمهاي خارج�ي تنه�ا  20درصد بر ف�رش دس�تباف ايراني
تأثيرگذار بودهاس�ت ،حذف مصوبه تعه�د ارزي از صادرات فرش
دستباف را از دولت جديد خواستار شد و گفت :با توقف صادرات،
توليد فرش دس�تباف ديگر به صرفه نيس�ت و معيشت قاليبافان
ك�ه از اين راه كس�ب درآم�د ميكنند ،دچار مش�كل ميش�ود.

عبداله بهرامي در گفتوگو با ايس��نا ،حذف مصوبه تعهد ارزي بانك
مركزي در خصوص صادرات فرش دس��تباف را خواستار شد و گفت:
متأسفانه اين مشكل هنوز برطرف نشده و انتظار داريم با توجه به تغيير
دولت و اس��تقرار دولت مردم ،اين مصوبه كه به شدت صادرات فرش
دستباف را تحت تأثير قرار داده و به زيان بافندگان و توليدكنندگان
بوده حذف شود .وي در توضيح مشكالتي كه مصوبه تعهد ارزي براي
قاليبافان ايجاد كرده گفت :به موجب اين مصوبه بانك مركزي كه سال
 ۱۳۹۷تصويب ش��د ،صادركنندگان فرش مكلف شدند ارز حاصل از
فروش فرش را حداكثر ظرف مهلت چهار ماه به حساب نيمايي واريز
كنند ،در حالي كه عم ً
ال چنين چيزي امكان ندارد ،چون فرشهايي
كه از ايران صادر ميش��ود ،عمدتاً به شكل اماني است؛يعني اين طور
نيست كه در آن طرف مشتري دست به نقد آماده باشد و همان لحظه
فرش ما را بخرد ،بلكه بايد كشور به كشور منتقل و جابهجا شود و پس
از حدود يك سال به مرور مبالغ پرداخت شود.
بهرامي تصريح كرد :بان��ك مركزي در يك حركت غيركارشناس��انه
تعهد ارزي را براي فرش دس��تباف مصوب كرد كه در نتيجه آن هيچ
صادركنندهاي نتوانست فرش صادر كند و همين امر در توليد داخل و
معيشت بافندگان اثرگذاشت ،چون وقتي صادرات متوقف شود ديگر
توليد فرش مقرون به صرفه نيس��ت و بافندگان به ناچار و به تدريج از
اين صنعت كنار ميروند.
اين مقام مس��ئول تعاوني ادامه داد 20 :درصد فرش ايران از گذشته
به امريكا صادر ميش��د و س��االنه تقريباً  500ميليون دالر صادرات
داشتيم ،ولي اتفاقي كه افتاد اين بود كه ظرف دو سال  ۱۳۹۸و ۱۳۹۹
صادرات ما به شدت كاهش پيدا كرد .مديرعامل اتحاديه تعاونيهاي
فرش دس��تباف با بيان اينك��ه تحريمها تنها  ۲۰درص��د روي فرش
دستباف تأثير گذاشته است ،اضافه كرد :معتقدم تحريمهاي داخلي
سختتر حل ميشود و صرفنظر از تحريمهاي بيروني ،بيشترين تأثير
را مصوبه تعهد ارزي به دنبال داش��ت كه به جاي تسهيل و حمايت،
دست قاليبافان را بست.
........................................................................................................................

پرداخت  100هزار كارت اعتباري
با وثيقه سهام

س�خنگوي كانون ش�ركتهاي س�رمايهگذاري س�هام عدالت با
بيان اينكه تاكنون فق�ط  100هزار كارت اعتب�اري در قبال وثيقه
س�هام عدالت پرداخت شدهاس�ت ،گفت :فروش س�هام عدالت
به ص�ورت بلوكي برخالف سياس�ت مق�ام معظم رهبري اس�ت.

اكبر حيدري در گفتوگو با فارس ،در مورد فروش سهام عدالت گفت:
كساني كه روش مستقيم مديريت سهام عدالت را انتخاب كردهاند بايد
دستاندركاران فروش به اين نكته توجه داشته باشند كه طبق منويات
رهبري در نامه  26خرداد سال گذشته فروش سهام عدالت نبايد موجب
تسلط سرمايهداران بر سهام عدالت مردم شود بنابراين فروش بلوكي بايد
از دستور كار خارج شود .وي همچنين گفت :اجراي طرح فروش سهام
عدالت در روش مستقيم نبايد موجب محدود شدن حق مالكيت و اعمال
مديريت مردم بر سهام خود باش��د در حالي كه كارگزاريها درخواست
مردم را نگه ميدارند و اين تقاضاها را به صورت بلوكي ميفروشند.
به گفته سخنگوي كانون شركتهاي س��رمايهگذاري سهام عدالت،
تقاضاهاي تجميع شده براي فروش س��هام عدالت بايد ملغي شود اما
كساني كه به دليل اضطرار مالي اصرار به فروش سهام عدالت خود دارند
بايد بتوانند مانند ساير سهامداران بازار س��هام خود را به صورت خرد
به فروش برس��انند .حيدري در مورد اينكه االن تنها  60درصد سهام
عدالت آزاد شده چگونه دارنده سهام عدالت اين سهام را بفروشد ،گفت:
سهام عدالت در روش مس��تقيم هم بايد مانند ساير سهام در پرتفوي
سهامداران قرار گيرد و آنها به انتخاب خود بتوانند به ميزان  60درصد
از سهام خود را انتخاب كرده و بفروشند.
وي در مورد اينكه قرار بود با وثيقه كردن سهام عدالت كارت اعتباري به
سهامداران پرداخت شود ،عنوان كرد :در راستاي نگهداشتن سهام عدالت
بايد كارت اعتباري ويژه به آنها پرداخت ميش��د ،اما برخي از بانكها از
كارتهاي اعتباري معمولي به سهامداران عدالت دادند كه در اين زمينه
تعداد ناچيزي در حد  100هزار نفر توانستند از اين كارتها استفاده كنند
كه اين كارتها مزيت خاصي براي سهامداران عدالت ندارد .يعني همانطور
كه مشتريان معمولي بانك كارت اعتباري ميگيرند بانكها سهام عدالت
را هم به عنوان وثيقه در قبال اين كارتها قبول ميكنند.

وابستگي  ۵۰درصدي پتروشيمي
به پارسجنوبي

معاون وزير نفت در امور پتروشيمي تعداد طرحهاي فعال صنعت
پتروش�يمي در عس�لويه را  ۱۹طرح اعالم كرد و گفت ۵۰ :درصد
تولي�دات صنعت پتروش�يمي وابس�ته ب�ه پارس جنوبي اس�ت.

به گزارش ايلنا ،بهزاد محمدي با اشاره به اينكه سهم منطقه ويژه پارس
از ظرفيت  ۹۰ميليون تني كنوني توليد صنعت پتروشيمي  ۴۵ميليون
تن اس��ت ،اظهار كرد :عمده محصوالت صنعت پتروشيمي صادراتي
اس��ت .وي با بيان اينكه خوراك پتروشيميهاي مستقر در عسلويه از
پااليش��گاههاي گاز و يوتيليتي صنعت پتروشيمي نيز از مجتمعهاي
مبين و دماوند تأمين ميشود ،افزود :از مجموع  ۲۴مجتمع پتروشيمي
مستقر در منطقه عسلويه شش مجتمع بر اساس خوراك گاز طبيعي
كار ميكنند .معاون وزير نفت با بيان اينكه وقتي صحبت از نوسانات گاز
در زمستان ميشود ما به عنوان صنعت پاييندست نگران ميشويم،
اعالم كرد :هر روز قطعي گاز در صنعت پتروش��يمي ۲۰ ،ميليون دالر
كاهش درآمد براي كشور به همراه خواهد داشت.
محمدي با اشاره به اينكه هم اكنون  ۵۰طرح توسعهاي فعال در صنعت
پتروشيمي داريم كه از اين تعداد  ۱۹طرح در عسلويه است ،افزود۱۶ :
طرح از اين طرحها تا پايان سال  ۱۴۰۱به بهرهبرداري ميرسد و ظرفيت
توليد پتروش��يمي در افق  ۱۴۰۴از  ۹۰ميليون تن در س��ال به ۱۳۶
ميليون تن و درآمد اين صنعت نيز از  ۲۱ميليارد دالر كنوني به حدود
ي  ۱۴ميليارد و  ۷۰۰ميليون دالر از درآمد
 ۳۷ميليارد دالر ميرسد .و 
 ۲۱ميليارد دالر كنوني صنعت پتروشيمي را صادراتي دانست و گفت:
مهمترين مشكل اين صنعت در عسلويه ،بحث زمين است.
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گزارش یک

شانس چابهار به مدیریت پساطالبانی ما وابسته است
با قدرتگرفتن طالبان در افغانستان آينده تجاري ايران و افغانستان و توسعه بندر چابهار در هالهاي از ابهام قرار میگیرد

همزمان با خ�روج امريكاييها از افغانس�تان و
قدرت گرفتن طالبان در اين كشور رابطه تجاري
ايران ب�ا افغانس�تان و همچنين توس�عه بندر
چابهار براي ايجاد داالن تجاري بين هند ،ايران
و افغانستان در هالهاي از ابهام قرار گرفتهاست
و اي�ن نگراني ايجاد ش�ده كه با كمرنگش�دن
توسعه بندر چابهار شايد طالبان به دليل نزديكي
قوميتي با پاكس�تان ،به بنادر گ�وادر و كراچي
نزديك شود و مراودات خود را با ايران كمرنگ و
با پاكستان ،چين و تركيه و عربستان تقويت كند.

از آنجايي كه كش��ورهايي چون افغانستان يا عراق
جزو همس��ايگان ايران ميباش��ند ،از قديم االيام
نيز تجارت با اين كش��ورها در جريان و مورد توجه
بودهاست ،البته در هشتسال اخير به دليل نگاه به
غرب توس��عه تجارت و همكاري با همسايگان آن
طور كه بايد و شايد مورد توجه قرا نگرفت ،مگر به
دست جبر زمانه.
بهطور نمون��ه همزمان با احيا و تش��ديد تحريمها
در دوران رياست جمهوري ترامپ و ايجاد ريسك
براي كانال ارزي امارات ،بانك مركزي ايران توجه
به كانال ارزي هرات افغانستان و يا گاهی سليمانيه
عراق را تقويت كرد ،البته تجارت با اين دو كش��ور
نيز تا حدودي تقويت ش��د .آمارهاي رسمي نشان
ميدهد حج��م صادرات اي��ران به افغانس��تان در
سال ۹۹باالي ۲ميليارد دالر بوده است .در مقابل
واردات ايران از افغانستان بر اساس آمارهاي رسمي
بسيار اندك و در س��ال ۹۹كمي بيش از ۴ميليون
دالر بوده است .با وجود اين ،بسياري از تحليلگران
طال

عنوان ميكنند كه بيشتر واردات ايران از افغانستان
به صورت قاچاق بوده و از طريق غيررسمي صورت
گرفتهاست .حال با توجه به س��قوط دولت اشرف
غني در افغانس��تان و قدرت گرفت��ن طالبان ،هم
سرنوشت كانال ارزي هرات كمي نامشخص است و
هم اينكه موافقت سه جانبه اقتصادي توسعه بندر
چابهار بين ايران،افغانس��تان و هند براي تأسيس
داالن تجاري بين اين سه كشور را در هالهاي از ابهام
قرار ميدهد .يكي از نگرانيها در مورد رابطه تجاري
ايران با افغانستان به مسائل امنيت و همچنين نقل
و انتقال ارزي باز ميگردد ،هر چند كه ارتباط با اين
همسايه فراتر از مسائل صرفاً تجاري و ارزي است،
اما در اين مقال قصد داريم از منظر اقتصادي ،رابطه
اقتصادي ايران و افغانستان را بررسي كنيم.
   آمري�كا:برنام�هاي ب�راي آزاد ك�ردن
داراييهاي افغانستان نداريم
همزم��ان با خ��روج امريكاييها و ق��درت گرفتن
طالبان در افغانستان وضعيت بودجه ،بانكي و نقل
و انتقاالت ارزي اين كشور با مش��كل مواجه شد،
بهطوري كه بان��ك جهاني از ادام��ه كمك به اين
كشور پا پس كشيد و از سوي ديگر وزير خزانهداري
آمريكا اعالم كرد :واشنگتن هيچ برنامهاي براي آزاد
كردن و تحويل داراييهاي افغانس��تان به طالبان
نداردو نخواهد گذاش��ت طالبان ب��ه اين داراييها
دسترسي پيدا كنند.
بخش قابل توجهي از 10ميليارد دالر داراييهاي
ارزي و طالي بانك مركزي افغانستان در خارج از
اين كشور نگهداري ميشوند و غرب تالش ميكند

محمد كش��تيآراي -نايب رئيس اتحاديه ط�لا و جواهر تهران -در
گفتوگو با ايسنا ،در رابطه با وضعيت يك هفته اخير بازار سكه و طالي
داخلي اظهار كرد :با توجه به اينكه قيمت اونس جهاني تغييرات بسيار
مختصري داشت و از هزارو 814دالر نهايت تا هزارو 818دالر نوسان
داشت ،تأثير چنداني در قيمت س��كه و طال داخل نداشت ،اما اوايل
هفته با توجه به اتفاقات سياس��ي و تحوالت افغانستانو تقاضاهايي
كه در بازار شكل گرفت ،شاهد افزايش شديد نرخ ارز بوديم و همين

موضوع سبب شد كه قيمت ارز در بازارهاي داخلي از كانال ۲۷هزار
تومان به كانال ۲۸هزار تومان افزايش پيدا كند .كشتيآراي در رابطه
با تغييرات قيمتي يكهفته اخير بازار سكه و طال داخلي گفت :طي
هفته اخير هر قطعه سكه تمام طرح جديد با حدود ۲۵۰هزارتومان
كاهش در آخرين معامالت روز گذشته (پنجشنبه)به ۱۲ميليون و
۵۰هزار تومان رسيد و اين درحاليست كه در اوايل هفته تا ۱۲ميليون
و ۳۰۰هزار تومان هم پيش رفتهبود .س��كه تمام قديم نيز با كاهش
۳۵۰هزار توماني در پاي��ان هفته به ۱۱ميلي��ون و ۴۵۰هزار تومان
رسيدهاست.
وي ادامه داد :نيم سكه كه تا 6ميليون و ۴۰۰هزارتومان افزايش پيدا
كردهبود ،پس از كاهش قيمتها به 6ميليون و ۲۰۰هزارتومان رسيده
و بدين ترتيب ۲۰۰ه��زار تومان كاهش قيمت داش��ت .در آخرين
معامالت پاياني هفتهاي كه گذشت ،ربع سكه با كاهش قيمتها به

3ميليون و ۸۰۰هزارتومان رسيدهاست ،درحاليكه كه تا 3ميليون
و ۹۵۰هزار تومان ه��م در اوايل هفته افزايش يافته بود .س��كههاي
يك گرمي نيز با افزايش قيمتها ت��ا 2ميليون و ۴۰۰هزارتومان هم
افزايش يافت اما پس از كاهش قيمتها ،با افت ۱۰۰هزار توماني به
2ميليون و ۳۰۰هزار تومان رسيد .اين مقام صنفي با بيان اينكه هر
مثقال طال در اوج قيمتها تا 5ميليون و ۱۸۰هزار تومان هم افزايش
قيمت پيدا كرد ،گفت :در آخرين معامالت پاي��ان هفته ،هر مثقال
طال به حدود 5ميليون و ۳۰هزارتومان رسيدهاس��ت .همچنين هر
گرم طالي ۱۸عيار در ابتداي هفته تا يكميليون و ۲۰۰هزار تومان
افزايش پيدا كرد ،اما در معامالت پنجش��نبه ،با قيمت يكميليون و
۱۵۵هزار تومان دادوستد شد و براين اساس هر گرم طال ۱۸عيار به
نسبت ابتداي هفته با كاهش حدود ۴۵هزار توماني مواجه شد كه به
نسبت نوسانات معمول گرم طال ،قابل توجه بودهاست.

رشد  2برابري صفهاي فروش در بورس

ش�اخص كل بورس براي نخس�تين ب�ار در
تابس�تان امس�ال و پ�س از  10هفته رش�د،
در ط�ول هفته گذش�ته ب�ا كاه�ش مواجه
ش�د؛ همين مس�ئله باعث رش�د صفهاي
ف�روش و كاهش صفه�اي خري�د در بازار
س�رمايه در هفت�ه دوم ش�هريورماه ش�د.

به گزارش فارس ،بورس در هفته دوم شهريورماه
وارد فاز نزولي شد ،اما اين مسئله تداوم چنداني
نداشت و باز هم بازار سرمايه در روز پاياني هفته
س��بزپوش ش��د تا برخي نگرانيها در اينباره
از بين برود .باز ش��دن يكي از نمادهايي كه به
تازگي افزايش س��رمايه دادهبود ب��ا مثبت 55
درصد ،يكي از داليل ريزش ب��ازار در روزهاي
دوشنبه و سهشنبه بودهاست .سهم شبندر كه
چندماهي را به دليل تصميمگيري براي افزايش
سرمايه بس��ته بود ،در روز دوش��نبه بازگشايي
شد .برخي كارشناس��ان معتقدند سهامداران
براي خريد اين سهم به فروش سهام خود اقدام
كردند كه اين مسئله خودش در افزايش فشار
فروش و قرمز شدن ش��اخص كل نقش مؤثري
داشتهاس��ت .در صورتي كه بازار س��رمايه اين

هفته را نيز به يك روند متعادل و صعودي آغاز
كرده بود ،اما با كاه��ش تقريباً  70هزار واحدي
شاخص كل مواجه شد .نوسانات شديد در هفته
دوم ش��هريور را بايد در ادامه تغييرات نرخ دالر
و تغييرات قيمت كاموديتيها جستوجو كرد؛
چراكه همچنان سهامداران خوشبيني زيادي
به سياستهاي حمايتي دولت از بورس دارند.
   افت  1/9درصدي شاخص كل
ش��اخص كل بورس در اين هفته با افت حدودا ً
 30هزار واحدي مواجه شد .شاخص كل بورس
طي معامالت روز ش��نبه و يكش��نبه بازدهي
 2/2درصد را هم به ثبت رساند ،اما بعد از آن با
ريزش بازار در روزهاي دوشنبه و سهشنبه تا 7/4
هم با زيان مواجه ش��د .البته در روز چهارشنبه
بازار برگشت و دوباره توانست بخشي از مرزهاي
از دست داده را پس بگيرد.
در هفت��ه گذش��ته ش��اخص كل با اف��ت 1/9
درصدي ،به  10هفته روند مثب��ت خود پايان
داد تا برخ��ي از كارشناس��ان مقاومت جدي را
پيش روي شاخص كل ببينند .برگشت شاخص
به كانال يك ميليون و  400هزار واحدي علت

اين موضوع بيان شدهاست .شاخص كل در اين
هفته در نهايت روي عدد يك ميليون و 520هزار
واحدي ايستاد.
ش��اخص كل هموزن نيز مانند شاخص كل در
اين هفته با افت و خيز زيادي همراه بود .شاخص
كل هموزن همان رفتار ش��اخص كل را در اين
هفته تكرار كردهاست .در روزهايي كه شاخص
كل منفي بودهاست ،ش��اخص كل هموزن نيز
نزولي ب��وده و در روزهاي مثبت ،ش��اخص كل
هموزن نيز رشد كردهاست.
ش��اخص كل هموزن در هفته دوم شهريور ماه
در مجموع با افت  0/2درص��دي و حدودا ً هزار
واح��دي روبهرو ش��د .اين ش��اخص در نهايت
در  455ه��زار واحدي ايس��تاد تا س��هامداران
همچنان به آينده بورس و نمادهاي كوچك بازار
اميدوار باشند.
   افت صفهاي خريد
ميانگي��ن ارزش صفه��اي ف��روش در هفته
گذشته 675 ،ميليارد تومان بود كه از ميانگين
هفته پيش��ين  439ميليارد تومان بيشتر بود
و رش��د  186درصدي داشتهاس��ت .باالترين

به گزارش ايسنا ،طبق اعالم انجمن واردكنندگان موبايل ،تبلت و لوازم
جانبي ،تعداد ۱۶ميليون و ۷۰۰هزار تلفن همراه در ۱۲ماه گذشته در
بازار فروخته شده و در ش��بكه ارتباطي كشور فعال شدهاست .در اين
مدت سهم برندهاي موبايل از بازار ايران ،به ترتيب در اختيار سامسونگ
با ۵۴درصد ،ش��يائومي با ۳۳درصد ،اپل با ۷درصد ،نوكيا با ۳درصد و
هواوي با ۲درصد بوده است.
اين آمار در حالي است كه سال گذشته و بر اساس گزارشهاي دريافتي
از س��امانه همتا ،س��هم بازار برندها در بازار ايران بدين ترتيب بود كه
سامس��ونگ رتبه اول س��هم بازار را با ۵۲درصد در دست داشت ،پس
از آن شيائومي با ۱۵درصد در جايگاه دوم قرار داشت .نوكيا ،هواوي و
اپل نيز جايگاههاي بعدي را در سهم بازار موبايل كشور به ترتيب با،۱۳
 ۱۰و  ۵درصد به خود اختصاص داد ه بودند .از س��وي ديگر ،به تازگي
ميزان واردات شش برند اپل ،آنر ،هوآوي ،نوكيا ،سامسونگ و شيائومي
از ابتداي س��ال  ۱۴۰۰نش��ان ميدهد در حالي كه در تيرماه ،بالغ بر
۶۱۳هزار گوشي شيائومي وارد كشور شده ،آمار اين برند در مردادماه،
به ۳۰۱هزار گوشي رسيده است .انجمن واردكنندگان موبايل اعالم كرد
پس از اعمال ممنوعيت واردات مدلهاي پرتقاضاي شيائومي از ابتداي
تيرماه ،واردات اين برند در مردادماه ۵۰درصد كاهش يافتهاست.
........................................................................................................................

بورسي شدن سيمان بهترين كار است!

يك كارش�ناس حوزه كار ب�ا تأكيد ب�ر پرداخت وامه�اي وديعه
مسكن به كارگران ،بردن س�يمان به بورس در ش�رايط حاضر را
اقدامي موثر دانست و گفت :اگر بازار به ثبات برسد و نرخ مصالح
توساز
منطقي شود ،قيمت مسكن و اجاره بها متعادل شده ،ساخ 
رونق ميگيرد و ش�غلهاي زيادي از اين طريق فعال ميش�وند.

حميدحاج اسماعيلي در گفت وگو با ايس��نا ،اظهار كرد :پرداخت وام
وديعه مسكن يكي از راهكارهاي مؤثر براي تقويت قدرت خريد يا اجاره
مسكن كارگران است كه خوشبختانه از سال گذشته به جهت حمايت
از خانوارها و اقشار ضعيف پرداخت آن در دستور كار قرار گرفت و امسال
نيز ادامه دارد .وي افزود :در شرايطي كه دستمزدها كفاف اجاره بهاي
كارگران را نميدهد ،پرداخت وامهاي وديعه مسكن در افزايش قدرت
معيشت و كاهش هزينههاي زندگي كارگران اثر گذار است.
اين فعال حوزه كار ادامه داد :اگر سياس��تگذاريها در حوزه مس��كن
موفقيت الزم را داشت امروز رشد بيش از  ۵۰درصدي مسكن و افزايش
هزينههاي اجاره بها و فشار بر خانوارهاي كارگري را شاهد نبوديم.
به گفته حاج اس��ماعيلي با وجود آن كه ظرفيتهاي زيادي به لحاظ
اقتصادي و اش��تغال در بازار مس��كن وجود دارد ،آنطور ك��ه بايد از
فرصتهاي موجود براي رونق بازار مسكن و به دنبال آن فعال كردن
شغلهاي مرتبط با آن استفاده نكردهايم.
وي در عين حال بر لزوم ثبات در بازار مسكن و همچنين تثبيت نرخ
مصالح تأكيد و خاطرنشان كرد :دولت بايد تالش كند كه ثبات در بازار
به وجود آيد ،اگر اين اتفاق بيفتد قيمت مصالح منطقي ميش��ود و به
دنبال آن قيمت مس��كن و اجاره بها متعادل شده ،ساخت و ساز رونق
ميگيرد و شغلهاي زيادي از اين طريق فعال ميشوند.
اين كارشناس اشارهاي هم به بردن مصالح به ويژه سيمان در بورس كرد
و با بيان اينكه دالالن مانع توزيع صحيح مصالح در بازار ميشوند ،گفت:
به طور حتم بورس ،مسيري است كه هم به لحاظ قيمت هم به لحاظ
توزيع خيلي تأثير دارد چون در حال حاضر هم در بحث قيمت هم در
توزيع دچار مشكل هستيم ،بنابراين تا زماني كه شرايط در بازار مصالح
ساختماني سخت باشد ،بورس شرايط بهتري است.
........................................................................................................................

دولت چه ميزان اوراق فروخت؟

تا هفتهدوم شهريورسال جاري نزديك به 18/5هزارميلياردتومان
اوراق نق�دي در ب�ازار پ�ول و س�رمايه ف�روش رفت�ه اس�ت.

رفت و برگشت قيمت سكه و طال از مسير صعود

ب هرغم نوسانات محدوده اونس جهاني طال و افزايش يكباره نرخ
ارز در ابت�داي هفتهاي كه گذش�ت ،قيمت س�كه و طال افزايش
قابل توجهي داشت ،اما با دس�تور رئيس جمهوري براي كنترل
ب�ازار ارز ،افزايش ن�رخ ارز متوقف و ب�ازار كنترل ش�د ،بر اين
اس�اس س�كه و طال نيز از مس�ير صعودي خود بازگش�ت و در
آخرين معاملات پاي�ان هفته ،كاه�ش قيمتها را ثب�ت كرد.

گزارش 2

تا با اس��تفاده از اين ابزار طالبان را تحت فشار قرار
دهد .قيمت سوخت و موادغذايي در افغانستان به
خاطر توقف كمكهاي خارجي و نبود پول نقد در
كنار خشكسالي و به تعليق درآمدن انتقال دالر به
افغانستان در حال افزايش است.
   توقف صادرات فوالد ايران به افغانستان
در اين ميان منابع آگاه اعالم كردن��د :ايران صادرات
فوالد به افغانس��تان را به خاطر ش��رايط سياس��ي و
مشكالت لجستيكي پيش آمده در افغانستان متوقف
كردهاس��ت .ايران بزرگترين صادركنن��ده فوالد به
افغانستان اس��ت و س��االنه بين 300تا 350هزار تن
به اين كش��ور صادرات دارد .در واقع ايران 25درصد
كل نياز افغانستان به فوالد را تأمين ميكند .تركيه،
پاكستان و چين از جمله ديگر تأمينكنندگان فوالد
افغانس��تان هس��تند .گفته ميش��ود ايران صادرات
سوخت را به افغانستان از سر گرفته ،اما هنوز در شرايط
كنوني از سرگيري صادرات فوالد در اولويت نيست.
   روند ص�ادرات كاال به افغانس�تان عادي
است
محمدمهدي جوانمرد قصاب ،رايزن سابق بازرگاني
ايران در افغانس��تان در گفتوگو با فارس ،درباره
آخرين وضعيت روابط تجاري ايران و افغانس��تان
گفت :در مرزها و گمركات مش��كلي ب��راي نقلو
انتقال كاال از ايران به افغانستان وجود ندارد و تقريباً
صادرات كاال از ايران به افغانستان با روال عادي در
حال انجام است.
رايزن سابق بازرگاني ايران در افغانستان با اشاره به
اينكه طالبان تعرفه گمركي واردات كاال را به شدت

كاهش داده اس��ت ،افزود :طالب��ان تعرفه گمركي
واردات كاال را ي��ك هش��تم كاه��ش داده و با اين
شرايط بازرگانان بسيار راحتتر و سريعتر ميتوانند
ترخيص كاالهايشان را انجام دهند.
وي با بيان اينكه پيشبيني روند تجارت با افغانستان
نيازمند مشخص شدن اس��تراتژي اقتصادي اين
كشور اس��ت ،گفت :لذا بايد در آينده در اين مورد
صحبت كنيم.
   صادرات به افغانستان افت ميكند
از س��وي ديگر محمدرض��ا مودودي ،سرپرس��ت
سابق سازمان توس��عه تجارت ايران در گفت وگو
با فارس با تأكيد بر اينكه يقين��اً ايران در تجارت با
افغانستان دچار افت خواهد شد ،گفت :همانطور
كه بيان شد در شرايط ناپايدار فعلي در افغانستان،
بسياري از تجار و فعاالن اقتصادي سرمايهها خود
را از افغانس��تان خارج كردهاند ،لذا يقيناً تا مدتي
افت تجارت با افغانستان را شاهد خواهيم بود ،اما با
پايدار شدن شرايط در افغانستان رشد روابط تجاري
بين دو كشور نيز متوقف خواهد شد .وي افزود :در
حال حاضر روابط تجاري در تمام مرزهاي ايران و
افغانستان برقرار نيست بنابراین در نيمه دوم سال
شاهد افت صادرات به افغانستان خواهيم بود.
   ک�دام بن�در پ�ل ارتباطی آس�یای میانه
میشود؟
در اين ميان ،ب��ا توجه ب��ه روي كار آمدن طالبان
در افغانس��تان در رابطه با توس��عه بن��در چابهار
ديدگاههاي مختلفي شكل گرفتهاست ،همانطور
كه ميدانيم بن��در چابهار ،هند را به افغانس��تان و
ديگر بازارهاي آس��ياي ميانه متصل ميكند .اين
اتصال ،هدف بلندمدت دهلينو در سايه ممنوعيت
عبور كاالهاي هندي از خاك پاكستان است .در اين
زمينه ،چابهار براي هن��د و فراتر از آن براي آمريكا
راهي مؤثر فراهم ميكند تا با توسعه چين در خليج
فارس از طريق بندر جايگزين گوادر پاكستان مقابله
كند .چين بندر گوادر را در سايه طرح «يك كمربند
يك جاده» تأمين مالي ميكند.
سوم خرداد 95بود كه به دنبال سفر نخست وزير هند
و رئيسجمهور سابق افغانستا ن به ايران« ،موافقتنامه
سهجانبه اقتصادي توس��عه بندر چابهار» (تأسيس
داالن تجاري اي��ران ،هند و افغانس��تان) بين ايران،
افغانستان و هند به امضا رسيد.امروز با قدرت گرفتن
طالبان در افغانستان ،برخي بر اين عقيده هستند كه
ممكن است اين توافقنامه سهجانبه كمرنگ شده و
شايد طالبان به دليل نزديكي قوميتي با پاكستان ،به
بنادر گوادر و كراچي نزديك شود و مراودات خود را
با ايران كمرنگ كند .البته برخي ديگر از كارشناسان
هم معتقد هس��تند در حال حاضر كشور پاكستان
نميتواند ب��راي افغانس��تان جايگزين ظرفيتهاي
ترانزيتي ايران و مراودات اقتصادي ما با افغانس��تان
ش��ود .به هر حال بندر اقيانوس��ي چابه��ار ،داراي
ظرفيتهاي ويژه و خاصي در منطقه اس��ت و قطعاً
ت صحيح ،علمي و دقيق وجود داشتهباشد،
اگر مديري 
چنين تحوالت سياسي منطقه ،ظرفيتهاي بزرگ
بندر چابهار را تحت تأثير قرار نميدهد.

فعالسازي ۱۶ميليون تلفن همراه در يكسال

به گفته انجمن واردكنندگان موبايل ،در يكسال گذشته۱۶ ،ميليون
و ۷۰۰هزار تلفن همراه در ش�بكه ارتباطي كش�ور فعال ش�ده و
بيش�ترين س�هم متعلق به سامس�ونگ با ۵۲درصد بوده است.

رقم هفته  2ه��زار و  617ميلي��ارد تومان بود
كه در روزدوشنبه ثبت ش��د و پايينترين رقم
به روزچهارش��نبه برميگردد كه  42ميليارد
تومان بود.
ميانگين ارزش صفهاي خري��د در هفته دوم
ش��هريور ماه نيز  928ميليارد تومان بود كه از
ميانگين هفته گذشته  175ميليارد تومان كمتر
بود .در اي��ن هفته ،ميانگي��ن ارزش صفهاي
خريد  15درص��د كاهش يافتهاس��ت .اما بازار
س��رمايه در اين هفته نيز با خروج پول حقيقي
از بورس روبهرو بودهاس��ت .در روزهاي شنبه و
چهارشنبه شاهد ورود پول و در ساير روزها پول
حقيقيها از بورس خارج شدهاست .در مجموع
در اين هفته حدود 2هزارو 600ميليارد تومان
پول از بازار سرمايه خارج شدهاست.
سرانه خريد و فروش حقيقيها هم اگر چه در دو
روز ابتدايي هفته دوم شهريور با شكاف زياد به
نفع خريداران دنبال شد ،اما در روزهاي دوشنبه
و سهش��نبه اين وضعيت كام ً
ال برعكس به نفع
فروش��ندگان بود .البته در روز چهارشنبه اين
شاخص عملكرد به نفع خريداران بود.

به گزارش تسنيم ،خزانهداري كل كش��ور در سال جاري نسبت به
انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتي با اس��تفاده از روشهاي مختلف
از جمله انتش��ار اس��ناد خزانه اس�لامي و برگزاري 15هفته عرضه
اوراق بدهي ميان بانكها ،مؤسسات اعتباري غيربانكي و نهادهاي
مالي فعال در بازار س��رمايه (از قبيل صندوقهاي سرمايهگذاري و
شركتهاي تأمين مالي) و يك مرحله پذيرهنويسي اوراق از طريق
كارگزاري بانك مركزي و سيستم مظنهيابي شركت مديريت فناوري
بورس تهران اقدام كرد.
بر اساس اين گزارش حس��ب تصميمات اتخاذ شده در راستاي تأمين
مالي بهينه ،پانزدهمين هفته عرضه اوراق بدهي برگزار ش��د كه پس
از اخذ س��فارشهاي خريد اوراق از متقاضيان يادشده در سامانههاي
بازار بينبانكي كارگزاري بانك مركزي و مظنهيابي ش��ركت مديريت
فناوري بورس تهران ،مجموعاً مبلغ هزارو864ميليارد تومان اوراق به
صورت نقدي فروش رفت .گفتني است ،با احتساب مبلغ فوق تاكنون
مجموعاً 18هزارو383ميليارد تومان از طريق انتشار اوراق نقدي تأمين
مالي شدهاس��ت ،همچنين حدود 40درصد تقاض��ا از طريق بازار پول
و  60درصد از طريق بازار س��رمايه بوده است .س��ال گذشته مجموعاً
125هزارميلياردتومان انواع اوراق فروخته ش��ده ب��ود كه يك ركورد
بسيار مهم محسوب ميشد .نرخ س��ود اين اوراق عمدتاً حوالي  20تا
21درصد بودهاست.
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تكذيب كاهش حقوق كاركنان دولت

س�ازمان برنام�ه و بودج�ه در واكن�ش ب�ه ش�ايعات
اخي�ري ك�ه در فض�اي مج�ازي دس�ت ب�ه دس�ت ميش�ود،
كاه�ش حق�وق كاركن�ان دول�ت را ك�ذب مح�ض خوان�د.

به گزارش فارس ،س��ازمان برنامه و بودجه كشور در اطالعيهاي اعالم
كرد :اخبار و مطالبي كه در م��ورد كاهش حقوق كارمندان و كاركنان
دولت در برخي از شبكههاي اجتماعي به نقل از معاون رئيس جمهور و
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور منتشر شده كذب محض است.
در اين اطالعيه تأكيد شده كه اصالحات ساختاري و افزايش بهرهوري
با اتكا ب��ه نيروهاي توانمند كش��ور از جمله كاركن��ان دولت از جمله
برنامههايي است كه اين س��ازمان در قالب برنامه و همچنين بودجه
سال آينده با جديت آن را دنبال ميكند .يكي از دستورات اصالح سقف
بودجه س��ال 1400بود كه اخيرا ً ميركاظمي گفتهاست با استفاده از
مكانيزمهاي علمي آن را مديريت ميكنيم .در دوره قبلي نيز مسئوالن
با استفاده از روش درآمد هزينه ،تخصيص بودجه را صادر ميكردند تا
ناترازي بودجه به حداقل برسد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه گفته است :اين سازمان به تكاليف قانوني
خود در قبال افزايش حقوق كارمندان پايبند است.

