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اولویت اقتصادی ایران در برابر تحریم چیست؟
حسین سالح ورزی*

در شرایطی که احتمال کاهش تحریم ها یا فشارهای اقتصادی وجود دارد، 
تحوالت داخلی می تواند در آینده اقتصاد ایران اهمیت فراوانی داشته باشد.در 
طول سال های گذشته، فعاالن بخش خصوصی بارها نسبت به محدودیت های 
داخلی و نیاز به کنار زدن تحریم هایی که از درون کشــور و در سیاســت های 
غلط شــکل گرفته، صحبت کرده اند و از مقامات تصمیم گیر خواســته اند تا 
با برطرف کردن آنها، شــانس رقابــت در بازارهای جهانــی را افزایش دهد.

جلســات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی محل اصلی این گمانه 
زنی هاســت .مهم ترین اولویت فعلی اجرای سیاست تســهیل در برابر تحریم 
است.خوشــبختانه در ماه های اخیر شاهد این بوده ایم که در پاسخ به خواسته 
اتــاق بازرگانی، وزارت صمت یک تغییر رویه داده و اقدامات موثری را در این 
زمینه اجرایی کرده است. شنیدن صدای بخش خصوصی اهمیت فراوانی دارد 
و اگر این تعامل و همراهی ادامه پیدا کند، می توان به بهبود شــرایط امیدوار 
بود.با بهبود شــرایط در داخل، می توان امیدوار بود که در تعامل با جهان نیز 
اتفاقات مثبت جدیدی رخ دهد و با ضعیف شــدن دیــوار تحریم ها، می توان 
شــاهد بهبود عملکرد در تولید و صادرات بود.متاسفانه با وجود این وعده ها، 
در عمل ما در بســیاری از موضوعات را دیدیم که اتفاقی رخ نمی دهد. این در 
حالی بود که در شــورای گفت وگو تصمیمات خوبی گرفته می شد که بررسی 
کارشناسی پشت آنها بود. خوشــبختانه در ماه های گذشته نشانه هایی از این 
تغییر نگاه دیده می شــود که بخش خصوصی امیدوار است در آینده با توجه 
بیشتر دولت به این حوزه، در کنار بحث تحریم ها، تسهیل شرایط تولید نیز به 

عنوان یک اولویت مهم در دستور کار قرار گیرد.
*نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران

بازگشت ۱۵۷معدن دیگر به چرخه تولید و بهره برداری 
طبق آخرین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ابتدای ســال جاری تا 
پایان آبان ماه، ۱۵۷ معدن در قالب طرح احیا، فعال ســازی و توســعه معادن 
کوچــک مقیاس وزارت صنعت، معدن و تجــارت، مجدداً وارد چرخه تولید و 
بهره برداری شده اند. این در حالی است که بر اساس اعالم شرکت تهیه و تولید 
مــواد معدنی ایران به عنوان مجری ایــن پروژه، در مدت مذکور، ۷۰۱ معدن 
دیگر هم شناســایی و اولویت بندی برای این طرح شــده است.بر این اساس 
طبق گزارش اعالم شــده در آبان ماه، همچنین از ابتدای سال ۱۳۹۹ بر روی 
۲۲۳ معدن کوچک مقیاس اقدامات کلینیکی انجام شــده و احیا، فعال سازی 
و توســعه ۸۳ معدن از طریق انجام پروژه های زیرساخت عملیاتی شده است. 
شــرایط برای احیا توسعه و فعال ســازی ۱۰ معدن کوچک مقیاس هم فراهم 
شده اســت. اقدامات الزم به منظور صدور جواز تاســیس، افزایش ظرفیت و 

تامین مواداولیه برای ۱۲ واحد فرآوری نیز انجام شده است.

کاهش 43 درصدی تعداد مسافران 
اتوبوس های بین شهری 

مدیرکل حمل و نقل مســافری ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
از کاهــش ۴۳ درصد مســافران حمل و نقل عمومی بین شــهری خبر داد.

داریــوش باقرجوان در گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره اجرای مصوبه ســتاد 
ملــی مبارزه با کرونا در خصوص رعایت پروتکل های بهداشــتی و عدم صدور 
بلیت برای مسافران کرونایی اظهار داشت: سازمان راهداری موظف به اجرای 
این پروتکل ها و دســتورالعمل ممانعت از صدور بلیت برای مسافران کرونایی 
است.وی ادامه داد: هر مسافری، هم در لحظه خرید بلیت و هم در لحظه سوار 
شــدن به وسایل نقلیه عمومی بین شهری چک شده و با وارد کردن کد ملی 
مســافر، با لیست وزارت بهداشت در سیستم انطباق داده می شود و بر اساس 
آن، از ورود افرادی که تست مثبت کرونا دارند ممانعت می شود.مدیرکل دفتر 
حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای افزود: این اقدام 
و موضوع اســتعالم، یک بحث مکمل اســت و ســایر اقداماتی که قباًل انجام 
می شــد، همچنان ادامه می یابد که شامل تب سنجی و رعایت فاصله گذاری 

اجتماعی در اتوبوس ها و تاکسی های بین شهری است.

مقابله سامانه جامع تجارت با عرضه خارج از شبکه کاالها 
مدیر ســامانه جامع تجارت ایران یکی از اهداف این سامانه را ایجاد درگاه 
واحد برای بازرگان و فعاالن تجاری دانســت و گفت: با رصد و رهگیری کاالها 
در این ســامانه، دیگر شــاهد عرضه خارج از شبکه، افزایش بی رویه قیمت ها، 
کمبود کاال در ســطح عرضه نخواهیــم بود.به گزارش وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، محمد شیرازیان اظهار داشت: سامانه جامع تجارت ایران موضوع بند 
الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق و کاال مصوبه سال ۱۳۹۲ است که کار خود 
را پس از تصویب آیین نامه ماده های ۵ و ۶ قانون در ســال ۱۳۹۵ آغاز کرد.
وی با بیان اینکه از مرداد ماه ۱۳۹۵ بخش تجارت خارجی ســامانه با فرآیند 
ثبت ســفارش چند گروه کاالیی آغاز به کار کرد، افزود: بر همین اســاس به 
صورت مرحله ای ثبت سفارش کاالها به سامانه جامع تجارت و بخش تجارت 
فرامرزی منتقل شــد.مدیر سامانه جامع تجارت ایران خاطرنشان کرد: فرآیند 
مرحله ای به نحوی بود که در پایان سال ۱۳۹۶ همه تعرفه های ثبت سفارش 

و درگاه ثبت سفارش ها در سامانه جامع تجارت انتقال یافته بود.

نگاه

بانک و بیمه

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره 
به ریزش قیمت ارز، گفت: بخش مسکن در صورت پایداری 
نرخ ارز به ثبات و قیمت منطقی خواهد رسید.قیمت خانه در 
کالنشهر تهران در آبان امســال با رشد کمتر از ۲ درصد به 
میانگین قیمتی ۲۷ میلیون ۱۰۰ هزار تومان رســید که اگر 
با رشد قیمت مهرماه امسال نسبت به شهریور محاسبه کنیم 
به درصد قابل توجهی از کاهش قیمت ها در دومین ماه پاییز 
می رسیم.تورم ماهانه متوسط قیمت مسکن در مهرماه امسال 
نسبت به شهریورماه معادل ۱۰ درصد بود که بنابر اعالم بانک 
مرکزی در آبان ماه به ۱.۸ درصد رســیده است. کارشناسان 
این امر را نشانگر کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در شهر 
تهران  می دانند که یکی از مهترین دالیل آن کاهش نرخ ارز 
در چند هفته اخیر اســت.یک تحلیل کارشناسی از کاهش 
تــورم ملکی گویای آن اســت که بازار مســکن آماده ثبات 
قیمت شــده است و در صورتی که کاهش  قیمت ها در سایر 
بازارهای موازی ادامه داشته باشــد می توانیم حتی به ادامه 
شکست حباب قیمت مسکن در آذرماه امیدوار باشیم.محمود 
محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهریاری 
نیز امروز به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: در صورت ماندگاری 
نرخ ارز روی رقم های فعلی رفتار هیجانی بازار تمام شــده و 
قیمت مســکن با نرخ های منطقی به مرحله ثبات می رسد و 
ماهیانه با رشــد قیمت مواجه نیستیم.تحوالت سیاسی اخیر 
کمک کرده اســت تا بازارهای موازی از جمله بازار ارز و طال 
با ریزش قیمت ها همراه شــوند. محمد اســالمی وزیر راه و 
شهرســازی دو ســال پیش اعالم کرد که برای اولین بار در 
ایران قیمت مســکن از الگلوی قدیمی خود تبعیت نمی کند 
و مدت ها اســت قیمت سرپناه مردم با قیمت ارز گره خورده 
اســت و مالکان ارزش ملک خــود را مطابق نرخ روز دالر به 
فروش می رسانند.محمد اسالمی پیشتر به ایرنا گفته بود اگر 
قیمت ارز کاهش یابد قیمت خانه هم ارزان می شــود با این 

حال آثار این اتفاق معموال در بازار مسکن به دلیل چسبندگی 
قیمت ها خیلی ســریع خود را نشان نمی دهد.رئیس اتحادیه 
مشــاوران امالک تهران هفته گذشــته در گفت و گو با ایرنا 
آمــار خرید و فروش ملک در آبان ماه را اعالم کرد که از افت 
۴۸ و ۳۱ درصدی معامالت ملک به ترتیب در شهر تهران و 
کل کشور حکایت داشت.این بیشترین کاهش ماهیانه تعداد 
معامالت در ســال ۹۹محسوب می شود که البته خبر خوش 
کاهش حدود ۱۰ درصدی قیمت های پیشنهادی را در خود 
داشت.مصطفی قلی خســروی به ایرنا گفته بود که دیگر از 

نرخ های کاذب خبری نیست و قیمت ها به سمت واقعی شدن 
سوق پیدا کرده است، فروشندگان در بازار بیشتر از خریداران 
هســتند و در صورت تداوم کاهش نرخ ارز و ثبات آن سه ماه 
آخر امسال با شکست حباب قیمت مسکن همراه خواهد بود.

حباب قیمت مسکن در حال تخلیه است
یک کارشــناس امالک در منطقه ۵ تهران امروز شنبه به 
خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: مقدار زیادی از حباب قیمت ها 
در این منطقه شکســته است اما فروشــندگان از سود مورد 
انتظار به راحتی نمی گذرند بلکه در تالش هســتند چند ماه 

نســبت به تغییر قیمت اقدام نکنند و یا ملک خود را فعال به 
فروش نرســانند.وی به ایرنا گفت: تغییر رفتار در مالکان به 
تحوالت سیاسی و قیمت ارز بستگی دارد اما اکنون خریدار در 
بازار نسبت به فروشنده کمتر است و همین موضوع می تواند 
به عامل سوم برای شکست قیمت ها تبدیل شود.این واسطه 
ملکی می گوید: بازار مسکن در تابستان امسال رونق بیشتری 
داشــت اما تقاضای موثر نبود) خریــداران متقاضیان واقعی 
مســکن( نبودند و خریداران با تقاضای سوداگرانه معامالت 
انجام می دادند، اما اکنون امیدواری به کاهش قیمت ها سفته 
بازی مســکن را کاهــش داده و متقاضیان واقعی به بنگاهها 
مراجعه می کنند.وی ادامه داد: دفاتر مشاور امالک این هفته 
هم تعطیل هســتند و هیچ معامله ای انجام نخواهد شد و به 
همین دلیل انتظار کاهش تعــداد معامالت در آذرماه وجود 
دارد و همیــن موضــوع می تواند منجر به رکود نســبی در 
معامالت و احتماال کاهش و ثبات قیمت ها شود.در فروردین 
ماه امســال که بازار مسکن به دلیل محدودیت های کرونایی 
سه هفته تعطیل شــد، حجم معامالت ملک به ۱۲۰۰ فقره 
افت کرد که البته نســبت به ماه قبل یعنی اسفند سال ۹۸ 
رقم چشــمگیری نبود با این حال باعث شد قیمت ملک در 
دو ماه ابتدایی امسال جهش چشمگیری نداشته باشد.اکنون 
گزارش جدید بانک مرکزی از قیمت مســکن در آبان امسال 
حکایت از آن دارد که تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی 
شهر تهران در آبان ماه ســال ۹۹ به چهار هزار و ۵۰۰ واحد 
رســید که نسبت به ماه قبل ۴۸.۴ درصد کاهش و نسبت به 
ماه مشابه سال قبل ۹.۹ درصد افزایش نشان می دهد.آبان ماه، 
متوســط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد 
مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر 
تهران ۲۷۱.۹ میلیون ریال بود که نســبت به ماه قبل و ماه 
مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱.۸ و ۱۱۸.۲ درصد افزایش 

را نشان می دهد.

سرپرست سازمان خصوصی ســازی گفت: حدود ۳۰ 
میلیون نفر از سهام داران سهام عدالت روش غیر مستقیم 
را برای مدیریت سهامشان انتخاب کردند که الزم است هر 
چه زودتر در ســامانه سجام ثبت نام و کد بورسی دریافت 

کنند تا از مزایای سهامشان بهره مند شوند.
حسن عالئی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به پذیرش 
۲۹ شرکت سرمایه گذاری استانی سهام عدالت در بورس 
اظهار کرد: مراحل پذیرش شــرکت های استانی طی چند 
ماه گذشته به خوبی طی شده و در حال حاضر ۲۹ شرکت 
سرمایه گذاری استانی سهام عدالت در بورس پذیرش شده 
اند و شرکت سرمایه گذاری استان البرز نیز هم اکنون در 

شــرف تاسیس اســت و به محض نهایی شدن،   مراحل 
پذیــرش در بــورس را طی خواهد کرد.معــاون واگذاری 
ســهام و بنگاه های سازمان خصوصی سازی با اعالم اینکه 
به زودی مجامع عمومی پنج استان به صورت الکترونیکی 
برگزار خواهد شــد، افزود: بر اساس ساز و کارهای قانون 
تجارت برای برگزاری این مجامع الزم است ۵۰ درصد از 
سهامداران در این مجمع که به صورت الکترونیکی برگزار 
می شــود شــرکت کنند و چنانچه در مرحله اول  تعداد 
شــرکت کنندگان به حد نصاب الزم نرسد باید نسبت به 

برگزاری مجدد مجمع اقدام کرد.
عالئی ادامه داد: بسیاری از سهامداران غیر مستقیم به 

دلیل عدم اطالع رســانی کافی تاکنون برای دریافت کد 
بورسی اقدام نکرده اند که الزم است این افراد برای حضور 
در مجامع و بهره مندی از دیگر مزایای ســهام عدالت از 
جمله دریافت سود ســالیانه و تقاضای عضویت در هیات 
مدیره شــرکت های اســتانی با ثبت نام در سامانه سجام 
نســبت به دریافت کد بورســی اقدام و از این تسهیالت 

استفاده کنند.
وی با بیان اینکه ســرمایه شرکت های سرمایه گذاری 
استانی متشکل از ســهام افرادی است که روش مدیریت 
غیر مستقیم سهام عدالت را انتخاب کردند، گفت: در حال 
حاضر سهام افراد بر اساس همان استانی که موقع ثبت نام 

در آنجا ســاکن بوده اند احصا و به شرکت سرمایه گذاری 
اســتان مربوط منتقل شــده و بر همین مبنا  و بر اساس 
تعداد سهامداران شرکت های ســرمایه گذاری هر استان 

سرمایه شرکت ها متفاوت است.
سرپرست ســازمان خصوصی ســازی افزود: چنانچه 
سهامداران حضور فعال و پویا در برگزاری مجامع شرکت 
داشــته باشند و هیات مدیره توانا و با صالحیت را انتخاب 
کنند این پتانســیل در شرکت های استانی وجود دارد که 
ارزش ســهام افراد رشد چشمگیری داشته باشد.بر اساس 
 sajam.ir این گزارش، آدرس اینترنتی سامانه سجام

است.

بررسی داده های آماری نشان می دهد بیشترین نرخ تورم 
ماهانه خانوارهای کشور مربوط به ایالم با ۸.۸ درصد افزایش 
و کمترین آن مربوط به تهران با ۳.۲ درصد افزایش اســت.

مرکز آمار جزییات نرخ تورم اســتان های مختلف کشور در 
آبان ۹۹ را منتشر کرد.در آبان ماه ۱۳۹۹ عدد شاخص کل 
برای خانوارهای کشور )۱۰۰=۱۳۹۵( به ۲۷۵ واحد رسید 
که نســبت به ماه قبل ۵.۲ درصد افزایش نشان می دهد.در 
این ماه بیشترین نرخ تورم ماهیانه خانوارهای کشور مربوط 
به اســتان ایالم با ۸.۸ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم 
ماهانه مربوط به اســتان تهران با ۳.۲ درصد افزایش است.
درصد تغییر شــاخص کل نســبت به ماه مشابه سال قبل 
)تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای کشــور ۴۶.۴ درصد 

است. بیشــترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان 
کرمانشاه )۵۴.۵ درصد( و کمترین آن مربوط به استان قم  
)۴۲.۹ درصد( است.نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه 
۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به ۲۹ درصد رسید. بیشترین 
نــرخ تورم دوازده ماهه مربوط به اســتان هرمزگان )۳۴.۲ 
درصــد( و کمترین آن مربوط به اســتان آذربایجان غربی 
)۲۵.۴ درصد( اســت.در آبان ماه ۱۳۹۹ عدد شاخص کل 
برای خانوارهای شهری )۱۰۰=۱۳۹۵( به ۲۷۲.۶ رسید که 
نسبت به ماه قبل ۴.۷ درصد افزایش نشان می دهد.در این 
ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به 
استان ایالم با ۷.۸ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه 
مربوط به اســتان تهران با ۳.۱ درصد افزایش است.درصد 

تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه 
به نقطه( برای خانوارهای شهری کشور ۴۵.۷ درصد است. 
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط 
به اســتان کرمانشاه )۵۳.۹ درصد( و کمترین آن مربوط به 
استان مازندران )۴۲.۱ درصد( است.نرخ تورم دوازده ماهه 
منتهی به آبان ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای شــهری به عدد 
۲۹.۰ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط 
به اســتان هرمزگان  )۳۳.۹ درصد( و  کمترین آن  مربوط 
به  اســتان های  آذربایجان غربی و خراسان رضوی )۲۵.۴ 
درصد( اســت.در آبان ماه ۱۳۹۹ عدد شــاخص کل برای 
خانوارهای روســتایی )۱۰۰=۱۳۹۵( به ۲۸۸,.۶ رسید که 
نســبت به ماه قبل ۷.۶ درصد افزایش داشته است.در این 

ماه بیشــترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط 
به اســتان ایالم با ۱۳.۷ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم 
ماهانه مربوط به استان سیستان وبلوچستان با ۴.۲ درصد 
افزایش است.درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه 
ســال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای روستایی 
۵۰.۳ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط 
به اســتان بوشــهر )۶۰.۴ درصد( و کمترین آن مربوط به 
اســتان تهران )۴۱.۸ درصد( اســت.نرخ تورم دوازده ماهه 
منتهی به آبان ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای روستایی به عدد 
۲۸.۸ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط 
به استان هرمزگان )۳۴.۸ درصد( و کمترین آن مربوط به 

استان خوزستان )۲۳.۹ درصد( است.

معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد

تعدیل قیمت ها در بازار مسکن با تداوم کاهش نرخ ارز

سرپرست سازمان خصوصی سازی به ایسنا اعالم کرد

برای بهره مندی از مزایای سهام عدالت در سجام ثبت نام کنید

بر اساس گزارش مرکز آمار

تهران دارنده کمترین و ایالم بیشترین نرخ تورم آبان ماه

انجمن جهانی فوالد اعالم کرد: رشــد تولید فوالد 
خام ایران در مــاه اکتبر ۲۰۲۰ )مهر و آبان ماه ۹۹( 
به مرز ۲۸درصد رســید و کشورمان در مدت ۱۰ماه 
سال جاری میالدی ۱۲.۶ درصد بیش از مدت مشابه 
سال قبل افزایش تولید داشــت و باین ترتیب باالتر 
از فوالد ســازان ایســتاد.به گزارش سازمان توسعه و 
نوســازی معادن و صنایع معدنی )ایمیدرو(، آخرین 
آمار انجمن جهانی فوالد نشــان می دهد در حالی که 
متوســط رشــد تولید فوالد خام در دنیا طی ۱۰ ماه 
سال جاری میالدی منفی دو درصد بود، ایران با رشد 
۱۲.۶درصــدی، نزدیک به ۲۳ میلیــون و ۸۰۰ هزار 
تن فوالد تولیدکرد.از ســوی دیگر طبق برآورد اولیه 
ایــن انجمن، تولید فوالد خام ایــران از ابتدا تا پایان 
اکتبر )مهــر تا آبان ۹۹( به دو میلیــون و ۶۶۰هزار 
تن رســید که ۲۷.۹درصد بیش از عملکرد ماه مشابه 
سال گذشــته میالدی است.مجموع تولید فوالد خام 

۶۴ کشــور تولیدکننده عضو انجمــن جهانی فوالد 
در ماه اکتبر امســال به ۱۶۱.۸میلیون تن رسید که 
هفت درصد بیش از تولید ماه مشــابه ســال ۲۰۱۹ 
اســت، تولید چین از این رقــم ۹۲میلیون تن ثبت 
شــد.همچنین مجموع تولید ۱۰ماه امســال به یک 
میلیارد و ۵۱۱ میلیون تن رسید که دو درصد کمتر 
از تولید دوره مشــابه سال گذشته است. حدود ۸۷۴ 
میلیــون تن از این رقم ســهم تولیــدات چین بود.
ژانویه تا پایــان اکتبر )دی ماه ۹۸ تا آبان ۹۹( تولید 
 C.I.S ،فــوالد اتحادیه اروپا با افــت ۱۶.۷درصدی
)کشورهای مســتقل مشــترک االمنافع(، با کاهش 
۱.۹درصدی، امریکای شمالی با تنزل ۱۷.۴درصدی، 
امریکای جنوبی با افت ۱۲.۴درصدی و اقیانوســیه با 
کاهش ۱.۸درصدی همراه شــد. در مقابل تنها آسیا 
با متوســط افزایش ۱.۴درصدی و خاورمیانه با رشد 

۸دهم درصدی تولید مواجه شدند.

بــورس کاالی ایران در نخســتین هفتــه آذرماه 
میزبان دادوســتد ۵۰۴ هزار و ۷۵۹ تن انواع کاال به 
ارزش بیــش از ۴۷ هزار میلیــارد ریال بود که حجم 
معامالت نســبت به هفته پایانــی آبان ماه با افزایش 

روبه رو شد.
به گزارش پایــگاه خبری بــورس کاال؛ تاالر های 
مختلــف بورس کاالی ایران در نخســتین هفته آذر 
مــاه با حجم بیــش از ۵۰۴ هزار تن کاال رشــد ۱۰ 
درصدی را تجربــه کرد.بنابراین طی هفته اخیر و در 
تــاالر محصوالت صنعتی و معدنــی ۶۵ هزار و ۵۷۴ 
تــن انواع کاال به ارزش ۱۱ هزار و ۱۶۳ میلیارد ریال 
معامله شــد.در این تاالر ۶۱ هــزار و ۹۵۴ تن فوالد، 
۴۰۰ تــن آلومینیوم، ۳ هــزار و ۱۰۰ تن مس، ۱۲۰ 
تن ســولفور مولیبدن و ۵ تن شــمش طال از سوی 

مشتریان خریداری شد.
همچنیــن در هفتــه معامالتــی مذکــور در دو 

بخــش داخلی و صادراتی تــاالر فرآورده های نفتی و 
پتروشیمی، ۴۳۷ هزار و ۹۵۳ تن انواع کاال به ارزش 

۳۶هزار و ۲۶۲ میلیارد ریال به فروش رسید.
در ایــن تاالر ۲۱۴ هــزار و ۵۰۰ تن وکیوم باتوم، 
۱۱۰ هــزار و ۸۳۲ تن قیر، ۵۱ هزار و ۶۴۷ تن مواد 
پلیمری، ۲۴ هزار و ۳۰۷ تن مواد شیمیایی، ۳۰ هزار 
تــن لوب کات )جزء اصلی و مــاده اولیه تولید روغن 
موتور(، یک هزار و ۳۵۵ تن عایق رطوبتی، ۲ هزار و 
۴۴۱ تن روغن پایه، ۱۵۰ تن آرگون و ۲ هزار و ۷۲۰ 

تن گوگرد معامله شد.
بر اســاس این گزارش یک هــزار و ۲۳۲ تن انواع 
کاال هم در بازار فرعی بورس کاالی ایران دادوســتد 
شد.به گزارش ایرنا، بورس کاال، بازار منسجمی است 
که تعداد زیــادی از عرضه کننــدگان کاالی خود را 
عرضه می کننــد و کاالی مربوطه به خریداران عرضه 

می شود.

رشد ۱٠ درصدی حجم معامالت بورس کاالایران برفراز فوالد سازان جهان با رشد ۱۲.3 درصد تولید

نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نســاجی و پوشاک 
ایران از رشــد بیش از ۷۰ درصدی تولید پوشاک از ابتدای 
امســال تا پایان آبان ماه در هم ســنجی با پارسال خبر داد 
و گفت: ممنوعیت ورود برندهای خارجی و بســته شــدن 
مرزها ناشی از شیوع کرونا و کمتر شدن پوشاک قاچاق، در 
تحقق این موفقیت سهیم بوده است.مجید نامی در گفت و 
گو با ایرنا افزود: از ابتدای امســال تاکنون تولید پوشاک با 
نوســاناتی همراه بوده، اما در مجموع وضعیت تولید از نظر 
تولید کنندگان راضی کننده بوده است.وی گفت: پیش بینی 
می شــد با توجه به ممنوعیت های یاد شده و بسته شدن 
مرزها، وضعیت بهتری را شــاهد باشیم، اما شیوع کرونا و 
افت وضعیت اقتصادی مردم ســبب شــد تا حجم بازارها 
کوچک تر شــود.نامی خاطرنشان کرد: امروز سهم برندهای 
ایرانی در بازار در مقایسه با پارسال به مراتب افزایش یافته 
اســت.وی ادامه داد: با وجود همه مشکالت موجود، اما کار 
تولیدی در واحدها همچنان ادامه داشته و برنامه ریزی برای 
بازار شــب عید نیز وجود دارد، اما تولیدکنندگان نگرانند 
که تعطیلی های کرونایی به شب عید نیز کشیده شود.این 
مقام صنفی یادآور شــد: پارسال شب عید، تولیدکنندگان 
و شــرکت ها صدمات و ضرر و زیان هــای زیادی متحمل 
شدند و بین ۸۰ تا ۹۰ درصد میزان فروش هایشان کاهش 
داشــته اســت.وی اضافه کرد: این وضعیت سبب افزایش 
انباشــت پوشــاک در انبارها شــد، زیرا با توجه به فصلی 
بودن پوشــاک و تغییر سریع مد و فشن، لباس ها در دیگر 
فصل ها مورد اقبال و اســتقبال مردم قرار نمی گیرد.نایب 

رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، در 
ادامه به برخی چالش های اساسی فراروی تولید اشاره کرد 
و گفــت: این روزها تخصیــص ارز و روند حواله زدن برای 
خریدهای خارجی، فرآیندی زمان بر و طوالنی اســت که 
سبب می شــود تامین مواد اولیه و زنجیره تامین در داخل 
با مشکالتی مواجه باشــد.وی بیان داشت: مشکالت خرید 
مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آالت با وجود تحریم های یک 
جانبه آمریکا بر علیه صنعت نســاجی که از سال گذشته 
اجرایی شده، همچنان ادامه دارد.این مقام صنفی، به دشوار 
شدن و طوالنی تر شــدن فعالیت های شرکت های حمل و 
نقلی نیز اشــاره کرد و ادامــه داد: به طور مثال اگر کاالیی 
در گذشته یک ماه برای رسیدن به ایران زمان نیاز داشت، 
این روزها بــه دو ماه افزایش یافته، زیرا شــرکت ها ناچار 
بــه دور زدن تحریم ها از مســیرهای مختلف برای ردیابی 
نشدن هستند.وی به نوسانات شدید نرخ ارز نیز اشاره کرد 
و افزود: این مســاله سبب شــده تا برخی تامین کنندگان 
مــواد اولیه به هیچ عنوان ندانند که کاالهایشــان را با چه 
قیمتی به فروش برسانند و این عامل نیز به سخت تر شدن 
تامین مواد اولیه در داخل می افزاید.نامی تصریح کرد: همه 
مشکالت یاد شده ناشی از دو عامل اصلی تحریم ها و برخی 
سیاســت های نادرست داخلی است که در این میان، نقش 
سیاست های غلط داخلی، بی ثباتی ها از جمله نوسانات نرخ 
ارز و بخشــنامه ها و دســتورالعمل های مختلف در بازار به 
مراتب بیشــتر است، زیرا به هر حال تولیدکنندگان راه دور 
زدن تحریم ها را یاد گرفته اند.وی خاطرنشــان کرد: بخش 

خصوصی ســال گذشــته با پیش بینــی تحریم ها، ذخیره 
مناسبی برای تامین مواد اولیه داشته و در ماه های گذشته 
بازار را سرپا نگه داشته اند، اما در مجموع بازار کوچکتر شده 
و گاهی اوقات کمبودهایی در بازار به وجود می آید.این مقام 
صنفی گفت: برخی واردکنندگان و سوء استفاده کنندگان 
نیــز به افزایــش غیرمنطقی قیمــت مواد اولیــه در بازار 
می پردازند، به طوری که هر زمان تاخیر در تامین ارز اتفاق 
افتاده، نرخ مواد اولیه دســت تجار نیز افزایش یافته است.

وی گفــت: الیاف اکریلیک، پنبه، ویســکوز، برخی از انواع 
نخ و بخشــی از پارچه هایی که به انــدازه کافی در داخل 
تولید نمی شــوند، عمده مواد اولیه ای هستند که باید وارد 
شوند.به گزارش ایرنا، آمارها حاکی از صادرات ۳۵ میلیون 
دالری پوشــاک از ابتدای امســال تا پایان مردادماه است.
هرچند آمارهای جدید هنوز جمع بندی و نهایی نشده، اما 
بررسی ها نشان دهنده رشد ۳۰ درصدی صادرات پوشاک تا 

پایان آبان ماه است.

نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک خبر داد

رشد بیش از ۷٠ درصدی تولید پوشاک در کشور

شاخص بورس سبز ماند
شاخص کل در بازار بورس 
روز شــنبه ۲۳ هزار ۵۴۸ 
واحد رشــد داشت که در 
نهایــت این شــاخص به 
رقم یک میلیــون و ۳۹۰ 
هزار واحد رسید.براســاس 
بیش  روزگذشته  معامالت 
 ۲۳۲ و  میلیــارد   ۱۸ از 
میلیون سهم، حق تقدم و 

اوراق بهادار به ارزش ۱۶۶ هزار و ۳۳۶ میلیارد ریال داد و ســتد شــد.همچنین 
شاخص کل )هم وزن( با ۶ هزار و ۳۹۹ واحد افزایش به ۴۰۱ هزار و ۵۳۰ واحد 
و شاخص قیمت )هم وزن( با چهار هزار و ۱۹۰ واحد رشد به ۲۶۲ هزار و ۹۲۹ 
واحد رسیدند.شــاخص بازار اول ۱۱ هزار و ۸۹۱ واحد و شــاخص بازار دوم ۶۷ 
هزار و ۷۶ واحد افزایش داشتند.عالوه بر این در بین تمامی نمادها، نماد صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با چهار هزار و ۱۰۴ واحد، فوالد مبارکه اصفهان 
)فــوالد( با دو هزار و ۸۲۹ واحد، ملی صنایع مــس ایران )فملی( با یک هزار و 
۶۵۷ واحد، پاالیش نفت اصفهان )شــپنا( با یک هزار و ۳۵۸ واحد، نفت و گاز 
پتروشیمی تامین )تاپیکو( با یک هزار و ۲۲۸ واحد، پاالیش نفت تهران )شتران( 
بــا یک هزار و ۱۳۰ واحد، پتروشــیمی پارس )پارس( با یــک هزار و دو واحد، 
مخابرات ایران )اخابر( با ۸۸۸ واحد و گســترش نفت و گاز پارســیان )پارسان( 
با ۸۶۸ واحد بیشــترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.همچنین نماد 
ایران خودرو )خودرو( با یک هزار و ۳۸۶ واحد، ســایپا )خســاپا( با ۶۴۹ واحد، 
بانک صــادرات ایران )وبصادر( با ۴۴۷ واحد، بانک ملت )وبملت( با ۳۱۷ واحد، 
پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( با ۲۸۵ واحد، پارس خودرو )خپارس( با ۲۱۴ 
واحد، توسعه معادن و فلزات )ومعادن( با ۲۱۰ واحد، بانک تجارت )وتجارت( با 
۱۷۱ واحد و گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو )خگستر( هم با ۱۵۱ واحد، 
تاثیر منفی بر شاخص گذاشــتند.برپایه این گزارش امروز نماد سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی،  ایران خودرو، بانک تجارت، ملی صنایع مس ایران، سایپا، فوالد 
مبارکه اصفهان و پاالیش نفت اصفهان درگروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.
گروه خودرو هم در معامالت امروز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در 
این گروه ۶ میلیارد و ۳۴ هزار برگه سهم به ارزش ۲۶ هزار و ۳۶۳ میلیارد ریال 
داد و ستد شد.شــاخص فرابورس نیز نزدیک به ۳۷۱ واحد افزایش داشت و بر 
روی کانال ۱۷ هزار و ۳۲۲ واحد ثابت ماند.همچنین در این بازار سه میلیارد و 
۶۳۶ هزار برگه سهم به ارزش ۵۸ هزار و ۸۰۵  میلیارد ریال داد و ستد شد.بنابر 
این گزارش،شــاخص بورس از ابتدای سال جاری وارد مدار صعود شد و تا نیمه 
مرداد به باالی دو میلیون واحد رســید. از آن زمان شــاخص بورس وارد اصالح 
شــد تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد پایین آمد. با توجه به فاکتورهای مثبت 
داخلی و بین المللی از هفته گذشته بورس صعودی شد و انتظار می رود این روند 

صعودی ادامه دار باشد.

بورس


