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 صادرات ۴۲۶ میلیون دالری پسته 
در نیمه نخست امسال

مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک معاونت امور باغبانی وزارت 
جهاد کشاورزی اعالم کرد: طبق آمارها در ۶ ماهه نخست سال جاری حدود ۶۳ 
هزار تن پسته به ارزش ۴۲۶ میلیون و ۱۲۷ هزار دالر صادر شد.به گزارش بورس 
کاال، مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک معاونت امور باغبانی وزارت 
جهاد کشاورزی اعالم کرد: طبق آمارها در ۶ ماهه نخست سال جاری حدود ۶۳ 
هزار تن پســته به ارزش ۴۲۶ میلیون و ۱۲۷ هزار دالر صادر شد که در مقایسه 
با مدت مشــابه سال گذشته هشت هزار تن رشد را نشان می دهد.داراب حسنی 
درباره صادرات پسته ایران افزود: در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ حدود ۵۵ هزار 
تن پســته با ارزش ۳۹۲ هزار و ۹۲۹ دالر به کشورهای هدف صادر شده است.
مدیرکل دفتر امور میوه های سردســیری و خشــک معاونت امور باغبانی وزارت 
جهاد کشاورزی برآورد میزان تولید پسته در سال جاری را ۲۷۸ هزار و ۴۲۶ تن 
در کشور اعالم و پیش بینی کرد که میزان صادرات این محصول در سال جاری 
نیز حدود ۲۰۰ هزار تن باشد.حســنی اضافه کرد: بر اساس آخرین آمار فائو در 
ســال ۲۰۱۹ ایران از نظر میزان تولید و سطح زیر کشت، رتبه اول تولید پسته 

جهان و از نظر صادرات پس از آمریکا در رتبه دوم قرار دارد.

ایران و عراق در زمینه بیمه همکاری می کنند
رئیــس کل بیمه مرکزی ایــران در دیدار با همتای عراقی خود بر توســعه 
همکاری های بیمه ای بین دو کشور تاکید کرد.به گزارش بیمه مرکزی، غالمرضا 
سلیمانی در دیدار با همتای عراقی خود گفت: ۱۶ میلیارد دالر حق بیمه تولیدی 
در ایران نشان از توانمندی صنعت بیمه کشور است که با تقویت زیرساخت های 
دیجیتالی و تعامل با کشورهای منطقه افزایش خواهد یافت.در این دیدار روسای 
بیمــه مرکزی ایران و عراق ضرورت توســعه بر ضرورت توســعه همکاری ها به 
خصوص در حوزه بیمه های حوادث، درمان، مسافرتی و حمل و نقل دریایی تاکید 
کردند.در ادامه دیدار هیــات بلندپایه عراقی با مدیرکل مجتمع تخصصی نفت 
وگاز و پتروشــیمی بیمه ایران دیدار کردند.علیرضا آموزگار در این دیدار آمادگی 
مجموعه صنعت و شرکت سهامی بیمه ایران برای همکاری با نهاد نظار بیمه عراق 
اعالم کرد. در ادامه رئیس بیمه مرکزی عراق اظهار داشت: صنعت بیمه عراق با 
توجه به شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به همکاری های گسترده منطقه ای 
نیــاز ویژه ای دارد و تعامل با صنعت بیمه ایران از مهمترین هدفگذاری های نهاد 
ناظر بیمه ای عراق است.اســراء صالح داوود از فعالیت ۴۰ شرکت بیمه در عراق 
خبر داد و افزود: از این تعداد ۶ شــرکت بیمه ای بار عمده پوشــش ریسک های 

کوچک و بزرگ کشور را بر عهده دارند.

تعلل در تعیین تکلیف بیمه ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی
یک فعال کارگری گفت: در حال حاضر بیش از ۲۰۰ هزار کارگر ســاختمانی 
در صف انتظار برای بیمه شــدن هستند اما مجلس همچنان در اصالح ماده ۵ 
قانون تامین اجتماعی تعلل می کند.اسعد صالحی در گفت و گو با خبرنگار مهر، 
اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۲۰۰ هزار کارگر ســاختمانی در صف انتظار 
برای بیمه شدن هستند؛ بزرگترین بهانه سازمان تأمین اجتماعی نیز عدم اصالح 
ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی است اما به دلیل تعلل مجلس، کارگران ساختمانی 
همچنان بالتکلیف هستند.مشاور کانون عالی انجمن های کارگری افزود: مشخص 
نیســت چرا مجلس به این موضوع بی توجهی می کند؛ کمیســیون اجتماعی 
مجلس باید با صراحت دلیل مخالفــت خود برای اصالح این ماده را اعالم کند.

وی ادامه داد: اصالحات ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی که منابع درآمدی 
سازمان را تعریف می کند، از آذرماه سال گذشته )سال ۹۹( در دستور کار است. 
روال فعلی اینگونه است که منبع درآمد بیمه کارگران ساختمانی از محل صدور 
پروانه های ســاخت تأمین می شود به این شکل که در ازای صدور هر پروانه، ۱۵ 
درصد هزینه به حساب سازمان واریز و بابت بیمه کارگران، صرف می شود.صالحی 
گفت: ســازمان تأمین اجتماعی با اســناد و مدارک ادعا می کند این ۱۵ درصد 
کفایت ۸۳۰ هزار نفر بیمه شده بخش ساختمان را نمی دهد لذا درخواست دارد 

منابع درآمدی در ماده ۵ اصالح شود.

لوازم خانگی قاچاق گران شد
رئیس ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از افزایش قیمت 
لــوازم خانگی قاچاق خبر داد و دربــاره افزایش قیمت تایر نیــز اظهار کرد: با 
عرضه کنندگان الستیک اتمام حجت کردیم. اگر به هر دلیلی محاسبات سازمان 
حمایت به عددی که افزایش داده اند نرســد، به اندازه تولید، فروش و تخلفشان 
با آنها برخورد می شود.به گزارش ایســنا، عباس تابش در یک برنامه تلویزیونی 
دربــاره افزایش قیمت لوازم خانگی گفــت: در لوازم خانگی تولید داخل به هیچ 
وجه افزایش قیمــت نداریم و کاالها با قیمت ثابت عرضه می شــود، اما قیمت 
کاالهای قاچاق افزایش یافته که مقرر شــده برخورد با کاالهای قاچاق تشــدید 
شــود. درباره افزایش قیمت لوازم خانگی داخلی نیز به نتیجه نرســیدیم.وی از 
شهروندان خواست که در کنار ســازمان های مربوطه، در زمینه مقابله با کاالی 
قاچاق همکاری کنند و هنگام خرید کاال، گارانتی محصول را در ســامانه جامع 
گارانتی کنترل کنند و از صحت آن و قاچاق نبودن کاال مطمئن شوند.در روزهای 
اخیر گزارش هایی از افزایش قیمت برخی شرکت ها منتشر شده، اما دبیر انجمن 
صنایع لوازم خانگی دیروز گفت که طی دو ماه گذشته درخواستی برای افزایش 
قیمت به این انجمن ارسال نشده است. بر این اساس و با توجه به اظهارات اخیر 
یکی از معاونــان وزارت صمت که تاکید کرد افزایش قیمت لوازم خانگی، بدون 
مجوز وزارتخانه بوده و غیرقانونی اســت، به نظر می رســد افزایش قیمت لوازم 

خانگی تولید داخل خودسرانه بوده است.

دولت به ذخیره سازی سیب و پرتقال ورود نکند
رئیس اتحادیه بارفروشان میدان میوه و تره بار مرکزی گفت: از دولت خواهش 
می کنیم امسال به ذخیره سازی ســیب و مرکبات برای شب عید ورود نکند.به 
گزارش صداوســیما، مصطفی دارایی نژاد افزود: وضعیت سیب و مرکبات امسال 
بسیار عالی است و در حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن نارنگی و پرتقال مازندران 
و حدود ۴ و نیم میلیون تن ســیب در نقاط مختلف کشور تولید شده است.وی 
گفت: امسال در شهرهای دماوند، نقده، اشنویه، مراغه، سمیرم و مشهد سیب با 
کیفیت بسیار خوبی تولید شده است.دارایی نژاد افزود: به دولت قول می دهیم که 
اگر به موضوع ذخیره ســازی میوه ورود نکند قیمت ها باال نرود و اتحادیه صفر تا 
صد را رصد خواهد کرد و اجازه ورود دالالن را به قیمت گذاری میوه نخواهد داد.

وی گفت: امســال با هماهنگی خوبی که با باغداران انجام گرفته عرضه میوه را 
بسیار زیاد خواهیم کرد تا قیمت ها به همین روال تا آخر سال جلو برود و شاهد 
افزایش قیمت نباشــیم.رئیس اتحادیه بارفروشــان میدان میوه و تره بار مرکزی 
گفت: نارنگی ژاپنی امروز در میدان مرکزی کیلویی ۸ تا ۹ هزار تومان به فروش 
می رود و همچنین سیب قرمز از کیلویی ۸ تا ۱۲ هزار تومان و سیب سفید از ۱۰ 
تا ۱۶ هزار تومان قیمت گذاری شــده است.وی افزود: به همین روال پیش برویم 
برای شب عید قیمت ها بین ۱۰۰۰ تا ۲,۰۰۰ تومان باال و پایین خواهد شد، اما 

اگر دالالن ورود کنند دوباره قیمت ها باال می رود.

رشد آرام و متعادل بورس
 در هفته ای که گذشت

شــاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت هفته ای که گذشت 
با رشد ۲.۷ درصدی در ارتفاع یک میلیون و ۴۳۷ هزار واحدی به کار خود پایان 
داد.به گزارش ایرنا، شــاخص کل بورس اوراق بهادار تهــران در پایان معامالت 
هفته ای که گذشت )چهارشنبه، ۲۸ مهرماه( با ۳۹ هزار واحد افزایش نسبت به 
هفته قبل به عدد یک میلیون و ۴۳۶ هزار واحد رسید؛ براین اساس رشد شاخص 
کل در هفته پیش حدود ۲.۷ درصد بود.شــاخص کل در پایان روز چهارشــنبه 
هفته گذشــته )۲۱ مهر ماه( در حالی با رقــم یک میلیون و ۳۹۷ هزار واحد به 
معامالت خود پایان داد که این رقم روز چهارشنبه، ۲۹ مهرماه به یک میلیون و 
۴۳۷ هزار واحد رسید.شاخص کل )هم وزن( در پایان هفته پیشین ۳۹۲ هزار و 
۷۷۸ واحد بود که در هفته گذشته این عدد به ۳۹۷ هزار و ۲۶۴ واحد و شاخص 
قیمت )هم وزن( از ۲۴۷ هزار و ۷۷۱ واحد به عدد ۲۵۰ هزار و ۴۶۵ واحد رسید.

در پنج روز معامالتی این هفته بــورس، نمادهای معدنی دماوند )کدما(، آریان 
کیمیاتک )کیمیاتک(، پارس فوالد ســبزوار )فســبزوار(، شرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شســتا(، پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، ملی صنایع مس ایران 
)فملی(، بورس کاالی ایران )کاال( و پاالیش نفت بندرعباس )شــبندر( در گروه 

نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.

اخبار کوتاه

بورس

رئیــس اتاق بازرگانــی ایران می گوید در شــرایطی که 
تحریم هــای اقتصــادی بر تجــارت ایران ســایه انداخته، 
تصمیم گیران داخلــی باید حداکثر توان خود برای حمایت 
از صادرکنندگان به کار ببندند.به گزارش ایسنا، غالمحسین 
شــافعی در پیامی به مناســبت روز ملی صادرات، به برخی 
مشــکالت داخلی پیش روی صادرکنندگان اشاره کرد و از 
دولت خواست مقدمات برطرف شدن این مشکالت را فراهم 

کند.
این پیام در حالی منتشر شده که ابراهیم رئیسی - رئیس 
جمهوری - امروز به همین مناسبت در دیداری مشترک با 
صادرکنندگان، نظرات و انتقادات آن ها را از نزدیک رصد کرد 
و برگزاری این جلسه را نشانه ای از برنامه دولت برای حمایت 
حداکثری از صادرکنندگان نفتی دانست.در پیام رئیس اتاق 
بازرگانی ایران آمده است: روز ملی صادرات، یادآور باالترین 
سطح از کوشــش برای حفظ کیان برونگرایی اقتصاد ایران 
است که به ویژه در ســال های اعمال تحریم های ظالمانه، 
اهمیتــی دوچندان دارد. صادرات به عنوان مهمترین مولفه 
برای توسعه تعامالت تجارت بین الملل، نقش پیشران را در 
اقتصادی ایفا می کند که قرار است مطابق با فرمایشات مقام 
معظم رهبری، درون زا باشــد و برونگرا. رســیدن به این دو 
مفهوم و هدف واال از مسیر توسعه صادرات میسر خواهد بود.
او ادامه داده اســت: معرفی و عرضه کاال و خدمات ایران 
به کشورهای جهان در دنیایی که رقبای تجاری با باالترین 
حمایت ها از سوی دولت ها وارد میدان شده اند، بسیار دشوار 
شده است. با این وجود صادرکنندگان با همت جهادگونه در 
شرایط دشوار تحریم موفق شده اند پرچم صادرات را باال نگه 
دارند و از این طریق به مانند بازوی اجرایی دولت در ارزآوری 
و حرکت دادن به چرخ اقتصاد، عمل کنند. در شرایطی که 
دولت برای فروش نفت با محدودیت جدی مواجه است و در 
بازگردانــدن ارز حاصل از صادرات آن نیز موانعی پیش پای 
خود دارد، صادرکننــدگان کاالهای غیرنفتی و خدمات در 
بخش خصوصی موفق شده اند از سد محدودیت های داخلی 
و خارجی عبور کنند.شافعی با اشاره به برخی محدودیت های 
داخلی ایجاد شــده در مسیر توسعه صادرات، تصریح کرده 
است: وقتی از محدودیت های داخلی سخن به میان می آید، 
باید با کمال تاســف از سیاســت های خلق الســاعه و انبوه 
بخشنامه هایی ســخن گفت که فعاالن اقتصادی را در پیچ 

تحریم داخلی گرفتار کرده است. 

انتظار بی جایی نیســت که برای فعــاالن اقتصادی در 
شرایط تحریم فرش قرمز پهن شود و موانع موجود با سرعت 
از پیش پای آن ها برداشــته شــود اما نه تنها چنین اتفاقی 
رخ نداده اســت بلکه ســخت گیری ها و مانع تراشی ها ادامه 
یافته است تا کار برای بخش خصوصی در کارزار تحریم ها، 
دشوارتر شده باشــد. به تمامی این موانع داخلی و خارجی 
باید مشکالت ناشی از شیوع ویروس کرونا را هم اضافه کرد. 
محدودیت های بین المللی ناشی از این همه گیری را می توان 

سومین مانع بزرگ پیش پای صادرکنندگان دانست.
رئیــس اتاق بازرگانی ایران خطاب به مســئوالن دولتی 
گفته است: با این وصف ضرورت حمایت دولت و نیز حذف 
فرایندهــا و مقررات غیر تخصصــی، بیش از پیش ضروری 
می نماید تا صادرکندگان واقعی کشور که در جنگ اقتصاد 
بین الملل مشغول کارزار هستند از توان عملیاتی کافی برای 
رقابت برخوردار باشند. همچنین توسعه تعامالت سیاسی با 
کشــورهای منطقه و پیوستن به معاهدات بین المللی با در 
نظر گرفتن منافع همه جانبه کشــور، موضوع مهم و جدی 

اســت که انتظار می رود دولتمردان با درک حساسیت های 
کنونی با سرعت بیشتر برای استفاده از ظرفیت های آن ها، 
مدبرانه برنامه ریزی و تصمیم گیری نموده تا فرصت ســازی 
بیشتری برای افزایش سهم در بازارهای جهانی را میسر کند.

افزایش پنج میلیارد دالری صادرات
 در راه است؟

عضــو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانــی تهران می گوید 
تصمیم گیران بیش از آنکه خــود را به اعداد و ارقام درگیر 
کنند، باید در عرصه عمل به سراغ برطرف کردن مشکالت 
داخلی در مسیر توسعه صادرات حرکت کنند.معاون سازمان 
توســعه تجارت هفته قبل اعالم کرد که این سازمان برنامه 
ریزی کرده، صادرات غیر نفتی کشــور در شــش ماهه دوم 
سال جاری، پنج میلیارد دالر افزایش پیدا کند.این افزایش 
جدا از جبران آمارها پس از کاهش محدودیت های کرونایی 
خواهد بــود و بخش مهمی از آن بر روی بازار کشــورهای 

همسایه متمرکز شده است.
بررسی ها نشــان می دهد که ایران از ابتدای سال جاری 

با رشــد قابل توجه صادرات غیرنفتی مواجه شده، هرچند 
بخشــی از این افزایش تحت تاثیــر کاهش محدودیت های 
کرونایی و آمار پایینی اســت که در ســال ۱۳۹۹ به ثبت 
رســید. با این وجود افزایش پنج میلیــارد دالری صادرات 
می تواند جهشــی جدید در این حوزه به ثبت برساند.عباس 
آرگون – عضو اتاق بازرگانی تهران – در گفت و گو با ایسنا، 
درباره میزان امکان پذیر بودن طرح سازمان توسعه تجارت 
برای افزایش صــادرات غیرنفتی، بیان کرد: ما برای تحلیل 
این موضوع، باید میان دو محور مهم تفکیک قائل شــویم. 
در ظرفیت هــای بالقوه، ایران نــه تنها پنج میلیارد دالر که 
امکان افزایش بسیار بیشتر از این عدد را نیز در اختیار دارد. 
در دوره پیــش از تحریم های اخیر، صادرات غیرنفتی ایران 
به شــکل قابل توجهی افزایش یافته بود و امکان تکرار این 
عملکــرد و افزایش آن وجــود دارد.وی ادامه داد: در عرصه 
عمل اما ما برای برنامه ریزی در این حوزه باید هم مشکالت 
بین المللی و هم مشکالت داخلی را رصد کنیم. تحریم ها به 
هر حال بر تجارت ایران تاثیر منفی قابل توجهی داشته اند و 
چه در افزایش هزینه ها و چه در دسترسی به بازارهای بین 

المللی مشکل آفرین شده اند. 
اگر به این محدودیت ها، مشــکالت مربوط به اف ای تی 
اف و کرونا را نیــز اضافه کنیم می بینیم که صادرکنندگان 
ایرانی در ســال های گذشته با چه مشکالتی مواجه بوده اند.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بخشــی از مشکالت 
صادرکنندگان به تحریم های داخلی باز می گردد، توضیح داد: 
تصمیمات یک شبه و بدون تحقیق، تغییر مکرر سیاست های 
ارزی، عدم حمایــت از تولیدکننــدگان و صادرکنندگان، 
طرح هایی دلســرد کننده مانند جرم انگاری صادرکنندگان 
و بسیاری از دیگر مشکالت ساختاری در حکم تحریم های 
داخلی عمل می کنند که خود نقشــی مهم در پایین آمدن 

آمارهای صادراتی کشور دارند.
آرگون بــا بیان اینکه تصمیم گیران دولتی باید به جای 
تمرکز بر اعداد، شرایط برای حل مشکالت داخلی در مسیر 
صادرات فراهم کنند، تاکیــد کرد: اگر محدودیت های بین 
المللی کاهش یابد و مشــکالتی که در تمام این سال ها در 
داخل وجود داشــته، برطرف شوند، نه تنها پنج میلیارد که 
امکان افزایش بیشــتر از این عدد نیز وجود دارد اما در غیر 
این صورت چنین برنامه هایی جز ایجاد یک فشــار جدید و 

دست نیافتن به آن، نتیجه دیگری در بر ندارد.

افزایش قیمت انس جهانی طال در هفته گذشته اگرچه 
موجب رشــد اندک بهای طال در داخل شــد، اما کاهش 
تقاضا و ثبات نســبی نرخ ارز، تاثیر چندانی بر قیمت انواع 

سکه نداشت.
به گزارش ایرنا، بازار سکه و طال در آخرین هفته مهرماه 
حرکت رفت و برگشتی داشت، بر این اساس،  چنانچه در 
یک روز قیمت ها رشد داشــت، فردای آن روز شاهد افت 
بها بودیم.در روز شنبه قیمت ها افت اندکی داشت و سکه 
تمام بهــار آزادی طرح جدید با ۱۰ هزار تومان کاهش در 
مقایســه با روز پنجشنبه )۲۲ مهرماه(  با رقم ۱۱ میلیون 
و ۵۴۰ هــزار تومان معامله شــد و فــردای آن روز دوباره 
قیمت ســکه ۴۰ هزار تومان افزایش یافت.بهای سکه روز 
دوشــنبه عقبگرد ۱۱۰ هزار تومانی را ثبت کرد و با قیمت 
۱۱ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان داد و ســتد می شد.نوسان 
قیمت ســکه تا پایان هفته ادامه داشت و سکه تمام بهار 

آزادی طرح جدید روز سه شنبه با نرخ ۱۱ میلیون و ۵۵۰ 
هزار تومان، چهارشــنبه با بهای ۱۱ میلیون و ۵۳۰ هزار 
تومان و پنجشنبه با قیمت ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 
معامله  می شــد.قیمت ها در بازار طــالی خام نیز در هفته 
مذکور نیز نوســان قابل توجهی نداشت. به این صورت که 
یک گرم طالی ۱۸ عیار در روز شــنبه یک میلیون و ۱۳۸ 
هزار تومان معامله  شــد و در روز بعــد ۴ هزار تومان افت 
قیمت داشت.در روز دوشنبه افت قیمت ۱۰ هزار تومانی را 
شاهد بودیم و هر گرم طالی ۱۸ عیار در بازار یک میلیون 
و ۳۲ هزار تومان تعیین شد. سه شنبه روند بازار تغییر کرد 
و قیمت هر گرم طالی ۱۸ عیــار ۱۴ هزار تومان افزایش 
داشــت و با نرخ یک میلیون و ۱۴۶ هــزار تومان معامله 
می شــد. روز چهارشــنبه قیمت طالی آب شده برابر یک 
میلیون و ۱۴۱ هزار تومان و پنجشنبه برابر یک میلیون و 

۱۴۹ هزار تومان شد.

آرامش بازار سکه و طال 
در هفته ای که گذشت

قیمت هر مثقال طال در هفته گذشــته در کانال چهار 
میلیون تومان نوســان داشت و گام های آرامی برای ورود به 
محدوده پنج میلیون تومان برداشت. در نخستین روز هفته 
هــر مثقال طال برابر چهار میلیون و ۹۳۱ هزار تومان و روز 
بعد چهار میلیون و ۹۴۸ هزار تومان تعیین شــد یعنی ۱۷ 
هزار تومان رشــد قیمت داشت.بهای هر مثقال طال در روز 
دوشــنبه رشــد نرخ ۵۰ هزار تومان داشت و در این روز با 
مبلغ چهار میلیون و ۹۰۵ هزار تومان معامله می شد و این 
رشد قیمت در روز بعد هم ادامه داشت.قیمت انس جهانی 
طال در هفته گذشــته در محدوده یک هزار و ۷۴۰ دالر تا 
یک هزار و ۷۸۵ دالر نوسان داشت.نائب رئیس اتحادیه طال 
و جواهر تهران روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 
ایرنا درباره تحوالت بازار سکه و طال در هفته ای که گذشت، 

گفت: در هفته گذشته بازار جهانی طال با رشد قیمت مواجه 
بود و به طور متوسط ۱۹ دالر افزایش داشته است.  محمد 
کشتی آرای افزود: قیمت ارز اواسط هفته افزایش یافت، اما 
پنجشــنبه با کاهش مواجه شد و به بهای اول هفته رسید، 
بنابراین قیمت ارز تغییری نداشت اما انس جهانی افزایش 
یافته اســت.  وی اظهارداشــت: با توجه به کاهش تقاضا و 
داد و ستدها، قیمت انواع سکه روز پنجشنبه نسبت به اول 
هفته تغییری نداشت، البته اواسط هفته با رشد مواجه شد 
که علت آن افزایش نرخ ارز بود اما در پایان هفته به سطح 
قیمت اول هفته بازگشت.  نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر 
تهران گفت: رشــد قیمت انس جهانی طال تاثیری بر بهای 
انواع سکه نداشت اما شــاهد افزایش قیمت طال در داخل 
بودیم.وی تصریح کرد: حباب ســکه در پایان هفته نسبت 
به اول هفته ۳۰ هزار تومان افزایش داشــته و از ۳۷۰ هزار 

تومان به ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.  

 روز پنجشنبه شهرداری تهران تاالر بورس تهران را برای 
چند ساعتی پلمپ کرده بود که رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس از پلمپ بورس تهران انتقاد کرد و گفت: این موضوع 
به زودی در نشست ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس مورد 
بررســی قرار می گیرد.به گزارش خانه ملت، محمدرضا پور 
ابراهیمی درباره پلمپ ساختمان بورس تهران، گفت: با وجود 
حق قانونی شهرداری تهران و رأی دیوان عدالت اداری، نحوه 
برخورد در پلمپ بورس تهران قابل قبول نیست زیرا پرونده 
تعهدات شــرکت بورس تهران از طریــق مکاتبه با وزارت 
امور اقتصادی و دارایی و شــورای عالی بورس در چارچوبی 
منطقی قابل حل و فصل بود.نماینده مردم کرمان در مجلس 

شورای اسالمی افزود: این موضوع به زودی در نشست ویژه 
کمیســیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار می گیرد تا 
ابعاد دیگر آن مشــخص شــود.وی با بیان اینکه در صورت 
تخلف در بــورس تهران بابت عدم ایفای تعهدات نســبت 
به شهرداری، مســئولیت برعهده مجموعه ای است که باید 
براساس قانون عمل می کرد، ادامه داد: از وزیر امور اقتصادی 
و دارایی می خواهیم هرچه ســریع تر به این موضوع ورود و 
تصمیم گیری کند تا شــاهد وضعیت کنونی یعنی تضعیف 
ارکان اقتصادی کشور نباشیم.این نماینده مردم در مجلس 

یازدهم با اشــاره به ضرورت رعایت قانون، ضوابط و مقررات 
و ایفای تعهدات بورس به شهرداری تهران، اضافه کرد: علی 
رغم وجود تعهدات شــرکت بورس تهــران، انتظار می رفت 
شهرداری با روش منطقی تری نسبت به این موضوع برخورد 
می کرد زیرا این برخوردها برای کشور در فضای بین المللی 
اثر منفی دارد و از سوی دیگر موجب نگرانی در داخل کشور 
می شود.رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: 
ضمن اینکه مطالبات شــهرداری تهران از شــرکت بورس 
تهران باید کامل پرداخت شود اما روش برخورد قابل قبول 

نیست و شهرداری باید در نحوه برخورد خود بازنگری کند. 
همچنین مدیر روابط عمومی بورس تهران اعالم کرد: درب 
پارکینگ ساختمان بورس فک پلمب شده و معامالت بورس 
اوراق بهادار تهران روز شنبه طبق روال عادی انجام می شود.
به گزارش بورس تهران، جامی فر مدیر روابط عمومی و امور 
بین الملل بورس تهران با اعالم مطلب فوق گفت: روز شنبه 
معامالت اوراق بهادار مانند گذشته انجام می شود و موضوع 
پارکینگ ساختمان بورس به معامالت ربطی نداشته و خللی 
در آن ایجاد نمی کند.وی افزود: بحث پلمپ ساختمان بورس 
فقط مربوط به درب پارکینگ بوده که طی مذاکره با شهردار 

محترم، درب پارکینگ فک پلمب می شود.

یک کارشناس اقتصادی رشد نقدینگی و تورم را نتیجه 
اســتقراض دولت های گذشــته از بانک مرکزی می داند و 
می گوید وقتی دولت رقمی را از بانک مرکزی قرض می کند، 
این پول وارد سیســتم بانکی می شــود و موجب خلق ۶ تا 
هفت برابری پول می شود.به گزارش ایرنا، دولت های گذشته 
در ســال های اخیر برای جبران کسری بودجه به استقراض 
از بانک مرکــزی روی آوردند و به چند روش مســتقیم و 
غیرمستقیم از آن درخواست چاپ پول کردند.نخستین راه 
استقراض مستقیم دولت از منابع بانک مرکزی است. به این 
صورت که اگر دولت نتواند کسری بودجه را از طریق افزایش 
مالیات یا انتشــار اوراق قرضه دولتی که همان استقراض از 
بازار بدهی اســت، تامین کند، اقدام به انتشار پول یا همان 
استقراض از بانک مرکزی می کند.دومین راه استقراض دولت 
از بانک مرکزی، از طریق استقراض بانک ها از بانک مرکزی 
است؛ در واقع میزان اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی 
افزایش می یابد و در این روش بانک ها واسطه این استقراض 

هستند.استقراض از صندوق توسعه ملی راه دیگر استقراض 
دولت ها از بانک مرکزی اســت و در این روش نیز به نوعی 
بانک مرکزی در این میان دخیل است.اســتقراض از بانک 
مرکزی موجب رشد پایه پولی و حجم نقدینگی و در نهایت 

ایجاد تورم در کشور می شود.
براســاس آخرین آمار اعالمی بانک مرکزی، بدهی بخش 
دولتی به این بانک در مرداد ۱۴۰۰ برابر با دو هزار و ۱۴ هزار 
میلیارد ریال بوده اســت، که یک هزار و ۶۵۵ هزار میلیارد 
ریال آن بدهی دولــت و ۳۵۹ هزار میلیارد ریال مربوط به 
شــرکت ها و موسسات دولتی اســت.میزان بدهی دولت به 
بانک مرکزی در مردادماه امســال نسبت به ماه مشابه سال 
گذشته ۶۷.۴ درصد و نسبت به اسفند ۹۹ نیز ۴۳.۷ درصد 
رشد داشت.براساس اعالم بانک مرکزی میزان نقدینگی در 
مردادماه ۳۹ هزار و ۲۱۴ هزار میلیارد ریال بود که نســبت 
به مدت مشابه سال گذشته ۳۹.۱ درصد رشد داشت.احمد 
حاتمی یزدی، کارشناس مســائل اقتصادی در گفت وگو با 

ایرنــا درباره بدهی دولت به بانک مرکزی گفت: دولت برای 
جبران کســری بودجه که خود به دلیل فزونی هزینه ها بر 
درآمدهاســت، از بانک مرکزی و مردم قرض می گیرد.وی با 
بیــان اینکه چهار گروه فروش نفت و گاز، مالیات، گمرک و 
فروش دارایی ها منابع مالی دولت است، افزود: در حال حاضر 
بــه دلیل تحریم ها منابع مالی دولــت از فروش نفت و گاز 
کاهش یافته است. از سوی دیگر تحریم ها باعث شده واردات 
در گمرک کم شــود و تامین منابع از ایــن طریق هر روز 
کمتر شود.این کارشناس ادامه داد: با محدود شدن واردات، 
صنایع نیز دچار رکود شدند در نتیجه درآمد مالیاتی دولت 
دچار اختالل شده است.وی اظهار داشت: در شرایط موجود 
دولت متوسل به استقراض می شود. این قرض گرفتن اگر از 
مردم یا منابع موجود در کشــور باشد، عواقب بدی ندارد اما 
اگــر از بانک مرکزی قرض بگیرد یا بانک ها از بانک مرکزی 
اســتقراض کنند و به دولت بدهند این به معنای خلق پول 
و افزایش حجم نقدینگی اســت و در نتیجه تورم زا خواهد 

بود.حاتمی افزود: وقتی دولتی رقمی را از بانک مرکزی قرض 
می کند این پول وارد سیستم بانکی می شود و موجب خلق 
پول ۶ تا ۷ برابری می شود.وی تصریح کرد: رشد نقدینگی، 
قدرت خرید افراد جامعه را افزایش می دهد در حالی که در 
برابر این قدرت خرید، تولید رشد نکرده و نتیجه این فرآیند 

رشد تورم در کشور است.
این کارشناس اقتصادی گفت: در سال های گذشته و تا 
ســال ۱۳۹۰ تنها دو سال تورم باالی ۳۰ درصد داشتیم اما 
از سال ۱۳۹۰ به بعد اغلب نرخ تورم باالتر از ۳۰ درصد بوده 
که این نشانه خوبی نیست و بسیاری از دستاوردها را از بین 
می برد.وی با بیان اینکه تورم از مفاســد بزرگ اقتصاد کالن 
است، گفت: تورم موجب می شود فقرا، فقیرتر و ثروتمندان، 
ثرورتمندتر شوند و این شکاف طبقاتی ناآرامی های اجتماعی 
ایجــاد می کند و در بین طبقاتی کــه حقوق ثابتی دارند و 
ارزش حقوقی آنها با رشد تورم کم شده موجب فساد، رشوه 

خواری، دزدی و موارد دیگر می شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران:

برای صادرکنندگان فرش قرمز پهن کنید!

بررسی تحوالت بازار سکه و طال در هفته منتهی به ۳۰ مهرماه

آرامش بازار سکه و طال در هفته ای که گذشت

انتقاد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از پلمب بورس تهران

رشد نقدینگی و تورم پیامد استقراض دولت از بانک مرکزی

با وجود رایزنی های صورت گرفته در رابطه با دریافت 
تسهیالت از مراجع بین المللی، گزارش های رسمی نشان 
می دهد که در سال گذشته فقط حدود ۵۵.۲ میلیون 
یورو وام اضطــراری از بانک جهانــی در اختیار ایران 
قــرار گرفته و خبری از کمک صندوق بین المللی پول 
نیســت.به گزارش ایسنا،  در دوران شیوع کرونا،  ایران 
درخواســت هایی از بانک جهانی و صندوق بین المللی 
پول برای کمک و دریافت وام اضطراری داشــت و این 
پیگیری تا ســال جاری نیز ادامه داشت.این در حالی 
است که تازه ترین گزارشی که دیوان محاسبات از تفریغ 
بودجه سال ۱۳۹۹ منتشر کرد نشان داد  که پرداخت 
وام اضطراری از سوی بانک جهانی صورت گرفته است، 
ولی خبری از منابع صنــدوق بین المللی پول در این 

گزارش نیست.
بر این اســاس بانک جهانی ۵۵ میلیون و ۲۹۷ یورو 
تسهیالت در دوران کرونا در اختیار ایران قرار داده است 
که ۴۵.۷ میلیون یورو آن اصل تسهیالت و ۹.۵  میلیون 
یورو از هزینه های آن بوده اســت که تحت عنوان وام 
اضطراری برای تامین مالی اقالم و تجهیزات پزشــکی 

مورد نیاز کشور برای مبارزه با بیماری کرونا به صورت 
اعتبار در اختیار وزارت بهداشت، قرار گرفته است.طبق 
این گزارش تا پایان شهریور ماه سال جاری ۴۲ میلیون 
و ۵۵۱ هــزار و ۸۶۹ دالر از منابعی که بانک جهانی در 
اختیار ایران قرار داده صرف خرید تجهیزات پزشــکی 
نظیر سی تی اسکن، دستگاه پیشرفته تنفسی و کیت 
تشــخیص پی ســی آر شده اســت.در رابطه با کمک 
صندوق بین المللی پــول نیز، گر چه در گزارش دیوان 
محاســبات اشاره ای به آن نشده است، ولی در مجموع 
منابعــی هم به ایران اختصاص پیدا نکرد، در حالی که 
بانک مرکزی ایران از همان زمان شروع ویروس کرونا در 
پایان سال ۱۳۹۸، از صندوق بین المللی پول درخواست 
کمک پنج میلیارد دالری را با توجه به ســهمیه ایران 
در صندوق بین المللی پول را ارائه کرده بود.عدم اقدام 
صندوق نیز بارها مورد انتقــاد بانک مرکزی ایران نیز 
قرار گرفت؛ به طوری که تاکید شــده بود ایران انتظار 
دارد صندوق بین المللی پــول بدون تبعیض و نفوذ یا 
فشارهای وارده هر چه سریعتر درخواست قانونی ایران 

را پاسخ دهد.

از دو روز گذشــته تاکنون حــدود ۱۰۰ هزار نفر در 
طرح جهش تولید و تامین مسکن در ۴۶۶ شهر ثبت نام 
کرده اند و همزمان فرآیند پاالیش افراد انجام می شــود.
به گزارش ایســنا، از روز ۲۸ مهرمــاه ۱۴۰۰ ثبت نام 
متقاضیان برای واحدهای طرح تولید و تامین مســکن 
در ۳۱ استان و ۴۶۶ شــهر در سامانه جامع طرحهای 
 www.saman.mrud.ir حمایتی مسکن به نشــانی
آغاز شده اســت. متقاضیان پس از ورود بر روی گزینه 
»ثبــت نام نهضت ملی مســکن« کلیــک کنند.بنا بر 
اعالم وزارت راه و شهرســازی تا شــب گذشته بالغ بر 
۱۰۰ هزار نفر در سامانه ثبت نام کرده اند. محدودیتی 
برای نام نویســی وجود ندارد و حداقل تا یک ماه امکان 
ثبت نــام وجــود دارد. بنابراین واجدان شــرایط بدون 
دغدغــه، ثبت نام را انجام دهند. تــا یک ماه آینده بعد 
از تکمیل ثبت نام و همزمان با تکمیل ثبت نام، پاالیش 
اطالعات انجام می شــود و کسانی که بر اساس شرایط، 
حائز شــرایط دریافت مسکن هستند از طریق پیامک 
به آنها اطالع رسانی می شــود تا مابقی مراحل ثبت نام 
را طی کنند.کســانی که در دو روز گذشــته موفق به 

نام نویسی نشده اند ممکن است دچار اختالل اینترنت 
یا اشــکاالت نرم افزاری در سیستم خودشان باشند. به 
طور مثال در بعضی موارد باید قبل از نوشــتن آدرس 
www درج شود در حالی که در بعضی دیگر از موارد 
نیاز نیســت.یکی دیگر از مشکالت ممکن است مربوط 
به خط اینترنت یا مشکل نرم افزاری رایانه شخص مورد 
نظر باشد. برای این موضوع توصیه می شود متقاضیان از 
یک سیستم دیگر استفاده کنند. وزارت راه و شهرسازی 
قرار است با جمع بندی نظرات کاربران درخصوص موانع 
ثبت نام، آنها را در این زمینه راهنمایی کنند. به محض 
دریافت این اطالعات، آن را منتشــر خواهیم کرد.نکته 
حائز اهمیت دیگر، ســکونت پنج ســاله در شهر مورد 
تقاضا است.عدم اســتفاده از تسهیالت یارانه ای دولتی 
در بخش مسکن و سبز بودن فرم »ج«، فقدان مالکیت 
خصوصی، متاهل یا سرپرســت خانوار بودن و ســابقه 
حداقل پنج ســال سکونت در شــهر مورد تقاضا چهار 
شــرط اصلی خواهد بود.تا یکماه آینده بعد از تکمیل 
ثبت نام و همزمان با تکمیل ثبت نام، پاالیش اطالعات 

انجام می شود و نتیجه اعالم خواهد شد.

ثبت نام ۱۰۰ هزار نفر در طرح جهش مسکنوام ۵۵میلیون یورویی بانک جهانی برای کرونا


