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واردات ۹۰ میلیون دالری چای
ایسنا- افزایش ۶۵ 
درصــدی قیمت چای 
خارجــی در حالی ثبت 
شــده که ایــن کاال در 
ابتدای سال جاری بیش 
از ۹۰ میلیون دالر واردات داشته و از آن میزان نسبت 
به قبل کم نشده است. واردات چای خشک در سال 
جاری نسبت به مدت مشابه ســال قبل کاهشی 
نداشته و حتی کمی رشد دارد؛ به طوری که از ابتدا 
تا نیمه تیر ماه ۱۳۹۹ بیش از ۱۷.۱هزار تن چای به 
ارزشی بالغ بر۸۳.۲ میلیون دالر وارد شده بود، بر این 
اساس  واردات چای در ســال جاری از لحاظ وزنی 

چهار و ارزشی ۹ درصد افزایش دارد.
    

فروش مرغ بیش از ۲۷ هزار تومان 
سودجویی است

ایســنا-نایب رئیس کانون انجمن صنفی 
مرغداران گوشتی کشــور گفت: قیمت مرغ برای 
مصرف کننده نباید بیشتر از ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان 
باشــد و فروش مرغ با قیمت های ۴۰ هزارتومان و 
یا چند نرخی شــدن آن در بازار سودجویی است و 
دستگاه های نظارتی باید به آن ورود کنند. حبیب 
اســداهلل نژاد، در این باره گفت: بعد از اینکه قرارگاه 
ساماندهی مرغ کشــور قیمت مرغ زنده را ۱۷هزار 
و۱۰۰ تومان و قیمت مرغ گرم برای مصرف کننده 
را ۲۴هزار و۹۰۰ تومان مصوب کرد شاهد افزایش 
قیمت مولفه های تولید از سوی دولت و بازار بودیم 
که میزان اثر این افزایش قیمت مولفه های تولید به 

ازای هرکیلو گرم مرغ حدود ۲۰ درصد بود.
    

 کاهش ۱۰ درصدی مصرف برنج 
در دو ماه گذشته

ایلنا- دبیر اتحادیه 
بنکداران غذایی گفت: 
تقاضــا بــرای برنج به 
شدت کاهش داشته و با 
توجه به شرایط حاصل 
از شیوع موج جدید کرونا بســیاری از مراکز عمده 
مصرف تعطیل هستند یا کاهش فعالیت داشته اند. 
قاسمعلی حسنی در مورد وضعیت بازار برنج ادامه 
داد: تا یک یا دو ماه قبل برنــج خارجی را به صورت 
تحمیلی همراه با روغن می فروختند چراکه تقاضا 
برای برنج بســیار کاهش یافته است. ۱۰تا ۱۵ روز 
دیگر هم فصل برداشت جدید برنج شروع می شود 
بنابراین کمبودی در بازار برنج نیست. االن در بازار 
دوران رکود و سکون اســت، انگیزه ای برای خرید 

وجود ندارد.
    

مجوز ترخیص موزهای وارداتی 
مانده در گمرک صادر شد

توسعه ایرانی- معاون گمرک ایران از تعیین 
تکلیف ترخیص موزهای وارداتی خبر داد و گفت: 
امکان اســتفاده واردکنندگان مــوز از پروانه های 
صادرات سیب سال ۹۸ به بعد، به گمرکات کشور 
ابالغ شد. مهرداد جمال ارونقی درباره تعیین تکلیف 
موضوع موزهای وارداتی افزود: امکان اســتفاده از 
پروانه های صادراتی سیب ســال ۹۸ به بعد برای 

ترخیص محموله های موز وارداتی برقرار شد.
    

 جگر دام ها بر اثر خشکسالی 
سوراخ شد

ایلنا -رئیس شورای 
تامین دام کشور گفت: 
کمبــود آب و علوفه در 
پی خشکسالی، سالمت 
دام ها را با مشکل مواجه 
کرده است به نحوی که قصابان از جگر سوراخ شده 
دام ها از تشنگی و گرسنگی خبر می دهند. منصور 
پوریان با ابراز نگرانی از ســخت تر شدن نگهداری 
دام ها برای دامداران در پی خشکسالی، اظهار کرد: 
به دلیل خشــک شــدن مراتع، علوفه کافی برای 
نگهداری دام ها نیست و بسیاری از دامداران به دلیل 
نبود نقدینگی توان خرید نهاده های دامی را ندارند. 

    
چرا بنزین سوپر از برخی جایگاه ها 

حذف شد؟
صدا و سیما- عضو هیئت مدیره کانون جایگاه 
داران سوخت کشور گفت: قیمت باالی بنزین سوپر 
نســبت به بنزین معمولی و سهمیه ای نبودن آن و 
اســتقبال نکردن مردم، اصلی ترین عامل عرضه 
نشدن این فرآورده است. ابراهیم الباجی در خصوص 
کمبود بنزین سوپر در جایگاه و حذف این فرآورده از 
برخی جایگاه ها افزود: تا پیش از سهمیه بندی بنزین 
و شیوع کرونا، سهم بنزین سوپر از مصرف حدود ۳۰ 
درصد بود که در یک سال گذشته، این عدد به حدود 

۴ درصد رسیده است.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

 بورس ایران حــاال وارد فاز جدیدی 
شده و این روزها در حال تجربه رشدی 

موثر است.
در هفتــه ای که بازارهــای ایران با 
رکودی قابــل توجه روبرو بــود، بازار 
ســرمایه با رشــدی ۹۰ هزار واحدی، 
صدرنشــین ســوددهی بازارهــای 

سرمایه گذاری در ایران شد.
حاال بسیاری این پرسش را مطرح 
می کنند که این شرایط تداوم خواهد 

داشت؟ 
پاسخ بسیاری از کارشناسان به این 

پرسش مثبت است.
بورس ایران در حالی وارد فاز رشــد 
شده اســت که سال گذشــته درست 
در میانه مرداد بود کــه مهیای ریزش 

می شد.
بورس ایران در مدت زمانی۱۰ماهه 
ریزش یک میلیون واحــدی را تجربه 
کرد و حاال گام به گام افزایشی اندک را 

شاهد است.
با رشد شاخص بازار سرمایه، سقف و 

کف مقاومتی بورس نیز این روزها تغییر 
کرده اســت. به عبارت دیگر شاخص 
بورس با ورود به کانــال یک میلیون و 
۴۰۰ هزار واحدی، تغییر مسیر خود را 
به ثبت رسانده است. از سوی دیگر کف 
مقاومتی نیز به یک میلیون و۳۵۰ هزار 

واحد رسیده است.
  رشد بورس این روزها 
نشانه مثبتی است؟ 

سید حمید حسینی، فعال اقتصادی 
و نایب رئیس اتاق ایران و عراق در پاسخ 
به این پرسش که آیا رشد بورس نشانه 
مثبتی است یا خیر؟ به وضعیت کنونی 
اقتصاد اشاره می کند و می گوید: نکته 
اساسی اینجاست که وضعیت اقتصادی 
ایران نه دستخوش تغییر ماهوی است و 

نه تغییر روانی .
وی در توضیح این مطلب به »توسعه 
ایرانــی« گفت: در حقیقــت نه توافق 
بازگشت به برجام حاصل شده است و نه 
فضای اقتصادی ایران تغییری خاص را 
تجربه کرده، به این ترتیب رشد بورس را 
از دو منظر می توان مورد بررسی قرار داد.

این کارشناس گفت: از یک سو یک 

دست شدن حاکمیت پیام مثبتی را به 
بازار داده است اما از سوی دیگر به نظر 
می رسد بازار سرمایه به این نتیجه رسیده 
که موج تورمی در حال بازگشت است و 
در نتیجه نرخ دالر روندی افزایشــی را 

تجربه خواهد کرد.
به گفته وی در تمام دوره های افزایش 
قیمت دالر زمینه را برای رشــد قیمت 
سرمایه مهیا کرده است از این رو می تون 
این گونه نتیجه گرفت در شرایط کنونی 
نیز بورس تحت  تاثیر رشد بهای ارز در 

حال تجربه روند افزایشی است.
 این نکتــه که اقتصاد ایــران هنوز 
دستخوش تغییر خاصی نشده است، 
نکته ای اســت کــه در تحلیل ســایر 
کارشناسان نیز بدان استناد می شود. 
برآوردها نشان می دهد در شاخص های 
اثرگذار و تعیین کننده روند بازار مثل 
کسری بودجه، گشــایش در مذاکرات 
برجام و نرخ تورم تغییری ایجاد نشده 
است. بنابراین در حال حاضر بازار با یک 
جو هیجانی مواجه است و این شرایط را 

پیش خور کرده است.
از این رو برخی معتقدند با توجه به 

اینکه شــرایط اقتصادی چندان تغییر 
نکرده، نمی توان انتظار رشــد شارپی 
بورس را داشت و بی تردید رشد شاخص 
مانند گذشته بسیار پرزور نخواهد بود از 
این رو تجربه رشد منفی در برخی روزها 

نیز دور از انتظار نخواهد بود. 
فردین آقابزرگی، کارشــناس بازار 
ســرمایه نیز معتقد اســت: به دلیل 
سیگنال هایی که رئیس جمهور جدید 
به بازار ســهام در هفته گذشته داد جو 
هیجانی در بازار ایجاد شده است و رشد 
گسترده شاخص کل تنها به این دلیل 

است و دلیل دیگری ندارد.
 وی به تجارت نیوز گفته است: برآیند 
کلــی از هفته آینده نشــان می دهد با 
فرض ثابت بودن شــرایط، روند بازار تا 
پایان هفته مثبت باشد. اما جهش رشد 
را نخواهیم دید. پیش بینی می شــود 
پتروشیمی ها، کانی ها، فوالد و پاالیشی 

محور اصلی رشد بازار باشند.
از ســوی دیگر علــی صادقین به 
راه های ایجاد ثبات در معامالت بورس 
اشــاره کرد و به ایرنا گفت: تنظیم نرخ 
بهره بازار بدهی، مدیریت کسری بودجه 

از راه هــای مختلف، بهبــود وضعیت 
صادرات کشور، ایجاد تعادل در معامالت 
و پیش بینی پذیر شدن نوسان موجود در 
بازار ارز از مهمترین راهکارهای موجود 
برای کمک به ایجاد ثبات در بازار سرمایه 

هستند.
رشد ادامه دارد؟

بســیاری از کارشناسان اقتصادی 
اما پیش از این نیز اعــالم کرده بودند 
که بورس به نقطه ارزندگی رســیده 
است از این رو می توان انتظار بازگشت 
شاخص را داشــت. برخی سهامداران 
بر این اعقادند که در شــرایط کنونی ، 
حضور ابراهیم رییسی در قوه مجریه 
پالس مثبتی را به بازار سرمایه مخابره 
کرده است. رییسی در جریان انتخابات 
ریاست جمهوری تنها کاندیدایی بود 
که در تاال بورس حضور یافت  از نزدیک 
مطالبه سهامداران را شنید. اتفاقا در 
همیــن دوره زمانی بود که بســیاری 
از کارشناســان از تاثیرگــذاری آزای 
ســهامداران بر ســبد رای کاندیداها 
خبر می دادنــد. حاال نیز با اســتقرار 
دولت رییســی ، این مطالبه مهم در 
افکار عمومی وجــود دارد که بورس 
باید با تغییر ساختار و بازگشت به مدار 
ثبات مواجه گردد. بدیهی اســت که 
جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور 
طی دو سال گذشته تغییر کرده است و 
می توان انتظار داشت شعارهای بورسی 
از این پس جایگاهی ویژه را در ادبیات 
اقتصادی دولتمردان داشــته باشد. 
مهمترین دلیل  تغییر جایگاه بورس 
را باید درافزایش تعداد ســهامداران 
حقیقی در بازار ســهام جستجو کرد. 
بررســی ها نشــان می دهد جمعیت 
سهامداران با احتساب دارندگان سهام 
عدالت به بیش از ۴۰ میلیون نفر رسیده 
و از سوی دیگر بزرگترین عقب نشینی 
شاخص در تاریخ حیات بورس، سبب 
شــد قیمت سهام اکثر شــرکت ها به 
نقطه ای از ارزندگی برسند، این مسایل 
در کنار یکدیگر باعث شدند تا در چند 

ماه گذشــته توجه به بازار سرمایه به 
عنوان یــک مطالبه عمومــی در بین 

سیاستگذاران پررنگ شود.
صادقین، کارشــناس بازار سرمایه 
معتقد است: اکنون تعداد زیادی فعال 
در بازار ســرمایه حضور دارند که بعد از 
ریزش های بیش از حد بازار، مطالبه ای 
عمومی را نسبت به سر و سامان بخشیدن 
این بازار مطرح کردند که در این زمینه در 
انتخابات، از همان ابتدا توجه زیادی را به 
سمت توقعات مردم و بهبود وضعیت بازار 

سهام پیش برد.
بازارها چه خواهد شد؟

بــازار ســرمایه از پس یک ســال 
خاکسترنشینی بار دیگر به سودده ترین 
بازار تبدیل شــده است. میانه تابستان 
همواره به واســطه زمان اعالم ســود 
شرکت ها و انتشار گزارش های عملکرد 
ان ها زمان مناسبی برای تصمیم گیری 
جهت ورود یا عدم ورود به بورس است 
اما نکته اینجاست که درس بزرگ بورس 
برای سهامداران تا مدتها سرمایه گذاران 
را از ورود بــی محابا به بازار ســرمایه 
بازمی دارد . مرتضی ایمانی راد کارشناس 
بازارهای مالی نیز پیش بینی کرده است 
بورس تا پایان سال رسیدن به محدوده 
یک میلیون و پانصد تــا یک میلیون و 
ششصد هزار واحدی را شاهد باشد به این 
ترتیب می توان انتظار داشت روند ورود 
سرمایه به بازار سرمایه تقویت گردد. این 
امر می توان تیغ تیز افزایش نرخ دالر را تا 

جدی کند نماید. 

رشد بورس در هفته  رکودی بازارها

سیگنال های مثبت بازار سرمایه به یکد ست شدن حاکمیت
مرتضی ایمانی راد 

کارشناس بازارهای مالی 
پیش بینی کرده است 

بورس تا پایان سال رسیدن 
به محدوده یک میلیون 

و 500 تا یک میلیون و 
 600هزار واحدی

 خواهد رسید

نایب ریس اتحادیه فروشــندگان لــوازم خانگی گفت: 
همچنان بازار لوازم خانگی در رکود به سر می برد و انباشت کاال 
در انبار فروشگاه ها، توزیع کنندگان و کارخانجات وجود دارد. 

چون تقاضا وجود ندارد و شرایط هم روز به روز بدتر می شود
محمدحســین اســالمیان در گفت وگو با ایلنا در مورد 
وضعیت بازار لوازم خانگی اظهار داشت: همچنان بازار لوازم 
خانگی در رکود به ســر می برد و انباشــت کاال نیز در انبار 
فروشگاه ها، توزیع کنندگان و کارخانجات وجود دارد چون 
تقاضا وجود ندارد و روز به روز هم در حال بدتر شــدن است. 
عامل نخســت این موضوع هم کاهش قدرت خرید مردم و 

گرانی کاال است.  وی افزود: یک یخچال دوقلوی ایرانی ۲۵ 
میلیون تومان یا یک ماشــین لباسشــویی ایرانی ۱۲ یا ۱۳ 
میلیون تومان است. در این شــرایط با توجه به درآمد مردم، 
قدرت خرید چنان کاهش پیدا کرده که امکان خرید یا تعویض 
کاال برای بیشتر مردم وجود ندارد و بیشتر به جای خرید به 

تعمیر رو می آورند.
اسالمیان همچنین در مورد وضعیت واردات و صادرات 
در حوزه لوازم خانگی تصریح کرد: واردات لوازم خانگی بزرگ 
مانند گذشته ممنوع است. در بخش صادرات نیز بسیار محدود 
که عمده آنها در مورد کاالهایی مانند ماشــین لباسشویی 

دوقلوی سطلی، کولرهای آبی و آبگرمکن های گازی و برقی 
است که بیشتر به کشورهای همسایه صادر می شود. 

نایب ریس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در پاسخ به 
ســوالی در مورد وضعیت قاچاق قطعات لوازم خانگی گفت: 
از آنجا که ما تحریم هســتیم، یک ســری از قطعات که نیاز 

کارخانه ها به آنها زیاد و فوری است، از کشورهایی مانند چین 
و سنگاپور به صورت مسافری و موقت وارد کشور می شوند تا 
قطعه به صورت انبوه به کارخانه ها برسد. البته عموما مسافر 
این کار را نمی کند بلکه ممکن است مثال نمایندگان شرکت 

به تعداد محدودی به این صورت قطعه وارد کنند. 
وی در ادامه در مورد واردات قطعات از محل پول های بلوکه 
شــده ایران در کره جنوبی از این کشور خاطرنشان ساخت: 
هنوز در مورد واردات قطعه از کره جنوبی اتفاق خاصی نیافتاده 
است. قرار بود توافقی حاصل شود که برندهای کره ای در ایران 
ایجاد زیرساخت کنند، فناوری و تکنولوژی روز دنیا را بیاورند 
و شروع به فعالیت کنند و صحبت ها در مورد انتقال تکنولوژی 
و زیرساخت است. یعنی تعاملی که با کره ای ها انجام می شود 
بر مبنای انتقال تکنولوژی است تا اشتغال برای کارگر ایرانی 

ایجاد و محصول هم کامال ساخت ایران باشد.

سوت رکود در بازار نواخته شد

انبارهای لوازم خانگی پر از کاالست 

خبر

افزایــش فشــار جنگ هــای داخلــی در 
افغانستان، باعث شده فعالیت های اقتصادی و 
تجاری این کشور نیز به شــدت کاهش یافته و 

آسیب ببینند.
به گزارش ایسنا، در هفته های گذشته گروه 
طالبان با افزایش حمــالت نظامی خود به نقاط 
مختلف افغانســتان، بار دیگر آرامش نســبی 
برقرار شده در این کشــور در سال های گذشته 
را تحت الشــعاع خود قرار داده و این موضوع در 
کنار مشــکالت داخلی برای مردم افغانستان، 
بر وضعیت اقتصاد و تجارت این کشور نیز تاثیر 

منفی گذاشته است.
هر چند در هفته های گذشــته اعالم شد که 
ارتباط مرزی میان ایران و افغانستان برقرار است 
اما به نظر می رسد برای تداوم تجارت مشترک نیاز 
به یک ثبات نسبی در خاک این همسایه شرقی 

وجود خواهد داشت.
آخرین اطالعات ارائه شده از سوی سازمان 
توســعه تجارت نشــان می دهد که رفت و آمد 

در مرزهای دو کشــور ادامه دارد. رایزن سابق 
بازرگانی ایران در افغانستان اعالم کرده: اگر چه 
پیش بینی ما این بود که به دلیل حمله طالبان به 
گمرک میلک و گمشاد بســته شود اما علیرغم 
اینکه دو گمرک دیگر مشترک در مرز افغانستان 
یعنی دوغارون و ماهیرود در دست طالبان است، 
عبور و مرور در آنها با خللی روبرو نبوده است. با 
وجود شدت درگیری ها در افغانستان میان دولت 
مرکزی و طالبان در والیت نیمروز، اتفاق خاصی 
نیفتاده و عبــور و مرور محمولــه های تجاری 

همچنان ادامه دارد.
هرچند در ســه ماهه ابتدایی امسال میزان 
تجارت مشــترک ایران و افغانســتان افزایشی 
حدودا ۱۰ درصدی را نیز به ثبت رسانده بود اما 
تحوالت هفته ای اخیر تداوم این روند را با اما و اگر 

مواجه کرده است.
حسین ســلیمی رئیس اتاق مشترک ایران 
و افغانستان گفته: وقتی اغتشاش و درگیری یا 
جنگ در یک کشور برپا می شود اولین نقطه ای 

که آســیب خواهد دید تجارت آن کشور است. 
متاســفانه اوضاع آنقدر خراب اســت که فعال 
نمی توان به راحتی پیش بینی کرد چه اتفاقاتی 
در انتظار ماســت. هنوز برآورد دقیقی از میزان 
خسارات وارد شــده به تجار ایرانی نداریم. باید 

ببینیم این وضع چه مدت طول خواهد کشید.
سلیمی در پاسخ به این سوال که اگر طالبان 
در نهایت کنترل را در دست بگیرد و آرامش برقرار 
شود، باز هم روابط اقتصادی ایران و افغانستان 
به همین شــکل ادامه خواهد یافت یا خیر؟ به 
پایگاه اتاق ایران توضیح داده: در هر شــرایطی 
نیازهای آن کشور منتفی نمی شود. هر گروهی 
در افغانستان قدرت را به دســت بگیرد باز هم 
افغانستان نیاز به مواد غذایی و مصالح ساختمانی 
و ... خواهد داشت. بهترین گزینه آنها هم ایران 
اســت. چه مواد غذایی و چه اقالمی مثل فرش 
ایرانی و ... برای آن ها هم مطلوب تر اســت و هم 
در دسترس تر. ولی این داد و ســتدها در زمان 
آرامش برقرار خواهد بــود. اینکه چه زمانی این 

ثبات بازگردد معلوم نیست. اما اینکه این آرامش 
توسط چه گروهی فراهم شود در برقراری روابط 
اقتصادی چندان تاثیر مهمی ندارد. ســلیمی 
درباره تغییر حجم صادرات ایران به افغانستان 
با باال گرفتن جنگ در این کشــور می گوید: اگر 
این وضع دو هفتــه اخیر، یک مــاه دیگر ادامه 
پیدا کند ما امسال به ۵۰ درصد صادرات حجم 
معمول پیش بینی شده خودمان به افغانستان هم 
نخواهیم رسید. او با تاکید بر اینکه درگیری ها در 
افغانستان شدید است و هیچ چشم اندازی برای 

ایجاد ثبات و آرامش به این زودی ها وجود ندارد 
ادامه می دهد: با ادامه ایــن وضع ما نمی توانیم 
به ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالری که امســال 
برای صادرات به افغانســتان پیش بینی کرده 
بودیم برسیم. حداکثر ممکن است به نصف این 
پیش بینی برسیم. در دو هفته اخیر صادرات ما 
به افغانستان به ۱۵ درصد میزان صادرات قبلی 
رسیده است. تقریبا از هر ۱۰۰ کامیون که پیش 
از این روزانه به افغانســتان می رفتند دو یا سه 

کامیون موفق می شوند به آنجا بروند.

درپی گسترش حمالت طالبان روی داد؛

کاهش چشمگیر صادرات ایران به افغانستان 


