
تبلیغات  دیده شده  ماه های گذشته  و  هفته ها  در طی 
ناصحیحی برای جذب نقدینگی به بازار سرمایه صورت 
با  ناآشنا  عده ای  شده  سبب  تبلیغات  این  می پذیرد، 
ریسک ها  انواع  معرض  در  را  خود  سرمایه  بازار  این 
قرار دهند و با ضررهای شدیدی مواجه شوند؛ از طرف 
دیگر، بسیاری از نوسان گیران و حرفه ای های بازار سهام 
توانستند سرمایه خود را در این چند ماه چندین برابر 

کنند.
به گزارش ایسنا در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۷ قیمت سهم ها 
صعودی  روندی  با  ایران  فرابورس  و  بهادار  اوراق  بورس  در 
مواجه شد و این افزایش، یک علت ریشه ای داشت و آن رشد 
بود. چرا  بازار  در  یورو  و  از جمله دالر  ارزهای خارجی  نرخ 
محصوالتی  بهادار  اوراق  بورس  در  شرکت ها  از  بسیاری  که 
به  درآمدشان  قیمت دالر  افزایش  با  و  دارند  صادرات محور 

تومان افزایش می یابد.
عالوه بر این در این مدت قیمت محصوالت اولیه، زمین و 
ساختمان و در کل دارایی ها در ایران با افزایش قیمت دالر، 
رشد کرد و شرکت های بورسی چه آن هایی که صادرات محور 
بودند چه آنهایی که صادرات محور نبودند با توجه به افزایش 
قیمت دارایی ها، سرمایه بیشتر و سود زیادتر )به تومان( را در 

صورت های مالی شناسایی کردند.
صنعت،  یا  بورس  خوب  حال  علت  به  نه  موضوعات  این 
در  که  طوری  به  بود  ارز  بازار  نابسامان  وضع  از  ناشی  بلکه 
مقطعی قیمت دالر تا کانال ۱۹ هزار تومان رشد کرد و فعاالن 
بازار سرمایه به رشد قیمت سهام، مخصوصا در شرکت های 

صادرات محور امیدوار شدند.
این شرایط باعث شد نوسان گیران بازار سهام بیش از هر 
اقدام به نوسانگیری کنند و پول های هنگفتی  سال دیگری 
از  ناشی  که  مثبتی  جو  این  نتیجه  در  آوردند.  دست  به  را 
ارز  و به دنبال آن تبلیغات ناصحیحی  بازار  وضعیت خاص 
بود،   پذیرفت  انجام  بازار سهام  برای  ناآگاهانه  یا  آگاهانه  که 
سبب شد بسیاری از مردم ناآشنا با بورس نیز تصمیم بگیرند 
در  بورس به طور مستقیم سرمایه گذاری کنند. غافل از اینکه 
سرمایه گذاری در این بازار نیاز به مدت ها مطالعه و بررسی 
بر  و عالوه  دارد  بورسی  مالی شرکت های  دقیق صورت های 
این داشتن تجربه معامالتی موضوعی است که یک شبه به 

دست نمی آید.
در  به حال  تا  که  عادی  مردم  از  تعدادی  هر حال  در  اما 
بازار سهام، داد و ستدی نکرده بودند، تحت اخبار مثبتی که 
تعداد  نتیجه  در  و  آمدند  بازار  این  به سمت  شد  یاد  آن  از 
بودن  تجربه  کم  و  آگاهی  عدم  دلیل  به  که  سرمایه گذارانی 
یافت. طبق آمارهایی که شرکت  افزایش  زیان دیدند بسیار 
سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه )سمات( به ایسنا اعالم 
کرده، در نیمه اول سال ۱۳۹۶، ۲۱۸ هزار کد بورسی صادر 

شده بو، د اما در مدت مشابه سال جاری این آمار به ۵۳۴ هزار 
کد سهامداری رسیده است.

همچنین با نزدیک تر شدن به نیمه سال ۱۳۹۷ با توجه به 
رکورد شکنی های نماگر اصلی بازار سرمایه و تیتر یک شدن 
بازار سهام  وارد  گرفتند  تصمیم  بیشتری  افراد  موضوع،  این 
آمار رسمی شرکت سپرده گذاری  به طوری که طبق  شوند 
مرکزی و تسویه وجوه در مرداد و شهریور ماه امسال ۱۴۲ 
هزار کد سهامداری جدید ثبت شد، در حالی که در مدت 

مشابه سال گذشته این آمار به ۶۰ هزار کد می رسید.
با کاهش نرخ دالر، بورس تهران  اما حدود ۱۰ روز پیش 
نیز با سقوط یکباره قیمت سهم ها مواجه شد و بسیاری از 
افراد ناآشنا با بازار سرمایه که به امید به دست آوردن سود، 
کد معامالتی گرفته  و مستقیما وارد خرید و فروش سهام 
شده بودند با زیان مواجه شدند. در روزهای گذشته نیز اگر 
چه قیمت دالر با رشد مواجه شد و بار دیگر کانال ۱۵ هزار 
تومانی را پشت سر گذاشت، اما افت قیمت ها در بازار سهام 

همچنان ادامه پیدا کرد.
در عین حال توسط برخی از شبکه های مجازی شنیده می 
شد که با کاهش قیمت ارز مردم برای گرفتن کد سهامداری 

صف کشیدند که این اخبار واقعی به نظر نمی رسید چرا که 
بازار ارز و بازار سهام، دو بازاری هستند که هم پای هم پیش 
می روند و این طور نیست که در وضعیت اقتصاد فعلی بازار 
که  هر چند  ارز شود.  بازار  بتواند یک شبه جایگزین  سهام 
بدیهی است سیاست های اقتصادی مسئوالن بازار سرمایه و 
وزارت اقتصاد باید به سمتی پیش روند که سرمایه ها به سمت 
بازارهای مولد از جمله بازار سرمایه حرکت کند و بازارهای 

رسمی گزینه اول مردم برای سرمایه گذاری باشند.
سپرده گذاری  شرکت  که  آماری  به  توجه  با  بدانیم  باید 
مرکزی در اختیار رسانه ها قرار داده، زمانی مردم برای گرفتن 
کد معامالتی اقدام کردند که بازار ارز و بازار سهام هم پای هم 
رو به رشد بودند و احتماال اخبار صف کشی مردم در جلوی 
در کارگزاری ها برای گرفتن کد معامالتی اگر هم واقعی بود، 
مربوط به زمان رشد قیمت ها بوده است. البته همانطورکه 
گفته شد افرادی هم بودند که تجربه معامله در بازار سرمایه 
را نداشتند و تحت جو روانی موجود این اخبار را باور کردند 
مستقیم  به صورت  و  کرده  سهامداری  کد  تهیه  به  اقدام  و 

سهام خریدند.
دیده می شود بسیاری از حرفه ای ها که بعضا سمت هایی 

هم در بازار سرمایه ایران دارند با تبلیغات ناصحیح مردم را 
تشویق به سرمایه گذاری مستقیم در این بازار می کنند در این 
مورد باید دقت داشت که اگر صرفا از منظر اقتصاد بخواهیم 
صحبت کنیم کسانی که بازی را بلد هستند قطعا تمایل دارند 
با کسانی که قواعد بازی را نمی دانند بازی کنند و بی هیچ 

چون و چرایی تنها برنده بازی باشند.
از طرفی نباید فراموش کرد که صندوق های سرمایه گذاری 
هم در بورس وجود دارند که افراد غیر حرفه ای می توانند در 
با مقایسه نرخ سود آن ها با  آن ها سرمایه گذاری کنند، ولی 
بازارهای موازی، این سرمایه گذاری در وضعیت فعلی چندان 
منطقی به نظر نمی رسد چرا که اگر حتی از بازار ارز بگذریم 
در حال حاضر در بازار پول، نرخ سپرده های بلند مدت بیش 
از ۲۰ درصد و هم پای صندوق های سرمایه گذاری در بورس 
با هدف جمع  نیز  افزایش نرخ سود سپرده ها  پیش می رود. 
اتخاذ شده  بانک مرکزی  توسط  ارز  بازار  از  نقدینگی  کردن 
است. در نتیجه اگر  تبلیغات ناصحیح برای بازار سرمایه ادامه 
داشته باشد در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود که عده ایی 
زیان های  با  و  کرده  ورود  بازار  این  به  سهام،  بازار  با  ناآشنا 

بزرگی رو به رو شوند.

اقتصادی 5

یک باجه از یک شعبه هر بانک، میز خدمت روشندالن 
می شود

بانک، میز خدمت  از یک شعبه هر  باجه  بانک مرکزی اعالم کرد: یک 
روشندالن می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، این بانک،   به مناسبت روز 
نابینایان ایران« و »نمایندگان بانک های  نابینایان با دعوت از اعضای »انجمن 
تجاری« با ارائه اقدامات بانک ها، پیشنهادها و درخواست های نمایندگان روشندل را 

به منظور ارایه بهتر خدمات توسط شبکه بانکی جویا شد.  
در این جلسه اداره نظام های بانک مرکزی از نمایندگان فناوری اطالعات بانک ها 
خواست در ارایه خدمات به نابینایان نگاه سودآوری نداشته باشند و این خدمات را به 

عنوان وظیفه ای در حوزه مسئولیت اجتماعی تلقی کنند.
بانک مرکزی در راستای ارایه خدمات بهتر به روشندالن اقداماتی نظیر تعبیه 
عالمات برجسته در گوشه اسکناس ها، سطوح ویژه حرکت نابینایان در شعب، تجهیز 
خودپردازها به کلید برجسته و تجهیز اینترنت بانک به نرم افزار متن خوان را انجام 
داده و شبکه بانکی را نیز ملزم به توسعه ارایه خدمات دسترس پذیر برای شهروندان 

نابینا کرده است.
در این هم اندیشی مشاور انجمن نابینایان با تشکر از همکاری بانک ها با قشر 
روشندالن توجه به کمیت خدمات و کیفیت آنها را توامان خواستار شد و پیشنهاد 
کرد به منظور رفاه حال روشندالن در مراکز استان ها و کالن شهرها »یک باجه از 

یک شعبه هر بانک« را با عنوان باجه ارایه خدمت به روشندالن قرار دهند.
همچنین نمایندگان بانک ها با ارایه گزارش عملکرد در زمینه ارایه خدمات به 
روشندالن خواستار انجام دادن تحقیقات و برنامه ریزی درخصوص امان سنجی، 
ترکیب نابینایان، گستره ارایه خدمات و نیاز سنجی به منظور ارایه بهتر خدمات به 

روشندالن شدند.

تا پایان تیرماه سال جاری صورت گرفت

برآورد قاچاق و مصرف سیگار در کشور

طی چهار ماهه نخست سال جاری بر اساس برآوردهای صورت گرفته 
میزان قاچاق سیگار دو میلیارد و ۱۲۰ میلیون نخ و مصرف آن معادل ۱۸ 

میلیارد و ۳۳۰ میلیون نخ بوده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس محاسبات انجام شده طی مدت مشابه سال گذشته 

برآورد قاچاق رقمی معادل ۹ میلیارد و ۲۱۰ میلیون نخ بوده است.
همچنین طبق آمار، برآورد مصرف سیگار در کشور طی چهار ماهه نخست سال 
جاری ۱۸ میلیارد و ۳۳۰ میلیون نخ بوده، در حالی که برآورد مصرف سیگار در کشور 
طی مدت مشابه سال قبل، ۲۱ میلیارد و ۶۶۰ میلیون نخ بوده است. گفتنی است 
برآورد مصرف سیگار در چهار ماهه اول سال ۱۳۹۶ بر اساس ۵۵ میلیارد نخ و در 

چهار ماهه اول سال ۱۳۹۷ بر اساس ۶۵ میلیارد نخ محاسبه شده است.
با توجه به اینکه در فصل اول دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاالی 
دخانی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز برآورد مصرف سیگار در کشور را در 
سال ۱۳۸۶ به تعداد ۵۷ میلیارد نخ اعالم کرده است، اما مرکز برنامه ریزی و نظارت 
بر دخانیات کشور به طبع موارد اعالمی در جلسات ستاد یاد شده، برآورد مصرف را 
از سنوات گذشته ۵۵ میلیارد نخ لحاظ و در آمار عملکرد خود منعکس نمود، اما با 
توجه به افزایش جمعیت، کاهش سن مصرف کنندگان و گرایش بانوان به مصرف 
سیگار می توان نتیجه گرفت که پس از گذشت ۱۱ سال میزان مصرف سیگار در 
کشور بیش از ۶۵ میلیارد نخ است که این امر مورد تایید سایر متولیان امر نیز بوده 

و منبع آمار مذکور بر اساس آخرین اصالحیه ارائه شده است.
در ذیل جدول مربوط به آمار صادرات، واردات، برآورد قاچاق و مصرف سیگار 
طی چهار ماهه نخست سال جاری که به صورت اختصاصی در اختیار ایسنا قرار 

گرفته آمده است.

دالر در پایین ترین سطح یک ماه اخیر
در مبادالت روز جمعه بازارهای مالی جهان، دالر در کمترین سطح خود در 

ماه اکتبر قرار گرفت.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، شاخص دالر که ارزش این ارز در برابر سبدی از 
ارزهای مهم جهانی را اندازه می گیرد به ۹۵ واحد کاهش یافت. کاهش ارزش دالر 
به بورس وال استریت نیز کشیده شد به گونه ای که شاخص داوجونز با ریزش کم 
سابقه ۲.۱۳ درصدی و رسیدن به سطح ۲۵۰۵۲ واحد، در پایین ترین سطح خود 

در ۲ ماه اخیر رسید.
یورو از تضعیف دالر نهایت استفاده را برد و خود را به ۱.۱۶۱۱ دالر رساند. این 
احتمال وجود دارد که با پایان دادن بانک مرکزی اروپا به سیاست های انبساطی خود، 
ارزش یورو در برابر دالر به سطوح جدیدی برسد. ین ژاپن با اندکی کاهش در مقایسه  

با روز قبل مواجه شد و هر دالر به ازای ۱۱۱.۸۳ ین مبادله شد.
در برابر سایر ارزهای آسیایی مهم، دالر عقب نشست به گونه ای که هر دالر آمریکا 
به ۱.۳۷۳۹ دالر سنگاپور و هر دالر استرالیا به ۰.۷۱۲۲ دالر آمریکا رسید. سین 
کالو-استراتژیست ارزی موسسه وست پک گفت: با توجه به افزایش بهای مواد خام 
در بازارهای جهانی و تقویت تجارت چین و استرالیا به دلیل جنگ تجاری با آمریکا، 

دالر استرالیا احتماال بیشتر تقویت خواهد شد.
هر اونس طال برای تحویل فوری با ۰.۲۲ درصد کاهش به نسبت روز قبل به 
ازای ۱۲۲۰ دالر مبادله شد. در برابر دالر کانادا، هر دالر آمریکا به ۱.۳۰۲۴ دالر 

کانادا رسید.
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رشد بدهی بزرگترین بدهکار بانکی
در حالی دولت به اذعان مسئوالن بزرگترین بدهکار بانکی محسوب می شود که این بدهی رو به رشد آن به شبکه بانکی اکنون از حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است. به گزارش ایسنا، بدهی دولت به شبکه بانکی طی سال های 

گذشته همواره رو به رشد حرکت کرده است و با وجود طرح هایی که برای تسویه بخشی از این بدهی در حدود دو سال گذشته  مصوب شد، همچنان رقم آن رو به افزایش است؛ به طوری که آخرین آمار بانک مرکزی نشان می دهد بدهی بخش 
دولتی در مرداد ماه سال جاری تا ۲۸7 هزار میلیارد تومان ثبت شده که از این رقم ۲5۴ هزار میلیارد تومان مربوط به دولت و ۳۲ هزار میلیارد تومان دیگر به شرکت ها و موسسات دولتی اختصاص دارد.

واکاوی حال و هوای بورس در زمان افزایش نرخ ارز

با تبلیغات ناصحیح مردم را به بورس نکشانیم
اخبار

تولید پسته امسال کمتر از ۵۰ هزار تن
یک مقام مسئول، میزان تولید پسته امسال را 5۰ هزار تن عنوان کرد و با 
بیان اینکه صادرکنندگان با مشکالت بخشنامه های ارزی دست و پنجه نرم 

می کنند، گفت:دولت باید شرایط صادرات را بهبود ببخشد.
محمدعلی محمدمیرزاییان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از بیست و یکم 
فروردین ماه سال ۹۷ که بخشنامه  ۴ ماده ای از سوی معاون اول رئیس جمهور برای 
نرخ ارز ابالغ شده تا به امروز که شش ماه از سال می گذرد، هنوز وضعیت صادرات، ارز 
حاصل از آن، پیمان سپاری و تعهد ارزی که صادرکنندگان باید ارایه دهند، به صورت 
کامال شفاف تبیین نشده و به این جهت است که صادرکنندگان پسته، طی دو هفته 
گذشته به طور مداوم پیگیر حل این مشکالت بوده اند؛ به خصوص اینکه برای صادرات، 

طی ماههای گذشته بخشنامه های متعددی صادر شده است.
رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی کرمان افزود: کمیسیون بازرگانی اتاق 
بازرگانی کرمان جلسه ای را روز چهارشنبه هفته گذشته با حضور تمامی صادرکنندگان 
بزرگ استان برگزار کرد که بر طبق گزارشات ارایه شده در آن، مشخص است که 
امسال حداکثر ۱۵ تا ۲۰ درصد میزان تولید پسته در سال های قبل، تولید شده و 
سقف محصول، کمتر از ۵۰ هزار تن است. علت این هم به روایتی، به نوع آب و هوای 
سال ۹۷ برمی گردد؛ به نحوی که گرمازدگی ابتدای سال موجب شده تا تولید به 

شدت کاهش یابد.
وی تصریح کرد: در عین حال به روایت دیگر، ممکن است کاهش تولید پسته 
در اثر برخی اقدامات صورت گرفته طی سالهای قبل به خصوص استفاده از سموم 
غیراستاندارد باشد؛ اما عمده نظرات در خصوص علت کاهش تولید پسته، به تغییرات 
آب و هوایی مرتبط می شد؛ البته باید به این نکته نیز اشاره کرده که درختان پسته، 
عمدتا درختان قوی نیستند و طی سالهای اخیر، به دلیل شرایط بد کشور در هزینه های 

نگهداری باغات، نوع سموم و کودهای قابل استفاده، درختان صدمه دیده اند.
وی میزان تولید پسته امریکا در سال جاری را ۴۴۰ هزار تن عنوان و خاطرنشان 
کرد: میزان تولید پسته در آمریکا رکورد خود در طول سال های اخیر را به ثبت 
رسانده؛ اگرچه محصول به دست آمده، ریزتر از سال های قبل بوده؛ دلیل آن هم 
ازدیاد محصول بوده است؛ اما در مجموع، با آنچه که از سال گذشته از تولید امریکا به 
امسال انتقال داده شده است، اکنون بیش از ۵۵۰ هزار تن پسته روانه بازار شده است 
و برآورد ما نیز در ایران، کمتر از ۵۰ هزار تن محصول است که البته آنچه از سال 
گذشته نیز وجود دارد، بین ۲۰ تا ۲۵ هزار تن است؛ پس ایران در مجموع امسال در 
طول سال، حدود ۷۰ هزار تن پسته در اختیار دارد که از این رقم، حداکثر ۴۰ هزار 
تن آن، محصول صادراتی است و بخشی از آن نیز ضایعات بوده غیرقابل صادرات است.

محمدمیرزاییان ادامه داد: در سال جاری بازارهای صادراتی پسته می تواند با کمبود 
محصول ایرانی مواجه شود و عمدتا بازارها را آمریکایی ها در اختیار قرار خواهند داشت؛ 
اما اگر سال آینده پسته داشته باشیم، باز هم به بازارها برمی گردیم و این طور نیست 
که بازار را از دست داده باشیم؛ چراکه اگر پسته ایرانی به بازاری عرضه شود، حتما 

خریداران آن را به پسته آمریکایی ترجیح می دهند.
وی اظهار داشت: در بخش تولید صحبت از این است که بررسی بیشتری بر روی 
جریان تولید اتفاق افتد و در جلسات بعدی گزارشات کلی آن ارایه شود؛ اما در موضوع 
صادرات مشکالت داخلی وجود دارد؛ به نحوی که بخشنامه پیمان سپاری ارزی که 
در تاریخ ۱۸ شهریورماه ۹۷ صادر شده و در بیستم شهریورماه نیز کامل تر شده و 
متمم خورده است، مهمترین بخشنامه ای است که مورد استفاده تجار و سیاستگذاران 
است. در واقع، در این بخشنامه تسویه تعهد ارزی روش هایی دارد که یکی از آنها، 
سپرده گذاری ارزی، دومی دادن اقساط وام های ارزی صادرات، سومی واردات در مقابل 
صادرات و چهارم واگذاری اظهارنامه صادراتی به واردکننده است و عمال یک راه دیگر 

هم فروش به صرافی های معتبر تعریف شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرمان خاطرنشان کرد: این بخشنامه مشکالتی 
دارند که در نهایت ابهاماتی را ایجاد کرده و قرار است که اتاق بازرگانی کرمان، این 
ابهامات را از مراکز تصمیم گیری استعالم کرده و به اطالع تجار برساند؛ ولی تاکید 
مجدد از سوی دولت بر این صورت گرفت که حتما کسانی که صادرات صورت 
می دهند و تعهدی که در گمرک می سپارند را تسویه کنند؛ در غیر این صورت شامل 
جرایم سنگین خواهند شد که عمال ما به عنوان صادرکنندگان یا باید به واردکننده، 

اظهارنامه خود را واگذار کنیم یا به صراف، ارز را بفروشیم.
وی افزود: با توجه به اینکه واردکننده ها، امکان خرید ارز از سامانه نیما را دارند و 
قیمت هم پایین تر از بازار آزاد است، بنابراین واردکننده رغبتی برای خرید ارز صادراتی 
ندارد؛ مگر اینکه به نرخ بازار ثانویه باشد؛ در حالیکه امروز یک صادرکننده باید پسته 
تولیدی را از بازار به قیمت ارز آزاد خریداری کند، پس چطور می تواند ارز حاصل از 
صادرات را به واردکننده ای بدهد که قدرت خرید ارز ۸ تا ۹ هزار تومانی را در سامانه 
نیما دارد و نیاز به تهیه ارز بازار آزاد ندارد؛ پس این یک سوال جدی از دولت است که 

قرار بر این است اتاق بازرگانی کرمان آن را پیگیری کند.
محمدمیرزاییان خاطرنشان کرد: البته در جلسه ای که با حضور معاون صادراتی 
وزیر صنعت برگزار شده، اعالم شده که فعال از نظر ما فروش به واردکننده هایی که 
به قیمت آزاد هم ارز را تهیه و در سامانه نیما عمل می کنند نیز مورد تائید است؛ 
ولی اینکه مابه التفاوت نرخ سامانه و آزاد از نظر سازمان امور مالیاتی به عنوان درآمد 

محسوب شده و شامل مالیات می شود، مشکل ساز شده است و این موضوع باید حل 
و فصل شود.

وی اظهار داشت: بر این اساس اگر صادرکننده ای، واردکننده را پیدا کرد که ارز را 
به قیمت آزاد از وی خریداری کند، مابه التفاوت این نرخ با سامانه چه سرنوشتی به 
لحاظ مالیاتی پیدا می کند بسیار مهم است. سوال دیگر این است که اگر صادرکننده ای 
خود اقدام به واردات کرد، آیا قدرت رقابت با واردکنندگانی که از سامانه نیما ارز تهیه 
می کنند را خواهد داشت؟ که به نظر می رسد این راهکار هم خیلی انجام شدنی نیست؛ 

چراکه واردکننده از نیما ارز می گیرند و قیمت پایین است.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: در مورد فروش ارز حاصل از صادرات از سوی 
صادرکنندگان به صرافی ها نیز این مشکل وجود دارد که صرافی ۵ تا ۸ درصد پایین تر 
از بازار، ارز را از صادرکننده می خرد، در حالیکه باز هم صادرکننده باید کاالی صادراتی 
را به نرخ آزاد خریداری کند؛ پس فروش ارز صادراتی به صرافی ها نیز مقرون به صرفه 

نیست و قرار شد انجمن پسته و اتاق کرمان در این زمینه استمزاج کنند.
رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی کرمان خاطرنشان کرد: به نظر می رسد که 
بخشنامه های مرتبط با حوزه صادرات، اکنون پاسخگویی کاملی برای امر صادرات و 
رفع تعهد ارزی ندارد؛ پس شفاف شدن فضای بازگشت ارز حاصل از صادرات هنوز 
صورت نگرفته و تجار برای اینکه فضای شفاف و کامال روشنی باشد درخواست کردند 
که سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی روی این ابهامات کار کند و پاسخ الزم را 

نیز اعالم کند.

عضو هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر با اشاره به اینکه 
قیمت سکه و طال در هفته گذشته به جز ظهر چهارشنبه 
با ثبات نسبی همراه بود، اظهار کرد: پیش بینی می شود تا 

دوشنبه هفته آتی این روند ادامه پیدا کند.
محمد کشتی آرای در گفت وگو با ایسنا، در ارتباط با وضعیت 
بازار سکه و طال در هفته گذشته، بیان کرد: در هفته گذشته 
قیمت جهانی طال حدود ۱۲۰۳ دالر بود که در طول هفته نوسانی 
در همین حدود را نیز تجربه کرد، اما امروز به دلیل افت شدید 
سهام در آمریکا با کاهش ارزش دالر روبرو هستیم و قیمت طال به 

باالترین سطح خود طی دو ماه اخیر رسیده است.
وی ادامه داد: در طول هفته گذشته قیمت ارز ثبات نسبی را 
تجربه کرد و تمامی ارزها در محدوده خاصی در نوسان بودند و به 
همین دلیل نوسان زیادی را روی قیمت طال و سکه شاهد نبودیم.

عضو هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر در ادامه با بیان اینکه 
متاسفانه در چهارشنبه هفته گذشته شایعه  مربوط به رد الیحه 
CFT در شورای نگهبان که منبع آن فضای مجازی بود، موجب 
شد تا با افزایش یکباره قیمت سکه و طال روبرو باشیم، گفت: در 
بازه زمانی یک ساعته و تا زمان تکذیب این شایعه قیمت سکه با 
رشد ۳۰۰ هزار تومانی روبرو شد و به چهار میلیون و ۸۲۰ هزار 
تومان نیز رسید، اما مجددا با تکذیب این شایعه قیمت ها کاهشی 

شد و به سطح چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افت کرد.
کشتی آرای ادامه داد: در طول هفته گذشته در مجموع شاهد 
قیمت نسبی در بازار سکه و طال بودیم و به جز یک ساعتی که 
سکه در ظهر چهارشنبه به چهار میلیون و ۸۰۰ تومان نیز افزایش 
یافت، قیمت آن در محدوده چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی بود.

عضو هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر در ادامه و در پاسخ به 

پیش بینی اش از وضعیت قیمت سکه و طال در هفته آینده، بیان 
کرد: به نظر می رسد با توجه به اینکه ارز تمایلی برای افزایش 
قیمت ندارد در روزهای شنبه و یکشنبه هفته پیش رو نیز شاهد 
ثبات قیمت طال و سکه باشیم. در عین حال اخبار سیاسی و 
اقتصادی تاثیر بسزایی در قیمت ها خواهد داشت، اما باید بدانیم که 
طی مدت اخیر بازار ایران تبعیتی از بازار جهانی نمی کند و بیش از 

هر چیز دیگری تحت تاثیر قیمت دالر است.
به گفته وی در حال حاضر قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح 
جدید چهار میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، سکه تمام طرح قدیم 
چهار میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، نیم سکه دو میلیون و ۱۵۰ هزار 
تومان، ربع سکه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، سکه یک گرمی 
۶۷۰ هزار تومان، هر گرم طالی ۱۸ عیار ۴۲۳ هزار تومان و هر 
مثقال طالی ۱۷ عیار یک میلیون و ۸۳۲ هزار تومان قیمت دارد.

ثبات در بازار طال و سکه


