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759

هزار تن
استخراج  5ماهه زغال سنگ

بر اساس گزارش ایمیدرو ،استخراج زغال سنگ
در پنج ماه نخست امسال به  759هزار و 466
تن رسید که بیشترین سهم مربوط به خرداد
امسال به میزان  184هزار
و  905تن بود.

12

درصد
رشد صادرات معدن و صنایع معدنی

گزارش گمرک از عملکرد پنج ماه نخست امسال در
بخش معدن و صنایع معدنی نشان میدهد ارزش
صادرات آن به بیش از چهار میلیارد
و  418میلیون دالر رسید که در مقایسه با پارسال،
رشد  12درصدی دارد.

50

درصد
تأمین پنبه نساجی از تولید داخل

حسین شیرزاد ،مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون
روستایی ایران گفت :امسال حدود  180هزارتن
وش و  60هزارتن پنبه محلوج تولید خواهد شد که
حدود  50درصد پنبه مورد نیاز صنایع نساجی را از
محل تولید داخلی و بقیه با واردات تأمین میشود.

27

درصد
کاهش بارندگی امسال

وزارت نیرو اعالم کرد ،سال آبی  96-97با
 ۱۷۱میلیمتر بارندگی و افت  ۲۷درصدی
نزوالت جوی نسبت به سال گذشته ،یکی
از خشکترین مقاطع زمانی نیم قرن اخیر
کشور بود.

شاخص کل بورس تهران  68قله جدید را فتح کرد

سیاوش رضایی
خبرنگار

عکس :ایسنا

بازدهــی بــورس درنخســتین روز از
فصل پاییز با جهشی دیگر و دستیابی
بــه کانــال  165هــزار واحــد بازدهــی
بیســابقه بیــش از  70درصــدی
بــرای ســهامداران خــود بــه ارمغــان
آورد.
درحالــی کــه در ماههــای نخســت
ســالجاری بازارهایی مانند ارز و طال
یکه تاز بازدهی و ســودآوری بودند ،با
تغییــر شــرایط اقتصادی بازار ســهام
نیز برای ســرمایهگذاران جذاب شده
اســت بــه طــوری کــه ســوددهی ایــن
بــازار نیز قابــل رقابت با ســایر بازارها
شــده اســت .البته هنــوز هم بــازار ارز
و طــا از نظــر بازدهی در شــش ماهه
نخســت امســال با بازدهی به ترتیب
 ۱۹۷و  ۱۷۸درصــدی فاصله زیادی با
ســایر بازارها دارد ،ولی رشــد جهشی
شــاخص بورس بخصــوص در فصل
تابســتان باعث شده است تا این بازار
هم جــزو گزینههــای ســرمایهگذاران
قــرار گیــرد و بخشــی از نقدینگی را به
خود جذب کند.

بــورس همچنان به رشــد خــود ادامه
دهد .به اعتقاد کارشناســان بر اساس
نــرخ دالر و همچنیــن شــرایطی کــه
پیــش روی اقتصــاد ایــران و صنایــع
بورســی قــرار دارد رشــدی بیــن  30تا
 40درصــد دیگــر برای این بــازار قابل
پیشبینی است.
از ابتــدای ســالجاری تــا دیــروز
شــاخص کل بــورس تهــران توانســته
اســت  68قله یا کانال جدید را (از 96
تا  165هزار واحد) فتح کند.

ëëپاالیشیها و فلزات اساسی
جذابهای بازار
درروزهــای داغ تابســتان امســال
بــورس تهــران بواســطه جذابیــت
صنایــع پاالیشــی و فلــزات اساســی
بــه رشــد خود ادامــه داد و دیــروز هم
همین گروههای بورســی پیشــتاز بازار
بودند.
در ایــن روز شــاخص کل قیمــت
و بــازده نقــدی بــورس اوراق بهــادار
تهران (تدپیکــس) با افزایش 4533

اتحادیه طال برای بستن سایتهای فروش آنالین سکه نامه نوشت

مسدودی تمام سایتهای آنالین فروش سکه

عکس :مهر

گــروه اقتصادی  /بــا اعالم ورشکســتگی
سایت سکه ثامن مالباختگان این سایت
هــم بهجمع کســانی که بهدنبــال راهی
برای کســب سود دچار مشــکل شدهاند
افزوده شدند« .سکه ثامن» که در فضای
مجازی طال و سکه به مردم میفروخت،
بــه کالهبــرداری میلیاردی متهم شــده
و با دســتور بازپرس شــعبه  ۵دادســرای
ناحیــه ۳۱تهــران همــه حســابهای
بانکی مدیر آن مســدود شــد .بر اســاس
شــنیدهها مبلغ کالهبرداری این ســایت
اینترنتی سکه و طال 200 ،میلیارد تومان
برآورد میشــود که دستگاه قضا در حال
پیگیری این پرونده اســت .هنــوز تعداد
مالباختگان این شرکت و میزان سرمایه
از دســت رفته آنان مشخص نیست اما
بهگفته برخی از کسانی که در این شرکت
سرمایهگذاری میکردند ،تعداد آنها به
حدود سه هزار نفر میرسد.
در ماههــای اخیر با رشــد قیمت طال
و ارز تقاضــا برای خرید ایــن کاالها برای
سرمایهگذاری و کسب سود جهش قابل
توجهــی پیدا کــرد .از ابتدای ســالجاری
تاکنون ارز و ســکه به ترتیــب  197و 178
درصد رشــد قیمتی داشــتهاند و همین
رشد خریداران آن را بیشتر کرده است.
درهمیــن میــان درکنــار واحدهــای
صنفی که اقدام به خرید و فروش ســکه
میکنند برخــی از ســایتهای اینترنتی
هــم بــه فروشــندگان ســکه طال افــزوده
شــدند .امــا با ورشکســتگی یکــی از آنها
موضوعفعالیتسایتهایآنالینسکه
زیرذره بین مســئوالن رفــت و درنهایت
درخواســت مســدود شــدن تمــام ایــن
سایتها از سوی اتحادیه طال و جواهر به
نهادهای نظارتی ارائه شد.
ëëدرخواســت بــرای بســتن تمــام
سایتهایآنالینفروشسکه
رئیــس اتحادیــه طال و جواهــر اعالم
کــرد :نامهنــگاری بــا مراجــع و نهادهای

مرتبــط بــرای بســتن همه ســایتهای
فــروش آنالین ســکه و طال را آغــاز کرده
و از مــردم انتظــار دارد از ســرمایهگذاری
در ایــن نوع خرید و فــروش غیرقانونی،
بپرهیزند.
توگو با ایرنا
آیت محمدولــی در گف 
اظهار داشت :اتحادیه طال به هیچ عنوان
مجوز خریــد و فروش آنالیــن و مجازی
مسکوکات و مصنوعات طال را نمیدهد؛
برخی از کسانی که تجارت آنالین طال به
راه انداختهانــد ،از اتحادیههای اســتانی
مجــوز ایجــاد واحــد صنفــی و فــروش
فیزیکــی طال را دریافت کــرده اما پس از
اخذ مجوز ،کســب و کار خود را بهفضای
مجازیبردهاند.
وی تأکید کرد« :مجــوزی که اتحادیه
طال برای ســکه فروشــی یا طال فروشــی
میدهــد به این معنی نیســت که واحد
صنفی مربوطه میتواند خرید و فروش
آنالیــن انجــام دهــد و از وزارت صنعت
مجوز تجــارت الکترونیک بگیــرد ،بلکه
این مجوز یک مجوز صنفی است و باید
کاال بــه طــور فیزیکی به مشــتری عرضه
شــود ».ایــن درحالــی اســت کــه خرید و
فروش طال شــرایط خــود را دارد و کاالی
فروخته شده باید از نظر فنی ،عیار و سایر
ویژگیها بررسی و جلوی چشم مشتری
بــرای آن فاکتور فروش صادر شــود؛ طال
فلــزی اســت که بــه ســادگی نمیشــود

بــا یــک عکس در فضــای مجــازی آن را
فروخت.
محمدولــی دربــاره چرایی مخالفت
اتحادیــه طــا بــا فــروش آنالیــن طــا
اظهار داشــت :از نظر ایــن اتحادیه هنوز
جامعــه از نظــر فرهنگســازی تجــارت
آنالیــن مهیای خرید و فــروش طال اعم
از مســکوکات و مصنوعات به این شــیوه
نیســت و عامه مردم نیــز اطالعات فنی
کامل نســبت بــه طــا ندارنــد و ممکن
است با پدیده کالهبرداری و کم فروشی
روبهرو شویم.
ëëشناساییچندسایتفروشآنالین
رئیس اتحادیه طال در پاسخ به اینکه
بجز سکه ثامن چند سایت آنالین دیگر
خرید و فروش طال نیز در فضای مجازی
فعال است ،گفت :درباره فعالیت آنها و
غیرقانونی بودن آن با نهادهای ذی ربط
مکاتبه کردهایم تا جلــوی فعالیت آنها
گرفته شــود .محمدولی افــزود :اتحادیه
طال مجوز ســایت نمیدهد بلکه برخی
واحدهای صنفی به اتــکای مجوز خود،
از وزارت صنعــت درخواســت نمــاد
تجــارت الکترونیــک میکننــد کــه با آن
موافقت میشــود در حالی کــه این رویه
غلط اســت و نباید بــرای خرید و فروش
آنالین طال ،مجوز داد.وی از نامه نگاری
با وزارت صنعت برای رفع این مشــکل
و جلوگیــری از زیــان مــردم خبــر داد و

ایران مسیر ترانزیت بینالمللی را  ۲۴روز کوتاه میکند
مدیرعامــل شــرکت خدمــات
مهندســی خــط و ابنیه فنــی راهآهن
از رســیدن کار راهآهن قزوین–رشــت
بــه مراحــل پایانــی خــود خبــر داد و
گفت :این ابرپروژه ملی در نیمه دوم
ســال توســط مقامهای ارشــد کشــور
افتتــاح رســمی میشــود .بهگــزارش

ایســنا ،مصطفی معینی در نشســت
خبــری افــزود :ایــن طرح مهــم که با
احتســاب خطوط فرعی و مسیرهای
ایســتگاهی  ۲۸۵کیلومتــر ریلگذاری
داشته است ،خوشــبختانه به مراحل
پایانی کار خود رســیده و با صالحدید
مســئوالن دولــت میتوانــد در نیمــه

دوم ســالجاری بــه بهرهبــرداری
نهایــی برســد .وی اضافــه کــرد :بــا
افتتاح این پروژه و البته تکمیل آن تا
آســتارا جابهجایی بــار در این منطقه
جغرافیایــی ســرعت قابــل توجهــی
پیــدا میکند ،در حــال حاضر بارهای
ترانزیتــی بینالمللی تا از هلســینکی

ســخنگوی فراکســیون مســتقلین مجلس گفــت :رئیس کل
بانــک مرکــزی با بیــان اینکه بــازار ارز تقریباً مدیریت شــده
اخبــار پیشبینــی کرد کــه فضا به ســمت کاهش قیمــت ارز برود.
مهــرداد الهوتی در گفتوگو با ایســنا ،با اشــاره به حضــور عبدالناصر همتی
در نشســت فراکسیون مستقلین گفت :در این جلسه نگرانیهای نمایندگان
در مــورد مباحث مختلف ارزی و بانکی مطرح شــد .وی افزود :آقای همتی
عامل اصلی شرایط بازار ارز را رشد نقدینگی دانست و گفت :دولت بشدت
بهدنبال کنترل آن اســت .در دولت اول آقــای روحانی میزان نقدینگی ۴۵۰
هزار میلیارد تومان و در حال حاضر هزار و  ۷۰۰هزار میلیارد تومان است که
این رقم باید به ســمت نیاز جامعه هدایت شــود .وی اضافه کرد :همچنین
آقــای همتــی گفتند  ۱۳هــزار میلیارد تومان نیــاز به تأمین کاالهای اساســی
وجود دارد که این میزان تأمین شده است.

ممنوعیت صادرات کیوی تا  ۱۵مهرماه

بازدهی بورس از  70درصد گذشت
روزگذشــته و در اولیــن روز فصــل
پاییــز شــاخص کل بــورس با رشــد 4
هــزار و  533واحــدی بــه  165هزار و
 72واحد رســید که این رقم نسبت به
آخرین روز کاری بازار ســهام در ســال
گذشته  68هزار و  783واحد معادل
 71.4درصد رشــد کرده اســت .بدین
ترتیب شاخص کل بورس تنها دراین
روز توانســت با  2.8درصد رشــد یکی
دیگر از روزهای جهشــی خود را که در
ســه ماهه اخیر مدام تکرار شده است
را تجربه کند.
درحالــی کــه ســه ماهــه فصــل
بهــار بازدهــی  13درصــدی بــرای
ســهامداران بورس به همراه داشت،
فصــل تابســتان فصــل داغــی از نظر
ســوددهی بــود بــه طــوری کــه دراین
فصــل بازدهــی ایــن بــازار بــه 47.4
درصــد رســیده اســت .درایــن فصــل
شــاخص کل بــورس  51هــزار و 666
واحــد افزایــش یافتــه اســت .تنها در
مــاه شــهریور بــازار ســهام بــا بازدهی
 17.2درصــدی روبــهرو بــوده اســت و
حــاال بــا آغــاز طوفانــی فصــل پاییز و
همانگونه که کارشناسان بازار سرمایه
پیشبینی میکننــد انتظار میرود که

پیشبینی رئیس کل بانک مرکزی
در مورد قیمت ارز

گفت :از وزارت صنعت خواســتهایم که
بــه واحدهای صنفی طــا مجوز تجارت
الکترونیکندهد.
ëëاحتمــال خرید و فــروش صــوری طال
وجوددارد
بهگفته رئیس اتحادیــه طال و جواهر
درباره این تخلف سکه ثامن با دادستانی
تهران نامه نگاری داشتهایم زیرا ممکن
اســت در فضــای مجــازی ،خریــد و
فروشهای انجام شــده صوری باشــد و
هیچ کاالیی مبادله نشده باشد.
اینکــه در فضــای مجــازی کاالیــی
را بــدون آنکــه تحویــل بگیــری ،بــه فرد
دیگری بفروشــی این معنــی را میدهد
که کاالیی که وجود ندارد ،دادوستد شده
که از نظر شرعی نیز این معامله اشکال
دارد و باطل اســت .در گذشته نیز شاهد
دالالن سرپایی در بازار طال و سکه بودیم
که شــبیه همیــن کار را میکردنــد؛ امروز
ســکهای را به فــردی میفروختند بدون
آنکه کاال تحویل دهند و فردا همان سکه
را از فرد میخریدند که بساط آنها جمع
شد اما گویا همان رویه به فضای مجازی
کشیده شده است و در سایتها به همین
شکل طال خرید و فروش میشود.
ëëمردمهوشیارباشند
رئیــس اتحادیه طال و جواهر از مردم
خواســت در ســرمایه گذاریهایــی کــه
ســودهای اغواکنندهای به فرد پیشــنهاد
میشــود ،بایــد دقــت بیشــتری داشــته
باشــد زیــرا در فضــای اقتصــادی کنونی
نمیتــوان بــا روش عرفــی به ســودهای
چندبرابــر حد معمول رســید مگر آنکه
پایسوءاستفاده،کالهبردارییاپولشویی
مطرح باشــد.محمدولی اظهار داشت:
برخی از مردم انتظار دارند یک شــبه به
ســود برســند و وارد چنین معامالتی که
از اســاس اشکال شــرعی و قانونی دارد،
میشــوند اما در نهایت خودشــان ضرر
میبینند.

فنالنــد بــه اقیانــوس هنــد برســند
 ۴۵روز زمــان نیــاز خواهنــد داشــت.
این در حالی اســت که با بهرهبرداری
از ایــن مســیر زمــان انتقــال کاال بــه
 ۲۱روز کاهــش پیــدا میکنــد از اینرو
ایــن پــروژه بــرای مــا اهمیــت باالیی
دارد.

واحدی بــه رقم  165هزار و  72واحد
رسید.شــاخص کل هــم وزن نیــز بــا
افزایــش  793واحــدی بــه عــدد 28
هــزار و  724واحــد رســید .شــاخص
ســهام آزاد شــناور هــم بــا افزایــش
 4288واحــدی بــه رقــم  175هــزار
و  910واحــد دســت یافت.شــاخص
بــازار اول امــا در حالــی بــا افزایــش
 3094واحدی به رقم  121هزار و 621
واحد دســت یافت که شــاخص بازار
دوم بــا افزایــش  10210واحــدی عدد

 328هــزار و  706واحــد را به نمایش
گذاشــت .همچنیــن شــاخص کل
فرابــورس (آیفکــس) نیز بــا افزایش
 23واحــدی روی رقم یک هزار و 902
واحد متوقف شد.
دیــروز معامــات ســهام در نمــاد
معامالتــی شــرکتهای هلدینــگ
پتروشــیمی خلیــج فــارس بــا 308
واحــد ،معدنــی و صنعتــی گل گهر با
 251واحد و همــراه اول با  223واحد
افزایــش بیشــترین تأثیــر مثبــت را بر
بــرآورد شــاخص کل بــورس بــه نــام
خود ثبت کردند.
در مقابــل ،معامــات ســهام در
نماد معامالتی شــرکتهای ســایپا با
 54واحــد ،ایــران خودرو بــا  28واحد
و فوالد خراســان بــا  18واحد کاهش،
بیشــترین تأثیرمنفــی را در محاســبه
ایــن نماگــر به دوش کشــیدند .ارزش
کل معامالت بورس تهران دراین روز
بــه بیش از یــک هــزارو  372میلیارد
تومــان رســید کــه ناشــی از دســت به
دســت شدن بیش از  4میلیارد و 804
میلیــون ســهم و اوراق مالــی قابــل
معاملــه طی  286هــزار و  452نوبت
داد و ستد بود.

صادرات کیوی از دیروز تا  ۱۵مهر ممنوع اســت و از این پس همه ســاله از ۱۵
تیر تا  ۱۵مهرماه صادرات کیوی ممنوع خواهد بود .بهگزارش ایسنا ،بر اساس
تصمیمات اتخاذ شــده در نشســت میز ملی صادرات مرکبات و کیوی ،مقرر
شــد با هدف عرضه ضابطهمند محصول کیوی در بازارهای هدف بر اســاس
شــاخصهای کیفی بویژه میزان اســتاندارد قند کیوی و به منظور جلوگیری از
خدشــهدار شــدن اعتبار محصول ایرانــی در بازارهای هدف ،صــادرات کیوی
همه ساله از تاریخ  ۱۵تیرماه تا  ۱۵مهرماه ممنوع باشد.

دولت با واردات شیرخشک موافقت نکرد

رئیــس هیــأت مدیره کانــون انجمن صنفــی گاوداران ایران گفــت :دولت با
وجــود تالش صنایــع لبنی برای واردات شیرخشــک بــا ارز یارانهای و حذف
تعرفه  40درصدی آن ،با واردات این محصول موافقت نکرد« .ســید احمد
توگو با ایرنا افزود :پیش از این دولت واردات شیرخشــک
مقدســی» در گف 
را بهدلیــل تولیــد داخلی ایــن محصول ممنــوع کرده و تعرفــه  40درصدی
بــرای واردات ایــن محصــول در نظــر گرفتــه بــود امــا کارخانجــات لبنی در
هفتههای گذشــته با نامه نگاری با وزارت صنعت ،آزادســازی واردات آن را
دنبــال میکنند .وی اظهارداشــت :حتــی در صورت آزادســازی واردات ،این
محصــول بایــد بــا نرخ ارز در بازار ثانویه وارد کشــور شــود کــه در این صورت
قیمــت هر کیلوگــرم شیرخشــک بیــش از  21هزارتومان تمام میشــود .وی
ادعــای دبیر انجمن صنایــع لبنی ایران درباره کمبود شــیرخام و عرضه آن
به کارخانجات لبنی را فرافکنی دانست و تصریح کرد :اکنون روزانه  20هزار
و  500تن شــیرخام یعنی ســاالنه بیش از هفت میلیون تن شیر وارد صنایع
لبنی سراســر کشور میشــود و کمبودی در این زمینه نداریم .وی اضافه کرد:
همچنیــن روزانــه  2هزار تن شــیرخام به طور مســتقیم از ســوی دامداریها
روانه کارخانجات تولیدکننده شیرخشک میشود تا نیاز داخلی کشور به این
محصول تأمین شود.

خودروهای وارد شده با دالر  ۴۲۰۰تومانی بالتکلیفند

کوروش مرشدســلوک ،رئیــس انجمــن واردکنندگان خودرو گفــت :بهدلیل
ابالغ نشــدن دســتورالعمل اجرایی دربــاره چگونگی دریافــت مابهالتفاوت
ارزی از خودروهای وارد شــده با ارز  ۴۲۰۰تومانی ،هنوز تکلیف این خودروها
و زمان تحویل آنها به خریداران مشخص نیست.

