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بــا افزایش احتمال حل و فصل مناقشــه آمریکا و 
چین بر سر شرکت هوآوی، بورس های جهانی بار دیگر 
سبزپوش شدند.به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، پس 
از آن که دونالد ترامپ از امکان حل و فصل مناقشــه 
هــوآوی در خالل مذاکرات تجــاری با چین خبر داد، 
بار دیگر امیدها نسبت به حصول توافق و پایان جنگ 
تجاری بیــن دو اقتصاد بزرگ جهــان افزایش یافت.
با این حال هنوز نگرانی نســبت به اقتصاد جهانی در 
بین معامله گران باال اســت. وزارت بازرگانی آمریکا در 
گزارشی اعالم کرد سفارشات برای کاالهای سرمایه ای 
این کشــور در ماه آوریل بیش از حــد انتظار کاهش 
یافته است. در آخرین روز از معامالت هفتگی، شاخص 
»ام اس ســی آی« بورس های جهانی که در بر دارنده 
شاخص های بورسی ۴۷ کشور جهان است ۰.۳۹ درصد 
افزایش یافت.در بورس وال استریت شاخص »داو جونز« 
۰.۳۷ درصد و شاخص »اس اند پی ۵۰۰« ۰.۱۴ درصد 

افزایش یافتند. شاخص »نزدک کامپوزیت« نیز با ۰.۱۱ 
درصد افزایش نسبت به روز گذشته به کار خود خاتمه 
داد.در اروپا شاخص »استوکس ۶۰۰« که در بر دارنده 
نماد ۶۰۰ شرکت بزرگ بورسی اروپایی است با ۰.۵۶ 
درصد افزایش بسته شد. شاخص »فوتسی ۱۰۰« لندن 
با ۰.۷ درصد افزایش و شــاخص »دکس« فرانکفورت 
با ۰.۵ درصد افزایش بســته شدند. در پاریس شاخص 
»کک ۴۰« در حالی بســته شد که نسبت به روز قبل 
خود ۰.۷ درصد افزایش یافت. در آســیا نیز شــاخص 
»هانگ سنگ« بورس هنگ کنگ ۰.۳ درصد افزایش 
یافت.در ســایر بازارها، بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ســاله 
وزارت خزانه داری آمریکا بــه ۲.۳۲۳۷ درصد افزایش 
یافت. هر بشــکه نفت »وست تگزاس اینتر مدیت« با 
۷۲ سنت افزایش به ازای ۵۸.۶۳ دالر مبادله شد. نفت 
برنت نیز با افزایش ۹۳ ســنتی به ازای ۶۸.۶۹ دالر در 

هر بشکه مبادله شد.

نظرســنجی هفتگی کیتکونیوز نشان داد اکثریت 
کارشناســان وال استریت و ســرمایه گذاران همچنان 
انتظار دارند قیمت طال در کوتاه مدت به سطح باالتری 
افزایش پیدا کند.به گزارش ایسنا، سرمایه گذاران طال 
ممکن اســت از عملکرد ضعیف طال عصبانی شــده 
باشند، اما با موفقیت طال در حفظ رشد اخیر قیمتش، 
هنوز حاضر نیستند از خوش بینی به این فلز ارزشمند 
دســت بکشند.خوش بینی بازار به روند صعودی طال با 
وجودی حفظ شــده که قیمت طال در بازه محدودی 
حبــس شــده و در محــدوده ۱۲۷۰ دالر از حمایت 
خوبی برخوردار اســت در حالی که در ســطح ۱۲۹۵ 
تا ۱۳۰۰ دالر با مقاومت مواجه است.قیمت طال اخیراً 
با فشارهای کاهشــی روبرو شده زیرا سرمایه گذاران با 
مشاهده تنش های تجاری میان آمریکا و چین ترجیح 
می دهند دالر خریداری کنند. بهای این فلز ارزشمند 
بیــش از ۵ درصد کمتر از رکــورد قیمت ۱۳۴۶.۷۳ 

دالر در فوریه امسال اســت.در نظرسنجی کیتکونیوز 
از کارشناســان وال استریت، ۱۵ نفر شرکت کردند که 
از میــان آنها ۹ نفر یا ۶۰ درصد افزایش قیمت طال را 
پیش بینی کردند و ۵ نفر یا ۳۳ درصد نظری نداشتند 
و یــک نفر نیز کاهش قیمت طــال را پیش بینی کرد.

در این بیــن، ۴۳۱ نفر در نظرســنجی کیتکونیوز از 
سرمایه گذاران شرکت کردند که از میان آنها ۱۰۳ نفر 
یا ۵۵ درصد افزایش قیمــت و ۱۲۵ نفر یا ۲۹ درصد 
کاهــش قیمت را پیش بینی کردنــد و ۶۹ نفر یا ۱۶ 
درصد نظری نداشتند. در نظرسنجی هفته پیش، اکثر 
سرمایه گذاران و کارشناســان وال استریت به افزایش 
قیمت طال خوش بیــن بودند. در معامالت روز جمعه 
بازار آمریکا، هر اونس طال برای تحویل در ژوئن ۱.۸۰ 
دالر یا ۰.۱ درصد کاهــش یافت و در ۱۲۸۳.۶۰ دالر 
بســته شد اما برای کل هفته ۰.۶ درصد افزایش نشان 

داد. 

خوش بینی بازار جهانی به افزایش قیمت طالبازگشت بورس های جهانی به مدار صعودی
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مشارکت 44 شرکت  ایرانی در نمایشگاه های ارمنستان
رایزن بازرگانی ایران در ارمنســتان از حضور فعال و گسترده شرکت های 
ایرانی در نمایشــگاه های برگزار شــده در ارمنستان در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ 
خبر داد.به گزارش ســازمان توسعه تجارت »محســن رحیمی« با اعالم این 
خبر اظهار کرد: مشــارکت شــرکت های ایرانی در نمایشگاه برگزار شده اخیر 
در کشــور ارمنستان، نشان از عزم فعاالن اقتصادی ایران برای حضور گسترده 
تر در بازار این کشــور دارد.وی افزود: شــرکت های گردشگری و ساختمانی 
ایرانی در دو نمایشــگاه »گردشگری« و »ساخت و ساز و دکوراسیون داخلی« 
و همچنین حضور ۴۴ شــرکت ایرانی فعال در حوزه های محصوالت غذایی، 
فرش، مصالح ســاختمانی، حمل و نقل، خودرو و موتورســیکلت، لوازم برقی، 
محصوالت شــیمیایی در »نمایشــگاه اختصاصی برندهای اوراســیایی« در 
ایروان، فرصتی مناسب برای آشنایی بیشتر و بهتر تجار و شهروندان ارمنی با 
توانمندی های تولید و صادرکننــدگان ایرانی فراهم کرد.رحیمی اولین ثمره 
این نمایشــگاه را انعقاد ده ها قرارداد تجاری جدید بین شرکت های ایرانی و 
ارمنی عنوان کرد.رایزن بازرگانی ایران در ارمنســتان گفت:  بنا بر آمار اعالم 
شــده از سوی گمرک ارمنستان در سال گذشته میالدی تجارت میان ایران و 
ارمنســتان رشد ۵۰ درصدی داشته است و در سه ماهه اول سال ۲۰۱۹  نیز 
علیرغم رشــد منفی واردات ارمنستان از جهان، واردات این کشور از ایران در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۷ درصدی را به ثبت رسانده است.

پیش بینی برداشت ۱4.۵ میلیون تن گندم
 از مزارع کشور

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: امسال بالغ بر ۱۴ میلیون 
و ۵۰۰ هزار تن گندم از مزارع آبی و دیم کشــور برداشت می شود.به گزارش 
وزارت جهاد کشــاورزی، عباس کشــاورز در بازدید از مزارع گندم شهرستان 
نمین گفت: امسال ۲ میلیون و ۴۰ هزار هکتار گندم آبی و نزدیک ۳ میلیون 
و ۷۰۰ هزار هکتار هم گندم دیم کشت شده است.وی افزود: از این ۵ میلیون 
و ۷۵۰ هکتــار مزارع گندم پیش بینی می شــود ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن 
گندم برداشت شــود.معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: پیش بینی ما قبل از 
سیل در برخی استان های کشور، نزدیک ۱۵ و نیم میلیون تن برداشت گندم 
بود که ۶۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی گندم کشور در استان خوزستان زیر 
آب رفت.وی افزود: پیش بینی می شود امسال ۱۱.۵ میلیون تن گندم مازاد بر 

نیاز از کشاورزان کشور خریداری شود.

  رفع مشكل مواد اولیه سیمان خزر با برداشت از معدن 
با پیگیری شرکت سیمان خزر درخصوص مشکل مواد اولیه)سنگ آهک(، 
جمعی از مســئولین استانی و شهرستان رودبار از معدن تخت آسمان سیمان 
لوشــان بازدید کرده و برای رفع مشکالت خبری تازه دادند.به گزارش روابط 
عمومی شرکت ســرمایه گذاری سیمان تامین شستا، مقررشد تا سنگ آهک 
مورد نیاز شــرکت ســیمان خزر از معدن ســنگ آهک تخت آسمان سیمان 
لوشــان استخراج شــود.بر پایه این اطالع، با توجه به اینکه آهک استخراجی 
از معدن تخت آســمان  که یک معدن کیفی اســت مرغوبیت باالیی دارد، با 
این تصمیم،  کیفیت محصوالت ســیمان خزر در بازار رقابتی منطقه اســتان 
گیالن ارتقا یافته وباعث رشد صادرات محصوالت این کارخانه در آینده خواهد 
شد.گفتنی است این بازدید ۴ خرداد ۹۸ و با پیگیری های مدیرعامل کارخانه 
در دوره جدید مدیریتی انجام شد و در این رویداد، دلق پوش ریاست صنعت 
و معدن استان گیالن, پورعلی معاون سیاســی فرمانداری شهرستان رودبار، 
رضایی ریاست صنعت معدن شهرســتان رودبار، حیدری ریاست اداره تعاون 
کار و رفاه اجتماعی شهرســتان، خلفوندی مدیرعامل سیمان خزر و کربالیی 

حسینی مالک کارخانه سیمان لوشان حضور داشتند.

پیمانكاران نفتی با یک سوم ظرفیت کار می کنند
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران می گوید به دلیل 
شــرایط اقتصادی کشور، توسعه در باالدست صنعت نفت کاهش پیدا کرده و به 
همین دلیل پیمانکاران و سازندگان داخلی با یک سوم ظرفیت خود کار می کنند 
و دوسوم ظرفیت آنها خالی است.رضا پدیدار در گفت و گو با ایرنا افزود: با خروج 
شرکت های خارجی از پروژه های نفت و گاز ایران، توجه دولت به بخش خصوصی 
داخلی بیشتر شده اما در بخش باالدستی نفت، حجم پروژه ها کاهش پیدا کرده 
است.  وی اضافه کرد: در بخش اکتشاف و تولید به دلیل ناهمواری های اقتصادی، 
طرح های توسعه ای کاهش پیدا کرده و یا متوقف شده و به همین دلیل ظرفیت 
پیمانکاران خالی مانده است.به گفته پدیدار، اکنون ۷۵ درصد ظرفیت پیمانکاران 
و حدود ۷۰ درصد ظرفیت ســازندگان داخلی خالی اســت و این شــرکت ها با 
کمتر از یک ســوم از ظرفیت خود کار می کنند.وی راه حل این مشکل را خروج 
دولت از بنگاه داری دانست و گفت: همچنین نهادهای حکومتی و بانک ها باید از 
مسیر بنگاه داری خارج شده و اجرای پروژه ها را در بخش های مختلف باالدستی، 
پایین دستی، میان دستی و سطح نگهداشت به بخش خصوصی واگذار کنند.رئیس 
کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران به مزیت های فعالیت بخش 
خصوصی در صنایع نفت و گاز اشــاره کرد و افزود: نخستین حسن ورود بخش 
خصوصی این اســت که دولت می تواند بر عملکرد این شرکت ها نظارت داشته و 
بهترین کیفیت را برای کار انتخاب کند.وی ادامه داد: نکته بعدی این اســت که 
با کنترل قیمت تمام شده می توان رقابت سالم بین بخش خصوصی بوجود آورد 
زیرا بخش خصوصی همواره  قیمت هایی پایین تر از بخش دولتی دارند و می توانند 
پروژه ها را با قیمت مناسب، زمان کمتر و کیفیت باالتر تمام کنند. پدیدار با اشاره 
به ســهم ۸۴ درصدی دولت در مدیریت اقتصاد کشور، تاکید کرد: تا زمانی که 
ترکیب ســبد مدیریت اقتصادی کشور در دســت دولت باشد نمی توانیم انتظار 

داشته باشیم که از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه پروژه ها استفاده شود.

سقوط ۷ درصدی قیمت هفتگی نفت
قیمت نفت خام زیر سایه افزایش ذخیره سازی ها،در هفته گذشته باالترین 
ســقوط هفتگی را در ســال جاری میالدی را تجربه کرد و ۷ درصد پایین آمد.
نفت خام که چند هفته ای را با رشــد قیمت سپری کرده بود تا آنجا که برخی 
کارشناســان این حوزه انتظار داشتند نفت ۸۰ دالری شود اما افت قیمت نفت 
که از میانه هفته گذشــته آغاز شد امیدها را برای قیمت های باالتر نقش بر آب 
کرد. قیمت نفت برنت که ابتدای هفته با قیمت ۷۲دالر و ۲۱ ســنت معامالت 
خود را آغاز کرد در ادامه هفته از رشــد قیمت باز ماند و در نهایت با بیش از ۵ 
درصد سقوط به با ۶۸ دالر و ۶۹ سنت به کار خود پایان داد. نفت سبک آمریکا 
اما حال و روز بدتری را تجربه کرد. نفت ســبک آمریکا با توجه به اعالم افزایش 
ذخیره سازی نفت خام این کشور، ۷ درصد پایین آمد و از قیمت ۶۲ دالر و ۷۶ 
ســنت ابتدای هفته به قیمت ۵۸ دالر و ۶۳ سنت رسید. البته تنها آمار ذخیره 
سازی آمریکا مقصر افت قیمت نفت در هفته گذشته نبود بلکه افزایش تنش ها 
بین آمریکا و چین و نگرانی فعاالن اقتصادی آمریکا درباره باالرفتن تعرفه ها نیز 
نقش مهمی داشــت زیرا این افراد نگران باال رفتــن هزینه تولید و به دنبال آن 
کاهش تولید خود هســتند که می تواند باعث کاهش تقاضای انرژی در آمریکا 
شود.با سقوط ۵ درصدی قیمت نفت برنت و ۷ درصدی قیمت نفت سبک آمریکا  
قیمت نفت در هفته گذشــته شــدیدترین افت هفتگی خود را در سال جاری 

میالدی تجربه کرد.

تدوین شیوه نامه عرضه نفت در بورس
 با هدف شفافیت پولی 

وزیر نفت با بیان این که تاکنون عرضه نفت و میعانات گازی در بورس انرژی 
دارای شــیوه نامه نبوده اســت، هدف از تدوین این شــیوه نامه را شفافیت پولی 
در عرضــه عنوان کرد.بیژن زنگنه درباره شــیوه نامه نحوه عرضه نفت و میعانات 
گازی در بورس انرژی که به تازگی ابالغ شــده است، گفت: تاکنون عرضه نفت و 
میعانات گازی در بورس انرژی دارای  شیوه نامه نبوده است و تنها با اجازه شورای 
هماهنگی اقتصادی سران ســه قوه در این حوزه فعالیت داشتیم، اما باتوجه به 
این که فروش نفت و میعانات گازی در بورس انرژی در قانون امســال ذکر شد، 
شیوه نامه صریحی با در نظر گرفتن همه فعل و انفعاالت فروش توسط وزارت نفت 
تدوین شــده است.وی افزود: در شیوه نامه عرضه نفت و میعانات گازی در بورس 
انرژی به مباحثی همچون نحوه قیمت گذاری و نحوه تعدیل قیمت ها اشاره شده، 
زیرا ممکن است از زمانی که خریدار در بورس برنده می شود تا زمان برداشت، دو 
تا سه ماه طول بکشد، از این رو باید مشخص شود قیمت ها چگونه تعدیل می شود 

تا دو طرف معامله متضرر نشوند و معامله منصفانه باشد.

اخبار کوتاه

اخبار انرژی

 قیمت گوشــت بار دیگر در بازار باال رفته است. قیمت 
یــک کیلوگرم ران گوســفندی در قصابی ها بــه ۱۲۴هزار 
تومان رسیده است و برخی شرکت های تولید و بسته بندی 
فرآورده هــای گوشــتی، هر کیلوگرم ران گوســفندی را با 
قیمــت ۱۳۵ هزار تومان نیز به فروش می رســانند. قیمت 
هرکیلوگرم ران گوسفندی وارداتی هم به حدود ۱۱۰ هزار 
تومان رسیده اســت! افزایش قیمت گوشت در حالی روی 
می دهد که تعداد دام های سبک کشور، افزایش قابل توجهی 
داشته اســت. در بازار گوشــت چه می گذرد؟ چه عواملی 
باعث شده تا گوشت قرمز از ســفره بسیاری از خانوارهای 
ایرانی حذف شــود؟به گزارش مردم ساالری آنالین، قیمت 
هرکیلوگرم شقه گوســفندی در قصابی های شهر تهران به 
۱۰۴ هزار تومان رسیده اســت. در حالی که التهابات بازار 
مرغ مهار شــده و قیمت مرغ کشتار روز به ۱۱ هزار و ۵۰۰ 
تومان رســیده است، در بازار گوشــت قرمز هیچ خبری از 
ثبات قیمت ها و شــکل گیری قیمت های منصفانه ای که با 
جیِب مردم همخوانی داشته باشد، نیست.علی اصغر ملکی، 
رئیس اتحادیه گوشــت گوسفندی، دیروز )شنبه ۴ خرداد( 
گفته اســت قیمت هر کیلو گوســفند زنده ۴۵ هزار تومان 
شده و قیمت کنونی دام نسبت به هفته اخیر تا حدودی در 
بازار افزایش یافته که این امر بر قیمت گوشت در بازار تأثیر 

گذاشته است.
 وی قاچاق دام زنده را علت اصلی افزایش قیمت گوشت 
در بازار عنوان کرده و گفته است با توجه به خروج غیرقانونی 
دام از مرزهای کشور، قیمت گوشت به سبب کاهش عرضه 
با نوســاناتی در بازار روبرو شده است.در کنار افزایش قیمت 
گوشت تولید داخل، قیمت گوشت وارداتی که با ارز نیمایی 
وارد می شود نیز آن چنان باالست که بسیاری از خانوارهای 
ایرانــی توان خریــد آن را ندارند. هر کیوگرم گوشــت ران 
گوسفندی وارداتی در فروشگاه های اینترنتی با قیمت ۱۰۹ 
هزار و ۹۰۰ تومان و هرکیلو کف دست گوسفندی با قیمت 
۱۰۸ هــزار و ۹۰۰ تومان به فروش می رســد. این قیمت ها 

حدوداً بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان پایین تر از گوشــت تولید 
داخل اســت و به دلیل نظر مردم نسبت به کیفیت آن ها و 
ذائقه مردم، به نظر نمی رســد که خرید گوشت گوسفندی 
وارداتی در شــرایط موجود توجیه چندانی داشــته باشد.از 
زمانی که اعالم شــده دیگر به گوشــت دالر ۴۲۰۰ تومانی 
تعلق نمی گیرد، صف های طویِل گوشــت برچیده شده اند و 
مصرف گوشت توسط بسیاری از خانوارها کاهش یافته است، 
اما این امر به کاهش قیمت ها در بازار منجر نشــده اســت. 
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی به صراحت گفته است که 
تقاضای چندانی برای خرید گوشــت در بازار وجود ندارد و 
رکود بر بازار گوشــت حکم فرما است.در واقع، کاهش تقاضا 
برای خرید گوشــت و ایجاد رکود در این بازار، باعث کاهش 
قیمت ها نشده است و حتی »نخریدن نیز دوای گرانی نبوده 
است«! یکی از دالیل افزایش قیمت گوشت در شرایط فعلی 
این اســت که واردات گوشــت با ارز نیمایی افزایش قیمت 

گوشــت وارداتی را در پی داشــته و این امر انگیزه ای برای 
تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده است تا با خیال راحت تری 

قیمت گوشت را افزایش دهند.
 معمای افزایش قیمت گوشت

در سال آبی جاری، بارندگی ها در کشور بسیار خوب بوده 
و طبیعتاً دسترسی دامداران و پرورش دهندگان دام به علوفه 
نیز بســیار بهتر از سال های پیش بوده است. با این حال، به 
نحو تناقض آمیزی قیمت گوشت در کشور در حال افزایش 
اســت.از طرف دیگــر آخرین گزارش مرکز آمــار که امروز 
منتشر شد نشان می دهد که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ 
تعداد گوسفند و بره موجود در دامداری های کشــور ۴۷.۹ 
میلیون رأس و تعداد بز و بزغاله ۱۷.۷ میلیون رأس بوده که 
نســبت به مهر ماه ۱۳۹۷ به ترتیب ۲۷ و ۲۲ درصد افزایش 
یافته اســت. در واقع افزایش تعداد دام های سبک کشور نه 
تنها کاهش قیمت گوشــت را درپی نداشته بلکه نسبت به 

مهرماه سال گذشــته، قیمت گوشت افزایش قابل توجهی 
یافته اســت.ماه ها اســت که قاچاق دام زنده علت افزایش 
قیمت گوشت در داخل کشور عنوان شده است. با این حال، 
در مورد این عامل نیز شــبهاتی وجود دارد. اوالً مشــخص 
نیست اگر قاچاق دام زنده آن چنان ابعادی به خود گرفته که 
به یک عامل تأثیرگذار در قیمت گذاری گوشت تبدیل شده 
است، چرا پس از ماه ها این پدیده مهار نشده و جلوی قاچاق 
دام بــه نحو موثری گرفته نمی شــود.ثانیاً در اصل موضوع 
تأثیرگذارِی قاچاق دام ابهاماتی وجود دارد. ســال گذشته، 
وزیر جهاد کشــاورزی میزان قاچاق دام را حدود دو میلیون 
رأس عنــوان کرد. با این حال، رئیس کل گمرک ایران با رد 
این تعداد قاچاق دام، اظهار داشت: »من حاضرم به صورت 
حضوری به وزارت جهاد رفته و ثابت کنم که این ارقام اصال 
وجود ندارد و باید توجه داشــت که اصال کشورهای هدف 
قاچاق گوشــت، بازاری به این اندازه ندارند؛ بنابراین نباید با 
دامن زدن به اینگونه شائبه ها در میدان دشمن بازی کنیم«. 
در سال گذشــته، فرمانده نیروی انتظامی نیز گفته بود که 
قاچاق دام به آن حدی نیست که تأثیری در افزایش قیمت 
گوشت داشته باشد.در واقع، به نظر می رسد مراجع ذی ربط 
نظر واحدی در مورد علل التهابات بازار گوشــت ندارند و در 
چنین شرایط نمی توانند برنامه منسجمی برای ساماندهی 
به این بازار داشــته باشــند. در حالی که نهادهای مسئول، 
حتی برآورد واحدی از میزان قاچاق دام ندارند، چگونه انتظار 
می رود که برای مهار قیمت گوشت برنامه  کارآمدی داشته 
باشــند؟ یکی از دالیل اصلی نوسانات بازار گوشت در حال 
حاضر این است که نهادهایی همچون وزارت جهاد کشاورزی 
هیچ استراتژی مشخصی برای کنترل بازار گوشت ندارند و 
صرفاً هرچند ماه یکبار پــس از افزایش جدی قیمت ها، به 
سراغ واردات گوشت از خارج می روند تا شاید این واردات در 
حکم یک ُمّسکِن موقتی ایفای نقش کند؛ چیزی که تاکنون 
حاصل نشده و بازار گوشت حتی به صورت موقتی نیز روی 

آرامش ندیده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنعت افغانســتان گفت: ساالنه 
ســه میلیون بشکه نفت خام در افغانستان مصرف می شود 
که یک میلیون آن از طریق ایران تامین می شود. در شش 
ماه اخیر ما شاهد افزایش واردات نفت از سمت ایران بودیم.
پیمان ســخی رئیس اتاق بازرگانی و صنعت افغانستان در 
گفت وگو با ایلنا در خصوص وضعیت تجارت دو کشور گفت: 
ارزیابی من این اســت که روابط تجاری دو کشــور از سه 
ســال قبل روند رو به رشــد و مثبتی را در پیش گرفته و 
براســاس نیازهای دو کشور جلو می رود. مخصوصا در یک 
سال اخیر که هیچ مشکل جدی پیش نیامده است.وی در 
خصوص تعطیلی بانک آرین و نقش آن در تجارت دو کشور 
گفت: این بانک چندین ســال است در افغانستان فعالیت 
دارد ولی نتوانســته نقش چشمگیری در تجارت دو کشور 
داشته باشد و حتی نتوانسته ۱۰درصد از جابجایی پول را بر 
عهده بگیرد. البته تا آنجایی که من می دانم دیگر بانک های 
خارجی در مرزهای ایران نیز همین مشکل را دارند.سخی 
در خصوص علت تعطیلی این بانک از ســوی بانک مرکزی 
افغانستان گفت: قوانین بانک مرکزی افغانستان باعث شده 
که حتی بانک های افغانی نیز تحت فشــار قرار بگیرند و در 
سال های اخیر ما شاهد بودیم که چند بانک خارجی مجبور 

شــدند فعالیت خود را تعطیل کنند. اما به طور حتم بانک 
مرکزی دالیل موجه و قانونی داشته که جلوی فعالیت این 
بانک را گرفته زیرا بانک مرکزی نمی تواند سرخود و بدون 
دلیــل قانونی جلوی فعالیت یک بانک را بگیرد. اما این که 
اســتناد حقوقی بانک مرکزی چه چیزی اســت من از آن 
خبر ندارم.وی در خصوص میــزان واردات و صادرات بین 
دو کشور گفت: اکنون تبادالت مالی مانند روال قبلی ادامه 
دارد و نیازهای ما به طور روزانه از ایران وارد می شــود. هر 
کاالیی که صرفه اقتصادی داشــته باشد توسط تاجران دو 
کشور از بازار ایران تهیه و به افغانستان وارد می شود.رئیس 
اتــاق بازرگانی و صنعت افغانســتان در خصوص صادرات 
زعفران ایرانی به اســم زعفران افغانســتان گفت: برخی از 
کشــورها مانند هند و چین امتیــازات و تعرفه های خوبی 
برای زعفران افغانســتان اعمال کرده اند و به نظر می رسد 
که تاجران ایرانی برای استفاده از این امتیازها زعفران را به 
صورت فله وارد افغانستان و سپس به اسم این کشور صادر 

می کنند تا بتوانند منافع مالی بیشتری کسب کنند. 
وی در خصــوص ســرمایه گذاری های خارجــی که در 
افغانســتان انجام شــده گفت: در بخش صنایع کوچک و 
متوســط بیشتر خود افغان ها ســرمایه گذاری می کنند اما 

در صنایــع بزرگ به علت نیاز به تکنولــوژی و حجم زیاد 
پول، شــرکت های خارجی هستند که نقش اصلی را دارند. 
به خصوص این امــر در صنایع معدنی اتفــاق می افتد به 
طوری که در ســال های قبل چین پنــج میلیارد دالر در 
معادن آهن ســرمایه گذاری کرده و شرکت های دیگر نیز با 
ملیت های مختلــف در بخش گاز، برق و صنایع معدنی در 
حال سرمایه گذاری هستند.وی ادامه داد: در سال های اخیر 
چند شــرکت ایرانی نیز شروع به سرمایه گذاری در معادن 
افغانستان کردند که با توجه به نزدیکی فرهنگ و هم زبانی و 
انتخاب شریک افغانی می توانند نسبت به سایر شرکت های 
خارجی موفق تر عمل کنند. در حوزه معدن، شــرکت های 
ایرانی دارای تخصص کافی و تکنولوژی روز هستند.سخی 
در خصوص فعالیت بندر چابهار گفت: در چند ســال اخیر 
روابط سیاسی و تجاری ایران و افغانستان در بهترین حالت 
خود بوده به طوری که برخی مشکالت سیاسی نیز نتوانسته 
در روند تجارت دو کشــور تاثیر منفی بگذارد در حالی که 
تجارت افغانستان با پاکســتان همواره تحت تاثیر شرایط 

سیاسی بوده است. 
بنــدر چابهار نیز منافع اقتصادی چند کشــور را تامین 
می کنــد و هند نیز برای فعال بودن این بندر تالش زیادی 

می کند زیــرا از طریق این بندر و افغانســتان می تواند به 
راحتی به بازارهای آسیای میانه دسترسی پیدا کند. ایران 
نیــز ۵۰ هکتار زمین در چابهار در اختیار ســرمایه گذاران 
افغانســتانی قرار داده تا روابط و منافع اقتصادی سه کشور 
مستحکم تر شود.سخی در خصوص شایعات قطع صادرات 
مواد نفتی و میعانات ایران به افغانســتان گفت: من چیزی 
به صورت رسمی ندیدم اما اگر این امر واقعیت داشته باشد 
جایگزینی آن برای ما بســیار ســخت خواهد بود و مجبور 
هســتیم این مواد را از آســیای میانه و ترکمنستان بسیار 
گرانتر تامین کنیم. به طور کلی افغانستان اکنون جایگزینی 

برای نفت و فرآورده های آن که از ایران می آیند، ندارد.
وی ادامه داد: ســاالنه ســه میلیون بشکه نفت خام در 
افغانستان مصرف می شود که یک میلیون آن از طریق ایران 
تامین می شــود. در شش ماه اخیر ما شاهد افزایش واردات 
نفت از سمت ایران بودیم زیرا قیمتی که به ما داده می شود 
۲۰ درصد پایین تر از ســایر کشورها است. فقط در ماه های 
اخیر اداره نفت افغانستان یک محموله شش هزار تنی نفت 
را به دلیل کیفیت پایین برگشت زده است اما همچنان ما 
مواد پتروشــیمی، نفت و فرآورده های آن را از ایران تامین 

می کنیم.

»مردم ساالری آنالین« گزارش می دهد

درآشفتهبازارگوشتچهمیگذرد

رئیس اتاق بازرگانی و صنعت افغانستان مطرح کرد

جایگزینی برای نفت و فرآورده های نفتی ایران نداریم

مقدار کشــفیات مظنــون به قاچاق در ســال ۹۷ 
حــدود ۷۴ هزار و ۷۲۹ میلیارد ریال بوده که نســبت 
به مدت مشــابه ســال قبل از آن ۷۳.۱ درصد افزایش 
داشته است.بر اساس بررسی های مقدماتی انجام شده، 
مقدار کشــفیات مظنون به قاچاق در سال گذشته )از 
ابتــدای فروردین تا پایان اســفندماه( ۷۴ و ۷۲۹ هزار 
میلیارد ریال بوده که نســبت به مدت مشابه سال قبل 
از آن ۷۳.۱ درصد افزایش داشــته است.سه قلم عمده 
کشــفیات قاچاق در ســال گذشــته، عبارتند از لوازم 
خانگی با ۹ هزار و ۵۵۵ میلیارد ریال، خودرو با ۷ هزار 
و ۴۳۵ میلیارد ریال و مواد خوراکی و بهداشتی ۳ هزار 
و ۸۳۴ میلیارد ریال؛ این اقالم حدود ۲۵ درصد از کل 
کشفیات قاچاق در کشور را به خود اختصاص داده اند.

در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، کشفیات لوازم خانگی 
۱۲۷.۴ درصــد و خودرو ۳۲۳ درصد افزایش داشــته 
و اگرچه میزان کشــف مواد خوراکــی ۱۰.۷ درصد با 

کاهش مواجه شــده اما با توجه به حجم کشــف شده 
در رتبه سوم اقالم مظنون به قاچاق قرار دارد.همچنین 
در رده های بعدی، بیشــترین اقالم کشف شده شامل 
لوازم آرایشی و بهداشتی، پارچه، فرآورده های نفتی، دام 
و طیور، لوازم یدکی )خودرویی(، گوشــی تلفن همراه، 
مسکرات، تجهیزات ماهواره، البسه، تجهیزات رایانه ای، 
برنج، پارچه، ســالح و مهمات، ســیگار، دارو، میراث 
فرهنگی، اســباب بازی، کود شیمیایی، لوازم صوتی و 
تصویری، طال و جواهرات، تجهیزات پرشــکی، کفش، 
فرآورده های شیالتی، اقالم ضد فرهنگی، مواد محترقه 
و کیف می شود.بر این اساس؛ دام و طیور و فرآورده های 
نفتی جز کاالهــای قاچاق خروجی و مابقی کاالها جز 
قاچاق ورودی هستند که باید اشاره کرد که در سال ۹۷ 
نسبت به سال ۹۶ کشفیات فرآورده های نفتی ۳۷۷.۱ 
درصد و کشــفیات دام و طیور ۱۰۸.۵ درصد افزایش 

داشته است.

معاون وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مذاکره 
برای واگذاری برخی شــرکتهای شستا به تعاونی های 
توانمند و استفاده از ظرفیت تعاونی های دانش بنیان 
در شســتا خبر داد و گفت: شبکه تعاونی های توزیعی 
در ایام ماه مبارک رمضان، با قیمت ارزان تری گوشت 
و کاالهــای اساســی را در اختیار مردم قــرار دادند.

محمد کبیری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به امضای 
تفاهم نامه همکاری با شرکت ســرمایه گذاری تأمین 
اجتماعی )شســتا(، اظهار کرد: انعقاد این تفاهم نامه 
دربرگیرنــده چند هــدف بود؛ اول اینکه بــا ایجاد و 
گســترش همکاری های دو جانبه زمینه اســتفاده از 
ظرفیت های بخش تعاون به وجود آید و دوم در بحث 
واگذاری برخی از شــرکت های شســتا اولویت بخش 
تعاون به ویژه تعاونی های توانمند در نظر گرفته شود 
و با توجه به هدف گذاری دســتیابی بخش تعاون به 
ســهم ۲۵ درصدی در اقتصاد ملــی، بخش تعاون به 

طور مؤثر در این زمینه ســهم داشته باشد.وی ادامه 
داد: هدف دیگر این بود کــه زمینه های همکاری در 
ســرمایه گذاری های ایجادی یا توســعه ای در بخش 
تعــاون را به مجموعه شســتا اعالم کنیــم تا پس از 
نهایی شــدن، این زمینه ها مورد بررسی قرار گیرد و 
در صورتی که طرح های تعاونی ها اقتصادی باشد، در 
بحث ســرمایه گذاری ایجادی و توســعه ای مشارکت 

مستقیم داشته باشند.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خاطرنشــان کرد: هدف دیگر انعقــاد تفاهم نامه این 
بود که طــی تفاهمی که از قبل بــا صندوق نوآوری 
و شــکوفایی در بحث راه اندازی مرکز نوآوری تعاون 
داشتیم، مقرر شد تعاونی های دانش بنیان نیز حمایت 
و معرفی شــوند .کبیری همچنیــن از توزیع و عرضه 
اقالم اساســی توسط شــبکه تعاونی ها در ماه مبارک 

رمضان خبر داد.

تعاونی ها در اولویت واگذاری های »شستا«۷.۵ هزار میلیارد تومان کشفیات قاچاق در سال ۹۷

معاون بنیاد مسکن با اشــاره به گرمای هوا در جنوب 
کشــور و نیــاز خانوار به سیســتم سرمایشــی ادامه داد: 
خوشــبختانه بخشی از لوازم خانگی مردم در جریان سیل 
اخیر حفظ شده اســت به ویــژه کولر کــه در ارتفاع قرار 
می گیرد جریان ســیل کمتر به این تجهیزات آسیب وارد 

کرده است. بنابراین عموما کولرها قابل استفاده هستند.
عزیــزاهلل مهدیــان در گفت وگو با خبرنــگار اقتصادی 
ایلنــا درباره میزان پرداخت تســهیالت به ســیل زدگان 
برای بازســازی واحدهای مسکونی اظهار داشت: پرداخت 
تســهیالت ارزان قیمت و بالعوض به ســیل  زدگان برای 
بازســازی واحدهای مسکونی به تازگی آغاز شده و در این 

مــدت ۲۳ هزار و ۳۰۰ خانوار به بانک معرفی شــده  اند و 
هــزار و ۴۸۵ پرونده تقاضــای وام با بانک عامل به مرحله 
عقد قرارداد رسیده  اســت.وی با تاکید بر اینکه متاسفانه 
روند پرداخت تســهیالت در بانک ها ُکند است، ادامه داد: 
مذاکراتی برای افزایش پرداخت وام با بانک ها داشــته ایم. 

مقدمات فراهم شده است. 
بانک ها با مشــکالت ســاختاری مواجه بوده و در حال 
برطرف سازی این مشکالت هستند برخی از بانک ها برای 
سرعت دهی به پرداخت وام در حال افزایش نیرو و افزایش 
شعب خود هستند.معاون بنیاد مسکن گفت:  بانک ها قول 
داده اند تا پایان خرداد ماه امسال تمام عقد قراردادها برای 

اعطای تســهیالت را انجام دهند.مهدیان اظهار داشــت: 
بیش از ۱۷۰ هــزار واحد پس از وقوع ســیل باید تعمیر 
یــا احداث شــوند و اکثر ایــن واحدها یــک وام تعمیر و 
احداث و یک وام معیشتی دریافت می کنند بنابراین برای 
هر واحد دو قرارداد تســهیالت بانکی منعقد می شود.وی 
با اشــاره به سقف تسهیالت بنیاد مســکن برای بازسازی 
مناطق ســیل زده، گفت: سقف تســهیالت در نظر گرفته 
شده برای بازسازی واحدهای مسکونی در مناطق سیل زده 
که از سوی بنیاد مسکن انقالب اسالمی پرداخت می شود 
حدود ۶ هزار میلیارد تومان است اما سقف تسهیالت ارایه 
شده در تمامی بخش ها به ۱۵ هزار میلیارد تومان می رسد.

معاون بازســازی بنیاد مسکن انقالب اسالمی در پاسخ به 
این سوال که واحدهای احداثی چه زمانی به مردم تحویل 
می شــود، ادامه داد:  تا پایان امســال واحدهای احداثی و 

تعمیری به مردم تحویل داده خواهد شد.
مهدیان با بیان اینکه خانوارهایی که در دسته واحدهای 
تعمیری قرار می گیرند پس از تعمیر در واحدهای خودشان 
مستقر می شوند، افزود: برای اسکان موقت مالکان واحدهای 
احداثی هم پیش بینی کرده ایم که تسهیالت اسکان موقت 
به مردم ارایه شــود. این تسهیالت در مناطق روستایی تا 
ســقف ۶ میلیون تومان و در شهرها تا سقف ۱۲ میلیون 

تومان در حال پرداخت است.

معاون بنیاد مسكن اعالم کرد

تحویل واحدهای احداثی و تعمیری سیل زدگان تا پایان امسال


