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دیپلماسی اقتصادی الزمه تداوم
دستاوردهای پیمان شانگهای
عضویتدایمکشورماندرپیمانهمکاریشانگهای
را می توان مهم ترین دستاورد اولین سفر خارجی
رئیسجمهوروبرخیاعضایهیئتدولتسیزدهم
به کشور هم زبان و دوست ،تاجیکستان دانست،
پیمانی که از زوایــای مختلف اقتصادی ،امنیتی
،سیاسی و فرهنگی مــی تــوانــد بــرای جمهوری
اسالمی ایــران مفید و اثربخش باشد ،پیمانی که
کشورهای عضو آن بیش از  42درصــد جمعیت
و حدود یک سوم مساحت خشکی های جهان را
به خود اختصاص داده اند و ایران را به سه کشور
پرجمعیت و پهناور جهان یعنی چین ،هند و روسیه
که از اعضای اصلی این پیمان هستند ،نزدیک تر
میکندومیتواندزمینهسازپیوستنایرانبهپیمان
بریکس باشد که یکی از مهم ترین پیمان های مالی
و پولی جهان علیه سلطه دالر بر اقتصاد جهان است
و ایجاد جهان چند قطبی با واحدهای پولی جدید
غیر از دالر را دنبال می کند.اما با وجود فواید بالقوه
فــراوان عضویت دایمی در پیمان همکاری های
شانگهای که پرداختن به آن ها خارج از فضای این
یادداشت است ،تا زمانی که دیپلماسی اقتصادی
کشورمان قوی و روزآمد عمل نکند ،این فواید جنبه
عملیاتی و بالفعل نمی یابد ،دیپلماسی اقتصادی
جنسی دیگر دارد و با دیپلماسی سیاسی از جهاتی
متفاوت است اگرچه الزم و ملزوم و مکمل یکدیگر
نیز هستند .مثال شنیده می شود که تعداد رایزن
های بازرگانی در سفارتخانه های کشورمان در
خارج از کشور به کمتر از  10سفارتخانه می رسد
در حالی که وجود رایزن بازرگانی نقش مهمی در
توسعه روابط اقتصادی بین ایران و کشورهای دیگر
دارد یا به تازگی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران
و تاجیکستان در مشهد اعالم کرد که از این اتاق
همزمان و در همراهی با سفر رئیس جمهوری به
تاجیکستان دعوت نشده است و جای برگزاری یک
همایش متشکل از بازرگانان و فعاالن اقتصادی
برای توسعه روابط اقتصادی و سرمایه گذاری بین
دو کشور یا حتی کشورهای عضو پیمان شانگهای
در حاشیه این اجالس در تاجیکستان خالی بود ،
موضوعی که در گذشته با تعامل میان اتاق بازرگانی
و دولت در حاشیه برخی سفرهای مقامات سیاسی
و اجالس های مهم بین المللی شکل می گرفت
اما این بار شاید به دلیل شکل گیری تــازه دولت
یا دالیــل دیگر محقق نشد امــا جــان کــام ایــن که
تــداوم دستاوردهای اقتصادی پیمان های مهم
بینالمللی از جمله پیمان شانگهای در تحقق این
گونه مصادیق و در یک کالم جان گرفتن دیپلماسی
اقتصادی است.
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شرکتهایدولتیرویدورشفافیت

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

144/562

122/000

پس از شفاف سازی وضعیت مالی بانک ملی ،قطار شفافیت به بیمه ایران ،سازمان خصوصی سازی ،سازمان اموال تملیکی و چند شرکت دولتی دیگر رسید
روز گذشته صورت های مالی چند
شرکت دولتی دیگر که زیرمجموعه
وزارت اقتصاد هستند ،منتشر شد
تا گام مهم دیگری برای تحقق وعده
شفاف ســازی شرکت هــای دولتی
برداشته شود.انتشار صــورت های
مالی برخی شرکت های دولتی در
روزهــای اخیر ،بازتاب گسترده ای
در محافل رسانه ای و تحلیلی کشور
داشته است .این شرکت ها تاکنون،
بــا مخفی مــانــدن وضعیت مــالــی و
عملکردی یا انتشار بسیار دیرهنگام
این اطالعات ،عم ً
ال دور از تریبون
پاسخ گویی به مردم قرار داشته اند .با
این حال با عملی شدن وعده دو هفته
قبل وزیر اقتصاد ،به نظر می رسد این
حاشیه امن از این پس از بین خواهد
رفت .دیروز نیز وزیر اقتصاد رسم ًا،

آغاز انتشار صورت های مالی شرکت
های زیرمجموعه این وزارتخانه را
اعالم کرد.به گزارش ایسنا ،احسان
خاندوزیگفت:یکیازسازوکارهای
اساسیبرایبهبودعملکردشرکتها
وهمچنینکاهشفسادواتالفمنابع

سیمان پاکتی چند؟!
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :قیمت
سیمان پاکتی به کمتر از  25هــزار تومان
رسیدهوقیمتسیمانفلهنیز 18هزارتومان
کاهش یافته است .با این حال سایت خبری
انتخاب در گزارشی قیمت سیمان در بازار
را  60هزار تومان اعالم کرد ،اگرچه بررسی
هــای خــراســان نشان مــی دهــد کــه قیمت
سیمان بین  30تا  40هزار تومان است.به
گزارش فارس ،هفته گذشته قیمت سیمان
دربورسکاالبه 25هزارتومانرسیدودیروز
نیزفاطمیامین،وزیرصنعت،معدنوتجارت
ازادامهروندکاهشیقیمتاینمحصولخبر
داد و گفت :قیمت سیمان پاکتی به کمتر از
 25هزار تومان رسیده و قیمت سیمان فله
نیزحدود 18هزارتومانارزانشدهاست.با
این حال سایت خبری انتخاب اعالم کرد که
قیمت سیمان در بازار حدود 60هزار تومان
است .با این حال بررسی خراسان از برخی
فروشندگانسیماننشانمیدهدکهقیمت
سیمان در بازار مشهد 30تا 40هزار تومان
است.البته به نظر می رسد قیمت اعالمی از
سویفاطمیامین،قیمتفروشسیماندر
بورس کاالست که پس از رسیدن به دست
عمده فروشان و خــرده فروشان ،قیمت به
حدودسیوچندهزارتومانمیرسد.

که در برخی از شرکتها وجود دارد،
استفاده از ابزارهای عمومی برای
نظارت اســت .این نظارتها باعث
م ـیشــود شــرکـتهــایــی کــه ام ــوال
مردم در دست آن هاست با وسواس
بیشتری مورد بررسی کارشناسان

قرار گیرند .در این خصوص یکی از
روشهایی که تاکنون برای نظارت
بر شرکتهای دولتی مغفول بوده
همین انــتــشــار صــورتهــای مالی
است و بخش زیادی از عملکرد مالی
شرکتها پنهان بــوده اســت.وزیــر
اقتصادادامهداد:دربارهشرکتهایی
که در بورس ثبت شدهاند ،عملکرد
آنهــا از طریق سایت کــدال قابل
بــررســی اســت و صــورتهــای مالی
شش ماهه و یک ساله منتشر میشود
وسوءعملکردهاواستفادهنادرستاز
منابع زیر نظر دقیق سهامداران قرار
میگیرد اما در خصوص شرکتهای
دولتی چنین رویهای وجود نداشت.
وزارت اقــتــصــاد تصمیم گــرفــت با
اصالح این رویه ،نظارت کارشناسان
و فــعــاالن اقــتــصــادی بــر عملکرد

زیــرمــجــمــوعـههــای خ ــود را شــروع
کند .به گفته خاندوزی ،هم اکنون
و با مراجعه به سایت کدال ،میتوان
صورتهای مالی بیمه ایران ،بانک
ملی ،بیمه مرکزی ،صندوق تامین
خسارات بدنی ،سازمان حسابرسی
و دیگر شرکتها را مشاهده کرد.
وی اظهار کرد :در هفتههای آینده
بــا نهایی شــدن صــورتهــای مالی
دیگر شرکتها به تدریج این فهرست
افزایش خواهد یافت .در این حال،
گزارش خبرگزاری تسنیم نشان می
دهــد که تا دیــروز اطالعات شرکت
های دیگری عالوه بر پنج شرکتی که
وزیر اقتصاد به آن اشاره کرده ،نظیر
ســازمــان ام ــوال تملیکی ،سازمان
حسابرسیوشرکتسهامیچاپخانه
دولتی ایران نیز منتشر شده اند.

با افت 30هزار واحدی نماگر اصلی بازار سرمایه رقم خورد:

ریزش ادامه دار و هیجانی بورس

بــازار سرمایه کشور که دو هفته گذشته را با
افت یا رکود و خروجی حقیقی ها پشت سر
گذاشته است ،معامالت دومین روز آخرین
هفته شهریور را نیز با همین روند ادامــه داد
تا نماگر اصلی بــورس  30هــزار واحــد دیگر
افت کند.به گــزارش خراسان ،بــازار سرمایه
بعد از طی یک مسیر صعودی نسبتا قوی تا
پایان هفته دوم شهریور ،توانست شاخص کل
بورس را در نزدیکی  1.6میلیون واحد ببیند.
اما از نیمه شهریور تاکنون ورق برگشته است و
نماگرهای مختلف از روند نزولی یا رکود در این
بازار خبر می دهند.معامله گران خرد ،دو هفته
اخیر را با خروج مداوم سرمایه از سهام و ورود
به صندوق ها پشت سر گذاشتند .این روند
طی دو روز کاری این هفته نیز ادامه یافت و هر

روز حدود  750میلیارد تومان فروش خالص
حقیقی ثبت شد.شاخص کل بورس نیز که یک
دوره رشد متوالی را پشت سر گذاشته بود ،در
هفته سوم شهریور نزولی شد و در هفته چهارم
درجا شد .اکنون در آخرین هفته این ماه نیز
دو روز نزولی را پشت سر گذاشته است .دیروز
این شاخص حــدود  30هــزار واحــد دیگر هم
افت کرد تا به سطح یک میلیون و  420هزار
واحد بازگردد تا در مجموع طی دو روز حدود
 68هزار واحد عقب بنشیند .شاخص کل هم
وزن نیز مانند شاخص کل دیروز  2درصد افت
کرد تا گواهی بر افت یکدست بازار باشد .از
نظر تعدادی ،حدود  85درصد نمادهای بازار
منفی بودند و بیشتر گروه های کوچک و بزرگ
هم افت قیمت را تجربه و تنها برخی تک نمادها

با دالیــل خــاص رشــد کــردنــد.از دســت رفتن
سطوح مهم حمایتی شاخص در کنار ناامیدی
بازیگران از تداوم روند صعودی ،منجر به موجی
از فروش جهت کاهش زیان یا ذخیره سود شده
است که بعد از دوره صعودی سه ماهه بازار (از
اوایل خرداد تا اوایل شهریور) طبیعی به نظر
می رسد .با این حال موج فروش ها و ایجاد
صف فروش در برخی نمادهای قوی بــازار با
این استدالل قابل توضیح نیست و بیشتر متاثر
از رفتارهای هیجانی یا کوتاه مدت است.
البته در انتهای معامالت دیروز شاهد بهبود
تقاضا در بخش مهمی از بازار بودیم .اتفاقی که
اگرچه نتوانست از شدت افت شاخص بکاهد
اما نوید بــازار متعادل تری را برای معامالت
امروز می دهد.

شاخص
رشد 22درصدی اشتغال
معادن در بهار1400

در پی کاهش شدت شیوع کرونا و همچنین
رونق برخی از بخش ها ،تعداد شاغالن کشور
در بهار امسال نسبت به بهار سال  ،99بیش
از  713هزار نفر افزایش داشته است .در این
خصوص بین فعالیت های عمده اقتصادی،
بیشترین افزایش تعداد شاغالن مربوط به
بخش ساختمان با بیش از  381هــزار نفر
است .بعد از آن بخش های صنعت با بیش از
 170هزار نفر و معدن با بیش از  25هزار نفر
قرار دارند .با این حال ،از منظر درصد رشد
اشتغال ،بخش معدن با رشد خیره کننده22
درصد در صدر است و پس از آن ،بخش های
ساختمان با  12.9درصد و صنعت با 4.3
درصد قرار می گیرند .در همین حال گزارش
دیوان محاسبات نشان می دهد که در چهار
ماه امسال ،میزان تحقق برخی ردیف های
درآمدی بودجه از جمله درآمد حاصل از بهره
مالکانه و حقوق دولتی معادن ،بسیار بیشتر
از برآوردهای بودجه امسال یعنی دو برابر رقم
مصوب چهار دوازدهم بوده است!

بازار خبر

صدور کد رهگیری از سوی
مشاوران امالک رایگان شد

مهر  -قانون جهش تولید مسکن یــک شنبه
 ۲۸شهریور از ســوی رئیس مجلس بــه رئیس
جمهور برای اجرا ابالغ شد .بر اساس ماده ۱۸
قانون جهش تولید مسکن ،ثبت کلیه معامالت
امالک و مستغالت اعم از خرید ،پیش خرید ،رهن،
اجــاره ،فــروش و پیش فــروش مسکن در سامانه
امالک و مستغالت الزامی است؛ چه این معامالت
در دفاتر مشاوران امالک به ثبت رسیده و چه خارج
از آن و از سوی خود متعامالن انجام شده باشد.

پیش فروش تارا با قیمت نامشخص
برخالف مصوبه شورای رقابت

فارس  -در حالی که طبق مصوبه شورای رقابت،
خودروسازان مجاز به پیش فروش خودرو با قیمت
نامشخص نیستند ،عرضه تارا با نرخ نامعلوم آغاز
شــده اســت .بر ایــن اســاس  ،طــرح پیش فروش
محصول تارا دستی از امروز  ۲۸شهریور به مدت
سه روز اجرا و محصوالت تولیدی از اردیبهشت
تا مهر  ۱۴۰۱به مشتریان تحویل می شود .این
خــودرو با پیش پرداخت علی الحساب 140
میلیون تومانی عرضه می شود و طبق اعالم ایران
خودرو ،قیمت نهایی تارا پس از تعیین نهایی در
دعوتنامه ها اعالم خواهد شد.

