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گزارش

در حال حاضر، قیمت بیت کوین در نزدیکی منطقه ۲۹هزار دالری حمایت 
شده و افزایش تازه را آغاز کرده است؛ حرکت واضحی باالتر از منطقه مقاومت 
۲۹هزار و ۵۰۰ دالری و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته را شاهد هستیم.
به گزارش ایســنا و به نقل از کویــن، قیمت به باالی منطقه مقاومت ۳۰هزار 
دالری صعود کرد که حرکتی باالتر از ســطح اصالحی فیب ۵۰ درصد آخرین 
کاهش اصلی از نوســان ۳۱هزار و ۳۹۰ دالر به پایین ۲۹هزار و ۶۰ دالر بود.

این بازار با مقاومت در نزدیکی سطح ۳۰هزار و ۶۰۰ دالر و سطح ۶۱.۸ درصد 
فیــب اصالحی آخرین کاهش اصلی از نوســان ۳۱هزار و ۳۹۰ دالر به پایین 

۲۹هزار و ۶۰ دالر مواجه شد.
بیت کوین اکنون نزدیک به ســطح ۳۰هزار دالر و میانگین متحرک ساده 

۱۰۰ ســاعته معامله می شــود. همچنین یک خط روند صعــودی کلیدی با 
BTC/ پشــتیبانی نزدیک به ۲۹هزار و ۶۵۰ دالر در نمودار ســاعتی جفت
USD شــکل می گیرد. مقاومت فوری نزدیک به سطح ۳۰هزار و ۶۰۰ دالر 
است.مقاومت اصلی بعدی نزدیک به سطح ۳۱هزار و ۳۵۰ دالر است. حرکت 
واضح به باالی ســطوح مقاومت ۳۱هــزار و ۳۰۰ دالر و ۳۱هزار و ۳۵۰ دالر 
ممکن اســت در کوتاه مدت باعث افزایش تازه ای شود. مقاومت کلیدی بعدی 
می تواند نزدیک به ســطح ۳۲هزار دالر باشــد که ممکن است باالتر از آن تا 
۳۳هزار و ۲۰۰ دالر افزایش یابد.اگر بیت کوین نتواند سرعت باالتری از ناحیه 
مقاومت ۳۰هزار و ۶۰۰ دالری به دســت آورد کاهش دوباره آغاز می شــود. 
حمایت فوری در سمت نزولی نزدیک به سطح ۲۹هزار و ۶۵۰ دالر  و حمایت 

اصلی بعدی نزدیک به ســطح ۲۹هزار و ۱۵۰ دالر اســت. شکســت نزولی و 
بســته شدن به زیر سطح حمایت ۲۹هزار و ۱۵۰ دالری ممکن است بر گاوها 
فشــار وارد کند و قیمت می تواند تا ســطح ۲۸هزار دالر کاهش یابد.مجموع 
ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۲۹ تریلیون دالر برآورد 
می شــود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۹۱ درصد کمتر شده است.در حال 
حاضر ۴۴.۲۱ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین بوده که 
در یک روز ۰.۱۶ درصد کاهش داشــته است.حجم کل بازار ارزهای دیجیتال 
در ۲۴ ساعت گذشته ۷۸.۰۳ میلیارد دالر است که ۹.۷۶ درصد کاهش داشته 
اســت. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۷.۶۶ میلیارد دالر 
اســت که ۹.۸۱ درصد از کل حجم ۲۴ ســاعته بازار ارزهای دیجیتال است. 
حجم تمام سکه های پایدار اکنون ۶۸.۰۷ میلیارد دالر است که ۸۷.۲۳ درصد 

از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

نوساناتقیمتبیتکوینصعودیانزولرارقممیزند؟

۵۰۰هزارنفردریکروز
برایدریافتیارانهثبتنامکردند

وزیر اقتصاد اظهار داشــت: طبق آمار وزارت رفاه از روز سه شــنبه تا  امروز 
)چهارشنبه( ۵۰۰ هزار نفر به این سامانه مراجعه کردند و در مهلت یک روزه 

هم به درخواست افراد پاسخ داده می شود.
بــه گــزارش ایلنا، احســان خاندوزی از امــکان ثبت نام خانــوار جدید و 
منصرف داده ها در سال های گذشته در سامانه سازمان هدفمند سازی یارانه ها 
خبر داد و گفت: علی رغم اینکه در ۸ ســال گذشته اطالعات خانوار چه خانوار 
جدید و چه خانواری که تفکیک می شدند، تغییر می کرد اما سامانه این اجازه 
را نمی داد که خانوار جدید وارد سامانه شوند و ثبت نام کنند.وی ادامه داد: برای 
رفع این ایراد سازمان هدفمندی از دیروز  امکان مراجعه به سامانه را از دیروز 
برای همه خانوار ایجاد کرده و  برای اولین بار خانواری مشــمول یارانه نبودند 
و یا در ســال های گذشته از دریافت یارانه انصراف داده بودند اما امروز خود را 
مســتحق می بینند، می توانند به سامانه سازمان هدفمندی یارانه ها مراجعه  و 
ثبت نــام کنند.وزیر اقتصاد گفت: طبق آمار وزارت رفاه از روز گذشــته تا به 
امروز  ۵۰۰ هزار نفر  به این سامانه مراجعه کردند و در مهلت یک روزه هم به 

درخواست افراد  پاسخ داده می شود.

تزریق6/1هزارمیلیاردی
بهمناطقآزادوویژهاقتصادی

بــا افتتاح حدود ۸۲ پروژه در مناطق آزاد و ویــژه اقتصادی که به زودی از 
سوی رئیس حمهور انجام خواهد شد، سرمایه گذاری حدود ۶.۱ هزار میلیاردی 
در این مناطق انجام شده است.به گزارش ایسنا، فردا همزمان با ۲۹ اردیبهشت 
ماه، رئیس جمهور افتتاح طــرح در مناطق آزاد تجاری و صنعتی را به صورت 

ویدئو کنفرانس انجام خواهد داد.
اعالم شــواریعالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی در مــورد جزئیات افتتاح 
پروژه ها نشــان می دهد که به طور همزمان ۸۲ پــروژه به بهره برداری خواهد 
رسید که شــامل ۳۹ طرح صنعتی، ۳۹ طرح عمرانی و چهار طرح کشاورزی 
است.این طرح ها در پنج منطقه آزاد تجاری-صنعتی قشم، ارس، کیش، انزلی، 
ماکو و  هفت منطقه  ویژه اقتصادی پارســیان، نمین، سهالن، بوشهر، لرستان، 
المرد و بجنورد قرار دارد.ارزش سرمایه گذاری پروژه ها بیش از ۶.۱ هزار میلیارد 
تومان برآورد شده که از ســوی بخش خصوصی و دولتی انجام شده است.در 
رابطه با اشــتغال زایی این ۸۲ پروژه  نیز اعالم شد که بیش از ۸۰۰۰ شغل به 
صورت مستقیم و غیر مستقیم ایجاد خواهد کرد.افتتاح پروژه های مناطق آزاد 
در چند ســال اخیر معموال به همین روال بوده و به صورت ویدئو کنفرانسی و 
در یک روز ده ها پروژه توسط رئیس جمهور افتتاح و به بهره برداری می رسد که 
نمونه آن افتتاح  ۶۲ طرح  سرمایه گذاری و زیربنایی به ارزشی بیش از ۳۱۰۰ 

میلیارد تومان در مناطق آزاد ماکو، چابهار، ارس، انزلی در سال گذشته است.

کاهشفروشخودروهایجدیداروپا
برایدهمینماهمتوالی

نتایج داده های انجمن خودروسازان اروپا امروز چهارشنبه نشان داد که تعداد 
خودروهای جدید فروخته شده در اروپا برای دهمین ماه متوالی کاهش یافته 
است زیرا مشکالت زنجیره تامین همچنان بر تولید خودرو تاثیر زیادی گذاشته 

است.
به گزارش ایســنا، داده های انجمن خودروسازان اروپا نشان می دهد تعداد 
خودروهای جدید ثبت شده در اتحادیه اروپا، بریتانیا و انجمن تجارت آزاد اروپا 
در ماه آوریل ۲۰.۲ درصد نســبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و به 
۸۳۰ هزار و ۴۴۷ خودرو رسیده است.بر اساس گزارش رویترز، داده های انجمن 
خودروســازان اروپا افزود که هر چهار بازار اصلی اتحادیه اروپا یعنی اســپانیا، 

ایتالیا، آلمان و فرانسه، در کاهش نقش داشته اند.

مالیاتبرایخریدوفروشارزخارجازشبکه
 سازمان امور مالیاتی کشــور در اطالعیه ای اعالم کرد: سوداگران ارزی که 
حسب اعالم بانک مرکزی و نهادهای نظارتی اقدام به خرید و فروش غیرمجاز 
ارز خارج از شــبکه بانکی یا صرافی ها کرده باشند، در اجرای ماده ۱۶۳ قانون 
مالیات های مستقیم، مشمول پرداخت مالیات علی الحساب بر درآمد می شوند.

به گزارش سازمان امور مالیاتی، در این اطالعیه آمده است: اقدامات الزم برای 
شناســایی و وصول مالیات از یک هزار و پنج نفر سوداگر ارزی معرفی شده از 
ســوی بانک مرکزی که در ۲ ســال گذشته از طریق بیش از پنج هزار حساب 
بانکی به صورت غیرقانونی و خارج از شــبکه بانکی و صرافی ها اقدام به خرید 
و فروش ارز کرده اند، در دســت رسیدگی مالیاتی است.این گزارش می افزاید: 
گردش مالی این دالالن ارزی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده اســت که 
۷۳۱ نفر از این دالالن ارزی فاقد سابقه مالیاتی بوده و برای نخستین بار برای 

آنان پرونده مالیاتی تشکیل شده است.

شاخصبورسمنفیشد
شــاخص کل بورس تهران در پایان معامالت روزگذشته با ۱۱ هزار و ۴۷ 
 واحد کاهش، در ارتفاع یک  میلیون و ۵۹۴  هزار واحدی قرار گرفت.به گزارش 
ایرنا، معامله گران در دو بازار بــورس و فرابورس بیش از ۱۷ میلیارد و ۵۳۵ 
میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار را به ارزش ۱۲۵ هزار و ۲۷۷ میلیارد 

ریال معامله کردند.
شاخص کل بورس تهران در پایان معامالت دیروز با ۱۱ هزار و ۴۷  واحد 
کاهش، در ارتفاع یک  میلیون و ۵۹۴ هزار واحد ایستاد.شــاخص هم وزن با 
پنــج هزار و ۱۸۶ واحد کاهش به ۴۴۲ هزار و ۶۲۳ واحد و شــاخص قیمت 
با ســه هزار و ۲۱۱ واحد افت به ۲۷۴  هزار و ۷۴ واحد رسید.شــاخص بازار 
اول، ۹ هزار و ۹۹ واحد و شــاخص بــازار دوم ۱۹  هزار و ۱۲۶ واحد کاهش 

را ثبت کردند.
روز چهارشنبه در ادامه معامالت بورس تهران، بیش از ۹ میلیارد و ۵۰۳ 
میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۴ هزار و ۸۸۱ میلیارد ریال 
و در ۹۹۶ هزار و ۶۸۳ نوبت معامله شد.عالوه بر این در بین همه نمادها، نماد 
معئنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با یک هزار و ۲۲۷ واحد، معدنی و صنعتی 
گل کهر )کگل( با ۷۵۴ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با ۴۹۲ 
واحد، پتروشــیمی جم )جم( با ۴۷۵ واحد و گروه صنعتی پاکشو )پاکشو( با 
۳۲۵ واحد و گســترش ســرمایه گذاری ایران خودرو )خگستر( با ۸ واحد و 
ســایپا )خساپا( با ۱۳۲ واحد با تاثیر مثبت بر شاخص بورس همراه شدند.در 
مقابل پاالیش نفت اصفهان )شــپنا( با یک هزار و ۵۲۹ واحد، پاالیش نفت 
بندرعباس )شبندر( با یک هزار و ۲۱۶ واحد، پاالیش نفت تهران )شتران( با 
۸۵۵ واحد، شــرکت   سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با ۸۲۲ واحد، 
نفت و گاز و پتروشــیمی تامین )تاپیکو( بــا ۷۹۹ واحد و پاالیش نفت تبریز 

)شبریز( با ۷۶۲ واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس داشتند.
بر پایه این گزارش، روزگذشته نماد انتقال داده های آسیاتک )آسیاتک(، 
پاالیش نفت اصفهان )شــپنا(، گســترش ســرمایه گذاری ایــران خودرو 
)خگستر(، شــرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، سایپا )خساپا(، 
پتروشیمی پارس )پارس( و ایران خودرو )خودرو( در نمادهای پُرتراکنش قرار 

داشتند.
گروه خودرو هم در معامالت روز چهارشنبه صدرنشین برترین گروه های 
صنعت شــد و در این گروه ۲ میلیارد و ۲۰۵ هزار برگه سهم به ارزش هفت 
هزار و ۱۳۶ میلیارد ریال دادوســتد شد.شاخص فرابورس نیز دیروز بیش از 
۴۵ واحد کاهش داشــت و به ۲۱ هزار و ۶۴۳ واحد رســید.در این بازار سه 
میلیــارد و ۷۱۰ میلیون برگه ســهم و اوراق مالی به ارزش ۲۵ هزار و ۴۹۰ 
میلیارد ریال داد و ســتد شد، تعداد دفعات معامالت امروز فرابورس بیش از 

۳۹۵ هزار و ۳۷۰ نوبت بود.
نمادهای ســنگ آهن گهرزمین )کگهر(، داروســازی دانا )ددانا(، صنایع 
پتروشیمی تخت جمشید )شجم(، بیمه اتکایی ایرانیان )اتکای(، گروه توسعه 
مالی مهر ایندگان )ومهان( و حمل و نقل گهر ترابر سیرجان )حگهر( با تاثیر 

مثبت بر شاخص فرابورس همراه بودند
.همچنین پلیمر آریاساســول )آریا(، شرکت ســرمایه گذاری صبا تامین 
)صبا(، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی )سمگا(، شرکت سرمایه گذاری 
صبا تامین )صبا(، پتروشیمی تندگویان )شگویا( و صنعتی مینو )غصینو( تاثیر 

منفی بر شاخص فرابورس داشتند.

اخبار کوتاه

بورس

گروه اقتصادی - محمدحســین روانبخش: صعود 
شــاخص کل بورس به کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد 
در روز سه شنبه گذشته، اگرچه یک روز بیشتر دوام نیاورد و 
در روز چهارشنبه به پایین تر از این مقدار رسید اما نشانه ای 
از تغییر وضعیت در بازار سرمایه، آن هم بعد از سلب اعتماد 
عامه سرمایه گذاران خرد از این بازار در پی سقوط  تاریخی 

سال ۱۳۹۹ است. 
شــاخص کل در اولین روز ســال جدیــد ) در نوروز( از 
یک میلیون و ۳۶۷ هزار واحد شــروع به رشــد کرد و علی 
رغم اینکه بعضی روزها با ریزش همراه بود اما این شاخص 
در مجموع دوماه فروردین و اردیبهشــت ۱۶.۶ درصد رشد 
داشــت؛ به عبارت دیگر می توان با کمی تســامح گفت که 
سهامداران به طور میانگین در طول این دو ماه ۱۶.۶ درصد 
سود کرده اند. با توجه به این سود نسبتا خوب، این سوال بار 
دیگر شکل می گیرد که آیا بورس دوران فترت خود را پشت 
ســر گذاشته است و بی اعتمادی و ناامیدی که در طول دو 
سال گذشته در این بازار شکل گرفت و باعث گریز بسیاری 
از ســرمایه گذاران خرد از این بازار شد، پایان یافته است؟ 
برای پاسخ به این سوال باید نگاهی جامع تر به وضعیت این 

روزهای بورس داشت:
۱- اگرچه بر اســاس شاخص کل سهامداران در دوماهه 
اول امســال ۱۶.۶ درصد ســود کرده اند اما اگر بازه زمانی 
را بازتر بگیریم نتایج دیگری به دســت می آید. شاخص کل 
بورس در طول هشــت ماهه اخیر )از اول شهریور تا امروز( 
رشد چندنی نداشته است. در سوم شهریور شاحص کل عدد 
یک میلیون و ۵۵۰ هزار واحد را نشان می داد. به این ترتیب 
باید گفت که اگر ســودی در این بازار کسب شده متعلق به 
معامله گران حرفه ای اســت که سودهای کوتاه مدت را در 
نظر دارند ولی کسانی که به بورس به عنوان بازاری درازمدت 

می اندیشند، نه تنها سود چندانی نکرده اند، بلکه اگر سقوط 
ارزش پــول ملی به علت تورم را در نظر بگیریم، متضرر هم 
شــده اند. اگر وضعیت بازار به گونه ای بود که حداقل ظرف 
یک سال سودی معادل نرخ تورم )حدود ۴۴ درصد( داشت، 
تازه در آن صورت می شد گفت که سهامداران زیان ندیدهاند 

و ارزش پولشان در این بازار حفظ شده است.
۲- روند خروج پول حقیقی ) یا سرمایه سهامداران خرد( 
در بازار ســرمایه از آبان ماه سال گذشته شدت گرفت و تا 
پایان سال به اوج خود رسید. در واقع در چهار ماه آخر سال 

قبل ســهامدارانی که بیش از یک سال صبر کرده بودند تا 
شــاید دوباره بورس رونق بگیرد و الاقل اصل سرمایه خود 
را از این بازار بیرون ببرند، به اوج ناامیدی رسیدند و عموما 
ســرمایه خود را با زیان های قابل توجــه از این بازار خارج 
کردند. چنین وضعیتی با رشد ۱۶.۶ درصدی بازار طی این 

دوماه تغییر نمی کند. 
به عبارت دیگر ســهامدارانی که بعد از دو سال سرمایه 
گذاری در ســالهایی که تــورم بیــش از ۴۰ درصد بوده، 
نتوانســتند اصل پول خود را از این بازار بیرون بکشــند به 

این راحتی ها و با توجه به این نشانه ها حاضر به بازگشت به 
این بازار نیستند. این موضوع را می توان از میزان ورود پول 
حقیقــی به این بازار طی هفته های اخیر نیز فهمید. در این 
هفته ها علی رغم رشــد قیمت ها در بورس، بورس حقیقی 
چندانی وارد این بازار نشــده است و عموما سرمایه گذاران 
حقوقی دســت به خرید و فــروش زده اند. همچنین عرضه 
اولیه هایی که در این مدت شکل گرفته هرگز مثل پنج ماهه 

اول سال ۱۳۹۹ نیست.
۳- افزایــش قیمت ها در بورس و ورود شــاخص کل به 
کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار از نظر بعضی از صاحب نظران 
چاقوی دولبه اســت. افزایش قیمت می تواند برای بعضی از 
سهامداران که حرفه ای تر از دیگران هستند، می تواند انگیزه 
ای قوی برای فروش سهام و خروج از این بازار باشد. در واقع 
در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، بازارهای 
موازی بسیار جذاب تر از بورس، برای سرمایه گذاران وجود 
دارد. اگر قیمت ها در بازار ســرمایه به اندازه ای باال رود که 
از نظر روانی ســرمایه گذاران واقعــی باقیمانده در این بازار 
را نســبت به فروش ســهام خود متمایل کند، یکبار دیگر 
خروج ســرمایه های حقیقی از این بــازار اوج می گیرد و به 
سمت بازارهای جذاب ارز و خودرو و احتماال مسکن می رود.  
شاید کاهش شاخص کل در روز چهارشنبه نشانه ای از این 

وضعیت باشد. 
مجموعه آنچه بیان شــد نشان می دهد که به هیچ وجه 
نمی توان افزایش قیمت ها در بورس را به معنی بازگشــت 
اقبال عمومی به این بازار دانســت. همچنین ناامیدی و بی 
اعتمادی شکل گرفته در بازار سرمایه طی دو سال گذشته 
چیزی نیســت که با این افزایش نسبی های نامطمئن پایان 
پیدا کند و همین است که خوش بینی کارشناسان را نسبت 

به آینده بورس شکل نمی دهد.  

مدیــرکل مدیریت اموال و دارایی هــای دولت در وزارت 
اقتصاد از فروش ۲۲۰۰ میلیاردی اموال مازاد دولت در سال 
گذشــته خبر داد و تغییرات در روند فــروش این اموال در 
سالجاری براساس قانون بودجه را تشریح کرد.فاطمه وظیفه 
دادگر در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: سال گذشته تقریبا 
۲۲۰۰ میلیــارد تومان فروش اموال مازاد داشــتیم. البته، 
مزایده ۱۲ هــزار میلیارد تومانی برای فــروش امول مازاد 
دولت صورت گرفت اما خریداری نداشــت. ضوابط اجرایی 
بــرای فروش اموال مــازاد که هفته جاری ابالغ شــده، در 
سالجاری تغییر کرده است. پیش از این دستگاه های دولتی 
می توانســتند با مجوز وزرات اقتصــاد هزینه های خود را با 
فروش ملک موردنظر جبران کنند.وی افزود: برای امســال 
فــروش اموال مازاد دولت در قانون بودجه در تبصره ۱۸ که 

مرتبط به تولید اســت، قید شده اســت بنابراین، زمانی که 
ملــک دولتی مازادی به فروش برســد، منابع حاصل از آن 
باید به بنگاه های اقتصادی، کارآفرینی و اشتغال اختصاص 
پیدا کند. سال گذشته فروش اموال مازاد دولت باید با مجوز 
وزارت اقتصاد انجام می شــد اما امسال طبق بند ب تبصره 
۱۸ قانــون بودجه، فروش اموال مازاد دولت منوط به مجوز 
روسای دستگاه های ملی و استانی در کارگروه ملی و استانی 
است.مدیرکل مدیریت اموال و دارایی های دولت ادامه داد: 
همچنین، در جز دوم تبصره ۱۸ قانون بودجه امســال آمده 
اســت که اگر وزارت اقتصاد ملک دولتی را به عنوان مازاد 
شناســایی کند، باید آن را بفروشــد؛ بنابراین، تمرکز فعلی 
وزارتخانه بر این موضوع است و اگر دستگاهی بخواهد اموال 
مازاد خود را بفروشــند، وزارت اقتصــاد صرفا گزارش آن را 

دریافت خواهد کرد.این مقام مســئول در وزارت اقتصاد با 
بیان اینکه دســتگاه ها برای تمکیل طرح های خود و تامین 
هزینه ها به منابع فروش اموال مــازاد نیاز دارند، گفت: اگر 
دســتگاه دولتی ملک خود را در سادا ثبت نکرده باشد و از 
طریق گزارش های مردمی متوجه این موضوع شویم، پس از 
بازدید و بررســی های الزم نسبت به اصالح سند ملک مورد 

نظر اقدام خواهد شد.
وی افزود: تاکنون تقریبا ۳۲۸۰ ملک دولتی را از ســوی 
مردم به وزارت اقتصاد گزارش شــده که این امالک پس از 
بررسی و بازیدد تعیین تکلیف خواهند شد. در صورت تایید 
مازاد بودن این امالک، ســند آن ها اصالح می شــود و اگر 
ملک موردنظر امکان فروش داشته باشد، فروخته می شود. 
همچنین، اگر ملک قابلیت احیا و اســتفاده داشــته باشد، 

مجوز اســتفاده از آن داده خواهد شد.دادگر با اعالم اینکه 
هنوز به مرحلــه پرداخت پاداش به گزارش های مرمی اعالم 
امالک مازاد نرسیده ایم، گفت: از ۳۲۸۰ ملک دولتی که به 
وزارت اقتصاد گزارش شده است، درباره دولتی و مازاد بودن 
۶۰ ملک به قطعیت رسیده ایم که به دستگاه مربوطه مهلت 
می دهیم تا دلیل منطقی برای مازاد شــدن این ملک اعالم 
کند.وی بیان کرد: اینکه پس از شناســایی ملک مازاد سند 
آن اصالح و تغییر می کنــد، اهرمی خوبی برای اعالم اموال 
مازاد دســتگاه ها شد تا نســبت به ثبت اموال خود در سادا 
اقدام کنند. از آنجا که برای امسال مشخص نیست که منابع 
حاصل از آزادسازی اسناد امالک به دستگاه ها برمی گردد یا 
خیر، فعال برای اعالم اموال مازاد خود دست نگه داشته اند تا 

تکلیف این منابع مشخص شود.

ســخنگوی گمرک گفت: میزان ورود کاالی اساسی به 
کشــور مناسب است و ترخیص آن به سرعت در حال انجام 
است و در حال حاضر بیش از چهار میلیون و ۲۷۰ هزار تن 
کاالی اساسی در بنادر و گمرکات به عنوان ذخایر راهُبردی 
در حال تخلیه یا ترخیص هستند.به گزارش گمرک، »سید 
روح اله لطیفی« ســخنگوی گمرک اظهار داشت: از چهار 
میلیون و ۲۷۰ هزار تن کاالی اساســی که موجود در بنادر 
و یا در حال تخلیه اســت، سه میلیون و ۱۰۷ هزار تن کاال 
در اماکن بندری و گمرکی هستند و تشریفات ترخیص آن 
در حال انجام اســت که ۱۷ شناور نیز با ۳۵۰ هزار و ۶۲۶ 
تــن کاال در حال تخلیه کاالهای خود در بنادر هســتند و 
۸۱۱ هزار و ۶۴۶ تن کاال نیز در ۱۶ شــناور در صف تخلیه 

کاالهای اساسی قرار دارند.لطیفی افزود: روزانه بیش از پنجاه 
هزار تن کاالی اساســی  با بیش از دو هزار دستگاه کامیون 
و ۱۵۰ واگن از گمرکات اجرایی در حال ترخیص بوده و به 
شبکه توزیع و تولید ارســال می شود.سخنگوی گمرک در 
خصوص کاالهای اساسی موجود در اماکن بندری و گمرکی 
توضیح داد: ذرت با دو میلیون و ۴۶ هزار و ۶۶۵ تن در صدر 
کاالهای موجود اســت که یک میلیون و ۸۲۶ هزار و ۸۲۶ 
هــزار و ۶۳۸ تن آن در جریــان اقدامات مرتبط با ترخیص 
اســت و ۷۲ هزار و ۹۵۶ تن نیز در حال تخلیه از شناورها و 
۱۴۷ هزار و ۷۱ تن نیز در صف تخلیه شــناورها قرار دارد.

لطیفی در ادامه گفت: گندم با ۸۲۳ هزار و ۹۰۸ تن دومین 
کاالی اساسی از نظر میزان موجودی است که در حال ورود 

و توزیع به کشــور بوده که ۲۹۷ هزار و ۷۴ تن آن در اماکن 
بندری و در حال مقدمات ترخیص، ۱۱۸ هزار و ۹۶۷ تن در 
حال تخلیه و ۴۰۷ هزار و ۸۶۷ تن نیز در شــناورها منتظر 
تخلیه هستند.وی افزود: بعد از ذرت و گندم، دانه های روغنی 
و روغن خام بیشترین موجودی و ذخایر را  در بین کاالهای 
اساسی در بنادر کشور به خود اختصاص داده است، دانه های 
روغنی و ســویا با ۵۹۲ هزار و ۷۴۳ تن که ۳۵۴ هزار و ۱۰ 
تن آن در اماکن بنــدری در حال انجام اقدامات ترخیص و 
مابقی در حال تخلیه و یا در صف تخلیه از شناورها هستند، 
و ۳۵۰ هزار و ۸۶۵ تن روغن خام در اماکن بندری در حال 
ورود به کشور و  توزیع در چرخه تامین و کارخانه ها هستند.
سخنگوی گمرک در خصوص سایر کاالهای اساسی موجود 

و در حال ترخیص در گمرکات و بنادر گفت: جو با ۲۰۳ هزار 
و ۶۳۴ تــن که ۱۹۵ هــزار و ۳۳۱ تن آن در اماکن بندری 
در حال اقدام برای ترخیص است  و مابقی در حال تخلیه از 
شناورها، برنج با ۱۱۱ هزار و ۸۲۲ تن که ۸۰ هزار و ۲۴۰ تن 
آن در حال انجام تشریفات ترخیص بوده و ۳۱ هزار و ۵۸۲ 
تن آن در حال تخلیه از شناورها است و ۷۶ هزار و ۸۶۷ تن 
شکر خام که سه هزار و ۳۶۷ تن آن در حال انجام تشریفات 
ترخیــص بــوده و ۷۳ هزار و ۵۰۰ تن آن نیز در شــناورها 
منتظر تخلیه هستند.لطیفی در پایان تاکیدکردن: گمرکات 
مرتبط با ورود کاالهای اساســی بدون تعطیلی و  به صورت 
۲۴ســاعته حتی  در بدترین شرایط آب وهوایی مشغول به 

خدمت رسانی هستند.

نگاهیبهافزایشقیمتهادربازارسرمایهطیدوماهاخیر

آیا بی اعتمادی نسبت به بورس پایان یافته است؟

وزارتاقتصاداعالمکرد

فروش۲۲۰۰میلیاردیاموالمازاددولت

سخنگویگمرکاعالمکرد
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معاون وزیر و رئیس کل ســازمان توســعه تجارت 
ایران در نشســت تجــاری ایران و عمان با اشــاره به 
جایگاه استراتژیک دو کشور همسایه بر امکان صادرات 
مجدد و افزایش ترانزیت بین دو کشــور تاکید کرد.به 
گزارش ســازمان توسعه تجارت ایران، نشست تجاری 
ایران و عمان با حضور علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر و 
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران و هیات همراه 
و رییــس اتاق بازرگانی عمــان و بخش خصوصی این 
کشور در اتاق بازرگانی مسقط برگزار شد.پیمان پاک در 
این دیدار با اشاره به جایگاه استراتژیک ایران و عمان 
بر امکان صادرات مجدد و ترانزیت بین دو کشور تاکید 
کرد.معاون وزیر و رئیس کل ســازمان توسعه تجارت 
ایران همچنین با اشاره به موافقتنامه های تجارت آزاد 
عمان با دیگر کشــورها و حجــم ۱.۵ تریلیون دالری 
تجارت منطقه به تالش برای افزایش ســهم دو کشور 
از این بازار منطقه ای با تقویت زیرساخت های تجاری 
به ویژه حمل و نقــل بین المللی، ترانزیت و فعال کردن 
کریدور شمال - جنوب تاکید کرد.پیمان پاک همچنین 

در پایان با تشــکر از زحمات اتاق مشــترک بازرگانی 
ایــران و عمان، ابراز امیــدواری کرد بخش خصوصی 
دو کشــور محوریت این فعالیت هــا را بر عهده گرفته 
و برنامه ریزی مناســب را در دستور کار قرار دهد.رضا 
صالح جمعه، رییس اتــاق بازرگانی عمان، نیز در این 
نشست با اشاره به افزایش مبادالت دو کشور گفت: با 
وجود مشــکالت بانکی و حمل و نقل، تالش دو طرف 
برای افزایش روابط تجــاری ادامه پیدا خواهد کرد.در 
آســتانه سفر رئیس جمهوری اســالمی ایران به عمان، 
علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر و رئیس کل ســازمان 
توســعه تجارت ایران، در راس هیاتی بلندپایه تجاری، 
بازاریابانی متشکل از ۳۰ شرکت خصوصی، نمایندگان 
سازمان بنادر و صندوق ضمانت صادرات روز دوشنبه 
وارد این کشــور شد و مورد اســتقبال مقامات عمانی 
از جمله مدیر کل تجــارت وزارت صنایع، بازرگانی و 
توسعه سرمایه گذاری سلطنت عمان و همچنین علی 
نجفی خوشرودی، ســفیر جمهوری اسالمی ایران در 

مسقط قرار گرفت.

رئیس بنیاد ملــی گندمکاران ایران بــا بیان اینکه 
بخش عمــده واردات گندم ایران از روســیه و اوکراین 
بــوده اســت، گفت: ســال گذشــته ۲۰ درصد گندم 
وارداتی از اوکراین صورت گرفته اســت بنابراین جنگ 
این دو کشــور تاثیر بســزایی در اختالل در تامین این 
محصــول در دنیا و متعاقبا ایــران دارد.به گزارش ایرنا، 
اخیراً یکی از نمایندگان مجلس مدعی شــده که چون 
اوکراین یک درصد تولید گندم جهان را در اختیار دارد، 
بنابراین تصمیم دولت در افزایش قیمت گندم صنف و 
صنعت به علت مشکالت عرضه در جهان در اثر جنگ 
اوکراین، توجیه درســتی نبوده است.در همین زمینه 
»عطاءهلل هاشمی« رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران روز 
چهارشــنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا بیان 
کرد: مقایســه تولید گندم اوکراین با تولید کل جهان 
مقایسه اشتباهی است زیرا برخی کشورهای تولیدکننده 
گندم، خودشان واردکننده هم هستند و برخی کشورها 
تولیدکننده گندم هستند اما صادرات انجام نمی دهند.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران اظهار داشــت: تنها 

برخی کشــورها در دنیا هستند که عالوه بر تأمین نیاز 
خودشــان گندم به دنیا صادر می کننــد که اوکراین و 
روسیه یکی از مهمترین کشورهای صادرکننده به شمار 
می روند.وی تصریح کرد: اکنون به واسطه خشکسالی ها 
در دنیا تولید گندم روند کاهشــی دارد بنابراین برخی 
کشورها هســتند که به دلیل این وضعیت آشفته بازار، 
داللی و واسطه گری بین المللی می کنند و جنس را گران 
می کنند یا گروکشی انجام می دهند.هاشمی گفت: واقعی 
کردن قیمت گندم به منظور جلوگیری از ورشکستگی 
کشــاورزان، ایجاد انگیزه در کشاورزان برای خودکفایی 
کشور در تولید این محصول، بی نیازی کشور به واردات 
و تأمین امنیت غذایی مردم است و تأثیر چندانی روی 
قاچاق ندارد اما می تواند این مهم را کنترل کند.رئیس 
بنیاد ملی گندمکاران ایران افزود: طبق آمارها از ابتدای 
فصل خرید تاکنون بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزارتن 
گندم از کشــاورزان خریداری شده است که نسبت به 
مدت مشابه ســال گذشــته نزدیک ۱۵ تا ۲۰ درصد 

افزایش خرید را نشان می دهد.

تامین۲۰درصدگندمایرانازاوکرایندرسالگذشتهتقویتصادراتمجددوترانزیتبینایرانوعمان

قیمت طال در روز چهارشنبه )۱۸ می( در حالی کاهش 
یافت که دالر اندکی بهبود یافت و فشار بر شمش های قیمت 
دالری همراه با بازدهی خزانه داری و موضع تهاجمی رئیس 
فدرال رزرو آمریکا نســبت به تورم افزایش یافت.به گزارش 
ایسنا، بهای هر اونس طال روزگذشته با ۷.۲۰ درصد کاهش 
به ۱۸۰۸ دالر و ۵۰ سنت رسید و قیمت طالی آمریکا نیز 

با ۰.۴ درصد کاهش به ۱۸۰۹ دالر و ۵۰ سنت کاهش یافت.
ایلیا اسپیواک، استراتژیست ارزی در DailyFX اظهار کرد: 
طال از پایان هفته گذشــته در حال تثبیت بوده اســت اما 
جهت کلی کاهش یافته و به حدود ۱۷۵۰ دالر رسیده است 
و سوال اینجاســت که آیا شتاب برای رسیدن به آن ایجاد 
خواهد شــد.دالر پس از کاهش سه جلسه ای افزایش یافت 

و جذابیت طال را برای سرمایه گذاران ارزهای دیگر افزایش 
داد.اســپیواک گفت: طال بر نرخ ها و چشــم انداز سیاست 
پولی به ویژه در ایاالت متحده متمرکز اســت. جروم پاول، 
رئیس فدرال رزرو روز سه شنبه متعهد شد که بانک مرکزی 
ایاالت متحده نرخ های بهره را تا جایی که الزم است افزایش 
می دهــد تا از افزایش تورمی که به گفته او پایه های اقتصاد 
را تهدید می کند، جلوگیری کند.شاخص بازدهی خزانه داری 
۱۰ ساله ایاالت متحده پس از افزایش شدید در جلسه قبل 

ثابت ماند و به تقاضا برای طالی با بازده صفر آســیب زد. 
فدرال رزرو در سال جاری نرخ سیاستی خود را سه چهارم 
درصد افزایش داده اســت و در مسیر افزایش مجدد آن با 
افزایش نیم درصدی در دو نشســت بعــدی خود در ژوئن 
و جوالی است.اگرچه شــمش به عنوان یک محافظ تورم 
در نظر گرفته می شــود اما شمش به افزایش نرخ های بهره 
کوتاه مدت ایاالت متحده و بازده اوراق قرضه حســاس است 

که هزینه فرصت نگهداری آن را افزایش می دهد.

بازار
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