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دلیل افزایش نرخ ارز در صرافیهای بانکی چیست؟

کارشناسان اعتقاد دارند ابهامات در آینده اقتصادی کشور،
هم از جهت مذاکرات و هم سیاستگذاریهای کالن دولت،
نوعی بالتکلیفی را در بازار ارز ایجاد کرده اســت .در حالی
که نرخ دالر در صرافیهای بانکی روندی افزایشی را شاهد
اســت ،قیمتها در بازار آزاد با کاهشــی اندک همراه شده
اســت .به گزارش خبرآنالین ،عقب نشینی قیمت دالر در
بازار آزاد با وجود پیشروی قیمت در صرافی بانکی را معامله
گران ناشــی از نزدیک شــدن نرخها و از بین رفتن فاصله
قیمتی میدانند  .گفته میشود همزمان با فرارسیدن محرم
و نزدیک ســفر اربعین تقاضا برای خرید دالر صرافی بانکی
افزایش یافته اســت و همین امر در رشد اندک قیمت موثر
افتاده است .بازار ارز در روزهای گذشته کمترین نوسان رد
داشته ،تا جایی که در آخرین معامالت دیروز ،تنها افزایش
 ۲۰تومانی قیمت را تجربه کرده اســت.به نظر میرسد که
فعاالن بازار با توجه به شــرایطی که در رابطه برجام وجود
دارد ،فاز احتیاط را در پیش گرفتهاند و همین موضوع باعث
شده که برخالف گذشته که بازار به اخبار مثبت و منفی به
سرعت واکنش نشان میداد ،اما هماکنون نسبت به خبرهای
برجامیسرد باشد.
در این میان ،طی روزهای گذشــته خبرهایی از احتمال
برگزاری دور جدید مذاکرات برجام منتشــر شد که همیت
موضوع منجر به این شده که فعاالن بازار در خرید و فروش
کمیمحتاط باشند .این در شرایطی است که در مقابل ،جان
کربی ،سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در تازهترین
اظهارات خــود درباره برجام اعالم کــرده ،جوبایدن حاضر
نیست به عنوان بخشی از مذاکرات برجام ،سپاه را از فهرست
سازمانهای تروریســتی خارج کنند.برخی از کارشناسان
اعتقاد دارند که این خبــر میتواند روی انتظارات صعودی
معاملهگران اثــر بگذارد.غریب آبادی نیــز گفته اروپاییها
کوچکترین گامیدر خصوص رفع تحریمها طی ســالهای
گذشته برنداشــتهاند.با این حال ،کارشناسان اعتقاد دارند
ابهامات در آینده اقتصادی کشــور ،هم از جهت مذاکرات و

سیگنال منفی برجام به بازار ارز

هم سیاستگذاریهای کالن دولت ،نوعی بالتکلیفی را در
همه بازارهای مالی و کاالیی ایجاد کرده اســت .در نتیجه
سرمایهگذاران ،اکنون اقدامات چندانی برای خرید و فروش
انجام نمیدهند.به باور آنها ،دالر اکنون در محدوده کوچکی
در حال نوسان است و معاملهگران بازار نیز بهره چندانی از
این وضعیت نمیبرند .به ویژه آنکه شرایط اقتصادی کشور
غیرقابل پیشبینی است و بازارها در رکود هستند .در نتیجه
فعالیتهای سرمایهگذاران بسیار محتاطانه شده است و در
واقع بازارها در انتظار اخبار قطعیتر از مذاکرات هســتند.
به گزارش خبرگــزاری خبرآنالین ،بهای هــر دالر آمریکا
در صرافیهــای بانکی در محــدوده  28هزار و  800تومان

اســت .فاصله قیمتی دالر در ایــن صرافیها با دالر در بازار
آزاد  1600تومان اســت .نرخ دالر در بازار آزاد در محدوده
 30هزار و چهارصد تومان گزارش شــده است .صرافان در
خیابان فردوسی در پاسخ به سئوال خبرنگار ما در خصوص
وضعیت عرضه ارز میگویند طی روزهای اخیر ارز به میزان
کافی به بازار عرضه شــده اســت اما آنچه اهمیت دارد این
است که بسیاری از ســرمایهگذاران خرد از ترس ردگیری
و ثبت مشخصاتشــان در هنگام خرید ارز نسبت به خرید
قانونــی اقدام نمیکنند و ترجیح میدهنــد دالر را از بازار
غیر رســمیخریداری کنند.یک فعال بازار در این خصوص
گفت :بازار ارز با وضعیت نابســامانی روبروســت .در حالی

افزایش  ۳۰درصدی عوارض آزادراههای کشور
مدیر کل بهرهبرداری آزادراههای شــرکت ساخت
و توســعه زیربناهای حملونقل کشور از افزایش ۲۸
تــا  ۳۰درصدی آزادراههای کشــور خبر داد و گفت:
افزایش این نرخ عوارض آزادراهی طبق قانون باید هر
سال اتفاق بیفتد اما در سال گذشته افزایش نداشتیم.
عبــاس بیات ســرمدی در گفتوگو با ایســنا اعالم
کــرد :طبق ماده  ۳۴آییننامــه اجرایی قانون احداث
آزادراههای کشور ،ســاالنه باید نرخ عوارض آزادراهی
بهروز شــود اما ابالغ قبلی برای افزایش نرخ عوارض
آزادراهی مربوط به سال  ۱۳۹۹بود و در سال گذشته
این اتفاق نیفتاد.او با بیان اینکه نرخ عوارض آزادراهی
امسال نسبت به سال  ۲۸ ،۱۳۹۹تا ۳۰درصد افزایش
یافته اســت ،افزود :بهرهبرداران آزادراهی پیش از این
نیز درخواستهایی برای افزایش نرخ عوارض داشتند؛
چراکه آنها بخش خصوصی هستند که بازگشت سرمایه
خود را از طریق همیــن عوارض دریافتی برنامهریزی
میکنند و بــا باالرفتن هزینه نگهــداری آزادراهها و
مدل مالیای که بین بهرهبرداران و شــرکت ســاخت
به عنوان قرارداد امضا شــده اســت ،ب ه گونهای است
که باید سرمایههای ســرمایهگذاران بخش خصوصی
بــرای احداث آزادراههای کشــور در طول بازه زمانی

مشخص به آنها بازگردد و طبق قانون آنها میتوانند تا
 ۱۵درصد عوارض دریافتی از مردم را هزینه تعمیر و
نگهداری آزادراهها کنند و  ۱۰درصد آن را بابت هزینه
بهرهبرداری از جمله حقوق و دســتمزد پرسنلشان در
این آزادراهها برنامهریــزی کنند.مدیرکل بهرهبرداری
آزادراههای شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهای
حملونقل کشــور ادامه داد :اگر میــزان افزایش نرخ
عوارض یک آزادراه با آزادراه دیگر متفاوت اســت به
این دلیل بوده که پارامترهای مختلفی برای محاسبه
عــوارض آزادراهی وجود دارد که شــامل مدل مالی
امضا شده بین ســازنده و بهرهبردار و شرکت ساخت،
هزینههای نگهداری آزادراهها ،نرخ تورم و میزان تردد
خودرو و غیره است .وی درباره نرخ عوارض ابالغشده
جدید برای سال جاری در آزادراه کشور گفت :عوارض
آزادراهــی در محورهایی که دریافــت آن به صورت
الکترونیکی اســت ،ب ه گونهای محاســبه میشود که
اگــر مالک خودرو از یکــی از آزادراههای الکترونیکی
اســتفاده کند و تا  ۱۵روز عــوارض خود را پرداخت
نکند مشــمول جریمه خواهد شد و جریمه آن ماهانه
ســه درصد به اضافه اصل عوارض آن آزادراه است که
به صورت پلکانی افزایش یافته و محاسبه خواهد شد.

جزئیات میزان سود سهام عدالت مشخص شد

که خریداران ارز از صرافیهای بانکی مورد رصد ســازمان
مالیاتی و  ...قرار میگیرند و حتی یارانه آنها ممکن اســت
در این پروســه قطع شود اما در بازار آزاد و روبروی مغازه ما
به سادگی خرید و فروش ارز صورت میگیرد و هیچ کسی
نیز مقابل آنها نمیایستد .طبیعی است سرمایهگذاران خرد
ترجیح بدهند از بازار آزاد خریداری کنند تا مورد رصد قرار
نگیرند.وی با تاکید بر این که خرید دالر در شــرایط فعلی
صرفه چندانی ندارد ،گفت :بازار در وضعیت آرامیاســت و
پیشبینی میکنیم شــرایط تغییر چندانی را شاهد نباشد.
از این رو ســرمایهگذاری بر دالر سایر ارزها به کسی توصیه
نمیشــود.برخی خبرهای منتشر شــده در رسانهها داللت
بر تشــکیل صفهای طوالنی فروش داشــته است .در این
خصــوص اما برخی صرافــان از عادی بــودن حجم خرید
و فــروش خبر داده و تاکید دارند نــه میزان فرش افزایش
چندانی را تجربه کرده و نه میزان خرید دســتخوش رشد
باال شده است ،از این رو فعاالن بازار با تغییر مناسبات روبرو
نیســتند .در عین حال پیشبینیهــا داللت بر آن دارد که
ظرف ماههای آتی نیز این روند تداوم یابد .کارشناســان در
پاسخ به این سئوال که دستیابی به توافق میتواند زمینه را
برای تغییر محسوس قیمتی مهیا کند یا خیر؟میگویند بازار
ارز در قیمت فعلی تطبیق یافته و تغییر قیمت نیز بیتردید
مقطعی و کوتاه مدت است.با فرارسیدن ایام سوگواری امام
حسین ،بازار طال و سکه به شکلی سنتی درگیر رکود شده
است.معامله گران میگویند بازار سکه در کف خرید و فروش
قرار داد و همین امر سبب شده است که قیمتها در آخرین
روز هفته با عقب نشینی اندک ربرو باشند .در عین حال به
واسطه کاهش عرضه سکه به بازار حباب سکه در این روزها
بزرگتر شــده اســت به طوری که حباب سکه امامیبه یک
میلیون و  770هزار تومان و حباب سکه بهار آزادی به یک
میلیون و  48هزار تومان رسیده است .حباب نیم سکه یک
میلیون و  680هزار تومان و حباب ربع سکه یک میلیون و
 927هزار تومان است.

نیاز به نقدینگی شرکتهای واردکننده حداقل  ۶برابر شده است
بازرس اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور
گفت :نیاز به نقدینگی شــرکتها حداقل  ۶برابر شده
است و در میان شرکتهای بزرگ که مشکل نقدینگی
ندارند و شــرکت پشــتیبانی امور دام میتوانند اقدام
به واردات نهاده کنند.کســری لشگری در گفتوگو با
ایلنــا ،از توقف ثبت ســفارش نهادههای دامیخبر داد
و افزود :سازمان توســعه تجارت بنا به مصوبه دولت و
ستاد تنظیم بازار ،میانگین ثبت سفارش  2سال گذشته
شرکتها را مبنای واردات قرار داده است؛ به این معنا
که اگر شرکتی در  2سال گذشته  60هزار تن بار وارد
کرده بود امسال نیز همان میزان را میتواند وارد کند و
امکان ثبت سفارش مجدد برای آن شرکت وجود ندارد.
وی با اشــاره به باال بودن حجم ثبت سفارش کاالهای
اساسی بهویژه شکر و روغن ،تصریح کرد :سال گذشته
 8میلیون دالر شــکر ثبت سفارش شــد؛ اما این رقم
در ســال جاری به  100میلیون دالر رسید به همین
دلیل ممنوعیتهایی در این زمینه وضع شــد که همه
شرکتهای واردکننده کاالهای اساسی نتوانند در حجم
باال اقدام به ثبت ســفارش کنند.این فعال صنفی ادامه
داد :این مصوبه باعث شد هفته گذشته در روند واردات
نهادههای دامیاختالل ایجاد شــود.این فعال صنفی با

بیان اینکه هم اکنون واردات نهاده در حال انجام شدن
است ،تصریح کرد :نیاز به نقدینگی شرکتها حداقل 6
برابر شده است و در میان شرکتهای بزرگ که مشکل
نقدینگی ندارند.بازرس اتحادیه واردکنندگان نهادههای
دام و طیــور نقش دولت در بحــث واردات نهادهها را
گ دانست و اذعان کرد :من بر این باورم که دولت
پررن 
باید نقش خود را در اقتصاد کمرنگ کند و اجازه بدهد
بخش خصوصی در عرصههایی که میتواند حاضر شود
حضور خود را نشان دهد؛ دولت در ایران بزرگ است و
این مسئله باعث باال بردن هزینهها و در نتیجه قیمت
تمام شده محصوالت وارداتی میشود و در نهایت بازار
را ملتهب میکند.لشگری در پاسخ به این پرسش که آیا
در ســال جاری چالش تامین نهاده مانند سال گذشته
تکرار میشود؟ گفت :به نظر میرسد این چالش امسال
نیز دوباره تکرار شــود؛ چراکه فصل برداشــت جو در
روسیه است و قیمت این محصول در این کشور کاهش
پیدا کرده اما ثبت سفارشها به هر دلیلی در ایران بسته
شده است.وی ادامه داد :حوالههای باالی  5میلیون یورو
باید مجوز بانک مرکزی را داشــته باشند که برخی از
واردکنندگان نتوانستند در یک بازه زمانی مشخص این
مجوز را دریافت کنند.

روایت رسمیدولت از افزایش قیمت کاالها در تیر امسال
روایت رســمیدولت از قیمت اقالم اساسی منتشر شد،
بــه طوری که این گزارش ،روغــن مایع با افزایش ۳۲۷.۵
درصدی قیمت در تیرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال
گذشته ،رکورددار گرانی در میان کاالهای دیگر بوده است.
گــزارش جدید مرکز آمار از تورم اقالم اساســی ،به نوعی
روایتگر کوچک شدن شدید ســفره خانوار است و اینکه
هزینه خرید بســیاری از کاالها تا دو یا ســه برابر افزایش
یافته اســت .این در حالی اســت که دســتمزد ،آنچنان
تغییری نداشــته و همین موضوع باعث افت شدید قدرت
خرید مردم شده است.برخی از تحلیلگران عنوان میکنند
به نظر میرسد سخنان دولتمردان سیزدهم درباره بهبود
شــاخصها و عملکــرد اقتصاد ملی ،توصیفــی برای یک
جغرافیای خارج از حدود مرزهای ایران است،

روغن  ۳۲۷درصد گران شد

گزارش جدید مرکز آمار و مقایسه قیمت اقالم اساسی
در تیرماه امســال نســبت ب ه تیرماه ســال گذشته نشان
میدهــد که قیمت روغن مایع بــا افزایش  ۳۲۷.۵درصد،
روغننباتــی جامد  ۲۸۵.۸درصد ،برنــج ایرانی درجه یک

مرغ رکورد گرانی را زد

 ۱۸۸.۴درصد ،سیبزمینی  ۱۷۳.۵درصد و ماکارانی ۱۶۶
درصد ،رکورد گرانی اقالم اساسی را زدهاند.این در شرایطی
است که کنسرو تن ماهی با افزایش  ۱۹.۴درصد ،هندوانه
 ۲۰.۱درصــد ،نوشــابه گازدار  ۲۰.۲درصد ،هویج فرنگی
 ۲۰.۸درصد و شیرخشــک  ۲۶درصــد ،کمترین افزایش
قیمت را در تیرماه امسال نسبت ب ه ماه مشابه سال گذشته
داشتند.بنا به این گزارش ،قیمت گوشت گوسفند در تیرماه
امسال نســبت ب ه ماه مشابه سال گدشــته  ۳۶.۸درصد،
گوشت گاو یا گوساله  ۵۱.۱درصد ،برنج خارجی درجه یک
 ۵۶.۵درصد ،ماهی قزلآال  ۵۸.۶درصد ،تخممرغ شانهای
 ۱۰۲.۶درصد و مرغ ماشــینی  ۱۰۳.۷درصد گران شــده
است.براساس گزارش مرکز آمار ایران ،در تیرماه امسال از
میان  ۵۳قلم خوراکی منتخب در نقاط شهری ،تعداد ۳۴
قلم ،درصد تغییر ســاالنه باالتر از نرخ تورم نقطهای نقاط
شهری کشور ( ۵۲.۸درصد) داشتهاند.
در این میان ،مرکز آمار در بخش دیگری از گزارش ،به
میزان افزایش قیمتها فقط در یک ماه تیر امسال پرداخته
است ،به طوری که مرغ ماشینی با افزایش  ۲۶.۱درصدی،

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :مبادالت
تجاری ایران و عمان در چهار ماه نخســت امسال ۸۰
درصد رشد داشــته و صادرات از  ۱۴۵میلیون دالر در
مدت مشابه سال گذشته به  ۴۱۵میلیون دالر رسیده
است.به گزارش ایرنا« ،علیرضا پیمانپاک» در همایش
فرصتها و روشهای صــادرات به عمان با بیان اینکه
راهبرد دولت ســیزدهم ،توســعه تجارت با کشورهای
همســایه اســت ،اظهار داشــت :اقدامات مختلفی در
سازمان توســعه تجارت برای تسهیل و تسریع تجاری
در یک سال گذشته انجام شده است.رییسکل سازمان
توســعه تجارت با بیان اینکه توسعه بازار از مهمترین
موضوعاتی اســت که دولت دنبال میکند ،تصریحکرد:
برگــزاری کارگاههایی برای آشــنایی بــا فعالیتهای
اقتصادی کشــورها در این راســتا انجام میشــود که
تاکنون برای پاکســتان و روســیه انجام شــده است.
پیمانپاک خاطرنشانکرد :عمان بهترین الگوی توسعه

همکاری تجاری اســت ،زیرا هماهنگی همه جانبه ای
بین دو کشــور برای اثر بخشــی اقدامات برقرار شده
که موفق نیز عمل کرده اســت.وی بــا تاکید بر اینکه
موفقیتها و دســتاوردهای تجاری میان دو کشــور را
میتوان از آمارها مشاهده کرد ،گفت :سال  ۱۴۰۰رشد
 ۶۰درصدی در تجارت ایران و عمان را شــاهد بودیم و
در چهار ماهه ابتدایی امســال نیز به رشد  ۸۰درصدی
دست یافتهایم.رییسکل سازمان توسعه تجارت تاکید
کرد :از ســوی دیگر اقدامات زیرســاختی که دولت با
همراهی اتاقهای بازرگانی دو کشور انجام داده اقدامات
موثری است که آینده روشن تری برای توسعه تجارت
بین دو کشــور ترسیم میکند.وی با بیان اینکه ایران و
عمان قرابت دیرینه ای فرهنگی و سیاسی با ایران دارد،
اظهار داشت :عزم جدی دولتها در زمینه فعالیتهای
اقتصادی موجب تسهیل تجاری و فراهم شدن شرایط
توسعه شده است.

واریز  ۶۰هزار میلیارد تومان به حساب گندمکاران
با واریز  ۵هزار میلیارد تومان دیگر به حســاب کشــاورزان گندمکار سراسر
کشــور ،مجموع واریزی به حساب گندمکاران به  ۶۰هزار میلیارد تومان رسید.
به گزارش شــرکت بازرگانی دولتی ایران ،با اعالم اینکه پول محصول کشاورزی
خریداری شده از کشاورزان به محض تأمین بالفاصله به حساب این عزیزان واریز
میشود ،از پرداخت بخش دیگری از مطالبات گندمکاران به مبلغ  ۵هزار میلیارد
تومان دیگر خبر داد.بر اساس این گزارش ،از آغاز فصل خرید تضمینی گندم در
چهــارم فروردین تاکنون ،افزون  ۶میلیون و  ۴۲۹هزار تن گندم به ارزش بیش
از  ۷۴هزار و  ۴۴۷میلیارد تومان از گندمکاران سراســر کشــور خریداری شده
کــه بیش از  ۵۹هزار و  ۳۰۴میلیارد تومــان و به عبارتی  ۸۲درصد از مطالبات
گندمکاران پرداخت شده است.این گزارش میافزاید ،میزان خرید تضمینی گندم
در ســال جاری نسبت به پایان فصل سال گذشته از رشد  ۴۶درصدی برخوردار
بوده و با توجه به اینکه خرید تضمینی محصوالت کشاورزی هم اکنون در سراسر
کشــور به ویژه در مناطق شمالی همچنان ادامه دارد ،انتظار میرود میزان رشد
خرید گندم نسبت به سال گذشته از رشد بیشتری برخوردار شود.

صادرات مرغ و تخم مرغ به عراق آزاد شد

رئیس ســازمان دامپزشــکی گفت :صادرات مرغ ،پر مرغ ،تخم مرغ ،جوجه
یــک روزه و تخم مرغ نطفه دار به کشــور عراق ،بعد از  ۶ســال ممنوعیت آزاد
شد.به گزارش خبرگزاری مهر ،سید محمد آقامیری معاون وزیر و رئیس سازمان
دامپزشــکی کشــور در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه نظارت دامپزشــکی
در کشــور در ســطح مطلوبی قرار دارد ،از رفع ممنوعیــت صادرات محصوالت
مرغداریها به عراق خبر داد و گفت :بعد از  ۶سال که صادرات مرغ ،پر مرغ ،تخم
مرغ ،جوجه یک روزه و تخم مرغ نطفه دار به کشور عراق ممنوع بود ،خوشبختانه
بــا پیگیریهایی که انجام دادیم صادرات همه محصوالت مرغداری به عراق آزاد
شده است.وی دلیل رفع ممنوعیت را سالمت فضای تولید طیور کشور خواند و
گفت :خوشبختانه با تالشهای صورت گرفته همکارانم ،کشور ما سب ِز سبز است.
آقامیری با اشــاره به مهار موفقیت آمیز آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کشور،
گفت :دنبال این هســتیم که  ۵بیماری را ک ً
ال ریشــه کن کنیم و این امر کمک
همه دستگاهها را میطلبد.

توصیه به تهیه بلیت از سایت شرکتهای هواپیمایی

رئیس ســازمان هواپیمایی کشــوری در نشست ارتقای ســطح خدمات به
مســافران هوایی ،ســاماندهی و کاهش تاخیر پروازهای داخلی ،گفت :از مردم
درخواســت میکنیم برای تهیه بلیت به ســایت شــرکتهای هواپیمایی و یا
مراکز فروش مورد تایید ســازمان هواپیمایی کشــوری مراجعه کنند.به گزارش
ایرنا« ،محمد محمدی بخش» رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از نظارت این
ســازمان بر روی قیمتهای بلیت هواپیما اشاره کرد و گفت :بلیتهای فروخته
شده توسط ایرالینها بر اساس نرخهای مصوب بر روی سایت سازمان و انجمن
شــرکتهای هواپیمایی به فروش میرسد و برخی از تخلفات توسط سایتهای
فروش غیررسمیانجام میشود.وی با بیان اینکه سازمان هواپیمایی کشوری در
صدد بستن سایتهای غیرمجاز فروش بلیت است ،افزود :با سایتهای غیر مجاز
که نســبت به فروش بلیت خارج از نرخ مصوب اقدام کنند برخورد قاطع صورت
خواهد گرفت تا بهزودی از صحنه فروش بلیت حذف شوند.
بانک و بیمه

رکورد گرانی را در میان کاالهای دیگر زده اســت .پس از
آن ،ســس مایونز با افزایش قیمــت  ۲۴.۳درصد و هویج
فرنگی با افزایش قیمت  ۲۱.۶درصد قرار دارد.این در حالی
است که هلو  ۱۲.۵درصد ،بادمجان  ۱۳درصد ،هندوانه ۹.۲
درصد و گوجهفرنگی  ۸.۸درصد کاهش قیمت داشــتهاند.
بر همین اساس ،کره پاســتوریزه رشد  ۱۴.۳درصد ،برنج
ایرانی درجه یک  ۱۰.۷درصد ،تخممرغ شانهای  ۹.۵درصد
و گوشت گاو یا گوساله  ۲.۶درصد را در یک ماه تیر امسال
تجربه کرده است.

وضعیت قیمت برنج و روغن در بازار

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه فراوانی
کاال داریم اما تقاضا کاهش یافته و رکود ســنگین اســت،
توضیحاتی را در مــورد قیمت برنج ارائه کرد.قاســمعلی
حســنی در گفت و گو با خبرنگار مهــر در مورد وضعیت
بازار مــواد غذایی ،اظهار کرد :در حال حاضــر در بازار با
فراوانی مواد غذایی مواجه هســتیم اما با توجه به کاهش
قدرت خرید مردم و قیمتها ،رکود سنگینی بر بازار حاکم
بوده و تقاضا کاهش یافته است.دبیر اتحادیه بنکداران مواد

رشد  ۸۰درصدی تجارت با عمان در چهار ماهه امسال

دستیار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از دو برابر شدن میزان سود سهام
عدالت ســال  ۱۴۰۰که در سال جاری واریز خواهد شد ،خبر داد.پیمان حدادی
در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به برگزاری مجامع برخی شرکتها ،اظهار کرد :بر
اســاس میزان سودی که در این مجامع تقسیم شــده ،سهم سود سهام عدالت
نیز مشخص است .بر این اســاس مجامع برخی شرکتها نیز طی دو ماه آینده
برگزار خواهد شد و پیشبینی میشود با توجه به سودی که در مجامع پیش رو
تقسیم میشود ،امسال سود ســهام عدالت حدود دو برابر سود سال قبل باشد.
وی ادامه داد :در واقع ســال گذشته مشموالنی که ارزش اولیه سهام آنها یک
میلیون تومان بود ،حدود یک میلیون تومان و افرادی که ارزش اولیه سهام آنها
 ۵۳۲هزار تومان بود حدود  ۵۵۰هزار تومان ســود گرفتند .بر این اساس امسال
احتمــاال یک میلیون تومانیها دو میلیون تومان و  ۵۵۰هزار تومانیها ،بیش از
یک میلیون تومان سود دریافت کنند.دستیار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
در مورد زمان پرداخت ســود سهام عدالت نیز توضیح داد :زمان پرداخت به این
بستگی دارد که شرکتهای سرمایهپذیر سودهایی که در مجمع مصوب کردهاند
را چه زمانی به شــرکت ســپردهگذاری مرکزی منتقل کنند و سپردهگذاری بر
اساس مصوبه شورای عالی بورس سودها را پرداخت کند.

غذایی تهران افزود :قیمتها در بازار مواد غذایی تا  ۱۵مهر
ماه ثبات داشــته و افزایشی نخواهیم داشت؛ حتی با توجه
به فرا رســیدن فصل برداشت محصوالتی همچون برنج و
حبوبات ،شاهد کاهش قیمت در این بخشها خواهیم بود.
وی در مورد قیمت برنج گفت :قیمت برنج ایرانی در عمده
فروشــی از  ۷۰تا  ۱۱۰هزار تومان اســت؛ همچنین برنج
هندی از  ۲۷تا  ۳۸هزار تومان و برنج پاکســتانی از  ۲۶تا
 ۳۸هزار تومان قیمت دارد.حســنی در مورد فروش برنج
ایرانی با قیمتهایی نزدیک بــه  ۲۰۰هزار تومان تصریح
کــرد :اگر خرده فــروش بین  ۱۰تــا  ۱۲درصد روی این
قیمتها بکشد ،در نهایت باید برنج ایرانی با نرخ  ۱۲۵هزار
تومان عرضه شود.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در مورد روغن
نیز گفت :با توجه بــه واردات انبوه و کاهش  ۲۰درصدی
قیمتهای جهانی ،قیمت روغن در عمده فروشی بین ۱۰
تا  ۱۵درصد کاهش یافته اســت؛ به عنوان مثال روغن ۱۶
کیلویی که یک میلیــون و  ۸۰هزار تومان بود با نرخ یک
میلیون و  ۵۰هزار تومان عرضه میشود.

آخرین مهلت ارزی برای صادرکنندگان
کنفدارســیون صادرات ایــران آخرین مهلت ایفای
تعهدات ارزی صادرکننــدگان را اعالم و تاکید کرد که
این زمان دیگر تمدید نخواهد شــد.بر اساس اعالم این
کنفدراســیون ،بر اساس مصوبه  ۸۳کمیته اقدام ارزی،
مهلــت رفع تعهد ارزی ســال  ۱۴۰۰صادرکنندگان تا
آخر شهریورماه ســال جاری تمدید شده است .به این
ترتیب صادرکنندگانی کــه تاکنون تعهدات ارزی خود
را ایفا نکردهاند تا پایان تابســتان زمان دارند تا فرایند
را تکمیل کنند.بر اساس مصوبه قبلی مهلت رفع تعهد
ارزی صــادرات ســالهای  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹تنها تا پایان
مرداد ماه ســال جاری امکانپذیر خواهد بود.همچنین
کنفدراسیون صادرات تاکید کرده :مهلتهای اعالمیبه
هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود و از صادرکنندگان
تقاضا میشود جهت جلوگیری از مشکالت بعدی نسبت
بــه رفع تعهــد در زمانهای اعالمی ،اقــدام الزم را به
عمل آورند.به گزارش ایســنا ،از بهار  ۱۳۹۷و به دنبال

از سرگیری تحریمهای آمریکا ،دولت وقت دو سیاست
ارزی را به شــکل همزمان اجرایی کرد .از سویی اعالم
شــد که واردات بیش از  ۱۲۰۰قلم کاال که پس از آن
به  ۲۰۰۰قلم رسید به کشــور ممنوع خواهد بود و به
این ترتیب واردات کاالهای لوکس و کاالهایی که مشابه
داخلی داشــتند به ایران ممنوع شد.از سوی دیگر نیز
برای تامین نیازهای ارزی برای واردات کاالهای اساسی،
مصرفی و مواد اولیه ،اعالم شــد که صادرکنندگان باید
ارز حاصل از فروش محصــوالت خود را در قالب تعهد
ارزی به کشور بازگردانند.هر چند در سالهای ابتدایی
مشکالتی برای هماهنگی میان صادرکنندگان و بانک
مرکــزی به وجود آمد ،اما در نهایــت دو طرف به یک
برنامه اجرایی رسیدند .در حال حاضر بخش مهمیاز ارز
صادرکنندگان از طریق سامانه نیما به فروش میرسد و
صادرکنندگان گزینههایی مانند واردات در برابر صادرات
و فروش بخشی از ارز به صرافیها را نیز در اختیار دارند.

تعیین تکلیف جدید
برای چکهای ثبت نشده در صیاد

طبــق اعالم بانک مرکزی ،ذینفعان چک میتوانند از این پس «اعالمیه عدم
ثبت برگه چک در سامانه صیاد» را در قبال چکهای ثبتنشده در این سامانه
از شــعب بانکها درخواســت کنند.این بانک با صدور بخشنامهای شعب شبکه
بانکی را مکلف به صدور «اعالمیه عدم ثبت برگه چک در ســامانه صیاد» کرد.
در بخشــنامه شماره  ۱۱۷۵۳۳مورخ  ۱۴۰۱.۵.۱۱بانک مرکزی آمده است؛ این
اعالمیه بدون درج «کد رهگیری» و در قالب و شــکلی متمایز از گواهینامههای
مرســوم عدم پرداخت چک اســت و صرفاً مؤید و متضمن عدم امکان اقدام بر
روی چک به دلیل ثبت نشــدن چک در سامانه صیاد است.گفتنی است تسویه
چکهای جدید که از ابتدای سال  ۱۴۰۰در اختیار مشتریان بانکی قرار میگیرد،
براساس استعالم از سامانه صیاد و در صورت ثبت اطالعات مبلغ ،تاریخ و ذینفع
چک و تطابق آن با برگ چک امکانپذیر اســت و در صورت عدم ثبت مالکیت
چک در ســامانه صیاد ،این چک شامل احکام قانون صدور چک نبوده و بانکها
مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری کنند.در این زمینه و با هدف جلوگیری از
بروز مشکالت آتی ،هموطنان گرامیباید توجه داشته باشند از تحویل برگ چک
ثبتنشده در سامانه صیاد اجتناب کنند و حتما همزمان با انجام معامله و تحویل
برگ چک ،از ثبت اطالعات چک در سامانه صیاد با استفاده از شیوههای مختلف
استعالم اطمینان حاصل کرده و تایید دریافت چک را در این سامانه انجام دهند.

 ۱۶هزار میلیارد وام بدون ضامن پرداخت شد

طبــق اعالم وزارت اقتصــاد ،از ابتدای بهمن  ۱۴۰۰تا پایان تیرماه امســال
بانکهای دولتی  ۱۵هــزار و  ۹۳۱میلیارد و  ۶۳۲میلیون تومان اعتبار به ۴۷۵
هزار و  ۴۴۸نفر تســهیالت پرداخت کردهاند.طبق اعالم وزارت اقتصاد ،احسان
خاندوزی ،وزیر امور اقتصادی و دارایی از اواخر دی ماه بانکهای دولتی را موظف
کرد در پرداخت تســهیالت کمتر از  ۱۰۰میلیون تومان صرفا اعتبارســنجی را
مالک پرداخت قرار دهند و از روش ســنتی درخواســت ضامن دست بکشند.
درواقع نظام پرداخت تسهیالت براساس ضامن ،سالهاست در بسیاری کشورها
منسوخ شده و آنچه که مبنای اعطای وام خرد قرار میگیرد اعتبار فرد در شبکه
بانکی است .این اعتبارســنجی براساس سابقه اعتباری فرد در نحوه بازپرداخت
تســهیالت ،میزان مانده تسهیالت ،میزان درآمد ماهیانه و مواردی از این دست
محاسبه میشــود.باوجود اینکه بانک مرکزی بخشنامه مرتبط را در  ۱۲تیر ماه
به شــبکه بانکی ابالغ کرد اما بانکهای دولتی از ابتدای بهمن ماه سال ۱۴۰۰
اعطای تسهیالت بدون ضامن و براساس اعتبارسنجی را در دستور کار قرار دادند.
در همین راستا از ابتدای بهمن ماه سال گذشته تا پایان تیرماه امسال  ۱۵هزار
و  ۹۳۱میلیارد و  ۶۳۲میلیون تومان تســهیالت در قالب  ۴۷۵هزار و  ۴۴۸فقره
تسهیالت توسط بانکهای دولتی پرداخت شده است.

بورس
شاخص کل بورس تهران با هفتهزار و  ۳۳۸واحد افزایش
در ارتفاع یکمیلیون و  ۴۳۷هزار واحدی قرار گرفت.به گزارش
ایرنا ،شــاخص هموزن با سه هزار و  ۴۶۶واحد افزایش به ۳۸۴
هزار و  ۵۵واحد و شــاخص قیمت با ۲هار و  ۷۹واحد رشد به
 ۲۳۰هزار و  ۳۷۳واحد رسید.
شــاخص بازار اول ،پنج هزار و  ۴۹۷واحد و شــاخص بازار
دوم  ۱۴هزار و  ۴۰۳واحد افزایش را ثبت کردند.روزچهارشنبه
در معامالت بورس تهران ،بیش از پنج میلیارد و  ۷۷۲میلیون
ســهم ،حقتقدم و اوراق بهادار به ارزش  ۳۶هزار و  ۶۱میلیارد

ریال معامله شد.همچنین پتروشیمیپردیس (شپدیس) با ۶۸۴
واحد ،صنایع پتروشــیمیخلیج فارس (فارس) با  ۶۴۱واحد،
ملی صنایع مس ایــران (فملی) با  ۶۲۹واحــد ،ایران خودرو
(خــودرو) با  ۶۱۷واحد ،کشــتیرانی جمهوری اســامیایران
(حکشــتی) با  ۴۶۹واحد ،سایپا (خساپا) با  ۳۸۴واحد و گروه
بهمن (خبهمن) با  ۲۴۷واحد با تاثیر مثبت بر شاخص بورس
همراه شدند.همچنین معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) با ۱۵۷

شاخص بورس سبزپوش ماند

واحد ،پتروشــیمیفناوریان (شفن) با  ۱۳۸واحد ،پاالیش نفت
تبریز (شــبریز) با  ۱۱۸واحد ،صنایع شیمیایی ایران (شیران)
بــا  ۴۰واحد و گروه صنعتی بوتــان (لبوتان) با  ۳۵واحد تاثیر
منفی بر شاخص بورس داشتند.بر پایه این گزارش ،روزگذشته
نماد ایران خودرو (خودرو) ،گســترش ســرمایهگذاری ایران
خودرو (خگستر) ،سایپا (خساپا) ،شرکت سرمایهگذاری تامین
اجتماعی (شســتا) ،داده گستر عصر نوینهای وب (های وب)،

پاالیش نفت اصفهان (شــپنا) و پتروشیمیفناوران (شفن) در
نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.گروه خودرو هم در معامالت
دیروز صدرنشــین برترین گروههای صنعت شد و در این گروه
یــک میلیارد و  ۱۱۱هزار برگه ســهم به ارزش  ۲هزار و ۷۹۴
میلیارد ریال دادوســتد شد.شــاخص فرابــورس نیز بیش از
 ۹۵واحد افزایش داشــت و به  ۱۸هزار و  ۸۶۱واحد رســید.
در ایــن بازار یک میلیارد و  ۷۷۹میلیون برگه ســهم و اوراق

مالی دادوســتد شــد و تعداد دفعات معامالت دیروز فرابورس
بیش از  ۱۲۸هزار و  ۱۲۴نوبت بود.نمادهای پتروشیمیزاگرس
(زاگرس) ،پلیمر آریا ساســول (آریا) ،تولید نیروی برق دماوند
(دماوند) ،بیمه پاسارگاد (بپاس) ،داروسازی دانا (ددانا) ،بهمن
دیزل (خدیزل) و شــرکت سرمایه گذاری صبا تامین (صبا) با
تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس همراه بودند.همچنین موسسعه
اعتباری ملل (وملل) ،ســنگ آهن گهرزمیــن (کگهر) ،بیمه
سامان (بساما) و آهن و فوالد غدیر ایرانیان (فغدیر) تاثیر منفی
بر شاخص فرابورس داشتند.

