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بازار خبر

جهش های کرونا ،تهدیدی برای
تقاضای نفت
فــارس -نتایج نظرسنجی رویترز نشان داد به
علت بهبود اقتصادی در جهان و بازگشت کمتر
از انتظار نفت ایران به بازار ،قیمت نفت تا پایان
سال جاری میالدی حدود  70دالر در هر بشکه
فروخته خواهد شد اما انواع جدید ویروس کرونا،
افزایش قیمت را محدود خواهد کرد.

نرخ ارز

(سامانهسنا)

سه شنبه  12مرداد ۱۴۰۰
 23ذی الحجه .۱۴۴۲شماره ۲۰723

دالر

)-388(250/996

یورو

پوند

348/216 294/920

یوان

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

38/755

68/184

10/942/280

)/200.000(112/000/000

جوالن لوازم آشپزخانه چینی قاچاق
ایسنا -رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی
فلزی تهران از افزایش قاچاق کاالی چینی در
بــازار ایــن محصوالت و همچنین افزایش ۲۰
درصدی قیمت نسبت به سال گذشته به دلیل
افزایش قیمت مواد اولیه خبر داد.

بیش از یک میلیون مسکن ملی
در برنامه است
ایسنا -معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این
که بیش از یک میلیون و  ۷۰هزار واحد اقدام ملی
مسکن برنامهریزی شــده است،تصریح کــرد :با
وجود مشکالت ،پروژهها به مرحله اجرا رسیده
است .از جمله این مشکالت میتوان به تاخیر در
صدور پروانه ساختمانی در بعضی مناطق اشاره
کرد.همچنیندربرخیشهرهامدتهاستمنتظر
صدور پروانه ساخت توسط شهرداریها هستیم.

قول بانک مرکزی عملی نشد
مهر -در حالی مسئوالن بانک مرکزی از راه
اندازی امکان ثبت و تأیید پیامکی چک در سامانه
صیاد تا انتهای تیر خبر داده بودند که با وجود
گذشت  ۱۰روز از آغــاز مــرداد این وعــده هنوز
عملیاتی نشده است.

عقبگرد قیمت سیمان
مهر -دبیر کــانــون ســراســری انــبــوهســازان از
بازگشت قیمت سیمان به کیسهای زیر  ۳۰هزار
تومان در بورس کاال و  ۴۵تا  ۵۰هزار تومان در
خردهفروشیها خبر داد.

131/229

107/000

بدهی 16رقمیصنعتنفتبهنظامبانکی  140هزار خودروی ناقص در پارکینگ
گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که صنعت نفت بدهی خودروسازان
 60میلیارد دالری معادل  1500هزار میلیارد تومانی به نظام بانکی دارد

رنسانس زغال سنگ!
ایسنا -در بحبوحه صحبت هایی که در خصوص
گرمایش جهانی ،بــایــای طبیعی نــاشــی از
تغییرات اقلیمی ،کربن زدایی و فاینانس انرژی
سبز شنیده مــی شــود ،تــجــارت جهانی زغــال
سنگ تولد دوباره ای پیدا کرده است .روزنامه
فایننشیال تایمز به تازگی در گزارشی اشاره
کــرده که قیمت گــذاری کــاالی زغــال سنگ از
بازدهی سهام مالی و امالک در سال میالدی
جاری سبقت گرفته است .به عنوان مثال طبق
گزارش وب سایت آرگوس ،قیمت گرید مرغوب
زغال سنگ حرارتی استرالیا که برای تولید نیرو
استفاده می شود ،روز جمعه به  ۱۵۱دالر در
هر تن افزایش یافت که بیش از سه برابر قیمت
نهایی سپتامبر است .قیمت زغال سنگ کوک
شو استرالیایی نیمه نرم یا زغال سنگ متالورژی
مورد استفاده برای تولید فوالد نیز  ۱۲۷دالر
در هر تن بود که تقریبا از ابتدای سال میالدی
جاری تاکنون  80درصد افزایش را نشان می
دهد .بعضی از رخدادهای جوی دور از انتظار
که اکنون به گرمایش زمین نسبت داده می
شود ،تقاضا برای حمل دریابرد زغال سنگ را
که انتشار کربن باالیی دارد افزایش داده است.

نیم سکه

ربع سکه

36/000/۰۰۰ 58/000/۰۰۰

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

مــرکــز پــژوهــش هــای مجلس در گــزارشــی از
بدهی  60میلیارد دالری شرکت ملی نفت
به نظام بانکی تا پایان سال  98خبر داد .رقم
بسیار سنگینی کــه بــا احتساب نــرخ روز ارز
مــعــادل هـــزار و  500هـــزار مــیــلــیــارد تــومــان
( )۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰می شود.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان
«مانع زدایی و پشتیبانی از تولید در صنعت نفت
و گاز ،مسائل و راهکارها» اعالم کرد :مجموع
بدهی هــای شرکت ملی نفت ایــران به بانک
مرکزی ،بانک های تجاری و بابت انتشار اوراق
مشارکتارزیوریالیتاپایانسال 1398حدود
 60میلیارد دالر است.این گــزارش همچنین
به افت شدید سرمایه گــذاری در صنعت نفت
کشور اشاره کرده است .براساس این گزارش،
سرمایه گــذاری در صنعت نفت در سال  92از
رقم  10.4میلیارد دالر به کمتر از یک سوم در
سال  98رسیده و در آن سال فقط  3.3میلیارد

دالر سرمایه گذاری انجام شده است( .نمودار،
حجم سرمایه گذاری در صنعت نفت کشور را از
منابعداخلیشرکتملینفتومنابعخارجازآن
نشان می دهد)براساس این گزارش ،همچنین
ضریب بازیافت از میادین نفتی طی سال های
 92تا  98از  28.92به  27.49کاهش یافت
که اصلی ترین دلیل آن کاهش سرمایه گذاری
در صنعت نفت مطرح شده است .براساس این
گزارش 61 ،درصد میادین نفتی ایران در نیمه
دوم عمر خود قرار دارند.این گزارش همچنین
با اشاره به این که  64درصد دانش فنی در زمینه
ساختتجهیزاتوقطعاتموردنیازصنعتنفتو
گاز در کشور وجود دارد ،اعالم کرده است که تنها
 30درصد از بازار تأمین تجهیزات و قطعات الزم
صنعت نفت و گاز در اختیار سازندگان داخلی
است .براساس این گزارش ،قراردادهای داخلی
سازی قطعات خارجی صنعت نفت و گاز تا سال
 97پیشرفت  16تا  75درصدی داشته است.

با انباشت  140هزار دستگاه خودروی ناقص
در پارکینگ خودروسازان و تاخیر در تحویل
خــودروهــای ثبت نامی ،فــروش فــوق العاده
شرکت های خودروساز تا زمان به روز رسانی
تحویل خــودروهــای ثبت نامی متوقف شد.
به گــزارش خبرگزاری فــارس ،آرش محبی
نژاد ،دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه
و قطعه ســازان خــودرو ،از وجــود  140هزار
دستگاه خودرو در پارکینگ خودروسازان خبر
داده که به دلیل ناقص بودن قطعات ،امکان
تحویل به مشتریان را ندارند .در این زمینه
گزارش دنیای اقتصاد به نقل از سامانه کدال
حاکی از آن است که خودروهای ناقص سه
خودروساز بزرگ در سه ماه بهار امسال نسبت
به بازه زمانی سال گذشته با رشد  ۵۸درصدی
مواجه شده و از  ۷۹هزار و  ۴۱۵دستگاه در
سه ماهه  1399به  ۱۲۵هزار و  ۱۳۵دستگاه
در بهار  1400رسیده است .با این اوصاف،
اگرچه خودروسازان تاکنون برای جمع آوری
منابع مالی اقدام به فروش فوق العاده یا پیش

فروش خودرو کرده اند ،اما با افزایش تأخیر
در تحویل خودروهای ثبت نامی ،حاال وزارت
صنعت فروش فوق العاده/فوری (تحویل تا
سه ماه) خودروسازان را منوط به صفر شدن
میزان تعهدات آن ها کرده است .به این ترتیب
خودروسازان فع ً
ال اجــازه فروش فوق العاده
ندارند و به گفته نعمت بخش ،دبیر انجمن
خودروسازان ،تنها مجاز به اجرای طرح های
پیش فــروش (تحویل یک ساله) هستند.در
ماه های اخیر ،در رسانه ها اخباری مبنی بر
کمبود تراشه در بازارهای جهانی که به صنعت
خودروسازی نیز لطمه زده ،منتشر شده است.
یک علت اصلی این موضوع نیز به بحران کرونا
که رشد تقاضای محصوالت الکترونیکی را در
پی داشته مرتبط است .با این حال ،به نظر می
رسد اتفاقی مشابه در داخل نیز رقم خورده
به طوری که محبی نژاد ،دبیر انجمن صنایع
همگن گفته اســت بسیاری از خــودروهــای
ناقص به دلیل نقص قطعات و به ویژه بحران ریز
تراشهها تجاری نمیشوند.

در سومین روز هفته و بعد از  3روز رشد متوالی رقم خورد

عقب نشینی نماگرهای بورسی و خریداران حقیقی
بازار سرمایه کشور بعد از سه روز رشد متوالی،
دیروز در اثر تشدید عرضه ها شاهد سرخ پوشی
همه نماگرهای اصلی خود بــود .خریداران
حقیقی نیز در شرایط قرمز از بازار خارج شدند.
به گــزارش خراسان ،در ادامــه رونــد افزایش
عرضه ها که روز یک شنبه آغاز شده بود ،دیروز
قدرت فروشندگان از خریداران بیشتر شد تا
همه نماگرهای اصلی بورس و فرابورس سرخ
پوش شوند .شاخص کل بورس  2300واحد
و شاخص کل هم وزن هزار و  120واحد افت
کرد .شاخص کل فرابورس هم  87واحد افت
کرد .از نظر درصــدی شاخص کل هم وزن و

فرابورس دو برابر شاخص کل افت کرد.این
در حالی اســت که در معامالت دیــروز گروه
خودرویی با اقبال مواجه شد و بیشتر نمادهای
این گروه سبز پوش شدند .انتشار خبری مبنی
بر موافقت مجلس با عرضه خودرو در بورس
منجر به اقبال به این گروه و رسیدن بیشتر سهم
ها به صف خرید شد .اگرچه فشار عرضه موجود
در کلیت بــازار ،سهم های این گروه را نیز از
سقف روزانه خود بازگرداند.سایر گروه های
بازار نیز عمدتا قرمزپوش بودند .اگرچه تعداد
سهم های صف خرید و صف فروش تقریبا برابر
است و نشان از آن دارد که در این روز منفی نیز

بازار متعادل و نقد شونده بوده است.با وجود
این بازیگران خرد در معامالت دیروز ترجیح
دادند سهام خود را به حقوقی ها واگذار کنند.
میزان انتقال سهام کمتر از  400میلیارد
تومان بود .این اقدام را می توان خروج از بازار
تعبیر کرد و اقدامی برای نقد کردن دارایی
جهت ایجاد امکان خرید در قیمت های پایین
تر دانست.تحوالت بازار ارز ،آثار مستقر شدن
رئیس جمهور جدید و شرایط مذاکرات از جمله
عوامل کالن موثر بازار سرمایه است .عالوه بر
آن ،برخی موضوعات بخشی مثل آزادسازی
قیمت ها یا عرضه برخی محصوالت در بورس

کاال یا حذف ارز ترجیحی برخی دیگر از گروه
های اقتصادی نیز توجه سهامداران را به خود
جلب کرده است.با این حال ناظران ،روند کلی
بازار را در ادامه روند آغاز شده از اوایل خرداد
صعودی می دانند .گزارش سود مناسب در
مجمع برخی شرکت ها این فرضیه را تقویت
کرده است .روند صعودی فعلی از اوایل خرداد
آغــاز و بعد از انتخابات ریاست جمهوری در
اواخــر خــرداد تقویت شد و تاکنون عملکرد
هفتگی بازار تماما مثبت بوده است .روندی
که با توجه به رشد روز شنبه ،انتظار می رود این
هفته هم ادامه یابد.

درخواست ارزی خیلی فوری بانک مرکزی از روحانی
رئیس کل بانک مرکزی درنامه ای به روحانی خواستار بازنگری فوری در لغو ثبت سفارش واردات از مناطق آزاد شد
نامه رئیس کل بانک مرکزی به روحانی در
 7تیر که دیروز رسانه ای شد ،نشان می دهد
افزایش معنادار نرخ ارز در روزهــای پایانی
اردیبهشت به دلیل تاثیر منفی حکم دیوان
عدالت اداری مبنی بر ابطال یک مصوبه
هیئت وزیران بوده است .این مصوبه بر لزوم
ثبت سفارش برای کلیه کاالهای ورودی به
کشور حتی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
تاکید داشت .کمیجانی در این نامه خواستار
رسیدگی مجدد به رای دیوان عدالت اداری
شده است.به گزارش فارس ،اکبر کمیجانی،
رئیس کل بانک مرکزی هفتم تیر امسال
در نامه ای به روحانی با قید خیلی فوری بر
مسئله کنترل و مدیریت منابع و مصارف ارزی

کشور و تسری ثبت سفارش کاال به مناطق
آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرده و خواستار
تجدید نظر در ابطال ثبت سفارش کاال شده
است.در این نامه آمده است :با شروع بحران
ارزی در سال  97و به منظور مدیریت مصارف
ارزی و نیز نظارت بر معامالت ارزی وارد
کنندگان ،هیئت وزیران مصوب کرد تا ثبت
سفارش برای ورود کاال از خارج از کشور به
مناطق آزاد تجاری  -صنعتی و ویژه اقتصادی
الزامی شود .با این حال ،از ابتدای تصویب
این مصوبه تالش ها برای حذف ثبت سفارش
در ورود کاال از خارج کشور به این مناطق و
شفافیت حاصل شده از اجرای مصوبه مذکور
از مسیرهای مختلف و متعدد آغــاز شد .در

نهایت نیز به موجب رای دیوان عدالت اداری
در تاریخ  21اردیبهشت  ،1400این مصوبه
باطل و به این ترتیب بانک مرکزی در اجرای
وظایف قانونی خود در مدیریت بــازار ارز با
اشکال مواجه شد.کمیجانی افــزوده است:
رای مذکور به محض صدور ،تأثیر خود را در
افزایش تقاضای ارز و در نتیجه افزایش معنادار
نرخ آن نسبت به روزهای گذشته نشان داد.
به گزارش خراسان ،بررسی روند قیمت ارز
در اردیبهشت نشان می دهد که این نرخ پس
از رسیدن به حدود  20هزار و  630تومان
در  18اردیبهشت که کف  9ماهه به شمار
می آید ،با یک افزایش محسوس تا تاریخ 21
اردیبهشت ،به  22هزار و  185تومان رسید.

پس از آن نیز تا به امروز ،روند افزایشی نرخ ارز
ادامه یافته است.کمیجانی همچنین به یک
موضوع مهم دیگر اشاره کرده ،مبنی بر این
که در مجموعه ضوابط تخصیص و تأمین ارز
این مهم صرف ًا بر اساس ثبت سفارش و ثبت
خدمت های صادر شده از تمامی محل های
ممکن امکان پذیر است .این در حالی است
که هر گونه تأمین ارز واردات از مناطق مذکور
خارج از ضوابط و مقررات اشاره شده بوده و
بانک مرکزی هیچ گونه دسترسی و در نتیجه
امکان مدیریت بازار یاد شده را ندارد.

شاخص
تداوم تب تورم کاالهای
اساسی در خرداد

بررسی قیمت کاالهای اساسی مانند برنج،
گوشت قرمز و مرغ نشان می دهد که قیمت
این قبیل کاالهای اساسی در فاصله یک
سال بین  39تا  105درصد افزایش یافته
است .تورم ماهیانه این کاالها نیز غیر از برنج
پاکستانی و گوشت گوسفندی (که به ترتیب
منفی  0.4و منفی  2.1ثبت شده) تا 3.5
درصد بوده است( .خبرگزاری فارس)

نبض بازار

رصد قیمت زیتون
بردبار -در حالی که حدود یک ماه دیگر به فصل
برداشت زیتون زمان باقی است و این بــازار در
حال مصرف آخرین موجودی های متعلق به سال
گذشته یا قبل از آن است  ،رصد قیمت انواع زیتون
خالی از لطف نیست  ،از این رو سری زدیم به بازار
عرضه عمده این کاال در پایتخت واقع در محدوده
خیابان انبار نفت که در ادامه می خوانید:
زیتون شکسته شیرین ؛ قیمت هر کیلو  50هزار
تومان
زیتون سوپر رویــال(دانــه درشــت) هر کیلو 70
هزار تومان
زیتون شکسته گوشتی ،هر کیلو  45هزار تومان
زیتون شکسته تلخ ،هر کیلو  45هزار تومان
زیتون بــدون هسته درشــت ،هر کیلو  75هزار
تومان
زیتون بدون هسته متوسط ،هر کیلو  65هزار
تومان
زیتون گوشتی کم نمک  ،هر کیلو  65هزار تومان
زیتون سرکه ای  ،هر کیلو  42هزار تومان
زیتون جنگلی ،هر کیلو  30هزار تومان
زیتون درشت کم نمک  ،هر کیلو  54هزار تومان
زیتون خوش خوراک ،هر کیلو  40هزار تومان

خبر

دومین عقب نشینی درخصوص
افزایش حقوق کارمندان دولت
هیئت دولت مصوبه اخیر خود درخصوص افزایش
حقوق ها مــازاد بر سقف  2/5میلیون تومان را
پس گرفت .چندی قبل نیز دولت پیشنهاد خود
در خصوص افزایش فوق العاده مدیریت را پس
گرفته بود.به گــزارش تسنیم ،هیئت دولــت در
جلسه مورخ  6مــرداد  ،1400به منظور تأمین
نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولــت با
قوانین ،با اصالح مصوبه مربوط به تعیین ضریب
حقوق کارمندان و افزایش حقوق بازنشستگان
در سال 1400موافقت کرد .براساس این مصوبه
که در تاریخ  9مرداد ابالغ شده است ،فوق العاده
ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی (یا عناوین
مشابه) از شمول محدودیت مندرج در ماده واحده
قانون بودجه سال  1400کل کشور مبنی بر
«عدم تجاوز میزان افزایش حقوق افراد مشمول
ایــن مــاده نسبت بــه ســال  1399بیش از 25
میلیون ریال» ،مستثنا نیستند.شایان ذکر است،
مجلس در جریان بررسی الیحه بودجه ،1400
مصوب کــرد حداکثر افزایش حقوق و مزایای
کارمندان ،امسال  2.5میلیون تومان باشد.
گفتنی است چندی قبل نیز بخشنامه سازمان
اداریواستخدامیکشوردرخصوص«لغوافزایش
امتیازات فوقالعاده مدیریت» ب ه شماره 22271
مورخ  1400/4/26صادر شد.

