اقتصاد

10

نرخ ارز

نبض بازار

دالر

(سامانهسنا) ) 5.500(266.500

قیمت های عمده حبوبات
باالتر از قیمت های رسمی
بــردبــار -حبوبات جــزو محصوالتی اســت که
اغلب انــواع آن در داخل کشور تولید می شود
و بنابراین موضوعاتی مثل قیمت دالر و تالطم
های برخی بازارها نباید تاثیر زیادی روی قیمت
آن داشته باشد ،برای بررسی بیشتر این موضوع و
مقایسه ای میان قیمت های رسمی سامانه124
و قیمت های بازار  ،سری به بازار عمده فروشی
حبوبات در میدان محمدیه تهران زدیم که حاصل
کار برای بررسی تقدیم خوانندگان می شود.
▪قیمت های عمده بازار محمدیه:

لوبیا قرمز هرکیل و
لوبیا چشم بلبلی هر کیل و
ماش  ،هرکیل و
نخود کرمانشاه هر کیل و
لوبیا چیتی خمین هر کیل و
لپه آذرشهر هر کیلو
لوبیا سفید ،هرکیلو
عدس درشت هر کیل و
باقالی زرد ،هرکیل و

پنج شنبه  27شهریور 1399
 28محرم  .1442شماره 20477

 24هزار تومان
 26هزار تومان
20هزار تومان
17هزار تومان
25هزار تومان
 26هزار تومان
 23هزار تومان
 21هزار تومان
 20هزار تومان

اما قیمت های رسمی سامانه 124غالبا از قیمت
های بازار پایین تر است که به شرح ذیل اند:
نخود درجه یک (یک کیلوگرم)
قیمت حداقل  ۱۱۷,۰۰۰ :ریال

قیمت حداکثر  ۱۳۹,۰۰۰ :ریال

لوبیا چیتی درجه یک (یک کیلوگرم)
قیمت حداقل  ۲۲۰,۰۰۰ :ریال

قیمت حداکثر  ۲۴۹,۰۰۰ :ریال

لوبیا قرمز درجه یک (یک کیلوگرم)
قیمت حداقل  ۲۱۷,۰۰۰ :ریال

قیمت حداکثر  ۲۴۴,۰۰۰ :ریال

عدس درجه یک (یک کیلوگرم)
قیمت حداقل  ۱۸۰,۰۰۰ :ریال

قیمت حداکثر  ۲۱۴,۰۰۰ :ریال

لپه درجه یک (یک کیلوگرم)
قیمت حداقل  ۲۳۳,۰۰۰ :ریال

قیمت حداکثر  ۲۵۷,۰۰۰ :ریال


گزارش خبری

سخنگویگمرک:

کاالهایی که وارد کشور نشده اند
در گمرک نگهداری نمی شوند
انــوار  -سخنگوی گمرک ایــران در واکنش به
اظهارات نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان
و صادرکنندگان مبلمان ایــران مبنی بر این
که میلیار دها دالر کــاال و سرمایه ایــن کشور
در گمرکات در حال از بین رفتن است گفت:
کاالهایی که به هر دلیلی وارد کشور نشده اند
در گمرک نگهداری نمی شوند .سید رو حا...
لطیفی در گفت وگو با خراسان با تاکید بر این که
دراین خصوص تقصیری متوجه گمرک نیست
افــزود :کاالهای مــورد اشــاره به دالیــل مختلف
از جمله تخصیص نیافتن و تامین نشدن ارز
یا تایید نشدن منشأ ارزی برای ورود به کشور
با مشکل مواجه شده انــد .وی با بیان این که
کاالهایی که به هر دلیلی وارد کشور نشده اند
در گمرک نگهداری نمی شوند ،افزود :کاالیی
که از طریق دریــا وارد شده باشد در انبارهای
سازمان بنادر نگهداری می شود و اگر از مسیر
هوایی وارد کشور شود تحویل شرکت فرودگاه ها
خواهد شد و اگر زمینی باشد تحویل حمل و نقل
جاده ای می شود.
لطیفی تاکید کرد :گمرک قانونی بعد از اظهار
کاال ،در قبال آن مسئولیت دارد .اما این کاالها
عمومامنشأارزیشانمشخصنشدهوتیکبانک
مرکزی نخورده اند و به مرحله اظهار نرسیده اند.
گفتنی است علی رسول زاده نایب رئیس اتحادیه
تولید کنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران
در گفت و گوی ویژه خبری با بیان این که ۲۰
هفته است که هیچ ارزی دریافت نکردیم ،تصریح
کرد :میلیاردها دالر کاال و سرمایه این کشور در
گمرکات در حــال از بین رفتن اســت و
دولت برای نگهداری آنها هزینه
میکند اما اجــازه نمیدهد
صــنــعــتــگــر ،مــــواد اولــیــه
خود را به کارخانه خود
انتقال دهد.

یورو

پوند

یوان

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

314.500

350.000

40.000

73.300

12.284.000

) 200.000( 128.090.000

68.000.000

38.000.000

97.839

70.252

شاخص

رونمایی از حربه جدید بانک مرکزی علیه نوسانگیران ارزی

همتی از تصمیم بانک مرکزی برای تشویق صادرکنندگان به فروش ارز به صرافی های غیربانکی خبر داد ،معنای این تصمیم و آثارآن چیست؟

دیروز و در شرایطی که نرخ دالر مجدد از میانه
کانال 26هزار تومان به 27هزار تومان رسیده
بــود ،بانک مرکزی از حربه جدید خود علیه
نوسان گیران بــازار ارز پــرده ب ــرداری کرد.
تصمیمی که می توان آن را به منزله افزایش
نرخ ارز صادرکنندگان بزرگ برای بازگشت
ارز دانست .این بانک که دوشنبه این هفته با
سه اقدام لغو ممنوعیت عرضه ارز سهمیهای
کد  ،24حــذف سقف قیمت در بــازار نیما و
نزدیک کردن قیمت ارز در صرافیها و بازار
متشکل ارزی ،مقدمات کاهش قیمت ارز به
حدود  26هزار و  500را فراهم کرده بود ،به
صورت عملی دومین آزادسازی را در سامانه
نیما نیز انجام داد .در این زمینه همتی رئیس
کل بانک مرکزی در یادداشتی نوشت« :بانک
مرکزی ضمن افزایش عرضه در بــازار ثانویه
تسهیل و تسریع تامین ارز واردکنندگان در این
بازار را به پتروشیمیها ،فوالدیها و معدنیها
اعالم کرد که آن ها نیز میتوانند ارز حاصل از
صادرات خود را عالوه بر صرافیهای بانکی،
مستقیم به صرافیهای مجاز برای واردات

کاالهای دارای تخصیص ارز بفروشند ».این
تصمیم جدید در حالی است که به گزارش
اقتصادنیوز ،پیشتر صادرکنندگان بزرگ
اعم از پتروشیمی ها ،فوالدی ها و معدنی ها
الزام داشتند ارز حاصل از صادرات خود را در
بازار نیما ،با نرخ دو روز قبل سامانه سنا عرضه
کنند .عالوه بر این فروش ارز صرف ًا محدود به
صرافیهای بانکی بود و این شرکتها داد و
ستد با صرافیهای تضامنی نداشتند .اما از

فردا محدودیت فروش برداشته میشود البته
در خصوص سقف قیمتی تعیینشده برای
این شرکتها هنوز تصمیمی گرفته نشده اما
شنیدهها حکایت از آن دارد که بهاحتمالزیاد
سقف قیمتی برای این شرکتها نیز برداشته
خواهد شد و قیمت ارز این صادرکنندگان بر
اساس عرضه و تقاضا تأمین میشود.
با این حساب می توان گفت او ًال حلقه های
خرید و فروش ارز در نیما کمتر خواهد شد زیرا

در رویه قبلی صرافی بانکها ارز خریداریشده
را به بانکها و بانک مرکزی میفروختند
و تخصیص ارز به واردات از کانال بانکها
انجام میشد اما با تصمیم امروز ،صرافیهای
تضامنی نیز میتوانند تأمین نیازهای وارداتی
از کانال ارز پتروشیمیها را انجام دهند .این
به معنای سرعت گرفتن فرایند رسیدن ارز
صادراتی به دست متقاضیان است .ثانی ًا با این
اقدام ،عرضه ارز در صرافی ها تقویت می شود
که ضمن تامین بیشتر نیازهای وارداتی ،می
تواند بخشی از فشار تقاضای با ماهیت نیمایی
به بازار آزاد و رشد قیمت ها را تعدیل کند .البته
این ماجرا ،یک وجه دیگر هم دارد و آن احتمال
افزایش هزینه های تولیدکنندگانی است که به
هر دلیل بخشی از مواد اولیه یا واسطه ای خود
را وارد می کنند .بر این اساس ،این اقدام بانک
مرکزی می تواند مجوزی رسمی برای انتقال
بخشی از تورم ارزی به تورم بازارهای کشور
باشد ،موضوعی که تاکنون بخش زیادی از آن
به طور غیر رسمی و در قالب تورم های موجود
به بازار تحمیل شده است!

پایان سبز بورس در هفته پایانی شهریور
دیروز برای دومین روز پیاپی همه شاخص های
قیمتیبورسوفرابورسمثبتشد.اماهمچنان
جدال عرضه و تقاضا در بازار قوی و در بخشی از
بازار عرضه ها قوی تر است و این در حالی است
که همچنان حمایت ها از بــورس ادامــه دارد؛
صندوق توسعه ملی تخصیص یک درصد منابع
به صندوق تثبیت بازار سرمایه را تصویب کرد و
شرکت های بزرگ هم به راه اندازی ابزارهای
مالیحمایتیادامهمیدهند.
به گزارش خراسان ،دیروز شاخص کل بورس
تهران با رشد  39هزار واحد توانست به کانال
 1.7میلیون واحد بازگردد .همزمان شاخص
کل هم وزن بــورس و شاخص کل فرابورس
هم رشد کرد که نشان از غلبه جو مثبت در
بازار دارد .اگرچه شاخص کل هم وزن فقط

روحانی :اعتراف میکنم
قیمت موادغذایی در بازار
منصفانه نیست
رئیسجمهور درباره وضعیت قیمت مواد غذایی در بازار ابراز نارضایتی
کرد و گفت که اعتراف می کنم قیمت ها ناعادالنه و غیرمنصفانه است.
به گزارش مهر ،حجت االسالم حسن روحانی در جلسه هیئت دولت با
بیان این که ما در توزیع مشکل داریم ،افزود :در شرایط تحریم ،توزیع
گاهی معادل تامین کاالست .ما در سیستم توزیع مشکل داریم و از اول
دولت دوازدهم اصرار کردم بر این که در شرایط تحریم ،ما نیاز به وزیر
مستقل بازرگانی داریم که  ۲۴ساعت کارش توزیع باشد و دنبال تامین
و توزیع درست باشد که به هر حال نشد .حاال که نشد ،مردم و کشور ضرر
کردند و اگر میشد حتما وضع بازار از حاال به مراتب بهتر بود.
وی ادامه داد :امروز هم در دولت عرض کردم معاون اول رئیسجمهور
بیشترین وقت خود را برای هماهنگی های الزم در توزیع بگذارد.
مردم ما امروز دچار گرفتاری هستند ،جنسی تولید می شود و به اندازه
کافی اضافه داریم و بحث این است صادر کنیم و نکنیم ،همزمان گران
میشود.
روحانی تاکید کرد :امروز اعتراف میکنم که مواد غذایی از لحاظ
اصـــل مــــواد ،در بــــازار وجـــود دارد امــا
قیمتها نــاعــادالنــه ،غیرمنصفانه،
غلط و نــادرســت اســت .چــرا مردم
در فشار قــرار میگیرند؟ ما باید
پایش و نظارت کنیم .باید تعزیرات
حکومتی ما با تمام توان در بازار باشد،
قوه قضاییه باید بیاید و اعالم آمادگی
کند و به میدان بیاید و کمک کند.
من وزیر معرفی میکنم و البته حق
مجلس است و نمیتوانم ایراد حقوقی
بگیرم اما وزیر رای نمی آورد.
دومرتبه معطل می شویم تا
وزیر بعدی را معرفی
کنیم.

بازگشتند .یک نمونه بــارز صندوق دارایکم
است که در نیمه اول معامالت در محدوده
 26هزار تومان معامله می شد اما در انتها با
افت بیش از  10درصدی به محدوده  23هزار
تومان بازگشت.
دارایکم اولین صندوق قابل معامله دولت است
که بهار امسال به قیمت هر واحــد  10هزار
تومان عرضه شد و اکنون حدود  150درصد
رشد کرده است .دولت قرار بود تا انتهای دیروز
پذیره نویسی صندوق دارادوم یا همان پاالیشی
یکم را هم به پایان برساند اما فرصت مشارکت
تا  30شهریور تمدید شد.
ایــن تحوالت و رشــد بــازار در حالی رقــم می
خورد که انــواع حمایت ها از بورس همچنان
ادامه دارد .دیروز صندوق توسعه ملی به حرف

و حدیث ها در خصوص حمایت ایــن نهاد از
بورس پایان داد و به طور رسمی اعالم کرد که
یک درصــد منابع را در صندوق توسعه بازار
سپرده گذاری خواهد کرد .به گزارش تسنیم
در اطالعیه ایــن نهاد آمــده اســت" :صندوق
توسعه ملی در راستای اجــرای مفاد تکالیف
قانونی و به منظور حمایت و تقویت بازار سرمایه
آمادگیخودراجهتسپردهگذاریدرصندوق
تثبیت بازار سرمایه اعالم کرد".گفتنی است،
در جلسهای که صبح دیروز با حضور اعضای
هیئت عامل صندوق توسعه ملی و محمد باقر
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار
شد ،سازوکار حمایت از بازار سرمایه با استفاده
از سپردهگذاری یک درصــد منابع صندوق
توسعه ملی مورد تاکید قرار گرفت.

فساد ارز  4200؛ این قسمت :تخم مرغ
تخم مرغ به عنوان یکی از آخرین پناهگاه های اقشار کم
بضاعت برای تامین پروتئین ،این روزها با جهش قیمت
مواجه شده است .به طوری که به گزارش اقتصاد نیوز ،در
حدود یک هفته گذشته ،نرخ آن از حدود شانه ای 20هزار
تومانبه 38هزارتومانرسیدهاست.ایندرحالیاستکه
تخم مرغ از جمله کاالهایی است که 70درصد نهاده های
آن یعنی خوراک مرغ از خارج و با ارز دولتی وارد می شوند و
بهنظرمیرسدناکاراییسازوکارحمایتازکاالهایاساسی
باتخصیصارزیارانهاییکباردیگرخودرانشاندادهاست.
دراینزمینهفعاالنبازارازمدیریتنامناسبتوزیعنهادههاو
حتیرانتهایموجوددراینمیانسخنگفتهاند.
▪صورتمسئله:کمبودوگرانینهادهها

در این زمینه خبرگزاری صدا و سیما  24شهریور به نقل از
رئیسهیئتمدیرهاتحادیهمرغتخمگذار،گفتهاست:دردو
ماهگذشتهقیمتنهادههاافزایشچندبرابریداشتهوعلت
افزایش روزانه قیمت تخم مرغ در بازار ناشی از چالشهای
تامیننهادههاست.بهگفتهنبیپور،سویادربازارآزادباقیمت
 ۱۳هزار و  ۵۰۰تومان عرضه میشود درحالی که قیمت
مصوبآندوهزارو ۴۵۰توماناست،همچنینذرتدربازار
آزادبهسههزارو ۶۵۰تومانرسیدهدرحالیکهقیمتمصوب
آنهزارو ۵۰۰توماناست.وینقشصادراتدرگرانیتخم
مرغ را رد می کند و به وعده های عمل نشده چهارماهه در
خصوصتامیننهادههااشارهمیکندومیافزاید:خریدهایی
که از بازار آزاد و با چند برابر قیمت انجام میشود طی چند
ساعت به دســت مرغدار میرسد ،امــا خریدهای دولتی
برای رسیدن به دست مرغداران زمان چندماهه میبرد.
▪بازهمردپاییازفسادارز 4200تومانی

بهگزارشخبرگزاریمهر،قائممقامنظامصنفیکشاورزی،
به الیه ای دیگر از ماجرا اشاره کرده است .رهنمایی می
گوید« :بــا تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی بــرای واردات
نهادههای دامی ،یک حلقه فساد شکل گرفته و بسیاری از

اینوضعیتسوءاستفادهمیکنند».اینموضوعرانبیپور
نیزبهنوعیتاییدمیکند.بهگزارشتسنیم،ویگفت:از۴
میلیون و ۲۰هزار تن ذرت و سویای وارد شده ،یک میلیون
و  ۵۰۰هزار تن آن به صورت رانتی به کارخانه های گلوکز
و فروکتوز داده شده و این موضوع به صراحت در جلسه
روز چهارشنبه (گذشته) ستاد تنظیم بازار نیز مطرح شده
است .این ها همه در حالی است که خبرگزاری فارس نیز
 28مرداد به طور مفصل به ابعاد فساد در این باره پرداخته
است.بهگفتهشالچیانمدیرعاملشرکتبازرگانیتعاونی
های کشاورزی ،حدود  1000میلیارد تومان در انحصار
یک واردکننده خاص است و دیگران امکان ورود ندارند.
سلطانیسروستانیمدیرعاملاتحادیهدامداراننیزگفته
استسالگذشته 15میلیونتننهادهباارز 4200تومانی
وارد کشور شد در حالی که سهم اتحادیه از این واردات تنها
2درصد بود .این در حالی است که بیش از  90درصد دام
کشوردرحوزهاتحادیهدامدارانمدیریتمیشود .گزارش
فارسهمچنینحاکیازایناستکهطبقاظهاراتبرخی
از مرغداران ،محمولههای نهادهها که از گمرک ترخیص
میشود تا رسیدن به مقصد اصلی  4بار خرید و فروش
میشود.ایننوعخریدوفروشتحتعنوان(روباری)مرسوم
شدهاست.یعنیدالالنوواسطههامحمولههارادربینراه
خریداری و در انبارهای خود ذخیره میکنند و موقعی که
بازارتشنهاستبهچندینبرابرقیمتمیفروشند.
▪تغییراولویتارزنهادههایدامیبهتولیدکنندگان

در هر حال ،با این شرایط ،کمیته ارزی تصمیم جدیدی در
خصوص تامین ارز نهاده های دامی گرفته است .به گفته
قدیریرئیسانجمنصنایعخوراکداموطیور،قراربراین
شدهکهازاینپساولویتتأمینوتخصیصارزباواحدهای
تولیدکننده خوراک دام و زنجیرههای تولید ،مرغداران
و دامداران بر اساس پروانه ظرفیت و بهره برداری باشد و
پس از آن تخصیص ارز به شرکت های واردکننده و تجاری
به ترتیب تاریخ ثبت سفارش تعلق گیرد.

که سود تسهیالت در هر ماه و اصل تسهیالت در آخر دوره گرفته شود و اساس ًا چنین
سیستمیدرنرمافزاربانکهاتعریفنشدهاستبنابراینتازمانیکهایننرمافزارتعریف
وپیادهسازیشوددرپذیرشمتقاضیتأخیرمیشودبنابراینبدیهیاستکهپرداخت
تسهیالتبهکندیانجامشود.خانمدانشمندیافزود:براساسآمارها،ایننرمافزار
در ۱۳بانکاز ۱۵بانکنصبشدهاستوازحدود ۱۸هزارنفریکهتاکنوندربانکها
پذیرششدهحدود ۱۰هزارو ۲۷۰نفرتسهیالتراگرفته اند وازآنجاکهمشکلنرم

بهبود وضعیت خرده فروشی
در مرداد
مهر -در حالی کــه گ ــزارش دوره ســوم طرح
«شامخ» افزایش میزان رکود خردهفروشان در
تیر نسبت به خرداد ۹۹را نشان داده بود ،گزارش
دوره چــهــارم شامخ حاکی از بهبود وضعیت
خــردهفــروشــی در م ــرداد نسبت بــه تیر اســت.
بر اســاس این گــزارش ،شامخ کل (،)51.19
نشاندهنده بهبود وضعیت بخش خردهفروشی
در مــرداد ماه  ۱۳۹۹نسبت به تیرماه ۱۳۹۹
( )37.50اســت .هفت مشکل عمده بخش
خردهفروشی بر پایه این گزارش« ،کاهش تقاضا
بــرای کاالهای بــادوام به دلیل بحران کرونا»،
«کاهش قدرت خرید مردم و عدم تقاضای مؤثر
در بازار»« ،عدم شفافیت زنجیره تأمین کشور»،
«خرد بودن واحدها و عدم تولید مقیاس»« ،قیمت
تمام شده باال به دلیل خرد بــودن»« ،وابستگی
بازار به واردات و عدم ثبات در بازار ارز»« ،تورم
باال و گران شدن کاال و خدمات در کشور» است.

حکم سازمان تجارت جهانی علیه
جنگ تجاری آمریکا با چین
فارس  -سازمان تجارت جهانی اعالم کرد ،دولت
ترامپ در سال  2018و در پی اقدام در اعمال
تعرفه واردات ــی بر میلیاردها دالر کــاال از چین
قوانین بینالمللی را نقض کرده است .به گزارش
رویترز هیئت سه نفره سازمان تجارت جهانی
میگویدازآنجاکههماینتعرفههاباالترازمیزان
مجاز برای آمریکا بوده و هم تنها علیه چین اعمال
شدهاند به همین خاطر غیرقانونی بودهاند.

بخشنامه بانک مرکزی به بانک ها
برای دریافت وجوه نقد
ایسنا  -بانک مرکزی پیرو بخشنامه های قبلی
در خصوص ضـــرورت انــجــام عملیات نقدی در
شعب بانکها در دوران شیوع ویــروس کرونا ،در
بخشنامهای تاکید کرد :تمام بانکها و موسسات
اعتباری غیربانکی ملزم به دریــافــت وجــوه نقد
مشتریانومراجعهکنندگانهستند واینامربایدبا
ایجادیکباجهمخصوصورعایتکاملمالحظات
بهداشتیومراقبتیدرشعبانجامشود.

هشدار مالیاتی به شهرداری تهران
فارس  -دادستان انتظامی مالیاتی به شهرداری
تهران هشدار داد ،در صورت استنکاف از اجرای
تکالیف قانون مالیاتهای مستقیم ،ضمن اعالم
جــرم به مراجع قضایی ،شــهــرداری باید زیان
واردشده به دولت را نیز بپردازد .به نظر می رسد
این هشدار مربوط به ارســال نشدن اطالعات
اقتصادی در اختیار شهرداری تهران برای تکمیل
سامانه بانک اطالعاتی نظام مالیاتی است.

قاچاق  ۲میلیارد دالری قطعات
خودرو به کشور

باز هم وعده تسریع در پرداخت وام اجاره!
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت :با توجه به این که مشکل نرم افزاری بانک ها
حل شده است امیدواریم از این به بعد پرداخت های تسهیالت اجاره مسکن ،تسریع
شود.بهگزارش صداوسیما،شهرزاددانشمندیباحضوردراستودیویبخشخبری
۲۱شبکهیکسیماافزود:مصوباتستادملی کرونا حدودیکماهپیشابالغاماسامانه
قابل نام نویسی برای این تسهیالت از حدود دو هفته پیش به بانکها وصل شد.وی
ادامه داد :راهکارهایی برای بازپرداخت اقساط دیده شده که یکی از آن ها این است

نرخرشدساالنهقیمتملکو اجارهدرشرایطی
دربهارامسالبین 36تا 72درصدافزایشیافته
که نرخ تورم ساالنه در بهار امسال بین  19.8تا
 22.5درصد بوده و مالک اصلی رشد دستمزد
و حقوق نیز همین تورم است .با این شرایط به
نظرمیرسدتامدتهاقدرتخریدمزدوحقوق
بگیراننسبتبهکاالهایبادوامیمانندمسکن
پسرفت خواهد داشــت .یک دلیل اصلی این
مسئله رشد نقدینگی توسط نظام بانکی است.
لذا تا این مسئله حل نشود ،ماجرا به همین
منوال خواهد بود و اگر هم افزایش وام های
مسکن را دوای این درد بدانیم ،بعد از مدتی این
کاهش قدرت اقتصادی به بازپرداخت اقساط
وام های مسکن نیز خواهد رسید( .مرکز آمار)

بازار خبر

بازار سرمایه کشور در روز جدال عرضه و تقاضا ،اعالم حمایت صندوق توسعه و حمایت های جدید از بزرگان صعودی ماند
نیم درصــد رشد کرد که بسیار کمتر از رشد
 2.5درصــدی شاخص کل بــورس اســت اما
حمایت ها از بــورس ادامــه دارد و همچنان
اهالی نوسانگیر و کوتاه مدتی بازار یک پای
خود را بیرون در گذاشته اند تا در اولین فرصت
سرمایه ها را نقد و در قیمت های پایین تر خرید
کنند! همین موضوع باعث شد در انتهای
معامالت دیــروز مجدد جدال عرضه و تقاضا
تشدید شود و در انتها عرضه ها افزایش یابد.
یکی از مصادیق جدال سنگین عرضه و تقاضا
معامله  2.6میلیارد سهم شرکت ایران خودرو
در معامالت دیروز بود که موجب نوسان شدید
قیمت سهم این شرکت شد .بر اثر این شرایط،
صف خرید برخی سهم های بزرگ باز شد و
برخی سهم های کوچک هم به محدوده منفی

جهش نرخ ها در بازار ملک
فراتر از رشد دستمزد

افزاری بانکها حل شد امیدواریم از این به بعد پرداختها تسریع شود.وی ادامه داد:
متأسفانهمواردیدیدهشدهاستکهاشخاصیدرسامانهبهبانکهامعرفیشدندکه
دارای تسهیالت مسکن یا جعاله هستند یعنی سند ملکی و خانه دارند و با این حال
میخواهندودیعهاجارهمسکنراهمبگیرندکهامکانپذیرنیست.مدیرادارهاعتبارات
بانک مرکزی گفت :تا کنون ۱۲۲هزار نفر به بانکها معرفی شدند با توجه به این که
بانکهای بیشتری پذیرش را شروع کرده اند ،از این به بعد ،روند سریعتر خواهد شد.

ایرنا  -دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه
و قطعهسازی کشور گفت :بررسیهای مشترک
این انجمن با همکاری سازمان مبارزه با قاچاق
کاال و ارز حاکی از قاچاق نزدیک به دو میلیارد
دالری قطعات خودرو به کشور در سال  ۹۸است.
آرش محبینژاد افــزود :این آمــار در مقایسه با
متوسط سالهای گذشته که حدود  1.3میلیارد
دالر بود ،رشد چشمگیری را نشان میدهد.

