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افزایش مجدد قیمت کره
ایسنا  -مشاهدات حاکی از آن است که قیمت هر
قالب کره  ۵۰گرمی از  ۵۰۰۰تومان در ماه های
قبل به  ۷۰۰۰تومان و قیمت هر قالب کره ۱۰۰
گرمینیزازحدود۱۰هزارتومانبهحدود۱۴هزار
تومانرسیدهاست.افزایش ۱۰هزارتومانیقیمت
کره از سال گذشته تاکنون این محصول را از سبد
غذایی بسیاری از خانواده ها حذف کرده است.

تولید برنج کشور  18/5درصد
به دلیل خشکسالی کاهش یافت
تسنیم  -شرکت بازرگانی دولتی ایران با صدور
اطالعیه ای اعــام کــرد :تولید برنج 18/5
درصد به دلیل خشکسالی کاهش یافته است به
همین منظور توزیع برنج دولتی با قیمت مصوب
 ۱۸۵۰۰تومانی ادامه دارد.

شوک کره جنوبی
به سرمایه گذاران رمز ارز
مهر  -بیش از  ۶۰بورس رمز ارز در کرهجنوبی
تا نیمه شب جمعه آینده به مشتریان خود درباره
تعلیق کامل یا بخشی از فعالیتهای خود هشدار
دادند .به گزارش سیانبیسی ،این اقدام یک
هفته قبل از اجرایی شدن قوانین جدید رمز
ارز در کر هجنوبی انجام شد .بور سهای رمز
ارز بـــرای ایــن که بتوانند به فعالیت خــود در
کر هجنوبی ادامه دهند باید تا  ۲۴سپتامبر در
فایننشال اینتلیجنس یونیت ثبت نام و از این
نهاد امنیت اینترنت مجوز امنیتی دریافت کنند.

کاهش ۲۰درصدی تولید لوازم
خانگی در پی قطعی برق
مهر –دبیر کل انجمن لوازم خانگی گفت :در دو ماه
نخست فصل تابستان به دلیل قطعی برق صنایع،
تولید لوازم خانگی  ۲۰درصد کاهش یافت اما هم
اکنون روند تولید به حالت عادی بازگشته است.
شاهرودی افــزود :البته هم اکنون روال تولید به
حالت عادی بازگشته و این کاهش تولید در حال
جبران است و طبق برنامهریزیها تا پایان سال
رکورد جدیدی در تولید ثبت خواهیم کرد.

نرخ ارز

یک شنبه  28شهریور ۱۴۰۰
 12صفر .1443شماره 20757

دالر

(سامانهسنا) )2/113(268/715

یورو

پوند

366/317 315/437

نیم سکه

یوان

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

41/186

72/516

11/300/100

)-1/200/000(116/500/000

ربع سکه

35/000/۰۰۰ 59/500/۰۰۰

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

144/678

122/000

گام بلند وزارت اقتصاد برای شفاف سازی شرکت هایدولتی

شاخص
برترین دستگاه ها از نظر
عملکرد مرتبط با کسب وکار

بانک ملی با انتشار صورت های مالی خود در کدال ،گام نخست تحقق وعده وزیر اقتصاد برای شفاف سازی شرکت های دولتی را برداشت

کمتر از دو هفته زمــان الزم بود
تا وعــده وزیــر اقتصاد در خصوص
افشای صورت های مالی بانک ها
و شرکت هــای بــورســی ،در اولین
گــام محقق شــود .بــر ایــن اســاس،
بانک ملی بــه عــنــوان بــزرگ ترین
بانک دولتی و مهم ترین شرکت
زیرمجموعه وزارت اقتصاد صورت
های مالی خود را پس از پنج سال
منتشر کرد.به گــزارش خراسان،
 15شــهــریــور بــود کــه خــانــدوزی،
وزیــر اقتصاد وعــده انتشار صورت
های مالی شرکت های دولتی را
داد .وی در توضیحاتی اهمیت
این موضوع را یــادآور شد و گفت:
چــرا عملکرد برخی شرکت های
دولتی خــوب نبوده و می شنویم

که برخی شرکت هــای دولتی به
حیاط خلوت عده ای تبدیل شده
یــا ایــن کــه بــازدهــی شــرکــت های
دولتی پایین اســت؟ به جهت این
که دربــاره عملکردها پاسخ گویی

رویترز:ارزآوری ایران از پتروشیمی
 2برابرنفت شد
رویترز در گزارشی با اشاره به رونق صادرات سوخت و پتروشیمی
ایران در سالهای اخیر با وجود تحریمهای سختگیرانه آمریکا اعالم
کرد :صادرات پتروشیمی ایران در سال  2020دو برابر صادرات
نفت ارزآوری داشته است.به گــزارش ایسنا ،رویترز در گزارشی
نوشت :وضع تحریمهای آمریکا علیه صنعت نفت و گاز ایــران در
سال  ۲۰۱۸این کشور را متاثر کرد اما فروش سوخت و پتروشیمی
که ردگیری آن دشوارتر است ،این طور نبود .ایرانی بودن نفت بر
اساس نوع گرید و ویژگی های آن قابل شناسایی است و نفتکش
های بزرگ به راحتی از طریق ماهواره قابل شناسایی هستند.آمار
وزارت نفت و بانک مرکزی نشان می دهد ایران در سال  ۲۰۲۰در
حوزه پتروشیمی و محصوالت پتروشیمی به ارزش  ۲۰میلیارد دالر
صادر کرد که دو برابر ارزش صادرات نفت بود.طبق اعالم گمرک،
صادرات بنزین ایران در سال  ۲۰۲۰به میزان  ۶۰۰درصد رشد کرد
و به  8میلیون تن معادل  ۱۸۰هزار بشکه در روز رسید در حالی که
ایران تا سال  ۲۰۱۸واردکننده بنزین بود .درآمد ایران از صادرات
بنزین سه میلیارد دالر در سال  ۲۰۲۰برآورد می شود.

وجــود نداشته اســت .وی بــا بیان
این که باید کاری کنیم که شرکت
های دولتی در مقابل سوء عملکرد
و حسن عملکرد پاسخ گو باشند،
یکی از ابزارهای مهم برای پاسخ گو

کردن شرکت های دولتی را افزایش
شفافیت عملکرد آن هــا دانست
و افـــزود :هــم اکــنــون اگــر شرکتی
بورسی باشد به راحتی در کدال
وضعیت ص ــورت مــالــی ،افــزایــش
سرمایه ،اعضای هیئت مدیره و ...
دیده می شود .دقیق ًا همین سطح
از شفافیت نیز باید برای بانک های
دولتی و شرکت های دولتی پیاده
ســازی شــود .وی در بیان یکی از
تعهدات سنجش پذیر دولت وعده
داد که «تالش می کنیم در ماه آینده
صورت مالی شرکت های دولتی را
به همان شفافیت که در بورس است
منتشر کنیم .وضعیت شرکت ها
مشخص است و مشخص می شود که
عملکرد افراد چگونه بوده است».با

این اوصاف ،به نظر می رسد دیروز
تحقق این وعده کلید خورد .بانک
ملی که طبق بررسی هــا ،آخرین
صورت های مالی منتشر شده اش،
مربوط به سال  93بوده است ،دیروز
صورت های تلفیقی سال  99خود
را در سامانه کدال منتشر کرد .به
گــزارش خراسان ،آمارهای بانک
مرکزی نشان می دهــد هم اینک
هشت بانک از مجموع  32بانک و
موسسه اعتباری ،دولتی هستند و به
نظر می رسد در صورت تحقق کامل
روند شفاف سازی در این بانک ها و
همچنین ارتقای شفافیت بانک های
بورسی ،زمینه اصالح یکی از اصلی
ترین بخش های اقتصاد ایران یعنی
نظام بانکی فراهم شود.

شاخصکل بورس در اولین روزهفته  38هزار واحد ریخت

فهرست مقصران ریزش  2.5درصدی بورس
بازار سرمایه کشور در حالی وارد آخرین هفته تابستان شد
که شدت عرضه ها از همان دقایق ابتدایی مشهود بود و
به مرور هر چه گذشت بر شدت این عرضه ها افــزوده شد
تا همه نماگرهای بورس و فرابورس با افت  2.5درصدی
همراه و بخش بزرگی از بازار صف فروش شود.به گزارش
خراسان ،شاخص کل بورس در معامالت دیروز حدود 38
هزار واحد سقوط کرد تا یک افت غیرمنتظره برای بازار ثبت
شود.این ریزش از این جهت غیر قابل انتظار بود که طی
یک ماه اخیر(از اواخر مرداد تاکنون) ،بازار عمدتا نوسانی
بوده و شاخص کل بورس در بازه  1.5تا  1.6میلیون واحد
رفت و برگشت داشته است .در این میان ،روند نرخ ارز نیز
بر نوسانات کوتاه مدت بسیار موثر بوده است .با این حال،
در معامالت دیروز انتظار بر بازگشت شاخص از کف این
کانال بود .به خصوص آن که نرخ ارز نیز صعودی بود و دلیلی
برای افت سنگین ،قابل شناسایی نبود.با این حال برخی
دالیل برای افت دیروز مطرح می شود.قبل از هر چیز نوعی

هراس از افت بازار در نیمه دوم سال ،مشابه سال قبل است
که با بازگشت شاخص از اواخر مرداد تقویت شده است .از
منظر تحلیل گران تکنیکال ،وضعیت فنی شاخص کل و
تثبیت زیر  1.5میلیون واحد (که به معنی از دست رفتن این
سطح است) نیز این مسئله را تشدید کرده است .همزمان
برخی افراد عرضه اولیه های چهارگانه اخیر را نیز بر افت
بورس موثر می دانند .جایی که سهامداران (به خصوص
سهامداران خرد) ترجیح می دهند سهام ریسکی خود را
بفروشند و در صف خرید عرضه های اولیه بنشینند .طبق
برآوردها ،دیــروز حدود  1600میلیارد تومان نقدینگی
در صف خرید چهار عرضه اولیه اخیر نشسته که عدد قابل
توجهی است و نشان دهنده خروج پول از بخش دیگری از
بازار است .دلیل دیگر نیز به چشم انداز بازار ارز و تکمیل تیم
اقتصادی دولت جدید مربوط است که از منظر اثر آن بر بازار
ارز و همچنین سیاست های اقتصادی دولت بر تصمیمات
برخی سهامداران تازه وارد موثر ارزیابی شده است.

گمانه ها از احتمال معرفی طیب نیا برای ریاست بانک مرکزی
خراسان-یک منبع آگاه از احتمال معرفی علی
طیب نیا به عنوان رئیس کل بانک مرکزی خبر
داد.بــه گزارش خراسان ،طی یک ماه گذشته و
همزمان با معرفی کابینه ،بحث دربــاره انتخاب
رئیس کل بانک مرکزی باال گرفته و سه گزینه
مطرح شده بود .نخست ،نام علی صالح آبادی،
مدیر عامل فعلی بانک توسعه صــادرات و رئیس
اسبق سازمان بورس در سال های 85تا 93و طی

روزهایبعدنیزناممحمدطالبی،دبیرفعلیبانک
مرکزی و رئیس سابق بانک کشاورزی به عنوان
گزینه ریاست بانک مرکزی مطرح شد .گزینه سوم
نیز که چند روز قبل از سوی برخی رسانه ها گمانه
زنیشد،محمدرضافرزین،مدیرعاملفعلیبانک
کارآفرینبودکهسابقهدبیریستادهدفمندکردن
یارانه ها در زمان اجرای این طرح را داشت.با این
حال یک منبع آگاه از احتمال معرفی علی طیب

نیا ،وزیر اسبق اقتصاد در دولت نخست روحانی
به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی خبر داد.
طیب نیا اگرچه برخی حمایت ها را دارد ولی
برخی مخالفت ها نیز ممکن است مانع رسیدن
وی به این جایگاه شــود .علی طیب نیا با وجود
عملکرد قابل قبول در دولت نخست روحانی در
دولت دوم وی به دلیل اختالف دیدگاه با رئیس
جمهور و برخی اطرافیان وی به کار گرفته نشد.

اتــاق بازرگانی ایــران ،نتایج طرح ارزیابی
عملکرد دستگاه های اجرایی کشور مرتبط
با محیط کسب و کار را برای سال 1399
منتشر کرد .در این آمارگیری که به صورت
سالیانه انجام می شود و دوره اخیر ،سومین
دوره آن به شمار می رود ،عملکرد دستگاه
های استانی و ملی در زمینه چهار مولفه
سهولت در فرایندهای اداری و سرعت ارائه
خدمات ،کیفیت رسیدگی به درخواست
های قانونی مراجعان ،نحوه رفتار با فعاالن
اقتصادی و تکریم ارباب رجوع و نیز شفافیت
و اطالع رسانی در زمینه ارائه خدمات مورد
ارزیابی قرار گرفته است .این بررسی نشان
می دهــد که در مجموع نظرسنجی از دو
هزار فعال اقتصادی ،شاخص ملی مربوطه
عــدد ( 4.66امتیاز یک به معنی رضایت
کامل و امتیاز  10به معنی نارضایتی مطلق
است) به دست آمده است .این رقم نسبت به
سال  )4.47( 98کاهش رضایت را نشان
مــی دهــد .از ســوی دیگر و از نظر فعاالن
اقتصادی مشارکت کننده ،سه دستگاه
اصلی ســازمــان بهزیستی ،ســازمــان ملی
استاندارد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
بیشترین میزان رضایت و سه دستگاه بانک
مــرکــزی ،شــهــرداری هــا و ســازمــان تامین
اجتماعی ،کمترین میزان رضایت را به خود
جلب کرده اند.

نبض بازار

نگاهی به قیمت های
لوازم خانگی ()1
حسین بردبار  -پس از بیانیه بیش از 150
نماینده مجلس شــورای اسالمی در حمایت از
صنعت لوازم خانگی تولید داخل و مخالفت با
واردات آن به ویــژه دو برند کره ای  ،با مراجعه
به فروشگاه های بزرگ عرضه این محصوالت
از نزدیک قیمت های آن را رصد کردیم که در
ادامه قیمت برخی از نشان های تجاری داخلی
و خارجی و مشخصا محصوالت سردکننده را
می بینید( :البته این نکته قابل تامل است که
محصوالت متعلق به دو برند کره ای مذکور در
برخی از فروشگاه های معروف صرفا در ویترین
قابل عرضه است و فروشندگان به دلیل مشکالت
در واردات و برخی رویدادهای روز از فروش آن ها
امتناع می کنند)
یخچال  40فوت گرند سفید و سیلور  23میلیون
و  210هزار و  200تومان
یخچال  40فوت میدیا سفید  28میلیون تومان
یخچال دوقلو دی پوینت سفید  27میلیون و
 730هزار تومان
یخچال دوقلو دی پوینت سیلور  25میلیون و
 455هزار تومان
یخچال دوقلو استیل هاوس سفید  17میلیون و
 200هزار تومان
فریزر تک بــوران سفید رنگ  8میلیون و 150
هزار تومان
آب ســرد کن و گــرم کن ایستکول  5میلیون و
156هزار و  100تومان
یخچال اسنوا سیلور مدل SN61090TIمعادل
 12میلیون و  770هزار تومان
فریزر اسنوا سیلور مدل  SN51090TIمعادل
 13میلیون و  440هزار تومان
فریزر  6فوت سفید ایستکول  4میلیون و 459
هزار و  600تومان
یخچال سفید رنــگ جی پــاس مــدل 516W
معادل  13میلیون و  950هزار تومان
یــخــچــال ســفــیــد رنــــگ تـــی ســـی ال مــدل
 T575AWDمعادل  14میلیون و  900هزار
تومان

