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کارگزاران بورسی نجومی بگیر

درآمد  7هزار و  400میلیارد تومانی کارگزاران بورسی در یک سال ،با حاشیه سودی عجیب

از ابتدای سال  1400تا پایان شهریور ،در
مجموع  42.7میلیون فقره چک به ارزش
 1210میلیارد تومان مبادله شده که از این
میان  4.023میلیون فقره چک به ارزش
 151هــزار میلیارد تومان برگشت خــورده
است بنابراین در شش ماه ابتدایی امسال،
نسبت تعداد و ارزش چک های برگشتی به
مبادله شده به ترتیب برابر با  9.4درصــد و
 12.5درصد بوده است .این در حالی است
که در شش ماه اول سال گذشته ،نسبت تعداد
و ارزش چکهای برگشتی به مبادله شده به
ترتیب برابر با  11.7درصد و  12.3درصد
بود .در نتیجه با مقایسه شش ماه ابتدایی سال
 99و شش ماه ابتدایی سال  ،1400مشخص
می شود نسبت تعداد چک های برگشتی به
مبادله شده با کاهش  19.7درصدی و نسبت
ارزش چک های برگشتی به مبادله شده با
افزایش ناچیز 1.6درصدی مواجه شده است.
به گزارش خراسان ،این رشد ارزش چک های
برگشتی به میزان یادشده را می توان مثبت
ارزیابی کرد چرا که همزمان با نرخ تورم حدود
 40تا  50درصدی و نیز رونق بیشتر کسب و
کارها در شش ماه امسال نسبت به شش ماه
 99رخ داده است( .منبع آمار چک :فارس به
نقل از بانک مرکزی)

بازار خبر

صادرات «ال پی جی» ایران به
باالترین رقم  2سال گذشته رسید
فارس -به گفته منابع تجاری ،صــادرات ال پی
جی ایران از جوالی(تیر) تا آگوست(مرداد) به
نزدیکی باالترین رقم  2سال گذشته یعنی 500
هزار تن در ماه رسید و ماه سپتامبر (شهریور) نیز
افزایش بیشتری خواهد داشت .یک منبع آگاه
گفته است ال پی جی ایران با تخفیف خوبی ارائه
می شود و واردات چین امسال به دلیل قیمت
رقابتی از ایران افزایش یافته است .هم اینک ال
پی جی ایران با تخفیف  20دالر در هر تن یا حتی
 30دالر در هر تن نسبت به سایر محموله های
غرب آسیا عرضه می شــود ،رقمی که به نسبت
تخفیفی که ایران در دور اول تحریم ها در سال
 2012به چین می داد ،کمتر است .پکن در آن
زمان ال پی جی ایران را با تخفیف  40تا  50دالر
در هر تن خریداری می کرد.

جزئیات افزایش قیمت جدید تایر
فــارس -طبق ابالغیه اخیر انجمن صنعت تایر
به شرکتهای زیرمجموعه این انجمن ،قیمت
تایر سواری و ون  30درصد و تایر بایاس و رادیال
نیمه سنگین  40درصد افزایش یافت .بر اساس
نامه انجمن تایر به شرکتهای عضو این انجمن،
قیمت تایرهای سواری و ون درمجموع  30درصد
افزایش مییابد که این رشد قیمت در مرحله اول
 20درصد و در مرحله دوم  10درصد خواهد بود.
همچنین قیمت تایرهای بایاس و رادیــال نیمه
سنگین،سنگینوکشاورزیدرمجموع 40درصد
افزایش یافته که در مرحله اول  30درصد و در
مرحله بعد  10درصد رشد قیمت خواهد داشت.

ایران بزرگ ترین وارد کننده
غالت از روسیه شد
تسنیم -بر اســاس اعــام رسانههای روسیه،
ایران با وارد کردن  3.7میلیون تن غالت در سه
ماه نخست سال کشاورزی جــاری (اول ژوئیه
 ۳۰ -۲۰۲۱ژوئن  ،)۲۰۲۲بزرگ ترین وارد
کننده غالت از این کشور شده است.

تــازه ترین صــورت های مالی یک کارگزاری
بورسی نشان می دهد که در 12ماه منتهی به
شهریور امسال ،سود خالص این کارگزاری به
بیش از  1641میلیارد تومان رسیده است .از
سوی دیگر محاسبات خراسان نشان می دهد
غول های بورسی متشکل از  10کارگزاری
بزرگ بورس که حدود نیمی از ارزش خرید
و فــروش ها توسط آن ها انجام می شــود ،در
سال گذشته حــدود  3700میلیارد تومان
درآمد داشته اند.به گزارش خراسان ،اعداد
و ارقام منتشر شده در صورت های مالی یک
کــارگــزاری بــازار سرمایه در روزهــای اخیر،
خبرساز شــده اســت .در صــورت هــای مالی
 12مــاه منتهی به  31شهریور امسال این
کــارگــزاری ،سود خالص با افت بیش از 31
درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته،
به بیش از  1641میلیارد تومان رسیده است.
همچنین این کارگزاری از محل کارمزد وحق
الزحمه در مــدت یــادشــده بیش از 3100
میلیارد تومان درآمد کسب کرده است .همه
این ها در حالی است که بازه زمانی یادشده،

مربوط به دوران سقوط و رکود بورس پس از
فتح قله دو میلیون واحدی بوده است .با این
اوصــاف ،با توجه به این که هم اینک بیش از
 100کارگزاری بورس در کشور فعالیت می
کنند و کارگزاری یادشده ،جزو پردرآمدترین
این کارگزاری ها بوده ،این سوال پیش می آید
که درآمد صنعت کارگزاری بورس حول چه
اعداد و ارقامی می چرخد؟ آن هم در شرایطی

رکورد شکنی تاریخی بیت کوین
روز گذشته سرانجام بیتکوین از رکــورد
تاریخی خود عبور کرد تا ارزش آن به باالترین
سطح از زمان آغاز فعالیت این رمز ارز رسیده
بــاشــد .بــه گ ــزارش خــراســان ،هــم اکــنــون (تا
ساعت  18:40روز چهارشنبه  28مهر) نرخ
بیت کوین به  66هزار و  770دالر رسیده که
باالترین سطح قیمت بیت کوین در تاریخ است.
پیش از این بیت کوین حدود پنج ماه قبل تا ۶۴
هزار و  ۸۰۰دالر نیز افزایش قیمت داشت.
رشد قیمت بیت کوین تحت تاثیر شروع به کار

نخستین  ETFبرای این ارز دیجیتال در آمریکا
اتفاق افتاد .تحلیلگران معتقدند شروع به
کار این  ETFمیتواند سرمایهگذار یها در
بازار ارزهــای دیجیتال را توسعه دهــد.در هر
حال با وجود افزایش نرخ این ارز دیجیتال ،به
دلیل تحریم اخیر وزارت خزانه داری آمریکا
علیه سرمایه گــذاری کشورهای تحریم شده
در ارزهای دیجیتال ،خطر ورود به این بازار و
بلوکه شدن سرمایه های ایرانیانی که وارد این
عرصه شدهاند ،وجود دارد.

که تا سال گذشته ،تاسیس کارگزاری بورس،
با انحصار مواجه بوده و پس از آن ،در شهریور
امسال با پذیرش یک کارگزاری ،عم ً
ال طلسم
ورود نکردن کــارگــزاری هــای جدید به این
عرصه پس از  12سال شکسته شد.داده های
منتشر شده در این زمینه در وب سایت بانک
مرکزی نشان می دهد در سال گذشته ،جمع
ارزش معامالت بازار سرمایه به بیش از 2449

میلیارد تومان رسیده است .با این حساب و
با در نظر گرفتن ضریب کارمزد کارگزاری ها
می توان درآمد این صنعت را تخمین زد .در این
راستا جدول سقف نرخ کارمزدها و خدمات
در بازار سرمایه در ویرایش 43و ( 44مربوط
به مرداد و دی سال گذشته) ،نشان می دهد
کارمزد هر کارگزاری از خرید یا فروش سهام
 304( 0.00304در صدهزار) تعیین شده
است .بنابراین با ضرب ارزش معامالت در نرخ
کارمزد کارگزاری ها ،درآمد حداقل  7.4هزار
میلیارد تومانی برای کل این صنعت به دست
می آیــد.از سوی دیگر گــزارش بــورس  24در
خصوص رتبه بندی کارگزاران بورس در تیر
امسال نشان می دهد حدود نیمی از کل خرید
و فروش سهام کارگزاری ها در این مدت توسط
10کارگزاری بزرگ انجام شده است .در نتیجه
می توان برآورد کرد که درآمد 10کارگزاری
بورس با توجه به فرض های یادشده در سال
گذشته حدود  3.7هزار میلیارد تومان و درآمد
هر یک از این 10کارگزاری از محل کارمزد ،به
طور متوسط  370میلیارد تومان بوده است.

تصمیمگیری  3قوه درباره بازارخودرو
شــورای هماهنگی ســران قــوا دربـــاره بــازار
خودرو تصمیمات جدیدی گرفت .تصمیماتی
که جزئیات آن اعالم نشد .به گزارش پایگاه
اط ــاع رســانــی ریــاســت جــمــهــوری ،جلسه
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
عصر چهارشنبه به ریاست آیتا ...دکتر سید
ابراهیم رئیسی برگزار شد و در این جلسه
دربــاره برنامه اصــاح ساختار بــازار خــودرو
همراه با افزایش تولید و کاهش قیمت تمام
شده تولید داخلی ،بحث و تصمیم گیری شد.

در این جلسه پس از بررسی گــزارش وزارت
صنعت،معدن و تجارت درباره برنامه اصالح
ساختار بــازار خــودرو ،ضــرورت رفع موانع و
اصــاح ساختار و کاهش قیمت تمام شده
همراه با افزایش تولید داخلی ،تصمیم گیری
شد .اگرچه جزئیات این جلسه اعالم نشده
است اما احتمال می رود حذف تفاوت قیمت
کارخانه و بازار خودرو برای حذف رانتی که
در این بخش وجود دارد ،محور تصمیمات سه
قوه باشد.

ثبت نام بیش از  ۳هزار متقاضی در آغاز طرح جهش تولید مسکن
ثبت نام در طرح جهش تولید مسکن ،دیروز
آغــاز شد .صدا و سیما گــزارش داد در ساعت
نخستین اجرای طرح ( 12ظهر) سه هزار و 76
نفر در آن ثبت نام کردند .همچنین  21هزار
نفر دیگر مشغول ثبت نام بوده اند .به گزارش
این خبرگزاری ،کارشناسان این سامانه توصیه
میکنند متقاضیان قبل از ثبت نــام ،حتم ًا
قوانین و مقررات ثبت نام در سامانه را مطالعه

کنند .همچنین در صورتی که متقاضیان در
مراحل ثبت نام دچار مشکل شدند ،میتوانند
با شماره تلفنهای  ۸۸۶۴۶۳۹۰تا  ۹۴در
ساعات اداری ( ۸تا  )۱۶تماس بگیرند .مهلت
ثبت نام در این سامانه از  28مهر به مدت یک
ماه تعیین شده است .با این حال ،محمودزاده
معاون وزیر راه جزئیات این طرح را بیان کرد.
به گزارش مهر ،وی گفت :سامانه ثمن به آدرس

 saman.mrud.irبرای متقاضیان دریافت
مسکن در  ۴۸۰شهر که تا کنون تأمین زمین
در آن ها صورت گرفته ،آغاز شده است و بعد
از پــاالیــش ،متقاضیان بــرای ادامــه پــروژه به
بانک عامل معرفی میشوند .وی درباره متراژ
واحــدهــای طــرح نهضت ملی مسکن گفت:
 ۷۵متر مربع متراژ مفید و با مشاعات متعلق،
هــر واحــد  ۱۰۰تــا  ۱۱۰متر مربع مساحت

دارد که بر اساس فهرست بها ،هزینه ساخت
قیمت گذاری میشود .محمودزاده تأکید کرد:
افــرادی که وامهــای مسکن مهر یا تسهیالت
یارانهای مسکن با نرخهای کارمزد ۴تا ۹درصد
دریافت کردهاند ،نمیتوانند در طرح نهضت
ملی مسکن ثبت نام کنند اما اگر تسهیالت با
کارمزدهای معمولی بانکی دریافت کردهاند،
میتوانند نام نویسی کنند.

دومین ماه بدون استقراض از بانک مرکزی

رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه از مدیریت بودجه برای دومین ماه متوالی بدون اتکا به پول پرقدرت بانک مرکزی خبر دادند،
نتیجه این رویکرد برای مهار تورم چیست؟

رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه از توقف
استقراض دولت از بانک مرکزی برای دومین
ماه متوالی خبر دادند .اتفاق مثبتی که اثر آن
به تدریج در مهار رشد نقدینگی و در نتیجه
مهار تــورم در ماه های آینده مشهود خواهد
بود.به گــزارش پایگاه اطــاع رسانی ریاست
جمهوری ،آیت ا ...ابراهیم رئیسی در جلسه
دیــروز هیئت دولــت از وزیــر امــور اقتصادی و
دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به دلیل
این که برای دومین ماه متوالی زمینه پرداخت
حقوق و تامین هزینههای جاری دولت را بدون
استقراض از بانک مــرکــزی فــراهــم کردند،
قدردانی کرد و گفت :امیدوارم این رویه ادامه
یابد تا گرفتار آن چه پیشینیان به آن مبتال
شدند ،نشویم و با استقراض از بانک مرکزی،
باعث افزایش پایه پولی و نرخ تــورم نشویم.
همچنین به گزارش سازمان برنامه و بودجه،
میرکاظمی ،رئیس این سازمان نیز در نشست
هم اندیشی و هم افزایی با اعضای کمیسیون

اقتصادی مجلس با بیان این که اگر بودجه
بدون کسری بسته شود و خلق پولی صورت
نگیرد ،تورم مهار خواهد شد ،تصریح کرد :دو
ماه است که دولت سیزدهم فعالیتش را آغاز

کرده و بدون خلق پول ،پرداختهای ماهانه
را انجام میدهد که این آغازی برای موفقیتی
بزرگ در مهار تورم است.میرکاظمی افزود:
همان طور که واکسیناسیون عمومی ،کرونا را

مهار می کند با تمرکز بر مهار خلق پول ،تورم
هم میتواند مهار شود .دولت تالش میکند
خلق پولی صــورت نگیرد و در بودجه سال
 ۱۴۰۱برنامه ای تنظیم میشود تا در هیچ
جا ارزش پول ملی کاهش پیدا نکند.آمارهای
خزانه داری نشان می دهد در چهار ماه نخست
برای تامین بودجه دولــت 55 ،هزار میلیارد
تومان تنخواه از بانک مرکزی دریافت شد که
عمال موجب افزایش نقدینگی به میزان 400
هــزار میلیارد تومان فقط از همین محل می
شود .اقدامی که تبعات آن ثبت رشد نقدینگی
ساالنه حدود  40درصد در مرداد بود که پس از
رشد  40.6درصدی اسفند سال قبل ،باالترین
رشد نقدینگی در  46سال اخیر و نتیجه آن ثبت
باالترین نرخ تورم دهه های اخیر در اقتصاد
ایران است .اکنون با توجه به توقف استقراض
از بانک مرکزی و به شرط تداوم این روند در ماه
های بعد ،امکان مهار رشد نقدینگی و در نتیجه
مهار تورم وجود خواهد داشت.

کمبود نقدینگی درصنعت۱۵۰،تا ۲۵۰هزارمیلیارد تومان
معاون طرح و برنامه وزیر صمت با بیان این که
تامین مالی واحدهای تولیدی از چالشهای
این بخش است ،تصریح کرد :حدود  ۱۵۰تا
 ۲۵۰هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی در
بخش صنعت داریم.به گزارش صدا و سیما،
سید مهدی نیازی در برنامه گفت و گوی ویژه
خبری شبکه 2سیما اظهار کــرد :با توجه به
نیاز  ۶۵۰هزار میلیارد تومانی بخش صنعت
به تسهیالت ،بر اساس گزارش بانک مرکزی
سرمایه در گردش پرداخت شده به حوزه صنعت
در قالب تسهیالت ،حدود  ۴۳۵هزار میلیارد
تومان بوده است.معاون طرح و برنامه وزارت
صمت با بیان این که تأمین مالی واحدهای

تولیدی از چالشهای این بخش است ،اضافه
کرد :بیش از ۵۰درصد مشکالت بخش صنعت
مربوط به تأمین مالی است .سهم بخش صنعت
در تسهیالت بانکی سال  ۹۹فقط  ۳۰درصد
کل تسهیالت بانکها بوده است در حالی که بر
اساس قانون برنامه ششم توسعه این رقم باید
در پایان برنامه به ۴۰درصد تسهیالت برسد که
اکنون  ۱۰درصد کسر منابع مالی داریم .این
کمبود منابع موجب تعطیلی بنگاهها و کاهش
ظرفیت تولید و اشتغال آنها شده است.نیازی
گفت :از  ۳۷۲هزار میلیارد تومانی که در شش
ماه نخست امسال از بانکها دریافت کردهایم،
 ۲۹۰هــزار میلیارد تومان بــرای سرمایه در

گردش بخش صنعت بوده است در حالی که
با توجه به نرخ تورم ،نقدینگی مورد نیاز ما در
این بخش هــزار هــزار میلیارد تومان است تا
بتوانیم ظرفیتهای سال گذشته خود را فعال
نگهداریم.ارجمندنژاد مدیرکل نظارت بر
بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی نیز
در این برنامه گفت :در شش ماه نخست امسال
سه میلیون و  ۷۲۷هزار و  ۲۱میلیارد ریال به
بخش صنعت و معدن تسهیالت پرداخت شده
که ۳۰درصدازکلتسهیالتبانکهاست.وی
گفت :با توجه به شرایط اقتصادی کشور تقاضا
برای تسهیالت در بخش بازرگانی و خدمات
بسیار بیشتر از بخش تولید است.

جوابیه
با ارسال جوابیه ای به روزنامه خراسان
مطرح شد:

توضیحات وزارت صمت درباره
محموله لوازم خانگی بوش

وزارت صمت بــه خبر منتشر شــده در روزنــامــه
خراسان درب ــاره تــاش بــرای ترخیص محموله
لوازم خانگی بوش واکنش نشان داد و با ارسال
جوابیه ای در این بــاره توضیحاتی ارائــه کرد.به
دنبال انتشار مطلبی به نقل از خبرگزاری فارس
در آن روزنامه با عنوان «اصــرار وزارت صمت به
ترخیص 420کانتینر لوازم خانگی بوش» در مورخ
 ،1400/7/20بدین وسیله توضیحات ارسالی
از سوی دفتر مقررات صــادرات و واردات وزارت
صمتبهمنظورشفافسازی بیشترموضوعوتنویر
افکار عمومی به شرح زیر ارائه می شود:
* شرکت بوش سرویس ( کاسپین کاالدریا) طی
سال های  1396و  1397قبل از تاریخ اعالم
ممنوعیت ثبت سفارش و واردات لــوازم خانگی
( )1397/3/30تحت گروه  4اولویت کاالیی،
طی هشت فقره ثبت سفارش ،مجوز واردات لوازم
خانگی را دریافت کرد.
*با عنایت به زمان بر شدن فرایند تامین این حجم
از کاالهای ثبت سفارش شده توسط فروشنده که
در تولید لوازم خانگی امری معمول است ،شرکت
مذکور موفق به واردات کاالی خود در مهلت اعتبار
ثبت ذیربط نشده و به دلیل اعمال ممنوعیت فوق
الذکر امکان تمدید ثبت سفارش هــای ایشان
فراهم نشد.
*شرکت مذکور به استناد مفاد ماده ( )11آیین نامه
اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (موضوع
حقوق مکتسبه) طــی ســه فقره دادخــواســت به
خواسته تمدید ثبت سفارش ها و ترخیص کاالهای
خود از گمرک ،اقــدام به طرح دعــوی به طرفیت
وزارت متبوع ،گمرک و بانک مرکزی نزد دیوان
عدالت اداری کرد که وزارت متبوع در کلیه دعاوی
مربوطه در مراحل بدوی و تجدید نظر ،ضمن تهیه
لوایحدفاعیهبهانجاموظایفقانونیخوداقدامکرد.
*علی ای حال شعبه سوم دیــوان عدالت اداری
طی دادنــامــه مــورخ  98/3/6خواسته شاکی
را با استناد به مفاد ماده ( )11آیین نامه اجرایی
قانون مقررات صادرات و واردات وارد دانسته که
مراتب طی دادنــامــه مــورخ  98/5/19توسط
شعبه  5تجدید نظر دیوان عدالت اداری تأیید شد.
درخور ذکر است موضوع دادنامه های مذکور ثبت
سفارشمورخ( 96/8/27هفتماهپیشازاعالم
ممنوعیت مربوطه) بوده است ضمن این که دو فقره
دیگر دادخواست شاکی به دلیل انصراف ایشان از
شکایات خود ،منجر به صدور قرار ابطال و سقوط
شکایت از سوی مرجع محترم قضایی شد.
*وزارت متبوع در جهت متابعت از آرای مرجع
محترم قضایی و پیرو دادنــامــه هــای اصــداری
اقدام به تمدید ثبت سفارش فوق الذکر در مورخ
 98/11/15کرد که ثبت سفارش مذکور تا مورخ
 99/8/12دارای اعتبار بوده است .بدیهی است
در صورت تمکین نکردن مقامات وزارت متبوع از
اجرای آرای اصداری و استنکاف از دستور مرجع
قضایی ،مراتب مبنی بر صدور حکم انفصال ایشان
توسط مراجع قضایی رسیدگی می شود.
*اگــرچــه گــمــرک درخــصــوص دادن ــام ــه بــدوی
درخواست تجدید نظر ارائه کرد که طی دادنامه
مورخ  99/6/12صادرشده از شعبه  5تجدید
نظر دیوان عدالت اداری منجر به نقض رای بدوی
شد ،لیکن رای مذکور دادنامه اولیه را فقط به لحاظ
شکلی مورد ایراد قرار داده (عدم طرح ایراد ماهوی
بهحقوقمکتسبهذینفع)وموضوعراقبلازطرحدر
کمیسیون اختالفات گمرکی قابل طرح در دیوان
ندانسته اســت .شایان ذکر است به دلیل قبول
نکردن طرح موضوع در کمیسیون مذکور توسط
مقامات گمرک ایران وفق رای تجدیدنظر ،ذینفع
علیه مسئوالن وقت گمرک نزد دادسرای عمومی
و انقالب ناحیه ( 28جرایم کارکنان دولت) تهران
طرحدعویکردهاستضمناینکهدادنامهمذکور
بعد از تمدید ثبت سفارش ذینفع صادر شده و به
وزارت متبوع نیز ابالغ نشده است.
* بازپرس محترم شعبه  13بازپرسی دادســرای
عمومیوانقالبناحیه ( 28جرایمکارکناندولت)
تهران طی مکاتبه ای موضوع تمدید ثبت سفارش
شرکت مذکور و اعتبار آن را از این دفتر استعالم کرد
کهمراتبحسبمعمولمکاتباتمراجع قضاییدر
اسرع وقت پاسخ داده شد .بدیهی است مسئوالن
این دفتر با تکیه بر رفتار و اخالق حرفه ای حاضر
نیستندباتعللدرپاسخمرجعقضایییاپاسخخالف
واقع ،خود را در معرض اتهام تالش برای انحراف
مسیر تحقیقات قضایی قرار دهند.
*درباره ادعای گمرک ایران مبنی بر ابهام در نحوه
تأمین ارز ثبت سفارش مدنظر معروض می دارد
مسئول اظهار نظر در این خصوص بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران است که ایشان تأمین ارز
پرونده مذکور را تأیید کردند.
درپایان ذکر این نکته ضروری است :وزارت صمت
با پرهیز از برخورد هیجانی و رسانه ای با این پرونده
که ماهیت فنی و قضایی دارد ،ضمن خودداری از
ابراز هرگونه اصراری به ترخیص محموله ذیربط که
اصو ًال در حوزه وظایف گمرک ایران است ،همواره
خودرادرالتزامبهرعایتقوانینودستوراتمراجع
صالحه قضایی مصر می داند.

