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رکوردشکنیبورس
باحرکت 2ضرب

موتور شاخص با تحوالت جهانی و بازگشت نقدینگی گرم شد
نقدینگی بورس را درنوردید
ورود نقدینگی به بورس در ماه های اخیر به
حدی بوده که در برهه هایی ،تحلیل گران
بیشترین تمرکز خــود را بــرای پیش بینی
شاخص معطوف به ردیابی این روند کرده اند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس،
در دو ماه ابتدای امسال  45هــزار میلیارد
تومان نقدینگی راهی بازار سرمایه شده که از
کل سال 98بیشتر بوده است.

(آمار:مرکزپژوهشهایمجلس)

بازار خبر

اجارهنشینینیمیازجمعیت
درکالنشهرها
تسنیم  -معاون وزیــر راه و شهرسازی از تهیه
الیحه قانونمند کردن بازار مسکن و اجارهبها خبر
داد و گفت :بهدنبال سامان دهی بازار مسکن
هستیم .محمود محمودزاده افــزود :با توجه به
این که بر اساس آخرین سرشماری در کشور،
به طور متوسط جمعیت اجاره نشین به جمعیت
صاحبخانه در مقیاس کشوری  31.7درصد و
در مقیاس شهر تهران  43.5درصد برآورد شده
با این احتساب در کالن شهرها حدود  50درصد
جمعیت شهر را اجارهنشینها به خود اختصاص
دادهاند .بنابراین سامان دهی این بخش ضرورت
داشت که در برنامه نیز قرار گرفته است.

سقفمعافیتمالیاتیمشاغل
حقیقیطیامسال 2برابرشد
فارس-شورایعالیهماهنگیاقتصادیسرانقوا
معافیتمالیاتیمشاغلحقیقیرا 60برابرحداقل
حقوق ساالنه ( 36میلیون تومان) مصوب کرد .در
بند «ه» تبصره  8قانون بودجه سال  ،98معافیت
مالیاتی این بخش 30برابر بود که در شورای عالی
هماهنگی اقتصادی سران قوا به 60برابر افزایش
یافت .براین اساس ،معافیت مالیاتی میزان فروش
کاال و خدمات ساالنه این مشاغل ،رقمی حدود دو
میلیارد و  160میلیون تومان میشود و مشاغل تا
این سقف فروش ،از ارائه اظهارنامه مالیاتی و انجام
برخیتکالیفمعافهستند.

کاهش نرخبیکاریآمریکابورسهای
جهانی را به پرواز درآورد!
ایسنا  -کاهش نرخ بیکاری آمریکا موجب شد تا
همه شاخصهای مهم بورسی جهانی در معامالت
آخر هفته سبزپوش شوند .به گزارش سی ان ان،
برخالف آن چه پیشتر انتظار می رفت نرخ بیکاری
بزرگترین اقتصاد جهان تا پایان ماه می کاهشی
شد و رقم  13/3درصد را ثبت کرد .این اتفاق
در شرایطی رخ داد که بسیاری از اقتصاددانان
و نهادهای اقتصادی پیش بینی کرده بودند نرخ
بیکاری به  ۲۰درصد و باالتر برسد.

پیشبینیجهش 2برابریبیتکوین
ایسنا  -به تازگی شرکت بلومبرگ با انتشار
یادداشتی برآورد و اعالم کرده است که بهای رمز
ارز بیت کوین در سال جاری میالدی به  ۲۰هزار
دالر نیز خواهد رسید .رقمی که تقریب ًا دو برابر
ارزش کنونی آن است.

شاخص بورس با جهش  40هزار واحدی به
باالی رکورد تاریخی خود رسید تا با دومین
افزایشجهشیمتوالیطیدوروزکاریاخیر،
امید سهامداران برای تــداوم روند افزایشی
شاخص را زنــده کند.به گــزارش خراسان،
شاخص بورس رکــورد جدیدی را ثبت کرد.
دیــروز شاخص کل با  40هزار و  321واحد
رشد قله قبلی خود را رد کرد و به یک میلیون و
 68هزار واحدی رسید .پیشتر رکورد شاخص
در  22اردیبهشت ماه با رقم یک میلیون و
 47هــزار واحــد ثبت شده بــود .با این حال،
پس از آن تاریخ ،بورس وارد فاز اصالحی شد
تا این که مجدد رشد خود را از  7خردادماه
از سر گرفت .رشد دیروز در شرایطی به ثبت
رسید که در آخرین روز کــاری قبل نیز رقم
شاخص رشد  40هزار واحدی داشت .بدین
ترتیب می توان نشانه هایی از در پیش گرفتن
روند جدید صعود شاخص را در بازار سرمایه
مشاهده کرد .نشانه هایی که از یک سو ریشه
در تحوالت اقتصاد جهانی نیز دارد.هم اکنون
قیمت نفت برنت چندین روز است که مسیر

صعودی داشته و تنها در هفته گذشته 19.2
درصد افزایش را ثبت کرده است .امیدواری
بازار به تمدید سیاست کاهش عرضه توسط
اوپــک پــاس یکی از دالیــل اصلی ایــن روند
است .با رشد این شاخص ،گروه پاالیشگاهی
می تواند چشم به صعودهای آتی داشته باشد.
از سوی دیگر فلزات نیز روندی مشابه در پیش
گرفته اند و تاثیر این مسئله را می تــوان در
رشد شاخص فلزات بورسی مشاهده کرد .به
طوری که دیروز شرکت های فوالد و ملی مس
جزو نمادهای پرتاثیر در شاخص بودند .این ها
همه در شرایطی است که برخی خبرها حاکی
از بازشدن نسبی فضای اقتصاد جهانی پس از
یک دوره انقباض فعالیت به دلیل کروناست.
از ســوی دیگر انتظار می رود با اتمام دور
اول قرعه کشی خــودروســازان ،بخشی از
نقدینگی افــرادی که برنده نشدند به بازار
سرمایه بازگردد .این ها به همراه خبرهایی
مبنی بر افزایش قیمت محصوالت برخی
شرکتهاتاثیراتمثبتیرابرذهنیتسرمایه
گذاران به وجود آورده است.

عاقبت طرح پرحاشیه اشتغالی چه شد؟

کارورزی؛ هدف گذاری ساالنه ۱۵۰هزار نفری
تحقق 41هزارنفری!

در حالی کــه طبق گفته مسئوالن وزارت
کــار،طــرح کـــارورزی بــرای اشتغال تحصیل
کردهها با هدف ایجاد ساالنه  150هزار شغل
بــرای دانــش آموختگان از سال  96اجرایی
شــده بــود ،اکنون آمــارهــا نشان می دهــد که
تنها  41هــزار نفر از طریق ایــن طــرح شاغل
شده اند.به گزارش خراسان ،این طرح که در
بحبوحه انتخابات سال  96پرحاشیه شده
بود ،بعد از انتخابات (خرداد )96توسط دولت
اجرایی شد .یکی دیگر از نامزدهای انتخابات
هم طرح مشابهی را اعالم کرده بود و به همین
دلیلمسئلهحاشیهسازشد.طبقطرحنهایی
دولت دوازدهم ،دانش آموختگان بعد از ثبت
نام به عنوان کارورز وارد بنگاه های اقتصادی
میشوند و طی مدت چهار تا شش ماه ،حقوق

حداقلی معادل یک ســوم قانون کــار (310
هزار تومان در سال  )96از دولت دریافت می
کردندوبنگاههاهیچگونهپرداختینداشتند.
بعدازششماهدرصورتیکهبنگاهفردراجذب
می کرد تا دو سال از پرداخت حق بیمه سهم
کارفرما معاف بود .ازوجی معاون وزیر وقت کار
هدف گذاری ایجاد اشتغال توسط این طرح
را  150هزار شغل در سال اعالم کرده بود.
بر اساس گزارش تسنیم تا کنون  129هزار و
 245داوطلبدرطرحکارورزیومعافیتبیمه
ای ثبت نام کرده و از این میان حدود 41162
نفر قرارداد منعقد کرده اند .بر اساس گزارش
بهمن ماه سال  97تا آن مقطع حدود  22هزار
شغلازطریقاینطرحایجادشدهبودکهنشان
ازعملکردضعیفترطرحدرسالهایبعددارد.

نیم سکه

ربع سکه

20/000/۰۰۰ 37/000/۰۰۰

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

87/770

70/633

صفخرید 78درصدی
برای 2مدل خودرو !
قرعهکشیفروشفوقالعادهایرانخودروبین۴/۳میلیوننفر
درشرایطیبرگزارشدکهاستقبال 78درصدثبتنامکنندگان
از 2مدلخودروجالبتوجهبود

قرعه کشی نخستین فروش فوق العاده ایران
خودرودرسال 99درشرایطیبینچهارمیلیون
و 360هزارنفربرگزارشدکهبررسیآمارثبتنام
نشان می دهد  78درصد ثبت نام کنندگان ،دو
خودروی با حاشیه بازار باالتر را انتخاب کردند.
به گزارش خراسان ،با انجام قرعه کشی ایران
خودرو در روز گذشته ،اسامی  15هزار مشتری
نخستینفروشفوقالعادهایرانخودرومشخص
شد .خبرگزاری فارس به نقل از حق پناه ،معاون
سیستم های ایــران خــودرو ،گــزارش داد که در
این مرحله ،پنج میلیون و  273نفر برای خرید
محصوالت ایران خودرو پیش ثبت نام کردند.
با این حال تا انتهای روز  14خردادماه ،چهار
میلیونو 745هزارنفراقدامبهانتخابخودروی
مد نظر خود کردند .از این تعداد حدود  39هزار
نفر ثبتنام تکراری با شرکت سایپا داشتند.
 345هزار نفر نیز دارای پالک فعال بودند .در
نتیجه با حذف این افراد از فرایند قرعه کشی،
چهارمیلیون و  360هــزار نفر در قرعه کشی
دیروز شرکت داده شدند .این گزارش حاکی از
این است که ظرفیت فروش رانا ،630پژو پارس

 ،4000 TU5پژو  206معمولی  6370و پژو
اس ال ایکس  4000دستگاه بوده است که در
این راستا ،بیش از  325هزار نفر برای رانا ،دو
میلیون و  384هــزار نفر بــرای پژو پــارس ،یک
میلیونو 50هزارنفربرایپژو 206و 599هزار
نفر برای پژو اس ال ایکس ثبتنام کرده بودند.
در نتیجه رقابت برای خرید هر دستگاه رانا بین
 469نفر ،هر دستگاه پژو پارس بین  542نفر،
هر دستگاه پژو 206بین 149نفر و هر دستگاه
پژواسالایکسبین 136نفرانجامشدهاست.
اجماال بیانگر این مطلب است که عمده
این ارقام
ً
اقبال شرکت کنندگان در قرعه کشی به سوی
خودروهای با حاشیه بازار باالتر بوده است .به
طــوری که  78درصــد ثبت نام کنندگان برای
خرید دو خــودروی پژو پــارس و  206معمولی
وارد فرایند قرعه کشی شــده انــد .شایان ذکر
است،قراراستامروزقرعهکشیسایپانیزانجام
شــود .بر ایــن اســاس  10هــزار مشتری فروش
فوقالعاده این شرکت نیز شناخته خواهند شد.
امروز همچنین پیش فروش 75هزار خودرو از
سویخودروسازانآغازمیشود.

گزارش خبری

جزئیات جدید درباره تغییر
مدیریت در  3بانک ناتراز

بانک مرکزی مدیریت کدام بانک ها
را به عهده گرفته است؟
طــی دو ســال اخیر و بــا ورود همتی بــه بانک
مرکزی ،وضعیت نظام بانکی رو به بهبود گذاشته
است و بسیاری از بانک ها اکنون سودده شده یا
شرایط رو به بهبود دارند و اضافه برداشت آن ها از
بانک مرکزی هم کاهش یافته است .با این حال،
رئیس کل بانک مرکزی هفته قبل در گزارشی
در مجلس ،ضمن اشاره به این پیشرفت ها ،از
سه بانک مشکل دار و ناتراز سخن گفت که بانک
مرکزی مدیریت آن ها را بر عهده گرفته است.
همتی جزئیاتی دربــاره این سه بانک اعالم نکرد
اما خبرگزاری فارس در گزارشی در خصوص این
بانکهابدوناشارهبهنامآنهانوشتکهسهبانک
خصوصیپرمسئلهکشورهستندوتوضیحداد:بعد
ازبرکناریمدیرانسهبانکخصوصی،مدیرعاملو
اعضایهیئتمدیرهاینبانکهابانظربانکمرکزی
تعیین شدند و در عمل بانک مرکزی مدیریت این
بانکهای مشکلدار خصوصی را برعهده گرفته
است.به گــزارش فــارس ،یکی از این بانکها در
سالهای 92تانیمهاولسال 98باافزایششدید
نرخهای سود سپرده خود مسابقهای در شبکه
بانکی کشور بــرای جذب سپرده به وجــود آورد و
سیاستهایپولیوگاهنظارتیبانکمرکزیدرآن
سالهانتوانستدربلندمدتمانعازادامهتخلفات
اینبانکشود.بانکخصوصیمذکوربخشعمده
منابعخودراصرفاعطایتسهیالتبهشرکتهای
زیرمجموعه و وابسته و سرمایهگذاری مستقیم در
اینشرکتها برایساختپروژههایتجاریبسیار
بزرگ کرده است .بانک دیگری که مدیریت آن در
اختیار بانک مرکزی قرار گرفته ،بانکی خصوصی
وابسته به یکی از نهادهای دولتی اســت که در
سالهای اخیر چالش مطالبات معوق کالن آن به
حدی بود که باعث ورود قوه قضاییه به پروندههای
این بانک شد .براساس رای دادگاه برخی اعضای
هیئتمدیرهاینبانکبهدلیلتخلفاتمتعددحکم
رد مال و حبسهای طوالنی دریافت کردهاند .این
بانک زیان انباشته  27هزار میلیارد تومانی دارد.
بانک سوم هم یک بانک خصوصی است که حدود
 12هزار میلیارد تومان زیان ثبت کرده و وابسته به
یکیازنهادهایدولتیاست.

