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قیمت های متفاوت در بازار آجیل

بااشارهبهمحدودشدناختصاصارز 4200تومانیبه 5کاالمطرحشد:

حمایت مشروط سرپرست وزارت صمت از حذف کامل ارز  4200تومانی
فاصله قابل توجه سقف اجاره
بها بین مصوبه دولت و بازار

مصوبه اخیر دولت عم ً
ال به ضرر خانوارهایی
تمام شد که تا قبل از  8تیرماه قراردادهای
خــود را تمدید کـــرده انـــد .چــرا کــه طبق
اطالعات مرکز آمار ایــران ،در بهار امسال،
خانوارهایی که قرارداد تمدید اجاره داشته
اند ،مبلغ جدید اجاره شان با رشد بی سابقه
 33.6درصــدی نسبت به ســال قبل روبه
رو بوده است .این در حالی است که سقف
افزایش اجاره بها در قراردادهای تمدیدی،
طبق مصوبه دولت ،در تهران  ،25در کالن
شهرها 20ودرسایرشهرها 15درصدتعیین
شده است .همچنین طبق اطالعات مرکز
آمار ایران ،متوسط افزایش اجاره بها برای
همهاجارهنشینها 23.3درصدبودهاست  .

بازار خبر

تکذیب جایگزینی سکه  ۵تومانی
با اسکناس  ۵هزار تومانی

مهر  -بانک مرکزی جایگزینی سکه  ۵تومانی با
اسکناس  ۵هزار تومانی را تکذیب و اعالم کرد:
رئیس کل این بانک دیروز در جلسه صحن علنی
مجلس حضور نداشته و ظرف دو ماه گذشته و از
زمان تشکیل مجلس جدید در خصوص الیحه
حذف صفر از پول ملی هیچ گونه اظهارنظری
نکردهاست.روزگذشتهخبریمبنیبراظهارنظر
عبدالناصر همتی در خصوص جایگزینی سکه ۵
تومانی با اسکناس  ۵هزارتومانی منتشر شد.

سکه  9میلیونی شد
تسنیم  -نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر با بیان
این که قیمت سکه بهار آزادی به مرز  ۹میلیون
تومان رسیده است ،افزود :رکوردهای جدیدی
برای طال و سکه در بازار ثبت شده است .محمد
کشتیآرای با اشــاره به فروش دالر  20هزار و
 400تومانی در بازار ارز گفت :اونس جهانی طال
نیز  12دالر افزایش داشته که منجر به افزایش
قیمت سکه و طال در بازار داخلی شده است.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

سرپرست وزارت صمت با بیان این که ما طرفدار
آزادســازی ارز هستیم و معتقدیم ارز 4200
تومانی باید به طور کامل حذف شود ،یک شرط
را مطرح کرد و افزود :باید قشرهایی که از محل
آزادسازی ارز آسیب می بینند با سیاست های
جبرانی مــورد حمایت قــرار گیرند.مدرس
خیابانی در گفت وگو با روزنامه دنیای اقتصاد
در ارزیابی سیاست ارز  4200تومانی گفت:
ارز  4200تومانی در برخی زمینه ها عالمت
منفی به اقتصاد کشور داده ،اما به طور قطع
نمی توان گفت که تمام اهــداف این سیاست
محقق نشده است .وی با بیان این که اکنون
تنها کاالهایی که ارز  4200تومانی برای
واردات می گیرند ،ذرت ،جــو ،سویا ،روغن
و دانــه روغنی هستند ،به ثبات قیمت برنج
خارجی (هندی) در طول مدتی که به آن ارز
 4200تومانی تعلق می گرفت ،اشاره و از آن
به عنوان یکی از مصادیقی که این ارز سر سفره

به دست قشرهای خاص برساند ،باید ارز را
تکنرخیکندومصرفکنندهرابهصورتریالی
مورد حمایت قرار دهد .حتی تولیدکننده را
نیز میتوان بهصورت ریالی حمایت کرد .به
این صورت که ما میتوانستیم به تولیدکننده
بگوییم با ارز نیمایی کاال وارد کند و سپس قیمت
مصرفکننده کاالی آن را محاسبه کرده و اگر
قرار است کاال ارزانتر به دست مصرفکننده
بــرســد ،مابهالتفاوت ریــالــی بــه واردکــنــنــده
پرداخت شود.مدرس خیابانی تصریح کرد :ما
طرفدار آزادســازی ارز هستیم و معتقدیم باید
ارز  ۴۲۰۰تومانی بهصورت کامل حذف شود
اما به یک قید و آن این است که قشرهایی که از
محل آزادسازی ارز آسیب میبینند نیز باید با
سیاستهای جبرانی مورد حمایت قرار گیرند.
پس امروز باید سیاست جبرانی برای دهکهای
ضعیف جامعه که تا دیروز برنج خارجی یارانهای
خریداری میکردند ،اعمال شود.

عبور قدرتمند بورس از 1.5میلیون واحد همزمان با خبرهای خوش وزیر اقتصاد

راه اندازی بورس امالک و افزایش عرضه های اولیه ازهفته آینده
بـــازار سرمایه کشور بعد از دو روز توقف و
استراحت پشت سد روانی  1.5میلیون واحد،
دیــروز را با فشار فوق العاده خــریــداران آغاز
و طی  5دقیقه ،شاخص کل بــورس از 1.5
میلیون واحد عبور کرد .این اتفاق همزمان
با خبرهای خوش وزیر اقتصاد از راه اندازی
بــورس امــاک و افزایش عرضه های اولیه از
هفته آینده بود.به گزارش خراسان ،همان طور
که در گزارش خبری دیروز تصریح کردیم ،روند
منفی معامالت که از روز یک شنبه آغاز شده
بود از میانه معامالت روز دوشنبه معکوس شد
و نوید رشد بازار در معامالت دیروز را میداد.
اما انتظار رشد خیره کننده  65هزار واحدی
هم به راحتی نمی رفت .عبور سریع شاخص
از  1.5میلیون واحد ،آن هم فقط طی  5دقیقه
منجر به ریزش ترس از این سقف روانی و تشدید
قابل توجه سفارشات خرید شد .به نحوی که
صف های خرید سنگین برای اکثر نمادها و
گروه ها ایجاد شد.مخابره برخی اخبار مثبت
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مــردم نشسته  ،یــاد کــرد.مــدرس خیابانی در
عین حال از اعتقاد خود مبنی بر این که اقتصاد
ایران به ارز  4200تومانی نیاز ندارد ،سخن
گفت و افــزود :وقتی ارز کشور یارانهای شد،
تولید شکل نمیگیرد .همانطور که وقتی ارز
دولتی از برخی کاالها و نهادهها برداشته شده،
سرمایهگذاری توجیه پیدا کرده ،چراکه قبل از

آن واردات ارزانتر بوده است .وی مزیت حذف
ارز 4200تومانی را تک نرخی شدن ارز دانست
و اظهار کرد :با تک نرخی شدن ارز ،دولت نیز
توان تهاتر کاالیی (در تجارت خارجی) را پیدا
می کند.سرپرست وزارت صمت با طرح این
سوال که چرا ارز دو نرخی شود ،ادامه داد :اگر
قرار است دولت کاالیی را با یک قیمت خاص
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مثل پیشنهاد کاهش مالیات شرکت ها ،انتشار
دستورالعمل تبصره  19قانون بودجه که
داللت هایی بر استفاده از ابزارهای بورسی
مثل صندوق پــروژه بــرای تامین مالی طرح
های عمرانی دارد ،اظهارات معاون اقتصادی
وزیــر خارجه مبنی بر ایجاد ساز و کار حضور
ایرانیان مقیم خارج در بازار سرمایه و راه اندازی
بورس امالک نیز بر ایجاد جو مثبت در بازار
سرمایه بی تاثیر نبوده است .این موارد در کنار
مصوبه کاهش کارمزد معامالت بورس شرایط
راحتی را برای عبور از سطح  1.5میلیون واحد
ایجاد کرده است .این در حالی است که هنگام
رسیدن شاخص به مــرز یک میلیون واحــد،
چندین عامل منفی بر بازار سایه افکند که منجر
به استراحت سه هفته ای شاخص شد.البته هم
اکنون نیز در پی رشد بی پروای شاخص بورس
انتقاداتی در خصوص حبابی شــدن قیمت
برخی سهم ها و همچنین علل حمایت مکرر
دولت از بورس مطرح شده است .از جمله مجید

شاکری ،کارشناس اقتصادی با اشاره به خلق
ثروتی که منجر به تشکیل سرمایه ثابت نمی
شود نوشت « :داستان افزایش شدید شاخص
بورس یکی از غم انگیزترین ماجراهای اقتصاد
ایران در دهه های اخیر است».
▪ ۲خبر خوش وزیر اقتصاد

در حالی که همه کارشناسان بر لزوم افزایش
عرضه های اولیه بــرای تعمیق بــورس تاکید
دارند ،فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در مراسم
امضای تفاهم نامه همکاری ایجاد پنجره واحد
بــرای ورود شرکتهای بخش خصوصی به
بازار سرمایه ،در این خصوص گفت :با تامین
اجتماعی و شستا تفاهم کردیم  ۲۱شرکت
بورسی عرضه اولیه داشته باشند .به گفته وی
بر این مبنا از هفته آینده عرضههای اولیه در
دو روز عرضه میشود.وی در باره راه اندازی
بورسامالکهمگفت:موفقشدیمباهمکاری
سازمان بــورس اولین جلسه را در این زمینه

نبض بازار

برگزار کنیم .وزیر اقتصاد با اشــاره به این که
 ۱۲حــوزه درگیر بــورس مستغالت هستند،
تصریح کرد :بسیاری از سازمان ها ،همچون
بنیاد مستضعفان .بنیاد شهید ،ستاد فرمان
امــام ،تامین اجتماعی و دانشگاه آزاد اعالم
آمادگی کردند تا امالک خود را در این بورس
بــرای فــروش عرضه کنند .به گــزارش دنیای
بــورس ،عــاوه بر آن ،رئیس جمهور از وزیر
اقتصاد خواست تسهیل شرایط ورود شرکت
های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به بورس را
پیگیری کند و تا حد امکان یک بازار اختصاصی
به منظور پذیرش شرکت های دانش بنیان و
فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال ایجاد شود.
گفتنی است عالوه بر تسهیل ورود شرکت ها به
بورسباحذفبررسیمجددمالیاتیسالهای
گذشته و ایجاد پنجره واحد ،پیشنهاد کاهش
نرخ مالیات بر عملکرد شرکت ها نیز ارائه شده
است که می تواند بر ســودآوری شرکت های
بورسی تاثیر معناداری داشته باشد.

بردبار  -گرچه کیفیت و نوع محصول در تعیین
قیمت ها در بازار آجیل خیلی موثر است اما گویا
این بازار نیز از برخی نابسامانی ها در بازار ارز به
دلیل وارداتــی بودن برخی از انواع محصوالت
آن تاثیر پذیرفته است و مقداری موجب تالطم و
تشتت قیمت ها در محصوالت داخلی نیز شده
است.مثال قیمت بادام خام ایرانی در مغازه ای
در خیابان سپهبد قرنی پایتخت  216هــزار و
 800تومان برای هرکیلو است اما در مغازه ای در
خیابان سهروردی قیمت  250هزار تومان در هر
کیلو برای آن درج شده است یا مغز بادام زمینی
در یک مغازه کیلویی  60هزار تومان و در مغازه
دیگری  42هزار و  800تومان است .در ادامه
قیمتبرخیازمحصوالتآجیلبرگرفتهازقیمت
درج شده در تعدادی از مغازه های مرکز پایتخت
تقدیم خوانندگان محترم می شود (قیمت ها بر
حسب هر کیلوگرم است):
پسته احمد آقایی شور  189هزار و  800تومان
پسته کله قوچی  220هزار تومان
پسته اکبری اعال  220هزار تومان
مغز فندق خام  168هزار و  800تومان
فندق قزوین  90هزار تومان
مغز بادام آمریکایی شور  179هزار و  800تومان
مغز بادام ایرانی خام  250هزار تومان
مغز بادام خام چینی  190هزار تومان
مغز گردوی ایرانی  244هزار و  800تومان

تسهیل دریافت وام کرونای
بنگاه ها با  2تغییر جدید

معاون اشتغال وزیر کار از ثبتنام بنگاههای فاقد
بیمه برای دریافت تسهیالت کرونا در هفته جاری
و همچنین حذف شرط حفظ تمام کارگران خبر
داد.بهگزارشخبرگزاریتسنیم،منصوریمعاون
اشتغال وزیر کار از برداشته شدن شرط حفظ تمام
نیروهای کار برای پرداخت تسهیالت کرونا خبر
داد و گفت :در ابتدا اصرار ما این بود که بنگاه ها
نیروی کار خود را حفظ کنند تا وام به آن ها تعلق
بگیرد .ولی اکنون این شرط برداشته شده و اگر
بنگاهی با حداقل نیروی کار مشغول کار باشد به
ازای تعداد نیروهای شاغل در بنگاه وام می گیرد .
معاونتوسعهاشتغالوزارتتعاوندربارهپرداخت
تسهیالتبهکسبوکارهایفاقدبیمه،گفت:طی
مذاکراتی که با دستگاهها و تشکلهای مختلف
داشتیم ،خواستیم که اطالعات افــراد شاغل و
بنگاههای فاقد بیمه را ارائه دهند و تا کنون نیز
اطالعات قابل توجهی ارائه شده است.

