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تصمیمجدیدبرایمهارنقدینگی

افزایش نرخ سود سپرده های یک ساله به  16و احیای سپرده های
 2ساله با نرخ سود  18درصد
 8درصدکشاورزانبیکارشدند
تازه ترین گزارش مرکزآمار از بازار کار نشان
می دهد که همزمان با اوج گیری کرونا در بهار
امسال 365 ،هزار نفر در بخش کشاورزی،
 402هزارنفردربخشصنعتو 732هزارنفر
در بخش خدمات ،شغل خود را از دست داده
اند .با این حال ،درصد کاهش اشتغال در این
بخش ها نشانگر این است که بیشترین افت
تعدادشاغالنابتدادربخشکشاورزیوسپس
خدماتوصنعتاتفاقافتادهاست.

واکنش بانک مرکزی به اظهارات
فتاح درباره وام قرض الحسنه
فارس  -بانک مرکزی در واکنش به اظهارات فتاح،
رئیسبنیادمستضعفانمبنیبراینکه«میخواهیم
بانک قرض الحسنه تاسیس کنیم ،بانک مرکزی
مجوز نمیدهد  /اگر در روزهــای کرونایی بانک
داشتیم،بهمردموامقرضالحسنهمیدادیم»،اعالم
کرد :بنیاد مستضعفان هماکنون سهامدار اصلی
و عمده بانک سیناست که میتواند تمام منویات
و مقاصد خویش در زمینه اعطای قرضالحسنه را
بدونهیچگونهمحدودیتیاجراکند.

بی اطالعی وزارت کار از زمان
افزایش حق مسکن کارگران
تسنیم  -معاون روابط کار وزیر کار درباره این که
چه زمانی مصوبه افزایش حق مسکن کارگران در
دستور کار دولت قرار میگیرد ،می گوید :اطالعی
نــدارم و خود هیئت دولــت اعــام میکند .جلسه
 292شورایعالیکاردرتاریخ 17خردادباحضور
شرکای اجتماعی برگزار و مقرر شد حق مسکن
کارگران از 100هزار تومان به 300هزار تومان در
ماهافزایشیابد.اجرایاینمصوبهمنوطبهتصویب
درهیئتوزیرانشد.

معرفی  ۳۹واردکننده برنج با ارز
دولتی به تعزیرات
مهر  -ســازمــان حمایت ،از معرفی  ۳۹شرکت
واردکنندهبرنجبهتعزیراتحکومتیخبردادوگفت:
این شرکتها با دریافت ارز رسمی اقدام به واردات
کردهاماآنراباقیمتمصوبعرضهنکردهاند.

99/772

65/904

تامین اجتماعی پشت فرمان هپکو

هپکو در سومین واگذاری این بار بابت رد دیون به شستا واگذار شد

شورای پول و اعتبار ضمن تعیین پنج سقف زمانی برای انواع نرخ های سود سپرده بانکی ،نرخ
سود سپرده های یک ساله را از 15به 16درصد افزایش داد .به این ترتیب با توجه به سرعت بیشتر
افزایشحجمسپردههایجاریدرمقایسهباسپردههایمدتداروگردشاینسپردههایجاری
دربازارهایبورسوارزوطال،انتظارمیرود،تاحدیروندورودنقدینگیبهبازارهایسفتهبازیکند
شود.بهگزارشروابطعمومیبانکمرکزی،شورایپولواعتباردرجلسهدیروزبهریاستهمتی،
رئیسکلبانکمرکزی،درراستایدستیابیبههدفحفظارزشپول ملیباپیشنهادبانکمرکزی
جمهوریاسالمیایرانباافزایشتنوعسپردههای بانکی موافقتکرد.عالوهبراین،شورایپولو
اعتبار سقفنرخسودعلیالحسابسپردههایسرمایهگذاریرابهشرحزیر تعیینکرد:
سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت عادی:

سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه:

 10درصد
 12درصد

سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه:

 14درصد

سپرده سرمایهگذاری با سررسید دو سال:

 18درصد

سپرده سرمایهگذاری با سررسید یک سال:

بازار خبر

نیم سکه

ربع سکه

31/500/۰۰۰ 54/000/۰۰۰

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

 16درصد

▪تالش برای تغییر جهت پول از سپرده جاری به مدت دار

پیش از این بانک مرکزی به بانکها مجوز افزایش نرخ سود گواهی سپرده به  18درصد را
حداکثر به میزان  20درصد سپرده های بلندمدت آن ها در پایان اسفند  98صادر کرده بود.
طی دو سال اخیر ،رشد سپرده های جاری در مقابل سپرده های مدت دار ،به مراتب بیشتر
بود .براساس آمارهای بانک مرکزی ،در سال های  97و  ،98حجم سپرده های جاری بانک
ها نسبت به سال های قبل به ترتیب  53.2و  58.9درصد افزایش یافته بود و در مقابل حجم
سپرده های سرمایه گذاری بانک ها فقط  18.7و  26.8درصد افزایش داشت که نشان می
داد نقدینگی اضافه شده به اقتصاد کشور ،بیش از این که روانه سپرده های مدت دار شود،
راهی سپرده های جاری شده و این سپرده های جاری در عمل از بازارهای بورس و تاحدی
ارز و طال سر در آورده است .به این ترتیب انتظار می رود که بخشی از نقدینگی فراری شده از
بانک ها و روانه شده به بازارهای سفته بازی به موطن قبلی خویش بازگردد .به ویژه این که
اقدام بانک مرکزی در تعیین سپرده های دو ساله با نرخ  8درصد و سپرده های کوتاه مدت می
تواند ،تنوع سپرده گذاری در نظام بانکی را افزایش دهد.

دالرازمیانهکانال 23هزارتومانفراتررفت
گرمطالمیلیونیشد
نرخ دالر که از روز دوشنبه کانال  22هزار تومان را ترک کرده است ،تا بعد از ظهر دیروز به بیش
از  23هزار و  600تومان رسید .این افزایش نرخ دالر همزمان با رشد نسبی اونس جهانی
طال در روزهای گذشته ،نرخ طال در بازارهای داخلی را به بیش از یک میلیون تومان رسانده
است .بر این اساس تا دیروز بعد از ظهر هر گرم طالی  18عیار به بیش از یک میلیون و هفت
هزار تومان رسید .هر قطعه سکه بهار آزادی نیز با حدود  93هزار تومان افزایش ،حدود 10
میلیون و  79هزار تومان ارزش گذاری شد .به نظر می رسد با توجه به رشد کرونا در جهان و
نیز روند تا حدی صعودی نرخ ارز ،این محدوده قیمتی برای طال در روزهای آینده پایدار باشد.

در حالی دولــت ،در راستای پرداخت بدهی
به سازمان تأمین اجتماعی قرار است بخشی
از سهام  9شرکت جدید به ارزش  32هزار
میلیارد تومان را به سازمان تأمین اجتماعی
واگـــذار کند که در فهرست ایــن شرکت ها
شرکت هپکو با سابقه دو بار واگذاری ناموفق
به چشم می خورد.
 16تیر امسال بود که شریعتمداری وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد« :دولت قرار
اســت به زودی بخش مهمی از بدهیهای
خود به سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت
کند» .در میان شرکت های واگذار شده ،نام
شرکت هپکو نیز به چشم می خــورد که 55
درصــد سهام آن به تامین اجتماعی واگــذار
شده است .شرکتی که واگذاری آن به بخش
غیر دولتی تاکنون دوبار به شکست انجامیده
و معلوم نیست سازمان تامین اجتماعی با این
شرکت و معضالت آن چگونه مواجه خواهد
شد .تاریخچه واگذاری های هپکو بیانگر این
است که در اولین مرتبه و در سال  ،85بیش
از  60درصد سهام این شرکت به قیمت 705
میلیارد ریال به شرکت واگن سازی کوثر واگذار
شد .با این حال ،مشکالت این شرکت که پیش
از آن عمدت ًا مربوط به بازپرداخت اقساط و

حقوق کارکنان و اداره این شرکت بود ،پابرجا
ماند .به همین دلیل در سال  ،95مجدد هیئت
واگذاری سازمان خصوصی سازی این سهام
را طی مــزایــده ای به شرکت هیدرو اطلس
(سازنده جرثقیل های هیدرولیک) واگذار
کرد اما این شرکت نیز از پس مشکالت و اداره
شرکت هپکو برنیامد و دوبــاره در سال  96و
در نهایت  ،98انصراف خود را از قــرارداد با
سازمان خصوصی سازی و فسخ قرارداد با این
سازمان اعالم کرد .از آن سال به بعد سازمان
خصوصیسازیتازمانتعیینتکلیفمالکیت،
مسئولیت این شرکت را عهده دار شد .در هفته
ها و ماه های اخیر نیز اگر چه موضوع واگذاری
بلوک سهامی هپکو به ایمیدرو مطرح شده بود،
اما این به نتیجه نهایی نرسید تا این که هم اینک
معلوم شده است دولت قصد دارد توپ سهام
این شرکت پر ماجرا را این بار به زمین تامین
اجتماعی بیندازد .باید منتظر ماند و دید که
آیا این واگذاری صرف ًا به منظور سفید کردن
سیاهه بدهی های دولت به تامین اجتماعی
انجام می شود یا این که مرتفع شدن مشکالت
این شرکت به همراه انتفاع مطلوب تامین
اجتماعی به عنوان سازمان سرمایه گذار حق
بیمه های کارگران نیز رخ خواهد داد.

اخبار

افت بورس
صعود شاخص کل!
شاخص کل بورس با وجود روند منفی اکثر
نمادها ،به مدد چند نماد بزرگ شاخص
ســاز بــاز هم صعود کــرد تا در عمل بورس
دوقطبیتر شود
در حالی که اکثر گروه های بورسی و مخصوصا
شرکت های داخلی کوچک بورسی در محدوده
منفی و حتی صــف فــروش معامله مــی شوند،
شاخصکلبورسدیروزهمرشد 22هزارواحدی
را ثبت و از یک میلیون و 844هزار واحد عبور کرد.
به گزارش خراسان ،رشد  1.2درصدی شاخص
کل بورس در حالی بود که شاخص کل هم وزن
 0.3درصد دیگر عقب نشست .این موضوع به
وضوحنشانمیدهدکهبیشاز 50درصدشرکت
های بورسی در محدوده منفی معامله شدند .با
این حال رشد چند نماد بــزرگ و شاخص ساز،
شاخص کل را  22هزار واحد صعودی کرد .نکته
جالب این که اگر اثر مثبت فقط شش نماد را حذف
کنیم ،شاخص کل دیــروز منفی می شد .دیروز
نمادهای فوالد مبارکه ،پتروشیمی خلیج فارس،
ملی مس ،شستا ،پاالیش نفت اصفهان و ایران
خودرو در مجموع حدود  25هزار واحد شاخص
کل را رشد دادنــد که اگر همین شش شرکت را
حذف کنیم ،شاخص کل منفی می شد!البته
باید دقت کنیم که شرکت های کوچک پیشتر
رشدهای افسارگسیخته ای داشته اند .با مقایسه
از ابتدای سال  97تاکنون ،رشد شرکت های
کوچک (با شاخص هم وزن) بیشتر از شرکت های
بزرگ بوده است .در این شرایط ریسک در بورس
و همچنین رفتارهای هیجانی رو به افزایش است.
برخیمعتقدندخرابیمکررهستهمعامالتهمدر
دوقطبیشدنبازارموثراست،چراکهعمالامکان
دیدنقیمتوسفارشهایلحظهایوجودنداردو
بعضا اطالعات با چند دقیقه تاخیر به روز می شود.
در این شرایط ،در نمادهای مثبت سفارش ها در
حداکثر قیمت و در نمادهای منفی در حداقل
قیمت ثبت می شود .به این ترتیب در حالی که
برای بخشی از بازار صف فروش تشکیل می شود،
برای برخی تک نمادها مثل شستا ،ایران خودرو و
سایپا صف های خرید میلیاردی تشکیل می شود.

