اقتصاد

10
شاخص
کاهش قدرت خرید معادل
رشد تسهیالت مسکن!

نرخ ارز

پنج شنبه  16اردیبهشت 1400
 23رمضان .1442شماره 20653

دالر

(سامانهسنا) )-8.962(209/474

یورو

پوند

307/124 253/000

یوان

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

-

60/023

8/956/970

)-3400000(91/800/000

پرونده رئیس کل سابق بانک مرکزی به دادگاه ویژه رسیدگی
به اخالل در نظام اقتصادی رفت

کیفرخواست تضییع  ۳۰میلیارد دالر
و  ۶۰تن طال علیه سیف
سقف تسهیالت خــریــد مسکن در چهار
سال اخیر ،چهار بار افزایش یافته و با رشد
 2.5برابری از  80میلیون به  200میلیون
تومان در تهران رسیده است .با این حال،
این افزایش ها حریف کاهش قدرت خرید
مسکن نشده است .به طوری که قدرت خرید
این تسهیالت  2.5برابر کم شده و از حدود
 20متر در دیمــاه  95به حدود  8تا  9متر
در شهریور  99رسیده است .این موضوع،
لزوم اتخاذ سیاست تقویت همزمان عرضه و
تقاضای مسکن از راههایی مانند وام ساخت
را آشکار می سازد( .منبع:فارس)

اخبار

رشد بورس در روزهای سقوط دالر
در شرایطی که نرخ ارز در حال کاهش است و
انتظار می رفت بــورس هم با افت مواجه شود،
شاخص کل بورس  5200واحد افزایش یافت تا
مشخص شود فعال مصوبات شورای هماهنگی
اقتصادی قوا در فاز روانی روی بورس اثر مثبت
داشته است.در معامالت روز چهارشنبه شاخص
کل بــورس پنج هــزار و  203واحــد رشــد کــرد و
به سطح یک میلیون و  172هزار واحد رسید.
م وزن نیز در پایان معامالت 177واحد
شاخص ه 
نسبت به روز دوشنبه پایین آمد و در رقم 422
هــزار و  848واحــد ایستاد .همچنین شاخص
کل فرابورس هفت واحد رشد کرد و به رقم 17
هزار و  425واحد رسید.در روز چهارشنبه برای
چهاردهمینروزمتوالیشاهدخروجپولحقیقی
از بورس بودیم و ارزش تغییر مالکیت حقیقی به
حقوقی بازار با رشد  6درصدی به  338میلیارد
تومان افزایش یافت.در پایان معامالت دیروز
ارزش صفهای خرید نسبت به پایان روز دوشنبه
 66درصــد کاهش یافت و در رقم  19میلیارد
تومانایستاد.ارزشصفهایفروشنیز 4درصد
افزایش یافت و چهار هزار و  228میلیارد تومان
شد.دیروز ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم9
هزار و 209میلیارد تومان رسید که نسبت به روز
دوشنبه 23درصد کاهش یافته است.
▪حمایت  11نماد بزرگ از سهام خد از شنبه

در همین حــال اع ــام شــد کــه اوراق اختیار
فــروش تبعی روی سهام شرکت هــای صنایع
پــتــروشــیــمــی خــلــیــج فـــــارس(فـــــارس) ،ملی
صــنــایــع مــس ایــران(فــمــلــی) ،فـــوالد مبارکه
اصفهان(فوالد) ،ارتباطات سیار ایران(همراه)،
بــانــک صــــادرات(وبــــصــــادر) ،پ ــاالی ــش نفت
اصــفــهــان(شــپــنــا) ،مــخــابــرات ایــران(اخــابــر)،
پــاالیــش نــفــت بــنــدرعــبــاس(شــبــنــدر) ،ای ــران
خودرو(خودرو) ،پاالیش نفت تهران(شتران) و
بانک تجارت(وتجارت) با هدف تأمین مالی از
شنبه( 18اردیبهشت) را در بورس اوراق بهادار
تهران منتشر کند.شایان ذکر است «اوراق اختیار
فــروش تبعی» در واقــع همان طرح بیمه سهام
است که توسط شرکت ها به فروش می رسد که
براساس آن فروشنده که همان شرکت منتشر
کننده است متعهد میشود تعداد معینی از سهام
شرکت را به قیمت مشخصی که به اصطالح به آن
«قیمت اعمال» می گویند در تاریخ معین یا همان
«تاریخ اعمال» از سهامدار خریداری کند.

نفت در آستانه  70دالر
قیمتنفتدرمعامالتدیروزبهباالترینرقمدوماه
گذشته برابر با  69.68دالر در هر بشکه رسید .به
گزارش فارس به نقل از رویترز ،پس از این که آمارها
نشانداد،ذخایرنفتآمریکابیشازانتظاردرهفته
گذشته کاهش یافته است و فرضیه افزایش تقاضا
برای سوخت در این کشور را تقویت کرد ،قیمت
نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت .هر بشکه
نفت برنت با  80سنت افزایش  69.68دالر و هر
بشکهنفتخامآمریکابا 72سنتافزایش66.41
دالر فروخته شد.هر دو شاخص نفتی دیروز پس از
انتشارآمار امریکن پترولیومحدود 2درصدافزایش
ارزشراثبتکردند.مارگارت یانگ تحلیلگرنفتی
معتقداست«:باکاهشمحدودیتهایقرنطینگی
در بخشهایی از آمریکا و انگلیس ،چشم انداز
تقاضا برای سوخت روشن شده است ».براساس
گزارشرویترز،کاهشمحدودیتهایقرنطینهدر
بخشهایی از ایاالت متحده و اروپا باعث روشنتر
شدنچشماندازتقاضاشدهکهبهجبراننگرانیها
درخصوصکاهشتقاضاازسویهندوژاپنکمک
کرده است .فصل رانندگی در تابستان نیز ممکن
است باعث افزایش بیشتر تقاضای نفت شود و از
تآنپشتیبانیکند.
قیم 

دادستان تهران از صدور کیفرخواست رئیس
کلسابقبانکمرکزیخبرداد.کیفرخواستی
که در آن ولی ا ...سیف متهم است که در نتیجه
ترک فعل ها ،عالوه بر وقوع اخالل در نظام
اقتصادی ۳۰ ،میلیارد و  ۲۰۰میلیون دالر
منابع ارزی و  ۶۰تن ذخایر طال تضییع شده
است.به گــزارش تسنیم ،علی القاصیمهر
دادستان عمومی و انقالب تهران در نشست
ی عالی قضایی ،از ارسال پرونده ولیا...
شورا 
سیف ،رئیس کل سابق بانک مرکزی ( 92تا
 )97به دادگــاه ویــژه رسیدگی به اخــال در
نظام اقتصادی خبر داد.ب ـه گفته دادستان
تهران ،در نتیجه نقض مقررات و ترک فعلها
از ســوی رئــیـس کــل ســابــق بــانــک مــرکــزی،
عالوه بر وقوع اخالل در نظام اقتصادی30 ،
میلیارد و  200میلیون دالر منابع ارزی و 60
تن ذخایر طال تضییع شــده است.
القاصیمهر در این نشست به
ارائه گزارشی درباره آخرین
وضعیتپروندهمداخالت
ارزی مسئوالن ارشد
دولتی در فاصله زمانی
ســال هــای 95تا 97
پــرداخــت و گفت :در
سالهای  95تا  97نه

تنها قوانین مرتبط با نظام ارزی کشور نقض
شده است ،بلکه تکالیف قانونی دایر بر لزوم
تصویب مداخله ارزی و فــروش سکههای
طال در شورای پول و اعتبار برای پرداخت
منابع ارزی به نیازمندان واقعی و جلوگیری
از تشکیل بازار واسطهگری و داللی نسبت
به این منابع نیز رعایت نشد.وی تأکید کرد:
یکی از اقداماتی که در قالب نظرات قضایی
از حیث عملکرد دستگاهها و مدیران و در
واقــع روی ساختار تشکیالت بسیار حائز
اهمیت است ،ورود قوه قضاییه به این پرونده
و تحت تعقیب قرار دادن کسانی است که
از ِق َبل مسئولیتهایی که دارند مواظبت
نداشتند و در نتیجه فعل و ترک فعل آن ها
خسارتی به دولت و بیتالمال وارد شده
و تضییع اموال دولت صورت گرفته است
و باید پاسخ گو باشند.القاصی مهر ادامه
داد :در این مدت بیش از  30میلیارد و
 200میلیون دالر و هفت میلیون و
 612هزار و403عدد سکه بهار
آزادی که شامل حدود  60تن
از ذخایر طال میشود تضییع
شده و برای آن کیفرخواست
صادروپروندهجهترسیدگی
به دادگاههای ویژه اخالل در
نظام اقتصادی ارســال
شده است.

نیم سکه

ربع سکه

29/500/۰۰۰ 49/000/۰۰۰

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

122/563

87/700

سقوطدالربهکانال 20هزارتومان
واکنش پورابراهیمی به ادعای اخیر جهانگیری در خصوص
جلوگیری مجلس از کاهش نرخ ارز

سیر نزولی قیمتها در بــازار ارز در حالی
ادامه دارد که دالر دیروز وارد کانال  ۲۰هزار
تومان شد .آنطور که فعاالن بازار میگویند
احتمالکاهشبیشترقیمتدالروجوددارد.
به گــزارش خبرگزاری تسنیم ،بــازار ارز در
حالی همچنان در مسیر کاهشی قرار دارد که
خبرهای امیدوارکننده از مذاکرات هستهای
وین و تقویت احتمال لغو تحریمها باعث شده
است ریزش قیمتها در این بــازار با شتاب
بیشتری همراه شود .به این ترتیب قیمت دالر
که صبح دیروز و در آغاز معامالت در کانال21
هزار تومان در نوسان بود با افزایش عرضه
و باالرفتن تعداد فروشندهها به کانال 20
هزار تومان و محدوده  20هزار و  800تومان
نیز پای گذاشت .فعاالن بــازار در روزهــای
اخیر تاکید می کنند که این روزها خریداری
در بازار وجود ندارد و همه فروشندهاند .جو
روانی حاکم در بازار ارز باعث شده است دیگر
کسی بهنیت کسب سود و ...مایل به خرید ارز
نباشد.در این حال محمدرضا پورابراهیمی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان
این که نرخ کنونی ارز فراتر از ارزش واقعی
بــوده و ناشی از سفته بــازی و فضای روانی
است افزود :نرخ ارز در روزهای آینده با توجه
به کم شدن تقاضای کاذب در بازار کاهش
می یابد و به نرخ اقتصادی نزدیک میشود.
وی همچنین اظهارات چندی پیش معاون
اول رئیس جمهور در فضای مجازی درباره
نقش مجلس در جلوگیری از کاهش نرخ ارز
را نشانه بی دقتی وی در طرح موضوع یا بی
اطالعی از مصوبات مجلس خواند و پیشنهاد

داد :معاون اول رئیس جمهور درباره موضوعات
اطالعات بیشتری به دست آورد ،زیرا مبنای
مصوباتمجلسقانونبرنامهششمتوسعهاست.
به گزارش خراسان ،اسحاق جهانگیری مدعی
شده بود که« :مجلس مصوب کرده است بانک
مرکزیهرروزبیشاز ۲درصدنمیتواندنرخارز
را کاهش دهد» .وی افزوده بود« :مجلس جلوی
ارزان شدن دالر در سال 1400را گرفته است».
این ادعا در شرایطی است که در جزء  4بند ب
تبصره یک قانون بودجه  1400آمده است :به
منظور پایش (کنترل) بازار ارز ،بانک مرکزی
مجازاستنسبتبهعرضهارزبهنرخحداکثرتا2
درصدکمترازنرخسامانهمعامالتالکترونیکی
(ای.تی.اس) اقدام کند .پورابراهیمی تصریح
کرد :مجلس نه تنها از کاهش نرخ ارز جلوگیری
نکرد ،بلکه معتقد است نرخ کنونی ارز (نیز)
فراتر از ارزش واقعی بوده و ناشی از سفته بازی و
فضای روانی است .این نماینده مردم در مجلس
ادامه داد :براساس مصوبه مجلس در بودجه،
بانک مرکزی میتواند به منظور بازارگردانی،
نرخ ارز را در بــازار با افزایش یا کاهش درصد
مشخصی ،عرضه کند به این معنا که نرخ بازار
هر عددی بود بانک مرکزی مکلف است ،تنظیم
گری کند .رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
با طرح این پرسش که آقــای جهانگیری باید
پاسخ دهد چرا در سالهای گذشته دولت اقدام
مناسبی در جهت کاهش نرخ ارز انجام نداد؟
گفت :تصمیم مجلس نرخ ارز شناور مدیریت
شده براساس حکم برنامه ششم است و تکلیف
بانک مرکزی و دیگر دستگاهها در این قانون
مشخص شده است.

اخطار به 50واردکننده 3میلیون تنکاالی اساسی

با وجود  4مصوبه ستاد اقتصادی دولت برای ترخیص سریع از گمرک ،دلیل دپو شدن  5.2میلیون تن کاالی اساسی که  3میلیون تن آن
متعلق به  50وارد کننده است ،مشخص نیست

دپوی کاالهای اساسی در گمرک به تازگی
خبرساز شده است .گفته های ارونقی معاون
فنی گــمــرک نــشــان مــی دهــد کــه تــا هشتم
اردیبهشت امسال ،جمع کاالهای اساسی
شامل موجودی و کاالی موجود در شناورهای
پای اسکله و منتظر در لنگرگاه به بیش از 5.2
میلیون تن رسیده اســت .گندم ،ذرت ،جو،
دانه های روغنی ،کنجاله سویا و روغن خام
شش قلم کاالی اساسی هستند که در بنادر و
گمرک های کشور وجود دارند و در این میان
سهم بندر امام خمینی (ره) ،بیش از  3میلیون
تن با سهم  74درصــد از این کاالهاست که
متعلق به  50وارد کننده هستند.در این زمینه
دالیل متعددی برای دپوی کاالهای اساسی
در گمرک اعالم شده است .از جمله مشکالت
تأمین و انتقال ارز  ،4200صــادر نشدن
اعالمیه تامین ارز به صــورت اعتباری برای
کلیه صاحبان کاال که با رویه اعتباری ،کاالهای
اساسی را وارد بنادر و گمرک کرده اند ،طوالنی
شدن زمان صدور مجوزهای قانونی ،از جمله
صدور مجوز بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی،
نبود ناوگان حمل و نقل متناسب با موجودی
کــاالهــای ترخیص قطعی شــده و همچنین
تمکن مالی نداشتن برخی صاحبان کاال برای

یک مقام پلیس فتا ضمن هشدار به
مردم در زمینه رمز ارزها خبر داد:

افزایش پرونده های پلیسی
ارزهای دیجیتال

پرداخت حقوق ورودی.در این میان ،نقش
تامین ارز واردات کاالهای اساسی قابل توجه
به نظر می رسد .اگر چه گزارش ایبنا به نقل
از مدیر کل عملیات و تعهدات بانک مرکزی
در دوم اردیبهشت ،حاکی از این است که در
شش ماه نخست امسال  6میلیارد دالر ارز
برای واردات کاالهای اساسی و نهاده های
دامی در نظر گرفته شده ،اما این نکته هم وجود
دارد که این ارز به مرور تخصیص خواهد یافت.
چرا که طبق روال سه سال اخیر ،دریافت ارز
حاصل از صادرات کشورمان با تاخیر همراه
بوده است.به گفته راوشی ،در دو ماه منتهی
به اردیبهشت ،حــدود  1.4میلیارد دالر ارز
دولتی از سهمیه سال  ۱۴۰۰تخصیص یافته

و بیش از  ۹۰۰میلیون دالر آن تامین شده
است.با این همه ،ارونقی معاون فنی گمرک در
نامه ای که به گیالنپور  -معاون توسعه صنایع
تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت
جهاد کشاورزی ارسال کرده ،ضمن اشاره به
تصمیمات اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی
دولت ،تاکید کرده که هیچ گونه عذری برای
صاحبان کــاال در خصوص ترخیص نیافتن
کاالهای اساسی مشمول ارز ترجیحی موجود
در بندر امام خمینی (ره) و حتی دیگر بنادر و
گمرکات کشور وجود ندارد .طبق تصمیمات
ایــن ستاد ،قــرار بر ایــن شــده تــا درخصوص
موانع و مشکالت تامین ارز ،بانک مرکزی
رویه تخصیص و تامین ارز کاالهای اساسی را

تسریع کند .از سوی دیگر صاحبان کاالهای
اساسی اشــاره شــده ،چنان چه تمایل دارند
از رویه اعتباری استفاده و کاالهای موجود
را ترخیص کنند ،باید درخواست خود را به
بانک مرکزی ارائه کنند تا بانک مرکزی نیز به
فوریت ،ظرف سه روز کاری از زمان اعالم ،برای
موافقت با درخواست آنان اقدام کند.به گفته
ارونقی ،امسال موضوع ترخیص  90درصدی
کاالهای اساسی تمدید شده است که بر این
اساس ترخیص  ۹۰درصدی کاالهای اساسی
در صف تخصیص ارز بدون کد رهگیری بانک
برای سال 1400انجام می شود.معاون فنی
گمرکهمچنینافزود:وزارتجهادکشاورزی
در مهلت زمانی تعیین شــده و حین تخلیه
کاالهای اساسی،درخصوص تاییدیه مجوز
سامانه بازارگاه اقدام کند تا برای صدور مجوز
بازارگاه در تشریفات ترخیص کاال هیچ گونه
معطلی صورت نگیرد و صدور مجوز سیستمی
قرنطینه نباتی ،به منزله صدور مجوز بازارگاه
نیز تلقی شود.ارونقی پیش بینی کرده است
که با تصمیمات فوق ،ترخیص قطعی و ورود
کاالی اساسی در بندر امام به دیگر مقاصد
روزانه از  ۲۵هزار تن به بیش از  ۶۰هزار تن
افزایش یابد.

رئیس مرکز پیشگیری از جرایم سایبری پلیس
فتای ناجا درخصوص سرمایهگذاری در بازار
ارزهــای دیجیتال و کمین مجرمان مجازی
هشدار داد.
سرهنگ علیمحمد رجــبــی رئــیــس مرکز
تشخیص و پیشگیری از جــرایــم سایبری
پلیس فتای ناجا در گفتوگو با فارس ،به طرح
سرمایهگذاری در بازارهای پولی مختلف اشاره

و اظهار کرد  :در فضای فعلی یکی از بازارهایی
که درباره آن بسیار تبلیغ میشود بازار ارزهای
دیجیتال است.
رئــیــس مــرکــز تــشــخــیــص و پــیــشــگــیــری از
جرایم سایبری پلیس فتای ناجا تصریح کرد:
متأسفانه با توجه به این که دانش فنی الزم
در این زمینه در کشور وجود ندارد و افرادی
هم که در این حوزه ورود میکنند ،شناخت

کافی ندارند ،شاهد افزایش حجم پروندههای
تشکیل شده در این حوزه هستیم.
وی گفت :آن چه به عنوان پلیس میتوان
بــه اف ــراد پیشنهاد کــرد ایــن اســت کــه بــدون
شناخت کامل و الزم از پولهای مجازی و نحوه
سرمایهگذاری و انجام تراکنشهای امن و
مدیریت امنیت حساب به هیچ وجه به این حوزه
ورود نکنند.

بازار خبر

درآمد دولت از مالیات
کارگران چقدر است؟
تسنیم -بـــازرس مجمع عــالــی نمایندگان
کارگران با انتقاد از تعیین سطح چهار میلیون
تومان در سال  1400برای معافیت مالیاتی
حقوق و دستمزد گفت :این در حالی است که
تمامی کــارگــران حداقل بگیر متاهل دارای
فرزند مشمول مالیات حقوق هستند و از همه
مهم تر این که دولت و مجلس به یقین می دانند
حداقل حقوق دریافتی کارگران کمتر از یک
سوم سبد معیشت آنان را تشکیل می دهد باز
هم این قشر را ملزم به پرداخت مالیات کرده اند.
«امام قلی تبار» با اشاره به درآمد دولت از مالیات
کــارگــران گفت :اگــر میانگین همه کارگران
کشور را حداقل بگیر فرض کنیم  ،هر کارگر
مشمول  ۲۸۰۰۰تومان مالیات خواهد بود و
رقمی حدود چهار هزار و 500میلیارد تومان
درآمد عاید دولت می شود.

تخصیص سهام امید ایرانیان به
سهامداران عدالت
مهر« -حسین فهیمی» مدیرعامل شرکت
ســپــردهگــذاری مــرکــزی بــا بیان ایــن کــه تمام
صاحبان سهام عدالت چه گروه روش مستقیم
و چه گروه روش غیر مستقیم ،سهامدار شرکت
سرمایهگذاری امید ایرانیان خواهند شد ،اظهار
کرد :تمام جمعیت  ۵۰میلیون نفری دارندگان
سهام عدالت ،سهامدار شرکت سرمایهگذاری
امید ایرانیان میشوند .این شرکت شامل ۱۳
شرکت غیر بورسی و غیر فرابورسی است .وی
ادامه داد :هر دارنده سهام عدالت بر اساس ارزش
اسمی سهامی که دارد (برگههای یک میلیون
تومانی و  ۵۰۰هزار تومانی) از این شرکت سهم
خواهد داشت.

تصویب تأسیس  ۷منطقه آزاد
جدید درمجمع تشخیص مصلحت
تسنیم -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از
تصویب هفت منطقه آزاد جدید در جلسه مجمع
تشخیص مصلحت نظام خبر داد .حجتاالسالم
غالمرضا مصباحی مقدم گفت :پرونده هشت
منطقه آزاد تجاری -صنعتی در استا نهای
گلستان (اینچهبرون) ،ایالم (مهران) ،اردبیل
(اردبیل) ،سیستان و بلوچستان (سیستان)،
کردستان (بانه ـ مریوان) ،هرمزگان (جاسک)،
بوشهر (بوشهر) و کرمانشاه (قصر شیرین) در
جلسه مجمع بررسی شد که به غیر از منطقه
جاسک در استان هرمزگان ،با تاسیس هفت
منطقه آزاد جدید موافقت شد و مجمع آن را
مصوب کرد .مصباحی مقدم افزود :در تصویب
مناطق آزاد جدید همه مالحظات مربوط ،رعایت
و ضعفهای مناطق آزاد قبلی اصالح شد ضمن
این که قانون مناطق آزاد نیز در مجلس شورای
اسالمی در دست بررسی است .به گفته وی ،همه
زمینهایی که در محدوده منطقه آزاد در نظر
گرفته شده دولتی است بنابراین شایعه شکل
گیری بورس بازی زمین هم رد میشود.برخی
کارشناسان به افزایش مناطق آزاد با توجه به کار
کرد وارداتی آنها هشدار دادند.

گران ترین میوه های فصل
کدام اند؟
ایسنا -هر کیلو زردآلو در بازار با قیمت حدود۹۰
هزار تومان ،گوجه سبز با قیمت ۷۰تا  ۱۰۰هزار
تومان و توت فرنگی با قیمت هرکیلو حدود۵۰
هزار تومان هم اکنون گران ترین میوه های فصل
موجود در بازار (تهران) هستند.

یک میلیون خانه خالی شناسایی
و راستی آزمایی شد
خانه ملت -رئیس کمیسیون عمران مجلس
شــورای اسالمی گفت :هم اکنون بیش از یک
میلیون واحد خالی شناسایی و راستی آزمایی
شده و برای اجــرای قانون و دریافت مالیات به
سازمان امور مالیاتی معرفی شده است.

