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بازار خبر

جذابیت نفت ایران در بحبوحه
گرانی قیمتهای جهانی
فارس -بلومبرگ در گزارشی نوشت جاری شدن
سیل نفت ایران در هفته های اخیر به سوی چین،
نشان می دهد نفت ایــران گوی سبقت را از نفت
دیگر کشورها ربوده است .بر اساس برآوردهای
تاجرانوتحلیلگران،چین،بزرگترینواردکننده
نفت در جهان ،هم اکنون در حال خرید نزدیک
به روزانه یک میلیون بشکه میعانات گازی و نفت
کوره از ایران است .این اقدام سبب می شود ،نفت
ایران با نفت کشورهایی نظیر نروژ ،آنگوال و برزیل
جایگزین و در نتیجه بــازار معامالت لحظه ای به
صورت غیرمعمولی ،آرام شود .در این خصوص به
نظرمیرسد،افزایشبیوقفهقیمتنفتدرجهان،
ِ
نفت با تخفیف باالی ایران را به میزان زیادی برای
خریداران چینی از جمله پاالیشگاه های مستقل
این کشور که حدود یک چهارم ظرفیت پاالیش این
کشور را در اختیار دارند ،جذاب می کند.

عرضه مستقیم میوه با نرخ مصوب
توسط باغداران آغاز شد
تسنیم -معاون سازمان تعاون روستایی گفت:
طرح عرضه مستقیم میوه با نرخ مصوب توسط
باغداران در  ۱۵۰غرفه در شهر تهران و شش
هــزار غرفه در سطح کال نشهرها آغــاز شد.
معتمد اظهار کرد :هر کیلوگرم پرتقال بهقیمت
 11800تومان و به صورت جعبهای 11500
تــومــان بــه فــروش م ـیرســد .قیمت سیب زرد
 11200تومان و هر کیلوگرم سیب قرمز نیز 9
هزار تومان بوده که بهصورت جعبهای  8هزار
و  900تومان عرضه میشود .به گفته وی ،این
طرح فع ً
ال تا پایان فروردین ادامــه دارد و برای
این که بارفروشان بتوانند بار خود را به فروش
برسانند درخواست شده است که این طرح تا
نیمه اردیبهشت نیز ادامه داشته باشد.

سهمیه بنزین نوروزی منتفی شد
ایسنا -سخنگوی شرکت ملی پخش فــراورده
های نفتی گفت :سهمیه بنزین برای سفرهای
نوروزی منتفی است .فاطمه کاهی با بیان این
که با توجه به شرایط کرونا ،بعید به نظر می رسد
در روزهای باقی مانده سال ،تصمیم جدیدی در
این باره گرفته شود ،اظهار کرد :بنابراین سهمیه
فروردین ماه خودروها ،طبق روال هرماه در کارت
های سوخت واریز خواهد شد.

کفش چقدر گران شد؟
ایسنا -رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز تهران
از افت بیش از  ۵۰درصدی تقاضای خرید کفش
نسبت به شب عیدهای پیش از کرونا و افزایش
حدود  ۶۰درصدی قیمت کفش نسبت به سال
گذشته خبر داد.

نرخ ارز
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خسارت 30هزارمیلیاردیتاخیر
در راه اندازی سامانه مودیان

شورای فناوری اطالعات از هزینه  30هزار میلیاردی
تاخیر در راه اندازی سامانه مودیان خبر داد
گــزارش ارزیــابــی پیشرفت سامانه مودیان
که دبیر شــورای اجرایی فناوری اطالعات
به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس
ارائــه کــرده ،حاکی از ایــن اســت که اجــرای
مالیات الکترونیک تنها  28درصد پیشرفت
داشته است .این در حالی است که قرار بوده
این طرح تا پایان برنامه ششم توسعه به بهره
بــرداری برسد .طبق ایــن گــزارش ،از هفت
خدمت ابالغی رئیس محترم جمهور در تاریخ
 27اردیبهشت امسال ،تاکنون تنها دو خدمت
اجرایی شده و تاخیر در راه انــدازی سامانه
مودیان که تاکنون عملیاتی نشده 30 ،هزار
میلیارد تومان هزینه در برداشته است.
به گزارش فارس ،رضا باقری اصل دبیر شورای
اجرایی فناوری اطالعات (زیرمجموعه وزارت
ارتباطات) ،گزارش ارزیابی پیشرفت مالیات
الکترونیکی را به اکبری تاالرپشتی ،رئیس
کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کرده
که در آن نکات قابل تاملی در خصوص عقب
ماندگی و هزینه تاخیر این طرح وجود دارد.
در این نامه با اشاره به این که دولت مطابق
قانون برنامه ششم توسعه مکلف شده است تا
پایان اجرای این قانون ،مالیات الکترونیکی
را اجرایی کند ،آمده است :به رغم اتمام زمان
های تعیین شده در قوانین و مقررات برای

اجــرای مالیات الکترونیکی ،تاکنون این
تکالیف به طور مطلوب و کافی محقق نشده
است.
نامه مذکور با اشاره به فرصت کم باقی مانده
برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی ،به
صراحت بیان کرده که روند پیشرفت سامانه
مؤدیان و پایانه های فروشگاهی مطلوب
ارزیــابــی نمی شــود .تأکید ســازمــان امــور
مالیاتی بر استفاده از صندوق فروشگاهی
و حافظه مالیاتی و برقرار نشدن جریان داده
های تراکنش های خرید و فروش در کسب و
کارهای خرد به بهانه فقدان ریز اقالم و لزوم
حضور در لبه معامله (با وجود ایدهآل بودن)
مانعی بــزرگ در اجــرای قانون پایانه های
فروشگاهی است و هزینه این تأخیر بیش از
 ۳۰هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
در این گزارش همچنین پیشرفت مالیات
الکترونیکی  ۲۸درصد ارزیابی شده است.
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42/000/۰۰۰ 67/000/۰۰۰

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

119/874

83/897

باتداومرشد قیمتهادر بازار سهامرخداد:

صعود شاخص بورس به قله  2ماهه

با تــداوم فشار خرید و رشد قیمت ها در بازار
سهام که از اواسط اسفند شروع شده و دیروز
هم ادامه یافت ،شاخص کل بورس به باالترین
میزان دو ماه اخیر صعود کــرد .بهبود حجم
معامالت ،افزایش امیدواری ها به وضعیت
بورس در نیمه اول سال  1400و چشم انداز
بهبود سودآوری شرکت های بزرگ و بنیادین
بــازار منجر به ثبت این رکــورد شده است.به
گــزارش خراسان ،دیــروز شاخص کل بورس
با رشد  36هزار واحدی به سطح یک میلیون
و  290هــزار واحــد رسید .عــددی که از 23
دی تاکنون تجربه نشده بود .رشد  36هزار
واحدی شاخص کل در یک روز معامالتی نیز
طی یک ماه اخیر از  25بهمن بی سابقه بوده
اســت .در معامالت دیــروز همچنان شاهد
اقبال به نمادهای بزرگ بازار بودیم به نحوی
که گــروه های فلزات اساسی ،پتروشیمی،
خودرویی ،پاالیشی و بانکی بیشترین حجم
معامالت را به خود اختصاص دادند و شاهد
سبزپوشی بسیاری از نمادهای گــروه خود
نیز بودند .همه این ها منجر به رشد حدود
 3درصــدی شاخص کل و رشد کمتر از یک
درصدی شاخص کل هم وزن شد .مرور آمار
معامالت از نظر تعدادی هم نشان می دهد
که در بورس حــدودا نیمی از نمادها به مدار
مثبت برگشته اند و حجم نمادهای با صف
فــروش به کمتر از  50درصــد سقوط کرده
اســت.در معامالت دیــروز باز هم حقوقی ها

در قامت خریدار حاضر شدند اما میزان خرید
خالص (کمتر از  30میلیارد تومان) بسیار کمتر
از روزهای قبل بود .موضوعی که نشان می دهد
حقیقیهابعدازیکهفتهسبزپوشیشاخص،در
حالبازنگریدراستراتژیخروجازبازارهستند.
▪تصمیمگیریدرخصوصافزایشدامنهنوسان

در حالی که بازار دیروز منتظر تصمیم گیری
در خصوص افزایش دامنه نوسان بود ،شورای
عالی بورس در جلسه خود این تصمیم را به
عهده سازمان بورس گذاشت اما کلیاتی در
این خصوص را تصویب کرد .دهنوی ،رئیس
سازمان و سخنگوی شــورای عالی بورس در
گفت وگو با سنا در این خصوص با اشــاره به
تصویب سه اصل دربــاره دامنه نوسان گفت:
بر این اساس ،اوال افزایش دامنه نوسان مورد
تاکید شورا قرار گرفت ؛ ثانیا این افزایش به
شکل تدریجی همراه با اطالع رسانی کامل
و آمادگی بازار انجام می شود و ثالثا مقرر شد
که همراه با سیاست افزایش دامنه نوسان ،
فرهنگ سازی و ترویج روش های سهامداری
غیر مستقیم نیز انجام شود .گفتنی است عالوه
بر بهبود وضعیت بنیادین برخی از نمادهای
بورس ،تالش های سیاست گذار برای حمایت
از بازار سهام هم بر روند فعلی بورس بی تاثیر
نیست .برخی ،انتشار اوراق حامی 1401
برای تضمین سود سهامداران خرد را از دیگر
علل بهبود معامالت بورس می دانند.

روحانی:تالشنمیکردیم،تورمایران،ونزوئالییمیشد
رئیسجمهوردرقالبتمثیلیعملکرداقتصادی
دولترابهمثابهبردسهبریکدرمسابقهفوتبال
دانست که منتقدان فقط به یک گل خورده نگاه
می کنند و اعتنایی به سه گل زده نمی کنند.به
گزارش ایرنا ،حجت االسالم روحانی درمجمع
عمومی بانک مرکزی گفت :ما میدانیم که
شرایط کشور را باید حداقل به دو دوره تقسیم
کنیم.اگرسال۹۴تاپایان۹۶رامقایسهکنیمچه
دررشداقتصادی،تورمواشتغالواقعاآماروارقام
افتخارآمیز است .ما تورم را از تورم باال به تورم
تک رقمی رساندیم .در مسئله رشد اقتصادی
در سال  ۹۵باالترین رشد اقتصادی جهان را
داشتیم که در تاریخ ما کم نظیر است اما در عین
حال ما با یک جنگ مواجه هستیم .این واقعیت
است که هر کس این را نگوید منکر این واقعیت
شده و کذب و دروغ بزرگ در تاریخ گفته است.
روحانی خاطرنشان کرد :پیشبینی بسیاری
از صاحبنظران از جمله اقتصاددانان در سال
 ۹۷این بود که تورم ما در پایان سال سه رقمی

خواهد شد و دربــاره این مصاحبه کردند و در
روزنامههانوشتندوگفتندتورمایرانونزوئالیی
میشود .اگر کار و تالش نمیشد ،ممکن بود با
چنین شرایطی مواجه شویم اما کاری که دولت
در سال ۹۷و سال ۹۸انجام داد ،تقریبا از اواخر
بهارتورمراکنترلکردیموتورمشروعبهکاهش
کرد.روحانیبااشارهبهآمارارائهشدهدر گزارش
بانکمرکزیاظهارکرد:براساساینآمار بهطور
متوسطدرسالهایقبل ۴۵تا ۴۶میلیارددالر
درآمدنفتیداشتیموحتیدرسال ۹۰متوسط
درآمد نفتی ما  ۱۱۲میلیارد دالر بود و در سال
 ۹۸این درآمد کاهش یافت و در سال ۹۹بیشتر
کاهشیافتواینبسیارمهماست.
ما مشکل هم داشتیم و ممکن اســت نقص و
قصوری هم داشتیم اما در عین حال کار بزرگی
انجامگرفتهواینکاربزرگمانندیکتیمفوتبال
است که در میدان مسابقه با یک تیم قدرتمند و
معروف مبارزه میکند سه گل زده و یک گل هم
خورده است حال ما بیاییم و مرتب بگوییم که

شاخص

یادتان نــرود یک گل خــورده اســت ،خب
بگوسه گلهمزدهاستمابایدمتعادل
و منصفانه سخن بگوییم و واقعیت را
بیان کنیم.وی ادامه داد :چهار الیحه
ای که دولــت به مجلس داد ،مجلس
تصویب کرد و حتی ایرادات آن
در شــورای نگهبان هم حل

شدامادرجایدیگرگیرافتادواقعاچیز
عجیبیاست.بعدهمعدهایافتخار
میکنندمیگویندمااینطرفسال
تصویبنکردیمآنطرفسالتصویب
میکنیم،آنطرفسالافتخارمیکنند
میگویند ایــن دول ــت تصویب
نکرده،چرانکردید.

بالی رشد نقدینگی بدون رشد
اقتصادی

رشد نقدینگی به طور معمول موجب تقویت
بخش عرضه اقتصاد می شود .در صورتی که
بخش عرضه اقتصاد توان پاسخ گویی به این
رشد تقاضا را داشته باشد و این نقدینگی در
مسیر صحیح به کار گرفته شود ،می توان به
رشد اقتصادی از این طریق امیدوار بود .در
غیر این صورت و در شرایط اقتصادی رکودی،
این رشد نقدینگی حاصلی جز تــورم به بار
نخواهد آورد .با این اوصــاف ،نمودار فوق،
ارزش نقدینگی و تولید حقیقی کشور را در
سال های اخیر و تا سال  98نشان می دهد.
همان گونه که مشاهده می شود در شرایط
رشد اندک اقتصادی ،نقدینگی به بیش از
چهار برابر آن افزایش یافته است.

آغاز توزیع گسترده مرغ منجمد
در سراسر کشور
روز گذشته دو وزیر متولی تنظیم بــازار مرغ در
نشستی مشترک وعــده تــوزیــع گسترده مرغ
منجمد و تقویت عرضه مرغ گرم دادند .به گزارش
ایرنا ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :بنا به
دستور وزیر جهاد کشاورزی از امروز (سه شنبه)
توزیع گسترده مرغ منجمد در سراسر کشور برای
متعادل شدن قیمتها در بازار انجام میشود.
علیرضا رزم حسینی گفت :براساس تقسیم کار
انجام شده قرار شد وزارت جهاد کشاورزی برای
تامین به موقع مرغ اقــدام کند و همکاران ما با
استفاده از شبکه توزیع و اصناف اقــدام کنند.
به گفته وی ،اکنون سه میلیون واحــد صنفی،
شرکتهایتعاونیکارکنان،شرکتهایتعاونی
نیروهای مسلح و بسیج اصناف در سراسر کشور
فعال هستند و همکاری خوبی را شروع کرده اند
تا یک شبکه توزیع خوب مردمی ایجاد شود.

