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وعده وام به ایرالین ها با وجود
ناتوانی در پرداخت اقساط
در حالی وزیــر راه قــول اعــطــای تسهیالت به
ایرالینها از محل صندوق توسعه ملی برای
نوسازی ناوگان و حل و فصل مشکالت جاری
شان را داده که برخی ایرالینها توان بازپرداخت
اقساط وام قبلی را هم ندارند .برای نمونه ایران
ایر نه تنها توان بازپرداخت اقساط این وام را ندارد
بلکه در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خود
نیز مانده است.

دستورالعمل چک موردی برای
افراد فاقد دسته چک صادر شد
ایسنا  -بانک مرکزی با صــدور شیو هنامهای،
مــقــررات ناظر بر چکهای مــوردی را ابــاغ و
تعداد چک موردی قابل اعطا به هر مشتری را در
هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالیانه
حداکثر پنج فقره اعــام کــرد .چک مــوردی به
اشخاصی که دسته چک ندارند اختصاص می
یابد .استفاده از چک مــوردی مستلزم داشتن
حساب جاری بدون دسته چک نزد بانک بوده
و صدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد
است .همچنین حداکثر تعداد چک موردی قابل
اعطا به هر مشتری در شبکه بانکی کشور در
هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالیانه
حــداکــثــر پنج فــقــره اس ــت .سقف مبلغ مجاز
سالیانه برای صدور چک موردی بر اساس نتایج
گــزارش اعتباری و امتیاز اعتباری دریافتی از
شرکتهاست .عالوه بر این ،چک موردی غیر
قابل انتقال به غیر بوده و صرف ًا توسط شخصی
که چک موردی در وجه او صادر شده قابل تسویه
است .بر اساس اعالم بانک مرکزی ،صدور این
دسته چک ها از مرداد امسال الزم االجراست.

پای صهیونیستها به بورس دبی
باز شد
فــارس  -ب ــرای نخستین بــار معامله گ ــران و
شرکتهای صهیونیستی اجازه حضور در بورس
طال و کاالهای اساسی دبی را پیدا کردند .به
گزارش بلومبرگ ،بورس طال و کاالهای اساسی
دبی طبق بیانیهای اعالم کرد بر اساس توافق
انجام شــده بین مقامات بورسی اسرائیلی از
این پس معاملهگران طال و کاالهای اساسی و
شرکتهایصهیونیستیمیتواننددراینبورس
معامله کنند.

اسماعیلی :سوت زن ها مثل
ضابطان قضایی هستند
غالمحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه
قضا درباره حمایت دستگاه قضا از گزارشگران
فساد گفت :از سوت زن ها ،گزارشگران فساد
و خبرنگاران صداوسیما مثل ضابطان قضایی
حمایت میکنیم.

نرخ ارز
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اتهام 150هزارمیلیاردیبهحقوقیهایبورس

شاخص
رشد مثبت و ناکافی خودرو
در فروردین

عضو شورای عالی بورس ۱۵۰ :هزار میلیارد تومان از بورس برای خرید رمز ارز خارج شد

اظهارات علیزاده عضو شورای عالی
بــورس حاکی از بــازی غیر اخالقی
حقوقی های بزرگ با بورس است به
این صورت که این شرکت ها ،با زیر
پا گذاشتن تعهد اخالقی و با فروش
گسترده سهام در اوج قیمت ها ،بیش
از  150هزار میلیارد تومان را از بازار
سرمایه خارج و به بــازار رقیب و غیر
قانونی آن یعنی رمــز ارزهــا منتقل
کرده اند .این در حالی است که بازار
سرمایه در مــاه هــای گذشته مورد
حمایت دولــت بــوده و در تــازه ترین
اقــدام و در اوج مشکالت اقتصادی
کشور ،قرار است  15هزار میلیارد
تومان از منابع صندوق توسعه ملی
به این بــازار تزریق شود.به گزارش
ایلنا ،محسن علیزاده عضو شورای
عالی بـــورس دربـــاره خــروج ارقــام
نــجــومــی از بــــازار ســرمــایــه توسط
حقوقیهای بــزرگ اظهار کــرد :در
مدت زمــان بسیار کوتاهی بیش از

 150هــزار میلیارد تومان از بــازار
سرمایه خارج شده است .خروج این
میزان نقدینگی از بازار غیر قانونی
نبوده اما باید تعهد اخالقی را رعایت
میکردند،وقتیبهشخصیتحقوقی
لقب حرفهای را در بــازار میدهیم
باید اخالق حرفهای را هم بروز دهد.
متاسفانه عدهای سودی را که از این
بازار کسب کردند در محل نامناسب
دیگری سرمایهگذاری کردهاند اما
قــرار بر ایــن بــوده ایــن سرمایه برای
توسعه بــازار خــرج شــود و مجدد به
بــورس و بــازار سرمایه برگردد .وی
ادامه داد :به یکی از این حقوقیهای
خیلی بــزرگ که سرمایه خــود را از
بازار خارج کرده ،گفتم باید این عدد
را به بازار برگردانید و بازار را در این
شرایط حمایت کنید ،آن ها مدعی
شدند که با این سودی که از بازار به
دست آمده ،معوقات حقوق چند سال
گذشته را پرداخت کردیم .وی تاکید

کــرد :قــرار نبوده ایــن پولها صرف
کمکاری مدیران این شرکتها شود.
شرکتهای حقوقی تعهد اخالقی
دارنــد که ایــن ســود را صــرف توسعه
بازار یا توسعه تولید کنند اما متعهد
به آن نبودند.علیزاده با تاکید بر این
که  150هزار میلیارد تومان خارج
شدهازبازارسرمایهکامالقابلردیابی
است ،اظهار کرد :حقوقیهای بی
اخــــاق در اوج قــیــمـتهــا سهام

کارنامه ناموفق مناطق آزاد به روایت مرکز پژوهش های مجلس

واردات ازمناطق آزاد 2،برابرصادرات
مرکز پژوهش هــای مجلس از اشتغال زایی
 30درصدی و فعالیت 3درصــدی واحدهای
تولیدی مناطق آزاد نسبت به شهرک های
صنعتی؛ به رغم وسعت 3.7برابری این مناطق
خبرداد.مرکزپژوهشهایمجلسدرتازهترین
گزارش خود ،عملکرد مناطق آزاد در کشورمان
را بررسی کرد که به رغم گذشت حدود سه دهه
از آغاز فعالیت ،کارنامه قابل قبولی را به نمایش
نمی گذارند .بر این اساس مشاهده می شود
که مساحت مناطق آزاد تا پایان سال560،98
هزار هکتار بوده که در مقایسه با شهرک های
صنعتی با وسعت 150هکتار 3.7،برابر بزرگ
تر است .با این حال ،آمارها نشان می دهد که
در مناطق آزاد تا پایان سال  ،98تعداد 1307
واحد تولیدی فعال بوده اند که این رقم کمتر از
 3درصدتعدادواحدهایمستقردرشهرکهاو
نواحیصنعتیسال 98است.همچنینبهرغم

روحانی :هدف دولت
باال بردن ارزش
پول ملی است

این که یکی از اهداف فرعی فعالیت مناطق
آزاد ،اشتغال زایی بوده ،اما مالحظه می شود
کهشهرکهاونواحیصنعتیبااشتغالبیش
از 921هزارنفردرحوزهتولید،سهبرابربهتر
نسبت به مناطق آزاد کشور عملکرد داشته
اند .عالوه بر این ،آمارهای ضعیفی از جذب
سرمایه گذاری و تولید و صادرات این مناطق
وجــود دارد به طــوری که در بین سال های
 92تا  ،98از میزان تولید حدود یک درصد،
از جذب سرمایه گــذاری مستقیم خارجی
حدود  10درصد و از اشتغال زایی کل کشور
حدود 4درصد بودهاست.همچنینمیانگین
صادرات (کاال ،خدمات و صادرات مجدد) از
مناطق آزاد به خارج از کشور  717میلیون
دالر بوده ،اما میانگین واردات (کاال) به این
مناطق میزان دو برابر یعنی  1.45میلیارد
دالررانشانمیدهد.
رئیس جمهور با اشــاره به برنامه دولت و بانک
مرکزی برای باال بردن ارزش پول ملی به طور
تلویحی باز هم وعــده تــداوم کاهش نرخ ارز را
مطرح کــرد.بــه گــزارش پایگاه اطــاع رسانی
ریاست جمهوری ،در جلسه ستاد هماهنگی

فروختهاند و ایــن نقدینگی را وارد
بــازارهــای مــوازی از جمله ارزهــای
دیجیتال و رمز ارزهــا کردهاند .وی
ادامه داد :هر چند که بازار ارزهای
دیجیتال بـــازار بسیار پرریسکی
است اما نقدینگی بسیار زیادی وارد
این حوزه شده و متاسفانه تبلیغات
گستردهای را هم به راه انداخته اند تا
سهامداران خرد باقی مانده در بورس
به بــازار رمز ارزهــا وارد شوند .عضو

ناظر شورای عالی بورس گفت :هم
اکنون طبق قانون ،صندوق توسعه
ملی باید  15هزار میلیارد تومان به
صندوقتثبیتبازارسرمایهواریزکند
که هر چند این رقم تاکنون پرداخت
نشده اما اگر هم پرداخت شود با توجه
به مشکالت متعدد بازار ،نمیتواند
گرهگشا باشد .خروج حجم عظیم
سرمایه ها از بــورس و به مقصد رمز
ارزها در شرایطی صورت گرفته که
او ًال این بازار با نوسانات شدیدی روبه
روست و به این ترتیب ریسک خروج
ارز از کشور و نابودی منابع ارزی را به
همراه دارد ثانی ًا آن گونه که به تازگی
«محرمیان «معاون فناوری های نوین
بانک مرکزی مطرح کرده ،برخالف
تصورات پیشین ،ایــن ارزهــا کمک
چندانی به دور زدن تحریم ها نمی
کند و جا به جا کردن رقمهای بزرگ
رمز ارز بدون متوجه شدن نهادهای
ناظر بر تحریمها ممکن نیست.

شاخصکلبورس 13هزارواحددیگرعقبنشست

تداوم افت بورس در روز دوپینگ ارزی بانکی

دومین روز هفته نیز با عقب نشینی قیمت ها
و شاخص ها در بــازار سرمایه ادامــه یافت در
حالی که شاخص کل بیش از  13هزار واحد
افت کرد گروه بانکی به دلیل اخبار مثبت به
دست آمده از بانک مرکزی حجم معامالت
گستردهایراتجربهکرد.بهگزارشخراسان،
قطعی شدن موافقت بانک مرکزی با تسعیر
دارایی های ارزی بانک ها با نرخ باالتر یکی از
اتفاقاتی بود که بر معامالت دیروز به خصوص
در گروه بانکی موثر بود .نرخ تسعیر ارز ،همان
نرخ تبدیل دالر به ریال است .پیشتر بانک ها
داراییهایخودرابانرخ 11هزارتومانبرای
هردالرتسعیرکردهبودند.اکنوناجازهتسعیر
با نرخ  15900تومان داده شده است.بانک
هامیتوانندازاینمحلسودشناساییکنند.
اگرچهاینسودقابلتکراروبهاصطالحسودبا
کیفیتی نیست و از پرداخت مالیات هم معاف

نیست اما باعث بهبود وضعیت ترازنامه ای بانک
هامیشود.ضمناینکهسودحسابداریرابرای
دورهخاصافزایشمیدهد.بههمیندلیلدیروز
شاهد اقبال نسبی به گروه بانکی ،به خصوص
بانک ملت بودیم که دارایی های ارزی بیشتری
دارد.همینموضوعباعثشدبخشقابلتوجهی
از حجم و ارزش معامالت دیروز بازار سرمایه به
گروه بانکی اختصاص یابد .بانک ملت از معدود
نمادهایی بود که مثبت معامله شد.نمادهای
بــزرگ بــازار همچون فــوالد مبارکه ،ملی مس،
هلدینگخلیجفارسوشستاعمدتاصففروش
شدند و اثر منفی قابل توجهی بر شاخص کل
داشتند .لذا شاخص کل با افت 13هزار و675
واحدی به نرخ یک میلیون و  180هزار و 663
واحد بازگشت .شاخص کل انتهای هفته قبل
توانسته بود  1.2میلیون واحد را پس بگیرد اما
خیلیزوددوبارهازاینسطحعقبنشست.

اقتصادی دولت پس از بحث درباره تامین اعتبار
ریالی و ارزی خرید واکسن کرونا ،گزارش بانک
مرکزی از وضعیت بازار ارز و افق مثبت با توجه
به تحوالت مورد انتظار پیش رو ،موضوع بعدی
جلسهبودواستفادهازشرایطمساعدبرایتعادل
در بازار و واقعی شدن نرخ ارز مورد بحث و بررسی
قــرار گرفت.رئیس جمهور گفت :با شکست
دشمن در جنگ اقتصادی و نزدیک شدن به
آستانه رفع تحریم ها با توجه به مذاکرات اخیر،

می توان امیدوار بود که اقتصاد کشور به مسیر
تعادل و شکوفایی سال های  ۹۳تا  ۹۶بازگردد.
روحانی ،اظهار کرد :این عده برای ممانعت از
کاهش احتمالی نرخ ارز ،همچنان به دنبال
ایجادمانعدربرابرگشایشهایاحتمالیوایجاد
هراس و ناامیدی در میان جامعه و مردم به ویژه
فعاالناقتصادیهستندولییکیازاهدافمهم
دولت و بانک مرکزی ،تعادل قیمت ارز ،باال بردن
ارزشپولملیوشرایطمناسبقیمتکاالست.

حسن

در فروردین امسال بیش از  56هزار دستگاه
خــودروی ســواری در کشور تولید شده که
نسبت به فروردین سال قبل  142درصد
رشد را نشان می دهد .در این میان تولیدات
ایــران خــودرو با رسیدن به حــدود  29هزار
دستگاه و تولیدات سایپا با رسیدن به بیش
از  25هزار دستگاه به ترتیب رشد  93.9و
 223.4درصدی داشته اند .با این حال و به
رغم این رشد مثبت ،خودروسازان نسبت به
هدف گذاری تولید بیش از  100هزار خودرو
در سال جاری عقب هستند.

خبر

دالر به سرعت در سرازیری قیمت

قیمت دالر مرز  22هــزار و  900تومانی را از
دست داد و تحلیلگران ورود آن به کانال 21
هــزار تومانی را با ادامــه انتشار اخبار مثبت از
ویــن و  FATFمحتمل مـیدانــنــد .بــه گــزارش
اقتصادآنالین ،روند نزولی بازار ارز از شنبه شب
در پی اعالم خبر لغو تحریم اشخاص و نهادها
شدت گرفته و قیمت دالر وارد کانال  ۲۱هزار
تومان شده است .به گزارش اقتصاد نیوز ،همراه
با افــت قیمت دالر درهــم امــارات نیز وارد فاز
نزولی شد .قیمت سکه نیز با افت به پایین تر از 9
میلیون و  800هزار تومان به  9میلیون و 735
هزار تومان رسید.

نبض بازار

تورم  30درصدی حبوبات
بردبار -با مراجعه ای به بازار انبار نفت به عنوان
مرکز عرضه عمده حبوبات و دیگر ارزاق عمومی
در پایتخت می تــوان مشاهده کــرد که قیمت
حبوبات نسبت به بهمن ســال گذشته حدود
 30درصد و در مواردی بیشتر و کمتر افزایش را
نشان می دهد.به عنوان مثال قیمت نخود که در
همین ستون نبض بازار در  8بهمن سال گذشته
23هــزار تومان اعــام شده بــود ،این روزهــا به
قیمت کیلویی  35هزار تومان رسیده است .در
ادامه قیمت های بهمن سال گذشته و اردیبهشت
امسال را مشاهده می کنید:
حبوبات
نخود
لوبیا چیتی
لوبیا قرمز
عدس درشت
لوبیا سفید
لپه

قیمت هر کیلو  -هزار تومان

بهمن
99
23
28
25
25
25
34

اردیبهشت
1400
35
42
32
32
25
46

