اقتصاد

۱۴
بازار خبر

گران فروشی و کم فروشی نان
در صدر تخلفات صنفی تیرماه
مهر  -معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت
تهران با بیان این که  ۶۹هــزار بازرسی در تیر
انجامشد،خاطرنشانکرد:بیشترینتخلفگران
فروشی مربوط به نان و کم فروشی هم مربوط
به وزن چانه نان بوده است .سعید محمدی پور
اظهار کرد :در تیر امسال  ۶۹هزار و  ۴۴۱فقره
بازرسی انجام و شش هزار و  ۱۹۸پرونده تخلف
به ارزش ریالی  ۱,۹۰۰میلیارد ریال تنظیم و به
مراجع ذی ربط ارجاع شده که بیشترین مورد
تخلف مربوط به گران فروشی ،کم فروشی ،تقلب
و صادر نکردن فاکتور معتبر بوده است.

ایرانیها چند خانه جدید
در ترکیه خریدند؟
ایسنا  -رئیس خانه اقتصاد ایـــران و ترکیه
میگوید که با وجود تغییراتی که اقتصاد دنیا پس
از شیوع کرونا تجربه کرده است ،همچنان مسکن
یکی از مهمترین پیشرانهای اقتصاد ترکیه به
شمار میرود .جالل ابراهیمی افزود :در میان
کشورهای خارجی ،عراقیها با خرید ۷۷۳واحد
خانه در ماه گذشته اصلیترین مشتریان خارجی
خانه در ترکیه بودهاند و ایران با ۶۸۳واحد در رده
بعدی قرار دارد .شهروندان روسیه ،افغانستان و
آلمان نیز در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.

سازمان حمایت :روغن موتور را به
جای  ۸۲درصد  ۴۱درصد گران
کردیم!
تسنیم  -سازمان حمایت مصرف کنندگان
وتــولــیــدکــنــنــدگــان اعــــام کـــرد درخــواســت
تولیدکنندگان روغـــن افــزایــش  ۷۲تــا ۸۲
درصدی قیمت ها بود که در نهایت با  ۴۱درصد
موافقت کردیم .به گفته این سازمان ،انجمن
پاالیشگاههای روغنسازی ایران افزایش قیمت
 72و  87درصدی را به ترتیب برای محصوالت
تولیدی بنزینی و دیزلی خواستار شده بود.

رکورد شکنی میانگین مصرف
روزانه بنزین در تیر ماه
تسنیم – مــدیــر عــامــل شــرکــت مــلــی پخش
فراورد ههای نفتی اعالم کرد :با وجود اعمال
محدودیتهای کرونایی ،میانگین مقدار مصرف
بنزین در تیر امسال از  ۱۰۷میلیون لیتر فراتر
رفــت .ویــس کرمی افــزود :ایــن در حالی است
که سال گذشته مصرف بنزین بهدلیل کاهش
ترددها بهطور چشمگیری کاهش یافته بود.

نرخ ارز

چهارشنبه  13مرداد ۱۴۰۰
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رکورد زنی استقراض دولت از بانک مرکزی

شاخص
استان های رکورددار تورم

بانک مرکزی با انتشار آمارهای جدید پشت پرده صعود کم سابقه نرخ تورم در بهار  1400را که افزایش شدید نقدینگی
به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی است ،فاش کرد

تــازه ترین داده هــای پولی و بانکی حاکی از
افزایش نــرخ رشــد سالیانه نقدینگی در بهار
امسال تا  39.4درصد و با محوریت دخل ناتراز
دولت و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی
است .به گزارش خراسان ،تازه ترین داده ها و
گزارش بانک مرکزی از گزیده آمارهای پولی
و بانکی نشان می دهــد که در بهار امسال،
نقدینگی  229هــزار میلیارد تومان افزایش
یافته اســت .همچنین رشد نقدینگی به طور
ماهیانه شدت گرفته تا در نهایت حجم نقدینگی
به رقمی بیش از سه هزار و  705هزار میلیارد
تومان برسد .طبق این داده ها ،رشد نقدینگی
نسبتبهاسفند،99درفروردین 0.4درصد،در
اردیبهشت  3.6درصد و در خرداد  6.6درصد
بودهاست.بهموازات،رشدسالیانهنقدینگینیز
برای  12ماه منتهی به فروردین و اردیبهشت،
 38.8درصد و در خرداد به 39.4درصد به ثبت
رسیده اســت .این ها در شرایطی است که به
گزارشمرکزآمارایران،نرختورمدربهارامسال،
از 38.9درصد در فروردین به رقم کم سابقه43

رشد خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش
دولتی به میزان  63هزار میلیارد بوده است.
▪چرا دولت به بانک مرکزی بدهکارتر شد؟

درصد در خرداد افزایش یافت.
▪افــزایــش بدهی دولــت به بانک مرکزی
محور فوران نقدینگی

بانک مــرکــزی ،عامل اصلی رشــد نقدینگی
در پایان خــرداد  1400نسبت به پایان سال
 1399را رشد  9.2درصدی پایه پولی دانسته
است .پایه پولی ،همان پول و اعتبار پرقدرتی

است که توسط این بانک تولید شده و با افزایش
بیش از هفت برابری در شبکه بانکی ،یکی از
عوامل اساسی خلق پول در نظام بانکی به شمار
می رود .طبق یک تعریف ،پایه پولی ،از حاصل
جمع مــواردی همچون دارایــی های خارجی
بانک مرکزی و مطالبات این بانک از بانک ها
و بخش دولتی به دست می آید .با این تفاسیر،
مهم ترین عامل رشد پایه پولی در بهار امسال

رشد بورس در روز پالس مثبت رئیسی

شاخص کل در روز تنفیذ و اشاره رئیس جمهور جدید به ثبات بازار سرمایه صعودی شد
بازار سرمایه در حالی دیروز را با رشد شاخص
های کل پشت سر گذاشت که با توجه به افزایش
عرضه هــا در معامالت روز دوشنبه و منفی
شدن شاخص ها ،این رشد تا حدی غیرمنتظره
محسوب می شــود .آغــاز به کار رئیس جمهور
جدید و اشاره رئیسی به بازار سرمایه در مراسم
تنفیذدرکناررشدمحدودنرخارزدربازارازجمله
علل رشد شاخص ارزیابی می شود.به گزارش
خراسان ،شاخص کل بورس دیروز با رشد 17
هزار واحدی به سطح یک میلیون و  375هزار

واحد رسید تا رشد شاخص نسبت به حضیض
خود در سال  1400به  270هزار واحد معادل
 25درصــد برسد .عــددی که به خوبی نشان
دهنده روند صعودی شاخص از خرداد تاکنون
است.در معامالت دیروز ،گروه پتروشیمی باز
هم جزو گروه هایی بود که عمدتا سبزپوش بود
و رشــد نمادهای بــزرگ ایــن گــروه ،تاثیر قابل
توجهی بر رشد شاخص داشت .به نحوی که دو
شرکتهلدینگخلیجفارسوپتروشیمیپارس
به تنهایی حدود پنج هزار واحد از رشد بازار را به

دوش کشیدند .گروه فلزی و معدنی و پاالیشی
نیزروزگذشتهراسبزپوشپشتسرگذاشتنداما
گروه خودرو نتوانست روند پیشین را حفظ کند و
نزولی شد .برخی معتقدند افزایش تنش ها بین
کشور با غرب منجر به نگرانی در این خصوص
شده است .غذایی ها و دارویــی ها و چندرشته
ای ها هم جزو گروه هایی بودند که نمادهای
مثبت بیشتری داشتند اما نمادهای کوچک در
گروه های مختلف عمدتا منفی شدند به نحوی
که شاخص کل هم وزن هم منفی شد .بنابراین

بــانــک مــرکــزی در بــیــان چــرایــی ایــن رشد
بدهکاری دولت توضیح داده که دلیل اصلی،
استفاده دولــت از وجــوه تنخواه گــردان (در
مجموع به میزان  55.5هزار میلیارد تومان)
بــوده اســت .در ایــن خصوص اگــرچــه طبق
بودجه سال  ،1400رقم اولیه سقف تنخواه
گــردان ،به میزان  3درصــد بودجه عمومی
بوده و این رقم معادل  41هزار میلیارد تومان
در اختیار دولت قرار گرفته است ،اما در سایه
کاهش قابل توجه درآمــدهــای دولــت نظیر
درآمدهای مالیات بر نقل و انتقال سهام و از
سوی دیگر وجــود هزینه های قطعی مانند
هزینه های جاری دولت و پرداخت به موقع
مصارف هدفمندی یارانه هــا ،رقــم تنخواه
دولت از  3درصد به  4درصد بودجه عمومی
افزایش یافت.
رشددیروزشاخص،عمدتامبتنیبررشدشرکت
های بزرگ تفسیر می شود .اگرچه رشد دالر
از محدوده  25هزار و  500تا  25هزار و 700
تومان به عنوان یک محرک بازار قابل شناسایی
است اما آغاز به کار رئیس جمهور جدید نیز طبق
نظر برخی ،بــازار را تحریک کرده است .آقای
رئیسی در مراسم تنفیذ بر ثبات در بازار سرمایه
تاکید کرد.فارغ از اظهارات دیروز رئیس جمهور
جدید ،تاکید بر موضوعاتی مثل مبارزه با فساد و
رانتتوسطآقایرئیسینیزمنجربهخوشبینی
سرمایه گذاران شده است چرا که در نظام فعلی
قیمت گذاری های دستوری ،به بهانه حمایت از
مصرف کننده ،حجم عظیمی از منابع را از جیب
شرکت ها و تولید کنندگان خارج و به واسطه ها
تقدیم می کند.

در شرایطی که نرخ تــورم تیرماه به رقم کم
سابقه  44.2درصد رسید ،بین بیشترین و
کمترین نرخ تورم در استان ها تفاوت حدود
 10درصدی دیده شد .بر این اساس ،استان
های قم ،تهران و سمنان کمترین و استان های
کردستان ،ایالم و خراسان شمالی بیشترین
تــورم را تا مــاه گذشته داشته انــد .خراسان
رضوی نیز با نرخ تورم  45.1درصد در میانه
این فهرست قرار دارد( .منبع :مرکز آمار)

باز خوانی بودجه ۱۴۰۰

تکلیف دستگاه های اجرایی
به اجرای بودجه عملیاتی
بردبار-قانون بودجه امسال دستگاه های
اجرایی را مکلف به اجرای بودجه ریزی مبتنی
بر عملکرد یا به اصطالح بودجه ریزی عملیاتی
کرده است.تبصره ۱۹قانون بودجه سال۱۴۰۰
به تفصیل به چگونگی تحقق این موضوع پرداخته
 ،از جمله در جزء پنجم از بند ج این تبصره آمده
است :در اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد
و مــاده( )۳۰قانون برنامه و بودجه کشور از تیر
ســال  ،۱۴۰۰تخصیص و پرداخت اعتبارات
هزینهای بر اساس برنامههای اجرایی و متناسب
با تحقق خروجیها (کاال یا خدمات) و ارزیابی
شاخصهای عملکرد صورت گیرد.این تبصره
در ادامه میگوید:دستگاه اجرایی مکلف است
گزارشهایمالیوعملیاتیبرنامههایاجراییو
خروجیها را در مقاطع سه ماهه به سازمان برنامه
و بودجه کشور ارسال کند.

خبر

نیاز به واردات  5میلیون تن گندم
در سال جاری
نایب رئیس بنیاد ملی گندم کــاران ایــران با بیان
این که پیش بینی می شود خرید تضمینی گندم
امسال به  5میلیون تن برسد،تصریح کرد :تولید
گندم نسبت به سال گذشته 30درصد کاهش یافته
است .علی قلی ایمانی ،در گفت و گو با فارس افزود:
تاکنون حدود  4.5میلیون تن گندم از کشاورزان
خریداری شده و تنها  ۱۰درصد گندم سطح کل
کشور باقی مانده است که پیش بینی می شود تا
پایان فصل خرید  ۵میلیون تن گندم از کشاورزان
کشور خریداری شود .وی در پاسخ به این که چه
میزان گندم برای تامین نیاز کشور الزم است ،گفت:
در سال گذشته  8.8تا  9میلیون تن گندم تولید شد
به همین میزان هم برای تامین نان کشور نیاز است
امادرمجموعبااحتسابنیازبخشصنعتوشیرینی
 ۱۱میلیونتنگندمبایدوجودداشتهباشد.بهگفته
این مسئول ،تولید گندم امسال  ۳۰درصد خسارت
دیده که بیشتر به دلیل خشکسالی بوده است.

