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رشد اقتصادی بخشهای مختلف اقتصاد در سال ۱۴۰۰
ب ر اساس اعالم بانک مرکزی ،رشد اقتصادی کشور (به قیمتهای ثابت سال  )۱۳۹۵در سال  ۱۴۰۰به عدد ۴.۴
درصد رسید.
بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب بخشهای مختلف نشان می دهد ،رشد عملکرد توليد ناخالص داخلی در
زمستان سال  ۱۴۰۰حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروههای خدمات ،صنايع و معادن و نفت و گاز به ترتيب
معادل  ۵ ،۷و  ۰.۲درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن میباشد .با این حال ،گروه کشاورزی طی همين
مدت با کاهش عملکردی معادل  ۳.۴درصد مواجه بوده است.
علت کاهش در رشد بخش نفت را میتوان مربوط به این دانست که قیمتها و تقاضا برای نفت از جمله نفت
ایران از زمستان  ۱۳۹۹شروع به رشد کرده بود.
منبع :بتا سهام

وزیر کشور :پرداخت یارانهها تا زمان آمادهشدن کاالبرگ الکترونیک ادامه خواهد داشت
ا حمد وحیدی در حاشیه جلسه بررسی مشکالت مربوط به تنظیم بازار:
جلسه مفصلی با حضور وزرای کشاورزی ،صمت ،راه و دادگستری ،معاونین آنها و استاندارها داشتیم و در مورد
تنظیم بازار ،قیمتگذاری و لزوم کنترل قیمتگذاریها براساس سامانه تعریف شده در وزارت صمت بحث شد.
بنا شد قیمت ها در این سامانه کنترل شود و کسانی که خالف مصوبات عمل کنند بنا بر اختیار سازمان تعزیرات
با آن ها برخورد خواهد شد و مشمول جرائم سنگین و بسته شدن مغازههایشان خواهند شد.
سیاست پرداخت یارانهها تا زمان آماده شدن کاالبرگهای الکترونیک ادامه خواهد داشت.
افزایش حداکثری اجارهبهای مسکن در شهرها  ۲۰درصد و کالنشهرها  ۲۵درصد مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و
بر این اساس ،تمام دفاتر معامالت ملکی موظف به پیروی از این چارچوب هستد و اگر خالف آن عمل شود با
آنها برخورد خواهد شد.
منبع :بتا سهم
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قیمتگذاری بلوکهای خودروی تا هفته آینده به اتمام میرسد
اسماعیل غالمی معاون سابق سازمان خصوصیسازی در گفتوگو با همفکران ،با اشاره به اینکه قیمتگذاری
بلوک های خودروسازان رو به اتمام است ،اعالم کرد :بر اساس وعدهای که دادهشده بود تا هفته آینده روند
قیمتگذاری بلوکهای خودروسازی به اتمام خواهد رسید.
منبع :بتا سهم

اعالم شرایط وام  ۵میلیارد تومانی برای واحدهای تولیدی
معاون مالی و اقتصادی صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک پیشتر گفته بود که در سال جاری این
صندوق عالوه بر صدور ضمانتنامه ،واحدهای تولیدی که وضعیت اعتباری مناسبی دارند را به بانک معرفی میکند
تا سقف  ۵میلیارد تومان تسهیالت سرمایه در گردش و خرید ماشین آالت جدید ،بدون ارائه وثیقه به بانک دریافت
کنند .حاال این صندوق جزئیات مربوط به پرداخت وام  ۵میلیارد تومانی را منتشر کرده است.
طبق اعالم صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ،واحدهای کم ریسک و دارای وضعیت اعتباری مناسب
که نمره اعتبارسنجی آنها در گروه  Aیا  Bقرار میگیرد ،میتوانند با ارائه چک و سفته ،با امضای مدیران از صندوق
ضمانتنامه تا سقف  ۵میلیارد تومان دریافت کنند.
منبع :بورس نیوز

نرخ ارز نیمایی به نرخ ارز بازار آزاد نزدیک میشود
سبحانیان معاون اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی:
یکی از مواردی که دولت دنبال میکند ،نزدیک شدن نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارزی نیمایی است.
اراده دولت ایجاد نرخ دیگری از ارز نیست؛ زیرا با از بین بردن انگیزه برای تولید و سرمایهگذاری منجر به نتیجه
نمیشود .حمایت از مصرفکننده ،هدف اصلی مداخالت قیمتی است.
منبع :اخبارس بورس
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طرح استیضاح وزیر صمت با  ۳۶امضا به کمیسیون صنایع مجلس رسید
حسینی کیا ،نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
طرح استیضاح فاطمی امین وزیر صمت با  ۳۶امضا به کمیسیون صنایع و معادن رسیده است.
سهشنبه هفته آینده بررسی این طرح در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن قرار میگیرد.
تا پیش از برگزاری نشست کمیسیون صنایع و معادن ،احتمال پس گرفتن درخواستهای استیضاح کم است.
کمیسیون صنایع و معادن پس از بررسیها ،گزارش خود را به هیات رئیسه ارائه میدهد.
اگر درخواست استیضاح در کمیسیون تصویب شود ،استیضاح در جلسه علنی اعالم وصول میشود و وزیر صمت
یک هفته فرصت دارد در نشست علنی حاضر شود.
منبع :اقتصاد آنالین

قیمتگذاری بلوکهای خودروی تا هفته آینده به اتمام میرسد
اسماعیل غالمی معاون سابق سازمان خصوصیسازی در گفتوگو با همفکران ،با اشاره به اینکه قیمتگذاری
بلوک های خودروسازان رو به اتمام است ،اعالم کرد :بر اساس وعدهای که دادهشده بود تا هفته آینده روند
قیمتگذاری بلوکهای خودروسازی به اتمام خواهد رسید.
منبع :بتا سهم

عوارض صادراتی برخی محصوالت پروتئینی و لبنی حذف شد
مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی :با تصویب ستاد تنظیم بازار ،عوارض صادراتی برخی از
محصوالت پروتئینی و لبنی حذف شد.
مطابق با بند یک مصوبات جلسه مذکور عوارض صادراتی مرغ ،تخممرغ ،شیرخشک صنعتی و خامه فلهای جهت
حفظ تولید داخل و جلوگیری از ضرر و زیان دامداران و تولیدکنندگان از تاریخ  ۷/۳/۱۴۰۱تا پایان سال جاری
حذف میشود.
منبع :بتا سهم
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وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت:
در مرحله نخست واگذاری خودروسازان ،شرکتهای پارس خودرو ،بن رو ،سایپا سیتروئن و ایران خودرو خراسان
واگذار خواهند شد.
سید رضا فاطمی امین ،با اعالم این خبر اظهار داشت :با پایان یافتن قیمتگذاری اموال دو شرکت ایران خودرو و
سایپا ،واگذاریها آغاز خواهد شد.
وزیر صمت اعالم کرد :صحبت مردم در خصوص تعلق خودروسازان به دولت هم میتواند درست باشد و هم میتوان
گفت که اینطور نیست ،اما برای از بی ن رفتن این شائبه از اسفندماه سال گذشته اقدامی انجام شد.
به گفته وی ،مرکز کانون وکال و کارشناس رسمی قوه قضاییه تمام اموال مربوط به ایرانخودرو و سایپا را
قیمتگذاری کردند و نزدیک به  ۷۰۰ابالغ در سایپا و  ۶۰۰ابالغ در ایرانخودرو برای کارهای مختلف صادرشده است.
فاطمی امین اظهار امیدواری کرد تا در هفته آینده قیمت گذاری تمام اموال این دو شرکت به پایان برسد تا
بالفاصله واگذاری را آغاز خواهیم کرد به طوریکه در مرحله نخست شرکتهای پارس خودرو ،بن رو ،سایپا سیتروئن
و ایران خودرو خراسان خواهند بود و سهام مدیریتی واگذار خواهد شد و به سمتی خواهیم رفت تا اصالح ساختار
مدیریتی در صنعت خودرو را داشته باشیم.
منبعTSEPRESS :

وزیر اقتصاد گفت:
فعاالن اقتصادی نگران فشار بیشتر مالیاتی بر خود نباشند بلکه قرار است فرار مالیاتی بیشتر این بار را بر دوش
بکشند .خاندوزی گفت :اتفاقاتی که در سال  ۹۹و  ۹۷در حوزه مسکن انجام شده دوباره تکرار شده و هم اجارهبها
و هم قیمت مسکن باال رفته است .ما میراثدار کوتاهی در دولتهای قبل در حوزه مسکن هستیم اما مالیات
بیشتری بر سوداگری در بازار مسکن قرار خواهیم داد .هم حال مردم را در زمینه فشاری که در بخش مسکن هست
درک میکنیم و هم آقای رئیس جمهور بسیار نگران این بخش هستند و به زودی مصوبات جدیدی در این زمینه
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خواهیم داشت تا درد مردم در این زمینه التیام یابد .همچنان در سال  ۱۴۰۱سیاست مهار تورم از اولویتهای ستاد
اقتصادی دولت است.
منبع:اقتصاد آنالین

برگشت دماسنجهای بورس به روند کاهشی
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز در پایان معامالت با کاهش  ۷هزار و  ۶۱۷واحد به رقم یک میلیون و
 ۵۳۹هزار و  ۶۳۰واحد رسید.
همچنین شاخص کل با معیار هموزن با عقبنشینی  ۳هزار و  ۱۲۷واحد به رقم  ۴۲۳هزار و  ۴۵۶واحد رسید.
ارزش بازار در بورس تهران به بیش از  ۶هزار و  ۹۹میلیارد تومان رسید.
معاملهگران امروز بیش از  ۵.۳میلیارد سهام ،حقتقدم و اوراق مالی در قالب  ۳۶۳هزار نوبت معامله و به ارزش
 ۳هزار و  ۲۶۴میلیارد تومان داد و ستد کردند.
امروز همه شاخصهای بورس قرمز بودند ،اما میزان کاهش شاخصها زیر یکدرصد بود ،به گونهای که شاخص
کل و شاخص قیمت با معیار وزنی  -ارزشی  ۴۹صدم درصد کاهش یافتند .این دو شاخص با معیار هموزن ۷۳صدم
درصد افت کردند.
شاخص آزاد شناور  ۵۱صدم درصد کاهش یافت .شاخص بازار اول بورس ۵۷صدم درصد افت کرد و شاخص بازار
دوم بورس ۴دهم درصد کاهش یافت.
امروز نماد شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی بیشترین اثر افزایشی در شاخص بورس را داشته است و نماد
معامالتی ملی مس ،پتروشیمی نوری ،فوالد مبارکه ،پاالیش نفت اصفهان ،پتروشیمی پردیس و هلدینگ توسعه
صنایع معدنی خاورمیانه بیشترین اثر کاهشی در شاخص بورس را داشتهاند.
در فرابورس ایران هم امروز شاخص کل با  ۱۵۲واحد کاهش به رقم  ۲۰هزار و  8۳۳هزار واحد رسید.
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ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از یکمیلیون و  ۱۵۶هزار میلیارد تومان رسید.
ارزش بازار پایه فرابورس  ۳۵۵هزار میلیارد تومان شد.
معاملهگران امروز بیش از  ۵.۵میلیارد سهام ،حقتقدم و اوراق در قالب  ۲8۶هزار معامله و به ارزش  ۴هزار و
 ۱۴۹میلیارد تومان داد و ستد کردند.
امروز نماد بانک دی بیشترین اثر افزایشی در شاخص فرابورس را داشته و نمادهای پتروشیمی تندگویان،
پتروشیمی زاگرس ،نیروی برق دماوند ،پلیمر آریا ساسول ،پاالیش نفت الوان و فوالد غدیر ایرانیان بیشترین اثر
کاهشی در شاخص فرابورس را داشتهاند.
به گزارش فارس ،همانگونه که امروز وزیر اقتصاد اعالم کرد ،یکی از راههای مطمئن برای تأمین مالی شرکتها از
طریق بورس است که با عرضه اولیه سهام یا از طریق چشمپوشی از حقتقدم سهام و یا افزایش شناوری سهام
خود به تأمین مالی ارزانقیمت از بورس میتوانند اقدام کنند.
از طرف دیگر ،با حضور شرکتها و سرمایهگذاران در بورس ،وضعیت مالی شرکت ها و سرمایهگذاران کامال شفاف
میشود و مالیات واقعی از آنها گرفته میشود.
به هر حال بازار سرمایه یک بازار شفافی است که اگر مورد حمایت دولت قرار گیرد ،میتواند هم زمینه تأمین مالی
اقتصاد را فراهم کند و هم از بروز نقدینگی سرگردان به بازارهایی مانند سکه ،ارز ،مسکن و طال جلوگیری کند و
در واقع میتوان جلوی تورم ناشی از نقدینگی سرگردان را تا حدی گرفت.
در عین حال سرمایه گذاری در بورس حتما همراه ریسک و نوسان است ،بنابراین باید قبل از سرمایهگذاری در
بورس حتما مطالعه ،مشورت و تحلیل انجام شود تا سرمایهگذاران در بورس کمترین زیان و بیشترین بازدهی را
کسب کنند.
منبع :خبر گزاری فارس
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بیت کوین همچنان در کانال  ۲۰هزار دالری

در ساعات نخست معامالت روز سه شنبه ،بازار رمزارزها شاهد رشد بوده و اکثر کوینها در محدوده سبز قرار
دارند.ارزش بازار جهای رمزارزها در حال حاضر  ۹۰۷.۷میلیارد دالر است كه  ۳.۴۱درصد رشد را نسبت به روز گذشته
نشان میدهد .همچنین حجم کل معامالت در طول  ۲۴ساعت گذشته نیز  ۹.۰۶درصد کاهش یافته و به ۷۲.۲۱
میلیارد دالر رسیده است .از طرفی ۱۲.۷۹ ،میلیون دالر موقعیت شورت در معامالت آتی بیتکوین ،در طول ۲۴
ساعت گذشته لیکویید شده است بیتکوین با رشد حدود  ۴درصد به قیمت  ۲۰هزار و  ۵۷۴دالر و اتریوم با صعود
بیش از  ۵درصد به قیمت هزار و  ۱۲۶دالر معامله میشوند.

سایر رمزارزهای مشهور مانند دوجکوین ،شیبا اینو ،ریپل و کاردانو نیز شاهد رشد قیمت بودند.

منبع:نبض ارز
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خالصه بازار
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دالر و یورو سهشنبه  ۳۱خرداد ماه ۱۴۰۱

منبع :اقتصاد آنالین

طال وسکه سهشنبه ۳۱خرداد ماه ۱۴۰۱

منبع :اقتصاد آنالین
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