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کارشناسان بر ضرورت حذف ارز 0۰11تومانی تاکید کردند؛

سایه سنگین دالر دولتی بر صنایع بورسی
در بهار سال  ۷۹در حالی که زمزمه خروج آمریکا از برجام شنیده میشد دولت برای کماثر کررد
تحریم ها و با هدف تامین کاالهای اساسی با قیمت مناسب برای مصرفکننده به سیاست تخصیر
ارز  ۰۰۴۴تومانی روی آورد؛ سیاستی که از هما ابتدا با حواشی بسیاری همراه شد و بعدها نریرز
دست مصرف کننده از این دالر خالی ماند .به نظر میرسد با توجه به مخالفت تعرداد زیرادی از
نمایندگا مجلس با این طرح و همسو بود سیاستهای دولت و مجلس ،امسرال آخرریرن سرال
تخصی

ارز ۰۰۴۴تومانی به صنایع مختلف باشد .با این اوصاف باید دید در صورت همرصردایری

دولت و مجلس برای حذف ارز  ۰۰۴۴تومانی ،صنایعی که از این ارز بهرهمند میشدند ،وارد چره
مسیری خواهند شد.

واکنش آمریکا و هند به نفت ۰۸

کدام ایرادات مصوبه

دالری

واردات خودرو اصالح

درپی صعود نفت برنت به براالی ۰۴

می شود؟

دالر در معامالت روز سه شنبه ،دبریرر
مطبوعاتی کاخ سفید اعالم کررد کراخ

به گزارش اقتصادآنالین به نقل از

سفید با اوپک درباره قیمت نرفرت در

فارس ،نمایندگا مجلس اصالحیه

ارتباط مانده است و سرگررم برررسری

مصوبه واردات خودرو را در صحن

تمامی ابزارها برای رسیدگری بره ایرن

مجلس به تصویب رساندند و ایرن

موضوع

طرح برای تایید نهایی به شرورای
نگهبا ارائه شد.

هند که سومین واردکننرده و مصررف

آ وارد دانسته است .سخرنرگروی
در مرورد ایرن

ایرادات اظهار داشت :مواردی برا

کننده بزرگ نفت در جها اسرت ،روز

شرکت بورس تهران ،استخراج رمزارز را تکذیب کرد

و حاال شورای نگهبا ایراداتی را به
شورای نگهبرا

است.

به گزارش اقتصادآنرالیرن ،شررکرت نیازمند قانو گذاری در کشور است و وقت برورس ترهررا
بورس تهرا اعرالم کررد؛ اگررچره چندی پیش نیز با توجه به مرطرالربره نمایندگا سرهرامردارا
شرکت بورس اوراق بهرادار ترهررا

فعاال این حوزه ،از سروی مردیررا

سه شنبه اعالم کرد افزایش قیمرترهرای

بره عرنروا
و کسرب

نفت به روند گذار به سمت منابع انرژی
دیگر سرعت خواهد بخشید.

موافقت اصولی وزارت صمت ،مطرح و

عنوا مغایرت با سیاست ها اعرالم ورود به حوزه رگوالتوری رمزارز را به سازما بورس و اوراق بهادار ،پیشنهاد اجراى طرح محدود R&Dاسترخرراج شورای نگهبان مصوبه قیر رایگان
شده که ما بر اسراس مرقرررات
عنوا یک دارایی دیجیتال و در قالرب تاسیس صندوق های مبتنی بر رمرزارز رمزارز و محاسبه عینی نرخ ROIآنها را تایید کرد
موظفیم این موارد را به مرجرلرس

اعالم کنیم .این هیات ماده  ۰و 0۴
را مغایر سیاست های تولید ملی و
حمایت از کار و سرمایه ایرانری و
سیاست های اقتصاد مرقراومرتری و
سیاست های نظام اداری دانسرتره
است که این موارد بره مرجرلرس
اعالم خواهد شد.

یک پروژه تحقیقاتی دنبال کرده برود ،مطرح شد .از ابتدای سال  ،0۹۷۷برا توسط شرکت بورس اوراق برهرادار
نظر به انتشار شایعهای مبنی بر وجرود توجه به نگرانی ها از کوچ نقدینگی به صورت پذیرفت و گزارش معرامرالت
مررایررنررر شررخررصرری در ایررن سمت رمزارزها و ایجاد بحرا خرروج آتی این فعالیت بر روند اصلری برازار
شرکت ،بورس تهرا شایعات مطررح نقدینگی در بازار سرمایه ،این موضوع سرمایه کشور نهایری گرردیرد .ایرن
شده در این زمینه را قویاً تکذیب مری به عنوا پروژه ای تحقیقاتی ،پرس از فعالیت تحقیقاتی و آزمایشی پرس از
کند و بدینوسریلره اعرالم مری دارد بررسی در کمیته های فرعی هریرات مدت کوتاهی در هما سال متروقرف
رمزارزها به عنوا دارایی دیجریرترال ،مدیره و اخذ تائیدیه هیرات مردیرره شد.

حقوق دولتی؛ مانعی برای طرحهای توسعهای معادن
به گزارش اقتصادآنالین بره یافت و معد دار و صنعتگر را با چالرش هرای
نقل از دنیرای

اقرترصراد ،جدی مواجه کرد .با این میزا حقوق دولرتری

براساس قانو معاد حقروق نمی توا در حوزه معد طرح های توسعه ای را
دولتی باید براساس عیرار و آغاز کرد و به سرانجام رساند و در واقرعریرت
نوع کانسنگ تعیین شود ،اما در واقعیت ایرن پروژه های معدنی را غیراقتصادی می کند و این
اتفاق نمیافتد و به ازای میزا

فرروش مرواد موضوع مورد اعتراض همه فعراال

معدنی و محصول محاسبه میشود.

مرعردنری

است .حداقل اتفاقی که باوجود ایرن مریرزا
حقوق دولتی می افتد این است که طررح هرای

نایب رییس انجمن مس بیا کرد  :حرقروق توسعه ای در حوزه معد با ترنرگرنرا مرواجره
دولتی برای هزینه هایی که صرف خود معراد میشوند ،چراکه معد دار باید حجم زیادی از
می شود در نظر گرفته شده است ،اما متاسفانره سرمایه خود را صرف پرداخت حقوق دولرتری
در چند سال اخیر به یک درآمد برای دولرت کند.
تبدیل شد و میزا آ تا  0۴برابرر افرزایرش

اختصاص منابع مربوط به تأمیرن مراده
اولیه قیر به پاالیشگاه هرا ،در جرلرسره
شورای نگهبا بررسی و خالف مروازیرن
شرع و قانو اساسی شناخته نشد.

تصویب شد
هیات وزیرا در اجرای حکم بند ب ماده  ۰۰قانو برنامه ششم توسعه ،به مرنرظرور افرزایرش
بازدهی نیروگاه ها و تعیین قیمت برق با استفاده از سازوکار بازار در بورس ،آیین نامه اجرایی این بند
از قانو مذکور را تصویب کرد.
بر اساس آیین نامه فوق ،وزارت نیرو موظف است به منظور افزایش بازدهی و ضریب برهرره وری
نیروگاه های حرارتی ،صدور موافقت اصولی یا انعقاد قرارداد خرید برق برای طررح هرای احردا
نیروگاه های جدید مقیاس بزرگ سیکل ترکیبی با بازدهی نامی بین  ۵۵تا  ۰۴درصد و یا مرقریراس
کوچک با مجموع بازده الکتریکی و حرارتی حداقل  ۹۴درصد بازده الکتریکی حداقل  ۰۰درصردی
را در اولویت قرار دهد.

حتی جریا آب هستند.
به گزارش رویترز ،با توجه به کمبود برق ناشی از کاهش عرضه زغالسنگ که بخشهای بزرگی از صنرعرت
شد.

کمبود برق به دلیل کمبود منابع زغالسنگ ،تشدید استانداردهای انتشار گازهای گلخانهای و افزایش تقاضرا
در صنعت ،قیمت زغالسنگ را به اوج خود رسانده است .معامالت آتی زغالسنگ حررارتری چریرن روز
 ۰۴۰۴۹۰دالر در هر روز برای هر تن رسید.

از هفته گذشته در بسیاری از مناطق شمالشرقی چین در ساعات اوج مصرف سهمیهبندی اجرا شده است که
باعث گزارش رسانه های دولتی مبنی بر قطع برق در بسیاری از شهرها شده و نگرانی شهروندا را برانگیخته
است.

بودجه سال  0۰۴۴کل کشرور دربراره

آییننامه اجرایی تعیین قیمت خرید برق در بورس

چینیها خواها افزایش سریع واردات زغال سنگ به منظور روشن نگهداشتن چراغها ،بازبود کارخانهها و

سهشنبه با افزایش  ۹درصدی به رکورد  0۹۰۰یوا

طرح استفساریه بند ز تبصره  0قرانرو

در جلسه هیات وزیران :

کاهش عرضه زغال سنگ ،دومین اقتصاد جهان را فلج کرد

دومین اقتصاد بزرگ دنیا را فلج کرده است ،فرماندار استا جیلین ،خواستار افزایش واردات زغالسنگ

سخنگوی شورای نگهبا تصریر

کررد:
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قیمت سنگ آهن عیرار  ۰۵درصرد در فرروردیرن و محصوالت خود را صادر کنند .پس از قرطرع بررق و
اردیبهشت امسال به باالی  ۰۰۴دالر بر هر تن رسریرد و محدودیت هایی که از این طریق برای فوالدسازا

ایرجراد

دپوی بیش از دو میلیون تن گندله؛ نتیجه

بهترین زما برای صادرات این محصول و مرحرصروالت شد و توقف تولید را در پی داشت و آمار تولید فوالدسازا
فرآوری شده آ

www.adic.ir

دستکاری صادرات

کنسانتره و گندله بود تا مازادی که در به شدت کاهشی شد ،باعث شد تا کنسانتره و گندله مازاد

کشور وجود دارد را صادر کنند و درآمد ارزی باالیی برای در انبارها وجود داشته باشد که در حال حاضر نه مشترری
کشور و شرکتهای تولیدکننده داشته باشد و به تبع باعث داخلی دارد و نه دیگر می شود صادرات انجام داد که عدم
صادرات دو دلیل اصلی دارد؛ دلیل اول هرمرا

افزایش سود سهامدارا شود.

برحرث

محدودیتهای صادراتی است .ثانیا حتی اگر محدودیتهرا

در روزهای اوج قیمتی سنگ آهن که به نزدیک  ۰۵۴دالر برداشته شود ،به خاطر افت شدید قیمت جهانری سرنرگ
بر هر تن رسید ،محدودیتها و عوارض صادراتی که بیش آهن دیگر صادرات این محصوالت صرفه اقتصادی ندارد.

از ۹سال است بر صادرات این بخش سایه افکنده اسرت،
باعث شد که تولیدکنندگا کنسانتره و گندله نتوانند مازاد
بر اساس اعالم فرابورس ایران؛

رشد  ۰درصدی معامله های برق توسط
صنایع

شرایط جدید خرید و فروش محصوالت

وام مسکن از محل اوراق افزایش
یافت

فوالدی در بورس کاال اعالم شد

شرکت مدیریت شبکه برق ایرا اعالم کررد :حرجرم
معامله های خارج از بازار بورس صرنرایرع براالی ۵

سقف تسهیالت مسکن از محل اوراق گواهی

مگاوات در شهریور ماه  0۰۴۴نسبت به ماه مرداد۰ ،

حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن بانرک
مسکن در فرابورس ایرا افزایش یرافرت.
برهمین اساس سقف وام انرفررادی شرهرر
تهرا همراه با جعاله  ۰۰۴ ،میلیو تومرا ،

درصد و تعداد صنایع معامله کننده  0۰درصد رشرد
بورس کاال از آغاز خرید و فروش محصوالت فوالدی از  0۴مهر ماه صرفرا برا ثربرت نرام
خریدارا و فروشندگا خرد و عمده در سامانه تجارت و دریافت کد نقش ،خبر داد.

داشته است.
در شهریور ماه امسال از  ۹۰۴مشترک صنعتی براالی

وام زوجین  ۰۰۴میلیو توما اعالم شرد.

به گزارش اقتصادآنالین ،محمد رضا بهنام زاده مدیر پذیرش و بازاریابی بورس کاالی ایرا در

 ۵مگاوات 0۹۰ ،مشترک در بورس انرژی برا حرجرم

در سایر شهرهای باالی  ۰۴۴هرزار نرفرر

نامه ای به کلیه خریدارا و عرضه کنندگا محصوالت فوالدی در بورس کاال ،الزام به دریافت

 ۹۵۷هزار و  ۷۹۰مگاوات ساعت و  ۰۴۹مشتررک از

کد نقش و ثبت معامالت در سامانه جامع تجارت را ابالغ کرد.

طریق معامالت دوجانبه با حجم ۰میلیو و  ۵0۰هزار

جمعیت  ،این رقم به  ۰۴۴میلیو

ترومرا

برای زوجین و در سایر شهرهرا بره ۹۰۴

و  0۰۵مگاوات ساعت ،معامله داشتهاند.

میلیو توما رسید

کشمکش بر سر بازار ۸میلیارد دالری لوازم خانگی  /تولیدکنندگان یا واردکنندگان ،کدامیک پیروز
میدان خواهند شد؟
بازار لوازم خانگی ایرا این روزها زمین بازی است که رقرابرت

باالرفتن نرخ ارز ،قاچاق نیز دیگر برای کشور مقرو به صررفره

فشرده ای در آ میا تولیدکنندگا و واردکنندگا شکل گرفتره

نبود و به دلیل تشدید تحریمها و مراودات چندجرانربره ای کره

حاد

است .یک سوی این زمین بازی ،تولیدکنندگانی هستند کره در

برندهای خارجی در بازارهای جهانی تحت سلطه آمریکا داشتنرد

واردات و برداشته شد ممنوعیت واردات از سوی دولت هستند،

غیاب رقبای خارجی خود ،توانستهاند رشد چشمگیری را در تولید

از یک سو و عدم امکا جابجایی مرنرابرع نراشری از فرروش

در حالیکه باید این را بدانند که هر چقدر هم در ایرن مروضروع

و کیفیت داشته باشند و سوی دیگر ،واردکنندگانی هسترنرد کره

کاالهایشا از سوی دیگر ،برندهای خارجی نیز فعالیت تولیدی و

مقاومت کنند ،دیر یا زود درهای کشور باید به روی واردات براز

سال های سال ،نبض بازار پرمنفعت ایرا را در دسرت گررفرتره

بازرگانی خود در ایرا را متوقف کردند و به نروعری خرطروط

شود تا کاالهای خارجی بتوانند میدا را رقابتیتر کنند؛ اگررچره

بودند .

تولیدی را خالی نگه داشتند .اینجا بود که کم کم ،تولیدکنندگرا

اکنو هنوز هم مضایق ارزی برای کشور برطرف نشده و اگر قرار

لوازم خانگی که سال های سال تحت سیطره برندهرای خرارجری

باشد که ارزی به این صنعت اختصاص یابد ،باید صرفرا صررف

قدرت نفس کشید نیافتند ،شروع به برنامه ریزی برای افزایش

مواد اولیه ،تجهیزات مورد نیاز تولید و بیشتر واردات تکنولوژیها

البته باید به این بازیگرا  ،دو بازیگر پنهانی و پشت پرده را هرم
اضافه کرد :تحریم و نرخ ارز که به نوعری براز هرم مرعرلرول
شکلگیری تحریمها بر علیه جمهوری اسالمی ایرا بوده است  .با

نوعی عرصه برای خودنمایی مهیا دانستند.

حجم معامالت
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شاخص جهانی
ارز

شده ،باز هم برخی تولیدکنندگا نگرا باز شد

درهرای

تولید و باال برد سط تنوع و کیفیت محصوالتشا شدند و بره و ماشین آالت روز دنیا شود ،نه این کاالی مصرفی جای آنهرا را

گزارش بازار سرمایه

عنوان

حاال علیرغم همه پیشرفتهایی که در صنعت لوازم خانگی ایررا

0,۸۸۰۸2۰۸2 0,۸۸۰۸2۰۸2

تغییرات
%0.۸

کل

02,77200۰

02,222۸22

سرمایه

7,2025

7,2200

انس طال

0220۸

022,7

%۸.0-

نفت برنت

2۰.۸0

22.۰2

%۸.2-

مس

52200

52777

%0.,2-

نزدک

002۸07

0,20,2

%2.20-

داوجونز

2,220,

2,22۸۸

%0.2-

دالر

72020۸۸

72۰2,۸۸

%0.0

بیت کوین

,72002

,72705

%۸.5-

%۸.2-

در واردات پر نماید.

