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بورس

گزیده اخبار
رئیــس کل بانــک مرکــزی در پســت اینســتاگرامی
مطــرح کــرد:

وضعیت بازارها در هفته اول مرداد ماه

بورس عقبتر از همه

معرفی عوامل اصلی رشد قیمتها

س کل بانک مرکزی در حساب
رئی 
اینستاگرامیخودضمنمعرفیدوعاملاصلی
رشد قیمتها از اقدامات ناگزیری که تحت
فشار تحریمهاصورتگرفتوبهسیستمپولی
وبانکی کشور خسارتوارد کرد،پردهبرداشت.
عبدالناصر همتی ،روز گذشته در یک پست
اینستاگرامی از عزم بانک مرکزی برای نیل به
تورم هدفگذاری شده و کنترل قیمتها خبر
داد و نوشت« :بانک مرکزی با وجود موانع و
محدودیتها همه تالش خود را برای کنترل
رشد متغیرهای پولی و مدیریت نرخ سود و
مهار تورم به کار گرفته است ».همتی با لحنی
گالیهآمیز قضاوت درباره عملکرد بانک مرکزی
را مستلزم درنظرگرفتن شرایط محیطی اقتصاد
کالن و شوکهای وارده به اقتصاد و نیز توجه
به ابزارها ،اختیارات و میزان استقالل مهمترین
س کل بانک
نهاد پولی کشور دانست .رئی 
مرکزی در ادامه به اقدام مهمی اشاره کرد که به
گفته او ،علیرغم هشدار کارشناسی این نهاد
درباره تبعات آن ،اجرایی شده و دردسر فراوانی
برای بانک مرکزی به بار آورده است .عبدالناصر
همتی با اشاره به «خرید بخشی از منابع ارزی
صندوق توسعه ملی برای جبران کسری
بودجه در سال  »98اظهار داشت که بانک
مرکزی پیشتر درباره آثار احتمالی ناخوشایند
این روش هشدار داده ،اما بنابر وظیفه قانونی
ناگزیر بهانجام آنشدهاست.
همتی همچنین از روشهایی که در
سالجاری دولت برای جمعآوری نقدینگی
درپیش گرفته ،تقدیر کرد و اقداماتی چون
فروش سهام دولتی و انتشار اوراق بدهی را
روشهای مناسب برای جبران کسری بودجه از
طریقنقدینگیجاریدر جامعهوبدونفشار بر
پایه پولی دانست که در شرایط تداوم فشار
حداکثری میتواند به تحقق هدف تورمی کمک
س کلبانکمرکزیدر پایاننیز نوشت
کند.رئی 
کهرشدپایهپولیوافزایشحجمنقدینگیتنها
عامل رشد قیمتها نیست .او «افزایش
انتظارات تورمی متأثر از عوامل غیرپولی» و
«عملکرد سایر بازارها» را دیگر عوامل موثر بر
فشار تورمیدانست.

بررسی عملکرد بازارها در هفتهای که گذشت
از اتفاقی کمسابقه در ماههای اخیر خبر میدهد،
بورس کمترین بازدهی هفتگی خود را ثبت کرد،
اما طال و سکه با رشد بیش از ۱۰درصدی در صدر
جدول بازدهی بازارهای مالی قرار گرفتند.

از  15مرداد قوانین جدید ورود مسافران اجرا میشود

نتیجه منفی آزمایش کرونا شرط
ورود به ایران
کریمیان:
مسافران با تابعیت
غیرایرانی درصورت به
همراهنداشتن تست منفی
کرونا ،اجازه ورود به کشور
را نداشته و بازگردانده
خواهند شد

معاون فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) گفت:
«براساس آخرین دستورالعمل ابالغی ،شرط ورود مسافران از طریق این مرز
هوایی ،ارایه برگه آزمایش منفی کرونا از کشور مبدأ است».
«محمدرضا کریمیان» ضمن تشریح شرایط جدید پذیرش مسافران
ورودی به ایران در شرایط پاندمی جهانی کرونا افزود« :به منظور جلوگیری از
گسترش ویروس کووید ،۱۹-همه مسافران ورودی به فرودگاه بینالمللی
امام خمینی(ره) از تاریخ پانزدهم مرداد ( ۱۳۹۹پنجم آگوست  )۲۰۲۰میبایست
به هنگام ورود نتیجه منفی آزمایش تشخیص ویروس کرونا ( )PCRرا با
اعتبار حداکثر ۹۶ساعت از کشور مبدأ ارایه کنند.
او ادامه داد« :مسافران عالوه بر تکمیل فرم خوداظهاری سالمت ،باید
حداکثر ۹۶ساعت قبل از ورود به ایران اقدام به انجام تست  PCRکرده
و جواب منفی تست به زبان انگلیسی و با تأیید مقامهای صالحیتدار
بهداشتی کشور مبدأ را هنگام ورود به نمایندگان وزارت بهداشت تحویل
دهند».
کریمیان ادامه داد« :غربالگری برای همه مسافران ،در بدو ورود به کشور
انجام خواهد شد .در پی این غربالگری ،مسافران با تابعیت ایرانی که پیشتر
نتیجه تست منفی را اخذ کرده و در بدو ورود به کشور مشکوک به ابتال به این
بیماری باشند ،پس از تکمیل فرم تعهدنامه و انجام تست مجدد ،موظف به

قرنطینه خانگی خود به مدت ۱۴روز هستند .همچنین مسافران مشکوک با
تابعیت غیرایرانی پس از انجام تست ،در مراکز مشخصشده از طرف وزارت
بهداشت قرنطینه خواهند شد».
معاون فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با اشاره به
اهمیت قرنطینه و جلوگیری از حضور افراد مشکوک در جامعه گفت« :حفظ
سالمت و کنترل این ویروس درشرایط فعلی از مهمترین رویکردهای
فرودگاه بینالمللی امام خمینی(ره) است .از همینرو تمهیدات الزم برای
اختصاص فضایی مناسب برای اسکان و قرنطینه مسافران غیرایرانی نیز
درنظر گرفته شده است».
کریمیان با تأکید بر اهمیت اجرای این پروتکلها ادامه داد« :مسافران با
تابعیت غیرایرانی درصورت به همراهنداشتن تست منفی کرونا ،اجازه ورود
به کشور را نداشته و بازگردانده خواهند شد».
او گفت« :همچنین از مسافران با تابعیت ایرانی نیز درصورت به
همراهنداشتن تست کووید ،۱۹-آزمایش گرفته شده و تا تعیین نتیجه به
مدت ۴۸ساعت در قرنطینه نگهداری خواهند شد و هزینه انجام تست کرونا
و اقامت در محل قرنطینه ،بهطور کامل برعهده مسافر خواهد بود.
همچنین درصورت مثبتبودن آزمایشهای تشخیص ویروس ،فرد مبتال
به مراکز درمانی منتقل خواهد شد».

بانک جهانی به ایران وام داد

سکه
پس از طال ،سکه با  ۱۰٫۸درصد بیشترین
بازدهی را از آن خود کرد ،سکه با افزایش قیمت
یک میلیون و  ۱۱۵هزار تومانی از مرز  ۱۱میلیون
تومانی عبور کرد .قیمت سکه از  ۱۰میلیون و ۲۷۵
هزار تومان در پایان دو هفته پیش از این به رقم
 ۱۱میلیون و  ۳۹۰هزار تومان در پایان هفتهای که
سپری شد ،رسید.
دالر
میزان رشد قیمت دالر نسبت به بازار فلزات
زرد رنگ کمتر است و در هفته گذشته با افزایش
قیمت  ۵۰۰تومانی بازدهی ۲٫۴درصدی را ثبت کرد.
صرافی ملی آخرین نرخ دالر در روز پنجشنبه را ۲۰
هزار و  ۸۰۰تومان اعالم کرد ،این نرخ اعالمی در
پایان دو هفته پیش از این  ۲۰هزار و  ۳۰۰تومان
بود.
بورس
بورس کمترین بازدهی را نسبت به بازارهای
دیگر و همچنین احتماال نسبت به چند ماه
گذشته خود در هفته گذشته تجربهکرد ،زیرا
شاخص کل بازار سرمایه در این هفته تنها
سههزار و  ۱۷۷واحد رشد کرد که بازدهی ۰٫۱۶
درصدی را برای این بازار نشان میدهد .براساس
آمارهای سازمان بورس و اوراق بهادار ،شاخص
کل بورس که در دو هفته پیش از این روی سطح
یکمیلیون و  ۹۰۱هزار واحد قرار داشت ،در هفته
گذشته با حدود سههزار واحد رشد با قرار گرفتن
روی سطح یک میلیون و  ۹۰۴هزار واحدی به کار
خود پایان داد .در پنج روز کاری بورس در هفته
پیشین ،شاخص کل سه روز نزولی و دو روز
صعودی بود.

کارشناسان میگویند پرداخت وام ۵۰میلیون دالری به ایران درچنین
وضعیتی میتواند یک موفقیت سیاسی به حساب آید.

تولید خودروی ارزان در شرایط کنونی
امکانپذیر نیست

اهداف ایران از وام ۵۰میلیون دالری
ایران قصد دارد با استفاده از این منابع بخش بهداشت برای مقابله
با بیماری کرونا را تقویت کند .تهیه تجهیزات و واکسن اهداف اصلی
ایران در این پروژه هستند .مقامهای وزارت بهداشت گفتهاند اولویت
در بخش تجهیزات مناطق فقیر و کمتر توسعهیافته کشور است.

به گزارش ایرنا ،دبیر انجمن سازندگان
قطعات و مجموعههای خودرو گفت« :تولید
خودروی ارزان با شرایط کنونی این صنعت
امکانپذیر نیست».
مازیار بیگلو افزود۸۰« :درصد از قیمت یک
خودرو مواد اولیه و قطعات آن تشکیل
میدهد،بنابراینتازمانیکهنتوانتأمینموادو
قطعات را انجام و همچنین نرخ ارز پایه را کنترل
کرد ،شاهد تولید خودروی ارزان نخواهیم بود».
به گفته او ،ارزانترین خودروی حال حاضر
جهان در هند با قیمت چهارهزار دالری عرضه
میشود که با احتساب دالر ۲۳هزار تومانی این
روزها ،حدود ۹۰میلیون تومان قیمت خواهد
داشت و درصورتی که بخواهد در ایران عرضه
شود ،بیش از ۱۱۰میلیون تومان قیمت خواهد
یافت .این مقام صنفی بیان داشت« :ارزانی
زمانیمعنیمییابدکهمااز مواهبومزیتهای
رقابتی موجود کشور ازجمله معادن ،چاههای
نفت و محصوالت پتروشیمی ،انرژی ارزان و
متخصصان ،مهندسان و جوانان تحصیلکرده
خودبهدرستیاستفادهکنیم».

طال
به گزارش تجارتنیوز ،بر اساس دادههای
اقتباسشده از شبکه اطالعرسانی طال ،سکه
و ارز ،هر گرم طالی  ۱۸عیار در طول 6روز کاری
هفته گذشته  ۱۳۲هزار تومان افزایش قیمت
داشت و بازدهی  ۱۳٫۸درصدی را به ثبت رساند.
این فلز ارزشمند در پایان هفتهای که گذشته
بهازای هر گرم  ۹۵۲هزار تومان معامله شد که با
افزایش قیمت در این هفته دوباره به باالی مرز
یک میلیون تومانی برگشت و براساس آخرین
معامالتروز پنجشنبهروینرخیکمیلیونو۸۴
هزار تومان خریدوفروش شد.

بانک جهانی از طریق سازمان بهداشت جهانی ۵۰میلیون دالر وام به
ایران پرداخت کرد.به گزارش اقتصادنیوز موافقت با پرداخت این وام در
خردادماه امسال اخذ شد .موافقت با این وام با وجود مخالفت آمریکا
در هیأتمدیره بانک جهانی صورت گرفته است.بدین ترتیب ایران
توانست رابطه مالی خود با بانک جهانی را به حالت عادی بازگرداند .این
نخستین پروژه ایران بعد از ۱۵سال قطع همکاری مالی با بانک جهانی
است .پروژه اخیر با هدف کنترل بیماری کرونا در بانک جهانی به تصویب
رسیده است.
۱۵سال محروم از وام
ایران سالهاست عضو بانک جهانی است اما به واسطه قطع یا
نوسان در روابط سیاسی با دولتهای سهامدار عمده این نهاد ازسال
 ۱۳۸۴عمال هیچ وام جدیدی دریافت نکرده است .این درحالی است
که ایران در طول تمامی این سالها حق عضویت خود را پرداخت کرده
اما نتوانسته از کمکهای مالی این نهاد استفاده کند .در این مدت
بانک جهانی کمکهای فنی محدودی به ایران در برخی حوزهها داشته
است .تصویب پروژه ۵۰میلیون دالری ایران در بانک جهانی عالوه بر
تأمین اعتبار بخش بهداشت ایران در موقعیت حساس کنونی یک
پیام سیاسی نیز دارد .پرداخت این وام درحالی صورت میگیرد که برخی

مجوز آمریکا برای وام به ایران
گفته میشود با موافقت دفتر کنترل سرمایههای خارجی
آمریکا«اوفک» وام ۵۰میلیون دالری حدود دوهفته پیش به
حساب سازمان بهداشت جهانی واریز شده است .در واقع از این
مسیر تحریمهای مالی ایران نیز دور زده است .ایران نیز فهرست
درخواستهای خود را برای سازمان بهداشت جهانی ارسال کرده است.
تجهیزات و واکسن آنفلوآنزا اقالم اصلی ایران
در فهرست درخواستی ارسالشده از سوی ایران به سازمان
بهداشت جهانی گفته میشود در کنار تجهیزات واکسن آنفلوآنزا یکی از
سفارشهای خرید اصلی بوده است .آنفلوآنزای فصلی در ایران معموال
در پاییز شیوع پیدا میکند .در دوره گذشته نزدیک به ۱۸۰نفر بر اثر ابتال به
این ویروس جان خود را از دست دادند .در سال جدید با توجه به شیوع
کرونا کنترل ویروس آنفلوآنزا اهمیت مصاعفی پیدا میکند؛ زیرا شیوع
دو ویروس بهطور همزمان عالوه بر فشار باال بر بخش درمانی موجب
نرخ باالی مرگ میشود.
آخر شهریور موعد تحویل سفارش ایران
مسئوالن سازمان بهداشت جهانی به وزارت بهداشت ایران اعالم
کردهاند از زمان واریز وجه و نهاییشدن فهرست سفارشهای ایران
دوماه زمان الزم دارند تا برگزاری مناقصه این درخواستها را تهیه کنند.
با توجه به زمان واریز وجه پیشبینی میشود اقالم مورد نیاز وزارت
بهداشت تا پایان شهریور به ایران برسد.

تـابـلوی قـیـمـت
بــازار ارز    (قـیمـتهـا بـه تــومان)
آزاد (اسکناس)

دالر آمریکا

23580

یورو

27400

پوند انگلیس

30450

درهم امارات

6500

تغییر

بــازار ج ـ ـهــان ـ ــی
نـ ـ ــوع

قیمت (دالر )

هر اونس طال

1980.20

نقره

24.27

هر بشكه نفت اوپك

43.4

هر بشكه نفت برنت

43.48

تغییر

بــازار طال
انواع سکه

قیمت (تومان)

سکهامامی

11381000

سکه بهار آزادی

10800000

نیمسکه

5610000

ربع سکه

3310000

سکهگرمی

1720000

طالی  18عیار

1088300

تغییر

