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نهنگ های جدید بیت کوین متولد شدند
 بیت کوین در سطح محدودی باقی خواهد ماند زیرا بیشتر بازار 
ارزه��ای دیجیت��ال همچنان در قرمز معامله می ش��وند هر چند 
کریپتو ش��ماره یک، در بازه های زمانی پایین تر نیز س��ودهایی 
را تجربه کرده اس��ت اما احساس��ات عمومی در بازار همچنان 
به عدم اطمینان اش��اره می کند. به گزارش ایس��نا و به نقل از 
کوین، در بازه های زمانی پایین تر، داده های متریال اندیکاتورز 
)Material Indicators(  افزایش س��فارش های پیشنهادی را 
ب��رای قیم��ت بیت کوین حدود ۱۸هزار دالر ثبت کرده اس��ت و 
بیش از ۴۹ میلیون دالر س��فارش پیش��نهادی وجود دارد که به 
دلی��ل اهمیت روانش��ناختی آن در ب��ازار، حداقل در کوتاه مدت، 
در محدوده ۲۰ هزار دالر، بحرانی ترین حوزه پش��تیبانی از ارز 
دیجیتال است. بین ۱۸ هزار دالر و سطوح فعلی، بیت کوین دارای 
برخی سفارش های پیشنهادی است که می تواند از حمله جدید 
خرس ها جلوگیری کند. بیش از ۱۵ میلیون دالر سفارش های 
پیشنهادی در اطراف این سطوح شناسایی شده است. اگر قیمت، 
روند صعودی داشته باشد، نقدینگی حدود ۲۲ هزار دالر با حدود 
هشت میلیون دالر سفارش درخواستی فقط برای این سطح وجود 
دارد. سفارش های بیشتری در زیر این قیمت نیز مشاهده می شود 
که می تواند نشان دهد قیمت بیت کوین در حال حاضر محدود 
و در مرحله تثبیت باقی خواهد ماند. شکس��ت بیش از ۲۲ هزار 
دالر یا ۲۴ هزار دالر می تواند نشان دهنده ادامه روند صعودی 
باشد زیرا این سطوح در بازه های زمانی پایین تری سفارش های 
درخواستی مهمی دارند. تحلیلگر ارزهای دیجیتال، مایکل ون 
د پوپ معتقد اس��ت که اگر ارز دیجیتال بتواند س��طح فعلی خود 
را حفظ کند می تواند ۲۳ هزار دالر را در هفته های آینده هدف 
قرار دهد. در همین راس��تا این تحلیلگر افزود: اتفاق نظر کلی 
این است که ما بسیار پایین تر خواهیم رفت و مردم همچنان به 

گسترش این ایده ادامه می دهند. 

ضرورت تغيير شيوه  اداره اقتصاد
ادامه از صفحه یک...  انتخاب درست اولویت ها و تمرکز منابع )از 
جمله توجه سیاستگزاران( به نقاط بحرانی نیاز دارد.  سیاهچاله 
صنعت خودروی کش��ور، که اکنون زیرپای وزیر صمت دهان 
گش��وده و منش��ا انتقادات بسیار تا مرز استیضاح شده است، می 
توان��د یک نش��انه غل��ط برای انحراف اذه��ان از اولویت هایی 
نظیر "فقدان راهبردهای اصولی" در تصمیمات کالن اقتصادی 
باشد.  خودروسازان داخلی، بیش از چهار دهه بالی جان مردم 
و حکمرانان بوده و ایده رهایی از چنین وضعیت نکبت باری نیز 
در همه ادوار مجلس طرح شده  و البته که هیچگاه رای نیاورده 
است. همچنان که  هیچ دولتی حاضر نشد به یک جراحی سخت 
برای درمان تومور بدخیم انحصار خودروسازان داخلی تن  بدهد 
و این اصل ساده اقتصادی را بپذیرد که کیفیت تنها و تنها زاده 
رقابت اس��ت و هیچ انحصاری و هیچ حمایتی، در هیچ کجا به 
کیفیت ختم نش��ده اس��ت.  در واقع انگشت اتهامی که اکنون به 
سوی وزیر صمت نشانه رفته است را باید متوجه حامیان انحصار 
در هر جا و هر بخش از اقتصاد کش��ور س��اخت که سال هاس��ت 
همچون موریانه پایه های تولید در ایران را تضعیف کرده است.  
در فقدان یک اس��تراتژی روش��ن برای برون رفت از ش��رایط 
کنونی، ش��اخصی برای یک انتخاب بهتر وجود نخواهد داش��ت 
و تضمینی برای عملکرد بهتر دولت نیز به دس��ت نمی آید. نه 
فاطمی امین بدترین وزیر کابینه است و نه صنعت خودرو با تغییر 
وزیر بهبود خواهد یافت و به دلیل مخالفت دولت با این تغییر، 
نتیجه استیضاح هر چه باشد، به تضعیف بیشتر دو حوزه کلیدی 
تولید و تجارت خواهد انجامید. به نظر می رس��د که همگرایی 
میان مجلس، دولت و بخش خصوصی برای احصای مس��ایل  
کلیدی، جست وجوی راه حل های واقع گرایانه  و باالخره تدوین 
و اجرای یک تقسیم کار ملی، اتخاذ راهبرد اصولی تری باشد و به 
استناد یک نقشه راه روشن، بتوان به ابزار بهتری برای ارزیابی یا 
انتخاب افراد دست یافت. بخش خصوصی آماده  تسهیل گری 

در شکل گیری چنین گفت وگویی است.

مانع تراشی برخی بانک ها  در مسیر تولید  
 ادامه از صفحه یک... اجرایی در خصوص بازپرداخت تسهیالت 
واحدها ارائه می دهند و گاهی اوقات میزان بدهی واحد تولیدی 
بس��یار زیاد می ش��ود و در نهایت به تعطیلی آن واحد خواهد 
انجامید. دادگس��تری نباید صرفا کتاب قانون خود را نگاه کند، 
در برخی مواقع ارزش و اهمیت مصلحت نظام و کشور ازهمه 
چیز باالتر است. بنیاد مسکن نباید اراضی که رایگان دریافت 
می کند را در قبال هزینه واگذار کند، از جمله دس��تگاه هایی 
که سبب گرانی مسکن می شوند دستگاه های دولتی از جمله 
بنیاد مس��کن و راه و شهرس��ازی هس��تند. مردم دومین قس��ط 
۴۶ میلیونی مسکن ملی را هم پرداخت کردند اما هنوز سنگ 
روی س��نگ گذاش��ته نش��ده اس��ت. درب اتاق قضات به روی 
مردم باز اس��ت که بس��یار ارزش دارد، اما بعضا در بخش ها یا 
ش��هرهای کوچک ممکن اس��ت کوتاهی هایی صورت گیرد 
که نیازمند تذکر از س��وی دس��تگاه قضا است. ناکارآمدی های 
برخی مس��ئولین س��بب شده مردم نتوانند به حقوق خود دست 
پی��دا کنن��د ک��ه منجر به اعتراض و تجمع می ش��ود و گاهی در 
این تجمع ها دس��تگیری هایی انجام می ش��ود که انتظار می 
رود پیش از بازداش��ت ها بررس��ی الزم صورت گیرد که حق 
کس��ی با ایجاد سوس��ابقه تضییع نش��ود. متاسفانه جمع زیادی 
از کارکنان شورای حل اختالف مدت زیادی است که فعالیت 
دارند اما درآمد پایینی دریافت می کنند که مجلس آمادگی الزم 
در راس��تای تعیین تکلیف این افراد را دارد، تعیین تکلیف این 
افراد یک موضوع اساسی است. مردم در خصوص اعمال ماده 
۴۷۷ مراجعه زیادی دارند که تقاضا داریم این موارد بررس��ی و 

دقت نظر خوبی اعمال شود. 

اقتصاد كالن

 گ�روه اقتص�اد کالن:  در دو هفت��ه اخی��ر، نگرانی از رکود اقتصاد 
جهانی و شرایط نامساعد اقتصاد آمریکا که به جهش نرخ بهره 
در این کش��ور منجر ش��ده، دو عامل اصلی در همراهی عجیب 
نفت و طالی جهانی در روند کاهش��ی قیمت ها بوده اس��ت. به 
گزارش »تجارت«، بر اساس نظرسنجی رویترز از اقتصاددانانی 
که تا سال آینده شاهد توقفی در افزایش نرخ ها نیستند، فدرال 
رزرو در م��اه ژوئ��ن و ج��والی نرخ بهره کلیدی خود را ۵۰ واحد 
افزایش خواهد داد و احتمال حرکت مشابه در سپتامبر افزایش 
م��ی یابد. قیمت ط��الی جهانی با افزایش بازدهی خزانه داری 
قب��ل از انتش��ار داده های تورم ایاالت متح��ده کاهش می یابد. 
 UBS تحلیل گران شرکت خدمات مالی و بانکداری سوییسی
در مورد چشم انداز پالتین و پاالدیوم در سال ۲۰۲۲ خوشبین 
هس��تند. تحلیل گران این موسس��ه پیش بینی می کنند قیمت 
پالتین در پایان سال جاری میالدی به مرز ۱۱۵۰ دالر برسد و 
پاالدیوم نیز مجددا مرز ۲ هزار دالری را به چشم ببیند. مهم ترین 
عامل این پیش بینی، انتظارات درباره برطرف شدن محدودیت 
های زنجیره تامین صنعت خودرو طی س��ال ۲۰۲۲ اس��ت. در 
حال حاضر قیمت پالتین در حدود ۹۳۰ دالر و قیمت پاالدیوم 
نیز نزدیک به ۱۹۰۰ دالر اس��ت.  قیمت جهانی نفت همچنان 
به واسطه نگرانی سرمایه گذاران از رکود اقتصاد جهانی، کندی 
فعالیت اقتصادی آمریکا و افت تقاضای سوخت در روند متزلزل 
و نوسانی قرار دارد و هم زمان، قیمت طالی جهانی نیز در سایه 
ترس از افزایش شدید نرخ بهره در آمریکا، رو به کاهش است. 
بهای معامالت نفت برنت با پنج سنت معادل ۰.۱ درصد کاهش، 
به ۱۱۰ دالر در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدی��ت آمری��کا با ۱۹ س��نت معادل ۰.۲ درصد افزایش، به 
۱۰۴ دالر و ۴۶ س��نت در هر بش��که رس��ید. هر دو شاخص روز 
پنج شنبه حدود ۱.۵ درصد ریزش کردند. به گفته استفن اینس، 
از شرکت مدیریت دارایی SPI، پس از انتشار شاخص مدیران 
خرید بخش تولید و خدمات آمریکا که ضعیف تر از حد مطلوب 
بود و همچنین آماری که افت بخش تولید آلمان را نشان داد، 
معام��الت نف��ت روند ریزش��ی پیدا کردند. تحت این ش��رایط، 
قیمت ها باالی نفت به هرگونه اخباری درباره افزایش فشار بر 

اوپک برای تولید باالتر، فوق العاده حساس خواهند بود. اوپک 
و متحدانش احتمااًل به برنامه تس��ریع افزایش تولید در اوت با 
ه��دف کنت��رل قیمت ها و تورم، پایبند خواهند ماند. وزیران این 
گروه در نشس��ت دوم ژوئن توافق کردند تولید گروهی به جای 
۴۳۲ هزار بش��که در روز توافق اولیه، در یکی از ماه های ژوئیه 
و اوت ب��ه می��زان ۶۴۸ ه��زار بش��که در روز معادل هفت درصد 
از تقاض��ای جهان��ی، افزایش پیدا کن��د. بااین حال این گروه به 
دلیل کمبود سرمایه گذاری در میادین نفتی شماری از اعضای 
اوپک و تحریم های غربی علیه روسیه، برای افزایش تولید به 
مشکل برخورده است. محمد عون، وزیر نفتی لیبی اعالم کرد 
مصطفی س��اناال، رئیس ش��رکت ملی نفت لیبی آمار تولید نفت 
را در اختیار وی قرار نمی دهد. این اظهارات، آمار تولید نفت که 
وزیر نفت لیبی هفته گذشته اعالم کرده بود را مورد تردید قرار 
داد. دفتر وزیر نفت لیبی هفته گذشته به رویترز اعالم کرده بود 

تولید نفت لیبی درنتیجه مس��دود ش��دن تأسیسات نفتی توسط 
گروه های مس��لح، به ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار بش��که در روز س��قوط 
کرده است. آمار رسمی ذخایر نفت و فرآورده های نفتی آمریکا 
قرار بود روز پنجش��نبه منتش��ر ش��ود اما اداره اطالعات انرژی 
آمریکا اعالم کرد به دلیل مش��کالت فنی، انتش��ار این آمار تا 

هفته بعد به تأخیر افتاد.

 � همراهی طال با نفت در روند نزولی
 در شرایطی که بازار جهانی نفت با نگرانی های کالن در رابطه 
با رشد اقتصادی جهانی و وضعیت اقتصاد آمریکا، در وضعیت 
نامس��اعدی به س��ر می برد، بازار جهانی طال نیز که همواره در 
دوره های ترس میزبان سرمایه های ریسک گریز بوده، به دلیل 
نگرانی از افزایش شدید نرخ بهره با روند مردد و کاهشی مواجه 
شده است. در معامالت امروز بازار جهانی، قیمت طال ثابت بود؛ 

اما همچنان در مس��یر دومین کاهش هفتگی متوالی خود قرار 
داش��ت زی��را نگرانی ها از بانک ه��ای مرکزی بزرگ که به طور 
بالقوه افزایش نرخ بهره را برای هدف قرار دادن تورم غیرمجاز 
که بر تقاضای ش��مش تأثیر می گذارد، اعمال می کنند. بهای 
هر اونس طال در س��اعت ۸ و ۱۲ دقیقه صبح به وقت ش��رقی با 
۳.۱۰ درصد افزایش به ۱۸۲۵ دالر و ۴۰ سنت رسید و این در 
حالی بود که اوایل جلسه به کمترین میزان در یک هفته اخیر 
یعنی ۱۸۲۰ دالر و ۹۹ س��نت رس��ید و قیمت طالی آمریکا با 
۰.۱۷ درصد افزایش به ۱۸۲۶ دالر و ۴۰ س��نت رس��ید. قیمت 
طال در این هفته حدود ۰.۹ درصد کاهش یافته اس��ت. جروم 
پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا روز پنج ش��نبه به قانون گذاران 
گفت: تعهد فدرال رزرو ایاالت متحده برای مهار تورم بدون قید 
و شرط است، درحالی که او اذعان داشت که نرخ های بهره باالتر 
ممکن است باعث افزایش بیکاری شود. دالر آمریکا ثابت است 
و انتظارات اکنون به سمت افزایش ۷۵ واحدی فدرال رزرو در 
ماه جوالی متمایل شده است. دالر قوی، طالی با قیمت دالر را 
برای خریدارانی که سایر ارزها را در اختیار دارند، گران تر می کند. 
شاخص بازدهی خزانه داری ۱۰ ساله ایاالت متحده امروز جمعه 
تقوی��ت ش��د و تقاضا برای طال را مح��دود کرد. نرخ های بهره 
باالتر و بازده اوراق، هزینه فرصت نگهداری شمش را افزایش 
می دهد که سودی به همراه ندارد. سهام در بازارهای جهانی روز 
پنج شنبه افزایش یافت زیرا بازدهی خزانه داری ایاالت متحده به 
پایین ترین حد دو هفته اخیر رسید، درحالی که مس به پایین ترین 
حد در ۱۶ ماه گذش��ته رس��ید زیرا سرمایه گذاران نگران کاهش 
احتمال��ی اقتصاد جهانی بودند. حجم دارایی های اس پی دی آر 
گلد تراست، بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری در بازار طال در 
روز پنج شنبه از ۱۰۷۱.۷۷ تن روز گذشته با ۰.۸۱ درصد کاهش 
به ۱۰۶۳.۰۷ تن رسید. در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر 
اونس نقره با ۰.۴ درصد افزایش به ۲۱.۰۲ دالر رسید و پالتین 
۰.۹ درصد افزایش یافت و به ۹۱۵ دالر و ۱۱ س��نت رس��ید، اما 
هر دوی این قیمت ها برای کاهش هفتگی تعیین ش��ده بودند. 
پاالدیوم با ۱.۴ درصد افزایش به ۱۸۷۰ دالر و ۲۹ سنت رسید 

و در این هفته حدود ۳ درصد افزایش یافت. 

»تجارت« روند قیمت ها در بازارهای جهانی را بررسی کرد

حرکت سینوسی قیمت نفت و طال

خبر

 حذف ارز ۴۲۰۰ به اموال متروکه رسید
  گ�روه اقتص�اد کالن:  ب��ه دنب��ال حذف ارز ۴۲۰۰ از حقوق ورودی واردات، گمرک ایران 
بر محاس��به عوارض کاالهای متروکه که در اختیار س��ازمان اموال تملیکی قرار دارد 
نیز تاکید کرده اس��ت؛ این می تواند قیمت مزایده این کاالها را تحت تاثیر قرار دهد. 
به گزارش ایس��نا، در س��وم خردادماه امس��ال، گمرک ایران بخشنامه مربوط به اجرای 
تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر تغییر مبنای محاسبه ارز گمرکی کاالهای وارداتی 
را اب��الغ  ک��رد و عم��ال ارز ۴۲۰۰ تومان��ی از محاس��بات خارج و نرخ س��امانه معامالت 
الکترونیک )ETS( جایگزین آن شد. این در حالی است که دفتر واردات گمرک ایران 
در روزهای اخیر طی بخش��نامه ای به گمرک های اجرایی با اش��اره به بند ۴ بخش��نامه 
ابالغی، اظهارنامه های متروکه را نیز مورد توجه قرار داده و اعالم کرده است که باید 
محاس��بات مربوط به این اظهارنامه ها بر مبنای نرخ ETS  باش��د. در بند ۴ به جریان 
مابه التفاوت دریافتی بابت ترخیصی های ابتدای سال اشاره و آمده بود که "با توجه به 

الزم االجرا بودن احکام قانون بودجه و مفاد تصویب نامه ابالغی از اول فروردین ماه 
۱۴۰۱، درخصوص کاالهای اظهار و ترخیص شده از ابتدای امسال با احتساب نرخ ارز 
سامانه معامالت الکترونیک و تغییرات حقوق ورودی بر اساس ماده )۱۳۵( قانون امور 

گمرکی نسبت به بررسی و صدور مطالبه نامه کسر دریافتی اقدام کنند. 
بدیهی است کاالهای اظهار شده تا تاریخ صدور این بخشنامه مشمول اعمال جریمه 
موضوع ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی نخواهد ش��د. " به اس��تناد این بند، دفتر واردات 
گمرک ایران تاکید کرده که در خصوص اظهارنامه های متروکه تنظیم شده از ابتدای 
س��ال ۱۴۰۱  و ارس��الی به س��ازمان اموال تملیکی، نس��بت به محاسبه حقوق ورودی و 
مالیات بر ارزش افزوده و س��ایر عوارض متعلقه، بر اس��اس نرخ ارز ETS و تغییرات 

حقوق ورودی اقدام کنند.
 گمرک ه��ا موظ��ف هس��تند در م��ورد اظهارنامه های متروکه که پی��ش از این، با نرخ 

۴۲۰۰ و ماخذ حقوق ورودی قبلی، تنظیم ولی تشریفات متروکه اظهارنامه ها به اتمام 
نرسیده، اصالحات را انجام دهند. با این تغییر نرخ ارز و رشد حداقل پنج برابری آن از 
۴۲۰۰ ب��ه بی��ش از ۲۵ ه��زار تومان، هزینه های مربوط به کاالهای متروکه نیز افزایش 
یافت��ه و می توان��د قیم��ت مزایده آنها را افزایش دهد.   آن طور که اخیرا س��ازمان اموال 
تملیکی گزارش داده است، میزان فروش سازمان اموال تملیکی از محل مزایده های 
الکترونیکی در سال جاری برای اردیبهشت ۲۱۹ و خرداد ماه ۳۱۵ میلیارد تومان بوده 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۲۰۰ درصد افزایش داشته است. اگر چه 
جزئیات دقیقی از میزان اظهارنامه های متروکه اعالم نش��د ولی در این گزارش اش��اره 
ش��ده بود که کاالهای متروکه اعاده ش��ده کاهش ۸۱ درصدی داش��ته است؛ به  طوری 
که هیچ کاالی س��نواتی مربوط به قبل از س��ال ۱۴۰۰ در این خصوص در انبارهای 

اموال تملیکی موجود نیست. 

آغاز اصالح نظام بانکیپیگیری زیرساخت های کاال برگ الکترونیک
  سخنگوی دولت با بیان اینکه فراهم شدن زیر ساخت ها برای ارائه کاالبرگ الکترونیک 
در چند برنامه موازی در حال پیگیری است،گفت: تا زمانی که زیر ساخت های کاالبرگ 
الکترونیکی فراهم نشود، شیوه پرداخت یارانه به صورت نقدی ادامه خواهد داشت. علی 
بهادری جهرمی در گفت وگو با ایسنا در خصوص زمان اختصاص کاالبرگ الکترونیکی 
به مردم اظهار کرد: قانون بودجه دولت را مکلف به اختصاص کاالبرگ الکترونیک کرده 
است. باید زیر ساخت ها در خصوص ارائه کاالبرگ الکترونیکی به مردم فراهم شود. با 
توجه به اینکه فراهم سازی زیر ساخت ها زمان بر بوده و ممکن است فشار تورمی به مردم 

وارد شود، بنابراین دولت تا زمان آماده شدن زیر ساخت ها برای کنترل فشار تورمی به خصوص در دهک های پایین جامعه 
یارانه را به صورت نقدی در اختیار مردم قرار می دهد. وی افزود: فراهم شدن زیر ساخت ها برای ارائه کاالبرگ الکترونیک 
در چند برنامه موازی در حال پیگیری است. برای مثال در حوزه نان کارتخوان های هوشمند طبق برنامه زمان بندی قبلی 
در استان ها در حال نصب است. تا زمانی که زیر ساخت های  کاالبرگ الکترونیکی فراهم نشود، شیوه پرداخت یارانه به 
صورت نقدی ادامه خواهد داشت. رئیس شورای اطالع رسانی دولت در مورد مقررات الزم برای ضمانت اجرایی مصوبه 
دولت در زمینه  تعیین حداکثر افزایش اجاره بها تصریح کرد: یکی از دالیلی که دولت در این زمینه از قدرت قانونی سران 

قوا استفاده کرد، وجود ضمانت اجرایی بود.  

  رئیس کل بانک مرکزی گفت: اصالح نظام بانکی با سه محور اصالح رابطه دولت با 
بانک مرکزی، اصالح رابطه بانکها با این بانک و اصالح رابطه بانکها با مردم آغازشده 
است. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، علی صالح 
آبادی، محیط بانکداری کشور را مستعد رشد و توسعه دانست و گفت: بانک مرکزی 
به عنوان تنظیم گر مقررات پولی وبانکی، حمایت از نوآوری ها در این بخش را وظیفه 
خود می داند. لذا ایجاد محیط های آزمون تنظیم گری الزمه توسعه فناوری است و 
ایجاد این محیط های آزمون موجب تسهیل نوآوری در حوزه های فناوری جدید در 

صنعت بانکداری کشور می شود. رئیس کل بانک مرکزی افزود: اطمینان به دانش و آگاهی افراد در حوزه های تخصصی 
همواره موجب خلق فرصت های جدید در محیط اجرا می شود و نمود عینی این واقعیت مراسم امروز است، دلیل این 
مدعا نیز آن است که ما ۴۰ روز پیش میزبان فعاالن فناوری های ملی در بانک مرکزی بودیم و امروز  پس از گذشت ۴۰ 
روز، شاهد رونمایی از  محیط آزمون تنظیم گری بانک مرکزی هستیم. وی ایجاد این محیط را که با متولی گری دبیرخانه 
شرکت ملی انفورماتیک ایجاد شده است؛ را مرهون تالش و همراهی همکاران بانک مرکزی، شورای سیاست گذاری به 
ریاست معاون فناوری های نوین بانک مرکزی دانست و گفت: امیدوارم این اتفاق مثبت در حوزه فناوری بستر مناسبی 

برای استفاده از ایده های فناورانه مالی در صنعت بانکداری کشور باشد و مردم از نتایج آن بهره مند شوند. 

  گروه اقتصاد کالن: حدود سه ماه از پایان پذیره نویسی سهام 
دو باشگاه استقالل و پرسپولیس می گذرد و چشم هواداران و 
سهامداران این دو باشگاه به تابلو است تا نماد این دو باشگاه 
قابل معامله ش��ود، موضوعی که هر چند وعده های زیادی 
در م��ورد زم��ان اجرای آن داده ش��ده اما همچنان به مرحله 
اجرا نرسیده است. به گزارش ایسنا، در زمستان سال گذشته 
سرانجام طلسم ورود سرخابی ها به تاالر شیشه ای شکسته و 
فرایند پذیره نویسی سهام دو باشگاه انجام شد. بر این اساس 
پذیره نویس��ی تعداد یک میلیارد و ۲۳۶ میلیون و ۹۹ هزار و 
۶۵۶  سهم از سهام جدید شرکت فرهنگی ورزشی استقالل 
ایران )سهامی عام( در نماد معامالتی )استقاللح ۱( و تعداد 
یک میلیارد و ۳۴ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۵۶۷ سهم از سهام 
جدید ش��رکت فرهنگی ورزش��ی پرسپولیس )سهامی عام( 
در نماد معامالتی )پرسپولیس��ح ۱( ناش��ی از سلب حق تقدم 
به روش ثبت س��فارش در تابلو نارنجی بازار پایه فرابورس 
ایران، از ۱۵ اسفندماه آغاز شد و در ۲۸ به پایان رسید. طبق 

آمار در پذیره نویس��ی پرسپولیس 
۳۲۰ ه��زار نفر مش��ارکت کردند. 
۲۶۱ میلیارد تومان از س��هام این 
باشگاه توسط حقوقی ها و بیش از 
۸۸ میلیارد تومان نیز توسط حقیقی 
ها خریداری ش��د. همچنین ۲۸۶ 
هزار نفر در پذیره نویسی استقالل 
ش��رکت کردند ک��ه ۲۸۰ میلیارد 

تومان از س��هام این باش��گاه توس��ط حقوقی ها و ۷۹ میلیارد 
تومان توس��ط حقیقی ها خریداری ش��د. سپس اعالم شد که 
پس از انجام فرایندهای الزم از جمله ثبت افزایش سرمایه، 
تایید س��ازمان حسابرس��ی و... نمادهای دو باشگاه در بورس 
معامل��ه ش��ود که البته تاریخ های مختلف��ی نیز برای اتمام 
فرایندهای مذکور و اغاز معامله سهم ها داده شد. برای مثال 
در تاریخ نهم خردادماه بود که اعالم شد نماد استقالل قابل 
بازگشایی بوده و احتمال دارد همزمان با جشن قهرمانی این 

باشگاه، معامالت سهام استقالل 
نیز صورت بگیرد که البته این اتفاق 
نیفتاد. پس از ان نیز اعالم شد که 
احتماال نماد هر دو باشگاه در اواخر 
خردادماه بازگش��ایی ش��ود که در 
نهایت خردادماه بدون اینکه شاهد 

این اتفاق باشد به پایان رسید.

باالخره بازگشایی نزدیک است یا خیر!؟ � 
 ح��ال حس��ین قربانزاده در اخری��ن اظهار نظر خود در هفته 
جاری درباره باز ش��دن نماد اس��تقالل گفته اس��ت که نماد 
استقالل هفته آینده در فرابورس بازگشایی می شود تا مردم 
بتوانند خریدوفروش کنند. وی دلیل تاخیر در این بازگشایی 
را مناس��ب نبودن وضعیت بازار س��رمایه اعالم و تاکید کرده 
است که این بازگشایی باید زمانی اتفاق می افتاد که سهام دار 
ُخرد هم متضرر نشود. بر اساس این گزارش رئیس سازمان 

خصوصی س��ازی در خبری که در پایگاه اطالع رس��انی بازار 
سرمایه منتشر شده است درباره بازگشایی نماد پرسپولیس 
نیز توضیح داده اس��ت که  نماد پرس��پولیس هم تا ۳ هفته 
آینده باز خواهد ش��د. رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی در 
حالی زمان قطعی بازگش��ایی را اعالم کرده اس��ت که میثم 
فدایی، مدیرعامل فرابورس در آخرین اظهار نظر خود در مورد 
بازگشایی نماد استقالل و پرسپولیس توضیح داده است که 
افش��ایی های الزم در خصوص اس��تقالل  انجام شده است 
و فق��ط چند افش��ا در مورد ص��ورت های مالی ۶ ماهه مانده 
است. همچنین برای بازگشایی به یک تاییدیه احتیاج داریم 
و بازگش��ایی نماد اس��تقالل نزدیک تر است. پرسپولیس در 
مرحله ثبت شرکت ها بوده و فرایند ان عقب تر از استقالل 
است. وی بر این موضوع تاکید کرده است که هر چند حداکثر 
پیگیری از ش��رکت ها و س��ازمان خصوصی س��ازی از سوی 
فرابورس در حال انجام اس��ت اما تا افش��ایی ها انجام نش��ود 

نمی توان گشایش را انجام داد.  

چه زمانی می توان سهام سرخابی ها را خرید و فروش كرد؟

یادداشت

  گ�روه اقتص�اد کالن:  ط��الی جهانی به دلیل نگرانی از افزایش 
شدید نرخ بهره برای دومین بار متوالی سقوط کرد.

 به گزارش ایسنا، قیمت طال امروز جمعه ثابت بود اما در مسیر 
دومین کاهش هفتگی متوالی خود قرار داش��ت زیرا نگرانی ها 
از بانک های مرکزی بزرگ که به طور بالقوه افزایش نرخ بهره 
را برای هدف قرار دادن تورم غیرمجاز که بر تقاضای ش��مش 
تاثیر می گذارد، اعمال می کنند. بهای هر اونس طال در ساعت 
۸ و ۱۲ دقیقه صبح به وقت ش��رقی با ۳.۱۰ درصد افزایش به 

۱۸۲۵ دالر و ۴۰ سنت رسید و این در حالی بود که اوایل جلسه 
ب��ه کمتری��ن می��زان در یک هفته اخی��ر یعنی ۱۸۲۰ دالر و ۹۹ 
س��نت رس��ید و قیمت طالی آمریکا با ۰.۱۷ درصد افزایش به 

۱۸۲۶ دالر و ۴۰ سنت رسید. 
قیم��ت ط��ال در ای��ن هفت��ه ح��دود ۰.۹ درصد کاه��ش یافته 
اس��ت. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا روز پنج ش��نبه به 
قانونگ��ذاران گف��ت: تعهد فدرال رزرو ایاالت متحده برای مهار 
تورم بدون قید و ش��رط اس��ت، در حالی که او اذعان داش��ت که 

نرخ های بهره باالتر ممکن اس��ت باعث افزایش بیکاری ش��ود. 
دالر آمریکا ثابت اس��ت و انتظارات اکنون به س��مت افزایش 
۷۵ واحدی فدرال رزرو در ماه جوالی متمایل شده است. دالر 
قوی، طالی با قیمت دالر را برای خریدارانی که سایر ارزها را 

در اختیار دارند، گران تر می کند. 
شاخص بازدهی خزانه داری ۱۰ ساله ایاالت متحده امروز جمعه 
تقوی��ت ش��د و تقاضا برای طال را مح��دود کرد. نرخ های بهره 
باالتر و بازده اوراق، هزینه فرصت نگهداری شمش را افزایش 

می دهد که س��ودی به همراه ندارد. به گزارش رویترز، س��هام 
در بازاره��ای جهان��ی روز پنج ش��نبه افزایش یافت زیرا بازدهی 
خزانه داری ایاالت متحده به پایین ترین حد دو هفته اخیر رسید، 
در حالی که مس به پایین ترین حد در ۱۶ ماه گذشته رسید زیرا 
س��رمایه گذاران نگران کاهش احتمالی اقتصاد جهانی بودند. 
حجم دارایی های اس پی دی آر گلد تراست، بزرگ ترین صندوق 
سرمایه گذاری در بازار طال در روز پنج شنبه از ۱۰۷۱.۷۷ تن روز 

گذشته با ۰.۸۱ درصد کاهش به ۱۰۶۳.۰۷ تن رسید.

نقطه جوش سقوط طال

سرمقاله


