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قیمت جهانی نفت امروز

تهــران -ایرنــا -بانــک مرکــزی نــرخ رســمی  ۴۶ارز را بــرای
امــروز (سهشــنبه ۲۱ ،دیمــاه) اعــام کــرد کــه بــر اســاس
آن ،بهــای  ۱۹واحــد پولــی افزایــش و قیمــت  ۲۰ارز کاهــش
یافــت ،نــرخ هفــت واحــد پولــی دیگــر نیــز ثابــت مانــد.
بــه گــزارش ایرنــا از بانــک مرکــزی ،امــروز هــر دالر
آمریــکا  ۴۲هــزار ریــال ،پونــد انگلیــس  ۵۶هــزار و ۹۸۷
ریــال و یــورو  ۴۷هــزار و  ۵۷۴ریــال ارزشگــذاری شــد.

قیمــت هــر بشــکه نفــت برنــت دریــای شــمال امــروز بــا  ۴۰ســنت
معــادل نیــم درصــد افزایــش بــه  ۸۱دالر و  ۲۷ســنت رســید.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم بــه نقــل از رویتــرز ،در حالــی کــه
ســرمایه گــذاران منتظــر ســرنخ هایــی از ســوی رئیــس فــدرال رزرو
در مــورد زمــان احتمالــی افزایــش نــرخ بهــره هســتند و در شــرایطی
کــه برخــی تولیدکننــدگان نفــت همچنــان بــرای افزایــش تولیــد بــا
مشــکل مواجــه انــد ،قیمــت نفــت روز ســه شــنبه افزایــش داشــت.

قیمت لیر  ۲۱دی ۱۴۰۰

چشمانداز ۵۰۰میلیون یورویی تجارت
ایران و تاجیکستان

بــه گــزارش تجارتنیــوز ،قیمــت لیــر ترکیــه در ابتــدای
معامــات امــروز سهشــنبه در مقایســه بــا آخریــن
معامــات روز دوشــنبه تغییــری نداشــت .اولیــن معاملــه
ایــن ارز بــا قیمــت دو هــزار و  ۲۰تومــان ثبــت شــد.
هــر لیــر ترکیــه در روز مشــابه مــاه گذشــته ،یعنــی  ۲۱آذر مــاه بــا
رقــم دو هــزار و  ۱۹۰تومــان معاملــه شــد ،کــه در مقایســه بــا امروز
کاهــش  ۷٫۷۶درصــدی معــادل  ۱۷۰تومانــی را تجربــه کرده اســت.

ســفیر جمهــوری تاجیکســتان در تهــران از تعریــف چشــمانداز
۵۰۰میلیــون یــورو مــراودات تجــاری بیــن ایــران و تاجیکســتان
خبــر داد و گفــت :رشــد ســه برابــری تجــارت بیــن دو کشــور
نشــاندهنده ایــن اســت کــه اهــداف پیشبینــی شــده در ســفر
رئیسجمهــور ایــران ،بــا تــاش دو کشــور محقــق خواهــد شــد.

تداوم اثر کاهشی مذاکرات

قیمت جهانی طال امروز

اختــاف قیمــت خریــد و فــروش دالر همچنــان چشــمگیر
و حــدود  ۵۰۰تومــان اســت کــه ایــن امــر حاکــی از ادامــه
انتظــارات کاهشــی بــرای بــازار ارز تهــران اســت .روز دوشــنبه
قیمــت دالر نســبت بــه روز قبــل خــود بیتغییــر مانــد و
در قیمــت  ۲۷هــزار و  ۷۰۰تومــان بــه کار خــود پایــان داد.

قیمــت هــر اونــس طــا امــروز بــا  ۰.۴۴درصــد
افزایــش بــه  ۱۸۰۹دالر و  ۵۴ســنت رســید.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم بــه نقــل از رویتــرز ،در حالــی کــه
تجــار منتظــر انتشــار آمارهــای نــرخ تــورم مــاه دســامبر هســتند و
احتمــال مــی دهنــد افزایــش نــرخ بهــره در آمریکا ســریع تــر اتفاق
بیفتــد ،تضعیــف دالر و افــت ســوددهی اوراق خزانــه داری آمریــکا
موجــب شــد تــا قیمــت طــا روز ســه شــنبه شــاهد افزایش باشــد.

شرایط سپردهگذاری ارزی امن مردم در
ک فراهم شود
بان 

اجرای  ۶۰۰میلیون دالر تهاتر تا پایان سال

بــه گــزارش خبرنــگار ایبِنــا ،غالمرضــا پناهــی در مراســم رونمایی از
کارت ریالــی ارزی بانــک ملــی ایــران ،بــا اشــاره بــه پیشــرفتهای
قابــل توجــه شــبکه بانکــی در بهــره منــدی از خدمــات الکترونیــک
بــرای حــوزه ریالــی برخــاف حــوزه ارزی گفــت :تاکنــون شــرایطی
فراهــم نشــده تــا مــردم بداننــد سیســتم بانکــی بهتریــن
و امنتریــن بســتر بــرای نگهــداری منابــع ارزی آنهاســت
بــه طــوری کــه ایــن منابــع در اختیــار سیســتم بانکــی قــرار
میگیرنــد امــا اختیــار اســتفاده از آنهــا نیــز بــا خودشــان اســت.

دولــت ســیزدهم تاکیــد بســیاری بــر اســتفاده از روش
تهاتــر بــرای پیــش بــرد اهــداف تجــاری خــود دارد
کــه در همیــن راســتا ،تــا پایــان ســال پــروژه تهاتــری
در حــدود  ۶۰۰میلیــون دالر اجــرا خواهــد شــد.

رشد  ۲۵درصدی تجارت در پاییز امسال

بزرگترین خطر برای بیتکوین

بــه گــزارش روز دوشــنبه ایرنــا از گمــرک جمهــوری اســامی
ایــران« ،ســیدروح الــه لطیفــی» اظهــار داشــت :کل تجــارت کشــور
در  ۹ماهــه امســال  ۱۲۲میلیــون و  ۴۵۲هــزار تن کاال بــه ارزش ۷۲
میلیــارد و  ۸۳میلیــون دالر بــود کــه ســهم فصــل پاییــز  ۴۳میلیون و
 ۳۱۸هــزار تــن به ارزش  ۲۷میلیــارد و  ۱۵۶میلیون دالر بوده اســت.

بــه گــزارش تجارتنیــوز ،ارزهــای دیجیتــال در یــک
ســال اخیــر الویــت ســرمایهگذاری مــردم و شــرکتها
خصوصــی در سراســر جهــان بــوده و افزایــش بیســابقه
ارزش بــازار رمزارزهــا گواهــی بــر ایــن مســئله اســت.
افزایــش ســرمایهگذاری افــراد حقیقــی و حقوقــی در بــازار رمزارزها
باعــث شــد تــا کمســیون بــورس و اوراق بهــادار آمریــکا رمزارزهــا
را بــه عنــوان یــک طبقــه دارایــی پرریســک بــه رســمیت بشناســد.

آغاز تجارت آزاد با اوراسیا از سال
آینده و دسترسی به بازار  ۱۰میلیارد
دالری

واردات  ۱.۶میلیارد دالری دارو با ارز
۴۲۰۰

بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا« ،علیرضــا پیمــان
پــاک» امــروز (دوشــنبه) در آییــن معرفــی صادرکننــدگان
نمونــه اســتان تهــران بــا بیــان اینکــه اکنــون ســهم
ایــران از بــازار اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا  ۵۰۰میلیــون
دالر اســت ،اظهــار داشــت :ســفر رییــس جمهــوری بــه
روســیه در پایــان مــاه جــاری گشــایش هــای جدیــدی را
بــرای تجــار و صادرکننــدگان بــه همــراه خواهــد داشــت.

در ســال جــاری تاکنــون بیــش از  ۱.۶میلیــارد دالر دارو،
تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی بــا ارز ترجیحــی وارد ایــران
شــده اســت .بــه گــزارش ایســنا ،بــا وجــود محــدود شــدن
لیســت دریافتکننــدگان ارز ترجیحــی در چنــد ســال
گذشــته ،همچنــان بخشــی از دارو ،تجهیــزات و ملزومــات
پزشــکی مشــمول دریافــت ایــن ارز اســت و در کنــار
شــش قلــم گنــدم ،جــو ،ذرت ،کنجالــه ســویا ،دانههــای
روغنــی و روغــن خــام بــا ارز  ۴۲۰۰تومانــی وارد میشــود.

منتخب مطالب اقتصادی خبرگزاری ها
برای مشاهده متن کامل خبر بر روی عکسها کلیک کنید

جبران توقف  ۱۰ساله صدور مجوز کارگزایها
تغییــر مشــهود ســرعت صــدور مجــوز و موافقــت اصولــی تاســیس نهادهــای مالــی در دوره جدیــد مدیریــت
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار ،پــس از مصوبــه پیشــین ســازمان بــا موضــوع رفــع موانــع و تســهیل صــدور
مجــوز هــا دیــده میشــود .بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم بــه نقــل از روابــط عمومــی بــورس ،در پــی تــاش
بــرای توســعه و رشــد نهادهــای مالــی و ســهامداری غیــر مســتقیم ،طــی  3هفتــه اخیــر موافقــت اصولــی 4
شــرکت ســبدگردان 2 ،شــرکت مشــاور ســرمایهگذاری در هیــأت مدیــره ســازمان بــورس و اوراق بهــادار
تصویــب و بــه زودی ابــاغ خواهــد شــد ،همچنیــن مجــوز فعالیــت  1شــرکت ســبدگردان و پــردازش اطالعــات
مالــی نیــز ابــاغ شــده اســت.

تعامل و هماهنگی با بخشخصوصی رویکرد رئیس
کل جدید بانک مرکزی

رییــس کنفدراســیون صــادرات ایــران گفــت :دولــت ســیزدهم وقتــی کار را شــروع کــرد بالفاصلــه اقدامــات
موثــری در حــوزه تجــارت خارجــی کــه ســالها بــه دنبــال آن بودیــم را اجرایــی کــرد کــه بــه نوعــی
بازگشــت امیــد بــه بخــش خصوصــی بــود .بــه گــزارش خبرنــگار ایبِنــا ،همیشــه در اقتصــاد کشــور دچــار
معضــل اجــرای قوانیــن بودهایــم بــه نحــوی کــه کارشناســان و صاحبنظــران اقتصــادی همــواره برایــن
موضــوع تاکیــد دارنــد کــه مشــکلی در بحــث قوانیــن و مقــررات نداریــم بلکــه معضــل اصلــی در اجراســت.
در واقــع زمانــی کــه یــک مصوبــه قانونــی ،ابــاغ و بــرای اجــرا بــه نهادهــای ذیربــط ارســال میشــود،
هســتند دســتگاههایی کــه در اجــرا مقاومــت دارنــد و بــرای بــه ثمــر رســیدن آن ابالغیــه تعلــل میکننــد
تــا جایــی کــه دچــار گــذر زمــان خواهیــم شــد و اجــرا شــدن یــا نشــدن آن قانــون دیگــر اهمیتــی نــدارد.

رئیس سازمان بورس :تحقق طرح مسکن دولت
سیزدهم با کمک بازار سرمایه

تهــران -ایرنــا -رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار بــه طــرح نهضــت ملــی مســکن کــه در دســتور کار
دولــت ســیزدهم قــرار دارد ،اشــاره کــرد و گفــت :بــا توجــه بــه معامالت مســتمر ســیمان و فــوالد در بــورس کاال،
پروژههــای ایــن طــرح بــه راحتــی میتواننــد همــه نیــاز خــود بــه محصــوالت را در قالبــی شــفاف و از طریــق
بــازار ســرمایه تامیــن کننــد« .مجیــد عشــقی» در گفتوگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا بــه نقــش بــازار
ســرمایه در راســتای کمــک بــه اجــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن اشــاره کــرد و اظهــار داشــت :در حــال
حاضــر ایــن محصــوالت در بــورس کاال بــه صــورت مســتمر عرضــه شــده و قیمــت آنهــا کامـ ً
ا شــفاف اســت
و همــه فعــاالن ایــن حــوزه میتواننــد محصــوالت مــورد نیــاز خــود را از طریــق ایــن بــازار خریــداری کننــد.

کف متزلزل برای دالر

دنيــاي اقتصــاد  :بــازار ارز تهــران بــرای شــکلگیری کــف حمایتــی جدیــد  ۲۷هــزار و  ۵۰۰تومانــی تــاش کــرد .بررســی میدانــی
حاکــی از آن اســت کــه معاملهگــران بــازار ارز بــا ارائــه نرخهایــی بــاالی ایــن رقــم ســعی در جلوگیــری از شکســت دوبــاره قیمــت دالر
داشــتند .اختــاف قیمــت خریــد و فــروش دالر همچنــان چشــمگیر و حــدود  ۵۰۰تومــان اســت کــه ایــن امــر حاکــی از ادامــه انتظــارات
کاهشــی بــرای بــازار ارز تهــران اســت .روز دوشــنبه دالر نســبت بــه روز قبــل خــود بیتغییــر مانــد و در قیمــت  ۲۷هــزار و  ۷۰۰تومــان
بــه کار خــود پایــان داد.
دیــروز دوشــنبه  ۲۰دی مــاه قیمــت دالر در کانــال جدیــد  ۲۷هزارتومانــی بــه نوســان پرداخــت .در ســاعات اولیــه شــروع بــازار نــرخ ارز
بــا کاهشــی  ۲۰۰تومانــی نســبت بــه روز یکشــنبه و در قیمــت  ۲۷هــزار و  ۵۰۰تومــان شــروع بــه کار کــرد .در ادامــه روز ایــن رونــد
کاهشــی تقریبــا متوقــف ش ـ د و برخــی از معاملهگــران بــا ارائــه نرخهایــی نزدیــک بــه همیــن رقــم از ریــزش دوبــاره قیمــت دالر تــا
حــدی جلوگیــری کردنــد .گزارشهــای میدانــی بــازار ارز تهــران از کمبــود دالر در دســت معاملهگــران خبــر میدهــد .اکثریــت ایــن
افــراد در همراهــی بــا رونــد کاهشــی اخیــر نــرخ ارز ،ســرمایه خــود را بــه ریــال تبدیــل کــرده و اکنــون بیشــتر نقــش خریــدار را بــازی
میکننــد .امــا نرخهــای ارائــه شــده در جهــت خریــد اســکناس آمریکایــی همچنــان بــا اختالفــی چشــمگیر  ۵۰۰تومانــی نســبت بــه
نــرخ فــروش و در قیمــت  ۲۷هــزار تومــان مطــرح میشــد.
ایــن افــراد بــا توجــه بــه مســاله ذکــر شــده میگوینــد ارائــه نرخهــای پاییــن بــرای خریــد ارز توســط معاملهگــران خبــر از تــداوم

انتظــارات کاهشــی بــرای بــازار ارز دارد .اکثــر معاملهگــران کــه در رونــد ریزشــی اخیــر دچــار ضررهــای قابــل توجهــی شــده بودنــد
حــاال بــرای جلوگیــری از ضررهــای بیشــتر اختــاف قیمــت خریــد و فــروش خــود را افزایــش داده و بــه نوعــی دســت بــه عصــا در
حــال معاملهانــد.
تــاش بــازار در جهــت مانــدگاری نــرخ دالر در کانــال  ۲۷هــزار تومانــی بینتیجــه نمانــد و در اواســط روز دوشــنبه شــاهد رشــد ۲۰۰
تومانــی قیمــت دالر و رســیدن بــه محــدوده قیمتــی روز یکشــنبه یعنــی  ۲۷هــزار و  ۷۰۰تومــان بودیــم .بــه عقیــده برخــی از کارشناســان
و بــا توجــه بــه قیمــت دیگــر ارزهــای تاثیرگــذار در کشــورهای همســایه ایــن قیمــت میتوانــد رقــم قابــل قبولــی بــرای اســتراحت دالر
در کانــال  ۲۷هــزار تومانــی باشــد .ایــن افــراد بــا اشــاره بــه ایــن مســاله کــه انتشــار هــر خبــر مثبــت دیگــری از مذاکــرات احیــای برجــام
میتوانــد شــوک فــروش دیگــری بــه بــازار القــا کــرده و قیمــت را کاهــش دهــد بــر ایــن باورنــد کــه جــو بــازار همچنــان کاهشــی اســت،
امــا ایــن اســتراحت دالر در کانــال  ۲۷هــزار تومــان میتوانــد در راســتای کاهــش پل ـهای نــرخ ارز و همچنیــن جلوگیــری از حــرکات
هیجانــی کاهشــی یــا افزایشــی مفیــد باشــد.
در نهایــت قیمــت اســکناس آمریکایــی پایــان روز دوشــنبه بعــد از چنــد ســاعت نوســان بــاالی کــف  ۲۷هــزار و  ۵۰۰تومــان بــدون
اختــاف قیمــت نســبت بــه نــرخ روز یکشــنبه در رقــم  ۲۷هــزار و  ۷۰۰تومــان بــه کار خــود پایــان داد.
قیمــت ســکه بهــار آزادی نیــز در روز دوشــنبه  ۲۰دی مــاه بــا افزایــش انــدک  ۲۰هــزار تومانــی نســبت بــه روز یکشــنبه در قیمــت ۱۲
میلیــون و  ۵۰۰هــزار تومــان معاملــه شــد .قیمــت طــای جهانــی نیــز در روز دوشــنبه ســاعت  ۲۰بــه وقــت تهــران بــه ازای هــر واحــد
اونــس بــا قیمتــی معــادل  ۱۷۹۵دالر معاملــه شــد.

معرفی کارگزاران استان
فارس
برای دسرتسی به لیست متام کارگزارن روی نقشه کلیک کنید

ردیف

نام کارگزار

شهر

۱

شرکت تضامنی سادون و شرکاء

شيراز

۲

شرکت تضامنی محسن خندان و شرکاء

شيراز

۳

شرکت تضامنی محمد هادی اوجی و شرکاء

شيراز

۴

شرکت تضامنی حامد برودل و شرکاء

شيراز

