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مسکن در بهمن ماه ۱۵درصد
ارزان شد
تسنیم  -رئیس اتحادیه مــشــاوران امــاک از
کاهش  ۱۰تا  ۱۵درصدی قیمت مسکن تهران
طیماهگذشتهخبردادوگفت:ایناتفاقبرخالف
میلباطنیبرخیرویدادهاست.خسرویگفت:
قیمت در بهمن  10تا  15درصد ،بسته به مناطق
آن در شهر تهران کاهش یافته است.

تکذیب عرضه روغن با کارت ملی
فارس  -دبیر ستاد تنظیم بــازار در بــاره عرضه
روغــن با کــارت ملی بیان کــرد :عرضه روغــن با
کارت ملی یک شیطنت بوده و من آن را تکذیب
می کنم .قبادی با بیان این که میانگین مصرف
ماهانه روغن در کشور حدود  150هزار تن است
افزود :در ماه گذشته بین  170تا  180هزار تن
تولید روغن داشتیم اما با توجه به فضای روانی که
در کشور ایجاد شد و هجوم به فروشگاه ها ،تقاضا
برای آن افزایش یافت.

واحدهای صنعتی تهران کارگر
ساده پیدا نمیکنند
مهر  -صادقی ،رئیس سازمان صمت استان
تهران گفت :تقاضا برای سرمایه گذاری در استان
تهران افزایش یافته است و واحدهای صنعتی
برای گرفتن کارگر ساده دچار مشکل هستند و
حتی عرضه کار بیشتر از نیروی کار است.

توضیحات بانک مرکزی درباره
بازداشت یکی از مدیران
مهر  -بانک مرکزی در واکنش به خبر بازداشت
یکیازمدیرانحوزهارزیاینبانکدراطالعیهای
اعالم کرد که حدود یک ماه پیش یکی از مدیران
سابق ادارات بخش ارزی توسط مرجع قضایی و
اتهامی مرتبط با اوایل سال ،۹۷احضار
با موضوع
ِ
و بازداشت شده است .در این اطالعیه آمده است:
این بانک اطالع دقیقی از مورد یا موارد اتهامی
نــدارد و ضمن همکاری کامل با قــوه قضاییه،
هرگونه اظهار نظر دربــاره این موضوع را منوط
به صدور رأی یا تصمیم مرجع قضایی میداند.

نرخ ارز

(سامانهسنا)

سه شنبه  5اسفند 1399
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شاخص

توافق رئیس کل بانک مرکزی با کره جنوبی برای انتقال بخشی از منابع ارزی ایران

آزادسازیبخشیاز 7میلیارد دالر بلوکه شده درکره
همزمان با تحت فشار قرارگرفتن
آمریکا در زمینه اجرایی شدن قانون
«اقــدام راهبردی بــرای لغو تحریم
ها و صیانت از منافع ملت ایــران»،
خبرهایی از عقب نشینی نسبی
این کشور از تحریم های ظالمانه
شنیده می شود .در این باره ،دیروز
روابط عمومی بانک مرکزی از جلسه
سفیران ژاپن و کره جنوبی با رئیس
کل بانک مرکزی به درخواست این
سفیران خبر داد .بر ایــن اســاس،
ایران و کره در خصوص نحوه جابه
جایی و مصرف بخشی از منابع
بانکی ایــران در کره جنوبی توافق
کردند.به گزارش خراسان ،ارتباط
این دو کشور با تحریم های آمریکا
ایــن اســت کــه حــدود  10میلیارد

دالر از منابع ارزی کشورمان که
حاصل فروش نفت و گاز به ژاپن و
کره جنوبی است ،در این کشورها
مسدود شده است .در واقع تداخل
بخشی از فرایند نقل و انتقال این
منابع با چرخه دالر بین المللی و
تــحــریــم ه ــا ،مــوجــب ش ــده امــکــان
دریــافــت ایــن منابع تــوســط بانک
مرکزی کشورمان وجــود نداشته
باشد .ایــن اتفاق بیش از دو سال
قبل و در پی خروج آمریکا از برجام
رخ داد .گفت وگو های قبلی رئیس
کــل بانک مــرکــزی در بــاره مبالغ
مــســدود شــده ایـــران در دو کشور
کره و ژاپن (که سهم ژاپن کمتر از
 3میلیارد دالر و سهم کره بیش از 7
میلیارد دالر است) نشان می دهد

طــرف کــره ای ضمن خ ــودداری از
انتقال مطمئن مبالغ مسدود شده
کشورمان،خواستارهزینهنگهداری
این منابع نیز شده بود! به گزارش
تسنیم،کرهایهاهمچنینبهتازگی
در پیشنهادی عجیب  ،گفته بودند

رئیسسازمانتوسعهتجارتاعالمکرد:

فهرست کاالهای دارای بیشترین رشد صادرات

بردبار -رئیس سازمان توسعه تجارت ایران
با بیان این که وضع هرگونه مقررات زاید،
تجارت خارجی کشور را از ریل خارج میکند،
افزود :بهرغم تشدید فشارهای تحریم از سال
 97تاکنون ،ارزش صادرات غیرنفتی کشور
طی ســال گذشته به  41/3میلیارد دالر
رسید.به گزارش خراسان ،حمید زادبوم در
مراسم تقدیر از صادرکنندگان برتر استان
تهران گفت :از ابتدای ســال  97تا پایان
آذرمــاه امسال ،میزان صــادرات غیرنفتی
کشور حدود  63میلیارد یورو بودهاست که
از این میزان 40 ،میلیارد یورو ارز صادراتی
بــه داخــل کشور بازگشتهاســت .بــه گفته

وی خشکبار ،گیاهان دارویــی ،ماکارونی،
پوشاک ،مواد شوینده ،محصوالت دارویی
و مــواد معدنی ،بیشترین رشد صــادرات را
داشته است.خوانساری رئیس اتاق تهران نیز
دراین مراسم با بیان این که شایسته است در
کنار معرفی صادرکنندگان نمونه ،وضعیت
تجاری کشور نیز مورد آسیبشناسی قرار
گیرد افزود :تراز تجاری کشور در سالهای
 99و  98منفی بــوده اســت .رونــد ماهانه
مقادیر صـــادرات در ســا لهــای  99و 98
حاکی از نوسانات شدیدتر در روند صادرات
غیرنفتی در مقایسه با روند واردات است.
وی ادامــه داد :این نوسان ناشی از صدور
بخشنامههای مــتــعــدد ،متناقض و گــاه
غیرکارشناسی است و صادرکنندگان ناگزیر
هستند صادرات خود را با وجود تغییر مکرر
رویهها سروسامان دهند.

که به ازای منابع مسدود شده ،به
ایــران آمبوالنس و کیت تشخیص
کرونا بدهند که با مخالفت شدید
همتی روبه رو شده بود .با این حال،
رئیس کل بانک مرکزی دیــروز در
یادداشتی نتیجه دو جلسه برگزار

شده را تشریح کرد و نوشت :در دیدار
با سفیر کره در باره نحوه جابه جایی
و مصرف بخشی از منابع ارزی بانک
مرکزی در کره جنوبی ،به مقاصد مد
نظر،توافقوتصمیماتبانکمرکزی
در خصوص میزان منابع مورد انتقال
و بانک های مقصد به طرف کره ای
اعالم شد ...پیگیری های حقوقی
این بانک به منظور مطالبه خسارت
ه ــای نــاشــی از هــمــکــاری نکردن
بــانـکهــای کــره ای در ســال های
اخیر به قوت خود باقی خواهد بود.
همتی به دیدارش با سفیر ژاپن نیز
اشاره کرد و گفت که در این دیدار به
طرفهای ژاپنی ،پیشنهاد استفاده
از منابع موجود را برای خرید واکسن
کرونا ارائه کرده است.

قرمزپوشی بورس برای هفتمین روز متوالی
بــازار سرمایه کشور یکی از یکنواخت ترین
و کسل کننده ترین دوره هــای نزولی خود
را پشت سر می گــذارد .جایی که بــازار برای
هفتمین روز متوالی سرخ پوش است و روند
افزایشی فشار فروش و کاهش حجم معامالت،
چشم انداز مثبتی را پیش روی بازار قرار نداده
است.به گزارش خراسان ،دیروز شاخص کل
بورس  8هزار واحد دیگر هم افت کرد تا این
شاخص مهم سطح  1/2میلیون واحــد را از
دست بدهد و به سطح یک میلیون و  214هزار
واحد بازگردد .اگرچه میزان افت کم است اما
ناظران بازار معتقدند با نامتقارن شدن دامنه
نوسان ،شاخص ها و قیمت ها بیانگر واقعیت
های بازار نیستند و این شاخص ها وجه نماگری
خود را از دست داده اند .به اعتقاد آن ها ،این
روزهــا باید رونــد بــازار را با حجم معامالت و
حجم صف های خرید و فــروش بررسی کرد.
دیروز ارزش کل معامالت بورس تهران ،حدود
 2600میلیارد تومان بود که از کمترین ارقام

ماه های اخیر محسوب می شود .از این میزان
،حدود یک سوم به گروه فلزات با پیشتازی ملی
مس و فوالد مبارکه اختصاص یافت .در سوی
دیگر ،نماد گروه های بانکی هم صف فروش
گسترده داشت اما اکثر آن ها به دلیل حجم
معامالت پایین ،حجم مبنای خــود را کامل
نکردند .خــودروســازان بزرگ هم که همواره
یکی از گروه های پرمعامله بازار بودند ،در صف
فروش قفل شدند و حجم معامالت به شدت افت
کرد و حتی حجم مبنای آن ها هم پر نشد .در این
شرایط تنها برخی نمادها در گروه های کاشی و
سرامیک ،غذایی و سیمان مثبت شدند.به نظر
می رسد بازار که پیشتر از روند صعودی نرخ دالر
بی بهره مانده بود ،این روزها از افت نرخ ارز نیز
متاثر شده است .در مقابل ،بهبود قیمت های
جهانی ،برخی گروه ها و سهم های بازار را از نظر
بنیادین بهبود بخشیده است و این موضوع خود
را در تقابل حقیقی های فروشنده با حقوقی
های خریدار در بازار نشان داده است.

رکورد شکنی تعداد چک های
برگشتی دردی ماه
تــازه ترین داده هــای بانک مرکزی حاکی
از ایــن اســت که در دی مــاه امسال بیش از
8/4میلیون فقره چــک بــه ارزش حــدود
 188/5هزار میلیارد تومان مبادله شده
است .از این تعداد حدود  678هزار فقره
به ارزش حدود  20/9هزار میلیارد تومان
برگشت داده شــده که به ترتیب سهم  8و
 11/1درصدی نسبت به کل تعداد و ارزش
چک های مبادله ای را نشان می دهد .این
آمارها از سوی دیگر بیانگر این هستند که
سهم تعداد چک های برگشتی از کل چک
های مبادله ای به کمترین میزان در یک سال
گذشته رسیده است.

خبر

مجلس با اختصاص  8میلیارد دالر ارز
 4200با الزام به حذف تدریجی این
ارز در سال آینده مشخص کرد:

پایان ارز  4200تا پایان 1400
محمد اکبری  -تعیین سازوکار برای تسویه بدهی
دولت از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی و
نحوه نرخ گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی و
همچنینتخصیص ٨میلیارددالرارز ۴٢٠٠تومانی
بهکاالهایاساسی،تصمیماتتازهبودجهایمجلس
بــرای دولــت اســت .به گزارش خبرنگار پارلمانی
خراسان،روزگذشتهبا پیشنهادحسینزادهبحرینی
نماینده مشهد در مجلس که به تصویب مجلس
رسید ،مقرر شد که در سال آینده ۸ ،میلیارد دالر ارز
 ۴٢٠٠تومانی به کاالهای اساسی و دارو اختصاص
یابد .براین اساس ،دولت موظف است طبق ارزیابی
شرایط اقتصادی ،اجتماعی و بینالمللی کشور
برای افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد ذکر
شده تا نرخ سامانه معامالت الکترونیکی  ETSاقدام
و مابهالتفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی
شماره  ۱۶۰۱۳۶و جدول شماره  ۵این قانون واریز
کند .منابع واریزی از ردیف شماره 530000 -71
جدول شماره 9این قانون صرف تأمین معیشت دارو
و تجهیزات پزشکی میشود.

