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بیت کوین دوباره از  50هزار دالر
فراتر رفت
بازار رمز ارزها پس از آرامش دو هفته ای و
بازگشت بیت کوین از قله  58هزار دالری
به کمتر از  50هزار دالر و حتی افت تا سطح
 43هزار دالر ،مجدد رو به افزایش نهاد و پس
از گذر مجدد از مرز  50هزار دالر ،اکنون از
 54هزار دالر نیز فراتر رفته است و به نظر می
رسد دور جدیدی از روند رو به رشد قیمت ها
در بازار رمز ارزها آغاز شده است.

بازار خبر

وعده ارزانی موز از روز شنبه
ایسنا -عضو هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان
گفت :اکنون قیمت موز اکوادوری داخل میدان
از  ۵۵هزار تومان به  ۴۲هزار تومان کاهش یافته
و از شنبه هفته آینده هم به زیر  ۳۰هزار تومان
خواهد رسید .یاوری افزود :دو سه کشتی موز در
حال ورود به کشور هستند  .

رشد1/2درصدیارزشسهامعدالت
اقتصاد آنالین -ارزش سهام عدالت دیــروز
و در مقایسه با روز دوشنبه (۱۸اسفندماه)،
1/2درصد (۱۲۸هــزار تومان) افزایش یافت.
بر این اساس ،ارزش سبد  ۵۳۲هزار تومانی و
یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به
۱۱میلیون و  ۵۴هــزار تومان و  ۲۰میلیون و
۸۲۰هزار تومان رسید.

رشد  ۱۵۰درصدی صدور
کد بورسی طی امسال
ایسنا -مدیر فناوری اطالعات سازمان بورس
گفت :در سامانه جامع اطــاعــات مشتریان
(سجام) تا پایان سال گذشته  ۱۱میلیون کد
بورسی داشتیم اما امسال معادل  ۲۷میلیون کد
بورسی صادر شد که رشد  ۱۵۰درصدی داشته
است .اکنون  ۳۷میلیون نفر سجامی داریم که از
این میزان  ۳۰میلیون نفر احراز هویت شدهاند.

فروش فوری به روشهای فروش
ایران خودرو اضافه شد
باشگاه خبرنگاران -شیوه فــروش فــوری به
انواع روشهای فروش محصوالت ایرانخودرو
در سایت این شرکت اضافه شد .احتما ًال در این
پنل ،خودرو در زمان کمتر از یک ماه به مشتریان
تحویل داده خواهد شد.

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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سهم آب شده مسکن از تسهیالت بانکی

سهم مسکن از تسهیالت بانکی ،از  17درصد در سال 90به  5درصد کاهش یافته است

اگرچه نماگرهای اصلی بــازار سرمایه بــرای سومین روز متوالی
سبزپوش بودند اما از میانه معامالت دیروز باز هم بر فشار عرضه ها
افــزوده شد و حقیقی ها با خــروج گسترده از بــازار و خالص فروش
حدود  540میلیارد تومانی ،مانع از تداوم رشد بازار شدند .همزمان
وزیر اقتصاد هم در خصوص هراس ایجادشده از اظهاراتش مبنی بر
تامین مالی  1400هزار میلیارد تومانی از بورس در سال 1400
توضیح داد.
به گزارش خراسان ،شاخص کل بورس برای سومین روز متوالی سبز
ماند و بعد از حدود دو هفته دوباره  1.2میلیونی شد و به یک میلیون و
 210هزار واحد رسید .البته در معامالت دیروز هم از نظر تعداد ،اکثر
نمادها منفی بودند .حتی در نمادهای بزرگ از نیمه معامالت فشار
عرضه ها زیاد شد و شاخص هم بخشی از رشد خود را از دست داد.
حقوقی ها باز هم در قامت خریدار ظاهر شدند و حدود  54میلیارد
تومان از حقیقی ها خرید خالص داشتند.
▪برنامه تامین مالی  1400هزار میلیاردی از بورس در سال 1400

همزمان ،وزیر امور اقتصادی و دارایــی ضمن اشاره به تامین مالی
 500هزار میلیاردی طی امسال از بورس ،درباره بحث تامین مالی
 ۱۴۰۰هزار میلیاردتومان در سال آینده اظهار کرد :اوال تامین مالی
 ۱۴۰۰هزار میلیارد تومان در سال  ۱۴۰۰برآورد است و با شناختی
که از قابلیتهای بازار سرمایه داریم ،امیدواریم  ۱۴۰۰هزار میلیارد
تومان تامین شود .دژپسند تاکید کرد :اگر بتوانیم شرایطی را فراهم
کنیم که عرضههای اولیه با روند مناسب استمرار پیدا کند و عوامل
ناپایداری بورس را خنثی کنیم و بزداییم ،تامین مالی  ۱۴۰۰هزار
میلیارد تومانی عدد درشتی نیست .وی تصریح کرد  :البته این تامین
مالی به شکل های گوناگون صورت میگیرد ،از جمله عرضه اولیه،
پذیره نویسی ،افزایش سرمایه غیر تجدید ارزیابی ،افزایش شناوری
و همچنین استفاده از بازار بدهی برای دولت ،بنگاهها ،شهرداری و
بخش خصوصی در این تامین مالی لحاظ شد ه است.
دژپسند در پاسخ به این سوال که چرا تامین مالی  ۵۰۰هزار میلیارد
تومانی طی امسال و برنامهریزی بــرای تامین مالی  ۱۴۰۰هزار
میلیارد تومانی بــرای ســال آینده موجب هــراس برخی از مــردم و
سهامداران شد ،اظهار کرد :این اتفاق ناشی از ورود غیرحرفهایها
و سیاسی کردن موضوع و ناقص منتقل کردن صحبتها بوده است.
وی تصریح کرد  :تامین مالی دولت از بورس امسال فقط  30هزار
میلیارد تومان و  500هزار میلیارد مربوط به همه نهادهای عمومی
و خصوصی بوده است.

در شرایطی که رئیس کل بانک مرکزی سال گذشته از
هدایت  20درصد تسهیالت پرداختی به حوزه مسکن
خبر داده بود ،اما بانکها با بیتوجهی به این تصمیم،
تنها  5درصد از تسهیالت پرداختی خود طی امسال را
به حوزه مسکن پرداخت کردند .با این حال ،به نظر می
رسد با بهبود سهم این تسهیالت از کل تسهیالت بانکی
در سال آینده ،طبق طرح مجلس ،زمینه برای بهبود عرضه
و قدرت خرید مردم فراهم شود.به گزارش فارس ،آخرین
مطالعات طــرح جامع مسکن حاکی از ایــن اســت که از
سال  1396تا  ،1405ساخت ساالنه یک میلیون واحد
مسکونی در کشور مورد نیاز است .با این حال در چهار سال
اخیر ،تولید مسکن از  350هزار واحد در سال کمتر بوده،
بدین ترتیب و با توجه به پاسخ ندادن به این نیاز در چهار
سال اخیر ،نیاز ساالنه مسکن از سال  1400تا 1405
به حداقل1/5میلیون واحد در سال رسیده است.این
آمارها در شرایطی بیان می شود که در یکی دو سال اخیر و
همزمان با تورم  200درصدی قیمت مسکن ،قدرت خرید
و ساخت مسکن توسط اقشار متوسط و ضعیف ،به شدت
کم شده است و لزوم احیای این قدرت خرید با استفاده از
تسهیالت بانکی به شدت احساس می شود.با این حال،
مشاهدهمیشودکهمتاسفانهدریکدههاخیرتمایلبانک

اختالف 2وزارتخانهبرسرتنظیمبازارمیوه
وزارت صمت :تولید میوه گران تمام می شود
وزارت کشاورزی :نظام توزیع مشکل دارد

حضورهمزمانیکمقاموزارتصمتویکمقام
وزارت جهادکشاورزی در برنامه ای تلویزیونی و
فرافکنیایندومقامکهمشکلاصلیرادرحوزه
وزارتخانه دیگر می بینند ،نشان می دهد که تا
چه اندازه ناهماهنگی بین متولیان تنظیم بازار
وجود دارد.بــه گزارش صدا و سیما ،برومندی
سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی در برنامه ای
تلویزیونی با بیان این که توزیع و قیمت گذاری
میوه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نیست و
بر اساس دستور العملها ،ذخیره سازی میوه بر
عهده وزارت صمت است ،افزود :کاال به مقدار
زیاد وجود دارد ،اما نظام توزیع مشکل دارد،
زیــرا در یک نقطه از تهران قیمتها یک عدد
و در منطقه دیگری از این شهر قیمتها عدد
متفاوتی است .بر اساس قانون ،وظیفه وزارت
جهادکشاورزیفقطتولیداست.درادامهعباس
قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار نیز گفت :بحث

فروش و توزیع محصوالت کشاورزی برعهده
وزارت صــمــت اســت ،امــا زمــانــی که تولید
میوه گــران تمام میشود ،چه باید بکنیم.
قبادی افزود :زمانی که امکانی برای ذخیره
ســازی محصوالت کشاورزی توسط تولید
کننده وجود ندارد ،مجبور است آن را به دالل
بدهد.همچنین ایزدخواه ،عضو کمیسیون
صنایع و معادن مجلس گفت :چالش وزارت
صمت و وزارت جهاد کشاورزی درباره توزیع
محصوالتکشاورزینشانمیدهددردولت
تدبیر ،مدیریتی در این زمینه وجود ندارد.
وی افزود :قانون ،بازار محصوالت کشاورزی
را به وزارت جهاد کشاورزی سپرد ،اما رئیس
جمهور در جلسه سران سه قوه آن را رد کرد و
دوباره هم که دو وزیر توصیه کردند این کار به
وزارت جهاد کشاورزی سپرده شود ،رئیس
جمهور آن را وتو کرد.

هابرایاعطایتسهیالتمسکننهتنهاافزایشنیافتهبلکه
به تدریج کاهش نیز یافته است .آمارهای بانکی گویای این
هستند که سهم این تسهیالت از کل تسهیالت بانکی،
از  17درصد در سال  ،90به حدود  7درصد در سال 98
رسیده است .در این میان ،هر چند همتی رئیس کل بانک
مرکزی در خردادماه سال گذشته ،بر لزوم افزایش سهم
مسکن از تسهیالت پرداختی بانک ها تاکید کرد و گفت که
تالش داریم سهم تسهیالت مسکن را به ۲۰درصد افزایش
دهیم ،اما به نظر می رسد همچنان روند گذشته ادامه
یافته ،به طوری که قرار بوده در سال های  98و  ،99بانک
ها  440هزار میلیارد تومان از تسهیالت خود را به بخش
مسکن پرداخت کنند ،اما تنها  138هزار میلیارد تومان
را به کل حوزه مسکن اختصاص داده اند .بدین ترتیب
سهم تسهیالت مسکن به  5/8درصد در  9ماه  99رسیده
است.کارشناسان اعالم می کنند که تسهیالت مسکن در
دنیا ،به دلیل این که سند مسکن وثیقه و ضمانت آن است،
جزو تسهیالت جذاب برای بانک ها به شمار می آید .با این
حال در کشور ما که بانک ها مجال فعالیت در بخش های
بنگاه داری غیر مولد اقتصادی را پیدا کرده اند ،این حوزه به
دلیل یادشده و نیز بهانه بازگشت دیرتر منابع ،به فراموشی
سپرده شده است.

پاسخ همتی به انتقادهای ادامه دار بورسی ها
به خاطر بورس از افزایش نرخ سود پرهیز کردیم
در خصوص بازار سرمایه هشدار داده بودیم

در حالی که همچنان برخی فعاالن بورس
از کاهش نیافتن نرخ سود بین بانکی توسط
بانک مــرکــزی گالیه دارن ــد و حتی رئیس
سازمان بورس نیز به تازگی خواستار کاهش
بیشتر نرخ سود بین بانکی برای کاستن از
نرخ سود بانک ها و جذاب تر شدن سرمایه
گذاری در بورس شده بود ،رئیس کل بانک
مرکزی به این اظهارات پاسخ داد و گفت:
بانک مــرکــزی بــه دلیل برخی مالحظات
ازجمله بازار سرمایه از افزایش نرخ سود پرهیز
کرده است.به گزارش روابط عمومی بانک
مــرکــزی ،عــبــدالــنــاصــر هــمــتــی در نشست
پایان سال با مدیران بانک با اشاره به این که
زمانی متوسط درآمد نفتی کشور بین  40تا
 60میلیارد دالر بود ،گفت :اما درآمد نفتی
مجموع دو سال گذشته کمتر از ۲۰میلیارد
دالر بــوده و مخارج ارزی کشور با آن اداره

شــده است.همتی تصریح کــرد :در حالی که
تعهد بانک مرکزی برای تامین ارز امسال حدود
 8میلیارد دالر بود اما  10میلیارد دالر با نرخ ارز
ترجیحی تامین ارز کرده است .همتی گفت:
نرخهای کنونی ارز در بــازار نیز ناشی از نبود
اطمینان و انتظارات است و چنین نخواهد ماند.
رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد :اکنون اگر
منابع ارزی خود بانک در دسترس باشد ،توان
کاهش قیمت و ثبات بیشتر بازار ارز را داریم.
رئیس کل بانک مرکزی ،با تاکید بر ایــن که
هشدارهای الزم را در خصوص روند بازار سرمایه
داده بودم گفت :بانک مرکزی در حد توان خود
از بازار سرمایه حمایت کرده که بخشی از تشدید
رشد نقدینگی هم از آن سرچشمه گرفته است و
حتی بانک مرکزی در سیاستهای پولی خود
به دلیل برخی مالحظات ازجمله بازار سرمایه
از افزایش نرخ سود پرهیز کرده است.

نبض بازار

نگاهی به قیمت روغن و چند
کاالی اساسی
بــردبــار-در حالی قیمت برخی از کاالهای
اساسی نظیر مرغ و روغن در بازار شب عید ،با
نوساناتی مواجه است که با تدابیر دولت نظیر
ارائــه مــرغ به قیمت مصوب ستاد تنظیم بــازار
به برخی از فروشگاه های زنجیره ای در شهر
تهران و عرضه گسترده روغن شاهد کاهش این
نوسانات هستیم .نگاهی به قیمت رسمی این
گونه محصوالت در سایت 124متعلق به سازمان
حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
خالی از لطف نیست که در ادامه می خوانیم:
روغن مایع سرخ کردنی ویژه کم جــذب(۸۱۰
گرم)،مصوب مصرف کننده  ۹۶,۵۰۰ :ریال
روغـــن مــایــع آفــتــابــگــردان مــعــمــولــی (۸۱۰
گرم)؛مصوب مصرف کننده  ۹۹,۰۰۰ :ریال
روغن نیمه جامد معمولی ( ۵/۴کیلوگرم)،مصوب
مصرف کننده  ۵۱۰,۰۰۰ :ریال
روغن نباتی معمولی (حلب  ۱۶کیلوگرمی)،
مصوب مصرف کننده  ۱,۷۹۵,۰۰۰ :ریال
شکر سفید فله (یک کیلوگرم)،قیمت مصوب
مصرف کننده  ۷۳,۰۰۰ :ریال
شکر سفید بسته بندی (یک کیلوگرم)،مصوب
مصرف کننده  ۸۷,۰۰۰ :ریال
قند شکسته بسته بندی (یک کیلوگرمی)،مصوب
مصرف کننده  ۱۰۵,۰۰۰ :ریال
گوشت مرغ تازه (یک کیلوگرم)،مصوب مصرف
کننده  ۲۰۴,۰۰۰ :ریال
تخم مرغ (یک کیلوگرم)،مصوب مصرف کننده :
 ۱۶۹,۰۰۰ریال
گوشت گوسفندی مخلوط (یــک کیلوگرم)،
حــداقــل  ۱,۰۶۷,۰۰۰ :ریـــال و حــداکــثــر :
 ۱,۲۴۸,۰۰۰ریال
گوشت گوساله مخلوط(یک کیلوگرم)،حداقل:
 ۹۳۳,۰۰۰ریال و حداکثر ۱,۰۸۱,۰۰۰ :
چــای فله داخــلــی (یــک کیلوگرم) حــداقــل :
 ۶۵۷,۰۰۰ریال و حداکثر  ۷۲۷,۰۰۰ :ریال
رب گوجه فرنگی (قوطی  ۸۰۰گرمی)،حداقل:
 ۱۴۰,۰۰۰ریال و حداکثر  ۱۵۴,۰۰۰ :ریال

جزئیات جدید درباره سرنوشت
ارزهای بلوکه شده

سخنگویکمیسیونبرنامهوبودجهمجلسبااشاره
به احتمال آزاد شدن بخشی از منابع ارزی بلوکه
شده ایران در کشورهایی نظیر عراق و کره جنوبی
گفت :این رونــد به شکل حواله بــوده و به صورت
چمدانی نیست .به گزارش تسنیم ،مهدی طغیانی
در باره آزاد شدن منابع ارزی ایران و محل استفاده
آن ،اظهار کرد :بخشی از درآمدهای ارزی دولت
که حاصل صادرات نفت خام ،گاز ،برق و میعانات
بود ،مسدود است و طی ماههای اخیر ،رایزنیهای
متعددی در این حوزه با کشورهای مد نظر صورت
گرفته است .وی با اعالم این که عالیم مثبتی در
راستای آزادســازی بخش کوچکی از این پولها
دیــده میشود ،گفت :حواله ارزی توسط بانک
مرکزی باید صادر و توسط بانکهایی که دارایی
ایران در آن بلوکه است ،پرداخت شود .تا زمانی که
این کار عملی نشود ،نمیتوان درباره آن قضاوت
کردولیدرگفتوگوهایدیپلماتیکعالیمیدیده
میشود تا توافقاتی برای پرداخت صورت گیرد.
طغیانیافزود:چنینمبالغیبهشکلارزوچمدانی
وارد کشور نخواهد شد.پیگیری خبرنگار فارس از
مقامات آگاه نشان میدهد وضعیت پولهای بلوکه
شده ایران در کرهجنوبی باوجود توافق انجام شده
،تغییری نکرده است و از طرف دیگر بخش اندکی از
3/5میلیارد دالر موجود در حساب ایران در بانک
عراقی ،صرف واردات کاالی اساسی به صورت
محدود شده است.

