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بازگشت صف خرید به بازار ارز
پایتخت
حسین بردبار -در حالی که طی چند ماه متوالی
حداقل از اوایل امسال تاکنون کمتر شاهد پدیده
صف بستن مردم پشت در برخی از صرافی های
پایتخت بودیم و اغلب به جز عده ای دالل خیابانی،
تجمع دیگری در بازار ارز رخ نمی داد ؛ ظهر روز
گذشته صف بستن مردم پشت در تعداد انگشت
شماری از صرافی های پایتخت جلب توجه می
کرد؛ احتماال وقوع قیمت های باالی  25هزار
تومان که در بازه ای از زمان به  30هزار تومان نیز
رسید در گذشته و فروکش کردن قیمت تا آستانه
 21هزار تومان طی روزهای گذشته و بازگشت آن
به نزدیکی کانال  24هزار تومان و برخی از گمانه
زنی ها برای افزایش قیمت ارز در روزهای آینده
که البته صرفا ناشی از فضای روانــی و هیجانی
است و معلوم نیست که محقق شود  ،ریشه در این
مسئله دارد که در این گــزارش بیشتر به آن می
پردازیم:هرچند بازار ارز این روزها هیجان زیادی
ندارد اما تورم انتظاری ناشی از ادامه اختالفات
میان دولت جدید آمریکا با ایران و عواملی مانند
نقدینگی سرگردان در روزهای پایانی سال موجب
افزایش قیمت دالر به آستانه کانال 24هزار تومان
شده است که در نهایت ترس از تــداوم این روند
موجب هجوم برخی از مردم برای خرید ارز شده
است .یکی از صرافی های پایتخت با عرضه دالر به
قیمت  23هزار و  730تومان موجب ایجاد صفی
چند  10نفره در خیابان فردوسی شده بود  ،این
در حالی است که اغلب صرافی های آزاد قیمت
فروش ارز را  23هزار و  800تا  950تومان در
گیشه خودشان نمایش داده بودند .وقتی از یکی
از افرادی که در صف ایستاده است می پرسم که
هم اکنون ارز با قیمتی مشابه در دیگر صرافی ها
نیز عرضه می شود ،می گوید « :شما اگر می توانید
بروید از همان ها بخرید!» متصدی این صرافی نیز
به گزارشگر ما می گوید که  2200دالر آمریکا یا
دو هزار یورو با ارائه کارت ملی به مشتریان عادی
فروخته می شود.یک کارشناس بازار ارز با بیان
این که پدیده صف بستن مردم در بازار ارز پدیده
مخربی است که در نهایت منجر به کاهش ارزش
پول ملی و رفتن بخشی از نقدینگی به سمت بازار
ارز می شود ،به گزارشگر ما می گوید :نهادهای
ناظر بر بازار ارز باید با انجام درست وظیفه نظارتی
خودشان در عرضه مناسب و هماهنگ سازی
قیمت صرافی های بانکی با صرافی های آزاد
مانع از هجوم نقدینگی به سمت بازار ارز شوند.
وی میافزاید :تداوم این موضوع موجب می شود
بخشی از نقدینگی مردم به جای ورود به بخش
تولید یا حداقل بازارهایی مثل خودرو و مسکن
 ،به سمت بــازار ارز هدایت شود که ثمره ای جز
کاهش ارزش پول ملی و آسیب به قشرهای ضعیف
و متوسط مردم ندارد.

نرخ ارز
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شاخص

استقبالکممستاجرانوتعللبانکهادراجرایمصوبهستادکرونادربارهمسکنرقمزد:

استقبال از وام ودیعه مسکن،فقط درحد  28درصد

به رغــم گذشت حــدود پنج مــاه از
آغــاز پــرداخــت وام ودیعه مسکن،
آمارهای ارائه شده از سوی مسئوالن
وزارت راه ،از استقبال نه چندان
زیــاد مستاجران از ایــن طــرح خبر
مــی دهـــد .بــه طـــوری کــه از میان
 828هــزار واجــد شرایط دریافت
وام ودیعه مسکن ،عم ً
ال  233هزار
نفر معادل  28درصد
آن ها تشکیل پرونده
داده اند.به گــزارش
مهر ،پروانه اصالنی
مــدیــرکــل اقــتــصــاد
مــســکــن وزارت راه
و شهرسازی در یک
بــرنــامــه رادیـــویـــی با
بیان این که وام ودیعه
مسکن تا پایان بهمن
به متقاضیان ادامــه
خواهد یافت،خاطر
نــشــان کـــرد :بــا آغــاز
بــه کــار پــرداخــت وام

ودیــعــه مسکن حــدود  ۹۲۰هــزار
نفر ثبت نام کردند که  ۸۲۸هزار
نفر حائز شرایط شناخته شدند.
تعدادی نیز به دلیل کامل نبودن
اســتــعــا مهــای الزم و همچنین
نداشتن مدارک مستدل از دریافت
وام ودیــعــه مسکن ،جــا ماندند.
اصــانــی ادامــــه داد :هــم اکــنــون
کــســانــی کـــه بــانــک
خود را برای دریافت
تــســهــیــات ودیــعــه
م ــس ــک ــن ان ــت ــخ ــاب
کردند  ۳۵۵هزار نفر
هستند و ایــن افــراد
نیز با پیامکهایی که
از ســوی وزارت راه و
شهرسازی به آن ها
اعالم شد به بانکها
بــــرای دریـــافـــت وام
مــراجــعــه کــردنــد .به
گفته وی ،از حــدود
 ۳۵۵هــزار نفری که

بانک خود را برای دریافت تسهیالت
وام اجــاره مسکن انتخاب کردند،
حــدود  ۲۳۰هــزار نفر در بانکها
تشکیل پرونده دادند و  ۱۹۱هزار
نفر نیز وام ودیعه مسکن را دریافت
کــردنــد کــه مجموع رقــم پرداخت
شده طبق تازهترین آمار3.9،هزار
میلیارد تومان است.مدیرکل دفتر
اقتصاد مسکن در بیان استقبال
کم مردم از اجرای این طرح گفت:
خیلی از مردم پیامکهای ارسالی

رفت و برگشت بورس در روز عقبگرد حقیقی ها

درجای شاخص های کل و هم وزن با  2رنگ مختلف
دیــروز بــازار سرمایه کشور در ادامــه
معامالت روز شنبه ،صعودی آغاز به کار
کرد اما مطابق روال روزهای اخیر بعد
از موج صعودی با موجی از عرضه ها
مواجه شد و به مرور قیمت ها و شاخص
ها عقب نشستند و دو شاخص مهم
بــورســی یعنی شاخص کــل هــم وزن
و شاخص کل به محدوده صفر تابلو
بازگشتند ،البته با دو رنگ مختلف.
به گــزارش خراسان ،دیــروز شاخص
کل بعد از رشــد  20هــزار واحــدی و
نزدیک شدن به سطح یک میلیون و
 270هزار واحد ،در اثر افزایش عرضه
ها عقب نشست و در نهایت با رشد
حــدود چهار هــزار واحــدی در سطح

یک میلیون و  251هزار واحد به کار
خــود پایان داد .امــا شاخص کل هم
وزن بعد از رشــد اولیه ،در اثــر شدت
عرضه ها در نمادهای کوچک تر عقب
نشست و منفی شد .لذا هر دو شاخص
با نوسان کمتر از نیم واحد درصد به
کار خود پایان دادند اما شاخص کل
مثبت ماند و شاخص کل هم وزن منفی
شد .دیروز در بورس و فرابورس حدود
 60درصد نمادها منفی بودند و 40
درصد بازار رشد کرد .همین موضوع
افت شاخص کل هم وزن را توضیح می
دهد اما شاخص کل به مدد رشد برخی
نمادهای بزرگ مثل شستا و تاپیکو و
پاالیش نفت اصفهان مثبت ماند.در

معامالت دیروز حقیقی ها که روز شنبه
خریدار خالص بودند فروشنده شدند و
بخشی از سهام خود را به سبد حقوقی
ها منتقل کردند.رفتار نوسانی در بازار
سرمایه نشانه تعادل نسبی در بازار
است .اگرچه همچنان پول های داغ
در بازار کم نیست و شاهد رفتارهای
لحظه ای و هیجانی هستیم اما کلیت
بازار نشانه های قوی از تعادل و رفتار
منطقی را از خــود نشان مــی دهــد.
گفتنی است برخی شرکت ها به دلیل
گزارش های 9ماهه خوب و تثبیت نرخ
ارز چشم انداز نسبتا مناسبی دارند .اما
بازار به طور طبیعی به اخبار بنیادین با
تاخیر واکنش نشان می دهد.

را ندیده یا بی توجه به آن بودند .در
عین حال با توجه به این که یکی از
شــروط داشتن کد رهگیری بــود و
تعدادی از مستأجران کد رهگیری
نــداشــتــنــد عــم ـ ً
ا از دریــافــت ایــن
تسهیالت جاماندند .در عین حال
یکی از شروط مهم پرداخت این وام
توسط سیستم بانکی ارائه گواهی
درآمدی توسط مستأجران است که
به دلیل نداشتن این گواهی ،بخش
عمده دیگری نیز عم ً
ال این امکان

را نیافتند.به گ ــزارش خــراســان،
یکی از تدابیر ستاد کرونا در سال
 ،99ارائــه وام ودیعه اجــاره مسکن
به مستاجران بود .به رغم آغاز این
طــرح در تابستان ،تــاش ها برای
پــرداخــت ایــن وام بــه درصــد قابل
قبولی از مستاجران تا پایان فصل
نقل و انتقاالت مستاجران به فرجام
نرسید .ضمن ایــن کــه ســه دلیل
مطرح شــده از ســوی مقام وزارت
راه نیز مزید بــر علت شــد تــا عم ً
ال
 28درصد از واجدان شرایط برای
دریافتوامپاپیشبگذارند.همهاین
اتفاقات در شرایطی رخ داده که فضا
برای مستاجران در سال  99بیش از
پیش تنگ شده و طبق گزارش مرکز
آمار ایران ،متوسط نرخ اجاره بها در
کل کشور در تابستان  99نسبت
به تابستان سال قبل  63.8درصد
افــزایــش یافته اســت .بــه م ــوازات،
قیمت مسکن نیز دچار جهش بیش
از  95درصدی شده است .

در مراسم افتتاح  13پروژه بزرگ آب و برق

روحانی :حرف امام (ره) درباره آب و برق
مجانی را محقق کردیم
رئیسجمهور گفت :دولت دوازدهم افتخار میکند که حرف امام درباره
آبوبرقمجانیرادرسایهفداکاریوتالشمسئوالن،وزارتنیروووزارت
نفت انجام داد.به گزارش مهر ،حجتاالسالم روحانی در مراسم افتتاح و
بهرهبرداری از طرحهای ملی وزارت نیرو با تبریک آغاز ایام ا ...دهه فجر
گفت :دولت دوازدهم افتخار میکند که این کار را در سایه فداکاری و
تالش مسئوالن ،وزارت نیرو و وزارت نفت انجام داد و ما امروز توانستیم
بگوییم برای افرادی که مصرف بسیار کمی دارند و از قشرهای کم درآمد
هستند ،آب و برق و گاز مجانی است .همه پیشبینیهای امام در تاریخ
تثبیتشد.رئیسجمهورگفت:امروزبیشاز ۱۹۰سدافتتاحشدهاست.
درآغازانقالبما ۱۹سدداشتیم،یعنیامروزبیشاز ۱۰برابرشدهاست.
وقتی انقالب پیروز شد ما چهار تصفیه خانه فاضالب در کشور داشتیم اما
امروز هفتاد و هفتمین تصفیه خانه فاضالب را افتتاح کردیم.در سی و
نهمینهفتهپویش#هرهفته_الف_ب_ایران  ۱۳پروژهبزرگصنعتآب
و برق با اعتبار چهار هزار و ۷۷۶میلیارد تومان برای استانهای خراسان
شمالی و کردستان در نخستین روز دهه مبارک فجر افتتاح شد.

ارزشمندترین خودروسازان
جهان تا پایان ۲۰۲۰
بر اساس رتبهبندی «ویــژوال کپیتالیست»
درباره ارزش برندهای مختلف در پایان سال
 ،۲۰۲۰شرکت تسال (آمریکا) با ارزش حدود
 ۷۹۶میلیارد دالر و با اختالف ،توانسته است
در رتبه نخست قرار گیرد .به نظر میرسد در
سالهای آینده خودروسازانی که در ساخت
خودروهای هیبریدی و برقی پیشرو هستند،
ارزش بیشتری خواهند داشت( .منبع :ایسنا)

بازار خبر

موز به ۶۰هزار تومان رسید!
ایسنا  -قیمت هر کیلو موز وارداتــی در خرده
فروشی های سطح شهر تهران به  ۵۰تا ۶۰هزار
تومان رسید .برخی از فروشندگان میوه و سبزی
گفته اند که قیمت موز در میدان میوه و تره بار
مرکزی افزایش یافته است و آن ها نیز موز درجه
یک را کیلویی ۴۵تا ۵۰هزار تومان خریداری می
کنند و با اعمال سود قانونی به فروش می رسانند.

راه اندازی ارز دیجیتال ملی در هند
تسنیم  -دولت هند در حال بررسی الیحهای
برای ممنوعیت ارزهای مجازی خصوصی مثل
بیت کوین و راهاندازی یک ارز مجازی ملی است.
حزب بهاراتیا جاناتا به رهبری نارندرا مودی،
نخست وزیر هند ،از این الیحه حمایت میکند.

ریزش قیمت ملک در ترکیه و دبی
خبرآنالین  -بررسیها نشان مــی دهــد که
میانگین قیمت مسکن در کشورهای مقصد
ایرانیان از جمله ترکیه ،ارمنستان و دبی طی دوره
پاندمی کرونا کاهش قابل توجهی داشته است.

