اقتصاد

10
شاخص
باکاالبرگ،قیمتیارانهای
کاالهایاساسیچقدراست؟

نرخ ارز

(سامانهسنا)

پنج شنبه  22اردیبهشت 1401
 10شوال .1443شماره 20934

دالر

یورو

پوند

یوان

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

) 288(257,360

284,566

317,047

38,233

70,103

13,479,320

) 4,500,000(139,700,000

76,500,000

46,200,000

379,440

-

ابالغ آزادسازییارانهای

اختصاص  2میلیارد دالر برای مترو
و حمل و نقل شهری

یارانه یک ماه قابل برداشت شد  ،قیمت جدید  4قلم کاالی اساسی از امروز به اصناف اعالم می شود

طبق قانون مصوب مجلس ،قرار است پس از
اجرای «کاالبرگ الکترونیک» ،مردم کاالهای
اساسی را که دولت اعالم خواهد کرد به قیمت
شهریور ( 1400و به میزان مصوب) بخرند
و مابه التفاوت قیمت ایــن کاالها با نــرخ روز
مشمولیارانههایدولتخواهدشد.آغازطرح
کاالبرگ هم اینک در انتظار اعالم دولت است.
با این اوصاف ،نمودار فوق ،قیمت کاالهایی را
که احتما ًال در سبد حمایت دولت قرار خواهند
گرفت در شهریور سال قبل با تازه ترین نرخ ها تا
دیروزمقایسهکردهاست(.قیمتاقالمفوقغیر
از ماکارونی مربوط به فروردین ماه بوده و برای
ماکارونی ،نرخ افزایش یافته اخیر آورده شده
است) .باید توجه داشت که درخصوص کاالیی
مانندتخممرغ،قیمتهاتاحدیوابستهبهعرضه
وتقاضایفصلیهستندومقایسهمستقیمقیمت
شهریور سال گذشته با فروردین امسال چندان
صحیحنیست.همچنینبایددرنظرداشتطبق
اطالعیهشماره2ستادتنظیمبازاردراینباره،از
امروزقیمتجدیدکاالهایروغن،مرغ،تخممرغ
ولبنیاتقراراستبهتدریجاعمالشود.

بازار خبر

شناساییومسدودیتراکنشهای
بانکیغیرمعمول
بانکمرکزی-بانکمرکزیاعالمکرد:بانظارت
هوشمند و قرائن قانونی بر تراکنشهای بانکی،
برخی از تراکنشهای غیرمعمول را که هدف
قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشت و دارای
معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام
معامالت غیرمجاز بود شناسایی و ضمن مسدود
کــردن وجــوه مربوطه ،مدیران خاطی را برکنار
کرد .بررسیهای بانک مرکزی حاکی از آن است
که تعداد قابل مالحظهای از حسابهای سپرده
بانکی دارای تراکنشهای مشکوک به پولشویی،
در شمول حسابهای اجــارهای قــرار دارنــد .از
این رو ،بانک مرکزی ضمن اعالم مجدد اینکه
مسئولیت تمام تراکنشها و مبادالتی که از طریق
حسابوکارتبانکیانجاممیشودبرعهدهدارنده
آناست،متذکرمیشودکهصاحبانحسابهای
اجارهای عالوه بر اینکه باید نزد مراجع قانونی،
مالیاتی،انتظامیوقضاییپاسخگوباشند،ممکن
استازبرخیحمایتهایاجتماعینظیردریافت
یارانههاینقدیوغیرنقدیمحرومشوند.

سودسهامثبتنامکنندگانجدید
درسجامواریزشد
مهر-مشاوررئیسسازمانبورسگفت:سهامداران
سهام عدالت که به تازگی در سایت سجام ثبت نام
کرده و سود خود را نگرفته اند ،در پایان ماه ثبت نام
خود ،سود سهام عدالتشان را دریافت میکنند.
پیمانحدادیافزود:ازاسفندسالگذشتهتاکنون
حدود ۱۰۰هزارنفرازسهامدارانحقیقیکهپیش
ازایندرسامانه سجام ثبتنامنکردهوشمارهحساب
خود را اعالم نکرده بودند ،در سایت سجام اقدام به
ثبت نام کردند؛ سود سهام عدالت این افراد نیز در
پایانماهجاریواریزخواهدشد.

وزیرنفت:بنزینگراننمیشود
تسنیم-وزیرنفتاعالمکردکهدولتهیچدستور
کاری مبنی بر افزایش قیمت بنزین ندارد .جواد
اوجــی در حاشیه جلسه هیئت دولــت و در جمع
خبرنگاران اظهار کــرد :در طرح عادالنهسازی
یارانهها،بحثیدربارهافزایشقیمتبنزیننیست.

جمعآوریبیشاز ۶هزارمرکز
استخراجغیرمجازرمزارز
مهر  -شرکت تولید ،انتقال و توزیع نیروی برق
ایــران اعالم کرد :از سال  ۱۳۹۸تاکنون  ۶هزار
و  ۹۱۴مرکز غیرمجاز با حداقل قدرت برآوردی
 ۶۴۵مگاوات شناسایی شده که  ۲۰درصد از این
مراکز توسط گزارشهای مردمی شناسایی شده
است .براساس این گــزارش ،میزان برق مصرف
شده توسط مراکز غیرمجاز رمزارز حدود ًا برابر با
مصرفساالنههمهمشترکاندریکیازاستانهای
خراسان جنوبی ،خراسان شمالی یا چهارمحال و
بختیاری بوده که بیشترین میزان کشفیات مربوط
به استانهای تهران ،اصفهان ،خراسان رضوی،
خوزستان،آذربایجانشرقی،فارسومرکزیاست.

با گذشت دو روز از سخنان رئیس جمهور
درخصوص یارانه جدید و واریز مبالغ دو ماه
یارانه به حساب سرپرستان خانوار  9دهک،
یک ماه از مبلغ یارانه قابل برداشت و قیمت
های جدید محصوالت مشمول ارز 4200
نیز ابالغ شد تا در عمل افزایش قیمت کاالها
و همزمان توزیع یارانه آن وارد فاز اجرا شود.
به گزارش خبرگزاری فارس ،ستاد تنظیم بازار
در اطالعیه شماره  2خود ،در خصوص مردمی
سازی و توزیع عادالنه یارانه ها اعالم کرد« :با
توجه به اقدامات انجام شده و اطمینان از تامین
کاالهای اساسی مورد نیاز مردم و بررسی های
کارشناسی درخــصــوص اص ــاح و متناسب
سازی قیمت کاالهای مشمول طرح (روغن،
مــرغ ،تخم مــرغ و لبنیات) بدین وسیله اعالم
می کند :براساس پیشنهاد سازمان حمایت
مصرفکنندگانوتولیدکنندگانوتصویبستاد
تنظیمبازار،سقفقیمتکاالهایمذکورتعیینو
مقررشدازطریقاتحادیههاوتشکلهایمربوطه
بهواحدهایصنفیابالغوازروزپنجشنبهمورخ
 22اردیبهشت 1401به تدریج مجاز به اعمال
قیمت های جدید باشند .استانداران نسبت
به متناسب سازی قیمت کاالها در هر استان و
نظارت بر رعایت قیمت ها ،اقدامات الزم را به
عملخواهندآورد.باردیگراعالممیگرددیارانه
نانوداروهمانندگذشتهبرایتمامیدهکهاو
اقشار جامعه برقرار بوده و اقالم مذکور مشمول
تغییر قیمت نخواهد شد .با عنایت به مراتب
معیشتی واریز
مذکور در بند یک ،مبلغ کمک
ِ
شده بابت ماه اول ،از ساعات پایانی امشب قابل
برداشت خواهد بود ».این اطالعیه می افزاید« :
کلیه افرادی که در این طرح به هر دلیل مشمول
دریافت یارانه نشدهاند ،میتوانند درخواست
رسیدگیمجددوضعیتخودرادرسامانهوزارت
تعاون،کارورفاهاجتماعیبهنشانی(https://
 )hemayat.mcls.irثبت نمایند .افرادی که
پسازبررسی،درخواستهایشانموردتأییدقرار
گیرد ،یارانه کمک معیشتی آن ها بهطور کامل و
ازابتدایاجرایطرحمحاسبهوپرداختخواهد
شد.افزایشقیمتسایرکاالهابدونطیفرایند
قانونی ممنوع است و همچنان که در اطالعیه
شماره یک تأکید شد سازمانهای تعزیرات و
حمایتتولیدکنندگانومصرفکنندگانمکلف
به رصد مستمر بازار و برخورد با هرگونه تخلف
میباشند.هموطناندرصورتمشاهدهتخلف،
مراتب را از طریق سامانههای ارتباطات مردمی
(شمارههای  124و  )135به نهادهای مذکور
اطالعدهند».
▪انتشارلیستغیرقطعیقیمتهادر
فضایمجازی

ایناطالعیهدرحالیاستکهدیروزخبرگزاری

باهمانکارتبانکیکهدراختیاردارند،بتوانند
ازیارانهاختصاصیافتهاستفادهکنند.
▪اجرایطرحاصالحیارانهبهنفع 6دهک
درآمدی

فارس از دست به دست شدن نامه ای در فضای
مجازی خبر داد که نشان می داد حدود 23قلم
کاال و مشتقاتشان مربوط به چهار گروه کاالی
کشاورزیافزایشقیمتخواهندداشت.بااین
حالیکمنبعآگاهدراینبارهبهاینخبرگزاری
گفت :قــرارگــاه امنیت غذایی وزارت جهاد
کشاورزی 19اردیبهشتباانجمنهاواتحادیه
های تولید ،درباره قیمت کاالها مذاکره کرده و
دربارهاینقیمتهابهتوافقرسیدهاستامااین
قیمتهانهایینیستوبایددرستادتنظیمبازار
تصویب شود .این منبع آگاه افزود :قیمتهایی
که در فضای مجازی میچرخد درحقیقت
پیشنهادوزارتجهادطیهماهنگیباانجمنها
خواهدبودوقیمتنهاییپسازتصویبدرستاد
تنظیم بــازار و سازمان حمایت ،توسط ستاد
هدفمندی یارانهها اعالم می شود .وی تاکید
کرد:احتمالاینکهدرقیمتهاییکهدرفضای
مجازی می چرخد ،تغییراتی ایجاد شود بسیار
است،ضمناینکهدولتقراراستقبلازاعمال
قیمتهایجدید،امکانبرداشتیارانهرابرای
مردمفراهمکند.گزارشفارسافزودهاست:بر
اساس این فهرست که هنوز تایید نشده  ،قیمت
هر شانه تخم مرغ  30عددی  98هزار تومان،
مرغ کیلویی  64هزار تومان ،روغن سویا یک
لیتر 52هزارتومانوشیرپاستوریزه 1.5درصد
چربی 19هزارتومانپیشنهادشدهاست.
▪یارانه دوم از ماه دوم قابل برداشت است

ازسویدیگرمسعودمیرکاظمیرئیسسازمان
برنامه و بودجه دو شب قبل در گفت وگوی ویژه
خبری بیان کرده بود :از ماه اول اجرای طرح
بخش اول اجازه برداشت داده میشود و از ماه
دوم بخش دوم قابل برداشت خواهد بود .وی
در ادامه این گفت وگو درخصوص تعداد دفعات
واریز یارانه در هر ماه اظهار کرد :در اردیبهشت
امسال یارانه معیشتی هم پرداخت شد ،اما از
ماههای بعد فقط یک بار یارانه کمک معیشتی
به صورت تجمیعی پرداخت میشود .رئیس
سازمانبرنامهوبودجهادامهداد:هماکنونیارانه
کمک معیشتی اگر آزاد شود مردم میتوانند

کاالهای دیگر هم خرید کنند ،اما وقتی یارانه
از طریق کاالبرگ الکترونیکی اختصاص یابد و
سامانه مربوط به آن راه اندازی شود ،هزینه کرد
یارانهمحدودبهخریداقالممشخصمانندمرغ،
تخم مــرغ یا روغــن خواهد بــود .در ایــن زمینه
دستگاههایکارتخوانویژهدرفروشگاههانصب
میشودکهمردمهنگامخریدکاالهایاساسیو
باهمانکارتبانکیکهدراختیاردارند،بتوانند
ازیارانهاختصاصیافتهاستفادهکنند.
▪امکانرویتدهکافرادفراهممیشود

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه برنامه
مذکور گفت :براساس قانون بودجه باید طبق
اطالعاتپایگاهرفاهایرانیانپاالیشکاملافراد
انجام شود که این کار انجام شده و اطالعات
در اختیار سازمان هدفمندی یارانهها و ستاد
هدفمندی برای پرداخت یارانه معیشتی قرار
گرفتهاستومردممیتوانندباورودبهاینپایگاه
ک خود را ببینند .به گزارش خراسان ،با این
ده 
حال ،بررسی سایت سازمان هدفمندی یارانه
هاتالحظهتنظیماینگزارشنشاندادکهچنین
امکانی هنوز برای مراجعان به این سایت ایجاد
نشدهاست.
▪تفاوتخریدبایارانهنقدیوکاالبرگ
الکترونیک

میرکاظمی در ادامه درخصوص تعداد دفعات
واریز یارانه در هر ماه اظهار کرد :در اردیبهشت
امسال یارانه معیشتی هم پرداخت شد ،اما از
ماههای بعد فقط یک بار یارانه کمک معیشتی
به صورت تجمیعی پرداخت میشود .رئیس
سازمانبرنامهوبودجهادامهداد:هماکنونیارانه
کمک معیشتی اگر آزاد شود مردم میتوانند
کاالهای دیگر هم خرید کنند ،اما وقتی یارانه
از طریق کاالبرگ الکترونیکی اختصاص یابد و
سامانه مربوط به آن راه اندازی شود ،هزینه کرد
یارانهمحدودبهخریداقالممشخصمانندمرغ،
تخم مــرغ یا روغــن خواهد بــود .در ایــن زمینه
دستگاههایکارتخوانویژهدرفروشگاههانصب
میشودکهمردمهنگامخریدکاالهایاساسیو

میرکاظمیبااشارهبهضرورتاجرایطرحیارانه
ایدولت،بااشارهبهرشدفاصلهطبقاتیدرسال
های اخیر بیان کرد :درخصوص مواد غذایی
کهای
دهکهایباالیدرآمدی 3-2برابرده 
پایین مصرف میکنند .درباره گوشت ،روغن،
مرغوتخممرغنیزاینگونهاست،درزمینهانرژی
وضعیتشدیدتربودهوفاصلهمصرفدهکهای
پردرآمد دهها برابر دهکهای کم درآمد است.
ویافزود:اجرایطرحاصالحارزترجیحیبرای
 6دهکبهنفعمردماست.ممکناستیکیدو
دهک پردرآمد پرداخت بیشتری از جیب خود
داشته باشند چون سرانه مصرف آن ها باالست
البته درخصوص انرژی هنوز بیعدالتی وجود
داردودهکهایباالچندینبرابردهکهایکم
درآمدمصرفمیکنند.بهگفتهمیرکاظمی،در
هشتسالگذشتهبااینکهارزترجیحیویارانه
مستقیمبهمردمدادهشده،اماضریبجینیبه4
دهمواحدرسیدواضافهشدیعنیفاصلهطبقاتی
بیشترشد.ویتصریحکرد:بایداینضریبرابه
 35صدمواحدبرسانیموباایناقدامفقرکاملاز
بینخواهدرفت.
▪رئیسکلبانکمرکزی:برآوردتورمکمتر
از 10درصدی طرح دولت و پوشش آن با یارانه

دراینحال،رئیسکلبانکمرکزیدرپاسخبه
این سوال که آیا یارانه ها موجب تورم می شود یا
خیر ،گفت :مبالغی که برای یارانه معیشتی
تامین میشود ایــن گونه اســت که ارزی که
دولت در اختیار دارد به نرخ نیمایی فروخته
میشود .این ارز قب ً
ال از محل صــادرات نفت،
فراوردهها ،میعانات و گاز به دست آمده است.
بنابراین ارز تکنرخی شده و دیگر ارز 4200
تومانی نداریم .سپس ریال حاصل از فروش
این ارز در حساب سازمان هدفمندی یارانهها
و دولت قرار میگیرد و سازمان هدفمندی هم
این مبالغ را به حساب مــردم و یارانهبگیران
واریــز میکند .بنابراین شائبه تــورم از محل
خلق نقدینگی وجــود نــدارد .صالح آبــادی با
برشمردن ریشه دیگر تورم یعنی تورم قیمت از
ناحیه عرضه کاالها (خراسان :افزایش هزینه
های تولید از محل افزایش بهای مواد اولیه)
گفت :میزان تورم عرضه هم مشخص شده ،اما
دولت با یارانه معیشتی آن را جبران میکند.
طبق محاسبات تورم ناشی از عرضه کمتر از
 10درصد توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد
و مرکز آمار محاسبه شده و یارانه معیشتی برای
جبران اصالح قیمت از جانب عرضه است.

جوابیهبانکمرکزیبهگالیهبرخیمخاطبانازمسدودیحسابهاییارانه
بانک مرکزی در پاسخ به بخش بسیار کوتاهی از گــزارش روز
گذشته خراسان درباره یارانه ها که به مشکل مسدودی حساب
برخی شهروندان اشاره داشت ،با ارسال جوابیه ای تفصیلی این
موضوع را تکذیب کرد.به گزارش خراسان ،پس از واریز یارانه
کمک معیشتی جایگزین ارز  4200تومانی تعدادی از مخاطبان
روزنامه خراسان اعالم کردند که پس از واریز یارانه ،نه فقط مبلغ
یارانهکهکلحسابآنهامسدودشدهاست.خراساننیزبرمبنای
اصول حرفه ای در جهت درج حرف های مخاطبان و بدون موضع
گیری و تایید این ادعاها ،در انتهای گزارش مربوط به یارانه کمک
معیشتی با تیتر «پاسخ به  8ابهام درباره یارانه کمک معیشتی» در
تاریخ چهارشنبه  21اردیبهشت در صفحه  10در مطلبی کوتاه
نوشت :برخی مخاطبان روزنامه خراسان از این گالیه کرده اند که
پس از واریز یارانه کمک معیشتی به حساب آنان با مسدود شدن
کل موجودی کارت خود و نه صرف ًا یارانه واریز شده روبه رو شده

بازخوانی بودجه 1401

اند .در این زمینه هنوز توضیحی از سوی بانک مرکزی یا بانک
های عامل داده نشده است.با این حال بانک مرکزی در جوابیه
ای به این مطلب کوتاه پاسخ داد .در این جوابیه آمده است« :پس از
واریز یارانه جدید دولت در راستای مردمیسازی و عادالنه کردن
یاران ه ها صرفا رقم یارانه در حساب سرپرست خانوار مسدود است

و بقیه موجودی حساب وی ،به هیچ عنوان مسدود نیست .در این
باره ذکر این توضیح الزم است که دو مفهوم «مسدودی حساب» و
ی بخشی از موجودی حساب » مطرح است .لذا به
مفهوم «مسدود 
هیچ عنوان فرایندی که در واریز یارانههای کمکمعیشتی انجام
شد مسدودی حساب نبوده و فقط بخشی از موجودی معادل
همان مبلغ یارانه کمک معیشتی واریز شده مسدود است».در
ادامه این جوابیه آمده است« :بر این اساس ضمن تاکید بر این که
شبکه بانکی در این باره به هیچ عنوان سلیقهای عمل نکرده است،
این نکته که پس از واریز یارانههای کمک معیشتی ،کل موجودی
عده ای از افراد مسدود شده است ،تأیید نمیشود ،مگر در مواردی
خاص که حکم قضایی درخصوص مسدودی کل حساب وجود
داشته باشد که این امر بسیار خاص محسوب می شود .عالوه بر
آن بررسیها نشان میدهد هیچ مسدودی غیر از رقم یارانه کمک
معیشتی در حساب رخ نداده است».

بــردبــار :قانون بودجه امسال دولــت را موظف
کرده است که حداقل  2میلیارد دالر از تسهیالت
خارجی را صرف ساخت و بهره بــرداری از مترو،
خرید اتوبوس و دیگر موضوعات مرتبط با حمل و
نقلشهریکند.
جزء سوم از بند الف تبصره 3قانون بودجه1401
می گوید:به منظور توسعه حمل و نقل خط آهن
درون شهری دولت موظف است حداقل مبلغ 2
میلیارد دالر از تسهیالت خارجی این بند را جهت
ساخت و بهرهبرداری از خطوط مترو و قطار سبک
شهری و طرح های کاهش آلودگی هوا و خرید
اتوبوسحملونقلشهریاختصاصدهد.
همچنین در ادامــه تاکید می کند :وزارت امور
اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد
این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای
اسالمیارائه کند.
در خور ذکر است که تبصره سوم از قانون بودجه
امسالبهتامینمالیخارجییافاینانسدربودجه
اختصاص دارد که بر اســاس بند الف آن سقف
تسهیالت تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای
طرح های دولتی و غیردولتی معادل ریـالی 30
میلیاردیوروتعیینشدهاست.
بند ج تبصره ســوم قانون بودجه امسال نیز به
تشریح نحوه استفاده از تسهیالت خارجی توسط
دستگاه های اجرایی پرداخته است که بر اساس
آن “بهمنظور تسریع در جذب تسهیالت تصویب
شده از بانک های توسعهای از جمله بانک توسعه
اسالمی ،بانک سرمایهگذاری زیرساخت های
آسیایی (ای.آی.آی.بــی) و بانک توسعه و تجارت
اکــو ،دستگاه های استفاده کننده از تسهیالت
مذکورمجازنددرسقفبند(الف )اینتبصرهپساز
موافقتسازمانبرنامهوبودجهکشوردرچهارچوب
سقف اعتبارات پیشبینیشده برای اجرای طرح
های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره()۱
این قانون نسبت به هزینهکرد آن در چهارچوب
موافقت نامهمتبادلهباسازمانمذکوراقدامکنند».

گزارش خبری

باز هم سقف گذاری برای رشد
اجاره بها!
وزیرراهازتعیینسقف 15تا 25درصدبرای
رشداجارهبهاخبردادوگفت:بامتخلفان

اینمصوبهبرخوردتعزیراتیخواهدشد

دولت برای سومین سال متوالی اقدام به تعیین
سقف برای اجاره بها کرد .اقدامی که در سال های
قبل اثری بر بازار اجاره بها نداشت.به گزارش صدا
و سیما ،رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با اعالم
این خبر گفت :نرخ اجاره مسکن در تهران برای
قراردادهای جدید  ۲۵درصد خواهد بود .وی در
حاشیه نشست فوق العاده ستاد تنظیم بازار نرخ
افزایش اجاره در بقیه کالن شهرها را  ۲۰درصد
و دیگر شهرها  ۱۵درصــد اعــام کرد و گفت :با
متخلفان این مصوبه برخورد تعزیراتی خواهد شد.
وی مبنای افزایش تصویب شده را برای مالکان و
مستاجران بر اساس نرخ اجاره سال قبل دانست.
وزیر راه و شهرسازی همچنین از اختصاص ۴۰
هــزار میلیارد تومان بــرای وام ودیعه مسکن در
سراسر کشور خبر داد و گفت :میزان افزایش وام
ودیعه مسکن در روزهای آینده مشخص می شود.
به گــزارش خراسان ،طی دو سال قبل نیز ستاد
کرونا تصمیم مشابهی در تعیین سقف اجاره بها
اتخاذ کرده بود که نتیجه بخش نبود و آمارهای
بانکمرکزینشانمیدهدکهاجارهبهادرمناطق
شهری در فروردین امسال نسبت به فروردین سال
گذشته 50.1درصدافزایشیافتهاست.همچنین
مرکز آمــار نیز رشــد اجــاره بها در تابستان سال
گذشتهنسبتبهتابستانسال 99رامعادل58.8
درصد اعالم کرده بود که نشان می دهد اجاره بها
بیش از دو برابر سقف اعالمی افزایش یافته است.

دالرپشتمرزکانال 30هزارتومان
رئیس کل بانک مرکزی :ذخایر اسکناس ارز به بیشترین اندازه در تاریخ رسیده است
در شرایطی که قیمت دالر در آستانه ورود به
کانال  30هزار تومان بود ،رئیس کل بانک
مرکزی وعده کاهش التهاب روانی موجود در
بازار را داد و اعالم کرد :ذخایر اسکناس بانک
مرکزی به بیشترین انــدازه در تاریخ رسیده
است.به گزارش اقتصادنیوز ،قیمت دالر روز
گذشته تا  29هزار و  950تومان پیشروی
کرد اما در ادامه کمی عقب نشست و با 29
هزار و  870تومان مبادله شد که نسبت به روز
گذشته 720تومان افزایش را نشان می دهد.
در همین حال رئیس کل بانک مرکزی درباره
روند صعودی قیمت ارز در بازار توضیح داد
و آن را صرفا ناشی از عوامل روانــی و ذخایر
اسکناس بانک مرکزی را در باالترین سطح

تاریخ دانست.
به گزارش تسنیم ،علی صالح آبادی با اشاره به
این که درآمدهای ارزی کشور زیاد شده و در
حال وصول است ،گفت :تامین ارز از گذشته
به مراتب بهتر شده است .دیروز  230میلیون
دالر در سامانه نیما ارز تامین شد و عرضه ارز
در نیما بیشتر از تقاضا شده است.
صالح آبــادی با بیان ایــن که ســال گذشته
بیش از  55میلیارد دالر تامین ارز صورت
گرفت و امــســال قطعا بیشتر خــواهــد شد،
ادامه داد :نیازهای ارزی کشور یکی در حوزه
واردات است و یکی در حوزه اسکناس مثل ارز
دانشجویی و ارز مسافرتی است که در هر دو
تامین ارز به خوبی انجام میشود.

وی درباره نوسانات بازار ارز این طور توضیح
داد :التهاب در بازار غیر رسمی که ناشی از
آثار روانی است ،حتما کاهش خواهد یافت.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر این که
تعادل و آرامــش با تامین ارز در بــازار حاکم
خواهد شد ،گفت :به عنوان بازارساز هم در
بازار نیما و هم در بازار متشکل حضور موثر
خواهیم داشت.
وی با بیان ایــن که ذخایر اسکناس بانک
مرکزی به بیشترین انــدازه در تاریخ رسیده
است ،تصریح کرد  :با وزارت صمت جلسات
متعددی داریــم .بــا توجه به بهبود وضعیت
منابع ارزی کشور ثبت سفارشها نیز بیشتر
شده است.
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