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دارندگان سهام عدالت بدون ضامن 
وام دریافت می کنند

نی-  یرا ا توسعه 
ر  مــو ا کل  یــر مد
اقتصــادی و دارایــی 
فــارس خبــر از ارائه 
تسهیالت به دارندگان 
لــت در اســتان فــارس داد.  ســهام عدا
 بابک دایی ظهر شــنبه در جمــع خبرنگاران با 
اشاره به ابالغ آئین نامه اجرایی آزادسازی سهام 
عدالت توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار 
در مردادماه سال جاری، بیان کرد: یکی دیگر از 
خدماتی که وزارت امور اقتصادی و دارایی برای 
دارندگان سهام عدالت در نظر گرفته است، ارائه 
تســهیالت بدون ضامن در قالب کارت اعتباری 

برای سهامداران است.
وی اظهار داشت: تمامی ســهامداران سهام 
عدالت به جای فروش سهام عدالت خود می توانند 
از مزایای کارت اعتباری بهره مند شوند و برای این 
کار می توانند درخواســت خود را بدون مراجعه 
حضوری و صرفاً از طریــق درگاه های بانک های 

ملی و تجارت ارسال کنند. 
دایی گفت:  برای دریافــت کارت اعتباری و 
استفاده از این تسهیالت، نیاز به مراجعه حضوری 
به شعب بانک ها نیســت و متقاضیان می توانند 
از طریق ســامانه ایوا بانک ملی ایران  یا از طریق 

سامانه زمرد بانک تجارت اقدام کنند.
وی در ادامه افزود: پرداخت این تســهیالت 
سه ساله بوده و نرخ سودی که در نظر گرفته شده 
نیز ۱۸ درصد است، اما اگر اســتفاده کنندگان 
کارت اعتبــاری حداکثر ظرف یک مــاه، مبلغ 
تسهیالت دریافتی را باز پرداخت کند، هیچ گونه 

کارمزد یا سودی به آن تعلق نخواهد گرفت.
مدیــرکل امور اقتصــادی و دارایــی ارزش 
کارت های اعتبــاری را معادل ۵۰ الی ۶۰ درصد 
ارزش روز دارایی آزاد شده ســهام عدالت افراد 
برشــمرد و تاکید کرد: ســازمان بورس و اوراق 
بهادار ســهام عدالت افراد متقاضی را به عنوان 
وثیقه نزد بانک عامل قــرار می دهد لذا پرداخت 

این تسهیالت نیاز به ضامن ندارد.
    

برنامه ریزی برای کاهش قیمت موز
ایلنــا-  نشســت 
برنامه ریــزی کاهش و 
کنترل قیمت موز در اتاق 
اصناف ایران و به ریاست 
سعید ممبینی، رئیس 

اتاق اصناف ایران برگزار شد.
رئیس اتاق اصناف ایران گفــت: در پی امکان 
فراهم شده، مقرر شد واردکنندگان متقاضی در ازای 
صادرات سیب، با هدایت و راهبردی اتحادیه های 
صنفی موزهای وارداتی را در »شبکه های رسمی 
توزیع صنفی« و با رعایت قیمت مصوب هر کیلو ۲۵ 

هزار تومان به مصرف کننده ارئه دهند.
رئیس اتاق اصناف ایران همچنین از بازرسان اتاق 
اصناف و سازمان صمت خواست: چنانچه هر یک از 
فعاالن اقتصادی، این محصول را با قیمتی باالتر از 
قیمت مصوب به مصرف کننده ارائه دهد، الزم است 
تا بازرسان تشکیل پرونده داده و پرونده را به سازمان 
تعزیرات ارسال کنند. در مقابل، طی هماهنگی های 
به عمل آمده، سازمان تعزیرات حکومتی نیز تسریع 
در رسیدگی به این دست از پرونده ها را در دستور کار 

خود قرار داده است.
    

 یارانه معیشتی اسفندماه امروز 
واریز می شود

توســعه ایرانی- 
سازمان هدفمندسازی 
یارانه هــا اعــالم کرد: 
شــانزدهمین مرحلــه 
یارانه معیشــتی مربوط 
به اسفند ماه سال جاری ســاعت ۲۴ روز یکشنبه 
)۱۰ اسفند( به حساب سرپرســتان خانوار واریز 

خواهد شد.
بر اســاس اطالعیه ســازمان هدفمندسازی 
یارانه ها، شانزدهمین مرحله یارانه معیشتی ساعت 
۲۴ روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰به حساب 

سرپرستان خانوار واریز می شود.
همانند دوره های قبل، خانواده های یک نفره ۵۵ 
هزار تومان، خانواده های دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، 
خانواده های سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانواده های 
چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانواده های پنج نفره 
و بیشــتر ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی دریافت 

خواهند کرد.
همچنین، سومین قســط از پرداخت دومین 
مرحله وام یک میلیون تومانی کرونایی از حساب 
سرپرستان خانوارهایی که این وام را دریافت کرده اند 

از این ماه کسر خواهد شد.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

 ایران در آستانه شــرایط تازهای 
قرار دارد. بررســی ها نشــان می دهد 
مواضع آمریکا قابلیــت تغییر در قبال 
تحریم های ایران را دارد. شــاید یکی 
از مهمترین نشانه ها چراغ سبز آمریکا 
به کره جنوبی برای آزادسازی بخشی 
از منابــع ارزی ایــران باشــد. به نظر 
می رسد در شرایط کنونی، ایران آماده 
بازپس گیری پول های بلوکه شده خود 
در دیگر کشورها خواهد بود. منابع ایران 
در کشورهای دیگر در پی تحریم های 
آمریکا علیه ایران و همچنین تحریم 
فروش نفت ایران در بازارهای جهانی 

بلوکه شد.
ردگیری اخبار منتشر شده در این 
حوزه نشــان می دهد پیگیری منابع 

بلوکه شــده ایران در ســایر کشورها 
یکی از مهمترین سرفصل های اخبار 
اقتصادی سیاســی ایران در یک سال 
اخیر بوده است. ایران بارها با کشورهای 
عراق، کره جنوبی و حتی ژاپن و عمان 
بر ســر آزادســازی منابع بانکی خود 
وارد مذاکره شده است. هر چند اخبار 
رسمی منتشر شده داللت بر آن دارد 
که کشــورهای مذکور قول همکاری 
داده اند اما به نظر می رســد موضوع از 
تعارفات دیپلماتیک فراتر نرفته است؛ 
اما اولین گام عملی برای آزادســازی 
بخشــی از منابع بانکی ایران در کره 
جنوبی برداشته شــده است. پیش از 
این کــره جنوبی اعالم کــرده بود که 
آزادســازی منابع بانکی ایران در این 
کشور، مستلزم موافقت آمریکاست و 
حاال با موافقت آمریکا، مقرر اســت در 

گام اول یک میلیارد دالر از منابع ایران 
آزاد شــود. حجم منابع بانکی بلوکه 
شــده ایران در کره جنوبــی بین ۷ تا 
۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیــون دالر اعالم 
شده اســت. گزارش های منتشره اما 
نشان می دهد رقم ۹ میلیارد دالر رقم 
درست تری درباره میزان منابع بلوکه 

شده ایران باشد. 
آزادســازی پول های ایران در کره 
جنوبی تنها اتفاق رخ داده در روزهای 
اخیر نیســت. ایران با ژاپن نیز بر سر 
استفاده از منابع بانکی خود به منظور 
واردات دارو و واکسن به توافق رسیده 
است. ژاپن که زمانی یکی از مهمترین 
خریداران نفت ایران تلقی می شد در 
شــرایط تحریم، خرید نفت از ایران را 
متوقف کرد اما یک و نیم میلیارد دالر 
از منابع ایران در این کشور بلوکه ماند. 

و اما عراق 
عــراق حــاال یکــی از مهم ترین 
بدهــکاران ایرانــی تلقی می شــود. 
آمارهای ارائه شــده از ســوی حمید 
حســینی، نایب رئیس اتاق بازرگانی 
ایران و عراق حکایت از آن دارد که این 
کشــور بابت خرید گاز و برق نزدیک 
به ۵ میلیارد دالر بــه ایران بدهی دارد 
و هر چند تاکنون بارها قول مســاعد 
آزادسازی منابع را به ایران داده اما هنوز 

چنین اتفاقی رخ نداده است.
 عــراق در ماه های اخیــر کانون 
رایزنی های دیپلماتیــک ایران بوده 
است. همتی پیش از این دو بار به منظور 
آزادســازی منابع بلوکه شده ایران به 
این کشور سفر کرده اســت. حاال در 
تازه ترین اتفاق رخ داده، دیداری میان 
همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران و 
همچنین مدیرعامل بانک تجارت عراق 
صورت گرفته است. این دیدار به منظور 
بررسی راهکارهای الزم برای انتقال و 
اســتفاده از منابع بلوکه شده ایران در 
این کشــور صورت گرفت. مدیرعامل 
بانک تجارت عراق در این دیدار با اشاره 
به اینکه پرداخت هــای اخیر از محل 
منابع ایران در عراق انجام شده عنوان 
کرده است که روند اســتفاده از منابع 
یاد شده از این پست سعی خواهد شد و 
تالش می شود تا کانال ها و روش های 
مختلفی که مــورد تایید طرف ایرانی 
است به منظور اســتفاده از این منابع 
عملیاتی شوند. صحبت های این مقام 
عراقی نیز نشــان از آن دارد که آمریکا 
برای آزادســازی منابــع بانکی ایران 
در این کشــور نیز چراغ سبز را نشان 
داده اســت. وزیر خارجه عراق نیز که 
به تهران ســفر کرده با علی شمخانی، 
دبیر شــورای عالی امنیت ملی ایران 

دیدار و گفت وگو کرد. فواد حســین، 
وزیر خارجه عراق در این دیدار با ارائه 
گزارشی از تحوالت سیاسی و امنیتی 
اخیــر در عراق گفت: امنیــت و ثبات 
زیرساخت توسعه اقتصادی و رفاه است 
و برای کشوری چون عراق که سال ها 
درگیر مبارزه با تروریسم و ناامنی بوده 
برقراری امنیت اولین اولویت محسوب 
می شود. وی با اشاره به توافقات انجام 
شده میان مســئولین دو کشور برای 
تادیه بدهی عراق به ایران که به دلیل 
تحریم های خارجی بــه تعویق افتاده 
گفت: با تالش مستمر حوزه های مالی 
و بانکی و دستگاه های اقتصادی ایران و 
عراق برخی از موانع مهم برداشته شده 
و به زودی بر اســاس مدل مورد توافق 
دو کشور روند پرداخت بدهی ها آغاز 

می شود.
ایران در کدام کشورها منابع 

بلوکه شده دارد؟ 
کره جنوبــی، عــراق و ژاپن تنها 
کشورهایی نیســتند که منابع بانکی 
ایــران را بلوکــه کرده اند. بر اســاس 
اعالم های رسمی، ایران در چین، هند و 
حتی عمان، پول های بلوکه شده دارد و 
پیشتر با مقامات عمانی، هندی و چینی 
نیز برای آزادســازی این منابع رایزنی 
شده اســت. البته مجیدرضا حریری، 
رئیس اتــاق بازرگانی ایــران و چین 
می گوید منابع بانکــی ایران در چین 
بلوکه نیســت و ایران می تواند از این 
منابع برای واردات کاال استفاده کند. با 
این حال برخی معتقدند ایران در چین 
۲۰ میلیارد دالر منابــع بانکی بلوکه 
شــده و غیرقابل دسترسی دارد. نکته 
مهم اینجاســت که چراغ سبز آمریکا 
برای آزادسازی منابع بلوکه شده ایران 
در جهان کافی نیســت، چرا که ایران 

در شــرایط فعلی به دلیل قرارگیری 
در لیست سیاه اف ای تی اف نمی تواند 
به شبکه بانکی بین المللی دسترسی 
داشته باشد و در صورت ادامه این روند 
ایران با بحران بلوکه شدن منابع بانکی 
خود حتی پس از لغو تحریم های آمریکا 
روبرو خواهد بود. بسیاری از کارشناسان 
بر این اعتقاد هســتند که بــا توجه به 
همین نکته پیوســتن به اف ای تی اف 
پیش از روشن شدن تکلیف تحریم ها، 
ضرورتی انکارناپذیر برای اقتصاد ایران 
تلقی می شود چراکه قرارگیری ایران 
در لیست سیاه اف ای تی اف می تواند به 
انزوای ایران و همچنین تداوم وضعیت 
نامســاعد اقتصادی به واســطه عدم 
دسترســی ایران به منابع مالی کشور 

منجر شود.
خوش بینانه ترین آمارها نشــان از 
آن دارد که ایران چیزی حدود ۴۲تا ۴۵  
میلیارد دالر منابع بانکی بلوکه شده در 
سراسر جهان دارد. سایت اعتماد آنالین 
در گزارشی منابع بلوکه شده ایران در 
چین و هند را به ترتیب برابر با ۲۰ و ۷ 

میلیارد دالر اعالم کرده است
 با احتساب بدهی ۹ میلیارد دالری 
کره جنوبی، پنج میلیارد دالری عراق، 
یک و نیم میلیارد دالری ژاپن و یک تا 
ســه میلیارد دالری عمان این رقم به 

نزدیک ۴۵ میلیارد دالر می رسد. 

خطر بلوکه شدن دوباره منابع در سایه نپیوستن به اف ای تی اف 

آغاز جمع آوری پول های ایران در بانک های جهان
خوش بینانه ترین آمارها 
نشان از آن دارد که ایران 

چیزی حدود 4۲تا 45  
میلیارد دالر منابع بانکی 

بلوکه شده در سراسر جهان 
دارد

رییــس اتحادیه نمایشــگاه داران خــودرو گفت: برای 
خودروهایی که قیمت آنها کمتر از ۷۰۰ یا ۸۰۰ میلیون تومان 
است، مشتری مراجعه می کند اما برای خودروهای باالی یک 

میلیارد تومان خریدار بسیار کم است.

سعید موتمنی در مورد وضعیت بازار خودرو به ایلنا گفت: 
بازار خودرو آرام اســت و طی هفته های گذشته تغییری در 
قیمت ها مشاهده نمی شود. به طوری که بازار کاهش قیمت 
۳۵ درصدی که اوایل آبان ماه رخ داد را حفظ کرده است. در 
دو سه ماه گذشته نوســانات زیادی در بازار وجود داشت که 
قیمت ها در حد ۲ الی ۳ درصد کمتر یا بیشتر می شدند اما در 

کل همان کاهش قیمت را حفظ کرده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: تقاضا برای سرمایه گذاری در 
بازار خودرو وجود ندارد و تقاضای کاذب فروکش کرده است. 

فقط کسانی که نیاز به خودرو دارند خرید می کنند.
رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با اشاره به نرخ روز 
خودرو گفت:  امروز در بازار قیمت پرایــد ۱۳۱ بین ۱۰۷ تا 
۱۰۹ میلیون تومان، پراید ۱۱۱ بیــن ۱۲۶ تا ۱۲۷ میلیون 
تومان، تیبا ۱۲۷ میلیون تومان، ساینا ۱۳۴ میلیون تومان، 
ســمند ۱۸۵ میلیون تومان، پژو۴۰۵ حدود ۱۸۶ میلیون 
تومان، پژو پارس ۲۱۲ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود 
۱۹۲ میلیون تومان و تیپ ۵ حــدود ۲۴۸ تا ۲۵۰ میلیون 

تومان است.

وی در مورد بــازار خودروهــای خارجی گفــت: بازار 
خودروهای خارجی ضعیف اســت، بــرای خودروهایی که 
قیمت آنها کمتر از ۷۰۰ یا ۸۰۰ میلیون تومان است، مشتری 
مراجعه می کند اما برای خودروهای باالی یک میلیارد تومان 
خریدار بسیار کم است. البته معامالت انجام می شود اما درصد 

آن بسیار ضعیف است.
موتمنی همچنین تصریح کرد: همانطور که پیش از این 
نیز گفته بودم با نزدیک شدن به شب عید تغییر قیمتی در بازار 
خودرو نخواهیم داشت. با توجه به اینکه امسال نسبت به سال 
گذشته شدت بیماری کرونا در کشور بیشتر شده، مسافرت ها 
کم است و این موضوع تاثیر خود را بر بازار خودرو می گذارد. 

البته اگر بیماری نبود وضعیت بازار خودرو متفاوت بود.

خودروهای گران قیمت در بازار مشتری ندارند

خبر

خبر

در بهمن ۱۳۹۹ تعداد معامالت آپارتمان های 
مسکونی شهر تهران به ۳.۹ هزار واحد مسکونی 
رسید که نسبت به ماه قبل ۱۱.۴ درصد افزایش و 
نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۰.۵ درصد کاهش 
را نشــان می دهد. همچنین قیمت هر متر مربع 
واحد مســکونی بیش از ۹۷ درصد افزایش یافته 
و میانگین به متری ۲۸ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان 

رسیده است.
به گزارش توســعه ایرانی، طبق اعالم بانک 

مرکزی، تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی 
شهر تهران در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹ به حدود ۷۸ 
هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل، ۶.۴ درصد افزایش نشان می دهد. 
الزم به ذکر است بررســی تحوالت متوسط 
قیمت مســکن به تفکیک مناطق شــهر تهران 
موید آن اســت که در بهمن ســال جاری تعداد 
هشت منطقه از مجموع ۲۲ منطقه، کاهش قیمت 

مسکن نسبت به ماه قبل از آن را ثبت کرده اند.

بر اساس این گزارش، در بهمن سال ۱۳۹۹، 
تعداد معامالت آپارتمان های مســکونی شهر 
تهران به ۳.۹ هزار واحد مســکونی رســید که 
نسبت به ماه قبل ۱۱.۴ درصد افزایش و نسبت 
به ماه مشــابه ســال قبل ۷۰.۵ درصد کاهش 

نشان می دهد.
در ماه مورد گزارش، متوســط قیمت خرید 
و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مســکونی 
معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی 

شهر تهران ۲۸۳.۹ میلیون ریال بود که نسبت به 
ماه قبل ۳.۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 

۹۷.۲ درصد را افزایش نشان می دهد.
در بررســی حجم معامالت مسکن، توزیع 
تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر 
تهران به تفکیک عمر بنا در بهمن ماه امســال 
حاکی از آن اســت که از مجموع ۳۹۱۷ واحد 
مسکونی معامله شــده، واحدهای تا پنج سال 
ساخت با سهم ۳۹.۴ درصد بیشترین سهم را به 

خود اختصاص داده اند.
سهم مذکور در مقایسه با بهمن ماه سال قبل 
حدود ۳.۸ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به 
سهم واحدهای با قدمت باال در گروه های ۱۱ تا ۱۵ 

و بیش از ۲۰ سال افزوده شده است.

گفتنی است، »گزارش تحوالت بازار معامالت 
مسکن شــهر تهران در بهمن ماه سال ۱۳۹۹« 
برگرفته از آمارهای خام ســامانه ثبت معامالت 
امالک و مستغالت کشور اســت که توسط اداره 
بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی 

تهیه و منتشر می شود.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بازار ارز، یک بازار حساس و تخصصی است، 
نوشت: در اولین جلسه حضور در هیات دولت قبل از انتصاب و در اولین جمالت خود از 
آقای رئیس جمهور و اعضای دولت درخواســت کردم که اگر به انتصاب اینجانب رأی 
می دهند، با این شرط همراه باشد که در خصوص مســائل ارزی، اعالم سیاست ها را به 

بانک مرکزی واگذار کنند.
از رئیس جمهور خواستم  اعالم سیاست ها به بانک مرکزی واگذار شود

به گزارش توســعه ایرانی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در در صفحه 
مجازی خود نوشت: از نیمه سال ۹۷، بانک مرکزی سیاست ارزی خود را، بر مبنای صیانت 

از ذخایر خود و همزمان تامین منابع الزم برای واردات کاالهای اساسی و دارو قرارداد.

در دو سال گذشته، این سیاست نشــان داد که با موفقیت کشور را از میانه 
بزرگترین جنگ اقتصادی تاریخ به سالمت عبور داد. در این میان ، فشار زیادی، از 
ناحیه تحریم های ظالمانه و غیرانسانی بر مردم عزیزمان وارد شد، اما اینکه، بدون 

سیاســت های بانک مرکزی در این دوره، چه سرنوشتی در انتظار 
متغیرهای اصلی اقتصاد مانند نرخ ارز و تورم بود قابل تصور نیست.
بانک مرکزی همچنان اعتقاد راسخ دارد که نرخ ارز باید توسط 
سازوکار بازار و مستقل از سیاست های مالی و بودجه ای تعیین 
شود و انتظار دارد که باتصحیح انتظارات و تخیله اثر شوک های 
سیاسی، نرخ ارز در مسیر اصالح توسط ساز و کار بازار قرار گیرد.

بارها گفته ام، تقویت ارزش پول ملی، مهمترین دغدغه بانک مرکزی است و تا به حال 
نیز تمام تالش خود را علیرغم برخی مرارت ها، به کار بردم تا نیازهای بودجه ای دولت 

نتواند در این مسیر خدشه زیادی وارد کند.
بازار ارز، یک بازار حساس و تخصصی است. در اولین جلسه حضور در هیات دولت 
قبل از انتصاب و در اولین جمالت خود از آقای رئیس جمهور و اعضای محترم دولت 
درخواست کردم که اگر به انتصاب اینجانب رأی می دهند، با این شرط همراه باشد 
که در خصوص مسائل ارزی، اعالم سیاست ها را به بانک مرکزی واگذار کنند و 
قطعاً این بهترین کمک مسؤلین محترم به بانک مرکزی و نیز ثبات در بازار های 

پول و ارز است.
 محمود واعظی اخیرا گفته بود: نرخ ارز ایران ۲۵ یا ۲۷ هزار تومان 
نیست. ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم تا امروز 
دشمنان بگویند که فشار حداکثری شکست خورده و آنها به دنبال حل 

مسائل هستند و امروز ایران در موضع قدرت است.

بانک مرکزی اعالم کرد: 

متوسط قیمت هر متر خانه در تهران ۲۸ میلیون تومان

همتی: 

از رئیس جمهور خواستم اعالم سیاست ها به بانک مرکزی واگذار شود


