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شاخص

تالطم کرونایی در بازار طال 

اونس جهانی طال که در پی خبر خوش بینی 
سرمایه گذاران به اقتصاد جهانی ناشی از کشف 
واکسن روسی کرونا، بیشترین کاهش یک روزه 
در هفت سال گذشته را ثبت کرده و با افت بیش 
از ۹۰ دالر به میانه کانال ۱۹۰۰ دالر رسیده 
بود، دیروز در اثر نگرانی ها پس از  آمار ضعیف از 

اقتصاد انگلیس مجدد صعود کرد. 

یادداشت

بازار خبر

پنج شنبه ۲3 مرداد  1399
۲3 ذی الحجه1۴۴1.شماره  ۲0۴۴9

چین در فهرست ۵00 شرکت 
برتر جهان از آمریکا جلو زد

مهر - برای اولین بار در تاریخ تعداد شرکت های 
۵۰۰ که  چینی در فهرست فورچون گلوبال 
لیست بزرگ ترین شرکت های جهان است، با 
۱۳۳ شرکت از آمریکا با ۱۲۱ شرکت بیشتر شد.

رای دیوان عدالت اداری درباره 
سود تسهیالت بانکی

فارس - بر اساس رای دیوان عالی که به تازگی 
صادر شده است سود مازاد از تعرفه بانک مرکزی 
در خصوص تسهیالت بانکی قابل مطالبه نیست. 

افزایش یک درصدی نرخ سود 
سپرده  بانک ها نزد بانک مرکزی

ــارس - هیئت عامل بانک مــرکــزی نــرخ سود  ف
اعتباری  موسسات  و  بانک ها  ــذاری  ــرده گ ــپ س
غیربانکی نزد بانک مرکزی را با یک واحد درصد 
افزایش، ۱۴ درصد تعیین کرد. حدود یک ماه پیش 
نیز بانک مرکزی برای کاهش تورم، کف داالن نرخ 

سود را از ۱۲ به ۱۳ درصد افزایش داده بود.

روز گذشته رئیس جمهور و دو مقام 
ارشد دولتی دیگر برای نخستین بار 
به صورت رسمی و با صراحت از طرح 

پیش فروش نفت حمایت کردند.
بــه گـــزارش پایگاه اطــالع رسانی 
حجت االسالم  جمهوری،  ریاست 
هیئت  جلسه  در  ــی  ــان روح حسن 
دولت با بیان این که ستاد اقتصادی 
دولت در ضمن هفته های گذشته 
روی این طرح بحث کرده و آن را به 
تصویب رسانده، گفت: دولت این 
طرح را به جلسه سران قوا هم برده، 
در دو جلسه بحث کرده و کلیت آن 
را به تصویب رسانده و بعد از مراحل 
نهایی مصوبه، دولت آیین نامه های 
اجــرایــی را خواهد نوشت و حتماً  
در زندگی مردم تأثیرگذار خواهد 
بــود. روحانی ادامــه داد: کــاری که 

هفته ها و ماه ها دولت زحمت کشیده 
و دوقوه دیگر هم زحمت کشیده اند، 
ــراد پیدا می شوند که  یک ســری اف
من نمی دانم مبانی شان برای این 
که مــردم را دلسرد کنند چیست؟ 
می گویند ممکن است طرح دولت، 
زحمتی را برای پرداخت در دولت 
بعد ایجاد کند و دولــت می خواهد 
فشار را از خودش بردارد و به دولت 
بعد تحمیل کند؛ این یک حرف کاماًل 
 بی اساس و دروغ است. وی با بیان 
این که باید کشور را در شدیدترین 
شرایط تحریم اداره کنیم و شوخی 
نداریم، اظهار کرد: کسی که به طرح 
ــراد می گیرد لطفًا  بگوید  دولــت ای
راه حلش چیست. با فحاشی و ردیف 
کردن جمالت درشت که مشکلی از 

کشور حل نمی شود.

در همین حــال ،رئیس کل بانک 
ضمن  یادداشتی  در  نیز  مرکزی 
حمایت از این طــرح، آن را روشی 
سالم برای جبران کسری بودجه 
دولــت بــدون اســتــقــراض از بانک 
مرکزی دانست. عبدالناصر همتی 
اینستاگرام  صفحه شخصی  در 
ها،  افزایش  هزینه  کاهش  خــود 
درآمدهای مالیاتی، فروش سهام و 

اموال دولت و انتشار اوراق 
ــی یــا پــیــش فــروش  ــده ب
را  نفت  نظیر  کاالهایی 
ــار راهـــکـــار جــبــران  ــه چ
کسری بودجه در شرایط 

تحریمی دانــســت و با 
اشــاره به محدودیت 

ظرفیت افزایش درآمــد مالیاتی و 
کاهش هزینه به دلیل کرونا و تامین 
۵۲ هــزار میلیارد تومان از محل 
فروش اوراق بدهی، نوشت: »طرح 
فروش اوراق ریالی سلف نفتی که 
عماًل فروش قطعی است و تحویل 
آن دو ســال دیگر خواهد بــود، دو 
ویژگی دارد: ۱- انتظارات تورمی 
را مدیریت می کند. ۲- نسبت به 
اوراق قرضه کم هزینه تر و قابل 
ــت و همزمان  مدیریت تــر اس
ــود بــیــشــتــری نــیــز بـــرای  سـ
دارنــده ایــن اوراق دارد. 
الــــبــــتــــه، 
واضـــــــــح 
اســـــــــــت 
ــرای  ــ ــه ب ــ ک
موفقیت این 

طرح، توافق تمام ارکــان نظام و با 
تکیه بر نظرات دقیق کارشناسان، 

ضروری است«.
ــت  ــود روای ــال و بــا وج در همین ح
خبری برخی نمایندگان از جلسه 
شورای هماهنگی اقتصادی قوا که 
بر شروط مجلس و قوه قضاییه برای 
اصالح طرح تاکید داشتند، رئیس 
ــدون اشــاره  دفتر رئیس جمهور ب
ــرد: رئیس  ــالم ک ــروط اع به ایــن ش
کمیته ای  داده  دستور  جمهوری 
متشکل از سازمان برنامه و بودجه و 
وزیران نفت و اقتصاد به همراه دبیر 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
قوا  تا پایان این هفته آیین نامه را 
آمـــاده کنند تــا بــه محض دریافت 
تاییدیه از سوی مقام معظم رهبری 

آن را عملیاتی کنیم.

دفاع روحانی از پیش فروش نفت و واکنش به منتقدان 
همتی: طرح پیش فروش نفت سالم ترین روش جبران کسری بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی است 

  حسین بردبار 
economic@khorasannews.com

آمار واردات موز و چند پرسش

گمرک  سخنگوی  لطیفی  ا...  روح  تــازگــی  بــه 
کشور در برنامه گفت وگوی ویژه شبکه ۲ سیما 
آخرین آمارها دربــاره واردات موز را اعالم کرد، 
به گفته وی در چهار ماه اخیر حدود ۱۷۳ هزار و 
۶۲ تن موز به ارزش ۱۱۳ میلیون و ۶۸۱ هزار و 
۷۷۶ دالر از هفت کشور اکوادور، هند، فیلیپین، 
ترکیه، روسیه، ویتنام و امارات وارد کشور شده 
است.اکنون جای چند پرسش از مسئوالن ذی 

ربط است :
1-آیا در سالی که جهش تولید نام گرفته و باوجود 
بهره مندی کشورمان از اقلیم حاره در استان هایی 
مثل سیستان و بلوچستان، خوزستان، هرمزگان ، 
بوشهر و جنوب کرمان که اقلیم مورد نیاز تولید موز 
است و هم اکنون نیز تولیداتی در داخل داریم، آیا 
نباید برنامه ریزی بهتری برای تامین نیاز داخلی با 

تولید انبوه دراین مناطق صورت گیرد؟
۲-آیــا وزارت جهادکشاورزی به عنوان وزارت 
متولی تولید میوه جات، برنامه ای برای توسعه 

کاشت موز دراستان های مذکور داشته است؟
3-آیا وزارت صمت به عنوان متولی تنظیم بازار 
ــرای  افــزایــش تعرفه واردات با هدف  اقــدامــی ب
محدودسازی یا جلوگیری از واردات این کاال و 
پرهزینه تر شدن واردات و جلوگیری از خروج ارز 

از کشور دراین بخش داشته است؟
۴-درست است که طبق قانون برنامه ششم توسعه 
نمی توان جلوی واردات هیچ کاالیی را مگر با حکم 
صریح مجلس گرفت اما جای آن نیست که دولت 
در شرایط تحریم های ظالمانه که کشور نیاز وافری 

به ارز دارد،تدبیری برای این مسئله بیندیشد؟
از آن جا که موز میوه ای متناسب با شرایط آب 
و هوایی مناطق حــاره یا گرمسیری و استوایی 
است، تولید و واردات این کاال همچنان می تواند 
ادامه یابد؛پس تنها مسئله ای که می تواند مانع 
از واردات این میوه به کشور بشود، عزم مدیران 
وزارت جهادکشاورزی به عنوان متولی بخش 
تولید  و مسئوالن وزارت صمت به عنوان متولی 
تنظیم بازار از طریق افزایش تعرفه یا محدودیت 

در ثبت سفارش آن است.

پایان هفته پرماجرای بورس در کانال 1.9 میلیون واحد 

ــروز را با افــت عمومی  ــازار سرمایه دی ب
به  ــای مختلف  قیمت هــا و شاخص ه
پایان برد تا هفته ای پرماجرا را پشت 

سر بگذارد.
به گزارش خراسان، دیروز شاخص کل 
بورس با افت ۲۴ هزار واحدی به سطح 
یک میلیون و ۹۷۵ هزار واحد برگشت. 
گفتنی است شاخص کل بــورس هفته 
قبل را در سطح ۲ میلیون و ۳۴ هزار 
واحد به پایان برده بود که نشان دهنده 
افت ۶۰ هزار واحدی شاخص طی هفته 
جاری است. حواشی مربوط به عرضه 
یا عدم عرضه صندوق دارادوم اگرچه 
ــدارد اما  ــازار سرمایه ن اثــر مستقیم بر ب
ــی منجر به ریــزش شاخص  از نظر روان
طــی دو روز میانی هفته شــد. امــا با 

تعیین تکلیف موضوع عرضه دارادوم 
پاالیشی، انتظارات حول رشد شاخص 
در معامالت دیروز شکل گرفته بود. در 
ابتدای معامالت هم بازار سبزپوش بود 
و  حدود ۴۰ هزار واحد هم رشد کرد اما 
به یک باره بر حجم عرضه ها افزوده شد و 
شاخص از قله روزانه خود ۶۵ هزار واحد 
سقوط کرد. اگرچه  عدم رای اعتماد به 
وزیــر پیشنهادی صنعت، امکان جذب 
نقدینگی به طرح های جدید دولتی)مثل 
پیش فــروش نفت و عرضه صندوق ها 
و شرکت ها و افــزایــش سهام شناور(، 
اظهارات تند رئیس جمهور علیه مخالفان 
طرح پیش فروش نفت و عرضه ۳۰ درصد 
بعدی سهام عــدالــت بــه عــنــوان دالیــل 

احتمالی افت بورس اعالم می شود.  

 اجاره بها و مسکن در تهران، ۴/۶ میلیون و 1/۷ میلیارد تومان 

ــازار امالک  بررسی تــازه ترین داده هــای فصلی ب
تهران، حاکی از ادامه روند تند صعود قیمت فروش 
و اجــاره مسکن است.به گــزارش مرکز آمار ایران، 
در بهار امسال، متوسط اجاره بهای ماهانه یک متر 
مربع زیربنای مسکونی ۵۵ هــزار و ۷۳۰ تومان 
بوده و اجاره نشین ها در این فصل به طور متوسط 
رو به واحدهای ۸۳ متری با متوسط عمر ۱۴ سال 
آورده اند. بدین ترتیب می توان محاسبه کرد که 
ــرارداد اجــاره آن ها در این مدت به طور متوسط  ق
روی نرخ ماهانه بیش از چهار میلیون و ۶۲۵ هزار 
تومان منعقد شده است. این گزارش در بخش دیگر 
حاکی از آن است که متوسط قیمت فروش زیربنای 
مسکونی معامله شده در تهران به متری ۱۸ میلیون 
و ۸۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده که این رقم نسبت 
به زمستان پارسال ۲۲.۸ درصد و نسبت به بهار ۹۸، 
۴۳.۸ درصد رشد را نشان می دهد. در این فصل، 

خریداران مسکن به طور متوسط واحدهایی ۸۹ 
متری با عمر متوسط ۱۲ سال را خریداری کرده اند 
که با این حساب می توان گفت هر واحد مسکونی 
بــرای ایــن مشتریان، به طــور متوسط بیش از یک 
میلیارد و ۶۷۵ میلیون و ۲۹۱ هزار تومان هزینه در 
بر داشته است.   از سوی دیگر گزارش مذکور نشان 
می دهد در بهار امسال، متوسط قیمت فروش هر 
متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی معامله 
شده در تهران به بیش از ۲۵ میلیون و ۵۱۰ هزار 
تومان رسید که نسبت به زمستان ۹۸، ۲۲.۶ درصد 
و نسبت به بهار آن سال، ۵۰.۴ درصد افزایش دارد. 
در این مدت، میانگین مساحت زمین های معامله 
شده ۱۸۶ متر مربع بوده که با این حساب می توان 
گفت خریداران زمین در تهران، به طور متوسط بیش 
از چهار میلیارد و ۷۴۵ میلیون تومان برای هر قطعه 

زمین هزینه کرده اند.


