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صف های فروش ارز در بازار
تســنیم- نرخ 
ارز از روز گذشــته با 
کاهش ۱۱۰ تومانی 
به ۲۳ هــزار و ۸۸۱ 
تومان رسید و افزایش 
احتمال کاهش قیمت صف های طوالنی فروش 
را برابر برخی صرافی ها شکل داد.   از سوی دیگر 
برخی از شــهروندان در این موقعیت تالش می 
کنند با خرید الر از صرافی بانکی و فروش آن در 
بازار آزاد ســودی یک میلیون تومانی را نصیب 
خود کنند.  هر فرد می تواند ساالنه دو هزار و ۳۰۰ 
دالر از صرافی ملی خرید داشته باشد. این مقدار 
سهمیه ارزی ساالنه هر فرد اســت که فقط هم 
یکبار در سال با کارت ملی تعلق می گیرد. دیروز 
اما قیمت دالر در صرافی هــای بانکی نزدیک به 
۲۳ هزار و ۸۸۰ تومان و در بــازار آزاد ۲۴ هزار و 
۵۹۰ تومان بود .برخی صرافان معتقدند قیمت 
ها روندی کاهشی را تجربه خواهد کرد از این رو 

تقاضا برای فروش افزایش یافته است.
    

 هر کیلوگرم رطب به
 70 هزار تومان رسید

تسنیم- حالــی 
که از سال قبل حجم 
زیادی خرمــا در بازار 
مانــده قیمــت این 
محصول بــا آغاز ماه 
رمضان و افزایش نسبی تقاضا افزایش نامتعارفی 
یافته اســت به طوری که هــر کیلوگرم رطب تا 
۷۰ هزار تومان نیز به فروش می رســد. با وجود 
باقی ماندن حجم زیادی از ایــن محصوالت در 
انبارهای بازار اما قیمت این محصوالت در چند 
روز گذشــته افزایش قیمت چشمگیری داشته 
اســت. مشــاهدات میدانی نشــان می دهد که 
هربسته رطب ۷۰۰ گرمی ۳6 هزار تومان تا ۵۵ 
هزار تومان به فروش می رسد در حالی که پیش 
از این ۲۳ تا ۲۹ هزار تومان بود همچنین قیمت 
هر کیلوگرم  خرما های عســلی از ۲۴ تا ۲۵ هزار 
تومان به ۳۰ تا ۳۴  هزار تومان افزایش یافته است.

    
اعالم شرایط جدید صدور مجوز 

برای استخراج رمزارز
مدیرکل  یلنا-  ا
دفتر سرمایه گذاری و 
امور طرح های وزارت 
صمت گفت: ماینرها 
پیش از ایــن امکان 
استقرار در شــهرک های صنعتی را داشتند اما 
اخیرا در بنگاه ها و واحدهــای تولیدی موجود 
هم امکان اخذ مجوز و فعالیــت دارند. علیرضا 
هادی در مــورد فرآیند اخذ مجوز اســتخراج 
رمزارزها اظهار کــرد: متقاضیان در ســامانه 
بهین یاب ثبت نام می کنند و در همان ســامانه 
مجوز صادر می شــود. هم شخص و هم شرکت 
می تواند درخواست مجوز بدهند و محدودیت 
خاصی در این مورد وجود ندارد. وی با اشــاره 
به تســهیل گری ها در این زمینه گفت: در مورد 
اســتقرار تجهیزات، باید دســت کم به میزان 
۱۰۰ کیلووات مصرف انرژی داشــته باشــند، 
پیش از ایــن کف آن ۲۵۰ کیلــووات بود که به 
۱۰۰ کیلووات کاهش پیدا کرد. اگر هر ماینر ۲ 
کیلو وات توان مصرف کند قبال باید ۱۲۵ ماینر 
استفاده می شد که بتواند کار خود را شروع کند 
اما االن با ۵۰ ماینر می تواند کار خود را شــروع 

کند. یعنی مقداری کار را تسهیل کرده ایم.
    

 وام ساخت مسکن
 ۴۵۰ میلیون تومان شد

توسعه ایرانی- 
مدیرعامــل بانــک 
مســکن از افزایش 
وام ســاخت مسکن 
تا سقف ۴۵۰ میلیون 
تومان در صــورت اســتفاده از فناوری های 
نوین توســط انبوه ســازان خبر داد. محمود 
شــایان گفت: در تهــران و کالنشــهرها وام 
ساخت مسکن تا ســقف ۴۵۰ میلیون تومان 
افزایش یافــت. وی با یــادآوری این که بانک 
مســکن پیش تــر وام بافت فرســوده نیز به 
۳۰۰ میلیون تومان افزایــش داده بود، افزود: 
افزایــش وام ســاخت با روش هــای صنعتی 
ســازی برای آن دسته از انبوه ســازانی است 
که در بانک مســکن حساب ســپرده دارند. 
مدیرعامل بانک مســکن بیان کــرد: وام در 
شــهرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۴۰۰ 
 میلیون و در سایر شهرها ۳۰۰ میلیون تومان 

پرداخت می شود.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

در حالی که فعاالن بازار سرمایه تنها 
برگ باقیمانده برای جان گرفتن شاخص 
بورس را کاهش نرخ سود سپرده های 
بانکی معرفی می کنند، تذکرهای جدی 
رئیس کل بانک مرکــزی و وزیر امور 
اقتصادی و دارایی نشــان از عدم تغییر 

نرخ سود در سال جاری دارد. 
 سود سپرده های بانکی همواره یکی 
از خبرسازترین موضوعات در اقتصاد 
ایران تلقی می شــود. ایران به واسطه 
ماهیت تورمی اقتصادی، سود باالتر از 
استانداردهای بین المللی به سپرده ها 
پرداخت می کند، اما با این حال همچنان 
میزان ســود پرداختی به سپرده های 

بانکی از تورم عقب تر است. 
 در شرایط فعلی در حالی که نرخ سود 
سپرده های بانکی در باالترین حالت در 
محدوده ۱۸ درصد اســت، نرخ تورم از 
۳6 درصد فراتر رفته و این بدان معنی 
است که سود سپرده های بانکی در معنا، 

زیانی است که به سپرده گذاری تعلق 
می گیرد چراکه سپرده گذاری نیمی از 
قدرت خرید خود را در سپرده گذاری از 

دست می دهد. 
 بازارها روی دور زیان 

 همواره پس از شــوک های تورمی، 
بازارهــا در وضعیت زیان دهــی قرار 
می گیرند و اقتصاد وارد فاز رکودی  آن 

هم توأم با زیان می شود. 
 بازارهای ایران نیز این روزها در حالی 
زیان می دهند که در نیمه اول ســال 
گذشته، بی محابا سودی کالن را سرازیر 
جیب حاضران می کردند. قیمت دالر 
در بازار تا مرز ۳۲ هزار تومان پیشروی 
کرده بود و از سوی دیگر بورس نیز روی 
دور سبزپوشی سودی عجیب و غریب را 
راهی جیب سهامداران می کرد. سودی 
که در صف های خرید طوالنی ســهام 
تقسیم می شد. از سوی دیگر بازار مسکن 
و خودرو نیز با افزایــش مداوم قیمت 
مواجه می شــدند. با این حال کاهش 
انتظارات تورمی در اثر دگرگونی های رخ 

داده در عرصه بین الملل و تغییر مواضع 
آمریکا در قبــال ایران زمینــه را برای 
عقب گرد در بازار ارز مهیا ساخت. حاال 
دالر در کانال ۲۳ هزار تومان قرار گرفته 
و همین امر سبب شده است سایر بازارها 
نیز به تبع کاهش قیمت ارز، با کاهش بها 

یا رکود روبرو شوند. 
این چنین بود که تمامی بازارهای 
ایران دستخوش زیان شدند اما در این 
زیان دهی مداوم چنــد ماهه، از پس 
سرخ پوشی بورس و رکود بازار خودرو 

و مسکن، تورم همچنان می تازد. 
در ایــن فضا به نظر می رســد به 
رغم زیان دهی ســود ســپرده های 
بانکی، اقبــال ســرمایه گذاران به 
ســپرده گذاری در قیاس با ســایر 

بازارها افزایش یافته است.
برآوردها نشــان می دهد بخشی 
از بانک ها در ماه هــای اخیر با هدف 
جذب سپرده های بانکی، سودهایی 
باالتر از سود مصوب شــورای پول و 
اعتبار پیشــنهاد می دهند. این بدان 

معناســت که مصوبه شــورای پول و 
اعتبار در ســکوتی محض، از ســوی 

بانک ها نادیده گرفته شده است. 
وزیر اقتصاد چه می گوید؟

هر چند عبدالناصر همتی، رئیس 
کل بانک مرکزی در تذکری به بانک ها 
اعالم کرده است که برای پرداخت سود 
ســپرده های بانکی الزم است مصوبه 
شورای پول و اعتبار را مدنظر قرار دهند 
اما چند روز قبل باب بحث در این حوزه را 

وزیر امور اقتصادی  دارایی گشود. 
 فرهاد دژپسند، در نامه ای به بانک ها 
ضمن درخواست رعایت مصوبه شورای 
پول و اعتبار از ابزار تهدید نیز بهره جست 
و جریمه عدم رعایت سود مصوب اعالمی 

از سوی بانک  ها را نیز اعالم کرد. 
فرهاد دژپســند در مکاتبــه ای با 
بانک های دولتی تاکید کرده اســت، 
نرخ های باالتر از نرخ مصوب شــورای 
پول و اعتبار جزو هزینه های قابل قبول 
مالیاتی نیست و سازمان امور مالیاتی 
موظف اســت مطابق گزارش سازمان 
حسابرســی درباره رعایت این موضوع 
اقدام الزم را انجام دهد. حاال نیز رئیس 
کل بانــک مرکزی در نشســتی که با 
مدیران بانک ها داشته است، با تأکید بر 
لزوم پای بندی بانک ها به نرخ های سود 
مصوب شورای پول و اعتبار تاکید کرد: 
ضروری است که در این زمینه معاونت 
نظارت بانک مرکزی، نظــارت خود را 
تشدید و با بانک هایی که نرخ ها را رعایت 

نمی کنند، برخورد الزم را به عمل آورد.
مخاطب رسمی وزیر امور اقتصادی و 
دارایی و رئیس کل بانک مرکزی هر چند 
بانک های دولتی بودند اما بررسی های 
میدانی نشان می دهد اغلب بانک های 
خصوصی، در این فضا سودهای باالتری 
را به سپرده گذاران پیشنهاد می دهند. 

 متصدی افتتاح حســاب در شعب 
یکی از بانک های خصوصی در پاســخ 
به پرســش خبرنگار »توسعه ایرانی« 
درباره نرخ ســود ســپرده ها توضیح 
داد: ســپرده های یک ساله سودی ۱۸ 

درصدی می گیرند و شــرط پرداخت 
سود به این ســپرده ها نیز این است که 
مشــتری تا یک ماه نسبت به برداشت 
از حساب خود اقدام نکند و پس از این 
مرحله برداشت از حساب دیگر مشمول 
جریمه نخواهد شد. این شیوه از سوی 
دیگر بانک های خصوصی و حتی برخی 
بانک های نیمه دولتی اجرا می شود. در 
حالی بانک  های نیمه دولتی و خصوصی 
نسبت به پرداخت سود ۱۸ درصدی به 
سپرده های بلندمدت یک ساله اقدام 
می کنند که طبق مصوبه شورای پول 
و اعتبار سود سپرده های بانکی در یک 
ســال باید حداکثر ۱6 درصد باشــد و 
سپرده های باالتر از یک سال می توانند 

سود باالتر از ۱۸ درصد بگیرند. 
 شورای پول و اعتبار با هدف کاهش 
قیمت تمام شده پول نسبت به کاهش 
نرخ سود سپرده های بانکی اقدام کرد 
ما در عمــل برخی معتقدنــد اجرای 
این سیاســت در دوره ای که ایران در 
فضای بین المللی نیز با چالش های تازه 
روبرو می شد منجر به خرج سپرده از به 
بازارهای موازی و افزایش قیمت سکه و 

ارز در بازار ایران شد. 
پرونده سود بسته می شود؟

همتی، رئیــس کل بانک مرکزی با 
اذعان به این نکته که ســپرده گذاران 
در شرایط فعلی زیان می بینند، تاکید 
کرده است فعال خبری از بازنگری سود 
سپرده ها نیست. وی با استناد به تعریف 
داالن سود در بازار بین بانکی، این نکته را 
مطرح کرده است که انتظار دارد به تدریج 
تعیین سود از ساختار دستوری و مصوب 
فاصله گیرد و تنها کف و ســقف نرخ با 

توجه به وضعیت بازار مشخص شود.
شاید این نامه ها را بتوان اتمام حجت 
مقامات ارشــد اقتصادی با متقاضیان 
کاهش نرخ سود به منظور جان گرفتن 

بازار سرمایه دانست. 
 با این حال تاکیدات جدی باالترین 
مقامات سیاســتگذار در عرصه پولی 
و مالی نشان می دهد تخلفات بانکی 

در پرداخت سود باالتر از نرخ مصوب 
به مشــتریان باالتر از چیزی اســت 
که بتوان نســبت بدان بی توجه بود. 
جریمه بانک ها و استفاده از ابزارهای 
مالیاتی برای بانک هایی که سد باالتر 
از نرخ مصــوب پرداخــت می کنند 
هر چنــد می تواند عامــل بازدارنده 
باشد، اما ممکن است چون تیغی دو 
لبه عمــل کند و ســپرده های بانکی 
را راهی بازارهای مــوازی که دارای 
نقدشــوندگی باالتری هستند، کند. 
بازارهایی نظیر ارز و ســکه مســتعد 
افزایش قیمت در این شرایط هستند. 
 برخی معتقدند صف های طوالنی 
خریــد از صرافی ملی بــرای فروش 
ارز در بازار آزاد، ایــن روزها می تواند 
نشانه عقب نشینی بانک ها در شرایط 

فعلی باشد. 
به نظ می رسد در شــرایط شیوع 
کرونا که منجر به بیکاری گســترده 
بسیاری از شاغالن شده است، اتخاذ 
سیاست های مهار تورم در کنار کنترل 
نرخ ســود ســپرده بانکی ضرورتی 
انکارناپذیر باشد چراکه در این فضای 
اقتصادی کاهش سود به تنهایی کافی 

نخواهد بود. 

همتی باز هم به بانک ها اولتیماتوم داد 

پرونده تغییر نرخ سودبانکی »فعال« بسته شد!
در شرایط فعلی در حالی 
که نرخ سود سپرده های 

بانکی در باالترین حالت در 
محدوده 18 درصد است، 

نرخ تورم از 36 درصد 
فراتر رفته و این بدان معنی 

است که سود سپرده های 
بانکی در معنا، زیانی 

است که به سپرده گذاری 
تعلق می گیرد چراکه 

سپرده گذاری نیمی از 
قدرت خرید خود را در 
سپرده گذاری از دست 

می دهد

خبر

خبر

بیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با تشریح توافق ۱۰ 
بندی ایران و عراق برای آزاد سازی پول های بلوکه شده، گفت: 
به سرانجام رساندن این روند به حدود یک ماه زمان نیاز دارد تا 

وضعیت معامالت در شرایط عادی قرار بگیرد.
»حمید حســینی« در گفت و گو با ایرنا با بیــان اینکه در 
اسفندماه سال ۹۹ مسئوالن دو کشور در مصاحبه هایی به طور 
رسمی از پرداخت بدهی ها عراق به ایران خبر دادند، اظهار داشت: 
این کشور معافیت هایی در زمینه بازگشت پول های بلوکه شده 
ایران دریافت کرده است و می تواند فارغ از تحریم ها بدهی های 
خود را به ایران پرداخت کند. دبیرکل اتاق بازرگانی مشــترک 
ایران و عراق با بیان اینکه نماینده ای از سوی ایران با بانک تجارت 

عراق مذاکره داشته است، خاطرنشان کرد: این بانک اعالم کرد 
که در حال حاضر تجار ایرانی می توانند با اســتفاده از پول  های 
بلوکه شــده، تجارت خود را انجام دهند. حسینی با بیان اینکه 
دستورالعمل ۱۰ گانه ای تبیین شــده تا شرکت های ایرانی و 
عراقی بتوانند با یکدیگر همکاری داشته باشند، تصریح کرد: در 
این بخشنامه آمده که می توانند از پول های بلوکه شده به صورت 
یورو، دالر و دینار استفاده کنند و بانک هزینه ای بابت کارمزد آن 
دریافت نخواهد کرد. وی با اشاره به سایر شرایط این توافق، افزود: 
از سوی دیگر شرکت های توانیر و گاز ایران باید شرکت های ایرانی 
را در نامه ای معرفی و تایید کنند و همچنین شرکت عراقی طرف 
معامله در زمینه دارو و غذا باید تخصص و سابقه کار داشته باشد. 

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق خاطرنشان کرد: بر 
اساس این دستورالعمل شرکت ایرانی کاالهای مورد نظر خود را 
از عراق خریداری کرده و زمانی که کاال وارد آب های ایران شود ۹۰ 
درصد و در زمان تخلیه بار ۱۰ درصد باقی مانده از پول های ایران در 
بانک عراق آزاد خواهد شد. به گفته حسینی، طبق بخش دیگری از  
این توافق، در صورت خرید اقالم کشاورزی و دارویی، تایید وزارت 
کشاورزی و دارویی عراق الزامی است و بعد از استعالم مالیاتی 

کاال قابل تبادل می شود.  وی با بیان اینکه این روند نیاز به مذاکره 
با شرکت های عراقی دارد، خاطرنشــان کرد: تشویق آنها برای 
تجارت با ایران با رعایت این دستورالعمل ها سخت شده است و 
نیاز به زمان دارد اما در حال حاضر به لحاظ پرداخت بانکی و آزاد 
سازی پول های بلوکه شده ایران، مشکلی وجود ندارد. دبیرکل 
اتاق بازرگانی مشــترک ایران و عراق با تاکید بر اینکه در تالش 
هستیم تا شرکت های عراقی را وارد این روند کنیم، اظهار داشت: 
در صورتی که بخواهیم پول های ایران را در تجارت با شرکت هایی 
غیر از شرکت های عراقی آزاد کنیم نیاز است که شرکت مورد 
نظر در بانک تجارت عراق حساب باز کند تا بتوان هزینه کاالی 
خریداری شده را به حساب شــرکت خارجی پرداخت کنیم. 
حسینی تاکید کرد: به سرانجام رساندن این روند به حدود یک 
ماه زمان نیاز دارد تا وضعیت معامالت در شرایط عادی قرار بگیرد 
و به زودی در این زمینه خبرهای خوبی خواهیم داشت. به گفته  
»عبدالناصر همتی« رییس کل بانک مرکزی، حجم منابع ارزی 

ایران در عراق حدود پنج میلیارد دالر است.

در شرایطی که ارزش تقریبی ۲.6 میلیون واحد 
خالی موجود در کشــور به عدد افسانه ای ۱۹۵۷ 
تریلیون تومان رسیده دولت و مجلس عزم خود 
را برای ورود خانه های خالی به بازار مصرف جزم 
کرده اند؛ هرچند با توجه به معافیت اقامتگاه دوم 
از مالیات، عمال نمی توان امیدوار بود بخش قابل 
توجهی از واحدهای خالی فروخته یا وارد بازار اجاره 
شود. به گزارش ایسنا، طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ 

حدود ۲.6 میلیون واحد مسکونی خالی در ایران 
وجود دارد. متوسط مساحت خانه ها در ایران طبق 
آخرین آمار از معامالت کشور در تابستان ۱۳۹۹ به 
میزان ۱۰۵ متر مربع بوده است. میانگین قیمت 
مسکن کشــور در همان مقطع نیز متری هفت 
میلیون و ۱۷۲ هزار تومان بود که از طرف مرکز آمار 
اعالم شد. یعنی ارزش هر واحد مسکونی در کشور 
به طور میانگین ۷۵۳ میلیون و 6۰ هزار تومان است 

و اگر همین رقــم را مالکی برای قیمت خانه های 
خالی قرار دهیم ارزش تقریبی ۲.6 میلیون واحد 
خالی به عدد افســانه ای ۱۹۵۷ تریلیون و ۹۵6 
میلیارد تومان می رسد. البته واضح است که این 
ارقام از تابستان گذشته تاکنون نیز افزایش یافته 
است.  حدود ۵۰۰ هزار واحد از ۲.6 میلیون مسکن 
خالی کشور در تهران قرار دارد. قیمت هر متر خانه 
در تهران طی اســفندماه ۱۳۹۹ به طور متوسط 

۳۰.۲ میلیون تومان و میانگین مساحت واحدهای 
معامله شده در پاییز سال گذشــته ۸۷ متر بوده 
است. یعنی به طور تقریبی هر خانه در تهران هم 
اکنون ۲ میلیارد و 6۲۷ میلیون تومان ارزش دارد. 
اگر این مبلغ را برای واحدهای خالی در نظر بگیریم 
هم اکنون با ۱۳۱۳ تریلیون و ۷۰۰ میلیارد تومان 
حبس سرمایه از طریق خانه های بدون سکنه تهران 
مواجهیم. این در حالی است که عمده آپارتمان های 
خالی تهران در شمال شهر قرار دارند که ارزش آنها 
بیش از متوسط قیمت پایتخت است. از حدود یک 
سال قبل دولت و مجلس برای آنکه واحدها خالی 

را وارد بازار مصرف کنند طرح مالیات بر خانه های 
خالی را دنبال کردند که پیــش نیاز آن راه اندازی 
ســامانه امالک و اسکان بود؛ ســامانه ای که می 
بایست از سال ۱۳۹۴ راه اندازی می شد اما به هر 
دلیل بین دو وزارتخانه راه و شهرسازی و اقتصاد 
پاسکاری شد تا اینکه نهایتا مسئولیت آن به وزارت 
راه و شهرسازی رسید و از مردادماه سال گذشته 
شکل اجرایی به خود گرفت. اما ثبت امالک توسط 
سرپرستان خانوار از ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ آغاز 
شده و قرار است ظرف دو ماه صاحبخانه ها اطالعات 

واحدهای خود را در این سامانه ثبت کنند.

توافق 1۰ بندی ایران و عراق برای آزاد سازی پول های بلوکه شده

دالرهای نفتی و گازی در راه ایران

ارزش خانه های خالی در ایران 1,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان!

در پی وقوع زلزلۀ ۵.۹ ریشتری حوالی »بندر گناه« در مرز 
استان  های بوشهر و فارس، شبکۀ ایرانسل کامالً پایدار و در حال 

خدمت رسانی به مشترکان است. 
 ایرانسل؛ اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با رصد 
۱۰۰ درصدی شبکه به صورت ۲۴ ســاعته، همواره در حالت 
آماده باش قرار دارد تا در صورت بروز و مشــاهده کوچک ترین 

اختالل، آن را برطرف کرده و بهترین و با کیفیت ترین خدمات را 
به مشترکان خود و مشترکانی که از طریق رومینگ ملی، میزبانی 

می کند، ارائه دهد.
 امروز  یکشنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۱۱ و ۱۱ دقیقه، 
زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۹ ریشــتر در عمــق ۱۰ کیلومتری 
زمین، در ۲۸ کیلومتری بندر گناوه، ۳۱ کیلومتری بندر ریگ، 

۴۱ کیلومتری شبانکاره و ۹۱ کیلومتری بوشهر روی داد و مردم 
شهر یاسوج نیز آن را احساس کردند.

 ایرانسل، از ابتدای راه اندازی شــبکۀ خود، طرح پایدارِی 
شبکه در شــرایط بحران را اجرا کرده تا در مواقع بروز حوادثی 
مانند بالیای طبیعی، اختالل در تجربۀ مشــترکان به حداقل 

ممکن برسد.

پایداری شبکۀ ایرانسل در »بندر گناوه« با وجود وقوع زلزله 
خبر ویژه


