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قطعه یک آزادراه تهران – شــمال ۲۴ ،ســال بعد از کلنگ زنی از پایان این هفته به روی مردم باز
میشــود .این طرح باوجود اینکه یکی از رکورددارترین طرحهای از نظر طوالنی شــدن زمان ساخت
است ،اما به باور خیلی مهندسان راه سازی ،یکی از افتخارات جامعه مهندسی کشور است.هنگامی که
پیمانکاران خارجی از کشــور رفتند ،مهندسان ایرانی ،کار را به دست گرفتند .با توجه به کوهستانی
و صعب العبور بودن واریانت مســیر اتصال تهران به جاده چالوس در منطقه شهرستانک ،احداث این
آزادراه ناگزیر از ساخت و احداث  ۴۰رشته تونل مجهز به طول مجموع ۳۲کیلومتر (رفت و برگشت) که
 ۴۵درصد از کل طول این مسیر را شامل میشود .در این مسیر  ۲۵دستگاه پل به طول  ۳.۱کیلومتر
وجود دارد و طوالنیترین تونل کشور بهنام «تالون» بهطول ۴هزار ۹۵۰متر در این قطعه احداث شده
اســت و ساخت ابنیه طوالنی و بزرگ در این مســیر باعث گران شدن هزینههای نهایی آزادراه شد.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد

تأمین ثبات و آرامش بازارهای پول و ارز

 4ریسک پشت در بازار ارز

ارز
چک

عکس تزئینی است

در روزهــای اخیــر ریســکهایی کــه بازارهــای مختلــف
بخصوص بازار ارز و سپس طال را تحت تأثیر قرار میدهد،
افزایــش یافته اســت .به طور ســنتی قرار داشــتن ایران در
تحریمهای مالی که ضمــن فروش نفت ،نقل و انتقاالت
مالــی و ارزی کشــور را بشــدت محدود کرده اســت؛ یکی از
ریسکهایی است که روی نرخ ارز فشار میآورد.
دراین میان نقدینگی ســنگینی که در کشــور وجود دارد
و طبق تازهترین آمارهای بانک مرکزی در پایان آذر ماه با
رشــد بیش از  28درصدی مواجــه و به  2262هزار میلیارد
تومان رســید هم پشــت درهای بازار ارز ایستاده است تا با
هر نوسانی به حرکت درآید.
اما در روزهای اخیر دو ریسک شیوع ویروس کرونا و قرار
گرفتن نام ایران در فهرست سیاه اف ای تی اف هم به این
ریسکها افزوده شده است .چرا که هر دوی این ریسکها
هم از نظر هیجانی و روانی سرمایهگذاران را به سمت بازار
ارز و طال هدایت میکند ،هم از نظر آثار واقعی اقتصاد نیز
بیتأثیر نیستند .برهمین اساس نرخ ارز از چند هفته پیش
بــا پیشبینی تصمیم کارگروه اقدام مالی یا اف ای تی اف

طال هم کورس گذاشت

طال

ëëمهمترینعللبرگشتخوردنچکها
طبق این گزارش ،بالغ بر  ۶۶۶هزار فقره چک به ارزشــی بالغ بر  ۱۰۵هزار
میلیارد ریال در دی ماه  ۱۳۹۸در کل کشور به دالیل کسری یا فقدان موجودی
برگشــت داده شــده است .در واقع در کل کشــور از نظر تعداد  ۹۶.۱درصد و از
نظــر ارزش  ۹۴.۱درصــد از کل چکهای برگشــتی به دالیل کســری یا فقدان
موجودی بوده است.
در ماه مورد بررســی در اســتان تهران حدود  ۱۹۴هزار فقره چک به ارزشی
حدود  ۴۶هزار میلیارد ریال به دالیل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده
شــده اســت .در واقع در استان تهران از نظر تعداد  ۹۴.۴درصد و از نظر مبلغ
 ۹۱.۵درصد از کل چکهای برگشتی به دالیل کسری یا فقدان موجودی بوده
است.
 51ëëدرصد چکها در اختیار 3استان
عالوه بر ســهم غالب اســتانهای تهــران ،اصفهان و خراســان رضوی
در چکهــای برگشــتی ،این ســه اســتان در صدور چک نیز بیــش از نیمی
از چکهای مبادلهای کشــور را صادر کردهاند .براین اســاس ۵۱ ،درصد از
تعداد چکهای مبادلهای کل کشــور در دی ماه  ۹۸در ســه اســتان تهران،
اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با  ۳۲.۷درصد،
 ۱۰.۳درصد و  ۸درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها دارا
بودهاند .همچنین  ۶۴.۱درصد از ارزش چکهای فوق در سه استان تهران
( ۵۱.۴درصــد) ،اصفهــان ( ۶.۵درصــد) و خراســان رضــوی ( ۶.۲درصــد)
مبادله شــده اســت که بیشترین ســهم را در مقایسه با سایر اســتانها دارا
بود هاند.
ëëرشد 13درصدی ارزش چکهای وصولی
بالــغ بــر  ۷میلیــون و  ۷۰۰هزار فقره چک به ارزشــی بـــیش از  ۹۹۳هـــزار
میلیارد ریال در دی ماه  ۱۳۹۸در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از
نظر تعداد و مبلغ به ترتیب  ۴.۹درصد و  ۱۲.۹درصد افزایش نشان میدهد.
از کل تعداد و مبلغ چکهای مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب  ۹۱.۸درصد
و  ۸۹.۹درصد وصول شده است .درصد تعداد و مبلغ چکهای وصول شده
در آذرمــاه  ۱۳۹۸بــه ترتیب معــادل  ۹۱.۷درصد و  ۸۹.۵درصــد و در دی ماه
 ۱۳۹۷به ترتیب برابر  ۸۹.۴درصد و  ۸۸.۱درصد بوده است.
حدود  ۲میلیون و  ۶۰۰هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر  ۵۱۷هزار میلیارد
ریال در دی ماه  ۱۳۹۸در استان تهران وصول شد که از نظر تعداد  ۹۲.۶درصد
و از نظــر ارزش  ۹۱.۲درصد از کل چکهای مبادلهای وصول شــده اســت .در
ماه مذکور در بین ســایر استانهای کشور ،بیشترین نسبت تعداد چکهای
وصولی به کل چکهای مبادلهای در استان ،به ترتیب به استانهای گـــیالن
( ۹۳.۵درصد) ،یزد ( ۹۳درصد) و البرز ( ۹۲.۷درصد) اختصاص یافته است
و اســتانهای کهگیلویــه و بویراحمد ( ۸۴.۸درصــد) ،چهارمحال و بختیاری
( ۸۷.۸درصــد) وکردســتان و لرســتان (هرکــدام  ۸۸.۳درصــد) پایینتریــن
نســبت تعداد چکهای وصولی به کل چکهای مبادله شــده در استان را به
خود اختصاص دادهاند.
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طول مسیر

جغرافیای  694هزار چک برگشتی در دی ماه

در دی ماه امســال و براســاس تازهترین گزارش بانک مرکــزی ،حدود  ۶۹۴هزار
فقره چک به ارزشی حدود  ۱۱۲هـزار میلیارد ریال در کل کشور برگشت داده شد
که نســبت به ماه قبــل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیــب  ۳.۹درصد و  ۷.۷درصد
افزایش نشان میدهد .بدین ترتیب از کل تعـداد و مبلـغ چکهای مبادله شده
در دیماه  ۱۳۹۸به ترتیب  ۸.۲درصد و  ۱۰.۱درصد برگشــت داده شــده اســت.
طبــق ایــن آمار بالغ بــر  ۸میلیون و  ۴۰۰فقره چک به ارزشــی حــدود  ۱۱۰۵هزار
میلیارد ریال در دی ماه  ۱۳۹۸در کل کشــور مبادله شــد که نسبت به ماه قبل از
نظــر تعــداد و مبلغ به ترتیب  ۴.۸درصد و  ۱۲.۴درصد افزایش نشــان میدهد.
در ماه مورد گزارش در اســتان تهــران حدود  ۲میلیون و  ۸۰۰هزار فقره چک به
ارزشی حدود  ۵۶۸هزار میلیارد ریال مبادله شد .درصد تعداد و مبلغ چکهای
برگشت داده شده در آذرماه  ۱۳۹۸به ترتیب معادل  ۸.۳درصد و  ۱۰.۵درصد
و در دی ماه سال  ۱۳۹۷به ترتیب برابر  ۱۰.۶درصد و  ۱۱.۹درصد بوده است.
ëëجغرافیایچکهایبیمحل
در دهمین ماه سال ،در استان تهران بالغ بر  ۲۰۵هزار فقره چک به ارزشی
بـیش از  ۵۰هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد  ۷.۴درصد و
از نظر ارزش  ۸.۸درصد از کل چکهای مبادلهای برگشت داده شده است.
درایــن مــاه در بیــن ســایر اســتانهای کشــور ،بیشتریــن نســبت تعــداد
چکهــای برگشــتی بــه کل چکهــای مبادلــهای در اســتان ،بــه ترتیــب بــه
استانهای کهگیلویه و بویراحمد ( ۱۵.۲درصد) ،چهارمحال و بختیاری (۱۲.۲
درصد) وکردستان و لرســـتان (هرکـدام  ۱۱.۷درصـد) اختصـاص یافتـه اسـت
و در ماه مورد بررســی در بین سایر استانهای کشور ،بیشترین نسبت ارزش
چکهـای برگشتی بـه کل ارزش چکهـای مبادلـه شده در استان به ترتیب به
استانهای کرمانشاه ( ۱۹.۸درصـد) ،کرمان ( ۱۷.۳درصـد) و خراسان جنوبی
( ۱۶.۶درصد) اختصـــاص یافته است و اســتانهای ایالم ( ۶.۸درصد) ،البرز
( ۸.۳درصد) و گیالن ( ۸.۵درصد) کمترین نسبت ارزش چکهای برگشتی
به کل ارزش چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
اما از نظر تعداد و مبلغ ،استانهای تهران ،اصفهان و خراسان رضوی تقریباً
نیمی از چکهای برگشتی را به خود اختصاص دادهاند .دراین ماه استان تهران
 29.6درصد از چکهای برگشــتی از نظر تعداد و  45درصد از نظر ارزشــی را در
اختیار دارد .استان اصفهان نیز با اختصاص  11درصد از کل چکهای برگشتی
کشور که  76.3هزار چک را شامل میشود در رتبه دوم قرار دارد .این استان 7.4
درصد ســهم ارزشی چکهای برگشــتی به ارزش  8237میلیارد ریال را داشته
است .همچنین استان خراسان رضوی با  53.3هزار چک برگشتی  7.7درصد
از کل چکهای برگشتی را داشته است که این سهم از نظر ارزشی به  7.6درصد
با  8496میلیارد ریال میرسد .البته استانهای آذربایجان شرقی با  6.9درصد و
یزد با  5.7درصد از کل چکهای برگشتی در رتبههای بعدی قرار دارند.
 ëëخوشحسابتریناستانها
در نقطه مقابل اســتانهایی که باالترین چکهای بیمحل را کشــیدهاند،
استانهایی هم هستند که در انتهای این جدول قرار دارند .در دی ماه امسال
ایالمیها کمترین میزان چک برگشتی را کشیدهاند به طوری که کل چکهای
برگشــتی آنهــا به  400فقره میرســد کــه تنها یک دهم درصــد کل چکهای
برگشــتی کشــور را شــامل میشــود .از نظر ارزشــی نیز سهم این اســتان از کل
کشور صفر محاسبه شــده است چرا که  36میلیارد ریال ارزش کل چکهای
بیمحل آن اســت .اســت انهای خراســان شمالی و سیســتان و بلوچستان نیز
هــر یــک با ســهم  3دهم درصــدی در انتهای این جــدول قرار دارند .اســتان
خراســان شــمالی در دی ماه در مجموع  2هزار و  300چک بیمحل داشــته
اســت که ارزش آن  317میلیارد ریال بوده که ســهم ارزشی آن از کل نیز به 3
دهم درصد میرسد .سیستان و بلوچستان نیز در این ماه  2هزار و  300چک
برگشــتی داشــته که ارزش این چکها معادل  3دهم درصد کل کشــور 369
میلیارد ریال بوده است.
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تهرانیها  205هزار چک بیمحل کشیدند
گروه اقتصادی
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اینفوگرافی  :ایران

تمایــل شــهروندان به ماندن در خانه باعث شــده
آنهــا خریــد روزانــه خــود را به انــدازه یــک هفته یا
بیشتر انجام دهند و به این ترتیب ،بازارهای کاالیی
بــا موجی از افزایــش تقاضا مواجه اســت و ناگهان
طــرف عرضــه از طــرف تقاضا در بــازار جــا بماند.
درواقــع ،روند تولید ادامه داشــته اســت ،اما هجوم
مــردم باعــث افزایش تقاضــا و افزایــش قیمتها
شــده اســت ،درنهایــت دودش به چشــم مصرف
کنندگان میرود.
قیمت گوشت قرمز از سال  97افزایشی شد و به
بیش از  100هزار تومان در هر کیلو رســید .اما از پاییز
امســال با افزایش تولید و عرضه گوشت ،قیمت آن
کاهشی شــد و به حدود  88هزارتومان رسید .مانند
برخــی کاالهــای پرتقاضــای دیگــر ،قیمــت این کاال
هــم تحت تأثیرتقاضای بازار شــب عیــد قرار گرفته
اســت ،بهطوری که در دو روز گذشــته بــا افزایش 20
هــزار تومانی ،قیمت گوشــت قرمز دوبــاره به بیش
از  100هــزار تومان در هر کیلو رســید .این بار افزایش
بیش از حد تقاضا و سودجویی برخی خرده فروشان
علت افزایش قیمت عنوان میشود.حسن عباسی
معروفان ،مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام ،در
توگو با «ایران» هر گونه کاهش در تأمین یا توزیع
گف 
گوشــت را رد کــرد و گفت :مردم نیاز گوشــت خود را
در روزهــای اخیــر بهصورت ماهانــه تأمین میکنند
بــه همین دلیل تقاضا بســیار بــاال رفتــه و در برخی
فروشگاه ها شاهد هجوم برای خرید هستیم.
ëëتوزیع 5برابر روز عادی
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود :روز
چهارشنبه  5برابر روزهای گذشته گوشت را در بازار
تأمیــن و توریــع کردیم .ما هیچ مشــکلی در تأمین
نداریم .اما شــهروندان باید ایــن موضوع را در نظر
بگیرند که گوشت را نباید برای چند ماه دخیره کنند
چون تازگی خود را از دست میدهد.
ëëتأمینگوشتایامنوروز
به گفت معروفان ،عالوه بر گوشــت تولیدی 10
هزارتن گوشت منجمد برای تنظیم بازار شب عید
در نظر گرفته شــده که به تدریج وارد بازار میشود.
قیمت این گوشت هر کیلو  50هزار تومان است .اما
با توجه به اجرای طرح معیشتی ،با معرفی وزارت

رشته
تونل
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تعــاون اقشــار خــاص میتواننــد این گوشــت را 10
هزار تومــان ارزانتر و کیلویی  40هزار تومان بخرند.
همچنیــن فــروش مرغ نیــز در میادیــن زیرقیمت
مصــوب و هر کیلو  12500تومان اســت در حالی که
قیمت مصوب  12900تومان تعیین شده است.
ëëتأثیربارندگی
مدیرعامل شــرکت پشــتیبانی امور دام با تأکید
بر تأمین بازار گفت :ممکن است در دو روز گذشته
بخاطر بارشهای شدید ،جابهجایی و حمل و نقل
کم شــده باشــد ،اما با توجه به توزیع روزانه گوشت
در بازار مشکلی در پاسخگویی به نیاز مردم نداریم.
با این حال برخی شهروندان مشغول خرید برای2
ماه آینده هســتند .به آنها اطمینــان میدهیم کاال
همیشه هست و نیازی به این حجم خرید نیست.
ëëداممشکوکنداریم
ســیدبهمن نقیبــی ،مدیــرکل دفتــر قرنطینه و
امنیــت زیســتی ســازمان دامپزشــکی هــم ،اعالم
کــرد :اگرچــه تاکنون هیچ مــوردی از ابتــای دامها
بــه ویــروس کرونــای جدیــد گزارش نشــده اســت،
امــا ســازمان دامپزشــکی کشــور بــر اســاس اصول
بهداشــتی و در تعامل با ســایر کشــورها ،به منظور
جلوگیری از انتشــار فزونتر این ویروس نوظهور در
کشور که دارای ابعاد ناشناخته بسیاری است ،ورود
دام زنده و بویژه حیوانات خانگی از کشــورهایی که
بهطور قطعــی ،مواردی از ابتال به ویــروس کرونا را
داشــتهاند ،ممنوع کــرد .مدیرکل دفتــر قرنطینه و
امنیت زیستی ســازمان دامپزشکی کشور گفت :در
شــرایط فعلی مردم نگرانی بابــت انتقال ویروس
از حیوان به انســان را نداشــته باشــند و این بیماری
همانطــور که ســازمان جهانی بهداشــت و وزارت
بهداشــت کشــورمان همــواره بر آن تأکید داشــته و
دارنــد ،عمدتــاً از طریــق قطرات تنفســی ناشــی از
ســرفه و عطســه از انســان به انســان منتقل شده و
اعمال اقدامات محافظت شخصی بهترین راهکار
پیشگیرانه در این ارتباط خواهد بود.
ëëفروشگوشتباالتراز۹۰هزارتومانتخلفاست
در اظهــار نظــری دیگــر در خصــوص افزایــش
بیدلیــل قیمــت گوشــت ،عبــاس تابــش ،رئیــس
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
گفت :گوشــت مخلوط گوسفندی تاکنون با قیمت
کیلویــی  ۸۰تــا  ۹۰هزار تومــان عرضه میشــده که

عرضه بیش از این قیمت مصداق تخلف است.
او افــزود :روز گذشــته خبــری مبنی بــر افزایش
قیمت گوشــت قرمز و گوشــت مرغ منتشــر شد که
با پیگیریهای ما مشــخص شد یک تا دو کشتارگاه
هزینه کشــتار مرغ را افزایــش دادهاند که با برخورد
الزم ،قیمت گوشت مرغ به قیمت قبل بازگشت.
تابش با اشاره به اینکه تا چند روز پیش از ناحیه
کاهــش قیمت دام زنــده و کاهش قیمت گوشــت
قرمــز در فشــار بودیــم ،گفت :امــروز افــرادی برای
ســودجویی خود ،ویروس کرونا را عامل اختالل در
حمــل و نقل دام عنــوان و به افزایش قیمت اقدام
کردنــد که الزم اســت اعــام کنم همــکاران من در
ســطح بازار حضــور دارنــد و با هرگونه حواشــی در
قیمت گوشت قرمز به بهانه ویروس کرونا برخورد
شدید خواهند کرد.
وی افزود :آنقدر گوشــت قرمز موجود داریم که
اگــر گوشــت موجود در بــازار کفاف ندهــد و عدهای
بخواهند ســو استفاده کنند با عرضه ذخایر گوشت
قرمز ،بازار را اشباع خواهیم کرد.
ëëمرغگراننمیشود
از ســوی دیگــر محمــد یوســفی ،رئیــس هیأت
مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی اعالم
کرد که شیوع بیماری کرونا و افزایش تقاضای خرید
مرغ ،تأثیری در قیمت مرغ نخواهد داشت.
وی اظهار کرد :با شیوع بیماری کرونا مردم برای
اینکــه بیشــتر در خانــه بماننــد ،خریدهایشــان را به
انــدازه یک هفته انجام میدهند و همین امر باعث
شده که در چند روز اخیر تقاضای خرید مرغ افزایش
یابــد .وی ادامه داد:این افزایش تقاضای خرید مرغ
تأثیری در قیمت آن نگذاشته است و در حال حاضر
قیمت مصوب مرغ در میادین میوه و تره بار  ۱۲هزار
و  ۹۰۰تومــان و در خــرده فروشــیهاحدود  ۱۴هــزار
تومان اســت .بــه گفته رئیس هیــأت مدیره انجمن
پرورش دهندگان مرغ گوشــتی در یکی دو روز آینده
التهاب بازار فروکش خواهد کرد.
یوســفی در ادامــه تصریــح کرد:هیــچ نگرانــی
جهــت تأمین مــرغ وجــود نــدارد ،زیــرا در صورت
کمبود مرغ شرکت پشتیبانی امور دام ،مرغ ذخیره
شــده را به بازار تزریق میکند .از طرفی ماه گذشته
 ۱۳۰میلیــون جوجهریــزی انجــام شــده اســت کــه
گوشت آن هم وارد بازار خواهد شد.
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آزاد راه تهران -شمال در یک نما

دردسرهای تازه
دربازار نفت

همزمان با افزایش نرخ ارز ،طال و ســکه هم به کورس
رقابت با ارز درآمده و روند صعودی پیش گرفته است.
قیمت ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید چهارشــنبه
با افزایش حدود  ۲۰هزار تومانی قیمت نســبت به روز
معامالتی گذشته به بهای  ۶میلیون و  ۱۲۰هزار تومان
فروخته شــد .بهگــزارش ایرنا ،قیمت ســکه تمام بهار
آزادی طرح قدیم نیز به  ۶میلیون و  ۱۰۰هزار تومان به
فروش رسید .همچنین نیم سکه نیز سه میلیون و ۱۰۰
هزار تومان ،ربع سکه یک میلیون و  ۸۷۰هزار تومان و
هر قطعه ســکه گرمی  ۹۶۰هزار تومان داد و ســتد شد.
عــاوه بــر این هر گــرم طالی خــام  ۱۸عیــار  ۶۲۴هزار
تومان و هر مثقال طال نیز دو میلیون و  ۷۰۵هزار تومان
به فروش رسید .قیمت اونس دیروز در روندی کاهشی
به یک هزار و  ۶۵۱دالر ارزشگذاری رسید .رشد قیمت
دالر و اونــس مهمتریــن عامــل افزایــش قیمت طال و
ســکه هســتند .قیمــت دالر در روزهــای اخیــر بهدلیل
قرار گرفتن ایران در فهرســت ســیاه  FATFرشد قابل
توجهی را تجربه کرد .عبور قیمــت اونس در بازارهای
جهانــی روز گذشــته از مــرز یــک هــزار و  ۶۰۰دالر نیــز
قیمتها در بازار طال و سکه را باال برد .کارشناسان روند
قیمــت اونــس را افزایشــی میدانند که ایــن موضوع،
باعث افزایش جذابیت خرید طال و سکه شده است.

بتدریج رو به رشد گذاشت که با ورود رسمی ویروس کرونا
به ایران این رشد شتاب بیشتری به خود گرفت .در روزهای
اخیر نیز با تداوم این روند دالر را که ماهها در کانال قیمتی
 13هــزار تومان قرار داشــت دو کانال باال کشــیده اســت به
طــوری که روز گذشــته صرافــی ملی ایــران قیمت فروش
دالر امریــکا را  15هزار و  600تومان و قیمت فروش یورو را
 16هزار و  700تومان تعیین کرد که در مقایسه با نخستین
روز هفته (سوم اسفند ماه) رشد باالیی داشته است .دراین
دوره قیمــت دالر امریکا هزار و  120تومــان و نرخ یورو 900
تومان افزایش داشته است.
ëëبرنامهبانکمرکزیبرایساماندهیبازار
درهمین راســتا بانک مرکزی بهعنوان نهاد ناظر بازار،

برنامههــای ویــژهای برای ســاماندهی ایــن بــازار دارد .اما
همانگونــه که عبدالناصر همتی رئیــس کل بانک مرکزی
در پست اینستاگرامی خود نوشت این بانک قصد ندارد با
رفتارهای هیجانی بازار هیجانی ارز را مدیریت کند.
روز گذشته نیز رئیس کل بانک مرکزی نهمین نشست
دورهای خــود بــا اقتصاددانان بــا محوریت ثبات بــازار ارز،
کنتــرل نقدینگی و تأمین مالی تولید ،مهار تورم ،عملیات
بــازار بــاز ،صــادرات غیرنفتــی و تصمیــم اخیــر  FATFرا
برگــزار کرد .به گــزارش بانک مرکزی ،عبدالناصر همتی
در این نشســت با اشاره به شــرایط خاص و حساس کشور
گفت :بانک مرکزی با در نظر داشــتن شرایط کشور ،بیشتر
تــاش خود را بر تأمین ثبات و آرامــش بازارهای پول و ارز
داشــته اســت .رئیسکل بانک مرکزی ضمــن قدردانی از
پیشــنهادات و ایدههایی کــه از طرف اقتصاددانان و ســایر
کارشناســان مطرح میشــود ،گفت :با توجه به مرجعیت
گفتههــا و نظرات صاحبنظران در جامعه از آنان دعوت
میشود برای تقویت تولید ملی و خنثیسازی تحریمهای
ظالمانه و تداوم ثبات بازارها ،با مسئوالن همراهی و امید
را در جامعه تقویت کنند.
رئیــس شــورای پــول و اعتبــار دربــاره حجــم نقدینگی
عنــوان کــرد :هر چنــد نرخ  28درصــد بــرای نقدینگی باال
اســت؛ اما با توجه به شرایط کشور و نیز کاهش درآمدهای
نفتی ،انحراف ســه درصدی این نرخ از میانگین  50ســاله
نقدینگی ،نشــان از کنترل شــرایط دارد و برای کنترل آن از
ابزارهای مختلف استفاده خواهیم کرد.
رئیــسکل بانــک مرکــزی بــا اشــاره بــه پیشبینیها و
فرضیات مطرح شــده توســط حــوزه معاونــت اقتصادی
ایــن بانک برای نرخ تورم در ســال آتی اظهار کرد :با توجه
بــه پیشبینیهای به عمل آمده ،تورم زیــر  20درصد دور
از ذهن نیســت ،هر چند باید این امر را در نظر داشــت که
ســال  ،99سالی دشــوار اســت که تنها با انسجام و همدلی
میتوانیم از شرایط خاص آن عبور کنیم.
همتــی افــزود :بــر اســاس مصوبــه اخیــر شــورای پول
واعتبــار ،حســابهای بانکی اشــخاص حقیقی بر اســاس
تجاری و غیرتجاری از یکدیگر تفکیک میشود.
گفتنی است در این جلسه سه ساعته در خصوص بازار
ارز ،عملیات بازار باز ،شــرایط صادرات غیرنفتی ،تصمیم
اخیــر  ،FATFوضعیــت اصــاح نظام بانکــی ،روشهای
کنترل حجم نقدینگی ،چگونگی کنترل و مهار نرخ تورم و
حمایت از تولید ،از جمله موضوعات مطرح شده از سوی
اقتصاددانان و صاحبنظران این حوزه بود.
ëëفاصله 2300تومانینیماباصرافیها
همانگونه که اشاره شد ،با افزایش ریسکها قیمت ارز
در بازار با رشــد همراه بوده اســت .به طوری که دالر امریکا
در صرافیهــای بانکی با رشــد  800تومانی نســبت به روز
سهشــنبه به  15هزار و  600تومان رســید .دراین روز قیمت
خریــد هــر یورو نیز  ۱۶هــزار و  ۶۰۰تومان و نــرخ فروش آن
 ۱۶هــزار و  ۷۰۰تومــان شــد.میانگین بهای هر یــورو در روز
سهشــنبه در سامانه ســنا  ۱۵هزار و  ۹۳۰تومان و هر دالر ۱۴
هزار و  ۸۳۳تومان بود.
همچنین در سامانه نیما در روز سهشنبه هر حواله یورو
 ۱۴هــزار و  ۶۴۹تومان فروخته شــد ،حواله دالر نیز  ۱۳هزار
و  ۳۵۶تومــان بــه فــروش رســید .بدین ترتیــب هماکنون
فاصلــه دالر نیمایــی با صرافیهــا به حدود  2هــزار و 300
تومان رســیده اســت .در ماههای گذشــته بانــک مرکزی با
هدف مدیریت بازار بهصورت تدریجی قیمت بازار نیمایی
را بــه بازار آزاد نزدیک کرد .درحالی که درماههای گذشــته
نرخ این ارز در نیما حدود  11هزار تومان بود اکنون به بیش
از  13هزار تومان رسیده است.

قیمــت نفــت خــام بــا گســترش
ویروس کرونا در اغلب نقاط جهان
و هشدار مقامات بهداشتی امریکا
 1.5درصــد افت کــرد .بهطوری که
روز گذشــته در زمــان تنظیــم ایــن
گزارش هر بشــکه نفت خام برنت
 54.11دالر معاملــه میشــد و این
قیمت نتیجه ســه جلســه کاهشی
پیدرپی در هفته جاری بود .چراکه
شــیوع ویــروس کرونــا بــر اقتصــاد
جهان و میــزان تقاضا بــرای نفت
اثر دارد .بهگزارش رویترز ،مقامات
بهداشــتی امریکا میگوینــد که به
جلوگیــری از گســترش کرونــا در
امریــکا خیلــی امیــدوار بودنــد؛ اما
اکنون در حالت آماده باش به ســر
میبرنــد .این کشــور از شــهروندان
خود خواســته است که برای شیوع
احتمالی ویروس در جامعه آماده
باشــند .احتمــال اینکــه اقتصــاد
بزرگ امریکا نیز درگیر کرونا شــود،
فعاالن بــازار را نگران کرده اســت.
روز گذشــته و در زمــان تنظیم این
گــزارش معامالت آتــی نفت خام
ســبک امریــکا  WTIنیــز 49.34
دالر در هــر بشــکه انجــام میشــد.
کــه بیــش از یــک درصــد کاهــش
یافته بــود .در همین حــال کاهش
قیمــت نفــت منجــر بــه کاهــش
تولید و سرمایهگذاری در نفت غیر
متعارف امریــکا در ماههــای اخیر
شده است؛ بهطوری که خبرگزاری
رویتــرز به نقــل از اولیویــه لوپوش،
مدیرعاملشرکتخدماتحفاری
شلمبرژه ،مینویسد که رشد تولید
نفت شیل امریکا در دو سال آینده
بهشدت کند خواهد شد.
ëëدورنمــای تقاضــای نفــت در
بدترینشرایطیکدههاخیراست
آژانس بینالمللی انرژی نیز اعالم
کرد که دورنمای رشد تقاضای نفت
که از ویروس کرونا آسیب دیده ،در
بدترین شرایط یک دهه اخیر است
و امکان دارد بدتر هم بشــود .فاتح
بیــرول ،رئیس آژانــس بینالمللی
انــرژی میگویــد :دورنمــای رشــد
تقاضایجهانینفتبهپایینترین
حــد خود در یک دهه اخیر رســیده
اســت و بهدلیــل پیامدهای شــیوع
ویروس کرونا ،ممکن است باز هم
کاهش یابد .وی گفت :ما بیتردید
پایینتریــن رشــد تقاضــای نفــت
در  ۱۰ســال گذشــته را پیشبینــی
میکنیــم و ممکــن اســت بــاز هم
در آن بازنگــری کاهشــی انجــام
شــود .طبــق پیشبینــی آژانــس
بینالمللی انــرژی ،انتظار میرود
در ســه مــاه نخســت ســال ۲۰۲۰
میالدی تقاضای نفت با ۴۳۵هزار
بشــکه در روز کاهش روبهرو باشــد
کــه نخســتین افت ســه ماهه پس
از بحــران اقتصــاد جهانی اســت.
این نهاد همچنین بــرآورد خود را
از رشــد تقاضای نفت در کل سال
 ۲۰۲۰میالدی با  ۳۶۵هزار بشــکه
کاهش به  ۸۲۵هزار بشــکه در روز
رساند.
ëëاوپــکومتحدانشمســئوالنهبا
ویروسکرونابرخوردمیکنند
درحالــی که عربســتان طــی هفته
اخیــر منتظــر ســیگنالی از ســوی
روســیه بــرای ادامــه همکاریهای
اوپک و اوپک پالس بود ،وزیر انرژی
عربســتان اعــام کــرد که ســازمان
کشــورهای صادرکننــده نفــت و
متحدانش رویکردی مســئوالنه در
قبال ویروس کرونا اتخاذ میکنند.
بهگــزارش رویتــرز ،عبدالعزیــز بن
سلمان ابراز اطمینان کرد که اوپک
و متحدانــش واکنشــی مســئوالنه
در قبــال گســترش ویــروس کرونــا
خواهنــد داشــت .وی همچنیــن
اعالم کــرد که عربســتان و روســیه
همچنــان در زمینه سیاســتگذاری
نفتــی ،همــکاری میکننــد .وزیــر
انــرژی عربســتان درباره گســترش
ویــروس کرونا گفت :همه مســائل
جدی باید مورد توجه قرار گیرند.
وی گفــت :اوپــک پــاس نبایــد در
رویارویــی بــا ویروس کرونــا اهمال
کند ،اما ابراز اطمینان کرد که همه
اعضای این گــروه ،تولیدکنندگانی
مسئولیتپذیروپاسخگوهستند.
اوپــک و اوپــک پــاس در نظــر
دارنــد کــه هفته آینده اجالســی در
وین اتریــش برگزار کننــد .اما هنوز
مشــخص نیســت کــه آیــا دولــت
اتریش و سازمان بهداشت جهانی
اجــازه برگــزاری چنین نشســتی را
که صدها نفر از سراســر دنیا در آن
شرکت میکنند ،میدهد یا خیر؟

