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جهانگیری :دستورالعمل تامین امنیت
سرمایه گذاری تا  15اردیبهشت تدوین شود

...
اخبار

با گذشت یک ماه از آغاز سال

قفل وام بانک ها در سال  96هنوز بسته است

بررسیهای میدانی از شعب بانکی حکایت از آن دارد که
در شرایطی که اولین ماه از سال  96رو به اتمام است ،هنوز
دستورالعمل ارائه وامهای خرد از سوی شعب مرکزی بانک
ها به سایر شعب ابالغ نشده است.به گزارش خبرگزاری
مهر ،یکی از متصدیان بانکی در این رابطه گفت :هنوز
دستورالعمل جدید برای اعطای وام در سال  ۹۶به شعب
ابالغ نشده و مشخص نیست که استراتژی برای پرداخت
وام در سال جدید چیست .وی ادامه داد :تا این لحظه هیچ
ابالغیه جدیدی برای ادامه طرح اعطای کارتهای اعتباری
طالیی ،نقرهای و برنز به بانکها از سوی بانک مرکزی داده
نشده و بانکها هم البته تمایلی ندارند که این طرح را ادامه
دهند؛ چراکه منبع اصلی تامین مالی بــرای این طرح،
منابع داخلی بانکها است که به دلیل موضوعاتی همچون
مطالبات معوق و عدم وصول بدهی ها ،این منابع بانک ها
هم با مشکالتی مواجه است.یکی دیگر از متصدیان بانکی
نیز در این زمینه اظهار داشت :منابع بسیار محدود است و
قطعا ،اولویتها باید مشخص شود .ضمن اینکه هر بانکی
هم که منابعی در اختیار دارد ،تالش میکند که بسته به
سیاستهای خود و نوع تعامل و رفتاری که با بانک مرکزی
دارد ،روند اعطای وام را ساماندهی کند.وی اظهار داشت:
مردم هم البته دیگر مراجعات کمتری به بانکها نسبت
به گذشته برای دریافت وام دارنــد ،چراکه هر بار با طرح
موضوع جدیدی از سوی بانکها مواجه میشوند که عمال
آنها را در دسترسی به منابع بانکی برای اعطای وام ،ناامید
میکند؛ به خصوص اینکه بانکها برای پرداخت وامهای
خرد به مردم ،وثایق بسیاری را طلب میکنند و معموال،
سختگیری برای ضامنها و نوع وثایق ،ریزش زیادی در
تقاضاهای دریافت وام به دنبال دارد.

رئیس دیوان محاسبات خبر داد:

ارائه اولین گزارش نظارت بر اجرای اقتصاد
مقاومتی تا پایان تابستان

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

ایرنا  -رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر تدوین دستورالعمل الزم برای تامین امنیت سرمایه گذاری تا پانزدهم اردیبهشت و طرح
آن برای تصمیم گیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و از معاونت حقوقی رئیس جمهوری نیز خواست تا در اسرع وقت
قوانینمزاحمومقرراتیکهمخلفعالیتبخشخصوصیهستندرابامشارکتوهمکاریدستگاههایمربوطهشناساییوبهستادارائهکند.
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دالیل ناکامی در افزایش صادرات غیرنفتی به روایت یک مقام وزارت صنعت

معاون سازمان توسعه تجارت :پیش بینی بدعهدی آمریکا را نکرده بودیم
معاون سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه وزارت صنعت
در برنامه افزایش صادرات غیرنفتی پیشبینی بدعهد 
ی
غربیها و آمریکا را نکرده بود ،به تشریح علل عدم رشد
صادرات و تحقق وعده رشد  10میلیارد دالری صادرات
پرداخت.معاون سازمان توسعه تجارت ایران در گفتگو
با فارس ،با اشاره به عوامل متعدد و چندوجهی موثر
بر صــادرات افــزود :به عنوان نمونهای از این عوامل،
مـیتــوان به قیمت جهانی کــاالهــای تولیدی اشــاره
کرد که عامل اصلی عقب ماندگی عملکرد از برنامه
توسعه صادرات سال  95است .او با اشاره به رشد 38
درصــدی حجم صــادرات ،کاهش قیمت های جهانی
محصوالت صادراتی را علت کاهش صادرات دانست.
معاون کل سازمان توسعه تجارت به برخی تنش های
سیاسی کشورهای هدف صادراتی هم به عنوان علت
رکود صادرات اشاره کرد وگفت :یکی دیگر از مهمترین
عوامل ،بدعهدی کشورهای غربی به ویژه آمریکا در
خصوص تعهدات پسابرجام است که در محاسبات سال
گذشته وزارت صنعت ،معدن و تجارت و برنامه توسعه
صادرات سال  ،95پیشبینی نشده بود .معاون سازمان
توسعه تجارت بیان داشــت :گمان ما بر ایــن بــود که
دولتهای غربی با رعایت مفاد معاهده برجام ،مشکالت
مربوط به روابط بانکی را حل میکنند ،اما متاسفانه
فرآیند تسهیل روابط کارگزاری بانکی به ُکندی پیش
رفت و بانکهای بزرگ دنیا در برقراری رابطه بانکی با
ایران بسیار محتاط عمل کردند و گشایشهای الزم به



...
بورس

موقع صورت نگرفت.وی سایر دالیل خارجی اثرگذار
بر عملکرد صادراتی سال  95را چنین برشمرد و گفت:
عامل دیگر ُافت درآمد کشورها به ویژه بازارهای هدف
صادراتی ایران ،ناشی از رکود جهانی اقتصاد است که
تأثیر آن را میتوان بر حجم تجارت کشورهای دنیا دید.
به طوری که حجم تجارت جهانی از  19تریلیون دالر
در سال  2011به حدود  16.5تریلیون دالر در سال
 2016کاهش یافته بود و بسیاری از کشورهای دنیا با
کاهش حجم واردات ،به مقابله با این رکود برخاسته و
تالش کردند که این شرایط را مدیریت کنند .مودودی
در ادامه عراق را مثال زد که وارداتش از دنیا طی چند
سال گذشته  20درصد کاهش یافته است .همچنین
آمــار واردات افغانستان از دنیا نشان می دهد که از
10میلیارد دالر به حدود  7میلیارد دالر کاهش یافته
اســت.وی در مورد مشکالت مربوط به فضای داخلی
کسب و کار ایران نیزبه عدم تخصیص کافی و به موقع
منابع تشویقی اشاره کرد.



...
نفت

شاخص کل

شاخص

نوبخت با اشاره به تصویب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ابالغ به همه دستگاه ها خبر داد:

برنامه  5محوری دولت برای رونق تولید و اشتغال
سخنگوی دولت گفت :ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
برنامه ای را با پنج محور در چهارچوب اقتصاد مقاومتی،
تولید و اشتغال برای ارتقای توان تولید ملی ،تامین مالی
و سرمایه گــذاری ،فناوری ،تجارت خارجی ،اشتغال
و توانمندسازی نیروی کار تهیه و به همه دستگاه ها
ابــاغ کرد.به گــزارش ایرنا ،نوبخت در حاشیه جلسه
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جمع خبرنگاران
افزود :سازمان برنامه و بودجه به عنوان دبیرخانه ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی پس از نامگذاری سال
 1396با عنوان اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال برای
پنج شاخص مهم ارتقای توان تولید ملی ،تامین مالی
و سرمایه گــذاری ،فناوری ،تجارت خارجی ،اشتغال
و توانمندسازی نیروی کــار برنامه ای را تهیه کرد.
وی ادامه داد :در این برنامه یک تقسیم کار ملی برای
هر کــدام از دستگاه های مسئول و دستگاه هایی که
در این زمینه ماموریت دارنــد ،انجام شده است و در
نخستین جلسه به همه دستگاه های ملی ابالغ شد.
وی یادآور شد :این سازمان نظرات خود را در خصوص
ایــن بــرنــامــه هــا اعـــام کــرد و مــقــرر شــد دســتــگــاه ها
در سطح ملی بــرای تحقق شعار ســال دستورالعمل
اجــرایــی خــود را فــراهــم کنند مانند اتــفــاقــی کــه در
ســـال گــذشــتــه بـــرای رونـــق تــولــیــد صـــورت گــرفــت.
نوبخت افزود :یعنی برای  7500واحد  16هزارمیلیارد
تومان تسهیالت بــرای ارتقای تولید اختصاص یافت
که براساس گزارش های موجود این  7500واحد به



...
میوه

افت محسوس قیمت تخم مرغ
در هفته گذشته

حدود  23هزار واحد و تسهیالت  16هزارمیلیارد تومان
به حدود  17هزارمیلیاردتومان افزایش یافته است.
وی گــفــت :در دومــیــن جلسه هــمــه اســتــانــداران از
سراسر کشور فراخوان شدند و این برنامه ای که در
سطح ملی با دستگاه هــای اجــرایــی و وزرا در جلسه
اول داشتیم در آن جلسه با استانداران بررسی شد.
در جلسه امــروز نیز جمع بندی نظرات دستگاه های
ملی در خصوص ماموریت و وظایف خود را داشتیم.
رئــیــس ســازمــان بــرنــامــه و بــودجــه ادامـــه داد :ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی امروز پنج برنامه محوری
برای تولید و اشتغال در چهارچوب اقتصاد مقاومتی
را ب ــرای همه دستگاه هــا تعیین کــرد و دستگاه ها
دقیقا می دانند که چه کاری را باید انجام دهند.وی
افــزود :در جلسه امروز تمامی دستگاه ها اعم از بانک
مــرکــزی ،وزارتخانه هــای راه و شهرسازی،صنعت و
معدن ،علوم،تحقیقات و فناوری و وزارت کشاورزی
نظراتشان را نسبت به ایــن تقسیم کــار ارائــه کردند.



...
قاچاق

اوراق ارزی در راه بورس

تمدیدتوافق اوپک برای کاهش تولید

تداوم توزیع میوههای تنظیم بازاری

جوالن  18نوع میوه قاچاق در بازار

مدیرعامل بورس تهران از برنامهریزی برای انتشار
اوراق ارزی خبر داد و گفت ۲۰ :اوراق بدهی
جدید امسال در بورس تهران عرضه میشود .به
گــزارش مهر ،حسن قالیباف اصل افــزود :سال
قبل جمعبندی ما این بود که فروش اوراق ارزی در
بازار صورت گیرد اما مشکالتی بر سر این موضوع
وجود داشــت .با این حال اما مذاکرات جدی با
بانک مسقط انجام گرفته و آنها نیز با  ۱۰شرکت
بزرگ بورس جلسه برگزار کردند.

وزیــر نفت گفت :به احتمال خیلی زیــاد توافق
اوپــک بــرای کاهش تولید نفت تمدید خواهد
شد .بیژن نامدار زنگنه در گفتوگو با فارس
اظهار داشت :طبق عالئمی که از اوپک دریافت
میکنیم همگی اراد هشــــان بــر ایــن اســت که
وضعیت بــازار را همچنان باثبات نگه دارنــد و
این نشان میدهد که به احتمال خیلی زیاد این
توافق تمدید خواهد شد و وضع مراعات آن هم
ماه به ماه بهتر شده است.

قائم مقام وزیر کشاورزی در امور بازرگانی اعالم
کــرد که میوه هــای تنظیم ب ــازاری شب عید تا
اطالع ثانوی توزیع می شود .علی اکبر مهرفرد
در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :برای تنظیم
بازار ،توزیع میوه های تنظیم بازاری شب عید تا
اطالع ثانوی ادامه پیدا خواهد کرد و در این راستا
با گرا نفروشان و متخلفانی که این محصوالت
را به قیمتی بیش از نرخ اعالم شده می فروشند،
برخورد می شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی از عرضه
 18نوع میوه قاچاق با بسته بندی های ایرانی در
بازار خبر داد .مهاجران در گفتگو با خبرگزاری
صدا و سیما با اشاره به اینکه حجم قابل توجهی
میوه کشف شــده اســت ،اف ــزود :هنوز هم میوه
قاچاق در بازار موجود است .وی با نامعلوم دانستن
نحوه عرضه این محصوالت در بــازار ادامــه داد:
سیب سبز و قرمز و گالبی از آمریکا و سیب از ایتالیا
،بخشی از میوه های قاچاق موجود در بازار است.

بانک مرکزی گــزارش متوسط قیمت خرده فروشی
برخی مواد خوراکی در تهران را برای هفته منتهی به
 25فروردین ماه منتشر کرد .بر اساس این گزارش،
بیشترین رشد قیمت هفتگی ،مربوط به چای با 0.5
درصد افزایش و بیشترین افت قیمت مربوط به تخم
مرغ با  7.4درصد کاهش بوده است .لبنیات ،برنج،
گوشت قرمز ،قند و شکر و روغن نباتی نیز تغییر قیمت
خاصی نداشته اند.

...

بازار خبر
شاخص کل بورس تهران  ۲۲۴واحد
سقوط کرد
فارس-شاخص کل بورس اوراق بهادار
تهران در پایان معامالت دیروز با سقوط
 ۲۲۴واحــدی به رقم  ۷۸هــزار و ۲۴۷
واحــد رسید .دیــروز در فرابورس ایران
شاخص کل  4واحد عقب نشست و به  902واحد رسید.
ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس ایران به 56هزار میلیارد
تومان رسید.

نرخ مرغ برای مصرف کننده
 6هزار و  900تومان

ایرنا -رئیس اتحادیه صنف فروشندگان
پرنده و ماهی تهران قیمت هر کیلوگرم
مرغ زنــده در محل مرغداری ها را 45
هزار و  50ریال ،محل کشتارگاه (نقدی)
 62هزار و  500ریال ،میدان بهمن  60هزار ریال ،تحویل
به واحدهای صنفی عمده  63هزار ریال و برای مصرف
کننده  69هزار و  500ریال اعالم کرد .به گفته مهدی
یوسف خانی ،از سیزدهم فروردین ماه تاکنون  60درصد
تقاضایمصرفکنندگاننسبتبهروزهای نوروزی کاهش
یافته که همین امر کاهش نرخ این محصول را به دنبال
داشته است.

گزارش ها از تغییر مدیر عامل بانک سرمایه

فارس:فشار بدهکاران کالن باعث تغییر مدیرعامل بانک سرمایه شد
رئیس دیوان محاسبات از ارائه اولین گزارش این دیوان
درباره اقتصاد مقاومتی تا پایان تابستان سال جاری خبر
داد و گفت :این گزارش با عنوان اقتصاد مقاومتی ،تولید و
اشتغال تقدیم مجلس و نهاد رهبری خواهد شد.به گزارش
ایبنا ،عــادل آذر افــزود :در ابتدای امسال براساس رویه
دائمی ارائه برنامه حسابرسی ،تفریغ بودجه و نظارت مالی،
برنامهای تحت عنوان برنامه جامع حسابرسی تهیه شده که
به تمامی واحدهای ذیربط ،حسابرسان و دادسرا ابالغ شده
است.رئیس دیوان محاسبات بیان داشت :این برنامه جامع
حسابرسی با رویکرد اقتصاد مقاومتی است و زمانی که شعار
سالازجانبمقاممعظمرهبریمشخصشد،پیوستیبرای
این برنامه ابالغ کردیم که براساس آن اعالم شد که معیار ما
در حسابرسی ،موفقیت و کارآمدی دستگاه های اجرایی و
مدیرانی است که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند.
آذر درباره بررسی این معیارها افزود :دو موضوع اصلی مورد
توجه ماست .نخست آنکه چقدر این دستگاه ها بودجه را
در تولید ملی و خلق ثروت استفاده کردند و دوم آنکه این
دستگاه ها تا چه اندازه توانسته اند شغل ایجاد کنند.رئیس
دیــوان محاسبات گفت :این برنامه اکنون دستورالعمل
کاری حسابرسان ما است و به امید خدا در روزهای پایانی
تابستان اولین گزارش آن را ارائه خواهیم کرد.رئیس دیوان
محاسبات کشور درباره سازوکارهای اجرایی برنامه جامع
حسابرسی در حوزه اقتصادمقاومتی گفت :ستادی در کشور
وجود دارد تحت عنوان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
که معاون اول رئیس جمهور ،رئیس این ستاد اســت؛ در
این ستاد  120طرح مصوب شده که به طرح های اقتصاد
مقاومتی مشهور است .در این رابطه به حسابرسان دیوان
محاسبات تاکید کردیم تا این  120طرح را حسابرسی
کنند که عالوه بر تولید ،اثرگذاری بر تولید سرانه کشور
و میزان اشتغال زایی و نیز صرفه اقتصادی این طرح ها
مورد بررسی قرار می گیرد.وی ادامــه داد :در عین حال
قیمت تمام شده ،صرفه جویی در زمان ،پیشرفت و حتی
تاخیر دراجرای طرح ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

عکس و شرح

نوبرانه های نجومی!
قیمت نوبرانه ها در ابتدای فصل عرضه ،بسیار باالست.
امسال ،گوجه سبز ،با قیمت هایی در حدود  100هزار
تومان پا به بازار گذاشته است .تصویر ،قیمت 128
هزار تومانی این محصول در روزهای اخیر  ،در یکی
از مراکز خرید شمال شهر تهران را نشان می دهد.
(منبع :آخرین خبر)
		

بانک سرمایه که در سال های گذشته رکــورددار تغییر
مدیرعامل بوده چند روزی است که بازهم در گیر و دار
تغییر مدیرعامل است البته این تغییرات در پی مطرح
شدن فساد  ۸هــزار میلیاردی این بانک بود.باشگاه
خبرنگاران جوان مدعی شده است  :خانی که مدتی
مدیریت بانک سرمایه را برعهده داشت از این سمت
برکنار شده و قرا راســت فرد دیگری با تصمیم هیأت
مدیره جایگزین وی شــود .برخی خبرها حاکی از آن
است که علیرضا پویان شاد که پیش از این معاون بانک
ایران زمین بوده ،جایگزین خانی در بانک سرمایه می
شود .بر اساس این گزارش ها خانی که از چند روز قبل
برکنار شده ،حاضر نیست از بانک سرمایه بیرون برود
و برخی از نیروهای داخلی بانک تــاش میکنند با
تهدید هیأت مدیره مانع از برکناری خانی شوند .اخبار
حکایت از آن دارد که فساد  8هزار میلیاردی صندوق
ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه سرانجام منجر به تغییر
مدیرعامل این بانک شده است.در این رابطه صبحانه
آنالین هم مدعی شده است  :با تغییر محمدرضا خانی از
مدیرعاملی بانک سرمایه ،علیرضا پویان شاد جایگزین
وی شد .یک مقام مطلع در بانک مرکزی ،این تغییر و
تحول در بانک سرمایه را تائید کرده است.
▪حرف و حدیث هایی که از اواخر سال گذشته شروع
شده بود

گفتنی است اواخر سال گذشته خبرگزاری فارس به نقل
از یک منبع آگاه اعالم کرد که در پی شکایت مدیرعامل

بانک سرمایه از بدهکاران کالن این بانک و زندانی شدن
تعدادی از آنها ،عدهای فشار میآورند تا مدیرعامل بانک
یاد شده را تغییر دهند.آن موقع منابع آگاه اعالم کردند
که در پی کشف فساد  8هزار میلیارد تومانی در صندوق
ذخیره فرهنگیان و بدهی کالن بدهکاران در بانک سرمایه
زیر مجموعه آن ،مدیرعامل این بانک طبق وظیفه قانونی از
تعدادی از بدهکاران کالن که دارای بدهی معوق بودهاند،
شکایتکردکهدرپیآنتعدادیازبدهکارانبابدهیهای
بیش از  500میلیارد تومان بازداشت شدند.منبع آگاه
مدعی شده بود :یکی از این بدهکاران که با دریافت 600
میلیارد تومان وام از بانک سرمایه اقدام به تأسیس یک
بانک خصوصی دیگر کرده بود ،هماکنون قصد دارد گزینه
موردنظر خود را برای معرفی به عنوان مدیرعامل در بانک
سرمایهبهمجموعهصندوقذخیرهفرهنگیانتحمیلکند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آالت تهران خبرداد:

راه اندازی سامانه «شناسا» برای جلوگیری از قاچاق قطعات خودرو
حسین بردبار-رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی
خودرو وماشین آالت تهران با اشاره به تقلبی و قاچاق
بودن حدود  20درصد از قطعات یدکی موجود دربازار
از طراحی سامانه پیام رسانی با عنوان شناسا برای تایید
اصالت و قاچاق نبودن قطعات یدکی خودروهای سبک
و سنگین خبرداد و گفت:تالش می کنیم تا این سامانه را
درپنجمین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو وماشین
آالت تهران که  10تا  14تیرماه برگزار می شود به بهره
برداری برسانیم.به گزارش خراسان ،بخشی زاده دیروز
دریک نشست خبری درجمع خبرنگاران با بیان این
که هم اکنون نسخه آزمایشی نرم افزار شناسا درحال
استفاده است و یک میلیون برچسب بر روی قطعات
مختلف وارداتــی وساخت داخــل دربــازار توزیع شده
است؛افزود:هرمصرف کننده ای که کد برنامه شناسا را
از طریق گوشی همراه پیامک کند ،بالفاصله توضیحاتی
دربــاره جنس و کشور تولید کننده قطعه همراه با نام
ونشان قطعه دریافت میکند واگر این قطعه قبال فروخته
شده باشد ،سامانه به او اعالم می کند که قبال این قطعه
استفاده شده است.
به گفته وی این اتحادیه نمی تواند اعضای خود را مجبور
به دریافت و اتصال به سامانه شناسا کند ولــی خود
اعضا باید به مرور درک کنند که برای تضمین اصالت

تولیداتشان و جلوگیری از قاچاق باید به این سامانه
بپیوندند.وی افــزود :یکصد نفر از افراد شناخته شده
درصنف ،کاالهای وارداتی را شناسایی می کنند و پس
از مطابقت با مدارک وتایید اصالت کاالها برچسبی را
به واردکننده می دهند که روی کاال بچسباند و مصرف
کننده پس از ارسال کد برچسب مذکور از طریق سامانه
شناسا درباره قاچاق نبودن و اصالت آن اطمینان حاصل
می کند.حسن بشارت نیا مجری نمایشگاه قطعات
خودرو وماشین آالت تهران نیز در این نشست با بیان این
کهاتحادیههاطبققانوننمیتواننداعضایشانرامجبور
به دریافت این سامانه کنند ،گفت 300 :هزار واحد
صنفی درزمینه قطعات خودرو وماشین آالت و خدمات
پس از فروش آن فعالیت می کنند.
CMYK

