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«یاراکارت» امروز در بانک
کشاورزی کلید می خورد

...
خبر

مشتریان پژو  2008منتظر قیمت گذاری
شورای رقابت

کاهش قابل توجه نرخ سود مشارکت و
انصراف برای اولین محصول ایکاپ
ایران خودرو در حالی آگهی پیش فروش اولین خودروی
پسابرجامی خود یعنی پژو  2008را منتشر کرده که اثری
از قیمت این خودرو در آگهی به چشم نمی خورد .همچنین
سود مشارکت و انصراف نیز به میزان قابل توجهی کم شده
و به 15و 12درصد کاهش یافته است.به گزارش خراسان،
ایران خودرو باالخره آگهی پیش فروش اولین خودروی
ساخت شرکت ایکاپ (شرکت مشترک ایران خودرو -پژو)
یعنی پژو  2008را منتشر کرد .با این حال نگاهی به این
آگهی نشان می دهد که قیمت این خودرو نامشخص بوده
و به پس از صدور دعوتنامه موکول شده است .البته گزارش
دنیایاقتصادبهنقلازرضاشیوارییسشورایرقابتحاکی
از آن است که ایران خودرو چندی پیش با این شورا مکاتبه
کردهونظراینشورادرخصوصمحدودهقیمتیپژو2008
را جویا شده است .با این حال به نظر می رسد این شورا
تاکنون نظر خود را در خصوص محدوده قیمتی این خودرو
اعالم نکرده است.از سوی دیگر ،در این آگهی مشاهده می
شود که نرخ های سود مشارکت و انصراف ،به ترتیب  15و
 12درصد در نظر گرفته شده است که با نرخ های مشابه
قبلی برای خودروها بسیار متفاوت است .شاید این موضوع
را بتوان نتیجه جلسه اواخر فروردین خودروسازان با بانک
مرکزی دانست .در ماه های گذشته ،موضوع نرخ های سود
مشارکت و انصراف بیش از  20درصدی خودروسازان که
عمدت ًاباهدفجلبنقدینگیصورتگرفت،انتقاداتنظام
بانکی را بهدنبال داشت تا جایی که به گزارش اقتصادنیوز،
برخی از دستاندرکاران شبکه بانکی با اشاره به اینکه نرخ
سودهای باالتر از مصوبه شورای پول و اعتبار غیرقانونی
است ،عرضهکنندگان خودرو را متهم به بانکداری کردند.
همین موضوع باعث شد تا اواخــر فــروردیــن مــاه ،بانک
مرکزی در جلسه با خودروسازان و واردکنندگان خودرو،
از آنان بخواهد که به منظور جذب نقدینگی ،به جای تامین
نقدینگی از طریق نرخ های سود مشارکت باال ،از تسهیالت
بانکی استفاده کنند .موضوعی که انتقاد خودروسازان را
در پی داشت و آنان با بیان این که دریافت تسهیالت بانکی
گــران تمام می شــود ،از بانک مرکزی خواستند تا سقف
اعتباری بنگاه های عرضه کننده خودرو را افزایش داده و
از سوی دیگر ،سود تسهیالت را مطابق نرخ رسمی کشور
برایشان در نظر بگیرد .لذا اکنون به نظر می رسد احتما ًال
انعطاف بانک مرکزی در ارائه تسهیالت به خودروسازان،
علت کاهش نرخ های سود مشارکت و انصراف اعالم شده
در آگهی فروش پژو  2008بوده است.

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

خبرگزاری صدا و سیما -حیدری ،معاون نظارتی بانک مرکزی از رونمایی از "یارا کارت " ،امروز سه شنبه و در بانک کشاورزی خبر داد .بدین
ترتیب خانوارها می توانند از یارانه به عنوان وثیقه بانکی استفاده کنند .سقف استفاده از یارا کارت متناسب با یارانه دریافتی خانوار ۵،میلیون
تومان و مدت بازپرداخت آن حداکثر تا سه سال است .حیدری پیش بینی کرد که این تسهیالت در سایر بانک ها نیز از تیر ماه عملیاتی شود.
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معاون وزیرصنعت درپاسخ به خراسان خبرداد:

همزمان با ابراز نگرانی برخی از سپرده گذاران موسسات
مالی و اعتباری از جمله ثامن ،سه تن از مقامات بانک
مرکزیخواستارآرامشودوریازهیجانشدهوبرصیانت
از سپرده ها و حقوق سپرده گذاران تاکید کردند .معاون
نظارتی بانک مرکزی هم خبر داد که موسسه ثامن در
مرحله اخذ مجوز قرار دارد.در روزهای گذشته ،شایعات
و اخباری پیرامون ادغام برخی بانک ها و موسسات مالی
منتشر شد که نگرانی برخی سپرده گذاران این موسسات
را در پی داشت .در این حال رییس کل بانک مرکزی در
کانال تلگرامی خود ،با اشاره به اقدامات صورت گرفته
برای ساماندهی موسسات غیر مجاز ،نوشت که برنامه
جامع انتظام بخشی در نظام پولی و بانکی ،پس از طی
مراحل قانونی اجرایی میشود و بانک مرکزی و شورای
پول و اعتبار پس از کسب اطمینان از حفظ منافع و حقوق
همه سپردهگذاران ،و تامین منابع الزم از سوی موسسات
وتعاونیهاومسئوالنآنها،اقداماتبعدیرادردستورکار
قرار خواهد داد .وی در این میان خواستار همراهی رسانه
هاوحفظآرامشودوریازهیجانازسویمردمونیزپرهیز
فعاالننظامبانکیازرقابتهایغیرسازندهباهدفحفظ
اعتمادعمومیشد.همچنینبانکمرکزیدراطالعیهای
اعالمکرد:درروزهایاخیربرخیافرادوگروههابااهداف
و اغراض شخصی و سیاسی ،از طریق برخی رسانه ها به
ویژهشبکههایاجتماعیاقدامبهانتشارشایعاتیازقبیل
ورشکستگیبانکهاودرخطربودنسپردههایمردممی
کنند .انتشار این شایعات با هدف تشویش اذهان سپرده

حسین بــردبــار :معاون وزیــر صنعت در امــور صنایع
از اختصاص  30هــزار میلیارد تومان تسهیالت برای
واحدهای تولیدی درقالب طرح رونــق تولید درسال
جاری خبرداد و با تاکید براین که این طرح از دو روز قبل با
هماهنگی بانک مرکزی کلید خورده است ،گفت :برای
پرداخت تسهیالت به مشموالن این طرح بانک ها نباید
چک برگشتی را درنظر بگیرند.به گــزارش خراسان،
صالحینیادرنشستیخبریدرپاسخبهپرسشخراسان
دربــاره این که چه زمانی براساس طرح رونق تولید به
صاحبان واحدهای تولیدی تسهیالت تعلق می گیرد؛
گفت :طرح رونق تولید از  27خرداد ماه کلید خورد و
ابالغهایآنانجامشدبنابراینفرآیندبررسیدرخواست
ها و نهایتا پرداخت تسهیالت شــروع شده اســت .وی
افزود:بانک مرکزی هم درتاریخ 17خرداد  96به کلیه
بانک های عامل اجرای آن را ابالغ کرده است.صالحی
نیا ادامــه داد :به موجب مصوبه هیات وزیــران شرکت
ها و واحــدهــای کوچک و متوسط تولیدی ،صنعتی،
کشاورزی و خدماتی از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری،
چک برگشتی ،رعایت نسبت مالکانه و مفاد آیین نامه
رعایت شاخص های مالی دراعطای تسهیالت سرمایه
در گــردش مستثنی می باشند.به گفته وی  10هزار
میلیارد تومان از این تسهیالت برای سرمایه در گردش
واحدهای تولیدی به  9هزار واحــد؛  10هزار میلیارد
تومان برای تکمیل طرح های نیمه تمام به  6هزار واحد
و  10هزار میلیارد تومان تسهیالت برای اجرای طرح

معاون نظارتی بانک مرکزی :موسسه ثامن در مسیر اخذ مجوز است



گذاران و ایجاد نگرانی در بین آنها انجام می شود .بانک
مرکزی ضمن تاکید بر سالمت و صحت نظام بانکی در
بانک ها و موسسات مجاز ،اعالم می کند عوامل تولید این
شایعاتوبازنشرکنندگانآنازسویمراجعذیصالحدر
حال پیگرد قانونی است.در این حال خبرگزاری ایرنا نیز
بهنقلازمعاوننظارتیبانکمرکزیدرخصوصوضعیت
موسسه ثامن نوشت :موسسه ثامن در مسیر پیوستن به
موسسه های مجاز است و سپرده گذاران نگران نباشند.
فرشاد حیدری تاکید کرد :اقدام هایی توسط این موسسه
شامل پذیره نویسی در بورس و تودیع سپرده قانونی نزد
بانک مرکزی انجام شده و این موسسه در حال پیوستن به
موسسههایمجازاست.حیدریادامهداد:فرآیندقانونیو
رسیدگیبهتقاضایاینموسسهدرحالانجامبودهوممکن
استبهصدورمجوزیاادغامبایکیازبانکهاوموسسههای
اعتباریمنجرشود.درهرصورتهیچگونهمشکلیبرای
سپردهگذاراناینموسسهبهوجودنخواهدآمد.

نفت



شاخص کل

شاخص

آغازطرحرونقدرسالجاریبا 30هزارمیلیاردتومانتسهیالت

واردات

کاهش قیمت نفت در روزهای خوشبینی به اوپک

واردات ۱۰گروه کاالیی بدون شناسه ممنوع شد

طبق محاسبات معتبر انجام شده ،اعضای اوپک در ماه گذشته میالدی
بیش از میزان توافق خود از میزان تولید کاسته اند .آنگونه که بلومبرگ
گزارشکردهدرماهمی– 10اردیبهشتتا 10تیر-اعضایاوپک106
درصدبهتوافقخودعملکردند.یعنیاینکشورهابیشاز 1200بشکه
ای که تعهد کرده اند از تولید خود کاستند .به گزارش تسنیم ،بار اصلی
کاهش بر دوش عربستان و عراق بوده است .البته غیراوپکی ها فقط به
 86درصدتوافقعملکردند.مثالروسیه 281هزاربشکهازتولیدخود
کاستهاستدرحالیکهتعهدش 300هزاربشکهبود.درهمینروزهاو
در حالی که عربستان هم امیدوار به بهبود بازار است ،قیمت نفت نزولی
استودرحدود47دالریعنیکمترینارقامسال2017معاملهمیشود.

بــر اســاس دســتــور العمل وزارت صنعت؛ استفاده از شناسه کــاال بــرای
واردکنندگان  10گروه کاالیی از ابتدای تابستان امسال الزامی شد .آنگونه
کهتسنیمگزارشکرده،اوایلخردادماه،صادقیمعاونوزیرصنعتدرمراسم
رونماییازسامانهشناسهکاالگفتهبودکهسامانهمذکوربهشفافسازیاسناد
تجاری و کنترل قاچاق کاال کمک خواهد کرد .در این شیوه ،واردکنندگان یا
تولیدکنندگانبامراجعهبهسامانهبهآدرس ntsw.irوثبتنام،نسبتبهتولید
شناسه کاال اقدام میکنند و پس از آن برای ایجاد تمایز بین اقالم مختلف یک
کاال در سطح عرضه ،نسبت به ایجاد شناسه رهگیری اقدام میشود .گفتنی
استاقالمیچوندارو،تلفنهمراه،دخانیات،لوازمخانگی،پوشاک،اسباب
بازیوکاالهایکشاورزیجزواین 10قلماستکهبایدباشناسهواردشود.



وام های بانکی بیشتر به کدام بخش ها
می رود؟

نوسازی و بازسازی و به روزرسانی امکان تولید برای
 5هزار واحد تولیدی و جمعا  30هزارمیلیارد تومان
به  25هــزار واحــد تولیدی براساس این طرح در سال
جاری اختصاص می یابد.معاون وزیر صنعت در پاسخ به
سوالی مبنی بر توقف تولید خودروهایی نظیر پراید و پژو
 405که  ۸۱مورد استاندارد تدوین شده توسط سازمان
استاندارد را رعایت نکنند ،بیان کرد :اینکه به طور قطع
بگوییم در دی ماه سال  1397خط تولید پراید یا پژو
 ۴۰۵متوقف خواهد شد ،این گونه نیست.صالحینیا
همچنین در مورد قیمتگذاری خودروها در سال جاری
و نیز احتمال افزایش قیمتها گفت :شورای رقابت بر
اساس مصوبه شورای اقتصاد مسئول تعیین مکانیزم
قیمت خودروهاست و خودروسازان اگر درخواستی در
این رابطه داشته باشند ،باید آن را به شورای رقابت اعالم
کنند .در مورد برخی خودروها درخواست افزایش قیمت
خودرو به شورای رقابت ارائه شده است.

مسکن

نسخه اولیه سامانه مالیات خانه های خالی تا  2هفته
آینده آماده می شود
مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه با اشاره به برنامه
دریافت مالیات از خانه های خالی گفت :تا دو هفته آینده نسخه اولیه
سامانهامالکومستغالتکشوردراختیارسازمانامورمالیاتیقرارمی
گیرد.چکنیدرگفتگوباایرناتوضیحدادکهبرایتکمیلاینسامانهما
نیازمنداطالعاتواحدهایمسکونیوامالککشوربراساسکدپستی
افرادهستیمتامعلومشودفردیکهدرواحدیسکونتدارد،مالکاست
یااجارهنشینویااینکهخانهخالیاست.براساسگفتهویبااینسامانه
درنهایتمعلوممیشودکهکدامفردباکدملیدرکدامکدپستیزندگی
میکندوکدامکدپستیدرکشورهماکنونخالیماندهاست.

طبق گزارش بانک مرکزی ،دردو ماهه ابتدایی سال
جاری ،در مجموع  57هزار میلیارد تومان تسهیالت
به بنگاه ها در بخش های مختلف اعطا شده است که
از این مبلغ ،ابتدا بخش خدمات با  40درصد و سپس
بخش صنعت با  33درصد بیشترین سهم را داشته اند.
سایر بخش ها یعنی بازرگانی ،کشاورزی و مسکن نیز با
اختالف از این دو بخش قرار دارند.

...

بازار خبر
طال کمترین قیمت یک ماه گذشته را ثبت کرد
فارس -با تقویت دالر و با توجه به انتظار
بــازار بــرای اظــهــارات یک مقام فــدرال
رزرو ،قیمت طال دیروز به کمترین رقم در
 4هفته گذشته رسید و  1250.36دالر
در هر اونس فروخته شد.

 70درصد ظرفیت تولید سیمان راکد است
ایرنا -ظرفیت تولید سیمان کشور در
ســال گذشته  83.5میلیون تن بوده
است از این میزان فقط  69.3درصد
تولید به ثبت رسیده است .رکود مسکن
و کاهش تقاضای صادراتی کشورهای همسایه علت اصلی
رکود بازار سیمان بوده است.

توافق  ۸میلیارد یورویی ایران و کره
ایبنا-دردیدارعلیطیبنیاورئیساگزیم
بانک کره جنوبی ،در مورد موافقت نامه
خطاعتباری ۸میلیاردیوروییکهطییک
سال گذشته مذاکرات اولیه برای نهایی
کردنمتنموافقتنامهانجامشدهبود،توافقشد.
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