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روایت معاون وزیر راه از نبود تعادل در بازار مسکن
 3دهک جامعه زیر خط فقر مسکن
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نشانه های تغییر رویکرد
از تثبیت به تعدیل
اظهارات دیروز سیف مبنی بر هضم جهش ارزی پیشین تا
ابتدای این دولت و در دستور کار قرار گرفتن تعدیل ،گواه
جدی بر تغییر رویکرد دولت و بانک مرکزی درباره مواجهه
با نرخ ارز است .معنای صریح این اظهارات آن است که
سیاست چهار سال گذشته مبنی بر تثبیت نرخ ارز ادامه
نخواهد یافت بلکه تعدیل نرخ ارز "متناسب با تغییرات
عوامل بنیادین" در دستور کار خواهد بود .به این ترتیب
برنامه سیاست گذار ،اصالح نرخ ارز متناسب با تفاوت
تورم داخلی و خارجی ،خواهد بود تا اوال فنر نرخ ارز بیشتر
فشرده نشود و ثانیا قدرت صادراتی کشور افزایش یابد.
گفتنی است پیش از این نیز رئیس کل بانک مرکزی و وزیر
صنعت از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درخواست
کرده بودند که "محاسبه مابه التفاوت نرخ تورم بازار داخلی
و خارجی در نرخ تسعیر ارز" در دستور کار قرار گیرد .دهم
مهرماه نیز جهانگیری دستور تشکیل کارگروهی برای
بررسی این موضوع را صادر کرد .گفتنی است مدت هاست
کارشناسان و مخصوصا صادرکنندگان منتقد تثبیت
مصنوعی نرخ ارز هستند و معتقدند ،جهش های سال های
 90و  91مدت هاست هضم شده است .البته این تغییر
رویکرد دولت به معنای رشد ناگهانی نرخ نخواهد بود بلکه
سیاست گذار تالش می کند نرخ را به صورت آرام رشد دهد
تا اوال مزیت سرمایه گذاری در نرخ ارز از سود بانکی بیشتر
نشود و ثانیا در اثر سفته بازی ،شوکی به بازار وارد نشود.
اقدام دیروز بانک مرکزی در عرضه دالر  4007تومانی
نیز تاییدی بر این فرضیه است که بانک مرکزی عالقه ای
به تثبیت دالر در نرخ های کمتر از چهار هزار تومان ندارد
و تالش می کند با تعدیل آرام نــرخ ،جلوی جهش های
ناگهانی را نیز حتی المقدور با توجه به منابع خود بگیرد.

...
خبر

با اشاره به تداوم مشکالت موسسات مالی
خطاب به هیئت رئیسه صورت گرفت:

درخواست  ۱۵۲نماینده برای در دستور کار
قرار گرفتن سوال از رئیس جمهور
روز گذشته  152نماینده مجلس با امضای بیانیه ای
خطاب به هیئت رئیسه ،خواستار ارجاع سوال از رئیس
جمهور دربــاره موسسات مالی به کمیسیون تخصصی
شدند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت ،در نشست علنی دیروز
مجلس شــورای اسالمی بیانیه  152نفر از نمایندگان
دربــاره طرح سوال از رئیس جمهور که واصل شده بود
قرائت شد که متن آن به شرح زیر است:
با وجود این که قوه مقننه باید خود الگوی تمام عیار رعایت
قوانین باشد با گذشت بیش از سه ماه از تحویل طرح
ســوال از رئیس جمهور با بیش از  130امضا و با وجود
صراحت قانونی آییننامه داخلی مجلس ماده  212که
باید در سریعترین زمان به کمیسیون یا کمیسیو نهای
مربوط ارجاع شود ،ارجاع نشده و در حالی که مردم یعنی
ســپــرد هگــذاران بیش از  10مــاه اســت که در خیابا نها
سرگردان هستند امضاکنندگان مجدانه از هیئت رئیسه
مجلس خصوصا شخص ریاست مجلس درخواست دارند
راجع به ارجاع موضوع کمیسیون مربوط اقدام الزم را به
عمل بیاورند.
▪مطهری :در هیئت رئیسه مجلس در این باره صحبت
می کنیم

در همین حال نادر قاضی پور ،نماینده مردم ارومیه در
مجلس در تذکری خطاب به هیئت رئیسه از ارجاع نشدن
ســوال به کمیسیون تخصصی انتقاد کــرده اســت .علی
مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به
این اخطار با بیان این که اقدامات خوبی در رسیدگی به
وضعیت سپردهگذاران انجام شده که کافی نیست ،گفت:
طبق آییننامه سوال از رئیس جمهور باید به کمیسیون
ارجاع شده باشد اما این اقدام باید توسط شخص رئیس
مجلس انجام شود که احتماال تاکنون صالح ندیدهاند اما
در هیئت رئیسه در این باره صحبت می شود.

عکس و شرح
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رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح سیاست ارزی جدید مطرح کرد

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی ضمن تشریح
سیاست ارزی بانک مرکزی توضیح داد که از این پس
تعدیل بازار ارز متناسب با عوامل بنیادین در دستور
کار خواهد بود .این صحبت سیف به این معناست که
ازاینپسسیاستتثبیتنسبینرخارزجایخودرابه
افزایشنرخارزمتناسبباتورممیدهد.دربارهبازارارز،
دیروز همزمان با عرضه ارز بانک مرکزی با نرخ4007
تومان ،قیمت ارز باز هم کاهش یافت و به محدوده
 4010تومانرسید.
آن گونه که خبرگزاری فارس گــزارش کــرده ،دیروز
برخی صرافیهای میدان و خیابان فردوسی نرخ
فروش ارز را به 4007تا 4009تومان کاهش دادند.
اینکاهشبهواسطهعرضهارزمداخلهایبانکمرکزی
از طریق ایــن صرافیهاست .همین اقــدام موجب
شکلگیری صف در مقابل این صرافیها شد .دیگر
صرافیها در دامنه قیمتی  4030تا  4050تومان
دالرفروختند.
▪چرخشسیاستارزیازتثبیتبهتعدیل

در همین زمینه رئیس کــل بانک مــرکــزی نیز در
یادداشتی تلگرامی درباره نرخ ارز با اشاره به این که
"اضافه جهش سالهای  1390و  1391به طور
طبیعیدرطولدولتیازدهموتااوایلدولتدوازدهم
در بــازار هضم و بــازار ارز از تعادل و ثبات مناسبی
برخوردار شد" توضیح داد" :در ادامه نیز در تطابق با
دستاوردهای تورمی چشمگیر دولت ،تالش شد روند
تعدیلبازارارز،متناسبباتغییراتعواملبنیادینموثر
براینبازارباشد".بهگزارشایرناسیفادامهداد:بانک
مرکزیهمچونگذشتهنسبتبهاستمرارروندثباتدر
بازار و دفع اختالالت اقدام خواهد کرد ،همان طور که
درپاییزپارسالشاهدآنبودیم.
▪نرخسودبانکیبسیارجذابتراست

ویدرپایاننوشت:یادآوریمیشودبردارنرخبازدهی



چند سالی است که آفت داللی باغ های کشور را نابود
می کند ،یک کشاورز در اطراف ارومیه تمامی درختان
سیب باغ خود را از ریشه قطع کرده است.

تنزل جایگاه جهانی ایران در تورم و بیکاری

جدیدترینگزارشصندوقبینالمللیپولحاکیازآناست
که در سال ،2016ایران بیست و دومین اقتصاد با تورم باال و
نوزدهمینکشوربانرخبیکاریباالدردنیاشناختهشدهاست.
این گزارش ،پیش بینی کرده است که امسال و سال آینده
قیمتنفتدرمحدوده 50دالرباقیبماند.
▪نرختورمایرانبیستودومدردنیا

به گزارش خبرگزاری فارس ،تازه ترین گزارش صندوق بین
المللیپولازچشماندازاقتصادجهانیمنتشرشدکهنشان
می دهد اقتصاد ایران در سال  ،2016با نرخ تورم 9.03
درصد ،در رده بیست و دوم از مجموع  191کشور با تورم باال
قرار گرفته و نسبت به سال ،2015یک رتبه وضعیت بدتری
پیداکردهاست.ایننهادبینالمللیپیشبینیکردهاستکه
نرختورمایراندرسال 2017به 10.52درصدافزایشیابد.
بازارهای دارایی داخلی به نحوی است که نرخ سود
واقعی سیستم بانکی به نحو مطلوبی مثبت بــوده و
در مقایسه با بازدهی بازار ارز که توام با ریسک است،
بسیار جذابتر است .به گفته سیف ،بازار ارز برخالف
تالشسفتهبازانارزی،بهروندباثباتخودمتناسببا
تحوالتمتغیرهایاقتصادیادامهخواهدداد.
▪نهاوندیان :شتابزدگی های کوتاه مدت ممکن
استبهضررسوداگرانمنجرشود

▪تنزل 6رتبهایایراندربیکاری

ازسویدیگرگزارشصندوقبینالمللیپولنشانمیدهد
کهنرخبیکاریدرایراندرسال 12.45،2016درصدبوده
و ایران از این منظر در جایگاه نوزدهمین کشورهای دارای
نرخ بیکاری باال قرار گرفته است .این در حالی است که ایران
درسال 2015دراینردهبندی،رتبه 25رادراختیارداشته
و بدین ترتیب می شود گفت که در سال  ،2016وضع ایران

شش رتبه بدتر شده است.در این گزارش ،پیش بینی شده
است که نرخ بیکاری کشور در سال جاری میالدی که حدود
سه ماه به پایان آن باقی مانده است ،به  12.41درصد برسد
کهاندکیکاهش(وبهبود)رانشانمیدهد.
▪پیشبینیرشد 3.5درصدیاقتصادایراندر2017

صندوق بین المللی پــول ،عــاوه بر این که نرخ رشد سال
 2016میالدیرا 12.5درصداعالمکرده،پیشبینیکرده
استکهرشداقتصادیایراندرسالجاریمیالدی،به3.5
درصد کاهش یابد.این صندوق همچنین پیش بینی کرد که
رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران با روندی صعودی از
 3.5درصددرسال 2017به 3.8و 4.1درصددرسالهای
 2018و 2022خواهدرسید.
▪وضعیتاقتصادجهانیبهبودمییابد

صندوق بین المللی پول در گزارش خود ،همچنین از بهبود
وضعیت اقتصاد جهان خبر داده و اعــام کــرده اســت که
برخالفنرخرشد 3.2درصدیاقتصاددنیادرسال،2016
بافرضتداومشرایطفعلی،اینرقمامسالبه 3.6درصدودر
سال آینده به  3.7درصد خواهد رسید .همچنین طبق این
گزارش پیش بینی می شود که قیمت جهانی نفت در امسال
وسالآیندهدرمحدوده 50دالربرایهربشکهباقیبماند.

به گزارش خراسان محمد نهاوندیان معاون اقتصادی
رئیس جمهور روز گذشته در حاشیه نشست هیئت
دولت در جمع خبرنگاران دربــاره افزایش قیمت ارز
گفت :برخی نوسانات ارز همواره تحت تاثیرعملیات
روانی است .وی با بیان این که سیاست ارزی دولت
تغییرنکردهوهمانسیاستشناورمدیریتشدهاست،
افزود:بعضیازشتابزدگیهایکوتاهمدتممکناست
بهضررسوداگرانمنجرشودوبانکمرکزینیزباتوجه
به گشایش های بعد از برجام در شرایط بسیار خوبی
قرار دارد بنابراین می توان با اطمینان پیش بینی کرد
کهآرامشبازارارزادامهپیدامیکند.

...



سرمایه گذاری

شاخص

گزارشصندوقبینالمللیپولازوضعیتاقتصادجهانیدر2017

چرخش سیاست ارزی

روندفزایندهبیاعتناییبهاوراقمشارکت
اوراق مشارکت یک ابــزار تامین مالی است که طی
آن سازمان ها و نهادها برای انجام پروژه های خود،
اوراقی را منتشر و ضمن پرداخت سود علی الحساب،
بعد از انجام پروژه متناسب با سودآوری آن ،سود قطعی
(مازاد بر سود علی الحساب) را نیز پرداخت می کنند.
این اوراق که از سال  1373در کشور منتشر می شد در
سال های ابتدایی با استقبال بسیار خوبی مواجه شد و
این روند تا انتهای دهه  80هم ادامه داشت .اما از سال
 90به بعد ،همواره درصد اندکی از اوراق منتشرشده
توسط نهادهای مختلف (دولت ،شرکت های دولتی،
شهرداری ها و  )....فروش رفته است .از سال  90تا 94
مجموعا حدود  50هزار میلیارد تومان اوراق منتشر
شده که حدود  56درصد آن فروش رفته است .به نظر
می رسد ،گسترش بانکداری خصوصی ،ابداع انواع
اوراق تامین مالی مبتنی بر بدهی مثل اسناد خزانه
و انتشار انواع مختلف صکوک و گسترش بازار سهام
باعث شده است جذابیت این اوراق کاهش یابد و بیش
از  40درصد از اوراق منتشر شده روی دست نهادها
منبع داده ها :بانک مرکزی
بماند  .

...

بازار خبر
فروش خودروهای بنزینی و گازوئیلی در
انگلیس ممنوع میشود

...



انرژی

...
مالیات

تسنیم -دولت بریتانیا اعالم کرد :فروش
خودروهای بنزینی و گازوئیلی در این
کــشــور طــی یــک زمــانبــنــدی ممنوع
میشود؛ پس از آن در یک دوره ۱۰ساله
تردد این خودروها نیز متوقف خواهد شد.

مدیری که پرونده سرمایه گذار را پرت کرد و  3رتبه
ارتقا گرفت

سرمایه گذاری  120میلیون دالری آلمانی ها برای
احداث نیروگاه خورشیدی در ایران

هشدارسازمانمالیاتیبهتمکیننکردن
بانکهاازارائهاطالعاتمالی

حذف یک مانع بر سر روابط تجاری ایران و
ترکیه

معاون سابق وزارت اقتصاد و رئیس پیشین سازمان سرمایه گذاری
در مصاحبه ای مواردی از کارشکنی برخی سازمان ها و دستگاه های
دولتی در جذب سرمایه خارجی را بازگو کرد .بهروز علیشیری در
گفت و گو با فارس تصریح کرد :اگر یک سرمایهگذار بخش خصوصی به
دستگاه دولتی مراجعه می کرد و بررسی صدور مجوز بیشتر از  10روز
طول می کشید ،آن سرمایهگذار می توانست به ما شکایت کند .یکی
از دستگاههایی که در این زمینه مشکل داشت ،وزارت کار بود .یکی از
سرمایهگذاران پیش من آمد و گفت من چند بار به آن دستگاه مراجعه
کردم و پس از چند بار مراجعه ،مدیر یکی از بخشها پرونده من را به
بیرون پرت کرد .از این مدیر شکایت شد و تا آمدیم جلسه محاکمه
بگذاریم ،دیدم این مدیر را برداشتند و به جای تنزل ،سه پله ارتقا پیدا
کرد و ما دیگر نتوانستیم جلسه محاکمه را برگزار کنیم!

مدیر یک شرکت ایرانی  -آلمانی از آغاز پروژه احداث مرحله نخست
نیروگاه خورشیدی  100مگاواتی در میبد یزد خبر داد و گفت120 :
میلیون دالر سرمایه مورد نیاز برای این پروژه به طور کامل توسط طرف
آلمانی تامین می شود« .امیر اسالم نژاد» در گفت و گو با ایرنا اضافه
کرد :این شرکت ایرانی  -آلمانی در نظر دارد که  500مگاوات نیروگاه
خورشیدی در ایران احداث کند که کلنگ احداث  100مگاوات از این
ظرفیت ،امروز در میبد یزد به زمین زده می شود .وی افزود :منابع مورد
نیاز مرحله نخست این پروژه  12میلیون دالر و منابع موردنیاز کل این
پروژه  120میلیون دالر برآورد شده است .اسالم نژاد درباره زمان بهره
برداری از پروژه گفت :مرحله نخست این پروژه به ظرفیت  10مگاوات،
تا پایان امسال و کل پروژه که هدف آن رساندن ظرفیت نیروگاه به 100
مگاوات است ،تا پایان سال آینده به بهره برداری می رسد.

سازمان امور مالیاتی در واکنش به اظهارات مدیرعامل بانک پارسیان
و رئیس کانون بانکهای خصوصی توضیحاتی ارائه کرد .به گزارش
فارس در متن توضیحات این سازمان آمده است که با توجه به برگزاری
جلسات متعدد توضیحی و توجیهی با نمایندگان محترم بانکها
متأسفانه بانک پارسیان تا این لحظه از وظایف قانونی خود خودداری
کرده است ،در حالی که پایبند نبودن به قانون میتواند تبعات منفی
برای بانک مذکور داشته باشد.
گفتنی است چندی پیش مدیرعامل بانک پارسیان یکی از مشکالت
بانکها در تدوین صور تهای مالی را گرفتن مالیات بابت ذخایر
مطالبات مشکوکالوصول و اکچوئری بانکها بیان کرده بود .سازمان
مالیاتی در پاسخ تصریح کرده است که از ذخایر قانونی بانکها مالیات
نمیگیریم.

فارس -بر اساس نامه سفارت جمهوری
اســامــی ای ــران در ترکیه ،از ایــن پس
شرکتهای ترک نیازی به تایید اسناد
تـــــجـــــاری خـــــــود در ســـــفـــــارت و
سرکنسولگریهای ایران نخواهند داشت.

کارمزد معامالت بورس از ابتدای هفته
آینده کاهش می یابد

یک درصد است.

گزارش میدانی خراسان از تخلف برخی از بانک ها از نرخ سود بانکی مصوب

حسین بردبار

economic@khorasannews.com

هر چند بانک مرکزی دربخشنامه اخیر خود
دریازدهم شهریور ماه به بانک های سراسر
کشور باردیگر لزوم رعایت نرخ  15درصدی
برای سپرده های یک ساله را گوشزد کرد
و پیشتر نیز درتیرماه سال گذشته شورای
پول واعتبار در مصوبه ای رعایت نرخ سود
 15درصدی برای سپرده های یک ساله را
برای بانک ها الزم االجرا اعالم کرده بود اما
گزارش میدانی خراسان از تخلف برخی از
بانک ها از این بخشنامه و اعطای نرخ سود
حداقل  20درصــد به برخی از مشتریان
خبر می دهد .هفته گذشته قائم مقام بانک
مرکزی درحاشیه جلسه شورای گفت وگوی
دولت و بخش خصوصی درپاسخ به خراسان
اعالم کرد که بخشنامه بانک مرکزی درباره
الزم االجرا بودن نرخ  15درصد برای سپرده
های یک ساله از 11شهریور درحال اجراست
و با بررسی ها و کنترل های بازرسی که داشته
و داریم خوشبختانه همه بانک ها رعایت می
کنند؛ با این حال بررسی خراسان نشان می
دهد برخی از بانک ها با طراحی صندوق
هایی برای جذب سپرده های مشتریان عمال
نرخ سود  20درصدی وبیشتر به مشتریان
می دهند .پیش از این نیز بانک ها از طریق
همین صندوق ها نرخ سود را دور زده بودند.
درجست وجوی بیشتر برای این نوع اقدام
تخلف گونه برخی از بانک ها به یکی از شعب
بانک انصار می رویم؛ فردی که گویا رئیس
شعبه است با احتیاط درباره اختصاص نرخ
سود حداقل  20درصــدی به سپرده های
مشتریان دردو نوع صندوق این بانک خبر
می دهد.وی درپاسخ به این که این نرخ سود
چگونه به دست می آید و آیا ناشی از خرید
سهام دربازار سرمایه نیز هست؛ به گزارشگر
ما می گوید:ما دربــازار سرمایه نیز حضور

داریم ولی وضعیت اقتصاد جامعه به گونه ای
است که بانک ها باید کارهای مختلفی برای
کسب درآمد کنند که یکی از آن ها مشارکت
درپــروژه های بــزرگ ساخت مسکن و مال
(بازارهای بزرگ) است تا بتوانند نرخ های
سود باال را تضمین کنند.
▪سود روزشمار است

به یکی از شعب بانک پارسیان می رویــم و
از متصدی بانک دربــاره نرخ سود سرمایه
گــذاری درایــن بانک می پرسیم؛ متصدی
مربوط ابتدا از باز کردن حساب با نرخ 15
درصدی به صورت سالیانه می گوید اما بعد
با کمی کنکاش توضیح می دهد که صندوق
سرمایه گذاری لوتوس پارسیان دراین بانک
نیز حداقل نرخ سود  20درصد را به مشتریان
می دهد.
همکار وی نیز براین نکته تاکید می کند که
این نرخ علی الحساب است ولی بعید است

کمتر از این نرخ به مــردم پولی داده شود.
از متصدی مربوط می پرسیم که درصورت
بــرداشــت ازایــن حساب ،ســود سپرده چه
وضعیتی خواهد داشت که می گوید :بعد
از یک ماه امکان برداشت وجود دارد و نرخ
محاسبه شده همان  20درصد است.
▪ترس از بازرسان بانک مرکزی

با ورود به یکی از شعب بانک سامان سراغ
معاون ریالی شعبه می رویم و از وی درباره
بازکردن سپرده می پرسیم .وی ابتدا از پاسخ
صریح اجتناب می کند بعدا علت این مسئله
را ترس از بازرسان بانک مرکزی اعالم می
کند .وی دربــاره طرح های این بانک برای
اختصاص نرخ سود باالتر از 15درصــد نیز
می گوید:امکان بازکردن حساب در صندوق
نگین این بانک باپیش بینی نرخ سود 17
درصد وجود دارد ولی سود تعلق گرفته تا
 19درصد ماهیانه به مشتریان اختصاص می

یابد .وی همچنین توصیه می کند که هنگام
بازکردن حساب سپرده در بانک ها به این
جمله در قراردادها دقت کنید که بانک اصل
سرمایه فرد سپرده گذار را تضمین می کند
وگرنه ممکن است برخی ازبانک ها سود را
به صورت روزشمار بدهند ولی اصل سپرده
را تضمین نکنند!
مراجعه به بانک شهر نیز نشان می دهد که
صندوق گنجینه زرین شهر درایــن بانک با
نرخ سودی بین  15تا  20درصد به مشتریان
سود علی الحساب می دهد.
▪پایبندی برخی از بانک ها به بخشنامه
بانک مرکزی

دراین میان برخی از بانک ها نیز با رعایت
کامل مصوبه شورای پول واعتبار و بخشنامه
بــانــک مــرکــزی از هــرگــونــه اقــدامــی بــرای
اختصاص سود بیشتر از  15درصد به سپرده
هــای یــک ساله مــردم اجتناب مــی کنند.

ایرنا -دستورالعمل جدید سازمان بورس
برای کاهش نرخ کارمزدهای معامالت
از ابتدای هفته آینده اجرایی می شود.
کارمزد معامالت بورس هم اکنون حدود

کاهش قیمت گوشت گوسفند در بازار

راه در رو بخشنامه بانک مرکزی باز است!

▪حداقل سود  20درصدی

آفت داللی در باغ های میوه

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

معاونمسکنوساختمانوزیرراهگفت:درآمارهاگفتهمیشودکهاگریکخانوارایرانی ۱۱،سالهمهدرآمدخودراجمعکندمیتواندخانهدارشود.همچنین
سهدهکجامعهزیرخطفقرمسکنهستندیادرآماردیگریاعالمشده ۱۳۵هزارهکتاربافتهایهدفبهسازیونوسازیدرکشورداریم.یعنیدوبرابرمساحت
تهران.همهایناعدادوارقامنشانمیدهدکهیکبیتعادلیرخدادهودولتبایدبرایبرگرداندنتعادلدخالتکند.

معاون یکی از شعب بانک سپه دراین باره به
گزارشگر ما می گوید :دراین بانک نرخ سود
بــرای حساب های کوتاه مدت  10درصد
و بــرای حساب هــای بلندمدت یــک ساله
 15درصد است  ،می توانید حساب قرض
الحسنه نیز بازکنید ولی حساب و فعالیت
دیگری بــرای اختصاص نــرخ ســود بیشتر
نداریم .با مراجعه به یکی از شعب بانک
اقتصاد نوین نیز مشخص می شود که اکنون
جلوی افتتاح حساب دریکی از صندوق های
این بانک گرفته شده است.
پس از مراجعه به بانک مهر اقتصاد متصدی
مربوط می گوید که اکنون نــرخ هــای 10
درصد وحداکثر  15درصد به انواع سپرده
ها اختصاص می یابد و اغلب طرح های این
بانک درقالب سپرده گذاری برای گرفتن
تسهیالت است و حساب برای صندوق باز
نمی کنند .پیگیری از برخی شعب بانک های
پاسارگاد و ملت نیز همین نتیجه را می دهد
و این بانک ها امکان افتتاح حساب درقالب
صندوق های سرمایه گذاری با سود باالتر از
 15درصد را هم اکنون مسدود کرده اند.
▪کمیجانی:درصورت فسخ
سپردهگذاری نرخ سود  10درصد است

قائم مقام بانک مرکزی درپاسخ به خراسان
درب ــاره ایــن که برخی از بانک ها قبل از
اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی در11
شهریوراجازه داده اند مشتری بتواند بعد از
یک ماه بخشی از سپرده خود را با نرخ سود
 21درصــد برداشت کند ،پاسخ داد:اگــر
سپرده ها را برداشت کنند مشمول نرخ
 10درصــد خواهد شد ،اگر چنین چیزی
باشد {برداشت با نرخ  21درصد} خالف
است و ما دنبال می کنیم و اگر مــوردی را
دارید به ما اعالم کنید .وی درباره کاهش
نرخ سود تسهیالت نیز گفت :با یک وقفه
زمانی درباره نرخ سود تسهیالت باید شاهد
تحول باشیم.

خبرگزاری صدا و سیما -رئیس اتحادیه
توزیع کنندگان گوشت گوسفندی از
کاهش  1000تا  1500تومانی قیمت
گوشت گوسفند در بازار خرده فروشی
خبر داد .علی اصغر ملکی با اشاره به ادامه روند کاهش
قیمت گوشت در بازار گفت :هم اکنون گوشت گوسفند
 39هزار تومان به مغازه دار و  42تا  43هزار تومان به دست
مصرف کننده می رسد .وی با اشاره به این که برای اربعین
حسینی کمبود گوشت نخواهیم داشــت ،ادامــه داد:
دامداران برای گران فروختن دام ،از عرضه خودداری می
کردند که با واردات گوشت گرم گوسفندی به میزان باال،
قیمت گوشت کاهش یافت و با ایجاد این رویه دامداران نیز
عرضه دام خود را افزایش دادند.

تهرانیها میوه را  ۲۸درصد گرانتر
میخرند!
ایسنا -در حالی کــه بــه گفته رئیس
اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تنها
قیمت انار با گرانی مواجه شده و بقیه
میو هها مشکلی از نظر کمبود و قیمت
ندارند ،گشتی در بازار میوه و تره بار پایتخت نشان میدهد
که انواع میوه به طور میانگین  ۲۸درصد بیشتر از حداکثر
نرخ منطقی (نهایت ًا  ۳۵درصد سود  +قیمت عمدهفروشی)
فروخته می شود و در این میان هندوانه با بیش از ۶۰
درصــد ،گوجهفرنگی گلخانه ای با بیش از  ۵۰درصد و
سیب سفید با حدود  ۴۱درصد گرانفروشی ،بیشترین
فاصله را با نرخ منطقی دارند.

«علی بابا» با سبقت از «آمازون»،
بزرگترین فروشگاه اینترنتی جهان شد
مهر -افزایش سرمایه بازار «علی بابا» و
پیشی گرفتن آن از فروشگاه اینترنتی
آمــــازون آمــریــکــا ،عــنــوان بـــزرگ ترین
فروشگاه اینترنتی جهان را از آن این برند
کرد .پایگاه خبری شینهوا اعالم کرد که در معامالت دیروز
بازارهای جهانی ،هر سهام علی بابا با  1.2درصد افزایش
به  ۱۸4.3۲دالر رسید ،بنابراین مجموع سرمایه بازار این
فروشگاه اینترنتی چینی به  ۴۷۲میلیارد و یک صد
میلیون دالر افزایش یافت؛ این درحالی است که سهام
آمازون با 0.8۷درصد کاهش به  ۹۸2.3۵دالر رسید.
اتفاقی که مجموع ارزش سرمایه  ۴۷۱میلیارد و ۹۰۰
میلیون دالری را برای این شرکت رقم زد.
CMYK

