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معاوناموربینالمللبانکمرکزیگفت:بانکمرکزیدرتالشاستظرفچندماهآیندهموضعرسمیخودرادربارهارزهایرمزینهاعالمکند.
بهگزارشایبنا،غالمعلیکامیابافزود:مشکلاینجاستکهمعلومنیستپشتسرآنچهنهادیاسازمانیقرارداردوصندوقبینالمللیپولبه
بانکهایمرکزیکشورهاتوصیهکردهاستکهمراقبتوپایشالزمرادربارهارزهایرمزنگاریشدهداشتهباشند.

بانک مرکزی تا چند ماه دیگر موضع خود را
درباره ارزهای دیجیتال اعالم می کند

...

یادداشت
حسین بردبار

economic@khorasannews.com

اشتغال درصنایع کوچک به چند شرط !
رئیس جدید سازمان صنایع کوچک وشهرک های صنعتی
دوروزپیشچندوعدهرابرایافزایشاشتغالزاییدرکشور
ارائه داد ،ازجمله این وعده ها اجرای طرح ضربتی اشتغال
درواحدهای صنعتی کوچک ومتوسط یا افزایش ظرفیت
20هزارواحدصنعتیطیسالهایآیندهوتکمیلظرفیت
واحدهایتولیدیاستکههماکنونباحدودنیمیازظرفیت
خودفعالیتمیکنند.وعدههاینجفیامیدهایزیادیرابه
وجودآوردهاستامابرایتحققاینوعدههایخوب،جادارد
مسئوالنمواردذیلرامدنظرقراردهند:
-1شاهبیتایجاداشتغالدرطرحضربتیاشتغالبرتکمیل
ظرفیت واحدهای نیمه فعال کنونی استوار است اما دراین
میان باید دقت کرد که نحوه تکمیل این ظرفیت با چه ساز
وکاری انجام می پذیرد .به احتمال زیاد وزارت صنعت در
دولت دوازدهم نیزهمان راهی را ادامه می دهد که دردولت
قبلی آقای روحانی طی کرد یعنی تزریق منابع مالی جدید
به واحدهای تولیدی ازطریق وام های رونق تولید ،منتها
دراعطای این وام ها باید دو موضوع افزایش تولید وافزایش
اشتغال را توامان باهم مورد پایش قرارداد و با ساز وکارهای
نظارتی وتشویقی ،صاحبان صنایع کوچک و متوسط را
برافزایشاشتغالتحریککرد.
-2اعطای وام ها باید جنبه حقیقی به خود گیرد نه جنبه
مصنوعی وساختگی ،هم اکنون بخشی ازوام هایی که به
عنوانتولیددادهمیشوددرواقعاستمهالبدهیهایقبلی
صاحبانبنگاههایکوچکومتوسطاستیعنیدرحقیقت
وامی پرداخت نمی شود بلکه بدهی قبلی تولیدکننده و
صنعت گر با استمهال وام قبلی اش صفر می شود ولی
درآمارها به عنوان ارائه تسهیالت جدید محاسبه می شود.
اگرمسئوالنوزارتصنعتمیخواهندتولیدجدیددرکشور
شکلبگیردبایدتسهیالتنیزواقعیباشدیعنیدرمواردیکه
استمهال وام صورت می گیرد ،مبالغی افزون برصفر شدن
بدهی قبلی باید به تولید کننده ،وام تازه بپردازند؛ البته با
درنظر گرفتن وثایق و تضمین های کافی برای بازپرداخت
اینتسهیالت.
-3خوب است وام ها به صورت مرحله ای یا پلکانی پرداخت
شود.همان طورکه درخبرها آمده است افزایش ظرفیت
20هزارواحدصنعتیدردستورکارقراردارد،بایددقتکرد
کهاعطایوامهایتولیدواشتغالبهاینواحدهایاواحدهای
مشمولطرحرونقتولیدوامثالآنهادرچندمرحلهبهگونه
ای باشد که افزایش ظرفیت حقیقی صورت گیرد ،به عبارت
دقیقتربایدنظارتوپایشکردکهوامهایاعطاییبهصورت
پلکانی یا مرحله ای با افزایش تولید واشتغال زایی پرداخت
شودبهطوریکهاگرواحدیافزایشتولیدیااشتغالزاییرا
دریکمرحلهنداشتواممرحلهیاپلهبعدیبهآنتعلقنگیرد.

ارز وطال

دالر

نیم سکه

ربع سکه

سكه یك گرمی

اونس جهانی

بورس ایران

مشهد

) 500( 59.000 ) 1.200( 54.200 ) 500( 44.200

6.652

11.850

1.386.000

) 350.000( 15.150.000 14.400.000

7.350.000

4.350.000

2.600.000

(دالر)

مقدار

96.241

تهران

) 416( 57.698

6.652

11.603

1.384.000

) 87.500( 14.892.500

7.350.000

4.327.000

2.810.000

)+9(1.311

تغییر

+33

) 186( 42.706

یورو

) 840( 51.695

پوند

یوان

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

14.590.000

سکه طرح جدید

در پی رشد قیمت ارز در بازار صورت گرفت:

پیشنهاد مجلس به دولت برای تسهیل شرایط وام مسکن

ورود بانک مرکزی برای کاهش التهاب بازار ارز

وام قرض الحسنه  ۴۰میلیونی به زوجین برای سپرده گذاری
در صندوق مسکن یکم

مدیرعامل بانک مسکن از تصویب اعطای وام مسکن 20
میلیون تومانی به هر یک از زوج های جوان در صورت ثبت
نامدرصندوقپساندازیکموبهمنظورتامینسپردهاولیه
این صندوق در کمیسیون عمران مجلس خبر داد .البته
اینمصوبهبایددرصحنعلنیمجلسنهاییشود.شایان
ذکراستهرفردخانهاولیبرایدریافتوام 9.5درصدی
صندوقمسکنیکمبایدمبلغیبهاندازهنصفوامرابهمدت
یکسالسپردهگذاریکند.مبلغوامبرایهریکاززوجین،
درتهران،80شهرهایبزرگ 60وشهرهایکوچک40
میلیونتوماناست.بهگزارشمهر،محمدهاشمبتشکن
درمراسمکلنگزنیآغازساختپروژه ۱۰۰واحدیمحله
سیروس تهران در این بــاره گفت :در کمیسیون عمران
مجلستصویبشدکههرزوجبرایتامین۴۰میلیونتومان
اولیهافتتاححسابدرصندوقیکمازمحلتسهیالتقرض
الحسنه نظام بانکی ،به مبلغ ۲۰میلیون تومان وام (برای
هریکاززوجین)صرفابهشرطافتتاححسابدرصندوق
مسکنیکمدریافتکنندکهاگراینمصوبهکمیسیونعمران
در صحن علنی مجلس به تصویب برسد ،گام مهمی برای
تامین مبلغ اولیه افتتاح حساب در صندوق یکم برداشته
خواهدشد .شایانذکراستتسهیالتصندوقپسانداز
مسکنیکمباسود۸درصددربافتفرسودهو ۹.۵درصددر
دیگرمناطقوبازپرداخت۱۲سالهاعطامیشود.ویدرباره
وضعیت اعطای تسهیالت مسکن هم گفت :درپایان سال



گذشته ۷۰درصد رشد اعطای تسهیالت ساخت مسکن
برای ۱۴۰هزار واحد مسکونی داشتیم .بت شکن افزود:
همچنیندرسالگذشته۷۰هزارمیلیاردتومانتسهیالت
خریدمسکنبرایهزارو 501واحدمسکونیپرداختشد
و در  ۹ماه ابتدای امسال نیز شاهد رشد  ۵۵درصدی در
تعدادتسهیالتخریدمسکنورشد ۲۳درصدیدرتعداد
واحدهای مسکونیخریداریشدهبودیم.مدیرعاملبانک
مسکن ادامه داد :قرار است دولت دو هزار و ۵۰۰میلیارد
تومانازمحلصندوقتوسعهملینزدبانکمسکنسپرده
گذاری کند و همین مقدار را نیز به عنوان آورده بانک برای
اعطای تسهیالت نوسازی بافت فرسوده اختصاص دهد
کهدراینصورتمیتوانیمبرای ۱۰۰هزارواحدمسکونی
فرسوده ،وام  ۵۰میلیون تومانی نوسازی با نرخ  ۹درصد
تامینکنیم.

...

نظام بانکی



شاخص کل

شاخص

در پی تداوم تکانه های ارزی در بازار ارز ،بانک مرکزی
برای کنترل قیمت ها وارد بازار شد.
در پی اغتشاشات اخیر ،بازار ارز و به تبع آن بازار طال
با نوسان و رشد قیمت مواجه شد .به طوری که دالر از
روز پنج شنبه تا ساعت  16:35دیروز ،در کل کشور به
طور میانگین بیش از  82تومان و در بازار تهران بیش از
 132تومان رشد قیمت داشت .دیروز همزمان با این
رشد قیمت ،نرخ دالر طبق اعالم سامانه سنا ،به نرخ
چهار هزار و  278تومان و در بازار تهران به چهار هزار
و  335تومان رسید .به گزارش تسنیم ،صرافی های
خیابان فردوسی یکی از مهم ترین دالیل گرانی دالر را
کمبود ارز در بازار اعالم کردند و گفتند :کسانی که دالر
دارند به دلیل تغییرات قیمت ها و با تصور گرانی بیشتر
از فروش امتناع می کنند.در همین حال بانک مرکزی
دیروز اقدام به تزریق ارز به بازار کرده است که به کاهش
شتاب افزایش قیمت ها منجر شد .این بانک اطالعیه ای
به صرافی ها برای دریافت ارز اعالم کرده که در آن آمده
است" :تمام صرافی های مجاز بانک مرکزی برای خرید
اسکناس دالر ،می توانند هم اکنون جهت خرید دالر به
عنوان
دالر (سامانه سنا)
دالر (بازار آزاد)
سکه طرح جدید
سکه طرح قدیم

...
مسکن

نرخ روز دوشنبه
42.518
42.880
14.930.000
14.630.000



محل شرکت صرافی ملی ایران ،باجه فروش اسکناس
مراجعه کنند".در خصوص نرخی که بانک مرکزی اقدام
به فروش ارز با آن کرده ،گزارش دقیقی در دست نیست.
اما گزارش فارس ،حاکی از آن است که حضور بانک
مرکزی در بازار ارز ،از دو شب قبل ،آغاز شده است .بر
این اساس ،دو روز گذشته و در ساعات پایانی بازار ارز،
صف متقاضیان ارز مداخله ای بانک مرکزی در مقابل
یکی از صرافی ها مشاهده شده و تابلوی این صرافی بر
خالف نرخ بازار در آن روز که نزدیک به  4300تومان
بــود ،قیمت  4278تومان را ثبت کــرده بــود.از سوی
دیگر ،خبرگزاری مهر در گزارشی با اشــاره به تداوم
فعالیت برخی صرافی های غیر مجاز اعالم کرده است
که تاکنون  427صرافی غیر مجاز شناسایی و مطابق با
قانون ،به نیروی انتظامی معرفی شده است.
شایان ذکر است در پی نوسانات دالر ،دیروز بازار طال
نیز روند صعودی خود را ادامه داد .به طوری که نرخ
هر قطعه سکه طرح جدید ،تا ساعت  16:30دیروز ،با
هفت هزار و  200تومان افزایش ،از  1.5میلیون تومان
گذشت.
نرخ روز سه شنبه تا ساعت 16:30
42.780   
43.350
15.002.000
14.780.000

...
بورس

گزارش بانک مرکزی از موسسات مالی واقعی نیست

بیغوله؛تعبیر جدید آخوندی درباره مسکن مهر

برخوردهایانضباطیدربازارسهامشدیدترمیشود

دبیرشورایهماهنگیرؤسایکمیسیونهایتخصصیمجلسجزئیات
نشست این شورا با رئیس جمهور را تشریح کرد .به گفته پور ابراهیمی،
رئیسجمهوردرایننشستاظهارکردبراساسگزارشهامشکالت98
درصدسپردهگذارانموسساتمالیواعتباریرفعشدهاست.بااینحال
مادرجلسهمذکوربهرئیسجمهوراطالعدادیمکهگزارشهایمیدانی
دربارهمسائلمربوطبهموسساتمالیواعتباریوتسویهحسابباسپرده
گذاران این موسسات ،با گزارش های بانک مرکزی تطبیق الزم را ندارد.
بنابراین پیشنهاد شد بررسی های دیگری نیز در این باره انجام شود و در
اینزمینههیئتیتعیینشودتابهصورتمیدانیبهمسائلموسساتمالی
واعتباریغیرمجازومجازغیرمنضبطرسیدگیکند.

تسنیم-وزیرراهوشهرسازیباتاکیدبراینکهماقیممردمنیستیمومردم
خودشان میدانند چه کار کنند ،گفت :دولت ،مردم و تمامی ساکنان
محالت باید روی تصمیمات و سیاستهای گذشته خط بطالن بکشند
و دوران ساخت بیغوله را به پایان برسانند .به گزارش فارس ،آخوندی در
مراسم آغاز عملیات اجرایی برنامه نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده
افزود :اقداماتی همچون هدر رفت هزاران میلیارد تومان از پول مردم
در بیابانها و ایجاد فضایی زشت و پلشت نباید دیگر تکرار شود و باید از
بر باد رفتن ثروت ملی در این مناطق جلوگیری کرد .وی تصریح کرد :ما
قصد داریم به هویت پیشین محالت خود بازگردیم که خوشبختانه امروز
پشتوانههایمالیآنازطریقبانکمسکنایجادشدهاست.

معاون نظارت بر بــورس ها و ناشران سازمان بــورس گفت :با اجــرای
دستورالعمل های جدید ،برخوردهای انضباطی درباره دستکاری های
احتمالی و استفاده اطالعات نهانی شدید و جدی تر میشود .به گزارش
خبرگزاری مهر ،امیری با این حال تاکید کرد :سعی سازمان بورس بر این
است که تبعات احتمالی حذف پیش بینی عملکرد ناشر و جایگزین کردن
گزارشتفسیریمدیریتبهحداقلبرسد.بهگفتهوی،پیشنهادیبههیئت
مدیرهسازمانارائهشدهکهدرصورتتخطیناشرازالزاماتدستورالعمل
هایمصوبسازمان،خدماتبازارسرمایهبرایسهامدارعمدهناشرمحدود
میشود.ویدرخصوصنمادهایتعلیقشدهفعلینیزتصریحکرد:بهزودی
همهنمادهاییکهابهاماتخودرارفعکردهباشند،بازگشاییمیشوند.

کدام کاالها در آذر نسبت به فروردین
بیشتر گران شد؟
مرکز آمار ایران جزئیات قیمت مواد خوراکی منتخب
در آذرماه را منتشر کرده است که نشان می دهد کره
پاستوریزه حیوانی ،گوشت گوسفند ،تخم مرغ ماشینی
وگوشتگوساله-گاونسبتبهفروردینماهرشدقیمت
بیش از  10درصدی داشته اند .در میان این کاالها،
مرغ ،روغن مایع و شکر ،در حدود صفر تا منفی 1.1
درصد با کاهش قیمت روبه رو شده اند.

...

بازار خبر
محصوالت کرمانموتور برای چهارمین بار
در  ۳ماه گذشته گران شد
تسنیم  -شرکت کــرمــان مــوتــور قیمت
محصوالت خود را در مدت سه ماه تا 59
میلیونتومانافزایشدادبهطوریکهشاهد
افزایشقیمت 48میلیونتومانیخودروی
سوناتا هستیم و قیمت سانتافه نیز  59میلیون تومان افزایش
ن موتور قیمت محصوالت خود را از
داشته است .شرکت کرما 
مهرامسالتاماهجاریافزایشچشمگیریدادهاست.

شرکتصادراتگازیکسالپسازانحالل،
احیاشد
فارس -شرکتصادراتگازایرانکهازآذر
مــاه ســال گذشته بنا به دستور وزیــر نفت
منحلشدهبود،دیروزباانتصابامیرمعینی
توسط مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران
دوبــــاره احــیــا شــد .پــس از انــحــال شــرکــت صــــادرات گاز
قراردادهای صادرات گاز ایران مانند قرارداد صادرات گاز به
عمان،پاکستانوبرخیدیگرازمشتریانایرانبهمشکلخورد
و حتی نبود مجموعه واحــد به منظور سرو سامان دادن به
قراردادهایگازیبهقطعگازترکمنستانبهایرانمنجرشد.

CMYK

