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کنایه ارزی روحانی
به ترکان

...

گزارش خبری
نوبختضمنابرازبیمیلیدولتبهحذفیارانه
ثروتمندان،خطاببهاستاندارانمطرحکرد:

درخواست تکمیل اطالعات برای حذف
یارانه ثروتمندان

رئیس سازمان برنامه و بودجه که در تنظیم الیحه بودجه
 ،97حذف یارانه  34میلیون نفر را پیش بینی کرده بود،
گفت:دولتعالقهایبهحذفیارانهمردمندارد،ولیانتظار
داریم که با شناسایی دقیق افراد بتوانیم یارانه افرادی را که
نیاز ندارند ،حذف کنیم.به گــزارش خبرگزاری دانشجو،
محمدباقرنوبختدرنشستهماندیشیمدیرانارشددولت
تدبیر و امید با بیان این که حذف یارانه  ۲۴میلیون نفر جزو
تکالیفدولتدرتبصره ۱۴بودجهاست،افزود:دولتعالقه
ایبهحذفیارانهمردمندارد،ولیانتظارداریمکهباشناسایی
دقیقافرادبتوانیمیارانهافرادیراکهنیازندارند،حذفکنیم
و هدف مجلس را که حذف یارانه است ،تحقق بخشیم .وی
گفت :اطالعات افراد به طور کامل در اختیار وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی نیست و از استانداران میخواهیم برای
تکمیلاطالعاتافرادکمککنند.

فراخبر

نظردولتدربارهیارانهعوضشدهاست؟
نوبخت در حالی در اردیبهشت  97می گوید که دولت
عالقه ای به حذف یارانه مردم ندارد که در آذر  96در
الیحهبودجهمنابعالزمبرایپرداختیارانهبهحدود42
میلیوننفررادرنظرگرفتهبودوازحذفیارانهحدودنیمی
ازیارانهبگیراندفاعمیکردامابامقاومتمجلسروبهرو
شدومنابعپرداختیارانهنقدیاز 23بهبیشاز 30هزار
میلیارد تومان افزایش یافت و دست دولت برای افزایش
بهمیزانبیشتراز 30هزارمیلیاردنیزبازگذاشتهشد.

...
اخبار

گزارشیکنهادنظارتینشانداد:

نواقصجدیدرسامانهیکپارچهمالیاتی
در اسفند سال  ۱۳۹۶یکی از نهادهای نظارتی گزارشی
از پیادهسازی سامانه یکپارچه مالیاتی ارائه کرده است که
نشانمیدهداینسامانهکهتوسطشرکتفرانسویبولراه
اندازی شده است ،نواقص و اشکاالت جدی دارد .گزارش
خبرگزاریفارسدراینزمینهحاکیازآناستکهبهعنوان
مثالنرمافزارایریس()ERISنمیتوانددرآمدمشمولمالیات
مودی را محاسبه کند .صدور گواهیهای مفاصا حساب
مالیاتی برای مؤدی امکان پذیر نیست و همچنین دریافت
تاییدیهمشخصاتهویتیمؤدیانازسامانهثبتاحوالبسیار
زمانبر است که باعث اتالف وقت زیاد مؤدیان و ماموران
مالیاتیمیشود .همچنیناطالعاتموجودنشانمیدهد
تنها حدود  27درصد از بار پروندههای مالیاتی در سامانه
یکپارچه مالیاتی رسیدگی میشود و اگر تمام پروندهها در
اینسامانهبارگذاریشود،تجهیزاتجوابگویاینحجماز
اطالعاتنیست .طبقاینگزارش،سورسکدابزار«فلکس»
به عنوان هسته اصلی نرم افزار یاد شده در اختیار سازمان
مالیاتی نیست که در این خصوص پیشنهاد شده است،
سورسکدابزارفلکستوسطپیمانکارخارجیدریافتشود.

وزیر کار اعالم کرد:

 5طرحدولتبرایاشتغالزاییطیامسال
وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی از پنج طرح دولت برای
اشتغال زایی طی امسال خبر داد و گفت :حدود دو هزار
میلیارد تومان طرح اشتغال زایــی به بانک ها ارســال و
تاکنون  200میلیارد تومان تسهیالت به متقاضیان
پــرداخــت شــده اســت.بــه گــزارش ایــرنــا ،علی ربیعی در
حاشیه نشست مدیران ارشد دولت تدبیر و امید در جمع
خبرنگاران با اشــاره به  5برنامه اصلی دولــت در حوزه
اشتغال گفت :یکی از این برنامه ها تثبیت شغل است؛ باید
شغل های موجود را حفظ و آثار تحوالت اقتصادی از دست
رفتن شغل را کم کنیم بنابراین امسال بخشی از منابع
بانکی را همچون سال  95به این بخش سوق خواهیم داد.
وی ادامـــــه داد :بــخــش دی ــگ ــر اشــتــغــال فــراگــیــر،
هــمــان طــــرح مـــوســـوم بـــه «طــــرح تــکــاپــو» اســــت که
مــنــابــع مــــورد نــیــاز آن ایــجــاد شـــده و هــر کــس شغل
ایــجــاد کـــرد ،تخفیف هــایــی بــه وی ارائــــه مــی شــود.
وزیــر کــار درب ــاره برنامه دولــت بــرای ایجاد اشتغال در
بخش روستایی هم گفت :باید در روستاها اشتغال را به
سمت بسته بندی ،گردشگری و صنایع دستی ببریم.
وی با اشاره به فعالیت سامانه «کارا» برای هدفمند سازی
اشتغال اظهار کرد :بعد از طی این مراحل به سمت 50
درصد بعد می رویم.
ربیعی خاطرنشان کرد :طرح دیگری که امروز هم رئیس
جمهوری به آن اشاره کرد ،طرح آموزش در محیط واقعی
کار موسوم به طرح «کاج» است .در این طرح کارفرما به مثابه
آموزشدهندهعملمیکند.
ویادامهداد:هرفردیکهباکارفرما توافقمیکندومشغول
بهکارمیشود،ناماینفرددرسایتفنیوحرفهایثبتوبعد
ازیکسالبهویبرگهصالحیتحرفهایدادهمیشود.این
بخشازقوانینتامیناجتماعیمعافخواهدبود.
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▪سیف:التهاباتبازارارزبااقداماتدشمنشروعشد

ازسویدیگر،دیروزاجالسهماندیشیمدیرانارشددولتدر

...
نفت

محلسالناجالسسرانبرگزارشد.بهگزارشایرنا،دراینهم
اندیشیولیا...سیفرئیسکلبانکمرکزیبابیاناینکهدر
چهارسالگذشته،بازارارزوضعیتباثباتیداشت،افزود:ازنیمه
دوم سال  96التهابات بازار ارز با اقدام های دشمن شروع شد
و برخی نیز به آن دامن زدند.رئیس کل بانک مرکزی همچنین
گفت:بهدلیلشرایطتحریموهمکارینکردنبانکهایبزرگ
بینالمللی برای تسویه معامالت تجاری با دشواریهایی روبه
رو هستیم که نیاز به تسویه حساب به روش قدیمی را ایجاب می
کند که همان استفاده از اسکناس است  .این در حالی است که
روز گذشته ،رئیس جمهور در جمع مدیران اجرایی کشور گفته
بود :من از سیستم ارز در چهار سال گذشته ناراضی بودم و از
سیستم فعلی هم خیلی خشنود نیستم .چهار سال گذشته می
رفتیمباگرفتاریفراواناسکناستهیهمیکردیمدرهواپیمامی
گذاشتیم،بیمهمیکردیم ودرفرودگاهباماشینمسلحارزرادر
بانک مرکزی می آوردیم .صبح هم چند گونی دالر را به صرافی
ها می دادیم...روحانی افزود :رئیس کل بانک مرکزی می داند
منازابتداودرتمامجلساتمنتقداینشیوهتقسیمارزبودم.می
گفتمارزبااسکناسبهغیرازمواردیکهاضطراراست،نبایدداده
شود.ارزبایدبهافرادباحوالهدادهشودوحداکثرکاربایدبهدست
بانک ها باشد و این کار از طریق صرافی های مجاز انجام شود،
جدایازصرافیهایغیرمجازوداللهاکهازمشکالتمابودند.

...

آغاز شفاف سازی خزانه

اطالعات پرداختهای خزانهداری کل کشور در
دسترس عموم قرار گرفت .اولین گزارش خزانه
داری مربوط به پرداخت های خزانه کشور در
فروردین امسال است که در سایت وزارت اقتصاد
به آدرس  http://www.mefa.irقابل مشاهده
است.
به گزارش پایگاه رسمی وزارت اقتصاد (شادا) و
طبق گفته خزانه دار کل کشور ،این کار بر اساس
دستور رئیس جمهور انجام شده است .گفتنی
است رئیس جمهور دیروز و در جلسه هم اندیشی
مدیران ارشد دولت تدبیر و امید در این باره گفته
بود :مردم باید ناظر بر پول خود باشند .وی اظهار
کرد :قبال به وزیر اقتصاد گفتم االن هم می گویم؛
پول هایی که به دستگاه ها می دهید در سایت
بگذارید .بگذارید مــردم بدانند ایــن را به کدام
دستگاه دادید .هر دستگاهی چقدر پول مصرف
می کند و چقدر خدمت ارائه می دهد .بگذارید

مردم مقایسه کنند.به گزارش شادا ،سید رحمت
اله اکرمی معاون نظارت مالی وزیر اقتصاد و خزانه
دار کل کشور با اعــام این خبر گفت :براساس
دستور رئیس جمهور در خصوص تکریم حقوق
شهروندی و ابالغ ضوابط اجرایی بودجه ،1397
کلیه پرداخت های مربوط به هزینه های عمومی
دولــت به طور برخط در اختیار عموم مــردم قرار
گرفته است  .اکرمی افزود :از شنبه اول اردیبهشت
 1397عموم مردم می توانند با مراجعه به درگاه
اینترنتی وزارت اقتصاد به آدرس www.mefa.ir
با عنوان "گزارش پرداخت های خزانه داری کل
کشور"در جریان جزئیات های پرداخت های دولت
از محل بودجه عمومی کشور قرار گیرند .خزانه دار
کل کشور تاکید کرد :هم اکنون اطالعات پرداخت
های فروردین 97قابل دسترسی است و از این پس
اطالعات مربوط به پرداخت ها به طور مستمر به
روزرسانی خواهد شد .

گزارشهایرسمیبانکمرکزینشانمیدهدکهطی
چهار سال گذشته بدهی دولت به بانک مرکزی حدود
 2.5برابرشدهاستواز 15.8بهحدود 38هزارمیلیارد
تومان رسیده است .بدهی دولت به بانک ها نیز از حدود
 73هزار میلیارد تومان به  188هزار میلیارد تومان
رسیده است که این رقم نیز 2.5برابر شده است .این در
حالی است که شرکت های دولتی بدهی خود به بانک
ها را کنترل کرده و از  3.1هزار میلیارد تومان در سال
 92به سه هزار میلیارد تومان در پاییز  96رسانده اند.
بدهی شرکت ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی هم
از 19.1به 25هزارمیلیاردتومانرسیدهاستکهحدود
 25درصدرشدنشانمیدهد.

...

یک ایراد قابل رفع برای تکمیل یک کار خوب

بازار خبر

گزارش خزانه داری کل کشور ،یک اقدام بسیار خوب برای ایجاد شفافیت در پرداخت ها و منابع عمومی
کشور است که البته در ماه های آینده قابل بهبود هم هست .از جمله این که در این گزارش نوع و موضوع
پرداخت بسیار کلی اعالم شده است و فقط با دو عنوان "حقوق و مزایای مستمر" و "سایر پرداخت های
اجتناب ناپذیر" آمده است .به همین دلیل در گزارش منتشرشده  ،تنها اطالعات قابل استخراج ،میزان
دریافتی هر دستگاه است اما این که این پرداختی برای چه منظوری – برای انجام چه خدمت یا پروژه
ای -انجام شده است ،قابل رصد نیست .امید است که طی ماه های آینده این نقیصه برطرف شود.

...

دالر

...
تورم

سکه

زمزمه پایان دادن به طرح فریز نفتی

گام جدید ترکیه علیه دالر

دلیلتوقفپیشفروشیکماههسکه

فارس -رویترز به نقل از وزیر انرژی روسیه اعالم
کردکه کشورهای عضو و غیر عضو اوپک احتما ًال
طرح کاهش تولید نفت را امسال پایان بدهند.
این گزارش می افزاید :اجرای طرح کاهش تولید
نفت قیمتی را که مدنظر تولیدکنندگان نفت
بود  ،تامین کرده است .قیمت نفت با اجرای این
طرح از حداقل میزان خود تاکنون حدود  30دالر
افزایش یافته است .برخی از جمله زنگنه وزیر
نفت معتقدند قیمت نفت نباید بیش از  60دالر
افزایش یابد چرا که این افزایش میتواند عاملی
برای تقویت تولیدکنندگان نفت شیل باشد که در
این صورت تولیدکنندگان سنتی باید بازار را دو
دستی تقدیم آمریکا کنند .هم اکنون قیمت نفت
برنت به باالتر از  74دالر رسیده است.

فارس -راشاتودی به نقل از دولت ترکیه از برنامه
این کشور بــرای بازگرداندن تمام ذخایر طالی
نزد بانک مرکزی فدرال آمریکا خبر داد .ترکیه در
سالهای گذشته  220تن از ذخایر طالی خود را
که خارج از این کشور نگهداری میشد ،به داخل
بازگردانده است .این تصمیم ترکیه در پی مواضع
بسیار مقابلهجویانه رئیسجمهور این کشور علیه
دالر آمریکاست .اردوغــان این هفته به پرداخت
وامهای بینالمللی به دالر به شدت اعتراض کرد
و گفت :این وامها باید به طال به جای دالر پرداخت
شــود .وی افــزود :تا زمانی که دالر مبنای ارزی
بینالمللیباشد،جهانهموارهتحتفشاربرابری
نرخ این ارز خواهد بود .طی روزهای اخیر ،ارزش
لیرترکیهکاهششدیدیرادربرابردالرتجربهکرد  .

یک مقام مسئول بانک مرکزی دلیل توقف پیش
فــروش یک ماهه سکه را محدودیت ضــرب سکه
اعــام کــرد .بــه گــزارش بــانــک مــرکــزی ،مسعود
رحیمی ،مدیرکل ریــالــی و نشر بانک مرکزی
اعالم کرد :یکی از موضوعات مهم در اجرای طرح
پیشفروشسکه،برنامهریزیبرایتولیدسکههای
پیشفروش شده با توجه به سررسیدهای مختلف
است .در این خصوص حفظ کیفیت کار از نظر عیار
دقیق ،خلوص باال و ضرب از یک سو و ایفای دقیق
تعهداتناشیازپیشفروشازسویدیگر،مهمترین
دغدغهوخطقرمزبانکمرکزیدرتولیدسکهاست.
براینمبناباتوجهبهاستقبالیکهازپیشفروشیک
ماههشدهاستومحدودیتهایخطوطتولیدسکه
طال،پیشفروشیکماههمتوقفشد.

مرکز آمــار ایــران نــرخ تــورم فــروردیــن  97را 8.1
درصد اعالم کرد و افزود  :شاخص قیمت ها در این
ماه نسبت به ماه گذشته 1.3 ،درصد و نسبت به
فروردین سال  7 ،96درصد افزایش یافته است.
بر این اساس نرخ تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها
در ماه فروردین 11.2 ،درصد بوده است.گزارش
مرکزآمارایرانحاکیازآناستکهشاخصقیمت
برایخانوارهایشهریدرفروردینامسالنسبت
بهاسفند 1.3،96درصدونسبتبهفروردین،96
 7.3درصد افزایش یافته و نرخ خانوارهای شهری
در فروردین 8 ،درصد بوده است.شاخص قیمت
خانوارهایروستایینیزدر همینمدت 5.4درصد
افزایش یافته و در مجموع نرخ تورم خانوارهای
روستاییدرفروردین 8.3،97درصدبودهاست.

فاز دوم غول بنزین سازی ایران در آستانه افتتاح

صادق آبادی در پاسخ به خراسان :رشد مصرف بنزین در فروردین فراتر از انتظار بود
توسعهپاالیشگاهستارهخلیجفارس،ازتثبیت
فاز نخست این پاالیشگاه خبر داد و گفت :فاز
دوم نیز در سال  97راه اندازی شده است که
افتتاح رسمی آن در هفته های آینده توسط
رئیس جمهوری انجام خواهد شد .وی یادآور
شد :فاز سوم این پاالیشگاه نیز تا پایان امسال
راه انــدازی می شود.معاون وزیر نفت درباره
میزان تولید گازوئیل نیز گفت :میزان تولید
گازوئیل به 105تا 110میلیون لیتر افزایش
می یابد که  70میلیون لیتر آن یورو  4خواهد
بــود.وی دربــاره ارزش واردات بنزین گفت:
ارزش واردات بنزین حدود دو میلیارد دالر
تخمین زده می شود که البته توسط شرکت
ملی نفت انجام می شود.صادق آبادی درباره

تب دالر بازار آهن را هم از رونق انداخت

تسنیم -رئیس اتحادیه فروشندگان آهن
با اشاره به این که همچنان بازار خرید و
فــروش آهــن رونــق نـــدارد و خریدهای
محدودی صورت میگیرد ،اظهار کرد:
البته قیمتها نسبت به هفتههای اخیر 100تومان کاهش
یافته است اما این موضوع به معنای برگشتن قیمتها به
چند ماه گذشته نیست.

تحریمهای آمریکا تاثیر کمی بر روبل داشت
فارس -راشاتودی به نقل از سیلوانوف
وزیر اقتصاد روسیه گفت :به رغم آن که
تحریمهای جدید آمریکا طــی دو روز
نخست باعث نوسان ارزش روبل شد اما
دخالتنکردنمادربازاروهماهنگیبابانکمرکزیروسیه
به این منجر شد که این ارز بخش زیادی از ارزش خود را باز
بیابد .وی افزود :تحریمهای جدید آمریکا تاثیر بسیار کمی
بر روبل داشته است.

افزایش قیمت در بازار راکد لوازمخانگی!

است.

ایسنا -آخرین بررسیها از بازار لوازم
خانگی نشان میدهد که با وجود ادامه
رکود در این بازار ،قیمت بیشتر برندها با
افزایش پنج تا  ۱۰درصدی مواجه شده

جذب سپرده ارزی به نرخ دلخواه بانک

معاون وزیر نفت پس از بازدید خبرنگاران از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس خبر داد:

در نشست خبری که در محل این پاالیشگاه
در بندرعباس برگزارشد ،افزود :تولید بنزین
کشورتاپایانسالبهحدود ١٠٥میلیونلیتر
می رسد که ٨٧میلیون لیتر آن از نوع یورو ٤و
 ٥خواهد بود .علیرضا صادق آبادی در جریان
بازدید خبرنگاران از پاالیشگاه ستاره خلیج
فــارس ،درپاسخ به خراسان درب ــاره میزان
مصرف بنزین در کشور گفت :میزان مصرف
درفروردینسال 97به 88میلیونلیتردرروز
رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته
 11.3درصدرشدداشتهاستکهدورازانتظار
ورشدزیادیبود.ویادامهداد:برایسال،97
رشد  9درصدی بنزین و  7درصدی گازوئیل
پیشبینیمیشود.معاونوزیرنفتبااشارهبه

بدهی دولت و شرکت های دولتی به
سیستم بانکی طی  4سال چندبرابر شد؟

فرا خبر

نرخ تورم فروردین 8.1 ،درصد

حسین بــردبــار :معاون وزیــر نفت از اضافه
شدن  12میلیون لیتر به تولید روزانه بنزین
کشور با راه انــدازی فاز دوم پاالیشگاه ستاره
خلیج فارس با حضور رئیس جمهور تا قبل از
فرارسیدن ماه مبارک رمضان خبر داد و در
پاسخبهخراساندربارهوضعیتوارداتبنزین
گفت :متوسط واردات بنزین در فروردین ماه
بیش از  5.3میلیون لیتر بوده است اما درباره
ادامــه واردات ،بعد از فعال شدن تولید فاز
دوم پاالیشگاه تا انتهای اردیبهشت تصمیم
مــی گیریم.به گـــزارش خــراســان ،علیرضا
صــادق آبــادی مدیرعامل شرکت پاالیش و
پخش فراوردههای نفتی دیروز پس از بازدید
خبرنگاران از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس،

شاخص

اطالعات پرداخت های خزانه داری کل کشور در دسترس عموم قرار گرفت

سایه دو نرخی شدن ارز بر سر یورو
اگر چه دالر هم اکنون با قیمتی در حدود  4200تومان تک
نرخی شده است ،اما با توجه به تغییر ارز مبنا از دالر به یورو و
اختالف قیمت  1500تومانی این ارز در بازار با نرخ رسمی
5200تومانی،دونرخیشدندراینبخشازبازارارزمجددرقم
خورده است.بعد از ابالغ سیاست های جدید ارزی و تعیین نرخ
 4200تومانیبرایدالر،چهارشنبههفتهگذشتههیئتدولت
درمصوبهای«کلیهوزارتخانهها،سازمانهاوشرکتهایدولتی
را موظف کرد از ارز یورو به عنوان ارز مبنای گزارشگری و انتشار
آمار ،اطالعات و داده های مالی خود استفاده کنند .همچنین
بانک مرکزی موظف شد از تاریخ ابالغ این مصوبه ،نرخ برابری
ریالدرمقابلیورورابهصورتمستمراعالمومدیریتکند».بدین
ترتیبارزمبناواصلیدراقتصادایران،عم ً
الازدالربهیوروتغییر
یافت تا مقدمات رهایی هر چه بیشتر از ارز تحریمی دالر فراهم
شود.بااینحال،بهنظرمیرسدهماکنونسیاستبانکمرکزی
در تک نرخی کردن ارز ،در بازار یورو ،مجدد در حال نقض شدن
است .چرا که بنا بر گزارش خبرگزاری فارس ،نرخ بازاری یورو
هم اکنون حدود  6750تومان است که از نرخ  5200تومانی
رسمی آن 1500 ،تومان بیشتر است.گزارش میدانی تسنیم
ازبازارارزنیزحاکیازآناستکهشعببانکهایملیوسامان
که مسئولیت فروش ارز مسافرتی را برعهده دارند ،به مسافران
اعالممیکنندکهفقطیورورابهعنوانارزمسافرتیمیفروشند.
شعبفروشندهارزمسافرتی،قیمتیورورابرایدیروزنزدیکبه
 5400تومان اعالم کردند و میگویند :این نرخ هر روز از سوی
بانکمرکزیاعالممیشودومتغیراست.هرچندبانکمرکزی
در پاسخ به این خبرگزاری اعالم کرد :ارز مسافرتی روزانه و با٣
درصدکارمزدمحاسبهمیشود.

سخنرانیرئیسجمهوردرجمعمدیراندولتیباکنایهایجالببهمشاورش،اکبرترکانهمراهبود.بهگزارشتسنیم،حجتاالسالمحسنروحانی
رئیسجمهوردیروزدرجمعمدیرانارشددولتیاعالمکرد:آقایاکبرترکانمشاورارزیبندهنیست،ایشانمشاوردرحوزهبافتهایفرسودهبنده
هستند.اکبرترکانپیشتردرمصاحبهایازباالرفتننرخارزدرکشوردفاعکردهبودکهاینسخنانواکنشهایزیادیرادرپیداشت.

سهمیه بندی و افــزایــش نــرخ بنزین گفت:
تصمیم گیری در این باره با دولت و مجلس
است و ما فقط مجری هستیم ،اما تاکنون
خبری درباره افزایش قیمت نشنیده ایم.وی
همچنین از لزوم متنوع سازی سبد سوخت
مصرفیکشوربرایکنترلرشدمصرفبنزین
سخن گفت و افزود :تولید خودروهای ساخت
داخل باید با این هدف به روز شود و ساخت
خودروهای پایه گازسوز رشد بیشتری یابد

زیرا هم اکنون تولید این خودروها از طرف
خودروسازها رو به کاهش است.وی ظرفیت
تولیدبنزینیورو ۴کشوررا ۳۲میلیونلیتردر
روز اعالم کرد و گفت :هم اکنون میزان تولید
بنزینیورو ۴کلکشور ۲۸میلیونلیتردرروز
است .این در حالی است که بنزین یورو  ۴در
فازنخستستارهخلیجفارس ۱۲میلیونلیتر
در روز ظرفیت دارد که اکنون  11.5میلیون
لیتر در روز بنزین تولید می کند.

مهر -مدیرکل مقررات و سیاست های
ارزی بانک مرکزی با بیان این که نرخ
ســود ســپــرده ارزی بانکها نــزد بانک
مرکزی  3درصــد بــرای یــورو و  ٤درصد
برای دالر است ،افزود :بعضا بانک ها با نرخ های بیشتر از
این از مردم ،سپرده ارزی جذب می کنند؛ در واقع تصمیم و
سیاست بر این است که با نرخ خود جذب سپرده ارزی
داشته باشند .مهدی کسرایی پور افزود :البته بانک مرکزی
چارچوب های مشخصی را برای جذب سپرده ارزی از سوی
بانک ها تعیین کرده و اگر قرار است سپرده گیری ارزی
انجام شود ،نرخ سود در اختیار خود بانک هاست.

تولید خودرو  1.5میلیونی شد

نشان می دهد.

مهر -طبق اعالم وزارت صنعت ،در سال
 ۹۶بیش از  1.5میلیون دستگاه خودرو
در کشور تولید شده است که نسبت به
ســال  ،۹۵افــزایــش  13.7درصــدی را
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