اقتصاد

14
بانک مرکزی

ارز 4200هستاماکماست
توضیحاتهمتینشانمیدهد
امسالبهجای 14میلیارد11،میلیارد
دالرارز 4200اختصاصمییابد

رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر تداوم
ارائه ارز  4200تومانی به کاالهای اساسی
همزمانباتعدیلفهرستکاالهایمشمول،
نحوه مدیریت بــازار ارز و مواجهه با کاهش
درآمدهای نفتی را تشریح کرد .مهم ترین
فرازهای صحبت های عبدالناصر همتی
دربرنامه شنبه شب نگاه یک شبکه اول سیما
بهشرحزیراست:
* هر بار رئیس جمهور با بنده تماس گرفتند
به من گفتند" :نــرخ ارز را پایین بیاورید،
کــاری کنید بیشتر بیاید پایین" (نــرخ ارز)
همیشه دغدغه رئیس جمهور این است که
ارزش پول ملی حفظ شود و افزایش یابد و
این موضوع مهم با کاهش نرخ ارز محقق
خواهد شد.
*درخارجازکشورتوطئههاییبرایافزایش
قیمت ارز می کنند .این گروه ها در هرات،
دبیوسلیمانیههستند.
*افزایشذخایراسکناسکشوردرسالهای
اخیربیسابقهاست.
* فعال نمیشود ارز را تک نرخی کــرد .ما
در شرایط جنگی هستیم ،باید جلوی رانت
و فساد ارزی را بگیریم ،در شرایط جنگی
نمیشودصحبتازآزادسازیکرد.
*االنکهصحبتمیشودارز ۴۲۰۰تومانی
حذف شود ،ما تاکنون  ۵میلیارد دالر تامین
کردهایمواتفاقافتادهوحدود ۳میلیارددالر
از  ۱۴میلیارد دالر نیمایی است بنابراین اگر
 ۵میلیارددالرراکناربگذاریمودارونیزازاین
دسته جدا شود ،آن چه باقی می ماند ،حدود
 ۳میلیارددالراستوبهخاطراینمیزاننمی
توانیمشوکقیمتیدرجامعهایجادکنیم.
* سال قبل که گوشت با ارز  4هــزار و 200
تومانی وارد شد ،افزایش قیمت در کشور را در
پی داشت و بعد که ارز نیمایی وارد کارشد در
کمالتعجبکمیقیمتگوشتکاهشیافت،
حتم ًا در این بخش اشتباهاتی رخ داده است
البتهایناتفاقنادرستبرایمرغهمافتاد.
* سال قبل بر اســاس مصوبه ســران قوا در
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی تقریب ًا
اسامی 150شرکتوشخصحقیقیرابهقوه
قضاییهاعالمکردیم.اینافرادکسانیهستند
کهحتییکدالرازصادراتیراکهداشتهاند،
برنگرداندهاند ،جالب این است که این150
شرکت و شخص حقیقی حــدود  4میلیارد
دالر صادرات داشته اند البته پرونده قضایی
این اشخاص به طور جدی در حال بررسی و
رسیدگیاست.
* طبیعی اســت که بودجه کشور متأثر از
کاهش درآمدهای نفتی شود اما تمهیداتی
به این منظور صورت گرفته البته در قدم اول
هدف ما افزایش صادرات نفت به روش های
غیرمتعارفاست.
*بانکمرکزیتمامامورمربوطبهراهاندازی
بازارمتشکلارزیراانجامدادهاست؛شرکت
هم اکنون درحال انجام امور اجرایی است،
برخیبانکهاآمادگینداشتند.آموزشبرای
صرافیهاشروعشدهاست.اینبازاردرآینده
نزدیکبدوننقصراهمیافتدوسروسامانی
بهنرخهایکوچهبازاریمیدهد.
* به موازات اروپایی ها ،روسیه هم پیشنهاد
همکاری تجاری به ایران داده ،ما هم متمایل
بهارتباطتجاریباآنانهستیمزیراروسیهمی
تواندباخریدنفتازما،بسیاریازنیازهایما
راتأمینکند.
* در خصوص بنگاه داری بانک ها و سود
سپرده ها و تسهیالت بانکی هر روز مشغول
برخوردهای جــدی با بانک ها هستیم اما
آهسته و بی سر و صدا پیش می رویم و خبری
انتشارنمیدهیمتابهنتیجهبرسیم.
*سهمیهبندیبنزینطیامسالبعیداست.

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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فرصتارزانیواممسکن
هزینه خرید وام با توجه به کاهش  20درصدی
قیمت اوراق تسهیالت مسکن چقدر است؟

افت حدود  10هزار تومانی قیمت
اوراق تسهیالت مسکن از ابتدای
سال فرصتی مناسب برای آن هایی
است که با پس انــداز کافی ،در پی
تکمیل قــدرت خرید مسکن خود
هستند.اگرچهاستفادهازاینفرصت
با توجه به گرانی مسکن و کاهش

قدرت خرید وام مسکن سخت است.
به گزارش خراسان ،آخرین داده های
فرابورس در این زمینه نشان می دهد
که قیمت اوراق تسهیالت مسکن در
نزدیک ترین سررسید یعنی تیرماه
امسال ،به بیش از  38هزار تومان و
برای سررسید مردادماه ،به بیش از

 43هزار تومان کاهش یافته است .این
در حالی است که نرخ اوراق در ابتدای
امسال ،حدود  50هزار تومان بود.
بنابراین بــرای آن هایی که از قبل
ملک مد نظرشان را نشان کرده اند
و با پس انداز کافی مترصد دریافت
وام در اولین فرصت هستند ،فرصت

خودرو

مناسبی است تا از این «نــرخ پایین
خرید نوبت» استفاده کنند .طبق
آیین نامه پــرداخــت وام مسکن با
استفاده از اوراق تسهیالت ،با هر
برگه از ایــن اوراق می تــوان 500
هزار تومان وام با نرخ  17.5درصد
دریــافــت کــرد .سقف ایــن وام ها به
صـــورت ان ــف ــرادی در تــهــران60 ،
میلیون تومان ،در مراکز استان ها
و شهرهای باالتر از  200هــزار نفر
جمعیت 50 ،میلیون تــومــان و در
دیگرشهرها 40میلیون تومانتعیین
شده است .این ارقام برای زوج های
تهرانی به دو فقره وام  50میلیونی،
زوج ها در مراکز استان ها به دو فقره
وام  40میلیونی و بــرای زوج ها در
شهرهای دیگر به دو فقره وام 30
میلیونی در یک پالک ثبتی افزایش
می یابد.
بــا ایــن حــســاب مــی ت ــوان گفت که
اکنون برای دریافت انفرادی وام در
تهران ،باید  120برگه ،در مراکز
استان ها  100برگه و در مناطق
دیگر  80برگه اوراق خرید .در نتیجه
هزینه ای که یک وام گیرنده تهرانی

مسکن

(در حالت انفرادی) باید برای خرید
نوبت این وام در تیرماه بپردازد4 ،
میلیون و  560هــزار تومان است.
برای مشهدی ها این رقم سه میلیون
و  800هــزار تومان و بــرای مناطق
دیگر  3میلیون و  40هــزار تومان
خواهد بود .اقساط این وام نیز برای
وام های انفرادی در تهران ،حدود
یک میلیون تومان ،در مراکز استان
هــاحــدود  833هـــزار تــومــان و در
شهرهای دیگر  667هــزار تومان
است.
البته ایــن تمام ماجرا نیست .این
اوراق مزیت های دیگری نیز دارد.
از جمله وام جعاله مسکن که 20
میلیون تومان اســت و بــرای خرید
آن نیز باید اوراق خــریــداری شود.
همچنین براساس آخرین اطالع به
دست آمده ،بانک مسکن تا انتهای
خردادماه امسال ،شرایط دریافت وام
بدون سپرده و اوراق را نیز به مبلغ10
میلیون تومان برای هر متقاضی در
نظر گرفته بود که از تمدید این شرایط
بعد از خــردادمــاه امــســال ،تاکنون
اطالعی در دست نیست.

صنعت

نرخ معاینه فنی خودرو در سال  98اعالم شد

ساخت  ۱۰۰هزار مسکن برای نیروهای مسلح

 55برگزیدهصنعتدهمتیرتجلیلمیشوند

مهر -معاون اول رئیس جمهور نرخ های جدید معاینه فنی
خودروها را به وزیران کشور و راه و شهرسازی ابالغ کرد .بر
این اساس ،نرخ معاینه فنی خودروهای سبک بنزینی بابت
آزمون آالیندگی ایمنی و صوتی  ۳۷هزار تومان است .سال
گذشته این مبلغ  22هزار تومان بود .ابالغیه اخیر همچنین
حاکی از آن است که نرخ معاینه فنی خودروهای سبک دو گانه
سوز  ۵۹هزار تومان تعیین شد .به این ترتیب که بابت آزمون
آالیندگی و ایمنی  ۳۷هزار تومان ،بابت بازرسی چشمی
قطعات گازسوز خودرو (به جز مخزن گاز)  ۱۰هزار تومان و
به منظور بازرسی فنی مخزن سی ان جی  ۱۲هزار تومان از
رانندگان این خودروها دریافت میشود.

تفاهمنامهساخت۱۰۰هزارواحدمسکونیبینوزیرانراهودفاع
امضاشد.بهگزارشپایگاهاطالعرسانیشبکهخبر،براساساین
تفاهمنامهشناساییومعرفیکارکنانوبازنشستگاننیروهای
مسلح بدون مسکن واجد شرایط به عهده وزارت دفاع است .در
نقیمتبرایتأمین
اینتفاهمنامهمقررشدهتسهیالتبانکیارزا 
منابعمالیاینپروژهدرنظرگرفتهشودومدتزماناجرایآنسه
سالاست.وزیرراهپیشازامضایتفاهمنامهگفتکهاینواحدها
درزمیننیروهایمسلحساختهمیشودوهرجانیازباشد،وزارت
راهازاراضیخوداستفادهخواهدکرد.ویبااشارهبهبرنامهدولت
برایساخت 400هزارواحدمسکونی،گفت:ساخت 100هزار
واحدمسکونیبراینیروهایمسلح ،کارمتفاوتیاست.

حسینبردبار-مشاوروزیرصنعت،معدنوتجارتازمعرفیو
تجلیلاز 55برگزیدهوفعالصنعتیکشوردر 15رشتهصنعتی
وخدماتیدرمراسمروزملیصنعتخبردادوگفت:باتاکیدوزیر
صنعتازامسالبرگزیدگانروزملیصنعتومعدنازامتیازات
خدماتیبرخوردارخواهندشد .بهگزارشخراسان،محمدرضا
فیاض در نشست خبری به مناسبت روز ملی صنعت و معدن با
بیان این که برگزیدگان ملی روز صنعت در 15رشته معرفی
میشوندافزود ۵۰:تا ۵۵نفرازمنتخباندررشتههاییازجمله
برق ،لوازم خانگی ،صنایع غذایی ،دارویی ،سلولزی ،ماشین
سازی ،خــودرو ،نساجی ،بهره بــرداران معدن و شهرکهای
صنعتیموردتقدیرقرارمیگیرند.

تحرک مجلس برای دورزدن تحریم های نفتی
مجلس،کلیاتطرحافزایشظرفیتپاالیشیکشورراتصویبکرد

نمایندگانمجلسدیروزکلیاتطرح"افزایش
ظرفیت پاالیشگاه های میعانات گازی و نفت
خام با استفاده از سرمایه گــذاری مردمی" را
با  136رأی موافق 32 ،رأی مخالف و  3رأی
ممتنع،ازمجموع202نمایندهحاضر ،تصویب
کردند .طبق این طرح با ارائه مشوق هایی ،از
سرمایه های مردمی و بخش خصوصی برای
ساختپتروپاالیشگاهاستفادهمیشود.اگرچه
این طرح بلندمدت است و احداث پاالیشگاه
چهارسالیابیشترطولمیکشدامادرهرحال،
اجراییشدناینتصمیممیتواندآثارمثبتیبر
اقتصاد کشور داشته باشد .چرا که عمده نفت
تولیدی تبدیل به فراورده می شود و صادرات
نفتخام،بسیارکمخواهدبود.
▪طرحیموردتاییدمراکزپژوهشی

گفتنی است دیروز و در حالی که فعال کلیات
طرح تصویب شده ،شبکه تحلیل گران اقتصاد
مقاومتی در نــامــه ای بــه رئــیــس مجلس بر
ضرورت اصالح و تصویب طرح توسعه ظرفیت
پتروپاالیشی تاکید کرد و اجرای هر چه سریع
تر این طرح را منجر به بی اثر شدن تحریم ها و2
برابرشدنارزآوریکشورنسبتبهخامفروشی
نفت دانست.مرکز پژوهش های مجلس نیز
پیشتر ،ضمن بررسی طرح مذکور و اعالم نظر

کارشناسی  ،از آن حمایت کرده بود .این مرکز
ضمن اشاره به منافع متعدد طرح ،مهم ترین
مانع را تامین مالی آن دانسته و در این باره با
اشاره به تسهیالت درنظرگرفته شده از جمله
تنفس خــوراک،آورده است« :منظور از تنفس
خــوراک ،اعطای خوراک در تمام یا بخشی از
سال های اول و دوم پس از بهرهبرداری واحد
است بهصورتی که هزینه خوراک در این مدت
به عنوان وام صندوق توسعه ملی به مجموعه
سهامدارانپاالیشگاهیاپتروپاالیشگاهبهحساب
آید و طی  12سال با نرخ سود  4درصد ارزی
بازپرداخت شود .این اقدام نرخ بازده داخلی
()IRRطرحراتا 5درصدافزایشمیدهدومهم
تر از آن به جذابیت طرح برای استقبال مردم و
سرمایهگذاران داخلی با هدف تأمین سرمایه
سریعپروژهمنجرمیشود.
مرکز پژوهش ها ضمن اشاره به این که افزایش
 2میلیون بشکه ای (در روز) ظرفیت پاالیشی
به حدود  40میلیارد دالر (معادل  400هزار
میلیارد تومان) بودجه نیاز دارد ،درباره امکان
تامینآن،اظهارکردهاست:باتوجهبهنقدینگی
موجودوهمچنینتدریجیبودنانجامطرحدر
جامعهقابلجمعآوریاست.کافیاستمردمو
بخشخصوصیازدریافتسودقطعیمشارکت
درپروژههایمذکورمطمئنباشند.

شاخص

تخلیهتدریجیآثارشوکارزی
بررسی رونــد ماهانه قیمت کاالها ،افت
نسبیتورمماهانهوبهعبارتیگذرابرهای
تیره تنش ارزی از آسمان اقتصاد ایران را
نشان می دهد .در کاالهای غیر خوراکی
که نــرخ تــورم ماهانه از بهمن  94مثبت
بوده و در نیمه اول سال  97جهش قابل
توجهی داشته ،روند نزولی در ماه های
اخیرقابلرویتاست.درکاالهایخوراکی
نیز ضمن افت تب و تاب ماهانه قیمت ها،
در اردیبهشت و خــرداد امسال قیمت ها
کاهشیونرختورمماهانهمنفیشدهاست.

بازار خبر

مجازات مخدوش کردن قیمت
کاال ،سنگینتر از گران فروشی
ایــســنــا -در مــیــان واحـــدهـــای صــنــفــی و
خــردهفــروشــی بــرخــی افـــراد هستند کــه با
مخدوشکردننرخدرجشدهرویکاال،مرتکب
گرانفروشیمیشوند.دراینبارهبازرسیاتاق
اصناف تهران هشدار داد که این کار مجازات
سنگینترینسبتبهگرانفروشیدارد.

قیمتگوشتقرمزطی 2هفته
 ۴هزارتومانکاهشیافت

ایرنا -رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی
گفت:طیدوهفتهگذشتهقیمتهرکیلوگرم
شقه گوسفندی بــدون دنبه بین دو تا چهار
هزارتومان کاهش یافت .ملکی تصریح کرد:
اکنون قیمت هر کیلوگرم دام زنده بین ۴۰تا
 ۴۵هزارتومان و هر کیلوگرم الشه بدون دنبه
بین ۹۲تا ۹۵هزارتومانبرایقصابیهاست.

