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ارز وطال

خبر

نشریه رسمی بانک مرکزی با بررسی
آمارهای  9ماهه  96منتشر کرد:

پیش بینی بانک مرکزی درباره رونق مسکن

نشریه رسمی بانک مرکزی ،با تحلیل آمارهای سه ماه سوم
سال  ،۱۳۹۶از احتمال تداوم رونق ساخت و ساز مسکن
گزارش داد .بر اساس این گزارش ،رشد ارزش افزوده بخش
ساختمان در 9ماه نخست سال 1396نسبت به دوره مشابه
سال قبل از آن حدود  0.8درصد بوده است.
به گزارش فارس ،نشریه رسمی بانک مرکزی به نام «روند» در
بخش «نگاهی به اقتصاد» آخرین تحلیلها را درباره وضعیت
مسکن در پاییز سال گذشته و روند آتی آن منتشر کرد.
بر اساس بررسی های صورت گرفته ،تحوالت شاخصهای
بخش مسکن در سه ماه سوم سال  1396تداوم روند این
بخش را نشان میدهد.
بر این اساس در فصل سوم سال  1396حجم معامالت و
متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در
شهر تهران نسبت به دوره مشابه سال پیشین به ترتیب34.1
و  11.5درصد رشد داشته است.
افزون بر این ،سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان
های جدید کل مناطق شهری (به قیمتهای جاری) در 9
ماه نخست سال  ،1396نسبت به دوره مشابه سال قبل
از آن برابر  12درصد رشد داشته است .همچنین ،سرمایه
گذاری بخش خصوصی در ساختمانهای جدید کل مناطق
شهری (به قیمت جاری) در 9ماه نخست سال 1396نسبت
به دوره مشابه سال پیشین برابر  12درصد افزایش را نشان
می دهد .به این ترتیب ،ارزش افزوده بخش ساختمان که
در  10فصل متوالی متاثر از رکود حاکم بر ساخت و ساز با
کاهش مستمر در عملکرد مواجه بوده است ،در فصول دوم و
سوم سال  ،1396به ترتیب برابر  3.1و  1.4درصد افزایش
داشته و در مجموع بخش ساختمان در  9ماه نخست سال
 1396نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن از رشدی برابر با
 0.8درصد برخوردار بوده است.
یهای صورت گرفته در این گزارش،
همچنین بر اساس بررس 
آمار عملکرد مقدماتی تعداد پروانههای ساختمانی صادر
شده توسط شهردار یها در کل مناطق شهری به عنوان
شاخصاستقبالبخشخصوصیازفعالیتهایساختمانی
در  9ماه نخست سال  1396نسبت به دوره مشابه سال قبل
از آن 8.1 ،درصد رشد داشته است که احتمال تداوم رونق
ساخت و ساز مسکن در فصلهای آتی را تقویت میکند.
با توجه به این که این تحلیل بانک مرکزی بر اساس آمارهای
سه ماه سوم سال  1396صورت گرفته ،لذا برای ارزیابی
دقیق تر وضعیت کنونی ،باید منتظر آمارهای جدیدتر بخش
مسکن و ساختمان در فصل آخر سال گذشته و فصل نخست
امسال باشیم و آثار افزایش نرخ ارز در ماه های اخیر بر بازار
مسکن را نیز مدنظر قرار دهیم.
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تغییر

 85درصد سود بانکی در جیب  ۲/۵درصد سپرده گذاران

مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس 2.5:درصد سپرده گذاران ،مالک 85درصد سپرده های بانکی هستند
در حالی که همچنان سود بانکی از مالیات معاف است و
پرداخت سود باال از سوی بانک به سپرده گذاران موجب
انحراف جدی در ترازنامه بانک ها شده است  ،برخی آمار
ها نشان از توزیع نا متقارن سود ها بین بعضی از افراد دارد.
دراینرابطه مدیردفتراقتصادیمرکزپژوهشهایمجلس
با بیان این که در شرایط کنونی 85 ،درصد ارزش سپرده
های بانکی متعلق به  2.5درصد سپرده گذاران است ،بر
قاعدهمند کردن کنترل دولت در این بخش از سپرده ها و
همچنین پیوند زدن جریان مالی این افرد به نظام مالیاتی
تاکید کرد.بحران نظام بانکی و صورت های مالی با زیان
انباشته انبوه برخی از بانک ها ،این سوال را ایجاد کرده
است که چگونه می تــوان با کمترین تبعات اقتصادی و
اجتماعی ،به اصالحات ساختاری در بانک ها دست زد.
در این زمینه سید احسان خاندوزی اقتصاددان و مدیر
دفتر امور اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس در نشستی
با عنوان تئوری تحریم اقتصادی که به تازگی در موسسه
دین و اقتصاد ،برگزار شد ،آماری جالب توجه در خصوص
سپرده های بانکی ارائه کرد که تا حد زیادی تکلیف سوال
و ابهام یادشده را مشخص می کند .به گزارش جماران،



...

دکتر خاندوزی اظهار کرد :هم اینک  2.5درصد از سپرده
گذاران کشور 85 ،درصد ارزش و مبلغ سپرده های بانکی
کشور را در اختیار دارند .خاندوزی در ادامه به این نکته
اشــاره کرد که اگر ما در حوز ه عالج مسئله نقدینگی در
شرایط تحریم نگران هستیم که چه اتفاقی بعد از بازار
ارز ،طال و سکه برای قسمتهای دیگر اقتصاد رخ خواهد
داد باید به این موضوع توجه کنیم که مقام ناظر باید برای
رگولیت (تنظیم) کردن چنین بازارهایی خود را آماده کند.
خاندوزی از این منظر به سیاست گذاران توصیه کرد :نیاز
نیست برای این که از یک خطر جدی پیشگیری کنید ،با
اکثریت مراودات پولی و مالی و سپردهگذاران کشور مواجه
شوید .چرا که درصد خیلی مشخصی هستند که اگر زودتر
در دام ابزارهای شفافیت ساز میافتادند و ما میتوانستیم
برای کسانی که شفاف شدند چه اشخاص حقیقی و چه
حقوقی نظام نامه تنظیم مراودات مشخص کنیم ،آن گاه
منافع ملی ما حفظ می شد ولو این که آن سپردهگذار یا مدیر
بانکی مایل نباشد در ابتدا به آن تن بدهد .وی منظور خود از
نظام نامه تنظیم مراودات را این گونه توضیح داد که روشن
است مبادالت مالی این افراد باید با چه قواعدی صورت

بگیرد.خاندوزی این خطر را گوشزد کرد که در کنار نبردی
که با خارج مواجه هستیم جنگ بزرگتری در داخل داریم
و آن در مقابل بوروکراتهایی است که منافع شخصی خود
را بر منافع ملی مقدم میدانند و نتوانستهایم سالها آنها
را به این انتظام بکشیم .بدین شکل که اگر در جایی منافع
ملی اقتضا کرد باید محدودیت های ویژه ای اعمال شود و
این افراد حتم ًا منفعت ملی را مقدم کنند .با این حال این
مسئله اساس ًا در دستور کار دولتها و بانکهای مرکزی
ما و مقامات پولی کشور قرار نگرفته است .خاندوزی البته
توضیح ضــروری در خصوص اظهارات خود داد و گفت:
منظورم خدشه وارد کردن به حقوق مالکیت این افراد
نیست که این افراد را سلب مالکیت کنیم و اجازه ندهیم
هیچ تحرکی انجام دهند .امــا میتوانستیم در زمینه
قاعدهمند و شفاف کردن و پیوند زدن اینها به نظامهای
مالیاتی کار کنیم .در خارج از کشور ناچار هستید برای
ارقام بسیار کمتر از این چند لیست پر کنید که از کجا و بر
اساس چه مستندی و برای چه کسی پول واریز یا دریافت
میکنید .از چنین انتظامهایی در نظام مالی خود سالها
غفلت کردهایم.

...

...



انرژی



نفت

طال

شاخص کل

107.780
329

اظهارات این اقتصاد دان در حالی است که هم اینک به
دالیل غیر مستقیم نظیر نگه داشتن منابع و سپرده ها در
نظام بانکی و تراز کردن ترازنامه پر زیان بانک ها ،نرخ سود
سپرده ها به طور غیر واقعی باال نگه داشته شده است .این
به معنای سودهای بادآورده ،کالن و روزافزون دانه درشت
های بانکی ،آن هم در شرایط وخامت حال نظام اقتصادی
و بانکی کشور است .در این زمینه ،برخی محاسبات نشان
می دهد که در سال  ،96نظام بانکی در حدود  200هزار
میلیارد تومان سود به صاحبان سپرده های بانکی (و نیز
صاحبان اوراق سپرده) پرداخت کرده که حدود پنج برابر
کل یارانه نقدی پرداختی به ایرانیان در یک سال (حدود40
هزار میلیارد تومان) است .اگر  85درصد سودهای بانکی
را طبق آمار اعالمی دکتر خاندوزی ،متعلق به  2.5درصد
سپرده گذاران کالن بانکی بدانیم ،می توان گفت که سهم
این افراد از سود توزیع شده بانک ها ،رقمی معادل با 170
هزار میلیارد تومان خواهد بود .در اختیار گرفتن منابعی با
این ارقام ،قطع ًا به ایجاد شرایط ویژه اقتصادی برای افراد
یادشده منتهی خواهد شد که همان طور که خاندوزی
تصریح کرده است باید برای کنترل رفتار اقتصادی این
افــراد ،مقررات ویــژه ای تنظیم شــود .دریافت مالیات بر
عایدی سرمایه ،می تواند به شفاف سازی در این بخش و
دور کردن آن از فرایندهای ناسالم اقتصادی کمک کند.

...



قیمت گذاری

وزیر نیرو :توقف صادرات برق به عراق
طبق مفاد قرارداد بود

رویترز :تحریم ها نمی تواند صادرات
نفت ایران را متوقف کند

افزایش قیمت سکه علی رغم آغاز
تحویل سکه های پیش فروش

در حالی که قطع صادرات برق به عراق در روزهای
اخیر واکنش هایی به ویژه در عراق ایجاد کرده بود،
وزیرنیروتوضیحدادکهدرقراردادهایانتقالانرژی
درصورتنیازکشورصادرکننده،الزامیبهصادرات
وجود نــدارد .به گــزارش فــارس ،رضا اردکانیان در
حاشیه مراسم امضای سند برنامه اقدام مشترک با
وزارت ارتباطات با تأکید بر این که در شرایط فعلی
اولویت ما تأمین نیازهای داخلی است ،گفت :هر
قراردادمبادلهانرژی،چارچوبهاوالزاماتیداردکه
کشورصادرکنندهدرمواقعیکهخودشنیازشدیدبه
انرژیداشتهباشدابتدابهتأمیننیازخودمیپردازد.
وزیرنیروافزود:درجلسهاخیرباوزیرانرژیاینکشور
طرفعراقیدرجریانمحدودیتهایایراندرفصل
تابستانقرارگرفتهاست.

رویترز نوشت :درحالی که قرار بود (طبق ادعای
ترامپ) صادرات نفت ایران با تحریم آمریکا به صفر
برسدبیشترتحلیلگرانهنوزفکرمیکنندکهاین
تحریمهامیزانصادراتنفتراکاهشخواهدداد
و در بدترین سناریو آن را به روزانه 700هزار بشکه
خواهد رساند اما صفر نخواهد شد .حتی موسسه
اف جی ای معتقد است صــادرات نفت ایــران می
تواند به علت تحریم ها تنها 700هزار بشکه در روز
کاهش یابد و به 1.5میلیون بشکه در روز برسد .به
گزارش فارس ،رویترز می نویسد که صادرات نفت
ایران تا پایان سال کاهش خواهد یافت درحالیکه
عرضه نفت دیگر کشورها نیز با اختالل مواجه
است ،بازارهای نفتی با مشکالت بزرگی مواجه
خواهندشد.

ایسنا -همزمان با آغــاز تحویل سکه های پیش
فــروش سه ماهه ،دیــروز صبح قیمت سکه ابتدا
روند نزولی در پیش گرفت و با  ۶۲هزار تومان افت
قیمت نسبت به دو روز قبل ،دو میلیون و ۷۳۰
هزار تومان به فروش رسید .چرا که بازار نسبت به
تحویل سکههای پیشفروش واکنش نشان داد و
افت قیمت را آغاز کرد .اما از ظهر به بعد که فعاالن
متوجه شدند سکههای پیشفروش شده ،توسط
مردمواردبازارنشدهوبهعبارتیمردمازفروشسکه
خــودداری کرده اند ،به یک باره قیمتها افزایش
یافت .به طوری که تا ساعت  19:30سکه تمام
طرح جدید تا دو میلیون و 852هزار تومان رسید و
بدینترتیبنسبتبهدوروزقبل 107،هزارتومان
افزایشیافت.

دبیرکل اتاق اصناف ایران گفت :واحدهای صنفی
می توانند قیمت اقــام وارداتـــی را بین  ۷تا ۱۷
درصد افزایش دهند و بیشتر از آن تخلف است.به
گزارش صداوسیما ،علی عوضپور در برنامه تیتر
امشب شبکه خبر گفت :از هموطنان عزیز تقاضا
میشودبرایهمافزاییدربرخوردموثرباواحدهای
متخلف با سازمان همکاری و افزایش قیمت ها را
گزارش کنند .وی گفت :در تهران  ۴۵دقیقه و در
شهرستان ها  ۳۰دقیقه طول می کشد تا ماموران
به شکایت ها رسیدگی کنند .محمدعلی اسفنانی
معاونسازمانتعزیراتحکومتیدیگرمهمانبرنامه
همگفت:بخشعظیمیازکارتعزیراتنظارتبربازار
است و گشت های مستمر و شبانه روزی بر قیمت ها
نظارتمیکنند.

 3تصمیم برای تسهیل و تسریع
در نوسازی بافت فرسوده

در جلسه پیگیری روند اجرای برنامه ملی بازآفرینی
شهری امید(نوسازی بافتهای فرسوده)،سه
تصمیم برای تسریع در اجرای برنامه ملی بازآفرینی
شهری اتخاذ شد که عبارت اند از :تخفیف در نرخ
سود تسهیالت سازندگان ،رفع موانع موجود درباره
مقررات سهم مالکانه زمین هایی که دولت شناسایی
می کند و در نهایت ورود دیگر بانک ها به این برنامه
همراه با بانک مسکن.
به گــزارش فــارس ،در این جلسه که استانداران و
شهرداران کالن شهرهای کشور نیز حضور داشتند،
تصمیمات مهمی در جهت تسریع و توسعه طرح از
جمله در زمینه تسهیالت بانکی اتخاذ شد .بر این
اساس یکی از مولفههای تشویقی در این برنامه،
سپرده وجوه ارائه شده توسط سازمان برنامه و بودجه
به منظور کاهش نرخ سود تسهیالت برای توسعه
گــران مشارکتکننده در این برنامه خواهد بود.
درباره مقررات سهم مالکانه ،هم درخصوص زمین
های دولتی که شناسایی شده و هم زمین هایی که
تملیک می شود ،تصمیماتی در راستای رفع موانع در
تسهیالتی که بانک مسکن ارائه می دهد ،اتخاذ شد.
در این جلسه مقرر شد عالوه بر بانک مسکن دیگر
بانکها هم بتوانند در اجرای برنامه ملی بازآفرینی
شهری مشارکت کنند.
گفتنی است طبق اعالم شرکت بازآفرینی شهری،
هیئت دولــت سی ام شهریورماه امسال پرداخت
 50میلیون تومان وام به متقاضیان نوسازی بافت
فرسوده (سازندگان) را به بانک مسکن تکلیف کرده

بود .پیش از آن پرداخت این وام اختیاری و مشروط به
وجود منابع بود .نرخ سود این وام هم نصف نرخ سود
متعارف تسهیالت یعنی  9درصد اعالم شده بود.
عالوه بر آن متقاضیان خرید مسکن ساخته شده در
این مناطق نیز در صورت سپرده گذاری در صندوق
مسکن یکم می توانند تا  160میلیون تومان ( برای
زوجین و در تهران) تسهیالت با نرخ سود  6درصد
دریافت کنند .نرخ سود تسهیالت این صندوق در
دیگر مناطق  8درصد است .طبق برنامه بازآفرینی
شهری قرار است بیش از  1300محله فرسوده تا
پایان برنامه ششم توسعه (سال  )1400بازآفرینی
شود.
▪ارائه گزارش از وضعیت حاشیه شهر مشهد

در ادامه جلسه پیگیری اجرای طرح ملی بازآفرینی
شهری امید ،گزارشی درباره چگونگی پیشرفت
کار از سوی استانداران و شهرداران کال ن شهرها
ارائــه شد .سازمان ثبت و خزانه نیز پیشرفت کار
طرح جامع امالک دولتی را گزارش کردند و قرار
شد در آینده نزدیک به طور ویژه درخصوص بررسی
مسائل کالن شهرهای هشت گانه کشور جلسه ای
برگزار شود .در این جلسه با توجه به تاکید رئیس
جمهور مبنی بر این که باید حاشیه شهرها هم در
کنار بافتهای فرسوده داخل شهرها مورد توجه و
اهمیت قرار گیرد ،گزارشی از اقداماتی که در این
باره در کالن شهرهای مشهد و تبریز انجام گرفته،
ارائه شد.

با اظهارات رئیس سازمان استخدامی درباره وضعیت سامانه حقوق و
مزایای مدیران مشخص شد:

نظارت «عموم مردم» در آستانه
حذف از سامانه حقوق و مزایا

برخی از دستگاه های دولتی و هیچ یک از سایر قوا هنوز اطالعات خود را نداده اند
در حالی که بعد از ماجرای حقوق های نجومی و طبق ماده
 29برنامه ششم توسعه ،دولت موظف به ایجاد سامانه
حقوق و مزایا تا انتهای سال  96و انتشار حقوق کارکنان
دستگاه های دولتی و عمومی غیردولتی برای مالحظه
نهادهای نظارتی و عموم مردم بود ،اکنون در پایان تیرماه
رئیس سازمان اداری و استخدامی می گوید که برخی
دستگا ههای دولتی و هیچ یک از قوای دیگر و مشموالن
قانون اطالعات حقوق و مزایای کارکنان خود را در سامانه
ثبت حقوق و مزایا بارگذاری نکردند .مهم ترآن که انصاری
اعالم می کند که اطالعات این سامانه قابل مالحظه برای
عموم مردم نیست!
▪از تیرماه همه دستگاه ها باید اطالعات حقوق را
بدهند

البته دولت هم در ایجاد سامانه تعلل کرد و طرح استفاده
از سامانه اواخر اردیبهشت ماه ابالغ شده است .جمشید
انصاری در گفت وگو با فارس مشکالت اجرایی این سامانه را
این گونه توضیح می دهد :اول باید مشخصات کارکنان وارد
شود و بعد پرداختیها .ثبت اطالعات اردیبهشت و خرداد
آزمایشی تلقی میشود تا اشکاالت سیستمی برطرف شود.
ویتوضیحمیدهد:بایداعالمکنیمازتیرماههمهدستگاهها
موظف اند اطالعات را بارگذاری کنند و ابالغ میکنیم هیچ
یک از دستگاههای خارج از قوه مجریه اطالعاتی را بارگذاری
نکردند .به گفته وی ،دستگاههای قوه مجریه هم در سیستم
سامانه حقوق و مزایا ،اطالعات را بارگذاری نکردند .در حال
پیگیریچراییاینموضوعهستیم.ویدربارهعلتاینتاخیر

یک مقام بانک مرکزی خبر داد:

ارزمسافرتیدرانتظارتصمیمستاداقتصادیدولت

معامله 69میلیون یورو بین تجار ،در اولین هفته آغاز به کار بازار ثانویه ارز
مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی این موضوع
را که دولت می خواهد پرداخت ارز چهار هزار و  ۲۰۰تومانی را
متوقفکند،تکذیبکرد.ویبابیاناینکهاززمانآغازبهکاربازار
ثانویهارز 68.5،میلیونیوروارزمعاملهشدهاست،افزود:موضوع
ارز مسافرتی در حال بررسی است و در ستاد اقتصادی دولت در
این باره تصمیم گیری خواهد شد .براساس گزارش روز گذشته
خراسان،حدودپنجهزارمیلیاردتومانرانتتفاوتنرخارزبودهکه
بهجیبمسافرانسفرهایخارجیودالالناینبخشرفتهاست.
خبرگزاری تسنیم به نقل از کسرایی پور ،مدیر کل سیاست ها و
مقررات ارزی بانک مرکزی درخصوص اولویت بندی کاالهای
مشمول ارز رسمی اظهار کرد :با توجه به روند غیر معمول و غیر
منطقیثبتسفارشانجامشدهازابتدایامسالتاکنونالزمبود
ارزیابیهاییدراینبارهانجامشودتادریابیمچهمیزانازاینثبت
سفارشهاواقعیومرتبطبانیازهایکشوراست.بنابراینقرارشد
ثبتسفارشهاییکهبانکمرکزیهنوزبهآنارزتخصیصنداده

استبازنگریوارزیابیشود.
وی در خصوص شکل گیری بازار ثانویه ارز و عملکرد آن تاکنون
گفت:بازاردومارزاز 19تیرماهشکلگرفتهودراینمدتکمشکل
گیریبازاردومارز 180،میلیونیورودرسمتعرضهارزازجانب
صادرکنندههاپیشنهادداشتیمکهازاینمیزان 65میلیونیوروبه
معامالتقطعیرسیدودرسمتتقاضا(واردات)ازمحلگروهسوم
همحدودسهونیم(میلیون)یوروارز،فروشرفت.
این مدیر بانک مرکزی دربــاره ارز مسافرتی افــزود :موضوع ارز
مسافرتیدرحالبررسیاستوبهستاداقتصادیدولت،منعکس
شدودرآنجادراینبارهتصمیمگیریخواهدشد.
▪پاسخبانکمرکزیبه 3انتقادارزی

در همین حــال ،بانک مرکزی به انتقادهای مطرح شده در
خصوص تخصیص ارز به برخی شرکت ها واکنش نشان داد و
اعالم کرد :اولویت بندی کاالهای مشمول ارز رسمی در اختیار

نرخ بیکاری جوانان

▪خأل مقررات گــذاری بــرای کنترل رفتار سودبگیران
کالنبانکی

افزایش مجاز قیمت کاالهای
وارداتی حداکثر تا  ۱۷درصد

در جلسه ای به ریاست رئیس جمهور برای اجرای برنامه ملی
بازآفرینی شهری اتخاذ شد

شاخص

همبهفرایندنصبسامانهتوسطدستگاههادرسیستماداری
خود اشاره می کند و توضیح می دهد که در حال پیگیری
موضوع و علت تاخیر هستند.
▪باز هم حذف و عموم مردم؛ این بار با یک توجیه عجیب

در حالی که طبق ماده  29قانون برنامه ششم به صراحت
از امکان دسترسی عموم مردم به اطالعات این سامانه
گفته شده ،انصاری در پاسخ به سوالی در این باره در کمال
تعجب می گوید" :دسترسی به سامان ه ما برای دستگاههای
نظارتی است که میخواهند اطالعات کل سیستم را داشته
باشند" و توضیح می دهد" :اگر قانون را بخوانید گفته
کلیه دستگا هها موظف اند امکان دسترسی برای عموم
مردم را در سامانه خودشان فراهم کنند اگر قرار باشد در
سامانه ما بیایند خیلی نمیتوان اطالعات به دست آورد".
او در پاسخ به سوالی راجع به صراحت قانون مبنی بر لزوم
دسترسی عموم مردم به اطالعات حقوق و مزایا می گوید:
"نه؛ سامانه حقوق و مزایا که متولی اش ما هستیم وقتی
میگوید دستگاهها بگذارند یعنی مردم اطالع پیدا کنند".
انصاری نهایتا به اختالف فهم از قانون اشاره می کند و
می گوید :چنین تکلیفی نیست که دسترسی همه را برای
مردم فراهم کنیم.گفتنی است در زمان تصویب برنامه
ششم توسعه نیز در نسخه ارائه شده به صحن مجلس ،به
شکل عجیبی عبارت "و عموم مردم" از متن ماده  29حذف
شد تا دسترسی به سامانه فقط برای دستگاه های نظارتی
فراهم شود که با دخالت برخی نهادها و پیگیری رسانه ها
مجدد اضافه شد.

بانک مرکزی نیست.
بانکمرکزیدرایناطالعیهضمنپاسخبهسهانتقادمطرحشده
دررسانههامبنیبراولویتبندینکردنکاالهابرایاختصاصارز
دولتی،اختصاصارزبهشرکتهایتازهتاسیسوفروشکاالهای
وارداتیباارزدولتیبهنرخمعادلارزبازارآزاد،اعالمکرد:
-۱فرایندثبتسفارشبرایواردات،اولویتبندیکاالهاوتعیین
این که ورود چه کاالیی برای کشور مهم تر است اساسا در اختیار
بانکمرکزینیستوسازوکارآنخارجازبانکمرکزیانجاممی
شود.دراینخصوصموضعبانکمرکزیازابتدامشخصبودهکه
باتخصیصارزبهبرخیازمصارفارزیمخالفاست.
 -۲براساس فرایند موجود پس از ثبت سفارش برای واردات،
معمو ًال مشتریان به بانک های عامل مراجعه و فرایند پذیرش،
نوبتدهیوخریدارزتوسطبانکهایعاملیاصرافیآنانانجام
می شود ،لذا بانک مرکزی دخالتی در فرایند پذیرش شرکت ها و
بررسیاهلیت وشرایطآنانندارد.
 -۳نظارت بر واردات کاال با ارز دولتی و فرایند قیمت گذاری و
نظارت بر توزیع آن در حیطه مسئولیت های بانک مرکزی نبوده و
سازوکارهایاجراییآندراختیاردیگرارکاناجراییکشوراست.
لذابانکمرکزیدرنقشتامینکنندهارزرسمیبرایبانکهای
عامل و صرافی آن ها عمل می کند و در فرایند موجود در زمینه
پذیرشتقاضایمشتریانراسااقدامنمیکند.

رده ششم ایران در بیکاری جوانان
گزارش اسپکتاتور ایندکس حاکی از این است که نرخ
بیکاری در بین جوانان ایــران  ۲۸درصد شده و پس
از آفریقای جنوبی ،یونان ،اسپانیا ،نیجریه و ایتالیا
در جایگاه ششم قرار گرفته است .این گزارش نشان
میدهد که نرخ بیکاری در ترکیه ،هند ،کره و ژاپن در
آسیا کمتر از ایران است .بر این اساس ،نرخ بیکاری
در بین جوانان ترکیه  ۱۹درصــد ،هند  ۱۳درصد،
کــره جنوبی  ۱۲درصــد و ژاپــن  3.4درصــد اســت.
(خبرگزاری فارس)

...

بازار خبر
توقف ثبت سفارش برای واردات کنجاله؛
قیمت مرغ روند افزایشی یافت
فارس  -رئیس انجمن پرورشدهندگان
مرغ گوشتی گفت :قیمت مرغ از یکی دو
روز پیش رونــد افزایشی یافته و قیمت
کنجالهسویاوذرتهمبهدلیلتوقفثبت
سفارش از ســوی وزارت صنعت بــرای روشــن شــدن ارز
یارانهای که واردکنندگان گرفتهاند ،افزایش یافته است.
محمد یوسفی دربـــاره آخــریــن وضعیت قیمت مــرغ و
نهادههای تولید در بازار خاطر نشان کرد :دو سه روزی است
که قیمت مرغ روند افزایشی یافته است تا جایی که دیروز
قیمت هر کیلوگرم مرغ تازه در میدان بهمن تهران (محل
توزیع عمده مرغ) به هشت هزار تومان رسید.

کاهش تولید خودرو به دلیل کسری قطعه
ایسنا  -رئیس انجمن صنایع همگن
قطعهسازی گفت :در چند هفته اخیر
تولید خودرو در کشور کاهش یافته ضمن
آن که درصد قابل توجهی از خودروها نیز
به دلیل کسری قطعه ،ناقص تولید شده و در کف کارخانهها
متوقف میشوند .محمدرضا نجفیمنش اظهار کرد:
متاسفانه در کنار تمام مشکالت داخلی و خارجی ،انباشت
قطعات و مــواد اولیه وارداتـــی تولید قطعه در گمرک،
جدیدترین مشکل صنعت قطعهسازی است.

یک هندی جایگزین بنیانگذار علیبابا
در صدر ثروتمندان آسیا شد
ایسنا  -موکاش آمبانی -بنیانگذار گروه
"رلیانس" با  ۴۴.۳میلیارد دالر ثروت،
جــای «جــک مــا» از چین را بــه عنوان
ثروتمندترین فرد آسیا گرفت .به گزارش
بلومبرگ ،رلیانس یک مجموعه مادر است که در زمینه
صنایع مخابراتی و پاالیشگاهی فعالیت می کند .با افزایش
 1.6درصدی نماد این گروه در تازهترین معامالت بورس
هند ،ثروت آمبانی هندی به  44.3میلیارد دالر رسید و وی
با پشت سر گذاشتن جک ما با  ۴۴میلیارد دالر ثروت به
صدر فهرست ثروتمندان آسیایی صعود کرد .پس از این فرد
هندی ،جک ما با  ۴۴میلیارد دالر ثــروت در رده دوم
ثروتمندترین فرد آسیا قرار دارد .وی موسس و مدیرعامل
فــروشــگــاه ایــنــتــرنــتــی عــلــی بــابــاســت کــه بــزرگتــریــن
خردهفروشی اینترنتی چین محسوب میشود.

درخواست  ۲واردکننده بزرگ خودرو برای
دریافت ارز دولتی
تسنیم  -درپی ممنوعیت تخصیص ارز
دولتی به واردات خودرو ،دو واردکننده
خودرو که هزاران خودرو را ثبت سفارش
کرده و قبل از واردات به مردم فروختهاند،
حال از سازمان حمایت درخواست کردهاند که ارز دولتی
به آن ها پرداخت شــود .به تازگی بهواسطه بالتکلیفی
مشتریان در خرید خودرو دو شرکت نگین خودرو و ایرتویا با
ارسال نامهای بهسازمانحمایتازحقوقمصرف کنندگان
و تولیدکنندگان از تخصیص نیافتن ارز دولتی برای واردات
محصوالت خود مطالبی را مطرح و از آن سازمان درخواست
پــیــگــیــری تــخــصــیــص ارز دولـــتـــی بـــه خــــودروهــــای
ثبتسفارششده را کردهاند.

گالیه مجدد از مقاومت ها دربرابر خصوصی سازی

استقالل و پرسپولیس گفتند ما اصال صورت مالی نداریم
حسین بردبار :رئیس سازمان خصوصی ســازی با
اشاره به مقاومت برخی از شرکت ها و نهادها دربرابر
واگذاری طبق قانون اصل  44در این خصوص از چند
شرکتازجملهایرانایر،آزمایشگاهفنیخاک،شرکت
توسعه گردشگری ،استقالل و پرسپولیس نام برد.
به گزارش خراسان ،علی اشرف پوری حسینی عصر
دیــروز در نشستی خبری که به صورت زنده در محل
استودیوی رادیو گفت وگو پخش شد ،افزود :شرکت
های بزرگی داریم که کامال در برابر خصوصی سازی
مقاومت می کنند مثل هواپیمایی جمهوری اسالمی
ایرانیاایرانایرکهدردولتدهمتصویبشدکهواگذار
شود و بخشی از سهامش به سهام عدالت اختصاص
یافتومتاسفانهیکیازشرکتهایبسیارزیاندهشده
است.ویافزود:آزمایشگاهفنیمکانیکیخاکوکیش
ایر جزو شرکت هایی هستند که مقاومت زیادی برای
واگذاریآنهامیشودوبهسختیبحثقیمتگذاری
کیش ایر را مطرح می کنیم چون چسبندگی زیادی به

منطقهآزادکیشدارد.ویازشرکتتوسعهگردشگری
به عنوان یکی دیگر از شرکت هایی یاد کرد که دربرابر
خصوصیسازیمقاومتمیکنند.ویافزود:استقالل
و پرسپولیس از دیگر شرکت هایی هستند که به هیچ
وجهبرایواگذاریباماهمکارینکردندوصورتمالی
بهماندادندوماحریفاینهانشدیم.یعنیگفتندکهما
اصال صورت مالی نداریم تا این که ما آمدیم برند آن ها
را واگذار کنیم که آن را هم نگذاشتند انجام شود.وی
درپاسخ به این که ابزار شما برای مقابله با این مسئله
چیست ،گفت :متاسفانه این آقایان با خود قانون به
جنگ قانون می آیند یعنی ایرادی را پیدا می کنند و با
آن ایراد کل مسئله را زیرسوال می برند.مثال درباره
استقاللوپرسپولیسدرقانوناصل 44آمدهاستکه
شرکتهاییکهدرحوزهفرهنگوآموزشفعالیتدارند
به موجب قانون دیگری واگذار خواهند شد که قراربود
الیحهاشدرسال 88تحویلمجلسشودکهاالنسال
 97استوهنوزتحویلمجلسنشدهاست.
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