اقتصاد

سهشنبه  13آذر 1397

بانک
رئیس کل بانک مرکزی به بازار ارز رفت

دالر آزاد زیر قیمت دالر دولتی

گروه اقتصادی :رئیسکل بانک مرکزی در یک
اقدام کمسابقه دیروز به صورت سرزده به میدان
فردوس��ی رفت تا از نزدیک وضعیت بازار ارز را
رصد کند .این در حالی است که در این بازدید،
وی پ��ای صحبت صرافیها و خریداران در بازار
ارز نشست تا مشکالت و چالشهای پیشروی
بازار ارز را از نزدیک مشاهده کند .وی در مرکز
تجارت جهانی فردوس��ی که این روزها یکی از
بازارهای عمده خرید و فروش ارز در تهران است،
حضور یافت .انتشار خبر حضور همتی ،بازار ارز
را که روزهای آرامی را سپری میکند آرامتر کرد
بهگونهای که خبرگزاری تسنیم گزارش داد دالر
آزاد زیر قیمت دالر دولتی رسید .قطعا نرخ ارز
بسیار بیش از قیمت واقعی است و از مسؤوالن
انتظار میرود قیمتها پایینتر رود .تسنیم در
اینباره نوش��ت :بع��د از حضور رئیسکل بانک
مرکزی در بازار ارز ،قیمتها در این بخش نزولی
شد؛ به طوری که دالر نقدی در بازار آزاد تهران
زی��ر قیمت دالر تزریقی از س��وی صرافیهای
دولتی فروخته ش��د .دالر نقدی صبح دیروز در
ب��ازار آزاد از دالر تزریقی از س��وی صرافیهای
دولتی پیشی گرفت و به  11هزار و  700تومان
هم رس��ید اما بعد از حض��ور همتی در خیابان
فردوس��ی ،قیمت دالر نقدی ریزش��ی شد و تا
11هزار و  550تومان هم رسید.

الزامات عملیات ماندهگیری
از طریق اپلیکیشنهای موبایلی

ش��اپرک در ابالغی به شرکتهای پرداخت
الکترونیک اعالم کرد باید عملیات ماندهگیری
صرفا در صورت تطابق کارت بانکی و ش��ماره
تلفن هم��راه درخواس��تکننده تراکنش برای
احراز هویت انجام ش��ود .ش��اپرک در ابالغی با
موض��وع ماندهگیری به ش��رکتهای پرداخت
الکترونیک و در راستای حفظ امنیت دارندگان
کارته��ای بانکی عضو ش��بکه ش��تاب تاکید
ک��رد که اپلیکیش��نهای موبایل��ی متعلق به
شرکتهای  PSPصرفا در صورت تطابق کارت
بانکی و ش��ماره تلفن همراه درخواستکننده
تراکنش ،مج��از به ماندهگیری هس��تند و در
غی��ر این ص��ورت نباید عملی��ات ماندهگیری
انجام شود و ضروری است تمام خدماتی که در
حالحاضر بدون لحاظ الزام فوق روی برنامههای
کارب��ردی ش��رکتهای ارائهدهن��ده خدمات
پرداخت الکترونیک یا شرکتهای پرداختیار
ف قرارداد آنها ارائه میش��ود ،متوقف شود.
طر 
ش��اپرک در ابالغیه جدید محدودیت فعالیت
ش��رکتهای پرداخ��ت الکترونی��ک در زمینه
خدمت ماندهگی��ری را باطل ام��ا تاکید کرده
باید این خدمت بر اس��اس تطابق کارت بانکی
و شماره تلفن همراه درخواستکننده تراکنش
به منظور احراز هویت مش��تری انجام شود .در
همین راس��تا ش��اپرک خاطرنش��ان کرده که
زیرس��اخت فنی الزم به منظور تحقق این الزام
در شرکت ش��اپرک در حال پیادهسازی است
و معم��اری فنی ط��رح به اط�لاع نمایندگان
شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت رسیده
است که نشان از عملیاتی شدن همکاری وزارت
ارتباطات و فناوری اطالع��ات با بانک مرکزی
برای احراز هویت مش��تریان در بستر جدید با
شماره تلفن همراه دارد.
در همایش بانکداری شرکتی مطرح شد

دالر در الیحه بودجه؛  5800تومان

«وطنامروز» از تبعات افزایش هزینه تولید گزارش میدهد

خانه

شاخصها و آینده قیمتها

دانش پورش�فیعی :بهدنبال تغیی��رات نرخ ارز در
ماههای پایان��ی  1396و بهار و تابس��تان ،1397
قیمت تمام شده کاالها و خدمات در کشور افزایش
پیدا کرد .این افزایش قیم��ت تولید در ادامه روی
کاالها درج شد و قیمت نهایی فروش (قیمت برای
مصرفکننده) محصوالت و اجناس در فروشگاهها
و خردهفروش��یها بی��ن  2تا  3برابر ب��اال رفت .به
گزارش «وطن ام��روز» ،این افزایش قیمت اگرچه
با تالش دولت با سرعت کمتری برای کاالها و اقالم
اساس��ی روی داد اما این کاالها نیز در مدت زمان
 8ماه گذشته از سال  1397به روشهای مختلف
افزایش قیمت یافتند یا از حجم و وزن آنها کاسته
ش��د .در ای��ن میان آنچه بر ش��گفتی این افزایش
قیمتها میافزاید ،اظهارات مسووالن دستگاهها و
وزارتخانههای مختلف اقتصادی است که میگویند
ت کاالها جلوگیری ش��ده و قیمت
از افزایش قیم 
برخی کاالها نیز در حال کاهش اس��ت ،در حالی
که بررسی شاخص قیمت تولیدکننده در تابستان
 97حکای��ت از افزایش ش��اخص هم��ه گروههای
تولیدی دارد که این افزایش ش��اخص بر اس��اس
منطق اقتصادی در ادامه روی قیمت تمام شده کاال
و سپس قیمت مصرفکننده تاثیرگذار بوده و سبب
گرانتر شدن کاالها ،محصوالت و خدمات میشود.
■■آیا کاهش قیمت کاالها در راه است؟

در ماههای گذشته اعضای ستاد تنظیم بازار در
جلسات خود بر تنظیم بازار و کاهش قیمت تاکید
کردهاند در حالی که خود ایش��ان نیز میدانند در
عمل چنین کاهش��ی قابل اجرا نیس��ت ،چرا که
قیمتها در فروش��گاهها ثبات ندارد و مردم هر روز
با قیمت جدید روبهرو میشوند 25 .آبانماه گذشته
محمدرضا کالمی ،مدیرکل دفتر برنامهریزی تامین،
توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت ،معدن و تجارت
پس از خروج از نشست ستاد تنظیم بازار از تالش
برای کاهش قیمت الس��تیک و مرغ مصرفی خبر
داده و گفته بود قیمت الستیک در بازار کاهش پیدا
میکند .به گفت ه وی ،قرار شده است تولیدکنندگان
الستیک خودرو با بیش از  ۷۰یا  ۸۰درصد ضریب
تولید در برطرف کردن نی��از داخلی تالش کنند.
اظه��ارات وی درباره مرغ و ش��یر نی��ز قابل توجه
اس��ت .وی گفته بود مرغ کاالیی پروتئینی است و
در حال��ی که قیمت مرغ در حدود  ۱۰هزار تومان
در نوس��ان است ،در این جلس��ه تالش کردیم به
گونهای سیاستگذاری ش��ود که مرغ داخلی را با
قیمت زیر  ۱۰هزار تومان به دس��ت مصرفکننده
برسانیم .در زمینه قیمت شیر نیز با حضور متولیان
و تش��کلهای این بخش تالش میکنیم قیمتها
را کاهش دهیم .اکنون که  13آذرماه  1397است
نهتنها ش��یر و مرغ ارزان نشده و هر کیلوگرم مرغ
گ��رم در بازار به قیم��ت  11600تومان به فروش
میرسد ،بلکه تولیدکنندگان نیز قیمت زیر  10هزار
تومان را برای آن پایی��ن میدانند .عالوهبر این در
حالی که طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار هر کیلوگرم
گوشت مرغ تازه در بازار مصرف باید  ۸۱۷۵تومان
فروخته شود اما این قیمت هیچگاه به اجرا درنیامد.
بررسی جدول متوسط قیمت اقالم خوراکی مناطق
ش��هری در آبان  1397که از سوی مرکز آمار ایران
منتشر شده است نیز نشان میدهد انواع محصوالت
خوراکی از  6تا  244درصد افزایش قیمت داشتهاند.
حقیق��ت دیگری که تالش س��تاد تنظیم بازار
را ب��رای کاهش و حتی ثب��ات قیمت کاالها باطل
میکند ،درخواستهای انجمنهای تولیدی برای
افزایش قیمت تولیدات خود است .بتازگی انجمن
صنفی صنعت تایر درخواست افزایش  30درصدی
قیمت ان��واع تایر را ارائه ک��رد و چندی پیش نیز
انجمن صنفی صنایع س��یمان افزای��ش  24هزار
تومانی قیمت هر پاکت  50کیلویی س��یمان را به
واحده��ای تولیدی ابالغ کرد .عالوه بر این ،انجمن
صنفی صنایع لبنی(تولیدکنندگان انواع لبنیات) و
انجمن صنفی گاوداران(تولیدکنندگان شیرخام) به
روشهای مختلف تالش دارند از یکس��و افزایش
قیمت ش��یر خام را نهایی کنند و از س��وی دیگر
لبنیات با قیمتهای جدید به بازار عرضه شود ،البته
صنایع لبنی از ابتدای سال تاکنون چند نوبت قیمت
محصوالت خود شامل شیر ،پنیر ،دوغ ،ماست و ...را
افزایش داده و اگرچه جریمه شدهاند و برای مدت
کوتاهی قیمت را به قبل از گرانی بازگرداندهاند اما
دوباره محصوالت را با قیمت جدید و گرانتر از قبل
به بازار عرضه کردهاند.
■■افزایش  40درصدی شاخص بهای تولید

چنی��ن واقعیتی حکایت از آن دارد که بهدنبال
افزایش شاخص بهای تولید انواع گروههای تولیدی
در بهار و سپس تابستان  ،1397در ماههای آینده
بهط��ور قطع با موج جدی��د افزایش قیمت کاالها
روب��هرو خواهیم بود و محصوالت با نرخی باالتر از
قبل در بازار عرضه خواهند ش��د .بررس��ی جداول
شاخص قیمت تولیدکننده در تابستان  1397که
از س��وی مرکز آمار ایران منتشر شده است ،روایت
میکند که شاخص کل در این فصل به عدد 319/7
رسيده كه نسبت به ش��اخص بهار با عدد 278/1
بال غ بر  15درصد و نس��بت به تابس��تان پارسال با
شاخص  228/9بالغبر  39/7درصد افزايش داشته
است .شاخص قيمت توليدكننده بخش كشاورزي

نما

شاخصبهایتولیدکنندهچیست؟
شاخص بهای تولیدکننده یا شاخص  )Producer Price Index( PPIاز جمله شاخصهای قیمتی است
که در بررسی روند سطح قیمتها مورد محاسبه قرار میگیرد .از این رو تأثیر قابلتوجهی بر تصمیمگیری
صاحبان صنایع ،س�رمایهگذاران و حتی سیاستمداران خواهد داش�ت .هدف از محاسبه شاخص بهای
تولیدکننده ،اندازهگیری تغییرات قیمتهایی است که تولیدکنندگان در ازای فروش کاالها و خدمات خود
دریافت میکنند .به عبارت دیگر ،میتوان گفت این شاخص ،قیمت کاالها در کارخانه و مبدا تولید را در
نظر میگیرد به همین دلیل برخی شاخص بهای تولیدکننده را شاخصی میدانند که روندهای قیمتی در
بازارهای عمدهفروشی ،صنایع تولیدی و بازار کاالها را بیان میکند .با بررسی این شاخص میتوان از سطح
تغییر قیمتها در بازار کاال و خدمات مصرفی یا تورم آگاه شد .به بیان دیگر ،هر افزایش یا کاهش قیمت
در شاخص بهای تولیدکننده با یک وقفه زمانی در شاخص بهای مصرفکننده نیز مشاهده میشود .عالوه
بر این ،شاخص بهای تولیدکننده روند تغییرات قیمتها را از دیدگاه تولیدکننده و خریدار در بخشهای
مختلف اقتصادی (کشاورزی ،صنعت و خدمات) نشان میدهد.

در تابستان امس��ال با  19/2درصد افزايش نسبت
به ش��اخص بهار به عدد  352/1رس��يد .شاخص
قيمت توليدكنن��ده بخش معدن نیز در این فصل
با 12/4درصد افزايش نس��بت به ش��اخص بهار و
 46/2درصد افزايش نس��بت به تابس��تان پارسال
به عدد  324/7رس��يد .از س��وی دیگر ،ش��اخص
قيم��ت توليدكننده برق در تابس��تان امس��ال با
 2/3درصد افزايش نس��بت به بهار به عدد 136/3
رسيد .همچنین شاخص قيمت توليدكننده بخش
اختصاصي خدمات در تابستان با  8/7درصد افزايش
نسبت به شاخص بهار به عدد  285رسيد.
ص زیرگروه زراع��ت و باغداری
بررس��ی ش��اخ 
بیانکننده این است که میوه و میوههای آجیلی و
سبزیجات با شاخص  387/2و  518/7در تابستان
 97نسبت به تابستان پارسال به ترتیب  66/6و 73/5
درصد افزایش بهای تولید داش��تهاند .شاخصهای
زیرگروه دامداری سنتی نیز نشان میدهد پرورش
گاوداری س��نتی ،پرورش گوس��فند و بره سنتی،

پرورش بز و بزغاله سنتی و دیگر محصوالت حیوانی
به ترتیب ب��ا ش��اخص  326/2 ،347/3 ،353/5و
 299/7در تابس��تان  97در مقایسه با تابستان 96
به ترتی��ب 41/7 ،42/3 ،40و  18/4درصد گرانتر
تولید شدهاند .شاخص گاوداری و مرغداری صنعتی
نیز با  333و  354/6در تابستان  97به ترتیب 40/3
و  33/6درصد افزایش داشته است.
■■افزایش  53درصدی شاخص تولید صنعتی

در این میان ،شاخص قیمت تولیدکننده بخش
صنعت در تابس��تان 1397با  17/7درصد افزايش
نس��بت به ش��اخص به��ار و  52/8درصد افزایش
نس��بت به تابس��تان  96به عدد  340/3رسيد .بر
اساس این گزارش ،ش��اخص قيمت توليدكننده
«توليد فلزات اساس��ي» ب��ا  29/8درصد افزايش
نس��بت به به��ار و رس��یدن آن به ع��دد 407/5
بيشترين تاثير را در افزايش شاخص كل تابستان
داشته است .همچنین رشته فعاليتهاي «توليد
محص��والت اوليه آهن و فوالد» ب��ا  25/4درصد،

جلساتاختصاصی
برای اتمام مسکن مهر

«توليد محصوالت اساسي آلومينيومي» با88درصد
و «توليد محصوالت اساسي مسي» با  39/1درصد
افزايش نسبت به بهار  97به ترتيب بيشترين تاثير
را در افزايش ش��اخص اين بخش داش��ته اس��ت.
عالوه بر این ،شاخص قيمت در زيربخش صنعتي
«صنايع مواد غذايي و آشاميدني» با  21/8درصد
افزايش نس��بت به بهار و رس��يدن به عدد 347/5
رتبه س��وم تأثيرگذاري را در افزايش شاخص كل
بخش صنعت در تابستان امسال به خود اختصاص
داده است .رشته فعاليتهاي «توليد فرآوردههاي
لبني» با  29/2درصد« ،توليد محصوالت غذايي»
ب��ا  73/2درصد« ،تولي��د روغن و چربي حيواني و
نباتي خوراكي» با  17/9درصد و « كش��تار دام و
طي��ور» با  25/7درصد افزايش نس��بت به بهار به
ترتيب بيش��ترين تاثير را در افزايش شاخص اين
بخش داشتهاند .شاخص قيمت «صنايع محصوالت
ش��يميايي» هم ب��ا  23/7درصد افزايش نس��بت
به بهار و رس��يدن ب��ه ع��دد  350/4رتبه چهارم
تأثيرگذاري در افزايش شاخص كل تابستان را به
خود اختصاص داده اس��ت .در این فصل ،شاخص
قيمت توليدكننده «توليد محصوالت الستيكي و
پالستيكي» نس��بت به بهار  55/6درصد افزایش
داش��ته و به عدد  527/2رسید .گفتنی است بر
اس��اس جداول ش��اخص قیمت تولیدکننده ،این
ش��اخص در همه زيربخشهاي صنعتي نس��بت
به بهار با افزايش روبهرو بوده اس��ت .گزارش بانک
مرکزی از ش��اخص بهای تولیدکننده در  12ماه
منته��ی به آبان  1397نس��بت به  12ماه منتهی
به آبان  1396نیز نش��ان از افزایش  26/9درصدی
آن دارد بهطوری که این شاخص در آبان امسال با
 63/3درصد افزایش نسبت به آبان پارسال به عدد
 182/1رسيده است.

تغییرات شاخص و تورم بخش صنعت و زیربخشهای اصلی آن
شرح

شاخصقیمتتولیدکننده

نرخ تورم ساالنه(درصد)

نرخ تورم فصلی(درصد)

تابستان97

بهار 97

تابستان97

بهار 97

بهار 97

نرختورمنقطهبهنقطه

تابستان97

بهار 97

تابستان97

کل بخش صنعت

289

340/3

22/7

32/9

14

17/7

37/4

52/8

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

285/4

347/5

7/2

14/2

6/6

21/8

11/1

33/1

تولید محصوالت دخانی

298/9

519/8

13/3

53/5

47/4

73/9

62/4

156/6

تولیدمنسوجات

241/6

331

9/9

22/5

9/5

37/0

15/2

56

تولیدپوشاک

302/4

347

15/3

16/0

5/5

14/8

10/8

23/7

دباغی و ساخت کیف و چمدان

302/3

371/2

5/6

13/9

10/2

22/8

12

36/7

تولید چوب و محصوالت چوبی

203/4

273/4

5/4

16/5

7/3

34/4

9/9

47/2

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

291/5

546/9

9/3

38/3

11/3

87/6

18/4

119/4

صنایع تولید زغالسنگ – پاالیشگاههای نفت

301/3

324

35/7

45/9

19/5

7/5

61/8

58/5

صنایعمحصوالتشیمیایی

283/3

350/4

18/3

27/9

7/7

23/7

27/4

51/1

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

338/8

527/2

12/9

32/1

10/9

55/6

21/1

85/8

تولید فلزات اساسی

313/9

407/5

39/1

52/9

17/7

29/8

54/8

80/6

تولید محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشینآالت

259/8

350

11/4

26/0

15/4

34/8

23/3

64/2

تولید ماشینآالت اداری و محاسباتی

182/2

208/5

5/2

10/6

9/1

14/4

10/2

25/2

تولید ماشینآالت و دستگاههای مولد و انتقال برق

344/2

501/5

25/9

45/8

14/2

45/7

40/5

94/5

تولید رادیو ،تلویزیون ،دستگاهها و وسایل ارتباطی

156/3

204/8

2/7

13/8

10

31/1

10/6

44/4

تولید ابزار پزشکی ،اپتیکی ،ابزار دقیق و انواع ساعت

232/8

352/4

9/8

29/3

12/5

51/4

21/1

81/9

تولید دیگر وسایل حمل و نقل

362/5

521/6

16/1

30/4

2/6

43/9

15/1

65/7

تولید مبلمان و مصنوعات

299/4

432/6

8/3

23/2

10/5

44/5

15/9

64/3

شاخص قیمت تولیدکننده و درصد تغییرات آن
شرح

درصدتغییر
درصدتغییر
تابستان97
نسبت به بهار  97نسبت به تابستان 96

نام کاال

متوسطقیمت
هر کیلو

درصدتغییر
نسبت به مهر 96

39/7

برنج ایرانی درجه یک

17.742

3

16/2

کشاورزی

352/1

19/2

43/5

برنج خارجی درجه یک

7918

2

53/7

زراعت و باغداری

365/1

18/4

51/4

گوشتگوسفند

66.040

1/6

45/5

غالت

278/3

10/6

8/8

گوشت گاو یا گوساله

65.190

3

55/2

میوه و میوههای آجیلی

387/2

3/5

66/6

سبزیجات

518/7

129/2

73/5

مواد خام طبقهبندی نشده

270/9

5/1

47/7

دامداری سنتی

333/8

17/4

34/5

دامداری صنعتی (گاوداری ،مرغداری) 346/3

27

37/5

شاخص کل

319/7

15

مرغماشینی

11.474

5/1

49/1

شیرپاستوریزه

4.876

12/1

48/6

ماستپاستوریزه

7.503

4/4

50/2

پنیرایرانینیمکیلویی

9.846

6/8

42/8

تخممرغماشینی

12.868

5/4

58/6

کره پاستوریزه  100گرمی

4.805

1/9

40

معدن

324/7

12/4

46/2

روغن مایع  900گرمی

8.556

4/4

41/3

استخراج کانههای فلزی

341/2

13/4

58/5

موز

14.376

7/5

165/7

صنعت

340/3

17/7

52/8

محصوالت الستیکی و پالستیکی

527/2

54/6

85/8

فلزات اساسی

407/5

29/8

80/6

سیب درختی زرد

9.927

4/5

103/6

پرتقال محصول داخل

8.777

-27

43/2

خیار

5.230

33/8

56/4

گوجهفرنگی

5.450

1/6

70/5

سیبزمینی

3.802

-16/1

68/2

پیاز

3.014

7/5

6/3

لوبیاچیتی

15.087

2/7

14/2

عدس

11.284

1/1

6/9

6.361

2/5

30/6

تولید برق

136/3

2/3

3/5

خدمات

285

8/7

19/7

تعمیر وسایل نقلیه و کاالهای خانگی

334/8

7/8

17/4

هتل و رستوران

372/7

9

18/1

حمل و نقل ،انبارداری و ارتباطات

337/7

15/2

30/2

قند

(بیمه)واسطهگریهایمالی

293/2

5/5

22/3

شکر

5.127

0/6

26/9

مستغالت -اجاره و کسب و کار

215/3

5/2

11/6

ربگوجهفرنگی

21.194

7

244/4

آموزش

265/7

1/5

14/3

چایخارجینیمکیلویی

25775

2/6

48/9

بهداشت و مددکاری اجتماعی

415/6

8/2

20/5

خصوصیسازی

 70توصیهنامه برای هر واگذاری

متاس��فانه در قبال هر یک از واگذاریهایی
که سازمان خصوصیسازی انجام میدهد ۷۰
توصیهنام��ه دریافت میکند .زه��ره عالیپور،
معاون س��ازمان خصوصیس��ازی با بیان این
مطلب در برنامه پایش و اش��اره به محدودیت
قان��ون ب��رای ش��رکت وابس��تگان مقامات و
سیاس��یون گفت :قان��ون فقط برای کس��انی
که در جری��ان واگذاری هس��تند محدودیت
گذاش��ته و آن این اس��ت که کس��انی که در
جریان واگذاری هس��تند خود و بستگانشان
نمیتوانند در مزایدهها شرکت کنند .عالیپور
اف��زود :بای��د از موضوع بودج��ه و درآمد ،نگاه
خود را به بهرهوری بیش��تر معطوف کنیم ولی
متاس��فانه در قبال هر یک از واگذاریهایی که
سازمان خصوصیسازی انجام میدهد  ۷۰نامه
از دس��تگاههای نظارتی ،نمایندگان مجلس و
برخی افراد دریافت میکنیم که پاس��خ به این
نامهها خود زمانبر است .بهگفته وی ،نمایندگان
در نامهه��ای خود عنوان میکنند مثال قیمت
پایی��ن بوده ی��ا مزایده را طور دیگ��ری برگزار
کنید ی��ا حتی بعضا میخواهند اصال واگذاری
صورت نگیرد و یک بنگاه را از فهرست واگذاری
خارج کنیم که دقیقا خالف رویه قانونی رسمی
س��ازمان خصوصیسازی است و خواستههایی
دارن��د که قابلیت اجرایی ش��دن ندارند .حتی
نمایندگان در بسیاری از موارد از ما میخواهند
قراردادهایی که کامال درست بوده را فسخ کنیم.
رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران:

مبادله بانکی ایران و چین
همچنان قطع است

متوسط قیمت کاالها در آبان و درصد تغییرات آن
درصدتغییر
نسبت به آبان 96

وزیر راه و شهرس��ازی از برگزاری جلسات
اختصاصی با دستور کار مسکنمهر در روزهای
شنبه هر هفته خبر داد .به گزارش مهر ،محمد
اس�لامی با انتش��ار پیامی در فض��ای مجازی
نوشت :در راس��تای انجام ماموریت و پاسخ به
عزیزانی که متقاضی مسکن مهر هستند و بویژه
در صفحه اینستاگرام بنده مطالبی در این باره
مینویسند باید عرض کنم از این پس هر شنبه
از س��اعت  7تا  8:30صبح جلس��ه اختصاصی
درباره مسکنمهر خواهیم داشت .گفتنی است
روز گذش��ته وزیر راهوشهرس��ازی به مالقات
خصوصی با مقام معظم رهبری رفت.

تجارت

منبع:مرکزآمارایران

گروه اقتصادی :دیروز همایش بانکداری شرکتی
برگزار شد و در آن معاون سازمان برنامه و بودجه
نرخ دالر در الیحه بودجه را حدود  5800تومان
عنوان کرد .به گزارش «وطنامروز» ،سیدحمید
پورمحم��دی ،معاون س��ازمان برنامه و بودجه
در همایش بانکداری ش��رکتی گفت :سازمان
برنامه و بودجه ن��رخ ارز را حدود  ۵۸۰۰تومان
در نظر گرفت تا از نوس��انات ب��ازار ارز بکاهد و
آرام��ش را در بازار برقرار کند .همچنین رئیس
پژوهشکده پولی و بانکی در این همایش توسعه
بانکداری ش��رکتی را برای رش��د ارائه خدمات
ضروری دانس��ت و  4استراتژی بانکها را برای
ادامه فعالیت کس��ب و کار خود برشمرد .علی
دیوان��دری با اش��اره به نقش کس��بوکارها و
شرکتها در اقتصاد ،افزود :سرشاخههای تحول
اقتصادی در شرکتها نهفته است و شرکتها به
اقتصاد کشور هویت میدهند ،بنابراین وظیفه
حاکمیتاین است که از شرکتها حمایت کند
و اگر نمیتواند حداقل مزاحم کس��ب و کارها
نباشد .رئیس پژوهش��کده پولی و بانکی ادامه
داد :در حوزه بازار پول ،صنعت بانکداری باید در
خدمت کس��بوکارها باشد و بانکها برای ارائه
خدمات منحصربهفرد مشخص شده و متناسب
با نیاز شرکتها تجهیز شوند.

وطن امروز

شماره 3 2597

قیمتها به تومان است

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران میگوید
رواب��ط بانکی ش��رکتهای ایران��ی و چینی
قطع شده اس��ت و فع ً
ال راهکاری برای انجام
این مبادالت ایجاد نش��ده اس��ت .به گزارش
«وطنامروز» ،با وجود آنکه در روزهای گذشته
اخباری مبنی بر آغ��از قریبالوقوع مبادالت
ن منتش�� ر ش��د ،فریال
پولی میان ایران و چی 
مس��توفی در اینباره تصری��ح میکند :از 30
اکتب��ر که بانک کونلون چی��ن ،ارائه خدمات
مالی به ایران را متوقف کرده ،مبادالت رسمی
ش��رکتهای ایرانی و چینی به حالت تعلیق
درآمده است .مستوفی به روابط عمومی اتاق
ل تحریمها،
تهران توضیح میدهد :بهدلیل اعما 
کش��ورهای ش��ریک تجاری ایران نیز ناگزیر
ب��ه حفظ منافع خوی��ش در برابر تحریمهای
آمریکا شده و تالشمیکنن د تبادالت بانکی و
تجاری خود را با ایران کاهش دهند .این مساله
شامل کش��ور چین نیزمیشود .دولت چین
البته منعی بر همکاری ش��رکتها و نهادهای
مالی چینی با ایران قائل نش��ده اما موسسات
و نهاده��ای مالی در این کش��ور به دلیل باال
بودن حجم مبادالت با آمری��کا ،ادامه مراوده
با این کش��ور را ترجیحمیدهند .وی با بیان
اینکه هنوز هیچ بانک چینی برای مبادله بانکی
با ایران مامور نشده اس��ت ،ادامه میدهد :در
ط تحریم قرار داشت
زمانی که ایران در ش��رای 
و حت��ی در زمان اجرایی ش��دن برجام ،هیچ
بانک چینی جز کونلون ،روابط بانکی با ایران
ی که با
برق��رار نکرد .در واق��ع تنها بانک چین 
ایران همکاریمیکرده است ،کونلون بود که
عمده سهام آن متعلق به شرکت نفتی چین
است .مستوفی اضافه میکند :گفتهمیشود
چین درصد د ایجاد سازوکاری ویژه برای ادامه
ارتباط با ایران است که البته این سازوکار نیز
هنوز در قالب یک ایده مطرح است.

