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افزوده شدن 12میلیون لیتر بنزین یورو  5به چرخه توزیع سوخت کشور
معاون وزیر نفت گفت :با راه اندازی واحد تقطیر فاز دوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس ،تا پایان امسال  12میلیون لیتر بنزین یورو  5و چهار میلیون لیتر گازوئیل یورو  5به چرخه توزیع سوخت کشور
افزوده میشود .به گزارش ایرنا ،علیرضا صادقآبادی ،در مراسم راهاندازی واحد تقطیر فاز دوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس اظهار داشت :همچنین با راه اندازی این فاز ،هشت میلیون لیتر گازوئیل یورو
 5نیز به سبد سوخت کشور افزوده میشود .وی با بیان اینکه پارسال در همین ایام میانگین تولید روزانه بنزین  60میلیون لیتر بود ،افزود :هم اکنون میانگین تولید روزانه کشور به حدود  78میلیون
لیتر رسیده و فاصله تولید و مصرف بنزین به هم نزدیک شده است .صادقآبادی خاطر نشان کرد :ساخت پاالیشگاهی با ظرفیت تولید روزانه  36میلیون لیتر بنزین یورو  5در دنیا بینظیر است .وی با
اظهار امیدواری نسبت به راهاندازی هرچه سریعتر فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس ،عنوان کرد :دستاوردهای زیست محیطی پروژه ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس بسیار حائز اهمیت است.

بگیر و ببند دالالن بار دیگر جایگزین اصالح سیاست های ارزی شد

.
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جمشید میرابی ،صرافی کوچکی در انتهای یکی از
پاساژهای قدیمی منوچهری دارد .او تا قبل از سال ،91
صبحها ،هنگامی که ساعت کاری خرید و فروش ارز آغاز
میشد ،به باالی سکوی سنگی خیابان فردوسی ،سر
منوچهری که نقطه عطف قیمت گذاری ارز آن مناطق
است ،می رفت و با گفتن «بسم اهلل» کاسبی خرید و فروش
ارز خود و همکاران را آغاز می کرد .این حرکت متداول هر
روزه ،میرابی را در آن حوالی به جمشید بسم اهلل معروف
کرده بود.
اواخر سال  91که نرخ ارز به  3هزار تومان رسیده بود ،تقریبا
افزایش قیمت  2هزار تومانی را از سال  90آغاز کرده و با جهش
بلندی ،به این نقطه رسید .در آن زمان که نوک پیکان انتقاد
بسیاری از افراد به سوی دولت بود ،دولت با رو کردن آسی به
نام «جمشید بسم اهلل» ظاهرا از زیر بار مسئولیت افزایش نرخ
ارز شانه خالی کرد.
پس از ان در ادبیات اقتصادی تمامی دولت ها باب شد که وقتی
نرخ ارز رو به افزایش می گذارد ،عوامل بیرونی و غیراقتصادی را در
این مورد مقصر بدانند .البته ازسال  91تا این روزها ،کمتر بحران
ارزی داشتیم .اما در یک ماه اخیر ،به اندازهای التهاب در این بازار
باال گرفته که تمام افراد جامعه ،از فقیر تا غنی را به نگرانی خاصی
فرو برده است .آثاری که افزایش ناگهانی و حتی پلکانی قیمت ارز
می تواند بر اقتصاد کشور داشته باشد ،بازگشت تورم و کاهش
ارزش پول ملی است.
بنابراین دولت دوازدهم که تا امروز بر خالف ادعا و
صحبت هایش ،نرخ ارز مداخله ای را به نرخ ارز بازار آزاد نزدیک
نکرده و باعث شد که دالر تا  5هزار تومان پیش برود ،روز گذشته
مانند زمان احمدی نژاد به بگیر و ببند متوسل شد و با حضور
در مراکزی همچون چهارراه استانبول ،منوچهری و سبزه میدان،
ماموران پلیس آگاهی حدود  200نفر از دالالن ارز را در بازارهای
تهران از جمله خیابان استانبول دستگیر کردند .در گزارش روز
گذشته روزنامه «ابتکار» تحت عنوان « راهکارهای ارزی بی
سرانجام بانک مرکزی» ،وضعیت نوسانگیری و مداخله گری
معامله گران در بازار ارز ،تحت عاملیت بازار متشکل تشریح شده
و در این گزارش گفته شد که اگر بانک مرکزی در مسیر ایجاد
بورس ارز تحت عنوان بازار آتی ،تسریع عمل داشته باشد ،این
سوداگران می توانند به آنجا مهاجرت کنند و البته تاثیرات مثبتی

مانند پیش بینی پذیری تجارت نیز به اقتصاد کشور وارد میشود.
الزم به ذکر است که بهروز نعمتی ،عضو هیئت رئیسه مجلس
شورای اسالمی در جلسه علنی مجلی مجلس در تذکری اظهار
کرد ۹۰ :نماینده درباره موضوع ارز به آقای رئیسجمهوری تذکر
دادهاند .ما نمیدانیم باید به چه کسی درباره نرخ ارز و نابسامانی
بازار ارز تذکر بدهیم.
بگیر و ببند دالالن ارزی مجددا کلید خورد
از صبح سهشنبه تا ظهر چهارشنبه 10صرافی پلمپ شده و
16صرافی نیز اخطار پلمپ دریافت کردهاند.
سردار حسین رحیمی ،رئیس پلیس پایتخت در عملیات
دستگیری مخالن بازار ارز اظهار کرد :مأموران پلیس آگاهی
عملیات برخورد با مخالن بازار ارز را در دستورکار قرار دادند.
به گفته وی ،این عملیات با هماهنگی بانک مرکزی و مأموران
پلیس تهران انجام شده است و در جریان آن کارشناسان بانک
مرکزی وارد بازار ارز شده و مجوز صرافیها و عرضهکنندگان ارز
را بررسی و در ادامه مأموران با نظر کارشناسان اقدام به برخورد با
فروشندگان غیرمجاز و پلمپ صرافیهای متخلف کردند.
سردار رحیمی با اشاره به عملیات اجرا شده ،اظهار کرد:
همچنین 90دالل دستگیر شدند که تعدادی از آنها جزو سرشاخه
اصلی بازار غیرمجاز ارز بودند.

به گفته رئیس پلیس پایتخت ،در طول اجرای طرح قیمت
ارز حدود 100تومان کاهش یافت و بیش از 500هزار انواع ارز
کشف شد.
وی افزود :پاتوقها و محلهای استقرار دالالن ارز شناسایی
خواهد شد و حضور پلیس در پاتوقهای شناسایی شده نیز ادامه
خواهد داشت.
رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه این عملیات با پشتیبانی
اطالعاتی یک ماهه انجام شد و در همکاری مشترک میان
مأموران پلیس امنیت ،پلیس آگاهی ،یگان امداد ،بانک مرکزی،
دستگاه قضا ،سازمان تعزیرات و  ...در سه نقطه از مراکز عرضه
دالر و ارز در خیابان منوچهری ،پاساژ افشار و سبزه میدان به
مرحله اجرا درآمد.
رحیمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا داللها ارتباطی با
بانک مرکزی داشتند یا خیر؟ اظهار کرد :ما اطالعی از این موضوع
نداریم اما شیوه این داللها اینگونه بود که عصرها و هنگام تثبیت
قیمت دالر و مشخص بودن نرخ آن ،آن را با قیمت باالتر برای
صبح روز بعد پیشخرید میکردند.
رئیس پلیس پایتخت درباره اینکه برخی با سوءاستفاده از
ی افراد مختلف اقدام به خرید ارز کردند ،گفت :اداره
کارتهای مل 
 28معاونت مبارزه با جرایم ویژه اقتصادی درحال بررسی این

مدیرعامل گروه سایپا در پنجمین
همایش بین المللی صنعت خودرو تاکید کرد:
موضوع است.
رحیمی با تاکید بر اینکه در حال حاضر داللها از بازار ارز
جمعآوری شدهاند ،گفت :استقرار مأموران ما در محدوده
منوچهری ،پاساژ افشار و سبزه میدان نه تنها تا شب عید؛ بلکه
پس از آن نیز و تا هر زمان که الزم باشد ادامه خواهد داشت.
وی همچنین با بیان اینکه یکی از جدیترین درخواستها برای
برخورد با مخالن بازار ارز از طرف دولت و بانک مرکزی مطرح
شده بود ،درباره اینکه آیا پلیس میتواند این داللها را بدون همراه
داشتن ارز دستگیر کند؟ گفت :همراه داشتن یا نداشتن ارز بیشتر
در حوزه فعالیت عوامل تعزیرات تاثیرگذار است و پلیس با توجه به
ادله و شواهدی که دارد و همچنین مجوز دستگاه قضا نیازی ندارد
که حتما برای دستگیری ،دالالن را همراه با ارز دستگیر کند.
رحیمی درباره اینکه آیا «جمشید بسماهلل» نیز در این عملیات
دستگیر شده یا خیر؟ گفت :فردی به نام «س» که جایگزین این
فرد شده بود در این عملیات دستگیر شد.
رئیس پلیس پایتخت کشور درباره اینکه آیا افراد دستگیر شده
سابقه کیفری نیز داشتهاند ،گفت :برخی از این افراد سابقهدار
هستند.
کاهش 100تومانی قیمت ارز
وی درباره تغییرات قیمت ارز با اجرای این عملیات ،گفت:
همانطور که گفتم در عرض چند دقیقه از اجرای این طرح قیمت
ارز حدود 100تومان کاهش یافت اما همین قیمت فعلی نیز
مشتری چندانی ندارد.
سردار رحیمی درباره اینکه آیا پلیس بر عملکرد دالالن ارز در
فضای مجازی نظارت دارد یا خیر؟ اظهارکرد :پلیس فتا نیز در
کارگروهی که به همین منظور تشکیل شده است حضور دارد و
این فضا را رصد میکند.
کنترل نسبی بازار ارز
حسین پیرموذن ،عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در
توگو با «ابتکار» در خصوص این اقدام و بگیر و ببند فعاالن
گف 
ارزی گفت :به نظر میرسد که این راهکار میتواند تا حدی در
کنترل بازار تاثیر گذار باشد .زیرا در هیچ کجای دنیا داللی ارز به
این شکل و با اخذ نوسانات لحظهای در کف بازار انجام نمیشود.
اما این موضوع نمیتواند ریشه تمام مشکالت را از بین ببرد ،زیرا
دلیل اصلی ایجاد مسیر نوسانات ارزی ،کمبود نقدینگی است.
بانک مرکزی نیز از طریق واسطهها به داللها دالر میرساند.
بنابراین این موضوع از ریشه اشکال و ایراد دارد.
او افزود :حال اگر بانک مرکزی ترتیب ایجاد سپردهگذاری ارزی
را مهیا کند و شرایط اعطای سود به این سپردها مانند سپردههای
ریالی داشته باشیم ،بسیاری از مردم به جای نگهداری دالر در
خانه ،آنها را در بانک میگذارند و از این طریق بخش اعظمی از
مشکالت نقدینگی هم حل میشود.

سفیر برند سامان  ،با حضور در دو شعبه بانک سامان در مشهد مقدس ،با
مشتریان و کارکنان شعبه دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک سامان ،بسیاری از مشتریان بانک سامان که با
اطالع از حضور کارلوس کیروش در مشهد ،از ساعتهای ابتدایی روز ،در دو شعبه
احمدآباد و سجاد مشهد تجمع کرده بودند ،با حضور وی در دو شعبه به ابراز
احساسات پرداختند.

مدیرعامل بانک رفاه:

سرمایه گذاری در زیر ساخت ها نشانه توسعه یافتگی است
مدیر عامل بانک رفاه گفت :یکی از معیارهای توسعه یافتگی کشورها،
سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی است.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه؛ محمد علی سهمانی در جریان بازدید از
بزرگترین نیروگاه بادی بخش خصوصی کشور در طارم سفلی قزوین ،با بیان این
مطلب افزود :یکی از مهم ترین بخش های زیرساخت اقتصادی کشور بخش انرژی به
ویژه انرژی های نو و تجدیدپذیر است .مدیر عامل بانک رفاه در این بازدید  ،با بیان
اینکه نظام بانکی  85درصد تامین اعتبار طرح های اقتصادی در کشور را بر عهده دارد،
خاطر نشان ساخت :پس از انقالب شکوهمند اسالمی به ویژه در سال های اخیر بانک
ها در بیشتر تحرکات اقتصادی نقش آفرین بوده و در رونق تولید ،رفع فقر و توسعه
اشتغال اقدام های اثربخشی داشته اند.

با حمایت بانک پارسیان

شمارش معکوس انتشار  1000میلیارد تومان اوراق رهنی
آغاز شد

مولد .باید از همه کسانی که دل در گرو ایران و جمهوری اسالمی دارند بخواهیم که
شرافتمندانه اقتضائات این شرایط را درک کرده و همه به کمک بیایند که ما از طریق
بسط فرصتهای شغلی مولد و در راستای یک استراتژی توسعه عادالنه بتوانیم بخشی
از خطاهای بزرگ که در دو دوره  ۱۳۸۴تا  ۱۳۹۲به اوج خود رسید فاصله بگیریم و
بتوانیم تهدیدهای بزرگی که متوجه نظام ملی است را به حداقل برسانیم و مسیر توسعه
را در پیشبگیریم.

افزایش قیمت ارز ناشی از لحاظ نشدن  4سال تورم است

داشت :این کارها کمتر در بورس کاالیی انجام میشود و من فکر
میکنم که اگر تمام موضوعات مربوط به سیستم پولی و ارزی در
خود بانک متمرکز شود نتیجه بهتری خواهد داشت تا اینکه یک
موضوعی از جنس پول وارد جایی شود که در آن کاال و تولید
معاملهمیشود.
الهوتی با تاکید بر اینکه تا شفافیت به وجود نیاید بورس هم
نمیتواند به موضوع ارز ورود پیدا کند ،گفت :شفافیت زمانی
حاصل میشود که در کشور یک نرخ ارز وجود داشته باشد و
وقتی انواع و اقسام نرخ ارز در بازار وجود دارد مدیریت آن بسیار

دیدار سفیر برند سامان با مشتریان بانک سامان در مشهد

با اعالم بانک مسکن

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران:

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت :تا زمانی که ارز
به یک ثبات نسبی نرسد و تک نرخی نشود ،با ابزارهایی
مانند بازار مشتقه ارزی نمیتوان سیستم ارزی کشور را
مدیریت کرد.
محمد الهوتی در گفتوگو با فارس در خصوص بازار مشتقه
ارزی گفت :شاید یکی از دالیل عدم ورود بانک مرکزی به
موضوع بازار مشتقه ارزی و اینکه بانک مرکزی به وجود چنین
بازاری عالقمند نیست ،سیاستهای پولی بانک مرکزی است و
اینکه این بانک خیلی عالقمند نیست دستگاه دیگری به مسئله
سیاستهای پولی ورود پیدا کند.
رئیس کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه پیشنهاد تشکیل بازار
مشتقه ارزی در ابتدا توسط سازمان بورس مطرح شد ،افزود :بانک
مرکزی در ابتدا در مقابل تشکیل این بازار بسیار مقاومت کرد و
بعد هم که نسبتا شرایط را پذیرفت؛ موضوع اجرایی نشد.
وی بیان داشت :از طرفی هم مرکز واحدی ارز را مدیریت
نمیکند و تداخل در این بازار تاثیرات خود را به موضوع ارز
میگذارد و اثرات این تداخل در همه بخشهای اقتصادی معلوم
می شود.
وی با بیان اینکه در کشورهای دیگر موضوع ارز و بحث بازار
مشتقه ارزی در خود سیستم بانکی تعریف شده است ،اظهار

مدیر عامل گروه سایپا گفت :گروه خودرو سازی سایپا ،در راستای سیاست
های اعالم شده از سوی وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،در تمام قراردادهای
جدید با شرکای تجاری خارجی ،ساخت داخل حداقل  50درصدی قطعات
در زمان شروع تولید محصوالت را به عنوان یک اصل اساسی ،مد نظر قرار
خواهد داد.
به گزارش سایپا نیوز؛جهرودی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در پنجمین
همایش بین المللی صنعت خودرو گفت :کشور ایران با توجه به پتانسیل های ویژه
خود همواره یکی از جذاب ترین کشورها برای سرمایه گذاری به شمار می آید و قرار
گرفتن در منطقه استراتژیک ،دسترسی به بازاری بزرگ و هزینه های پایین انرژی،
دیگر عواملی هستند که عالوه بر نیروی کار متخصص ،ماهر و اقتصادی در ایجاد
جذابیت برای سرمایه گذاری در ایران نقش ایفا می کند.

نشست تخصصی تامین مالی قرضالحسنه و توانمندسازی روستایی با هدف
رونق تولید و اشتغال در مناطق روستایی و با حمایت موثر بانک پارسیان
برگزار شد.
نشست تخصصی تامین مالی قرض الحسنه و توانمند سازی روستایی ،از سوی
مرکز آموزش و تحقیقات بانکداری اسالمی بانک پارسیان و با حضور مدیرعامل بانک
پارسیان ،مدیر عامل بنیاد برکت ،معاونین ستاد اجرایی فرمان امام (ره)؛ اعضای هیات
علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،شهید بهشتی ،عالمه طباطبایی ،اعضای هیات
علمی و مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع) ؛ مدیران عامل بانک های قرض الحسنه
مهر و قرض الحسنه رسالت؛ اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک پارسیان ،در
تاریخ  ۲۴بهمن ماه و در سالن همایش های سازمان صدا و سیما برگزار شد.

نرخ ارز دستکاری میشود
فرشاد مومنی میگوید :دولت به دلیل کسری مزمن بودجه اقدام به دستکاری
نرخ ارز میکند ،ولی به نظر من چنین بازیهایی را نباید فقط از منظر بازی با
عدد و رقم کسری مالی دولت بررسی کرد ،بلکه باید به تبعات ناگوار آن نیز
توجه داشت.
این استاد دانشگاه در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه بدون تردید نرخ ارز دستکاری
میشود بیان کرد :اکنون این مسئله مطرح است که دولت دچار کسری مزمن بودجه
و بحران مالی بیسابقه شده ،بنایراین اقدام به دستکاری نرخ ارز و بازی با آن و در عین
حال بازی با قیمتهای کلیدی دیگر میکند .به نظر من افزایش قیمتهای کلیدی
و چنین بازیهایی را نباید فقط از منظر مسئله بازی با عدد و رقم کسری مالی دولت
بررسی کرد ،بلکه باید به تبعات بدتر آن هم توجه داشت.
وی ادامه داد :مسئله اساسیتر این است که این جهتگیریها بر انسجام اجتماعی،
احساس تعلق به کشور و امید به آینده اثرات نامطلوبی به جای میگذارد و ما انتظار
داریم قوه مجریه و مقننه و هم نهادهای نظارتی رویههای دورنگرانه و عاقبتاندیشی
را جایگزین رویههای کوتهنگران ه کنونی خود کنند ،وگرنه باید هزینههای بسیار
سنگینتری را در آینده بابت آن بپردازیم.
او با اشاره به اینکه بهرهمندان از رانتها و غیرمولدها اکنون از افزایش نرخ ارز استقبال
میکنند افزود :افرادی که نیروی جریانساز برای افزایش گاه و بیگاه نرخ ارز هستند،
رسانههایی دارند که در نقش تریبون آنها افزایش نرخ ارز را تبلیغ میکنند .در چنین
وضعیتی که مردم مظلوم و تولیدکنندگان محرومتر و مظلومتر ما باید برای بقای خود
تالش کنند ،ثروت بادآوردهای هم هست که نصیب غیرمولدها میشود.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی اضافه کرد :بزرگترین توجیه
دولت برای بازی با نرخ ارز این است که اگر نرخ ارز را باال ببرد میتواند اوضاع و احوالش
را از نظر مالی ساماندهی کند ،ولی غافل از اینکه دولت به عنوان یک ابربنگاه که

تولید و عرضه خودروهای جدید
با حداقل  50درصد داخلی سازی
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یک اقتصاددان:

بزرگترین مصرف کننده و بزرگترین سرمایه گذاراست ،بزرگترین زیان بیننده از بازی
نرخ ارز هم هست.
مومنی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد :اکنون ما با تحوالت ساختاری بسیار
خطرناکی روبه رو شدهایم که باید مورد توجه قرار گیرند .کشوری که در سالهای
پایانی دهه  ۱۳۷۰دستیابی به درآمد ارزی ساالنه  ۱۵میلیارد دالر را رویایی و آرمانی
میپنداشت ،اکنون با درآمد ارزی باالی  ۵۰میلیارد دالر قادر به مهار هیچ یک از
بحرانهای کوچک و بزرگ موجود نیست .این یک تحول ساختاری و کیفی است.
در این تحول ضربههای بسیار سهمگینی به بنیه تولید ملی وارد شده و ولنگاریهای
بیسابقهای در الگوی مصرف جامعه پدیدار شده است .اکنون حلقه تکمیلی خطرناک
که میتواند نقش میخ روی تابوت را بازی کند این است که اهتمام اصلی بخشهای
مهمی از تولیدکنندگان ما هم این است که از تولید به مثابه محملی برای بهرهگیری از
توزیع رانت استفاده کنند و در چنین شرایطی ما باید ویژگیهای فوقالعاده این شرایط
را درک کنیم و بایستههای آن را هم رعایت کنیم.
وی ادامه داد :از موضع بقای نظام ملی باید این جهتگیریهای خطرناک که به مردم
و کیفیت زندگی آنها و همچنین بنیه تولید ملی پشت کرده را کنار بگذاریم و در عوض
به آنها توجه کنیم و فشارهای طاقتفرسای کنونی بر عامه مردم وتولید کنندگان را
برداشته و فشارها را به رانت خوارها و رباخوارها و دالل ها و وارکننده ها و مونتاژ کارها
معطوف کنیم .راه نجات ما از این مسیر میگذرد و دولت هم بهتر است به جای کارهای
نمایشی رویههای خود را اصالح کند.
مومنی توضیح داد :در نمونهای از رفتارهای نمایشی دولت باید به این اشاره کنم که
دولت ادعا کرده در سند برنامه ششم توسعه بیش از  ۱۶۰هدف کلی و بیش از ۵۶۰
راهبرد را می خواهد در دوره پنج ساله دنبال کند ،در حالی که باید یک هدف انتخاب
کرده و آن هدف هم عبارت است از تمهید بستر نهادی برای بسط فرصتهای شغلی
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مشکل است.
وی تصریح کرد :اگرچه دستاندرکاران بورس به تشکیل بازار
مشتقه ارزی برای مدیریت ارز بسیار معتقدند ،اما تا زمانی که
ارز به یک ثبات نسبی نرسد و تک نرخی نشود ،فکر نمیکنم
با ابزارهایی مانند بازار مشتقه ارزی ،بتوان سیستم ارزی کشور
را مدیریت کرد.
الهوتی اظهار داشت :به محض اینکه نوسانات ارزی در کشور
شدید میشود مسائلی از این قبیل برای مدیریت بازار ارز مطرح
میشود اما وقتی شرایط به صورت نسبی عادی میشود مدیریت
بازار ارز هم به فراموشی سپرده میشود.
وی در مورد تک نرخی شدن ارز بیان داشت :بانک مرکزی بارها
اعالم کرده که تک نرخی کردن ارز را زمانی می خواهد رقم بزند
که بتواند آن را برای مدتی طوالنی حفظ کند.
قیمت ارز متناسب با نرخ تورم باید تغییر کند
وی افزود :پیش از این نرخ ارز متناسب با تورم افزایش مییافت
اما بعد از آن در دولت نهم و دهم به بهانه تقویت پول ملی ،نرخ ارز
را سرکوب کردند و تورم را رها کردند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بیان داشت :در آن زمان با
شدید شدن تحریمهای بینالمللی علیه ایران و ورود بانک مرکزی
به مقوله تحریمها و نبودن منابع نرخ ارز به صورت سرسامآوری

افزایش یافت و به عبارتی تورم جمع شده در عرض چند روز خود
را در قیمت ارز نشان داد.
الهوتی با بیان اینکه همین اتفاق در دولت یازدهم هم افتاد
گفت :علیرغم تاکیدات فراوان از سوی کارشناسان و اقتصاددانان و
دست اندرکاران امر اقتصاد مبنی بر اینکه قیمت ارز باید متناسب
با تورم افزایش یابد وگرنه این تورم یک روز اثرات خود را در نرخ
ارز نشان میدهد به این موضوع توجهی نشد.
وی با اشاره به افزایش  57درصدی تورم طی  4سال در دولت
یازدهم گفت :شرایط امروز حاکم بر قیمت ارز ،دقیقا همان
شرایطی است که کارشناسان اقتصادی تذکر میدانند و افزایش
 25درصدی قیمت ارز طی  2ماه ناشی از افزایش نیافتن نرخ ارز
طی  4سال براساس تورم است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تک
نرخی کردن ارز در این شرایط کار سادهای نیست گفت :بهتر بود
که تک نرخی شدن ارز در شرایط ثبات قیمت ارز و در شرایطی
که دخل و خرج کشور از نظر صادرات و واردات جوابگو بود انجام
شود اما دولت آن فرصت را از دست داد.
الهوتی با بیان اینکه متاسفانه اکنون از ارز تک نرخی فاصله
گرفتهایم بیان داشت :فاصله قیمت بین ارز مبادلهای و آزاد فاجعه
است.

شمارش معکوس انتشار  ۱۰۰۰میلیارد تومان اوراق رهنی در بانک مسکن
همزمان با تصویب «ضوابط ناظر بر انتشار اوراق رهنی» آغاز شد.
شورای پول و اعتبار در حالی ضوابط ناظر بر انتشار اوراق رهنی را به تصویب
رساند که با تصویب این ضوابط مجوز و دستورالعمل مربوط برای انتشار  10هزار
میلیارد تومان اوراق رهنی از سوی بانک مسکن صادر و ابالغ شد.مدیران و مسئوالن
بانک مسکن در حالی سال گذشته و در فاز اول  300میلیارد تومان اوارق رهنی را
منتشر و از طریق بازار سرمایه به متقاضیان و سرمایه گذاران واگذار کردند که در
برنامه ریزی های انجام شده انتشار  10هزار میلیارد تومان اوراق رهنی در دستور کار
بانک قرار داشت.با صدور این مجوز مرحله دوم انتشار اوراق رهنی با انتشار 1000
میلیارد تومان اوراق رهنی به زودی انجام خواهد گرفت و در گام های بعدی مطابق با
برنامه ریزی های انجام شده و هدف گذاری های بانک مسکن انتشار این اوراق تا سقف
 10هزار میلیارد تومان ادامه خواهد یافت.

آغاز ساخت  25خانه بهداشت در مناطق زلزلهزده
استان کرمانشاه ،توسط بانک آینده
بانک آینده ،پروژه ساخت  25خانه بهداشت را با هدف کمک به تأمین
آسایشخاطر هموطنان عزیز زلزلهزده استان کرمانشاه ،آغاز کرد.
در پی وقوع زلزله دلخراش در مناطق غربی کشور و آسیب دیدن ساختمانها و
مراکز خدماتی و بهداشتی در این حادثه ،بانک آینده در راستای ایفای مسئولیت
اجتماعی خویش و همچنین با هدف حمایت و همراهی با هموطنان آسیبدیده
در این زلزله ،ساخت و آمادهسازی  25خانه بهداشت در بخشی از این مناطق را در
دستور کار خود قرار داد.

فروش اوراق گواهی سپرده عام در شعب بانک تجارت
اوراق گواهی سپرده عام با نرخ سود علی الحساب  16درصد ساالنه تا روز
یکشنبه  29بهمن در شعب بانک تجارت سراسر کشور به فروش میرسد.
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت  ،این اوراق یکساله ،بانام و معاف از مالیات
است و فروش آن به مدت شش روز کاری از روز دوشنبه  23بهمن آغاز شده و تا
یکشنبه  29بهمن ماه در شعب بانک تجارت ادامه خواهد یافت.

