
اقتصادی   5 یکشنبه 11 آبان  399 1- 15 ربیع االول 1442 - 1 نوامبر 2020 - سال نوزدهم - شماره  5286

افزایش کارمزد خدمات بانکی از ابتدای آذرماه 
بانک مرکزی با انتشار بخشنامه ای، جزییات افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی 
را اعالم کرد که بر اساس آن از اوایل آذرماه کارمزد کارت به کارت به ازای انتقال 
هــر یک میلیون تومان از ۵۰۰ بــه ۶۰۰ تومان افزایش می یابد. به گزارش ایرنا، 
طبق بخشنامه بانک مرکزی از ابتدای آذرماه کارمزد خدمات بانکی از جمله کارت 
به کارت افزایش خواهد یافت، ضمن اینکه انتقال وجه بوســیله پایا و ساتنا نیز 
مشــمول کارمزد می شوند.برهمین اساس، کارمزد کارت به کارت به ازای انتقال 
هر یک میلیــون تومان از ۵۰۰ به ۶۰۰ تومان افزایــش خواهد یافت و به ازای 
افزایش هر یک میلیون تومــان در فرایند کارت به کارت معادل ۲۴۰ تومان به 
این هزینه اضافه می شود.نکته مهم در بخشنامه بانک مرکزی اعمال کارمزد برای 
خدمات پایا و ســاتنا اســت، کارمزد انتقال وجه بین بانکی پایا یک صدم درصد 
مبلغ تراکنش از ۲۰۰ تومــان تا دو هزار و ۵۰۰ تومان در پرداخت های انفرادی 
و ۱۰۰ تومان به ازای هر تراکنش در پرداخت های گروهی اســت.کارمزد انتقال 
وجه بین بانکی ساتنا نیز دو صدم درصد مبلغ تراکنش تا سقف ۲۵ هزار تومان 

کارمزد تغیین شده است.

ارائه »کشاورز کارت« به کشاورزان
 برای خرید نهاده و کود

 وزیر جهاد کشاورزی از ارائه »کشاورز کارت« به کشاورزان برای خرید نهاده 
و کود، خبر داد. به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت جهاد کشــاورزی، کاظم 
خاوازی با اشــاره به ارائه »کشاورز کارت« به کشاورزان گفت: در بخش اول این 
کارت در اختیار کشــاورزانی که گیاهان استراتژیک مانند گندم، جو و دانه های 
روغنی کشت می کنند، قرار می گیرد تا دغدغه ای برای خرید نهاده و کود نداشته 
باشــند و بتوانند از این کارت اســتفاده کنند.وی ادامه داد: از ۳ میلیون تن کود 
مورد نیاز ساالنه کشاورزان، ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کود اوره است که با قیمت 
سال گذشته در اختیار کشاورزان قرار می گیرد اما سایر کودهای وارداتی به دلیل 
تغییر قیمت ارز از ترجیحی به نیمایی افزایش قیمت داشته است.خاوازی ادامه 
داد: وزارت جهاد کشــاورزی برای کمک به کشاورزان، طرح »کشاورز کارت« را 
با همکاری بانک مرکزی ایران و بانک کشــاورزی تهیه کرده اســت. وی اظهار 
امیدواری کرد: انشاهلل کشاورزان با این کارت بتوانند نهاده های مورد نیاز خود را 

به موقع تامین کنند و سال آینده با بانک تسویه حساب کنند.

پوشش  تلفن همراه در داخل ساختمان
 جزو تعهدات اپراتورهاست

مشــترکان اپراتورهای تلفن همراه نزدیک به ۶ هزار شــکایت در حوزه عدم 
آنتن دهــی تلفن همراه به ثبت رســاندند که بخش عمده آن به مشــکل عدم 
آنتن دهی در داخل ساختمان برمی گردد که یک مسوول سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی در این باره می گوید: اپراتورها ملزم هستند تمام سطح شهر 
از جمله داخل ساختمان ها را پوشش دهند. به گزارش ایرنا، رگوالتوری )سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشــور(، گزارشی را از فعالیت سامانه ثبت و 
پاســخگویی به شکایات مردمی ۱۹۵ در نیمه نخست امسال را منتشر کرد.عدم 
رضایت از کیفیت اینترنت جزو مسائلی است که کاربران در فضای مجازی مدام از 
آن گالیه می کنند. عدم همکاری شهرداری ها و مردم برای نصب سایت های تلفن 
همراه، سرقت  دکل ها، وضعیت جغرافیایی، میزان جمعیت و آب و هوای منطقه 
از جمله مواردی است که می تواند بر کیفیت اینترنت تاثیرگذار باشد.پوشش دهی 
تلفن همراه در داخل ســاختمان یکی از موضوعات مهم برای مشــترکان است. 
برخــی از کاربران تنها در نقطه خاصی از منزل خود ســیگنال ارتباطی دریافت 
می کننــد، در منزل بعضی دیگر تمام نقاط کور اســت و گاهی اوقات پوشــش 

اینترنت تنها برای طبقات باال فراهم است.

سهم 30/8 درصدی بخش صنعت و معدن
 از تسهیالت بانکی

مطابق آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، سهم بخش صنعت و معدن 
از تسهیالت پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به بخش های مختلف در پنج 
ماهه نخست امســال به ۳۰.۸ درصد رسید.به گزارش ایرنا از آمارهای وزارتخانه 
یاد شــده، در این مدت ۱۵۵۹.۳ هزار میلیارد ریال تسهیالت به بخش صنعت و 
معدن اختصاص یافت، درحالی که در مدت مشــابه پارسال رقمبیش از ۸۸۲.۷ 
هزار میلیارد ریال تسهیالت به فعاالن بخش صنعت و معدن اختصاص یافته بود 
که حاکی از سهم ۲۹.۸ درصدی بود.همچنین تا پایان مرداد ماه امسال ۱۷۸۷.۸ 
هزار میلیارد ریال تسهیالت به بخش بازرگانی اختصاص یافت که معادل ۲۰.۳ 
درصد تسهیالت پرداختی اســت. به گزارش ایرنا، پیشتر معاونت طرح و برنامه 
وزارت صنعت، تعداد واحدهای صنعتی مشــمول تامین مالی پروژه های اقتصاد 
مقاومتی را یک هزار و ۷۱۵ واحد اعالم کرد که در قالب تســهیالت برنامه تولید 
و اشــتغال )تبصره ۱۸( و در قالب پروژه رونق تولید در پنج ماهه نخســت سال 
۹۹ تسهیالت دریافت کرده اند.در این مدت، بیش از ۲۷ هزارو ۴۰۰ میلیارد ریال 
تسهیالت برنامه تولید و اشتغال )تبصره ۱۸ قانون بودجه( به ۴۶۳ واحد پرداخت 
شــده و همچنین در قالب پروژه رونق تولید نیز ۲۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال و 
در مجموع حدود ۵۵ هزار ۱۰۰ میلیارد ریال به یک هزار و ۲۵۲ واحد تسهیالت 

ارائه شده است.

عقبگرد سکه به کانال ۱۲ میلیون تومانی
قیمت ها در بازار ســکه و طال روزگذشــته روند نزولی داشــت به طوری که 
ســکه تمام  بهــار آزادی طرح جدید با افت ۶۸۰ هزار تومانی قیمت نســبت به 
روز پنجشــنبه، به بهای ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومــان فروخته و دوباره وارد 
کانال ۱۲ میلیونی شد.به گزارش ایرنا،سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به بهای 
۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و ســکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۲ میلیون 
تومان به فروش رسید.همچنین قیمت نیم سکه بهار آزادی هفت میلیون تومان، 
ربع ســکه چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی دو میلیون و ۶۵۰ 
هزار تومان نرخ داشــت.عالوه براین در بــازار طال نیز هر گرم طالی ۱۸ عیار به 
مبلغ یک  میلیون و ۱۷۰ هزارتومان و هر مثقال طال به بهای پنج میلیون و ۷۰ 
هزارتومان فروخته شد.انس جهانی طال نیز روز شنبه به قیمت یک هزار و ۸۷۹ 
دالر معامله شــد.کاهش بهای دالر در بازارهای داخلی به عنوان مهم ترین علت 

افت قیمت ها در بازار طال و سکه به شمار می رود.

بازگشت شاخص بورس به مدار رشد
شاخص کل در بازار بورس روز شنبه ۱۷ هزار و ۴۵۶ واحد رشد داشت که 
در نهایت این شــاخص به رقم یک میلیون و ۳۰۵ هزار واحد رسید.براســاس 
معامالت روزگذشــته بیش از هفت میلیارد و ۲۵۷ میلیون سهم، حق تقدم و 

اوراق بهادار به ارزش ۶۸ هزار و ۵۲۵ میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شــاخص کل )هم وزن( با ۸۴۳ واحــد افزایش به ۳۷۷ هزار ۸۱۲ 
واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با ۵۵۲ واحد رشد به ۲۴۷ هزار و ۴۵۸ واحد 
رسیدند.شــاخص بازار اول ۲۴ هزار و ۵۸۰ واحد رشد و شاخص بازار دوم ۱۰ 

هزار و ۸۵۰ واحد کاهش داشت.
عــالوه بر این در بیــن تمامی نمادها، نماد فوالد مبارکــه اصفهان )فوالد( 
با ســه هــزار و ۱۶۸ واحد، ملی صنایع مس ایران )فملــی( با دو هزار و ۵۸۸ 
واحد، معدنــی و صنعتی گل گهر )کگل( با یک هزار و ۳۸۴ واحد، بانک ملت 
)وبملــت( با یک هزار و ۱۵۶ واحد، ایــران خودرو )خودرو( با یک هزار و ۱۲۳ 
واحد، سایپا )خساپا( با ۹۸۷ واحد، سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با ۹۳۸ واحد، 
فوالد خوزســتان )فخوز( با ۸۲۰ واحد، معدنــی و صنعتی چادرملو )کچاد( با 
۸۱۱ واحد، شــرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین )تاپیکو( با 
۷۵۸ واحد، گروه مپنا )رمپنا( با ۷۵۵ واحد، پتروشیمی پارس )پارس( با ۷۴۹، 
پتروشیمی پردیس )شــپدیس( با ۶۷۹ واحد، بانک صادرات ایران )وبصادر( با 
۶۵۲ واحد و پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با ۶۴۶ واحد بیشترین تاثیر مثبت را 

بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل نماد صنایع پتروشــیمی خلیج فارس )فارس( با پنج هزار و ۴۹۵ 
واحد، پارس الکتریک )لپارس( با یک هزار و ۳۳۴ واحد، کشــتیرانی جمهوری 
اســالمی ایران )حکشتی( با ۸۶۵ واحد، سرمیه گذاری شاهد )ثشاهد( با ۶۶۲ 
واحد، کاشی سعدی )کســعدی( با ۲۰۵ واحد، گروه بهمن )خبهمن( با ۱۷۲ 
واحــد، بانک کارآفرین )وکار( با ۱۴۹ واحد، شــرکت صنایع شــیمیایی ایران 
)شــیران( با ۱۳۷ واحد، شرکت سرمایه گذاری ســیاپا )وساپا( با ۱۳۳ واحد و 
تامین سرمایه امید )امید( با ۱۲۸ واحد با تاثیر منفی بر شاخص همراه بودند.

اخبار کوتاه

بورس

رئیــس کل بانک مرکزی درباره کاالهای دپو شــده در 
گمرک گفت: یک سری از کاالهای ضروری و اساسی کشور 
است که با توافق صورت گرفته از گمرکات تخلیه می شوند 
و بانــک مرکزی در حال صدور گواهی تامین ارز اســت تا 
ترخیص انجام شــود.به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در 
حاشــیه افتتاحیه رسمی ســامانه ارتباطات مردمی بانک 
مرکزی با بیان اینکه فعــاالن اقتصادی بخش خصوصی با 
توجه به شــرایط تجارت خارجی نیاز دارند که آزادی عمل 
برای بازگرداندن ارز داشته باشــند، گفت: پیش از این نیز 
روش های مختلفی را برای بازگشــت ارز حاصل از صادرات 
امتحان کــرده بودیم اما با مواردی که در جلســه ســتاد 
اقتصادی دولت مطرح شــد، قرار بر این شــده که مقررات 
جدید بازگشــت ارز حاصل صادرات به کشور امر به گونه ای 
طراحی شود که اوال ســریع ارز به کشور بازگردد و به مواد 
اولیه کارخانه ها بازگردد و ثانیاً دیگر شاهد مواردی همچون 
خالی فروشــی و ادعاهای خالف واقع در آن وجود نباشیم 
که این مقــررات به زودی ابالغ خواهد شــد.همتی افزود: 
تصمیمات جدید ســتاد اقتصادی دولت اشاره می کند که 
شیوه های برگشت ارز صادرکنندگان طوری طراحی شود که 
ابتدا ارز ســریع به کشور بازگشته و به مواد اولیه کارخانه ها 
تبدیل شود. همچنین خالی فروشی و ادعاهای خارج از واقع 
در آن وجود نداشته باشد. این دستورالعمل به زودی توسط 

رئیس جمهور ابالغ خواهد شد.
جزئیاتی از تصمیمات جدید
 برگشت ارزهای صادراتی 

رئیــس کل بانک مرکزی ادامــه داد: تامین ارز از طریق 
ســامانه نیما مانند گذشــته ادامــه دارد و صادرکنندگان 
همچنان می توانند ارزشان را در اختیار واردکننندگان قرار 
دهند. بر این اســاس با نظارت وزارت صمت صادرکنندگان 

می تواننــد واردات در قبال صادرات را انجام دهند، ولی آنها 
باید موظف باشــند گردش ریالی و نرخ ارز مبادله شــده را 
در ســامانه تجارت به صورت برخط به بانک مرکزی اطالع 
دهند. همچنین واردکنندگان می توانند از طریق ارز اشخاص 
واردات انجــام دهند، اما این مــوارد را باید در گردش مالی 
ریالی و ارزی ثبت کنند و به بانک مرکزی و سامانه تجارت 
اطــالع دهند.طبق اعــالم بانک مرکزی، وی خاطرنشــان 
کــرد: بانک مرکــزی در خدمت صادرکننــدگان و تجار و 
واردکنندگان است. ما در حدی که بتوانیم کمک می کنیم و 
در بخشنامه جدید نیز تاکید کردیم که ثبت سفارش باید بر 

مبنای آوردهای که از درآمدهای ارزی کشور داریم، مدیریت 
شود و مشکالت برطرف می شود.رئیس شورای پول و اعتبار 
در خصوص کاالهای دپو شده در گمرکات گفت: یک سری 
اقالم کاالهای ضروری و اساســی کشــور است که با توافق 
صورت گرفته از گمرکات تخلیه می شــوند و بانک مرکزی 
در حال صدور گواهی تامین ارز است تا ترخیص انجام شود.
همتی ادامه داد:در بحث ارز اشخاص بر اساس اینکه گردش 
ریالی آن مشخص شود، معتقدیم می شود این تخصیص هم 
انجام شــود. هدف اصلی ما جلوگیری از خروج ارز از کشور 
اســت. منشا ارز باید مشخص شــود و در توافق جدید این 

موضوعات دیده شده اســت. واردات نباید بدون انتقال ارز 
و مشخص نبودن منشــأ ارز انجام شود. تمام این موارد در 
بخشنامه جدید در نظر گرفته شده است. با توافقی که انجام 
شــده امیدواریم مشکلی در این زمینه رخ ندهد.رئیس کل 
بانک مرکزی بیان کرد: ســپرده قانونی از خلق پول بیشتر 
جلوگیری می کند و ارتباطی به ســود بانکــی ندارد. اوایل 
سال که بحث کرونا به کشور مطرح شد، مردم و واحدهای 
تولیدی به شدت به نقدینگی نیاز پیدا کردند و بانک مرکزی 
با آزاد کردن بخشــی از سپرده قانونی بانک ها تالش کرد تا 
نقدینگی مورد نیاز را تامین کند.وی افزود: هر چه ســپرده 
قانونی کم تر شود، ضریب فزاینده خلق پول بیشتر می شود و 
ما باید ضریب فزاینده را کاهش دهیم تا نقدینگی در کشور 
کنترل شود.این مقام مسئول در پایان بیان کرد: پایه پولی 
در هفت ماهه ابتدایی امســال ۱۰ درصد و رشد نقدینگی 
۱۸ درصد گزارش شــده اســت و تمام تالش بانک مرکزی 
کنترل این دو امر است.وی تصریح کرد: ابتدای سال تصمیم 
گرفتیم یک درصد از سپرده قانونی را کاهش دهیم که این 
رقم بر اســاس ریالی به ۲۵ هزار میلیارد تومان می شــد و 
بــه بانک ها تخصیص دادیم و بانک ها ایــن امر را به عنوان 
درآمد صفر درصــد تلقی کنند و خود نیز ۵۰ هزار میلیارد 
عالوه بر آن در نظر بگیرند تا بتوانیم به مردم وام کم ســود 
بدهیم. خوشبختانه این امر محقق شد و وام هایی نظیر وام 
یک میلیونی، وام به واحدهای آسیب دیده ناشی از کرونا و 
در ادامه وام ودیعه مسکن از جمله این موارد در اعطای وام 
بودند.رئیــس کل بانک مرکزی در پایان گفت: بعد از اینکه 
نتیجه مورد نظر را دیدیم سپرده قانونی را به جای اولیه خود 
بازگرداندیم، چراکه هرچه سپرده قانونی کمتر شود، ضریب 
فزاینده خلق پول بیشــتر می شود. ما باید ضریب فزاینده را 

کنترل کنیم که به واسطه این امر نقدینگی کنترل شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: فهرســت کاالهای 
اولویت دار مشخص شده است و صادرکنندگان می توانند 
با واردات این کاالها رفع تعهــدات ارزی کنند.به گزارش 
ایســنا، علیرضا رزم حســینی در جلسه کمیته پایش تراز 
تجاری اظهار کرد: صادرکنندگانی که از ســال ۱۳۹۸ به 
بعد تعهد ارزی داشــته اند، می توانند مجوز واردات از محل 
تعهــدات صادراتی خود بگیرند و کاالهای با اولویت وزارت 

صمت را واردات کنند.
وی با اعالم اینکه کاالهــای اولویت دار و ضروری مورد 
نیاز مردم و مواد اولیه کارخانه ها در اولویت ثبت ســفارش 
قرار دارنــد، افزود: ثبت ســفارش ارز متقاضــی از هفته 
جاری آغاز می شــود و واردات کاال توســط کسانی که ارز 

در خارج از کشــور دارند، مجاز خواهد شــد. در خصوص 
تعیین تکلیف کاالهای رســوب شده در بنادر و تخصیص 
ارز برای ترخیص آنها نیــز منتظر همکاری بانک مرکزی 
هســتیم.او همچنین در حاشــیه بازدید از سامانه جامع 
تجــارت در جمع خبرنگاران گفت: ســامانه جامع تجارت 
یکی از اقدامات بســیار مهم دولت دوازدهم بوده است که 
در وزارت صمت راه اندازی شــده، اما هنوز کامل نیســت 
و مرتبا همه دســتگاه های مرتبــط، اطالعات خود را برای 
تکمیــل ســامانه وارد می کنند؛ اما طبق دســتور رئیس 
جمهور نهم آذرماه امسال باید از سامانه جامع تجارت برای 
کل کشــور رونمایی شود. این سامانه در حال حاضر فعال 
اســت و متقاضیان خدماتی از جمله ثبت سفارش، بدون 

مراجعه حضوری می توانند کارهای خود را دنبال کنند.رزم 
حســینی با بیان اینکه به دلیل کمبود منابع ارزی تعداد 
کسانی که در صف ثبت ســفارش و یا صف تخصیص ارز 
از ســوی بانک مرکزی هستند، قابل مالحظه است، افزود: 
براساس سیاست های ستاد اقتصادی دولت، مصوب شده تا 
مدیریت ثبت سفارش ها در وزارت صمت انجام شود و این 
کار را انجام خواهیم داد.رزم حسینی در ادامه تصریح کرد: 
سامانه جامع تجارت اتفاق بســیار خوبی در اقتصاد ایران 
اســت، یکی از مسیرهای مقابله با فســاد، رانت خواری و 
امضاهای طالیی همین سامانه های جامع الکترونیک است.

 این سامانه ها مراجعه حضوری افراد را به دستگاه های 
دولتــی کاهش می دهد.وی با تأکید بر اینکه بروکراســی 

اداری مخل توســعه اســت، گفت: اراده ما بر این است تا 
بخشی از بروکراســی که مربوط به وزارت صمت است به 
تدریج حذف شــود. همچنین به دنبــال حذف امضاهای 
طالیی هستیم و امیدواریم بتوانیم تولید و تجارت را فارغ 

از دیوان ساالری دولتی رشد و ارتقاء دهیم.
 برای توســعه و اشــتغال پایدار باید موانع پیش روی 
فعــاالن اقتصــادی که مجاهــدان اقتصادی هســتند را 
برداریــم و این مهم ســرلوحه کار وزارت صمت قرار دارد. 
اگر تشــکل ها و فعاالن بخش خصوصی در مراحل سامانه 
و روند ثبت ســفارش اشــکالی می بینند به وزارت صمت 
جهت رسیدگی مراجعه نمایند. مطمئنا از نظرات تخصصی 

تشکل ها استفاده خواهیم کرد.

با گذشت حدود ۲۰ روز از ابالغ مصوبه ستاد ملی مقابله 
با کرونا توســط بانک مرکزی درباره امهال اقساط وام کرونا 
تا پایان ســال، بانک ها همچنان وجود چنین دســتوری را 
انکار می کنند.به گزارش ایســنا، بانــک مرکز در تاریخ ۲۲ 
مهرماه مصوبه ستاد ملی مقالبه با کرونا درباره امهال اقساط 
تسهیالت حمایت بخش گردشگری تا پایان سال ۱۳۹۹ را 
به ۲۰ بانک ابالغ کرد اما به گفته فعاالن گردشگری، بانک ها 
همچنان نســبت به وجود چنین مصوبــه و ابالغیه ای ابراز 
بی اطالعی می کنند.مبلغ تسهیالتی که طبق مصوبه قبلی 
ستاد کرونا برای حفظ هر یک از مشاغل گردشگری درنظر 
گرفته شــده بود از ۶ تا ۱۶ میلیون تومان با نرخ ســود ۱۲ 
درصد بود که بازپرداخت آن از مهرماه آغاز می شــد. اما در 
مصوبه بعدِی ستاد ملی کرونا، به مشاغل گردشگری مهلت 
داده شد تا پایان امسال بازپرداخت تسهیالت دریافتی را به 
تعویق اندازند. در ابالغیه بانک مرکزی خطاب به بانک های 
ملی، صادرات، ســپه، ملت، تجارت، رفاه کارگران، پارسیان، 
اقتصاد نوین، خاورمیانه، سامان، پاسارگاد، کارآفرین، انصار، 

آینده، شهر، ســینا، گردشگری، موسسه اعتباری غیربانکی 
کوثر و موسسه اعتباری غیربانکی ملل آمده است که »برای 
کســب و کارهای آســیب دیده حوزه گردشــگری موضوع 
ابالغیه شــماره ۹۶۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۷ )زیر رســته های 
مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع 
ویروس کرونا( تسهیالت ذیل فراهم می شود:۱- بازپرداخت 
تســهیالت بانکی قبلی دریافت شــده تا پایان سال ۱۳۹۹ 
امهال می شود.۲- با پرداخت تسهیالت به کسب و کارهای 
آسیب دیده حوزه گردشگری براساس بنگاه محوری، مطابق 
دستورالعمل مصوب کارگروه اقتصادی مقابله با پیامدهای 
ناشی از شیوع ویروس کرونا موافقت شد. متقاضیان مجازند 
تا پایان آذرماه امسال ثبت نام کنند. بازپرداخت اقساط این 
تســهیالت از اول اردیبهشت ماه ســال ۱۴۰۰ خواهد بود. 
بنگاه هایی که با دستورالعمل قبل تسهیالت دریافت کرده اند 
نیز مجاز به دریافت مابه التفاوت تسهیالت طبق دستورالعمل 

جدید خواهنــد بود.« با ایــن وجود، فعاالن گردشــگری 
می گویند: بانک ها نســبت به صدور چنین دســتوری ابراز 
بی اطالعی می کنند. این مشــکل در اســتان ها به شــکل 
حادتری بروز کرده است؛ مســؤوالن برخی بانک ها با انکار 
چنین ابالغیه ای به مراجعه کنندگان گفته اند سوای دستور 
بانک مرکــزی، از اداره کل بانک مربوطــه هم باید چنین 
دســتورالعملی ابالغ شود و آن چه بانک مرکزی صادر کرده 
به تنهایی قابلیت اجرا ندارد.یکی از آژانس دارها نیز می گوید: 
بانک ها همکاری خیلی کمی در اجرای بسته حمایتی کرونا 
داشته اند. در اسفندماه به بانک ها اعالم شد اقساط بانکی را 
به مدت سه ماه عقب اندازند اما نه تنها اقساط را گرفتند که 
جریمه و دیرکــرد آن را هم دریافت کردند. حاال هم وجود 
چنین دستورالعملی را انکار می کنند و در بازپرداخت اقساط 
روی روال قبلی رفتار می کنند. مســؤوالن گردشــگری در 
اســتان هم روی بانک ها نفوذ ندارنــد که آن ها را به اجرای 

مصوبه جدید ملزم کنند. در بیشتر شهرها شعبه های بانکی 
می گویند تا از اداره مرکز بانک دستورالعملی نیاید نمی توانند 
اقســاط را عقب بیاندازند. مسؤول یکی از شعبه ها می گفت 
مگر می شود اقساط بانک را به تاخیر انداخت؟!یکی دیگر از 
فعاالن گردشگری می گوید: تاخیر در بازپرداخت این وام برابر 
است با جریمه و دیرکرد. بانک ها به هیچ وجه زیر بار مصوبه 
جدید نمی روند و از اجرای آن خودداری می کنند. حتی در 
اجرای مصوبه قبلی هم سلیقه ای رفتار کردند، ضمانت ها و 
وثیقه ها آن طور که در بســته حمایتی دولت تعیین شده، 
نبــود. مثال برای وام تا ۱۶ میلیــون تومان طبق مصوبه به 
ضامن نیاز نیست اما بیشتر بانک ها ضامن خواستند.معاون 
گردشگری در آخرین گزارشــی که از وضعیت پرونده های 
وام کرونا در بخش گردشــگری در ۱۱ مردادماه داده، گفته 
بود: تا این تاریخ بیش از ۸۳۰۰ پرونده درخواست تسهیالت 
حمایتی کرونا بــا ارزش مالی حدود ۴ هزار و ۹۲۰ میلیارد 
ریال در بانک های عامل ثبت شده است. از این تعداد بالغ بر 

۳۸۰ میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده بود. 

فضا در بازار طال در آســتانه انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا همچنان مثبت مانده است اما جدیدترین نظرسنجی 
هفتگی کیتکونیوز نشــان داد که ســرمایه گذاران به دلیل 

ابهامات موجود احتیاط بیشتری پیدا کرده اند.
به گزارش ایســنا، در میان تحلیلگران وال اســتریت، 
بســیاری منتظر پایان انتخابات آمریکا و معطوف شدن به 
عوامل بنیادیــن بلندمدت و ضرورت اقــدام محرک مالی 
بیشــتر به دلیل ادامه تبعات ســنگین شیوع کووید ۱۹ بر 
اقتصاد جهانی هستند.اوله هانســن، مدیر استراتژی کاال در 
شــرکت ساکسو بانک اظهار کرد: تصور می کنم ۴۸ ساعت 
بعــد از انتخابات قیمت طال باالتر خواهد رفت زیرا پاندمی 
دوباره مورد توجه بازار قرار می گیرد. هر کسی انتخاب شود، 
ویروس همچنان به اقتصاد آسیب می زند و وخامت اوضاع 
به معنای آن اســت که دولتها بایــد اقدام کنند. در مقطع 
فعلی، انتخابات آمریکا یک فاکتور تعیین کننده که عوامل 

بنیادین تاثیرگذار را بتواند تغییر دهد، نیست.
در نظرسنجی هفته جاری کیتکونیوز از کارشناسان وال 
اســتریت، ۱۸ نفر شــرکت کردند که از میان آنها ۱۲ نفر 
معــادل ۶۷ درصد افزایش قیمت، دو نفر معادل ۱۱ درصد 

کاهــش قیمت طال را پیش بینی کردند و چهار نفر معادل 
۲۲ درصد نظر خنثی داشتند. سرمایه گذاران این بار برعکس 
کارشناسان، خوش بینی کمتری نسبت به صعود قیمت طال 
داشتند. بازار طال همچنان برای جذب سرمایه گذاران خرد 
به ســختی تالش می کند و درصد مشارکت در نظرسنجی 
آنالین کیتکونیوز ضعیف بوده و به پایینترین حد در حدود 
یک ســال اخیر رسیده است.در نظرســنجی هفته جاری 
کیتکونیوز از سرمایه گذاران، ۱۱۳۸ نفر شرکت کردند که 
از میــان آنها، ۵۸۸ نفر معادل ۵۲ درصد به افزایش قیمت 
طال و ۳۸۰ نفر معادل ۳۳ درصد به کاهش قیمت طال رای 

دادند و ۱۷۹ نفر معادل ۱۵ درصد نظری نداشتند. 
هفته گذشــته بیش از ۶۱ درصد از ســرمایه گذاران به 
افزایش قیمت طال خوش بین بودند در حالی که تحلیلگران 
به اکثریت نرسیده و ۴۱ درصد افزایش قیمت را پیش بینی 
کرده و به همین تعداد نظر خنثی داشتند. بازار طال اواسط 
هفته با ریزش سنگین قیمت روبرو شد و این فلز ارزشمند 
به پایین مرز ۱۹۰۰ دالر سقوط کرد. بهای هر اونس طال در 
معامالت روز جمعه بازار آتی نیویورک در ۱۸۷۹ دالر و ۹۰ 
سنت بسته شد و برای کل هفته بیش از ۱.۵ درصد کاهش 

نشان داد که سومین کاهش هفتگی متوالی بود و همچنین 
۰.۸ درصد کاهش ماهانه در اکتبر به ثبت رساند.بسیاری از 
تحلیلگران انتظار دارند قیمت طال به سطح باالتری صعود 
کند زیرا به نظر می رســد دموکراتها ممکن اســت کنترل 
کنگره و کاخ سفید را به دست بگیرند. به گفته کارشناسان 
سیاسی، جو بایدن، نامزد دموکرات ریاست جمهوری تقریبا 
۸۹ درصد شــانس پیروزی در انتخابات را دارد.در این بین، 
در انتخابات ســنا به نظر می رسد دموکراتها ۵۲ کرسی را 

تصرف می کنند.
تحلیلگران می گویند چنین سناریویی به نفع طال خواهد 
بود و به معنای آن است که دولت قادر خواهد بود اقدامات 
محرک مالی گسترده را برای حمایت از اقتصاد پیش ببرد.
آدام بوتون، استراتژیست ارشد ارزی در فارکس الیو اظهار 
کــرد: انتظار دارد در این ســناریو قیمت طال اندکی باالتر 
رود. وی بــه کیتکونیوز گفت: پیــش بینی می کنم بایدن 
در انتخابات پیروز شــود و اکثریت سنا با دموکراتها باشد. 
این نتایج به معنای هزینه ســنگین و کســری مالی برای 
آینده قابل پیــش بینی خواهد بود و از صعود طال حمایت 
خواهد کرد.بــا این حال تحلیلگران ســناریوی دیگری را 

هم پیش بینــی می کنند که برای طال مثبت خواهد بود و 
شامل اعتراض به نتیجه انتخابات از سوی یکی از دو نامزد 
انتخابات خواهد بود. جیم ویکاف، تحلیلگر فنی ارشد کیتکو 
در این باره گفت: با ابهاماتــی که پیرامون انتخابات وجود 
دارد، احتماال تقاضا بــرای خرید طال به عنوان دارایی امن 

هفته آینده آغاز می شود.
بــا این حال برخی از تحلیلگــران همچنان ضعف فنی 
بیشــتر طال را که سطوح حمایت کلیدی را تست می کند، 
پیش بینی کردند. چارلی ندوس، استراتژیســت ارشد بازار 
در شــرکت الســال فیوچرز گفت: به روند افزایشی قیمت 
طال خوش بین است اما طال که پایین میانگین قیمت ۱۰۰ 
روزه حرکــت می کند، باید حمایت در ســطح ۱۸۶۰ دالر 
را حفظ کند.نیکالس فراپل، مدیر جهانی شــرکت ای بی 
سی بولیون پیش بینی کرد قیمت طال تحت تاثیر حرکت 
قیمت دالر، در هفته جاری حمایت در ســطح ۱۸۴۱ دالر 

را امتحان می کند. 
وی گفت: ضعف قیمت طال به صعود شاخص دالر نسبت 
داده شده که به نوبه خود تحت تاثیر افزایش موارد ابتال به 

ویروس کرونا در اروپا و آمریکا، پیشروی کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه افتتاحیه سامانه ارتباطات مردمی اعالم کرد

 تصمیمات جدید برای بازگشت ارزهای صادراتی

وزیر صمت خبر داد

اعالم فهرست کاالهای اولویت دار برای واردات در مقابل صادرات 

کوتاهی بانک ها در اجرای مصوبه ستاد کرونا

نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز نشان داد

خریداران در بازار طال دست به عصا شدند

رئیــس کل بانک مرکــزی از رشــد ۱۸ درصدی 
نقدینگی و ۱۰ درصدی پایه پولی خبر داد و در خصوص 
مشکالت پیش آمده در حوزه ترخیص کاالها از گمرکات 
گفت: منشا ارز در واردات باید مشخص باشد.به گزارش 
صدا و سیما، عبدالناصر همتی گفت: براساس تصمیم 
ســتاد اقتصادی دولت قرار شد شیوه های برگشت ارز 
صادرکنندگان به گونه ای باشــد که بتوانند به ازای آن 
مواد اولیه کارخانه ها را وارد کنند و اینکه خالی فروشی 
یا ادعاهای غیر واقعی در آن وجود نداشــته باشد. وی 
افزود:در یکی دو روز آینده رئیس جمهور مصوبه را ابالغ 
می کند و صادرکنندگان می توانند از روش های مختلف 
ارز خود را ارائه کنند که از جمله آن، سامانه  نیما است 
که تقویت شــده و مانند گذشته تامین ارز خواهد کرد 
و همچنین می توانند واردات در مقابل صادرات داشته 
باشــند که به صورت تهاتری و با نظارت وزارت صمت 
انجام می شود.همتی افزود: افراد موظف هستند گردش 
ریالی و نرخ ارز مبادله شده را در سامانه تجارت ثبت و 
به صورت برخط به بانک مرکزی اطالع دهند.وی گفت: 
موضوع دیگر ارز اشخاص است و واردکنندگان می توانند 
از طریق ارز خود و اشــخاص دیگر واردات انجام دهند، 

امــا باید گردش ریالی خــود را ثبت دربانک مرکزی و 
سامانه تجارت ثبت کنند.رئیس کل بانک مرکزی درباره 
کاالهای ذخیره شده در گمرک اظهار داشت: کاالهای 
اساسی و ضروری کشور و مواد اولیه کارخانه ها با اولویت 
ترخیص می شود و بانک مرکزی کمک می کند تا تأمین 
ارز آن ها با ســرعت انجام شــود با این حال درباره ارز 
اشخاص باید گردش ریال آن مشخص و ثبت شود نباید 
خروج سرمایه از کشور داشته باشیم و منشاء ارز نیز باید 
مشخص باشد.رئیس کل بانک مرکزی گفت: پایه پولی 
در ۷ ماهه امسال ۱۰ درصد رشد و نقدینگی حدود ۱۸ 
درصد افزایش داشــته و با وجود فشار به بانک مرکزی 
بــه ویژه در خصوص هزینه های کرونــا این موضوع تا 
حدودی اجتناب ناپذیر اســت، اما بانک مرکزی تالش 
می کند پایه پولی و نقدینگــی از حالت بلند مدت آن 
خارج نشــود و تاکنون موفق بوده است.وی افزود: این 
روش را تا پایان ســال ادامــه می دهیم و اجازه جهش 
غیرطبیعی در نقدینگی را نمی دهیم.همتی اشــاره به 
موضوع سپرده قانونی بانک ها گفت: با توجه به موضوع 
کرونا در ابتدای سال تصمیم گرفتیم یک درصد از این 

سپرده کم شود.

روند افزایشــی قیمت اوراق مسکن همچنان ادامه 
دارد، به طوریکه متاهلین تهرانی برای دریافت این وام 
باید ۴۲ میلیــون و ۱۴۴ هزار تومان پرداخت کنند.به 
گزارش ایسنا، تسه فروردین، اردیبهشت و خرداد سال 
۱۳۹۸ به ترتیب ۸۹ هــزار و ۵۰۰، ۹۰ هزار و ۵۰۰ و 
۸۸ هــزار و ۸۰۰ تومان قیمت دارند. هر برگ از اوراق 
تسهیالت مسکن بانک مسکن در تیر با قیمت ۹۰ هزار 
و ۳۰۰، ۹۴ هزار و ۴۰۰ و ۸۹ هزار و ۹۰۰ تومان داد و 
ستد می شود.قیمت اوراق مهر، آبان و آذر سال گذشته 
نیــز ۸۹ هزار و ۵۰۰، ۹۰ هزار و ۹۰ هزار و ۲۰۰ تومان 
بوده و هر برگ اوراق تسهیالت مسکن در دی، بهمن و 
اسفند سال گذشته نیز با قیمت های ۹۱ هزار و ۹۰۰، 
۹۳ هــزار و ۴۰۰ و ۹۰ هزار و ۵۰۰ تومان داد و ســتد 
می شود.بر این اساس، تسه )اوراق( فروردین، اردیبهشت 
و خرداد ســال جاری به ترتیب ۸۹ هــزار و ۸۰۰، ۹۱ 
هزار و ۴۰۰ و ۹۰ هزار و ۴۰۰ تومان قیمت دارند و هر 
برگ اوراق تســهیالت مسکن در تیر، مرداد و شهریور 
ســال جاری نیز با قیمت ۹۰ هــزار، ۹۰ هزار و ۵۰۰ و 
۹۳ هزار تومان داد و ستد می شوند. قیمت تسه مهرماه 
نیز ۸۷ هزار و ۸۰۰ تومان اســت که این گزارش نیز بر 

اساس همین قیمت نوشته شده است.بر این اساس، با 
توجه به اینکه مجردهای ساکن تهران می توانند تا ۱۴۰ 
میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند که شامل ۱۰۰ 
میلیون تومان تســهیالت خرید مسکن و ۴۰ میلیون 
تومان جعاله می شود؛ بنابراین برای ۱۰۰ میلیون تومان 
تســهیالت باید ۲۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری 
کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۸۷ هزار و ۸۰۰ 
تومانی ۱۷ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان می شود که با در 
نظر گرفتن ۴۰ میلیــون تومان وام جعاله که برای آن 
باید ۸۰ ورق بــه مبلغ هفت میلیون و ۲۴ هزار تومان 
خریداری کنند، ۲۴ میلیون و ۵۸۴ هزار تومان می شود.

زوج های تهرانی نیز برهمین اساس می توانند تا سقف 
۲۴۰ میلیون تومان شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت 
خرید مسکن برای هر نفر و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله 
دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۴۰۰ برگه تسهیالت 
مسکن خریداری کنند که هزینه آن ۳۵ میلیون و ۱۲۰ 
هزار تومان اســت که همراه با هفت میلیون و ۲۴ هزار 
تومان وام جعاله که برای آن باید ۸۰ برگه تســهیالت 
مســکن خریداری کنند، در مجموع باید ۴۲ میلیون و 

۱۴۴ هزار تومان پرداخت کنند.

افزایش قیمت اوراق مسکنرشد ۱8درصدی نقدینگی در ۷ ماهه ۹۹


