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كالم نور
عمل برادرت را بر بهترین شکل آن حمل
کن تا آنگاه که خالف آن برایت معلوم
شود ،و هرگز به سخنی که از دهان
برادرت خارج میشود و میتوانی برای
آن محمل خوبی بیابی ،گمان بد مبر.

بازار
ارز

امام علی
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تقویم امروز
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عب�داهلل مازندران�ي(ره)» از رج�ال دوران
مشروطه 1291 -ش
يورش ساواك به منزل «امام خميني(ره)» در
قم و ربودن هزاران جلد كتاب و اسناد ايشان-
1346ش
رحل�ت عالم مجاهد آيتاهلل «س�يدمرتضي
پس�نديده» ب�رادر ب�زرگ حض�رت «ام�ام
خميني(ره)» 1375 -ش
درگذش�ت «س�لمان س�اوجي» غزلگ�و و
قصيدهسراي بزرگ ايراني 778 -ق
پاي�ان نب�رد «العلمين» در ش�مال آفريقا و
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نيروهاي رژيم صهيونيستي1956-م

خبر

فعالیت یک گروه مافیایی در نفت!

معاون وزیر نفت با تشریح فعالیت یک گروه
مافیای��ی واردکننده کاال به صنعت نفت ،با بیان
اینکه ورود به دوره پسابرجام تاثیری برای فعالیت
واردکنندگان ندارد ،گف��ت :دالالن میخ خود را
محکم کوبیدهاند .محمدرضا مقدم در گفتوگو
ب��ا مهر در تش��ریح فعالیت یک گ��روه مافیایی
تامینکنندگان کاال و تجهیزات در صنعت نفت،
گفت :هماکنون بومیس��ازی ساخت  ۱۰کاالی
پرمص��رف در صنع��ت نفت و گاز کش��ور کلید
خورده است .معاون پژوهش و فناوری وزیر نفت
با تاکید بر اینکه بومیس��ازی برخی از کاالهای
نفتی بویژه تعدادی از اقالم مورد نیاز و پرمصرف
در بخش حفاری نفت به مذاق برخی از گروههای
دالل و واسطه واردکننده کاال خوش نیامده است،
تصریح کرد :برخی از شرکتهای واردکننده کاال
و تجهیزات ،تحت پوشش نمایندگی مجاز فعالیت
میکنند که مشکل چندانی با این نمایندگیهای
مجاز نداریم .این مقام مسؤول با تاکید بر اینکه اما
برخی از گروههای داللی و واسطهگری در صنعت
نفت کشور فعالیت میکنند که فعالیت آنها دامنه
کار مشخصی ندارد ،تصریح کرد :به عبارت دیگر
این گروه همه نوع کاال و تجهیزات با هر نوع سطح
استاندارد و کیفیتی را وارد صنعت نفت میکنند.
مقدم در پاس��خ به این پرس��ش که تاکنون این
گروه مافیایی تامینکننده ک��اال چه تهدیداتی
نسبت به بومیسازی یا واردات ضابطهمند برخی
از کاالها انجام دادهاند ،اظهار داش��ت :این گروه
مافیایی در ش��رکت ملی نفت ایران ،وزارت نفت
یا شرکتهای تابعه نیستند .وی با تاکید بر اینکه
مهمترین فشار این گروه استفاده از برخی قوانین
همچون قانون مناقص��ات در جهت واردات کاال
به صنعت نفت کش��ور است ،بیان کرد :براساس
قانون مناقصات ،هر شرکتی میتواند نسبت به
خرید یا واردات کاال به صورت خرد و متوس��ط
اق��دام کند .معاون وزیر نفت افزود :اما در همین
قانون مناقصات تاکید شده که کاالها باید دارای
استاندارد و کیفیت مطلوب و مناسب هم باشند.
این مقام مسؤول با بیان اینکه نگاه وزارت نفت به
قانون مناقصات از زاویه کیفیت و استاندارد است،
تاکید کرد :ورود کاال و تجهیزات فاقد استاندارد و
کیفیت مطلوب میتواند خسارتهای مالی ،جانی
و تولیدی به همراه داشته باشد.

پیامک خوانندگان
10002231
دریافتپيامهايشما ازسراسركشور

گزارش

صدورکارت اعتباری جدید بهانه بانکها برای ندادن تسهیالت

پرداخت وام خرد رسم ًا تعطیل شد!

گروهاقتصادی:بانکها دیگر به متقاضیان وام خرد،
تسهیالت نمیدهند و در پاسخ به آنها میگویند
پرداخ��ت وام از این پس ب��ا کارتهای اعتباری
صورت گیرد ،این در حالی اس��ت که متقاضیان
وام از برخورد بانکها در ارائه کارتهای اعتباری
نیز گلهمندند ،چرا که بانکها به بهانههای مختلف
از ارائه این نوع کارتها نیز طفره میروند تا رسما
پرداخت وام خرد به مردم تعطیل ش��ود .یکی از
سیاستهای ابالغی بانک مرکزی به نظام بانکی،
توزیع گسترده کارتهای اعتباری است ،اما اکنون
بانکها کارت را بهانه ندادن وام خرد کردهاند؛ اما
نه کارت اعتباری میدهند و نه تسهیالت خرد .از
ابتدای مهرماه امس��ال قرار بر این بود که اعطای
ک��ارت اعتباری به عنوان یکی از سیاس��تهای
کلیدی دولت در تامین مالی متقاضیان وامهای
خرد ،در دستور کار جدی بانکها قرار گیرد .بانک
مرک��زی هم البته همه چیز را تمام و کمال اجرا
کرده و هر زیرس��اخت و بخشنامهای را که الزم
بود صادر کرد تا بلکه بانکها دیگر بهانهای برای
عدم اجرای این سیاست دولت نداشته باشند ،اما
آنها همچنان س��از خود را
میزنند و تنها بخش��نامهها
را بایگان��ی میکنند .اکنون
اگرچ��ه  52روز از کلی��د
خ��وردن طرح ارائ��ه کارت
اعتباری ب��ه مردم میگذرد
اما کمتر کس��ی پیدا میشود که وقتی به شعبه
بانکها برای دریافت این کارت مراجعه میکند،
با روی گش��اده کارمندان ش��عب ب��رای اعطای
این تس��هیالت مورد اس��تقبال قرار گیرد؛ اغلب
متقاضی��ان با بیمیلی و ع��دم رغبت کارمندان
بانکه��ا مواجه میش��وند .برخی موض��وع را به
رفتار کارمندان نس��بت میدهند و برخی دیگر،
عدم صدور بخشنام ه از شعب مرکزی برای شعب
زیرمجموع ه را عامل اصلی عدم استقبال بانکها
از پرداخت و پاسخگویی به متقاضیان میدانند.
تا این لحظه هم البته هیچ گزارشی منتشر نشده
که بر مبنای آن بتوان قضاوت کرد کدام بانکها
در اجرای سیاس��تهای بان��ک مرکزی همراهتر
هس��تند و کدامیک این بخش��نامهها را چندان
جدی نمیگیرند .گزارشها حکایت از آن دارد
که بانکها اکنون بهانه جدیدی برای عدم اعطای
تس��هیالت خرد پیدا کردهان��د و میگویند همه
تس��هیالت خرد با کارت اعتباری جایگزین شده
است و از این پس ،قرار نیست وامهایی همچون
ضروری ،خودرو یا خرید لوازم ضروری داده شود.
نکته اینجاس��ت که وقتی متقاضی در برابر این
گفته کارمندان بانکی قرار میگیرد که «دیگر قرار
نیست ش��یوه وامدهی به روش قبل ادامه داشته
باش��د و کارت اعتباری جایگزین شده است» و
شرایط کارت اعتباری را جویا میشود ،هنوز هم با
این جمله مواجه میشود که «دستورالعمل کارت
اعتباری هنوز به شعبه ما ابالغ نشده است ».یکی
از متقاضیان وام در گفتوگو با مهر میگوید :تا به
حال به بیش از  10ش��عبه بانکی را س��ر زده و با
بیمیلی یا عدم رغبت کارمندان پشت باجه برای
پاسخگویی مواجه شدهام و هنوز هم تکلیفم معلوم
نیست که آیا میتوانم وام خرد بگیرم یا حتما باید
کارت اعتباری را از بانک با ضوابط و شرایط خاص
دریافت کنم ،هنوز مشخص نیست که سیاست
اصلی بانکها در مقابل پرداخت تسهیالت خرد به
متقاضیان چیست .وی میافزاید :کارت اعتباری

هم از سوی ش��عب داده نمیشود ،چون حداقل
میت��وان این کارت را پس از کس��ر چند درصد
کارم��زد ،در برخی مغازهها نقد ک��رد و به زخم
زندگی زد .بانکها حتی گفتههای خودش��ان را
هم قبول ندارند و نه کارت اعتباری میدهند و نه
حاضرند مثل قبل ،وام خودرو ،تعمیرات مسکن یا
حتی خرید کاالها بدهند .یکی از کارمندان شعب
بانکی نیز در این رابطه میگوید :از وقتی موضوع
فیشهای نجومی برای مدی��ران بانکها مطرح
شده ،بخش��نامههای پیاپی صادر میشود که بر
مبنای آن وامها یا دریافتیهای کارمندان شعب
از جمله اضافهکاری آنها را کم کرده اس��ت و این
امر ،انگیزه را از کارمندان بانک گرفته اس��ت .در
این میان بررسیهای میدانی حکایت از آن دارد
که برخی شعبی که وامهای خرد یا کارت اعتباری
به مردم میدهند ،در قبال سپرده این کار را انجام
میدهن��د و ب��ه نوعی با بلوکه کردن س��پردهها
تالش میکنند تا تضمینی برای بازپرداخت وامها
داشته باشند ،در عین حال برخی بانکها نیز در
هم��ان ابتدای کار که وام را به متقاضی پرداخت
میکنند ،بخشی از آن را به
عنوان کارمزد کسر میکنند
و هم��ان اول ،س��ود خود را
برمیدارن��د .پرداخت وام به
ش��رط س��پرده در شرایطی
است که معاونت نظارت بانک
مرکزی بارها و بارها این موضوع را رد کرده و آن
را تخلفی برای بانکها برشمرده است .به هرحال
به نظر میرس��د که تخلف بانکها در ارائه کارت
اعتباری و نیز پرداخت وام خرد یا کارت اعتباری
به ش��رط س��پرده ،باید مورد رس��یدگی مراجع
نظارتی قرار گیرد.

■■بانکهادرپرداختتسهیالتیکمیلیاردی
تولید ۲۰۰میلیون سپردهگذاری میخواهند

عضو هیأت مدیره کانون صنایع غذایی گفت:
بانکه��ا برای پرداخت تس��هیالت یک میلیارد
تومانی به تولیدکنندگان طلب سپردهگذاری۲۰۰
تا  ۳۰۰میلیون تومانی میکنند و این مشکل را
بارها به مس��ؤوالن بانک مرکزی اعالم کردهایم
ولی همچنان ادام��ه دارد .علیرضا مروتپور در
گفتوگو با فارس ،اظهار داش��ت :در حال حاضر
پرداخ��ت تس��هیالت بانکی به صنای��ع بدهکار
به سیس��تم بانکی براحتی ص��ورت نمیگیرد و
بانکها بیشتر تمایل دارند به واحدهایی که برنامه
توسعه تولید دارند ،تسهیالت پرداخت کنند .وی
ادامه داد :با ای��ن حال بانکها در قبال پرداخت
تسهیالت ،وثیقههای زیادی را طلب میکنند که
ارائه این وثایق برای صنعتگران مشکل است .وی
با بیان اینکه بانکها تسهیالت با سود  18درصد
را به تولیدکنندگان ارائه میکنند ،گفت :دولت
باید برای ارائه تس��هیالت به واحدهای بدهکار،
ردیف بودجه جداگانهای تعیین کند .مروتپور
در ادامه با اش��اره به مش��کل موجود در زمینه
تقاضای بانکها برای س��پردهگذاری بخش��ی از
تسهیالت پرداختی به صنعتگران ،گفت :وقتی
تولیدکنندهای از بانک تس��هیالت یک میلیارد
تومانی دریافت میکند ،سیس��تم بانکی از وی
تقاضا میکند که  200یا  300میلیون تومان از
وام دریافتی را به عنوان س��پرده نزد بانک باقی
بگذارد و اگر تسهیالت دریافتی  2میلیارد تومان
باشد درخواس��ت س��پردهگذاری  400تا 500
میلیون تومانی مطرح میشود.

برق

معاون هماهنگی توزیع توانیر:

حق انشعاب برق از ابتدای سال آینده افزایش مییابد
معاون هماهنگی توزیع توانیر با بیان اینکه
قیمت انش��عاب برق امسال  49درصد افزایش
داش��ته اس��ت ،گفت :قیمت انش��عاب برق از
ابتدای سال آینده باز هم افزایش خواهد یافت.
محمدرض��ا حقیف��ام در
گفتوگو با فارس ،با اشاره
به اینکه طبق مجوزی که
دولت ب��ه وزارت نیرو داده
اس��ت قیمت انشعاب برق
تا  5س��ال افزایش خواهد
یافت ت��ا به قیمت تمام ش��ده برس��د ،گفت:
متوسط رشد قیمت انشعاب برق در سال جاری
در کش��ور  49درصد بود ،بنابراین رشد قیمت
انشعاب برق تا  4سال دیگر ادامه مییابد و این
اقدام از ابتدای سال آینده باز هم تکرار خواهد
ش��د .حقیفام تأکید کرد :طبق بررس��یهای
صورت گرفته درباره هزینههای انشعاب برق در
سراسر کشور به این نتیجه میرسیم که دولت
برای این موضوع سوبسید میدهد به طوری که
این سوبسید در خوزس��تان برای هر مشترک
 4/5میلی��ون تومان اس��ت .به گفت��ه وی ،در
شهرهای بزرگ و کالنشهرها هزینهای که برای

انش��عاب برق دریافت میش��ود زیر  40درصد
قیمت تمامشده است .معاون هماهنگی توزیع
توانیر در پاس��خ به این سوال که گفته میشود
برخی نمایندگان مجلس طرح انحالل توانیر را
مطرح کردهاند ،گفت :از این
خبر و اصل آن هیچ اطالعی
ن��دارم .وی با بیان اینکه در
حوزه بهرهبرداری طرحی در
حال اجراس��ت که از آن با
عنوان اطلس آسیبپذیری
برق ایران یاد میش��ود ،عنوان کرد :این طرح
ب��ه صورت پایلوت در ش��مال کرم��ان و برای
مقاومس��ازی مقابل زلزله و حوادث طبیعی در
دست اجرا قرار گرفته است.
حقیفام با اش��اره به کنتورهای هوش��مند
گفت :با نصب کنتورهای دیجیتال و هوشمند
امکان بررسی همه فعالیتها و پایش آن فراهم
میشود و طبق برنامهریزیهای انجام شده قرار
است که  30میلیون کنتور را هوشمند کنیم.
در بخ��ش بهرهبرداری نیز طرح افزایش ایمنی
مردم و پرس��نل اجرا خواهد شد تا خسارتها
به حداقل برسد.

زر

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا

3654

-

یورو

4043

-

پوند

4563

-

درهم امارات

1004

-

ین ژاپن

35

-

ریالعربستان

974

-

یوآن چین

550

-

لیرترکیه

1168

-

دینار کویت

12100

-

دینار عراق

2/8

-

دالر کانادا

2768

-

روبل روسیه

59

-

روپیه هند

54

-

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

1118000

-

طرح جدید

1123200

-

نیم سکه

569000

-

ربع سکه

299000

-

سکه گرمي

188000

-

هر مثقال طال

490000

-

سکه

یک گرم طالی  18عیار

113010

-

یک گرم طالی  24عیار

150644

-

هر اونس طال

(1258/2دالر)

0/4

هر اونس نقره

(18/71دالر)

0/07

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

44/01

-0/56

برنت درياي شمال

45/27

-0/53

41/9

-

نفت

اوپک

بورس
بورس تهران

رئیس اتحادیه طال و جواهر خبر داد

قاچاق ساالنه  20تن طال به کشور
رئی��س اتحادی��ه تولیدکنندگ��ان و
فروشندگان طال و جواهر با بیان اینکه مصرف
طال در کش��ور حدود  60ت��ن و تولید حدود
 40تن اس��ت ،گفت :س��االنه ح��دود  20تن
طال به صورت قاچاق و غیرقانونی وارد کش��ور
میشود .محمد کش��تیآرای ،رئیس اتحادیه
تولیدکنندگ��ان و فروش��ندگان طال و جواهر
تهران در گفتوگو با فارس گفت :قاچاق طال
به صورت ریشهای است زیرا به اندازه مصرف
کشور تولید طال وجود ندارد .وی افزود :طبق
قانونی که از قبل از انقالب تاکنون وجود دارد
واردات طال به کشور ممنوع بوده و به نظر من
باید این ممنوعیت برداش��ته شود تا دولت به
حق و حقوق واردات رسمی برسد و همچنین
قاچاق طال در کشور برچیده شود .کشتیآرای
گفت :مصرف طال در حال
حاض��ر  60تن در س��ال
و تولی��د داخ��ل  40ت��ن
اس��ت و بقیه نیاز مصرفی
از طری��ق غیرقانونی وارد
میش��ود که البت��ه مقدار
اندکی هم طالی همراه مس��افر وارد میشود.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروش��ندگان
طال و جواهر همچنین با انتقاد از روش اجرای
قان��ون مالیات بر ارزش افزوده طال گفت :طال
به عنوان س��رمایه و اصل پول است و نباید از
جنس طال مالیات گرفته شود بلکه به نظر من
باید از اجرت س��اخت طال مالیات اخذ ش��ود.
وی گفت :همانگونه که قانون مالیات بر ارزش
افزوده درباره برخ��ی از کاالهای خاص مانند
س��یگار بیش��تر از نرخ معمولی است و درباره
برخی از کاالها مانند کش��اورزی صفر اس��ت،
نباید از اصل سرمایه یعنی طال مالیات ارزش

افزوده گرفته شود .کشتیآرای همچنین رکود
اقتصادی را عامل کاهش مصرف طال دانست و
گفت :باید مالیات ارزش افزوده از اصل جنس
طال برداشته شود تا رونق در صنعت طال ایجاد
شود .وی با اشاره به انتخابات آمریکا و اثر آن
بر بازار طال گفت :برای کش��ور ما هیچ فرقی
نمیکن��د که چهکس��ی رئیسجمهور آمریکا
ش��ود چون آمریکا با کش��ور ما دشمنی دارد
البت��ه به صورت موقت قیمت س��هام کاهش
پیدا ک��رد و جو روانی باعث تغییر قیمت طال
ش��د اما بعد از پایان ابهامات و مشخص شدن
رئیسجمهور ،قیمت طال ثابت شد .وی گفت:
البت��ه امروز(دی��روز) قیم��ت جهانی طال 24
دالر بیش��تر از روزهای قبل کاهش پیدا کرد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروش��ندگان
ط�لا و جواه��ر پیش��نهاد
کرد :به نظر من باید بانک
تخصصی طال تشکیل شود
ت��ا مردم طاله��ای خود را
در آن سپردهگذاری کنند
و ع�لاوه بر مص��ون ماندن
اص��ل طال ،از تورم نیز در امان مانده و بتوانند
س��رمایهای برای زندگی خود داش��ته باشند.
کشتیآرای در باره اینکه بانک کارگشایی آیا
نمیتواند به عنوان بانک س��پرده طال باش��د،
گفت :بانک کارگش��ایی طال را فقط به عنوان
وثیقه میگیرد و برای نگهداری آن کارمزد هم
طل��ب میکند اما بانک تخصصی طال اینگونه
اس��ت که مث ً
ال اگر یک خان��وار  50گرم طال
دارد آن را در بانک س��پردهگذاری کند و به او
رس��ید بدهند که همیشه  50گرم طال در آن
بانک دارد و از س��ود ناش��ی از افزایش قیمت
بهرهمند میشود.

مقدار

تغییر(درصد)

شاخص بورس

78411/6

-

شاخص  30شركتبرتر

3202/6

-

شاخص  50شركتبرتر

3090/1

-

شاخص بازار اول

55372/1

-

شاخص بازار دوم

168526/6

-

شاخصصنعت

65571/8

-

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
ي و سراميك سينا
ع كاش 
ح .صناي 

1800

93/55

بيمهآسيا

1775

4/47

الميران

3522

4/39

فرآوريموادمعدنيايران

7656

3/56

حفاري شمال

3569

3/48

2147

3/12

لبنياتكالب ر
ن ايالم
سيما 
حملونقلپتروشيمي
آبسال

بيشترينكاهش

3762

3/1

3750

2/77

4086

2/35

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

ن سايپا
ح .ليزينگ رايا 

635

-9/29

ح .سيمان كردستان

508

-9/12

شرق
ن 
ح .سيما 

180

-9/09

ح .معدني و صنعتي گل گهر

1010

-8/43

ح.سرمايهگذاري اعتبار ايران

321

-6/69

ايرانخودرو

3231

-5

1977

-5

15029

-4/99

4566

-4/99

مهركامپارس
صنايعشيمياييسينا
مهندسينصيرماشين

شاخص کل

تغییر

تاالربینالملل
بورس داوجونز

18808

-29

نیکی ژاپن

17375

31

بورسشانگهای

1396

25

بورساسترالیا

4446/6

37/7

