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«ایران» پیامد تندروی در تجمعات اخیر را بررسی میکند
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شاخص کل بورس تهران  1970واحد افت کرد

اولویتدهی به پرداخت تسهیالت احیای بافتهای فرسوده

دبیـــر کل کانون بانکهـــای خصوصی و مؤسســـات اعتباری از
توافـــق این کانون و شـــورای هماهنگی بانکهـــای دولتی برای
اولویـــت دهـــی پرداخـــت تســـهیالت به بازســـازی و بهســـازی
بافتهای فرسوده شهری و روستایی خبر داد.
توگـــو با ایرنا افـــزود :این
«محمدرضا جمشـــیدی» در گف 
تصمیم در جلسه اخیر محمدرضا حســـینزاده رئیس شورای
هماهنگـــی بانکهای دولتی و کـــوروش پرویزیان رئیس کانون
بانکهـــای خصوصی و مؤسســـات اعتباری و فرشـــاد حیدری
معـــاون نظارتی بانک مرکزی اتخاذ شـــد .وی افزود :نتایج این
جلســـه در قالب نامهای بـــه رئیس کل بانک مرکـــزی ارائه و از
وی خواسته شده است یکی از جلســـات شورای پول و اعتبار به
ایـــن موضوع و رفع چالشهـــای نظام بانکی در مســـیر تحقق
آن اختصاص یابد .وی دربـــاره علت این تصمیم نظام بانکی

نیـــز گفت :پس از زلزله کرمانشـــاه و تعهدات نظام بانکی برای
پرداخت تســـهیالت که دولت مصوب کرده و نیز تصمیم آنها
در بازسازی بیمارستان اســـام آباد غرب ،این ایده ارائه شد که
بهتر اســـت نظام بانکی منابع خود را به سمت احیا و بازسازی
بافتهای فرسوده در مناطق شهری و روستایی هدایت کند.
جمشـــیدی افـــزود :با ایـــن کار نه تنهـــا در حـــوادث بعدی
خانههای مردم به دلیل مقاومسازی آسیب کمتری میبینند،
بلکه ،صنعت ساختمان نیز به تحرک وادار میشود و مشاغل
مرتبـــط با این صنعت کـــه در وضعیت رکودی بســـر میبرند،
بهبـــود مییابنـــد .وی دربـــاره رونـــد پرداخـــت تســـهیالت بـــه
زلزلهزدگان کرمانشاه نیز گفت :تسهیالت مصوب دولت در این
زمینه در دســـت اجراست و برخی بانکها با استقرار باجههای
سیار در مناطق زلزله زده پرداخت تسهیالت را آغاز کردهاند .

اخیر بیشتر شده اســـت .به طور معمول
ســـرمایهگذاران خارجـــی درکنـــار نـــرخ
بازدهی کـــه برای محل ســـرمایه گذارای
خود محاسبه میکنند به امنیت و فضای
آرام کشـــور مـــورد نظر نیز توجـــه ویژهای
دارند تا مبادا نبـــود آرامش باعث از بین
رفتن سرمایه آنها شود.
این درحالی اســـت که پـــس از برجام
بـــا ارتقای رتبـــه اعتباری ایـــران و کاهش
ریســـک ایـــران بســـترهای ورود و جذب
سرمایهگذار خارجی بیش از پیش فراهم
شـــد .البته تردید در ســـرمایهگذاریها یا
حداقل بـــه تعویق انداختـــن آن تنها به
سرمایهگذاران خارجی محدود نمیشود
چراکه سرمایهگذاران داخلی نیز همین
نگاه را به شـــرایط پیرامونی خود دارند
و به طور قطع درشـــرایطی که احساس
امنیـــت نکننـــد وارد عرصـــه تولیـــد
نمیشـــوند .برهمین اســـاس درچنین
شـــرایطی بازارهای کاذبـــی مانند ارز و
طال داغ میشود و سرمایههایی که باید
درتولید و ایجـــاد اشـــتغال بهکارگرفته
شود صرف واسطهگری میشود.
درهمیـــن زمینـــه نایب رئیـــس اتاق
بازرگانی ایران میگوید :در مقطع کنونی

رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی خبر داد

وام ازدواج  ۱۵میلیون تومانی روی میز مجلس

در پی طرح مجلـــس مبنی بر افزایـــش وام ازدواج از
 ۱۰بـــه  ۱۵میلیون تومـــان ،رئیس شـــورای هماهنگی
بانکهـــای دولتـــی از اجـــرای ایـــن طـــرح در صورت
توگو با تسنیم،
تصویب نهایی در مجلس خبر داد.محمدرضا حسینزاده در گف 
در ارتباط با طرح مجلس مبنی برافزایش وام ازدواج از  10به  15میلیون تومان و
اینکه آیا بانکها میتوانند این وام را پرداخت کنند؟ اظهار داشت :چراکه نه؛ وام
 3میلیونی به  10میلیون تومان افزایش یافت و بانکها آن را پرداخت کردند .او با
تأکید براینکه منابع بانکها محدود است،افزود :هرچقدر رقم وام ازدواج بیشتر
شود ،تعداد افراد کمتری میتوانند آن را دریافت کنند و در نهایت صف طوالنی
میشود .وی با بیان اینکه هر چه مجلس در این خصوص تصویب کند ،بانکها
آن را اجرا میکنند ،گفـــت :ما مطیع تصمیم مجلس و بانک مرکزی درباره وام
ازدواج هستیم و مشکلی در این خصوص نداریم.

حکمرانی بیتکوین به پایینترین سطح رسید

ایسنا

گروهاقتصادی /نخستین جرقه اعتراضات
اخیر در روز  8دی ماه در مشـ ــهد زده شد.
تنهـ ــا چنـ ــد روزپـ ــس از اعتراضـ ــات اخیر،
اقتصاد ایـ ــران و بازارهـ ــای آن تحت تأثیر
قرار گرفتند .گرچه مسـ ــئوالن ارشد دولتی
همـ ــواره حـ ــق اعتـ ــراض را بـ ــرای مـ ــردم
محفـ ــوظ میداننـ ــد ولـ ــی زمانی کـ ــه این
اعتراضات به خشونت آغشته شد ،همین
اقتصادی که بخشی از دالیل اعتراضات را
به خود اختصـ ــاص میدهد نیز با تبعات
منفی روبهرو شد.
نخســـتین آثـــار ایـــن اعتراضـــات و
خشـــونتها در بازارهایـــی مانند ارز ،طال
و بازارســـرمایه خـــود را نشـــان داد .بـــازار
ارزی کـــه بـــا محـــدوده نوســـانی کمی به
پیش میرفت به یکباره با شوک قیمتی
مواجه شـــد به طوری که دالر امریکا را به
4400تومـــان نزدیـــک کرد .درایـــن روزها
یورو نیز بـــا جهش کم ســـابقهای مواجه
شـــد و مرزهای  5500تومان را درنوردید.
پوند نیز با رسیدن به قیمت  6هزار تومان
باالترین سقف قیمتی خود را تجربه کرد.
در ســـوی دیگر بـــازار طال و ســـکه نیز
تحت تأثیر این شرایط رکوردهای تازهای
در قیمـــت به ثبت رســـاند .ســـکه تمام

بهـــار آزادی بـــرای نخســـتین بـــار از مرز
1.5میلیون تومان عبور کرد .این درحالی
است که تحت تأثیر شرایط روانی روزهای
اخیر برخی از ســـرمایهگذاران به ســـمت
بازارهایی که بیشترین نقدشوندگی و سود
آنی را دارند هجوم بردند .گزارشها نشان
میدهـــد که تعـــدادی از ســـپردهگذاران
بانکهـــا بـــا خارج کـــردن ســـرمایه خود
از شـــبکه بانکـــی به خرید ســـکه و دالر رو
آوردند .هرچند از روزپنجشنبه قیمتها
در ایـــن بازارهـــا بـــه عقب بازگشـــت ،اما
آثاراین رشد جهشی همچنان بر فضای
اقتصادیکشورحکمفرماست.
یکـــی دیگـــر از آثـــار وقایـــع اخیـــر در
بازارســـرمایه بخصـــوص بـــورس اوراق
بهادار تهران قابل مشاهده است .بورس
تهـــران که در ماههای اخیر رکوردهای پی
در پی را بـــه نام خود ثبت کرده بود ،پس
از آغاز و تشـــدید این اعتراضـــات از خود
واکنش نشان داد و شاخص چند کانال به
عقببازگشت.
درحالی کـــه در روزکاری قبـــل از آغاز
اعتراضـــات یعنی ششـــم دی ماه جاری
شـــاخص کل  97هـــزار و  899واحد بود،
پس از گذشت چند روز از این اعتراضات

در روز  13دی ماه به  95هزار و  929واحد
رسیده است .بدین ترتیب در فاصله 6تا
 13دی مـــاه شـــاخص کل بـــورس 1970
واحد به عقب بازگشـــته است و  2درصد
از بازدهـــی ســـهامداران را کاهـــش داده
اســـت .البتـــه تمـــام علت ایـــن عقبگرد
بهاعتراضـــات اخیر بازنمیگـــردد ولی از
آن میتـــوان بهعنوان یکـــی از مهمترین
عوامل ریزش بورس اشاره کرد.
ëëافزایش ریسک سرمایه گذاری
جـــدای از آثـــاری کـــه اعتراضـــات به
خشونتکشیدهاخیربربازارهایمختلف
داشـــته اســـت و مقطعی اســـت ،بخش
دیگـــری از اقتصـــاد نیز تحـــت تأثیر قرار
گرفته است که باوجود امکان اندازهگیری
دقیـــق آن بهطور حتم تبعـــات زیانباری
بـــرای اقتصـــاد ایـــران به همـــراه خواهد
داشـــت .ســـرمایهگذاری بخشـــی اســـت
که یکـــی از پایههـــای اصلی رشـــد پایدار
اقتصادی و به تبع آن افزایش اشـــتغال و
رفاه را بهدنبال خواهد داشت.
اما با وجود بسترسازیهایی که برجام
بـــرای ورود ســـرمایهگذاران خارجـــی به
اقتصاد ایـــران انجام داده اســـت ،تردید
در ســـرمایهگذاران با اعتراضات روزهای
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کشـــور بیش از هـــر زمان نیاز بـــه آرامش
دارد زیرا تعامالت ما با ســـایر کشورها در
حال گسترش اســـت و زمینهسازی برای
جذب ســـرمایهگذاری خارجـــی صورت
گرفته اســـت .اگر ما بهدنبال اشـــتغال و
خروج از رکود هستیم چارهای جز جذب
سرمایهگذار خارجی که آن هم در فضای
امن به کشور میآید ،نخواهیم داشت.
حســـین ســـاحورزی ،در گفتوگو با
ایلنـــا ،افزود :بـــه نظر من عملکـــرد این
دولـــت در کنتـــرل تـــورم خیلـــی بهتر از
دولت قبل بوده است همچنین در کنترل

قیمتها سیاستی اتخاذ کرده که آسیب
کمتری به قشر آسیب پذیر جامعه فشار
وارد شود.
وی تصریـــح کـــرد :مردم نســـبت به
برخـــی رویههـــا ،نابرابریها و فســـاد در
اجزای مختلف حاکمیـــت و تبعیضها
اعتراض دارند اما به طور حتم روش بیان
این انتقاد در کف خیابان نیست و راههای
منطقیتری وجود دارد زیرا افرادی با سوء
نیت وجـــود دارند که میخواهنـــد از این
فضا به نفع خود و به ضرر مردم و کشـــور
سوءاستفادهکنند.

 63شرط برای بازگشت خودروهای خارج شده از خط تولید

رئیس ســـازمان ملی استاندارد ایران گفت :بازگشت به خط
تولیـــد خودروهایـــی که قادر بـــه پاس کردن اســـتانداردهای
55گانه این ســـازمان تا ابتدای زمستان امسال نشده بودند،
مســـتلزم گذراندن استانداردهای  63گانه تا اول دی ماه 97
توگو با ایرنا از رایزنی برخی
است«.نیره پیروزبخت» در گف 
خودروسازان برای بازگشـــت مجدد بعضی از این خودروها
به خط تولید خبر داد و گفت :از روز نخســـت دی ماه ،1396
تولید و واردات برخی از خودروهای غیر اســـتاندارد از جمله
خودروهای  315 MVMســـدان ،550 MVM ،تیگو  ،5سایپا
 131و سایپا  132دوگانه سوز ،سایپا  141بنزینی و دوگانه سوز،
آریو  1500ســـی ســـی ،پژو پارس با موتـــور  ،XUMوانت تک
کابین و دو کابیـــن مزدا و کارا (1700بنزینی و دوگانه ســـوز)،
آســـا  ،50F Bلیفـــان  ،620لیفـــان  ،X50لیفان ،X60

جک  ،J5هیوندای  i10و برخی از خودروهای سنگین جادهای
از دســـتور کار خودروسازان خارج شـــد ،چراکه تا ابتدای دی
ماه امســـال خودروسازان باید مدارک اســـتاندارد  55گانه را
به این سازمان تحویل میدادند و همه خودروهایی که قادر
به پاس کردن این استانداردها نبودند ،از دور خارج شدند.
او ادامـــه داد :از ایـــن تاریـــخ بـــه بعـــد ،هـــر خودرویی از
خوروهای یاد شده اگر بخواهد مجدد به خط تولید بازگردد،
بایـــد اســـتانداردهای  63گانـــه را پاس کند؛ یعنـــی عالوه بر
اســـتانداردهای پیشین ،هشت اســـتاندارد دیگر اضافه شده
اســـت .این مهلت تا اول دی ماه سال آینده ( )97برای این
خودروها باقی اســـت ،امـــا از ابتدای زمســـتان آینده به بعد
پشت سر گذاشتن  85استاندارد الزامی است و  22استاندارد
دیگر اضافه خواهد شد.

حاکمیت بیتکویـــن بر بازار ارز دیجیتال بـــه پایینترین میزان خود
رســـیده اســـت و علت آن افزایش عالقه به ســـکههای مجازی دیگر
اســـت .به گزارش رویترز ،در حال حاضـــر ارزش بازار بیتکوین برابر
با ۲۳۱.۸میلیارد دالر یا حدود  ۳۶.۱درصـــد از کل ارزش بازار ارزهای
دیجیتال اســـت که این پایینترین ســـهم بازاری است که بیتکوین
تـــا به حـــال در اختیار داشـــته اســـت .پایینترین میزان قبلی ســـهم
بیتکویـــن از بازار ارزهای دیجیتال ۳۷.۶ ،درصد در ماه ژوئن بود .در
مقابل باید توجه داشـــت که در آغاز سال  ۲۰۱۷سهم بازار بیتکوین
بیـــش از  ۸۰درصد بود .اصطالح حکمرانی به درصد ســـهم یک ارز
دیجیتال منحصر به فرد ،از کل بازار سرمایه ارزهای دیجیتال جهان،
گفته میشـــود .طبق دادههای کوینمارکتکـــپداتکام ،میزان کل
ســـرمایه موجود در بازار ارزهای دیجیتـــال جهان درحال حاضر برابر
با ۶۴۰.۴میلیارد دالر است .طبق شاخص قیمت بیتکوین در پایگاه
کویندسک ،در سال  ۲۰۱۷قیمت بیتکوین بیش از  ۱۳۰۰درصد رشد
کرد و سپس با هجوم سرمایهگذاران برای فروش آن و ذخیره سود به
دست آمده ،تا پایان سال تا نرخ  ۱۳۸۸۹.۹۹دالر سقوط کرد.

کاهش  10درصدی سود تسهیالت صادراتی صندوق توسعه

قائم مقام سـ ــازمان توسعه تجارت گفت :سود تسهیالت صندوق توسعه ملی به
صادرکنندگان از  24درصد بـ ــه  14.5درصد کاهش یافت .محمدرضا مودودی در
گفتوگو با فارس با تأیید کاهش نرخ سود تسهیالت پرداختی صندوق توسعه ملی
به صادرکنندگان گفت :صندوق توسعه ملی مبلغ  2300میلیارد تومان در راستای
پرداخت تسهیالت به صادرکنندگان در بانکها با نرخ  11درصد سپردهگذاری کرده
است .قائم مقام سازمان توسعه تجارت افزود :معادل همین مبلغ را بانکها در
راستای پرداخت تسهیالت به صادرکنندگان با نرخ  18درصد در نظر گرفتند که در
مجموع رقم پرداختی تسهیالت بانکی به صادرکنندگان مبلغ 4600میلیارد تومان
شد .سود آن هم  14.5درصد در نظر گرفته شد .وی با بیان اینکه قرار بوده  12بانک
عامل پرداخت تسهیالت به صادرکنندگان را بر عهده بگیرند ،بیان داشت :برخی
بانکها از قبیل بانک توسـ ــعه صادرات ،صنعت و معدن ،سپه و بانک تعاون در
این رابطه بسیار خوب عمل کردهاند و با دریافت منابع از صندوق توسعه ملی در
حال پرداخت تسهیالت به صادرکنندگان با سود  14.5درصد هستند.

