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بحران سرمايه در گردش واحدهاي توليدي

یادداشت خبر

اصغر بالسيني* -دولت در كنار تامين مالي نيازهاي خود با فربه كردن
بدهيهاي مالي در قالب استقراض كه به عدد خطرناك  ۱۹۰هزار ميليارد تومان
رسيده بايد به فكر واحدهاي توليدي نيز باشد تا امكان عبور كمخطرتر از بحران
فعلي و بحران احتمالي سال  ۹۸فراهم آيد.
بحران ارزي سال  97عالوه بر آثار مستقيم زيادي كه از خود بر جاي گذاشت،
داراي آثار بلندمدتتري است كه انتظار ميرود در سال  1398تشديد شود .يكي
از مسائل كليدي در اين بخش معضل سرمايه در گردش واحدهاي توليدي است،
كه انتظار ميرود در ماههاي آينده و سال آتي تشديد شود.
در حقيقت با سه برابر شدن نرخ ارز از يك سو و محدوديتهاي زياد در تامين
نهادههاي توليد وارداتي عمال شركتها نياز به سرمايه در گردش زيادي جهت به
حركت در آوردن توليد خود دارند.
با اين اوصاف انتظار ميرود ماههاي آينده فشار بر بخش تقاضاي اعتبارات
بيش از پيش شود .به چند دليل:
 .1افزايش شديد نرخ ارز هزينه تامين سرمايه در گردش را به شدت افزايش

داده است.
 .2در ماههاي گذشته خصوصا بحبوحه بحران ارزي بسياري از شركتها به
دليــل نگراني از تامين مواد اوليه اقدام به خريد و دپوي آن كردهاند به همين
نسبت به شمار سرمايه در گردش واحدها افزوده شده است.
 .3با شرايط تورمي اقتصاد انتظار ميرود دوره بازگشت سرمايه شركتها كه
در شركتهاي بورسي به طور متوسط  330روز است به شدت طوالنيتر شود
كه اين امر به محبوس شدن بيشتر منابع شركتها خواهد انجاميد.
 .4كاهش شديد سرعت گردش نقدينگي و رسيدن آن به حدود  0/9يعني
كمتر از يك كه تقريبا امري بيسابقه در  10سال اخير است نشان ميدهد بازارها
در حالت ايستايي قرار گرفتهاند و تا سرعت گردش نقدينگي بيشتر نشود بانكها
و دولت مجبورند براي تحرك اقتصاد حجم پول و اعتبار را افزايش دهند كه در
شرايط كنوني بسيار دشوار است.
 .5دولت با بهرهگيري از موضوع انتشــار اوراق مالي كه به نوعي استقراض
است تالش ميكند كسري بودجه خود را جبران كند ،اما شركتها و واحدهاي
توليدي چطور؟ آنها چگونه ميتوانند در كنار تقاضاي اعتبارات از نظام بانكي به

منابع خود نيز تكيه بيشتري كنند؟
واقعيت آن است كه در ترازنامه شركتها حسابهاي دريافتني و موجودي
كاال داراييهاي شركتها هستند كه با انتشار اوراق بهادار قابل تنزيل در بازار،
ميتوان منابع به دست آمده را مجددا در شركت سرمايهگذاري كرد كه البته اين
فرآيند نيازمند حسابرسيهاي دقيق و تاييد قطعي داراييهاي ثبت شده است ،اما
به شركتها كمك ميكند در شرايط تنگي اعتبار منابع الزم را براي خود تامين
كنند .اينجاست كه بازارهاي مالي عميق نه آنچه كه در بورس كشور وجود دارد
ميتواند راهگشا باشد .ركود تورمي اقتصاد از دو كانال تورم مواد اوليه و طوالني
شدن دوره بازگشت سرمايه شركتها را تحت فشار قرار داده و تجربه عملي نيز
نشان ميدهد بانكها توان و انگيزه الزم را براي تامين كافي سرمايه در گردش
ندارنــد .دولت در كنار تامين مالي نيازهاي خود با فربه كردن بدهيهاي مالي
در قالب استقراض كه به عدد خطرناك  190هزار ميليارد تومان رسيده بايد به
فكر واحدهاي توليدي نيز باشد تا امكان عبور كمخطرتر از بحران فعلي و بحران
احتمالي سال  98فراهم آيد.
* پژوهشگر اقتصادي

آسیبشناسی عدم تحقق بودجه ریزی عملیاتی

ناکارآمدی منابع مالی

گروه اقتصادي -هدفگذاري براي عملياتي
ساختن بودجهريزي مبتني بر عملكرد هرچند
سياستگذار را به ارائه سازوكارهاي قانوني براي
اجراي آن ميكشــاند ،با ايــن حال ناكارآمدي
نهادينه شــده در ذات دولت همواره مانع عملي
براي دستيابي به چنين سياستي است.
اين موضوع كه براي نخستينبار و در سال 82
و در قالب دو بند در قانون بودجه ارائه شــد و با
وجود اصرار هر سال سياستگذار بر اجراي آن در
اليحه بودجهاي دولت ،اما چنين سياستي تاكنون
چندان جنبه عملياتي به خود نگرفته و هنوز در
سطحهمانبندهاوقوانينابالغيباقيماندهاست.
اگر بخواهيم به مقايسه ذاتي فرآيند بودجهريزي
كشور با آنچه بودجهريزي مبتني بر عملكردش
ميناميم بپردازيم ،ميتوانيم اليحه بودجه كشور
را مبتني بر بودجهريزي هزينهاي تعريف كنيم
كه چگونه خرج كردن و كجا خرج كردن منابع
را به سياستگذار امر و نهي ميكند.اين در حالي
است كه بودجهريزي مبتني بر عملكرد بر فرآيند
مرتبط ســاختن هزينهها و نتايج تاكيد دارد و
مهمترينهدفنظامبودجهريزيعملياتي،اصالح
نظام مديريت بخش عمومي و افزايش اثربخشي
مخارج اين بخش است.از آنجا كه بودجهريزي بر
مبناي عملكرد مبنايي براي پاسخگويي بيشتر
در برابر استفاده از منابع سازمان فراهم ميسازد،
بنابراين ميتوان از اين حيث به شفافيت بيشتر
نحوه دخل و تصرف در منابع بودجهاي اميدوار بود.
استفادهكاراترازمنابعبودجهايدرچنينشرايطي،
اثربخشي مثبت بودجه را به همراه دارد كه ارزيابي

اقتصاد درگیر اختالفات داخلی

محمدقلي يوسفي* -برآوردهاي انجام شده در طول سالهاي گذشته نشان ميدهد فرآيند بودجهريزي كشور كامال مبتني
بر عملكرد است ،اما آنچه در اين بين اهميت دارد توجه به اين مساله اساسي است كه در شرايط غيرعادي كنوني چه انتظاراتي از
بودجه يك ساله كشور وجود دارد؟
تحريمهاي اعمال شده با تنگ كردن عرصه بر ايران در سطح بينالملل باعث تشديد مشكالت موجود اقتصادي ميشود .در چنين
شرايطي انتظار براي بهبود شرايط با ايجاد تغيير در ساختار بودجه غيرمنطقي است بنابراين تنها اميدواري ميتواند تالش براي حفظ
وضع موجود باشد .در چنين شرايطي بايد ديد كه آيا برنامه دخل و خرج دولت مبتني بر كسري منابع است يا خير و به دنبال آن
بايد به دنبال ارائه سازوكارهايي براي انطباق هزينهها و درآمدها با يكديگر باشيم.
اما شرايط تحريمي حاكم بر اقتصاد كشور كه صادرات نفت را تحتالشعاع قرار داده ،مويد آن است كه دولت براي تامين منابع درآمدياش با
سختيهاي بسياري دست به گريبان است ،به طوري كه تورم شديد حاكم بر اقتصاد در كنار افزايش شديد هزينههاي دولت ،احتمال كسري بودجه
را دوچندان ميكند.
در شرايطي كه دولت دچار كسري ميشود ،يا عوارض را باال ميبرد ،يا صادرات نفت را افزايش ميدهد كه در شرايط كنوني غيرممكن است ،يا
قيمت ارز را تغيير ميدهد يا به دنبال آسانترين راه يعني استقراض از منابع بانك مركزي ميرود.
تشديد اين شرايط ميتواند باعث جنگ قدرت بين نهادها و ارگانهاي مختلف كشور و ايجاد درگيري بين وزارتخانهها شود كه گروههاي مختلف
سياسي را به سمت تالش براي سهمبري بيشتر در اقتصاد ميكشاند .واضح است در چنين شرايطي آن دسته از تشكيالت سياسي كه قدرت باالتري
دارند از سهم بيشتري در اقتصاد برخوردار خواهند بود و گروههاي ضعيفتر سياسي سهم كمتري خواهند برد .در اين حالت ،جنگ اقتصادي داخلي
شكل گرفته ،بخشهاي توليدي و عمراني را دچار مشكل ميكند به گونهاي كه ايجاد اشتغال در اقتصاد نيز با موانع بيشتري روبهرو خواهد شد.
بنابراين به نظر ميرسد مساله اصلي ،در پايين آمدن درآمدهاي دولت نهفته است كه مديريت اقتصاد را با سختي مواجه ميكند و چالشهاي
عمدهاي را پيش روي آن قرار ميدهد.
* اقتصاددان
هزينه-فايدهمنابعمندرجراامكانپذيرميسازد.اما
آيا سياست بودجهريزي كشور مبتني بر عملكرد
است و شفافيت اســتفاده كارا از منابع در روند
بودجهريزي مورد توجه قرار گرفته است؟
به نظر ميرسد آنچه تحت عنوان بودجهريزي
مبتني بر عملكرد مطرح ميشود به ذات خود
در اليحه بودجه وجــود دارد ،با اين حال آنچه

مورد غفلت واقع ميشــود اجــراي صحيح آن
است ،به نحوي كه براساس ارزيابيهاي مبتني بر
هزينه -فايده نهفته در آن ،دولت توانايي اداره كردن
سياستگذارياش در طول يك سال را داشته باشد
و مواجه شدن با كسري منابع و ناتواني در جبران
منابع ازدسترفته را از بين ببرد.
اما قرارگيري در شرايط تحريمي و ايجاد موانع

قانوني براي فروش نفت ،منابع مالي دولت را هدف
قرار ميدهد و سازوكارهاي اجراي بودجهريزي
مبتني بر عملكرد را از دولت ميگيرد.بنابراين به
نظر ميرسد موضوع اصلي در رابطه با سازوكارهاي
اجرايي بودجهريزي مبتني بر عملكرد در توانايي
اعمال صحيح آن و شفافيت در مسير عملياتي
ساختن آن است.

  ابزاري براي مقابله با اثرات تحريمي
در همين رابطه وزير اقتصاد پيادهسازي كامل
بودجهريزي مبتني بر عملكرد را يكي از مهمترين
ابزارهــاي نظام براي مقابله با اثرات تحريمهاي
ظالمانه عنوان كرد.
بــر اين اســاس ،فرهاد دژپســند از اجراي
حســابداري تعهدي از سوي بيش از  ۹۰درصد
دستگاههاي اجرايي خبر ميدهد.
وي اظهار كرد :اگر ميخواهيم بدون دادن باج
به بيگانگان ،در ارائه خدمات و انجام وظايف خود
و اداره كشور موفق باشيم ،قطعا يكي از مهمترين
شروط،بهبودعملكردمديريتازطريقپيادهسازي
كاملبودجهريزيمبتنيبرعملكرداست.دژپسند
افزود :اليحه بودجه ســال  ۱۳۹۸ميتوانســت
بهترين آينه براي انعكاس مجموعه اقدامات انجام
شده در اين راستا طي چند سال اخير باشد ،زيرا
ما بار ديگر در شرايط تحريم ،همراه با تضييقات
مالي و درآمدي براي دولت هستيم.وزير اقتصاد
در بخش ديگري از ســخنان خود با اشــاره به
امــوال و داراييهاي راكد و طرفيتهاي خالي و
بالاستفاده دولت ،اجراي بودجهريزي عملياتي
مبتني بر عملكرد را يكي از راههاي بهكارگيري و
بهرهورسازي اين ظرفيتها خواند و گفت :در اين
صورت با اين شرايط مواجه نميشويم كه در روزگار
تحريم ۳۵ ،درصد درآمدهاي دولت در بودجه،
كماكانازمحلفروشنفت،پيشبينيشدهباشد.
دژپسند با طرح اين سوال كه «چرا بايد هزينههاي
دولت ،در بودجههاي ساالنه اينقدر باال باشد؟»
اظهار داشت :اين سوال ،تنها متوجه سازمان برنامه
وبودجهنيست،بلكههمهدستگاههايدولتياست
و تكتك ما بايد پاسخگوي اين موضوع باشيم.وي
با بيان اينكه خوشبختانه در زمينه تدوين قوانين
و آييننامههاي مربوط به بودجهريزي مبتني بر
عملكرد ،با موفقيت به انجام رسيده ،بايد به دنبال
جواب اين سوال باشيم كه علت عدم تحقق كامل
آن چيست؟ آيا ناشي از فقر بدنه كارشناسي براي
اجراي اين نظام در دستگاههاي دولتي است يا
اينكهنگرانهستيمبااجرايبودجهريزيعملياتي،
بهرهوري پايين برخي دستگاهها در معرض عموم
قرار گيرد؟دژپسند تصريح كرد :پاسخ اين سوال
نيازمنــد يك پيمايش ملي و اســتاني در بين
دســتگاههاي دولتي است تا مشخص شود چرا
پيادهسازي بودجهريزي مبتني بر عملكرد ،از سال
 ۸۲تا به حال به درازا كشيده است ،در حالي كه
تعدادزياديازاعضايشورايسياستگذاريهمين
همايش ،در مناصب مهمي هستند ولي كماكان
درگيراينموضوعهستيمكهدرتحققحسابداري
تعهدي،چقدرپيشرفتكردهياعقبماندهايم؟وي
افزود :بنا بر گزارشهاي ارائه شده از سوي معاونت
نظارت مالي و خزان هداري كل كشور با وجود اجراي
حسابداري تعهدي از سوي ۹۰درصد دستگاههاي
دولتي،متاسفانههنوزنتيجهمطلوبوموردانتظار،
حاصل نشده است.
وزيــر اقتصاد در ادامه ،شــكلگيري دولت
الكترونيك و هوشــمند را يكي از عوامل مهم
تســهيلكننده تحقق بودجهريزي مبتني بر
عملكردخواندوگفت:درصورتشكلگيريدولت
الكترونيك،بخشيازعواملهزين هزايدستگاههاي
دولتي ،خودبهخود حذف ميشود.
وي در خاتمه تصريح كرد :با تحقق اين نوع
بودجهريزي ،بسياري از اموال و داراييها و منابع
بالاســتفاده دولت ،به اهرمي براي رشد تبديل
ميشوند.

گزارش ۲

افزايش روزافزون حجم نقدينگي در ماههاي گذشــته
و رســيدن آن به مرز  ۱۷۰۰هزار ميليارد تومان در حالي
است كه رييس مجمع كارآفرينان معتقد است از اين حجم
تنها  ۲۱درصد به صنعت آمده و حدود  ۷۳درصد از آن به
حوزههاي مربوط به سفتهبازي رفته است.
به گزارش ايسنا ،طبق آخرين آمارهاي بانك مركزي،
حجم نقدينگي تا پايان مهرماه امسال به حدود  ۱۷۰۰هزار
ميليارد تومان رسيده است .اين حجم عظيم از نقدينگي
اگر در بستر مناسب خود كه همان فعاليتهاي مولد است،
قرار نگيرد ،ميتواند بهمعناي واقعي كلمه «بحرانزا» باشد،
كمااينكه تا همين حاال هم بسياري از كارشناسان بخش
زيــادي از تورم به وجود آمده را ناشــي از افزايش حجم
نقدينگي ميدانند.
نقدينگي درواقع مجموعه پول شامل سپردههاي ديداري
بخش غيردولتي نزد بانكها و اسكناس و مسكوك در دست
اشخاص و شــبهپول شامل ســپردههاي سرمايهگذاري
مدتدار ،سپردههاي قرضالحسنه پسانداز و سپردههاي
متفرقه نقدينگي است كه بهصورت خالصه ميتوان مجموع
اسكناس ،مسكوكات و منابع اعتبارات بانكي را مهمترين
اجزاي تشكيلدهنده نقدينگي به حساب آورد.
اين تعريــف از نقدينگي نگاه را به ســمت بانكها و
فعاليتهــاي آنها ميچرخاند؛ بانكهايي كه وظيفه ذاتي

 ۷۳درصد حجم نقدينگي در مشت سفتهبازان

آنها حفظ ســرمايههاي مردم و در مرحله پيشــرفتهتر،
ايجــاد رونق اقتصــادي از طريق ايجاد تســهيالت براي
توليدكنندگان است .براي ارزيابي اين وظيفه بايد ديد كه
آنها چقدر توانستهاند در انجام وظيفه ذاتي خود در حمايت
از توليد موفق باشند.
محمدرضا ديانــي ،رييس مجمع كارآفرينان ايران در
نشست هفته گذشــته وزير اقتصاد با  ۳۰كارآفرين برتر
كشور ،به مشكالت قشر توليدكنندگان پرداخت و بدهي
به بانكهاي دولتي را مســاله اصلي توليدكنندگان اظهار
كرد و گفت ۲۸۰۰ :ميليارد بدهي توليدكنندگان به هشت
هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرده است ،همچنين براي
پيگيــري كارهاي خود بايد انواع وثيقههاي مالي و ملكي
را فراهم كنيم .اين در حالي اســت كه بسياري از كساني
كه هيچ نسبتي با توليد ندارند ،در يك سال ميتوانند ۲۸
هزار ميليارد تومان منابع بانكي را جذب كنند.
وي با تاكيــد بر اينكه بدهيهاي دولت به سيســتم
بانكــي هم چندين برابر افزايش پيدا كرده اســت ،ادامه
داد :در ســال  ۱۳۸۰حدود  ۵۲درصد از منابع بانكي به
صنعت هدايت ميشد و  ۱۵درصد از آن به ساير حوزهها
ميرفــت ،اما امســال تنها  ۲۱درصــد از منابع بانكي به

صنعت آمده و حــدود  ۷۳درصد به حوزههاي مربوط به
سفتهبازي رفته است.
 كاهش  ۱۵درصــدي كمكهاي بالعوض دولت
در اليحه بودجه
بررســي اليحه بودجه  ۹۸نشــان ميدهــد ،ميزان
كمكهاي بالعوض به اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به
سال  ۹۷با كاهش  15/7درصدي رو به رو شده است.
به گزارش تســنيم ،بر اســاس اليحه بودجه  98كل
اعتبارات هزينهاي اليحه بودجه حدود  320هزار ميليارد
تومان است كه  95هزار ميليارد تومان ان متعلق به جبران
خدمات كاركنان است 23 .هزار ميليارد مربوط به استفاده
از كاال و خدمات است كه نسبت به سال  97با كاهش 11/7
درصدي مواجه شده .همچنين هزينههاي مربوط به رفاه
اجتماعي از  102هزار ميليارد تومان با  20درصد رشد به
 122هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
در اين بين كمكهاي بالعوض دستگاههاي دولتي به
اشخاص حقيقي و حقوقي كه يكي از نقاط چالشبرانگيز
بودجه اســت نسبت به سال  97كاهش داشته .در اليحه
سال  97ميزان اين كمكها  7/6هزار ميليارد تومان درنظر
گرفته شده بود اما در اليحه سال آينده اين رديف با افت

 15/7درصــدي به  6/4هزار ميليارد تومان كاهش يافته
اســت .اگر اين آمارهاي ارائه شــده توسط رييس مجمع
كارآفرينان كشور را مالك ارزيابي خود از وضعيت و مسير
حركت نقدينگي در اقتصاد بدانيم ،بانكها طي سالهاي
گذشته به مرور در حال فاصله گرفتن از انجام وظايف ذاتي
خود هستند .از سوي ديگر متناسب با پولي شدن مبادالت
اقتصادي ،فضا براي گســترش سفتهبازي در بين فعاالن
اقتصادي هم بيشتر ميشود .تالطمات به وجود آمده در
طول ماههاي گذشته در بازارهاي سرمايهاي همچون بازار
طال و سكه و حتي ارز نشان داد كه متناسب با تغيير رفتار
نهادهاي كالن اقتصادي مانند بانكها ،رفتار فعاالن خرد
بازارهاي اقتصادي هم تغيير كرده اســت؛ اتفاقي كه تنها
راهكار آن هموار كردن جاده «توليد» در كشور است؛ امري
كه البته وزير جديد امور اقتصادي و دارايي با اظهارات خود
نشان داده در اجراي آن مصمم است اما اينكه چقدر موفق
باشد ،در ماههاي آينده مشخص خواهد شد.
بر اساس اين گزارش ،حجم نقدينگي كشور تا مهرماه
سال جاري به  ۱۶۹۳هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت
به نقدينگي در اسفندماه سال گذشته  10/7درصد افزايش
يافته است .اين حجم نقدينگي تا اسفندماه سال گذشته
 ۱۵۲۹هزار ميليارد تومان بوده كه تا مهرماه امسال ۱۶۴
هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.

خبر

مخالف بازگشت ارز نيستيم

نايبرييس اتاق بازرگاني با اشاره به جلسه برگزار شده بين اعضاي اتاق و
صادركنندگان با رييس كل بانك مركزي گفت :در اين جلسه هيچ كس مخالفتي
با بازگشت ارز حاصل از صادرات به كشور نداشت.
عالء ميرمحمد صادقي درباره جلســه اعضاي هياترييسه اتاق بازرگاني و
تعدادي از صادركنندگان با عبدالناصر همتي و غالمرضا پناهي رييس كل و
معاون ارزي بانك مركزي اظهار داشت :در اين جلسه رييس كل بانك مركزي
تاكيد داشت كه بايد تالش شود ارز حاصل از صادرات حتما به كشور بازگردد
و احدي هم مخالفتي با اين مساله نداشت.
وي افزود :همه اعضاي اتاق و صادركنندگان تاكيد دارند بايد ارز حاصل از
صادرات به ويژه در شــرايطي كه برخي قدرتها عليه ايران متحد شدهاند ،به
كشور بازگردد و دولت در مضيقه نباشد.
نايبرييــس اتــاق بازرگاني تصريح كرد :در اين جلســه اعضاي اتاق نيز
پيشنهاداتي داشتند كه براي تسهيل امر صادركنندگان و افرادي كه نياز به ارز
دارند ،اقداماتي انجام شود تا صادركنندگان بتوانند به راحتي ارز خود را بفروشند
و پول آن در اختيارشان قرار گيرد.
ميرمحمدصادقي خاطرنشــان كرد :رييــس كل بانك مركزي هم در اين
جلسه با حسن نيت گفت حتما اقداماتي در جهت تسهيل كار صادركنندگان
انجام ميشود تا زمينهاي فراهم شود و آنها بتوانند ارز خود را بازگردانند و به
فروش برسانند.

رييس مركز آمار:

انتشار آمار بانك مركزي اتالف منابع است

رييس مركز آمار ايران در انتقاد از انتشــار آمارهاي اقتصادي توسط بانك
مركزي ،بر رفع موازيكاري آماري تاكيد كرد و گفت :در دنيا كشوري نداريم
كه دو نرخ تورم و دو نرخ رشد اقتصادي داشته باشد.
به گزارش تسنيم ،اميدعلي پارسا با بيان اين مطلب افزود :وقتي منابع كشور
محدود است و به علت محدوديت مالي نميتوانيم  50درصد آمار الزم را توليد
و منتشر كنيم چرا بايد موازيكاري كنيم و منابع را هدر دهيم.
پارسا با اشاره به رهنمودهاي رهبري براي رفع موازيكاري و پرهيز جدي
از دســتكاري آمار كه گناه كبيره است گفت :وقتي دو دستگاه آماري دو آمار
متفاوت توليد كنند كه در جزئيات و ساختار خيلي فرق دارند ،اين منشأ اختالف
و بي اعتمادي مردم به آمار و اعداد و ارقام رسمي ميشود.
رييس مركز آمار با اشاره به نظر بانك مركزي كه بايد كار تخصصياش را
انجام دهد گفت :تا قبل از سال  1960متولي توليد و انتشار آمارها بانك مركزي
كشورها بود ،اما از آن تاريخ به بعد كشورها ،به جز پنج كشور ،مسووليت توليد
و انتشار آمار را به مركز يا سازماني مستقل و بيطرف تحت عنوان مركز آمار يا
سازمان آمار واگذار كردند.
پارسا تاكيد كرد :با اين محدوديت منابع ،اگر رفع موازيكاري شود و آمار
يكسان توليد و منتشر شود به نفع كشور است.

سكه گران شد

رييس كميسيون تخصصي طال و جواهر اعالم كرد :افزايش قيمت جهاني
طال و قيمت ارز ،قيمت طال و سكه را باال برد.
به گزارش «جهان صنعت» ،محمد كشتيآراي اظهار كرد :قيمت جهاني طال
نسبت به روزپنجشنبه  ۱۴دالر رشد داشته و قيمت ارز نيز اندكي در بازارهاي
داخلي افزايش يافته است.
وي قيمت هر اونس طال را  ۱۲۹۸دالر اعالم كرد و گفت :امروز هر سكه تمام
بهار آزادي سه ميليون و ۸۴۰هزار تومان ،نيمسكه يك ميليون و ۹۵۰هزار تومان،
ربع سكه يك ميليون و  ۲۱۰هزار تومان ،سكه يك گرمي  ۶۶۶هزار تومان و هر
گرم طالي  ۱۸عيار  ۳۵۰هزار تومان در بازار معامله ميشود.
كشــتيآراي افزود :دالر نيز در بازار غيررســمي  ۱۱هزار و دويست تومان
فروخته ميشود.

تداوم حمايت بانك پارسيان از بخش توليد

مديرعامل بانك پارســيان حمايت از توليــد را از برنامههاي ويژه بانكها
اعالم كرد.
به گزارش «جهان صنعت» به نقل از روابط عمومي بانك پارسيان ،كوروش
پرويزيان در جريان اين بازديد ضمن اشاره به بخشنامه اخير بانك مركزي ج.
ا .ا كه حمايت از توليد را در ســرفصل برنامههاي حمايتي و ويژه بانكها قرار
داده است ،اساس ماموريت بانكها را حمايت و پشتيباني از فعاالن اقتصادي و
توليدكنندگان و به ويژه توليد صادراتمحور اعالم كرده و شرايط حال حاضر
كشور را براي حضور بانكها در اين عرصه ضروري دانست.
مديرعامل بانك پارسيان با اشــاره به پروژههايي كه اين بانك در راستاي
حمايت از توليد و اشتغالزايي و رفاه اجتماعي مانند طرح آبرساني به شهرها و
روستاها و مناطق محروم ،تمركز و توجه ويژه اين بانك به مقوله آب و اهميت
آن داشته است ،تداوم اين حمايت و پشتيباني را ضرورتي انكارناپذير بيان كرد.
در همين راستا مقرر شد ،بانك پارسيان از شركت لوله و ماشينسازي ايران
كه يكي از بزرگترين توليدكنندگان لولههاي چدني نشكن براي انتقال آب
آشاميدني است ،حمايت و پشتيباني كند.
گفتني است بانك پارسيان در راستاي حمايت از توليد و صنعت كشور و
همگام با دولت محترم در طرحهايي از قبيل طرحهاي گندلهسازي اپال پارسيان
سنگان به ظرفيت پنج ميليون تن ،پارس فوالد سبزوار ،به عنوان يكي از هشت
طرح فوالدي و استاني كشور با ظرفيت  ۸۰۰هزار تن فوالد و همچنين تامين
مالي گازرساني به مناطق مختلف به خصوص مناطق روستايي ،حمايت ويژه از
بخش استراتژيك كشور با خريد تضميني گندم ،نوسازي ۳۰هزار تاكسي فرسوده
در جهت حمايت از منابع بيننسلي و سوختهاي فسيلي ،توسعه اشتغالزايي
روستايي و غيره مشاركتي فعال داشته است.
قیمت سکه و طال ( فروش به تومان )

طرح جدید

3900000

ربع بهار آزادی

1240000

طرح قدیم

3700000

سکه یک گرمی

666000

نیم بهار آزادی

1980000

هر گرم طالی  18عیار

352000

نرخ ارز ( فروش به تومان )

دالر آمریکا

11600

پوند انگلستان

14700

یورو

13400

درهم امارات

3210

