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بانکنامـه

نرخنــامه

توجه به بنگاههای کوچک و متوسط ،اولویت نظام بانکی است

بانک مرکزی اعالم کرد

وصول  ۷.۷میلیون چک در
شهریورماه امسال

براس��اس اعالم بانک مرکزی ،بی��ش از  ۷.۷میلیون
فقره چک به مبلغی ح��دود ۴۶۱هزار میلیارد ریال در
شهریورماه امس��ال در کل کشور وصول شده است .به
گزارش مهر ،براس��اس آمار اعالم ش��ده از س��وی بانک
مرکزی ،چکهای وصولی در شهریور امسال نسبت به
ماه قبل از آن از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب  ۶.۵درصد
و  ۵.۹درصد کاهش نش��ان میدهد .در این ماه ،در کل
کش��ور  ۸۴.۴درصد از کل تعداد چکهای مبادلهای و
 ۷۸.۲درص��د از کل مبلغ چکه��ای مبادلهای وصول
ش��دهاند .بر پایه این گزارش ،در شهریورماه در استان
ته��ران حدود  ۲.۷میلیون فق��ره چک به مبلغی حدود
۲۷۸ه��زار میلیارد ریال وصول ش��د .ط��ی این ماه در
اس��تان تهران از نظر تع��داد  ۸۵.۱درصد و از نظر مبلغ
 ۷۹.۹درص��د از کل مبلغ چکه��ای مبادلهای وصول
شده است .همچنین در این ماه در بین سایر استانهای
کشور بیش��ترین نسبت تعداد چکهای وصولی به کل
چکه��ای مبادلهای در اس��تان ،به ترتی��ب به گیالن
( ۸۸.۵درص��د) ،ی��زد ( ۸۶.۷درص��د) و کرمانش��اه
( ۸۶.۲درص��د) اختص��اص یافته اس��ت و کهگیلویه و
بویراحم��د ( ۷۷.۱درصد) ،کردس��تان ( ۷۸.۰درصد) و
هرمزگان ( ۷۹.۵درصد) پایینترین نسبت تعداد چکهای
وصولی به کل چکهای مبادله شده در استان را به خود
اختصاص دادهاند .همچنین در ماه مورد گزارش ،در بین
سایر استانهای کشور بیشترین نسبت مبالغ چکهای
وصولی به کل مبالغ چکهای مبادلهای در اس��تان به
ترتیب به اس��تانهای الب��رز ( ۸۲.۸درصد) ،خوزس��تان
( ۸۲.۴درص��د) و کرمانش��اه ( ۸۰.۵درص��د) اختصاص
یافته اس��ت و استانهای هرمزگان ( ۶۰.۱درصد) ،ایالم
( ۶۵.۰درصد) و سمنان ( ۶۹.۱درصد) کمترین نسبت
مبالغ چکه��ای وصولی به کل مبالغ چکهای مبادله
شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
چکهای رمزدار وصولی
در ش��هریور  ،۱۳۹۶در کل کش��ور حدود  ۷۰۰هزار
فقره چک رم��زدار به مبلغی حدود ه��زار و  ۱۱۱هزار
میلیارد ریال وصول ش��د که نس��بت به ماه قبل از نظر
تع��داد  ۱۰.۳درصد کاهش و از نظ��ر مبلغ  ۴.۳درصد
افزایش داشته است .این گزارش حاکی است در این ماه،
در استان تهران بیش از  ۲۵۵هزار فقره چک رمزدار به
مبلغی حدود  ۸۰۴هزار میلیارد ریال وصول شد.

پولوبانـک
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حمایت بانکها از موتور محرک اقتصاد

فرص�ت ام�روز :حمای��ت
از بنگاهه��ای کوچ��ک و
متوس��ط اقتصادی؛ این شاکله
صحبته��ای رئی��س کل بانک
مرکزی در نشس��ت هماهنگی
اج��رای ط��رح رون��ق تولید با
حضور وزیر صنعت بود .س��یف
چن��دی پی��ش در نام��های به
مدیران بانکها نیز از بنگاههای
کوچ��ک و متوس��ط بهعن��وان
موت��ور محرک رش��د اقتصادی
در اقتصاده��ای نوظهور دنیا نام
برده بود و خواستار توجه بیشتر
بانکه��ا در رابط��ه ب��ا اعطای
تس��هیالت به این بنگاهها شده
بود.
او در نشس��ت هماهنگ��ی
اج��رای ط��رح رون��ق تولید که
پانزدهم آبانماه با حضور محمد
ش��ریعتمداری ،وزی��ر صنعت،
مع��دن و تج��ارت و همچنی��ن
مدیران عامل بانکها برگزار شد،
بار دیگر بر حمایت از بنگاههای
کوچ��ک و متوس��ط اقتصادی
تأکی��د ک��رد و آن را اولوی��ت
نظام بانکی خوان��د .رئیس کل
بانک مرکزی در این نشس��ت از
همکاری متقابل وزارت صنعت،
معدن و تجارت در اجرای طرح
حمای��ت از بنگاهه��ای کوچک
و متوس��ط اقتص��ادی قدردانی
کرد و گفت :خوش��بختانه درک
درست وضعیت بانکها و اوضاع
اقتصادی کش��ور توسط وزارت
صمت باعث ش��ده است منابع
بانکها تا حد زیادی به صورت
هدفمند به سمت تولید برود.
س��یف ابراز امیدواری کرد تا
با برنامهریزیهای انجام ش��ده

قابل توجه سرمایهگذاران صندوق
سرمایهگذاری مشترک اندیشه زرین پاسارگاد
طبق تصمیمات مجمع صندوق در تاریخ  1396/06/12و تاییدیه
سازمان بورس و اوراق بهادار مفاد بند  4-2امیدنامه مبنی بر نحوه
محاسبه سود پیشبینی صندوق تغییر یافت.
برای مشاهده متن کامل صورتجلسه به تارنمای صندوق به آدرس
زیر مراجعه فرمایید.
www.azpfund.com

و اقدامات کارگروههای استانی،
ط��رح حمای��ت از بنگاهه��ای
کوچ��ک و متوس��ط اقتصادی
امسال نیز همانند سال گذشته
بهطور موفقیتآمیز اجرا ش��ود.
به گ��زارش روابط عمومی بانک
مرک��زی ،س��یف گف��ت :البته
بای��د توج��ه داش��ت ک��ه ارائه
تس��هیالت بانکی به بخشهای
اقتص��ادی صرف��ا از طریق این
طرح و س��امانه بهین یاب انجام
نمیش��ود و بانکها تأمین مالی
بنگاهه��ا را به روشهای معمول
خود نیز انج��ام میدهند .بانک
مرکزی در اج��رای این طرح از
رعایت اصولی که برای اطمینان
از س�لامت نظام بانک��ی وجود
دارد عدول نخواهد کرد و منابع
بانک��ی ب��ه س��مت پروژههایی
هدایت خواهند ش��د که توجیه

اقتصادی داشته باشند.
س��یف س��پس گری��زی ب��ه
برنامهه��ای نظ��ام بانک��ی برای
حمای��ت از تولی��د و اش��تغال
زد و ادام��ه داد :براس��اس
برنامهریزیه��ای ب��ه عمل آمده
در س��ال  ۱۳۹۶مق��رر ش��ده
است تامین س��رمایه در گردش
م��ورد نی��از تع��داد  ۱۰ه��زار
بن��گاه اقتص��ادی ،تامی��ن مالی
تعداد ۶ه��زار طرح نیم��ه تمام
ب��ا پیش��رفت فیزیک��ی حداقل
۶۰درصد و تامین مالی بازسازی
و نوسازی ۵هزار واحد اقتصادی
ب��ا تخصی��ص ح��دود ۳۰۰هزار
میلیارد ریال تس��هیالت از محل
منابع داخلی در اولویت ش��بکه
بانکی کشور قرار گیرد .عالوه بر
این مطابق آییننامه اجرایی بند
«الف» تبص��ره  ۱۸قانون بودجه

قابل توجه سرمایهگذاران صندوق
سرمایهگذاری مشترک اندیشه فردا

طبق تصمیمات مجمع صندوق در تاریخ  1396/06/15و تاییدیه
سازمان بورس و اوراق بهادار مفاد بند  4-2امیدنامه مبنی بر نحوه
محاسبه سود پیشبینی صندوق تغییر یافت.
برای مشاهده متن کامل صورتجلسه به تارنمای صندوق به آدرس
زیر مراجعه فرمایید.
www.andishefardafund.com

س��ال  ۱۳۹۶مقرر ش��ده است
مبلغ ۲۰۰ه��زار میلی��ارد ریال
تسهیالت بانکی به منظور ایجاد
فرصتهای شغلی جدید و پایدار
برای بهرهب��رداری از مزیتهای
نسبی و رقابتی (با اولویت مناطق
روستایی ،عشایری و محروم) به
طرحه��ا و پروژهه��ای کوچک،
متوسط و صنایع دستی پرداخت
ش��ود .لذا با احتساب این موارد،
برنامههای وی��ژه نظام بانکی در
حوزه تولید و اش��تغال در س��ال
۱۳۹۶رق��م  ۵۰۰هزارمیلی��ارد
ری��ال خواه��د بود که ب��ا توجه
به ب��رآورد  ۶۷۱۰ه��زار میلیارد
ریالی توان تسهیالتدهی شبکه
بانکی ،س��هم این تس��هیالت از
كل تسهیالت پرداختی به حدود
 ۷.۵درصد در سال جاری خواهد
رسید.

نقش بانکها در ایجاد و
تثبیت اشتغال
محم��د ش��ریعتمداری ،وزیر
صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت نیز
در این نشس��ت از عملکرد سال
گذش��ته نظام بانک��ی در اجرای
طرح حمایت از بنگاههای کوچک
و متوس��ط اقتصادی تشکر کرد
و گفت :تثبیت و ایجاد اش��تغال
در شرایط اقتصادی فعلی کشور
نتیجه عملکرد بانکها در تأمین
س��رمایه در گ��ردش واحدهای
تولی��دی اس��ت .وی اف��زود :اگر
حمایت نظام بانکی از بخشهای
تولیدی نبود بخش��ی از واحدها
تعطی��ل و کارکن��ان آنه��ا بیکار
میشدند.
شریعتمداری با اشاره به آمار
تقاضاهای ثبت شده در سامانه
بهینی��اب ادام��ه داد :هدف از
این ط��رح صرفا توزیع پول بین
بنگاهه��ای اقتصادی نیس��ت و
ارائه تسهیالت به شرط تولید و
فروش انجام میشود.
وی اف��زود :تأمی��ن س��رمایه
در گ��ردش یکی از مش��کالت
واحده��ای تولی��دی و صنعتی
است که خوشبختانه بانکها در
این خصوص عملکرد مناس��بی
داش��تهاند ،ب��رای ح��ل س��ایر
مش��کالت صنع��ت و تولید هم
برنامههای ویژهای داریم.
وی در پایان گفت :امید است
ب��ا برنامهری��زی و زمانبن��دی
مش��خص ،پرداخت تس��هیالت
ب��ه بنگاههای اقتص��ادی واجد
شرایط توسط بانکها تسریع و
هدف تعیین شده تا پایان سال
محقق شود.

عنوان

نرخ سکه و طال

قیمت

(تومان)

نوسان

مثقال طال

538.400



هر گرم طالی  18عیار

124.290



سکه بهار آزادی

1.289.000



سکه طرح جدید

1.343.700



نیم سکه

680.000



ربع سکه

384.700



سکه گرمی

252.000

نوع ارز

نرخ ارز نقدی

قیمت

(تومان)

نوسان

دالر آمریکا

4.075



یورو اروپا

4.785



پوند انگلیس

5.426



درهم امارات

1.120



دریچــه
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی اعالم کرد

مقصر اصلی بحران موسسات مالی،
بانک مرکزی است نه مردم

نایب رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی ب��ا انتقاد از
اظه��ارات اخی��ر معاون رئی��س قوه قضایی��ه درباره
س��پردهگذاران موسس��ات مالی غیرمج��از گفت که
مقص��ر اصلی در بحران کنونی این موسس��ات ،بانک
مرکزی است نه مردم که به نظام مالی کشور اعتماد
کردهاند.
عل��ی مطه��ری در گفتوگو با ایس��نا با اش��اره به
اظه��ارات اخیر مع��اون رئیس قوهقضایی��ه که گفته
بود نباید سپردهگذاران موسسات غیرمجاز را مظلوم
جل��وه داد ،گف��ت :ما نباید به نیت افراد کار داش��ته
باش��یم .افراد ب��ا هر نیت��ی در موسس��ات اعتباری
سپردهگذاری کرده باشند ،وظیفه بانک مرکزی بوده
که بهموقع اطالعرسانی کند.

