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روند رشد قیمتها
در بورس کاهشی شد

...

ارز وطال

گفت وگو
رئیس سابق کمیسیون صادرات اتاق ایران:

افزایش شدید قیمت ارز به صادرات
آسیب می زند
حسین بردبار-عضو کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران
و کمیسیون صادرات اتاق تهران معتقد است افزایش قیمت
ارز به شــیوه کنونی نه تنها به نفع صادرات نیســت بلکه به
صادرات آسیب هم می زند و کل اقتصاد را متوقف می کند.
ســیدرضی میری که پیشــتر ریاست کمیســیون صادرات
اتاق بازرگانی ایران را عهده دار بود درگفت وگو با خراسان
تاکید می کند که االن مســئه صادرات مطرح نیســت بلکه
نوعی به هم ریختگــی و بی نظمی مطرح اســت که موجب
توقف اقتصاد می شود .جزئیات بیشتر را در پرسش و پاسخ
با وی می خوانید:
است؟

آیا افزایش قیمت ارز تاثیری برصادرات داشته

من فکر می کنم که باید مقداری فراتر از مسئله صادراتاین مســائل را دید ،اگر ثبات در کشور نباشــد ،همه چیز با
همدیگر صدمه می خورد ،صادرات و واردات با هم آســیب
می بیند ،در مواقــع عادی و شــرایط معمولی اگــر نرخ ارز
افزایش یابد ،صادرکنندگان ممکن است وضعیت بهتری
در بازارهای خارجــی پیدا کنند و همزمــان واردکنندگان
وضعیــت بهتری پیــدا نمــی کنند ،ولــی وقتی که شــرایط
دروضعیت کنونی باشد که موضوع ،باال بودن نرخ ارز نیست
بلکه یک بحران یا به هم ریختگی و بی نظمی است ،به این
شکل اصال اقتصاد متوقف است ،چه صادرات چه واردات و
چه تولید و صنعت و همه این ها با وجود یک شرایط بی ثبات
و مبهم و درهم ریخته که نمی شود آینده را در آن پیش بینی
کرد ،دراین شرایط هیچ کسی نمی تواند هیچ کاری کند.
به نظر می رســید که با افزایش قیمت ارز الاقل
صادرکنندگان راضی باشند،این طور نیست؟

وقتــی ارز دراختیــار صادرکننــده نیســت و صادرکنندهخودش اختیــاری در فروختن ارز نــدارد ،درنتیجه ممکن
اســت درامر صادرات توقــف کنند چون عرضــه بالتکلیف
می ماند و شــاید برایش مشــکل ایجاد شــود ،یا اگــر ارزی
داشــته باشــد ،منتظر می ماند چون نمی تواند ریال مورد
نیازش را تامین کند ،بنابراین موضوع فقط افزایش قیمت
ارز نیســت بلکــه تبدیل ارز بــه ریال نیــز هســت  ،البته این
درباره صادرکنندگانی است که فقط صادرات می کنند و
صادرکنندگانی که تولید می کنند ،شرایط سخت تری هم
دارند یعنی باید محصول صادرشده را تبدیل به ریال کنند
و بعد پول کارگر را بدهند و کارخانه را نگه دارند و  ...وقتی
که نتوانند این کار را انجام دهند یا درشرایط پلیسی انجام
دهند ،درنتیجه دچار مشکل می شوند.
فکــر نمــی کنیــد در شــرایط فعلــی بایــد ارز
صادرکننده در اختیار وارد کننده یا تولید کننده داخلی
قرارگیرد که اقتصاد کشور دچار مشکل نشود؟

خوب دولت االن ســازوکارش این طور نیست ،می گویدکه باید ارز را در سامانه نیما با قیمت  4200تومان معامله
کنید..
خــوب همیــن ارز را دراختیار واردکننــده قرار
می دهند؟

اما نه با نرخ  4200تومان ،نرخ در بازار خیلی بیشتر استو صادرکننده باید با ایــن نرخ خریداری کنــد و این تورم به
وجود می آورد.نمی تواند جنس مورد نیــازش را با ارز آزاد
بخرد و بعــد محصولش را با نــرخ  4200تومان بفروشــد.
همین باعث می شود که صادرات متوقف شود.

...
خبر

آخرین مواضع مشتریان نفتی کشور
در قبال تحریم های آمریکا

ژاپن به دنبال تداوم خرید نفت از ایران
در حالی که حدود ســه ماه دیگر تا اعمــال تحریم صادرات
نفت کشــور باقی مانــده اســت ،مواضع کورهــای مختلف
درباره نحوه همراهی یا مقابله با آمریکا روشن تر شده است.
ژاپن همچنان بــه دنبال دریافت معافیت از آمریکاســت.به
گزارش تسنیم از رویترز ،توکیو در حال بررسی تاثیر تحریم
های آمریکا علیه ایران اســت و برای اجتناب از تاثیرپذیری
منفی شــرکت های ژاپنی از ایــن تحریم ها ،با واشــنگتن و
دیگر کشــورها گفت وگو خواهــد کرد .به گزارش ایســنا به
نقل از پالتس ،هیروشــیگه ســکو ،وزیر اقتصاد ،بازرگانی و
صنعت ژاپــن در یک کنفرانــس مطبوعاتی اظهــار کرد :در
جریان دومین دور مذاکرات در واشنگتن که روزهای اول و
دوم اوت انجام شد ،طرف ژاپنی بر این اصل اولیه تاکید کرد
که تحریمهای آمریکا نباید بر تامین انرژی ژاپن تاثیر بگذارد
یا روی فعالیت شرکتهای ژاپنی تاثیر منفی داشته باشد.
رسانه های ژاپنی به نقل از منابعی در دولت این کشور نوشته
اند ،شــینزو آبه ،نخســت وزیر ژاپن در حال بررســی سفر به
ایران در ماه جوالی برای دیدار با روحانی ،رئیس جمهوری
این کشور است.در این زمینه ،گروه مشورتی اوراسیا گروپ
نیز در یادداشــتی نوشــت« :این اقــدام ســختگیرانه دولت
ترامپبدانمعناستکهاحتماالژاپنوکرهجنوبیباسرعت
بیشتری خرید نفت خود از ایران را به صفر خواهند رساند.
از ســوی دیگر ،احتماال چین ،هند و ترکیــه از کاهش قابل
توجه خرید نفت از ایران طفره خواهنــد رفت».خبرگزاری
بلومبرگ نیز در گزارشی ضمن معرفی مشتریان نفتی ایران
(چیــن  26درصد،هنــد  23درصد ،اروپــا  20درصد ،کره
جنوبی  11درصد ،ترکیه  7درصد و ژاپن  5درصد) توضیح
داد که احتماال اروپایی ها با آمریکا کنار خواهند آمد اما چین
و ترکیه رسما گفته اند که به واردات نفت خود از ایران ادامه
خواهند داد .وضعیت هندی ها هم روشــن نیســت و ژاپنی
ها هم درخواســت دریافت معافیــت دارند.در این شــرایط
راشاتودی خبر داد که تهدید تحریمهای آمریکا علیه ایران،
قیمت نفت به یوآن را در بازار انرژی شــانگهای افزایش داد
و هر بشــکه نفت  537یوآن قیمتگذاری شــد .به گزارش
فارس ،اقدامــات آمریکا باعث شــد قراردادهــای آتی نفت
برمبنای یوآن چیــن با  5درصد افزایــش در معامالت امروز
رکورد جدیدی را ثبت کند .این نوع قــرارداد تاکنون چهار
میلیارد دالر تجارت را در دور نخست معامالت جذب کرده
است .این اقدام چین با هدف کاهش سلطه دالر بر بازار نفت
و تقویت یوآن انجام شده است.
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نرخی اعالم نشده است

تهران (اعالمیبانکمرکزی)

) 2.120(42.000

) 3.009( 54.350

) 2.484( 48.536

6.133

11/473

ایسنا -دیروز شاخص بورس باز هم به رکورد جدیدی دست یافت و توانست تا رقم ۱۳۳هزار و ۵۸۴واحدی برسد ،اما با این حال ،سرعت رشد شاخص
کل نسبت به روز گذشته کندتر شد و این شاخص تنها  ۲۵۶واحد افزایش یافت .به گزارش صدا و سیما ،دیروزسرمایه گذاران برای خرید سهام بانک
ملت ،پتروشیمی پردیس ،فوالد کاوه جنوب کیش ،باما ،بانک تجارت ،واحدهای صندوق امین یکم و اوراق صکوک مخابرات بیشترین تقاضا را داشتند.

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

اونس جهانی

بورس ایران

2.670/000

31.000.000

) 3/000.000(35.000.000

17.000.000

9.000.000

(دالر)

مقدار

133.584

شاخص کل

2.592/600

29.710.000

) 3/970.000( 30.530.000

15.800.000

8.200/000

)+2( 1.212

تغییر

+256

شاخص

با تصویب طرح اصالح قانون چک و تغییر در نحوه صدور و مجازات متخلفان

چفت و بست چک محکم شد

محمداکبری -بهارســتان نشــینان طــرح
اصــاح قانــون چــک را با هــدف پیشــگیری
ومبارزه بــا مفاســداقتصادی و همچنین روز
آمدی قانون چک براســاس پیشرفت فناوری
بررســی وتصویــب کرد.باقــرار گرفتــن طرح
اصــاح قانــون چــک در دســتور کار مجلس
حســن نوروزی سخنگوی کمیســیون حقوق
و قضایی باارائه گزارش کمیســیون متبوعش
دراین باره اظهارکــرد  :قانون چک که تاکنون
مــورد اســتناد قــرار میگرفته مربــوط به ۴۰
ســال قبل بوده اســت و آخرین اصالحات این
قانون نیز به  ۱۵ســال قبــل باز میگــردد که
هیچ تناسبی با پیشرفت خیره کننده فناوری
اطالعات و ارتباطات بانکداری الکترونیکی و
سامانههاینظارتیوکنترلیجهتپیشگیری
و مبــارزه با مفاســد اقتصــادی در ســالهای
آینده ندارد.وی افزود :قانون چک باید در این
شــرایط مورد بازنگــری قرار گیرد ،چــرا که ما
نمیتوانیم هیچ ســامانه و تشکیالت جدیدی
ایجاد کنیم ،بنابراین باید به تشکیالت موجود
برنامــه بدهیم.نــوروزی خاطرنشــان کرد  :به
رغم تمام مصوبات و با وجود اهتمام دســتگاه
قانون گذاری و قضایی کشــور بــرای حل یا به
حداقل رســاندن معضل چک بالمحل ،نمود
بیرونی چنین مصوباتــی از جمله افزایش آمار
صدور چک بالمحل ،انباشته شدن زندانهای
کشور از مرتکبان این جرم تقریبا به میزان ۱۷
هزار نفر و دستیابی نداشتن بخش عمدهای از
دارندگان این گونه چکها به مطالبات قانونی
خود موید نبود موفقیت در این عرصه اســت.
پــس از ارائــه ایــن توضیحــات نماینــدگان
مجلس با  ۱۹۴رأی موافق ،یک رأی مخالف
و  ۵رأی ممتنــع با کلیات طــرح اصالح قانون



صدور چک موافقت کردند.در ادامه دســتور
جلســه جزئیــات طرح اصــاح قانــون صدور
چــک در دســتورکار قــرار گرفــت .براســاس
مــاده  ۴این قانون هــرگاه وجه چــک به علتی
از علل منــدرج در مــاده ( )۲پرداخت نشــود،
بانک مکلف اســت بنا بــر درخواســت دارنده
چک فورا غیــر قابل پرداخــت بــودن آن را در
ســامانه یکپارچه بانــک مرکــزی وارد کند و با
دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای
که مشــخصات چــک و هویت و نشــانی کامل
صادرکننده در آن ذکر شده باشد ،علت یا علل
پرداخت نکــردن را صریحا قیــد و آن را امضا و
مهر و به متقاضی تســلیم کند .بــه گواهینامه
فاقد کــد رهگیــری در مراجع قضایــی و ثبتی
ترتیب اثر داده نمیشود.ماده  ۵قانون به این
شرح اصالح میشود :در صورتی که موجودی
حســاب صادرکننده چک نزد بانــک کمتر از
مبلغچکباشد،بهتقاضایدارندهچک،بانک
مکلف اســت مبلغ موجــودی در حســاب را به
دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ
دریافت شده پشت چک ،آن را به بانک تسلیم
کند .بانک مکلف است بنابر درخواست دارنده
چک فــورا کســری مبلــغ چــک را در ســامانه
یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد
رهگیری و درج آن در گواهینامهای مشابه ماده
قبل ،آن را به متقاضی تحویل دهد.براســاس
بخشیازمصوباتمجلس،بعدازثبتغیرقابل
پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه
یکپارچه بانک مرکزی ،این ســامانه مراتب را
به صورت برخط به تمام بانکها و مؤسســات
اعتباری اطالع میدهد .پس از گذشــت 24
ســاعت کلیــه بانکهــا و مؤسســات اعتباری
حســب مورد مکلف انــد تا پیــش از رفع ســوء

...

...



نفت

اثر از چــک ،اقدامات زیر را نســبت به صاحب
حســاب اعمال کنند.افتتاح نکــردن هرگونه
حســاب و صدور کارت بانکی جدید ،مسدود
کــردن کلیه حســابها و کارتهــای بانکی و
هر مبلغی که صادر کننده تحت هر عنوان نزد
بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری
مبلغ چک بــه ترتیــب اعالمی از ســوی بانک
مرکزی ،پرداخت نکردن هرگونه تســهیالت
بانکــی یــا صــدور ضمانــت نامههــای ارزی یا
ریالی و عدم گشــایش اعتبار اسنادی ارزی یا
ریالی.همچنین در هر یک از موارد زیر ،بانک
مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک
مرکزی اعالم کند تا فورا و به صورت برخط از
چک رفع سوءاثر شود.
الــف  -واریز کســری مبلــغ چک به حســاب
جاری نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست
مســدودی کــه در این صــورت بانــک مکلف
اســت ضمن مســدود کردن مبلغ مذکــور تا
زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت
یک ســال ،ظرف مدت ســه روز واریز مبلغ را
به شــیوهای اطمینان بخش و قابل استناد به
اطالع دارنده چک برساند.
ب -ارائه الشه چک به بانک محال علیه.
ج -ارائــه رضایت نامه رســمی (تنظیم شــده
در دفاتر اسناد رســمی از دارنده چک یا نامه
رســمی از شــخص حقوقی دولتی یا عمومی
غیردولتی دارنده چک).
د -ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی
ذی صالح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در
خصوص چک.
ه -ارائــه حکــم قضایی مبنــی بر برائــت ذمه
صاحب حساب در خصوص چک.
و -سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور



ارز

مرکز آمار هم درآمد خانوارهای شهری
را بیشتر از هزینه هایشان محاسبه کرد

گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح
دعــوای حقوقی یا کیفــری در خصوص چک
توسط دارنده.
همچنیــن براســاس مــاده  ۶قانــون جدید،
بانکها مکلف اند برای ارائه دســته چک به
مشتریان خود ،صرفا از طریق سامانه صدور
یکپارچــه چــک (صیاد) نــزد بانــک مرکزی
اقــدام کننــد .این ســامانه پــس از اطمینان
از صحــت مشــخصات متقاضی با اســتعالم
از ســامانه نظام هویت ســنجی الکترونیکی
بانکــی و نبــود ممنوعیــت قانونــی ،حســب
مورد درخصوص دریافت گــزارش اعتباری
از ســامانه ملــی اعتبارســنجی اقــدام کرده
و متناســب با نتایــج دریافتی ،ســقف اعتبار
مجــاز متقاضــی را محاســبه و بــه هــر برگه
چک شناســه یکتا و مدت اعتبــار اختصاص
میدهــد .حداکثــر مــدت اعتبــار چــک از
زمان دریافت دســته چک سه ســال است و
چکهایی کــه تاریــخ منــدرج در آنها پس
از مــدت اعتبار باشــد ،مشــمول ایــن قانون
نمیشوند.همچنین به منظور کاهش تقاضا

...
اوپک



برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار
پرداخت وعده دار ،بانک مرکزی مکلف است
ظرف مدت یک سال پس از الزم االجرا شدن
ایــن قانــون ،ضوابــط و زیرســاخت خدمات
برداشت مســتقیم را به صورت چک موردی
برای اشــخاصی که دســته چــک ندارند ،به
صورت یکپارچه در نظــام بانکی تدوین و راه
اندازی کند تا بــدون نیاز به اعتبارســنجی،
رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک،
امکان برداشت از حساب این اشخاص برای
ذی نفعــان معین فراهم شود.براســاس این
قانون هر شــخصی که با توسل به شیوههای
متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیر
متناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده
یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل کند ،به
مدت سه سال از دریافت دسته چک ،صدور
چک جدید و استفاده از چک موردی محروم
و به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود و
در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان
مجرمانه دیگری با مجازات شــدیدتر باشد،
مرتکب به مجازات آن جرم محکوم میشود.

...
دولت

تکذیب خبر اکتشاف میدان عظیم
نفتی در مرز ایران و پاکستان

پیشنهاد سود  4.5درصد برای
ارزهای خانگی

انتقاد  50اقتصاددان از اصرار به
خام فروشی در نامه به رئیس جمهور

سازمان حمایت :استفاده کنندگان
از ارز رسمی اطالعات نمی دهند

اخبار منتشرشده در برخی رسانه های پاکستان
درباره کشــف یک میدان عظیم نفتــی در مرز این
کشــور با ایــران تکذیب شــد .علت انتشــار چنین
اخبار کذبی نیز حال و هوای انتخاباتی این کشور
بیان شده اســت .به گزارش ایلنا ،رســانه «دیلی
پاکســتان» ضمن توضیــح علل جعلی بــودن این
خبر نوشت :رســانههای پاکســتانی هم اکنون با
اخبار جعلــی و فراگیر فصل انتخابــات و احتمال
نامزدیها در روزهای پیشرو مشغول هستند .در
عین حال یکی از این رســانهها داستانی را درباره
اظهارات وزیر امور خارجه پاکستان درباره کشف
یک میــدان ذخایــر نفتــی بــزرگ در نزدیکی مرز
ایران و پاکستان که بزرگ تر از ذخایر کویت است،
توســط شــرکت چند ملیتی نفت و گاز «اکســون
موبیل» مطرح کرد.

فارس -رئیس اتــاق بازرگانــی ایران با اشــاره به
این که اتــاق ایــران به عنــوان مشــاور حاکمیت و
ســه قوه کشــور قلمداد میشــود ،گفت :مــا قب ً
ال
نامهای منتشــر و راهحلهایی بــرای اقتصاد بیان
کردهایم ،از جمله این که برای مشارکت دادن ارز
و دالر خارجی کــه ارز خانگی در دســت مردم که
اصطالح ًا به عنــوان ارز خانگی نامیده میشــود،
پیشــنهاد کردهایــم ،بانکهــا با نــرخ  4.5درصد
ســود این ارزها را جمعآوری کنند و آن را با نرخ ۶
درصد بــه تولیدکنندگان برای تأمیــن مواد اولیه
و ماشــینآالت پیشــرفته تســهیالت بدهند .این
پیشنهاد قب ً
ال به بانک مرکزی ارائه شد ،اما هرچه
تالش کردیم آن هــا نپذیرفتند .اما خوشــبختانه
امروزه این پیشــنهاد در بسته سیاستی رئیسکل
جدید بانک مرکزی مشاهده میشود.

 50اقتصــاددان در بیانیــهای خطــاب بــه رئیس
جمهور وضعیــت کنونــی اقتصــادی کشــور و راه
های برونرفت از مشــکالت آن را تشــریح کردند.
به گزارش فــارس ،این افــراد در نامــه خود ضمن
انتقاد از اصرار دولت به فروش نفت با وجود تحریم
شرایط فعلی ،اقتصاد کشور را مشابه شرایط جنگ
دانسته و تاکید کردند :این وضعیت حساس ایجاب
میکندتابهسرعتمدیریتجهادیدرعرصههای
اقتصادی کشور جاری شود .آن ها در ادامه با اشاره
به التهابات ارزی اخیر ،این پدیده را ناشی از تبعیت
دولت از نســخه های اقتصادی تجویزشده توسط
افراد ناآشنا با علم متعارف اقتصاد و شرایط اقتصاد
ایران دانســتند و تاکید کردند که در میان جوانان
بســیارند کســانی که توانایی مدیریــت جهادی و
انقالبی شرایط موجود و رفع معضالت را دارند.

تسنیم -رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان
و تولیدکننــدگان نامــهای مشــترک بــا موضــوع
خوداظهــاری اســتفادهکنندگان از ارز رســمی
بــه صالحینیا و ســرقینی ،بــه ترتیب معــاون امور
صنایع و معاون امور معــادن صنایع معدنی وزارت
صنعت و نیز مهرفرد معاون توسعه بازرگانی وزارت
کشاورزی ،ارســال کرد .نوابی در این نامه نوشت:
از آن جایی که مقرر شده است قیمت خوداظهاری
اســتفادهکنندگان از ارز رسمی در ســامانه 124
درج شود ،با این حال ،علی رغم اطالعرسانیها و
پیگیریهایصورتگرفته،برخیازواحدهاازارائه
اطالعات خوداظهاری استنکاف کردهاند .بدیهی
استدرصورتتمکیننکردن،بااستفادهازقوانین
بهویژه ماده 10قانون تعزیرات و براساس اطالعات
موجود نسبت به اعمال قانون اقدام خواهد شد.

شروع بازار ثانویه با دالر زیر  ۹هزار تومان

همزمــان بــا آغــاز اجــرای بســته ارزی جدید
در روز گذشــته ،نرخ ارز و ســکه مســیر نزولی
چنــد روز اخیر خــود را ادامــه داد .بــه طوری
که ســکه به زیر ســه میلیون و  200تومان هم
رســید .دیروز دســتورالعمل فعالیت صرافی
ها ابالغ شد و بر این اســاس ،مبنای فعالیت
این واحدها «نرخ ارز سامانه نیما» خواهد بود.
در این زمینه ،اولین نرخ های بــازار ثانویه ارز
برای دالر ،معادل با هشــت هزار و  74تومان
کشــف شــد .به گزارش خراســان ،همزمان
با آغاز اجرای بســته ارزی جدیــد ،دیروز نرخ
ســکه و طال در بازار ،روند تنــد کاهش خود را
ادامه داد .به طوری که ســکه امامــی تا دیروز
بعدازظهر ،با کاهش 212هزار تومانی نسبت
بــه دو روز قبــل ،به ســه میلیــون و  223هزار
تومان رســید .هــر گرم طــای  18عیــار نیز
حدود هشــت هزار و  90تومان افــت کرد و تا
 267هــزار و  800تومــان کاهــش یافت .در
بازار ارز نیز شــرایط نسبت ًا مشــابه بود .شبکه
اطالع رســانی طال ،ســکه و ارز تهران در این
باره گزارش داد کــه دیروز یورو بــا افت 388
تومانی به  10هزار و  693تومان کاهش یافته
اســت .در بازار غیر رســمی ارز نیز ،هر دالر تا
حدود  9هزار تومان افت کرد.
▪دالر  4200تومانی دوباره برگشت

اما در شــرایطی که بانــک مرکزی تــا همین
اواخر ،نرخ دالر رسمی را برای واردکنندگان
گروه کاالهای ضروری و اساسی و مواد اولیه
و کاالهــای واســطه ای و ســرمایه ای تا چهار
هزار و  400تومان افزایش داده بود ،دیروز و
همزمان با اجرای سیاست های جدید ارزی،
آن را به همراه نرخ رسمی تمام ارزهای دیگر،
مجدد تا چهار هزار و  200تومان کاهش داد
تا بدین ترتیب طبــق وعده رئیــس کل بانک
مرکزی و دستور رئیس جمهور ،این نرخ برای
تامین کاالهای اساسی تا فروردین 98پابرجا

▪ابالغ دستورالعمل معامالت صرافی ها

اما دیروز ،اولین روز آغاز مجدد به کار رســمی
صرافی ها پس از چند مــاه تعطیلی بود .با این
حال ،گــزارش خبرگزاری ها از جمله ایســنا و
فارس نشان می دهد که این واحدها علی رغم
این که آمــاده بــه کار بودند ،عملیــات صرافی
را انجــام نمی دادنــد .چرا که ضوابط دســتور
العمــل فعالیت ایــن واحدهــا و همچنین نرخ
بازار ثانویــه ارز ،هنوز معلوم نبــود .با این حال
بعدازظهر دیروز آیین نامه مزبور ،به همراه نرخ
ارز در نخستین روز از فعالیت بازار ثانویه ،اعالم
شد.بر این اساس و به گزارش خبرگزاری مهر،
بانــک مرکزی دســتورالعمل نحــوه معامالت
صرافیها را به شــرح زیر ابالغ کرد-۱.خرید
و فــروش ارز حاصــل از صــادرات بــه صــورت
حوالههــای ارزی در چارچوب مقــررات ارزی
بر مبنای نرخ بازار صرف ًا از طریق «سامانه نظام
یکپارچ همعامالتارزی(نیما)»مجازاست-۲.
صرافیهای مجاز معتبــر موظفند حوالههای
ارزی خریداری شــده از صادرکننــدگان را در

...
بازارخبر

خودروساز نامدار آلمانی جا زد
تسنیم -شــرکت خودروســازی دایملر آلمان اعالم کرد،
طرح هــای خود بــرای توســعه فعالیــت اش در ایــران را به
دلیل تشدید تحریم های آمریکا که از امروز به اجرا گذاشته
میشود ،متوقف کرده است .دایملر قصد داشت یک دفتر
نمایندگی در تهــران افتتاح کند .دایملــر تصریح کرده که
تاکنون نه فعالیت بخش خودروهای مسافری و نه فعالیت
بخش خودروهای باری خود را در ایران از سر نگرفته بود.

ویترین بازار لوازمخانگی؛ پر از خالی!   
ایسنا -بازار لوازم خانگــی طی هفتههای گذشته تغییری
نکــرده و همچنــان فروشــندههایی در ایــن بازار به چشــم
میخورند که ویترینهایشــان خالی نیست اما «موجودی
نداریم» و «فعال نمیفروشیم» پالکاردها و جملههایی است
که بیشــتر به چشــم و گوش مردم میخــورد و در این میان
کاسبان و کارگران بازار هر دو بیکارتر از گذشته شدهاند.

نستله :به فعالیت با ایران ادامه میدهیم
فارس -شــرکت نستله اعالم کرد ازســرگیری تحریمهای
آمریکاتاثیرمستقیمیبرفعالیتهاینستلهدرایرانندارد.
گفتنی اســت همواره مواردی که به تغییر عادات غذایی و
ســبک زندگی ایران و نیز مصارف ارزبر مانند خودروهای
لوکس ،مربوط اســت ،درخصوص تحریمهای ایران دچار
مشکل نمی شوند.

نرخ خرید حمایتی شیرخام افزایش مییابد
تسنیم -مدیر عامل سازمان تعاون روستایی با بیان این که
نرخ فعلی  ۱۴۴۰تومانی هر کیلوگرم شــیر خام دامداران
علیالحساب است ،افزود :برای حمایت از تولیدکنندگان
خرد شیرخام نرخ حمایتی این محصول افزایش مییابد.

سقوطقیمت سکه وارزادامه دارد
باشد .بر این اســاس نرخ هر پوند انگلیس به
پنج هزار و  435و نرخ هر یورو به چهار هزار و
 853تومان برگشت.

مرکز آمار ایــران در گزارش جدید خــود درباره وضعیت
بودجه خانوارهای شهری کشور ،از رشد 15.8درصدی
هزینه ها و درآمدها در سال گذشــته خبر داده است .بر
اســاس نتایج این طرح آمارگیــری ،هزینــه خانوارهای
شهری ایران در سال  96به طور متوسط  32.9میلیون
تومانبودهاستامادرآمدهایاظهارشده 36.7میلیون
تومان گزارش شده که نشان از مازاد 3.8میلیون تومانی
بودجه ســاالنه خانوار شــهری دارد .گفتنی است بانک
مرکزی نیز در گزارش خود درباره بودجه خانوار در سال
 96میزان متوســط درآمــد را  43.9و هزینــه را 42.1
میلیون تومان گزارش کرده بود که حکایت از مازاد 1.8
میلیون تومان در سال داشت .البته باید دقت شود که در
این طرح مبلغ اجاره ساختمان مسکونی ملکی افراد( که
خود مالک ساکن آن است) هم به عنوان درآمد محاسبه
می شــود .نمــودار فــوق تغییرات دخــل و خــرج خانوار
شهری را (به طور متوسط) طبق گزارش مرکز آمار ایران
در شش سال اخیر نشان می دهد.

سامانه نیما رأس ًا یا به واسطه دیگر صرافیهای
معتبــر و بانکهــای عامــل حداکثــر ظــرف
مدت ســه روز کاری به فروش رســاند-۳.نرخ
فــروش ارز صرافیهای مجاز معتبــر حداکثر
یک درصد باالی نرخ خرید مندرج در ســامانه
هــای «نیمــا» و «ســنا» خواهــد بود-۴.خرید
و فــروش ارز بــه صــورت اســکناس (معامالت
جزئی بر مبنای مقررات ناظر بر عملیات ارزی
صرافیها) توســعه صرافیهای مجــاز معتبر
صرفــ ًا با ثبــت در «ســامانه نظارت ارز (ســنا)»
امکانپذیر اســت-۵.کلیه صرافیهای مجاز
معتبرمیتواننددرخصوصخریدارزبهصورت
اســکناس با رعایــت مقــررات ارزی و مقررات
مبارزه با پولشــویی اقدام کنند-۶.فروش ارز
به صورت اسکناس توســط صرافیهای مجاز
معتبر بابت مصــارف ارزی خدماتی (به شــرح
جدول)بارعایتمقرراتارزیومقرراتمبارزه
با پولشویی مجاز است-۷.صرافیهای مجاز
معتبرمیتوانندحداکثر 5درصدازحوالههای
ارزی خریداری شــده را تبدیل به ارز به صورت
اسکناس کنند و در چارچوب مصارف بند ()۶
فوقبهفروشرسانند-۸.کلیههزینههاینقل
و انتقــاالت و تبدیالت ارزی به عهده مشــتری
خواهد بود.

فهرست مصارف ارزی خدماتی
مدارک الزم
سرفصل خدمات مجاز
بلیت-گذرنامه-روادیــد (برای کشــورهایی که نیاز به
مسافرتی
روادید دارند)
مجوز پزشــک متخصص داخلــی و فیش فاکتــور مرکز
درمانی
درمانی خارج از کشور
صورتحساب دانشگاه مربوط
دانشجویی
تایید دانشگاه مربوط
فرصت مطالعاتی
هزینهشرکتدرنمایشگاهخارجی با تایید سازمان توسعه تجارت
با ارائه صورتحســاب وکیل در خارج از کشــور بــا تایید
حق الوکاله دعاوی خارجی
نمایندگی ج.ا.ا در کشور مد نظر

گرانی ارز تولید و صادرات محصوالت
کشاورزی را به صرفه کرد

▪شکل گیری اولین نرخ ها در بازار ثانویه؛
دالر از  8074تا  8950تومان

همچنیــن در ادامــه اتفاقــات مرتبط بــا بازار
ارز ،دیروز بــازار ثانویه ارزی آغاز بــه کار کرد
و نخســتین معامالت دالر در این بازار با نرخ
 8950تومــان انجــام شــد.این بــازار البتــه
در هفته هــای قبل هم فعال شــده بــود ولی
صادرکنندگان تمــام ارزهای خــود را به این
بازار نمــی بردند .ولی در بســته جدید دولت
و بانــک مرکزی ضوابــط را به گونــه ای وضع
کردهاندکهصادرکنندگانتمامسهمیهارزی
خــود را در بــازار ثانویه بفروشــند.به گزارش
ایســنا ،گــزارش بانــک مرکــزی از اولین روز
اجرایــی شــدن بســته ارزی از ایــن حکایــت
دارد که در ســامانه نیما  ۲۳مورد عرضه ثبت
و هشــت مــورد معاملــه قطعی شــده اســت.
جمع مبالغ عرضه شده تاکنون  6.5میلیون

یــورو ۳۷ ،میلیــون درهــم امــارات و معادل
 ۳۳۰هــزار دالر آمریکاســت .از ایــن میــان
مبالغ عرضه شــده حــدود  ۳۰میلیون درهم
امارات با قیمت  ۲۲۰۰تومان معامله شــده
اســت همچنین یــک میلیــون یورو بــا قیمت
 9330تومــان و  ۱۰۰هــزار دالر آمریــکا بــا
نــرخ  ۸۹۵۰تومان معامله شــد .فــارس نیز
گزارش داد :دیروز بعضی پتروشــیمیها که
عمدهتریــن عرضهکننــدگان ارز در این بازار
بودند ،درهم را به قیمت  2200تومان عرضه
کردنــد .البتــه تقاضا بــرای بهایی بیشــتر از
 2200تومان هم وجود داشت .با توجه به این
که نسبت برابری درهم به دالر  3.67است،
بنابراین ارزش بهای دالر امروز در بازار ثانویه
در اولیــن روز پــس از ورود صادرکننــدگان
غیرنفتــی معــادل هشــت هــزار و  74تومان
بوده است.

مهمترین نکات پرونده

فهرست کاالهای مشمول ارز  ۴۲۰۰تومانی منتشر شد
در این حال ،دیروز فهرســت  25قلم کاال منتشر شد که بر اساس مصوبه دولت ،در فهرست
کاالهای مشمول دریافت ارز دولتی موسوم  ۴۲۰۰تومانی قرار گرفتند .به گزارش تسنیم،
بر این اســاس این کاالها عبارت اند از :برنج خارجی ،گندم ،گوشــت قرمز سرد (سنگین)،
گوشت قرمز سبک گرم ،گوشــت مرغ ،تخم مرغ ،کنجاله ســویا ،ذرت ،جو ،داروهای دامی
ضــروری ،انواع کود شــیمیایی ،ســموم تکنیکال شــیمیایی ،انواع بذر ،شــکر خــام ،روغن
خوراکی نیمــه جامد و مایــع ،روغن خام ،حبوبات شــامل عدس ،لپــه ،نخود و انــواع لوبیا،
الســتیک ســنگین ،کاغذ چاپ و تحریر ،کاغذ روزنامه ،خمیر کاغذ ،چای خشک خارجی،
دارو و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی ،ماشین آالت و تجهیزات تولیدکننده کاالهای
اساسی مثل کمباین و نشاء کار برنج.

تســنیم -رئیس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان تهران
گفت :گرانــی ارز ،تولید و صادرات محصوالت کشــاورزی
را در مقایسه با شش ماه قبل دارای صرفه بیشتری کرده و
دستمزدها تقریب ًا اکنون مجانی است.

...
خبر

تورم نقطه ای صنعت به  37درصد رسید
طبق آخرین گــزارش مرکز آمار ایران ،تــورم نقطه به نقطه
تولیدکننــده در بخش صنعت کــه آخرین بار در تابســتان
 92در ســطوح بیش از  35درصد قرار گرفتــه بود ،دوباره
در بهــار امســال به ایــن ســطوح برگشــته اســت .گفتنی
اســت تورم نقطه به نقطــه در بهــار  45.5 ،92درصد و در
تابستان آن سال  40.4درصد شــده بود و بعد از آن به زیر
 20درصد سقوط کرد .اما اکنون در بهار امسال به 37.4
درصد رســیده اســت .منظور از تورم نقطه بــه نقطه بخش
صنعت تغییرات شــاخص قیمت مواد اولیه مورداســتفاده
تولیدکننــدگان در بهار امســال نســبت به بهار ســال قبل
است.به گزارش خراسان و بر اساس این گزارش مرکز آمار،
تورم تولیــد کننده (تغییرات ســاالنه قیمت) هــم در چهار
فصل منتهی به بهار امسال به سطح  22.7درصد رسیده
اســت .آخرین بار در زمســتان  92این نرخ در سطح باالی
 20درصد قرار گرفته بود .گفتنی است تورم تولیدکننده
به عنوان پیش نگر تورم مصرف کننده شــناخته می شود.
بین گروه های مختلف تولیدی گروه تولید فلزات اساسی
با  39.1درصد بیشترین تورم ساالنه را در هزینه های خود
شــاهد بوده اســت .بعد از این گروه تولیدکننــدگان زغال
ســنگ و فراورده های نفتی با  35.7درصد تورم در هزینه
های خود در رتبــه دوم قرار گرفتند .در ســوی دیگر تولید
مواد غذایی ،منســوجات ،چرم و کیف ،وســایل ارتباطی و
وسایل نقلیه موتوری جزو گروه هایی بودند که کمتر از 10
درصد تورم را متحمل شده اند.
CMYK

