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توکلی :بازار ثانویه ارز
فساد خیز است

...

ارز وطال

اخبار

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر:

تنها  400کانتینر مشمول تحریم های جدید است
حســین بردبار -معاون امور بندری و اقتصادی ســازمان
بنادر و دریانوردی با بیان ایــن که تنها حدود  400کانتینر
که در بندر شهید رجایی بارگیری می شود ،دارای بار پسته
و فرش است ،گفت :این میزان بار می تواند مشمول تحریم
های جدید آمریکا شــود که حتما تجار بــرای آن مقاصدی
جدید درنظر می گیرند و البته نســبت به بیش از  3میلیون
کانتینر بار دراین بندر رقم قابل توجهی نیست.محمد علی
حسن زاده ،دیروز در نشستی خبری در محل سازمان بنادر
و دریانوردی در پاســخ به پرســش خراســان مبنی بــر تاثیر
تحریم های جدید آمریکا روی صــادرات و واردات در بنادر
کشورمان گفت :ایرانی ها بعد از تحریم های 16مرداد نمی
توانند پسته یا فرش به آمریکا صادر کنند .مجموع آن چیزی
که سال گذشته از بندر شهید رجایی به کل دنیا صادر شده
که درصدی از آن نیز به آمریکا بوده درحدود  400کانتینر
بوده است که نســبت به بیش از  3میلیون کانتینری که در
این بندر بارگیری می شــود رقم قابل توجهی نیســت .وی
افزود :البته ممکن اســت این  400کانتینر از نظر ارزشی
قابل توجه باشــد که حتما تجار ما بازارهایــی غیر از آمریکا
برای آن در نظر می گیرند.

افت نسبی قیمت همزمان با کاهش عطش
تقاضای ارز
بر خالف حدود دو هفته گذشــته که افزایش تقاضا در بازار
موجــب روند صعــودی قیمت ارز شــده بــود ،فعــاالن بازار
میگویند این روزهــا تقاضای خرید کم شــده و مردم برای
خرید دســت نگه داشــتهاند .همین موضوع به افت نسبی
قیمت ارز در بازار منجر شده است.به گزارش ایسنا ،دیروز
در بازار آزاد ارز قیمت دالر تا  ۱۰هزار و  ۵۰۰تومان کاهش
پیدا کرد و تا حدی ریزشــی پیش رفت .این در حالی است
که قیمت در روز چهارشنبه هفته گذشته تا  ۱۰هزار و ۹۰۰
تومــان افزایش یافته بــود .همچنین یورو که بــه  ۱۲هزار و
 ۴۰۰تومان هم رســید ،دیروز تــا  ۱۲هــزار و  ۱۵۰تومان
کاهش قیمت داشــت .روی تابلوی صرافی ها نیز ،نرخ ارز
با کاهش همراه بود .به طوری کــه دالر به  10هزار و 450
تومان و یورو به  12هزار تومان رســید .طبق دستورالعمل
بانــک مرکــزی ،صرافی ها بــه فــروش ارز بــرای  23گروه
خدماتی از جمله مسافران و دانشــجویان اقدام می کنند.
فعــاالن بــازار ارز و صرافــان معتقدنــد این روزهــا تا حدی
تقاضای خرید کمتر شــده و مراجعه برای دریافت ارز مثل
چند هفته گذشته نیست.

وزیر ارتباطات اعالم کرد:

قاچاق گوشی تلفن همراه به کشور صفر شد
وزیر ارتباطات گفــت :با اجرای طرح رجیســتری ،قاچاق
گوشــی تلفن همــراه در کشــور به صفر رســیده اســت.به
گــزارش ایلنــا آذری جهرمــی در جمع خبرنــگاران اظهار
کرد:این طرح با همه دشــواری ها به صورت  100درصد
اجرا شد و استقرار آن درکشور ادامه دارد .وزیر ارتباطات
و فناوری اطالعات با اشاره به شاخص رشد در تولید داخلی
در بخش گوشــی تلفــن همراه اضافــه کرد :اجــرای طرح
رجســتری باعث رونق تولید داخلی و زمینه ای برای ورود
شرکت های خارجی وسرمایه گذاری درایران برای داشتن
تولید مشترک شده است.جهرمی همچنین درباره آخرین
وضعیت رسیدگی به متخلفان بازار موبایل گفت  :مکانیزم
برخورد با متخلفانــی که با ارز دولتی گوشــی تلفن همراه
وارد کرده اند ،ولی به نرخ ارز آزاد آن را در بازار فروختند،
درحال پیگیری و تحقیقات است.

خبرهای متفاوت درباره زمان پاسخ
روحانی به سوال مجلس
در حالی که برخی رسانه ها اعالم کردند ،رئیس جمهور۶ ،
شهریور برای پاسخ به ســواالت نمایندگان مجلس شورای
اســامی به خانه ملت میرود ،عضو هیئت رئیسه مجلس
اعالم کــرد :این زمــان به صورت غیررســمی اعالم شــده،
اما هنوز نامه رســمی از دولــت درباره زمــان حضور رئیس
جمهور در مجلس اعالم نشــده اســت.روز گذشــته فارس
گزارش داد :رئیس جمهور  ۶شهریور برای پاسخ به سوال
اقتصادی نمایندگان به مجلس میرود .قرار اســت در این
نشست برخی نمایندگان سوال کننده به بیان نظرات خود
بپردازند و ســپس رئیس جمهور به ســواالت پاسخ دهد .با
این حال ســاعتی بعد ،عضو هیئت رئیســه مجلس ،با بیان
این که زمان حضور رئیسجمهور در مجلس مشخص نشده
است ،تاکید کرد :آقای روحانی تا  ۱۰شهریور برای حضور
و پاسخ مهلت دارد.احمد امیرآبادی فراهانی در گفت وگو
با مهر درباره برخی خبرها مبنی بــر حضور رئیس جمهور
در صحن مجلس برای پاسخ به سواالت نمایندگان در روز
 ۶شهریور ،اظهار کرد :این زمان قطعی نشده و ما به طور غیر
رسمی شنیده ایم که آقای امیری (معاون پارلمانی رئیس
جمهور) روز  ۶شــهریور را به رئیس جمهور پیشنهاد داده و
آقای روحانی هم پذیرفته است.

اوراق قرضه آمریکایی در سراشیبی
در حالی که روســیه ،چین و ترکیه در واکنــش به اقدامات
خصمانــه آمریکا علیه کشورشــان بــه کاهش ســهم اوراق
قرضه آمریکایی از ذخایرشــان اقدام کــرده بودند ،اکنون
کشــورهای دیگری همچون ژاپن هــم به دلیــل نگرانی از
کاهش اعتبار این اوراق ناشی از اقدامات ترامپ ،به جمع
فروشندگان اوراق قرضه منتشر شده از سوی آمریکا پیوسته
اند.به گزارش فارس به نقل از راشاتودی ،آخرین آمارها از
وزارت خزانهداری آمریکا نشــان میدهــد ژاپن که دومین
کشــور بزرگ دارنده اوراق بدهــی آمریکاســت ارزش این
اوراق را در کشورش هفت درصد کاهش داد .ژاپن طی ۱۲
ماه گذشــته منتهی به ژوئن ارزش اوراق قرضه آمریکا را در
این کشــور کاهش داد و به  82.9میلیارد دالر رساند .تنها
در ماه ژوئن این کشور  18.4میلیارد دالر اوراق قرضه بلند
مدت آمریکا را به فروش رساند .ارزش اوراق قرضه آمریکا در
ژاپن به کمترین میزان از سال ۲۰۱۱تاکنون رسیده است.
در سوی دیگر چین بزرگ ترین صاحب اوراق قرضه آمریکا
با  1.178تریلیون دالر تنها در ماه ژوئن  4.4میلیارد دالر
اوراق قرضه آمریکا را به فروش رساند.

یورو

دالر

مشهد
تهران (اعالمیبانکمرکزی)

یوان

پوند

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

نرخی اعالم نشده است
)0(42.000

) 429( 47.999

6.108

) 210( 53.548

11/437

رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با بیان این که برای حل مشکالت ارزی نیازمند شیوهای متفاوت با بانک مرکزی هستیم ،اضافه کرد:
بازار ثانویه ارز مشکل ساز و فسادخیز اســت .به گزارش فارس ،احمد توکلی روز گذشته در شهرکرد در نشســت خبری افزود :پذیرش دالر به قیمت
 10هزار تومان تعطیلی بسیاری از صنایع را در پی دارد؛ پذیرش این قیمت دالر به معنی گرانتر شدن مواد اولیه و قیمت تمام شده محصوالت است.

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

اونس جهانی

بورس ایران

2.900/000

34.000.000

) 2/00/000(38.700.000

18.000.000

9.300.000

(دالر)

مقدار

131.535

شاخص کل

2.891/000

34.010.000

) 40.000( 37.370.000

17.500.000

8.800/000

)+3( 1.184

تغییر

+1059

شاخص

با تصویب محورهای  13گانه تحقیق و تفحص مجلس از بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی

تفحص از بانک مرکزی کلید خورد
متن گزارش کمیســیون اقتصــادی مجلس
دربــاره درخواســت تحقیــق و تفحــص ۱۳
محوری از بانک مرکزی منتشــر شد که یکی
از بندهــای آن ،تحقیــق و تفحــص از نحــوه
تخصیــص ارز در ماه های گذشــته اســت.به
گزارش فارس ،در ایــن گزارش ،با اشــاره به
نامه مورخ  13آبان  96در خصوص تقاضای
تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص
از عملکرد بانک مرکزی در  5ســال گذشــته
آمده است :موضوع در جلسه  31تیر امسال
کمیســیون اقتصــادی بــا رئیــس کل بانــک
مرکزی مطرح و نظرات دو طرف شنیده شد.
در نهایت نیــز این طــرح در  13محــور زیر به
تصویب رسید:
 -1نبــود نظــارت صحیــح بــر بانکهــا
و مؤسســات مالــی اعتباری اعــم از مجــاز یا
غیرمجــاز کــه موجــب شــده نرخهای ســود
غیرمتعارف را به سپردهها پرداخت کنند.
-2نقشوتأثیرنیروهایضعیفبرایمدیریت
عاملی و عضویــت در هیئت مدیــره بانکها و
مؤسســات مالی اعتبــاری که باعــث ائتالف
میلیاردها تومان از منابع مردم شده است.
 -3عــدم تصمیمگیــری در خصــوص عــده
کثیری از سپردهگذاران که سپردههای آنان



در مؤسسات بانکی بالتکلیف مانده و موجب
بدبینی به نظــام مقدس جمهوری اســامی
ایران شده است.
 -4نبــود اعمال سیاســتهای پولــی و نبود
هماهنگی با نظام مالی و ارزی موجب خروج
سپردهها از بانکها به ویژه بانکهای دولتی
شده است.
 -5نبــود رتبهبنــدی بانکهــا و مؤسســات
اعتباری.
 -6تعــداد مدیــران بانــک مرکــزی کــه در
زمان اشــتغال بــه بانکهای خصوصــی یا از
بانکهای خصوصی به بانک مرکزی منتقل
شد هاند؟
 -7عملکــرد بانک مرکزی در اجــرای قانون
پولــی و بانکــی کشــور از دیگــر قوانیــن در
خصوص عملیات بانکی بدون ربــا ،مبارزه با
پول شویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین
نحوهمحاسبهنرخسودتسهیالتونحوهتعلق
جرایم تأخیر و بخشودگیها.
 -8بررسی نحوه تخصیص ارز و نحوه مدیریت
بازار ارز.
 -9نحــوه صــدور مجــوز بــرای بانکهــا،
مؤسســات مالــی و اعتبــاری ،لیزینگهــا و
صرافیها و نظارت بر آن ها.

...

 -10نحوه پرداخت حقوق و مزایا به مدیران
ارشد بانک مرکزی و بانکهای عامل از سال
 1380تاکنون.
 -11پنهانکاری در ارائه اطالعات مربوط به
خود مشتریان به آنان در خصوص تسهیالت
دریافتی از جمله ارائه یک نســخه قرارداد به
مشــتریان ،اعالم بدهی قطعی به مشــتریان
به صورت مکتوب شــامل اصل ،سود ،جرایم

تأخیر و ...
 -12اقدامــات بانــک مرکــزی در زمینــه
نظامبخشــی به فرایند نظارت بر حســابها،
نظارت بر اطالعات هویتی اشخاص و ...

 -13دالیل پرداخــت پاداش به عنــوان تراز
پایان ســال بانــک مرکزی بــه کلیــه مدیران
و کارکنــان و بازنشســتگان مراتــب بــرای
استحضار تقدیم می شود.

فرا خبر

هزار توی ماجرای ارز  4200تومانی

شاید ابتدای امسال که ترمز نرخ ارز در حال بریدن بود ،کمتر کســی فکر می کرد که در فاصله سه الی چهار ماه ،یکی از عجیب ترین اتفاقات
ارزی در کشور رقم بخورد .آمارهای اعالم شده از سوی مسئوالن نشان می دهد که در چهار ماه نخست امسال ،تقاضای ثبت سفارش نسبت
به سال قبل 3.5 ،برابر شده و به  250میلیارد دالر رسیده است .با این حال ،طبق اعالم رئیس دیوان محاسبات 18.8 ،میلیارد دالر تخصیص
ارز صورت گرفته و از این میان 9.2 ،میلیارد دالر تامین شده اســت .این ها در حالی است که از یک ســو انتظارات جامعه برای شفاف سازی
فهرست ارزگیران دولتی تاکنون به نتیجه ای نرسیده است و از سوی دیگر ،طبق فهرســت های منتشر شده تا این لحظه ،تخلفات و ابهامات
جدی وجود دارد .به عنوان مثال ،به گفته وزیر صنعت ،برخی کاالها تا  10برابر نیاز کشور ثبت سفارش شده اند که هنوز معلوم نیست جلوی
این ثبت سفارش ها گرفته شده است یا خیر؟ در هر حال هم اینک دولت تصویب کرده است که واردکنندگانی که با ارز دولتی به واردات اقدام
کرده اند( ،غیر از واردکنندگان  25قلم کاالی اساسی) ،برای ترخیص کاالهای خود از گمرک باید با مراجعه به سازمان حمایت ،مابه التفاوت
نرخ ارز را پرداخت کنند .این که این مصوبه تا چه حد می تواند میزان کجروی سیستم ارزی در بهار امسال را جبران کند ،موضوعی است که
باید در روزهای آینده ،منتظر بود .نفوذ برخی رانت جویی ها در قالب استثناگرایی در این حوزه می تواند یک آفت خطرناک برای ادامه حیات
رانت خواران در این زمینه باشد.

...



فساد

لبنیات و شکر؛ رکوردداران گرانی
در نیمه دوم مردادماه

دولت



...
ارز

کشف  ۹انبار احتکار به ارزش  ۳۲۰میلیارد تومان

انتخاب مدیران شرکت های شستا فقط با فراخوان

محکومیت  ۱۸میلیاردی یک صرافی متخلف در کرج

رئیس پلیس پایتخت از کشف  9انبار احتکار کاالهای اساسی به ارزش
 320میلیارد تومــان در تهران خبــر داد و گفت :این کاالهــا در اختیار
وزارت صنعــت ،معدن و تجــارت و اداره تعزیرات حکومتی اســتان قرار
خواهد گرفت .به گزارش مرکز اطالع رسانی پلیس تهران بزرگ ،سردار
حســین رحیمی در بازدید از انبارهای مذکور گفــت :کاالهای احتکار
شده از قبیل الستیک خودرو ،برنج و اقالم غذایی در انبارهایی در جاده
ورامین ،کهریزک ،مهدی آباد ،جاده های خاوران و واوان توسط معاونت
مبارزه با قاچاق کاالی پلیس آگاهی تهران بزرگ کشف و ضبط شد .وی
ک های احتکار شده در این انبارها
ادامه داد :تاریخ انقضای برخی الستی 
گذشته است و کیفیت اولیه را ندارند با این وجود احتکارکنندگان قصد
داشتند آن ها را در زمان مناسب مد نظرشان در بازار توزیع کنند.

طبق بخشنامه جدید سرپرســت وزارت کار ،انتخاب و انتصاب مدیران
برای شــرکت های زیرمجموعه هلدینگ های این وزارتخانه و مشخصا
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) صرفا از طریق فراخوان
عمومی ممکن خواهد بود .به گزارش خراسان از روابط عمومی وزارت
کار ،در این بخشــنامه با تاکید بر این که به کارگیری بدون ضابطه افراد
در ســطوح مدیریتی شــرکت ها و هلدینگ های تابعه ،اســاس هرگونه
ناکارآمدی،منشاءفسادوتبعیضوالجرمعاملتخریبوتضعیفاعتماد
عمومی درباره اعتبار نظام مدیریتی است ،آمده است :انتخاب اعضای
هیئت مدیره هــا و نیز مدیران عامل شــرکت ها و هلدینــگ های تابعه و
شرکت های رده اول که مستقیم ًا به هلدینگ ها متصل هستند ،صرف ًا از
طریق«فراخوان عمومی» و بررسی رزومه نخبگان صورت خواهد گرفت.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از صدور حکم  ۱۸میلیارد ریالی
برای یــک صرافی متخلف خبر داد .ســید یاســر رایگانی ســخنگوی
ســازمان تعزیرات حکومتی در گفتوگو با خبرگــزاری فارس اظهار
کرد :یک صرافی که بــه فــروش ارز برخالف مصوبــات هیئت دولت
اقدام کرده بود ،شناسایی و به پرونده تخلف آن ،در تعزیرات حکومتی
رسیدگی شد .وی افزود :این صرافی با ثبت فاکتورها و اسناد به تاریخ
پیش از ممنوعیت فروش ارز در صرافی ها اقدام به فروش  ۲۱۸هزار
دالر کرده است .سخنگوی سازمان تعزیرات گفت :شعبه ویژه قاچاق
کاال و ارز اســتان البرز پس از رســیدگی بــه پرونده و با احــراز تخلف،
حکم به پرداخت  ۱۸میلیارد ریال جزای نقدی بــرای این صرافی را
صادر کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور احکام پرونده موسسه ثامن الحجج خبر داد:

به علت تکمیل ظرفیت و میزان باالی ثبت نام برای طرح های اشتغال روستایی

حکم حبس بلندمدت برای مدیرعامل سابق موسسه ثامن الحجج

«کارا»،کمکار شد!

رئیس کل دادگســتری اســتان تهــران از صــدور حکم
حبس طوالنــی مدت برای مدیرعامل ســابق موسســه
مالی اعتبــاری ثامن الحجج خبــر داد .اســماعیلی در
گفت وگو با خبرگزاری صداوسیما گفت :حکم متهمان
پرونده موسســه مالی اعتبــاری ثامن الحجج از ســوی
دادگاه کیفری یک استان تهران صادر شد که بر اساس
آن ،مدیر عامل موسسه به حبس طوالنی مدت محکوم
شده اســت .اســماعیلی تصریح کرد :حکم صادر شده
از ناحیــه دادســتان ،شــکات ،متهــم و وکیــل وی قابل
اعتراض اســت .رئیس کل دادگســتری اســتان تهران
تاکید کرد :جزئیات موارد اتهامــی و میزان محکومیت
پس از قطعی شــدن دادنامه اعالم خواهد شــد.پرونده
مؤسسه مالی اعتباری ثامنالحجج 360 ،شاکی دارد
که دادگاه رسیدگی به این پرونده در  12جلسه برگزار
شد .مشــارکت در اخالل نظام اقتصادی کشور به نحو
عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسالمی
ایران یا مقابله با آن ،اتهام متهمان پرونده موسسه مالی
اعتباری ثامنالحجج که سه تن هستند ،بوده است .به
گزارش تســنیم در این باره« ،الف.م» مالک و موســس
موسســه مالی اعتباری ثامنالحجــج ،متهم ردیف اول
این پرونده است که در پایان جلسه نهم دادگاه با تشدید
قــرار وثیقــه و افزایش آن بــه مبلغ چهــار هــزار میلیارد
تومــان ،روانه زندان شــد .متهم ردیــف دوم این پرونده
نیز همسر متهم ردیف اول اســت که جز یک جلسه ،در

در حالی که ســامانه کارا که پل ارتباطی بین متقاضیان
وام های اشتغالی (طرح اشتغال روستایی و طرح اشتغال
فراگیــر) بــا وزارت کار اســت ،از اواخر هفته گذشــته به
صورت ناگهانی و بدون اعالم جزئیات متوقف شده بود،
دیــروز مســئوالن وزارت کار ،تکمیل ظرفیــت و ثبت نام
طرح ها بیش از میزان اعتبارات را علت توقف این سامانه
اعالمکردند.گفتنیاستدرحالیکهمتقاضیانازمدت
ها قبل با صرف وقت و هزینه طرح های توجیهی خود را
آماده کرده اند ،اکنون در صفحه اول این سامانه با پیغامی
به این شرح مواجه شــده اند :تا اطالع ثانوی امکان ثبت
طرحبرایدریافتتسهیالتاشتغالروستاییوعشایری
میسر نیست.به گزارش خراسان این سامانه  18دی ماه
 1396راه اندازی شد .کاربری اصلی سامانه هم این بود
که افراد و شرکت های متقاضی تسهیالت می توانستند
ضمن ثبــت نــام و ورود به ســامانه ،طرح هــای توجیهی
کسب و کار خود را بارگذاری کنند و منتظر بمانند تا طرح
بررسی و در صورت تایید وارد فرایند دریافت تسهیالت
از بانک های عامل شــود.بر اســاس آخرین آمار اعالمی
هنوز تمام منابع طرح هم اختصاص داده نشــده اســت.
توضیح این که طبق این طرح قرار بود  1.5میلیارد دالر
از منابع صندوق توســعه تبدیل به ریال شود و در اختیار
بانک ها قرار بگیرد و بانک ها نیز به همین میزان از منابع
خودشــان در اختیار طرح قرار دهند .یعنی با فرض دالر
چهار هزار تومانی (متوســط نرخ در اواخر سال گذشته)

تمام جلســات دادگاه حضور داشــته و به قید وثیقه آزاد
اســت .متهم ردیف ســوم اما متهم جنجالی این پرونده
محسوب میشــود زیرا تا قبل از جلســه یازدهم دادگاه
از او به عنــوان متهم فــراری پرونده یاد میشــد اما یک
باره وکیــل وی در جلســه یازدهم حضور یافــت و گفت
که موکلش فراری نیســت و در تهران در منزلش است.
وی نیــز در دوازدهمیــن جلســه دادگاه حضــور یافت و
دفاعیات خود را ارائه کرد.بر اساس اظهارات محسنی
اژهای ســخنگو و معــاون اول قــوهقضاییــه ،موسســه
ثامنالحجــج حدود یــک میلیون و  267هزار حســاب
ســپرده داشــته که قریب به اتفاق این ها تســویه شده و
االن حدود پنج هزار ســپرده باقی مانده است .از جمله
موضوعات جنجالی و حاشیهساز این پرونده ،رسانهای
شــدن پرداخت تســهیالت میلیاردی به برخــی افراد و
چهرههای سرشناس مانند دو تن از مجریان تلویزیونی
و بعضی مسئوالن بود.

فوالدگر برخی جزئیات نامه قالیباف به اعضای شورای هماهنگی اقتصادی قوای  3گانه را تبیین کرد:

محورهای نامه محرمانه قالیباف برای برون رفت از مشکالت اقتصادی
رئیس کمیســیون ویــژه حمایــت از تولیــد ملی در
مجلس برخــی محورهــای نامه محرمانــه قالیباف
بــرای بــرون رفــت از مشــکالت اقتصــادی را
تشــریح کــرد .حمیدرضا فوالدگــر نماینــده مردم
اصفهــان در مجلس گفــت :در ایــن نامه کــه بنا به
گفته آقــای قالیبــاف در مشــورت با تعــداد زیادی
از کارشناســان و صاحبــان تجربــه در حوزههــای
مختلف اقتصادی تهیه شــده اســت ،وی رویکردها
و راهکارهــای مدیریت حوزه نقدینگــی و ارز را -به
عنــوان بحرانیترین نقــاط فعلی اقتصــاد ایران-،
با لحاظ شــرایط تحریــم ارائه کــرده اســت ،عمده
تمرکز قالیباف در این نامه ،تفکیک سپردهگذاران
کالن و ُخرد اســت و بخش عمدهای از راهکارهای
وی در جهــت هدایــت نقدینگــی از بخــش راکــد و
غیرمولــد اقتصاد ایــران به بخــش واقعــی اقتصاد
از طریــق برقــراری انضبــاط مالی بانکهاســت و
گامهای روشــنی بــرای تحقق آن پیشــنهاد شــده
است .رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در
مجلس تصریح کرد :مهار بمب نقدینگی محور اول

نامه اســت و در ذیل آن تصریح شــده ریشه حمالت
سوداگرانه به بازارهای مختلف ،رها شدن بخشی
از نقدینگــی ســرگردان در اقتصــاد ایران اســت و
تا نقدینگی مهــار و هدایت نشــود ،دیگــر اقدامات
اصالحــی کماثر خواهــد بــود ،مهــار نقدینگی نیز
چارهای جــز اصالح نظــام بانکــی مخــرب و نگاه و
رفتار دولت با آن نــدارد ،همچنین اگر راهکارهای
مناســب برای مهــار نقدینگــی پیشبینی نشــود،
اثرات مخرب ایــن موضوع – بــر اقتصــاد ،امنیت و
سیاســت کشــور  -بیش از محدود شــدن تبادالت
بانکی ،نقل و انتقاالت کاال یا فروش نفت در دوران
تحریم خواهــد بود .در این نامــه مدیریت نقدینگی
در ســه محور مورد بحث قرار گرفتــه و در هر بخش
به صــورت اجرایــی ،راهکارهایی پیشــنهاد شــده
است .محور مهم و قابل توجه این راهکارها ،هدایت
نقدینگی سرگردان به فضای تولید (در بخشهای
مختلف) و توجه به حمایت از اقشــار آسیبپذیر در
شرایط کنونی و پیشروست که هزینههای تولید و
قیمت کاالها باال رفته است.فوالدگر ارزیابی دقیق

خــود از راهکارهای ارائه شــده در نامــه قالیباف را
به زمانی دیگــر موکول کرد و گفــت :آقای قالیباف
به دلیل این که مســئولیت اجرایی مستقیم داشته
و شــناخت خوبی از حــوزه اقتصادی کشــور دارد،
آسیبشناســی دقیقی از حوزه نقدینگی و ارز ارائه
کرده و مواردی کــه با عنــوان راهــکار عملیاتی در
نامه مطرح شده ،واقع ًا میتواند به دولت در اصالح
اقتصاد کمــک کند.وی در پایان دربــاره محور دوم
نامه یعنی مدیریت حوزه ارز گفت :بخش دیگر نامه
به موضوع مدیریت تخصیص ،کشــف نــرخ و تأمین
ارز و امکان پوشش ریسک نرخ ارز و سرمایهگذاری
ارز پایه اختصاص یافته است .آقای قالیباف معتقد
اســت ،در شــرایط کنونــی نرخهایی که بــه عنوان
قیمت ارز اعالم میشود ،حاصل مبادله غیررسمی
میزان اندکی از ظرفیت عرضه ارز در کشور است .با
ایجاد بازار شفاف در این حوزه ،میتوان به اهداف
اساســی تخصیص ،کشــف نــرخ و ســرمایهگذاری
و پوشــش ریســک نوســانات نرخ ارز بــرای فعاالن
اقتصادی کمک شایانی کرد.

کل منابع طرح  12هــزار میلیارد تومــان خواهد بود که
هنوز -طبق اعالم وزارت کار -حدود  3.2هزار میلیارد
تومان پرداخت شده اســت .البته تعداد زیادی طرح هم
در مراحل ابتدایی قرار دارد که به حدود 10هزار میلیارد
تومان می رســد .توقف ناگهانی ســامانه در حالی است
که برخی از متقاضیان بــا صرف وقت و هزینه بســیار در
حال تهیه طرح های توجیهی خود برای اســتفاده از این
تسهیالت هستند.در این باره ،با وجود گذشت چند روز
از بسته شدن این سامانه ،سرانجام دیروز ،رامین اسدی،
مدیر پروژه های سرمایه گذاری اشتغال وزارت کار علت
بسته شدن سامانه «کارا» را تکمیل ظرفیت و میزان باالی
ثبت طرح های متقاضی مشــاغل روســتایی ،عشــایری
و فراگیــر اعالم کرد .به گــزارش تســنیم ،وی ادامه داد:
براســاس قانون چنان چه طرح های متقاضی اشــتغال
فراگیر و عشــایری و روســتایی به  1.5برابر حد مجاز به
بانک های عامل معرفی شود ،سامانه کارا بسته می شود.

کنایه همتی به میراث سیف

همه از آن چه تحویل گرفته ام ،خبر دارند

همتی با تاکید بر این که « شفاف ســازی و مبارزه با هرگونه رانت ،جزء
تفکیک ناپذیر تمام سیاستها و اقدامات وی خواهد بود»  ،از شش اقدام
مؤثر که در دستور کار وی قرار گرفته خبر داده است.به گزارش فارس،
عبدالناصــر همتی رئیس کل بانــک مرکزی در پیام اینســتاگرامی در
صفحه شــخصی اش منتشر کرد ،ضمن تشــکر از دیدگاههای صاحب
نظران و کارشناسان درباره سیاستهای بانک مرکزی نوشت« :همه
عزیزان کــم و بیــش از آن چه من تحویــل گرفتــهام ،خبر دارنــد ،به آن
بزرگواران و به ویژه مردم شریف ایران ،اطمینان میدهم که تمام تالشم
را با بهرهگیری از نظــرات نخبگان و صاحب نظــران اقتصادی ،پولی و
بانکی و همکارانم در بانک مرکزی و شــبکه بانکی برای حل مشکالت
و ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد کشــور ،خصوص ًا بازار ارز و پول به کار
میگیرم».همتی با تاکید بر این که « شفاف ســازی و مبارزه با هرگونه
رانت ،جزء تفکیک ناپذیر تمام سیاســتها و اقدامات وی خواهد بود»
با برشمردن شــش اقدام مؤثر که در دستور کار وی قرار گرفته ،تصریح
کرده است«:تقویت ارزش آسیب دیده پول ملی ،هدایت و کنترل بازار
ارز ،کنترل میزان نقدینگی و مهار تورم بیدار شده ،اصالح ساختار مالی
و ناترازی بانکها ،مبارزه با تحریمهــای ناجوانمردانه درنقل و انتقال
بانکی و مذاکرات مداوم با کشــورهای مرتبط در این زمینه ،بخشی از
خیل عظیم اقداماتی است که در حال انجام بوده یا انجام خواهد شد».

اعالم نــرخ های جدیــد لبنیات طــی روزهای گذشــته،
باعث شــد این گروه به پیشــتازان افزایش قیمت در بازار
تبدیل شوند .البته گزارش بانک مرکزی از قیمت خرده
فروشی این اقالم نشــان می دهد که رشد قیمت ها بین
اقالم مختلف لبنیاتی هم یکنواخت نبوده است؛ ماست
و پنیر بیشترین و کره کمترین رشد را داشته اند .در کنار
گروه لبنیات ،قند و شکر و همچنین از بین میوه ها ،انگور،
بیشترینرشدقیمترادرهفتهسوممردادنسبتبههفته
قبل از آن ثبت کردند .قیمت ها بر اساس آمارگیری بانک
مرکزی از نرخ های خرده فروشی در شهر تهران است.

...
بازارخبر

تعیین حداقل دستمزد ونزوئال با ارز مجازی
فــارس  -دولت ونزوئــا تصمیم جدیدی
گرفتکهبراساسآننرخمبادلهارزیاین
کشور با ارز مجازی «پترو» گره میخورد و
دستمزد جدید این کشور با پترو محاسبه
میشــود .مادورو همچنین اعالم کــرد ارزش پترو  ۶۰دالر
معادل ۳۶۰۰بولیوار پول رایج ونزوئال خواهد بود و حداقل
دستمزد این کشــور هم  ۱۸۰۰بولیوار در نظر گرفته شده
اســت .مادورو رئیــس جمهــور ونزوئال اعــام کــرد «آن ها
قیمتهایمارادالریزهکردندومنقصددارمآنهاراتبدیل
به پتــرو کنم ،ما قرار اســت پتــرو را به عنوان مرجــع در همه
اقتصاد کشور اعمال کنیم».

کاهش  ۲۳درصدی واردات موز
مهر  -در چهار ماه نخســت امسال ۱۸۰
هــزار و  ۷۰۶تــن مــوز بــه ارزش ۱۷۶
میلیــون و  ۲۳۱هزار دالر به کشــور وارد
شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته
از لحــاظ وزنــی  22/66درصــد و ارزشــی  2/03درصد
کاهش یافته اســت .واردات موز به ایــران  1/56درصد از
وزن کل و  1/16درصد از ارزش کل واردات به ایران در این
مدت را شامل میشود.

معاون شیالت :صیادان چینی برای
ایرانی ها صید می کنند
تسنیم  -شاپورکاکولکی،معاونسازمان
شیالت ایران اظهارات یک مقام سازمان
بنادر و دریانوردی را تکذیب کرد و گفت:
سازمان شیالت ایران تا به امروز مجوزی
بــرای صیــد آبزیــان توســط چینیها صــادر نکرده اســت
و کشتیهای چینی که در دریا مشاهده میشوند نیز برای
ایرانیها صید میکنند .وی با بیان این که صیادان ایرانی
کشــتیهای چینــی را به صــورت اجاره یــا اجاره به شــرط
تملیک دراختیار گرفته اند ،افزود :این کشتیها با تعدادی
خدمه به ایران اجاره داده می شود اما مالکیت صید به طور
کامل در اختیار بهره برداران ایرانی است.

...
خبر

توقف رانت ارزی در بورس کاال
عرضــه در بورس کاال با نــرخ گذاری براســاس ارز 4200
تومانی متوقف شــد مدیر نظــارت بر بورسهای ســازمان
بورس با اشاره به دلیل توقف عرضه برخی کاالها در بورس
کاال گفت :این تصمیم به دلیل مغایرت دستورالعمل اخیر
وزارت صنعــت با عرضــه کاال برمبنای نــرخ ارز آزاد گرفته
شــده و تا اطالع ثانوی ادامه خواهد داشــت.گفتنی است
بعد از اجرای سیاست های جدید ارزی ،بسیاری از اهالی
صنایع فوالد و پتروشــیمی و کارشناسان خواســتار تغییر
قیمت گذاری محصــوالت در بازار داخلی با نــرخ ارز بازار
ثانویه شدند .آن ها معتقدند قیمت گذاری دستوری با نرخ
 4200تومانی نفعی بــه مصرف کننده نمی رســاند بلکه
فقط جیب دالالن را پر خواهد کرد.
در روزهای اخیر اخباری مبنی بر سبقت قیمت قراضه در
بازار آزاد نسبت به محصوالت فلزی و فوالدی شرکت ها که
در بورس با قیمت دستوری تعیین می شود ،منتشر شد که
موجب سوءاستفاده هایی شده اســت.در این باره ،دیروز
محســن خدابخش مدیر نظــارت بر بورسهــا و بازارهای
ســازمان بورس در گفتوگو با فارس با تأیید توقف عرضه
کاالهای پذیرش شده در بورس کاال گفت :این تصمیم به
دلیل مغایرت قیمت کاالهای عرضه شــده در بورس کاال
با دســتورالعمل وزارت صنعت ،برمبنای نــرخ آزاد گرفته
شــده و تمامی کاالهای قابل عرضه در این بازار را شــامل
میشود .وی با بیان این که نمیتوان زمان مشخصی برای
پایان این تصمیم تعیین کرد ،ادامه داد  :تا زمانی که وزارت
صنعت مغایرت مذکور را تصحیح نکند ،این تصمیم پابرجا
خواهد بود .این مقام مســئول در برابر این پرســش که آیا
عرضه کاالها و محصوالت مبتنی بر ارز  ۴۲۰۰تومانی در
بورس انرژی نیز مشمول تصمیم اخیر شورای عالی بورس
خواهد شد ،اعالم کرد :هرگونه کاالیی که مشمول قیمت
دستوری باشد ،تا اطالع ثانوی امکان عرضه در بورس کاال
یا بورس انرژی را نخواهد داشــت.گفتنی اســت دو هفته
قبل (هفته منتهی به  19مرداد) سهامداران شرکت های
تولید کننده فوالدی و معدنی در نامه ای خطاب به اسحاق
جهانگیــری از قیمت گــذاری دســتوری وزارت صمت در
صنعت فوالد انتقاد کرده بودند.
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