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طی دو ماه ابتدای امسال هشت میلیارد و  ۴۱۲میلیون دالر صادرات غیرنفتی و شش میلیارد و  ۷۶۳میلیون دالر واردات به ثبت رسید .به گزارش مهر،
سه کاالی عمده وارد شده به کشور شامل برنج ،ذرت دامی و کنجاله سویا بوده اســت .به این ترتیب ،آمار نشان میدهد که تراز تجاری دو ماه گذشته
از سال  98یک میلیارد و  ۶۴۹میلیون دالر مثبت بوده است.

تراز تجاری  2ماه نخست امسال
مثبت  1.6میلیارد شد

...

دالر

یورو

پوند

یوان

(سامانهسنا)

) 1/500(133.500

) 1/500( 152.500

) 1/103(168.500

20.037

شاخصکلبورس

) 59( 238.160

هرگرمزعفراننگین

130.500

نرخ ارز

اخبار

واکنش ایران خودرو به تصاویر
انبار  40هزار خودرویی
اظهارات مدیر سالن های مونتاژ ایران خودرو
دربازدیدمیدانیخبرنگارصداوسیمامویداین
مطلباستکهوجودحدود 40هزارخودرودر
جریان تولید خودروسازان ،در انبارهای این
شرکت طبیعی اســت .ضمن این که به گفته
یک مسئول ایــران خــودرو ،پس از فراخوان
داخلی سازی وزارت صنعت 23 ،هزار خودرو
بااستفادهازتوانمندیداخلیتکمیلشدند.
انتشار تصاویری از انبارهای پر از خــودروی
خ ــودروس ــازان کــه در روزهـــای اخیر گمانه
های زیــادی را در رسانه ها رقم زد ،خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما را به بازدید میدانی از
این انبارها و گفت وگو با مسئوالن خط تولید
ایران خودرو کشاند .در این گزارش ،بخت آزما
مدیرسالنهایمونتاژایرانخودروبابیاناین
که متوسط زمان تکمیل فرایند تولید و فروش
خــودرو در این خــودروســازی 16 ،روز است،
افزود :با توجه به تولید روزانه  2500دستگاه
خودرو ورود و خروج مداوم  40هزار دستگاه
خودرو در انبارهای این شرکت مانند تبریز و
خراسان و در جریان تولید ،موضوع غیرعادی
نیست.
وی با اشاره به تحریم ها گفت :این تحریم ها
موجبشدهاستبرخیقطعاتدارایفناوری
باالوحساسمانندقطعاتالکترونیکوایمنی،
مقداریدرچالشتامینقرارگیرند.بااینحال
برای این که تولید متوقف نشود ،تولید خودرو
انجام می شود و خودروها در پارکینگ برای
تامینقطعاتمستقرشدهاند.
به گفته وی ،پس از تصمیمات اخیر وزارت
صنعت درخصوص استفاده از تــوان داخلی
شرکت های دانش بنیان برای تامین قطعات،
هم اینک بخشی از این قطعات داخلی سازی
شده و از تاریخ7خردادماه ،تاکنون حدود23
هزار دستگاه خودرو تکمیل و تحویل مشتریان
شدهاست.

توضیحاتیکتحلیلگراقتصادی
دربارهبازارمتشکلارزی

شاکری :دبی دیگر منبع اصلی
اسکناس ارزی ایران نیست

یک تحلیل گر اقتصادی گفت :این که محل
تعییننرخارزدردبیباشد،بسیاربداستوبازار
متشکل ارزی می خواهد این موضوع را تغییر
دهدونرخهادرتهرانتعیینشود.
بهگزارشصداوسیما،مجیدشاکریباحضور
در برنامه گفتوگوی ویــژه خبری یک شنبه
شب شبکه 2سیما با اشاره به تفاوت های بازار
متشکل ارزی با بازارهای نیما و سنا گفت :این
که محل تعیین نرخ ارز در دبی باشد ،بسیار
بد است و بازار متشکل ارزی می خواهد این
موضوع را تغییر دهد و نرخ ها در تهران تعیین
شود.
وی افزود :در طول زمان به علت فشارهایی که
ازدبیبهصرافانایرانیواردشددبیازجایگاه
اصلیترینانباراسکناس،نزولکردهاستواز
جاهایمختلفیاسکناسواردایرانمیشود،
همچنیندرطولتابستان 97بهعللمختلف،
انبارهایمهماسکناسدرداخلایرانتشکیل
شدهاست.
شاکریبابیاناینکهبازارمتشکلارزینیازبه
زمانداردتابهعمقوکاراییالزمبرسد،افزود:
زیرساخت فنی بــازار متشکل ارزی ،آمــاده و
آزمایشوفراخوانبراینامنویسیصرافانهم
انجامشدهاست.
وی همچنین با اشاره به دیدگاه های مختلف
اقتصادداناندرزمینهاختصاصارزچهارهزار
و  200تومانی به برخی کاالها افزود :تا آبان
 97این کار تقریبا موفقیت آمیز بوده است،
اما این روش در اوج موفقیت خود هم شکست
خورده بود ،زیرا نمی توانیم برای همه کاالها
یکدستوربنویسیم.
این تحلیل گر اقتصادی اضافه کرد :ارزهایی
کهبنابرمبدأصادراتی،امکانتخصیصموفق
چهارهزار و 200تومانیبهآنوجودندارد،باید
درقالبنیماییواردشودوتفاوتآنرادرقالب
کارترفاهبهافرادبیشتریواگذارکنیم.

درهم امارات نرخ طال هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

36.787

مشهد

4.328.000

45.000.000

هرگرمزعفرانپوشال 115.000

تهران

4.282.260

45.700.000

) 900/000(46.750.000

16.500.000 24.500.000

یارانهارزیبهدستمردممیرسد؟



کشور دیده شد و همین موضوع منجر
به این شد که دامنه شمول این سیاست
به کاالهای اساسی محدود شود .با این

سکه طرح جدید

) 200/000( 47.500.000

 2سناریوجایگزینارز 4200رویمیزسرانقوا
عضوشورایهماهنگیاقتصادیسران
قوا از تعیین تکلیف ارز  4200تومانی
در جلسه روز پنج شنبه ستاد اقتصادی
سرانسهقوهخبرداد.
گزارشتسنیمازششمینجلسهشورای
راهبری توسعه صــادرات ،حاکی از آن
استکهتعیینتکلیفارز 4200تومانی
در دستور کــار جلسه پنج شنبه آینده
شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا
قرار دارد .بیش از یک سال از سیاست
ارز  4200تومانی می گــذرد .در این
مــدت ،انحراف های گسترده از هدف
این سیاست در فضای تجارت خارجی

نیم سکه

ربع سکه

16.500.000 25.500.000

حال ،هم اینک که ناتوانی این سیاست
حتیبرایمهارتورمکاالهایاساسیبه
اثباترسیده،دولتدرفکرتعیینتکلیف

...



اشتغال

نهایی آن است.امیر باقری عضو شورای
اقتصادی ســران قــوا در ایــن بــاره از دو
سناریو خبر داده که بر اساس یکی از آن
هااینسیاستبهکلیکنارگذاشتهشده
و«ارز 4200تومانیحذفخواهدشد».
در نتیجه «عم ً
ال یک بازار ارزی در کشور
وجود خواهد داشت» که به نظر می رسد
همان بازار متشکل ارزی با تلفیق بازار
نیمادرآنباشد.امادرسناریویدوم،ارز
 4200تومانی همچنان باقی خواهد
ماندبدینصورتکهبهتعدادمعدودیاز
کاالهاتعلقخواهدگرفتواقالمدیگری
از فهرست کنونی کــاالهــای مشمول
ایــن ارز خــارج خواهد شــد .همچنین
حــدود  50درصــد از ارز پتروشیمی و
صــادرات در سامانه نیما عرضه خواهد
شــد و بقیه صادرکنندگان خواهند
توانست ارزشان را در فرایند واردات در

برابر صادرات کشور بازگردانند .در این
سناریو همچنین قرار است نرخ ارز نیما
نیز بهصورت آرام بهسمت نرخ واردات
در برابر صادرات حرکت کند.باقری در
ادامه ،با اشاره به دغدغه رئیس جمهور،
پیش بینی کــرد که سناریوی دوم به
خواستههای رئیس جمهور نزدیکتر
باشد و ویدرنهایت،اینسناریورابرای
ادامهراهاینارزانتخابخواهدکرد.
هرچند وی توضیح نــداد که در قبال
حذف ارز  ،4200درآمد ریالی ناشی از
افزایشنرخارزچگونهمصرفخواهدشد
اماپیشترپیشنهادهاییازجملهپرداخت
نقدی و کاالیی به قشرهای ضعیف و
متوسط جامعه مطرح بــود .همچنین
طیماه هایاخیرارز 4200تومانبرای
برخی اقالم از جمله گوشت قرمز ،کره،
حبوبات،چایوکاغذحذفشدهاست.

...

نظام بانکی

طرح اعزام  8هزار نیروی کار تحصیلکرده به خارج از کشور

ارائه خدمات بانکی با کارت های ملی قدیمی متوقف شد

محمد رضا کارگر ،مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
ایران ،از وجود طرحی برای اعزام هشت هزار نیروی کار به خارج از کشور در سال  ۹۸خبر داد .او به
خبرگزاری دانشجو گفت« :امسال در نظر داریم برای کاهش موارد غیرمجاز خروج و مهاجرت کاری،
اعزام مدیریت شده نیرو را سامان دهی کنیم و تعامالت با طرفهای خارجی را بهبود بخشیم و در
این مسیر اعزام هشت هزار دانش آموخته دانشگاهی و کسانی را که میتوانند در کشورهای هدف
شاغل شوند و عایدی آنها به کشور بازگردد هدف گذاری کردهایم».
این مقام ایرانی این رقم را البته «ناچیز اما تالشی برای ممانعت از مهاجرت» خواند .او جزییات
بیشتری نظیر کشور مقصد و مشاغل انتخابشده در اختیار قرار نداده است .بنا بر این گزارش،
در سال  ،۹۷سهم جمعیت بیکار دانش آموختگان مراکز آموزش عالی در ایران از کل بیکاران
 ۳۸ /۵درصد بوده که این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط
روستایی باالتر است.

بانکمرکزیباصدوربخشنامهایبهبانکهادستورتوقفارائهخدماتبانکیباکارتهایملیقدیمی
راصادرکرد.بهگزارشتسنیم،بانکمرکزیباصدوربخشنامهایاعالمکردباتوجهبهبهر هبرداریازوب
سرویساستعالمالکترونیکاطالعاتهویتی،امکانارائهخدماتبانکیباکارتهایملیقدیمیمیسر
نخواهدبود.طبقاینبخشنامهارائهخدماتبانکیبهافرادیکهکارتملیجدیددریافتنکردهاند ولی
دارای رسید ثبتنام کارت ملی هوشمند هستند( ،پس از استعالم کد رهگیری رسید یادشده ،همراه با
ارائهاصلشناسنامه)امکانپذیراست.استعالمهایمربوطبهچهرهبهدوطریقامکانپذیرخواهدبود:
-1استفادهازسریالمندرجدرپشتکارتملیهوشمندبهعالوهشمارهملیفرد
-2استعالمبهکمککدرهگیریمندرجدررسیدممهورتکمیلثبتنامکارتملیهوشمندهمراهبااصل
شناسنامهبهعالوهشمارهملیفرد
درخور ذکر است در صورت گم کردن رسید می توانید رسید جدیدی از همان دفتر پیشخوانی که برای
دریافتکارتملیجدیداقدامکردهبودید،دریافتکنید.

پرداختتسهیالتبافتفرسوده و ودیعهاسکانموقتآغازشد

جداول سقف وام و نرخ سود تسهیالت ساخت مسکن
مــعــاون وزیـــر راه از آغـــاز پــرداخــت
تــســهــیــات ارزان قــیــمــت ســاخــت
بــه بــافــت هــای فــرســوده و نــاکــارآمــد
شهری خبر داد .به گفته پژمان ،سود
تسهیالت  9درصــد و سقف آن 50
میلیون تومان اســت .البته به همین
مــیــزان تسهیالت بــا نــرخ  18درصــد
نیز پــرداخــت می شــود .همچنین در
کالن شهرها  20میلیون تومان هم
وام ودیعه اسکان موقت با نرخ  9درصد

پرداخت می شود.به گــزارش روابط
عمومی شــرکــت بــازآفــریــنــی شهری
ایران ،سید محمد پژمان ،مدیرعامل
این شرکت و معاون وزیر راه گفت :با
توجه به قــرارداد عاملیت منعقد شده
بــا بانک مسکن و را هانــــدازی درگــاه
الکترونیکی توسط شرکت بازآفرینی
شــهــری ایــــران ،ثــبـتنــام متقاضیان
پــرداخــت تسهیالت ارزان قیمت
ساخت در بافت فــرســوده آغــاز شده

است .وی گفت :سقف این تسهیالت
بـــرای متقاضیان در کال نشهرها
 50میلیون تومان و برای دیگر شهرها
 40میلیون تومان است.
▪تخفیف  50درصدی نرخ سود

محمد پژمان ضمن اشــاره به تخفیف
 50درصــــدی نـــرخ ســـود نسبت به
نرخ سود مصوب (یعنی  18درصد)
گفت :هماهنگیهای الزم بــا همه

جدولیک-سقفتسهیالتساختمسکنبهتفکیکنوعمتقاضی،نرخسودوشهرمحلساختمسکن
متقاضیان حرفه ای به شرط
متقاضیان
متقاضیان
نوع متقاضی
استفاده از فناوری های جدید
حرفه ای
غیرحرفه ای
 9درصد  18درصد مجموع  9درصد  18درصد مجموع  9درصد  18درصد مجموع
نرخ سود
110
60
50
90
40
50
70
20
50
تهران
100
50
50
80
30
50
60
10
50
سایر کالن شهرها
سایر مراکز استان ها و شهرهای
100
60
40
80
40
40
60
20
40
باالی  200هزار نفر
90
50
40
70
30
40
50
10
40
سایر شهرها

اجالسهمکاریهایمشترکایرانوروسیهباامضایسنددر 3بخشپایانیافت:

همکاریایرانوروسیه
درزمینهگردشگری،کشاورزیودارو
حسین بردبار  -کــارگــروه هــای تخصصی
پانزدهمین اج ــاس کمیسیون مشترک
همکاری هــای اقتصادی و تجاری ایــران و
روسیه ظهر دیروز در تهران با توافق مسئوالن
دو کشور برای توسعه همکاری در زمینه های
گردشگری  ،کشاورزی و دارویی و دیگر زمینه
های اقتصادی به کارخود پایان داد.
به گزارش خراسان ،بابک دین پرست ،معاون
امورهماهنگی اقتصادی وزیرکشور دراین
اجالس درجمع خبرنگاران از ایجاد تفاهم
هایی برای توسعه همکاری های اقتصادی
بین دوکشور خبر داد و گفت :وجه مشترک

جمهوری اسالمی ایــران و روسیه این است
که تحت تحریم های ظالمانه آمریکا هستند
و این فرصت خوبی است که بتوانیم با توسعه
همکاری هایمان آثار تحریم ها را خنثی کنیم.
خاتسایف ،معاون وزیر امورقفقاز شمالی کشور
روسیه نیز در جمع خبرنگاران با بیان این که
برگزاری این اجالس دوجانبه درسطح بسیار
خوب و مورد تایید ماست ،افزود :ما امروز موفق
شدیم درزمینه های گردشگری ،دارویــی و
کشاورزی و دیگر موارد به توافق هایی دست
یابیم و سندی تهیه کــرده ایم که بــرای زمان
بندی اجرایی این پیشنهادها امضا خواهد شد.

مدیریتهای شعب استا نها بــرای
پــرداخــت ایــن تسهیالت انجام شده
و اعتبارات مد نظر در اختیار بانک
مسکن قرار گرفته است .به گفته وی
برای ثبت نام می توان به این دو مرجع
مراجعه کرد:
سامانه ثبتنام تسهیالت بافت فرسوده
به آدرس  facility.udrc.irو سایت
شرکت بازآفرینی شهری ایران به آدرس
. udrc.ir
عــــاوه ب ــر تــســهــیــات پــیــش گفته،
در صــــورت ســاخــت مــســکــن توسط
سازندگان حرفهای و توسعهگران و

همچنین در پروژههای تجمیعی سقف
تسهیالت به شرح جدول شماره یک
قابل افزایش است.
▪تسهیالت ودیعه اسکان موقت

تسهیالتودیعهاسکانموقتنیزتجهیز
و تــدارک دیــده شــده که میزان و نرخ
سود این تسهیالت در جــدول شماره
 2منعکس شده است.این تسهیالت
مربوط به کسانی است که خانه فرسوده
خود را در اختیار توسعه گران قرار می
دهند (متقاضیان نوسازی مسکن) تا
مسکن جدید در آن ساخته شود.

جدول-2سقفتسهیالتودیعهاسکانموقتونحوهترکیبتسهیالت–مبالغبهمیلیونتومان
مجموع
تسهیالت با نرخ حمایتی تسهیالت به نرخ مصوب
نوع متقاضی
سود
مبلغ
سود
مبلغ
سود
مبلغ
 18درصد  12 30درصد
10
 9درصد
20
کالن شهرها
18درصد  12 22.5درصد
7.5
 9درصد
15
سایر شهرها

شاخص

حال خوش هندوانه کاران!
تغییرات قیمت خرده فروشی بسیاری
از اقالم کشاورزی ،کم و بیش دستمان
هــســت امــــا ایــــن کـــه قــیــمــت فـــروش
محصول توسط کشاورز چقدر تغییر
کــرده ،اهمیت خاص خودش را دارد.
بررسیهای آمــاری مرکز آمــار نشان
می دهــد در ســال  97نسبت به سال
 ،96قیمت بــرخــی مــحــصــوالت مثل
عدس و دانه آفتابگردان روغنی کاهش
یافته اســت! قیمت برخی اقــام مثل
نخود ،کلزا ،شیر و پشم گوسفند هم به
مقداری جزئی (زیر  10درصــد) رشد
کرده است؛ پیاز هم فقط  15درصد .اما
از سوی دیگر اقالمی مثل گوجه فرنگی
و هندوانه با ثبت بیش از  180درصد
افــزایــش ،بیشترین افزایش قیمت را
در سال  97نسبت به  96داشته اند.
هندوانه در سال  96به طور متوسط
 311تــومــان (بــه ازای هــر کیلو) از
کشاورز خریداری شده که این رقم در
سال گذشته به  886تومان رسیده بود.

...

بازار خبر
قیمت اجناس را با تلفن همراه
استعالم کنید
تسنیم -رئــیــس مــرکــز تــوســعــه تــجــارت
الکترونیکی ایــران از فراهم شدن امکان
استعالم قیمت  100ک ــاالی اســاســی و
پرمصرف از طریق اپلیکیشن های معروف
تلفن همراه مانند اپ ،روبیکا و همچنین
دولت همراه در آینده نزدیک خبر داد.

سیبزمینی گرانتر شد
مهر -رئیس اتحادیه بارفروشان از افزایش
هزار تومانی قیمت سیب زمینی در میدان
مرکزی میوه و تره بار تهران خبر داد و گفت:
نــرخ ایــن محصول در مــیــدان مــرکــزی به
کیلویی پنج تا هفت هزارتومان رسیده است.

وابستگی  90درصدی بازار
داخل به چادر مشکی خارجی
باشگاه خبرنگاران -حمید قبادی دبیر
کــارگــروه سامان دهــی مد و لباس با بیان
این که مصرف پارچه چادر مشکی در ایران
ساالنه حدود  100میلیون متر مربع است،
از تامین  7تا  10درصــدی ایــن محصول
پر مصرف ،در کارخانجات داخلی خبر داد.

