اقتصاد
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ازمیانخبرها

قطع موقت برق
استخراج کنندگان بیت کوین
فارس -پس از اظهارنظر حائری معاون وزیر نیرو
مبنی بر این که به زودی تعرفه برق مشترکانی
که اقــدام به استخراج بیتکوین میکنند با
تعرفه بــرق صــادراتــی محاسبه خــواهــد شد،
متولیزاده مدیرعامل توانیر در بخشنامهای
جدید به شرکتهای توزیع برق ابالغ کرد که
پس از شناسایی این مشترکان انشعاب برق آن
ها را به صورت موقت قطع خواهد کرد .در این
اطالعیه با اشاره به آیین نامه تکمیلی تعرفههای
برق آمــده اســت« :با توجه به توسعه مراکز ارز
دیجیتال که بدون ارائه مجوز ،نبود تعرفه خاص
و استانداردهای فنی الزم در مدار قرار گرفتهاند
و در پیک تابستان شرکتهای توزیع برق را با
مشکل جدی مواجه میکنند ،ترکیبی اتخاذ
شود تا نسبت به شناسایی و جمعآوری موقت
انشعابات مزبور تا تعیین تکلیف قانونی اقدام
الزم صورت گیرد».

تکذیب دالر فروشی
 36هزار میلیاردی یک بانک
بانک تجارت :درآمد ارزی ،ناشی از
تسعیر نرخ ارز یا تکالیف بانک مرکزی
بوده است
بانک تجارت به ابهام «درآمد  36هزار میلیاردی
بانک تجارت از دالر فروشی» که در برنامه پایش
مطرح شد ،پاسخ داد و آن را تکذیب کرد  .
بــه گ ــزارش خــراســان ،در برنامه پایش هفته
گذشته ،بخشی از صــورت هــای مالی بانک
تجارت به نمایش درآمد که جزئیات آن نشان
می داد این بانک در سال  97و ذیل ردیفی تحت
عنوان «نتیجه مبادالت ارزی» ،بیش از  36هزار
میلیارد تومان سود کسب کرده است .رقمی
که با توجه به زیان انباشته  103هزار میلیارد
تومانی ایــن بانک در پایان ســال  ،96معادل
حــدود  35درصــد آن می شــود .مجری برنامه
پایش با طرح این ابهام که آیا این به معنی سود
بانک از خرید و فروش دالر در بــازار آزاد بوده
است؟ خواستار توضیح مسئوالن بانک تجارت
شد.
در پــی ایــن ادع ــا ،نایب رئیس هیئت مدیره
بانک تجارت در اظهاراتی که در وب سایت
این بانک منتشر شد ،واکنش نشان داد و آن
را ضمن توضیحاتی تکذیب کرد .رزازان 91
درصد کل درآمد حاصل از مبادالت ارزی بانک
تجارت را حاصل مابهالتفاوت تسعیر اقالم پولی
داراییها و بدهیهای ارزی ،اعالم کرد .وی
گفت :این بانک به بنگاه های تولیدی کشور
بابت واردات مواد اولیه و ماشین آالت مورد
نیاز ،تسهیالت ارزی داده که با افزایش نرخ ارز،
مابه التفاوت تسعیر این داراییها و بدهیهای
ارزی ،طبق استانداردهای حسابداری منجر
به ایجاد درآمد حاصل از تسعیر شده است .لذا
این درآمدها که غیر نقدی هم هست ،هیچ گونه
ارتباطی به خرید و فروش ارز ندارد .این مقام
بانک تجارت 9 ،درصد باقی مانده از درآمد
حاصل از مبادالت ارزی این بانک را مربوط
به خرید و فــروش ارز دانست که آن نیز طبق
ضوابط و مقررات ابالغی و دستورالعمل های
بانک مرکزی انجام شده است.
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 2دلیل جهش قیمت
طالی زرد و سیاه

آمارهای رسمی کدام ادعا را تایید می کند؟

طالی جهانی رکورد 6ساله را شکست

دواتفاقپیاپی،یکیدرصحنهاقتصادیودیگریدرعرصهسیاست جهانی،موجبرشد
قابلتوجهقیمتنفتوهمچنیناونسجهانیشد.بهگونهایکهاونسجهانیبرایاولین
بارازشهریور 92بهبیشاز 1400دالرجهشکرد.بهگزارشخراسان،کاهشارزشدالر
آمریکاوهمچنینساقطکردنپهپادآمریکاییتوسطکشورمان،مهمتریندالیلجهش
قیمتهایجهانینفتوطالبود.گفتنیاست،کاهشارزشدالرآمریکاهموارهموجب
افزایشقیمتهایجهانیبرحسبدالرمیشود.بلومبرگدربارهعلتافتشاخصدالر
آمریکا به نشست هفته گذشته بانک مرکزی این کشور اشاره و با تاکید بر عدم تصمیم در
خصوصنرخبهرهدرایننشست،تصریحکردهاستکهانتظاراتبازاربهگونهایپیشرفت
کهموجبکاهشارزشدالرشد.درهمینحین،تعرضپهپادآمریکاییبهخاککشورمان
وساقطشدنفوریآننیزموجبتداومرشدقیمتهادربازارهایجهانیشد.قیمتنفت
با جهش  5درصدی ،از کمتر از  62دالر به بیش از  65دالر رسید .رویترز ،ساقط شدن
پهپادوواکنشرئیسجمهورآمریکاراعلتاینرشدقیمتیدانستهاست.اونسجهانی
نیزکهازاوایلخردادودرپیافزایشریسکهایناشیازجنگتجاریرشدکردهاست،
طی دو روز انتهایی هفته قبل و در اثر دو اتفاق مشروح با 4درصد رشد ،از 1351دالر به
بیشاز 1400دالررسید.اینقیمتآخرینباردرشهریور 92ثبتشدهبود.همزمانبا
اینتحوالتشاخصبورسعربستانهم 1.3درصدسقوطکرد.

در حالی که وزیر نفت ،واکنش تندی به اظهارات و  340هزار بشکه بوده است که بیشتر از عملکرد
سعید جلیلی در خصوص میزان صادرات نفت در دولــت دهــم اســت .وی ضمن ایــن نامه خواستار
دوران تحریم در دولت فعلی و دولت قبل نشان برگزاری جلسه ای در حضور اعضای شورای عالی
داده و خواستار بــرگــزاری مناظره شــده است ،هماهنگیاقتصادیوباحضورجلیلیشدهاستتا
بررسی آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می دراینبارهتوضیحدادهشود.
دهد صادرات نفت در دوره تحریم در دولت دهم البته توضیحات زنگنه ،ادعای جلیلی در خصوص
بیشتر از صــادرات نفت در دوره تحریم در دولت صادراتنفتبینیکتا 1.5میلیونبشکهدردولت
دهمراتاییدمیکند.
یازدهمبودهاست.
به گــزارش خــراســان ،ماجرا از آن جا شــروع شد روزپنجشنبهجلیلینیزدرواکنشبهایننامه،ضمن
که سه شنبه گذشته جلیلی مدعی شده بود" :در اشارهبهتاییدادعایشتوسطزنگنه،برخیاتهامات
سالهای  ۹۱و  ۹۲با وجود تحریمها ماهانه یک او را غیرقابل فهم دانست و تصریح کرد که دولت
تا  1/5میلیون بشکه نفت و میعانات به فروش سایه ،صرفا به دنبال کمک به دولت و کشور است.
میرفت" .این موضوع با واکنش شخص وزیر نفت اومحرمانهبودنهمهنامهنگاریهاوپیشنهادهای
مواجه شد .زنگنه در نامه ای ،جلیلی را "یکی از اجرایی به دولت در خصوص فروش نفت را گواه بر
کانونهای اصلی انتشار ادعاهایی علیه مدیریت حسننیتوغیرسیاسیبودناقداماتشدانست.
فعلینفتمعرفیکردونوشت":عملکردصادرات برخی ریشه اختالفات بین زنگنه و جلیلی را به
نفت و میعانات گــازی در شش ماه پایانی دولت جلسهاعضایشورایعالیامنیتملیوردادعای
دهم (اسفندماه  ۹۱تا پایان مــرداد  )۹۲بر پایه زنگنه توسط جلیلی در خصوص ناتوانی در فروش
نفتدانستهاند.
گــزارش رسمی کمتر از روزانه
در ایــن دعــوا ،البته اظهاراتی
یک میلیون و  ۲۰۰هزار بشکه میزان صادرات نفت
درباره میزان فعلی فروش نفت
بوده است" .زنگنه توضیح داده
1900000
سال 91
نشده است اما برخی منابع از
است که صادرات نفت در دوره
1806000
نیمه اول 92
افت آن به کمتر از یک میلیون
مسئولیت او در نیمه دوم سال
1558000
نیمه دوم 92
بشکه در روز حکایت دارد .در
 92وسالهای 93و( 94تاقبل
1435000
سال 93
همین زمینه ،آمار رسمی بانک
ازاجراییشدنبرجامدردیماه
1505000
 9ماهه سال 94
مرکزیدرجدولآمدهاست.
)94بهطورمتوسطیکمیلیون

 3مسیرجبرانکسریبودجهبدونشوکقیمت

روایتهمتیازبرنامهدولتبرایجبرانکسریبودجهبدونافزایشنرخارز
رئــیــس کــل بــانــک مــرکــزی از تصمیم دولـــت بــرای
تامین کسری بــودجــه از ســه روش خبر داد.
به گزارش تسنیم ،عبدالناصر همتی در
یادداشتی در فضای مجازی نوشت «:تجربه
سامان دهی بازار ارز و برقراری ثبات نسبی
در اقتصاد کشور ،که ناامیدی طراحان
حداکثر فشار اقتصادی را در پی
داشـــت ،خــود ،محصول همین
دیدگاه بــوده و لذا طبیعی است
که همین رویه برای نحوه تأمین
کسری بودجه  98اعمال شود

دپوی  ۱۰۱هزار کانتینر
در بنادر مهم کشور
بررسی ها نشان میدهد ،تا اواخــر
خرداد ماه حدود  ۱۰۰هزار کانتینر
انواع کاال در بنادر پنج گانه مهم کشور
دپــو شــده اســت.بــه گ ــزارش تسنیم،
بررسیهایانجامشدهازسویگمرک
نشان می دهد ،هم اکنون و تا اواخر
خرداد ماه حدود  101هزار کانتینر
در بنادر و مناطق آزاد و ویژه موجود
اســت که طبق اعــام مسئوالن یک
رکورد قابل توجه به حساب میآید.بر
این اساس ،میزان رسوب کاال در بندر
شهید رجایی بندر عباس حدود 78
هزار کانتینر است که با اختالف قابل
توجهی در صــدر فهرست گمرکات
کشورقرارگرفتهاست.

تالش برای جلوگیری از پولی شدن تأمین کسری بودجه
و در کنار آن پرهیز از اقداماتی که موجب شوک جدید به
قیمت ها ،در دوره زمانی که اثر شوک ارزی به تدریج
تخلیه میشود ،بخشی از این سیاست است.لذا،
تصمیم دولت و مجموعه نظام بر تأمین کسری بودجه
از سه طریق عمده زیر است:
 -1تــــاش بـــــرای اس ــت ــف ــاده از
مسیرهایمختلفصدوربیشترنفت
 -2انتشار اوراق دولتی
 -3برداشت از منابع صندوق
توسعه ملی ،متمرکز است».

تخلف  25میلیون یورویی پیمانکار متخلف نفتی
هفته گذشته خبری مبنی بر دستگیری مدیر مالی وزارت نفت هنگام
خروج از کشور منتشر شد که وزارت نفت ضمن رد برخی از ادعاهای
مطرح شده در این اخبار توضیح داد :این تخلف توسط مدیر مالی "یکی
از شرکتهای فرعی الیه ۲پیمانکاری وزارت نفت" انجام شده و وزارت
نفتدرساختارسازمانیخود،اصالمدیرمالیندارد.درادامهاسماعیلی
سخنگوی قوه قضاییه هم با تایید این خبر جزئیاتی درباره آن ارائه کرد.
به گفته وی« ،متهم ردیف اول پرونده ،مدیر مالی یکی از شرکتهای
زیرمجموعهووابستهبهوزارتنفتبودهوفرددوم،صرافیبودهکهبخشی
ازپولهایمربوطبهفروشنفتتوسطاینشرکتزیرمجموعهبهحساب
ویواریزشدهاست».ویرقمتخلفرا 25میلیونیورواعالموتصریحکرد
که در حساب صرافی  21میلیون یورو وجود دارد و بین این دو یک رقم
چهارمیلیونیوروییاختالفحسابوجوددارد.

شاخص

گزش اقتصاد از دریچه واردات
تمام مصیبتی که اقتصاد ایران بابت نرخ ارز
متحمل می شود ،از جمله تورم  26درصدی
متوسط  12مــاه ســال  ،97ناشی از بخش
کوچکیازتولیدناخالصداخلیاستکهرقم
آن،حدود 5.4درصداست.بااینحال،سهم
حدود  85درصدی کاالهای سرمایه ای و به
خصوصواسطهایازکلوارداتدرسال،97
اینبخشرابهپاشنهآشیلیبرایاقتصادایران
تبدیل کرده است .این کاالها عمدت ًا مبتنی
بر فناوری بوده و برای همین ایجاد نهضت
فناوریدراینراستاضروریاست.
(آمارها :مرکز آمار ایران و گمرک)


بازار خبر

قیمت پراید در آخرین روز بهار
خبرآنالین -در 10روز آخر بهار ،98قیمت پراید
مقداری کاهش و سپس افزایش داشت .به طوری
که پراید  ۱۱۱از محدوده  ۴۹میلیون بار دیگر به
بیشاز ۵۰میلیونتومانرسید.

افزایش هزینه ارسال پیامک
بانکها تکذیب شد

تسنیم -دبیر شورای هماهنگی بانکها اعالم
کــرد ،ایــن شــورا هیچ گونه مصوبه ای مبنی بر
افزایش هزینه ارسال پیامکهای بانکی ندارد.
هفته گذشته اعالم شد که برخی بانکها اقدام
بهافزایشکارمزدارسالپیامکبهمشتریانخود
کردهاند و گفته میشود که سایر کارمزدهای
خدمات الکترونیک بانکها نیز در آینده نزدیک
افزایشخواهدیافت.

