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پوند

یوان

درهم امارات
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سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

131.500

140.900

17.513

31.350
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(41.550.000) 150.000

21.600.000

13.640.000

119.988

94.418
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تدبیریکهجلویسکه
 6میلیونیراگرفت
این روزها با وجود افزایش قیمت جهانی
طال و رسیدن قیمت هر اونــس طال به
محدوده 1500دالر،قیمتسکهدربازار
تفاوت چندانی نکرده است .دلیل این
مسئله به کاهش نرخ ارز بر می گردد چرا
کهبرایتعیینقیمتسکهوطالدرداخل،
قیمتجهانیطالدرقیمتدالربازارآزاد
ضرب می شود و قیمت سکه و طال بر آن
اساستعیینمیشود.ایندرحالیاست
کهبدوندخالتبانکمرکزیدربازارارز
وبادالر ۱۴هزارتومانیسکهمیتوانست
بهمحدوده ۶میلیونتومانبرسد.

رئیس جمهور الیحه «حــذف چهار
صفر از پول ملی و تغییر واحــد پول
ملی» را با قید یک فوریت برای طی
تشریفات قانونی به مجلس شورای
اسالمی ارســال کــرد .الیحه ای که
برخالف اعالم قبلی ،واحد پول خرد
آن به جای ریال« ،پارسه» نام گذاری
شدهاست.نکتهمهمدیگر،بازهزمانی
چهار ساله برای حذف صفرهاست.
دو سال مهلت برای آغاز اجرای این

قانون و دو ســال زمــان اجــرا و دوره
گــذار بــرای تبدیل واحــد پول ملی و
جایگزینیاسکناسهایجدیداست.
عالوهبراینبرخالفاعالمسخنگوی
دولتبرایارائهدوفوریتیاینالیحه،
حذف صفرها با قید یک فوریت راهی
مجلس شده است.
به گــزارش ایسنا به نقل از پایگاه
اطــاع رسانی دفتر هیئت دولــت،
حسن روحانی ،الیحه اصالح قانون

حذف چراغ
خاموش صفر ها
از سال گذشته
اواسط دی ماه سال
گذشته از ایران
چک های جدید
پنجاه هزار تومانی
رونمایی شد که در
آن با حذف صفر ها
و تغییر رنگ چهار
صفر تالش شده بود
مقدمات حذف چهار
صفرفراهم شود.

خودرو

احتماالت ،جایگزین انتصاب
قطعیمدیرجدیدایرانخودرو!
بــا گذشت دو روز از بــرکــنــاری و بــازداشــت
مدیرعامل ایــرانخــودرو ،هنوز مدیری برای
اینشرکتخودروسازمنصوبنشدهوباوجود
اعالم نام عباس علی آبادی ،مدیرعامل فعلی
شرکت مپنا از سوی سخنگوی دولت به عنوان
مدیرعاملجدیدایرانخودرو،براساسگزارش
خبرگزاریهایفارسوتسنیم،ظاهر ًامدیران
دولتی هنوز بر سر انتخاب فرد جایگزین به
توافقنرسیدهاند.
بهگزارشفارس،دراینشرایطاخباریدرباره
گزینههای دیگر برای جایگزینی مدیرعامل
ایرانخودرومطرحاستکهاینبحثهادرباره
هشت نفر جدیترشدهاست.
عباسعلیآبادی،مدیرعاملمپناگزین هاصلی
مدیرعاملیایرانخودرواستکههرچندطبق
اعالم دولت ،انتصابش نهایی شده ،ولی هنوز
دراینپستمنصوبنشدهاست.
منوچهر منطقی ،مدیرعامل اسبق ایــران
خودرو و دبیر فعلی ستاد توسعه فناوریهای
فضایی و حملونقل پیشرفته معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری از افرادی است که
برای مدیرعاملی ایران خودرو با وی مذاکره
شده است .هرچند گفته میشود پاسخ وی
در این باره منفی است ولی طی روزهای اخیر
جریاناتی مبنی بر هزینه طراحی صندوق پژو
 206درباره وی مطرح شدهاست که شاید بر
اینانتخاباثرگذارباشد.
حسن وفادار ینگجه ،نماینده شرکت تعاونی
کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع
ایران در هیئت مدیره ایران خودرو یکی دیگر
از گزینههای مطرح برای مدیرعاملی ایران
خودرو است .وی مدیریت شرکت چرخشگر را
نیزدرکارنامهخوددارد.بهزاداعتمادی ،معاون
صنایعریلیسازمانگسترشونوسازیصنایع
(ایدرو) ،عادل پیرمحمدی ،معاون تحقیقات و
مهندسیایرانخودرو،علیشیخزاده قائممقام
مدیرعاملسایپادرامورتولید،جوادنجمالدین
مدیرعامل اسبق ایــران خــودرو و پورمجیب،
مدیرعاملاسبقمگاموتورازدیگرافرادمطرح
برایاینسمتهستند.

پولی و بانکی کشور را که در جلسه
 ۱۳مرداد  ۱۳۹۸هیئت وزیران به
پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب
رسید ،برای طی تشریفات قانونی
به مجلس ارسال کرد .براساس این
الیحه واحد پول ایران به تومان تغییر
می یابد و هر تومان برابر ۱۰۰۰۰
ریال جاری و معادل صد پارسه است.
به این ترتیب واحد پول اصلی تومان
و واحد پول خرد پارسه خواهد بود.
بــراســاس ایــن الیحه دوره گــردش
مــوازی و اعتبار همزمان "تومان" و
"ریال" که در این قانون "دورهگذار"
نامیده میشود ،حداکثر دو سال
خواهد بود .همچنین بانک مرکزی
حداکثر دو سال فرصت دارد تا پس
از الزم االجرا شدن قانون ،ترتیبات
اجرایی الزم را برای آغاز دوره گذار
فــراهــم کــنــد .طریقه جــمــعآوری و
شرایط خروج اسکناسها و سکههای
ریال از جریان ،طبق قانون پولی و
بانکی کشور حسب مورد ،تعیین یا
اجرا میشود .پس از پایان دورهگذار،
تعهداتی که پیش از ایــن براساس
واحــد پــول ریــال ایجاد شــده است،
تنها با واحــد پــول تومان قابل ایفا
خواهد بود.

گزارشبلومبرگازموفقیتایراندرمهارسرکشیدالر

ارزش ریال در  3ماه اخیر  30درصد افزایش یافت

▪احتمال بررسی فوریت الیحه در
جلسه هفته آینده مجلس

در همین حال یک عضو هیئت رئیسه
مجلس از احتمال بررسی تقاضای
دولت برای رسیدگی به یک فوریت
الیحه اصــاح قانون پولی و بانکی
کشور در جلسه هفته آینده مجلس
خبر داد و گفت کــه اگــر مجلس با
یک فوریت این الیحه موافقت کند،
ایــن احتمال وجــود دارد کــه تــا دو
هفته آینده بررسی جزئیات الیحه

حذف چهار صفر از پول ملی کشور
در دستور کــار قــرار گیرد .علیرضا
رحیمی در گفتوگو با ایسنا ،در
توضیح رونــد بررسی الیحه حذف
چهار صفر از پول ملی و تغییر واحد
پول ملی اظهار کرد :با توجه به اینکه
دولت این الیحه را با قید یک فوریت
بــه مجلس فرستاده اســت ،هیئت
رئیسه الیحه را به کمیسیون مربوط
یعنی اقتصادی میفرستد تا گزارش
خود را به صحن ارائه کند.

فراخبر

سکه و دالر با واحد پولی جدید چگونه قیمت می خورند؟
با تقدیم الیحه حذف چهار صفر از پول ملی ،طبق اعالم بانک مرکزی "پارسه"
به عنوان پول خرد ایران مطرح شده است که با این حساب قیمتهای فعلی
در واحد پولی جدید به این صورت میشود که هر سکه بهار آزادی چهار
میلیون و  ۱۵۰هزار تومانی ۴۱۵۰ ،تومان خوانده میشود یا هر دالر آمریکا
که امروز  ۱۱هزار و  ۷۰۰تومان است در سیستم پولی جدید  ۱۱تومان و ۷۰
پارسه یا  11/7تومان خوانده میشود .با تغییر واحد پول ملی و حذف صفر
از آن قطعا در ابتدا تفاوتهایی در نحوه گفتار واحد پولی جدید در میان مردم
ایجاد خواهد شد ،اما آن طور که به نظر میرسد واحد پول ایران شبیه واحد
پول بسیاری از کشورهای دیگر از جمله دالر می شود که ترکیبی از یک واحد
اصلی و یک واحد خرد است.

بهانهنظامپزشکیبرایتاخیردرنصبکارتخوان

نظام پزشکی :برای استفاده از کارت خوان نیاز به آموزش داریم!

بازار خبر

مرغ ،رکورددار صعود قیمت
بین کاالهای اساسی
ایسنا-جدیدترینآماروزارتصنعت،معدن
و تجارت نشان میدهد که از بین  ۹کاالی
اساسیکهتغییراتقیمتآنهامنتشرشده،
قیمت شش کاالی اساسی در تیرماه امسال
نسبت به اردیبهشتماه کاهش داشته ،اما
قیمت گوشت مــرغ با افــزایــش بیش از ۱۰
درصدی در تیرماه سال  ۱۳۹۸نسبت به ماه
قبل از آن ،بیشترین افزایش قیمت را به خود
اختصاص داده است .در این آمار تغییرات
قیمت  ۹کاالی اساسی منتشر شده که طبق
آنقیمتششکاالیاساسیدرتیرماهامسال
نسبتبهماهقبلازآنکاهشیافتهاست.

خرید حمایتی گوجه فرنگی
با قیمت۱۱۵۰تومان آغاز شد
مهر-معاونوزیرجهادگفت:خریدحمایتی
محصول گوجه فرنگی در کشور کلید خورد.
حسین شیرزاد افــزود :با توجه به کاهش
قیمت گوجه فرنگی و به منظور جلوگیری از
ضرر و زیان کشاورزان و از بین رفتن انگیزه
تولید این محصول ،سازمان مرکزی تعاون
روستایی به نمایندگی از دولت برای خرید
حمایتی گوجه فرنگی در قالب ساز و کار
تعریف شده و با رعایت سقف قیمت ۱۱۵۰
تومان به ازای هر کیلوگرم تحویل در مراکز
خریداقدامکند.بهگفتهویآغازخریدگوجه
فرنگی در هشت استان خراسان رضوی،
ف ــارس ،اردبــیــل ،کــردســتــان ،کرمانشاه،
گلستان ،زنجان و اصفهان ابالغ شده است.

ترامپ بنز و بیامو را هم
تهدید کرد!

شبکه خبری بلومبرگ در گــزارشــی ویــژه به
اقدامات بانک مرکزی و دولت ایران برای حفظ
ارزش پول ملی پرداخت و نوشت :ارزش ریال
در سه ماه اخیر 30 ،درصد افزایش یافته است.
بــه گــــزارش ایــبــنــا ،در ایـــن گــــزارش آمــده
است :تحریمهای آمریکا با هدف آسیب زدن
به اقتصاد ایــران درحــال اجراست .ایــران نیز
به منظور مقابله با این سیاستها برنامه هایی
را برای بهبود وضعیت اقتصادی خود به اجرا
درآورده است .یکی از آخرین اقدامات ایران
برایکاهشفشارهاانجاماصالحاتدرساختار
پولی و پول ملی این کشور بوده است.
تشدید تحریمها و کاهش درآمدهای نفتی،
فشارهای موجود بر ریال را بیشتر از همیشه
کرده است .ایران مدت زیادی تالش کرده بود
ارزش پول ملی را حفظ کند و مانع از کاهش
ارزش ریــال شــود و در ایــن زمینه نــرخ رسمی
برابری ریال و دالر را  ۴۲۰۰۰ریال به ازای هر
دالر حفظ کرده است.
با کاهش عرضه ارزهــای خارجی در سیستم
بانکی ،تقاضا برای ارز در بازار سیاه ایران بیشتر
شد .از ابتدای سال  ۲۰۱۹تا اوایــل ماه می،
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ریال حدود  ۳۰درصد ارزش خود را از دست
داد و هر دالر در بازارهای ایران  ۱۵هزار و ۶۰۰
تومان دادوستد میشد.
ایران در مقابله با این وضعیت ،سیستمی از چند
نرخ متفاوت ارز ایجاد کرد تا وضعیت بازار سیاه
را مدیریت کند .پس از آن بود که ساختار "نیما"
برای استفاده تاجران در سال گذشته ایجاد شد
اما خیلی از صادرکنندگان ترجیح میدادند ارز
خود را در بازار غیررسمی به فروش برسانند،
چون نرخ ارز در سامانه نیما به نرخ رسمی آن
نزدیک بود .اما در ماههای اخیر بانک مرکزی
ایران اجازه داده که نرخ ارز در سامانه نیما باالتر
رود تا شرکتهای بیشتری تشویق شوند ارز
خود را در این سامانه عرضه کنند .از سوی دیگر،
دولت ایران اعالم کرده که قصد دارد چهار صفر
از پول ملی ایران حذف کند.
بلومبرگ در ادامه مینویسد :اقدامات دولت و
بانک مرکزی در باال بردن ارزش ریال موفق شد.
از ماه می تاکنون ارزش ریال بیش از  ۳۰درصد
افزایش یافته و نرخ برابری آن با دالر به کانال
 ۱۱هزار تومانی رسیده است که خیلی نزدیک
به نرخ ارز در سامانه نیماست.

بعد از این که سازمان امــور مالیاتی کشور
پزشکان را به استفاده از کارتخوان مکلف
کرد ،سازمان نظام پزشکی در نامهای به این
سازمان اعالم کرده که پزشکان محترم برای
استفاده از دستگاه کارت خوان به آموزش
نیاز دارند و تا وقتی که آن ها این آموزش را فرا
نگرفتهاند ،بهتر است استفاده از دستگاههای
کارت خوان را عقب بیندازند.
بهگزارشایسنا،درنامهایکهظفرقندی،رئیس
سازمان نظام پزشکی ،به پارسا ،رئیس سازمان
امور مالیاتی نوشته است از تاخیر در ارسال نامه
دعــوت به کــاس هــای آموزشی بــرای نصب و
استفاده از کار ت خوان های جدید انتقاد شده
است .با این حال برخی کاربران فضای مجازی
از درخواست سازمان نظام پزشکی برای تاخیر
در الزام نصب کارت خوان انتقاد کردند و آن را
بهانهایبرایتاخیردراینزمینهوشفافسازی
مالیاتیدانستند.
مصطفی داننده در «عصرایران» نوشت :بله،
در هر زمینهای آمــوزش خــوب اســت و باید
از آمــوزش استقبال کــرد .اگــر جــای رئیس
سازمان امور مالیاتی بودم این درخواست را

قبول و برای پزشکان کالس برگزار میکردم.
برای استادان این کالس هم به سراغ برخی
دســت فــرو شهــای مترو ،میوه فرو شهای
خــیــابــانــی ،ش ــاگ ــردان ســوپــرمــارک ـتهــا و
پیکهای موتوری میرفتم .آن ها به خوبی
روش استفاده از دستگاه کــار تخــوان در
همه مکا نها و شرایط را بلدند و با بهترین
شرایط میتوانند به پزشکان محترم آموزش
بدهند .واقعا از درخــواســت سازمان نظام
پزشکی «خنده آمد خلق را» .آیا تمام کسانی
که امــروز از دستگاه کــارتخــوان استفاده
میکنند ،آموزش دیدهاند؟ چگونه است پسر
بی سوادی که در گوشه خیابان برای امرار
معاش خود دستفروشی میکند ،به راحتی
با کار تخوان کار میکند اما یک پزشک با
سالها درس خواندن برای استفاده از یک
فناوری ســاده که به شفافیت مالی کمک
میکند این همه انقلت میآورد؟
استفاده از کارت خوان برای پزشکان یک
دلیل ساده دارد و آن هم این است که باید
حساب آن ها شفاف باشد و به واسطه این
شفافیت ،به دولت مالیات پرداخت کنند.

ایسنا  -اختالف بین آمریکا و آلمان بر سر
فعالیت شرکت های آمریکایی باال گرفته
است و به تازگی یکی از زیرمجموعه های
شرکت آمــازون اعالم کرده از آلمان خارج
خواهد شد .ترامپ که در جمع خبرنگاران
کاخ سفید حاضر شده بود گفت :آنها هر
سال میلیون ها بنز به آمریکا صادر میکنند،
میلیون ها بی .ام .و به آمریکا می فرستند،
اگر بر واردات خودروهایشان تعرفه اعمال
کنیم حاضرند هرکاری را که آمریکا می
خواهد انجام دهند!

صادرات برق ایران به
افغانستان افزایش می یابد
فارس  -وزیر نیرو از فروش بلندمدت برق
با افزایش میزان صــادرات به افغانستان
خبر داد و گفت :ایــران هــدر رفــت انــرژی
نیروگاه های افغانستان را برطرف و تالش
خواهد کــرد نیازمند یهای صنعت برق
ایــن کشور را رفــع کند .رضــا اردکانیان
در مراسم یکصدمین سالگرد استقالل
افغانستان با اشاره به سفر این هفته مدیران
ارشد صنعت برق کشورمان به افغانستان،
افزود :در این سفر توافقات خوبی در زمینه
برقرسانی به ساکنان مناطق مرزی ،فروش
بلندمدت برق با افزایش میزان صادرات،
رفع نیازمندیهای صنعت برق افغانستان،
تعمیر و نگهداری نیروگا هها ،کاهش هدر
رفت انرژی و ...حاصل شده است.

