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حمایت دستگاه قضایی
از سیاست های ارزی اخیر دولت

...

ارز وطال

اخبار

پسازگذشتماههاازقرارداددوجانبهانجامشد

گشایش نخستین ال سی با پیمان پولی
دوجانبه ایران و ترکیه
نخستین اعتبار اسنادی ( )LCبا استفاده از قرارداد پیمان
پولی /سوآپ ارزی ریال ایران و لیر ترکیه ،دیروز و برای
تأمین مالی تجارت از کشور ترکیه گشایش یافت.به گزارش
روابطعمومیبانکمرکزی،باتوجهبهامضایقراردادسوآپ
ارزی«ریالایران»و«لیرترکیه»بینبانکهایمرکزیایران
و ترکیه ،بانک ملی ایران اولین اعتبار اسنادی ( )LCرا در روز
 ۲۷فروردین ۱۳۹۷برایتأمینمالیتجارتباکشورترکیه
گشایشکرد.بهموجبترتیباتاجراییاینمدل،اعتبارات
برای تجار ایرانی به لیر ترکیه بوده است و از منابع ناشی از
قرارداد سوآپ ارزی تأمین خواهد شد.به طور کلی ،پیمان
پولی دوجانبه ،روشی در پرداخت های بین المللی است که
در آن به جای استفاده از یک ارز واحد بین المللی (همچون
دالر و یورو) از دو ارز ملی کشورهای طرف معامله استفاده
می شود .در این روش ،طرفین با حساب دقیق ارز ملی،
بدوننیازبهدالر،وبدونتحملخسارتناشیازکاهشنرخ
ارز ،به مبادالت اقتصادی می پردازند .به واسطه این روش،
امکان ردیابی پرداخت های بین المللی توسط سیستم
مالیوامنیتیکشورهایدیگر(همچونآمریکا)امکانپذیر
نبوده و بنابراین آمریکا به سادگی نمی تواند در این زمینه از
حربهتحریماستفادهکند.همچنینبابهکارگیریاینروش،
خرید،نقلوانتقاالتوتبادالتمالیبهدلیلهدایتعملیات
ارزی به نظام بانکی منتقل شده است و ریسک عملیات تجار
دو کشور به حداقل خواهد رسید.با توجه به مزیت های این
روش مبادالتی در کاهش وابستگی به دالر ،کارشناسان
پیشتر ضرورت به کارگیری این نوع مبادالت در بخشی از
نظام تجاری کشور را اعالم کرده بودند .در این زمینه سال
گذشتهوبهدنبالسفررئیسجمهورترکیهبهایرانوومتعاقب ًا
در سفر سیف رئیس کل بانک مرکزی کشورمان به ترکیه،
پیش نویس تفاهم سوآپ دوجانبه ریال ایــران -لیر ترکیه
به توافق و تایید روسای کل بانک های مرکزی جمهوری
اسالمیایرانوترکیهرسیدهبود.پیشبینیمیشودباتوجه
به حجم باالی تجارت با کشور ترکیه در حدود شش میلیارد
دالر ،استفاده از ارزهای ملی تحت ترتیبات اجرایی سواپ
ارزی کمک قابل توجهی به تسهیل امور بانکی و تجاری بین
دو کشور خواهد کرد.

اسکندری :گردن یکی از ما  ۴وزیر
کشاورزی بعد از انقالب را بزنید
مدیرعامل ســازمــان اقتصادی کوثر و وزیــر اسبق جهاد
کشاورزیدرنشستخبریگفت:ازاوایلپیروزیانقالبدو
تفکرمامیتوانیمومانمیتوانیمدرکشوروجودداشتهاست
کهتفکرمامیتوانیمبهظرفیتهایداخلیتوجهداشتهاست
اماتفکرمقابلیاازظرفیتهایداخلیمطلعنیستیانفوذی
هستند.ویافزود:دربخشکشاورزینیزباوجودمشکالت
کم آبی برخی به دنبال القای این تفکر هستند.به گزارش
تسنیم اسکندری افزود :البته من آقای حجتی را قبول دارم
و ایشان موضوع ما میتوانیم را در بخش کشاورزی دنبال
میکند.بعدازپیروزیانقالبتنهاچهاروزیرمسئولیتبخش
کشاورزیرابرعهدهداشتهاندوهربالییسرکشاورزیکشور
آمدهتقصیراینافراداست؛منبهعنوانیکیازاینچهاروزیر
حاضرمبااینافراددرجلسهایبرایمناظرهیامحاکمهحاضر
شوم و درباره وضعیت استفاده از منابع بخش کشاورزی در
زمانمسئولیتخودپاسخگوباشم.

دالر

مشهد

پوند

یورو

یوان

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

نرخی اعالم نشده است

تهران (اعالمیبانکمرکزی)

42.000

51.824

59.908

6.687

11.437

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

سكه یك گرمی

اونس جهانی

بورس ایران

1.710.000

17.400.000

)0( 18.300.000

8.700.000

5.500.000

3.500.000

(دالر)

مقدار

1.719.480

17.690.000

) 800.000( 18.610.000

9.010.000

5.750.000

3.570.000

) 2( 1.347

تغییر

آغاز رقابت بانک ها برای جذب سپرده های ارزی

رئیس کل بانک مرکزی :حداکثر نوسان نرخ ارز 5 ،تا  6درصد خواهد بود
رئیسکل بانک مرکزی
با تاکید بر ثابت نماندن
نــرخ چهار هــزار و ۲۰۰
تومانی دالر گفت :این
نرخ براساس نظام ارزی
مدیریت شــنــاورشــده با
متغیرهای اقتصادی در
حد  ۵یا  ۶درصــد تغییر
خواهد کرد .در این حال
گــزارش های میدانی از آغــاز رقابت بین بانک ها برای
جذب سپرده های ارزی مــردم با نرخ هایی بین  4تا 5
درصد حکایت دارد.به گزارش تسنیم ،ولی ا ...سیف با
اعالم این که نرخ چهار هزار و 200تومان برای دالر ثابت
نخواهد بود و براساس مدیریت شناورشده با متغیرهای
اقتصادیتغییرخواهدکرد،افزود:البتهاینتغییراتزیاد
نبوده است و در حد  5یا  6درصد خواهد بود.رئیس کل
بانک مرکزی همچنین در جلسه با اعضای هیئت مدیره
کانونصرافانایرانگفت:مناطمینانمیدهمکههیچ
کسنمیخواهدصرافیهاراازاقتصادایرانحذفکندو
بانکمرکزیدرحالتکمیلوتدوینوظایفومدلکاری
جدیدبرایصرافیهادرشرایطفعلیاست.دراینحالو



...

نظام بانکی

بهگزارشخبرگزاریایسنا،اسحاقجهانگیریمعاوناول
رئیسجمهوردرجلسهستاداقتصادیساماندهیمسائل
ارزیکشور،ازبانکمرکزیخواستباایجادحسابسپرده
گذاریسکههمانندسپردهگذاریارزیدربانکهااقدام
الزم را انجام دهد تا مردم بتوانند با سپرده گذاری طال و
سکه نزد بانکها سود این سپرده گذاریها را نیز دریافت
کنند.ازسویدیگرهمزمانبااجرایسیاستجدیدارزی
و ایجاد ممنوعیت برای نگهداری ارز نزد مردم ،بررسی
های میدانی خبرگزاری مهر حکایت از آن دارد که بازار
داغیبرایجذبدالرهاویوروهایدراختیارمردمازسوی
بانک ها به راه افتاده است و آن ها نرخ های جذابی را ارائه
می دهند که دامنه آن حتی تا ۵و ۶درصد هم می رسد .با
این حال کسرایی پور مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی
بانکمرکزیدربرنامهگفتوگویویژهخبریدربارهنرخ
سودسپردههایارزیگفت:نرخاعالمشدهازسویبانک
مرکزی برای سپرده گذاری یورو  3درصد و برای سپرده
گذاری دالر  ۴درصد است که البته این نرخی است که
بانکهامیتوانندنزدبانکمرکزیسپردهگذاریکنند.
با این حال نرخی که از سوی بانک ها برای جذب سپرده
های ارزی مردم پیشنهاد می شود حتم ًا باید در چارچوب
هایمشخصیباشدکهبانکمرکزیاعالمکردهاست.



رئیس قوه قضاییه گفت :ایجاد ثبات در بازار ارز از مولفه های مهم اقتصاد کشور است و قوه قضاییه از سیاست های اخیر دولت برای سامان دهی
و مدیریت بازار ارز حمایت کامل خواهد کرد .به گزارش ایرنا آیت ا ...صادق آملی الریجانی در جلسه مسئوالن عالی قضایی افزود :بحمدا...
با تدبیر دولت ،تالطم های موجود در بازار ارز تا حدی حل شده است گرچه توقع داشتیم که دولت و بانک مرکزی زودتر وارد عمل شوند.

...
بورس

شاخص کل

95.506

شاخص

481

معاونرئیسجمهوربااشارهبهفروش 60هزارمیلیاردیاستارتآپهااعالمکرد:

استارت «استارت آپ» ها برای بورسی شدن

معاون علمی رئیس جمهوری با بیان این که نسل جدید
کارآفرینی شکل گرفته است ،خبر داد که شرکت های
استارت آپ در سال  96مقدار  60هزار میلیارد تومان
فروش داشته اند .به گفته وی برخی از استارت آپ ها
در حال ورود به بازار سرمایه هستند .به گزارش ایرنا،
«سورنا ستاری» روز دوشنبه در آیین گشایش یازدهمین
نمایشگاه بین المللی بورس ،بانک و بیمه ،گفت :برخی
شرکت های تازه تاسیس ،قرار است که به زودی در بازار
سرمایه عرضه شوند .وی یادآور شد :در گذشته شرکت
های نفتی و خودروسازی در صدر شرکت های بزرگ
قرار داشتند اما هم اکنون ،شرکت های استارت آپی در
صدر ایستاده اند.ستاری با اشاره به سابقه تاسیس یک
شرکت استارت آپ بخش حمل و نقل در کشور ،بیان
کرد :چند سال قبل چند جوان برای پیشنهاد همکاری



...
قاچاق

در بخش استارت آپ به تاکسیرانی مراجعه کردند که آن
ها را بیرون کردند ،اما هم اکنون ،این شرکت استارت
آپی در مدت بیش از یک سال بیشتر از یک میلیارد دالر
ارزش یافته اســت .وی دربــاره چرایی حمایت مردم از
خدمات استارت آپ ها گفت :علت این حمایت ،این
است که دیگر شرکت ها خدمات گران و غیرشفاف به
مردم ارائه کرده اند.
▪مقاومت دالالن در برابر استارت آپ ها

بــه گـــزارش مــهــر ،وی بــا اشـــاره بــه ایــن کــه بــرخــی از
استارت آپ ها امسال در بورس عرضه می شوند افزود:
استارت آپ ها در حوزه خدمات به رغم این که خدمت
شفاف می دهند ولی مورد نقد قرار می گیرند و کتک
می خورند .به گفته معاون رئیس جمهور ،دالالن جلوی
استارت آپ ها مقاومت می کنند؛ این در حالی است که
با حضور استارت آپ ها اکنون بازار دالالن جمع شده
است و مردم پشت این کارآفرینان نوین هستند و راهی
هم نیست جز این که در این راه قدم بگذاریم .ستاری
ادامه داد :سرمایه های خطرپذیر باید  ۲۰تا  ۳۰درصد از
منابع بورس را جمع کند .ارائه وام دردی را دوا نمی کند و
حمایت از شرکت های کوچک و متوسط با وام نمی شود.



...
بیکاری

وضعیت نامناسب  16بانک بورسی در
شاخص کفایت سرمایه

شاخص کل بورس ،مجدد  500واحد
افت کرد

جزئیات جدید از پرونده قاچاق
 6400خودرو

معاون وزیر راه و شهرسازی500 :
هزار مهندس ساختمان بیکارند

فارس -براساس صورتهای مالی سال  ،95از
مجموع ۲۰بانک و موسسه اعتباری حاضر در بازار
سرمایه فقط چهار بانک پارسیان ،کارآفرین ،سینا
و خاورمیانه نرخ کفایت سرمایه باالتر از  8درصد
دارند .طبق استانداردهای «بال یک» (کمیته بال
یک کمیته بین المللی در خصوص استانداردهای
بانکی است) حداقل نرخ کفایت سرمایه یک بانک
باید  8درصد باشد که البته این نسبت در مقررات
بال دو به  12درصد افزایش یافته است .براساس
تعریفیکهدرآییننامهکفایتسرمایهمطرحشده،
کفایت سرمایه «حاصل تقسیم سرمایه پایه به
مجموع داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک
برحسب درصد» است.

شاخص کل بورس که بعد از رکوردشکنی در 4
بهمن  ،96روند صعودی خفیفی داشت و در سال
 97با سرعت بیشتری روند منفی خود را ادامه
می دهد ،دیروز هم  481واحد دیگر افت کرد تا به
سطح  95هزار و  506واحد برسد .در معامالت
دیروز هم بیشتر گروه ها و نمادهای شاخص ساز
همچون فوالدی ها ،پتروشیمی ها و معدنی ها
منفیبودندوبیشترینتاثیرمنفیرابرشاخصکل
گذاشتند .البته خودرویی ها دیروز با اقبال مواجه
شدند اما نتوانستند مانع از ریزش شاخص شوند.
فضای مطمئن نبودن به آینده ،درباره بازارهای ارز
و فضای بین المللی باعث شده است فشار فروش
در بازار سرمایه بر تقاضای خرید غلبه کند.

باوجوداعالماولیهمقاماتانتظامیاستانهرمزگان
دربارهکشفمحمولهقاچاقخودرووتکذیبگمرک،
خبرگزاریتسنیممدعیشدکهاعالمقاچاقتوسط
یکیازمراکززیرمجموعهگمرکصورتگرفتهاست.
بهگزارشتسنیم،پسازرسانهایشدن موضوعثبت
سفارش های شائبهدار و فاقد اصالت برای واردات
خودرو ،دفتر جرایم سازمانیافته گمرک ایران در
ابالغیهایبهگمرکاتاجراییاعالمکردکهبیشاز
 6481خودروب هدلیلاستفادهازثبتسفارشهای
جعلی مشمول مقررات کاالی قاچاق است .بر این
اساس تمام خودروهایی که ثبت سفارش آن ها از
 28تیر  96تا  9دی ماه سال قبل انجام شده باشد،
مشمولمقرراتقاچاقشدهاست.

معاون وزیر راه و شهرسازی از بیکاری حدود ۵۰۰
هزار مهندس عضو سازمانهای نظام مهندسی
ساختمانخبرداد.حامدمظاهریاندرگفتوگوبا
تسنیمبااعالماینمطلب،افزود:کارمنداندولتبه
خدمات مهندسی به عنوان کار دوم نگاه میکنند.
ایندرحالیاستکهخدماتمهندسیمیتوانددر
اختیارجامعهمهندسیساختمانکشورقرارگیرد.
ویتصریحکرد:بامنعکارمنداندولتاز مداخله در
ارائــه خدمات مهندسی ،توزیع کار مناسبی بین
مهندسان صورت میگیرد .مظاهریان همچنین
دربــاره ابالغیه اخیر وزیــر راه گفت :تنها مخالف
لغو کسر  5درصد از حق الزحمه مهندسان ناظر،
سازمانهاینظاممهندسیهستند.

جان گرفتن مجدد سرمایه گذاری در
بخش مسکن در سال 96
درحالیکهپنجسالرکودبخشمسکن،سرمایهگذاران
را از رونق مجدد این بخش ناامید کرده بود ،طی فصول
مختلفسالگذشته،شاهدبهبودنرخسرمایهگذاریدر
بخشمسکنبودیم.طبقگزارشبانکمرکزی،سرمایه
گــذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید در
مناطقشهریکهطیدوسال 94و 95عقبگردکردهبود
درسهفصلمتوالیسال 96رشدکردهاستونرخرشد
درفصلتابستان،حتیاز 20درصدفراتررفت.

...

بازار خبر
افزایش  ۲۴درصد ی ترانزیت خارجی کاال
فارس -مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت
گمرک ایران از افزایش ترانزیت خارجی
کاال از مسیر ایران در سال  ۹۶به میزان
 24درصــد خبر داد و گفت :ترانزیت
خارجی کاال در سال  96به  10میلیون و  695هزار و 509
تن کاال رسیده است.

سامانه ثبت سفارش باز شد
فارس -پس از توقف چند روزه در ثبت
سفارش ،این سایت از دیروز فعالیت خود
را با توجه به اعمال تغییرات مربوطه در
بخش تجاری آغاز کرد.

بازدهی  25درصدی بازار بورس در سال 96
خبرگزاریصداوسیما-رئیسسازمان
بورسگفت:سالگذشتهشاهد 25درصد
بازده در بازار سرمایه بودیم .به طوری که
حجممعامالتاز195هزارمیلیاردتومان
درسال 95به 247هزارمیلیاردتوماندرسال 96رسید.

درفراکسیونکارآفرینیاتاقایرانمطرحشد:

ثبت بیش از  57هزار مورد بیمه بیکاری از
ابتدای سال تاکنون
حسین بردبار -دیروز در نشست فراکسیون کارآفرینی
اتاق بازرگانی ایران اعالم شد :از ابتدای سال تا دیروز،
بیش از  57هزار مورد درخواست بیمه بیکاری ثبت شده
است.به گزارش خراسان ،حسین ساروخانی نایب رئیس
کانون انجمن های صنفی مراکز مشاوره شغلی و کاریابی
کشور ،دراین نشست با بیان این که طبق این آمار با گذشت
کمتر از یک ماه از سال 57 ،هزار نفر به تعداد بیکاران کشور
افــزوده شده است؛ تصریح کرد :این آمار یعنی  57هزار
فرصت شغلی را از ابتدای امسال تاکنون از دست داده ایم
که بیش از  32هزار مورد آن مربوط به استان تهران بوده
است.رحیمی ،عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای
اسالمی نیز دراین جلسه با انتقاد از این که برخی از نگاه ها
درخصوص کسب وکارهای نوین از نوع نگاه امنیتی بوده
است؛ افزود :این درحالی است که باید نگاه امن و آسانی به
عملکرد استارت آپ ها در کشور وجود داشته باشد.
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