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نوبخت 5 :بسته حمایتی
برای اقشار مختلف آماده شد

...

ارز وطال

اخبار

با رشد  13.7درصدی صادرات
در  5ماه نخست سال

تراز تجاری  500میلیون دالر مثبت شد

قطعات خودرو در صدر فهرست واردات

همان طور که انتظار می رفت با رشــد نرخ دالر ،صادرات
کشــور رشــد قابل توجهی را ثبت کرد .طبــق آمار گمرک
صادرات کشــور در پنج ماهه اول امســال با رشــد 13.7
درصدی نســبت به مــدت مشــابه ســال قبل بــه رقم 19
میلیارد و  318میلیون دالر رسیده اســت .طبق این آمار
واردات کاال ،بــا وجــود تخصیــص ارز  4200تومانــی در
عمده روزهای این  5ماه 9.6 ،درصد نسبت به مدت مشابه
کاهش یافته و به  ۱۸میلیارد و  ۸۹۳میلیون دالر رسیده
اســت .به این ترتیب تراز تجاری حدود  500میلیون دالر
مثبــت بوده اســت.به گزارش خراســان ،روابــط عمومی
گمرک ایران در گزارش خــود دربــاره واردات به واردات
قطعی انجام شــده اشــاره کــرده و توضیحی دربــاره ثبت
ســفارش ها و همچنین محموله های وارداتی متوقف در
گمرک نداده است.طبق گزارش گمرک ،مهم ترین اقالم
صادراتی کشور ،مثل همیشــه میعانات گازی و تولیدات
اولیه پتروشــیمی مثل پروپــان و متانول بوده اســت .مهم
ترین اقالم وارداتی ،همچون گذشــته قطعات خودرو (به
ارزش  ۸۸۲میلیون دالر) ،برنج ،ذرت دامی و لوبیای سویا
بوده است .الکترود زغالی هم که در صنایع فوالد استفاده
می شــود به خاطر جهش قیمت جهانی در فهرست اقالم
عمده وارداتی قرار گرفته است .بر این اساس بزرگ ترین
شریک تجاری کشور هم چین بوده است که  3.7میلیارد
دالر واردات از ایــران داشــته و  4.8میلیــارد دالر کاال به
ایران صادر کرده است.

دالر

یورو

مشهد
تهران (اعالمیبانکمرکزی)

پوند

یوان

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

نرخی اعالم نشده است
)0(42.000

) 45( 48.859

) 57( 54.016
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11/436

3.030/000

) 700000(39.000.000

3.034/700

35.310.000

) 180000( 39.700.000

وزارت نفت درخواست جهانگیری را در نطفه خفه کرد!

▪آمادگی شرکت های خصوصی کوچک خارجی برای
تعامل نفتی با ایران

وی با اشــاره به تعامالت نفتی با کره ،ژاپن و اروپا گفت:
مکانیزم سفارش و انجام آن و تعامالت پولی و مالی برای
بخش خصوصی عملیاتی اســت و از طریق شرکت های
کوچک و متوسط ( )SMEدر بخش خصوصی می توانیم
انجام بدهیم .پدیدار توضیح داد که شرکت های کوچک

سکه طرح جدید

34.000.000

رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران ضمن اعالم آمادگی بخش خصوصی
برای فروش نفت در شرایط تحریم اعالم کرد:

مسئولبخشانرژیپارلمانبخشخصوصی،ضمنتاکید
بر توان بخش خصوصی برای فروش نفت در شرایط تحریم
از طریق شرکت های کوچک و متوســط در محموله های
کوچکصریحاوزارتنفترامقصرتاخیردرایجادمکانیزم
بــورس و ورود بخش خصوصی به فروش نفت دانســت.به
گزارش فارس ،رضا پدیدار ،رئیس کمیسیون انرژی اتاق
بازرگانی تهران در یک برنامه رادیویی با اشاره به اظهارات
معــاون اول رئیس جمهــور دربــاره فروش نفــت به بخش
خصوصی از طریق سازوکار بورس گفت :ما در اتاق درباره
این موضوع فکــر کردیم و با مســئوالن وزارت نفت مکاتبه
کردیماماپاسخیدریافتنکردیمیعنیعم ً
الآنمطلبیکه
معاون اول ریاست جمهوری مطرح کردند در همان نطفه
خفه شــد .وی با تاکید بر این که بخش خصوصی شــدیدا
آمادگی این کار را دارد ،اضافه کرد :ما در بخش خصوصی
برای تعامالت نفــت خــام و فراوردههــای هیدروکربنی و
مشتقاتآن،سه کنسرسیومدراتاقبازرگانیتشکیلداده
ایم ولی عم ً
ال وزارت نفت هیچ پاسخی به ما نداد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :پنج بسته حمایتی ،جبرانی و معیشتی برای اقشار مختلف در نظر گرفته شده که به زودی اطالع رسانی میشود.
به گزارش ایسنا ،محمدباقر نوبخت در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان برنامه و بودجه کرمانشاه افزود :از این بستهها ،دو بسته معیشتی برای همه
اقشارجامعه،یکبستهمعیشتیویژهپنجدهکپایینجامعه،یکبستهحمایتیبرایتولیدکنندگانویکبستهخاصبرایپیمانکارانخواهیمداشت.

و متوسط قادر به فروش نفت هستند چرا که ارتباط بخش
خصوصی ایران با بخش خصوصی دیگر کشورها برقرار
اســت.پدیدار با تاکید بر این که به رغــم تحریم ها ما می
توانیم همچنان تا  1.5میلیون بشــکه نفت صادر کنیم،
افزود :در نشستی که ما با کمیسیونر عالی انرژی اتحادیه
اروپا داشتیم 114 ،شرکت کوچک و متوسط اروپایی با
دو شرکتی که در روزهای اخیر اضافه شدهاند ،مجموعا
 116شرکت هستند؛ اینها اعالم آمادگی کردند که در
خرید و فروش نفتخام و فراوردههای نفتی فعال باشند.
به گفته وی برخی بانک های اروپایی هم می توانند در این
زمینه کمک کنند .پدیدار افزود :االن دو شرکت نروژی
اعالم همکاری کردهانــد و گفتهاند ما آماده هســتیم در
معامــات نفتی با شــما حضــور پیــدا کنیــم و منتظر آن
هستند که سازوکار را به آن ها بگوییم.

...

نیم سکه

ربع سکه

اونس جهانی

بورس ایران

18.000.000

9.200.000

(دالر)

مقدار

140.309

شاخص کل

17.700.000

9.400/000

)+5( 1/211

تغییر

+1/727

جدال قیمت ها در بازار ارز

کاهش قیمت ارز در بازار ثانویه و افزایش نرخ ها در بازار آزاد

بردبار :درحالی که قیمت ارز در بازار ثانویه روز گذشــته
سیری نزولی داشــت اما بازار آزاد و صرافی های پایتخت
دیروز نرخ های صعودی را ثبت کردند که این روند متفاوت
نیاز به نظارت و ورود جدی ناظران بر بازار پولی کشــور را
بیشتر گوشزد می کند؛ دیروز در بازار ثانویه قیمت هر یورو
با ثبت رقــم  8750تومان بیــش از  220تومــان و قیمت
هر دالر آمریکا با رقــم  7530تومان حــدود  185تومان
کاهش داشت ،اما در بازار آزاد ،این قیمت ها دیروز روندی
صعودیبهخودگرفتوتاآخرینلحظاتتهیهاینگزارش
قیمت هر یورو حدود  220تومــان و هر دالر آمریکا حدود
 200تومــان افزایش نشــان می داد .این درحالی اســت
که به گزارش فــارس از ابتدای اجرای بســته جدید ارزی
در تاریخ  ۱۶مرداد تــا کنون حدود  ۶۸۰میلیــون یورو از
ارز حاصل از صادرات غیر نفتی توسط سامانه نیما (بازار
ثانویه ارز) جذب و از این مقدار بیش از  ۴۸۰میلیون یورو
برای تامین ارز واردات کاال و خدمات ،فروخته شده است.
بر این اساس روز گذشــته در بازار ثانویه نرخ یورو با 222
تومان کاهــش  8750تومــان ،دالر بــا  185تومان افت
قیمت 7530تومان و درهم با کاهش 50تومانی2050
تومان بوده است.از آن جا که در هفتههای ابتدایی تجار و
بازرگانان به علــت باال بودن قیمت رغبتی بــه ارائ ه تقاضا
در بازار دوم نداشــتند ،کاهش تقاضا به کاهش قیمت ارز
توســط صادرکنندگان منجر شــد وبا ورود قیمت یورو به
زیر  9هزار تومان در روزهای اخیر شاهد افزایش تقاضا در
این بازار هستیم .به گونهای که تقاضای ارز در روز گذشته
مورخ  ۴شهریور با رشد قابل توجهی مواجه شده است.بر

اســاس گزارش فارس این روند افزایش در ارســال تقاضا
نشاندهند ه اطمینان تجار به بازار دوم و سامانه نیما است
که نوید بازگشت ثبات به بازار ارز را میدهد.
▪سیر صعودی بازار آزاد و صرافی ها

با این حال قیمت ها در بازار آزاد و صرافی ها دیروز روندی
متفاوت و ســیری صعــودی داشــت به طوری کــه قیمت
هر یورو طبق اعالم شبکه اطالع رســانی طال ،سکه و ارز
تهران در آخرین لحظات تهیه این گزارش رقم 12475
تومان را ثبت کرد و قیمت دالر نیز به محدوده 10600
تومان رســید که نشــان از تبعیت نکردن بــازار آزاد ارز از
بازار ثانویه اســت که جــا دارد روندهای متفــاوت این دو
بازار توسط کارشناســان و ناظران بر بازار پولی کشور در
بانک مرکزی بیشتر مورد مداقه و بررســی و نظارت قرار
گیرد و با متخلفان احتمالی برخورد شود.این شرایط در
حالی است که به گزارش فارس آمارهای چند هفته اخیر
معامالت در بازار ثانویه نیز نشان می دهد از  19تیر تا 10
مرداد 94 ،میلیون یورو ارز در این بازار عرضه شده اما تنها
 9.5میلیون یورو ارز خریداری شده است .در واقع تقاضا
برای  10.1درصد از عرضهها وجود داشته است .یکی از
دالیل اصلی این میزان تفاوت عرضه و تقاضای ارز در بازار
ثانویه،پرداختارزرسمیبرایاغلبکاالهاونرخباالیارز
و نبود تقاضای ارز برای واردات کاالهای گروه سوم با این
نرخهای باالست .به عبارت دیگر واردات کاالی گروه سوم
با این نرخها در شرایط فعلی صرفه اقتصادی ندارد و تقاضا
با این نرخها کششپذیر نیست.

...

درخواست توکلی از رئیس قوه قضاییه برای
تسریع در رسیدگی به پرونده موسسات مالی



رئیس دیده بان شفافیت :سیف بدون
هیچ قید و شرطی مجوز فعالیت کاسپین
را صادر کرد

وزیر ارتباطات :سال هاست روش های ایجاد شفافیت به دیوار می خورد

افزایش مجدد نرخ سود بانکی در پی فرصت بانک مرکزی

وزیر ارتباطات نوشــت :سال هاست هر شــیوهای که میتواند در کشــور شــفافیت ایجاد کند ،به دالیل عجیب ،به
دیوار میخورد اما اینبار با همه توان برای این بخش از فعالیت های شــفاف ساز در کشور ،تالش خواهم کرد .به
گزارش مهر آذری جهرمی ،در صفحه اینســتاگرامش نوشت :سال هاست از فساد و فاســد میشنویم اما از عامل
مهمی مثل فرایندهای فســادزا غفلت میکنیم .دولت الکترونیکی با اصالح فرایندهای فسادآور به حاکمیتها
کمک میکند تا با شفاف سازی از بخش اعظمی از فسادها جلوگیری کنند .وی با انتقاد از فرایندهای اداری موجود
گفت :این سوال مطرح می شود که در این چرخه ،چند دستگاه و چند اداره از زیر میز ،گوش فرد را می برند تا به وی
خدمات بدهند؟ اشکال از فرایندهای ماست.

به دنبال فرصتی که بانک مرکزی در اختیار شبکه بانکی قرار داد تا سپردههای مشتریان را تمدید کند آن ها نیز
در این فاصله چند روزه به افزایش نرخ ســود اقدام کردند؛ به طوری که نرخ ســود بانک ها تا  ۲۳درصد افزایش
داشته و  ۸درصد باالتر از نرخ متعارف سود بانکی است .به گزارش ایســنا ،نرخ سود بانکی در تیر ۱۵ ، ۱۳۹۵
درصد کاهش پیدا کرد اما بانک مرکزی در فاصله اول تا  ۱۱شهریور فرصتی به بانکها داد تا بتوانند سپردههای
با نرخ باال را جذب کنند ،اکنون با فرا رســیدن سر رسید حســابهای سال گذشــته نگرانی از خروج سرمایه از
بانکها باعث شد تا با مجوز بانک مرکزی ،سپردههای جذب شــده در حدفاصل دوم تا یازدهم شهریور تا مدت
یک ماه تمدید شود.

رئیس هیئت مدیره سازمان
مردم نهاد دیده بان شفافیت
و عدالــت در نامــه ای به آیت
ا ...صــادق آملــی الریجانی
رئیس قوه قضاییه خواســتار
تسریع در رسیدگی به پرونده
موسســات مالــی و اعتباری
غیرمجــاز و بانــک مرکــزی
شد.به گزارش روز دوشــنبه ایرنا ،احمد توکلی در این نامه
از رئیس قوه قضاییه و دادســتان تهران به دلیل رســیدگی
به اعالم جــرم علیــه مدیــران و ســهامداران ثامنالحجج،
فرشتگان و کاســپین که به دلیل اخالل در نظام اقتصادی
کشورونظمبازارهاییمانندبازارمسکنوجرایمدیگرانجام
شــد ،تشــکر کرد .وی یادآور شــد :نقش اقدامات نادرست
یا ترک وظایف مقامــات و مدیران بانک مرکــزی در فاجعه
مؤسســات مزبور ،بیش از نقش ســهامداران و مدیران این
مؤسسات است.
توکلی با بیان این که موسسه کاسپین هر مرحله قانونی را
که بانک مرکــزی الزم اعالم کرد ،به کمــک و تأیید خود آن
بانک طی کرد ،افزود :آقای ســیف بــا امضای خویش جواز
فعالیت کاسپین را بدون قید و شــرط خاصی صادر کرد با
این حال بدون آن که شــرمی در کار باشد با صراحت مجاز
بودن کاسپین را انکار کردند و بعدها گفتند جواز ،مشروط
به انحالل تعاونیهای کوچک تر و ادغام آنان با خودشــان
بود .در حالی که در جواز صادر شده ،هیچ اشارهای به این
مطلب نیســت .وی از جمله رفتارهای «اعتماد سوز» بانک
مرکزی را طــرز محاســبه ارزشگــذاری داراییهــای این
موسسات دانســت و نوشــت :بانک مرکزی وقتی پیشنهاد
تهاتر مطالبات ســپردهگذاران را با امالک پذیرفت ،ســال
گذشــته به دلیــل تغییــر قیمت امــاک و مســتغالت تمام
ســاختمانها و امــاک را دوبــاره قیمــت زد ولی بــه بهانه
صرفهجویی در هزینههای کارشناســی ،خودشان این کار
را کردند و ســپس از هیچ منطق درســتی پیــروی نکردند.
افزایش قیمت بیــن  20درصد تا  50درصــد متفاوت بود.
حتی موردی تا  150درصد نیز اضافه شد.

فساد

شاخص



بانک

متوسط قیمت مسکن در تهران به 7.4
میلیون تومان رسید
طبق گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت
راهمتوسطقیمتیکمترمربعواحدمسکونیدرتهران
در مردادماه امســال بــه  7میلیون و  430هــزار تومان
رسید؛ رقمی که نسبت به مردادماه گذشته  52درصد
رشد نشان می دهد .آن گونه که خبرگزاری مهر گزارش
کرده متوسط قیمت در مرداد ســال گذشته ۴میلیون
و  ۸۶۲هــزار تومــان بــوده اســت .گفتنی اســت بانک
مرکزی متوســط قیمت در تیرماه امسال را  6میلیون و
 973هزار تومان اعالم کرده بود .بنابراین رشد ماهانه
قیمت هم  457هــزار تومان معــادل  6.5درصد بوده
است .نمودار فوق عالوه بر متوسط قیمت کل در دوره
های مختلف ،متوسط قیمت در ارزان ترین و گران ترین
محله های پایتخت را نیز نشان می دهد.

...
بازارخبر

رکورد تولید طال در سال 96
ایرنا-فعالیت های اکتشافی طال شناسایی  42تن ذخیره
جدید در این بخش را به دنبال داشــته اســت بــه طوری که
شــروع عملیات از دولت یازدهم بود و دولــت دوازدهم این
روند را تداوم بخشید ســال گذشته نیز با دستیابی به تولید
حدود 6تن طال  ،برای نخستین بار تولید شمش این فلز زرد
در کشور رکورد زد.

تولید خودروهای ناایمن از اول دی ماه
متوقف میشود
تسنیم-رئیس ســازمان ملی اســتاندارد از اجرایی شدن
استاندار دهای  ۸۵گانه خودرویی از ابتدای دی ماه امسال
خبر داد .نیــره پیروزبخت با بیان این کــه تغییری در برنامه
اجرایی کردن استانداردهای  85گانه خودرویی به وجود
نیامده اســت ،اظهارکرد :آمادگی داریم به خودروسازان و
هر واحد تولیدی دیگر برای ارتقای کیفیت ،مشاوره دهیم.

قیمت های رسمی برای برخی از کاالهای اساسی اعالم شد

برنج خارجی  7200تا  ،8200گوشت وارداتی  28تا  37هزار تومان
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
دیروز قیمت رسمی برخی از کاالهای اساسی از جمله
گوشت و برنج را اعالم کرد ،بر این اساس قیمت فروش
برنج هندی و پاکستانی ،هشت هزار و  8200تومان
تعیین شد؛ قیمت هرکیلو شقه گوسفندی وارداتی از
اســترالیا نیز 37هزار و 500تومــان و قیمت هرکیلو
الشه وارداتی از کشــورهای آسیای میانه نیز 33هزار
تومان و قیمت قلوه گاه پاک شــده بدون استخوان نیز
28هزار و 500تومان اعالم شد.به گزارش مهر ،این
سازمان اعالم کرد :با هدف نظارت بر توزیع کاالهای
اساسی بهره مند از ارز رسمی ،برای هر کیلوگرم برنج
هنــدی  ۱۱۲۱حداکثر قیمت فــروش واردکننده در
مبادی ورودی  ۷۰هزار ریال و حداکثر قیمت فروش

مصرف کننده با احتساب کلیه هزینه ها  ۸۰هزار ریال
تعیین شــده اســت .همچنین برای هر کیلوگرم برنج
پاکستانی باسماتی حداکثر قیمت فروش واردکننده
در مبــادی ورودی  ۷۲هــزار ریــال و حداکثــر قیمت
فروش مصرف کننده با احتســاب کلیــه هزینه ها ۸۲
هزار ریال تعیین شده اســت.البته دراین میان برخی
از خبرگزاری ها نیز از تداوم افزایش قیمت ها در بازار
خودرو خبردادنــد .به گــزارش فــارس در ادامه روند
افزایشی قیمت خودرو در بازار ،پراید  111با افزایش
دومیلیــون تومانی قیمت نســبت به روز گذشــته 40
میلیون تومان شــد .هنوز تفاوت قیمت کارخانه و نرخ
بازار در هر خودرو فراوان اســت که برای برخی افراد
رانت ایجاد کرده است.

هشدار درباره کمبود و گرانی
ظروف یک بار مصرف برای محرم
ایســنا  -نوســانات نرخ ارز بر بســیاری از بازارها تاثیرگذار
بوده است اما این نوسانات بر بازار محصوالت پتروشیمی که
مواد اولیه شان پالستیک است ،تأثیر به سزایی داشته که به
گفته رئیس اتحادیه فروشندگان پالستیک و ظروف یک بار
مصرف ،رشــد چند برابری قیمت را تجربه کــرده و اگر مواد
اولیه تامین نشود ،در ایام سوگواری محرم و صفر که تقاضای
ظروفیکبارمصرفافزایشمییابد،فاجعهرخخواهدداد.

CMYK

