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وزیر دادگستری :تغییر قانون
تعزیرات تقدیم مجلس شد

...

ارز وطال

اخبار

آخرین حربه های ترامپ برای کنترل بازار
نفت بعد از ناامیدی از عربستان

دالر

یورو

مشهد
تهران (اعالمیبانکمرکزی)

پوند

یوان

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

نرخی اعالم نشده است
)0(42.000

) 358( 54.428

) 276( 48.753

6.150

11/437

وزیر دادگستری از تقدیم بسته پیشنهادی برای تاثیرگذاری بیشتر تعزیرات در استیفای حقوق مردم به مجلس خبرداد .به گزارش ایسنا« ،آوایی» در
رادیو اقتصاد گفت  :قانون فعلی برای وضعیت عادی کشور پاسخ گوست ولی شرایط سخت جنگ اقتصادی محدودیت هایی برای مجموعه سازمان
تعزیرات حکومتی ایجاد کرده است ،به همین دلیل بسته پیشنهادی برای اصالح قوانین به جهت تاثیرگذاری بیشتر تعزیرات تقدیم مجلس شده است.

سکه طرح جدید

3.102/000

36.000.000

) 300.000(40.500.000

3.177/900

37.010.000

) 1.140000( 41.390.000

توپ پر رئیسکل علیه بانک های بی انضباط

ترامپ دست به دامن ذخایر استراتژیک
نفتی شد

همتی:اتفاقات بازار ارز محصول ناترازی بانک ها و نقدینگی بود

در حالی که قیمت نفــت دوباره اوج گرفته اســت و به حدود
 78دالر بازگشــته و آمارهای جدید حکایت از کاهش تولید
عربستان و رشد جزئی تولید نفت اوپک دارد ،ترامپ با فروش
ذخایر استراتژیک نفت کشــورش تالش می کند از نگرانی
های فزاینــده درباره ایجاد تالطم در بــازار انرژی در صورت
تحریم نفت ایران ،بکاهد .رویترز ایــن اقدام دولت ترامپ را
نوعی سوءاســتفاده از قانون تلقی کرد.گفتنی اســت بعد از
اعالم خروج آمریکا از برجام در اردیبهشــت امسال ،نگرانی
های بسیاری درباره تالطم در بازار انرژی و رشد سرسام آور
قیمت نفت ایجاد شــد و برخی نهادهای معتبر رشــد قیمت
نفت تا  90دالر و حتی بیشتر را هم پیش بینی کردند .در این
شرایط ترامپ و وزیر خزانه داری این کشور بارها اعالم کردند
که با همکاری عربستان و فشــار بر اوپک برای توقف تثبیت
تولید ،خأل عرضه ایران را رفع خواهد کرد تا مشکلی در بازار
ایجاد نشود.اکنون بعد از گذشت چهار ماه از اعالم این وعده
ها ،گزارش ها از رشــد جزئی تولید عربستان حکایت دارد.
در حالی که ترامپ امیدوار بود عربســتان دو میلیون بشکه
در روز بر تولید خود بیفزاید و روزانه  12میلیون بشــکه نفت
تولید کند ،تولید این کشــور اکنون در سطح  10.5میلیون
بشــکه درجا می زند .طبق بررســی های رویترز تولید نفت
عربستان در ماه ژوئن (خرداد)  ،10.6جوالی (تیر) 10.4
و آگوســت (مرداد) 10.48 ،میلیون بشــکه در روز بوده که
بسیار کمتر از انتظارات ترامپ اســت.در ماه آگوست تولید
نفت در ونزوئال و آنگوال و ایران نیز کاهش یافته اما در لیبی،
عراق و نیجریه رشد کرده است تا تولید نفت اوپک در مجموع
فقط  220هزار بشــکه در روز افزایش یابد؛ رویترز علت این
رشد را اضافه شدن کنگو به اوپک در ماه ژوئن دانسته است
نه رشد واقعی کل تولید .این در حالی است که قیمت نفت
بعد از یک ماه کاهش ،طی دو هفته گذشته میالدی ( 16تا
 30آگوست ،دو هفته منتهی به  9شهریور) به صورت مداوم
صعودی بوده و با رشد  10درصدی از  70.7دالر به 77.7
دالر در هر بشکه رسیده اســت.در این شرایط وزارت انرژی
آمریکا اعالم کرد که شش شــرکت از جمله اکسون موبیل،
در مجمــوع  11میلیون بشــکه نفــت از ذخایر اســتراتژیک
آمریــکا خریــداری کردنــد .خبرگــزاری رویترز در ایــن باره
نوشته است که فروش نفت از محل ذخایر استراتژیک طبق
قوانین برای تامین بودجه دولت فدرال و یک برنامه دارویی
صادر شــده بود ،اما دولت ترامپ در اولین فرصت ممکن از
این قانون برای فروش نفت استفاده کرد .به گزارش فارس،
تحلیلگــران کیلیر وییــو انرژی پارتنــرز پس از اعــام زمان
فروش در  20آگوست گفتند زمانبندی این فروش «به نظر
میرسد که نشان دهنده نگرانی دونالد ترامپ درخصوص
کم شدن عرضه در بازار نفت بر اثر بازگشت تحریمهای نفتی
ایران» است .گفتنی است استیو منوچین ،وزیر خزانه داری
آمریکا ،برخــاف اظهارات پیشــین مبنی بر توقف ســریع و
کامل صادرات نفت ایــران ،به تازگی گفته اســت آمریکا در
موارد خاص ،معافیتهایی برای کشورهایی که به زمان برای
کاهش واردات از ایران نیاز دارند ،در نظر خواهد گرفت.

حســین بردبار -بیســت و نهمیــن همایش
بانکداری اســامی دیروز در حالی گشایش
یافــت کــه رئیــس کل جدیــد بانــک مرکزی
با اشــاره بــه تاکیــدات رهبری گفــت :ما 10
ســال اســت که می گوییم نقدینگــی باالیی
داریم ولی هیچ گاه اقدامی درســت برای آن
انجام نــداده ایم درحالــی که اتفاقــات اخیر
بــازار ارز محصــول نقدینگــی بــاال و ناترازی
ترازنامه بانک ها بود .وی همچنین به صورت
تلویحی ،از تصمیم ابتدای ســال برای اعالم
نرخ  4200برای همه مصارف ارزی انتقاد و
از آن به قرار گرفتن در تله دشمن تعبیر کرد.
همتی همچنین بــا رد برخی اخبــار مبنی بر
دســتور بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود
ســپردههای بانکی تاکید کرد که هنوز برای
نرخ ســود بانکــی تصمیمی نگرفتــه ایم ولی
درآینــده تصمیم خواهیــم گرفت.به گزارش
خراســان ،رئیس کل بانــک مرکــزی دراین
همایش افــزود :امیدوار هســتم افــرادی که
امــروز مقاله یــا ســخنرانی دارند بــه موضوع
مهــم مداخلــه نکــردن ســهام داران در امور
بانک توجه کنند زیرا یکــی از برنامه های من
اعمال این بحث مهم است.وی افزود :دخالت
سهام دار در اداره بانک چه در بانک دولتی و
خصوصی باید بــه حداقل برســد و باید بانک
توســط مدیریت حرفه ای اداره شــود.رئیس
شــورای پول و اعتبار اظهار کــرد :همه افراد

19.000.000

9.700.000

(دالر)

مقدار

18.700.000

9.800/000

)+2( 1/201

تغییر

-1.363

استفاده از دیگر منابع در کشور از جمله منابع
حاصل از صادرات غیر نفتی است.
▪ با بانک های بی انضباط بر خورد می کنیم

چه در داخل نظام بانکی و چــه خارج از آن به
وضعیت فعلــی اعمال حاکمیت شــرکتی در
بانک ها معترض هستند.
▪اراده ای برای مهار نقدینگی نمی بینیم

همتــی به دیــدار اخیر هیئــت دولت بــا مقام
معظم رهبری به مناسبت هفته دولت اشاره
کــرد و گفــت :بــاور عمیق مــن این اســت که
اتفاقی که در بازار ارز افتاد ،محصول ناترازی
سیستم بانکی و رشد وحشتناک نقدینگی و
اصرار ما به تداوم نقدینگی است.وی افزود:
هیچ اراده ای نمی بینم که بخواهد باعث کند
شدن رشد نقدینگی شود یا فکری برای جمع
آوری آن داشته باشد؛ تا زمانی که این وضعیت
ادامه دارد ،شرایط در بازار ارز و دیگر دارایی
های قابل وصول برای حفظ ارزش پول افراد
ادامه دارد.

▪دفاع از نرخ واحد ارز امکان پذیر نبود،
نباید خود را در تله آمریکا قرار می دادیم

رئیس شورای پول و اعتبار اظهار کرد :دولت
آمریکا برای محروم کردن ایران از درآمدهای
نفتی خــود تــاش هــای فراوانــی میکند و
همزمان مــی خواهــد انتقــال دارایــی های
ایران را سخت و محدود کند؛ به همین دلیل
دفاع از نرخ واحد بــرای ارز امکان پذیر نبود و
نباید خود را در تله سیاســت های آمریکا قرار
می دادیم.همتی افزود :با هماهنگی سران
سه قوه ،بســته جدید سیاســت ارزی را اجرا
کردیــم و حداقل شــاهد تثبیــت در بــازار ارز
بودیم و امیدوارم به تدریج نتایج این سیاست
را در بازار ارز ببینیم.رئیس کل بانک مرکزی
با اشــاره به فرمایش های مقام معظم رهبری
مبنی بر حفــظ ذخایر بانک مرکــزی ،افزود:
سیاســت ما حفــظ ذخایــر بانــک مرکــزی و

...



نیم سکه

ربع سکه

اونس جهانی

بورس ایران

136.109



قدرت خرید

رئیس کل بانــک مرکزی با اشــاره به برخی
اظهار نظرها درباره دخالــت در بازار ،گفت:
ما در نــرخ بــازار دخالت نمــی کنیــم ،اما در
بازار نظارت و کنترل الزم را خواهیم داشت
و اگــر هم الزم باشــد اقداماتی بــرای کنترل
بازار انجــام خواهیم داد.وی افــزود :اکنون
 ۹۷درصــد مبــادالت ارزی در بــازار ثانویه و
 ۳درصــد در صرافی ها در حال انجام اســت
و نرخ ســنا نیز که براینــد دو نرخ نیمــا و بازار
اســت ،بیشــتر میل به نرخ نیما دارد.همتی
گفت :برخــی بانک ها نــرخ ســود مصوب را
رعایت نمیکنند و بدون توجه به آثار مخرب
این اقــدام به ایــن روند ادامــه میدهند.وی
با اشــاره به این که یک ماه اول حضور من در
بانک بــه مشــکالت ارزی اختصــاص یافت،
گفت :رشــد ســریع شــبه پول در تعیین نرخ
سود و اضافه برداشت های بی قانون و قاعده
از سوی برخی بانک ها قابل قبول نیست و با
بانکهایی کــه ایــن روش را در پیش بگیرند
برخورد خواهد شد.همتی تاکید کرد :همان
طور که مقام معظم رهبری نیز تاکید کردند،
اگر می خواهیم اقتصاد کشور درست باشد،
بایــد بانکهــا منظم باشــند و باید جســارت

شاخص کل

جراحی را داشــته باشــیم زیرا ایــن روند کل
نظام و سیســتم بانکی را نابــود خواهد کرد.
وی افزود :عالی ترین مقام نظام در کشور به
بانک مرکزی تاکید کردند که موظف هستید
جلوی بنگاه داری ،بی نظمــی بانک ها و ...
را بگیرید.
▪احتمال احیای سپرده های بیش از یک
سال

وی با اشــاره به انتشــار برخی اخبار مبنی بر
دســتور بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود
ســپردههای بانکی تاکید کرد که هنوز برای
نرخ ســود بانکــی تصمیمی نگرفتــه ایم ولی
درآینده تصمیم خواهیــم گرفت و ادامه داد:
بانــک مرکــزی در زمینــه افزایش نرخ ســود
هیچ دســتوری ارائه و ابالغ نکــرده و فقط ما
تاکید کردیم که تمدید یکماهه قراردادها،
منحصر به ســپردههای  ۲تا  ۱۱شهریور ۹۶
بود اما معلوم نیست ،چرا این خبر اعالم شد.
قطعا یک ســری از خبر ســازی در ایــن حوزه
منافعــی در زمینــه نــرخ ســود دارند کــه این
موضوع را مطرح میکنند.همتی گفت :این
احتمال وجود دارد که به ســمت رایج کردن
سپرده های دو ساله و سه ساله برویم و دولت
نیز اوراق چند ساله ارائه کند میتوان ریسک
را کاهش داد و این مسائل میتواند راهحلی
باشد تا مردم داراییهای خود را حفظ کنند.

...

تجارت خارجی

قدرت خرید مزدبگیران  ۳۰درصد کاهش یافته است

آل اسحاق :دالر از مبادالت تجاری ایران و عراق حذف شد

رئیس سازمان اداری و اســتخدامی کشــور گفت :در خوش بینانهترین حالت ،قدرت خرید مزدبگیران ما بیش از
 ۳۰درصد کاهش یافته است .به گزارش مهر ،جمشید انصاری با اشــاره به کاهش ارزش پول ملی اظهار کرد :در
شرایط حاضر قدرت خرید مزدبگیران بیشتر از بقیه قشــرها کاهش یافته است؛ تفاوتی ندارد که این مزدبگیران،
کارمندان دولت باشــند یا کارگران و بازنشســتگان .وی تاکید کرد :اگر در این شــرایط همراهی کارکنان دولت
نباشد ،نمیتوانیم امیدی به حل مشکالت مردم داشته باشیم .وی یادآور شد :برآوردهای اولیه نشان میدهد که
قدرت خرید مزدبگیران ما بیش از  ۳۰درصد کاهش یافته است و باید اقدام الزم را در این خصوص انجام دهیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق تاکید کرد که دالر از مبادالت تجاری ایران و عراق حذف شده است و تجارت با یورو،
ریال و دینار انجام می شود .به گزارش مهر ،یحیی آل اســحاق درباره چگونگی مبادله پول بین ایران و عراق گفت:
بخش دیگری از مبادالت بین صادرکنندگان ایرانی با تجار عراقی به شــکل تهاتر کاال یا توافقی است .عضو هیئت
نمایندگان اتاق بازرگانی در پاسخ به این سوال که چه میزان از مبادالت تجاری ایران و عراق از طریق سیستم بانکی
انجام می شود ،اظهار کرد :با وجود حجم هشت میلیارد دالری تجارت بین ایران و عراق ،انتقال پول بین دو کشور از
طریق بانک ها بسیار کم است .آل اسحاق افزود :حل مسائل بانکی باید جزو اولویت های اصلی اقتصاد ایران باشد.

شاخص

رشد  25درصدی قیمت ها برای
تولیدکنندگان در بهار
گزارشمرکزآمارازتغییراتشاخصقیمتتولیدکننده
در بهار حاکی از آن است که تولید در بهار  97نسبت به
بهار  25 ،96درصد گران تر شده اســت .در این میان،
تولیدکنندگان بخش صنعت بیشــترین رشــد شاخص
قیمتیعنیرشد 37.4درصدیقیمتهاراشاهدبوده
اند و پس از آن تولیدکنندگان بخش معدن و کشاورزی
قرار دارند .عرضه کنندگان برق نیــز پس از خدمات در
انتهای این فهرست قرار دارند.

...
بازارخبر

آخرین مهلت ثبت شبای سهام عدالت
مهر -امکان ثبت شماره شبای مشموالن در سامانه سهام
عدالت از دیروز( ۱۰شهریورماه) تا پایان مهرماه برای مدتی
محدود و برای آخرین نوبت فعال شد.

رشد قیمت شانه از تخم مرغ پیشی گرفت
ایرنــا -افزایش هزینه هــای تولید در هفته های گذشــته و
رشد قیمت تمام شده محصوالت و کاالهای اساسی ،دامن
صنعت طیور را گرفت؛ به طوری که هر شانه و کارتن بسته
بندی تخم مرغ  300درصد گران تر شده است.

جهش قیمت پوشک در بازار
تسنیم -قیمت پوشک بچه و بزرگ سال در روزهای اخیر
افزایش قابلتوجهی یافته و قیمت ارزان ترین نوع آن از ۱۲
هزار تومان به  ۱۷تا  ۲۲هزار تومان رســیده اســت .در این
باره ،رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع سلولزی بهداشتی
ایران با بیــان این کــه تخصیص نیافتــن ارز دولتــی به این
صنعت باعث رشــد قابل توجه قیمتها شــده است ،اظهار
کرد :امروز در بازار شاهد کمبود کاال نیستیم ولی ناچار به
فروش محصوالت با قیمتهای جدید هستیم.

در سومین جلسه دادگاه پرونده اخالل گران ارزی مطرح شد :
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در نامه ای به رئیس مجلس مطرح شد:

مطالبه اجرای قانون برای کاهش اموال
مازاد بانک ها
رهبر معظم انقالب در حالی بــه تازگی از بنگاه داری بانک
ها انتقاد کــرده اند که از ســه ســال قبل ،مصوبــه مجلس،
بانک هــا را مکلف کرده اســت در مدت ســه ســال ،تمامی
اموال اضافی خود و شــرکت هــای تابعه شــان را به فروش
برسانند .اما تاکنون گزارشــی از اجرای این قانون منتشر
نشده و همین موجب شده است تا یکی از کانون های تفکر
و سیاست پژوهی کشــور در نامه ای ،سرنوشت اجرای این
مصوبه قانونی را از رئیس مجلس ،مطالبه کند.به گزارش
خبرگزاری مهر ،در این نامه با اشاره به این که ورود بانکها
به فعالیتهای سوداگرانه در بازارهای مختلف و بنگاهداری
آن ها ،جــزو اصلیترین عوامــل ایجاد و رشــد چالشهای
اقتصادی طی دهه اخیر بوده ،آمده اســت :بــرای رفع این
معضل ،نمایندگان مجلــس در خردادماه ســال  ۱۳۹۴و
در جریان تصویب قانون رفع موانع تولیــد رقابت پذیر-در
مــاده  ۱۶و  -۱۷بانکها و موسســات اعتبــاری را موظف
کردند طی ســه ســال تمامی اموال اضافی خود و شــرکت
های تابعه شان را به فروش برسانند؛ در غیر این صورت ،اوال
مدیرانی که از انجام این کار سر باز بزنند ،باید از مدیرعاملی
و عضویت در هیئت مدیره بانکها محروم شوند؛ ثانیا سود
حاصل از بنــگاهداری و عایــدی امالک بانکها ،مشــمول
مالیات بر عایدی ســرمایه با نرخ  ۳۴درصد میشــود؛ نرخ
مذکــور طبق مصوبه فــوق ،ســاالنه افزایش یافتــه و به ۵۵
درصد میرســد.این نامــه ،مالیات بر عایدی ســرمایه را به
عنوان مهمترین و قدیمیترین راهکار کاهش ســوداگری
در نظامهای اقتصادی پیش روی جهان دانسته که میتواند
طمع بانک ها و موسسات اعتباری را برای ایجاد تالطم ها
یا بهره بــرداری از افزایش قیمــت در بازارهایی مانند طال،
مسکن ،ارز و  ...بخشکاند.

هــادی محمــدی – ســومین جلســه رســیدگی بــه
متهمان اخــال در بازار موبایــل در حالی روز گذشــته با
حضور  12متهــم دیگر این پرونــده برگزار شــد که طبق
کیفرخواست صادرشده  ،اتهام این افراد اخالل در نظام
ع نیازمندیهای عمومی از طریق گران فروشــی به
توزی 
صورت کالن با تحصیــل وجه در مجموع بــه میزان بیش
از11میلیارد ریال ذکر شــده است.به گزارش خراسان،
حجــت االســام موحــد رئیــس شــعبه اول دادگاه ویژه
رسیدگیبهاخاللگراناقتصادیدرابتدایاولینجلسه
رســیدگی به اتهامات 12نفر از متهمان اخــال در بازار
موبایل که به صورت علنی برگزار شد ،اظهار کرد :در این
جلسه تعداد دیگری از متهمان اخالل در نظام اقتصادی
کشــور از طریق اخالل در نیازمندیهای عمومی حضور
دارند که براساس محتویات و کیفرخواست با گرفتن ارز
دولتیوواردکردنگوشیتلفنهمراهبهصورتهماهنگ
بهقیمتیباالتروخارجازضوابط،اینگوشیهارابهفروش
رســاندهاند که منجر به اخــال در توزیع ایــن نیازمندی
عمومی شــده اســت.وی در ادامــه از نماینده دادســتان
خواست در جایگاه حاضر شــود و به قرائت کیفرخواست
بپردازد.حسینی نماینده دادستان تصریح کرد  :عدهای
سودجو با سوء اســتفاده از برخی خألهای قانونی و نبود
نظارت برخی مســئوالن کشــور ،تاثیر زیادی بر افزایش
قیمت این کاالها داشــتند به طوری که بــا توزیع نکردن
مناسبآنموجبشدهاندقدرتخریدمردمکاهشیابد
بنابراینفعالیتبرخیباعثشدکهامکاناستفادهبهینه
ازاینارزتخصیصیفراهمنشود.براساسکیفرخواست
صادره جزئیــات اتهام و مشــخصات 12متهمــی که روز
گذشتهدردادگاهحاضرشدندبهشرحجدولاست:
نام و نام خانوادگی
حمید میرزایی زرین کالیی
علی اصغر کاویانی
مجید فالحی
محمد مرادی
جعفر بهشتی فروتن
سیدمحمد کاویانی
فریدون امین آقایی
امیرمیثم گیاهی
مسعود ابراهیمی گندمی
رضا شرکت افتخار
سیدمهدی یاسینی
فرخ اسکندرنژاد
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1338
1338
1365
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نماینده دادســتان در ادامــه به بیان ادله انتســاب جرم
به متهمان پرداخت و گفت:گــزارش وزارت ارتباطات ،
گزارش های آگاهی ناجا  ،تحقیقات بازپرس و اظهارات
متهمــان  ،گــزارش و بازدیدهــای ســازمان حمایــت از
مصرف کننــدگان از دفاتر و انبارهای این شــرکت ها از
جمله این ادله به شمار می روند.
حســینی تصریح کرد :به نظرمیرســد با توجه به اعالم
موارد فــوق اخالل بــه امــر توزیــع مایحتــاج عمومی از
طریق گران فروشــی جرم بوده و به لحاظ تمثیلی بودن
موارد پرونده ،عملیات انجام شــده از ســوی متهمان با
جرم مذکــور انطبــاق دارد.وی افزود :اگرچه ســازمان
تعزیرات ،مسئول رسیدگی به امور صنفی پرونده است؛
اما رسیدگی صنفی مانع بررسی توسط محاکم قضایی
نمیشــود و چنان چه گران فروشــی موجب اخالل در
توزیع نیازمندیهای عموم مردم شود یا به صورت عمده
و جزئی باشد به نحوی که موجب اخالل شود ،به عنوان
صالحیت رسیدگی در محاکم قضایی است.
▪حاشیه های خراسان :

*با ورود متهمان به دادگاه بیشتر آن ها صورت خود را با
پوشه هایی پوشانده بودند این درحالی بود که به دستور
قاضی ،عکاسی از صورت متهمان در زمان ورود و قبل از
رسمیت دادگاه ممنوع بود .
*نماینده ســازمان حمایت در پاسخ به سوال قاضی که
از وی خواســت گــزارش خــود را ارائه کنــد ،اظهار کرد
مستندات را به صورت کافی به ســازمان تعزیرات داده
ایم.
مدیرعامل شرکت
پارس تل قشم
کاویان همراه
مدیا پردازش
ارتباط همراه ویژن
ایما همراه
همراه تجارت بزرگمهر
هماهنگ پرداز هوشمند
توسعه سرمایه گروه نارون
رایان شناس ایرانیان
پرشین الماس سیستم
توسعه اقتصاد توان یاسین
دلتا همراه پرداز شرق
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