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رئیس اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامهای به معاون اول رئیس جمهور تقاضای حذف گواهی مبدا از مجموعه اسناد مورد تقاضای گمرک را ارائه داد که
مورد قبول جهانگیری قرار گرفت .به گزارش مهر غالمحسین شافعی در این نامه نوشته اســت :گواهی مبدا ،از جمله اسناد قانونی گمرک است اما در
شرایط فعلی به دلیل تحریمهای ظالمانه ،اسناد تجاری از جمله گواهی مبدا چندین بار عوض میشود و حتی در مواردی ارائه آن میسر نیست.

دستور جهانگیری به دژپسند
برای ترخیص کاال بدون دریافت گواهی مبدا

...
اخبار

«بیتکوینباز»ها
ازبهشتبرقیاخراجمیشوند
وزارتنیرو:استخراجبیتکوینبابرقارزان
ازگاوداریتامدرسهدرحالانجاماست
حسین بــردبــار -مــعــاون وزی ــر نــیــرو ضمن
تشریح جزئیات تفاوت در تعرفه قبوض برق
از اردیبهشت ماه از برنامه این وزارتخانه برای
برخورد با استخراج بیت کوین در برخی مراکز
نظیر گاوداری ها ،مدارس و مساجد از طریق
برق ارزان قیمت خبر داد .به گزارش خراسان،
همایون حایری ،در نشستی خبری در پاسخ به
اینکهآیاوزارتنیروبرنامهایبرایشناساییو
برخوردبامشترکانیکهازبرقارزانویارانهای
برای استخراج بیت کوین استفاده میکنند
دارد یا خیر ،گفت :وزارت نیرو پیشنهادی به
دولت ارائه داده است که افرادی که قصد وارد
کردن دستگاههای دست دوم برای استخراج
بیتکوینرادارندشناساییشوند.ویباتاکید
بر این که به هر حال برق در ایران بسیار ارزان
استوسرمایهگذارانبیتکوینایرانرابهترین
مکانبرایفعالیتخودمیدانند،تصریحکرد:
اگر نظارتی بر این مصرف کنندگان نباشد
مصرف برق این سرمایهگذاران که در برخی
گاوداریها ،مساجد یا حتی مدارس فعالیت
میکنندبه 2500مگاواتمیرسد.
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نرخ ارز
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هرگرمزعفرانپوشال 104.481

تهران

4.090.660
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16.300.000 24.400.000

مرکزپژوهشهایمجلسباانتشاربرنامه 10بندیتبیینکرد:

نسخهادارهکشوربدوننفت
بــا تشدید فشارهای تحریم آمریکا،
تدوین برنامه اداره کشور بدون نفت ،
در  10بند توسط مرکز پژوهش های
مجلس شکل جدی تری به خود گرفت.
اســاس این برنامه را که با هدف خلع
سالحتحریمکنندگاننفتایرانتدوین
شده است ،دو محور اصلی پاک سازی
بودجه از نفت و نیز تعادل بخشی به
نظام ارزی با فرض بدترین و بدبینانه
ترین حالت صــادرات نفت ایران یعنی

گرانی لبنیات قبل از بررسی
ستاد تنظیم بازار
درحالیکهطبقگفتهمسئوالنصنفیصنعت
لبنیات پیشنهادهایی مبنی بر افزایش قیمت
شیر و لبنیات به ستاد تنظیم بازار ارسال شده
استواینپیشنهادهاطیروزهایآیندهبررسی
خواهد شــد ،برخی شرکت ها از هم اکنون
محصوالتشانراگرانکردهاند .درحالیهمه
مسئوالنصنفیازارائهپیشنهادافزایشقیمت
(شیرخاموهمچنینمحصوالتلبنی)وبررسی
آن در روزهای آینده خبر می دهند که گزارش
های میدانی از رشد قیمت برخی محصوالت
شرکتهایلبنیدربازارحکایتدارد.

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

16.700.000 25.800.000

شاخص

بدوناهرمدالر
صعود بورس ،این بار
ِ

شاخص کل بورس
در آستانه فتح
 230هزار واحد

رسیدن صادرات نفت به صفر ،تشکیل
می دهــد .در ایــن برنامه ،بــرای پاک
سازی بودجه از نفت 10 ،برنامه که در
مجموع 100هزار میلیارد تومان منابع
را در اختیار دولت قرار می دهد ،با افق
زمانی یک تا سه سال در نظر گرفته شده
اســت .همچنین پیش بینی شــده که
اجرای شش برنامه برای افزایش منابع
و کاهش مصارف ارزی ،قریب به 40
میلیارد دالر آورده ارزی برای کشور به

همراه داشته باشد که از  30میلیارد
دالر جمع صــادرات نفت و گاز کشور،
بیشتر است.برنامه های  10گانه رفع
کسری بودجه با امکان درآمــد زایی
تقریبیهریکبهمیزان 10هزارمیلیارد
تومان پیش بینی شده است که جزئیات
آن در ج ــدول شــمــاره  ۱آم ــده اســت.
مرکز پژوهش های مجلس برای باقی
مانده  30تا  40هزار میلیارد تومان،
که حصول درآمــد غیر نفتی از آن ها
قطعیاست،انتشاراوراقمالیاسالمی
قابل تسویه در سال های بعد (نهایت تا
سال  )1400را با عنوان «اوراق پاک
سازی اقتصاد از نفت» پیشبینی کرده
است .این مرکز در تبیین این قسمت از
طرح ،آن را تجربه بهبود داده شده اوراق
منتشرشده دولت دکتر مصدق برای
نجات اقتصاد ملی در روزگــار تحریم
فروش نفت انگلستان در سال 1330
دانسته است .
بخش دیگری از برنامه نفت زدایــی از
بودجه ،به دو قسمت مدیریت منابع
ارزی و افزایش آن و کاهش مصارف

درحالیکهنرخارز،درادامهروندنزولیخوددریکماه
اخیر (از 21اردیبهشت) ،حدود 17درصد افت کرده و
دیروز به میانه کانال 12هزار تومان هم رسید ،شاخص
کلبورسهمچناندرحالثبترکوردهایجدیداست.
بهگزارشخراسان،ایندرحالیاستکهرکوردشکنی
های اخیر بورس هر دو همزمان با اوج گیری نرخ ارز

آخرین آمار رسمی
از رشد اجاره بها در شهرها
در شرایطی که آمــار به روزی از تغییرات
اجــاره بها در کل مناطق شهری موجود
نیست ،آخرین گــزارش مرکز آمــار ایران
حاکی از آن است که نرخ اجاره بهای واحد
مسکونی از بهار  96تا انتهای پاییز ،97
بیشاز 36درصدرشدداشتهاست.

...
خبر

سقوطادامهدار دالر
دالر به میانه کانال  12هزار نزدیک شد

ارزی تقسیم بندی می شــود که می
تواند تا 40میلیارد دالر منابع در اختیار
ارزی دولت را افزایش دهد .رقمی که
بنا بر اذعان این گزارش ،از درآمد ناشی

بوده است .اما در خردادماه این رابطه معکوس شده
است .دیروز با وجود روند منفی در بازار ارز ،شاخص
کل بــورس با  2920واحــد رشــد به سطح بی سابقه
 229هزار و  808واحد رسید .اقبال به شرکت های
کوچک و متوسط و همچنین موضوعاتی نظیر افزایش
سرمایه و عملکرد مناسب شرکتهای بزرگ صادراتی

از صــادرات نفت و گاز (به میزان 30
میلیارد دالر) 10 ،میلیارد دالر بیشتر
اســت .جزئیات ایــن برنامه در جدول
شماره  ۲آمده است.

از جمله علل این رشد است .نکته مهم دیگر آن است که
سهامداران بر خالف گذشته دریافته اند که بورس و
سودآوری شرکت های بزرگ را باید با دالر نیمایی (و نه
دالر آزاد) تحلیل کنند .بنابراین نگران ریزش دالر بازار
آزاد نیستند .به ویژه آن که دالر سامانه نیما هم اکنون تا
محدوده 11هزارتومانرشدکردهاست.

بازار ارز که از  21اردیبهشت ماه وارد روند
نزولی شــده ،دیــروز هم ایــن رونــد نزولی را
ادامــه داد .بر اســاس گــزارش سامانه سنا،
نرخ دالر در بــازار آزاد ،دیــروز با ثبت حدود
 400تومان کاهش از  13هزار و  100تومان
(در ساعات ابتدایی معامالت) به  12هزار و
 700تومان در ساعات بعد از ظهر رسید .نرخ
خرید دالر هم در سامانه سنا  12هزار و 600
تومان اعالم شده است .گفتنی است که نرخ
ارز در پی موج فضاسازی های رسانه ای در
اردیبهشتماه(ازموضوعتحریمسپاهتاایجاد
نگرانی های نظامی) تا محدوده  15هزار و
 350تومان رشد کرده بود.

