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۱۴
شاخص

تاثیر چند ساعته ادعای آمریکا بر
بازار نفت و طال

طالی جهانی رکورد  6ساله را
شکست

ادعای آمریکایی ها مبنی بر ساقط کردن یک
پهپاد ایرانی که لحظه به لحظه دروغ بودن و
عکس جریان خبری آن تقویت می شود ،در
ساعات اولیه ،بازارهای جهانی را تکان داد .بر
این اساس ،قیمت نفت که چند روزی ،در سیر
نزولی به سر می برد ،ابتدا در حدود  1.2دالر
افزایش یافت و به  63.16دالر رسید اما تازه
ترین خبرها تا بعد از ظهر دیروز حکایت از آرام
تر شدن روند قیمتی طالی سیاه داشت و این
حامل انرژی (نفت برنت) در بازارهای جهانی
در حدود  62دالر و  47سنت معامله شد.
افزایش تنش ها در غرب آسیا ،بر بــازار طال
هم اثر گذاشت .معمو ًال زمانی که انواع تنش
ها در دنیا زیاد می شود ،سرمایه گــذاران رو
به دارایی مطمئنی همچون طال می آورند و
تقاضا و قیمت این کاال افزایش می یابد .بر این
اساس ،این فلز ارزشمند که با خبرهای جنگ
تجاری چین و آمریکا ،به تازگی روند صعودی
به خود گرفته بود ،با خبر ادعای آمریکا علیه
ایران و نیز چشم انداز نرخ بهره بانکی آمریکا،
به حرکت صعودی خود شتاب بیشتری داد.
به طوری که هر اونس طال به مرز  1452دالر
یعنی باالترین رکــورد قیمتی از حدود شش
سال قبل رسید.

بازار

معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران
اعالم کرد

سامانه هوشمند عرضه کاالهای
اساسی منتظر تصمیم دولت
معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران ،با اشاره به راه
اندازی سامانه مدیریت هوشمند توزیع کاالهای
اساسی گفت :سامانه آماده بارگذاری و اجراست
اما آغاز فعالیت آن برای اقشار مختلف ،منوط
به تصمیم دولت است .ضیغمی با بیان این که
سه گــروه از اقشار جامعه از جمله فرهنگیان،
کارمندان و کارگران تعاونی های مصرف دارند،
اظهار کرد :اتحادیههای تعاونی این سه گروه
از جامعه حدود  ۴۶۰۰فروشگاه هستند که با
نقاط فرعی حدود شش هزار فروشگاه را شامل
می شوند .این فروشگاه ها ظرفیت های بسیار
مناسبی برای توزیع کاالهای مد نظر به جامعه
هدف در صورت نظارت هستند و اگر دولت از این
موضوع استقبال کند ،بخش تعاون این آمادگی
را دارد که با هدف تنظیم بازار ،کاالهای مدنظر
را از طریق سامانه مدیریت هوشمند برای گروه
های مختلف و همچنین عموم مردم توزیع کند.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

شنبه  29تیر 1398
 17ذی القعده .1440شماره 20150

بلومبرگ:ارزشریالایرانبا
وجودتحریمها ۳۰درصدباالرفت
بلومبرگ طی گزارشی با اشاره به رشد  ۳۰درصدی ارزش
ریــال ایــران طی دو مــاه گذشته نوشت :ترامپ در ژانویه به
کابینه اش گفت به لطف ما ارز ایــران اکنون تحت محاصره
قرار دارد ولی ارزش ریال به رغم تحریم های آمریکا باال رفته
است .به گزارش تسنیم ،بلومبرگ طی گزارشی نوشت:
اگر یک ارز وجود داشته باشد که انتظار تقویتش را نداشته
باشیم آن ارز ،ریال ایران است ولی واقعیت این است که ارزش
ریال در بازارهای موازی جهان باال میرود و این هفته هشت
درصد و طی دو ماه گذشته  30درصد در برابر دالر گران تر
شــده اســت .دولــت دونالد ترامپ تحریم ها علیه جمهوری
اسالمی ایــران را سختتر کــرده و جلوی صــادرات نفت این
کشور را گرفته است .نفت نیروی حیاتی اقتصاد ایران است.
ترامپ که مدام از موفقیت این تحریم ها صحبت می کند ،ماه
گذشته پس از سرنگونی یکی از پهپاد هایش در نزدیکی خلیج
فارس توسط ایران تحریم ها را سختتر کرد .وی در ژانویه به
کابینه اش گفت «:به لطف ما ارز ایران اکنون تحت محاصره
قرار دارد ».ولی ارزش ریال به رغم تحریم های آمریکا باال رفته
است .به گفته استیو هانک ،یک استاد اقتصاد دانشگاه جان
هاپکینز دربالتیمور ،بهبود پذیری ریال نشان می دهد ریال
ایــران با اجــرای محدودیت های واردات و حفظ ارز خارجی
سرپا ایستاده است .تغییراتی هم در سیستم ارزی ایران به
وجود آمده است .بانک مرکزی ایران یک نرخ رسمی 42000
ریالی برای هر دالر را حفظ می کند ولی به تازگی تالش کرده
صادرکنندگان بیشتری از سامانه تجارت نیما استفاده کنند.
این سامانه سال گذشته ایجاد شد و اجازه داده شد نرخ ارز در
نیما در ماه های اخیر افزایش یابد تا شرکتهای بیشتری
تشویق شوند ارز خارجی خود را بفروشند.

اتهام ارزی آمریکا علیه چین پوچ درآمد
صندوق بین المللی پول :جنگ تجاری آمریکا و چین سال آینده 455،میلیارد دالر به
اقتصاد جهانی ضرر می زند
صندوق بین المللی پول ادعای دولت
ترامپ را که طبق آن ،چین متهم به
کاهش دســت کــاری شــده ارزش پول
ملی شده ،رد کرد .ادعایی که یکی از
دالیل اصلی جنگ تجاری آمریکا علیه
چین بوده و پیش بینی می شود در سال
آینده  455میلیارد دالر به اقتصاد
جهانی آسیب وارد سازد  .جمعیت
بیش از  300میلیون نفری ،آمریکا را
به یکی از بزرگ ترین بازارهای جهان
بــرای صــادرات تبدیل کــرده اســت .از
طرف دیگر ،این کشور ،یکی از بزرگ
ترین واردکنندگان دنیا نیز هست .از
این رو ،کشورهایی مانند چین ،از حربه
هایی همچون کاهش مصنوعی ارزش
پول در مقابل دالر استفاده کرده اند تا
صــادرات خود به آمریکا را تقویت و در
مقابل واردات از این کشور را محدود
کنند .همین موضوع بارها اعتراض
آمریکایی ها را در پی داشته و یکی از پایه
های اختالفات آمریکا با اقتصاد چین،
است .چرا که با وجود نرخ های پایین تر
یوان نسبت به دالر ،سیلی از کاالهای
چینی،آمریکارافراگرفتهاست.با وجود

دلیل استقبال نکردن ایرانی ها از
موتورسیکلتهای برقی
این ،به نظر می رسد ادعای اخیر آمریکا
مبنی بر ایــن که اروپــا و چین در حال
پایین آوردن ارزش یورو و یوان در مقابل
دالر هستند ،پوچ درآمده و دولت ترامپ
این بار مستمسک خود بــرای یکی از
بــزرگ ترین جنگ هــای تجاری را از
دست داده است .دلیل این ناکامی به
گزارش اخیر صندوق بین المللی پول
بر می گردد .در حالی که ترامپ پیش از
این ،سیاستهای اروپا و چین را متهم
میکرد که در حال پایین آوردن ارزش
یورو و یوان در برابر دالر آمریکا هستند،
گزارشخبرگزاریمهربهنقلازرویترز،
چیز دیگری می گوید .ایــن صندوق

اعالم کرده که ارزش یــورو ،ین ژاپن و
یوان چین ،کام ً
ال با دادههای اقتصادی
اساسی مطابقت دارد و برعکس این
دالر آمریکاست که 6تا 12درصد گران
تر از واقعیت ارزش گذاری شده است.
با توجه به این گزارش باید گفت :یکی
از پایه های مهم جنگ تجاری آمریکا
علیه چین ،سست می شــود .جنگی
که طبق هشدار صندوق بین المللی
پول ،در سال آینده با ایجاد اختالل در
سرمایه گذاری ،از بین بردن اعتماد به
نفس تجاری و بر هم زدن چرخه تجارت
در جهان  ۴۵۵میلیارد دالر به اقتصاد
جهانی آسیب خواهد زد.

طرح 2فوریتی مجلس می تواند معضل سود مرکب را از بانک ها حذف کند؟

کنندگانتسهیالتریالیازبانکهاو
مؤسسات اعتباری غیربانکی ،چنان
چه تسهیالت گیرندگان یادشده که
تمام یا بخشی از بدهی سر رسیدشده
خود را تا پایان سال  ۱۳۹۷پرداخت
نکرده اند ،مانده بدهی مشمول این
ماده واحده را که مطابق ضوابط این
مــاده واحــده محاسبه شــده ،حداکثر
تا پایان دی سال  ۱۳۹۸نقدا تسویه

کنند ،کلیه بــانـکهــا و مؤسسات
اعتباری غیربانکی موظفند حسب
تقاضایتسهیالتگیرندهدرمحاسبه
مانده بدهی آنان ضمن لحاظ قرارداد
اولیه ،نرخ سود غیر مرکب را لحاظ
کنند .به ایــن ترتیب در صورتی که
تسهیالتگیرندهبدهیخودراتاپایان
دیماه ۱۳۹۸تسویهکند،بدهیوی
به ترتیب زیر محاسبه می شود" :کل

تکذیبنرخازپیشتعیینشدهارزدربازارمتشکلارزی
درحالیکهبرخیسایتهاوکانالهایخبری
اواخر هفته گذشته به نقل از مدیرعامل بازار
متشکل ارزی و منابع ناشناس دیگر از آغاز به
کار این بازار با نرخی مشخص خبر داده بودند،
بانکمرکزی،رسمااینموضوعراتکذیبکرد.
روابــط عمومی این بانک در اطالعیه رسمی
خودآوردهاستکهبرخیسایتهاوکانالهای
خبری،بااعالمشروعبهکاربازارمتشکلارزی
از روز شنبه ۲۹تیر ۱۳۹۸با یک نرخ مشخص
ارز ،اخبار نادرستی را منتشر کرده اند .روابط
عمومی بانک مرکزی ضمن رد هرگونه نرخ از
پیش تعیین شده اعالمی در این بــازار ،تاکید

کرد که این بازار در حال اتمام مراحل نهایی
برایشروعبهکاراستکهبهموقعاطالعرسانی
خواهد شد و از ویژگی های این بــازار کشف
قیمت ارز توسط عرضه و تقاضای ارز خواهد
بود.همچنینمجددتاکیدمیشودهرنوعخبر
مرجعبهویژهدربارهارزتنهاازطریقسایتبانک
مرکزیبهنشانی cbi.irقابلاستناداست.
گفتنی است برخی اخبار منتشر شده به نقل
از شکسته بند (مدیرعامل بازار متشکل ارزی)
حکایتازآغازبهکاربازارمتشکلبانرخرسمی
 10500تومان داشت که این موضوع از سوی
بانکمرکزیردشد.

مذاکرات پولی و بانکی ایران و
ترکیه
فــارس -عبدالناصر همتی ،رئیس کل بانک
مرکزی کشورمان بــرای دیــدار و گفتوگو با
همتای ترک خود صبح پنج شنبه در رأس هیئتی
از مدیران بانکی کشورمان وارد آنکارا شد .محور
مذاکرات دو طرف درباره روابط پولی و بانکی دو
کشور است.

جزئیاتطرحالزامبانکهابهحذفسودوجرایممضاعف
ِ
فوریتطرحیبا
هفتهقبل،مجلسدو
عنوان"طرحالزامبانکهاوموسسات
اعتباری غیربانکی به حذف سود و
جرایم مضاعف از بدهی تسهیالت
گیرندگان" را تصویب کرده است که
درصورتتصویبنهایی،براساسآن
برای کسانی که تا پایان سال گذشته
بدهی معوق داشته انــد ،در صورت
پرداختبدهیتادیماه،98بانکها
موظف به محاسبه بدهی آن ها با نرخ
سودساده(غیرمرکب)خواهندبود.
بهگزارشایبنا،باتصویبدوفوریتاین
طرحدرصحنعلنیدرهفتهگذشته،
اینطرحخارجازدستوردرکمیسیون
برنامه و بــودجــه بــررســی مـیشــود و
احتماال به زودی برای تصویب نهایی
بــه صحن علنی مجلس بازخواهد
گشت .در ماده واحده این طرح آمده
است:بهمنظورحمایتازرونقتولیدو
تسهیلتسویهبدهیغیرجاریدریافت

بازار خبر

مبلغی (اصــل و ســود) که تسهیالت
گیرندهبهموجبقرارداداولیهتاتاریخ
تسویهبایدپرداختمیکرده،محاسبه
می شــود .بانک یا مؤسسه اعتباری
موظف است در محاسبه این مبلغ از
روشمحاسبهساده(غیرمرکب)ونرخ
سودمندرجدرقرارداداولیهاستفادهو
پرداختهایقبلیمشتریوزمانآن
پرداخت ها را لحاظ کند" .همچنین
تصریح شده است که " اگر مشتری
بدهی خــود را تا پایان دی ۱۳۹۸
تسویهنکند،بانکیاموسسهاعتباری
مجاز است به جای نرخ سود مندرج
در قرارداد ،نرخ وجه التزام (نرخ سود
مــنــدرج در قــــرارداد بــه عــاوه شش
درصد) را مبنای محاسبه بدهی وی
قرار دهد .در هر حال ،دریافت سود یا
جریمهمرکبازمشتریممنوعاست".
شمولاینقانونبرایتسهیالتکمتر
از دو میلیارد تومان تعیین شده است.

منظورازسودمرکب،آناستکهروی
مبلغ سود یا جریمه دیرکرد ،مجدد
ســود و جریمه وضــع شــود .گفتنی
است بانک ها به هنگام استمهال وام
بدهکاران،قراردادیجدیدوباشرایط
جدید لحاظ می کنند و مبنای بدهی
را نیز اصل ،سود و جریمه بدهکار (با
محاسبه سود مرکب) قرار می دهند
اما در این طرح تاکید شده است که
قرارداد اولیه مبنا قرار بگیرد و بدهی
به صورت غیر مرکب محاسبه شود.
گفتنیاستپیشترودرجریانبودجه
 98نیز ،نمایندگان طرح مشابهی
تحت عنوان حذف «ربح مرکب از وام
معوق بدهکاران بانکی» ،ارائه کرده
بودند که با مخالفت شورای نگهبان و
مجمع تشخیص مواجه شده بود .در
طرح قبلی ،سقف پنج میلیارد تومان
وضع شده بود که اکنون به دو میلیارد
تومانکاهشیافتهاست.

ترخیص ۶۶۵۳خودرویوارداتیبراساسمصوبهدولت
معاون امور گمرکی گمرک از ترخیص ۶۶۵۳
خودروی وارداتی در بازه زمانی  ۱۶دی ۱۳۹۷
تا تاریخ  ۱۶تیر ،۱۳۹۸و بر اساس مصوبه هیئت
وزیران خبر داد .به گزارش ایسنا ،مهرداد جمال
ارونقی افــزود :تاکنون بــرای  ۳۴۰دستگاه از
خودروهای اظهار شده صدور پروانه انجام نشده
و به دالیلی نتوانستهاند مجوزهای الزم را برای
ترخیص دریافت کنند .عــاوه بر آمــار فوق نیز،

حــدود  ۱۰۴۸دستگاه خــودرو با وجــود آن که
اظهارشدهوپروانهگمرکیدریافتکردهاندامکان
خروج ندارند .به این دلیل که در مهلت یاد شده
نتوانستند از گمرک خارج شوند .ارونقی افزود:
برای این خودروها قرار شد پیش نویسی از سوی
دستگاه های مربوط مبنی بر تمدید مهلت زمانی
تهیه شود و به تصویب هیئت وزیران برسد تا این
مانعبرطرفشود.

ایسنا -به گفته عضو هیئت مدیره انجمن صنعت
موتورسیکلت ،موتورسیکلتهای برقی در ایران
به دلیل هزینههای جانبی باال نظیر قیمت باتری
مورد استقبال مصرفکنندگان قرار نمی گیرد
و نیاز است که دولت مشوقهایی را برای ترویج
استفاده از آن ها ارائه کند.

ایران هفدهمین تولیدکننده گل
در جهان
تــســنــیــم -رئــیــس هــیــئــت م ــدی ــره اتــحــادیــه
تولیدکنندگان گل و گیاه با بیان این که به دلیل
نبود زیرساخت های الزم ۴۰ ،درصد گل و گیاه
تولید داخل از بین می رود گفت :ایران در جایگاه
هفدهم تولید گل در جهان است اما سال گذشته
فقط  ۹۸میلیون دالر درآمــد از ص ــادرات گل
داشته است.

تولید ملی

گشایش نمایشگاه فرصت های
ساخت داخل و رونق تولید
حسین بردبار :نخستین نمایشگاه «فرصتهای
ساخت داخــل و رونــق تولید» با مشارکت ۲۱۰
شرکتروزپنجشنبهباحضوروزیرانصنعت،معدن
وتجارتوعلوم،تحقیقاتوفناوریدرمحلدایمی
نمایشگاههای بینالمللی تهران درحالی افتتاح
شد که رویکرد اصلی این نمایشگاه عرضه نیازها
و کمبودهای شرکت ها و کمک طلبیدن از مراکز
دانش بنیان ،استارت آپ ها و صنعتگران برای حل
این نیازهاست.در این نمایشگاه که از (پنج شنبه)
به مدت چهار روز (تا سی ام تیرماه) پذیرای عالقه
مندان اســت ۲۱۰،شرکت بزرگ و فرادستی در
حوزههای خودرو و قطعات ،لوازم خانگی ،صنایع
معدنی فلزی و غیرفلزی ،مخابرات ،صنایع دریایی
و نفت ،گاز و پتروشیمی در فضای نزدیک به ۱۱
هزارمترمربع،کمبودهاونیازهایشانرابهنمایش
گذاشتهوازصنعتگران،دانشگاهیان،کارگاههای
کوچک و استارتآپها دعوت کرده اند تا برای رفع
ایننیازهاپیشگامشوند.وزیرصنعتدراینمراسم
ازکاهش ۱۴درصدینرخبیکاریفارغالتحصیالن
خبرداد.به گزارش خراسان ،رضا رحمانی در این
مراسم اظهار امیدواری کرد این نمایشگاه برای
واحدهایبزرگتولیدیطیسالهایآیندهادامه
یابد و افزود :تا یک قطعه از تولید باقی مانده است
نبایداینگونهنمایشگاههاراجمعآوریکنند.دکتر
منصور غالمی وزیر علوم نیز از دیگر سخنرانان این
مراسمبودکهازایجادپنجهزارقراردادباواحدهای
تولیدیودانشبنیانبرایرونقتولیدخبرداد.

