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اقتصادی

طال و ارز

«حمایت» گزارش می دهد

اثراتروانینوساناتارزیبرقیمتبرخیکاالها
هستند اما عمال به دلیل عدم مراجعه مشتری و
عدم عرضه کاال توسط شرکتهای لوازم خانگی
دادوســتدی در این بازار صــورت نمیگیرد .در
این شــرایط فعاالن بازار از افزایش قیمت لوازم
خانگی خبر داده و می گویند اکثر شــرکتهای
لوازم خانگــی بدون ارائه لیســت جدید قیمت
به واحدهای صنفی ،قیمتهــا را بین  15تا 18
درصد افزایش دادهاند .گزارش ها نشان می دهد
برخی از شرکتها بدون ارائه لیست جدید قیمت
تخفیفهــای خود را به خریــداران عمده لوازم
خانگی کم کردهاند و بدون اینکه افزایش قیمتی
در کاالی تولیدی خود داده باشند از سود خریداران
عمده کاستهاند که در مقابل خریداران عمده این
بخش را از مصرف کننده اخذ میکنند.
فعاالن بازار لوازم خانگــی که عدم عرضه کاال
توســط شــرکتها به بازار گالیهمند هستند،
میگویند« :اگر هم در این شرایط کسادی بازار
مشــتری به ما مراجعه کند ،جوابگوی تقاضای
وی نیستیم و در صورتی میتوانیم نیاز مشتری
را برطرف کنیم که آن کاال را در فروشــگاه خود
داشته باشیم» .
محمــد طحانپــور ،رئیــس اتحادیــه لوازم
خانگــی تهران در ایــن باره به فــارس گفت:
«شــرکتهای لوازم خانگی اعالم کردهاند که
نهایتا اول اردیبهشــت اجناس خــود را به بازار
عرضه میکنند».
وی بیان داشت« :البته شرکتهای تولیدکننده
لوازم خانگــی از وزارت صنعت ،معدن و تجارت
بــرای افزایش  10درصدی قیمت درخواســت
داشــتهاند و به همین دلیل هنوز معلوم نیســت
که کاالی جدید با قیمت سال  96به بازار عرضه
شود و یا  10درصد افزایش قیمت داشته باشد».

چهره ها

تولید انبوه مسکن
مهم تر از رشد سقف وام است

محمدرضــا ملکشــاهی راد ،عضو
کمیسیون عمران مجلس ،با تاکید بر
ضرورت جانب احتیاط در خصوص
اینکه تزریق منابع جدید به مسکن در
غالب وام حباب قیمت ها را بزرگ تر
نکند ،گفت :بی برنامه گی دولت در
حوزه تولید مســکن مشکل آفرین

شده است.
وی با اشــاره به تالش وزارت راه و شهرسازی مبنی بر افزایش سقف وام
مسکن به  200میلیون تومان ،گفت :با توجه به اینکه با تزریق منابع جدید
به مسکن در غالب وام احتمال بزرگ شــدن حباب قیمت ها وجود دارد
دولت باید در این زمینه محتاط تر عمل کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اســامی ،با بیان اینکه اعطای
تسهیالت مسکن در راستای خانه دار شدن اقشار ضعیف جامعه تاثیرگذار
بوده اســت ،افزود :دولت باید از طرفی الزام به ساخت مسکن برای اقشار
ضعیف جامعه و خانه اولی ها داشــته و از طرف دیگر به ارایه تسهیالت
کارآمد اقدام کند.
وی با تاکید بر اینکه یکی از حوزه هایی که می تواند تحول در حوزه مسکن
ایجاد کند حمایت دولت از ساخت و سازها در بافت فرسوده است ،افزود:
دولت باید با ورود جدی به حوزه ســاخت وساز مسکن توقف گرانی ها در
این بازار را رقم بزند.

کاهش تلفات بیماری آنفوالنزای
پرندگان در کشور

محمود حجتی ،وزیر جهاد کشاورزی
گفت :آرام آرام در حال رســیدن به
وضعیت مطلــوب در زمینه تلفات و
شیوع آنفوالنزای فوق حاد پرندگان
هســتیم و تلفات مــا در مقابل این
بیماری به شــدت کاهش پیدا کرده
است.
وی با بیان اینکه بخشــی از کاهش تلفات آنفوالنزای فوقحاد پرندگان
در کشور مربوط به تغییر فصل و گرم شــدن هوا است ،گفت :امیدواریم
بــا اقداماتی که به عمــل میآید از جمله مالحضات ،رســیدگیهای و
مراقبتهای بهداشتی دیگر شاهد پنین وضعیتی نباشیم.
حجتی در خصوص اینکه اقدامات پیشــگیرانه وزارت جهاد کشاورزی
در زمینه بیماری آنفوالنزای پرندگان به چه شــکلی بوده اســت ،اظهار
داشت :اغلب دســتورالعملها و مراقبتهایی که الزم است مرغداران به
عمل بیاورند از قبیل مراقبتهایی که در زمینه قرنطینه و جابجایی مرغ و
خوراک وجود دارد ارائه شده است .وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه
اگر آلودگی وجود دارد باید هرچه سریعتر با آن مقابله شود زیرا منشاء این
بیماری مرغهای مهاجر بودهاند ،عنوان کرد :اولین عالئمی که از بیماری
آنفوالنزای فوق حاد پرندگان مشــاهد ه میشــود باید منطقه قرنطینه و
مرغهای آلوده از بین بروند و شرایط کامال تحت مراقبت باشد.

برخی بانکها در پرداخت وام ازدواج
مانع ایجاد می کنند

احمدصفری،رئیسمجمعنمایندگان
استان کرمانشــاه در مجلس گفت:
برخی بانکها در پرداخت وام ازدواج
به جوانــان ســختگیری کرده و
متقاضیان را با نوبتهای طوالنی ،
کالفــه میکنند .رئیــس مجمع
نمایندگان اســتان کرمانشــاه در
مجلس شورای اسالمی بیان کرد :هنوز هم موضوع عدم سختگیری در
پذیرش ضامن بــرای پرداخت وام ازدواج در بانکها حل نشــده و روند
مشخصی برای آسان کردن این قضیه اعمال نمیشود .صفری ادامه داد:
قرار بود پرداخت وام ازدواج به روز شــود و با تسهیل در پرداخت این وام،
ازدواج جوانان را تســریع نمایند .عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای
اسالمی با بیان اینکه اکنون نه تنها هنوز شاهد تحقق این قول مسوولین
نبودهایم بلکه متاسفانه میبینیم که مدیران برخی شعب برای پرداخت این
تســهیالت ،همانند وامهای کالن و حتی غیرضروری برخورد میکنند،
گفت :با تاخیرهــای بیمورد در پرداخــت وام ازدواج ،خانوادهها به ویژه
خانوادههای کم بضاعت با مشکل مواجه شدهاند.

دست دالالن ارزی باید از بازار
کوتاه شود

سیدناصر موســوی الرگانی ،عضو
کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید
بر لزوم برخورد پایدار و غیرمقطعی با
صرافیهای غیرمجاز گفت :دست
دالالن ارزی باید از بازار کوتاه شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
شــورای اســامی افزود :سواالت
زیــادی از بانک مرکزی ،رئیس جمهور و معــاون اول رئیس جمهور در
حوزه ارزی از ســوی مجلس مطرح شــده اســت که از جمله آن ،قبول
ســپردههای ارزی توســط بانکها با تضامین بانک مرکزی بود که هم
اصل ارز سپردهگذاری شده و هم ســود آن را به مردم ارایه دهند .دومین
موضوع ،صرافیهای غیر مجاز هستند که به هرحال باید دست دالالن
ارزی را که اختالالتی در بــازار ایجاد میکنند ،کوتاه کرد .وی با تاکید بر
ضرورت تداوم برخوردها با صرافیهای غیرمجاز تصریح کرد :طی چند
روز گذشــته ،با  16صرافی غیرمجاز برخورد شده و آنها را پلمپ کردهند؛
اما این روند نباید مقطعی باشد و باید ادامه یابد ،بنابراین اگر تصمیمی که
دولت می گیرد ،قاطعانه نباشد و به آن عمل نشود ،قطعا در آینده به جای
برطرف شدن مســائل ارز ،مشکل بیشتر هم می شــود .الرگانی گفت:
جمعآوری صرافیهای غیرمجاز و اجرای سیاســت تک نرخی شدن ارز
باید در اولویت بانک مرکزی باشــد و با قوت تمام آن را ادامه دهد؛ ضمن
اینکه ارز چند نرخی ،باعث ایجاد رانت و ویژهخواری میشود و کنترل آن
ن پولی میان
ممکن نیست .وی با انتقاد از عدم اجرای سیاستهای پیما 
ایران و کشورهای همسایه گفت :متاســفانه این سیاست عملی نشده و
علی رغم اینکه در بعضی از کشورها مثل روسیه ،ترکیه و هند که مراودات و
صادرات ایران با آنها بسیار زیاد است ،باید با پول دو کشور مراودات صورت
گیرد .به خصوص اینکه این امر بسیار میتواند در ارزش پول ملی که در
حال حاضر تنزل بسیاری کرده ،موثر باشد.

در حالی که بر اساس اعالم معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان حمایت افزایش قیمت کاالها تا پایان فروردین
گروه
ماه ممنوع اعالم شده بود ،گزارش ها نشان می دهد قیمت برخی از کاالها در بازار با افزایش رو به رو شده است
اقتصادی
که از جمله آنها می توان به افزایش قیمت گوشــی های تلفن همراه و لوازم خانگی اشاره کرد .بررسی بازار
گوشیهای تلفن همراه نشان میدهد فروشندگان به دالیل افزایش قیمت دالر در هفتههای گذشته ،قیمت
برندهای مختلف گوشــی تلفن همراه را  ۱۰تا  ۱۵درصد افزایش دادهاند .همچنین بر اساس اعالم فعاالن لوازم خانگی اکثر
شرکتهای لوازم خانگی بدون ارائه لیست جدید قیمت به واحدهای صنفی ،قیمتها را بین  15تا  18درصد افزایش دادهاند.
از سویی دیگر خبرها حاکی از احتکار کاالهایی است که با دالر گران خریداری شدهاند و در این شرایط و در صورتی که تصمیم
صحیحی در این باره اتخاذ نشود پیش بینی می شود تا شاهد تشدید گرانی ها در بازار باشیم.
بر اساس ابالغ مصوبه ستاد تنظیم بازار افزایش
قیمت هرگونه کاال و خدمــات ،حداقل تا پایان
فروردیــن ســال  1397ممنوع و مقرر شــد به
اعمال قانون درباره متخلفان اقدام شــود .این
در شرایطی اســت که هم اکنون شاهد افزایش
قیمت بســیاری از کاالها هستیم .علی فاضلی،
رییس اتاق اصناف ایران پیش از این با بیان این
که نقش اصناف در گرانی کاالها صفر است ،گفته
بود« :عوامل دیگری از قبیل افزایش نرخ ارز در
افزایش قیمت کاالها موثر است».
گرانی ۱۰تا  15درصدی قیمتها در
بازار موبایل
مشاهدات از بازار گوشیهای تلفن همراه نشان
میدهد فروشندگان به بهانه افزایش قیمت دالر
در هفتههای اخیر ،قیمت برندهای مختلف گوشی
تلفن همراه را  ۱۰تا  ۱۵درصد افزایش دادهاند .این

در حالی است که مسئوالن مربوطه اظهار کردهاند
که هر گونه افزایش قیمت بــه بهانه باال رفتن
قیمت ارز پذیرفتنی و قابل توجیه نیســت .البته
پیش از این در سال گذشــته نیز شاهد افزایش
قیمت گوشی ها موبایل به بهانه طرح رجیستری
بودیم؛ با این حال در همان زمان نیز وزیر ارتباطات
عمده ترین دلیل این مساله را نوسانات ارز عنوان
کرده بود.
مشــاهدات قیمتها در بازار گوشیهای تلفن
همراه نشــان میدهد بعضی از برندها از جمله
سامسونگ ،ال جی و هواوی با افزایش قیمت ۱۰
تا  ۱۵درصدی همراه شــدهاند  .ایسنا در این باره
در گزارشی اعالم کرد مدلی از گوشی سامسونگ
که یک میلیون تومان قیمت داشت به حدود یک
میلیون و  ۴۰۰هزار تومان رسیده است .همچنین
گوشــی هواوی هم با تغییر قیمت همراه شــده
است و به طور نمونه مدلی از آن که یک میلیون

تومان قیمت داشــته به یک میلیون و  ۳۰۰هزار
تومان رسیده است .گوشی اچ تی سی نیز با درصد
کمتری افزایش قیمت پیدا کرده اســت .افشار
فروتن ،رییس انجمن فروشــندگان موبایل در
خصوص تاثیر نوسانات ارز بر بازار موبایل گفت:
«این مساله باعث رکود در بازار گوشی های تلفن
همراه شده است».

احتکار کاالهایی که بــا دالر گران
خریداری شدهاند
رییس فدراسیون واردات ایران از احتکار بسیاری
از کاالهایی که با ارز باال خریداری شــدهاند خبر
داد و گفت« :صاحبــان این کاالها قصد دارند با
کمبود عرضه ،شــرایط را برای بازگشت قیمت
واقعی خریدهای خود بازگردانند».
فرهاد احتشامزاد در نشســتی خبری مربوط به
مسائل روز اقتصادی به ویژه در بخش بازرگانی
که روز گذشته برگزار شد اظهار کرد« :تک نرخی
شدن ارز شرایط کشور را در وضعیت متفاوتی قرار
داده است و بســیاری از کاالهایی که با ارز باال
خریداری شدند توسط صاحبان کاال احتکار شده
و هدف این اســت که با کمبود عرضه ،به قیمت
واقعی خود بازگردند».

افزایش  ۱۸درصــدی قیمت لوازم
خانگی
در چند ماه اخیر به دلیــل التهابات بازار ارز بازار
لوزام خانگی دچار تالطماتی شــد به طوریکه از
هفته گذشته برخی واحدهای صنفی به دلیل عدم
عرضه کاال توسط شــرکتهای لوازم خانگی و
عدم عرضه لیســت جدید قیمتها ترجیح دادند
واحدهای خود را موقتا تعطیل کنند.
البته اکثر فروشگاههای عرضه لوازم خانگی باز

معاون وزیر کشاورزی :مردم نگران افزایش قیمت کاالهای اساسی نباشند

افزایش دوباره قیمت گوشت گوسفندی

قیمت گوشت گوســفندی در هفته های اخیر مجددا بر مدار
گرانی قرار گرفته اســت و گزارش ها نشان می دهد قیمت
ها به بیش از  50هزار تومان در هر کیلوگرم رســیده است.
آنگونه که از اظهار نظر فعاالن و مسئوالن مرتبط برآورد می
شود عمده ترین دلیل افزایش قیمت ها به گرانی ارز و کمبود
دام بازمی گردد.

علی اصغر ملکی ،رییس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه قیمت
هر کیلوگرم شقه بدون دنبه با افزایش مجدد در تهران به  ۴۹هزار تومان
برای مصرفکننده رسیده است ،خواستار رسیدگی فوری به این مساله
شد .وی با اشاره به اینکه با کمبود دام در میادین مواجه هستیم به مهر
گفت« :قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه برای مصرف کنندگان به ۴۸
تا  ۴۹هزارتومان رســیده است » .رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با
تاکید بر اینکه از این روند به شدت ناراحت هستیم ،اضافه کرد« :در حال
اطالع رسانی این موضوع به مسئوالن ذی ربط هستیم تا جلسه فوری
تشکیل دهند و این مساله را مورد بررسی قرار دهند » .ملکی تاکید کرد:

«باید صدور مجوز صادرات متوقف شود چراکه ما با کمبود دام در داخل
مواجه هستیم و روند افزایش قیمت فعال به صورت روزمره ادامه دارد» .
همزمان با این مســاله معاون وزیر کشاورزی به مردم این اطمینان را
داده است که نگرانی گرانی کاالهای اساسی در بازار نباشند .علیاکبر
مهرفرد در واکنش به این ســوال که آیا مــردم نگران افزایش قیمت
کاالهای اساسی نباشند به سیاست های جدید ارزی دولت و تغییری که
در روند واردات صورت گرفته اشاره کرد و به تسنیم گفت« :طبیعتا زمانی
که تصمیم جدیدی گرفته میشود در ابتدای طرح مقداری ابهام وجود

تجارت

ممنوعیت ورود  63کاالی ایرانی به عراق

درپی اعالم محدودیت و ممنوعیت خرید  ۶۳کاالی ایرانی از سوی عراقیها ،رئیس اتاق مشترک بازرگانی
ایران و عراق جزئیات و علت این موضوع را تشریح کرد .یحیی آلاسحاق ،رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران
درباره اعالم سازمان توســعه تجارت مبنی بر اینکه عراق در ســال جاری قرار است برای  ۶۳قلم کاالی
ایرانی افزایش تعرفه یا ممنوعیت وارداتی لحاظ کند به ایســنا گفت« :موضوع ممنوعیت واردات  ۶۳کاال
نیســت ،بلکه موضوع از این قرار است که عراق قبال استانداردهای کاالهای ایران را قبول نداشت و برخی
موسسات استاندارد بودند که صادرکنندگان ایرانی باید کاالهای خود را در اختیار این موسسات قرار میدادند
تا استاندارد آنها تایید شود ».وی افزود« :در این راستا طبق توافقنامهای که بین موسسه استاندارد ایران و
موسسه استاندارد عراق انجام شده است ،چنانچه استاندارد کاالهای ایرانی توسط موسسه استاندارد ایران
تایید شــود ،دیگر نیازی به تایید موسسات دیگر نیست .در این راستا استاندارد بسیاری از کاالها تایید شده
و تنها  ۶۳کاال باقی مانده است که اســتاندارد این  ۶۳کاال نیز در حال مذاکره است ».رئیس اتاق مشترک
بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه لیســت  ۶۳کاالی مذکور باید از موسسه استاندارد گرفته شود ،گفت:
«با این شرایط صادرات کاال از ایران به عراق آسانتر شده نه اینکه سختتر شده باشد ،زیرا قبال استاندارد
کاالهای ایرانی را باید موسسه استاندارد فرانسه و  ...تعیین میکردند ».آل اسحاق در ادامه در مورد افزایش
تعرفه واردات کاال از ایران توســط عراق نیز توضیح داد« :بحث افزایش تعرفه خیلی مستند نیست .طرف
عراقی تعرفه برخی از اقالم مانند سیمان را به دلیل اینکه میخواهند تولید داخلی داشته باشند ،باال میبرند .از
طرف دیگر برای برخی کاالها مانند سبزیجات و میوهجات در فصلهایی که خودشان تولید دارند ،محدودیت
زمانی قائل میشوند و این طور نیست که تعرفهها را باال یا پایین میآورند ».وی با تاکید بر اینکه مسائل بین
ایران و عراق همواره در حال بحث ،بررســی و مذاکره است ،گفت« :مشکالت بین ایران و عراق با توجه به
شرایط دو کشور دائما در حال مذاکره و حل و فصل است .ما مشکالتی در گمرک ،اقلیم ،بانک و  ...داشتیم
که در حال برطرف شدن هستند».
ش از این اعالم کرده
ابراهیم رضازاده ،رئیس میز عراق در سازمان توسعه تجارت نیز گفت« :دولت عراق پی 
که در سال جاری برای  ۶۳قلم کاال افزایش تعرفه یا ممنوعیت وارداتی لحاظ خواهد کرد ».وی با بیان اینکه
در بازار عراق جذابیت و ســختی در کنار یکدیگر وجود دارد و معموال ریسک و بازده در یک بازار رابطهای
مستقیم دارند افزود« :ممکن است گاه تجار هزینههای خود را کمی دیرتر دریافت کنند یا بخشی از مطالبات
آنها سوخت شود .از سوی دیگر ممکن اســت گاه در این کشور اعتصاب شود یا شاهد اتفاقاتی مانند توقف
کاالهای صادراتی در مرزها باشیم؛ اما به هرحال این موارد را میتوان جزو الینفک بازار عراق دانست».
این اتفاق در شرایطی رخ میدهد که در سال گذشته تجار در کار با این کشور مشکالتی را تجربه کردند .به
عنوان مثال گاه تعرفه صادرات آبمیوه افزایش  ۱۰۰درصدی پیدا کرد و گاه شاهد رشد  ۲۵درصدی صادرات
لبنیات به عراق بودیم .برهمین اساس در این مدت بیم آن میرفت که بازار عراق از دست برود؛ موضوعی
که شاید آمارهای گمرکی هم به نوعی آن را تایید کند.

دارد اما به نظر بنده قیمت کاالهای اساسی نباید تغییری داشته باشد».
وی روز گذشته در مراسم تودیع و معارفه معاون وزیر جهاد کشاورزی
در امور دام اظهار کرد« :نرخ ارز نهادههای کشــاورزی بویژه کاالهای
اساسی مانند ذرت ،کنجاله سویا ،روغن خام و دانههای روغنی با قبل از
تک نرخی شدن تفاوتی نکرده است ،بلکه تنها روش پرداخت آن تغییر
دارد ».وی افزود« :با توجه به اینکه نرخ ارز  4200تومان شده است 400
تومان مابهالتفاوت آن توسط دولت پرداخت میشود ».معاون توسعه
بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد« :کسانی
که بخواهند قیمت کاالهای اساسی را به بهانه تک نرخی شدن ارز باال
ببرند تخلف کردهاند و دستگاههای نظارتی با آنها برخورد میکنند».
وی تصریح کــرد« :ما به وارد کنندگان نیز اعــام کردیم افرادی که
محصوالت خود را به نرخ مبادلهای وارد میکردند یارانه ارزی میگیرند
و نباید نگرانی از بابت تغییر نرخ ارز داشــته باشند ».مهرفرد گفت« :به
دســتگاههای نظارتی نیز این موضوع اعالم شــده است بنابر این اگر
کســی با تخلفی مواجه شد به ســرعت آن را به دستگاههای نظارتی
گزارش دهند».

پولی مالی

خرید و فروش تلفنی و اینترنتی ارز رونق گرفت

با ممنوعیت خرید و فروش ارز توســط صرافی ها و محدودیت در عرضه دالر در بازار ،اکنون روشهای
جدیدی برای خرید و فروش ارز ،کاالیی که اکنون با دســتورالعملهای دولتی ،محدودیت عرضه دارد،
ابداع شده که عمدتا بر پایه شــبکههای اجتماعی و کانالهای تلگرامی است .این در شرایطی است که
بانک مرکزی اعالم کــرده که هر گونه خرید و فروش ارز خارج از شــبکه بانکی ،ممنوع بوده و قاچاق
محسوب می شود.
موضوع دیگر ،همان صرافی های غیرمجاز هســتند که این روزها با وجود تمام سختگیریهای بانک
مرکزی ،حتی کرکرههای خود را هم پایین کشیدهاند ،اما به هرحال خرید و فروشهای خود را به شیوههای
نوینی منتقل کرده اند که باالخره حیات کاری خود را ادامه دهند.
اکنون خبرها از گوشه و کنار حکایت از معامالتی دارد که همین صرافیهای غیرمجاز هدایت میکنند .هر
چه باشد خزانه آنها موجودی دارد و تا زمانی که این موجودی با احتساب ذخیره احتیاطی تمام نشود ،همین
خرید و فروشهای زیرزمینی هم ادامه خواهد داشت؛ هر چند پایانی هم شاید نتوان برای آن متصور بود.
گزارش منابع رسمی حکایت از آن دارد که خرید و فروش ارز به صورت تلفنی و در فضای مجازی رونق
بسیاری دارد و اتفاقا نرخ را حداقل  ۴۸۰۰تومان و به طور میانگین  ۵۱۰۰تا  ۵۲۰۰تومان باال برده است؛
همان دالری که دولت برای آن نرخ  ۴۲۰۰تومانی را تعیین کرده است .یکی از خریداران ارز که به صورت
تلفنی پیگیر خرید دالر بوده است ،در گفتگو با مهر گفت« :هر فردی که متقاضی باشد در یک روز میتواند
حداکثر  ۵۰۰دالر یا  ۵۰۰یورو را خریداری کند؛ مگر اینکه مشــتری چندین و چند روزه باشد و نسبت به
آن شــناخت داشته باشند تا اعداد و ارقام باالتری را بتواند دریافت کند؛ آن هم نه به صورت یکجا بلکه با
فاصله حتی چند ساعته ».وی افزود« :به هرحال هستند افرادی که یا وقت سفارت برای مصاحبه دارند یا
اینکه باالخره نیاز به میزانهای متفاوتی ارز دارند و اکنون راه خرید رسمی به روی آنها بسته شده است،
باید از هر طریقی که شــده این شبکه های مویرگی را پیدا کرده و نیاز خود را تامین کند .باالخره نیاز که
متوقف نمی شود ،بلکه این تقاضا در بازار ارز همچنان وجود دارد ».در عین حال ،یکی از صرافان گفت:
«اگرچه اقدام دولت برای ساماندهی آشفته بازار ارز و جمع کردن بساط دالالن اقدام خوبی است ،اما باید
توجه داشت که بانک مرکزی باید هر چه زودتر ،برنامه های خود برای تامین ارز مورد نیاز مردم را اجرایی
کند .در این صورت اســت که اطمینان می تواند در بازار به وجود آید».وی افزود« :آنگونه که رئیس کل
بانک مرکزی اعالم کرده ،دولت قصد ندارد که جلوی فعالیت صرافی ها را بگیرد ،اما به هر روی باید هر
چه سریعتر نسبت به تامین نیازهای مردم و آغاز به کار صرافی ها اقدام کند ،چراکه همین امر اطمینان را
به مردم و بازار می دهد ».ســعید مجتهدی ،رییس شورای عالی کانون صرافان با بیان اینکه نمی توان
بازارهای زیرزمینی خرید و فروش ارز را در فضای کنونی نادیده گرفت گفت« :به نظر می رسد که دولت
باید هر چه سریعتر برای پوشــش تقاضاهای مورد نیاز مردم فکری کند و دستورالعمل ها را کامل و در
نظام بانکی به سرعت عملیاتی کند».

بازار

هرگر م طالی 18عیار  168هزار تومان
 730هزار تومان
هر مثقال طال
 1342دالر
اونس جهانی
سک ه تما م طر ح جدید یک میلیون و  795هزار تومان
سک ه تما م طر ح قدیم یک میلیون و  761هزار و  500تومان
 887هزار تومان
نیم سکه
 563هزار تومان
ربع سکه
 356هزار تومان
یک گرمی
 4200تومان
دالر آمریکا
 5165تومان
یورو
 7800تومان
پوند انگلیس
 1490تومان
درهم امارات

اخبار کوتاه

فعالیت صندوق قرضالحسنه
خاتماالنبیاءقائمشهرغیرقانونیاست

بانــک مرکزی بــار دیگر اعالم کرد :موسســه قرضالحســنه
خاتم االنبیاء قائمشهر هیچگونه مجوزی از این نهاد ندارد و فعالیتش
در سراسر کشور غیرقانونی است .در اطالعیه بانک مرکزی آمده :این
موسسه ،به صورت غیرقانونی اقدام به صدور و انتشار برگه گواهی
سپرده سرمایهگذاری ،برگه گواهی بازپرداخت وجوه و ضمانتنامه
بانکی همراه با درج عبــارت جعلی «تحت نظارت بانک مرکزی»
کرده که این اوراق فاقد اعتبار و وجاهت قانونی و مغایر با قوانین و
مقررات است .این بانک از هموطنان خواسته است ،برای جلوگیری
از به مخاطــره افتادن اموال خود ،از هرگونه ارتباط با موسســه به
ویژه افتتاح سپرده و دریافت گواهی در قبال فروش اموال منقول و
غیرمنقول و پذیرش گواهیهای موصوف از اشخاص ثالث ،تحت
هرعنوان اعم از ثمن معامله و ضمانت خودداری کنند.بر اساس اعالم
بانک مرکزی ،جلوگیری از ادامه فعالیت این صندوق و تعقیب قانونی
مدیران و اشخاص مرتبط در تخلفات صورت گرفته ،از طریق مراجع
قضایی و انتظامی در حال پیگیری است.

واریز پول گندمکاران در دو روز آینده

معاون برنامه ریــزی و اقتصادی وزارت جهادکشــاورزی از آغاز
پرداخت پــول گندمکاران در یک تادو روز آینــده خبر داد و گفت:
عبدالمهدی بخشــنده افــزود :از ابتدای فصل برداشــت تاکنون
 40تا  50هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شده است .وی تصریح
کرد :نرخ های خرید تضمینی با تصویب شــورای اقتصاد ابالغ و
قابلیت اجرایی دارد و وزارت جهادکشاورزی به طور مستمر موضوع
اعالم نرخ خرید تضمینی سایر محصوالت کشاورزی را از شورای
اقتصاد در حال پیگیری است .معاون وزیر جهادکشاورزی گفت :با
تک نرخی شدن نرخ ارز با دالر  4200تومانی وزیر جهادکشاورزی
به رییس جمهوری پیشنهاد داد نهاده های بخش کشاورزی شامل
ذرت ،کنجاله سویا و ســایر نهاده های تولید این بخش از افزایش
قیمت متاثر نشود و در نتیجه قیمت تمام شده کاال و خدمات به این
بخش افزایش پیدا نکند .بخشنده اضافه کرد :بنابراین واردکنندگان
بخش کشاورزی با دالر  ٤٢٠٠تومان واردات انجام می دهند اما با
تمهیدات دولت بالفاصله مابه التفاوت  ٤٠٠تومانی ناشــی از نظام
تک نرخی شدن ارز به صورت یارانه بازگردانده می شود.

تعطیلیفرودگاههایتهران
در روز ارتش

مدیر روابط عمومی ســازمان هواپیمایی کشــوری اعالم کرد که
چهارشنبه  ۲۹فروردین همزمان با روز ارتش ،پروازهای فرودگاههای
استان تهران از ساعت  ۷و  ۳۰دقیقه تا  ۱۱و  ۳۰دقیقه انجام نخواهند
شد.رضا جعفرزاده توضیح داد :به مناسبت  ۲۹فروردین ،روز ارتش
جمهوری اســامی ایران ،با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح،
سازمان هواپیمایی کشوری و شــرکت فرودگاههای کشور ،مقرر
شد در این ســاعات ،در جهت حفظ ایمنی پروازها در فرودگاههای
امامخمینی ،مهرآباد و فرودگاه پیام ،هیچ پروازی انجام نشود.
بــه گفته وی پیش از این بــا صدور اطالعیه هوانــوردی به همه
شــرکتهای هواپیمایی داخلی و خارجی اعالم شدهاست که در
این ساعات پروازی انجام نخواهد شد .تمامی ایرالینهای داخلی
و خارجی موظفند برنامه پروازی خود را متناسب با تعطیلی ساعات
مذکور تنظیم کرده و به مسافران خود اطالعرسانی کنند.

بالتکلیفی مالیات خانههای خالی

بر اساس قانون ،ســامانه اخذ مالیات از خانههای خالی باید تا االن
راهاندازی میشد ،اما وزارت راه و شهرسازی هنوز این اقدام را انجام
نداده است .حدود  6ماه پیش مسئولیت راهاندازی سامانهی مربوط
به مالیات خانههای خالی به سازمان ملی زمین و مسکن واگذار شده،
اما حاال مدیرعامل این ســازمان میگوید که هنوز مشاور طراحی
سایت انتخاب نشده است.
حمیدرضــا عظیمیان گفت :بــه تازگی کار را آغــاز کردهایم و در
حال انتخاب مشاور هســتیم .راهاندازی این سامانه مقداری طول
میکشــد .ورود خانههای خالی به بازار مصرف ،یکی از راهکارها
برای تعادلبخشــی بازار و کنترل قیمت مسکن است .هماکنون
 ۲.۶میلیون مسکن خالی و  ۲.۱میلیون مسکن نیمه خالی در کشور
وجود دارد.

روند قیمت نفت افزایشی شد

قیمت های نفت که روز دوشــنبه بیشترین کاهش در بیش از یک
هفته گذشته را ثبت کردند ،روز گذشته بار دیگر باال رفتند.
پایگاه خبری بلومبرگ آمریکا روز سه شنبه اعالم کرد ،احتمال تمدید
توافق کاهش تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و
متحدان غیراوپکی آن ،سرمایه گذاران را به افزایش قیمت نفت در
آینده خوشبین کرد و موجب افزایش تقاضا و قیمت این کاال شد.
پیش بینی کاهش موجودی انبارهای نفت در آمریکا نیز به افزایش
قیمت نفــت کمک کرد.قیمت آتی نفت خــام آمریکا که در پایان
معامالت دیروز بازار نایمکس این کشــور  1.7درصد کاهش پیدا
کرده بود ،صبح دیروز  0.5درصد باال رفت .بخیت الرشیدی ،وزیر
نفت کویت گفت :اوپک و متحدان غیراوپکی این سازمان از جمله
روسیه در نشست ماه ژوئن (خرداد  -تیر) تمدید توافق کاهش تولید
نفت پس از پایان سال  2018را بررسی می کنند.
مطابق پیش بینی تحلیلگــران بلومبرگ ،موجودی انبارهای نفت
آمریکا هفته گذشــته کاهش پیدا کرده اســت .چهار هفته پیش،
موجودی انبارهای نفت این کشــور به کمتر از میانگین پنج ساله
رسیده بود.
نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا در روز گذشته به قیمت 66
دالر و  64سنت در هر بشکه معامله شد که نسبت به آخرین قیمت
روز دوشنبه  42سنت افزایش دارد.
بهای نفت پایه برنت دریای شــمال که دوسوم نفت های جهان از
جمله نفت اوپک بر مبنای آن قیمت گذاری می شوند نیز با  32سنت
افزایش نسبت به روز دوشنبه به  71دالر و  74سنت رسید.

