
اقتصادی

جدول نرخ سکه و ارز

صفحه۴
پنج شنبه           ۳۰  فروردین ۱۳۹۷

۲ شعبان ۱۴۳۹ - شماره ۲۱۸۸۵

ترحیم

انا هلل و انا الیه راجعون
با کمال تأثر و تأســف درگذشت مادر مهربان، فداکار و 
صبورمــان مرحومه حاجیه خانم راضیه درکه ای 
)بازرگان( را به اطالع اقوام و آشــنایان می رســانیم. 
مرحومه در شــهر هیســتون آمریکا چشــم از جهان 
فروبســت و پیکرش در میهن عزیزمان در بهشت زهرا 
به خاک ســپرده شــد. بنا به وصیــت خیرخواهانه آن 
عزیزمان هزینه کلیه مراسم صرف امور خیریه می گردد.
فرزنــدان: دکتر محمدباقــر، زهره، 
مهندس محمدرضا، دکتر زهرا بازرگان
احمدی نژاد-  بــازرگان-  خانواده های: 

درکه ای- عصار- فقیهی- حسینی

قیمت )به تومان( نوع سکه
1/815/000سکه تمام طرح جدید
1/750/500سکه تمام طرح قدیم

888/000نیم سکه
558/500ربع سکه

355/000گرمی
168/739هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
4/200دالر
6/800یورو
8/079پوند

1/453لیر ترکیه
1/515درهم امارات

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: امروز 
مبادالت اقتصادی کشور، گشایش اعتبار و 
خرید خارجی طبق بخشنامه ها با یورو انجام 
می گیرد، بنابراین حذف کامل دالر از مبادالت 

خارجی دور از دسترس نیست. 
به گــزارش خبرگزاری خانه ملت، مســعود 
کرباســیان با اســتناد به بخشــنامه های وزارت 
اقتصاد، عنــوان کرد: امروز مبــادالت اقتصادی 
کشور، گشــایش اعتبار و خریــد خارجی طبق 
بخشنامه ها با یورو انجام می گیرد، بنابراین حذف 
کامــل دالر از مبادالت خارجی دور از دســترس 

نیست.

وی ادامه داد: در عین حال وزارت 
امور اقتصاد و دارایــی مذاکراتی با 
انجام می دهد  کشــورهای مختلف 
تا با پــول ملی کشــورهای مقابل 
مبادلــه کاال صورت گیــرد و لزوما 
نیازی به وجود ارز ســومی در این 
بین نیســت. حجم مبادالت ایران با 
بسیار بیشتر  کشورهای غیر دالری 
است تا کشورهایی که با دالر فعالیت 

اقتصادی انجــام می دهند، بنابراین امیدواریم در 
ایــن زمینه بتوانیم اقدامات موثــری را عملیاتی 
کنیم. امیدوارم به جایی برســیم که دالر به طور 

کامل از مبادالت اقتصادی کشــور 
خارج شــود.وزیر اقتصاد با اشاره به 
نشســت سه شنبه شب این هفته با 
اعضای فراکسیون دیپلماسی و منافع 
ملی، عنــوان کرد: در این نشســت 
مسائل متعددی مطرح شد که یکی 
از مهم ترین این مسائل وجود چهار 
الیحــه موجود در کمیســیون های 
حقوقــی و قضایــی و امنیت ملی 
مجلــس در رابطه با مبارزه با پولشــویی بود، لذا 
در این زمینه نقطه نظرات نمایندگان شــنیده و 

همفکری بسیار سازنده ای صورت گرفت.

وزیر اقتصاد ادامــه داد: یکی دیگر از مباحث 
مطروحه در نشســت سه شنبه شــب در زمینه 
تثبیت قیمت ارز بود که با اشاره به تاثیر سیاست 
خارجی در نــرخ ارز، نقطه نظرات نمایندگان در 
این زمینه شــنیده شد و مســئوالن وزارت امور 
اقتصــادی و دارایی نیز نماینــدگان را در جریان 
اقدامــات خود برای تثبیت نــرخ ارز قرار دادند و 
در این زمینه نیز هم فکری و مســاعدت فکری از 
نمایندگان گرفته شد. همچنین مسائلی در حوزه 
بــورس، مالیات بر ارزش افزوده و نوع همکاری با 
 کشورهای خارجی از دیگر موارد مورد بحث در این 

نشست بود.

وزیر اقتصاد:

حذف کامل دالر در مبادالت خارجی
 دور از دسترس نیست

رئیس اتحادیه لــوازم خانگی تهران با بیان 
اینکه تاکنون هیچ گونه مجوز قانونی برای افزایش 
قیمت لوازم خانگی صادر نشــده است، گفت: 
پیش بینی می شود با عرضه لوازم خانگی از روز 
کاالی  درصد  تولیدی هشت  شنبه شرکت های 

خود را گران کنند.
محمد طحان پور در گفت وگو با خبرگزاری فارس، 
در مورد قیمت گذاری لوازم خانگی در سال جاری، اظهار 
کرد: در اواخر سال گذشته شرکت ها و تولیدکنندگان 
لوازم خانگی خواهان افزایش قیمت بودند، اما از آنجا 
که معاون اول رئیس جمهور اعالم کرد که هیچ واحد 
تولیدی و کارخانه ای اجازه افزایش قیمت ندارد، هیچ 

افزایش قیمتی هم اتفاق نیفتاد.
وی افزود: سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان هــم در آن مقطــع زمانــی طی 
بخشــنامه ای ابالغ کرد که تا پایان فروردین 97 هیچ 

کاالیی گران نمی شود.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران بیان کرد: بنابراین 
رسماً افزایش قیمت در سال گذشته متوقف شد، اما با 
افزایش قیمت دالر در پایان سال 96 و با التهابات بازار 
ارز بعد از تعطیالت نوروز، درخواســت افزایش قیمت 

رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران:

مجوز افزایش قیمت لوازم خانگی هنوز صادر نشده است

تولیدکنندگان لوازم خانگی دوباره قوت گرفت. 
به گفته طحان پور، افزایش قیمت ارز در هفته های 
گذشــته و قبل از تک نرخی کردن دالر توسط دولت 
منجر به عدم عرضه لوازم خانگی توســط شرکت ها به 
بازار شــد.وی اضافه کرد: بهانه شرکت ها برای عرضه 
کاال به بازار، انبارگردانی بود، اگر چه هر ســاله در این 

ایام شرکت ها چند روز به دلیل بازارگردانی کاال به بازار 
عرضه نمی کنند، اما امسال این امر بیشتر طول کشید. 

رئیــس اتحادیه لــوازم خانگی تهــران ادامه داد: 
با نابســامانی بازار ارز نگرانی  هایــی در مورد تعطیلی 
واحدهــای صنفی لــوازم خانگی وجود داشــت که 
خوشبختانه با کنترل بازار ارز توسط دولت این اتفاق 

نیفتاد.طحان پور با بیان اینکه شرکت های لوازم خانگی 
درخواست افزایش قیمت را به سازمان حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داده  است، گفت: اما 
تا این لحظه این ســازمان به هیچ واحد تولیدی لوازم 

خانگی مجوز افزایش قیمت نداده است.
وی با اشــاره به اینکــه لوازم خانگی از شــمول 
قیمت گذاری خارج اســت، گفت: از آنجا که عرضه در 
بخش لوازم خانگی بیش از تقاضاست قیمت این کاالها 

بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران با تأکید بر اینکه 
کاال در انبارهای تولید و عرضه لوازم خانگی موجود است 
و هیچ کمبودی وجود ندارد، بیان کرد: شرکت ها از اول 
اردیبهشت کاالهای خود را به بازار عرضه می کنند، ولی 
پیش بینی می شــود، عرضه با افزایش هفت تا هشت 

درصدی قیمت به بازار باشد.
گفتنی اســت، به دنبــال التهابات شــدید ارزی 
شرکت ها و تولیدکنندگان لوازم خانگی هیچ گونه کاالیی 
را به بازار عرضــه نکردند و به همین دلیل واحدهای 
صنفی پاســخگوی نیاز مشتریان در این بخش نبوده 
است. ضمن اینکه قیمت لوازم خانگی بدون اخذ مجوز 

قانونی بیش از 15 درصد افزایش یافته است.

با توقف پیش فروش سکه یک ماهه فرصت 
ســود غیرمتعارف 15 درصــدی در یک ماه، از 

متقاضیان گرفته شد.
به گزارش خبرگزاری هــا، در حالی بانک مرکزی 
حدود یک هفته پیش از روال جدید پیش فروش سکه 
خبر داد و ولی اهلل ســیف اعالم کرده بود که قرار است 
پیش فروش با سررسید هفت مرحله ای انجام شود که 
به فاصله کوتاه ظاهرا بانک مرکزی از بخشی از سیاست 
خود منصرف شــده و پیش فروش یک ماهه ســکه را 
متوقف کرده است. پیش فروش در سایر سر رسیدهای 

تعیین شده ادامه دارد.
ایسنا گزارش داد، روز گذشته وقتی که متقاضیان 
خرید سکه به شــعب بانک ملی مراجعه کردند، برای 
دریافت سکه با سررسید یک ماهه با پاسخ منفی مواجه 
شده و دلیل این موضوع را توقف از سوی بانک مرکزی 

اعالم کرده اند.
متقاضیان پیش فروش عنوان می کنند که چرا باید 
برای سیاستی که خود بانک مرکزی آن را اعالم کرده 
و یک هفته از این جریان نگذشــته است، برای خرید 
با اطمینان به شــعب وارد شده، ولی در نهایت با ملغی 
شدن بخشی از برنامه تعیین شده بانک مرکزی مواجه 
شوند. به هر حال افراد متقاضی طبق برنامه ای به این 
ســرمایه گذاری ورود می کنند. اما چند ســاعت طول 
نکشید که برخی مراجعه کنندگان به شعب و کانال های 
بانکی از توقف پیش فروش در سررســید سه ماهه نیز 

پیش فروش سکه یک ماهه متوقف شد

خبر داده اند. با این حال تاکنون بانک ملی فقط توقف 
پیش فروش یک ماهه را تایید کرده است.

در همین رابطه، یک مقام مسئول در بانک ملی در 
گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است: پیش فروش سکه 
در مقطع زمانی یک ماهه اکنون به دستور بانک مرکزی 
متوقف شده است، البته روز سه شنبه هم در سامانه از 

ساعت 12 ظهر به بعد قطعی رخ داد.
در حالــی احتمــال توقف پیش فروش ســکه در 
سررسید سه ماهه در روزهای آینده وجود دارد که برخی 
معتقدند افزایش قیمت سکه در روزهای اخیر که تا یک 

میلیون و 870 هزار تومان در روز گذشته پیش رفت و 
این خود جای اختالف قیمت با پیش فروش یک ماهه 
که حدود یک میلیون و 590 هزار تومان و سه ماهه که 
یک میلیون و 540 هزار تومان است، می تواند از عوامل 
توقف سررسید یک ماهه و احتماال سه ماهه باشد، چرا 

که تقاضا برای خرید سکه را باال برده است.
فارس هــم در این رابطه گــزارش داد که به نظر 
می رسد، باتوجه به افزایش قیمت سکه به یک میلیون 
و 840 هزار تومان و سود قابل توجه این پیش فروش، 
برای خریدار، موجب توقف آن شــده است. در واقع با 

قیمت های فعلی خریدار ســکه یک ماهه، در یک ماه 
15/7 درصد ســود به دست می آورد و این سود بسیار 

غیرمتعارف بود.
در عین حال برخی منابع از چند میلیونی شــدن 
تعداد سکه های پیش فروش شده خبر داده اند که این 
روند موجب تحت تاثیر قرار دادن ذخایر ارزی می شود.

بــا این حال پرس و جو از منابع مطلع در رابطه با 
جریان پیش فروش سکه از این خبر می دهد که ظاهرا 
قرار است طرح پیش فروش سکه وارد بورس کاال شود، 

ولی در این رابطه اطالعات تکمیلی در اختیار نیست.
بعد از اجرای سیاســت یکسان سازی نرخ ارز)20 
فروردین( بانک مرکزی تغییراتی در نحوه پیش فروش 
ســکه اعمال و سررسید آن را هفت مرحله اعالم کرد. 
بر این اســاس ســکه تحویل یک ماهه یک میلیون و 
590 هزار تومان، ســه ماهه یک میلیون و 540 هزار 
تومان، شــش ماهه یک میلیون و 475 هزار تومان، 9 
ماهه یک میلیون و 410 هزار تومان، یک ســاله یک 
میلیون و350 هزار تومان 18 ماهه یک میلیون و 245 
 هزار تومان و 24 ماهه یک میلیون و 116 هزار تومان
 اعالم شد.پیش فروش سکه در حالی با نرخ های اعالمی 
انجام می شــود که تناسبی با قیمت چهار هزار و 400 
تومانی، دالری که بانک مرکزی آن را تک نرخی اعالم 
کرده و هر گونه معامله ای خارج از آن را جرم می داند، 
ندارد چرا که نرخ های تعیین شده بر اساس دالر باالی 

5 هزار تومان تعیین شده است.

مالیاتی،  امور  بخشنامه ســازمان  اساس  بر 
مصادیــق فعالیت های فرهنگی )انتشــاراتی، 
مطبوعاتی، قرآنــی و هنری( که از مالیات طبق 

قانون معاف هستند، منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، ماده 139 قانون اصالح 
مالیات های مســتقیم به موضوع معافیت های مالیاتی 
اســتان ها و دریافت های نقدی و غیر نقدی بخش های 

مختلف اختصاص یافته است.
در بند )ل( این ماده قانونی فعالیت های انتشاراتی و 
مطبوعاتی و قرآنی که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

و دستگاه های ذی ربط مجوز دارند، نیز از مالیات معاف 
خواهند بود. 

براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی، انتشار کتاب 
که شامل: نویسندگی )تحقیق، تألیف، ترجمه، تصحیح 
گردآوری(، ویراســتاری، صفحه آرایــی، صفحه بندی، 
تصویرگری، کتاب، حروف چینی، بازآفرینی، خطاطی، 
طراحی جلد، بازنویســی اعم از کاغذی یا الکترونیکی 
)دیجیتالی(، تولید، پخش و فروش کتاب می شــود از 

مالیات معاف است. 
همچنین تولید، توزیع و نشر خبر و اطالعات، تولید 

و گزارش خبر، عکاسی، نقد و بررسی خبر، خبرگزاری، 
تفســیر، تولید و پــردازش اطالعات، اطالع رســانی از 
مالیات معاف شــده و نویســندگی، گزارشــگری، نقد 
خبر، تفســیر خبر، روزنامه نگاری، عکاسی، مطبوعاتی، 
تصویرگری مطبوعاتی، ویراستاری مطبوعات، ترجمه، 
طراحی مطبوعات، حروف چینی، گرافیست و کاریکاتور 
مطبوعات، طراحی و انتشــار آگهی، مدیریت تحریریه 
مطبوعاتی، ســردبیری، دبیری سرویس، نشر و فروش 
نشریات و مطبوعات نیز مشمول بخشنامه سازمان امور 
مالیاتی است. براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی؛ 

فعالیت های فرهنگی دیجیتال، جشــنواره های قرآنی، 
فرهنگی و هنری، فعالیت های فرهنگی، قرآن و عترت، 
نمایشگاه ها، موزه های فرهنگی و هنری و قرآنی )اعم از 
دیجیتالی و غیره(، مراســم و مجامع فرهنگی، هنری و 
قرآنــی اعم از دیجیتال  غیره، فروش کتاب و کتابخانه 
عمومی و تولیــد، تکثیر، توزیــع و نمایش فیلم )اعم 
از ســینمایی و خانگی(، تولید، تکثیــر، توزیع، اجرای 
صحنه ای موسیقی، پخش و فروش آثار صوتی و تصویری 
اعــم از خانگی و تلویزیونی، تئاتر و نمایش صحنه ای و 

هنرهای تجسمی و سنتی از مالیات معاف است.

بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی

فعالیت های فرهنگی هنری و مطبوعاتی معاف از مالیات اعالم شد

براساس جدیدترین آمار صندوق بین المللی 
پول، رتبه ایران درخصوص  اشــتغال در میان 
کشورهای جهان، طی پنج سال اخیر 12 پله نزول 
کرده و رتبه 17 جهانی را به ثبت رسانده است. 

نرخ بیکاری جهان در سال 2017 نسبت به سال 
2016 دو پله نزول کرده و در جایگاه هفدهمین کشور 

با بیکاری باال در جهان قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری فارس، در جدیدترین گزارش 
از سری گزارش های چشــم انداز اقتصادی جهان که 
توسط صندوق بین المللی پول منتشر می شود، این نهاد 
بین المللی، میزان بیکاری در ایران در ســال 2017 را 

11/8 درصد اعالم کرده است. 
نرخ بیکاری در ایران در سال 2016 برابر با 12/4 
درصد بوده اســت که به این ترتیب با کاهش بیکاری 

مواجه شده ایم. 
بررسی جدیدترین آمار صندوق بین المللی پول از 
میزان بیکاری در کشورهای جهان در سال 2017 نشان 
می دهد، ایران جایگاه هفدهم را در میان کشــورهای 
مورد بررسی در اختیار دارد و علیرغم کاهش بیکاری 
رتبه ایران نسبت به سال 2016 دو پله نزول کرده است.

هرچه رتبه کشــوری باالتر باشــد یعنی بیکاری 

کمتری دارد و هرچه رتبه کمتر و به ابتدای فهرســت 
نزدیک شــویم کشورها با نرخ بیکاری بیشتری مواجه 

هستند.
ایران در سال 2015 رتبه 25 را در اختیار داشت 
و این جایگاه در ســال 2016 شش پله نزول کرد و به 
جایگاه نوزدهم رسید. در عین حال، رتبه ایران به لحاظ 
بیکاری هنوز نتوانسته به جایگاه پیش از دولت یازدهم 
بازگردد و طی ســال های 2013 تا 2016 )1392 تا 

1396( 12 پله نزول کرده است. 
رتبه ایران در رده بندی کشورهای جهان به لحاظ 
بیکاری در سال 2013 )آغاز به کار دولت روحانی( برابر 
با 29 و در ســال 2014 برابر با 26 بوده اســت که در 
ســال 2015 به 25 و در سال 2016 به 19 و در سال 
2017 به 17 رســیده که به معنای بدتر شدن جایگاه 

ایران در رده بندی جهانی است. 
براساس این گزارش، آفریقای جنوبی رتبه نخست 
بیــکاری در جهان را با 27/4 درصد به خود اختصاص 
داده است و پس از ونزوئال با 27/09درصد و مقدونیه 

با 22/5 درصد قرار دارد.
در همین راستا، بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران، 
در سال 1396، نرخ بیکاری 12/1 درصد و سهم اشتغال 

ناقص از اشتغال کشور 10/4 درصد بوده است.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، امیدعلی پارسا - 
رئیس مرکز آمار ایران اظهار کرد: ســه میلیون و 200 
هزار نفر بیکار مطلق در کشور داریم و حدود دو میلیون 
هم افرادی داریم که اشــتغال ناقص دارند و به دنبال 

شغل تمام وقتند.
وی با  اشــاره به اینکــه مرکز آمار تعریف کار را بر 
اساس اســتانداردهای ســازمان بین المللی کار ارائه 
می دهد، گفت: بر همین اساس بیکار مطلق به کسانی 
اطالق می شــود که حتی یک ساعت در هفته هم کار 
نمی کنند.  اشــتغال ناقص هم بنابر اعالم مرکز آمار بر 
همین اســاس بین یک تا 44 ساعت در هفته را در بر 
می گیرد و اشتغال کامل 44 ساعت در هفته یا بیشتر 

را در بر می گیرد.
رئیس  مرکز آمار ایران افزود: کسانی هم که گاهی 
درباره تعداد بیــکاران برآوردی بیش از آنچه ما اعالم 
می کنیم دارند، تالش می کننــد که بیکاری ناقص و 
مطلق را با هم ترکیب کنند و افراد دارای اشتغال ناقص 
را هم بیکار قلمداد می کنند که این غلط است و کسی 
که  اشــتغال ناقص دارد بیکار نیست. هر چند که باید 

به فکر اشتغال ناقص هم بود. 

تورم در سال گذشته افزایش یافت
صنــدوق بین  المللی پول همچنین اعالم کرد نرخ 
تورم ایران نســبت به ســال 2016 افزایش یافته و به 
9/9 درصد رســیده است و همچنان جایگاه 22 را در 

میان کشورهای جهان داراست.
آمار صندوق بین المللی نشــان می دهد نرخ تورم 
ایران در ســال 2017 به 9/9 درصــد افزایش یافته 
اســت. نرخ تورم ایران برای ســال 2016 میالدی 9 

درصد برآورد شده بود. 
بــه این ترتیــب، ایران در ســال 2017 در میان 
کشورهای  مورد بررسی در این گزارش به لحاظ تورم 
در جایگاه 22 قرار گرفته که نســبت به سال 2016 

تغییری نکرده است.
هرچه رتبه در این گزارش بیشتر باشد نشان دهنده 
تورم کمتر است و پرتورم ترین کشور در جایگاه نخست 

قرار دارد.
ونزوئال با 1087/5 درصد تورم در رتبه نخست قرار 
گرفته اســت. این کشور ســال 2016 با تورم 254/3 
درصدی در جایگاه دوم قرار داشت. سودان جنوبی  با 
تــورم 187/8 درصدی و کنگو با تورم 41/5 درصدی 

در جایگاه های دوم و سوم قرار دارند.

طبق اعالم صندوق بین المللی پول:

جایگاه جهانی  اشتغال ایران در دولت روحانی 12 پله سقوط کرد

یک کارشناس اقتصادی گفت: مشاورین آقای روحانی از جمله 
ترکان و نیلی خواهان افزایش قیمت ارز هستند چرا که دیدگاه این 

آقایان به لیبرالیسم اقتصادی نزدیک است.
ابوالقاســم حکیمی پور در گفت  وگو با خبرگزاری فارس درباره دلیل 
افزایــش نرخ ارز اظهار کرد: مشــاورین آقای روحانــی از جمله ترکان و 
نیلی خواهان این افزایش قیمت هســتند چــرا که دیدگاه این آقایان به 
لیبرالیســم اقتصادی نزدیک است و اینکه نرخ ارز باید براساس عرضه و 
تقاضا تعیین شود.  درخصوص نرخ 4200 تومانی ارز هم به نظر می رسد 
توافق دســته جمعی در دولت صورت گرفته اما معلوم نیســت این نرخ تا 

شش ماه آینده ثابت بماند.
این کارشناس اقتصادی با  اشاره به وجود صرافی های غیر مجاز گفت: 
این ســؤال در این خصوص مطرح است که چرا بانک مرکزی تاکنون در 
مورد صرافی های غیرمجاز  اقدامی انجام نداده است؟ صحبت های سیف 
درخصوص دالیل افزایش قیمت دالر  پیش پا افتاده اســت و رئیس کل 
بانک مرکزی بخاطر کاهش 40 درصدی قدرت خرید مردم و اتفاقات اخیر 

ارزی باید محاکمه شود.
حکیمی پــور افزود: رئیس  کل بانک مرکزی باید پاســخ دهد که چرا 
اقدامــات کنونی که برای کنترل نرخ ارز بکار می گیرد شــش ماه پیش 
انجام نداده است. ضمن اینکه نقش وزارت اقتصاد در کنترل بازار ارز گم 
اســت و نمی دانیم این وزارتخانه با این همه کارشناس چه خروجی راجع 

به کنترل بازار ارز داشته است؟
وی با بیان اینکه  دیدگاه های مختلفی برای افزایش نرخ ارز در چند 
ماه اخیر وجود دارد، گفت: دیدگاه اول این است که بانک مرکزی نتوانسته 
ارز را به صرافی ها تزریق کند و طبیعتا قیمت آن افزایش یافته است که 
خیلی هم مورد قبول کارشناســان نیست. دیدگاه دوم این است که بانک 
مرکزی ارز را با نرخ باال در اختیار صرافی ها قرار می دهد و طبیعتا ارز هم 
با نرخ باالیی به متقاضیان عرضه می شود و طبیعی است که واکنش تند 

بازار به این قضیه وجود داشته باشد.  
این کارشــناس اقتصادی ادامه داد: دیدگاه سوم که امیدوارم حقیقت 
نداشته باشد و در صورت حقیقت، از جمله ناپاک ترین کارهایی است که 
یک دولت انجام داده، این است که که عمدا قیمت ارز را آنقدر باال بردند 
که بعد، یک شــبه نرخ آن را 4200 تومان اعالم کنند در حالی که قبل 
از این قیمت ارز بین 3500 تا 3700 تومان ســیر می کرد و این افزایش 
قیمت در نهایت 25 هزار میلیارد تومان را عاید دولت کرد تا دولت بدین 

وسیله بخشی از کسر بودجه خود را جبران کند.
حکیمی پور با بیان اینکه چندی پیش آقای رئیس جمهور در تلویزیون 
اعالم کردند که خیال مردم از بابت ارز راحت باشــد، گفت: صحبت های 
رئیس جمهور مفید نیست و از ظواهر این مسئله به ذهن متبادر می شود 

که ایشان وقت کافی برای مسائل اقتصادی نمی گذارد. 
شرایط اقتصادی فعلی نیاز به جراحی دارد در حالی که این کار از عهده 

تیم اقتصادی فعلی دولت بر نمی آید. 
وی خاطرنشــان کرد: طی دو، سه ماه اخیر حدود 25 تا 30 میلیارد 
دالر از کشور خارج شد و در کشورهای اروپایی و کشور ترکیه صرف خرید 

خانه و سایر امور شد.  

یک کارشناس اقتصادی:

مشاوران دولت
در حالی که در ابالغیه بهمن ماه معاون اول رئیس جمهور برای  خواهان افزایش نرخ ارز هستند

واردات کاال از ۴ کشور چین، کره، ترکیه و هند استفاده از روش 
بروات اســنادی لحاظ شده بود در بخشنامه متمم بانک مرکزی 

استفاده از این روش محدود شده است.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، اوایل بهمن ماه سال قبل معاون اول 
رئیس جمهور بخشنامه مهمی را درخصوص ممنوعیت استفاده از روش 
بدون انتقال ارز برای ثبت سفارش واردات از 4 کشور چین، کره، ترکیه 
و هند ابالغ کرد.در این ابالغیه آمده بود، از تاریخ ابالغ این بخشنامه انجام 
ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات از کشورهای چین، هند، کره و 
ترکیه ممنوع است. کلیه وارد کنندگان موظف هستند کاالهای وارداتی 
از کشــورهای مذکور را صرفاً  از طریق سیســتم بانکی )گشایش اعتبار 
اسنادی، برات اسنادی و یا حواله( با رعایت مقررات مربوط وارد نمایند.

همانطور که مشخص است در بخشنامه معاون اول رئیس جمهور سه 
روش برای انجام عملیات ارزی با سیستم بانکی ذکر شده است که یکی 
از آنها استفاده از بروات اسنادی می باشد. روش بروات اسنادی در سیستم 
ســنتی واردات و توزیع کاال در ایران طرفداران خاص خود را دارد و بر 
اساس اعتماد متقابل صادرکننده و واردکننده کاال در داخل شکل گرفته 
است. در این روش سیستم بانکی مسئولیتی برای تضمین جهت تسویه 

وجه مربوط به واردات ندارد.
این در حالی اســت که به نظر میرســد بانک مرکزی در اوایل سال 
جاری در بخشــنامه ای که ابتدا در خبرگزاری تسنیم منتشر شد روش 
بروات اســنادی را عمال از 3روشی که اسحاق جهانگیری در ابالغیه 10 
بهمن ماه لحاظ کرده بود حذف کرد. گفتنی است چند روز بعد از انتشار 
خبر در رسانه ها، بانک مرکزی که در ماههای دی و بهمن آمار مربوط به 
حساب سرمایه را از گزارش های مربوط به گزیده امارهای اقتصادی سانسور 
کرده با عنوان متمم بخشنامه واردات از 4 کشور متن این بخشنامه را در 

وب سایت خود منتشر کرد.
بر اساس بند 1 این بخشنامه اگر ثبت سفارش انجام شده قبل از 16 
بهمن ماه با روش غیر بانکی باشد استفاده از روش برات محدودیت زمانی 
اســتفاده دارد. اما در بند 3 این بخشــنامه که مهم ترین بند آن میباشد 
به صراحت قید شــده که اگر ثبت سفارش بعد از 16 بهمن انجام شود 

استفاده از روش برات اسنادی بدون تعهد پرداخت مجاز نخواهد بود.
با توجه به آنکه در ابالغیه معاون اول رئیس جمهور قیدی برای بروات 
از نوع تعهدی و غیر تعهدی لحاظ نشده است ظاهرا بند 3 بخشنامه بانک 
مرکزی در تضاد با ابالغیه مذکور می باشد. در صورت وجود تناقض الزم 

است بانک مرکزی درخصوص اثرات مصوبه خود توضیح دهد.
به گزارش تسنیم، با توجه به ابهام مطرح شده الزم است بانک مرکزی 
در این خصوص شفاف سازی کرده چراکه روش بروات اسنادی از سوی 
برخی بازرگانان استفاده می شود. گفتنی است، با توجه به اطالع مستقیم 
بانک مرکزی از دشواری مراودات ارزی از طریق سیستم بانکی ایجاد تنگنا 
برای روش بروات اسنادی ابهاماتی را برای کارشناسان ایجاد کرده است.

تناقض در بخشنامه وارداتی بانک مرکزی
 با ابالغیه معاون اول دولت

تفاهم نامه مشــترک مرکز ملی فرش ایران و صندوق بیمه 
اجتماعی کشــاورزان، روستائیان و عشــایر، برای بیمه شدن 
آن دســته از قالیبافــان و فعاالن فرش دســتباف که از بیمه 

تامین اجتماعی محروم ماندند منعقد شد. 
بــه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجــارت، در آیین امضای تفاهم 
نامه مشترک مرکز ملی فرش ایران و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستائیان و عشــایر ، حمید کارگر؛ رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت: 
در ســالی که بناست از کاالی ایرانی حمایت شود، انعقاد این تفاهم نامه 
می تواند گامی مکمل در راستای اقدامات پیشین برای پشتیبانی حداقلی 

از هنرمندان و فعاالن هنر- صنعت فرش دستباف ایران است.
وی ادامه داد: یکی از خواسته های قدیمی و واقعی هنرمندان و فعاالن 
این حوزه بهره مندی از پوشش ها و حمایت های بیمه ای بوده است که با 
وجود تصویب و اجرای قانون بیمه قالیبافان و شاغالن صنایع دستی، در 
اجرای این قانون به علل اعتباری و کمبود منابع مالی به مشکل خورده ایم 
و بخش زیادی از قالیبافان کشور پشت درهای تامین اجتماعی مانده اند.
رئیس مرکز ملی فرش ایران ابراز امیدواری کرد که این تفاهم نامه و 
امکانات در اختیار صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر 
بتواند نه به عنوان جایگزین بیمه قالیبافی بلکه به عنوان راهکاری ناگزیر و 
مکمل برای گروهی از قالیبافان که از آن بیمه محروم مانده اند به کار آید.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر نیز 
گفت: شش میلیون و 70 هزار خانوار روستایی در کشور شناسایی شده اند 
که از این تعداد، با توجه به تحت پوشــش بودن بخشــی از این افراد در 
سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، حدود سه 
میلیون و 400 هزار خانوار فاقد هرگونه بیمه هســتند و ما تالش داریم 
در یک برنامه منسجم تا پایان برنامه ششم توسعه همه این خانواده ها را 

تحت پوشش بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر قرار دهیم.
واعظ مهــدوی افزود: در مرحله اول تــالش می کنیم در هر خانوار 
روســتائی حداقل یک نفر تحت پوشــش این بیمه قرار گیرد. به همین 
منظور برنامه انعقاد تفاهم نامه هایی با سازمان ها و اتحادیه های صنفی که 

در جوامع روستایی فعال هستند را در اولویت خود قرار داده ایم.

با توافق مرکز ملی فرش 
و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان

پوشش بیمه ای قالیبافان آغاز شد

دبیر ستاد تنظیم بازار کشور اعالم کرد: به دلیل عدم رعایت 
ضوابط در اعمال نرخ های جدید، پرونده اکثر واحدهای لبنی 
جهت رســیدگی به تعزیرات حکومتی ارســال و تعدادی از 

کارخانجات به پرداخت جرایم سنگین محکوم شده اند. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن بهرامی در واکنش به نامه ای که 
رئیس  اتاق بازرگانی به رئیس امور پیگیری های ویژه رئیس جمهور نوشته 
است ، نوشــت: بازگشت به نامه شماره 157782مورخ1396/12/29 
درخصوص گزارش دبیر شورای اطالع رسانی دولت با موضوع افزایش 

قیمت لبنیات اعالم می دارد
1 - نرخ جدید محصوالت عمده لبنی در جلســه مشترک هیئت 
تعیین و تثبیت قیمت ها کارگروه تنظیم بازار به دلیل اصرار نمایندگان 
وزارت جهاد کشــاورزی مبنی بر احتســاب نرخ شیر خام که توسط 
واحدهای لبنی خریداری می شود به باالترین قیمت )14400 ریال( که 
عماًل محقق نمی گردد تاکنون به تصویب کارگروه تنظیم بازار نرسیده 
است لکن بررسی های به عمل  آمده حاکی از حاشیه سود بسیار پایین 

کارخانجات لبنی می باشد.
2- میزان افزایش قیمت اعمالی اگرچه به تصویب کارگروه تنظیم 
بازار نرســیده طبق محاســبات ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان می باشد.
3 - به دلیل عدم رعایت ضوابط )قبل از تصویب در کارگروه تنظیم 
بــازار( در اعمال نرخ های جدید پرونده اکثــر واحدهای لبنی جهت 
رســیدگی به تعزیرات حکومتی منعکس و تعدادی از کارخانجات به 

پرداخت جرایم سنگین محکوم شده اند.
4 - بــا توجــه بــه قوانین متعــدد چنانچه دولــت کارخانجات 
تولیــدی را ملزم بــه عرضه محصــول به قیمت پایین تــر از قیمت 
تمام شــده نماید موظف اســت مابه التفاوت مربوطه را در قالب یارانه 
 به واحدهای متضرر پرداخت نماید که در شــرایط فعلی متأســفانه

 مقدور نیست.
5 ــ تغییــرات قیمت مورد عمل در اکثــر محصوالت پرمصرف 
به استثناء شیر نایلونی 900گرمی که 19 درصد طی دو سال افزایش 

یافته در سقف 10 درصد می باشد.
6 - برخورد تعزیرات با واحدهای تولیدی که با مشکالت متعددی 
دست به گریبان هستند مورد اعتراض تشکل های صنفی از جمله اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران قرار گرفته است و به همین 
منظور مقرر گردید پرونده آن دسته از واحدهای تولیدی که از سیاست های 
 دولت تبعیت و با کارگروه تنظیم بازار همراهی نموده اند مورد تجدید نظر

 قرار گیرد.
7- بدیهی اســت در صورت تأکید بر ادامه نرخ های ســابق الزم 
 است منابع اعتباری مناســب جهت پرداخت یارانه پیشاپیش تأمین 

گردد.
قابــل ذکر اینکه مطالبات اغلب کارخانجات از بابت توزیع شــیر 
یارانه ای در مدارس کشــور طی سال های 94 و 95 تاکنون پرداخت 

نشده است.
و  رئیــس  دفتــر  واعظــی  محمــود  گــزارش،  بنابرایــن 
مشــترک  نامــه ای  در  ریاســت جمهوری  نهــاد  سرپرســت 
 بــه حجتی وزیر جهــاد کشــاورزی و شــریعتمداری وزیر صنعت، 

معدن و تجارت نوشت: 
به پیوست تصویر نامه شماره 15822/96/الف ت مورخ 96/11/25 
رئیس  محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درخصوص 
»درخواست صدور مصوبات الزم توسط ستاد تنظیم بازار برای جلوگیری 
از اقدامات قضائی سازمان تعزیرات حکومتی برعلیه شرکت های تولیدی 
در حوزه صنعت شیر و لبنیات، به دلیل افزایش قیمت خرید شیر خام 
توسط آن شرکت ها، براساس مصوبه شماره 37025 مورخ 93/3/12 ستاد 
 هدفمندی یارانه ها برای دستور بررسی، اقدام الزم و اعالم نتیجه ارسال

 می شود.
بنابرایــن گزارش، مســعود خوانســاری اتاق بازرگانــی صنایع، 
معادن و کشــاورزی تهران در نامه به حســن روحانی رئیس جمهور، 
 نســبت به تصمیمات گرفته شــده درباره واحدهــای لبنی متخلف

 گله کرده بود.

دبیر ستاد تنظیم بازار کشور:

پرونده اکثر واحدهای لبنی به 
تعزیرات حکومتی ارسال شده است


