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«همدلی» از حواشی اجرای بسته ارزی در اولین روز بازگشت تحریمها و تاثیر آن بر بازارها گزارش میدهد

خبر

سینگالمثبت

همدلی| این هفته ســه بهانه کافی بــود تا توجه
رسانهها به مهمترین بازارهای پایتخت و البته نرخ طالی
ســیاه ،جلب شود .ارائه بسته جدید ارزی ،صحبتهای
رئیسجمهوری درباره التهابات اقتصادی و پیشــنهاد
ترامپ برای مذاکره و البته آغاز دور اول تحریمها که از
ساعت هشت و نیم صبح سهشنبه کلید خورد ،همگی
بهانهای بود برای ریزش قیمت ارز ،ســکه و البته صعود
قیمت نفت در بازارهای جهانی که بازتاب این خبرها در
رسانههای داخلی و خارجی دیده میشد.
صبح دیروز درحالیکه خبرها حکایت از بازگشــت
تحریمها داشــتند ،برخی از فعاالن چهارراهاستانبول،
فضــای بازار را کامال آرام و بدون هیچ هیجانی توصیف
کردند .در همین رابطه مصطفی خانزادی در گفتوگو
با «همدلی» ،تاثیر این چند اتفــاق مهم را بر جو بازار
اینطور بررسی میکند« :با اعمال بسته جدید ارزی و
شروع تحریمها ،قیمتها مثل چند روز گذشته در کف
قرار گرفتهاند و دالر با نرخ  9500و یورو نیز با قیمت 11
هزار و  450تومان فروخته میشود که البته فعال خبری
از خرید و فروش نیست و فضای بازار آرام است».
این کارشناس بازار ارز در ادامه با توجه به ارائه بسته
جدید ارزی و تاثیر آن بر قیمتها توضیح میدهد« :فعال
هیچ ابالغیهای درباره نرخ ارزها از سوی بانک مرکزی به
صرافیها ارســال نشده است و هیچ نرخی روی شیشه
صرافیها دیده نمیشــود ،اما شاید در روزهای آینده با
اعالم نرخ ارزها توســط صرافیها روند ســابق خرید و
فروش آغاز شود».
از اولین روز هفته که ســکاندار جدید برج الجوردی
میرداماد ،بسته جدید ارزی دولت را رونمایی کرده تا به
امروز که جو بازار کمی آرامتر شده است ،نه در صرافیها
ت ارزها را دید و نه در سایت اتحادیه طال و
میتوان قیم 
جواهر خبری از ثبت قیمتها است .با این همه حاال به
گفته خانزادی ،دالر در کانال  9هزار تومانی پرسه میزند
و سکه نیز از چهار میلیون تومان روزهای گذشته حاال
به کف قیمتی رسیده و با نرخ سه میلیون و  800هزار
تومان در روز گذشته به فروش رسید .ایندرحالی است
که تا لحظه تنظیم این گزارش ،نرخ ســکه امامی روی
سایت اتحادیه سه میلیون و  135هزار تومان و نرخ سکه
بهــار آزادی نیز با قیمت دو میلیون و  991تومان روی
سایت نقش بست.
بعد از  115روز بازگشتیم
همزمان با اولین روز اجرای بسته جدید ارزی ،فعالیت
صرافیها پس از  ۱۱۵روز بار دیگر از سرگرفته شد .به
گزارش تســنیم ،،با اعالم دولت و بانک مرکزی ،بسته
جدید ارزی از دیروز سه شنبه  16مردادماه اجرایی شد
و طبق این بســته ،از این به بعد خرید و فروش ارز آزاد
است و صرافی ها نیز می توانند فعالیت های خود را از
سرگیرند .این در حالی است که صرافیها در  115روز
گذشــته عم ًال هیچ فعالیتی را انجام نمی دادند و تنها
کرکره های مغازه خود را باال نگه داشته بودند.
از  21فروردین ماه سال جاری با تصمیم دولت و ابالغ
بخشنامه توسط بانک مرکزی خرید و فروش فیزیکی ارز
در صرافیهــا ممنوع و هر نوع مبادله ارز در بازار آزاد از
این تاریخ قاچاق به اعالم شد.
اما با اتخاذ تصمیمات جدید توســط ســران سهقوه
فعالیت صرافیها پــس از  115روز وقفه دوباره از امروز

تحلیل

سوئیس هم به روابط اقتصادیاش با
ایران ادامه میدهد

سکه ارزان شد ،نفت باال رفت

آغاز میشود و دولت تصمیم گرفته صرافان را دوباره به
چرخه خرید و فروش فیزیکی ارز بازگرداند.
بر اســاس مصوبه دولت ،تمامــی صرافیهای مجاز
میتوانند در چارچوب انجام معامالت خرد نســبت به
خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی ،به
ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.
بر این اساس ،فروش ارز توسط صرافیهای مجاز صرفاً
بابت مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی
بانک مرکزی با ثبت مدارک و مستندات الزم امکان پذیر
خواهد بود.
این مصوبه همچنین ،ورود اســکناس ارز به کشور را
آزاد کرده است؛ به نحوی که ورود ارز به صورت اسکناس
و طال به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و
مقررات بانک مرکزی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
مجاز اســت و واردات طال به صورت خام طبق ضوابط
بانک مرکزی از کلیه حقوق ،عوارض قانونی و مالیات بر
ارزش افزوده معاف میشود.
عبدالناصــر همتی رییس کل بانــک مرکزی دیروز
با صراف ها جلســهای داشت تا هماهنگی های الزم را
جهت اجرای بسته جدید ارزی با آنها انجام دهد .او قب ًال
درباره فعالیت صرافیها گفته ارز مورد نیاز مردم در حد
نیازهای خرد از طریق صرافیها تامین خواهد شد و نرخ
ارز در صرافــی ها حدود  5درصــد با بازار ثانویه تفاوت
خواهد داشت.
بعد از اعالم جزئیات بســته جدید ارزی ،بازار طال و
ارز سیگنال مثبت را دریافت کرد و سیر نزولی را پیش
گرفت؛ ســقوط قیمت ها همچنان ادامه دارد و موجب
شــده دالر به کانال  9هزار تومان و سکه به کانال سه
میلیون و  300هزار تومان برگردد.
خیابان فردوسی دیروز و امروز شاهد افزایش مراجعات
مردم و خانه دارهایی است که تالش می کنند ارزهای
خانگی خود را که در ماه های قبل خریداری کرده بودند،
بفروشند.
افزایش فروشنده از مهمترین دالیل کاهش قیمت ها
در بازار طالو ارز اســت؛ روز قبل اغلب صرافی ها خرید
نداشتند و فقط می فروختند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند سیاست های جدید
ارزی ســیگنال های مثبتی به بازار مخابره کرده و می
تواند اثرات مثتبی داشته باشد.

طالی سیاه گران شد
ماهها بعد از کشــمکش نفتی که با خروج ترامپ از
برجام کلید خورد ،حاال آنطور که پیشبینی شده بود،
قیمت نفت افزایش یافته است.
ایران که با برجام میزان تولید خود را به سه میلیون
و  800هزار بشکه در روز رســانده بود و با صادرات دو
میلیــون  600هزار بشــکه در روز تبدیل به مهمترین
صادرکننده نقتی در بازارهای جهانی شــده بود ،حاال با
یتر شــدن تحریمها و تالش ترامپ برای به صفر
جد 
رســاندن خرید طالی سیاه از ایران ،در حالی میرود تا
بازارهای جهانی را ترک کند که پیش از این تحلیلگران
از رســیدن قیمت نفت به کانال  100هزار تومانی خبر
داده بودنــد .البته دیروز با کلید خوردن اولین مرحله از
تحریمها باال رفتن قیمت نفت توجه بسیاری از رسانهها
را به خود جلب کرده بود و همانطور که گفته میشد خال
ناشی از خروج ایران از بازارهای جهانی تاثیر قابل توجهی
را روی قیمت نفت گذاشته بود.
به گزارش تسنیم ،در آستانه اجرای تحریم های جدید
آمریکا علیه ایران ،قیمت نفت دیروز در بازارهای جهانی
شاهد افزایش بود.
تسنیم به نقل از رویترز مینویسد ،قیمت هر بشکه
نفت برنت ،با  13سنت ،معادل  0.2درصد افزایش به 73
دالر و  88سنت رسید .قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز
یک سنت افزایش داشت و به  69دالر و  2سنت رسید.
الزم به ذکر است که تحریم های آمریکا علیه ایران که
در ماه جوالی روزانه تقریبا  3میلیون بشکه نفت صادر
کرد از دیروز آغاز شد .بر اساس این گزارش ،گرگ مک
کینا ،تحلیلگر بازار نفت در موسسه آکسی تریدر گفت:
«به نظر می رسد که آمریکا کمر به تغییر حکومت ایران
بسته است ».بسیاری از کشورها از جمله متحدان آمریکا
در اروپا و همچنین چین و هند مخالف وضع تحریم های
جدید علیه ایران هســتند ،اما دولت آمریکا از کشورها
خواسته خرید نفت از ایران را متوقف کنند.
یک مقام ارشد دولت آمریکا دیروز گفت« :سیاست ما
این اســت که در زودترین زمان ممکن بیشترین تعداد
ممکن از کشــورها را مجاب به قطع خرید نفت از ایران
کنیم .ما قصد داریم با برخی کشورها به صورت موردی
همکاری کنیم ،اما هدفمان کاهش میزان درآمد و مقدار
ارزی است که وارد ایران می شود».

دیدگاه جواد صالحیاصفهانی استاد دانشگاه هاروارد بررسی شد

بهترین راه بهبود توزیع درآمد بین مردم در اقتصاد ایران

رتبه آنالین| جواد صالحیاصفهانی که در اصل نیشابوری و از مخالفان
سرسخت ارتباط کامل اقتصاد و سیاست است .او اعتقاد دارد که اگر نظام
اقتصادی تصحیح شود ،نظام سیاسی نیز در مسیر خود قرار خواهد گرفت.
او یکی از پراســتنادترین اساتید اقتصادی ایران در جهان است و الزامات
توسعه اقتصادی ایران را در مقولههایی می داند که برایش راهکارهایی نیز
متصور اســت .در ادامه دیدگاه های او را که در حوزه ارتقای بهر وری در
اقتصاد ایران گردآوری و تلخیص شده را می خوانید:
صالحی اصفهانی در خصوص اینکه چرا ایران با دراختیارداشتن منابع
غنی مانند نفت و گاز ،نمیتواند رشد مورد نیاز را تجربه کند ،می گوید:
منابع غنی به خودی خود موجب توســعه نمیشوند .به همان اندازه که
این منابع شــرایط مالی توسعه را فراهم میکنند ،انگیزه افراد را هم کم
میکنند .وقتی منابع نفتی افزایش یابد ،درآمدها افزایش مییابد و رانتها
هم بیشتر میشود .پس ،بهرهوری کمتر میشود و درآمد بیشتر و تفاوت
بین بهرهوری و سطح زندگی بیشتر میشود .ولی در مقابل این موضوع،
زمانی که درآمد و بهرهوری به هم نزدیک شوند ،مثل چین ،رشد پایدارتر
است.
او ادامه می دهد :در این کشور مردم مولد هستند؛ کار میکنند و سطح
زندگیشان باالتر میرود .اما در ایران ممکن است این رابطه از بین برود.
یعنی ممکن است بهرهوری کمتر شود ولی اگر دولت پول نفت دارد ،افراد
به دنبال مدرکهای تحصیلی برونــد که دولت پخش میکند و پاداش
هم میدهد.
او با اشــاره به سیستمهای آموزشی خارج از کشور افزود :میبینید که
دریافت مدرک در این سیستمهای آموزشی بسیار سخت و دشوار است .در
شرایط فعلی ،دولت ایران به نحوی با درآمد نفت به مردم سوبسید میدهد
که به دانشگاه بروند ،مدرک بگیرند و چیزی هم یاد نگیرند .پس به این
نتیجه میرسیم که منابع غنی تیغ دولبه است .از نظر انتظارات هم این
سیستم مشکل ایجاد میکند .مردم کمتر میپرسند که چرا مهارت ندارند؟
اکنون همه شکایت دارند که چرا درآمدشان خوب نیست .به این دلیل که
الگوی زندگی ما ،الگوی زندگی مبتنی بر بهرهوری نیست.
این اقتصاد دان جهانی با اشاره به راهکارهای موجود و دیدگاههای یارانی
هم گفت :به جای اینکه بگویند چطور بهرهوری را افزایش دهیم میگویند
چرا با وجود منابع غنی که در اختیار داریم ،سطح زندگیمان خوب نیست.
این بدفهمی عمومی از علم اقتصاد اســت که مردم فکر کنند میشود با
فروش منابع ،مردم را بهرهور کرد.

او ادامه داد :باید به مردم انگیزه داد که به جای دریافت منابع از دولت،
کار یاد بگیرند که پول دربیاورند .بعد هم دولت با اســتفاده از درآمد این
منابع ،جاده خوب ،شــهر خوب ،پارک خوب ،بیمارســتان خوب و همه
نیازهای یک زندگی خوب را برای مردم ایجاد کند .ولی اگر منابع را برای
بهبود ساختار استفاده نکنیم و آنها را به سوبسید انرژی و دانشگاه و ...تبدیل
کنیم ،با کمبود بهرهوری و ازدیاد مدرک روبهرو خواهیم بود.
صالحی اصفهانی درباره سیاســت گذاری های اقتصاد ایران و دولت
مستقر هم معتقد است :درست است که سیاست آزادسازی اقتصاد برای
پیشرفت ایران نقش مهمی دارد ،اما درک نقش سیاستگذاری در بهبود
مشکالت بازار کار ،سرمایه و بهداشت بسیار مهم است .در کنار این موضوع،
سیاسیشدن طرحها هم از تحلیل درست آنها جلوگیری میکند.
وی افزود :درســت است که مشکل انتخاباتی آقای روحانی حل شده
و دیگــر نیازی به رأی ندارد ،اما ســاختار تصمیمگیری سیاســتهای
اقتصادی در ایران به گونهای نیســت که نیروهای غیرسیاســی بتوانند
روی آن تأثیر بگذارند .همانطور که گفتم ،در ارزیابی سیاســتگذاری،
نهادهای غیردولتی و مستقل نقش محسوسی ندارند .اگر تمام تحلیل و
بحث و تصمیمگیری در حوزه سیاســی باشد ،صحنه ارزیابی تبدیل به
رینگ بوکس میشــود! یعنی مردم و مسئوالن نه چیزی یاد میگیرند
و نــه قدمی رو به جلو برمیدارند .فقط باید ببینید چه کســی پرزورتر
است و همان برنده شود.
صالحی اصفهانی تاکید کرد :یک نکته اساسی این است که هدف اصلی
سیاست نباید نزدیککردن درآمد افراد یک جامعه باشد ،بلکه هدف اصلی
باید نزدیککردن بهرهوری افراد به یکدیگر باشد ،بهویژه بهرهوری افرادی
که در خانوادههای فقیر و پولدار بزرگ شدهاند.
صالحی اصفهانی درباره سرمایههای خارجی و ارتباطش با رشد و توسعه
اقتصادی هم گفت :هر کشوری برای توسعه نیازمند سرمایهگذاری است.
بدون سرمایهگذاری بهرهوری نیروی کار افزایش نمییابد و سطح زندگی
باال نمیرود .سرمایه خارجی مکمل سرمایه داخلی است و برای دسترسی
به تکنولوژی هم الزم اســت .اما سرمایهگذاری خارجی برای حل بعضی
مشکالت مثل بیکاری جوانان بهتنهایی کافی نیست ،جایی خواندم گفته
 ۵٠٠میلیون دالر سرمایهگذاری انجام شود ،مشکل بیکاری حل
بودند اگر 
میشود .اوال چنین پولی وارد اقتصاد ایران نخواهد شد .برعکس آنچه گفته
میشود از نظر سرمایه خارجی و نسبت به شرق آسیا ایران نیروی کار ارزان
و مهارتدیده چندان جذابی ندارد.
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بانک فرانسوی سوشیت جنرال اعالم کرد ،هرچند در
حال حاضر «عرضه کافی نفت در بازارهای فیزیکی وجود
دارد ...اما تحریم های ایران یک میلیون بشکه نفت را از
بازار خارج خواهد کرد ».این بانک هشــدار داده که این
مسئله ســبب خواهد شد تا ظرفیت تولید ذخیره بازار
کاهش یابد و در صورت بروز اختالالت پیش بینی نشده
بازار با مشکل مواجه شود.
در طی ماههای اخیر ،عوامل اصلی تعیین کننده قیمت
نفت را ،میزان تولید تولید کنندگان بزرگ یعنی روسیه،
عربســتان و آمریکا ،تشدید تحریم های ایران ،اختالف
تجاری امریکا و چین و اختالالت پیش بینی نشده در
عرضه نفت تشکیل دادهاند.
همه چیز رو به گرانی
دیروز بعد از صحبتهای رئیسجمهوری در رســانه
ملی و البته شروع اولین دوره تحریمها ،فعاالن جمهوری
و چهارراهاستانبول فضا را کامال آرام توصیف میکردند،
اما در عین حال پیشبینی برخی از فعاالن با تجربه بازار
ت سکه ،طال
نشــان میداد که در روزهای آینده ،قیم 
و حتی ارز افزایشــی خواهد بود .هر چند این احتمالی
بیش نبود ،اما با توجه به سختتر شدن شرایط اقتصادی
که تحت تاثیر تحریمهای آمریکا قرار گرفته بود ،بنظر
میرســید که در روزهای آینده باید منتظر باال رفتن
قیمت برخی از کاالها بود.
خانــزادی در اینباره گفت« :اگر به نفع دولت و ملت
بخواهم حرف بزنم ،میگویم که سکه و ارز در روزهای
آینــده افت خواهد کرد ،اما با تجربهای که از کار کردن
در بازار بهدســت آوردهام ،فکر میکنم قیمتها حتما
صعودی خواهند بود؛ زیرا با اینکه بســته جدید ارزی
اعمال شده است و رئیسجمهوری در این باره صحبت
کرده اســت ،اما به آینده خوش بین نیستم و معتقدم
که به دلیل اینکه هنوز گشایشی در اقتصاد ایجاد نشده
و کارخانهای باز نشــده یا حتی رفت و آمدی از ســوی
هیاتهــای خارجی به ایران صورت نگرفته که بخواهد
بازار آرامتر شود ».دیروز در حالی برخی از فعاالن بازار از
احتمال گرانی قیمتها در روزهای آینده خبر میدادند
که قیمت هر گرم طــای  18عیار از  290هزار تومان
روزهای گذشته به  265هزار و  960تومان رسیده بود.
اما این تنها طال و ارز نبود که کارشناسان از احتمال
صعود قیمتهایشــان حکایت میکردند ،در روزی که

تحریمها کلید خورده بود ،پیشبینیها درباره نرخ نفت
نیز قابل توجــه بود .به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از
راشا تودی ،تحریمهای آمریکا علیه ایران قیمت نفت را به
کانال  ۹۰دالر میرساند .این پیشبینی در حالی مطرح
اســت که در روزهای ابتدایی خروج ترامپ از برجام و
احتمال نصف شدن صادرات نفتی ایران ،تحلیلگران از
نفت  115دالری خبر میدادند .سیزدهم تیرماه امسال،
اقتصاد نیوز به نقل از نوشته بود ،جان کیلداف ،تحلیلگر
موسسه اگین کپیتال گفت« :اگر شاهد کاهش واقعی
صادرات نفت ایران باشیم ،ممکن است قیمت نفت نفت
به  110تا  115دالر برسد ...من فکر می کنم بعید نیست
که قیمت نفت خام آمریکا در سه ماهه پایانی امسال به
 85تا  100دالر برســد .این رقم ممکن اســت تا 105
دالر هم برسد».
دیــروز هم پایگاه خبری راشــا تودی با اشــاره به
تحریمهای آمریکا علیه ایران به نقل از تحلیلگران گزارش
داد که خطر جهش قیمت نفت به کانال  ۹۰دالری وجود
دارد .به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از فارس ،شبکه راشا
تودی با اشــاره به آغاز مرحله اول بازگشت تحریمهای
آمریکا علیه ایران و هدف گیری صنعت نفت ایران در
مرحله دوم تحریمهــا که از ماه نوامبر عملیاتی خواهد
شد نوشت؛ تحریمها علیه ایران که فروش نفت تهران را
هدف قــرار داده میتواند منجر به یک جهش قیمتی
در قراردادهای نفتی شــود« .امریتا سن» یک تحلیلگر
برجسته نفت با اشاره به این موضوع میگوید ،همزمان
که به سمت زمســتان میرویم مــا واقعا خطر جهش
قیمتها به کانال  80دالری و شــاید کانال  90دالری را
شاهد خواهیم بود البته این خیلی حیاتی خواهد بود که
ما چه مقدار از نفت ایران را از دست خواهیم داد.
راشــا تودی در ادامه افزود؛ چین گفته حاضر نیست
خرید نفت خود از ایران را کاهش دهد اما همزمان میزان
مصرف این کشــور نیز افزایش نخواهد یافت .تحریمها
احتماال تامین نفت در بازارهای جهانی را تحت تاثیر قرار
خواهد داد ،و مقدار زیــادی از عرضه نفت در بازارهای
جهانی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت که آشکارا میتواند
بهمعنی افزایشقیمت باشد.
قیمت جهانی نفت در روز دوشنبه برای نفت برنت
دریای شمال بشکهای  74دالر در هر بشکه و نفت خام
آمریکا حدود 69دالر در یک بشکه بود.

تحریم

اختصاص  12درصد منابع صندوق توسعه ملی
برای مقابله با تحریم

ایرنا| عضو ناظر مجلس در هیات امنای صندوق توسعه
ملی گفت :با تصمیم ســران سه قوه  12درصد از منابع
ایــن صندوق برای مقابله با تحریم ها از چرخه پرداخت
تسهیالت کنار گذاشته می شود تا در صورت بروز مشکل
از آن استفاده شود.
«محمد حســینی» که در کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس شــورای اســامی حضور دارد ،روز ســه شنبه
در گفت و گو با خبرنــگار اقتصادی ایرنا تاکید کرد که
برداشت از منابع صندوق توسعه ملی نیازمند تایید و اذن
رهبر معظم انقالب است .عضو ناظر مجلس در صندوق
توسعه ملی درباره معافیت این صندوق از پرداخت مالیات
خبر داد و گفت :مشــکل از آنجا آغاز شــد که سازمان
مالیاتی ،صندوق را به عنوان بنگاه اقتصادی و موسســه
مالی شناسایی و میزان درآمدهای حاصل در بخش های
مختلف به خصوص سود حاصل از نرخ تسعیر ارز در پایان
هر سال را به عنوان درآمد تلقی کرد.
نماینده مردم تفرش آشتیان در مجلس شورای اسالمی
افزود :تعیین مالیات به حساب های صندوق توسعه ملی
مربوط به سال های  90تا  93بود در حالی که ماده 34
قانون رفع موانع تولید مصوب سال  1394سود حاصل از
تسعیر ارز را از پرداخت مالیات معاف کرده است.
حســینی توضیح داد :اقدام ســازمان مالیاتی که به
نوعی صندوق توسعه ملی را بدهکار کرده بود ،با ماهیت
صندوق که نگهداشت ثروت ملی برای نسل آتی است،
مغایرت داشت .عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی
گفت :در چند روز گذشته شورای عالی مالیاتی براساس
ماده  251مکــرر درآمدهای صندوق را معاف از مالیات
تشخیص داد و آنها را جزو منابع محسوب کرد.
وی افــزود :براســاس ایــن رای ،تمــام مالیات های
تشخیصی توسط ســازمان امور مالیاتی برای صندوق
توسعه منتفی شد.
این نماینده مجلس درباره سهم صندوق توسعه ملی
از درآمدهای نفتی کشــور گفت :بر اساس برنامه ششم
توسعه ســهم صندوق از درآمد نفتی کشور  30درصد

است که هر سال  2درصد به آن افزوده می شود؛ پارسال
این میزان  30درصد بود که امسال به  32درصد از درآمد
حاصل از صادرات نفت خام ،میعانات گازی و گاز را شامل
می شود.
حسینی درخصوص پرداخت سود به حساب صندوق
توسعه ملی نزد بانک مرکزی گفت :به استناد اساسنامه
صندوق ،سود حاصل از سپرده های این منابع در بانک
مرکزی باید در پایان هر ســال به میزان میانگین سود
سپرده محاسبه و به صندوق پرداخت شود.
وی افــزود :منابع صندوق نزد بانک مرکزی به صورت
ارزی است و سود متعارف باید ماهیانه یا هر سه ماه یکبار
به صندوق پرداخت شود.
حسینی درخصوص عملکرد بانک مرکزی در اختصاص
ارز مناســب به صندوق به خبرنگار ایرنا گفت :در برنامه
پنجم توســعه مدیریت منابع صندوق توســعه ملی در
اختیار بانک مرکزی بود و میزان سهم صندوق را با ارزهای
مختلف و در حساب های مختلف نگهداری می کرد.
وی افزود :برای اینکه نرخ ثابتی از واحدهای ارز خارجی
داشته باشیم تا در زمان تهیه صورت های مالی آن را به
ریــال تبدیل کنیم ،تبدیل همه ارزهای خارجی به دالر
ســبب شــد در صورت های مالی صندوق کاهش قابل
توجهی در منابع رخ دهد.
عضو ناظر مجلس در صندوق توســعه ملی بیان کرد:
در برنامه ششــم توسعه ،استقالل حساب های صندوق
توسعه نزد هیات عامل ،به صندوق بازگشت و اگر کسی
می خواهد ارز اختصاص دهد ،باید از ارزهایی باشــد که
میزان تغییرات آن نسبت به دالر یا یورو که به عنوان ارز
مرجع در صورت های مالی می شناسیم ،کم باشد و در
واقع اختصاص ارزها مدیریت شود .وی افزود :در بررسی
دالیل کاهش میزان برابری ارزها نسبت به دالر متوجه
شدیم که بانک مرکزی اهتمام الزم را نسبت به ارزهای
صندوق نداشت؛ ارزهای روپیه و یوآن را مبادله می کرد
و در مقابل دالر و یورو را در حساب خود ذخیره نگه می
داشت که آثار نوسانی بر منابع صندوق داشته است.

وزارت امور اقتصادی سوئیس اعالم کرد شرایط نسبت به
قبل تغییری نکرده است و به شرکت های سوئیسی دارای
روابط تجــاری و اقتصادی با ایران ،مشــاورههای الزم داده
خواهد شد.
دور نخست اعمال محدودیتهای واشنگتن از روز گذشته
وارد مرحله اجرایی میشــود .سه ماه پیش دونالد ترامپ -
رئیس جمهور آمریکا  -با اعالم خبر خروج این کشور از توافق
اتمی بین ایران و قدرتهای جهانی که در ســال  ۲۰۱۵به
امضا رســید ،اعالم کرد محدودیتهای آمریکا که به ازای
کاهش غنیسازی و فعالیتهای هستهای ایران لغو شده بود
را مجددا برقرار میکند.
وزارت امور اقتصادی ســوئیس در همین راســتا اعالم
کرد دولت این کشــور به تالش خود بــرای در امان ماندن
شرکتهای سوئیسی از پیامدهای منفی محدودیتها ادامه
خواهد داد اما انتظار زیادی ندارد که موضعگیریهایش باعث
تغییر در سیاستهای آمریکا شود.
گروه صنایع «سوئیس من» که ائتالفی از تولیدکنندگان
صنایع الکتریکی و مکانیکی ســوئیس به شمار میرود نیز
اعالم کرد انتظار ندارد روابط تجاری بین ایران و ســوئیس
خیلی تحت تاثیر قرار گیرد .ســال گذشته سوئیس ۵۳۴
میلیون دالر صادرات به ایران داشــت که تقریبا  ۶۰درصد
مبادالت این دو کشــور در دوران اوج خود در سال ۲۰۰۷
است.
همچنین در روزهای گذشــته مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا و وزرای امورخارجه انگلیس ،فرانســه و آلمان
در بیانیه مشــترکی اعالم کردند طرفهای باقی مانده در
برجام متعهد میشوند به همکاری با یکدیگر بر سر نگهداری
و ایجاد کانالهای مالی کارآمد با ایران و تداوم صادرات نفت
و گاز این کشور ادامه دهند .به گفته این بیانیه این اتحادیه
به همکاری با کشورهای دیگر که متمایل به حفظ برجام و
روابط اقتصادی با ایران هستند ،ادامه خواهد داد.

وزارت اقتصاد آلمان طی بیانیهای اعالم کرد؛
برلین ضامن صادرات و سرمایهگذاری
شرکتها در ایران است

وزارت اقتصاد آلمــان در بیانیهای اعــام کرد :ضمانت
صادرات و ضمانت ســرمایهگذاری از ســوی وزارت اقتصاد
فدرال آلمان برای کمپانیها همچنــان به قوت خود باقی
اســت .رویترز در گزارشی نوشت :دولت آلمان در بیانیهای
اعالم کرد به حمایت از کمپانیهایی که با ایران کسب و کار
دارند و با تحریمهای آمریکا مواج ه هستند ،ادامه خواهد داد و
به شرکتهای اروپایی از جمله کسبوکارها در برلین ،هشدار
داد که میتوانند از دولت آمریکا برای خسارتهای وارده به
دلیل تحریمها شکایت کنند.
«رویترز» با اشــاره به بیانیه وزارت اقتصاد آلمان نوشت:
«برلین ضامن سرمایهگذاری و صادرات کمپانیهایی است
که با ایران کسب و کار میکنند».
در بیانیه وزارت آلمان آمده اســت« :ضمانت صادرات و
ضمانت سرمایهگذاری از ســوی وزارت اقتصاد آلمان برای
کمپانیها همچنان به قوت خود باقی است».

نایبرئیسکمیسیونانرژیمجلس:
گام موفق وزارت نفت در افزایش تولید
بنزین ستودنی است

شانا| نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت :وزارت
نفت بهویژه شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی
ایران در زمینه افزایش تولید و توزیع این فرآورده راهبردی
نقشی بسزا داشتهاند که ستودنی است.
حسین امیریخامکانی اظهار کرد :پیش از این رسانههای
ضدانقالب سعی داشتند با القای شــایعههای درباره روند
عرضه و تولید بنزین ،از وضع اخیر بازار سکه و ارز سوءاستفاده
کنند و مردم را در حوزه ســوخت بهویژه بنزین به مقابله با
نظام و دولت بکشانند.
وی تصریح کرد :با توجه به این که هربار موضوع افزایش
نرخ بنزین از سوی مجلس شورای اسالمی و مسئوالن دولت
ش رسانههای ضدانقالب با بیتوجهی
رد شــده بود ،اما تال 
مردم و درایت مسئوالن بیاثر شد.
نماینده زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسالمی با بیان
این که این موضوع یک گام موفقیتآمیز برای دولت و وزارت
نفت است ،تصریح کرد :عملکرد وزارت نفت به ایجاد ثبات،
آرامش اقتصادی و اجتماعی کشور کمک شایانی کرده است.
خامکانــی از اقدامهای شــرکت ملــی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی به دلیل افزایش تولید سوخت و ثبات در
عرضه آن بهویژه بنزین قدردانی کرد.

معامله بیش از  ۹۳۸میلیارد تومان
دارایی در بورس

در معامالت روز گذشته بورس سرمایه گذاران بیش از دو
میلیارد و  ۶۵۳میلیون برگه سهم ،حق تقدم و سایر دارایی
های مالی را دســت به دست کردند که ارزش این مبادالت
بالغ بر  ۹۳۸میلیارد تومان بود و در  ۱۸۳هزار نوبت معامالتی
به ثبت رسید.
فوالد مبارکه با معامله  ۱۵۷میلیون سهم بیشترین حجم
معامالت و پتروشیمی پارس با معامله  ۱۰۴میلیارد تومان
بیشترین ارزش معامالت را داشتند.
نمادهای ملی مس ،گسترش نفت و گاز پارسیان ،ارتباطات
سیار و پتروشیمی پردیس با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص
 ،رشد  ۲۵۶واحدی این متغیر را رقم زدند.
ایــن در حالی بود که مپنا  ،ســرمایه گذاری امید و گل
گهر با بیشــترین تاثیر منفی بر شاخص ،مانع رشد بیشتر
این متغیر شدند .همچنین شاخص کل هم وزن نیز  ۷واحد
باال رفت .شــاخص بازار اول  ۱۱۸واحد و شاخص بازار دوم
 ۸۴۳واحد صعودی شدند .نمادهای پتروشیمی پارس ،سایپا
و ملی مس امروز با معامالت مثبت در جدول پربیننده ترین
نمادهای بازار قرار گرفتند .بیشترین افزایش قیمت ها نیز در
نمادهای معدنی دماوند ،بانک صادرات ،دوده صنعتی پارس،
تولید محور خودرو ،حفاری شمال ،باما و تکنوتار ثبت شد.

