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اقتصاد

سياستگذاري

بنگاهها

ستاد بودجه  98تشكيل شد

محمدباق��ر نوبخ��ت ،رييس
س��ازمان برنام��ه و بودج��ه از
تشكيل ستاد بودجه  98در اين
س��ازمان خبر داد .وي با اشاره
ب��ه برنامههاي اخير س��ازمان
برنامه و بودجه و مصوبات اين
سازمان ،اظهار كرد :اخبار سازمان برنامه و بودجه را
ميتوانم در دو بخش خدمت عزيزان منعكس كنم.
يك بخش آن چيزي است كه مربوط به گذشته است
و تا اين تاريخ كه با ش��ما صحبت ميكنم براس��اس
آنچه مربوط به عملكرد چهارماهه اخير است سخن
ميگويم .ما چيزي حدود  105ميليارد تومان منابعي
بود كه به خزانه واريز كرديم و خوش��بختانه اين رقم
 58درصد نس��بت به چهارماهه اول س��ال گذشته
بيشتر است.
وي افزود :آنچه از اين ميزان براي امور جاري كش��ور
صرف ميش��ود  15درصد بيش��تر از س��ال گذشته
اس��ت و آنچه مربوط به طرحهاي عمراني است 21
برابر شده است .بهطوري كه در چهار ماهه اول سال
گذش��ته موفق ش��ده بوديم براي طرحهاي عمراني
 1100ميليارد تومان اعتبار و پرداخت انجام دهيم و
خوشبختانه در چهارماهه اخير اين رقم به 23هزار و
 500ميليارد تومان رسيد.
رييس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اينكه ظرف
امروز و فردا اقدام براي پرداخت بدهي به كش��اورزان
انجام ميدهيم ،گفت 2500 :ميلي��ارد تومان براي
پرداخت ويژه به گندم��كاران عزيز اختصاص يافته
و تا االن نيز كش��اورزان عزيز 10هزار ميليارد تومان
گندم ب��ه دولت فروختهاند كه از اي��ن ميزان  5هزار
ميلي��ارد تومان پرداخ��ت كرديم و  5ه��زار ميليارد
توم��ان باقيمانده را ني��ز در نظر داري��م كه در حال
حاضر  2500ميليارد تومانش را ظرف روزهاي آينده
پرداخت ميكنيم.
ماركت

بازارسازي اژدها در جهان
نفت خام رو به كاهش گذاشت

گروهاقتصادي| چين بار ديگر روي ترامپ را كم كرد!
سهشنبه در روزي كه رسانههاي چين ،رييسجمهور
امريكا را در «خواب خوش» توصيف كردند ،بورسهاي
«اژدهاي آسيا» بيش��ترين جهش روزانه در دو سال
گذشته را تجربه كردند .چهارشنبه نيز دادههاي تازه
نشان داد كه صادرات اين غول آسيايي در ماه جوالي
بيشتر از حد انتظار بوده است.
صادرات عجيب
روز گذش��ته ،چين اع�لام كرد كه
صادرات آن در ماه جوالي در مقياس
سال به سال بيش��تر از  12.2درصد
مورد انتظار بوده اس��ت .اين از آن رو
اهميتداردكههمبهترازانتظار،همنشانهكارگرنبودن
تعرفهگذاريهاي ترامپ و هم از رشد  11.2درصدي
ژوئن بيشتر اس��ت .با اعالم اين داده خوب ،بازارهاي
سهامجهانعمدتاسبزپوششدند.چينبهدليلحجم
اقتصاد و مصرف باال و صادرات قابل توجه ،براي بسياري
از اقتصادهاي جهان و در كل ،اقتصاد جهان مهم است.
بورسهايجهانكهسهشنبهبهلطفبورسهايچين،
به اوج  6ماهه رفته بودند ،چهارش��نبه تنها توانستند
اوجي يك هفتهاي را ثبت كنند كه با توجه به معضالت
فعلي اقتصاد جهان باز هم ركوردي خوب است.
چشمانداز دالر
ش��اخص دالر كه سهش��نبه تا عدد
 95.19واح��د تضعيف ش��ده بود،
چهارش��نبه را ه��م با نوس��انهاي
كاهش��ي آغ��از ك��رد با اي��ن همه،
چش��مانداز سياس��ت پول��ي ف��درال رزرو امريكا به
افزايشيهايبازارهايجهانيارزدستباال رادادهاست.
بانك مركزي امريكا به احتمال زياد به افزايش نرخهاي
بهرهادامهميدهدوايندالرراگرانترميكند.تاساعت
 5:30عصر چهارش��نبه كه اين گزارش نهايي ش��د،
شاخصدالربهعدد 95.33واحدرسيد.يكدليلديگر
كه احتماال دالر را قوي نگه خواهد داشت ،اين است كه
ادامه جنگ تجاري امريكا و چين باعث افزايش خريد
اوراق بهادار دولت امريكا به عنوان سرمايه امن ميشود
و خريد اين اوراق نياز به دالر دارد.
محدوديتطال
فلز زرد در روزهاي كاري اين هفته،
نوس��ان زيادي در قيمتهاي نهايي
روز را تجربه نكرده است .با آنكه اونس
طال در س��ه روز گذشته دو بار به مرز
كانالي 1200دالر نزديك ش��ده اس��ت ،اما بيشتر در
ابتداي محدوده  1210دالر نوسان كرده است .اونس
كه دوشنبه و سهشنبه روي قيمتهاي  1207.20و
 1210.50دالرايستادهبود،چهارشنبهرابابهاي1213
دالر آغاز كرد و بعد رو به نوسانهاي كاهشي گذاشت.
نوس��انهاي س��اعات ابتدايي عمدتا در بازه  1210تا
 1214دالر انجام ميش��د .آنچه فشار بر طال را حفظ
كرده اس��ت ،چش��مانداز ارزش دالر و رشد اقتصادي
امريكاست.
عقبنشينينفت
نفتخامكهاينهفتهبهميزاناندكي
ازتحريمهايدرحالاجراوپيشروي
ايران نفع برده بود ،چهارشنبه حتي
ثابتهمنماندو روبهكاهشگذاشت.
نفت برنت با  0.34دالر كاه��ش به بهاي  74.26دالر
رس��يد و نفت وست تگزاس اينترمدييت نيز همسو با
شاخص پيشين با 0.67دالر افت به قيمت 68.50دالر
رسيد .اين قيمتها متعلق به عصر چهارشنبه هستند.
يكي از مهمترين عوامل بازارس��از در هفتههاي آينده
وضعيت فروش نفت ايران خواهد بود.
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«اعتماد» وجه ديگري از نتيجه اجراي بسته ارزي جديد را بررسي ميكند

« گيم »در بازار خودرو

نرگسرسولي
با اعالم بس��ته سياست ارزي دولت همانطور كه تصور
ميشد بازار خودرو به عنوان يكي از بازارهاي وابسته به
ارز با واكنش مثبت به اين بسته رو به رو شد و قيمتها
در بازار خودرو با كاهش مواجه ش��د .ب��ازار خودروي
كش��ور كه طي يك س��ال و نيم پيش تاكن��ون بازار
متالطمي را پشت سر گذاشته است .از ارديبهشتماه
سال گذش��ته كه سامانه ثبت س��فارش از سوي وزير
صنعت ،معدن و تجارت دولت يازدهم بس��ته ش��د تا
ممنوعيت ورود خودروهاي وارداتي موجب شد تا بازار
وارداتيها با افزايش قيمت ارز و محدديتهاي عرضه به
ركوردزنيهاي خاصي دست پيدا كنند كه اين ركوردها
تنها به وارداتيها ختم نش��د و بازار داخليها را هم به
خوبي متاثر كرد .كار به جايي رس��يد كه خودروهاي
داخلي به جهت ارزبرياي كه در توليد دارند با اختالف
نزديك به 40الي 60درصد در بازار قيمتگذاري شدند
تا به جاي رونق در بازار شاهد عمق ركود در بازار خريد و
فروش خودروها باشيم.
هرچن��د دولت به روال هميش��هاش براي شكس��ت
قيمته��ا از فرمول عرضه دس��توري خ��ودرو به بازار
حمايت كرد و جاده مخصوصيها با پيشفروش بيش
از 300ه��زار خودرو به بازار كم��ي قيمتها را تعديل
كردند اما هنوز هم بازار ب��ه دليل بحثهاي مربوط به
كاهش توليد قطعهسازان و توليد خودروهاي معيوب و
انبارشده در كارخانههاي خودروساز داخلي موجب شد
تابازاررويخوشيبهاينتصميمنشانندهدوقيمتها
در بازار آزاد به همان شكل صعوديشان تثبيت شده و
عرضهشوند.اينروالاگرچهباخبرهايمختلفدرمورد
احتمال كاهش عرضه خودرو موجب شد تا بازار مجددا

اكبرتوكلي/ايرنا

رويه افزايش��ي به خود گيرند اما با تدوين بسته جديد تاكيد ميكند« :البته تاكيد ميكنم كه با وجود كاهش
ارزي دولت گويا روال كمي برعكس شد.در بسته جديد قيمتها در بازار خ��ودرو ،قيمت خودروهاي داخلي و
ارزي دولت كه از روز سهشنبه گذشته وارد فاز اجرايي وارداتي همچنان حبابي و غيرواقعي است و بايد بيش از
شد دولت به واردكنندگان خودرو و توليدكنندگان آن اين كاهش يابد .اگر عرضه خودرو از سوي خودروسازان
اجازه ميده��د تا ارز مورد نياز خود را از ب��ازار آزاد و به مناس��ب باش��د همچنان ش��اهد كاهش قيمت اين
قيمتكميباالترازسامانهنيماتهيهكنند.تصميميكه محصوالت در بازار خواهيم بود؛ در خودروهاي وارداتي
موجب شد تا بازار خودروي متاثر از دالر كمي فروكش نيز خودرو به اندازه كافي در بازار هس��ت اما خريداري
در اين بازار وجود ندارد ».منصور معظمي ،معاون وزير
كرده و قيمتها روال نزولي خود را پيدا كنند .
صنعت ،معدن و تجارت و رييس س��ازمان گس��ترش
و نوس��ازي صنايع ايران نيز همچون موتمني معتقد
تركحبابقيمتي
با اجراي اين بس��ته اگرچه ورود ارز به بخش توليدي اس��ت كه قيمتها در ب��ازار خ��ودرو روال نزولي را در
آغاز نش��ده اما به لحاظ رواني توانست به جهت ترس پيش گرفته است و بعد از اين نيز مجددا شاهد كاهش
قيمتها خواهي��م بود اما
از كاهش بيش��تر قيمتها
اين روال در بازار اس��ت و در
برخ��ي دپوكنن��دگان
خودروي��ي را وادار ب��ه س�عيد موتمني ،ريي�س اتحاديه صنف خودروسازان داخلي با توجه
عرضه و ف��روش خودروي نمايش�گاهداران و فروشندگان خودروي به اينكه باي��د ارز گرانتري
خود كن��د ك��ه نتيجه آن تهراننيزبهآنصحهميگذاردوميگويد :نسبت به ارز  4200توماني
كاه��ش قيمته��ا در بازار «با اجراي بسته سياستهاي ارزي دولت ب��راي تامين م��واد اوليه و
بود .ش��رايطي كه س��عيد قيمتها در بازار خودرو نزولي شده است قطعات اس��تفاده ش��ود به
موتمني ،ريي��س اتحاديه و در همي�ن چن 
د روز قيم�ت خودروهاي همين جهت احتماال شاهد
صن��ف نمايش��گاهداران و داخل�ي بهط�ور ميانگي�ن  ۱۸درص�د و افزايش قيمت خودروهاي
فروشندگانخودرويتهران خودروهاي وارداتي ني�ز  ۶درصد كاهش توليد داخلي هستيم .
نيز به آن صحه ميگذارد و قيمتداشتهاند».
او البت��ه تاكيد ميكند كه
اين افزايش قيمت محدود
ميگويد« :با اجراي بس��ته
سياس��تهاي ارزي دولت قيمتها در ب��ازار خودرو خواهد بود و تنه��ا باعث ميش��ود فاصله قيمت بين
نزولي شده است و در همين چن د روز قيمت خودروهاي كارخانه و بازار كاهش يابد و دالالن كمتر از سود حاصل
داخلي بهطور ميانگين ۱۸درصد و خودروهاي وارداتي از اختالف بين قيمت كارخانه و بازار منتفع شوند .
معظمي در همين حال با تاكيد بر اينكه بس��ته جديد
نيز ۶درصد كاهش قيمت داشتهاند».
او دليل نزولي شدن قيمتها در بازار خودرو را معرفي ارزي دولت ميتواند بازار را به ثبات بهتري برس��اند و
و اجرايي ش��دن بس��ته جديد ارزي دول��ت ميداند و شاهد روزهاي خوش بازار خودرويي باشيم ،خاطرنشان

ميكند« :افزايش قيمت خودروهاي داخلي هم به نفع
توليدكننده و هم به نفع مصرفكننده است چرا كه با
كاهش اختالف قيمت ،توليدكننده تمايل بيشتري به
توليد و عرضه به بازار خواهد داشت و مصرفكننده هم
باشكستحبابكاذبقيمتها،خودرورابارنجقيمتي
مناسبتري خريداري خواهد كرد».
بازي با حواله خودرو
در همين حال فع��االن بازار خودرو اگ��ر چه راضي از
كاهش قيمتها در بازار به دليل خارج ش��دن از ركود
هستند اما گويا همچنان برخي جاي خاليها در بسته
جديد ارزي موجب شده تا فعاالن بازار نگران آينده بازار
خودرو با توجه به اجراي همين بس��ته نيز باشند .اين
گروه ميگويند« :دولت در بسته جديد ارزي خود دست
واردكنندگان و توليدكنندگان را براي تامين ارز از بازار
آزادبازگذاشتهاستامادرعملباتوجهبهشرايطجديد
بعد از تحريم كه واردكنندگان براي تامين مواد اوليه و
كاالهاي خود مجبور هستند حوالههاي خود را ابتدا به
امارات و سپس به چين بفرستند موجب شده تا كارمزد
تعلق گرفته اين چرخه موجب افزايش قيمت تمامشده
ارز موردنياز توليدكننده شود».
اين گروه همچنين تاكيد ميكنند كه «بسته سياست
ارزي جديد دولت با توجه به مجوز آزاد ش��دن فعاليت
صرافيها بار بزرگي را از دوش توليدكنندگان برداشت.
ب��ا توجه به اينكه طبق مفاد اين بس��ته امكان خريد و
فروشارزدرصرافيهابهرسميتشناختهشدهاستدر
كوتاهمدت تاثير مثبتي در بازار خواهد گذاشت اما تمام
نگراني توليدكنن��دگان از افزايش كارمزدهاي تبديل
حوالههاي ارزي اس��ت كه ممكن است مجددا موجب
افزايش قيمتها شود».

بازار

فروش اوراق گواهي سپرده
18درصدي در بانك ملي ايران

قيمتها در بازار ارز و طال افزايشي شدند

گروه اقتصادي| ورق برگش��ت .بازارهاي داخلي ارز
و طال دوباره افزايشي شدند .در اولين روز شروع به كار
دوباره صرافيها ،دالر به كانال  10هزار تومان بازگشت
و سكه امامي در مقطعي به بهاي 3ميليون و  800هزار
تومان نزديك شد .هر دو بازار تحتتاثير عوامل بازاري
و همينطور سياسي قرار داشتند ،گرچه با كاهش تب
اوليه،برخيقيمتهااصالحشدند.
در بازار ارز ،با برداشته ش��دن ممنوعيت معامالت در
صرافيها ،رفت و آمد در خيابان فردوسي بيشتر شد .با
اين همه ،دستهاي از صرافيها بهدليل ابهام در عوامل
بازارساز ترجيح دادند روز چهارشنبه را تعطيل باشند.
با وجود اين ،هيجان اوليه و روش��ن نبودن روند پيش
رو باتوجه به تازگي فعاليت دوباره باعث شد دالر روند
صعودي به خود بگيرد .يك مسله قابل مشاهده ،تفاوت
قيمتها بر تابلوهاي صرافيهاي گوناگون بود .بيشتر
صرافيها بيشتر از فروش ،مايل به خريد بودند ،امري
كه نشان ميدهد دس��تهاي از فعاالن بازار ارز به رشد
قيمتها پس از بازگش��ت حالت عادي ب��ه بازار ،اميد
دارند .چهارشنبه ،تهديدهاي تازه ترامپ هم اندكي در
بازار تاثير داشت.
بازارطالهمتحتتاثيراتفاقيتازهبوداماايناتفاقدقيقا
وارونه انتظارها عمل كرد و تقاضاي شديد در بازار باعث
رشدچندصدهزارتومانيقيمتهاشد.اينرشددرحالي

ب�ازار س�كه و ارز روز
چهارشنبه خود را با روالي
نو پش�ت سرگذاش�ت .در
حالي كه به نظر ميرس�يد
روال كاهش�ي قيمته�ا
در ب�ازار ادام�ه داش�ته
محمدكشتيآراي
باشد و با عرضه سكههاي
پيشفروششده،قيمتهابيشازآنچهدرروز
سهشنبهشاهدآنبوديم،كاهشيابداماباعدم
عرضه سكههاي پيشفروشي در بازار و رشد
تقاضاي خريد ،مجددا ش�اهد افزايش قيمت

پيشبينيهاعقبماندند

رقم خورد كه از2ميليون و 580هزار سكهاي كه موعد
تحويل آنها فرا رسيده ،فقط  25هزار قطعه وديعهاي با
سررسيد تحويل آغاز شد و تا حدود  10روز ديگر ادامه
خواهد يافت و پس از آن موعد تحويل س��كهها قطعي
است .ايسنا نيز در اينباره گزارش داده كه دور نخست
مربوط به س��كههاي وديعهاي در دو سررسيد 6ماهه و
يكس��اله بود؛ به اين ترتيب خريداران بايد مبلغي را نزد
بانكمليايرانبهعنوانوديعهميپرداختندوبقيهمبلغ
در موعد سررسيد با  4درصد تخفيف دريافت ميشد.
نرخ اعالمي چهارش��نبه به خريداران اين نوع سكهها
3ميليون و 79هزار تومان بود؛ اما آمار شعب بانك ملي
نشانميدهدخريداراناينسكههااستقبالچندانياز

تحويلآننكردهاندزيراانتظارداشتندمبلغسكهدرروز
تحويل نزديك2ميليون تومان محاسبه شود .به گفته
فعاالن بازار س��كه ،اين امر بر بازار آزاد طال و سكه نيز اثر
گذاشت زيرا خريداران چنداني براي تحويل سكههاي
خودبهبانكمراجعهنكردندوبههمينسبببهايانواع
سكه با وجود سير نزولي از ابتداي هفته ،دوباره صعودي
شد.البتهسكهتحتتاثيررشدقيمتدالرهمبود.
دس��تورالعمل خريد و فروش ارز در شبكه صرافيهاي
مجاز همين هفته به ش��ركتهاي صرافي داراي مجوز
معتبر فعاليت از بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
ابالغ شد .بر اساس اين دس��تورالعمل،خريد و فروش
ارز حاصل از ص��ادرات به صورت حوالهه��اي ارزي در

روند بازار سكه در روز دوشنبه 97/5/15
نوعسكه
امامي

روز چهارشنبه (تومان) روز سهشنبه (تومان) اختالفقيمت
3ميليون و746هزار

3ميليون و200هزار

 546هزار

قديم

3ميليون و356هزار

2ميليون و996هزار

 360هزار   

نيم

يك ميليون و756هزار

يك ميليون و596هزار

 160هزار    

ربع

912هزار

832هزار

  80هزار    

قيمتها به تومان و تغييرات آن تا ساعت 18عصر روز گذشته است

تقاضاسكهراگرانكرد

سكهازهمانصبحروزگذشتهبوديم.درهمين
حال نميتوان از تاثيري كه افزايش قيمت ارز
بر بازار سكه ميگذارد نيز گذشت .روز گذشته
قيمتدالردربازارمجدداباافزايشروبهروشد
و به بيش از 10هزار تومان رسيد كه اين افزايش
با عدم عرضه س�كههاي پيشفروش ش�ده و
افزايش تقاضاي خريد ،ش�رايط براي افزايش
مجدد  قيمتها را فراهم كرد.
ديروز اگر چه روز نخس�ت باز شدن صرافيها
بعد از اجراي بسته سياس�ت ارزي دولت بود،
اما اختصاص ارز به عده خاصي از كاالها و رشد

روز جمعه ۱۹مرداد ماه  ،۱۳۹۷س��يمكارت در كشور
۲۴ساله ميشود .به گزارش اداره كل ارتباطات شركت
ارتباطات س��يار ايران ۱۹ ،مرداد  ،۱۳۷۳با واگذاري ۴
سيمكارت به كاركنان نهاد رياستجمهوري ،عرضه
سيمكارت تلفن همراه در ايران رسما آغاز شد.
بهرهبرداري از اولين فاز ش��بكه تلفن همراه كشور ،در
مرداد ماه سال  ۱۳۷۳در شهر تهران با  ۲۴سايت BTS
و با ظرفيت  ۹۲۰۰شماره آغاز شد .به دنبال استقبال
غيرمنتظره و بينظي��ر مردم از اين پديده ،ش��ركت
مخابرات ايران درصدد گسترش پوشش آن از تهران به
كل كشور بر آمد .بنابراين با توجه به نياز و تقاضاي مردم
به اين پديده ،فعاليتهايي متناس��ب با جهتگيري
جهاني براي توسعه شبكه تلفن همراه در اهداف عالي
مجموعه مخابرات كشور صورت گرفت.
در ادامه اين برنامه هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت
ارتباط��ات و فناوري اطالعات ،اساس��نامه ش��ركت
ارتباطات سيار را با سرمايه2هزار ميليارد ريال تصويب
كردوكليهوظايفامورارتباطاتسيارشركتمخابرات
ت سيار ايران واگذار شد.
ايران به شركت ارتباطا 
باجديشدنخصوصيسازيصنعتمخابراتكشورو
اهميت حضور در بازار رقابت تجاري،اين شركت از سال
 ،۱۳۸۶داراي «نام (همراه اول)»« ،نشان (دو حلقه)»،
«رنگ (فيروزهاي و نارنجي)» و «شعار (هيچكس تنها
نيست)» تجاري ويژه خود شد.
همچنيندرسال ۱۳۸۹پسازخصوصيشدنشركت
مخابرات ايران ،اين شركت از سهامي خاص به سهامي
عام تبديل شد .شركت ارتباطات سيار ايران در  ۲۸آذر
 ،۱۳۸۹پنج درصد سهام (معادل  ۱۰۳ميليون سهم)
خود را در فرابورس عرضه ك��رد .روز  ۲۹مرداد ۱۳۹۲
نماد همراه اول در بازار بورس بازگش��ايي ش��د و اين
شركت از آن سال در بازار بورس حضور دارد.
شركت ارتباطات سيار ايران كه براي دومين بار پياپي
موفق ش��ده رتبه اول در استفاده حداكثري از منابع و
مهارتهاي ايراني در ارزيابي عملكرد اپراتورها توسط
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي را كسب
كند ،با بيش از  ۱۰۰ميليون س��يم كارت واگذار شده
در  ۱۲۴۶شهر (۱۰۰درصد شهرها) و بيش از  ۴۳هزار
روس��تا (حدود  ۹۰درصد روستاها) و بيش از  ۷۰هزار
كيلومتر از جادههاي كشور ،بيش از  ۹۷درصد پوشش
جمعيتي كش��ور را تحت پوش��ش دارد .ضريب نفوذ
اپراتور اول ۹۰.۳درصد و ارتباط رومينگ بينالملل آن
با  ۲۷۰اپراتور در  ۱۱۲كشور جهان برقرار است .همراه
اول ،عالوه بر اينكه پيشتاز عرضه سيمكارت در كشور
بوده،بانوسازيمداومشبكهخود،بهروزترينتجهيزات
شبكه تلفن همراه كشور را نيز داراست .همراه اول به
عنوان بزرگترين اپراتور تلفن همراه كشور در هر دو
حوزه مكالمه و ديتا ،مجوز ارتقاي پروانه ارايه خدمات
تلفن همراه به نس��ل  ۳و نسلهاي باالتر را در تاريخ ۴
شهريورماه،۱۳۹۳دريافتكردواكنونباگذشتكمتر
از  ۴سال ۱۹۳۳۰ ،س��ايت نسل سه و  ۱۷۴۰۰سايت
نس��ل چهار و چهار و نيم در ش��بكه اين اپراتور فعال
است و بر اين اساس همراه اول تنها اپراتور كشور است
كه در تمامي شهرها پوشش اينترنت پرسرعت دارد.
عالوه بر اين ،اپراتور اول در پنج سال گذشته در ارزيابي
رسمي س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
(رگوالتوري) كه بر اساس استاندارد  EFQMصورت
ميگيرد ،برترين جايگاه اپراتورهاي تلفن همراه كشور
را براي خود حفظ كرده است.

قيمت دالر موجب شد تا بازگشايي صرافيها
همنتواندجوروانيبرايكاهشقيمتهاايجاد
كند .البت�ه اين روال را نميت�وان دال بر عدم
كارايي بس�ته ارزي خوان�د و بايد كمي صبور
بود ،چرا كه به نظر ميرسد در هفته آينده بازار
واكنشبهتريبهاجرايبستهنشانخواهدداد
و قيمتهاواقعيترخواهد شد.
در همي�ن ح�ال نميت�وان از كن�ار تف�اوت
قيمتهاي س�كههاي پيش فروش ش�ده در
مرحله دوم و مرحله نخس�ت گذش�ت ،سود
كمتري ك�ه در اين مرحله نصي�ب خريداران

چارچوبمقرراتارزيبرمبناينرخبازارصرفاازطريق
«سامانهنظاميكپارچهمعامالتارزي(نيما)»مجازاست.
همچنين صرافيهاي مجاز معتبر موظفند حوالههاي
ارزي خريداريشده از صادركنندگان را در سامانه نيما
يا به واسطه ساير صرافيهاي معتبر و بانكهاي عامل
حداكثر در مدت سه روز كاري به فروش رسانند .نكته
ديگر اينكه ن��رخ فروش ارز صرافيه��اي مجاز معتبر
حداكثر يك درصد باالي نرخ خريد مندرج در س��امانه
«نيما» و «سنا» خواهد بود .براساس اين ابالغيه خريد
و ف��روش ارز به صورت اس��كناس (معامالت جزيي بر
مبناي مقررات ناظر بر عمليات ارزي صرافيها) از سوي
صرافيهايمجازمعتبرصرفاباثبتدر«سامانهنظارت
ارز(سنا)»:امكانپذيراست.
درحاليكهقيمتهادربازارهايتهرانجهشداشتند،
در معامالت روز گذش��ته بازار ثانويه ارزي ،بهاي ارز بر
مبناي ي��ورو  9540توم��ان و دالر  8240تومان بوده
اس��ت .فارس خبر داده كه در مجموع دو روز اول كاري
بازار ثانويه 80 ،ميليون يورو معامله شده است .در بازار
ثانويههمهصادركنندگانغيرنفتيوهمهواردكنندگان
كاالهاي مجاز وارداتي به اس��تثناي كاالهاي اساسي
ميتوانن��د به خريد و فروش ارز بپردازن��د .در اين بازار
صادركننده غيرنفتي عرضه كنن��ده ارز و وارد كننده
متقاضي ارز است.

ميش�د ،موجب ش�د تا تمايل كمت�ري براي
فروش س�كه به وجود آيد .اين در حالي است
كه با توجه به روال عرضه س�كهها در مرحله
نخست پيشبينيها شكست مجدد قيمتها
با عرضه سكههاي پيشفروشي بود .باتوجه به
اينكه امروز (پنجشنبه) نيز بازارتا ظهربيشتر
فعال نيست ،نميتوان پيشبيني خوبي براي
بازار داشت و بهتر اس�ت ،منتظر هفته آينده
و واكن�ش بازار به بس�ته اجرايي و تصميمات
جديد دولت بود.
عضو اتحاديه طال و جواهر

شعب بانك ملي ايران در سراسر كشور تا روز دوشنبه
 22م��رداد ماه جاري ،تعداد مح��دودي اوراق گواهي
سپرده مدتدار ويژه سرمايهگذاري (عام) را با نرخ سود
عليالحساب 18درصد ساالنه عرضه ميكنند.
به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران ،اين اوراق با
سررسيديكساله،بانام،غيرقابلانتقالوقابلبازخريد
قبل از سررسيد با نرخ 16درصد ساالنه از تاريخ انتشار
اس��ت .معامله ثانويه اوراق در بازار س��رمايه از طريق
شركتهاي بورس اوراق بهادار تهران و يا فرابورس ايران
امكانپذير است .اوراق مذكور معاف از ماليات است و
سود عليالحساب آن ماهانه پرداخت ميشود.
س��ود 18درصدي اين اوراق ،فرصت مناس��بي براي
هموطنان عزيز است تا از اين امكان ويژه سرمايهگذاري
اس��تفاده كنند ،در عين حال اينكه مدت عرضه اوراق
محدود است و تمديد نخواهد شد.

ديدار معاون ارزي بانك ملي با
رايزن بازرگاني سفارت افغانستان

غالمرضا پناه��ي عضو هيات مدي��ره و معاون امور
ارزي و بين الملل بانك ملي ايران با عبدالجبار انصار
رايزن بازرگاني سفارت افغانستان در ايران ديدار و
گفتوگ��و كرد .به گزارش روابط عمومي بانك ملي
ايران ،در اين ديدار پناهي با اشاره به پتانسيل ويژه
بانك ملي ايران در ارايه خدمات موثر به تجار ايراني
و افغ��ان گفت :به منظور درياف��ت خدمات و فراهم
كردن زمينههاي الزم جهت سرمايهگذاري داخلي
و خارجي ،ايجاد بس��ترهايهاي الزم براي توسعه
روابط كارگ��زاري ميان بانك ملي ايران و بانكهاي
افغانستان ضروري است.
وي در اين ديدار با اشاره به تواناييهاي بالقوه ايران
در زمينه س��رمايهگذاري و تج��ارت خارجي ميان
دو كش��ور نقش بانكها را حاي��ز اهميت توصيف و
بر آمادگي بانك مل��ي ايران براي برق��راري روابط
دوجانب��ه بانكي در اين راس��تا تاكي��د كرد و ضمن
اشاره به س��ابقه و تجربه ديرين بانك ملي ايران در
ايجاد روابط كارگزاري در ساير كشورها يادآور شد:
بانك ملي ايران داراي س��ابقه درخشاني در زمينه
ارايه خدمات به مشتريان در داخل و خارج از كشور
از جمله تامين مالي پروژهها بوده و همواره تعهدات
خود به كارگزاران را ايفا كرده است.

