انرژی
جزئیات تصمیم مهم دولت برای
بازگشت ارز پتروشیمیها

مهر :دولت با اعالم بســته جدید ارزی ،تالش
کرده تــا ارز حاصل از صادرات پتروشــیمیها
را نیز در بازار ثانویه و با نــرخ توافقی به بازار ارز
تزریق کند؛ اما طــی هفتههایی که از ابالغ این
بسته سیاستهای ارزی میگذرد ،هنوز حضور
پررنگی از سوی پتروشیمیها دیده نمیشود.
حال دولت در یک اقدام حائز اهمیت ،به تمامی
پتروشیمیها اعالم کرده که از این پس باید ارز
موجود در حســابهای خارجی ،شرکتهای
تراستی ،کارگزاران و صرافیهای خود را تسلیم
بانک مرکزی کنند .یک مقام مسئول در دولت با
تائید این خبر گفت :بیژن زنگنه ،وزیر نفت طی
نامهای از تمام پتروشیمیها (شرکتهای متعلق
به نهادهای عمومــی ،نیمه دولتی و خصوصی)
در خواست کرده اســت که در راستای اجرای
سیاست ابالغی دولت به منظور تامین نیاز ارزی
کشــور از طریق بازار ثانویه ،تمام ارز موجود در
حسابهای خارجی یا شــرکتهای تراستی،
صرافیها وکارگــزاران ارزی طرف معامله خود
را کتبا به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
تســلیم کرده و با دریافت معادل ریالی آن ،ارز
مورد نظر را بر اساس آنچه که بانک مرکزی معین
میکند در اختیار مراحل بعــدی برای عرضه
در بازار ثانویه قرار دهند .بر این اســاس ،انتظار
میرود با اجرای این سیاســت ابالغی از سوی
وزیر نفت به عنوان گامــی تاثیرگذار و کارآمد،
بتواند درآمدهای ارزی دولت را در ریل صحیحی
قرار دهد.

خبر ویژه
جزئیات طرح جدید سکهای مجلس؛

واگذاری بیش از  ۱۰سکه
پیشفروش ،ممنوع!

اقتصادنیوز :در طرح نمایندگان که با عنوان
ممنوعیت واگذاری سکه بهار آزادی به متقاضیان
در مجلس اعالم وصول شده ،آمده است :نظر به
اینکه نحوه پیش فروش سکه به گونهای است که
اوال موجبات عدم توازن و به جیب زدن سرمایه
هنگفت توســط عدهای خاص شده است ،ثانیا
این امر موجب کنترل قیمت و تنظیم بازار و رفع
نیازها نشده؛ لذا میبایست از واگذاری سکههای
ثبت نام شده بیش از  ۱۰عدد سکه جلوگیری به
عمل آید و اصل پول به خریــداران بازگردد .در
ماده واحده این طرح نیز مطرح شــد :واگذاری
سکه با نرخ تعیین شده و پیش فروش در تعداد
بیش از  ۱۰عدد به اشخاص حقیقی و حقوقی
ممنوع است .بدیهی اســت دولت موظف است
مبلغ پرداخت شــده در این رابطه راســریعا به
افراد غیرمشمول عودت دهد .یکی از مباحثی
که در زمینه ســکههای پیش فروشی مطرح
است ،موضوع افزایش ناگهانی نرخ انواع سکه و
سودهای کالنی است که نصیب خریداران بزرگ
سکههای پیش فروشی شده است .موضوع دیگر،
عدم محدودیت خرید از سوی متقاضیان بوده تا
جایی که بنا به اعــام مقامات قوه قضائیه چند
خریدار عمده و بزرگ ســکه ،هزاران قطعه از
سکههای پیش فروشــی را خریداری کرده و با
افزایشیکبارهقیمتها،سودهایکالنیراکسب
کردهاند.

بانک
حسین مهری به سمت مدیرعامل
بانک صنعت و معدن منصوب شد

نسل فردا :بر اســاس حكم وزير امور اقتصادي و
دارايي و مصوبه مورخ  24مرداد ماه  1397مجمع
عمومي بانك ها حســين مهري به سمت رئيس
هيات مديره و مديرعامــل بانك صنعت و معدن
منصوب شد .وي داراي دکترای مدیریت کارآفرینی
بوده و پیش از این در جایگاه معاون وزیر ارتباطات
و مدیرعامل شــرکت ملی پســت ایران ،معاون
مدیرعامل بانک صنعت و معدن ،رئیس اتحادیه
پستی آسیا و اقیانوسیه  ،مدیرعاملی چندین بنگاه
بزرگ اقتصادی و چندین ســمت مدیریتی ارشد
در حوزههای اجرایی فعاليت داشته است.در حکم
مسعود کرباســیان وزیر امور اقتصادی خطاب به
مهری آمده ،نظر به تعهــد ،تخصص جنابعالی به
موجب این حکم به ســمت رییس هیات مدیره
و مدیر عامل بانک صنعــت و معدن منصوب می
شوید.امید است در سایه عنایت پروردگار ،در نیل
به اهداف و برنامه های آن بانک و پیشرفت و تعالی
همه جانبه مادی و معنوی نظام جمهوری اسالمی
ایران ،پیروز باشید.

بهینه سازی مکان شعب و
پیشخوانهای شهرنت بانک شهر

نسل فردا :معاون شــعب و توســعه بازاریابی
بانک شهر از بهینه ســازی مکان شعب ،باجهها و
پیشخوانهای شهرنت این بانک خبر داد .عیسی
قهرمانی چابک با اعالم این خبرگفت :در راستای
جلب رضایت هرچه بیشتر مشتریان شبکه بانکی
و شهروندان در شهرهای مختلف کشور تالش شده
تا با استفاده از روشهای علمی و با توجه به معیارها
و عوامل مؤثر؛ بهینه سازی مکان شعب ،باجهها و
پیشخوانهای شهرنت در دستورکار قرار گیرد.

تحریم های آمریکا بر صنعت واگن سازی بی اثر است

منتظر کاهش قیمت مسکن نباشید
افکار نیوز  :جمشید برزگر رئیس انجمن انبوهسازان مسکن کشور ،با بیان اینکه قیمت مصالح ساختمانی مانند میلگرد و آهن آالت طی
چند ماه گذشته افزایش دو برابری قیمت داشته است ،گفت :قیمت مسکن در چند ماه گذشته به دلیل نوسانات ایجاد شده در بازار سکه و ارز
افزایش یافته؛ اما این رشد قیمتی بعد از رکود چند ساله بوده است؛ بنابراین نمیتوان انتظار داشت که با کاهش قیمت هزار یا  2هزار تومانی
دالر قیمت مسکن پایین بیاید.وی گفت :متأسفانه افزایش قیمت مسکن موجب شده قدرت خرید مردم در این بخش کاهش چندین برابری
داشته باشد.برزگر تصریح کرد :انبوه سازان و تولیدکنندگان مسکن خواستار افزایش قیمت مسکن نیستند؛ زیرا این افزایش قیمت در چنین
شرایطی هیچ نفع یا سودی برای آنها ندارد.رئیس انجمن انبوه سازان مسکن اظهار کرد :با توجه به ثبات قیمت در بازار سکه و ارز قیمت
مسکن به ثبات میرسد؛ اما نباید انتظار کاهش قیمت در این بخش را داشته باشیم.

اقتصـاد

Economy

ایرنا :رئیس هیئت مدیره شرکت نوین صنعت رجا گفت :صنعت تولید واگن قطار خالف خودروسازی ،با شمارگان تولید (تیراژ) پایین
کار می کند و بر این اساس تحریم های آمریکایی نمی تواند چندان بر آن تاثیرگذار باشد«.فرهاد فرهمند محمدی» افزود :سیستم
الکترونیکی کنترل اصلی واگن های خودکشش که اساسا تولید آنها در داخل به دلیل شمارگان تولید پایین اقتصادی نیست ،مشمول
تحریم آمریکایی هاست که نیاز سالیانه به آنها زیاد نیست.رئیس هیئت مدیره شرکت نوین صنعت رجا بیان داشت :عمده این قطعات
از اتحادیه اروپا تامین می شود که با توجه به حمایت های این اتحادیه از کشورمان در مقوله برجام ،تامین آن تاکنون با مشکل خاصی
مواجه نبوده است.وی خاطرنشان کرد :تامین این تعداد از قطعه یاد شده ،اگر با تحریم مواجه شود از طریق سایر مسیرها و کشورها با
صرف هزینه بیشتر ممکن است.
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اقتصاد کالن


رقابت نا سالم بانک ها در ارائه سود

باشــگاه خبرنگاران جــوان :بــا آغاز
سیاستهای جدید ارزی در تاریخ  ۱۵مرداد
ماه و از سرگیری فعالیت صرافیها ،معامالت
حواله و نقدی ،روند صعــودی به خود گرفته
است .سامانه ســنا که در آن اطالعات تمام
معامالت قطعی صرافیها ثبت میشود ،نشان
میدهد از تاریخ مذکور تا اول شــهریور ماه
میزان خریــد ارز  ۵۰۸میلیون یورو و فروش
 ۴۳۷میلیون یورو بوده است .سهم معامالت
نقدی نیز از این تراکنشها  ۳.۱۱درصد بوده
است .از سوی دیگر در سامانه نیما که بازاری
برای فروش ارز حاصل از صــادرات و تأمین
ارز وارداتــی اســت ،در همیــن دوره زمانی
 ۵۶۶میلیون یورو عرضه و  ۳۷۷میلیون یورو
تقاضا ثبت شــده که با نهایی شدن عملیات
انتقال ارز ،ایــن آمار به صــورت خودکار در
سامانه سنا ثبت میشــود و از طریق آدرس
 https://sanarate.irقابل رویت است.

بیمفرارسپردههایبانکیبیشترشد
یلدا توکلی -گروه اقتصاد

tavakoli.yalda11@gmail.com

با افزایش نجومی نــرخ دالر و باال رفتن
قیمت ســکه و طال ،فکــر تبدیل کردن
نقدینگیهای باال بــه این دو مهم تقویت
مییابد؛ چرا که پایین بودن نرخ سودهای
بانکی توان مقابله با بــازار داغ باال رفتن
قیمت دالر و ســکه را ندارد و از همین رو
بیم فرار ســپردههای بانکی در روزهای
پایانی تابستان وجود دارد؛ لذا تب و تاب
بانکها را برای مقابله با این فرار به وضوح
میتوان دید.
رقابت ناسالم بانکها در ارائه
سود
در واقع در یک دوره به علت رقابت ناسالم
بانکها در ارائه سود به پولهای روزشمار،
سپردههای کوتاهمدت افزایش چشمگیری
یافتند .دیگر سود سپردههای کوتاهمدت با
بلندمدت تفاوت چندانی نداشت و مردم
نیز ترجیح میدادند همواره به سرمایه خود
دسترسی داشته باشــند ،به همین علت
ســپردههای کوتاهمدت ،بازار داغی پیدا
کرده بود .فریفتگی سپردههای کوتاهمدت
تا جایی پیش رفت که حجم سپردههای
کوتاهمدت از سپردههای بلندمدت پیشی
گرفت .شکاف ســپردههای کوتاه مدت
و بلندمدت باز و بازتر شــد تــا اینکه در
شهریور ماه سال گذشته حجم سپردههای
بلندمدت  ۲۷درصــد افزایش یافت .این
رشد در حالی اتفاق افتاد که رشد  ۱۲ماهه
سپردههای بلندمدت در مرداد ماه سال
گذشته تنها  ۵ /۶درصد بود .سپردههای
بلندمــدت کــه در یک ســکون گرفتار

شــده بودند و نوســان چندانی را تجربه
نمیکردند ،به یکباره در حد فاصل مرداد
تا شهریور از  ۵۱۴هزار میلیارد تومان به
 ۶۵۴هزار میلیارد تومان رســیدند .سهم
اصلی در این رشد را آب رفتن سپردههای
کوتاهمدت داشــت .اگر در شهریور ۱۴۰
هزار میلیارد تومان به حجم سپردههای
بلندمدت اضافه شد ،از حجم سپردههای
کوتاهمدت نیــز  ۱۲۳هزار میلیارد تومان
کاسته شد .این حرکت در خالف جهت هم
باعث شد تا سپردههای بلندمدت جایگاه
خود را در بازار پول پس بگیرند و در نهایت
سهم اصلی سپردههای مدتدار در اختیار
بلندمدتها قرار گرفت و اما امروز و پس
از گذشت یک سال ازاتفاقات شهریورماه
سال گذشته بانکها به تکاپو افتادهاند تا با
توجه به تب و تاب بازار سکه و دالر از فرار
سپردهها جلوگیری کنند.

خروج آن شوند.

بانکهــا و تــاش برای
جلوگیری از فرار سپردهها
از همین رو در زمان سررسید سپردههای
مدتدار یک ســاله ،بانکهــا روشهای
مختلفــی برای نگهداشــت ســرمایه و
جلوگیری از فرار سپردهها بهکار میگیرند؛
از تمدید کوتاه مدت سپردهها با سودهای
باال گرفتــه تا انتشــار اوراق و تقســیط
بازپرداخت سپردهها.
به طور واضح مشــخص است که بانکها
نگرانند که مشــتریان بخواهند به جای
تمدید ســپردههای خود که سود آن به
 ۱۵درصد کاهش مییابد ،ســرمایه را به
بازارهای دیگر از جمله ســکه و ارز سوق
دهند .از ایــن رو به هــر ترتیبی تالش
میکنند منابع را جذب کــرده و مانع از

انتشــار گواهی سپرده ۱۸
درصدی
از چندی پیش نیز برخی بانکها شروع به
انتشار گواهی سپرده  ۱۸درصدی کرده و
سودی حدود سه درصد باالتر از سپرده ۱۵
درصدی را پیش روی مشتریان قرار دادند
تا آنان را به نگهداشت سرمایه در بانکها
ترغیب کننــد؛ البته این از نــگاه برخی
مدیران بانکی اقدام درستی نیست؛ زیرا
هزینه بانکها را با توجه به سود تسهیالت
که در حال حاضر  ۱۸درصد است باال برده
و موجب زیان خواهد شد؛ البته در جریان
نگهداشت سپرده در بانکها ،بانک مرکزی
نیز به کمک آمده و در روزهای گذشــته
در بخشــنامهای اعالم کرد کــه بانکها
میتوانند ســپردههای باز شده در فاصله

فروش  ۶۰۰هزار موبایل انبار
شده در انتظار مجوز دولت

دوم تا  ۱۱شهریورماه  ۱۳۹۶را تا یک ماه
دیگر تمدید کنند تا بعد از این مدت برای
ادامه مسیر تصمیمگیری الزم انجام شود.
حجم باالی نقدینگی و عدم
ماندگاری منابع در بانکها
به هر صورت با توجه به التهاباتی که در
ماههای گذشته در بازار ارز وجود داشته
و کارشناسان نیز عمده دلیل آن را حجم
باالی نقدینگی و عدم ماندگاری منابع
در بانکها میدانند ،شبکه بانکی به هر
صورت که شده در تالش برای نگهداری
سپردههاست .اینکه بانکها تا چه حد
در این فرایند موفق بوده و مردم ترجیح
دهند به جای ســرمایهگذاری در بازار
سکه و ارز به ســود بانکی قناعت کنند
و از سودهای البته پر ریسک بازارهای
موازی چشم پوشــی کنند ،موضوعی

اســت که تا حدی ابهاماتی را با خود به
همراه دارد.
پیشنهاد اجرای طرحهای
تشویقی
این روزها مشتریان بانکها میگویند
وقتی که برای دریافت مبالغ باالی خود
به بانکها مراجعه میکننــد ،با اصرار
آنها برای ماندگاری ســپرده روبهرو
میشــوند .حتی طرحهای تشویقی به
آنان پیشنهاد میشود و در مواقعی که
عزم خــود را برای خروج ســپرده عزم
میکنند ،بــا مقاومــت بانکها مواجه
میشــوند؛ به طوری کــه در نهایت به
آنان گفته میشود سپرده به طور یکجا
تحویل داده نمیشود و در چند مرحله
پرداخت خواهد شد که این موجب گله
مشتریان برخی از بانکها شده است.

طال

فناوری

ارز

تعاون

تولید غولهای طال
آب میرود

عرضه گلکسی اس
 10در پنج رنگ

قیمت واقعی
دالر  ۷۰۰۰تومان است

افزایش قدرت خرید کارگران
پیگیری میشود

خبر آنالین :بر پایه جدیدترین گزارش "اس اند پی
گلوبال" ،تولید طال در برخی از مناطق تولیدکننده
بزرگ این فلز ارزشمند در سالهای آینده به رکورد
پایینی ســقوط خواهد کرد".اس اند پی گلوبال" در
گزارش ساالنه "تولید طال" اعالم کرد :تولید جهانی
طال پس از اینکه در ســال  ۲۰۱۷به رکورد ۱۰۶.۵
میلیون اونس رسید ،در سال ۲۰۱۹و ۲۰۲۰به رکورد
باالی جدیدی صعود خواهد کرد؛ اما از سال ۲۰۲۱به
بعد دچار افت میشود .کریس گالبریث  -تحلیلگر
"اس اند پی گلوبال" ،اظهار کرد :بــا افزایش تولید
بسیاری از معادن جدید و پیشرفت مستمر فعالیت
معادن جدید ،تولید بیشتر طال تا پایان سال ۲۰۲۰
و رسیدن تولید به  ۱۱۱.۷میلیون اونس پیشبینی
میشود؛ اما افت تولید معادن فعلی در سال  ۲۰۲۱از
رشد تولید جدید پیشی خواهد گرفت ،.تولید جهانی
به دلیل افت عیار سنگهای استخراج شده تا سال
 ۲۰۲۲به میزان ۱۵درصد کاهش خواهد یافت.

روند معامالت حواله و نقدی
صعودی شد

ایســنا :یک منبع معتبر در حوزه فنــاوری به نام
 Ice Universeبه تازگی در صفحه کاربری توئیتر
خود ادعا کرده که نسل جدید و آتی گوشی پرچمدار
سامسونگ؛یعنیگلکسیاس 10درپنجرنگجدیدو
متنوعمعرفیوبهبازارهایجهانیعرضهخواهدشد.به
گفتهاینمنبعآگاه،گوشیهوشمندوپرچمداربعدی
سامسونگ در پنج رنگ مشکی ،سبز ،صورتی ،سفید
و نقرهای روانه بازار خواهد شد که در این میان دو رنگ
سبز و صورتی بسیار جدید است و احتماال طرفداران
بسیاری را به سمت و سوی خود جذب خواهد کرد؛
البته این منبع ،اطالعات و جزئیات بیشــتری را در
خصوص مشخصات فنی و ظاهری این پرچمدار افشا
نکرده است؛ البته بسیاری از تحلیلگران فعال در حوزه
فناوری بر این باورند که تمامی این رنگها به محض
اینکه گوشی هوشمند مذکور معرفی و عرضه شود،
در دسترس قرار نخواهد گرفت و احتمال دارد تنها در
برخی از بازارهای جهانی موجود باشد.

نفت

ایسنا :یک فعال حوزه بازرگانی گفت :قیمت اصلی
دالر پیش از آغــاز این بحرانها نزدیــک به ۶۰۰۰
تومان بود و االن با تورم ایجاد شده ،نرخ آن در کانال
 ۷۰۰۰تومان قرار دارد و مازاد بر این قیمت نیز حباب
است .محمدحسین روشنک با اشاره به سیاست ارزی
جدید دولت و بانک مرکزی بیان کرد :بســته ارزی
دوم در حقیقت نوعی برگشــت به پیش از تصمیم
 ۲۰فروردین و قاچــاق اعالم کــردن مبادله ارزی
است؛ با این تفاوت که بســته اول ارزی نابودکننده
اقتصاد بــود و در صورت ادامه میتوانســت تبعات
بسیار جبران ناپذیری برای کشــور به همراه داشته
باشد .وی با نادرست دانســتن تصمیم قبلی دولت
در این زمینه گفت :امکان نــدارد فردی که با الفبای
اقتصاد آشنا باشد ،دســت به اتخاذ چنین سیاستی
بزند .همچنان که تصمیم دولت در شهریور پارسال
در خصوص کاهش ســودهای بانکی نیز نادرست
بود.

ایرنا :نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت:
افزایش قدرت خرید کارگــران را در قالب افزایش
حقوق و دســتمزد یا احیای «ستاد بن» پیگیری
میکنیم .علی خدایی اظهار داشت :پس از تغییراتی
که در قیمت کاالهای اساســی ایجاد شــد ،بحث
افزایش قدرت خرید کارگــران از طریق افزایش
حقوق و دســتمزد آنها را به شــورای عالی کار
پیشنهاد دادهایم .وی افزود :بررسی این پیشنهاد
باید در شورای عالی کار انجام شــود؛ اما به دلیل
تغییراتی که در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
رخ داد ،این امر به تعویق افتاد .وی خاطرنشان کرد:
ما بحث افزایش قــدرت خرید کارگران را در قالب
باال رفتن میزان حقوق و دستمزد یا احیای «ستاد
بن» پیگیری میکنیم؛ زیرا بــر این باوریم که اگر
قرار اســت حمایت کاالیی از کارگران انجام شود،
باید این اقدام توسط تعاونیهای کارگری و درشأن
کارگران انجام شود.

پیش بینی

ایران به تنهایی قادر به صدور تمام محمولههای نفتی است

اگر قیمت سکه  2برابر شود چه پیامی دارد؟

افکارنیوز :موسسه مشورتی اف جیای اعالم کرد ،در حالی که مشتریان نفت ایران در حال تسلیم شدن در برابر
فشارهای آمریکا هستند ،محمولههای ارسالی از ایران به مشتریانش ممکن است تا اواسط سال 2019از 2.5میلیون
بشکه فعلی به زیر یک میلیون بشکه برسد .ترکیب تانکرهایی که طی چند هفته گذشته نفت ایران را به چین حمل
کردهاند نشان میدهد که با وجود پا پس کشیدن تانکرهای چینی ،تانکرهای ایرانی توانستهاند روند صادرات نفت
این کشور به مشتریان را تداوم ببخشند .از زمان خروج دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا از برجام ،صادرات نفت
ایران را به کاهش گذاشته است .مشتریان مهم نفت ایران در آسیا از جمله کره جنوبی و ژاپن ممکن است کل خرید
نفت خود از این کشور را متوقف کنند و هند نیز ممکن است خرید نفت خود را به نصف برساند .به گفته اف جیای،
بدین ترتیب ،پاالیشگاههای جنوب چین که دولتشان درخواست آمریکا بری توقف خرید نفت از ایران را رد کرده،
احتماال خریداران اصلی نفت ایران در دوران تحریمهای جدید خواهند بود .در گزارش اف جیای همچنین آمده
است ،با فرض اینکه پس از به اجرا در آمد تحریمها در 4نوامبر ،صادرات نفت ایران به یک میلیون بشکه کاهش یابد و
چین هم مشتری عمده نفت ایران باشد« ،ایران میتواند به راحتی کل صادرات نفت خود را از طریق ناوگان تانکری
خودش انجام دهد ».این موسسه مشورتی مدعی شده ،در ماه جوالی و دو هفته نخست ماه اوت ،تمام صادرات نفت
ایران به چین توسط تانکرهای ایرانی انجام شده؛ زیرا تانکرهای چینی از حمل نفت ایران امتناع کردهاند .چینیها
همچنین شرایط قراردادهای خرید نفت را به تحویل در ساحل خود تغییر دادهاند تا ریسک ناشی از حمل نفت ایران
را به حداقل برسانند .بر اساس برآورد موسسه اف جیای ،از ابتدای سال جاری میالدی تاکنون ،حدود نیمی از کل
 2.5میلیون بشکه صادرات نفت خام و میعانات ایران توسط نفتکش های داخلی انجام گرفته است .با توجه به اینکه
هر سفر دریایی به طور متوسط یک ماه طول میکشد ،ایران در حال استفاده از حدود  30درصد از ظرفیت تانکری
خود برای حمل محمولههای نفتی خود است .شرکت ملی نفتکش ایران که اصلیترین شرکت کشتیرانی ایران به
شمار میرود ،ظرفیت حمل بیش از 120میلیون بشکه نفت را داراست.

اقتصاد نیوز :حسین راهداری کارشــناس بازارهای مالی در گفت وگویی به وضعیت بازار سکه در زمان
جاری و آینده آن پرداخته است.چرا تمایل مردم به خرید سکه بیشتر شده است؟ یکی از کاربردهای طال این
بوده که به عنوان دارایی امن به حساب آمده است .زمانی که ریسک بازارها زیاد باشد مانند همین شرایط
تحریمی کشور که بازارها در تالطم هستند ،طال بسیار محبوب میشود .در ایران در کنار بازار دالر و یورو
(ارزهای مشابه) طال هم محبوب شده و تقاضا برای طال افزایش یافته است .سکه از آن جهت کاالی خوبی
برای سرمایهگذاری است که هم طالســت و هم اینکه به صورت تایید شده و استاندارد شده بانک مرکزی
است؛ در حالی که اگر فردی بخواهد در طال به شکلهای دیگر سرمایهگذاری کند (مانند طالی آب شده)
این احتمال وجود دارد که از نظر خلوص ،آن میزان طال را در خود نداشــته و در آن تقلب شده باشد .از این
منظر سکه طال در میان سرمایهگذاریهای طال محبوبتر است.آشفتگیهای بازار سکه ناشی از چیست؟
سکه طال تنها توسط بانک مرکزی ضرب میشود و مثل هر کاالیی که عرضه آن محدود است ،قیمتش عالوه
بر ارزش ذاتی ،ممکن است بر اثر عرضه و تقاضا تغییر کند .یک بخشی از حباب تشکیل شده در قیمت سکه
ناشی از تقاضای مازاد برعرضه است .عرضه در انحصار بانک مرکزی و میزان آن نیز مشخص است؛ اما میزان
تقاضا در بین بازیگران بازار سکه پخش شده است .با توجه به اینکه انتظار بازار بر این است که قیمت طال باز
هم افزایش پیدا کند ،دارندگان سکههای طال از جمله کسانی که در طرح پیشفروش سکه دریافت کردند
دست به احتکار زده و از عرضه ســکههای طال به بازار خودداری کردهاند که این امر باعث شده عدم تعادل
عرضه و تقاضا تشدید و حباب قیمتی سکه بیشتر و ماندگارتر شود.آیا حباب قیمتی به وجود آمده در بازار
سکه از بین میرود؟ تا وقتی که تعادل عرضه و تقاضا وجود نداشته باشد و اعتماد به بازار برنگردد و سکههایی
که مردم در اختیار دارند به بازار عرضه نشود ،میتوان انتظار داشت حباب سکه ادامه داشته باشد و حتی شاید
در مقاطعی هم بیشتر از حباب فعلی که حدود  ۲۰درصد است ،شود.

رئیس اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی،
ارتباطی و لوازم جانبی تهــران گفت :حدود
 ۵۰۰تا  ۶۰۰هزار گوشــی در انبارهاست که
باید دولت مجوز فــروش دهد .مهدی محبی
درباره وضعیت بازار گوشی تلفن همراه گفت:
وضعیت بازار خوب نیست؛ زیرا اجازه فروش
به شرکتها داده نشده است .وی ادامه داد :به
دلیل اتفاقات صورت گرفته ،گوشیهای تلفن
همراه در انبارها باقی مانده و تا مشــکل حل
نشــود ،همچنان بازار با مشکل مواجه است.
محبی تصریح کرد :برخی کاالها با ارز ثانویه
وارد کشور شده؛ اما اجازه ورود به بازار را ندارند
و دلیل آن ،گران فروشی است که دولت اعالم
کرده شرکتها براســاس دالر  4هزار و 200
تومانی گوشی تلفن همراه را وارد کردهاند و تا
اجازه داده نشود نمیتوانند بفروشند .محبی
ادامه داد :پیشــنهاد ما این اســت که قیمت
گوشی تلفن همراه مانند نرخ ارز ،آزاد شود تا
بهتر مدیریت شود.

بازار
قیمت خشکبار سر به فلک
کشید

فارس:خشکباربهدلیلارزشغذاییباالازجمله
روی،منیزیم،کلسیموسایرموادمعدنیموردنیاز
بدن به ویژه برای کودکان ،مادران باردار و افراد
مسن بسیار توصیه میشود ،از قدیماالیام نیز در
فرهنگ غذایی ایرانیان خشکبار جایگاه ویژهای
داشته است و در خارج از فصل میوه به ویژه در
فصل زمستان مردم از خشکبار به صورت سنتی
اســتفاده میکردند.اینروزها قیمت خشکبار
آنچنان روند افزایشی داشته که به نظر میرسد،
از جیره غذایی مردم حذف شود .سال گذشته هر
کیلوگرم پسته درجه یک در نهایت به  ۴۸تا ۵۰
هزار تومان میرسید ،اما امسال این نوع خشکبار
به کیلویی ۹۵تا ۱۰۰هزار تومان رسیده است.

گمرک ،اصالحیه پرداخت
مابهالتفاوت نرخ ارز را
اجرا کرد

ایرنا :هیئت وزیران در  24مرداد و براساس اصل
 138قانون اساسی برای ساماندهی و مدیریت بازار
ارز بند پنجم بسته ارزی را که 14مرداد به تصویب
رسیده بود ،اصالح کرد.بر اساس این اصالحیه در
مواردیکهتامینارزبابتگشایشاعتباراسنادی،
ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از 16مرداد
از طریق بانک یا ســامانه نیما پذیرفته شده؛ اما
کاالی مربوط ترخیص نشده باشد ،بانک عامل
موظف است با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی بر
پذیرش پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز زمان تامین
تا نرخ ارز بازار هنگام ترخیص کاال به ازای هر دالر
 2800تومان به گمرک جمهوری اسالمی ایران
پرداخت کنند.براســاس این اصالحیه چنانچه
متقاضیاینمبلغراپرداختنکند،بانکعاملباید
واردکننده را به سازمان تعزیرات حکومتی و بانک
مرکزیاعالمکندتاارزبرایمواردبعدیاختصاص
ندهد.ماشــین آالت ،تجهیزات ،قطعات یدکی
خط تولید و مواد شیمیایی و مصرف خط تولید و
طرحهای مرتبط با هر یک از دستگاههای اجرایی،
مواد اولیــه وارداتی ،مواد اولیــه دارو ،تجهیزات
پزشکی و قطعات لوازم یدکی تجهیزات پزشکی از
اینقانونمستثنیهستند.

