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بانک مرکزی اطالعیه داد

سرنوشت 9میلیارد دالر کام ً
ال مشخص است

 200هزار حساب دستگاههای اجرایی
مسدود شد

وزیرامــور اقتصــادی و دارایــی همزمــان بــا آغــاز دور تــازه
تحریمهــا به مردم اطمینــان داد که از منابع خزانه کشــور
اخبــــار
با نهایت دقت و حساســیت حفاظت میشــود .بهگزارش
شبکه اخبار اقتصادی و دارایی(شادا) ،مسعود کرباسیان در یادداشتی نوشت:
عدهای ،دو ماه تمام ،تالششــان را بهکار گرفتند تا نظــم بازار و اقتصاد ایران را
بــه هم بریزند .وزیر اقتصاد با بیان اینکه سوءاســتفاده و همراهــی این افراد با
سیاستهای خارجی دشمنان ،همگی با هدف آسیب به اقتصاد کشور انجام
میگرفــت ،تصریــح کرد :خوشــبختانه ،بــا اقدامات صــورت گرفتــه ،در حال
حاضر ،قیمتهــا در بازارها روند نزولی در پیش گرفتهاند .وزیر اقتصاد گفت:
خوشــبختانه باید اعالم کنم که حساسیت نســبت به شیوه هزینه منابع کشور
در خزانهداری کل ،منجر به آن شده که طی سه ماهه گذشته و برخالف تمام
ســالهای قبل ،هیچگونه پرداختــی بابت هدفمندی یارانههــا از محل منابع
بودجه عمومی انجام نشــود ،در حالی کهطی دو سال گذشته از این محل 25
هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندی یارانهها پرداخت شد ه بود.
بنابر اعالم کرباسیان ،همین سیستم باعث شده است تا  8هزار و  700دسته
چــک از خزانهداری کل حذف شــود .وی با اعالم اینکه معاونت نظارت مالی
و خزانــهداری کل کشــور طی اقدامی فــوری ،فرآین د استانداردســازی و کاهش
حســابهای بانکی دســتگاههای اجرایی را به انجام رســاند ه اســت ،گفت :در
نتیجــه ایــن اقدامات ،تعــداد حســابهای دســتگاههای اجرایــی از  250هزار
حســاب بــه  50هزار حســاب کاهش یافت ه اســت که این عدد باید بــه  35هزار
حســاب کاهــش یابد و بــزودی به این نقطه هــم خواهیم رســید .وزیر اقتصاد
افــزود:بــرای کمــک هر چــه بیشــتر بــه بخشخصوصــی ،آییننامــه اجرایی
تعیین تکلیف و تســویه و تهاتر حدود  100هزار میلیارد تومان بدهی دولت به
پیمانکاران ،پیمانکاران به بانکها و بانک مرکزی هم به تصویب رسیده است.
بر این اساس،گزارش خزانه نشان میدهد ،با هدف سرعت بخشیدن به رشد
و توسعه اقتصاد کشور و برای اولینبار ،در چهار ماهه ابتدایی امسال ،بیش از
 23هزار میلیارد تومان از منابع به طرحهای ملی-استانی اختصاص یافت ه که
در قیاس با سال گذشته  200درصد رشد داشت ه است.

نوبخت :بودجه  ۹۸ویژه و متناسب با تحریم است

رئیس ســازمان برنامه و بودجه گفت :ســال آینده با توجه به شرایط داخلی و
بینالمللی و انتظارات مردم ســال اســتثنایی است و بودجه سال آینده ویژه و
براســاس تحریم خواهد بود .بهگزارش تسنیم ،محمدباقر نوبخت در حاشیه
اولین جلســه بودجهریزی ســال آینده افزود :ما قطعاً بیش از گذشته نیازمند
ثبات در کشورمان هستیم و تکانههای سیاسی و بینالمللی اثر خود را در منابع
و مصــارف و بودجه ســال آینده خواهد داشــت .وی ادامــه داد :ما بیارتباط با
دنیا نیســتیم و برای فروش نفتمان باید با کشــورهای دیگر در ارتباط باشیم
و همچنین نیازهای قابل توجهی برای کشــور ما از خارج وارد میشــود .کشــور
مــا  50میلیارد دالر صادرات نفتی و حدود  50میلیارد دالر صادرات غیرنفتی
دارد؛ همچنیــن حدود  45میلیارد دالر واردات داریم و در مجموع حدود 200
میلیارد دالر برای صادرات و واردات گره خورده با جهان هستیم

بررسی میزان صادرات سرب در دوره پنج ساله
 1392 -96نشان میدهد مجموع ارزش حاصل از عملکرد
این بخش  745میلیون دالر بوده و بیشترین حجم صادرات
در سال گذشته با  214میلیون دالر و کمترین آن در سال 92
به میزان  104میلیون دالر رقم خورد.
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درصد
افت ارزش یورو در برابر دالر

در مبادالت دیروز دالر به یکه تازی خود ادامه داد و در برابر
کرون ،یورو و پوند باز هم صعود کرد .یورو به پایینترین
سطح  ۵۵هفته اخیر خود در برابر دالر رسید و هر یورو با
 ۰.۵۳درصد کاهش به  ۱.۱۴۶۵دالر رسید.هم چنین پوند
در برابر دالر به پایینترین سطح  ۵۰هفته اخیر خود رسید.

6000

میلیاردتومان
تسهیالت برای اشتغال پایدار روستایی
روح اهلل خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی گفت:
از ابتدای امسال تا پایان شهریور ماه بنا داریم تا  6هزار
میلیارد تومان از محل اعتباری که از طریق صندوق
توسعه ملی برای ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری
اختصاص یافته به طرحهای بررسیشده بپردازیم.

30

هزار میلیارد تومان
تفاوت قیمت محصوالت فوالدی

محمدرضاپورابراهیمیرئیسکمیسیوناقتصادیگفت:
 30هزار میلیارد تومان از تفاوت قیمت دستوری با نرخ
توافقی در حوزه محصوالت فوالدی حاصل میشود که اگر
این  30هزار میلیارد تومان به دست مصرفکننده نهایی
برسد کمک شرکتهای فوالدی به مردم است.

گزارش اختصاصی«ایران» از نقشه راه رساندن مایحتاج ضروری ارزان به دست مردم بدون واسطه

جزئیات توزیع کاالهای اساسی اعالم شد

اخبـــــار

فروشگاههای منتخب ،توزیعکننده کاالهای اساسی کشور شدند  750/ردیف وارداتی کد 8رقمی مشمول دالر  4200تومانی
مرجان اسالمیفر
خبرنگار

واردات کاالهــای اساســی بــا دالر 4200
تومانــی تــا پایــان فروردیــن مــاه ســال
 ،98مهمتریــن مطلبــی بــود کــه رئیس
جمهــوری در گفت و گوی زنــده با مردم
در میان گذاشت و این اطمینان را داد که
سیاست دولت حداقل در مورد کاالهای
اساســی هیــچ تغییــری نخواهــد کــرد و
دیگــر نیازی نیســت مــردم بــرای خرید
کاالهــای اساســی به فروشــگاهها بروند و
خریدهــای کالن کنند .در آن نشســت به
مواد شــوینده هم اشاره شد که قرار است
در لیســت کاالهــای اساســی قــرار گیرند
تا قیمــت آنها کنترل شــود و مــردم پول
بیشــتری را پرداخــت نکننــد .در نهایــت
 16مردادمــاه لیســت کاالهــای اساســی
توســط  3وزارتخانــه صنعــت ،معــدن
و تجــارت ،جهادکشــاورزی و بهداشــت
و درمــان تهیــه و بــه دولــت ارائــه شــد.
وزارتخانههایــی کــه تأیید ثبت ســفارش
کاال را عهده دار هستند .بر این اساس اگر
کاالی مشــابه تولید داخل باشد یا حجم
واردات آن زیــاد باشــد ،ایــن وزارتخانهها
میتواننــد ثبــت ســفارش را باطل کنند.
در ایــن میــان کاالهایــی اولویــت واردات
دارنــد که نیاز کشوراســت .طبــق آخرین
لیســت نهایی شده  25گروه کاالیی مجاز
بــه واردات بــا ارز دولتی هســتند و مابقی
کاالهــا برای تأمین ارز باید ســراغ بازار ارز
ثانویــه و بازار آزاد برونــد.در جدول پیش
رو اســامی کاالهای که میتوانند ارز 4200
تومانی بگیرند ،آماده است.
ëëفروشــگاههای زنجیرهای عرضهکننده
کاالهایاساسیشدند
یک منبع مطلــع در وزارت صنعت،
معدن و تجارت دربــاره واردات کاالهای
اساســی و نحــوه توزیــع آن بــه «ایــران»
گفــت :تمــام کاالهــای اساســی بــا ارز
دولتــی در شــبکههای منتخــب توزیــع
میشود .شبکههای منتخب شامل تمام
فروشــگاههای زنجیرهای کشور (دولتی و
خصوصی) و شرکتهای تعاونی است.
وی بــا بیــان اینکــه عرضــه کاالهــای
اساســی در فروشــگاههای زنجیــرهای و
شــرکتهای تعاونــی باعــث میشــود
توزیــع کاال یکنواخــت و مناســب صورت
گیرد ،اظهار داشــت :فقط یک فروشــگاه
زنجیــرهای  700شــعبه در ایــران دارد.
بدیــن جهت با قطعیــت میتوان گفت
که عرضه به شــکل عنوان شــده منطقی
و مورد تأیید مردم و کارشناســان اســت.

توزیع کاالها بین فروشگاههای زنجیرهای
چون اتکا ،شــهروند ،رفاه ،افــق کوروش،
هایپــر و جانبــو خواهــد بــود .ایــن منبــع
مطلع خاطرنشان کرد :سوپر مارکتهای
بــزرگ و آنهایــی که شــکایت بــه جهت
افزایش قیمت نداشــتند هــم میتوانند
بهعنــوان مباشــر بــه کاالهــای اساســی
دسترسی پیدا کنند .لذا به مردم اطمینان
میدهیم که عرضه کاالها بدون مشــکل
خواهــد بود و همه دسترســی به کاالهای
اساســی خواهند داشت .وی گفت :طبق
بررسیهای صورت گرفته ،فروشگاههای
زنجیرهای و شــرکتهای تعاونی ســهم
قابل توجهی در تأمین کاالهای مصرفی
دارنــد از اینرو بــرای آنکه نظام کنترلی،
شــفاف و مشــخص باشــد ،فروشــگاهها
انتخاب شــدند .وی اظهارداشت :وزارت
صنعــت ،معدن و تجارت نشســتهای
متعــددی را با مســئوالن فروشــگاههای
زنجیــرهای گذاشــته اســت و آنهــا بــا
فرآینــد جدیــد توزیع کاال آشــنا شــدند و
آمادگیهای الزم ایجاد شده است .لذا از
این پس کاالها از طریق شبکههای عنوان
شده در اختیار مردم قرار میگیرد.
ëëایجــاد ســامانه برای رصــد کاالها بــا ارز
دولتی
این منبع مطلع از سامانهای خبر داد
که بواســطه آن میتوان کاالهای اساسی
را رصــد و بــر اســاس آن میــزان واردات
و توزیــع را ســاماندهی کــرد .در ســامانه
پیشبینــی شــده ،میــزان عرضــه کاالی
اساســی به فروشــگاهها ،میــزان واردات،
میــزان کاالهــای خریداری شــده توســط
مــردم و میــزان ارز اختصــاص یافتــه،
در نظــر گرفتــه میشــود .لــذا هیچکدام
واردکنندگانوعرضهکنندگاننمیتوانند
خارج از سامانه پیشبینی شده ،اقدامی
انجامدهند.
ëëشــاید پودر شــوینده هم جــزو کاالهای
اساسیشود
وی دربــاره اینکه چرا پودر شــوینده در
لیســت کاالهای اساسی دیده نشده است
و ایــن موضوع از ســوی رئیــس جمهوری
وعده داده شــده بود ،خاطرنشان کرد :در
لیست اولیه کاالهای اساسی پودر شوینده
گنجانــده نشــده اســت امــا در بازنگــری،
احتمال افزوده شدن برخی از کاالها وجود
دارد.این لیســت قطعی و نهایی نیســت.
اگر در کاالیی دچار کمبود ،بحران و گرانی
شــویم نســبت بــه افــزودن آن به لیســت
کاالهای اساسی اقدام خواهیم کرد.
ëëهیچکمبودیاحساسنمیشود
ایــن منبــع آگاه در مــورد اینکــه در

عکس  :ایلنا

از زمانــی که دولت لیســت دریافت کننــدگان ارز دولتی را
رســانه ای کــرد ،حساســیت جامعه نیــز دربــاره چگونگی
گزیده
هزینه ارز دولتی افزایش یافت .در لیســتی که توسط بانک
مرکزی منتشــر شــد ،تخلفات زیادی از ســوی واردکنندگان مشاهده شد که به
دســتور فوری رئیــس جمهوری برای برخورد با ســوء اســتفاده کنندگان منجر
شــد .اما طی روزهای گذشــته خبری در فضای مجازی دســت به دســت شــد
کــه بــه گم شــدن  9میلیارد دالر ارز دولتی اشــاره داشــت ،خبری کــه از همان
ابتدا از ســوی نهادهای ذیربط تکذیب شــد .بر همین اساس بانک مرکزی در
اطالعیه ای اعالم کرد:
یکــی از خبرگزاریهای داخلــی در خبری با عنوان «سرنوشــت نامعلوم  ۹میلیارد
دالر ارز  ۴۲۰۰تومانی» به نقل از آقای یوسفیان مال عضو کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس مطرح کرده است که «سرنوشت  ۹میلیارد دالر ارزی که با نرخ دولتی داده
شــده است مشخص نیست ».بر این اســاس و در پاسخ به اظهارات منتشر شده از
سوی یوسفیان مال توضیحات زیر برای تنویر افکار عمومی اعالم میشود:
براســاس اطالعیه بانک مرکزی اصوالً فرآیند واردات رســمی کاال به کشوراز پنج
مرحله تشــکیل شده است .اول اخذ پروفرما(پیش فاکتور) از فروشنده خارجی /
انعقاد قرارداد با فروشنده خارجی ،دوم انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت،
معــدن و تجارت (کســب اجازه رســمی ورود کاال به کشــور) ،ســوم تخصیص ارز
توســط بانک مرکــزی پس از درخواســت بانک عامــل واردکننــده (تأیید گواهی
ثبت آماری) و همچنین تأمین ارز توســط بانک مرکزی به واســطه بانک عامل
یا از طریق ســامانه نیما و انتقال ارز به حســاب فروشــنده خارجی (با اســتفاده از
ابزارهایــی همچــون حوالــه ،برات یا اعتبار اســنادی) ،چهارم ارســال کاال توســط
فروشــنده خارجی به گمرک مقصد (ورود کاال به کشــور) و پنجــم امور گمرکی و
ترخیص کاال توسط وارد کننده .با توجه به توضیحات اجمالی فوق در خصوص
فرآیند واردات کاال توجه به موارد زیر ضروری است:
از تاریخ  22فروردین  97مطابق مصوبه هیأت وزیران انجام ثبت سفارش برای
واردات کاال به کشور اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد الزامی شده است.
ثبت سفارشهای صادره دارای سه ماه اعتبار بوده و لزوماً همه ثبت سفارشها
به مرحله تقاضا برای تخصیص ارز نمیرسند.
تخصیص ارز توسط بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه صورت
پذیرفته و به معنی تأمین و فروش ارز به وارد کننده نیست و صرفاًبه معنی مجوز
خرید ارز از بانک مرکزی یا سامانه نیما در صورت تأمین ریال الزم با اعتبار یک
ماهه اســت .در صورت تأمین ارز ،مطابق مقررات ارزی واردکننده حداکثر شش
ماه فرصت دارد نســبت به ارائه اســناد حمل به بانک عامل و دریافت اعالمیه
تأمین ارز (مجوز ترخیص از گمرک) اقدام کند.
از زمــان دریافت اعالمیه تأمین ارز (ارائه اســناد حمل) وارد کننده حداکثر ســه ماه
فرصت دارد نســبت به ارائه پروانه گمرکی ورود کاال مطابق ثبت ســفارش صادره
و اســناد حمــل ارائه شــده به بانک عامل اقــدام کند(.در مصوبه جدیــد دولت این
مهلتها به ترتیب به  3و  2ماه تقلیل یافته است) .نتیجه اینکه آمار ثبت سفارش
اعالم شــده تا این تاریخ لزوماً به معنی ارز تخصیص یافته ،ارز تأمین شــده و وارد
نشدن کاال به کشور نیست و همچنین ارز تخصیص یافته به معنی ارز تأمین شده
نیست و نیز ارز تأمین شده تا این تاریخ نمیتواند به مفهوم واردنشدن کاال به کشور
تلقی شــود .در خصوص  9میلیارد دالر اشــاره شده در مصاحبه آقای یوسفیان مال
تنها در صورتی میتوان اظهار نظر قطعی کرد که  3ماه مهلت ارائه پروانه ورود کاال
پس از حداکثر  6ماه مهلت ارائه اســناد حمل ،منقضی شــده و کاالیی به کشور وارد
نشده باشد .مطابق مقررات ارزی با انقضای مهلتهای یاد شده بانک های عامل
مکلفنــد به پیگیــری عودت ارز تأمینــی و در صورت ایفا نکردن تعهد ارزی توســط
وارد کننده معرفی این دســته از واردکنندگان به ســازمان تعزیرات حکومتی اقدام
کنند .همچنین همان طور که قبالً اعالم شــده فهرست کامل افرادی که طی چهار
ماه گذشته ارز به نرخ رسمی دریافت کردهاند به نهادهای نظارتی و گمرک ارسال
شــده است که قطعاً در صورت مشــاهده هرگونه تخلف با برخورد مراجع نظارتی
و قضایی همراه خواهد بود .با توجه به توضیحات اشــاره شــده که مطالعه آن هم
برای عموم مردم و هم برای ســایر افراد صاحبنظر مفید به نظر میرســد ذکر این
نکته ضروری است که نمایندگان محترم مجلس و سایر اشخاصی که در خصوص
اینگونه موارد به اظهار نظر رسانهای میپردازند حتماًباید از جزئیات مسأله مطلع
باشند و با اطالعات کامل و دقیق با رسانهها مصاحبه کنند .چرا که در شرایط فعلی
چنین گمانه زنیهایی موجب بروز تنش در سطح جامعه و التهاب آفرینی میشود.
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 25گروه کاالیی که ارز دولتی می گیرند
برنج خارجی

شکر خام

گندم

روغن خوراکی نیمه جامد و مایع

گوشت قرمز سرد(سنگین)

روغن خام

گوشت قرمز سبک گرم

حبوبات شامل عدس ،لپه ،نخود و
انواع لوبیا

گوشت مرغ

انواع دانههای روغنی(سویا)

تخم مرغ

الستیک سنگین

کنجاله سویا

کاغذ چاپ و تحریر

ذرت

کاغذ روزنامه

جو

خمیرکاغذ

داروهای دامی ضروری

چای خشک خارجی

انواع کود شیمیایی
سموم تکنیکال شیمیایی
انواع بذر

فروشگاههای زنجیرهای عرضه کاالهای
اساســی بــا محدویــت مواجــه اســت،
تصریح کرد :قبول دارم مقدار فروش کاال
بخصــوص در فروشــگاههای زنجیرهای
نســبت بــه گذشــته افزایش یافته اســت
امــا کاال به اندازه کافــی وجود دارد و هیچ
کمبودی احساس نمیشود .لذا از مردم
میخواهیــم بــه ســمت احتــکار خانگی
نروند .طی چند وقت اخیر فروشگاههای
زنجیرهای فروش کاال به مردم را محدود
کردنــد و اجــازه نمیدهنــد مــردم بیش
از  2الــی  3بســته یــا قوطــی روغــن ،رب،
ماکارونــی ،برنج و ...خریــداری کنند .این
محدودیــت از زمانی اتفاق افتاد که چند
هفتــه پیــش مــردم به خاطــر نگرانــی از
کمبود کاال سراغ فروشگاههای زنجیرهای
رفتنــد و در یــک شــبانه روز قفســههای
کاالهــای اساســی را خالی کردنــد .دولت
نیزازفروشگاههاوتولیدکنندگانخواست
که عرضه کاال با محدودیت روبهرو شــود

دارو و تجهیزات و ملزومات ضروری
پزشکی
ماشین آالت و تجهیزات تولیدکننده
کاالهای اساسی مثل کمباین
و نشاء کار برنج

تا وضعیت ارزی کشور مشخص و شفاف
شود.
 ٧٥٠ ëëرديــف كد هشــت رقمــي در زمره
كاالهاياساسي
مجتبــي خســروتاج معــاون وزيــر
صنعــت ،معــدن و تجــارت نیــز در
گفــت و گــو بــا «ایــران» گفــت 25 :کاال یا
گــروه کاالیــی مشــمول نظــام کنترلــی و
نظــارت ارز با هدف حصــول اطمینان از
توزیــع کاالهــای اساســی ،ضــروری ،دارو
و تجهیــزات پزشــکی قــرار گرفــت .وی
خاطرنشان کرد :اقالم یاد شده در جدول
یــا مواداولیــه آنهــا در مواردی کــه نیاز به
واردات داشته باشد ،شــامل حدود 750
تعرفــه کد هشــت رقمی خواهــد بود که
با ارز نرخ رســمی وارد کشور می شود .در
ســامانه جامع تجــارت و ثبت ســفارش
ایــن کاالهــا با کد «یک»مشــخص شــده
انــد .وی در ادامه افزود :آنچه که در تهیه
و تدوین این اقالم محوریت داشته است

اول از همه توجه به اقالم ضروری و مورد
مصــرف مــردم و در درجــه دوم امــکان
کنتــرل و نظارت بر شــبکه تامین و توزیع
ایــن کاالها به نحوی که بتــوان کاالها را با
نرخ مناسب به دست مردم رساند ،بوده
است.
ëëبه روزرسانی کاالهای اساسی در دستور
کاردولت
بــر اســاس مصوبــه هیــأت وزیــران که
از ســوی معــاون اول رئیــس جمهــوری
ابالغ شده اســت ،بانک مرکزی جمهوری
اســامی ایــران مجــاز اســت نســبت بــه
تأمیــن ارز کاالهــای فهرســت گــروه یــک
شــامل کاالهــای اساســی ،ضــروری ،دارو و
ملزومــات و تجهیزات پزشــکی اعالمی از
ســوی وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
بــه نــرخ رســمی ارز اقــدام کنــد .وزارت
صنعــت ،معــدن و تجارت موظف شــد با
همــکاری وزارتخانههای جهاد کشــاورزی
و بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی
نسبت به بازنگری و بهروزرسانی فهرست
کاالهــای مذکــور و اعــام آن بــه بانــک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران اقدام کند.
همچنین وزارتخانههای صنعت ،معدن و
تجارت ،جهاد کشاورزی و بهداشت ،درمان
و آموزش پزشــکی موظف شــدند کنترل و
نظــارت الزم را بهمنظور حصول اطمینان
از توزیع کاالهای اساســی ،ضــروری ،دارو و
ملزومــات و تجهیزات پزشــکی وارد شــده
بر اســاس فهرست پیوســت که تأیید شده
به مهر دفتر هیأت دولت اســت ،بر مبنای
نرخ رســمی از زمــان ورود کاال تا عرضه آن
در شــبکه ُخرده فروشــی (مراحــل تأمین،
پخش ،توزیع و رســیدن به دســت مصرف
کننده) به عمل آورند.
ëëسازمانحمایتناظربازار
ســازمان حمایــت وظیفــه بازرســی و
نظــارت بــرای جلوگیــری از سوءاســتفاده و
انحراف را دارد .همچنین عنوان شده است
در کلیــه مراحل ،از ثبت ســفارش و تأمین
ارز تا مراحل ترخیص ،حمل و توزیع ،مورد
نظارت قرار میگیرد و به منظور بهرهگیری
از نظــارت مردمــی ،بــا شــفافیت کامــل
اطالعرسانیعمومیمیشود.
ëëقیمتکاالهاتا98ثابتخواهدماند
واردکنندگان این کاالها باید از پیشــینه
مثبت عملکرد برخوردار باشــند و رعایت
کلیه ضوابط قیمت گذاری ،عرضه بموقع
و نحوه توزیع را تعهد کنند.وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،قیمت این کاالها را برای
مصرفکننده نهایی اعــام میکند و نرخ
ارز برای این دســته از کاالها ،تا اردیبهشت
ماه سال  ،1398تغییر نخواهد کرد.

عزم اروپاییها برای تداوم همکاری با ایران

شرکتهای دارویی سوئیس و فرانسه در بازار ایران میمانند

گــروه اقتصــادی /ایــن بــار فشــارهای
امریــکا تأثیــری بر اتحادیــه اروپا نــدارد.
حتــی پافشــاری اروپاییهــا بــرای ادامه
همکاریهــای اقتصادی بــا ایران منجر
به تهدید واشــنگتن برای اعمال تحریم
علیه کشــورهای اروپایی نیز شــد ،با این
حال گفتار و عمــل اروپاییها حکایت از
پایبندیشــان به برجام است .درهمین
زمینه اتاق بازرگانى اروپا درباره ضرورت
حفــظ روابــط تجــارى ایــران و اروپــا و
درخواست از کمیسیون اتحادیه اروپا در
دفاع از شرکتهاى اروپایى که با ایران کار
مىکنند،بیانیهداد.ازسویدیگربسیاری
از کشــورهای اروپایــی در حال گســترش
روابط یا حفظ روابط گذشته خود با ایران
هستند.
ëëســوئیس خواســتار ادامــه همــکاری
شرکتهایخودباایرانشد
درهمین راســتا دولت ســوئیس روز
پنجشــنبه از شــرکتهای خود خواست
کــه باوجود تحریمهــای امریــکا ،روابط
بازرگانی خود را با ایران ادامه دهند.
بــه گــزارش ایرنــا بــه نقــل از رویترز،

«فابیــن ماینفیــش» از مقامهــای
دبیرخانه دولتی امور اقتصادی سوئیس
با ابراز «تأســف» نسبت به تحریمهای
امریــکا اظهــار داشــت :تصمیمهــای
امریــکا در مــورد تحریمهــا تأثیــری بــر
وضعیــت حقوقــی ســوئیس در رابطــه
بــا ایــران نخواهــد داشــت .وی بــا بیــان
اینکــه دولت فــدرال ســوئیس از منافع
اقتصادی این کشور دفاع میکند ،افزود:
دولت به شــرکتها توصیــه میکند که
روابــط بازرگانــی خــود را با ایــران ادامه
دهند و نسبت به اوضاع آگاه بمانند.
ëëشرکتهای دارویی سوئیس و فرانسه
دربازارایرانمیمانند
خبرگــزاری رویتــرز روز پنجشــنبه
گزارش داد :شــرکت داروسازی «روش»
ســوئیس اعــام کــرده اســت بــرای
خدمترســانی بــه بیمــاران ایرانــی به
همکاری خود با جمهوری اسالمی ایران
ادامه خواهد داد .بهگزارش ایرنا ،شرکت
داروســازی «روش» بــا صــدور بیانیهای
گفــت :ما از نزدیک شــرایط کار در ایران
را بررســی میکنیــم .مــا میخواهیــم

بیمــاران ایرانــی از نوآوریهــای ایــن
شــرکت برای کیفیت داروهای دیابت و
داروهای با کاربرد «تشخیص بیماری»
بهرهمنــد شــوند .شــرکت داروســازی
بینالمللی «ســانوفی» نیــز اعالم کرده
اســت که هنوز زود است در مورد حضور
در بــازار ایــران ســخن بگوییم.شــرکت
فرانســوی «ســانوفی» اوایل ســال 2016
اعــام کــرده بــود یادداشــت تفاهمــی
با تهــران بــرای گســترش حضــور خود
در ایــران امضــا کــرده اســت .شــرکت
بینالمللــی «نســتله» نیز اعــام کرده
اســت :هیچ گونه مشــکلی بــرای ادامه
حضور خود در ایران ندارد.این شــرکت
دو کارخانه در ایــران دارد .یکی کارخانه
تولیــد غــذای کــودک (شیرخشــک) در
شهر قزوین و دیگری تولید آب معدنی
در شهرســتان «پلــور» .دونالــد ترامــپ
رئیــس جمهــوری امریــکا  8مــه (18
اردیبهشــت) اعــام کــرد که این کشــور
از برجــام خــارج میشــود و بــه تعلیــق
تحریمهــای هســتهای این کشــور علیه
تهران ادامه نمیدهد .انگلیس ،فرانسه

و آلمــان پــس از اعالم خــروج امریکا از
توافق هستهای با انتشار بیانیه مشترک
تأکیــد کردنــد کــه حتــی بــدون حضــور
امریکا بــه اجرای برجــام ادامه خواهند
داد.همچنین روسیه و چین ضمن ابراز
تأســف نســبت به این تصمیــم امریکا،
بر ادامه پایبندیشــان به توافق هستهای
تأکیدکردهاند.
ëëانتقادآلمانهاازتحریمهایایران
انجمنهای تجــاری آلمانــی اعالم
کردنــد شــرکتهای این کشــور آســیب
روزافزونی را از سیاســتهای تحریمی و
تعرفهای دولت دونالد ترامپ متحمل
میشــوند .بهگــزارش ایســنا بهنقــل از
رویتــرز ،تنهــا یــک روز پــساز اعمــال
تحریمهــای جدیــد امریکا ضــد ایران،
این کشور اعالم کرد بزودی تحریمهایی
علیــه روســیه نیــز اعمــال خواهــد کرد.
امریــکا ،روســیه را متهــم بــه مســموم
کردن جاسوس سابق روسی و دخترش
در انگلیــس کــرده اســت امــا کرملیــن
ایــن اتهــام را رد میکنــد .فولکــر ترییر-
مدیــر تجــارت خارجــی اتــاق بازرگانی

آلمان -در همین رابطه گفته که فضای
بینالمللی بــرای شــرکتهای آلمانی
رو به پیچیده شــدن هســتند .وی گفت:
بسیاری از شــرکای تجاری آلمان تحت
تأثیر اقدامات امریکاییها قرار گرفتهاند
و تجــارت آنهــا بــا شــرکتهای آلمانی
مختــل شــده اســت .هولگــر بینگمان،
رئیــس انجمــن تجــاری «ب ج آ» نیــز
گفت :سیاستهای امریکا به طور قطع
بر تجــارت خارجــی آلمان اثر گذاشــته
اســت .چهارشــنبه ایــن هفتــه ،آلمان و
چیــن از روابــط اقتصادی خود بــا ایران
دفــاع کردند .بینگمــان از دولت آلمان
خواســته است تا مشــخص کند چگونه
میتواند از شــرکتهای آلمانی در برابر
تحریمهایامریکامحافظتکند.
هایکــو مــاس ،وزیــر خارجــه آلمان
در بیانیــه مشــترکی بــا وزیــران خارجــه
فرانســه و انگلیس و مســئول سیاســت
خارجی اتحادیه اروپا تأکید کرده اســت
از شــرکتهای اروپایی کــه دارای روابط
اقتصــادی و تجــاری قانونــی بــا ایــران
هستند محافظت خواهد شد.

چگونگی خرید و فروش ارز
در بازار ثانویه

ســامانه جامع تجــارت در اطالعیهای
چگونگــی خریــد و فــروش ارز بــرای
صادرکنندگان و واردکنندگان را تشریح
کرد .در اطالعیه سامانه جامع تجارت
آمــده اســت پیــرو تصمیمــات جدید
ارزی دولــت ،از روز سهشــنبه مــورخ
 16مرداد ماه  1397دسترســی به بازار
ثانویــه ارز بــرای کلیــه صادرکننــدگان
و واردکننــدگان گروههــای کاالیــی
 2و 3برقرار است.
بدینترتیــب تمــام بازرگانــان
میتواننــد به نــرخ توافقی بــه خرید و
فــروش ارز با صرافیهــای مجاز بانک
مرکــزی بپردازنــد .جهـــــت فـــــروش
ارز ،تـــمـــامـــــی صادرکننــدگان کاال
و خدمــات میتواننــد در ســه دســته
شــامل صادرات قطعی ،پیشفروش
و صــادرات خدمــات اقــدام بــه
عرضــه ارز کنند.امــکان اســتفاده
از ارز حاصــل از صــادرات قطعــی
کاال بــرای کاالهــای گــروه  2و  3و
جود دارد.

تعیین تکلیف واحدهای
مسکنمهرهشتگرد

مدیرعامــل شــهر جدیــد هشــتگرد بــا
تأکید بر اینکــه از تعیین تکلیف کردن
واحدهای فاقد متقاضی مسکن مهر و
متقاضیانی کــه آورده زیر یک میلیون
تومــان داشــتهاند خبــر داد و گفــت:
واحدهــای مســکونی فاقــد متقاضــی
بهخودمالکی تبدیل میشود.
ســیدمهدی هدایــت در گفتوگــو بــا
فــارس بــا اشــاره بــه اینکــه اواخــر ماه
جــاری ثبتنــام مســکن مهر در شــهر
هشــتگرد متوقــف میشــود گفــت:
تعییــن تکلیف کــردن واحدهای فاقد
متقاضــی مســکن مهــر و متقاضیانی
کــــــــه آورده پایینـــــی دارنـــــــد جــزو
اولویــت هــای شــهر جدیــد هشــتگرد
است.

گرانی گوشت
ربطی به قاچاق ندارد

مدیرعامــل اتحادیــه سراســری
دامــداران کشــور با بیــان اینکــه گرانی
گوشــت گوســفند ربطــی بــه قاچــاق
دام نــدارد ،گفــت :هزینههــای تمــام
شــده تولیــد ،افزایــش چشــمگیری
داشــته و دولــت بایــد ایــن مســأله را
کنترل کند.
توگــو بــا
علیرضــا عزیزالهــی در گف 
مهــر با بیــان اینکــه بارها عنوان شــده
تولیــد گوشــت در داخل به انــدازه نیاز
نیست ،اظهار داشــت :میزان مصرف
باالتــر از میــزان تولیــد داخلــی اســت
بنابرایــن بخشــی از ایــن نیــاز بایــد از
طریق واردات تأمین شــود ،اگر برنامه
واردات جا به جا شــود و زمان و میزان
آن تغییری داشته باشد ،مشکالتی در
بازار گوشت ایجاد خواهد شد.

توزیع گسترده دالر ،درهم
و یورو در بازار ثانویه

هلدینــگ پتروشــیمی خلیجفــارس
روزپنجشــنبه هفتــه گذشــته بهطــور
گســتردهای در بــازار ثانویه بــه توزیع ارز
اقــدام کــرد .روابــط عمومــی هلدینگ
خلیجفارس اعــام کرده این هلدینگ
 218میلیون درهم امارات 23 ،میلیون
یورو و  3میلیون دالر از ارزهای صادراتی
شرکتهای زیرمجموعه خود را در بازار
ثانویه ارز توزیع کرده است.
در این عرضههای گســترده نرخ عرضه
هــر دالر در ایــن بــازار  ٧٩٠٠٠ریــال ،هر
درهــم  ٢١٥٢٥ریــال و هــر یــورو ٩١٧٠٠
ریــال رقم خورده اســت .جعفر ربیعی
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس پس
از این عرضه گســترده در روز پنجشــنبه
گفت :در روزهای آینده نیز عرضه انواع
ارز در بازار ثانویه ادامه خواهد داشت.

