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ëëکمبودروغننداریم

بــا وجود آنکه برخی از شــرکتهای پخــش ،از کمبود عرضه
گزیده
روغــن در روزهای آینده خبر میدهند ،این موضوع از ســوی
رئیس انجمن صنایع روغن رد شد و تنها مشکل این صنعت با وجود دریافت
ارز  ۴۲۰۰تومانی ،گرانی مواد اولیه برای بستهبندی اعالم شد .سعید درخشانی
 رئیس اتحادیه سوپرمارکتداران  -به ایسنا گفت :عرضه محصوالت روغندر سطح شهر مناسب است.

ëëیارانههاامشبواریزمیشود

یارانههــای نقــدی بــه همــراه افزایش مســتمری خانوارهــای هدف ســاعت ۲۴
امشــب همزمان با  ۲۶شهریورماه به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود.در
نودویکمین یارانههای نقدی به ازای هر نفر  ۴۵هزار و  ۵۰۰تومان واریز میشود.

ëëعملیاتبازگشتحجاجبهکشورپایانیافت

عملیات حج تمتع  97با فرود آخرین پرواز هواپیمای جمهوری اسالمی ایران
در فرودگاه امام خمینی(ره) روز گذشــته به پایان رســید و در مجموع  85هزار
و  700حجاج ایران به کشــور بازگشتند.سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد:
عملیات بازگشت در مجموع با  316پرواز انجام شد.

ëëنرخبنزینافزایشنمییابد

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی
را رد کرد و گفت :قیمت این حامل انرژی افزایش نمییابد .محمد خالدی سردشتی
توگو با ایرنا افزود :در کمیسیون انرژی مجلس مباحثی که پیرامون حاملهای
در گف 
انرژی مطرح میشود ،درباره افزایش قیمت بنزین بحث نشده است.

ëëفروشویژهایرانخودروبهخودرواولیهامحدودشد

معــاون بازاریابــی و فروش ایــران خودرو اعالم کــرد :ایران خودرو در راســتای
محــدود کردن ثبتنــام به خــودرو اولیها یا افــراد فاقد خودرو ،بــا اعتماد به
مشــتریان تکمیــل فرم خود اظهــاری را در برنامــه قرار داده اســت .بهگزارش
ایســنا ،مصطفی خان کرمی گفت :طرح پیش فروش ویژه  ۴۰هزار دستگاهی
برخی از محصوالت این شرکت پس از اخذ مجوزهای الزم بزودی اجرا خواهد
شد .وی ادامه داد :در این ثبتنام عالوه بر شرایط محدودکننده قبلی ،لیست
کد ملی مشتریانی که در ثبتنام اخیر شرکت سایپا موفق به ثبتنام شدهاند
از شرکت سایپا اخذ و امکان ثبتنام آنان وجود نخواهد داشت.

ëëخیزروسیهبرایافزایشتولیدنفت

وزیر انرژی روسیه اعالم کرد :کشورهای غیر اوپک تولیدکننده نفت از توانایی باالیی
بــرای رفع کمبود نفــت در بازار جهانــی برخوردارند .به گزارش ایرنا« ،الکســاندر
نوواک» افزود :روسیه میتواند در طول سال تولید نفت خود را  300هزار بشکه در
روز افزایش دهد؛ شرکتهای نفت روسیه از چنین توانایی برخوردارند.

ëëافزایشنرخسودبانکیمنتفیاست

کــورش پرویزیــان رئیس کانون بانکهــای خصوصی با بیان اینکــه امکان افزایش
نــرخ ســود بانکی نیســت ،گفت :یکی از پیشــنهادات مــا به بانک مرکزی بازگشــت
سپردههای دو ساله و سه ساله بود تا منابع سیستم بانکی بیشتر قابل مدیریت شود.

در سال ،١٣٩٦تعداد ٦٥١١٨پروانه واحد مسکونی برای
ی تهران ،صادر شده
احداث ساختمان از سوی شهردار 
کهنسبتبهسالگذشتهحدود١,٤درصدکاهشداشته
است.بهگزارشمرکزآمارایران،متوسطتعدادواحد
مسکونی برای هر یک از این پروانهها٧واحد بوده است.
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هزار تومان
نرخ هر کیلو شقه گوسفندی

مگاوات
ظرفیت جدید نیروگاهی در سیستان

حسنشکوهیرئیساتحادیهگوشتگوسفندی
شهرستانریگفت:هماکنونهرکیلوشقهگوسفندی
بدون دنبه با نرخ 57تا 58هزار تومان به مصرفکننده
عرضه میشود .نرخ هر کیلو دام زنده در میادین نیز 26تا
 27هزار تومان است.

حمیدرضاعظیمیمعاونبرنامهریزیشرکتمادر
تخصصیتولیدنیرویبرقحرارتیگفت:سیستانو
بلوچستانبرایسال 1400نیازبهحدود 600مگاواتظرفیت
جدیدنیروگاهیداردکهبخشعمدهآنبااحداثنیروگاه
افقزاهدانتأمینمیشود.

95

درصد
متقاضیانخودرو،داللهستند

حسنوکیلیکارشناساقتصادیاظهارکرد:حدود95
درصد از دومیلیون نفریکه درسامانه پیش فروش
خودروثبتنامکردهاندنیازیبهخودروندارند.بیشتر
افرادمتقاضیبهدنبالسرمایهگذاریهستندواین
موضوعبهدلیلنقدینگیباالیجامعهاست

نرخ تورم برای اقشار مختلف مردم دمای متفاوتی دارد

نــــــــــــــــرخارز

بار تورم بر دوش طبقه متوسط
سیاوش رضایی
خبرنگار

با جهش نرخ ارز درماههای اخیر نرخ تورم
مصرفکننــده نیز که درچند ســال اخیر به
روند نزولی عادت کرده بود ،صعودی شده
اســت .به طوری که براساس گزارش بانک
مرکــزی از تیرماه امســال نرخ تــورم دوباره
بــه محــدوده دورقمــی وارد شــد .هرچنــد
گزارش مرکز آمار ایران درباره نرخ تورم تیر
و مرداد امسال همچنان تک رقمی است،
ولی مقایسه این شاخص با ماههای قبل به
روشنی حکایت از رشد تورم دارد.
درماههای تیر و مرداد بخصوص دربرخی
از گروههــا مانند خوراکیها شــاهد افزایش
نــرخ تورم کل و نقطه به نقطه (نســبت به
مدت مشابه سال قبل) هستیم .اما تورمی
که بهعنوان میانگین قیمتی بیــش از 350
قلم کاال و خدمت محاســبه میشود ،برای
اقشــار و دهکهای هزینهای کشــور یکسان
نیســت و درواقع دمای نرخ تــورم برای هر
دهک متفاوت اســت .طبق تقســیمبندی
صورت گرفته جمعیت کشــور به  10دهک
(یک دهم جمعیت) بخشبندی شدهاند
کــه دهــک اول فقیرتریــن و دهــک دهــم
ثروتمندتریناست.مرکزآمارایراندرسال
 1395هزینــه دهک اول را ۷۸۰هزار تومان
و دهــک دهــم را  ۱۶میلیون تومــان در ماه
محاسبه کرده بود که با این مالک میتوان
دهک خود را تعیین کرد.
ëëچهکسانیبیشترینتورمراتحملمیکنند
بررســی نرخ تورم از اسفند ماه سال گذشته
تــا مرداد امســال نشــان میدهــد که طبقه
متوســط بیشــترین فشــار را از رشــد سطح
عمومــی قیمتها متحمل میشــود .این
درحالی است که دربسیاری از ماهها تورمی
کــه دهــک دهــم بهعنــوان ثروتمندتریــن
جامعه احساس میکند از تورم دهک اول
(فقیرتریــن) و دهکهای میانــی یا همان
طبقه متوسط کمتر بوده است .برای مثال
درحالی که نرخ تورم کل در اسفند ماه سال
گذشــته برابر بــا  8.2درصد بــوده این نرخ
برای دهک اول (فقیرتریــن)  9درصد ولی
برای دهک دهم یا همان ثروتمندترینها

 7.7درصــد بــوده اســت به معنــای دیگر
درایــن مــاه فقیــران بهطــور میانگیــن 1.3
درصــد تورم بیشــتری را نســبت به اقشــار
مرفه تحمــل کردهاند .البته دهک پنجم و
ششم نیز بهعنوان طبقه متوسط به ترتیب
با تــورم  7.7و  8.6حــدود یک درصد تورم
بیشــتری را تجربــه کردهاند .در اســفندماه
 ١٣٩٦بیشــترین عــدد شــاخص کل برابــر
 ١١١,٧مربــوط بــه دهک چهــارم و کمترین
عدد شاخص کل برابر ١١١.٣در دهک دهم
اســت .کمترین تغییر ماهانه شاخص کل
برابر صفر درصد در دهک اول و بیشــترین
تغییر ماهانه شاخص کل برابر  ٠.٤درصد
در دهک دهم بوده اســت .نتایج شاخص
قیمــت مصرفکننــده در گــروه عمــده
«خوراکیها ،آشــامیدنیها و دخانیات» بر
اساسدهکهایهزینهایدراینماهنشان
دهنده آن است که بیشترین عدد شاخص
این گروه در اســفندماه  ١٣٩٦برابر  ١١٦,٠در
دهک هفتــم و کمترین آن برابــر  ١١٤.٨در
دهک اول اتفاق افتاده اســت .درنخستین
ماه ســالجاری نیز همین روال حاکم بوده
اســت .درفروردیــن مــاه ســالجاری نــرخ
تــورم کل 8.1درصــد ولی نــرخ تورم دهک
اول یا فقرا  8.5درصد بوده اســت .اما تورم
ثروتمندان همچنــان روی نرخ 7.7درصد
باقــی مانــده اســت کــه از تــورم  8.4و 8.3
درصدی دهکهای پنجم و ششم (طبقه
متوسط) کمتر بوده است .در فروردین ماه
 ١٣٩٧بیشــترین عــدد شــاخص کل برابــر
 ١١٣,٣مربــوط بــه دهک چهارم و کمترین
عــدد شــاخص کل برابــر  ١١٢.٨در دهــک
دهم است .کمترین تغییر ماهانه شاخص
کل برابر ١.٢درصد در دهک اول و بیشترین
تغییر ماهانه شــاخص کل برابر  ١.٤درصد
در دهک ششــم بوده است .دراردیبهشت
ماه امسال هم که نرخ تورم کل به 8درصد
کاهش یافته اســت فقیرترین ها تورم 8.2
درصــدی را تجربــه کردهانــد درحالــی کــه
ثروتمندان تــورم  7.9درصدی داشــت هاند.
درایــن ماه طبقه متوســط یا همــان دهک
پنجــم و ششــم بــا تــورم  8.3درصــدی
باالتریــن نرخ تورم را تحمــل کردهاند که از
تورمفقیرترینوثروتمندترینهاهمبیشتر

تومان
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ایسنا

ëëتشکیلکارگروهتأمینمواداولیهتولیدکنندگانپوشاک

کارگروهی با حضور اعضای هیأت امنای بازار تهران ،رؤسای اتحادیههای پوشاک،
پیراهــن دوزان ،کشــبافان ،خیاطان و چــرم به منظور تأمین مــواد اولیه واحدهای
تولیدکننده پوشاک تشکیل شد .محمد توکلی دبیر کارگروه بررسی و پیگیری تأمین
توگو با ایرنا گفت :این کارگروه تالش
ک در گف 
مواد اولیه واحدهای تولیدی پوشــا 
میکند قیمتگذاری کارخانههای نســاجی و پارچه به گونهای انجام شود که مواد
اولیه با قیمت مناسب در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد .هر کارخانهای که متخلف
باشد به تعزیرات حکومتی معرفی و با آنها برخورد میشود.

درصد
کاهشپروان هساختمانیدرسال96
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نرخ تورم کل ( 12ماهه منتهی) از اسفند 96تا مرداد( 97درصد)
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بوده اســت .فاصله تورمی دهکها در این
مــاه به  ٠,٤درصد رســید که نســبت به ماه
قبل ( ٠.٨درصــد)  ٠.٤واحد درصد کاهش
نشانمیدهد.فاصلهتورمیدرگروهعمده
«خوراکیهــا ،آشــامیدنیها و دخانیــات»
نســبت به مــاه قبــل  ٠.٢درصــد افزایش و
در گــروه عمــده «کاالهــای غیــر خوراکــی و
خدمات» نســبت به مــاه قبــل  ٠.٢درصد
کاهشنشانمیدهد.
ëëتورم ثروتمندان باال رفــت ،اما نه باالتر از
طبقهمتوسط
اما از خرداد ماه امسال این روند با تغییراتی
همراه بوده اســت .دراین ماه نرخ تورم کل
به  8.2درصد افزایش یافته است ولی نرخ
تــورم فقیرترین جامعه کمتــر از این نرخ و
به  8.1درصد رســیده است .در طرف دیگر

خرداد
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تیر
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تــورم دهک دهم نیــز با یک دهــم درصد
یعنی 8.2درصد باالتر از تورم فقیرترینها
قرار گرفته اســت .امــا همچنان تورم طبقه
متوسط با 8.4درصد باالترین نرخ درمیان
دهکهــای هزینــهای بــوده اســت .فاصله
تورمــی دهکهــا در این ماه بــه ٠,٣درصد
رســید که نســبت به ماه قبــل ( ٠.٤درصد)
 ٠.١واحــد درصــد کاهــش نشــان میدهد.
فاصله تورمی در گــروه عمده «خوراکیها،
آشــامیدنیها و دخانیــات» نســبت به ماه
قبــل  ٠.١درصــد افزایــش و در گــروه عمده
«کاالهایغیرخوراکیوخدمات»نسبتبه
ماه قبل ٠.٣درصد افزایش نشان میدهد.
درتیرماهفاصلهنرختورمدهکاولودهم
ازیکدیگر بیشتر شده است .دراین ماه نرخ
تورم کل به 8.7درصد افزایش یافته است.

امــا تــورم دهــک اول  3دهــم درصد کمتر
از آن بــوده اســت درحالــی که تــورم دهک
دهم یک دهــم درصد بیشــتر از نرخ تورم
کل ( 8.8درصد) بوده اســت ولی همچون
ماههای قبل این طبقه متوســط اســت که
باالترین تورم را لمــس کردهاند .دراین ماه
نرخ تورم دهک پنجم و ششــم  8.9درصد
بوده اســت .فاصله تورمی دهکها در این
مــاه به  ٠,٥درصد رســید که نســبت به ماه
قبل ( ٠.٣درصد)  ٠.٢واحد درصد افزایش
نشانمیدهد.فاصلهتورمیدرگروهعمده
«خوراکیهــا ،آشــامیدنیها و دخانیــات»
نســبت بــه مــاه قبــل ٠.١درصــد افزایش و
در گــروه عمــده «کاالهــای غیرخوراکــی و
خدمات» نســبت بــه ماه قبــل  ٠.٣درصد
افزایشنشانمیدهد.
ëëافزایشفاصلهتورمیدهکها
در مــرداد ماه امســال نرخ تــورم کل با یک
درصد افزایش به 9.7درصد رســیده است
رشدی که در تمام دهکهای هزینهای نیز
تأثیر گذاشته است .در ماه گذشته این نرخ
بــا  5دهم درصد کمتر برای دهک اول 9.2
درصــد ولی بــرای دهــک دهم بــا  3دهم
درصد باالتر 10درصد محاسبه شده است.
فاصله تورمــی دهکها در این مــاه به ٠,٨
درصد رســید که نســبت بــه ماه قبــل (٠.٥
درصــد)  ٠.٣واحــد درصــد افزایش نشــان
میدهــد .فاصلــه تورمــی در گــروه عمــده
«خوراکیهــا ،آشــامیدنیها و دخانیــات»
نســبت به مــاه قبــل  ٠.٢درصــد افزایش و
در گــروه عمــده «کاالهــای غیرخوراکــی و
خدمات» نســبت به مــاه قبــل  ٠.٦درصد
افزایشنشانمیدهد.
ëëاستانهایپیشتازدرتورم
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه
 ١٣٩٧برای خانوارهای کشــور بــه عدد ٩.٧
درصد رســید .بیشــترین نرخ تــورم دوازده
ماهــه مربــوط بــه اســتان کرمانشــاه (١٢.٥
درصد) و کمترین آن مربوط به استانهای
بوشهروسیستانوبلوچستان( ٧.٤درصد)
اســت .شــکاف نــرخ تــورم دوازده ماهــه
اســتانها در مرداد ماه ٥.١درصد اســت که
نســبت به ماه قبل ٠.٢واحد درصد کاهش
یدهد.
نشانم 

يورو

16719

پوند

18778

درهم

3912

ســـــــــــکه و طال

تومان

سكه تمام 4503000
نيم سكه 2110000
ربع سکه1110000

طالي 18عيار(گرم)

393630

بــــازارجـــــهانی

اونس طال

دالر

1193

نفت برنت (بشکه(

78/11

نفت ) wtiبشکه(

68/77

شــــــــــاخص بــــــورس
عنوان شاخص

كل

مقدار

تغيير

2408 155710

 ۳۰شركت بزرگ 7537

159

آزاد شناور

2499 165910

بازار دوم

3017 308080

بازار اول
صنعت

2145 115136
2493 142035

شاخص بورسهای جهانی

داو جونز (امریکا) 26155
نیکی (ژاپن)

23102

فوتسی (انگلیس) 7304
داکس (آلمان)

12124

هنگکنگ 27286

توگو با مسئوالن دولتی و خصوصی بررسی میکند
«ایران» در گف 

رمزگشایی از کندی عرضه ارز به سامانه نیما
مرجان اسالمی فر
خبرنگار

از زمانیکــه ســامانه نیما کــه برخی آن
را با بــازار ثانویــه میشناســند راه افتاد،
تولیدکننــدگان و واردکننــدگان مــواد
اولیــه دلگرم شــدند کــه حداقــل بدون
واســطه و بــا قیمت کمتــر میتوانند ارز
مــورد نیاز خــود را تأمین کننــد ولی این
دلخوشــی دوام نیــاورد .چــرا که دســت
تولیدکننــدگان بــه این نوع ارز نرســید و
صادرکننــدگان بــرای عرضه ارز دســت
بــه عصا حرکــت کردند و از ســوی دیگر
ســعی کردند با حفظ ذخایــر ارزی خود
تا مشــخص شدن ساز و کار سامانه نیما
منتظر بمانند .البته گروهی هم هستند
کــه بهخاطــر فاصلــه قیمتــی ارز آزاد و
سامانه نیما ،بازار آزاد را به سامانه نیما
ترجیــح میدهنــد .این موضــوع گالیه
شــدید رئیــس جمهــوری را هم ســبب
شد .حسن روحانی تأخیر در فروش ارز
از سوی شرکتهای صادراتی را خیانت
به کشور دانست و دستور عزل و معرفی
ایــن افراد بــه دادگاه را داد .در این میان
پتروشــیمیها عنــوان کردنــد از ابتدای
ســال  ۹۷تا  ۱۹شهریور امسال حدود سه
میلیارد و  ۳۲۱میلیون یــورو معادل ۶۹
درصد درآمد ارزی صادرات پتروشیمی
به بــازار عرضه شــده که یــک میلیارد و
 ۷۶میلیــون یــورو از آن به بازار ثانویه(با
قیمت  8080تومــان) اختصاص دارد.
این عــدد بــه اعتقــاد فعــاالن صنعتی
بســیار کم است و با توجه به درآمد آنها
منطقی نیست.براساس دستورالعمل
جدیــد بانک مرکــزی با موضــوع «رفع

تعهــد ارزی صادرکننــدگان و برگشــت
ارز حاصــل از صــادرات کاال بــه چرخــه
اقتصادی کشــور» ،گمرک ایران مکلف
اســت «همزمان» با اظهــار الکترونیک
صــادرات در پنجــره واحــد تجــارت
فرامــرزی ،تعهــد بازگشــت ارز حاصل
از صــادرات را بــه طــور سیســتمی از
صادرکننــده یا نماینــده قانونــی وی به
شرح تعهدنامه پیوست بگیرد.
صادرکنندگان کاال مکلفند سه ماه پس
از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی،
حداقل  95درصد «ارزش گمرکی کاالی
مندرج در پروانه صادراتی» را به چرخه
اقتصــادی کشــور بازگرداننــد و از طریق
ســامانه جامع تجارت به بانک مرکزی
اظهار کنند.
ëëصادرکنندگان درصورت عدم عرضه
ارزبهنیمابامشکلمواجهمیشوند
مجتبــی خســروتاج رئیــس ســازمان
توگو بــا «ایران»
توســعه تجارت در گف 
درباره عرضه ارز صادرکنندگان در بازار
ثانویه و عدم همــکاری صادرکنندگان،
گفــت :بــا دســتورالعمل ابالغــی بانک
مرکــزی بــرای ســپردن تعهــد ارزی اگر
شــرکتهایی که درآمد صادراتی دارند
نســبت بــه عرضــه ارز اقــدام نکننــد بــا
مشکل مواجه خواهند شد.
وی افــزود :تصــور میکنــم رئیــس
جمهــوری از شــرکتهای عمــده
صادراتــی در بخــش پتروشــیمی،
محصوالت پای ه نفتی و کانیهای فلزی
کــه اکثــراً این شــرکتهای شــبهدولتی،
وابســته بــه هلدینگهــای بــزرگ
ســرمایهگذاری و بــا مدیریــت دولتی یا
وابسته به نهادها هستند ناراضی است

چرا که به تعهد خود در ارائه ارز به بازار
ثانویه عمل نکردند و ارز صادراتیشان
را کامل به ســامانه نیما (نظام یکپارچه
مدیریت ارزی) نیاوردند.
ëëبازارثانویهارزکارنمیکند
محمدرضــا زهــره ونــدی عضــو اتــاق
توگــو بــا
بازرگانــی ایــران نیــز در گف 
«ایران» دربــاره ارز ثانویه و اســتفادهای
کــه تولیدکنندگان از آن داشــتند ،گفت:
درست است که میگویند تولیدکنندگان
میتوانند ارز مورد نیــاز خود را از طریق
بــازار ثانویــه تأمین کنند امــا وقتی ارزی
وجــود نــدارد درخواســتها باطــل
میشــود .با این شــرایط بــازار ثانویه کار
نمیکند و عمالً دست تولیدکنندگان به
ارز این سامانه نمیرسد.
وی ادامه داد :برای استفاده از ارز ثانویه
حداقل تولیدکنندگان دو بار درخواست
دادند ،اما نتوانستند ارزی دریافت کنند
و همــواره از مــدت ثبتنامهــا گذشــته
است.لذا بدون هیچ توضیحی از تاریخ

درخواست ما گذشت و حتی وعده پول
هم داده نشد.
ëëصادرکننــدگان از عرضــه ارز بــه نیما
یکنند
امتناعنم 
زهــره ونــدی اذعان داشــت :متأســفانه
دستورالعمل و آیین نامه متعدد دولت
( 157آییــن نامــه) باعــث شــده تمــام
بخشهــا با ســردرگمی مواجه شــوند و
نمیداننــد چــه آیندهای درانتظارشــان
اســت .اکنــون حداقــل  7میلیــارد دالر
سرمایه ملی در گمرک خاک میخورد.
اگر دولت درســت تصمیمگیــری کرده
بود ،اکنون تولیدکننده معطل ترخیص
مواد اولیه خود از گمرک نبود و از طرفی
صادرکننده هم به دولت اطمینان پیدا
کــرده بود و نســبت بــه عرضــه ارز خود
اینگونه تأخیر نمیکرد.
وی بــا بیــان اینکــه صادرکننــدگان
حاضرند ارز خود را در بازار ثانویه عرضه
کنند ،گفت :هیچکدام از صادرکنندگان
از عرضــه ارز خود در ســامانه نیما برای

کمــک به تولیــد امتناع نمیکننــد اما از
آنجــا که ســاز و کار مشــخص و شــفافی
وجود ندارد ،آنها دســت نگه داشــتند و
منتظر این هســتند که ببینند دولت چه
برنامــهای دارد و آیــا میخواهــد مجدد
دستورالعملها را تغییر دهد.
یکنند
ëëصادرکنندگانتادقیقه90صبرم 
عضــو اتــاق بازرگانــی ایــران گفــت:
صادرکنندگان بــرای ارائــه ارز خود در
بازار ثانویه شش ماه فرصت دارند و به
همین جهت تا دقیقه  90صبر خواهند
کرد تا در ســاز و کاری شفاف نسبت به
عرضــه ارز خــود اقــدام کننــد .بخــش
خصوصی ،ارز قابل توجهی برای ارائه
به بازار ثانویه ندارد اما خصولتیها که
صادرکننــده محصوالت پتروشــیمی،
میعانــات گازی و ...هســتند ،بایــد ارز
خود را عرضه کنند .طبق گفته معاون
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت این
بخش یــک میلیــارد دالر ارز را در بازار
ثانویــه عرضه کرده اســت .این عدد با
توجه به حجم فعالیت آنها بسیار کم
است.
وی ادامــه داد :طــی ایــن مــدت تنها دو
نفر توانستند از ارز بازار ثانویه آن هم در
حجم بســیار کم بهرهمند شوند.در این
میان واحدهای تولیدی حتی نتوانستند
صد هزار دالر از بازار ثانویه بگیرند.
ëëعلت دیر عرضه کردن ارز را فقط خدا
میداند
محمدرضا صفا ،نایب رئیس کمیسیون
مدیریــت واردات اتــاق بازرگانــی ایران
هــم در ایــن بــاره گفتــه اســت :چرخــه
برگشــت پــول حاصــل از صــادرات کاال
بدیــن صــورت اســت کــه صادرکننــده

زمانی کــه کاالی خود را صــادر میکند،
بیــن  ۱۵روز تــا حداکثــر یــک مــاه زمان
میبــرد تــا ارز حاصــل از صــادرات بــه
چرخه برگردد .دلیل اصلیاش هم این
اســت که این تبادلها از طریق سیستم
بانکی بهفروش نمیرسد و نقد از کشور
صادر شــده دریافت میشــود .بنابراین
از حمل کاال تا رســیدن به کشور مقصد،
از تخلیــه تــا فــروش بیــن  ۱۰روز تــا یک
ماه طول میکشــد تا ارز به سیستم نیما
برگردد.
وی با تأکید براینکه کســانی که شناخته
شده هستند و برندشــان برای صادرات
مورد تأیید است ،گفت :این افراد زودتر
میتواننــد ارز حاصــل از صــادرات خود
را دریافــت و وارد ســامانه نیمــا کننــد،
همچــون پتروشــیمیها و محصــوالت
نفتی اما این شــرکتها بعضاً دیرتر ارز
خود را به ســامانه نیما واریز میکنند که
علتش را فقط خدا میداند.
ëëتاامروزدرسیستمنیمابرایخریدارزو
وارداتکاالمشکلینداشتهایم
ایــن عضــو هیــأت نماینــدگان اتــاق
بازرگانی ایران یادآور شــد :سامانه نیما
نســبت بــه بــازار آزاد ،نــرخ پایــه دارد و
ارزانتریــن قیمت اســت کــه بهصورت
نوبتدهــی بــرای متقاضیــان تأمیــن
میشــود .در سیســتم نوبتدهی هم تا
زمــان تأمیــن ارز از صرافیها و بانکها
حداکثــر یک هفتــه طول میکشــد.وی
اظهارکــرد :تــا امــروز در سیســتم نیمــا
بــرای خریــد ارز و واردات کاال مشــکلی
نداشــتهایم ،چراکــه حداکثــر یک هفته
تــا  ۱۰روز مدت طوالنی بــرای تأمین ارز
نیست.

