چوب بخشنامههای دولتی زیر چرخ تولید

گروه اقتصادی :يکي از قربانيان اصلي وضعيتي که
اقتصاد ايران به ويژه در نيمه نخس��ت سال جاري
درگير آن ش��د« ،فضاي کس��ب و کار» است که
قطع��ا کاهش رتبه ايران در حوزه کس��ب و کار در
پايان س��ال ۲۰۱۸را به دنبال خواهد داشت.فضاي
کس��ب و کار از جمل��ه ش��اخصهاي تعيينکننده
وضعيت اقتصادي هر کش��ور است که با استناد به
آن ميتوان ،به بررس��ي و تجزيه و تحليل شرايط
بخشهاي مختل��ف پرداخ��ت .در واقع ،محيط و
فضاي کس��ب و کار در کش��ورها ،هرچه شفافتر
و رقابتيت��ري باش��د ،منجر به افزايش س�لامت
اقتصادي کش��ورها و اتخاذ سياس��تهاي مطلوب
ش��ده و روند بهبود ش��اخصهاي اقتصادي را به
دنبال خواهد داشت.به گزارش مهر،از سوي ديگر،
تاثير فضاي کسب و کار مساعد ،بر افزايش جذب
س��رمايهگذاري داخلي و خارجي ،ايجاد اش��تغال و
رشد توليد ناخالص داخلي ،امري انکارناپذير است.
در اين ميان آنچه مسلم است اصالح فضاي کسب
و کار و بهبود شاخصهاي مزبور در عرصه جهاني،
نه تنها گاميمثبت و اساسي در جهت تقويت جنبه
مش��ارکت بخ��ش خصوصي در عرص��ه اقتصاد و
ارتقاي س��طح اش��تغال و توليد در کشور محسوب
ميشود؛ بلکه به طور قطع از منظر سرمايه گذاران
خارج��ي ،از جمله مهمترين نماگرها براي ورود به
کشور ميزبان و ش��رط الزم براي ارتقاء و تسهيل
جريان ورود فناوري به کشور است.
تاثي�ر تصميم�ات اقتصادي بر محيط کس�ب و
کار

فرشيد شکرخدايي ،کارشناس مسائل حوزه کسب
و کار در گفتگو با مهر ،با بيان اينکه حدود  ۲۰سال
پيش تقريبا بهترين اوضاع را در فضاي کسب و کار
داشتيم ،گفت :در دور اول تحريمها فضاي کسب
و کار بهم ريخته ش��د و رتبه ما در مجمع جهاني
اقتصاد نزولي ش��د سپس دوباره در دولت يازدهم
شاهد بهبود اوضاع بوديم.اين کارشناس اقتصادي
افزود :البته قرار بود وزارت اقتصاد از طريق کميته
لغو مجوزها ،مجوزهاي زائد را حذف و ساماندهي
کند اما عملکرد چندان مثبتي نداشت و روند بهبود
خاصي را نديديم .وي با اش��اره به فضاي کس��ب
و کار در نيمه نخس��ت س��ال جاري ،ادامه داد :با
توجه به مشکالتي که دولت در  ۶ماه اول امسال
داشت ،فضاي کس��ب و کار به شدت تحت تاثير

فضای کسب و کار قربانی تصمیمات اقتصادی

قرار گرفت؛ به نظر ميرسد با اين محيط کسب و
کار فعلي شاهد نزول شاخصها باشيم.شکرخدايي
تصريح کرد :خروجي عمده بهبود فضاي کسب و
کار اين حفظ ،توسعه يا خلق کسب و کار است اما
ش��رايط فعلي و عدم پيشبيني آينده ،موجب شده
فعاالن اقتصادي ب��ه تعديل نيرو و حرکت کردن
روي حداقله��ا رو آورن��د که اين مس��اله رکود،
کاهش توليد و کاهش ارائه خدمات را در پي دارد.
وي تاکي��د کرد :بنابراي��ن ميبينيم که تصميمات
اقتصادي بالفاصله روي محيط کس��ب وکار تاثير
ميگذارد.ش��کر خداي��ي گفت :بخ��ش خصوصي
توجه وي��ژهاي به محيط کس��ب کار دارد چراکه
اين محيط هم بايد خوش��ايند فعاليت موجود باشد
هم از س��رمايه گذاري استقبال کند.شکرخدايي با
اش��اره به برخي اقدامات دول��ت در چند ماه اخير
اظهار داشت :سرکشي بدون مجوز و حکم دادگاه
به انبارها عامل مخرب محيط کس��ب و کار بود؛
اين عمل ش��ايد در کوتاه مدت براي جلوگيري از
احتکار نتيجه بخش باشد اما در دراز مدت موجب

بعد از بررس��يهاي انجام ش��ده و درحالي که قول رخ دادن اين
اتفاق در هفته جاري داده شده بود ،شرکت ملي نفت ايران در نظر
دارد تا پايان مهرماه سال جاري اقدام به عرضه يک ميليون بشکه
نف��ت خام در رينگ بينالملل بورس انرژي ايران کند.به گزارش
ايس��نا ،در پيشاطالعيهاي که از س��وي شرکت ملي نفت ايران
منتش��ر شده آمده است« :در راستاي تحقق بند  ۱۳سياستهاي
کلي اقتصاد مقاومتي ابالغي از سوي مقام معظم رهبري ،مبني بر
ايجاد تنوع در روشهاي فروش نفت و مشارکت بخش خصوصي
و همچينن اجراي بند (ح) ماده  ۴قانون پنج س��اله برنامه شش��م
توسعه کشور ،شرکت ملي نفت ايران در نظر دارد تا پايان مهرماه
سال جاري اقدام به عرضه يک ميليون بشکه نفت خام در رينگ
بينالملل بورس انرژي ايران کند که اطالعيه عرضه مربوطه طي
هفته آينده از طريق سايت ش��رکت بورس انرژي منتشر خواهد
ش��د.در اين راستا ،با توجه به فراهم ش��دن زمينههاي قانوني و
نهاييس��ازي چارچ��وب و اصول کليدي موضوع توس��ط مراجع
ذيصالح ،شرکت ملي نفت ايران با همکاري بورس انرژي ايران
و شرکت سپردهگذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه ،ساز و
کار اجرايي و جزئيات شرايط عرضه را طراحي و جمعبندي کرده
است .ايجاد فضايي شفاف و سالم جهت استفاده از پتانسيلهاي

رئيس انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان کاشي
و س��راميک با اعالم اينکه فعاالن اين صنعت در
صادرات محصوالت خود به کش��ورهاي عراق و
افغانستان و پاکستان ريال دريافت ميکنند ،افزود:
م��ا چگونه بايد به ازاي صادراتي که ريال دريافت
کرده ايم ب��ه دولت دالر بپردازيم .بهنام عزيززاده
در گفت و گو با تسنیم ،با گاليه از اينکه بخشنامه
جديد دولت در پيمان سپاري ارزي صادرکنندگان
را ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور
نموده اس��ت ،اظهارداشت :اين بخشنامه صادرات
صنعت کاش��ي و سراميک را به کشورهاي عراق،

ميش��ود فضاي کسب و کار قابل اطمينان نباشد.
وي ادامه داد :همچنين ممنوع کردن برخي اقالم
ب��راي صادرات و عدم واردات برخي مواد اوليه که
منجر به کاهش انگيزه فعاالن اقتصادي و بخش
خصوصي ب��راي گس��تره دامنه فعاليتهايش��ان
ميشود.اين کارش��ناس اقتصادي افزود :از سويي
ديگ��ر بزرگتري��ن دغدغه فعالي��ن اقتصادي عدم
يافت��ن فرد تحصي��ل کرده کاربلد اس��ت که اين
مس��اله حکايت از عدم بهره وري دانشگاهها دارد
و اينکه خروجي دانش��گاههاي م��ا به درد محيط
کار نميخورند.وي به دسترسي به بازارهاي مالي
اش��اره کرد و گفت :دسترس��ي در کشور ما بسيار
س��خت است و بانکها و ابزارهاي مالي نميتوانند
منابع مالي بخ��ش خصوصي را تامين کنند؛ يکي
از بزرگترين مشکالت بخش خصوصي محدوديت
در مناب��ع مالي است.ش��کرخدايي در ادامه با بيان
اينک��ه بيماري مزم��ن اقتصاد ما ت��ورم درازمدت
است ،تصريح کرد :اين دولت مثل دولتهاي قبل
 ۴س��ال اول فنر قيمت ارز را پايين نگه داشت اما

ناگه��ان اين فن��ر رها و روند قيم��ت ارز هيجاني
ش��د.وي افزود :اگر تورم مس��ير طبيع��ي خود را
ميرفت آرامش بيش��تري در جامعه حاکم ميشد؛
از سويي ديگر افزايش قيمتها تازه از انتهاي پاييز
شروع ميشود زيرا موجودي انبارها مصرف شده و
کاالي جديد با قيمت جديد وارد بازار خواهد ش��د.
موج بعدي تورم به خصوص براي قش��ر ضعيف و
آسيب پذير بس��يار نگران کننده است.شکرخدايي
گف��ت :تمام اين مباحث محيط کس��ب و کار را با
مش��کل مواجه ميکند زيرا کارگ��ري که دغدغه
معيشت دارد چگونه ميتواند با کيفيت کار کند؟وي
با اشاره به جذب سرمايهگذارخارجي ،اظهار داشت:
س��رمايهگذارخارجي ش��رايط را ميسنجدو سپس
اق��دام به فعاليت ميکند؛ ما بايد ببينيم کش��ور ما
نسبت به عمان ،مالزي ،اندونزي ،امارات و  ...چه
مزيت نس��بي دارد که سرمايهگذارخارجي ملزم به
انتخاب شود.
ش��کرخدايي گفت :س��رمايه گذاران بزرگ تحت
تاثير امريکا هس��تند اما سرمايه گذاران کوچک تر

عرضه نفت خام در بورس تا پايان مهرماه

بخ��ش غيردولتي جهت صادرات نفتخ��ام از مزاياي اصلي اين
طرح خواهد بود.بر اين اساس ،فروش به صورت  ۲۰درصد ريالي
و  ۸۰درصد ارزي خواهد بود که تس��ويه بخش ريالي (بر اساس
نرخ تسعير سنا) به صورت نقدي قبل از تحويل محموله و تسويه
بخ��ش ارزي به صورت اعتباري ،با ارائه ضمانتنامه بانکي تعهد
پرداخت ريالي معتبر از بانکهاي مورد قبول ش��ر کت ملي نفت
ايران ،پس از تحويل محموله صورت ميگيرد .خريدار بايد بخش
ارزي را ظرف مدت زمان مشخص شده بعد از بارگيري ،به ترتيب
مورد تائيد شرکت ملي نفت که در اطالعيه عرضه اعالم خواهد
شد ،واريز و تسويه کند.متقاضيان خريد جهت شرکت در معامله،
بايستي  ۱۰درصد ارزش سفارش را به صورت ريالي به ميزان پيش
پرداخت قبل از عرضه به حس��اب اعالميش��رکت سپردهگذاري
مرک��زي اوراق بهادار و تس��ويه وجوه واريز کن��د که در صورت
انجام معامله بخش��ي از  ۲۰درصد ريالي محس��وب خواهد شد.
خريداران بر اساس قيمت پايه اعالميشرکت ملي نفت ايران که
بر اساس قيمتهاي معامالتي امور بينالملل اين شرکت خواهد
ب��ود ،بر روي قيمت نفتخام رقابت کرده که انتظار ميرود ايجاد
چنين فضاي رقابتي منجر به کشف قيمت مناسب و شفاف شود.
تحويل نفتخام به خريداران در محمولههاي حداقل  ۵هزار تني

(معادل حدود  ۳۵هزار بش��که استاندارد) قابل انجام بوده و البته،
خريداران ميتوانند با تجميع قراردادهاي خريد ،نسبت به برداشت
محمولهه��اي بزرگتر اقدام کنند .ف��روش محمولهها به صورت
مقصد آزاد (به جز س��رزمين اشغالي فلس��طين) خواهد بود.ساز و
کار اجرايي و ساير شرايط عرضه شامل قيمت پايه ،نحوه تحويل
محموله ،تسويه حساب موقت و نهايي ،شرايط ضمانتنامه تعهد
پرداخت و غي��ره متعاقبا در اطالعيه عرض ه اعالم ميش��ود».بر

بخشنامهدولتصادارتکاشيسراميکبهعراقرامتوقفکرد

اين گونه نيس��تند و البته تمايل به حضور در بازار
 ۸۰ميليوني ايران ک��ه مصرف کنندگان پرقدرتي
هم هس��تند دارند اما در داخل کشور واکنشهاي
مثبت��ي را دريافت نميکن��د.وي افزود :با توجه به
ش��رايط پيش آمده احتمال ميرود شاهد کاهش
رتبه ايران در حوزه کس��ب و کار در پايان س��ال
۲۰۱۸باشيم.اين کارش��ناس اقتصادي در ادامه با
اش��اره به اينکه ريشه مش��کالت به بزرگ بودن
حجم دولت برميگردد ،اظهار داش��ت:ما از دولت
هيواليي بسيار عظيم درست کرده ايم که در تمام
ارکان کشور ريشه دوانده است .اين مبحث «دولت
باي��د» که در تم��ام امور ما حضور پ��ر رنگ دارد
منجر به بزرگ ش��دن دولت ميشود.وي تصريح
ک��رد :به ازاي ه��ر «دولت بايد» يک س��ازمان و
ارگاني تش��کيل ميش��ود که اين موضوع فضا را
ب��راي فعاليت بخ��ش خصوصي از بي��ن ميبرد.
ش��کرخدايي با بيان اينکه پاراداي��م ذهني ما بايد
به س��مت «دولت نبايد» برود ،گف��ت :زماني که
حجم فعاليت دولت کوچک ش��ود ،محيط کس��ب
و کار بهب��ود مييابد؛ ما براي تمام فعاليتهايمان
بايد از دول��ت اجازه بگيريم که يک رويه بس��يار
نادرست است و بايد اصالح شود.به گزارش مهر،
اگرچه وضعيت کنوني اقتصاد ايران ش��رايط براي
بهبود مس��تمر فضاي کس��ب و کار دش��وار کرده
اس��ت اما ميت��وان عوامل بهبود اي��ن فضا را در
چن��د بند خالصه ک��رد :حذف و اص�لاح قوانين
و مق��ررات مخل کس��ب وکار /طراح��ي و تنظيم
«نقش��ه راه س��رمايه گذاري و اشتغال» با آمايش
س��رزمين /فراهم کردن زمينه براي اطالع دقيق
از وضعيت بازارهاي مالي ،پولي ،سرمايه ،بازارکار/
برنامه ريزي براي طراحي «نقش��ه جامع آموزش
واش��تغال» براي تربيت نيروي انس��اني ماهر در
دانش��گاهها  /شناس��ايي و حمايت از خوش��هها و
بنگاههاي کسب و کار /هدايت نظام مند و نهادينه
اقتصاد غير رسميبه سوي اقتصاد رسمي /کوچک
سازي دولت /اقدام براي هدايت صحيح يارانههاي
نقدي به س��وي توليد ،کارآفريني و اشتغال /اقدام
ب��راي طراح��ي الگ��وي بهينه نظام دس��تمزدها/
تنظيم برنامه جامع حمايتها و مش��وقهاي بيکاران
 /الزام دولت به اجرايي س��ازي قانون سياستهاي
کل��ي اص��ل /۴۴احصاء م��وازي کاريها و حذف
ش��رائط زائد /بازنگري در قان��ون تجارت،مصوب
سال. ۱۳۱۱

اس��اس اين گزارش ،مدتي اس��ت سران س��ه قوه با عرضه نفت
خ��ام در بورس موافقت کردهان��د .عرضه نفت از زماني که بحث
تحريمهاي يکجانبه آمريکا مطرح شد براي چندمين بار در تاريخ
بورس مورد توجه گرفت ،اما اين بار با هدف دور زدن تحريمهاي
نفتي ،موضوعي که بس��ياري به آن نق��د دارند و معتقدند عرضه
نفت در بورس نميتواند موجب دور زدن تحريمها ش��ود.چندي
پيش اس��حاق جهانگيري اعالم کرد که قرار اس��ت نفت خام در
بورس عرضه ش��ود ،اما پس از مدتي که اين موضوع فقط در حد
يک س��خنراني باقي ماند ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي که
به رياست حس��ن روحاني برگزار ش��د تصويب کرد که با هدف
متنوعس��ازي روشهاي فروش نفت ،ط��رح عرضه نفت خام در
رين��گ صادراتي بورس انرژي در داخل کش��ور به صورت ارزي
انجام ش��ود .اين شورا اعالم کرد بر اساس اين طرح ،وزارت نفت
ميتواند با اس��تفاده از ظرفيت بخ��ش خصوصي براي صادرات،
نفت خام و فراوردههاي نفتي را به قيمت رقابتي ،در بورس داخل
کش��ور به فروش برساند .هفته پيش معاون وزير نفت اعالم کرد
که» اميدوارم عرضه نفت خام در بورس انرژي از هفته آينده آغاز
شود که در آن صورت به شکل محمولههاي پنج هزار بشکهاي و
در مجموع يک ميليون بشکه خواهد بود».

افغانستان و پاکستان ريال دريافت ميکنند ،افزود:
م��ا چگونه بايد به ازاي صادراتي که ريال دريافت
کرده ايم به دولت دالر بپردازيم.وي با بيان اينکه
حدود  90صادرات صنعت کاش��ي و سراميک به
اين سه کشور است ،گفت :با ابالغ اين بخشنامه
امکان صادرات براي صنعت کاش��ي و سراميک
نيس��ت و آنه��ا ملزم به کاهش تولي��د يا تعطيلي
واحدهاي توليدي خود شدهاند زيرا بازار ساخت و
س��از در داخل کشور راکد بوده و توليدکنندگان از
افغانستان و پاکس��تان متوقف کرده است.رئيس س��راميک با اعالم اينکه فع��االن اين صنعت در طريق صادرات هزينههاي خود را جبران ميکردند.
انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان کاش��ي و صادرات محصوالت خود به کش��ورهاي عراق و عزيززاده با اعالم اينکه حجم صادرات کاش��ي و

هنوز ع��دهاي بر اين باورند که تصويب لوايح مرتبط با FATF
باعث کاهش قيمت ارز ميش��ود ،اما واقعيت با اينگونه تفکرات
متفاوت است.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،اظهار نظرهاي
مختلف��ي در رابطه با تصويب و تاثير لوايح مرتبط با  FATFبر
بازار ارز شنيده ميشود .با توجه به اينکه برخي از اظهار نظرها از
تاثير کاهشي اين مصوبه بر نرخ دالر خبر ميدهد ،اما اين اتفاق با
توجه به گفتههاي کارشناسان و همچنين مسئوالن به واقع هيچ
تاثيري در بازار ارز نخواهد داشت.براي بررسي بيشتر اين موضوع
ب��ه يکي از نماين��دگان مجلس مراجعه کرديم که به اين ش��رح
است؛ شهاب نادري ،عضو کميسيون مجلس شوراي اسالميبيان
ک��رد :تصويب لوايح مرتبط با  FATFهيچ تاثيري در بازارهاي
کشور نخواهد داشت زيرا با توجه بررسيها اينجانب از بازارهاي
کش��ور پس از تصويب اين اليحه کامال دريافتم که اين موضوع
تنها بر روابط بانکي مربوط اس��ت و در بازارهاي ما دخالتي ندارد.
وي افزود :به نظر ميرسد نبايد سودجويان براي تغيير قيمتهاي
خود در بازار  ،موارد غير کارشناس��ي مثل تاثيرFATFرا مطرح
کنند.همانطور که محمد جواد ظريف ،رئيس دس��تگاه ديپلماسي
هم بر اين موض��وع تاکيد کرد که دولت هيچ تضميني نميدهد
که با تصويب اين معاهده ،مشکالت اقتصادي حل شود.اين عضو
کميسيون اقتصادي با انتقاد از برخي مواد اين مصوبه تاکيد کرد:
قطعا اين معاهده ربطي به بازار ارز ندارد.
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سراميک ايران به کشور عراق حدود  100ميليون
مترمربع است ،تصريح کرد :براي حل مشکل خود
نامههاي متع��ددي را به آقاي جهانگيري و حتي
وزير صنعت نوشتهايم اما هنوز راهکاري براي رفع
مشکالت توليدکنندگان اين بخش تعريف نشده
است.رئيس انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان
کاشي و سراميک با اش��اره به اينکه براي کسب
بازار صادارتي عراق ،افغانستان و پاکستان تالش
زي��ادي را انجام داده ايم ،اف��زود :در صورت عدم
صادارت کاش��ي و س��راميک به اين س��ه کشور
رقباي هندي و چيني بازار را آن ما خواهند کرد.

سير صعودي نرخ ارز با تصويب لوايح مرتبط با FATF

مجلس ش��وراي اسالميبا اش��اره به بي ربط بودن اين معاهده
به بازارهاي کش��ور ابراز کرد :همانطور که شاهد روند کاهشي
ن��رخ ارز در روزهاي قبل از تصويب لواي��ح مرتبط با FATF
بوديم که اين روند با ش��دت و سرعت بااليي هم همراه بود،در
مييابيم که اين ارزاني ارز ربطي به اين مصوبه ندارد.وي افزود:
خيلي راح��ت ميتوان متوجه اين موضوع ش��د که تغييرات در
بازار ارز و حتي س��اير بازارهاي کش��ور هي��چ ارتباط معنايي به
اليح��ه  FATFنداش��ته و ندارد زيرا اين اليحه در مس��يري
ديگر تاثيرگذار اس��ت ،اين تبادالت تجاري يک کشور است که
ميتواند بر نرخ ارز تاثيرگذارباش��د.اين عضو کميسيون برنامه و
بودجه مجلس شوراي اس�لاميدرپايان سخنانش تصريح کرد:
باره��ا اين موضوع را تاکيد کرده اي��م اما بازهم اين بين برخي
ميخواهند روند کاهش و افزايش نرخ ارز را به زور به FATF
ارتباط بدهند.تنها چند روزي اس��ت ک��ه از تصويب اين اليحه
ميگ��ذرد و حتي بازار ارز تحت تاثير بار رواني اين موضوع هم
تغيير روند نداده و در چرخه روند صعودي قدم برميدارد.
رضا ترکاش��وند ،دبير کانون صرافان ايرانيان نيز روز گذش��ته
در نشس��ت خبري با اش��اره به تاثير FATFدر بازار ارز گفت:
تبادالت بين المللي همگي به دنبال ايجاد ش��فافيت هستند لذا
برخ�ي ميخواهند نوس�انات ب�ازار ارز را ب�ه زور به  FATFاين قانون نيز با ايجاد ش��فافيت در بلن��د مدت موجب اتفاقات
ارتباط بدهند
مناس��ب و خوبي خواهد ش��د اما اينکه بگويي��م در کوتاه مدت
بودجه
و
برنام��ه
کميس��يون
عضو
دليگان��ي،
ح��اج
حس��ينعلي
ميتواند وضعيت ما را تغيير دهد نه اينطور نيست.

  FATFيک معاهده سياسي است

بيژن عبدي،کارش��ناس مسائل اقتصادي در اين باره ميگويد:
ب��ه طور جد ميگويم که لوايح مرتب��ط با  FATFهيچ ربطي
ب��ه بازار ارز و حتي س��اير بازارها نيز ن��دارد و تنها ميتواند راه
کاري براي برون رفت از فش��ارها و تحريمهاي آمريکا و خارج
باش��د.اين موضوع يک معاهده سياسي است.علي قرباني ،عضو
کميس��يون برنامه و بودجه مجلس شوراي اس�لامينيز اظهار
کرد :با مديريت صحيح بايد مشکالت اقتصادي کشور حل شود
البته تصويب لوايح مرتبط با FATFمانند  CFTدر تس��هيل
روابط بانکي تاثيرگذار اس��ت.وي در خاتمه س��خنان خود بيان
کرد:تصويب لوايح مرتبط با  FATFزمينه س��از منطقي شدن
قيمت ارز اس��ت اما در هر حالت اين امر با تکيه بر ظرفيتهاي
داخل��ي و اس��تفاده از ظرفي��ت نخبگان ،ميتواند حل ش��ود و
تاثي��ر اي��ن اليحه در ب��ازار ارز قطعا به صورت مس��تقيم و جز
به جز نيس��ت.در پايان بررس��ي اين مبحث به سراغ يکي ديگر
از کارشناس��ان ام��ر اقتصاد رفتيم که وي ني��ز از بي ربط بودن
بازارهاي داخلي به تصويب اين معاهده حکايت کرد.

 FATFدر رون��د نوس��انات ارزي اظهار ک��رد :بايد توجه کرد
که نرخ ارز در هر کشوري به فغاليتهاي داخلي نظير مبادالت
تجاري و توليدات ملي آن کشور بستگي دارد.وي افزود :صعود
و نزول نرخ ارز تنها به واردات و صادرات کش��ورمان وابستگي
مس��تقيم دارد .زماني که ميزان ص��ادرات کاهش يابد و واردات
بر آن پيش��ي بگيرد ،ميزان تقاض��اي ارز باال رفته و ما به علت
ع��دم صادرات(کاهش ورود ارز به کش��ور) با کاهش عرضه آن
در بازار مواجه ميش��ويم.که در نهايت اين امر منجر به افزايش
نرخ ارز ميش��ود.اين اس��تاد دانش��گاه در ادامه گف��ت :در واقع
رابطه مس��تقيميبين مصوبه  FATFبا ب��ازار ارز وجود ندارد
ام��ا معتق��دم در آينده ش��ايد بتوان با انج��ام اصالحاتي در اين
معاهده به کش��ورهاي دنيا ثابت کرد که ايران کش��وري پهناور
نرخ ارز به صادرات و واردات وابسته است
محمد قلي يوس��في ،اقتصاددان و عضو هيات علميدانش��گاه و جوي��اي روابط بين المللي قوي اس��ت و هيچگاه از پذيرفتن
عالم��ه طباطبائي به دالي��ل تغييرات ن��رخ ارز و تاثير معاهده مسئوليتهاي جهاني شانه خالي نکرده است.
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اخبار
کاهش دو ميليوني قيمت
در بازار موبايل

در پ��ي کاهش نرخ ارز در هفته گذش��ته،
قيم��ت برخي کااله��اي وارداتي از جمله
گوش��ي موبايل ني��ز کاهش پي��دا کرده
است؛ اما به گفته فروشندگان اين کاهش
قيمت باعث «کس��ادي» بازار شده است.
به گزارش ايسنا ،هفته دوم مهرماه با افت
ش��ديد قيمت ارز همراه ب��ود ،به طوريکه
قيمت آن از کانال  ۱۹هزار توماني به حدود
 ۱۳هزار تومان رس��يد و در پي آن قيمت
برخي محص��والت وارداتي مانند خودرو و
گوش��ي موبايل نيز کاهش پي��دا کرد .در
اين ميان گزارشه��ا از بازارهاي مختلف
حاکي از اين است که افت نرخ ارز نه تنها
رونق��ي به بازار نداده بلک��ه مردم از خريد
کاالهاي مختلف پرهيز ميکنند و منتظر
هستند قيمتها بيشتر کاهش يابد .اين در
حالي اس��ت که افزايش قيمتها در هفته
منتهي به مهر ماه با هجوم مردم به بازارها
هم��راه ب��ود .در حال حاضر گوش��يهاي
سامس��ونگ و آيفون ک��ه پرفروشترين
برندهاي بازار هس��تند ب��ه ترتيب از يک
ميليون و شش��صد ت��ا  ۱۲ميليون و ۵۰۰
هزار تومان و ش��ش تا  ۱۵ميليون تومان
به ف��روش ميرسد.گوش��يهاي هوآوي
در جاي��گاه بعدي هس��تند که قيمتهاي
مناس��بتري دارن و ي��ک ميليون و ۴۰۰
ت��ا نهايتا چهار ميليون تومان قيمت دارند.
در حال حاضر گوش��يهاي سامسونگ و
آيفون ک��ه پرفروشتري��ن برندهاي بازار
هستند به ترتيب از يک ميليون و ششصد
تا  ۱۲ميليون و  ۵۰۰هزار تومان و ش��ش
تا  ۱۵ميليون تومان به فروش ميرس��د.
گوش��يهاي ه��وآوي در جاي��گاه بعدي
هستند که قيمتهاي مناسبتري دارن و
ي��ک ميليون و  ۴۰۰تا نهايتا چهار ميليون
تومان قيمت دارند.
کاهش  ۴۰درصدی تولید نفت
آمریکا در خلیج مکزیک

توليدکنندگان نفت در منطقه خليج مکزيک
در جنوب آمريکا ،پيش از فرارسيدن توفان
ماي��کل ۴۰ ،درصد از تولي��د نفت خود را
متوق��ف کردند.به گ��زارش مهر به نقل از
رويترز از هيوس��تن ،اداره ايمني و محيط
زيس��ت آمريکا با اس��تناد به گزارش ۲۷
شرکت ،اعالم کرد توليدکنندگان نفت در
منطقه خليج مکزيک در جنوب آمريکا ،در
پي نزديک ش��دن توفان مايکل به ايالت
فلوري��دا آمريکا ،توليد نفت را  ۴۰درصد و
تولي��د گاز را  ۲۸درصد کاهش دادهاند.اين
تعطيليها معادل توليد روزانه  ۶۷۰و ۸۳۲
بش��که نفت و توليد روزان��ه  ۷۲۶ميليون
فوت مکعب گاز در آمريکاست.
جزئیات نرخ خرید بانکی ارز
از مردم

بانکها ام��روز  ۱۸مهرماه ،هر ي��ورو را از
مردم  ۱۱۶۷۰توم��ان و هر دالر را ۹۹۵۰
توم��ان خريداري ک��رده و در مقابل براي
س��رفصلهاي ۲۱گانه خدمات��ي از جمله
س��فر ،تنها يورو آن هم به ن��رخ ۱۲۳۰۰
پرداخت ميکنند.به گزارش مهر ،ش��عب
بانکها امروز چهارشنبه  ۱۸مهرماه هر دالر
آمري��کا را از مردم کمتر از  10هزار تومان
و رقميمع��ادل  ۹۹۵۰توم��ان خريداري
ک��رده و در مقاب��ل براي س��رفصلهاي
۲۱گانه خدماتي ،هر يورو را  ۱۲۳۰۰تومان
محاسبه ميکنند.بانکها براي سرفصلهاي
۲۱گان��ه از جمله س��فرهاي خارجي ،تنها
يورو پرداخت ميکنند و دالر از اين چرخه
حذف شده است.همچنين بانکها هر يورو
را  ۱۱۶۷۰هزار توم��ان از مردم خريداري
ميکنند.
معرفي  ۱۴مرکز مجاز فروش بليت
ن در پايتخت
پروازهاي اربعي 

مراکز فروش بليت هواپيما براي ايام اربعين
حسيني ،توسط سازمان هواپيمايي کشوري
معرفي شد.به گزارش روابط عموميسازمان
هواپيمايي کشوري ،مراکز مجاز فروش بليت
پروازهاي اربعين توسط اين سازمان اعالم
شد.مدير روابط عموميسازمان هواپيمايي
کشوري در اينباره ميگويد :طبق هماهنگي
س��ازمان هواپيماي��ي کش��وري ،انجم��ن
ش��رکتهاي هواپيماي��ي و توافق مديران
عامل ش��رکتها ،نرخ پروازهاي اربعين از
تهران و ساير شهرستانها به نجف و بغداد
و بالعکس ۲.۲ ،ميليون تومان و از مش��هد
ب��ه نجف و بغداد و بالعک��س ۲.۸ ،ميليون
تومان تعيين ش��ده که تغييري نميکند و
بليت يک طرفه هر کدام نصف مبلغ اعالم
ش��ده خواهد بود.به گفته رضا جعفرزاده در
اين بين ممکن است به دليل افزايش تقاضا،
بعضي واسطهها قيمتهاي غيرواقعي براي
پروازها ارائه دهند که س��ازمان هواپيمايي
کش��وري طبق قانون با آنها برخورد جدي
خواهد داشتو در اين رابطه هماهنگيها و
اقدامات الزم جهت کنترل موضوع با ساير
دستگاهها انجام شده است.

