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اقتصاد

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت برگزاری مناقصه تامین مالی خرید هواپیماهای جدید ایرانایر  ،گفت 15 :سپتامبر –  24شهریورماه -یعنی تا  4روز دیگر  5شرکتکننده در این مناقصه ،پروپزالهای خود را ارائه خواهند
ورود
 3هواپیمای جدید داد.
اصغر فخریه کاشان در گفتگو با ایلنا با بیان اینکه دو فروند هواپیمای ای.تی.آر به زودی وارد ناوگان ایران ایر میشود ،گفت :تا پایان سال میالدی یک فروند ایرباس جدید و دو فروند هواپیمای ای.تی.آر وارد ناوگان هوایی کشورمان میشود.
تا پایان
وی افزود :همچنین طبق قرارداد ،یک فروند هواپیمای بویینگ هم فروردین ماه سال آینده به ناوگان ایران ایر اضافه میشود .قائم مقام وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت برگزاری مناقصه بین المللی تعیین فاینانسرهای هواپیماهای
سال میالدی
جدید ایرانایر ،اظهار داشت 4 :شرکت از کشورهای اروپایی و یک شرکت چینی در این مناقصه حضور دارند که قرار بر این است 15 ،سپتامبر یعنی تا  4روز دیگر پروپزالهای خود را ارائه دهند.

چینش فرمانده برای بازار بدون جهش قیمتی

صدای پای یکسانسازی نرخ ارز

اگرچه دولت هنوز به صورت رسمی ،اجرای یکسانسازی
نــرخ ارز را کلید نزده اســت ،اما چینش صحنه از ســوی
فرمانــده ارزی ،حکایــت از آن دارد کــه دولــت در حال
سبکســازی تعهدات خود در پرداخت ارز دولتی است .به
گزارش مهر ،یکسانسازی نرخ ارز ،وعدهای بود که حسن
روحانی در دولت اول خــود صحبت از آن به میان آورده
و اعالم کرده بود که میخواهد بســاط رانتهای ارزی را
برچیند و شــرایط را برای تکنرخی کردن ارز فراهم کند؛
موضوعی که بسیاری ،آن را گره اصلی این روزهای اقتصاد
ایران میدانند و بر این باورند که باید هر چه زودتر ،شرایط
را برای واقعی کردن نرخ ارز فراهم کند .اما پشت پرده هر
چه که بود ،دولت یازدهم نتوانســت این موضوع را به نام
خود ثبت کند و کار به دولت دوازدهم رسید.
حال چند ماهی هســت که دولت دوازدهم بر ســر کار
آمده و از ابتدای کار هم البته ،بنا بر این گذاشــته شده بود
کــه ارز در ماههای ابتدایی آغاز بــه کار دولت ،تکنرخی
شــود؛ البته سیاستگذاران پولی و ارزی اعالم کردهاند که
این کار را در ماههای آغازین دولت دوازدهم کلید خواهند
زد ،امــا باز هم اما و اگرهای بســیاری برای اجرای موفق

آن مطــرح میکنند؛ به این معنا که هنوز روابط کارگزاری،
آنگونه که باید و شــاید برقرار نشــده و به دلیل پارهای از
مشــکالت ،هنوز ایران به صورت کامل به منابع حاصل از
فروش نفت خود دسترسی ندارد .در این میان ،اگرچه هنوز
پیششرطهای یکسانســازی نرخ ارز هنوز فراهم نیست؛
امــا دولت مهره به مهره ،در حال چینش صفحه شــطرنج
برای آغاز یکسانســازی نرخ ارز است؛ به این معنا که کم
کم بســاط ارزهای مبادلهای را جمع کــرده و در نهایت،
تامین همه نیازها را به بازار آزاد هدایت میکند .نمونههای
آن نیز مشــهود اســت و بنا به گفته برخی از نزدیکان به
بانک مرکزی ،فهرست کاالها و صنایعی که ارز مبادلهای
میگیرند ،با سیاســت دولت در حال کاهش است و اکنون
تعداد کمی از کاالها به نسبت گذشته ،ارز مبادلهای دریافت
میکنند.
از ديروز (بیســتم شــهریورماه) هم که قرار اســت ارز
مبادلهای که دولت به مسافران سفرهای خارجی به صورت
ســاالنه  ۳۰۰دالر تخصیص میداد هم حذف شود و همه
بــرای تامین نیازهای ارزی خود در ســفرهای خارجی ،به
بازار آزاد مراجعه کنند؛ همین امر به نظر میرسد که قیمت
را اندکــی باال برد ،اما آنگونه که مقامات مســئول دولتی
میگویند ،ســهم ســفرهای خارجی از دالر مبادلهای به
میزانــی نبوده که بتوان حذف آن و ورود تقاضای ناشــی
از آن به بازار را قابل توجه دانســت و مشــکلی را در بازار
پدید آورد .اما همین اقدام بانک مرکزی ،به گفته بسیاری
از کارشناســان ،گامی برای یکسانسازی نرخ ارز است و
دولت هــم گام به گام ،در حــال برنامهریزی برای حذف
گیرنــدگان ارز مبادالتی اســت؛ بنابراین بــا این اقدامات
فرمانده ارزی کشور میخواهد چینش مهرهها را به گونهای
انجام دهــد که یکسانســازی نرخ ارز ،بــدون اقدامات
یکبــاره انجام گیرد و جای نگرانی را بــرای بازار به جای
نگذارد.

امــا در این میان ،فعــاالن بــازار ارز میگویند که طی
روزهــای اخیر ،بازار از تالطم برخوردار بوده ولی قطعا این
نوســانات ،به گونهای نیســت که بتوان مشکل خاصی را
در بازار مشــاهده کرد .یکی از فعــاالن بازار ارز در میدان
فردوسی در گفتگو با مهر میگوید :اجرای برخی سیاستها
از جمله حذف ارز مســافرتی از سفرهای خارجی ،منجر به
افزایش جزئی قیمت در بازار شــده است؛ اما جهش قیمتی
را رقم نزده است و به نظر هم نمیرسد که دولت به عنوان
یکــی از تامینکنندگان عمــده ارز ،اجازه جهش قیمتی را
بدهد .او میافزاید :هر گونه جهش در بازار ارز ،به طور قطع
دستاوردهای تورمی دولت را زیر سوال میبرد و همین امر
سبب میشــود که دولت با مراقبت بیشتر نسبت به بازار،
کار را هدایت نماید ،همانطور که طی چهار ســال گذشته،
علیرغم محدودیتهایی که در بازار ارز ایران وجود داشت،
امــا دولت به عنوان عرضهکننده اصلی ارز ،اجازه نداده که
بازار دچار تالطم شــود و از این پس هم به نظر نمیرسد
که چنین اتفاقی رخ دهد.
یکــی دیگر از فعــاالن بازار ارز در میدان فردوســی در
گفتگو با خبرنگار مهر میگوید :هر روز تقاضاهای بیشتری
به بازار ارز وارد میشــود ،اما قیمت چندان تغییری نداشته
اســت و به نظر میرســد که با یک روند منطقی در حال
حرکت است؛ البته همیشــه در بازار ارز ایران ،سوداگرانی
فعالیت دارند که ســعی میکنند بــازار را به نفع خود رقم
زنند؛ اما آنها طی  ۴سال گذشته نتوانستهاند ،سوداگری را
در بلندمدت ادامه دهند و زمینه ســاز جهش قیمتی شوند،
چراکه دولت به عنوان یکــی از عرضهکنندگان عمده ارز،
اجازه این کار را به آنها نداده است.
وی میافزایــد :البته به نظر میرســد کــه دولت هم با
افزایش نرخ ارز مبادلهای ،تالش دارد تا فاصله قیمت دالر
مبادلهای را با آزاد کم کند و بنابراین طی هفتههای گذشته
مشاهده میشــود که قیمت ارز مبادلهای نیز با یک شیب

تراز تجاری ایران از پس واقعهای استثنایی در
سال گذشته بار دیگر منفی شد؛ بررسی عوامل
این تراز از ردپای ســه بخش مهم ارز ،خودرو
و نفت در بازگشــت دوباره تراز منفی حکایت
میکند.
به گزارش خبرآنالین ،ســال  1395بــود که برای
اولین بار در سه دهه اخیر ،رویا رنگ واقعیت گرفت و
تراز تجاری ایران توانســت روی مثبت شدن را ببیند؛
اتفاقــی مهم در عرصه تجارت خارجی و اقتصاد ایران.
این وضعیت تا اولین ماه ســال جــاری دوام آورد اما
اگــر آمار  5ماهــه تجارت خارجی در ایران بررســی
شــود ،مشخص میشــود بار دیگر واردات از صادرات
کاالهای غیر نفتی پیشــی گرفته اســت و همین امر
دستمایه خوبی برای تحلیلهای کارشناسانی است که
معتقدند در همین شرایط موجود نیز امکان بازگشت
به وضعیتی که در سال  1395ایجاد شد ،وجود دارد.
از ابتدای فروردین ماه تا پایان مرداد سال جاری 17
میلیــارد و  193میلیون دالر کاال از ایران به بازارهای
جهانی صادر شده اســت ،اما در مقابل حجم واردات
کاال به ایران از  19میلیارد و  442میلیون دالر پیشی
گرفته اســت .به این ترتیب این اختالف نزدیک به دو
میلیارد دالر؛ کوتاهی دوره تحقــق آرزویی دیرین را

در شرایطی به رخ میکشد که برخی از فعاالن عرصه
تجــارت معتقدند میتوان بــا برنامهریزی و مدیریت
شرایط را برای بهبود وضعیت در این حوزه مهیا کرد.
شرایطی که منجر به مثبت شدن و مثبت ماندن تراز
تجاری ایران شــود .منفی شدن تراز تجاری ایران در
حالی قابلیت بررسی بیشــتر مییابد که این اتفاق با
رشــد منفی تجارت خارجی نیز همراه باشــد .در 5
ماهی که گذشــت  ،صادرات غیر نفتی ایران کاهشی
برابــر با  5درصد را تجربه کــرد .در عین حال میزان
افزایــش واردات در ایــن دوره زمانی  16درصد اعالم
شده است.
قیمت ارز ؛ متهم ردیف اول
قیمت دالر چهار سالی اســت که وضعیتی با ثبات
دارد اما با این حال بســیاری از کارشناســان بر این
اعتقادند که عدم رشــد متناســب قیمت دالر در این
دوره زمانی  ،خــود عاملی برای کاهش صادرات تلقی
میشــود .سالهاست بحث در این خصوص که قیمت
ارز مناســب برای روانسازی صادرات چقدر است؟ در
دســتور کار قرار دارد با این حال همواره عقب ماندن
نرخ دالر از تورم ،فنر نرخ ارز را فشــرده کرده و عاملی
بازدارنــده برای صادرات محســوب میشــود .به این
ترتیب تورم ریالی و عدم تاثیر آن بر نرخ ریال  ،قدرت

راهکار بازگشت سرمایهگذاران
ایرانی خارج از کشور

مالیم رو به افزایش اســت؛ بنابراین به نظر میرســد که
دولت خود از گرانی جزئی ارز استقبال میکند .البته باز هم
تاکید میشود که به نظر نمیرسد جهشی که در کار باشد.
همچنین مسعود خوانساری ،رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه ارز ،مکانیزم خاص
خود را دارد ،تصریح کرد :بزرگترین مشــکلی که بخش
خصوصی با آن مواجه است ،غیرقابل پیشبینی بودن زمان
و دامنه نوســان نرخ ارز است و این موضوع باعث شده تا
سرمایهگذاران داخلی و خارجی تمایلی به سرمایهگذاری در
ایران نداشته باشــند .وی ،یکی از مهمترین خواستههای
بخش خصوصی را پیشبینی دســت کم  ۲ســاله نرخ ارز
از ســوی بانک مرکزی و دولت عنوان کرد و گفت :بدون
پیشبینی درســت از نــرخ ارز صادرکننــدگان نمیدانند
چه اتفاقی بــرای تولید و صادرات آنهــا رخ خواهد داد؛
این در حالی اســت که مشــکل با تکنرخــی کردن ارز،
به شــکل دســتوری حل نخواهد شــد و پایــدار نخواهد
بــود بلکه نــرخ باید براســاس ارزش واقعــی تکنرخی
شود.
رئیس اتــاق تهران با یادآوری تالشهای بانک مرکزی
برای تکنرخی کردن ارز در ســالهای گذشــته ،تصریح
کرد :زمان باز و عدم قطعیت در سیاستهای مالی و پولی
مناســب نیست؛ پیشنهاد من این است که برای رسیدن به
ارز تکنرخــی تکتک از اعطای ارز به کاالهای مبادلهای
کاســته شده و سپس بهتدریج و در فاصله زمانی مشخص
فاصله بین نــرخ ارز مبادلهای و آزاد کم شــود تا در یک
برنامه زمانی معین میانمدت به نرخ ارز یکســان براساس
ارزش واقعی برسیم.
حال باید منتظر ماند و دید که بانک مرکزی به نمایندگی
از دولت ،برای یکسانسازی نرخ ارز ،چه برنامه مشخصی
دارد و تا چه زمانی میتوان انتظار داشت که دالر به صورت
واقعی تکنرخی شود.

رئیس کمیسیون ســرمایهگذاری اتاق ایران گفت :اولویت
دولت باید اصالح فضای کســب و کار برای جذب ســرمایه
خارجی و ســرمایه ایرانیهای مقیم خارج از کشــور باشد تا
کشــور در مســیر صادرات محور بودن حرکــت کند .فریال
مستوفی ،رئیس کمیســیون ســرمایهگذاری اتاق ایران در
گفتگــو با خبرآنالین با اشــاره به علل کاهــش تراز تجاری
کشــور اظهارداشــت :تنها راهکار مثبت شــدن تراز تجاری
افزایش صادرات اســت؛ در مرحله اول ،صادرات باید افزایش
یابد و ســپس باید برای کاهش واردات کاالهای غیرضروری
چارهاندیشــی کــرد .او ادامه داد :البته پیگیــری این برنامه
بســتگی به این دارد که اجناسی بتوانیم تولید کنیم که هم
طالب داشته باشــد؛ یعنی هم به لحاظ کیفی استانداردهای
الزم را داشــته باشــد و هم قادر به رقابت در بازار باشــد .از
سویی کاالیی که صادر میشــود هم باید برای کشور ارزش
افزوده ایجاد کند .به همین ترتیب باید کاالهایی را که سبب
ایجاد ارزش افزوده میشــوند در دستور کار تولیدکنندههای
ما قرار بگیرد .رئیس کمیســیون سرمایهگذاری اتاق ایران با
تاکید بر اینکه باید از صادرات مواد خام اجتناب کنیم عنوان
کرد :متاســفانه تغییر قوانین و مقررات و مهیا نبودن شرایط
کسب و کار سبب میشود که سرمایهگذاران خارجی تمایلی
برای حضور در ایران نداشته باشند .به همین دلیل هم شاهد
به نتیجه نرســیدن بیشتر مذاکرات ســرمایهگذاران خارجی
هســتیم .مســتوفی تاکید کرد :بسیاری از ســرمایهگذاران
ایرانی عالقهمند هســتند ،دوباره به ایــران بازگرداند؛ حتما
الزم اســت شرایط بازگشت آنها به کشور فراهم شود ،اما تا
زمانی که محیط کســب و کار در کشور مهیا نباشد ،نه تنها
سرمایهگذاران ایرانی مقیم خارج از کشور بلکه سرمایهگذاران
خارجی هم تمایلی برای حضور در ایران ندارند.

است ،چرا که بخش مهمی از صادرات غیر نفتی ایران
را تولیدات پتروشــیمی و گازهای همراه نفت تشکیل
میدهد .کاهش قیمت نفت بر کاهش قیمت این اقالم
موثر بوده و درآمد صادراتی ایران را دستخوش کاهش
میکند .در چهار ماه ابتدایی سال ارزش وزنی و دالری
اقالم پتروشیمی و میعانات گازی صادراتی دستخوش
کاهش شــده اســت .میزان کاهش صادرات تولیدات
پتروشــیمی برابر با  4.2درصد در فاصله فروردین تا
پایان تیرماه و میــزان کاهش صادرات میعانات گازی
 3.7درصد در همین دوره زمانی برآورد شده است.

آغاز توزیع  ۱.۵میلیارد دالر اعتبار اشتغالزایی روستایی از اول مهر
معــاون توســعه روســتایی و مناطــق محروم
ریاســتُجمهوری از اجــرای قانون برداشــت ۵/۱
میلیارد دالر از صندوق توســعه ملــی برای بهبود
کسب و کار و ایجاد اشــتغال در مناطق روستایی،
عشــایری و شــهرهای زیر  ۱۰هزار نفر از اول مهر
خبر داد .به گزارش تسنیم ،ابوالفضل رضوی افزود:
الیحــه این قانون با قیــد دو فوریت در آبان  95به
مجلس ارائه شد و مجلس شورای اسالمی با حذف
یک فوریت آن در مرداد امســال ایــن قانون را به
تصویب رســاند .وی گفت :آییننامــه اجرای این
قانون ديروز (دوشــنبه) نهایی میشود اگر چه در

قانون دو ماه بــرای تهیه آییننامه به دولت فرصت
داده شده اســت .او اضافه کرد :با تصویب آییننامه
قانون برداشــت یک و نیم میلیارد دالر از صندوق
توســعه ملی برای بهبــود کســب و کار و ایجاد
اشتغال در مناطق روســتایی ،عشایری و شهرهای
زیــر  10هزار نفر در دولت این قانون از ابتدای مهر
اجرایی میشــود و همه مناطق کشور آماده اجرای
آن هســتند .وی افزود :این تســهیالت به اشخاص
حقیقی و حقوقی مشخص شده در قانون اختصاص
مییابد .معاون توسعه روســتایی و مناطق محروم
ریاستجمهوری گفت :براساس برنامه ششم ساالنه

باید  384هزار شــغل پایدار در روستاها ایجاد شود
بنابرایــن  11هزار میلیارد تومان بر اســاس قانون
برداشــت یک و نیم میلیارد دالر از صندوق توسعه
ملی ،برای بهبود کســب و کار و ایجاد اشــتغال در
مناطق روستایی ،عشایری و شهرهای زیر  10هزار
نفر باید در یک ســال هزینه شود .وی گفت :سال
گذشــته  160هزار شــغل پایدار در روستاها ایجاد
کردیم و امســال نیز  280تا  300هزار شغل پایدار
ایجاد خواهیم کــرد .رضوی اضافه کرد :برای ایجاد
این تعداد شغل بر اساس قانون برنامه ششم توسعه
ساالنه  11هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم.

آمادگی برقراری تجارت آزاد با افغانستان ،پاکستان و عمان
رئیس کل ســازمان توسعه تجارت گفت :برای برقراری
تعرفه ترجیهــی و تجارت آزاد با برخی کشــورها بهویژه
افغانســتان ،پاکســتان و عمان آمادگی داریم .به گزارش
اقتصاد آنالین ،مجتبی خسروتاج در جلسه کارگروه توسعه
صادرات غیر نفتی سیستان و بلوچستان گفت :دولت بهجز
نفت در صادرات ســهمی ندارد و ما رصد میکنیم که در
موضوع صادرات نقش سیاســتگذار و حمایتی داریم .وی
گفت :اقتصاد و صادرات متکی بر بازار رقابتی اســت و باید
با ایجاد رقابت و نوع کاالی صادراتی و تکنولوژی با پویایی
در این زمینه پیــش برویم تا بتوانیم در بازارهای منطقه و
جهان ســهم بیشتری داشته باشیم .وی افزود :برنامههایی
در حــوزه مبادالت تجاری تدوین کردهایم که در بلندمدت
تجارت ما در کشورهای مختلف شکننده نباشد و حتی در
برخی از کشورها بنگاههای تولیدی ایران در حال فعالیت
تولیدی میباشند.
قائــم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت در امور تجارت
گفت :برای توسعه روابط با کشورهای افغانستان ،پاکستان
و عمان ،سیستان و بلوچستان نقش کلیدی دارد و بر همین
اســاس به سمت تشکیل میزهای تخصصی کاالیی پیش

حاشیه بازار

ضرر  ۳۰۰میلیارد دالري
توفان ایرما به اقتصاد آم ریکا

معرفی متهمان منفیشدن تراز تجاری
رقابت را برای تولیدکنندگان ایرانی کاهش میدهد و
این نکتهای بسیار مهم در این عرصه تلقی میشود.
خودرو ؛ متهم ردیف دوم
واردات خــودرو نیــز از متهمان منفی شــدن تراز
تجاری ایران در  5ماهه ســال جاری است .بر اساس
این گــزارش اتفاقاتی که در عرصه واردات خودرو رخ
داده است  ،خود عاملی برای منفی شدن تراز تجاری
ایران اســت .ســاماندهی بازار خودروهــای واراداتی
و اقداماتــی از این دســت خود عاملی برای تســریع
روند ترخیــص خودروهای وارداتــیای بود که پیش
از این ثبت ســفارش آنها صورت گرفته بود .وزارت
صنعت ،معدن و تجارت نیز با هدف ســاماندهی بازار
خودروهــای وارداتی ثبت ســفارش خودرو را متوقف
کرد .مجتبی خســروتاج نیز پیــش از این اعالم کرد:
تا زمان ابالغ «دســتورالعمل و ضوابط واردات خودرو
و نحوه همکاری با شــرکتهای خودروساز خارجی»
سایت ثبتسفارش واردات خودرو متوقف خواهد ماند.
نفت؛ متهم ردیف سوم
نوسان قیمت نفت و میل آن به کاهش در بازارهای
جهانــی را میتوان از دالیل تاثیرگــذار در این حوزه
دانست .بررسی جزئیات صادرات نیز نشان میدهد با
نوسان قیمت نفت بر صادرات غیر نفتی ایران تاثیرگذار
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رفتهایم که از مزیتهای هر منطقه برای صادرات استفاده
کنیم و میزهای کاالیی در چشمانداز توسعه صادرات تعریف
شده و نیز هماکنون میزهای کاالیی مختلف از جمله میز
کاالیی ترانزیت ،خرما و  ...را در استان سیستان و بلوچستان
راه انــدازی کردهایم .وی تصریح کرد :در زمینه تعرفههای
ترجیحی و تجــارت آزاد برنامهریزی صــورت پذیرفته و
جزو فعالیتهای ما میباشــد و با برخی از کشورها بهویژه
افغانستان ،پاکســتان و عمان که با سیستان و بلوچستان
بهصورت زمینی و دریایی هم مرز میباشند آمادگی اجرای
آن را داریم.
خســروتاج گفــت :در زمینه حمایــت از صادرکنندگان
استان سیستان و بلوچستان جهت حضور در نمایشگاههای
بینالمللی ،پذیــرش و اعزام هیئتهای تجاری ،راهاندازی
خطوط کشــتیرانی و توســعه ترانزیت و اســتفاده از بندر
شــهید بهشــتی آمادگی کامل داریم .وی در ادامه افزود:
صادرکنندگان در صورتی که در گذشته تسهیالت باالی ۱۸
درصد دریافت نمودهاند از طریق یارانه مابه التفاوت به آنها
پرداخت خواهد شد .قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت
در پایان ضمن اشاره به صادرات محصوالت ساختمانی از

جمله سیمان گفت :با توجه به اینکه هزینه حمل و نقل در
قیمت صادراتی این محصوالت بســیار تاثیرگذار است ،در
سال گذشته به شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
یارانه پرداخت نمودهایم و این موضوع جزو سیاســتهای
یرود و با توجه به اینکه ســیمان از جمله
ما به شــمار م 
محصوالت مهم صادراتی سیســتان و بلوچستان به شمار
میرود در این زمینه آماده همکاری هستیم.
رئیس ســازمان صنعــت ،معدن و تجارت سیســتان و
بلوچســتان نیز در این جلسه گفت :میزان خروجی کاال از
مرزهای سیستان و بلوچســتان با احتساب ترانزیت کاال،
کاالهای صادراتی از اســتان و کاالهای احراز شده از سایر
گمــرکات و خروجی از مرزهای اســتان به  ۳میلیارد دالر
رسیده است .نادر میرشــکار گفت :بر اساس هدفگذاری،
باید در سال  ۹۵میزان صادرات از استان  ۴۴۰میلیون دالر
میبود که به  ۴۸۳میلیون دالر رسید .وی گفت :تراز تجاری
استان در سال  ۹۵نیز مثبت بوده و میزان صادرات ما نسبت
به واردات بیشــتر بوده اســت .همچنین توسعه تجارت و
روابط اقتصادی باکشورهای همسایه نیازمند بازنگری جدی
است.

کارشناســان اقتصادی بر این باور هســتند که توفان ایرمــا به اقتصاد
ایاالت متحده  ۳۰۰میلیارد دالر ضرر وارد میکند و شــرکتهای بیمهای
را بــه پرداخت  ۱۵۰میلیارد دالر خســارت وا میدارد .به گزارش گاردین،
تحلیلگران اقتصادی بر این باور هســتند که هزینه اقتصادی توفان ایرما
بــر روی دوش اقتصــاد آمریکا و  ۳۰۰میلیارد دالر باشــد .این خســارت
شــامل تخریب منــازل ،از بین رفتن برخی مشــاغل و نابودی محصوالت
کشــاورزی کلیدی از قبیل مرکبات در ایالت فلوریدا اســت .کارشناسان
اقتصادی میگویند در حدود  ۲تریلیون دالر از امالک در مسیر این توفان
سهمگین قرار دارند؛ ضمن اینکه ایرما میتواند بر روی افزایش قیمت مواد
غذایــی در ایاالت متحده تاثیر بگذارد .بر همین اســاس ،فلوریدا بهعنوان
دومیــن تولیدکننده بزرگ مرکبات آمریکا و نیز دومین تولیدکننده بزرگ
آب پرتقال در جهان محســوب میشود .البته برخی از کارشناسان معتقد
هســتند که توفان ایرما یک رویداد مهم برای فلوریدا و صنعت بیمه تلقی
میشــود .از سویی دیگر توفان ایرما منجر به بر هم خوردن بازارهای مالی
و کاهش سهام شــرکتهای بیمهای و افزایش قیمت آب پرتقال در هفته
اخیر شده است؛ ضمن اینکه پیشبینی میشود شرکتهای بیمه باید بین
یکصد تا  ۱۵۰میلیارد دالر خسارت پرداخت کنند .بر پایه این گزارش ،در
فلوریدا محصوالت کشــاورزی دیگری از قبیل گوجه فرنگی ،گریپفروت،
هندوانه و نیشکر کاشت میشود .برآورد میشود ایرما  ۲۰درصد از مرکبات
این ایالت را نابود کند.

رخداد

اجرای یکسانسازی ارزی اواخر امسال

معاون بینالملل بانکمرکزی زمان اجرای برنامه یکسانسازی نرخ ارز را اواخر امسال
اعالم کرد و گفت :توقف فروش ارز مســافرتی در جهت اجرای یکسانســازی ارزی
است .غالمعلی کامیاب در پاسخ به این سوال که آیا توقف فروش ارز مسافرتی از امروز
بر اســاس دســتورالعمل بانک مرکزی و تهیه این ارز با نرخ بازار آزاد توسط مسافران
میتواند ،مقدمهای برای اجرای یکسانســازی نرخ ارز توسط این بانک باشد؟ افزود:
توقف فروش ارز مسافرتی در جهت اجرای یکسانسازی ارزی است .به گزارش تسنیم،
معاون بین الملل بانک مرکزی درباره زمان اجرای برنامه یکسانسازی نرخ ارز گفت:
گرچــه هنوز زمانی برای اجرای برنامه تکنرخی کردن ارز توســط بانک مرکزی به
صورت مشخص تعیین نشده اســت اما فعال برنامهریزیها ،اجرای آن را برای پایان
سال جاری پیشبینی کرده است .وی با تاکید بر اینکه شرایط الزم برای اجرای برنامه
یکسانسازی ارزی از جمله آما دهسازی کامل کارگزاریها و ارتباطات بینالمللی در این
راستا حاصل نشده است و باید این موارد قبل از برنامه تکنرخی کردن ارز انجام شود،
افزود :با وجود اینکه حذف ارز مســافرتی در جهت تکنرخی کردن نرخ ارز است؛ اما
نمیتوان آن را مقدمهای برای این اجرا برنامه دانست.
کامیاب ادامه داد :با وجود اینکه کارهای زیادی برای آغاز اجرای یکسانسازی نرخ
ارز انجام شده اما اقدامات دیگری نیز ادامه دارد که توقف فروش ارز مسافرتی یکی از
سیاستهای اتخاذ شده در راه آغاز شده است .براساس اعالم بانک مرکزی فروش ارز
مسافرتی از دیروز بیستم شهریور ماه متوقف شده و مسافران میتوانند ارز را با نرخ بازار
آزاد تهیه کنند .با اصالح مقررات ارزی ناظر بر ارز مسافرتی ،بانکها میتوانند ضمن
تســهیل فرآیندهای مرتبط با فروش ارز مسافرتی اعم از سیاحتی و زیارتی ،از بیستم
شهریور ماه سال جاری به فروش این ارز به نرخ بازار (آزاد) در مقابل ارائه گذرنامه ،بلیت
و ویزای کشور مقصد (در مورد کشورهایی که نیاز به ویزا دارند) اقدام کنند.
تاکنون مســافران ایرانی که بیش از دوازده سال ســن داشتند و از راههای هوایی،
زمینی ،ریلی و دریایی از کشــور خارج میشــدند ،میتوانستند برای یک بار در طول
سال حداکثر  300دالر آمریکا یا معادل آن را ،با ارائه گذرنامه معتبر جمهوری اسالمی
ایران ،بلیط مسافرت ،ویزای کشور مقصد (در خصوص کشورهایی که نیاز به اخذ ویزا
دارند) و تعهد کتبی مسافر مبنی بر خرید ارز مسافرتی فقط از یک منبع ،با نرخ مبادلهای
تهیه کنند .تاکید میشود با اجرای بخشنامه جدید (بخشنامه شماره  96.181289مورخ
 )1396.06.12از تاریخ بیستم شــهریور ،فروش ارز مسافرتی با نرخ مبادلهای از ذیل
قســمت "ب" بخش ســوم مجموعه مقررات ارزی ،حذف و فروش ارز مسافرتی با
نــرخ بازار (آزاد) انجام خواهد پذیرفت .بانک مرکزی در عین حال اعالم کرده اســت
که در ســال جاری با هدف رفاه حال شــرکت کنندگان در گردهمایی بزرگ اربعین
حسینی ،همانند سالهای گذشته ،ارز مسافرتی به میزان حداکثر  200دالر آمریکا به
نرخ مبادلهای با ارائه گذرنامه معتبر جمهوری اسالمی ایران و بلیت مسافرت برای زائران
این موسم را از طریق بانکهای ملی ایران ،ملت و سامان تامین میکند.

خبر آخر

بالغ بر ۱۳۰واحد صنعتی در آستانه تعطیلی
عدم تمکین بانک مرکزی در اجرای الحاقیه بند (ح) تبصره ۴قانون بودجه سال ۹۶در مورد
استفادهکنندگان جزء(د) قانون بودجه سال ،۸۸بیش از۱۳۰واحد صنعتی بخش خصوصی را
در آستانه تعطیلی قرار داده است .به گزارش اقتصادآنالین ،هیئت امنای شرکتهای مشمول
و اســتفادهکنندگان از منابع جزء (د) بند 6قانون بودجه سال 88به نمایندگی از جمع زیادی
از فعاالن اقتصادی کشــور و صنعتگران بخش خصوصــی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد
آنالیــن با ابراز گالیه از عدم اجرای قانون مصوب مجلس در حوزه بازپرداخت تســهیالت
ارزی و کوتاهی بانک مرکزی در ابالغ دســتورالعمل مربوط به نحوه محاسبه بدهی توسط
دستگاههای ذیربط الحاقیه بند (ح) تبصره 4قانون بودجه سال 96در مورد استفادهکنندگان
جزء(د) قانون بودجه ســال ،88یادآور شدند :مراحل تصویب یک قانون در مجلس شورای
اســامی تا مرحله ابالغ به دولت بسیار دقیق و منضبط اجرا میشود و آنچه در قالب قانون
بودجه سال 1396نیز به دولت ابالغ گردیده از این قاعده مستثنی نیست .حال چگونه ممکن
است بانک مرکزی بهعنوان یکی از مهمترین ارکان نظام اقتصادی دولت بتواند علنا از اجرای
قانون سرباز زند و با دالیل غیرفنی و قانونی ،انضباط اجرایی کشور را برهم زند .این قشر از
فعاالن بخش خصوصی با اشاره به اینکه 130واحد صنعتی کامال خصوصی و کوچک ،بدلیل
بیتوجهی دولت به اجرای الحاقیه بند (ح) تبصره 4قانون بودجه سال  1396آن هم توسط
بانک مرکزی در حال تعطیل شدن میباشند ،افزودند :قطعا با تعطیلشدن این واحدها حداقل
20هزار نفر مستقیم و حدود 80هزار نفر که غیرمستقیم در این واحدها شاغل هستند ،بیکار
خواهند شــد که آثار اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی و امنیتی این بیکاری و هزینههای قابل
توجه آن برای دولت بر کسی پوشیده نیست .این کارخانجات تولیدی کامال خصوصی بهدلیل
سوء مدیریت در توزیع منابع صندوق ذخیره ارزی وادار شدهاند که در زمان جارو شدن منابع
این صندوق توسط شرکتهای دولتی و خصولتی ،از جزء (د) بند  6قانون بودجه سال 1388
آن هم با توضیح این که منابع مشابه شرایط حاکم بر منابع صندوق است استفاده نمایند.

