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اخبار

آغاز فروش بلیت گروهی قطارهای
رجا و تخفیف  30درصدی بلیت

با ه��دف دسترس��ی مطلوب س��ازمانها،
نهادها ،دانش��گاهها ،هیاتهای مذهب��ی و ...به
بلی��ت گروهی قط��ار ،درگاه اینترنت��ی ثبت و
پذیرش درخواستهای سفر گروهی در صفحه
اصلی س��ایت رجا راهاندازی ش��د .ب��ه گزارش
تس��نیم ،ش��رکت رجا اعالم ک��رد عالقهمندان
ب��رای بهرهمن��دی از مزای��ای ای��ن ط��رح و
دریافت بلی��ت گروهی قطارهای این ش��رکت
میتوانن��د با مراجعه به س��ایت رجا به نش��انی
 ،www.raja.irدرخواست خود را ثبت و نسبت
به تهیه بلیتهای گروهی اقدام کنند .شرکت رجا
از مردم درخواس��ت کرد با اس��تفاده از تخفیفات
ارائهش��ده در قطارهای گوناگون این ش��رکت ،از
خدمات رجا در س��فرهای ریلی بهرهمند شوند.
بر اس��اس برنامهری��زی انجام ش��ده و به منظور
دسترسی هموطنان به همه قطارهای رجا ،ارائه
تخفیف در بلیت برخی قطارهای این شرکت که
از  16فروردینماه س��ال جاری آغاز شده است تا
پایان خردادماه ادامه دارد .تخفیفات ارائهش��ده از
سوی ش��رکت رجا در مسیرهای رفت و برگشت
برای تاریخهای مختلف این ایام تا  30درصد است.

هدفگذاری برای اعطای  ۱۲هزار
میلیارد تومان وام قرضالحسنه

مدیرعامل بانک ق رضالحس��نه مهر ایران با
اشاره به رشد بیش از  79درصدی منابع این بانک
در سال گذشته ،گفت :امیدواریم بتوانیم امسال
 12هزار میلیارد تومان تسهیالت قرضالحسنه به
یک میلیون نفر پرداخت کنیم .مرتضی اکبری در
نشستی خبری با اشاره به وضعیت این بانک در
سالی که گذشت اظهار داشت :درخواست افزایش
س��رمایه بانک به  2هزار میلیارد تومان به بانک
مرکزی ارائه شده است و در انتظار اعالم نظر این
بانک هستیم .وی گفت :در سال  96برای افزایش
 58درص��دی منابع برنامهریزی کردیم اما حجم
منابع بانک در س��ال گذشته بیش از  79درصد
افزایش یاف��ت و از  5هزار و  134میلیارد تومان
به  11هزار و  36میلیارد تومان رسید .وی افزود:
در بخش مصارف هم مانده تسهیالت اعطایی از
 5ه��زار و  600میلیارد توم��ان به  9هزار و 727
میلیارد تومان رسید که نش��اندهنده رشد 74
درصدی در این بخش اس��ت .تعداد تس��هیالت
پرداختشده در س��ال گذشته به  82هزار و 61
فقره رس��ید .اکبری گفت :در طول سال گذشته
 7هزار و  519میلیارد تومان تس��هیالت توسط
بانک قرضالحس��نه مهر ایران پرداخت شد .وی
همچنین به پرداخت هزار و  787فقره تسهیالت
ب��ه ارزش  22میلی��ارد توم��ان ب��ه مددجویان
س��ازمان بهزیستی اش��اره کرد و گفت :با هدف
کاهش آسیبهای اجتماعی ،ضمن مشارکت در
آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد به روش اعطای
تس��هیالت قرضالحس��نه از اش��تغال این افراد
حمای��ت کردهای��م و در اقدامی تازه با اختصاص
 500میلیون تومان از محل بودجه تبلیغاتی51 ،
زندانی مدیون در اسفندماه  96آزاد شدند.

کاالهای اساسی

گزارش

وعده معاون وزیر جهاد کشاورزی:

انجام عملیات غیررسمی ارزی توسط دفاتر و شرکت غیرمجاز

کاالهای اساسی در بازار گران نمیشود

خرید و فروش ارز ،تلفنی و زیرپلهای شد
گروه اقتصادی :دستورالعملهای بانک مرکزی
راه را بر دالالن بازار ارز بس��ته ،آنهایی که نبض
بازار را در چهارراه اس��تانبول به دس��ت گرفته
بودند ،ح��ال اگرچه تلفن��ی معامله میکنند
اما ضررش��ان ک��م نبوده اس��ت .ب��ه گزارش
مهر ،بانک مرکزی برای س��اماندهی ب��ازار ارز
تاکنون  11دس��تورالعمل صادر کرده اس��ت؛
دستورالعملهایی که یک به یکشان هدفی را
دنبال میکند و دامنه عملکردشان از واردات تا
صادرات و ارز مس��افری و دانش��جویی را در بر
گرفته اس��ت .در هر یک از دس��تورالعملها،
بانک مرکزی نقطهای را هدف گرفته تا نیازهای
آن بخ��ش را کم و بیش تامین کند؛ اگر چه با
برخی مخالفتها هم روبهرو اس��ت و به اعتقاد
برخی کارشناس��ان ،در برخی دستورالعملها،
س��ختگیری بیش از ح��د دیده میش��ود اما
مسؤوالن بانک مرکزی میگویند که فعال ،این
بگیر و ببندها برای بازار آش��فته ارز ایران الزم
است .واقعیت آن است که اکنون اعداد و ارقام
قابل توجهی ارز در اختیار برخی از مردم و حتی
دالالن قرار دارد و از سوی دیگر ،تقاضاهایی هم
وجود دارد که فعال یا دستورالعمل مرتبط با آنها
از سوی بانک مرکزی اعالم نشده یا اینکه اعداد
و ارقام اعالم شده ،متناسب با نیاز ذینفعان آن
بخش��نامهها نبوده است،
ب��ه همین دلی��ل عرضه و
تقاضا همدیگ��ر را باالخره
پیدا کرده و ب��ا روشهای
گوناگ��ون نی��از یکدیگر را
تامی��ن میکند .یک��ی ارز
میخواهد و دیگری ریال .بر همین اساس است
که اکن��ون روشهای جدیدی ب��رای خرید و
فروش ارز ،کاالیی که اکنون با دستورالعملهای
دولتی ،محدودیت عرضه دارد ،ابداع ش��ده که
عمدتا بر پایه شبکههای اجتماعی و کانالهای
تلگرامی اس��ت .هر چه باشد ،بازار بهرغم همه
دس��تورالعملها ،راه خود را م��یرود؛ هر چند
بان��ک مرکزی اع�لام کرده هر گون��ه خرید و
فروش ارز خارج از ش��بکه بانکی ،ممنوع بوده
و قاچاق محسوب میشود .موضوع دیگر ،همان
صرافیهای غیرمجاز هس��تند ک��ه این روزها
بهرغم تمام سختگیریهای بانک مرکزی ،حتی
کرکرههای خود را هم پایین کشیدهاند اما به هر
حال خرید و فروشهای خود را به ش��یوههای
نوینی تغییر دادهاند تا به هر ترتیب ،حیات کاری
خود را ادامه دهند .اکنون خبرها از گوشه و کنار
حکایت از معامالتی دارد که همین صرافیهای
غیرمجاز هدایت میکنند .هر چه باشد خزانه
آنها موجودی دارد و تا زمانی که این موجودی
با احتساب ذخیره احتیاطی تمام نشود ،همین
خرید و فروشهای زیرزمینی هم ادامه خواهد
داشت؛ هر چند پایانی هم شاید نتوان برای آن
متصور بود .بررس��یهای میدانی حکایت از آن
دارد که خرید و فروش ارز به صورت تلفنی و در
فضای مجازی رونق بسیاری دارد و اتفاقا نرخ را
حداقل  ۴۸۰۰تومان و به طور میانگین ۵۱۰۰
ت��ا  ۵۲۰۰تومان باال برده اس��ت؛ همان دالری
که دولت برای آن نرخ  ۴۲۰۰تومانی را تعیین
کرده است .یکی از خریداران ارز که به صورت
تلفنی پیگیر خرید دالر بوده است ،در گفتوگو
با مهر میگوید :هر فردی که متقاضی باشد در
یک روز میتواند حداکثر  ۵۰۰دالر یا  ۵۰۰یورو

را خریداری کند ،مگر اینکه مشتری چندین و
چند روزه باش��د و نسبت به او شناخت داشته
باشند تا اعداد و ارقام باالتری را بتواند دریافت
کن��د؛ آن هم نه به صورت یکجا بلکه با فاصله
حتی چند س��اعته .وی میافزای��د :به هرحال
هستند افرادی که نیازمند ارز هستند و اکنون
که راه خرید رس��می به روی آنها بس��ته شده
است ،باید از هر طریقی که شده این شبکههای
مویرگی را پیدا کرده و نیاز خود را تامین کنند.
باالخره نیاز که متوقف نمیشود ،بلکه این تقاضا
در ب��ازار ارز همچنان وجود دارد .در عین حال،
یکی از صراف��ان در گفتوگو با مهر میگوید:
اگرچه اقدام دولت برای ساماندهی آشفتهبازار
ارز و جم��ع کردن بس��اط دالالن اقدام خوبی
است اما باید توجه داشت که بانک مرکزی باید
هر چ��ه زودتر ،برنامههای خود برای تامین ارز
مورد نیاز م��ردم را اجرایی کند .در این صورت
است که اطمینان میتواند در بازار به وجود آید.
وی اف��زود :آنگونه که رئیس کل بانک مرکزی
اعالم کرده ،دولت قص��د ندارد جلوی فعالیت
صرافیها را بگیرد ام��ا به هر روی باید هر چه
س��ریعتر نسبت به تامین نیازهای مردم و آغاز
ب��ه کار صرافیها اقدام کند ،چرا که همین امر
اطمینان را به مردم و بازار میدهد .به هر حال
نمیتوان بازارهای زیرزمینی
خری��د و ف��روش ارز را در
فضای کنونی نادیده گرفت
و به نظر میرسد دولت باید
هر چه سریعتر برای پوشش
تقاضاهای م��ورد نیاز مردم
فکری کند و دستورالعملها را کامل و در نظام
بانکی به سرعت عملیاتی کند.

■■فعالیت  ۷۰۰صرافی مجاز در کشور

رئیس شورای عالی کانون صرافان ایرانیان
با اش��اره به اینکه فعالیته��ای غیرقانونی در
دفاتر زیرزمینی ارز صورت میگیرد ،از فعالیت
 ۷۰۰صرافی دارای مجوز در کشور خبر داد .به
گزارش خبرگزاری صداوسیما ،سعید مجتهدی
با اعالم این خب��ر گفت :در حال حاضر حدود
 ۷۰۰صراف��ی قانون��ی و دارای مج��وز در کل
کش��ور وجود دارد که هر کدام ب��ا  ۴میلیارد
تومان سرمایه وارد این بازار شدهاند .وی درباره
تعداد صرافیهای غیرمجاز نیز گفت :بهتر است
بگویی��م چند صد یا چند ه��زار فرد یا دفتر و
شرکتی که به طور مرتب عملیات غیررسمی
ارزی انج��ام میدهن��د ،اماکن ب��دون تابلو و
زیرزمینی هستند .رئیس شورای عالی کانون
صرافان ایرانیان ضمن تقدیر از برخورد نیروی
انتظامی ب��ا غیرمجازها تصری��ح کرد :وظیفه
نظارت بر این غیرمجازها با کانون نیست بلکه
برعهده بانک مرکزی ،نهادهای امنیتی ،ستاد
مبارزه با قاچاق کاال و ارز و س��ازمان تعزیرات
حکومتی اس��ت که این نهادها ب��ا جدیت به
دنبال برخوردهای الزم هس��تند به طوری که
با جریمههای س��نگین دست سودجویان را از
بازار کوتاه کنند .همچنین رئیس شورای عالی
کانون صرافان با اشاره به تاکید رئیس کل بانک
مرک��زی مبنی بر ممنوعیت خری��د و فروش
فیزیک��ی ارز در صرافیهای مج��از گفت :اگر
نیاز مردم در بازار رسمی و مجاز تامین نشود،
متقاضیان ارز مجبور به مراجعه به صرافیهای
غیرمجازمیشوند.

معاون وزارت جهاد کش��اورزی در واکنش
به این سوال که آیا مردم نگران افزایش قیمت
کاالهای اساسی نباشند؟ گفت :طبیعتا زمانی
که تصمیم جدیدی گرفته میشود در ابتدای
ط��رح مقداری ابهام وجود دارد اما به نظر بنده
قیمت کاالهای اساس��ی نباید تغییری داشته
باش��د .به گزارش تسنیم،
علیاکبر مهرفرد در مراسم
تودی��ع و معارف��ه مع��اون
وزی��ر جهاد کش��اورزی در
امور دام ،اظه��ار کرد :نرخ
ارز نهادهه��ای کش��اورزی
بویژه کاالهای اساس��ی مانن��د ذرت ،کنجاله
س��ویا ،روغن خام و دانهه��ای روغنی با قبل از
تکنرخ��ی ش��دن تفاوتی نکرده اس��ت ،بلکه
تنها روش پرداخت آن تغییر یافته اس��ت .وی
افزود :با توجه به اینکه ن��رخ ارز  4200تومان
شده است 400 ،تومان مابهالتفاوت آن توسط
دولت پرداخت میشود .معاون توسعه بازرگانی
و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ادامه
داد :کسانی که بخواهند قیمت کاالهای اساسی
را به بهانه تکنرخی شدن ارز باال ببرند تخلف
کردهاند و دس��تگاههای نظارتی با آنها برخورد
میکنن��د .وی تصریح کرد :ما به واردکنندگان

نی��ز اعالم کردیم اف��رادی که محصوالت خود
را به نرخ مبادل��های وارد میکردند یارانه ارزی
میگیرن��د و نباید نگرانی از بابت تغییر نرخ ارز
داش��ته باش��ند .مهرفرد گفت :به دستگاههای
نظارتی نیز این موضوع اعالم ش��ده است بنابر
این اگر کسی با تخلفی مواجه شد به سرعت آن
را به دس��تگاههای نظارتی
گزارش دهند .وی در پاسخ
به سوال تس��نیم مبنی بر
اینکه م��ردم نگران افزایش
قیم��ت کاالهای اساس��ی
نباش��ند؟ گف��ت :طبیعتا
زمانی که تصمیم جدیدی گرفته میش��ود در
ابتدای ط��رح مقداری ابهام وج��ود دارد اما به
نظر بنده قیمت کاالهای اساسی نباید تغییری
داشته باش��د .معاون توسعه بازرگانی و صنایع
کش��اورزی وزارت جهاد کش��اورزی اف��زود :از
طرفی باید توجه کرد که نرخ واردات کاالهایی
که با ارز مبادلهای وارد نمیش��ده است کاهش
قیمت تمام ش��ده دارد و باید قیمت آن کاالها
حتی ارزان شود .مهرفرد گفت :ممکن است تا
بانکها به هماهنگیهای الزم برسند زمان ببرد
و در اج��رای این طرح کمی ناهماهنگی وجود
داشته باشد.

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا (رسمی)

4200

-

یورو (رسمی)

5200

-

پوند

7800

-

درهم امارات

1490

-

ین ژاپن

490

-

ریالعربستان

1420

-

یوآن چین

750

-

لیرترکیه

1400

-

دینار کویت

17000

-

دینار عراق

4

-

دالر کانادا

4100

-

روبل روسیه

100

-

روپیه هند

65

-

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

1776000

2000

طرح جدید

1824000

-37000

نیم سکه

895000

-6000

ربع سکه

572500

-2500

سکه

سکه گرمي

357000

-

هر مثقال طال

736200

-2300

یک گرم طالی  18عیار

169963

-531

یک گرم طالی  24عیار

224737

-708

هر اونس طال

( 1342/55دالر)

-3/54

هر اونس نقره

( 16/62دالر)

-0/05

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

66/25

-0/13

برنت درياي شمال

71/43

-0/1

اوپک

69/29

-

نفت

بورس
مقدار

تغییر(درصد)

95522/7

0/02

بورس تهران
شاخص  30شركتبرتر

4271/5

0/07

شاخص  50شركتبرتر

4030/4

-0/01

شاخص بورس

تولید

کارشناسان از موانع سر راه تولید ملی گلهمندند

بروکراسی اداری ،مانعی برای حمایت ازکاالی ایرانی
ب��ا اتکا به حمای��ت از کاالی ایرانی اقتصاد
کش��ور متحول میش��ود اما حص��ول این امر
ی پیچیده اداری است .به
مستلزم رفع بروکراس 
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،با نیمنگاهی به
سیر پیشرفت و شکوفایی کشورهای صنعتی و
قدرتمند جهان ،این واقعیت به اثبات میرسد
که تمام آنها با اتکا به ارتقای سطح تولید داخلی
و تقویت کمی و کیفی کاالهای تولیدی خود به
چنین جایگاه و رتبهای در جهان نائل شدهاند.
به واقع ،برای تحقق ش��عار
س��ال (حمای��ت از کاالی
ایرانی) باید طراوت ،پویایی
و رون��ق تولی��د داخلی به
می��زان کاف��ی تامی��ن و
فراهم ش��ود اما بروکراسی
اداری و برخ��ی قوانین پیچیده ،تحقق این امر
را با دشواری همراه کرده است .از سوی دیگر،
ورود هر چه بیشتر بخش خصوصی به موضوع
اقتصاد و تولید کشور و فاصله گرفتن از اقتصاد
دولتی ،از الزامات دیگری است که متاسفانه به
دلیل بروکراسی اداری پیچیده ،انگیزه الزم را از
ایفای نقش بسیاری از فعاالن بخش خصوصی
در بخش تولید و اقتصاد س��لب کرده و انتظار
میرود رفع پیچیدگیها و تسهیل سازوکارهای
اداری به عنوان یک اولویتهای اصلی و جدی
در دستور کار قرار گیرد .خیراهلل صمدی ،یکی
از فع��االن صنعتی و تولیدی در غرب اس��تان
تهران ،با اش��اره به لزوم تسهیل ساز و کارهای
اداری و هموارسازی زمینه و بستر فعالیتهای
تولیدی و صنعتی ،اظهار کرد :بدون تردید برای
تولید کاال ضوابط و قوانینی باید اعمال ش��ود

و این موضوعی اس��ت که در تمام کشورهای
جه��ان از جمل��ه اقتصاده��ای قدرتمند دنیا
رعایت میش��ود اما متاس��فانه در کشور ایران
آنچنان ضریب قوانین متعدد و متکثر است که
فعاالن صنعتی و تولیدی را خسته و مستاصل
میکند .وی افزود :تحقق شعار سال ،مستلزم
اقدامات عملیاتی توس��ط تمام ادارات ،مراکز،
نهادها و آحاد مردم است و در صورت نارسایی
در ه��ر یک از این بخشها ،ش��اهد لنگ زدن
چرخ تولید به عنوان رکن
اساسی توس��عه اقتصادی
و صنعت��ی خواهی��م بود.
وی افزود :اصالح س��اختار
نظ��ام بانکی کش��ور ،ارائه
تسهیالت مناس��ب با نرخ
بهره معقول و منطقی ،بازنگری در شیوههای
مالیاتستانی ،تعریف و ارائه بستههای تشویقی
و زدودن قوانی��ن زائد ،از ضروریاتی اس��ت که
امید آن میرود امس��ال ب ه ص��ورت اولویتدار
م��د نظر مراج��ع ذیربط قرار گی��رد ،در غیر
اینصورت حمایت از کاالی ایرانی و توس��عه و
شکوفایی تولید ملی همچنان با اما و اگرهای
عمیق و پیچیدهای مواجه خواهد بود .حس��ن
لطفی ،نماینده مردم رزن (همدان) در مجلس
ش��ورای اس�لامی نیز چندی پیش در جلسه
شورای اداری این شهرستان با تاکید بر ضرورت
تسهیل قوانین اداری ،اظهار کرد :برای تحقق
شعار سال باید نمایندگان ،تنقیح قوانین را با
جدیت پیگیری کنند و به موازات آن ،مدیران
نیز تسهیل بروکراس��ی اداری را به عنوان یک
وظیفه جدی مد نظر قرار دهند.

شاخص بازار اول

67563/7

0/21

شاخص بازار دوم

204934/4

-0/32

شاخصصنعت

85547/0

0/01

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
تبيمه
يصنع 
سرمايهگذار 

2654

6/16

ح .لعابيران

474

4/64

سراميكهايصنعتياردكان

2121

4/48

تگرجي
بيسكوي 

3779

4/33

عبهشهر
توسع هصناي 

1497

4/32

1136

4/32

سايپاشيشه
كنترلخوردگيتكينكو

10120

4/24

9224

4/21

46783

4/16

قنداصفهان
ن خراسان
قند شيري 

بيشترينكاهش

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

ح.سرمايهگذارينيرو

96

-9/43

ح .فرآوردههاينسوزآذر

98

-9/26

معادنمنگنزايران

6769

-4/85

آبسال

1977

-4/12

ل ايران
ت اتومبي 
قطعا 

1753

-4/05

يفارس
عشيمياي 
صناي 

1525

صنايعكاغذسازيكاوه

-3/91

1777

-3/69

1277

-3/62

642

-3/02

چرخشگر
ايرانخودروديزل

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

24573

-8

تاالربینالملل
نیکی ژاپن

21848

12

بورسشانگهای

3067

-44

بورساسترالیا

5934/3

1/3

