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سفر خارجی ایرانی ها ٨.٦ درصد کمتر شد
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعالم کرد: سفر 
ایرانی ها به خارج از کشور در چهار ماه نخست امسال ٨.٦ درصد کاهش 

داشته است.
آمار گردشگران  به جزییات  آن که  بدون  مونسان  ایسنا، علی اصغر  به گزارش 
خروجی از ایراِن اشاره کند،گفت: "براساس آمار مربوط به چهار ماه نخست سال، از 
ابتدای فروردین تا تیر ماه، تعداد گردشگر خروجی ٨.٦ درصد کاهش داشته که این 

امر صرفه اقتصادی خوبی برای کشور ایجاد کرده است. "
اجرای  خروج،  عوارض  نرخ  افزایش  با  همزمان  ماه ها  این  در  سفر  کاهش 
سیاست هایی درباره ارز مسافرتی،  کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای رایج همچون 
یورور و دالر، افزایش نرخ بلیت هواپیما و گرانی سفر خارجی تحت تاثیر این عوامل 

بوده است.  
گزارش افت سفر خارجی ایرانی ها از سوی رییس سازمان میراِث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری درحالی داده شد که در زمان پرداخت ارز مسافرتی به نرخ 
دولتی، بارها بانک مرکزی، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی با آمارهایی 
تخمینی نسبت به افزایش این سفرها تحت تاثیر سیاست های ارزی،  انتقاد کرده 

بردند.  
مونسان در این گفتوگو که با خبرگزاری خانه ملت انجام داده درباره طرح حذف 
مهر ویزای ایران از پاسپورت گردشگران ورودی، توضیح داد: براساس صحبت  های 
انجام شده با نیروی انتظامی مشکلی در این زمینه وجود ندارد و عزیزان وزارت خارجه 
نیز با این پیشنهاد همراه هستند؛ تمام مشخصات گردشگر ورودی در کامپیوترها 

ثبت می شود بنابراین با عملی کردن این پیشنهاد مشکل امنیتی ایجاد نمی شود.

فروش 685 هزار یورو ارز مسافرتی در شعب بانک 
ملی ایران

در سه روز گذشته 685 هزار و 50 یورو ارز مسافرتی در شعب منتخب 
بانک ملی ایران به فروش رسیده است.

 به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، عملیات فروش ارز مسافرتی در بانک 
ملی ایران از روز یکشنبه 18 شهریورماه آغاز شد که در سه روز نخست این ارز در 
اختیار 920 نفر قرار گرفت. در روز گذشته نیز 579 نفر اقدام به خرید ارز مسافرتی 

کرده اند که ارزش آن به 436 هزار و 250 یورو می رسد.

رئیس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن اعالم کرد :

سطح باالی رضایتمندی مشتریان از خدمات دهی بانک 
مسکن

با نتایج  رئیس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن اعالم کرد: مطابق 
گزارش دایره افکار سنجی، سطح رضایتمندی مشتریان از شعب بانک 

مسکن در سراسر کشور به بیش از ۷0 درصد رسیده است.
به گزارش هیبنا، اداره کل روابط عمومی بانک مسکن به نمایندگی از مدیر عامل، 
به طور دوره ای با هدف بررسی روند خدمات دهی و سرویس دهی شعب بانک 

مسکن در سراسر کشور را مورد بازدید و بررسی قرار می دهد. 
در این میان با شناسایی نقاط ضعف و قوت، مشکالت و پیشنهادهای مختلف 
مطرح شده از سوی پرسنل شعب و همچنین مشتریان و ارایه گزارش های دوره ای، 
زمینه اقدامات اصالحی برای رفع مشکالت احتمالی و تدوین بسته های خدماتی 

نوین و منعطف در بانک مسکن فراهم می شود.

بازدید اعضای هیات مدیره از شعبه سیار بانک ملی 
ایران

سه عضو هیات مدیره بانک ملی ایران به همراه رئیس شعبه مرکزی تهران 
ضمن بازدید از شعبه سیار و واحد پشتیبانی سامانه هوشمند بانکی بانک 
ملی ایران، از طریق قابلیت ارتباطی این سامانه با برخی مشتریان در اقصی 

نقاط کشور به صورت تصویری گفت و گو کردند.
  به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، برات کریمی، محمود شایان و مسعود 
خاتونی اعضای هیات مدیره بانک در بازدید از شعبه مرکزی از نزدیک با روند خدمات 
رسانی و خدمات دهی واحد پشتیبانی و مانیتورینگ سامانه هوشمند بانکی بانک 

ملی ایران آشنا شدند.

بانک مسکن اعالم کرد

پرداخت 321 میلیارد تومان تسهیالت در هفته اول 
شهریور 97

بانک مسکن از پرداخت بیش از ۳۲۱ میلیارد تومان انواع تسهیالت به 
متقاضیان در هفته اول شهریور ماه سال جاری خبر داد.

بانک عامل بخش مسکن با انتشار گزارش عملکرد هفتگی بانک، تعداد و ریز 
جزییات مربوط به مبالغ پرداخت شده به مشتریان و سپرده گذاران این بانک در قالب 
انواع تسهیالت اعم از تسهیالت خرید و ساخت مسکن و سایر تسهیالت،را اعالم کرد.

رئیس هیات عامل ایمیدرو خبر داد

مشارکت 320 هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی برای 
تکمیل طرح ها

رئیس هیات عامل ایمیدرو از جذب ۳۲0 هزار میلیارد ریال منابع بخش 
خصوصی و غیردولتی برای تکمیل طرح های نیمه تمام سازمان توسعه و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران خبر داد که در پنج سال گذشته جذب 

شده است.
 به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، مهدی کرباسیان افزود: ایمیدرو پارسال بیش از 
سه میلیارد دالر پروژه جدید افتتاح کرد و برای جلوگیری از خام فروشی، طرح هایی 
همچون خط تولید فوالد و مس، بهره برداری از خطوط زنجیره تولید کنسانتره و 

گندله و سه پروژه تولید آهن اسفنجی به بهره برداری رسید.

بانک سامان مراحل و جزییات دریافت ارز با نرخ بانکی 
»نیما« از شعب این بانک را اعالم کرد

در راستای سیاست جدید ارزی دولت برای ساماندهی بازار ارز، خرید ارز 
برای تجار و بازرگانان از طریق سامانه الکترونیکی نظام یکپارچه معامالت 

ارزی انجام خواهد شد.
به گزارش اداره روابط عمومی بانک سامان،براساس این گزارش، متقاضیان دریافت 
ارز نیمایی در نخستین گام الزم است از وزارت صنعت، معدن و تجارت، شماره 
ثبت سفارش دریافت و با مراجعه به بانک عامل، درخواست صدور گواهی ثبت 

آماری کنند.

اعالم آمار رشد اقتصادی متوقف شداخبار

سال97 با چه متغیرهایی پیش می رود؟
اصلی  مدعی  عنوان  به  مرکزی  بانک  امسال،  ابتدای  از 
محاسبه آمار رشد اقتصادی، اعالم آمار این حوزه را متوقف 
کرده و تاکنون که نیمه اول سال رو به اتمام است، هنوز 

هیچ نرخی اعالم نشده است.
بیست و چهارم خردادماه امسال بود که برای آخرین بار، بانک 
مرکزی آمار رشد اقتصادی کشور را اعالم کرد، البته نه برای سال 
97، بلکه آمار تجمیعی رشد اقتصادی در سال 96 بود که به عنوان 
یک خبر در خروجی بانک مرکزی قرار گرفت. بر اساس محاسبات 
مقدماتی و اولیه اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی، تولید 
ناخالص داخلی ایران به قیمت پایه و به قیمت های ثابت سال 
1390، در سال 1396 به 694 هزار میلیارد تومان رسید که آنگونه 
که سیاستگذار پولی و بانکی کشور اعالم کرده بود، نسبت به رقم 

مشابه سال 1395 حدود 3.7 درصد افزایش یافته است.
به گزارش مهر، محاسبات بانک مرکزی نشان می داد که رشد 
اقتصادی بدون احتساب نفت در سال 96 معادل 4.6 درصد بوده 
است؛ این در حالی است که با احتساب نفت، این رشد اقتصادی 
3.7 درصد برآورد شده بود. دولت آن روزها اعالم کرده بود که رشد 
اقتصادی بدون نفت بسیار باالتر از رشد اقتصادی با نفت است و 
بنابراین اثرگذاری این رشد در اقتصاد ایران می تواند شرایط بهتری 

را برای اقتصاد رقم زند.
حال اما نیمه اول سال رو به پایان است و کمتر از یک هفته به 
اتمام آن باقی مانده است؛ اما هنوز آمار رشد اقتصادی فصل بهار 
از سوی بانک مرکزی، آن هم مرجعی که دعواهای بسیاری بر سر 
مرجعیت اعالم آمار با مرکز آمار ایران داشت، اعالم نشده است. 
این در حالی است که با اوضاع و احوال کنونی اقتصاد ایران به نظر 
نمی رسد که آمار رشد اقتصادی چندان چشمگیر باشد؛ بنابراین 
بانک مرکزی نیز در شرایط کنونی ترجیح داده تا سکوت اختیار 
کرده و در آشفته بازار ارزی، صحبتی از اعالم آمار رشد اقتصادی 

به میان نیاورد.
در این میان، یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با 
خبرنگار مهر گفت: معاونت اقتصادی بانک مرکزی آمار مرتبط 
با رشد اقتصادی بخش های مختلف اقتصادی را تهیه کرده است، 
ولی به دلیل اینکه وضعیت مناسبی که بر اعداد و ارقام رشد 

اقتصادی در کشور به خصوص در شرایط کنونی که قیمت ارز، 
مشکالتی را برای بخش های مختلف اقتصادی ارایه کرده است، 

حاکم نیست، از اعالم آن امتناع می کند.
وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، افزود: آمار اقتصادی 
به عنوان یکی از نیازهای اصلی و مورد نیاز برای تدوین نقشه راه و 
اطالع تحلیلگران و صاحب نظران از وضعیت اقتصادی کشور، یکی 
از ضروریات به شمار می رود و بر این اساس، بانک مرکزی حتی 
اگر این اعداد و ارقام منفی هستند، نباید سیاسی کاری کرده و از 

انتشار آمار رشد اقتصادی امتناع کند.
به گفته این مقام مسئول در نظام بانکی، حتی اگر چالشی در 
رابطه با تدوین و گردآوری آمار مرتبط با رشد اقتصاد و نیز رشد 
بخش های مختلف اقتصادی وجود دارد، معاونت اقتصادی بانک 
مرکزی باید به صراحت و شفافیت دالیل آن را اعالم کرده و برنامه  
زمان بندی را برای اعالم رشد اقتصادی ارائه دهد؛ نه اینکه بدون 
هیچ دلیلی و در سکوت کامل خبری، از اعالم آمار مرتبط با رشد 

اقتصادی امتناع کند.

البته عدم حرکت بر مبنای تقویم اعالم شده از سوی بانک 
مرکزی برای اعالم آمار اقتصادی از جمله رشد اقتصادی سال 
گذشته هم مسبوق به سابقه بوده است و بنابراین اکنون انتظار 
می رود  عبدالناصر همتی، رئیس کل جدید بانک مرکزی، در 
این رابطه اهتمام الزم را داشته باشد. هر چه باشد بانک مرکزی 
همواره داعیه دار مرجعیت در زمینه اعالم آمار اقتصادی بوده است 
و همواره حرکت موازی مرکز آمار ایران در این رابطه را مورد انتقاد 

قرار داده است.

دربانک کشاورزی انجام شد

پرداخت 78 هزار میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران
بیش از ۷8 هزار میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران توسط بانک کشاورزی تا نیمه شهریور ماه 9۷ پرداخت شده است . با عاملیت بانک کشاورزی تا  نیمه شهریورسال۱۳9۷ بالغ بر 9 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری و بیش از ۷8 هزار میلیارد ریال 

معادل 6۳ درصد از بهای گندم خریداری شده، به حساب گندمکاران واریز شده است. شنبه / ۲4 شهریور ۱۳9۷ / شماره ۲۳۱

اتحادیه  رئیس  بازار،  در  محصوالت  برخی  قیمت   افزایش  پی  در 
سوپرمارکت داران گفت: "دالالن، برخی کاالها را به قیمت درج شده روی 
آنها به مغازه  داران می  فروشند و با توجه به اینکه فروش باالتر از قیمت 
فروشندگان  می شود،  محسوب  جرم  و  فروشی  گران  کاال  روی  مندرج 
مجبورند آن ها را به قیمت خرید بفروشند". این در حالی است که در برخی 
سوپرمارکت  ها، مغازه  داران برچسب قیمت جدید روی کاالها درج می  کنند.

به گزارش ایسنا، در ماه  های اخیر، کاهش عرضه و در نتیجه آن، افزایش قیمت  
برخی محصوالت، بازار مصرف را دچار مشکل کرده است؛ به طوریکه کم شدن 
محصوالتی مانند پوشک، وسایل بهداشتی بانوان و دیگر محصوالت سلولزی به دلیل 
کاهش عرضه که در برخی موارد به احتکار و در برخی دیگر به کمبود مواد اولیه و 
مشکل در تولید برمی گردد، بازار این محصوالت را داغ کرده و باعث شده که حتی 
مصرف کنندگان به سمت خرید بیش از نیاز خود رو بیاورند و بر التهاب بازار بیفزایند. 
در این بین کارخانه ها قیمت فروش برخی کاالها را برای واحدهای صنفی، همان 

نرخ های درج شده برای مصرف کننده در نظر می گیرند.
به گفته رئیس اتحادیه سوپرمارکت داران تهران، توزیعکنندگان و دالالن، کاالها 
را به قیمت درج شده روی آن ها یا حتی باالتر به مغازه  داران می  فروشند و آن ها هم 
گاهی مجبورند برای حفظ مشتریان خود، برخی محصوالت را به همان قیمت به 
دست مصرف  کننده برسانند، چراکه اگر آن را باالتر از قیمت ثبت شده روی کاال 
عرضه کنند، گران فروشی محسوب می  شود. این درحالی است که بنگاه داران، کاالها 

را به قیمتی که روی کاال درج شده یا حتی باالتر آن در بازار سیاه  به مغازه  داران 
می  فروشند.

در این بین برخی مغازه داران، برچسب جدید قیمت روی اجناس می چسبانند تا 
این سود صفر شده را به نوعی جبران کنند؛ در صورتیکه این موضوع تخلف و ضایع 

کردن حقوق مصرف کنندگان است.
سعید درخشانی - رییس اتحادیه سوپرمارکت داران تهران، در این باره به ایسنا 
گفت: طبق قانون، درج قیمت جدید روی محصوالت تخلف محسوب می شود و در 

دادگاه قابل پیگیری است.
وی ضمن تایید اینکه امکان دارد فروشندگان برچسب جدید قیمت روی اجناس 
بزنند و آن ها را بفروشند، تاکید کرد: این مسائل باید به سامانه 124 اطالع داده شود تا 

بسته به میزان تخلف در دادگاه رسیدگی شود.
درخشانی با اشاره به اینکه عرضه برخی اجناس نیز کم شده است، گفت: اگرمغازه -
داری بتواند اجناسی که عرضه آن ها کم شده است را خریداری کند با مقداری سود 
آن را می  فروشد. عده  ای از مغازه  داران اجناس جدید نمی  خرند اما کسانی که کاالی 

جدید می  خرند، مجبورند آن را گران تر بفروشند.
و  سازمان حمایت مصرف کنندگان  مسئوالن  از  ایسنا  پیگیری  رابطه  این  در 
تولیدکنندگان برای توضیح در این زمینه بی نتیجه ماند و این سازمان حاضر به 
پاسخگویی نشد. طبق قانون تعزیرات حکومتی، گرانفروشی یعنی عرضه کاال یا 
خدمات به بهای بیش از نرخ های تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب 

یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر 
که منجر به افزایش بهای کاال یا خدمات برای خریدار شود که جریمه آن بر اساس 

میزان گران فروشی توسط دادگاه تعیین می  شود.

 سقف رقابت پتروشیمی ها در بورس کاال برداشته می شود 
معامالت  رقابت  سقف  تاکنون  که  حالی  در 
محصوالت پتروشیمی در بورس کاال حداکثر 
این   شهریور(   ۲4  ( شنبه  از  بود،  درصد   ۱0
و  تولیدکنندگان  و  باز می شود  رقابت  سقف 
مصرف کنندگان می توانند در فضای رقابتی به 

خرید اقدام کنند.  
به گزارش ایسنا، در هفته های گذشته صحبت های 
زیادی درباره عرضه محصوالت پتروشیمی در بورس 
این  رقابت  سقف  و  پایه  قیمت  همچنین  و  کاال 
محصوالت مطرح بود. از زمانی که بحث دالر 4200 
محصوالت  عرضه  پایه  قیمت  شد،  مطرح  تومانی 
پتروشیمی در بورس کاال بر مبنای این ارز مشخص 
و سبب به وجود آمدن رانت هایی شد.  روز پنجشنبه جلسه ای برگزار شده تا درباره سقف رقابت محصوالت پتروشیمی در بورس 
کاال تصمیم گیری شود. آن طور که محمد شریعتمداری - وزیر صنعت و معدن و تجارت، اعالم کرده، قرار است از شنبه سقف 
رقابت محصوالت پتروشیمی در بورس کاال برداشته شود و به این صورت قرار است عرضه محصوالت در پتروشیمی بدون سقف 
انجام شود. این تصمیم فرصت رانت خواری را کمتر و دست بسیاری از دالالن را از معامالت رانتی در محصوالت پتروشیمی کوتاه 

می کند.

احتمال جهش قیمت نفت به 80 دالر
که  داد  هشدار  خود  ماهانه  گزارش  در  انرژی  بین المللی  آژانس 
قیمت های نفت ممکن است به باالی 80 دالر در هر بشکه صعود 
کند؛ مگر این که سایر تولیدکنندگان، عرضه کمتر از سوی ایران و 

ونزوئال را جبران کنند.
به گزارش ایسنا، آژانس بین المللی انرژی در این گزارش به متاثر شدن 
صادرات نفت ایران در آستانه اجرای تحریم های آمریکا و بحران اقتصادی در 
ونزوئال که تولید نفت این کشور را به پایین ترین میزان در چند دهه گذشته 
رسانده است، اشاره کرد. این آژانس گفت: معلوم نیست عربستان سعودی 
و سایر تولیدکنندگان چگونه کمبود عرضه به بازار را جبران خواهند کرد 
و این که چه میزان قادر به جبران خواهند بود. آژانس بین المللی انرژی که 
به اقتصادهای بزرگ جهان درباره سیاست انرژی توصیه می کند، در گزارش 
ماهانه خود اعالم کرد: میزان عرضه محدودتر می شود و اگر روند کاهش 
صادرات ونزوئال و ایران ادامه پیدا کند، بازارها ممکن است دچار کمبود عرضه شده و قیمت ها جهش پیدا کند، مگر این که افزایش تولید 
سایر کشورها، این مسئله را جبران کند. قیمت نفت در روز چهارشنبه به دلیل نگرانی ها نسبت به کمبود عرضه و همچنین نسبت به آسیب 

دیدن تقاضا به دلیل جنگ تجاری میان چین و آمریکا به باالی 80 دالر در هر بشکه صعود کرده بود.

 واردات کاال بدون انتقال ارز آزاد شد
هیات وزیران به پیشنهاد گمرک ایران واردات کاال بدون انتقال 

ارز را برای کاالهای موجود در انبارها بالمانع اعالم کرد.
به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی گمرک، بر اساس تصویب نامه هیات 
وزیران، ثبت سفارش با اعتبار حداکثر یک ماه برای ترخیص جهت واردات 
کاال به استثنای خودرو که تا قبل از تاریخ تصویب این تصویب نامه دارای 
قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و ویژه اقتصادی 
باشند، بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی از سوی هیات وزیران بالمانع اعالم 

شده است. 
همچنین ترخیص کاالهایی که تاریخ صدور ثبت سفارش آنها اول مرداد 
ماه سال جاری است، بدون رعایت سقف ارزشی واردات موضوع تبصره 3 
اصالحی بند 2 ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات 
بالمانع است. گمرک ایران گر چه صرفا مجری سیاست ها و دستورالعمل 
های تجارت خارجی است و در حوزه مقررات و قوانین ورود و خروج کاال تصمیم گیرنده نیست اما در هفته های اخیر به دستور رئیس کل 
گمرک از تمامی ظرفیت های قانونی استفاده شده تا واردکنندگان و صادرکنندگان در شرایط ویژه اقتصادی با کمترین مشکالت مواجه 

شوند که ارائه اینگونه راهکارها از جمله این اقدامات است.

لیر ترکیه دوباره ریزش کرد
علی رغم افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی 
ترکیه، لیر ترکیه پس از افزایشی نسبی مجددا 

در برابر دالر نزولی شد.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، لیر ترکیه از 
ابتدای امسال تاکنون حدود 40 درصد ارزش خود 
در برابر دالر را از دست داده است و با وجود آن که 
پس از تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره 
توانست در برابر دالر اندکی تقویت شود و هر دالر به 
6.08 لیر برسد، مجددا در معامالت روز جمعه وارد 

مدار نزولی شود.
در تازه ترین دور مبادالت، هر دالر به 6.13 لیر 
رسید. تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره به 
11.25 درصد درست ساعتی پس از آن صورت گرفت که رجب طیب اردوغان-رییس جمهور ترکیه بر مخالفت خود با افزایش 
نرخ بهره تاکید کرده بود. اردوغان خود را دشمن نرخ بهره خوانده است و تقصیر نرخ باالی تورم این کشور را به گردن اقدامات 

غلط بانک مرکزی انداخته است.
نرخ بهره در ترکیه اکنون در باالترین سطح خود از سال 2004 قرار دارد. نگرانی از دخالت اردوغان در سیاست گذاری پولی 

و افزایش تنش«ها با آمریکا از اصلی ترین دالیل کاهش ارزش لیر عنوان می شود.


