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پیشبینی نفت  ۱۰۰دالری در آینده نزدیک

تأمین ارز دولتی برای واردات محصوالت کشاورزی
در حالیکـــه نوســـانات ارزی اخیـــر
نگرانیهایـــی بـــرای تولیدکنندگان
و تاجـــران بخـــش کشـــاورزی
بـــه وجـــود آورد ،معـــاون وزیـــر
کشـــاورزی اعالم کرد که ارز دولتی
 ۴۲۰۰تومانـــی بـــرای کاالهـــای
اساســـی کـــه پیـــش از ایـــن ارز
مبادلهای داشـــتند تأمین میشود
و برخـــی کـــه پیش از ایـــن با خارج

کـــردن ارز از کشـــور بـــه منابع ارزی
فشـــار میآوردنـــد ،نمیتوانند این
کار را ادامـــه دهنـــد.
در ایـــن زمینـــه علی اکبـــر مهرفرد
– معـــاون توســـعه بازرگانـــی و
صنایـــع وزارت جهـــاد کشـــاورزی
– بـــه ایســـنا اینگونـــه توضیـــح
داد کـــه براســـاس تصمیـــم اخیـــر
دولـــت نـــرخ دالر بـــرای فعـــاالن

بخـــش کشـــاورزی  ۴۲۰۰تومـــان
خواهـــد بـــود و هـــر کســـی بخواهد
نســـبت بـــه واردات کاالیـــی اقدام
کنـــد برایـــش بـــا ایـــن قیمـــت
قابل تأمین است.
وی افـــزود :از ســـوی دیگـــر بـــرای
کنتـــرل بـــازار کاالهـــای اساســـی
بخش کشـــاورزی مقرر شـــد ضمن
تأمیـــن ارز دولتـــی  ۴۲۰۰بـــه آن

تحلیلگران پیشبینی میکنند قیمت نفت که اکنون نیز در
باالترین رکورد ســه ســال گذشــته قرار دارد ،ممکن است در
خبـــر
صورت تشــدید تنشهای ژئوپلیتیکی جهش بیشتری پیدا
کند .به گزارش ایســنا ،استراتژیســتهای بانک «جی پی مورگان» در یادداشــتی
نوشتند :اگر امریکا و اتحادیه اروپا ایران را مجدداً هدف تحریم قرار دهند و حضور
قدرتهای غربی در سوریه گسترش یابد ،نفت برنت ممکن است به  ۸۰دالر در
هر بشکه جهش پیدا کند .آنیش کاپادیا ،مؤسس و مدیرکل شرکت «آکاپ انرژی»
توگو با شبکه «سی ان بیسی» گفت :قیمت نفت در بحبوحه تشدید
نیز در گف 
تنشها در خاورمیانه ممکن است به بیش از  ۱۰۰دالر در هر بشکه صعود کند.

دســـته از کاالهایـــی کـــه بیـــش از
این نـــرخ ارز مبادلهای داشـــتهاند
مابهالتفـــاوت نیـــز پرداخت شـــود،
به ایـــن معنـــی که اگـــر بـــه عنوان
مثـــال کاالیـــی نـــرخ ارز مبادلـــهای
 ۳۸۰۰تومـــان بوده ضمـــن تأمین
دالر  ۴۲۰۰تومانـــی  ۴۰۰تومـــان
مابهالتفـــاوت نیـــز دریافـــت
میکنـــد .

رستورانها حق افزایش قیمت ندارند

 33اولویت تخصیص ارز

بانک مرکزی ضوابط فعالیت صرافی ها و موارد مجاز برای دریافت ارز را اعالم کرد

از روز  21فروردیــن ماه جاری ارز تک نرخی
شــد و نــرخ  4200تومانی بــرای دالر تعیین
شد .درراستای سیاســت یکسانسازی نرخ
ارز ،ســازوکار عرضــه ارز نیــز بهطــور کامــل
تغییــر کــرد بهطــوری کــه درایــن ســازوکار
بانکهــا جــای صرافیهــا را گرفتنــد و تــا
اطــاع ثانــوی صرافیهــا اجــازه خریــد و
فــروش ارز و صــدور حوالــه ارزی ندارنــد .با
تغییــر روشهای عرضه و توزیــع ارز ،مهم
ترین پرســش این اســت که چه کسانی و با
چــه شــرایطی مشــمول دالر  4200تومانی
هســتند؟ درهمین زمینه بانــک مرکزی با
انتشار اطالعیهها و بخشنامههای مختلف
گروههای مشمول را معرفی کرده است.
33اولویتبرایتأمینارز
بانــک مرکــزی در مصوبــهای  33اولویــت
تخصیص ارز را که ارز مسافرتی ،ارز درمانی،
ارز مأموریت و ارز دانشجویی هم شامل این
موارد میشــود ،تعیین کرد.بانک مرکزی،
در این مصوبه مقررات مربوط به شــرایط و
نحوه تأمین ارز را به شبکه بانکی کشور ابالغ
کرده که شامل موارد زیر میشود:
 -1ارز مســافرتی  -2ارز درمانــی  -3ارز
مأموریــت  -4ارز دانشــجویی  -5ارز بابــت
فرصتهــای مطالعاتــی و هزینههــای
درمانی اعضای هیــأت علمی  -6ارز بابت
حق عضویت و حق ثبت نام در سازمانها

ن المللی و محافــل علمی و
و مجامــع بیــ 
چاپ مقاالت علمی  -7هزینه شــرکت در
نمایشــگاههای خــارج از کشــور  -8هزینــه
برگزاری نمایشگاههای بینالمللی  -9حق
الوکاله در دعاوی خارجی  -10اصل و ســود
ســرمایهگذاری خارجــی  -11کارمزدهــای
اعتبــارات اســنادی ،حوالههــا و ضمانــت
نامههــای ارزی  -12هزینــه دفاتــر خــارج از
کشور -13هزینه اجاره و اشتراک شبکههای
اطالعاتــی  -14هزینه انجــام آزمایشهای
علمی و فنی ،انتشار آگهی در خارج از کشور
ودریافتگواهیهایبینالمللی-15هزینه
خریــد امتیــاز پخــش فیلــم و دریافتهای
ماهوارهایوارتباطی-16هزینهشرکتهای
بیمه ایرانی  -17فروش ارز به شــرکتهای
منتخب برای اعزام زائران به عمره مفرده
و عتبــات عالیــات (عــراق)  -18هزینــه
شرکت در آزمونهای بینالمللی که توسط
سازمان ســنجش آموزش کشــور در داخل
کشــور برگزار میشــود  -19هزینــه ثبت نام
در امتحانــات علمی و تخصصی خــارج از
کشــور  -20بازپرداخت تســهیالت اعطایی
از محــل حســاب ذخیــره ارزی (دولتــی و
خصوصی)،فاینانسغیرخودگردان،بانک
توســعه و تجارت اکو ،بانک جهانی و بانک
توســعه اســامی -21 .هزینههای سوخت،
ناوبری ،هندلینگ ،لندینگ و حقوق خدمه

خارجی شرکت های هواپیمایی  -22هزینه
حق بیمه هواپیماهــا  -23حقوق و مزایای
کارکنــان خارجــی در داخــل کشــور-24
هزینههای انتقال ارز بابت درآمد کنســولی
ســفارتخانههای خارجــی  -25هزینههای
انتقال درآمد ریالی شرکتهای هواپیمایی
خارجــی  -26هزینههــای مطالبــه ارز
ضمانت نامههای خارجی -27هزینههای
راننــدگان حمــل و نقــل بینالمللــی -28
هزینههــای فرصتهــای مطالعاتــی
 -29هزینههــای شــرکت در دورههــای
آموزشــی خــارج از کشــور -30هزینههــای
حــق عضویــت و ثبتنــام در ســازمانها و
مجامع بینالمللی  -31هزینههای انتقال
جســد از خارج از کشور و هزینههای وابسته
-32هزینههای ارزی راه آهن و شرکتهای
ریلــی  -33هزینههــای تبدیــل موجــودی
ریالی حســابهای ایرانیان مقیــم خارج از
کشور .الزم به ذکر است جزئیات مربوط به
میــزان ارز قابل تأمین برای هر یک از موارد
فــوق و ترتیبات و مــدارک الزم برای تأمین
آن بــر اســاس بخشــنامههای ابالغــی این
بانک به شبکه بانکی خواهد بود.
ضوابطفعالیتصرافیهااعالمشد
بانــک مرکــزی در اطالعیههــای جداگانــه
دربــاره تعیین سیاســتهای جدیــد ارزی،
ضوابــط فعالیــت صرافیهــا و همچنیــن

ع مابه التفاوت قیمت ارز مورد نیاز کاالهای اساسی
تخصیص سری 

معاون اول رئیس جمهوری با تأکید
بــر اینکــه ارز حاصل از صــادرات کاال
بــــرش
باید به چرخه اقتصاد کشور بازگردد؛
از بانــک مرکزی خواســت بــا تکمیل و بهر ه برداری ســریع
تر از ســامانه «نیمــا» نظارت جدی بر منابــع ارزی حاصل
از صادرات و واردات اعمال شــود .اســحاق جهانگیری روز
یکشنبه در ادامه جلسات ستاد اقتصادی برای ساماندهی
بــازار ارز کشــور گفت :تخصیــص مابه التفــاوت قیمت ارز
کلیات تأمین ارز برای واردات کاال و خدمات
از خــارج کشــور بــه مناطــق آزاد تجــاری-
صنعتــی و مناطق ویژه اقتصــادی را اعالم
کرد .طبق این اطالعیه انتقال ارز به دستور
هــر یــک از بانکهــای دارای مجــوز ارزی،
خریدارزناشیازصادراتکاالهایغیرنفتی
از صادرکننــدگان و فــروش ارز خریــداری
شده به متقاضیان از طریق سیستم بانکی
به عنــوان فعالیــت صرافیها اعالم شــده
است .با وجوداین تمام صرافیها تا اطالع
ثانوی مجاز به خرید و فروش اســکناس به
صــورت فیزیکی نبــوده و این امــر از طریق
بانکها انجام خواهد شد .همچنین تأمین
ارز بــرای واردات کاال و خدمــت بــه کشــور
صرفــاً پــس از انجام ثبت ســفارش و ثبت

مــورد نیــاز کاالهــای اساســی و نیــز داروهــای مورد نیــاز در
ســریعترین زمــان الزم تأمیــن خواهــد شــد تــا کوچکترین
خللــی در تأمیــن نیازهای کشــور ایجــاد نشــود .وی با بیان
اینکــه مهــم تریــن رمــز موفقیت طرح ســامان بخشــی به
نظام ارزی کشــور اطالعرســانی صحیح است گفت :مردم
مطمئــن باشــند کــه دولت بــا همراهــی آنهــا و بنگاههای
اقتصــادی به دنبال پایهریزی نظــام ارزی جدید به منظور
تأمین منافع ملی کشور است.

خدمــت امــکان پذیــر اســت .انتقــال ارز از
طریق سیســتم بانکی یا صرافیهای مجاز
با تقاضای بانک عامل انجام خواهد شــد.
همچنین بانک مرکزی درباره نحوه تأمین
ارز برای حوالهها و اعتبارات اسنادی مربوط
به قبــل از  21فروردین ماه جاری اعالم کرد
در مــواردی که ارز حواله قبل از  21فروردین
ماه توســط بانــک مرکــزی تأمیــن و حواله
صادر شده و اسناد حمل در مهلت مقرر به
بانک عامل ارائه شود ،نرخ ارز تسویه همان
نرخ ارز تأمین شــده اســت .تأمین ارز بابت
باقیمانده تمام اعتبارات اسنادی گشایش
یافته و بروات اســنادی ثبت شده قبل از 21
فروردین جاری به نرخ روز اعالمی از ســوی
بانک مرکزی است.

صرافانصبورباشند
رئیس کانون صرافان با دعوت از صرافیها
به صبوری برای روشن شدن سیاستهای
جدید ارزی کشــور گفت :بزودی جلســهای
بــا مســئوالن بانــک مرکــزی دربــاره آینده
فعالیتصرافیهابرگزارمیکنیم.
توگــو بــا ایرنــا با
ســعید مجتهــدی در گف 
تأکیــد بر اینکــه صرافیها در زمینــه مبارزه
با پولشــویی بــا برنامههــای دولت همســو
هستند ،اظهار داشت :صرافیها در اقتصاد
جهانــی حضــور فعــال دارنــد و قابل محو
نیســتند؛ در ایران نیز صرافیها در ســالیان
گذشــته بــازوی اقتصــادی کشــور بودهاند و
انتظارمیرودصبوریکنندتافضایروشنی
برایآیندهفعالیتآنهاترسیمشود.

با وجود اینکه ســتاد تنظیم بازار از ثبات قیمتها تا انتهای فروردین
خبــر داده ،برخی رســتورانها و اغذیهفروشــیها افزایــش قیمت در
منــو خــود اعمــال کردهانــد اما مســئوالن این بخــش تأکیــد دارند که
رستورانها تا ماه رمضان حق افزایش قیمت ندارند .به گزارش ایسنا،
اتحادیههای صنفی در انتهای ســال مالی خود با توجه به درخواست
اعضا موضوع تغییر قیمت خدمات و برخی محصوالتی که مشمول
تعیین قیمت میشــوند را به ســتاد تنظیــم بازار و اتــاق اصناف ارائه
میکنند که با توجه به شرایط اقتصادی جامعه اینگونه درخواستها
مورد بررسی قرار میگیرد.

سیگار گران شد

عوارض جدید برای سیگار پس از تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی
شد تا معادل درآمد حاصل از اجرای آن به کاهش مصرف دخانیات ،پیشگیری
و درمان بیماریهای ناشــی از آن ،بازتوانی و درمان عوارض حاصل از مصرف
و توســعه ورزش اختصاص یابد .علی اصغر رمزی  -رئیس مرکز برنامهریزی
و نظارت بر دخانیات کشــور  -در گفتوگو با ایســنا ،با اشاره به اینکه در بند (م)
تبصره ( )۶قانون بودجه ســال  ۱۳۹۷عوارض جدیدی برای ســیگار وضع شده
است که شامل  ۷۵ریال برای هر نخ سیگار با نشان ایرانی ۱۵۰ ،ریال برای هرنخ
تولید مشــترک ۲۵۰ ،ریال برای هر نخ تولید داخل با نشــان بینالمللی و ۶۰۰
ریال برای هر نخ سیگار وارداتی به عنوان عوارض وضع شده است.

 1163ایستگاه شتابنگار زلزله در کشور فعال است

رئیس مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی گفت :یک هزار و 63
ایستگاه شتاب نگاری در سراسر کشور برای ثبت عملکرد گسلهای
زلزلــه در کشــور فعال اســت .برنامه مهم ما توســعه کمــی و کیفی
شبکه شــتاب نگار زلزله کشور اســت .بهگزارش پایگاه خبری وزارت
راه و شهرسازی ،محمد شــکرچیزاده افزود :احداث و راهاندازی 17
ایستگاه شتاب نگاری در طول  4سال گذشته و همچنین خرید 260
دســتگاه شتاب نگار جدید برای توســعه شبکه ملی شتاب نگاری از
دســتاوردهای مهم این مرکز است .وی با بیان اینکه در حال حاضر
این شــبکه بیش از یک هزار شتاب نگار در سراسر کشور دارد ،گفت:
در این مجموعه تاکنون بیش از  11000رکورد و داده به ثبت رســیده
و رونــد رو به رشــد ثبــت دادههای این مجموعه در  4ســال گذشــته
همچنــان ادامه داشــته و نقاط جدیدی برای نصب این دســتگاهها
تعیین شده است.

