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گوناگون

صندوق بینالمللی پول :ایران
پانزدهمین اقتصاد برتر دنیا میشود
باشگاه خبرنگاران -صندوق بینالمللی پول پیش
بینی کرد ایران در سال  ۲۰۲۱با پشت سر گذاشتن
کشورهایی چون اسپانیا و کانادا به جایگاه پانزدهم
بزرگ ترین اقتصادهای جهان صعود میکند.
طبق گزارش این نهاد بینالمللی ،تولید ناخالص
داخلی ایران ( )GDPبر اساس شاخص قدرت خرید
در سال  2017بالغ بر هزار و  644میلیارد دالر بوده
و ایران از این نظر در رتبه  18جهان قرار گرفته است.

اطالعیه بانک مرکزی دباره اعالم
روزانه نرخ ارز
فارس  -بانک مرکزی اعالم کرد که میانگین نرخ انواع
ارز به صورت ساعتی و روزانه در سامانه «میانگین
موزون سنا» به آدرس https://www.sanarate.ir
برای اطالع عموم منتشر می شود .نرخ های اعالم شده
در این سایت ،بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش
ارز بر مبنای معامالت ثبت شده در سامانه نظارت ارز
(سنا) توسط صرافی های مجاز کل کشور است .الزم به
تاکید است از آن جا که نرخ های اعالمی در این سایت
براساس معامالت قطعی هستند ،بنابراین این نرخ
ها برآیند واقعی نرخ ارز در کشور و مبنای عمل برای
فعاالن اقتصادی هستند.

یزاده
سردبیر  :علی ول 
تلفن051-37634000 :
چاپ:شهرچاپخراسان

تخصیص ارز مورد نیاز رانندگان
از نیمه دوم مرداد
ایسنا  -سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعالم
کرد که با به پایان رسیدن عملیات آزمایشی سامانه
مکانیزه تخصیص ارز دولتی به رانندگان حوزه حمل
و نقل بینالمللی از نیمه دوم ماه جاری این رانندگان
میتوانند ارز مورد نیاز خود را از طریق بانک عامل
دریافت کنند.
بر اساس اطالعات ارائه شده از سوی سازمان راهداری
وحمل و نقل جاده ای ،بانک مرکزی پنج بانک را برای
تعیین نهایی بانک عامل در تخصیص ارز مورد نیاز
رانندگان ،اعالم کرده بود که در نهایت بانک تجارت
توانست با راهاندازی این سامانه عاملیت را در اجرای
این طرح بر عهده بگیرد.
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ایرنا -پاسخگویی و اطالع رسانی سریع و تالش جوان ترین وزیر دولت برای شفافیت سبب
شده فعاالن خبری در فضای مجازی ،آذری جهرمی را برای سخنگویی دولت پیشنهاد
کنند که واکنش وی را در پی داشت « :تاکنون درباره این موضوع طرف مذاکره قرار نگرفته
ام؛ هرچند با تردید به این مسئولیت نگاه می کنم» .آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات این هفته به مناسبت هفدهم مرداد روز خبرنگار  -سالروز شهادت محمود
صارمی خبرنگار ایرنا در مزار شریف افغانستان -در خبرگزاری جمهوری اسالمی حضور
یافت و از بخش های مختلف این رسانه بازدید کرد.

غبارروبی مضجع مطهر حضرت
امام رضا(ع) با حضور رهبر انقالب
پایگاهاطالعرسانیدفترمقاممعظمرهبری
 -همزمان با ماه ذ یالقعده و ایام زیارت

مخصوص رضوی ،مراسم غبارروبی مضجع
شریف ثامن الحجج حضرت علی بن موسی
الرضا (علیه السالم) ،صبح روز پنجشنبه با
حضور رهبر انقالب اسالمی برگزار شد.

در این مراسم معنوی مراجع تقلید ،آیات
عظام مکارم شیرازی و وحیدخراسانی،
و آیتا ...مصباح یزدی ،به همراه جمعی
از علما ،مسئوالن و خانواد ههای شهدا،
جانبازان و ایثارگران استان های خراسان
حضور داشتند.

• •نهاوندیان :هر وقت تغییر الزم باشد ،روحانی تصمیم میگیرد

در جلسه ستاد اقتصادی دولت مطرح شد

ارائه بسته های تأمین ،توزیع و نظارت کاالهای اساسی و دارو
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری  -در جلسه
ستاد اقتصادی دولت که روز پنج شنبه به ریاست
رئیس جمهور تشکیل شد ،وزیران صنعت ،معدن و
تجارت ،جهاد کشاورزی و بهداشت  ،درمان و آموزش
پزشکی ،بسته های تأمین ،توزیع و نظارت کاالهای
اساسی و دارو را ارائه کردند .براساس این بسته ها،
که در تکمیل«طرح سامان دهی ارز» تهیه شده است،
اقالم بیست گانه کاالهای اساسی و ضروری مورد
نیاز مردم که برای تهیه یا تولید آن ها ،ارز دولتی به
نرخ رسمی تأمین می شود ،در تمام مراحل ،از ثبت
سفارش و تأمین ارز تا مراحل ترخیص ،حمل و توزیع،
نظارت می شوند و به منظور بهره گیری از نظارت

مردمی ،با شفافیت کامل اطالع رسانی عمومی
می شود .عالوه بر دستگاه های مسئول تخصصی،
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
نیزباتقویتامکاناتخوددراستانها،وظیفهبازرسی
و نظارت برای جلوگیری از سوء استفاده و انحراف
منابع را به عهده خواهد گرفت .واردکنندگان این
کاالها باید از پیشینه مثبت عملکرد برخوردار باشند
و رعایت تمام ضوابط قیمت گذاری ،عرضه به موقع
و نحوه توزیع را تعهد کنند .وزارت صنعت ،معدن و
تجارت،قیمتاینکاالهارابرایمصرفکنندهنهایی
اعالم می کند و نرخ ارز برای این دسته از کاالها ،تا
اردیبهشت ماه سال ،1398تغییر نخواهد کرد.

نوبخت در حاشیه اولین جلسه بودجه ریزی سال آینده :

وی با بیان این که در این جلسه از بخش خصوصی
،مجلس و دانشگاه حضور دارند افزود :ما یک
مجموعه تهیه کردیم تا هفته به هفته بدانیم چه کاری
باید به اتمام برسد و از سال  92به غیر از یک سال
موفق شدیم که بدون استثنا در وقت مقرر بودجه را
به مجلس ارائه دهیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت  :سیاست های
اقتصاد مقاومتی مبنای عمل ماست .وی ادامه داد:
ما در شرایطی هستیم که پیش بینی برای سال آینده
کار سخت و خطیری است و بودجه سال آینده باید
دقیق تهیه شود.
نوبخت افزود  :با توجه به مسائل داخلی و خارجی
ما نمی توانیم از االن یک بودجه برای سال آینده
بدهیم بلکه باید سناریوهای مختلفی را ارائه دهیم و
با برگزاری این جلسه می خواهیم از همه عقل جمعی

آیتا ...مکارم:

بیش از هر چیز به جهاد فرهنگی نیازمندیم

ایرنا  -یکی از مراجع تقلید گفت :جهاد
فرهنگیازجهادنظامیبرتروباالتراست
و امروز بیش از هر چیز به جهاد فرهنگی
نیازمندیم.
آیت ا ...ناصر مکارم شیرازی در محل
حوزه علمیه ثامن الحجج(ع) مشهد
افزود:جهادفقطنظامینیستوارکانو
شاخههایمختلفدارد.
جهادهایفرهنگی،سیاسی،اقتصادی،

نظامیوجهادبانفسبرخیازشاخههای
جهادهستند.ویگفت:جهادنظامیدر
سایهجهادفرهنگیشکلمیگیردومی
تواند موثر شود .امروز دشمن مشغول
تخریبفرهنگماست.
فرهنگ اعتقادی را با ایجاد شبهات و
فرهنگاخالقیراباتاسیسمراکزفساد
و شبکه های مجازی آلوده می کند در
مقابل این تخریب ها باید جهاد فرهنگی
بسیاری انجام دهیم .وی افزود :همان
طور که در جهاد نظامی مناطق مورد
تهاجمشناساییودرآنجادفاعانجاممی
شوددرجهادفرهنگیهمبایدنقاطمورد
تهاجمراشناساییکنیم.درحاشیهشهر
مشهدنگرانیبودکهموردنفوذشیاطین
واقع شده و آنان از حاشیه به متن بیایند
کهمشخصاستچهخطرعظیمیدارد.

تسنیم  -نهاوندیان معاون اقتصادی رئیسجمهور در خصوص مشکالت اخیر اقتصادی
میگوید :خود تغییر موضوعیت ندارد ،هدف تغییر مهم است .هرگاه تغییر در افراد الزم
باشد رئیسجمهور تصمیم میگیرد و اجرا میشود.
آن چه به عنوان یک نقطه مثبت پیش روی ما قرار دارد این است که با تشکیل شورای عالی
اقتصادی به ظرفیت باالیی از هماهنگی اقتصادی دست یافتهایم و طبیعتا وقتی که سه
قوه مجریه ،مقننه و قضاییه از آغاز فرایند تصمیمسازی و تصمیمگیری و اجرا و نظارت،
هماهنگ عمل کنند برآیند مدیریت اقتصادی کشور بهتر خواهد شد

• •توییت امیرعبداللهیان درباره حمله صهیونیستها به غزه
ایسنا  -دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل گفت :رژیم صهیونیستی بداند که

تداوم حمالتش به غزه را نمی تواند همواره با درخواست آتش بس مدیریت کند .حسین
امیرعبداللهیان در توییتر نوشت« :رژیم صهیونیستی باید بداند که تداوم حمالتش به غزه
را نمی تواند همواره با درخواست آتش بس مدیریت کند .این رفتار نتانیاهو همان سیاست
مزورانه «بزن و در رو » هست اما همیشه فرصت برای در رفتن و فرار نیست .تل آویو قادر به
تحمل ضربات مقاومت فلسطین نخواهد بود.

• •هشدار آژانس بینالمللی انرژی در خصوص تحریم نفتی ایران

ایرنا  -آژانس بین المللی انرژی در گزارشی با بررسی پیامد تحریمهای آمریکا علیه ایران
بر بازار جهانی نفت ،هشدار داد که این اقدام می تواند مشکلی جدی برای حفظ تولید
در سطح فعلی ایجاد کند .این نهاد می نویسد :این موضوع ممکن است به قیمت از دست
رفتن ظرفیت کافی برای تولید مازاد (با هدف پاسخگویی به نیازهای آتی بازار)باشد.
گزارش می افزاید :در نتیجه شاید چشم انداز بازار نفت در آن زمان به آرامی امروز نباشد.
کارشناسان پیش از این هم درخصوص پیامدهای تحریم ایران بر بازار جهانی انرژی
هشدار داده بودند.

• •طرح سوال از رئیس جمهور؛ بعد از اتمام تعطیالت مجلس
فارس  -نایب رئیس مجلس در خصوص طرح سوال از رئیسجمهور ،گفت :مجلس

بودجه سال آینده ویژه خواهد بود
صدا و سیما  -رئیس سازمان برنامه و بودجه :
سال آینده با توجه به شرایط داخلی و بین المللی
و انتظارات مردم سال استثنایی است و بودجه آن
ویژه خواهد بود.
محمدباقر نوبخت افزود :ما قطعا بیش از گذشته
نیازمند ثبات در کشورمان هستیم و تکانه های
سیاسی و بین المللی اثر خود را در منابع و مصارف و
بودجه سال آینده خواهد داشت .
نوبخت با اشاره به برگزاری اولین جلسه بودجه ریزی
برای سال آینده افزود :دولت تا  15آذر موظف است
که بودجه را به مجلس ارائه دهد و ما طبق برنامه زمان
بندی باید از اول شهریور بودجه ریزی را آغاز کنیم اما
با عنایت به این که بودجه سال  98با توجه به شرایط
داخلی و خارجی به مطالعه بیشتری نیاز دارد اولین
جلسه بودجه ریزی سال آینده را امروز تشکیل دادیم .

فارس  -سخنگوی دولت عراق ضمن انتقاد از تحریم های آمریکا علیه ایران گفت :البته ما
به تحریمهای خود علیه ایران پایبند خواهیم بود ،زیرا قبل از هر چیز به منافع ملی خود فکر
می کنیم و عراق در آینده به دنبال مکانیزم مشخصی برای تعامالت تجاری با ایران خواهد
بود؛ به طوری که در تعارض با تحریمهای آمریکا نباشد.سعد الحدیثی افزود :در این رابطه،
کشور عراق از این پس برای معامالت مالی و تجاری با ایران از دالر استفاده نخواهد کرد.

• •دل دل وزیر جوان برای سخنگویی دولت

صبح پنج شنبه در مراسمی انجام شد؛

عراق ممنوعیت واردات محصوالت
کشاورزی را لغو کرد
فارس  -کشور عراق اعالم کرد که ممنوعیت واردات
سیب زمینی ،گوجه فرنگی ،خربزه و هندوانه را لغو
کرده است .سازمان توسعه تجارت در نامهای به
سازمانهای استانی سراسر کشور اعالم کرد کشور
عراق ممنوعیت واردات سیب زمینی ،گوجه فرنگی،
خربزه و هندوانه را لغو کرده است .در این نامه آمده
است :به اعالم وزارت کشاورزی عراق واصله از وزارت
امور خارجه کشورمان از  11مرداد ماه امسال تا اطالع
ثانوی ممنوعیت واردات سیب زمینی ،گوجه فرنگی،
خربزه و هندوانه به کشور عراق لغو شده است .مراتب
برای اطالع رسانی به ذی نفعان محترم تقدیم می شود.

• •راهکار عراق برای دور زدن تحریمهای آمریکا علیه ایران

نمابر تحریریه 056 - 32448054 :
نمابر آگهی و اشتراک 056 - 32448053 :

شرایط جدید بازار ثانویه ارز برای
تجار تعیین شد
فارس  -دسترسی به بازار ثانویه ارز برای تمام
صادرکنندگان و واردکنندگان گروههای کاالیی دو و
سه برقرار است .پیرو تصمیمات جدید ارزی دولت ،از
روز سهشنبه گذشته دسترسی به بازار ثانویه ارز برای
تمام صادرکنندگان و واردکنندگان گروههای کاالیی
دو و سه برقرار است.
بدین ترتیب تمامی بازرگانان میتوانند به نرخ توافقی
به خرید و فروش ارز با صرافیهای مجاز بانک مرکزی
بپردازند .امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات
قطعی کاال برای واردات کاالهای گروه دو و سه وجود
دارد .همچنین فروش مستقیم ارز حاصل از صادرات
قطعی کاال به سایر واردکنندگان کاالهای گروه دو و
سه نیز میسر است.

سیاسی و بین الملل

هفته بعد جلسه علنی نخواهد داشت از این رو سوال از رئیس جمهور در دو هفته کاری
بعد از تعطیالت در دستور کار قرار خواهد گرفت .پزشکیان در خصوص طرح سوال از
رئیسجمهور ،اظهار کرد :مجلس هفته بعد جلسه علنی نخواهد داشت ،لذا سوال از رئیس
جمهور در دو هفته کاری بعد از تعطیالت در دستور کار قرار خواهد گرفت .وی تصریح کرد:
با توجه به شرایط اخیر کشور ،رئیس جمهور باید زودتر از این در مجلس حاضر میشد و
شفاف برای مردم و نمایندگان مسائل را آن گونه که هست مطرح میکرد.

• •پیش بینی آمریکا درباره کاهش  ۵۰درصدی فروش نفت ایران

کارشناسی کشور برای یک بودجه مناسب برای سال
آینده استفاده کنیم  .رئیس سازمان برنامه و بودجه
گفت  :هر برنامه و سیاستی را که بخواهیم اجرا کنیم
باید منابع و مصارف آن مشخص باشد و بودجه سال
 98با توجه به شرایط داخلی و بین المللی و انتظارات
مردم یک بودجه ویژه خواهد بود و سال آینده یک
سال استثنایی است .

دالر در ترکیه هم ساعت میزند
ایرنا -نرخ ارزهای خارجی در بازار ترکیه در پی سقوط چشمگیر ارزش پول
ملی این کشور لحظه ای شده است به طوری که رسانه ها و صرافی های این
کشور از دیروز نرخ ارز را به صورت ساعتی اعالم می کنند .هر دالر آمریکا در
بازار ترکیه که روز پنجشنبه به قیمت  5.27لیر به فروش رسید ،در ساعت
 10دیروز به  5.90لیر رسید .همچنین هر یورو هم اکنون به قیمت 6.76
لیر معامله می شود.

کاهش  ۴۸درصدی قدرت خرید کارگران
صدا و سیما  -نماینده کارگران در شورای عالی کار از افت  ۴۸درصدی
قدرت خرید جامعه کارگری در چهار ماهه سال  97در کشور خبرداد.
علی خدایی افزود :ضرورت ایجاب می کند با توجه به اهمیت موضوع این
شکاف به سرعت جبران شود تا کارگران در زندگی با تنگنای معیشتی
مواجه نباشند .وی ادامه داد :در جلسه گذشته شورای عالی کار بحث
افزایش حقوق و دستمزد کارگران مطرح شد .نماینده کارگران در شورای
عالی کار گفت :محاسبات انجام شده در کارگروه مزد کانون عالی شورای
اسالمی کار معلوم کرد بخش قابل توجهی از جامعه کارگری قدرت خرید
خود را از دست داده اند.

تسنیم  -دو مقام نزدیک و آشنا به تالش های دولت ترامپ برای قطع فروش نفت خام
تهران ،گفتند :دولت ترامپ پیش بینی می کند که کشورها را متقاعد خواهد کرد تا واردات
نفت از ایران را حداکثر یک میلیون بشکه در روز کاهش دهند ،آن هم زمانی که تحریم های
انرژی از اوایل نوامبر اعمال شود .پیش بینی های اعالم شده درباره کاهش فروش نفت
ایران بین  700هزار تا یک میلیون بشکه در روز در نوسان است.
گرچه این رقم یک کاهش چشمگیر و مهم برای جمهوری اسالمی به شمار می رود ولی
کمتر از هدف تعیین شده قبلی از سوی دولت ترامپ است که قصد داشت کل فروش نفت
ایران را از اوایل نوامبر قطع کند.

• •افزایش مخالفتها با مواضع ترامپ

صدا و سیما  -مخالفان نژادپرستی در واشنگتن تجمع اعتراض آمیز برگزار و سیاستهای
دونالد ترامپ را در قبال سیاه پوستان تقبیح کردند .مخالفان نژادپرستی در پارک الفایت
رو به روی کاخ سفید تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند .شرکت کنندگان پالکاردهایی در
دست داشتند که روی آن نوشته شده بود «دروغگو » .قرار است نژادپرستان و طرفداران
ترامپ روز دوازدهم اوت تجمع برگزار کنند .اتحادیه کارگری متروی شهر واشنگتن که
اکثرا سیاه پوست هستند در بیانیه ای اعالم کردند از ما خواسته شده است که یک خط
متروی اختصاصی در اختیار طرفداران و حامیان نژاد سفید قرار دهیم!

• •تحریمهای آمریکا؛ اعالن جنگ تجاری

صدا و سیما  -نخست وزیر روسیه تشدید تحریمهای آمریکا علیه کشورش را به منزله اعالن
جنگ تجاری علیه مسکو اعالم کرد .دمیتری مدودف به آمریکا هشدار داد تحریمهایی که
واشنگتن تصمیم دارد در ماه اوت امسال در ارتباط با مسمومیت یک جاسوس دوجانبه
سابق ،علیه مسکو اعمال کند ،به منزله جنگ تجاری علیه کشورش است.نخست وزیر
روسیه گفت :در صورتی که برخی از تحریمها علیه فعالیت بانکی یا پول رایج کشورش
اعمال شود ،این موضوع به معنای اعالم یک جنگ تجاری خواهد بود.

• •مردم نگران نباشند
صدا و سیما  -وزیر صنعت ،معدن و تجارت درباره این که مردم در مراجعه به فروشگاهها

برای تهیه برخی از کاالهای اساسی آن ها را به تعداد کمتر میتوانند تهیه کنند ،گفت:
به این شکل نیست و در عمل این گونه نیست .شریعتمداری در پاسخ به این سؤال که آیا
با شروع تحریمها نگرانی برای تامین کاالهای اساسی بیشتر شده است ،گفت :به اندازه
کافی ذخایر کاالهای اساسی تامین شده و تحریمها در هیچ شرایطی و در هیچ دورهای و
در هیچ کشوری به سمت و سوی کاالهای اساسی نرفته است.

