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اخبار
شفافیت در ارائه خدمات به مشتریان رویکرد
شعب مستقل و مناطق آزاد کوثر
دومین هم اندیشی مسئولین شعب مستقل و مناطق آزاد موسسه اعتباری
کوثر با رویکرد شفافیت در ارائه خدمات به مشتریان و اثربخشی در
اجرابرگزار شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری کوثر؛ این هم اندیشی با حضور مسئولین
شعب و کارشناسان مدیریت شعب مستقل و مناطق آزاد موسسه در شهر زاهدان
برگزار ورؤسای شعب نسبت به ارائه گزارش عملکرد شش ماهه سال جاری احترام
کردند  .بر اساس این گزارش؛سیدمحمدکامل حسینی مدیر شعب مستقل و مناطق
آزاد ضمن ترسیم چشم انداز موسسه و رویکرد فعالیتها درنیمه دوم سال جاری
برهمگرایی بیشتر شعب جهت بهبود وضعیت موجود تأکید کرد.

مدیر روابط عمومی بانک سپه خبر داد

نصب  ۱۰خودپرداز سیار بانک سپه در مرزها
مدیر کل روابط عمومی بانک سپه از نصب  ۱۰دستگاه خودپرداز سیار برای
اربعین در مرزهای کشور خبر داد.
علی جاللی نظری با حضور در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات به فارس گفت:
بانک سپه در شهرهای مرزی برای سهولت کار زائران اربعین حسینی  10دستگاه
خودپرداز سیار همراه با خدمات پشتیبانی قرار داده است.
مدیر روابط عمومی بانک سپه همچنین ،گفت :یک ایستگاه صلواتی با همکاری
وزارت اقتصاد در خاک عراق برقرار شده و تعدادی ایستگاههای صلواتی در داخل کشور
برای خدمترسانی به زائران امام حسین (ع) در سفر اربعین در نظر گرفته شده است.

برگزاری سمینار سراسری اداره حراست بانک
قرض الحسنه مهر ایران
سمینار سراسری نمایندگان اداره حراست بانک قرض الحسنه مهر ایران ،با
حضور مرتضی اکبری مدیرعامل ،محسن پدرام رییس هیات مدیره ،صمدی
و غفاری اعضای هیات مدیره ،روسای ادارات مرکزی و نمایندگان دایره
حراست استان ها ،در محل سالن جلسات ستاد مرکزی برگزار شد.
به گزارش اداره روابط عمومی و بازاریابی بانک قرض الحسنه مهر ایران ،اکبری در
این سمینار سراسری افتخار خدمت در اين بانك را لطف الهي دانست و بیان داشت:
کمک به دیگران از جایگاه ویژهای برخوردار است و تمامی کارکنان باید در شناسایی
نیازمندان واقعی جامعه و گسترش فرهنگ قرض الحسنه کوشا باشند.

با حضور مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره راهکارهای
توسعه فعالیتهای بانک ملی ایران بررسی شد
طی دو روز همایش سراسری بررسی عملکرد شش ماهه اول سال  95و
تبیین برنامه های شش ماهه دوم امسال بانک ملی ایران با حضور مدیرعامل
و مدیران ارشد این بانک ،راهکارهای حضور فعالتر بانک ملی ایران در بازار
رقابتی تبیین و جهت اجرا ابالغ شد.
مدیر عامل بانک ملی ایران در روز دوم این همایش با تأکید بر ضرورت حرکت
براساس برنامه ،توجه جدی ادارات کل ،ادارات امور شعب و شعب مستقل درخصوص
برنامه های ابالغی و اهداف تعیین شده را خواستار شد.
محمدرضا حسین زاده با عنوان اینکه نیل به اهداف تعیین شده ،بانک ملی ایران را
تبدیل به یک بانک برتر خواهد کرد ،ابراز داشت :با وجود مدیران و کارکنان متخصص
بانک ملی ایران ،تمامی مسائل و موانع رو به رو مرتفع خواهد شد به شرط اینکه
همدلی ،همزبانی ،ایجاد انگیزه در کارکنان ،احساس مسئولیت ،اعتماد و تالش جمعی
در دستور کار مدیران بانک قرار گیرد .

مدیر عامل چادرملو مطرح کرد

سایه روشن های بورس کاال برای ورود سنگ آهن
از عرضه اختیاری محصول سنگ آهن در بورس کاال استقبال می کنیم ،با
دستور مخالفیم .
مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با تاکید بر اینکه حضور و یا عدم حضور
شرکت های تولید کننده سنگ آهن در بورس کاال برای عرضه محصوالت خود باید
اختیاری باشد افزود  .اجبار در شیوه عرضه هر نوع تولیداتی موجب اخالل در بازار
عرضه و تقاضا می شود  .وی گفت :بورس کاال بعنوان یک مرکز انسجام دهنده بازار
عرضه و تقاضا خوب است مشروط به اینکه از تولید کننده و مصرف کننده سلب اختیار
نکند بلکه راهکاری باشد در کنار سایر روش های خرید و فروش کاال یا محصول .

بیمه آرمان برگزار می کند

جشنواره بیمههای عمر و سرمایهگذاری
شرکت بیمه آرمان با هدف توسعۀ بیمه های زندگی ،تقویت شبکه فروش،
افزایش آگاهی مردم از خدمات و محصوالت بیمهای این شرکت و جلب
رضایت مشتریان ،نخستین جشنواره بیمههای عمر و سرمایهگذاری را از 20
آبان تا  15بهمن سالجاری برگزار می کند.
به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان ،هادی رئیس الذاکرین عضو هیئت مدیره و
معاون فروش و بازاریابی این شرکت با اعالم این مطلب افزود :در این جشنواره عالوه بر
گذاران بیمه عمر و سرمایه گذاری ،تخفیفاتی
اعطای هدایای ارزنده به قید قرعه به بیمه
ِ
نیز در سایر بیمه نامه های مورد نیاز بیمه گذاران اعمال خواهد شد.

اهدای نشان سرآمدی برند ملی به بانک شهر
بانک شهر نشان شایسته ملی را در تبیین سرآمدی برند ملی دریافت کرد .
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر ،در کنگره سراسری نشان
شایسته ملی که با حضور برخی نمایندگان مجلس ،مقامات عالی رتبه کشوری و
لشگری ،چهرههای سرشناس علمی و دانشگاهی ،کارآفرینان و نخبگان صنعت و
اقتصاد کشور و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد ،حسین محمد پورزرندی ،مدیرعامل
این بانک ،نشان سرآمدی برندهای ملی را به خود اختصاص داد.
در این همایش که به مناسبت گرامیداشت روز ملی کیفیت و با هدف معرفی بنگاههای
برگزیده صنعت و اقتصاد کشور برگزار شد ،شاخصهای سه گانه سرآمدی برندهای ملی
از سه منظر رضایتمندی مشتریان ،محیط زیست و کیفیت مورد ارزیابی قرار گرفت وبر
اساس شاخصهای استاندارد جامع ایران ،نشان شایسته ملی این کنگره از سوی انجمن
علمی کیفیت و وزارت صنعت ،معدن و تجارت به مدیرعامل بانک شهر اهدا شد.

ارزش کل معامالت در بورس تهران از  12000میلیارد ریال گذشت
شاخص کل بورس با  ۱۲۵۹واحد کاهش در پایان معامالت هفته گذشته نسبت به هفته قبل از آن به رقم  ۷۸۴۱۱واحد رسید .به گزارش بورس تهران ،در پایان معامالت هفته منتهی به  ۱۹آبان ماه ،۹۵
شاخص کل با  ۱۲۵۹واحد کاهش نسبت به هفته قبل ،به رقم  ۷۸۴۱۱واحد رسید .شاخص بازار اول با  ۶۷۷واحد کاهش به رقم  ۵۵۳۷۲واحد بالغ شد و شاخص بازار دوم با  ۳۹۲۰واحد کاهش عدد
 ۱۶۸۵۲۶واحد را تجربه کرد و به ترتیب با  ۱,۲درصد و  ۲.۲۷کاهش نسبت به هفته قبل مواجه شدند .در  ۵روز کاری این هفته ارزش کل معامالت اوراق بهادار به  ۱۲۲۰۹میلیارد ریال بالغ شد که نسبت
به هفته قبل  ۱۱درصد کاهش یافته است .در ضمن تعداد  ۴۵۱۴میلیون سهم و حق تقدم در  ۳۴۲هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب  ۳۲درصد و  ۱۶درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته
تجربه کرد .بر این اساس تعداد یک میلیون برگه اوراق مشارکت به ارزش یک هزارو  ۳۴۴میلیارد ریال معامله شد که به ترتیب  ۷۵درصد و  ۷۹درصد افزایش نسبت به هفته گذشته را نشان می دهد.

کاهش رتبه ریسک تجاری ایران در کنار تسهیل نقدینگی بانک ها برای بانک ها

برای خطری که نیست

سیدعلی :ایران برای تجارت آرام ،روان و پر رونق به اراده هر سه قوه نیازمند است

پس از گذشت یکسال از اجرای برجام و رفع موانع بانکی
در پرداخت های پولی ،در کنار رفع ممنوعیت مبادالت
دالری در معامالت ایران ،ایرادات ریزتر موجود بر سر
راه اقتصاد ایران در زمینه تجارت و جذب سرمایه گذاری
های خارجی ،کم کم به چشم می آیند .االن و پس از رفع
موانع بزرگ که گاه حل شدن آنها غیر ممکن به نظر می
رسید ریز بینی های دلسوزانه در کنار نظرات کارشناسی
می تواند راهگشای این راه آغاز شده باشد.
یکی از مراکز درگیر و تاثیر گذار در این مسایل صندوق
ضمانت صادرات ایران است .سید کمال سید علی در
گفت و گو با خبرنگار اقتصادی روزنامه «ابتکار» با اشاره به
اینکه صندوق ضمانت صادرات ایران در سال  1353تاسیس
شده گفت :این صندوق بعد از گذشت یک سال از تاسیس و
همزمان با تنظیم اساسنامه آن ،با تغییر قیمت نفت به فعالیت
خود پایان داد و بعد از آن مورد بی توجهی قرار گرفت .در
سال  1374با بحران های آن دوره بانک مرکزی و مشکالت
ارزی پیش آمده در کشور مجددا اساسنامه صندوق ضمانت
صادرات تنظیم و فعالیت آن شروع شد .از سال  1374تا
 1380با وجود دایر بودن صندوق ضمانت صادرات ایران و به
دلیل برقراری پیمان ارزی فعالیت قابل توجهی نداشته است.
در سال  1381با یکسان سازی نرخ ارز و برداشته شدن
پیمان ارزی ،صندوق ضمانت صادرات فعالیت جدی و مستمر
خود را آغاز کرد .این صندوق طی سال های بعد از  ،81با کمک
بانک ها مسئول تسهیل نقدینگی بانک ها برای بانک ها ونیز
پوشش ریسک صادر کنندگان در خارج از کشور است ،بدین
شکل که صندوق ضمانت صادرات با موسسات همپای خود در
اروپا رایزنی و همکاری هایی را در جهت تسهیل فعالیت های پولی
و نیز کاهش ریسک معامالت انجام داده و به تسهیل معامالت و
باال رفتن ضریب اطمینان در طرف معامله کمک می کند.
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات در ادامه افزود :یکی از
دست آوردهای سال های اخیر صندوق ،کمک قابل توجه به
کاهش رتبه ریسک است .صندوق به دلیل عضویت در «اتحادیه
برن» مسایل بین الملل کشور در حوزه ریسک را پیگیری می
کند و به کم شدن مستمر ریسک ایران در زمینه سرمایه گذاری
و ترغیب سرمایه گذاران بین المللی برای همکاری در پروژه های
داخلی کشور کمک می کند.

سید کمال سید علی با اشاره به نقش صندوق ضمانت صادرات
در کاهش رتبه ریسک کشور از  7به  6و امید به کاهش یک پله
ای آن طی سه ماه آینده از  6به  5گفت :صندوق ضمانت صادرات
ایران با رایزنی های مداوم با همتایان اروپایی خود به تالش برای
کاهش رتبه ریسک کشور ادامه داده است.
وی با اشاره به محاسن قابل استناد اقتصاد ایران در گفت و
گوهای صندوق ضمانت صادرات یادآور شد :بزرگ بودن کشور
ایران ،ذخایر ارزی قابل توجه ،نداشتن بدهی به سایر کشورها و
همچنین سابقه خوب ایران در پرداخت های بین المللی از اویل
انقالب تا کنون باعث شده است که ما انتظار رتبه ریسک  2یا  3را
داشته و برای بدست آوردن این حق تالش کنیم .هرچند یکی از
اصلی ترین دالیل باال رفتن رتبه ریسک در ایران تحریم های بین
المللی سال های گذشته بوده و وجود این تحریم ها در بخش های
مختلف اقتصاد ایران از نفت و انرژی تا تجهیزات مورد نیاز صنعت

صندوق بین المللی پول بزرگترین وام خاورمیانه را
تصویب کرد
صندوق بین المللی پول اعطای  ۱۲میلیارد دالر وام به مصر را تصویب
کرد.
به گزارش ایبِنا و به نقل از خبرگزاری فرانسه ،این بزرگترین وام صندوق بین المللی
پول است که به یکی از کشورهای خاورمیانه اعطا می شود.

و حوزه های پولی و مالی ریسک سرمایه گذاری در ایران را تا حد
زیادی باالبرده بود اما ،صندوق ضمانت صادرات اعتقاد دارد که با
معرفی هر چه بهتر نقاط قوت اقتصاد ایران در عرصه بین المللی
و تالش برای کاهش ریسک در مبادالت تجاری می توان بخش
زیادی از حقوق تضییع شده ایران را بازگرداند.
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات درباره ریسک های موجود
در بازار ایران برای حمایت سرمایه گذاری های خارجی در برابر
ریسک های تجاری و غیرتجاری موجود در اقتصاد ایران گفت :اگر
سرمایه گذار خارجی در چارچوب قوانین سازمان جلب حمایت از
سرمایه گذاری خارجی بگنجد می تواند با استناد به مصوبه دولت،
در صورت مصادره شدن که یک ریسک سیاسی است ،در صورت
عدم برخورد مناسب یا حتی عدم انتقال ارز از حمایت های دولت
ایران برخوردار شود.
سید علی با اشاره به نحوه سرمایه گذاری ایرانی ها در خارج

مصر که قرار است از این پول برای بازسازی اقتصاد ویران خود پس از سال ها آشفتگی
سیاسی در این کشور استفاده کند ،هفته گذشته نرخ ارز خود را شناور اعالم کرد و عالوه
بر این برای جبران کسری بودجه این کشور ،قیمت سوخت یارانه ای را افزایش داد.
صندوق بین المللی پول در بیانیه ای با اعالم این که مبلغ  ۲,۷۵میلیارد دالر به صورت
فوری به مصر پرداخت خواهد شد ،افزوده است :این وام به مصر برای بازگرداندن ثبات
به اقتصاد کالن و ارتقاء رشد فراگیر خود کمک خواهد کرد.
این وام همچنین موجب افزایش ورود ارز خارجی به مصر خواهد شد که بعد از سال

از کشور تصریح کرد :سرمایه گذاران ایرانی نیز در زمان سرمایه
گذاری در خارج کشور ،اقدام به برداشتن همزمان ِدو ریسک
تجاری و ریسک اقتصادی کرده و تمام تالش خود را برای آمادگی
در مقابل خطرات تجاری و سیاسی پیش رو می کنند .بنابراین
سرمایه گذاران خارجی نیز می توانند با خیالی راحت به انتقال
سرمایه خود به ایران اقدام کرده و از حمایت های قابل توجه
دولت در زمینه ریسک های تجاری و اقتصادی بهره مند شوند.
وی با اشاره به اینکه تفاوت فضای کسب و کار در ایران با
استانداردها را می بیند تاکید کرد :با وجود عدم انطباق حداکثری
استانداردهای کسب و کار ایران با مدل های موفق جهانی ،اعتقاد
راسخ دارم که ریسک ایران در منطقه از افغانستان ،عراق ،ترکیه
و حتی عربستان کمتر بوده و امنیت داخلی ایران که از مرزها تا
داخلی ترین نقطه کشور را در بر می گیرد نقطه اتکا و برتری ایران
نسبت به کشورهای منطقه بوده و باید به عنوان یکی از اصلی
ترین آیتم های کاهش رتبه ریسک به آن پرداخته شود.
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات با اشاره به وضعیت
کشورهای پیرامون ایران گفت :امنیت برقرار در کشور به اقتصاد
کمک حتمی و قابل توجه ای را خواهد کرد ،آنچه در این میان
از اهمیت زیادی برخوردار است درک زمان مورد نیاز برای ایجاد
تغییر جدی و تاثیر گذار در اقتصاد است .باید مد نظر داشت که
نزدیک به  6سال ،ایران در سطح جهانی با انبوهی از سیگنالهای
منفی روبرو بوده و این سیگنالها تاثیرات منفی خود را در داخل
کشور نیز گذاشته بود.
سید علی با اشاره به اقتضائات امروزین کشور در بخش تجارت
و جذب سرمایه گذاری های بین المللی تصریح کرد :نمی شود
با ِرسنگین جبران تبعات تحریم ها را تنها بر دوش قوه مجریه
گذاشت و برای جبران خسارت های وارد شده و همینطور تسهیل
جذب سرمایه گذاری های خارجی در کنارحمایت از کسب و
کارهای ایرانی در زمینه تولید و صادرات ،به اراده جدی هر سه
قوه نیاز است .ایران برای تجارت آرام ،روان و پر رونق به اراده هر
سه قوه نیازمند است.
دولت به تنهایی قادر به کاهش ریسک ها نیست و همکاری
و هماهنگی همه قوا را نیاز دارد ،و تنها در این صورت است
که دولت آنگونه که در جهان مرسوم است می تواند سرمایه
گذاران خارجی را حتی بیشتر از سرمایه گذاران داخلی خود
تکریم کند.

 ۲۰۱۱به تدریج کاهش یافته است.
دولت مصر در راستای تالش برای افزایش ورود ارز خارجی به این کشور قصد دارد تا
پایان سال  ۲تا  ۲,۵میلیارد دالر نیز اوراق بهادار بین المللی صادر کند.
بانک مرکزی مصر چندی پیش تمامی محدودیت های نرخ ارز را حذف کرد و نرخ
بهره را نیز  ۳درصد افزایش داد تا سیستم بانکی بتواند نقدینگی را از بازار سیاه جذب
کند.
همین امر موجب رشد  ۲۵درصدی بورس مصر شده است.

براساس آمار بانک مرکزی

تداوم رشد کاهنده نقدینگی در شهریور ماه
حجم نقدینگی در پایان شهریور ماه امسال به بیش از
 11هزار تریلیون ریال رسید که هر چند نسبت به زمان
مشابه پارسال (شهریور )1394به میزان  28.6درصد رشد
داشته ،اما در مقایسه با مرداد امسال ،برای دومین ماه
متوالی روند کاهنده را ثبت کرده است.
به گزارش ایرنا و بر اساس جداول گزیده آمارهای اقتصادی مربوط
به شهریور ماه امسال که بانک مرکزی آن را منتشر کرد ،حجم
نقدینگی در تیر ماه امسال با  30درصد رشد به اوج رسید ،اما از ماه
مرداد روند کاهشی خود را آغاز کرد.
مقایسه حجم نقدینگی در شهریور ماه امسال نسبت به ماه قبل
از آن نشان می دهد که با وجود رشد  235.1هزار میلیارد ریالی
نقدینگی کشور در شهریور ،روند رشد نقدینگی در این ماه نسبت به
مرداد  0.6درصد کاهش داشته است.

این بررسی ها نشان می دهد حجم نقدینگی در شهریور ماه در
مقایسه با اسفند پارسال رشد  10.4درصدی داشته است.
بر اساس آمار اعالمی بانک مرکزی ،رقم دقیق نقدینگی کشور در
پایان نیمه نخست امسال  11هزار تریلیون و  227میلیارد و یکصد
میلیون ریال است .حجم پول نیز در ماه شهریور به رقم 1480.3
هزار میلیارد ریال رسید که رشد  25.4درصدی نسبت به زمان
مشابه پارسال (شهریور  )94داشته است.
همچنین حجم شبه پول در این دوره با رقم  9746.8هزار
میلیارد ریال ،رشد  29.1درصدی را در شهریور ماه نسبت به زمان
مشابه پارسال ثبت کرد.
بر اساس این بررسی ها حجم اسکناس و مسکوک در دست
اشخاص نیز در پایان نیمه نخست امسال به رقم  329.2هزار
میلیارد ریال رسیده است.

سقف ورود ارز مسافرتی به ایران  ۱۰هزار دالر شد
با تصمیم اخیر بانک مرکزی و هماهنگی با سایر دستگاههای ذیربط ،سقف ورود ارز فیزیکی
توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف ۱۰هزار دالر و یا معادل آن به سایر ارزها افزایش
یافته و دو برابر شده است .تا پیش از این میزان ورودی ارز توسط هر مسافر  ۵۰۰۰دالر بود.
به گزارش ایسنا ،با توجه به اهمیت ساماندهی مقررات و ورود و خروج ارز همراه مسافران هنگام ورود یا
خروج از کشور با توجه به برخی ضعفها و کاستیهایی که در ضوابط موجود ،وجود داشت ،سرانجام بانک
مرکزی تهیه و تنظیم ضوابط جدید را در دستور کار قرار داد و به دنبال انجام بررسیها و هماهنگیهایی
که با دستگاههای مرتبط از جمله گمرک ،بانک ملی ،مرکز اطالعات مالی و مبارزه پولشویی وزرات اقتصاد
و همچنین ریاست جمهوری انجام داد «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر» را تدوین
کرده است.
بر اساس این دستور العمل که در اول آذر ماه امسال ابالغ خواهد شد ،ورود ارز فیزیکی (اسکناس)
توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف ۱۰هزار دالر و یا معادل آن به سایر ارزها بدون نیاز به
اظهار آن در مبادی ورودی گمرک امکان پذیرخواهد شد .این در حالی است که ورود ارز فیزیکی
بهصورت اسکناس برای مبالغ بیش از  ۱۰هزار دالر و یا معادل آن به سایر ارزها مستلزم استعالم
از مرکز اطالعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی ( )FIUبه لحاظ مقررات
مبارزه با پولشویی است.

بررسی جزئیات دیگر این دستورالعمل بیانگر آن است که برای ورود مبالغ بیش از  ۱۰هزار دالر یا معادل
آن به سایر ارزها ،مسافر باید نسبت به اظهار آن به درگاه گمرک ورودی اقدام و متعاقبا مسافر توسط گمرک
به باجه بانک ملی ایران راهنمایی شده و ضمن تودیع مبلغ مازاد ارز خود ،رسید چاپی مربوطه را که حاوی
کد رهگیری است ،دریافت میکند.
پس از صدور تاییدیه مرکز اطالعات مالی و مبارزه با پولشویی ( ،)FIUوجه مازاد مورد بحث بنا به
درخواست مسافر به وی مسترد شده وحواله یا از او به نرخ آزاد خریداری میشود .در عین حال که خروج
ارز مازاد بر سقف تعیین شده  ۱۰هزار دالری با ارائه کد رهگیری مربوطه میسر خواهد بود.
همچنین در چارچوب دستورالعمل جدید ،دارندگان اظهارنامههای قبلی (غیرالکترونیکی) حداکثر شش
ماه فرصت دارند تا با مراجعه به پایگاه اطالعرسانی گمرک به آدرس  www.irica.gov.irنسبت به
ثبت اطالعات مربوطه و دریافت کد رهگیری اقدام کنند .خروج ارز فیزیکی (اسکناس) دارندگان این نوع
اظهارنامهها در مهلت تعیین شده ( ۶ماه) و بعد از آن فقط توسط خود شخص اظهارکننده و با همان نوع
ارز اظهار شده با ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری و تحویل اصل اظهارنام ه قبلی به گمرک مربوطه
امکانپذیر است.
باید یادآور شد که از اول آذر ماه ،۱۳۹۵ورود و خروج ارز برای مبالغ بیش از  ۱۰هزار دالر یا معادل آن
به سایر ارزها در چارچوب دستورالعمل جدید بانک مرکزی و صرفا از طریق مبادی چهاردهگانه ورودی
و خروجی گمرک که باجههای فعال بانک ملی در آنها مستقر است امکانپذیر بوده و در سایر مبادی
ورودی/خروجی حداکثر تا سقف  ۱۰هزار دالر یا معادل آن به سایر ارزها مجاز خواهد بود.

آخرین وضعیت آیفونهای  ۷در بازار پایتخت
با ورود رسمی تلفنهای همراه آیفون  ۷به بازار ایران قیمت
این محصول ،تعدیل شده است.
به گزارش ایسنا ،پس از اعالم مسئوالن مبنی بر ورود رسمی
تلفنهای شرکت اپل به بازار ایران از تاریخ دوازدهم آبانماه سال
جاری ،به مرور شاهد تعدیل قیمت این کاال بودیم تا در نهایت
شاهد نزدیک شدن قیمت فروش تلفنهای همراه آیفون در بازار
ایران به قیمتهای اعالم شده در سایت اپل باشیم هرچند که
همچنان با قیمتهای اصلی فاصله چندانی در بازار ایران وجود
دارد.

عالوه بر این با توجه به اجرایی نشدن طرح رجیستری تلفنهای
همراه کماکان تشخیص تلفنهای همراه آیفون که به صورت
رسمی یا قاچاق به ایران وارد شده است قابل تمییز نیست و
خریداران در این خصوص با مشکالت مختلفی روبرو هستند.
نکته قابل اشاره دیگری که در بازار فروش محصوالت آیفون ۷
در ایران وجود دارد قیمتهای تناوبی است که توسط فروشندگان
مختلف به مشتریان ارائه میشود و به هیچ وجه نمیتوان در
خصوص تلفنهای همراه یکسان (از نظر میزان حافظه و مدل)
قیمتهای ثابتی را اخذ کرد و هر فروشنده بنابر دالیل مختلف که

بعضا قابل توجیه هم نیستند ارقام مختلفی را به مشتریان اعالم
میکنند .گزارش گرفته شده از آخرین وضعیت تلفنهای همراه
آیفون  ۷که شب شنبه از بازار تهران به دست آمده این چنین
است؛ آیفون  ۷با حافظه  ۳۲گیگابایت حدود دو میلیون و ۸۰۰
هزار تومان به فروش میرسد .عالوه بر این قیمت آیفونهای  ۷با
حافظه  ۱۲۸و  ۲۵۶گیگابایت به ترتیب حدود سه میلیون تومان و
سه میلیون و  ۲۰۰هزار تومان است .این در حالی است که قیمت
ت بلک با حافظههای  ۱۲۸و  ۲۵۶گیگابایت نیز به
آیفونهای  ۷ج 
ترتیب حدود سه میلیون و  ۲۰۰هزار تومان و سه میلیون و ۴۰۰

هزار تومان به فروش میرسد.
قیمت آیفون  ۷+نیز در بازار تهران با حافظه  ۳۲گیگابایت معادل
سه میلیون و  ۴۰۰هزار تومان ،با حافظه  ۱۲۸گیگابایت حدود
چهار میلیون و  ۲۰۰هزار تومان و با حافظه  ۲۵۶حدود چهار
میلیون و  ۴۰۰هزار تومان تومان به مشتریان اعالم میشود.
همچنین آیفونهای  ۷+جت بلک با حافظه  ۱۲۸گیگابایت
حدود چهار میلیون و  ۵۰۰هزار تومان و آیفون  ۷+جت بلک با
حافظه  ۲۵۶گیگابایت معادل چهار میلیون و  ۷۰۰هزار تومان در
بازار تهران قیمت دارند.

