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اختالف تجاری آمریکا و اروپا،این بار بر سر
ایرباس و بوئینگ

...

گزارش خبری
موافقت دولت با امضای موافقت نامه تعرفه
های ترجیحی اوراسیا

ایران در آستانه پیوستن به اتحادیه
اقتصادی اوراسیا
دولت با امضای موقت موافقت نامه تعرفههای ترجیحی
اتحادیه اقتصادی اوراسیا موافقت کرد .به گزارش ایسنا،
هیئت وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حجت
االســام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری ،به
وزارت صنعت ،معدن و تجارت اجازه داد به انجام مذاکره،
پاراف و امضای موقت موافقت نامه تعرفه های ترجیحی با
اتحادیه اقتصادی اوراسیا اقدام کند.اوایل اردیبهشت بود
که خبرگزاری ایلنا به نقل از راشاتودی ،از تایید پیش نویس
توافق اولیه ایجاد یک منطقه آزاد تجاری میان کشورهای
عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا توسط نخست وزیر روسیه
خبر داد که بر اساس آن ،ایران رسم ًا به این منطقه آزاد تجاری
پیوست .این تایید تفاهم نامه در پی مذاکرات سه ساله ایران
و روسیه برای توافق تجارت آزاد حاصل شد .پس از اعالم
پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا ،وزیر انرژی روسیه از توسعه
روابط تجاری با ایران خبر داد و گفت«:این توافق به وضوح
تحوالتی را در روابط تجاری دو جانبه بین ایران و روسیه ایجاد
کرده است و همکاریها و سرمایه گذاریها را بیشتر خواهد
کرد.اتحادیهاقتصادیاوراسیاییشاملقزاقستان،بالروس
وروسیهبودکهارمنستانوقرقیزستاننیزبهآناضافهشدند.
هم اکنون کشورهای چین ،ایران ،ترکیه  ،ویتنام و چند کشور
دیگر در آستانه پیوستن به این اتحادیه هستند .

فرا خبر
چین هم به اوراسیا می پیوندد
مطابق برنامهریزی صــورت گرفته از سوی مقامات
اتحادیه اقتصادی اوراسیا و چین ،قــرار است امروز
توافق نامه تجاری بین دوطرف نهایی شود .پیوستن
چین به اتحادیه اوراسیا از آن جهت اهمیت دارد که در
نتیج ه آن مسیر تجارت روسیه-چین و همچنین آسیای
میانه-چین هموار خواهد شد و دو کشور به بازارهای
جایگزین دست خواهند یافت .به همین دلیل تاثیر
این توافق نامه بر تجارت این کشورها به میزان صدها
میلیارد دالر خواهد بود .گذشته از این پیوستن ایران
به این اتحادیه با چنین ظرفیت جغرافیایی ،جمعیتی
و اقتصادی نیز بــرای ایــران و به ویــژه بــرای مقابله با
تحریم هاو کارشکنی های آمریکا کارساز خواهد بود.
هــدف ایــن اتحادیه فضای واحــد اقتصادی ،توسعه
بازار مشترک و دستیابی به حرکت آزادکاال  ،سرمایه ،
خدمات و مردم در بازار واحد کشورهای عضو ،کاهش
قیمت کاالها با کاهش هزینه های حمل و نقل و ترویج
رقابت سالم در بازار مشترک است.

...
اخبار

افزایش قیمت سکه همزمان با افت یورو
این روزها بازار ارز و طال آرام تر شده و نرخ ها هم نسبت ًا
تمایل به کاهش دارند .بر این اساس ،دیروز بازار طالی 18
عیار ،کار خود را با نرخ  185هزار و  760تومان آغاز کرد.
این نرخ در میانه روز به  186هزار و  770تومان رسید .اما
تا بعد از ظهر دیروز به سطح  185هزار و  60تومان کاهش
یافت .به رغم روند نزولی طال ،دیروز سکه با  32هزار تومان
افزایش به یک میلیون و  937هزار تومان رسید .در بازار
ارز ،روند بازار دیروز افت قابل توجه را نشان داد .به طوری
که هر یورو با افت  300تومانی به حدود هفت هزار و 271
تومان کاهش یافت .درهم امارات نیز با  63تومان کاهش
به هزار و  679تومان رسید .در بــازار غیر رسمی /غیر
قانونی دالر هم این ارز افت نسبی را تجربه کرد.

ارز وطال

دالر

یورو

مشهد
تهران (اعالمیبانکمرکزی)

پوند

یوان

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

1.871.000

نرخی اعالم نشده است
42.000

) 422( 49.697

) 251( 56.706

6.596

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت :افزایش
۲۰درصدی حداقل حقوق کارمندان دولت در سال ۹۷
در این کمیسیون تصویب شد .از این رو از ابتدای امسال به
دریافتی حداقل بگیران دولتی که در امسال یک میلیون
و  35هزار تومان دریافت می کردند 20 ،درصد افزوده
خواهد شد.
گفتنی است مجلس در الیحه بودجه دولت را مکلف به
افزایش حقوق کارمندان به صورت پلکانی کرده بود به
گونه ای که حداقل بگیران  20درصــد افزایش حقوق
داشته باشند و حقوق افـــرادی که بیش از ایــن مقدار
دریافتی داشته اند کمتر از  20درصد افزایش یابد .اما
هیئت دولــت میزان افزایش را  6تا  12درصــد تصویب
کرد که با واکنش مجلس مواجه شد .دولت اعالم کرد که
قانون مجلس فقط بازه افزایش حقوق را مشخص کرده و
افزایش  12درصدی با توجه به قرار گرفتن در بازه صفر تا
 20درصدی مدنظر مجلس ،قانونی است .اما مجلس باز
هم زیر بار نرفت و درنهایت کار به ارائه طرح استفساریه به
مجلس کشید.
به گزارش تسنیم ،محمدمهدی مفتح افزود :استفساریه
طراحان جزء یک بنده الف تبصره بودجه درباره افزایش
20درصــدی حداقل حقوق کارمندان در صحن علنی
مجلس برای تبدیل شدن به قانون مطرح میشود .وی
اضافه کــرد :در سال  96براساس اعــام دولــت حداقل
حقوق کارمندان یک میلیون و  35هــزار تومان بود که
امسال  20درصد به این مبلغ افزوده میشود .وی گفت:
دولت باید حقوق کارکنان را بهصورت پلکانی نزولی در
سال  97افزایش دهد .مفتح یادآور شد :البته مصوبه دولت
مبنی بر افزایش  10تا  16درصدی حقوق کارکنان دولت
مغایر قانون بودجه نبود .وی اعالم کرد :افزایش حقوق
کارمندان از ابتدای سال  97اعمال میشود.

11.437

1.848.300

شاخص کل

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

اونس جهانی

بورس ایران

18.600.000

) 200.000( 19.300.000

9.700.000

5.600.000

(دالر)

مقدار

94.940

18.610.000

) 350.000( 19.400.000

9.640.000

5.600.000

)-1(1.291

تغییر

+34

شاخص

موضع آمریکایی توتال و واکنش زنگنه

پیگیری اروپا برای سازوکارهای دور زدن تحریم دالری ایران
روز گذشته توتال ادامه حضورش در ایران را
بهموافقت آمریکامشروط کرد .بالفاصله وزیر
نفت کشورمان اعالم کرد که برای جایگزینی
شرکتچینیبهجایتوتالفرانسهآمادهایم.
▪موضع مشروط توتال برای ادامه فعالیت
در ایران

شرکت«توتال»اعالمکرد،بااحیایتحریمهای
یکجانبهآمریکاعلیهایرانامکانادامهحضور
در پــروژه توسعه میدان گازی پارس جنوبی
را نخواهد داشت مگر آن که بتواند معافیت
ویــژه ای بــرای این پــروژه از آمریکا بگیرد.به
گزارش فارس ،شرکت نفتی «توتال» فرانسه
روز چهارشنبه در بیانیه ای با اشاره به تصمیم
«دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا برای
خــروج از توافق هستهای با ایــران و احیای
تحریمهای ثانویه پس از یک مهلت چند ماهه،
آمده است« :توتال در موقعیتی نخواهد بود
که پروژه فاز  11پارس جنوبی را ادامه دهد و
مجبور خواهد بود تمام فعالیتهای مربوط را
پیش از  4نوامبر  2018متوقف کند ،مگر آن
کهمقامهایایاالتمتحدهباحمایتمقامهای
فرانسوی و اروپایی یک معافیت تحریمی ویژه
این پــروژه ،به توتال اعطا کنند .این معافیت
تحریمی پــروژهای باید از شرکت در برابر هر
تحریم ثانویه مربوط به قانون ایاالت متحده،
محافظت کند ».این بیانیه میافزاید« :توتال
همواره به صراحت اعالم کرده است که قادر
نیستدرمعرضتحریمهایثانویهایقرارگیرد
کهمیتوانندبهازدستدادنمبادالتمالیبا
بانکهایایاالتمتحدهبرایعملیاتهایمان
در سرتاسر جهان (بانکهای ایاالت متحده

در90درصد عملیاتهای مالی توتال دخیل
هستند) ،از دست دادن سهامداران آمریکایی
(30درصد سهام توتال در اختیار سهامداران
آمریکایی است) یا ناتوانی در ادامه فعالیت در
ایاالت متحده منجر شود (بیش از 10میلیارد
دالر از دارای ـیهــا ،متعلق به ایــاالت متحده
است) ».در ادامه بیانیه آمده است« :در چنین
شرایطی ،توتال دیگر تعهد تــازهای دربــاره
پروژه فاز  11پارس جنوبی نخواهد گرفت و
پیرو تعهدات قراردادی که با مقامهای ایرانی
داشته ،در حال رایزنی با مقامهای فرانسوی
و آمریکایی است تا امکان دریافت یک معافیت
تحریمی پ ــروژهای ،را بسنجد ».بنا بر اعالم
توتال ،ایــن شرکت تاکنون دربــاره قــرارداد
فــاز  11پــارس جنوبی کمتر از  40میلیون
یورو هزینه کرده و معتقد است که با توجه به
فرصتهای تجاری دیگری که در ماههای
اخیر یافته ،خروج از پارس جنوبی «بر هدف
رشد 5درصدیتولیدبینسالهای 2016تا
،2022اثرینخواهدگذاشت».گفتنیاست
قراردادشرکتملینفتایرانباکنسرسیومی
متشکل از شرکت توتال« ،سی .ان .پی .سی»
و شرکت پتروپارس برای توسعه فاز 11پارس
جنوبی بود که در تاریخ 12تیر ماه سال 96به
امضایدوطرفرسید.
▪زنگنه :برای جایگزینی توتال با سی.ان.
پی.سی چین آماده ایم

درهمینحال،بیژنزنگنه،وزیرنفتبهموضع
توتالواکنشنشاندادوگفت:طبققرارداد،
در صورتی که «توتال» فرانسه از فعالیت در
توسعه فاز 11پارس جنوبی کنار برود شرکت

...

«ســی.ان.پــی.ســی» چین جایگزین آن می
شود.به گزارش ایرنا« ،بیژن زنگنه» در حاشیه
امضایموافقتنامهبینالمللیتوسعهمیدان
نفتی کرنج با کنسرسیوم بین المللی پرگس،
ادامه داد :برای خروج توتال از قرارداد جریمه
ای وجود ندارد اما مبلغی که توتال تاکنون در
این قرارداد هزینه کرده است تا زمان اجرای
کار ،بازپرداخت نمی شود.وزیر نفت درباره
توسعه الیه نفتی پــارس جنوبی گفت :بهتر
است در این زمینه کمتر صحبت کنم؛ زیرا هر
حرفی بزنم ،به سراغ گزینه های ما می روند
و (آن را) می سوزانند .وی دربــاره مشتریان
جدید نفتی نیز تصریح کرد :از آنها نام نمی
برم؛زیراآمریکاوهمسایگاننامردبهسراغآنان
می روند .زنگنه در واکنش به سخنان برخی
اعضای اوپک دربــاره نبود نگرانی از کمبود
نفتناشیازتحریمنفتیایرانگفت:نامردی
همحدیدارد.
▪تفاهم اولیه یک کنسرسیوم بین المللی
برایتوسعهیکمیداننفتیکشورمان

هــمــزمــان بــا ای ــن تــحــوالت ،شــب گذشته،
موافقتنامهاصولیبینالمللینفتیایران(اچ.
ُا.آ)برایتوسعهمیداننفتیکرنجباکنسرسیوم
بینالمللیپرگسشامگاهچهارشنبهامضاشد.
در صــورت نهایی شــدن قـــرارداد توسعه این
مــیــدان ،امکان دستیابی به تولید روزانــه
حداکثر  200هــزار بشکه و تولید تجمعی
حدود 655میلیون بشکه در 10سال آینده با
برآورد هزینههای سرمایه ای مستقیم معادل
یک میلیارد و  167میلیون دالر و هزینه های
غیرمستقیم معادل  187میلیون دالر وجود

خود تحریمی ایران با وضعیت نامناسب
نظام بانکی
دارد .کنسرسیوم بینالمللی پرگس با هدف
توسعه مــیــدانهــای هــیــدروکــربــوری از 11
شرکت اروپایی ،آسیایی و کانادایی تشکیل
شده است که زمینه های مختلفی از باالدست
تا پاییندست صنعت نفت فعالیت می کند.
به گــزارش شانا ،راب مکایر ،سفیر انگلیس
در تهران در این مراسم ضمن اعالم حمایت از
گسترشمناسباتتجاریلندنوتهراناعالم
کرد :امضای قــرارداد توسعه میدان کرنج در
زمانمناسبیانجاممیشود.
▪ اروپــا حذف دالر آمریکا را از معامالت
نفتی با ایران بررسی می کند

به گــزارش فــارس ،یک منبع دیپلماتیک به
اسپوتنیک گفت اتحادیه اروپا در حال بررسی
تغییر ارز پرداخت خریدهای نفتی خــود از
ایران ،از دالر به یورو و حذف دالر آمریکا از این
تراکنشهاست .این منبع آگاه افــزود« :من
محرمانه این اطالعات را دارم که اتحادیه اروپا
بــرای پرداختهای نفتی به ایــران در حال
تعویض دالر به یورو است ».در این زمینه ،عضو
شــورای ملی فرانسه نیز گفت :اتحادیه اروپا
تسویهحسابباایرانرامشروطبهوضعنکردن
تحریم های ثانویه به جای دالر به یورو با ایران
انجام می دهد .به گزارش مهر« ،دلفاین ُاو»،
دربارهایدهتهرانبرایتسویهحسابمعامالت
بااتحادیهاروپابهیورو گفت:هرسازوکاریکه

...

شفافیت

به اروپا اجازه دهد به جای دالر به یورو با ایران
تجارت کند به شرطی که مشمول تحریم های
ثانویهآمریکانشود،توجهخواهیمکرد.
▪مذاکراتیکمقامنفتیایراندرپکن

همزمان ،رویترز به نقل از سه منبع آگاه گزارش
داد یک مقام بلندپایه شرکت ملی نفت ایران
هفتهجاریباخریدارانچینیدیدارکردهاست
تا از آن ها بخواهد وارداتشان را پس از بازگشت
تحریمهایآمریکاحفظکنند.بهگزارشایسنا،
این منابع به رویترز گفتند :سعید خوشرو ،مدیر
امــور بینالمللی شرکت ملی نفت ایــران روز
دوشنبهدرپکندیدارهایجداگانهایبامدیران
واحد بازرگانی شرکت نفتی سینوپک و شرکت
بازرگانی نفت دولتی "ژوهــای ژنرانگ" برای
مذاکره درباره تامین نفت و دریافت تضمین از
خریداران چینی برای ادامه وارداتشان داشت.
به گفته یکی از این منابع مدیران چینی قول
محکمی نــدادنــد ،امــا اعــام کردند به عنوان
شرکتهاینفتیدولتیمطابقباتمایالتپکن
اقدام خواهند کرد .یک منبع دیگر مطلع از این
مذاکراتگفت:شرکتهایچینیامیدواربودند
بتوانندبهخریدشانادامهدهندواینشرکتها
همچنان تاثیر احتمالی تحریمهای جدید را
ارزیابی میکنند .گفتنی است ،چین با واردات
روزانهبیشاز 700هزاربشکه،بهتنهاییحدود
یکسومنفتصادراتیایرانرامیخرد.

...

انرژی

ارز

انتقاد سازمان بازرسی از راه اندازی نشدن سامانه
حقوق و مزایا

افزایش ۷۰درصدی مصرف برق بعد از رایگان شدن
انرژی مساجد

پرداخت ریالی هزینه صدور روادید
به سفارتخانه ها

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص نظارت سازمان بازرسی
بر حقوق های دولتی گفت :قرار بود سامانه ای برای بررسی حقوق
های دولتی تشکیل شود تا سازمان بازرسی بتواند به کار نظارت خود
با دقت بیشتری ادامه دهد .وی افزود :وظیفه تشکیل این سامانه بر
عهده دولت است و قرار بود دولت این سامانه را تشکیل دهد که تا کنون
اقدامی انجام نداده است .ناصر سراج در گفت وگو با مهر تصریح کرد :به
آقای نوبخت هم این مسئله بیان شده بود که ایشان در پاسخ اعالم کرد
که پیگیر هستیم و این سامانه را تشکیل می دهیم اما تا کنون این مهم
رخ نداده است .سراج افزود:طبق قانون قرار است اطالعات حقوقها
از سال  ۸۸به بعد در آن سامانه ثبت شود.

مشاورمدیرعاملشرکتتوانیربهطرحرایگانشدنمصرفانرژیدرمساجد
اشارهوبیانکرد:اززمانیکهبحثرایگانشدنمصرفانرژیدرمساجدمطرح
شد ،میزان مصرف انرژی  70درصد افزایش یافت که این موضوع جای بسی
تاسف دارد .به گزارش فارس ،بیگلری در همایش مدیریت مصرف برق که با
حضورعلما،ائمهجمعهوجماعاتدربندرعباسبرگزارشد،بااشارهبهتاکیدات
دینمبیناسالمدرباره اسرافوتبذیر،اینراهمگفتکهبهینهسازیمصرف
یکیازاهرمهایاقتصادمقاومتیاست.ویافزود:مصارفخانگیبرقدرایران
چهاربرابرکشورهایاروپاییومصارفغیرخانگینیزچهاربرابراروپاییهابه
ثبت رسیده است .به گفته وی ،مصرف سوخت در دنیا هر  40سال یک بار دو
برابرمیشودامادرایرانهر 10سالایناتفاقرخمیدهد.

ایسنا -به دنبال اجرایی شدن سیاست جدید ارزی ،قرار بر این شده تا از
این پس هزینه صدور روادید به سفارتخانهها بهجای ارز ،ریالی پرداخت
شود.کسرائیپور،مدیر کل سیاستهای ارزی بانک مرکزی در این باره
گفت :متقاضی دریافت خدمات کنسولی (روادید ،تایید اسناد )... ،پس
از مراجعه به سفارتخانه ،برای پرداخت وجه خدمات مد نظر ،می تواند
از طریق کارت بانکی ریالی خود که میتواند متعلق به هر بانک عضو
شبکه شتاب باشد و نیز پایانه فروش مربوط در سفارتخانه اقدام کند .بر
این اساس و به عنوان مثال با وارد کردن مبلغ خدمات به یورو در پایانه،
معادل ریالی آن به نرخ روز اعالمی بانک مرکزی از حساب (دارنده
کارت) کسر و بالفاصله  ۶۰یورو به حساب سفارتخانه واریز میشود.

ورود وزیر صنعت به ماجرای گرانی خودرو

مجوز افزایش  9.6درصدی قیمت خودروهای باالی  45میلیون

وزی ــر صنعت ،مــعــدن و تــجــارت اع ــام کــرد:
خــودروســازان مجاز به افزایش بیش از 9.6
درصدیقیمتخودروهایداخلینیستند.
به گزارش ایرنا به نقل از وزارت صنعت ،معدن و

تجارت«،محمدشریعتمداری»ازمردمخواست
تخلفات خــودروســازان را در زمینه افزایش
قیمتهاگزارشکنند.ویهمچنینبهسازمان
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

افزایش ۲۰درصدی حداقل حقوق
کارمندان دولت محقق میشود

بهتازگیسازمانتجارتجهانی،اتحادیهاروپارابهارائهیارانهغیرقانونیبهایرباسمتهمکردهاست.سازماننمایندگیتجارتآمریکانیزطیبیانیهایازاحتمال
اعمالتعرفهگمرکیبرایکاالهایاروپاییخبرداد.اینسازمانآمریکاییکشورهایعضواتحادیهاروپارامتهمکردهاستکهبرایتولیددومدلایرباس A380و
 A350مبلغ 22میلیارددالربهاینشرکتفرانسویکمکمالیکردهاندوباعثضرربوئینگآمریکاشدند.

آب بستن در آمار  610هزار میلیارد تومانی
تسهیالت بانکی

توکلی 70:درصدتسهیالتبانکیدرواقعتبدیلمعوقاتاست
حسین بردبار :رئیس هیئت مدیره سازمان
مــردم نهاد دیــده بان شفافیت وعدالت و عضو
مجمعتشخیصمصلحتنظام 70درصدازرقم
تسهیالتی را که از سوی بانک مرکزی به عنوان
تسهیالت اعطا شده سیستم بانکی اعالم شده
است،درواقعتبدیلمعوقاتبهتسهیالتجدید
و تمدید و استمهال وام های قبلی ذکر کرد و با
بیان این که چنین کاری نوعی خیانت است؛
افــزود :اعــام می شود که  610هــزار میلیارد

تومانتسهیالتجدیددادهاند؛مثالشرکتیکه
 100میلیاردتومانبدهکاراست 110،میلیارد
تومانوامجدیدتصویبمیکندکه100میلیارد
تومان آن بابت بدهی و  10میلیارد تومان بابت
سوداستودرواقعهیچپولینمیدهد؛ولیدو
کار می کند ،یکی در ستون پرداخت تسهیالت
 110میلیارد تومان اضافه می شود و دیگری در
ستون کاهش معوقات نیز  110میلیارد تومان
کاهش می یابد و با این کار سیاستمداران را اغوا

ماموریت داد تا گزارش ها را بررسی و با تخلف
احتمالی برخورد کند.شریعتمداری پیش از
این افزایش نرخ ارز و حداقل دستمزدها را به
عنوانعواملاجتنابناپذیرگرانیخودروهای
می کند .این خیانت است.به گزارش خراسان،
احمدتوکلی درنشست سازمان مردم نهاددیده
بان شفافیت و عدالت با بیان این که  70درصد
تسهیالتی که از سوی سیستم بانکی اعالم می
شود در واقع پوچ است؛ تصریح کرد :نتیجه این
دروغیکهمیگویندمعکوسمیشود،اگرصدق
در کارها باشد کار نیز درســت می شود.عضو
مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که
مبارزهبافسادیکحقاست؛بااشارهبهانتقادات
ازمجلسشورایاسالمی؛گفت:مجلسشورای
اسالمی دوره دهم اگر چه نسبت به دورههای
قبلی با انتقادهای بسیاری به لحاظ عملکردی
مواجه است و عملکردش مثبت نیست؛ اما چند
اقدام قابل تامل و مهم در جهت مبارزه با فساد
انجام داده و تصویبشده است که یکی درباره
پرداختحقوقمسئوالناستوعموممردمباید
به دریافتی مقامات؛ مدیران و روسا بهصورت
برخط و آنالین دسترسی داشته باشند و حتی
قبل از پرداخت حقوق فیش حقوقی مسئوالن
منتشرشود.
▪تغییر رویه مجمع تشخیص مصلحت در
نظارتبراجرایسیاستهایکلینظام

توکلیدربارهجایگاهمجمعتشخیصمصلحت

داخلی و خارجی اعالم کرده بود .به گفته این
مقاممسئول،شورایحقوقودستمزد،افزایش
حداقلیدستمزدهارااعالمکردهکهبرصنعت
خودروسازی تاثیرگذار خواهد بود .وی بیان
کرد :ممکن است نیاز پیدا کنیم تا با افزایش
بهرهوریازافزایشبیرویهقیمتهاجلوگیری
کنیم.شریعتمداریدرعینحالتاکیدکرد:آن
دستهازخودروهاکهکمتراز 45میلیونتومان

قیمتدارند،ازشیوههایقیمتگذاریشورای
رقابت تبعیت می کنند .وزیر صنعت ،معدن و
تجارتبیانکرد:خودروهایداخلیباالی45
میلیون تومان نیز که البته از سوی عامه مردم
استفاده نمی شوند ،از سوی خودروسازان و
با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و
تولیدکنندگانازحیثشیوهقیمتگذاریمورد
بررسیقرارخواهندگرفت.

نظام بیان کــرد :قــرار شده مجمع تشخیص
نظام تغییر رویه دهد و بهجای گسترش کارها
به تمرکز روی چند موضوع فعالیت برگردد.
وی اضافه کــرد :قــرار شد مجمع تشخیص
مصلحت نظام بهجای بررسی  770بند کلی
سیاستها در  39موضوع ،روی چند مورد از
این سیاستها متمرکز شود که این موارد هم
اجرایی است و این اقدام تاثیر زیادی خواهد
داشت مانند بررسی برخی از بندهای اقتصاد
مقاومتی و غیره که بعد ًا دکتر رضایی دبیر
مجمعآنرا اعالمخواهدکرد.

کارراادامهخواهیمداد.

▪تقدیر از پیگیری گزارش های دیده بان
توسطدولتوشخصجهانگیری

رئــیــس هیئتمدیره دیــدهبــان شفافیت و
عدالت با بیان این که مبارزه با فساد از مسیر
قانون موثر و به نتیجه خواهد رسید ،افزود:
در دیدهبان شفافیت و عدالت هر موضوعی
را پیگیری کردیم به نتیجه مثبت رسید و در
مجموع برخورد دولت در این موضوع مثبت
بود؛البتهازدولتگلهداریم؛ولیوقتینامهای
به آقای جهانگیری معاون اول رئیسجمهور
مینویسیم؛بهآنتوجهودستورصادرمیکنند
و به نتیجه کامل هم میرسد و ان شا ء ا ...این

▪تقدیرازسپاهبهدلیلادغامموفقموسسه
ثامندربانکانصار

توکلی درباره عملکرد بانک مرکزی در سامان
دهیموسساتغیرمجاز،اظهارکرد:عملکرد
بانک مرکزی در خصوص موسسههای غیر
مجازی همچون ثامن الحجج و میزان تاسف
باراست،اماادغامموسسهثامندربانکانصار
که در مدت  ۱۵روز اجرایی شد و مسئوالن
بانک انصار با اعتقاد و ایمان آن را اعالم کردند
و وقتی روز بعد مردم برای دریافت وجوه خود
اقــدام کردند تا پول خود را از ثامن بگیرند؛
بانکانصارهرسپردهگذاریکههرمیزانپول
میخواست؛ به او پرداخت میکردند؛ وقتی
سپرده گذاران حتی می گفتند ما سه میلیارد
تومان از پولمان را می خواهیم ،می گفتند می
دهیم و مردم وقتی مطمئن شدند که پولشان
داده می شود پول ها را برمی گرداندند و بعد
از چند روز دخلوخرج این بانک مثبت شد
زیراپولیکهمیگرفتبیشترازمیزانیبودکه
پرداخت کرد؛ خب در این باره سپاه میتواند
اینکارراانجامدهدولیبانکمرکزی ازانجام
آنناتواناست.

موانع پیش روی تجارت خارجی و روابط بانکی خارجی
کشور ،تمام ًا مربوط به تحریم ها نمی شود .به طوری که
اگر بانک های خارجی حتی قصد ارزیابی بانک های
ایران برای روابط کارگزاری داشته باشند هم ،با توجه
به آمارهای ناامید کننده نظام بانکی کشور ،با مشکل
مواجه می شوند .نمودار فوق ،برخی از اجزای یکی از
شاخصهایبینالمللیارزیابینظامبانکیرابراینظام
بانکداریایرانومیانگیننظامبانکداریدردنیامقایسه
کرده است .بر این اساس ،در هر چهار شاخص یادشده
شاملنسبتبازدهدارایی،نسبتذخایرنقدبهکلدارایی
ها،نسبتسرمایهپایهبهمجموعداراییها(موزونشدهبا
ریسک)ونسبتمطالباتجاری،نتایجنظامبانکیکشور
ضعیف یاخیلیضعیفارزیابیمیشود(.مرکزپژوهش
هایمجلس،گزارششماره)15843

...
بازارخبر

ورودمجلسبهاصالحکارتهایبازرگانی
مهر -دبیرکمیسیون اقتصادی مجلس
ضمن انتقاد از رفتار دوگــانــه دولــت در
خصوص صدور این کارت ها ،با اشاره به
تعللکمیسیوناقتصادیدولتدراصالح
«ماده  ۱۰آییننامه اجرایی قانون صادرات و واردات» بیان
کرد:چنانچهدولتدرخصوصاصالحاینمادهبیشازاین
کوتاهی کند مجلس به عنوان دستگاه نظارتی برای اصالح
ورود میکند .حسینی تصریح کرد :این که گفته می شود
کارت های بازرگانی در صورت بروز تخلف ،ابطال می شود،
عمالبیاثراستچراکهابطالزمانیاستکهسوءاستفادهاز
کارتبهپایانرسیدهاست.

یکدستهکلهپاچهچند؟
ایسنا-رئیساتحادیهطباخان،کلهپاچهو
سیرابیباتاکیدبراینکهکلهپاچهبرایماه
رمضاننرخمصوبنداردوهماکنوننیزبا
کمبودعرضهدربازارمواجههستیماظهار
کردکهاالنهردستکلهپاچه ۷۵تا ۸۰هزارتوماناست،اما
اگروارداتانجام وعرضهکشتارگوسفندزیادنشوداحتمال
افزایشقیمتبرایماهرمضانوجوددارد.

بورسیها 10میلیوننفریشدند
ایسنا-طبقآخرینآماراعالمشدهتوسط
ســازمــانهــای ذی ربــط تــعــداد کدهای
معامالتی بورسی تا هفته گذشته در ایران
به  ۱۰میلیون و  ۲۰۹هــزار کد رسیده
است.همچنینتعدادکلکدهایمعامالتیخارجیتاکنون
به ۱۰۷۶رسیدهاستکهاینآمارنسبتبهآخرینآماریکه
درسالگذشتهاعالمشدمقداریرشدرانشانمیدهد.

یارانهدریافتیهرایرانیبهحدود۴میلیون
تومانرسید
تسنیم-هشتادوهفتمینمرحلهیارانهشب
گذشتهواریزشدکهبااحتساباینمرحله،
تاکنون هر ایرانی ۳میلیون و ۹۵۸هزار و
 ۵۰۰تومانیارانهدریافتکردهاست.

ساالنه ۱۲میلیونجوجهیکروزهدر
جادههایکشورتلفمیشوند
تسنیم-دبیرانجمنتولیدکنندگانجوجه
یک روزه گفت :حملونقل نامناسب و
غیرتخصصی جوجه یک روزه باعث شده
است که ساالنه  ۱۲میلیون قطعه جوجه
یکروزهدرکشورتلفو ۲درصدضایعاتدربخشتولیدمرغ
گوشتیایجادشودوعاملخسارت ۷۶۰میلیاردتومانی در
اینصنعتباشد.

کاهشسهمایرانازبازارفرشدستبافبه31
درصد
تسنیم-فرشدستباف،رونقسابقخود
را بــه خــصــوص در نــواحــی عــشــایــری و
روستایینداردوهمانطورکهآمارهانشان
میدهد ،سهم ایران از بازارهای جهانی از
 41درصد در سال  2003به  31درصد در سال 2013
کاهشیافتهاست.

سرپیچی بازار لوازم خانگی از ممنوعیت گرانی

سازمان حمایت« :بوش» تمکین نکند لغو مجوز می شود
با وجود وعدههای داده شده مبنی بر کاهش قیمت لوازم
خانگی و بازگشت به قیمتهای سابق ،بررسیها نشان
میدهد قیمتها همچنان در وضعیت افزایشی است و
تغییریبرایتعدیلقیمتهاحاصلنشدهاست.گفتنی
استبازارلوازمخانگیازابتدایامسالبهدالیلیازجمله
رشدنرخارزباتالطماتیمواجهشدواخبارازافزایشقیمت
حکایتداشت.اماباتوجهبهتخصیصارز 4200تومانی،
سازمان حمایت و دیگر مسئوالن دولتی از غیرقانونی
بودن افزایش قیمت ها خبر دادند.طبق آن چه معاون
سازمان حمایت به ایسنا اعالم کرد ،افزایش قیمت لوازم
خانگی هیچگونه مجوزی ندارد و با متخلفان در زمینه

گرانفروشیبرخوردمیکندوقیمتهاتعدیلمیشود.
یبازارحاکیازآن
اماعمالایناتفاقنیفتادهاستوبررس 
استکهقیمتهاتغییرینکردهاست.همزمانخبرگزاری
تسنیم گزارش داد که سازمان حمایت مصرفکنندگان
طی نامهای به شرکت عرضهکننده محصوالت خانگی
بوش در کشور اعالم کرد :استمرار عرضه متناسب با نیاز
بازار مصرف بهطور جدی در دستور کار قرار گیرد در غیر
اینصورتاقداماتمقتضیبرایابطالمجوزنمایندگی
نیز معمول خواهد شد .گفتنی است اخبار از افزایش
25درصدیقیمتمحصوالتبوشدربازارحکایتدارد
کهباواکنشتندسازمانحمایتمواجهشدهاست.
CMYK

