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زنگنه :برخورد ترامپ با برخی اعضای اوپک
توهین آمیز است

...

ارز وطال

گفت وگو
انتقاد نایب رئیس اتاق ایران از سیاست های
ارزی در گفت و گو با خراسان

بازار باید ما را به رسمیت بشناسد
نه ما بازار را!

حســین بردبار -نایب رئیس اتاق بازرگانــی ایران معتقد
است که سیاست های ارزی دولت درست و مناسب نیست
و درحقیقت این بازار است که باید ما را به رسمیت بشناسد
چون اصالت دارد و درصورت به رســمیت شــناختن بازار،
قیمت ها به تعادل می رسد .توضیحات بیشتر را در پرسش
و پاسخ با دکتر پدرام سلطانی می خوانید:
سیاست ارزی دولت را چگونه ارزیابی می کنید؟

ابتدا باید این نکته را درنظر بگیریم که هرگاه نرخ ارز چندگانه بشــود ،بدون شــک رانت بــرای عده ای بــه وجود می
آید .نکته دوم آن است که هرگاه شــکاف بین این نرخ های
چندگانه بیشــتر شــود ،اندازه این رانت بزرگ تر میشود.
سیاست ارزی درست ،سیاستی اســت که اوال از چند گانه
شــدن نرخ بتواند پیشــگیری و جلوگیــری کنــد و ثانیا اگر
در شــرایط اضطرار این موضــوع به وجود آمد آن شــکاف و
تخصیص ارزی را که پایین تر از قیمت بازار اســت بتواند به
حداقل برساند و بعد نظارت با کفایت و دقیقی اعمال کند،
نکته دیگــری که اهمیت دارد آن اســت که سیاســت ارزی
نباید مجاری درآمدی ما را تنگ کند ،به طور مشــخص اگر
سیاســت ارزی رویکرد محدود کــردن صادرات را داشــته
باشــد در میان مدت حتما آثاری که می خواسته بپوشاند،
تشدید می کند و بالعکس سیاستی که تقاضا برای واردات
و ارز ایجــاد کند ،طبیعتا همین مســیر را تشــدید می کند،
سیاســتهایی که دولت اتخاذ کرده است ،متاسفانه همه
این ویژگی هایی که بــرای خودداری برشــمردم در داخل
خــود دارد .بنابراین می شــود گفت که این سیاســت های
ارزی ،سیاست های درست و مناسبی نیست و نمی تواند در
ماه های آینده پایدار بماند کما این که بازار هم سیگنال های
شکاف ارزی را دارد می دهد و به شدت تشدید می شود.
االن بخش خصوصی دقیقا نگران چیست؟

ایــن سیاســت هــا موجب مــی شــود کــه ذخایــر ارزی مامستهلک شود و شــفافیت را در بازار ارز به شدت کاهش و
رانت را افزایش می دهد و به صادرات لطمه می زند و بازار
واردات را تقویت می کند و توســعه می دهد ،تقاضا را برای
مصارف غیرضروری مثل ســفرهای خارجــی افزایش می
دهد ،این ها معنایش این اســت کــه ارزی را کــه با تالش و
سرمایه گذاری و عرق جبین به دست آورده اید به راحتی از
دست می دهید ،این سیاست خطاست.
راه حل چیست؟

راه حــل این اســت که در درجــه اول بایــد نرخ بــازار را بهرسمیت بشناسیم.
یعنی همین نرخ حدود  8هزارتومانی؟

هر نرخی که هســت .در درجــه دوم باید تــاش کنیم کهتقاضــا را کم کنیــم چون وقتــی که نــرخ افزایش مــی یابد
معنایش آن اســت کــه تقاضا زیاد اســت ،بنابرایــن موقعی
که نرخ بازار را به رســمیت بشناســید در نرخ های باالتری
باالخره این به تعادل می رسد و بانک مرکزی توانایی تامین
ارز برای نیازهای مولد و ضروری را پیدا می کند.
خوب به رسمیت شناختن نرخ باال موجب دامن
زدن به تورم نمی شود؟

نــه این طور نیســت ،همین تــورم را تا پایان ســال شــاهدخواهید بود .با این اقدامــات فقط خودمان را به خواب زده
ایم ،الزم نیســت که ما بازار را به رســمیت بشناســیم ،بازار
باید ما را به رســمیت بشناســد .ایــن را دولــت بعضا عکس
متوجه می شــود .اصال بــازار اصالت دارد ،چطــور ممکن
است که بازار را به رسمیت نشناسید .بنابراین هرسیاستی
که بخواهد انکار کند با شکست مواجه می شود .اعتقاد ما
بر این اســت که نرخ ارز به تناسب کشــش عرضه و تقاضا به
تعادل می رســد ،البته اگر دولت اجازه بدهد؛ ولی طبیعتا
قدرت خرید اقشار آسیب پذیر را دولت به جای یارانه دادن
به ارز باید از طریق مســتقیم حمایت کند .مثال اگر نرخ ارز
هزار تومان افزایش می یابد ،یارانه مســتقیم شــان را برای
همان مدت نفری  10یا  15هزار تومــان افزایش بدهد...
البته این نیاز به محاسبه دارد.

دستگیری  3عامل ثبت سفارش غیر قانونی
 ۶۴۰۰خودرو
رئیس فراکســیون مبــارزه بــا فســاد اقتصــادی و اداری و
شفافسازی مجلس از بازداشت 3نفر از وارد کنندگان غیر
قانونی ۶۴۰۰خودرو خبر داد .به گفته وی 3نفر دیگر برای
مراجعه به مقامات قضایی احضار شــدهاند.امیر خجســته
در گفتوگو با ایسنا درباره جزئیات تخلف در ورود بیش از
 100هزار خودرو به کشــور بیان کرد :باالی دو سال است
که در فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی و اداری و شفاف
سازی در خصوص قاچاق و مافیای خودرو در حال تحقیق
هستیم.اینبخشدارایمافیایعجیبوپیچیدهایاست.
 ۴یا ۵خانوادههستندکهباتبانیبامسئوالنوزارتخانههای
مربوط توانستهاند تخلفات زیادی انجام دهند .از جمله این
تخلفات بحث ثبت سفارش  ۳۴هزار خودرو به صورت غیر
قانونی بود .فراکســیون ابتدا آمار  ۵۶۰۰و سپس ۶۴۰۰
و بعــد  ۱۵هزار را کشــف کــرد کــه در نهایت مطلع شــدیم
 ۳۴هزار ثبت ســفارش به صــورت غیر قانونی انجام شــده
اســت  .وی در ادامه گفت  :متخلفان از ساعت  ۲تا  ۴صبح
در  ۹روز این ثبت سفارش را انجام داده بودند و ما توانستیم
این موضوع را اثبات کنیم و مدارک و مستنداتی را که توسط
فراکسیون تهیه شده بود تحویل مراجع قانونی دادیم و آن
ها نیز آن را پذیرفتند.وی تصریح کرد  :در خصوص واردات
 ۶۴۰۰خــودرو به صــورت غیــر قانونی ســه نفر دســتگیر
شــدهاند و ســه نفر تحت تعقیب هســتند .یک نفــر از افراد
بازداشت شــده از کارکنان وزارت صنعت ،معدن و تجارت
بوده که تحت پیگرد قانونی است .چند نفر هم برای مراجعه
به مقامات قضایی احضار شدهاند.
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نرخی اعالم نشده است

تهران (اعالمیبانکمرکزی)

) 160(42.930

) 594( 57.061

) 576( 50.463

6.465

11.690

وزیر نفت گفت :برخی اقدامهای سیاسی و بیثباتیها ،ســبب ایجاد نگرانی در بازار نفت و افزایش قیمت میشود؛ مانند دستور توهینآمیز رئیس
جمهوری آمریکا به برخی اعضای اوپک که توهین به حاکمیت ملی کشورهای مستقل عضو این سازمان است .به گزارش ایرنا ،زنگنه افزود :این که
ترامپ به کشوری مستقل دستور میدهد تولید را باال ببرید ،زیرا من با پولی که از شما میگیرم امنیت شما را تامین میکنم ،درست نیست.

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

اونس جهانی

بورس ایران

2/340/000

26.500.000

) 500/000( 28.500.000

14.000.000

7.200/000

(دالر)

مقدار

111.051

2.352/500

26.800.000

) 215/000( 28.780.000

13.850.000

7.150.000

)0( 1.255

تغییر

-1/439

شبکه سی ان بی سی آمریکا اعالم کرد:

شاخص کل

حل مشکالت نانوایان دردستورکارستاد تنظیم بازار

هشدار جهش قیمت نفت درصورت تحریم ایران

کاهش هزینه ها و افزایش قیمت نان 2 ،سناریوی پیش رو برای نانوایان

روز گذشــته یک رســانه معتبر آمریکایی راجع بــه اثرات
منفی تحریم نفت ایران بر قیمت جهانی نفت هشدار داد.
شبکه سی ان بی سی ،در گزارشی نوشت :تحلیل گران
راجع به این که آمریکا حتی بتواند نیمــی از حدود ۲/4
میلیون بشکه در روز صادرات ایران را از بازار دور نگه دارد
بدبین هستند .به گزارش ایســنا در این باره فرانسیسکو
بالنش ،مدیر تحقیقات کاالهای جهانی بانک آمریکایی
مریل لینــچ نیز نوشــت :از نظر مــا مدیریت حــذف کامل
صادرات ایران بسیار دشوار خواهد بود و به افزایش قیمت
نفت به بیش از  ۱۲۰دالر در هر بشــکه منتهی میشود.
تحلیل گرآمریکا همچنین برای این که عربســتان بتواند
 ۱۲میلیون بشــکه در روز نفت تولید کنــد ،ابراز بدبینی
کرد.گفتنی اســت بعد از اعــام خروج آمریــکا از برجام،
نگرانی های بسیاری درباره کمبود عرضه و جهش قیمت
نفت مطرح شده بود که باعث شد آمریکا با فشار بر اوپک
و عربســتان خواســتار افزایش عرضه شــود .امــا تحلیل
گران معتقدند عربســتان چنین توانی ندارد.در این باره
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با اشاره به این وعده ها
این سوال را مطرح کرد که اگر توان پوشش کاهش تولید
ایران توســط عربســتان و دیگــران وجــود دارد پس چرا
قیمت همچنان در حال افزایش اســت؟ بــه گزارش ایرنا
این روزنامه نوشت :عربســتان برای افزایش سریع تولید
نفت تحت فشار قرار دارد اما ،این افزایش تولید احتماال
برای جبران کاهش تولید ایران ،ونزوئال و لیبی دست به
گریبان بحران ،کافی نیســت .این روزنامه درباره امکان
جانشینی نفت شیل آمریکا را هم مورد تردید جدی قرار
داده اســت.در ســوی دیگر ،بلومبرگ نیز در گزارشی با
اشاره به اختالفات تجاری آمریکا و چین و احتمال توقف یا
محدودیت واردات نفت چین از آمریکا نوشت که آمریکایی
ها نمی توانند نفت خود را به جای چین به هند بفروشند و

رئیس اتاق اصناف ایران از قول وزیر صنعت برای تعیین
تکلیف مشکالت نانواییها در اولین جلسه ستاد تنظیم
بازار خبر داد .در این حال معاون وزیر جهاد کشــاورزی،
دو برنامه کارگروه ســامان دهی گنــدم و آرد و نان ،برای
رفع مشــکالت این صنف را کاهش هزینه های مالیات و
بیمه و نیز افزایش درآمد نانوایی ها اعالم کرد.قیمت نان
به رغم تورم مــواد اولیه و نیز افزایش دســتمزد کارگران،
چندسالیاستکهثابتماندهوهمینموضوعنارضایتی
اینقشرزحمتکشرابهدنبالداشتهاست.دراینزمینه،
دیروز رئیس اتاق اصناف ایــران از قول وزیر صنعت برای
تعیین تکلیف مشکالت نانواییها در اولین جلسه ستاد
تنظیم بازار خبــر داد .به گزارش تســنیم ،علی فاضلی با
بیان این که "بحث نان دقیق ًا از یک ســال پیش در دستور
کار اتاق اصناف قرار گرفت و ما پیگیریها و پیشنهادهای
مختلفی را درباره قیمت نان به دولت ارائه کردیم" ،اظهار
کرد :درباره قیمــت نان ،مؤلفههای مختلفــی تأثیرگذار
هســتند که این موضوع باعث افزایش قیمت تمامشــده
آن میشود .وی با اشاره به این که نان قوت اساسی مردم
بــوده و بایــد در افزایش قیمــت آن تدبیر خاصــی اعمال
شــود ،گفت :اگر قرار بــر افزایش قیمت نان نیســت باید
سیاستهایتشویقیبرایکاهشهزینههاازجملهبحث
مالیات،حقبیمهکارفرمایانواختصاصیارانهبهبخشی
از آرد مورد نیاز نانوایان در نظر گرفته شــود تا بهدنبال آن
هزینههاکاهشپیداکند.فاضلیبااعالماینکهدرجلسه
اخیر خود در اســتانداری که وزیر صنعت هــم حاضر بود
موضوعاتمختلفیازجملهقیمتنانمطرحشد،تصریح
کرد :در آن جلسه تأکید کردیم "اگر نمیخواهید قیمت
نان را افزایش دهید الاقل سیاستهای تشویقی را برای
نانوایان مصوب کنید" که هنوز این موضوع مورد تصویب
نهایی نشــده اســت .وی در ادامه گفت وزیر صنعت قول



...
بودجه

به این ترتیب هم بازار ایران را محدود کنند و هم برای نفت
خود بازار جدید پیدا کنند .چرا که پاالیشگاه های هندی
برای پاالیش نفت ســنگین (دارای سولفور باال) طراحی
شده اند که ویژگی نفت سنگین ایران است اما نفت شیل
آمریکا عمدتا سبک و دارای سولفور پایین است.
▪تکذیب خبرسازی رویترز علیه فروش نفت ایران

در همین حال خبرگزاری رویترز در ادامه خبرسازی ها و
فضاسازی های خود علیه ایران ،چند روز قبل مدعی شده
بود که کره جنوبی بارگیری نفت از ایران را متوقف کرده
است ،سفارت این کشــور در تهران این موضوع را تکذیب
کرد .خبرگزاری رویترز ایــن خبر را بدون منبع و به نقل از
برخی منابع آگاه منتشر کرده بود .وزیر خارجه کشورمان
اوایل تیر گفته بود که خبرگزاری رویتــرز روزانه  50خبر
دروغ درباره اقتصاد ایران تولید می کند.اما دروغ اخیر این
خبرگزاری رسما تکذیب شــد .به گزارش ایسنا ،سفارت
کره جنوبــی در تهران دیروز (شــنبه) در توئیتــی ،ادعای
برخیرسانههامبنیبرعدمبارگیرینفتومیعاناتگازی
ایران در ماه ژوئیه (تیر  -مرداد) از ســوی این کشــور را رد
کرد .در این توئیت کوتاه آمده است که کره جنوبی در حال
مذاکره با آمریکا برای کسب معافیت است.
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فساد اقتصادی
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نظام بانکی

وقتی«ظرفیت تولید» رشد می کند
اما «تولید»در جا می زند

داده در اولین جلسه ســتاد تنظیم بازار وضعیت نانوایان
بررسیوتصمیماتالزم اعمال شود.ازسویدیگرمعاون
وزیر جهاد کشــاورزی ،کلیت دو برنامه کارگروه ســامان
دهی گندم ،آرد و نان را تشــریح کرد .یزدان سیف گفت:
برای تصمیم گیری قیمت نان با حضور اعضای کارگروه
ســامان دهی گنــدم ،آرد و نان به ریاســت وزیــر صنعت،
معدن و تجارت ،سناریوهای مختلفی استخراج و هزینه
های تمام شده و درآمدهای نانوایی ها در دست بررسی
اســت.وی افزود :دو برنامه کارگروه سامان دهی گندم،
آرد و نان شــامل کاهش هزینههای نانوایی ها با توجه به
خدمات دولتی همچون مالیات و بیمــه و افزایش درآمد
نانوایی ها ناشــی از افزایش نرخ نان اســت که این موارد
اکنون در دســت بررسی است.ســیف ادامه داد :گندم و
آرد استحصالی مد نظر مصارف صنف و صنعت در کشور
با پرداخت یارانه تامین اســت .هرچند که گندم مصرفی
برای خــوراک دام نیز محدودیت هایــی دارد.وی با بیان
این که قیمت آرد نانوایی ها تغییری نداشته است ،تصریح
کرد :برای عرضــه گندم به نانوایی هــای یارانه ای به نرخ
 665تومان و برای تامین آرد و گندم نانوایی های آزادپز،
قنــادی ها ،شــیرینی پزی هــا ،صنایــع و تولیدکنندگان
ماکارونی به قیمت 900تومان هیچ محدودیتی نداریم.



...

سهام عدالت

بخشنامه وزیر اقتصاد برای کاهش
 50درصدی ماموریت های خارجی

وزیر اطالعات :زندانی کردن
بدهکاران بانکی اشتباه است

پیگیری اجرای پیمان های پولی
با عراق ،روسیه و آذربایجان

فرایند واریز سود سهام عدالت
متوفیان آغاز شد

وزیر اقتصاد در بخشــنامه ای بــه مجموعه وزارت
اقتصــاد ،بــر کاهــش ۳۰درصــدی هزینــه آب و
برق،کاهش  ۵۰درصدی ماموریت های خارجی
و افزایش نیافتن مبالغ پــاداش تخصیصی تاکید
کرد .به گزارش مهر در بخشــنامه ابالغی مسعود
کرباســیان ،مدیریت بهینــه انــرژی و کاهش ۳۰
درصدی هزینه های آب و برق طی امسال (نسبت
به سال گذشته) مطالبه شده است .عالوه بر این،
کاهش ۵۰درصدیماموریتهایخارجینسبت
به سال گذشــته ،ممنوعیت تهیه بلیت هواپیما با
درجه تجــاری و باالتر در کلیــه رده های مدیریتی
و اجرایی و عــدم افزایش مبالغ پاداش تخصیصی
طی امســال (نســبت بــه مبلــغ کل پاداش ســال
گذشــته) از جمله موارد مورد تاکید در بخشــنامه
وزیر اقتصاد است.

وزیر اطالعات دســتگیری و زندانی کــردن برای
برخــورد با بدهــکاران بانکی و فعــاالن اقتصادی
متخلف را اشــتباه دانســت .بــه گــزارش فارس،
حجتاالســام علــوی در جلســه شــورای اداری
اســتان لرســتان گفت :نباید با عنــوان برخورد با
مفاســد اقتصــادی ،آرامش فعــاالن اقتصــادی و
سرمایهگذاران را به مخاطره انداخت .وی افزود:
با متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز
کرد بلکــه باید بــا توجیــه و راهنمایــی از انحراف
فعاالن اقتصادی جلوگیری کرد و آنان را به سمت
تأمین مایحتاج کشــور ســوق داد .وزیر اطالعات
دســتگیری و زندانی کــردن را بــرای برخــورد با
بدهــکاران بانکــی و فعــاالن اقتصــادی متخلف
اشتباه دانســت و گفت :کاهش تسهیالت یکی از
روشهای تأثیرگذار در این گونه مسائل است.

ولی ا ...سیف رئیس کل بانک مرکزی از پیگیری
هــا بــرای اجرایــی شــدن پیمــان هــای پولــی با
کشورهای عراق ،روســیه و جمهوری آذربایجان
خبر داد .به گزارش خبرگزاری خانه ملت ،سیف
درباره وضعیت پیمان های پولی ،گفت :از ظرفیت
های پیمان های پولی دو و چندجانبه آگاه هستیم
و در ایــن باره بــا برخی از کشــورها پیمــان هایی
منعقد شــده اســت .وی افزود :از موضــوع انعقاد
پیمان هــای پولی غفلت نشــده و حتی نــوع نگاه
کشــورهای مختلف بــه ایــن موضوع رصد شــده
اســت .ســیف ادامه داد :پیمــان پولــی دو جانبه
ایران و ترکیه عملیاتی شــده و در این باره به چند
ال ســی نیز عمل شــده و در آینده موضوع انعقاد
پیمان های پولــی با عــراق ،روســیه و آذربایجان
پیگیری می شود.

سازمانخصوصیسازیاعالمکردوراثمشموالن
متوفای ســهام عدالت مــی توانند از هفتــه جاری
برای دریافت سود سهام عدالت با در دست داشتن
مــدارک الزم به دفاتــر پیشــخوان دولــت مراجعه
کنند .به گزارش روابط عمومی این ســازمان ،این
امکان از دیروز شــنبه  16تیرماه فراهم شده است
و ایــن مرحله از عملیات شــامل آن دســته از وراثی
خواهد بود که تمامی آنان در قید حیات هســتند.
بر این اســاس باید همــه وراث یا وکیــل قانونی آن
ها بــا هم بــه دفتــر مراجعه کننــد .برخــی مدارک
الزم نیــز عبارتنــد از مــدارک هویتــی و ارتباطی و
شماره شبای بانکی هر یک از وراث و اصل گواهی
حصر وراثــت صــادره از مراجع ذیصــاح قانونی.
برای اطالعات دقیــق تر به بخش اخبار به نشــانی
 www.samanese.irمراجعه کنید.

در چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی صورت گرفت

تصویب  2معافیت مالیاتی برای بورس و سرمایه گذاری
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی در چهارمین جلســه
خود کــه دیروز برگزار شــد  3تصمیــم برای تقویــت بازار
ســرمایه ،حمایــت مالیاتــی از طــرح های توســعه بخش
خصوصی و همچنین تامین منابع طرح اشــتغال فراگیر
گرفت.بــه گزارش مهر ،به مدت یک ســال ،نــرخ مالیات
فروش سهام و حق تقدم سهام از 0.5درصد ارزش فروش
به 0.1درصد کاهش یابد.گفتنی است هم اکنون در بازار
ســرمایه ،به ازای هر معامله ،عالوه بر کارمزدهای بورس
و کارگــزار (حــدود  1درصــد) 0.5 ،درصد هــم مالیات
دریافت می شود که این رقم با تصمیم دیروز به یک پنجم

کاهش یافته است .این شــورا پیش از این نیز اعالم کرده
بود از بــازار ســرمایه حمایت خواهــد کــرد.در ادامه این
جلســه به منظور حمایت عملی دولت از ســرمایهگذاری
برای توســعه طرحها و ایجاد فرصتهای شــغلی بیشتر
توســط بخش خصوصی و غیرخصوصی ،مصوب شــد تا
"در صورتی که شــرکتها تصمیم بگیرند بخشی از سود
تقســیم نشــده خود را به حســاب ســرمایه منتقل کنند و
با افزایش ســرمایه شــرکت ،به اجرای طرحهای توســعه
بپردازنــد ،از مالیات بــر درآمــد آن بخش که بــه افزایش
سرمایه تخصیص یافته است ،معاف خواهند شد" .

شاخص

چین ،ترامپ را به آغاز "بزرگ ترین جنگ تجاری تاریخ اقتصاد" متهم کرد

بعد از چین ،روسیه هم به جنگ تجاری آمریکا پاسخ داد
در حالی که چین روز جمعه به اقــدام آمریکا بر وضع تعرفه
بر کاالهای تولید این کشــور واکنش مشــابهی نشان داده
بود و این کشــور را به آغاز بزرگ ترین جنــگ جهانی تاریخ
اقتصاد متهم کرد ،روســیه نیــز اعالم کرد کــه تعرفه  25تا
 40درصدی بــر واردات کاالهــای آمریکایی وضع خواهد
کرد.به گزارش فارس ،این اقدام در واکنش به وضع تعرفه
بر واردات آلومینیوم و فوالد از روســیه از سوی آمریکاست.
آن گونه که راشــاتودی گزارش کرده ،ماکسیم اورشکین،
وزیر اقتصاد روســیه ،با اعالم وضع تعرفه هــای  25تا 40
درصــدی بــر  87.6میلیــون دالر کاالی آمریکایی گفت:

ایــن تعرفههــا شــامل واردات تجهیــزات نفتــی و گازی،
ماشینآالت راهسازی ،برخی تجهیزات حفاری و همچنین
فیبر نوری خواهد بود .چینی ها نیز در ادامه واکنش های
خــود ،رئیسجمهــور آمریکا را بــه آغاز بــزرگ ترین جنگ
تجــاری در تاریخ اقتصــادی جهان متهم کردنــد .مقامات
چینی اعالم کردند که تعرفههای متقابل علیه محصوالت
آمریکا از جمله ســویا ،غذای دریایی و نفــت خام بالفاصله
اعمال خواهد شد .چین ،ترامپ ،را به استفاده از تعرفهها
بــرای "قلدری تجــاری" متهــم و اعــام کــرد :در برابر این
اتفاقات از منافع ملی کشور و مردمش حمایت کند.

می دانیم که بسیاری از صنایع کشور در سطحی کمتر
از ظرفیت خود تولید می کنند .لوازم خانگی نیز از این
دست است .چنان چه در نمودار فوق مالحظه می شود،
ظرفیت تولید انواع تلویزیون در کشور(شامل ledو)lcd
به حدود  3.5میلیون دستگاه در سال رسیده است اما
میزان تولید واقعی حدود نصف این مقدار است .یعنی
ظرفیت تولید هست اما به دلیل خرید کاالهای قاچاق
خارجی ،تولیدکنندگان داخلی نیمی از ظرفیت تولید
خود را فعال کرده اند .به گفته دبیر انجمن صنفی تولید
کنندگان صوتی و تصویری ،در سال گذشته()1396
حدود یک میلیون دستگاه تلویزیون قاچاق وارد کشور
شــده اســت .با توجه به کیفیت اکثر برندهــای داخلی
تلویزیون ،به نظر می رسد استقبال از کاالی وارداتی و
عمدتا قاچاق در این حوزه عمدتا روانی و تحت تاثیر نام
برخی برندهای بزرگ است.

...
بازارخبر

 ۱۰کشوری که بیشترین ذخایر طال را دارند
باشــگاه خبرنــگاران -نشــریه فوربــز
فهرست کشورهایی که بیشترین ذخایر
طــا در جهــان را بــه خــود اختصــاص
دادهاند ،منتشــر کــرد .در این فهرســت
آمریکا بــا  8هــزار و  133.5تن ،در صدر اســت .بعــد از آن
آلمان با  3هزار و  ،371ایتالیا با  2هزار و  ،451فرانسه با 2
هزار و  436و روســیه با هزار و  909تن قرار دارند .به نظر
میرســد که بانکهای مرکزی و ســرمایه گذاران تصمیم
گرفته اند از فروش طال اجتناب کنند و بیشــتر به خرید آن
روی آورند؛ زیرا تاریخ نشان داده است که طال در دورههای
رکود اقتصادی عملکرد خوبی داشته است.

افزایش وام مسکن جوانان با بازپرداخت
 ۲۰ساله
تســنیم -مدیر امور طــرح و برنامه بانک
مســکن از افزایــش ســقف تســهیالت
پرداختی از محل حســابهای پسانداز
مســکن جوانان افتتاحی ســال  97خبر
داد .مرادی ،اعالم کرد :سقف تســهیالت اعطایی و مبالغ
واریزی برای حسابهای پسانداز جوانان افتتاحی سال
 97در مناطق مختلف جغرافیایی افزایش یافته است که بر
این اســاس ،ســقف تســهیالت متعلقه در پایان سال پنجم
برای حســابهای افتتاحی طی امســال در شــهر تهران،
شهرهای بزرگ و دیگر شهرها به ترتیب 760،910و610
میلیون ریال و در پایان ســال پانزدهم بــه ترتیب ،2.130
 1.770و 1.420میلیون ریال خواهد بود.

ارزش پول کدام کشورها در برابر دالر
کاهش داشت؟
فارس -در سال گذشته تنها ریال ایران با
کاهش ارزش مواجه نشــده اســت ،بلکه
کشورهاییمانندکانادا،استرالیا،روسیه،
مکزیک،هند،اندونزی،پاکستان،برزیل،
ترکیه و آرژانتین هم در برابر دالر ارزش خودشان را از دست
دادهاند .بر اساس اعالم موسسه اسپکتاتور ایندکس ارزش
پزو آرژانتین در ســال گذشــته بــا  64درصد کاهــش ،رده
نخست بیشــترین کاهش ارزش پول جهان در برابر دالر را
داشته است .پس از آن ریال ایران با  32درصد قرار دارد.

امسال هیچ آمبوالنسی توسط وزارت
بهداشت از گمرک ترخیص نشده است!
فارس-چندیپیشوارداتخودروتوسط
وزارت بهداشــت خبرســاز شــد .وزارت
بهداشت تخصیص  80میلیون یورو ارز را
مربوطبهوارداتآمبوالنسدانست.بااین
حال ،بهرغم توضیحات مســئوالن وزارت بهداشت درباره
واردات خودرو توسط این وزارتخانه ،همچنان بر ابهامات و
سواالتافزودهشدهوطبقاعالمگمرکهیچآمبوالنسیبه
نام وزارت بهداشت ترخیص نشده است!

واردات تلویزیون توسط وزارتخانه
برخوردار از معافیت مالیاتی!
رئیس ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز از تخلــف برخی
وزارتخانه ها در استفاده از ارز دولتی خبر داد و اعالم کرد که
وزارتخانه ای برخوردار از معافیت تعرفه ای ،در کنار واردات
وســایل پزشــکی ،تلویزیــون وارد کــرده اســت.به گزارش
مهر ،علی مویدی خرم آبادی در نشســت خبــری در جمع
خبرنگاران با بیان این که در ســه ماه گذشته  ۴۰۰پرونده
قاچاق ارز کشف شده است ،ارزش این پرونده ها را معادل
 ۲۵۰میلیون دالر اعالم کرد.وی گفت :از این  ۴۰۰مورد،
 ۱۰تا  ۱۵پرونده مهم است که به طور اختصاصی از سوی
وزارت اطالعات و ناجا در حال پیگیری است و با عامالن آن
برخورد خواهد شــد.وی به تخلفات صورت گرفته از سوی
برخی وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی در جریان واردات
با ارز دولتی طی سه ماه اخیر اشاره کرد و برای نمونه گفت:
به وزیر مربوط گفته ایم که چرا دســتگاه تابعه آن وزارتخانه
که از معافیت تعرفه ای برخوردار است ،در سه ماه اخیر در
کنار واردات وســایل پزشــکی ،تلویزیون وارد کرده است؛
البته واردات خودرو از سوی این دستگاه را تایید نمی کنیم.
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