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ایرانی ها  47درصد بیشتر از سایر گردشگران
در ترکیه پول خرج می کنند

...
اخبار

گزارش میدانی خراسان از بازار نابسامان
ارز و سکه()2

از تالش دشمنان خارجی
تا بی تدبیریهای داخلی
بردبار-در ادامه گزارش میدانی قبلی خراسان و درحالی
که نوسانات قیمت ارز در بازار زیرزمینی و غیررسمی ارزش
هردالر آمریکا را به آســتانه 10هزارتومان رســانده است،
دراین گزارش به بررسی برخی از علل و عوامل موثر دراین
مسئله می پردازیم که در ادامه می خوانید:
▪خط گیری قیمت دالر از درهم

تاکنون نمی دانســتم که قیمت دالر بر اســاس یک فرمول،
کامال با قیمت درهم مرتبط است ،یعنی اگر درهم باال برود،
بی هیچ تردیدی قیمت دالر نیز افزایش می یابد.این موضوع
را با تفحص از یک دالرفروش متوجه می شوم.داخل خیابان
منوچهری حضور پررنگ نیروهای انتظامی مشهود است به
طوری که برخی از دالالن ارز که درگذشــته با خیال راحت
برخــی از نقاط ایــن خیابان را بــرای فعالیت خــود برگزیده
بودنــد ،نمــی توانند بــه راحتی معاملــه کنند .درایــن میان
فریادهاییکمامورخدومنیرویانتظامیتوجهاترابهخود
جلب می کند ،او از دور دو دالر فروش را خطاب قرار می دهد
و می خواهد کیف آن ها را وارســی کند ،یکی از آن ها بدون
توجه به خواسته مامور نیروی انتظامی به راه خود ادامه می
دهد و ازماموران دور می شود اما دیگری احترام می گذارد و
می ایستد و کیف خود را که اتفاقا خالی است تقدیم ماموران
نیروی انتظامی می کند ،البته ماموران نیروی انتظامی نیز
به دلیل این که چیزی پیدا نمی کنند ،او را رها می کنند اما
این جا فرصت مناســبی برای طرح چند پرســش از این دالر
فروشفراهممیشود.ازاومیپرسم:اینکهگاهیازابتدای
صبح تا ظهر قیمت دالر چندصد تومان تغییر می کند ،به چه
دلیل است آیا کسی به شــما زنگ می زند؟ شما قیمت ها را
بر چه اساســی اعالم می کنید،این پرسشــی است که مدت
هاست ذهن مرا درگیر کرده که چه عاملی موجب می شود
یکدالرفروشاالنقیمتیرااعالممیکندویکساعتبعد
قیمتچندصدتومانباالترمیرود.امیدچنددلیلداخلیو
خارجیرابرمیشمرد،یکدلیلاصلیبهدشمنیعربستان
واماراتباایرانبرمیگردد.ایندالرفروشمیگوید:قیمت
دالرطبقفرمولیمشخصازقیمتدرهماماراتتبعیتمی
کند ،وقتی که قیمت درهم را ضربــدر  3.674کنید قیمت
دالر به دست می آید.به گفته وی با تغییر در شرایط بازار ارز
فعالیت دالالن دالرفروش از بهمن ســال گذشــته تا تیرماه
امسال تعطیل شــد ولی طی این مدت قیمت ارز از 4800
تومان به هفت هزار تومان رسید درحالی که اصال داللی در
بازار وجود نداشت.وی می افزاید :مردم حسابگرند  ،مردم
می بینند اگر پــول خود را به دالر و ســکه و طال تبدیل کنند،
سود می کنند و اگر نکنند ،ارزش پول شان نصف می شود،
مشکل این جاست که کسانی که حرف می زنند شکم شان
سیر اســت  ،باید چند نفر گرســنه نیز قدرت صحبت داشته
باشند.وی ادامه می دهد :تمام این مشکالت از دبی شروع
شد ،امارات به ایران درهم نداد چون عربستان دشمن ایران
است و از طرف دیگر ترامپ هم با ما دشمنی کرد درحالی که
همه مشکل به ترامپ برنمی گردد.
▪چرا می گذارند برخی مفسدان بزرگ شوند؟

وی می افزایــد :اقتصاد ما مریض اســت  ،من نمــی دانم چرا
دولتمردان مــا می گذارند امثــال بابک زنجانــی ها یا همین
سلطان سکه که دربازار به وحید مظلومین شناخته می شد و
ملقببهمالبوداینقدررشدکنند،آقایسیفیاآقایروحانی
چرا گذاشتید این آقای مظلومین این قدر بزرگ شود  ،ایشان
را از سال  90تا االن  10دفعه گرفته اند ولی هر  10دفعه پس
از پرداخت مقداری خسارت یا جریمه و مجازات دوباره بیرون
آمده است.وی با یادآوری این که طی برخی از دوره ها قیمت
ارز به درستی مدیریت می شده است  ،می گوید :ما سال هایی
را داشتیم که دالر در طول روز حتی 2تومان نوسان نداشت،
چون دولت به درستی نظارت و مدیریت داشت.
▪مقصر بعدی ،موسسات مالی داخلی

به گفته وی مقصر اول این مشکالت  ،دشمنان خارجی ما
مثل آمریکا و عربســتان هســتند ولی مقصر دیگر برخی از
موسسات مالی واعتباری داخلی هستند  ،چون با ورود به
این بازار آن را دچار تالطم کردند .آن ها می دانستند اوضاع
این طوری می شــود و از قبل اقــدام کردند.درهمین حال
مدیریکی از صرافی های پایتخت نیز با بیان این که قیمت
ذاتی دالر االن حدود شش هزار تا شش هزار و 500تومان
است ،به گزارشگر ما می گوید :ما دراین بازار شاهد بودیم
که طــی دو روز قیمــت دالر  1200تومان گران شــد که از
عوامل روانی مختلفی نشات می گیرد.وی تقاضای کاذب
داخل بازار را یکی از عوامل موثر دراین مسئله می داند و می
افزاید :بانک مرکزی دوهفته است که تخصیص ارز سامانه
نیما را نیز محدود و درمواردی قطع کرده است و این شرایط
فضا را برای افزایش قیمت ملتهب تر می کند.

رنو فعالیت های خود در ایران
را متوقف می کند
مدیرارشداجراییشرکترنوگفت:برایتبعیتازتحریمهای
آمریــکا ،فعالیتها در ایــران را متوقــف میکنیم و بــه دنبال
بازار جدیــد برای جبران از دســت دادن بازار ایران هســتیم.
به گزارش فارس به نقل از رویترز ،به نظر میرســد که شرکت
اروپایی رنو آخرین قربانی اعمال مجــدد تحریمهای ایران از
ســوی آمریکا باشــد ،حتی اگر خودرویی در آمریکا نفروشد.
تیری بولور ،مدیر ارشــد اجرایی رنو در جریان یک کنفرانس
تلفنیبهتحلیلگرانگفت:برایتبعیتازتحریمهایآمریکا،
احتماال فعالیتها در ایران را متوقف میکنیم .وی افزود« :ما
به دنبال فرصت های جدید تجاری به ویژه در آفریقا هستیم تا
یک رشد قوی ،از دست دادن فرصتها در بازار ایران را برای
ما جبران کند ».کارلوس گوسن ،یکی از مدیران رنو ماه پیش
گفته بود این شــرکت در حال بررســی گزینهها ست و در نظر
دارد تا یک حضــور حداقلی را هماننــد دور پیش تحریمها در
ایران حفظ کند.گفتنی اســت ،رنو سال گذشــته با سازمان
گسترش و نوسازی صنعتی ایران و شرکت پرتو نگین ناصح،
توافق نامهای بــرای افزایش تولیدات در ایــران به میزان 75
درصد امضا کرد .به گفته کلوتیلد دلبوس ،مدیر ارشــد مالی
این شرکت ،رنو هنوز تولید خودروها یا سرمایهگذاری بر سر
این قرارداد در ایران را آغاز نکرده اســت ،اما از ســال 2003
تاکنون در ایران خودرو تولید میکند.

سازمانامورمهاجرتوزارتکشورترکیهاعالمکردکهدرنیمهنخستسال،2018یکمیلیونو159هزارگردشگرایرانیبهترکیهسفرکردهاند.بهگزارشایرناوبر
اساساینگزارش،سرانههزینههرفردگردشگرخارجیدرترکیهبهطورمتوسطدرسطح 681دالراستولیهرکدامازگردشگرانایرانیدرترکیهبهطورمتوسط
بیشازهزاردالرهزینهمیکنند.بهاینترتیبهرایرانیحدود 320دالربیشترازسایرگردشگراندرترکیهپولخرجمیکندکهمعادل 47درصدهزینهبیشتراست.

روایت رویترز از پاتک ایران به محدودیت های بیمه ای انتقال نفت به هند

تشدید رکود تورمی بازارمسکن تهران درتیرماه

خبرگــزاری رویتــرز طــی روزهــای پایانی هفته گذشــته
در گــزارش هایی ابتــدا از توقف خرید نفت توســط برخی
پاالیشــگاه های هندی به دلیل محدودیــت های بیمه ای
خبر داد و بعد از آن در گزارشی تاکید کرد که با تامین بیمه
داخلی برای محموله ها توسط ایران ،صادرات نفت ایران
به هند ادامه دارد و دو پاالیشگاه هندی خرید نفت با بیمه
ایرانی را آغاز کرده انــد .به گزارش فــارس ،رویترز به نقل
از منابع آگاه نوشــت که ایــن اقدام یعنی پوشــش بیمه ای
داخلی به تهران کمک خواهد کرد تا به تامین نفت دومین
مشــتری بزرگ خود ادامــه دهد.پیش از ایــن خبرگزاری
رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود شــرکت نفتی
هندوســتان پترولیوم خرید نفــت از ایران را پــس از آن که
شرکتهای بیمهای پوشش بیمهای کشتی را نپذیرفتند،
لغو کرده اســت .منابع آگاه که نخواســتند نامشــان فاش
شــود ،اعالم کردند :این پاالیشــگاه در نظر داشــته تا یک
میلیون بشکه نفت ایران را به تانکر «سوئزمکس» بارگیری
کند ،اما پــس از آن که نتوانســت آن را به خریــداران دیگر
بفروشد ،خرید را لغو کرد.اما بر اساس گزارش دیگر رویترز
و به نقل از منابع آگاه ،تهران به تازگی محموله های نفت به
مقصدهنددرنفتکشهایشرکتملینفتکشرابیمهمی
کند .شرکت ایندین اویل ،بزرگ ترین شرکت پاالیشگاهی
هند و بهارات پترولیوم دومین شرکت پاالیشگاهی دولتی
هند ،خرید نفت از طریق نفتکشهای شرکت ملی نفتکش
ایران و با بیمه شــرکتهای ایرانــی را آغــاز کردهاند .یک
منبع صنعتی گفت :با وجود آن که شرکت «یونایتد ایندیا
اینشــورنس» از ارائه پوشــش بیمه به محمولههــای ایران
خودداری کرد ،ایندین اویل هفته گذشته با نفتکش غول

تحوالت بازار مسکن تهران در تیر  ،97حاکی از آن است
که حجــم معامالت و متوســط قیمت مســکن در این ماه
نســبت به تیر  ،96به ترتیــب  7درصد کاهــش و 54.2
درصد افزایش داشــته اســت .این ارقام در مــاه قبل ،به
ترتیب منفــی  3.1و مثبــت  45.8بوده اســت و لذا می
توان گفت که رکود معامالتی و تورم قیمتی در این بازار
تداوم و شدت یافته است .بانک مرکزی گزارش تحوالت
بازار مسکن شهر تهران در تیر  97را منتشر کرد .بر این
اساس ،تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی تهران به
 13.5هزار واحد رسیده است که نسبت به ماه قبل و نیز
ماه مشابه سال قبل ،به ترتیب  9.2و  7درصد کاهش را
نشان می دهد.این گزارش در خصوص قیمت مسکن در
تهران نشان می دهد که در تیر امســال ،متوسط قیمت
خرید و فروش یــک متر مربــع زیربنای واحد مســکونی
معامله شــده از طریق بنگاه های معامالت ملکی ،شش
میلیون و  970هزار تومان بوده اســت که نســبت به ماه
قبل و ماه مشابه سال قبل ،به ترتیب  7.1و  54.2درصد
افزایش یافته است.

صادرات نفت به هند با بیمه ایرانی ادامه می یابد



افزایش  54.2درصدی قیمت و کاهش  7درصدی معامالت نسبت به تیرماه 96

پیکر «دیون» از ایران نفت خرید .این منبع آگاه ادامه داد:
ایندین اویل در تالش است تا برای ماه آگوست نیز با همین
شــرایط از ایران نفــت بخرد .یــک منبــع آگاه دیگر گفت:
بیمه ایران برای محموله های نفتی پوشــش ارائه میکند
و شــرکت ملی نفتکش ایران بیمه شــخص ثالث و پوشش
آلودگی را از کلوب بینالمللی پی اند آی دارد.
▪روسیه :آمریکا عامل بی ثباتی در قیمت نفت است

بااینحالبازارهایجهانینفتهمچنانملتهبونگران
از کاهش عرضه توسط ایران ،ونزوئال ،لیبی ،ناآرامی ها در
باب المندب و  ...است .قیمت نفت برنت نیز دیروز و پنج
شنبه رشد داشت و به حدود  75دالر در هر بشکه رسید.
موضوعی که باعــث نگرانی مصرف کننــدگان و افزایش
اعتراضات به دلیل گرانی ســوخت شــده اســت .در این
باره وزیر انرژی روسیه ضمن بی ثبات خواندن بازار نفت،
اظهارات و اقدامات آمریکایی ها را عامل ماندن قیمت در
سطوح باال و بی ثباتی بازار دانست.

...



واردات

▪رشد معامالت مسکن در  4ماهه 97

با وجود کاهش معامالت تیرمــاه ،گزارش بانک مرکزی
حاکی از آن است که در مجموع چهار ماه نخست امسال،
رشد معامالت مسکن مثبت بوده است .بدین ترتیب در
چهار ماه نخست امسال ،تعداد معامالت آپارتمان های
مســکونی تهران به  52.6هزار واحد رســیده که نسبت
به مدت مشــابه ســال قبل 1.7 ،درصد افزایش را نشان
می دهد  .در این مدت ،همچنین متوسط قیمت یک متر

...

بانک مرکزی



مربع بنــای واحد مســکونی معامله شــده از طریق بنگاه
های امالک تهران ،شش میلیون و 250هزار تومان بوده
است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل41.3 ،
درصد افزایش داشته است.
▪تشدید رکود تورمی بازار مسکن در تیرماه

گزارش تیرماه مسکن نشان می دهد که رکود معامالتی
و تورم قیمتی نسبت به خرداد ،تداوم یافته و حتی تشدید
نیز شده است .در خرداد امسال و همزمان با اوج گیری
قیمت سکه و ارز ،میزان معامالت مسکن در تهران نسبت
به خــرداد  3.1 ،96درصد کاهش و قیمت مســکن نیز
 45.8درصد افزایش یافته بود .رقمی که طبق گزارش
اخیر بانک مرکــزی به ترتیب به منفــی  7و مثبت 54.2
درصد رسیده است .این پدیده را می توان با رشد فزاینده
قیمــت ارز ،تقاضــای ســفته بــازی در بازارهــای موازی
مسکن و نیز کاهش قدرت خرید مصرفی مردم در نتیجه
تورم رخ داده در بازارهای کاالیی مرتبط دانست.

...

موسسات مالی

اجرای طرح نسیه بری برای تسریع در ورود مواد اولیه
به کشور

شرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی :اولین ارز
مجازی طراحی شد

وکیل متهم ردیف سوم پرونده ثامن الحجج:موکلم
ممنوع الخروج نیست !

وزیراقتصاد،ازپیگیریطرحنسیهبریوضمانتنامهوارداتیبرایتسهیل
ترخیص و جلوگیــری از تاخیر ورود مــواد اولیه مورد نیاز تولیــد خبر داد .به
گزارشتسنیم،مسعودکرباسیانوزیراقتصاددرصفحهاینستاگرامخود با
اشاره به درد دل یک کارآفرین درباره سختی تامین مواد اولیه کارخانه اش
گفت:تماممجموعههایمدیریتیوزارتاقتصادمکلفاندکهبهقیدفوریت
وبدونفوتوقترسیدگیهایالزمرابهوضعیتواحدهایتولیدیانجام
دهندوازگمرکاتسراسرکشورخواستهامکهباتوجهبهتخصیصارزتوسط
دولت برای تامین کاالهای تولیدی ،هرچه زودتر پیش اظهاری قبل از ورود
کاالعملیاتیوازروشنسیهبریوضمانتنامهنیزاستفادهشودتاخریدمواد
اولیهبرایکاالهایتولیدیباوقفهمواجهنباشد.بهگفتهکرباسیانمدیران
مکلفاندگزارشرسیدگیبهموضوعرابهصورتهفتگیارائهکنند.

شرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی اعالم کرد که رمز ارز ملی پای ه
ریال بر بســتر زنجیره بلوک توســعه یافته و آماد ه بهرهبرداری آزمایشی
اســت .به گزارش فارس ،این زیرســاخت قابلیــت آن را دارد که رمزارز
ملی را به پشــتوان ه پول ملی کشــور صادر کــرده و در فــاز اول در اختیار
بانکهای تجاری کشور قرار دهد تا از آن به عنوان توکن و ابزار پرداخت
برای تبادالت ،تسویه بین بانکی و توسعه خدمات خود بهره گیرند .به این
ترتیب ،بانکها قادر خواهند بود با تعریف انواع قراردادهای هوشمند
در این بستر ،به توسعه و بهبود زیرساخت خدمات مالی و پرداخت خود،
از جمله خدمات مبتنی بر کیف پــول و پرداخت های ُخرد ،اقدام کنند.
نسخه عملیاتی این زیرساخت پس از طی دوران آزمون و کسب بازخورد،
در سه ماه آینده در اختیار بانکها ،قرار می گیرد.

تسنیم -وکیل مدافع متهم ردیف سوم پرونده ثامنالحجج که تا پیش
از این به عنوان متهم فراری این پرونده مطرح بــود ،گفت :موکلم هیچ
وقت از سوی مراجع قضایی احضار نشده و اص ً
ال نمیدانسته در پرونده
ثامنالحجج متهم اســت و بانک مرکزی هم از او شکایتی نکرده است.
بهروز صفری با بیان این که موکلم در جلسه بعدی رسیدگی به پرونده
شــرکت میکند ،گفت که وی صرف ًا کارمند بازنشســته ای اســت که از
سال  88تا  91اســتعفا داده و دادگاه مشــهد نیز در این خصوص حکم
صادر کرده است .صفری با بیان این که موکلش ممنوع الخروج نیست
و پس از مطرح شــدن نامش در رســانهها از موضوع مطلع شــده است،
گفت :برای او هیچ احضاریه ای ارسال نشده و دادگاه نیز این مسئله را
تایید کرده است.

توافق آتش بس آمریکا و اروپا درجنگ تجاری

آمریکا و اتحادیــه اروپا باالخره برای رســاندن تعرفه های
تجاری ،موانــع و سوبســیدها به «صفــر» توافــق کردند تا
بلکه جنــگ تجاری میان آن هــا پس از ماه ها بن بســت به
پایان برســد.به گزارش بی بی سی  ،دونالد ترامپ پس از
مذاکره با ژان کلود یونکر رئیس کمیســیون اتحادیه اروپا
اظهار کرد که دو طــرف برای به صفر رســاندن تعرفه ها و
سوبســیدها برای کاالهایی غیر از صنایع خودروســازی
تالش خواهنــد کرد.ایــن توافق برای همــکاری در قالب
یک گروه کاری ســطح باال بــرای مذاکره دربــاره کاهش
تعرف ه و یاران ه منعقد شــده اســت.بر اســاس این گزارش،
دو طرف در خصــوص افزایش تجــارت در زمینه خدمات
و کشــاورزی ،از جمله صادرات بیشــتر ســویا از آمریکا به
اتحادیه اروپا توافق کردند .همچنین اتحادیه اروپا واردات
گاز مایع طبیعی (ال ان جــی) از آمریکا را افزایش خواهد
داد که آن را به یکی از خریداران بزرگ گاز از آمریکا تبدیل
میکند.با توجه به این که هم اکنون گاز طبیعی از روسیه
به اروپا تحویل داده می شــود ،توافق آمریکا با اروپا بر ســر
خرید گاز مایــع طبیعی به معنای کاهش وابســتگی اروپا
از روســیه در این باره اقتصادی خواهد بود.پیشتر برخی

نگاهی به واکنش بازار و نظرات کارشناسان درباره رئیس کل جدید بانک مرکزی

بازار در انتظار سیاست ها و رویکردهای رئیس جدید

در حالی که روز چهارشنبه و در اثر تغییر رئیس کل بانک
مرکــزی ،بازارهــا(ارز ،طال و بــورس) واکنــش مثبتی به
این تغییر نشــان داده بودنــد ،این واکنش روز پنج شــنبه
ادامه پیدا نکرد و ارز و طــا دوباره اندکی افزایش یافتند.
به نظر می رســد فعاالن بــازار اگرچــه صرف تغییــرات را
مهــم دانســته و آن را در تصمیمــات خرید و فــروش خود
لحاظ کــرده اند اما به دلیــل بی اطالعــی از جهت گیری
ها و سیاســت هــای رئیــس جدیــد همچنان ،مثــل قبل،
منتظرند تا تصمیمــات و اقدامات رئیــس جدید را ببینند
و بر اســاس آن برنامه ریزی کنند .کارشناسان هم عمدتا
بر ایــن عقیده انــد که اگرچــه تغییر مهم اســت امــا تغییر
رویکرد و اقدام جدی مهم تر اســت.به گزارش فارس ،در
این بــاره ،محمدحســین فرهنگی عضو کمیســیون ویژه
تولید ملــی مجلس گفت :عــاوه بر تغییر فــرد ،روشها و
نقاطی که در آن ها ناکارآمدیهایی وجود دارد که منتج
به وضعیت موجود سکه و ارز شده نیز باید تغییر کند.پویان
فر ،کارشــناس بانکــی و مدیر عامل یک شــرکت مشــاور
سرمایهگذاری ،نیز به عقب ماندگی بانک مرکزی از بازار
و حتی دانش روز اشــاره کرد و گفت :یکی از دالیل چنین
اقدامهایی صرف ًا میتواند اشراف نداشتن بانک مرکزی
بر جریان اجرایی نظام بانکی در کشور باشد .به گفته وی
بانک مرکزی تا این لحظه همواره منفعالنه مدیریت شده
و انتظار مــیرود ،رئیس کل جدید بانــک مرکزی با توجه
به دانش تخصصــی و توانمندی اجرایــی بتواند کارهای
موثری انجام دهد .همچنین ،محمد خوش چهره اســتاد
ســابق اقتصاد دانشــگاه تهران نیز بــا بیان این کــه تغییر
رئیس کل بانک مرکــزی به تنهایی کافی نیســت ،گفت:

سیاستها و تصمیمات دولت نشــان از درک ناصحیح از
مسائل کشور دارد ،اگر نگرش اصالح نشود ،تغییر رئیس
کل بانــک مرکــزی نمیتواند اثرگــذار باشــد.همزمان،
همتی رئیس جدید میرداماد هم در اینســتاگرام خود ،بر
استفاده از تمام داشته های علمی و تجربی تاکید کرد اما
درباره سیاست ها و رویکردها توضیحی نداد .به گزارش
تسنیم ،عبدالناصر همتی ذیل تصویر حکم رئیس جمهور
برای او نوشت" :خدا را شاکرم توفیق خدمت به ملت بزرگ
ایران در مسئولیت خطیر بانک مرکزی نصیب این جانب
شد .تمام داشــتههای علمی و تجربی خود را با استعانت
از خداوند متعال و همراهی همکارانم در دولت و شــبکه
بانکی برای پیشبرداقتصاد کشــور به کار خواهم گرفت.
ملت ایران شایسته بهترینهاست".گفتنی است بازار که
به تغییر رئیس کل در روز چهارشنبه واکنش مثبت نشان
داده بود ،دیروز دوباره به روند قبلی خود بازگشــت .سکه
به  3.5میلیون تومان و یورو نیز به  10هزار و  900تومان
رسید .سکه روز چهارشنبه تا  3میلیون و  350هزار تومان
و یورو تا  10هزار و  700تومان افت کرده بود.

گرانی  18درصدی ساالنه در تیرماه
بانک مرکــزی با انتشــار گــزارش قیمــت هــا در تیرماه
امســال ،تورم (متوســط رشــد قیمت کاالهــا در دوازده
ماه منتهــی به تیرمــاه امســال) تیرمــاه را  10.2درصد
اعالم کرد که بدین ترتیب می توان گفــت نرخ تورم بعد
از پنج ماه مجدد به باالی  10درصد رسید .با این حال،
مقایسه قیمت ها در تیرماه امسال نسبت به تیرماه ،96
حاکی از رشد  18درصدی قیمت ها در یک سال است.
بر این اســاس بعد از دخانیات با  72.4درصد افزایش،
بیشترین افزایش قیمت کاالها در بین کاالهای تفریح و
امور فرهنگی با  34.1درصد و خوراکی ها (و متفرقه) با
 25درصد رخ داده است .لوازم خانگی و حمل و نقل نیز
به ترتیب با رشد قیمت  23.1درصدی ،سایر کاالهایی
بوده اند کــه قیمت هایشــان بیش از  20درصــد به طور
ســاالنه ،در تیرماه رشــد کرده اســت .در این فهرســت،
مســکن با  10.9درصــد و بهداشــت و درمان بــا 13.3
درصدکاالهاییهستندکهکمترینرشدساالنهراداشته
اند .به نظر می رسد وابستگی کمتر قیمت این کاالها به
نرخ دالر در این رشد کمتر قیمت ،موثر بوده است.

...
بازارخبر

جریمه دیرکرد تامین اجتماعی
 25هزار کارفرمای تهرانی بخشیده شد
ایرنا -مدیــرکل تامیــن اجتماعی غرب
تهران گفت 25 :هــزار نفر از کارفرمایان
استان تهران امسال توانستند از مزایای
آیین نامه بخشــودگی جرایم کارفرمایان
خوش حساب بهره مند شوند.

تولید فوالد ایران و جهان افزایش یافت

کاخ سفید :آمریکا و اروپا با سوءاستفاده های تجاری چین مقابله می کنند
منابع از طــرح بزرگ آمریــکا و امارات برای صــادرات گاز
مایع در ســال  2019خبرداده بودند.بــه گزارش دویچه
وله ،از دیگر توافقات صورت گرفتــه بین آمریکا و اروپا می
توان به افزایش مبادالت تجاری در زمینه های خدمات،
محصوالت شــیمیایی ،دارویی و پزشکی اشــاره کرد .دو
طرف همچنین متعهد شدند از اعمال تعرفه های متقابل
بیشتر در طول مذاکرات خودداری کنند و در جهت اصالح
سازمان تجارت جهانی گام بردارند   .این توافق در حالی
به دســت می آید که تنش میــان آمریکا و اتحادیــه اروپا در
هفته های گذشته و به خصوص پس از آن افزایش یافت که
آمریکا تعرفه های فوالد و آلومینیوم وارداتی از اتحادیه اروپا
را افزایش داد .ترامپ دو هفته قبل اتحادیه اروپا را دشمن
تجاری آمریکا خوانده و دولت او نیز پیشتر ،یک بسته کمک
 ۱۲میلیارد دالری برای کشــاورزانی کــه در جنگ تعرفه
ها آسیب دیده اند ،معرفی کرده بود.خبرها همچنین در
خصوص اختالفات دو طرف در زمینه وضع تعرفه واردات
بر خودروهای اروپایی صادر شده به آمریکا چندان شفاف
نبوده و هنوز دقیق ًا معلوم نیست که آیا پیشرفتی برای حل
اختالف در این زمینه به دســت آمده اســت یا نــه .ترامپ

شاخص

پیشــتر تهدید کرده بود تعرفه ای  ۲۵درصدی بر واردات
خودرو از اروپا اعمال خواهد کرد .البته رادیو فردا به نقل
از یونکر گفته دونالد ترامپ پذیرفته است از اعمال تعرفه
بر واردات خودروهای اروپایی خودداری کند.
▪ابعاد دیگر توافق اروپا و آمریکا

به نظر می رســد توافق صورت گرفته بین آمریــکا و اروپا،
ابعاد دیگری نیز داشته باشد .قوی تر شدن جبهه تجاری
آمریکا و اروپا علیه چین می تواند یکی از این موارد باشد.
چرا که هم اینک رشد قدرت اقتصادی چین ،هر دو طرف
توافق را تهدید میکند.به گزارش ایسنا به نقل از رویترز،
یک مقام کاخ ســفید ،یکی از بخشهای مهــم این توافق
را این گونه اعالم کرده اســت که دو طرف موافقت کردند
با یکدیگر برای مقابله با سوء اســتفادههای چین در بازار
(جهانی) همکاری کنند.
همچنین لــری کــودالو ،مشــاور اقتصادی ترامــپ گفته
است :آمریکا و اتحادیه اروپا در جنگ علیه چین که سیستم
تجارت جهان را شکسته است ،متحد خواهند بود .یونکر
این مسئله را کامال روشن کرد که قصد دارد به ما و ترامپ

در زمینه مشــکل چین کمک کند.پیشتر ،آمریکا با هدف
متوقف کردن پیشــرفت چین در صنایع فناوری پیشرفته
که برتری آمریکا در این حوزه را در معرض تهدید قرار داده،
مجموعــهای از اقدامــات تنبیهی را اعالم کــرده که وضع
تعرفه روی  200میلیارد دالر کاالهای وارداتی از چین و
تهدید به وضع تعرفه روی  500میلیارد دالر از محصوالت
وارداتی از این کشور ،از این جمله به شمار می رود .روز پنج
شنبه نیز قانون گذاران در واشنگتن قانونی را به تصویب
رساندند که سرمایهگذاری چینی در آمریکا را کند خواهد
کرد .آمریکا و اتحادیه اروپا همچنین شرکتهای چینی را
به سرقت اسرار شرکتی متهم کردهاند.
▪ تاثیر توافق آمریکا و اروپا بر بازارهای جهانی

در این حال خبرگزاری فارس به نقل از رویترز از رشد مثبت
بازارهای بورس آسیا به دنبال توافق آمریکا و اتحادیه اروپا
خبر داد .پس از این توافق همچنین قیمت طالی جهانی
تحت تاثیر فروکش جنگ تجــاری آمریــکا و اتحادیه اروپا
حدود  4دالر کاهش یافت و در مجمــوع تا دیروز افت 10
دالری را تجربه کرد.

ساخت  2خط آهن جداگانه برای یک مسیر واحد!
مهــر -وزارت راه و دولــت دوازدهــم در
تصمیمــی عجیــب اعــام کــرده انــد که
شرکت ساخت و توسعه ،خط آهن قزوین ـ
رشت ـ انزلی را احداث می کند و شرکت
راه آهن مسیر ریلی دیگری از رشت به آستارا خواهد کشید!
عبــاس خطیبی معاون ســاخت و توســعه راه آهن شــرکت
ساخت و توســعه زیربناهای حمل و نقل کشــور در این باره
گفت :ما آن چه را دولت به ما ابالغ می کند ،انجام می دهیم،
هم اکنون ابالغیه دولت به شرکت ساخت و توسعه این است
که ما راه آهن قزوین ـ رشــت ـ انزلی را می ســازیم .شرکت
راهآهن نیز قرار است راه آهن رشت ـ آستارا را بسازد.

یک مغازه به ازای هر  ۲۰خانوار در کشور
وجود دارد

معاون وزیر اقتصاد خبر داد:

تشکیل کارگروه ویژه برای وضع فوری مالیات بر سرمایه ها
معــاون اقتصــادی وزارت اقتصاد با بیــان این کــه با طرح
مالیاتبرسرمایههامیتوانجلویسفتهبازیهاراگرفت،
از تشــکیل کارگروهی ویژه در وزارت اقتصاد برای اجرای
این طرح خبر داد.به گزارش ایسنا ،حسین میرشجاعیان،
درباره طرح مطرح شده مبنی بر دریافت مالیات بر سرمایه
اظهار کرد :اگر این طرح پیگیری و اجرا شــود می تواند از
حجممشکالتدراقتصادبکاهد.نظاممالیاتیوحکمرانی
ما نیازمند این اتفاق اســت ،چــرا که با این طــرح می توان
جلوی بســیاری از ســفته بازی ها را گرفت.وی با تاکید بر
این که با اجرای طرح مالیات بر ســرمایه مــی توان جلوی
بسیاری از ســوداگری ها را گرفت ،ادامه داد :درآمدهای
بــادآورده را در ایــن سیســتم به راحتــی می تــوان کنترل
کرد .اما زمانــی می توان این کار را کــرد که روی تمام نقل

ایسنا -آمار انجمن فوالد جهان نشان داد
تولید فوالد خام جهان در ژوئن نسبت به
مدت مشــابه ســال گذشــته  5.8درصد
رشد کرد و به  151.4میلیون تن رسید.
آمار تولید خاورمیانه با افزایش  25.8درصدی تولید ایران
در نیمه اول سال به  12.5میلیون تن ،باال رفت.

و انتقاالت مالی نظارت داشــت.وی اضافه کرد :وقتی که
سازمان امور مالیاتی اعالم می کند که هنوز نتوانسته است
به بانک های اطالعاتی بانک ها وصل شــود و هنوز در این
مسئله مشــکل دارد یعنی این که رسیدن به نقطه مطلوب
زمانمیبرد.میرشجاعیانهمچنینازتشکیلکارگروهی
ویــژه در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت کــه این کارگروه با
توجه به شــرایط فعلــی بازارهای ارز و ســکه قرار اســت به
صورت فوری به مسئله مالیات بر سرمایه ها رسیدگی کند.
اگر چه ابعاد اجرای این طرح هنوز دقیق ًا مشــخص نشــده
است ،با این حال به نظر میرسد دولت به سرعت و در بعد
اجرایی باید به این مسئله رسیدگی کند .چرا که تعلل در
اجرای این طرح ،ممکن است به تسری سیل نقدینگی به
کل بازارها و تورم شدیدتر بینجامد.

تســنیم -رئیــس فراکســیون اصنــاف
مجلــس با بیــان این کــه بــه ازای هر ۲۰
خانوار یک مغازه دار در کشور وجود دارد
درباره گرانــی های اخیر گفت :مشــکل
گران فروشی در فروشندگان خرد مانند مغازه داران نیست
بلکه تخلف در واردکنندگان و بنکداران اســت که کسی به
آن رسیدگی نمی کند.

محدودیت عرضه بنزین سوپر موقتی است
خبرگزاری میزان -باتوجه به محدودیت
عرضه بنزین سوپر شــرکت ملی پاالیشو
پخشفراوردههاینفتیمحدودیتانتقال
فراوردههایتولیدیتنهاازطریقیکخط
لولهوهمچنینافزایشمصرفبیرویهبنزیندرایامتعطیالت
تابستانواولویتقراردادنتامینبنزینمصرفیعمومراعمده
دلیلمحدودشدنعرضهاعالمکرد.اینشرکتتوضیحداده
است که در ایام تعطیالت تابستان و اولویت قراردادن تامین
بنزین مصرفی عموم ،تولید بنزین ســوپر در پاالیشــگاههای
یادشدهبهطورموقتمحدودشدهاست.

ونزوئال  ۵صفر از پول خود را حذف میکند
تســنیم -دولت ونزوئال اعالم کرد قصد
دارد ۵صفر از بولیوار ،پول ملی این کشور
را حذف کند .به گزارش رویترز ،حذف 5
صفر پول ملی ونزوئــا در واکنش به نرخ
تورم بسیار شدید در این کشور اتفاق می
افتد که صنــدوق بیــن المللــی پــول آن را در ســال جاری
میالدی یک میلیون درصد پیش بینی کرده است.
CMYK

